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چكيده
معنويتگرايي سيارهاي ،انسان امروزي را انسان رشديافته در فضاي مدرنيته ميداند؛
فضايي كه اگرچه در قالب يـك پروسـه عظـيم ،شـكوه و جـﻼل خاصـي در عرصـه
تكنيكي داشته است ،حفرههايي بيش از حفرههاي انسان دوران ماقبل مدرنيتـه پديـد
آورده است .تمام تﻼش اين نوع معنويتگرايي به اين است تا راه حلي براي درمـان
بيماري و آسيبهاي ناشي از پروسه مدرنيته كه بر پيكر انسان وارد شده ،پيـدا كنـد.
راه حلي كه اين نوع معنويتگرايي پيشنهاد مـيكنـد ،اهتمـام و تمركـز بـر معنـويتي
است كه در پرتو نظريه بازگشت بـه سـنت و امـر بـاطني مشـترك در افسـونزدگـي
جديد به دست ميآيد .نظريه بازگشت به سنت كه بـه عنـوان آرمـاني بـراي رهـايي
انسان سيارهاي در دوران مدرنيته پيشنهاد ميشود ،پـر اسـت از نكـات تأمـلبرانگيـز،
ايهام و ابهامات متفاوت .عﻼوه بر اينكه تبيين درستي از مفهوم سنت ،روح و معنويت
ارائه نميدهد ،دچار يك نوع تكثرگرايي سنتي و سنتزدگي افراطي ميشود كـه بـا
طرح راهبرد هستيشناسي درهم شكسته و افسـونزدگـي جديـد حاصـلي جـز توليـد
معنويتگرايي نويي از جنس معنويـتهـاي غيرهـويتي و شـريعتگريـزِ خودسـاخته
ندارد.
واژگان كليدي :معنويت گرايي ،معنويت ،سنت ،بازگشت به سـنت ،روحگرايـي،
تفكر سيال.
مذاهبb.t.darabi@gmail.com .
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مقدمه
در دوران مدرنيته و عصر پسامدرن ديدگاهي وجود دارد كـه راه مواجهـه بـا مدرنيتـه و
پيامدهاي آن ،پـذيريش تكنولـوژي غـرب اسـت؛ البتـه هـدف اصـلي نيـل بـه قـدرت
تكنولوژي است نه تنها بهدستآوردن ابزار و آﻻت و در مرحله بعد بازگشت بـه سـنت
است كه خواهد توانست تا حدي جلوي گسترش پيامدهاي منفي مدرنيته را بگيـرد .در
فضاي ذهني اين نظريه بازگشت به سنت بيشتر جنبه مقاومـت سياسـي و تقويـت بنيـه
دفاعي مردم در برابر فشار غربزدگي دارد )آلاحمد ،١٣٨٠ ،صص ٦٦و  .(١٠١بر خـﻼف
اين ديدگاه ،انديشهاي وجود دارد كه اوﻻً فهمي عميق و فلسفي از غربزدگـي دارد نـه
سياسي و اقتصادي؛ ثانياً راه مواجهه با غرب را تنها بازگشت به سنت ميداند؛ بازگشـت
به سنتي كه زمينهساز توليد معنويت و باطنگرايي را به دنبال داشته باشد )ر.ك :شـايگان،

 ،١٣٨٠ص(٤٣٣؛ معنويتي كه در جهان مادي كنـوني مـيتوانـد موجـب آرامـش بشـر و
١٤٦

نجات او از عالم تحير و سرگرداني شود .در دنياي معاصر ،معنويـتخـواهي تبـديل بـه
جريان سيالي شده است؛ بهگونهايكه برخي از نويسـندگان ،هــزاره ســوم مـيــﻼدى،
يعني قرن ٢١را عـصـر»ايـمان و معنويت« نيز خواندهاند .نويسنده فرانسوي به نام آنـدره
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مـالرو كه مدتي وزير فرهنگ آن كشور بوده مينويسد :قرن  ٢١ميﻼدي يـا اصـﻼً وجـود
نخواهد داشت يا قرن معنويت خواهد بود )حاجتي ،١٣٨٣ ،ص.(٨٤
»معنويتگرايي« كاربردهاي گستردهاي دارد و از همين رو معاني و مفـاهيم مختلفـي
نيــز از آن اراده شــده اســت .بــراي گروهــي ايــن واژه نمايــانگر حركــت از مطالعــات
پديدارشناختي دين به سوي راه حلي جديد است كه بـر درونگرايـي و تجربـه كـه در
مقابل برونگرايي بيطرفانه است و بر روح دين به جاي شكل آن تأكيد ميكنـد .بـراي
گروهي ديگر اين حركت به معناي رهايي از محدوديتهاي غيرضروري دين به سـوي
حيطهاي شمولگراتر از انسانيت متعارف ماست؛ همچنين به معنـاي انتقـال هـر ارجـاع
ضروري به امر متعالي متروك است .تا كنون ديگران از ابهـام و نـامعلومبـودن معنويـت
گرايي به شعاري پوچ و گمراهكننـدهبـودن آن تعبيـر كـردهانـد ).(Anna S, 1996, p.343

گاهي نيز امر معنوي به مفهوم امر ديني ترجيح داده ميشود؛ زيرا ايـن مفهـوم كمتـر بـه
نهادهاي ديني خاص مرتبط است؛ ازاينروست كه داراي معناي گسترده است.
مسئله اصلي اين پژوهش از اين قرار است كه ميزان اعتبار و صحت و سـقم نظريـه
بازگشت به سنت در معنويتگرايي داريوش شايگان چگونه است؟
آيا »نظريه بازگشت« به سنت ميتواند بازتوليد معنويتي فراگير و ريشهدار مبتنـي بـر
اهداف خلقت به دنبال داشته باشد؟ معنويت برخاسته از انديشه بازپسدهـي سـهم روح
در دوران مدرنيته از چه مباني معرفتشناخي و هستيشناختي برخوردار است؟ و به چه
ميزان ميتواند مورد اعتماد باشد؟ آيا شايگان موفق خواهـد بـود بـراي برقـراري آشـتي
سنت و تجدد همگان را به يك تجربه معنوي مشترك سـوق دهـد تـا در كنـار آن ،هـم
سهم روح به روح داده شود و هم سهم تكنولوژي به تكنولـوژي؟ اينهـا از عمـدهتـرين
پرسشهاي فرعي اين تحقيق است كه تﻼش خواهد شد تا حد تـوان بـه آن پاسـخ داده
شود.
آنچه از نوشتههاي متغير و بيثبات داريوش شـايگان -كه به گفتـه خـودش حـاكي از

١٤٧

اوضاع فرهنگي جهان است -بر ميآيد ،معنويت پديدارشده از نظريه بازگشت به سـنت
جنس معنويتهاي نويي است كه امروزه در جهان غرب و شرق گسترش يافتهاند .ايـن
مقاله بر اساس روش تحقيق كتابخانهاي صـورت گرفتـه كـه البتـه در برخـي مـوارد ،از
تحقيقات ميداني نيز استفاده شده است .در ميـان گونـههـاي پـژوهش در روش تحقيـق
كتابخانهاي ،از پژوهش مقايسهايي يا تطبيقي بهره گرفته شده است .پژوهش تطبيقـي در
مواردي است كه براي حل يك مسئله و چالش علمي سراغ گذشته و آينده نمـيرويـم،
بلكه يك پديده چالش را با نمونههاي ديگر كه از همان سنخ هستند ،مقايسه ميكنيم.

مفهومشناسي
معنويت از ريشه »عني« به معناي قصد و اراده است و »معني« به آنچـه قصدشـده گفتـه
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و بازپسدهي سهم روح از حيث التقاط ،بيضابطهبـودن ،چـارچوب عملـي نداشـتن ،از

ميشود .همين طور به صفات پسنديده آدمـي »معـاني« گفتـه مـيشـود» .فُـﻼنٌ حسـنُ
المعــاني« ،يعنــي فﻼنــي داراي صــفات پســنديده اســت )فراهيــدي ،١٤١٠ ،ج ،٢ص/٢٥٣

طريحي ،١٣٧٥ ،ج ،١ص» .(٣٠٩معنوي« منسوب به »معنـا« بـه معنـاي حقيقـي ،بـاطني و
روحاني در مقابل صوري و مادي است و »معنويت« مصدر جعلي آن است.
مترادف» معنويت« در زبان انگليسي واژه » «Spiritualityاستعمال ميشـود .ايـن واژه
خــود از اســم » «Spiritusبــه معنــاي »نَفــس و دم «اخــذ شــده اســت «Spiritus» .نيــز از
» «Spirareبه معناي دميدن يا نفسكشيدن گرفته شده است .در ترجمههاي ﻻتين انجيـل
عهد جديد » «Spiritualisيا شخص معنوي بـه كسـي گفتـه مـيشـود كـه زنـدگي او را
روحالقـدس يــا روح خــدا نظــم مــيبخشــد يـا بــر آن تــأثير مــيگــذارد .واژه انتزاعــي
» «Spiritualitasكه همان » «Spiritualityيا معنويت ميباشد ،حداقل در اوايل قرن پـنجم،
به همين معناي مأخوذ از انجيل به كار رفته است .معنويت در اصطﻼح ،دميـدن روح در
زندگي فرد است؛ قابليت و گرايشي است كه بـراي هـر فـرد ،فطـري و منحصـربهفـرد
١٤٨

مي باشد .اين گرايش معنوي ،افراد را به سـوي معرفـت ،عشـق ،معنـا ،آرامـش ،تعـالي،
پيوند ،شفقت ،خوبي و يكپارچگي سوق ميدهد.
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معنويتگرايي در ايران
در ايران بهطوركلي سه نوع معنويتگرايي به مفهومي كه گذشت )جريـان سـيال مبتنـي
بر تجربيات شخصي( وجود دارد .يك نوع معنويتگرايي كه متاثر از غرب است كـه بـا
نام معنويتگرايي تئوسوفي يا حكمت الهي شناخته ميشوند .كسـاني كـه دم از رهـايي
درون انسان ميزنند و راه حل تعارض علم و دين را تلفيقي از هر دو مي دانند .كتـاب-
هايي مانند دائوي فيزيك و جهان هولوگرافيك ،عرفان و فيزيك جديد و ...و افرادي چون
هلنا بﻼواستكي ،هانري اولكات ،آنه بسانت ،رادولف اشتانير و. ...
نوع ديگر معنويتگرايي افرادي چون مصطفي ملكيان كه پروژه عقﻼنيـت و معنويـت
را راهي براي حل تعارض علم و دين ،سنت و مدرنيته طرح ميكنند و مسـيري روشـن

براي عصر پسامدرن تصوير ميكنند .بر اسـاس ديـدگاه ملكيـان اساسـاً معنويـت ،جنبـه
فراادياني دارد؛ هرچند اين به معناي نفي كمك اديان به معنويت نيسـت )ملكيـان،١٣٨٠ ،

ص.(٣٧٦
نوع سوم ،معنويتگرايي افرادي چون داريوش شايگان است كه به بازگشت به سـنت
و بازپسدادن سهم روح بهويژه در دوران پسامدرن تأكيد بسياري دارد .بر اين مبنا ،اصل
بر سنت و بازگشت به آن است و مدرنيته ابزاري است براي زندگي بهتر كه ميتواند در
خدمت سنت قرار گيرد .بر خﻼف ديدگاه ملكيان از نگاه دكتـر شـايگان معنويـت ،جنبـه
فراادياني ندارد؛ به اين معنا كه هر شخصي با هر اعتقـادي )توحيـدي ،غيـر توحيـدي و
ﻻئيك( بتواند معنوي باشد ،بلكه معنويبودن از كانال تعهـد بـه تمـدنهـاي اسـطورهاي
كهن و سنتهاي مقبول ممكن است؛ ازاينرو معنويت مقيد به يك دين و سنت خـاص
نيست.
هرچند معنويتگرايي غيرهويتي شايگان اختصاصي بـه ايـران نـدارد ،ازآنجاكـه بـه
عنوان يك متفكر ايراني ايدهپردازي ميكند ،در اين عنـوان آوردهايـم .سـرآغاز تـأمﻼت

١٤٩

نقادانه و نقطه شروع نظريه بازگشت به سنت كه معنويتگرايي درهمتنيده شايگان را بـه
فيلسوف فرهنگ است.
شـايگان انسان امروزي را كه بر اثر پروسـه مدرنيتـه از قيموميـت قـدرت سياسـي و
قيموميت قداست ديني آزاد شده و مجازيسازي شده است ،نيازمند معنويـت مـيدانـد؛
معنويتي كه بتواند در عين حال زندگي در دهكده جهاني كه نظامهاي فكري -فلسفي و
هستيشناسيها و متافيزيك كﻼسيك بياعتبارشده را ادامه دهد .بدون شك بايد تكـوين
انسان چهل تكه با تفكر سيار و سيال و چند هويتي را پذيرا باشـيم .تفكـر سـيار يعنـي
تفكري پويا كه مرزها را ميشكند و در فضاي بينابين زنـدگي مـيكنـد .فضـاي بينـابين
يعني آنكه همزمان بين اين و بين چيز ديگر باشد .هدف غايي شايگان اين اسـت كـه در
اين دنياي بينابين سهم روح به روح واگذار شود و سهم تكنولوژي به تكنولوژي.
مغايرت فرهنگ سنت و تجدد از منظر مطالعات فلسفي ،يادآوري شـأن ارزشهـاي
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دنبال دارد ،مسئله تعارض فرهنگهاي كهن باستان با فرهنگ متجدد غرب در ذهن ايـن

سنتي و نقادي فرهنگ جديد ،مجازيشـدن انسـان در دهكـده جهـاني ،خشـك و بـي-
روحشدن فضاي حاكم بر جهان و پديده هسـتيشناسـي درهـمشكسـته و ارائـه نسـخه
بازگشت به روح و پديداري معنويت نوي ديني كه با هويت چهلتكه انسان سـازگاري
دارد ،اساس منظومه فكري شايگان را تشكيل ميدهد.

معنويتگرايي شايگان؛ سخاوتمند و غيرهويتي
شايگان پذيرش تمدن سيارهاي را كه متشكل از هويتهـاي متفـاوت اسـت ،بـه معنـاي
پايان فرهنگها و تفاوتها نميداند؛ اما معتقد است» :تفاوت فرهنگي ،ما را نبايد به دام
هويتهاي بسته بيفكند .هويتهاي بسته و تكصدايي به آيينهاي ميماند كه هـم مـا را
شيفته خويش ميكند و هم از ديدن واقعيـت بـاز مـيدارد .زمانـه تضـادهاي دوگانـه و
سادهشده غرب ،شرق ،جنوب ،شمال ،مدرنيته و سنت به سر آمده اسـت .مـا در دنيـاي
١٥٠

چندقطبي زندگي ميكنـيم و فقـط بـا برخـورد آگاهانـه مـيتـوانيم از دام اسـكيزوفرني
فرهنگي آسيبشناسانه بگريزيم و با اسكيزوفرني رامشده ،هويت جديد خود را در ميان
سنت و مدرنيته شكل دهيم«

)2011, p.272

 .(Shayegan,وي راه دستيابي به چنين هويتي
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را شناخت و درك واقعي از فرهنگها و تجربههاي ديگر ميداند كه ما را قادر بـه درك
شرايط »ميانشناختي« ميكند )پيوندي ،١٣٩١ ،ص.(٦٤٩
شايگان به معنويتي باور دارد كه در آن حافظ ،مولوي ،روزبهان ،شيرازي ،ابنعربي ،نيچه،
گوته ،ريكور ،كانت و يونگ ميتوانند در ايوان انديشه بشري در كنار هم با جامعـه و بـا
يكديگر ديالوگ كنند .اين معنويت عاري از كينه و بغض از بلنداي تجربـه و تـاريخ بـه
زندگي و هستي امروز نگاه ميكند .از نگاه شـايگان معنويـت و آزادي از يكـديگر جـدا
نيستند؛ چراكه معنويت نابردبـار و بخيـل ،معنـويتي كـه نفـي ديگـري را بجويـد و بـه
شوربختي انسان بينجامد ،ديگر از جوهر خود تهي شده است .درحقيقت شـايگان شـيفته
معنويت سخاوتمند ،باز و غيرهويتي است؛ معنويتي كه نتيجه آگاهي است.
اشاره شـايگان به تجربههاي بينفرهنگي اهل عرفان ،دنبالكـردن راهـي بـراي آشـتي

زمانه ما و زيستن معنوي ،پرهيز از ورود تقليلـي و گزينشـي از يـك حـوزه معرفتـي و
كاوش راه فكري خود در تﻼقـي نگـاههـا و فرهنـگهـا شـواهدي اسـت كـه معنويـت
سخاوتمند و باز شايگان و فرااديانيبودن آن را ثابت ميكند )همان ،ص.(٦٥٠

نظريه بازگشت به سنت در معنويتگرايي داريوش شايگان
دكتر شايگان با رهيافتي فلسفي و در جهـت ارزيـابي رابطـه شـرق و غـرب و شـناخت
علمي از ماهيت تمدن غرب تـﻼش مـيكنـد تـا نگـاهي نـو و تحـولي در بـاب ايجـاد
تمدنهاي نوي بشري داشته باشد .از نگاه شايگان »فرهنگ« اسـاس ايـن نگـاه را شـكل
ميدهد .وي تمدنهاي آسيايي و شرق را مقهور نيروي نابودكننده غرب چـون نهيليسـم
و نيستانگاري ميداند و سير تفكر غربي را در جهت بطﻼن تدريجي جملـه معتقـداتي
ميداند كه ميراث معنوي تمدنهاي آسيايي را تشكيل ميدهد )شايگان ،١٣٨٢ ،ص.(٤-٣
شايگان »سنت« را ركن اصـلي فرهنـگ مـيدانـد )همـو ،١٣٧٩ ،ص(٥٣؛ چيـزي كـه
ميتواند هم به همافزايي بيشتر بين تمدنهاي آسيايي منجر شود )همـو ،١٣٨٢ ،ص(١٧٣

١٥١

هم محور ارتباطات بين تمدني باشد .روحگرايي به عنوان يك مؤلفه تأثيرگذار در ايجاد
ازهمــينرو بــا پــسدادن ســهم روح و بازگشــت بــه آن مــيتوانــد محــور اساســي در
گفتوگوي بين فرهنگها باشد )همو ،١٣٨٠ ،ص .(Shayegan, 2011, p.272 /٢٥شايگان با
انتقاد شديد از دوگانگي فرهنگهاي جهاني در برابر مدرنيته كه هم گـرايش شـديد بـه
جهانيشدن دارند و هم ميل بـه فـرورفتن در ﻻك خـود و درنتيجـه احيـاكردن دوبـاره
زندگيهاي قومي قبيلهاي )شايگان ،١٣٨٠ ،ص ،(١٠از اين مطلب هـم غافـل نيسـت كـه
بسط مدرنيته در تمام دنيا و ظهور انسان سيارهاي باعث شده كه اين انسان اصـراري بـر
انديشههاي ماديگرايانه نداشته باشد و به انواع و اقسام مذاهب ،طريقتهـا ،آيـينهـا و
جادوها ابراز عﻼقه كند و سرانجام به نوعي افسونزدگي جديد منجر مـيشـود )همـان،

ص .(٩اين وضعيت همان چيزي است كه شايگان را مجبور ميكند در ابتدا بازگشت بـه

نقد و بررسي نظريه بازگشت به سنت در معنويتگرايي سيارهاي

زنجيره مشترك در ميان تمدنها از مهمترين گزارههاي ارزشي سنت به شمار مـيآيـد و

سنت و بهادادن به روح و روحگرايي در پرتو ايـن سـنت را وجـه مشـترك بـين همـه
تمدنهاي آسيايي بداند و به عنوان مطمئنترين راه در برخورد با دوران مدرنيته و تفكر
ماديگرايانه توصيه كند .اين جريان اگرچه به عنوان يك معنويتگرايي شرقي )قومي و
قبيلهاي( در كتاب آسيا در برابر غرب مطرح شد ،رفتهرفته پس از تغيير زمانـه و بـه تبـع
تغيير انديشههاي شايگان در كتاب افسونزدگي جديد پس از طـرح آگـاهي سـيارهاي از
عصر نوسنگي تا عصر اطﻼعات )همان ،ص (٨و طرح انسان سـيارهاي ،معنويـتگرايـي
سيارهاي نيز مطرح ميشود و همين نسخه را يعني بازگشت به سنت و بازپسدادن سهم
روح ،جوهر مشترك در ارتباطات بشري با فرهنگهـا و سـنتهـا و اعتقـادات خـاص
خودشان ميداند )همان ،ص .(١٠وي در كتاب افسونزدگي مينويسد» :آنچـه در كتـاب
آسيا در برابر غرب در قلمرو حوزه تمدني خاص مطرح بـود ،اينـك در ايـن نوشـته در
سطح جهاني چندگانگي فرهنگي انعكاس يافته است« )همان(.
١٥٢

نقد عناصر اصلي نظريه بازگشت به سنت
اين نظريه از چند مؤلفه و عنصر اساسي برخوردار است كه بايد مورد تحليل و بررسـي
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قرار گيرد:
عنصر اول» :سنت «حياتبخش و مدرنيته فاقد روح
بر خﻼف معنويتگرايي مدرنيته كه سنت را كنار ميزند و بر خﻼف معنويت پسـامدرن
كه هم سنت و هم علم و تعقل را كنار مـينهـد ،در انديشـه شـايگان سـنت از جايگـاه
باﻻيي برخوردار است .تأكيدهاي فراوان وي به پرداخت سهم روح و انتقاد همزمان وي
از مدرنيته شاهدي است بر اين مدعا .وي مينويسد» :مدرنيته از بسياري لحاظ بـيجـان
است ،مدرنيته فاقد روح است ،فاقد آن عواطف قوي است كه قلب را به لرزش در مي-
آورند .هرچند ضروري ،منفكنشدني و اجتنابناپذير است ،خﻸها و حفرههاي بسياري
دارد؛ مثﻼً جاي تمثيلهاي عرفاني شاعران و عارفان ،جـاي غايـت آخـرتنگـر كـه در

تقابل با آگاهي تحليلي ،شيوه سلبي شناخت عرفاني را ممكـن مـيكنـد ،در ايـن گفتـار
كجاست؟ ژرفبيني روح را كه به حيات درونـي مـا جـان مـيدهـد و آن را بـا جـوهر
جادويي خويش غنا ميبخشد ،در كجاي اين هيـات مـدرن مـيتـوان يافـت؟!« )همـان،

ص.(٣١
دكتر شايگان بر سنت تكيه ميكند؛ اما بايد ديد از »سنت« چه چيزي را اراده ميكند؟
سنت در اين انديشه چه قداست و قابليتهايي دارد؟ وجه حجيت سـنت در چيسـت و
چگونه قابل اعتماد است؟ براي »سنت« تعاريف مختلفي ارائه ميشود كه هركدام تـابعي
از ديدگاه معرفتي تعريفكننده است .تعريف »سـنت« كـه مبتنـي بـر نگـاه دينـي باشـد
»حقيقتي آسماني و الهي ،مقدس و واقعيتي پرنشـاط و زنـده دارد و مجـراي زنـدگي و
حيات و مسير مستمر افاضات متجدد و متحولي اسـت كـه همـواره نـو و تـازه اسـت«
)پارسانيا ،١٣٨٥ ،ص .(٢٠سنت در اين تعريف از دوام ،ثبات و استمرار زماني برخـوردار
است و در مواردي هم كه تغيير زماني را ميپذيرد ،همچنان از باطني ابدي بهرهمند مي-
باشد.

١٥٣

اما سنت از منظر دنياي مدرن همان چيزي است كه مربوط به »حال« نيست و متعلق
و تا زماني ديگر كه درحقيقت متعلق به آن نيست ،دوام آورده اسـت ،تبـديل بـه سـنت
شده است )همان ،ص .(٢١سنت در نگاه جامعهشناختي رايج ،مترادف » «TRADITIONو
به معناي شيوهاي از رفتـار و كـردار اسـت كـه داراي پيشـينه بـوده و بـر اثـر تكـرار و
ممارست ،به صورت عادتهاي مستقر و عميق در ذهنيت مشترك جامعه رسـوب مـي-
نمايد )ماركس ،١٣٦٧ ،ص.(٧٢
اكنون بايد ديد مراد دكتر شـايگان از »سنت« كدام يـك از ايـن تعـاريف اسـت .اگـر
سنت را مبتني بر نگاه ديني و حقيقتي آسماني و واقعيتي زنده بداند ،سـنت چيـزي جـز
محصول تبيين شيوه رفتار و سلوك انسان توسط دانشهاي نقلي به همراه علـوم عقلـي
نخواهد بود و اين چنين است كه سنت در اين تعريف مرادف دين و شريعت و مطـابق
با اراده تشريعي خداوند است .در اين صورت سنت شيوهاي از زندگي و زيسـت اسـت
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به گذشته است .چيزي كه در گذشته سنت نبوده است ،چون از ظرف خود عدول كـرده

كه عقل بهتنهايي عهدهدار شناخت آن نيست ،بلكه وحي و شهود ديني نيز در تبيـين آن
دخيل است» .سنت« با چنين تعريفي ،منطق معرفت و علم ناب و خـالص دينـي اسـت؛
شيوهاي از رفتاري است كه بر اساس آن اصﻼح معاش و معـاد آدمـي تـأمين مـيشـود؛
سنت طريق وصول سالكان و طالبان مسير شهود را ارائه ميكند.
اما اگر مراد از »سنت« نزد شايگان همان برداشتهاي مدرن باشد كه آن را مربوط به
حال نميدانند و ميگويند سنت مربوط به گذشته است ،چنين سنتي ،فرسـودگي قالـب
آن است و كهنگي از آن استشمام ميشود؛ دوام ،استمرار و قداستي هم اگر بـر آن ديـده
شود ،عارضهاي است كه به اصرار پيروان بر آن تحميل ميشود و در اين فرض ،تحرك
و پويايي خود را كه از ناحيه تعقيب آرمانها و اهداف به دست ميآورد ،از دست مـي-
دهد و اگر سنت را همان معناي جامعهشناختي رايج آن در نظر بگيـريم ،زمينـه معرفتـي
اين ديدگاه چيزي جز يك شناخت حسي -عاطفي نيست كه بر اثر ممارسـت در عمـل
پديد ميآيد كه بيشتر با هستيشناسي مادي و معرفتي حـس و دانـش تجربـي سـازگار
١٥٤

است.
اما شايگان درباره سنت معتقد است :سنت و خاطره ذهني يكي است؛ خـاطره ذهنـي
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همان سنت و فرهنگهاي بهعقبراندهشده توسط مدرنيته است و تنها تجـدد فرهنگـي
است كه ميتواند به باززايي آن فرهنگها در زمانه مدرن فرصت ادامه حيات دهـد .وي
مينويسد» :بتهاي ذهني را ميتوان در جهت آن رشته از معتقداتي تعبير كرد كه عموماً
سنت را تشكيل ميدهند و سنت نيز خاطرهاي دارد و اين خاطره هـم بـه فـردي تعلـق
نميگيرد ،بلكه جنبه جمعي دارد و چون خاطره قومي هر ملت خواهناخواه علم انسـاب
او نيز هست و ارتباط او را با وقايع ازلي و اساطيري حفظ ميكند ،ميتوان ايـن خـاطره
را خاطره ازلي نام نهاد« )شايگان ،١٣٧٩ ،ص.(٥٣
با وجود اين ،تعريف سنت از نگاه شايگان چيزي بين مبنـاي دينـي و نگـاه مدرنيتـه
است .وي از سويي سنت را متعلق به گذشته ميداند كه دوران طﻼيي را سپري كـرده و
در زمان خود كارآمدي ملموسي داشته است و از دگرسو تمدن مـدرن را فاقـد معرفـت
سنتي ميداند و به نقش سنت در موفقيت جهان كنوني و آرامش عمومي تأكيد ميكنـد؛

اما شـايگان براي چنين سنتي ،نه حصري قائل است و نه قداستي بـه آن معنـا كـه جنبـه
وحياني و الهي داشته باشد؛ بلكه هر آنچه را از فرهنگهاي اسطورهاي كهـن در تمـدن-
هاي باستاني وجود داشت كه شيوه زندگاني و زيست بشري بـر آن مبتنـي بـود ،سـنت
ميداند و متأسفانه پس از پايان توصيف اين ديـدگاه هـيچ نظـر و توصـيهاي مبنـي بـر
راهبرد جديد يا ديدگاه صحيح ارائه نميدهد؛ به همين دليل برداشت اوليـه حكايـتگـر
پذيرش همين مبنا توسط شايگان است.
تكثرگرايي در سنت

شايگان هرچند بر طبل سنت ميكوبد ،روشن نميكند چه سنتي و چگونه سنتي؟ آيا هـر
سنتي كه برخاسته از تفكر بشري يا آميخته با انديشه بشري باشد نيـز مـيتوانـد تمـدن
بشري بهويژه غرب را از پوچگرايي و تحير نجات دهد؟ آيـا هـر سـنتي كـه در زمـاني
كارآمدي و حجيت داشته ،اما اكنون نسخ شده نيز قابليت مرجعيت ديني و فكري دارد؟
ظاهراً شايگان اگرچه اين واژه را به كار نميبرد ،شواهدي وجود دارد كه وي از پذيرش
تكثرگرايي سنتي و پلوراليزم رفتاري و اعتقادي عمومي استقبال ميكند و ايـن را بيشـتر

١٥٥

در ميان تمدنهاي كهن آسيايي و مشرق زمين جسـتجو مـيكنـد )ر.ك :همـان ،ص.(٣٧
فرهنگي شده؛ چيزي كه به خاطر دلبستن به غرب و اميدبستن همه تمـدنهـاي جهـان
به غرب پديد آمده است )همو ،١٣٨٢ ،ص(١٧٣؛ اينكه روح آخرتنگري ريشـه در قبـل
از اسﻼم و در ميان زرتشت ،مزدك ،ماني ،اسـماعيليه و بـاب نيـز وجـود داشـته اسـت
)همان (١٦٣ ،يا اينكه اساس مشترك تفكر و معنويت آسيايي را تجربه حـاﻻتي مـيدانـد
كه از ارتباط بشر با مبدا وجود ناشي ميشود )همان ،ص (١١٥يا آنجا كه تفكر آسيايي را
به غايت عرفاني و تفكر عرفاني را مبتني بر نفي ماسواي حق ميداند .عرفـان اسـﻼمي،
چيني ،هندو ،بودايي و مسيحي يعني تيره فكر نوافﻼطوني ،از دنـيس ﻻئروپاژيـت )

Denys

) (Lareopagite (Pseudoگرفته تا جـان اسـكوتوس اريگنـا ) ،(John Scotus Eriugenaمايسـتر

اكهـارت ) (Meister Eckhartو نـيكﻼس كوزانـوس ) (Nicolaus Gusanusبـر همـين اصـل
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گﻼيه شايگان از قطع ارتباط بين تمدنهاي آسـيايي بـا يكـديگر كـه منجـر بـه انـزواي

استوار ميداند )ر.ك :همان ،ص .(٩٩اينها همه شواهدي است كه اعتقـاد دكتـر شـايگان را
به تكثرگرايي سنتي و معنويتگرايي بدون تعلق گوشزد ميكند.
پذيرش پلوراليزم رفتاري و اعتقادي به شكل سنت مقبول و تأكيد بـر سـازندهبـودن
اين سنتها در روح و باطن بشر و به دنبال آن توليد معنويت ،همان چيـزي اسـت كـه
معنويتگرايي شايگان را از يك معنويت مقيد به يك دين خاص به معنويت عمـومي و
مشترك در اديان و از يك معنويت انحصارگرايانه به يك معنويت بـازيگوشـانه تبـديل
ميكند .شايگان مينويسد :اگر به كنه تجربه معنوي ايران ،هند ،چين و ژاپن پـي ببـريم،
ميبينيم عليرغم اختﻼفات ديد و برداشت از طبيعت ميتوان از يك »جـوهر مشـترك«
تجربه معنوي سخن به ميان آورد و تعيينكننده اين جوهر مشترك ،غايت ممتازي است
كه همه اين تمدنها بهنحوي متوجه آن بودهاند و اين غايت رهايي و رسـتگاري اسـت
كه نحوه تحقق آن -چنانكه در كليه موارد ديديم_ توأم با نوعي اشراق و روشنايي و به
عبارت ديگر آميخته با تجربه كافي بوده است؛ خواه اين تجربه »سـاتوري« باشـد بـراي
١٥٦

ژاپني ،خواه »موكشا« )رهايي( براي هندو ،خواه استغراق در تائو باشد براي چيني ،خواه
فناء في اﷲ براي مسلمان و ايراني )همان ،ص.(٢٢٧
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يا در جايي جهانبيني آسيايي را دربردارنده تعادل ثبات بين انسـان و طبيعـت ،بـين
درون و بيرون ميداند؛ تعادلي كه شامل جمع و هماهنگي يا ازدواج نيروهاي ناآگـاه يـا
آگاه ميگشت .اين ازدواج در يوگاهاي هندو ،بودايي و تانترا به صورت جمع اضداد يـا
جمع نرينگي و مادينگي )شيوا -شاكتي( بروز ميكرد )همو ،١٣٧٥ ،ج ،١ص (١٥و دنياي
تخيلي و اساطيري شاعرانه يا به تعبيري عرفان اسﻼمي عالم مثال دنيايي بود كه ايـن دو
را به هم ميپيوسـت )ر.ك :همـو ،١٣٨٢ ،ص .(١٠٠-٩٩شـايگان غـربزدگـي و نهيليسـم
غربي را تهديدي مشترك در ميان سنت تمدنهاي آسيايي ميداند )همـان ،ص(١١؛ سـير
تفكر غربي را در جهت بطﻼن تدريجي معتقداتي ميداند كه ميراث معنـوي تمـدنهـاي
آسيايي است؛ تمدنهاي آسيايي كه در وضع فعلي در دوره فترت به سر ميبرند )همـان،

ص .(٣اين در حالي است كه بايد گفت اوﻻً شايگان در توصيف غرب صـرفاً نيهيليسـم
اروپايي را ميبيند و سير حقوق بشر و دستاوردهاي مـدني و علـم و فرهنـگ مـدرن را

ناديده ميگيرد و بيدليل پيشينه و شالوده ديني )مسيحي( اين تمدن را كنار مينهد؛ ثانياً
شايگان غرب را كليت واحدي ميبيند كه نميتـوان بخشـي از آن را پـذيرفت و بخـش
ديگر را وانهاد و در گزينش از آن محاسن و معـايبش را تفكيـك نمـود؛ ازهمـينرو در
جايي كه صحبت از كليت فكري حاكم بر يك گروه است ،آيا صـرفا نبايـد طيـفهـاي
مختلفي از انديشمندان و آثارشان مورد توجـه قـرار گيرنـد؟ )هاشـمي ،١٣٨٣ ،ص(٣١٥؛
هرچند اين نكته را نيز بايد متذكر شد كه اين نگاه شايگان به غرب بيشتر در دوراني كه
كتاب آسيا در برابر غرب را نوشـت ،در منظومـه فكـري او چيرگـي داشـت كـه بعـدها
دراينباره ميگويد :كتاب آسيا در برابر غرب كتابي است كـه در زمـاني خاصـي نوشـته
شده كه هنوز دنبال سالهاي  ٦٠ميﻼدي است ...سالهايي كه همـه ضـد غربـي شـدند؛
همه ضد تكنولوژي شدند؛ همه ميخواستند به قديم ،به تمدنهاي گذشته رجعت كننـد.
اين كتاب در اين فضا نوشته شده؛ ولي باز من يك جوري احساس ميكـنم كـه همـين
حرفها ممكن است خطرناك باشد )شايگان ،١٣٨٠ ،ص.(٣١٢
پديده سنتزدگي
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شايگان با تأكيدهاي مكرري كه بر سنت و بازگشت به سنت ميكنـد ،دچـار سـنت-
ازپيشتعيينشده جهان سنتي اسـت و حضـور در دنيـايي تـازه را بـا همـان هويـتهـا
ميپسندد ،بهشدت بر كشاندن معنويت سنتي به شرايط كنـوني پـاي مـيفشـارد .اكنـون
روشن نميكند كه آيا اين معنويت سنتي ميتواند از هر يك از اديان و تمدنهاي شرقي
باشد؟ آيا هر معنويتي كامل است؟ يا معنويتي كه برخاسته از آموزهها ،رفتارها و عقايـد
برتر و كمال يافته باشد ،معنويت كامل است كه در شرايط مدرن بايد به چنين معنـويتي

بازگشت؟ هرچند سير تطور فكري شـايگان حكايتگر نوعي چرخش از معنويت قبيله-

اي شرقي به معنويت سيارهاي )همان ،ص (٨و گوهر مشـترك همـه اديـان و مـذاهب و
سلوكهاست؛ هيچگاه تبيين نميكند كه چگونه هر آيين و مسلكي هرچند خودساخته و
با پشتوانه ماديگرايانه ميتواند سرمنشأ معنويت از جنس متافيزيك باشـد؟ شـايگان در
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زدگي از نوع معنويت باوري شده است .وي از آن حيث كه نگران ازدسترفتن هويـت

باب مواجهه با تمدن غربي بر پذيرش مدرنيته و به شكل خود درآوردن آن تأكيـد مـي-
كند و همين گزينه را تنها راه ادامه حيات براي تمـدنهـاي باسـتاني و معنويـت سـنتي
ميداند )همو ،١٣٧٩ ،ص (٢٥و در اهميت تكيه بر سنت معنوي مينويسد ...» :اما تكليف
دار و ندار ما ،يعني اين اعتقادات كهن ،اين خاطرهاي كـه در خـود داريـم ،چـه خواهـد
شد؟ آيا ميراث ما قادر است جريان حوادث را اصﻼح كند و مأمني براي زندگي دروني
ما تأمين نمايد؟ شايد ،اما يقيناً به نحوي ناآگاه .جوشش خـون ،نفـاذ عميـق فرهنگـي و
بازگشت به اصل ،اينها همه عواملي مؤثرند منتها در حوزههاي غيرمعقول ،در عواطف و
غرايز؛ اما همين عوامل مخلّ پيشبينيهاي بسيار خوشبينانه ما مـيشـوند؛ برنامـههـاي
پرشور ما را مختل ميسازند؛ مانع كارايي جسورانه ما ميگردند .مختصر اينكه پارهاي از
وجود ما آن چيزي را كه پاره ديگر ميخواهد ،بـا سرسـختي رد مـيكنـد و ايـن وضـع
آنقدر ادامه مييابد و تا به حدي ميرسد كه كارايي تكنيكي و محصوﻻت روشـنفكرانه
ما در ابتذال مستحيل ميگردد« )همان(.
١٥٨

ازاينرو روشن است كه شايگان نميتواند خود را از باورهـاي سـنتي رهـا سـاخته،
آموختههايش را از فرهنگ مدرنيته به كار ايدهپردازي واقعبينانه پيوند زند .معادله تجـدد
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فرهنگي و خاطره ازلي با عقيمكردن طرف تجديد فرهنگي به خاطر پوچانگاري غرب و
شكافهايي كه شايگان براي آن در بازيابي جايگاه اقليم روح تشخيص داده اسـت ،بـه
بازگشت به خاطره ازلي يا همان سنت سپريشده ميل ميكند و پروژه فكري شايگان را
به سنتزدگي از نوع معنويت باوري دچار ميكند.
عنصر دوم :روح ،نيمه پنهان همه چيزها
مدرنيته بيجان است و فاقد روح )همو ،١٣٨٠ ،ص .(٣١اين مطلب درست اسـت؛ لكـن
مراد از روح چيسـت؟ روح در انديشـه شـايگان چـه تعريفـي دارد و از چـه جايگـاهي
برخوردار است؟ آيا روح عواطف قوي است كه قلب را به لرزش در ميآورد؟ آيا روح
تمثيلهاي عرفاني شاعران و عارفان يا غايت آخرتنگر است؟ آيا ميشـود سـنت را بـا

روح مساوي دانست؟ بايد گفت دكتر شـايگان اگر چه بر خاطره ازلي يا سنت يـا همـان
وديعه )مفاهيمي كه به يك معنا به كار ميبرد( در عصر مدرنيته تأكيد ميكنـد و مـدعي
تﻼش بر بازپسگرفتن سهم روح است؛ اما بايد تعريف دقيقي از مفهـوم و گسـتره روح
ارائه دهد .آيـا روح بـر اسـاس مبـاني اكهـارت ،شـانكارا ،يـا چوانـگ تسـو نيـز قابليـت
تأثيرگذاري بر بشريت دوران مدرنيته را به همان ميزان كه شايگان انتظار ميكشد ،دارد؟
بهراستي آيا معادلـه تجـدد فرهنگـي و خـاطره ازلـي بـا عقـيمكـردن تجـدد بـه خـاطر
پوچانگاري غرب و شكافهايي كه براي آن در بازيابي جايگاه اقليم روح تشخيص داده
شده است و بازگشت به همان سنت سپريشده ،پروژه فكري شـايگان را به سنتزدگـي
دچار نخواهد كرد؟ آيا تأكيد بر اسطورههاي تاريخي و سنت ،انسـان را از بـيهـويتي و
اسكيزوفرني )دوگانگي شخصيت و افكـار( نجـات خواهـد داد تـا درنهايـت بـه تعبيـر
شـايگان )ر.ك :حقدار ،١٣٨٢ ،ص (٧٤از ايدئولوژيكشدن سنت و دوپارگي شخصـيتي در
ﻻيههاي فردي و فرهنگي در ساختارها و كنشهاي اجتماعي رهايي يابيم؟
اين پرسشها ابهامات نهفته در اين نظريه است .روحگرايي و بـه يـك معنـا بـاطن-

١٥٩

گرايي امري است كه امروزه بيشتر معنويتهاي مدرن نيز از آن دم مـيزننـد؛ معنويـت-
ندارد؛ بلكه براي جبرانِ نيازِ شديد فطري بشر به معنويت ،اين معنويتهاي دنيوي توليد
شده است .اينگونه معنويتها كه در ذيل تمدن غربـي در دوران پسـامدرنيته گسـترش
جدي پيدا كردند نيز شعار برگشت روح ،توجه به روح و عالم معنـا و بـاطن را مطـرح
ميكنند؛ بنابراين بايد ديد مراد از روح چيست؟
روحگرايي؛ سرمنشا اصلي معنويت
آنچه شايگان از روح و بازگشـت بـه آن اراده مـيكنـد» ،بـاطن« اسـت )شـايگان،١٣٨٤ ،

ص .(١٨١آنچه در ظواهر اشيا و وجودات هستي ميبينيم ،تمثيلها و مثُلهايي است كـه
حكايتگر وجود بعد باطني آنهاست .وجه پنهان آن اشـيا و موجـودات هسـتي ،معنـا و
باطن آن است كه به روح تعبير ميشود؛ ازاينرو در مواجهه با هـر چيـزي مـيبايسـت
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هايي كه عمده آنها در غرب رواج دارد و ريشه معرفتي و وجودي و متافيزيكي حقيقـي

پيش از آنكه مقهور ظاهر آن شد ،پيام عالَم معنا و باطن آن چيز را دريافت؛ همان امـري
كه تمدن غربي و فرهنگ مدرنيته ،فاقد آن است و بلكه وجـود روح را انكـار مـيكنـد.
شايگان مينويسد» :بايد به نيمه پنهان چيزها با بازپسدادن سهم روح و وجه تمثيلـي بـه
آن ،تعالي دوباره بخشيم؛ در غير اين صورت بيمارانِ روانپريشِ عﻼجناپذيري خـواهيم
داشت ...بدين ترتيب انسان عﻼوه بر آگاهي تند و تيز خود ،پنجره ذهـنش را بـر جنبـه
ديگري از چيزها نيز خواهد گشود« )شايگان ،١٣٨٠ ،ص .(٢٥چنانكه از اين گفتـههـا بـر
ميآيد شايگان برگشت به سنت را زمينه حركت روحگرايي ميداند كـه سرمنشـأ اصـلي
معنويت است .توجه به باطن و عالَم معناي هر چيزي و دريافت شهودات از آن باطن را
همان معنويتي ميداند كه تمدن غربي فاقد آن است؛ اين در صورتي اسـت كـه اوﻻً هـر
سنتي ،زمينهساز بازگشت به روح و عـالم معنـا نيسـت؛ چراكـه خيلـي از سـنتهـا يـا
خدامحور نيستند يا عالم متافيزيك را قبول ندارند؛ اما اگر چنـين باشـد كـه هـر سـنتي،
هرچند خدا و عالَم متافيزيك را قبول نداشته باشد ،بخواهد معنـوي باشـد ،غايـت ايـن
١٦٠

معنويت ،چيزي جز معنويت سكوﻻر نخواهد بـود؛ معنويـت سـكوﻻر غيـر از معنويـت
ديني است .معنويت ديني انسان را محدود و محصور به حيات دنيـا نمـيدانـد؛ زنـدگي
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اصلي او را در جايي ديگر دانسته و همـه زنـدگي دنيـا بـا همـه شـاديهـا و بـيمهـا و
اميدهايش را صرفاً به منزله گذرگاه و پلي براي وصول به حيات حقيقي ميداند .اساسـا
از نگاه ما منبع معنويت در عالم خداوند است و بدون حضور خداوند متعال ،سـخني از
معنا و معنويت ممكن نيست .بر اساس اين نگاه معنويت راهيافتن به باطن و مسانخشدن
با منبع معنا و آشنايي با سرچشمه راز و راهيافتن به سراپرده قـدس و سـرادق ملكـوت
الهي است )ناصري ،١٣٨٧ ،ص .(٢٦از نگاه اسﻼم معنويت منهاي خدا ،معنـا و جايگـاهي
ندارد .اصوﻻً بدون اتصال به منبع اصلي حيات ،نشاط و شادي و اميـد حقيقـي حاصـل
نخواهد شد و معنويت ديني است كه انسان را به آن منبع اصلي حيات متصل ميكنـد و
در ذيل سايه او به وجود و حيات انسان معنا ميدهد.
ثانياً ممكن است توجه به عالم معنا در برخي اديـان الهـي وجـود داشـته باشـد؛ امـا
معنويتي كه در يك دين مثل اسﻼم وجود دارد ،به مراتب بيشتر از معنويتي است كـه در

ساير اديان هست و اين برتري بر اساس مﻼك عقﻼني قابل تشـخيص اسـت؛ بنـابراين
اينطور نيست كه همه سنتها را با يك مﻼك و شاخص مورد توجه قـرار دهـيم .ثالثـاً
اينگونه نيست كه با رجوع به سنتهاي فراموششده و اديان ،به عالم معنا و باطن هـر
پديده و درحقيقت به روح آن كالبد دست پيدا كردد؛ چراكه در خيلي از امور ديده شده
است معتقدان به يك سنت يا به همه آن سنت عمل نميكنند يا بـه برخـي از مجموعـه
آموزههاي آن و رفتارهاي آن پايبند نيستند و يا اساساً به صورت زباني معتقدنـد ،امـا در
عمل معتقد نيستند؛ ازاينرو صرف شعار به بازگشت به سنت يا پذيرش ظاهري سـنت،
به معناي ورود به عرصه روح و عالم معنا نيست؛ بلكه دستيافتن به وجه پنهان ظواهر
ميبايست از طريق خودش باشد و آن طريق هم وفـاي بـه عهـد و تعهـدي اسـت كـه
شخص در مقابل مجموعه باورها و رفتارهاي قراردادشده در آن سـنت داده اسـت و در
دين اسﻼم بهويژه سلوك و راه رسيدن به اسرار عالم هستي و كشف رموز عالم ،تنهـا از
طريق عمل و پايبندي كامل به شريعت ممكن است و اين عمل بـه شـريعت اسـت كـه
زمينهساز سلوك الهي است.

١٦١

بنابراين معنويتي كه نتيجه سفارش بازگشت بشر به سنت و دستيازيدن بـه روح و
موارد سكوﻻر به دنبال نخواهد داشت.
نكته پاياني اينكه اگر شايگان ،آنچنان بر سنت و روحگرايي تأكيـد مـيكنـد ،جـايي
براي مرعوب غرب بودن و شيفته ظواهر غربي بـودن نـدارد؛ ايـن در حـالي اسـت كـه
شايگان بارها بر ارتباطگيري و بهرهگيري از تمدن غربي سخن به ميـان آورده و از ميـان
اديان و سنتها ،فقط اسﻼم را در ستيز با مدرنيتـه غربـي مـيدانـد و مـدعي مـيشـود:
»باﻻخره روزي بايد مشكلمان را با غرب حل كنيم؛ چون نه هنديها ،نه چينيهـا و نـه
ژاپنيها با مدرنيته مشكل دارند ،بلكه اين فقط ما مسلمانها هستيم كه با مدرنيته مشكل
داريم« )شايگان ،١٣٨٥ ،ص.(١٠٤

نقد و بررسي نظريه بازگشت به سنت در معنويتگرايي سيارهاي

تمركز بر روحگرايي باشد ،چيزي جز معنويتي محدود و خشك و بيريشه و در برخـي

عنصر سوم :نحوه مواجهه سنت با روزگار تكنيك و تجربه
اين نظريه بايد روشن كند كه در صورت اصالتدادن به سنت در برابر تعقّـل تجربـي و
ابزار مدرن و تكنيكهاي پسامدرنيته چه رويكردي اتخاذ ميكند و با اين همه تأكيـدات
بر بازگشت به سنت چگونه با شرايط و ويژگيهاي جديد كنار ميآيد .شـايگان اهميـت
تجربه تمدنهاي معنوي را كمتر از اهميت تجربه عصر جديد و بهرهوري از تكنولـوژي
نميداند» :پشتكردن به تجارب عميق تمدنهاي معنوي همان قدر مضر است كـه بـي-
توجهي به تجربه عصر جديد« )همان ،ص.(١٠٠
ضرورت گفتوگوي مكمل با غرب در كنار همزباني

شايگان معتقد است موقعيت كنوني ما شرقيان در مرحله»نه هنوز« است و به قول عاميان
»از اينجا بريده و از آن جا مانده« ما نه توانستهايم به آن معنويـت نهفتـه در سـنتهـاي
خودمان بهطوركامل دست يازيم و نه بـه علـم و صـنعت غـرب .وي مـينويسـد» :مـا
١٦٢

شــرقيان كــه روح »علمــي -صــنعتي« را نيافريــدهايــم و مســئول افســونزدايــي
) (Desenchantementدنيايي نيستيم كه از انسان خدايي آفريده و از خدا يـك مخلـوق
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فرعي انسان ،در چه موضعي قرار داريم؟ آيا در زمان عسرت واقع شدهايم؟ نه هنوز .آيا
در مرحله غيبت كلي خدا قرار گرفتهايم كه غيبـتش موجـب يـك تجربـه تـازه معنـوي
بشود؟ نه هنوز .پس در كجاييم؟ در دوره احتضار خدايانيم .حالت بينابين ما در مرحلـه
گريز و رسيدن الوهيت نيست -چنانكه هايـدگر مـيگويـد )-(Heidegger, 1951, p.251
بلكه مابين احتضار و مرگ نزديك آن قرار دارد؛ به عبـارت ديگـر در يـك دوره فتـرت
هستيم ،در مرحله »نه هنوز« از هر دو سو ،به اين جهت است كه شاعر ما نه حافظ است
و نه ريلكه و نه اليوت؛ نقاشمان نه بهـزاد است نـه مـاتيس و نـه پيكاسـو و متفكرمـان نـه
مﻼصدراست ،نه نيچه و نه هايدگر .ما متفكران و هنرمندان دوره فترت هستيم« )شـايگان،

 ،١٣٧٩ص.(٩٣
شـايگان راه رهايي از دوره فترت را بازگشت به سنت و گفتوگـو بـا خـاطره ازلـي
ميداند؛ اما در مقابلِ تكنيك و تجربه ،اين بازگشت را تنها كافي نميداند؛ بلكه صـحبت

از گفتوگوي مكمل با غرب ميكند؛ چراكه حفظ هويـت معنـوي خـويش را در گـرو
برقراري ارتباط با خاطره ذهني و سنت و سپس گفتوگـو بـا غـرب مـيدانـد )همـان،

ص.(٩٤
شايگان تحقق اين گفتوگو را با همزباني با غرب قـرين مـيدانـد و همزبـاني هـم،
زماني مؤثر خواهد افتاد كه با گفتوگوي مكمل با غرب همراه شود )همـان( .وي ضمن
انتقاد از دو تلقي افراطي در برابر غرب كه يا تسليم بيقيد و شرط آن ميشوند يا شيفته
طرد بيچون و چراي آن ميشوند ،مينويسد» :غرب نه بهشت اهل مدينه فاضله است و
نه جهنم نفرينشدگان ابدي .براي آن شرقي كه غرب را طرد مـيكنـد ،غـرب غالبـاً بـا
تكنولوژي ،ماترياليسم و استعمار يكي شده است .بدون شك اينجا گناه از خـود غـرب
است؛ زيرا استعمار همواره همزاد و جفت غربيكردن بـوده اسـت .آنهـا كـه غربيـان را
چون اَبرمردان مينگرند و آنها كه ايشان را مسئول همه درماندگيهـاي دنيـا مـيداننـد،
متأسفانه از غرب چيزي جز محصوﻻت فرعياش را نميشناسند و حتي گمان نميبرنـد
كه در وراي اين ظواهر فريبنده ،آثاري نهفته است كه اوجش بـه عـاليتـرين چيزهـايي

١٦٣

ميرسد كه بشر تا كنون به وجود آورده است :تراژدي يوناني ،كاتدرال گوتيك ،كانتات-
وي هرچند همانند هايدگر ) (Heidegger, 1995, p.90همزبـاني حقيقـي را مبتنـي بـر
»خانه وجود« ) (Haus des Seinsمشترك بين غرب و شرق ميداند كه وجود ندارد؛ اما
معتقد است اگر منافع مشتركي وجود داشته باشد ،در يك سطح خاصـي ايـن همزبـاني
اتفاق خواهد افتاد؛ اما اين را هم قبول دارد كه تنها در پرتو فهم درست از روح و اعتقاد
به روح به عنوان مفهوم مشترك ،همدلي ايجاد ميشود .شـايگان مينويسد :اگر آنچه كـه
در شرق و غرب بهترين است نمايانده شود ،شايد بتوان اين تماميت ازهمگسـيختهاي را
كه انسان جديد باشد ،از نو يكپارچه كرد )شايگان ،١٣٧٩ ،ص .(٩٧بنابراين براي خـروج
از بحران ميبايست هم بر سنت ،مداومت خدشهناپذير وجود داشته باشـد و هـم ادراك
درستي از فرهنگ راستين غرب )همان(.

نقد و بررسي نظريه بازگشت به سنت در معنويتگرايي سيارهاي

هاي باخ« )همان ،ص.(٩٥

عنصر چهارم :كاربست نظريه بازگشت به سنت
بايد ديد بازگشت به سنت به همان معنايي كه شـايگان اراده ميكند ،چه دستاوردي براي
بشر خواهد داشت و رابطه آن با آموزههاي اديان الهي بهويژه دين اسﻼم چگونه خواهد
بود؟

حسن تفاهم فرهنگها با نظريه بازگشت به سنت
شـايگان هرچند در نگاه اوليه و بيشتر در كتاب آسيا در برابـر غـرب بـر هويـت نـاب و
خالص تأكيد ميكند و هويت ناب جزو دغدغههاي اصلي او ميشود و بـهشـدت از آن
دفاع ميكند ،بعدها بهويژه در كتاب افسونزدگي جديد؛ هويت چهلتكه و تفكر سـيار از
اين ديدگاه عبور ميكند و هويت چهلتكه را امري كارساز براي ايفاي نقـش در جهـان
مدرنيته و دوران پسامدرن ميداند .وي در كتـاب اديـان و مكتـبهـاي فلسـفي هنـد از
١٦٤

كوشش براي »حسن تفاهم فرهنگها« سخن گفته و بعدها اين نگاه را كامل و با عنـوان
گفتوگوي فرهنگها ارائه كرده اسـت .شـايگان در كتـاب افسـون زدگـي بـه ضـرورت
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مطالعات تطبيقي در عرفان بر اساس همين نگـاه مـيپـردازد و بـه دنبـال گفـتوگـوي
روشمند فرهنگها و انديشههاي مختلف است.
شايگان بر اين باور اسـت كـه جهـان غـرب و شـرق را بايـد در معنـايي معنـوي و
متافيزيكي فهميد؛ از اينرو »سلطه« را به معناي داعيه سلطه تكنيك ،فرهنگ ،قدرت و...
داشتن را مانع گفتوگوي بين تمدنها ميداند و اساساً آن را نقطه تﻼقي چهار حركـت
تعريف ميكند :ابزاريشدن انديشه ،رياضيواردانستن جهان ،به طبيعـت متعلـقدانسـتنِ
بشر و اسطورهزدايي از زمان )پرهام ،١٣٨١ ،ص .(٢٢٤وي در پاسخ بـه ايـن پرسـش كـه
باﻻخره آيا گفتوگو ممكن است يا خير ،ميگويد :من عقيدهام اين است كه گفتوگـو
فقط در تراز وجودي* ممكن است ،وگرنه چنانكه حافظ گفته ،طعمـه جنـگ هفتـادودو
* امكان برخورد و ديدار و ارتباط وجودي ميان آدمهـا بـه رغـم نـاهمگراييهـا يـا انحصـارطلبيهـاي
ايدئولوژيكي.

ملت خواهيم شد )همان(.
از نگاه شايگان اگر گفتوگوهاي بين فرهنگي با رويكرد عرفاني و بـر محـور روح-
گرايي باشد ،خواهد توانست اين نظريه را از ايـده بـه عمـل تبـديل كنـد؛ چراكـه تنهـا
معنويت است كه ميتواند حلقه وصل و ارتباط بين فرهنگها شود؛ آن هم معنويتي كـه
از دل بازگشت به سنت و بازپسدادن سهم روح در اين دوران تكنيك و تجربه حاصـل
ميشود .وي با انتقاد از حركت تاريخي انديشه غربي از گوهرهاي معنـوي بـه غرايـز و
انگيزشهاي ابتدايي ،اين حركت را يكي از عواملي ميداند كه باعث شده ريشه هرگونه
گفتوگوي واقعي در بين تمدنها بريده شود )همان ،ص.(٢٢٧-٢٢٦
شايگان از جوهر چندوجهي آگاهي ،سخن به ميان ميآورد و مـينويسـد» :كشـوري
مانند آمريكا كه تا ديروز جز مسيحيت دين ديگري را نميشناخت ،امـروز بـه سـرزمين
تنوع مذهبي تبديل شده است كه در گوشه و كنار آن مسجد و گلدسته و معبد بودايي و
عبادتگاه هندو همزيستي ميكنند .سرزمينها چندفرهنگي شـدهانـد ،مـردم آن در عمـل
زيستن در فضاي تﻼقي چند فرهنگ را ياد ميگيرند و با »ديگري« و »ديگري در خـود«

١٦٥

رابطه جديدي برقرار ميكنند .اين آگاهي جديد بناگريز متكثر و چندوجهي است .بـراي
رابطه ميان ذهنيتي پيشروي ما نيست« ).(Shayegan, 2011,p. 272
از نگاه شايگان هيچ تفاوتي به معناي بهكلي متفاوتبودن نيست و هيچ شـباهتي هـم
به معناي كامﻼً شبيههمبودن نيست .جنگ مذاهب و تعصب اعتقـادي بـه خـاطر وجـود
نگرش يكوجهي و انحصاري و باور به حقيقتهاي مطلق به وجود مـيآيـد )پيونـدي،

 ،١٣٩١ص.(٦٤٦
شايگان با گذار از انديشه هويـت نـاب و خـالص بـه انديشـه هويـت چهـلتكـه و
همزيستي مسالمتآميز ،نظريه »حسن تفاهم فرهنگها« را مطرح كرد و سپس بـا طـرح
گفتوگوي فرهنگها بر محور گفتوگويي عرفاني در وراي تاريخ و براي راهبـردن بـه
آن سوي آينه و بازپسدادن سهم روح تأكيد فراوان ميكند .از اين منظر تنها بـا رويكـرد
»معنويت« و بازپسدادن سهم روح است كه ميتوان نظريه گفـتوگـوي فرهنـگهـا را

نقد و بررسي نظريه بازگشت به سنت در معنويتگرايي سيارهاي

درك انديشههاي گاه متضاد و متفاوت راهي جـز تجربـه گفـتوگـو و درك متقابـل و

مطرح كرد كه اين امر نيز از پسِ بازگشت به سنت ظهور خواهـد كـرد .شـايگان ضـمن
تمجيد از ارتباط تمدنهاي سنتي شرقي كه محصول رمز و رازها و تجربههاي عرفاني و
همسانيهاي ساختاري متافيزيكي است ،مينويسد ... :ولي در متن تأثير جهانگير انديشه
غربي ،آيا به چنين پايه مشتركي از نظر تجربه متافيزيكي برميخوريم؟ نـه .چـرا؟ بـراي
آنكه براي نخستينبار در تاريخ بشريت ،روابط بشر با طبيعت سراپا دگرگون شده است.
عصر علمي -فني در قرنهاي شانزده و هفده در غرب آغاز شده است؛ در غرب اسـت
كه شناسايي نظري شهودي به نيروي سلطه )بيكن( تبديل شده و انسان حكـيم در مقـام
»صاحب و مالك جهان« )دكارت( قرار گرفته است .از اين لحظه به بعد ،انديشه علمي-
فني كه زاييده علوم طبيعت است ،جاي صور شهودي و نظَارهگرِ شناسايي را كه ارزش-
هاي ميسر سازنده ارتباط عميق ميان تمدنها بر پايه آن قرار داشت ،گرفته است .بر پايه
همين صور شهودي و نظَارهگر ،پديده تأويل امكانپذير ميشد كه خود مسـتلزم جهـاني
بود با سلسلهمراتب منظم كه اجازه ميداد آهنگي از تطابق و تفـاهم مراتـب و درجـات
١٦٦

متفاوت وجود را به هم وصل كند .از همين ساحت مثالي انديشه بود كه انتقال رمزها از
فرهنگي به فرهنگ ديگر را ميسر ميساخت و شرايطي فراهم ميكرد كـه گفـتوگـوي
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تمدنها با هم به ارتباطي از سر همدردي تبديل ميشد كه طي آن رمزهاي يك فرهنـگ
در مقوﻻت خاص فرهنگ ديگر جا باز ميكرد ،بيآنكه از بار معنوي آنها چيزي كاسـته
شود )پرهام ،١٣٨١ ،ص.(٢٣١

معنويت حاصل از هويت چهلتكه؛ معنويت شريعتگريز
اينكه هويت چهلتكه سيار بسازيم مبتني بر تغيير رويكردمان نسبت به اديـان ،شـرايع و
سير و سلوك است؛ چنانكه خود شايگان هـم تعبيـر بـه هسـتيشناسـي درهـمشكسـته
)شايگان ،١٣٨٠ ،ص (١٩ميكند .از معرفت مبتني بر هستيشناسي درهمشكسته معنـويتي
حاصل ميشود كه منطبق بر احوال دنياي كنوني ما باشد .اين نوع هستيشناسي واقعيت
ديگري را كه عبارت است از :ارتباط همه جانبه و متقابل در سطحي بسيار گسترده ارائه

ميكند .بديهي است كه ارتباط همهجانبه ،مستلزم تفسيرها و شناختهاي مختلف است
كه در نتيجه هويت چهلتكه و تفكر سيار را به دنبال دارد.
اگر رويكرد همان باشد كه تنها بازگشت به روح را مـد نظـر قـرار دهـد و »عرفـان
روح« ) (Seelenmystikرا استخراج كند ،آنگاه اين نوع معنويت چيـزي جـز معنويـت
منهاي دين و شريعت كه با قواعد فقهي و رفتاري كاري ندارد ،نخواهد بود.
بر اساس اين رويكرد ازآنجاييكه انسان در عصر هستيشناسي درهـمشكسـته و در
زمانه ارتباط متقابل همه پديدههاي محسوس ،معقول و معنوي زندگي ميكنـد و چـون
انسان در ساختارهاي محكم امر قدسي و چارچوب منطقي عقﻼني زيست نميكند ،اين
نوع معنويت شريعتگرا نخواهد بود و ديگر به زندگي فردي و اجتماعي انسـان نظـري
نخواهد داشت .نتيجه اين نوع معنويت نيز همان معنويت منهاي شريعت خواهد بود كـه
امروزه توليد اينگونه معنويتها و گسترش آنها تبديل به كـانون تهديـد بـراي جوامـع
بشري شده است.
١٦٧

نتيجهگيري
انسان سيارهاي قرين با آگاهي سيارهاي است و آگاهي سـيارهاي ،بـدون شـك معنويـت
سيارهاي مبتني بر هستيشناسي درهمشكسته طلب ميكند .معنويت سيارهاي كه حاصـل
بازگشت به سنت و درك پديده مشتركي به عنوان »روح« در نگـاه بـه هسـتي در پرتـو
افسونزدگي جديد باشد ،چيزي جز معنويت غيرهويتي و شريعتگريز نخواهد بود.
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فضاي جديد حاكم بر جهان هستي انسان قبيلهاي را به انسان سيارهاي بدل نموده است.

منابع و مآخذ
 .١آلاحمد ،جﻼل؛ غربزدگي؛ چ ،٤تهران :فردوس.١٣٨٠ ،
 .٢پارسانيا ،حميد؛ سنت ،ايدئولوژي ،علم؛ چ ،١قم :بوستان كتاب.١٣٨٥ ،
 .٣پرهام ،باقر؛ »انديشه غربي و گفتوگوي تمـدنها« ،مجموعه مقـاﻻت كنفـرانس؛
ترجمه باقر پرهام ،فريـدون بـدرهاي ،خسـرو ناقـد؛ چ ،٢تهـران :فـروزان روز،
.١٣٨١
 .٤پيوندي ،سعيد؛ »شايگان و زيستن در محل تﻼقي فرهنگها و زمانها« ،بخـارا؛
١٦٨

ش.١٣٩١ ،٨٩-٨٨
 .٥حاجتي ،ميراحمدرضا؛ عصر امام خميني)ره(؛ چ ،١٠قم :بوستان كتاب.١٣٨٣ ،
 .٦حقدار ،علي اصغر؛ داريوش شايگان و بحران معنويت سـنتي؛ چ ،١تهـران :نشـر

سال بيستوسوم /زمستان ١٣٩٧

كوير.١٣٨٢ ،
 .٧شايگان ،داريوش؛ اديان و مكتبهاي فلسفي هند؛ چ ،٤تهران :اميركبير.١٣٧٥ ،
 .٨ـــــ؛ افسونزدگي :جديد هويت چهلتكه و تفكر سيار؛ ترجمه فاطمه وليـاني؛
چ ،١تهران ،فروزان روز.١٣٨٠ ،
 .٩ـــــ؛ آسيا در برابر غرب؛ چ ،٤تهران :اميركبير.١٣٨٢ ،
 .١٠ـــــ؛ »آيين هندو و عرفان اسﻼمي ،گفتوگو بـا داريـوش شـايگان« ،بازتـاب

انديشه؛ ش.١٣٨٥ ،٧٧
 .١١ـــــ؛ بتهاي ذهني و خاطره ازلي؛ چ ،٣تهران :اميركبير.١٣٧٩ ،
 .١٢ـــــ؛ »پايي در آب و پايي در خاك ،گفتوگو با داريوش شـايگان« ،همشـهري

ماه؛ ش.١٣٨٠ ،٥

 .١٣ـــــ؛ آيين هندو و عرفان اسﻼمي )بر اساس مجمع البحـرين داراشـكوه(؛ چ،٢
تهران :فروزان روز.١٣٨٤ ،
 .١٤ناصري ،عليرضا؛ بحران معنويت در عصر حاضر ،ريشهها و راهكارهـا؛ چ ،١قـم:
جامعة المصطفي العالميه.١٣٨٧ ،

 .١٥وبر ،ماركس؛ مفاهيم اساسي جامعه شناختي؛ ترجمه احمد صدرائي؛ چ ،١تهران:
نشر مركز.١٣٦٧ ،
 .١٦هاشمي ،محمدمنصور؛ هويت انديشان و ميراث فكري احمد فرديد؛ چ ،١تهـران:
نشر كوير.١٣٨٣ ،
 .١٧فراهيدى ،خليل بن احمد؛ كتاب العين؛ چ ،٢قم :انتشارات هجرت١٤١٠ ،ق.
 .١٨طريحي ،فخرالدين؛ مجمع البحرين؛ چ ،٣تهران :كتابفروشي مرتضوي.١٣٧٥ ،
 .١٩ملكيان ،مصطفي؛ راهي به رهايي؛ چ ،١تهران :نگاه معاصر.١٣٨٠ ،
20. Daryush Shayegan; LA Conscience, Tisse ditions; Albin
Michel, D.Cember, 2011.

١٦٩

21. Martin Heidegger; «Holderlin et IEssence de Ia poesie», Quest22. King, Anna S.; Spirituality: transformation and metamorphosis,
Religion; 1996.
23. Martin Heidegger; Unterweges zur Sprache; Tubingen, 1959.

نقد و بررسي نظريه بازگشت به سنت در معنويتگرايي سيارهاي

ce la metaphysique?; Trad. Henry Corbin; paris, 1951.

