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  اسباب تأسف استحقیقتاً 
  

خسروپناه  نیاالسالم عبدالحسجۀح یِرا در نقد آثار مسما به فلسف» قد کوتاهان نیدر سرزم«ماه سال گذشته، جستار اسفند
  نوشته آمده بود: نیاز ا یدر حوزه فلسفه غرب منتشر کردم. در بخش

  
ش، آثار یکه به گواه یاعتماد به نفس کاذب از کجا آمده و چگونه سربرآورده است. چطور کس نیا رتمیدرح(

منتشر  تیفیک نیبا ا يزند و آثاریعرصه قلم م نیرا ندارد، در ا يایبحث فلسف نیپرداختن به چن يمقدمات الزم برا
 یِو فلسف یاز فلسفه پژوهان داخل کشور، به فقر علم يریکث دانمیم کین دهد؟یقرار م گرانید يو در منظر و مرئا کندیم

 ينهادها یِبانیبه پشت يو مستظهر بودنِ و یاسیس تیاند و بدان اذعان دارند، اما به سبب موقعجناب خسروپناه واقف قیعم
ت ابراز آنرا در جلوت و أصرفاً به گفتن آنها در خلوت بسنده کرده و جر ،يو فناور قاتیخارج از وزارت علوم، تحق

ه حال ب ستیخون گر دیکه با دمیشیاندی، با خود م»شرق« يروزنامه علن ندارند. پس از خواندنِ مقاالت منتشر شده در
 یو قد کوتاهان انگیآنرا بر عهده دارند؛ کم ما تیریخسروپناه مد نیکه امثال عبدالحس يایدولت یِفلسف یمؤسسات پژوهش

ظلوم و م انیشجوو به دان کنندیم ینیدارند و نقش آفر تیکشور مدخل یآموزش عال یمرس يهايگذار استیکه در س
  ).کنندیم سیتدر» فلسفه«مرز و بوم، به اصطالح  نیپناه ایب

  
ش کل آموزش و پرور ریبه مد رانیحکمت و فلسفه ا پژوهشی وسسهسربرگ م ياست نامه خسروپناه رو يروز چند

 ختهیرا برانگ يریاعتراض کث یساز شده و به درستاز دزفول به قم خبر شیانتقال خواهر خو لیاستان قم، جهت انجام و تسه
 نیچن يسربرگ انجمن حکمت و فلسفه روزگار يروز ردکیفکر م یچه کس«باب نوشت:  نیدر ا یدهباش نیاست. حس

  »شد؟؟ یخسروپناه چگونه ط نینصر تا عبدالحس نیحس دیشود؟ فاصله س فیخوار و خف
  

و دفاع از  »يمندخیو تار تیروا ،ینید یشینواند« و »ن؟؟یذات د«من در مقاالت  اتیخسروپناه مدع شتر،یپ يچند
 شانیخ ادر پاس امیخوانده بود. همان ا »فیسخ« را »نید«و اعمال آن بر مفهوم  »یوجود شناخت سمِینالینوم« یِموضع فلسف

  نوشتم:
  
ندارم، اتخاذ موضع  یرفتم و در اموري که ورود چندانیم دهیدانستم و جریبودم، حد خود را م شانیاگر جاي ا من«

. روزگاري، ستین شانیزدن بر مسندي است که در قوارة ا هیاعتماد به نفسِ کاذب، محصول تک نیاز ا یکردم. بخشینم
را بر عهده  »رانیا ۀحکمت و فلسق یمؤسسه پژوهش«معتبر  رکزم استیر ینصر وغالمرضا اعوان نیحس دیچون س یبزرگان

مؤسسه  نی، پنج سال در ایدکتر اعوان استیداشتم در دوران ر قی(خوشبختانه توف دندیبخشیداشتند و امور را سامان م
 انیر سالد ،یمقدمات کردن و فراهم آوردنِ اسباب بزرگ دیکنم). اما، جناب خسرو پناه بدون تمه یو فرهنگ یخدمت علم

از  یه از برخچنانک( ۀحکمت و فلسف ۀمؤسس کويین یِفرهنگ ـ یبرهم زدن فضاي علم زده اند... هیمسند تک نیبر ا ریاخ
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 آموزش و انیمتعدد از قم و بر هم زدن توازنِ م دیجد یِعلم ئتی، آوردن اعضاي هام)دهیشن قیهمکاران سابق به تفار
کمت ح یِپژوهش ۀمؤسس«در  شانیا ۀازدستاوردهاي حضور چند سال ،یاسالم سفهپژوهش در دو حوزة فلسفه غرب و فل

پردازند و در اداري ب ـ ییامور مشعشعِ اجرا نیبه هم شتریوده است. به نظرم، بهتر است آقاي خسروپناه بب »رانیو فلسفه ا
  »که ورودي ندارند، دخالت نکنند و آنرا به اهلش بسپارند. یمقوالت

  
اقد بضاعت که نه تنها جناب خسروپناه ف افتمیدر انیلسفه، به عف و حکمت وسسهسربرگ م يبر رو ریانتشار نامه اخ با
 زنی معتبر هوسسآن م يادار ـ ییبردن ِامور اجرا شپی در بلکه است؛ وسسهم استیزدن بر مسند ر هیتک يبرا یمکف یِعلم

 تیو روحان تیپشت سنگر انقالب و وال شود؛یدل آزار او آشکار م ياست و هر وقت خبط و خطاها تیفاقد صالح
 در انبان ندارد و يگریراند؛ که سالح دیکند و به محاق میو منتقدانِ منصف و دلسوز خود را مرعوب مشود یپنهان م

  سف است:أاسباب ت قتاًیاست. حق یمشتش خال
  

  آن است که خون موج زند در دل لعل يجا
 ازارشــــــشکند ب یتغابن که خزف م نیز


