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 چکیده
سارتر به بررسی ماهیت و وجود انسان تحت عنوان فلسفه اصالت وجود پرداخت. مولوی عارف غزلیات در قرن بیستم ژان پل 

ای چنه  غهزا ا    بها بررسهی مقایسهه    بزگ قرن هفتم نیز در آثار خود مسایل وجودی انسان را مطرح کرده است. در این مقالهه 
ی اصههالت بشههر ن موالنهها و فلسههفهی اصههالت بشههر سههارتر، بههه تطایههن جایگههاه انسههان در عرفهها غزلیههات سهه ف و فلسههفه

های مولوی و سارتر در مورد جایگاه انسان در آفهرین  و  ایم. پف ا  تحلیل و بررسی دی گاه)اگزیستانسیالیسم( سارتر پرداخته
ایم که دی گاه مولوی در دیوان س ف ا  جهاتی چون تقه   وجهود   ه چنین بررسی ماهیت و وجود انسان، به این نتیجه رسی ه

سا د( و آ ادی و اختیار انسان در انتخاب ماهیت خود با دی گاه سارتر مشهابه بهوده امها ا     اهیت )این که انسان خود را میبر م
سهارتر انسهان را    دانه  امها  نظر جاودانگی و ا لی بودن روح انسان با نظر سارتر متفاوت است. موالنا انسان را ا لی و اب ی می

 رس .با مرگ به پایان می دان  کهای میموجود پرتاب س ه
 

 اگزیستانسیالیسم،سارتر،مولوی،فلسفه،عرفان،انسان.: واژگان کلیدی
. 
 مقدمه -1

رود؟ و ه ف ا  آفرین  او چیست؟ ا  مسهایلی اسهت   مسایل وجودی ا  قایل: بشر کیست؟ ا  کجا آم ه، به کجا می
سه ه اسهت. ادیهان و مکاتهب عرفهانی گوسهته و       های بشری سرقی و غربی مطرح که تقریاا در ت ا  مکاتب و فلسفه

دهنه   بینی که هریک ا  مکاتب ارائهه مهی  کنن . جهانمکاتب فلسفی امرو  هریک به سکلی مسایل انسان را مطرح می
-کشن  در بسیاری جهات مشابه است. در این تحقین انسانکنن  و به چال  میچون مسائل بنیادین بشر را مطرح می

سود و این مسئله مطهرح اسهت کهه بیهن  مولهوی کهه در       نا با ترری  سارتر ا  انسان مقایسه میسناسی عرفانی موال
توان  چارچوبی مشهخ  ا   سود چق ر میخودی و مستی عارفانه ا  سهود حقاین بر  بان او جاری میهای بیلحظه

توانه  چهون   سهود، مهی  مطهرح مهی  مسائل انسان را ن ایان کن  و آیا این مررفت سهودی که در قالب غزلیات پراکن ه 
ی اگزیستانسیالیسهم را  های فلسفی رو  ترریفی جامع و مانع ا  اینگونه مسائل ارائه ده ؟ قال ا  هرچیز فلسهفه بحث

-پردا  اصلی آن؛ یرنی سارتر توصی  کرده، بیان مهی کنیم  و سپف ماانی این فلسفه را ه انگونه که نظریهترری  می

 کنیم.
 
 تعاریف-2
» بهه مرنهی    3ی اگزیسهتانف ، ا  کل ه2ای است که در نی ه اوا قرن بیستم ساخته س هی تا هکل ه 1اگزیستانسیالیسم»

موجودات که اصهطحح فنهی   « ذات»است. تق   بر چه چیزی؟ تق   بر « تق   وجود» یا «  اصالت وجود» و « وجود 

                                                           
1. existentialism  

 اگزیستانسیالیسم پدر را( 5551–5511) کگور یر کی و کنندمی قلمداد فلسفی مکتب این جدی آغاز را نوزدهم قرن آکادمیک عرف در امروزهالبته . 2

 (Flynn,2006:89.)نامندمی
3. existence  
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ی اگزیستانسیالیسم این است که ک ا  یک ا  ایهن دو  (  مسأله863: 1331)سی  حسینی،« )چیستی( است.« ماهیت»آن 
ی کحسیک تا قرن نو دهم هیچ سکی در تق   ماهیت ن اسهت.  فلسفه»اصل بر دیگری مق   است؟ ماهیت یا وجود؟ 

آیه ،  سان کهه ا  خهود کل هه بهر مهی     ها علناً اعح  داستن  که وجود بر ماهیت مق   است. ه اناما اگزیستانسیالیست
 (  864)ه ان: « ی اوا اه یت.نسیالیسم پی  ا  هرچیز ت ایلی است برای قرار دادن وجود در درجهاگزیستا

 اگزیستانسیالیسم سه بحث اصلی دارد: » 
 سا د(تق   وجود بر ماهیت )وجود آ اد ماهیت خود را می -1

ساختن ماهیت خود دست بهه   مسئوا بودن انسان برای کسب و تحقن آ ادی مطلن )انسان بای  آ اد باس  تا برای -2
 انتخاب بزن .( انتخاب نکردن هم خود نوعی انتخاب است.

دلهره و اضطراب که اصطحح خاص این مکتب است. دلهره موتی  آثار سارتر است. انسان ه یشهه در پریشهانی    -3
بهتهرین راه ع هل چیسهت؟    سا د  یرا او م ا  در این دلهره اسهت کهه   و اضطراب است. به نظر او دلهره انسان را می

های دیگر رهها کنه . بهه    خواه  خود را ا  اضطراب مرگ و انواع اضطرابسود. انسان میاضطراب باعث آفرین  می
تهوان در مهورد او قوهاوت    نظر سارتر انسان تا آخر ع ر در حاا س ن و ساختن خود است و لوا تا  مان مرگ ن هی 

 (131: 1343س یسا، «)کرد.
 
 بررسیبحث و  - 9
 نظریات سارتر در مورد مسائل وجودی -1 -9

کن . خهود و هایه گر را   پردا  اصلی این مکتب است ابت ا آن را به دو ساخه الهی و الحادی تقسیم میسارتر که نظریه
 (1دان . )نورو ی؛ لویی: ی الحادی و کسانی چون یاسپرس و گابریل مارسل ا   مره الهی میا   مره

 اصهالت  برابهر  در بشهر  اصالت مفهو »کن : نام  و آن را چنین ترری  میرا فلسفه اصالت بشر می سارتر مکتب خود
 کهه  اسهت  دنیهایی  هست هرچه. ن ارد وجود بشری جهان جز جهانی که است آن قرار دارد. مراد  ای ه اصالت و ماده
-رود. سهارتر مهی   پهی   به دیرو  جهان ا  بیرون و بگشای  بای  را نوی مر های پیوسته که بشری آورده بوجود بشر

 و حقیقتی هر که داردمی اعح  طرفی ا  و سا دمی م کن را بشری  ن گی که است ایفلسفه گوی : اگزیستانسیالیسم
هها  (  سارتر بر خحف ماتریالیسهت 13)نورو ی؛ لویی: « است بشری گراییدرون یک و محیط یک متو ن ع لی هر

دانه . و  دهن  و جان و حقیقت آدمی ا  نظر آنها چیزی جز ماده نیست، انسان را دو بر ی میکه اصالت را به ماده می
 دان .  حقیقت انسان را جان و روح بشری می

 در کهه  را مفههومی  بشری فرد بشری )فلسفه سنتی( فیلسوفان نظر ا »گوی : می تق   وجود بر ماهیتسارتر در بحث 
 مها  ذههن  در آفریننه ه  خ ای ا  تصوری که (  هنگامی22: 1361)سارتر« .بخش می تحقن دارد وجود خ اون  ان یشه
 کهه  رسهیم می نتیجه این به باسیم ایعقی ه هر پیرو و سودمی تلقی برین صانری چون غالاا آفرینن ه این بن دمی نق 
 کهردن،  خلهن  هنگها   بهه  صانع که رسیممی نتیجه این به نیز و است آن با ه زمان الاقل یا فهم دنااا به ک ابی  اراده
 ذههن  در کهارد  مفههو   سهایه  خهالن  ان یشهه  در بشهر  مفهو  فکری  مینه این در سناس می دقیقا کن می خلن را آنچه

 کهه  ه چنهان  درست کن می خلن دارد ان یشه در او ا  که مفهومی و اسلوب طان بر را بشر خ اون  و. است صنرتگر
( ه انطور که صهنرتگر قاهل ا  سهاختن مصهنوع     14)ه ان:« سا د.می مرینی اسلوب و سکل طان بر را کارد صنرتگر

ی خود دارد، خ اون  نیز قال ا  آفرین  انسهان ا  ماهیهت و آینه ه او خاهر     خوی  ماهیت و کاربرد آن را در ان یشه
 سود که در ذهن خالن است.  دارد و انسان ه ان چیزی می

 اسهت  وجهود  بهر  مق   ماهیت که ان یشه این اما بربست رخت فلسفه ا  خالن یان یشه گراماده الحادی یفلسفه در»
 مفههو   ه هان  کهه  را بشری طایرت این و است بشری طایرت واج  آدمی گرا مادی هایفلسفه مان  در باقی ه چنان

 مفههو   ا  جزیهی  اسهت  این ونهه  بشری هرفرد که است مرنی ب ان این .یافت توانمی آدمی افراد ه ه نزد است بشر
 بشر و چادرنشین بشر و نشینجنگل بشر که آی می ب ست نتیجه این کلی مفهو  این ا  کانت عقی ه به بنا  .بشر کلی
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 گونهه ب ین. هستن  اصلی سرست یک و خ یره یک دارای ه ه و گنجن می ترری  یک در ه ه ج ی  قرن سهرنشین
 ا  (. منظهور 22)ه هان: « .بینهیم  مهی  طایرهت  در مها  که است تاریخی وجود آن بر مق   بشر ماهیت نیز فلسفه این در

-مهی  قهرار  مختله   هایموقریت در تاریخ جریان در  مان گوست با که است ا  نظر سارتر وجودی  تاریخی وجود

)آنچهه  ههای ماتریالیسهتی نیهز ماهیهت و     گونه در فلسفه(. ب ین22ه ان:«).است قرار تحوا مسیر در نتیجه در و گیرد
 بشهر  نیهز  الحهادی  فیلسوفان نظر  ن . ا خواه  س ِ انسان( ا  پی  پی است. این بار بجای خ ا طایرت آن را رقم می

اگزیستانسیالیسم واجب الوجود را ا   ن گی بشهر  . است مرلو  پی  ا  که دارد مرینی و ثابت ترری  و مفهو  و آثار
 وجود آن در که هست موجود یک الاقل نااس  الوجودواجب اگر که گوی می ی اگزیستانسیالیسمفلسفه» ن : خط می

 بشر وجود این و دارد وجود باس  م کن مفهومی بوسیله آن ترری  آنکه ا  پی  که موجودی. است ماهیت بر مق  
 ابته ا  بشهر  کهه  اسهت  مرنهی  به ان  این چیست؟ ماهیت بر وجود تق   بشری. مرنی واقریت های گر ترایر به یا است
 خهود  ا  ترریفی یرنی سناسان ؛می را خود سپف و کش برمی سر جهان در سودمی خود وجود متوجه یاب  می وجود
 سهپف . نیسهت  هیچ نخست بشر که است ساب ب ان بشر ناپویریترری  اگزیستانسیالیسم مکتب در .ده می ب ست
 بشهری  طایرهت  ب ینگونه. سا دمی چنان را خویشتن که سودمی چنان و گرددمی چنان و چنین یرنی سود،می چیزی

 کلهی  طایرهت  ا  منظهور  .بپرورد خود ذهن در را آن تا نیست الوجودیواجب  یرا ن ارد وجود( بشری کلی طایرت)
 (  21ه ان:«)است آدمیان کلیه برای ثابتی و واح  مفهو  بشری

 در انسهانی  ههر »ها مرتق ن  کهه  اگزیستانسیالیسم است؛ آنی روش سناخت بشر نیز ا  مااحث جالب توجه در فلسفه
( براارت دیگهر، ا  نظهر   43:1312واا،«).آی می در سناخت به اشوجودی سرایط و افراا ها،انتخاب ها،تص یم خحا

 اسهت  ه ان بلکه دارد ذهن در خود ا  که است مفهومی آن فقط نه بشر. سا دمی خود ا  که است ه ان بشر»سارتر 
 کهه  اسهت  ه هان . داردمی عرضه خویشتن ا  وجود عالم در ظهور ا  پف که است مفهومی آن. خواه می خود ا  که
 اوا اصهل  ایهن  .«سها د مهی  خهود  ا  چهه  آن مگهر  نیسهت  ههیچ  بشهر . طلا می خود ا  وجود سوی به جه  ا  پف

 (  22: 1361)سارتر، « .خوانن می گراییدرون به را آن و است اگزیستانسیالیسم
)تنها بشهر ا  وجهود    .دارد چوب و سنگ ا  واالتر مقامی بشر که است این گراییدرون ا  منظور»گوی : سارتر می  

 اسهت  موجهودی  و کن می جه  ایآین ه سوی به  چیز هر ا  پی  بشر که بگوییم خواهیممی خود آگاهی دارد.(  ما
 کهه  اسهت  موجهودی  بشهر  یرنهی  انه ا د است که برای خود می طرحی دارد. بشر وقوف آین ه سوی به جه  به که

 رفهتن  فراتر و جه  درخور و آماده پیوسته موج چون بشر که توضیح این با. باس  تر پی  خود ا  خواه می پیوسته
 نهه  اسهت  سهرور  ی اده. خودبخهود  نهه  اسهت  آگاهانهه  جهه   و جنا  این نیست او سان در وقفه و سکون. است

 ا  حالهت  هیچ براین بنا آن بر مق   نه است سرور ی اده نیز رنج و سادی ج له ا  روحی کیفیات ه ه جار محصوا
 (22)ه ان: « .نیست جه  این محرک ایبوده پی 

تهوانم  گوین : اجا ه دهی  که دیگران کاری را کهه مهن ن هی   تق یرگرایی رهیافت کسانی است که می»گوی : سارتر می
-ی من اظههار مهی  دار ، درست متواد تق یرگرایی است.  یرا آمو های که من عرضه میانجا  دهن . آمو هانجا  دهم 

کنه  کهه انسهان چیهز     دارد که هیچ واقریتی غیر ا  حو ه ع ل من وجود ن ارد. برحوه فراتر ا  آن رفهت، اضهافه مهی   
بخشه . بنهابراین چیهزی غیهر ا      ن مهی دیگری غیر ا  طرح خودش نیست. او تا ح ی وجود دارد که خودش را تحق

 (113نورو ی؛ لویی:«) اش نیست.اع اا و حیات
 ا  پهی   دیگهری  چیهز  هیچ. سودمی مت ایز کلم و تفاله و خزه ا  ریزدمی خود برای که طرحی واسطه به بشر وجود
 طهرح  که است ه ان چیز هر ا  پی  بشر. ن ارد وجود اخحقی مفاهیم و آس انی لوح او برای. ن ارد وجود طرح این

 بهرای  و کنهیم مهی  قصه   خواستن ا  مر وال ما آنچه بشود  یرا است خواسته آنچه نه است افکن ه را س ن  و تحقن
 بها  سه ه  ریختهه  تحققه   و اجهرا  طهرح  کهه  خواستنی میان خواه می سارتر. است خواستن خود بر موخر ما غالب

 .دومهی  نهه  است اولی آی می حساب به آنچه. سود قایل تفاوت آر وهاست جزو و مان ه مرلن ه چنان که خواستنی
 وجهود  مسهووا  بشهر  پهف  است ماهیت بر مق   وجود راستی به اگر دارد کلی مسوولیت بشر(. »23: 1363)سارتر، 
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 اوسهت  خود عه ه به مسوولیت بنابراین سا دمی را خود باال عالم ا  الهامی و م دی هیچ بی بشر چون .است خوی 
 اوست.  نخسهتین  خود با مسوولیت اوست خود در هست هرچه که بشر اما رانن ه است عه ه به اتوموبیل مسوولیت
 کامهل  مسهئولیت  و دهه   قرار هست آنچه اختیار صاحب و مالک را بشری فرد که است آن اگزیستانسیالیسم کوس 
 (28)ه ان: « .کن  مستقر او خود بر را او وجود
 ع ل بوسیله که است خود ماهیت و سخصیت انتخاب نیز و خود روش و راه اختیار و انتخاب مرنی به خود انتخاب
 .سودمی مشخ 

 گفتهه  ایهن  بها  کنیم. ومی انتخاب را خود با آ ادی ما ا  هریک که است این منظور است آ اد «خود» انتخاب در بشر»
 اع هاا  ا  هریهک  واقع کنیم  درمی انتخاب را آدمیان ه ه خود انتخاب با بشری فرد که بگوییم نیز را این خواهیممی
 مها  یعقیه ه  بهه  کهه  سا دمی بشر ا  تصویری حاا عین در باسیم آنگونه خواهیممی ما که بشری آفری ن با آدمیان ما

 نیهز  کنهیم مهی  انتخهاب  آنچهه  ار ش تاییه   حهاا  عین در بودن چنان و چنین انتخاب. باس  چنان بای  کلی بطور بشر
 چیهز  هیچ است و خوبی ه یشه کنیممی در حاا ص اقت انتخاب آنچه کنیم انتخاب را ب ی توانیمن ی ما  یرا. هست
 (22ه ان: «).باس  خوب ه گان برای که آن مگر بود توان ن ی خوب ما برای
 پهای  بهه  بشر دارد اعتقاد که است آن در اگزیستانسیالیسم بینی خوش» .است خوساین اگزیستانسیالیسم سارتر نظر ا 

)ه هان:  « .رود پهی   ناگشهوده  ههای افن و وسیع هایجهان در آرمانی ایآین ه بسوی توان می ک کی هیچ بی و خود
16). 
 
 مسایل وجودی در دیوان شمس -9-2

 ایکردیم  یرا در مثنوی  مطالب به گونهه رس  بهتر بود افکار سارتر را با افکار مولوی در مثنوی مقایسه میبه نظر می
های ان . هرچن  این فلسفه پایه بر فکر و ترقل محض دارد و دیوان س ف در لحظهتر نوسته س هتر و عقحنیمنسجم

تهر و  آی  که سور و سوق موالنا در سرودن غزلیهات حقهاین را برهنهه   بیخودی موالنا سروده س ه است. اما به نظر می
ترلیم و تربیت سروده س ه و گاه مرانی تها سهطح درک عهوا     ده . چون مثنوی به قص  آسکاراتر ا  مثنوی نشان می

سود. گوسته ا  این مولوی ه یشه نگران کج فه ی عوا  بوده است. متفکران فلسهفه اصهالت بشهر در    پایین آورده می
ان  سواالتی چون ماهیت انسهان چیسهت؟ ا  کجها    های خود به بررسی جایگاه آدمی و ه ف هستی او پرداختهنوسته
سون  و بر اساس ان یشه خوی  به ان پاسهخ   ه ف ا  آفرین  او چه بوده؟ و به کجا خواه  رفت؟ مطرح می آم ه؟
ها مسایل آسنایی هستن  که دین و موهب، ) هر آیین و موهای ( مطرح کرده و با بین  خ ا محور خود دهن . اینمی

کننه . جه ای ا  دیهن و مهوهب،     ها را مشخ  میها مسیر و سیوه  ن گی انساندهن . و با این پاسخب انها پاسخ می
کن  و با نگاه و دی   خهود ماهیهت انسهانی را    عرفان نیز به عنوان یک مکتب فکری مسایل انسان سناسی را مطرح می

 کن .ترری  می
ی سهور و حهاا خهود    کنه  و در لحظهه  خودی مسایل وجودی را مطرح مهی موالنا در دیوان س ف در لحظه های بی

 ده :  ها پاسخ میب ان
 مهها را خهه ا ا  بهههر چههه آورد؟ بهههر سههور و سههر      

 

 تههههرکنهههه   نجیههههر او دیوانهههههدیوانگههههان را مههههی
 

 ایههن عشههن سههوع بوالرجههب آورده جههان را در طههرب 
 

 ما را کجها باسه  امهان؟ کهز دسهت ایهن عشهن آسه ان        
 

 مان سههت انهه ر خرک ههان چههون عاسههقان  یههر و  بههر  
 (113)ه ان:       .                                            

 

 دان   یرا این گونه سواالت ا  مسایل خیامی هستن  ودر غزلی دیگر که سفیری ک کنی آن را منسوب به مولوی می
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ایهن غهزا مناسهب    ( اما به هر حاا مختصهات  23:1323رود.)سفیری ک کنی، دان  ا  کجا آم ه و به کجا میموالنا می 
 خواهیم ما بین مکتب سارتر و مولوی به ع ل آوریم:ای است که ما میمقایسه

 رو ههها فکههر مههن ایههن اسههت و ه ههه سههب سههخنم    
 

 کههههههه چراغافههههههل ا  احههههههواا دا خویشههههههتنم 
 

 ا  آمههههه نم بهههههر چههههه بهههههود  ا  کجهههها آمهههه ه  
 

 رو  آخههههر نن ههههایی وطههههنم  بههههه کجهههها مههههی  
 

 ا  سههخت عجههب کههز چههه سههاب سههاخت مههرا؟ مانهه ه
 

 یههها چهههه بودسهههت مهههراد وی ا  ایهههن سهههاختنم؟    
 

 دانههمجههان کههه ا  عههالم علههوی اسههت یقههین مههی      
 

 رخهههت خهههود بههها  بهههرآنم کهههه ه انجههها فکهههنم     
 

 مههههرغ بههههاغ ملکههههوتم نههههیم ا  عههههالم خههههاک    
 

 انهههه  ا  بهههه نم دو سههههه رو ی قفسههههی سههههاخته  
 

 ای خههوش آن رو  کههه پههروا  کههنم تهها بههر دوسههت     
 

 (3ان:بههه هههوای سههر کههوی  پههر  بههالی بههزنم )ه هه     
 

ای کهه سهارتر   ده  دقیقاً بها نتیجهه  گونه مسایل میگرچه موالنا به مسایل وجودی پرداخته است؛ اما پاسخی که به این
 گیرد برابر نیست.می
 
 اصل اصالت بشر از نظر موالنا و سارتر -9-9

و ملکوت است و جسهم را  دان  )ماده نیست(  بلکه اصل و اساس آن در عالم علوی موالنا جان را ا  عالم خاک ن ی
کنه  و  ا   جنف خاک و این دنیای پست می دان . سارتر ا  جان به درون و ا  جسم به محیط یا ه ان ماده ترایر مهی 

دان . ا  این نظر هر دو مشابهن  در این غهزا ایهن مفههو  روسهن اسهت. جهان را       هردو را در اع اا بشری دخیل می
 ه در ماهی تن  ن انی است.دان  و یا یونسی کآتشی در سینه می

 بههها رع چهههون مشهههرله بهههر در مههها کیسهههت آن     
 

 هههر طرفههی مههوج خههون نههیم سههاان چیسههت آن      
 

 در کفههههن خویشههههتن رقهههه  کنههههان مردگههههان  
 

 نفخهههه صهههور اسهههت یههها عیسهههی ثهههانی اسهههت آن
 

 سههههینه خههههود بهههها  کههههن رو ن دا در نگههههر   
 

 آتههه  تهههو سهههرله  د نهههی خاهههر دی اسهههت آن   
 

 آتهههه  نههههو را باههههین   ود درآ چههههون خلیههههل  
 

 گرچههه بههه سههکل آتهه  اسههت بههاده صههافی اسههت آن
 

 یهههونف ق سهههی تهههویی در تهههن چهههون مهههاهیی    
 

 (331با  سکاف و باین کاین تن ماهی است آن)ه هان: 
 

کنهیم؛ انسهان   سا د با بشری که موالنا در دیوان س ف آفری ه است مقایسهه مهی  حاا بشر ق رت ن ی را که سارتر می
کنه . بهر او    ن ( سر خم ن هی ی ق ما ق رت ن  است و سرنوست انسان را رقم میموالنا در برابر آس ان )که به عقی ه

 سکن .تا د و بره   میمی



 1931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهای زبان و ادبیات فارسی /      1

 بهها  آمهه   چههون عیهه  نههو، تهها قفههل  نهه ان بشههکنم       
 ویههن چههرع مههرد  خههوار را چنگههاا و دنهه ان بشههکنم    
 هفههت اختههر بههی آب را کههین خاکیههان را مههی خورنهه     
 ههههم آب بهههر آتههه   نهههم ههههم بادهاسهههان بشهههکنم    

 اه بههی آغهها  مههن، پههران سهه   چههون بهها  مههن      ا  سهه
 تههها جطههه  طهههوطی خهههوار را در دیهههر ویهههران بشهههکنم
  آغهها  عههه ی کههرده ا  کههاین جههان فهه ای سههه کههنم     

 (222بشکسته بادا پشت جان گر عه  پی ان بشهکنم.)ه ان: 
 

دنه ، تنهها   کرهفت اختر را که در نجو  احکامی گوسته حوادث  ن گی مرد  را بر اساس موقریت آنها پی  بینی مهی 
نام . ولی خود ا  ده  و خاکیان میدان  که وابسته و پایان  دنیا باسن  و آنها را به خاک نسات میبر کسانی مسلط می

 سکن .تاب  آن را هم در هم  میگیرد و آس ان را هم بر ن یخاک فاصله می
 سههر قهه   کههردیم و آخههر سههوی جیحههون تههاختیم   

 تههاختیمعههال ی بههر هههم  دیههم و چسههت بیههرون     
 چهههون بهههراق عشهههن عرسهههی بهههود  یهههر ران مههها  
 گناهه ی کههردیم و سههوی چههرع گههردون تههاختیم     

 ههههها بههههرهم  دیههههمعههههالم چههههون را مثههههاا ذره
 تهها بههه پههی  تخههت آن سههلطان بههی چههون تههاختیم   
 اولهههین منهههزا یکهههی دریهههای پرخهههون رو ن هههود  
 در میههههان مههههوج آن دریههههای پرخههههون تههههاختیم
 فهههم و وهههم و عقههل انسههان ج لگههی در ره بریخههت
 چون که ا  سه  حه  انسهان سهخت بیهرون تهاختیم      
 نفههف چههون قههارون   سههری مهها درون خههاک سهه    
 برههه  ا  آن مردانهههه سهههوی گهههنج قهههارون تهههاختیم
 ای دسهههههههت و ههههههههامون روح گیههههههههرد ذره  

                                                                                                                                    انچههه مهها ا  نههور او در دسههت و هههامون تههاختیم     
 (223)ه ان:

  جهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههج
 

بخش  و ه ان وجودی می دانه  کهه   کش . انسان را اصالت و ق رت میسارتر خ ا را ا  صحنه با ی انسان بیرون می
اینکه انسان تا چه ح   کن .آفرین . اما در این آفرین   ح  و ح ود را مشخ  ن یخودش را آنگونه که  بخواه  می

-سود. غیر ا  این هیچ انگیهزه توان  تکامل یاب  و باالتر رود خود نیروی محرکی در حرکت رو به جلوی انسان میمی

توان  خود را بیافرین . امها ا  میهل و کششهی    گوی  انسان میکن . فقط میای را برای تکاپو و تحش آدمی مررفی ن ی
 گوی .ود آدمی هست چیزی ن یکه برای این آفرین  در وج

کن . بلکه خهود   ن . اما این خ ا انسان را مقهور و ذلیل و  بون ن یموالنا خ ا را ا  صحنه جوالن آدمی خط ن ی  
گردد. برای رسهی ن بهه   هراس  بلکه سیفته و واله او میسود.  انسان ا  این خ ا ن یعامل حرکت و تکاپوی انسان می

 ن . اصح آس ان چه کف است که در برابر آدمی قه  علهم کنه  او    سکن  آس ان را بر  مین میمیاو مر ها را در هم 
سود. آری در نظر مولوی هم انسهان خهالن   رس ؛ اصح خود خ ا مینوردد و به خ ا میمر های انسانیت را درهم می

توانه  ا  خهود   قاش است که آدمی میسا د نه در ح  یک نجار، نویسن ه یا نخوی  است. اما آنچه انسان ا  خود می
 توان یافت.ترین نسخه؛ یرنی خ ا را بسا د. در غزا  یر اساس بین  مولوی را میکامل

 آنههههان کههههه طلههههب کههههار خ اییهههه ، خ اییهههه   
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 حاجهههت بهههه طلهههب نیسهههت سههه ایی  سههه ایی     
 چیهههزی کهههه نکردیههه  گهههم ا  بههههر چهههه جوییههه ؟
 کهههف غیهههر سههه ا نیسهههت، کجاییههه  کجاییههه ؟    

 مگردیهههه  بههههه هههههر در   در خانههههه نشههههینی  و 
  یهههرا کهههه سههه ا خانهههه و ههههم خانهههه خ اییههه    
 ذاتیههه  و صهههفاتی  گههههی عهههرش و گههههی فهههرش  
 در عهههههههین بقاییههههههه  و ماهههههههرا   فناییههههههه  
 اسههههه ی  و حروفیههههه  و کحمیههههه  و کتابیههههه    
 جاریههههههل امینیهههههه  و رسههههههوالن سهههههه ایی   
 خواهیههههه  باینیههههه  رع انههههه ر رع مرشهههههوق   
  نگهههههار    آیینهههههه بهههههه صهههههیقل بزداییههههه    

 رومهههی بهههه حقیقهههتتههها بهههو کهههه ه چهههون سهههه 
 (2خههود را بههه خههود ا  قههوت آیینههه ن اییهه .)ه ان:   

 

باس . ا  این نظر موالنها نیهز   « خ ا»خواه  خواه  باس  حتی اگر آنچه میتوان  هر آنچه میگوی  انسان میمولوی می
بسها د. غهزا   « نخ ا سه  »توان  ماهیت خود را تا دان . ا  نظر او نیز انسان وجودی است که میانسان را موجود ن ی

دان  که بهرای تاکیه  و تکهرار موه ون، ایهن      می« ای قو  به حج رفته کجایی »فوق را سفیری ک کنی تقلی ی ا  غزا 
 کنیم.غزا را هم ذکر می

 ای قهههو  بهههه حهههج رفتهههه کجاییههه  کجاییههه ؟   
 مرشههههوق ه ههههین جاسههههت، بیاییهههه  بیاییهههه  
 مرشهههوق تهههو ه سهههایه دیهههوار بهههه دیهههوار     

 چهههه هواییههه ؟ در بادیهههه سرگشهههته سههه ا در   
 گهههر صهههورت بهههی صهههورت مرشهههوق باینیههه   
 هههم خواجههه و هههم خانههه و هههم کراههه سهه ایی    
 ده بهههههار ا  آن راه بههههه ان خانهههههه برفتیههههه   
 یکاهههار ا  ایهههن خانهههه بهههر ایهههن بههها  برآییههه   
 آن خانهههه لطیههه  اسهههت نشهههانهاش بگفتیههه     
 ا  خواجهههههه آن خانهههههه نشهههههانی بن اییههههه   
 یههک دسههته گههل کههو اگههر آن بههاغ ب یهه یت؟      

 اگههر ا  بحههر خ اییهه    یههک گههوهر جههان کههو   
 ه ههه آن رنههج سهه ا گههنج سهه ا بههاد     بهها ایههن 

 (116افسوس که بر گنج س ا پرده س ایی  )ه هان:  
 

خواهیه  حجهاب هها را کنهار  ده خهود را      ای بر گنج وجود خود هستی  و میگوی  س ا خود پردهاین که مولوی می
گرایی سار تر است که بشر هویت اصهلی خهود را   درونمانن  خوی  را بشناسن ؛ مشابه ه ان اصل باینن  تا وجود بی

گرایی یا ه ان خودآگاهی عرفا در بیان بسیاری ا  ساعران عهارف مسهلک آمه ه اسهت.  ایهن      یاب . اصل دروندر می
 الطیر به  بان حکایت و ت ثیل و در سیر پرن گان به سوی سی رغ با گو کرده است:ان یشه را عطار در منطن
 پههههی سههههان بتافههههت آفتههههاب قربههههت ا  

 هههههم   عکههههف روی سههههی رغ جهههههان   
 چههههون نگههههه کردنهههه  آن سههههی رغ  ود   

 ج لههههههه را ا  پرتههههههو آن جههههههان بتافههههههت  

 چههههههره سهههههی مهههههرغ دی نههههه  ا  جههههههان  
 بهههی سهههک ایهههن سهههی مهههرغ آن سهههی رغ بهههود  
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 در تحیهههههر ج لهههههه سهههههرگردان سههههه ن    
 خهههههوی  را دی نههههه  سهههههی رغ ت ههههها    
 چهههون سهههوی سهههی رغ کردنههه ی نگهههاه     

 ور بسهههههوی خهههههوی  کردنههههه ی نظهههههر    
 ور نظهههههر در ههههههردو کردنههههه ی بههههههم 

 بهههود ایهههن یهههک آن و آن یهههک بهههود ایهههن  
 آن ه ههههههه غههههههرق تحیههههههر مان نهههههه     
 چههههون ن انسههههتن  هههههیچ ا  هههههیچ حههههاا   
 کشهههه  ایههههن سههههرس قههههوی در خواسههههتن 
 بهههی  بهههان آمههه  ا ان حوهههرت خطهههاب    
 هرکهههههه آیههههه  خویشهههههتن بینههههه  در او 

 چههههون سهههه ا سههههی رغ اینجهههها آم یهههه     
 گههههر چههههل و پنجههههاه مههههرغ آییهههه  بهههها    

 

 بههههها  ا  نهههههوعی دگهههههر حیهههههران سههههه ن    
 بههههود ایههههن سههههی رغ سههههی مههههرغ مهههه ا      
 بههههود ایههههن سههههی رغ ایههههن کههههین جایگههههاه  
 بهههههود ایهههههن سهههههی رغ ایشهههههان آن دگهههههر  
 ههههر دو یهههک سهههی رغ بهههودی بهههی  و کهههم     
 در ه هههههه عهههههالم کسهههههی نشهههههنود ایهههههن   

   تفکههههههر مان نهههههه   بههههههی تفکههههههر و 
 بههههی  فههههان کردنهههه  ا  آن حوههههرت سههههواا  
 حههههههل مههههههایی و تههههههوی درخواسههههههتن    

 حوهههرت چهههون آفتهههاب  کاینهههه سهههت ایهههن   
 جههههان و تههههن هههههم جههههان و تههههن بینهههه  درو
 سهههههی در ایهههههن آیینهههههه پیههههه ا آم یههههه      

 (134الطیهر: ای ا  خهوی  بگشهایی  بها  )منطهن    پرده
 

ای متالور و آسکار بیهان سه ه اسهت ه هان      نیم. چون به هر حاا مو ون این غزا که بگونهغزلی دیگر را مثاا می
لوی تکرار س ه است. این مو ون ه ان است که عرفا ا  آن به وح ت های مومو ونی است که در بسیاری ا  غزا

 کنن .وجود ترایر می
 ههههر لحظهههه بهههه سهههکلی بهههت عیهههار برآمههه    

 جج

 دا بههههههرد و نهههههههان سهههههه   
  

 هههههرد  بههههه لاههههاس دگههههر آن یههههار برآمهههه  
 

 گههههه پیههههر و جههههوان سهههه    
 

 گههاهی بههه تههک طینههت صلصههاا فههرو رفههت      
 

 غهههههههههههو اص مرهههههههههههانی 
 

 فخسههار)کو ه گههر( بههر آمهه  گههاهی   تههک کهگههل  
 

  ان پههههف بههههه جهههههان سهههه  
 

                         گههه نههوح سهه  و کههرد جهههانی بههه دعهها غههرق     

 خههههود رفههههت بههههه کشههههتی   
 

                                 گهههه گشهههت خلیهههل و بهههه دا نهههار برآمههه      

 آتهههه  گههههل ا  آن سهههه  .....   
 

                       نههی نههی کههه ه ههو بههود کههه مههی گفههت انههالحن   

 در صههههههههههوت الهههههههههههی 
 ججج

 منصههههور ناههههود آنکههههه بههههر آن دار برآمهههه    
 

 (1نهههادان بهههه گ هههان سههه ... )   
 

کنه . مولهوی  خه ا را در    بین  وجودی است که در هر کسی به سهکلی جلهوه مهی   ها میی انسانآنچه موالنا در ه ه
رود و ا  نظر او منصهور  و گاه ابراهیم و به دا آت  میرود سود و به کشتی میبین  که گاه نوح میی انسان میپیکره

سهود و بهه   ان . آری آدمهی در سهلوک خهود خه ا مهی     بین  که به دار آویختهناود که به دار آویخته س ، او خ ا را می
تهوان  بخش  خ است و مکتب او را مهی رس . به نظر نگارن ه آنچه که مولوی ب ان اصالت و واقریت میجاودانگی می

ی )انسهان و  گیرد. اما اگهر دو واژه ی سارتر  قرار میکتب اصالت خ ا خوان . که به نظر کامح در نقطه مقابل فلسفهم
بینهیم کهه  قهرمهان    ان  مقایسه کنهیم، مهی  خ ا( را در نظر نگیریم و تنها صفاتی که برای آنها در هردو مکتب برس رده

بخش  بشر سارتر هیچ گاه ق رتی را که خ ا در فرهنگ سرقی ما میهای یکسانی دارن . اما کل ه هردو مکتب ویژگی
 کن .القا ن ی

بین ، اما در جوامهع  ها را ن یقرار مولوی روی به باال دارد و عط  و به عروج و خ ا س ن جز خوبیاگرچه روح بی
اب سیر رو به باال بها   عنصری ا  انتخخارن  و یا سای  به علت سستبشری بسیاری کسان ا  حقیقت وجود خود بی

ها کسانی هسهتن  کهه   دان . اینتاب  و آنها را مانری برای عروج خود میمانن  و موالنا سنگینی وجود آنها را بر ن یمی
ان . آری در نظهر موالنها انسهان    ان  و در سیر قهقرایی خود به مقا  دیو و ددی دست یافتهوابسته بر  مادی خود مان ه

 خواه .د که خود میسوه ان چیزی می
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ده  و  برای راه یافتن به نسخه کامهل بشهریت یها بهه ترایهر      او ا  ضر  و سست عنصری ه رهان خود ناله سر می
جوی . گرچهه  ساعرانه دی ار یوس  کنران ا  سیر خ ا و رستم دستان که هر دو ن اد ق رت ن ی انسان هستن  م د می

 و سایه و  مین روی در است  حن نایب انسان»دان  و مرتق  است که ده میی خ اون  در ماانسان را روح هاوط یافته
( اما بهاور  124:1334مونسان،«).است عالم دا و روح جهت این ا  و است واسطه بی حن با اشخ ا بوده و رابطه ظل

ی ترهالی و  ال مهه رود. پهف  دارد که اگر انسان به خودآگاهی نرس ، اسیر ماده گردی ه و در قهقرای پسهتی فهرو مهی   
ی درون ی محهیط کهه در مطالرهه   دان . انسان نه در مطالرهیافتن را خود آگاهی می« ماهیت خ ایی»وصوا به ک اا و 

سود و جهز وجهود خهود    گرایی انسان به وجود خوی  آگاه میرس  و به ترایر سارتر با درونخود به خودآگاهی می
-گونهه کهه مهی    ن  و خود را آنپف آنگاه است که دست به آفرین  میدان  و هیچ وجودی را واقریت و اصیل ن ی

 سا د.خواه  می
 ن ای :غزا  یر ضر  و ق رت آدمی را می

  نههههههم... یرقههههههوب وار وا اسههههههفاها ه ههههههی  
 دیهههه ار خههههوب یوسهههه  کنرههههانم آر وسههههت    

 سهههودواهلل کهههه سههههر بهههی تهههو مهههرا حهههاف مهههی  
 آوارگههههههی و کههههههوه و بیابههههههانم آر وسههههههت   

 فرعههههون و ظلههههم او جههههانم ملههههوا گشههههت     
 آن نهههههور روی موسهههههی ع هههههرانم آر وسهههههت   
  یهههن خلهههن پهههر سهههکایت گریهههان سههه   ملهههوا   

 ی مسههههتانم آر وسههههتآن هههههای هههههوی و نرههههره
 گویههههههاتر    بلاههههههل امهههههها   رسههههههک عهههههها  
 مهههههر اسههههت بههههر دهههههانم و افطههههانم آر وسههههت 
 دی سهههیخ بههها چهههراغ ه هههی گشهههت گهههرد سههههر   

 کههههز دیههههو و دد ملههههولم، انسههههانم آر وسههههت     
 ایههههم مههههانشههههود جسههههتهگفتنهههه  یافههههت مههههی 
 (62نشههود آنههم آر وسههت...  )گفههت آنکههه یافههت مههی 
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 نه .  ای رق  و سور عارفانه در ابیات این دیوان موج میبینی و سادمانی نیز ویژگی اصلی س ف است. گونهخوش
 ن  و ن مفترلن مفترلن  که بر غزلیهات او جهاری   دور خودش چرع میه انگونه که موالنا در س اع عارفانه خود به 

 دارد.است خوانن ه را هم به رق  و سور ارفانه وامی
 هههین سههخن تهها ه بگههو تهها دو جهههان تهها ه سههود       
 وارهههه  ا  حههه  جههههان بهههی حههه  و انههه ا ه سهههود 
 خهههاک سهههیه بهههر سهههر او کهههز د  تهههو تههها ه نشههه   
 یههها ه گهههی رنهههگ سهههود، یههها ه هههه آوا ه سهههود   

 سهه ت حلقههه ی در   ود بههرد حقههه ی  ر    هههر کههه 
 خاصهههه کهههه در بههها  کنهههی، محهههر  دروا ه سهههود    
 آب چهههه دانسهههت کهههه او گهههوهر گوینههه ه سهههود    
 خهههاک چهههه دانسهههت کهههه او غ هههزه غ ههها ه سهههود 
 روی کسهههی سهههرع نشههه  بهههی مههه د لرهههل لاهههت   
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 بهههی تهههو اگهههر سهههرع سهههود ا  اثهههر غههها ه سهههود   
 ناقهههه ی صهههالح کهههه   کهههه  اد یقهههین گشهههت مهههرا 

 تر ج هههها ه سههههودکههههوه پههههی مههههژده تههههو اسهههه 
 را  نهههههان دار و خ هههه  ور خ شههههی تلههههخ بههههود

 (34آنچههه جگرسههو ه بههود بهها  جگههر سهها ه سههود )    
 ج

دان  که بهه هسهتی   س گی بشر است. سارتر انسان را وجودی میتفاوت اصلی مکتب سارتر با مولوی در اصل پرتاب
رسه ؛ یرنهی   وجود انسان به پایهان مهی  سود و هیچ اصل و آغا ی برای آن قایل نیست و در نهایت با مرگ پرتاب می

سود. ا  نظر سهارتر  وجود انسان میان دو پوچی است. این که آغا  و انجا  آن مرلو  نیست منجر به ناامی ی انسان می
طور که بخواه  خود را بسا د. ب ین ترتیب سارتر با ده  که هرآنه ین ناامی ی ا  آین ه است که به انسان آ ادی می

« خهود »گرا نیست. ه ین ناامی ی است که به او بهرای انتخهاب   دان  اما پوچرا پایان پوچی برای انسان میاینکه مرگ 
 آفرینن .ها نخست خود را و سپف جوامع بشری را میبخش . ب ین ترتیب انسانآ ادی می

 انی س ه به ین دنیها   اما انسان موالنا جاودانه است. انسان جان و روحی است که ا  اصل خود ج ا س ه در جسم  ن
ایهن   -هج ه بیت آغا ین مثنوی-نامه قرار با گشت به اصل خوی  است. موالنا در نیهاوط کرده است. این جان بی

ی مولهوی بهه سهوی    هاوط و با گشت آدمی را به اصل خوی  سرح داده است. سیر و تحوا روح آدمی در ان یشهه 
ی جان آدمی ا  نگرانی ا  نرسی ن و درنیافتن آن اصهل اسهت. بهه    قراراصل کل و ه ان جاودانه س ن است و این بی

ده  و به علت دوری ا  اصهل و نگرانهی ا  دسهت نیهافتن بهه      گ ان نگارن ه، بیقراری و اضطرابی که موالنا سرح می
بی کهه بهر   ه هان انتخها  »دان . سود که آن را نگرانی ا  انتخاب غلط میدان ؛ در بیان سارتر به دلهره ترایر میه ف می

 را خهود  و کهرده  محقن خود درون در را خودش وجود گا ، به گا  خودش بای  اساس آن آدمی بای  خود را بسا د.
ا  نظههر  خهه ا امهها سههود، خهه ا دارد آر و انسههان الاتههه منشههأ دلهههره اینجاسههت کههه ایههن. سههود کامههل تهها کنهه  خلههن

 (1316: 116بحکها ،«).است خودمتناقض ها امریاگزیستانسیلیست
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اصالت وجود سارتر مشابه اصل وح ت وجود در عرفان است. ا  نظر عرفا ا  ج له مولهوی اصهل بشهری وجهودی     
-کن . انسان در هردو بین  ق رت ن  است خودش ماهیت  را انتخاب مهی است که در هر سخصی به سکلی جلوه می

بشری خوش بهین هسهتن  چهون انسهان را در انتخهاب       سود. هردو مکتب به سرنوستخوش تق یر ن یکن  و دست
دانن . دلهره و نگرانی ا  انتخاب نابجا )ا  نظر سارتر( و ا  با مان ن ا  عهروج )ا  نظهر موالنها(    صحیح آ اد و توانا می

-آغا  و انجها  مهی  س گی است که سارتر انسان را بیدر وجود بشری عجین است. تفاوت دو مکتب در اصل پرتاب

 دان .ولی موالنا انسان مترالی را ا لی و اب ی میدان  
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