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 صلیبِ ستبر تنهایی

 

باید معانیِ مختلف را از  رود،وقتی دربارة مفهومی سخن می». تقسیم کن تا پیروز شوي«گفت: دکارت می رنه
ت. در نظر اسمد شود، و چه معنایی از آن دقیقاًاز آن مراد نمی ايیکدیگرتفکیک کرد و توضیح داد چه معنا یا معانی

در » تنهایی«دربارة مفهوم  در حال برگزاري است،» بنیاد سهروردي«که در  "در سپهر سپهري"درسگفتارِ  یکی از جلسات
نظر نسیلِ مدرا از یکدیگر تفکیک کرد تا به تنهاییِ اگزیست» تنهایی« سخن گفتم. به نظرم، بهتر است انواع» هشت کتاب«

 .حدود و ثغور آن رسید سهراب و

 را تنها و غریبه یافتن، عموم ورشدنِ از دیار و کاشانه مالوف است و در بالد دیگري خودتنهایی ناظر به د یکوقت
  .اندکرده اند، این نوع تنهایی را چشیده کسانی که از سر اختیار یا باالجبار مهاجرت

حاضر  تیبیگانه انگاشتنِ خود در جمع و گوش شنوایی براي سخنان خود نیافتن است. حد نوع دوم تنهایی، ناظر به
ۀ خود روشنفکران و متفکرانی که در زمان است، ناظر به این سنخ تنهایی است، غایبی که در جمع است و دلش جاي دیگر

 .اندمخاطبی ندارد، این نوع تنهایی را تجربه کرده شان چندان گوش شنوا واند و سخنانغریب

اي سخن اند و در هوهمدل و هم نوا وجان با تو همسوم تنهایی، به سبب نادر بودن کس یا کسانی است که از عمق  نوع
ست دو«چشند. شریعتی در مقالۀ کنند و میاحوال و اقوالت را درك می زنند و با گوشت و پوست خون شان،تو دم می
حرم تو باشد م کنی که عمیقاً پیدا» خویشاوند«گوید اگر یک ، می»هبوط در کویر«در کتاب » عشق برتر است داشتن از

 اي؛از پشت پنجرة تو به هستی و جهان پیرامون بنگرد، انسان بختیاري بوده در افق تو پرواز کند و با تو زیر و زبر شود و و
سد العاده سخت و دیریاب است، چه رچرا که یافتن چنین کسی در کلّ زندگی که واجد چنین خصوصیاتی باشد، فوق

که بر روي  صباحی شان بلند باشد و چندهاي تنها هستند، مگر اینکه اقبال»تن«نها، انسا به دو نفر و یا بیشتر. بدین معنا، اکثر
 .زیند، خویشاوندي بیابند و بر تنهایی خود غلبه کنندکرة خاکی می

ن معنا و جدا افتادنِ از نیستا» جدایی« چهارم تنهایی، از جنس تنها انگاشتنِ خویش در هستی است و آنرا به فراق و نوع
 و جد و جهد کردن براي فائق آمدنِ بر آن به مدد گوهر عشق؛ عشقی که دواي ردن و درد اشتیاق را شرح کردنتعبیر ک

 .کندبرقرار می نخوت و ناموس است و اتصالی بی تکیف و بی قیاس میان سالک و مبدا هستی

یرامون است کردنِ هستی و دنیاي پ پنجم تنهایی، معطوف به سرد و فسرده و کور و کر و ایستاده بر پاي خود تجربه نوع
خاکی یافتن؛ تنهایی اي که از جنس سرماي استخوان سوز زمستان است و  و خود را رها و پرتاب شده بر روي این کرة

 توان در احوال و آثار هدایت ومی کند و او را در چنبرة خود گرفتار؛ این نوع تنهایی تلخ راضمیر فرد رخنه می در عمق
 .غ گرفتهمینگوي سرا

ك بیگانه یافتن خود در جمع و رنجیدنِ از در ششمِ تنهایی، نه ناظر به دور افتادن از دیار و کاشانه است، نه از جنس نوع
انِ معنا، نه نیست است و نه معطوف به جدایی و دور افتادن از» خویشاوندي«چارة آن یافتن  اي کهنشدن، نه از سنخ تنهایی

 .ستانیتنهایی استخوان سوز و زم
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گره  است و با اگزیستانسِ انسان کنم، همیشگی و همه جاییتعبیر می» تنهایی معنوي«نوع تنهایی که از آن به  این
از اوصاف سالک مدرن است و ناظر به سرشت سوگناك هستی، تنهایی  نخواهد بست؛گاه از میان رخت برخورده و هیچ

وزون ترنم م«رسد و همچون میدر» هجوم خالی اطراف«تنهایی اي که با  ؛»سایۀ نارونی تا ابدیت جاري است« اي که بسان
نوع تنهاییِ یاد شده، فردي که خود را بدین معنا در عالم تنها بیابد،  خالف چهارتا به ابد شنیده خواهد شد. بر» حزنی

ی باید چنین سالک». گریزم ار گریزم هم در تو«یابد، که گزیري از آن ندارد و مفرّي براي برون شدن از آن نمی گریزي و
کند، بر دوش تنهاییِ معنوي خویش را تا روزي که به سمت بی سو پرواز می بردباري پیشه کند و صلیب ستبر وسنگینِ

 که ماهی کوچک/ دچار آبیِ فکر کن که چه تنهاست/ اگر« و » حیات نشئه تنهایی است«با خود زمزمه کند:  کشد و
 .دریاي بیکران باشد

 


