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  مقدمـه
  
  
در قفس است/...هر که با مرغ هوا دوست شود/  يابه تماشا سوگند و به آغاز کالم/ و به پرواز کبوتر از ذهن/ واژه«

خانه .ها را با آه/..گره پنجره دیگشای/ مندیخواب جهان خواهد بود/ آنکه نور از سر انگشت زمان برچ نیترخوابش آرام
/ خوابشان میرا پر عادت کرد بشانیبه سر شاخه هوش/ ج میرا نرساند ستشان/ دمیبود/ چشمشان را بست يهاشان پر داوود

   »میها آشفت نهیسفر آ يرا به صدا
  
چند،  ییچهار سال را، به همراه نوشتارها یط میهاگفتگوها و مصاحبه ۀبودم، مجموع رانیکه ا يروزگار ن،یاز ا شیپ

  و اخالق منتشر کردم.  ینید يان در باب روشنفکرتحت عنو
آنها، هم  ییهان شیرایاست. هنگام خواندنِ مصاحبه ها و و ریهشت سال اخ یط میگفتگوها ةرندیرو دربرگ شیپ کتاب

از گذشته  شیب »یسقراط يگفتگو« روشِ ییِو رهگشا تیگرفتم، هم به اهم یقرار م کیزمان انتشار هر  يدر حال و فضا
ملتزم اند،  یعقالن يبه قواعد باز نیکه در آن طرف ییگفتگو در زیروح نواز و دل انگ يریآوردم. اکس مانیبردم و ا یپ
که از  ندستیا یم ییدرجا نیاز طرف کیهر  ،یسفر دراز آهنگ معرفت نیا ياست. در انتها ریشود که کم نظ یم افتی

از  یرخاند. ب افتهیها و آراء خود  دهیاز ا يمنقح تر و موجه تر یلقآموخته و ت گریکدیآنجا شروع نکرده بودند؛ که از 
 گردد که چه بسا در خواندنیآشفته م ییشود و خوابهایم دهیشن ییدهد و صداها یدر گفتگو رخ م يمواقع، معجزه ا

  . دیایمحقق نشود و به دست ن يگوش سپردن به سخنانِ سخنور ماهر ایو  یمقاله و کتاب
ت سطور انجام شده است. جه نیا ةبا نگارند يمتماد انیسال یاست که ط ییمجموعه گفتگوها» هانهیسفر آ يصدا«
  محترم، گفتگوها در سه فصل گنجانده شده اند.  راستاریو شنهادیکار خواننده، به پ لیتسه

ابعاد  يضمنِ واکاوانجام شده و مت »ینید یشینواند«  ةدر حوز انیسال نیا یاست که ط ییاول، شامل مصاحبه ها فصل
است  ییها ییگفتگو ي. فصل دوم، حاوراستیاخ ينحله در دهه ها نیا يِمحور يها تیو آراء شخص دهیپد نیمختلف ا

صل سوم، متکفلِ . فردیگ یمتالطمِ گفتگو شونده پرده بر م والدارد و از اح یپررنگ لِیستانسیو اگز يوجود يها هیکه سو
در حوزه  انیالس نیا یمختلف ط يکه به مناسبت ها ییگفتگوها ةرندیو فرهنگ است و دربرگ استیاخالق، س يقلمرو

با  ریخا انیدر سال میتمام گفتگوها نیداخل و خارج کشور انجام شده است. همچن يو رسانه ها اتیشده با نشر ادی يها
 ی, حسن کامشاد, علی, رضا براهنيآشور وشیدار ریو فرهنگ نظ يمهم و برجسته حوزه روشنفکر يها تیشخص

  فصل گنجانده شده است . نیمنتشر گشته, در ا ایپو شهیاند هیدر نشر شتریو...که پ یرسپاسیم
که  يشده با نگاه نگارنده به موضوعات و مقوالت متعدد ادی يسطور گفتگوها يعالقه مند، از البال ةخوانند دوارمیام 
  وند. آشنا ش یکیخود احاطه کرده، به ن ةدر چنبر م،یکن یم یزندگ یهاردهم شمسچ ةآخر سد ۀرا که در ده یانیرانیما ا

 ییتا جا ن،یشده اند. همچن شیرایو و یمجموعه، بازخوان نینگذارم که تمام گفتگوها ، جهت قرار گرفتنِ در ا ناگفته
و  راستاریو حال، به رغمِ جهد نیع گفتگو آمده است. در يبوده، نام گفتگو کننده و محلّ انتشار در ابتدا ریکه امکان پذ
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از  امد؛یگذرد، کامل نشد و بدست ن یسال م نیکه از انتشارشان چند فتگوهااز گ یبرخ ةبنده، متاسفانه اطالعات دربار
که مجال  »يسهرورد ادیبن« مسئوالنِ محترم نشر  ،یشاهیاند. در ضمن از سپهر زارع و مونا عل یلیفاقد اطالعات تکم نرویا

  سپاسگزارم. مانهیاثر را فراهم کردند، صم نیانتشار ا
و  دنیبه سبک سقراط و گفتگو را برکش یرامونیبه مسائل پ دنیشیاند ياست در راستا ی، گام»ها نهیسفر آ يصدا«

 »قتیآواز حق یپ« و از » کردن یپر و خال تیرا از ابد هیر« و » ها را پرواز دادن  جانیه« و  دنیبانگ جرس را از دور شن
و » اغت نگشودن نرم فر يبند کفش به انگشت ها« و خسته نشدن و  نرفت شیو آهسته قدم زدن و پ وستهیروان گشتن و پ

و به ادامه دادن، ادامه دادن و با خود  دنیفاصله ها را شن يسفر کردن و دچار شدن و صدا »اءیاهتزاز خلوت اش یبه روشن« 
  زمزمه کردن : 

  اهـبارگ نیحضرت است ا تینها یب
  را  بگذار،  صدر  توست  راه  صدر

  
  سروش دباغ      

 96زمستان   ـ تورنتو


