ﻣﺮا ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺑﺮد؟
ﻣﺮا ﺳﻔﺮ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺑﺮد؟ /ﮐﺠﺎ ﻧﺸﺎن ﻗﺪم ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ /و ﺑﻨﺪ ﮐﻔﺶ ﺑﻪ اﻧﮕﺸﺖﻫﺎي ﻧﺮم ﻓﺮاﻏﺖ/
ﮔﺸﻮده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؟ /ﮐﺠﺎﺳﺖ ﺟﺎي رﺳﯿﺪن ،و ﭘﻬﻦ ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻓﺮش /و ﺑﯽﺧﯿﺎل ﻧﺸﺴﺘﻦ /و ﮔﻮش
دادن ﺑﻪ /ﺻﺪاي ﺷﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﻇﺮف زﯾﺮ ﺷﯿﺮ ﻣﺠﺎور؟

از ﺣﺪودا  2,5ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ،ﺳﻠﺴﻠﻪ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎي ﻓﻠﺴﻔﯽ را در »ﺑﻨﯿﺎد ﺳﻬﺮوردي« آﻏﺎز ﮐﺮدهام؛ اﺑﺘﺪا

ﺑﻪ »ﻓﻠﺴﻔﮥ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﺘﻘﺪم« و »ﻓﻠﺴﻔﮥ وﯾﺘﮕﻨﺸﺘﺎﯾﻦ ﻣﺘﺎﺧﺮ« ،ﻫﺮ ﯾﮏ در ﺳﯿﺰده ﺟﻠﺴﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﭘﺲ
از آن دورة »روﺷﻨﮕﺮي و ﻓﻠﺴﻔﮥ ﮐﺎﻧﺖ« در ﭼﻬﺎرده ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ دورهﻫﺎي ﭘﺎﻧﺰده ﺟﻠﺴﻪاي
»ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻘﺎداﻧﻪ« و »ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺧﻼق« از ﭘﯽ آن ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ .در ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن اﻣﺴﺎل،

اﺑﺘﺪا ﺑﻪ »ﻓﻠﺴﻔﮥ ﮐﯿﺮ ﮐﻪ ﮔﺎرد« در دوازده ﺟﻠﺴﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ »ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﭙﯿﻨﻮزا« ﭘﺮداﺧﺘﻢ .ﺟﻠﺴﮥ ﭼﻬﺎردﻫﻢ
و آﺧﺮ»ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﭙﯿﻨﻮزا« ،ﺷﻨﺒﮥ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﺻﻮﺗﯽ اﯾﻦ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎ روي ﺳﺎﯾﺖ
و در ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮاﻣﻢ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ. ...

ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ وﻋﺪه ﮐﺮده ﺑﻮدم ،از ﺷﻨﺒﮥ ﭘﯿﺶرو ،درﺳﮕﻔﺘﺎر »ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻫﯿﻮم« را آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﻢ؛ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم آن،

ﺑﻨﺎ دارم ﺑﻪ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺑﭙﺮدازم و دورة »ﻓﻠﺴﻔﮥ آرﻧﺖ« را ﺑﺮﮔﺰار ﮐﻨﻢ.
ﺧﺮﺳﻨﺪم ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاري اﯾﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻓﻠﺴﻔﻪ ﭘﮋوﻫﺎن و ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪانِ ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻏﺮب
آﻣﺪه ،از اﺑﺮاز ﻣﺤﺒﺖﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎرِ دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻨﻮﻧﺪة اﯾﻦ درﺳﮕﻔﺘﺎرﻫﺎ در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر ﺑﻮده و
ﻣﻼﺣﻈﺎت و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻤﯿﻞ ،ﻓﯿﺲ ﺑﻮك ،ﺗﻠﮕﺮام و اﺳﮑﺎﯾﭗ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﮐﺘﺒﯽ و ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺑﺎ

ﻣﻦ در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ،ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم.
ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ آراء ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎنِ ﺑﺰرگ ﻣﻌﺎﺻﺮ و درﺑﺎرة آﻧﻬﺎ ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮدن و در ﻫﻮايﺷﺎن

دم زدن و ﭼﻨﺪ ﺻﺒﺎﺣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺟﻬﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﺮاﯾﻢ ﻋﻤﯿﻘﺎً ﻟﺬتﺑﺨﺶ
اﺳﺖ؛ ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﯿﺮ و ﺳﻔﺮ ﻓﮑﺮياي ) (intellectual journeyاﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺑﺪان
ﻣﺸﻐﻮﻟﻢ؛ ﺳﻔﺮي ﮐﻪ ﻧﻬﺎﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و ﻧﻔﺲِ در راه ﺑﻮدن و ﺳﻔﺮ ﮐﺮدن و ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻦ ،ﻏﺎﯾﺖ و ﻣﻘﺼﺪ آن
اﺳﺖ؛ ﮐﻪ رﺳﯿﺪن و ﻓﺮاﻏﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ و »ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﻀﺮت اﺳﺖ اﯾﻦ ﺑﺎرﮔﺎه«.

