ﻣﻮاﻓﻘﺖﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻟﻔﺖﻫﺎ از ﺣﻀﻮر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در داﻧﺸﮕﺎه
ﺷﻤﺎره ﭘﺮﺳﺶ۳۱۷۸۲ :
ﺗﺎرﯾﺦ ارﺳﺎل ﭘﺮﺳﺶ۱۴۰۰/۷/۱۲ ۰۷:۲۵:۳۹ :

ﻣﺘﻦ ﭘﺮﺳﺶ

ً
ﺣﺘﻤﺎ در ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﻫﻔﺘﻪﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﻋﻼم ﺷﺪ داﻧﺸﮕﺎه آزاد آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﺑﺎ ﺳﻼم ﺑﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﺰﯾﺰ:
ً
ﺑﻌﺪا آن ﺣﮑﻢ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ وﻟﯽ ﻋﺪهای از اﺳﺎﺗﯿﺪ
ﺑﯿﮋن ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را اﺧﺮاج ﮐﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ

داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ آن اﺧﺮاج اﻋﺘﺮاض ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻨﺪه از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻗﺒﻞ در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ
ﻧﻈﺮات آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺑﻮدم ،ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺪاﻧﻢ ﻧﻈﺮﺗﺎن در ﻣﻮرد اﺧﺮاج اﯾﺸﺎن از داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻣﺘﻦ ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﺳﻤﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ :ﺳﻼم ﻋﻠﯿﮑﻢ :اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻋﺮض ﮐﻨﻢ ﺑﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺧﺮاج اﯾﺸﺎن از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺴﺘﻢ و
ﻧﻔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﭼﺎرهﺳﺎز اﺳﺖ و ﻧﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪم ﺑﻪ ﺟﺎی اﺧﺮاج ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﺎن اﯾﺸﺎن ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد زﯾﺮا ﻧﻪ
ِ

ارادت ﻣﻄﻠﻖ .و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ زاوﯾﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا در ﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﻮﺿﻮع اﺧﺮاج آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻔﺮ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﺧﺮاج را دﻋﻮت ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﻌﻨﯽ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ

ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﯿﺮی و آﻗﺎی دﮐﺘﺮ اﺣﻤﺪ راﻫﺪار .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻧﺼﺎف آن ﺑﻮد از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ اﺧﺮاج
اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻧﯿﺰ دﻋﻮت ﺷﻮد ﺗﺎ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ اﺧﺮاج را ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه
از آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ دارم ،اﺧﺮاجﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ دﻻﯾﻞ و ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ دﻋﻮت
ﺷﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ اﺧﺮاج آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در ﺧﻸ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد.
در اﯾﻦﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻓﺮدی دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺤﺜﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺣﺘﯽ اﯾﺸﺎن در
رﺣﻠﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺑﻨﺪه ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﻟﻄﻒ ﮐﺮدﻧﺪ .ﭘﺲ
اﻧﺘﻘﺎد ﺑﻨﺪه از اﯾﺸﺎن ﯾﮏ اﻣﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻔﺎوت در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ در آن ﻗﺮار

ً
ﺣﺘﻤﺎ
دارﯾﻢ ،ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﯿﻨﻪورزی و ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﺎﺷﻢ ﻧﻈﺎم ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻔﯽ اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

اﺻﻞ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺴﻂ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﻢ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و در
ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ،
ِ

اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  98ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و

ﺻﺮف ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﺠﺎب و ﻧﺎﺑﻮدی اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﺷﮑﺴﺖ
ﺧﻮردﯾﻢ - «.ﻓﻌﻼً ﺑﺤﺚ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺤﺚ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺖ-
ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻦ اﺳﺮاﺋﯿﻞ ،ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ِ
ْ
ﺧﻮد ﻣﺘﻀﺎد ،زﯾﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ :ﺣﮑﻮﻣﺖ دﯾﻨﯽ اﻣﺮی اﺳﺖ ﭘﺎرادوﮐﺴﯿﮑﺎل و
ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ و دﯾﻦ ،راﺑﻄﻪاش ﺑﺎ اﻓﺮاد اﺳﺖ - .آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ اﯾﻦﻫﻤﻪ

دﻻﯾﻞ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺑﻮدن دﯾﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :واﷲ ،ﻫﻤﻪ
اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ« ﺑﯽﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ؟-
ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﺗﻔﺴﯿﺮ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺗﻌﺒﯿﺮ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ،ﯾﮏ
ِ
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻋﻨﻮان »اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ« دادﻧﺪ - .آﯾﺎ از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺷﻌﺎر »اﺳﺘﻘﻼل ،آزادی ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ از اوﻟﯿﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن ﺑﻮد ،ﺑﺮﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺟﺮﯾﺎن ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ؟-
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ دﯾﺪﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﻬﻤﻦ  57ﻫﻢ ﮐﺎری
ﻧﺸﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺑﺎز ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻮرت دﻫﯿﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﺘﯿﺠﻪای ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ  -آﯾﺎ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ

ً
ﺣﻘﯿﻘﺘﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ در اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری
ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪای ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﺑﺮاﻧﺪاز

ﻧﺸﺪ؟ و آن ﺗﻌﺒﯿﺮی را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮد اﺟﺎزه ﻧﻤﯽدﻫﻢ از آن واژه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻢ-
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻨﺪه از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت ﺟﻨﺎب آﻗﺎی ﺳﯿﺪ ﺟﻮاد ﻣﯿﺮی در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ »زاوﯾﻪ« اﺳﺖ ،اﯾﺸﺎن ﻃﻮری ﺻﺤﺒﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎیﺷﺎن ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را از ﯾﺎد ﺑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻮد
اﯾﺸﺎن در ﺟﻠﺴﻪ روﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺘﺎب »ﭘﺮﺳﺶ از اﻣﮑﺎن اﻣﺮ دﯾﻨﯽ« ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»در رواﯾﺖ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ اﺷﮑﺎﻻت ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آنﻫﺎ
ﻣﺘﺮادفﭘﻨﺪاﺷﺘﻦ اﻣﺮ ﻋﺮﻓﯽ و اﻣﺮ ﺳﮑﻮﻻر اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ ﻋﺒﺮی-
ِ

ﯾﻬﻮدی و اﺳﻼﻣﯽ -ﺷﯿﻌﯽ ،و ﺳﺮ آﺧﺮ اﻟﺘﻔﺎت ﻧﮑﺮدن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﻋﻄﻒ ﺑﻪ
ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻏﯿﺐ و ﺷﻬﺎدت و در ﻋﻮض ،ﺗﺄﮐﯿﺪﮐﺮدن ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺪﺳﯽ و
ﺳﮑﻮﻻر ﮐﻪ از ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی ﻣﺤﻮری در ﺳﻨﺖ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﻗﺮآﻧﯽ«.
و ﯾﺎ ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻮرﺣﺴﻦ ﺑﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺧﺮاج آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻧﻘﺪ
ﻧﻈﺮﯾﺎت اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ:
»اﯾﻦﮐﻪ ﻓﻘﻪ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﻌﺖ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮدن و اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﯽ دارﻧﺪ ،ﺳﮑﻮﻻر ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ و ﺗﻤﺎم دﯾﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ دروﻧﯽ ﻓﺮد ،ﺑﺪون ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﻨﯿﺎنﻫﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ دﯾﻦ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﯿﻢ؛ ﺣﮑﺎﯾﺖ از آن دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﭼﯿﺴﺖ
و ﻧﻪ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻫﺮ دﯾﻦ دارﯾﻢ .اﯾﻦ ﮐﮋﺗﺎﺑﯽﻫﺎ در »ﻓﻬﻢ« ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻧﯿﺎﺑﯿﻢ اﻣﺮ
دﯾﻨﯽ ﭼﯿﺴﺖ .ﺑﺪون ﻓﻬﻢ ﺻﺤﯿﺢ از دﯾﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در دوره ﺳﻠﻄﻪ ﺧﺮد ﺟﺪﯾﺪ
ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم دﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد و در ﺟﻮاﻣﻊ اﻣﺮوز اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻣﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ...
رﯾﺸﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در درون ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻐﺮبزﻣﯿﻦ در ﺑﺎب دﯾﻦ ﺑﻪﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ«.

ﺟﻨﺎب آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﭘﻮر ﻓﺮج در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ »ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ ﺑﺮ ﺳﺎﺣﺖ ﻗﺪس ،وﺟﻮد و
ﺗﺎرﯾﺦ« در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﯾﮏ ﻣﺘﻔﮑﺮ ﻧﺎراﺿﯽ و ﻧﮕﺮان
اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻣﺨﺎﻃﺐ روﺑﻪرو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،زﯾﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪﻓﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ ﺧﻮاﻧﺪن اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ -
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﻪ ﮐﺘﺎب ﻓﻮق -ﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ »دﯾﻦ« ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد و ﻧﻪ ﮐﺴﯽ از آن ﺑُﺮﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﺮای ﺑﻪ
داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪارد .آﻧﭽﻪ
دﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮﯾﺎﺗﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮای اﯾﻤﺎنورزﯾﺪن
ِ
آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﻗﺪرت آن را ﻧﺪارد ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺑﻪ اﻣﺮ ﻗﺪﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎندار ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اﻣﮑﺎن آن را ﻧﺪارد ﺗﺎ از اﻣﮑﺎﻧﺎت
ِ
و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﺮ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﻧﮕﺎه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮدم ،ﻧﻈﺮات آﻗﺎی
ﭘﻮرﻓﺮج ﻧﻈﺮات ﺻﺎﺋﺒﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﻮدن آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻧﻔﯽ ﺷﻮد.
ً
اﺧﯿﺮا و ﺑﻌﺪ از ﻣﻄﺮح ﺷﺪن اﺧﺮاج اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه »ﺷﻬﯿﺪ
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ
ﺻﺪر« »  «https://t.me/bijanabdolkarimi/5753ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ در ﺗﻤﺪن آﯾﻨﺪه«
داﺷﺘﻨﺪ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻗﺎی ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ))ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای اﺗﻔﺎق
ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردهاﻧﺪ ،ﻧﻪ
اﯾﻦﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎﺷﺪ ((.ﺗﻘﺎﺿﺎﻣﻨﺪم ﺑﺎز ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺸﺎن دﻗﺖ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ)) :ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﯿﺰ ﺗﺎزهای اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ و ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ آﺧﺮﯾﻦ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردهاﻧﺪ ﻧﻪ اﯾﻦﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ آﻏﺎز ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﺪﯾﺪی
ﺑﺎﺷﺪ ((.و در ﻣﻮرد رﺧﺪاد ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن را ﻧﯿﺰ آﺧﺮﯾﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺮﯾﺎن
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ آوردهاﻧﺪ.
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ داﻣﻦ ﻏﺮب ﭘﻨﺎه ﺑﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺪه در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮات و ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎی اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎنﺷﺎن ،ﻫﺮﮔﺰ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ
ً
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی اﯾﺸﺎن
ﺑﺎﯾﺪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد و ﻃﺮﻓﯿﻦ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺮ ﮐﺪام آﯾﻨﻪ ﻓﻬﻢ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﻧﺪﯾﺪم.

ً
ﺑﻌﻀﺎ
از ﻧﻈﺮات ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ آﻧﭽﻨﺎن ﺑﺮ ذﻫﻦ و روانﺷﺎن ﺳﯿﻄﺮه دارد ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﯿﺸﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺑﯽ از ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻃﻮری آنﻫﺎ را ﻓﻬﻤﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ از ادﻏﺎم اﻓﻖﻫﺎی ﻓﮑﺮ ﮐﻪ
ﮔﺎداﻣﺮ از ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ آﻣﻮﺧﺘﻪ اﺳﺖ در ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺎن ﺧﺒﺮی ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ آﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﺟﺰ
ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮدﺷﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت را ،ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآورﻧﺪ .و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﯾﺎ در ﻧﻘﺪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﭘﻮرﺣﺴﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ آﻧﭽﻪ دﮐﺘﺮ ﭘﻮرﺣﺴﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دوره ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و ﯾﺎ در ﻧﻘﺪ
آﻗﺎی ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺮفﻫﺎ داﺳﺘﺎن آرزوﻣﻨﺪی اﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻨﺘﻘﺪانﺷﺎن ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﮕﻮﺪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ رﺳﺎﻟﺖ ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ
ﺳﮑﻮﻻرﯾﺘﻪ را دارد ﺗﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺪرن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ ﻗﺪﺳﯽ ﭘﯿﺶ آﯾﺪ؛ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﻮع

ﯾﻬﻮدیﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﻠﺖ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ.
در ﺳﺎل  1396ﮐﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﻪ را ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ [1]،ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ
ﻣﻼک ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﮏ اﻧﻘﻼب ﺻﺤﯿﺢ را اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ] [2و ﻫﺮ ُﺣﺴﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﻠﺸﯿﻮﯾﮑﯽ داﺷﺖ
را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ داﻧﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮ ﻋﯿﺒﯽ ﮐﻪ در آن اﻧﻘﻼب ﺑﻮد؛ آن را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ .ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ روﺳﯿﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺖ
و اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﺑﺘﺪا ﮐﻨﺶ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیاش را ﺗﺪوﯾﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﺸﺎن
اﺑﺘﺪا ﻣﻨﺎر را دزدﯾﺪه و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﺎه ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ اﻧﻘﻼﺑﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ارادهﮔﺮاﯾﯽ در روزﮔﺎری ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎ آنﻫﺎ ﯾﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺷﮑﺴﺖ
اﺻﻮلﮔﺮاﯾﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ – ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎل  -96ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از آنﻫﺎ
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻃﻮری اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ در
ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻄﺎ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺴﯿﺠﯿﺎن و ﭘﺎﺳﺪاران و ﻃﻼب ﺟﻮان را دوﺳﺖ دارﻧﺪ ،ﻧﻪ

ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ّ
ﺗﻌﻠﻖ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آنﮐﻪ از ﻧﻈﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ آنﻫﺎ ﻓﺮزﻧﺪان
اﯾﺮاناﻧﺪ.

ﺣﺎل ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺪ ﻧﻈﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﻼﻣﯽﺑﻮدن آن و
ﻧﻈﺮ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری را ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﺧﻮد را ﺷﺎﮔﺮد اﯾﺸﺎن ﻣﯽداﻧﻨﺪ.
در ﻧﺸﺴﺘﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ  ۲۶ﻣﺮداد ﺳﺎل 1396در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺸﺮوﻃﻪ اﺻﻔﻬﺎن
داﺷﺘﻨﺪ ،از اﯾﺸﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ» :آﯾﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ راﻫﯽ را ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎز ﮐﺮده اﺳﺖ؟ و آﯾﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺎزهای ﺑﻪ
روی اﯾﺮان ﮔﺸﻮده اﺳﺖ؟« اﯾﺸﺎن در ﺟﻮاب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﭼﺮا در ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت ﺷﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟ ﻣﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮان
ﻋﻬﺪ دﯾﻨﯽ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪه
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﺮﮐﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﯾﮏ ﮔﺸﺎﯾﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎ ﻧﺒﻮده؟ اﻧﻘﻼﺑﯽ رخ داده و
ِ
اﺳﺖ ،ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ روﻧﺪه اﯾﻦ راه ﺑﺎﺷﯿﻢ .اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺸﺎﯾﺶ را ﻓﻬﻤﯿﺪ و اﻟﺒﺘﻪ
ﺑﻪ آن دلﺧﻮش ﻧﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﻦ راه دﻗﺖ ﮐﺮد .ﻣﺎ ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺑﺎﯾﺪ آن را
ﺑﮕﺸﺎﻢ«.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ داوری در آﺧﺮﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺘﺎب »اﺧﻼق در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻮﻧﯽ«] [3در ﺻﻔﺤﻪ 339
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :در اﯾﻦﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم و رﻫﺒﺮی دﯾﻨﯽ  -و ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی دﯾﮕﺮی -ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﻀﺘﯽ
را ﺑﻪوﺟﻮد آورد و راه ﺑﺒﺮد ،ﺑﻪ دﺷﻮاری ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺮدﯾﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ در اﯾﻦﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺖ
و دارد ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد «.و در ﺻﻔﺤﻪ  340ﻫﻤﺎن ﮐﺘﺎب ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﮐﺎر ﺑﺰرگ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﮐﺮدن
ﻧﻈﺎم ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ،ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﺎر ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ،اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺮدن ﮐﺸﻮر ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن

ﺑﻮدن ﻣﺮدم و ﺣﺮﻣﺘﯽ ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯿﺖ داﺷﺖ ،ﻣﺸﮑﻞ ﻧﻤﯽﻧﻤﻮد«.
آﻗﺎی دﮐﺘﺮ رﺿﺎ داوری در ﻣﻮرد اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻧﻘﻼب را دﻧﺒﺎﻟﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﻌﻪﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻢ .اﻧﻘﻼب ﺣﺎدﺛﻪای ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ﺑﻮد ...اﺣﺴﺎﺳﻢ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دری در ﺗﺎرﯾﺦ در ﺣﺎل
ﮔﺸﻮدن اﺳﺖ  ...اﮐﻨﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪهام ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در
وﺟﻮد ﺑﺸﺮ و در ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ [4]«.در اداﻣﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و ﻣﻦ ﻫﻤﻮاره در ﺳﺎﯾﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهام«] [5و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪم ﮐﻪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در اﺳﺎس ﺟﻬﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ رﺧﻨﻪ ﮐﻨﺪ و
اﺳﺎس دﯾﮕﺮی ﺑﮕﺬارد [6]«.و در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺑﺎ ﻧﺎدﯾﺪهﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺠﺪد ﻫﯿﭻ
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﻧﻘﻼب ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺗﺠﺪﯾﺪ رﺳﻮم آن ﻧﯿﺴﺖ .در اﻧﻘﻼب ﺑﺎﯾﺪ از ﻏﺮب و
از ﻣﯿﺎن آن )و ﻧﻪ از ﮐﻨﺎرش( ﮔﺬﺷﺖ .ﻏﺮب ﻧﻤﯽﮔﺬارد ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ آﺳﻮده از ﮐﻨﺎرش ﺑﮕﺬرد .ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﺎن
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب وﻓﺎدارم ﺑﻪ ﺷﺮط اﯾﻦﮐﻪ آن را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﻌﻀﯽ رﺳﻮم و ﺗﺮک ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮑﻨﯿﻢ و
ﺳﻮدای ﺣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ﻃﺮﯾﻖ إﻋﻤﺎل ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ [7]«.و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ» :ﺑﻨﺪه اﮐﻨﻮن ﻫﻢ از اﻧﻘﻼب دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻏﺮب و ﺗﺠﺪد ﺑﺎ ﻧﻈﺮ اﻧﺘﻘﺎدی
ﻣﯽﻧﮕﺮم [8]«.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﻬﺎن ﺑﯿﻦ دو ﺟﻬﺎن« ﻓﮑﺮ ﮐﺮد،
ﺑﻪﺧﺼﻮص آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در وﺟﻮد ﺑﺸﺮ و
در ﺟﻬﺎن ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻧﺸﺎن دﻫﺪ «.اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻋﻨﻮان آن را ﺣﻀﻮر ﺑﺸﺮ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ
ﮔﺬاﺷﺘﻪام.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﻘﺪ اﻓﮑﺎر آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﺑﺨﻮاﻫﻢ ﺑﺪان ورود ﮐﻨﻢ.
ﺑﺤﺚ در ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺸﺎن در داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻨﺪه اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ّ
ﻧﻘﺎد ﺑﺎﯾﺪ در

داﻧﺸﮕﺎه دارای ﮐﺮﺳﯽ ﻧﻘﺪ و ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺟﻤﻊ اﻫﻞ ﻧﻈﺮ ،ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﻣﻄﺮح ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻘﺪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ وﺟﻮد اﯾﺸﺎن در ﮐﺸﻮر و در داﻧﺸﮕﺎه ﻧﯿﺎز اﺳﺖ از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺗﻀﺎرب آراء
ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﻓﮑﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺷﻮد .وﻟﯽ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان روح و روان داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را در ﮐﻼسﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه
در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ را ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻠﺖ ﺑﺮای آن ﻓﺪاﮐﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺧﻮن دادهاﻧﺪ؛
اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺒﺮﻧﺪ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺴﺮان ﺟﻨﮓ ﻧﺮم در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن اﯾﻦ اﻧﻘﻼب
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻓﺮادی ﺧﻨﺜﯽ و ﺑﯽﺗﻔﺎوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﻨﺪه ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻮدهام ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻃﻼب
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات اﯾﺸﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻧﻮﻋﯽ ﭘﻮﭼﯽ و ﺳﺮﮔﺮداﻧﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﻫﻤﺎن ﺟﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺑﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر اﯾﺸﺎن ﺣﺴﺎس ﺷﺪم و ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﺸﺎن را دﻧﺒﺎل ﮐﺮدم .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﯿﭻ ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺟﺎزهای را ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .زﯾﺮا ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎء و اﻧﺴﺠﺎم ﻣﻠﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدهاﯾﻢ .ﺑﻨﺪه ﻣﻨﮑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ و دﻟﺴﻮزی اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺴﺘﻢ ،وﻟﯽ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ دﯾﻦ را

ّ
ﺑﻪﮐﻠﯽ ﻣﻮرد
اﻣﺮی ﻓﺮدی ﻣﯽداﻧﻨﺪ و اﯾﻦﺟﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻖ و ﺑﺎﻃﻞ ﺑﻮدن ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ در ﮔﻔﺘﺎر اﯾﺸﺎن

ﻏﻔﻠﺖ اﺳﺖ.
در ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ اﺧﯿﺮﺷﺎن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ در ﺗﻤﺪن آﯾﻨﺪه« از آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺗﺎجزاده ﺗﺠﻠﯿﻞ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻋﯿﺒﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .وﻟﯽ آﯾﺎ اﯾﺸﺎن از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﮐﻨﺎر آﻗﺎی ﻣﺼﻄﻔﯽ
ﺗﺎجزاده ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﮏ ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ آﻗﺎی ﺗﺎجزاده دارﻧﺪ؟ آﯾﺎ ﻧﻘﺪ ﻣﺎ
ﺑﻪ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ در ﻧﺴﺒﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ آﻗﺎی ﺗﺎجزاده ،ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺖ و ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮐﻨﺶﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ؟ ﺑﺎﻻﺧﺮه آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻋﺒﺪاﻟﮑﺮﯾﻤﯽ را ﯾﮏ روﺷﻨﻔﮑﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ و ﯾﺎ ﯾﮏ اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ؟ از آن
ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺎ ﻧﮕﺎه روﺷﻨﻔﮑﺮان ،زﻣﯿﻦ ﺗﺎ آﺳﻤﺎن ﻓﺮق دارد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪم اﯾﺸﺎن و اﻣﺜﺎل اﯾﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ ،ﮐﺮﺳﯽ آزاد اﻧﺪﯾﺸﯽ ﺟﻬﺖ
اراﺋﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آن اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ در ﻣﻌﺮض ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد وﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
اﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﻇﻠﻢ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺮض ﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

] - [1ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﯾﮏ اﻣﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﯿﺶ از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی در آن ﻧﻘﺶ دارد و
ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ و در ﺑﺴﺘﺮ ﯾﮏ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ إﻋﻤﺎل اراده اﻧﺴﺎن ﻣﯽﭘﺮدازد .ﻫﻤﺮاه
ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ارادهای ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﺮ ﻧﻈﺎم ﻓﺌﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﺑﻮرژوازی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
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