
هاصداي سفر آینه  

  
هاي دربرگیرندة مصاحبه هستم؛ کتاب قطوري که» هاصداي سفر آینه«کردنِ  ایام، مشغول نهایی این

ویرایش نهایی آنها، هم در حال و فضاي زمان  ها وسال اخیر است. هنگام خواندنِ مصاحبه 7-8من طی 
بیش از گذشته پی » گفتگوي سقراطی«به اهمیت و رهگشاییِ روشِ گیرم، همانتشار هر یک قرار می

اند، یافت آورم؛ اکسیري در گفتگویی که در آن طرفین به قواعد بازي عقالنی ملتزممی برم و ایمانمی
  یـــــفتر معرـــــــش است. در انتهاي این سفــــــبخزا و معرفتبخش و بصیرتروح می شود که انصافاً

intellectual journey)(، اند که از آنجا شروع کرده بودند؛ که درجایی نایستاده ینر یک از طرفه
را تا چند  اند. فایل نهایی کتابها و آراء خود یافتهتري از ایدهتر و موجهتلقی منقح از یکدیگر آموخته و

یی ورق روشن وقت: جستارها«همچنین  ،»صداي سفر آینه ها«روز دیگر براي ناشر می فرستم. امیدوارم 
شمسی منتشر  96ام، تا پایان سال ماه پیش براي ناشر فرستاده که دو» فیلم در نواندیشی دینی، فلسفه و

 ...گردند

را که از شش سال » مدرن عرفان«ام که پروژة مدتهاست در این اندیشه». مدتی این مثنوي تاخیر شد«
ام، پی را منتشر کرده» اي از عرفان مدرنطرحواره « پیش بدان مشغولم و در این باب تا کنون هشت مقالۀ

 تامالتم براي نوشتن مقالۀ نهم به پایان رسیده، به زودي نوشتن آنرا آغاز بگیرم. خوشبختانه، تتبعات و
خراسانیِ پیشا تصوفی،  در سنت شعري» حکمت«و » خرد«کنم. بنا دارم، در این مقاله، به مفاهیم می

ظهور یافته، بپردازم و از آن منظر به  ودکی و فردوسی بروز ومضامینی که در آثار شعرایی چون ر
و » مرصاد العباد«تصوفی، عرفانی که در آثاري چون  میراث عرفان در» عشق«بازخوانی مفهوم 

 ءیابم، احیامیمولوي، سعدي و حافظ سر برآورده همت گمارم. چنانکه در اشعارعرفایی چون عطار،
کنونی، براي سامان بخشیدن  سراغ گرفتن از آن در روزگار راززدایی شدةو » حکمت« و » خرد« مفاهیمِ 

تقدیرموافق تدبیر افتد، نگارش این مقاله را تا پایان ماه  به سلوك معنوي، موجه تر و رهگشاتر است. اگر
 .می برم دسامبر به پایان

را » رشرح منطق الطی«ده ، به امید حق، از هفتۀ آین»شرح مثنوي«پس از اتمام جلسۀ صد و چهل و پنجمِ 
 ....آغاز می کنم» بنیاد سهروردي«در 

 


