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  دمند ایران بودشایگان در
  وگو با سروش دباغشایگان متقدم و متاخر در گفت

  
  1396اسفندماه  5گدن، شماره هشتادم، مجله کر :منبع
  

آسیا در برابر «هاي فارسی و فرانسوي نوشته است، احتماال دو کتاب در بین آثار متعددي که داریوش شایگان به زبان
 دهند. اگرچه کتابدن جدید غرب نشان میمبیش از سایر آثارش موضع وي را در قبال ت »زدگی جدیدافسون«و » غرب

ایگان ش باغ، این کتاب را فاکتور گرفتیم تاوگو با سروش دگفت اما در مهم اوست شایگان نیز جزو آثار» انقالب دینی«
معرفی و  جلساتی دراش تماشا کنیم. سروش دباغ در چند سال گذشته سلسلهآن دو اثر اساسی متقدم و متاخر را در آینه

شایگان نیز  هاي داریوشایران برگزار کرده است و در این جلسات مفصال به بررسی آثار و اندیشه همتفکران برجستنقد 
  پرداخته است. 

  
 این تقدندمع حتی برخی. است »غرب برابر در آسیا« شایگان داریوش کتاب مشهورترین احتماال

 آراي و چیست بکتا این در شایگان اصلی حرف بفرمایید ابتدا. است شایگان کتاب ترینمهم کتاب
  دارد؟ آبشخورهایی و مبادي چه کتاب این در وي
اب به سبب ترین کتاب وي نیست. شهرت کتالبته مشهورترین کتاب دکتر شایگان است ولی مهم »آسیا در برابر غرب«

و نوعی تقابل که در آن دوران مابین تمدن غربی  57ه انقالب بهمن هاي منتهی بانتشار کتاب است. یعنی سال زمینه و زمانه
را  »ر غربآسیا در براب«ایران برقرار بود. شایگان در چنین فضایی  هشرقی در فضاي روشنفکري جامع - و تمدن ایرانی

شایگان است.  هزیست هاست؛ بدین معنا که مبتنی بر تجرب »زدگی جدیدافسون« ترین کتاب او به نظر مننوشت ولی مهم
ر برابر آسیا د«مالت درازآهنگ اوست. اکند، برخاسته از تجربیات و تاي که در این کتاب از آن یاد میتکههویت چهل

ي آن به ها و اخگرهاام را نسبت به این کتاب همراه با ذکر بصیرتو البته مالحظات انتقادي فهممکه من میچنان »غرب
مقابل  که ما درنهد و اینآسیایی انگشت تاکید می - روي تمدن ایرانی ام،ناسی خود آوردهششایگان هتفصیل در دور

شناسی . این کتاب حاوي نوعی آسیبگرایی را به ارمغان آورده استتکنولوژي است و پوچ هغربی قرار داریم که در چنبر
ین ن ما بود. شایگان در اکم در میان روشنفکراما یا دست هرایج در جامع هتمدن غربی است؛ امري که در آن روزگار سک

آسیایی - هاي شرقیکید دارد که هویت ما مولفهبر این نکته تا گوید. مثالکشد و سخن میکتاب در چنین فضایی نفس می
لی خود گرفتار کرده است. به نظرم آبشخور اص هایم که ما را در چنبردارد و با چنین هویتی در برابر غربی قرار گرفته

احمد افکار فته است، پذیرتاثیر  یونگرمنتقدان مدرنیته مثل  ايکه از نیچه و پارهاین کتاب، افزون بر اینان در افکار شایگ
ت غربی ر بین هویت شرقی و هویفردید بوده و شایگان در خلق این اثر وامدار فردید است. تقابلی که شایگان در این اث

اري که در روزگ اش گفتظهور دارد. البته شایگان در آثار بعديکند، به نوعی در افکار فردید هم بروز و ترسیم می
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ود اما در مد نظرش نب »آسیایی - هویت غربی و هویت شرقی«بین چنین تضادي شاید  نوشت،را می »آسیا در برابر غرب«
دهد؛ ی مینطور فهمیده شد؛ خصوصا با ارجاعات مبسوطی که شایگان به تمدن چینی یا تمدن ایرااین ، کتابآن زمینه

ت. زمین جاري و ساري اسین است در تقابل با آنچه در مغربزمبخش معنویت و فرهنگ در مشرققوام آنچه هیعنی به هم
 زمین سخن گفته و از هایدگر و نیچه و سایر کسانی که منتقد روشنگريمدرنیته و مغرب همچنین شایگان از لسان منتقدان

ت گرفته، صور »آسیا در برابر غرب«اند کمک گرفته و با این متفکران همداستان است. من با این خوانشی که از بوده
هاي ت، به ایدهاش داشياش و عبوري که از آن دوران فکرزیسته هکنم بعدها شایگان در اثر تجربمخالفتی ندارم و فکر می

 »نی فرهنگیاسکیزوفر«، »تعطیالت در تاریخ«نوشت به را می »آسیا در برابر غرب«اش رسید. شایگان در دورانی که بعدي
  و مفاهیم و مضامینی از این دست باور داشت. 

  
 فاصله »غرب رابرب در آسیا« از حد این تا شایگان پیوست،نمی وقوعه ب اسالمی انقالب اگر نظرتان به
 تابشک از شصت هده در انقالبی هايچهره کهپس از این شایگان معتقدند هم برخی. گرفتمی

 برابر در سیاآ« از شدنش دور سیر یعنی ؛جست تبري کتاب این از اشبعدي آراي در ،کردند استقبال
 نظري هچ شما. فکري تامالت از برآمده صرفا نه ،بود سیاسی مالحظات از ناشی و غیراصیل» غرب
  دارید؟ نکته دو این هدربار

شایگان تا چه  پیوستوقوع نمیه که اگر انقالب باست. این »شرطی خالف واقع«نوعی  پرسش شما به تعبیر فیلسوفان
قط باب ف در این توان به ضرس قاطع به آن پاسخ داد.گرفت، سوالی است که نمیفاصله می »آسیا در برابر غرب«حد از 

در تحول آراي وي تاثیر شگرفی داشته  57شایگان پس از انقالب بهمن  هزیست هاما قطعا تجرب زنی کردتوان گمانهمی
شایگان  .رساند »زدگی جدیدافسون«را به  ل دیگري بود که اواماست. عالوه بر این، مطالعات وسیع و تامالت شایگان ع

کند و ایدئولوژیزه شدن سنت را نقد می . اوایدئولوژیک شدن سنت قلم زده است در نقد انقالب دینی و شصت هدر ده
همه ول محص» آسیا در برابر غرب«دهد. به نظرم فاصله گرفتن شایگان از زدگی ناآگاهانه را مد نظر قرار مینوعی غرب

جود داشته کی بین این دو عامل ودیالکتی هواقع یک رابطشایگان و تامالت وي. در هزیست هیعنی تجرب عوامل مذکور بود؛
زمین و تمدن ما به فرهنگ و تمدن مغرب است. شایگان از یک حیث متفکر بوده و به وضعیت ما و ربط و نسبت فرهنگ

آسیا در «در  نیکی آشنا بود و سخنانششناسان به مدرنیته بهان و جامعهکه گفتم، با نقدهاي فیلسوفاندیشید. او، چنانمی
 و به همین دلیل هم مد نظر او بود 57انقالب بهمن شناسی هاي معرفتی جدي داشت. در عین حال آسیبسویه »برابر غرب

دانم؛ هر غیراصیل نمیدیالکتیکی و درازآهنگ به آثار متاخر خود رسید. من این روند و حرکت فکري را  هدر یک رابط
زش کرده شایگان ری هزیست هاین مالحظات در تجربنا که بدین مع ود.معتقدم مالحظات سیاسی هم در این امر موثر ب چند

 کلورالیستیپ یو نگاه هتکو هویت چهل »زدگی جدیدافسون«شایگان، او را به  ر کنار مطالعات و تامالتبود. این تجربه د
ام، دهورآ »موزون حزنترنم « هنکه در مقال، چنا. هر چنددانمبنابراین من این حرکت را حرکتی اصیل و ماندگار میرساند. 

را پیشنهاد  وگو در فراتاریخرود و گفتبه سروقت عرفان می »زدگی جدیدافسون«در کتاب  کنم شایگان وقتیفکر می
دین معنا که ب ده است؛اش نامنقح مانکه باید تنقیح نکرده و این بخش از نظام معرفتیکند، مبادي و مبانی آن را چنانمی
از جهان رازآلود است. یادم است در یکی از نخستین جلساتی که پس از نوشتن این مقاله به منزل  وبیش سنتی و ملهمکم
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شکر کردند. اند و بابت آن از من تام را خواندهبه من گفتند که مقاله بالفاصله پس از سالم و احوالپرسیایشان رفته بودم، 
ودم، ب نقدي که بر کتاب ایشان نوشته همفصال درباردر همان جلسه  داشت.داشتنی شایگان شخصیتی فروتن و دوست

یعنی یک پاسخ پراگماتیک به نقد من داد. در مجموع  کند؛گفت که در چند جهان زندگی می وگو کردیم و اوگفت
 مالحظات سیاسی بر سایر عوامل موثر در این عبور سبقت »آسیا در برابر غرب«کنم که در عبور شایگان از من فکر نمی

  دانم. گرفته باشد. به همین دلیل عبور او از این کتاب را عبوري اصیل می
  

 همه دیدنمی نیازي شایگان که است این دینی روشنفکران با شایگان اساسی هايتفاوت از یکی
 بتواند باید دیندار آدم یک بود معتقد بلکه ،شود سازگار دموکراتیک هايارزش با دینداران باورهاي

 دین یا سنت مقبولش مخل بنشاند تا مناسب جایگاهی در خودش، و جهان ذهن در را، دین یا سنت
 توانمی تامسامح درواقع. دانستمی سنت شدن غیرایدئولوژیک را امر این الزمه او. نباشد دموکراسی

 این در عیبی و حسن چه شما. کردمی دفاع غیرایدئولوژیک غیردموکراتیک دینِ از شایگان که گفت
  بینید؟می شایگان رویکرد

یز است. من برانگب و تاملکه ناظر بر ربط و نسبت آراي شایگان و نواندیشان دینی با دموکراسی است، جال این سوال
ینداران اور داشته باشند که باورهاي دنواندیشان دینی ب کنموال شما بپردازم. تصور نمیاول به یکی از مفروضات این س

ار گوییم، الجرم قبول داریم که سازوکهاي دموکراتیک سازگار شود. وقتی از دموکراسی سخن میبالمره باید با ارزش
خورد به دموکراتیک با حقوق بنیادین بشر ارتباط وثیقی دارد؛ وگرنه، به قول جان استوارت میل، دموکراسی گره می

 و نیادگراینهب گرایانه،سنت هاي سنتی،کنم نواندیشان دینی انواع دینداري (دینداريکثریت. من فکر میدیکتاتوري ا
 نچهآگویند این چهار نوع دینداري در جامعه حضور دارند. شناسند؛ به این معنا که میرفرمیستی) را به رسمیت می

راتیک هاي دموکبنیادگرایانه است و در مقام تزریق ارزشپیچیدند، دینداري نواندیشان دینی به جد و جهد با آن درمی
اند. از منظر نواندیشان دینی منطقا لزومی ندارد شخصی که دینداري رازآلود و سنتی دارد، تصویر در سطح جامعه

کند، ب اش را با سازوکار دموکراتیک متناسب و متالئمنواندیشانه از دین را برگیرد. همین که چنین فردي دینداري سنتی
زندگی  کهاي دینی و قومی را به رسمیت بشناسد و سبنواندیشی دینی به مقصد خود رسیده است. مثال حقوق اقلیت

اسی ردیگران نباشد. از نظر نواندیشان دینی، دینداران سنتی همین که دموک صدد تحمیل آن بهخودش را داشته باشد و در
 هاي مقبول خودشان به دیگران نباشند، کفایتدر پی تحمیل ارزش بشناسند و به رسمیترا در حد رعایت حقوق بشر 

کند. مباحث مربوط به نسبت میان عقل و وحی، علم و دین، اخالق و فقه و به دست دادن نظام الهیاتی بدیل، معطوف می
ینی، مردم د هیک جامعپرورانند که در اندیشانه یا عالمانه است. نواندیشان دینی هوس محال در سر نمیبه دینداري معرفت

مخاطبان  کنند و اینمناسب مطرح می براي مخاطبانرا این مباحث ها آنکنند. به نحو اکثري دینداري عالمانه را اختیار می
اجتماع و  هولی دینداران سنتی، از منظر نواندیشان دینی، همین که درعرص شوندوگو میدیشان دینی وارد گفتبا نوانهم 

ت بشناسند، بس است. این همان امري اس به رسمیتق سایر شهروندان و متدینان را دموکراتیک و حقوسیاست سازوکار 
هم  که دینداري دینداران سنتیجا باید تالش و کمک کرد و جد و جهد ورزید. ایننماید اما در اینکه البته نامتعارف می

قد ایدئولوژیزه شدن سنت و دیانت است. عبدالکریم سازگاري حداقلی و الزم با دموکراسی را داشته باشد، در گرو ن
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کنم ژیک و پیش از او، شایگان هم ایدئولوژیزه شدن سنت را نقد کرده است. به همین دلیل فکر میسروش دین ایدئولو
ن افتراقی هم در میان است. آن اشتراك ای وانند به اشتراك برسند؛ هر چندتجا میکه شایگان و نواندیشان دینی در این

گی و گویند که شما سبک زنددینی از حقوق بنیادین بشر دفاع کنند و به دینداران سنتی می هاست که در یک جامع
هاي زبانی سامان دهید اما دیگر بازي »بازي زبانی«زیست دینی سنتی خودتان را داشته باشید و کار و بار خودتان را در این 

اکه این کار مآال چر ؛بشناسید. یعنی حقوق بنیادین دیگران را به رسمیت بشناسید را به رسمیتهاي زیست دینی نحوهو 
 انی« :ده استپیامبر اسالم فرمو خداپسندانه است زیرا کند و نهایتاتر است و به زیست انسانی کمک بیشتري میاخالقی

ثْتعب مأُتَمل کَارِمهاي گوشت و پوست و خوندار، امري برگرفتنی و مباح و به رسمیت شناختن حقوق انسان .»الْأَخْلَاقِ م
که بخواهند با این نوع دینداران در باب وحی و موجه است. این سخن نواندیشان دینی به دینداران سنتی است؛ بدون این

دید. پسنیی که من خبر دارم، آن را میو این چیزي است که شایگان، تا جاین و اخالق و فقه وارد بحث شوند علم و د
اش دین باشد. شهاندی هدر عین حال شایگان و روشنفکران دینی فصل افتراقی هم دارند. شایگان روشنفکري نیست که ابژ

 هدیشد و ابژانهاي متعدد و متکثري که ما داریم مینیز به نسبت موجود میان هویت زمین وما با فرهنگ مغرب هاو به رابط
شناسانه نوارد مباحث دینه کند اما مینخست دیانت نیست. البته در این میان به عرفان عطف نظر  هبحث و فحص او در وهل

 خش دومبه نظرم این ب .رودشود، نه سروقت متن مقدس یا تاریخ فقاهت یا بازخوانی انتقادي احکام فقهی اجتماعی میمی
مدت و درازمدت به یک نگاه دموکراتیک اري شایگان نیست، در میانک هنواندیشان دینی است و در حوز که کار

شود. شایگان به این امر مشتغل نیست. حرف او با دینداران سنتی این است که دینی ما منتج می هتري هم در جامعبنیادي
ان دینی چون نواندیش اما هاي دموکراتیک بر سر مهر باشیدشتوانید با ارزمی در عین حفظ دینداري سنتی خودتان، شما

کنند، طرح میدانشگاهی و فرهیخته سر و کار دارند و مباحث خودشان را در این سطوح م همتوسط شهري و جامع هبا طبق
نوزا، ایم، یعنی تاثیرات شگرف فیلسوفانی مثل اسپیهاي شانزدهم تا نوزدهم دیدهدر تاریخ اروپا در سدهبا عنایت به آنچه 

موکراتیک مدت به بسط و ددینی، به نظرم گفتمان نواندیشی دینی در میان هاندیش هت و هگل بر نحواراسموس، هیوم، کان
گان ندارد. این با کار شای این البته هیچ منافاتیکند. میاي مثل ایران کمک بیشتري شدن گفتمان دموکراسی در جامعه

یون البته عنایت دارم که تحقق مدرنیته و مدرنیزاس دهد.توضیح فقط تفاوت کار شایگان و نواندیشان دینی را نشان می
اش تقلیل دهم و بگویم فقط کسانی مثل اسپینوزا و دکارت و خواهم آن را به بعد اندیشگیذوابعادي است. نمی هپدید

تاریخی، ی، معیشتو عوامل عاملی بکنم. قطعا علل تک خواهم تحلیلاین امر موثرند. نمی مونتنی و هیوم و کانت و هگل در
نتقادي سنت اشود، بازخوانی اما تا جایی که به بعد اندیشگی این امر مربوط میاند اقتصادي و جغرافیایی هم در کار بوده

نگري شیند تحقق مدرنیته و مدرنیزاسیون داشته است. این سهم در متون مربوط به رنسانس و رودینی سهم مهمی در فرا
این  درون شود، که ما االناسالمی یاد می – ت عنوان رنسانس و روشنگري ایرانیاز آن تح به نیکی مشهود است. آنچه

که در این زمینه بازخوانی انتقادي سنت دینی، که بخش مهمی از  روند تاریخی قرار داریم، یک بعد اندیشگی هم دارد
س و روشنگري گی دیگر رنساناما امثال شایگان به ابعاد اندیش ست، کار نواندیشان دینی استفرهنگ ستبر پس پشت ما

ودم، بار دیگر که در منزل ایشان بدیگري هم از دکتر شایگان عزیز نقل کنم. یک هاند. خاطراسالمی پرداخته - ایرانی
شما  ایرانی کار دارم و ههویتی جامع - هاي فرهنگیبا مولفهمن گفت که میدر توصیف کار فکري خودش شایگان 

به رغم تفاوتی  نمکدر مجموع من فکر می از سنت دینی و بازخوانی انتقادي این سنت هستید. نواندیشان دینی متکفل بحث
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از ها نیشوند و ما به هر دوي اینهاي فکري با هم جمع میوجود دارد، این تالش کار شایگان و نواندیشان دینیدر  که
  داریم. 

  
 نباید لزوما هاهتک این و ایم"تکهچهل انسان" که باشیم واقف باید فقط ما گفتمی اگرچه شایگان
 این با ،)بودن دموکراسی و دین کردن سازگار پی در دلیل همین به و(باشند داشته منطقی سازگاري

 گرفته دهعه به را...  انسان رفاه تامین که...  مدرنیته": گویدمی جدید زدگیافسون کتاب در حال
 مذاهب...  هک کرده فراهم ايزمینه و گذاشته متروك را بشري حساسیت قلمرو از وسیعی مناطق است،

 است نآ گواه بیش و کم عمومی قلمرو به انسان خصوصی امور یافتنراه...  سازند خود آن از را آنها
 شگفتی جاي ردیگ صورت این در...  نیست معنوي نیازهاي پاسخگوي...  مدرنیته شمولجهان گفتار که

 یافتنراه رب شایگان تاکید همین آیا ".شود ظاهر جهان نمایش يصحنه در ناگهان مذهب که نیست
 اگر راکهچ نیست؟ دموکراسی و دین سازگارشدن لزوم بر دال عمومی، قلمرو به انسان خصوصی امور
 کسب هم اسیسی تفوق و نباشند دموکرات دینداران و شود عمومی قلمرو وارد نیرومندي شکل به دین

  .کنندمی جمع را دموکراسی بساط کنند،
شایگان معقتد بود مدرنیته تامین رفاه انسان را بر عهده گرفته ولی به نیازهاي معنوي بشر چنانکه باید پاسخ نداده است. 

طور کامل  هاي خود بهمدرنیته به وعدهگویند یا معتقدند سکوالریسم سخن میدر وزگار کنونی هم کسانی که از پست
 ست. هابرماس هم به نحوي. البته هابرماسهمین رأي را دارند. چارلز تیلور یکی از همین افراد اوبیش وفا نکرده است، کم

هاي خواهد بنیادگرایی دینی و همزمان سکوالریسم مهاجم را نقد کند. سخنان این متفکران از این حیث با دغدغهبیشتر می
توان آن را نادیده صحنۀ عمومی حاضر شده و نمیاند در روزگار کنونی دین در شایگان قرابت دارد که متوجه شده

تلقی کرد.  یافته توان امر را خاتمهمذهب در عرصۀ عمومی، نمی شده است که با ندیدن به نیکی متوجهشایگان انگاشت. 
شد ولی در عین ککند و سنن معنوي و عرفانی را بر میهاي مدرنتیه، از گفتگوي در فراتاریخ یاد میاو براي رفع کاستی

را به  وکراتیکهاي سازوکار دمصویري از مذاهب حاضر در پابلیک بدست دهیم که چارچوبحال معتقد است ما باید ت
 نبود دینی ترفرمیس شایگان شود.گان دیده میهم نزنند. بدین معنا نوعی قرابت میان نگاه نواندیشان دینی و داریوش شای

ز اي دینی مثل ایران خوب است که قرائتی ادر جامعه اما معتقد بود نبود دموکراسی و دین کردن سازگار شخصاً در پی و
میت بشناسد. شایگان ها را به رسفاتی با سازوکار دموکراتیک نداشته باشد و حقوق بنیادین انساندین بر صدر بنشیند که منا

ی دانست اما آثار روشنفکران دینپنسدید و کار او را مصداقی از ایدئولوژیزه شدن سنت میمشی شریعتی را هیچ نمی
خواستار نهادینه شدن سازوکارهاي دموکراتیک  اوکه پسندید چراام، میو خوانده متاخر را، تا جایی که من از او شنیده

شایگان هوشمندانه متوجه نقش مذهب در قلمرو عمومی شده است و هیچ تخالفی با دینداري ندارد در جامعۀ ایران بود. 
و برخالف برخی از روشنفکران ایرانی، به خوبی به نقش و قدرت اجتماعی دین در جامعۀ ما پی برده است. وقتی که 

داند و ضمناً دلبستۀ دموکراسی است، پس قاعدتاً از حضور دینی در عرصۀ یگان دین را یک قدرت اجتماعی میشا
دست دادن فهم و ب -به تعبیر من البته  –کند که نافی سازوکار دموکراتیک نباشد و الزمۀ این کار هم عمومی استقبال می

      شود.  جاست که نوعی همدلی و همسویی میان شایگان و نواندیشان دینی مشاهده میقرائتی دموکراتیک از دین است. این
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 اندیشه عالم وریستت یک بلکه متفکر یک نه او دلیل همین به و نبود دردمند شایگان معتقدند برخی

 نبود، گوییتدرش و پرخاشگري اهل ایرانی، روشنفکران اکثر برخالف شایگان، کهاین همچنین. بود
 این والس حاال. بکشد فریادي بخواهد تا نداشت دردي او که بود این از ناشی افراد برخی نظر به

 شایگان پذیریمب اگر حتی و است؟ الزمه تفکر و یا فضیلتی براي متفکر دردمندي اساسا آیا که است
 اهل انشایگ کهاین و نداشت؟ هم ايمسئله او که گفت توانمی اعتبار این به آیا نداشت، دردي

 فقدان از ناشی یا بود) ایرانی روشنفکران سایر با قیاس در( او بودن تراخالقی از ناشی نبود، پرخاشگري
  نبودنش؟ دردمند الجرم و ایران جامعه با او عمیق پیوند

عنان است با مسئله . متفکر بودن همکه متفکر نبود توریست عالم اندیشه بود به این معنامن موافق نیستم که شایگان 
ام اشاره کرده ام به این نکتهشناسیداشتن و پاسخ دادن به مسائل از طریق ساختن مفاهیمی چند. اتفاقا در جلسات شایگان

ئله داشته ایران بوده است. یعنی مس هاخیر جامع هرجینال چند دهواز متفکران ا که شایگان به همین معنایی که گفتم، یکی
و ناظر بر مسائلش، مفاهیمی را برساخته و این مفاهیم کارآمد بوده؛ یعنی نسبت ما را با جهان پیرامون توضیح داده است. 

ت شرق نسبنیز به ایم و مین واقع شدهزا در مشرقکه مهاي اصیلی داشت. او به فرهنگ و هویت ما و اینشایگان مسئله
و  بریم یا نهطیالت تاریخ به سر میکه آیا ما در تعاندیشید و اینجغرافیایی و فرهنگی با غرب جغرافیایی و فرهنگی می

ی فائق مریکاي شمالاخیر اروپا و ا هو تحوالت چند سد شده میان خودمانپرنشدنی حادث هتوانیم بر این فاصلچگونه می
راي حل به دلیل همین مسائل و مفاهیمی که شایگان ببندي کنیم؟ م و اصال این فاصله را چگونه باید بفهمیم و صورتآیی
د رهگشا کند؛ مفاهیمی که البته باید در جاي خوسازي میبرساخته، به نظرم او یک متفکر اصیل است. متفکر مفهوم هاآن

او  رقینگ غربی و از حیثی با فرهنگ شد. انس درازآهنگ شایگان با فرهنسبت ما با جهان پیرامون باشن هدهندو توضیح
اي از ذوق سازي کار سختی است و باید مولفه. مفهوم»نه هر که سر بتراشد قلندري داند«وگرنه به قول حافظ  ،را توانا کرد

کم در ستمین دلیل مفاهیمی که ده هها زیسته، داشته باشد. بهاي مختلفی که در آنشناسی و تسلط فرد به جهانو مسئله
ین ازند. من به اسشوند، از فرد یک متفکر میکنند و ماندگار میگشایی میرامون گرهیمقام توضیح نسبت ما با جهان پ

شایگان است.  هگویی نبود، قاعدتا برگ برندکه شایگان اهل پرخاشگري و درشتاما این دانممعنا شایگان را متفکر می
دردمندي این است که شخص اهل پرخاشگري و فریاد کشیدن باشد، شایگان به این معنا دردمند نبود. از این  اگر مراد از

شوند. ، شناخته میبودند و اهل فریاد کشیدناحمد به عنوان روشنفکرانی که دردمند شریعتی و آل حیث، خصوصا
له ایران معاصر را در جغرافیاي فرهنگی جهان مسئچگونه که دردش این بود دردمندي شایگان چنین نمودي نداشت ولی 

نی عبدالکریم سروش متفاوت بود. یع و احمداش با شریعتی و آل. جنس دردمنديبندي کندمعاصر بفهمد و آن را صورت
 شنقالب ایران را ترك کرد و تشخیصاول ا هدر ده نقالب چه پس از انقالب. هر چنددرگیر سیاست نشد؛ چه پیش از ا

 خوردهايایی براي ماندن او در ایران نیست اما وارد کشمکش و آن نوع زد و که در فضاي انقالبی آن دهه، جاین بود 
 هشدند. به نظرم این ویژگی از یک حیث نقط هااحمد و شریعتی و سروش درگیر آناي نشد که آلسیاسی - اجتماعی

کار بود  هنگ ایران داشت یا نه، معتقدم چنین پیوندي درید شایگان پیوند عمیقی با فرکه پرسیداما این قوت شایگان است
 گی بودنشه شایگان به سبب چندفرهنکو آن این اندشنفکران ایرانی فاقد آن بودهولی شایگان مزیتی داشت که سایر رو
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تواند وب میهاي اخیر هم نشان داد که به زبان فارسی هم خنوشت و در سالنوشت. او به زبان فرانسه میبه چند زبان می
نج اقلیم پ«، »در جستجوي فضاهاي گمشده«جا مانده است. یکویی هم از وي به زبان فارسی بربنویسد و انصافا آثار ن

و  نوشتو چون به زبان فرانسه هم می را به زبان روان فارسی نوشت »جنون هشیاري«و  »فانوس جادویی زمان«، »حضور
ت، روشنفکري چندفرهنگی بود و با چندین فرهنگ و جامعه ارتباط وثیقی آثار متعددي به فرانسوي منتشر کرده اس

فکران روشن هویتگنشتاین استفاده کنم، باید بگویم ما در طایفه و قافل »شباهت خانوادگی«داشت. اگر بخواهم از تعبیر 
هایی وجود دارد. آن نوع دردمندي ها و تفاوتروشنفکري هم شباهت هدر خانوادیعنی  نوعی شباهت خانوادگی داریم؛

توان سراغ گرفت. البته در بین این چهار نفر، احمد، شریعتی، سروش و آشوري مینظر شما را در آثار کسانی چون آلمد 
فقط  احمد و آشوريلاند. اما آسازي کردهاکه مفهوماند؛ چرشریعتی و سروش عالوه بر روشنفکر بودن متفکر هم بوده

روش و شریعتی اش تفاوتی با روشنفکري سنفکريروشتوامان متفکر و روشنفکر است ولی  اند. شایگان همروشنفکر بوده
جا و ینبندي وضعیت ایعنی درد او لزوما معناي سیاسی و اجتماعی نداشت بلکه بیشتر ناظر بر صورت و آل احمد دارد؛

همین  به داشت و نسبت نتلکچوالیاجهان معاصر بود. بدین معنا شایگان دردهاي نظري و  اکنون ما در جغرافیاي فرهنگی
انی کرد و با بزرگایران هم پیوند داشت. در ایران زندگی می هرفت. او با جامعکرد و پیش میپردازي میدردها تئوري

خبر گذشت بیما می هآنچه در جامع وجه ازهیچآشتیانی نشست و برخاست داشت و بهچون عالمه طباطبایی و مرحوم 
و  استه استرانی و شرقی منزلش را آرچقدر به نیکی با عنایت به فرهنگ ایبینید که می بروید،نبود. اگر شما به منزل او 

هاي وجودي شایگان است. همچنین او حقیقتا دلمشغول ایران بود. من بارها در این چیدمان حاکی از دغدغه
وزگاري بود ران به وضعیت کنونی افتاده است. یرکه چرا ا خوردغصه میدیدم که با شایگان داشتم، می وگوهاییگفت

ه ایران بود و دوست داشتند ب قصوایشاناي از کشورهاي خاور دور غایت کرد و پارهکه ایران با کره جنوبی رقابت می
که ران در وضعیتی قرار گرفته است که شاهد آنیم؛ چنانای اکنون هم پیچیده شد وایران برسند اما ناگهان همه چیز در 

ران تصویري نگنگران ایران و وضعیت معیشتی جوانان ایرانی و نیز دلخورد و دلشایگان غصه میدیدم افتد و دانی. من می
ت نژاد صوروگوهاي ما در دوران ریاست جمهوري احمديکه از ایران در سطح جهانی ساخته شده است. گفت بود
ها را از این جهت . ایننژاداحمدي خورد از وضعیت ایران در دورانگرفت و یادم است که شایگان چقدر غصه میمی

بندي خودش به مسئله کنم که بگویم شایگان دردمند و نگران وضعیت ایران معاصر بود اما با صورتعرض می
   پرداخت.می

  
 به نسبت یماندگعقب آسیایی کشورهاي ماندگیعقب: «گویدمی »غرب برابر در آسیا« در شایگان
 ماندگیعقب این کهاین... غرب تاریخ یعنی ایم،ماندهعقب تاریخ به نسبت ما... نیست خاص پیشرفتی

 در.» داریم غرب رتفک تاریخ از که است برداشتی به بسته زیانبخش، یا است سودمند بد، یا است خوب
 فهومم با و داندنمی منفی لزوما را »تاریخ در تعطیالت« کتاب این در او رسدمی نظر به مجموع

ی خودمان در عین حفظ هویت فرهنگ غربی تکنولوژي برگرفتن چراکه ؛نیست موافق هم »پیشرفت«
 قیمت هب »ظاهري پیشرفت« این افزایدمی و ایمشده دچارش ما که داندرا مصداق توهم مضاعفی می

 سوال الح. کندنمی پر هم را غرب جهان با ما تکنولوژیک هفاصل و شودمی تمام هاارزش ههم نابودي
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 در التتعطی« از شدن خارج و »پیشرفت« به نگاهی چه اوال متاخرش آثار در شایگان که است این
 ببریم بین از را ربغ جهان با مانتکنولوژیک هفاصل بتوانیم ما که داشت امیدي آیا ثانیا داشت. »تاریخ

 بین از با والاص و داشت تکنولوژي به رادیکال نقدهایی سروش و نصر داوري و و فردید مثل کهاین یا
  نداشت؟ چندانی همدلی غرب جهان و ما تکنولوژیک هفاصل رفتن

اعتقاد  بر سر مهر است وبه نحو اغلبی کنم شایگان در آثار متاخرش با زندگی تکنولوژیک در جهان جدید فکر می
د. مند شتوان سهم روح را هم پرداخت و در کنار آن از مواهب زندگی تکنولوژیک بهرهدارد که در روزگار کنونی می

ین آثارش در ا تخالفی جدي با مدرنیزاسیون و زندگی تکنولوژیک بکند. اوام که شایگان در آثار متاخرش من ندیده
ودند اعضاي مکتب فرانکفورت باشد که معتقد باز اي ده است ولی شاید شبیه پارهنسبت به جهان تکنولوژیک گشو

ین دلیل معنویت به محاق رفته است و به هم همعقتد بود در مدرنیته قص هایش وفا نکرده است. شایگاندهوع همدرنیته به هم
م بپردازیم. ه سهم دل را -به تعبیر من  -باید  کند و معتقد است مایاد می »در فراتاریخ وگوفتگ«و  »روح هگمشد هقار«از 

ارا و ابن از شانک »زدگی جدیدافسون«زیست معنوي و عرفان همچنان براي شایگان مهم است. در کتاب  هبه این معنا قص
ي هاي معنوگوید انسانکند و میاند، یاد می، که از سنن معنوي مختلفی برخاستهتسه عربی و مایستر اکهارت و چوانگ

کند، ده زندگی میشدر دنیاي راززدایی ،وگو کنند و انسانی که در روزگار کنونیتوانند در فراتاریخ با یکدیگر گفتمی
پس شایگان با مدرنیزاسیون و تکنولوژي بر سر وگو به نحوي امور معنوي خود را سامان ببخشد. از طریق این گفت

وژیک مانع بالمره سلوك معنوي شده است. البته براي زندگی کند که سازوکار تکنولمهري نیست و فکر نمیبی
رد اما بر وجه داتخود بیگانگی در اثر زندگی تکنولوژیک از  هتکنولوژیک قید و بند و حد و مرزي قائل است و به قص

نولوژي حور تکمفتون و مسچنان کشد و معتقد است فرد باید هوشیار باشد و رقم بطالن نمی زندگی تکنولوژیک به کلی
 فهمم، شایگان متاخر نسبت به زندگیدر عین حال، تا جایی که من میاش را پر کند. زندگی هنشود که تکنولوژي هم

خواهم قدري در باب بخش اول سوالتان، با تمام احترامی که براي دکتر شایگان قائلم، می تکنولوژیک گشوده است.
، پس از گویمچهل سال قبل نوشته شده و آنچه من اکنون می »برابر غربآسیا در «مالحظات انتقادي خودم را ذکر کنم. 

مهمی  دانید که ادوارد سعید کتابشناسی او، یعنی در دوران پسااستعمارگرایی، سر برآورده است. میادوارد سعید و شرق
سیاري از شناسی بقخوانی و شرشرق هنوشت و سعی کرد توضیح دهد چه گیر و گرفتی در نحو» شناسیشرق«با عنوان 

ام به این نکته ام و در دانشگاه تورنتو مشغول تتبع و تحقیق بودهمستشرقین وجود دارد. من از وقتی که ساکن کانادا شده
ال قبل سر ام. یادم است چهار سهمدلند، بیشتر آشنا شدهاو ام و با آثار ادوارد سعید و کسانی که با تفطن بیشتري یافته
گوید و آن را یافتم. یکی از نکاتی که سعید میکرد، حضور میاتیدي که ادوارد سعید را تدریس میکالس یکی از اس

رود و است. مطابق این تصویر، انگار غرب لوکوموتیوي است که جلو می »تلقی خطی از پیشرفت«کند، همین نقد می
وموتیو که الجرم باید از پی لوک هستند بعدي وهايسوم، لوکوموتییا کشورهاي دنیاي موسوم به جهان ايکشورهاي حاشیه

نین شود. او معتقد است سیاستمداران و متفکران غربی چغرب حرکت کنند. در نگاه سعید این تلقی از پیشرفت نقد می
گوید و می سازدآرمانی یا مشخص را می هگوید هگل چیزي شبیه به یک نموننگاهی به پیشرفت دارند. مثال سعید می

 نزند به شرقی بودن یا مثال ایرانی یا عرب بودن. چنیماندگی را گره میطور است و سپس نوعی عقبشرقی اینن انسا
ند براي غرب. من چون با این نقد بر شومی »دیگري«ها زمینیواقع مشرقدر رویکردي در آثار مستشرقین هست و



٩ 
 

همدلی  »ربآسیا در برابر غ«در کتاب  »ماندگیعقب«و  »پیشرفت«استفاده شایگان از واژگان  ههمدلم، با نحو شناسیشرق
ندارم. گویی که تصویري خطی از مدرنیته و پیشرفت وجود دارد؛ تصویري که مبتنی بر یک نگاه اروپامحور از پیشرفت 

وزون مترنم « هکند. زمانی که مقالهم جاي خودش را پیدا می »تعطیالت در تاریخ«است. در چارچوب این تصویر، مفهوم 
مین دلیل به ه ،نوشتم و هنوز در ایران بودم، این درك و تصویر کنونی را نداشتمرا راجع به آثار جناب شایگان می »حزن

ن تعابیر نباید گوید از ایهفت سال اخیرم به من می هزیست هاما تامالت و تجرب بر سر مهر بودم »تعطیالت در تاریخ«با مفهوم 
رفتن در دل همان اي عین قرار گماندگی را در بر دارند. چنین استفادهعقب است بین پیشرفت واستفاده کرد که نوعی کنتر

داند. البته این یک رتوریک پوشالی نیست که کسانی در مقام غرب می »دیگري«شناسی است که شرق را گفتمان شرق
ا در هویتی دارد و احیان هاند که صبغکردهزمین از آن یاد زمین در برابر مغربء حس باختن و به محاق رفتن مشرقالقا

ضع رفته است. موتوزي براي احراز هویت ازدستم و کینشود و حاوي نوعی خشهاي بنیادگرا هم دیده میادبیات گروه
نولوژیک بین علمی و تک هکه فاصلنه این ،بین باشمکوشم واقعتفاوت است. یعنی من میها با چنین موضعی ممن فرسنگ

هاي مریکاي شمالی است که احیانا با ایدههاي اروپا و اپژوهشگران دانشگاه خودمان و غرب را نبینم. این حرف بسیاري از
خاکی سر  هاي با غرب داریم و علم تجربی در آن سوي کرکه ما فاصلهشناسی ادوارد سعید بر سر مهرند. اینشرق هنقادان

پیشرفت « هاما پذیرفتن دوگان اند، همگی سر جاي خودنیته داشتهها رنسانس و عصر روشنگري و مدرآنبرآورده است و 
شناسی است که ادوارد سعید آن را نقد کرده است. من چنین آن نوع شرق هگویی گام نهادن در عرص »ماندگیو عقب

مریکاي التین ر انیته دطور که مدری بپذیریم همانها آغاز کنیم. یعنکنم باید با تکثر مدرنیتهتصویري ندارم و فکر می
انواع خاصی اي دارد. ما در ژاپن و کره جنوبی و خاورمیانه هم شکل خاص خودش را پیدا کرده، در آسیا هم شکل ویژه

ابیر تع اببه هر حال ها و زندگی تکنولوژیک مواجهیم. واقع با کثرتی از مدرنیتهتکنولوژي و مدرنیته را داریم. دراز 
هایی دارند. به رغم کنم نقصانبر سر مهر نیستم و فکر می نیز با تلقی اروپامحور از مدرنیته و »پیشرفت«و  »ماندگیعقب«

نولوژي خود را ثنا بکنیم و مالحظات انتقادي خویش را به تک هقصتوانیم با جهان غرب داریم، ما میتکنولوژیکی که  هفاصل
موجه  خودمان را سامان ببخشیم. اگر این موضع هو سازوکار تکنولوژیک یا مدرنیزاسیون ویژ ال مدرنیتهآداشته باشیم و م
گیرند. به نظرم ما در عین گشودگی به جهان در چارچوب این موضع جا نمی »پیشرفت«و  »ماندگیعقب«باشد، مقوالت 

یون و سازوکار تکنولوژیک و مدرنیزاس »ایرانی همدرنیت«توانیم هویت فرهنگی خودمان را حفظ کنیم و نوعی جدید، می
اي و تونسی هاي ژاپنی و کرهکه در ژاپن و کره جنوبی و تونس مدرنیتهتواند از این رویکرد ما سر برآورد؛ چنانایرانی می

بخش آخر سوالتان، به نظرم شایگان متاخر از  هاما دربارسر بر آورده است. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 
نولوژیک توان در این جهان زندگی تکاش این بود که چگونه میعبور کرده بود و مسئله »ماندگیپیشرفت و عقب« هگاندو

ایگان راه ش کنمد. به همین دلیل من فکر میداشت و در عین حال سهم دل را هم پرداخت و به نیازهاي معنوي بشر پاسخ دا
زمین ین متفکران، هر یک از منظر خود، نقدهاي تیز و تندي به تمدن مغربشود. امتاخر از فردید و داوري و نصر جدا می

ه نظرم اند. بنقد داشته تاریخی بشر در روزگار کنونی حوالتزدگی و و تکنولوژي داشتند؛ مشخصا به غرب و غرب
قدهایی فتم، نکه گنقدهاي رادیکال به تکنولوژي نداشت. چناندیگر شایگان از این فضا کامال عبور کرده بود و 

به و کرد اد مییزندگی ماشینی  و نواقص شناسانه شبیه نقدهاي اهالی مکتب فرانکفورت داشت. یعنی از اقتضائاتآسیب
معنابخشی به زندگی و زیست معنوي در روزگار کنونی، چه براي انسان شرقی  هپرداخت و مسئلروح می هاقلیم گمشد
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بود؛ چراکه شایگان ساکن چند جهان بود. یعنی هم در غرب زندگی کرده و  اوهاي چه براي انسان غربی، از دلمشغولی
ر داشت و قبول داشت که د رش با منتقدان مدرنیته همدلیبه هر حال او حتی در آثار متاخولی بالیده بود هم در ایران. 

مین هم تامل زشایگان در احوال ساکنان مغرب به این معناجهان جدید معنابخشی به زندگی بدل به یک مسئله شده است. 
فرهنگی، ن هاي گفتماسوزد، وقتی تفاوتچراغش در این خانه می -به قول شاملو  -کرده است ولی به عنوان متفکري که 

هاي خهوشید نسککرد، میزمین قیاس میمغربمدرنیته در با  ،با تکیه و تاکید بر ایران ،زمینرا در مشرق معرفتی و معنوي
 که در مقام درپیچیدن با زندگی تکنولوژیک باشیم، باید دلمشغول زیست معنويما بیش از آن بومی بپیچد و توضیح دهد

مطمح نظر  ار شناسی زندگی تکنولوژیکباشیم و در عین حال آسیب آنمعناي زندگی و در پی معنابخشی به  يو احیا
چشمگیري  هان متاخر این است که نگاه او به تکنولوژي و غرب جدید فاصلقرار دهیم. به این معنا، داوري من در باب شایگ

   با نگاه فردید و داوري و نصر به این مقوالت دارد.
 »ت و قناعتصناع« هتفاوت موضع شایگان و سروش نسبت به تکنولوژي توضیح ندادید. آراي سروش در مقال هدربار* 
  دهد.یهمدلی بیشتري نشان م نقدهاي هایدگر نسبت به تکنولوژي هم باعمیقا نقادانه است و اخیرا  تکنولوژي هدربار

اید گفت که ب نگاه دکتر سروش به تکنولوژي هاما دربار ه تکنولوژي که به تفصیل سخن گفتمنگاه شایگان ب هدربار
رح را نوشت و انتقاداتش را نسبت به تکنولوژي به شکل نسبتا تند و تیزي مط »قناعت و صناعت« هایشان سی سال قبل مقال

 یم و بهتر استرسیست مطلوب نمیقناعت انگشت تاکید نهاد و توضیح داد که ما با زندگی صنعتی لزوما به ز کرد و بر
تشر من »سنت و سکوالریسم«کتاب اما بعدها که  اي راهکارها را هم ارائه کردارهپ عت پیشه کنیم. سروش در این مقالهقنا

گرایی تفاوتی در کار آمده است. سروش همچنان با مصرف -مثل نئولیبرالیسم مسلح  -شد یا در همین مباحث اخیرشان 
ي دارگوید نوعی تولید حاجت و نیاز کاذب در دستور کار سرمایهکند و میرا نقد می credit card، تبر سر مهر نیس

کند تصور مینیز  کند. از حیث دیگرينئولیبرالیسم را نقد مییا به قول خودشان خته یگسلیسم عنانخصوصا کاپیتا است و
جو واسالمی جستاما این امکان را درون سنت عرفانی و معنوي ایرانی که زیست معنوي در روزگار کنونی ممکن است

ش هر حال تصورم این است که نقدهاي سرو کند. بهمختلفی عطف نظر میمعنوي کند؛ برخالف شایگان که به سنن می
که منصور هاشمی هم در کتاب خودش نوشته است، طنین هایدگري دارد. یعنی در صناعت و قناعت به تکنولوژي، چنان

مکن است زندگی تکنولوژیک م هدادن به این نکته است که گرفتار شدن در چنبر تفطنآن نقدها متضمن نوعی دعوت و 
ن آید ولی در نقدهاي بعدي ایشان آپی داشته باشد. این ظاهرا خطی است که سروش با آن پیش می لیناسیون درنوعی ا

رود. در عین حال سروش همواره بر این نکته تاکید به محاق می »صناعت و قناعت« هتیزي و تندي و صلبی و سختی مقال
تکنولوژي را  »خادمان مخدوم«سخنرانی ما خادم شویم و تکنولوژي مخدوم. سروش در کند که قرار نبوده است می

 »سنت و سکوالریسم«در کتاب ولی االن مخدوم ما شده است. همچنین داند که قرار بود به ما خدمت کند اي میپدیده
کند که شأن ابزار بودن تکنولوژي نباید فراموش شود. یعنی تکنولوژي قرار است به کار انسان بیاید و انسان کید میهم تا

 شناسی تکنولوژي در جهان جدید راسروش نوعی آسیب دوش انسان سوار شود. به این معناکه او بر نه این ،و شودسوار ا
ارد طنین هایدگري د م که مباحث سروش در نقد تکنولوژيگیرد. با شما موافقکند و از آن سراغ میبندي میصورت

با توجه به مباحث درازآهنگ عبدالکریم  عین حال ، از سر گذرانده است. درولی این تطوري را هم که عرض کردم
لیبرالیسم با  سنجیو آن نسبت یک نکته هم در اندیشه سروش نیاز به ایضاح بیشتري داردسروش در باب لیبرالیسم، 
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اي را باز کرد و هباب تاز در فضاي نواندیشی دینی سال پیش با بحث از لیبرالیسم،کاپیتالیسم است. سروش حدود سی 
قد دفاع مامت مداري تعریف کرد و بر همین سیاق پیش آمد. سروش همچنان از لیبرالیسم به این معنالیبرالیسم را مکتب حق

کند و آفات گسیخته عجین شده، بر سر مهر نیست و آن را نقد میکند ولی با نئولیبرالیسمی که با نوعی کاپیتالیسم عنانمی
ها د. اگر این تفکیککنگذارد و بهتر است بگوییم هر دو را با هم نقد میگسیخته هم میژي را پاي کاپیتالیسم عنانتکنولو

توان عبدالکریم سروش را از مدافعان لیبرالیسم معرفتی در فضاي نواندیشی دینی به حساب صورت گیرد، همچنان می
ن خودم با مي و سیاسی پررنگ دارد، از لیبرالیسم معرفتی جدا کرد. هاي اقتصادآورد و حساب نئولیبرالیسم را، که سویه

ز متاخر که رال. در بحث از نسبت لیبرالیسم و عدالت اجتماعی، آراي جان رالز را قبول دارمو ضمنا این تفکیک موافقم 
م سیاسی تی از لیبرالیسروایکوشد می »قانون مردم«و  »لیبرالیسم سیاسی«عدالت اجتماعی را داشت و در دو کتاب  هدغدغ
یبرالیستی . لیبرالیسم رالز به نظرم یک موضع لکشد که متضمن پاسداشت حقوق بشر و دلمشغول عدالت اجتماعی استرا بر

 رهگشاست و با نئولیبرالیسم کاپیتالیستی یا نئولیبرالیسمی که با کاپیتالیسم شناخته شده است، البته متفاوت است. این
ر بازخوانی عالوه بکسانی قرار دهد که  هنواندیشان دینی را در زمر به روشن شدن بحث کمک کند وتواند ها میتفکیک

   دارند. هم عدالت اجتماعی هدغدغ قد از حقوق بنیادین بشر،انتقادي سنت دینی و دفاع تمام
 


