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ابهامات فلسفی در افکار داریوش شایگان

عطا هودشتیان
دانشیار علوم سیاسی و فلسفه، دانشگاه UMEF، سویس

گشایش

با افکار داریوش شایگان در دهۀ 1980م و در دوران دانشجویی ام در پاریس آشنا 
شدم. در آن زمان، کتاب انقالب دینی چیست؟ را به زبان فرانسه منتشر کرده بود.1 
مقصود آن کتاب تسویه  حسابی با افکار دوران خود در پیش از انقالب، نقدی همه  جانبه 
بر ایدئولوژی  شدن سنت و مشخصاً نقدی بر دکتر علی شریعتی بود. این کتاب هرگز 
در ایران منتشر نشد. با انتشار نگاه شکسته در پاریس و به زبان فرانسه،2 دیگربار 
کنجکاوی در تاروپود محافل فلسفه  خوان آن دورۀ پاریس تنیده شد. این کتاب که به 
فارسی و چند زبان دیگر برگردانده شد، از مقایسۀ فرهنگ جوامع پیرامونی و مدرنیتۀ 

1Daryush Shayegan, Qu’est-ce qu’une Révolution Religieuse (Paris: Les Presses d’Aujo-
urd’hui, 1983). 
2Daryush Shayegan, Le Regard Mutilé: Schizophrénie Culturelle, pays Traditionnels face à la 
Modernité (Paris  : Editions de l’Aube, 2003).

Ata Hoodashtian, “Dariush Shayegan’s Philosophy Revisited: A Critique of the Cultural 
Identity of the Migrant,” Iran Namag, Volume 3, Number 2 (Summer 2018), 161-171. 
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غربی سخن می  گفت و بر آن بود که آن جوامع در “تعطیل تاریخی” قرار گرفته  اند، 
زیرا ندانستند و نتوانستند به دور تاریخی تحول  پذیر مدرنیته بپیوندند. اثر دیگرش با 
نام افسون  زدگی جدید: هویت چهل  تکه و تفکر سیار از چهرۀ این فیلسوف متفکری 
جهانی  اندیش ساخت.3 در اثر اخیر، شایگان با تکمیل برخی از خطوط فکری پیشین 
خود، به “مدرنیتۀ سرد و بی  جان” توجهی دو چندان کرد که به بیان او نیازمند پیوند 
با گرمای شرقی بود. او در آن نوشته نگاهی همواره و پیوسته به جهان دارد. در یک 
کالم، این متفکر جهانی و جهانی  اندیش نسخه  ای برای گرما بخشیدن به مدرنیتۀ سرد 

می  پیچید که ژرف و اندیشه  محور، اما به همان میزان بسیار پرسشگر است.

شایگان بسیار نوشت و کم سخن گفت. او را از همان ابتدا  فیلسوفی صاحب  نظر، 
مؤثر و خوش  فکر، ولی محافظه  کار، نخبه  گرا و سنت  گرا می  پنداشتم. با این حال، 
همانند هر اندیشمند پویافکر، او نیز مدام در کاوش بود و تحول را می  پذیرفت. 
در این نوشته نگاهی به برخی نظرات شایگان در افسون  زدگی جدید می  اندازم.4 از 
میان انبوهی از مفاهیم و ایده  های جدید کتاب، بر دو مفهوم اصلی، یکی “مهاجر 
سیار” و دیگری “انسان جهش  یافته” تأکید می  کنم، بر سر مضامین آنها مناقشه 
خواهم کرد و پرسش  هایی را برای بحث بیشتر مطرح می  کنم. به اختصار، نتیجۀ 
مطالعاتم این است که شایگان با طرح برخی ایده  های نوین در پی حفظ برخی 
ایده  های کهن است.5 جوانبی از بجث های او در طرح مسائل نو به بن  بست می  رسد 

3داریوش شایگان، افسون  زدگی جدید: هویت چهل  تکه و تفکر سیار، ترجمۀ فاطمه ولیانی )چاپ 4؛ تهران: فرزان 

روز، 1384(.
4پیش از این دربارۀ این کتاب و نظرات شایگان در دو کنفرانس سخن گفته  ام. بنگرید به عطا هودشتیان، “دربارۀ شایگان 

و هویت چهل  تکه،” دسترس  پذیر در
https://www.youtube.com/watch?v=VwLSDkMCR-w&t=2s; https://www.youtube.com/watch?v=PK4xs-

CeOmdo/.
5حیات و اندیشه  های فلسفی شایگان را معموالً به دو دورۀ فکری تقسیم می  کنند. نخست، “پیش از انقالب” که بیشتر 

با آسیا در برابر غرب شناخته می  شود و دیگری “بعد از انقالب” که از جمله با سه کتابی که در متن نام برده  ام شناخته 
می  شود. گویا او در هر دوره از حیات خود تفکری متفاوت داشته است. در نگاه نخست، جوانبی از این تقسیم  بندی البته 
سنجیده به نظر می  رسد، لیکن شاید بتوان با احتیاط مدعی شد که در افسون  زدگی جدید از برخی نظراتش در آسیا در 
برابر غرب فاصله گرفته است. این در حالی است که شایگان در جاهایی دیگر در ادامۀ تفکر پیشین خود قلم زده است. 
در دورۀ نخست، بر ارزش  های سنت پای می  فشارد و از متفکران سنت  گرا می  خواهد که از “خواب” بیدار شده، به دانش 
مدرن مسلح شوند. به عبارت دیگر، شایگان در این دوره در پی آن است که سنت را با ابزار و آالت فکری مدرن نجات 
دهد. همین  جاست که می  نویسد: “امروز طبقه  ای که کم  و  بیش حافظ امانت پیشین ماست و هنوز علی  رغم ضعف بنیه، 
گنجینه  های تفکر سنتی را زنده نگه می  دارد، حوزه  های علمی اسالمی قم و مشهد است.” بنگرید به شایگان، آسیا در برابر 
غرب، 296. در دورۀ دوم، خصوصاً در افسون  زدگی جدید، بر آن است که “مدرنیتۀ سرد” را فقط سنت شرقی می  تواند 
نجات دهد. در این دوره، نجات مدرنیته به دست سنت مورد نظر اوست. لیکن در نهایت، باز تمرکز اصلی  اش بر سنت است، 
زیرا هم نجات دهنده است هم باید آن را نجات داد. به نظر من، بایسته است خوانش این دو دورۀ تاریخی انفصال و اتصال 

در افکار او را در نظر آورد. در خاتمۀ کالم، شایگان را باید یک ایرانی شرقی سنت  گرای مدرن خواند. 
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و از آن جمله است مباحث مرتبط با دو مفهوم ذکرشده. در این میان به “سه 
ناممکن فلسفی” اشاره و تالش می  کنم که نشان دهم درک شایگان از واقعیات مملو 
از تعابیر مبهم و ناروشن است. از این منظر، گرایشات قابل توجهی به ذهنی  گرایی، 

توهم  گرایی و دوری جستن از واقعیات را در نظراتش می  توان مشاهد کرد.

 افسون  زدگی جدید: مهاجر سیار و انسان جهش  یافته

شایگان در افسون  زدگی جدید دو مفهوم مهاجر سیار و انسان جهش  یافته را 
می  سازد و آنها را در برابر یکدیگر قرار می  دهد. از میان این دو مدل انسانی 
متفاوت که بین ارزش  های غربی و شرقی در نوسان  اند، مهاجر سیار  مورد پسند 
شایگان است. می  خوانیم که “انسان مهاجر میان فرهنگ  ها در نوسان است و به 
این وضع آگاه،” ولی انسان جهش  یافته “التقاطی” است. دلمشغولی اصلی  اش 
“زنده ماندن به هر قیمتی است.” او “هرهری  مذهب است،” انسانی است شبیه 
به آن که جالل آل  احمد در غرب  زدگی ترسیم می  کند که نه سنت را خوب 
می  شناسد و نه مدرنیته را. شایگان می  نویسد: “یک انقالبی پرشور، آشتی  ناپذیر، 
و  انسان جهش  یافته  اند  نمونه  های  یک خشکه  مقدس”  یا  ایدئولوژی  پرداز  یک 

روشن است که در این اشارات آخر به علی شریعتی اشاره دارد. 

شایگان تأکید می  کند که انسان جهش  یافته دچار نوعی “اسکیزوفرنی ناآگاهانه”   
)schizophrénie inconscient( است. این نکته را البته پیش از این در نگاه شکسته 
بیشتر به بحث گذاشته بود. اشاره می  کند که انقالبی ایدئولوژی  پرداز “تحجر نگاه” 
دارد. دارای “آگاهی خودمحوربین است.” در عبارات دیگری و به  گونه  ای متفاوت، 
شایگان اشاره می  کند که جالل آل  احمد خود نیز نمودار انسان جهش  یافته است.6 

مهاجر سیار اما انسانی “به  کلی متفاوت” است. او “انسان بینابین و تجسم تفکر 
سیار” است.۷ “از یک اقلیم تفکر به اقلیم تفکر دیگر در سفر است.” او نیز همچون 
“روشنفکر متعهد به شکاف و ناهمانندی میان اسطوره و عقل واقف است،” لیکن 
برخالف انسان جهش  یافته که درگیر دوپارگی روحی است، مهاجر سیار به این 
“او  نگاه  این  او مضاعف است.”  “نگاه  آگاه” است.  )به وضع خود( “کاماًل  وضع 
است  قادر  می  دارد.”  نگاه  فاصله  در  فرهنگی  و جهش  های  به سنت  نسبت  را 

6شایگان، افسون  زدگی جدید، 216.

۷الزم است به مفاهیم برساختۀ شایگان توجه شود. در ادامه دربارۀ آنها سخن خواهم گفت.
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“چندپارگی و نگاه مضاعف خود را در اختیار و تسلط خویش بگیرد.” در واقع، 
برای مهاجر سیار “عرصۀ بینابینی ]میان سنت و مدرنیته[ زمینۀ پربار تجربه 
است،” چنان  که “هرگز در دام هیچ  کدام از گرایشات نمی  افتد،” نه در دام سنت 
و نه در دام مدرنیته. همچون “بندبازی از حالتی به حالت دیگر گذر می کند . . . 
هرچند در اینجا غریب و در آنجا تبعیدی است، اما مأیوس نیست.” مهاجر سیار 
“در بند ترکیب  ها ]ترکیب ارزش  های سنت و مدرن[ نیست،” بلکه آنها را “مطابق 

خواست و نیاز خود به کار می  گیرد و شکلشان را بر هم می  زند.”8 

شایگان تأکید دارد که “مهاجر سیار کامالً به همۀ امور واقف است.” بر هر دو، سنت 
و مدرنیته، مسلط است و بهترین  ها را از هر فرهنگ انتخاب می  کند. “با مهارت میان 
فرهنگ  ها آکروبات  بازی می  کند”، ولی “به هیچ  کدام به  طور واقعی وابسته نیست.” 
اوست که انتخاب می  کند. شایگان ادامه می  دهد: مهاجر سیار به دلیل حفظ فاصله با 
این جهان  ها “افسون  زدوده است” و انسان جهش  یافته “افسون  زده.” نکته آنکه عنوان 
اصلی کتاب نیز اشاره  ای نقادانه به سطحی بودن انسان جهش  یافته است و چون 
می  داند که این پدیده در جوامعی نظیر ایران عمومی است، نقد آن را به میان می  کشد. 

اما آیا مهاجر سیار نیز پدیده  ای واقعی است؟ آیا مقایسۀ این دو مدل انسانی مقایسۀ 
حساب شده  ای است؟ آیا مهاجر سیار، با آن ترکیب “کامل” که شایگان از آن 
می  سازد، آلترناتیو بجا و سنجیده  ای در برابر سطحی  نگری انسان جهش  یافته است؟

ابهامات مهاجر سیار در کجاست؟

اگر به عمق فرضیات شایگان نظر اندازیم، پرسشی برایمان مطرح می  شود که به 
راستی این مهاجر سیار کامیاب که چنین با مهارت میان فرهنگ  ها “بندبازی” می  کند 
و در دام هیچ  کدام نمی  افتد و بر هر دو، سنت و مدرنیته، چنین آگاهی “کامل” دارد 
کیست؟ آیا انسانی واقعی است یا محصول توهم ناب؟ شاید این انسان کامیاب کسی 
چون خود داریوش شایگان نباشد. یا اینکه چون این مهاجر چنان استثنایی است، 
شاید هم اساساً نمونه  اش در دنیای واقعی ما وجود ندارد. با این حال، برخی تعابیر از 

8شایگان، افسون  زدگی جدید، 21۷-216.
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این نظریۀ شایگان انسان مهاجر را کامالً واقعی می  پندارند.9 مشکل همین است. اگر 
هم واقعی باشد، تعداد عالمانی که در میهن خودمان به راستی چنان آگاه به زوایای 

روش و ناروشن مدرنیته و سنت باشند از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نیست. 

در اینجا سه پرسش در برابر قرار می  گیرد: 1. اگر این روند غلتان و ناایستای سفر 
بی  ریشه به فرهنگ  های دیگر، به  گونه  ای که شایگان می  گوید، عملی باشد، پس 
ریشه  های فرهنگی این مهاجر در کجاست؟ وی از کجا می  آید؟ آیا به راحتی و در 
زندگی واقعی ریشه  های خود را فراموش می  کند؟ 2. اگر مهاجر سیار یک پدیدۀ 
واقعی باشد و نه محصول توهم ناب نویسنده و آلترناتیو وضع نابسامان ما به 
حساب آید، پس دیگران چه می  شوند؟ دیگران در کجای این روند قرار می  گیرند؟ 
جامعه و قشرهای فرهنگی که گاه آگاهی  های خوب دارند، لیکن همیشه ناکافی، 
یا کاًل مردم در این صورت  بندی کجا قرار می  گیرند؟ 3. اگر مهاجر سیار چیزی 
بیشتر از یک پندار نباشد، آیا از نگاه روش  شناختی قابل قیاس با رقیبش )انسان 

جهش  یافته( است؟ آیا در این صورت چنین مقایسه  ای درست است؟

انسان بی  هویت و بی  ریشه

اکنون به پرسش نخست می  پردازیم. در  آسیا در برابر غرب، شایگان انسان شرقی 
را در زمینۀ )context( تاریخی و فرهنگی شرقی می  بیند و بسیار بر ریشۀ هویتی 
“متن  یعنی دیدن  نگاه،  این  بدون  است که  آن  بر  و  تأکید می  کند  انسان  این 
فرهنگی”10 نگاه ما معیوب است. اما در افسون  زدگی جدید،  انسان بدل به مهاجر 
سیار شده است، که میان فرهنگ  ها در نوسان بوده و “در دام هیچ  کدام از گرایشات 
نمی  افتد.”11 این تحول در افکار شایگان اما او را از ساختارگرایی در آسیا در برابر 

غرب به پساساختارگرایی در افسون  زدگی جدید سوق می  دهد. 

9در این باره منابع بسیاری در دست است. از جمله بنگرید به بیژن عبدالکریمی، “مهاجری سیار با 

هویتی چهل  تکه،” ایران، شمارۀ 6۷46 )14 فروردین 139۷(، 24. دسترس  پذیر در
http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3723314;

کتایون آذرلی، “رمان بچه  های اعماق و ‘انسان جهش  یافته و مهاجر سیار،’” دسترس  پذیر در
http://www.iranglobal.info/node/21803; 

منصور هاشمی، “منظومۀ فکری فیلسوف بازیگوش،” دسترس  پذیر در
http://www.hamooniran.com/gallery/داریوش_شایگان/.

10شایگان، آسیا در برابر غرب، 294.

11شایگان، افسون  زدگی جدید، 21۷-216.
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در آسیا در برابر غرب می  نویسد: “یکی  از نتایج این مطالعات می  تواند بی  گمان 
باشد.”  این فرهنگ  ها ]شرقی و غربی[  از  روشن کردن متن فرهنگی هر یک 
اما متن فرهنگی چیست؟ می  خوانیم: “متن فرهنگی قرار دادن مسائل در کل 
سازندۀ یک فرهنگ و یافتن حلقه  های رابط مفاهیم در سلسلۀ   زنجیره  ای از ارتباط 
است.”12 این نگاه به فلسفۀ ساختارگرایانه متمایل است که در آن، کل مقدم 
برجزء و اجزاء در زنجیره  ای به  هم  پیوسته فقط در ارتباط با کل دیده می  شوند. 
حال آنکه در افسون  زدگی جدید اساساً به هویت نظر دیگری دارد و بیان می  کند 
که تأکید بر هویت از معنای آن می  کاهد. به این ترتیب است که مفهوم مهاجر 
سیار را می  سازد که به راحتی از یک فرهنگ به فرهنگی دیگر در نوسان است، 
همچون جزئی که اکنون گویا بی  دغدغه از کل رها شده است و با اجزای دیگر در 
ارتباط قرار می  گیرد و از کل فراتر می  رود. در همین اثر است که به سراغ میشل 
فوکو، یکی از رهروان اصلی پساساختارگرایی، می رود و نیز به تحلیل جامع ریزوم 
)rhizome( در هزار سطح ژیل دولوز، فیلسوف پرآوازۀ فرانسوی، می  پردازد. ریزوم 

به هیچ کلی پایبند نیست و همواره در میانه جای دارد.13

اما این “انسان چندوجهی” که می  تواند بی  ریشه و بی  هویت خود را به روی دیگر 
فرهنگ  ها بگشاید و در گشایش جهانی  اش سنت و مدرنیته را، هر دو، در خود 

جای دهد، چقدر واقعی است؟ اکنون به پرسش دوم بپردازیم.

نخبه  گرایی و ذهنی  گرایی 

بر سنت و مدرنیته “کاماًل” واقف  انسان کامیاب که  این است که آن  پرسش 
است در کجای واقعیت اجتماعی نشسته و چگونه او را باید “در رابطه” دید، زیرا 
دانسته  ایم که همه  چیز در رابطه سنجیده می  شود. شاید هم از نگاه شایگان اوضاع 

دقیقاً چنین نباشد. این مهم را بعد از این خواهیم دید.

فرض نخست ما آن است که شایگان برای ترسیم چیستی و کیستی انسان مهاجربه 
نخبه  گرایی درمی  غلتد. زیرا هیچ جایی برای دیگران، جامعه و مردم قائل نیست. این 
نگاه نخبه  گرایانه را در آثار دیگرش نیز می  توان دید. مثالً در انقالب دینی  چیست؟ 

12شایگان، آسیا در برابر غرب، 29۷.

13بنگرید به عطا هودشتیان، “درباره تئوری ریزوم ژیل دولوز،” دسترس  پذیر در

https://www.youtube.com/watch?v=woN7QP0GEEw/. 



16۷ایران نامگ، سال 3، شمارۀ 2، تابستان 2018/1397

آنجا که نویسنده به توضیح پدیداری عصر مدرن غرب می  پردازد، عوامل گوناگون 
فکری، فرهنگی، علمی، هنری و فلسفی پدیدآورندۀ آن دوران را به دقت توضیح 
می  دهد، لیکن تأکید چندانی بر انقالب فرانسه و انگلستان و امریکا نمی  کند. چنین 
بی  اعتنایی و بی  توجهی به این بُعد مهم شکل  گیری عصر مدرن، خصوصاً انقالب فرانسه 

که در آن “منشور حقوق بشر” تدوین و حقوق خواص لغو شد، حیرت  آور است. 

نباید این تصور پیش آید که فیلسوف، هرچند خوش  فکر، لزوماً فردی گوشه  نشین 
کانت14  و  هگل  هم  است.  خود  برساختۀ  مفاهیم  و  افکار  به  دلبسته  تنها  و 
بیستم،  قرن  در  هم  و  می  دادند  نشان  دوچندان  توجهی  جامعه  و  سیاست  به 
فیلسوفانی همچون برتراند راسل  و ژان پل سارتر و حتی میشل فوکو گاه  به  گاه به 
خیابان می  آمدند، در تظاهرات عمومی شرکت می  کردند یا دادگاه صلح تشکیل 
می  دادند.15 با این همه، در مالحظات فلسفی شایگان اساساً مردم غایب  اند و این 
امر را می  باید به نخبه  گرایی او نسبت داد. همین امر جوانبی از تفکر او را نیز 
غیرواقع  بینانه و ذهنی  گرا کرده است. در همین زمینه، الزم است به سه مالحظه 
دربارۀ مهاجر سیار بپردازیم تا فرضیاتم دربارۀ ذهنی  گرایی شایگان بیشتر روشن 

شود.

سه ناممکن در تفکر شایگان
1. ناممکنی “آگاهی کامل” 

شایگان می  نویسد که مهاجر سیار نسبت به دو فرهنگ )سنت و مدرنیته( “آگاهی 
کامل” دارد. به نظر من، فرضیۀ آگاهی کامل ناممکن و مهم  تر از آن، خطرناک 
است. زیرا هر آگاهی نسبی و تغییرپذیر و از همین رو، در نوسان است. روشن  تر 
آنکه ما نسبت به هیچ پدیده  ای آگاهی “کامل” نداریم، زیرا آگاهی به یک پدیده 

14جای شگفتی است که وقتی فلسفۀ تاریخ هگل را مطالعه می  کنیم و به فصل شکل  گیری عصر مدرن 

می  رسیم، درمی  یابیم که چگونه فیلسوف آلمانی به اهمیت انقالب فرانسه همچون یکی از ستون  های 
شکل  گیری عصر جدید در غرب اشاره دارد. کانت نیز بر این مهم انگشت می  گذارد.

15اشاره به “دادگاه راسل” است. برتراند راسل (Bertrand Russell, 1872-1970) فیلسوف و ریاضی  دان 

دوران  در  حتی  او  بود،  انگستان  نخست  وزیر  پدربزرگش  آنکه  با  بود.  نیز  ضدجنگ  فعال  انگلیسی 
دانشجویی هم به سبب عقایدش از دانشگاه اخراج و مدتی زندانی شد. فعالیت  های سیاسی ژان پل 
ویتنام  و  الجزایر  در  فرانسه  علیه جنگ  اروپا، خصوصاً  بیستم  قرن  از مهم  ترین فالسفۀ  سارتر، یکی 
بخشی از زندگی پُرماجرای فیلسوف فرانسوی است. در دهۀ 1960م، راسل به همراه سارتر، دادگاه 

راسل را برای مقابله با جنگ ویتنام بر پا کردند.
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مشروط به دو تابع متغیر است: یکی ما که خود در تغییر مدام به سر می  بریم و 
دیگر آن پدیده. با علم به اینکه خود پدیده هم در تغییر مداوم به سر می  برد، هر 
آگاهی نسبت به آن محدود است. به یک کالم، نسبت آگاهی ما به یک پدیده 
مشروط است به ما و به آن پدیده و از این رو، هرگز نمی  تواند کامل باشد. ما به 
آن پدیده آگاهی داریم و برای این آگاهی پدیده را در موقعیتی ویژه، در محدودۀ 
زمانی معین و وضعیت مکانی خاصی، درمی  یابیم و می  شناسیم، و از آن حقیقتی 
در ذهن با نام  آگاهی می  سازیم. حال آنکه پدیده در لحظۀ بعد تحولی را در خود 
می  پذیرد، تغییر می  کند و دیگر آن پدیده  ای نیست که در ذهن داشتیم. می  توانیم 
همواره دانش خودمان از آن پدیده را آگاهی تمام و کمال اعالم کنیم، حال آنکه 
چنین نیست و پدیدۀ مذکور در لحظه بعدی از واقعیتی که از آن در ذهن داشتیم 
فاصله گرفته است. پس هرگونه آگاهی، از آن رو که مشروط به عامل شناسایی 
و معلول شناسایی است، نسبی و موقتی است. از این رو، “آگاهی کامل” ناممکن 

و متوهمانه است.

2. ناممکنی مهاجر سیار

نه سنت  “به هیچ  کدام،”  است.  آکروبات  باز  مهاجر سیار  که  شایگان می  نویسد 
و نه مدرنیته ، وابسته نیست. به نظر من، این نیز فرضیه  ای ناممکن است. در 
بهترین حالت هم اگر انسانی بتواند به راحتی در میان فرهنگ  ها سفر کند و از 
همۀ آنها بیاموزد، به نظر می  آید باز از متن فرهنگی  اش گریزی نیست. به عبارت 
دیگر، ممکن نیست که بتوان از ریشه  ها به راحتی کنده شد. در اینجا به آسیا در 
برابر غرب گریز می  زنم. در توافق با اندیشۀ آن زمان شایگان، می توان گفت هر 
مهاجری از جایی می  آید، در فضای معینی تربیت شده و حرکت پُرنوسان او در 
میان فرهنگ  ها شاید غلظت و نفوذ آن ریشه  ها را کم  اثر کند، اما آن را از بین 
نمی  برد. شاید بی  ریشگی به صورتی استثنایی در برخی انسان  ها در موقعیت  هایی 
ویژه پدید آید، اما به سختی می  توان از آن به منزلۀ مدل عمومی انسان نوین نام 
برد. آنچه شخص در 25 سالگی یا 35 سالگی می  آموزد، همانی نیست که در 
یک یا دو سالگی آموخته است. در بهترین حالت، ما ایرانی هستیم با عاریت  هایی 
بیش  وکم از فرهنگ غربی. شایگان خود از کودکی در میان فرهنگ  ها و زبان  های 
ایرانی غرب  گرا،  نهایت یک  در  و  است  بوده  نوسان  در  ایرانی  و  ترکی  گرجی، 
غرب  پسند و غرب  شناس است. البته دانستن زبان روسی و تسلط او بر زبان فرانسه 
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را نیز باید به این همه اضافه کنیم. زبان  ها و فرهنگ  های دیگر به ما و فرهنگ ما 
اضافه می  شوند، حال آنکه ما با زبان  های پدر و مادرانمان زاده می  شویم. همین 
امر نیز شایگان را واداشت که هندشناس و شرق  شناس شود، سنت را در برابر 
مدرنیته بگذارد و آن را بازخوانی کند. به نظر من، شایگان را در نهایت باید یک 

ایرانی شرقی سنت  گرای مدرن خواند.

3. ناممکنی “نگاه بر خود”

شایگان در افسون  زدگی جدید می  نویسد: “مهاجر سیار نگاه مضاعف دارد. این 
نگاه او را نسبت به سنت و جهش  های فرهنگی در فاصله نگه می  دارد،” یعنی از 
مدرنیته و سنت فاصله دارد یا می  تواند این فاصله را ایجاد کند. پرسش این است 
که ما چگونه می  توانیم فقط از طریق خودمان نسبت به خودمان آگاه شویم؟ 
یعنی چگونه بدون “دیگری” از خود آگاه می  شویم. این نیز فرضیه  ای ناممکن 
است، زیرا برای شناخت خود به دیگری نیاز است. روشن  تر بگویم: شایگان بر آن 
است که ما )مهاجر سیار( می  توانیم هم از سنت و هم از مدرنیته فاصله بگیریم، 
یعنی می  توانیم با اتکای به خودمان بر خودمان نگاهی انداخته، خودمان را ببینیم 
و بدون دیگری خود را از طریق خود بشناسیم. این نظر توهم ناب است. شاید 
این تصور در اوهام و توهمات عرفای بزرگ موجود باشد یا بتوان آن را در سنت 
ادبیات جهانی میان  فرهنگی–همچنان که شایگان به آن اشاره دارد–دید، اما نه 
راهگشای اجتماعی است و نه می  توان در آن از مدل انسان نوین چندفرهنگی 

سراغ گرفت. 

او  به  استقالل سوژه  واری  برای ساختن شخصیت مهاجر سیار چنان  شایگان 
می  دهد که گویی دیگر نیازمند “دیگری” نیست. اما نفی تام و تمام دیگری، که 
در برخی گرایشات فلسفی پسامدرن در غرب مشاهده می  شود، اعتبار متزلزلی 
دارد. درست است که سوژۀ کالسیک دکارتی از طریق تقابل و رابطه با دیگری 
)ابژه( معنا می  یابد و نفی سوژه نفی دیگری است، لیکن شایگان در کتابش، 
به سوژۀ خود، یعنی مهاجر سیار، چنان جایگاه قدرتی داده است که در عین 
آنکه شبیه سوژۀ دکارتی حضور می  یابد، یعنی انتخاب  کننده و تصمیم  گیرنده 
و عمل  کننده است، در عین حال شبیه سوژۀ  پسادکارتی عمل کرده و نافی 
ابژه است. به عبارت دیگر، مهاجر سیار به سوژۀ عمل  کننده  ای بدون ابژه بدل 
دست  از  را  خود  موضوعیت  سوژه   این  که  معناست  بدین  امر  این  می  شود. 
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باید  می  دهد، زیرا قدرت دارد ولی آن را اعمال نمی  کند. می  دانیم که قدرت 
اعمال شود تا همچون قدرت بنماید. قدرت باید بر روی کسی یا چیزی )ابژه( 
اعمال شود. روشن  تر آنکه اگر بپذیریم مهاجر سیار قدرت انتخاب و عمل دارد، 

اما بی  نیاز از دیگری است، قدرتش بی  معنا می  شود. 

یک نقصان متدولوژیک

به همین علت است که تصویر شایگان از مهاجر سیار مملو از ناروشنی است. 
پرسش سوم این است که باالخره آیا مهاجر سیار نمود یک انسان واقعی است 
یا خیالی؟ پاسخ را نمی  توان به راحتی در افسون  زدگی جدید یافت. از یک سو، 
شایگان برای مهاجر سیار خصوصیات فراانسانی برجسته  ای قائل شده است که 
وجودش از هرگونه واقعیت انسانی خارج می  شود و از سوی دیگر، نویسنده آن  قدر 
به این انسان ویژگی  های عینی می  دهد که خواننده متمایل می  شود او را همچون 
واقعیتی تام و تمام در زندگی روزمره بپذیرد. اما اگر این انسان واقعی است، چرا 
نویسنده برای ترسیم این مدل انسانی به ادبیات رجوع می  کند؟ او پس از مقایسۀ 
انسان   جهش  یافته با انسان مهاجر، برای ترسیم دقیق  تر انسان مهاجر ناگهان از 
ادبیات می  گوید و مدعی می  شود که نمونۀ این انسان را در ادبیات می  توان دید.16 
این جهش ناگهانی به ادبیات در سخن او ناهماهنگی پدید آورده است. شاید هم 
به این دلیل به ادبیات رجوع می  کند که خود واقف است طرح او برای زندگی 
واقعی طرحی ذهنی و ناممکن است. تا آنجا که فهمیده  ایم، مهاجر سیار–هرکس 
باشد–عالم یا عارفی تام و تمام نیست و مهم  تر اینکه، نمی  توان روش او را به 

دیگران، یعنی آنانی که آگاهی کامل ندارند، تعمیم داد.    

جهش به ادبیات از نگاه متدولوژیک نیز غیرقابل توجیه است، زیرا متن کتاب 
به گفتۀ  است. در حالی که  انسان مهاجر  و  انسان جهش  یافته  مقایسۀ  دربارۀ 
شایگان، انسان جهش  یافته روحیۀ غالب مردمان هول  زده و سطحی  نگر را تشکیل 
این صورت،  در  و هنر دید.  ادبیات  در  فقط  را  آن  آلترناتیو  نمی  توان  می  دهد، 
مقایسۀ مذکور از چارچوب روش مقایسه  ای متعارف خارج و از معنا تهی می  شود. 

به عبارت روشن  تر، مهاجر سیار چنان کامل و به عبارتی غیرحقیقی است که 
در قالب مقایسه نمی  گنجد. او دیگر متعلق به این جهان واقعی با معیار عادی 

16شایگان، افسون  زدگی جدید، 220-219.
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و معمول انسانی نیست، بلکه متعلق به جهان داستانی، افسانه  ای و خیال است 
و چون چهرۀ واقعی و انسانی ندارد، ویژگی  هایش با انسان زمینی مقایسه  ناپذیر 
است. به عبارت دیگر، نمی  توان یک شهروند این  جهانی را ناگهان با یک شخصیت 
که  جایی  غیرواقعی،  تصاویر  از  مملو  رمان  هایی  قهرمان  یا  ادبی  داستان  های 
نویسنده می  تواند با یک چرخش قلم در روند داستان دست  اندازی کند، مقایسه 
کرد. مهم  تر از همه، نمی  توان برای اصالح کار آن شهروند از افسانه و اوهام وام 

گرفت، بلکه باید از واقعیت  های همین جهان کمک خواست. 

بنابراین، در منظر داریوش شایگان، مهاجر سیار همچون ناممکن پدیده  ای زیبا 
و دلپسند، لیکن غیرقابل قیاس با انسان جهش  یافته است. یکی در دنیای شعر 
یکی  واقعی؛  زندگی  پُرتشنج  بطن  در  متولد می  شود، دیگری  ادبیات  و  و هنر 
در ذهن فیلسوفی خوش  قلم ترسیم می  گردد، دیگری در تقاطع سخت هزارراه 

زندگی زمینی.

خاتمه

آثار داریوش شایگان انبوهی از مؤلفه  های نظری و پیشنهادهای اندیشمندانه 
در بردارد که هر بار خواننده را به شگفتی فرو می  برد. در این مختصر، فقط دو 
مفهوم مهاجر سیار و انسان جهش  یافته را از افسون  زدگی جدید مطالعه کردیم. 
تنوع افکار شایگان، به  رغم همۀ کمبودها، همواره میدان را برای تعمق بیشتر 
باز می  گذارد. شایگان میراثی ماندگار بر جای گذاشت که بیش از همه برای 

نسل امروز جاودانه خواهد بود و آن فکر کردن است. 


