
  فلسفه عرفان
  

سالِ پیش روي شمسی  هاي جدیدم و انتشار آنها درمتعددي طی یک ماه گذشته دربارة چند و چون کتاب دوستان
ور، چند به بهانۀ ایام برگزاريِ نمایشگاه کتاب در داخل کش مناسبت نیستسراغ گرفته اند. ضمن تشکر از این عزیزان، بی

 .بنویسم سطري در این باب

ختانه، منتشر شد. خوشب» سهروردي بنیاد«توسط انتشارات » صداي سفر آیینه ها: مجموعه گفتگوها«، 96ماه سال  بهمن
هاي متعددي از آن در دسترس در آمریکاي شمالی و اروپا شده و نسخه طی این سه ماه، استقبال خوبی از این کتاب

است، تا یک  گفته اخیراً» بنیاد سهروردي« ، چنانکه مسئول نشر»هاسفر آینه	صداي«قرار گرفته است. مجلد دومِ  مخاطبان
 .گیردقرار می» آمازون«شود و در سایت ماه دیگر منتشر می

من طی  هايشامل مقاالت و نوشته که» ورق روشن وقت: جستارهایی در نواندیشی دینی، فلسفه و هنر«بر این،  افزون
منتشر  »بنیاد سهروردي«آرایی است و به امید حق تا دو ماه دیگر توسط هشت سال اخیر است، اکنون در مرحلۀ صفحه

 .شودمی

، قراراست »ینوزافلسفه اسپ«تحت عنوان  ، متن منقح، ویرایش و بازنویسی شدة درسگفتارهایم»غربت و غرابت اسپینوزا«
 .پاییز سال جاري منتشر شود

ان سپهري عرف ، در حوزة شعر و»قربت حریم علف هاي«و » سپهري فلسفه الجوردي«، »در سپهر سپهري«کنون سه اثرِ  تا
خیس  نبض«مالتم در این باب، تحت عنوانِ أتقدیر افتد، مجلد چهارمِ تتبعات و ت از من منتشر شده است. اگر تدبیر موافق

 .گردد، زمستان امسال و یا بهار سال آینده منتشر می»صبح

من منتشر شد. » 9عرفان مدرن : سالک مدرن و خردورزي دلگشاي«ش، مقالۀ ها که در گذریم، چندي پیقصۀ کتاب از
از این سلسه مقاالت هستم. در این جستار برآنم تا توضیح دهم آنچه طی  این ایام، مشغول تتبع و نگارشِ مقالۀ دهم و آخر

، »ان و فلسفهعرف«استیس در اثرِ خواندنیِ  ام، به تعبیر والتربدان مشغول بوده» اي از عرفان مدرنطرحواره« 		سال اخیر در 6,5
ت با مدد گرفتن اسالمی اس ـ ایرانی است؛ فلسفۀ عرفانی که متکفلِ بازخوانیِ انتقاديِ میراث عرفان» عرفان فلسفۀ« نوعی

. آیدکند و کاو و پژوهشی که با مواجهۀ صرف ادبی با این میراث بدست نمی ؛از ابراز و ادوات تحلیلی، مفهومی و فلسفی
ل ِآن در هاي اگزیستانسیحکمت و سویه افزون بر این، در مقام تکمیلِ مباحث جستار پیشین، در این مقاله، به مقولۀ

 نشینی چونبا حکمتی که در آثار فیلسوفان پسا رنسانس و سالکان مدرنِ آستانه فردوسی خواهم پرداخت و آنرا» شاهنامه«
در  خواهم کرد؛ حکمتی که فصل مشترك سلوك معنوي شود، مقایسهیافت می کیر که گارد و ویتگنشتاین		مونتنی و

ر دیگر، کا زید. امیدوارم تا دو ماهآید که در اینجا و اکنون میاست و بکارانسانی می جهان گذشته و روزگار مدرن
 .نگارش این مقاله به پایان رسد و منتشر شود

 


