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ظاهراً قرار بوده كه گزارش گروه فلسفه و كالم و عرفان را آقاي دكتر مهـدي محّقـق بدهنـد، ولـي                      
رحال اين موضوع را به بنده محول كردند و قبالً هم بايد عرض بكنم          ه  چون ايشان تشريف ندارند، به    

توانم گـزارش جـامعي خـدمتتان         كه چون آمادگي نداشتم و در همة جلسات شركت نكرده بودم، نمي           
هايي كـه بـه دسـت مـن      عرض بكنم، ولي از آن جلساتي كه در آن حضور داشتم و همچنين خالصه    

راني قرار بود كه در گروه فلسفه و عرفان و كالم ارائه بشود كه از   سخن 20دادند، بايد عرض بكنم كه      
مقـاالت و عمـدة   . سومش به دليل غيبت سخنرانان قرائت نشـد  اين ميان، دوسومش ارائه شده و يك      

مقاالت هم در زمينة تصوف و عرفان بود، از قبيل طريقة نقشبندينه، مولوي و انسان آرماني در عرفان 
هـا بـه      البّته بعضي از سخنراني   . ها داشته است    پاكستان و تأثيري كه ايران در آن      و همچنين صوفيان    

ها به زبان انگليسي باشد كه درواقـع آن كسـاني    قرار بود بيشتر اين سخنراني    . زبان انگليسي ايراد شد   
سفيِ طوركلّي بايد عرض بكنم كه جنبة فل        به. كه غيبت كرده بودند، جزءِ اين دسته از سخنرانان بودند         

شناسان هم چندان بـا   شناسي و زبان   خُب شايد به دليل اين باشد كه سابقة زبان        . اين گروه ضعيف بود   
ــ البّتـه مـا رشـك        ... فلسفه روي خوش نشان ندادند و بيشتر مسائل اجتمـاعي و فرهنـگ عامـه و                 

ررونـق بـوده، مطمئـنم      شناسي كه كارشـان پ      بريم به گروه فرهنگ عامه و همچينن به گروه زبان           مي
هرحـال مـا بايـد توجـه داشـته باشـيم، مـن         فلسفه بـه . آقاي دكتر داوري هم همين احساس را دارند 

كار بكنيم، چون در عالم       خواهم بگويم كه ما در آينده خومان بايد چه          خواهم انتقاد بكنم، بلكه مي      نمي
 اسالم، مهم            فالسـفة اسـالمي بـه اسـتثناي        . ترين كشور براي تاريخ فلسفه، ايران است بـدون شـك

ها كه در قرون اوليه در بغداد بودند يا بعداً در اندلس بودند، بقيه همه ايراني بودند و جا                     معدودي از آن  
خصـوص در     شناسي، تحقيقات بيشتري بكنـيم، بـه        هرحال ما دربارة فلسفه و ارتباطش با ايران         دارد به 

الخصـوص، اصـفهان، شـهرهاي         در گذشته، شيراز علـي     مورد تاريخ علوم عقلي در شهرهاي خودمان      
ها همه مهد فلسفه بودند و ما خوب است كه فلسفه را هم وارد بكنيم به ايـن               آذربايجان، خراسان اين  
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