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 از خیام تا یالوم
  

  24/12/1401آنإلین، مورخ: سایت دین :منبع
  
  

 گهی تنگ است دنیایم، گهی در مشت گنجایم

 فرو مانده است عقل مدعی، در کار ابعادم

 گهی با کوه بستیزم، گه از کاهی فرو ریزم

 به حیرت مانده حتّا آن که افکنده است بنیادم

 زنم کس رابه زخمی مرهمم کس را و زخمی می

 1شگفت آور ترینم، من چنینم: جمع اضدادم
  
  
پانزده سالی است که در حوزهٔ عرفان و سلوك معنوي در روزگار ». از بخت شکر دارم و از روزگار هم«

ام نویسم. کارك هاي نوشتاريخوانم، سخن می گویم و میاندیشم، میزنم و در این باب میکنونی دم می
اختیِ معرفت شناختی و انسان شنابتدا صبغهٔ نقدي و سلبی داشت و ناظر به مبادي و مبانیِ وجود شناختی، 

موزون  ترنم«امر عرفانی در آثار روشنفکران ایرانیِ معاصر بود. در این راستا، در نیمهٔ دوم دههٔ هشتاد، دو مقالهٔ 
 .2را نگاشتم »عرفان و میراث روشنفکري دینی«و » حزن: داریوش شایگان، نقد ایدئولوژي و گفتگو در فراتاریخ

  
 هايدر ادامه، از ابتداي دههٔ نود شمسی، به سویهٔ ایجابیِ ماجرا پرداختم و روایت خود از مقومات و مؤلفه

ت ده گانهٔ  آبی «ریختم؛ جستارهایی که در اثر » طرحواره اي از عرفان مدرن«امر عرفانی را در قالب مقا
گنجانده شد و منتشر گشت. براي انجام این مهم، هم به بازخوانیِ انتقادي میراث ستبرعرفانِ « دریاي بیکران

تی چون -ایرانی می پرداخته و مفاهیم ومقو را » انهزیستن حکیم«و » دوگانهٔ عقل و عشق«، »فناء فی اهللا«اس
 ایمان«، »مرگ هراسی«، »کورمرگی«، »متافیزیک نحیف«، »سالک مدرن«به بحث گذاشته؛ هم مفاهیمی چون 

آب ویرایش شسته شدهٔ  به و منقح صورت همچنین،. برساختم را …»ایمان از سر طمأنینه«، »آرزومندانه
، که حوالی نیمه دههٔ نود برگزار شد و متضمنِ پرداختن به »پیام عارفان براي زمانهٔ ما«درسگفتار پانزده گانهٔ 
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 :هر دو مقاله در کتاب زیر گنجانده و منتشر شده است. 2
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و تبیین سلوك معنوي در روزگار کنونی در پرتوِ آثارِ سالکان سنتی و » زمان«مفاهیم تأمل برانگیزي چون 
نا، حافظ، سپه  .افتانتشار ی» حریم علفهاي قربت«کتابِ  در بود؛ …ري، اکهارت تولهسالکان مدرنی چون مو

  
هاي از سوي دیگر، همزمان با پیگیريِ چند وچونِ عرفان مدرن، طی سالیان سپري شده، به واکاويِ مؤلفه

تی نظیرِ عشق، مرگ، تنهایی، زن، امر -زیست جهان سهراب سپهري، شاعر و نقاش معاصر پرداخته و مقو
ام. ما حصلِ سپهري پژوهی هایم، در را در اشعار و مکتوبات او جستجو و روایت کرده .…، باد، بارانمتعالی

جوردي سپهري«، »در سپهر سپهري«سه اثر   .سر برآورده است »نبض خیس صبح«و » فلسفهٔ 
  

ن من بیشتر روش ها و مقومات سلوك معنوي در روزگار کنونی برام، مؤلفهتر آمدهها پیشهرچه در این سال
هایی که سقف سلوك معنوي بر آنها بنا نهاده شده، شده. گویی، در سفر اگزیستانسیلِ درازآهنگ خود، ستون

وه بر برساختن مفاهیمی تازه همچون رفته رفته سربرآورده و پیش چشمانم حاضر شده اند. در این میان، ع
هیاتی« ، از »رنج رهزن/ رنج رهگشا«و » خوشحالی/خرسندي» هايو دوگانه» سالک آستانه نشین«، »طنز ا

دکارت روان گشته و با افزودنِ انقساماتی چند، بر حدود و ثغور سلوك معنوي » تقسیم کن تا پیروز شويِ«پیِ 
رجسته ، همچنین ب»سالک مدرن«و » سالک سنتی«ام. تفکیک میان در روزگار کنونی وضوح بیشتري بخشیده

در این راستا بوده است. همچنین » سلوك عمودي«و » سلوك افقی«و » سالک«و » رفعا«کردنِ تفاوت میان 
رفتن و انواع آنها را از منظرخویش » نیایش«و » تنهایی«، »خدا«، »مرگ«، »ایمان«است به سروقت مفاهیمِ 

 .تفکیک و روایت کردن

 ش سربرآورد؛ متضمنِ روایتکه پس از آثارِ یاد شده در رسید و یکسال و نیم پی» از سهرودي تا سپهري«
هاي آنها جهانِ سپهري با پنج سالک سنتی و پنج سالک مدرن و برکشیدن تشابهات و تفاوت -تطبیقیِ زیست

نا، سعدي، حافظ، هایدگر، یونگ، فروغ، شاملو و  در قالب جستارهایی ده گانه است. سهرودي، عطار، مو
انسیل اند. هر چند این اثراز جنس سپهري پژوهی است؛ اکهارت توله، صحنه گردانانِ این سفرهاي اگزیست

ان ها و افتراقات میدرعین حال، با برجسته کردنِ ربط و نسبت میان سالک سنتی و سالک مدرن و قرابت
نگرش و نظام معرفتی و سلوکیِ سالکان سنتی و سالکان مدرن، در خدمت بسط پروژهٔ سلوك معنوي در 

 .تروزگار کنونی قرارگرفته اس
  
پهري جهان س-رسد و تتمهٔ روایت تطبیقیِ زیستدر می» از سهرودي تا سپهري«، پس از »از خیام تا یالوم«

ریزي، گیرد. خیام، شمس تبکاود و سراغ میبا سالکان سنتی و سالکان مدرن و افتراقات و اشتراکات آنها را می
ا محوریت دارند. اند و در آنهاگزیستانسیلِ تاریخی اسپینوزا، ویتگنشتاین و یالوم، سلسله جنبانانِ این سفرهاي

اي که بر وضوح وغناي سلوك معنوي در روزگار کنونی به روایت نگارنده همچنین، مفاهیم و انقسامات تازه
 .افزاید، در جاي جاي جستارهاي گوناگونِ این اثر ریزش کرده استمی
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لِ کتاب، متکفلِ بحث از خیام و سپهري است و ، فصل او»در طربخانهٔ خاك خیام و بیشهٔ نورسپهري«
، »خرسندي«و » خوشحالی«کند. تفکیک میان جهان این سالک سنتی و سالک مدرن را واکاوي می-زیست

که طنین و تبار روان پژوهانه دارند و از مقومات سلوك معنوي، در این  »غرقگی«همچنین برکشیدنِ مفهوم 
 .اندجستار به بحث گذاشته شده

-هاي رواقیِ زیسترسد و مؤلفه، پس از آن در می»رخورد انگشتان با اوج: سلوك رواقی شمس و سپهريب«
گذارد. در این جستار، تفاوت میان سالک و عارف، با این جهانِ شمس تبریزي و سهراب را به بحث می

موم ع«و مفهوم، توضیح که هر عارفی سالک است، اما هر سالکی، عارف نیست و نسبت منطقیِ میان این د
 سپهري«اي نوشت تحت عنوانِ است، برجسته شده. چند دههٔ قبل، داریوش آشوري مقاله» خصوص مطلق
سالک به معناي راهروست و واژهٔ سلوك، در راه بودن را به ذهن متبادرمی کند و اختصاصی ». در سلوك شعر

 …»يسلوك فکر«، »سلوك سیاسی«، »عريسلوك ش«توان از به امر عرفانیِ مصطلح ندارد. به همین سبب، می
و در راه و مسیر پاي نهادن و پیش رفتن و به ادامه » شدن«سراغ گرفت. سلوك با صیرورت و  و گفت سخن

و زیر و زبر گشتن شد، اما » شدن«توان سالک بود و دلمشغولِ دادن ادامه دادن عجین شده است. از اینرو، می
اند. تفاوت میان سلوك افقی و سلوك عمودي، اکیس، بدین معنا سالکعارف نبود. شاملو و فروغ و کازنتز

کند. سالکی مثل یالوم، نه عارف است، نه به هرم هستی و سلسله مراتبِ وجود باور تر میاین معنا را روشن
یدارد؛ درعین حال، این امر مانع از این نمی ، یشود که سلوك افقی پیشه کند و به مدد خود شناسی و خود پا
 .از پیش خود راه افتد و به پیش خود رسد

  
هاي هشت گانه به افزون بر ربط و نسبت میان سالک و عارف و سلوك افقی و سلوك عمودي، تنهایی

تنهایی «، »تنهایی درون فردي«، »تنهایی بین فردي« :روایت نگارنده در این جستار به بحث گذاشته شده
ایی میان تنه«و » تنهایی خویشاوندي«، »تنهایی عرفانی«، »هایی تلختن«، »تنهایی مخملین«، »اگزیستانسیل

ه اش وام شده؛ باقی از آنِ نگارند» روان درمانیِ اگزیستانسیل«سه نوع نخست تنهایی از آروین یالوم و ». جمعی
 .استهاي شمس و سپهري، در ادامهٔ مقاله روایت شده است. با مد نظر قرار دادنِ انواع تنهایی، تنهایی

، چهار مقولهٔ فلسفه ورزي، مواجههٔ با امر مقدس، »از پلهٔ مذهب تا کوچهٔ شک: اسپینوزا وسپهري«جستارِ 
گذارد. جهت تبیین تلقیِ اسپینوزا جهانِ این دو سالک مدرن به بحث می-نیایش و شادي درونی را در زیست

شته و صورتبندي گ» هسته پنهان تماشا«الهٔ که در مق» نیایش«و سهراب از نیایش، از تقسیم بنديِ شش گانهٔ 
نیایش «، »نیایش معنوي«، »نیایش عرفانی»، «نیایش مخاطبه محور«ام: در این مجموعه گنجانده شده، بهره برده

در این » رنج رهزن/ رنج رهگشا«همچنین، دو گانهٔ ». نیایش ناواقع گرایانه»و » نیایش آرزومندانه«، »حکیمانه
 .برکشیده شده استمقاله برجسته و 
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نگرش به «، »ایمان ورزي«، »معناي زندگی«آید و موضوعات ، در ادامه می»در هواي لودویگ و سهراب«
را دراحوال و اقوالِ اگزیستانسیل این دو سالک مدرن سدهٔ بیستمی، ویتگنشتاین » امر متعالی«و » مرگ«، »هستی

 –هاي چهارگانه از امر متعالی کند. براي انجام این مهم، افزون بر سراغ گرفتن از تلقیو سپهري، واکاوي می
آبی دریاي «که پیشتر در  -همه خدا انگاري و خداي وحدت وجودياهمی، خداي فلسفی، ابر ادیان خداي
ا ، به سروقت تقسیم بندي پیشین در این باب رفته و ب»ایمان ورزي«به بحث گذاشته شده؛ در مقولهٔ » بیکران

ح آن، شقوقِ شش گانهٔ ایمان ورزي را روایت می ایمان معرفت «، »ایمان شورمندانه«کند: حک و اص
 ».ایمان ناواقع گرایانه«و » ایمان آرزومندانه«، »ایمان شکاکانه«، »ایمان از سر طمأنینه«، »اندیشانه

  
 نظر قرار دادنِ »در هواي یالوم و سپهري«جستار بلند مسلمات  -به روایت یالوم« 1هاي هستیداده«، با مد

» روان درمانی اگزیستانسیل«در  چنانکه -»آزادي و مسئولیت»و » تنهایی«، »معناي زندگی«، »مرگ«چهارگانهٔ 
صورتبندي شده؛ ربط و نسبت میانِ این مسلمات را در نگرش و سلوك اگزیستانسیلِ این دو سالک مدرن بر 

هستهٔ پنهان تماشا: تاملی در »کند. حسن ختام این بخش، چنانکه پیشتر آمد، جستار رسد و روایت میمی
 .کنداز منظر نگارنده را تقریر می است و انحاء شش گانه نیایش» انواع نیایش

  
ت، نوبت به ضمایم می رسد. مهرداد مهرجو، سپهري پژوه معاصر، از سر لطف، هم جستاري پس از مقا

» اي از عرفان مدرنچکیده«نگاشته، هم مقالهٔ مبسوط « نگاهی به کتاب از سهروردي تا سپهري«تحت عنوان 
ه همراه مصاحبهٔ ایشان با نگارنده درباره چند و چونِ عرفان و سلوك را نوشته است. هر دوي این جستارها، ب

 .در بخش ضمایم گنجانده شده است» تراویدن راز ازلی«مدرن، تحت عنوانِ 
  
، جستارهاي پایانیِ کتاب، صورت منقحِ دو مصاحبه »مرده بدم زنده شدم«و » ابن الوقت باش اي رفیق«

زمانی که بر ما «هم، سعید دهقانی انجام شده است. دوگانهٔ ایست که با دوست خوش ذوق و ادب پژو
، به روایت نگارنده، با استشهاد به آثار سینمایی و ادبیِ ایرانی و غربیِ »گذردزمانی که در ما می«و » گذردمی

ن فطگذرد تمتعدد در این جستارها به بحث گذاشته شده است. به میزانی که سالک ما، به زمانی که در او می
اش را مزه مزه کند، سلوك معنوي» توجه آگاهی«را بچشد و » طعم وقت«داشته باشد و نظیربوسعید ابوالخیر 

 .یابدکند و تحقق میبیشتر قوام پیدا می

ام. روزگاري ، آخرین ایستگاه از سفر اگزیستانسیلی است که طی پانزده سال اخیر پیموده»از خیام تا یالوم«
گرفتم؛ چند صباحی است گفتم و چند و چونش را سراغ میسخن می« از عرفان مدرن طرحواره اي«از تعبیر 

ح  برم، که در پرتوِ تفکیک میان عارف و سالک، بیشتر بهره می» سلوك معنوي در روزگار کنونی«از اصط
 .همچنین دو گانهٔ سلوك افقی/ سلوك عمودي، اکنون به نزد من، تعبیري رساتر و رهگشاتر است

                                                             
1. Givens of existence 
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طرحواره اي از عرفان مدرن/ سلوك «فته نگذارم که براي آشناییِ در خور درنگ با روایت نگارنده از ناگ

، »بیکران آبی دریاي«، خوبست خواننده محترم، آثار را بدین ترتیب در مطالعه بگیرد: »معنوي در روزگار کنونی
طنز «همچنین، براي آشنایی با مفهوم ». از خیام تا یالوم«و » از سهروردي تا سپهري«، »حریم علفهاي قربت«

هیاتی هیات سینوي«که از دیگر مقومات سلوك معنوي در روزگار کنونی است، رواست در دو جستارِ » ا ، ا
هیاتی و معضل شرّ هیاتی«و » طنز ا هیاتی و اعتراض ا ام گنجانده شده، به » رد آبی روایت«که در » طنزا

که از  -منتشر شده -»رد آبی روایت«در  -»خواهید؟آیتی بهتر از این می«قالهٔ دیدهٔ عنایت نگریسته شود. م
هاي زندگیِ دینی است نیز با حدود و رود و در پی سعه بخشیدنِ به سبکانواع دینداريِ متعارف فراتر می

و  نثغور سلوك معنوي در تناسب است و شایستهٔ خوانده شدن. در واقع، سعه بخشیدن، به رسمیت شناخت
 مقومات از. …گشوده بودن نسبت به انواع و انحاء خداباوري، ایمان ورزي، نیایش، تنهایی، مواجههٔ با مرگ 

 .است سطور این راقم روایت به پروژه این

اي از یدهچک«است و » آبی دریاي بیکران«، نوشتهٔ علی صنایعی که ضمیمهٔ »قایقی باید ساخت«دو جستارِ 
طراف از مقومات و مؤلفه ، نوشتهٔ»عرفان مدرن هاي این سلوك فکريِ چند مهرداد مهرجو، روایتی جامع ا

 2خوبست خوانندهٔ محترم آنها را هم در مطالعه بگیرد .اندساله بدست داده
  

، که ملتقاي سه »طرحواره اي از عرفان مدرن/ سلوك معنوي در روزگار کنونی«یابم، کارك چنانکه در می
پژوهی، عرفان پژوهی و روان پژوهی است و میان آنها در روند و آیند است؛ از سویی در  دیسیپلینِ فلسفه

می است و از سویی دیگر، با برساختن و -اندیشهٔ بازخوانیِ انتقاديِ میراث ستبرِعرفان و حکمت ایرانی  اس
دنِ روایتی رهگشا از هاي متعدد، چنانکه دیدیم، در پی هموار کردن و بدست داوام کردنِ مفاهیم و تفکیک

سلوك معنوي در روزگار کنونی است؛ روایتی که به کارآید و آرمیدگی و طمانینهٔ ژرفی را به سمت ما 
بکوچاند. نگارنده، در این سالیان به قدر وسع، کوشیده سنتزي روشمند و موجه از این کارك بدست دهد و 

 .افتان و خیزان آنرا پیش ببرد
  

م این سفرهاي اگزیستانسیل را با محوریت قرار دادنِ مکتوبات و آثار دیگر سالکان به شرط حیات، بنا دار
-سنتی و سالکان مدرن، بسط دهم. از اینرو، در وضع و حال کنونی، بیش از این به سهراب نازنین و زیست

ونهایی تپردازم. زین پس، با پیش چشم داشتنِ دستگاه مفهومیِ عرضه شده و سجهان فراخ و روح نوازش نمی

                                                             
جوردي سپه«، »در سپهر سپهري«در تکملهٔ نقشهٔ راه فوق، بهتر ست مکتوباتم در حوزهٔ سپهري پژوهی نیز بدین نحو خوانده شود: . 2 و » ريفلسفه 
روشمند با آن است. سیر مطالعاتیِ پیشنهادي، کار را براي شرط اول قدم براي مواجههٔ انتقادي با یک پروژه و کارك فکري، آشنایی  .»نبض خیس صیح«

 .کندخواننده آسان می
   



۶ 
 

که سقف سلوك معنوي بر آنها بنا نهاده شده، به سروقت آثار داستایفسکی، کازنتزاکیس، کوندرا، اونامونا، بیژن 
لی، اخوان ثالث   .کنمگیرم و روایت میاگزیستانسیلِ خویش را پی می سفرهاي و روممی…ج

  
گفتگوهاي اگزیستانسیلِ مبسوط با  طی دو سال گذشته، از» از خیام تا یالوم«در نهایی شدن جستارهاي 

سوپروایزرم دکترحسین عبداللهی ثانی، روان درمانگر و روان پژوه ساکن کانادا، حقیقتاً بهره مند شدم. همچنین 
اگر  .شان، جهانم را فراختر کردندها و دلمشغولی هاي وجوديوامدار درمانجویانی هستم که با طرح دغدغه

ی، سعید دهقانی، سید هادي طباطبایی و مهرداد مهرجو، این مجموعه بسامان نبود همت و محبت سینا بابل
حظات و نکته سنجینمی  هاي عزیزانی کهشد. از همهٔ این عزیزان صمیمانه سپاسگزارم. افزون بر این، از م

» الخیر یبازخوانیِ میراث بوسعید اب«و » هاي شیخ اشراققصه«، »روان درمانی اگزیستانسیل«در درسگفتارهاي 
ازابوالفضل منوچهري، طراح جلد و سپهر زارع، مدیر  .ام طی چند سال اخیر حضور یافتند، استفاده کردم

 .، براي انتشار این اثر ممنونم»سهرودي«فرهنگ دوست نشر 
  

ي این سطور، حدیث بیقراري نگارنده و نوسانات آونگ آس»از خیام تا یالوم«امیدوارم خوانندهٔ  ب یش ا، در 
را بخواند و از پی سالک سنتی و سالکان مدرن این اثر، غریب بودن و غربت نشینی را دریابد، سبکبارو 

پاي  »هجوم خالی اطراف«کند، به » ریه را از ابدیت پر و خالی«برود، » هابه وسعت تشکیل برگ«سبکبال 
نهایی ت«و » تنهایی مخملین«شد و از را در آغوش ک» رنج رهگشا«گذارد، از پی سالک آستانه نشینِ مرگ آگاه، 

 را بچشد، سلوك» نیایش حکیمانه«و » نیایش معنوي«، »ایمان از سر طمأنینه«برخوردار گردد، » خویشاوندي
اس را احس» وزنِ بودن«را بداند، « گذردزمانی که در او می«رواقی پیشه کند، طنازانه در هستی تسخر زند، قدر 

 .گرددکند و هم نورد افقهاي دور 
  
  
  

 
 


