
 داریوش شایگان، فرهنگ پژوه فضاهای بینابین
 

 رهنگی دماوند فسعد در بنیاد اسخنرانی دکتر ارژنگ 
 

شامل سخنرانی یکی از چهره  به طور مرسوم کهبرنامۀ دوماهانۀ بنیاد فرهنگی دماوند  ،ژوئنسوم بیست وروز یکشنبه 
در تاالر اجتماعات مونتگمری کالج در مریلند برگزار  ،است و اجرای موسیقی اصیل ایرانی ادبو دانش  های برجستۀ

بارۀ زندگی و دربود که پنسیلوانیا در  رئیس دانشکدۀ مدیریت دانشگاه پیتزبرگ اسعدارژنگ سخنران این برنامۀ دکتر  د.ش
داریوش شایگان، "زیر عنوان  اسخنان خود ر . ویصحبت کرداندیشمند و نویسندۀ برجستۀ معاصر  ،آثار داریوش شایگان

ارائه  اوو شیوۀ اندیشه ورزی  نویسندگی  ایراد کرد و بررسی فشرده ولی جامعی از کار" فرهنگ پژوه فضاهای بینابین
 داد.
 

در معرفی سخنران گفت که دکتر ارژنگ اسعد بیش از سی سال است   فعلیان دبیر بنیاد فرهنگی دماونداردشیر لط ،در آغاز

که در فضای فرهنگی منطقۀ واشنگتن بزرگ حضوری فعال دارد و به احتمال زیاد بسیاری از حاضران مجلس دستکم 

وی سفی خوانده اند. لادبی یا فحث امب ی ازکازمقاالت پرمایه اش را در یبعضی حضور داشته و یا  اوپای سخنرانی یکبار 

باز می گردد که با ارژنگ از طریق کانون دوستداران فرهنگ  1987افزود که سابقۀ دوستی اش با دکتر اسعد به حدود سال 

و یکی دو دوست دیگر گروه  آشنا شد. آنها چند سالی بعد همراه شادروان رضا قنادان، خانم هما موفقی )فصیحیان( نایرا

 وارد بیست و هشتمین سال فعالیت پیگیر خود شده است. کنونتن" را پایه گذاری کردند که اادبی "شبهای شعر واشنگ

و  زبان فارسی و فرهنگ ایرانی توصیف کردبه عمیق اردشیر لطفعلیان دکتر اسعد را نمونۀ تحسین انگیزی از دلبستگی 

اش از تسلّطی است، نوشته های فارسی  کرده صیالتش رادر ایران تنها تا پایان دورۀ دبیرستان دنبالاو تح هبا آنک ،گفت

زبان مادری و ادبیات و معارف آن حکایت می کند. وی همچنین با اشاره به آگاهی گستردۀ دکتر اسعد به مباحث به عمیق 

و نویسندۀ داریوش شایگان به عنوان یک اندیشمند  اختصاص یکی از جلسات بنیاد به شناساندن از آن کهپس ، گفت فلسفی

مقوله حق مطلب را ادا کند  این دکتر اسعد به عنوان بهترین کسی که می تواند در تصویب رسید، بهرجستۀ معاصر ب

 و پذیرش دعوت بنیاد فرهنگی دماوند از سوی او برای انجام این مهم موجب نهایت سپاسگزاری است.ه شد تشخیص داد

دکتر ارژنگ اسعد پس از پایان دورۀ دبیرستان در ایران برای ادامۀ تحصیل به آمریکا آمد و در انستیتوی  ل فشردۀ سخنران:شرح حا

های آمریکا و جهان در زمینۀ آموزش ریاضیات، دانش صنعتی و فن آوری است  که یکی از معتبر ترین دانشگاه(MIT) تکنولوژی ماسوچوست 

نس را در رشتۀ ریاضیات و دورۀ فوق لیسانس را در مهندسی شیمی و تحقیق درعملیات در آنجا به پایان رسانید و پذیرفته شد. او دورۀ لیسا

به هیئت علمی دانشگاه  MITسپس به دریافت دانشنامۀ دکتری در رشتۀ مدیریت از همان دانشگاه توفیق یافت.  پس از فراغت از تحصیل در 

مریلند در کالج پارک پیوست و بیش از دو دهه در آن دانشگاه به کار تدریس و پژوهش اشتغال داشت. وی پس از این که مدت هفت سال در 

زبرگ در دعوت دانشگاه پیت 2015دانشگاه ایالتی نیویورک در شهر بافالو ریاست دانشکدۀ مدیریت آن دانشگاه را به عهده دشت، در سال 

با  ایاالت پنسسیلوانیا  را برای تصدی ریاست دانشکدۀ مدیریت آن دانشگاه پذیرفت و از آن هنگام تا کنون در این سمت به کار مشغول است. وی

ه این عنوان بر کار صد استاد تمام وقت و نزدیک به سه هزار دانشجو نظارت دارد. از او در رشتۀ تخصصی اش چهار کتاب و بیش از پنجا

یده، رسالۀ علمی منتشر شده است. دکتر اسعد دلبستگی فراوانی به علوم انسانی و ادبیات دارد و با آنکه ازدوران نوجوانی در آمریکا اقامت گز

ث همواره پیوند عمیق خود را با ادب فارسی حفظ کرده و در این عرصه نیز صاحب نظر است. از او مقاالت متعددی نیز به زبان فارسی در مباح

 انتشار یافته است.       ادبی و فلسفی

 در زیر بخوانید.تهیه کرده است از گفتار دکتر اسعد دشیر لطفعلیان ررا که اچکیده ای 

به داریوش شایگان چیست باید گفت که او در میان  این پرسش که اصوال ضرورت اختصاص گفتاریبه در پاسخ 

راتر ازمرزهای ایران وی فاندیشمندان دو قرن اخیر ایران نامی برجسته است. شهرت او به ایران محدود نمی شود بلکه 

ی می شناسند. کتابهایش به چندین زبان خارجی ترجمه شده است. محّمد قوچانبرجسته نویسنده و اندیشمند یک را به نام 

روزنامه نگار سرشناس پس از درگذشت داریوش شایگان در بارۀ او چنین نوشت: "او از معدود روشنفکران لیبرال 

 " سنّت زده نیز نشد. کیفیت ایدئولوژیک بودن سنّت را نمی پسندید. )مدرن و معتدل( بود که چپ زده نشد، ولی



عنوان" زیر آسمان های جهان" به وسیلۀ نازی عظیما  باپردامنه ای با رامین جهان بیگلو که  شایگان در گفتگوی وش یدار

خود را نه فیلسوف بلکه سالک فرهنگهای جهان می داند.. او در همان گفتگو  از فرانسه به فارسی برگردانده شده است

"به گمان من روشننفکران از گروه تحقیر : قسیم می کند  و می گویدن تدگان و فروتناشانسان ها را به دو ردۀ تحقیر 

ن دو روشنفکر او می خواهد انتقام خود را بگیرد. به ندرت می تو نسان تحقیر شده دیگران را زخمی می کنداو  شدگان اند

 را یافت که بتوانند در آرامش با هم گفتگو کنند. غالبا کارشان به نزاع های دردناک می کشد."

 شایگان زندگی خصوصیاشاراتی به شرح حال و 

 1396ود و در دوم فروردین ماه شگ به جهان چشممّرفه در خانواده ای  در تهران ۱۳۱۳بهمن پنجم اریوش شایگان در د

ترانه به  -د رحیم و یک دختر به نام رکسان از او یک پسر به نام محمّ  چشم از جهان فروبست.در هشتاذ و سه سالگی 

نامۀ دکتری از دانشگاه نشپس از دریافت داکه نام پدر بزرگش بر او نهاده شده جای مانده اند. محّمد رحیم بازرگان 

هاروارد به هیئت علمی دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس پیوست و در حال حاضر ریاست بخش مطالعات فارسی آن 

از تبار سرداران گرجی بود.  خانم  مهربان تبریزی و مادرش بازرگان یک داریوش شایگان پدر  دانشگاه را به عهده دارد.

 ونچ به ترکی با یکدگر مکالمه داشتند ولی پدرش اصرار داشت که همیشه با داریوش به فارسی صحبت کنداو پدر و مادر 

اش به  خاله مادر و به روسی با او حرف می زد و مکالمه میانداریوش شیفتۀ زبان فارسی بود. در آن میان دایه  خودش

مدرسه   شایگان در دایوش سه زبان آشنا شد. رگوش او از کودکی با ه چنین بود که  زبان گرجی صورت می گرفت.

پیش از پایان  سالگی 15ه را نیز آموخت. در زبان فرانس شدکشیشان الزاری اداره میکه در تهران به وسیلۀ  لوئیسن

به قصد تحصیل  (1329-1333در آنجا ) اقامت پس از جهار سال و رفتبرای ادامۀ تحصیل به انگلستان دوردبیرستان، 

انصراف حاصل از دنبال کردن آن رشته تا به علوم انسانی سبب شد اش عالقه مندی  اّما . دعزیمت کرسویس به پزشکی 

تدریس سانسکریت  یوی پس ازدو سال شرکت در کالسهاکند و پس از شش سال اقامت در سویس به تهران باز گردد. 

نکریت در دانشگاه تهران آشنا ازبان س هندی در تهران با برهمن ایندوشکر استاد ،توفر فرای، شرق شناس آمریکایییسکر

استاد هندی پیش ازترک ایران شایگان را که در آن هنگام خت. اآن زبان پرد تکمیل آموزشه بنزد وی  نیم  شد و دو سال

بیست و پنجسال نداشت به عنوان جانشین خود برای تدریس سانسکریت به دانشگاه تهران معرفی کرد که مورد  از بیش

که  در فضای هند" بود مراقیه" و "استغراق"دوران بنا به گفتۀ شایگان برای او  1346تا  1339 سالپذیرش قرار گرفت. 

که کتاب دو جلدی شایگان  ،"ادیان و مکتب های فلسفی هند" .ین دوره می گوید:"هفت سال از غرب بریدم"ادر ارتباط با 

 انتشار یافت  یادگار همان دوران است.  1346در 

که ]س احمد فردید یدر نشست های تدر، با فضای فرهنگی وقت ایران آشنایی بیشتری پیدا کرد 1340در اواخر دهۀ او 

 حضور یافت و [ انقالب اسالمی تبدیل شد افراطی  با تغییر رنگ دادن ناگهانی به نظریه پرداز سقوط نظام سلطنتیبعد از

ب "آسیا در برابر غرب ابا دیدی انتقادی به تأمل در "غرب زدگی" آل احمد پرداخت . دیدگاه های او در این زمینه  در کت

ی طتوسط سید حسین نصر با هانری کوربن ایران شناس فرانسوی آشنا شد و در همین خالل  ( انعکاس یافته است.1356)

 دکتری از دانشگاه سوربن توفیق یافت. او پایان نامۀ به دریافت دانشنامۀبا راهنمایی آن استاد در فرانسه اقامتهای متعدد 

اهزادۀ گورکانی هند )فرزند شاه "روابط تصوف و هندویسم" و کتاب "مجمع البحرین" اثر دارا شکوه، ش ارۀرا در ب خود 

 پس از پیروزی انقالب چندی با متفکران اسالمی مانند عاّلمۀ آشتیانی و عاّلمۀ طبا طبایی محشور بودنوشت.  جهان(.

 ویژگی های شخصی:

داریوش شایگان آزاد اندیش و بی تعصب و نرم خو بود. رفتاری توإم با متانت داشت. با سلیقه و ظرافت لباس می پوشید.  

تگی به هیچ حزب و گروه سیاسی نداشت. در شمارۀ سمی توان از او به عنوان چهرۀ جهانی فرهنگ ایران یاد کرد. واب

ش چنین نقل شده است:"همواره یاز او در معرفی خو یافته، ن اختصاصشایگا به که ( 1397)تیرماه  فصلنامۀ بخارا 124

شرقی ام. هیچکاریش هم نمی توانند بکنند. روابط غیر سیاسی بوده ام. آدم تعدد اندیشی هستم. من از نظر روان شناختی 

 "دهند. ه آمیزم با دیگران، احساساتی بودنم، سلسلۀ مراتب اولویت هایم همه بر این امر شهادت میغمبال

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C


 اندیشه ورزی فلسفی  داریوش شایگان

یکی از . خود ارائه می دهددر کتاب "آسیا و غرب" نمونه های چشم گیری از اندیشه ورزی فلسفی  داریوش شایگان

یافته توجه کتاب به نیهیلیسم )نیست انگاری( و تأثیر آن بر تقدیر تاریخی تمدن های آسیایی اختصاص  در خورمباحث 

 . است

ویسم روسی و نازیسم آلمانی، هر دو را بر ساختۀ نهیلیسم غربی می شمارد و نبرد استالینگراد را محل برخورد یاو بولش

به تاریخ روح است و منظور سیر نزولی حرکتی است تدریجی،  ، "نیهیلیسم پدیده ای مربوطشایگاناین دو. به عقیدۀ 

دگان تمدن های آسیایی هم دچار هگلیم، هم نتاریخی، همه جا گیر و اجتناب ناپذیر .." در جای دیگری می نویسد: "ما بازما

جهان بینی، این شیوه چه سنخیتی با  .است لسفهدنیوی شدن ف -از هگل تا مارگس-. این سیر تحولی غرب دچار مارکس

هیچ ارتباط ذاتی با  فلگیر شده ایم. طوطی وار و ناآگاهانه به تکرار مفاهیمی می پردازیم کهاماغ ما دارد؟ تفکر و معتقدات

   "مفاهیم فرهنگی مان ندارد.

ده است. نتیجه گیری کلّی کربه تفصیل اظهار نظر  نیز برابر سیطرۀ تفکر غربی ردر بارۀ موقعیت تمدن های آسیایی داو 

ث تمدن های جملۀ معتقداتی بوده است که میرا   چنین است: "سیر تفکر غربی در جهت بطالن تدریجی وی در این مقوله

در موجودیت و تفکر خود غور کنیم و این فقط با اتخاذ روش تفکر فلسفی یی را تشکیل می دهند." او می نویسد: " باید آسیا

یوۀ پرسش الزاما غربی است. " او بر این باور است که چون مسائل امروز شاّما روش و  لوم نیست(ممکن است. )پاسخ مع

همان تفکر )روش تحلیلی و انتقادی( می توان بر آن  "فقط با اختیار کردن سالح ناشی از سیطرۀ تفکر غربی است، ما

کند. توصیف می  "یا "نه این و نه آن ،نسبت به غرب و بیگانگی از خود لجه را به عنوان "چیره شد." وی "غرب زدگی

نه  ه ایم.دناخی ما این است که نسبت به تاریخ غرب عقب میقدیر تارتیکی دیگر از سخنان در خور توجه او چنین است: "

یی واناتقومی و اتکاء به ذکر و بهره مندی از از خاطرۀ تاو "به کانون تفکر غربی راه داریم، نه به خاطرۀ قومی خود.

 به فرهنگ  شاحاطۀ بی مانند حور اصلی تفکر می داند. شایگان بافکر تحیلی و انتقادی است دو م ناخاّلق عقل را که هم

سپس می افزاید: "آنچه توده های عظیم هند را مهار  و تمدن هند می گوید: "هند آخرین ذخیرۀ عظیم معنویت آسیایی است."

ا فرمانبر و آرام و قانع جلوه می دهد نه اصول دموکراسی است و نه حقوق بشر. ]آن چیز[ بار معنوی می کند و آنها ر

 جهان بینی هندو است."

احیای این هنر وابسته به پیوند  می گوید، نیز اظهار عقیده می کندنزد ایرانیان در بارۀ  هنر ، معماری طّراحی و میناتور 

در درون روح ایرانی  د. یعنی همان باغ بهشتی کهشما با خاطرۀ قومی خویش است. یعنی فضایی که در درون ما زنده با

چیزی هستیم میان این دو، یعنی یک  شین هستیم و نه براستی انسان ابزار ساز.یبود. ما دیگر نه مقلّد رفتار فرزانگان پ

نه ذهنمان مانده سلسلۀ علل پیشین ارتباط مستقیمی ندارد(. بقایای معتقدات گذشته در ک  با بروزپدیدۀ جدیدی که موتاسیون )

 "ولی دنیای بیرون امکان بروز آن را نمی دهد. 

 شایگان وجوه تمایز داریوش

مراوده با اندیشمندان آن، این وجوه تمایز در آشنایی کامل او با چهار زبان غربی، غوطه ور شدن در فرهنگ غرب و 

روی آوردن به تمدن های آسیایی، بازگشت به ایران، نداشتن وابستگی به گروه های سیاسی و زندگی مرفه خانوادگی 

یران و کشورهای غربی از نظر ار به غرب و دیدن شکاف عظیم موجود میان فخالصه می شوند. او از نوجوانی با س

در این زمینه می نویسد شایگان . کرددت احساس شعقب ماندگی را به  ،و پیشرفت علمیز رفاه ماّدی درجۀ  برخورداری ا

باید خود را به مرتبۀ آدم های با فرهنگ ارتقاء می دادم.  "باید به هر قیمیتی این زمان از دست رفته را باز می یافتم.

  عواطفم با علومی که آموخته بودم هیچ تطابقی نداشت."

در این مجال جای د که نفهرست بلند باالیی را تشکل می ده فارسی  و داریوش شایگان به زبان فرانسه نوشته ها و تألیفات

نها آگاهی پیدا کنند. آخرین از آ در اینترنت  خوانندگان می توانند با مراجعه به ویکی پدیای فارسیپرداختن به آنها نیست. 



 است. ": بحثی در بارۀ شاعرانگی ایرانیانقلیم حضورا"پنج کتاب کم حجمی به نام به زبان فارسی داریوش شایگان کتاب 

پنج تن از بزرگترین شاعران خود: فردوسی، خیّام، با یران ا پیوند درونی مردم او در این کتاب بحث جذابی را در بارۀ 

این پنج ، جهان بینی و هنر شاعرانۀ تحلیلی فشرده از شیوۀ کار مولوی، سعدی، و حافظ، پیش می کشد. نویسنده در کتاب

به درخواست یک ناشر  سال ها پیشرا شایگان این اثر  ارائه می دهد.سرایندۀ بزرگ که در ق لّۀ شعر فارسی جای دارند 

در سالهای واپسین عمر سه بخش مربوط به فردوسی، مولوی و سعدی را خود به فرانسوی به زبان فرانسه نوشت ولی 

مربوط به خیّام و حافظ نیز به ترتیب به وسیلۀ نازی عظیما و محّمد منصور های فارسی باز نویسی کرد. برگردان بخش 

و تاکنون با  یدتوسط انتشارات فرهنگ معاصر به چاپ رس 1393ل کتاب در سال   .گرفتانجام هاشمی به فارسی 

 . استقبال عظیمی که از آن شده به چاپ های متعدد رسیده است

قاد از مؤلف به خاطر استناد به قول او ضمن انت.کتاب به پایان رسانید همین با اشاراتی به نرانی خود را دکتر اسعد سخ

وط به خیّام گذاشت که شایگان به هانری ماسه ایران شناس فرانسوی در بارۀ سعدی، تمرکز خود را بیشتر بر نوشتۀ مرب

  کتاب نیزاز آن ه ای برگزیدهای قسمت در این فرصت   .پیوند فکری بیشتری داشته است اواز دیر باز با  سخنران،گفتۀ 

مانند بخش های پیشین دقیق و سنجیده  ارائه کردسخنران در بخش پایانی صحبت خود  که. آنچه ه شدبرای حاضران خواند

 .پایان یافت کف زدن های متوالی حاضراندر میان  اوسخنرانی  و و آگاهی بخش بود

در بخش دوم برنامه که به موسیقی اصیل ایرانی اختصاص داشت بهراد توکلی موسیقی شناس برجسته و  استاد سه تار، 

که تحسین و  فرجام قطعات بسیار زیبایی در دستگاه های ایرانی نواختمیعاد نیک همراه با تمبک دکتر علی فاطمی و دف 

 ان را بر انگیخت.کف زدن های ممتد حاضر

      

 

 

 


