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 راز فضاي آكادميك رشته فلسفه در داخل و خارج كشو» سروش دباغ«نقد 

 اند شده» زده فلسفه«ايرانيان 
 حميد جعفري

  ۱۷/۴/۹۱ :خروم ،هبنش زور ،همانزور هميمض ،قرش همانزور :عبنم
بيند و در رشته فلسفه براي كنكور  مي» كانت«يكي خواب . »بافد الفد، يكي طامات مي يكي از عقل مي«

يكي . خواند ركي گرفته باشد فلسفه ميمدآيد، يكي از سر اينكه فقط  كند و به دانشكده فلسفه مي شركت مي
سشوار  «دريدا«شود ديگري هم موهايش را شبيه » ابوعلي سينا«بندد تا شبيه  كشد و دستار به سر مي سرمه مي

هاي دانشجويان هم جنسي شبيه به  دغدغه .ها سازي هاي فلسفه كم ندارد از اين شبيه راهرو دانشكده. كشد مي
يا اينكه شوهر » شله زرد«ها درباره دستور پخت  بارها شاهد ديالوگ خانم. است آميز همين ظاهرشان اغراق

ام و از آن طرف در ميان  تواند داشته باشد، در زمان استراحت بين دو كالس بوده اي مي آل چه ويژگي ايده
الم داشته آقايان بحث درباره اتومبيل آخرين مدلي كه در پاركينگ دانشكده پارك شده است و اينكه بدني س

: بر سردر باغ آكادمي نوشته بود» افالطون«روزي جناب . گيرد وعده چه غذايي مصرف كنيم باال مي باشيم ميان
خب همين روايت از . توان نوشت هر چيزي مي» هندسه«حاال جاي » داند وارد باغ نشود هركس هندسه نمي«

دانشكده فلسفه در ديگر نقاط دنيا وجود دارد، هايي كه با  دانشكده فلسفه در ايران كافي است تا به تفاوت
بينديشيم و اينكه چرا با اين همه خدماتي كه درگذشتگان ايراني به فلسفه داشتند امروز سهم ما در ميان 

براي بررسي تفاوت محيط آكادميك فلسفه در ايران و خارج از ايران . هاي فلسفي دنيا ناچيز است دستگاه
داروسازي است كه دكتراي خود را از دانشگاه علوم پزشكي تهران در » دباغ» .فتمگر» سروش دباغ«سراغي از 

) با گرايش تحليلي)رود و دكتراي فلسفه اخالق  انگلستان مي Warwick به دانشگاه. گرفته است 1377سال 
هاي  سال. بود» گرايي، الگوها و ورزيدن خاص: داليل اخالقي«عنوان رساله دكترایش . گيرد مي ۱۳۸۵در سال 

عضو هيات علمي  ۱۳۸۵مديريت موسسه معرفت و پژوهش را بر عهده داشت و در سال  ۱۳۸۵و  ۱۳۸۱، ۱۳۷۹
اين روزها را به عنوان استاد در دانشگاه تورنتو كانادا سپري » دباغ«. موسسه پژوهشي حكمت و فلسفه ايران بود

شوند، معماري دانشكده فلسفه، نگاه  ه حاضر ميبا وي درباره تعلق خاطر دانشجوياني كه در رشته فلسف. كند مي
  .وگو نشستيم به گفت ...آيد و ها فيلسوف درنمي عوام به فلسفه، چرا تصور رايج در ايران اين است كه از زن

اي كه به زعم  وگوي ما درباره فضاي آكادميك رشته فلسفه است؛ رشته جناب سروش دباغ، موضوع گفت
فاصله نگاه عوام و . اي كه قدمتي به موازات تاريخ بشريت دارد رشته... ز نزديكبرد و ا برخي از دور دل مي

به هر حال هستند كساني كه آكادميك فلسفه خواندند يا . خواص هم به فلسفه از زمين است تا آسمان
نشكده خواند و ديگري از سر عالقه وارد دا يكي از سر اجبار و حضور در دانشگاه اين رشته را مي. خوانند مي

شما به عنوان استاد دانشگاه در رشته فلسفه ميزان تعلق خاطر دانشجوياني كه سركالس حاضر . شود فلسفه مي
  كنيد؟  شوند، در ايران و در خارج از ايران را چگونه ارزيابي مي مي
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نادا ام را در انگلستان انجام دادم و اكنون نيز در دانشگاه تورنتوي كشور كا من تحصيالت رسمي فلسفي
هايي كه دارم،  ها و كارگاه البته در دپارتمان فلسفه نيستم، اما در كالس. مشغول تدريس و تحقيق هستم

ام،  هاي دپارتمان فلسفه شركت كرده در عين حال در برخي از كالس. كنند دانشجويان فلسفه هم شركت مي
پيش از اين، نزديك به پنج سال در  .براي اينكه با حال و هواي حاكم بر اينجا آشنايي بيشتري حاصل كنم

اين مقدمه را از اين جهت گفتم تا توضيح دهم آنچه در . ام هاي ايران در مقاطع مختلف تدريس كرده دانشگاه
خواندم، هم پنج سالي كه در  آيد، مبتني است بر همه اين تجارب؛ هم سالياني كه در انگلستان درس مي ادامه مي

  .ام لي كه در دانشگاه تورنتو با دانشجويان و استادان فلسفه برخورد داشتهام و يك سا ايران درس داده
 

هاي معرفتي و اگزيستانسيل  بينيم، با دغدغه در انگلستان دانشجويان فلسفه، مثل خيلي از كساني كه ما در ايران مي
هاي ديگري  ه به رشتهشوند ك پس از اتمام تحصيالت ليسانس متوجه مي  برخي. خوانند در علوم انساني درس مي

كنند كه براي  كنند؛ يا تصور مي ها مي مندند و شروع به تحصيل در اين رشته شناسي عالقه مثل حقوق يا جامعه
بپردازند و جذب بازار كار ... نگاري و شناسي، حقوق، روزنامه هاي روان يافتن كار بهتر است به تحصيل در رشته

كنند،  يك ندارند و پس از اتمام دوران ليسانس دانشگاه را رها ميبرخي هم كه عاليق پررنگ آكادم .شوند
براي اينكه تصوير درستي از . دهند كساني هم كه عاليق فلسفي پررنگي دارند درس را تا مقطع دكترا ادامه مي

ر كار علوم بازار كار فلسفه در اينجا داشته باشيم، بايد توجه داشته باشيم كه بازار كار فلسفه در مقايسه با بازا
شود كم است و افراد متقاضي شغل  هاي شغلي كه اعالم مي موقعيت. تجربي، خوب نيست و بسيار رقابتي است

. اند، چه در آمريكاي شمالي ، حاال چه آنهايي كه در انگلستان يا اروپا درس خوانده در رشته فلسفه كم نيستند
من وقتي مشغول نوشتن رساله . شوند الت وارد بازار كار نميخيلي از اين افراد لزوما بالفاصله پس از پايان تحصي

شد، افرادي  هايي كه برگزار مي دكترا در انگلستان بودم، به ياد دارم در برخي از آن جلسات گروهي و كارگاه
گونه  معموال اين. گرفته بودند و همچنان دنبال كار بودند PhD شدند كه دو سال بود در آن جلسات حاضر مي

اي به او پيشنهاد موقت  مثال يك سال در دانشكده. كه پس از پايان درس، فرد بايد مسير طوالني را طي كنداست 
رود تا خود را اين سو و آن سو عرضه كند تا بلكه پس  شود كه تنها يك درس را تدريس كند، ولي فرد مي مي

شخص شود يافتن كار آكادميك در حوزه اين را گفتم كه م. از چند سال بتواند موقعيت شغلي مناسبي پيدا كند
يادم هست وقتي تحصيالتم رو به پايان بود و به استاد راهنمايم گفتم . فلسفه در خارج از ايران اصال ساده نيست

و در ادامه قصه خودش را  !ام، به من گفت اين كار را دودستي بچسب كه موقعيت شغلي در ايران پيدا كرده
يكل دامت بوده و در دانشگاه آكسفورد درس خوانده، پس از اتمام دكترايش چند گفت كه با اينكه شاگرد ما

گيرم اين است كه يافتن شغل آكادميك فلسفي در  اي كه مي نتيجه. سال طول كشيده تا شغل دايم پيدا كند
ذ دكترا، ها نيستند و پس از اخ در عين حال كساني هم هستند كه دلبسته آكادمي. اي نيست زمين كار ساده مغرب

خواندم، دانشجوي دكترايي  آيد ايامي كه انگلستان درس مي باز يادم مي. كنند دانشگاه و درس و مشق را رها مي
هايي از رساله مرا  با اين دوست مباحثه فلسفي زيادي داشتيم، بخش. كرد بود كه روي هايدگر و دريدا كار مي
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گفت و من واقعا  الت خود درباره هايدگر و دريدا ميگفت و در عين حال از تام خواند، نقدهايش را مي مي
او پس از اينكه دكتراي فلسفه خود را گرفت، به من . براي من جالب بود. كردم آموختم و استفاده مي مي
به تعبير خودش . اي بروم خواهم سراغ فلسفه حرفه گفت سخنان هايدگر قويا در جان من نشسته و ديگر نمي مي

اي كه بدل به شغل شده و در كثيري از  ه كارشان بحث و فحص و نوشتن مقاله است؛ فلسفهخيلي از اين فالسف
خيلي شخصيت  .توان سراغ گرفت هاي اگزيستانسيل اصيل را كمتر مي ها امروزه دغدغه اهالي آكادمي

د كه شان بود و معتقد بو و نحوه زندگي  شيفته و مفتون شخصيت. داشت ويتگنشتاين و هايدگر را دوست مي
جالب بود تا يك سال و اندي بعد از اتمام درسش كه من در . ها راهي به جايي ندارند هرحال آكادمي به

پرداخت و فكر  وقتي داشت، مجرد هم بود، بقيه وقتش را به باغباني مي دانشكده بودم، در كتابخانه كار نيمه
رو نه فقط باغباني منزل خودش را كه باغباني  از اين. بيند را در باغباني بهتر مي» آشكارگي وجود«كرد كه  مي

برد و هيچ هم شرمنده  كرد و از زندگي خويش لذت مي داد و از اين طريق ارتزاق مي منازل ديگران را انجام مي
دايما . خواند شد كتاب مي گفت خوب است، وقتي هم از باغباني فارغ مي نبود، بسيار هم خوشحال بود و مي

سري مطالب را آماده كني و به  كند؛ بايد يك ها چيزهايي را به آدم تحميل مي ادميكرد كه آك تاكيد مي
توانست  به اين جهت او نمي. هاي اصلي خودت را پي بگيري تواني دغدغه دانشجويان بگويي و لزوما نمي

هم كساني . اين هم يك مسير است. برانگيزي داشت در مجموع احوال غريب و تامل. گونه زندگي كند اين
بود و  PhDدر آن ايام در دپارتمان ما دبيري بود كه مشغول خواندن . كنند گونه به كار و بار فلسفي نظر مي اين
از سر عالقه فلسفه . دهم گردم به همان دبيرستان و دوباره همانجا درس مي گفت درسم هم تمام شود، برمي مي
 PhD مهندسي خوبي هم داشت و در عين حال مهندس آرشيتكت بود و كار. دانشجوي ديگري بود. خواند مي

كرديم،  يادم است كه با هم صحبت مي. كرد خواند و روي فلسفه هنر كار مي وقت مي را به صورت نيمه
در عين حال فلسفه هنر را دوست دارم، . خواهم صرفا از روي عالقه فلسفه بخوانم من كارم را دارم، مي: گفت مي

   .ت، تناسب و تالئم داردام كه معماري اس چون با رشته
در ايران، چون . مالحظه كنيد .خورد كه مايلم در اينجا عرض كنم در عين حال تفاوتي در اينجا به چشم مي

اند، برخي از افراد در ديار ما فلسفه  هاي مشهور روشنفكري معاصر ما فلسفه خوانده برخي از شخصيت
اي فعاليت اجتماعي و روشنفكري كردن است، اما پس از كنند فلسفه محمل خوبي بر خوانند، چون فكر مي مي

كساني مثل داريوش شايگان و سيد جواد طباطبايي فلسفه . كند مدتي انتظار و تصويرشان از فلسفه تغيير مي
پيش از . كردند احمد و شريعتي ايفا مي اي قبل از انقالب اين نقش را جالل آل كما اينكه در برهه. اند خوانده

شناسي خوانده كه البته بعدا  كردند شريعتي جامعه شناسي خواندند، به دليل اينكه فكر مي اي جامعه هانقالب عد
اين . كرده است شناسي شركت مي هاي جامعه شان ادبيات بود و در كالس معلوم شد كه ايشان دكتراي رسمي

اند  يعني عموم كساني كه آمده بينيد، اما چنين فضايي را شما در اينجا نمي. فضا اكنون هم در كشور ما هست
هايي دارند،  كنند چنين دغدغه خوانند، به اين دليل است كه واقعا فلسفه را دوست دارند يا فكر مي فلسفه مي
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گيرند و جذب  كه گفتم، وقتي خود را بهتر شناختند، تحصيالت تكميلي خود را پي مي وقت بعدا چنان آن
در ساليان اخير برخورد زياد  .پردازند تمام تحصيل به شغل ديگري ميشوند و اگر نشدند، پس از ا آكادمي مي

هاي سياسي، اجتماعي و روشنفكرانه خود را پي  ام با دانشجوياني كه دوست دارند از طريق فلسفه دغدغه داشته
اشته گذارم، اما توجه د ها خيلي خوب و مبارك است، من هم بسيار احترام مي اين دغدغه. بگيرند و محقق كنند

كنند كه شايد فلسفه محمل خوبي  اي فكر مي عده .باشيم كه لزومي ندارد از طريق خواندن فلسفه پي گرفته شود
عالوه بر اين، مايلم به نكته ديگري . باشد براي كارهاي اجتماعي و سياسي كردن كه به نظرم تلقي درستي نيست

من در ايران برخوردهاي . آن نيز به نظرم خطاستاشاره كنم و آن انتظار حداكثري از فلسفه داشتن است كه 
اي دارند كه گويي فلسفه قرار است به  منداني كه چنين تصوير و تلقي ام با دانشجويان و عالقه نسبتا زيادي داشته

شناسي،  انتظاراتي كه ايشان بايد از روان. درد خيلي از مشكالت ما بخورد، كه به نظرم تصور درستي نيست
هرحال در  كه مستحضريد، به چنان. داشته باشند، از فلسفه دارند ...، علوم تجربي، علوم سياسي وشناسي جامعه

هاي مختلف از جمله فلسفه را  ، انتظارات از ديسيپلين شاخه شده شعبه و شاخه ها شعبه جهان جديد كه همه رشته
/ آفتابي كز وي اين عالم فروخت / ازه بيش اهللا اهللا پامنه زاند/ نازنيني تو ولي در خط خويش «: بايد حداقلي كرد

كنم اگر انتظار ما از فلسفه متناسب باشد با آنچه از اين  به اين معنا تصور مي» .اندكي گر پيش آيد جمله سوخت
آيد، پديد  هايي هم كه بعدا احيانا براي برخي پديد مي شود، آن سرخوردگي االصول برآورده مي ديسيپلين علي

بينيم كه كسي مهندسي خوانده، علوم پزشكي خوانده و با انتظارات زيادي آمده  اردي را ميمو. نخواهد آمد
تا دو سال اول . اند و اطالعات خوبي دارند خوانده science .هاي باهوشي هستند عموما هم بچه. سراغ فلسفه

و برآورده نشده، سرخورده  اند خوانند اما به دليل انتظارات حداكثري كه از اين رشته داشته با شوق فلسفه مي
آمد  شد و از ابتدا شخص با انتظار درستي مي در صورتي كه اگر انتظار ايشان تحديد مي! اند از كل تفلسف شده

   .برد سراغ اين رشته، از اشتغال داشتن به آن لذت و بهره مي
ه ميزان متنابهي از افراد مايلند زده هم شده، به اين معنا ك كنم جامعه ما اكنون فلسفه نكته ديگر اينكه تصور مي

خودم هم شغل و كاروبارم اين بوده، . گويم نبايد فلسفه خواند، فلسفه خيلي هم خوب است نمي. فلسفه بخوانند
بينيم، قابل تامل است، چون  التحصيالني كه ما در رشته فلسفه مي االن نيز به همين امور مشغولم اما حجم فارغ

هنگامي . همه اينها را بايد پيش چشم داشت... اهند، قرار است تشكيل زندگي دهند وخو باالخره اينها شغل مي
كه انسان پر از عالقه و شور است و در عين حال سن و سال كمتري دارد، شايد اين امور خيلي برايش پررنگ 

فلسفه فوق آيد در رشته  كند، مي تصور كنيد كه كسي شغلي در رشته مهندسي داشته، آن را رها مي. نباشد
اگر بتواند، بعدا دكترا هم بگيرد و سپس شغل پيدا نكند و در مناسبات و اداره زندگي متعارف . گيرد ليسانس مي

تواند يك مهندس  در صورتي كه چنين فردي مي. كند خودش دچار مشكل شود، سرخوردگي زيادي پيدا مي
هاي علوم  به تعبير ديگر، در حوزه. ته باشدمعمولي و متوسط باشد و در عين حال مشكل معيشتي و كاري نداش

توانند از اين طريق  كنند، به جد مي ها تحصيل مي درصد كساني كه معموال در اين رشته20-30انساني حدودا 
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هاي  در كثيري از رشته. شغل آكادميك متناسب با تخصص خود به دست آورند و در كار خود شاخص شوند
ام، صرفا  البته من تحقيق ميداني در اين باب نكرده. درصد باشد ۳۰ين عدد بيش از كنم ا غيرعلوم انساني، فكر مي
متوسط شغل ... احتماال يك مهندس، دبير، داروساز، دندانپزشك، دامپزشك و. كنم مشاهداتم را بازگو مي

اني، قصه به نحو آيد در صورتي كه در حوزه علوم انس خود برمي  كند و به راحتي از اداره زندگي مناسبي پيدا مي
توانند مطابق با آنچه عالقه دارند، زندگي كنند و معيشت خود را سامان  ديگري است؛ ميزان كساني كه مي

اگر اين امر . دارد، برسد بخشند، كمتر است و عوامل متعددي بايد با هم جمع شوند تا شخص به آنچه دوست مي
اين را اضافه كنيد به آن سرخوردگي كه ناظر است به . دآور بيني نشده باشد، سرخوردگي پديد مي از اول پيش

گونه است كه ممكن است كسي در زندگي دچار  اين. انتظار حداكثري داشتن از فلسفه براي حل مشكالت
در عين حال نكات ديگر . ام العين ديده اينها مواردي است كه من به راي. مشكالت جدي معيشتي و روحي شود

. ترند بين شوند، از اول واقع اشت؛ شايد به دليل نوع تربيتي كه افراد در اين سوي آب ميرا نيز بايد در نظر د
كنند، كمتر سرخورده  شناسي پيدا نمي اي از اينكه كار آكادميك در فلسفه يا علوم سياسي يا جامعه عده
در كشور ما به سبب عواملي . آيند ها مي وبيش مطابق با واقع، سراغ اين رشته شوند، چراكه از اول با انتظار كم مي

كه اشاره كردم و موقعيتي كه فلسفه پيدا كرده و نحوه آموزش و تربيت ما در دوران دبيرستان و محيط خانواده، 
در غيراين . تر است تر و برجسته احتماال اين امور كمتر پيش چشم افراد است و انتظارات برآورده نشده پررنگ

خيلي از . خرد هاي اصيل خويش روان شود، ناماليمات را نيز به جان مي غهصورت اگر كسي واقعا در پي دغد
از زمان كانت به اين سو خيلي از فيلسوفان . اند دانيد، كار و بار مناسبي نداشته بزرگان تاريخ فلسفه، چنان كه مي

كانت . اشتندمثال دكارت، الك و هيوم كار دانشگاهي ند. بزرگ شغل دانشگاهي داشتند، اما پيش از آن نه
يابد، هگل هم در پي او كار دانشگاهي در حوزه فلسفه  اولين فيلسوف برجسته مهم است كه شغل دانشگاهي مي

بر اثر اقبالي كه داشت و عنايتي . توانست كار دانشگاهي نداشته باشد در قرن بيستم نيز، ويتگنشتاين مي. يابد مي
ها او  غلي در كمبريج به دست آورد، هرچند دانشگاه و آكادميكه راسل و مور به او داشتند، توانست موقعيت ش

اي  زد و در يك كلبه دفعه غيبش مي هاي خودش بود؛ يك كردند، چراكه او بيشتر دلمشغول دغدغه را تحمل مي
كند، اما به  خب در حالت عادي دانشگاه چنين افرادي را به راحتي تحمل نمي. كرد ها زندگي مي در نروژ مدت

از اين فيلسوفان كه بگذريم، داستايوفسكي، . آمدند اي كه ويتگنشتاين داشت با او كنار مي وقعيت ويژهدليل م
كرد و در پي تحقق  نويس مشهور قرن نوزدهمي روسي نيز زندگي راحتي نداشت و با سختي زندگي مي رمان

ها، از تالش و  رغم سختي خواهم بگويم اين موارد هم هست؛ افرادي كه كه به مي. شخصي خود بود  افسانه
. ساخت  شود الگو گرفت و قاعده البته از اين موارد نمي. هاي خود را پي گرفتند كوشش نايستادند و دغدغه

حال با پيش چشم . شوند ها هم در آسمان فلسفه و فرهنگ ديده مي ستاره دهم كه اين تك صرفا توضيح مي
خوانند  هايي فلسفه مي ها و انگيزه ه افراد گوناگون با چه دغدغهتوان داوري كرد و ديد ك داشتن همه اين امور مي

نگران  من فقط دل. انداز را ببيند و قبول كند عيبي ندارد كه كسي چشم. اندازي پيش روي ايشان است و چه چشم
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! كها هستم واال اگر كسي بداند و با انتظار حداقلي و تحديد شده سراغ فلسفه برود، چه با شدن آن سرخورده
  .خود نيز راضي است  امري مبارك و مفيد است؛ در پي عالقه خود روان شده و از نحوه زيست

تواند مضر باشد و اين مساله سرخوردگي را تشديد  تواند موثر باشد، حتي مي جدا از عواملي كه در ايران مي
هاي ديگر،  با دانشكدهتفاوت معماري دانشكده فلسفه . كند، به يك عامل خارجي و كامال خارجي برگرديم

ايد و  كم با آن تصاويري كه من ديدم، حاال شما به صورت تجربي، با توجه به سفرهايي كه كرده دست... حاال
گذارد روي يك  اين چه تاثيري مي. ايد هايي كه در آنها حضور داشتيد، اين را حتما لمس كرده دانشگاه

ه بخواهد وارد اين رشته شود، بخواهد تمايل داشته باشد ادامه دانشجوي رشته فلسفه كه حاال از هر قشري باشد ك
  تواند روي اين مساله تاثيرگذار باشد؟  دهد، يعني آن پايداري فضاي معماري چقدر مي

  .دهيد لطفا قدري بيشتر توضيح 
اين شده در  گرفته كار كامال معماري به. ديدم از دانشكده فلسفه دانشگاهي در استراليا سري عكس مي يك

اي از افالطون  خوانيد يا حتي رساله برد شايد مثال به زمان افالطون يا حتي وقتي پايديا مي فضا، شما را مي
مالقات در «اش هم فيلم  ازاي سينمايي مابه. زنيد كنيد كه حتي در آن قرن داريد قدم مي خوانيد، احساس مي مي

خاطرم هست كه . ه نسبتي داشته باشد با معماريعرضم اين است كه شايد فلسف. است» وودي آلن» «شب نيمه
اي كه  درباره كلبه - البته ترجمه بود -چند وقت پيش، شايد غريب به دو سال پيش كتابي در ايران منتشر شد 

گذاشته » هايدگر«كليت موضوع كتاب درباره فضايي كه آن كلبه روي فلسفه . كرد در آن زندگي مي» هايدگر»
  بينيد؟  عماري دانشكده را چقدر متفاوت و تاثيرگذار ميحاال اين م. است، بود

هايي كه در آن  خواندم، ساختمان مدرني دارد و تفاوتي در كالس دانشگاهي كه من در انگلستان درس مي
هاي دپارتمان  در ايام تحصيل، در كالس. شناسي و علوم سياسي ندارد شود با جامعه فلسفه تشكيل مي

در دانشگاه تورنتو نيز در كالس فلسفه نيچه، فلسفه تحليلي و . كردم سي هم شركت ميشناسي و علوم سيا جامعه
شود و  ها هم تشكيل مي شود كه بقيه كالس ها جايي برگزار مي همه اين كالس. ام فلسفه اخالق شركت كرده

هاي  در يكي از كتاب .اي در اينجا اشاره كنم مايلم به نكته. هاي فلسفه با غيرفلسفه تفاوتي ندارد معماري كالس
هاي فلسفه در كشورهاي  هاي فلسفه در انگلستان با معماري كالس ام كه معماري كالس تاريخ قرن بيستم خوانده

دهد كه در كشورهاي فرانسه و آلمان و  نويسنده توضيح مي. متصل اروپا نظير فرانسه و آلمان متفاوت است  قاره
تئاتر بزرگ تشكيل  هاي آمفي ها در سالن معموال كالس. ر كالس زياد استايتاليا، فاصله ميان استاد و دانشجو د

استاد . شود شود و فاصله ميان استاد و دانشجو زياد است و معموال پرسش و پاسخ در آن كمتر ديده مي مي
در . دزن چندين مثال هم مي. گيرد گذارد و چندان بحثي درنمي هاي خود را با مخاطب در ميان مي آيد و ايده مي

زند، فاصله ميان استادان و  دهد كه در كشورهاي انگلوساكسون، مشخصا انگلستان را مثال مي ادامه توضيح مي
   .خيلي پررنگ است  وگو در كالس دانشجو كمتر است و گفت
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ها  ليسانس، اول كالس از بچه هاي شما، خصوصا در دوره فوق بار از استادم پرسيدم چرا در كالس يك
. اند كه چينش كالس را به هم بزنند و ميزها را دور هم بچسبانند، گويي كه همه دور يك ميز نشستهخواهيد  مي

ها عنايت داشت چينش  من چهار دوره فلسفه ويتگنشتاين را با اين استاد گذراندم، ايشان در تمام اين دوره
توانيم با يكديگر بحث و  تر مي تتريم و راح گونه به هم نزديك ايشان در پاسخ گفت اين. ها تغيير كند صندلي

ها در رابطه استاد و دانشجو، خواهي  انديشيدم كه اين معماري و نحوه چينش صندلي با خود مي. وگو كنيم گفت
گويد و  اند و استاد در باال نشسته و سخن مي گذارد، در قياس با حالتي كه دانشجويان نشسته نخواهي تاثير مي

دهم كه اين تفاوت در  گونه باشد، توضيح مي هاي فلسفه اين بايد معماري كالس گويم حتما نمي. دهد درس مي
رفتم، اينجا  هم مي» هايدگر»آيد وقتي در دانشگاه واريك كالس  يادم مي. شود معماري در اين موارد ديده مي

چيزي بود كه من اين . كردند وگو مي نشستند و با استاد گفت افتاد و دانشجويان دور ميز مي هم اين اتفاق مي
اما آنكه به فضاهاي قديمي در دپارتمان فلسفه اشاره . ها هم اين امر برقرار باشد ديدم، شايد در ديگر دپارتمان

از قضا اخيرا . ام هاي فلسفه نديدم و تجربه نكرده برد، من در دپارتمان كرديد كه انسان را به فضاهاي گذشته مي
شيكاگو بودم، معماري آنجا قديمي است و حس و حالي كه از آن سخن در دپارتمان مطالعات ديني دانشگاه 

اي  هاي مختلف چنين تجربه هاي فلسفه دانشگاه گوييد كم و بيش آنجا به من دست داد، اما در دپارتمان مي
   .ام نداشته

آيا اين نگاه جنسيتي هم در ! آيد در ايران اين نگاه در فضاي دانشگاهي رايج است كه از زنان فيلسوف درنمي
 كنند؟  كنيد علتش چيست و در خارج از ايران چطور به اين مساله نگاه مي خارج از ايران وجود دارد؟ فكر مي

كم و بيش چنين سخني گفته » از فلسفهفرار «و » سلوك سير بي»  هم در كتاب» آقاي خرمشاهي«يادم هست 
اگر اين مدعا غيرتجربي است و استدالل فلسفي و  .ها سراغ فلسفه نروند بودند كه خالصه بهتر است خانم

اگر مدعا تجربي است كه در عمل موارد نقض . طلبد، بايد اقامه شود تا بتوان آن را ارزيابي كرد غيرتجربي مي
كريستين «بگذاريد از فيلسوفان زن مهم كنوني ياد كنيم، مثال خانم . تفراواني دارد و سخن موجهي نيس

كه در » مارگارت ليتل«يا » اونرا اونيل«بود يا خانم » هاروارد«كه چند وقتي هم مدير دپارتمان فلسفه » كرسگارد
آثار متعددي  كنند و مدرن و فمينيستي كه اكنون كار مي زنند و ديگر فيلسوفان پست حوزه فلسفه اخالق قلم مي

در حوزه فلسفه سياسي، هانا آرنت از فيلسوفان سياسي برجسته . در قالب مقاله و كتاب از ايشان منتشر شده است
نه، به نظر من اين سخن كه در جماعت زنان ما ... شود و هايش بحث مي معاصر است كه اكنون درباره ايده

بينيد كه  كنيد، مي هاي كانت روسو مراجعه مي ه نوشتهدر عين حال وقتي شما ب. فيلسوف نداريم، ناموجه است
جالب است كانتي كه . چندان قوي نيست (abstract thinking) ها تفكر انتزاعي ايشان معتقد بودند در زن

بشري كه در نيمه قرن بيستم سر برآورد و در اعالميه  هاي حقوق پيامبر عصر روشنگري است و به هر حال ايده
كنم اين  تصور مي. هاي كانت است، چنين رايي در باب زنان داشته تاثير ايده متبلور شده، تحت بشر جهاني حقوق

انديشي خوبي دارند و از اين حيث تفاوتي با مردان ندارند؛ هم برخي  نيز موجه نيست و زنان قدرت انتزاعي  مدعا
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از سوي ديگر . اند گونه رخي از زنان ايناند؛ هم ب انديشي نيستند و بيشتر اهل امور عملي از مردان اهل انتزاعي
دليلي نداريم كه ساختار قوه فاهمه . ها انديشي خوبي دارند؛ همچنين برخي از زن برخي از مردها قدرت انتزاعي

من چنين تصوري ندارم و اين موضع را . مردان و زنان با هم تفاوتي داشته باشد و يكي برتر باشد و ديگري فروتر
  .كه گفتم، به لحاظ تجربي نيز اين مدعا باطل است عالوه بر اين، چنان .دانم ناموجه مي

نشينم، معموال سواالت  يعني به عنوان دانشجوي رشته فلسفه وقتي سركالس مي. در ايران اين نگاه رايج است
ور  لمه از آنشود يا واقعا به معناي ك شود يا اصال جواب داده نمي تفاوتي جواب داده مي دانشجويان دختر يا با بي

ها فيلسوف  گويد كه از زن اي مي مثال استاد در يك جمع مردانه. بام افتاده و هيچ ارزش و اعتبار علمي ندارد
توانند قبول كنند كه  ام به اين مساله كه نمي حتي در باور عمومي جامعه هم من خيلي برخورد داشته. آيند درنمي

   !ند كه چه كار كند؟خوا خب فلسفه مي. خواند يك دختر فلسفه مي
  چه كار كند؟  خواند كه با آن شود پرسيد يك پسر فلسفه مي بله، در عين حال مي

سر صحبت باز شد و به . آژانسي گرفته بودم كه از جايي به سمت دانشكده بروم. بار سوار تاكسي شدم يك
اين تفكر ... ني درس بدهي؟گفت آخرش قرار است تعاليم دي .خوانم خواني؟ گفتم فلسفه مي من گفتند چه مي

اي كه شما در  اصال نگاه به فلسفه در ايران چقدر متفاوت است با توجه به تجربه... كه حاال در باب اين مساله
تدريسي كه در ايران داشتيد، در ارتباط با مردم عادي، با مردم كوچه و بازار، چقدر متفاوت است . ايران داشتيد

  افتد؟  دا يا در انگلستان اتفاق ميبا آن چيزي كه حاال در كانا
  دانشجويي داشتم كه با من رساله. اند ام و دانشجويانم برايم نقل كرده ها داشته من نيز در ايران از اين تجربه

خوانده، كسي كه  آمده به سمت تهران، كتابي فلسفي مي گفت در اتوبوس مي به من مي. گذراند ليسانس مي فوق
گويد كه  آن آقا مي. خوانم گويد فلسفه مي خواند دانشجو در پاسخ مي پرسد چه مي از او ميكنار او نشسته بوده، 

چنين تصويري از فرد ! آيد، مگر قرار نيست پس از اتمام تحصيل روحاني مسجد شوي؟ به ظاهرت نمي
خواهد  كسي ميشود، وقتي  هايي كه امروزه ساخته مي حتي در فيلم. شود خوانده هنوز نزد برخي ديده مي فلسفه

در اين تلقي فلسفه ! گويد براي من فلسفه نباف سخني بگويد و به اصطالح كسي را بپيچاند، طرف مقابل به او مي
باف  گونه سخن بگويد فلسفه مترادف است با مبهم و غيرواقعي سخن گفتن و كسي كه توانايي دارد كه اين

يادم هست در سال چهارم  .بار منفي دارد» بافي فلسفه«در اصطالح » بافي«به هر حال پسوند ! آيد حساب مي به
برد و  كار مي آميز را درباره فالسفه به خوانديم، دبير شيمي ما هم همين تعابير تخفيف دبيرستان كه شيمي مي

برند و سخنان نامفهومي  سري واژگاني را به كار مي گفت اين فالسفه يك مي. چنين تصويري از فلسفه داشت
به نظرم بيشتر فلسفه متافيزيكي قدما را مد ! ه براي خودشان هم روشن نيست، چه برسد براي ديگرانگويند ك مي

اينها امور فرهنگي . آورند حساب مي هايي متكبر به اي در ميان ما، فيلسوفان را انسان عالوه بر اين، عده. نظر داشت
زمين كنوني عموما از فلسفه متافيزيكي  جامعه مغرب. است و جامعه ما نيز مختصات فرهنگي خودش را دارد

خواند، لزوما آن معنايي را كه فلسفه نزد ما دارد و بيشتر  امروزه كسي كه فلسفه مي. كالسيك فاصله گرفته
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  در ايران همان گونه كه اشاره. كار بستن واژگان ثقيل و مطنطن است، مد نظر ندارد يادآور فلسفه متافيزيكي و به
توان علل آن را  البته مي. هايي دارد خواني چنين مولفه اي فلسفه ود دارد و دست كم نزد عدهكرديد، اين قصه وج

شايد براي كثيري فيلسوف يادآور كساني چون مرحوم ... شناسي و واكاوي كرد؛ علل تاريخي، معيشتي، روان
گر، فلسفه غرب، چنان از سوي دي. كنند مطهري و مرحوم طباطبايي باشد؛ روحانيوني كه كار نظري و فكري مي

اند  هايي سر برآورده شود و در دوران اخير هم كه فلسفه كه مستحضريد، اصال در فلسفه متافيزيكي خالصه نمي
... نظير فلسفه اخالق، فلسفه هنر، فلسفه سياست، فلسفه دين. شان امور اينجايي و اكنوني است كه اساسا موضوع

ي فلسفي انضمامي است، نظير مباحث اخالق كاربردي در حوزه ها دست كم برخي از مباحث اين ديسيپلين
ديدم كه در دپارتمان فلسفه  در ايام تحصيل، مي. فلسفه اخالق يا برخي از مباحث حوزه فلسفه دين و فلسفه هنر

 مثال. شود گيري مي ها برقرار است و پي هاي مشتركي ميان اين دپارتمان و ديگر دپارتمان دانشگاه واريك، پروژه
در جريان » ها مراحل رشد اخالقي در بچه«مشتركي ميان دپارتمان آموزش و دپارتمان فلسفه درباره   يك پروژه

در دانشگاه  (philosophy, politics PPE and Economics)  اي تحت عنوان عالوه بر اين، رشته. بود
قتصاد و سياست در مقطع فوق اي است از سه رشته فلسفه، ا آكسفورد چند سالي است تشكيل شده و آميزه

هاي دولتي و موسسات پژوهشي مشغول به  ها، سازمان توانند در وزارتخانه التحصيالن اين رشته مي فارغ. ليسانس
  گفت كه در حال اجراي برنامه سال گذشته كه به ديدن استادم در دانشگاه واريك رفته بودم، مي. كار شوند

دهد كه حركت به سمت انضمامي كردن فلسفه  اين امر نشان مي .هستيم دانشگاه آكسفورد در دانشگاه واريك
. هاي فلسفه غرب قرار گرفته است هاي مختلف علوم انساني در دستور كار دپارتمان گرايانه به رشته و نگاه كل

. بستهآن تصوير انتزاعي محض از فلسفه نزد كثيري از اهالي فلسفه در اروپا و آمريكاي شمالي از ميان رخت بر
عموم كساني كه . اما اين تصوير از فلسفه در ميان ما و حتي نزد برخي از اهالي فلسفه و محققان ما هنوز برجاست

  كنند،  اند و االن تدريس مي فلسفه اسالمي خوانده
گيرد،  كم و بيش تصويري سنتي از فلسفه دارند و احتماال با كارهايي كه در فضاي فلسفه جديد صورت مي

  .شنايي ندارند؛ مردم كوچه و بازار كه به طريق اولي چنين تصور و تصويري از فلسفه ندارندچندان آ

اي بتواند براي دنيا تجويز  كنيد كه چه نسخه كنيد؟ فكر مي موقعيت فلسفه را در دنياي امروزه چطور ارزيابي مي
تجربه كنيم و . شته باشيمكند؟ بايد با فلسفه يك بازگشت باشكوه اما تراژيك حتي به تاريخ فلسفه دا

هاي بشري يا حاال  تمام اينها مگر بر اين نيست كه زندگي بشر و پرسش. هامان را درست كنيم خوانش
شان است پاسخي پيدا كنند؟ فكر  هاي بشري يا آن چيزهايي كه شايد باور عام نه، باور خاص به دنبال ندانسته

ويكم ما اصال نيازي به  ؟ آيا در قرن جديد، در قرن بيستكنيد كه فلسفه راهش به كجا كشيده خواهد شد مي
شود؟ آيا فلسفه وارد تعامالت  شود؟ آيا فلسفه وارد خيابان مي فلسفه داريم؟ آيا فلسفه وارد زندگي مردم مي

شود، اخالق در متون شهروندي و روابط  شود؟ آيا به همان اندازه كه اخالق در متون فلسفي مطرح مي مي
  شود؟  ايت ميشهروندي رع
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توان از سر قطع و يقين گفت كه كار و بار فلسفي بر چه سبك  نمي. به تعبير ماركوزه تاريخ شركت بيمه نيست
ها كار خود را  زمين آكادمي بيني كرد كه در مغرب توان پيش در عين حال مي. رود پيش مي ۲۱و سياقي در قرن 

نويسند، در سمينارهاي  دارند، مقاله و كتاب فلسفي ميهاي صرف آكادميك  دهند؛ كساني كه دغدغه ادامه مي
كنم كار فلسفي كم و بيش ادامه پيدا  كنند؛ در اين سطح فكر مي كنند، يكديگر را نقد مي فلسفي شركت مي

در » ويتگنشتاين»سه سال پياپي در كنفرانس ساالنه . كند؛ كساني هستند كه هميشه به اين سنخ امور مشتغلند مي
ها هر كدام  ديدم؛ آن كنفرانس كردم و بسياري از ويتگنشتاين پژوهان برجسته دنيا را در آنجا   اتريش شركت

هاي فلسفي درباره فقرات   يك هفته صبح تا شب به درازا انجاميد و در مقاالت گوناگوني كه ارايه شد، بحث
هاي  ها و كنفرانس كادميدر آ. در جريان بود» در باب يقين«و » هاي فلسفي كاوش«، »تراكتاتوس«مختلف 

عالوه بر اين، در ديگر . فلسفي، درباره ديگر فيلسوفان بزرگ نظير هيوم و كانت نيز قضيه از همين قرار است
هاي خود را در قالب مقاله و كتاب طرح  هاي مختلف فلسفه تحليلي، فالسفه ايده هاي فلسفي در شاخه كنفرانس

عالوه بر اين، شما وقتي به . شوند د و با ايشان وارد ديالوگ ميدهن كنند و پيش چشم ديگران قرار مي مي
ها بايد راجع به نيچه،  اي هم برويد، قصه از اين قرار است؛ يعني شما آنجا در آكادمي هاي فلسفه قاره آكادمي

ژي فلسفه با آكادمي فيزيك و رياضيات و بيولو  هوسرل، هايدگر و دريدا مقاله بنويسيد از اين حيث آكادمي
ها چنين مختصات و  فرقي ندارد؛ انتظار را بايد در اينجا محدود كرد و دانست كه كار و بار فلسفي در آكادمي

هاي ابدي  شود كه ناظر به دغدغه هايي در فلسفه مطرح مي اما از اين سطح كه بگذريم، پرسش. مشخصاتي دارد
ها با او هست؛  كند، اين پرسش گي ميكنم مادامي كه انسان روي كره خاكي زند تصور مي. انساني است

... هاي اخالقي، مرگ، تنهايي انسان، معناي زندگي و هايي درباره زبان، آگاهي، صدق، معرفت، ارزش پرسش
زيد، به آنها خواهد پرداخت و تامالت  ها ابدي است، مادامي كه انسان روي اين كره خاكي مي چون اين پرسش

هاي فلسفي در زندگي انساني جاري و ساري است؛  اين پرسش. د گذاشتخويش را با ديگران در ميان خواه
هاي ابدي كه ناظر به چگونگي زيستن انسان بر روي اين كره خاكي و سرشت سوگناك هستي است و  پرسش

در . يابد شود و اهميت نمي البته اين مسايل براي افراد مختلف به نحو يكسان طرح نمي. هميشه با ما خواهد بود
ها گفتم؛ اگر انتظار ما از فلسفه  ا خوب است برگرديم به آن نكته كه پيشتر در پاسخ به يكي از پرسشاينج

پردازد، اما نه فقط در  هاي اگزيستانسيل مي توان چنين گفت كه انسان معاصر به اين دغدغه حداقلي شود، مي
را در » معناي زندگي«توان مقوله  ت، ميها پرداخ توان به اين پرسش فضاي فلسفه؛ چراكه در ادبيات و هنر هم مي

اند، به اين معنا  ها پاسخ داده بزرگان ادب و هنر در آثار خويش به اين پرسش. اين ژانرها نيز به بحث گذاشت
اينجاست كه . اند، در زندگي به نحو ديگري پي گرفت هايي را كه فالسفه به آنها پاسخ داده شود پرسش مي

پس، اگر از سطح فلسفه آكادميك كه بگذريم، نوعي . شود با زندگي عجين مي هاي فلسفي كم و بيش پرسش
اند و در  هاي بنيادين داده هايي كه فيلسوفان به پرسش خورد؛ پاسخ ها مي از كار و بار فلسفي به درد عموم انسان

از . »ت فلسفهسرگذش«و » دنياي سوفي«هايي نظير  اند؛ كتاب هاي غيرتخصصي فلسفه به بحث گذاشته شده كتاب
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تفكر «عالوه بر آن، آشنايي با . كند ها مفيد است و با زندگي افراد نسبت پيدا مي اين حيث خواندن اين كتاب
براي راي : توان آن را به مثابه روشي در تنظيم امور مختلف زندگي به كار برد و ذهن استداللي كه مي» نقادانه

ورزي موجه در  در واقع، نحوه استدالل... ا همسر، فرزند و دوستاندادن در انتخابات، تنظيم مناسبات و روابط ب
مايلم در اينجا قصه را . كار برد توان از تفكر نقادانه كه نوعي منطق كاربردي است، آموخت و به اين امور را مي

في، آشنايي ها، عالوه بر اطالعات فلس از منظر ديگري نيز ببينيم؛ براي داشتن درك عميق از مسايل در اين حوزه
ببينيد، شما يك وقت يك متن . كننده است شناسي و ادبيات بسيار رهگشا و كمك نسبتا جدي با تاريخ و روان

خوانيد كه  را مي» برادران كارامازوف«خوانيد؛ يك وقت هم رمان  تخصصي در فلسفه دين درباره مساله شر مي
هاي اصيل اگزيستانسيل در اين باب  ويس به زيبايي دغدغهن بينيد كه يك رمان كند و مي اي به پا مي در شما ولوله

زاده  هاي ابدي و امحا نشدني كه با انسان  ما براي پاسخ دادن به پرسش. را به تصوير كشيده و روايت كرده است
نانكه مباحث فلسفي، چ. توانيم از فلسفه مدد بگيريم اند، مي شده  هايي كه به قول حافظ با داغ زاده اند، انسان شده

در عين حال بايد توجه داشت كه اين . آيد، هم به كار مردم متعارف پيشتر آمد، هم به كار متخصصان مي
توان در اين ميان مدد  ها هم مي هاي اگزيستانسيل را نبايد صرفا در فلسفه سراغ گرفت و از ديگر ديسيپلين دغدغه
بينيد، مساله  دارم؛ شما تابلوي ونگوگ را ميمن بيش از اين از فلسفه و نسبتش با زندگي تصوري ن. گرفت

خوانيد،  داستايوفسكي مي» برادران كارامازوف«ابديت و بيكرانگي هستي در آن تابلو به تصوير كشيده شده، 
پردازند و به زندگي انسان  هاي اگزيستانسيل مي همه اين امور به آن نوع دلمشغولي... بينيد آثار تاركوفسكي مي

توان از فلسفه نيز مدد گرفت و از خواندن آن لذت برد و در عين حال بار زيادي  در عين حال مي .بخشند معنا مي
كرد كه استادش  خواند، برايم نقل مي برادرم كه در حال حاضر در انگلستان فلسفه مي .بر دوش آن نگذاشت

چنين . شود وارد مسابقه مي كند و با ديگران بندي مي شرط  اي هاي مسابقه رود و روي ماشين ها مي آخر هفته
شود، به  كند، در عين حال وقتي از شغل خود فارغ مي اي خود نگاه مي كسي قاعدتا به فلسفه به مثابه شغل حرفه

عالوه بر اين بايد به خاطر داشت  .بخشد پردازد و زندگي خويش را حول آنها سامان مي پسندد مي اموري كه مي
هاي اگزيستانسيل انساني بپردازند و ترجيح  ارند كه به نحوي جدي به دغدغهكه كساني اساسا عالقه چنداني ند

دهند به زندگي متعارف خويش مشغول باشند و از اين حيث البته هيچ نقدي متوجه آنها نيست؛ كساني كه  مي
به اين  از آنسو كساني مرتب. انديشند گذرد و در باب تصويرشان از خداوند و معناي زندگي چندان نمي مي  سال

؛ براي كثيري شاهدهاي عهد »جويدم در خواب ميوه كال خدا را آن روز، مي«: گفت سپهري مي. امور مشغولند
سالش باشد، اما هنوز همان تصوير را از  ۶۰-۷۰ممكن است كسي . كنند شباب فكري به قرار سابقند و تغيير نمي

حقه مهر بدان نام و نشان است كه «: سالگي داشته ۲۰داشته باشد كه در ... مبدا هستي، معناي زندگي و اخالق
هاي  ها، پاسخ كند؛ چراكه ايشان به يك رشته پرسش فلسفه در زندگي چنين افرادي نقش چنداني بازي نمي» .بود

خورند  اما كساني هم هستند كه در اين امور غوطه مي .اند و به زندگي متعارف خويش مشغولند شسته رفته داده
خواهر ويتگنشتاين به . خوانند مي... هاي وجودي خويشند و فلسفه و رمان شتر دلمشغول دغدغهو در زندگي بي
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روي و با خود درگيري؟ من كه از  پيچي و در خود فرو مي گفت كه تو چرا اينقدر به خودت مي ويتگنشتاين مي
قصه من و تو قصه كسي است ويتگنشتاين در پاسخ گفت كه . بينم گونه مي كنم، تو را اين بيرون به تو نگاه مي

گير كرده و باد او را از اين سو به آن سو  كه در يك عصر زمستاني توفاني در ميان باد و بوران در بيرون
كند، همزمان كسي در داخل خانه نشسته و از پشت پنجره كنار شومينه، يك ليوان قهوه  كشاند و پرتاب مي مي

 شود و بسان  كند كه آن شخص زير و زبر مي و مشاهده ميكند  در دست دارد و به اين صحنه نگاه مي

توان استفاده كرد  از اين ماجرا مي .آورد رود و چندان از احوال او سر در نمي پر كاهي از اين سو به آن سو مي
هاي اگزيستانسيل براي  ها با يكديگر متفاوت است و اين سنخ دغدغه براي توضيح اين امر كه زيست جهان انسان

   .ي پررنگ است و براي برخي ديگر كمرنگ؛ دنيا زيباست چون رنگارنگ و متكثر استبرخ
  آخرين فيلسوف به نام معاصري كه ديديد كه بود؟ او را كجا ديديد؟ 

كه  ، فيلسوف دين بلندآوازه معاصر محشور باشم ؛ چنان»جان هيك«توفيق داشتم كه قريب به هشت سال با 
ايامي كه در انگلستان تحصيل . انگلستان از دنيا رفت و روي در نقاب خاك كشيددانيد پنج ماه پيش در  مي
در دانشگاه بيرمنگام در سال » پلوراليسم ديني«كردم، توفيق آشنايي با او حاصل شد، اولين بار در سمينار  مي

مرداد سال ، يعني ۲۰۱۱او را ديدم و آخرين بار هم چند ماه پيش از فوتش در بيرمنگام در آگوست  ۲۰۰۳
رسيدم و با هم درباره فيلسوفاني چون  چه در ايام تحصيل و چه پس از اتمام تحصيل خدمت ايشان مي. ۱۳۹۰

عربي  هيوم، كانت، ويتگنشتاين، هايدگر، آلتسون، پلنتينگا، كيوپيت و عرفاي مسلماني نظير مولوي و ابن
   .آموختم كرديم و از ايشان مي وگو مي گفت

عبادت «يادداشتي كه به مناسبت وفات هيك نوشتم، متذكر شدم، هيك در اواخر عمرش به چنانكه در 
 .كردند نشستند و يك ساعت سكوت مي متمايل شده بود؛ به اتفاق جمعي روزهاي يكشنبه دور هم مي» سكوت

ن سخن گذاشت و در باب آ هاي باطني خود از سكوت را با جمع در ميان مي ها و تجربه سپس هركسي دريافت
ارديبهشت . آموزي در آن جمع داشته است هاي معنوي قابل تامل و بصيرت گفت كه تجربه هيك مي .گفت مي

روزي در بيرمنگام به ديدن او رفته بودم، در پايان ديدار از من پرسيد كه نوبت آتي چه زماني به ديدار  ۹۰سال 
هيك  .آيم گردم و به ديدار شما مي ديگر بازميونيم  در پاسخ گفتم سفري در پيش دارم و يك ماه. روم او مي

. آن موقع كه بيايي احتماال من ديگر زنده نباشم؛ تصوير لبخند او در ذهنم حك شده! خب: لبخندي زد و گفت
البته بعد از آن دو نوبت ديگر ايشان را ديدم؛ اما روشن بود كه آماده مرگ شده؛ هيك در باب مرگ خيلي 

كه اين مساله ذهنش را مشغول كرده، همان دغدغه اگزيستانسيل اصيلي كه صحبتش را انديشيد، مشخص بود  مي
وقتي با او آشنا شدم، همسرش . زد كرد و در هواي آنها دم مي هايي كه با آنها زندگي مي كرديم؛ دغدغه مي

يار من بود بخت . كرد و وقت فراخي براي انديشيدن به اين امور داشت فوت كرده بود و هيك تنها زندگي مي
از . كه توفيق آشنايي و همصحبتي با اين فيلسوف برجسته معاصر را پيدا كردم؛ از بابت اين نعمت خدا را شاكرم

يك جلسه درباره پلوراليسم ديني با دانشجويان » بشر اسالم و حقوق«قضا ترم گذشته در دانشگاه تورنتو در درس 
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پس از كالس، او را ياد كردم؛ با خود . دادم درس مي را» هيك«گفتم و به اقتضاي مقام، آراي  سخن مي
ميلي بزنم و احوالي از او بپرسم كه فرداي همان روز هيك پس از عمري فعاليت فكري  انديشيدم كه به او اي مي

. سو به پرواز درآمد و پشت حوصله نورها دراز كشيد هاي متعدد به سوي بي و فلسفي و نگارش مقاالت و كتاب
   .روحش شاد

  چه زماني قصد بازگشت به ايران را داريد؟ 
فلسفه اخالق «دانشگاه تورنتو مشغول تحقيق و تدريس در باب » مطالعات تاريخي«اكنون در دپارتمان 

هاي  گردم و فعاليت هستم؛ هر زمان اين دوره پژوهشي و تحقيقي تمام شود، به اميد خدا به ايران باز مي» تطبيقي
 . گيرم ر تهران مجددا از سر ميعلمي و فرهنگي خود را د

 


