
 فانوس جادویی زمان
  

انسان مدرن است، سیر و  ، نوعی سیر و سلوك»در جستجوي زمان از دست رفته«خالق حماسه مدرن است.  پروست
فیزیکی پیوندد که هنجارهاي متاسلوك در دنیایی به وقوع می سلوکی که وجهی دنیوي دارد. به عبارت دیگر، این سیر و

کاوش  جوید. ولی مسیرته در این دنیا حقیقت مطلقی میریخته، ازل و ابد جابجا شده و انسان سرگش همآن به کلی به
ند... نتیجه سیر کشود و بر اریکۀ الوهیت جلوس میجانشین عرفان می انسان پروستی، جادة عرفان سنتی نیست... اینجا هنر

ت مختصات اطزمانی مطلق در اینجا نه به وست. بیزمانی مطلق اسازمنظر سیر و سلوك انسان مدرن، وصول به بی و سلوك
  .دیمن تعمق در جوهر هنر حاصل می شومتافیزیکی مالوف، که به 

انگیزي که به واکاوي است؛ اثر دل »فانوس جادویی زمان«نغز فوق متعلق به آخرین اثر شادروان داریوش شایگان،  فقرة
راغ ایگان از سلوك مدرنی سپردازد. شمی» در جستجوي زمان از دست رفته«رمانِ سترگ و تحسین شدة مارسل پروست، 

حسوس و گیرد و تفاوت ممی شکل ـریخته که در آن هنجارهاي متافیزیکی بهم ـکه در دنیاي متالطم کنونی  گیردمی
» نطق الطیرِم«القضات همدانی، رساالت عرفانی سهروردي، عین» تمهیدات« گیري با عرفان سنتی دارد، عرفانی که درچشم
 .شود. یافت مینیشابوري و .. عطار

ا هستم؛ امیدوارم ت» از عرفان مدرن ايطرحواره«این روزها مشغول نهایی کردن مقالۀ نهمِ ». این مثنوي تاخیر شد مدتی«
لوك س ببرم. از شش سال پیش، نوشتن این سلسله جستارها را که ناظر به حدود و ثغورِ روز دیگر نگارش آنرا به پایان 8-7

متافیزیک «، »ایمان آرزومندانه«، »سالک مدرن« معنوي در روزگار کنونی است، آغاز کرده و با وام کردن مفاهیمی چون
در «ار آث خویش از این مهم را به مدد بازخوانیِ انتقادي عرفان سنتی، تقریر کرده و در روایت »...کورمرگی«، »نحیف

 .اممنتشر کرده» حریم علف هاي قربت«و » فلسفه الجوردي سپهري« ، »سپهر سپهري

داستایفسکی، نیکوس  سالکان مدرن، از سهراب سپهري، داریوش شایگان، مجتهد شبستري، فئودور در میان
اش، اکنون  »فانوس جادویی زمان« ام. به لطف شایگان و برده نام جان هیک، اکهارت توله.... کازنتزاکیس، میالن کوندرا،

کان مدرن نیز در عداد سال توانم او راهاي اگزیستنسیلِ مارسل پروست آشنایی نیکویی یافته، میو دغدغه با احوال و آراء
رف معنوي و تنهایی ژ» خلوت ابعاد زندگی«پر تب و تاب، دلمشغول  بینگارم و به حساب آورم؛ سالکانی که در این زمانۀ

» هاي قربتعلف«آرامش پاي نهاده و  کرده و در حریم» یت پر و خالیریه را از ابد«را چشیده و » حضور هیچ مالیم« اند و
 ....را بوییده اند

 


