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 شایگان و هویت ایرانی ـ اسالمی داریوش 

  1393ماه ، بهمن57منبع: مجله مدیریت ارتباطات، شماره 
  

داند و از دهد و حفظ آن را واجب میشایگان به مفهوم و ذات هویت و فرهنگ ایرانی اهمیت زیادي می -1
جود خواند و تناقض به ومی» روکش کاري«طرفی گرفتن ظواهر پر زرق و برق را بدون بازسازي باطن سنتی، 

ان به شایگ  نظربه » ی ناآگاهانهغربزدگ«داند.اول اینکه چرا این آمده در آن را عامل گرفتاري در جوامع می
ضرر فرهنگ است؟ و از نظر شما این باطن چرا و چگونه باید تغییر کند وقتی بحث حفظ هویت ایرانی مطرح 

  در مدرنیته به معناي غربی شدن آن است؟ است؟ آیا تغییر کردن باطن 
ت : خواجه پندارد که طاعکههمان تعبیر مولوي  شایگان است و مصداق توسط  ه دش از مفاهیم برساخته »آگاهانهزدگی ناغرب« -
نشسته و  بر سر شاخ است، » گاهانهگی ناآدغرب ز« چار دکسی که  که وي بر این باور است  کند. ان میخبر از معصیت جکند/ بیمی

آموزة  ز اد شایگان راهمت گمارده. م ست که در مقام نقد و نقض آن گام برداشته وه هایی ادآموزه ها  و ایمتاثر از قویا یعنی  ؛بردبن می
 مفاهیم   ن ِ برخیدوام کردر واقع شخص با  ،شودوقتی سنت ایدئولوژیزه می دگویاو می است.امر همین نیز  »ایدئولوژیزه شدن سنت«

ولی این کار ، دزادمی پر و کارا یک مکتب توانا ۀآن به مثاب ۀارائ، جهت ینید م سنتهبه ف، جهان جدیده ازدبرگرفته شنظري   مبانیِو 
له مقو آن  که در» انقالب مذهبی چیست؟«شایگان پس از کتاب  .و غیر رهگشا دو پروژه اي است ناکارآمبرد راه به جایی نمی

د به سمتی ایبه روایت شایگان، ب . درو می »تکههویت چهل«وقت ، به سره دادو توضیح  کرده يدصورتبنایدئولوژیزه شدن سنت را 
 سطحی «کاريشروک«وضعیت  از بتوان تا  درسیی به فضایی پساایدئولوژیکو  شناخترا به رسمیت  منوعی پلورالیس و د رحرکت ک

رهی را گ به جایی نخواهند برد و ها از نظر شایگان اگر به نیت خیر هم انجام پذیرند باز راهکاريروکش. در واقع این گرفت فاصله 
به سنت  طفیعا بستگیدل با تجدد غربی و در عین حال آشنایی سطحی  متضمن شایگان منظر اآگاهانه از زدگی ن.غربدنمی گشاین

ا وام کند بمی تصور ر عین حال د، درستی نمی شناسدعمیقا  و به عیت فرهنگی خود را وضر این موقعیت، ده ، دغرب ز دفر است. 
نین ط به روایت شایگان »آگاهانهزدگی ناغرب«باید توجه داشت که    تواند بار خود را بار کند.می ي دچن گرفتن مفاهیم غربیِ

این  ما در روزگار کند و معتقد است د مییا »آگاهی کاذب« مفهوم  شایگان از ؛ چرا که ه معناي مارکسی کلمه هم داردایدئولوژیک ب
ند و محصول نزدایی کاسطوره بی مبنا کوشند تاریخ قدسی راکه میینی د ی هایی مثل بنیادگرایاست به پدیدهکاري ممکن روکش

، است  هی کاذبآگاعنان با  همبا ایدئولوژیزه شدن سنت که  حی سط کاري روکش ؛بیانجامد ،دهندست دب و خشنی ایدئولوژیک
ن معنا یاست. آگاهی بد ندش آگاه ،راه نجات از این پدیده و فائق آمدن بر آن ،شایگانفکري  در نظام  ر می یابم،دچنانکه  رسد. درمی

  .دببینیدریابد و  را به عیان دهویت خو سیالیت ف باشد و هم که شخص هم به سنت خود واق
 عقل پرداخته تر به سهمسهم دل را ادا نکرده بلکه بیش  نهاده و ن »شده وجوداقلیم گم«که مدرنیته پاي به  بر این باور است شایگان 

ستی برقرار زیمختلف نوعی هم کند و معتقد است که باید میان سنن معنويِیاد می »وگو در فراتاریخگفت«. به همین جهت او از است
و زاسیون مدرنیر برابر دتنها اگر ما  ،شایگان از منظر . باید سهم دل را نیز ادا کند یصهقبراي فائق آمدن بر این نرن دانسان مشود و 

ل د؛ بال پریمیم لدو با با  اي هستیم کهبه سان پرنده ما چرا که ؛کندنمی کفایت  ه باشیم،دگشو عقل مدرن ه هاي دفراور تکنولوژي و
یاد   »وگو در فراتاریخگفت«از » افسون زدگی جدید«هم سهم دل باید ادا شود و هم سهم عقل. وقتی که او در کتاب و بال عقل؛ پس 

  57قالب پس از ان مد نظرمان باشد.  »انکشاف وجه دیگر چیزها«هم پا بنهیم و  »شده روحقاره گم«باید به  این است که  شد، مراکندمی
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اره و دو یان دو قناپذیري مها یا به تعبیر او قیاساین کژتابی از ،نوشترا » انقالب مذهبی چیست«کتاب که شایگان شمسی  60هه در دو 
لق به دنیاي که متعهبی ذو مدین  ر قیاس باد، ده بودسر برآور دیداز جهان جو  رن بوددکه مفهومی م یانقالب ؛ه برگرفتدپر کهکشان 

 راستا، ر این د کند.  را تبیین امر ایدئولوژیزه شدن سنت  این شناسی کند و با برساختن مفهومکوشید تا آسیب سنت بود. او بیشتر می
فکر  د. سنت بو ندئولوژیزه کرداو متضمنِ ای  »طرح هندسی مکتب  «ه که دادتوضیح یل به آراء شریعتی پرداخته و به تفص شایگان

افسون زدگی «یعنی کتاب  ؛ دفاع از هویت سیال و چهل تکه رسیدو  کارشایجابی ۀ د تا شایگان به جنبکشی کنم چند سال طول می
؛ فایل هاي صوتی ازمدجلسه به بازخوانیِ آثار شایگان بپر 12ر در شهر تورنتو، د» يدسهرور دبنیا«ر داشته ام د. سال جاري توفیق »جدید

به تفصیل  ي رادوران بعدیشگی به دمرحله نخست انر آن جلسات عبور شایگان از د. سترس استدر دآن جلسات اکنون روي سایت من 
    اشته ام.ذبه بحث گ

  
اي قانهیلی و انتقادي خالجوییم و نه تفکر تحلچنان از خاطره قومی خود بهره میاز نظر شایگان ما نه آن-2

  ست؟چی گفت،از آن سخن می» آسیا در برابر غرب«کنم در که تصور می مراد از این تفکر انتقادي، داریم
ها و ها، تفاوتکوشد از تضادمی »آسیا در برابر غرب«معنا سخن گفته باشد. او در ین ه شایگان از تفکر انتقادي بدکخاطرم نیست  

 انددهدر فرهنگ آسیایی سربرآور ه هاییدیدامور  و پ چه  که دهد؛ وي توضیح می غربی سخن بگویدهاي دو فرهنگ آسیایی و تقابل
م غربی در ا نهیلیسب قویاکند و تقریر می  غرب-ذیل گفتمان شرق را  دبحث خو شایگان، چه اموري در فرهنگ غربی. در آن کتاب ؛ 

دن تم بنیادینِ گشت به خویشتن، نقدستیزي با سوداي بازنوعی غرب ،سنت گرایانه تحت تأثیر فضاي  ،او در آن کتاب مشی پیچد.می
ه دبوایگان ش عارف آن مد نظرعقالنیت انتقادي به معناي مت ر عین حال تصور نمی کنماست. د غربییسم نهیل غربی و برجسته کردنِ

 است شناییبا نوعی اشراق و رو رهایی و رستگاري که توأم  ما به االشتراك فرهنگ هاي آسیایی، به روایت شایگان عبارتست از د. باش
در فرهنگ غربی  را او این مؤلفه ها ر عین حال،د ایرانی.  چه فرهنگ چینی و چه فرهنگ ژاپنی،  فرهنگ ،چهيهند فرهنگ چه ؛ 

وي  . دره می کنر مغرب زمین اشاد آنارشیسم و بولشویسم  ندسر برآور سم غربی را پررنگ می بیند و بهنهیلی شایگان گیرد. سراغ نمی
عاري  جهان ،از منظر ایشان دهد که و توضیح می  دازدمی پر نیچه و داستایوفسکی متفکرانی چون  هب خویش،  دن مرادکر روشن  براي

، تلخی  معنایی ونهیلیسم و بیکه چگونه دهد توضیح می ،چهنی» خدا مرده است« ن جمله مشهورِدشایگان با وام کر  .از معنا شده است 
اشته در به خاط ؛مباحث هایدگر است برخی ةداعی کنندت جا هاي شایگان اینخود احاطه کرده است. بحثة در چنبرفرهنگ غربی را 

  .است بوده هم گر دهایه هاي دو روایت  او از ایآن دوره تحت تاثیر فردید  در باشیم که شایگان 
  
هایمان قضاوت ،نداریم مقابل تفکر تکنیکی غرب گوید که ما چون چیزي براي عرضه و دفاعاما شایگان می -3

  دهد.زده که سخت بوي تقلید خام میرحمانه آراء شتابدرباره مسائل یا در جهت ابطال است یا پرتاب بی
ت سیال، هویه و به سمت دصلب  و سخت را فرو نها، این سنخ قضاوت هاي دحال تصور می کنم شایگان از زمانی به بع نر عیدبله. 

-یرانیا . هویتی که هم میراث بر تمدن شرقیِه استد، حرکت کراست هاي مختلفمولفه که مؤلف از اي تکهی و چهلپلورالیست
  دوما ره به سرمنزل مقصست که امؤلفه هاي گوناگون  برقراري توازن میان این وي،  دبه نز بر تمدن غربی.  هم میراث است واسالمی 
لسفی به جهت نوع تربیت ف من . گریز و گزیري هم از آن نیست ، امااي نیستساده راري این توازن و تعادل کاربرق  د؛ هر چندمی رسان

وجود  ه ايرابط چه  ، ساز هویت هاي مختلفمولفهمیان باید دید  که ، بر این باورمو بها دادن به مقوالتی مثل صدق و کذب و استدالل
لیلی دن ارائه ودبیگر د هايبخش و  ددلحاظ گر برگرفته شود و» هویت«براي برساختن   پسِ پشت تهایی از این سنبخش اگر. دارد
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چیدگی و پی هویت ما ینسو،دو پنجاه سال پیش بدست کم از صداشته باشیم  که دبه خاطر  دبای ، امري ناموجه است. فرونهاده شود
کنند، راه به جایی  تیرا فداي ایرانیت یا هر دو  را فداي غرب کوشند ایرانیت را فداي اسالمیت یا اسالمیتکسانی که می ؛ سیالیتی یافته

اي مختلف و احیانا تخاصمِ میان مؤلفه ه از تقابلیگر دو فاصله گرفته   دي پیشین خوهاایده شایگان از م، دچنانکه اشاره کر برند.نمی
  .د، بلکه تالئم و سازگاري اي را میان آنها سراغ می گیردگویهویت ساز سخن نمی 

  
هاي دیگر در فرهنگ ایرانی هویتی پیچیده و مبهم براي ایرانیان به جود آورده است که از تلفیق فرهنگ -4 

 »هاافق آمیزش«شود. شایگان چه راه حلی براي حل این معما در عصر یاد می» معماي هویت ایرانی«آن به عنوان 
  دارد؟

را به رسمیت  »اسالم ایرانی«ربن کهانري و به تعبیر  سازهویت هاي مختلفمیان مؤلفه آمیز مسالمتهمزیستی  ست از تعباراش حلراه 
اسالم ی با اسالم ایران انیم،دچنانکه می  . ه استدغربی  تشکیل ش اسالمی و ،ایرانیهاي   مؤلفه  اسالم ایرانی اي که امروزه از  ؛شناختن
تگاه ه ها خاسدیدپ که همه این مبه رغ . ددار هاي بسیارتفاوت اسالم مراکشی...اسالم لبنانی،  ، اسالم یمنی، اقیاسالم عر ،مالزیایی

هی ر عین  حال تفاوتهاي  قابل توجد،  دآوره العرب سر برریر جزد ه قرن پیش دچهار که دو از اسالمی  نشات می گیرن دارندمشترکی 
 ؛ »گیدباهت خانواش:  « ده می شودیدر آنها ده د، شباهتی از سنخ شباهت میان اعضاي یک خانوانشتاینگبه تعبیر ویت .دارندیگر دبا یک

هاي ؤلفهممیان میز آگشودگی  و همزیستی مسالمتبه عوت د ،متأخر شایگانِي است. دتوام با تفاوتهاي چن  ،ر حین تشابهدشباهتی که 
  .در روزگار کنونی می کند ایرانیمختلف فرهنگ 

  
بینند داند که اگر مانعی در برابر خود نشایگان چندفرهنگی را مثل آزاد شدن چند نیروي گریز از مرکز می -5
دهد ی قرار میبیشتر در غرب مورد بررس امد و البته این چند فرهنگی را توانند به خودکامگی و آپارتاید بیانجمی

ن چه هاي متعددي تشکیل شده است.  شایگاهاي مختلف که از قومها و زباناما ایران نیز کشوري است با فرهنگ
  هاي مختلف مانع تراشید؟خواهد بگوید ؟ آیا معتقد است که باید براي فرهنگمی
چرا ، ب شودغالبه نحو رسمی هاي دیگر بر فرهنگ دنباییک فرهنگ یا خرده فرهنگ ،  چند ملیتی ۀدر جامع اگر مراد این باشد که 

ر آن د د،پارچگی  سیاسی دارکتمامیت ارضی و یر که کشوحالی. اما اگر دراسترستی داست، سخن  فرهنگی آپارتاید که متضمن
صورت  المثل جامعه بهد و فیرسمیت شناخته شوهاي قومی به بانز و ددگرها حفظ حقوق اقلیت و  به رسمیت شناخته شود کثرت

. در نشاندر صو ب دررا تجربه ک» کثرت گرایی فرهنگی« از  نوعیتوان لت آپارتایدي در کار نیست و میفدراتیو اداره شود، در این حا
تنوع و م فرهنگ هاياگر با وجود  است؛ به دام خودکامگی  ن در غلتیدمتضمن هاي قومی و نژادي اقلیت ۀحقوق اولی ندرعایت نکر
یگر د و داشته باشدست باال را د و دو رسمیت یاب ددگرجاري و ساري ر کشور د خاصی وجماعتقوم  زبان و فرهنگ متکثر، تنها

 .ستاه، امري که غیر اخالقی و غیر انسانی دمحقق ش آپارتایدر این وضعیت د، ددو احیانا سرکوب گر ده شودفرهنگ ها به حاشیه ران
 هايو افراد در معرض فرهنگ میان رخت بربستهاز   و مرزها هدکرگ و بوي امور در جهان تغییر رنامروز،  کتکنولوژی در جهان 

ها ها و هویتچندگونگی فرهنگتنوع و  د، بایو انسانی آمیزمسالمت همزیستیِتحقق  براي  کنونی،  ر روزگارد. اندهمختلف قرار گرفت
  .اشتدو حقوق اقلیت هاي قومی و زبانی را پاس  شناختیت به رسمرا 
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گوي وچیست؟ و جایگاه این ایران فرهنگی در بحث گفت» ایران فرهنگی«مقصود و منظور شایگان از  -6
  فرهنگی به چه صورت است؟

ه شایگان ها کي میان فرهنگگووگفت از در بحث ؛ از فرهنگ و تمدن ایران زمین استیعنی ایرانی که برخاسته  »ایران فرهنگی«
. ایران فرهنگی یعنی ایرانی که برخاسته از دل فرهنگ  اي دارد. یژهگاه وایران فرهنگی جای ، را مطرح کرده بود پیش آن ههد دچن

ایرانی  .استه دش هماسالمی  ین سو،دبهزار و چهارصد سال پیش  از وران پیش از اسالم،دافزون بر میراث ایرانی که  ؛ زمین استنایرا
وشته ها و ر ند ،است. شایگان دمیده شده شروح اسالمی در کالبد مطهريمرحوم به تعبیر  ه و دعجین شو تمدن اسالمی که با فرهنگ 

   .دمی کن دمرا  »ران فرهنگیای«ا را از معن سخنان خویش این
تبیین  یز ن اریوش  شایگان رادمعاصر،   دیشمندآراء انرباره د دي خودانتقا ، مالحظاتهاي این گفتگو، به اختصارر انتد دهیداجازه 

ه دصیل آورر آنجا  به تفده ام. تورنتو برگزار کرد »سهروردي«در بنیاد » شایگان شناسی «اي که تحت عنوان دوره م به داشاره کر کنم. 
؛ از فحواي ن بودهکرب هانري نهفته است.آن زمان شایگان تحت تاثیر ات گراییذسانسیالیسم و نوعی ا ،»انقالب مذهبی چیست«در ام  که 

ایشان،  دبه نز  .ندارد عنایتمتن مقدس  ات از قرائبه کثرت ان دچن که ایشان  دیگر از آثار شایگان بر می آیدمباحث آن کتاب و برخی 
خداوند  ةادبودن به ار اسالم یعنی تسلیماسالمی است؛ چرا که -ایت کربن تنها خوانش صحیح از آموزه هاي شیعیوراسالم عرفانی به 

به نظر  حال ر عیند این خوانش از اسالم نیستم، ربارةداوري در مقام در اینجا ده است. من در سنت عرفانی، این امر به نیکی تبیین شد و 
ینِ ده گوید نسخن می »تعریف«در مقام  ، از دینِو تنها    دقرائات از اسالم را به رسمیت نمی شناس شایگان تنوع خوانش ها و دمی رس

ر تاریخ د، داردر ایران معاصر دگان و قائالنی دموکراتیک، اسالم کربنی که نمایندعلی اي حال، اسالم انقالبی، اسالم . »تحقق«در مقام 
نه اي سخن گفت وبه گ د، اما نبایدو یک قرائت را برکشی دموافق نبواز این قرائات  . می توان با برخی است هدینی ما محقق شدیشه دان

مفاهیمی   آفرینش انسان توسط خدا و که  دمی کن د. شایگان تاکیدباش» سدیري متن مقذقرائت ناپ« که الزمه آن، تلویحا و تصریحا، 
فانی به روایت اسالم عرکه  دبر همین سیاق، می توان از شایگان پرسی؟ دارد مثل انقالب ايمقولهچه نسبتی با » حقیقت تام محمدي«چون 

هاي تحلیل سنخ  نای. به نظرم دارده، دا کرده هاي طوالنی لف و نشر پیدکه طی س آئین اسالم کربنی، چه نسبتی با فقه اسالمی و تاریخ 
 تحلیل او از ر. دندایعنی عرفان کربنی تقلیل د ،دین را فقط به عرفان، آن هم نسخه خاصی از عرفان : داردروش شناختی  د، ایراشایگان

. این بنبه روایت  هانري کر »تاریخ متا«محمدي و  ی حقیقت تامِندارد و اسالم یعن ان جایی دچن کالم، فقه و تفسیر ، »حقیقت اسالم«
اما، گوید. تعریف سخن میدر مقام ینِ داز تنها و  در بستر تاریخی آن نمی بینددین را   و دازدمی پر یک وجه از اسالم تنها به  خوانش 

، هم هم اسالم فقیهانه داریم؛ دارداتی نذ، که اسالم صورت گرفته اسالم  هاي مختلفی از دیانتخوانش ، در مقام تحقق ،مدچنانکه آور
از اسالم  وانشام خدککه با . فارغ از اینو رفرمیستی فکرانهو هم اسالم روشن گرایانهد، هم اسالم بنیاالم فلسفی، هم اسالم عرفانیاس

در مقام ؛ هاصیها و ناخالمقامی است متشکل از اصناف خالصی ،مقام تحققاشت  که دعنایت دبای ،ام موافق نباشیمدو با کموافق باشیم 
قد و نقض نله اي دا ه، با ارائداردی از اسالم را که باور نهایخوانش دتوانمی کسی . مواجهیم ت دکثرت غیر قابل تحویل به وحبا  عمل 

 روشنفکري المثلی. فدو کثرت قرائات را به رسمیت بشناس دیگر بازشناسدرا از یک »تحقق«و  »تعریف«مقام  دنخست بایر وهلۀ اما د ؛کند
د. نعده زیادي هم آن سخنان را پذیرفتاخت و درانده هایی را دایمثل شریعتی آمد و کامالً اسالم را با انقالب گره زد، سخنانی گفت و 

 د، اسالم فالن است و نه بهمان؛ بلکه بایدا و البتوان گفت الّ یرا باور نداشت و موجه ندانست، اما نماز اسالم  خوانشِ شود این می
ِ روش  مفروض اخت.دآنها پر ربارةد معرفتی اوريِدو به  داز اسالم نشانیگردر مقابل خوانش و قرائتی داز اسالم را  یخوانش قرائت و
نظام فکري  رداین امر  دبه نظر می رس ینی است.دو سنت س دمتن مق انگاشتنِ» یرذقرائت پ«این نگرش،  مهمو هرمنوتیکیِ  شناختیِ

   عنایت قرار نگرفته است. دو مور ان برجسته نیستدشایگان چن


