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  وقت لطیف شن 
  
  که درخت هست یوقت«
  بود دیکه با داستیپ
  بود دیبا
  را تیرد روا و
  دیمتن سپ تا

  .»کرد دنبال
  

 یِلمام. نوع نخست، آثار قکرده و قلم زده ییطبع آزما یمختلف يدر ژانرها ریپانزده سال اخ یام، طآورده شتریپ چنانکه
عام «، »در فلسفه اخالق ییدرسگفتارها« ،»یامر متعال ،یامر اخالق«، »سکوت و معنا« رینظ ییهاام است؛ کتابیفلسف

: با یلیدر باب فلسفه تحل«و  »یفلسف ـ یترجمه و شرح رساله منطق« ،»جهان ریزبان و تصو«، »و خاص در اخالق
متعلق به  زیشود نیمنتشر م ندهیجانِ جهان، بهار سال آ ياریکه به  »نوزایغربت و غرابت اسپ« .»نیتگنشتایو تیمحور

  اند.یمندانِ به مباحث فلسفپژوهان و عالقهآثار، فلسفه نیهاست. مخاطب اسنخ نوشته نیهم
  

باب در« ،»نهییدر آ نیآئ« يهااست؛ کتاب يو روشنفکر ینید یشینواند ،یپژوهنیام در حوزه ديدوم، آثار نوشتار نوع
 يصدا« يو اثر دو جلد» ورق روشن وقت«، »ر ترازوحجاب د«، »ترنم موزون حزن«، »و اخالق ینید يروشنفکر

معاصر  يو روشنفکر یاتیااله ،ینید یشیمندان به مباحث نواندهعالق آثار، نیاند. مخاطب ادسته نیاز ا» هانهیسفر آ
  هستند.

  
. رندیگیار مگروه قر نیدر ا زین نمایدرباره رمان و س میهامن است؛ نوشته یادب ـ لیستانسیاگز ـ یسوم، آثارعرفان سنخ

 سیخ نبض« ،»کرانیب يایدر یآب«، »قربت يهاعلف میحر« ،»يسپهر يفلسفه الجورد« ،»يدر سپهر سپهر« يهاکتاب
 یخالف آثار نوع اول و دوم، مخاطبِ عامآثار، بر نی. خواننده اندادست نی، از ا»ورق روشن وقت«از  یو فصل» صبح

  ندارد. یاتیااله ـ یفلسف نهیشیپ دست دارد و لزوماً نیاز ا ییهایمشغولو دل قیاست که عال
  

فحات ص نیها، همچنتیسا یدر برخ ییهااند که در قالب نوشتهمن يانتقاد ـ یروانشناخت ـ یچهارم، آثار اجتماع نوع
ورق روشن «ر ها دنوشته نیاز ا یاند. برخافتهیانتشار  ریاخ انیسال یام طیو کانال تلگرام »نستاگرامیا« و» بوك سیف«

  اند.گنجانده و منتشر شده» وقت
  

و  یشناختنید ،یپررنگ فلسف قیدارد و از عال يادیام تالئم زیو مدرس یتیترب نهیشینوع اول و دوم، با پ مکتوبات
نگ آسا و آو يهاها و نوسانو تالطم ي. سنخ سوم، با احوال وجودردیگیمپرده بر ریدو دهه اخ یام طروشنفکرانه

احواالت و احساساتم را که در  یِاز اوقات، ترجمان زبان یبرخ هک يدارد، به نحو یتناسب تام میهاو زبر شدن ریز
. نوع چهارم هم از احوال و نگاه و میبویچشم و میکنم و میشود، مزه مزه میم ختهیقالب الفاظ و عبارات ر
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به  تیکند و با عنایرا رصد م شیخو رامونیکه تحوالت پ ردیگیپرده بر م ارید نیقلم ا یاز اهال یکی يهادغدغه
  ».ما نگاه چ،یما ه« که، سد؛ینویچند م يپردازد و سطوریها ماش، بدانیو معرفت یتیترب نهیشیپ

  
م بحساب ايکتاب و فرزند معنو نیستمیاثر که ب نیا». شن فیوقت لط« هستم: دمیاثر جد يِسازمشغولِ آماده امیا نیا
 ریال اخسه س یها طحوزه نیاست و مکتوباتم در ا استیاجتماع و س ،ینید یشیدر نواند ییمتضمنِ جستارها د،یآیم

که سال  »نیفقها و تفقّه درد فهیطا«و » سبع هشتم قرآن«مقاالت  برافزون  ،ینید یشی. در فصلِ نواندردیگیمرا در بر
 تیو متضمنِ روا افتهیکه شش سال قبل انتشار » در سپهر قرآن يریس«گانه اند، مقاالت دهگذشته منتشر شده

نجانده و گ شیرایو مجدداً زیقرآن، متن مقدس مسلمانان، است ن یمک اتی(نگارنده) از آ يراو یِو باطن لیستانسیاگز
مند مشغول و عالقهکه دل یسنخ دوم و چهارم است، به کار مخاطبان يهااز نوشته يازهیکتاب که آم نیا دوارمیشده. ام

تا » شن فیت لطوق«افتد،  ریموافق تدب ریبوزاند. اگر تقد شانیپاك را به سمت ا یغفلت و دیایها هستند، بحوزه نیبه ا
 شود.یو منتشر م ییماه نهايآخر د


