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چکیده
فردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید
می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است .فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند ،چررا کره
دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است .نصرنیز با طرح گفتمان سنت گرایری
و یا حکمت خالده؛سوژه خود محور اومانیستی که زیر بنای مدرنیته بوده را به چالش می گیرد .نصرمنتقد مدرنیته ای
است که با رنسانس و رفرماسیون دینی وبا محوریت اومانیسم در برابر سنت ودین قرار می گیرد .در واقع دو نظرگراه
متفاوت فلسفی یه اومانیسم با تعاریف انسان دل اگاه وانسان عبداهلل ،بنیاد تفکر انسان شناسی آنهامی باشد .ایرن دو
با منظومه فکر ی وفلسفی خاص خود به دنبال نقد مدرنیته غربی بروده واز ایرن رهررذر دال محروری مدرنیتره کره
اومانیسم ویا سوژه خودبنیاد است را کانون حمله خود قرار می دهند .صحبت در باره آرای این دو متفکردر مواجهه با
مدرنیته از حیث انسان شناسی فلسفی وتعاریف مطابقتی ازمفاهیمی چون آزادی وحقوق بشرر بره عنروان دو مفهروم
مدرن؛ در برابر تعاریف عرفانی چون آزادی قلبی واتحاد با یرانه از آزادی وتکلیف انسران در پیشرراه خردا بره جرای
حقوق بشر را به ذهن متبادر می نماید.
کلیدواژگان :انسان شناسی ،مدرنیته ،آزادی ،حقوق بشر ،سید احمد فردید ،سید حسین نصر.
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 استاد یار دانشکده علوم سیاسی واحد تهران مرکزی
 نویسنده مسئول :دانشجوی دکترای علوم سیاسی
رایانامهhereng2015@gmail.com :

مقاله برگرفته از طرح پژوهشی پایان نامه؛ بررسی تاثیر اندیشه های سیاسی سید احمد فردید و سیید
حسین نصر بر افکار و جریانات سیاسی پس از انقالب اسالمی می باشد.
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مقدمه
فردید فیلسوف در برابر مدرنیته؛ با تفکر سلبی است .او وجه سلبی تفکیر

در

مواجهه با غرب ،سوژه خود بنیاد یا اومانیسم غربیی ونهیلیسیم منب یز از رن را ؛ از
هایدگر به عاریت گرفته است .فردید منتقد فلسفه علیوم تصصیلی بیوده وعلیم بیر
گرفته از رن که علم حصولی نام دارد را نقد کرده ؛ وبه جای رن شهود بی واسطه یا
علم حضوری را برمی گزیند .در واقع فردیید در هسیتی شناسیی خیود سیرا امیر
رنتولوژیکال ونه؛ انتیک می رود تا براین سیاق وجود مغفول مانده در دنییای جدیید
را احیا کند .وجودی که در دیروز ،امروز وفردا به موجود تبدیل شده است.
فردید در پروژه فکری خود بر رن است تا با نقد سوژه خود بنیاد وبا عناییت بیه
علم حضوری ،وبه تاسی از ابن عربی وتقسیم تاریخ به پنج مرحله پرییروز ،دییروز،
امروز ،فردا ،پس فردا ؛ وجود مغفیول پرییروز را در پیس فیردای تیاریخ بیافرینید.
م رفت اشراقی مهمترین ابزار شناخت ایشان بوده تا انسان فیرو رفتیه در تمیایالت
غریزی را بیدار کرده وبه دل رگاهی برساند( .حکمت.)8 :8811 ،
دیگر فرداز منتقدان سرسخت مبانی مدرنیتیه اییران م ا یر سیدحسیین نصیربا
رویکرد سنت گرایی است .او از مهمترین فیلسوفان سنت گرا در جهان م ا یر بیه
شمار می رید .ایشان و دیگر سنّت گرایان اساس دین را حکمیت الهیی میی داننید.
دین در نظر رنان دقیقاً رن چیزی است که از سوی پیامبران رمده است .رنها فهمی را
از دین صیح می دانند که از عمق دین بررمده باشد .پس هیچ کدام از ادیان خارج
از سنّت الهی نیستند و حکمت های الهی همه بیان های مختلف سنّت الهی هسیتند
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و دستیابی به م نای حکمت جاویدان از امتیازات بزرگ ب ضی انسان هاست .با این
توضیصات تأکید می شود که ذهن خواننده از م نیای عرفیی سینّت منصیرف و بیه
سمت م نای ا لی رن که مدّ نظر دکتر نصر و دیگیر سینت گراییان اسیت متماییل
شود .اما نکته مهم این است که سنّت گرایان خود را رورنده سنّت نمی داننید بلکیه
خود را بیان کننده رن در عصر جدید و مدرنیته می دانند .از رن جا کیه مدرنیتیه نیه
تنها مخالف این حکمت است بلکه هدفش نفی حکمت الهیی و دینیی است؛سینّت
گرایان تال

خود را رف بیان م نای سنّت در عصر حاضیر میی کننید .در واقیع

وجه ممیز سنّت گرایی نه رجوع به کتاب الهی است و نه سنّت اسالمی بلکه تخطئه
مدرنیته با استناد به سنّت است (امامی جم ه ،طالبی.)93 :8838 ،
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نکته جالب توجه در بداعت این پژوهش نقد بر ادبیات مهم وبیه کیار رفتیه در

باره فردید ونصر می باشد .از مهمترین رثار در باره فردید می توان به دیدار فرهی و
فتوحات رخرالزمان به همت مصمد مددپور( ،)8818ررا و عقاید سید احمید فردیید
به قلم سید موسی دیباج( ، ،)8818هویت اندیشان و میراث فکری احمید فردیید از
مصمد منصور هاشمی( )8811واز حیز التفات به رثار تقریر یافته در مورد نصیرمی
توان به سید حسین نصیر ،دلبیاخته م نویت ،نوشیته منوچهر دینپرسیت( ،)8818
رسیب شناسی تمدن اسالمی مبتنی بر اندیشههای سیدحسین نصر از علیرضا عالمی
(  ،)8813نصر ،سنت ،تجدد :بررسیی زنیدگی و افکیار سیدحسیین نصیربه تیال
عبداهلل مصمدی( )8838در جستجوی اسالم پیرو درباره کتیاب «در جسیتجوی امیر
قدسی ،نوشته مس ود رضایی(  )8838دولتمرد چهارم :زیستنامه و اندیشه سیاسیی
سیدحسین نصر ازمنصور مهدوی( )8839اشاره داشت .ضمن رنکه از دیگر رثار مهم
که به هردو متفکر پرداخته می توان به کتاب هایی چون جریان شناسیی سیاسیی در
ایییران ازعلییی دارابییی ()8811جریییان شناسییی فکییری ایییران م ا ییر بییه کوشییش
عبدالصسییین خسییروپناه( )8811روشیینفکران ایرانییی و مدرنیتییه اثییر مهییرزاد
بروجردی()8813اشاره کرد که در این رثار اگرچه از فردیدونصر بصز به میان رمده
است ،ولی موضوعی مستقل وجداگانه را به مواجهه مستقیم انسان شناسیی فلسیفی
فردید ونصر در مواجهه بیا اومانیسیم غربیی و مفیاهیم منب یز از رن چیون رزادی
وحقوق بشر اختصاص نداده اند .ضمن رنکه اهمیت موضیوع در کاوییدن سیاحت
های فکری این دومتفکر از رنجا است که رنهیا بشیدت منتقید اومانیسیم ومدرنیتیه
منب ز از رن می باشند .بر اساس مطال ات پیشینی در ایین تصقییق؛ فرضییه مصقیق
براین اسلوب طراحی شده که نصر وفردیید بیا حملیه بیه اومانیسیم ،دال مصیوری
گفتمان مدرنیته را نشانه می روند ونوک حمالت خود را متوجه رن کرده وبه جیای

آزادی و حقوق بشر

رن ،انسان الهی را مصور قرار می دهندوبدین ترتیب بیا مدرنیتیه ومدرنیتیه سیاسیی

از دو منظر

ومقوالت مقوم رن چون دموکراسیی ،سکوالریسیم ،رزادی و حقیوق بشیر بیه کلیی

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

مرزبندی ایجاد می کنند .ضیرورت انجیام تصقییق بیرای ت یاریف مفیاهیم فلسیفی
وسیاسی رنها از حیز تاثیرگذاری بر افکار وجریانات سیاسی غرب ستیز قبل و پس
از انقالب اسالمی بسیاراهمیت می یابد.
به هر ورت رنچه گفتنی است رن است که اومانیسم ارتباطی وثیق بیا مدرنیتیه
دارد؛ چرا که انسان ها تا قبل از مدرنیته جهان را بیه دو دوره قبیل از مسییح (دوره
قانون یا عهد عتیق) و ب د از مسیح (دوره فیض) تقسیم میی کردنید .در ایین دوران
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ها ،سرنوشت بشر به ورت مصتوم ،در جایی غیر از زمین تکوین پیدا می کرد .در
دوران اومانیسم ،انسان بر خالف دوران فیض ،به حداکثر اعتبار خود رسیید و تمیام
کامیابی هایش در یید قیدرت خیود او دانسیته شید .در دوران رنسیانس بیه نیوعی
اومانیست ناتورالیستی م تقد بودند( .انسیان مرکیز طبی یت) امیا امیروزه بیه نیوعی
ناتورالیست اومانیستی م تقدند ،طبی تی که انسیان مصیور رن اسیت(حقییر.)8811 ،
دراین بین اگر قرار است تا نصوه مواجهه وعلت ت یاریف مواضیع فردیید ونصیردر
برابر مفاهیم مدرن مشخص شود؛ می بایسیت ارتبیام مدرنیتیه و اومانیسیم مبیرهن
گردد.
مبانی تحقیق
مدرنیته واومانیسم

مدرنیته به م نای تجدد ،نوین(نوبودن) و تازگی می باشد ،که اولین بیار در رثیار
«ژان ژاک روسییو» در قییرن  81بییه کییار رفییت و ب یید از وی در رثییار بسیییاری از
نویسندگان رن عصر متداول گشت .مدرنیتیه در ا یطالح عبیارت اسیت از نیوعی
حالت و کیفیت ،ویژگی و تجربه مدرن یا دوره مدرن ،که بیانگر تیازگی ،بیداعت و
نو بودن زمان حال به عنوان گسست یا انقطاع از گذشته ،و ورود به «رینیده ای» کیه
در حال ظهور است می باشد ،و گستره رن با فکر یا اییده نیوروری ،ابیداع ،ابتکیار،
تازگی ،خالقیت ،پیشگامی ،پیشرفت ،ترقی ،توس ه ،رشد ،تکامل ،سلیقه و مد همراه
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است (احمدی.)8 :8811 ،
درواقع «مدرنیته» مفهومی پیچیده است که نمیی تیوان ت ریفیی جیامع از رن بیه
دست داد .دشواری ت ریف کلمۀ «مدرن» از رنجا اسیت کیه ایین کلمیه همیواره در
تقابل با دو مفهوم دیگر قرار میگیرد :یکی مفهوم «کهنه» و دیگری مفهیوم «سینت».
از این نظر ،گذشت زمان ،مصداق کلمۀ «مدرن» را پیوسته تغییر میدهید؛ امیا ا یل
«مدرنیته» به م نای «همواره به پیش رفتن است» و در عین حال «فراخوانیدن نیو» و
کنار گذاشتن «کهنه» .در نظر رومیها ،واژۀ «مدرن» م نای «تازه» داشت؛ حیال رنکیه
م نای «کهن» عبارت بود از «رنچه به گذشته ت لیق دارد( » .جهیانبگلو.)۱3 :881۱ ،
مدرنیته عنا ر درونی فکیری ی فلسیفی و فرهنگیی و بنیادهیای مفهیومی دارد کیه
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همگی با یکدیگر ارتبام قوی دارند .چونان دریافت نوین از هستی ،زمان و تیاریخ.

مدرنیته به یک م نی به جهان نگری مدرن ،شیوه ی نگر

انسان نوبه جهان اطالق

می شود که در طول سده های جدید از سده ی پانزدهم تا نیمه سده بیستم مییالدی
در غرب تکوین یافت و در دیگر نواحی جهان گسترده شد (ساوجی-819 :8811 ،
 .)818در موارد دیگر مدرنیته را رغاز پله حکومت خرد ،باور به عقل پیشرفت عقل
انسانی ،رشداقتصادی ،افزایش شهر نشیینی ،پیشیرفت ابیزار ارتبیاطی و اطالعیاتی،
خردباوری و تال

برای بخردانه کردن هر چیز ،شکستن و ویران نمودن عادتهیای

اجتماعی و باورهای سنتی و در یک کالم شیوه های مادی و فکیری زنیدگی کهین
ت ریف کرده اند (احمدی)88- 8818:81 ،
در واقع هر مکتب ،گفتمان نظرییه و ..را بیا انسیان شناسیی رن بهتیر میی تیوان
شناخت ،چون انسان شناسی هر مکتب ،بیان گر همه ایده رل ها ،ررمان هیا و طیرح
های رن مکتب ونظریه ،برای انسان اسیت و مکاتیب وگفتمیان هیای مختلیف چیه
رسمانی و چه زمینی براساس انسان شناسی خود ،قوانین میدنی و جزاییی و برنامیه
تربیتی را ارائه می دهند .بنابراین اگیر مدرنیتیه را بیه مثابیه گفتمیانی تشیبیه شیود،
رنتروپولوژی مبطون در رن به اومانیسم ی نی انسان مداریو اعتقاد به مصوریت انسان
در تمام عر ه ها منتهی می شود .اومانیسیم ،انسیان سیاالری ،ا یالت بشیر ،بشیر
ساالری یا خودبنیادی مکتبی است که انسان را مصور و مدار رفرینش قرار داده و بیا
ا الت دادن به او ،ا الت خدا ،دین یا هر امر غیر بشری را نفیی میی کنید .م نیای
اعم این ا طالح عبارت است از هر نظام فلسفی ،سیاسیی ،اقتصیادی ،اخالقیی ییا
اجتماعی که هسته مرکزی رن انسان است.
اومانیسم در واقع به م نای پرستش انسان است نه انسان دوستی یا تکریم انسان
که مورد تاکید اسالم و سایر ادیان توحیدی است .التزام به مرکزیت انسان ،منیافع و

آزادی و حقوق بشر

دیدگاه هاى او؛ اعتقاد به عقل ،خودمختیارى و اسیتقالل بیه منزلیه اب یاد وجیودى

از دو منظر

انسان؛اعتقاد به اینکه عقل ،شکاکیت و رو

علمى تنها وسایل مناسب براى کشف

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

حقیقت جام ه انسانى و ساختن رن است؛اعتقاد به اینکه بنیادهاى اخیالق و جام یه
در استقالل و تساوى اخالقى یافت مى شود .به سخنی ساده اومانیسیم ی نیی عقیل
گرایى و اعتقاد به خودکفایى و استقالل عقل انسانى در شیناخت خیود بیی نییاز از
وحی ،خرد انسان برابر با خرد خداوند و چه بسیا بیاالتر از رن اسیت .عقیل انسیان
رهبری بشر را بر عهده گرفته و دین را از فرماندهی و هدایت خلع می کنید .عقیل
اومانیستی عقلی خودبنیاد و بی نیاز از وحیی اسیت .هسیتى ،سی ادت واق یى و راه
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رسیدن به رن است( .)Luik, 1998: 528بدین سان با ت مق در این مسائل میی تیوان
گفت که انسان شناسی فلسفی در غرب مدرن یا همیان اومانیسیم بیا مصتیوای بیی
نیازی از امر وحیانی و قدسی است .که بر این سیاق ا الت دادن به ایین انسیان بیا
مصوریت عقل خود بنیاد

خود می تواند بستر ساز ت ارضات فلسیفی بنییادینی را

در بین متفکرین غیر اومانیست ایرانی دربرابر فالسفه اومانیسیتی غیرب بیه وجیود
رورد .گفته شدکه مدرنیته همان غربی است که با رنسانس و رفرماسیون شروع شده
؛ واومانیسم زیربنای همه این تصوالت فکری است .از یک نگاه خاص بیه مدرنیتیه
ی نی اعتقاد به اینکه انسان سروریت طبی ی وبه تبع رن سیاسی بیا خیود بیه همیراه
داشته ومدرنیته سیاسی زایییده مدرنیتیه اسیت .بنیابراین مدرنیتیه سیاسیى؛ پاسیخی
سیاسى و اجتماعى به این پرسش اساسى است که انسیان میدرن کیسیت و زنیدگى
مدرن چیست؟در این بین چون مدرنیته با عطف به مقوله ای چیون اومانیسیم م نیا
می یابد؛ پس بدیهی است که مفاهیمی چون رزادی وحقوق بشر در عصیر مدرنیتیه
نسبت به اعصار پیشین بار م نایی تازه تری بر خود بگیرند .بنیایراین توجیه بیه دو
ت ریف کلی از مفاهیم مورد توجه در عصر مدرنیته چون چون رزادی وحقوق بشیر
مطمح نظر این نوشتارمی باشد.
آزادى

یکى از موضوعات مورد توجه و تأکید اومانیسیت هیا ،رزادى و اختییار انسیان
است؛ اختیارى که بتوانند رن را در طبی ت و جام ه اعمال کنند و در رن نظمیى کیه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

در قرون وسطا ا رار بر خدشه ناپذیرى رن بیود ،تغییراتیى ایجیاد کننید .در قیرون
وسطا این تفکر القا مى شد که همه امور اعم از مادى و روحانى ،برگرفته از نظمیى
اند که انسان جزئى از رن اسیت و بزرگیان روحیانى ،مفسیران و نگهبانیان رن نظیم
هستند؛ اما بر اساس دیدگاه اومانیستى ،انسان به گونه مستقل قادر به طراحى مصیط
و حیات خویش است .انسان قادر به ج ل قانون حقوقى و اخالقى بیراى انسیان و
اجتماع خود است و حتى باید گفت که مبناى امور اخالقى و حقوقى ریشه در خود
انسان ها دارد و اساس رنها خود انسان است ).(Webber, 2007:42
اعتقاد راسخ به وجوب رزادی بیرای نییل بیه هیر هیدف مطلیوب یفت بیارز
لیبرالیسم در عصر مدرنیته و نگرانی عمیق بیرای رزادی فیرد الهیامبخیش مخالفیت
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لیبرالیسم با رمریت مطلق است ،چه رمریت دولت باشد و چه رمریت کلیسا یا حزبی

سیاسی .ا ل بنیادی رزادی در قالب ارز

اخالقی و ارز

مطلق و کرامیت ذاتیی

شخصیت انسان بوده است .بنابراین باید با هر فرد همچون غیایتی فیینفسیه رفتیار
شود و نه همچون وسیلهای برای پیشبرد اغراض و منافع دیگران .رزادی سیاسی فرد
طبق اعالمیه ی فرانسوی حقوق بشر ،عبارت است از« :قدرت انجام دادن هر کیاری
که به کسی دیگر زیان نمیرساند ...حدود رن را تنها قانون ت یین میکند» .اومانیست
ها عمیقاً اعتقاد دارند زندگی بدون رزادی ارز

زیستن ندارد .بنابراین ،رنان همواره

خواستار رزاد بودن فرد از اجبارهای ناعادالنه و بازدارندهای هستند کیه حکومتهیا و
نهادها و سنتها به فرد تصمیل میکنند .فرد خودمختار باید رزاد باشید تیا شیغلش را
انتخاب کند ،عقاید

را اظهار کند ،ملیتش را تغییر دهد و از جایی به جایی بیرود.

رنچه با رزادی فرد پیوند نزدیک دارد رزادی انجمن است( .راسل.)811 :8838 ،
انسان گرایان مدعی تساوی حقوق برای همه ی انسانها و در همه جاهستند .امیا
البته این سخن بدان م نا نیست که همه توانایی مساوی ،یا درک اخالقی مساوی ییا
شخصیتی مساوی دارند .مقصود این است که همه در برابر قیانون حقیوق مسیاوی
دارند و حق دارند از رزادی مدنی برخوردار باشیند .هییچ قیانونی نبایید بیه برخیی
امتیازهای خا ی بدهد و به برخی دیگر تب یض های خا ی تصمیل کند .کمیک و
حمایت و مجازات باید برای همه یکسان باشد .در ادبیات فلسیفی وسیاسیی رزادی
در رابطه ای مستقیم با لیبرالیسم ت ریف می شود .به سخنی روانتر ؛لیبرالیسیم نبیرد
بیامانی است علیه امتیازهایی که مان ی مصینوعی در برابیر رشید فردنید ،چیه ایین
امتیازها ناشی از والدت باشد و چه ناشیی از ثیروت و نیژاد و اعتقیاد ییا جنسییت.
لیبرالیسم تأسیس جام های را در نظر دارد که در رنجا بیرای همیه فر یت مسیاوی
وجو خواهد داشت تا اکثر است دادهای فطریشان را به تصقیق برسیانند ،چیه ایین

آزادی و حقوق بشر

است دادها کوچک باشند و چه بزرگ (گاراندو.)۱۱ :8818 ،

از دو منظر

حقوق بشر

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

یکی از ویژگی های ا لی و برجسته مدرنیته توجه به حقوق بشر است ،چراکیه
ت لق رن به همه ابنای بشر بدون هرگونه مصدودیت جغرافییایی ،نیژادی ،دینیی و...
است .بر این مبنا ،حقوق بشر ،حقوق انسانها به دلیل انسان بودن و فار از شیرایط
گوناگون اجتماعی و سیاسی و فار از سطح استصقاق انسیانهیا در برخیورداری از
رنها م نا شده است؛ ازاینرو حقوق بشر به عنوان حقوقی فراتر از قیوانین وضی ی
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حاکم بیر ملیل از خصیلت جهانشیمولی برخیوردار اسیت .جهانشیمولی مشخصیه
عمده ای است که حقوق بشر را از دیگر حقوق عادی متمایز میسازد مجموعهای از
ا ول پذیرفتهشده ای که از طبی ت انسان ناشی شده و ذاتی بشر تلقیی مییگیردد»؛
البته منظور از دیدگاه فالسفه این نیست که همه فیلسوفان ،حقوق بشر را ایینگونیه
ت ریف کنند؛ بلکه این ت ریف سرشت فلسفی دارد .مکتیب حقیوق طبی یی ،اولیین
مکتب حقوقی در غرب است که به حقوق بشیر و مفیاهیم میرتبط بیه رن پرداختیه
است(ادیب زاده .)818 :8811 ،حقوق بشر در غرب با اتکاء برراسیونالیسم بیر ایین
باور است که هیچ مرج ی بجز عقل بشر برای داوری وجود نیدارد و بیا تکییه بیر
اومانیسم هم تاکید می کند این حقوق با شخص انسان رغاز میشود و با او به پاییان
میرسد؛ از این رو منشأ اعتبار و مفهوم این حقوق ،رفاً انسانی است و نمی تیوان
رن ها را بدون انسان گستر

داد .درواقع ا طالح حقیوق بشیر ،هیم ماهییت ایین

حقوق را نشان میدهد و هم منبع رن را؛ زیرا حقوق بشر ،حقوقی است که هر فیرد
به دلیل انسان بودن از رن برخوردار است ،نه رنکه به وی عطا شیده باشید و ا یالً
این حقوق ارتباطی با خدا یا وحی یا دین ندارد( .ردی )38 :8811 ،براسیاس تفکیر
اومانیستی ،انسان خالق اخالق خویشتن است و رن چه در این نگر

ا یالت دارد،

خواستهها و امیال و لذات انسان است و اگر دینی هم م تبر باشید ،بایید موافیق بیا
تأمین هوا و هوسهای افراد و هماهنگ با خواستههای انسان باشد؛ ازاینرو در ایین
اندیشه ،انسان جایگزین خدا و مصور همه ارز ها قلمداد مییشیود .بشیر جدیید،
وحی را یکسره کنار گذاشته و فکر و عقل خویش را مالک حقیقت دانسته اسیت و
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بدین ترتیب خود را منصصر به حقیقت ذهنی و مفهوم (سوبژکتیو) کرده است.
روش تحقیق
رو

تصقیق در این نوشتاررو

مطال ه مقایسه ای می باشد .چرا کیه مقایسیه

دو یا چند پدیده (موضوع یا مساله) در دامنه مشخص (ت یین مصورهای بررسیی در
میان اب اد مختلف رن پدیده) برای کشف نقام اشتراک و اختالف رنها ،برای رسیدن
به هدف تصقیق (دستیابی به شواهد بیشتر ،یا دستیابی به نقطه مرکزی ییا نقطیه
شروع حرکت ،یا ت یین جهت حرکت و تصمیمسازی برای عکسال مل در برابر رن
پدیده یا…)می باشد .مطال ه مقایسه ای کاربرد روشی اسیت کیه بیه میدد رن میی
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کوشیم تا اختالفات و تشابهات دو یا چند مورد را با بررسی در کنار هیم بشناسییم.

به عبارت دیگر ی نی بررسی به منظور دریافت وجوه شیباهت ییا اخیتالف بیین دو
پدیده(.)www. isa. org. ir
یافته های پژوهش
فردید؛ نفی اومانیسم و مدرنیته

انسان شناسی فلسفی فردید در گروی فهم از مفهوم غربزدگی او میی باشید .بیه
نظر او مقدمه غربزدگی ،میزان نزدیکی یا دوری از حقیقت وجیود اسیت .فردیید
اعتقاد دارد غرب زدگی امروز از کمر بهدنیا رمیده و نطفیه رن در متافیزییک ارسیطو
بسته شده است .اما این فرزند ناخلف ،ولیده همان فلسفه ای است که ذاتیا یونیانی
است .البته در دوره قدیم نیز نفسانیت حضور داشت ،اما نفسانیتی مصجوب بود کیه
توجهش به موجود و غفلت از وجود بود ،اما در این دوره ،بشر حجاب را میی درد
و خود جای زئوس می نشیند .حکمت تاریخ برای سید احمد فردید ،منظری اسیت
از خلقت حق که به ور گوناگون بیرون می رید و انیواع غربزدگیی را کیه در هیر
دوره ،مظهری از اسماء حق واقع شودمورد توجه قرار می دهد .حکم نمود هر اسیم
در تاریخ از نظر وی همان حوالت تاریخی است وهرکیدام ت یین بخیش وضی یت
غربزدگی ونوع مواجهه با غرب .پس فردید غربزدگی رابه سیه دسیته ت رییف میی
کند :ت ریف اول :الف) غربزدگی غیرمضاعف .ب) غربزدگی مضاعف .ت رییف
دوم :الییف) غییربزدگییی مرکییب .ب) غییربزدگییی بسیییط .ت ریییف سییوم :الییف)
غربزدگی ایجابی .ب) غربزدگیی سیلبی( .حکمیت .)3-8811:۱ ،غیرب زدگیی
بصز مفصلی است که ذکر و توضیح رنها باعیز اطالیه کیالم –در ایین نوشیتار –
خواهد شد .ولی در توضیح وفهم دقیق غربزدگی فردیید بصیز غربزدگیی مشیمول
غربزدگی مضاعف وغیر مضاعف می شودکه نیزد او ایین دو نیوع بسیته بیه مییزان

آزادی و حقوق بشر
از دو منظر
سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

نزدیکی یا دوری از حقیقت وجود هستند.
براین سیاق می توان این چنین تصلیل کرد که فردیید پرییروز و شیرق را یکیی
می دانست و بر این باور بود که ما روز به روز از شرق دورتیر شیدهاییم .در مقابیل
شرق ،غرب قرار دارد و روشن است که بر این اساس ،غرب ،دیروز و امروز امیت.
شرق ،مصل و ماوای تاریخی امت واحده پرییروز اسیت و غیرب ،مصیل و میاوای
تاریخی نیست انگاری و موضوعیت نفسانیت .غرب ،حجاب شرق است و از رغیاز

101

اوج گیری تمدن یونانی ،شرق هر چه بیشتر در حجاب شده و با رغیاز دوره تجیدد
به کلی مستور شده است .رنان که از شرق دور میافتند و دل به غیرب مییسیاارند،
«غرب زده» اند .به ت بیر عباس م ارف «مراد استاد از غرب زدگی چیزی نبیود جیز
نیست انگاری حق و غفلت از حقیقت وجود؛ و نیز بصز از حقیقت غرب زدگیی،
مستلزم بصز از ادوار تاریخ است » .مرحله اول غرب زدگیی ،همیان یونیان زدگیی
است و مرحله دوم رن همان رغاز دوره تجدد تا به امروز است که غرب زدگی بشر
تشدید می شود و «غرب زدگی مضاعف» پدید می رید .غیرب زدگیی غیرمضیاعف،
دیروز است و غرب زدگی مضیاعف ،امیروز .غیرب زدگیی غیرمضیاعف ،مسیتلزم
نیست انگاشتن حق است ،اما نه نیست انگاشتن همه موجودات دیگر .غرب زدگیی
مضاعف ،ی نی به جز نفس بشری ،همه چیز نیست انگاشته میشود(هاشمی:8811 ،
.) 11 -13
فردید غرب را یک کل واحد می داند و این کل را تماماً نفیی میی کنید .رنچیه
فردید نفی می کند غربی است که تمام وجوهش رمیخته با سوبژکتیویسم اومانیستی
و غفلت از حقیقت وجود خدا است .فردید در مورد غرب و تاریخ رن میی گویید:
دنیای ا رار در والیت ،ی نی اماریالیسمی که با ت بیرات تفرعن و فرعونییت غیرب
دنیای غرور و تاریخ غرب» می تیوان نامگیذاری کیرد ()www. ahmadfardid. com
انسان شناسی فردید با توجه به زمان ویا همان علم االسماء ت ریف می شیود .رنجیا
که می گوید:وقت امروز اگر حضوری باشید و حصیولی ،جهیت اشیتراکش وقیت
خودبنیادانییه اسییت ،انسییان در مییتن وقییت خودبنیادانییه و زمییان خودبنیادانییه و
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نیست انگاری است .نیست انگاری با یونان شروع میشود .یونان به هنگام تماسی که
با وقت پیدا میکند نیسیتانگارانیه اسیت ،ولیی هنیوز خودبنیادانیه نیسیت .یونیان
بنیاداندیش طاغوت زده است ،ولی این طاغوت که خدای یونانی اسیت بیا زئیوس
یکی است .طاغوت برای رنها ظاهر و خودشان مظهیر رننید ،امیا خیود ایین خیدای
یونانی ی نی خدای رخرالزمان ،با سقرام شروع میشود .در دوره جدید این طاغوت
یونانی وارونه میشود ،انسان طاغوت می شود و طاغوت مظهر انسان .وجود انسیان
ا الت پیدا میکند ،وجود طاغوت تابع وجود انسان میشود ،ایین ی نیی اومانیسیم.
اومانیسم غربی ی نی ا الت وجود انسانی و ا یالت طیاغوت ،از ایین جهیت کیه
انسان طاغوت است .در تمام تاریخ غرب من این را میبینم .ایین طیاغوتزدگیی و
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غفلت است که کلمه اومانیسم را ترجمه میکنند به انسان دوستی ،ا یالً اومانیسیم

عین کینتوزی است .رنها که اومانیسم را بیه بشردوسیتی ترجمیه مییکننید اطیالع
ندارند و این از طاغوتزدگی و بیسوادی رنهاست .در عصر اومانیسم که ا الت به
انسان داده میشود ،دشمنی با انسان رغاز میشود ،افراد با هم دشمناند ،افراد نسبت
به هم گرگ پویی پیدا میکنند .ما امروز در پاییان میزرنتروپیی هسیتیم .خودبنییادی
انانیت مبتنی بر موضوعیت نفسانی است" .فکر می کنم" ،بیا چیه فکیری؟ بیا فکیر
مبتنی بیر موضیوعیت نفسیانی" ،پیس هسیتم" ،ایین خوداثبیاتی مطلیق مبتنیی بیر
موضوعیت نفسانی اسیت کیه بیا توجیه بیه ریشیه کلمیه "خودبنییاد" میی گیویم
خودبنیادی (فردید )8818:9 ،فردید در انتقاد از اومانیسم به هیچ وجیه رن را م یادل
انسانیت نمی گیرد وم تقد است میان بشریت و انسانیت مرز وجود دارد.
فردید می گوید :ممکن است انسانیت انسان را دو قسم کنییم ،یکیی بشیریت و
یکی انسانیت .بشریت انسان «وجود» اوست و انسانیت انسان «ماهیت» اوست .ایین
انسانیت انسان مت الی از بشریت است ،انسان دیگر نمیتواند بین بشر و انسان فیرق
بگذارد .انسانیت انسان «عین ثابت» اوست ،انسانیت انسیان حقیقیت اوسیت .عیین
ثابت انسان است که وجود بشری پیدا کرده ،بدین م نی ا یالت بیا ماهییت اسیت.
عین ثابت انسان قدیم است و ب د بشریت انسان حادث است .امروز بشیر تنهیا بیه
بشریت ا الت میدهد ،عین ثابت خود را فرامو

کرده است (ضاد.)911 :883۱ ،

با این او اف بدیهی است که فردید سرسختانه منتقد اومانیسمی اسیت کیه بیا
ا الت سوبژکتیویسم به وجود رمده؛ پس می گوید« :سوبژکتیو ی نی رنچیه در زییر
شما افتاده ،ابژکتیو ی نی رنچه در جلیوی روی شیما افتیاده اسیت .بنیده سیوژه را
ت ریف می کنم موضوع نفسانی و ابژه را مت لق نفسانی » .رنچه حائز اهمیت اسیت
این که ابژه بر وس ت سوژه می افزاید و سوژه از گستردگی ابژه می کاهید (فردیید،

آزادی و حقوق بشر

.)8۱8 :8818

از دو منظر

بیشترین تکیه کالم فردید برانسان شناسی انسان دل رگاه استوار است .رنجیا کیه

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

مفهوم رگاهی نزد فردید به م نای دانش و علم نیست ،بلکه منظور ذکر است و ذکیر
نسبت باقی و حقیقت موجودات با واجبالوجود و سرچشمه جاری حیات م نیوی
برای انسان پریروزی است .ترس رگاهی مبدا راه حقیقت است در این مرحله ردمیی
ب د از غفلتی که در زندگی ،نسبت به پریروز داشت متوجه نفساالمیر و در نهاییت
عالم غیب میشیود .البتیه ایین توجیه مسیتلزم حییرت و هیبیت و تیرک عیادت و
سخت کوشی وجودی است و میتوان ترسرگاهی را همان حکمیت دانسیت .ولیی
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عارف در جستو جوی ساحت سومی است که بی واسطه و به طیور حضیوری بیه
اعیان و حقایق اشیا دست یابد و این علم از طریق دل و انسیبه حیق حا یل شیود،
این علم دلرگاهی است .دلرگاهی را می توان همیان حضیور و م رفیت حضیوری
دانست و "مرگ رگاهی" که میوه دل رگاهی و حکمت انسی عارف است بیه م نیای
مرگ اندیشی و م اداندیشی است .البته منظور از حقیقیت و بیاطن میرگ اسیت نیه
ظاهر رن .انسان در این جهان مسافری است که راه خود را گم کرده است کیه دییر
یا زود راه خود را خواهد یافت و بازخواهد گشت و اگیر ظلمیات و شییطان نبیود
مرگرگاهی و ترسرگاهی نبود .مسیر نهایت امور بیه سیوی اوسیت و هرچیه قیدر
انسان متذکر مرگ شود موحد است(امامی.)۱-8 :8811 ،
به هر ورت فردید مسیر دل رگاهی را در برابرانسیانی میی گذاردکیه در دوره
امروز ،بشر خودبنیاد شده است .پس مهمترین ا ل انسان شناسی فردیید رن اسیت
که در ذیل ساحت های تفکری؛ انسان دل رگاه می تواند مطمح نظیر باشید .فردیید
ا ل تاریخ را بهم نای وقت می داند .وقت بهم نای فهم رنیی کیه انسیان در ت ینیی
خاص می گنجد و اتصال به گذشته و رینده دارد .در این فهم ،انسان دایمیا خیود را
در حجاب می بیند و از سر همین اندیشه ،قصد فرار از حجاب دارد؛ وقیت انسیان،
ی نی عبور از حجاب حقیقت .فردید وقت را همان حقیقیت میی دانید و البتیه کیه
حقیقت از پس حجاب خود را به رخ می کشد .از نظیر وی ،انسیان فا یله ایسیت
میان حجاب مصض و حقیقت مصض و وقت ،ی نی کنیار کشییدن پیرده حجیاب و
رؤیت نور حقیقت که این نور نیز حجابی اسیت بیرای نیوری شیدیدتر .بیر همیین
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

اساس می توان گفت :که به اعتقاد فردید هیچ موجودی جز انسان تاریخ ندارد ،چیه
اینکه انسان موجودی سیال بین فرشته و شیطان است؛ همین حرکت بین فضیایل و
رذایل ی نی وقت انسان .تاریخ از نگاه وی غایتی دارد و به سیوی نهاییت خیود در
حرکت است .نگاه عرفانی فردید به تاریخ ،باعز شیده اسیت کیه وی رن را مظهیر
اسماء الهی بداند .از نظرگاه وی تاریخ ظهور اسم است و انسان مظهر اسماء اسیت.
این انسان است که وقت و تاریخ دارد .همان گونه که خلقت ،ظهور اسماء اسیت و
انسان کامل مظهر اسم جامع حق ،تاریخ نیز دوره ای دارد؛ این دوره از تاریخ ایاماهلل
تاریخ است که هنگامه ظهور اسم اعظم است و به اجمال در بدو تاریخ و به تفصیل
در انجام تاریخ ،با ظهور بقیها ...واقع خواهد شد (داوری اردکانی.)11 :8811 ،
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نصر ونفی اومانیسم ومدرنیته

نصر بر این باور است که جهان سنتی با همه اب اد

منظومه ای قابل دفاع بیود

و مدرنیته و تجدد بزرگترین بالئی بود که دامان انسان قرون اخیر را گرفته است .او
سنت را سرمشقی می داند که همه شئون عالم و ردم در رن با ت لق به امر قدسیی و
وجود مت الی م نا می یابند .وحی پل اتصال امر نامتناهی ازلیی بیا جهیان متنیاهی و
متغیر است .به ت بیر موجز در اندیشه سنت گرایان «سینت تیداوم وحیی اسیت .در
سنت (به این م نای وسی ش) هیچ امری فروگذار نشده است ،از ا یول و ضیوابط
جهان شناختی و م نوی تا علوم ریاضی و تجربی و غریبیه ،و از پاییه رییزی نظیام
های اجتماعی و موازین رفتاری تا کنترل و تنظیم هنر .سنت همه چیز را به مراحیل
مت الی هستی و در نهایت به ا ول غائی که مسائلی کامال ناشناخته برای بشر جدید
هستند ،ارجاع می دهد .همچنین نصر تمدن جدید را یک تمدن شکست خورده می
داند که با استمرار رن نمی توان امیدی به رینده ی بشریت داشیت .وی م تقداسیت:
تمدن متجدد به ورتی که از دوران رنسانس به ب د ،در جهان غیرب بسیط یافتیه،
تجربه ای شکست خورده است؛ شکست خورده به م نای کامل کلمیه ،چنیدان کیه
نف س امکان رینده ای برای بشر را که در جست و جوی راه هیای دیگیر برریید ،در
مظان تردید قرار می دهد(نصر.)۱3 :8819 ،
انسان شناسی فلسفی نصر

بدون شک ،یکی از اثرگذارترین فیلسوفان م ا ر ایران سید حسین نصر اسیت
که سودای بازگشت به سنت و پی ریزی جام ه ای سینتی را در سیر میی پرورانید.
دغدغه ا لی نصر و همقطاران او ،نقد انسان گرایی افراطی نهفته در مدرنیسم غربی
و بازگرداندن انسان به رغو

عالم قدسی است .از این رهگذر نصیرخیز بلنیدی در

راستای مخالفت با مدرنیته و در دفاع از سنت بر می دارد .سینت از دییدگاه سینت

آزادی و حقوق بشر
از دو منظر
سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

گرایان نه لزوماَ امری تاریخی ،بلکه به م نای پیونید بیا منشیأ جهیان هسیتی و امیر
قدسی است .سنت مجموعه ا ولی است که از عالم باال فرود رمده انید و در ا یل
عبارتند از :یک نوع تجلی خاص ذات الهی ،همراه بیا اطیالق و بیه کیارگیری ایین
ا ول در مقاطع زمانی مختلف و در شرایط متفیاوت بیرای ییک جماعیت بشیری
خاص .این متفکر سنت گرا ریشه بصران انسان متجدد را برییدن از ا یل و ریشیه
خود می خواند .انتقاد سنت گرایی بر هوییت انسیان میدرن رن اسیت کیه ظیاهر و
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نیازهای متغیر او مصور قرار گرفته اند و بدین سان گو

انسان مدرن ندای باطن را

نمی شنود(نصری.)8831:18 ،
در انسان شناسی فلسفی نصر لزوم التفات به مبصز م رفیت شناسیی پراهمییت
می نماید .در همین رابطه نصر به بررسی مبانی ا لی م رفیت شناسیی میدرن میی
پردازد و رن را با بنیانهای م رفت شناسی سنتی مقایسه می کند .وی سینت را دارای
سه مؤلفه می داند :الف) م رفت(قدسی) ب)هستی ج) سی ادت .بیه عقییده وی در
سنت همواره میان این سه ارتبام وجود داشته است ،اما در دوران میدرن میا شیاهد
غیر قدسی شدن م رفت و بنابراین دست نیافتنی شدن س ادت بیرای انسیان سینتی
هستیم .در سنت ،ت قل پرتویی از نور الهی است که در تمام اشیاء به ور گوناگون
ان کاس یافته است .عقل انسانی در مقام تجلی ا لی نور الهی است و وسیله ا لی
رسیدن به حقیقت ا یل قوه عاقله من کس از عقل کلی است .در دوران جدیید امیا
به جای اینکه انسان را حیوان ناطق بدانیم که عقل کلی به وی عطیا شیده کیه میی
تواند موجود مطلق و خیر اعلی را بشناسد ،به فاعل شناسایی تنیزل یافتیه کیه فقیط
توانایی شناخت امور جزیی را دارد ...م رفت نیز فقط به امور سطصی مصدود شیده
و این همان تقدس زدایی از حیات ردمی است .از طرفی تصویل عقل کلی بیه عقیل
جزیی و مصدود سازی ت قل به هوشیاری و زیرکی (عقل ابزاری) ،نه تنهیا موجیب
شده که م رفت قدسی دست نیافتنی و حتی تا حدودی مهمل جلوه کنید ،بلکیه بیه
سخره نیز گرفته شود(نصر)891 :8818 ،نصر اومانیسیم را جانشیین انسیانشناسیى
الهى می داندودر همین رابطه می گوید:
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

ماب دالطبی ه سنتى ی نیى خودشناسیى .شیناخت حقیقیت الهیى انسیان یکیى از
مهمترین اهداف سنتگرایان است .البته این م رفت دانشى رفا ذهنى نیست ،بلکه
به نوعى تبدل نفسانى نیز نیاز دارد که در نهایت انسان را به خداوند مىرساند(نصر،
 .)88 :8813برهمین اساس ،یکى از اشکاالت نصربر مدرنیته رن است کیه انسیان را
دچار خود فراموشى ساخته است« .انسان متجدّد زمانى که به خودفراموشى تین داد
در واقع ،دسیتش را در رتشیى کیه خیود افروختیه بیود سیوخت(نصیرالف:8813 ،
 )9۱نصر بر رن است که سکوالریسم ،اومانیسم ،تجربهگرایى و راسیونالیسیم سیبب
شده انسان متجدد تصویرى از خود ترسیم کند کیه میادر تمیام مشیکالتش اسیت.
توقف در بشر رف بودن ،او را مادون انسانیت ساخته و به همین دلیل ،همواره بیا
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خود و دیگران در نزاع است(نصر )8۱ :8813 ،انسان در اسالم هم عبداللّیه اسیت و

هم خلیفهاللّه .بشرى که دیگر خود را عبداللّه نمیىشیمارد خطرنیاکتیرین موجیود
است(نصرب )88 :8813 ،در جهان انسان غربى ت داد انگشتشمارى موجودند کیه
در مراتب باالتر از رگاهى یا در الییههیاى ژرفتیر وجیود خیویش زنیدگى کننید.
مدرنیسم بر اشتباهى در فهم کیستى انسان و چیستى واق یت ،چه فراکیهیانى و چیه
کیهانى ،استوار است .مدرنیسم ریشه در فریب بزرگى دارد که ما را به سوى تبیاهى
و نابودى جهان مىکشاند(نصر) 933 :8811 ،نتیجیه ی فررینید رنچیه در غیرب بیا
مطلق کردن انسان به جای خداوند انجام شد ،زییر سیوال رفیتن همیین فقیط خیدا
است؛ ی نی فقط خدا مطلق « انسان است .انسان مدرن باید این نکته را به یاد داشته
باشد که انسان موجودی نسبی است که در برابر حضرت او قرار گرفتیه اسیت و از
قدرتِ اختیار برای قبول یا اراده ی او برخوردار شده است (نصر .)83 :881۱ ،نصر
انسا ن مدرن را پرومته ویا انسان عا ی می داند که موجودی عصییانگر و شورشیی
علیه رسمان است به عقیده وی اومانیسم ورت خداگونه انسان را از هیم متالشیی
نمود و بدین ترتیب یک انصراف ا لی جداسیازی بییش از حید انسیان بیه عنیوان
جایگاه ش ور است که به گمراهی ردمی ،ماشینیزم و از خود بیگیانگی انسیان منجیر
شد(نصر.) 18 :8818 ،
نصر اعتقاد دارد که فهم دقیق از انسان در گروی دو فهم دقییق از "مین"سینتی
ومدرن است .نکته مهم در اینجا که تفکر سنتی را از تفکر جدید متمیایز میی کنید،
تفاوت در مفهوم من در دو انسان سنتی و مدرن است .در تفکر سنتی نمود عینیی "
من" را می توان در حالج دید و در تفکر مدرن ،نمود "مین" را میی تیوان در مین
دکارتی دید .در اولی انیت تماماً در خداوند است و نه غیر از او و بقاء عین فناست،
ولی در کوگیتوی دکارتی انیت متوسل به خداونید نیسیت و خیود را از توسیل بیه

آزادی و حقوق بشر

هرگونه مرج یت خارج می کند (نصر)8۱9 :8818 ،

از دو منظر

بنابه این گفته ها بدیهی است که نیصر بیه مراتب وجودی انسان توجیه داشیته

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

باشد .از نیظر وی ،انسان وجیودی دارای مراتب و بیطنها است .انسان ،بیدنهیای
مت ددی دارد کیه بیدن مادی وی ،بیرونی ترین و ظاهری ترین پوشش اوست .انسان
متناسب با عوالم مختلفی که از طریق رنها سفر میکند ،دارای ابدان لطیییف و نیییز
روحیانی میشود .انسان دارای یک جسم اثیری فسادناپذیر و یک جسیم روحییانی
تیابان اسیت .بطور کلی انسان دارای چهار مرتبه دانسته میشود؛ روح ،نفس ،ذهین
و بدن که با مرتبهی مقام الوهیت ،ملکوت ،غیر مصسوسات و مصسوسات متناظرند،
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این مراتب چهارگانهی انسانی در هر فردی حاضیرند ،ولیی مییزان ف لییت رنهیا در
افراد متفاوت است ،هر مرتبه یک کل هماهنگ است مصام در مرتبهی باالتر اسیت
(مهدوی ،پارسانیا.)813 - 811 :8838 ،
به هر ورت در تفسیر مباحز پیشین می توان گفت :نصر وقوع چنین فجای ی
را در جها ن م ا ر ناشی از دوری انسان از تفسیر سنتی جهان و روی روردن او بیه
منطق مصاسبه و عقل ابزاری می داند .جدایی از سینت و امیر قدسیی کیه انسیان را
مقید به رعایت حقوق طبی ت ،همنوع و خداوند می کیرد ،تاکیید داشیته ودر برابیر
فلسفه اومانیسم که امروزه جای خود را به سلطنت بی قید و بند فیرد انسیانی داده؛
وی به راحت تاکید بر رابطه انسان سنتی و امر قدسی و همواره رجیوع بیه رن را
پیش می کشد .از رنجا که امر قدسی ابدی و ازلی است ،بنابر این الیتغیر است و در
نتیجه سنت نیز که به امر قدسی رجوع دارد الیتغیر خواهد بود .نکتیه مهیم درتفکیر
نصر ضرورت احیای سنت است زیرا به منب ی ابدی و ازلی توجه دارد .کیه م نیای
دیگر رن همان کشف دوباره امر قدسی است؛ زیرا در سنت امکان ییأس و ناامییدی
منتفی است زیرا عقل کلی همواره وجود دارد ،بلکه ما هستیم کیه بایید خیود را در
مقابل پرتو رن قرار دهیم .بنابراین نصر بهترین انسان را کسی میی دانید کیه از امیر
قدسی جداشدنی نیست وهمواره در مقابل راسیونالیسم بر پرتوهیایی از عقیل کلیی
تکیه می کند .این همان انسان عبداهلل وخلیفه اهلل نصر است.
تعاریف از آزادی وحقوق بشر بر اساس مبانی فلسفی انسان شناسی فردید و نصر
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
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براساس مباحثی که در باره انسان شناسی انتقادی فردید ونصر درباره اومانیسیم
به عمل رمد؛نظریات این دو در باره رزادی وحقوق بشر میورد توجیه قیرار خواهید
گرفت.
آزادی از نظر فردید و نصر

نظر فردید در مورد رزادی این است که می گوید :رزادی امروز ،رزادی از خدا و
نفس مطمئنه و بندگی نفس اماره است .فردید غرب زدگی را نیست انگاری وجیود
می داند و منظور وی از غرب زدگی مضاعف ،نیست انگیاری همیه چییز ،بیه جیز
نفس خودبنیاد بشر است .دیگر الهه و م بود بشر امروز ،هوای اوست .پیس فردیید
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ت ابیر از رزادی های امروزی را م ادل هوهای نفسیانی بشیر دانسیته واز ایین روی

رزادی انسان امروز را به چالش میکشد .نظر فردید در مورد رزادی این است که می
گوید:رزادی امروز ،می شودرزادی از خدا و نفس مطمئنه و بندگی نفس اماره است.
رزادی امروز ...فریادی است برای رزادی از رزادی .اما رزادی جدید در بصران است.
رزادی از دیانت مقدس اسالم و رزادی موجودی که از رن دفاع میی شیود ،رزادی از
خدای حقیقی پریروز و پس فردا نیست ...چرا که ایین رزادی جدیید ،رزادی نفیس
اماره است ؛پس رزادی نیست .رزادی غربی که رزادی نیست .همه اسیت ولیی ایین
نسناس شدن است این رزادی [رزادی لیبرالیستی] رزادی از حق و حقیقیت و رزادی
از انسانیت وی ادامه می دهد رزادی در اندیویدوالیسم ،کیه رزادی فیردی را از بیین
برد این ت ابیر به راحت وعین کفر است بنابراین ،در نظر انتقاد و حمله بیه رزادی
موجود مورد نظر است و به نوعی به ا یل و ماهییت رن حملیه میی کنید(فردیید،
 .)8 :8831فردید بر اساس سیمای فکری و فلسیفی خیود رزادی را بیر سیه دسیته
رزادی قلبی ،رزادی قالبی ،رزادی قالبی دانسته وبدین ترتیب م تقد اسیت مهمتیرین
رزادی همان رزادی قلبی رزادی که انسان رااز چنگیال نفیس امیاره رهاکنید .وی دو
نوع رزادی قالبی وقالبی رامختص غربزدگی مضاعف می دانید .بیه اعتبیاری دیگیر
مسائل نظری یا قرین با نظر عام و شامل است یا از قبیل کلی گوئی و جزئی گیوئی
یا از جنس کلی بافی و جزئی بافی .نظر عام و شامل ی نی نظر حکمی اعم از فلسفه
و کالم و حکمت اشراق و تصوف و کلی گیوئی دقییق ی نیی بییان قیوانین علمیی
طبی ت و ریاضی و اما کلی بیافی و جزئیی بیافی را عر یه وسیی ی اسیت اعیم از
حکمت و علوم انسانی قالبی و غیره .پس از اینجا تفکیر را نییز میی تیوان بیه سیه
قسمت قلبی و قالبی و قالبی همچون رزادی قلبی و قالبی ( وری) و قالبی منقسم
گرفت(فردید .)7 :8831 ،نصر بر اساس انتقادات بنیادینی که با اومانیسم دارد .بصز

آزادی و حقوق بشر

از مفهوم رزادی در غرب مدرن را به نصو بسیار عمیقی تصت تاثیر مفهوم انسیان در

از دو منظر

عهد نوزایی و پس از نوزایی به عنوان موجودی سرکش در برابر رسمان و یاحب

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

زمین مورد توجه قرار داده است .به نظر نصر استفاده از مفهیوم رزادی غربیی بیرای
تصویر رزادی در بستر و بافت تمدنی کهن نظیر تمدن اسیالمی بسیارمشیکل وغییر
قابل هضم است .از این رو م تقد است به منظیور بصیز از م نیای رزادی در بسیتر
اسالمی الزم است مفهوم انسان در برداشت اسالمی روشن شود.
س ی و تال

در مطال ه مفهوم رزادی در اسالم از نقطیه نظیر م نیایی کیه ایین

ا طالح از زمان پیدایش انسان گرایی پیدا کرده بی فایده است .نصر دربیاره رزادی
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م تقد است؛ در غرب بیشتر بصز ها درباره رزادی به شکلی ،متضمن رزادی انجیام
دادن یا عمل کردن است .در حالی که در بافت و بستر موق یت انسان سینتی ،مهیم
ترین قالب و شکل رزادی ،رزادی بودن ،تجربه کردن خود وجود مصض است .ایین
رزادی عمیق ترین شکل و قالب رزادی است ،اما از رنجایی که انسان میدرن ،انسیان
عالقه مند به تجربه اندوزی ،از به یادروردن م نای تجربه وجود مصیض بازایسیتاده
است ،این م نا امروزه به دست فراموشی سارده میی شیود .تجربیه وجیود مصیض،
بازتابی از خود هستی بوده و در عین حال زیبایی ،بصییرت و سی ادت اسیت .و از
این رو ،رزادی ای که این تجربه را ممکن می سازد بیش از اندازه ارزشمند و گیران
بها است ..مهمترین رزادی در نظر ایشان هدف و غایت تصوف اتصیاد بیا یگانیه ای
است که هم مطلق و هم نامتناهی است؛ از ایین رو یوفی هیا رزادی (حرییت ییا
رزادگی) را اغلب هم م نی با هدف خود تصوف تلقی میی کننید .بیا ایین او یاف
بدیهی است که با ،رزادی برای رنها به م نای ا الت فرد (فردگرایی) نیست ،چرا که
هدف کلی رنها یکی کردن و ادغام فرد در جهان هستی است( .نصر.)38 :8813 ،
نصر با تبیینی عرفانی از رزادی در اسالم میگوید :تصوف در مقیام بع ید بیاطنی
اسالم با تربیت م نوی نفس سروکار دارد ،این همه از رزادی ،اما رزادی ازخود ونیه
رزادی خود ،سخن میگوید .حتی عشق ظاهری ما به رزادی نیز به ژرفتیرین م نیا
دلتنگی برای همان رزادی بیکران درملکوت الهی است .نگر

اسالم بهرزادی برپایۀ

همین حقیقت ماب د الطبی ی استوار است .اسالم همچو دیگیر ادییان سینتی وظیفیۀ
خود را یاری رساندن به انسانها برای به دست گرفتن افسار نفس اماره میدانید تیا
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بدین وسیله بتوانند به رزادی حقیقی برسیند ،نیه اینکیه در لفافیۀ رزادی بیه تقوییت
فردگرایی باردازند که تنها ،قید و بندهای بردگیی نفیس فناناپیذیرمان را نسیبت بیه
بردهدار قاهرِ درون رن که نماینده سرکشی ،هوسرانی ،شهوت رانی ،و سرانجام انقیاد
است مصکم تر سازد(نصر )833 :8818 ،وی ساس ،این رزادی در اسالم را با رزادی
در عقالنیت غربی مقایسه کرده ،رنگاه نبود یداقت مییان غربییهیا را در دفیاع از
رزادی مورد تأکید قرار میدهد .جالب اینکه نصر با ارائۀ چهرهای انقالبی ازخود ،به
مسلمین تو یه میکند که هرگز در برابیر غیرب اسیت مارگر کوتیاه نیاینید و بیرای
کسب رزادی واق ی وم نوی به مبارزه باردازند (نصرالف.)8813:989 ،
حقوق بشر
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از نظر فردید باتوجه به ادوار تاریخی و حوالت تیاریخی جدیید میدار اعالمییه

حقوق بشر با تکیه بر ظلم و جور می توانید باشید .ذات و ماهییت رزادی و رزادی
خواهی دوره جدید ،در رزادی از خدایان گذشته و باالخص رزادی از اهلل است .البته
بشر همیشه در م رض مایی و منی و اَنانیت و نصنانیت بوده است ،بییرنکیه بیه رن
مانند حوالت تاریخی دوره جدید ،ا الت داده شود .در همین رابطه ایشان میگوید:
ایثار حقیقی ،فرع بر ایمان به اهلل است و نه اعتقاد به خویشتن خویش .اگوسیت
کنت هم مثال قائل به ایثار به م نی دیگرخواهی (رلتروئیسم) و ترجیح نفیع دیگیران
بر نفع شخصی بود .منورالفکران و روشنفکران گذشته که دم از ایثار میزدند (ماننید
ش رای نوپرداز) رنچه در این ایثار وجود نداشت ایمان به اهلل بود و بنابراین رجیوع
ایثار رنها به خودپرستی جم ی [بود] .ایثار ا یل اسالمی رن است که بیرای انسیان،
نخست اهلل باشد و ساس جم یت ،نه فقط جم یت ییا نخسیت جم ییت و سیاس
خدا .ایثار جام هشناسان حکم خرما و خدا دارد ،نه خدای مت الی و رنگاه خرمیا.....
( دیباج .)81۱- 818 :8818 ،احمد فردید حقوق بشر را تجلی روح عصیانگر انسان
خود مصور و خود بنیاد قرن جدید می داند که خود را جایگزین خداونید در عیالم
کرده است .از نظر فردید نفس اماره همان حقوق بشری می باشد که غربی ها از رن
سخن گفته اندو تنها این نفس اماره همان(حقوق بشر) است که به نظیروی چنیدان
دارای ا التی نمی باشد .فردید حقوق بشر را پاسخ به امیال سرکش درونیی انسیان
وهمچنین تسلیم شدن نفس مطمئنیه در مقابیل نفیس امیاره میی دانید .وی چنیدان
اعتنایی به نیاز های طبی ی ،اولیه یا ثانویه ندارد ورنها را بیشتر نتیجیه گفتمیان غلیط
مدرنیته واومانیسم در بطن رن می داند( .داوری اردکیانی .)881۱:899 ،درایین بیین
فردیدبه جهت مبارزه با هژمونی این گفتمان ویا حتی تسری رن به جام یه اسیالمی
ایران مخالفت می کند ودر راه مبارزه با رن همه راههای ضیدیت حتیی سانسیور را

آزادی و حقوق بشر

پیشنهاد می کند به امید رنکه این نفس اماره کنترل شود .فردید حقوق بشر را حقوق

از دو منظر

انسان در مرحله امروز می داند و رن را از زمره حقوق وکیالم خدامونید نمیی بینید

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

ودر مقابل حقوقی را می پسندد که برگرفته از کالم خدای وپریروز وپس فردا باشد:
تب کرده است بشر .ب ضی خیال می کنند که خب ،این درمان پیدا می کنید و
عرق می کند و خوب می شود .خدا نکند که این درمان{پیدا کنید}بیرای اینکیه در
این جهان امروز ا ال بیمار کم است ،لفظ بیمار کم است اگربگوئیم .همه باید دعیا
کنیم که این تاریخ بشر که اآلن در بصران است عرق نکند .بمیرد بشر! دوبیاره زنیده
شود! دوباره که زنده شد رن وقت اسیت کیه خیدای حقیقیی لطیف پیس فیردا بیه
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سروقتش می رید ،وقت دیگری پیدا می کند .با وقت دیگری پیدا کیردن؛ رن وقیت
است که بشر همه انسان می شود ،انسان که شد رن همدلی و همسخنی حقیقی بیاز
می گردد در تاریخ ،برخالف امروز که همدلی نیست ،همسیخنی هسیت و نیسیت.
هست همسخنی ولی سخن به م نی شریف لفظ که کالم باشد و کیالم الهیی باشید
وکالم خدای پس فردا اوال ،و ب د کالم انسان ،نیست ( ...فردید.)8813:89 ،
ازسویی دیگر سید حسین نصر حقوق بشر را سیاسیتی اسیت ماری میی دانیددر
افشای سیاست است ماری غرب درمسئله حقوق بشر به وضی یت نابسیامان حقیوق
سیاسی در جهان اسالم اشاره میکند و رن را زیر سر است مار غربی و سیاستهیای
سلطهجویانۀ رنها میداند سیدحسین نصر مفهوم حقیوق بشیر را از دییدگاه میذهبی
اسالم مورد توجه قرار می دهد .او بر این باور است که پایه و مبنای حقوق بشر در
اساس کالمی بوده و ریشه در وظایف و مسئولیت های ردمی در برابر خداونید دارد
(روزنامه شرق )881۱/88/81 ،وی درهمین راستا می گوید:
ا طالح حق که از غنی ترین لغات در زبیان عربیی مسیئولیتهای میا درپیشیگاه
خداوندوشری ت الهی است ،بر خدا,قررن ( که رن را نیز "الصق" می نامنید) قیانون،
مسئولیتهای پیشگاه خداوند و شری ت الهی و نییز بیر حقیوق و میدعیات حقیۀ میا
داللت می کند .هر چیزی را از رنرو که وجود دارد؛ حقی است که هم بر مسیئولیت
های او در بزرابر خداوند وهم بر حقوقش داللت میی کنید .از نظیر اسیالم انسیانها
حقوقی که با مسئولیتهای رنها در مقام بندگان وجانشینان خدا بر زمین پذیرفتیه انید
ارتبام مستقیم دارد .این حقوق ممکن است دینی ،شخصیی ،قضیایی ،اجتمیاعی ییا
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

سیاسی باشد نخستین حقوق ردمیان مربوم به نفوس فناناپیذیر رنهاسیت .انسیانها از
مردو زن حق دارند که در طلب رستگاری نفیوس خیویش بررینید کیه اسیالم نییز
همچون دیگر ادیان ،رن را نخستین تکلیف ما بیه نسیبت بیه خیویش و نسیبت بیه
خدایی می داند نفوسمان را بایستی سرا نجام که تسلیم او کنیم .این حق بیه م نیای
رزادی رگاهی نسبت به امور دینی است .خداوند نمی خواهد که مخلوقاتش از روییا
کراه به او ایمان رورند بلکه خواهان رن است کیه رنهیا بیه اختییار و از روی شی ور
چنین کنند (نصر .)8۱8 :8811 ،رنچه مسلم است در اسالم نییز انسیان را در رابطیه
ا

با خداوند ت ریف می کنندودر همین رابطه نصر م تقد است:
مسئولیت ها و حقوق افراد برگرفته از همین ارتبام است .چنانکه پییش از ایین
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قررن رموزه های دین اسالم است که خداوند از روح خویش در انسان دمید که مراد

از ورت در اینجا همان تجلی اسماو فات خداوند اسیت یفات الهیی هسیتند
همچنانکه ریینه نیور خورشیید را بیاز میی تابانید .خداونید انسیان را کیه در مییان
مخلوقات زمینی از جایگاه مصوریبرخوردار اسیت بیه مقیام خلییف و نییز عبیداهلل
برگزید انسانها در مقام بنده باید که در اطاعت کامل از خداوند و در پیشگاه ارادۀ او
سرساردۀ مصض باشند و در مقام خلیفه بایستی در این دنیا بیرای رن را کیه تصقیق
بخشیدن به ارادۀ الهی بر روی زمین بکوشند اسالم غاییت وجیود ردمیی راخیدمت
وعبادت خداوند در برمی گیرد انسانیت ما زمانی کامل می شود مصقق می شود کیه
این غایت و هدف وجودمان را می داندوتصقق بخشیده باشیم وگرنه هیر چنید کیه
حامل حقیقت انسانی در درون خویشیم ،از رن بی بهیره میی میانیم و زنیدگی میان
پایین تر از مرتبه کامال انسانی است .پذیر

بندگی خدا و نمایندگی او در این عیالم

روی هم رفته به م نای پرستش و خیدمت بیه اوسیت همیۀ حقیوق مسیئولیت هیا
ومسئولیت هایمان است و از دیدگاه اسیالم همیواره مسیئولیت ،برخاسیته از انجیام
مسئولیت بر حقوق پیشی دارند .هرچند که این روزها همه یکسره دم از حقوق بشیر
می زنندو کمتر کسی از مسئولیتهای انسان سخن به میان می رورد .در عمل حتیی در
غرب مدرن دربسیاری از موارد مسئولیت ها بر حقوق پیشی دارند نمونیه میا بیرای
رنکه از حق رانندگی در خیابان هیا و جیاده هیا برخیوردار شیویم بایدکیه نخسیت
رانندگان مسئولی برخیوردار باشییم مسیئولیت کامیل فیرا گییری کامیل قیوانین رن
سرزمین را پذیرفته باشیم .این باید که نخست مسیولیت و حقیوق در اسیالم امیری
مصلصتی نیست بلکه از ا ول ارتبام میان مسئولیت وحقوق به شمار می رید و تین
دادن به رن بر چشم انداز فرهنگی و عقالنی جهان اسالم سایه افکن اسیت(همیان:
 .)883- 881تنها با برداشت از مسئولیتهای انسان اسیت کیه بایید بیه حقیوق بشیر

آزادی و حقوق بشر

پرداخت برای فهم م نای حقوق بشر در اسالم باید پرسید کیه مسیلمانان از مفهیوم

از دو منظر

ح ق چگونه سخن می گویند و رن را چگونه می فهمند؛ حق در در زبان عربی پیش

سید احمد فردید و ...
( 929تا )906

از هر چیز اسمی از اسامی خداوند (الصق) به شمار می رید .ا طالح حق همچنیین
م انی تکلیف الزام وادعا ،قانون و عدالت را در کنار هم در خیود دارد رن همچنیین
به م نای متناسب هر چیز واق یت و حقیقت هر چییزی اسیت(نصیر.)8818:8۱9 ،
روشن است که از دیدگاه فلسفه غرب حقوق فرد نه تنها بر حقوق خداوند بلکه بر
حقوق ایمانی نیز که واق یتی اجتماعی است ،برتری دارد .اولویتهای بشیر در جهیان
اسالم بر عکس سکوالریسم است .حقوق الهی برتر از حقوق انسانهاسیت و اینکیه
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کسی به دین دیگران توهین کند ا وال از جمله حقوق شمرده نمی شود حتیی اگیر
ممنوعیت از چنین کاری از گستره حقوق فردی انسانها بکاهد(نصر39 :8819 ،

-85

) .از رنجا که نصر به انسان عصر اومانیسم به شدت انتقیاد دارد واورا کیه از خلیفیه
اهلل برافتاده وجانشین انسانشناسى الهى شده به باد انتقاد می گییرد وبیه هییچ وجیه
موافق بسط واشاعه مفاهیمی چیون رزادی وحقیوق بشیر در اییران وجهیان اسیالم
نیست.
نتیجهگیری
فردید ونصر دو فیلسوف جدید بوده که با کاربست انسان شناسی فلسیفی خیود
در میان جام ه تاثیر زیادی بر نصوه امتناع مدرنیته به سیاق غرب در ایران داشته اند.
ف ردید با ابداع و بسط مفهیوم غربزدگیی وتقسییم رن بیه دو نیوع غییر مضیاعف و
مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جام ه فکری ایران
داشته است .نصر نیز با طرح گفتمان سنت گرایی و یا حکمت خالده؛ سیوژه خیود
مصور که زیر بنای مدرنیته می باشد را به چالش می گیرد .ایشان منتقید مدرنیتیه ای
بوده که با رنسانس و رفرماسیون دینی وبا مصوریت اومانیسم شکل میی گییرد .لیذا
بدیهی بود که ضرورت انجام تصقیق برای تمییز رنها از حیز حمله به اومانیسیم بیه
عنوان دال مصوری گفتمان مدرنیته وانسان الهی (انسان دل رگاه؛عبداهلل وخلیفیه اهلل)
را مصور قرار دادن در برابر انسان یا سوژه خوبنییاد اهمییت بیابید .بیافهم از مقولیه
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

غربزدگی در دستگاه فکری و فلسیفه انسیان شناسیی فردیید ،برجسیته سیازی دال
مصوری انسان دل رگاه در برابیر سیوژه خودبنییاد مفیاهیمی چیون هسیتی شناسیی
وجودی در برابر هستی شناسی موجودی ، ،م رفت شناسی حضیوری در ءحکمیت
انسی (پریروز ،دیروز ،امروز ،فردا ،پس فردا )را به هم مفصیل بنیدی میی کنید کیه
رزادی وحقوق بشر را به مثابه رزادی از نفس اماره وبرگزیدن تکالیف بیرای انسیان
در فضای غیریت سازی کامل با گفتمان مدرنیته ت ریف می کند.
از سویی دیگرسید حسین نصر با روردن وبسط مفهوم سنت گرایی وپیوند وثیق
رن با دین اسالم سنت گرایی را به گفتمانی تبدیل کرده که در رن مهمترین بصز؛بیه
نفی اومانیسم غربی بویژه اومانیسم پیس از عهید رنسیانس بیه عنیوان دال مرکیزی
موجود بود .نصر با پیش کشیدن هستی شناسی توحیدی وم رفت شناسیی وحییانی
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وطریقتی ،عقل کلی در مقابل راسیونالیسم وعقل جزئی؛ انسان عبداهلل وخلیفه اهلل را

در برابر انسان عا ی واومانیستی تو یه می کند کیه ایین انسیان بیا در طیول اراده
خدا ،رهایی ازنفس اماره واتصاد با یگانه مطلق در رزادی ومسئولیت وتکالیف الهیی
در برابر حقوق بشر ت ریف می شود.
من حیز المجموع این اندیشمند با وجوه سیلبی گفتمیان هیای خودبیه سیوژه
خودبنیاد حمله کرده و تمام فررورده های اومانیسم سکوالر در عصر مدرنیته (که در
این تصقیق رزادی وحقوق بشر را مطمح خویش قرار داده بیود)را بیه عر یه نقید،
چالش ویا حتی طرد واگذار می کنند .به هر روی تصقیق در باره ررای این دو متفکر
در مواجهه با مدرنیته از حیز انسان شناسی فلسفی وت یاریف مطیابقتی ازمفیاهیمی
چون رزادی وحقوق بشر به عنوان دو مفهوم مدرن ومنب ز از اومانیسیم در فلسیفه
سیاسی غرب در منظومه فکری رنهیا از حییز کیاربردی شیامل ارزییابی وسینجش
اندیشه سیاسی این دو جریان فکری ومیزان انطباق وپذیر

رن در دنیای جدییددر

مقایسه با ت اریف از مفاهیمی مدرن چون رزادی وحقوق بشر می باشد .ضمن رنکه
قدرت تاثیر گذاری این دو گفتمان غرب سیتیز برافکیار وجریانیات سیاسیی غیرب
ستیز قبل و پس از انقالب بسیاراهمیت دارد .بدین سان رنچه گفتینش را پراهمییت
می نماید رن است که این دو فیلسوف ضدمدرنیته با طیرح مبصیز انسیان شناسیی
فلسفی خود ؛عامل انتقال دالهای گفتمان ضد مدرنیته در ایران شیده وبیدین ترتییب
دستاویزی برای افراد ،گروهها و جریاناتی شده اند که از هر روی میی خواهنید بیه
جنگ غرب به لصاظ استراتژیک ویا حتی تاکتیکی بروند.

آزادی و حقوق بشر
از دو منظر
سید احمد فردید و ...
( 929تا )906
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