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چکیده :
شاه نعمت ا ...ولي ماهاني از عارفان و شاعران مشهور سده ی هشتم و اوايل سده نهم هجری است که
تصوّف ايراني را وارد مرحله ی تازه ای ساخت و او از ديدگاه نفوذ معنوی در تاريخ عرفان و فرهنگ و ادب ايراني
دارای منزلتي خاص مي باشد .وی از جمله افرادی است که به پيروی از ابن عربي در غزليّاتش بر مسأله وحدت
وجود تکيه کرده؛ غزلياتي که سرشار از اصطالحات ديني ،عرفاني و فلسفي است.
اگزيستانسياليسم « »existentialismيا «فلسفه وجودی» يکي از نگرش ها و مکاتب مهم فلسفي در
قرن های  73و 22ميالدی است که گاهي از آن با عنوان «مکتب اصالت وجود انسان» ياد مي شود؛ زيرا محور
اصلي کاوش های اين فلسفه« ،وجود انسان» است و به مکتب اصالت وجود انسان شهرت پيدا کرده است.
اگزيستانسياليست ها (وجود گرايان امروزی) معتقدند که وجود بر ماهيت مقدّم است و انسان را که با ظهور
سقراط نقش بارز دوران ابتدايي خود را از دست داده بود ،در کانون توجّهات خود قرار داده اند و معتقدند که او با
اعمال خود ماهيتش را مي سازد.
هدف اصلي پژوهش که با روش تحليل محتوايي و تکيه بر ابيات مرتبط با موضوع انجام مي شود ،اين است
که برخي نشانه های فلسفه اگزيستانسياليسم را ازجمله محوريت انسان ،تقدّم وجود بر ماهيت و بحث آزادی
مطلق او در غزليات شاه نعمت اهلل بررسي نمايد تا شايد از اين رهگذر بتوان نقطه اتّصالي ميان انديشه های شاه
نعمت اهلل و برخي فالسفه اگزيستانسياليست برقرار ساخت و به اين نتيجه برسد که مي توان شاه نعمت اهلل ولي
را هم از ديدگاهي مثل برخي متفکّران اگزيستانسياليست محسوب کرد .از آنجا که بررسي نظريات جديد از
جمله فلسفه اگزيستانسياليسم کمتر در تحليل متون عرفاني مورد توجّه بوده ،اين تحقيق مي تواند نوآوری در
اين زمينه محسوب گردد.
واژگان کلیدی  :شاه نعمت ا ...ولي ،غزل عارفانه ،فلسفه اگزيستانسياليسم ،وجود و ماهيت.
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مقدمه :

فلسفه ی اگزيستانسياليسم يکي از نگرش های اساسي مکتب های ادبي در قرن های نوزدهم و
بيستم ميالدی است که بزرگاني چون نيچه ،ژان پل سارتر ،هايدگر و که يرکگارد آن را مطرح ساخته
اند و مهمترين اصل مشترک و هدف بنيادين بين آنها ،قرار دادن انسان در کانون توجّه و تقدّم وجود بر
ماهيت است .در اين پژوهش چند غزل شاه نعمت ا ...ولي کرماني که از ديدگاهي مي توان برخي
مباحث فلسفه اگزيستانسياليسم را در آنها جستجو کرد ،انتخاب شده اندو سپس به لحاظ محتوايي
مورد بررسي و تحليل قرار گرفته اند تا بتوان به عقايد شاعر مذکور در باب مسائل وجود و ماهيت پي
برد و سپس برخي اصول بنيادی فلسفة اگزيستانسياليسم براساس آرای بزرگان اين مکتب فلسفي را در
البه الی اين غزليات کاوش نمود تا بتوان رويکردهای فلسفي يکي از شاعران و عارفان بزرگ قرن هشتم
و نهم هجری را نسبت به مباحث کليدی فلسفه اگزيستانسياليسم از جمله توجّه به انسان ،آزادی و
اختيار مطلق او ،با معيارهای امروزی و مدرن نشان داد و ارزيابي کرد.
-1-1پیشینه تحقیق

پژژژوهش هژژايي در زمينژژة شخصژژيّت ،افکژژار ،بيژژنش ،انديشژژه و غزليژژات شژژاه نعمژژت اهلل و
فلسفه اگزيستانسياليسم انجام شده اسژت کژه از جملژه کتژاب هژا مژي تژوان بژه « :سژراپرده عشژق»
بژژه تژژألي محمّدرضژژا صژژرفي و محمّدصژژادی بصژژيری اشژژاره کژژرد .ايژژن مجموعژژه مشژژتمل بژژر 27
مقالژژه دربژژاره شژژاه نعمژژت اهلل ولژژي ،عقايژژد ،انديشژژه هژژا و اشژژعار اوسژژت« ،سژژهم شژژاه نعمژژت اهلل در
ترويج ادب شژيعي» بژه تژالي محمّدصژادی بصژيری« ،ويژگژي هژای عقژل در ديژوان شژاه نعمژت اهلل
ولژژي» بژژه تژژألي بهژژرام بهرامژژي« ،احژژواالت و فیژژايل و کمژژاالت شژژاه نعمژژت اهلل ولژژي» بژژه تژژألي
سعادت حقيقت« ،سژب و نژوع ادبژي آ ژار شژاه نعمژت اهلل ولژي» بژه تژألي احمژد ذاکژری« ،ولژي و
انسان کامل از ديد شاه نعمت اهلل ولژي و ديگژر عرفژا» بژه تژألي زهژرا ريژاحي زمژين« ،تژأ يرات ابژن
عربي بر شاه نعمت اهلل ولي» بژه تژألي فرشژته نژدری ابيانژه و «میژامين رايژج در شژعر شژاه نعمژت
اهلل ولژژي» بژژه تژژألي زرّيژژن واردی ،و از جملژژه مقژژاالت هژژم ی تژژوان بژژه :مقالژژه دربژژاره جنژژبش
اگزيستانسياليسژژتي در اشژژعار متنبّژژي و ناصرخسژژرو بژژا عنژژوان «نقژژد و بررسژژي انديشژژه خردگرايژژي و
آزاد انديشژژي در شژژعر متنبّژژي و ناصرخسژژرو قباديژژاني» بژژه تژژدلي عبدالحسژژين فژژرزاد در مجلژژه
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زبان و ادبيات ،شماره  24و در سال « ،7932تحقيق در احوال وآ ار و افکار شاه نعمت اهلل
ولي» به تألي (فرزام« ، )7913 ،مجموعه مقاالت درباره شاه نعمت اهلل ولي» به تألي (پازوکي ،)7939،
«مقاله بررسي نمود.
اگزيستانسياليسم در شعر خليل حاوی» به کوشش حسين ناظری و کلثوم صديقي در سال،7932
مقاله «چوب و انديشه وجودی» به کوشش فرامرز خجسته و جعفر فسائي در سال ،7932مقاله
«اگزيستانسياليسم و رباعيات خيّام» به کوشش امين سرانجام و محتشم محمّدی در سال ،7934
«اگزيستانسياليسم و نقد ادبي» به کوشش حسن پور آالشتي و امن خاني در سال « ،7931نگاهي
اگزيستانسياليستي به بخش هايي از شاهنامه» به کوشش قوام در سال  « ،7931موقعيت های مرزی
در فلسفه های های اگزيستانس و نهج البالغه» به کوشش خردمند در سال  7932اشاره کرد ولي کاری
که به صورت ويژه بخواهد بي نش شاه نعمت اهلل ولي را در غزليات نسبت به مسأله اصالت وجود انسان و
مبحث آزادی و اختيار مطلق او در مقايسه با عقايد وجودگرايان امروزی نشان دهد و توانسته باشد ي
ارتباط ويژه بين افکار عارف بلندآوازه و وجودگرايان قرن اخير برقرار سازد ،انجام نشده است .بنابراين
دليل انجام پژوهش حاضر اين بوده که بتواند زوايای مبهم اين مسأله را تا حدّی نشان دهد.
-1-2روش تحقیق
اين تحقيق به صورت کتابخانه ای و توصيفي و با تحليل کلي غزليات شاه نعمت اهلل ولي انجام
مي شود.
-2مبانی نظری تحقیق
-2-1اگزیستانسیالیسم و شاه نعمت اهلل ولی
ادبيات به اعتبار اختصاص داشتن به نوع انسان و اساساً به خاطر پيوند و خويشاوندی با انديشه،
به هيچ عنوان از فلسفه و تفکّرات فلسفي بي بهره نبوده است .شاه نعمت اهلل ولي شاعر و عارف بلند
آوازه ايراني در سده هشتم و اوايل سده نهم هجری با قريحه ی سرشار خود اشعاری سروده است که
مي توان او را در ردي شاعران و عارفان بزرگ در ادب فارسي محسوب کرد .در حالي که در دوره
زندگي شاعر ،زبان فارسي دوران انحطاط خود را سپری مي کرده و اميران طرفدار شعر و ادب
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بسياراندک بوده اند و به دليل حوادث ناگوار ازجمله حمله مغوالن ،روحيه ی مردم آمادگي پذيرش
تعاليم صوفيه را پيدا کرده بودند .شاه نعمت اهلل ولي در چنين وضعيتي به سرودن غزليات پربار و
ارزشمندی که سرشار از اصطالحات عرفاني ،ديني و فلسفي است ،با زباني ساده و صميمي پرداخته
است .وی بر مسأله ی وحدت وجود تأکيد فراوان داشته و يکي از کليدی ترين مباحث که در اشعار و به
ويژه غزليات وی جلوه خوبي دارد ،بحث ارج نهادن به انسان به عنوان اشرف مخلوقات ،وجود گرايي و
اعتقاد به وحدت وجود مي باشد که مي تواند ناشي از نگرش دقيق و عارفانه شاه نعمت اهلل و پيروی از
عقايد و افکار ابن عربي باشد .با استناد به اين ديدگاه  ،شايد بتوان ارتباط بين افکار شاه نعمت اهلل و
برخي فالسفه وجودگرا از جمله ژان پل سارتر را نشان داد و به اين نتيجه رسيد که شاه نعمت اهلل ولي
مسائلي را در ضمن اشعار عارفانه خود مطرح کرده که چندين سده بعد روشنفکران جنبش
اگزيستانسيايسم بدون توجّه به آرای وی ،آنها را در رأس مباحث کليدی جنبش خود گنجانده اند.
اگزيستانسياليسم يا مکتب اصالت وجود ،يکي از مهمترين نگرش ها و جهان بيني های فلسفي
معاصر است که به طور رسمي در قرن بيستم نمايان شد .به نقل از ماتيوز« ،اگزيستانسياليسم نوعي
فلسفه است که به طور طبيعي در ش کل ادبي بيان مي شود؛ زيرا به امر انیمامي و خاص ،معنايي
فلسفي مي دهد» (ماتيوز .)34 :7913 ،مي توان گفت اگزيستانسياليسم ادبيات را به سمت عوالم جديد
و گاهي تراژي سوی داده است « .ظاهراً اين واژه نخستين بار در سال  7322ميالدی توسط فيلسوف
فرانسوی گابريل مارسل اب داع شد و پس از آن ژان پل ساتر و هايدگر فلسفه ی خود را رسم ًا
اگزيستانسياليسم ناميدند؛ چنانکه هر کس نام اگزيستانسياليسم را شنيده باشد ،بي گمان نام ژان پل
سارتر و هايدگر را با آن در خواهد آميخت؛ به ويژه ژان پل سارتر که داستان ها و نمايشنامه هايش
همواره يادآور چنين جنبشي مي باشند .سارتر ،مسائل را از بزرگاني چون هوسرل و هايدگر وام
مي گيرد ولي میمون هايش را با قريحة خود مي سازد»(بالکهام .)713 :7913،
در فرهنگ زبان فلسفي پل فوليکه و سن ژان ،دو جزء کلمه  Existenceبه صورت زير بررسي و
معني شده استEx « :يعني خارج از  ،ناشي از و  Sistensيعني قائم و ايستاده و در نتيجه کلمه
اگزيستنس به وجود کسي اطالی مي شود که قيام ظهوری دارد» ( نوالي .)7912:73،
تعريفي که اين مکتب فلسفي از انسان ارائه مي دهد ،جذابيت خاصي دارد و به گونه ای است که
دست انسان را برای رهايي از هر قيد اخالقي و غيراخالقي ،ديني و غير ديني و اجتماعي و غير
اجتماعي باز مي گذارد و بنابراين طرفداران زيادی پيدا کرده است .آنچه مسلّم شده مکتب اصالت وجود
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صرفاً پديده ای نوظهور نيست ،بلکه يکي از مهمترين تفکّراتي است که در تاريخ فلسفه ظاهر شده
است .امروزه قرن نوزدهم را قرن آغازين اين مکتب قلمداد کرده و کي يرکگارد را پدر اگزيستانسياليسم
مي نامند .در حال حاضر تعدادی از فيلسوفان از قبيل که يرکگارد ،هايدگر ،نيچه ،ياسپرس ،مارتين
بوير ،گابريل مارسل ،ژان پل ساتر و آلبرکامو از صاحب نظران و طرفداران اين مکتب به شمار مي روند.
در فلسفه های پيش از اگزيستانسياليسم همة موجودات اعم از انسان ها و اشياء طبيعي در طبقات
مختلفي دسته بندی مي شدند .هر طبقه دارای ماهيت معيّني بود که تمام افراد آن طبقه از آن ماهيت
برخوردار بودند .برای نمونه ،انواع مختل درخت دارای ماهيت «درخت بودن» هستند که باعث
مي شود همة آنها را تحت عنوان درخت طبقه بندی کنيم .اگزيستانسياليست ها اين بحث را دربارة
انسان نمي پذيرند .هايدگر به عنوان يکي از پيشگامان اين جنبش فلسفي اعتقاد دارد که وجود بشری
بر ذات او مقدّم است؛ يعني وجود بشری همان ذات اوست .اگزيستانسياليست ها مي گويند بشر همان
است که خود مي سازد و در اين مکتب فلسفي ،انسان سرور خود ،سرنوشت و طبيعتش است و در اين
جهان سرور ديگری جز او نيست .به نظر آنها اگرچه در اشياء طبيعي ماهيت بر وجود مقدّم است ولي
دربارة انسان مي توان گفت انسان ها دارای ماهيت کلّي و از پيش تعيين شده ای به نام ماهيت
انسانيت نيستند که همگي در آن مشترک باشند .به عقيده والتر کافمن ،فيلسوف و نويسنده حوزه
اگزيستانسياليسم « ،اگزيستانسياليسم فلسفه نيست بلکه برچسبي است بر طغيان های بسيار متفاوت
عليه فلسفه سنّتي که بسياری از فيلسوفان اگزيستانسياليست هم از پذيرفتن اين برچسب بر خود
امتناع کردندو مطمئناً اگزيستانسياليسم مکتبي فکری نيست» ( .)1975 :11-12، kaufman
هرچند نام سقراط در صدر پيشروان فلسفه ی اگزيستانسياليسم قرار داده مي شود ولي سورن که
يرکگارد ،فيلسوف دين مدار دانمارکي به عنوان پدر اگزيستانسياليسم محسوب شده است .تاريخ های
اصلي ظهور اگزيستانسياليسم را مي توان به ترتيب زير تعيين کرد «:در  7344کي يرکگارد درگذشت؛
در سال  7373کارل ياسپرس با انتشار کتاب «روانشناسي جهان بيني ها» مشهور شد؛ در سال 7321
گابريل مارسل کتاب ژورنال متافيزيکي را منتشر کرد و کتاب بنيادين هايدگر يعني؛ هستي و زمان
منتشر شد؛ در سال 7392فلسفه ی ياسپرس و در سال  7322کتاب هستي و نيستي سارتر انتشار
يافتو اگزيستانسياليسم در کشورهايي چون فرانسه و ايتاليا در چندين سال مهم شد در حالي که در
آلمان و در سال  7392به نيرومندترين مرحله گسترش خود رسيده بود» (بوخنسکي.)724 :7913 ،
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شعار اصلي اگزيستانسياليست ها ،تقدّم وجود بر ماهيت در ميان انسانهاست؛ به اين معنا که انسان
بدون هيچ طرح پيشيني ،ابتدا به دنيا مي آيد و سپس بر اساس اختيار و اراده ی آزادی خويش ،ماهيت
و چگونگي خويش را مي آفريند.
« انسان و وجود او محورهای اصلي مکتب اگزيستانسياليسم هستند؛ انساني که در انتخابش و
همچنين در هر چيزی جز آزاد نبودنش آزاد است .بايد گفت درباره انسان ،وجود مقدّم بر ماهيت است.
وقتي مي گوييم من هستم ،بحث وجود است امّا وقتي مي گوييم من انسان هستم ،بحث ماهيت است.
به عبارت ديگر ،وقتي مي پرسيم آيا هست يا نيست از وجود بحث مي کنيم امّا وقتي مي پرسيم آن
چيست ،از ماهيت بحث مي کنيم» (م کواری.)23 :7911،
هايدگر مطلبي را بيان کرده که نظر دکارت درباره اين جمله «من مي انديشم پس هستم» را نقض
مي نمايد .او مي گويد «:من هستم پس مي انديشم» که با اين بحث بن مايه اساسي مکتب
اگزيستانسياليسم را به ا بات مي رساند.
ژان پل در کتاب اگزيستانسياليسم و اصالت بشر چنين گفته است «:از نظر آنها وجود دائماً در
حال صيرورت و شدن است .انسان تنها موجودی است که ماهتيش قابل پيش بيني نيست .برای مثال
دربارة اشياء طبيعي وقتي ي نهال گردو بکاريم ،دقيقاً مي دانيم که اين نهال چند سال آينده چه ميوه
ای مي دهد ولي برای انسان اين مسأله صادی نيست و نمي توان پيش بيني کرد او در آينده چگونه
فردی خواهد شد .انسان بايد در مواجهه با شرايط و در ارتباط با ديگران ماهيت خود را بسازد و انسان
خوب يا بدی شود» (ژان پل سارتر  .)44 :7932،بحث ماهيت در اگزيستانسياليسم معنای خاصي دارد؛
يعني انسان با اعمال خود ماهيت خود را مي سازد .به نظر اگزيستانسياليست ها وجود مقدّم بر ماهيت
است و اوّل فرد هست و سپس به هستي خود شکل مي د هد يا به عبارت ديگر ،اوّل وجود هست و
سپس ماهيت تحقّق مي يابد.
« نخستين کوشش اگزيستانسياليسم آن است که فرد بشری را مال و صاحب اختيار آنچه هست،
قرار دهد و مسؤليت کامل وجود او را به خود او واگذار کند .آنها معتقدند آزادی يکي از ويژگي های
اصلي انسان است که اين منجر به اختيار انسان در انجام دادن يا ندادن کارها مي شود و از طرفي هم
اين اختيار داشتن انسان را در برابر ديگران متعهّد مي کند که اين مبحث يکي از مباحث کليدی در
آراء و نظريات ژان پل سارتر است .جنبش اگزيستانسياليسم با صراحت اعالم مي کند که بشريّت يعني
دلهره  .درست است که بسياری از مردم دلهره ندارند امّا به نظر اگزيستانسياليست ها آنها سرپوشي بر
دلهرة خود مي گذارند يا از آن مي گريزند» (همان.)92 :

مباني فلسفه اگزيستانسياليسم در غزليات شاه نعمت اهلل ولي

1

اگزيستانسياليست ها از جمله که يرکگارد مي خواهند اين مطلب را با آرای خود بيان کنند که بايد به
انساني که در سرش ت خود از جانب خدا به واسطه برخورداری از عقل و انديشه آزادی دارد  ،حق
انتخاب داد تا بتواند بهترين سرنوشت را برای خويش رقم بزند .
« فلسفه اگزيستانسياليسم را نمي توان فلسفه ای انزواطلب دانست؛ زيرا آدمي را با مقياس عمل
مي سنجد .اين نگرش توصيفي بد بينانه از بشر ارائه نمي کند .از جهتي مي توان گفت فلسفه ای
خوشبين تر از آن نمي توان يافت؛ زيرا عقيده دارد که سرنوشت بشر در دست خود اوست و آنچه به
بشر امکان زندگي مي دهد ،فقط عمل است» (همان .)44:
منظور اين است که انسان با منش آزادی طلبانه خويش مي تواند بهترين راهکار ممکن برای ادامه
زندگي خويش را رقم زده و با عمل خود ماهيتي را که به آن عالقه مند است ،بسازد.
« يکي از بزرگان اين مکتب فلسفي به نام هايدگر به تمايز گذاشتن ميان چيستي و کيستي معتقد
است و مي گويد :مي توان از چيستي (ماهيت) مجسمّه پرسيد و سؤال کرد که مجسمّه چيست؟ زيرا
مجسمّه دارای ماهيتي مشخّص و از پيش تعيين شده است ولي دربارة انسان نمي توان گفت که
چيست بلکه فقط مي توان درباره ی کيستي او بحث کرد»( بالکهام .)729 :7913،
وقتي ما مي گوييم  :ما انسان هستيم در اينجا برای خود ماهيت انسان بودن را متصوّر شده ايم تا
ازين رهگذر بتوانيم در انتخاب بهترين راه برای زندگي آينده خويش سهيم باشيم.
« در فلسفه ی اگزيستانيساليسم انسان مي خواهد خود را از «بودن» نجات داده و به طرف
« شدن» برود؛ يعني از وجود حیوری به وجود حصولي مي رسد ،همان که در عرفان دوباره زاده و زادة
اني مي گويند»(سارتر  .) 23 :7932،وقتي انسان خود را به اين مرتبه واال برساند ،ديگر هيچ چيز از
تعلّقات دنيوی نمي تواند مانع او در رسيدن به هدفش که همان کمال و وصال الهي است ،بگردد .
« محور اصلي مکتب اگزيستانسياليسم ،انسان مي باشد چنانکه يکي از بزرگترين نظريه پردازان
اين مکتب يعني ژان پل سارتر آن را نوعي اومانيسم( انسان وخردگرايي ) دانسته است» ( احمدی
.)21:7937،
اومانيسم ي جنبش فلسفي در دوره رنسانس بوده که اساس کار را بر محور انسان گرايي و خرد
گرايي مي داند و در آن دوره توانست بشر را از عقايد پوچ بي حاصل ناشي از نگرش قرون وسطايي
نجات دهد.
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« اگزيستانيساليسم (هستي گرايي يا وجودگرايي) به عبارت ديگر ،جرياني فلسفي و ادبي است که پايه
آن بر آزادی فردی ،مسئوليت و نسبيت گرايي است .اين مکتب از تفکّرات که يرکگارد نشأت
مي گيرد .سخنان وی گاهي شبيه عرفای معروف ما مثل بايزيد بسطامي ،جنيد بغدادی و ديگران است؛
چنانکه  Decisive Momentيا لحظة قاطع يادآور وقت عرفاست :الوقتُ سي ٌ قاطعٌ» ( م کواری
.)772 :7913،
مباحث باال مي تواند به اين امر عرفاني اشاره کند که ابن الوقت همواره گرفتارست ولي کسي که
به مرتبه ابوالوقت برس د ،مي تواند بر همه احوال زندگي خويش تسلّط يافته و اينگونه به آزادی موردنظر
اگزيستانسياليست ها دست يابد.
اگزيستانسياليسم را مي توان به سه دسته تقسيم کرد که عبارتند از -7 :اگزيستانسياليسم ديني
که براساس اعتقاد به وجود خداوند بنا شده و از جمله نمايندگان آن مي توان به که يرکگارد و مارتين
پوپر اشاره کرد -2 .اگزيستانسياليسم الحادی که به وجود خداوند اعتقاد ندارد و معروفترين نماينده آن،
ژان پل سارتر است -9 .اگزيستانسياليسم غير ديني که هدف آن ،توجيه دنيا و هستي بدون دين است
و نماينده مشهور آن مارتين هايدگر است« .اگزيستانسياليسم از ديدگاه ژان پل سارتر مرکّب از دو
بخش الحادی و الهي است که کارل ياسپرس و که يرکگارد از الهيون و هايدگر و ژان پل سارتر از نوع
الحادی هستند» (سارتر.)91-93 :7932،
از آنجا که فالسفه ی اگزيستانسياليست توجّه خاصّي به ادبيات و از جمله شعر داشته اند؛ به
طوری که شعر برای آنان ،شعر وجود است و شعر و زبان شعری به منزله ی محملي بوده وجود و
هستي موجوذات در آن در کانون توجّه قرار مي گيرد و توجّه به هست محض دغدغه فکری اصلي
اگزيستانسياليست ها بوده ،پس در اين پژوهش عمده کوشش بر اين است که بتوان با توجّه به
خصوصيات میامين غزليات عرفاني شاه نعمت اهلل ولي ارتباطي بين انديشه های اين شاعر و عارف
بزرگ با برخي از فالسفه جنبش اگزيستانسياليسم ايجاد کرد و از اين رهگذر به نتايجي دست يافت.
به نقل آ ار مهمي که درباره جنبش اگزيستانسياليسم و نقد آرای فيلسوفان اين مکتب نوشته
شده اند ،مهمترين اصول و مباني مکتب اگزيستانيساليسم عبارتند از -7 :انسان به عنوان محور اصلي
اين مکتب و تقدّم وجود بر ماهيت  -2فرديّت انسان -9مسؤوليت انساني  -2گزاف (بيهوده) بودن جهان
-4دلهره و اضطراب -1آزادی  -1وانهادگي :منظور از اين اصطالح آن است که انسان به درون جهاني بي
آغاز و پايان و جهاني پوچ و بيهوده پرتاب شده اند و در اين بين مسئوليت تمام اعمال و رفتار خود را بر
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عهده دارند -3 .اوضاع و احوال مرزی :منظور آن است که اين ها حالت هايي استثنايي هستند که در
زنگي بشر اتّفای مي افتند و جوهر اصلي آدمي را پيدار مي سازند -3 .وحدت وجود؛ يعني فقط ي
وجود حقيقي در جهان وجود دارد و هر چه غير اوست ،جلوه ای از آن وجود هستند که اين مورد کمتر
مورد توجّه وجودگرايان امروزی بوده و شايد بتوان آرای هايدگر را برای بررسي اين جنبه از غزليات شاه
نعمت اهلل مدّنظر قرار داد و شواهدی را برای آن ذکر کرد.
 -2-2تحلیل مضامین در غزلیات شاه نعمت ا ...ولی بر اساس مباحث اصلی فلسفة
اگزیستانسیالیسم

پيش از بسط مطلب بايد به اين نکته اشاره کرد که رويکرد اگزيستانسياليستي( رويکرد
وجودگرايي) ،در تفسير انديشه شاعران کالسي کم کم به رويکردی جدّی تبديل شده است که معموالً
در تفسير انديشه شاعران کالسي رويکردهايي از قبيل :رويکرد اخالقي ،رويکرد عرفاني ،رويکرد
فلسفي با محوريت فلسفه هستي شناختي(متافيزي ) ،رويکرد ادبي و گاهي رويکرد جامعه شناختي و
روان شناختي غلبه دارد و در اين بخش غزليات شاه نعمت اهلل ولي بر اساس فلسفه ی وجود گرايي و
منطبق با رويکرد عرفاني و نسبت ًا فلسفي (متافيزيکي) مورد تحليل قرار مي گيرند تا از اين رهگذر بتوان
برخي مباحث اصلي فلسفة اگزيستانسياليسم را در البه الی برخي غزليات شاه نعمت اهلل ولي جستجو
کرد و جنبه های تشابه نگرش شاعر مذکور به مباحث اگزيستانسياليستي را با فيلسوفان وجودگرا
ارزيابي نمود.
-2-2-1انسان و تقدّم وجود بر ماهیت:

همانطور که در مباحث پيشين اشاره گرديد ،انسان محور اساسي و اصلي جنبش وجودگرايي است
که بايد به استعدادهای او احترام گذاشت و به عبارت ديگر نزد اگزيستانسياليست ها  ،موجودی آگاه به
شمار مي رود که منشأ اين آگاهي را مي توان در انديشه و قدرت تفکّر او جستجو کرد .آنها معتقدند که
وجود انسان بر ماهيتش غلبه دارد و انسان پس از اينکه پا به عرصه ی هستي گذاشت ،با اعمال خود
مي تواند ماهيت خوب يا بد برای خود فراهم سازد .شاعر اگزيستانسياليستي ،انساني را محور تفکّر خود
قرار مي دهد که همواره متحرّک و پويا باشد و در حال تالش برای تغيير يافتن و اعتال؛ نه اينکه حالت
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رخوت و ايستايي را در خود تقويت کند .شاه نعمت اهلل ولي معموالً در اشعارش برای انسان و تقدّم
وجود او بر ماهيتش ارزش فراواني قائل است.
مهمترين شاهد مثال های اين مبحث در غزليات شاه نعمت اهلل ولي به قرار زير هستند.
من به غير او نکردم التفات

حیرت او ني

مي داند مرا
(شاه نعمت اهلل)4:7933،

در اين بيت واژه ی من مي تواند دليلي بر ا بات مساله تقدّم وجود بر ماهيت باشد و بيانگر اين
نکته که انسان با قدرت انديشه خود مي تواند بهترين شرايط را برای خويشتن رقم بزند .
روز وشب با خداست اين دل ما
در دل ما جز او نمي گنجد
(همان )77:

شاعر در اين بيت با کاربرد واژه «ما» توانسته وجود را بر ماهيت برتری دهد.
غرقه شد در بحر بي پايان ما
هر که آمد سوی ما با ما نشست
(همان )71:

هر که با مژا نشست در دريژژا

نژزد ما آبروی ما از ما است

مژن اميژن و امانت سلطژژان

هست محفوظ و در امان من است

ما از اين خلوت ميخانه به جايي نرويم

از چنين جنّت جاويد چرا بايد رفت

ما سلطنت جاويد از دولت او داريم

از هستي پاينده هستيم مبارک باد

ما به او موجود و او پيدا به ما

خود نباشد هر که او بي او بود

ما چو درّ يتيم يافته ايم

صدف بي گهر چه کار آيد

در بحر محيط عشق غرقيم

جز ما خبرش ز حال ما نيست

(همان )43:
(همان )731:
(همان )233:
(همان )972:
(همان )273:
(همان )241:
(همان )422:
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مجلس عشق است و ما مست و خراب

صحبت رندان ما اينجا بود

دل به دريا ده که تا دريا شوی

نزد ما بنشين که همچون ما شوی
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(همان )492:
(همان )492:

چنانکه مشاهده مي گردد در بيشتر ابيات فوی مي توان به چند رويکرد و مبحث
اگزيستانسياليستي اشاره داشت که مقوله نخست« ،امر متعالي» بوده که بنابر ديدگاه صاحب نظران
خدای اديان ابراهيمي ،خداباوری طبيعي ،خدای وحدت وجودی را شامل مي شود که هر سه مقوله را
مي توان در ابيات مذکور به نوعي مشاهده کرد که اين خدا از ديدگاه شاه نعمت اهلل ولي ،خدايي است
بر فراز هستي ،متشخّص و اوصافي چون علم مطلق ،قدرت مطلق و خيرخواهي را داراست که وجودی
منحصر به فرد و يگانه دارد و محدود به زمان و مکان خاصي نمي باشد که نمونه های آن در ابيات ،7
 4 ،2و  3قابل استناد است .مقوله دوم مندرج در ابيات فوی مي تواند يکي از مقوالت مهم
اگزيستانسياليستي يعني؛ «فلسفه مرگ و زندگي» باشد که هر انسان متفکّری در طول زندگي خويش
برای يافتن پاسخ آن ،جستجو و تالش زيادی انجام مي دهد که مهمترين نمونه های آن را مي توان در
ابيات شماره  ،1 ،1 ،9و  3يافت .مقوله سوم را مي توان در «عشق» که يکي از مهمترين احوال
اگزيستانسياليستي آدمي است ،جستجو کرد که مي توان گفت از ديدگاه آنان ،عشق ناشي از اعتقاد به
مقوله ی ايمان و عدم اعتقاد آنان به عقل بوده؛ چنانکه که يرکگارد هم ايمان را منطبق با عشق دانسته
و از ديدگ اه او عقل باعث تبهای ايمان آدمي مي گشته است .نمونه های اين مقوله را مي توان در بيشتر
ابيات اين بخش مالحظه کرد.
 -2-2-1-1زاده ثانی

يکي از مهمترين مواردی که مي توان آن را زير مجموعه تقدّم وجود بر ماهيت دانست ،همان
مبحث رسيدن از مرتبه وجود حیوری به مرتب ه وجود حصولي است که وجودگرايان به ويژه عارفان از
آن به عنوان تولّد اني ياد مي کنند.
در جهان بيخودی من نعمت اهلل يافتم

گفت فاني شو که يابي سيد مل

بقا
(همان ) 4:
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من چو منصورم روم بر دار عشق

بر سر دار فنا دار بقاست
(همان )32:

ا ز بال چون کار ما باال گرفت

ال به الّا کش که تا باال شوی

کشته ی عشقم و در اين دوران

چون من و او شهيد و غازی نيست

(همان )494:
(همان )241:

در ابيات فوی مي توان به مقوله های «امرمتعالي»« ،عشق» و «فلسفه مرگ و زندگي» پي برد
که شاه نعمت اهلل ولي چندين قرن پيش از فالسفه اگزيستانسياليست آنها را در البه الی اشعارش
گنجانده و در قرن اخير فيلسوفاني چون هايدگر ،که يرکگارد و سارتر آنها را مطرح نموده اند و ازين
رهگذر شايد بتوان پل ارتباطي ميان انديشه های شاه نعمت اهلل و مباني نظری جنبش
اگزيستانسياليستي برقرار کرد.
 -2-2-1-2خودباوری

در اين جايگاه انسان از ديدگاه اگزيستانسياليست ها به جايگاهي مي رسد که خودش مي تواند
خوب و بد را از يکديگر تشخيص دهد و به قول عرفايي چون شاه نعمت اهلل از وجود مرشد بي نياز شده
و خودش مي تواند خوب و بد را از هم تشخيص دهد.
ديگران فردوس مي خواهند و ما ديدار او

همت عالي ما را جست و جوی ديگر است (همان
)14:

گر درد دلي داری از خود بطلب درمان

زيرا که چنين دردی با خويش دوا دارد
(همان )473:

هر کسي نام و نشاني يافته

عارفان با اسم اعظم سرخوشند
(همان )941:

از سر هر دو جهان خوش برخيز

بنشين ي

زمان به عشقش خوش
( همان ) 473 :

مباني فلسفه اگزيستانسياليسم در غزليات شاه نعمت اهلل ولي

79

در اين شاهد مثال ها از مباني فلسفه وجودگرايي شايد بتوان به مسأله عشق و آزادی و اختيار
انسان در انجام اعمال و رفتارهای خود اشاره کرد که اين گونه بتواند مسير کمال را بپيمايد و به قول
شاه نعمت اهلل همّت عالي خود را در راه رسيدن به مدارج باال به کار بندد تا به وصال برسد .به تعبير
ديگر ،از ديدگاه شاه نعمت اهلل ولي ،انسان بودن و اينکه انسان بتواند با اعمال خويش ماهيت آينده خود
را بسازد و قدرت خودباوری را برای بزرگ ساختن خود در وجودش تقويت نمايد ،باالترين موهبتي
است که از جانب خدا به وی بخشيده شده است و ازين رهگذر مي توان پيوندی ميان آراء شاه نعمت
اهلل ولي و اگزيستانسياليست ها برقرار کرد.
-2-2-2آزادی و اختیار مطلق انسان در کارها

اگزيستانسياليست ها معتقدند انسان بايد در کارهايش آزادی مطلق داشته و اسير جبر نباشد
که از جنبه ای مي توان آن را با عقايد معتزله که قائل به آزادی هستند و جبر مورد پذيرش اشاعره را
قبول ندارند ،سازگار دانست.
همانطور که در مبحث قبل اشاره شد ،انساني که در کانون توجّه شاعران اين جنبش قرار داشت،
انساني بود که حالت تحرّک داشت نه حالت ايستايي و سکون؛ اين امر وقتي محقّق مي شود که انسان
آزادی و اختيار داشته باشد تا بتواند مسير تکامل وجودی خويش را به سرعت پيموده و به مقصود
نهايي خويش دست يابد .يکي از بزرگترين نمايندگان جنبش اگزيستانسياليسم ،ژان پل سارتر بود که
آزادی را محور اصلي انديشه خود قرار داده بود و در اين زمينه پيرواني داشت.
به نقل از ژان پل سارتر « ،اگزيستانسياليست ها مي گويند ما آزادی را برای آزادی مي خواهيم و
اين خواستن در هر مورد خاصي تحقّق مي پذيرد .آنها مي گويند ما ضمن اينکه خواهان آزادی هستيم،
ال وابسته به آزادی ديگران است و نيز آزادی ديگران وابسته به آزادی
در مي يابيم که اين آزادی کام ً
ماست»( سارتر.)12 :7932 ،
شاه نعمت اهلل ولي يکي از عارفاني بوده که به آزادی و اختيار انسان در انجام کارهای مورد نظر
خويش بسيار اهميت مي داده تا آنجا که حتّي آن را در کنار وجود و اراده جزوی از صفات واالی انساني
معرفي نموده است .منشأ اصلي اين طرز نگرش به مقوله «آزادی» را مي توان در بُعد خداشناسي شاعر
مذکور و ناظر دانستن خدا بر احوال آدمي در همه حال جستجو کرد .به عقيده شاه نعمت اهلل ،انسان با
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داشتن عقل و تفکّر مي تواند آن طوری که خودش مي خواهد ،باشد و هيچ چيز نمي تواند مانع او در
اين راه گردد .مقوله «اّزادی» که در برخي غزليات شاه نعمت اهلل ولي مطرح گرديده ،مي تواند سبب
سعادت انسان در هر دو جهان گردد.
مهمترين نمونه های مقوله «آزادی و اختيار انسان در کارها» که يکي از اصلي ترين مباني جنبش
اگزيستانسياليستي بوده و در غزليات شاه نعمت اهلل هم جلوه خوبي داشته ،به قرار ذيل مي باشند :
جمله درها به تو بگشوده اند

تو ز هر بابي که مي خواهي در آ
(شاه نعمت اهلل)2:7933،

در اين بيت شاعر چنين مي پندارد که انسان در انتخاب مراحل زندگي خويش اختيار کامل دارد و
مي تواند هر کاری را که دلش مي خواهد ،انجام دهد که اين امر مي تواند تا حدّ زيادی ارتباطي
محسوس بين انديشه او و صاحب نظران اگزيستانسياليسم ايجاد نمايد.
باز رسته از فنا و از بقا
از وجود و از عدم آسوده ايم
(همان )22:

دل ندارد به جز از خدمت دلدار مراد

کار جان در دو جهان بندگي جانان است
(همان )734:

زاهدان را زهد بخشيدند و ما را عاشقي

هرکسي را داده اند چيزی که او خود خواسته است
(همان )223:

چنانکه در نمونه های فوی مشاهده مي شود ،اصل «آزادی» که به عنوان مهمترين مبنای فلسفه
ال نمايان
اگزيستانسياليسم عقيده ،نگرش و شيوه زندگي فالسفه وجودگرا را تحت تأ ير قرار داده ،کام ً
است .همچنانکه به اعتقاد اگزيستانسياليست ها اولين اصلي که اعتقاد به عالم انسانيت را تحکيم مي
بخشد ،اصل آزادی و انتخاب بوده و از ديدگاه آنان آزادی مسأله ای نيست که بتوان از ديدگاه عقالني
آن را به ا بات رسانيد بلکه پديده ای است که بايد آن را آزمود و با آن زندگي کرد تا مفهوم خود را پيدا
کند ،شاه نعمت اهلل نيز همين مطالب را با قريحه واالی خود در البه الی اين ابيات گنجانده و بر آزادی
و اختيار انسان در تعيين شيوه زندگي خويش و هدف موردنظر تأکيد دارد.
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-2-2-3دلهره و اضطراب ( بالجویی عارفانه ) :

اگزيستانسياليست ها به ويژه ژان پل سارتر و که يرکگارد معتقدند که انسان همواره در اين وضعيت به
سر مي برد .متفکّران جنبش اگزيستانسياليسم مي گويند هر بشری در ساختن شخصيت وماهيت
خويش آزاد است و هر شخصي بايد بتواند به تنهايي بارِ انسان بودن خويش را در جهاني پوچ و گزاف
که خودش هيچ نقشي در آن نداشته ،به دوش بکشد و از اين رهگذر بشر دچار نوعي دلهره و اضطراب
مي گردد .البته سخن آنها بر دلهره ای نيست که به ترک گوشه گيری و اجتناب از عمل منجر شود؛
بلکه منظور دلهره ای ساده است که کساني مثل فرماندهان نظامي که مسئوليتي داشته اند ،آن را مي
شناسند .در اشعار شاه نعمت اهلل شايد بتوان عنوان «بالجويي» را معادل با اين مقوله
ا گزيستانسياليستي دانست که اين اضطراب و ترس دروني مي تواند منجر به سعادت انسان گردد و
انسان با تحمّل اين سختي ها به مقصود خويش دست يابد؛ که نمونه های آن در اشعار شاه نعمت اهلل
وجود دارند و در اينجا نقل مي شوند.
تا نگيرد بر سر بازار ،آزاری ترا
نزد ما زاری به از آزار ،بي زاری مباش
(شاه نعمت اهلل)4:7933،

در اين بيت شاعر به اين مورد تکيه دارد که در راه وصال به معشوی ،بالجويي که مي تواند معادل
با مقوله دلهره مورد نظر اگزيستانسياليست ها باشد ،يکي از بهترين راه ها برای عاشق در راه وصال بوده
و از اهميت ويژه ای برخوردار است.
خوشتر از درد دل کجاست دوا
دردمنديم و درد درمان است
( همان )1 :

درد بايد درد بايد درد درد

درد دل مي کش که درد دل دواست

درد دل درمان جان عاشق است

عشق دلبر جان جان عاشق است

مبتژژالی بال اگژژر نالژژد

راحت من بالی جانان است

در دامن درد آويز گر طالب درماني

زيرا کاين دل مسکين اين درد نجات اوست

دردمندانيم و مي نوشيم درد درد دل

غير اين شربت دگر ما را دوائي هست نيست

(همان )12:
(همان )721:
( همان ) 731 :
(همان )232:
( همان ) 923 :
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با چنين درد دلي ميل دوا نتوان کرد

حاصل عمر عزيز است و رها نتوان کرد

مبتالئيژژم و بال را طژژالبيژم

چون بالئي خوش از آن باال بود

(همان )947:
( همان ) 293 :

دلم ز دست بيفتاد و در سر زلفش

اسير گشت چه چاره کنم چنين افتاد
(همان )421:

ساغر دُردی درد دل بنوش

تا دمي همدرد بودردا شوی
(همان )422:

مجلس عشق است و ما مست و خراب

صحبت رندان ما اينجا بود
( همان ) 492 :

چنانکه از ابيات فوی استنباط مي گردد بالجويي که يکي از ويژه ترين خصلت های شاعران
عارف مسل و عرفا در جهت بيان رهنمودهای خويش به مخاطبان و به ويژه مريدان بوده ،جلوه خاصي
دارد و از بُعدی مي توان آن را با مقوله «دلهره و اضطراب» جنبش اگزيستانسياليسم مقايسه کرد و از
اين ديدگاه نوعي ارتباط بين انديشه های شاعر مذکور با فيلسوفان اگزيستانسياليستي برقرار ساخت .از
طرف ديگر ،مي توان گفت بالجويي و دلهره عارفانه مندرج در البه الی غزليات شاه نعمت اهلل ولي جلوه
نسبتاً مثبتي دارد ولي دلهره و اضطراب فالسفه وجودگرا جلوه ای منفي در پي دارد که ناشي از نگرش
پوچ گرايي و گزافه بيني به جهان است و برخي فالسفه مثل «که يرکگارد اين دلهره و اضطراب را ناشي
از گناه دمي دانسته و معتقد است که انسان به واسطه ی همين گناه دچار نوعي پراکندگي و جدايي از
هستي شده است»(که يرکگارد.)712 :7911 ،
د ر برخي ابيات مي توان به يکي ديگر از مباني جنبش اگزيستانسياليستي ؛يعني «دغدغه
وجودی» هم اشاره کرد که از جمله آنها مي توان به ابيات شماره  1و  3اشاره ای داشت.
-2-2-4وحدت وجود یا فردیت انسان(یکی از مبانی جنبش اگزیستانسیالیستی)

در نگاه اوّل شايد نتوان اين ويژگي منحصر به فرد به کاررفته در اشعار شاه نعمت اهلل را با عقايد
اگزيستانسياليست ها منطبق و سازگار دانست ولي بايد گفت در اين مورد عارفان و برخي از چهره های
مشهور اگزيستانسياليست از قبيل هايدگر معتقدند تنها وجود حقيقي ذات حق تعالي مي باشد و تمام
موجودات عالم جلوه ای از نور و جودی او هستند .البته بايد به اين نکته اذعان داشت که يکي از مباني
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اصلي جنبش اگزيستانسياليسم ،بحث «فرديت انسان و اصالت فرد انساني» بوده که از جهاتي شايد
بتوان آن را با مقوله «وحدت وجود» مرتبط دانست .منظور از اصالت فردی انسان ،اين بوده که وی به
عنوان وجودی منفرد و مستقل توسط همه مک تب ها و نهادهايي که با او به عنوان ي سوژه برخورد
مي کنند ،تهديد مي شود « .نظريه وحدت وجود بيانگر آن است که وجود عين وحدت است ولي اين
وحدت از نوع وحدت عددی و جنسي نيست بلکه وحدت و اتّحاد موجودات به اعتبار وجود واحد مطلق
است که حقيقت و باطن همه چيز مي باشد .همان حقيقت واحد است که با مراتب و درجات متفاوت
در جهان هستي ظاهر شده است»( شبستری .)91:7932،
شاه نعمت اهلل توانسته اين مبحث را به صور گوناگون تشريح کند و وحدت وجود را در اشعارش به
ا بات برساند و مي توان همين مبحث را هم در اشعار وی به شاخه های فرعي از جمله :وحدت شهود،
تجلّي ،فنا و بقا تقسيم کرد ولي از آنجا که اين تقسيم بندی نمي تواند ارتباط چنداني با موضوع مورد
بحث اين پژوهش داشته باشد و بيشتر در حوزه مسائل عرفاني کاربرد دارد ،از پرداختن به آن صرفنظر
مي گردد .بهترين نمونه های اين مبحث را که شايد بتوان آنها با عقايد برخي اگزيستانسياليست ها از
جمله هايدگر مرتبط دانست ،مي توان در کتاب های مهم عرفاني در عرصه زبان و ادب فارسي از جمله
در «گلشن راز» شيخ محمود شبستری که به طور مفصّل به اين بحث پرداخته و مسأله «وحدت
وجود»يکي از مهمترين بنيادهای افکار او در اين ا رش مي باشد و همچنين در کتاب های «لمعات»
فخرالدين عراقي  ،شرح استاد فروزانفر بر مثنوی  ،شرحي بر ديوان حافظ با عنوان «تماشاگه راز» و
«تائيه» سي فرغاني مشاهده کرد که ذکر آنها در اين مختصر نمي گنجد و مجالي ديگر مي طلبد.
مهمترين نمونه های مسأله «وحدت وجود» در البه الی برخي غزليات شاه نعمت اهلل ولي در اينجا
نقل مي گردند.
عاشق و معشوی وعشق هرسه بر ما يکي است در دو جهان هست ونيست جز ي ديگر مرا
(همان )2:

در بيت فوی واژه يکي مي تواند دليلي بر ا بات نظر شاه نعمت اهلل در باب وحدت وجود باشد .اين
بيت همچنين مي توان د به مسأله بنيادی وحدت در عين کثرت هم اشاره داشته باشد که با آن مي توان
به خوبي وحدت وجود را مورد ارزيابي قرار داد.
بي دويي ما و تو اوييم ما
ما و او با هم يگانه گشته ايم
(همان )72:
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در بيت فوی مي توان نوعي مسئوليت انساني مورد اعتقاد اگزيستانسياليست ها را هم مشاهده کرد که
هر انساني مي تواند به تنهايي ماهيت خويش را بسازد و اين گونه سرنوشت خود را رقم بزند.
نور روی او است در عالم عيان

بنگر اين آيينژژه نور خدا

جز يکي در هر دو عالم هست نيست

ور تو گوئي هست مي بيني به خواب

(همان )22:
(همان )93:

در دو بيت فوی مسأله وحدت وجود کامالً مشهود است.
تا نپنداری که او از ما جداست
هرچه مي بيني همه نور خداست
(همان )31:

آئينه ذات عين ذات است

ذات است که مجمع صفات است
( همان ) 721 :

هر آينه که بيني تمثال او نمايد

آئينه اين چنين بود تمثال آن چنان است
(همان )291:

بنده ايم و عابد و معبود اوست

بلکه معدوميم ما موجود اوست

اين و آن نقش خيالي بيش نيست

آنکه هست و باشد و هم بود اوست

از دوئي بگذر و يکي مي گو

حاصل دو جهان يکيست يکي است

(همان )972:
(همان )974:
(همان )993:

مسمّا هزار اسما گشت

در هزار آينه يکي بنمود

ي

وحدت و توحيد و موحد يکي است

در نظر عارف ذات احد

(همان )913:
(همان )934:

اين بيت مظهر کامل مسأله وحدت در عين کثرت است که از مباحث کليدی وحدت وجود به شمار
مي رود.
آن يکي در هزار مي شمرد
مرد عاشق همه يکي بيند
(همان )932:
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در اين بيت مسأله وحدت در عين کثرت مطرح گرديده که مي تواند به وحدت وجودی مورد نظر
فالسفه وجودگرا هم نزدي باشد و اينکه او توانسته خود را وارد ساحت وجود لنفسه کند؛ يعني از
شيء بودن رها شده و به مرتبه تفرّد برسد.
روح يکي و تن هزار  ،باده يکي و جام صد
حسن يکي و در نظر آينه بي شمار هست
(همان )223:

در اين بيت مبحث «وحدت در عين کثرت» به وضوح ديده مي شود.
گر اندکند و بسيار مجموع ي
معشوی و عشق و عاشق باشد يکي و سه نام

وجودند
(همان )223:

ساجد و مسجود نزد ما يکي است

سجده مي کن تا ببيني در سجود
(همان )212:

آنچه از ابيات فوی استنباط مي شود ،آن است که بن مايه عقايد و تفکّرات وجودی که امروزه
برخي اگزيستانسياليست ها مان ند هايدگر آن را به عنوان يکي از مسائل کليدی جنبش فلسفي خود
مطرح مي کنند ،چندين قرن پيش در اشعار شاه نعمت اهلل ولي به عنوان ي نظريه پرداز عرفاني
کاربرد داشته و او برای تحليل مسأله وحدت وجود ،به مسائل پرکاربرد عرفاني ديگری از جمله:
«شهود»« ،وحدت در عين کثرت» و «کثرت در عين وحدت» هم توجّه داشته است و از اين منظر
مي توان نوعي ارتباط بين طرز تفکّر شاعر و عارف بلندآوازه ای چون شاه نعمت اهلل و برخي فيسلسوفان
وجودگرای سده اخير برقرار کرد؛ هرچند اين ارتباط بسيار محدود و فقط به خاطر وجود برخي
نشانه های ظاهری و سطحي باشد.
در ابيات باال مي توان برخي ديگر از مباني فلسفه اگزيستانسياليسم از جمله «عشق»« ،امر
متعالي» ؛يعني همان خدای يگانه و عالم و قادر مطلق بودن او را هم مشاهده کرد.
نتیجه:
-7شاه نعمت اهلل ولي کرماني مباحثي را در غزلياتش مطرح نموده که مي توان ارتباطي بين برخي
از آنها با انديشه های اگزيستانسياليست ها برقرار کرد .مباحثي چون :تقدّم وجود بر ماهيت با بسامد
باالی خود تا حدّی توانسته ارتباطي نامحسوس ميان افکار اين شاعر عارف مسل قرن هشتم هجری با
انديشمندان و فالسفه بزرگ قرن بيستم ميالدی به ويژه هايدگر ،ايجاد نمايد و تعامل فکری آنها را
مورد واکاوی قرار دهد.
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 -2در اين پژوهش جلوه های جنبش فلسفي اگزيستانسياليسم در غزليات شاه نعمت ا ..ولي
کرماني مورد بررسي قرار گرفته و نشان مي دهد که وی توانسته مباحث کليدی عرفان از جمله :تقدّم
وجود بر ماهيت و آزادی مطلق انسان را در اشعارش بيان نموده که امروزه به شکلي ناخواسته مي تواند
تعاملي با طرز نگرش و شيوه تفکّر فيلسوفان جنبش اگزيستانسياليسم داشته باشد
 -9منشأ مکتب يا فلسفة اگزيستانسياليسم را که يکي از مهمترين مکاتب امروزی است ،بيشتر در
اشعار شاعران نو گرا و امروزی بايد جستجو کرد ولي اگر بخواهيم اين رويکرد را در انديشه شاعران
کالسي از جمله شاه نعمت اهلل ولي جستجو کنيم ،بايد بيشتر رويکرد اخالقي و عرفاني اين گونه
شاعران را در تحليل مباني اگزيستانسياليستي مد نظر قرار داد تا بتوان نوعي هم پوشاني ميان تفکّرات
آنان برقرار ساخت.
 -2واژة وجود در فلسفة اسالمي بحث دراز دامني و گسترده ای را در پي دارد و با وجود اينکه
معتقدست مردم عادی ابتدا متوجّه ماهيت مي شوند ولي سرانجام اصالت را به وجود مي دهند .چنانکه
اين امر در غزليات شاه نعمت ا ...ولي هم آشکار است.
 -4شاه نعمت اهلل ولي ک رماني در زمان خود مسائل کليدی عرفان مثل :آزادی و اختيار ،وحدت
وجود و  ...را در غزلياتش منعکس کرده و در بحث خداشناسي معتقد به خدای حالّ است؛ يعني خدايي
در تمام موجودات است و آن چنان در اين زمينه دقّت نظر و ظرافت به خرج داده که امروزه مي توان
نوعي ارتباط در نگرش شاعر مذکور با روشنفکران اگزيستانسياليستي مثل :هايدگر و کي يرکگارد برقرار
کرد و برخي میامين غزليات شاه نعمت اهلل را از اين ديدگاه مورد تحليل قرار داد.
 -1در بين غزليات بررسي شده از ديوان شاه نعمت اهلل در اين پژوهش ،بحث تقدّم وجود بر ماهيت
از محوری ترين و کليدی ترين مباحثي بود که مرتبط با اگزيستانسياليسم هم بوده و ساير مباحث از
جمله آزادی و اختيار انسان در زندگي و دلهره و اضطراب ( بالجويي عارفانه) و شايد از جنبه ای وحدت
وجود ،جلوه کمتری در غزليات شاه نعمت اهلل داشته اند فلسفه ای که اين امر مي تواند ناشي از نگرش
ويژه شاعر به تأ يرپذيری از فلسفه اسالمي باشد که در آن بر مبحث وجودگرايي تأکيد زيادی شده و
ديدگاه شاه نعمت اهلل در زمان خود به گونه ای بوده که شايد امروزه بتوان برخي طرز تفکّرات هايدگر را
منطبق با آن دانست و نه اگزيستانسياليست هاايي از جمله :آلبر کامو و ژان پل سارتر که که نگاهي پوچ
گرايانه (نهيليستي) به دنيای اطراف خويش دارند .درحقيقت وجه تمايز آنها ،الحاد فالسفه
اگزيستانسياليسم و دين باوری شاه نعمت اهلل ولي بوده است.
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