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فراز و فرود اندیشه در سال95
اندیشمندانازچهگفتندودربارهچهنوشتند؟
سیدامینموسویزاده

روزنامهنگار

سخت میشود دریایی را در کوزهای جا داد .اما رسم مطبوعاتی چنین است که در ویژهنامههای آخر سال،
گذشــته را مرورکنند؛ حتیاندیشــهو مردمانشرا.شــاید برای هرکدام از این نامهابتــوان به اندازهکل این
متن ،مطلب نوشت .و بسیار نامهایی که از قلم افتادهاند .این گزارش دریافت من است از جهان اندیشه
در سالی که گذشت و طبعاًبضاعت من ناچیز است.

رضاداوریاردکانی

ما و توانایی آینده شدن
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داوری اردکانی جایی میان فیلســوف مردمی و فیلســوف حکومتی ایســتاده و با اینکه اغلب کسانی
کــه در ایــن حوالی میایســتند ،هیــچ یک از دو طــرف را به خود جــذب نمیکنند ،اما وی هــر دو را به
سوی خود میکشد .سال  95سال خوبی برای داوری اردکانی بود :دومین دور ه جایزهای که به نام او
نامگذاری شده است ،برگزار شد و نیز پس از اینکه در واپسین روزهای سال  94کتاب گفتوگوهای او
باعنوان«آفاقفلسفهدرسپهرفرهنگ»منتشرشد،دردیماه 95گفتوگویبلندحسینکلباسی
اشتری با او به صورت کتاب «گاه خرد» درآمد که به قول خود او «مجالی است برای به سخن آمدن
خرد یا ســخن گفتن از خرد ».در نشســت رونمایی این کتاب در اندیشــگاه فرهنگی سازمان اسناد و
کتابخانه ملی ،بیژن عبدالکریمی و علیاصغر مصلح و سیدجواد میری و قاسم پورحسن و حسین
کلباسی سخنرانی کردند و خود او در بخشی از سخنرانیاش گفت« :پرسش از اینکه ما کجای تاریخ
هســتیم پرســش بیاهمیتی نیســت .تاریخ محقق ما هســتیم .ما توانایی برای آینده شــدن داریم
و آینــده خود ما هســتیم .اینکه بدانیم آیا آمادگی برای محقق شــدن چیزی که در آینده قرار اســت
بشود را داریم یا نه ،بسیار مهم است .آینده ،معلوم و قابل تصرف نیست ،ما قرار است آینده شویم
ومیتوانیممتمکنزمانشویم.مابایددربارهآیندهتأملکنیموببینیمچهمیتوانیمبکنیم».
اودرخردادماهنیزدرهمایش«فلسفهدرجهانعاریازفلسفه»درمورد«آینده»گفتهبود«:اگر
من بخواهم علم را با ســایق خودم دســتکاری کنم ،نمیتوانم ماندگار شوم .در چند سال گذشته،
مســألهای با عنوان «اســامی کردن علوم انســانی» در کشــورمان مطرح شده اســت .علومانسانی
اســامی نیاز به عالَم اســامی دارد .اگر این طرح را دادهایم باید این ســؤال را مطرح کنیم که علم را
میتوان با اعتقاد میزان کرد؟ ما در وضعیتی قرار داریم که انگار میخواهیم علومانسانی جدیدی
تأســیس کنیم .اســتادان علومانســانی و علوماجتماعی در شــرایط کنونی باید به ایــن فکر کنند که
میتوانند علومانسانی را متحول کنند؟ این نکته را نباید فراموش کرد که علوماجتماعی مربوط به
جامعه آینده است و باید این جامعه آینده ساخته شود».
او در آذرمــاه یک ِس َ
ــمت جدید گرفت :از ســوی پژوهشــگاه علومانســانی و مطالعاتفرهنگی
داوریاردکانیدرکنارمحمدرضابهشتیوغالمرضااعوانی،بهعنواناعضایشورایسیاستگذاری
«طرحجامعاعتالیعلومانسانیمعطوفبهپیشرفتکشور»انتخابشدند.همچنیندرواپسین
روزهای حیات آیتاهلل هاشــمی رفســنجانی ،در مراســم تجلیل از تالشــگران برتر کیفیت ،داوری
اردکانی ،نشان زرین و لوح تقدیر دریافت کرد.

داریوششایگان

زیست دو شقهای

در تیرماه دولت فرانسه نشان عالی دولتی این کشور« ،لژیون دونور»
را به داریوش شــایگان ،فیلســوف و متفکر ایرانی اهدا کرد .این نشان
در محــل ســفارت فرانســه در تهران به داریوش شــایگان اعطا شــد.
او در پیــام خــود در این مراســم چنیــن آورد« :از همــان کودکی حس
میکــردم در دو زمــان مختلــف زندگــی میکنــم :یکی درخشــان در
گذشــته ولــی متحجر کــه به ســختی خــود را با دنیــای امــروز تطبیق
میداد؛ دیگری پویا ،متغیر و ســخت تزلزلپذیر .هر چقدر اســتادان
قدیــم بــا کالم فاخر خود ســیرابمان میکردند و نحــوه بودنمان را
مشخصمیساختند،استادانغربیبههماننسبتضدهمسخن
میگفتند ،بدعت میگذاشتند ،از نفی عقاید یکدیگر ابایی نداشتند
و فرضیههــای متهورانــه مطــرح میکردند .پــس مــن در تقاطع دو
زمــان متضاد قرار گرفته بودم و تنشهای اجتنابناپذیر و تناقضات
برقآســا از همینجا نشــأت گرفت ،بیآنکه بتوانم ایــن دو زمان را از
یکدیگــر تفکیک کنم .حاال که گذشــته را مرور میکنم و ســیر پرجنب
و جوش زندگیام را از نو میســنجم ،به گمانم این نخستین شکافی
بود که وجودم را دو شقه کرد».
او چنــدی پــس از دریافــت ایــن نشــان ،در مصاحبــه بــا یکــی از
روزنامهها خود را نه یک «فیلســوف» که یــک «متفکر آزاد» نامید .او
در همین مصاحبه فردید را ملغمهای عجیب نامید که میخواست
با نگاه شعبدهبازانهاش از فراز قرون ،آسمان را به ریسمان گره بزند.
«البته من به او مدیونم :او به من آموخت تا از خلط مباحث اجتناب
کنم ،شــکافهای تاریخی را در نظر آورم و از کیمیاگریهای فلســفی
که در آن شمنیسم متافیزیک و عرفان و زبانشناسی بههم میریزند
و بــا هــم گالویز میشــوند تــا معلوم نیســت چهآش درهمجوشــی
پدیــد آیــد فاصله بگیــرم .در واقــع من به ســیاق لقمان کــه ادب را از
بیادبان آموخت ،از او تصویر منفیشده و کاملی از آنچه نباید بکنم
را فراگرفتم ».او در پاســخ اینکه چرا این همه روشــنفکران مسحور او
شــدند ،میگویــد« :چون ذهــن آنها هم قاراشــمیش بــود .هنوز هم
ذهنماقاراشمیشاست».

