
»ملکیان شناسیشرح مثنوي و  » 

 سال جدید شمسی ام در» شرح مثنوي« دو روز پیش اولین جلسۀ ». بخت شکر دارم و از روزگار هم از 
ین که دو سال است توفیق انس منظم با ا برگزار شد؛ جلسۀ هشتاد و پنجم. خرسندم» بنیاد سهروردي« در 

 هرهفته تامالت و یافته هاي خویش از ابیات و داستانهاي دل انگیز آنرا با سفر معنويِ کم نظیر را یافته و
نفر از دوستان صمیم، در  6سال پیش بود که به اتفاق  23دوستان همدل در میان می گذارم. یادش بخیر! 

شرح دفتر ششم را از زبان شیرین پدر می شنیدیم؛  که در منزل ما برگزار می شد،» شرح مثنوي« جلسات 
یاد باد آن « افزاي آن جلسات را خوب به خاطر دارم: جان هواي خوش و روح نواز و وز حال وهن

نرا آ آن زمان تا کنون، یکی از کتاب هاي بالینی ام که در سفر و حضر با من بوده و از». روزگاران یاد باد
 مولوي بوده است» مثنوي معنويِ« مکرر در مکرر خوانده ام، 

 اندیشمندان معاصر از ة مکتوب و شفاهی ام در سالیان اخیر، بازخوانی آثاربا آثار منتشر مطابق
، 94در آخر اسفند سال » بازرگان شناسی« دورة  دلمشغولی هاي جديِ فکريِ من است. با توجه به اتمام

را آغاز کرده ام. فایل صوتیِ جلسه اول به زودي روي سایتم قرار » شناسی ملکیان« از این هفته، دورة 
قالب کتابها و  گانه، به آثار مکتوب جناب ملکیان که در 16گرفت. بنا دارم در این جلسات  واهدخ

مشتاقی و « ، »راهی به رهایی« آثاري چون  مصاحبه هاي متعددي تا کنون منتشر شده، به تفصیل بپردازم؛
. این جلسات یکشنبه »در رهگذار باد و نگهبان الله« و » ماندگار مهر« ، »حدیث آرزومندي« ، »مهجوري

عالقه  برگزار می شود. حضور دوستانِ» بنیاد سهروردي«بعد از ظهر در   3:00 - 1:30 ها از ساعت
 .مند و مشارکت شان در مباحث، البته برغناي جلسات می افزاید

» بنیاد سهروردي» را در هشتاد سالگیِ دکتر داریوش شایگان در» شایگان شناسی« ، دورة 93 فروردین
. جناب مصطفی ملکیان آغاز شده است در شصت سالگیِ» ملکیان شناسی« زار کردم؛ اکنون دورة برگ

سال اخیر، فایل هاي صوتی دوره هاي شش گانۀ ( شریعتی  3از محبت و عنایت دوستانِ بسیاري که در 
 شایگان شناسی، مطهري شناسی، شبستري شناسی و بازرگان شناسی) را شنیده شناسی، سروش شناسی،

ه در میان نهاد مالحظات و پرسش هاي خود را از طریق ایمیل، فیس بوك، تلگرام و اسکایپ با من و
ن در آیندة نه چندان دور، هر یک از ای اند، صمیمانه سپاسگزارم. امیدوارم تدبیر موافق تقدیر بیفتد و

 فایل هاي صوتیِ چهارشود. به همت بلند چهار نفراز دوستان،  دوره ها در قالب مجلدي جداگانه منتشر
 ....ادوار تا کنون پیاده شده است دوره از این

 


