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  چكيده
 ةمواجه ةنحواست به آن توجه شده يكي از مسائلي كه در تحليل هويت در ايران همواره 

با   همواره فكري ايران، داريوش شايگان هاي روشن گفتمانفكران با آن است. درميان  روشن
  مواجه »يرانيا تيهو«ازجمله   مختلف  موضوعاتو   گوناگون  با مكاتب  و انفتاح  گشودگي

ها   فرهنگ  ميان  »تفاهم  حسن«از  »هند  يفلسف  يها مكتب و  انياد«جا كه در  چه آن ؛شود مي
از هجوم ديگري و فرهنگـي   »غرب دربرابر ايآس«چه هنگامي كه در  ،آيد مي  ميان به  سخن

بـا   »شكسـته  نگـاه «جا كه در  گويد، چه آن  هاي خطرآفرين سخن مي نشانهبيگانه و الجرم 
كند و باالخره  ميطرح بحث اسكيزوفرني فرهنگي به دوپارگي اين فرهنگ و هويت اشاره 

هـا   فرهنـگ ها و  هويتها و ادغام  هويتصحبت از تعدد  ديجد يزدگ افسونزماني كه در 
ـ نويسندگان در  آورد. ميشدن به ميان  جهانياثر روند بر ـ حاضـر   ةمقال هويـت را در   ةمقول

گذارند. نوشتار حاضر ضمن بسط اين نگره در  ميخر به بحث أو متشايگان متقدم  ةانديش
. مقالـه از  كـرد او نيز توجه خواهد  ةنظريها و مشكالت   كاستيبه  آراي اين فيلسوف مهم،

  كند. بر تحليل محتوايي پيروي مي شناسي توصيفي مبتني روش
  .شدن، مدرنيته، چندگانگي فرهنگي جهانيشايگان، هويت،  :ها واژهكليد

  
  مقدمه .1

معبـد   رسرد ،)Know yourself( »خودت را بشناس«يعني  ،معروف ةآموزاز آن زمان كه اين 
 پربسـامدش  هـاي  مؤلفهبا پيكربندي  )identity( هويت ةلئمستاكنون،  ،حك شده استدلفي 
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)high frequency ،(  رنگ كهنگي به خود نگرفته است. گرچه اين بحث در چند سال اخيـر
تـر   اي بـس ديرينـه   هويت در ايـران پيشـينه  مسئلة سابقه يافته است،   اهميت بي نزد ايرانيان

واقع، از زماني كه فردوسي با زباني سـركش و سـره، سـوگ سـياوش را بـر ايـن        بهدارد. 
سـرو  «مرثيـة  نوشت تا روزگـاري كـه شـفيعي كـدكني در     ) barren land( سرزمين سترون

؛ ت و آرزو در جهان ايراني به پرواز درآورد، سيمرغ خيالش را در بستري از حسر»كاشمر
 را خيتـار  داد كـه  خواسـت  و انـد يگراز روزي كه بيهقي در كتاب سترگش قلم را لختـي  

 در شيهـا  ادداشـت ي و سـكوت  قـرن  دو در گـر يد يلون از كوب نيزر كه يدوران تا بدهد
مـا   (ethnic memory) قـومي  خـاطرة  بـر  يرپايد يها  يدوپارگ و گسست از »نهيپار ميتقو«

 »شـده  سـقط  شينـوزا  عصـر «در آن برهـه كـه سـعدي لـوتروار، در اوج     ؛ پرده برداشـت 
)perished renaissance را به زبان فارسي و زيبـاي خـويش دركنـار     قرآن) تعدادي از آيات

سـرود تـا اخـوان ثالـث كـه درميـان آن        ليانجطراز  اشعار فارسي وارد كرد و گلستاني هم
و حتـي آن  ؛ را نوشـت  شـاهنامه روزگار برزخي، با نام يادگار عصمت غمگين اعصار، آخر 

و دوپـارگي دكـارتي، ناكجاآبـاد     duality)( ، با عبور از ثنويتكور بوفزمان كه هدايت در 
را بـه   سـم عرفـاني نداشـت و نيهلي   ةحكمت اشراق را به برزخي تبديل كرد كه ديگر جنبـ 

گويي همواره محور و مفصـل   ؛كرد (transmutation) تمثيلي جهاني جادويي استحالهعرصة 
، بيـ تقر بـه و زماني  حيتلو به، زماني ديتأك بهصريح و گاه ت بهما، گاه جامعة ترين مباحث  مهم

  هويت بوده است.مسئلة همين 
و  مـبهم «اي  و واژه اسـت  هويـت هميشـه مطـرح بـوده     مسئلة »گيدنز«نگاه  زدرواقع، ا

است، چه در دوران پيشامدرن كه تأكيد بر سنت بوده، (vague and cntested)  »برانگيز مجادله
چه در دوران مدرن كه تأكيد بر تحول است و چه در دوران پسامدرن كه بـر تمـايز تأكيـد    

گر احساس  بياناولين معناي آن  .دو معناي اصلي دارد اين واژه (Giddens 1991: 53)شود   مي
) 5: 1381 مفهــوم تشــابه مطلــق اســت. معنــاي دوم آن بــه مفهــوم تمــايز اســت (جنكينــز

دهنـد.   دو محور عمده، ساختار هويت را تشكيل مـي  ةمنزل به »ديگرشناسي«و  »خودشناسي«
شـان   ها ازطريـق ايـن عناصـر هـويتي بـه شـناخت از خـود و چيسـتي         انساناي كه  گونه به
 (Gecas1985: 739)دهنـد   جايگاه خود در رابطه با ديگـران نيـز شـكل مـي    پردازند و به  مي

كند؛ مكانيزمي كـه    بستگي ايجاد مي هويت مكانيزمي است كه در جامعه نوعي انسجام و هم
شناخت فرد از جهان است. اين مكانيزم زمـاني عمـل    ةنحوو  ،ها تلقيها، طرز  ارزششامل 

با هم نباشند و بدون تعارضي بنيادين بتواننـد گفتمـان   ساز درتقابل  هويتكند كه عوامل   مي
  وجود آورند. مسلطي را به
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  هاي تعريف هويت در ايران دشواري .2
بيش از هر عصري، آدمـي را بـه خـود مشـغول داشـته       »هويت«مسئلة در دوران معاصر، 

 »ابـژه «هيئـت  (فاعل شناسا)، بلكه در  »سوبژه«هيئت است. انسان عصر جديد، نه فقط در 
، رسـالت  »انديشـنده  مـن « منزلـة  (موضوع شناسا) تولدي ديگر يافته است. انسان مدرن، به

عرصـة  كشـد. گرانيگـاي عصـر جديـد را      بـر دوش مـي   شرا خـود  »خود«خلق و تغيير 
سـان،   بديندهد.   شده) قرار مي آفريده بازشده ( بازتعريفهاي اين خود  خالقيتها و  پويايي

خـود   »كيستي«و  »چيستي«باري از دانش و قدرت گام در راه شناخت  انسان مدرن با كوله
و هـم تنهـا    »افـق « ةكننـد  تصـوير راه و هـم  كننـدة   ترسيمجديد، هم شناسندة نهاد. اگرچه 

 »بـودن «بـه   »رفتن«دار راه بوده و در  ؛ لكن هويت خود را نيز واماست اين راه بوده »رو ره«
در هم تنيـده   »رو ره«و  »راه«گونه،  بدينبخشيد.  مي(چيستي و كيستي) خود معنا  »شدن«و 

 »چيسـتي «. هم »برانداز هويت«شدند و هم  »ساز هويت«گفتمان هم پيچيدة شدند و روابط 
تصـوير كشـيدند و هـم     شـكني كردنـد و انسـان مـدرن را بـه      شالودهاو را ماندة  واپسدگر

دربـارة  روايتـي ديگـر     سان فرا بدينشكني نمودند و  او را شالودهماندة  واپسدگر  »كيستي«
چه هر آدمي خويش  شكل گرفت كه در بستر آن، هويت به چيزي جز آن »هويت معماي«

خـود را در پرتـو آن تعريـف     »چيسـتي «و  »كيسـتي «شناسـد و   مـي را بدان از ديگري باز 
  دهد. نمي  كند، داللت مي

بـودن مفـاهيم و كلمـات و نيـز      به چنـدمعنايي  توجه هويت، بامسئلة چيستي  ،درواقع
جـايي كـه هـيچ معنـاي طبيعـي و مـادي يـا تـام و          دشوار اسـت. از آن  »تمايزها بازي«

كردن و انكار تدريجي اجتماعات  هويت فقط ازطريق پنهان، تأويلي وجود ندارد قابلغير
همـين انكـار و   نتيجـة  هـا   هويـت ها قابل تحقق است و ظهـور    معنايي و حذف تفاوت

معنـايي  دايرة ها هرگز تام و تمام نيستند و   هويت ،ديگر عبارت به. استمتوالي  هاي ابرام
هـاي   هويـت جانـب مغفـول و   زواره ا اي دارند و هم  ها بسته نيست. وضعيت شكننده آن

پـذير   مفهـوم  »تفـاوت «بر آن است تـا بـين    »تمايز«زعم دريدا،  . بهشوند ميرقيب تهديد 
آيد، فرق بگذارد. تفـاوت   هماني درنمي اينشعور متعارف و تفاوتي كه به نظم و ترتيب 

تعويـق   نه هويت است و نه تفاوت بين دو هويت. تفاوت تفاوتي است كه معنـي را بـه  
  .(Worth 1996: 61)اندازد  مي

هـاي يـك نظـام كامـل و      زيرمجموعةعام تعاريف مختلف هويت، مرزبندي مشخصة 
 يـك  از فـرد  يـك «بلكه ، جا انسان فاعل شناساي آزاد نيست يافته است. ديگر در اين تعين
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(غيرخـودي) تقسـيم   » بيگانـه «و  )خـودي ( »يگانـه «جمعي كه جهـان را بـه   ؛ است »جمع
كند. بر همين اساس، محور حياتي بحث هويت تقابل اضداد گرديـده و بـر بنيـان سـه       مي

(دشـمن و   »ضـدخودي «و  ،(بيگانـه)  »غيرخـودي «، )يگانه( »خودي«يابد:  ميمؤلفه سامان 
ترسيم مرز ميان غيرخودي و ضدخودي بسيار دشوار اسـت و غالبـاً    معموالً نافي خودي).

شـدن ميـان آن    اند، كه همين جاي تأمل دارد و هماني و يـك  شدهعنوان مترادف استفاده  به
 .)14: 1387رد (تاجيـك  طلبـي نهفتـه در هويـت دا    دو بستگي تام به توتاليتاريسم و تعميم

شايد بر بنيان همين نگرش نسبت به هويت بوده و هست كه از آغـازين روزهـاي عصـر    
هاي انساني، تـاريخ و فرهنـگ    تمدنفكري تاكنون، گفتمان غرب نسبت به  مدرن و روشن

خوانـد، شـكل گرفتـه و      چـه ليوتـار آن را فراروايـت مـي     ساير ملل، همـواره در بسـتر آن  
  ه است.مشروعيت يافت

چيستي هويـت در ايـران بـه ايـن     دربارة هرگونه توضيحي ارائة اما مشكل اصلي در 
 يحمفهوم صر يابدر غ«شكلي كه  ، به»يناست پرتع يامر يراندر ا هويت« دليل است كه
مواجـه خـواهيم   هاي هويـت   مايه بناز مضمون  »متكثر يافتدر«با نوعي  »سنت و تجدد

 هويـت توان  جديد خود مي ةدورورود ايران به  ةآستانچه را كه در  آنرسد   نظر مي . بهشد
در  يـران ا يباستان ةدورسنت «اي است كه از آميختگي  »گانه سه يها  رگه«ناميد، تركيبي از 

از  يو قرائتـ  يفرهنگـ  يـاي اسـالم در عصـر اح   يانتاز د يافتيو در يوناني ةفلسف يراثم
جـداكردن عناصـر   «اي اسـت كـه     گونـه  پديد آمد. كيفيت اين ادغام و آميختگي به »تجدد
 ابعـاد  يـك از  هـيچ آن را به توان  نميو  »نبوده يرپذ امكان يگرد يكآن از  ةگان سه يها  رگه

  .  آن فروكاست ةدهند تشكيل
تـاريخ تمـدن ايـران     »زريـن  عصـر « هاي چهارم و پنجم هجري در سدهاي كه  در دوره

تمدن ايراني تعادلي  ةدهند شكلميان سه تركيب  ،)35: 1391كوب  خوانده شده است (زرين
هاي فرزانگي   پديد آمد و اين امر ناشي از محوريت خرد در فرهنگ بود كه به باز شدن افق

تـوجهي بـه    تـدريج سـبب بـي    سـير انحطـاط تمـدن ايـران بـه      و تساهل ديني انجاميد. اما
جديد  ةدوربا ورود ايران به كه  اي  گونه به ؛اين دوران طاليي گرديد ةخردگراياندستاوردهاي 
عنوان  ، نظام سنت قدمايي بهتمدن اين فرهنگ غربي به درونو مقارن با رسوخ تاريخ خود 
هاي هويت دچار انحطاط و زوال شده بود. به عبارت ديگر، قرارگرفتن ايـران   لفهؤيكي از م

را  هويـت وقوع پيوست كه تعادل ميان سه تركيبي كه  به در شرايطيدوران جديد  ةآستاندر 
يكـي از  نفـع   بـه هويت و شريعت، در درون  تجددداد، يعني فرهنگ ايران باستان،  ميشكل 
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 »تصـلّب سـنت  «تـوان از آن بـه    ميوضعيتي عارض شده بود كه  بود و بر هم خورده ها آن
خرد دايرمدار امور نبود و  ،اين شرايط. در تعبير كرد »گرايي تجدد«) يا 12: 1387(طباطبايي 

چنان تقليل  وجود، هم اين باخود را گم كرده بود.  »ةميان راه«بخش و  تعادلتمدن ايران محور 
رسـد    آن غيـرممكن بـه نظـر مـي     ةدهنـد  تشكيلبه يكي از عناصر متكثر  فقطهويت ايراني 

شناختي در  انسانشناختي و  كيهان ةدر شرايط كنوني، در وجود سه الي .)67: 1391(رجايي 
ندان نـوعي اجمـاع نظـر وجـود دارد. ايـن سـه اليـه        مشـ يفرهنگ و هويت ايراني ميان اند

 ةاليـ ، و فرهنـگ و تمـدن اسـالمي    ةاليـ ، فرهنگ و تمدن ايران باسـتان  ةالي ند از:ا عبارت
 فرهنگ و تمدن مدرن.

 زماني ةباز، به تيسينيوبگويژه در وجه  بههاي بنيادين در ارتباط با هويت   نخستين چالش
 جديـد هاي  اليهعطف رويارويي هويتي ايرانيان با  ةنقطگردد كه  بازمي »مشروطيت انقالب«

عنوان انقالبي برگرفته از مفاهيم مدرن در تمايز با سـپهر انديشـه و هويـت     است و از آن به
بايسـت تحـوالت برآمـده از آن را در     مـي ترديد،   بي .Bakhash 1989:23)شود ( سنتي ياد مي

ايـدئولوژي   ةبرپايـ  »جديـد  هويتي نظام«به  »قديم هويتي نظام«در گذار از  »چرخشي قطةن«
در اين مقطع، با ايجاد نوعي دگرگـوني  ) Martin 1989: 2سياسي و نهادهاي مدرن دانست (

فرايندهاي جديـدي هسـتيم كـه    گيري  شكلاجتماعي متمايز از ادوار پيشين، شاهد   سياسي
 »زمـاني  نـاهم « )،in-commensurable( »سـنخي  نـاهم «عناصر درون گفتماني آن داراي نوعي 

(diachronic) و انقالب مشروطه را واجـد صـفات و    استيا گفتمان سنتي  »انطباق عدم« و
 .دكـر ) تلقـي  41: 1380(بشـيريه  »مرز ايران قديم و جديد«كه آن را بتوان كند  ميي ليخصا
اي است  ذهنيترين وجه اهميت پرداختن به زواياي هويتي انقالب مشروطه فهم تحول  مهم

فـراهم شـد    »جديـد  هـاي  ارزش«آوردن به  و روي »گذشته مأنوسات«برتافتن از  كه با روي
  .)89: 1355(آدميت 

 »رونـد كژتـابي  «فكران از هويت در عصر مشروطه با مدرنيته بـا يـك    اما تفسير روشن
distirtion)(  ــا ــل«ي ــي تقلي ــابي  هــمreductionism) (» گراي ــود. كژت ــارگي نتيجــة راه ب دوپ

شـود و    افتراق ميان عقايد و تصورات ظاهر مـي گونة  شناختي است كه اين خود به معرفت
ديگـر،   عبـارت  توانند با هم ارتباط داشته باشند. به اين دو جز از راه تقليل و فروكاستن نمي

شكلي ميان عقيده و مضـمون و محتـوا وجـود نـدارد و بـروز       همگونه   چدر اين حالت هي
سـبب تارشـدن    كـه در آن دو جهـان، بـه    (inter–epistemique) »اي اپيسـتمه  ميان«وضعيت 

اندازند، از همين جـا   ديگر را از شكل مي خورند و يك  تصاويري كه از هم دارند به هم مي
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زمـاني و حضـور در دو    هم له ناشي از نوعي نائ) اين مس11: 1380شود. (شايگان  ناشي مي
انقـالب  را دربـارة  گرفتـه   شـكل شد تعبيـر و تفسـيرهاي    سطح تاريخي بود كه موجب مي

واسطة  بهمشروطه و موقعيت ايران در آن دوران دچار پيچيدگي و ابهام سازد. اين واقعيت 
ـ «، »زمـاني فاصـلة  «نـوعي   شــكاف «يگان چـه داريـوش شـا    آنيـا   ،»هنگـامي تــاريخي  هناب
فكـران ايـران در ايـن مقطـع قـادر بـه درك        روشـن وجود آمـد.   به نامد مي» شناسانه  هستي

هايي كـه بخشـي از محـيط     كژتابيتر از تصور آنان رخ داده بود.  سريعكه  نبودند تحوالتي
هـايي كـه در مـتن گفتمـان       هـا و انديشـه    شد ايده  گرفته بود موجب مي زيست آنان در بر

تغييـر شـكل   «و ) deformed( »افتـاده  ريخـت  از«ارچوبي همدرن وجود داشت در چهويتي 
  توسط آن فرافكني شود.) altered(» داده

گيـرد    تحليل هويت در ايران موردتوجه قرار مـي  براي، يكي از مسائلي كه  نهيزمدر اين 
ترين داليل ايـن   يكي از مهمرسد  مينظر  زيرا به ؛فكران با هويت است روشن ةمواجه ةنحو

جـو كـرد كـه در    و ها را بتوان در گسست سـنت و تجـدد جسـت    آشفتگيها و  سرگشتگي
جايي  معاصر از آن ةدورويژه در  له بهئفكري تبلور يافته است. فهم اين مس هاي روشن گفتمان

تـأثيرات   ةواسـط  بـه بر آن،  مبتني »زيست ةشيو«رسد كه فرهنگ سنتي و   ضروري به نظر مي
رو شده است. درواقع، مدرنيتـه را   هفراوان روب يهاي  با چالش ،نفوذ فرهنگ مدرن روزافزون

فكـري، بـه هويـت     هاي روشن گفتمانتوان نوعي سامان اجتماعي نوپديد دانست كه در   مي
ني متفاوت و متمايز از دنياي سنتي بخشيده است.ايراني تعي  
معاصـر ايرانـي    ةانديشـ ة برجسـت هاي  چهرهداريوش شايگان يكي از معدود  ،ميان ايندر

اش در  گذشـته و كنـوني  ق يدقـا هويت ايراني با تمام اجـزا و   ةلئمسدهد  مياست كه نشان 
هـاي فكـري ايـران     جريـان در سـير رونـد    ،ديگر عبارت پردازي او قرار دارد. به نظريهكانون 

ا و ديگـران  شناسان مطرحي است كه فهم ايران را براي م دينمعاصر او ازجمله فيلسوفان و 
فكـري او  ة تـر ايـن اسـت كـه بگـوييم شـاكل       درسـت اي هويتي داده اسـت.   همواره سويه

قي رش  ـ  يانهويت اير و هاي آن را در مقطعي هويت هندو ستارهاست كه  »اي هويتي منظومه«
كـه خطـوط تمـايز     چنان ؛است تهآراسها  هويتاليت هويتي يا بازي و در موقعيتي ديگر سي

هاي هويتي كنوني است كـه   جهاناين خاصيت  .ندارد وضوح چندانآن  ةريشها و اصل  آن
  .)93: 1375(شايگان  ايران را نيز از آن گريزي نيست

ــ. از دو جهــت اهميــت دارد گانيشــا يآرا از وجــهايــن  نخســت عصــر  ةدر وهل
هويت را در مركز توجه كشورها  ةها در ساحت فرهنگي يك بار ديگر مسئل شدن جهاني
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درخشـان   ةچندفرهنگي ايراني با آن سابق ةويژه اين مسئله براي جامع به داده است.قرار 
تاريخي كه همواره نگران هويت خود بـوده اسـت ازجهـت پاسـداري از دسـتاوردهاي      

ــابي    ــم ارزي ــي مه ــري و فرهنگ ــيفك ــود. م ــايگان در    ش ــون ش ــي چ ــالش متفكران ت
دو ديگـر   پوشيده نيسـت.  تصويركشيدن سهم گذشته و كنوني جهان فرهنگي بر كسي به
ازخالل مواجهـه   هاي فرهنگي اساساً سازهدانيم هويت ايراني ما با غلظت  ميكه نيك  آن

برانگيـز   چـالش اي  مسئلهرا به » معماي هويت ايراني« ةمقول ،با غرب و درگيري با تجدد
ـ   انديشة هويت در مقولة بايسته است  ،رو اين از تبديل كرده است. ه شايگان بـار ديگـر ب

فكـران ايرانـي    وي در عصـر گفتمـان مابعـدانقالبي روشـن    آيـا  آزمون گذاشته شود كه 
  حلي براي اين مهم در اختيار دارد. راه

  
  تبيين اهميت و اهداف پژوهش .3

آن دسـته از   ، البتـه فكـري ايـران دارد   نوشتار حاضر سعي در تبيين ماهيت گفتمـان روشـن  
عمده و جدي در مباحث هويت و هويت ايرانـي از   ةفكران ايراني كه همواره دغدغ روشن

اي در  ويژهجايگاه  ،ايراني ةشد جهانييك متفكر  مثابة به ،اند. داريوش شايگان دادهخود بروز 
فكري است كه حضور در هويت ايراني و سـاير   مثالي روشن ة. شايگان نموندارداين بحث 

هـاي او   انديشـه رو، آرا و  ايـن  ازرا تجربه كرده اسـت.   »غرب«هاي جهان ذيل عنوان  هويت
  رسد. مينظر  تأمل به قابل باره اين در

فكـران ايرانـي اسـت كـه جسـارت       انديشـمندان و روشـن   ةزمرضمن اين، شايگان در
زا و   جــا كــه هــر بازانديشــي حساســيت خــود را داشــته اســت. از آن يبازانديشــي در آرا

خصوص  دررا شايگان  يو تحول آرابرانگيز است، نوشتار حاضر درصدد است تغيير   سؤال
كه شايگان سعي دارد به تبيين اين بپردازد كه ما  چنان ؛واكاوي بسپارد ةبوتبه  »هويت ايراني«

 هاي هويتي جديد داريم.  اي با جهان  ايم و چه رابطه  در كجاي جهان ايستاده

و  ،ترشـدن  شدن، چرخش هـويتي و نزديـك   جهاني ةعصري كه در آن قرار داريم عرص
 ةهاسـت. در ايـن عصـر رابطـ     افـق تعبير متأخر شايگان در آخرين اثر وي دوران آميزش  به

تنهـايي قـادر نيسـت نيـاز      و هيچ عنصر هويتي بـه  است وار شده ريزومديگر  ها با يك انسان
انسـان ناچـار از    ،تعبيرديگـر  شدن) را ارضا كند و به جهانيانسان به گريز از وضع موجود (

هاي هويتي گوناگون است. اين نوشتار با استناد به آراي شايگان اهميـت   لفهؤمزيستي با  هم
  .كند ميبررسي را وضعيت هويت ايراني در اين عصر و مخاطرات آن 
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كتاب اديان و 
 هاي فلسفي هندمكتب

ايجاد ها و وار فرهنگها و قرارگرفتن موزاييكحسن تفاهم ميان فرهنگ
 هويت مرزي

 آسيا دربرابر غرب
از جهنم سنت و » نه هنوز«حالت برزخي و فترت ما در مقابله با غرب يعني 

 بهشت مدرنيته و تجربة موتاسيون

 نگاه شكسته
پارگي فرهنگي كشورهاي سنتي دربرابر فرهنگي و رواناسكيزوفرني 

رفت فكران ايراني در برونانگاري روشنعقيم ماندن تالش و سهل ؛مدرنيته
 بست فكرياز بن

 زدايي جديدافسون
ها: وضعيت انسان چندهويتي در تفكر اي و اتصال ناهمگونيآگاهي چنداليه
 سازي اختالطيپذيرش نوعي پلوراليزم و دورگه ؛ايسياره

 هاآميزش افق
هاي هويتي زيستي مؤلفهها و ضرورت همانسانشدن رابطة وارريزوم

 سازيسازي و دورگهقرارگرفتن در ميدان معرق ؛گوناگون

هاي ذهني و بت
 خاطرة ازلي

آييم و دنيا مياي ازلي بهما با خاطره ؛جويي معاصر و هويت فرهنگيمعارضه
 .اي را نداريمهاي قبيلهبت هاي ذهني مخصوصاًبت ةتوانايي حذف هم

 هاي جهانآسمان زير
ها هاي سنتي و تقدير تاريخي اين تمدنورزي در وضعيت تمدنانديشه

 چندگانه هاىهويت ها،يتدر قلب هو ؛برافكن مدرنتيهدربرابر سيل بنيان
 .شودمى ظاهر

 هويت توهم

باعث » نه هنوز«و » نه ديگر«تبديل سنت به ايدئولوژي و وضعيت بينابيني 
كه در ركاب سنت هستيم و مدرنيته را هضم دوگانه و مضاعف از اينتوهم 
 اند.يك سكه روي دو زدگي كهايم و نتيجة بيگانگي از خود و غربكرده

  انديشي شايگان گفتمان هويت .4
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  انديشي شايگان گفتمان هويت. 1نمودار 



 89   يگانشا يوشدار يشةدر اند يرانيا يتهو يكپروبلمات

 شايگان متقدم يآراهويت ايراني و  .5
هـويتي در دو اثـر   گرايـي   خـاص نمود بارز و روشن توجه به هويت ايرانـي ذيـل عنـوان    

متجلي اسـت. شـايگان در ايـن دو اثـر      غرب دربرابر ايآسو  يازل خاطرة و يذهن يها بت
هـا يعنـي فرهنـگ     ديگر به معـارض آن  هاي كهن آسيايي با يك رابطة تمدنضمن بررسي 

كوشد نسبت ايران فرهنگي را با اين فرهنگ معـارض   ميپردازد و نيز  ميمتجدد غرب نيز 
  جديد مشخص كند.
بخش هويت فرهنگي اسـت و نمـود ايـن هويـت      تجليشايگان  يآراهويت ايراني در 

گاه   را تجلي مذكورتر، شايگان سه عنصر  دقيقعبارت  . بهاستو هنر  ،فرهنگي در تفكر، زبان
نمايـد،   نسبت به اين سـه عنصـر حسـاس مـي     چه او را كند. اما آن ميهويت ايراني ارزيابي 

چـالش   هـويتي را بـه   ةگان سهجوي غربي است كه اين عناصر  ستيزهها با فرهنگ  آن ةمواجه
چه در اين رويكـرد   ديگر، آن بيان بهسازد.  و الجرم ما را با بحراني هويتي مواجه مي كشد مي

  است.  درقبال آنگيري شايگانِ متقدم  موضعغرب و  ةلئمسيابد   اهميت مي
ناپـذيري اسـت كـه اجـزاي آن      تجزيـه زعم شـايگانِ متقـدم كليـت واحـد و      غرب، به

مثبـت   عنوان تكنيك (يا وجهبا توان بخشي را  نمي  مثالعنوان  بهتفكيك از هم نيست و  قابل
عنوان وجه منفي و ناسازگار با موازين فرهنگي خـودي   تمدن غرب) برگزيد و بخشي را به

همراه دارد، در توهم  همان ناخوانده (غرب يا تجدد) بهيخطري كه استقبال از اين مكنار نهاد. 
شود؛ توهمي كه حاصل دو ناآگاهي است: ناآگاهي از تقـدير تـاريخي     گر مي جلوهمضاعف 

زدگـي و بيگـانگي از    غرب و ناآگاهي از ماهيت سنت خودي. حاصل اين توهم نيز غـرب 
  .)5: 1386شود (شايگان  ميمنجر فترت  ةدورخود است كه به 

كانون تفكر غربي راه داريم و نه  بهاست. يعني نه  »نه آني«و  »نه ايني« ةدورفترت  ةدور
سـنت تعلـق    اي است كه بـه  قومي خاطره ةخاطرمراد از  .)46 :(همان قومي خود ةخاطربه 

ي هـر  قوم ةخاطرجمعي دارد و چون  ةجنببلكه  ،دارد و اين در اختيار فردي خاص نيست
ست و ارتباط او را با وقـايع ازلـي و اسـاطيري حفـظ     اناخواه علم انساب او نيز  خواهملت 
بخشي  ةسازنداين خاطره  .)53: 1371ازلي نيز ناميد (شايگان  ةخاطروان آن را ت  ميكند،  مي

خـود   »هويـت فرهنگـي  «گيري كه در حفظ  با تمام كوشش پي«اما  ،از ايران فرهنگي است
جا براي احياي  چه در اين آن .)4: 1386(شايگان » قومي ما رو به زوال است ةخاطركنيم،   مي

  است.  كند آموختن تفكر انتقادي قومي اهميت پيدا مي ةخاطر
گرا يا   گفتمان بوميردة كه بايد توجه داشت كه شايگان در اين دوره در  اينضمن 

اي  تـوان آمـوزه   ترين معنا مي هگرايي را در گسترد انديش ايراني قرار دارد. بومي  هويت
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هـاي فرهنـگ    رسوم، باورهـا و ارزش ادامة دانست كه خواستار بازآمدن، بازآوردن يا 
گرايـي در باورهـاي عميقـي چـون مقاومـت       ، بوميشدطوركه ذكر  بومي است. همان

نهادن به هويـت اصـيل و راسـتين قـومي خـويش و آرزوي       دربرابر فرهنگ غير، ارج
گرايـي    ريشه دارد. در تفكرات آن نحله از بـومي » بومينشدة  آلودهسنت «بازگشت به 

  ،كه شايگان به آن تعلق دارد
 و »آسـيايي « ،»شرقي« ،»زبان فارسي« ،»ايراني« بلكه هستيم ديني به متدين فقط نه كه »ما«
 ،بنابراين. است تفكر و توجه محور هستيم، »... و مولوي و حافظ و فردوسي دار ميراث«

 »مـا « را مـا  چـه  آن يعني است »هويت« ست،»ما« بخش قوام كه گروه اين ةانديش محور
 .)12: 1386 هاشمي( سازد مي

قومي هنوز منشأ اثر است، تفكر تذكر اسـت.   ةخاطرسنتي كه  ةجامعاز ديد شايگان، در 
فياضي است كه هركه را به فراخور كوشـش و   ةچون چشم قومي در اين جوامع هم ةخاطر

مندي از آن است و نه سـازندگي فـردي و     غرض بهره ،كند. بنابراين مند مي بهرهاستعدادش 
استثناي متفكران توانـا   به ؛شوند  گذر برآورده مي غالب نيازها اعم از نظري و عملي از اين ره

 ةخـاطر  ةدوبـار بلكه موجب بـاززايي و احيـاي    ،شان فقط منفعل نيست مندي بهره ةنحوكه 
  شوند. قومي مي

  
  تفكر ايراني 1.5

دهـد،    شـود و سـادگي خـود را از كـف مـي       ولي هنگامي كه تفكر از بستر تذكر خارج مي
جوي مجراهاي جديد است. تفكر غربي نيـز  و و همواره در جست شود ميموشكاف و پويا 

  جو است.و چند صد سال است كه از بسترش منحرف شده و پيوسته در تكاپو و جست
له ئمسـ اي جالب توجه، هرچيز كاويدني و هـر    براي اين تفكر، هر نكته ،ديگر عبارت به

ترسـد.    شدني است. اين تفكر جوينده و پوينده است، دلير است و از جهش نمي مطرح
قـومي اسـت. خواسـتار     ةخـاطر قيد نسبت به سـنت و   بند چيزي نيست. آزاد و بي پاي

جهش ديگري اسـت. جنـون   جهش است و از سقوط بيم ندارد زيرا كه سقوطش آغاز 
او  ةانگيـز ناپـذير   خسـتگي  ةمبارزاوست، تكرار عبث تقدير اوست و  ةپيشطلبي  ارتفاع

  .)104: 1386(شايگان 
چـه بـراي مـا     زيـرا آن  ،توان با متفكر غربي ارتباط برقرار كرد  آساني مي بهازنظر شايگان 

  .نهايت جدي است بيكند براي او   مورد جلوه مي  اهميت و بي بي
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ها برايش اهميـت دارد. چراكـه     ترين آيين  ترين آرا، قديمي  ترين خرافات، ابتدايي  پيچيده
است و چون نسبت بـه انسـان و سـرانجامش ديـدي      »انساني ةپديد«همگي مربوط به 

هاي ارزشي كه مبناي رسالت انسان و انسانيت است نقـش بـر     نظام ةكليمعين ندارد و 
رو در  ايـن  هاي ضد و نقيض پراكنده شده است، از بيني جهانآب شده و يا در غباري از 

جوي مفر است، خواه اين مفر از قشرهاي كهن يك اعتقاد ابتدايي ناشي شـود،  و جست
  .)104: اي (همان هستهخواه از آخرين اكتشافات فيزيك 

دانـد:    برخورد چهار حركت نزولـي مـي   ةنقطهرچند كه شايگان تفكر تكنيكي غرب را 
. نزول از صور جوهري به مفهـوم مكـانيكي،   2ول از بينش شهودي به تفكر تكنيكي، نز  .1«
انديشــي و معــاد بــه  غايــت. نــزول از 4نــزول از جــوهر روحــاني بــه ســوائق نفســاني،   .3

كند كه دربرابر اين تفكر پويا، ما چـه   مياما اين پرسش را مطرح  .)46 :(همان» پرستي تاريخ
  يان شايگان، هيچ!ب به .چيزي براي عرضه داريم

هـايش   قضـاوت گيـرد و    جد نمـي  ... و چون چيزي براي عرضه ندارد، هيچ امري را به
 ةرحمان بيمسائل يا درجهت ابطال است و اين خاصيتي دفاعي است و يا پرتاب  ةدربار
  .)105 :دهد (همان زده كه سخت بوي تقليد خام مي شتاب يآرا

  .2نمودار 

نـد از تـذكر و   ا محور تفكر را دو چيـز فـرض كنـيم كـه عبـارت     اعتقاد شايگان، اگر  به
همراه اتكا به توانايي خـالق عقـل يـا همـان فكـر انتقـادي و        قومي به ةمندي از خاطر بهره

زيرا كه بـار   ؛مند نيست  قومي خود بهره ةخاطرتحليلي، بايد گفت كه هويت ايراني ديگر از 

نزول  از بينش شهودي به تفكر تكنيكي نزول از صور جوهري به مفهوم مكانيكي

نزول از جوهر روحاني به سوائق نفساني
نزول از غايت انديشي و معاد به تاريخ  

پرشي

تفكر تكنيكي غرب نقطه عطف 
چهار حركت نزولي در هويت ايراني
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زيـرا   ؛روش تحليلي نيز اتكا نـدارد  است. به امانت را فراموش كرده و مشغول نابودكردن آن
هاي ذهني ما بـاوجود نـاتواني، هنـوز     و بت است اين طرز انديشيدن هنوز در ما قوام نيافته

ايـم كـه در پرسـش      كنند. پس ما به يك اعتبار به آموزش غربـي روي آورده   مجذوبمان مي
ايـم    تحليلي است، اختيار نكردهتفكر انتقادي و  ةشيوكه  ،اما سالح اصلي آن را ،مداوم است
تفكـر مـا محمـل و     ،ايـم. در چنـين وضـعي     قومي نيز بيگانه شده ةخاطرديگر با  و ازسوي

زعـم   بهكار اين وجه از هويت ايراني  ةچارموضوعي ندارد و به هيچ كانوني متصل نيست. 
  همراه اتخاذ تفكر انتقادي و تحليلي است. قومي به ةخاطرشايگان، در احياي 

  شايگان نگاه از هويت به كننده كمك محور چهار. 3 نمودار
  
  زبان فارسي 2.5
سـازد و بـاز،     ديگر، اين تفكر است كـه زبـان را مـي    عبارت است. به زبان با ارتباط در تفكر

انـدازد.    دارد يا آن را از رمق مي  تفكر است كه زباني را زنده نگاه مي نداشتنوجود يا وجود
وجود است. اگر رسـالت زبـان    ةخانتعبير هايدگري، زبان  همين بس كه بهدر اهميت زبان 

ديدار معبود ازلي و حاالت وجد و  ةوعدهاي حماسي پهلواني،   فارسي را اين بدانيم كه آيين

چهار محور 
كمك كننده به 
هويت از نگاه 

شايگان

تفكر همراه 
با تذكر

اتكا به 
توانايي خالق 

عقل

تفكر انتقادي  
و تحليلي

بهره مندي از 
خاطرة قومي
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كـه بايـد و    سماع را از زبان فردوسي و حافظ و مولوي به ما برساند، رسالت خود را چنـان 
  ،اما ،شايد به انجام رسانيده است

ويـژه   بههاي كانت و درد هگل را باز گويد و   اگر از زبان فارسي بخواهيم كه گرفتاري
صـورت   غـرب بـه  آشـفتة  علوم جديد را كه از بطن فرهنـگ  همة محتواي پريشان 

خـواهيم كـه    گاه از آن چيزي را مي فروزان پراكنده شده، برگرداند، آنجرقة هزاران 
اجمال است و اشاره، نه زبان تفصيل و تجزيـه   در توانش نيست. زبان فارسي زبان

  .)108 :(همان

چنين اغلب از ناتواني زبان فارسي براي برگرداندن مفاهيم علوم جديد سخن به ميان  هم
بايد عنوان داشـت كـه كـه    «چندان صادق است.  دوكه عكس اين قضيه  اينآيد، غافل از   مي

غربي از پاي درآمده و ما گناه را از فقـر آن  هرچند زبان فارسي زير بار مفاهيم علوم جديد 
» رســايي بســياري دارد اســاطيري ـــ هشــاعرانتفكــر  ةزمينــدانــيم، امــا ايــن زبــان در   مــي

زبان فارسي، خود را  ةقريحزيرا كه  ؛) و دليل اين امر كامالً واضح است90: 1371  (شايگان
نطق علوم غربي حاكم اسـت و  كند كه الزاماً همان ساحتي نيست كه بر م  در ساحتي بيان مي

تر دليل يك ناسازگاري وجودي است تا نارسايي مادي. شـايگان بـا    مقاومتش بيش درنتيجه
  گويد: ميگريزي به شارل دوبو چنين 

هـا هسـتند كـه از همـه      تـرين لغـات، آن   ترجمه غيرقابلها  علل بسيار بديهي، در زبان به
ارچوب هـ ند كـه در چ ا تفكر و احساس ةتر اهميت دارند. اين لغات مادر يك شيو بيش

  .)91 :دهند (همان اش را مي متافيزيكيبزرگ انساني، به هر قومي تشخص  ةخانواد

اما چه كنيم كه زبان فارسي به كار علوم امروزي بيايد؟ شايگان چاره را در تغييـر خـود   
  داند.  مي  ما

يـنش اسـاطيري و   هاي فكري خود را عوض كنـيم و از بقايـاي ب   قالبهرگاه توانستيم 
جادويي كه هنوز هم در كنه ذهنمان پابرجاست رها شويم و دقت و موشكافي و توجه 

گزين ايهام ذهني و ديد عارفانه  خاص به جزئيات و برداشت تجربي از واقعيات را جاي
به امور گردانيم و از فلج فكري كنوني آزاد شـويم و خـود بـه تفكـر و غـور در امـور       

قومي، به طرح مسائل حاد تن در  ةخاطرذخاير  ةماند تهري جستن از بپردازيم و بدون يا
دهيم و در مبارزه با خدايان بيمي نداشـته و از شـهامت فكـري برخـوردار باشـيم و از      

 گاه زبان ما خود چيز ديگري خواهد شد جهش و سقوط انديشه باكي نداشته باشيم، آن
  .)109: 1386(شايگان 
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  هنر ايراني 3.5
هـاي ازلـي    صـورت  ةسرچشـم چـون رودي از   اي دارد كـه هـم   ناخواه خاطره خواههر قوم 
پيوندد و گذشته را به آينده و تاريخ قوم را گـرد   كنوني را به گذشته مي ةخاطرخيزد و  برمي
نـد. امـا   ا ياب مانند كم قومي خويش وفادار مي ةخاطرزعم شايگان، اقوامي كه به  بهآورد.   مي

اقوامي است كه تاحدودي به ميراث قومي خود وفادار مانده است: هنـر   ةجملقوم ايراني از
اين سـرزمين   ةسال هزار چندهايي كه تاريخ   رغم بارها تجاوز بيگانگان و گسستگي ايران علي

  .)77: 1371(شايگان  اي يگانه باقي مانده است  دهد، پديده  را تشكيل مي
وسطي عالم مجردات و كليات بود. پس از  جايگاه هنر غربي در قرون ،دانيم  كه مي چنان

. شـد زمين و زنـدگي خـاكي توجـه     ، بهتحوالت شگرفي كه با نهضت رنسانس شروع شد
گرديد و مبدل  ءيشهاي ذهني زدوده شد، جهان نيز به  بتتفكر،  ةزمينچنان كه در  يعني هم

درجهـت   صـور كـه   ةتجزياصل سيالن، فوران، پويايي و «ماده و جسمانيت اهميت يافت. 
» شـمار آمـد   هاي فرهنگـي سـنتي بـود، در هنـر جديـد عامـل مـؤثر بـه          خالف روش نظام

  ،اما جايگاه هنر در ايران فرهنگي .)114: 1386  (شايگان
نه عالم مجردات و نه عالم محسوسات و نه بازتاب دنياي ناآگاه است و نه خواسـت و  

تگي، ازخودبرآمـدگي و  تجزيه و تحليل؛ بلكـه شـكف   ةكنند مضمحلقدرت و نه نيروي 
  .)115 :عالوه فرهنگ ايراني ديدي اساطيري از حقيقت دارد (همان بهتجلي است. 

جايگاه هنر در ايران فرهنگي مرتبط با ديدي است كه تفكر ايرانـي از حقيقـت و مبـدأ    
حـاالتي اسـت كـه از     ةتجربداشته است. به اين معني كه اگر اساس تفكر و معنويت ايراني 

 ةآينـ شـود، هنـر بازنمايانـدن همـين حـاالت اسـت در        مير با مبدأ وجود ناشي ارتباط بش
مـدار غربـي، هنـر ايرانـي      انسـان دربرابر هنر متجسـد و  «و ...  ،تراشي پيكر ،نقاشي ،معماري
» دانـد  كند كه جهان را مظهر تجليات فيض اقدس مـي   هاي تخيل خالقي را عرضه مي جلوه
  .)116 :(همان

 ؛تأثير قـرار داد  برخورد ما با غرب اين بخش از ايران فرهنگي را تحت ةضرباما وسعت 
فترت قرار گرفت. يعني نه توانسته آثار بزرگـي شـبيه آثـار     ةدوركه هنر ايراني در  اي گونه به

  ،وجود بياورد. هويت ايراني در جديد فرهنگ غرب به ةگذشته و نه آثار دور
. نيسـتند  زيسـتي  هم به قادر خشونت برازا بدون است شده واقع جهاني دو تالقي محل
ريزد.  در هم مي ،دارد قرار جهان مثالي ديد محور بر كه را ما تمدن عيني هاي  ارزش اين

بودن و جوهرش همان تفكر  دربرابر حالت تهاجم تفكر غربي كه مدعي عيني و تجربي
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كند، ديـد    ميانگيز آن را تأييد  حيرتيي آتكنيكي است و دستاوردهاي مادي عظيم، كار
چـون   گرا و حتـي بـراي بسـياري هـم      خوان، شكننده، گذشته ما از جهان، ناهم ةشاعران

  .)90: 1371رسد (شايگان  مينظر  ترمزي در كار پيشرفت به
گونه كه بيان شد، هويت ايراني براي شايگانِ متقدم حول مفهوم غرب و رويارويي   همان

با آن معنا پيدا كرد. به اين معني كه برخوردي خطرناك بين ما و غـرب صـورت گرفـت و    
انجاميد كه البته  »چرا و چون بيطرد «و  »شرط و قيد بيتسليم «بندي افراطي  قطبالجرم به دو 

چه شايگان در آخرين اظهارنظرهايش از  آن يك عدم شناخت بودند.هر دو واكنش ناشي از 
امـا ايـن برخـورد     .)40: 1389(مهرنامـه   ياد كرده است» زدگي ناآگاهانه غرب« آن با عنوان

اي از فترت فرو برد و هويت فرهنگي ايران را بـا چالشـي جـدي     هويت ايراني را در دوره
 ؛بود »نجات«ي شايگانِ متقدم مطرح شد مفهوم مفهوم مهمي كه برا ،مواجه ساخت. بنابراين

چه برايمان باقي مانده است. شرايط مناسب براي حفظ هويـت ايرانـي نيـز در دو     نجات آن
گو بـا  و ازلي خود و سپس گفت ةگو با خاطرو اول برقراري يك گفت شود: صورت مهيا مي

  :كند  مي م مطرحتقدشايگان مگونه كه   همان .غرب
هاي خالي   ازلي برانگيختن تصنعي گذشته و تقليد صورت ةخاطرگو با و غرض از گفت

پرستانه هـم مـوردنظر نيسـت زيـرا كـه سـنت         گرايي كهنه  از هر مضمون نيست. سنت
  .)94: 1371(شايگان  تواند يك تشييع جنازه باشد نمي

يـش  گذارد كه سنت اساسـاً زا   هانري كربن صحه مي ةگفتشايگان بر اين  ،به اين ترتيب
  آمدن يك سنت در زمان حال است. در فعليت اي به دوبارهدوباره است و هر زايش 

زيرا ما در سرنوشت خود بـا دنيـاي    ،گو با غرب نيز ضروري استو ديگر، گفت ازسوي
كند الجرم بايد آن را وادار بـه    غرب شريك هستيم و خطري كه هويت ايراني را تهديد مي

ايم و نه خود را   يرا ما نه تفكر علمي و صنعتي را آفريدهز«شناخت تمدن معارض خود كند. 
ايـم خـود را عليـه ايـن       ايم. نتيجتاً نتوانسته  هاي جديد زندگي و احساس تطبيق داده  با شيوه

اگر نتوانيم به بـاطن روح غـرب نفـوذ     ،بنابراين .)90 :(همان» هجوم مجهز و مصون سازيم
  كنيم، خطر دوچندان خواهد شد.

  
  هويت ايراني و شايگان متأخر .6
هويت ايراني، بهابخشيدن  ةدغدغ »انديش هويتفكري  گفتمان روشن«عزيمت فكري  ةنقط

هاي ديگر اين  رو، شايگان نيز دركنار چهره اين ازبه عناصر بومي و ملي فرهنگي بوده است. 



  1396هشتم، شمارة چهارم، زمستان  سال ،پژوهي فرهنگي جامعه   96

هـا،   ن دانـش بخشـي و اهلـي (بـومي) كـرد     اصـالت نام  مند بوده تا به  گفتمان، همواره عالقه
خطـي علـوم اجتمـاعي     تـك نوعي خودشيفتگي و رهيافت  شمولي و به جهانمندي و  تاريخ

اي نقادانه به پرسش بگيرد. اما همواره،   شيوه ها را به تعبير خود آن غربي را زير سؤال ببرد و به
و  ،ديگر اين ذهنيت چگونگي برخورد با مدرنيته و اجزاي آن چـون غـرب، فرهنـگ    ةسوي

او،  يآرارغم تغييـرات جـدي در    بايد تصريح كرد كه علي ،رو اين ازآن بوده است.  سياست
كـه درمقدمـه ذكـر     تأمل درباب مدرنيته براي شايگان اهميتي محوري داشته است. اما چنان

و فهـم و هضـم    »اي تفكـر سـياره  «كنوني يعنـي   ةانديششد، شايگان تا رسيدن به مرزهاي 
ي برزخي يا مياني را طي كرده است. جايي كه او ا دوره »گستر عالم ةمدرنيت« ةزاويمسائل از 

كنـد   ، تالش ميشكسته نگاهو  چيست؟ مذهبي انقالب ةشد گفته تر پيشبا نگارش دو كتابِ 
بـار در   ايـن غرب را كنـار بگـذارد و    ـ  انگار شرق دوگانهگرا و  مطلقهاي  وجوهي از انديشه

تجدد نزديك شود. كتاب  ـ  انگار سنت دوگانه ةايدواكنش به رخداد مهم انقالب اسالمي به 
هاي فكري پيشيني اسـت.   او مانيفستي دال بر گسست جدي از قالب جهان هاي آسمان زير
گويد كه حال ديگر به انحطاط غرب باور نـدارد و مدرنيتـه را    صراحت مي كه خود به جا آن

  داند. م بشر ميسرنوشت محتو
سزاي دارد. تعبير يا فهـم شـايگان از مدرنيتـه در     به يمدرنيته براي شايگان متأخر اهميت

قالب تفكر انتقادي است كه ضمن پذيرش دسـتاوردها و مزايـاي ايـن تحـول بنيـادين، بـه       
چنـان درحـال    و هـم  ناتمـام  سـوي بندد. مدرنيته را بايد آغـاز   نميهاي آن نيز چشم  كاستي
امـا   .)415: 1387(بـاومن   بـارز آن دگرگـوني اسـت    ةخصيصـ توصيف كـرد كـه    انجامي

همـراه آورد كـه    هايي نيز با خود به افسونارچوب تفكر انتقادي، مدرنيته هحال، در چ عين در
تـالش   جديـد  زدگـي  افسـون غربي در كتـاب   ةبرجستچون برخي متفكران  شايگان نيز هم

ـ   كند ابعاد مختلف آن را كالبدشكافي كند. شـايگان بـا پـذيرش انقـالب     مي   ةهـاي چهارگان
) اين پديده و دستاوردهاي آن را نيكيتكـ  فنيو  ،مدرنيته (انقالب علمي، سياسي، فرهنگي

مدرنيتـه و  « كند كه هـيچ بـديلي بـراي آن وجـود نـدارد:      چون گفتاري جهاني تلقي مي هم
بنيادند، اكنون تنها ملجأ ما هستند. پـس   سستي آن نهادهايي كه نااستوار و نهادهاي آن، حت

شـده   جهـاني منطقي باشيم. مدرنيته و دستاوردهاي آن چه بخواهيم و چه نخـواهيم، گفتـار   
  .)29: 1380(شايگان » است

نظر كرد  اي نيست كه بتوان از آن صرف پديدهشايگان با اذعان به اين واقعيت كه مدرنيته 
) تصريح 7: (همان جاي آن فالن اتوپي عصر طاليي را نشاند بتوان آن را به كنار نهاد و بهو 
كنـد تـا    بخشي را ايجاد مي شمول است و فضاي مغناطيسي انسجام همهمدرنيته « كند كه: مي
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ديگـر   گونـه نزاعـي دركنـار يـك     هيچبر دين و مليت بتوانند بدون  هاي مبتني بيني جهان ةهم
  .)31: (همان» زندگي كنند

هـاي   دربرابـر ايـده   اسـت و  شايگان در توضيح مفهوم مدرنيته از اين هـم فراتـر رفتـه   
رغـم خاسـتگاه و هويـت     مـا علـي   ةهمـ «سازد كه  گراي قبلي خود، اينك آشكار مي هويت

زيرا تجسم حقـوق بنيـادين بشـر هسـتيم كـه از دسـتاوردهاي       ، »مان غربي هستيم فرهنگي
متأخر خود، با اين تصـوير   ةانديشبه اين ترتيب، شايگان در  .)73 :گري است (همان روشن

گيري دربرابر كساني بپردازد كه دستاوردهاي مدرنيتـه را   روشن از مدرنيته بنا دارد به موضع
گيري انتقادي خود در دوران نخست فكـري   موضعمنفي تلقي با اين قرائت او حتي دربرابر 

  كند. خويش نيز قد علم مي
چون ضرورت حياتي تلقي كرده  كه مرعوب مدرنيته شود، اين پديده را هم نآ بيشايگان 
عنوان يگانه تمدن پـذيرفت،   دهد در جهان امروزي كه تنها بايد تمدن مدرن را به و نشان مي

شدن است. منظور از غربي شدن،  هاي مختلف ملزوم غربي موفقيت در عرصه ةالزمچنان  هم
همگان حـاكم   ةانديششايگان، اگر چنين ذهنيتي بر  ةعقيد بهتغيير در برداشت و نگاه است. 

انتقـاداتي نيـز بـر مدرنيتـه وارد      ،حال اين باشود.  چه مدرنيزاسيون است، متحقق مي شود، آن
مدرن اين اسـت كـه ميـان تمـدن كـه كـل ثمـرات         ةتجرب ةويژزيمل، صفت  ةگفت است. به

قادر بـه هضـم و جذبشـان اسـت و      فرهنگي كه فرد ةپار تكهفرهنگي است و دستاوردهاي 
عنوان مصالح ساختماني در ساختن هويت خـويش اسـتفاده كنـد، هـيچ      ها به تواند از آن مي

  .)423: 1387 (باومن هماهنگي و ارتباطي وجود ندارد
مدرن   شايگان اگرچه در دفاع از مدرنيته و پذيرش تكثر، به نقد نظرات انديشمندان پست

هـاي مثبـت مدرنيتـه، آن را از بسـياري لحـاظ       دستاوردها و ويژگيولي در پسِ  ،پردازد مي
نظر او مدرنيتـه صـرفاً بـه چهـارچوب حقـوقي، سياسـي و        داند. به جان و فاقد روح مي بي

هاي دروني حيات از نفوذ آن خارج است. چراكه آن را از  پردازد و جنبه اقتصادي انسان مي
كشاند  سمت عرفان شرقي مي مدرنيته او را بهكند. چنين تصوري از  امور خصوصي تلقي مي

  داند. حل براي مشكالت دنياي جديد مي راهمثابه يك  بهو آن را 
جان است. مدرنيته فاقد روح است. فاقد آن عواطف قوي   مدرنيته از بسياري جهات بي

ناپذير   ناشدني و اجتناب منفكآورند. هرچند ضروري،   است كه قلب را به لرزش درمي
هاي عرفاني شـاعران و عارفـان،    هاي بسيار دارد. مثالً جاي تمثيل ، خألها و حفرهاست

دهد، جاي  جاي آن احساس خويشي و يگانگي كه عالم صغير را به عالم كبير پيوند مي
سلبي شناخت عرفـاني را ممكـن    ةشيونگر كه درتقابل با آگاهي تحليلي،  آخرتغايت 
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دهد و  يني روح را كه به حيات دروني ما جان ميب ژرفكند، در اين گفتار كجاست؟  مي
تـوان   ت مـدرن مـي  ئـ بخشد، در كجاي ايـن هي  آن را با جوهر جادويي خويش غنا مي

  .)31: 1380(شايگان  يافت؟

شـكن امـروزي چـون ريكـور،      ساختمتفكران راديكال و  يگيري از آرا  شايگان با وام
و  ،معنــا بــيظــيم متــافيزيكي، و واتيمــو بــر آن اســت نشــان دهــد كــه حقــايق ع  ،دولــوز
يم. ا شكسته مواجه درهمهاي  اند و ما با هستي و انسان  بنياد شده بيهاي پيشين،  شناسي هستي

  كند: گونه بيان مي  شناسي جديد خود را اين معرفتاو اساس مباني 
سفت و سخت سـابق   هاي نتولوژيآهاي گذشته و  ما ديگر با ديوارهاي استوار معرفت

صـورت   يم كـه بـه  ا شده مواجه ويرانشكسته و  هم دربلكه با يك هستي  ،نيستيمرو  هروب
آسـاي هوشـياري خـود را بـه مـا       برقهستي و لحظات  ةگسستلمعات حضور، ذرات 

سـطوح شـناخت خودنمـايي     ةهمـ واقع در جميع مراتب جهان و  درچه  نماياند. آن مي
  .)8 :جانبه است (همان همهبستگي متقابل  كند، اصل هم مي

ارچوب فكـري امكـان درمقابـل هـم قـراردادن تفكرهـاي مطلـق        هـ شايگان با ايـن چ 
هـا را    انديشـي  و عصر اين مطلقپذيرد  نميرا  »هويت ديگري«و  »هويت من«غرب، يا  شرق
سويي نظري با متفكراني چون گيدنز بر آن است كـه   كند. شايگان در هم يافته تلقي مي پايان

  ،دهمدرنيته به مفهوم جهاني ش
تـأثير قـرار داده، متحـول كـرده يـا       ها را از هر منشأ و در هر مكـان، تحـت   تمدن ةهم
آسا از كشـتار   معجزهنحوي  جز نادر قبايل آمازون كه به انحطاط كشانده است. شايد به به

پنهان عـالم بـه    ةگوشداند در كدام  اند يا قبايل ديگري كه خدا مي ماندهسفيدها در امان 
  .)62 :دهند (همان د ادامه ميزندگي نباتي خو

هـاي ماركسيسـم    هاي هانتينگتون يـا ايـده   برخورد تمدن ةايداي مثل  نظريهپس هر 
آورند و  گراي اقتصادي سخن به ميان مي  شدن تقليل جهانيعاميانه كه از زوال مدرنيته يا 

شدن حركتـي در عـين    بازد. جهاني كنند، رنگ مي سازي حمايت مي بومياي از  گونهبه 
  )63: ناپذير است (همان برگشتناپذير و  مقاومتحال 

پـي، در   در پـي هـاي   هـا و پيوسـتگي   جهـان فشـردن   درهـم شدن با  جهانيديگر،  سوي از
اما درضمن متضمن تكثر هويت نيز هست  ،شود هاي رفتاري متبلور مي شدنِ شيوه دست يك

و هويـت دينـي.    ،لـي، هويـت قـومي   شـود: هويـت م   هاي گوناگون ظاهر مـي  كه در جلوه
شناسـي   آسـيب اين پديده را نيـز   ،كند كه رويكرد انتقادي شايگان ايجاب مي چنانهمه،  اين با
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داند  هاي جديد مي طلبي هويتگرايي و  هاي بومي شدن را توأم با واكنش و جهاني است كرده
جـاي گـذارد. پـس     توانـد تـأثير معكـوس از خـود بـه      ويـژه در جوامـع جنـوب مـي     هكه ب

طلبانـه را تشـديد    هويتهاي  تواند واكنش و اقتصادي مي ،هاي سياسي، فرهنگي شدن جهاني
، با اتخاذ غرب دربرابر آسياانديش  مطلقجو و  معارضهكند. شايگان متأخر برخالف رويكرد 

چـون ضـرورت گسـترش مدرنيتـه، مخالفـت بـا        شـدن هـم   جهانيرويكردهاي ايجابي به 
  كند. امري بيهوده تلقي ميشدن را  جهاني
شكن، شايگان با تصريح بر اين امـر كـه    ساختارچوب تفكر هانتقادي و در چ ةسويبا 

هاي مسـلط از   بيني وضعيت جهاني آشفته است چون جهان مختلط و رنگارنگ شده، جهان
ايم كه محصول تمـام   تكه چهلاند و ما شاهد تكوين مدلي از انسان  شدهاعتبار ساقط  ةدرج
شـدن   جهانيچون راهي بيهوده دربرابر  زدگي جديد هم افسونهاي فكري است. خطر  جهان

) »جهان سوم«قديمي و منسوخ  ةواژجاي  (به »خاكستري«تعبير شايگان،  و مدرنيته جوامعِ به
ه مـا  مذهبي ك شبههاي متعدد مذهبي و  ها و سلوك  كند: سربرآوردن اديان، فرقه را تهديد مي

  چندگانگي فرهنگي مواجه كرده است. ةپديدرا با 
 ةرابطـ پذيرد،  كه مي حالي درشدن،  جهانيمدهاي مدرنيته و آ عنوان يكي از پي به ،شايگان

نياز او را به گريـز از   ،تنهايي قادر نيست بهوار شده و هيچ هويتي  ريزومديگر  ها با يك انسان
هـاي گونـاگون     هويتزيستي با  انسان ناچار از هم«شدن) ارضا كند و  جهانيوضع موجود (

له نيز نشان ئپردازد. اين مس )، به نقد چندگانگي هويتي و خطرات آن مي231 :(همان »است
بـومي شـايگانِ متقـدم دارد كـه در      ـ  از يك دگرديسي فكري برخالف طلب هويت شرقي

 .)122: (همـان  نامـد  ادن مـي سابق را از چاله به چـاه افتـ   ةبيهودشرايط جديد تالش در راه 
شناسي شكسـته، مـا ديگـر بـا ديوارهـاي       هستيشدن و  جهانيكه به اعتقاد او، در عصر  چرا

بلكه با يـك   ،رو نيستيم ههاي سفت و سخت سابق روب استوار اعتقادات گذشته و اونتولوژي
  تر: دقيقتعبير  يم. بها شده مواجه ويرانشكسته و  هستي درهم

هستيم كه ديگر به يك هويت خاص و تكه  چهلدر شرف تكوين انسان ناخواه،  خواهما 
پيشـين كـه    ةقبضـ  دوديگر، معادالت  عبارتي بههويتي است.  چند مĤالًويژه تعلق ندارد و 

كـرد ماننـد مـا و ديگـران، خـودي و       مرزهاي هويتي را مشـخص و از هـم جـدا مـي    
  .)8: (همان استغيرخودي، شرق و غرب، و شمال و جنوب عميقاً رنگ باخته 

اي چندگانگي   ها و گونه هويتوضوح بر تداخل  بهدهد كه شايگان  اين تعابير نشان مي
باور دارد اما پرسـش ايـن اسـت كـه آن وجـه از چنـدگانگي هـويتي كـه شـايگان آن را          
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طور مشروح به ايـن مهـم    به جديد زدگي افسونپذيرد، كدام است؟ در فصلي از كتاب  مي
عرصـة  هـاي مـرزي كـه     گيري هويـت  مقولة شكلپرداخته شده است. شايگان با اشاره به 

شـوند، برخـي    شدن ايجاد مـي  جهانيها در عصر  هويتاختالط هستند و در هنگام تالقي 
هـاي التينـي،     دانـد: هويـت   ها مي هويتآنجلس را نماد بارز تعامل  لسمناطق پيشرفته مثل 

كننـد، بـه    ها زنـدگي مـي   محلهو آنگلوساكسون. و مردم يا دانشجوياني كه در اين  آسيايي
هـاي هسـتي    و مفهومي مدام با شـيوه  ،هاي زباني، فرهنگي هنگام عبور از مرزهاي واقعيت

بالي  شوند. شايگان اعتقاد دارد كه اتفاقاً اين وضعيت نوعي سبك رو مي هكامالً متفاوت روب
توانـد بـه تخيـل     كند و مي ور در سطوح حسي متعدد را فراهم ميكندگي و حض زمين ازو 

گرايـي هـويتي و     اش اين باشـد كـه شـايد مـا را از افـراط      هويتي ما پر و بال دهد و نتيجه
  ها و باورهاي خود باز دارد. دگمچسبيدن به 

شناسـانه از   معرفتگيري  واماين متفكر در نقد چندگانگي هويتي و آثار سوء آن، ضمن 
هاي خود مـدعي پايـان گفتارهـاي هژمونيـك      واتيمو و فوكو كه در انديشه مباحث دولوز،
 ةشناسـان  جامعـه اند، به اين بعد عيني   جاي توالي سخن گفته گزيني تقارن به بودند و از جاي

شـكل   هـا بـه   هويـت فرهنـگ در جامعـه، تمـام     ةغلبـ معاصر هم تصريح دارد كه اكنون بـا  
هاي ديگر را  اند و كسي حتي غرب مايل نيست كه هويت  قرار گرفتهدركنار هم وار  كزاييمو

هاسـت   هويـت ديگر دار  وامديگر، حتي خود غرب هم شك ندارد كه  عبارت از بين ببرد. به
ـ مقابل و بـه  درچندگانگي هويتي  ةانديشاما  ،)101: (همان حفـظ اصـالت هـويتي در     ةبهان

بسـا ايـن    چـه «بـرد و   رب را زير سؤال ميدستاوردهاي غ ةهمهاي خود،  بسياري از جريان
احساسي كه  ؛رسند توزي مي كينهحد  روند و به واقعيت تاريخي فراتر مي ةمحدودانتقادها از 
  .)101: (همان »دهنده است زيرا احمقانه و كور است آزارالعاده  فوقبراي من 

  
  ة شايگانهاي انديش كاستي .7

  نقد شايگانِ متقدم 1.7
، بـيش از  غـرب  دربرابـر  آسيا ةپروژويژه در  بههويت ايراني  ةمقولروايت شايگان متقدم از 

بشري و تمدني گرفته اسـت. شـايد از ايـن     ةمعضلديگر متفكران ايراني اين دوره خصلت 
طورمشخص در متن آن يعني غرب تجربـه كـرده    جهت كه وي بيش از ديگران تجدد را به

اين امر را در ناروشـني   ةريشكه  دچار نوعي سرگرداني است حال اين روايت عين دراست. 
داننـد. ايـن سـرگرداني درنهايـت، بـه       موضع او نسبت به بنياد انديشه در شرق و غرب مي
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خـورد. زيـرا او    چشـم مـي   هاي شايگان به گردد كه در نوشته تداخل دو سطح تحليل باز مي
ديگر، به وضـع موجـودي    سوي و از اي از سنت توجه دارد  ازسويي به وضعيت آرماني شده

  تجديد همان سنت ايجاد شده است.  دنبال تثبيت و استقرار بي كه به
 ةانديشـي در حـوز   خيالبين است كه دچار نوعي  كه شايگان متفكري خوش اينضمن 

ـ     انديشه است. او با طرح آراي متفكران موردنظر خود، نمـي  خـوبي   هتوانـد از آراي آنـان ب
ايـن متفكـران كـه هگـل و      ياي موارد در تطبيـق و انتقـال آرا    حتي در پارهاستفاده كند و 

ــه ــدگر از آن جمل ــ   هاي ــرانِ معاص ــا وضــعيت اي ــد، ب ــار  ان ــرده و دچ ــل ك ــاموفق عم ر ن
  است.  شده  بدفهمي

 »اسـالميِ  ةفلسـفي در دور  ةانديشتداوم تاريخ « ةكارگيري ايد هايراد بعدي شايگان در ب
گيري فكري او بود. ايـن   جهتهانري كربن است. كربن دوست و استاد شايگان و مؤثر بر 

هـاي آسـيايي و    تأثيرپذيري موجب پذيرش اين شـد كـه شـايگان، علـت انحطـاط تمـدن      
مغرب  ةسيطرلحاظ تاريخي پيش از اززمين بداند. امري كه  مغرب ةسيطررفتن سنت را  بين از

  بود.ده شها حادث  ناپذير انديشه در اين تمدن مقاومتدنبال زوال  زمين و به
شـود.   هـايش دچـار افـراط مـي     تبييننگري در برخي از  كليتدليل آرماني و  هشايگان ب

عنـوان مثـال،    گنجـد. بـه   خصوص توريسم، موزه و فولكلور در اين زمـره مـي   درديدگاه او 
را تبديل به فولكلور ها  هويتكند، كه  شايگان توريست را عامل آلودگي فرهنگي معرفي مي

  سازد. يك تمدن) مي ةكنند سرگرمنمايشي و  ةجنب(
غـرب   »چيزانگـاري «هاي غربي به  پديدهسرشت  ةدربارآميزش  مبالغه ةفرضيشايگان با 

هاي متفـاوت تلقـي    ها و كيفيت اي متنوع از موجوديت  شود. او غرب را مجموعه ميكشيده 
كنـد و غـرب را كليتـي     كند بلكه آن را چون يك جوهر يا يك روح هگلي تصور مـي   نمي

توان بخشي از آن را پذيرفت و بخش ديگر را وانهاد و در گـزينش از   نميبيند كه  واحد مي
 .دكرآن محاسن و معايب را تفكيك 

  
  خرأنقد شايگانِ مت 2.7

گزينـي   واژهشايگان  ي»تكه چهلويت ه«تعبير  ،شناختي  شناسانه و پديدار  ازمنظر نقد معرفت
رسد   نظر مي جالبي است كه براي بيان وضع هويتي دوران مابعدتجدد استفاده شده است. به

هسـتي   ،همـه  ايـن  او تالش دارد تا ماهيت التقاطي و تركيبي ايران هويتي را فـاش كنـد. بـا   
ـ    گراي هويت فرهنگي ايران را كم وحدت زعـم شـايگان بايـد      هاهميت جلـوه داده اسـت. ب
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هـا از نقـد     شدن را شناخت و آن را بررسي كـرد. او در ايـن بررسـي    جهانيدرحال  ةمدرنيت
گردان نيست و از وجوه منفي چنـين   رويسازي،  شبحمثالً  ،دنياي مدرن و بعضي شئون آن

  .غلتد درمياما انتقادات او از وادي پرسش فلسفي به ادبيات  ،گويد هايي سخن مي پديده
سطوح آگاهي مختلفي نظر او از .ها معتقد نيست بودن ارزش ايگان به نسبي و معادلشـ 

ديگـر   سان نيستند، از يـك  يك ،واحدي قرار ندارند ةمرتبد در نكه در دنياي فعلي وجود دار
البتـه بـين ايـن     .هاي خاص خود درست و اسـتوارند  و هريك در زمينه ،بهتر يا بدتر نيستند

تشريح اما شايگان  ،شناختي وجود دارد معرفتهاي خاص جدايي تاريخي و گسست  زمينه
  كه چگونه نظر اخير به نظر اول نخواهد انجاميد.كند  نمي

انـد كـه     نگـري دانسـته   آشـفته شناسي، آثار متأخر شايگان را واجد نوعي   ازمنظر روشـ 
بيني منسجمي برخوردار نيست. ضمن   جهان حاكي از ذهنيت مشوش خود شايگان است و

را كه شايگان در اين آثار به انتخاب گزينشي آراي متفكران دست زده و گاهي نظر خود  اين
كـه   است كار برده چنين گاهي شايگان عباراتي را به مسكوت گذاشته است. هم ها بارة آندر

  با مباني فكري او سازگار نيست.
نگرد و  مدرن به وضعيت امروز بشر مي پستتر از ديدگاه متفكران  بيش شايگانِ متأخرـ 

مـدرن بـه نقـد و ارزيـابي      پستاين برخالف آثار قبلي اوست. او برمبناي ديدگاه فيلسوفان 
مدرنيتـه را   پست ،خواهد مدرنيته را حفظ كند. بنابراين حال مي پردازد و درعين مدرنيسم مي

حـل مشـكالت دنيـاي امـروز را عرفـان و معنويـت        اهركند. او  خواه خود تعريف مي به دل
كوشد عرفان و  بلكه مي ،اما عرفان و معنويتي متناسب با دنياي مدرن در ذهن ندارد ،بيند مي

معنويتي را كه از سنن كهن به ميراث مانده، وارد دنياي جديد كند و اميدوار است كه دنياي 
  بگذارد.مدرن با پذيرش آن راه جديدي را پيش پاي بشريت 

  
  گيري نتيجه .8
گونه  همهايران در كانون  ةلئمسكه شايگان فيلسوف هويت است و  اينحاضر با فرض  ةمقال

هاي متفاوت آن را ازطريـق تحليـل آثـارش     جلوههاي او قرار دارد، بر آن شد   پردازي  نظريه
انـد:   مطالعـه طور كلي اين تعابير از ايران فرهنگي در دو رويكرد قابـل   . بهكندنقد  بررسي و

داد   شايگانِ متقدم (تفكر ايرانِ شرق و ايرانِ اسالمي) تعابيري از هويت ايراني به دست مـي 
چون بسياري از متفكران جهـان   رو، او هم اين متقدم بود. از ةمدرنيتكه متأثر از مباني معرفتي 

كـرد،   اسـتعماري ارائـه مـي    ةمتصلب و خشن مدرنيته كه با خود چهرسوم دربرابر صورت 
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سـازي متصـلبانه    تمـايز زيستي و تعامل ايرانِ فرهنگي مدنظر نداشـت و از در   امكاني از هم
  دربرابر غرب است. »)فراخوان ايستادگي آسيا (ايران«آمد كه صورت عيني آن   برمي

شناسي سيال و در  معرفتشناسي به  عرفتماما شايگانِ متأخر متأثر از گسست در مباني 
سياسي، دگرگوني در ايران تصويري از فضاي فرهنگي به دست داده است كه ضمن  ةحوز

از را اين بار تصـويري   »قوم محورانه«جاي رويكرد  گرايي به دالنه به هويت و ملي توجه هم
تعبيـر   محورانه بـه  قوماست. اگر رويكرد فرهنگي  »چندكانونه«كند كه  هويت ايراني ارائه مي

و  ،شد كه تنها يكي واجد اصالت تاريخي، زيبايي ميآنتونيو اسميت به تمايز دو گروه منجر 
از جهـان  را كانونه بـه هويـت عرصـه يـا فضـاي هـويتي        برتري فرهنگي است، تلقي چند

ه كـ سـت  ها و هويـت  ،هـا  شمار از بازيگران، ارزش بر ديالوگ بي آورد مبتني مي  تصوير در به
اي يك   فضاي هويتي كه در عصر جهان شبكه ؛كنند  جاي تقابل امكان مبادله را تقويت مي به

بيناذهنيت هـويتي منجـر    ةگستروجود آورده است كه به  فضاي عمومي مجازي نامحدود به
ياد كرده است. اين  »گفتن با بيست دهان سخن«چه شايگانِ متأخر از آن باعنوان  شود. آن  مي

  دهد. مي  ايراني را بخشي از زيرساخت ناشي از گسترش تمدن مدرن قرار وضعيت هويت
هـاي فكـري ايـران معاصـر آن      جهانكه اهميت شايگان در سير روند  اينحاصل سخن 

سـويه و   يـك هاي پيشـين مثـل تجـددگرايي     گفتمانتنها گذار تفكر ايراني را از  نهاست كه 
اعتنا و  قابلتصويري  ،حال عين دربلكه  ،گذارد  نمايش مي گرايي التقاطي نسل پيشين به  هويت
دهد كه با دگرگوني تحوالت ذهني   از گفتمان جديد تفكر ايراني بازتاب ميرا كننده  اميدوار

شـناختي و   معرفـت تواند از حصار تنگ ناكامي   و مي است و عيني جهان معاصر همراه شده
دسـتاورد شـايگان در    ،اسـاس  ايـن  بـر هـاي قبلـي فاصـله بگيـرد.      جريـان فرماليسم سياسي 

فكران اوليه كه در برخورد با هويت وارداتـي   پردازي اخيرش برخالف گفتمان روشن نظريه
ـ دفاعي قرار داشتند اين است كـه او   در موقعيتي كامالً غرب، فكـران   خـود و روشـن   رايب

آن را  نوگراي كنوني اين امكان را تعريف كرده است كه به اتكاي گسـترش تجـدد متـاخر،   
مـا ديگـر در   «، كه شايگان تصريح كرده اسـت  چناناي خودي ببينند، زيرا   چون خصيصه هم

فرهنگـي و سياسـي    ةكانون چندو به اين اعتبار از بستر  )28: 1380(شايگان  »مدرنيته هستيم
كند كـه هويـت متجـدد      متأخر انكار مي ةمرحلكه او ديگر در  اينعالوه  بهبريم.   آن بهره مي

  بلكه از دستاوردهاي عام بشري است. ،سامان غربي باشدخاص 
ها عبـارت باشـد از    شدن جديد ايراني در عصر جهاني ةانديشاصلي  ةلئمساگر  ،رو ايناز

سـو و مبـاني تجـدد مـدام      يـك چه از ميراث كهن داريـم از  درك هرچه بهتر سنت و هر آن
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پرسـش كـه در كجـاي جهـان       اينآراي شايگان متأخر با طرح  ديگر، سوي ازشونده  جهاني
 ةانديشـ هاي هويتي جديد داريم، راه هموارتري پيش پاي  اي با جهان  ايم و چه رابطه ايستاده

و انتخاب كـدام   ،دهد در مواجهه با چالش فرارو، تعامل  چنين نشان مي گذارد. هم  ايراني مي
  هاي هويت ايراني مناسب اين كارزار خواهد بود. اليه
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