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  مقدمه
  
  
 /هاي قربت!/ در چه سمت تماشا/ هیچِ خوشرنگ/ سایه خواهد زد؟اي شبیه/ مکث زیبا/ در حریم علف«

  1»انسان/ مثل آواز ایثار/ در کالم فضا کشف خواهد شد؟ /کی
  

عبیر ت م؛ روزگاري که بهاي در زمانۀ پر تب و تاب کنونیمشغول حدود و ثغورِ سلوك معنودل مدتهاست
از  ولت به سهدرخشد و حقیقت فاش نمی میان آسمانِ امر قدسی بسان گذشته،و  ماکس وبر راززدایی شده

  تابد.پنجره به ضمیر مشتاقان نمی
 »ناي از عرفان مدر طرحواره«مقاالت  هایم در این باب را در قالبیافتهمالت و أت از پنج سال پیش بدین سو، 

می چون ساختن مفاهی با وام کردن و بر که تا کنون هشت قسمت از آنها منتشر شده،  ا. دراین جستارهامریخته
سلوك معنوي و باطنی  هاي مختلفمؤلفه».... مرگ هراسی«، »کورمرگی«، »ایمان آرزومندانه« ،»سالک مدرن«

   2.ماهبه روایت خویش را تبیین کرد
هاي موسوم به دوستانِ عزیز و همدل، از چند سال پیش، توفیق برگزاري دوره مشفقانۀ از بخت بلندم، به پیشنهاد

زار شده از این ادوار برگاي دورة پانزده جلسهام. تا کنون، سه یافته تورنتودر شهر را » پیام عارفان براي زمانۀ ما«
   3.است

اسانه با محوریت مباحث خودشن ،دورة سوم از این سلسه جلسات است کتاب پیش رو، متن منقح و ویرایش شدة 
بی خودي، ، بی زمانیغم، سکوت، مرگ، عشق،  نظیر: و اگزیستانسیلی سلوکی و مضامینو خودکاوانه. مقوالت 

تارها درسگف اینفصول هشت گانۀ ... در، عادات ذهنیقضاوت آفات زبان، دعا، خشم، حسد، فروتنی، ،باخودي
  . اندبه بحث گذاشته شده

                                                             
  ».اینجا همیشه تیه« ، شعر »ما هیچ ما نگاه« ، دفتر هشت کتابسهراب سپهري،  1. 
    منتشر شده است.فلسفه الجوردي سپهري  و   در سپهر سپهري، در  »طرحواره اي از عرفان مدرن« مقاالت  اول تا هفتمِ   2.
  جلسات در سایت شخصی ام قرار گرفته و در لینک زیر در دسترس است:فایل هاي صوتیِ  این سلسله .  3
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، حافظ میجالل الدین رو ام، از آثار انسانهاي معنويِ بزرگی چونتقریر مطالب، افزون بر تجربۀ زیستهدر القاء و 
 ل اولدر فص افزون بر این،ام. هاي فراوان بردهبهره ...، اکهارت تولهکریشنا مورتی سهراب سپهري،، شیرازي

  ام.هجدهم استفاده کردهبزرگ قرن ، از آراء ایمانول کانت، فیلسوف »زمان«مفهوم در بحث از 
ه خلوت ب« رسیدن و » به کودکیِ شور آبها« شدن و » همنورد افقهاي دور«گشتن و » دچار آبیِ دریاي بیکران«

ینه آرامشِ و طمان مِیحرردرا دیدن و » حضور هیچِ مالیم«تنهایی ژرف معنوي را چشیدن و  رفتن و» ابعاد زندگی
روي پاي تر باران به بلندي «کردن و » ریه را از ابدیت پر و خالی«هاي قربت را بوییدن و علف نهادن وپاي 

 باز کردن، در این زمانه، گوهري دیریاب است؛ بسانِ» در به روي بشر و نور و گیاه و حشره« رفتن و» محبت
باشد که با غلت زدن و غوطه شود. گم میسر می خورد و می لغزد و » هاي آینهدر برکه«که » ماهی گریزي«

 »احساس کنیم وزنِ بودن را«و دم زدن در هواي آنها،  بختیار هاي معنويِانسانبرجاي مانده از  آثارخوردنِ در 
در  ر...لب دریا برویم/ تو ها را بکنیم:/رخت«حظات نابی را تجربه نماییم: و ل» ریگی از روي زمین برداریم«و 

     ».      آب بیندازیم/ و بگیریم طراوت را از آب
مالت و أت ها،تالطم ها،حیرت آونگ آسا، ها، روند و آیندهاي، حاصل قبض و بسطحریم علف هاي قربت

راقم این سطور در سالیان اخیر است. امیدوارم به کار کسانی که ذهن و زبانشان دیگرگون گشته، در  تتبعات
 لِمشغودر عین حال دل اند،ها گشودهنسبت بدان ند وبه دیدة عنایت می نگر 1جهان جدید هاي معرفتیِفراورده

شی را اوقات خو اند، بیاید وباطنی خویش وي و سلوكساحت قدسیِ هستی و سامان بخشیدن به زیست معن
  برایشان رقم زند. 

هاي  حریم علفت زیادي براي ویرایش  ازحم و ژاله رضایی جید فراهانیمناگفته نگذارم که پروانۀ امانی،   
ه مجال ک» اچ اند اس«از دست اندرکاران نشر ممنونم کشیدند، از ایشان صمیمانه سپاسگزارم. همچنین،  قربت

  .را فراهم کردندانتشار این اثر 
  
 

  تورنتو
 96ت هشاردیب

                                                             
 یاتاي نظیر  فلسفه ومنطق و ریاض» تجربی علوم غیر«و  »انسانیعلوم تجربی غیر«، »علوم  تجربیِ انسانی«مراد از فراورده هاي معرفتی جهان جدید،  1. 

  .  ه در سده هاي اخیر سر برآورده و جهان را بر صورت خویش ساخته انداست ک


