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پیشگفتار
یکی از تأسف انگیزترین و درد و رنج آورترین معضالت تاریِخ 
این دفتر کوچک مشتمل است بر مقاالتی ناظر به وضع فلسفی 
برخی  افکار  و  آرا  تحقیق در  واسطة  به  که عمدتاً  ما،  کنونی 
با فلسفه سروکار و به آن  اندیشمندان معاصر سرزمین ما که 
تعلق خاطر دارند، نوشته شده است. پاره ای از این مقاالت اولین 
بار چاپ و منتشر می شوند اما برخی دیگر پیشتر در جراید 
کشور، به طور پراکنده، منتشر شده اند هرچند در این ویراست از 
سر )عنوان( تا ؟؟ تغییر کرده و شکل و محتوای تازه ای یافته اند.

از دوست گرامی، دکتر مالک حسینی، متشکرم که در زمانة 
قحطی دوستی، لطف و محبت را از دوستانش دریغ نمی کند و 
در امر چاپ این دفتر نیز لطف ها کرد. از خواهر ارجمند، خانم 
نسرین قدرتی، که کار حروف نگاری اولیة این نوشتار را به انجام 
رسانید، ممنونم. بدون موافقت مدیر گرامی انتشارات هرمس، 
جناب آقای ساغروانی، این اثر به فعلیت نمی رسید، از ایشان 

سپاسگزارم.
 

محمد زارع شیرین کندی
آذر 1394 ش.





مقدمه

وضع و حال کنونی ما در نسبت با غرب و وضع آن قابل فهم و 
تبیین و سنجش است. شاید بتوان گفت که ما و هویت چندگانه 
و چندگونة ما در نسبت با غرب تعریف شدنی است. به هرحال، 
خواه ناخواه و از خالف آمد عادت، نور همچنان از مغرب زمین 
می آید. حدود صد و پنجاه سال است که شب و روز، ظاهراً، 
در تالش و تکاپوییم تا خودمان را با غربِ جدید میزان کنیم 

و با آن محک بزنیم.
در اینجا وجهة نظر عمدتاً اندیشیدنِ فلسفی است. در قرن 
نوزدهم میالدی، در اوایل آشنایی با برخی محصوالت و مظاهر 
رویدادهای  و  مسائل  برای  ما  سنتی  فلسفة  )مدرنیته(،  تجدد 
جدید فکری و نظری نه جایی داشت و نه طرح و ماده ای، و 
کامالً بیرون از وضع انضمامی ما، ناتوان و ناکارآمد افتاده و مانده 
بود. در دورة قاجار، مهم ترین مکتب فلسفیِ ایران، مکتب تهران 
ـ  بود. مؤسس آن، مالعبداهلل زنوزی و چهار حکیم معروف آنـ 
آقاعلی مدرس زنوزی، میرزا ابوالحسن جلوه، آقا محمدرضا 
قمشه ای و آقامیرزا حسین سبزواری ــ مستغرق اند در تعلیق و 
ـ عرفانیِ قدیم و تدریس آن ها،  تحشیه نویسی بر متون حکمیـ 
از جمله آثار صدرالدین شیرازی، آخرین فیلسوف بزرگ ایران. 
بزرگ ترین کار حاجی مالهادی سبزواری هم که مشهورتر از 
دیگران بود، به نظم درآوردنِ حکمت متعالیة مالصدرا، منظومه، 
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بود. به هر صورت، کار حکمای این دوره چیزی جز تقلید و 
اقتدا و دنباله روی نبود. سنت فلسفی در نبودِ پرسش فلسفی نو 
و در فقدانِ پویایی و زایایی در آن، عقیم و سترون می گردد و 
چاره ای جز انفعال و تسلیم ندارد. اگر سنت فلسفی ما، بعد از 
مالصدرا، پژمرده نشده بود و به اقتضای زمانه و وضع فلسفی 
جدید عالم توانسته بود مسئله ها و پرسش هایی تازه طرح کند 
و مفاهیمی نو بیافریند، دیگر بعید بود غریبه ای به نام کنت دو 
ایجاد تحول در فکر ایرانی و برای آشنایی  به منظور  گوبینو 
ایرانیان با اندیشه های فلسفی جدید )مدرن( به مترجمی توصیه 
دکارت را ترجمه کند.1 اگرچه  کند که کتاب گفتار در روشِ 
نشانه ای از توجه به کتاب مذکور و خوانده  شدنش، در دورة 
مذکور، دیده نمی شود. از سوی دیگر، فهم فلسفة جدید غرب 
به  بود و هنوز هم  این  مسئلة جدید ما  نبود.  هم کار آسانی 
تعادل و توازن می اندیشیم. درک این معنا که ما، یعنی ساختار و 
ـ بودنِ کنونی ما، هرچند ریشه در اینجا دارد  ـ عالمـ  نحوة درـ 
اما گویی با آنجا تنظیم می شود، صرفاً در حیطة توانِ متفکران 
ما در این زمین و زمانه است. فلسفه هم، درواقع، همواره زبانِ 
گویای سخن زمان بوده است. کار اندیشمند، شنیدنِ سخن زمان 
و شرح و بیان آن است. اندیشمندان کنونی سرزمینِ ما، بدون 
توجه و گوش سپاری به گفتار غالب این عصر ــ که عمدتاً در 
آثار متفکران تیزبین و نکته دان مغرب زمین به بیان درآمده است 
ــ سخنی برای گفتن نخواهند داشت. بدون این تنبه و تفطن، 
ممکن است سخن بگویند اما سخنشان به اعصار و ازمنة دیگر 

متعلق خواهد بود. 
1. کنت دوگوبینو، مذاهب و فلسفه در آسیای وسطی، ترجمة م. ف. ]بی تا، بی جا[، 

ص87، 117-116.
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قرن  متفکران  زمان اندیش ترین  و  زمان آگاه ترین  سرحلقة 
بیستم، مارتین هیدگر است. از اهل فلسفه کم نیستند کسانی که 
معتقدند اگر هیدگر نمی بود »فلسفة سدة بیستم چهرة دیگری 
می یافت. اگر فلسفة هیدگر نمی بود، پیدایشِ اگزیستانسیالیسمِ ژان 
 پل  سارتر به همان اندازه ناممکن می شد که فلسفة اخالقِ امانوئل 
لویناس؛ هانس گئورگ گادامر هرمنوتیکِ فلسفیِ خود را بدون 
هیدگر پدید نمی آورد؛  اگر میشل فوکو از هیدگر اثر نمی پذیرفت، 
پیدایش  دریدا  ژاک  واسازیِ  و  می نوشت،  دیگر  به گونه ای 
به دور  هیدگر  اندیشة  با  شدن  درگیر  از  او  چنانچه  نمی یافت، 
بوده است، مهم ترین و بزرگ ترین  اما چون هیدگر  می ماند«.1 
جریان های فلسفی قرن بیستم چیزی جز پانوشت هایی بر هیدگر 
تلقی نشده2 و »پس از هیدگر دیگر نمی توان فلسفة اروپای سدة 
بیستم را بدون او فهمید«.3 مگر هابرماس، یکی از نیرومندترین 
منتقدان و سرسخت ترین مخالفان هیدگر، نبود که نوشت: »هیدگر 
با وجود و زمان، تقریباً یک  شبه، ثابت کرد که متفکری طراز اول 
است ... آغاز نو هیدگر، احتماالً، هنوز عمیق ترین نقطة عطف در 
فلسفة آلمان، بعد از هگل، است«.4 »در حیطة دانشگاه، مارتین 

هیدگر تأثیرگذارترین فیلسوف، بعد از هگل، است«.5
حکمت،  تهران،  باقری،  شهرام  ترجمة  هیدگر،  بر  درآمدی  گونتر،  فیگال،   .1

1394، ص19.
2. ری، جاناتان، هیدگر و هستی و زمان، ترجمة اکبر معصوم بیگی، تهران، آگه، 

1385، ص76ـ77.
3. فیگال، همان جا.

4. Habermas,Jurgen, “Work and Weltanschauung: The Heidgger 
Controverersy From a German Perspetive” in Heidegger: A Criti-
cal Reader, ed. H. Dreyfus and H. Hall, Blackwell 1992, P. 187-188.
5. Idem, Philosophical-Political Profiles, trans. F. G. Lawrence, 
Heinemann 1983, P. 53.
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از این رو، سیر خط مذکور را می توان ادامه داد: اگر تفکر 
هیدگر نمی بود، طرح مسئلة »غربزدگیِ« احمد فردید و حتی 
»حکمت انسی« او به همان اندازه ناممکن بود که آرای رضا 
اردکانی، داریوش شایگان و آرامش دوستدار دربارة  داوری 
نسبت ما با غرب و اندیشیدِن وضع کنونی ما. اگر بصیرت ها و 
نکته بینی های نافذ و ژرف هیدگر در تحلیل، واشکافی، واکاوی 
معاصر  متفکران  نبود،  غرب  مابعدالطبیعة  تاریِخ  واچینی  و 
مذکور میهن  ما موفق به نیل به خودآگاهِی فلسفی و شناختِ 
جایگاه و نسبت شان با غرب و، به تَبَع، تحلیل عمیق و متفکرانة 
بود  بعید  هیدگر،  بدون  نمی شدند.  ما  توسعه نیافتگی  وضع 
آسیادربرابرغرب، شمه ای از تاریخ غربزدگی ما )وضع کنونی 
تفکر در ایران( و مالحظات فلسفی در دین ـ علم ـ تفکر، سه 
اثر مهم و تأثیرگذار و حاوی مفاهیم و مقوالت نو در دهة پنجاه 

شمسی در ایران، نوشته می شدند.
در پرتو تفکر هیدگر، بسیار کسان در اقصی نقاط عالم، نه 
فقط ایران، اندیشیدن آموختند. متون هیدگر راه اندیشیدِن آرام 
و آهسته را یاد می دهند اگر آن ها را بفهمی و از در تفهم و 
راستین  جویندة   چشم های  هیدگر  آثار  شوی.  وارد  مؤانست 
»به  برابرش می گشاید.  نو در  افق های  و  را می شوید  فلسفه 
تفکر  بود«.  آری  قرنی سخن  هر  »به  و  قدی«  الف  الفی  هر 
تعیین کننده و تأثیرگذار هیدگر در مقیاس جهانی، علی الخصوص 
در سطح برخی اندیشمندان مهم و جدی ایران معاصر، نقطة 

عزیمت و نیز ملتقای همة مباحث این دفتر است. 
چند  اندیشه های  دربارة  کوچک،  دفتر  این  مقاالت  در 
داریوش  اردکانی،  داوری  رضا  ایرانی،  معاصر  صاحب نظر 


