
 

 نشریه زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز
 7331بهار و تابستان / 731شماره  /17سال 

 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در عرفان اسالمی و اگزیستانسیالیسم

 *سارتر ( تهوّعرمان سنایی و  حدیقۀمثنوی بر مبنای )

 **زادهفرشاد ولی

 یرانا یز،تبر ی،دانشگاه آزاد اسالم یز،واحد تبر ی،فارس یاتزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 ***علی دهقان

  )نویسندۀ مسئول( یران ا یز،تبر ی،دانشگاه آزاد اسالم یز،واحد تبر ی،فارس یاتگروه زبان و ادب یاردانش

 ****حمیدرضا فرضی

  یرانا یز،تبر ی،دانشگاه آزاد اسالم یز،واحد تبر ی،فارس یاتگروه زبان و ادب یاردانش

 چکیده
 ی،مادّ یاتساحتِ ح ،(Esotericism) باطنی معرفت ینیبه عنوان نمودِ د اسالمی عرفان

 است. توجّه قرار دادهاو را مورد یجهانآن یاتح ،یتنهاو در یانسان در هست یگاهجا

بر  را وجودیژگی که دو واین با نیز ( Existentialism) اگزیستانسیالیسم وجودمداری یا

 یِفلسف وضوعاتو نه م داندیرا انسان م یشهآنکه موضوعِ اند یگرو د داندیمقدّم م یّتماه

 یشتررو ب یناز هم واست توجّه قرار داده را مورد یموجودِ انسان یهاتحقّق امکان ،صرف

 ی،آزاد ی،وجود یّتِوضع یّت،جمله توجّه به فرداز یمکتب فکر ینا یاصل یهاشاخصه

 این پژوهش .گرددیانسان م یگانگیِبر محور در این مکتب ها از آن یناش تِمسئولیاخالق و 

هایی از و به یافتهبررسی کرده  تهوعو  حدیقهبر اساس را ر بینی مزبوجایگاه انسان در دو جهان

انسان همچون یگانة هستی، ، فکری بنیادین هایوجود تفاوت باکه است  نایل آمدهاین دست 

به انسان فکری در جهت دستیابی هر دو مکتب الیی دارد. واه جایگادر هر دو مکتب فکری 

 نیل به ،خوانند. سناییمی فراپشت پازدن به حیات مادّی صرف  متعالی وجود، او را بهمراتب 

آن را در  ،تهوّعدر رمان سارتر  ی از شریعت وپیرو سلوک عرفانی و این هدف را درگرو

  داند.می در فرایند نوشتنی یا شرکت هنر آفرینش جملهامور متعالی از گرو پرداختن به

 تهوّع، سارتر: انسان، عرفان اسالمی، اگزیستانسیالیسم، سنایی، کلیدی گانواژ

 33/73/39تأیید نهایی:   71/3/39تاریخ وصول: *
** E-mail: kewyars@gmail.com 

*** E-mail: a_dehghan@iaut.ac.ir 

**** E-mail: farzi@iaut.ac.ir 



 77، بهار و تابستان 237، شماره 71، سال دانشگاه تبریززبان و ادب فارسی  212

 مقدمه-1

  مسئلهطرح -1-1

دن ساختارِ فکری خود براساس تقیّد به حرکت درچهارچوب شریعت و برآور ضمنن اسالمی عرفا

جهانی، برانگیزی همچون حیات مادّی و این مفاهیم عمیق و پرسشقرآن و تعالیم اسالمی،  آیات

 بررسی قرارردرا مواو جهانی و زندگی ابدی و در نهایت حیات آن در ساحت هستی جایگاه انسان

های دی، صورتادیان توحی»کند. ارائه می نههای رازپردازاتوصیف وتعاریف ها از آندهد و می

تنها با طی گویا شوند که همان شریعت است ولی پذیرِ این سنّت محسوب میهمگانی و یا اجتماع

 (.1: 7337)بایار،  «دین رسید توان به حقیقتِوسلوک میطریق و سیر

بینی یا تحت عنوان جهان سوی دیگر مکتب اصالت وجود، وجودمداری یا اگزیستانسیالیسم از

شود و نه با اندیشیدنِ آغاز می« انسان»فلسفی با موضوعِ  که در آن، اندیشةای از اندیشیدن شیوه

موضوعیِ صرف و انسان و جایگاه او در ساحت هستی را با تعمّق و تدبّر خاصّی مورد توجّه قرار 

دهد. از این منظر، انسان به سان یک موجود منفرد یا یک فردِ یگانه با آنچه مواجهه با جهان یا می

شدگی در گردد و احساسِ عدم تعلّق، تعلیق و گمشود، آغاز میمیبه هستی خوانده « نگرش»

او با هستی،  همین نگرش و همین مواجهة برخورد با معناباختگیِ هستی از عوارضِ بنیادین

 های وجودی است.ها و وضعیّتامکان ها،موقعیّت

جایگاه او در هستی،  ها به موضوعِ انسان وهر دوی آن بینی مزبور و نگاه ویژۀدو جهان اهمیّتِ

بیشتر آشکار  ،نقد و بررسی قرارگیردضرورت پژوهشی تطبیقی را که در آن منزلت آدمی مورد 

و  بررسی شده بینیجایگاهِ او در هر دو جهانکه در جریانِ آن موضوعِ انسان وپژوهشی کند.می

  آشکار گردد.تا حدّ امکان ها پیرامون موضوعِ مزبور نیز وجوه افتراق و اشتراک آن

 پژوهش پیشینۀ-2-1

بی تردید اهمیّت موضوع انسان و جایگاه او در عرفان اسالمی و اگزیستانسیالیسم سبب شده است 

اسالم و به تبع آن در که در پژوهشگران قرارگیرد. انسان  این موضوع مورد توجّه و امعان نظرکه 

بار معرفت الهی  پذیرندۀ روح الهی و بردارندۀن جانشین خداوند بر زمین، عرفان اسالمی به عنوا

دارای جایگاهی ویژه است، در مکتب فکری اگزیستانسیالیسم یا وجودمداری نیز تا بدان جا مورد 

و به زعم یابد دانند که از گذارِ وجود به ماهیّت دست میتوجّه است که او را تنها موجودی می

که  شود. از همین رو انتظار چنین بودز میبا موضوع انسان آغااندیشه  فالسفة وجودی،
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پژوهشی ا امّ فکری انجام پذیرفته باشد. دو حوزۀای پیرامون منزلت انسان درهرهای گستردهپژوهش

دو ساحت عرفان اسالمی و اگزیستانسیالیسم را بر مبنای مثنوی حدیقه سنایی و رمان تهوّع  که هر

 از. تا کنون ارائه نگردیده است ،ام پذیرفته باشدیقی انجای تطبسارتر دربرگرفته و به گونه

با متن حاضر انجام پذیرفته به یا در ارتباط همسو حدّی  در مورد انسان و تاهایی که پیشتر پژوهش

 کرد:  شاره توان امی زیر موارد

فصلنامة ادیان و ، مژگان عسلی، «بررسی تطبیقی انسان کامل در روانشناسی و عرفان» .7
 .7333، عرفان

محمّد ، «مقایسه تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در اسالم با اگزیستانسیالیسم» .7

 .7333، فصلنامة اندیشه نوین دینیشریفانی و محسن قمی، 

 فصلنامة، جواد سلیمانی، «های مکتب اگزیستانسیالیسم درباره هویّت انساننقد دیدگاه» .3

 .7331، های اعتقادی کالمیپژوهش

 .7339، نامه مفیدتبار، نشریه هدایت علوی، «ان به خدا شدنانسسارتر و میل » .1

 .      7333، ادب فارسیمحمّد حسین محمّدی، نشریة  ،«ریة انسان کامل در دیوان سنایینظ» .5

، علی اکبر افراسیاب پور و فلور ولی پور، «انسان کامل از دیدگاه حکیم سنایی غزنوی» .9

 .     7337، ادیان و عرفانفصلنامة 

، شهین قاسمی، «انسان آرمانی در اندیشة عطّار نیشابوری با رویکرد به عرفان اسالمی» .1

 .7331، ادیان و عرفانفصلنامة 

سهیال ذوقی و ، «های او با ابن عربیانسان کامل در عرفان موالنا و تطبیق نظریه» .3

 .  7337، دهخدافصلنامه محمّد موذّنی، علی

 و اگزیستانسیالیسمدر عرفان اسالمی جایگاه انسان -2

  جایگاه انسان در ساحت عرفان اسالمی-7-7

ای برای انسان قایل است چنانکه از منظرِ آن، خداوند درآغازِ آفرینش، عرفان اسالمی جایگاه ویژه

ای عوالم و مراتب دیگری همچون جبروت و ملکوت و مثال و ناسوت را همچون تمهیدد و مقدّمده  

اقددام   (775: 7399)فروزانفدر،  «عَلی صُدورَتِهِ »و سپس به آفرینشِ او  دید آوردهبرای آفرینش آدم پ

بددین ترتیدب، انسدان و بده ویدژه       ده اسدت. مشرّف کر« مِن رُوحی»هایت او را به اضافة کرده و در ن
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انسان کامل که مراحل تبتّل را طی کرده و از هستن به شدن نایل آمده است، بده ندوعی روح عدالم    

 است: 

 انیانِ جهددبدان خود را که تو ج     میانی     در  زان المی، دع  زدددمغ  تو           

 ان پیرایة توستدددددان سرمایة توست      زمین و آسمدددجهان عمق و جه

 (717: 7317)شبستری،                                                                           

 ا همه رنگ و زقوم      کوکب هر فکرِ او، جانِ نجددددددومجان، وی است و م       

 (773، بیت: 9، دفتر 7331)مولوی،                                                                            

شود بده  ظهوری خوانده می عامّه یا تجلّیِ آنچه تجلّیِ بینی، مراتب هستی در نتیجةجهاندر این 

اند و پس از آن، پروردگار اراده فرموده است تا برای شناساندن عدالم کبیدر و   وجود پا نهاده عرصة

ای مختصر از آن را تحت عندوان عدالم   نیز آشنایی مخلوقات با وجود مطلق خویش، وجود و نمونه

ث یدا  منبعد  تدرین مرتبدة  ر عدالم کبیدر و پدایین   صغیر بیافریند. عقلِ اوّل، جانشین و نمودِ پروردگدار د 

ین موجود، اشرفِ موجودات و عقل دهم(، جانشین و نمودِ او در عالم صغیر است. اآن )صادره از 

ابدن عربدی در نخسدتین فصدل      امانت معرفت الهدی اسدت.   کننده و بردارندۀمل مخلوقات و ح زبدۀ

لم گیرد و او را جامع حقایق جزئی و کلّی عااز اصطالح انسان کامل بهره می الحکمفصوصکتاب 

داند که شایانِ خالفت الهدی اسدت. از ایدن رو خداوندد صدورت ظداهرش را از       و تنها موجودی می

(.  بده همدین   77: 7313کدرد ) حقایق عالم و صور آن و صورت باطنش را بر صدورت خدود ایجداد    

ها تحت سیطره، سدلطه و انقیداد او هسدتند    سبب، انسان اشرف ممکنات و مخلوقات است و همة آن

ه به امر الهی باید بر او سجده برند. به اعتقاد شبستری، از آنجا کده انسدان عکدسِ ذات و    تا جایی ک

 صفات الهی است، مسجود فرشتگان است.

 تو بودی عکسِ معبودِ مالیک      از آن گشتی تو مسجود مالیک

 (717: 7317الهیجی، )                                                             

هستی  بیر و عالم صغیر، آدمی را آیینةواقع عرفان اسالمی با تأکید بر موضوع ارتباط عالم ک در

دهد. از این منظر داند و هر دو را از منظری واحد و در پیوند با یکدیگر مورد توجّه قرار میمی

آن آفریده است.  خداوند انسان را همچون نمودی از هستی و در راستای شناخت بیشتر و بهتر

انسانِ صغیر، نمودار انسان کبیر است و هرچه در انسان کبیر هست در انسان صغیر هم هست و »

... هرچه در آن کتاب بزرگ بود در این کتابِ صغیر هست در انسان کبیر نیز هست هرچه در انسان
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رگ را خوانده آن کتاب بز خُرد نوشت بی زیادت و نقصان تا هرکه این کتاب خُرد را بخواند،

(. شیخ محمود شبستری نیز آفاق را با انفس و تن آدمی را با عالم برابر 735 :7393 نسفی،) «باشد

عالم است. تن، مشابه زمین است و مشابه آسمان و مشابه  تنِ آدم نسخه»کند:دانسته و عنوان می

 (. 317: 7395) «که مکان استت و مشابه شهراستکه زمان اسسال است

کریم، انسان برخالف سایر موجودات و مخلوقات، عالوه بر هستیِ مادّی و قرآن نظراز م

 اینشود. از تعبیر می الهیاز آن به روحِ تواند بود که تر میجهانی دارای هستی یا حیاتی متعالیاین

نَفَختُ فیهِ مِن  فَأذا سَوَّیتَهُ وَ» مایه و روحی الهی دارد.بندر وجود مادّی خود، ودیعه، منظر، انسان 

انسان با تعبیر و تفسیر در ساحت عرفان اسالمی، جایگاه (. 73 :)حجر«رُوحی فَقَعوا لَهُ ساجِدین

أنّا عَرَضنَا األمانَةَ عَلی السَّمواتِ وَ األرضِ وَ الجبالِ فَأَبَینَ أَن »آیاتی قرآنی از این دست که:  عارفانة

( و احادیثی قدسی از 17 )االحزاب:« ها األنسانُ أِنَّهُ کانَ ظَلوماً جَهوالًیَحمِلنَها وَ أَشفَقنَ مِنها وَ حَمَلَ

به ص( اکرم )خطاب به پیامبر  ( در717: 7399)فروزانفر، «لَوالکَ لَما خَلَقتُ األفالکَ»این نوع که 

 ،ینزم خداوند در خلیفه هستی به عنوانِ سان درگسترۀان برجایگاه ویژۀ عنوان انسانِ کاملِ مکمّل،

نشان داده که و به نوعی  و واسطة آفرینش هستی، تأکید شده است امانت الهی پذیرندۀ تنها موجود

هستی در مسیرِ پیوستن او به جهانِ معنا و الحاقِ و اتّصال وجودِ مادّی و فناپذیرِ او به وجود نامتناهی 

 خداوند است.

شوند. ها ناشی میهای مختلف از آندر عرفان اسالمی روح آدمی دارای مراتبی است که قوّت

د امّا آدمی با دارا مراتبِ نباتی، حیوانی و نفسانی میان آدمی و سایر موجودات زنده مشترک هستن

بدان که » ها ممتاز است.زنده متمایز و نسبت به آن از سایر موجودات ،روح نفسانی بودن مرتبة

کلیّات است و روح حیوانی روح حیوانی مُدرِک جزویات است و روح انسانی مُدرِک جزویات و 

نفع و ضرر است و انفع و اضرّ است. ای درویش!  و ضرر است و روح انسانی دریابندۀ نفع دریابندۀ

موضع دیگر روح انسانی، حَیّ و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلّم است و نه چنان است که از 

 (.717: 7393 نسفی،«)بیند و از جای دیگر بشنود و از مقام دیگر گویدمی

ها و یکرنگیجهان پس از جای گرفتن در جسم انسانی و گذر از روح از منظر عرفان اسالمی؛ 

ده ینی و لوثِ عالم سفلی مبتال شبه تیرگی و سنگ ها و حیات مادّی،تضادها و تناقض هبوط به مرتبة

زی که تنها چی ها برهاند.ز این تضادها و تناقضبرای بازگشت به عالم باال باید خود را ااست و 

عشق و امید به لطف حضرت  رساند، جذبةر این طریق یاری میقدم و عارف را دسالک ثابت



 77، بهار و تابستان 237، شماره 71، سال دانشگاه تبریززبان و ادب فارسی  212

« قوس صعودی»دراصطالح که دوست است. این مرتبه از مراتب سلوک و سیرِ روانی و روحانی

پیشتر و درجریان نزول به  ،روح آدمی که« قوس نزولی»، از منظر عرفانی توأم با شودخوانده می

جسمِ مادّی آن را تجربه کرده بود، یک دَوَران یا گردش کامل وجودی را تشکیل  محدودۀ

سلوک نزد اهل تصوّف عبارت است از »دهند. گردشی که نوعی سلوکِ عینی و عملی است. می

رفتن از قولِ بد به  قولِ نیک و از افعالِ بد به افعالِ نیک و از اخالقِ بد به اخالقِ نیک و از هستیِ 

 (. 733همان: «)خود به هستیِ خدای تعالی

را « فی اهلل» یرسرا به پایان رسانده و « الی اهلل» یرسدر این مرتبه از مراتب وجود، سالک 

فنا عبارت است از »است:  آمده« مصباح الهدایه»گردد. در متّصل می« بقا»به « فنا»آغازد و می

 شود که بادیةهلل وقتی منتهی میااهلل، چه سیرالیاهلل و بقا عبارت است از هدایتِ سیرفیسیرالی

از فنای  را بعدگردد که بنده اهلل آنگاه محقّق میفی کند و سیروجود را به قدم صدق یکبارگی قطع

تا بدان درعالم اتّصاف به اوصاف الهی و  مطلق، وجودی ذاتی، مطهّر از لوث حدثان ارزانی دارند

 (.179: 7333 کاشانی،«)کندق به اخالقِ ربّانی ترقّی میتخلّ

عرفا »سالکی که بدین ترتیب در طیّ شریعت، طریقت و حقیقت به مقامی کامل رسیده است. 

دانند. هرچند به عقیدۀ عرفا، انسان کامل درهر عصر، حق میانسان کامل و ولیِآدمی را چنین

دانند که غایت که صوفیه او را قطب زمان و صاحب عصر میدرتمام عالم یک تَن بیش نیست

 (.3: 7313کوب، زرین«)مجاهدۀ همة سالکانِ طریقت، رسیدن به درجة اوست

آگاه از اسراری است که بنا  برتر از مالیک است و، از منظر عرفان اسالمیچنین انسان کاملی 

ها راه بدان را ها آگاه است و نامحرمانون آنبر نصّ صریح قرآن کریم تنها خداوند از چند و چ

تمام نمای حقیقت اعلی و مظهری از عالم  او آیینة .(33)بقره: «اِنّی أَعلَمُ ما ال تَعلَمون»که نیست

انسان کامل عبارت است از جمع جمیع مراتب الهیّه و کونیّه از عقول  و نفوسِ  مرتبة»یر است. کب

به اعتقاد عرفای اسالمی (. 3: 7319،گوهرین«)وجود و کلیّه و مراتب طبیعیّه تا آخرتنزّالتیّه جزئ

وصی و پس از او عارف کامل پس از او  یولمراد از انسان کامل به طور اطالق نبی است، سپس »

 (. 773)همان: «مکمّل

در این میان، اند. شناسانة عرفا سهم فراوانی داشتهزبان و آثار ادبی، در ابالغ اندیشه هستی

 هحدیقَ»های خود به ویژه حکیم ابوالمجد مجدودبن آدم سنایی غزنوی در دیوان اشعار و مثنوی

گیری از زبانی نمادین، موضوعات مهمّی از جمله جایگاه انسان در با بهره« ریقهالطَّ هوشریعَ ةقیقالحَ
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هستی و سرنوشت نهایی او را در پرتو عرفان مورد توجّهی ویژه قرار داده است که در پژوهش 

       حاضر به عنوان یکی از منابع تحقیق مورد بررسی قرارگرفته است.

 جایگاه انسان در مکتب اصالت وجود-7-7

هایی را پیرامونِ هستی، معنای زندگی، جایگاه انسان و وجودِ خداوند فلسفة وجودمداری پرسش

کند. در این مکتب، انسان به سان یک موجود منفرد یا یک فردِ یگانه با آنچه مواجهه با مطرح می

گی شدگردد و احساسِ عدم تعلّق، تعلیق و گمشود، آغاز میجهان یا نگرش به هستی خوانده می

 ینیعدر برخورد با معناباختگیِ هستی از عوارضِ بنیادین همین نگرش و همین مواجهة 

(Objective و )یِذهن (Subjectiveاو با هستی و موقعیّت )های ها و وضعیّتها و امکان

وجودمدارانه را محصولِ مواجهة انسان با جهان یا  توان اندیشةوجودی است. از این منظر می

هایی فردی؛ گاه فلسفی، ای که در قالب تجربهنگرشِ شخصی و فردی او به هستی دانست. مواجهه

ها تأکید بر تقدّم وجود بر آن گاه دینی و گاه عرفانی است امّا مفهوم و سازوکار مشترک در همة

وجود مقدّم بر ماهیّت است. موجودی که پیش از آن »گوید: ماهیّت است. سارتر در این باره می

که تعریفِ آن به وسیلة مفهومی ممکن باشد، وجود دارد و این موجود، بشر است یا به قولِ 

 (.71: 7333سارتر،«)هایدگر، واقعیّت بشری

نسانی های موجودِ اها یا امکانبینی وجودمدارانه، تحقّق تواناییمایه و هدف اساسیِ جهانبن

انسان هیچ نیست مگر آنچه از »نهد خود را ساخته، هستی خود را بنیاد می« ماهیّت»انسان است. 

( و همین، مانع تسلیم در برابر 73)همان: «سازد. این، اصل اوّل اگزیستانسیالیسم استخود می

بخشد و همین کردارها که سرنوشت است. انسان با کردار خود به ماهیّتِ خویش شکل می

( و اضطراب و احساس عدم Anxietyدلهره )های اوست، برایش محصولِ اختیار و انتخابِ

ها و معمار وجود خود است و همین مسألة او سازندۀ ویژگی»آرامش را به ارمغان خواهد آورد. 

گیری برای سرنوشت و آینده و ترس از اشتباه و شکست در انتخاب، آزادی در انتخاب و تصمیم

(. به همین دلیل است 91: 7397استیس، «)شوداحساس دلهره و اضطراب در انسان میباعث ایجاد 

عامل اصلی پیدایشِ  مسئلهاش به تمامی خشنود باشد و این تواند از احساس آزادیکه انسان نمی

های خود آزاد است و در قبال ناامیدی و سرگشتگی درانسانِ عصرحاضر است. انسان در انتخاب

گوییم بشر مسؤول هنگامی که ما می»ها. هم در برابر خود و هم در برابر دیگر انسان آن نیز مسؤول،
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-وجودِ خویش است، منظور این نیست که بگوییم انسان مسؤولِ فردیّت خاص خود است بلکه می

 (. 37همان: «)گوییم هر فردی مسؤول تمام افراد بشر است

جهانی، با اصرارِ فیلسوفان وجودمدار بر در فاصلة دو جنگِ جهانی، بویژه پس از جنگ دوم 

و زبانِ ادبیاتِ  ها به شیوۀ روایتدوری از معیارها و سازوکارهای زبان فلسفیِ صرف و رویکرد آن

ادبیِ فراگیری تبدیل شد و بر هر  -برای بیان مفاهیم فلسفی، وجودمداری به جنبش فلسفیداستانی 

دو حوزۀ فلسفه و ادبیات تأثیری عمیق برجای گذاشت. بازخوانی آثار بزرگانی همچون نیچه تحت 

های فلسفی پیش ضد آموزش منطقی نظاماو اعتراض شدیدی است بر اندیشه»عنوان فیلسوفی که 

-ترین شیوه تناقضنویس بزرگ که به هنرمندانهو داستایفسکی رمان( 757: 7313بن، )ها«ازخود

های روانی انسان را به تصویر کشیده و مفاهیمی همچون آزادی و اختیارِ او در ساحت هستی، 

 Being and«)هستی و زمان»آفریند، رونقی دوباره یافت. هایدگر کتاب ارزشمند چالش می

Timeتهوّع»ر در رمانِ ( را نوشت، سارت( »Nausea ِبه توضیح و تحلیل جایگاه انسان و چیستی )

رابطة او با هستی پرداخت و آثار نویسندگانی چون فرانتس کافکا و آلبرکامو در این زمینه اقبال 

خواه های تمامیّتگونه، اگزیستانسیالیسم به عنوان جنبشی اعتراضی در برابر فلسفهعام یافت. بدین

ای نوین از شناختِ روان انسان و تبی عمیق و تأثیرگذار در ادبیات معاصر جهان، شیوهغربی، مک

دلهره و »های فکری، انسانی و اجتماعی قدرار گدرفت. گرا درمتن جنبشای اخالقحتّی فلسفه

سارتر، « تهوّعِ»کافکا و احساسِ عدم تعلّق و « نومیدیِ»داستایفسکی، « رنجِ»یرکگارد، کی« هراسِ

هایی گوناگون امّا یگانه از مواجهة انسان با هستی یا محصولِ نگرشِ او به واقع همه ساحت در

 چنین جهانی هستند. 

ی تنها و متعهّد «اَبَر انسان»اگزیستانسیالیسم، با نیم نگاهی به اندیشة نیچه که انسانِ حقیقی را  در

 Single)«یکّه»و کشد، انسانِ حقیقی موجودی منفرد، یگانه به باورهایی راستین به تصویر می

oneآید یا به اصطالحِ آنان، مید. موجودی که درآغاز، هیچ نیست بلکه پدید میشو( معرفی می-

-انسان نه فقط آن مفهومی است که از خود در ذهن دارد بلکه همان است که از خود می»شود. 

آن « مدرنیته»ضوع که در جهانِ در حال تجربه و گذار از (. پس این مو73: 7333سارتر، «)خواهد

ها و نمودارها و آمارها مانند دوران، چنین موجود یگانه و یکتایی را در چهارچوبِ تنگ جدول

انسانِ راستین، کسی » تجریدی بگنجانند، پذیرفتنی نیست.هویّت و احساس و بییک واحدِ بی
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آنها از وجود  وری در ژرفای هستی و باالتر از همةاست که هر لحظه ازمرگ، گرسنگی، غوطه

    .(11همان: «)خویش آگاه است

های انسان در مواجهه با هستی، حیات انسانی را به سه پی توضیحِ موضع یرکگارد، درکی

هگلی، حیاتِ استحسانی  سنّتِ اندیشة کند و درادامهساحتِ استحسانی، اخالقی و دینی تقسیم می

نامد. در باور او، ساحتِ می« هم نهاد»و حیاتِ دینی را « برابر نهاد»، حیاتِ اخالقی را «نهاد»را 

ها و احساساتِ ای ایستا در ساحت خواستحیات استحسانی به عنوان حیاتِ انسانی که به گونه

-یهای بکند تنها با پرداختن به حیاتِ مادّی وکامجوییماند و ناامیدانه تالش میمادّیِ صرف می

های محدودِ آن برهاند، فاقد هرگونه های حیات مادّی یا امکانانجام، خود را از چنگ محدودیّت

 های درونی است.  سازوکاری برای آرامشِ انسان و رهایی او از دستِ تناقض

از سوی دیگر، ساحت حیاتِ اخالقی نیز به عنوان حیات انسانی که خود را در میانِ جمع معنا 

شود که در ارتباط با دیگری  قصد دارد به حیات خود تعالی بخشد و این باعث می کند و تنهامی

شود که ی ظاهر می«سقراط»او فردیّت و هویّت فردی خود را دربازد. انسانی که در هیأتِ نمادینِ 

حاضر است در جهتِ رعایت اخالقِ جمعی، حفظِ حریم قانون و چگونگیِ قضاوتِ دیگران در 

یرکگارد چنین انسانی نیز مورد خود تا بدانجا پیش رود که از جانِ خویش نیز بگذرد. از منظرِکی

 شود. در نهایت با ازدست دادنِ فردیّت خویش به نوعی از انزوا گرفتار می

این دو، قادر است « هم نهادِ»یرکگارد، تنها حیاتِ دینی است که به عنوان برایند و باورِ کی به

روان آدمی را از طریق پیوستن به جهانِ معنا به آرامش برساند. او به عنوان اندیشمندی خداباورکه 

جودِ خداوند، بر های وجودمداری نیز اعتقاد دارد و بیش از اعتقاد به استدالل در مورد ومایهبه بن

( به عالمِ Leapپرش )را یک جهش روحی و روانی و یا کند و شورِ ایمانی ایمانِ دینی تأکید می

بیند. داند، تنها راهِ رهایی از معناباختگیِ هستی و دلهره و دلتنگیِ انسان را درایمان میمعنا می

عالیِ آن است. فقط جهیدنِ  ونهآمیزی است که تجربة محنتگاهِ مسیح نمهستی، حالتِ تعلیقِ شوق»

تواند به وجودِ خداوند مطمئن سازد. متضادِ گناه، فضیلت نیست متناقض به سوی ایمان، انسان را می

 (. 95: 7351دستغیب، «)بلکه ایمان است

و  یهست»راستا، کتابِ  ینشناسانه است. در همیهست ی، نگاهانسانبه  یدگرامّا نگاهِ ها

در مورد انسان و  اشیفلسف هاییدگاهعطفِ د ( او در واقع نقطهBeing and time«)زمان

کتاب از اصطالحِ  ینباردر ا یناوّل یبرا هایدگراست.  هستیاو با  هةمواج یِچگونگ
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 ترینیکنزد« یظهور یِهست»شاید  گیرد.یم بحث در مورد انسان بهره ی( براDasein«)یندازا»

 یستندر آغاز « انسان»دان به اصالتِ وجود، معتق یگرمانند د یدگرها. از منظرِ باشد «یندازا»معنا به 

و  اندیشدیم یشخو یِاست که به هست یتنها موجوداو  است. یو ظهورش زمان یابدیبلکه ظهور م

. شودیو احساسِ عدم تعلّق دچار م یقبودن، از جمله دلهره و تعل یا یرو به عوارضِ هست یناز هم

که سرآغاز گریز از  یشیاندمدام از مرگبه عنوان مثال  ی،و انضمام یدّانسانِ عا کهیدرحال

 . کندیدرک م یرِاصیلغ یاو مرگ را به گونه گریزدیممعناباختگی وجود و تعالی و تکامل است 

اصالت را به وجدان  یصِ. امّا تشخداندیم یلاص یِهست یاوجود  یرا دارا ین، دازا«یدگرها»

 ةمسأل ی،هست کندیم یادآوریوجدان به او  یندا»است  یندر درونِ دازا. وجدان گذاردیوام

ببرد و درک کند که ناتمام  یخود پ یکه به رازِ تناه کندیم یادآوریاوست. از درون به او  یِاصل

 ی،احمد) «دهدیم ینرا به دازا رهاهشدا یندر حالتِ سکوت ا یشه. وجدان، همرودیم یااز دن

7333 :533.) 

گاه بنیادین و عمیق میان بزرگانِ مکتب اصالت وجود و با اینکه هایتفاوت با وجود تمامی امّا

نگارانِ فلسفه آن را نه یک مکتب فلسفی بلکه جریانی در اعتراض به مکاتب فکری برخی از تاریخ

 پایةکنند که بر های فکری، فلسفی وادبی معرفی  میای از جریانتمامیّت خواه گذشته یا مجموعه

نزدِ یاسپرس درآگاه شدن از شکنندگی »تجربیات فردی و شخصی استوار است و به عنوان مثال 

یا  خوردگیپیشروی به سوی مرگ و نزدِ سارتر در مفهومِ دل بهم هستی، نزدِ هایدگر در تجربة

پیوند با هایی مشترک در ها و مولّفهتوان شناسه(؛ می77: 7313بوخنسکی، «)شودتهوّع آشکار می

های اگزیستانسیالیستی یافت که ما را در شناختِ بهترِ این مکتبِ انسان در تأمّالت و تجربه

 کند.تأثیرگذارِ فکری یاری می

 الف (: تقدّمِ هستی بر چیستی 

« چیستی»بر « هستی»های اگزیستانسیالیستی، تقدّمِ ترین مولّفة مشترک انسانی در تجربهبنیادی

از گذارِ ماهیّت به موجودیّت رسیده است و تنها انسان  -به جز انسان -که هستی است.  بدین معنا

انسان، ابتدا »بخشیدن و ساختنِ ماهیّت خویش اقدام کند. است که پس از وجود یافتن باید به شکل

شناساند یعنی کشد و سپس خود را میشود، در جهان سربرمییابد، متوجّهِ وجود میوجود می

 (.73: 7333سارتر،«)دهدخود به دست میتعریفی از 
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درصدد بازستاندن « گراییاثبات»و از سوی دیگر، « اصالتِ اندیشه»در جهانی که از یک سو  

هویّت و فردیّت آدمی هستند؛ اگزیستانسیالیسم همچون جنبشی اعتراضی تصویری از انسان ارائه 

خواهِ دیگر، ماهیّتِ خود های تمامیّتاندیشهدهد که در آن خود باید در تقابل با جامعه، تاریخ و می

وجود، مقدّم بر ماهیّت است. موجودی که پیش از آنکه تعریفِ آن به وسیلة مفهومی »را بسازد. 

 (.71)همان: « ممکن باشد، وجود دارد و این موجود، بشر است یا به تعبیرِ هایدگر، واقعیّت بشری

 ب ( یگانگی و فردیّتِ انسانی  

شود و نه با اندیشیدنِ موضوعیِ فلسفی با موضوعِ انسان آغاز می اگزیستانسیالیسم، اندیشة در فلسفة

صرف. انسان، این هستومندِ یگانه و تنها، در مواجهه با جهان یا نگرش به هستی،  با تالش برای 

ی کند و حضور خود را به عنوان یک فردیّت انسانساختن هویّت خویش در برابر آن مقاومت می

کند. او با قرارگرفتن در وضعیتِ اختیار و انتخاب، همواره سازد، اعالم میکه سرنوشت خود را می

بشر، نه فقط آن مفهومی است که از خود در ذهن دارد، »در حال تعریف معنای خود یا شدن است. 

 (.73)همان: « خواهدبلکه همان است که از خود می

 ت  مسئولیج ( آزادی و 

(. این سخن بدان معناست 13همان: «)ندارد. انسان آزاد است. انسان، آزادی استجبری وجود »

یابد. انسان ماهیّتی از پیش مشخّص ندارد شود و با آن هویّت میاش تعریف میکه انسان با آزادی

هایش و حتّی دیگر و خود مسؤولِ ساختن خویش است. مسؤول در برابرِ خویش، انتخاب

کند. درهر لحظده ناگدزیدر است که با گزینش ازمیان اندازی میسان، طرحان»موجودات انسانی. 

ها در زندگی هر روزه ها و گزینهرو به سوی آینده پیش برود. گزینشِ طرحهای پیشمجموعِ بدیل

های مهم و خواه کم اهمیّت( کنش آزادانة انسان است. انسان راهی جز این )خواه گزینش

 (.775: 7331احمدی، «)به آزادی است ها ندارد و محکومگزینش

 د ( دلهره و اضطراب 

گردد. نخست ها، انسان در مواجهه با هستی به دو علّت دچار اضطراب میاز منظرِ اگزیستانسیالیست

-مقابلِ آن یعنی عدم نیز شناخت گونه که وجود از منظرِ آنان قابلِ تعریف نیست، نقطهآنکه؛  همان

مقابلِ آن یعنی نیستی  آور است و نقطهد برای او چالشی دهشتناک و دلهرهناپذیر است. ذاتِ وجو

-اگزیستانسیالیسم به صراحت اعالم می»افزاست. نیز به همان اندازه ناشناخته و برای انسان دهشت

تِ خود را به عنوان تنها مسئولی(. دیگر آنکه؛ انسانی که 31: 7333)سارتر،«کند که بشر یعنی دلهره



 77، بهار و تابستان 237، شماره 71، سال دانشگاه تبریززبان و ادب فارسی  222

موجود خودآگاهِ هستی دریافت، همواره دردلهرۀ انتخاب و اختیار است. دلهرۀ انتخاب و اضطرابِ 

 امکان ِاشتباه.  

 ه ( اصالت و اخالق 

دانند گرا را در تعیین معیارهای اخالقی ناکارآمد میپیروانِ اگزیستانسیالیسم، مکاتبِ اخالقی کلّی

هایی بتوان گزینشکنند. باید اخالقی معرفی می و در عوض، صداقت با خود را نوعی از اصالتِ

اصیل داشت یعنی برخالف باورِ نادرست و در جهت آنچه به آن اطمینان داریم حرکت کرد. 

در مقابلِ اخالقِ ( Concrete«)انضمامی»اگزیستانسیالیستی؛ مبحثِ اخالقِ  سارتر در تحلیلِ اخالقِ

دهد و مام به معنای آنچه وجودی عینی را نشان میکند. انض( را مطرح میAbstract) «تجریدی»

گذارد. به عنوان مثال؛ انسان تجرید به معنای آنچه صفتی از یک وجود عینی را به نمایش می

انضمامی است و انسانیّت، تجریدی. اخالقِ انضمامی با الگو و نمونه سروکار دارد و اخالقِ 

بینی نیست تا بتوان امری انضمامی است و قابل پیش تجریدی با اصول و قواعد. از منظرِ او اخالق،

محتوای اخالق همیشه »اصول و قواعدی خاص برای آن ارائه کرد بلکه باید آن را ساخت. 

بینی است. همیشه باید اخالق را آفرید و انضمامی است، نه تجریدی و در نتیجه، غیرقابل پیش

 (.11همان: «)ابداع کرد

 و ( وضعیّت 

هاست که انسان توانایی ای از محدودیّتها؛ وضعیّت مجموعهنظرِ اگزیستانسیالیستاز م       

هایی ها را ندارد. انسان به این جهان پرتاب شده و محکوم است که در وضعیّتجداشدن از آن

ای خاص، ملیّتی خاص خاص بماند. وضعیّتِ او به عنوان موجودی متعلّق به جنسیّتی خاص، طبقه

منظور از کلمة »ها، گسترۀ آزادیِ انسان محدود است. غییر نیست. در مورد این وضعیّتو... قابل ت

ای است که موقعیّت اساسی بشر را در جهان حدود اوّلیه وضع، با وضوح کم و بیش، مجموعة

آورِ ترین وضعیّتِ محدودیّت(. از دیدگاهِ او، بزرگترین و بنیادی53)همان: « کندمشخص می

 بودن است. هستی، ذاتِ

 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در اندیشۀ سنایی و سارتر-3

 منزلت انسان در اندیشۀ سنایی -3-1

حکیم سنایی غزنوی به عنوان عارفی شناسا و سالکی واصل در ادامة  ؛هدف آفرینشالف:      

سنّتِ اسالمی و عرفانیِ اندیشة خود، برای انسان مقامی ویژه و ارجمند قایل است. از منظر او، انسان 
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واالترین موجود و اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر زمین است. انسان موجودی اصیل؛ 

ین خود است و از همة موجودات و ممکنات دیگر به وجود مطلق درذات، سرشت و فطرت راست

ای الهی و جزئی از تر است و این درنتیجة آن است که خردِ او موهبت و ودیعهخداوند نزدیک

عقلِ کُلّ است و روحِ او، موهبتی از عالم امر و وجودِ او به نوعی مقصود از آفرینشِ عالم هستی 

خواهد که برای شناختِ شود و از او میاین امر را متذکّر میاست. سنایی در خطاب به آدمی 

 حقیقت، از شناختِ خود و علّت غایی آفرینشش آغاز کُند:

 چون        فاعلِ کارگاهِ کُن فیدددکونخالددقِ خلق و ایزدِ بی

 هرچه آورد از عدم به وجود        از وجودِ همه، تویی مقصود

 تختددددة آفرینشت برخوان خویشتن را نخست نیک بدان      

 (771: 7313 )سنایی،                                                                   

 همه مقصدددددددودِ آفرینش، اوست        اهلِ تکلیدف و عقل و بینش، اوست

 ( 315: 7311)همان،                                                                    

مقام معرفت و آگاهیِ راستین از آنِ انسان است و هستی به تعبیر سنایی برای او و  ؛غریبب:      

در جهت سیر تکاملی او قراردارد چرا که خرد و روح الهی، او را از دیگر موجودات برتر و واالتر 

 ساخته است. آدمی در این جهانِ مادّی، بیگانه و غریبه است.

 زمان برایِ وی است        وین تبه خاکدان نه جای وی است عرش و فرش و

 او درین خاکِ تیره بیددددددگانه است        زانکه با عقدل و یار، هم خانه است

 )همان(                                                                                                   

درادامة حکمتِ ایران باستان که نطق )در معنای اندیشه( را سدبب   ؛متخرد و حک درممتاز ج: 

سنجه و معیارِجدایی انسان از سایر موجدودات را  سنایی دانستند، جدایی انسان از دیگر حیوانات می

هدایی همچدون آرزوهدای مدادّیِ صدرف، شدهوتِ       داندد. ویژگدی  تنها در خردورزی و حکمت مدی 

های زمیندیِ صدرف، انسدان را از معندای وجدودیِ خدود دور       خواستهای این جهانی و برخورداری

 دارد.کند و نیز گام نهادن در مسیر تکامل و تعالی بازمیمی

 تخَشم و شهوت، خصالِ حیوان

 

 الِ انسانستعلم و حکمت، کم 

 (313همان: )                                   
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فأحببتُ أن أعرف فخلقتُ  یاًکنت کنزاً مخف...» یقدس یثحد ی،از نگاه عرفان ؛معرفت حق وسیلةد: 

 یثحد ین. اکندرا تفسیر می یخلقت و رمز هست ةفلسف (73: 7399فروزانفر، «)أعرَف یالخلقَ لک

که کمال مخلوق با  ینشرو، غرض آفر یناز ا. دارد یینقش بسزا یعرفان ینشآفر یتغا بیان در

مطلق و  رفتدعوت به مع یکه مخاطب اصل انساناست و  یشود، معرفت حق تعالیم ینآن تأم

سنایی به محوریت انسان در این فرایند  هدف دارد. یندر تحقق ا یشناخت مطلق است، سهم مؤثر

 کند:تأکید می

 گفت گندددجی بُدم نهانی، من

 

 خلق الخدددددددلق تا بدانی، من 

 (91 :7311)سنایی،                               

 شده است.معرفت در عرفان اسالمی، انسان در مقام اولین آفریده، مشمول موهبت 

 آفریدددددت ز صُنع در تکلیف

 

 کرد فضلش تو را به خود تعریف 

 (91 )همان:                                       

نخستینِ خداوند عقل  (، آفریدۀ737: 7399)فروزانفر، «ما خَلَقَ اهللُ العقلُ أَوَّلَ اِنَّ»بنابر اشارۀ  

(، این 773همان: ...«)أوّلُ ما خَلَقَ اهللُ نُوری» ینبواست و از منظر عرفان اسالمی و بر اساس حدیث 

 عقل همان عقلِ کُلّ یا نورِ محمّدی است که به معرفت حق راه دارد:

 عقددددددلِ اوّل، نتیجددده از صدددفتش 

 عدددزّتِ صدددفتشدر رهِ قهددددددددر و 

 عقل را خود به خود کده راه نمدود  

 

 راه داده وَرا بدددددده معددددددددددددرفتش  

 کُنددهِ تددو بددس بُددود بدده معدددددرفتش    

 پدددس بددده شایسددددتگی ورا بسدددتود   

 (97و  97 همان:)                             

 ةبه واسطباید بکوشد آیینة دلش را انسان فضل و عنایت حق، بر  افزون یشناخت اله برای

به دست آورد. در این را  یدرک و انعکاس نور اله یستگیشا اودل  تا صفا بدهد یطاعت و بندگ

 :یابدو معرفتش کمال می گرددیم یخداوند در آن متجل حالت

  شماسدددت یقدددین یندددهآ صدددیقل

 

 چیست، محض صفای دیدن شماسدت   

 (93 :همان)                                     

 دلددددت مصددددفاتر  یرو هرچدددده

 

 یدددددددداترتددددددددرا مه یتجلدددددددد زو 

 (93 )همان:                                     
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با تأکید بر ارزشِ خردورزی و تعقّل همچون شرط یا  سناییزندگی و مرگ؛  ؛جاوید زندۀه: 

ورِ کامل را تمهیدی برای رسیدن به تعالی و نیز دستیابی به جاودانگی، درتعبیری زیبا، انسانِ اندیشه

اتّصال به ابدیّت، همواره زنده و جاودان و درآن خطّه تنها مرگ را میرنده و میرا به  در نتیجة

 حریم انسانِ کامل بار نیست.  کشد. مرگ را بهتصویر می

 بیددددددش باید که در خدرد برسی        تا بدان خِطّددة ابددددددد برسی

 کاندر این خِطّه، ز اهلِ نفس و نَفَس        مرگ میرد، دگر نمیددرد کس

 (333 همان:)                                                                                    

ای از یابد، انسان را به مرتبده های مادّی و این جهانی که با مرگِ ارادی تحقّق مینفیِ وابستگی

گردد. در ایدن مرتبده، بیدنشِ او نسدبت بده پدیددۀ       مند میرساند که از حیاتِ حقیقی بهرهسلوک می

تن و جهدان   کند که تنها زمانی که خود را از اسارتِشود و درک میمرگ به تمامی دگرگون می

یابد که دیگر مرگ را به ساحت وجودی او راهدی و او را  مادّه رهانید به مراتبی از وجود دست می

 است. . این، سرآغاز تعالی و نیل به تکامل روحینیست از مرگ، هراسی

 بددرگهددا شدددی بددی چددون از ایددن شددا  

 نشددددددوی مددددددرگ را دگددددددر منکددددددر 

 دسددت تددو چددون بدده شددا ِ مددرگ رسددید   

 

 کُنددی بددا بددرگ   هددا در کمددر دسددت 

 یدددددابی از عدددددالم حیدددددات، خبدددددر  

 پدددای تدددو گِدددرد کدددا ِ بدددرگ دویدددد

 (33همان: )                                         

 (. 15: 7333شفیعی کدکنی، «)میرد و آن آغاز جهانی دیگر استخود نیز می» مرگ

 مددرگ اگددر ریخددت خددون مدداده و نددر   

 

 هددددم بریزنددددد خددددونش در محشددددر  

 (175 :7311)سنایی،                          

تدوان ارزش و اعتبدارِ ایدن    گوید که بدا آن مدی  ای سخن میسنایی گاه از مرگ همچون سنجه 

محکّدی اسدت کده قلدبِ     با زندگی تضادی ندارد، بلکده  جهان مادّی را سنجید. از این منظر؛ مرگ، 

 دهد. زراندود جهان در مواجهه با آن به کلّی اعتبارِ خویش را از دست می

 مدددددرگ را جدددددوی، کانددددددرین مندددددزل

 

 مددرگ، حددقّ اسددت و زندددگی، باطددل 

 (175: )همان                                    

-ستایی نمودی آشکار دارد چرا که عارف میعاشقانة اندیشة سنایی، مرگ-رفانهدر ساحت عا

تر است. مرگ را به ساحتِ عشق راهی نیست بلکه این داند که موت معنوی، سرآغاز حیاتی متعالی
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المدوتِ  عشق است که حیاتی ابدی است، سراسر شور و زایش است و خود، به تعبیر سنایی، مَلَدک 

 مرگ است!

 چددون بترسددی همددی ز مددردنِ خددویش  

 کددده اجدددل، جدددان زنددددگان را بُدددرد   

 آتددددشِ بدددداروبرگ باشددددد، عشددددق   

 

 عاشددددقی بدددداش تددددا نمیددددری بددددیش  

 زنددده گشددت، نَمُددرد  هرکدده از عشددق  

 المدددوتِ مدددرگ باشدددد، عشدددق ملدددک

 (333: همان)                                       

 :درک استقبال از مرگ، در پرتو باور به حیات جاوید آسان است

 بمیددر ای حکددیم از چنددین زندددگانی   

   

 کددزین زندددگانی چددو مددردی بمددان     

 (773 :7333، کدکنی سنایی، نقل از) 

-خود معنایی داشته باشد، رنج و میرندگی نیز معنا خواهد یافت، این معنا را نمی اگر زندگی،»

توان به دیگری تلقین کرد. هر فرد باید معنای زندگی خود را جست وجو کند و مسؤولیت آن را 

آگاهی، یکی از اصول مهم این فلسفه مرگ»اگزیستانسیالیسم در  (.مقدمه: 7333، ل)فرانک«بپذیرد

       (. 773: 7311براین، «)ویژه در ادبیات و هنر تأثیر گذاشته استاست که به 

سنایی مقام و مرتبة انسان کامل را معادل و مرادف با وادی وحدت برتر؛  مقامحایز و برگزیده و:  

و پشت پا زدن به تعلّقات جهان مادّی است. هستی داند که محصولِ کم گرفتن یا مقام توحید می

نایی در شود و سخوانده می« تجرید»جایگاهی معنوی است که در اصطالحِ عرفا این، مقام و 

توان بدان منزلت و زاهدانة اندیشة خود باورمند است که جز از طریقِ شریعت نمی ساحتِ حکیمانه

دست یافت. از این منظر، مقام توحید را جز با طیّ طریقِ تجرید و به عبارت دیگر موتِ معنوی یا 

 توان به دست آورد. ز مرگ نمیمرگ پیش ا

 گر همی روح خواهی، از تَن، فرد         ال، چو دار است، گِردِ  او  بَرگَرد

 کِی ز الهوتِ خود بیدددددابی بار        تات ناسددددوت برنشددددد بردار

  (777همان: )                                                                                    

( است که بنابر حدیث 737: 7399)فروزانفر، « العقل»انسان اولین آفریدۀ خداوند و مصداق 

(، این عقل نورِ محمّدی است که همة عوالم پس از خود را در خود دارد و جمیع 773همان: ) ینبو

 عالمِ کبیر است.  همة عوالم و خالصة
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 هدددا عقددددددددددل اسدددتکددداوّلِ آفریدددده

 

 هدددا عقددددل اسدددتاز برگزیددددهبرتدددر  

 (97 :7311)سنایی،                          

 و جهان به خاطر او آفریده شده است:

 جمددع کدددرد از پددیِ تدددو، بددیش از تدددو   

 

 آنچدده اسددبابِ توسددت، پددیش از تددو    

 (91 )همان:                                    

خداوند آدمی را از رسد؛ میبه ظهور  یو یقو صفات حق از طر است یاله یانسان مظهر اسما

 میان آفریدگانش برای این تشریف برگزید: 

 منددددددت کردگددددددار هددددددادی بددددددین 

 

 کدددادمی را ز جملددده کدددرد گدددزین   

 (13)همان:                                   

آن  نمودی ازص( اکرم )مرتبة نبی شود. ف میوص« کون جامع»ال وجودی خود انسان در کم

 است:

 ز حکدددددم در ازل او غدددددرض کدددددن 

 بددددوده اول بدددده خلقددددت و صددددورت 

 

 اول الفکددددددر آخددددددر العمددددددل او   

 وآمددددده آخددددر از پددددی دعددددوت   

 (731: )همان                                  

ارسدی  وارد شدعر ف  [سدنایی ]اندیشدة انسدان کامدل را او    »انسان کامل اسدت.   صفت «کون جامع»

بددین جهدت    و تجلّیدات حدق اسدت   کامدل  مظهدر  انسان   (.11: 7333شفیعی کدکنی، «)کرده است

 داند: او را زیباترین نمود آفرینش میسنایی 

 گشددت زیددن کاینددات جملدده خصددوص

 

 مددر تددو را مخصددوص« احسدن الصددورۀ » 

 (131 :7311سنایی، )                           

 :یردگطرف عشق حضرت حق قرار تواند میقرار دارد که  یگاهیانسان در جا

 کددده را عشدددق آن جمدددال بدددود   هدددر

 

 و دال بدددددددود یدال و ر یدرد بددددددد 

 (333 )همان:                                     

 :بخشدیم یو زندگ آزادی ،عشق ینا ،یالیستییستانساگز زدایهویترغم عشق علیو 

   یعشددددق بدددداش تددددا برهدددد  بنددددده

 

   یو تبهددددددد یاز بالهدددددددا و زشدددددددت 

 (379 )همان:                                  
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 آتدددش بدددار و بدددرگ باشدددد عشدددق 

 

 ملدددک المدددوت مدددرگ باشدددد عشدددق   

 (333 )همان:                                    

یدا بده عبدارتِ     «ال»گام نهدادن در وادی   سنایی مقدّمةمداری؛ نجات یابنده( با شریعت) یناجز: 

های نفسانیِ این جهانی و سر نهدادن  دیگر، سرآغازِ فنا را ترک تعلّقات دنیوی و بریدن از وابستگی

 گذرد. می (شریعَه الطّریقه) ینداز طریقِ  داند. از منظرِ او، اینمی برآستانِ عبودیّت

 نهاد یدبا یند دررا قدم همچو مردانَت
 

 نهاد یدبا« ینلِلمتّق یًهُد»برخطِّ  یدددهد 
 

 یآمد «اهلل یاِل تُوبُوا»گُلبددنِ  زراهِ چون
     

 نهاد یدبا «ینطائِع یناأَتَ»رقِ بر فدد یپا 
 

 آز و   حرص یدرِاسچون خرِدجّالِ نفست شد
 

 نهاد یدبا ینمرکبِ تقوات زبر ینبعددد از ا 
 

       یرظاهر و باطنت گردد همچو ت یگر تو خواه
 

 نهاد یدبا ینط یرا بر رو یدهدر سحرگه، د 

 (733: 7397)سنایی،                             

در این ساحتِ حکیمانة از اندیشة او، زیستِ دینی در معنای عامّ خود، معادلِ سلوک عرفانی 

شود که در نهایت برای انسان به حیات ابدی می انجامد و نامیرایی و جاودانگیِ روح، برشمرده می

همین حیات دینی به معنای عام یا به عبارت دیگر حیات روانیِ آن جهانی و فرا زمینی محصولِ 

 است:

 سدددعیِ بددداد باشدددد و آب کدددز عمدددر،

 عمدددرِ دیدددن اسدددت تدددا ابدددد همدددراه  

 

 سددخت کوتدده بُددوَد، چددو عمددرِ حُبدداب    

 کدددده اجدددددل، سددددوی او نددددددارد راه  

 (133: 7311، همان)                         

داند ها و مقاماتی میاو، سلوک عرفانی را وابسته به مجاهدات و پشتِ سرنهادن مراحل، وادی

گردد و که تنها در سایة پیروی از شریعت و گام نهادن در طریقت و کشف حقیقت میسّر می

که نسفی در شناساندن آن داند. انسانیسنایی، این هرسه را تنها در وجود انسانِ کامل مُحقّق می

انسانِ کامل آن است که در شریعت و طریقت و حقیقت تمام باشد... و او را چهار چیز »گوید: یم

به کمال باشد. اقوالِ نیک و افعالِ نیک و اخالقِ نیک و معرفت... وکارِ سالکان این است که این 

گرایانة رونسنّت اسالمی و البته د (. عارفان در ادامة11: 7393 ،نسفی«)چهار را به کمال برسانند

اند. خود، شریعت را گفتارِ پیامبر، طریقت را رفتارِ ایشان و حقیقت را سیره یا احوالِ ایشان دانسته

پس؛ مرگِ واقعی و راستین، چیزی جز جدا افتادگی از حیاتِ دینی نیست و مرگ اندیشی که 
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ی و گام نهادن او ها و سرآغاز تکامل آدمها و سعادتماحصل حیات دینی است، بنیانِ همة دانش

 در مسیر تعالی و تبدّل است:

 مردگددی، جهددل و زندددگی، دیددن اسددت   

 

 هرچددده گفتندددد، مغدددزِ آن، ایدددن اسدددت    

 (39همان: )                            

 یندر ب یست،ن پذیرامکان خداوندذات  یقتدرک حق کهینبا توجه به اخدا؛  جانشینح: 

به نظر سنایی هر شود.  یاز صفات اله یالزم است که مظهر ینیو جانش یفهخل ی،موجودات هست

 انسانی ذاتاً شایستگی این مقام را دارد:

 گهدددرخلیفددده ای بددده  تتدددو بددده قدددو  

 

 خدددددویش را بددددده فعدددددل آور  تقدددددو 

 (313 :)همان                          

اختیدار را کرامدت   کندار جبرگرایدی،   سدنایی در  اما عارفان غالباً جبرگرا هستند،  ؛آزاد و مسؤولط: 

تفویض بار امانت الهی هم نشانة آفرین است و ولیتسؤاعطایی خداوند دانسته است؛ چون اختیار م

 اختیار و هم نشانة مسؤولیت انسان است. 

 اختیددار آفددرین نیددک و بددد اوسددت    

 

 باعددددث نفددددس و مبدددددع خددددرد اوسددددت  

 (97)همان                           

را درپیش گیرد یا راه عقل را  هویانسان راه  آفریند کهاین امکان را میاختیار ، سناییبه تعبیر  

و مسدؤولیت  . این چنین کسی که امر گزینش به او واگذار شده است، باید جایگداه اصدیل   برگزیند

 .خود رابشناسدخطیر 

 جندددبش جبدددر خلدددق عدددالم راسدددت    

 آدمدددددی را میدددددان عقدددددل و هدددددوا   

 از عبیددددددددان ورای پدددددددرده چدددددددرا

 

 دم راسدددددددددتجندددددددددبش اختیدددددددددار آ 

 اختیدددددددار اسدددددددت شدددددددرح کرمندددددددا 

 اختیدددددددار اختیدددددددار کدددددددرده تدددددددو را 

 (313)همان:                                

امدا هدر   ؛ اختیار و آزادی، امتیازی است که از میان آفریدگان به انسدان اختصداص یافتده اسدت     

  (.91همان: )«آفریدت ز صنع در تکلیف»کند ایجاد می (717احزاب: ) یفتکلاختیاری 

 زیدددن همددده خلدددق و زیدددن همددده بنیددداد

 

 بدددار تکلیدددف خدددویش بدددر تدددو نهددداد     

 (113)همان                           

       :دلهرۀ پاسخ را در پی دارداضطراب و مسؤولیت، تکلیف و  طبعاً هر گونه
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 از تدددددددو پرسدددددددند روز رسدددددددتاخیز

 بددددازگو تددددا بدددددی چددددرا کددددردی    

 بدددی گنددده را چدددرا تدددو خدددون ریدددزی 

 

 اندددرون یکددی برخیددز  کددای بدده خددواب    

 مددددال ایتددددام و بیددددوه چددددون خددددوردی

 تدددو چددده گدددویی مگدددر کددده بسدددتیزی    

 (913)همان:                            

   سارتر  جایگاه انسان در اندیشۀ-3-2

 پردازِیاستو س نگاریشنامهنما یس،نورمان یلسوف،ف ؛(Jean paul Sartre«)ژان پُل سارتر»    

خود گرفت؛  به عنوان اندیشمندی که اگزیستانسیالیسم با آثار او حالتی روشمند به یفرانسو مشهور

و  ی، روشمند«هوسرل»از معاصرش،  ۀماند آزرده و تنها انسانِ یرتصو ،«یرکگاردیک»یشة اند از

و  یظهور یِمفهومِ هست ،«یدگرها»از و  اشیدارشناسانهپد یو بودها و نمودها یاصطالحاتِ فلسف

 یتفکّر یربنایکرد و ز یفخود بازتعر رانةانسان را برگرفت، از منظرِ وجودمدا یوجود یهانامکا

و نقد و نظرهای همچنان درکانونِ مباحث  یکم،و  یستدرآغاز قرن ب یز،نهاد که اکنون ن یانرا بن

و مورد توجّه  یرگذارمردم، تأث یندر ب اشیآثار ادب یقاز طر یزو ن یاز محافل دانشگاه یاریبس

 است.

که  یدآوردپد ( راThe imaginary«)یّلتخ»مختصر به نام  یاابتدا رساله 7333او درسال 

درآورد که نه  یرتحر ةبه رشت ( راNausea«)تهوّع»رمان مورد توجّه قرار نگرفت و سپس چندان 

 یااو در رسالهدانست. یم اشیاثرادب ینرا بهتر یز آنبلکه خودِ او ن جلب کرد، ینتنها توجّه منتقد

 یحِ(، ضمن توضExistentialism and Humanism«)و اصالتِ بشر یستانسیالیسماگز» به نامِ

برخالفِ ی؛ دلهره و آزاد ی،وجود هاییّتموقع همچون موضوعِ انسان، یاوجودمدارانه یممفاه

 یآثارش که با برداشتمخاطبان  از یبرخ یز تصوّرِو ن «لبرکاموآ»معاصرش  یلسوفِفیگر د یدگاهد

 یهست عرصه از یدگارآفر تصویر به حذفِ یستانسیالیست،اگز یلسوفانِف هاییشهاز اند یسطح

 یکه حذفِ وجودِ مطلق از ساحت هست داردیموضوع مخالفت کرده و عنوان م ینبا ا پردازند،یم

 هاییو آشفتگ یوجود یهاها، انسان را به رنجدارد که عدم توجّه به آن یپ دری روان یعواقب

 ینبا ا یراز داندیم یشانیپر یةرا ما ینندهبرداشتن آفر یاناو از م» خواهد کرد.مبتال  یشتریب یروان

فرض اخالق  یشپ کهیکیر نیگود رودیو تصوّر بهشت، ازدست م یجهان آن یهاکار، ارزش

انزوا و هراسِ انسان  یی،مفسّرِ تنها تواندینکته م ینوجود داشته باشد و هم تواندیاست نم ینید

 (.775: 7351 یب،دستغ«)معناباخته باشد یدرساحت
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و  هایریگاز جهت یرا عار یوجودمدار کهیمنتقدان پاسخ به درکتاب،  در این ینهمچن

به صراحت عنوان  دانستند،یکننده م یدو ناام یرگانزواطلب، گوشه اییشهو اند یعمل یهاکنش

 یاسان، فلسفه ین. بددهدیاز بشر به دست نم ینانهبدب یفیتوص یستانسسیالیماگز»: کندیم

)سارتر،  «دارد سرنوشتِ بشر دردست خود اوست یدهعق یراز یافت توانینم تر از آنینخوشب

7333 :55.) 

 یفلسف یةدرونما یزو ن یبشر یهاپرسش ترینیلاص یننماد یبه زبان «تهوّع»رمان  درسارتر 

حضور، وجود و یستی، ن ی،همچون: هست یمیها و مفاهآثارش را بازتاب داده است. موضوع

 داستانند.  هاییتو روا هایفگفت وگوها، توص موضوعِ انسان درونمایة اصلیِ

اوّل او )زبانِ  که رمان ازاثر ی اصل یّت( شخصAntoine Roquentin«)آنتوان روکانتن»

 یدهبخش یتبه روا (Documentary)«یمستندگونگ» ینوع گونهینو بد شودیم یت( رواشخص

خود و  تنوجود است که درحال شناخ یانسانِ مبتال به معناباختگ از یریدرواقع تصوشود، یم

 The«)کلمات»گونه که خودِ سارتردرکتاب است و آن یاش با هستزدهبحران ةرابط یلِتحل

Wordsموفّق شدم که درتهوّع یسالگ یس در»ازخودِ او است:  ینماد کند،ی( به آن اشاره م- 

و وجود خودم را تبرئه کنم.  یسموجود ناموجّه و ناگوارِ همنوعانم را بنو -صادقانه یلیخ یدباورکن

حال  یندرع .دادمیرا نشان م یمتار و پود زندگ یخودپسنداو، بدون درشخصِ روکانتن بودم،من 

 (.733: 7395، همان«)هادوز نگارِ یعوقا یده،آدمِ برگز خودم بودم،

آن در چند  یکه درط گفتارِکوتاهیشپ یکشده است.  یلدرواقع از سه بخش تشک تهوّع رمانِ

 یطوالن یکه پس از سفر مجرّد ساله ویاست س یکه مرد پردازدیم اثر یّتشخص یجمله به معرّف

 «یلبوو» و خاورِدور به فرانسه بازگشته و به مدّت سه سال در شهرکوچک یقابه اروپا و آفر

 یسکه سارتردرهمان دوران درآنجا مشغولِ تدر . شهریاست« لوهار»شهر  یادآور ( کهی)شهرگِل

 ( بهدو رولبونهجدهم )قرن  یخیتار یّتشخص یکدرمورد  یقاتیاست تا تحق یدهبود، اقامت گز

 انجام برساند.

اثر و  یاز راو زماندارکوتاه و  هایییادداشتنام دارد و مجموعه « تاریخیورق ب»دوم بخش

است که اصالً  یبعج» :اوست یرامونارتباطش با جهان پ یوۀش یِاو از دگرگون یسرآغازِ آگاه

همه به  ییرهاتغ ین: ایستمن یوانهروشن است که د یمبرا یبدانم و حتّ یوانهخودم را د یستمحاضر ن

 یت(. درنها99همان:)«ازآن مطمئن شوم خواهمیکه ماست یزیچ ینکم اوطند. دستمرب یااش
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 ةمواجه یابرخورد  یچگونگ یاواکنش  یتِنام دارد و روا« دفتر خاطرات»اثرکه  یبخش اصل

به » ارتباطش با آن نائل آمده بود. یبه درک دگرگون یشتراست که او پیداستان با جهان یّتشخص

باالخره  ی. ولیندترینشناخوشا ینحل است و همچنراه ینترساده ین: اامییرکردهگمانم خود من تغ

 (.13)همان: «هستم یناگهان هاییدگرگون ینکنم که من در معرضِ ا یقتصد یدبا

 یشخواندر پ یوانل یکزدن به دست از یا،در ساحل در یزهسنگر یککردن لمس روکانتن؛ از

 دچار ی،ماه یکو تصوّر آن به صورت  ینهآ یک در یر خودتصو یدن، از د«پاترون»ةخانقهوه

 یِاو با هست یوند. پزندیم او چنگ بردلِ یرامونشپ یایاز اش ی. ترسشودیم یبیاحساس عج

. او از ارتباط با جهانِ زندیهم م حالِ او را به ،یااش و یرتصاو شده است و دچاردگرگونی یرامونشپ

 یکیرا که  یزیچ شوم؛یحاالمتوجّه م» .شودیو تهوّع م یبه هم خوردگ دل ی،دچارِآشفتگ یرون،ب

 یکم. آوریم یادکردم، بهتر به احساس یزههنگام به دست داشتن آن سنگر یا،لب در یش،دو روز پ

 یزهمطمئنّم، از سنگر آمد،یم یزهمزه بود. چقدرناگوار بود! و از سنگر یرینش ةآشوبجوردل

 یتهوّع تو ی. بله، خودش است، درست خودش است: نوعیمهادست یتو گذشت و آمد

 (.13: همان)«هادست

 یمعنا که اگر برا ین. به ابردیناضرور نام م وجودِ یکرمان از انسان به عنوان  ینا در سارتر

تابعِ  یلیدل یا یوجود ی، علّت( آنContingency) یوجوداحتمالِ  یا یءش یک بودنِ یا یهست

ت داستان با یّتعامل شخص ۀو احساس و نحو یالزم است، شواهد داستان یّتاصلِ عل یا یروابط علّ

بودن هست  یبرا یلیتهوّع نه دل رمانِ اثردر یّتوجود شخص یکه برا دهدینشان م یرامونشجهان پ

امکانِ ناضرور محسوب  یکانسان  یِتر، هستکالنی رو وجودِ او و در ساحت ینو از هم یو نه علّت

 . ودشیم

او از دگرگون شدن  یآگاه یزدست و ن یناز ا اییروان و یفرامادّی هاپس ازدرک تجربه

 ی. هستآیدیم روکانتن مانند تهوّع به سراغِ یخود است که احساس یرامونپ ینیاش با جهان عرابطه

و  امآن نظ یگر فاقدو مورد انتظارش را باخته است و جهان؛ د یشگیهم یاو معنا ازمنظر

آگاه بودم، من حقّ وجود  یناز ا یشههم»ازآن برخوردار بود.  یشتر،است که پ یساختارمعنادار

 یکروبم یکگناه،  یکسنگ،  یکآمده بودم. مثل یدداشتن، نداشتم. به حسب تصادف پد

 (.737)همان:«روییدیم یو در هرجهت یاهلل بختک ام،یوجود داشتم. زندگ
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 شفّاف یتا به فهم کندیزمانمند ثبت م یرا به صورت اشیزندگ یهااثر، لحظه ینروکانتن درا

 ةمکاشف ینشود. در هم یلخود درآن نا یّتشناختِ موقع یژهو به و یرامونشجهان پ تر ازیقو دق

خود با آن دست  رابطه یاست که به درک آشفتگ یشخو یرامونپ ینیاز جهانِ ع یو ذهن یروان

متعارف و مورد  ة. رابطیابدیتحمّل م یرقابلو آن را غ دهدیاحساس تهوّع به او دست م یابد،یم

 ینکردنتحمّل ینو ا کنندیها مرا لمس مآن» گسسته شده است.یا ها و اشاو با خود، واژه انتظار

 (.13همان: «)اندکنم، انگار جانورانِ زنده یداها تماس پبا آن ترسمیاست. م

 یءش یزو ن یّلموضوعِ تخ پردازد،یبه آن م یننماد یااثر به گونه ینسارتر دراه کیگرید ةنکت

 اشیزندگ یهازمانمند به ثبتِ لحظه یااثر به گونه یّتشخص کهیاست. درحال یرواقعیو غ یواقع

را  اشیزندگ کنونِگذشته و ا یدادهایخود با رو ةرابط یقطر ینو قصد دارد از ا پردازدیم

 اشیکه از زندگ یابدیدرم یابد،خود ب یِزندگ یبرا ییمعنا یدکرده و به خاطر بسپارد تا شاحفظ

 یواقع یو ماجراها یدادهاآنچه تا کنون رو ةوجود ندارد و هم یرواقعیغ یاثر یاجز نشان  یزیچ

آغاز و  زمانمند و ینظم یدارا ینی،ع درجهانِ یدادهانبوده است. رو یشب یتوهّم پنداشت،یم

 وجود ندارد. یدادهارو ینا یانم منطقی یروکانتن، نظم یمشخّص  و معلوم هستند امّا برا یانجام

به  آورندیم یادشبه  یگرانکه د اییزندگ یهامانند لحظه یمزندگ یهاکه لحظه خواستمیمن م»

کند که زمان را از دُمش  یآدم به همان اندازه سع شودیشوند، م تّبو مر دنیایدنبال هم ب

 (.773همان: «)یردبگ

است اگرچه به ظاهر فارغ درغرب  یستانسیالیستیاگز ةاز انسانِ معناباخت یکه نماد اثر یّتشخص

بازگشته و  یطوالن یاز سفر یتازگباست ) یوجود یهاامکان یبه عبارت یا هایّتو آزاد از محدود

رو خود را  ینو در برابرآن مسؤول است و از هم یشخو یِ( امّا ملتزم و متعهّد به آزادمجرّد است

 . بردیپناه م یبیخودفر خود به ةمعناباخت یزندگ یرکردنِپذتحمّل یو به ناچار برا پنداردیآزاد نم

و  داردیوام یاکاری و عدم شفّافیتو او را به ر ستاندیمبازرا از انسان  یوجود واقع کهیحلّراه

و  یخوردگهمبهدل یزو ن ی(، معناباختگOver Anxiety) یدشد ۀدلهر موضوع دراحساسِ ینهم

« روکانتن»ها درموزه به پرتره یشگاهِنما یدار ازاست که درد یاحساس یناو مؤثر است. ا« تهوّع»

 یبیاز نخوت و خودفر او پُر منظرِ خودخواه و از یمایبه س کهی. درحالدهدیدست م

 یهامردم صورتک ینکه ا گویدیشده است با خود م یرهخ ینقّاش یهااز پرتره یدکنندگانبازد

   . نگرندیها ماند که به آنگونهجهان همان یایاش کنندیاند و گمان مبه چهره زده اییبندهفر



 77، بهار و تابستان 237، شماره 71، سال دانشگاه تبریززبان و ادب فارسی  232

 و خود را آنگونه که هستند، دانندیخود م یِاو خود را ملتزم به زندگ یرامونپ یهاانسان

 یهاانسان یوجود یقتحق ی،زندگ یبندۀنتن، تحت پوشش ظواهر فرروکا . به نظرشناسندینم

ها مردم که آن یناو را با ا اند.سپرده یخود را به فراموش ینراست یها هستپنهان شده و آن یرامونشپ

و  یذهن یبا فضا یزو ن خواندی( مSalaud«)الهرجّ» یا خود فرزندِ نامشروع زمانه هویّت،یرا ب

را  رنودا -من تاالرِ بوردورن»تعلّق ندارد.  یجهان یناو به چن. یستن کارییچها هآن یِساحت فکر

کوچک  یهاحرم در یکه همگیبایی ز یها. روگرداندم. خداحافظ سوسنمبود یمودهپ سراسر

ما. خداحافظ  یِوجود یلافتخار و دل یةما یبا،ز یهاخداحافظ سوسن یید،رعنا تانیننگار

 (.735)همان: «!هاالهرجّ

از  یریکه به جلوگ داندیم یروان یرا حالت «تهوّع» یِو فرامادّ یعیطب یماورا ةروکانتن، تجرب

 یانسان در برابر زندگ یاز خودباختگ گیرییشو پ یکامل او به جهانِ مادّالحاق و اتّصال

از ساحت  وجخر یبرا یو راه یبیاز خودفر یزگر یبرا یو آن را روش انجامدیاش ممعناباخته

او که تالش  یبرا یاحساس روان ینا .داندیوجود م یقتِکشف حق یو حتّ یزندگ ةمعناباخت

از  یرناپذ ییجدا یبخش یگروجود دور نگه دارد، د یو انضمام یخود را از ساحت استحسان کندیم

از  یگرد یترکم کند. ول هایزود ینبه ا کنمیتهوّع ترکم نکرده است و گمان نم»وجودِ اوست. 

 (.733)همان: «. خودِ من استیستن ربحران زورگذ یک یا یماریب یگر یکد کشم،یدستش نم

موضوع  یناست و ا یختهاو درهم ر نظراز  ،یمبا مفاه یاو اش یموجودات و معان یِضرور ةرابط

. یابدینمود م یشتردرخت کهنسال نشسته است، ب یککنار  یمکتین یرو یباغِ ملّ که او در یهنگام

رجهانِ سابق یگد یرامونشپ ینیع که جهانِ شودیاو آشکار م بر یناگهان یاشراق خودش، در به قول

که آن  آمدینم یادم یگر. درفتیم فرو ینزم یتو یمکتمن یرِدرخت بلوط درست ز یشةر» .یستن

ردشان. کارب هاییوهش یزها،ها، داللتِ چشده بودند و با آن یدکلمات ناپد است. یشهر یک

سربه  میده،خ ی. نشسته بودم، کماندیدهشان کشسطح یِها روسُست که انسان ییِراهنما یهانشانه

اشراق  ینو آنگاه ا ترسانیدیخام بود و مرا م یکسرهدارکه و گره یاهسدۀ آن تو یتنها روبرو یین،پا

 (.733همان: «)داد م دستابه

هستند،  یاکنند چون آنجا که اش یانصفات موجودات را ب توانندیکلمات نم اندیشدیاو م

آنها ناممکن است. وجودِ  یبندطبقه یا یگذارنام یقِ. شناختِ موجودات از طریستندن یگرکلمات د

و وجود  شودیبا انسان آغاز م یهست یگر،به عبارت د؛ است یدادن به هست یمعن ةانسان، الزم
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جا بودن. آن یعنیوجود داشتن به طور ساده » است. یبودن درهست یبه معنا یداشتن به سادگ

ها را استنتاج آن توانیهرگز نم یول یمها برخورد کنبا آن گذارندی. مشوندیم یدارموجودات پد

 (.711همان: «)کرد

 یراه یافتن یزو ن یرامونشپ وجودِ یاز معناباختگ یزگر یبرا بیندیروکانتن خود را ناچار م

 ییهابپردازد و ارزش یرامونشاش با جهان پبه اصالح رابطه یش،خو تهوّعِ  ازاحساسِ ییرها یبرا

و  نواند او را از بودتیکه م یوجود ی. او به نوشتن به عنوان امکانیافریندخود ب یبرا یمتعال

 ینخواهند بود که ا یرمان و کسان یککتاب،  یک. »بردیمطمئن سازد، پناه م یشوجوب خو

بود که  یرمان را خواهند خواند و خواهند گفت: آنتوان روکانتن آن را نوشته است. آدم موسرخ

 (. 333همان: «)یشیدخواهند اند یمها به زندگو آن زدیها پرسه مدرکافه

و تهوّع او  یزدگاحساس دل ،هنری و به طورکلّ یقیکه موس یابدیرستوران درم یک یدر فضا

از  ییرها جهان، او را در یکه امور متعال کندیگوشزد م احساس به او نیو هم دهدیرا کاهش م

سپارد و باخود یگوش م خود خواهد کرد. به آهنگ مورد عالقه یاری یوجود یمعناباختگ

های هستی معناباختگیاز  یزیها چو نظم موجود در آن یقیموس ینا یهانُت ییکه گو گویدیم

 هاییوهاز ش یکی. او، هنر را کنندیم یلرا زا یو رنج وجود کاهندیوجود م هاییکاستو

 یبرا یو راه یانسان یّتهو یِاز فراموش گیرییشو پ یشدن درساحت وجودِ مادّاز غرق یریجلوگ

پوست را بشنوم.  یاهس ۀآواز خوانند خواهدیدلم م کنم،یدرنگ م یالحظه» .بیندیتهوّع م از جاتن

 (.333همان: «)اندیافته: دو نفر نجات خواندیبار. او م ینآخر یبرا

سنّتِ وجودمدارانة اندیشة خویش،  توان عنوان کرد که سارتر در ادامةدر برایندی کلّی می

اندیشد، قایل است. از ای برای انسان به عنوان تنها هستومندی که به هستیِ خود میجایگاه ویژه

نوشت یابد و با درک آزادیِ خویش نسبت به سرمنظرِ او انسان با فردیّت و آزادیِ خویش معنا می

کند. انسانی که جایگاهِ وجودی خویش را دریافته است ت میمسئولیها احساس خود و دیگر انسان

کند و با درک اصالتِ خویش نسبت به با گذر از ساحتِ وجود به ساختن ماهیّتِ خویش اقدام می

ان تهوّع از رم که در گونهآننهد. از منظرِ او سایر موجودات، معیارهای اخالقیِ خود را بنیاد می

و  یشوجوب خو معناباختگیِ وجود، اثباتانسان از  ییرها راهِ کند،یاثر عنوان م یّتزبان شخص

و  یّتخلّاق یزاز جمله هنر و ن یمتعال یتنها پرداختن به امورگام نهادن به سوی تعالی و اخالق، 

آثارش  یّلیخو خارج از جهان ت یشخو عینی یدر زندگخود نیز که  یاست. راه یادب ینشآفر
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 یِمعناباختگ در آثارش جاودانه شد و از ساحتِ اش،ینیوجود مرگِ ع بدان پرداخت و با

 .یختوجودگر

داندد کده زمینده اصدالت را بدرای آن      بنیادین اگزیستانس مدی  هایلهسارتر مرگ را یکی از مقو

کده او را از   بیندد هر شب، مرگ را در قامت پیرزنی زشدت مدی   «کلمات»کند. در داستان فراهم می

 د. کنپشت پنجره نگاه می

رو فرصدت کدافی   آن گاه برای آزمودن امکانات پدیش  بوداگر انسان جاودانه می سارتر به زعم

-چیدره نمدی  دلهره و اضطراب بر وی  و دلیلی برای شتاب در انتخاب نداشتداشت و از همین جا، 

-بتی است که او را به سوی اصدالت مدی  مرگ و تناهی، از دید سارتر برای انسان موهشد. بنابر این 

 .کشاند

میل با این وصف، او  .انسان بودن بده معندای کوشدش بدرای خدا شدن است ،سارتراز دیدگاه 

داند. به همین دائم به چیدزی و صدیرورت بده سدوی آن را بدا داشدتن ماهیت و فطرت منافی می

میل به خدا » اما به تعبیر او از؛ (Dilman, 1999:19ندارد )عتقد است انسان طبیعت ثابتی دلیل م

صورت میل به حالتی از  آید؛ زیرا میدل به هستی، همیشه بهدست نمی به یبرای انسان ماهیت« شدن

کندد و ایدن حالت باید از میان هزاران حالت انتخداب شدود و چدون انتخداب هستی ظهور پیددا مدی

   (. 15همان: ) یستنای شدههسدت، پدس ماهیت و فطرت از پیش تعیین

یا ایها االنسان »است.  دائمی توصیف شده خدا،های اسالمی حرکت انسان تا مالقات در آموزه

صیرورت دائمی  مسئلهدر نیز  اسالمی فالسفة (.9)انشقاق: «الی ربک کدحاً فمالقیه انّک کادح

اند؛ اما قائل آن را مطرح کرده هالیستیاند و پدیش از اگزیستانسابا اگزیستانسیالیسم همداستان انسان

 در بحث حرکتاند؛ زیرا هیچ تالزمی میان آن دو نیست. به نفی فطدرت و سرشدت انسدان نشده

هرگونه تغییری به تحول در اثبات شده است که  (771: 7337رک. صدرالدین شیرای، ) یجوهر

  .انجامددماهیت نمی

در این رابطده، انسدان   زیرا ؛ دهدمینشان  ارج را بی عشق ،رابطة انسان با انسان و خداسارتر در 

برای دیگری، بیانی دیگر  وجود شود.او سلب می گیرد و آزادی و هویتقرار می« دیگری»در بند 

هدا  نیداز از آن رو بدی  ازایدن  .زیدد هدا مدی میدان آن . انسدان بدا دیگدران و دردرخدود اسدت از وجود

 نیست. 
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 به .(39 :7351 کرنستن،) یوستپ نخواهدد تحقدق بده هرگدز کده داندمی ایتیغرا  عشق سارتر

 به ستیزه. »کندمی تعریف( conflict) سدتیزه مفهدوم بدا را عشق مفهوم نیستی و هستی در دلیل این

 سیطرۀ از را خویشتن خدود، آزادی کسدبِ برای کوشدمی فرد هر که معناست این به ساده طور

 اگر زیرا؛ دارم نیاز دیگدری ازجانب شدن پذیرفته به من  (.Sartre, 7399 :131)«کند رها دیگری

 .کندنمی نیازمبی ولدی کشدد،مدی بندد بده مدرا او نگداه. بود خواهد معنابی نیز من وجود نباشد او

ندداریم؛ شناسا سروکار  اما در رابطة انسان و خدا برخالف رابطة انسان با دیگری، با دو فاعل

بیندد؛ امدا دیدده ای است که میشناسا و انسان متعلق محض است. خدا هستی بلکده خددا فاعل

دهدد کند و هویت خدود را از دسدت مدیانسان دربرابر چنین خدایی، احساس شرم می». ودشدنمدی

  (. 95: 7331تبار، علوی«)ترس انسان از خداست أو ایدن، منش

 گیرینتیجه-4

به حرکت درچهارچوب  یّدتقبا  ی،معرفت باطن یو اسالم ینیبه عنوان نمودِ د یاسالم عرفان

انسان در و منزلتِ  یگاهجا ی،مادّ یاتحساحتِ همچون ی یقعم یممفاه ی،اسالم یمو تعال یعتشر

درجهت تعالی انسان و  و دهدمی قرارخود  توجّهدر مرکز او را  یجهانآن یاتح یتو در نها یهست

نهاد پیشو  عرفان نظری(ها )آن ازه رازپردازان یفتعار بهالصاق و اتّصالِ او به جهانِ معنا، 

 .پردازدیمعرفان عملی( ) ینیعراهکارهای 

 یا یهست یدارا یمادّ یِ، عالوه بر هستموجودات یرانسان برخالف سا عرفان اسالمی، از منظر

این  دارد.ی اله یو روح یهماخود، بن یانسان در وجود مادّ. بود تواندیم تریمتعال یاتیح

که  یموجود یز تنهاو ن ینخداوند بر زم یفةخل به عنوانِرا  یهست ۀانسان در گستر یگاهجا بینی،جهان

 یخاص یّتاهم یشده است، دارا یدهوجود او آفر ةبه واسط یاست و هست یامانت اله ۀرندیپذ

 داند.می

و  یاعل یقتحق یتمام نما یینةاو آ. است یکمقام انسانِ کامل برتر از مال ی،اسالمعرفان در 

موجودات و  ةخالص ،کامالن یشوایپ رفا. عهستی است مراتب یعمع جماجو  یراز عالم کب یمظهر

 .دانندمی ص(اکرم )را پیامبر  حقارفان و شناسندگان حضرتِ صدرِ ع

خداوند  به یگرممکنات د ةاز هم یل،اص یهمچون موجودانسان سنایی،  ساحت اندیشةدر 

ز عقلِ کُلّ است و ا یو جزئ یاله اییعهآن است که خردِ او ود یجةنت در یناست و ا تریکنزد

کوشش از منظر او  است. یعالم هست ینشِمقصود از آفر یاز عالم امر و وجودِ او به نوع روحِ او
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و در  یاله یتعنا ةو به واسط برساند یقتشناخت کامل حقتواند انسان را به نمی ییبه تنها نیعقال

را وابسته به  یسلوک عرفان ،سنایی .یابددست  یقینبه  تواندیمآدمی شهود است که  یجةنت

و گام  یعتاز شر یرویپ یةکه تنها در سا داندیم یو مقامات جاهدات و پشتِ سرنهادن مراحلم

سه را تنها در وجود انسانِ کامل  هر ینا ،اوو  گرددیم یسّرم یقتو کشف حق یقتنهادن در طر

   .داندیمُحقّق م

خست آنکه ن گردد.بنیادین متمایز می عنوان مکتبی فکری با دو ویژگی اگزیستانسیالیسم به

کالسیک غربی، وجود را بر ماهیّت مقدّم و موضوعِ اندیشه را انسان  برخالف ساز وکارِ فلسفة

 ،است یموجودِ انسان یهاتحقّق امکان ،وجودمداری مایةبن داند و نه موضوعات فلسفیِ صرف.می

های اصلی این مکتب فکری از جمله توجّه به فردیّت، وضعیّتِ وجودی، از همین رو بیشتر شاخصه

 گردد.ها بر محور یگانگیِ انسان میتِ ناشی از آنیمسئولآزادی، اخالق و 

. در روشمند به خود گرفت یبا آثار او حالت یستانسیالیسماگز است که یشمندیاند سارتر

تالش انسان به عنوان موجودی منفرد که برای ساختن هویّت خویش در ساحت هستیِ او  اندیشة

 خود را از معناباختگیِ هستی برهاند.تواند ، دارای جایگاهی ویژه است و میکندمی

 رشآثا یفلسف یةدرونما و یبشر یهاپرسش ترینیلاص ،تهوّع رمانِدر  یننماد یبه زبانسارتر 

 شود،یم یترواو مان از زبانِ اکه راین اثر  یاصل یّتشخص ،روکانتن را بازتاب داده است.

 ةرابط یلِخود و تحل تنحال شناخوجود است که در یِانسانِ مبتال به معناباختگ از یریتصو

 . است یاش با هستزدهبحران

و  یآزاد یشه،اند یّتِادراک انسان، ماه یدارشناسیِپد تهوع، رمان اصلی یهایفموتموضوع و 

 یرکشیدناست و او با به تصو مفهوم هنر یتنها در و یبا هست انسان هةمواج ی،بشر یهاامکان

 اثر، موضوعِ یندرا .پردازدیفوق م یهان موضوعیراموبه بحث پ اثرش یّتشخص یروان یالتتما

گرفته مورد بحث قرار  یرواقعیانسان با جهانِ واقع و امرِغ ةو رابط آن مورد توجّه چیستیِ و یّلتخ

 .است

معنا که اگر  ین. به ابرده شده استوجودِ ناضرور نام  یکاز انسان به عنوان  رمان تهوّع، در

الزم است،  یتابعِ روابط علّ یلیدل یا یوجود یآن، علّت یاحتمالِ وجود یا یءش یک یهست یبرا

 یبراگویی که  دهدینشان م یرامونشبا جهان پ نداستا یّتتعامل شخص وۀو نح یشواهد داستان



 237 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در عرفان اسالمی و...

 

خود باید به بازتعریفِ ضرورت وجودی  انسان،و  ؛یبودن هست و نه علّت یبرا یلینه دلاو  وجودِ

 خویش بپردازد.

فان اسالمی و اگزیستانسیالیسم را ل مشترک عروفصیکی از های بنیادین، وجود تفاوت با

 در ادامةت. اگرچه عرفان اسالمی دانس بینیارجمندیِ جایگاه انسان در هر دو جهان در توانمی

 ای از روح الهیوجود نفخه مقام و منزلت آدمی را به واسطة و اسالمی خود، ارجمندیِ سنّت دینی

 شایستة، ای از عالم باال در وجودِ او دانسته و او را درصورت طیِ مقاماتِ تبتّل و مجاهداتو ودیعه

داند امّا اگزیستانسیالیسم با نگرش به انسان به اخالق الهی میبه مقام انسانِ کامل و تخلّق به  نیل

هستومندی که به هستیِ خود رسد و تنها عنوان تنها موجودی که از گذارِ وجود به ماهیّت می

عرفان اسالمی، انسانِ کامل را  اندیشد برای او جایگاهی ویژه، یگانه و منفرد قایل است.می

ص( ) ینبکند که در شریعت و طریقت و حقیقت کامل است و در سیمای موجودی معرفی می

ا تنها موجودی این، او ریابد و اگزیستانسیالیسم نیز با خطاب قرار دادن او با اصطالحِ دازنمود می

 ماهیّت خویش است. یشمند و سازندۀداند که دارندۀ هستیِ ظهوری، یگانة اندمی

گرفتنِ جهانِ ارزش انگاشتن وکمبی توان بهبینی مزبور میاز فصول مشترک دیگر دو جهان

تِ مادّی بینی، حیامادّی و حیاتِ استحسانیِ صرف در هر دو مکتب فکری اشاره کرد. هر دو جهان

بنیادین در برابر تالش آدمی برای تعالی و ایجاد معنایی ارجمند برای حیات انسان  یرا مانع

سنایی ساحت تجلّی ابیاتی زیبا در انذار و ارشاد آدمی برای گذر از حیات مادّی و  حدیقةدانند. می

اثر برای اصالح و  تالش شخصیّت اصلیدیدگاه سارتر در سیمای گاهِ رمان تهوّع سارتر نیز جلوه

بینی در هر دو جهان ای است که او را دربرگرفته است.بازتعریفِ روابط خود با هستیِ معناباخته

 انسان بدون پشت پا زدن به حیات مادّی صرف، قادر به تعالی و تکامل روانی نیست.

و در  رویکردی مشترکسنایی چون عارفی وارسته و سارتر به سانِ اندیشمندی وجودمدار در 

را به تالش برای بازتعریف  است، او انسان ی به جایگاه و منزلتی که شایستةجهت تعالی و دستیاب

. عرفان اسالمی با پیشنهاد انجام مجاهدات باطنی و خوانندهای وجودی خویش فرامیساحت

ر، انجام اموری متعالی همچون هنویق انسان به تش حرکت در طریق شریعت و اگزیستانسیالیسم با

 کند. تعریف میمقصد معنادار امید و برای حیات 
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 مقایسة دیدگاه سنایی و سارتر در بارۀ انسان و لوازم وجود اوخالصة 

 سارتر سنایی مؤلفه

 غریب و بیگانه در دنیا وجود انسان
پرت ، ها(اشیا و واژه) همهمنفرد، گسسته از 

 ناضرور وجودِ یکشده به جهان، 

 ، اولین آفریده،آفرینشهدف  انسانکمال 

و عارف جانشین و  مظهر اسما

 خدا، خردمند

و یشمند و سازندۀ ماهیّت اندوجود  یگانه

 خویشباز تعریف کنندۀ وجود 

قدرت حدود و 

 انسان
 و مسؤول است مختار، آزاد

انسان با فردیّت و آزادیِ خویش معنا 

یابد و با درک آزادیِ خویش نسبت به می

ها احساس سرنوشت خود و دیگر انسان

 آورد.. تکلیف دلهره میکندت میمسئولی

 مرگ
-وسیلة رهایی از وابستگی و راه

 .است یابی به حیات معنوی

-را به سوی اصالت می انسانموهبتی که 

 .کشاند

 عشق
انسان طرف  رابطة تعالی بخش، 

 عشق الهی
 «دیگری»انسان در بند ارج، قرار دهندۀ بی

 دین
 یابی به حیات ابدیوسیلة دست

 است
 کند. از پریشانی جلوگیری می ینیاخالق د

 خدا
شأ هستی و وجود تفسیر و من

 مقصد تعالی و کمال است

 یعواقب یحذفِ وجودِ مطلق از ساحت هست

، انسان را به آن نبود ودارد  یپ دری روان

 یروان هاییو آشفتگ یوجود یهارنج

 کند.میمبتال  یشتریب

 وجود
انسان تا مالقات دائمی حرکت 

 خدا

کوشدش بدرای خدا تقدم ماهیت بر وجود، 

 و صدیرورت شدن

 تحملمعناباخته و غیرقابل گاه آفریدگارجلوه جهان هستی

معنابخشی به 

 هستی و زندگی

پیروی از شریعت و گام نهادن 

 در طریقت و کشف حقیقت

 یزاز جمله هنر و ن یمتعال یپرداختن به امور

 یادب ینشو آفر یّتخلّاق

 ارزشی حیات استحسانی صرف   بی ارزش و مانع تعالیبی جهان مادی

 

 



 221 بررسی تطبیقی جایگاه انسان در عرفان اسالمی و...

 

 منابع 
 .یمقرآن کر -

 تهران، انتشارات گام نو. ،یکساختار و هرمنوت ،(7331بابک، ) ی؛احمد -

 تهران، نشر مرکز. ،یدکتاب ترد ،(7333)، بابک ی؛احمد -

 .نشر مرکز :، تهراننوشتسارتر که می(، 7335) ،بابکاحمدی،  -

 چاپ دوم، تهران، سروش. ی،خرّمشاه یندبهاءال ة، ترجمعرفان و فلسفه ،(7397ت، )و. یس؛است -

 تهران، نشر مرکز. ی،جالل ستّار ةترجم، آتش یِرمزپرداز ،(7337) یر،پ -ژان یار؛با -

ا... فوالدوند، تهران: ، ترجمه عزتورندگان فلسفه معاصر(پدیدآ) یشهاندمردان (، 7311) ،یمگبراین،  -

 طرح نو.

 .یاتهران، نشر توت ی،رضا باطنمحمّد ة، ترجمبا فلسفه ییآشنا ،(7313) یوزف، ی؛بوخنسک -

و  یتهران، شرکت انتشارات علم ،یدر ادب فارس یرمز یهاداستانرمز و  ،(7393) ی،تق یان؛پورنامدار -

 .یفرهنگ

 تهران، انتشارات بامداد. ،یستانسیالیسماگز یهافلسفه ،(7351) ی،عبدالعل یب؛دستغ -

 .یرکبیرتهران، انتشارات ام ،یّهصوف یراثارزش م ،(7313) ین،عبدالحس کوب؛ینزرّ -

چاپ دهم، تهران،  یمی،رح یمصطف ة، ترجمو اصالت بشر یستانسیالیماگز ،(7333) سارتر؛ ژان پُل، -

 .یلوفرانتشارات ن

 تهران: مروارید.  رحیمی، مصطفی ترجمة ،بشر اصالت و اگزیستانسیالیسم(، 7313) ،سارتر؛ ژان پُل -

 .یلوفراعلم، تهران، ن ینالدّیرجاللام ة، ترجمتهوّع ،(7395) ،سارتر؛ ژان پُل -

 تهران، نشر مرکز. ،یعرفان یبر رمزشناس یمدخل ،(7337) جالل، ی؛ستّار -

، به کوشش مدرّس رضوی، تهران، انتشارات های حکیم سناییمثنوی (،7313) بن آدم، سنایی؛ مجدود -

 دانشگاه تهران.

، به تصحیح و مقدّمه و تحشیه مدرّس رضوی، دیوان حکیم سنایی (،7397) سنایی؛ مجدود بن آدم، -

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

، به تصحیح و تحشیه مدرّس رضوی، چاپ پنجم، الحقیقهحدیقه(، 7311) ،سنایی؛ مجدود بن آدم -

 تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 ی.طهورتهران،صمد موحّد،  یحتصح ،آثار ةمجموع ،(7395) محمود،شیخ  ی؛شبستر -

 .ان کتابتبوس :، قمالسلوکیهالشواهدالربوبیة فی المناهج، (7337) ،یمابراهصدرالدین شیرازی، محمدبن  -

 نامة فلسفی، جلد اول، شمارۀ ،«نگاه مطلق خدا در فلسفة سارتر و نقد آن»(، 7331) ،تبار، هدایتعلوی -

3. 



 77، بهار و تابستان 237، شماره 71، سال دانشگاه تبریززبان و ادب فارسی  222

، ترجمه احمد صبوری و عباس شمیم، انسان در جستجوی معنای غایی(، 7333) ،یکتوروفرانکل،  -

 تهران: نشر آشیان.

 ، جاپ چهارم، تهران: امیرکبیر.احادیث مثنوی(، 7399) ،الزمانفروزانفر، بدیع -

تهران،  یی،هما ینالدّبه اهتمام جالل ،یهالکفاو مفتاح یهالهدامصباح ،(7333) محمود، ینعزالدّ ی؛کاشان -

 نشر هما.

 .یخوارزم :منوچهر بزرگمهر، تهران ة، ترجمسارترژان پل، (7351) ،یسکرنستن، مور -

 تهران، انتشارات حکمت. ی،محمود نوال ةترجم ،یدگرها ةفلسف ،(7313) یس،کوروز؛ مور -

 ، تهران، انتشارات امیرکبیر.شرح اصطالحات تصوّف ،(7353) گوهرین؛ سید صادق، -

 ، تهران، زوّار.ألعجاز فی شرح گلشن رازامفاتیح، (7317) الهیجی؛ محمّد بن یحیی، -

زمانی، تهران، انتشارات  ، حواشی کریمشرح جامع مثنوی ،(7331) مولوی؛ جالل الّدین محمّد، -

 اطالعات.

 ی.مرکز نشر دانشگاهتهران،  ی،ناصر یوردحق یحتصح ،یقالحقازبده ،(7393) یزالدّین،عز ی؛نسف -

 تهران، مرکز نشر سپهر. یب،دستغ یعبدالعل ة، ترجمآوران عصر مایامپ ،(7313) یلیام،هابن؛ و -

 عُسَیران، تهران، نشر اساطیر.، تصحیح عَفیف تمهیدات ،(7337) القضات،همدانی؛ عین -

- Dilman, Ilham, 1999, Free Will, Routledge, New York. 
- Sartre, Jean Paul. (1966), Being & Nothingness, An Essay on 

Phenomenological ontology, Tr. by Hazel E. Barnes: Ratlege.  


