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  يادداشِت سردبير
ها سر برآورده و  از آنجا كه عنصرناب و ماية اصلي عرفان از اعماق روح مشترك انسان

متعال  بالندگي و رشد رسيده است، الجرم رويكرد اساسي عرفان بر معرفت حق به
 جويي خواهان و مشتاق يگانگي، يكتايي و حقيقت بيان ديگر بشر همواره به. استوار است
زيستي  جهتي و هم همدلي و هم  احديت بوده و در ساحت انسانيت بهذات نسبت به

خويشتن مشترك خود  يكديگر يعني با ها با از اين روست كه هرگاه انسان. گرايش دارد
اند  ده، حياتي سرشار از صلح و صفا و آرامش پيداكرده نموتفاهم و رفق و مدارا رفتار با

جنگ و جدال و جدايي  اند كارشان به  شده، تفرق و تخاصمو هر زمان دچار تعصّب
  .منجرگرديده است

طلبي،  ها را در وحدت اي است پرشكوه كه زيبايي انسان ادبيات عرفاني حماسه
همت عالي و عزم راسخ  وار با دهد كه سيمرغ آميز نشان مي زيستي مسالمت همدلي و هم

ها و  اپوي مداوم خود سختيوقفه و تك اند تا در سير و سلوك بي همديگر متّحد شده با
يدار دمقام  طي مراحل و منازل مختلف به هاي راه را پشت سرنهاده و با دشواري

  .مقصداعلي و معشوق كل نايل گردند
زند سبب  ها را رقم مي غايي انسان كننده كه هدف اين امر سرنوشت ساز و تعيين

:  ميالدي تحت عنوان٢٠٠٤ر  برابر با نوامب١٣٨٣المللي در آذرماه سال  شد، همايشي بين
در بخش فارسي دانشگاه دهلي » نقش ادبيات عرفاني فارسي در ايجاد اخوت جهاني«
برگزار شود و اساتيد زبان و ادب ايران همكاري رايزني فرهنگي جمهوري اسالمي  با

هاي ارزندة اسالم كه منادي  الهام از آموزه فارسي و انديشمندان و دردمنداِن اهل دل با
 انسانيت را ةهاي گوناگون به اين موضوع اساسي كه جوهر هاست از جنبه وحدت انسان

  .دنپديدآورده است بپرداز

 



  ٨  قند پارسي

  

عرضه   فصلنامة خود را به٣١مركز تحقيقات فارسي نيز خوشوقت است كه شمارة 
مقاالت مربوط به اين همايش اختصاص داده و اميدوار است كه مورد پسند خوانندگان 

  .شاءاهللا رد، انمحترم قرارگي
  


