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  ترنم موزون حزن

  داريوش شايگان، نقد ايدئولوژي و گفتگو در فرا تاريخ

  

  كنم  و فكر مي

  كه اين ترنم موزون حزن تا به ابد

  ١.شنيده خواهد شد

        سهراب سپهري                                        

  ۱۳۸۹ماه   ، سال اول، آبان۶مجله مهرنامه، شماره: منبع
  

اس، روشنفكر و انديشمند برجسته معاصر، بيش از چهـل سـال اسـت كـه در             داريوش شايگان، هندشن  . ۱

، هـاي فلـسفي هنـد    اديـان و مكتـب  از او آثـاري چـون   . فضاي فكري ـ فرهنگـي ايـن ديـار حـضور دارد     

 و آفاق تفكـر معنـوي در اسـالم ايرانـي     : هانري كربن، آسيا در برابر غرب،  هاي ذهني و خاطره ازلي      بت

عـالوه بـر ايـن،    .  به زبان فارسي به چاپ رسيده استيت چهل تكه و تفكر سيار     هو: افسون زدگي جديد  

هـاي   زيـر آسـمان  رامين جهانبگلو گفتگوي مبسوط خواندني و جذابي با وي انجام داده كه تحت عنوان            

همچنـين دربـاره او مقـاالت قابـل تـوجهی بـه فارسـي و        .  چشم اهـل نظـر قـرار گرفتـه اسـت         پيشجهان  

  ٢.ي منتشر شده استهاي اروپاي زبان

                                                
 . ٣٠٦، صفحه ١٣٨١، تهران، طهوري، "مسافر"، هشت كتابسهراب سپهري، .  ١

 ميراث فكري احمد انديشان و هويتبه محمد منصور هاشمي، : اي از كارهاي خوبی كه درباره شايگان به چاپ رسيده، نگاه كنيد بعنوان نمونه. ٢
، ۱۳۸۹تهـران، فـرزان روز،   منتخبـاتي از آثـار داريـوش شـايگان،     : هـا  آميزش افق؛ همو، مقدمه ۲۹۱ ـ  ۳۷۲ صفحات ۱۳۸۳، تهران، كوير، فرديد

 . ۱۱ ـ ۲۴صفحات 



 ٢

شـريعتي   ساز معاصر است؛ شايد از اين حيث تنها بتوان او را بـا علـي   شايگان از معدود انديشمندان مفهوم   

ــرد   ــسه ك ــروش مقاي ــدالكريم س ــر  . و عب ــاهيمي نظي ــاريخ "مف ــيالت در ت ــي "، "تعط ــيون فرهنگ ، "موتاس

هــاي اوينــد؛   بــر ســاخته...و " هويــت چهــل تكــه"، "ايــدئولوژي شــدن ســنت"، "اســكيزوفرني فرهنگــي"

هايي كه ناظر به وضعيت فرهنگي ما پس از مواجهه با مغرب زمـين در صـد و پنجـاه سـال اخيـر              برساخته

هاي گوناگون خوانـده اسـت    او از معدود روشنفكران ايرانِي چند بعدي و متضلع است و در حوزه      . است

خوبي آشنا است و هم با سـنت ايرانـي ـ    هم هندشناس است و با اديان و مكاتب فلسفي هند ب: و اندوخته 

رساله دكتري او درباره آئين هنـدو و عرفـان اسـالمي بـوده؛ هـم دربـاره                : عرفاني ما آشنايي عميقي دارد    

زده؛ هـم بـا مرحـوم طباطبـايي مـأنوس بـوده و از او در        هانري كربن و قرائت او از حكمت اسـالمي قلـم     

هم مدت مديدي در غرب زيسته و بـا فلـسفه، ادبيـات،        حوزه فلسفه و عرفان اسالمي كسب فيض كرده؛         

رونـد و  . موسيقي، سينما و روشنفكري غربي از نزديك آشناست و تحوالت آنهـا را رصـد كـرده اسـت              

هاي مكرر بين دو سنت ايراني ـ اسالمي و غربي به شايگان توانايي و بصيرتي بخـشيده تـا از منظـري      آيند

تـوان بـراي    ر با نگاه و تأمالت خويش مفاهيمي چند بسازد كه كمتر مـي     ها بنگرد و متناظ     به امور و پديده   

يـشيده   انددر کـشورهای پيرامـونی   شايگان هم درباره سرنوشت مدرنيته و مدرنيزاسيون. آن نظيري يافت 

و هم در باب چگونگی خروج از وضعيت نابـسامان معنـوی انـسان مـدرن امـروزی ايـده پـردازی کـرده              

از مفـاهيم برسـاخته   ," گفتگو در فرا تـاريخ " و"  ايدئولوژي شدن سنت"كوشم  تا      در اين مقاله مي   . است

اولی ناظر بـه وضـعيت کـشور پيرامـونی     . شايگان را به بحث گذاشته، لوازم مترتب بر پذيرش آنرا بكاوم     

يک از سـنت؛  دومـی در مقـام    ژای نظير ايران در مواجهه با مدرنيته است  و متضمن نقد قرائـت ايـدئولو        

كنم تلقـي شـايگان    تصور مي. ارائه راهکاری است  جهت  تغيير وضعيت نا مطلوب معنوی انسان  معاصر 

 ، بـرخالف  هويـت چهـل تكـه و تفكـر سـيار     : افسون زدگي جديـد از گفتگوي عرفاني در فرا تاريخ در        



 ٣

 بـه   احتياج؟ انقالب ديني چيستمباحث بصيرت بخش او درباره  چگونگی ايدئولوژيزه شدن سنت  در         

  . بندي مجدد دارد صورت

هايش تقدس يافته باشند بگستراند و نه در جهاني  تواند نفوذ خويش را در قلمرو جهاني كه سنت  ايدئولوژي نه مي  .۲

بست رسيده باشند؛ يعني  شود كه اين دو جهان به بن ايدئولوژي هنگامي وارد ميدان مي   . كه فلسفه بر آن حاكم است     

د و فلسفه از كانون نيروبخش زندگي اجتماعي كنـار گذاشـته شـود و هنگـامي كـه نيـروي       هنگاميكه نفي، منتفي شو 

هـاي بيـنش    اي بـه مقولـه    كننـده رهخيـ  سـازي، شـباهت    بـه يكـسان  ايدئولوژي به دليـل گرايـشش  ... گيرد  دين سستي   

راكـه در ايـن   لي نـدارد ـ چ  دها شـباهتي بـه سـامان اسـتدالل و عقـل جـ       همچنان كه ساخت اسطوره. اي دارد اسطوره

هـايي مكـاني، زمـاني و علّـِي       داراي مقوله،هاي متفاوتي دارندـ ايدئولوژي هم     كيفيت ،ساحت، مكان، زمان و عليت    

هنگـامي  . اش داشـت   درمعناي فرويدي(illusion)ها را بايد توهم    ي  هسته همه ايدئولوژ  ...  مخصوص به خود است   

هـاي ايـدئولوژيك اسـت، همـه      هـا بلكـه انديـشه     و نه زبان اسطوره چيره است، نه فلسفه ديالكتيكيكه آنچه برجهان 

گرانه و انتقادي در قبـال   هاي سنجش دهند، و همه شيوه در اين باره به ما ميهاي گوناگون انديشه   تعبيرهايي كه رشته  

ختار كه سا» آگاهي كاذب« زيرا همگي در آشكار كردن آن ؛هاي خود معتبرند روند ايدئولوژيك شدن، در نگرش   

  ٣.كنند دهد، به ما كمك مي  هاي ايدئولوژي را تشكيل مي همه صورت

هاي آغازين پس از پيروزي انقالب اسـالمي در پـاريس بـه        كه در سال  انقالب ديني چيست؟  شايگان در   

توضـيح دهـد كـه كنـد وكاوهـاي      " ايـدئولوژي شـدن سـنت   "كوشد تا با ابـداع مفهـوم     چاپ رسيده، مي  

، " خودسـازي انقالبـي  "او كه با طرح مقوالتي چون   . عتي دچار پارادوكس است   روشنفكرانه مرحوم شري  

سـوداي بدسـت دادن قرائتـي از اسـالم را در      " بازگشت به خويشتن  "و  " تصفيه و استخراج منابع فرهنگي    "

هـاي ماركسيـستي و    گـشا كـه ايـدئولوژي    پروراند كه به همان ميزان تواناست و در مقام عمل گره       سر مي 

كنـد كـه پيـشتر رقيبـان      تي و انقالبي آن روزگار؛ در عمل از همان ابزار و ادواتـي اسـتفاده مـي         سوسياليس

كنـد كـه    شايگان بر اين باورست كه ايدئولوژي مدرن در جهاني بروز و ظهور پيدا مـي          . اند  فراهم آورده 

                                                
 . ٢٠٣ و ١٩٨، ١٩٦، صفحات ١٣٨٩ فرزان روز،  ، تهران،منتخباتي از آثار داريوش شايگان: ها آميزش افقمحمد منصور هاشمي، . ٣



 ٤

.  باختـه اسـت  در آن فلسفه و استداللي سخن گفتن و پاي مدعا را به اندازه گليم دليل دراز كردن رنـگ               

كننـد،   آميز زنـدگي مـي   اند و مردم در دل جهان راز ها تقديس يافته  عالوه بر اين، جهاني كه در آن سنت       

هايي كه در قرن بيـستم   بهمين سبب، ايدئولوژي. خيزي براي پرورش بذر ايدئولوژي ندارد      خاك حاصل 

ه مـستظهر بـه پـشتيباني اديـان و سـنن      سر برآوردند، نه با عقالنيت و ساز و كار عقالني نسبتي داشـتند و نـ   

ها و تكيـه بـر شـور و تهيـيج احـساسات و عواطـف و          ها با بسيج توده     در مقابل، ايدئولوگ  . مقدس بودند 

فلذا، كسي كه در پي بدسـت  . كردند آفريني، جامعه را به مقصدی از پيش تعيين شده هدايت مي   حركت

حوي كه مخاطبين دسـت از مكاتـب رقيـب بـشويند و بـه      دادن قرائتي كارآمد و دلربا از اسالم است، به ن   

اين اردوگاه بپيوندند، نبايد براي پي افكندن طرح خويش از ابرازهاي مفهومي رقيب اسـتفاده كنـد؛ كـه               

ها و مكـاتبي كـه بـا تمـام      برد؛ چراكه گويي با همان ايده    در اين صورت بر سرشاخ نشسته است و بن مي         

. كنـد و تحـت تـأثير آنهاسـت     ا آنها را به زير كشد، در نهان همدلي مـي  پيچد و برآن است ت      مي  وجود در 

گيـرد؛ نـوعي از    مـدد مـي  " زدگـي ناآگاهانـه    غـرب "شايگان براي تبيين اين وضعيت به درستي از مفهوم          

هـاي غربـي اسـت؛ امـا بـا       زدگي كه در آن شخص تفطن ندارد كه معتقداتش قويا ملهـم از آمـوزه           غرب

 براي نجات و احياي سنتي كه بـدان بـاور دارد و فـرو كـوفتن مكاتـب غربـي از                وجود اين به خيال خود    

  .٤گيرد هاي غربي مدد مي آموزه

آخرين اثر شايگان است كه به فارسي منتـشر شـده      هويت چهل تكه و تفكر سيار     : زدگي جديد   افسون. ۳

آسـيا در  ه وي در اي كـ  ، مقولـه "هويـت نـاب  "كوشد با به چالش كـشيدن مفهـوم         او در اين اثر مي    . است

                                                
، در "تر از ايـدئولوژي  فربه"انگيز  ها بعد، در اوايل دهه هفتاد شمسي، عبدالكريم سروش به نقد شريعتي همت گمارد و با چاپ مقاله بحث          سال. ٤

 هبي چيـست؟ انقـالب مـذ  چنانكه سروش اذعان كرده، وي تـا آن زمـان كتـاب    .  قرائت ايدئولوژيك شريعتي از دين را به نقد كشيد     كياننشريه  
هاي اقامه شده در مقاله سروش نيز با چگونگي ورود و خـروج شـايگان بـه بحـث كـامالً متفـاوت        نحوه تقرير و استدالل . شايگان را نخوانده بود   

يد به براي بسط بيشتر رأي سروش در اين باب نگاه كن. است؛ اما جالب است كه نتايج تأمالت اين دو متفكر در اين باب كم و بيش يكسان است  
  . ۹۷ ـ ۱۵۶ صفحات  ،۱۳۸۸ تهران، صراط،  ،تر از ايدئولوژي فربهعبدالكريم سروش، : 



 ٥

هـا در   كـرد، از هويـت سـيال و چنـدپاره انـسان      كم و بيش بدان باور داشت و بر آن تأكيد مي  برابر غرب   

  : عصر فرا صنعتي و انقالب الكترونيك سخن به ميان آورد 

 و  و ويـژه تعلـق نـدارد   صهستيم كه ديگر به يك هويت خـا   » تكه  چهل«ما، خواه ناخواه، در شرف تكوين انسان        ... 

به عبارت ديگر معـادالت دو قطبـي پيـشين كـه مرزهـاي فرهنگـي را مـشخص و از هـم جـدا             . مآالً چندهويتي است  

هـا   كرد، مانند ما و ديگران خودي و غير خودي، شرق و غرب، شمال و جنوب، عميقاً رنگ باخته است زيرا اين      مي

گيرنـد،   پاشند و دوباره شكل مـي   هر دم فرو ميهايي كه هاي متغير، در منظومه  همه در تركيبات گوناگون، در نسبت     

اي  كوتاه سخن آنكه ما شاهد ظهـور نـوعي آگـاهي سـياره    . شوند  ظاهر ميبندند،  ميباره لعاب وروند و د    از ميان مي  

  .٥گيرد هستيم كه تمام سطوح هشياري بشر را از عصر نوسنگي تا عصر اطالعات در برمي

جتمـاعي و سياسـي آن بـر سـر مهـر اسـت؛ چـرا كـه امكـان زيـستن            شايگان با مدرنيته و دسـتاوردهاي  ا       

نهادينـه شـدن سـاز و كـار دموكراتيـك و پاسداشـت حقـوق         . تر و دلپذيرتر را فراهم كرده اسـت         انساني

بنيادين بشر ميراث ماندگار عصر روشنگري است؛ ميراثي كه زندگي بـشر بـر روي ايـن كـره خـاكي را                

شـمول پيـدا    هاي عصر روشـنگري خـصلت جهـان     اكنون ايده . رده است انگيزتر ك   تر و دل    مراتب آسان   به

رغم ميـل خـود، مجبورنـد     اند، به نحوي كه حاكمان كشورهاي حاشيه مدرنيته و پيراموني نيز، علي         كرده

اي بـه آنهـا بـاور     ها را نشان دهند، هرچنـد در دل ذره   دست كم در مقام گفتار همدلي خويش با اين ايده         

شمول شده است و جهـان را بـر    ها عمل نكنند؛ چراكه ميراث مدرنيته جهان       ر عمل بدان  نداشته باشند و د   

در عين حال او معتقد است كه مدرنيته مناطق وسيعي از قلمرو وجـودي مـا   . صورت خويش ساخته است  

كنـد كـه معنويـت و     شـايگان تـصريح مـي    . قلمـرو روح  : را مغفول نهاده، درباره آن اساساً سخني نگفتـه          

شــركت نداشــتند، " ضــيافت مدرنيتـه "ي كــه در دل اديـان بــه وديعـت نهــاده شـده، اديــاني كـه در     عرفـان 

گفتگـو  . "توانند اين خالء را پر كنند و سهم روح را بپردازند و توازني ميان درون و برون برقرار كنند            مي

اني و زمـاني  در نظام معرفتي شايگان متكفـل تبيـين ايـن مهـم اسـت؛ از قيـد و بنـدهاي مكـ        " در فراتاريخ 

                                                
 .٣٣٦، صفحه ١٣٨٩ فرزان روز،   تهران،ها، منتخباتي از آثار داريوش شايگان، آميزش افقمحمد منصور هاشمي، . ٥



 ٦

هـاي   هـاي معنـوي سـنت    آموز عرفا و انسان رستن و در افق تاريخ به پرواز درآمدن و پاي سخنان بصيرت      

اقلـيم گـم   "توان به  اينچنين است كه مي. نشستن...  هندوئيسم و  گوناگون نظير اسالم، مسيحيت، بوديسم،    

  : شده سراغ گرفتپا نهاد و معنايي براي زيستن در اين جهان راز زدائي " شده روح

» عرفـان روح «گيرد، از آنچه رودلف اتـو   اگر معنويت و روحانيتي وجود داشته باشد، فقط و فقط از روح نشأت مي         

هاي  شك منظور ما از عرصه توان آنها را تنگاتنگ دربرگرفت؟ بي  هايي وجود دارند؟ مي     آيا چنين عرصه  ...  نامد  مي

 كه اگر چه به مثابه كليتي منسجم و خودبسنده، ديگر وجود ندارند، مـا  هاي ما قبل مدرن است      ديگر وجود، فرهنگ  

شـناختِي   هـاي معرفـت   فراسوي مدرنيته قرار دارند، فراسوي گسستكنند، ابعادي كه     ابعاد ديگر معنا دعوت مي    را به   

اي ديگـر  هـاي ديگـر حـضور را بگـشاييم بـه كليـده         براي آنكه باب اقلـيم    ...  عصر مدرن، فراسوي هويت جهاني ما     

گوشـانة ميـان    در آنجا گفتگو برقرار است، اما نه گفتگوي بازي     . در آنجا بايد قيدها را گسست     ...  شناخت نيازمنديم 

  .٦فرا تاريخها، بلكه گفتگويي در  فرهنگ

انگارد؛ عصري كه در آن هيچ فرهنگي گريـز و گزيـري از    كاري مي  شايگان عصر حاض را عصر مرقع      

ها  ندارد؛ مثالً، يك ايراني كه در اواخر دهه هـشتاد شمـسي         ها و سنت    اير فرهنگ س تعامل و همزيستي با   

مجموعـه  . بر سـه سـنت ايرانـي، اسـالمي و غربـي اسـت      كند، چه بپسندد و چه نپسندد، ميراث     زندگي مي 

پـس از ورود اسـالم بـه    . هـاي اسـالمي، ايرانـي و غربـي اسـت      باورها و نحوه زيست او در معرض مؤلفـه        

همچنين از زمـان مـشروطه بـه ايـن     . هاي اسالمي بدل به بخش الينفك فرهنگ ما شده است   موزهآ  ايران،

كـاري   مرقـع : "تواند به دو نحو  باشـد   كاري مي حال اين مرقع  . ايم  ها و افكار مدرن مواجه شده       سو با ايده  

انگارانـه اسـت و    كاري ايدئولوژيك، فروكاهنـده و سـاده   مرقع". كاري بازيگوشانه مرقع"و  " ايدئولوژيك

شناسـد و در پـي بدسـت دادن قرائتـي      گيـرد و بـه رسـميت نمـي      هـا را ناديـده مـي        تكثر و تنـوع فرهنـگ     

در مقابـل،  . كـاري اسـت   اي از اين نوع مرقع بنيادگرايي ديني نمونه. ايدئولوژيك از دين و فرهنگ است    

 شـناخته و تركيـب مقومـات و    ها  را بـه  رسـميت   ها و سنت كاري بازيگوشانه كثرت بالفعل فرهنگ  مرقع

                                                
  . ٣٤٢ ـ ٣٤٤همان، صفحات . ٦



 ٧

پـذير دانـسته، در آن بـه ديـده عنايـت       هـاي گونـاگون بـا يكـديگر را امكـان            هاي مختلف فرهنـگ     مؤلفه

ش فهميـد  هركس به قدر فهمـ "شود و در آن  در اين تلقي، دنيا توبرتو و پيچ در پيچ انگاشته مي  . نگرد  مي

ايـن  . هـا و اديـان و سـنن اسـت     ها در گرو تعامل با سـاير فرهنـگ         پس غناي تجربه زيسته انسان    ". مدعا را 

تـوان از ايـن    شايگان بر اين باور است كه مـي   . بخش است   زا و معرفت      ها بصيرت   اختالط با ساير فرهنگ   

" قـاره روح "در . فراتر نيـز رفـت  هاي متكثر  كاري بازيگوشانه و روند و آيندهاي مكرر ميان فرهنگ   مرقع

ــي      ــه و م ــگ باخت ــره  رن ــارف روزم ــات و تجــارب متع ــرات و افتراق ــه كث ــه هم ــزار  ك ــوزند، اب ــاي  س ه

هـاي معنـوي گونـاگون كـه      اند، سالكان طريـِق سـنت   شناختي مدرن سپر انداخته و به كناري رفته      معرفت

انـد، بـه بركـت قـوه خيـال در        كـرده را تجربـه " تـا انتهـا حـضور    "و  " انـد   كران شـده    دچار آبي درياي بي   "

  :كنند فراتاريخ با يكديگر گفتگو مي

و يـك  ) شـانكارا (آور ميان بينش يك حكيم بزرگ هندو در قرن نهم مـيالدي     رودولف اتو درباره تشابهات حيرت    

 هرگونـة  چنين تقاربي. برد را بكار مي» تقارب انواع«، اصطالح )مايستر اكهارت(عارف آلماني قرن سيزدهم ميالدي  

ناپـذيري كـه ذاتـِي اقلـيم      رغـم ويژگيهـاي تبـديل    دهد كه علي داند و نشان مي   ثيرپذيري را از هر جانبي، منتفي مي        تأ

تـوان   هايي است كه وجودشان را نمـي  است، ميان اين دو جهان گذرگاه     ) يعني هندو و مسيحيت   (وجودِي اين اديان    

ايم كه حـواس در آن   تالط نيستيم، بلكه به عالم ديگري وارد شدهديگر در حوزه اخ   ... اي    منكر شد در چنين مرحله    

هـاي ديگـري بـراي مـشاهده و مكاشـفه اسـت و        آميز است؛ زيرا مستلزم ابـزار  چنين گذري مخاطره  . اند  استحاله يافته 

ن جـايي  شناسي گاليلـه و نيـوت   اين طرح مطرود از تفكر مدرن، در كيهان... طلبد  هاي ديگري از انكشاف را مي   شيوه

به بركت وجود اين قـوه خيـال اسـت كـه     . ندارد، جايگاه آن قوه خيال روح است كه جغرافياي تمثيلي خود را دارد       

شوند، و بـاز بـه يمـن همـين جهـان اسـت كـه         شانكارا، ابن عربي و چوانگ تسو از لحاظ معنوي معاصر يكديگر مي    

ايـن گفتگـو متـضمن آن اسـت كـه      ح تـاريخي  رو. گـردد  سهروردي همعصر مغـان يونـاني مـآب ايـران باسـتان مـي        

خـود را بازيابـد، يعنـي همعـصر جهـاني      » تبارقدسي«سهروردي با رخنه به اين عالم، هم از آينده آن خبر دهد و هم          

رود كه عـاري از   اكنون جهان به سوي آخر زماني پيش مي... شود كه با آن از لحاظ معنوي مرتبط و در پيوند است   
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از همين رو به اعتقاد من، انكشاف وجه ديگر چيزها شايد بتوانـد     . است، آخر زماني بدون غايت    هاي معنوي     استحاله

  .٧به اين جهان خالي از معنا روحي بدمد و تعادل از ميان رفته را از نو برقرار كند

شـود و آنـرا بـه عيـان      هاي معنوي يافـت مـي   شايگان عميقاً دلباخته معنويتي است كه در دل اديان و سنت  

پيمايد و از شانكارا، چوانگ تـسو، سـهروردي، ابـن     كند؛ بهمين سبب شرق تا غرب عالم را مي      لب مي ط

كنـد؛ گفتـاري کـه از عمـق تـاريخ سـربرآورده،           عربي و اكهارت و گفتار معنـوي ژرف ايـشان يـاد مـي             

بطـه  هـاي را  چـراغ "بند زمان و مكان نبوده، سرشت سوگناك زندگي را در آخرالزمـاني كـه در آن             تخته

  . بخشد سوزد  تبيين كرده و معنا مي چراغي نمي" ها بر منار آشنايي"و " تاريكند

مگـر نـه ايـن    . شـود  پـذير مـي   چگونه امكـان " انكشاف وجه ديگر چيزها"دهد كه    اما شايگان توضيح نمي   

زيـيم؛ مـدرن شـدني كـه شـايگان، بـرخالف        ايم و در جهـان راززدائـي شـده مـي       است كه ما مدرن شده    

شناسد و بر ايـن بـاور اسـت كـه بـراي ارتقـاء بخـشيدن بـه              ايان، دستاوردهاي آنرا به رسميت مي     گر  سنت

امـا مـسئله مهـم اينجاسـت كـه مدرنيتـه تنهـا متـضمن           . كيفيت زندگي كنوني بايـد آنهـا را بكـار گرفـت           

ت درسـ . هاي انديشگي و نظـري نيـز دارد   هاي اجتماعي و سياسي و تكنولوژيك نيست؛ بلكه مؤلفه     مؤلفه

است كه حقوق بشر، دموكراتيزاسيون، جامعـه مـدني و عـصر اطالعـات از دسـتاوردهاي نيكـوي جهـان                

كند كه  ايـن امـور را مـد نظـر قـرار دهـيم؛ امـا             جديد است و زيستن با كيفيت در جهان جديد اقتضا مي          

نيـز در  ... ل و فالسفه و روشنفكراني نظير الك، هيوم، بنتام، كانت، روسو، ولتر، ميل، هگل، فرگه، راسـ             

دستاوردهاي بنيانگذاران مدرنيته تنهـا در حقـوق بـشر و     . اند  پي افكني بناي مدرنيته نقش مهمي ايفا كرده       

با اذعان به بزرگي اين دسـتاوردها، بايـد بخـاطر داشـت كـه بدسـت دادن               . شود  جامعه مدني خالصه نمي   

كانـت  . هاي كنشگران مدرنيته اسـت  فتهنيز از ديگر يا... درك جديدي از ماهيت معرفت، ذهن و زبان و         

  درك مـا را از حـدود و ثغـور معرفـت تجربـي و اخالقـي و          ٨آليـسم اسـتعاليي     با بـه ميـان كـشيدن ايـده        
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گـري زبـان در     بـه اقتفـاي فرگـه و راسـل بـر واسـطه         يـز ويتگنشتاين ن . چگونگي پديد آمدن آن تغيير داد     

هاي زبـان را وظيفـه اصـلي فيلـسوف       ا و رهزنيه گيري معرفت انگشت تأكيد نهاد و كشف كژتابي       شكل

هـاي معرفتـي    اگـر در يافتـه  . شـوند  هايي كه منجر به بروز و ظهور آگاهي كاذب مـي     رهزني  قلمداد كرد؛ 

جهان جديد به ديده عنايت بنگريم، چه بسا درك ما از تجربه عرفاني و معرفت عرفاني دسـتخوش تغييـر           

بنـدي   ان كالسيك و پيشامدرن تجـارب عرفـاني خـويش را صـورت           نظير فيلسوفان و عارف    يمشود و نتوان  

كند كه ايـن بخـش از ميـراث مدرنيتـه      مدرن بودن اقتضا مي  . بخش بينگاريم   كنيم و آنها را بالمره معرفت     

را  نيز جدي قلمداد كرده، به دقت و وسـواس مـدعيات و ادلـه فيلـسوفان و متكلمـان مـدرن را واكـاوي                   

به تعبير ديگر، نظام معرفتي مـدرن  . هاي غير موجه آنرا فرونهيم     برگرفته، مؤلفه  نموده، مقومات موجه آنرا   

علم جديد، فلسفه جديد، ادبيات جديد، هنر جديـد، سياسـت جديـد و          : متشكل از اجزاء گوناگون است    

مـدلول ايـن سـخن ايـن     . ، براي مدرن شدن بايد كل اين منظومه را مد نظر قرار داد، نـه بخـشي از آنـرا      ...

. اند كـه الك و كانـت و روسـو    ت كه گاليله و نيوتن به همان ميزان در پديد آمدن مدرنيته نقش داشته   اس

هاي عرفاني بخشي از نظام معرفتي ما گردد، بايـد در وهلـه نخـست مبـادي و مبـاني             اگر قرار است آموزه   

انـاً مـدعيات   شـناختي آن ارزيـابي شـده، احي        شـناختي و داللـت      شـناختي، وجودشـناختي و معرفـت        انسان

گرايـاني نظيـر شـوان و نـصر         سـنت . غيرموجه آن از مدعيات موجه بازشناخته شده، كنار گذاشـته شـوند           

عربـي بـه سـهولت سـخن بگوينـد، چراكـه بـا         توانند از گفتگوي فراتاريخي شانكارا و اكهارت و ابـن       مي

متفكـري نظيـر شـايگان كـه بـا      امـا  . نگرنـد  هاي مدرن بر سر مهر نيستند و به ديده انكـار در آنهـا مـي        ايده

هـايي از   نهـد، چـرا پـاره    هـا را ارج مـي   هاي مدرنيته همدل است و پديد آمدن آنها در ميان انسان   فرآورده

انگارد؟ البته الزمه اين سخن اين نيـست كـه بـا بـه ميـان       نهد و جدي نمي نظام معرفتي مدرن را مغفول مي   

ن تبيـين مـوجهي از گفتگـوي عرفـاني در فراتـاريخ          تـوا   هاي فلسفي و كالمي مـدرن نمـي         كشيدن آموزه 

. توان در اين باب داوري معرفتي كـرد    عرفا منقح نشده، نمي     بدست داد؛ اما مادامي كه مفروضات عديده      
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هـاي مـدرن    گيـرد كـه مـدعيات عرفـاني در مـصاف بـا آمـوزه        گويي شايگان به نحو پيشيني مفروض مي    

 تحولي در آنها صورت نخواهـد گرفـت؛ مفروضـي كـه موجـه      نخورده باقي خواهند ماند و تغيير و       دست

يعني پس از سـراغ گـرفتن    توان به نحو پسيني  قضاوت كرد؛   رسد؛ چراكه در اين باب تنها مي        به نظر نمي  

قاعـدتاً  .  هـای فلـسفی و کالمـی مـدرن     هـاي عرفـاني و ايـده    از ربط و نسبت ميان مبـادي و مبـاني آمـوزه    

هاي مدرنيستي بر سر مهر است، نبايد بـا فلـسفه مـدرن      با مدرنيسم و آموزه  شايگان كه در روزگار كنوني    

هـاي عرفـاني را    توانـد در حـوزه عرفـان پـيش رود و آمـوزه      اگر چنين باشد شـايگان نمـي   . نامهربان باشد 

شــناختي آن از صــافي  شــناختي و داللــت شــناختي، معرفــت بپــذيرد، مگــر اينكــه مبــادي و مبــاني انــسان 

ن گذشته باشد؛ كاري كه فيلسوفاني چون جان هيك و دان كيوپيـت در عـالم مـسيحيت               هاي مدر   آموزه

توانـد   تواند با نتايج كندوكاوهاي نظري هيك و كيوپيت همدل نباشـد، امـا نمـي     ايشان مي٩.اند انجام داده 

تـه  كنـد كـه ايـن فراينـد جـدي گرف      مدرن بودن اقتـضا مـي  . كنند، فرو نهد  فرايندي را كه ايشان اتخاذ مي     

  .شود

د و از نيـاز مبـرم معنـوي انـسان در جهـان راززدائـي شـده سـراغ                نن با شايگان همدلي ك    دننتوا  ميكساني  

زينـد و   كه در جهان جديد مـي  هائي  كثيري از انسان براي.دون و از پي برآورده كردن آن روان ش      بگيرند

هـاي چـون     شخـصيت .يـد نما اند، رجعت به شاهدهاي عهد شـباب فكـري آسـان نمـي     تي مدرن يافته يذهن

هـايي هـستند؛     چنـين انـسان   مثَـل اعـالي  ژان بـاروا و ژان در     و چند داستان ديگر    هابيلقديس مانوئل در    

كننـد تـا نگاهـشان از      مـي رزوانـد و آ  دگي را در عمـق جـان تجربـه كـرده    ک زنـ  يـ كه وجوه تراژ    كساني

كـه   اما، مـادامي .  سار آن دمي بياسايندتر شود و دوباره با جهان كبير آشتي كنند و در سايه         " حادثه عشق "

 در نظـام معرفتـي انـسان     موجـه هاي عرفاني  بدست داده نشود و آموزه ن مقوله يي از ا   معقول  و تبيين موجه 

                                                
: همچنـين، نگـاه كنيـد بـه    .  ١٣٨٧پور، قم  ، ترجمه اهللا كرم كرميعرفان پس از مدرنيتهدان كيوپيت، : براي بسط بيشتر اين مطلب نگاه كنيد به      . ٩

  .١٣٨١سرا،  ، ترجمه بهزاد سالكي، تهران، قصيدهبعد پنجم جان هيك، 
John Hick,(1991) An Interpretation of Religion: Human's Response to the Transcendent. (UK: 
Palgrave). 



 ١١

نخواهنـد  بخـش    و معرفـت خواهند داشـت شناختي   روانرد، تمناهاي ياد شده صرفاً  صبغه    مدرن قرار نگي  

  مارشـال گرفتن مدرنيته و زيستن در دل جهان مدرن، بـه تعبيـر    شايد اساساً جدي      براي چنين كساني   .بود

" تـرنم مـوزون حـزن   "و " وصل ممكـن نيـست  "اي كه در آن  آميز باشد؛ تجربه برمن، تجربه زيستن تناقض 

و  وجـودي    هـای  وصـال  وهـا و فـراق    گريز و گزيـري از قـبض و بـسط     ايشان شود؛ شايد   مدام شنيده مي  

 ايـن   و در عـين حـال نفـسِ   .نداشـته باشـند   تجربـه كـردن    از ساحت قدسی   پر و خالي   به تفاريق  را   جهان

در اين عـالم راززدايـي   معنوي اصيل هاي  ها نصيب انسان مدرِن واجد دغدغه       زير و زبر شدن   تالطم ها و    

ي يكـه تمنـا   طالقه كند و به جهان پيـشا مـدرن رجعـت كنـد         هسرا  جهان مدرن   او  شده باشد؛ مگر اينكه     

  :دينما  محال  مي

  

  گفتم اين چيست بگو زير و زبر خواهم شد 

  باش چنين زير و زبر هيچ مگو  گفت مي

  
 


