
  الطیرمنطق
  

در  »نیتگنشتایو تی: با محوریلیدر باب فلسفه تحل«کتاب  ینقد و بررس ۀکه گذشت، جلس ياجمعه
 ،یاقیاشت یو عل یمیاحسان ابراه ،یکاج نیحس ز،یجلسه، دوستان عز نیبرگزار شد. در ا »يسهرورد ادیبن«

 انیبان در مبا مخاط کتاب را نِیمضام نیهمچن ،»یلیتحل ۀفلسف« نیپلیسید ةخود دربار ۀمالحظات عالمان
در « ۀگانیس ينگارش جستارها یِزمان ةو باز خود، عموماً يهایپژوه نیتگنشتایو ةنهادند. من هم دربار

 ةجلسه، حاضران، مالحظات خود دربار يرا ذکر کردم. در انتها ی، نکاتخصوصاً ،»یلیباب فلسفه تحل
  کردند.  طرحرا  نیتگنشتایو احوال و اقوال و یلیکتاب، سنت فلسفه تحل

اش ازهکتاب ت ةدربار یسخنران کی رادیا يخوش ذوق که برا یِاسیطنزپردازس ز،یعز یفرجام محمود
شرکت  جلسه نیدر ا زیچند، ماه اکتبر در کانادا بود، ن ییهابرنامه ياجرا نیدر دانشگاه تورنتو، همچن

بسوط فراهم شد و با هم م یکتاب، خوشبختانه مجال ینقد و بررس ۀجلس يو پس از برگزار شیکرد. پ
طنز  است و کالمش مشحون از حهیفاضل و خوش قر د،ی. چنانکه افتد و دانمیو گفتگو کرد میگپ زد

  و روح نواز.... نیدلنش يها بهیو مطا
و  یروغآثار ف یِبازخوان« ةهفته، دور نیا کشنبهیاز  ،»يدر سپهر سپهر« ياجلسه زدهیس ةاتمام دور با

لسه ج زدهیس ـ دوره، دوازده  نیکنم ایام. تصورمشروع کرده »يسهرورد ادیبن«را در  »یمیرح یمصطف
 یار روشنفکرانبه آث ر،یاخ انیدر سال ینید شانیآثار نواند یِ. خرسندم که افزون بر بازخواننجامدیبه درازا ب
و  یام. فروغشادمان هم پرداخته نیو فخرالد يآشور وشیجالل آل احمد، دار گان،یشا وشیچون دار

  .راندیاز روشنفکرانِ شق و قسم اخ ،یمیرح
 اتیادب ةام در حوزداشته قیتوف ر،یشود. در ده سال اخ یام برگزار م»يشرح مثنو« 145 ۀبعد، جلس هفته

و حافظ برگزار کنم.  يمولو ،يسعد ةدربار يمتعدد يجلسات و درسگفتارها ک،یو عرفان کالس
 »یخراسان انعرف«سنت  ۀبرجست يهاتیها و شخصقله گریمدتهاست در فکرم که افزون بر موالنا، به د

  هم بپردازم.
از  یبه اتفاق برخ ران،یسالِ آخر اقامتم در ا کی. »میاآمده ییعطار و سنا یما از پ«گفت:  یم يمولو

. میرداش گفتگو کو درباره میرا خواند يشابوریعطار ن »ریالطمنطق «از  يادیز يهادوستانِ همدل، بخش
 ،یکدکن یعیمحمدرضا شف ۀعالمان قاتیلو تع حیبا تصح ،»ریمنطق الط«اکنون، بنا دارم با مد نظر قرار دادنِ 

 ۀمام جلسپس از ات گر،یحق، حدودا از ده روز د دیاثر سترگ و گرانسنگ عطار بپردازم. به ام نیبه شرح ا
 اتیادوره، حک نیشود. بنا دارم در ایآغاز م »يسهرورد ادیبن«سلسله جلسات در  نیا ،»يشرح مثنو« 145
 را به بحث بگذارم.... يو معنو یسفر الهام نیاز ا یمتعدد و متنوع يهالیو تمث


