
 

 

 ُش آًکَ کؾتَ ًؾذ اص لجیلَ هب ًیغت

 عشّػ دثبؽ

 

 

 اس چَ دس ًظش یبس خبکغبس ؽذم                                     سلیت ًیض چٌیي هستشم ًخْاُذ هبًذهي 

 کغی همین زشین زشم  ًخْاُذ هبًذ                              چْ پشدٍ داس ثَ ؽوؾیش هی صًذ ُوَ سا    

 

 

ػجذالسغیي ثَ اهضبی سیبعت هإعغَ، اص هإعغَ پژُّؾی زکوت ّ فلغفَ ایشاى سا  زکن اخشاج خْد چٌذ ُفتَ پیؼ

َ رکش آى ثذعت هي سعیذٍ؛ ػلت اخشاج غیجت غیش هْخ دس زکن صبدس ؽذٍ کَ ًغخَ الکتشًّیکخغشّپٌبٍ دسیبفت کشدم. 

، اعتبد فلغفَ ّ ػشفبى اػْاًی الهشضبغ فلغفَ ؽشّع ثَ کبس کشدم کَهي صهبًی دس هإعغَ پژُّؾی زکوت ّ  ؽذٍ اعت.

زضْس داؽتن   سیبعت آًدب سا ثَ ػِذٍ داؽت. لشیت پٌح عبل دس هإعغَ ،هثبل صدًی یثب عؼَ صذس اعالهی ّ فلغفَ غشة،

کبس کشدم؛ ّ اػضبء ُیئت ػلوی  ّ دیگش ُوکبساى ؽِیي اػْاًی  ّلت هإعغَ، عشکبسخبًن ژُّؾی  پ ّ ثب ایؾبى ّ هؼبّى

ثْد؛ ثشای هي  ای ػذیذٍ فلغفی  بت ػلوی ّکَ هتضوي آثبس ّ ثشک ّ ػلویفشٌُگی ُوکبسی خْة ّ صویوبًَ دس فضبیی 

.خبطشٍ آى دّساى خْػ ُویؾَ ثب هي خْاُذ ثْد
1
دس فضبی  فلغفی ّ  ًْؽتي ّ ّافشی کَ ثَ تؼلین ّ تؼلن ثَ سغن ؽْق 

ثَ زذّد دّ عبل پیؼ،  ّ داسم؛ ّ فلغفَ پژُّبى ػضیض ایشاًی داؽتَداًؾدْیبى فِین  ثب ّ هجبزثَ هصبزجت فشٌُگی ایشاى ّ

لکشین عشّػ، ثب ػجذا فشصًذی -ثَ ػلت  پیًْذ پذسی ، تٌِب88ت خوِْسی عبل ی پظ اص اًتخبثبت سیبععجت فؾبسُبی عیبع

 ؛هي غیجت کشدٍ ام، اهب ًَ غیجت غیش هْخَ ؽذم ّ دس ایي عْی دًیب عکٌی گضیذم.دیبس ّ کبؽبًَ هدجْس ثَ تشک تلخکبهبًَ 

هؾغْل ؽذٍ  ثب تْخَ ثَ ایٌکَ پظ اص خشّج  اص کؾْس ثَ تذسیظ ّ تسمیك دس داًؾگبٍ تْسًتْ - یذ هشخصیدسخْاعت توذ

، ثَ صْست کتجی ّ زضْسی اص ّصاست ػلْماص خبًت خْدم ّ ّکیلن هي  اعتخذاهیّ تؼییي ّضؼیت اداسی ّ  -ثْدم

سفت، ثش خٌبة خغشّپٌبٍ اگش آًچَ ثش هي  ثؼیذ هی داًن .ساٍ ثَ خبیی ًجشد الجتَ پیگیشی ؽذ ّچٌذ ثبس  ّسیتسمیمبت ّ فٌب

ّ ًیشُّبی اهٌیتی ثَ اّ هی گفتٌذ هی چؾیذ اهٌی ُب سا ًبتِذیذ ُب ّ  دلِشٍ ُب، ى ثی پٌبُی ُب،آلذسی اص ایؾبى  سفتَ ثْد ّ

، صّدتش اص هي هسل «ػْاهل اعشائیلی تشا ُن هثل خْاُش صادٍ هیش زغیي هْعْی تشّس هی کٌٌذ» ّ  «آهبدٍ ؽِبدت ثبػ»

 ػجذالکشین عشّػ ّم اخشاج بزکاًیض  اص هي  هي دس ایي هیبى تٌِب ًجْدم؛ پیؼالجتَ وی کشد. ًب کبؽبًَ خْد سا سُکبس ّ 

زکن هسغي  ؛ صبدس ؽذٍ دس دّ عبل اخیش پژُّؾی زکوت ّ فلغفَ ایشاى هإعغَ ، دیگش اػضبء ُیئت ػلویهسغي کذیْس

عشّػ تصشیر ؽذٍ   ػجذالکشین . دس زکناعت ؽذٍ اهضبء خغشّپٌبًٍین عبلَ یک ّ صذاست  دس دّساى ًظیش هي ُن  کذیْس

سئیظ ّلت هِذی گلؾٌی ) پیؼ اص ًیض  اعت ٍاص دالیل اخشاج  اّ ثْد ًجْت ّاّ دسثبسٍ ّزی  «استذاد آهیض» کَ عخٌبى

، تسمیمبت ّ اص ّصات ػلْم ن اخشاج عشّػزک، پیؼ اص آًکَ ػضلؼ کٌٌذ ّ ثختؼ ّاژگْى گشدد ،  ػلْم اًغبًی پژُّؾگبٍ
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-رساله منطقی» آخرین کار پژوهشی من در ایام اقامتم در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ترجمه و شرح کتاب فلسفی کالسیک   

انگلیسی قرن بیستم بود. بیست و دو ماه  پیش کار نهایی شده را تحویل مسئوالن  -، نوشته لودویگ ویتگنشتاین، فیلسوف مشهور اتریشی«فلسفی
میدوارم این اثر در آینده نزدیک منتشر شود و در اختیار اهالی فلسفه قرار گیرد.مؤسسه دادم. ا  



ّصاست  دّساى دسایي زکن دس دّساى ّصاست هصطفی هؼیي ًمض ؽذ ّاکٌْى دّثبسٍ  توبم گشفت، اُتوبم   بثسا  ّسیفٌب

.(اثشام گشدیذٍ اعتکبهشاى داًؾدْ 
2
ثَ هغئْلیي  ّی کذیْس آهذٍ کَ اًتؾبس همبالت تُْیي آهیضهسغي دس زکن  ُوچٌیي  

 ّ ًْاًذیؾی هذسعَ کَ  ثَ  عَ ًفش سا  ت اعت کَ خجش اخشاج ایيخبل آّسدٍ اعت. شاج اّ سا فشاُنبة اخاعج ،کؾْس

ثَ تْاتش اػالم کشدٍ  خْاى آًالیي ّ خِبى ًیْص زکْهتی   عبیتِبیاص یک عبل ّ ًین پیؼ ، ْثٌذسّؽٌفکشی دیٌی هتؼلك ّ هٌغ

   اًذ!

ؼفش عجسبًی سا هسوذ تمی هصجبذ یضدی ّخ یکَ ؽبگشدخغشّپٌبٍ سا ػجذالسغیي  ّصیشػلْم، کبهشاى داًؾدْ،ٌُگبهی کَ  

سّؽي ثْد کَ  کؾتیجبى سا  ،کشدهٌصْة  پژُّؾی زکوت ّ فلغفَ ایشاى ثَ سیبعت هْعغَ ،دس کبسًبهَ خْد داسدُن 

هإعغَ اهبم کَ ؽِشت ثیي الوللی داسد، تست صػبهت ّ ُذایت  ٌبم فلغفیخْؽی ایي هإعغَ عیبعتی دگش آهذٍ ّ ثٌبعت 

تمل ػزس کغبًی کَ ثَ لسبظ فکشی هغ خْاعتي   ،دس ایي هیبى تجذیل ؽْد.دس تِشاى  د ّ ثَ ؽبخَ ای اص آى لشاس گیش خویٌی لن 

، کوب ایٌکَ  اکٌْى اعتدس اّلْیت لشاس گشفتَ  یاداس ُبی غتٌذ، ثب هغتوغکیزضشات هْافك ًهی اًذیؾٌذ ّ ثب هؾی ّ هشام 

؛ هی تْاى تصْس کشد کَ  کبس کشدى دس چٌیي فضبیی چٌگی ثَ دل  ًوی صًذ ًیض ثشخی اص اعبتیذ هغتمل  هإعغَ تست فؾبسًذ

خبّیذاى » عطر ػلوی  عغَ ّ تٌضل ّسّد هذازبى دس کبدس اداسی ّ زشاعت ایي هإ هتأعفبًَ،ّ سغجتی سا ثش ًوی اًگیضد. 

 هإعغَ دسػالئن افْل اصثش آى گْاُی هی دُذ،  اخیش ایي ًؾشیَ کَ ثشسعی ؽوبسٍ فصلٌبهَ تخصصی هإعغَ()  «خشد

 .تاع دّساى اخیش

ثِضادیبى لشثبى  ًظیش عیذ ػلیشضب ثِؾتی ّ  داًؾگبُی دیگشی پظ اص اًتخبثبت سیبعت خوِْسی اخیش، ُوکبساى ّ دّعتبى

دس داًؾگبٍ تشثیت هذسط اخشاج ؽذًذ؛ اص هسل خذهت خْد  زغیي هْعْی ثْدًذ،دس زلمَ یبساى ّ هؾبّساى هیشکَ ًژاد ًیض 

اص صیبدی داًؾدْیبى  . ػالٍّ ثش ایي،اخشاج ؽذًذ هسوذ هسوذی گشگبًی ّ هسوذ ؽشیف اص داًؾگبٍ ػالهَ طجبطجبیی ُوچٌیي 

ثشخی  ، یب ثَ صًذاى افکٌذٍ ؽذٍ اًذّ  ؽذٍ ّ تؼلیكاص داًؾگبٍ اخشاج ّ هدیذ دسی  هدیذ تْکلی، هِذیَ گلشّ، ضیبء ًجْیلجیل 

  غصَ خبهؼَ داًؾگبُی هب دس عبلیبىلصَ پش. ؽشذ تْ خْد زذیث هفصل ثخْاى اص ایي هدولًیض هوٌْع التسصیل ؽذٍ اًذ؛ 

 اخیش، هدبل دیگشی هی طلجذ:

 ؽشذ ایي ُدشاى ّ ایي خْى خگش                                                ایي صهبى ثگزاس تب ّلت دگش

  

ػلی اکجش عیبعی، سئیظ اعجك داًؾگبٍ تِشاى، دس  .دس ثش پبؽٌَ دیگشی هی چشخیذ ایي هولکت، سّصگبسی دسآهْصػ ػبلی  

ؽوغی،  03دس دَُ  دٍ اعتبد  دیگش داًؾگبٍ تِشاى هِذی ثبصسگبى ّ  یذ هللا عسبثی ّ اخشاج  اعبتیذی چْى  ثشاثش فؾبس ثشای 

اگش دعتن »گفت: ثْد،  اخشاج ایي اعبتیذ ًخغت ّصیش کَ زبهل پیبم ؽبٍ دسثبسٍ ی  همبّهت کشد ّ دس ثشاثش اصشاس عپِجذ صاُذ

سیبعت داًؾگبٍ  عوت  ًِبیتب عیبعی ثب ایي همبّهت خْیؼ، «. ًخْاُن کشد اخشاج ایي اعتبداى هْافمت سا لطغ کٌٌذ، ثب اثالؽ

. ّ ًبم ًیکی اص خْیؼ ثشخبی گزاؽت آؽکبس کشد وشدی ّ ؽدبػت  خْیؼ سازشیت ّ خْاً تِشاى سا اص دعت داد، اهب 

 . ..اعجبة تأعف اعت کَ اص کدب ثَ کدب سعیذٍ این

زکن اخشاج  ُوکبساى ظفشهٌذاًَ َ ک صذسالذیي ؽشیؼتیّ  داًؾدّْ فشُبد  خغشّپٌبٍي یػجذالسغًوی داًن سؤعبیی چْى 

ثب ّخذاى خْد چگًَْ کٌبس هی آیٌذ. اگش فشدای سّصگبس، دس دل عکْت ؽت ّ دس خلْت  خْد سا اهضبء هی کٌٌذ،

ّ ػزس ُوکبساى  کشدیذاهضبء چٌیي ازکبهی سا چشا آى ایبهی کَ عوت داؽتیذ ّ سئیظ ثْدیذ،  اص ایؾبى ثپشعٌذفشصًذاًؾبى 

ػلی سزین پْساصغذی ّ زغي  پٌبُیبى ّػلیشضب چْى کغبًی  الجتَ دس سّصگبسی کَ  ، چَ پبعخی هی دٌُذ؟خْد سا خْاعتیذ

کٌٌذ ّ  ى سا طشدػبلوبچَ خبی تؼدت کَ ؛ یٌٌذ ّ ثش صذس هی ًؾیٌٌذلذس هی ثدس ػشصَ ػلن ّ فشٌُگ صبدلی سؽبد اکجش 

 ثَ زبؽیَ ثشاًٌذ:
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 معوقه چند ساله ی حقوق  ریاست وقت پژوهشگاه علوم انسانی،  مصوب شد مهدی گلشنی،بر وزارت علوم  مصطفی معین  ریاست در زمان  

همچنان  گاه علوم انسانییچید و پژوهشی از این حکم سرپاما و کند. او از  سروش  دریغ شده بود، پرداخت را که  توسط عبدالکریم سروش
 بدهکار وی است.



 

 عشّس ؽذعتٌذ ّ ص ثین                                        ػبلالى عشُب کؾیذٍ دس گلینخبُالى 

 ُیي سّاى کي ای اهبم الوتمیي                                          ایي خیبل اًذیؾگبى سا تب یمیي

 

 یمیي داسین دس ػیي زبل  اعت؛کَ سّصی همذس ّ ثب دل خًْیي لت خٌذاى آّسدٍ این  آثشّی فمش ّ لٌبػت ًوی ثشین  هبالجتَ  

وبًذ ّ  چٌیي چٌبى ً ّ سّعیبُی ثَ صغبل خْاُذ هبًذ. عپشی هی ؽْد ْاى عْصصهغتبى اعتخ، ًَ چٌذاى دّسدس آیٌذٍ ی  کَ 

ثَ آؽیبًَ خْیؼ  داًؾگبُیبىّ ء زك، دفتش ایبم ّسق خْاُذ خْسد ثَ ػٌبیت اّلیب داًؾگبٍ خبًَ هبعت. ؛ًیض ُن ًخْاُذ هبًذ

 گؾت.  ثبص خْاٌُذ

آخشاالهش، گل کْصٍ گشاى خْاُین ؽذ ّ اص ایي دیبس خبکی سخت ثَ  ،، چَ سئیظ ّ عْاسٍ ثبؽین، چَ هشئْط ّ پیبدٍُوَ هب

بی ص هب ثش خچیضی ا ّ ثذ،خض ًبم ًیک ثَ یمیي،  زمیمت ایي ػبلن اعت. یي زمیمی تش کَ صّال ّ فٌب ثبلی خْاُین کؾیذ؛ عشای

خْد ، سًح خْیؼ ثشای تسمك آسهبًِبی پبک ّ ّاالی اخاللی ّ دیٌیخولگی اًغبًِبی آصادٍ ای کَ رکشؽبى سفت،  ًوی هبًذ.

کَ  ًذ. فشدا سّصیٍ اّ ًبم ًیکی ثشای خْد سلن صد دس ایي هغیش ًبهالیوبت ثغیبسی ثَ خبى خشیذٍ ّ سازت یبساى سا طلجیذٍ،

اى ًْؽتَ ؽْد، ًوی داًن تبسیخ چَ لضبّتی دس زك کغبًی چْى خغشّپٌبٍ ّ ایي دّس داًؾگبٍ ُب ّ آهْصػ ػبلی   لصَ

 ّ چگًَْ اص ایؾبى یبد خْاُذ کشد: خْاُذ کشد ّ ؽشیؼتی داًؾدْ

 

 ْاة                         ّص ایي دّ دسگزسی کل هي ػلیِب فبىدّ چیض زبصل ػوشاعت ًبم ًیک ّ ث


