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  چكيده
در دو مسير متمايز عمل كرده است: انتقـادي و اكتشـافي. شـايگان     كم دستعلوم انساني ايران 

 دهد و مي  دست بههاي فكري علوم انساني را  كارنامهمعاني و يكي از و  سبكي از آفرينش دانش
فرهنگي و  اجتماعي بافت همرويدادهاي و  تأثر دوسويه ميان علوم انساني ايراني با وقايعو  تأثير
 يكـاو  نـه يزمعـالوة   بـه حاضر تحليل محتواي متون شـايگان  مطالعة  روش. كند يم آفتاب بررا 

 ةدربـار  يعلمـ  قاتيتحق، نخست :دست آمد بهشرح   بدينكم پنج نسخه  دستاجتماعي است. 
ي؛ دئولوژيـ ا يِخيآزمون تـار ، سوم؛ برابر غرب در ايشدن آس برساخته؛ دوم، ايآس يمعنو حكمت
از  رونيـ ب حسي هاي انيبردن به ب پناه ،پنجم؛ چندگانه هاي قتيو حق گرايي كثرت ةنسخ؛ چهارم
 سـر  بـه  يحالت كمـون در ها  از آن كيدر هرها  نسخه تمام اين از ييبذرهاي. مفهوم يها ادراك
و با باال  ،ما يعلوم انسان ،گانيشاگواهي  بهبخشند.  مي وحدت ينوع گانيبه كثرت شا برند و مي

گاه زبان ناظر و گاهي نيـز زبـان    ،خورده است تاب و پيچ شدن جامعة ايران و جهان، بسيار پايين
 از گانيشا مأنوس ما هستند. كلمات زدايي از آشناييعامل گشوده است. مباحث شايگان درگير 

ضـمن   و ،سازد مي انديشي جديد را برمال تاريكگويد،  مي سخن ديجد ةفلسفو  ميحكمت قد
را بـه   يانيـ م يحضـور در فضـاها  شـوق   چندپارگي ذهني،و  يآبك هاي قياز تلفداشتن  برحذر

  كنند. مي پيچند و با هم دوئل مي بر همها  پوچي و معنا در اين نسخه. افكند مي هاي ما دل
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  است. يمطالعات فرهنگ



  1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،حكمت معاصر   174

  مقدمه؛ دو مسير علوم انساني در ايران. 1
اين علوم را  در مسير نخست، :علوم انساني در ايرانِ پيش از انقالب دو مسير متمايز داشتند

. گـاه  اند بينيم كه معطوف به تغيير و رهايي انه ميفكر روشنگيري انتقادي و  با جهت بسا چه
ولي در  ؛گيرند مي خود به اجتماعي را هاي وبوي تعارض رنگ كنند و فحواي سياسي پيدا مي

تحقيقـات تخصصـي بركنـار از مناقشـات جـاري       درصـدد  تر بيشعلوم انساني  مسير دوم،
حكمـت تمـدني را   و  دانشو  خواهند فرهنگ ايراني و زبان فارسي و نهايتاً مي اند اجتماعي
يگر را دنبال هاي د د، ضعف و قوت آن را بفهمند، مراودات اين فرهنگ با فرهنگنبسط بده

هـا در زيـر    تـر فرهنـگ   هاي عميـق  برآورند. درپي آن اليه سرها  و از ضعف و قوت ،بكنند
  هاي جهان بودند. آسمان

 ةمؤسسـ « چـون  همها و يا حداكثر در مؤسسات خاصي  در دانشگاه تر بيشمسير اول را 
دانشجويي و  تأثير فضاهاي تحتبينيم كه  مي» مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران

و در چنـين شـرايطي    انـد  ي و مناقشات سياسـي فكر روشنهاي عمومي و فضاهاي  گفتمان
و  ،پور، استادان اقتصاد مثـل ناصـر پاكـدامن    شناساني مثل اميرحسين آريان جامعه براي مثال

استادان تاريخ مانند هما ناطق و بقيه مباحث خود را با نگـاهي انتقـادي بـه اوضـاع زمانـه،      
  كنند. و مناسبات ثروت و حكومت دنبال مي ،درتساخت ق

ها در كنج آرام مؤسسات مطالعاتي و تحقيقاتي دنبال  دوراز دانشگاه بهاما مسير دوم غالباً 
هـاي كسـاني از آن (ماننـد     نوعي با حمايت بهمؤسساتي كه در حواشي حكومت و  ،شود مي

آينـد. بـرعكس    وجـود مـي   بـه  فرح پهلوي) و يا در مرزهاي ميان دولت و اصحاب فرهنگ
ها عمدتاً كـاركرد پژوهشـي داشـتند،     ها غالب بود، اين ها كه كاركرد آموزشي در آن دانشگاه

كردنـد و   هايي توليد و منتشـر مـي   گذاشتند، كتاب كردند، سمينار مي المللي مي تعامالت بين
  مانند آن.

د تهرانيان، صـادق  افرادي درعداد داريوش شايگان، ناتل خانلري، سيدحسين نصر، مجي
هـا،   فرهنگ ةمطالعوشي در مؤسساتي چون بنياد فرهنگ ايران، مركز ايراني  بهرام فرهو كيا، 

زدنـد و   هاي مهـم تحقيقـاتي مـي    ايران دست به فعاليت توسعةعلوم ارتباطي و  پژوهشكدة
حمايـت   حـدي  تابلكه  ،آمد از اين كارها بدش نمي تنها نهگفتيم حكومت وقت نيز  كه چنان

فـراهم  نفـوذي معرفتـي و معنـوي    كرد تا بلكه بتواند براي خود در جامعه و فرهنگ  هم مي
كم عناصري درداخل حكومت يا مرزهاي ميان حكومت و جامعه احساس  دستآورد. چون 

هـاي عمرانـي و    كردند كه هيچ قدرتي تنها با ارتش و بوركراسي و پـول نفـت و برنامـه    مي
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بلكه بايد معنـاي فرهنگـي و تـاريخي و     ،يابد نرژي اتمي دوام نميراه و پل و سد و ا بزرگ
  سرزميني و معرفتي نيز براي مردم داشته باشد.

سياسي تقريباً جاي خـالي بريتانيـا در منطقـه را پـر      ازنظر پنجاه ةده درطيدولت ايران 
اقتصادي نيز افزايش قيمت نفت پـس   ازنظرشد.  كرد و حتي در منازعات منطقه وارد مي مي

و پيشرفت روند عمران و آبـادي در شـهرها    چهل ةدهاز جنگ اعراب و اسرائيل از اواخر 
سبب حقوق باالي مهندسان ايراني  به ،گويد براي كارهايشان حدي بود كه خود شايگان مي به

ومـان اسـتفاده   هـزار ت  25از مهندسـان سوئيسـي بـا حقـوق      ،هزار تومان در ماه 35بالغ بر 
شـد و آن فقـدان نفـوذ معنـوي و معرفتـي       مـي  تر بيشروز  بهكردند. اما يك مشكل روز مي

شـد كـه    اصحاب فرهنگ و ارباب معرفت بود و اين سبب مي درميانحكومت در جامعه و 
مقاماتي از حكومت از تأسيس چنين مؤسساتي و از اين نوع مباحث و سـمينارها حمايـت   

  ). 1394ان كار همو  ني(ماليي توا كردند مي
عنـوان مـوردي برجسـته از     بـه  در اين مقاله كوشش بر آن است كه داريـوش شـايگان  

 ،محل تأمل مجدد قرار بگيرد. از اين طريقو  اصحاب علوم انساني در مسير دوم مرور بشود
معاني در حوزة علوم انسـاني و تحليـل يكـي از    و  ضمن آشنايي با سبكي از آفرينش دانش

تـأثر  وروشني ناچيزي نيـز بـر تأثير   ،پژوهشي علوم انسانيو  مطالعاتيو  فكري هاي هكارنام
فرهنگي در اين و  اجتماعي بافت همرويدادهاي و  دوسويه ميان علوم انساني ايراني با وقايع

شود. روش بررسي در ايـن   مي سرزمين طي چند سدة اخير از قبل انقالب تا بعد آن افكنده
  هاست. اجتماعي آن كاوي زمينه ةعالو به محتواي متونمطالعه تحليل 

  
  توان توضيح داد؟ مي شايگان را چگونه. 2

را برعهـده داشـت. ايـن مركـز طبـق      » هـا  فرهنـگ  ةمطالعـ مركـز ايرانـي   «شايگان رياست 
اي غيرانتفاعي بود كه توسط بنياد فرح پهلوي، راديو تلويزيون وقـت،   مؤسسهاش  نامه اساس

تأسـيس شـد.    1و دانشـگاه فـارابي   ،»ريـزي علمـي و آموزشـي    و برنامه تحقيقات ةمؤسس«
عـاملش   مديردادند و  و احسان نراقي تشكيل مي ،نما اش را رضا قطبي، مجيد ره مديره تئهي

تـوان   اصوالً مي 2.آيند شمار مي به هاي مرزي آدم ءجزنحوي  به هريكداريوش شايگان بود. 
ـ  بـه  گفت دو نفـر در آوردن شـايگان   يكـي   :ميـدان در آن روز نقـش مـؤثري داشـتند     ةميان

  (همان). رضا قطبيديگري سيدحسين نصر بود و 
 ةنقطـ فرهنگي ايراني در  ةحوزمعرفي  درصددها  فرهنگ ةمطالعشايگان در مركز ايراني 

هـاي آسـيايي    مركز به فرهنـگ  ةبرنامو آفريقا بود. در  ،هاي بزرگ آسيا، اروپا تالقي فرهنگ



  1398سال دهم، شمارة اول، بهار و تابستان  ،حكمت معاصر   176

 ةنامـ  دانشتوليد  درصدددليل همين  بهشد و  و ايران توجه خاصي مي ،چين، ژاپنمثل هند، 
فرهنگي بودند. انجمن باغ فردوس تأسيس شد. سميناري با عنوان آگاهي تاريخي و هويت 

 56آبـان   7مهر تـا   28ها در  فرهنگ ةمطالعفرهنگي برپا كردند. در همايشي كه مركز ايراني 
و پيـر بورديـو    ،كساني چون ايزوتسـو، هـانري كـوربن    كردگزار ) بر1977اكتبر  29تا  20(

  .ندشددعوت 
دهـد كـه ايـن مركـز چـه نـوع        نشان مي 3اين همايش مقاالت مجموعهتحليل محتواي 
اين بحث كرده است كـه وقتـي دنيـا و     دربارة. كربن دكر ميدنبال  اي را رويكردها و معاني

ذن سخن  دربارةيابد. ايزوتسو  گسترش ميكند نيهليسم فرصت  ماسواي حق اصالت پيدا مي
غرب بحث كرده است. موضوع بحث نراقي  ةسلطگيري  و نصر از مشكل جهان است گفته
انتقـال و موتاسـيون در    ةپديـد طور خـاص از   و شايگان به ه استها بود وگوي تمدن گفت

تـازه  كه در فضاي مبادالت فرهنگي نوعي جهـش   اين ،ها سخن گفته است برخورد فرهنگ
اي خالقـي از آن در   نمونهشود.  مي تر اي در سطح گسترده افتد و موجب سنتز تازه مي اتفاق

اخـذ فعـال    ةعـالو  بـه  و انگليسـي  ،ي، آلمـان ويفرانسهاي ايتاليايي،  غرب از تعاطي فرهنگ
  ).1379(شايگان و ديگران  عناصري از شرق حاصل شد

الياده منظور شده بود كه البته بـه   مثل ميرچا يتر بيشهاي بعدي، افراد  براي همايش
اي اشـاره بشـود و آن    خورد و ناتمام ماند. در همين جا بايد بـه نكتـه   57انقالب بهمن 

زيـادي بـا تـأخير صـورت      تاحـد كه اصوالً اين ابتكارات در مسير دوم علوم انساني    اين
هـاي   ايـن نـوع آفـرينش   پذيرفت. يعني هم حاميان حكومتي با تأخير متوجه نياز بـه   مي

هاي ديگر شده بودنـد و   فرهنگ ايراني و مراودات آن با فرهنگ دربارةفكري و معرفتي 
هـاي   چـون نارضـايتي  ؛ گراني مثل شايگان و تهرانيان دير جنبيـده بودنـد   هم خود كنش

 مدني و عمومي انباشته شده بود و عالئمـي از آن حوزة اجتماعي و ناخرسندي نخبگان 
كوشـيدند در ايـن    مي شياري درخور توجهيوورد. براي همين بود كه با هخ چشم مي به

هـاي   ي و اجـراي طـرح  كـار  هـم نيز دعوت به منتقدان هاي مذهبي و  مؤسسات از طيف
كوب، باستاني پاريزي، حميد عنايت، داريـوش   كساني مثل زرين دركنارپژوهشي بكنند. 

 مهرداد بهار، فريدون آدميـت، آشوري، سيدحسين نصر، احسان نراقي، اسالمي ندوشن، 
ديگر به اين مؤسسـات هسـتيم:   دستة وآمد دو  رفتوبيش شاهد  كم شاهرخ مسكوب، و

 عزيزي، سيمين دانشـور؛  پور، احمد اشرف، بنو اول از دانشگاهيان منتقد مثل آرياندستة 
؛ و مرتضـي مطهـري   ،هايي مثل سيدجالل آشتياني، حسينعلي راشـد  دوم مذهبيدستة و 
  دير شده بود. اما
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فاجعـة  رو داشت كـه   پيشِهايي مفصل در  كار شده بود و برنامه به دست تازه شايگان
اي  در ميدان ژاله (شهدا) اتفاق افتاد. اين واقعه درپي زنجيره 57شهريور  17سياه جمعة 

بهمـن   29اطالعـات،  مقالـة روزنامـة   در اعتراض به  56دي  19مثل ، از وقايع قبلي بود
سـوزي   آتـش در اصـفهان،   57مـرداد   20يزد، حكومت نظـامي   57فروردين  10تبريز، 

در  57هـا، اعتصـابات مهرمـاه     و در اكـران فـيلم گـوزن    57مـرداد   28سينما ركـس در  
كه به استعفاي وزيـر وقـت علـوم     57و نهايتاً اعتراضات دانشجويي در مهر  ،ها كارخانه

ويژه با اختالفات  هايطي است كه بمهرماه انجاميد. در چنين شر 24هوشنگ نهاوندي در 
 15وجود آمده بـود، شـايگان در    به 4مركز ةمدير هيئتمؤسس و  هيئتداخلي در درون 

قول خودش اين همان يك ماهي بود كه او در عمـرش سياسـي    به وداد استعفا  57آبان 
  (همان). شد

  
  آراي او و  بازتاب آن در افكارو  احوال شايگانو  ايام. 3

شـدن   حـال  به تركيب و تنوع در فرهنگ ايراني و حالخصيصة از  نمايايي نمايندةشايگان 
جاي آن الزم است شـايگان را در   به ؛رازگون داد يآن است. اما به اين موضوع نبايد وجه

االصـل بـود. پـدر و      . مـادرش گرجـي  ببينـيم زنـدگي او نيـز   تجربـة  بافت خـانوادگي و  
كردند. پدرش بعداً به تهران رفـت.   يز) تجارت ميتبر ،پدربزرگش در آذربايجان (سلماس

گفـت. زبـان روسـي     مادر متعلق به فرهنگ روسي قفقازي بود. به زبان گرجي سخن مـي 
اسـت  و سني بود و پدر بر مذهب شيعه. گفته شده  ،دانست، تركي عثماني آموخته بود مي

خسروشـاهي  سيدمرتضـي   گرفت و به مجلس آقا كه در تبريز گاهي دست داريوش را مي
روسي بود. معلمان موسيقي و نيز معلم زبـان داريـوش ارمنـي     شان برد. پرستار خانگي مي

شان آشوري بود. خود شـايگان در كـودكي    شان زرتشتي و راننده بودند. پزشك خانوادگي
لوئي و زبان انگليسي را از معلم سرخانه آموخـت. خيلـي    سنمدرسة را در فرانسوي زبان 

الگي او را به اروپـا فرسـتادند. فلسـفه خوانـد، بـه ادبيـات و تفكـر هنـد         س دهزود نيز در 
هـانري كـربن واقـع     تأثير تحتگرفت. دكترا از دانشگاه پاريس  1968و در  ،مند شد عالقه

پـس شـايگان از كـودكي در     5.شد كه از شاگردان اتين ژيلسون و متأثر از ماسـينيون بـود  
سپس در اروپا نيز در چند جا تحصـيل و اقامـت   هاي متنوع فرهنگي ايران زيست و  حوزه

هاي آسيايي بـود و   مند به هند و تمدن داشت. پس هم ايراني و هم جهاني بود و هم عالقه
  .بودبار آمده  به »هاي جهان زير آسمان«اصوالً 
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بـرد. فـردي    سـر مـي   بـه  شايگان در فضاي آگاهي و ذوق طبقاتي خود نيز ديگر ازسوي
. يعنـي  بـود متوسط و بهتر اسـت بگـوييم اشـرافي     ةطبقهاي باالي  اليه برخوردار متعلق به

كـرد و   . در اوصافش هم نوعي نجابت بود. مثالً نقـد مـي  بودشود گفت از نجباي ايراني  مي
وكار حضور داشت و افكـار   كسبپدر تا شركت  ةخان تجارتكرد. از  تخريب و غارت نمي

گذاري فرهنگي و تنوع مفاهيم و ادراكـات و   و گشتو ذوقيات و ماجراهاي ذهن و خيال و 
از قشربندي اجتماعي بايد مدنظر ما قرار  اي هاي خيال و زبان او هم در چنين زمينه صورت

تـر اسـت. نـوعي تفـرج      هاي كالمي در شايگان از ايـن منظـر فهميـدني    گوشي بگيرد. بازي
ز نـوعي رفـاه ذهنـي    و ا انـد  كه در شـهرهاي بـزرگ   ها آنكند. هميشه طيفي از  مي فرهنگي

گلي گرايشـي نوسـتالژيك نشـان     هاي كاه ها و خانه باغ كوچهبرخوردارند نسبت به دهات و 
جـا واقعـاً    كـه در آن  ولي نـه ايـن   ؛كه گاهي بروند و در ييالقي سكونت كنند دهند و اين مي

 تنگي، حال. نوعي تحسر، احساس غربت و دل بلكه براي ذوق و ،زندگي مادي داشته باشند
 ،هاي ادبي شهود، استعاره ةفلسفق و ذوقياتي از يو عالست ها آنفراق نسبت به گذشته در  و

  هاي جديد دارند. گرايي و شاعرانگي و افسون
خود با تركيبي  بلكه در مسير شغلي ،در زندگي خانوادگي و سير تحصيلي تنها نهشايگان 

پژوهشـي و مطالعـات ايرانـي     ةحوزسو در  ها محشور شد. ازيك و گرايشها  متنوع از نحله
هندشناساني مثل حسين نصر و سعيد نفيسي بود و  تأثير تحتد قرار داشت. ازسويي دپورداو
اي  حكـيم قمشـه   چـون  هـم ديگر تحت نفوذ معنوي شديد حكيمان عارف و متالّـه   ازطرف

سن كرد، ابوالح كشي زندگي مي (مهدي الهي) كه در خيابان خراسان در منزلي بدون آبِ لوله
عالمه طباطبـايي بـود و ازطريـق     تر بيشو از همه  ،الدين آشتياني رفيعي قزويني، سيدجمال

در منـزل ذوالمجـد    سـي  ةدهـ د كـه از اواخـر   مآ مي مباحث اين عالم فرزانه ةحلقنصر در 
يافــت و بــين او و طباطبــايي  شــد و كــربن نيــز در آن حضــور مــي طباطبــايي برگــزار مــي

كردند. گاهي در ايـن جلسـات محمـد     نصر و شايگان ترجمه ميشد كه  گوهايي مي و گفت
و  ،معين، جالل همايي، سيدجالل آشتياني، محمدكاظم عصار، فروزانفـر، عيسـي سـپهبدي   

 ةعالقـ  تنهـا  نـه نحوي سبب شد كـه   به ها هركدام كردند. اين مرتضي مطهري نيز شركت مي
) شـدت يابـد، بلكـه    1346 (شـايگان  »هاي فلسـفي هنـد   اديان و مكتب«شايگان به معرفي 

غربـي فـراهم    ةمدرنيتـ هاي جذاب و رتوريكي نيز از فرهنگ آسيايي در مقايسـه بـا    روايت
 ازلـي  خاطرةو  يذهن هاي بتو ) 1356(شايگان  غرب دربرابر آسيابارز آن  ةنمونبياورد كه 
نيـز  شايگان  .) توليد شد1397- 1313. پنج نسخه از داريوش شايگان (بود )1357 (شايگان

  ).1(نمودار  حالي شد  به    مثل بسياري ديگر از حالي
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  1 نمودار

  
  پنج نسخة شايگان. 4

  نسخة نخست: تحقيقات علمي دربارة حكمت معنوي آسيا 1.4
هاي خـانوادگي كـه انـدكي پـيش      است كه شايگان با آن زمينهچهل  ةدهنخست در  ةنسخ

هـاي   شـود و سـنت   عالمـه آشـنا مـي    گردد و در ايران نيـز بـا حكمـا و    گفتيم در جهان مي
كند. اين نسـخه را   خود جلب مي به هانري كربن تأثير تحتمعنوي توجه او را  ةنخورد دست
هاي معنوي آسيايي ناميد. تحقيق رسالة دكتري  فرهنگ دربارةتحقيقات علمي  ةدورتوان  مي

ترجمـه و چـاپ   آن را كه جمشيد ارجمنـد   عرفان اسالمي بودو  هندوين ئآشايگان دربارة 
  ).1382است (شايگان ده كر

از حكمت معنوي آسياست. تفـاوتي مهـم كـه     عظيمتاريخ هند حاوي ميراثي و  سرزمين
جـا   خورد ايـن اسـت كـه در آن    مي چشم بهميان اين حكمت قديم با فلسفة جديد اروپايي 

جديـد  غالب  اما فكر ،دنز مي توجه به حقيقت هستي و ميل تشرّف به ساحت كبريايي موج
 ).1(شكل  اصرار داردو  تمايل به سوژگي و سركشي و تصرف

تحقيقات علمي دربارة حكمت معنوي آسيا: نسخة نخست

برساخته شدن آسيا در برابر غرب: نسخة دوم

آزمون تاريخيِ ايدئولوژي: نسخة سوم

نسخة كثرت گرايي و حقيقت هاي چندگانه: نسخة چهارم

پناه بردن به بيان هاي حسيِ بيرون از ادراك هاي مفهومي :نسخة پنجم
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  .حكمت قديم آسياييو  ييمدرن اروپا ةفلسفاي ميان  مقايسه. 1شكل 

 پاتانجـالي  از )Yoga Sutra( سـوترا  يوگـا  ترين رسـائل حكمـي رسـالة    كهناي از  نمونه
)Patanjali( چنـد سـده پـيش از     بـه  است و محمد ابوريحان بيروني اين رساله را كه متعلق

طـرزي محققانـه    بـه  االرتبـاك  من الخالص في الهندي پاتانجل رسالةبا عنوان ست اخودش 
ــأليف  مالحظــاتي در آن آورده اســتو  توضــيحاتو  بررســي تطبيقــي كــرده اســت و  ت

  .)1397  (پاتانجالي
يكي از مراجع مربـوط بـه سـرآغازهاي هندشناسـي در جهـان اسـت. دورة        اين رساله

اي است كه انـدكي پـيش از    دورهمعني وصول به حقيقت) در تطور فكر هندي  بهسوتراها (
 شـود و فرزانگـان دالور هنـدي    مـي  نخسـت مـيالدي فعـال    هـاي  ميالد مسيح و طي سده

انديشـي برهمنـان هنـدي     جـزم و  گرايـي  مناسككوشند به مواجهة معرفتي و اخالقي با  مي
شده بودند، بنـاي   روحي از وداها بي هاي ينئآو  تشريفاتبرخيزند. رؤساي برهمني متوليانِ 

روحي بازمانده بودنـد. در چنـين    هاي قيود راه انداخته و از آفرينشو  رسومو  كيشي سخت
پيدا شدند كه مردم را بـه ژرفاهـاي فلسـفي و عرفـاني حكمـت       وضعي، فرزانگاني در هند

 ترين مراجع اين دوره است و صلياپاتانجلي يكي از  سوتراي يوگاكردند.  مي هندي دعوت

حكمت كهن آسيايي فلسفة مدرن اروپايي 
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 خالصي از« ابوريحان با تعبير ازسويبينيم و تأكيدي كه در عنوان  مي در رساله طوركه همان
 مـادي و  هاي محدوديت رهايي نفس آدمي از هاي خواهد راه مي اين اثر ،شده است» ارتباك

  بگشايد. معنوي براي تعالي نفس معرفتي و هايي جهاني را نشان بدهد و افق اين
 هـاي  مكتـب  و اديـان شود. كتاب  مي معرفتيو  شايگان مجذوب اين منبع عظيم معنوي

 1346دانشـگاه تهـران در سـال     ازسـوي حاصل اين نسخه از شايگان است كه  هند فلسفي
 ةدورفرهنگـي معنـوي در هنـد در     ي) متوجـه دادوسـتد  1346( شـود. شـايگان   چاپ مـي 

شـود و نهضـت ترجمـه در هنـد مخصوصـاً       دي مـي گوركانان ايراني در قرن هفدهم مـيال 
 ،مترجم ،دانشمند ،فرزند هنرمند اديب ،يعني محمد داراشكوه جا اي در آن زاده شخصيت شاه

). انصافاً حق 1368(شايگان  كند گراي شاه جهان نظر شايگان را به خود جلب مي و معنويت
فرهنگـي بـين    ميـان وگـوي   گفتاو  نيالبحر مجمعكتاب اي بود.  داراشكوه اعجوبه داشت.

دقيقـي از زبـان    ةترجمـ ) او اكبـرِ  سـرّ (االسـرار   سـر فرهنگ هندي و ايراني است. كتـاب  
آن قـرار   تـأثير  تحـت به زبان پارسي بود و برخي متفكران اروپـايي   شادهايپانواسانسكريتي 

مضموني و  بداند معنا كه اگر دانم كافري بدون اين :گويد مي داراشكوه در اين كتاب گرفتند.
 گـويم  مـي  و سـپاس او  ،گيـرم  مـي فرا ،سپارم مي شوق گوش بهدهد  مياز وحدت الوهي سر

  .)36: 1397 (پاتانجالي
زده  سير و اشباع و شايد هم دل قدر كافي از تحوالت دنياي مدرن دل به براي شايگان كه

سـر در جيـب مراقبـت     و شده است شركت در مجالسي كه در مركز آن حكيمـي نشسـته  
فرزانه بـا خـود و بـا     هايي انعالي است كه انس يو مثالل ئاايد ييادآور وضع است فروبرده

عقلشـان بـا    نوا با ضرباهنگ هستي و با سـنت  هم ،برند  سر مي به جهان در هماهنگي محض
تواننـد نيازهـاي عميـق و      هـا مـي    . اين موقعيـت اند در تعادل و سكون ،راه است شان هم  دل

هايي عميق  لحاظ علوم مغز در ساخت به هركس را تحريك بكنند. معنويتمعنوي دار  ريشه
 ،توانند  هاي معنوي مي  ي از عناصر سنتهاي در خمير بشر جاي دارد و براي همين نيز بخش

 چنـان  هـم ارتباطـات در جهـان،    هاي مدرن و صنعتي و اطالعـات و  باوجود همة دگرگوني
  نرمك حضور نافذ خود را نشان بدهند. نرمدربرابر اين تغييرات عظيم دوام بياورند و 

حتـي وقتـي هـانري كـربن در      .خيلـي جـذاب بـود    ذوالمجد ةخان ةحلقبراي شايگان 
سالي است كه از گناه نخسـتين مـا    گفت چندهزار  تشويش گناه نخستين بود و به عالمه مي

داد كـه    آيد، عالمه با آرامش پاسخ مـي   م و از گناه بدمان نمياي  گذارد و ديگر عادت كرده  مي
و  بخـش  اگر هبوط نبود امكان ظهور كماالت در بشر هم نبود و هايدگر با لبخنـد رضـايت  

داد. اين فضاي آرام معنوي بر شـايگان    آميز خود به اين كالم عالمه واكنش نشان مي ستايش
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روايـت   بـه راي شرحي از احوال عالمه طباطبـايي  (ب اشتدچندساله بسيار تأثير  و سيجوان 
  .)1397شايگان  ؛1396؛ شايگان، 71- 70: 1376بنگريد به: شايگان  ،شايگان

جهـاني درگيـر حـس     نجيب ايراني است كه در اوج دارندگي ِاين ةطبقشايگان نمايندة 
شـايگان كـه   و  ديا از داشتن مـالل گيـر  و  دمالل شد. گويا آدمي يا بايد از نداشتن رنج ببر

رفاه مادي خـويش  و  رونقو  پذيري اين تمكن زوالمتمكن در داشتن بود از خيال و  متنعم
رهـايي در  و  نجـات و  شد. درنتيجه براي اين توريست فرهنگي معنـاي رسـتگاري   در رنج
در اوپانيشاد سلوكي  )Moksa( موكسا .شد  گر جلوههندي و  عتيق شرقي و آسيايي هاي سنت

فساد به امنيت حضور و سـكونت در جـوار    و ي آن از ناامني اين عالَم كوناست كه آدمي ط
رسـد   مـي  برد و به نيروانايي آرام و زالل (به سكوت محض) مي پناه )Atman/ هستي (آتمن

  ).1346(شايگان  كه راز تبسم بودايي است
  
  غرب دربرابر ايآسشدن  برساختهنسخة دوم:  2.4
 غـرب  دربرابـر  آسـيا در اين دوره است كه  .شود  توليد مي پنجاه ةدهدوم شايگان در  ةنسخ

شرايطي از جهـان كـه انسـان مـدرن بعـد از       تأثير تحتشود؛   برساخته مي )1356(شايگان 
نوعي در وضـع نفـس    به زدگي ماشينهاي جهاني و فاشيسم و نازيسم و استالينيسم و  جنگ
هاي سنت عبور  مباني و ارزش ةهمكند كه چگونه از   خود را مالمت مي ؛برد  سر مي به لوامه

انسـان   .دنياي خوبي نبود اما حاصل آن ،كردم و به عقل خود و ارادة آزاد خود بسنده كردم
هـاي آزادشـدة    گري اروپا و با ظرفيـت  عصر روشن آزاد خود در بعد از ةارادمدرن با همان 

عذاب وجـدان اخالقـي    ةنتيجلت كار نقد شديد خود شد. اين حا به نبوغ جديد خود دست
 ،ممكن نبود و مطلوب هم نبـود  ؛انسان مدرن بود. هرچند راهي به بازگشت وجود نداشت

هم بود. اما اكنون خودآگـاهي   تر بيشبلكه  ،چون در گذشته نيز انسان تباهي اندكي نداشت
خواست بكند و ها فوران كرده است. در گذشته خدايي قرار بود از او باز  انسان به اين تباهي

دنياي مدرن كه انسان  ةعرص كرد. قيامتي برپا شد در  االن انسان خود از خود بازخواست مي
  .كرد ميخود نهيب  نگريست و بر  اعمال مي ةصحيفمدرن به 

بينيم كه در ايـران در كـنج مركـز مطالعـاتي      مي بازتاب اين فضاي جهاني را در شايگان
توليد كتـاب و تشـكيل همـايش و دعـوت تمـام مناديـان       شمع انجمن شده است و اختيار 
و  (ماليـي تـواني   و هـانري كـربن   ،مثل ايزوتسـو، اليـاده   ،پرسوز معنويت در جهان را دارد

هـاي    حمايت نيز حكومت ازسوي ديگر ازسوي .)1379ديگران و  ؛ شايگان1394ان، كار هم
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دست هم داد تا  به ها دست نگرم بود. اي شد و به كساني چون حسين نصر نيز پشت  ميكافي 
تمـدن   دربرابـر اي ايرانـي    در آن دوره راه بيندازد و ادعانامهرا شايگان گفتمان بزرگ ايراني 

شود و سـر از   مي زدة غرب دلآسيا و  ةزد ذوقجاست كه شايگان  اروپايي فراهم بياورد. اين
گيرد: با ساختن روايتي خيلي سياه از دنياي مدرن و روايتي   ش ميپي درپا نشناخته راه افراط 

و نوستالژيك از فرهنگ معنوي آسيايي و ايراني. شـايگان در ايـن    اعرانه،شخيلي رمانتيك، 
در جهـان را   بـه در ،شاگرد ژيلسـون و ماسـينيون   ،كربن است. كربن تأثير تحتنسخه خيلي 

شدن مأيوس  عرفيسبب  به هاي مسيحي  هاي معنوي بود. او از سنت سنت درپيو گشت  مي
شدن وارونـه   عرفيعثماني و اخوان المسلمين نوعي  ةتجرب به باتوجهبود. در اسالم سني نيز 

نحوي رمانتيك  به اسالمي ايراني و شيعي شديداً ةنخورد دستهاي  ديد. درنتيجه به سنت  مي
يگان شـروع كـرد بـه    دل بست. او اين احساس مفرط خود را به شايگان سرايت داد و شـا 

تمدني تكنيكي و دنيوي كه گرفتار عقل  ،ببينيد دنياي مدرن را !زدن كه آهاي مردم جهان داد
ما فرهنگ و تمدني داريم  ،در ايران و در آسيا ،جا اما در اين ؛گر متصرف شده است حساب

گـر و   كـه حسـاب   جـاي ايـن   بـه ( آنهست و عقـل در   آنكه عناصر شهودي و معنوي در 
  نگر و متحير است. كلمتصرف باشد) 

كـه اتفاقـاً    ازلـي  خـاطرة و  يذهنـ  هـاي  بتو  غرب دربرابر آسياشايگان با آثاري چون 
خواست اسـتدالل    مي يافتشمسي انتشار پنجاه  ةدهدوم  ةنيمهمان مركز در اوايل  ازسوي

شهود به تكنيـك؛  . از 1افتادن است:  اتفاقبكند كه در غرب مدرن چهار سير نزولي درحال 
يافتن  اصالتمصرفي است ( قابل ةخزانشده كه  زدودهاز سعة بيكران هستي به طبيعت راز  .2

تواند بـه شـعور كائنـاتي متصـل شـود بـه         تنزل انسان از موجودي كه مي .3ماسواي حق)؛ 
تنزل زمان سرمدي و بازگشتي به زمان پيشرفت. حاصل ايـن   .4موجودي در سطح غريزه؛ 

هستي و پوچي زنـدگي  »ِ شدگي تهي«و » انگاري نيست«جز  ،ر نزولي چيزي نيستچهار سي
ندارد و تنها يك باور براي او مانده است و باور چيز  هيچو رسيدن انسان به اين نقطه كه به 

  ).1357شايگان  ؛1356(شايگان  آن اين است كه به چيزي محكم باور ندارد
انديشـي   تاريـك «بـا عنـوان    غرب دربرابر آسياآخر كتاب و  در فصل هفتمشايگان البته 
زدن از حكمت آسيايي بدون  دمكوشد توضيح بدهد كه نشستن و افتخاركردن و  مي »جديد

انديشـي   تواند ما را گرفتـار تاريـك   مي فضاي اجتماعي آن حكمتو  توجه به متن فرهنگي
فلسـفي مـا اشـراقي بـوده     تفكر و  كه ما چنين بوديم و چنان هستيم گفتن اين«بكند:  اي تازه

 است و غرب مهد شيطان است و تكنولوژي نيز بالي آسماني نـه حكمـت اشـراق را احيـا    
تفكـر  « :گويـد  مـي  ). بعـد 293: 1356(شـايگان  » كند و نه ما را از چنگ تكنولوژي رها مي
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تواند شـكوفا شـود كـه دنيـاي      مي گاه آنو  عرفاني خارج از حوزة حيات خود عاجز است
و فضـاي دل   ،زيرا اين تفكر نياز به موطن، بـه مـأوا   ،را بدهد ن مجال بروز بدانمحيط به آ

و  علمي پيشينو  ميراث فرهنگي ةهمنظر شايگان تفكر جديد غربي  به). 294(همان:  »دارد
دهد و هيچ بخشي را از چشـم انتقـادي مصـون نگـه      مي حتي خودش را موردپرسش قرار

). شـايگان  301(همـان:   مبـارزه طلبيـد   بـه را  آنشـعار  و  توان با تعصب نميپس  ،دارد نمي
داند كه مـا از   مي اجتماعيو  فكريو  انديشي جديد را عنواني براي وضعيتي روحي تاريك

تحليلـي جديـد نيـز مانـده     و  و از عقالنيت انتقادي ايم اشراقي رانده شدهو  حكمت معنوي
هـا بـذرهايي از    (همـان). ايـن   »ي!نه تفكر پوياي غربو  نه ميراث تفكر عرفاني خود«شويم: 
برند و شـايگان   مي سر به بعدي شايگان است كه در نسخة دوم شايگان در كمون هاي نسخه

  دهد. مي به سفر فرهنگي خود ادامه
  
  نسخة سوم: آزمون تاريخيِ ايدئولوژي 3.4
بينـيم كـه دوبـاره بـه فرانسـه        مي شصت ةدهسوم شايگان را در بعد از انقالب و در  ةنسخ
معنوي است كه اكنون از آن مـأواي   يفرساي سنت طاقتو شاهد آزمون سخت و گردد  برمي

علّـيِ حـوادث    ةزنجيـر مند آمده است و تابعي از  الزمان خود به تاريخ واقعي و جهان زمان
بدل شده شده است و آن سنت معنوي و تأويلي اسالم ايراني و شيعي اين بار به ايدئولوژي 

چشم نبينـد. درنتيجـه شـاگردش     به است. كربن مرده است تا اين خطاي معرفتي خويش را
درواقع بـه خـتم معرفتـي     )1376شايگان با نوشتن نگاه شكسته و انقالب مذهبي (شايگان 

معنـوي كـه در    يرود. چگونـه سـنّت    مي غرب دربرابر آسياِكربن و به ختم برساختة خويش 
 ،شـود  مـي  بخش باشـد ايـدئولوژيك   تعاليو  براي انسان ايراني مفيد توانست  جاي خود مي
كند و  مي متولياني تعريف شود، مي گشايد، مجهز به خشم و قهر و نفرت مي زباني از قدرت

رسـمي و   يگذارد. سنت درقالب دستورالعمل مي بار برجاي آثاري زيانو  ،سازد مي دشمناني
غرب قد علم كنـد، خـود    دربرابرخواهد  مي«شود.  مي ساختار حكومتي به ضد خود تبديل

شـدن سـنت    ايـدئولوژيك بـا   ،ديگـر  ازسـوي  6.)292- 193: 1389 (شايگان» شود مي غربي
چنـين اسـت    اين .)249- 248افتد (همان:  مي نيز اتفاقها  ناك فوران توده مذهبي، خطر هول

رؤياهاي شرقي و آسيايي د نشو مي مذهبي به آن دچار هاي ي كه سنتهاي با انواع كژتابي كه
 ،تراشـيدم «شـود :   مـي  تعبير اقبال ايـن  بهنشيند و زبان حال او  مي شايگان به آزمون تاريخي

  نگاه شكسته است. . اين همان»شكستم ،پرستيدم
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 :پيش نـداريم  در تر بيشاند كه ما دو راه   گنانه است. گفته اين نسخه از شايگان بسيار غم
د و يا سـرگرداني خسـته و شـايگان مسـافري خسـته و زائـري       يا زائري شيفته خواهيم بو

 ،كني  مي   چند دهة گذشته تحليل درطيهايش را  ها و حرف  سرگردان بود. وقتي عميقاً نوشته
هاي تفكـر مـدرن    سو با محدوديت حال مرتب ازيك . اما درعينستگرا  او مدرنيست و عقل

هاي ايراني و شرقي او دست از گريبان   خاطرات ادبي و اسطوره ديگر ازسويدرگير است و 
فرهنگ ايراني و شرقي را هاي  محدوديتاين اوصاف، شايگان  ةهمبا  .دارند خيال او برنمي

خـود پـي   »ِ بـودگي  درميان«بيند. پس زائري سرگردان است و به وضع   از مدرنيته مي تر بيش
پس ايـن   ؛ها هستند  اسطوره أثيرت تحتقدر كافي  به ها خودشان  داند كه ايراني  برده است. مي

انـد در   كـرده  پيـدا گر غربـي    براي ذهن تحليل مجدداًها    دلهره را دارد كه اهميتي كه اسطوره
  راه شود. تعبير هم سوءتواند با   ايران مي

  
  هاي چندگانه  گرايي و حقيقت  كثرت ةنسخچهارم:  ةنسخ 4.4

آيـد و    و او بـه ايـران مـي    ،اسـت  هفتاد ةدهشود،   اين وقتي است كه اوضاع قدري آرام مي
نسخة چهارم شايگان عبارت اسـت از زيسـتن در زيـر     .هشتاد ةدههايي از  تا سالاش  ادامه

شـايگان بـه    ).1397 و 1376سـيار ( تكـه و تفكـر    چهـل هـاي جهـان و بـا هـويتي       آسمان
بـودگي) رسـيده اسـت.     درميـان بينـا (  ةفلسـف هاي چندگانه و نوعي   و حقيقتگرايي  كثرت

هـاي چندگانـه     زيستن) در جهـان  باهماي جز زيستن (و   است. انسان چاره ميان درحقيقت 
بلكه اقاليم متنوعي از حضـور   ،ندارد. حتي در خود شعر ايراني نيز يك اقليم حضور نيست

و هرچهـار بـا    ،هرسه بـا مولـوي   ،هردو با سعدي ،فردوسي با خيام .)1393 (شايگان است
اساساً چنـدبني   هاي كنوني و آتي  ويژه با محيط هظ تفاوت دارند. سپهر آگاهي انسان ما بحاف

و  ،كراسـي ودم ،فنـاوري و  بني است. جهـان مـدرن بـا حقـوق بشـر، علـم       چنديناست و 
سـره   كه از آسمان اسـاطيري يـك   اما بدون اين ،خودگرداني بخشي از آسمان زندگي ماست

  رتباط بكنيم.نياز شويم و با آن قطع ا  بي
هم بماننـد،   با ،بودن دست بكشند متفاوتكه از  بدون اين ،ها  بايد اجازه بدهيم اين جهان

خود. دو استعاره در فرهنگ آمريكـايي   ةجداگانهاي متمايز و   موقعيت هركدام در مواضع و
چــون  ،ســاز شــود  توانــد مشــكل مــي اســت كــه )melting-pot( يكــي ديــگ ذوب :هســت
 سـاالد  ةكاسـ اسـتعارة دوم   ؛شـود   ها موجب آشفتگي مـي   اين اقاليم و جهانآميختگي  درهم

)salad-bowl( هم  دركنارها و منابع معرفتي و ارزشي  تر است. فرهنگ  بخش است و رضايت
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 متماس وها را به هم نزديك  و هركدام با حفظ تمايزهايشان وقتي مقداري روغن زيتون آن
سنتزي خالق و نـه   ،وجود بياورند به و مغذّي ،جذاب ،خالق، زيباتوانند تركيبي   كند مي  مي

  هركدام درجاي خود و با طعم خود و خاصيت خود. ،تلفيقي آبكي و آشفته
گويـد اگـر تلويزيـون دو تصـوير از دو       گيرد. مي  ها بهره مي  از استعاره چنان همشايگان 

گويد شما بايد كليد ذهن   كند و مي  مي شايگان باز تمثيل 7شود.  كانون بگيرد نويز و آشفته مي
گويد كوك سازتان را مرتب تنظيم مجدد   ها عوض كنيد. يا مي  حسب موقعيتبرخودتان را 

هنـر   هـاي مختلـف و متفـاوت     بكنيد تا مثالً با پيانو موسيقي ايراني بزنيد. زيستن در جهـان 
هـاي    پارچـه  تكـه اي از   زههـاي تـا   كاري مرقعها و  دوزي مرصعانسان امروزي است و امكان 

فرهنـگ و   ةآيندهاي   داند شايد جهش  آورد و كسي چه مي  فرهنگ بشري براي ما فراهم مي
گـذر   تر نيز سخن گفته بود) از ايـن ره  تمدن انساني (همان موتاسيون كه شايگان از آن پيش

كـه ايـران را   كنـد    فرانسـوني نقـل مـي    ةگروس). شايگان از رنه 1376(شايگان  فراهم بيايد
هـا و    تركيـب  خوانده است. فرهنگ و هويـت ايرانـي در   )middle kingdom( پادشاهي ميانه
هـاي تمـدني و فرهنگـي      هايي در ايران براي توليـد تركيـب    . ظرفيتيافت ميسنتزها تداوم 
ابـراهيم را تركيـب    زرتشت و افالطون و بودقبالً سهرودي كوشيده  كه چنان ،وجود داشت

) بـه  هفـدهم و  شـانزدهم هـاي    (سده گوركانان هند ةدورويژه در  هثار سانسكريت بكند يا آ
را به فارسـي برگردانيـد و    اوپانيشادهااي بود كه   . داراشكوه شاهزادهه بودفارسي ترجمه شد

  ).65- 54: 1388(شايگان  او تركيبي از اسالم و هندوست البحرين مجمع
 يشايگان به زبان ازسوي ها و تمدنها  فرهنگوگوي  گفتبر همين اساس است كه ايدة 

 ةديـ ابازگشـت بـه   ديگـر   عبـارت  بـه  شود. مي جدي در كشور تبديل يبرد راه به سياستي و
آن  يمعرفت يادهايو البته با عطف توجه به بن ياسيس تر بيش يدر ساحتها  تمدن يوگو گفت

جمهـور   رئـيس شخصيت فكـري  و  طلبانه اصالحفضاي  در تركيبي از يهفتاد شمس ةدهدر 
 نيـ معاصـر در ا  ةشـ ياند ةعرصبه  گانيشاداريوش و بازگشت مجدد  يازسويكشور  وقت
  .است ديگر ازسويدهه 

كـه در آن از مشـكل چنـدپارگي و     يمهفتاد شاهد اثـر ديگـري از شـايگان    ةدهالبته در 
 جوامع اسالمي در مواجهه با غرب بحـث  )cultural schizophernia( ريختگي فرهنگي درهم
را » تعطـيالت تـاريخي مـا   «جاست كه شايگان مفهـوم   همين). در Shayegan 1997كند ( مي
 كـه تـاريخ جديـد رقـم     هـاي  دوره درطيبدين معنا كه درست  ،)ibid.: 15( آورد مي ميان به
ما ساخته شد و  خورد ما به تعطيالت تاريخي خود رفته بوديم و دنياي جديد بي حضور مي

كه  بدون اين، عارض شدو  سدة اخير بر ما وارد يكي دو درطيشد و  گير گستر و عالَم دامن
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شـايد بـراي همـين     8.اجتماعي براي زيستن در آن داشته باشـيم و  اخالقيو  آمادگي ذهني
كـه   اسـت آرزويي هم در سر داشته  گانيشا ،پنجم بهچهارم  ةنسخ در گذار از ،بشود گفت

جاي جهان كثرت پسامدرن كـه چيـزي جـز آشـفتگي فكـري و رفتـاري و        به ،وطنانش هم
توسعه  وتجدد گري و  اصل مدرنيته و روشن كم به دست ،گسيختگي ذهني در آستين ندارد

  چنگ بزنند.
  
  هاي مفهومي بيرون از ادراك حسي هاي بردن به بيان پناهپنجم:  ةنسخ 5.4

هشـتاد   ةدهـ  ةماند باقيهاي  واپسين عمر او طي سالشايگان در دهة  ةنسخسرانجام آخرين 
گيرد كه باز ايران (سرزمين محبوب شايگان) چندان حال خوشي ندارد و شـايگان    شكل مي

زيباشـناختي   ةواسـط   بـي هـاي    تجربـه  خسته است و از فلسفه به ادبيـات و هنـر و شـعر و   
بيـان مسـتقيم حسـي پنـاه       بههاي مفهومي  و از مفاهيم انديشيدة فلسفي و ادراكگردد  برمي
هايي  تا مرگش كتابنود هاي  و سپس سال هشتاد ةدههاي  و حاصل آن درادامة سالبرد  مي

 جنونو  و حافظ) سعدي، مولوي، خيام، فردوسي،: ايراني شاعر(پنج  حضور اقليم پنجمثل 
 وجـوي  درجسـت رمـانِ   دربـارة ( زمـان  جـادويي  فـانوس و  ،شعر بودلر) ةدربار( هشياري

  ).1397 گانيشا ؛1394 گاني(شا بود )پروست مارسل اثر رفته، دست از هاي سال
كند و سپس در انگلسـتان    ايراني از كودكي در فرانسه زندگي و تحصيل مي فرديوقتي 
هـاي    هم بـه ايـن فرهنـگ    چنان همكند و   خواند و در سوئيس و در ژنو اقامت مي  درس مي

ــه   ــه ب ــيش از هم ــم ب ــاگون و ه ــه گون ــي عالق ــد اســت و دوســت دارد    فرهنــگ ايران من
هـا   تنوعـات ايـن فرهنـگ    دركنـار هاي مختلـف را   فرهنگ درميانانسان هاي  خويشاوندي

قـول خـودش    بهشود كه   اش اين مي  نتيجه ،سر ببرد بههاي جهان   توصيف بكند و زير آسمان
. افتد ها مي فيلمها و ديدن  رماناش در خواندن   هاي جواني  ها و تجربه  ياد احساس بهري پي در
هاي اجتمـاعي آرا و    رود و بياني كشاف از زمينه  مي ،شاعر فرانسوي ،سراغ شادل پير بودلر به

شـاعري   )1867- 1821( دهـد. بـودلر    دست مي بهاو  ةشاعرانشعر بودلر يا نثرهاي  معاني در
 شـرّ  هاي گلري پرترجمه مثل با آثا ،اروپا و جهان ةهم ةدرگستراي   فرانسوي است با آوازه

بودلر از نخسـتين كسـاني اسـت كـه در نيمـة قـرن        .)The Flowers of Evil/ يبد هاي گل(
گشـتگي بشـر،    گم چون همي هاي نشانه ،اي در مدرنيته شد كننده نگرانعالئم متوجه نوزدهم 

خانمــاني انســان،  بــيغيــاب معنــا، فــروريختن باورهــا و هنجارهــا و قواعــد متــافيزيكي،  
جستن به معنا و تعـالي. بـودلر بـا     راهو انسداد فلسفي براي  ،شكستن جغرافياي هستي درهم
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بردن به نوعي شعر حسي و ادراكات غيرمفهومي كوشيد اين خالً را جبران كنـد و البتـه    پناه
هاي فرهنگ غني اروپايي و مدرن است كه از چند جـا زمـين    ظرفيت ةدهند نشاناين خود 

تعبيري كـه   بهو  ،ماند  وتاب نمي تبجويد و از   ي مييها  خيزد، روزنه  خورد و دوباره برمي  مي
هـاي سـخت، بيلچـه و      بعد از سيالب« ،)ترجمة شايگان بهگويد (  بودلر در شعر خويش مي

هايي تـازه   خود گلياي ؤرها را سامان بخشد و در   كوشد تا شايد زمين  دست مي به  كش شن
). درواقـع  1394(شـايگان   »اي پيدا بكند  هاي معنوي تازه  زار ساحلي توشه اين ريگ ببيند تا

 ؛اي نيست  در مدرنيته و در زبان علمي پس رانده شده است و ديگر حماسه عوالمي از انسان
آورنـد.    هـا و در هنـر دوبـاره سـر برمـي      در رمـان  شده اين بار رانده پس اين عوالمِ درنتيجه،

ها   دري شرح دربه رفته ازدست زمان وجوي درجسترسل پروست در رمان بلند ما كه چنان آن
  سراغش رفته است. به زمان جادويي فانوسآورد و شايگان در   ها را مي  و آوارگي

هـاي شـعري در ايـران رجـوع      بـه ظرفيـت   حضور اقليم پنجكه در  حال شايگان درعين
هـا و تصـرف خيـال،      با درنورديدن فاصـله  ،جا نيز اين دلهره را دارد كه شعر ، در آنكند مي
 گانيشا نظر بهبشود. امور واقع و تحليل و استدالل منطقي  ةتجربنگري و  جزءمانع تواند  مي
 رةيـ از زنج رونيـ ب بتواننـد،  شعر قيطركه از يرانيان نوعي ميل به شاعرانگي هست و اينا در

ند. شعر هميشـه در فرهنـگ   ببر پناه ها  اسطوره از يالزمان به خ،يتار ي و علي و معلوليِمنطق
حال در ذهن شايگان  درعين ؛يافتند  در اقاليم شعري حضور ميها  ايرانيايراني نفوذ داشت و 

پس چه بايد كرد؟ پرسشي كـه او هرگـز    ،رقصند  ها نزده مي  بود كه ايرانياين ترس هميشه 
گاه ذهن سيال اين مسافر  ولي هيچ ،به آن پاسخ نيافت. شايگان راحت زيست و راحت مرد

  فرهنگي آرام نگرفت.
  

  گيري نتيجه .5
معناساز، افق  هاي تيما را از توجه به ظرف ديامروز نبا رانيدر ا يبر علوم انسان تيكم ةطريس

از مـا نبايـد   و  بازبـدارد  يمعرفـت بشـر  و  مهـم از دانـش   ةحـوز  نيـ ا يانتقاد و ،ندهيگشا
از  يا نمونـه  گاني. در شاميغفلت بورزن ما يزندگ طيبه مح يروشن دنيپاش ياش برا ييتوانا
مثال برجسته اين . مطالعه درمورد مينيب ميرا  يعلوم انسان ،تاب و اما پر پيچ ،درخشان ةكارنام
از فرهنـگ و جامعـه و    ديكوشـ  مـي  كه حال عين در ،ما يدهد كه چگونه علوم انسان مي نشان
طـرف   كيحكم ، شد مي زين يباز ريخود درگكند، ب ييو شناسا رديبگ يعرفتمفاصله  يآدم
فـرود عـاَلم   وبـا فراز  و اصـوالً زبان عامل داشت  هم زبان ناظر و هم، كرد مي دايپ زيرا ن يباز



 189   پنج نسخة داريوش شايگان در پنج دهه

علوم انساني  يتر جهان بزرگ طيتحوالت مح يو حت يرانيا ةجامعو  فرهنگو  يرانيا انسانِ
او كه چگونه ذهن  ميرس مي جهينت نيبه ا گانيشا يكارها شد. از تأمل در مي نييپاو  باالنيز 
 درصددكه  ميهست ياز جهان يما بخش اياست. گو دهگشاد ش دربست و يرانيا اميسوانح ا با

كم پـنج   دست گانيشا ينظر راثيو م يشد كه از سلوك فكر نيو چن مييآ ميآن بر حيتوض
 يحالت كموندر ها  از آن كيدر هرها  نسخه تمام اين از ييبذرها ماند. يبرجا زيمتما ةنسخ
هـا   نسـخه  نيـ بخشـند. درمجمـوعِ ا   مـي  وحـدت  ينـوع  گانيبه كثرت شا برند و مي سر به

مـا   تـر  بيشكار فهم  بهو هستند ما  يفرهنگو  يتمدن يبسط آگاه يبرا يمعرفت يهاي تيظرف
  .نديآ مي آن ديجد يدستاوردهاو  بشري كهن راثيبه تنوعات باارزش در م بتنس

و  كند مي دايگسترش و عمق پ يرانياو  يدرك ما از عالَم انسان ديشا گانيشا با خواندن
 تيخاص نياها  نسخهپست ِو  . بلندشود مياي  هاي تازه پرسشو ها  حال درگير تنش عين در

 ازرا كـه قبـل    يكلمات گاني. شابكنند ييزدا ييآشنامألوف ما  يمعانو  مياز مفاه را دارند كه
 ميدر حكمت قد يازسويسازد. او  مي ما دشوار يبرا اند آسان ميكرد مي فكر ديخواندنش شا

امـا   ،افكنـد  مـي  هـا  معنا در دل يبرا ي لرزانديدهد و شوق ام مي نشان ينور سوسوي به ما
 يفضـا و  يمـا در بافـت فرهنگـ    يكـه وقتـ   وردآ مـي  با خود زيدلهره را ن نيا ديگر ازسوي
چگونه  ،ميدوباره به عقب بگرد زين ميتوان ينمو  ميبر مي سر بهامروز  يايمتفاوت دن ياجتماع

  رقم بزند. ي برايمانناك وهم يشياند كيتارتواند  مي ياز آن معان يزدنِ خال دم
را  ديـ جد ةفلسـف  و ميبزرگ حكمـت قـد   يها شكاف طوركه همان ،گانيشا هاي نسخه

و  احسـاس و  ، امكـان حضـور  اضـطراب دارنـد   يآبكـ  هـاي  قيـ از تلفو  كشند مي رخ ما به
 نيـ ا بندنـد. در  ينمـ مـا   يرو بهسره  نيز يكجهان را  دو نيا يانيم يدر فضاها دنيكش نفس

يي پاهـا  يهـم جـا  و  رسد مي گوش به ايدن نيا يسرد از پوچ يآه ضجة سنگين نسخه هم
 ليـ تقل يتر برا بخش تيرضاتاحدي تر و  يعقالن نسبتاً هاي در پناهگاه ستنيز يبرا كوچك

ردپاهايي تا لـب بحـر و    ،خورد مي چشم به مان يبشر طيبه شرا دنيبهبودبخشو  مانهاي رنج
  بعد ديگر هيچ.

  
  ها نوشت پي

 

  ).1356فرح در اصفهان براي حفظ فرهنگ ايراني ايجاد شده بود ( دست هب. اين دانشگاه نيز 1
 1396خـواه   ازجملـه: فراسـت   ،بنگريد به چند بحث نويسنده ،مرزي هاي شناسي آدم براي مفهوم .2

  .1398ج؛  1397؛ب 1397؛الف 1397د؛  1396 ،ج 1396 ؛ب 1396 ؛الف
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همـين   1379يونسكو چاپ شد و در سـال   ازسوي 1979اين همايش در سال  مقاالت مجموعه .3
و  ،اي باقر پرهام، فريدون بـرره  ةترجمبا و  ها تمدن وگوي گفتو  غربي انديشةمقاالت با عنوان 

چاپ شد و حاوي مقاالتي از داريوش شـايگان، توشـيهيكو   فرزان روز  نشر ازسويخسرو فاقد 
). 1379(شـايگان و ديگـران    و احسان نراقي است ،ايزوتسو، روژه گاردي، عبدالجوان فالطوري

ـ     وگوي تمدن نهاد گفت كه پيش وقتي از هـا   برخـورد تمـدن   ةها ازسـوي ايـران (و درمقابـل نظري
ايـن   ) تصـويب شـد،  2001ومي سازمان ملـل ( هانتينگتون) به سازمان ملل ارائه و در مجمع عم

  د.شچاپ  مجدداً مقاالت مجموعه
انتشـاراتي بـود درقبـال هويـت      يهاي صرفاً تجملي درقالب سازمان . گرايشي در مركز به فعاليت4

  ).1394ديگران و  فكري و ارتباطي و تعاملي و معرفتي آن (ماليي تواني
روايتـي   ،اند كه مترجمان مختلف آن را ترجمه كرده ،ايراني اسالم ،. كربن در اثر چهارجلدي خود5

زبان  دست داد. بعدها شايگان كتابي به معنوي باطني تأويلي تمثيلي و شيعي از اسالم در ايران را به
نوشـت   ايراني اسالمي در معنوي تفكر آفاق كربن، هانريهانري كربن با عنوان  ةدربار يوفرانس

زمان اسـتاد سـوربن و اسـتاد     ). كربن هم1371ده است (شايگان كه باقر پرهام به فارسي برگردان
   ايران بود. ةانجمن شاهنشاهي حكمت و فلسف

 هــا آميــزش افــقبنگريــد بــه فصــولي در كتــاب  ،بــراي تفصــيل آراي شــايگان در ايــن نســخه .6
دوپــارگي « ؛253- 193 ،»شــدن ســنت ايــدئولوژيك« بــدين قــرار:، )292- 193: 1389  گاني(شــا

  .292- 283، »ها هاي اجتماعي كژتابي ساخت« ؛281- 255 ،»فرهنگي
  .توان چند تصوير را در يك دستگاه جداگانه تماشا كرد تر مي تكنولوژي امروزي البته در. 7
  .1373چنين بنگريد به شايگان  هم ،براي مفهوم تعطيالت تاريخي .8

  
  نامه كتاب
و  برگردان مـتن و  ، درآمديرونيب حانيابور يبررسو  ترجمه و شرح ،پاتانجال ةرسال ،)1397(ي پاتانجال

 برزو قادري، تهران: نشر سورا. ازشرح تطبيقي 

جمشيد ترجمة رسالة دكتري داريوش شايگان،  ،ياسالم عرفانو  هندو نيآئ ،)1382شايگان، داريوش (
 .ارجمند، تهران: فرزان روز

 دانشگاه تهران. ، تهران:هند يفلسف يها  مكتب و انياد )،1346شايگان، داريوش (

 ها. فرهنگ ةمطالعتهران: مركز ايراني  ،غرب دربرابر ايآس )،1356(شايگان، داريوش 

 ها. فرهنگ ةمطالعتهران: مركز ايراني  ،يازل خاطرة و يذهن يها بت )،1357(شايگان، داريوش 

 آذر.، 2، ش 8س  ،نامه رانيا ،»گذار عرفان تطبيقي بنيان ،محمد داراشكوه« )،1368(شايگان، داريوش 

 ،نـازي عظيمـا   ةترجمـ ، جهـانبگلو  نيرامـ مصاحبه با  جهان، يها آسمان ريز )،1376(شايگان، داريوش 
 تهران: فرزان روز.
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اثر  ،رفته جوي زمان ازدستو جستدر، نگاهي به رمان زمان ييجادو فانوس )،1397(شايگان، داريوش 
 تهران: فرهنگ معاصر. ،مارسل پروست

 ،فرزاد حاجي ميرزايـي  ةترجم ،»ها  ي تمدنوگو گفتهاي فكري طرح   زمينه« )،1388( شايگان، داريوش
 ، بهمن و اسفند.74ش  ،بخارا

 تهران: آگاه.، باقر پرهام، ترجمة يرانيا اسالم در يمعنو تفكر آفاق كربن، يهانر )،1371( شايگان، داريوش

 تهران: فرهنگ سام. ،انيرانيا يشاعرانگ دربارة يبحث حضور، مياقل پنج )،1393( شايگان، داريوش

 تهران: فرهنگ معاصر. ،)مقاالت مجموعه( شده گم يفضاها يوجو درجست )،1395( شايگان، داريوش

 ،فاطمـه وليـاني   ةترجمـ  ،اريس تفكر و ،تكه چهل تيهو د،يجد يزدگ افسون )،1397( شايگان، داريوش
 تهران: فرزان روز. 

 تهران: نظر.  شارل بودلر)، ةدربار( ياريشوه جنون )،1394( شايگان، داريوش

و  ،اي قمشـه عالمه طباطبايي، الهي  :خاطرات داريوش شايگان از سه حكيم« )،1396( شايگان، داريوش
 .1396/12/12، شنبه اطالعات ةروزنام ،»سيدجالل الدين آشتياني

 11شـنبه   سـه ، 3137 ش ،شرق ،»ي از شايگانخسروشاه يهادديس تيروا« )،1397( شايگان، داريوش
 .10صفحة  ،تارديبهش

مقـاالت همـايش    مجموعـه  ،هـا  تمدن يگو و گفت و يغرب ةشياند )،1379شايگان، داريوش و ديگران (
تهـران:   ،و خسـرو ناقـد   ،اي  باقر پرهام، فريـدون بـدوه   ةترجم ،ها مركز ايراني مطالعه فرهنگ 1977
 روز.  فرزان

 ،گزينش و تدوين محمدمنصـور هاشـمي   اب ،آثار از يمنتخبات ؛ ها افق زشيآم )،1389شايگان، داريوش (
 تهران: فرزان روز.

  .6، ش وگو گفت ،زاده منافعليرضا  ةترجم ،»عطيالت در تاريخ« )،1373داريوش ( ،شايگان

، دولت و مردم در تاريخ ايرانهمايش  ،»گران مرزي شناسي كنش سنخ« )،الف 1396مقصود ( ،فراستخواه
بازنشـر در   ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعـات فرهنگـي  تهران:  ،1396 ماه ارديبهشتيكشنبه سوم 

  .7صفحة  ،1396ارديبهشت  18دوشنبه ، اعتماد
 ،»مـردم اسـت  و  جي ميان دولت ايران درگرو فضاهاي ميانلة ئمسحل « )،ب 1396( مقصود ،فراستخواه
  ، خرداد.30ش  د،يجد ةدور ،فردا رانيا يفرهنگ ،ياقتصاد ،ياجتماع ةنام ماه

، توسـعه  يفكـر  شيپو :در، »رييتغ يبرا شيها تيو ظرف يگر مرز كنش« )،ج 1396( مقصود ،فراستخواه
  .9/11/1396دوشنبه ، شرقدر نشر ان، بازكار هم رناني ومحسن 

 ،شناسي ايران جامعهانجمن  ،»هاي احسان نراقي انديشهنقد و بررسي آرا و « )،د 1396( فراستخواه، مقصود
  .)نامه سياست( 14 ةصفح، 13/12/96 ،4041 ش، اعتماد ةروزنامدر نشر باز، 1396 بهمن ماه 29

 سازي ظرفيتها در  نقش آنو  در تاريخ معاصر ايران يمرز گران كنش« )،الف 1397( مقصود ،فراستخواه
، تـاالر  20/2/97 ،شده در همايش علمي تحزب و توسعه ارائه ةمقال ،»ايران توسعةبراي  نهادسازيو 

 وزارت كشور، تهران.
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 ،»گـو و و گفـت  ،داريـ د ،نايبِ ةفلسف م؟يرا چه كن قتياختالف برسر حق« )،ب1397 ( مقصود ،فراستخواه
  زمستان.و  زييپا ،6و  5شماره  ،هيپو ةنام فصل
بسـتگي   و هم ،گران مرزي در ايران؛ و تقالهاي ناتمام صلح، وفاق كنشن )،ج1397 ( مقصود ،فراستخواه

انجمن علمي مطالعـات صـلح،    ،يمل يبستگ و هم ،يصلح، وفاق اجتماع شيهما نيدوم ،»اجتماعي
10/12/97 . 

 ،»گو با مقصود فراسـتخواه و گفت ،ايوانو  ديوان درميانگري مرزي  كنش« )،1398 ( مقصود ،فراستخواه
 .هانديش ةصفح، 17/4/1398، رانيا

 ران،يـ ا فرهنـگ  اديـ بن از ياسـناد  ،)1394( ملكـي  ليـدا و  محمدي،محمدحسين  ،ماليي تواني، عليرضا
  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي. ،يپژوهش طرح گزارش
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