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  نعمت محرومیت 
  

                                                                                                      یدکتر حسن محدث زمیدوست عز
 "فانیحر تیمعلّم کوچک و عصبان یشناختشم جامعه"شما تحت عنوان   ری. نوشته اخدیکه خوب باش دوارمیام

)http://iqna.ir/fa/news/3699325/%D8...D9%86( تانی) را  در کانال تلگرام@HasanMohaddesi ،("ریز 
 نکهیرا تجربه کردم. خرسند شدم از ا  حزناز وجد و  يازهیو آم ياخواندم؛ با خواندن آن حس دوگانه "سقف آسمان

برخوردار  »تیمحروم نعمت«بزرگ از  یعتیشر ریبه تعب نم،یقلم سرزمنِ متتبع، خوشفکر و خوششناسااز جامعه یکی نمیبیم
 تواند،یم رونیو جسارت و صراحت است؛ از ا تیبخش حرکه قوام یکرده؛ نخواستن اریرا اخت» نداشتن و نخواستن«است و 

 يهار دههد يو سخنان و هادهیرا نقد کند و ا» ما لسوفیف«و  »ینورچشم لسوفیف« ،ياو بدون مالحظه و واهمه سبکباالنه
 داندیرا م هشیکه قدر و منزلت اند يقرار دهد. پژوهشگر گرانید يرا متذکر شود و در منظر و مرئا یشصت و هفتاد شمس

مارده و  معاصر همت گ یرانیو دورانساز ا يمتفکران جد راثیم یبه بازخوان و شناسدیباز م گریکدیرا از  نیو غثّ و ثم
  منتشر کرده است. یو در خور تامل کوی، آثار ن"یپژوهیعتیشر " ةدر حوز

 یار متفنّننگروزنامه یۀمایب ۀوقت خود را مصروف پرداختنِ به نوشت شانیچرا ا نکهیتاسف خوردم از ا گر،ید يسو از
 نیا ةربارد شتریندارد. پ ینید شانیمانه با نواندخص ۀو  مواجه ینید یشینواند ۀبا  نحل يجز عداوت ورز يکرده که هنر

 نیا چنبه کج«  و  »دنیرنج ستیما کافر قتیدر طر«دو جستار   ینید یشیدر حق ّنحله نواند شانیهايمهریجماعت و ب
ه که حمله آوردن آموخت یکیبه ن ییو جواد طباطبا» ما لسوفیف« دش،ینگار، از اساتروزنامه نیام. ارا منتشر کرده» شتابان؟؟

د،بلکه او ندار يانهیو هز یاتیاز آنها ندارند، نه تنها مال یدل خوش چیقدرت ه یکه اهال یورانشهیقبا، اند کی شانیبر درو
 يبداهللا جوادو  ع يزدیمصباح   یچون محمدتق یشگانیپفلسفه نرو،ی. از ابخشدیو به کار و بارش رونق م کشدیرا بر م

مد و اح ،یاحمد جنت ،يزدیچون محمد  یهانیتر به فقو از گل نازك گذاردیخسروپناه را فرو  م نیو عبدالحس یآمل
 ینید شانیاندنو دهد؛یمتقدم و  متاخر از دست نم ینید  شانیتاختن به نواند يرا برا یدر مقابل، فرصت د؛یگوینم یخاتم

از خبط   يارع یحکومت ۀفلسف یو اهال هانیکه سخنان فق یی؛ تو گواندوطن کرده ياند و  جالکه عموما مغضوب يمتاخر
  ». گرد ندیاش ننش ییایبر دامن کبر«و خطاست و 

 یانکه قرائت  انس داندیدارد و همچنان وجدان خود را نفروخته، م ییآشنا دیجد یکه  با علوم انسان یهر انسان منصف
گشوده است  تهیبه مدرن انه،یادگرایو بن انهیگراسنت يهاتیبا روا اسیدر ق ،ینیمتاخر از سنت د ینید شانینواند یِو اخالق

ر است و است، بر سر مه دیفلسفه جد يبشر که از دستاوردها نیادیو پاسداشت حقوق بن کیو  با ساز و کار دموکرات
امر و   نی اانگاشتن و به محاق راندنِ دهی. نادکندیم تریو انسان رتریتر و دلپذسهل ،یرا در روزگار پر تالطم کنون یزندگ
 يبو  چیدارد و از آن ه یپررنگ یِمعرفت ریغ يهاهیسو داَند،یجد یکه خصمِ علوم انسان یمدارا کردن با کسان ابلدر مق
                                                                                                   .                                                                                                                            رسدیبه مشام نم  یصدق

 یاسیو س یفتمعر ریغ يهازهینگاران و  انگروزنامه نیا یو فرهنگ یقلت بضاعت ِفلسفبرادر بزرگوارم، عموم اهل فنّ با 
را دنبال  شیخو يِو نوشتار يفکر يشما و من، کارها امثالآشنا هستند. بهتر آن است که  یکیآنها به ن  يرسوا يِکار
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 مینحضرات نک نیآلود اخصمانه و عتاب  خِیو س شیخود را صرف ن يو  اوقات گرانبها میو به ادامه دادن ادامه ده  میکن
که :                                                                                                                          م،یجماعت  را به حال خود وا گذار نیو  ا میننه یو  بدانها وقع

  ارجمند                                                                                                                       يکن ا شیتو کار خو نیه 
  کنند                                                                                      یخود بر م شیر شانیازود، ک 
  سروش دباغ،  
  1396و، اسفند ورنتت
  


