
  
  
  

  ن رواق زبرجديبرا
  

  .۱۳۹۰مردادماه  ۲۲، شنبه۷، دوره جديد، شماره ۸۴نامه شهروند، سال چهارم، شماره پياپي كارشده در هفته
  

ران به يحکمت و فلسفه ا يران بازگشتم و در موسسه پژوهشيبه ا رشته فلسفهدر  ليپس از اتمام تحص ١٣٨٥ن ماه سال يفرورد
ر يشان شاگرد دکتر سيدانستم که ا يم .مشغول به کار شدم يئت علميدر کسوت عضو ه ياستاد محترم دکتر غالمرضا اعواناست ير

 اما ؛ستيد بر سر مهر نيجد يليوفان تحللسيف يده هايانه دارد و چندان با ايسنت گرا يدر گرو آموزه ها ين نصر بوده  و دليحس
شان موج يکه در ا يقيعم يدوستفلسفه  و يباور داشتن به کار جمع ،يزياست گريس ،دانش گسترده ،و هاضمه فراخ وسعت مشرب

 يفلسف ين حفظ باورهايدر ح يدکتر اعوان. کرد يم نديو خوشار يدلپذار يبسرا  يو معتبر فلسفبا آن موسسه پرآوازه  يزد، همکار يم
بر  يمبتن صرفا که شانيا شه نه بر اساس معتقداتيفلسفه واند يگر اهاليدرباره د ش، قضاوتيفلسف  فلآنها در محا حيصر خود و اعالن

ده ها و باورها يکه نه با ا  متساهل و گشاده رو يانسان .بود يو فلسف يعلم و بار کار يريگيبودنشان در پژوهش و تتبع  و پ يزان جديم
بر سر مهر  يکسان يانا با باورهايکه احيکرد و در حال يمدارا م گوناگونق يبا سال گوشت و پوست و خون دارِ يکه با خود انسانها

و  يداخل ينارهايحجم سم. رساند يکه در توان او بود آنها را مدد مييتا جا شناخت و يت ميشان را به رسميا و حقوق اما وجود, نبود
شان يت ايريزمان مد يدر موسسه طو ترجمه شده  يحيو تصح يفيده تاليبه چاپ رس يبرگزار شده و مقاالت و کتاب ها ين الملليب

فلسفه  و ياسالم و کالم فلسفه انيم يتفاوت ن راستايدر ا .است يژرف و جامع االطراف او به مقوله پژوهش فلسف نشان دهنده نگرش
و  يو خواستن ن حوزه ها مبارک بوديدر ا يقيان  نبود؛ هر پژوهش و تحقيدر م ديو منطق جد يليک و فلسفه تحليکالس غرب

 .يبرگرفتن

 :گذاشت يجا رب  يراث ماندگارياز خود مداشت و  يابيکارنامه کام يدکتر اعوان

  كه جز نكويي اهل كرم خواهد ماند     ر اند به ز بر اين رواق زبر جد نوشته

  

در  آنرا ييحکمت و فلسفه که گو يپژوهش موسسه يو فرهنگ يعلم جهت تحقق اهدافدر مانه ، خالصانه و با تمام توان ياو کر

در چشم    اق ره سپرد ويم که موسسه همچنان بر همان نهج و سيآرزو کن .کرد يکار م آورد، يش به حساب ميان خوعداد فرزند

 .ار را به ارمغان آوردين ديا يو فلسف يفرهنگ ياعتال اهل نظر بدرخشد و


