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گفتوگو با استاد فتحاهلل مجتبایی

نگران آینده ایران بود

نگاهی به آخرین دغدغههای داریوش شــایگان به مناسبت نخستین سالگرد درگذشتش
امیرعلیبیگوند

ëëجناب دکتـــر مجتبایی ،به نظر میرســـد
شـــما و دکتر شـــایگان ،دغدغه مشـــترکی را
دنبال میکردید و آن فلســـفه شرق است؛
اما چرا «فلسفه شرقی»؟
مرحـــوم شـــایگان هیـــچ گاه خـــود را
محدود بـــه یک حـــوزه جغرافیایی معین
نمیکـــرد .او در ایران بـــه دنیا آمد و بزرگ
شد و در اروپا تحصیل کرد و شاید به خاطر
این زیســـت دوگانه بود که همـــواره توجه
خاصی به ارتباط شرق و غرب داشت.
ما از همـــان روزگار نوجوانـــی همدیگر
را میشناختیم« ،شـــرق» از همان دوران
بـــرای او معنا و مفهومی تأمل برانگیز بود
و معتقد بود که فرهنگ انســـانی بیشتر در
شـــرق پرورش پیدا کرده است تا در غرب.
او حتی از این هـــم فراتر میرفت و بر این
باور بود که فرهنگ غرب به نوعی نتیجه و

حاصل ارتباط با شرق اســـت؛ البته از این
لحـــاظ ما با هـــم همفکر بودیـــم ،من هم
این اعتقاد را دارم که فرهنگ غرب زاییده
فرهنگ شـــرق اســـت و به دنبال ارتباط با
آن ایجاد شده است.
از همان روزگار ،مرحوم شایگان به نوع
رابطه شـــرق و غرب عالقهمند شده بود و
مطالعاتش را در این مســـیر ســـمت و سو
داد و در این راســـتا دو کتاب نوشت؛ «آسیا
در برابر غرب» که از کارهای بسیار خوب او
است و کتاب «ادیان و مکتبهای فلسفی
هند» که بیشـــتر ترجم ه کارهایی است که
غربیها دربـــاره فرهنگ و فلســـف ه هندی
انجـــام دادهانـــد .شـــایگان در ایـــن کتاب
بخوبـــی آنچـــه را در نوشـــتههای غربیها
بود ،جمع کرد ،آنهـــا را به هم پیوند داد و
ســـاختاری نو به آنها بخشـــید و در دو جلد

داریوش شایگان

هر متفکری در زندگی اش دغدغههای مختلف دارد و در هر
دورهای از زندگیُ ،بعدی از آن دغدغهها برجسته میشود.
دقیقاً نمیدانم که جدیترین دغدغه شایگان در سالهای
اخیر چه بود ،اما این اواخر که دکتر شایگان را میدیدم بیشتر
از مسائل اجتماعی ایران حرف میزد و نگران آیند ه ایران بود
منتشرشان کرد .از این رو ،میتوان مدعی
شـــد که کتاب بسیار مفیدی است .من هم
همیشه به دانشـــجویان سفارش میکردم
که این کتاب را مطالعه کنند.
ëëبحـــث «هویـــت» یکـــی از جدیترین
مباحثی بود که دکتر شـــایگان نسبت به آن
دغدغههای جدی داشـــت .به اعتقاد شما،
فلسفه شرقی که دکتر شـــایگان از آن حرف
میزند ،چقـــدر میتوانـــد بـــه ایرانیها در
شناخت هویتشان کمک کند؟
ایـــران خاصیت عجیـــب و غریبی دارد
که تقریبا در دنیا اســـتثنا اســـت .به اعتقاد
من ،علت آن هم قرار گرفتنش بین شرق
شرق ایران ،هندوستان و
و غرب است .در ِ
غرب ایـــران ،یونان و روم قدیم
چین و در ِ
قـــرار گرفته اســـت .ایـــران از هـــر دوی این
سرچشـــمهها تقریباً ســـیراب شـــده است

و به هر دو سرچشـــمه هم ،نیـــرو و روحیه
بخشـــیده اســـت .به همیـــن دلیـــل ،ایران
خاصیتـــی اســـتثنایی دارد؛ بـــه نوعی ،هم
شـــرقی عمیق و قوی دارد و هم
جنبههای
ِ
غربی عمیـــق دارد .ایـــران ،از
هـــای
جنبه
ِ
زمانهای بســـیار دور با یونان و روم قدیم
در ارتبـــاط فرهنگی و تجـــاری و اجتماعی
بوده اســـت و از طرف دیگر ،با هند و چین
داد و ستدهای فرهنگی بسیار صورت داده
اســـت .به همین علت فرهنگ ایران یک
فرهنگ غنی و پرحاصلی اســـت که برآیند
تعاملـــش با هر دو فرهنگ شـــرق و غرب
است و به واســـطه این آمیزشها است که
خاصیتی استثنایی پیدا کرده است.
بـــه اعتقاد مـــن «هویـــت شـــرقی» که
شـــایگان از آن حـــرف میزنـــد اشـــاره بـــه
همیـــن درهم تنیدگـــی «هویـــت ایرانی»
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سال گذشـــته  5بهمن ماه بود که دکتر داریوش شایگان دچار عارضه سکته
مغزی شد و دوم فروردین در بیمارســـتان فیروزگر تهران درگذشت .در این
یکسال ،یادبودها و بزرگداشتهای بســـیاری برای او برگزار شد و بسیاری از
اهالی فکر به ترسیم جهان اندیشگی او پرداختند .اما در سالگرد این فراق،
به محضر یکی دیگر از چهرههای اندیشـــهای رفتیم که سابقه دوستیاش با
شـــایگان به دوران نوجوانیشان برمیگردد ،اما آنچه این دو را به هم پیوند
میزند صرفاً این سابقه دوســـتی نیست؛ گویی آنچه بیش از هر چیز این دو
را به هم گره میزند ،دو دغدغه جدی است؛ یکی «فلسفه شرقی» و دیگری
«شعر» .استاد فتحاهلل مجتبایی از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی
است که از ابتدا دغدغهمند فلسفههای شرقی ،بویژه فلسفه هند و البته شعر
بوده است .شـــاهد این مدعا مجموعه آثار او است که از آن جمله میتوان
بـــه عناوین «تاریـــخ ادبیات ایران؛ از فردوســـی تا ســـعدی»« ،بوطیقا ـ هنر
شاعری»« ،چیترا و گزیده اشـــعار ،از رابیندرانات تاگور»« ،رای و برهمن ،بر
اساس کلیله و دمنه بهرامشاهی» اشـــاره کرد .از این رو ،به سراغ او رفتیم تا
از چرایی این اشتراک بپرسیم و اینکه شایگان در فلسفه شرقی چه چیزی را
جستوجو میکرد؟

بـــا «فرهنـــگ غنـــی شـــرقی» دارد و او
میخواســـت آمیزش «هویـــت ایرانی» با
«هویت شرقی» را به تصویر بکشد.
ëëیک وجه دیگری که شـــما و دکتر شایگان
را به هـــم پیوند میزند« ،شـــعر و ادبیات»
اســـت .در جهان فکری شـــایگان «شعر»
چـــه جایگاهی دارد؟ در واقـــع میخواهیم
بدانیـــم از چه رو ،شـــایگان بـــه عنوان یک
فیلسوف به دنیای شاعرانگی پناه برد؟
ذهـــن ایرانـــی یک ذهن خـــاق هنری
اســـت و شـــاید به همین دلیل است که در
قالب «شعر» به اوج رســـیده است .کمتر
جایی در دنیا شاهد هســـتیم که این همه
خالقیت هنـــری شـــاعرانه وجود داشـــته
باشـــد .تمـــام جنبههـــای حیـــات روحی و
عاطفی انسان در شعر فارسی ظهور یافته
اســـت .در هیچ کجای دنیا شعری به این
غنا و پر حاصلی نمیبینید.
در هیـــچ جـــای دنیـــا شـــما نمیبینید
که شـــعر تـــا این انـــدازه در حیـــات مردم
جاری و ســـاری باشـــد؛ قدیم وقتی بناها،
بنایـــی میکردنـــد خشـــت را با شـــعر باال
میانداختنـــد یا اگـــر آهنگری ،آهـــن را با
پتـــک میکوبید با شـــعر میکوبید ،شـــعر
گفتن اساساً با روحی ه و ذوق ایرانی عجین
شـــده اســـت .این روحیه را شـــما در هیچ
جای دیگر نمیبینید.
شعر فارسی هنر عجیب و غریبی است
و روحی ه غنی ایرانی در شـــعر کامالً متبلور
است و این امر را هر ایرانی صاحب فکر و
صاحب ذوقی درک میکند و شایگان هم
از جملـــه متفکرانی بود کـــه به این ویژگی
فرهنگ ایرانی التفات داشت و خود نیز از
آن متأثر بود .دکتر شـــایگان به عنوان یک
فیلسوف ایرانی از این قاعده مستثنی نبود
و اندیشـــه او با شـــعر و جهان شـــاعرانگی

پیوند عمیقی داشت و از جهان شاعرانگی
برای اندیشهورزیاش بهره میگرفت.
ëëدکتـــر شـــایگان در یک جایـــی گفت که
بزرگترین متفکران ما شـــاعران ما هستند،
چقدر با اظهار نظر ایشان همدل هستید؟
الزامـــاً متفکـــران مـــا ،تنها به شـــاعران
مـــا منحصر نمیشـــوند .امـــا از این جهت
بـــا گفته او همدل هســـتم کـــه متفکران ما
اغلـــب فکرشـــان را در قالـــب شـــعر بیان
میکردند .در کشور هند هم به همین گونه
اســـت .در هند هم شـــما میبینیـــد وداها
«منظـــوم» هســـتند ،و در ایران هم اوســـتا
قسمتهای عمدهاش منظوم است.
شـــعر از موسیقی جدا نیست همچنان
کـــه موســـیقی هـــم از شـــعر جدا نیســـت
و از قدیـــم شـــعر و موســـیقی همنشـــینی
تنگاتنگی داشـــتند .از همین رو اســـت که

متفکـــران ما وقتـــی که میخواســـتند فکر
خـــود را بیـــان کننـــد در قالب شـــعر بیان
میکردند که هم تأثیرش بیشـــتر باشـــد و
هم ماندگارتر باشد.
ëëبـــه عنوان پرســـش پایانـــی میخواهیم
بدانیم از نظر شـــما ،دغدغه جدی شایگان
در این سالهای اخیر چه بود؟
هر متفکری در زندگیاش دغدغههای
مختلـــف دارد و در هـــر دورهای از زندگی،
ُبعدی از آن دغدغهها برجســـته میشود.
دقیقاً نمیدانـــم که جدیتریـــن دغدغه
شـــایگان در ســـالهای اخیر چه بـــود ،اما
این اواخر کـــه دکتر شـــایگان را میدیدم،
بیشـــتر از مســـائل اجتماعی ایـــران حرف
میزد و نگـــران آینده ایران بود .این اواخر
اغلـــب بحثهـــای او به «ایران و مســـائل
اجتماعیاش» معطوف شده بود.

