
فصلنامه ی فرهنگی هنری   شماره ی 3

در برزخ دو جهان
این سو جهان، آن سو جهان، بنشسته من بر آستان )موالنا(

مهدی چیت سازها1

داریوش شایگان خود را متفکر آزاد می خواند. آزاد واژه ای  است که دست کم در حوزه ی اندیشه معنای دقیق ندارد. اما به احتمال زیاد منظور او 
اندیشمندی بود که به هیچ یک از مکتب های فلسفی یا ایدئولوژی های سیاسی وابسته نیست و همیشه آماده است تا عقاید خود را نقد و بازبینی کند. 
اگر چنین باشد او در گفته ی خود صادق بود. شایگان به هیچ مرام سیاسی روزگار خود وابسته نبود، بارها اندیشه های خود را بازبینی و در دهه های اخیر 
تغییراتی بنیادین کرد. با این حال از یک جهت او همواره در یک مسیر گام برداشت: سیر و سلوک در فرهنگ. شاید از این جهت بود که او فیلسوف فرهنگ 
خوانده شد و این همان نقطه ی قوت و کانون اصلی تفکر سیال شایگان بود. این رویکرد فرهنگی به او همواره این امکان را می داد که از جزم اندیشی 
فیلسوفانه و نسخه پیچیدن های روشنفکرانه در امان بماند. اما همین نقطه ی قوْت، نقطه ی ضعف او هم بود. نقشی که شایگان برای خود آرزو کرده بود 
یعنی جایگاه حکیم- فرزانه و نه روشنفکر، او را در موقعیت دشوار پارادوکسیکالی قرار داد که بسیاری از اندیشه ها و مواضع او را به ویژه در دوره ی اول 
زندگی فکری او مبهم، دوپهلو و گاه شاعرانه کرد. همواره جایی میان سنت و مدرنیته، میان شرق و غرب، میان اسطوره و عقل، میان روشنفکر و حکیم و 
میان روح نفی و اثبات ایستاد. دوست داشت در فرصت کوتاه حیات، چند صباحی تماشاکنان بستان باشد. اما زمانه ی او زمانه ای سخت بود. تقدیر تاریخی 

سرزمین او به تعبیر خودش مدتی بود که از مدار تاریخ خارج شده بود و در تکاپو برای بازگشت به خویشتن مدام به گرد خود می گردید. 
ایران به عنوان یک امپراتوری  نیمه جان و فاسد در عصر قاجارها ناگهان با دومین سیل بزرگ غرب روبرو شد. نخستین بار در سده ی دوم هجری و با 
آغاز نهضت ترجمه بود که بخش وسیعی از نوشته های یونانی به زبان های عربی و فارسی ترجمه شد و جهان ایرانی را عمیقاًً متحول کرد. با این حال این 
بار برخالف سده های دوم و سوم هجری غرْب تنها با کتاب وارد نشده بود. این بار قبل از هر چیز رویارویی با غرب در سیمای قدرت نظامی و تکنولژیک بود 
که امکان هر گونه موضع غیر سیاسی را از پیش سلب می کرد. ضمن اینکه بر خالف روزگار گذشته غرب جدید مانند یونان باستان به پایان نرسیده بود و 
در مسیر فکری و نظامی خود ادامه می داد. به همین جهت نخستین راهکارهای ایرانیان تلفیقی از راهکارهای سیاسی، نظامی و فرهنگی بود. همین مسئله 
مدام مدرنیت و هویت و منافع ملی را در تضادی دردناک و بحران ساز قرار می داد. در واقع شکست آرمان های مدنی مشروطیت و تغییر رویکرد جریان 

روشنفکری به آرمان های ملی و حکومت مقتدر با جهت گیری مدرنیزاسیون آمرانه نتیجه ی آشکار همین پارادکس بود.

1. پژوهشگر تاریخ هنر و ادبیات
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اما پرده ی سوم فرایند مدرنیت در ایران با سقوط رضاخان و جنگ های بزرگ جهانی در 
غرب شکل دیگری گرفت. اگر در پرده ی اول )قاجاریه( و دوم )رضاخان( جامعه ی مدرن 
و دستاورد های عصر روشنگری هدف اصلی و غایی روشنفکران و کنش گران ایرانی بود 
در پرده ی سوم )پس از شهریور 20( تردیدهایی جدی دست کم در بخش های مهمی 
از روشنفکران در این مسیر دیده شد. در این دوره وقوع دو جنگ بزرگ و ویرانگر 
جهاني که بسیاري آن را نتیجه ي آموزه هاي مدرن و خرد ابزاري مي دانستند هر دوي 
روشنفکران اروپایي و فرنگ دیده هاي ایراني را به شدت متأثر کرد. تردید هاي جدي به 
اصول جهانشمول تمدن مدرن از سویي در تغییر نگاه روشنفکران غربي به کشورهاي 
بیرون از مدار جهان غربي که قرباني ذهنیت مدرن بودند و رویگرداني اندیشمندان 
ایراني از فرایند مدرنیسم- دست کم در وجه ذهنیت کلیت پذیرش- تأثیر داشت و 
از سوي دیگر به رشد و تقویت جنبش هاي چپ و ملي و مذهبي انجامید )وحدت، 

.)1382
به این ترتیب پس از شهریور بیست و سپس شکست دولت ملی مصدق، سه 
جریان اصلی بر فضای فکری و روشنفکری ایران مسلط شد. جریان چپ با احزاب 
قدرتمندی مثل حزب توده، جریان جبهه ملی و جریان اسالم گرا که خود به دو بخش 
اسالم گرای مترقی با تمایل چپ گرا و اسالم سنتی تقسیم می شد. این جریان های 
فکری گرچه اختالفات عمیقی داشتند در انتقاد از لیبرالیسم غربی و مدرنیته ی وارداتی 

هم صدا بودند. 
شایگان و اندیشه های او در چنین بستری ست که شکل می گیرد. او متأثر از همین 
وجه انتقادی پس از جنگ در اروپا سرخورده از آموزه های خوش باورانه ی روشنگری در 
بازگشت به ایران متوجه تفکر سنتی علمای بزرگ اسالمی می شود. تفکر سنتی اسالمی 
در تضاد با مدرنیته ی وارداتی و اسالم انقالبی است. به همین جهت دستگاه فرهنگی 
پهلوی با وجود اهتمام به مدرنیزاسیون آمرانه ی خود در رویکردی پارادوکسیکال از آن 
حمایت می کند. این حمایت بیش از هر چیز به دلیل وجود آلترناتیوی در برابر دو نگاه 
چپ و اسالم انقالبی است که در آن سال ها در حال گسترش است. ادیان و مکتب 
های فلسفی هند )1346( نخستین کار بزرگ و پژوهشی شایگان، محصول این دوران 
است. پژوهشی آکادمیک و درخور عالقه مندی به فرهنگ های شرقی که نسبتی دیرینه 
با فرهنگ ایرانی و اسالمی دارد. پس از آن نیز شایگان مقاالت متعدد تطبیقی درباره ی 
این دو تمدن کهن منتشر کرد. مقاالتی مانند »ارتباط انسان و وجود در عرفان نظری 
اسالمی و حکمت هندو« )134۹( و یا »قیامت و معاد در عرفان اسالمی و هندو« 

)1352( و ... 
با این حال شایگان با وجود همدلی بسیار با اسالم سنتی و نگاه انتقادی به تفکر 
تکنیکی غرب تالش می کند تا موقعیت خود را به عنوان دیده وری آزاد و نقاد حفظ 
کند. به همین جهت او عالوه بر گشت و گذار در گوشه و کنار جهان و سْرکشیدن 
به فرهنگ های شرقی و غربی با بیشتر طیف های روشنفکری داخلی نیز نشست و 
برخاست می کند. از جمله محفل فردید که شایگان در مصاحبه با رامین جهانبگلو آن را 

»آزمایشگاه زنده ی پریشانی و تشویشی « می خواند )زیر آسمان، 76، 
77 (. با این حال قرار گرفتن در میانه ی چنین آزمایشگاه هایی باعث 
می شود او بت های ذهنی و خاطره ی ازلی )1355( را بنویسد که 
گرچه ادامه ی منطقی مطالعات قبلی اوست، اما در ضمن واکنشی 
به پرسش های مطرح شده در فضای فکری آن دهه نیز بود. در 
این کتاب شایگان به نسبت جهان های شرقی و غربی و برخورد 
دو بینش اساطیری و عقالنی صرف، نظر می کرد و همچنان جزء 

نوشته های توصیفی و پدیدارشناسانه بود.
اما شایگان بالفاصله پس از بت های ذهنی، آسیا در برابر غرب 
)1356( را منتشر کرد که اولین اثر نقادانه ی او بود و تأثیر زیادی در 
فضای روشنفکری سال های نزدیک به انقالب داشت. آسیا در برابر 
غرب مثل بیشتر پدیده های فرهنگی سال های منتهی به انقالب، 
ساختاری نقادانه و حال و هوای نومید کننده دارد. شایگان کتابش 
را با بحث نیهیلیسم به ویژه دو صورت روسی و آلمانی آن شروع 
می کند و با قرار دادن اشکال فرهنگی و اندیشمندانه ی غرب در برابر 
شرق یکی را حامل بار نفی و ویرانگری می خواند و دیگری را در 
وضعیت انفعال و اضمحالل. در این تحلیل او وضعیت اکنون ایران 
مدرن را شرایط عسرت می خواند. به نظر او ما نه در ساحت قدسی 
نگاره های ایرانی هستیم و نه در دوزخ عقل ابزاری غرب امروز. نه 
ونگوک شدیم و نه دیگر رضا عباسی هستیم. اکنون ما اکنونی برزخی 
است. بیرون تاریخ مانده ایم. از تاریخ خودمان هم چیزی زیادی باقی 
نمانده. همان ُکنده ی تَری که راوی بوف کور حال و هوای خود را 
به آن تشبیه می کند: نه سوخته ی سوخته و نه خام ... آسیا در برابر 
غرب از این منظر چندان تفاوتی با رویکرد آل احمد و فردید و در 
مجموع مفسران وطنی هایدگر ندارد. تفسیر وضع موجود همچون 
عصر فترت و غیبت خدایان و حسرت خواری بر گذشته ی پرشکوه و 
آرامش بخش که زیر بار ضربات هولناک مدرنیته ی وارداتی در حال 
فروپاشی است. با این حال شایگان هوشمندانه از ُسر خوردن در دام 
ایدئولوژی های تقلیل گرایانه ی انقالبیون 57 و تفاسیر دلبخواهی آنها 
از نقادان مدرنیته پرهیز می کند. کتاب او برخالف بیشتر روشنفکران 
آن روزگار کنش انقالبی را نه تنها راه برون رفت نمی داند، بلکه با 
استمداد از رمان داستایوسکی و تشبیه انقالبیون به ایوان کارامازوف 
و اسمردیاکف چهره ای کینه توزانه از آنها ارائه می دهد ) شایگان، 

.)37 ،72
شایگان همین تصویر منفی از سنت ایدئولوژیک شده را به 
چیست؟«  مذهبی  در»انقالب  شده  عقالنی  اسطوره ی  عنوان 
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)1۹۹1( پی می گیرد. این کتاب که پس از انقالب و به زبان فرانسه 
نوشته شده بر روی یکی از مضمون های طرح شده در  آسیا در 
برابر غرب تمرکز می کند. رابطه ی مذهب و ایدئولوژی که در کتاب 
یادشده و حتی بت های ذهنی به شکلی خام و مبهم مطرح شده 
بود، اینجا موضوع اصلی بحث اوست. شایگان، علی شریعتی را هم 
الگوی نمونه وار چنین رویکردی می خواند و در تحلیل خود از فرایند 
ایدئولوژیک شدن مذهب و شکل گیری انقالب، شرایطی را طرح 
می کند که در آن نیروهای فکری و کنش گرا فاقد تفکر انتقادی 
می شوند. در نتیجه بسیج توده ها الجرم از گردابی ناشی می شود 
که نیروهای کور و منجمد را به سوی خود می کشد. با این حال 
آنچه در این دو اثر شایگان چندان توجهی به آن ندارد ناسازه ی 
کنش گری و نظرورزی است. همان پارادوکس مشهوری ست که 
داستایوسکی به خوبی آن را تشریح می کند. راوی »یادداشت های 
زیرزمینی با درد و رنج« می نویسد که فکر کردن نوعی مرض است.

آنکه فکر می کند از عمل باز می ماند ... هر گونه کنش گری فعال 
الجرم باید مرزهای تفکر را محدود کند. تفکر عقالنی مدام و در 
دایره ای بی نهایت می تواند عذرتراشی کند و از عمل باز بماند. اتفاقاً 
این همان مسئله ای بود که شریعتی علی رغم اتهام های بسیار به 
آن واقف بود. او از قول کامو بارها نقل می کند که »اگر عمل کنیم 
دژخیم می شویم و اگر ساکت بمانیم شیطان« ... شایگان به حق 
نگران اندیشمندان زخم خورده و توده های لگام گسیخته در فرایند 
انقالب ها بود. اما در برابر این خطر الگوی حکیم - فرزانه ی او در 
زمانه ای که خود به دقت آن را عصر نفی و ویرانگری می خواند بیشتر 

شیطانی و زیبایی شناسانه است. 
انقالب دینی چیست؟ واکنش مستقیم شایگان به وقوع انقالب 
اسالمی در ایران و قدرت گرفتن اسالم رادیکال بود. اما پس از آن 
او دوباره بیشتر به حوزه ی عرفان و پژوهش های تطبیقی پرداخت 
و مقاالتی در نشریات ایرانی منتشر کرد که البته بسیاری از آنها در 
اصل به زبان فرانسه بود. در سال 1371 خورشیدی او کتاب هانری 
کربن: آفاق تفکر معنوی در اسالم ایرانی را که به فرانسه نوشته بود 
با ترجمه ی باقر پرهام به فارسی منتشر کرد. ادای دینی به دوست و 
مرشد خود هانری کربن. کربن از هایدگر شروع کرده و به سهروردی 
و عرفان باطنی تشیع رسیده بود. به تعبیر خود شایگان او زائری از 
غرب بود که بسیاری از گنجینه های سنت تفکر ایرانی اسالمی را 
به خود ما و غرب شناساند. کتاب شرح حال جاندار، زیبا و دقیق از 
اندیشمند شوریده سری ست در جست وجوی نور. شایگان در این 

کتاب و چند سال بعد در زیر آسمان های جهان به شکل تلویحی در خوانش تفکر کربن 
موضع خود را نیز آشکار کرد. او از حضور متعهد کربن در جهان یاد کرد. حضوری که 

هم زمان سویه ی ویرانگر داشت و الهیات سلبی را در برابر نیهیلیسم قرار می داد. 
در گفت وگوی خواندنی رامین جهانبگلو با شایگان که تحت عنوان زیر آسمان های 
جهان )1374( به فارسی ترجمه شد؛ شایگان ضمن روایت خاطرات خود، برخی از 
مهم ترین مضامین فکری اش را بازنگری کرد. رابطه ی سنت و مدرنیته در جهان های 
خارج از مدار تمدن غربی، رابطه ی زبان و تفکر، اسکیزوفرنی فرهنگی و نقد روشنفکری 
ایرانی و چشم انداز جهان پیش رو ... . این گفت وگو اگرچه بازخوانی سریع و صمیمی آثار 
پیشین شایگان است، اما به باور من نقطه ی آغاز تغییراتی بنیادین در اندیشه ی او نیز 
بود. او در این کتاب به شکل صریح و روشنی خود را »تماشاگر کنار گرفته ای« می خواند 
که نه امیدی به بهبود جهان دارد و نه ادعایی برای آن )ص 206(. البته این دگرگونی 
ریشه در اندیشه های قدیم تر او دارد و یکباره اتفاق نیفتاده است. گرچه از همان آغاز 
شایگان همواره تردیدهایی به موضع سنت گرایان و منتقدان هایدگری مدرنیته داشت، 
اما تقریباًً با کتاب نگاه شکسته )1۹8۹( این تردیدها تبدیل به بدبینی بیشتر و در نهایت 

با  »انقالب مذهبی چیست؟« به گسست انجامید. 
در آغاز دهه ی هشتاد خورشیدی شایگان با انتشار کتاب افسون زدگی جدید این 
تغییر نگرش را با شرح و بسطی دقیق تر و مبسوط تر آشکار کرد. اگر از آثار پژوهشی 
شایگان بگذریم افسون زدگی جدید منسجم ترین و دقیق ترین کتاب شایگان و در همان 
حال مهم ترین اثر دوران دوم فکری اوست. حتی شاید با اندکی اغماض بتوانیم از نگرش 
سوم نام ببریم. چرا که در دوره ی میانی شایگان مدرنیته را ضرورتی اجتناب ناپذیر 
خواند، اما همچنان نگاه نقادانه ی خود را به آن حفظ کرد. حال آنکه در این کتاب نه 
تنها مدرنیته سرنوشت محتوم ماست، بلکه با روشن بینی و افسون زدایی از عقل و وجود 
و اسطوره، عامل پرتاب ما به مرحله ی بلوغ نیز است )شایگان، ۹3، 25(. مدرنیته »همان 

سالح زخم آفرین و مرهم زخم نیز هست« )همان، 22(.

عکس از امیر غالمی، ایبنا

70
175



IW
A

N
   

un
e 

pu
bl

ica
tio

n 
pé

rio
di

qu
e 

  N
° 3

اما افسون زدگی جدید از مسائل مدرنیته فراتر رفته مهم ترین مبانی فکری پست 
مدرنیته را نیز پی می گیرد. مفاهیمی مثل مجازی سازی، پلورالیسم فرهنگی، تفکر سیار 
و آمیزش افق ها که در نهایت جهانی منشور وار بدست می دهد. جهانی که ملغمه ای از 
فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها در همزیستی یا تنش با یکدیگر زندگی می کنند. در این 
کتاب شایگان منتقد مدرنیته با نگرانی از بی اعتباری عقل مدرن و بیرون آمدن غول پلید 
از چراغ جادو سخن می گوید. جهانی که در پی منکوب شدن عقل، جوالنگاه شیاطین 
و خرافات و چرندیات شده است. در چنین جهانی کشورهای اسالمی عرصه ی نزاع سه 
هویت ملی، دینی و مدرنند. هویت هایی که در یکدیگر تداخل می کنند و اغلب موارد 
ناسازگارند. شایگان با توسل به مفهوم »استحاله ی تمثیلی« وضعیت دشوار گذار هر 
یک از نمادها را به منظومه ی دیگری تشریح کرده و چنین گذاری را در سطح ملی و 
دینی تا اندازه ای ممکن و سازگار می خواند. اما او گذار به مدرنیته را به دلیل نفی تخیل 
خالق، فاقد زبان مشترک و در نتیجه بحران ساز می داند. با این حال شایگان در این 
کتاب در بسیاری از دیدگاه های قبلی خود تجدید نظر می کند. از جمله نگاهش به هنر 
و ادبیات معاصر که این بار بر خالف قبل، وضعیت فعلی جهان را برای هنرمند، زاینده 

و پربار می خواند. 
در مجموع شایگان در این مرحله از کارش نسبت به قبل با لیبرال دموکراسی 
مهربان تر شده بود. اما به باور من و برخالف کسانی که این را نوعی تن دادن به 
وضعیت موجود تفسیر می کردند این رویکردی بیشتر نومیدانه بود. شاید تجربه ی 
چند دهه ی اخیر او از شرایط جهان، این بینش را در او تقویت کرده بود که هرگونه 
دشمنی با دستاوردهای روشنگری در عمل تنها به بنیادگرایی و نظام های توتالیتری 
منجر می شوند که حداقل موازین جهانی پذیرفته شده را هم زیرپا می گذارند. به باور 
او تنها راه موجود، شناخت همین دستاوردهای مدرن غرب است. به تعبیر خودش 
مسئله اش اکنون کانت بود. در آثار و مصاحبه های اخیرش همچنان منتقد مدرنیته 
و نظام های چپ و راست باقی مانده بود، اما آن دنیایی که از راه سنت های فلسفی و 
عرفانی شرقی زمانی می جست، دیگر چندان نشانی نیست. مدرنیته هیچ جای سفتی 
باقی نگذاشته و تمامی نظام های معرفتی فرو ریخته اند. بشر امروز با دلخوشکنک هایی 
مثل حقوق بشر و بازار آزاد و روابط بین الملل که خود زاینده ی آپوری )apori( و 
دور باطل تولید و مصرف و رشد است به عنوان تنها مستمسک های موجود زندگی 
می کند. هویت امروز ما هویتی چهل تکه است و گرچه شاید به لحاظ فردی پناه 
جستن در مذهب یا نظام های فلسفی و هویتی تا اندازه ای معضالت وجودی ما را 
مرتفع کنند، اما مطلقاً قادر به رفع تنش های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه 
نیستند. از این رو بر خالف گذشته اعتبار بیشتری برای روشنفکر به معنای آدورنویی 
آن قائل شد. یعنی آگاهی به مفهوم عدم این همانی که او را در حد فاصل مرزها قرار 
می دهد. اکنون وظیفه ی روشنفکر نه نسخه پیچیدن و راه از چاه نشان دادن، بلکه 
نقادی و تفکیک مرزهای عقالنیت و اسطوره و در نهایت ساختن یک نظام معرفتی 

است ... )شایگان، 77(.

آخرین آثار شایگان یکسره به ادبیات و فرهنگ معطوف بود. 
جنون هشیاری، پنج اقلیم حضور و فانوس زمان که اولی بودلر 
و دومی شاعران بزرگ کالسیک ایران و سومی مارسل پروست 
را موضوع گشت و گذارهای فکری و ذوقی خود کرده است. به 
از  ادبیات مدرن جدا  ویژه  به  و  ادبیات  به  اهتمام  این  باور من 
عالقه ی شخصی او به ادبیات ایران و فرانسه ریشه در دل مشغولی 
شایگان به پازل مدرنیته داشت. حتی نگاه او به شاعران کالسیک 
ایرانی نیز جست وجوی تکه هایی از روح برای مدرنیته ی اندوه بار 
ما بود. شایگان همواره تا آخرین نفس هایش بین دو جهان سرد و 
افسون زدایی شده اما نزدیک و ملموس مدرنیته و جهان آرام و پر 
از ّسر و افسون اما دور و رویایی سنت فرهنگی کهن در رفت و آمد 
بود. این وضعیت نمادین سخت و پارادوکسیکال بود، اما در عین 

حال تنها وضعیت زنده و ممکن او نیز بود. 

منابع:
وحدت، فرزین. 1382. رویارویی فکری ایرانیان با مدرنیت. ترجمه مهدی حقیقت 

خواه. تهران.
شایگان، داریوش.1376. زیر آسمان های جهان. گفت وگوی رامین جهانبگلو. ترجمه 

نازی عظیما. تهران.
------ 1372. آسیا در برابر غرب. تهران. 

------ 13۹3. افسون زدگی جدید، تفکر سیار و هویت چهل تکه. ترجمه فاطمه 
ولیانی. تهران.

------ 1377. اسطوره، ایدئولوژی، حقیقت و ... ، گفت وگوکننده: اکبر گنجی، 
راه نو، ش 12.
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réaliste et compatible. Mais, en raison de la négation de l’imagi-
nation créatrice, il estime que le passage vers la modernité est dé-
pourvu d’un langage commun et, par conséquent, générateur de 
crises. Malgré cela, dans ce livre, Shayegan revient sur nombre de 
ses prises de positions précédentes. Notamment sur son regard 
sur l’art et les lettres contemporains qui, cette fois, contrairement 
au passé, voit le terrain actuel du monde comme fertile et fruc-
tueux en faveur de l’artiste. 

Dans l’ensemble, parvenu à cette étape de son parcours, au 
regard du passé, Shayegan devient plus conciliant avec la démo-
cratie libérale. Mais à mon sens, et contrairement à ceux qui com-
mentent son attitude comme une sorte de concession à l’ordre 
établi, cette approche relevait plutôt du désespoir. Il se peut que 
son expérience des dernières années du contexte mondial, et en 
particulier de l’Iran, ait fortifié en lui cette vision que toute forme 
de rivalité envers les acquis des lumières n’aboutissent, dans les 
faits, qu’à des fondamentalismes et à des ordres totalitaires qui, 
pour le moins, piétinent également les équilibres mondiaux déjà 
intégrés. Il était convaincu que la seule voie existante réside en une 
connaissance de ces mêmes acquis modernes de l’Occident. Se-
lon sa propre interprétation, son problème n’était plus que Kant. 
Lors de ses dernières études et interviews, il était demeuré critique 
envers la modernité et les organisations de droite et de gauche 
mais il ne demeure plus tellement de traces de ce monde qu’il 
poursuivait sur les chemins des traditions philosophiques et mys-
tiques de l’Orient. La modernité ne laissait plus de structure stable 
et toutes les structures de la connaissance venaient de s’écrouler. 
L’homme d’aujourd’hui survit avec ces gadgets que sont les droits 
de l’homme, le libre commerce et les relations internationales eux-
mêmes générateurs d’aporie et du cycle vain de la production, de 
la consommation et de la croissance comme seuls prétextes dis-
ponibles de l’existence. 

Notre identité d’aujourd’hui est une identité de patchwork 
et bien que, peut-être sur un plan individuel, le refuge dans la 
religion et les schémas philosophiques et identitaires tendent à 
réduire nos difficultés existentielles, il ne saurait, en aucune ma-
nière, résoudre les tensions sociales, économiques et culturelles 
d’une communauté. Sous cet aspect, contrairement au passé, il 
est possible d’accorder plus de crédit pour l’intellectuel au sens 
d’Adorno. Il s’agit d’une conscience en tant qu’absence de cette 
équivalence qui le positionne entre les frontières. A présent la mis -

sion de l’intellectuel n’est plus la prescription ni l’in-
dication de la bonne voie à suivre mais la critique 
et la dissociation des frontières de la rationalité et 
de la mythologie et, dans l’absolu, l’édification d’un 
ordre cognitif… (Shayegan, 77)

Les derniers ouvrages de Shayegan portent, 
dans leur ensemble, sur la littérature et la culture. 
« La Crise de la conscience », « Les Cinq territoires 
de la présence » et « La Lanterne du temps », dont 
le premier portait sur Baudelaire, le second sur les 
grands poètes classiques iraniens et le troisième 
sur Marcel Proust ont fait l’objet de ses flâneries 
intellectuelles autant que jouissives. Selon moi, 
cet effort dirigé vers la littérature et plus particu-
lièrement vers la littérature moderne, hormis son 
attachement personnel à la littérature française et 
à la littérature persane, prend racine dans son atta-
chement affectif  au puzzle méditerranéen. Même 
son regard porté sur les poètes classiques iraniens 
relevait de la recherche de fragments de l’âme pour 
notre douloureuse modernité. Jusqu’à son dernier 
souffle, Shayegan a évolué entre deux univers, l’un 
froid et désenchanté - mais proche et palpable - de 
la modernité et l’autre paisible et chargé de mys-
tères et d’enchantements mais lointain et onirique 
de l’antique tradition culturelle. Cette situation em-
blématique était violente et paradoxale mais, en 
même temps, la seule pour lui vivante et envisa-
geable. 

Sources :
Farzin Vahdat, 2003, « La Confrontation intellectuelle des 
Iraniens avec la modernité ». Trad. Mehdi Haghighatkhah. 
Téhéran.
Daryush Shayegan, 1997, « Sous les ciels du monde », échanges 
avec Ramin Djahanbeglou, trad. Nazi Azima. Téhéran.
Daryush Shayegan, 1993, « L’Asie face à l’Occident », Téhé-
ran.
Daryush Shayegan, 2014, « L’Enchantement de la nouvelle 
vie », « La Pensée itinérante » et « L’Identité patchwork », trad. 
Fatemeh Valiani, Téhéran.
Daryush Shayegan, 1998, « Mythe, idéologie, vérité… ». 
Echanges avec Akbar Ganji. Rah-e now. Sh. 12. 72
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dette dont il était redevable à son maître et ami 
Henri Corbin. Corbin avait débuté avec Heideg-
ger pour aboutir à Sohravardi et à la mystique in-
térieure du Chiisme. Selon la propre interprétation 
de Shayegan, il fut « un pèlerin venu d’Occident 
qui enseigna quantité de trésors de la tradition in-
tellectuelle de l’Islam iranien, autant à nous-mêmes 
qu’à l’Occident ». Le livre est une relation vivante, 
ravissante et méticuleuse d’un penseur exalté en 
quête de lumière. Dans ce livre, puis, quelques an-
nées plus tard, sous les ciels du monde, dans une 
forme allusive, il dévoila sa position à travers sa 
propre lecture de la pensée de Corbin. Il a rendu 
hommage à la présence engagée de Corbin de par 
le monde. Une présence qui comportait simultané-
ment une face destructrice et qui plaçait les théolo-
gies suppressives face au nihilisme.

Dans les échanges remarquables entre Ramin 
Djahanbeglou et Shayegan qui furent traduits sous 
le titre « Sous les cieux du monde » (1995), Shaye-
gan, tout en racontant ses souvenirs, est revenu 
sur certains de ses thèmes intellectuels. La relation 
entre la tradition et la modernité dans les mondes 
situés hors de l’axe civilisationnel de l’Occident, la 
relation entre la langue et la pensée, la schizophré-
nie culturelle et la critique intellectuelle iranienne, 
la perspective d’un monde progressiste… Ces 
échanges, bien qu’ils consistent en une révision 
rapide et chaleureuse des œuvres passées de Shaye-
gan, n’en constituent pas moins, à mon sens, un 
point de départ de changements fondamentaux 
dans sa réflexion. Dans ce livre, il se présente, sous 
une forme directe et limpide, comme « un ob-
servateur extérieur » ne nourrissant aucun espoir 
pour l’évolution du monde ni aucune prétention 
dans cette voie. (P. 206) Bien entendu cette mé-
tamorphose tire ses racines de ses réflexions plus 
anciennes et ne s’est pas produite en une seule 
fois. Bien que, dès l’origine, Shayegan nourrissait 
toujours quelques doutes à l’endroit des prises de 
position des traditionnalistes et des critiques heide-

ggériens de la modernité ; or dans une certaine mesure, ces doutes 
se sont transformés – avec « Le regard mutilé » –  en malveillance 
et dans l’absolu sont parvenus à une rupture avec son ouvrage 
« Qu’est-ce qu’une révolution religieuse ? 

Au début des années 80 de l’Hégire solaire, c’est avec la paru-
tion d’ « Enchantement de la nouvelle vie » que Shayegan révèlera 
ce changement d’optique avec une étude et un développement 
plus détaillés. Si l’on fait abstraction des travaux de recherche de 
Shayegan, « L’enchantement de la nouvelle vie » compte comme 
le livre le plus cohérent et le plus précis de même que le plus fonp-
damental de sa deuxième phase d’évolution intellectuelle. 

Peut-être même serait-il permis, au prix de quelque indul-
gence, de parler d’une troisième perspective. Car, lors de la pé-
riode intermédiaire, Shayegan a considéré la modernité comme 
une nécessité incontournable tout en continuant à porter sur 
elle un regard critique. Alors que dans ce livre non seulement la 
modernité devient notre destin inévitable mais elle apparaît éga-
lement – avec le recours à la lucidité et au désenchantement de la 
raison, de l’être et du mythe – comme le moteur de notre projec-
tion dans l’étape de la maturité. (Shayegan, 25, 93) La modernité 
est également « cette arme à la fois génératrice de blessures et ce 
baume des meurtrissures ». (Id., 22)

Mais « L’enchantement de la nouvelle vie » est allé au-delà des 
problèmes de la modernité et s’est même préoccupé des plus im-
portants fondements intellectuels de la postmodernité. Des no-
tions tels que la conception virtuelle, le pluralisme culturel, la pen-
sée itinérante et la mixité des horizons qui, dans l’absolu universel, 
nous parviennent sous forme de déclarations. Un univers où un 
amalgame de cultures et de cultures accessoires se côtoient, dans 
la coexistence ou la tension. Dans ce livre, Shayegan, critique de la 
modernité, raconte avec inquiétude la raison moderne discréditée 
et le jaillissement du démon malfaisant hors de la lampe magique. 
Un monde devenu, suite à l’accablement de la raison, le terrain de 
jeu des démons et des superstitions et des absurdités. Dans un tel 
monde, les pays islamiques deviennent les champs de bataille de 
trois entités sous des formes nationales, religieuses et modernes. 
Des entités qui s’interpénètrent et qui, la plupart du temps, sont 
incompatibles. Par le recours au concept de « transformation 
proverbiale », Shayegan a détaillé la situation complexifiante de 
chacun des symboles en une autre galaxie et il considère un tel 
schéma – au niveau national et religieux – jusqu’à un certain point 
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buter son livre avec le débat sur le Nihilisme, en particulier sous 
les formes russe et allemande, puis, tout en opposant les aspects 
culturels et méditatifs de l’Occident à ceux de l’Orient, il présente 
l’un comme portant le poids de la négation et de la désolation et 
l’autre dans un état de confusion et d’anéantissement. Dans cette 
analyse, il présente la situation de l’Iran moderne comme porteuse 
des conditions de dénuement. Selon lui, nous ne sommes ni dans 
l’espace sacré des schémas iraniens et ni dans l’enfer de la raison 
instrumentalisée de l’Occident contemporain. Nous ne sommes 
pas devenus des Van Gogh et nous ne sommes plus, par ailleurs, 
des Reza Abbassi. Notre présent est une présence de purgatoire. 
Nous sommes demeurés hors de l’histoire. De notre propre his-
toire il n’est resté que peu de chose. Telle cette buche humide que 
le narrateur de « La Chouette aveugle » compare à l’état qui est le 
sien : « Ni verte, ni pleinement consumée » … Dans cette pers-
pective, « L’Asie face à l’Occident », ne se distingue pas vraiment 
des approches de Al-e Ahmad et de Fardid ni des commenta-
teurs patriotiques de Heidegger. Le commentaire portant sur la 
situation existante, considérée comme un temps de rémission et 
d’absence des dieux et de regret d’un passé glorieux et paisible, 
fait état d’un effondrement provoqué par les coups redoutables 
portés par une modernité d’importation. Pourtant, Shayegan a 
su, avec perspicacité, demeurer à l’écart des emprises issues des 
idéologies réductrices des révolutionnaires de 1978 et de leurs in-
terprétations subjectives des critiques de la modernité. Contraire-
ment à la plupart des intellectuels de l’époque, non seulement son 
livre ne voit pas d’échappatoire à la praxis révolutionnaire mais, 
par le recours au roman de Dostoïevski et la comparaison des 
révolutionnaires avec Ivan Karamazov et Smerdiakov, il en donne 
une image proprement revancharde. (Shayegan, 37, 72)

Shayegan, dans « Qu’est-ce qu’une révolution religieuse ? » 
(1991), poursuit cette même représentation négative de la tradi-
tion devenue idéologie en tant que mythe rationnel. Ce livre qui 
fut rédigé en français, après la Révolution, se focalise sur une 
des teneurs établies en Asie face à l’Occident. Ici, la thématique 
principale de son discours comprend la relation entre religion et 
idéologie abordée dans son ouvrage de même que les idoles sub-
jectives évoquées sous un jour cru et confus. Shayegan considé-
rait également Ali Shariati comme le modèle à suivre d’une telle 
approche et dans son analyse portant sur le processus convertis-
sant la religion en idéologie et à l’avènement de la révolution, il 

dépeint des conditions dans lesquelles les énergies 
mentales et activistes se retrouvent dépourvues de 
réflexion critique. Par conséquent, la mobilisation 
des masses, inévitablement, naîtra d’un tourbillon 
attirant à lui les énergies aveugles et rigidifiées. Mal-
gré cela, ce que néglige quelque peu Shayegan dans 
ces deux ouvrages, c’est le paradoxe de l’activisme 
et de la spéculation intellectuelle. Il s’agit de ce 
même fameux paradoxe fort bien décrit par Dos-
toïevski. Le narrateur des « Mémoires écrits dans 
un souterrain » écrit, dans la douleur et la souf-
france, que la réflexion est une forme de maladie. 
Celui qui réfléchit se retient à l’heure de l’action… 
Inévitablement, toute forme suivie d’activisme se 
doit de réduire les frontières de la réflexion. La 
pensée réflexive est à même de produire, dans un 
cercle infini, des prétextes et de renier l’action. Ce 
fut précisément cette même problématique dont 
Shayegan était conscient malgré nombre de ca-
lomnies dont il fit l’objet. Citant souvent Camus, 
il rapportait que « si nous agissons nous sommes 
bourreau et si nous nous taisons nous devenons 
démon » … En réalité, Shayegan se souciait du 
sort des intellectuels mis à mal et des mouvements 
débridés des masses dans les processus révolution-
naires. Or, face à ce danger, son schéma « sage – sar-
vant », à une époque qu’il qualifiait lui-même, prée-
cisément, de période négationniste et destructrice, 
s’avère plutôt démoniaque et esthétisant.

Qu’est-ce qu’une révolution religieuse ? La ré-
action directe de Shayegan face à l’avènement de 
la Révolution Islamique en Iran et l’affirmation de 
l’Islam fut radicale. Mais, par la suite, il se consacra 
à nouveau, plus souvent, aux domaines mystiques 
et aux recherches comparatives et il publia des ar-
ticles dans les revues iraniennes lesquels, en réalité, 
pour la plupart, furent rédigés en langue française. 
En 1992, il publia la traduction en persan, réalisée 
par Bagher Parham, de son livre intitulé « Henri 
Corbin, horizons de la pensée mystique en Islam 
iranien » qu’il avait lui-même écrit en français. Une 74
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du gouvernement nationaliste de Mossadegh, ce 
seront trois courants essentiels qui s’imposeront 
à l’espace de la réflexion et à la vie intellectuelle 
iranienne. Il y aura le courant de gauche avec des 
partis puissants tels que le parti Toudeh, le Parti 
du Front nationaliste puis le mouvement de ten-
dance islamiste, divisé lui-même en deux branches 
comprenant le parti islamiste progressiste tendance 
de gauche et le parti islamiste traditionnaliste. Ces 
courants intellectuels, bien que profondément di-
visés, parlaient d’une même voix dès lors qu’il était 
question de critiquer le libéralisme occidental et la 
modernité d’importation. 

C’est sur un tel terrain que prirent forme Shaye-
gan et ses réflexions. Affecté par de telles modali-
tés critiques, après la guerre en Europe, revenu des 
enseignements candides des Lumières, il se tourne 
vers la pensée traditionnelle émanant des grands 
penseurs de l’Islam. Une réflexion islamique tra-
ditionnelle qui se veut en opposition avec la mo-
dernité d’importation et l’Islam révolutionnaire. 
Pour cette même raison l’appareil culturel des 
Pahlavi, malgré son implication dans la modernité 
d’importation forcée, prend fait et cause pour cette 
dernière dans une approche paradoxale. Cette prise 
de position provient, avant tout, du choix d’une al-
ternative face à deux perspectives, l’une provenant 
de la gauche et l’autre de l’Islam révolutionnaire, qui 
se développent durant cette période. « Les religions 
et les écoles philosophiques de l’Inde » (1967), la 
première œuvre d’envergure et d’investigation de 
Shayegan, est le produit de cette époque. Il s’agit 
d’une recherche à caractère académique à la por-
tée des passionnés de culture orientale ayant une 
ancienne parenté avec les cultures persane et isla-
mique. Par la suite, Shayegan publiera également 
divers articles comparatifs au sujet de ces deux ci-
vilisations antiques. Des articles tels que « La rela-
tion de l’homme et de l’existence dans la mystique 
spéculative islamique et la sagesse hindoue » (1970) 
ou « La Résurrection et le Jugement dernier dans 

les mystiques islamique et hindoue » (1973) …
Cependant, malgré ses affinités avec l’Islam traditionaliste 

et son regard critique sur la pensée technologique occidentale, 
Shayegan tente de préserver une position d’observateur libre et 
critique à la fois. C’est pourquoi, hormis ses pérégrinations aux 
quatre coins du monde, et ses approches des cultures de l’est et 
de l’ouest, il fréquentait également les composantes de l’éventail 
intellectuel interne du pays. Notamment le cercle de Fardid que 
Shayegan, dans son entretien avec Ramin Djahanbeglou, avait 
nommé « le laboratoire vivant de l’affliction et de l’anxiété ». 
(« Sous les ciels », 76, 77) Malgré cela, évoluer au cœur de tels la-
boratoires, le conduit à écrire « Les idoles de l’esprit et la mémoire 
éternelle » (1976) qui, bien que s’inscrivant dans la continuité 
logique de ses recherches précédentes, constituaient également 
une réaction aux interrogations posées dans l’espace intellectuel 
de la décennie. Dans ce livre, Shayegan s’exprimait sur les mondes 
orientaux et occidentaux et sur le choc entre deux conceptions 
radicales, l’une mythique et l’autre rationnelle. Des écrits relevant 
également d’une approche descriptive et phénoménologique.

Mais, aussitôt après « Les idoles de l’esprit » Shayegan publia 
« L’Asie face à l’Occident » (1977), qui fut sa première œuvre cri-
tique et qui influença considérablement le contexte intellectuel 
des années proches de la Révolution. A l’instar de la plupart des 
phénomènes culturels propres aux années aboutissant à la Révo-
lution, « L’Asie face à l’Occident » comporte une structure cri-
tique et une atmosphère teintée de désespoir. Shayegan fait dé-
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des travaux de traductions que nombre d’écrits des Grecs furent 
traduits en langues persane et arabe et contribuèrent à faire évo-
luer profondément le monde iranien. Cependant, cette fois-ci, 
contrairement aux deuxième et troisième siècles de l’Hégire, l’Oc-
cident ne fit pas son entrée uniquement par la voie du livre. Cette 
fois-ci, avant toute chose, la confrontation avec l’Occident prit 
les allures de la rencontre avec une figure militaire et technolo-
gique qui écartait d’emblée toute position apolitique. De surcroît, 
contrairement aux temps anciens, le nouvel Occident n’avait pas 
connu d’achèvement tel que la Grèce antique et poursuivait sa 
trajectoire intellectuelle et militaire. Aussi, les premiers modes 
de résolution des Iraniens consistèrent en une combinaison de 
résolutions politiques, militaires et culturelles. Cette probléma-
tique plaçait régulièrement la modernité, l’identité et les intérêts 
nationaux dans une situation contradictoire à la fois doulou-
reuse et génératrice de bouleversements. En réalité, la défaite des 
idéaux sociaux de la Constitution et le changement d’approche 
du mouvement intellectuel en idéaux nationaux et en gouverne-
ment omnipotent orienté vers la modernisation devinrent sous 
une forme impérieuse les résultats visibles de ce paradoxe. Or le 
troisième acte du processus de modernité en Iran prit une toute 
autre forme avec la chute de Reza Khan et les Grandes guerres 
mondiales en Occident. Si, dans le premier acte (époque Qajar) 
et dans le deuxième acte (époque de Reza Khan) l’objectif  es-

sentiel et ultime des intellectuels et des activistes 
iraniens était l’accès à une société moderne et l’ac-
complissement d’une ère des lumières, le troisième 
acte (après le 11 novembre) deviendra témoin de 
sérieuses remises en question, du moins parmi une 
fraction importante des intellectuels. Durant cette 
période, l’avènement de deux grandes guerres, 
à la fois destructrices et de dimension mondiale, 
considérées par beaucoup comme les résultats des 
acquis de la modernité et de la raison technolo-
gique, contribua à affecter profondément autant 
les intellectuels européens que les Iraniens ayant 
séjourné en Occident. Les sérieux doutes portant 
sur les principes universels de la civilisation mo-
derne ont influencé d’une part le changement du 
regard porté par les intellectuels occidentaux sur 
les pays situés hors de l’orbite du monde occiden-
tal et sacrifiés à la mentalité moderniste de même 
que le détournement des intellectuels iraniens 
des acquis du modernisme – du moins dans son 
acception globale – et ont contribué d’autre part 
à la croissance et à l’affirmation des mouvements 
gauchistes, nationaux et religieux (Vahdat, 2003) .

Ainsi, après le 11 novembre, et après la défaite 
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Dans le purgatoire d’entre deux mondes
Le monde ci, le monde-là, moi sur le seuil assis (Mowlana)
Mahdi CHITSAZHA1

Traduit par Reza AFCHAR NADERI

Daryush Shayegan se considère comme un libre penseur. « Libre » est un vocable qui, du moins dans le domaine 
de la pensée, ne comporte pas un sens précis. Mais, très probablement, dans son esprit, il était question d’un penseur 
ne présentant aucun lien de dépendance avec aucune des écoles de philosophie ou d’idéologie politique et toujours 
disposé à critiquer ses propres opinions et à les revoir. Si tel est le cas il a été sincère. Shayegan ne dépendait d’au-
cune doctrine politique de son époque. Il a souvent revu ses réflexions et a vécu, durant ces dernières décennies, des 
transformations majeures. Malgré cela, il a toujours évolué dans un sens donné : celui d’une conduite affirmée dans le 
domaine culturel. C’est peut-être la raison pour laquelle il fut considéré comme le « philosophe de la culture » et ceci 
a été son point fort et le foyer de la réflexion fluide de Shayegan. Cette propension culturelle lui a toujours permis 
de se prémunir contre le dogmatisme philosophique et les spéculations intellectuelles. Mais ce point fort a constitué 
également son point faible. Le rôle que Shayegan se prédestinait – à savoir le statut de sage éclairé et non d’intellec-
tuel – l’a placé dans une situation difficile et paradoxale qui a contribué à rendre confuses, ambiguës et parfois même 
poétiques nombre de ses réflexions et de se ses prises de position, en particulier lors de la première étape de son itiné-
raire de penseur. Il s’est toujours positionné quelque part entre tradition et modernité, Orient et Occident, mythe et 
réalité, intellectuel et sage, esprit de négation et argumentation. Il aimait être, de temps à autre, durant le bref  répit de 
l’existence, le contemplateur des jardins de ce monde. Mais son époque fut une époque éprouvante. Selon ses propres 
dires, le destin historique de son pays était sorti de la trajectoire de l’histoire et, en quête d’un retour sur lui-même, il 
ne cessait de rôder autour de sa propre entité.

L’Iran, comme empire moribond et perverti sous l’époque Qajar, se retrouva soudain confronté à une deuxième 
grande vague venue de l’Occident. La première fois, ce fut durant le deuxième siècle de l’Hégire et avec le mouvement 

1. Chercheur en histoire de l’art et de la littérature168
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