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دیدار با فرشته: نگاهی به اندیشه  های عرفانی 
داریوش شایگان 

حمید صاحب  جمعی
استاد پزشکی کالج پزشکی دانشگاه سین  سناتی

پیشگفتار
درون  مایۀ این نوشته یافتن پاسخی منطقی به یک پرسش است: آیا در دوران معاصر، 
گرایش عرفانی با بینش فلسفی سازگار است؟ به عبارتی، برچسب “فیلسوف عارف” 
در حکم ناسازه  گویی  )paradox( نیست؟ به قصد برقراری متن تاریخی-فرهنگی 
شایسته  ای برای پاسخ  گویی به این پرسش، در آغاز اشارۀ کوتاهی به دو دوران و به دو 

گونه جهان  بینی سودمند خواهد بود.

دوران پیشامدرن اشاره به گسترۀ زمانی  ای است که از عصر پیشاتاریخ تا پایان قرن 
پانزدهم میالدی را در بر می  گیرد. اما اگر دوران باستان، حدود سه هزار سال پیش 

Hamid Sahebjami, “An Angelic Encounter: A Review of Daryoush Shaygan’s Esoteric 
Reflections,” Iran Namag, Volume 2, Number 2 (Summer 2019), 45-90.

حمید صاحب  جمعی >Hamid Sahebjami <hsahebjami@fuse.net )دانش  آموختۀ فوق  تخصص 
دانشگاه  پزشکی  کالج  علمی  هیئت  به   19۷3 در   )19۷3 واشنگتن،  جورج  دانشگاه  پزشکی 
سین  سناتی پیوست و تاکنون به تدریس و فعالیت  های پزشکی، علمی و اداری در این دانشگاه ادامه 
داده است. در 19۸۷ به مقام استادی رسید و در ۲۰۰۲ استاد ممتاز شناخته شد. بیش از 5۰ مقاله 
در حوزه  های پزشکی و فیزیولوژی از او به چاپ رسیده است. او همچنین در زمینه  های زبان، فلسفه 
و نقد ادبی به پژوهش پرداخته و آثاری در این حوزه  ها منتشر ساخته است که از آن جمله  اند وداع 
با تجدد: فراز و فروپاشی جهان  بینی مدرنیته، خانۀ هستی: زبان، اندیشه و خرد و عشق در گلستان: 

ساخت  شکنی رویکرد سعدی با مفهوم عشق.
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از میالد مسیح تا پایان امپراتوری رم، را به سبب ویژگی  های تاریخی از این گسترۀ 
زمانی حذف کنیم، پیشامدرن اشاره به دورانی خواهد بود که از سال  های آغازین 
مسیحیت تا عصر زایش رنسانس در قرن شانزدهم میالدی ادامه داشت. بدین 
ترتیب، می  بینیم که بخش بزرگی از دوران پیشامدرن هم زمان با قرون وسطا )در 
حدود قرن  های پنجم تا پانزدهم میالدی( بود؛ روزگاران تاریک و شومی که چونان 
نمونۀ تاریخی فروپاشی و نقض اصول بنیادین حقوق انسانی از آن یاد می  شود. 
وجه تمایز این دوران چیرگی قاطع و بی  رقیب دو دین بزرگ ابراهیمی تک  خدایی/

توحیدی )monotheistic( در همۀ ابعاد حیات شخصی و جمعی در جوامع انسانی 
بود: مسیحیت و اسالم؛ نخستین دین ابراهیمی، یهودیت، در گسترۀ تاریخ هرگز 
همانند مسیحیت و اسالم به صورت قدرت جهانی حاکم بر توده  های عظیم انسانی 

تحقق پیدا نکرد. 

در توصیف ویژگی های تاریخی و فرهنگی دوران پیشامدرن بسیار گفته  اند. آنچه 
به نظر من به فراگیرترین و شایسته  ترین نحو نشان  دهندۀ ویژگی  های این دوران 
است هم  آمیزی عنان  گسیختۀ سه قلمرو بزرگ فرهنگ انسانی و نبود وجوه تمایز و 
تشخص مابین آنهاست: قلمروهای دین )معنویت، عرفان(، علم )واقعیت  های عینی-

تجربی(، و هنر )زیبایی  شناسی، ذوقیات شخصی(. باید افزود که ادبیات-شعر نیز 
بی  شک به قلمرو هنر-ذوقیات شخصی وابسته است. در این میان، جایگاه فلسفه، این 
قلمرو مهم فرهنگ انسانی، آن  گونه که باید مشخص نیست زیرا در عین حال که هر 
سه قلمرو اصلی را شامل می  شود، از آنها برمی  گذرد. سروکار فلسفه با معنویات )قلمرو 
دین(، با اندیشۀ منطقی و تحلیلی )قلمرو علم(، و با مقوالت زیبایی  شناختی )قلمرو 
هنر( است. از اینها گذشته، چون بیان فلسفی صرفاً در قالب زبان شکل می  گیرد، 

پیوندی بنیادین با ادبیات دارد. 

سبب نبود هرگونه وجه تمایز مابین قلمروهای فرهنگی در دوران پیشامدرن سروری 
و چیرگی مطلق قلمرو دین -   معنویات بر قلمروهای دیگر در جوامع توحیدی بود که 
دامنۀ بالندگی، خودمختاری، و پیشرفت آنها را سخت سرکوب می  کرد. به نمونه  های 
بسیاری از این  گونه هم  آمیختگی ارزش  ها و نتایج زیانبار ناشی از آنها در قرون وسطا 
می  توان اشاره کرد. به چند نمونه به اختصار بسنده می  کنم. بر اساس آموزه  ها و 
احکام دینی، همۀ پدیده  ها در جهان فیزیکی و همۀ معرفت  ها از پیش در “کتاب 
طبیعت” ثبت شده بودند. رسالت اهل علم صرفاً رده  بندی آنها بود. بسیاری از اهل 
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علم در دوران پیشامدرن به حقانیت دین ایمان راسخ داشتند و صادقانه می  پنداشتند 
که نقش آنان کشف و شناخت قوانین الهی و پرده  برداری از اسرار ازلی است. علم 
در آن دوران وسیله و ابزاری بود در خدمت تأیید و ترویج مشروعیت حکم  ها  و 
آموزه  های دینی. اما در جو حاکم آن زمان، به دانشمند بزرگی برمی  خوریم چون 
گالیله )Galileo Galilei, 1564-1642(، یکی از بنیادگذاران علم مدرن که به  رغم 
بازداشت از پویش علمی به حکم پاپ اوربان هشتم )Urban VIII( و هراس از نگرش 
به آسمان  ها از خالل تلسکوپ و بحث وبررسی دستیافت  هایش با همکاران، توانست 
به هر طریق به ادامۀ پژوهش  های علمی  اش بپردازد و نتایج حاصله را برای نسل های 
آینده ثبت کند. بر اساس حکم کتاب مقدس، کرۀ زمین مرکز کاینات به شمار 
می  آمد، خورشید گرد زمین می  چرخید، و بحث در این زمینه  ها خاتمه یافته تلقی 
می  شد. هرگونه انحراف از این حکم  ها به جرم کفر و الحاد مستوجب به بند درآمدن 
 )Michelangelo, 1475-1564( و چه بسا مرگ بود. هنرمند نابغه  ای چون میکل  آنژ
در پی  جویی بیان هنری و تمایالت ذوقی مدام با پاپ جولیوس دوم )Julius II( در 

ستیز و کشمکش بود. و نمونه  های بسیار دیگر. 

در مورد قلمرو فلسفه، که درون  مایۀ اصلی این نوشته است، می  توان گفت در دوران 
پیشامدرن، چه در عالم مسیحیت و چه در دنیای اسالم، فلسفه و علم کالم-عرفان 
آن  چنان در هم تافته و تفکیک  ناپذیر بودند که شناخت وجوه تمایز مابین آنها میسر 
St. Augustine, 354-( نیست. در عالم مسیحیت از بزرگانی چون آگوستین قدیس

430( و آکویناس قدیس )St. Aquinas, 1225-1274( می  توان نام برد. در فرهنگ 
ایرانی -اسالمی اندیشمندانی چون بوعلی سینا، غزالی، سهروردی و بسیاری دیگر در 
قالب نثر و شاعرانی مانند مولوی، عطار، حافظ  و دیگران در قالب شعر اندیشه  های 
دینی-عرفانی را در زبانی بس زیبا و ژرف بیان می  کردند. بخش بزرگی از میراث 
عظیم شعر فارسی شامل آثار جاودان این بزرگان است. اما نباید از یاد برد که این 
بزرگان همه در دوران پیشامدرن می  زیستند و اندیشه  ها و جوشش  های خالقۀ آنها 
ناگزیر در متن جهان  بینی و روح غالب زمانۀ )Zeitgeist( آن دوران شکل گرفته بود، 
چنان  که تأمل در شناخت وجوه تمایز مابین گرایش  های دینی - عرفانی از یک  سو و 
اندیشه  های فلسفی و تمایالت زیبایی  شناختی آنان از سوی دیگر امکان  پذیر نیست. 
همۀ این بزرگان در وهلۀ اول پایبند ایمان دینی راسخ و پیروی بی  چون  و  چرا از 
آموزه  ها و احکام دینی بودند که از جانب خداوندگار و از زبان پیامبران در کتاب  های 
مقدس ثبت شده بود. گفته  های نقدآمیز و بحث  انگیز آنان نیزــ “می ده که شیخ و 
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حافظ و قاضی و محتسب / چون نیک بنگری همه تزویر می  کنند،” “در میخانه 
ببستند خدایا مپسند / که در خانۀ تزویر و ریا بگشایند” و نمونه  های بی  شمار 
دیگرــ   همه معطوف به آپاراتچیک  های )apparatchiks( مذهبی بود، به عبارتی 
کارمندان دون  پایۀ نظام دینی، نه پیشوایان دینی زمانۀ خود. عذر موجه آنها در 
کاربرد هر از گاه زبان تحریک  آمیز و بحث  انگیز نیز این بود که در زبان رمزی و مبهم 
و استعاره  ای عرفان باید در جستجوی معانی نمادین واژه  ها بود و نه صورت ظاهری 
آنها. به فرض، غرض از عشق و معشوق و کامجویی و مانند اینها عروج به تارک نردبان 
ـ   در ادامۀ سخن بنیاد این  آگاهی و پیوند با حقیقت مطلق است، نه عشق زمینی ـ
توجیه  ها به تفصیل بررسی خواهند شد. بگذریم که تمایل برخی از این بزرگان به 
کامجویی  های زمینی، چه با خوبرویان مؤنث و چه با جوانان خوش   صورت و قامت، 
در آثار آنها ثبت است. همچنین، صحبت از می و شراب اشاره به بادۀ ازلی است، نه 
ـ   یعنی چه؟ کدام باده، کدام ازل؟ البته هواداران خشک  اندیش عرفان  به باده گساری ـ
تعریف  های چندی از این واژه  ها و اصطالحات در آستین آماده دارند، غافل از اینکه 
توصیف  ها و توجیه  های به ظاهر عالمانۀ آنها صرفاً بازتاب پیش  فرض  های آنان است، 
نه تعریف آنچه در واقع وجود دارد. به عبارت دیگر، اینان با تعریف “تعریف” بیگانه  اند. 

در این زمینه باز خواهم گفت. 

آنچه در تأیید درون  مایۀ این نوشته گفتنی است اینکه اگر نمونه  های نفوذ چیرۀ 
قرون وسطای  انسان در  بروزات هنری  و  قلمرو ذوقیات شخصی  بر  قلمرو دین 
اروپا را در تابلوها و تندیس  های این دوران می  توان مشاهده کرد، چون در متن 
جهان  بینی اسالمی هنرهای نمایشی و تجسمی اگر مکروه و گناه  آلود نباشند ناپسند 
و ناصواب به شمار می  آیند، و از این رو هیچ نشانه  ای از این  گونه هنرها را در فرهنگ 
ایرانی -    اسالمی نمی  توان یافت، یگانه وسیلۀ بیان تمایالت و ذوقیات زیبایی  شناختی 
در آن دوران زبان شعر بود. بدین قرار، شاهد زنده بر هم  آمیزی قلمرو دین - عرفان 
با هنر-   ادبیات میراث شعر عرفانی در فرهنگ ایرانی -  اسالمی است. در واقع، یکی از 
استادان ادبیات فارسی -عربی که از صاحب  نظران بنام در زمینۀ ادبیات عرفانی است، 
عرفان را این  گونه تعریف می  کند: “عرفان چیزی نیست جز نگاه جمال  شناسانه و 

 هنری به الهیات.”1 

1محمدرضا شفیعی کدکنی، زبان شعر در نثر صوفیه: درآمدی به سبک  شناسی نگاه عرفانی )تهران: سخن، 

.19 ،)139۲
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دوران مدرن اشاره به گستره  ای تاریخی است که از آغاز رنسانس تا نیمۀ دوم قرن 
بیستم ادامه داشت. از آن پس تا زمان حال، جهان  بینی پسامدرن رونق و رواج پیدا 
کرده است. به نحوی گذرا اما با تأکید باید یادآور شوم که مکتب پسامدرن هرگز به 
معنی نفی و وازنش مدرنیته نیست، آن را باید نقد و تعدیلی سازنده در زمینۀ برخی 
جنبه  های جهان  بینی مدرنیته به شمار آورد. اصول بنیادین مدرنیته همچنان برقرار 

و استوارند.

گوناگون  به صورت  های  را   ،)intellectual rebirth( نوزایش  عبارتی  به  رنسانس، 
تعریف و توصیف کرده  اند. آنچه به نظر این نویسنده به اختصار، اما به بهترین وجه، 
معرف نقش اصلی رنسانس در ساخت تمدن انسانی است، اهمیت این جنبش در 
الوهیت )anthropomorphization of the Divine( بود که به  انسان  گونه کردن 
نوبۀ خود رهایی شیوه  های بیان و بازنمود فردی از قید و بند کلیسا را موجب شد. 
نمونه  های آزادی بیان هنری در این دوران را از جمله در نقاشی  های موزۀ اوفیتزی 
)Uffizi( و شاهکارهای پیکرتراشی میکل  آنژ با نام Pieta در هنرکدۀ شهر فلورانس 
انقالب علمی -   صنعتی، و  می  توان دید.۲ رنسانس بشارت  دهندۀ عصر روشنگری، 
Max Webber, 1864-( جنبش مدرنیته بود. به گفتۀ اندیشمندان بزرگ معاصر، وبر

1920( و هابرماس )Jurgen Habermas, b.1929(، شأن و اعتبار مدرنیته در تفکیک 
سه قلمرو بزرگ فرهنگی )دین، علم، هنر( بود که به “من” اجازه داد به جای توسل 
به سازوکارهای اسطوره  ای -   دینِی “ما،” پیروی از شیوه  های سنتِی ترکیب و تصنیف و 
هراس از ُجرم الحاد، برحسب ذوق و سلیقۀ شخصی در جستجوی کشف و شناخت 
حقیقت و بیان و بازنمود تمایالتش باشد. غرض از اشاره  های یادشده بحث جامع 
دربارۀ دوران پیشامدرن و مدرن نبود، بلکه فقط به نیت معرفی پیش  زمینه  هایی بود 

که در متن آنها بتوان درون  مایۀ گفتمان  ها در این نوشته را گسترش داد. 

فلسفه و عرفان
در آغاز این نوشته یاد شد که درون  مایۀ آن طرح مسئلۀ امکان سازگاری مابین 

۲تندیس حضرت مریم است که پیکر رنج  دیدۀ عیسی مسیح را در دامان گرفته است. در دکترین مسیحیت، 
مسیح )پسر( تجسم یکی از صورت  های سه  گانۀ ذات الوهیت )Godhead( است: پدر، پسر، و روح  القدس )در 
مفهوم تثلیث(. در قیاس با حضور چیره و خوفناک الوهیت در آثار هنری قرون وسطایی، بازنمود مسیح به 
صورت انسانی آسیب  دیده و درمانده که به دامان مادر پناه برده است، از جمله نمادهای انسان  گونه کردن 

الوهیت در جهان  بینی رنسانس است.
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فلسفی و تمایالت عرفانی است، اینکه آیا شیوۀ نگرش فلسفی که بر اساس تعریف بر 
بنیاد اندیشۀ منطقی -تحلیلی بیرون از محدودۀ حکم  ها و جزم  ها استوار است، ممکن 
است هیچ  گونه پیوندی با گرایش  های عرفانی دینی -سنتی -اسطوره ای داشته باشد که 
صرفاً از طریق ایمان پذیرفتنی  اند؟ باید تأکید کرد که در طرح این پرسش روی سخن 
با دوران پیشامدرن-  قرون وسطا نیست. در پیش گفته شد در آن دوران، قلمرو فلسفه 
از قلمرو دین -   عرفان تفکیک  ناپذیر بود. در پاسخ  گویی به پرسش یادشده روی سخن 
با فیلسوفان در دوران معاصر است ــ   عصر سنت  گریزی و اسطوره  زدایی از اندیشه  های 
جادویی و توهم  زا، شکوفایی علم، رازگشایی از اسرار کاینات  و از ساختار شگفت  آور 
مغز-   ذهن آدمی. آیا در چنین دورانی نظریه  پردازی  های رمانتیک و نوستالژیک بر 
محور بازگشت به تخیالت توهم  زای قرون وسطایی به منزلۀ پادزهری بر احساس 
بیگانگی و بی  خویشتنی انسان  ها که خود ناشی از تالش بی  امان آنها برای سازگاری با 

شتاب تصاعدی علم و فناوری است، رواست؟ 

پرسش یادشده پس از آشنایی با برخی اندیشه  های عرفانی فیلسوف ایرانی -   فرانسوی، 
داریوش شایگان، در ذهنم طرح بست. پیش از ادامۀ بررسی  ها باید توضیح بدهم 
اولین  بارــ   در  ـ   تا آنجا که می  دانم، برای  اطالق صفت ترکیبی “ایرانی -فرانسوی”ـ
معرفی شایگان به این دلیل آشکار است که اکثریت قریب به اتفاق آثار نوشتاری او 
به زبان فرانسوی است. چون زبان و اندیشه تفکیک  ناپذیر و در واقع یکی و همان  اند، 
و چون زبان -   اندیشه از عناصر و عوامل بنیادین در ساخت فرهنگ انسانی به شمار 
اندیشه  های  بازنمود  و  بیان  به قصد  فرانسوی  زبان  قالب  برگزینش  می  آید، پس 
شایگان به این معنی است که ساختار نظام ذهنی او می  بایست در متن فرهنگ 
فرانسوی -اروپایی شکل گرفته باشد. شک نیست که در حاشیۀ این متن، ذهنیتش از 
فرهنگ ایرانی-   اسالمی نیز متاثر بوده است. گرایش  های شوونیستی به کنار، این  گونه 

استدالل نباید موجبی برای بحث و جدل باشد.

به سبب محدودیت  های نوشتاری، اشاره  های من محدود به منتخباتی از آثار او در 
آمیزش افق  ها است.3 در بخشی از این کتاب تحت عنوان، “دربارۀ هانری ُکربَن 
و فعلیت اندیشۀ او،” با زبانی بس شیوا و شاعرانه و در آمیزه  ای از عوالم خلسه و 
التهاب، شایگان چنان در ستایش تفکرات عرفانی استادش هانری کربن و عارفان 

3داریوش شایگان، آمیزش افق  ها: منتخباتی از آثار داریوش شایگان، گزینش و تدوین محمدمنصور هاشمی 

)تهران: فرزان روز، 13۸9(.
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بزرگ ایرانی - اسالمی قرون وسطایی داد سخن می  دهد که مشکل می  توان تمایالت 
عرفانی شخصی او را از بیان صرف اندیشه  های شخصیت  های مورد عالقه  اش جدا 
انگاشت.4 به نظر من، گویی نقل قول از آنان بهانه  ای است به قصد بیان و بازنمود 
اندیشه  های نوستالژیک و افسون  زدۀ  خود شایگان در ستایش مفاهیم عرفانی قرون 
وسطایی و تالش بی  حاصل، سست  پایه، وحتی می  توان گفت زیانبار او در هم  آمیزی 
آنها با جهان  بینی مدرنیته. به عبارت دیگر، برخی گفتمان  ها در این بخش را می  توان 
نمایندۀ تالش نا  خودآگاه شایگان در بیان تمایالت عرفانی خود او از زبان دیگران به 

شمار آورد؛ آنچه روان  شناسان فرافکنی )projection( می  خوانند. 

در آمیزش افق  ها، شایگان به واژه  ها و اصطالحات و مفاهیمی اشاره می  کند که حداقل 
برای من حامل معنایی تعریف  پذیر نیستند: طوفان  های جوشندۀ روح، سیالب  های 
خروشندۀ جان، عالَم ملکوت، عقل کل، انسان کامل، فرشتۀ اشراق، ساحت قطبی 
جان، نفوس ملکی، انسان نوری، جهان میانجی مثالین و بسیاری دیگر. اول اینکه 
در هیچ اثری از شایگان نخوانده  ام که بر اساس فهم خود، تعریفی از “روح و جان” 
که مفاهیم اساسی در تفکرات دینی-عرفانی  اند به دست بدهد؛ اصطالحات نامأنوس 
دیگر را نادیده می  گیریم. گویی به تصور او، همگان با این مفاهیم آشنایند و نیازی 
به توضیح نیست؛ تصوری به کلی باطل. همین  قدر باید بگویم که علی  رغم ادعاهای 
قاطع و راسخ، نه فقط او و استادش کربن، که بوعلی سینا و سهروردی و مولوی و 
مالصدرا نیز هرگز نخواهند توانست تعریف منطقی و قابل پذیرشی از این  گونه مفاهیم 
عرضه کنند، به این دلیل بدیهی که تعریف این مدعیان صرفاً و منحصراً نمایندۀ 
پیش  انگاشت  ها، پیش  دریافت  ها، و پیش  داوری های آنهاست و بس که در قالب تعریفی 
مناسِب حال ساخت و پرداخت شده  اند. به عبارت دیگر، تعریف آنها چیزی نیست 
مگر قبایی آماده و مناسب برای پیکر ذهنیت توهمی از  پیش  شکل  گرفتۀ آنان. چگونه 
می  توان اُبژه یا هویت تجربه  ناپذیری را تعریف کرد که هیچ  گونه نشانۀ قابل اعتماد 
تعریف  پذیری از آن هرگز در دست نبوده و نخواهد بود و مطلقاً ساخته و پرداختۀ 
توهمات و تخیالت ذهن آدمی است؟ پافشاری مدعیان در صدق تعریف  ها ناشی از 
مراتب جهل آنان در زمینۀ تعریف “تعریف” است. به اختصار، “تعریف” یعنی شرح 
دقیق و کامل ماهیت و کیفیت اُبژه یا پدیده  ای آن  گونه که در واقع “هست،” یعنی 
تجربه می  شود، نه آن  گونه که در تصورات و توهمات ذهنی “باید باشد.” مدعیان 
اعتراض خواهند کرد که اما برای حالت  های ذهنی بسیاری مانند عشق و خشم 

4شایگان، آمیزش افق  ها، 333-۲93.
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و حسادت و عطوفت و مانند اینها تعریف  های پذیرفته  شده  ای وجود دارد. این  گونه 
دلیل  تراشی  های غلط  انداز و سفسطه  آمیز یا نشان  دهندۀ جهل است یا ناشی از تجاهل. 
حالت  های ذهنی یادشده را ما انسان  ها مدام تجربه می  کنیم. در واقع، شخصیت و 
فردیت آدمی در حوزۀ تظاهرات این تجربه  ها شکل می  گیرد. کیست  که عشق و 
خشم و حسادت و عطوفت و . . . را تجربه نکرده باشد؟ بگذریم که تعریف  های دقیق 
و همه  پسندی برای این حالت  های ذهنی وجود ندارند. اما چه کسی مدعی است 
که روح و جان و فرشته و عالم ملکوت را تجربه کرده است؟ از تعبیرات رؤیایی و 
جادویی جن  و  پری  وار می  گذریم، آنهایی که مدعی تجربۀ روح و جان  اند و بر حقانیت 
تجربه  های خود پافشاری می  کنند یا دچار نوعی روان  پریشی  اند )psychosis( یا تحت 
تأثیر داروهای توهم  زا )psychedelic(. در خصوص شمار اندکی مرشد و موالی عارف 
که طی قرون مدعی کسب این  گونه تجربه  ها بوده  اند، هیچ سازوکاری که بر اساس آن 
بتوان ادعای آنها را اثبات کرد فرادست نیست، زیرا برخالف حالت  های ذهنی دیگری 
که یاد شد، تجربۀ روح و جان و فرشته و نفوس ملکی و عالَم ملکوت و . . . در دیگری 
تکرارپذیر نیست، چه رسد به اثبات. اینها را صرفاً از طریق ایمان کور می توان پذیرفت. 

در این مقطع، برقراری بنیادی در حد امکان منطقی برای توجیه مفاهیم روح و 
جان که نقشی اساسی در بیان اندیشه  های عرفانی دارند، ضروری به نظر می رسد. 
نخست از دیدگاه دینی- عرفانی و سپس با تکیه بر بینش علمی -تحلیلی به گسترش 
دامنۀ بحث در این زمینه  ها می پردازم. در آغاز، اشارۀ کوتاهی به تعریف  های سنتی و 
رایج “روح،” آن  گونه که در فرهنگ  واژه  های معتبر غربی و در دانشنامه  ها آمده است، 
سودمند خواهد بود. در متن آموزه  ها و باورداشت  ها در سه دین بزرگ توحیدی 
ـ   برحسب تقدم تاریخی: یهودیت، مسیحیت، و اسالم ــ روح اشاره به عنصر  ابراهیمی ـ
معنوی و انرژی متعالی نامادی و المکان و الزمانی است که به نحوی ناپایدار با تن 
آدمی همبسته است. به عبارتی، روح ماهیت معنوی نامیرا و جاودانه  ای در پیوند 
انسان با الوهیت است که پس از مرگ تن از آن جدا می  شود. به باور برخی مؤمنان، 
در روز رستاخیز یا قیامت، به قصد برقراری پیوند دوباره با ذات الوهیت روح بار دگر 
در تن دمیده می شود. در دانشنامۀ کاتولیک آمده است که در لحظۀ دمیدن در 
جنین، روح به وسیلۀ خداوند آفریده می  شود، نه اینکه ذخایری از روح در اختیار او 
قرار داشته باشد که تا زمان دمیدن در جنین به تن خاصی تعلق نداشته باشند.5 به 
عبارت دیگر، پیش از شکل  گیری جنین روح خاص آن جنین هنوز آفریده نیست. 

5New Catholic Encyclopaedia (New York: McGraw Hill, 1967), 460.
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می  بینیم نظریۀ دینی - عرفانی در این زمینه بر اساس باورداشت به جدایی جسم و 
روح است؛ همان نظریۀ دوگانگی )ثنویت( دکارتی )Cartesian duality(. بر اساس 
این بینش، تن آدمی در واقع به منزلۀ ظرف یا میزبان یا حتی زندانی برای روح است 
که رهایی از آن از طریق تعالی معنوی، یعنی مرگ تن، ممکن خواهد بود. جایگاه روح 
مغز-ذهن یا اندام دیگری در قالب تن آدمی نیست. روح المکان است، یعنی در فضا 
جای ندارد. پس روح نه عنصری فیزیکی که عنصری اثیری و ظریف و مبهم است، 
همانند عناصری که خاستگاه اندیشه  ها و رؤیاهای آدمی  اند. الزم به تأکید نیست 
که هیچ یک از جنبه  های یادشده در تعریف روح را به معنای ویژۀ کلمه “تعریف” 
نمی  توان به شمار آورد، زیرا همه صرفاً شرح پیش  انگاشت  های تخیلی و توهمات 
اثبات  ناپذیر و تجربه  نا  پذیر مدعیان  اند. از این گذشته، برخی از این اشاره  ها در تعریف 
روح خردستیز و برخالف عقل سلیم  اند. اگر روح نامادی و المکان است، چگونه آن 
را “عنصر” می  توان نامید؟ و اگر روح الزمان است، یعنی فراسوی رابطۀ پیش و پس 
وجود دارد، ادعای وجود آن پیش از تولد و پس از مرگ را چگونه می  توان توجیه 
کرد؟ مسئلۀ جاودانگی روح پس از مرگ تن نیز با باورداشت به معاد ناسازگار است، 
زیرا در صورت اعتقاد به آخر زمان، سخن از هرگونه جاودانگی متناقض خواهد بود. 

در دین  های توحیدی، روح به معانی مختلف به کار برده می شود، از آن جمله   است 
“نََفس” )breath(، همان نََفسی که آفریدگار جهان هستی در لحظۀ آفرینش در آدم 
دمید. همچنین، روح “نْفس” )self( نیزخوانده می  شود و صاحب ویژگی  هایی است 
که ما امروز به “ذهن” نسبت می  دهیم. معنی دیگر روح “نیروی حیاتی” است، نیرویی 
که به تن مادی-فیزیکی حیات می  بخشد. باز هم می  بینیم که این نظریه  پردازی  ها 
تخیالت و توهماتی بیش نیستند. صرفاً و قطعاً از طریق ایمان به آموزه  ها و جزم  های 
دینی-عرفانی می  توان این  گونه توجیهات را جدی گرفت. در حقیقت، یگانه قالب 
شایسته برای بیان این  گونه اندیشه  های استعاره  ای و تمثیلی و نمادین زبان شعر 
است که گنجینۀ بی  همتای آن در قلمرو زبان شاعران عارف فارسی  زبان ثبت است. 
نثر پیچیده، منطقی، و تحلیلی فلسفی که در قالب آن استراتژی پیشرفت فرهنگ 
و تمدن انسانی به سوی افق  های آینده طرح  ریزی می  شود نه فقط برای این  گونه 
بحث  های نوستالژیک و رمانتیک مناسب نیست که در واقع به منزلۀ اتالف ذخایر 

ذهنی آدمی است. 

در متن درون  مایۀ این نوشته باید یادآوری کنم که واژۀ psyche که از اواخر قرن 
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نوزدهم به بعد “روان” شناخته می  شود، پیش از آن به معنی“روح” نیز به کار برده 
می  شد. در متون قدیم، روح و روان هم معنای psyche بودند. اما در دوران معاصر 
هم  جای  گزینی این دو واژه روا نیست، زیرا در این دوران “روان” و عناصر ترکیب  دهندۀ 
آن به دقت تعریف شده  اند و دو علم تجربی روان  شناسی و روان  پزشکی در این زمینه 
به بررسی و پژوهش می  پردازند. تا آنجا که من آگاهم علومی با نام روح  شناسی و 
روح  پزشکی وجود ندارند؛ این قلمرو اندیشه صرفاً از طریق ایمان پذیرفتنی است. 
غرض از این توجیهات اشاره به این بود که در آمیزش افق  ها روح و روان در برخی 

موارد به اشتباه هم  معنای psyche ترجمه شده  اند.

هستۀ بنیادین سنت  های دینی - عرفانی در غالب فرهنگ  ها در شرق و غرب و یکی از 
مفاهیم چیره در گسترۀ تاریخ این سنت  ها مفهوم “زنجیر بزرگ هستی” بوده است. 
بر اساس این مفهوم، واقعیت هستی تک  بُعدی نیست، بلکه متشکل از بُعدهایی است 
متداوم در ترازهای سلسله  مراتبی )hierarchical( که از پایین  ترین تراز آگاهی به 
باالترین و ظریف  ترین مرحلۀ آگاهی عروج می  کند. این ترازها از پایین به باال عبارت  اند 
از ماده، حیات، ذهن، روح، و جان. هر تراز باالتر ماهیت و ویژگی  های تراز پایین  تر 
را شامل است )inclusion( و در عین حال از آن برمی  گذرد )transcendence(. در 
متون فلسفی -کالمی، شرح تصویری سازمان زنجیر بزرگ هستی به صورت مجموعۀ 
دایره  هایی هم  کانون )concentric( نشان داده می  شود که از ماده در دایرۀ مرکزی 
در جهت جان در دایرۀ پیرامونی گسترده است. به نظر من، به چند دلیل این  گونه 
نمودار حق مطلب را دربارۀ این مفهوم بسیار مهم به جا نمی  آورد. اول اینکه دایره  های 
هم  کانون مفهوم زنجیر را به ذهن متبادر نمی  کنند، زیرا حلقه  های زنجیر معموالً به 
یک اندازه  اند و در جهت خاصی آراسته نیستند. جهت زنجیر می  تواند افقی، عمودی 
یا مورب باشد، نه الزاماً از پایین به باال. دوم اینکه ساختار زنجیر مفاهیم شامل بودن 
و برگذشتن را تداعی نمی  کند. در واقع، دایره  های هم  کانون ممکن است این تصور را 
پیش بیاورند که هرچه از دایرۀ کانونی بیشتر فاصله می  گیرند ضعیف  تر و کم  انرژی  تر 
می  شوند؛ به فرض، مانند امواج صوتی. بدین سبب، استعارۀ زنجیر برای توصیف این 
مفهوم شایسته به نظر نمی  رسد. بر اساس این مالحظات، بازنمود تصویری تازه  ای 
برای این مفهوم در نمودار 1 پیشنهاد کرده  ام که جنبه  های شامل بودن، برگذشتن، و 
عروج را به وضوح نشان می  دهد. از اینها گذشته، ازدیاد تدریجی ضخامت دایره  ها در 
این نمودار نشانۀ تصویری پیچیدگی و کمال و تعالی است. تأکید می  کنم که نمودار 1 
نمایندۀ دیدگاه دینی-عرفانی است، نه دیدگاه علمی-تحلیلی که در ادامۀ سخن شرح 
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داده خواهد شد. در این نمودار، به جای“حیات” که اشاره به حیات نباتی و حیوانی نیز 
می  تواند باشد، “تن” را که اشاره به تن آدمی است جایگزین کرده  ام. عاقبت، به جای 
 hierarchical order of( ”زنجیر بزرگ هستی،” مفهوم “نظام سلسله  مراتبی هستی“
being( را پیشنهاد می  کنم که گویاتر و فراگیرتر است؛ “سلسله مراتبی” به معنی 
رده  بندی مقام و ترتیب عناصر بر اساس ظرفیت آنها به مثابه یک کل. در این  گونه 
نظام  ها، هر کل در یک تراز جزیی است از یک کل بزرگ  تر در تراز باالتر. خواهیم دید 
یگانه استثنا تراز “جان” است که بر تارک اعالی این نظام جای دارد و باالتر و برتر از 

آن ترازی متصور نیست.

ـ عرفانی. نمودار 1. نظام سلسله  مراتبی هستی از دیدگاه دینی ـ

پنج سده پیش از میالد مسیح، دموکریتوس )Democritus, 460-370 BC(، و 
پس از او اپیکور )Epicurus, 346-270 BC(، نظریۀ اتم  گرایی )atomism( را مطرح 
کردند. بر اساس این نظر، در آغاز از ترکیب تصادفی اتم  ها ماده و سپس از ترکیب 
مواد همۀ چیزها در عالم هستی به وجود آمدند. به نظر اتم  گرایان، تصور وجود 
آفریدگار و فرایند آفرینش ضروری نیست. به عبارت دیگر، توجیهات غایت  شناختی 
)teleological( و لزوم باورداشت به طرح ملکوتی را این بزرگان انکار کردند. به باور 
آنها، روح هم مانند سایر عناصر ترکیب  دهندۀ جسم آدمی از اتم  ها ساخته شده است. 
حیرت  آور است که تا چه حد فرضیۀ دموکریتوس پیشگویانه و از زمانۀ او، و زمانه  های 
Edwin Hubble, 1889-( بی  شمار دیگر، پیش بود. به برکت دست  یافت  های هابل

1953( در سال 19۲9 و دستاوردهای علمی دیگر در تأیید آنها، اینک می  دانیم که 
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بیش از 14میلیارد سال پیش، در نتیجۀ رویداد کیهانی انفجار بزرگ )Big Bang( در 
لحظۀ تکینی )Singularity(۶ فضا و زمان به وجود آمدند و ذرات بی  شمار ناشی از این 
انفجار در فضا پراکنده شدند. صدها میلیون سال بعد، از ترکیب تصادفی جزء  مایه  های 
)ingredients( این سوپ کیهانی )cosmic soup( نخستین واحدهای زنده به وجود 
آمدند؛ زنده در معنای فیزیولوژیکی آن، به عبارتی یک واحد انداموار )organic( با 
توانمندی  های سوخت  و  ساز )metabolism(، رشد، تقسیم، و تولید مثل )“از جمادی 
ُمردم و نامی ]گیاهی[ شدم”(.۷ صدها میلیون سال بعد، اولین موجودات زندۀ آبزی 
پدیدار شدند که سپس به خشکی آمدند و طی صدها میلیون سال دیگر در قالب 
جانوران گوناگون تکامل یافتند )“وز نما ُمردم به حیوان بَر زدم”(. میلیون  ها سال 
 ،homo neanderthal, homo erectus, homo habilis( دیگر گذشت تا انسان  نماها
 homo( و قریب به چند ده هزار سال پیش عاقبت انسان اندیشه  ورز ،)و مانند اینها
sapience( تکامل یافت )“ُمردم از حیوانی و آدم شدم”(؛ به عبارتی، انسان صاحب 
مغزــ ذهن. از دیدگاه دینی - عرفانی، تراز چهارم در این نظام سلسله  مراتبی “روح” 
است )“حملۀ دیگر بمیرم از بشر / تا برآرم از مالیک پر و سر”(. و عاقبت، بر تارک این 
نظام جایگاه “جان” است، مقام پیوند و یگانگی با حقیقت مطلق و اوج تجربۀ عرفانی 
)“بار دیگر از َملَک قربان شوم / آنچه اندر وهم ناید آن شوم”(؛ به عبارتی، فنای کامل 
در ذات الوهیت، سقوط آزاد از اوج نردبان هشیاری به ژرفنای تهیگی ناب و تجربۀ 
عرفان نادوگانه )  non-dual(: ناپدیدگی تمایز مابین شاهد و مشهود، عین و ذهن 

)“پس عدم گردم، عدم چون ارغنون / گویدم کانا الیه الراجعون”(.

توصیف  های شاعرانۀ بسیار زیبا و اندیشه  برانگیزی از روح و جان که یاد شد نمایندۀ 
عارف  شاعران  شعر  در  که  است  هستی  سلسله  مراتبی  نظام  به  عرفانی  نگرش 
فارسی  زبان به صورت  های گوناگون بیان شده است. این  گونه پروازهای اندیشۀ تخیلی 
ـ   به عبارتی، اعتقاد  و جادویی به سوی سرزمین  های افسانه  ای را صرفاً از طریق ایمان ـ
ـ    می  توان پذیرفت و نه هرگز با توسل به منطق و استدالل یا حتی با  در نبود اثبات ـ
عقل سلیم، زیرا هیچ سنجه و میزان و معیاری برای اثبات این  گونه عوالم وهمی میسر 
نیست. خواهیم دید بنیاد عقالنی بینش عرفانی در زمینۀ ساختار ترازهای باالیی نظام 

singularity ۶ اشاره به لحظۀ کرانمندی در پیوستار فضا-زمان )space-time continuum( است که در نتیجۀ 

تأثیرات نیروی جاذبه، چگالی )density( و درجۀ حرارت ماده بیکران و حجم آن بی  نهایت کوچک بود، همان 
لحظۀ انفجار بزرگ.

۷این مصرع و سایر نقل قول  های مشابه از دفتر سوم مثنوی مولوی، حکایت “عاشقان را شد مدرس حسن 
دوست،” است.
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هستی )روح و جان( سخت سست و نااستوار است. نکتۀ جالب اینکه توصیف مولوی 
در شرح آفرینش انسان اندیشه  ورز، به عبارتی از تراز ماده تا ذهن در نمودار 1، با 
ـ    البته بنا بر دالیل تاریخی، به کلی ناآگاهانه. شگفت  آور  نظریۀ تکامل سازگار است ـ
اینکه توصیف های او با شرح آفرینش انسان و کاینات آن  گونه که در کتاب  های 
مقدس دین  های توحیدی آمده مغایرت دارد. بر اساس افسانۀ آفرینش، آدم از آغاز 
به صورت انسان اندیشه  ورز آفریده شده و از شکل  های بینابینی )شکل  های گیاهی و 
حیوانی به توصیف مولوی( در این کتاب  ها نامی برده نشده است. شگفت  آورتر اینکه 
گویی هیچ  یک از اهل فلسفه و عرفان و علم کالم فارسی  زبان، درگذشته و حال، یا به 

وجود این مغایرت پی نبرده یا از اشاره به آن پرهیز کرده  اند.

به فرض که در طی قرون شمار اندکی عارفان راستین مدعی تجربۀ عرفانی نادوگانه، 
پیوند با حقیقت مطلق،  و فنای کامل در ذات الوهیت بوده  اند، و  ما هم ادعاهای 
اثبات  ناپذیر آنها را پذیرفتیم؛ که چه؟ چه حاصل مثبتی از این مقام، جز تجربه  ای 
صرفاً و مطلقاً شخصی، نصیب جامعۀ انسانی و حتی حلقۀ خویشان و دوستان آنها 
شده است؟ به نتایج بالقوه زیانبار و ضدانسانی و تاریخی این  گونه تجربه  های شخصی 
در ادامۀ سخن اشاره خواهم کرد. مسئله این است که بر اساس کدام استراتژی و 
از طریق چه ترفندهایی می  توان این  گونه نگرش به جهان هستی را با جهان  بینی 
ـ     و  مدرنیته در هم آمیخت ــ آنچه شایگان در آمیزش افق  ها ترویج و تبلیغ می  کندـ

اصوالً قصد و غرض از این کار چیست؟ 

در نظام سلسله  مراتبی هستی از دیدگاه دینی- عرفانی )نمودار 1(، “ماده” که در 
پایین  ترین تراز جای دارد، نمایندۀ جهان فیزیکی است و بر اساس قوانین علم 
فیزیک عمل می  کند. “تن” نمایندۀ نیروهای حیاتی و نیازهای غریزی و زیستی به 
قصد برقراری و دوام حیات است که در قلمرو علوم بسیاری وابسته به زیست  شناسی 
و پزشکی بررسی می  شود. “مغز” که یکی از اندام  های تن آدمی است، یعنی سازمان 
تشریحی و بافتی آن از بسیاری جهات متشکل از عناصر سازندۀ مشابه در سایر 
اندام  هاست، از جنبۀ کمال و پیچیدگِی ساختار و کارکرد چنان شگفت  انگیز و 
اعجاب  آور است که تا آنجا که باخبریم، در کل جهان هستی یگانه و  بی  همتاست. 
معرفت ما دربارۀ ساختار و کارکرد مغز هنوز بسیار ناچیز است. و اما فراوردۀ غایی و 
برین مغز، “ذهن،” خاستگاه اندیشه-    زبان است که موجب سرافرازی و مایۀ ویژگی 
آدمی در کل جهان هستی است. عنوان “اشرف مخلوقات” صرفاً مدیون توانمندی 
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انسان در اندیشه-زبان است و بس. شناخت همۀ چیزها در عالم، از جمله شناخت 
نظام سلسله  مراتبی هستی، از طریق اندیشه-   زبان صورت پذیرفته است. در واقع، در 
نبود مغز—> ذهن—> اندیشه-   زبان، بود و نبود جهان هستی برای انسان بی  معنی 
و بی  تفاوت خواهد بود. شناخت هر هویت- پدیدۀ شناخت  پذیری نیازمند وجود یک 
ذات شناسنده است. تا آنجا که باخبریم، یگانه ذات شناسنده در عالم هستی انسان 
اندیشه  ورز است. “قرعۀ فال” را، چه بخواهیم یا نخواهیم، به نام ما زده  اند. بررسی تراز 

ذهن-   روان در قلمرو روان  شناسی، روان  پزشکی، و علوم اعصاب است.

در دیدگاه دینی - عرفانی، “روح” همۀ ویژگی  ها و کیفیت  های سه تراز پایین را در 
ترازی متعالی  تر داراست و از آنها برمی  گذرد. در این بینش، روح جوهر هستی آدمی 
و جنبۀ ویرانی  ناپذیر و تباهی  ناپذیر وجود است که اما هنوز در قلمرو آگاهی دوگانه 
)dual( است: تمایز مابین عین و ذهن، شاهد و مشهود. بررسی روح در قلمرو علم 
کالم، فلسفه، و متافیزیک است. و عاقبت، “جان” که بر تارک اعالی نظام سلسله  مراتبی 
هستی جای دارد همۀ ترازهای دیگر را شامل است و آنها را جانانه در بر می گیرد. 
 )non-dual( جان که همه  جا و بر همه  چیز حکم می  راند، همان قلمرو آگاهی نادوگانه
است: یگانگی روح و تن، عین و ذهن، شاهد و مشهود. بر اساس این بینش، جان 
بنیاد و جوهر همۀ چیزها در عالم هستی است. به تفسیر دیگر، جان اشاره به حقیقت 
مطلق و به عبارتی خاستگاه و آغازگر فرایند آفرینش نظام سلسله  مراتبی هستی است: 

Spirit )  با S بزرگ که آن را از معنای عام spirit متمایز می  کند(. 

در این مقطع از معرفی نظام سلسله  مراتبی هستی از دیدگاه دینی-عرفانی، اهل 
منطق علمی- تحلیلی به وجود دو مشکل اساسی در توجیهات یادشده پی می  برند. 
پیش از طرح این دو باید یادآوری کنم که “ماده” را که در پایین  ترین تراز این نظام 
قرار دارد هرگز به منزلۀ فرودست  ترین عنصر این نظام نباید به شمار آورد. ماده از 
اتم  ها تشکیل شده است که به نوبۀ خود از نظام عظیم و پیچیده  ای در ترازهای 
 )microcosmos( عالم صغیر  نام  با  یافته  اند که  )subatomic( سازمان  زیراتمی 
شناخته می  شود و به همان عظمت عالم کبیر )macrocosmos( است. اگر “ماده” 
را از نمودار 1 حذف کنیم، نظام سلسله  مراتبی هستی از درون فرو خواهد پاشید 
)implosion(. عقل سلیم به ما می  آموزد که در واقع همین  گونه نیز هست: پس از 
مرگ تِن متشکل از اتم-ماده، ذهن و روح و جان آن تن خاص نیز نابود خواهند 
شد. “هر چند اهل معنویت ادعا کنند که پس از مرگ تن این هویت  ها ]روح و 
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جان[ به صورت غبارهای اثیری همچنان در سپهر ملکوتی ]![ شناور خواهند بود، 
تن مرده  در  گور به این شایعات خواهد خندید.”۸

اما در خصوص دو مشکل دیدگاه دینی-عرفانی که به آنها اشاره کردم. اول اینکه 
بر اساس اصل حاکم بر ساختار نظام سلسله  مراتبی هستی که ترازهای روح و جان 
همۀ ویژگی  های ترازهای پایین  تر را شامل  اند، آنها نیز قطعاً می  باید از ماده ساخته 
شده باشند. در این صورت، توصیف روح به صورت عنصر نامادی الزمان و المکان 
با وابستگی روح به این نظام به کلی ناسازگار و متناقض خواهد بود. اگر روح نامادی 
است، نمی  تواند به این نظام وابسته باشد. اگر روح یکی از ترازهای این نظام است، 
پس خاستگاه آن باید مادی باشد. به نظر می  رسد حکیمان دین-عرفان یا به این  
نکتۀ آشکار پی نبرده  اند یا زیرکانه به روی خود نیاورده  اند. برای شاهد، “از جمادی 
ُمردم و نامی شدم / از نما مردم به حیوان بَر زدم” در شعر معروف مولوی، و “پس 
عدم گردم، عدم چون ارغنون / گویدم کانا الیه الراجعون” یعنی عروج به تارک 
اعالی نظام سلسله  مراتبی هستی و یگانگی با جان به این معنی است که “جان” از 
“جمادی” )اتم -  ماده( برخاسته است، وگرنه فاتحۀ این نظام را باید خواند زیرا از بُن 
متناقض و خردستیز خواهد بود. از چشم  انداز حکیمان دینی - عرفانی، گویی تصور 
وجود بنیاد مادی برای روح و جان به منزلۀ تنزل شأن و مقام آنهاست، در حالی 
که مغز که بدیع  ترین ساختار ارگانیک در کل نظام هستی است صرفاً یک اندام 
فیزیکی-  مادی است که فرآوردۀ نهایی آن ذهن -    روان است که بر همۀ چیزها در 
عالم هستی سروری دارد. آیا اهانت  آمیز خواهد بود بپذیریم و بگوییم بنیاد ساختاری 
تراز های مغز-ذهن -    روان، از اتم-   ماده است؟ پژوهش  های علمی و نظریه  های فلسفی 
نشان داده  اند که ذهنیت نوعی شهود عقالنِی متعالِی جدا از تن فیزیکی نیست، بلکه 
در متن واقعیت  های عینی، پیش  زمینه های فرهنگی، و ساختارهای اجتماعی شکل 
می  گیرد.9 بر اساس آموزه  های علم کالم، هر انسانی صاحب روح ویژه و یگانۀ خود 
است. پس روح هر انسان صرفاً از طریق ذهن ویژه و یگانۀ او شناخت  پذیر خواهد بود. 
این امر بدین معنی است که پس از مرگ تن  -مغز- ذهن، شناخت روح ویژۀ او نیز 
دیگر میسر نخواهد بود زیرا بی  شک وجود ذهن قائم به فعالیت یاخته  های مغز است. 

۸بنگرید به حمید صاحب  جمعی، “روان، روح، و جان: بینش متافیزیکی در تقابل با نظریۀ تکامل،” بررسی 
کتاب )ضمیمه(، سال ۲5، شمارۀ ۸3 )پاییز ۲۰15(.

9بنگرید به حمید صاحب  جمعی، “اختیار، جبر یا تقدیر: به کدامین حکم باید باور داشت؟” ایران  نامه، سال 
۲۸، شمارۀ 3 )پاییز 139۲(، 39-۲4.
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هیچ مؤمنی نمی  تواند مدعی باشد که در جریان خواب، زیر بیهوشی یا پس از عوارض 
شدید مغزی از وجود روح خود باخبر است. 

دوم اینکه سه تراز پایینی در این نظام )ماده، تن، مغز( در واقع توصیف فرایندهای 
مکمل تکامل داروینی و انفجار بزرگ هابل  اند. نظریۀ داروین در دهۀ پنجم قرن 
نوزدهم سیر حیات در کرۀ زمین را از انواع آغازین )ماده( تا انسان اندیشه  ورز )مغز-

ذهن( شرح داد و بی  اعتباری ایمان به افسانۀ آفرینش )Genesis( را برمال کرد. این 
نظریه از جمله کشفیات بسیار مهم و پُرنفوذ در تاریخ تمدن انسانی است. نظریۀ 
انفجار بزرگ هابل در دهۀ سوم قرن بیستم خاستگاه پیدایش فضا و زمان، و از آن 
طریق پیش  زمینه  های فیزیکی ضروری برای شکل  گیری اتم  های آغازین را، که عناصر 
سازندۀ ابتدایی در نظریۀ داروین  اند، با شواهد علمی اثبات کرد. بدین قرار، نظریۀ 
ـ    از پیدایش  انفجار بزرگ با برقراری چارچوبی تاریخی در واقع مکمل نظریۀ تکامل ـ
ـ   به شمار می  آید. پیدایش فضا و  بنیادی  ترین واحدهای حیاتی تا انسان اندیشه  ورزـ
زمان در بیش از 14میلیارد سال پیش، در لحظۀ انفجار بزرگ، شاهد دیگری است 
بر بی  اعتباری آفرینش جهان هستی در شش روز. جدال مابین اهل ایمان به نظام 

دینی ــ عرفانی و هواداران نظریۀ تکامل، از زمانۀ داروین تا امروز ادامه داشته است. 

اگر بپذیریم که سازمان نظام سلسله  مراتبی هستی در نمودار 1 بازنمود فرایند تکامل 
است ــ حتی در شعر معروف مولوی که هزار سال پیش از معرفی نظریۀ تکامل 
سروده شده، فرایند آفرینش از “جمادی” شروع و به “جان” ختم می  شودــ پس با 
افسانۀ آفرینش به کلی متناقض خواهد بود. گفتیم که حکیمان دینی-عرفانی، از 
زمانۀ داروین تا امروز، از درک این نکتۀ ظریف اما بدیهی غافل بوده  اند یا آن را نادیده 
انگاشته  اند. به هر تقدیر، هیچ دلیل منطقی وجود ندارد که در این نظام ترازهای روح 
و  جان را نمی  توان یا نباید ناشی از ساختار فیزیکی و فیزیولوژیکی مغز به شمار آورد 
و بدین ترتیب، از توسل به لزوم باورداشت به عناصر جادویی و رازناک در توجیه 
جنبه  های هستی  شناختی آنها پرهیز کرد. مشکل اساسی مفهوم دوگانگی دکارتی 
نیز ناشی از ناتوانی در فهم این واقعیت است. از این مالحظات مهم  تر اینکه هیچ دلیل 
خردمندانه  ای برای الزام وجود روح و جان به قصد حیات بخشیدن به ماده نمی  توان 
تصور کرد. چنین تصوری به منزلۀ نوعی ضد نظریه بر ساختار و کارکرد نظام 
سلسله  مراتبی هستی است، زیرا به جای جهت  گیری صعودی، به معنی جهت  گیری 
نز ولی این نظام خواهد بود. به عبارتی، فرایند تکامل )evolution( به صورت فرایند 
استحاله )devolution( دگرسان خواهد گشت. اگر بر اساس نگرش دینی-عرفانی 
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روح و جان ویژۀ ذات آدمی  اند، پس نمی  توانسته  اند در پیدایش واحدهای حیاتی 
آغازین نقشی داشته باشند، زیرا ذات آدمی هنوز در مرحلۀ “جمادی” بود. توجیه رایج 
و متعارف حکیمان دینی- عرفانی این است که جان جهانی- جان مطلق )Spirit( به 
قصد آفرینش جهان هستی از جایگاه فرادستش در تارک اعالی نظام سلسله  مراتبی 
هستی در جهت فرودست  ترین تراز )ماده( فرود می  آید. این فرود در حکم هبوط و 
از  خود  بیگانگی جان است. جان جهانی سپس فرایند بازگشت به اصل، به عبارتی به 
سوی قلۀ این نظام را از نو آغاز می  کند و به خود فعلیت می  بخشد. پیامد نخستیِن 
هبوط جان ظهور ماده، یعنی نازل  ترین صورت جان است. سپس، ذهن سوبژکتیو از 
مادۀ ابژکتیو تکامل می  یابد و عاقبت، جان به سوی خود در تارک واقعیت بازمی  گردد. 
این توهمات و افسانه  پردازی  های شاه پریان  وار را هرگز نمی  توان جدی تلقی کرد، زیرا 
بر بنیاد هیچ  گونه مالحظات عقالنی استوار نیستندــ  مسئلۀ اثبات  پذیری را فعالً نادیده 
می  گیریم. اینها همه توصیف  هایی  اند که به قصد توجیه پیش  فرض  ها و  پیش  دریافت  ها 
ساخت و پرداخت شده  اند، نه متکی بر خرد و استدالل. اگر باورداشت به هبوط جان 
از تارک نظام هستی به قصد آفرینش ماده مشروط به شرط وجود از  پیش  موجود 
جان است، در چنین صورتی کل ساختار این نظام ناضرور و بی  فایده خواهد بود زیرا 
در این صورت، جهان هستی از پیش برقرار بوده است. علی  رغم گفتۀ معروف عارف 
بزرگ ایرانی-    اسالمی، موالنا جالل  الدین محمد بلخی، که “پای استداللیان چوبین 
بود / پای چوبین سخت بی  تمکین بود،” در واقع پای حکیمان دینی -   عرفانی است 
که سخت چوبین و بی  تمکین است. البته بر مولوی و امثال او ایرادی وارد نیست، 
زیرا اندیشه  های آنان در متن جهان  بینی پیشامدرن -   قرون وسطایی شکل گرفته بود. 
بر آنهایی باید ایراد گرفت که در دوران مدرن - پسامدرن و دستاوردهای شگرف در 
همۀ زمینه  های معرفت، با توسل به مفاهیمی چون فرشتۀ اشراق و تاریخ قدسی، عالَم 
ملکوت و اقیانوس روح و حکمت نبوی و . . . می  خواهند “مدرنیتۀ سرد” را با “گرمای 
سنت شرقی” درآمیزند و از حالت نزاری برهانند. درمان عاجل و کامل دلهره  های 
زیستی آدمی، به نظر این نظریه  پردازان، پیروی از حکمت  های عرفانی قرون وسطایی 

نظیر گفتۀ موالناست. 

در این مقطع، بر خوانندۀ این نوشته می  باید آشکار شده باشد که اثبات وجود پدیده  ها 
در سه تراز پایینی نظام سلسله  مراتبی هستی )ماده، تن، ذهن( از طریق دست یافت  های 
تجربی - علمی ممکن است. بنیاد این  گونه پژوهش  ها بر پنج اصل استوار است: فرضیه، 
طرح تجربی، تجزیه و تحلیل دستیافت  ها، تفسیر و نتیجه  گیری از داده  ها، و اثبات 
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یا رد نتایج از طریق تکرارپذیری به دست دیگران. واضح است که پذیرش حقانیت 
این  گونه نتیجه  گیری  ها فراسوی نیاز به ایمان است. در قیاس، باورداشت به حقانیت 
وجود پدیده  ها در دو تراز باالیی )روح  و جان( صرفاً از طریق ایمان کور ممکن است. 
اعتقاد به وجود روح که پیش از تکامل انسان به صورت غبارهای اثیری در سپهر 
ملکوتی شناور بود و سپس در لحظۀ اشراق- شهود از طریق ترفندهای قدسی به 
نحوی معجزه  آسا در ذهن دمیده شد، فقط از طریق توسل به ایمان راسخ به حکم  ها 
و آموزه  های دینی-عرفانی میسر است و بس. این  گونه مفاهیم و نظریه  پردازی  ها را باید 
افسانه  های اسطوره ای- دینی-عرفانی به شمار آورد که زبان شایستۀ بیان آنها قالب 
شعر است، همان  گونه که در شعر شاعران عارف فارسی  زبان زیبا و جاودانه تصویر 
شده است. این  گونه افسانه  ها همانند افسانه  های اسطوره  ایــ ملیــ حماسی، در قالب 
آهنگین شعر در ذهنیت جمعی فارسی  زبانان رخنه می   کنند. همان  گونه که خوانش 
شعرهای عرفانی موجب برانگیزی احساس وجد و خلسه است، همان  گونه نیز خواندن 
داستان  های حماسی شاهنامه با آواز مرشد احساسات میهنی و قهرمان  پرستی را 
در شنونده برمی  انگیزد، با این تفاوت که جوشش عواطف در مورد دوم دین  گریز و 
این  جهانی است، در حالی در مورد اول دینی و معنوی. درست است که بر ایمان به 
افسانه  های اسطوره  ای-دینی-عرفانی نه فقط ایرادی وارد نیست که در ذوات ویژه  ای 
حتی می  تواند سودمند باشد، اما این مفاهیم را نمی  توان چون الگوی استراتژیکی برای 

طرح حیات فرهنگی و سیاسی و تاریخی انسان امروز تبلیغ و ترویج کرد. 

بر اساس آنچه تا به حال شرح داده شد، ظرایف و دقایق ساختار و کارکرد سه تراز 
پایینی نظام سلسله  مراتبی هستی در قلمرو علوم ریاضیات، فیزیک و همۀ علوم وابسته 
به زیست  شناسی و پزشکی قابل بررسی و پژوهش  اند. به عبارت دیگر، الزام وجود و 
نقش بنیادین این ترازها در برقراری و دوام حیات و هستی آدمی در درازنای زیست 
این  جهانی او مسلم و انکارناپذیر است. نفی این واقعیت به کلی خردستیز خواهد بود. 
همۀ جنبه  های بی  شمار حضور و وجود ما در خود و در رابطه با دنیای بیرونی در 
محدودۀ ساختار و کارکرد این سه تراز توجیه  پذیر است. در قیاس، خاستگاه، ساختار، 
و کارکردی برای ترازهای روح و جان که از جنبۀ منطق و  استدالل پذیرفتنی باشد 
شناخته نیست که حتی این دو تراز را نمی  توان به دقت تعریف کرد. الهیات و 
متافیزیک و فلسفه نیز که، بنا به فرض، حوزه  های معرفت برای شناخت آنها به 
شمار می  آیند، هیچ  یک به معنای دقیق کلمه علم خوانده نمی  شوند. چنان  که گفته 
شد، گنجاندن این دو مفهوم در ترازهای مستقلی در این نظام سلسله  مراتبی بر 
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اساس توهمات و تخیالتی است ناشی از پیش  فرض ها و باورداشت  ها به حکم  های 
دینی-عرفانی از طریق ایمان کور و نه بر بنیاد شواهد اثبات  پذیر. بدین قرار، گنجاندن 
ترازهای روح و جان در این نظام بنیاد عقالنی آن را فرومی  پاشد و موجب ناپایداری 
و سستی آن است، زیرا توجیهات تجربی - علمی-   استداللِی زیربنای سه تراز اول را در 
حد توهمات اسطوره  ای -جادویی-  افسانه  ای فرومی  کاهد، و باید از این نظام جدا شوند.

از  برتر  که  دارد  جای  ذهن-روان  حق،  به  هستی  سلسله  مراتبی  نظام  تارک  بر 
همه  چیزها بر سیر تکامل تاریخ تمدن انسانی حکم رانده است و خواهد راند. با تأکید 
یاد شد که شناخت همۀ پدیده  ها و رویدادها در عالم هستی صرفاً و منحصراً ناشی 
از ساختار و کارکرد ذهن -روان آدمی است. نه فقط شناخت واقعیت  های عینی، بلکه 
خاستگاه و دریافت همۀ بروزات و تظاهرات حوزۀ ذهنیت، از جمله روح و جان، 
مدیون توانمندی  های ذهن -   روان است. قلمرو معنویات که در بینش دینی-عرفانی 
مدعی علت وجودی ترازهای روح و  جان است خود ساخته و پرداختۀ ذهن-روان 
آدمی است. عواطف و احساسات، اعتقاد و ایمان، توهمات و  تخیالِت زمینه  ساز برای 
تصور روح و  جان و . . . همه فرآورده  های جانبی ذهن -  روان آدمی  اند که خود از مغز 
آناتومیک برمی  خیزد که به نوبۀ خود از اتم-ماده ساخته شده است. فراسوی این 
واقعیت  های انکارناپذیر، “آنچه دیدیم و شنیدیم همه بازی بود.” و چنین است واقعیت 
شگفت  انگیز آفرینش انسان اندیشه  ورز و رازناکی وجود و حضور اشرف مخلوقات در 

عالَم هستی؛ چه مسئولیت خطیری!

به نظر من، و بر اساس بینش علمی- تحلیلی، سازمان نظام سلسله  مراتبی هستی 
آن  گونه است که در نمودار ۲ نشان داده شده است. در این نمودار، به سبب اهمیت 
فوق  العادۀ “مغز،” آن را همراه با “تن” آورده  ام. همچنین، در تراز سوم، “روان” را که به 
منزلۀ نیروی برانگیزنده در ساختار “ذهن” است به آن افزوده  ام. بر اساس معرفت ما 
دربارۀ نظریۀ تکامل، پدیدۀ انفجار بزرگ، و دستاوردهای علمی دیگر به  ویژه در حوزۀ 
ـ   اگر ادعای  علوم اعصاب، این نظام به ذهن-  روان ختم می  شود. مفاهیم روح و جان  ـ
ـ   نه باالتر و برین  تر از ذهن ــ   روان که  حقانیت وجودی آنها در اصل اثبات  پذیر باشدـ
صرفاً محصول آن  اند؛ مانند فرآورده  های دیگری چون اندیشه  ها و انگاره  ها و الهامات، 
و تخیالتی چون جن و پری و فرشته و ابلیس و جبرئیل و عوالم ملکوت و جبروت. 
در نبود ذهن -  روان، ادعای وجود و حضور روح و جان نیز بی  معنی است، زیرا شناخته 
نخواهند بود. به عبارتی، بود و نبود آنها بی  تفاوت خواهد بود، مگر باور داشته باشیم 
که به یُمن ترفندهای جادویی معجزه  آسا، روح و جاِن رفتگان در بازماندگان حلول 
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 cognitive( می  کند. در حاشیه باید یادآور شوم که در مکتب روان  شناسی شناختی
psychology( که در سال  های اخیر در برخی حوزه  های آکادمیک رواج پیدا کرده 

است، کاربرد مفهوم ذهن بر روان اولویت پیدا کرده و جایگزین آن شده است.

نمودار ۲. نظام سلسله  مراتبی هستی از دیدگاه علمی ــ تکاملی.

بسیاری  بنیاد  که  روح  مفهوم  بود:  نتیجه  گیری  این  قصد  به  همه  این سخن  ها 
گفتمان  های عرفانی، چه از زبان خود و چه از دیگران، در نوشته  های شایگان است 
ناشی از توهمات بی  اساسی است تهی از هرگونه پشتوانۀ عقالنی-استداللی. برای 
آوردن شاهدی بر این ادعا به چند نمونه بسنده می  کنم: “. . . در تاریِخ جا  به  جایی  های 
مراتب روح در فرهنگ غربی دیده  ایم که نخست عقل جای وحی را گرفت تا به نوبۀ 
خود جای خویش را به سوائق حیاتی ]یعنی چه؟[ دهد؛”1۰ “. . . این طرح مطرود 
از تفکر مدرن ]باز پس گرفتن اقلیم روح[ در کیهان  شناسی گالیله و نیوتون جایی 
ندارد، جایگاه آن قوۀ خیال روح است که جغرافیای تمثیلی خاص خود را دارد؛”11 “. . 
. اکنون واجب است که تعادل را دوباره برقرار کنیم، سهم روح را به آن باز پس دهیم، 
جایگاه و منزلتش را به رسمیت بشناسیم و آن را در آفاق قوه  های شناخت خود جای 
دهیم”1۲ و بسیاری دیگر. رهیافت  های رمانتیک این  چنینی به مفهومی که تعریف 
مشخص و دقیقی ندارد و صرفاً حاصل پروازهای تخیلی ذهن -   روان آدمی است، و 
نوستالژی بازگشت به جهان  بینی قرون وسطایی سخت اغراق  آمیز و واهی است و از 

1۰شایگان، آمیزش افق  ها، 331.

11شایگان، آمیزش افق  ها، 34۸.

1۲شایگان، آمیزش افق  ها، 35۰.
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این رو به هیچ  وجه شایستۀ بیان در قالب نثر فلسفی نیست. فقط قالب شعر برای بیان 
این  گونه افسانه  پردازی  های تمثیلی و تجریدی مناسب است. 

برای گسترش  علمی- تحلیلی  برقراری چارچوبی  قصد  به  ادامۀ سخن،  از  پیش 
مباحث، توضیحات فشرده  ای در زمینۀ نظریۀ داروین در توجیه پیدایش و تکامل 
Natural Selec- )موجودات زنده، و دو اصل بنیادین حاکم بر آن، “گزینش طبیعی” 

tion( و “بقای اصلح” )Survival of the Fittest(، ضروری به نظر می  رسد. مرحلۀ 
آغازین گزینش طبیعی، به عبارتی پدید آمدن گونه  های مختلف، ناشی از فرایندهای 
جهانشمول شانس و تصادف است. اما مرحلۀ بعدی، به عبارتی فعلیت  پذیری گزینش 
طبیعی، می  بایست جهت  مند )directional( باشد. مفهوم بقای اصلح، که نخستین  بار 
پیشنهاد کرد  در سال 1۸۶4  را  آن   )Herbert Spencer, 1820-1903( اسپنسر 
و داروین در نوشته  های خود هم  معنا با مفهوم گزینش طبیعی به کار گرفت، به 
معنی توانایی موجودات زنده در سازگاری با محیط زیست است. به هر حال، بر 
اساس نظریۀ تکامل داروین، سیر پیدایش و تکامل موجوادت زنده را، بی نیاز از 
توسل به نیروهای اَبَرطبیعی، می  توان توجیه کرد. درست است که نظریۀ داروین 
صرفاً در زمینۀ زیست  شناسی است، اما “تکامل،” در جایگاه یک اصل کلی و عام، از 
مقوله  های زیست  شناختی برمی  گذرد و بسیاری از جنبه  های بالندگی انسان در متن 
تاریخ را در بر می  گیرد. نخستین نکتۀ بسیار مهمی که باید یادآور شد این است 
که در جوامع انسانی نه فقط فرد بلکه کل جامعه می  تواند آماج گزینش طبیعی 
باشد، به قسمی که می  توان تصور کرد نوعی همبستگی مابین بقای فرد و جامعه از 
یک  سو، و فرایند گزینش طبیعی از سوی دیگر وجود داشته باشد. گرایش  های فردی 
به ایثار و نوع  دوستی، و هماهنگی مسالمت  آمیز در جامعه، مطلوِب اصل گزینش 
طبیعی یعنی همساز با فرایندهای تکاملی  اند. در نبود این گرایش  ها، به عبارتی الزام 
همسانی بانیروهای تکاملی، جامعه محکوم به آشوب و نابسامانی و سرانجام فروپاشی 
است. پس می  توان نتیجه گرفت که الزام فرایند گزینش طبیعی زمینه  ساز پیشبرد 
اخالقیات در جوامع انسانی است. واضح است که گرایش  های اخالقی یادشده در جو 
و فضای فرهنگی ویژۀ حاکم بر هر جامعۀ خاص شکل می  گیرند. این فرهنگ خود 
حاصل برایند عوامل و عناصر بسیاری است که ترکیب ویژۀ آن فرهنگ را موجب 
شده  اند: نژاد، زبان، محیط زیست، آموزش و پرورش، نظام  های حکومتی، وضع مالی، 
دین، . . . و توارث. )بنگرید به پانوشت 9، نمودارهای 1و ۲.( می  توان به درستی ادعا 
کرد که همۀ این عوامل و عناصر در شکل  گیری اخالقیات افراد جامعه و به طور کلی 
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در ساخت نظام عقیدتی آن به نحوی متأثر از اصول نظریۀ تکامل  اند. دقیقاً، در این 
مقطع از گفتمان  هاست که گسترش درون  مایۀ این نوشته با اصول جهانشمول نظریۀ 
تکامل گره می  خورد. اشاره  های مکرر در این نوشته به نظریۀ تکامل صرفاً معطوف 
به جنبه  های زیست  شناختی آن نیست، بلکه به اصول کلی و فراگیر آن در همۀ 

جنبه  های حیات و زیست آدمی نظر دارد. 

نباید از یاد برد که فرایند تکامل در همۀ زمینه ها )زیستی، تاریخی، طبیعی و . . .( 
همیشه آرام و هموار و بی  مانع نبوده است و نخواهد بود. در درازنای تاریخ، گه  گاه 
نابهنجاری  ها و کژروی  ها و آشفتگی  هایی موجب کندی روند شتابندۀ تکامل در جهت 
کمال و پیچیدگی بوده است، اما چون این موانع همه ضد تاریخی و ضد تکاملی  اند، 
اگر با نیروهای ناگزیر تکامل سازگار نشوند سرانجام فرو خواهند پاشید. برای نمونه، 
در زمینۀ تاریخی-حکومتی در دوران معاصر از پدیده  هایی چون نازیسم و فاشیسم و 
کمونیسم و مائوئیسم و فاالنژیسم و نمونه  های دیگر می  توان یاد کرد که اکثریت آنها 
نابود شدند و چند نمونۀ باقی  مانده )چین، کوبا و ویتنام( سخت در تالش همسازی  اند. 
گفتنی است که این  گونه نابهنجاری  های تاریخی - حکومتی چهرۀ زشت ضد انسانی 
و ضد تکاملی خود را در شرق و غرب دوباره نشان داده  اند، غافل از اینکه درس 
تاریخ و روند اجتناب  ناپذیر تکامل بارها ثابت کرده  اند که این کژروی  ها نیز سرانجام 
محکوم به نابودی  اند. از سوی دیگر، کاپیتالیسم که در گسترۀ بیش از سه قرن از 
جمله نیروهای کارا و پُرتوان در پیشبرد نوید  های جهان  بینی مدرنیته و برقراری 
لیبرال  دموکراسی  ها بوده است، اینک دیگر پاسخگوی نیازهای زمانه به نظر نمی  رسد 
و با توجه به ویژگی  های جوامع گوناگون باید با فرایندهای تکاملی دیگِر زمانه سازگار 
باشد، وگرنه از اعتبار ساقط خواهد شد و نااستواری ساختار هماهنگ جوامع را موجب 
خواهد گردید. نمونۀ دیگری از انحراف برخالف جهت تکامل در زمینۀ عالم طبیعی، 
مسئلۀ دگرگونی  های خطرناک در شرایط اقلیمی )climate change( است که عامل 

اصلی آن قصور دولتمردان و نظام  های حاکم بر شرق و غرب است. 

به کمتر جنبه  ای از حیات آدمی می  توان اشاره کرد که تحت تأثیر نیروهای پیشرو 
و اجتناب  ناپذیر تکامل دگرگون نشده باشد. علی  رغم موانع و نابهنجاری  های گذرایی 
ـ کاروان تمدن در همۀ  ـ گذرا در مقیاس تاریخ، نه عمر آدمیـ  که به آنها اشاره رفتـ 
زمینه  ها همچنان به پیش می  راند. همین  قدر کافی است یادآور شد که طول عمر 
متوسط انسان از 4۰ سال در نیمۀ قرن نوزدهم به بیش از ۸۰ سال در زمانۀ ما رسیده 
است. از هر جهت که بنگری، شرایط زیستی حتی با صد سال پیش، چه رسد با هزار 
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سال پیش، قیاس  پذیر نیست. نوستالژی بازگشت به روح غالب زمانه  های دوردست 
و توسل به جهان  بینی نکبت  بار آن دوران  ها نشانۀ چیزی جز تخیالت و توهمات 

بیمارگونه نیست. 

با تأکید باید باز یادآوری کنم که مقصود از این نوشته بررسی سیر تحول و اندیشه  های 
ـ     بنا بر اقوالی،  فلسفی شایگان در طول حیاتش نیست. اگر در سال  های پایانی عمرـ 
ـ     او به بازنگری و بازاندیشی برخی از باورداشت  های  پس از تجربۀ انقالب اسالمیـ 
خود در زمینۀ عرفان پرداخت و سرانجام به نقش فرایند تکامل تن در داد، زهی 
آفرین بر او. حتی در این صورت، خواهیم دید که برداشت من از گفته  های او در این 
دوران از حیاتش، آن  گونه که در“نامه به نسل  های آینده” بازتاب دارند، این است که 
علی  رغم این تالش  ها گرایش  های دینی-عرفانی هنوز در ژرفنای ذهن ناآگاه او در 
جوش و خروش بوده و گه  گاه از البه  الی جمله  ها سر بر می  کشید. گویی توهم آمیزش 
جهان  بینی مدرنیته با سنت  های قرون وسطایی دینی -عرفانی چنان در ذهن او ریشه 

دوانده بود که توان رهایی از آنها را از داده بود. 

اینک پرسش اصلی این نوشته را می  توان از نو مطرح کرد: آیا گرایش  های عرفانی 
با بینش فلسفی سازگار است؟ در پیشگفتار این نوشته تأکید شد که در دوران 
پیشامدرن- قرون وسطا، وجوه تمایز مابین قلمروهای فلسفه و دین ــ عرفان مشخص 
نبود و اکثریت قریب به اتفاق فیلسوفان آن دوران سخت اهل دین و ایمان به شمار 
می  آمدند. حتی تا نیمۀ اول قرن نوزدهم میالدی، مرز بین فلسفه و دین -عرفان هنوز 
مبهم وغبارآلود بود. به یُمن نظریۀ تکامل داروین و پژوهش  های علمی دیگر، عصر 
شکوفایی معرفت در زمینه  هایی که در گذشته به قلمرو متافیزیک وابسته بود از قرن 
بیستم آغاز شد و به نحو تصاعدی تا امروز ادامه داشته است و همچنان بی  امان به 
پیش می  راند. در این دوران بی  سابقه در تاریخ انسانی، حکیمان متافیزیک جز پناه 
بردن به افسون ایمان در ترویج اندیشه  های نوستالژیک و پس  گرا حرفی برای گفتن 
نداشته  اند. به هر حال، روی سخن در پرسشی که درون  مایۀ این نوشته است محدود 

به قلمرو فلسفه در دوران معاصر است.

پیش از بازگفِت برخی از نظریه  های شایگان در زمینۀ عرفان، باید بگویم که چکیدۀ 
اندیشه  های او این است که یگانه راه رهایی از برزخ و نکبت جهان  بینی مدرنیته که 
قرن  هاست موجب بی  خویشتنی و دلهرۀ زیستی انسان  ها بوده است آمیزش آن با 
بینش عرفانی-   سنتی قرون وسطایی است. چنین امر ناممکنی را او “آمیزش افق  ها” 



دیدار با فرشته: نگاهی به اندیشه های عرفانی داریوش شایگان 
۶۸

می  نامد که به نظر می  رسد وام  گیری از مفهوم fusion of horizons باشد که گادامر 
در اثر معروفش حقیقت و روش به کار برده است و من آن را “هم  آمیزی افق  ها” به 
فارسی برگردانده  ام.13 دو وجه تمایز مهم مابین نظریۀ گادامر و شایگان وجود دارد. 
اول اینکه روی سخن گادامر با عرفان و اسطوره نیست. اشارۀ او به یکی از اصول 
اندیشۀ پسامدرن در وازنش حکم  های مطلق  گرا و پُریقین در زمینۀ کشف و شناخت 
حقیقت است که به نظر او دستیابی به آن از طریق هم  آمیزی افق  های تفسیر و 
تأویل در متن  های گوناگون به احتمال میسر خواهد بود. در قیاس، از نظر شایگان 
دو افق بیشتر موجود نیست: جهان  بینی  های مدرنیته و عرفانِی ایرانی -اسالمی؛ به 
عبارتی، توهم تلفیق دو دیدگاه به کلی متضاد، یکی بر بنیاد تعقل و دیگری بر اساس 
باورداشت به اسطوره. تصور امید آمیزش مابین این دو افق ناسازگار در توده  های 
acquired schizo- )انسانی در واقع مستلزم ابتال به نوعی روان  پارگی اکتسابی است 

phrenia(. دوم اینکه اشاره  های گادامر خطاب به فرد آدمی است، در حالی که تئوری 
شایگان در تراز جوامع انسانی، به عبارتی عالم بشریت، باید تحقق پذیرد. چگونه 
می  توان واقع  بینانه انتظار داشت که این  گونه راه حل  های تئوریک ناب در شرق و غرب 
ـ     به چه طریق و به دست چه کسانی؟ انبوه موالیان و مرشدان  طراحی و اجرا شوندـ 
و پیشوایان عارف را که باید به تربیت خلق  اهلل شرقی و غربی بپردازند چگونه و از 
چه انباشتگاهی می  توان بسیج کرد؟ و اگر این هیاهوها همه صرفاً در حکم حدیث 
نفس و فلسفه  بافی است و هرگز تحقق  پذیری آنها متصور نیست، چه فایده  ای از 
خواندن آنها نصیب کسی خواهد شد؟ شایگان نه تنها با “ایده”  های دینی-عرفانی 
مشکلی ندارد که در عوالم وجد و خلسه به ستایش آنها می  پردازد. اعتراض او به 
“ایدئولوژی  زده شدن” دکترین دینی است. )معلوم نیست این برگردان نارسا از چه 
ideologizing, ideologized, ideolo- معادل در زبان  های مشتق از التین است:

gization؟ شایگان بررسی  های خود در این زمینه را در بخش بلندی تحت عنوان 
“ایدئولوژی   شدن سنت” در آمیزش افق  ها، در صفحات 193 تا ۲53 آورده است. 
به ذکر چند نظریه از او بسنده می  کنم: “. . . ایدئولوژی نه علم است، نه فلسفه و 
نه دین؛”14 “ایدئولوژی بر ُدگم بنا شده است و برایش اهمیتی ندارد پیش  فرض  ها و 
مقدماتش دارای دقت تجربی  اند یا نه، چرا که اینها را به عنوان حقیقت  هایی از پیش 

13Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, trans. Joel Weinsheimer and Donald G. Marshal 
(New York: The Continuum Publishing Co., 1999).

14شایگان، آمیزش افق  ها، 193.
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]یا ماتَقَدّم=apriori[ می  پذیرد؛”15 “سرانجام ایدئولوژی دین هم نیست، زیرا استعال 
)transcendence( و هرگونه وحی و الهام را نفی می  کند؛”1۶ “بنابراین ایدئولوژی 
اندیشه  ای بسته و جزمی است که از سنجش تجربه می  گریزد”1۷ و نمونه های بسیار 
دیگر. من تا به حال نخوانده و نشنیده  ام که نفی استعال و وحی و الهام از جمله عناصر 

ضروری در تعریف “ایدئولوژی” به شمار آیند. 

در بخش “ایدئولوژی شدن سنت،” ما با تناقض  گویی  هایی از زبان شایگان روبروییم 
که به نظر می رسد از جهاتی ناشی از بدفهمی تعریف برخی واژه  ها و اصطالحات در 
پرداخت نظریه  پردازی  ها باشد. ایدئولوژی که از “ایده” ریشه می  گیرد، در متن  های 
گوناگون تعریف شده است. در معنایی فراگیر می  توان گفت که ایدئولوژی عبارت از 
مجموعۀ یکپارچه  ای از ایده  ها و مفاهیم است )اعتقادات، جزم  ها، آرمان  ها، اصول، 
آموزه  ها، حکم  ها، . . .( که در ساخت نظام  های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، 
و حکومتی نقش عمده دارند و گروه یا طبقۀ قابل توجهی از افراد یک جامعه از آنها 
پیروی می  کنند. نکتۀ مهم اینکه نمی  توان با قاطعیت حکم داد همۀ ایدئولوژی ها خیر 

یا شر، درست یا نادرست  اند.

در اشاره به نقل قول  های یادشده از شایگان باید گفت که بنا بر دالیل آشکار، اینکه 
بگوییم ایدئولوژی علم نیست در واقع توضیح واضحات است. در حالی که ایدئولوژی  ها 
ایمان راسخ و بی  چون  وچرا از پیروان طلب می  کنند، نهاد علم بر بنیاد شک  آوری و 
پُرس  و  جو استوار است. از این گذشته، در قیاس با جزم  های حاکم بر ایدئولوژی  ها، 
نظریه  های علمی به نحوی ابدی پیوسته در معرض دگرگونی و تکامل  اند. بدین قرار، 
حتی تصور هرگونه همانندی مابین علم و ایدئولوژی نشانۀ ناآگاهی و به منزلۀ قیاس 
کاذب است. اگر ایدئولوژی فلسفه هم نیست، پس به فرض ایدئولوژی مارکسیسم 
را نباید نظریۀ فلسفی به شمار آورد و کارل مارکس فیلسوف نبود. یا اینکه مفاهیم 
فلسفِی زیربنای جهان  بینی مدرنیته را که عبارت از مجموعه  ای از ایده  ها )تفکیک 
قلمروهای فرهنگی، حفظ حقوق انسانی، برقراری لیبرال  دموکراسی، آزادی بیان، حق 
رأی و انتخاب، . . .( هستند نباید ایدئولوژی به شمار آورد؟ پس ایدئولوژی فلسفه هم 
می  تواند باشد. در واقع، خاستگاه بسیاری از ایدئولوژی های )ایسم  های( شناخته  شده 

و معروف گفتمان  های فلسفی است.

15شایگان، آمیزش افق  ها، 134-193.

1۶شایگان، آمیزش افق  ها، 19۶.

1۷شایگان، آمیزش افق  ها، 199.
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نقل قول دوم )“ایدئولوژی بر ُدگم بنا شده است”( و نقل قول چهارم )“بنابراین ایدئولوژی 
اندیشه  ای بسته و جزمی است”( از شایگان تعریف  های دقیق و درست دکترین دینی  اند. 
پس دین هم نوعی ایدئولوژی است. اگر منظور شایگان از خطر هولناک “ایدئولوژی  زده 
شدن مذهب”1۸ فعلیت  پذیری ایده  های مذهبی است که کشف تازه  ای نیست، زیرا 
ـ     اشاره  های شایگان به مذهب در این مباحث  مذهب همواره ایدئولوژی  زده بوده استـ 
معطوف به دین اسالم است. ایدئولوژی دینی اشاره به سلسله  ای از ارزش  ها، باورداشت  ها، 
آموزه  ها، اسطوره  ها، افسانه  ها، و به طور کلی دکترین  هایی است که از گهواره تا گور بر 
ـ     اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،  همۀ جنبه  های حیات و هستی اهل ایمانـ 
ـ حکم می  راند. تا هنگامی که ایدئولوژی دینی فعلیت پیدا نکرده است،  حکومتی، . . .ـ 
صرفاً یک مفهوم تجریدی است، نه مدل  واره  ای برای طراحی حیات این  جهانی آدمی. 
ـ هم  آمیزی گرایش  های دینی -عرفانی  راه دور نرویم، در ایده/ ایدئولوژی خود شایگانـ 
ـ     مفهوم فعلیت  پذیری مستتر است، وگرنه ِصرف ایدۀ تجریدی  و جهان  بینی مدرنیتهـ 
عرفان را هرگز نمی  توان استراتژی کارساز در نجات بشریت از مغاک مدرنیته دانست. 
مکاشفه، عروج به تارک نظام هستی، پیوند با جان جهانی/حقیقت مطلق، دیدار با 
مهین  فرشته، و ترفندهای دیگر تجربۀ عرفانی همه به معنی فعلیت  پذیری ایدۀ عرفان 
نادوگانه است. حاصل سخن اینکه اگر بپذیریم دین نوعی ایدئولوژی است، که بی  شک 
همین  گونه نیز هست، و اگر بر اساس حکم شایگان همچنین بپذیریم که ایدئولوژی 
فلسفه نیست، مسئله  ای که بسیار بحث  انگیز است، پس ایدئولوژی دینی-عرفانی را نیز 
نباید گفتمان فلسفی شناخت. بدین قرار، پاسخ به پرسشی که درون  مایۀ این نوشته 
است از زبان خود شایگان از پیش داده شده است: گرایش  های دینی - عرفانی با بینش 
فلسفی ناسازگارند و  برچسب فیسوف عارف ناسازه  گویی است. خواننده نباید از یاد ببرد 
همۀ این بررسی  ها در متن تاریخی دوران معاصر مطرح است، نه در بازبُرد به دوران 
پیشامدرن -   قرون وسطا؛ زمانه  ای که تفکیک فلسفه و الهیات هنوز صورت نگرفته بود. 

تئوری شایگان در زمینۀ رهایی بشریت از مصیبت مدرنیته از طریق یکپارچگی دو عالم 
شرق و غرب است که هر دو “در حکم دو ساحت مکمل وجودند.”19 در این نوشته، 
همۀ بازگفت  ها برگرفته از آمیزش افق  ها است که شامل برگزیده  هایی از آثار اوست، از 
جمله بخش بلندی با عنوان “هانری کربن و فعلیت اندیشۀ او.” در این بخش، شایگان 
با زبانی شیوا و شاعرانه اندیشه  های موال و مرشدش را بررسی و ستایش می  کند. او 

1۸شایگان، آمیزش افق  ها، ۲4۸.

19شایگان، آمیزش افق  ها، 3۲4.
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چنان دلبستۀ اندیشه  های عرفانی کربن است که مشکل می  توان تمایالت سخت 
دینی- عرفانی -    اسطوره ای خود او را از اندیشه  های کربن تمیز داد. در اساس، مانیفست 
کربن -   شایگان در زمینۀ رستگاری بشریت ازچنگال شوم مدرنیته سیر قهقرایی و 
استحاله  ای )devolutional( در جهت جهان  بینی عرفانی -   سنتی -    اسطوره  ای است. 
چون فعلیت  پذیری این مانیفست از یک  سو ناممکن و ناشدنی و از سوی دیگر 
ـ   زیرا به  رغم فرایندهای اجتناب  ناپذیر، پیش  گرا، و بی  امان  خردستیز و ارتجاعی استـ 
ـ  در  تکامل است؛ واقعیتی که به نظر می  رسد کربن -شایگان به کلی با آن بیگانه  اندـ 
همان مراحل جنینی محکوم به سقط است. شگفتا که این اندیشمندان سده  های 
بیستم و بیست  ویکم گویی چنان با مفاهیم و دستاوردهای علمی -عقالنی بیگانه  اند 
که حتی اصول ابتدایی مسائل اثبات  شده را در خدمت پیشبرد تمایالت عرفانی 

رمانتیک قرون وسطایی زیر پا می  گذارند.

آنچه تا به حال در زمینۀ ساختار و نظام سلسله  مراتبی هستی گفته شد به منزلۀ 
چارچوبی نظری بود که در متن آن بتوان به بررسی اندیشه  های کربن -   شایگان 
پرداخت. افسوس، خواهیم دید این  گونه تالش علمی -عقالنی در بررسی آثار آنان 
به احتمال بی  حاصل خواهد بود، زیرا در اکثریت قریب به اتفاق موارد، اندیشه  های 
آنان با علم و منطق   کوچک  ترین پیوندی ندارد و صرفاً با توسل به ایمان کور می  تواند 
پذیرفتنی باشد. شایگان اندیشه  های کربن را با شرح دلبستگی و شیفتگی او به عرفان 

ایرانی -اسالمی این  گونه بازگو می  کند.۲۰

از نظر سهروردی، . . . روح بشری هر قدر تنهاتر واز ماده مجردتر شود 
حضور بیشتری پیدا می  کند و به همین دلیل از سیطرۀ ماده و سلطۀ مرگ 
بیشتر می  گریزد. نتیجه این که، روان پس از وصول به مقام کامِل انواِر 
نامتناهی از هر جهت دیگرگون می  شود و دیگر با چشم و گوِش درون و 

دل است که می  بیند و می  شنود.۲1

در این گزارۀ به ظاهر عالمانه و حکیمانه، اما به کلی بی  معنی، اندیشه  های توهمی و 
تخیلی خرد  ستیز و جادویی به منزلۀ نظریه  پردازی  های فلسفی-عرفانی به قصد تغذیۀ 
معنوی اهل ایمان ارائه شده  اند. “مقام کامل انوار نامتناهی” به چه معنی است؟ تنهاتر 
شدن و مجرد شدن روح از سیطرۀ ماده یعنی چه؟ در نظام سلسله  مراتبی هستی 

۲۰شیوۀ نگارش نقل قول  ها مطابق اصل است.

۲1شایگان، آمیزش افق  ها، ۲99.
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)نمودار 1(، خاستگاه روح ماده است: ماده—>تن-مغز—>ذهن-روان—>روح. شاهد 
ـ اگر اصوالً چنین هویتی  همین بس که پس از مرگ تن، شناخت وجود و حضور روحـ 
ـ دیگر  وجود داشته باشد و به مفهوم باطل  شدۀ دوگانگی تن و روح باور داشته باشیمـ 
میسر نخواهد بود. گفته  ام و باز می  گویم که شناخت وجود و حضور همۀ چیزها در عالم 
هستی، از جمله روح، فقط و فقط از طریق ذهن-روان آدمی ممکن است و بس. وصول 
روان به “مقام کامل انوار متناهی” و “چشم وگوش درون و دل” افسانه  پردازی  هایی 
بیش نیستند. شک نیست که اهل ادب و عرفان به مراتب جهل این نویسنده در کشف 
و شناخت معانی نهفته و مفاهیم استعالیی پنهان در این توصیف  ها اشاره خواهند کرد. 
در پیش گفتم که توصیف  های آنان چیزی جز قالب مناسبی برای پیش  فرض ها و 
پیش  دریافت  های آنها نمی  تواند باشد، زیرا این  گونه مفاهیم توهمی و تخیلی بر بنیاد 
هیچ  گونه شاهد و مدرک عقالنِی اثبات  پذیر استوار نیستند. به هر حال، این مدعیان 
باید کشف و شناخت  های خود را در معرض داوری خواننده قرار دهند تا شاید بنیاد 

عقالنی این مفاهیم افسانه  ای -جادویی بر همه آشکار شود.

مالصدرا هم عقیده دارد درجۀ وجود به درجۀ حضور بستگی دارد . . . حضور، در 
اینجا عبارت است از جدا شدن از شرایط این جهان، و به حضور و تام رسیدن. 
انسان هر قدر مجردتر و از جهان مادی فارغ  تر شود، به همان نسبت تنزل 
ناشی از هبوط را بیشتر جبران می  کند و از وضع بشرِی “برای -    مرگ - بودن” 
رهاتر می  شود، . . . و این در پرتو عروجی انجام می  گیرد که طی آن مرگ 
تبدیل به رستاخیز و معاد و کل تمامیت  یافته تبدیل به بازگشت به مبدأ 
می  شود . . . و آنگاه رستاخیز در برزخ ُمثل، و سرانجام، رستاخیز در عالم 
عقول از همین  جا برمی  خیزد. بشر از رستاخیزی به رستاخیز دیگر از نردبان 
عروج ]نمودار 1[ باال می رود، در جهان  های دیگری شکفته می  شود و 
حضورش را در نشئآت دیگری از وجود آشکار می  کند . . . ]حضور در این 
جهان[ به ابعاد این جهانی محدود نیست . . . بلکه حرکتی است عمودی به 
سوی برزخ صورِ مثالین و عالم عقول، که هر یک از آنها زمانی خاص خود 
دارند؛ مثالً از زماِن کثیِف عالم ُملک تا زمان لطیِف عالم ملکوت، و تا زمان 

اَلَطف عالم جبروت )عقول( مراتبی از زمان در کار است.۲۲ 

۲۲شایگان، آمیزش افق  ها، 3۰۰-۲99.
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و این فیلسوفان )مالصدرا، کربن شایگان( در عالم خلسۀ هذیانی این  گونه افسانه  های 
مجذوب  و  مسحور  هنوز  که  را  آنهایی  کرده  اند.  سرهم  بندی  را  پریان  وار  شاه 
این توهمات  اند باید با این هشدار تکان  دهنده آگاه  کرد که نه “مبدأیی” در کار 
ـ     و نه “معاد” و بازگشتی. حضور و وجود ما همه  است ــ کدام مبدأ؟ زهدان ازلی؟ـ 
حاصل ترکیب تصادفی بیلیون  ها اتم است که در لحظۀ شگفت  انگیز تکینگی، در 
نتیجۀ رویداد خارق  العادۀ انفجار بزرگ، در درازنای بیلیون  ها سال نخستین واحدهای 
مادِی ارگانیک را به وجود آوردند. نه افسانۀ آفرینشی در کار بود، نه دمیدن روح-

حیات در تن آدمی، نه ماری و ابلیسی و درخت سیبی و روضۀ رضوانی. و پس از مرگ 
تن ــ ذهن نیز همه به صورت همان ماده -     اتم آغازین در خواهیم آمد. به قول خیام، 
“از خاک برآمدیم و بر باد شدیم.” و به نقل از انجیل، “از خاکستر به خاکستر، از خاک 
به خاک.”۲3 نه رستاخیزی در کار است و نه عروج و شکفتگی در جهان  های دیگر 
و نه عالم جبروتی. اگر انسان در طول زیست این  جهانی  اش به “حضور کامل و تام” 
ـ   قطعاً و محققاً فرصت دیگری  ـ    معنی این توصیف وصف  ناپذیر هر چه باشدـ  نرسدـ 
پیش نخواهد آمد. موعظه  های واهِی دست شستن از لذت  های مادی و معنوی در 
این جهان به امید عروج به عالم جبروت و ملکوت یا نشانۀ خودفریبی است یا بازنمود 
بی  لیاقتی و محرومیت از لذت  های این  جهانی. انسانی به “حضور کامل و تام” رسیده 
است که با دست  های پُر از این دنیا برود. بقیه همه حرف مفت است و دیگر هیچ. 
این  گونه توهمات هذیانی بی  پایه و بی  مصرف به افسانه  پردازی  های علمی ــ تخیلی 
)science fiction( شباهت دارند تا به گفتمان  های فلسفی. اصطالحاتی چون عالم 
عقول و جبروت، زمان  های کثیف و لطیف و اَلَطف، برزخ صور مثالین، حضور کامل و 
تام، و . . . که تعریف  ناپذیر و از این رو تهی از معنی  اند، جنبۀ تراژدی  -کمدی به خود 
می  گیرند و واکنش  های متضادی در خواننده به وجود می  آورند: آیا بر احوال کسانی که 
ذهنیت آنها در پهنۀ این  گونه عوالم واهی پرواز می  کند باید خندید یا گریست؟ تکرار 
می  کنم که بر سهروردی و مالصدرا و مانند آنها ایرادی وارد نیست. آنان اندیشمندان 
بزرگ زمانۀ خود بودند که جز توسل به پرواز مرغ اندیشه در آسمان های تخیالت 
اسطوره ای و شاعرانه، ذهنیت آنها مسلح به سالح عقالنی - علمی - تحلیلِی دیگری 
نمی  توانست باشد. نظریه  پردازی  های آنان را در متن تاریخیت، به عبارتی روح غالب 
زمانۀ آنها، باید سنجید. عذر امثال کربن و شایگان تا چه حد مشروع است؟ وازنش 
واقعیت  های علمی در توجیه پیدایش انسان و کاینات ناشی از جهل و خشک  اندیشی 

23“Ashes to ashes, dust to dust.” Bible, King James Version, Genesis, 3:19.
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است. چه بسا که به یُمن پژوهش  ها و دستاوردهای علمی در آینده توجیهات پیشین 
نیز دستخوش تعدیل و تغییر باشند. اما به هر حال، فهم هستی  شناختی این  گونه 
پدیده  های عظیم و شگرف صرفاً در قلمرو اندیشۀ علمی است، نه از طریق توسل به 

اسطوره. 

تأویل یا تجربۀ عارفانه یعنی نوعی فردانیت ویژه  ای است که در آن “راهبر 
درونی” در هر مورد به صورتی مناسب با وجه بیانی خاص آن درمی  آید . . . 
در مقام حکمت نبوی، “راهبر درونی” همان مهین-  فرشته یا جبرئیل است 
که با پیامبر و امام در رابطه است . . . راهبر درونی از قوانین علیت تاریخی 
رهاست، زیرا، چنان که گفتیم، رمزی است بیانگر خود یا اصل فردانیت 
عارفانه . . . راهبر درونی در وجه فلسفی همانا عقل فعال است. همانندی 
این عقل فعال با فرشتۀ وحی پیامبران از نظر اسالم معنوی امری اساسی 
است . . . ]وگرنه[ حقیقت چهره  ای دوگانه می  یافت، و ایمان و دانش، و 
الهیات و فلسفه از هم جدا می  شدند. اینها مسایلی است که در اندیشۀ 
غربی پیش نیامد، اما در ایران، در پرتو تلفیقی که سهروردی عامل آن بود، 

از آنها پرهیز شده است.۲4 

آیا ادعای فیلسوف ما این است که ایمان و دانش در همۀ دین  های توحیدی سازگار 
و یکپارچه  اند؟ مگر دانش به معنی اثبات  پذیری و ایمان به معنی عدم نیاز به اثبات 
نیست؟ پس چگونه می  توان این دو را با هم تلفیق کرد؟ نظریه  پردازی  هایی که بر 
بنیاد راهبر درونی، فرشتۀ وحی، مهین  فرشته، عقل فعال )مگر عقل راکد هم داریم؟(، 
و . . . صرفاً زاییدۀ تخیالت جادویی و واهی و پیش  فرض  های ناشی از آنهاست، 
بدون کوچک  ترین ربطی با منطق و استدالل که حتی با عقل سلیم. افتخار این 
فلسفه  بافی  ها البته نصیب سهروردی    هاست که “در پرتو تلفیقی” که عامل آن بود 
موجبات شکوفایی فرهنگ درخشان و جهانگیر ایرانی-    اسالمی را در قیاس با فرهنگ 
فرسوده و فاسد غربی فراهم آورد! در ضمن، سخن از “فردانیت” )فردیت؟( در متن 
تجربۀ عرفانی به کلی بی  معنی و در حکم ناسازه  گویی است. تجربۀ عرفانی، امید عروج 
به تارک نظام سلسله  مراتبی هستی، و فنا شدن در جان جهانی/حقیقت مطلق به 
معنی فردیت  زدایی )deindividualization( است، نه کسب فردیت. در واقع، مفهوم 
فردیت، ضد نظریه  ای است بر مفهوم فنا شدن. تعبیراتی چون “فردانیت عرفانی” تهی 

از هرگونه اندیشۀ تعقلی و ناشی از تخیالت شاعرانه و رمانتیک است. 

۲4شایگان، آمیزش افق  ها، 3۰3-3۰۲.
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از آنجا که روان تاریخی دارد که هماره “در حال حاضر است” . . . باید گفت 
که گذشته  اش خاستگاه آن و عروج دوباره  اش آیندۀ آن است؛ و میان آن 
ماقبل تاریخ و این مابعد تاریخ به تاریخ قدسی  اش می  رسیم که همواره در 
برابر ما حاضر است و آماده است تا کسی پیدا شود و بار مسؤلیتش را بر 

دوش کشد.۲5 

اول اینکه باز روان به جای روح به کار برده شده است، خطایی که برای خوانندۀ قرون 
وسطایی تفاوتی نمی  کرد، اما نه برای خوانندۀ معاصر که برداشت به کلی جداگانه  ای از 
مفهوم روان دارد. و اگر ندارد، باید بیاموزد. دوم اینکه اگر تاریخ روح همواره “در حال 
حاضر است،” سخن از گذشته و آیندۀ آن به چه معنی است؟ مهم  تر از همه اینکه 
نکته  ای که به تکرار در نوشته  های عرفانی شایگان به چشم می خورد اشاره به “تاریخ 
قدسی” است. مگر قدسی )مینوی، ملکوتی، الهی( همان جان برین/جان جهانی/

حقیقت مطلق )Spirit( نیست که در تارک نظام سلسله  مراتبی هستی )نمودار 1( 
بر طرح  های آفرینش حکم می  راند؟ و مگر بنا بر بینش دینی-عرفانی، حضور و وجود 
این هویت مینوی بیرون از زمان و مکان و فراسوی ابعاد انسانی/این  جهانی نیست؟ اما 
تاریخ به معنی شرح و ثبت رویدادها در زمان است. در واقع، مفهوم “زمان” در واژۀ 
“تاریخ” مستتر است. مگر سخن از تاریخ بدون بازبرد به زمان هم ممکن است؟ پس 
چگونه می  توان حضوری بی  زمان )قدسی( را در متن مفهومی زمان  دار )تاریخ( توجیه 
کرد؟ می  بینیم که “تاریخ قدسی” یک پارادوکس است، یعنی خود خود را نفی و نقض 
می  کند. البته عارفان فیلسوف  مسلک توجیهات مبسوطی در رد این گفته  ها در آستین 
آماده دارند که باید نادیده گرفت، زیرا مانند جدل  های دیگر همه شرح پیش  فرض  هایی 
است بدون هیچ  گونه پشتوانۀ عقالنی که فقط در جمع همدالن و هم  کیشان خریدار 
دارد. از اینها همه گذشته، اصوالً پاراگراف یادشده حامل چه بار معنایی است؟ جز 
مشتی تعبیرات به ظاهر عالمانۀ در باطن بی  اصل و اساس چه معنای اندیشه  برانگیزی 

از آن می  توان استنتاج کرد؟ اگر کسی می  داند بگوید که همه بهره  مند شوند. 

کربن ]سرگذشت نْفس[ را با عنوان “دیدار با فرشته” توصیف کرده است. 
در این دیدار است که نْفس حلقۀ اتصال زنجیرۀ تاریخش را چنان می  بندد 
که نقطۀ آغازین گذشته  اش )یعنی مبدأ( به نقطۀ فرجامین آینده  اش 

)یعنی معاد( برمی  گردد.۲۶ 

۲5شایگان، آمیزش افق  ها، 31۰-3۰9.

۲۶شایگان، آمیزش افق  ها، 31۰.
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افسانه  پردازی محض! نه مبدأیی وجود دارد، نه معادی و نه قطعاً فرشته  ای. این  گونه 
تخیالت هذیانی بی  اصل و اساس فقط در قالب زبان آهنگین شعر قابل هضم و جذب  اند، 
نه در زبان به اصطالح فلسفی. هیچ مفهوم عقالنی و پُرمعنایی از این نظریه  پردازِی به 
ظاهر عالمانه و در باطن نامعقول نمی  توان استنتاج کرد، مگر خیالبافی در عوالم رؤیا. 
در ضمن، “روان” که در پاراگراف پیشین به جای “روح” آمده بود، در این گزاره “نْفس” 

از آب درآمده است. گویی تکلیف نویسنده - مترجم با خود روشن نیست. 

اگر می  بینیم زماِن حال در قبال زمان گذشته  ای که غنای آن روز  به  روز 
و  بی  قدر  بیشتر،  به آن روز  به  روز  آشکارتر می  شود و حسرتمان نسبت 
بی  اعتبار می  گردد، پس این زماِن حال دیگر حضور نیست بلکه بیشتر در 
حکم غیاب است؛ و در افق انتظار هم از هر سو بنگریم آینده ای در نیست.۲۷ 

جدی می  گویی؟ غنای هر چه بیشتر گذشته، حسرت قرون وسطا، بی  قدر و اعتباری 
زمان حال، نگاه نیهیلستی به آینده و همۀ این ادعاهای کاذب از زبان اول شخص 
جمع! این  گونه اندیشه  های نوستالژیک بیمارگونه را شایگان در “ما”های نامرئی و 
ناموجود فرامی  فکند؛ گویی می  داند از زبان اول شخص مفرد نامعقول و باورنکردنی 
خواهد بود. ذهنیت او که در چنگال اندیشه  های پس  گرا و ارتجاعِی این  چنینی راکد 
مانده است، بر این تصور باطل است که توده  های عظیم “ما” و “شما” نیز در حسرت 
کاذب غنای زمان  های گذشته و بازگشت به عالم لطیف ملکوت و دیدار با فرشته 

روزشماری می  کنیم! 

تمامی ارزشهائی که تاریخ قدسِی بشریت بر آنها نهاده بود اعتبار خود را از 
دست داده  اند و ما اکنون در آستانۀ ورود به دورانی برزخی هستیم که خوْد 
نتیجۀ نفی دو چیز است: “نه خداِی مسیح، نه خدای فیلسوفان، نه نیک، 
نه بد، نه مسؤولیت، نه حس گناه، نه پیوندی با نظم، نه احساس وظیفه.”۲۸

بر اساس درس اخالقی تلویحی در این نظر، البته همۀ فضیلت  های ازدست  رفتۀ 
یادشده در حد کمال در دوران پیشامدرن -    قرون وسطایی در ذوات آدمی شکوفان 
بودند. پس نوید بازگشت به جهان  بینی شکوهمند زمانۀ بوعلی سینا و سهروردی و 
امثالهم را باید جشن گرفت! تز انقالبی کربن -     شایگان در رهایی بشریت از برزخ دوران 

۲۷شایگان، آمیزش افق  ها، 31۲.

۲۸شایگان، آمیزش افق  ها، 31۲.
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معاصر، چرخش باژگونۀ عقربۀ زمان است، هزار سال به عقب، و بازگشت به “تاریخ 
قدسی،” مفهومی پارادوکسیکال و تعریف  ناپذیر. 

“نـگاه کربـن . . . نـگاه بینشـگری اسـت کـه جهـان را از پشـت  عینـک خـوِد روح 
می بینـد.”۲9 کـدام روح، روح خودش یا روح جهانشـمول؟ به هر حال، یعنی چه؟ در 
این توصیف سوررئالیستی، روح ناگهان از جایگاه استعالیی در قالب عینیت  یافتگی 
نظریه  پردازی  هـای  از  نمونـۀ دیگـری  اسـت.  )objectification( دگرسـان شـده 

خوش  ظاهـر، امـا به کلـی بی  معنی. 

“حلول )incarnation( به مانعی در راه شکوفایی جان تبدیل می  شود چرا که موفق به 
دیدن جهان به صورت تجلیات نمی  شود.”3۰ “شکوفایی جان” به چه معنی است؟ جان 
)Spirit( که بر اساس بینش دینی - عرفانی )نمودار 1( حاکم و ناظر بر همۀ چیزها در 
کاینات است چه نیازی به شکوفندگی دارد؟ مگر عامل “حلول” نیز خوِد جان نیست؟ 
یا اینکه خاستگاه حلول جان  )های( دیگری است که ما تا به حال از وجودش بی  خبر 
بوده  ایم؟ اگر جان جهانی -    مطلق- برین اشاره به هویتی یگانه است، چگونه چیزی 
می  تواند مانعی در راه شکوفایی آن باشد؛ مگر جان  های چندی وجود دارند که با هم 
در رقابت  اند؟ می  بینیم که ذهنیت فیلسوفان عارف  مسلک ما در عوالم وجد و خلسۀ 

هذیانی و فارغ از هرگونه تأمالت عقالنی و استداللی در حال پرواز آزاد است. 

گم  گشتگی فرد مایۀ “جمع شدِن روح” شده که سرگشتگِی رمزها یا 
حتی از دست رفتِن ساحِت مثالِی امور نیز حاصل از آن است. زیرا، به 
گفتۀ کربن، ساحِت عمودی ]عروج در نمودار 1[ در حکم فردانیت و  
تقدس  پذیری است؛ وگرنه ساحت دیگر را داریم که همان جمعی شدن و 

دنیایی شدن است.31 

“جمعی شدن روح” به چه معنی است؟ مگر هر تنی صاحب روح ویژۀ خود نیست؟ 
پس چگونه ارواح “فردی” می  توانند “جمعی” شوند؟ اگر “دنیایی شدن فرد،” به 
قول کربن، زیان  بخش و ناصواب است، غرض جان برین از “در دنیا آوردن” انسان 
چه بود؟ اگر عروج تن در جهت جان به قصد فنا شدن در حقیقت مطلق تنها راه 
رهایی از گم  گشتگی فرد و رستگاری اوست، وگرنه به هبوط در برزخ جمعی شدن 

۲9شایگان، آمیزش افق  ها، 313.

3۰شایگان، آمیزش افق  ها، 313.

31شایگان، آمیزش افق  ها، 31۶.
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و دنیایی شدن خواهد بود، چگونه چنین نظریه  ای می  تواند در سطح جوامع انسانی 
کارا و کارساز باشد؟ و چگونه بر اساس این تناقض فاحش شایگان می  خواهد آمیزش 
افق  های شرق و غرب، به عبارتی مدرنیتۀ غربی و عرفان شرقی، را در سطح جهانی 
عملی سازد؟ صرفاً شمار اندکی در درازنای تاریخ مدعی تجربۀ عرفانی ناب و نادوگانه 
ـ   اگر اثبات این مدعا اصوالً ممکن باشد. به هر حال، کسب چنین تجربۀ  بوده  اندـ 
فردی را چگونه می  توان به منزلۀ مدل  واره و طرح استراتژیکی در سطح جهانی، 
حتی در سطح یک جامعۀ یکدست ترویج کرد؟ بیاییم و باور کنیم عروج به قلۀ 
ـ   باورداشتی  نظام هستی و دیدار با فرشته به نحوی جهانشمول تحقق  پذیر باشدـ 
ـ آیا چنین دستاوردی به منزلۀ “جمعی  نیازمند معجزه  ای از جانب مهین  فرشتهـ 
شدن و دنیایی شدن،” یعنی ضد نظریه  ای بر تئوری  های کربن ــ   شایگان نخواهد 
بود؟ سازوکارهای استراتژیکی به قصد تحقق  پذیری این تئوری  ها کدام  اند و چرا این 
فیلسوفان حتی در یک جمله در سراسر نوشته  هایشان به آنها اشاره نکرده  اند؟ در این 
مقاطع از خواندن آثار این بزرگان است که خوانندۀ تیزبین خود را در چنگال آمیزه  ای 

از احساس نابا وری و شگفت  زدگی اسیر می بیند. 

ناکجاآبادی  برقراری  توهمی  نظریه  پردازی  های  این  گونه  درون  مایۀ  که  می  بینیم 
)utopia( است که هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت؛ نوعی استبداد خیراندیش 
)benevolent dictatorship( که در آن انسان  های فاقد فردیت به صورت   آدمک  های 
ماشینی )robots(، بی  چون وچرا و در عالم وجد و خلسه  ای مقدر ازجانب مبدأیی 
برین و خطاناپذیر، هر چند ساختگی و کاذب، در صلح و صفا هم  زیستند؛ همان 
افسانه  های علمی - تخیلی. باید از جان برین-حقیقت مطلق شکرگذار بود که ما 
انسان  های گناهکار و گمراه را با شخصیت  هایی به کلی ویژه و متمایز آفریده است که 
هرگز در این ناکجاآبادها نمی  گنجند. انسانیت ما در یگانه بودن ماست. فقدان یگانگی 
آدمی، به هر قیمت حتی فنا شدن در جان برین، به منزلۀ انسانیت  زدایی است؛ نکتۀ 
اساسی و بی  نهایت مهمی که همۀ حکیمان عرفان در درازنای تاریخ، از بوعلی و 
سهروردی و مولوی و . . . گرفته تا کربن و شایگان از فهم و درک آن عاجز بوده  اند. 
همۀ مقوالت به کنار، اگر کسی قابلیت ذهنی درک نکتۀ یادشده را داشته باشد، جز  
پانوشتی بر تاریخ اندیشه، آن هم صرفاً در قالب زبان شعر، هرگز برای افاضات عرفانی 

اعتباری قایل نخواهد بود. 

شایگان از “چهار حرکت کاهنده” در تاریخ اندیشه در غرب نام می برد که “شقاقی 
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خطرناک میان تعقل و روح” ایجاد کرده  اند که سبب اساسی “گسست هرگونه 
گفت  و  گوی واقعی در بین تمدن ها شده است.”3۲

به عنوان مثال، آنسوِی اندیشۀ علمی -    فنی، کربن به علم حضوری روی 
می  آورد که سرانجام به مابعدالطبیعۀ حضور می  رسد؛ در برابر گرایش به 
ریاضیگون کردِن ذات جهان به کارکرِد میانجی  وار و تجلی  گونۀ فرشته 
اهمیت می  دهد؛ در برابر سوائق حیاتِی آغازین که در قالب زیربناها پایه و 
مایۀ ایدئولوژی  های مدرن هستند، بر تجارب عرفانِی مقام فردانیت انگشت 
می  نهد، و در برابر تاریخگرائی به رویدادهای قدسی در آسمان استناد 
می  کند که جایگاه تحققشان در فضای بینشی و مکاشفه  ای رمزهاست.33 

و ما این هذیان  گویی  ها را البد باید جشن بگیریم! در رویکرد به این گزارۀ باورنکردنی 
از زبان یک فیلسوف چه می توان گفت؟ سخن درست بگویم، چه  ها که می  شود 
گفت: علم طبیعی و مابعدالطبیعۀ حضور )یعنی چه؟( به جای اندیشۀ علمی-  فنی؛ 
کارکرد میانجی  وار و تجلی  گونۀ فرشته )یعنی چه؟( به جای علم ریاضیات؛ رویدادهای 
قدسی در آسمان در برابر تاریخ. پس  گراتر، خردستیزتر، ارتجاعی  تر، و ضد تاریخی 
و ضد انسانی  تر از این نمی  توان گفت. خواندن این بیهوده  گویی  ها توان آدمی در 
پرهیز از ناسزاگویی را سخت به چالش می  گیرد. به راستی کربن-شایگان سنگ تمام 
گذاشته  اند و حق مطلب را به نحو احسن به جا آورده اند؛ در عصر شکافتن اتم و پرواز 
به کرات سماوی. استخوان  های گالیله و نیوتن و داروین و . . . می  بایست از شنیدن 

این پرت  وپالها در دل گور به لرزه درآمده باشد. 
“پس چه باید کرد؟”34

در یک سو غربی اروپامدار و یونان  مدار داریم که زندانِی مقوالت تاریخ است؛ 
در سوی دیگر شرقی سرگشته نسبت به سنِت خویش و ناتوان از درک و 
جذب حرکت دیالکتیکِی تاریخ غرب در دروِن خویش. به همین دلیل، به 
نظر ما می  رسد که برون شدن از این بن  بست مستلزم پیمودن دو مسیر 
از دو جهت است که باید این دو عالم را یکپارچه کند، چرا که هر دو عالم 

3۲شایگان، آمیزش افق  ها، 319-31۸.

33شایگان، آمیزش افق  ها، 319.

34شایگان، آمیزش افق  ها، 3۲۲.
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خواهی نخواهی در حکم دو ساحِت مکمل وجودند.35 

زندانی بودن به معنی فقدان آزادی و اسارت در چنگال کسی یا چیزی است. پس 
اگر غرب “زندانی مقوالت تاریخ” است، “درک و جذب” تاریخ غرب، به عبارتی 
عامل اسارت و نقض آزادی انسان غربی، چه فضیلتی برای انسان شرقی می  تواند 
باشد؟ گذشته از این، تاریخ قدسی، دیدار با فرشته، و راهبر درونی که از قید و بند 
ـ چطور موجب  ـ    همه به یُمن نظریه  پردازی  های سهروردیـ  علیت تاریخی رهاستـ 
ـ “ما”به جای “من” نشانه  ای  سرگشتگی شد؟ بر اساس “نظر ما” در این مانیفستـ 
ـ   نوشداروی تجویزی شایگان به قصد بهبود پیکر نزار و بیمارگونۀ  رمزی از فردیت  زداییـ 
بشریت، آمیزش جهان  بینی مدرن-پسامدرن با سنت دینی-عرفانی قرون وسطایی 
است که تحقق  پذیری آن مستلزم این است که چرخ همواره پیشرو و آینده  نگِر تکامل 
علی  رغم ساز وکارهای نهادی، 1۸۰ درجه دور خود بچرخد و هزار سال به عقب برگردد. 
به عبارت دیگر، روح غالب زمانۀ وسایل ارتباطی با اسب و شتر و قاطر، با همانندش 
در عصر میکروچیپ )microchip( و سفر به کرات سماوی در هم آمیزد. و رستگاری 
ما در تغذیه از این آش ُشله  قلمکار است. مانند اینکه، به فرض، در سدۀ بیست  ویکم 
به قصد درمان ذات  الریه بادکش و زالو را نیز همراه با داروهای آنتی  بیوتیک تجویز 
کنیم! درانداختن “طرحی نِو” این  چنینی از زبان یک فیلسوف به قصد شکافتن سقف 
فلک، که تحقق  پذیری آن مشروط به شرط واگشت )reversal( حرکت یک  سویۀ 
چرخ تکامل در درازنای میلیاردها سال بوده است، به راستی حیرت  انگیز است. گویی 
هرگز در خاطر این فیلسوفان خطور نکرده است که در هر دورانی از تاریخ، روح غالب 
آن زمانۀ خاص، بنا بر شرایط ذهنی انسانی،3۶ ناشی از قوانین و اصول فرایند تکامل 
تحقق خواهد پذیرفت، چه کربن -  شایگان راضی باشند یا نباشند. واقعیت این است 
که جز نِک  ونال فعل مثبت و سازنده  ای از این ناخوشنودان سر نخواهد زد و فرایند 
ـ    همان  گونه  بی  امان تکامل آنها را ناگزیر به حاشیۀ گذر شتابندۀ تاریخ خواهد راندـ 
که شاهد بوده  ایم وخواهیم بود: نظریه  پردازی  های کربن -  شایگان چه تأثیری در َروند 
تاریخ معاصر به جا گذاشته  اند یا چه کسی جز گروهی اندک در حوزه  های آکادمیک 
از آنها یاد می  کند؟  امکان فعلیت  پذیری آنها را فعالً نادیده می  گیریم. آنهایی که تصور 
می  کنند فرزندان و نوادگان این زمانه در کشورهای پیشرفتۀ غربی و شرقی برای 
آموزه  های حکیمان عارِف گذشته و حال چونان مدل  واره  ای برای اخالقیات و شیوۀ 

35شایگان، آمیزش افق  ها، 3۲4.

3۶صاحب جمعی،“اختیار، جبر یا تقدیر.”
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زیست فردی و اجتماعی اعتباری قایل خواهند شد، در واقع در دنیای تخیلی افسانۀ 
شاه پریانی مقیم  اند که خود ساخته و پرداخته  اند. 

منطق شرقیان بدون ابزار انتقادی عقل به ایدئولوژی توتالیتر می  انجامد 
همچنان که عقل ابزاری محروم از مقصود معنوی متأسفانه به فقر وجودی 

انسان تک  ساحتی ختم خواهد شد.3۷

هرگز چنین نیست! عقل عقل است، خواه همراه یا محروم از مقصود معنوی باشد. 
فقط اهل معنویات، به قول ایشان اهل دین -عرفان، از برکت “عقل فعال” و زیست 
در“عالم عقول” برخوردار و از نکبت فقر وجودی معاف  اند؟ “عقل ابزاری” یعنی چه؟ 
گمان من این است که منظور ایشان از “ابزار” اشارۀ ضمنی به علم و تکنولوژی است. 
اگر چنین باشد که واویال! جز سکوت حرف دیگری نمی  توان زد. “انسان تک  ساحتی” 
چه موجودی است؟ آیا به نظر شایگان حیات شرقیان در گسترۀ تاریخ نماد پیروی 
از مقاصد معنوی بوده است؟ محققاً چنین نیست. پس تالش حکیمان دین-عرفان 
در هزار سال گذشته را عبث و بیهوده باید شناخت. به عبارتی، جز برانگیزی وجد 
وخلسۀ شاعرانه بهرۀ دیگری از فلسفه  بافی  های حکیمان عارف نصیب ایرانیان نبوده 
است. نیازی به اثبات این حکم نیست؛ تاریخ نکبت  بار ما در هزار سال گذشته تا 
امروز شاهد اظهر من الشمس این مدعاست. چگونه متاعی چنین فاسد و بی  ارزش را 

می  توان به انسان غربی فروخت؟

با ویرانی ساختهای بزرگ روح ]حاصل سلطۀ عقل و تاریخ در فرهنگ 
غربی[ نه تنها حرکت عمودی عروج و بازگشت، یعنی ساحت قطبی وجود 
و الهیات تنزیهی و ایجابی متناسب با آن، رو به افول نهاده بلکه فضای 
مثالی دگردیسی  هایی که تمثیل  های عرفانی در پرتو آن جا و مکانی داشت 

که می  توانست در آنجا رخ دهد نیز از میان رفته است.3۸

مگر سازمان و ساختار روح تا به حال بر کسی آشکار بوده است که از “ساخت  های 
بزرگ روح” بتوان سخن گفت و به بررسی و سنجش آن پرداخت؟ حرکت عمودی 
اینها همه  مثالی دگردیسی  ها، ساحت قطبی وجود،  بازگشت،39 فضای  و  عروج 
فرآوردۀ  ذهنیتی تخیلی و توهمی  اند، نه حاصل اندیشۀ تعقلی. در زمینۀ جنبه  های 

3۷شایگان، آمیزش افق  ها، 3۲۸.

3۸شایگان، آمیزش افق  ها، 3۲9.

39بنگرید به بررسی  های توجیه نمودار 1.
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هستی  شناختی و معرفت  شناختی این ادعاها هیچ اثر و نشانه  ای در نوشته  های شایگان 
یافت نمی  شود؛ آنچه هست پرواز آزاد پرندۀ خیال در فضاهای اثیری است؛ تأمالتی 
صرفاً مناسب بیان در زبان شعر. البته به حکم این بزرگان، تأمالت عرفانی-   استعالیی 
فراسوی این  گونه مالحظات آکادمیک  اند، عذر ناموجهی که قرن  هاست به بهانۀ آن به 

پراکنش این  گونه پراکنده  گویی  ها پرداخته  اند. 

در پیش یاد شد که پیش  فرض  های حاکم بر شیوۀ  نگرش نوستالژیک کربن - شایگان 
به جهان  بینی دینی -   عرفانی مانع فهم این اصل تاریخی- تکاملی است که معنویت 
ویژۀ هر دوران بر اساس روح غالب زمانه در آن دوران خاص شکل خواهد گرفت. 
به دالیل آشکار، معنویت قرون وسطایی را، هر چند به خیال آنها متعالی و برین، 
هرگز نمی  توان برای انسان این زمانه تجویز کرد. پند من به آنهایی که درگیر این  گونه 
تخیالت نوستالژیک  اند این است: شما  و من نسل گذرندۀ )transient( این دورانیم. 
فرزندان، و قطعاً نوادگان، ما معنویت سازگار با نسل خود را کسب خواهند کرد؛ علتی 

برای احساس دلهره و گم  گشتگی وجود ندارد.

عاقبت، در پاراگراف  های پایانی بخش بررسی اندیشه  های کربن، گویی بینش و 
بصیرت غیرمنتظره  ای ناگهان بر ذهنیت شایگان چیره می  شود. حاصل این دگردیسی 

مالحظات خردمندانه  ای است که با حکم  های پیشین او به کلی متناقض  اند. 

وارثان اندیشۀ سهروردی تا زمانی که ذاِت عقل دیالکتیکی را نشناخته و در خود 
جذب نکرده  اند تواِن خطر در قارۀ گمشدۀ نْفس . . . را نمی  توانند یافت. بدینسان به 
تناقضی عجیب بر می  خوریم: برای آنکه جهاِن نْفس و عالِم درونِی فرد را نجات دهیم 
باید دنیا را دریابیم، یعنی جامعه را با قواعد عرفی و غیرمذهبی اداره کنیم. زیرا بدون 
جدایِی ایمان و دانش، فرد قائم به ذاتی که منشأ حق و حقوقی باشد در کار نخواهد 
بود، و با نبودِن چنین فردی دموکراسی منتفی است. اگر افسون از جهان زدوده نشود 
به عینیت نمی  رسیم، و اگر قواعد برخاسته از فیزیک و مکانیک گالیله به تصور ما از 

جهان شکل ندهد علم طبیعی و جهانشناسِی جدید نخواهیم داشت.4۰ 

آفرین! پس به قصد دستیابی به عقلی که ناجی جهان درونی فرد آدمی است باید 
ایمان و معرفت -علم را از هم جدا انگاشت. به عبارتی، عقل را از هرگونه مقصود 
معنوی معاف کرد؛ تناقضی فاحش با گفته  های پیشین. و ستایش بنیاد ساختار جهان 

4۰شایگان، آمیزش افق  ها، 33۰. 
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هستی بر اساس قوانین ریاضی را به معنی نفی  و نکوهش “ریاضیگون ذات جهان”باید 
به شمار آورد. و این مالحظات اساسی و ضروری همه به قصد تحقق  یابی مفاهیم 
دموکراسی و عینیت است، دو مفهومی که کل اندیشۀ عرفانی قرون وسطایی با آنها 
بیگانه است. خوانندۀ ذوق  زده  ای که عاقبت به سخنان خردمندانه  ای از زبان نویسنده 

برخورده است، به زودی درمی  یابد که احساس وجد او شتابزده بود. 

مغاک دهان گشوده ]میان جان و تاریخ[، بدینسان، به نظم تازۀ جهان ما 
تبدیل می  شود که نظم دو گونه بودن و دو گونه اندیشیدن است . . . گذار 
از یکی از این دو حقیقت به دیگری، به  رغم هرچه تاکنون گفته  اند، نیازمند 
گسست است نه مستلزم تحول و تکامل . . . و نگاهی هم هست که تاریخ 
از دید آن می  تواند از راه دیدار با فرشته در چهره  ای دگردیسی  یافته نمودار 

شود.41 

“دوگونه بودن و دوگونه اندیشیدن” همان عارضۀ وخیم روان  پارگی )اسکیزوفرنی( 
نیست؟ به جای پذیرش فرایند تکامل/تحول، ایشان دوپارگی ذهن - روان را به قصد 
رستگاری بشریت از نکبت مدرنیته پیشنهاد می  کند؟ استعارۀ “مغاک دهان  گشوده” 
در واقع اشاره به ذهنیت نویسندۀ آن می  تواند باشد که اندیشه  های عرفانی  اش در 
ژرفنای آن جای گرفته  اند: قیاس “جان - تاریخ قدسی،” که فرآوردۀ توهمات اوست، 
با “تاریخ - عینیت”، که تجربی و اثبات  پذیر است؛ باورداشت به “گسست” به جای 
“تکامل.” چگونه از طریق گسست می  توان به آمیزش و همزیستی دست یافت؟ به 
نظر شایگان، سازوکارهای تحلیلی و منطقِی الزم برای دستیابی به چنین مقامی 
کدام  اند و چرا او حرفی برای گفتن در این زمینه ندارد؟ نظریه  پردازی  های بی  مایه و 
بی  پایه راه به جایی نمی  برند. اگر به گفتۀ او ناسازگاری بنیادینی )مغاک دهان  گشوده( 
مابین جان و تاریخ وجود دارد، چگونه می  شود آنها را با هم آشتی داد؟ نادیده  انگاری 
ـ    وسواس  اعتبار  نقش تکامل به امید واهی دگردیسی تاریخ از راه دیدار با فرشته ـ
ذهنی شایگان با توهم “دیدار با فرشته” بردباری خواننده را سخت تحت تنش قرار 
ـ یا نشانۀ خودفریبی یا  می  دهد، گویی این مفهوم در نظر او امری محقق و مقدر است ـ
جهل ناشی از تعصب است. بی  اعتنا به این خیالبافی  ها، سیر شتابندۀ تکامل همچنان 
به پیش می  تازد و نااهالن و ناسازگاران تماشاگر را به حاشیه رانده و عاقبت از 
ساحت تاریخ حذف می  کند؛ همان سرنوشت انسان شرقی که در دوران معاصر هنوز 

41شایگان، آمیزش افق  ها، 333-33۲.
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در چنبرۀ نوستالژی اندیشه  های بوعلی سینا و سهروردی و غزالی و مولوی و . . . 
حیرت  زده تماشاگر بی  کنش رژۀ تاریخ است، بی  خبر از این واقعیت اجتناب  ناپذیر که 
انسان معاصر خود نگارنده و طراح زندگینامۀ خویش است، نه به امید دیدار با فرشته 

یا دگردیسی از طریق تاریخ قدسی. 

پی  گفتار
افق  ها، گویی  به نسل  های آینده” در آمیزش  در صفحه  های آغازین بخش “نامه 
شایگان کاله اندیشه  های تعقلی را که هنگام ورود به معبد ایدئولوژی دینی - عرفانی 
از سر برداشته بود، سرانجام هنگام خروج دوباره بر سر نهاده است، چنان  که خوانندۀ 
شگفت  زده که ظرفیت روشنفکرانه  اش در تحمل افسانه  پردازی  های تخیلی و توهمی 

شایگان به حد اشباع رسیده بود، عاقبت نفس راحتی می  کشد و آرام می  شود. 

مدرنیته امر سطحی زودگذری نیست بتوان بی آن سر کرد. همۀ ما با هر 
اصل و نسب، به یک معنی “غربی” هستیم. هر کدام تجسم بی  چون و 
چرای یکی از جنبه  ها و جلوه  های روشنگری  ایم . . . به عبارت دیگر، این 
ـ هر  فقط هویت  مدرن ماست که با قوۀ نقد همراه است، تنها هویتی کهـ 
ـ   می  تواند ژرف  ترین الیه  های پنهان آگاهی  مان را  چند متناقض می  نمایدـ 
برمال کند، به آنها  اظهار وجود بخشد، انواع ابزار بیان را تسهیل سازد و 
زیست  جهان  های اعصار مختلف را به یکدیگر بپیوندد. اگر از این جهان 
همواره دگرگونی  پذیر ]فرایند تکامل[ کناره جوییم، و زیر حباب شیشه  ای 
جای خوش کنیم و به دنبال اسالف خیالی و اساطیر اولین باشیم، از 
چاله به چاه افتاده  ایم و از بی  حسی و بی  حرکتی  به تاریک  اندیشی روی 

نهاده  ایم.4۲

این گزارۀ خردمندانه را نوعی اعتراف و ندامت  نامه می  توان به شمار آورد که نمایندۀ 
چیرگی خرد بر تمایالت ذهنی نوستالژیک و رمانتیک عرفانی -   اسطوره  ای در اوست. 
افسوس، این بار نیز خوش  بینی خواننده شتابزده و زودرس بوده است، زیرا چند 
پاراگراف پایین  تر توهمات متافیزیکی بی  اصل و نسب چهرۀ زشت و نابخرد خود را در 
نثر شایگان دوباره هویدا می  کنند. گویی تمایالت دینی -عرفانی -اسطوره  ای چنان در 
ذهنیت او رخنه کرده  اند که توانایی اندیشیدن در زمینه  های دیگر را از کف داده است.

4۲شایگان، آمیزش افق  ها، 35۶.
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با فروپاشی و ارزش  زدایی حقایق بزرگ متافیزیکی  ای که هستی  شناسی  های 
قدیمی بر پایۀ آنها بنا شده بود، نفس چندپارۀ انسان امروزی خود بدل به 
جریان بی  پایان تأویالت گوناگون شده است . . . انسانها از بازگشت امر 
قدسی سخن می  گویند]![ . . . همۀ ما زائریم، اما راه سفر زیارتمان از 
جاده  های کوبیدۀ گذشته نمی  گذرد. حس طلب و جست  وجو وجودمان 
را فرا گرفته است، ولی لزوماً به دنبال جام مقدس نیستیم ]بازگشت امر 
قدسی چه شد؟[. مطلوب ما همان مرقع  پردازی بازیگوشانۀ بشریت است 
]کدام “همان”؟[ . . . گویی با برگرداندن زمان، در طول تاریخ به عقب سفر 

می  کنیم، گویی دفتر خاطرات بشر را برگ به برگ ورق می  زنیم.43

به عبارت دیگر، مشتی تأمالت ارتجاعی و پس  گرا در جهت خالف حرکت تاریخ و 
روند پیشرو و اجتناب  ناپذیر تکامل: حقایق بزرگ متافیزیکی )کدام  اند؟(، سخن از 
بازگشت امر قدسی )از زبان چه کس؟(، برگرداندن زمان در طول تاریخ به عقب 
)ترویج  بشریت  خاطرات  دفتر  زدن  ورق  دیگران(،  در  خود  آرزوهای  )فرافکنی 
نوستالژی شخصی(. به نظر می  رسد به خاطر این فیلسوف هرگز خطور نکرده باشد 
که خاستگاه معنویت انسان معاصر شاید همان چندپارگی نْفس اوست که خود ناشی 
از زیست در عصر دیجیتال و میکروچیپ و روباتیک )robatics( و . . . است. یکپارچگی 
ـ   اگر اصوالً چنین پدیده  ای وجود خارجی داشته باشد،  نْفِس انسان قرون وسطاییـ 
ـ    ناشی از حیات -   ذهنیت تک  بُعدی  یا صرفاً زاییدۀ تخیالت رمانتیک فیلسوف استـ 
او بود که فقط در متن چیره و بی  رقیب احکام و آموزه  های دینی می  توانست وجود 
داشته باشد. این مقام به منزلۀ “یکپارچگی” نیست، بلکه نماد جهل و تعصب است. 
اگر غزالی و سهروردی و مولوی و . . . به تلفن همراه )mobile( و آی  پَد )iPad( و 
تلویزیون و هواپیما دسترسی داشتند، اندیشه  های آنها نیز بی  شک در متن  های دیگری 
شکل می  گرفت و معنویت حاصله نیز بر بنیاد افسانه  های شاه پریان و جادوگری و 
شعبده  بازی استوار نمی  بود. این امید و چشم  داشت که انسان در این مقطع از تاریخ 
با توسل به مهین  فرشته و عالَم ملکوت و معاد و الهیات تنزیهی و . . . در جستجوی 
کسب معنویت به سبک قرون وسطا باشد، اگر ناشی از ساده  لوحی نباشد، نمایندۀ 
خشک  اندیشی است. در کل، این تصور و ادعا که کسب معنویت صرفاً از طریق ایمان 
ـ ادعای کاذبی که دینداران و دین  کاران  بی  چون و چرای دینی - عرفانی میسر استـ 
ـ   از بُن باطل است. هر انسانی بر اساس ساختار  قرن  هاست تبلیغ و ترویج کرده  اندـ 

43شایگان، آمیزش افق  ها، 359-35۸.  
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ذهن-    روان ویژۀ خود تجربۀ معنوی کسب می  کند. حضور در زیبایی و شکوه طبیعت 
برای بسیاری انسان  ها برانگیزندۀ تجربۀ معنوی- عرفانی است. گوش دادن به سمفونی 
نهم بتهوون )Choral Symphony(، سمفونی دوم گوستاو مالر )Resurrection( و 
صدها اثر موسیقایی دیگر به منزلۀ عروج به سوی احساس ژرف تعالی و استعال 
می  تواند باشد، همان  گونه که خواندن یک شعر یا نثر متعالی. این سخن  ها هرگز به 
نیت نکوهش عارفان قرون وسطایی یا وازنش اعتبار معنویت نیست. واضح است که 
اندیشمندان آن دوران صرفاً در متن روح غالب زمانۀ خود می  توانستند نظریه  پردازی 
کنند. انکار اعتبار معنویت در حیات آدمی نیز خردستیز و ابلهانه است. منتهی، هر 
نسلی در هر مقطع از تاریخ باید معنویت ویژه و شایستۀ زمانه را بجوید و بیابد، وگرنه 
دچار نابسامانی و سرگشتگی خواهد  بود. تصور هم  آمیزی معنویت قرون وسطایی با 

روح غالب زمانۀ ما بیشتر جنبۀ طنز ادبی دارد تا گفتمان فلسفی.

نه فقط به نظر می  رسد ذهنیت شایگان در محدودۀ جزم بازگشت به جهان  بینی 
قرون وسطایی ساکن مانده است، لحن او به گونه  ای است که گویی به نمایندگی از 
جامعۀ انسانی سخن می  گوید: انسان  ها، همۀ ما، مطلوب ما، و جمع  بندی  های دیگر. 
او ظاهراً آگاه نیست شمار خداناباوران در جهان غرب همچنان رو به افزایش است. 
در کشورهای اسکاندیناوی در حدود 4۰ در صد مردم آشکارا خداناباورند؛ از شمار 
خداناباوران پنهان بی  خبریم! در ایاالت متحد نیز شمار آنها روز  به  روز زیادتر می  شود. 
هیچ نشانه  ای از اینکه “انسان  ها از بازگشت امر قدسی سخن می  گویند” در دست 
نیست. این  گونه توهمات بی  شاهد و مدرک را او بی  محابا از آستین خالقه بیرون 
کشیده است. ادعای تمایل انسان معاصر در “سفر به عقب در طول تاریخ” نیز بر 
اساس هیچ  گونه دستاورد پژوهشی یا آماری استوار نیست. ایشان از کجا و چگونه 
می  داند که “انسان معاصر” چنین و چنان آرزو می  کند؟ این  گونه نظریه  پردازی  های 
به کلی بی  اساس و واهی را چگونه می  توان گفتمان  های فلسفی به شمار آورد؛ 
گفتمان  هایی که باید بر بنیاد منطق و استدالل بیان شده باشند، نه مانند شعارهای 
ژورنالیستی کاذب. حقیقت امر این است که صدها میلیون انسان در آسیا و افریقا که 
قرن  هاست در “عقب تاریخ” وامانده بوده  اند آرزویی جز پیشروی شتابنده در زمان 
در سر نمی  پرورانند. سیل بی  امان مهاجران از شرق- جنوب به غرب -   شمال در طول 
تاریخ شاهد تاریخی زنده  ای بر این مدعاست. اگر “انسان  ها از بازگشت امر قدسی” 
و نیاز به “سفر به عقب در طول تاریخ” سخن می  گفتند، چرا سیل بی  امان مهاجران 

در طول تاریخ در جهت معکوس آنچه یاد شد هرگز پیش نیامده است؟ 
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شگفت آنکه با بازپس  نشینی خدایان، جهان ما جادویی  تر و خردگریزتر از 
گذشته شده است . . . در حوزۀ رسانه  ها این وضع جدید خود را به صورت 
“مجازی  سازی” جلوه  گر کرده . . . و از سوی دیگر انقالب ارتباطات در عصر 
ما با تکنولوژی  های جدید خود زمان واقعی را به بازی گرفته است و در 

کنار دنیای ملموس دور و برمان دنیایی مجازی ساخته است.44 

اول اینکه اگر “انسان  ها از بازگشت امر قدسی سخن می  گویند،” چگونه این تمایل 
جهانشمول )انسان  ها!( به “بازپس  نشینی خدایان” منجر شده است؟ نمونۀ دیگری 
از تناقض  گویی  های نویسنده. دوم اینکه “مجازی  سازی” برگردان چه اصطالحی 
در زبان  های مشتق از التین است؟ در زبان فارسی، مجازی برابر metaphorical و 
همچنین virtual است؛ ترکیب ) -   سازی( به چه معنی است؟ به هرحال مسئولیت 
نویسنده/مترجم این است که معادل این  گونه اصطالحات نامأنوس را به یکی از 

زبان  های غربی بیاورد که خواننده سرگردان نشود.

و  ارتباطات”  “انقالب  یکی حاصل  می  برد،  نام  مجازی  دنیای  دوگونه  از  شایگان 
دیگری دنیای فراواقعیت  های سنتی؛ به عبارتی، دنیای “رؤیاها و رؤیتهای اسطوره  ها 
و فرشته  ها.” در مقایسۀ این دو دنیای مجازی “درمی  یابیم که با دو دنیای موازی 
هم مواجهیم که هرگز در یک سطح و ساحت واقعیت با هم منطبق نمی  شوند.”45 
این حکم با فرضیۀ آمیزش افق  ها که درون  مایۀ همۀ گفتمان  ها در این بخش از 
کتاب است به کلی متناقض است. او سپس سخت در تالش است که به هر تقدیر 
و با توسل به استعاره  های متافیزیکی شباهت  هایی مابین این دو دنیای مجازی 
ـ پیدا کند: “هر دو بی  جا  ـ  دنیای مهین  فرشته و دنیای میکروچیپ!ـ  آشتی  ناپذیرـ 
و مکان  اند، بی  وطن  اند، در هر دو مورد با کوچگران خانه  به  دوش، با مهاجران سیار 
مواجهیم.”4۶ و عاقبت نتیجه می  گیرد که “این شباهت  های ناگزیر نشان می  دهند که 
انسان مدرن سخت شیفتۀ امر ناملموس است و دلبستۀ آینگی و تناسخ اشکال.”4۷ 

جز در “دنیای مجازِی” حاکم بر ذهنیت شایگان، داوری حکم  آمیز و جهانشمول او 
دربارۀ انسان غربی بی  وطن و خانه  به  دوش و مهاجر سیار به کلی بی  اصل و اساس  و 

44شایگان، آمیزش افق  ها، 359.

45شایگان، آمیزش افق  ها، 3۶۰.

4۶شایگان، آمیزش افق  ها، 3۶۰.

4۷شایگان، آمیزش افق  ها، 3۶۰.
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زاییدۀ عوالم عرفانی بیرون از مهار اوست. زبان رمانتیک شاعرانۀ او در وصف مهاجر 
سیار بی  جا و و خانه  به  دوش و بی  وطن، که به نظر می  رسد توصیف صادقانه و نمادینۀ 
وضع حال خود او باشد، در واقع به منزلۀ فرافکنی این حالت  ها در انسان غربی است که 
به دالیل تاریخی آشکار هرگز دچار این  گونه شرایط سوزناک نبوده است. نثر شایگان 
در بیان این عوالم به زبان شعر نزدیک می    شود، زبانی که مناسب این  گونه حدیث 
نْفس  های عرفانی است. اگر او همۀ اندیشه  های عرفانی  اش را به شعر می  نوشت، من 
شخصاً در عوالم وجد و خلسۀ رمانتیک و نوستالژیک آنها را می  خواندم و فارغ از هرگونه 
تأمل در بررسی و نقد لذت وافر می  بردم. و چه بسا در اندوه بی  وطنی و خانه  به  دوشی 
و نوید دیدار با فرشته و تجربۀ عالم ملکوت دو قطره اشکی هم می  ریختم! لعنت بر 
زبان نثر که خصم چیرۀ احساسات و تخیالت رمانتیک است! در طول بیش از 5۰ 
سال اقامت در غرب، جز در موارد بسیار نادرِ معموالً بیمارگونه، هرگز به یاد ندارم با 
انسان غربِی متأثر از احساسات نوستالژیِک خانه  به  دوشی و گم  گشتگی و مهاجر ابدی 
برخورد داشته  ام؛ آیا شما برخورد داشته  اید؟ در طرح این  گونه گفتمان  هاست که 
خوانندۀ آگاه پی می  برد شایگان با تفکر منطقی -علمی بیگانه است؛ حداقل در ساخت 
اندیشه  های عرفانی. چرا؟ او در ذهن خود ابتدا به این نتیجه  گیری دست می  یابد 
که جهان  بینی عرفانی ایرانی -     اسالمِی قرون وسطایی نوشداروی عوالم نابسامانی و 
گم  گشتگی در انسان شرقـی بـوده است )بر اساس کدام شاهد و مدرک؟(. سپس، 
به نحـو پس  اَندر )a posteriori( برای این نتیجه  گیری واهی فرضیه  ای سرهم  بندی 
می  کند، اینکه چون انسان غربی نیز دچار همان  گونه عوالم است )بر اساس کدام 
شاهد و مدرک؟( چارۀ کار او نیز پیروی از همان جهان  بینی است! به عبارت دیگر، 
ـ    به کلی  ـ    اگر چنین ذهنیتی را اصوالً بتوان استداللی به شمار آوردـ  شیوۀ استدالل اوـ 

ضد اصول حاکم بر نظریه  پردازی  های استداللی-تحلیلی -علمی است.

بر اساس کدام شاهد و نشانه  ای انسان مدرن “شیفتۀ امر ناملموس” و “دلبستۀ آینگی 
و تناسخ اشکال” است؛ معنی این اصطالحاِت به ظاهر پُرمعنی فیلسوفانه-شاعرانه هر 
چه باشد؟ فرضیۀ آمیزش افق  های شایگان به قصد رهایی بشریت از ورطۀ مدرنیته، 
ـ آنچه تأثیرات منفی و احساس  سخت دچار تناقض است. مشکل نظری این فرضیهـ 
ـ      این است که  اتالف وقت در خوانندۀ آشنا با منطق علمی-تحلیلی به جا می  گذاردـ 
بدون عرضۀ شاهد و مدرک و صرفاً بر بنیاد ایمان به مفاهیم دینی -عرفانی، رویکرد 
شایگان با ذهنیت انسان غربی معاصر همان است که با انسان شرقی معاصر. به عبارت 
دیگر، دریافت خواننده این است که به نظر شایگان نه فقط سازوکارهای زیربنای 
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دلهرۀ زیستی در انسان  های غربی و شرقی، بلکه شیوه  های رهایی از آنها نیز در هر 
دو یکی است. چرا نباید تصور کرد که این دو انساِن وابسته به دو فرهنگ  و تاریخ 
به کلی متفاوت، هر یک در متن جهان  بینی ویژۀ خود و با بهره  مندی خردمندانه از 
تجربه  های یکدیگر باید ببالند و بشکفند؟ اگر به فرض محال عرفان ایرانی-اسالمی 
مایۀ رستگاری و پیشبرد تمدن انسانی است، چرا نباید ابتدا کاربست آن را در سیر 
تمدن در شرق آزمود و سنجید و سپس برای انسان غربی تجویز کرد؟ اگر پیروی 
نوشداروی احساس گم  گشتگی و بی  وطنی و  از مفاهیم دینی- عرفانی هزارساله 
خانه  به  دوشی است، چرا ابتدا نباید آن را در سرزمین سهروردی و خیام و مولوی و 
ـ    و پس از درمان عاجل بیمار  ـ    اگر چنین امری هرگز میسر باشدـ  عطار اجباری کردـ 
شرقی به غربی  ها آموخت؟ سخن کوتاه، فرضیه  های ناآزموده و نسنجیده  ای از این 

قبیل را باید در واقع نادیده انگاشت.

اندیشه  های فلسفی باید در زبانی دقیق و رسا و روان و شفاف و همچون اشعۀ لیزر 
)laser( متمرکز بر توجیه و تفسیر تحلیلی و منطقی نظریه  ها بیان شوند؛ بدون 
حاشیه رفتن و توسل به بازی  های زبانی ملیح. زبان تمثیلی و تجریدی و نمادین 
مفاهیم عرفانی شایستۀ بیان در قالب شعر است، نه در نثِر به اصطالح فلسفی. نثر 
تیز و بُّرای فلسفی، مسلح به سالح استدالل، در تراز الیه  های قشر خاکستری مغز 
برانگیزندۀ بُهت و تأمل است، نه از طریق واکنش  های عاطفی و احساسات نوستالژیک. 
از این روست که بسیاری از فارسی  زبانان، و چه بسا غیرفارسی  زبانان در فرهنگ  های 
دیگر نیز، برانگیختگی بی  کنش عواطف را بر تأمل و تفکرکوشا ترجیح می  دهند. شاهد 
بر این گفته محبوبیت بی  چون و چرای شعر شاعران عارف  مسلک در میان ایرانیان 
است که حتی بدون درک معانی و مفاهیم نهفته و پیچیدۀ عرفانی لذت  آفرین است. 
در حالی که شمار بسیار اندکی با نام سهروردی و عین  القضات و ابن  عربی و روزبهان 

و . . . آشنایند، چه رسد با نثر فلسفی آنها.

به نظر می  رسد شایگان زیر نفوذ گرایش  های بی  مهار دینی -عرفانی، و متأثر از شعر 
شاعران عارف  مسلک،4۸ و بی  اعتنا به عامل استدالل و بیرون از حوزۀ عمل ذهن 
تحلیلی، اندیشه  های عرفانی را در قالب زبانی نگاشته است که شاید بتوان “شعر 
منثور” خواند. از سوی دیگر، می  توان گفت که این  گونه اندیشه  های تخیلی و توهمی 
را در زبان دیگری نمی  توان بیان کرد. باز هم تأکید می  کنم که روی سخن من صرفاً با 

4۸داریوش شایگان، پنج اقلیم حضور: بحثی دربارۀ شاعرانگی ایرانیان )چاپ 3؛ تهران: فرهنگ معاصر، 1393(.
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اندیشه  های عرفانی شایگان است، نه با سایر آثار فلسفی او. پذیرش نظریه  های شایگان 
در زمینۀ عرفان مستلزم وجود از  پیش  موجود ایمان به روح و جان و فرشته و جبرئیل 
و معاد و . . . است؛ به عبارتی، ایمان به مفاهیمی افسانه  ای و تخیلی، فرآورده  های 
جانبی ذهن آدمی، که حتی تعریف  پذیر نیستند. زبان آهنگین و ابهام  انگیز شعر 
مناسب بیان این  گونه عوالم است. چنین زبانی در واقع ضد نظریه  ای است بر زبان 
استداللی و تحلیلی فلسفی. اینک به پرسشی که در آغاز این نوشته مطرح شد 
می  توان پاسخ داد: آیا گرایش عرفانی با بینش فلسفی سازگار است؟ بر اساس آنچه 
در این نوشته بررسی شد، در دوران معاصر، به یُمن جدایش قلمروهای فرهنگی و 
از برکت دستاوردهای شگرف علمی، بیان اندیشه  های عرفانی را در معنای خاص 
کلمه گفتمان فلسفی نمی  توان به شمار آورد، زیرا خاستگاه ذهنیِت زیربنای تخیالت 
عرفانی ایمان راسخ به آموزه  ها و حکم  های دینی است، نه منطق و استدالل. البته 
خوانندۀ این نوشته مختار است که بر اساس برداشت و تفسیر خود از شواهد و دالیلی 

که به تفصیل آمده  اند پاسخ خود را پیدا کند.

ای کاش شایگان می  توانست اندیشه  های عرفانی  اش را به شعر بنویسد.


