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چکیده :
شاه نعمت ا ...ولی ماهانی از عارفان و شاعران مشهور سده ی هشتم و اوایل سده نهم هجری است
که تصوّف ایرانی را وارد مرحله ی تازه ای ساخت و او از دیدگاه نفوذ معنوی در تاریخ عرفان و فرهنگ و
ادب ایرانی دارای منزلتی خاص می باشد .وی از جمله افرادی است که به پیروی از ابن عربی در
غزلیّاتش بر مسأله وحدت وجود تکیه کرده؛ غزلیاتی که سرشار از اصطالحات دینی ،عرفانی و فلسفی
است .اگزیستانسیالیسم « »existentialismیا «فلسفه وجودی» یکی از نگرش ها و مکاتب مهم
فلسفی در قرن های  91و 02میالدی است که گاهی از آن با عنوان «مکتب اصالت وجود انسان» یاد
می شود؛ زیرا محور اصلی کاوش های این فلسفه« ،وجود انسان» است و به مکتب اصالت وجود انسان
شهرت پیدا کرده است .اگزیستانسیالیست ها (وجود گرایان امروزی) معتقدند که وجود بر ماهیت مقدّم
است و انسان را که با ظهور سقراط نقش بارز دوران ابتدایی خود را از دست داده بود ،در کانون توجّهات
خود قرار داده اند و معتقد ند که او با اعمال خود ماهیتش را می سازد .هدف اصلی پژوهش که با روش
تحلیل محتوایی و تکیه بر ابیات مرتبط با موضوع انجام می شود ،این است که برخی نشانه های فلسفه
اگزیستانسیالیسم را ازجمله محوریت انسان ،تقدّم وجود بر ماهیت و بحث آزادی مطلق او در غزلیات
شاه نعمت اهلل بررسی نماید تا شاید از این رهگذر بتوان نقطه اتّصالی میان اندیشه های شاه نعمت اهلل و
برخی فالسفه اگزیستانسیالیست برقرار ساخت و به این نتیجه برسد که می توان شاه نعمت اهلل ولی را
هم از دیدگاهی مثل برخی متفکّران اگزیستانسیالیست محسوب کرد .از آنجا که بررسی نظریات جدید
از جمله فلسفه اگزیستانسیالیسم کمتر در تحلیل متون عرفانی مورد توجّه بوده ،این تحقیق می تواند
نوآوری در این زمینه محسوب گردد.
واژگان کلیدی  :شاه نعمت ا ...ولی ،غزل عارفانه ،فلسفه اگزیستانسیالیسم ،وجود و ماهیت.
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مقدمه :
فلسفه ی اگزیستانسیالیسم یکی از نگرش های اساسی مکتب های ادبی در قرن
های نوزدهم و بیستم میالدی است که بزرگانی چون نیچه ،ژان پل سارتر ،هایدگر و که
یرکگارد آن را مطرح ساخته اند و مهمترین اصل مشترک و هدف بنیادین بین آنها ،قرار
دادن انسان در کانون توجّه و تقدّم وجود بر ماهیت است .در این پژوهش چند غزل شاه
نعمت ا ...ولی کرمانی که از دیدگاهی می توان برخی مباحث فلسفه اگزیستانسیالیسم را
در آنها جستجو کرد ،انتخاب شده اندو سپس به لحاظ محتوایی مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته اند تا بتوان به عقاید شاعر مذکور در باب مسائل وجود و ماهیت پی برد و
سپس برخی اصول بنیادی فلسفة اگزیستانسیالیسم براساس آرای بزرگان این مکتب
فلسفی را در البه الی این غزلیات کاوش نمود تا بتوان رویکردهای فلسفی یکی از
شاعران و عارفان بزرگ قرن هشتم و نهم هجری را نسبت به مباحث کلیدی فلسفه
اگزیستانسیالیسم از جمله توجّه به انسان ،آزادی و اختیار مطلق او ،با معیارهای امروزی
و مدرن نشان داد و ارزیابی کرد.
-1-1پیشینه تحقیق
پژژژوهش هژژایی در زمینژژة شخصژژیّت ،افکژژار ،بیژژنش ،اندیشژژه و غزلیژژات شژژاه
نعمت اهلل و فلسژفه اگزیستانسیالیسژم انجژام شژده اسژت کژه از جملژه کتژاب هژا مژی
تژژوان بژژه « :سژژراپرده عشژژق» بژژه تژژألی محمّدرضژژا صژژرفی و محمّدصژژادی بصژژیری
اشاره کرد .ایژن مجموعژه مشژتمل بژر  49مقالژه دربژاره شژاه نعمژت اهلل ولژی ،عقایژد،
اندیشه ها و اشژعار اوسژت« ،سژهم شژاه نعمژت اهلل در تژرویب ادب شژیعی» بژه تژالی
محمّدصادی بصیری« ،ویژگژی هژای عقژل در دیژوان شژاه نعمژت اهلل ولژی» بژه تژألی
بهژژرام بهرامژژی« ،احژژواالت و فیژژایل و کمژژاالت شژژاه نعمژژت اهلل ولژژی» بژژه تژژألی
سژژعادت حقیقژژت« ،سژژبو و نژژوع ادبژژی آهژژار شژژاه نعمژژت اهلل ولژژی» بژژه تژژألی احمژژد
ذاکری« ،ولژی و انسژان کامژل از دیژد شژاه نعمژت اهلل ولژی و دیگژر عرفژا» بژه تژألی
زهرا ریاحی زمین« ،تژأهیرات ابژن عربژی بژر شژاه نعمژت اهلل ولژی» بژه تژألی فرشژته
نژژدری ابیانژژه و «میژژامین رایژژب در شژژعر شژژاه نعمژژت اهلل ولژژی» بژژه تژژألی زرّیژژن
واردی ،و از جملژژژژه مقژژژژاالت هژژژژم ی تژژژژوان بژژژژه :مقالژژژژه دربژژژژاره جنژژژژبش
اگزیستانسیالیسژژژتی در اشژژژعار متنبّژژژی و ناصرخسژژژرو بژژژا عنژژژوان «نقژژژد و بررسژژژی

مباني فلسفه اگزيستانسياليسم در غزليات شاه نعمت اهلل ولي

64

اندیشژژه خردگرایژژی و آزاد اندیشژژی در شژژعر متنبّژژی و ناصرخسژژرو قبادیژژانی» بژژه
تژژدلی عبدالحسژژین فژژرزاد در مجلژژه زبژژان و ادبیژژات ،شژژماره  42و در سژژال ،9884
« تحقیژژژژژژژق در احژژژژژژژوال وآهژژژژژژژار و افکژژژژژژژار شژژژژژژژاه نعمژژژژژژژت اهلل
ولژژی» بژژه تژژألی (فژژرزام« ، )9871 ،مجموعژژه مقژژاالت دربژژاره شژژاه نعمژژت اهلل ولژژی» بژژه
تألی (پازوکی « ،)9888،مقاله بررسی نمود.
اگزیستانسیالیسم در شعر خلیل حاوی» به کوشش حسین ناظری و کلثوم صدیقی
در سال ،9812مقاله «چوبو و اندیشه وجودی» به کوشش فرامرز خجسته و جعفر
فسائی در سال ،9814مقاله «اگزیستانسیالیسم و رباعیات خیّام» به کوشش امین
سرانجام و محتشم محمّدی در سال « ،9812اگزیستانسیالیسم و نقد ادبی» به کوشش
حسن پور آالشتی و امن خانی در سال « ،9889نگاهی اگزیستانسیالیستی به بخش
هایی از شاهنامه» به کوشش قوام در سال  « ،9887موقعیت های مرزی در فلسفه های
های اگزیستانس و نهب البالغه» به کوشش خردمند در سال  9810اشاره کرد ولی کاری
که به صورت ویژه بخواهد بینش شاه نعمت اهلل ولی را در غزلیات نسبت به مسأله اصالت
وجود انسان و مبحث آزادی و اختیار مطلق او در مقایسه با عقاید وجودگرایان امروزی
نشان دهد و توانسته باشد یو ارتباط ویژه بین افکار عارف بلندآوازه و وجودگرایان قرن
اخیر برقرار سازد ،انجام نشده است .بنابراین دلیل انجام پژوهش حاضر این بوده که
بتواند زوایای مبهم این مسأله را تا حدّی نشان دهد.
-1-2روش تحقیق
این تحقیق به صورت کتابخانه ای و توصیفی و با تحلیل کلی غزلیات شاه نعمت اهلل
ولی انجام می شود.
-2مبانی نظری تحقیق
-2-1اگزیستانسیالیسم و شاه نعمت اهلل ولی
ادبیات به اعتبار اختصاص داشتن به نوع انسان و اساساً به خاطر پیوند و
خویشاوندی با اندیشه ،به هیچ عنوان از فلسفه و تفکّرات فلسفی بی بهره نبوده است.
شاه نعمت اهلل ولی شاعر و عارف بلند آوازه ایرانی در سده هشتم و اوایل سده نهم
هجری با قریحه ی سرشار خود اشعاری سروده است که می توان او را در ردی شاعران
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و عارفان بزرگ در ادب فارسی محسوب کرد .در حالی که در دوره زندگی شاعر ،زبان
فارسی دوران انحطاط خود را سپری می کرده و امیران طرفدار شعر و ادب بسیاراندک
بوده اند و به دلیل حوادث ناگوار ازجمله حمله مغوالن ،روحیه ی مردم آمادگی پذیرش
تعالیم صوفیه را پیدا کرده بودند .شاه نعمت اهلل ولی در چنین وضعیتی به سرودن
غزلیات پربار و ارزشمندی که سرشار از اصطالحات عرفانی ،دینی و فلسفی است ،با
زبانی ساده و صمیمی پرداخته است .وی بر مسأله ی وحدت وجود تأکید فراوان داشته
و یکی از کلیدی ترین مباحث که در اشعار و به ویژه غزلیات وی جلوه خوبی دارد ،بحث
ارج نهادن به انسان به عنوان اشرف مخلوقات ،وجود گرایی و اعتقاد به وحدت وجود می
باشد که می تواند ناشی از نگرش دقیق و عارفانه شاه نعمت اهلل و پیروی از عقاید و افکار
ابن عربی باشد .با استناد به این دیدگاه  ،شاید بتوان ارتباط بین افکار شاه نعمت اهلل و
برخی فالسفه وجودگرا از جمله ژان پل سارتر را نشان داد و به این نتیجه رسید که شاه
نعمت اهلل ولی مسائلی را در ضمن اشعار عارفانه خود مطرح کرده که چندین سده بعد
روشنفکران جنبش اگزیستانسیایسم بدون توجّه به آرای وی ،آنها را در رأس مباحث
کلیدی جنبش خود گنجانده اند.
اگزیستانسیالیسم یا مکتب اصالت وجود ،یکی از مهمترین نگرش ها و جهان بینی
های فلسفی معاصر است که به طور رسمی در قرن بیستم نمایان شد .به نقل از ماتیوز،
« اگزیستانسیالیسم نوعی فلسفه است که به طور طبیعی در شکل ادبی بیان می شود؛
زیرا به امر انیمامی و خاص ،معنایی فلسفی می دهد» (ماتیوز .)82 :9878 ،می توان گفت
اگزیستانسیالیسم ادبیات را به سمت عوالم جدید و گاهی تراژیو سوی داده است« .
ظاهراً این واژه نخستین بار در سال  9142میالدی توسط فیلسوف فرانسوی گابریل
مارسل ابداع شد و پ س از آن ژان پل ساتر و هایدگر فلسفه ی خود را رسماً
اگزیستانسیالیسم نامیدند؛ چنانکه هر کس نام اگزیستانسیالیسم را شنیده باشد ،بی
گمان نام ژان پل سارتر و هایدگر را با آن در خواهد آمیخت؛ به ویژه ژان پل سارتر که
داستان ها و نمایشنامه هایش همواره یادآور چنین جنبشی می باشند .سارتر ،مسائل را
از بزرگانی چون هوسرل و هایدگر وام می گیرد ولی میمون هایش را با قریحة خود
می سازد»(بالکهام .)991 :9898،
در فرهنگ زبان فلسفی پل فولیکه و سن ژان ،دو جزء کلمه  Existenceبه
صورت زیر بررسی و معنی شده استEx « :یعنی خارج از  ،ناشی از و  Sistensیعنی
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قائم و ایستاده و در نتیجه کلمه اگزیستنس به وجود کسی اطالی می شود که قیام
ظهوری دارد» ( نوالی .)9874:98،
تعریفی که این مکتب فلسفی از انسان ارائه می دهد ،جذابیت خاصی دارد و به
گونه ای است که دست انسان را برای رهایی از هر قید اخالقی و غیراخالقی ،دینی و
غیر دینی و اجتماعی و غیر اجتماعی باز می گذارد و بنابراین طرفداران زیادی پیدا
کرده است .آنچه مسلّم شده مکتب اصالت وجود صرف ًا پدیده ای نوظهور نیست ،بلکه
یکی از مهمترین تفکّراتی است که در تاریخ فلسفه ظاهر شده است .امروزه قرن نوزدهم
را قرن آغازین این مکتب قلمداد کرده و کی یرکگارد را پدر اگزیستانسیالیسم می نامند.
در حال حاضر تعدادی از فیلسوفان از قبیل که یرکگارد ،هایدگر ،نیچه ،یاسپرس،
مارتین بویر ،گابریل مارسل ،ژان پل ساتر و آلبرکامو از صاحب نظران و طرفداران این
مکتب به شمار می روند .در فلسفههای پیش از اگزیستانسیالیسم همة موجودات اعم از
انسان ها و اشیاء طبیعی در طبقات مختلفی دسته بندی می شدند .هر طبقه دارای
ماهیت معیّنی بود که تمام افراد آن طبقه از آن ماهیت برخوردار بودند .برای نمونه ،انواع
مختل درخت دارای ماهیت «درخت بودن» هستند که باعث می شود همة آنها را
تحت عنوان درخت طبقه بندی کنیم .اگزیستانسیالیست ها این بحث را دربارة انسان
نمی پذیرند .هایدگر به عنوان یکی از پیشگامان این جنبش فلسفی اعتقاد دارد که وجود
بشری بر ذات او مقدّم است؛ یعنی وجود بشری همان ذات اوست .اگزیستانسیالیست ها
می گویند بشر همان است که خود می سازد و در این مکتب فلسفی ،انسان سرور خود،
سرنوشت و طبیعتش است و در این جهان سرور دیگری جز او نیست .به نظر آنها اگر
چه در اشیاء طبیعی ماهیت بر وجود مقدّم است ولی دربارة انسان می توان گفت انسان
ها دارای ماهیت کلّی و از پیش تعیین شده ای به نام ماهیت انسانیت نیستند که همگی
در آن مشترک باشند .به عقیده والتر کافمن ،فیلسوف و نویسنده حوزه
اگزیستانسیالیسم « ،اگزیستانسیالیسم فلسفه نیست بلکه برچسبی است بر طغیان های
بسیار متفاوت علیه فلسفه سنّتی که بسیاری از فیلسوفان اگزیستانسیالیست هم از
پذیرفتن این برچسب بر خود امتناع کردندو مطمئن ًا اگزیستانسیالیسم مکتبی فکری
نیست» ( .)1975 :11-12، kaufman
هرچند نام سقراط در صدر پیشروان فلسفه ی اگزیستانسیالیسم قرار داده می شود
ولی سورن که یرکگارد ،فیلسوف دین مدار دانمارکی به عنوان پدر اگزیستانسیالیسم
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محسوب شده است .تاریخ های اصلی ظهور اگزیستانسیالیسم را می توان به ترتیب زیر
تعیین کرد «:در  9822کی یرکگارد درگذشت؛ در سال  9191کارل یاسپرس با انتشار
کتاب «روانشناسی جهان بینی ها» مشهور شد؛ در سال  9107گابریل مارسل کتاب
ژورنال متافیزیکی را منتشر کرد و کتاب بنیادین هایدگر یعنی؛ هستی و زمان منتشر
شد؛ در سال 9180فلسفه ی یاسپرس و در سال  9144کتاب هستی و نیستی سارتر
انتشار یافتو اگزیستانسیالیسم در کشورهایی چون فرانسه و ایتالیا در چندین سال مهم
شد در حالی که در آلمان و در سال  9182به نیرومندترین مرحله گسترش خود رسیده
بود» (بوخنسکی.)902 :9871 ،
شعار اصلی اگزیستانسیالیست ها ،تقدّم وجود بر ماهیت در میان انسانهاست؛ به این معنا
که انسان بدون هیچ طرح پیشینی ،ابتدا به دنیا می آید و سپس بر اساس اختیار و اراده
ی آزادی خویش ،ماهیت و چگونگی خویش را می آفریند.
« انسان و وجود او محورهای اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم هستند؛ انسانی که در
انتخابش و همچنین در هر چیزی جز آزاد نبودنش آزاد است .باید گفت درباره انسان،
وجود مقدّم بر ماهیت است .وقتی می گوییم من هستم ،بحث وجود است امّا وقتی می
گوییم من انسان هستم ،بحث ماهیت است .به عبارت دیگر ،وقتی می پرسیم آیا هست
یا نیست از وجود بحث می کنیم امّا وقتی می پرسیم آن چیست ،از ماهیت بحث
می کنیم» (مو کواری.)41 :9877،
هایدگر مطلبی را بیان کرده که نظر دکارت درباره این جمله «من می اندیشم پس
هستم» را نقض می نماید .او می گوید «:من هستم پس می اندیشم» که با این بحث بن
مایه اساسی مکتب اگزیستانسیالیسم را به اهبات می رساند.
ژان پل در کتاب اگزیستانسیالیسم و اصالت بشر چنین گفته است «:از نظر آنها
وجود دائماً در حال صیرورت و شدن است .انسان تنها موجودی است که ماهتیش قابل
پیش بینی نیست .برای مثال دربارة اشیاء طبیعی وقتی یو نهال گردو بکاریم ،دقیق ًا
می دانیم که این نهال چند سال آینده چه میوه ای می دهد ولی برای انسان این مسأله
صادی نیست و نمی توان پیش بینی کرد او در آینده چگونه فردی خواهد شد .انسان
باید در مواجهه با شرایط و در ارتباط با دیگران ماهیت خود را بسازد و انسان خوب یا
بدی شود» (ژان پل سارتر  .)22 :9884،بحث ماهیت در اگزیستانسیالیسم معنای خاصی
دارد؛ یعنی انسان با اعمال خود ماهیت خود را می سازد .به نظر اگزیستانسیالیست ها
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وجود مقدّم بر ماهیت است و اوّل فرد هست و سپس به هستی خود شکل می دهد یا به
عبارت دیگر ،اوّل وجود هست و سپس ماهیت تحقّق می یابد.
« نخستین کوشش اگزیستانسیالیسم آن است که فرد بشری را مالو و صاحب
اختیار آنچه هست ،قرار دهد و مسؤلیت کامل وجود او را به خود او واگذار کند .آنها
معتقدند آزادی یکی از ویژگی های اصلی انسان است که این منجر به اختیار انسان در
انجام دادن یا ندادن کارها می شود و از طرفی هم این اختیار داشتن انسان را در برابر
دیگران متعهّد می کند که این مبحث یکی از مباحث کلیدی در آراء و نظریات ژان پل
سارتر است .جنبش اگزیستانسیالیسم با صراحت اعالم می کند که بشریّت یعنی دلهره.
درست است که بسیاری از مردم دلهره ندارند امّا به نظر اگزیستانسیالیست ها آنها
سرپوشی بر دلهرة خود می گذارند یا از آن می گریزند» (همان.)84 :
اگزیستانسیالیست ها از جمله که یرکگارد می خواهند این مطلب را با آرای خود بیان
کنند که باید به انسانی که در سرشت خود از جانب خدا به واسطه برخورداری از عقل و
اندیشه آزادی دارد  ،حق انتخاب داد تا بتواند بهترین سرنوشت را برای خویش رقم بزند.
« فلسفه اگزیستانسیالیسم را نمی توان فلسفه ای انزواطلب دانست؛ زیرا آدمی را با
مقیاس عمل می سنجد .این نگرش توصیفی بد بینانه از بشر ارائه نمی کند .از جهتی
می توان گفت فلسفه ای خوشبین تر از آن نمی توان یافت؛ زیرا عقیده دارد که
سرنوشت بشر در دست خود اوست و آنچه به بشر امکان زندگی می دهد ،فقط عمل
است» (همان .)22:
منظور این است که انسان با منش آزادی طلبانه خویش می تواند بهترین راهکار
ممکن برای ادامه زندگی خویش را رقم زده و با عمل خود ماهیتی را که به آن عالقه
مند است ،بسازد.
« یکی از بزرگان این مکتب فلسفی به نام هایدگر به تمایز گذاشتن میان چیستی و
کیستی معتقد است و می گوید :می توان از چیستی (ماهیت) مجسمّه پرسید و سؤال
کرد که مجسمّه چیست؟ زیرا مجسمّه دارای ماهیتی مشخّص و از پیش تعیین شده
است ولی دربارة انسان نمی توان گفت که چیست بلکه فقط می توان درباره ی کیستی
او بحث کرد»( بالکهام .)948 :9898،
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وقتی ما می گوییم  :ما انسان هستیم در اینجا برای خود ماهیت انسان بودن را
متصوّر شده ایم تا ازین رهگذر بتوانیم در انتخاب بهترین راه برای زندگی آینده خویش
سهیم باشیم.
« در فلسفه ی اگزیستانیسالیسم انسان می خواهد خود را از «بودن» نجات داده و
به طرف « شدن» برود؛ یعنی از وجود حیوری به وجود حصولی می رسد ،همان که در
عرفان دوباره زاده و زادة هانی می گویند»(سارتر  .)01 :9884،وقتی انسان خود را به این
مرتبه واال برساند ،دیگر هیچ چیز از تعلّقات دنیوی نمی تواند مانع او در رسیدن به
هدفش که همان کمال و وصال الهی است ،بگردد .
« محور اصلی مکتب اگزیستانسیالیسم ،انسان می باشد چنانکه یکی از بزرگترین
نظریه پردازان این مکتب یعنی ژان پل سارتر آن را نوعی اومانیسم ( انسان وخردگرایی )
دانسته است» ( احمدی .)07:9889،
اومانیسم یو جنبش فلسفی در دوره رنسانس بوده که اساس کار را بر محور انسان
گرایی و خرد گرایی می داند و در آن دوره توانست بشر را از عقاید پوچ بی حاصل ناشی
از نگرش قرون وسطایی نجات دهد.
«اگزیستانیسالیسم (هستی گرایی یا وجودگرایی) به عبارت دیگر ،جریانی فلسفی و ادبی
است که پایه آن بر آزادی فردی ،مسئولیت و نسبیت گرایی است .این مکتب از تفکّرات
که یرکگارد نشأت می گیرد .سخنان وی گاهی شبیه عرفای معروف ما مثل بایزید
بسطامی ،جنید بغدادی و دیگران است؛ چنانکه  Decisive Momentیا لحظة قاطع
یادآور وقت عرفاست :الوقتُ سی ٌ قاطعٌ» ( مو کواری .)990 :9898،
مباحث باال می تواند به این امر عرفانی اشاره کند که ابن الوقت همواره گرفتارست
ولی کسی که به مرتبه ابوالوقت برسد ،می تواند بر همه احوال زندگی خویش تسلّط
یافته و اینگونه به آزادی موردنظر اگزیستانسیالیست ها دست یابد.
اگزیستانسیالیسم را می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
 -9اگزیستانسیالیسم دینی که براساس اعتقاد به وجود خداوند بنا شده و از جمله
نمایندگان آن می توان به که یرکگارد و مارتین پوپر اشاره کرد -0 .اگزیستانسیالیسم
الحادی که به وجود خداوند اعتقاد ندارد و معروفترین نماینده آن ،ژان پل سارتر است.
 -8اگزیستانسیالیسم غیر دینی که هدف آن ،توجیه دنیا و هستی بدون دین است و
نماینده مشهور آن مارتین هایدگر است« .اگزیستانسیالیسم از دیدگاه ژان پل سارتر

مباني فلسفه اگزيستانسياليسم در غزليات شاه نعمت اهلل ولي

49

مرکّب از دو بخش الحادی و الهی است که کارل یاسپرس و که یرکگارد از الهیون و
هایدگر و ژان پل سارتر از نوع الحادی هستند» (سارتر.)87-88 :9884،
از آنجا که فالسفه ی اگزیستانسیالیست توجّه خاصّی به ادبیات و از جمله شعر
داشته اند؛ به طوری که شعر برای آنان ،شعر وجود است و شعر و زبان شعری به منزله
ی محملی بوده وجود و هستی موجوذات در آن در کانون توجّه قرار می گیرد و توجّه
به هست محض دغدغه فکری اصلی اگزیستانسیالیست ها بوده ،پس در این پژوهش
عمده کوشش بر این است که بتوان با توجّه به خصوصیات میامین غزلیات عرفانی شاه
نعمت اهلل ولی ارت باطی بین اندیشه های این شاعر و عارف بزرگ با برخی از فالسفه
جنبش اگزیستانسیالیسم ایجاد کرد و از این رهگذر به نتایجی دست یافت.
به نقل آهار مهمی که درباره جنبش اگزیستانسیالیسم و نقد آرای فیلسوفان این
مکتب نوشته شده اند ،مهمترین اصول و مبانی مکتب اگزیستانیسالیسم عبارتند از:
 -9انسان به عنوان محور اصلی این مکتب و تقدّم وجود بر ماهیت  -0فردیّت انسان
-8مسؤولیت انسانی  -4گزاف (بیهوده) بودن جهان -2دلهره و اضطراب -9آزادی
 -7وانهادگی :منظور از این اصطالح آن است که انسان به درون جهانی بی آغاز و پایان و
جهانی پوچ و بیهوده پرتاب شده اند و در این بین مسئولیت تمام اعمال و رفتار خود را
بر عهده دارند -8 .اوضاع و احوال مرزی :منظور آن است که این ها حالت هایی
استثنایی هستند که در زنگی بشر اتّفای می افتند و جوهر اصلی آدمی را پیدار می
سازند -1 .وحدت وجود؛ یعنی فقط یو وجود حقیقی در جهان وجود دارد و هر چه غیر
اوست ،جلوه ای از آن وجود هستند که این مورد کمتر مورد توجّه وجودگرایان امروزی
بوده و شاید بتوان آرای هایدگر را برای بررسی این جنبه از غزلیات 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
پیش از بسط مطلب باید به این نکته اشاره کرد که رویکرد اگزیستانسیالیستی
( رویکرد وجودگرایی) ،در تفسیر اندیشه شاعران کالسیو کم کم به رویکردی جدّی تبدیل
شده است که معموالً در تفسیر اندیشه شاعران کالسیو رویکردهایی از قبیل :رویکرد
اخالقی ،رویکرد عرفانی ،رویکرد فلسفی با محوریت فلسفه هستی شناختی (متافیزیو)،
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رویکرد ادبی و گاهی رویکرد جامعه شناختی و روان شناختی غلبه دارد و در این بخش
غزلیات شاه نعمت اهلل ولی بر اساس فلسفه ی وجود گرایی و منطبق با رویکرد عرفانی و
نسبت ًا فلسفی (متافیزیکی) مورد تحلیل قرار می گیرند تا از این رهگذر بتوان برخی
مباحث اصلی فلسفة اگزیستانسیالیسم را در البه الی برخی غزلیات شاه نعمت اهلل ولی
جستجو کرد و جنبه های تشابه نگرش شاعر مذکور به مباحث اگزیستانسیالیستی را با
فیلسوفان وجودگرا ارزیابی نمود.
-2-2-1انسان و تقدّم وجود بر ماهیت:
همانطور که در مباحث پیشین اشاره گردید ،انسان محور اساسی و اصلی جنبش
وجودگرایی است که باید به استعدادهای او احترام گذاشت و به عبارت دیگر نزد
اگزیستانسیالیست ها  ،موجودی آگاه به شمار می رود که منشأ این آگاهی را می توان
در اندیشه و قدرت تفکّر او جستجو کرد .آنها معتقدند که وجود انسان بر ماهیتش غلبه
دارد و انسان پس از اینکه پا به عرصه ی هستی گذاشت ،با اعمال خود می تواند ماهیت
خوب یا بد برای خود فراهم سازد .شاعر اگزیستانسیالیستی ،انسانی را محور تفکّر خود
قرار می دهد که همواره متحرّک و پویا باشد و در حال تالش برای تغییر یافتن و اعتال؛
نه اینکه حالت رخوت و ایستایی را در خود تقویت کند .شاه نعمت اهلل ولی معموالً در
اشعارش برای انسان و تقدّم وجود او بر ماهیتش ارزش فراوانی قائل است.
مهمترین شاهد مثال های این مبحث در غزلیات شاه نعمت اهلل ولی به قرار زیر هستند.
من به غیر او نکردم التفات

حیرت او نیو می داند مرا
(شاه نعمت اهلل)2:9881،

در این بیت واژه ی من می تواند دلیلی بر اهبات مساله تقدّم وجود بر ماهیت باشد
و بیانگر این نکته که انسان با قدرت اندیشه خود می تواند بهترین شرایط را برای
خویشتن رقم بزند .
در دل ما جز او نمی گنجد

روز وشب با خداست این دل ما
(همان )99:

شاعر در این بیت با کاربرد واژه «ما» توانسته وجود را بر ماهیت برتری دهد.
هر که آمد سوی ما با ما نشست
هر که با مژا نشست در دریژژا

غرقه شد در بحر بی پایان ما
(همان )97:
نژزد ما آبروی ما از ما است
(همان )28:
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مژن امیژن و امانت سلطژژان
ما از این خلوت میخانه به جایی نرویم
ما سلطنت جاوید از دولت او داریم
ما به او موجود و او پیدا به ما
ما چو درّ یتیم یافته ایم
در بحر محیط عشق غرقیم
مجلس عشق است و ما مست و خراب
دل به دریا ده که تا دریا شوی
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هست محفوظ و در امان من است
همان )989:
از چنین جنّت جاوید چرا باید رفت
(همان )081:
از هستی پاینده هستیم مبارک باد
(همان )894:
خود نباشد هر که او بی او بود
(همان )498:
صدف بی گهر چه کار آید
(همان )429:
جز ما خبرش ز حال ما نیست
(همان )220:
صحبت رندان ما اینجا بود
(همان )282:
نزد ما بنشین که همچون ما شوی
(همان )284:

چنانکه مشاهده می گردد در بیشتر ابیات فوی می توان به چند رویکرد و مبحث
اگزیستانسیالیستی اشاره داشت که مقوله نخست« ،امر متعالی» بوده که بنابر دیدگاه
صاحب نظران خدای ادیان ابراهیمی ،خداباوری طبیعی ،خدای وحدت وجودی را شامل
می شود که هر سه مقوله را می توان در ابیات مذکور به نوعی مشاهده کرد که این خدا
از دیدگاه شاه نعمت اهلل ولی ،خدایی است بر فراز هستی ،متشخّص و اوصافی چون علم
مطلق ،قدرت مطلق و خیرخواهی را داراست که وجودی منحصر به فرد و یگانه دارد و
محدود به زمان و مکان خاصی نمی باشد که نمونه های آن در ابیات  2 ،0 ،9و  8قابل
استناد است .مقوله دوم مندرج در ابیات فوی می تواند یکی از مقوالت مهم
اگزیستانسیالیستی یعنی؛ «فلسفه مرگ و زندگی» باشد که هر انسان متفکّری در طول
زندگی خویش برای یافتن پاسخ آن ،جستجو و تالش زیادی انجام می دهد که مهمترین
نمونه های آن را می توان در ابیات شماره  ،7 ،9 ،8و  8یافت .مقوله سوم را می توان در
«عشق» که یکی از مهمترین احوال اگزیستانسیالیستی آدمی است ،جستجو کرد که
می توان گفت از دیدگاه آنان ،عشق ناشی از اعتقاد به مقوله ی ایمان و عدم اعتقاد آنان
به عقل بوده؛ چنانکه که یرکگارد هم ایمان را منطبق با عشق دانسته و از دیدگاه او عقل
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باعث تبهای ایمان آدمی می گشته است .نمونه های این مقوله را می توان در بیشتر
ابیات این بخش مالحظه کرد.
 -2-2-1-1زاده ثانی
یکی از مهمترین مواردی که می توان آن را زیر مجموعه تقدّم وجود بر ماهیت
دانست ،همان مبحث رسیدن از مرتبه وجود حیوری به مرتبه وجود حصولی است که
وجودگرایان به ویژه عارفان از آن به عنوان تولّد هانی یاد می کنند.
در جهان بیخودی من نعمت اهلل یافتم
من چو منصورم روم بر دار عشق
از بال چون کار ما باال گرفت
کشته ی عشقم و در این دوران

گفت فانی شو که یابی سید ملو بقا
(همان ) 2:
بر سر دار فنا دار بقاست
(همان )14:
ال به الّا کش که تا باال شوی
(همان )282:
چون من و او شهید و غازی نیست
(همان )427:

در ابیات فوی می توان به مقوله های «امرمتعالی»« ،عشق» و «فلسفه مرگ و
زندگی» پی برد که شاه نعمت اهلل ولی چندین قرن پیش از فالسفه اگزیستانسیالیست
آنها را در البه الی اشعارش گنجانده و در قرن اخیر فیلسوفانی چون هایدگر ،که
یرکگارد و سارتر آنها را مطرح نموده اند و ازین رهگذر شاید بتوان پل ارتباطی میان
اندیشه های شاه نعمت اهلل و مبانی نظری جنبش اگزیستانسیالیستی برقرار کرد.
 -2-2-1-2خودباوری
در این جایگاه انسان از دیدگاه اگزیستانسیالیست ها به جایگاهی می رسد که
خودش می تواند خوب و بد را از یکدیگر تشخیص دهد و به قول عرفایی چون شاه
نعمت اهلل از وجود مرشد بی نیاز شده و خودش می تواند خوب و بد را از هم تشخیص
دهد.
دیگران فردوس می خواهند و ما دیدار او
گر درد دلی داری از خود بطلب درمان

همت عالی ما را جست و جوی دیگر است
(همان )92:
زیرا که چنین دردی با خویش دوا دارد
(همان )298:
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عارفان با اسم اعظم سرخوشند
(همان )827:
بنشین یو زمان به عشقش خوش
( همان ) 291 :

در این شاهد مثال ها از مبانی فلسفه وجودگرایی شاید بتوان به مسأله عشق و
آزادی و اختیار انسان در انجام اعمال و رفتارهای خود اشاره کرد که این گونه بتواند
مسیر کمال را بپیماید و به قول شاه نعمت اهلل همّت عالی خود را در راه رسیدن به
مدارج باال به کار بندد تا به وصال برسد .به تعبیر دیگر ،از دیدگاه شاه نعمت اهلل ولی،
انسان بودن و اینکه انسان بتواند با اعمال خویش ماهیت آینده خود را بسازد و قدرت
خودباوری را برای بزرگ ساختن خود در وجودش تقویت نماید ،باالترین موهبتی است
که از جانب خدا به وی بخشیده شده است و ازین رهگذر می توان پیوندی میان آراء
شاه نعمت اهلل ولی و اگزیستانسیالیست ها برقرار کرد.
-2-2-2آزادی و اختیار مطلق انسان در کارها
اگزیستانسیالیست ها معتقدند انسان باید در کارهایش آزادی مطلق داشته و اسیر
جبر نباشد که از جنبه ای می توان آن را با عقاید معتزله که قائل به آزادی هستند و
جبر مورد پذیرش اشاعره را قبول ندارند ،سازگار دانست.
همانطور که در مبحث قبل اشاره شد ،انسانی که در کانون توجّه شاعران این
جنبش قرار داشت ،انسانی بود که حالت تحرّک داشت نه حالت ایستایی و سکون؛ این
امر وقتی محقّق می شود که انسان آزادی و اختیار داشته باشد تا بتواند مسیر تکامل
وجودی خویش را به سرعت پیموده و به مقصود نهایی خویش دست یابد .یکی از
بزرگترین نمایندگان جنبش اگزیستانسیالیسم ،ژان پل سارتر بود که آزادی را محور
اصلی اندیشه خود قرار داده بود و در این زمینه پیروانی داشت.
به نقل از ژان پل سارتر« ،اگزیستانسیالیست ها می گویند ما آزادی را برای
آزادی می خواهیم و این خواستن در هر مورد خاصی تحقّق می پذیرد .آنها می گویند
ما ضمن اینکه خواهان آزادی هستیم ،در می یابیم که این آزادی کامالً وابسته به آزادی
دیگران است و نیز آزادی دیگران وابسته به آزادی ماست»( سارتر.)72 :9884 ،
شاه نعمت اهلل ولی یکی از عارفانی بوده که به آزادی و اختیار انسان در انجام
کارهای مورد نظر خویش بسیار اهمیت می داده تا آنجا که حتّی آن را در کنار وجود و
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اراده جزوی از صفات واالی انسانی معرفی نموده است .منشأ اصلی این طرز نگرش به
مقوله «آزادی» را می توان در بُعد خداشناسی شاعر مذکور و ناظر دانستن خدا بر احوال
آدمی در همه حال جستجو کرد .به عقیده شاه نعمت اهلل ،انسان با داشتن عقل و تفکّر
می تواند آن طوری که خودش می خواهد ،باشد و هیچ چیز نمی تواند مانع او در این
راه گردد .مقوله «اّزادی» که در برخی غزلیات شاه نعمت اهلل ولی مطرح گردیده ،می
تواند سبب سعادت انسان در هر دو جهان گردد.
مهمترین نمونه های مقوله «آزادی و اختیار انسان در کارها» که یکی از اصلی ترین
مبانی جنبش اگزیستانسیالیستی بوده و در غزلیات شاه نعمت اهلل هم جلوه خوبی
داشته ،به قرار ذیل می باشند :
جمله درها به تو بگشوده اند

تو ز هر بابی که می خواهی در آ
(شاه نعمت اهلل)4:9881،

در این بیت شاعر چنین می پندارد که انسان در انتخاب مراحل زندگی خویش
اختیار کامل دارد و می تواند هر کاری را که دلش می خواهد ،انجام دهد که این امر می
تواند تا حدّ زیادی ارتباطی محسوس بین اندیشه او و صاحب نظران اگزیستانسیالیسم
ایجاد نماید.
از وجود و از عدم آسوده ایم
دل ندارد به جز از خدمت دلدار مراد
زاهدان را زهد بخشیدند و ما را عاشقی

باز رسته از فنا و از بقا
(همان )02:
کار جان در دو جهان بندگی جانان است
(همان )912:
هرکسی را داده اند چیزی که او خود خواسته است
(همان )048:

چنانکه در نمونه های فوی مشاهده می شود ،اصل «آزادی» که به عنوان
مهمترین مبنای فلسفه اگزیستانسیالیسم عقیده ،نگرش و شیوه زندگی فالسفه وجودگرا
ال نمایان است .همچنانکه به اعتقاد اگزیستانسیالیست ها
را تحت تأهیر قرار داده ،کام ً
اولین اصلی که اعتقاد به عالم انسانیت را تحکیم می بخشد ،اصل آزادی و انتخاب بوده و
از دیدگاه آنان آزادی مسأله ای نیست که بتوان از دیدگاه عقالنی آن را به اهبات رسانید
بلکه پدیده ای است که باید آن را آزمود و با آن زندگی کرد تا مفهوم خود را پیدا کند،
شاه نعمت اهلل نیز همین مطالب را با قریحه واالی خود در البه الی این ابیات گنجانده و
بر آزادی و اختیار انسان در تعیین شیوه زندگی خویش و هدف موردنظر تأکید دارد.
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-2-2-3دلهره و اضطراب ( بالجویی عارفانه ) :
اگزیستانسیالی ست ها به ویژه ژان پل سارتر و که یرکگارد معتقدند که انسان همواره در
این وضعیت به سر می برد .متفکّران جنبش اگزیستانسیالیسم می گویند هر بشری در
ساختن شخصیت وماهیت خویش آزاد است و هر شخصی باید بتواند به تنهایی بارِ
انسان بودن خویش را در جهانی پوچ و گزاف که خودش هیچ نقشی در آن نداشته ،به
دوش بکشد و از این رهگذر بشر دچار نوعی دلهره و اضطراب می گردد .البته سخن آنها
بر دلهره ای نیست که به ترک گوشه گیری و اجتناب از عمل منجر شود؛ بلکه منظور
دلهره ای ساده است که کسانی مثل فرماندهان نظامی که مسئولیتی داشته اند ،آن را
می شناسند .در اشعار شاه نعمت اهلل شاید بتوان عنوان «بالجویی» را معادل با این
مقوله اگزیستانسیالیستی دانست که این اضطراب و ترس درونی می تواند منجر به
سعادت انسان گردد و انسان با تحمّل این سختی ها به مقصود خویش دست یابد؛ که
نمونه های آن در اشعار شاه نعمت اهلل وجود دارند و در اینجا نقل می شوند.
نزد ما زاری به از آزار ،بی زاری مباش

تا نگیرد بر سر بازار ،آزاری ترا
(شاه نعمت اهلل)2:9881،

در این بیت شاعر به این مورد تکیه دارد که در راه وصال به معشوی ،بالجویی که
می تواند معادل با مقوله دلهره مورد نظر اگزیستانسیالیست ها باشد ،یکی از بهترین راه
ها برای عاشق در راه وصال بوده و از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
دردمندیم و درد درمان است
درد باید درد باید درد درد
درد دل درمان جان عاشق است
مبتژژالی بال اگژژر نالژژد
در دامن درد آویز گر طالب درمانی
دردمندانیم و می نوشیم درد درد دل
با چنین درد دلی میل دوا نتوان کرد

خوشتر از درد دل کجاست دوا
( همان )7 :
درد دل می کش که درد دل دواست
(همان )70:
عشق دلبر جان جان عاشق است
(همان )907:
راحت من بالی جانان است
( همان ) 917 :
زیرا کاین دل مسکین این درد نجات اوست
(همان )084:
غیر این شربت دگر ما را دوائی هست نیست
( همان ) 808 :
حاصل عمر عزیز است و رها نتوان کرد
(همان )829:

28

دو فصلنامه اديان و عرفان تطبيقي ،شماره دوم  ،بهار و تابستان9317

مبتالئیژژم و بال را طژژالبیژم
دلم ز دست بیفتاد و در سر زلفش
ساغر دُردی درد دل بنوش
مجلس عشق است و ما مست و خراب

چون بالئی خوش از آن باال بود
( همان ) 488 :
اسیر گشت چه چاره کنم چنین افتاد
(همان )227:
تا دمی همدرد بودردا شوی
(همان )204:
صحبت رندان ما اینجا بود
( همان ) 282 :

چنانکه از ابیات فوی استنباط می گردد بالجویی که یکی از ویژه ترین خصلت
های شاعران عارف مسلو و عرفا در جهت بیان رهنمودهای خویش به مخاطبان و به
ویژه مریدان بوده ،جلوه خاصی دارد و از بُعدی می توان آن را با مقوله «دلهره و
اضطراب» جنبش اگزیستانسیالیسم مقایسه کرد و از این دیدگاه نوعی ارتباط بین
اندیشه های شاعر مذکور با فیلسوفان اگزیستانسیالیستی برقرار ساخت .از طرف دیگر،
می توان گفت بالجویی و دلهره عارفانه مندرج در البه الی غزلیات شاه نعمت اهلل ولی
جلوه نسبت ًا مثبتی دارد ولی دلهره و اضطراب فالسفه وجودگرا جلوه ای منفی در پی
دارد که ناشی از نگرش پوچ گرایی و گزافه بینی به جهان است و برخی فالسفه مثل
«که یرکگارد این دلهره و اضطراب را ناشی از گناه دمی دانسته و معتقد است که انسان
به واسطه ی همین گناه دچار نوعی پراکندگی و جدایی از هستی شده است»
(که یرکگارد.)992 :9877 ،
د ر برخی ابیات می توان به یکی دیگر از مبانی جنبش اگزیستانسیالیستی ؛یعنی
«دغدغه وجودی» هم اشاره کرد که از جمله آنها می توان به ابیات شماره  9و  8اشاره
ای داشت.
-2-2-4وحدت وجود یا فردیت انسان(یکی از مبانی جنبش
اگزیستانسیالیستی)
در نگاه اوّل شاید نتوان این ویژگی منحصر به فرد به کاررفته در اشعار شاه نعمت
اهلل را با عقاید اگزیستانسیالیست ها منطبق و سازگار دانست ولی باید گفت در این مورد
عارفان و برخی از چهره های مشهور اگزیستانسیالیست از قبیل هایدگر معتقدند تنها
وجود حقیقی ذات حق تعالی می باشد و تمام موجودات عالم جلوه ای از نور و جودی او
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هستند .البته باید به این نکته اذعان داشت که یکی از مبانی اصلی جنبش
اگزیستانسیالیسم ،بحث «فردیت انسان و اصالت فرد انسانی» بوده که از جهاتی شاید
بتوان آن را با مقوله «وحدت وجود» مرتبط دانست .منظور از اصالت فردی انسان ،این
بوده که وی به عنوان وجودی منفرد و مستقل توسط همه مکتب ها و نهادهایی که با او
به عنوان یو سوژه برخورد می کنند ،تهدید می شود« .نظریه وحدت وجود بیانگر آن
است که وجود عین وحدت است ولی این وحدت از نوع وحدت عددی و جنسی نیست
بلکه وحدت و اتّحاد موجودات به اعتبار وجود واحد مطلق است که حقیقت و باطن همه
چیز می باشد .همان حقیقت واحد است که با مراتب و درجات متفاوت در جهان هستی
ظاهر شده است»( شبستری .)87:9880،
شاه نعمت اهلل توانسته این مبحث را به صور گوناگون تشریح کند و وحدت وجود را
در اشعارش به اهبات برساند و می توان همین مبحث را هم در اشعار وی به شاخه های
فرعی از جمله :وحدت شهود ،تجلّی ،فنا و بقا تقسیم کرد ولی از آنجا که این تقسیم
بندی نمی تواند ارتباط چندانی با موضوع مورد بحث این پژوهش داشته باشد و بیشتر
در حوزه مسائل عرفانی کاربرد دارد ،از پرداختن به آن صرفنظر می گردد .بهترین نمونه
های این مبحث را که شاید بتوان آنها با عقاید برخی اگزیستانسیالیست ها از جمله
هایدگر مرتبط دانست ،می توان در کتاب های مهم عرفانی در عرصه زبان و ادب فارسی
از جمله در «گلشن راز» شیخ محمود شبستری که به طور مفصّل به این بحث پرداخته
و مسأله «وحدت وجود» یکی از مهمترین بنیادهای افکار او در این اهرش می باشد و
همچنین در کتاب های «لمعات» فخرالدین عراقی  ،شرح استاد فروزانفر بر مثنوی ،
شرحی بر دیوان حافظ با عنوان «تماشاگه راز» و «تائیه» سی فرغانی مشاهده کرد که
ذکر آنها در این مختصر نمی گنجد و مجالی دیگر می طلبد.
مهمترین نمونه های مسأله «وحدت وجود» در البه الی برخی غزلیات شاه نعمت
اهلل ولی در اینجا نقل می گردند.
عاشق و معشوی وعشق هرسه بر ما یکی است

در دو جهان هست ونیست جز یو دیگر مرا
(همان )4:

در بیت فوی واژه یکی می تواند دلیلی بر اهبات نظر شاه نعمت اهلل در باب وحدت
وجود باشد .این بیت همچنین می تواند به مسأله بنیادی وحدت در عین کثرت هم
اشاره داشته باشد که با آن می توان به خوبی وحدت وجود را مورد ارزیابی قرار داد.
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ما و او با هم یگانه گشته ایم

بی دویی ما و تو اوییم ما
(همان )94:

در بیت فوی می توان نوعی مسئولیت انسانی مورد اعتقاد اگزیستانسیالیست ها را هم
مشاهده کرد که هر انسانی می تواند به تنهایی ماهیت خویش را بسازد و این گونه
سرنوشت خود را رقم بزند.
نور روی او است در عالم عیان
جز یکی در هر دو عالم هست نیست

بنگر این آیینژژه نور خدا
(همان )04:
ور تو گوئی هست می بینی به خواب
(همان )88:

ال مشهود است.
در دو بیت فوی مسأله وحدت وجود کام ً
هرچه می بینی همه نور خداست
آئینه ذات عین ذات است
هر آینه که بینی تمثال او نماید
بنده ایم و عابد و معبود اوست
این و آن نقش خیالی بیش نیست
از دوئی بگذر و یکی می گو
در هزار آینه یکی بنمود
وحدت و توحید و موحد یکی است

تا نپنداری که او از ما جداست
(همان )89:
ذات است که مجمع صفات است
( همان ) 947 :
آئینه این چنین بود تمثال آن چنان است
(همان )087:
بلکه معدومیم ما موجود اوست
(همان )892:
آنکه هست و باشد و هم بود اوست
(همان )892:
حاصل دو جهان یکیست یکی است
(همان )888:
یو مسمّا هزار اسما گشت
(همان )898:
در نظر عارف ذات احد
(همان )882:

این بیت مظهر کامل مسأله وحدت در عین کثرت است که از مباحث کلیدی وحدت
وجود به شمار می رود.
مرد عاشق همه یکی بیند

آن یکی در هزار می شمرد
(همان )814:
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در این بیت مسأله وحدت در عین کثرت مطرح گردیده که می تواند به وحدت وجودی
مورد نظر فالسفه وجودگرا هم نزدیو باشد و اینکه او توانسته خود را وارد ساحت وجود
لنفسه کند؛ یعنی از شیء بودن رها شده و به مرتبه تفرّد برسد.
حسن یکی و در نظر آینه بی شمار هست

روح یکی و تن هزار  ،باده یکی و جام صد
(همان )421:

در این بیت مبحث «وحدت در عین کثرت» به وضوح دیده می شود.
معشوی و عشق و عاشق باشد یکی و سه نام
ساجد و مسجود نزد ما یکی است

گر اندکند و بسیار مجموع یو وجودند
(همان )408:
سجده می کن تا ببینی در سجود
(همان )470:

آنچه از ابیات فوی استنباط می شود ،آن است که بن مایه عقاید و تفکّرات
وجودی که امروزه برخی اگزیست انسیالیست ها مانند هایدگر آن را به عنوان یکی از
مسائل کلیدی جنبش فلسفی خود مطرح می کنند ،چندین قرن پیش در اشعار شاه
نعمت اهلل ولی به عنوان یو نظریه پرداز عرفانی کاربرد داشته و او برای تحلیل مسأله
وحدت وجود ،به مسائل پرکاربرد عرفانی دیگری از جمله« :شهود»« ،وحدت در عین
کثرت» و «کثرت در عین وحدت» هم توجّه داشته است و از این منظر می توان نوعی
ارتباط بین طرز تفکّر شاعر و عارف بلندآوازه ای چون شاه نعمت اهلل و برخی
فیسلسوفان وجودگرای سده اخیر برقرار کرد؛ هرچند این ارتباط بسیار محدود و فقط به
خاطر وجود برخی نشانه های ظاهری و سطحی باشد.
در ابیات باال می توان برخی دیگر از مبانی فلسفه اگزیستانسیالیسم از جمله
«عشق»« ،امر متعالی» ؛یعنی همان خدای یگانه و عالم و قادر مطلق بودن او را هم
مشاهده کرد.
نتیجه:
-9شاه نعمت اهلل ولی کرمانی مباحثی را در غزلیاتش مطرح نموده که می توان
ارتباطی بین برخی از آنها با اندیشه های اگزیستانسیالیست ها برقرار کرد .مباحثی
چون :تقدّم وجود بر ماهیت با بسامد باالی خود تا حدّی توانسته ارتباطی نامحسوس
میان افکار این شاعر عارف مسلو قرن هشتم هجری با اندیشمندان و فالسفه بزرگ
قرن بیستم میالدی به ویژه ه ایدگر ،ایجاد نماید و تعامل فکری آنها را مورد واکاوی قرار
دهد.
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 -0در این پژوهش جلوه های جنبش فلسفی اگزیستانسیالیسم در غزلیات شاه
نعمت ا ..ولی کرمانی مورد بررسی قرار گرفته و نشان می دهد که وی توانسته مباحث
کلیدی عرفان از جمله :تقدّم وجود بر ماهیت و آزادی مطلق انسان را در اشعارش بیان
نموده که امروزه به شکلی ناخواسته می تواند تعاملی با طرز نگرش و شیوه تفکّر
فیلسوفان جنبش اگزیستانسیالیسم داشته باشد
 -8منشأ مکتب یا فلسفة اگزیستانسیالیسم را که یکی از مهمترین مکاتب امروزی
است ،بیشتر در اشعار شاعران نو گرا و امروزی باید جستجو کرد ولی اگر بخواهیم این
رویکرد را در اندیشه شاعران کالسیو از جمله شاه نعمت اهلل ولی جستجو کنیم ،باید
بیشتر رویکرد اخالقی و عرفانی این گونه شاعران را در تحلیل مبانی اگزیستانسیالیستی
مد نظر قرار داد تا بتوان نوعی هم پوشانی میان تفکّرات آنان برقرار ساخت.
 -4واژة وجود در فلسفة اسالمی بحث دراز دامنی و گسترده ای را در پی دارد و با
وجود اینکه معتقدست مردم عادی ابتدا متوجّه ماهیت می شوند ولی سرانجام اصالت را
به وجود می دهند .چنانکه این امر در غزلیات شاه نعمت ا ...ولی هم آشکار است.
 -2شاه نعمت اهلل ولی کرمانی در زمان خود مسائل کلیدی عرفان مثل :آزادی و
اختیار ،وحدت وجود و  ...را در غزلیاتش منعکس کرده و در بحث خداشناسی معتقد به
خدای حالّ است؛ یعنی خدایی در تمام موجودات است و آن چنان در این زمینه دقّت
نظر و ظرافت به خرج داده که امروزه می توان نوعی ارتباط در نگرش شاعر مذکور با
روشنفکران اگزیستانسیالیستی مثل :هایدگر و کی یرکگارد برقرار کرد و برخی میامین
غزلیات شاه نعمت اهلل را از این دیدگاه مورد تحلیل قرار داد.
-9در بین غزلیات بررسی شده از دیوان شاه نعمت اهلل در این پژوهش ،بحث تقدّم
وجود بر ماهیت از محوری ترین و کلیدی ترین مباحثی بود که مرتبط با
اگزیستانسیالیسم هم بوده و سایر مباحث از جمله آزادی و اختیار انسان در زندگی و
دلهره و اضطراب ( بالجویی عارفانه) و شاید از جنبه ای وحدت وجود ،جلوه کمتری در
غزلیات شاه نعمت اهلل داشته اند فلسفه ای که این امر می تواند ناشی از نگرش ویژه
شاعر به تأهیرپذیری از فلسفه اسالمی باشد که در آن بر مبحث وجودگرایی تأکید زیادی
شده و دیدگاه شاه نعمت اهلل در زمان خود به گونه ای بوده که شاید امروزه بتوان برخی
طرز تفکّرات هایدگر را منطبق با آن دانست و نه اگزیستانسیالیست هاایی از جمله :آلبر
کامو و ژان پل سارتر که که نگاهی پوچ گرایانه (نهیلیستی) به دنیای اطراف خویش دارند.
درحقیقت وجه تمایز آنها ،الحاد فالسفه اگزیستانسیالیسم و دین باوری شاه نعمت اهلل
ولی بوده است.
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