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ر در تپش برده باشند. اگ بیرا نص ییکوین ۀمبارك، تجارب کبوتران يروزها و شبها نیدرا زانیدوستان و عز دوارمیام

  حوضم کم آب است... یِماه دییو بگو دیکن ادیلطفا مرا هم  د،یدیباغ خدا را د
به تورنتو  يوزچند ر ان،یملک یکه استاد محترم، مصطف دمیشن کیاز دوستان نزد کا،یبه امر رمیاز سفر اخ شیروز پ دو

نشد  نیه چننکنم. خوشبختان دایرا پ دارشانید قیو بروند و توف دنیایب امیا نیدر ا شانیخواهند آمد؛ خائف بودم که مبادا ا
. میگفتگو کرد گریکدیاز سه ساعت با  شیتازه شد. ب دارمانیسال د 6,5از  پس ز،یاز دوستان عز یکیدر منزل  روزیو د
 دمیکه نفهم بود انیدر م یدنیو شن یبود، گذر زمان را حس نکردم؛ آنقدر گفتن ياوقات خوش و مغتنم و روح نواز قتایحق

  شد.... يساعات سپر نیچگونه ا
نقد و « ۀمجل قینشست و برخاست داشتم، از طر انیک یخواندم و با اهال یم »انیک«که  يروزگار ،یهفتاد شمس ۀدرده

از قم به تهران، در  شانیو پس از هجرت ا یشمس 78بار سال  نیآشنا شدم؛ اول انیملک ی، با نام و نظرات مصطف»نظر
 عازم انگلستان شدم، مکررا به ل،یتحص ۀادام يکه برا يوزگار. پس از آن تا ردمیرس انیشان، خدمت جناب ملکمنزل

 اریبس ها،دارید نیبه اتفاق دوستان همدل. در ا ای: تنها دمیرس یم شانیگوناگون در محافل مختلف خدمت ا يمناسبت ها
ندم . خرسردمفراوان ب يِو معنو یحظّ معرفت شان،یا یقت نظر و حدت ذهن و سلوك اخالقآموختم و از فضلِ سرشار و د

ه صورت ب منتشر شد، ابتدائاً »سمیسنت و سکوالر«که در کتاب  »انیگوهر اد ت؛یمعنو«تحت عنوان  شانیکه مقاالت ا
  شان بودم. زبانیبرگزار گشت و من م» معرفت و پژوهش«در مؤسسه  شیسال پ 16 ،یسخنران
لسات از سر لطف، تا کنون در ج انی. جناب ملکدمیرسیم شانیخدمت ا قیبه تفار زیاز بازگشت از انگلستان ن پس
زبان و « ، »و اخالق ینید يدر باب روشنفکر« اند: چهار کتاب من شرکت کرده و سخن گفته یِو نقد و بررس ییرونما
 گرید ۀشان بودم، در دو جلساول در خدمت ۀ. در دو جلس»يسپهر يجوردال ۀفلسف« و  »يدر سپهر سپهر« ، »جهان ریتصو

  ام.برگزار شده، ساکن تورنتو گشته و از دور نظاره گرِ جلسات بوده ریاخ انیکه در سال
است؛ به رغم  رانیا ریاخ ۀگذار دو دهریاز روشنفکران و متفکران مهم و تاث انیملک یکه مصطف ستیبه تذکار ن يازین

ها بهاز مقاالت و مصاح یدر برخ یطلب قتیداشته و آنها را از سر حق شانیآراء و نظرات ا ةکه دربار يايمالحظات انتقاد
 شیما به قوت خو ۀدوستان قیعم ۀام، خوشبختانه رابطمنتشر کرده ریاخ انیسالدر  »یشناس انیملک« يجلسه ا ستیب ةو دور

  ».مهر بدان نام و نشان است که بود ۀحق«است، که  یباق



 نیبرل ایزایو اکهارت توله و آ تزریو شوا يو مونیتا س يو سپهر نیتگنشتایو شوپنهاور و و نوزایاز اسپ روز،ید دارید در
 ن،یوه بر ا. عالشتنیو مسابقه دادن با خو» با خود یآشت«عطار تا  تیبه روا »لیحزن طو«و  »يمعنو ییتنها« سخن رفت؛ از 

  بود. زیانگآموز و دلعبرت میخود، برا لیستانسیاز احوالِ اگز یبه برخ شانیاشارات ا
 نیزنده شده است. اکنون که ا رمیدر ذهن و ضم انیملک یساله با جناب مصطفاز خاطرات هجده يریکث روز،ید از

و  دمیپر رس یِبه سبک ییتو گو کنم؛یاحساس م میهادندان ریرا ز روزید دارید يهنوز طعم گوارا سم،ینویسطور را م
را تجربه  »یکپا ةارتباط گمشد« و  دمیرا د» شور آبها یکودک«رفتم و  یدور گشتم و به خلوت ابعاد زندگ يهمنورد افقها

  .دمیرا در عمق جان چش يزیانگدل ۀنیکردم و آرامش و طمان
 گریمن که تا چند روز د »یدر روزگار کنون يقربت: سلوك معنو يعلف ها میحر«از کتاب  يذکر روز،ید دارید در

 يه آقا. خرسندم کرمیگیم کیحسن تصادف را به فال ن نیشود هم رفت؛ ا یدر لندن منتشر م» اچ اند اس« توسط نشر 
  د...دوست دارن قاًیرا عم نوزایو اسپ نیتگنشتایو ،داشته يبا سپهر یقیوث یِمن، ارتباط روح ریهم، نظ انیملک


