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«امکان نقد فلسفی» افکار شایگان

شایگان راست می گفت اماهللا

 دکتر حسین مصباحیان (عضو هیات علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران)

هیچ کس شاید شایسته تر از داریوش شایگان نباشد که بهانه ای قرار گیرد برای طرح مساله مهمی

که همواره یکی از دلمشغولی های اصلی او بوده است: «جست وجوی فضاهای گمشده» (کتابی از او

به همین نام)، «فضاهایی که نه تنها شکل و محتوا در آنها همزیستی و پیوندی منسجم و مطلوب

نداشتند، بلکه یکسره حاکی از گسست ها و کژتابی های ذهنی بودند. هیچ چیز سرجایش نبود، چرا

که در وضعیت بینابینی به سر می بردیم، وضعیتی که در آن بقایای دنیای قدیم به مدرنیته کج و

معوجی که به زحمت استقرار می یافت، پوزخند می زد.» (همان کتاب: ۱۲۹) یکی از فضاهای گمشده

در مواجهه با افکار متفکران و در اینجا شایگان، فضای «امکان نقد فلسفی» است. گرچه بحث پیرامون

شرایط امکان نقد فلسفی در تاریخ فلسفه قرن بیستم بی سابقه نیست، اما در ایران کمتر بتوان

سابقه ای برای چنین مواجهه ای دست و پا کرد. از این رو، این نوشته با مبنا قرار دادن نحوه مواجهه

یاسپرس با افکار هایدگر و شرایط امکان نقد فلسفی او، در صدد است تا بابی بگشاید برای نحوه

مواجهه با منظومه فکری شایگان تا طی آن پرتویی بر «نیروی درونی» آن افکنده شود.

یاسپرس در «زندگینامه فلسفی من»، سه فاز رابطه خود با هایدگر را این گونه شرح می دهد: در

آغاز هر دوی ما عمیقا تحت تاثیر کی یرکگور بودیم و هر دو از ضرورت نوعی نوسازی فلسفه در

دانشگاه سخن می گفتیم، صد البته «بی آنکه هیچ یک از ما بخواهیم دیگری را وارد دنیای اصلی

خود کنیم.» یاسپرس ادامه می دهد که در مرحله دوم، احساس اتحاد با او ادامه یافت ولی در همان

حال این احساس نیز وجود داشت که «در ژرفای وجود او چیزی مبهم و بیگانه می دیدم که به

سختی می توانستم تحمل کنم. در نظر من او دوستی بود که در خیالم به من خیانت می کرد، ولی

در لحظاتی که نتیجه ای بر آنها مترتب نبود، به طور فراموش نشدنی به من نزدیک بود.» (ص ۱۳۸)

یاسپرس ضمن فراهم آوردن شرح نسبتا مفصلی از نحوه مواجهه خود با کتاب «هستی و زمان» و

دلیل کم توجهی یا بی توجهی خود به آن (صفحات ۱۴۱-۱۴۰) وارد سومین فاز رابطه خود با هایدگر

می شود. با چنین رویکردی، از ۱۹۳۳ به بعد را می توان مرحله سوم رابطه یاسپرس با هایدگر خواند.

اگر در مرحله نخست رابطه یاسپرس و هایدگر کم و بیش صمیمانه و توام با احترام متقابل است و

اگر در مرحله دوم این رابطه توام با تردید و دودلی است، مرحله سوم اصوال غیردوستانه آغاز می

شود. یاسپرس شرح می دهد که هایدگر از سال ۱۹۳۳ دیگر هیچ گاه به دیدن او نرفته است و زمانی

که او را در سال ۱۹۳۷ از مقام دانشگاهی اش منفصل کردند، «کلمه ای به زبان نیاورد». (ص ۱۴۳)

یاسپرس حسرت می خورد که به هایدگر نگفته بود که در راه غلط افتاده است ولی دیگر دیر شده

بود. تا حدی دیر که از این پس می بایست در برخورد با هایدگر توصیه اسپینوزا را درنظر می داشت

که همواره می گفت «احتیاط کن». (ص ۱۴۴)
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یاسپرس عالوه بر روابط شخصی، هایدگر را از نظر فلسفی نیز «دشمن و مخالف فلسفه خود» می

داند، اما برایش واضح نیست که چگونه می تواند چنین اتفاقی رخ داده باشد. پس طرح پرسش می

کند: «آیا ممکن است فلسفه ای وجود داشته باشد که هنگامی که در قالب یک اثر فلسفی بیان می

شود، مقرون به حقیقت باشد ولی تاثیری برخالف حقیقت در تفکر بگذارد: {یعنی او را به کاری مغایر

با حقیقت وا دارد؟} میان اندیشه و عمل چه ارتباطی وجود دارد؟ هایدگر اصال چیست و چه می

کند؟» (ص ۱۴۷)

امکان نقد فلسفی

یاسپرس در پایان خاطرات خود در مورد هایدگر، ضمن تاکید بر اینکه آنچه در مورد او گفته است،

نه نقد فلسفی او که بیان خاطرات میان او و هایدگر بوده است، اظهار امیدواری می کند که روزی

بتواند «هایدگر را به عنوان نماینده واقعیت ذهنی و فکری موثری در میان معاصران مورد نقد قرار

دهد.» (ص ۱۴۹) ولی شرط چنین نقدی را «روشن بودن امکان نقد فلسفی به طور کلی» می داند که

«تاکنون به حد کافی روشن نشده است، تا چه رسد به اینکه پاسخی به آن داده شده باشد.» (ص

۱۴۹) یاسپرس از این رو تالش می کند در پنج محور پرتویی بر «امکان نقد فلسفی» که از نظر او امری

مبهم است، بیفکند:

۱. پرسش اساسی این است که «آیا در فلسفه واقعی، نقد اساسی و مناقشه اصال ممکن است؟»

(ص ۱۴۹)

او این سوال را در ضمن مقایسه فلسفه با شعر، با سواالت دیگری پیش می برد و آن اینکه «آیا

(فلسفه) توجه به واقعیت را در آدمی بیدار می کند یا مایه گمراهی است و آدمی را از راه واقعیت به

در می برد؛ آیا حقیقتی الزام آور را نشان می دهد یا اندیشه ای است پایدار؟» (ص ۱۴۹) پاسخی که

یاسپرس بر این پرسش ها فراهم می آورد بیشتر ناظر برعمل اندیشیدن است. بدین معنا که او

فلسفه را دانایی به چیزی نمی داند، بلکه عمل را «ذات انسان متفکر» می داند.

۲. عطف به بند قبل، از نظر یاسپرس در تفکر و عمل درونی که مبدا ابالغ اندیشه فلسفی هستند،

نیروهایی درکارند. او کار نقد را شناختن و دیدن این نیروها می داند و آن را امری غیرممکن معرفی

می کند، چرا که «ما خود در خدمت این گونه نیروها هستیم بی آنکه بتوانیم دنیای این نیروها را

ببینیم.» (ص ۱۵۰)

گاه شدن به نیروها - نیروهایی که از طریق آنها، اندیشیدن ۳. اگر مساله اصلی نقد فلسفی، آ

فلسفی به زبان می آیند- باشد؛ پرسش بعدی این است که آیا از طریق بحث و گفت وگو می توان

پرتویی بر آن نیروهای تع�ن کننده افکند؟ یاسپرس پاسخ می دهد که اگر بحث ناظر و معطوف به

گاه شویم». (ص ۱۵۱) و ادامه آن نیروها نباشد، وسیله ای خواهد شد برای فریب، «بی آنکه به آن آ

می دهد که «بحث فلسفی علنی تصویر عجیبی دارد. در بیشتر موارد، ناقد آشکارا به خصمش

وابسته است مخصوصا اگر خصم فیلسوفی خالق باشد. بدین معنا که ناقد بی آنکه خود بداند در راه

اندیشه خصم کشیده می شود.» (ص ۱۵۱) او منازعه میان هگلیان و ضدهگلیان در مورد هگل را

نمونه چنین نقدی می داند. (ص ۱۵۲)

۴. در برابر نیروی فلسفی واقعی، «که از طریق شناخت مبتنی بر فهم نمی توان به آن دست

یافت» (ص ۱۵۲)

این سوال سر برمی آورد که آیا این، امری واقعی است یا خیر؟ سوال دوم این است که کدام نیرو یا

کدام نیروها می کوشند در آنجا اعتبار داشته باشند؟ (ص ۱۵۲) یاسپرس ادامه می دهد که این نوع

جست وجو و روشن سازی فقط در صورتی معنا دارد که پرسش تا ریشه ادامه یابد. (ص ۱۵۲)

۵. در این فراز، در آخرین محور، گویی یاسپرس خود را به آنچه قصد او از طرح پرسش از امکان

نقد فلسفی بوده است، نزدیک می بیند و آن اینکه «هنگامی که نگاه متوجه نیروهای اصلی و اولی

می شود، سوال مهم مربوط به چیزی است که هم درعمل شخص متفکر مجسم است و هم در

محتوای فکرش. آنچه انسان با این سوال می جوید، کلی است در شخصی ترین امور.» (ص ۱۵۳)

یاسپرس نتیجه می گیرد که «متفکر فلسفی را نمی توان با اثرش دید و شناخت.» (صص

۱۵۴-۱۵۳) یاسپرس در اینجا تلویحا می خواهد این نتیجه را بگیرد که تفکر فلسفی هایدگر را بدون

توجه به نیروهای درونی که او را به سمت تعین بخشیدن به اندیشه هایش کشانده است، نمی

توان مورد بررسی قرار داد. ولی او تاکید می کند که چنین نقدی را در مورد هایدگر هنوز آغاز نکرده

است و آنچه نوشته است، فقط خاطرات او با هایدگر است.

شایگان راست می گوید که...

اگر علی الحساب بخواهیم با مبنا قراردادن رویکردی یاسپرسی با داریوش شایگان، این متفکر به

تعبیر خود «آزاد» سرزمین مان مواجه شویم؛ نتایجی به دست می آید که بی شباهت با خروجی

اصلی بحث یاسپرس نیست و آن اینکه نقدی که بر پایه آن متفکر فلسفی را در اثرش خالصه نکرد و

به نیروهای درونی که او را به سمت تعین بخشیدن به اندیشه هایش کشانده است در مورد شایگان

هم هنوز آغاز نشده است.

شایگان در جایی می گوید «نویسنده ای غربی می گوید که غربیان همیشه می دانستند که چیزی

را نمی دانند و باید به آن پی ببرند. در غرب جهل، محرک دانایی شد.» و به این سوی زمین می آید و

می گوید: «از اواخر قرن نوزدهم متوجه این موضوع شدیم. نخستین نطق سیدجمال الدین

اسدآبادی در کلکته خیلی جالب است. او گفت تا روح فلسفی (منظورش روح علمی بود) بر ما نتابد،

در جهل مرکب باقی خواهیم ماند. من فکر می کنم به یک اعتبار شعور و قوه تشخیص سیدجمال

الدین اسدآبادی به مراتب بیشتر از روشنفکران بعدی است. او خیلی چیزها را فهمیده بود.»





اگر این دو قطعه را در کنار هم قرار دهیم، خروجی آن احتماال این خواهد بود که برخیزیم و راهی

برای شکستن و بیرون زدن از زندان جهل مرکب پیدا کنیم و به شرایط امکان تاسیس یا شکل دهی

تفکر بپردازیم. اما گویی نیرویی درونی شایگان را به توصیف وضع موجود جهان و پذیرش آن سوق

می دهد. بس که گویی کم امید است. او بی تردید راست می گوید که «تمدن غربی، متنوع ترین

تمدن روی کره خاکی است.»

شایگان راست می گوید که این غربیان بودند «که شیوه پرسش کردن را به ما آموختند و به ما یاد

دادند... از تجارب تلخ شان عبرت بیاموزیم. در واقع در همین راستا یعنی ایجاد امکانی برای شناخت

عمیق تر دیگر تمدن ها بود که برنامه ترجمه گسترده کتاب های مرتبط با دیگر فرهنگ ها را در دستور

کار خود قرار دادیم و درباره هر تمدنی مجموعه ای تهیه کردیم.»

شایگان حتی راست می گوید وقتی می گوید «امروز هم به همین معضل دچاریم. ما تمدن های

آسیایی، نه فقط ایران و دیگر کشورهای اسالمی، بلکه هند و چین و... همگی در «تعطیالت تاریخی»

به سر می بردیم. از قرن شانزدهم میالدی به بعد هر چه در دنیا اتفاق افتاد، اعم از فلسفه و علوم، کار

غربی ها بود.»

شایگان راست می گوید که ظهور تفکر علمی مستلزم وقوع سه اتفاق است: یکی ریاضی شدن دنیا

که با گالیله شروع می شود، دوم هندسی شدن فضا و سوم تعمیم مدل مکانیکی. یعنی همه چیز باید

تجربه شود... و اگر علم جدید محصول این سه مقوله (ریاضی شدن دنیا، هندسی شدن فضا و تعمیم

مدل مکانیکی) باشد، باید اعتراف کنیم که ما هیچ یک از این سه را نداشتیم.

این توصیف های درست اما می توانست شایگان را به مواجهه یا مواجهه هایی متفاوت با واقعیات

بکشاند: مواجهه ای شبیه جدال برای به رسمیت شناخته شدن که امروزه در جهان فلسفه هم معاصر

است و هم بسیار مطرح. به این معنا که هم دل بستن به «خاص گرایی» و هم دل دادن به «همه

شمولی» (جهان شمولی)، هر دو به «غرشماری» می انجامند. اولی به این دلیل که حرفی برای امروز

ندارد و دومی به این دلیل که حرف امروزینش ربطی به اینجا ندارد. آنچه از این رو ضرورت پیدا می

کند مبارزه برای به رسمیت شناخته شدن است که مبارزه ای سیاسی نیست، پیکاری اخالقی و فلسفی

است.

آنچه جالب توجه است، این است که شایگان خود عمیقا معتقد است که تا «من» (در سطوح

فرهنگی و ملی) شکل نگیرد، اصوال امکان گفت وگو به وجود نمی آید. او در جایی، قطعه ای از

مصاحبه هایدگر با یک دانشمند ژاپنی را نقل می کند که در آن، هایدگر تاکید می کند «که گفت وگو

بین آن دو مشکل است چون آنها خانه وجود مشترکی ندارند و چون زبان خانه وجود است، خود

وسیله ارتباط هم مانع گفت وگو می شود.» (بت های ذهنی و خاطره ازلی:۹۶)

شایگان بدرستی تاکید می کند که «گفت وگو با غرب جز بر اساس اصالت طرفین نمی تواند صورت

گیرد، درغیر این صورت به مرزهای تنگ زبان حرفه ای و شعارهایی که امروز مشخصه برخوردهای

بین المللی است، محدود خواهیم شد- گفت وگوی واهی بین ناشنوایان» (همان) بهتر و موثرتر از

آنچه نقل شد، بعید است بتوان شرایط اصیل امکان گفت وگو را صورت بندی کرد. شایگان اما درباره

شرایط شکل گیری اصالت طرفین و در اینجا طرف شرقی ساکت است.

شایگان می داند که منطق هویت، قابلیت شمارش کردن اشیا و اشخاص است و «شمارش شدن»

معیارهایی دارد که خود براساس فرآیندهای ویژه شکل می گیرند و جهانی می شوند. او می داند که

در دنیای امروز، «پیشینه» شمرده نمی شود و تمدن های گذشته به عنوان هویت امروزین ملت در

نظر گرفته نمی شود. تمدن های زیادی در تاریخ بودند که درخشیدند و افول کردند و بی آنکه

بتوانند بازساخته شوند، مردند و رفتند. تعداد اندکی زنده ماندند و به دلیل قابلیت انعطاف پذیری،

ورزیدگی و قابلیت تولید محصوالت جدید تمدن به حیات خود ادامه دادند. اما هیچ تمدنی جاودانه

نیست، آنچه جاودانه است، قابلیت امکان خلق تمدن جدید بر مرده ریگ گذشته است. شایگان اما

درباره قابلیت امکان خلق تمدن سکوت پیشه می کند. چه نیرویی او را به سکوت در تعطیالت تاریخ

می کشاند؟ آیا او ناامید است؟ آیا حجم فاجعه «غرشماری» را بزرگتر از آن می داند که بتوان چاره ای

برای آن اندیشید؟

شایگان می داند که به معیار جهانی شمرده شدن هم می توان معترض بود، اما باید معیار یا

معیارهای جهانی دیگری عرضه کرد. او می داند که «شمرده شدن» با «خود شماری» در درون مرزهای

هویتی متفاوت است. در اولی، فرد یا ملت به دلیل حرفی که برای گفتن دارد و افزوده ای که می

تواند بر تمدن بشری داشته باشد و نقشی که می تواند در چند ساحتی کردن انسان مدرن داشته

باشد، شمرده می شود و در دومی به دلیل فقدان همه آنچه گفته شد، مدام خود را تکرار می کند،

مدام به گذشته اش پناه می برد و از تمدن هایی که پدرانش ساخته اند حرف می زند، غافل از اینکه

اینها دیگر شمرده نمی شوند.

ولی پرسش این است که چرا شایگان به جای پرداختن به مسائلی از این دست که آدمی را به

صحنه می آورد، از «جست وجوی ارتباط همدالنه ای» سخن می گوید که هم پیشاپیش از طریق

هایدگر امکانش را نفی کرده است و هم احکامی کلی از این دست صادر می کند که «در تالش بزرگ

رهایی انسانیت، حجاب هایی که غرب را از شرق جدا می کند دیگر نمی تواند معنایی داشته باشد.»

(بت های ذهنی و خاطره ازلی:۹۷)

گاه حتی از این هم فراتر می رود و این گونه داوری می کند که «غرب یک جهان بینی است و

شرق که در آن بیشتر حضور ناشی از معرفت اشراقی است، یک نحوه وجود است.»(همان) قضاوتی

که آشکارا نه تنها با حکم کلی پیشین او مبنی بر بی معنایی حجاب های تفرقه افکنانه بین شرق و





غرب در تالش بزرگ رهایی انسانیت در تعارض است، بلکه تاکید بر جهان بینی غربی و نوعی نحوه

وجود شرقی، یادآور تفاوت اروپا محورانه ای است که هوسرل بین اروپا و غیر اروپا در خطابه های

وین قائل است.

در خطبه ای از این خطابه ها به نام «فلسفه و بحران انسان اروپایی» که در فارسی- توسط

محمدرضا جوزی– با عنوان «فلسفه و بحران غرب» ترجمه شده است، هوسرل این گونه طرح پرسش

می کند که «صورت نفسانی اروپا را چگونه باید بیان کرد؟» (ص ۶۳) او ضمن تعریف اروپا به قاره

اروپا بعالوه امریکا و انگلستان ولی منهای کولی ها و اسکیموها و سرخپوستان، نفسانیت اروپا را در

غایت اندیشی، تعین بخشیدن آزادانه به وجود و حیات تاریخی خود، تکامل مستمر در جهت یک

صورت ایده آل از حیات و وجود، حرکت به سوی یک قطب ابدی تعریف می کند.

از دیگر ویژگی های «نفسانیت غرب» اعتقاد به حرکت کلی بشر است در جهت پیشرفت و ترقی.

با این رویکرد نوع خاصی از انسان به وجود آمد که هر چند در محیط متناهی می زیست اما رو به

سوی قطب های نامتناهی داشت. هوسرل در اینجا به منشا تاریخی انسان فلسفی و علمی می پردازد

تا به دنبال آن معنی اروپا و از آنجا هویت تاریخی غرب را که یکسر متمایز از سایر تاریخ ها است،

روشن سازد. از نظر او با ظهور فلسفه یونان و تعریفی که یونانیان از معنی الیتناهی کردند، نوعی

تحول رو به جلو و پیشرونده شروع شد و موجب انقالب ذاتی سایر فرهنگ ها شد. (ص ۷۱)

هوسرل تاکید می کند که گرچه یونانیان از اقوام خردمندی مثل بابلیان و مصریان و غیره سخن می

گویند، ولی باید دانست جهت گیری این فالسفه (یونانیان و غیر یونانیان) کامال مغایر یکدیگر است.

عالقه به طرح مباحثی در باب کل عالم، در هر دو گروه (یونانی- غیر یونانی (هندی- چینی)) دیده می

شود ولی نخستین بار در یونان است که به طرزی عمیق و جهان شناسانه به طرح مسائل عام و کلی

پرداخته می شود. و از همین رو است که «غیر اروپا�ان با وجود پافشاری برای حفظ استقالل می

خواهند اروپایی شوند، درحالی که ما هرگز نمی خواهیم به طورمثال هندی شویم.»

ی باور داشت؟ یخی» هایدگر آیا شایگان به «تقدیرگرایی تار

از این رو پرسش این است که اگر یاسپرس را بار دیگر احضار کنیم، نیروهای درونی که شایگان را به

سمت تعین بخشیدن به اندیشه هایش کشانده است، کدامند؟ چرا شایگانی که هم غرب را می

شناسد و هم شرق را، هم به تبعات مصیبت بار «همه شمول گرایی» واقف است و هم به اسارتی که

«خاص گرایی» پیش می آورد؛ در جست وجوی راهی سوم نمی شود؟ چه نیرویی او را از این کار باز

می دارد؟چه نیرویی نظریه «تعطیالت تاریخ» شایگان را با وجود قالب توصیف گرایانه آن تبدیل به

یک توصیه یا حتی شاید راهکار می کند؟ آیا نوعی تقدیرگرایی تاریخی هایدگری در کار شایگان است؟

او حتی در جایی که فلسفه کانت را در مقابل تفکر هایدگر ضروری می خواند، می گوید: «تفکر

هایدگری انسان را اسطوره ای می کند. تفکر هایدگر کشش به اسطوره سازی دارد. برای ما ایرانیانی

که اساسا اسطوره ای فکر می کنیم، این نوع تفکر آفت است. اما کانت فیلسوفی است که به ما می

گوید چه چیزی را نمی توان فهمید، یعنی خطی ترسیم می کند و می گوید شما در آن سوی این خط

دیگر نه با مظاهر بلکه با ذوات سروکار دارید. از این لحاظ برای ما که ذهنی انتقادی نداریم، می توان

گفت کانت تبلور روشنگری از لحاظ فلسفی است.»

اما او که این گونه کانت را در مقابل هایدگر قرار می دهد، از ایده ای دفاع می کند که عمیقا

هایدگری است: «هنگامی که به محتوای تاریخ نگاه می کنم می بینم که در غیاب من پدید آمده

است. همچنان که در تکوین این تاریخ شرکت نکرده ام، مسئول پیامدهای آن نیز نیستم. همین اندازه

می دانم که این جهان تازه، منطق آهنینی دارد و ساختارش را بر من تحمیل می کند.»

همین رویکرد به تاریخیت توسط هایدگر نیز طرح می شود. کارل لویت در یادداشتی با عنوان

«آخرین مالقات من با هایدگر در روم» که در سال ۱۹۶۳ نوشته شده است نقل می کند که «در طی

اقامت من در سال ۱۹۳۶ در شهر رم، هایدگر یک سخنرانی در ارتباط با Holderlin در موسسه فرهنگی

reservat) انکارناپذیر موجود، حتی ion) ایتالیا - آلمان ارائه داد... با وجود تمامی احتیاط ها و شرایط

در این موقعیت هم هایدگر عالمت حزب (Party) را از یقه اش باز نکرد... در راه بازگشت، من قصد

داشتم تا او را ترغیب کنم تا نظری هر چند «حساب نشده» در خصوص آلمان ارائه دهد.»

کارل لوئیت نقل می کند که من بحث را به سمت دفاع هایدگر از حزب سوسیال ناسیونال و

مشارکت او در این حزب کشاندم و تصریح کردم که به نظر من مشارکت او در حزب سوسیالیسم-

ملی، در ذات و جوهر فلسفه او قرار دارد. «هایدگر بدون هیچ قید و شرطی با من موافقت و اضافه

کرد که مفهوم تاریخ گرایی او (Historicity) پایه و اساس «تعهد سیاسی» او بوده است. همچنین او

تمام شک و شبهه های موجود در خصوص اعتقادش به هیتلر را از بین برد. او همچنان مانند گذشته

اعتقاد داشت که ناسیونال سوسیالیسم، مسیر درست برای آلمان است.»

کارل لوئیت نقل می کند که هایدگر در ابتدا در پاسخ به گفته من که همه چیز را در خصوص رفتار

او متوجه می شوم به استثنای اینکه چطور او می توانست در آکادمی حقوق آلمان با یولیوس

اشترایشر بر سر یک میز بنشیند، نخست سکوت اختیار کرد، ولی بعد تا حدی با ناراحتی و

ناخوشایندی گفت اگر او و افرادی همچون او در این نوع نشست ها حضور نمی داشتند، اوضاع به

مراتب از آنچه بود، بدتر می شد و با خشم ادامه داد که اگر روشنفکران و خردمندان منزه طلبی پیشه

نمی کردند و در امور مداخله می کردند، آنگاه همه چیز متفاوت می شد. آنچه اما اتفاق افتاد این

است که من کامال تنها هستم.





نویسنده این یادداشت البته قصد ندارد نوع «تاریخیت شایگان» را با جنس «تاریخیت هایدگر»

مقایسه کند. آنچه این نوشته از طریق یاسپرس و هایدگر در پی آن بود و هست گشودن بحثی است

در باب «امکان شرایط نقد فلسفی» بر پایه توجه به نیروهای درونی که متفکری را به سمت تعین

بخشیدن به اندیشه هایش کشانده است. این نقد همچنان که یاسپرس سال ها پیش تاکید کرده

بود، به نظر هنوز شروع نشده است.

دیدگاه

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق

دکتر سید حسین نصر

آغاز سفر مرحوم دکتر داریوش شایگان به سوی عالم باال البته ضایعه بزرگی برای جامعه علمی ایران

است و فقدان دردناکی برای این بنده. از سال ۱۳۳۸ که برای نخستین بار با شایگان جوان آشنا شدم

نزدیکی خاصی بین ما ایجاد شد و او را نزد عالمه طباطبایی و کربن بردم و با مرحوم مطهری و

مرحوم سید جالل آشتیانی آشنا ساختم. استعداد و ذکاوت ذاتی دکتر شایگان باعث شد که این

دوستی ها را که جنبه مهم علمی داشت دنبال کند و دکترای خود را تکمیل کرده و به ما در دانشکده

ادبیات بپیوندد. این بنده ناظر مستقیم تحول داریوش جوان از یک فرزند خانواده ای که به تجارت

اشتغال داشتند به یک دانشمند دقیق و متفکر پربار بود و همیشه او را در این راه تشویق می کرد چه

قبل از انقالب و چه پس از آن که مدتی از آن دوران را در فرانسه گذرانید. در تمام فراز و نشیب های

زندگی از تفکر و تحقیق و نگارش کتاب و مقاله فارغ نبود. فارسی را در دهه سی و چهل تقویت کرد و

زبان فرانسه را به نحوی اعجاب انگیز می دانست. آثار گرانقدری از خود بجا گذاشت و بسیاری از

تنگناهای فرهنگی منتج از برخورد تمدن های شرق و غرب را روشن ساخت. روحش شاد باد.

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریده عالم دوام ما

تامل

سخنانی از جنس حکمت

گاه مرگ برای آدم مدرن امروز همچنان یک مساله است چون نسبت به آنچه با آن می آید ناآ

گاهی است که دلشوره و اضطراب می آورد. اما می توان همه این نگرانی ها را هم است و همین ناآ

کنار زد و خیامی زندگی کرد و دم را غنیمت شمرد. من به چنین نگاهی بسیار اعتقاد دارم و خیامی ام.

می توان همچون خیام و رواقیون، با مرگ بسیار راحت کنار آمد. البته آنهایی که اهل عرفان هستند،

معتقدند که اگر به مقام فنا فی اهللا و بقا باهللا برسید، جاویدان شده اید اما من نه عارفم و نه به حد

موالنا رسیده ام. (گفت و گو با داریوش شایگان و بهمن فرمان آرا؛ اندیشه پویا، شماره ۱۷، تیر ماه

(۱۳۹۳

دایم در تحولم، فکرم ایستا نیست. البته در ایران پذیرش «تحول فکری» برای هموطن های ما

بسیار مشکل است، برای همین هنوز حافظ و مولوی می خوانیم و هنوز بزرگ ترین متفکران ما مربوط

به صدها سال پیش هستند. برای من خیلی عجیب است که هنوز بزرگ ترین متفکران ما، شاعران

مان هستند و جدیدترین شان که حافظ باشد هفتصد سال با ما فاصله دارد.» (داریوش شایگان: هنوز

اسطوره ای فکر می کنیم؛ گفت و گو با شرق)

در یک دوره ای آدم اصال نمی تواند سیاسی نشود، چرا که همه چیز سیاسی است. یک زمانی می

شد از سیاست دور ماند. مثال قبل از انقالب من هیچ وقت چپ نبودم، که آن هم دلیل دارد: مادر من

از خانواده قدیم گرجی بود که بلشویک ها آنها را نابود کرده بودند، این بود که ما از بچگی

ضدبلشویک بار آمدیم. (همان)

ذهنیت ایرانی هنوز که هنوز است اسطوره ای است. برای همین هنوز بزرگ ترین متفکران ما

فردوسی، حافظ، مولوی و سعدی اند. انگار همه جواب ها را قدما داده اند و انسان فرزانه امروز، تنها

باید آن جواب ها را بیابد، پس ما آزادانه فکر نمی کنیم و مساله ای طرح نمی کنیم. (همان)

متفکران ما همه نسخه می نویسند و به دست ما می دهند، پیش از آنکه بیماری را تشخیص و

نشان دهند. (همان)

اصال نمی خواهم جوان شوم. در این سن افق ها برایم بازند اما در جوانی اصال افقی گشوده

نیست. در یک گردابی به سر می بری که نمی دانی چه می شود و به کجا خواهی رسید. به محض

اینکه به سن ما برسید گویی سناریو را یک بار خوانده اید. می دانید آخرش چیست. تکرار دوباره

صحنه ها حوصله می خواهد. اینکه جوانی بازگردد و درس بخوانم و آینده ام چه بشود و... اینکه آن

ترس ها و دلهره ها باز تکرار شوند برایم هولناک است... در سنین ۵۵–۶۰ دلهره ها و اضطراب ها می

رود. چرا باید به دوره دلهره ها و اضطراب ها بازگشت؟ (همان)

آنچه که به آن معنویت می گویند، الزاما دینی خاص نیست. معنویت حضوری در دنیا است که از

عمق وجود انسان نشات می گیرد و تا دنیا دنیاست، این ساحت انسان وجود خواهد داشت. (سایت

کانون پژوهشگران فلسفه و حکمت، ۱۳۹۳)
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نوشته های دیگری از «دکتر حسین مصباحیان»

دکتر حسین مصباحیان

استادیار

  

یوم های طرح نگریستن به خود از منظر دیگری / «برآمد» سمپوز

یعتی و خویشتن افکنی نوشر

روزنامه اعتماد، سه شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۹

دانشگاه ما نهاد تولید علم نیست

روزنامه اعتماد، پنج شنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۹

ارج شناسی یک وارث

روزنامه اعتماد، شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۸

یعتی چیست؟ اصالح انقالبی و ابداع خویشتن / نوشر

روزنامه اعتماد، دو شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷

نوشریعتی تدقیق شریعتی

روزنامه اعتماد، چهار شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۶

عناوین بیشتر...

همه حقوق مادی و معنوی متعلق به «بانک اطالعات نشریات کشور» است.

اطالعات مندرج در این پایگاه فقط جهت مطالعه کاربران با رعایت شرایط اعالم شده است. نسخه برداری و بازنشر

اطالعات به هر روش، در هر نوع رسانه و با هر هدفی ممنوع و پیگرد قانونی دارد.
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