
 

 

 مرا سفر به کجا می برد؟
   

اغت/ هاي نرم فربرد؟/ کجا نشان قدم ناتمام خواهد ماند/ و بند کفش به انگشتسفر به کجا می مرا
خیال نشستن/ و گوش گشوده خواهد شد؟/ کجاست جاي رسیدن، و پهن کردن یک فرش/ و بی

 دادن به/ صداي شستن یک ظرف زیر شیر مجاور؟

ابتدا  ام؛کرده آغاز» بنیاد سهروردي«سال پیش، سلسله درسگفتارهاي فلسفی را در  2,5حدودا  از
رداختم. پس هر یک در سیزده جلسه پ ،»رفلسفۀ ویتگنشتاین متاخ«و » فلسفۀ ویتگنشتاین متقدم«به 

اي هاي پانزده جلسهچهارده جلسه برگزار شد؛ دوره در» روشنگري و فلسفۀ کانت«از آن دورة 
ان امسال، زمست و پاییز در. گردید برگزار آن پی از »اخالق فلسفۀ« و »نقادانه تفکر 		و شناسی معرفت«

سۀ چهاردهم پرداختم. جل» فلسفۀ اسپینوزا« در دوازده جلسه و سپس به» فلسفۀ کیر که گارد«ابتدا به 
ي سایت صوتی این درسگفتارها روهاي هفته برگزار شد. تمام فایل ، شنبۀ این»فلسفۀ اسپینوزا«و آخر

 ... .تلگرامم در دسترس است و در کانال

تمام آن، پس از ا کنم؛را آغاز می» فلسفۀ هیوم«رو، درسگفتار وعده کرده بودم، از شنبۀ پیش چنانکه
 .برگزار کنم را» فلسفۀ آرنت«بنا دارم به هانا آرنت بپردازم و دورة 

ۀ غرب مندانِ به فلسفگفتارها به کار فلسفه پژوهان و عالقهدرس خرسندم که برگزاري این سلسله
ه و کشور بود هاي بسیارِ دوستانی که شنوندة این درسگفتارها در داخل و خارجابراز محبت آمده، از

 اسکایپ، به نحو کتبی و شفاهی با مالحظات و نظرات خود را از طریق ایمیل، فیس بوك، تلگرام و
 .مانه سپاسگزارممن در میان گذاشته، صمی

شان يدر هوا مل کردن وأبگویم، پرداختن به آراء فیلسوفانِ بزرگ معاصر و دربارة آنها ت صادقانه
بخش لذت نگریستن برایم عمیقاً دم زدن و چند صباحی از منظر ایشان به هستی و جهان پیرامون

هاست بدان که سال است (intellectual journey) اياست؛ تو گویی بخشی از سیر و سفر فکري
نفسِ در راه بودن و سفر کردن و پیش رفتن، غایت و مقصد آن  مشغولم؛ سفري که نهایتی ندارد و

  ».بی نهایت حضرت است این بارگاه«فراغتی در کار نیست و  است؛ که رسیدن و
 


