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سکوت عبادتمردي در   

 

۱۳۹۰ هام نمهب ،مود لاس  ،۱۹ هرامش  ،همانرهم هلجم رد هدش راك  

در نقاب  يرو ينود سالگ امبردار و بلند آوازه معاصر درن نيلسوف ديک، فيجان ه خبر کوتاه بود و عبرت آموز؛
با نام  انيکه يق نشريبودم که از طر يداروساز يهنوز دانشجو. ن جهان را ترک کرديشه ايهم يد و برايخاک کش

" چون  يبرگردانده شده بود، در مطالعه گرفتم؛ آثار يفارس به از او را که  يين آشنا شدم و کتابهايلسوف دين فيا
ل  در رشته فلسفه يادامه تحص يبرا يل دهه هشتاد شمسيپس از آنکه در اوا.   "بعد پنجم" و " نيبر فلسفه د يدرآمد

ک را ين بار هياول. کرد يم يک در آنجا زندگيهدم که يگز يسکن يهرار بودم که در شيلستان شدم، بختعازم انگ
پس  .شرکت کردم  " ينيد ييکثرت گرا" نار ياو در سم يدم و در سخنرانينگام ديرميدر دانشگاه ب ۱۳۸۲در تابستان 

 م ،يخورد ينگام  با هم نهار ميرميب هت دانشگااز اوقا ي؛ برخشتر شد و رشته مودت مستحکميمان بيدارهاياز آن د
ن يدم؛ ايرس يشان ميو خدمت ام يکرد يم مينگام قرار تنظيرميش در شمال بيز در منزل با صفاياز اوقات ن يبرخ

 يو عرفان يفلسف هحثابمشد و عموما به گفتگو و  يانجام م  ير اکرميد اميسزم يدوست عز عموما به اتفاق  دارهايد
 ييشمول گرا/ ٣ينيد يي،کثرت گرا٢ينيد ييناواقع گرا/ ١ينيد يي، واقع گراينيچون تجربه د يمقوالت. گذشت يم
 يل انسانيستانسياگز يتجربه ها ،يهست يساحت قدس عرفا، يخدا/ فالسفه  ي،  خدا٥ينيد ييانحصار گرا/ ٤ينيد
ت، يوپيکدگر، يهان،ياشتتگنيکانت، و وم،يچون  ه يلسوفان  وعارفانيف يو آموزه ها ، مرگ ير غم و شادينظ
 يمن فراوان بهره م شد و يل به بحث گذاشته ميبه تفص....  ، اکهارتيابن عرب ،يپس، مولويليف آلستون،  نگا،يپلنت

/ ک نومن ياز تفک انه، يانه و انحصارگرايو نقد مواضع شمول گرا انه خوديک در دفاع از موضع کثرت گرايه.  بردم
ت يان مشترک است، غايرا که در همه اد يقت محوريه حقب يعبور از خود محورگرفت و يمدد م يفنومن  کانت

 يخداوند و ساحت قدس عرفا  درباره يها افتهياز ، خود انهين موضع واقع گراييتب يبرا دانست و  يان مياد يقصوا
ر يان گوناگون نظيروان اديدفاع کرد و پ ينيد يياز کثرت گرا  يالدياو در دهه هفتاد م .کرد ياستفاده م يهست
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دارد و يبرم ر دهه نود را د يک قدم بعديه. انگاشترستگار  و يمهتد يت را  به نحو اکثريهوديت ،  يحياسالم، مس
  يو عرفان اسالم يان شرقياد يآموزه ها ش چشم داشتن ي، با پ٦"نياز د يريتفس"   خود ر گذاريدر کتاب مهم و تأث

ک، يه يبنا بر رأ. آورد يان ميسخن به م  ياشاره به ساحت  قدس يبرا  ٧"قت فوق مقولهيحق" از مفهوم  ،يحيو مس
 ريغ  يو خدا ٨انسانوار يچون خدا ييد از دو گانه هاي، بايک و امر متعاليزياز متاق يداشتن درک منقح يبرا

نه انسانوار است و نه   سراغ گرفت  که يقتيا و حقپا نهاد و از خد  ١٠ن دوگانه هايا  يبه  وراو  عبور کرد  ٩انسانوار
 به پسِ د همه صور را  فرو نهاد ويساده است، با رنگ و يب ن ويتع يصورت و ب يشکل و ب ير انسانوار؛ بلکه بيغ

  :گفت يهمانکه مولو. پشت آنها نظر کرد
  تو بنهاده است  شين است و نه آن او ساده است                         نقش تو در پياو نه ا

 يچنانکه نقل م. پرداخت يپس  ميليت و فيوپيچون ک يلسوفانيانه فيک به نقد  مواضع  ناواقع گراين منظر هياز هم
 يرا خوانده بود و گفتگوها "تهيعرفان پس از مدرن" و  "مانيا يايدر" ر يداشت و آثار او نظ يت دوستيوپيکرد، با ک

  ير چندانيت تأثيوپيمانده بود و از ک يش  باقيتا  بر سر مواضع خويبا او داشت؛ هر چند نها يدرازآهنگ يفلسف
انه  همچنان اصرار دارد يواقع گراخاذ موضع نات با اتيوپيداند چرا ک يگفت که نم يم ن حاليدر ع ؛رفته بودينپذ

 پس ازيليرائت ف، قن يعالوه بر ا. کرديعدم صداقت در مواضع او استشمام م يو بو نگارديب يحيخود را مس
د و با آن بر سر مهر يپسند يرا  نم ييضدواقع گرا/ ييبر خطا  و کاذب بودن دوگانه واقع گرا يمبنن متأخريتگنشتايو

  .  نبود
 هحکمت و فلسف  يوهشپژ همؤسس، يدر پژوهشگاه علوم انسان يد چند سخنرانرايا يبرا  ۱۳۸۳در اسفند  ک يه

دم، در يپس از بازگشت از چند و چون سفر پرس. سفر کرد رانياز شهر قم به ا يداريان و دياد يران،  مرکز گفتگويا
 بود؛ يراض يرانيان ايد و دانشجويتدار و بحث و گفتگو با اسايران گذشته بود و ديدر امجموع از آنچه در اقامتش 

ک ساعت سخن گفته بود و يب به يقر ياو در جلسه سخنران يمعرف يکه در ابتدا يانان تهرانزبياز م يکيتنها از رفتار 
آن بر  ۱۳۸۴در تابستان  .کرد يم ياو پرداخته بود، ابراز تعجب و شگفت يده هايک به نقد ايه يراد سخنرانيش از ايب

. ميک منتشر کنيهدرباره  آراء و نظرات  يژه نامه اي، ومدرسهم تا به کمک دوستان و دست اندرکاران فصلنامه يشد
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ان يم يخوب ين، گفتگويم؛ عالوه بر اينگام انجام داديمريک در بيبا ه يمفصل ، مصاحبه ير اکرمينرو، به اتفاق امياز ا
ترجمه ان يکل، جالل تومزياتقاق دوست عزبه  ک و سروش رايه يگفتگو. انجام شدک يو هم سروش يعبدالکر

درباره فلسفه  و ترجمه شده يفيگر مقاالت خوب تأليک و ديما با ه به همراه ترجمه مصاحبه ن گفتگوي؛ اميکرد
انجام شده  ين کارهاين مجموعه از بهتريکه ا خرسندم منتشر شد؛ مدرسهفصلنامه  در ۱۳۸۴در زمستان ک ين هيد

  . است يک به زبان فارسيدرباره ه
 ي، قرارشدم يانگلستان معازم  يناريشرکت در سم يز، هر گاه برايران نيال و بازگشتن به يپس از اتمام تحص

" انم درباره  ياز دانشجو يکيکه  ياميا .بردم يو از مصاحبت با او حظ وافر م رفتم يم کيم و  نزد هيکرد يم ميتنظ
دم يان  دين بهانه ، چند بار با او گفتگو کردم و به عينوشت، به ا يان نامه ميپا"  ک و پوپرين درآراء هيرابطه علم و د

ن و يسخن گفتن درباره  حدود و ثغور د يکوشد  برا يبر سرمهر است و م يت انتقاديزان با  روش عقالنيکه تا چه م
  ن يا.  ملتزم باشد يعقالن ين بازي،  به قواعد ا علم

ن عمل يا يوسلوک  يت معنويار درباره اهميبس کيه م؛يکرد ياد گفتگو ميز  ١١"سکوتعبادت "اواخر درباره 
شود  يحاضر م يکشنبه در جمعي يداد که روزها يح ميتوض شمرد و  يآثار و برکات آنرا برم گفت و يسخن م

افته يک ساعت هر کس تأمالت و يکنند و پس از  يم يسکوت دست جمع گريکديبا و نندينش يم يزيکه دور م
از  يمتعارفشاذ و نا يث باور نداشت و درک و تلقيبه تثل گرينکه  ديبا ا . گذارد يان ميگران  در ميخود را با د يها

فه يو متعلق به طاانگاشت  يم يسحيداشت، اما بسان اکهارت، همچنان خود را م يحيدر سنت مس يامر متعال
چگاه يکرد که ه يسه ميمسلمان مقا يث خود را با عرفاين حياز ا. تنديه و اقليکه در حاشآورد  يبحساب م يانيحيمس

                           .کردند يم يده بودند و زندگيخز يشه به گوشه ايهم دست باال را نداشنتد و ياسالم در تمدن
خود کنار  ييکهولت و تنهاو  يريافتم  که با پيگشاده رو و اهل گفتگو  يک را انساني، هيان متمادين ساليدر ا
نوشت و کتاب منتشر  يمقاله م و داد يش ادامه ميخو يبا نشاط به کار فکر ن حاليدر ع رفته بود وينرا پذآ و آمده 

 کرد و يم يزندگ ييتنهاکه با او آشنا شدم به ياز زمان ش از دست داده بود ؛يد را سالها پهمسر خو. کرد يم
ش در يخو يان آمد، از تأمالت فلسفيده مرگ به ميکبار که  سخن از پدي . زدند يبه او سر مآخر هفته ها فرزندانش 

دن يخاک کشدر نقاب  يرو و يل شدن اوصاف جسمانيزا کردن و يبا قالب ته گفت کهن باب پرده برگرفت و يا
کرد که   يد مين حال تأکي؛ در ع»ستيان کبوتر نيمرگ پا« دهد و يات خود ادامه مينحاء به حاز ا ين به نحو، انسا

                                                             
11 Silence worship 



٤ 
 

به  قت نهفته در آنرايد و حقيفهم نيو نماد يد به نحو استعاريرخداد و جهان پس از مرگ را بان يان از اير اديتصو
  .»مانه است رديگندمش بستان که پ« د، که يگوش جان شن

گر چه يبه من گفت بار د ي،  هنگام خداحافظميکرد يگر گفتگو ميکديش رفته بودم و با که به منزل ۱۳۹۰ر بها
دارتان يگردم و به ديگر برميش دارم و حدودا دو ماه ديدر پ يگفتم سفر در پاسخ . دار او خواهم رفتيبه د يزمان

از . گر زنده نباشميد آن موقع من ديت شابه لب داشت، گف يکه لبخنديدرنگ کرد و در حال يم؛ لحظه ايآ يم
ش مرگ خود يشد و کم و بياند ين مسئله مياوشن بود که به شه فرو رفتم؛ ريتکان خوردم و در اند سخت  سخن او

مرگ « ، که ست و با آن کنار آمده استينو نگران دن آن هراسناک ين حال از در رسيند و در عيب يک  ميرا نزد
 يصدا م ير که از پشت چپر هايسخن زنده تقد يم به رويدر نبند«  و» من دارديشه نشيخوش اند يدر آب و هوا

در منزل پدر به اتفاق  يک را مالقات کردم؛ بار آخر در مرداد ماه سال جاريز هيگر نيپس از آن، دوبار د. » ميشنو
  .ميبا هم  گفتگو کرد م  ويدار کرديک  با او ديه

 ياسالم ييو کثرت گرا ينيد ييکنم؛ هفته گذشته درباره کثرت گرا يس ميتدر" اسالم و حقوق بشر" ن ترم يا 
ک را يسخن چند بار نام ه يگفتم، به اقتضا يان سخن ميبا دانشجو يمسلمان و غرب يلسوفان و عرفاياز منظر ف
به   يليميدم  که ايشيک  افتادم  و با خود  انديد هايپس از اتمام کالس به  . او را به بحث گذاشتم يده هايآوردم و ا

 ييمن  بدل به تمنا ين خواست و آرزويدم و ايش خبر درگذشت او را شنياز او بپرسم که فردا ياو بزنم و احوال
  .  »نديوضوح کبوتران بنش ينشد که روبرو يول« : شد يو ابد محال

ق ينکه  توفياز ا و خدا را شاکرم خرسندمنگرم،  يپشت م اکنون که به پسِ از بخت شکر دارم و از روزگار هم؛ 
و از  ن سال داشتم يچند   يصر را براه معان برجستيلسوفان دياز ف يکيو نشست و برخاست با  يو همصحبت ييآشنا

/ ديپشت حوصله نورها دراز کش«  و» کران شديب يايدر يدچار آب« و وستيا پيک  به دريجان ه  .مار آموختيبس  او
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