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تاریخ دریافت97/2/19 :
تاریخ تصویب97/5/8 :

چکیده

برخالف تصور رایج که متون عرفانی را فاقد گزارههای معرفتی و فلسفیی

میداند ،گزارهها و مبانی شناختی و فراشناختی بهوففور در متفون عرففانی،

بهویژه مثنوی مولوی بهچشم میخورد .مولوی از نقش شاکلهها ،ذهنیتها
و موقعیت ها در شفل گیفری شفناخت مدمفی مگفاهی دارد .اگرچفه ایف

ملتففب اگزیستانسیالیسففم بففود کففه نرسففتی بففار ت ربففههففای ودففودی را

میهوم سازی کرد ،از من زمان که بشر ودود داشته است ،خفود را درگیفر
من ها یافته است .متیلرانی مانند مولوی ،از ای ت ربههای ودودی سفر
گیتهاند .از دیدگاه مولوی ،شناخت ما از خود و دهفان شفناختی براسفا

اعتباراتی است که منها را قطعی و دزمی میپنداریم ،اما با قرارگرفت در
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موقعیتهایی درمییابیم که چندان قاب اطمینان نیستند .او برای نشفاندادن

بی اعتباری شناخت و ذهنیت های مشروط ،غالباً شرصیتهای داستانهای
خود را در وضعیتی شلننده ،بحرانی و مرزی قرار مفیدهفد تفا بفه محف

ت ربۀ ودودی ،عزیمتها و شاکله های نادرست و منیی منها که بدیهی،

طبیعی و معتبر دلوه میکنند ،دستروش واسفازی و دگرگفونی شفوند .در

ای موقعیت های مفرزی (بفه تعبیفر یاسف ر ) و ت ربفۀ اضفطرا ناشفی از

منها ،تلیهگاههای اعتباری و تصورات قالبی انسانها فرومیریزد و املان

ت ربه ها و منظرهای نو همچون املان ت ربۀ فراسوی محدودیتهفا یعنفی
تعالی و هستی در خود شل میگیرد.

واژههااای یلیاادی مولففوی ،یاسفف ر  ،معرفففت ،موقعیففت مففرزی،
اضطرا .

مقدمه
برایند فهم ها و تیسیرهای ی

مت در طول تاریخ من مت  ،بهنوعی «تاریخ اثرگذار» من مت

را در فهمهای بعدی رقم میزنند« .مراد گادامر از تاریخ اثرگذار من است که نیفروی سفنت
نسبت به چیزی که بفه من تعلفد دارد ،بفهگونفهای اسفت کفه یتفی در تفورت مرالیفت یفا

علسالعم در مقاب سنت نیز باز هم میسر تحفت تفیثیر من سفنت اسفت» (واعظفی:1380 ،
 .)257گاهی تیاسیر ی

اثر بهتدریج به دریان غالب و مسلطی بدل میشفود بفهطفوریکفه

اثر دستروش رسو گذاری تیسیری و عادتوارههای فهمی میشود و استعارههای زنفده و

میاهیم بنیادی من کهنه و غبارگرفته میشوند .مثنوی مولوی با منله یلسره دعوتی است بفه

خروج از عادتوارهها و تصورات قالبی ،و مدام با میاهیم و استعاراتی چون «روزنکفردن،1

ییرهکردن ،نقب زدن ،بریدن ،دریدن ،شلست  ،بیرونشفدن و زدودن غبفار» نقفشهفای نفو
میافلند ،مث بسیاری از متون ،در چنبرۀ برخی تیسیرها و فهمها و پیشانگاشفتهفا گرفتفار

شده است .بسیاری از نلات مثنوی دربارۀ شناخت ،تیلر ،عق و مگاهی ،از رهگذر اختبفار

(خبر در مزمون) ،بیان انحاء و دردات مگاهی و بازبستهکردن من بفه موقعیفتهفای خطیفر،

تیکید بر «استثنا» و «ناگهانیت» بهدلی پفذیرش چفارچو هفای تیسفیری و مقولفهبنفدیهفای
غالب از نظر دور ماندهاند.
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ساختار بسیاری از داستانهای مثنوی ،بهگونهای است که شرصیتهای اتلی ،وضفعیتی

شلننده و موقعیتی استثنایی ،مرزی و بحرانی را ت ربه می کنند .ای موقعیفت هفای عسفرت
که میزان سن ش اخالص انسانها نیز هستند «و لِیُمحّصَ اهلل الذی ممنوا» (ملعمفران،)1۴1 :

سبب ویرانی و بازسازی ابعاد نهیتۀ ودود ،شاکلههای نادرست و منیی ،بدیهیات ،اعتبفارات،

ذهنیات ،چارچو ها و قراردادهای ذهنی منها میشود .واسازی 2ذهنیت و شرصفیتهفای
یلایات مثنوی در گرو واقعشدن در رخدادهای ناگهفانی و غریفب ماننفد درد ،غفم ،رنفج،
گناه ،تر  ،پیری ،ضعف دسمانی ،مرارت ،مسلنت ،بالزدگی ،ناامیفدی ،ع فز ،خفوا و

مرگ است .به تعبیر مولوی ،انسان در منها ماهیت دان و ودود خود را میزیفد چفرا کفه
افزونی دان در گرو خبر یا مگاهی ،مبتنی بر اختبار و مزمون است« :دان نباشد دز خبفر در

مزمون /هرکه را افزون خبر ،دانش فزون» .موقعیت هفای مفرزی در مثنفوی بفه دلیف منلفه

بهگونهای با «قضا ،تقدیر ،دبر و فسخ عزایم» در ارتباط اسفت ،سفبب الیفای تصفمیم و ارادۀ
بشر می شود .زمانی که قصدهای انسان راه به دایی نمیبرنفد ،یفس ناامیفدی از بفیمفرادی

برای منها نشانهای است که ودود ید را مشلار میسازد .از نظر مولفوی ،شفرط وقفوف و
مگاهی ،درگیرشدن با موقعیت بال و رنج یا به تعبیر دقید مولوی «مزمون» است.

مبانی نظری
دنبشها ،دریانها ،ملتبها و نظریهها ،همواره وادد ییث واکنشیاند و «میاهیم» همفواره
در نسبت با مسائ و بحرانها طرح میشوند .از ای رو نمیتوان منها را به شل انتزاعفی و
بریففده از زمانففه و زمینففه ،و سرشففت تففاریری ،ادتمففاعی و سیاسففی و بففدون درنظرگففرفت

معضالت و بحرانها یا دغدغههایی که مودب شل گیری منها شده است ،طرح و بررسی

کرد .اگزیستانسیالیسم بهعنفوان دریفانی گسفترده و پیچیفده ،ریشفههفا و زمینفههفایی دارد و

مواضعی .طبعاً مسائ و میاهیم ای دریان با ای ریشهها و مواضع نسبتی دارند .میزایا بفرلی

در کتا م و

شمال ،با طرح ای نلته که «ودود منطقاً مقدم بر عقف اسفت» ،بفه یالفت

دنینی اگزیستانسیالیسم اشاره میکند« :رشد ای دنی را میتوان از بوهمه و عرفای ملمفانی
تا هامان ،و از هامان تا یاکوبی و کییرگگور و نیچه و هوسرل دنبال کرد مسفیری هفم کفه

مرلوپونتی و سارتر در پیش گرفتند ،از همی راه منشفعب شفده اسفت» (بفرلی .)60 :1385 ،
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دان م

کواری با ارداع به مونیر ،کاپلستون و برک میگوید« :ریشههای اگزیستانسیالیسم

را می توان در عصر قب از مسیح ،اواخر قرون وسطی ،تیمالت مگوستی در بفا اضفطرا

زندگی روزمرۀ فردی و یتی اندیشۀ سقراط ردیابی کرد» ( .)35-3۴ :1382تیلیش نیز سابقۀ

«فردگرایی» اگزیستانسیال را اندیشۀ کلبی شلاکیت ،رواقیگری ،مفذهب پروتسفتان ،میفی
تورع و متودیسم ،دنبش رمانتی

 ،بوهمیانیسم ،ناتورالیسفم رمانتیف

و رمانتیسیسفم متفیخر

میداند ( .)158-155 :1366ودود اسطورهها و افسانههای که در کتفب فالسفیۀ ودفودی
نشان میدهد که برخالف نگاه سادهاندیش کفه یفا ت اگزیستانسفی را تفرفاً منحصفر بفه

ملتب اگزیستانسیالیسم و دوران مدرن میداند ،ای یا ت و دغدغفههفا بفا «هسفتی» مدمفی

پیوند خورده است چنانله میهوم پفروای هایفدگر بفه قلفب اسفطورۀ مففرینش راه مفیبفرد

3

(هایدگر.)۴61 :139۴ ،

برای تبیی بهتر ای بحث ،به تیاوت و نسبت میاهیم اگزیستانسی و اگزیستانسیال اشفاره

کرد .اگزیستانسی ناظر بر خودفهمی دازای در املانات خاص اوست و اگزیستانسیال نفاظر
بر املانفات عفام ودفودی اسفت .مایلف اینفوود اشفاره مفیکنفد کفه میهفوم اگزیستانسفی

اگزیستانس (در اندیشۀ کیرکگور و یاس ر ) ،بهمعنی خود منیرد انسان است تفا من فا کفه

انسففان در مقففام مودففودی دزئففی دلمشففیول «فففرد» خففویش اسففت .میهففوم اگزیستانسففیال

اگزیستانس در اندیشۀ هایدگر ،بهمعنای خودی انسان است تا من فا کفه انسفان نفه بفه خفود

منیففرد خففویش ،بللففه بففه هسففتی و مناسففبت بففا هسففتی دلمشففیول اسففت .در معنففای دوم،

اگزیستانس ،بیش از منله ناظر به نسبت دازای بفا هسفت هفا و هسفتندگان باشفد ،بفه نسفبت

دازای با هستی مربوط میشود (دمادی 352 :1385 ،به نق از اینفوود .)1999 ،هفر انسفانی
ناگزیر از گزیدن راهی ولو گزیدن تفرک و وانهفادن اسفت ،امفا منچفه برگزیفده مفیشفود،

درمورد هر فردی متیاوت است .میتوانیم بگوییم که «هیچکس نمیتواند زندگی نلنفد» یفا

اگزیستانسففیال نداشففته باشففد ،امففا هففر کففس بففه نحففو خففاص خففود زنففدگی مففیکنففد ،یعنففی

اگزیستانسففی دارد و بففدی دهففت مففیتوانففد خففود را «م ف » بنامففد (همففان .)353 :خصففای

اگزیستانسیال در فلسیۀ هایدگر ،از تحلی خصلتهای اگزیستانسی یات میشود .از نظفر

او ،زمینه و ریشۀ هر نوع تحلی اگزیستانسیالی در فردام در امفر اگزیستانسفی یفا مودفودی
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ریشففه دارد (هایففدگر .)87 :139۴ ،بفففدی ترتیففب ،نوظهوربففودن تحلیفف موقعیففتهفففای

اگزیستانسی  ،بهمعنای نوظهوربودن خود ای موقعیتها نیست.

با ای مقدمات میتوان به سراغ اگزیستانسیالیسم بهمثابۀ دنبشی چهرهمند و قوامیافتفه در

اواخر قرن نوزدهم و متعاقب من در قرن بیستم رفت که بهعنوان گرایشفی فلسفیی ،هنفری و

ادبی در واکنش بفه عقف گرایفی ،تفاریخگرایفی ،روانشناسفیگرایفی ،تلقفیهفای علمفی و

تلاملی-زیستی از انسان شل گرفت .اندیشۀ اگزیستانسیال بنفابر نظفر تیلفیش ،واکنشفی بفه

دریففان «اتففالت ذات ( »)essentialismبففود و شففلین

اولففی کسففی بففود کففه واژۀ هسففتی

(اگزیستانس) را در اعتراض به ایدۀ مطلفد هگف بفهکفار بفرد (ر.ک :تیلفیش-178 :1387 ،

 .)179کیرکگور که اضطرا را رک اتلی ایمان می دانست ،با زبانی سرشار از میرونفی و
نثری بیپروا مغازگر عصیانی بود علیه قالبها و نظامهایی که دوهر مدمی را مسفتور کفرده
بودند .امواج یرکتی که او مفریده بود ،خیلی زود از دانمارک به ملمفان و فرانسفه رسفید و

دریانهای دیگر را رقم زد.

اگزیستانسیالیسم به فردیت انسان ،بودن او در موقعیت و ت ربۀ انضفمامی تودفه خاتفی

دارد« :اگزیستانسیالیسم در همۀ تورش چنی یلم میکنفد کفه مفا فقفت وقتفی مفیتفوانیم
ودود اتی  ۴خود را بشناسیم که شرصاً بهعنوان ی

مودفود مسفتق گوشفت و پوسفت و

خوندار در مادرایی و مسئلهای درگیر 5شویم و تصمیم بگیریم یا انترفا کنفیم .نفه اینلفه
میاهیم کلی انتزاعی مربوط به انسان یا قوانی و قواعد کلی را تلرار و تلقی کنیم» (بفاربور،

 .)1۴8 :137۴ای درگیری یا مدخلیت در موضوع معرفت ،برخالف نگرش ترفاً نظری یفا
منیص  ،6بهمعنای «مشارکت با تمفام ودفود در یف

است» (تیلیش.)166 :1387 ،
براسا

7

وضفعیت ،بفهویفژه وضفعیتی شفناختی

ای فلسیه ،ای ودود یاضر انسانی 8یا وضعیت محدود 9است کفه در موقعیفت

انضمامی و اعتباری در ارتباط با دهان قرار دارد ،اما خود را بفا چنفدی شفاکله و طفرحوارۀ

انتزاعی ،کلی ،اتی  ،قاب اعتماد و فراتر از زمان و ملان نمودار میسازد .منچفه ابعفاد نهیتفۀ
ودود انسان را مشلار میسفازد ،قرارگفرفت در موقعیفتهفای اسفتثنایی و اساسفاً غریفب بفا

ساختار ذهنی ،یعنی «موقعیتهای مرزی /سریدی» 10است که انسان را بفه محفدودیتهفا و

املانهای خود مشنا میسازد .اگزیستانسیالیسفتهفایی ماننفد یاسف ر

معتقدنفد کفه اعتبفار
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بسففیاری از شففناختهففای کلففی ،در مح ف

ت ربففۀ موقعیففتهففای گونففاگون بففهخصففوص

موقعیتهای مرزی فرومفیریزنفد .مفرگ ،گنفاه ،رنفجکشفیدن ،تفر مگفاهی ،کشفملش،
شلست ،یی

و تردید ،11یا ت ودودی و رخدادهایی هسفتند کفه مودفب درهفمریرفت

زندگی روزمره ،یلنواخت و عادتوار میشوند و شناخت فرد را شل میدهند (بالکهفام،

 .)80 :1368انسان با نوعی تیییر نگرش در ای موقعیتهفا ،بفهتفدریج از ودفود عمفومی بفه
ودودی یقیقی در موقعیتی استثنایی تحول و به املان دهش 12و تعالی دست مییابد.

موقعیتهای مرزی با مفتابیکفردن اسفتثنائات ،امنیفت ذهنفی انسفان را سفلب مفیکننفد.

عواطیی که در موقعیتهای سریدی برانگیرته مفیشفوند ،ماننفد اضفطرا (کیرکگفور) و
یس سقوط (هایدگر) ،نزد افراد مرتلف تلقیهای مرتلیفی دارد :از نفوعی درک تراژیف

از زندگی تا املان اتی زیست  .تشویش پس از مگاهی ،نتی فۀ فروپاشفی مبنفا و تلیفهگفاه

مگاهی است که نسبت به بدیهیبودن ارزشهای شناختی خود دچار «وقیفه» شفده اسفت .از

طرف دیگر ،انسان در یالت طبیعی املانهای خود را محدود مفیکنفد و از دلشفورههفای

ناشی از مسئولیت ،اختیار و تصمیم میگریزد ،اما موقعیتهای مرزی بدیهیات و ضرورتها

را به قراردادها و املانها تبدی میکنند و نقاط اتلای انسان را هدف میگیرند.

با ای تلقی از ودود غیرملتبی میتوان گیت مولوی مانند فالسیۀ اگزیستانسفیال ،شفرط

ادراک موقعیت های ودودی انسفان را درگیرشفدن در ایف موقعیفتهفا مفیدانفد .او بیشفتر

شرصیتهای مثنوی را در موقعیتی قرار میدهد که بهدلی موادهه بفا امفور غیرقابف انتظفار،
دچار استیصال و درماندگی مفیشفوند .ایف موقعیفتهفا شفام «بیمفاری ،سفیر ،گرسفنگی،

تشنگی ،فقر ،گناه ،تردد در تصمیمگیری» و در ی

کالم شلستهایی است کفه انسفانهفا

در یالت طبیعی و زندگی دازاینی خود توانایی موادهه با من را ندارند ،اما همفانهفا هسفتند

که توهم عزیمفتهفای مفا را فسفخ مفیکننفد« .وقیفه» در ایف موقعیفتهفا زمینفۀ بازسفازی

شرصیتهای مثنوی مفی شفود کفه بفا مگفاهی از محفدودیت ،خطفای شفناختی و فروپاشفی

تلیهگاههای ذهنی ،سلوی پرشی بهسمت مگاهی بفا تر هسفتند .بفا اینلفه از موقعیفتهفای

مرزی گریزی نیست ،موادهه با منها بفهعلفت ت اهف  ،تعفارف ،تسفلی خفاطر و ...در همفۀ

انسانها به تحول ودودی نمیان امد زیرا در انسفانهفا انگیفزش عمیقفی بفرای زنفدگی در

سطح طبیعی ودود دارد .بیشتر انسانها بیش از زندگی ففردی بفه زنفدگی نفوعی وابسفتگی
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دارند و ش اعت موادهشدن با موقعیتهای شلننده و خالف عادتی را که امنیفت دروغفی

و باط انسان را هدف میگیرند ،ندارند« :هرچه بر مردم بال و شفدت اسفت /ایف یقفی دان

کز خالف عادت است».
پیشینۀ تحقیق

دمیله علمالهدی در پایاننامۀ «بررسی اندیشۀ تعفالی نفزد مو نفا و یاسف ر » بفه تشفابهات و
اختالفات اندیشۀ مولوی و فلسیۀ یاس ر

پرداخته است .سیده زهرا یسفینی و ایفد فرامفرز

قرامللفی در مقالففۀ «ازخودبیگفانگی ،موقعیففتهفای مففرزی و مفرگ در مثنففوی مولفوی» بففه
ازخودبیگانگی و مسخ انسان از منظفر مولفوی و نقفش موقعیفتهفای مفرزی در رهاشفدن از

خودپندارۀ انسان اشاره کردهاند .علیرضفا نیلفویی در «بررسفی مرای مولفوی و گاسفت (در

با موقعیت ،املان ،مزادی)» به همروانی مرای یاس ر

و مولفوی در بفا موقعیفتهفای

ودودی اشاره کرده اسفت .همچنفی قفدرتاهلل طفاهری در روایفت سفرد دلبفران ،بازدسفت

زندگی و ت ار تاریری مو نا در مثنوی به مقایسۀ ت ار زندگی مولوی با س هر سهگانه

کیرکگور میپردازد .باای یال ،در هیچی

از ای مثار به بزنگاههای شناختی موقعیتهفای

مرزی که انسان را از «هستی در خود» یعنی تعالی مگاه میسازند ،اشارهای نشده است .مقالۀ

یاضر تحول شناختی شرصیتهای مثنوی را در موادهه با موقعیتهای مرزی بررسی مفی-
کند .مبنای مقاله ،ایدۀ موقعیتهای مرزی و نقش منها در تحول شناختی و دهش به تعفالی
است ،اما از من ا که ریشۀ بسیاری از اندیشههای یاس ر  ،متفیثر از مرای کیرکگفور اسفت،
از مرای ای متیلر دانمارکی نیز بهره گرفته میشود.

 .1هستی و موقعیت مرزی
از نظر یاسف ر  ،هسفتی انسفان ناپیوسفته ،فاقفد ویفدت و پفارهپفاره اسفت .او بنفا بفه درک
محدودیت اگزیستانس ،به سه سطح هستی قائ است :هسفتی من فایی (من فابودن) ،هسفتی

خود (خودبودن) و هستی در خود (درخودبودن) (بالکهام )67 :1368 ،و به عبارتی ودفود-

من ا 13یا ودود متعی  ،یعنی متعلد ادراک یا دهان .ودود-م  1۴یا فاع ادراک یفا هسفت-
بودن و ودود فینیسه 15که تعالی نامیده میشود .برمبنای ای سفه نحفوۀ ودفود ،سفه برفش
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فلسیۀ او شل میگیرد :اکتشاف دهان ،16وضوح و روشنایی هسفتبفودن 17و مابعدالطبیعفه
(ورنو.)165 :1372 ،

منچه موادهۀ انسان را بفا هسفتید در خفود /ودفود ففینیسفه (تعفالی) مملف مفیسفازد،

«موقعیت مرزی» است .ای موقعیتها قیدوبنفدها و مرزهفای ضفروری ،کلفی و گریزناپفذیر
ودود انسان هستند که املان تحقد انسان را از وی سلب میکنند و او را به سفرخوردگی و

نومیدی میرسانند .یاس ر

موقعیتهای مرزی را «یدّ نهایی طاقت بشری» 18مینامفد .ایف

اوضاع خطیر ،هرگز دگرگونشدنی و مهارشدنی نیستند« .اوضفاعی ودفود دارد کفه ذاتفاً و

اساسفاً همففانگونففه کففه بففوده اسففت مففیمانففد ،هرچنففد موقت فاً تیییففر چهففره بدهففد و نیففروی

خردکنندهاش از نظر مریی باشد (بدی معنا که می بینیم) بایفد بمیفرم ،بایفد رنفج ببفرم ،بایفد
پیلار کنم ،برت و تصادف بر م یاکم است و ناگزیر ملوده به گناه میشفوم ...ایف گونفه
اوضاع هرا انگیز و دگرگونیناپذیر ،بهاضافۀ ایسفا

منها مگاهی داریم ،منشی فلسیه است ...یاس ر

شفگیتی و شف

 ،بفه نسفبتی کفه از

با تیکید میگوید که ت ربه یاتف کفردن

از اوضاع نهایی با «ودود» داشفت  19یلفی اسفت» (یاسف ر  239-238 :137۴ ،و نیفز ر.ک:

یاس ر  )20 :1383 ،بنابرای  ،هستی هر شرص در چنفی موقعیفتهفایی پدیفدار مفیشفود
« مدمی تنها در اوضاع واقع در ید نهایی طاقفت بشفری از ماهیفت خفویش مگفاه مفیشفود»

(همان .)20۴ :همچنی ای وضعیتهفا را «وضفعیتهفای بنیفادی» 20در برابفر وضفعیتهفای

تیییرکننده مینامد .وضعیتهایی مانند «م همواره در وضعیتی هستم ،م نمیتفوانم بفدون

کشملش و درد بزیم ،م نمیتوانم از گناه ادتنا کنم و م بهقطع میمیرم ،وضعیتهفای
مرزی نام دارند .ای وضعیتها دز در ظاهر تیییری نمیکنند .نه راهی بفرای بررسفی منهفا

ودود دارد و نه راهی برای دیدن ورای منها .ای وضعیتها مانند دیواریاند که ما بهسوی

من میشتابیم و بدان برمیخوریم دیواری که ودود ما بر من بنا شفده اسفت .مفا را توانفایی

اتالح منها نیست .ما فقت میتوانیم بدانها روشنی بیشتری بدهیم بیمنله منها را توضیح

دهیم یا از چیزهای دیگری مشتد کنیم .ای وضعیتها با خود «دازای » یلیاند» ( Jaspers,

.)1970: 2/178

موقعیتهای مرزی متضم گیرکردن و تقالی نیس هستند .بفه تعبیفر کیرکگفور ،نیفس

در میان انواع املانهای خود گام برمفیدارد تفا منلفه املفانهفا بفه یف

ضفرورت /نقطفه
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متوقف میشوند «خودشدن دقیقاً یرکت در نقطه است .شفدن یرکفت از نقطفه اسفت ،امفا

خففود خففویششففدن یرکففت در نقطففه اسففت» ( .)67-66 :1377نتی ففه ،یرکففت از املففان

بهضرورت الیای اراده و تصمیم است .همفان گونفه کفه در ت فار زنفدهای چفون غربفت،
تنهایی ،واماندگی ،بی یاوری ،مناسبت با دیگری و دیگران ،همچنفی یفا تی چفون عشفد،
نیرت ،مزادی ،هرا

از مرگ ،شهوت ،گناه ،نومیدی ،دلهرۀ انترا و تصمیم و گاه ایمان

به خدا بهتورتی ددلی و نقیضوار تصمیمی خیالی بیش نیست (دمادی.)11 :1382 ،
یاس ر

میگوید «رمز نهایی ،رمز شلست خواهد بود ».ما تا من ا که از ی مشفلالت

ذاتی عادزیم ،دارای هستی هستیم .از طرفی ای وضعیتها بفهخفودیخفود شلسفت اسفت.

«بدون ی

شر ممل یا واقعی ،نیلی در کار نیست ،بدون باطف و خطفا ،یقیقفت و بفدون

مرگ ،زندگانی در کار نیست .سعادت به رنج ،و کامیابی به دلبهدریازدن و باخفت مربفوط

است ژرفنای انسانی ،به ی

عنصر ویرانکننفدۀ بیمارگونفه و نفامعقول بسفته اسفت .مف در

هرگونه دازای  ،ای ساختمان مشل وار را مفیتفوانم ببیفنم .وضفعیتهفای یفدی رمفزی از

شلست هستی هستند زیرا یضور منها به ای معناسفت کفه هفر هسفتی کفه محفدود شفده
است ،تنازع و کشملش ک هستی را فراگرفته است» (وال.)25۴-252 :13۴5 ،

میتوان گیت موقعیتهای یدی دارای چنی ویژگیهایی هستند .1 :ادتنفا ناپذیرنفد.

 .2دارای دنبۀ دوگانفۀ منیفی و مثبفت هسفتند .3 .در وضفعیت یفدی ،مفا خفود را بفهعنفوان

هستی 21مییابیم .۴ .وضعیت یدی عالمتی است که در من ،هری

از وضعیتها مفیتوانفد

عمد خاتی را برای انسان ای اد کند .ای عمد همراه با تحفول درونفی انسفان ،مسفیر تیلفر

فلسیی را باز میکند (نصری.)171 :1375 ،

 .1-1حاالت وجودی در موقعیتهای مرزی

واژۀ  22Angstنرستی بار در میهوم اضطرا کیرکگور موضوعیت یافت .ریشفۀ تفی ایف
واژه  angoisseبراسا

متون قرون وسطی بهمعنای «گردنه یا تنگه» بفود (رنیفه.)۴5 :1385 ،

تنگنای موقعیتهای سریدی همچفون اضفطرا (کیرکگفور) ،سفقوط (هایفدگر) و تهفوع
(سارتر) متضم عمیدتری یا ت ودودی است .ذه انسان کفه بفه امفور انتزاعفی عفادت
کرده است ،با بازگشت به واقعیت انضمامی و بررسی دائفم و بفیوقیفۀ ت ربفی و عملفی ،از
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واقعیت از ایساسات ودودی خود مگاه میشود .بازگشفت بفه واقعیفت ،درواقفع بفرهمزدن
مرامشی است که ذه به من خو کرده است (نوالی .)151-150 :1373 ،هایدگر مفیگویفد

ما در زندگی طبیعی از دلواپسیهای خود طیره میرویم .در موادهه با موقعیتهفای مفرزی

است که دلواپسیهای خود و ودود اتی خود را ادراک میکنیم (تیایی یفائری:1386 ،
.)316-315

دازای همفواره در دهفان در خفود ،ایفوالی ماننفد غفم و شفادی و تفر

و دلشفوره را

می یابد که نحوۀ هم سرنی او با محیطش را مشلار می کند .ای یافت ،یافت یال اسفت کفه

«دیگر نه عینی است و نه ذهنی ،بلله مقدم بر ددایی ذه و عی پیدا می شفود .یفال متعلفد

به تمامیتِ ( )Daمن ابودن» ماست و «من ا» را برای ما معلوم می کند» (م
 .)72چنی ادراکی نه متضم یی

کفواری:1393 ،

و پوچی که موادهفه بفا تنفاهی خفود و رهفایی از فریفب

است« .میتوان از ای ادبیات بهعینه دریافت که امیفد بفه سفرا  ،امیفد نیسفت و زنفدگی در
سایۀ مرگ و مزادی و کشملش برای رهایی از قیسها معنفی مفیشفود» (دمفادی:1382 ،

 .)3۴بیشتر فالسیۀ ودفودی ،ایساسفاتی ماننفد دلشفوره ،یفا ت تنفاهی ،تقصفیر و ...را نفه

ناگهانی و خاص ،بلله ت اربی میدانند که همهدا و همهوقت همراه انسان هسفتند ،هرچنفد

به منهفا تودفه نشفود (مف

کفواری .)165 :1377 ،از طفرف دیگفر ،اندیشفۀ واگذاشفتگی،

عزلت ،تنهایی ،غربت و بیپشتوپناهی متضم اشارات و د لتهفایی اسفت زیفرا «مدمفی

نمیتواند خود را واگذاشته و بیپشتوپناه بداند مگر اینله خود را واگذاشته و رهاننفده از
طرف کسی ،از طرف خدا ،ایسا

بلند» (ورنو.)350 :1372 ،

کیدرکگور در بیماری بهسوی مفرگ مفی گویفد ناامیفدی ناشفی از ت ربفۀ موقعیفتهفای

مرزی ،نشان مگاهی است .علت ای ناامیدی فرار از خودبودن و بیرابطهشدن با خود است.

«بیرابطگی 23و ناامیدی» دو وضعیتی است که او را در ودود دزئی محصور میکنفد زیفرا

«منچه در ناامیدی رخ میدهد ،عدم املان ارتباط نیس با خود و با قدرت برتر اسفت منچفه

رخ میدهد بیرابطگی نومیدی است .بیارتباطی با خود ،خود را در رابطه با قفدرتی کفه بفه
من شل برشیده است تا بینهایت معلو

میسفازد» (کیدرکگفور .)36 :1377 ،نفاتوانی از

مردن ،بیتسلیبودن 2۴و رنجکشیدن ،بهدلی ناتوانی از خالصیفافت از خفود اسفت .ففرد از
من دهت دچار ناامیدی میشود که املان بیرابطگی و گریز از خود و خدا یقیقتفاً ودفود
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ندارد .در ای تورت ،تنها راه رهایی فرد از درد و رنج نومیدی« ،ایمان» است (همفان-32 ،

 .)36ناامیدی نشانۀ ای است که خود امیدی برای رهایی از خفود نفدارد «شفرص نومیفد بفه

شل مرگباری بیمار است ...میتوانیم بگوییم بیماری به اتی تری برش یورش برده است

و باای یال شرص نمیمیرد .مرگ مخری مریلۀ بیماری نیست ،اما مرگ پیوسفته مخفری

[مریله] است .رهاشدن از ای بیماری توست مرگ ،غیفرممل اسفت ...زیفرا مدمفی تفوان

مردن ندارد» (همان.)۴5 :

مولوی به ای ناتوانی از مردن اشاره مفی کنفد .از نظفر او ،اففرادی تفا مسفتانۀ یفد نهفایی

طاقت بشری و مرگ میروند ،اما توانایی مردن ندارند زیرا «م دا خیفر»ی از هسفتی منهفا

باقیمانده است که تا من را نبازند ،به عدم (تعالی) نمیپیوندند:
دفففان بسفففی کنفففدی و انفففدر پفففردهای

ز منلففه مففردن اتفف بففد نیففروردهای

تففا نمیففری نیسففت دففان کنففدن تمففام

بفففیکمفففالد نردبفففان نفففایی بفففه بفففام

م ف د مخففر ات ف دان کففاو طففارد اسففت

و غفی را غفارد اسفت

...غفففر ایف ف کشفففتی نیفففابی ای امیفففر

مفتففففففففا د گنبفففففف فدِ ازر شففففففففود

چفون نمففردی گشففت دففان کنففدن دراز

تفففا بننهفففی انفففدر او «مففف د ا خیفففر»

کشتی وسفوا

کشتی هفش چفون کفه مسفتیر شفود

مففات شففو در تففبح ای شففمع طففراز
()733-730 727-726

 .2-1تعالی و فراروی از موقعیت مرزی
شلسففت هسففتی در هسففتی من ففایی (من ففابودن) و هسففتی خففود (خودبففودن) بففه ودففود در

هستیدرخود (درخودبودن) میان امد .در موقعیتهفای مفرزی بفهدلیف درک مرزبنفدی و

محدودیتها برای اگزیستانس املان دهش بهسوی تعالی 25بهودود مفیمیفد زیفرا « زمفۀ
ی

یدومرز ،ودود فراتر از من است» (همان .)180 :در ای تورت ،موقعیتهفای مفرزی

نه ب بست ،بلله مرزهای رویارویی انسان با «هستیدرخود» هستند.

از منظر یاس ر  ،املان تحقد وضعی در مینده عبارت از راهی است که بهسفوی تعفالی

ترسیم میشود «مشلار است که برای ودفودی کفه در موقعیفت مفرزی قفرار دارد ،خفود را

پارهپفاره بفی ودفود پاینفده و مزادی ببینفد» ( .)Jaspers, 1970: 2/221بفرخالف سفارتر و
نیچه ،به نظر یاس ر  ،مزادی و عظمت انسان در رابطفۀ او بفا خفدا مملف اسفت زیفرا ایف
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رابطه او را از سقوط در بیتیاوتی و پوچی میرهاند« :ما نمیتوانیم دز با وابستگی بفه خفدا،

به عدم وابستگی نائ شویم» (نوالی .)199-198 :1373 ،مگاهی ،مزادی و املان با استمداد

از تعالی ممل است .خود اتلی انسان با خدا در رابطه است .ایمان ،ای ارتبفاط بفا خفود و

خدا را ممل میسازد .در ایمان ،با «مربوط سفاخت خفود بفه نیفس خفویش و بفا تمایف بفه
خودبودن ،نیس به شل شیافی در قدرتی زمینه مییابفد کفه بفه من شفل برشفیده اسفت»

(کیرکگور 36 :1377 ،و .)206

به نظر یاس ر  ،مزادی به تعفالی یعنفی خداونفد وابسفته اسفت زیفرا بفا ایف ارتبفاط ،از

موقعیت و وضع ییوانی گذر میکند (نوالی .)191 :1379 ،هستی فراگیفر یفا خداونفد ،بفی

تیرورت و خالقیتهای میندۀ انسان ارتباط ای اد میکند .ما میتفوانیم از خفالل وضفعیت
محدود خود به دریافت باط امور یعنی «ودود فراگیر» دست یابیم .ش

و تردید و تزلفزل

یقی امری مطلد نیست «وقتی یقی پیدا مفیکنفیم کفه بفا خداونفد ارتبفاط داریفم و او را در

اختیارداریم ،او را گم میکنفیم و از دسفت مفیدهفیم» (نفوالی .)19۴-193 :1379 ،بفه بفاور

کیرکگور ،منچه بیماری بهسوی مرگ است ،نفه رنفجهفای زمینفی و گفذرا ماننفد خواسفته،

بیماری ،بیچارگی ،بدبرتی ،ناخوشی ،دشمنی ،عفذا  ،یفزن ،انفدوه و ، ...بللفه «نومیفدی»

است که بهدلی ازخداگریزی و درواقع ازخودگریزی ،ودود انسان را فرامفیگیفرد (:1377
.)31-30

 .2موقعیتهای مرزی در مثنوی
مولوی در بسفیاری از داسفتانهفای مثنفوی ،شرصفیتهفای اتفلی یلایفت را در وضفعیتی
شلننده و در موقعیتی استثنایی ،مرزی و بحرانی قرار میدهفد تفا ابعفاد نهیتفۀ ودفود منهفا،

شاکلههای نادرست و منیی ،بدیهیات ،اعتبارات ،ذهنیات ،چارچو ها و قراردادهای ذهنفی

من ها دستروش ویرانی و بازسازی شفود .ایف موقعیفتهفا ،موقعیفتهفای عسفرت و میفزان
سن ش اخالص انسانها هستند «و لِیُمحّصَ اهلل الفذی ممنفوا» (ملعمفران .)1۴1 :هفر عامف

ناگهفانی و غریففب ماننففد درد ،غفم ،رنففج ،گنففاه ،تففر  ،پیفری ،ضففعف دسففمانی ،مففرارت،
مسلنت ،بالزدگی ،ناامیدی ،ع ز ،خوا و مرگ در مثنفوی یف

شناخت هری

از شرصیتها براسا

موقعیفت مفرزی اسفت.

شاکلۀ خاتی شل گرفته است ،اما هنگفام موادهفه
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با منچه خالف انتظار منهاست ،نوعی واسازی 26ذهنیت و شرصیت در منها رخ مفیدهفد.
مولوی مانند فالسیۀ ودودی معتقد است انسان با ت ربۀ یا ت ناشی از ای موقعیتهفا ،در

یقیقت ،ماهیت دان و ودود خود را میزید چرا که افزونی دان در گرو خبر یفا مگفاهی،
مبتنی بر اختبار و مزمون است« :دان نباشد دز خبر در مزمون /هرکه را افزون خبفر ،دفانش

فزون».

موقعیت مرزی در مثنوی بهگونهای با «قضا ،تقدیر ،دبر و فسخ عزایم» در ارتباط اسفت

زیرا همواره با رخدادی استثنایی و غیرمنتظره همراه است .قول مولوی دربارۀ قضفا نفاظر بفه

وده ضروریبودن و الیای تصفمیم و ارادۀ بشفر در چنفی موقعیفتهفایی اسفت .زمفانی کفه

قصدهای انسان راه بهدایی نمیبرند ،یس ناامیدی از بیمرادی بفرای منهفا نشفانهای اسفت
که ودود ید را مشلار میسازد:

عفففففزمهفففففا و قصفففففدها در مفففففادرا

تفففا بفففه طمفففع من دلفففت نیفففت کنفففد

...عاشففقان از بففیمففرادیهففای خففویش

گفففاه گفففاهی راسفففت مفففیمیفففد تفففرا
بففففففار دیگففففففر نیتففففففت را بشففففففلند

بفففا خبفففر گشفففتند از مفففو ی خفففویش
(دفتر سوم ۴۴6۴-۴۴63 ،و )۴۴67

ویتگنشتای در یادداشت های  1916-191۴از «ارادۀ بیگانه» 27یفا خفدا در «سفوژۀ مریفد»

سر می گوید .ارادۀ بیگانه همان چیزی اسفت کفه از اسفتقاللنداشفت ارادۀ انسفان (سفوژۀ
مرید) پرده برمی دارد« .دهان به م داده شده است برای مثال ارادۀ م وارد دهفان خواهفد

شد ،کامالً از بیرون در چیزی که از قب من ا هست (اینله اراده ام چیست ،هنوز نمی دانفم).

ای دلی یس وابستهبودن به ی

ارادۀ بیگانه است ،اما درهریفال مملف اسفت ایف گونفه

باشد که ما به معنای خاتی وابسته هستیم و منچه را که ما بدان وابسته ایفم ،مفی تفوانیم خفدا

بنامیم» ( .)Wittgenstein, 1961: 8.7.16لیظ استثناء که بارها در مثنوی تلرار شده اسفت،
تعبیری مشابه انگارۀ ویتگنشتای از ارادۀ بیگانه و انگارۀ یاس ر

از رخداد استثنایی است،28

یعنی رخدادی مرالف با انتظارات طرحوارههای شفناختی و ارادی انسفان .اسفتثناگیت «ان-

شاءاللده» و تیسیری از میۀ «و یسْتثْنون» (القلم )18 :اسفت .همچنفی در تفیت مفردان یفد
گیتهاند «و یتللمون ا و ا ستثناء فی کالمهم» .داسفتان پادشفاه و کنیفزک در دفتفر اول،
داستان شیخ اقطع در دفتر سوم و داستان دژ هوشربا در دفتر ششم ،داستانهایی بفا مضفمون
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فسخ عزایم هستند .ای داستانها در تناظر با یلدیگر نشان مفیدهنفد کفه تمفام داسفتانهفای

مثنوی بیان موقعیتهای مرزی ،ناگزیری و بیایتیالی انسان است:
ذکففففففر اسففففففتثنا و یففففففزم ملتففففففوی
تد کتا مر هست دز ی

در هری

با نیسفت

گیتففففه شففففد در ابتففففدای مثنففففوی

تد دهت را قصد دز محرا نیست
(دفتر ششم)3680-3679 ،

از موقعیتهای مرزی که به فراوری میان امفد ،نفوعی لطفف و عنایفت یفد

دیده میشود .ای عنصر مگاهیبرش ،معمو ً در خوا  ،واقعه ،ملاشیه یا با ظهفور پیفر بفه
یففاری انسففان مففیرسففد و شرصففیت داسففتان بففا توافففد بففا من از مرمصففه خففارج مففیشففود.
ویتگنشتای می گوید توافد با ارادۀ بیگانه اسفت کفه شفادبودن را بفهدنبفال دارد «بفرای شفاد

زندگیکردن ،م باید در توافد با دهان باشم و ای است منچه شادبودن معنا مفی دهفد .مف

به تعبیری در توافد با من ارادۀ بیگانه ای هستم که وابسته به من بهنظر می رسم ،یعنفی مف در

یال ان ام ارادۀ خداوند هستم» (.)Wittgenstein, 1961: 8.7.16

در ادامه به تعدادی از موقعیتهای مرزی در مثنوی اشاره میشفود کفه معرففتبرفش و

مگاهکننده هستند .همچنی به تیییر شاکلههای شناختی برخی شرصیتها در ای موقعیتهفا

اشاره میشود.

 .1-2ابتال (بیماری ،درد ،رنج و غم)
بیماری ،درد ،رنج و غم در مثنوی ،موقعیتهایی هستند کفه شفاکلههفای ذهنفی نادرسفت و
هستی یقیقی انسان را مشلار می سازند .شاخصۀ مشترک همۀ دردهفای فیزیلفی و روانفی،

نشاندادن وضعیت نهایی انسان یعنی نابودی و مرگ اسفت «پشفت هفر رن فی شفبح مفرگ

پدیدار مفیشفود» ( .)Jaspers, 1970: 202بیمفاری ،انسفان را بفه معرففت و ت ربفۀ دهفانی

غیرعادی میرساند .شوپنهاور معتقد است ت ربفۀ درد بفرای فیلسفوف و هنرمنفد بفه معرففت

تبدی میشود« .قابلیت رنجکشیدن نیز بریسب دردۀ شفعور اففزایش مفییابفد .درنتی فه در
اشراص بسیار باشعور به با تری درده مفیرسفد» (شفوپنهاور .)51 :1388 ،در ایف ت ربفه،

ناکیایتی بسیاری از شاکلههای معمول ذه مشفلار مفیشفود .شرصفیتهفای داسفتانهفای
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مولوی با واقعشدن در من ،از نظر شناختی دچار ع ز ،درماندگی و استیصال میشفوند .ایف
موقعیت ،اساساً عاملی فرابرنده است که سطوح مگاهی انسان را میگشاید:

وقفففتِ بیمفففاری همفففه بیفففداری اسفففت

یسفففرت و زاری گف فهِ بیمفففاری اسفففت

من زمفففانکفففه مفففیشفففوی بیمفففار تفففو

مففففیکنففففی از دففففرم اسففففتییار تففففو

عهففد و پیمففان مففیکنففی کففه بعففد ازیف

دففز کففه طاعففت نبففودم کففاری گففزی

مفففیکنفففی نیفففت کفففه بفففازمیم بفففه ره

مففففینمایففففد بففففر تففففو زشففففتی گنففففه
پس یقی گشفت ایف کفه بیمفاری تفرا

مففففیببرشففففد هففففوش و بیففففداری تففففرا

هفففففر کفففففه او بیفففففدارتر ،پردردتفففففر

هففففر کففففه او مگففففاهتففففر ،رخ زردتففففر

هفففر کفففه را دردسفففت او بردسفففت بفففو

پففس بففدان ای ف ات ف را ای ات ف دففو

(دفتر اول)633-627 ،

داستان اول مثنوی نشان دهندۀ تحفول شفناختی پادشفاه در موادهفه بفا نفاتوانی طبیبفان از

درمان کنیزک است که با تیییر طرحواره ،پادشاه را مستعد دریافت شفناخت یقیقفی از پیفر
میسازد .طبیبان با تلیه بر معرفت و فهم خود میکوشند تا کنیفز بیمفار را درمفان کننفد ،امفا
ای کار سودی ندارد .درنتی ه پادشاه دچار استیصال میشود و از عالم غیب مدد میدویفد.

ای استیصال و ردوع به عالم غیفب ،مقدمفۀ تیییفر طفرحوارۀ شفناختی او و درک ایف مهفم
است که هفر یرکفت عقف دزئفی ،بیشفتر انسفان را در خفود یفا بیمفاری ففرو مفیغلتانفد و

میپیچاند .با ای ت ربه است که درمییابد معشو دانست من کنیز ناشی از خطفای شفناختی

او بوده است« :گیت معشفوقم تفو بودسفتی نفه من» (دفتفر اول .)76 ،عنصفر مگفاهی در ایف

داستان ،طبیب غیبی است که پادشاه را به ای امر مشنا میسازد که تلیۀ او بفر طبیبفان راه بفه

دایی نمی برد .طبیب غیبی راز عدم کیایت درمان طبیبان را میداند« :بیخبر بودنفد از یفال
29

درون /استعیذ اهلل مما ییترون» (دفتر اول.)105 ،

در دفتر دوم مولوی ،یلایت تحابی بیمار و دریالنزعی است که به انفدک پرتفوی از

یقیقت گمان کرد کمال یافته است و از پیر خود ددا شد .رخداد بیماری و یضور پیفامبر،

عوام مگاهیبرش من تفحابی از انگفارۀ نادرسفت بفود .بفهدلیف ایف مگفاهی اسفت کفه
تحابی موقعیت بیماری خود را مبارک مییابد:
ای خ سفففته رنفففج و بیمفففاری و تفففب
نفف

مففرا در پیففری از لطففف و کففرم

ای مبفففارک درد و بفففیخفففوابی شفففب

یففففد چنففففی رن ففففورئی داد و سففففقم
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و سفففرد

تفففبر کفففردن بفففر غفففم و سسفففتی و درد

...ای بفففرادر موضفففع تاریف ف

من بهففاران مضففمر اسففت انففدر خففزان

در بهففار اسففت من خففزان ،مگریففز از من

چشفففمۀ ییفففوان و دفففام مسفففتی اسفففت
همففرهِ غففم بففاش و بففا ویشففت بسففاز

کففان بلنففدیهففا همففه در پسففتی اسففت

مففی طلففب در مفففرگ خففود عمفففر دراز
(دفتر دوم)2268-2259 ،

بیماری و درد عواملی هستند که انسانها را به تنهایی و فردیتشان مگاه میکننفد و منهفا

را از دمع و انسانهای پیرامون خود ددا میکنند .بدی ترتیب ،ففرد بفه ودفود خفود /خفدا
مگاه میشود:

بنففده مففینالففد بففه یففد از درد و نففیش

تففد شففلایت مففیکنففد از رنففج خففویش

ای ف گلففه ز من نعمتففی ک ف کففت زنففد

از در مفففففففا دور و مطفففففففرودت کنفففففففد

کففففه از او انففففدر گریففففزی در خففففأ

اسفففففتعانت دفففففویی از لطفففففف خفففففدا

یفد همففیگویففد کفه مخففر رنففج و درد

در یقیقففت هففر عففدو داروی توسففت

مفففر تفففو را بفففه کنفففان و راسفففت کفففرد

کیمیففففا و نففففافع و دل دففففوی توسففففت
(دفتر چهارم)95-91 ،

از ویژگی های پیامبران که در مثنوی بر من تیکید میرود ،درگیرشفدن دائمفی منهفا بفا

موقعیتهای رنج و شلست است .منها در چنی موقعیتهفایی از یقیقفت هسفتی انسفان و
رابطه با ید مگاهی مییابند و به همی دلی انسانهایی درددو هستند:
...زی ف سففبب بففر انبیففا رنففج و شلسففت

از همففه خلففد دهففان افففزونتففر اسففت

کفففه بفففالی دوسفففت تطهیفففر شماسفففت

علفففففم او بفففففا ی تفففففدبیر شماسفففففت

بفففرد بینفففد خفففویش را در عفففی مفففات

پففففس بگویففففد اقتلففففونی یففففا ثقففففات

چفففون تفففیا بینفففد بفففال شفففیری شفففود

خوش شفود دارو چفو تفحت بفی شفود
(دفتر چهارم)109-100 ،

در مقاب  ،منلران و کافران کسانی هستند که کمتفری درد و رنفج را متحمف شفدهانفد.

کسانی مانند فرعون ،بوده  ،نمرود هرگز دردِ سر ،رنج و اندوهی نچشیدهاند و از نادرستی

انگارههای خود مگاه نیستند .فرعون به ای دلی هیچگاه رو بهسوی ید نلرد که هرگفز بفه
نیاز ،درد و سوز که دذا عنایت ید هستند ،دست نیافت:
در همففففه عمففففرش ندیففففد او درد سففففر

تفففا ننالفففد سفففوی یفففد من بفففد گهفففر
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ایفففف دهففففان

یففففد نففففدادش درد و رنففففج و انففففدهان

داد او را دملففففه ملفففف

خوانفففدن بفففیدرد از افسفففردگی اسفففت

خوانفففدن بفففا درد از دل بردگفففی اسفففت

درد ممفففففد بهتفففففر از ملففف ف

دهفففففان

تففففا برففففوانی مففففر خففففدا را در نهففففان
(دفتر سوم)20۴-201 ،

مولوی در ابیات دیگری اشاره میکند که سقامت عامه نیز از ای ییث است که رن فی

در نقدِ افلار خویش ندیده است .دریالیکه شرط وقوف و مگاهی ،درگیرشدن با موقعیت
بال و رنج یا به تعبیر دقید مولوی «مزمون» است که مستلزم تحم سرتیها و بالیاست:
بفففس بفففال و رنفففج مفففیبایفففد کشفففید

کفففائ یفففروف واسفففطهای یفففار غفففار
بفففس بفففال و رنفففج بایسفففت و وقفففوف

عامفففففه را تفففففا ففففففر بتواننفففففد دیفففففد
پفففیش واتف ف خفففار باشفففد خفففار خفففار
تفففا رهفففد من روح تفففافی از یفففروف
(دفتر چهارم)2985-2983 ،

 .2-2اختیار و تردد
اختیار از مهمتری موقعیتهای مرزی اسفت .بفه تعبیفر مولفوی ،کرامفت انسفان در «اختیفار»

داشت است «زانله کردمْنا شفد مدم ز اختیفار» ( .)3289 /3اختیفار ،انسفان را از دبرگرایفی و
ضرورتاندیشی میرهاند و او را به وادی تللیف و مسئولیت میکشاند .مولوی بفه اخالقفی
معتقد است که در موقعیت و بحران معنا دارد زمانی که انسان اختیفار بفیاخالقفی را داشفته

باشد و از میان راهها و انترا های متیاوتی که او را فرامیخوانند ،دست بفه گفزینش بزنفد:
«از دهان دو بان

می مید به ضد /تفا کفدامی را تفو باشفی مسفتعد» (دفتفر چهفارم.)1622 ،

بدی ترتیب ،اعتبار عبادت انسان بلله کرامت او به اختیارداشفت بسفتگی دارد (اسفراء 70 :و

ن

 :مولوی ،1378 ،دفتر سوم .)3288 ،انسان با ای اختیار ،بی راههای مرتلیی که در پیش

دارد ،به تصمیم و عم دست میزند.

مولوی انسفان را در تعیفی سرنوشفت خفود مرتفار مفیدانفد و بفا ایف قفول ،خفود را از

ضرورتاندیشی و محولکردن اختیار به قضفا و قفدر خفارج مفیکنفد .از نظفر هایفدگر نیفز

«مسئلۀ مهم برای دازای ای نیست که باشد یا نباشد ،ب ای است کفه چگونفه باشفد یعنفی

چه چیزی را انترا کند» (ایمدی .)261 :1381 ،موقعیت انترا و اختیار ،زمفانی مفرزی
میشود که انسان بهواسطۀ انترا  ،مقام اگزیستانسی یابد .چنفی تفالشهفایی کفه بفهسفوی
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میندۀ ناشناخته گشوده میشود ،مکنده از دلهره خواهند بود .همی امر اهمیفت مسفئولیت را

نشان می دهد زیرا وقتی انسان راهی را برمیگزیند ،باید پاسرگوی نتایج من در برابر خفود
و دیگران باشد .از نظر یاس ر  ،اختیارداشت با ایسا

تقصیر رابطه دارد زیرا انترا هفر

املانی بهمعنای رد املانهای دیگر است .انترا م هر نتی های که داشته باشفد ،خفواه از
من مگاه باشم ،خواه نباشم و خواه بتوانم من را پیشبینی کنم ،خواه نتوانم ،مرا درگیر نتفایج

خود خواهد کرد (نصری .)167 :1375 ،نتی ۀ تفردد ،گرفتارممفدن انسفان بفه مرمصفه 30در

انترا بی راههای متیاوت است .ویژگی چنی زندگیای ،داشت تصمیم ،عمف و نگرانفی
است .گویی ودود انسانی دایگاه قبول مسئولیتهاست.
یاس ف ر

هسففتی انسففان و قبففول اختیففار و انترففا را مففالزم هففم مففیدانففد اگرچففه در

موقعیتهایی به شلست من ر میشود« .اگر انترا انترا خود است و اگر اختیار مهن

به سوی نامتناهی دارد و هرگز بفه من نائف نمفیشفود ،خفالف عفرف عفام دیگفری یاتف

میمید ،بدی وده کفه هسفت بفودن همفواره نگرانفی دربفارۀ خفود اسفت و خواسفتار تحقفد

بینهایت خود ،اما هرگز ای می و خواست دز بهطور محدود برمورده نمیشفود .بالنتی فه،

هستبودن ضرورتاً مقصر است زیرا محدودیت من خود «خطا و خالففی» اسفت و هسفت-
بودن با انترا چنی و چنانبودن ،من خالف را برعهده میگیرد و به درسفت سفر من را

ای اد میکنفد .درنتی فه اختیفار محلفوم بفه شلسفت اسفت زیفرا دسفتوخیفز دهفش من

هراندازه باشد ،افعال او بینهایت دور از بینهایت است ،اما شلست ،طرید وتفول هسفت-

بودن به تعالی است» (ورنو.)175-17۴ :1372 ،

مولوی در مادرای ابوطالب در دفتر ششم ،از «دوشاخۀ» اختیار (دفتر ششم،)203-200 ،

دوراهههای ش

و تردید ،هول و هرا  ،دودلیها و وسوا های درونی سر گیته اسفت

و در منادات ،خواهان رهایی از من اسفت .همفان کرامتفی کفه خفاک یفا انسفان علفیرغفم
مگاهی از ناتوانی خود م بور بفه پفذیرش من بفود .انسفان مفیدانسفت کفه اختیفار متضفم

تللیف و خطر است «در کشاکشهای تللیف و خطر /بهفر لِلدفه هِف مفرا ،انفدر مبفر» (دفتفر

پن م .)1562 ،کرامت مزادی و اختیار در دنیا محلوم به شلست است زیرا انسفان خفود را
در وضعیت متناقضی درمییابد .از سویی ودود عینی او محدود و ضروری است و از سفوی
دیگر نامحدود ،غیرزمانی و مزاد است .نگرانی او برای رفت بهسوی نامتنفاهی و انترفا در
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امور متناهی ،او را همواره قری شلست میکند« .یاس ر
مهن

ای وضعیت تعارضنمفا را نشفانۀ

هستی انسان بهسفوی امفر متعفالی تلقفی مفیکنفد» (مصفلح .)1۴9 :138۴ ،انسفان نیفز

درنهایت م بور بفود مرتفار باشفد و در بحفر ابفتال دائمف ًا در تقلیفب قفرار گیفرد .کیرکگفور

میگوید « اضفطرا نفه ضفرورت اسفت و نفه مزادی .اضفطرا مزادی گیرافتفاده 31اسفت»

( .)1981: 49بهدلی ای مزادید دربند است که هرگاه به دوراههها میرسد ،از ای کرامفت
مینالد و از برعهدهگرفت اختیار و تللیف اظهار پشیمانی میکند (دفتر ششم:)216-213 ،
تفففا بفففه کفففی ایف ف ابفففتال یفففا ر ملف ف

مفففذهبیام برفففش و ده مفففذهب ملففف

اشففففتریام غففففری و پشففففت ریففففش

ز اختیففار همچففو پففا ن شففل خففویش

بیلففف ف از مففف ف یمففف ف نفففففاهموار را

تففففففا ببیففففففنم روضففففففۀ ابففففففرار را...

ایفف ک ففاوه گففه شففود ایفف سففو گففران

من ک فففاوه گفففه شفففود من سفففو کشفففان
(دفتر ششم)216-213 ،

ابیاتی در مثنوی یاکی از من است که ماندن در دوراهی تردد ،نوعی «دانکندن» اسفت

«زی دو ره گرچه همه مقصد توی  /لی

خفود دفانکنفدن ممفد ایف دوی» (دفتفر ششفم،

 ،)205اما همی موقعیت مرزی میتواند املان خودبودن انسان را ممل مفیسفازد .فالسفیۀ
اگزیستانسیال ،اختیارداشت را با مزادی و ودود در ارتباط میدانند .از نظر بردیایف و دیگر

فیلسوفان ودودی ،ودودداشت و مزادی ،علیرغفم منلفه متضفم بفذر نفابودی خفویش و
ناگزیر خطیر و تراژی

است ،باید ییظ شود و افزونی یابد« .بفدون مزادی ،هفیچ انسفانیتی

ودود ندارد .مزادی شاید خطرناک باشفد ،امفا بفدون مزادی ،هفیچ کرامفت انسفانی ودفود

ندارد و مراطرۀ مزادی روزافزون را باید پیوسته به دان خرید» (م

در مرمصۀ یات از ای موقعیت مرزی است که یوا

گوش و هوشد دان مییابد:

کفواری.)182 :1377 ،

بفاطنی بفهکفار مفیمینفد و انسفان

در تفففردد هفففر کفففه او مشفففیته اسفففت

یفففد بفففه گفففوش او معمفففا گیتفففه اسفففت

طففرف

را برگزینفففففد زان کنفففففف

تفففا کنفففد محبوسفففش انفففدر دو گمفففان
هففم ز یففد تففردیح یابففد یفف

پففس مح ف د ویففی گففردد گففوشد دففان

من کفففنم من گیفففت یفففا خفففود ضفففد من

زان دو یفففف

ویفففی چفففه بفففود گیتنفففی از یفففس نهفففان
(دفتر اول)1۴67-1۴62 ،
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 .3-2سفر
در بسففیاری از مففوارد ،سففیر زمینففهسففاز موقعیففت مففرزی اسففت کففه انسففان را در موادهففه بففا

موقعیتهای غیرمنتظره از زیستدهان خود قرار مفیدهفد و درنتی فه بفه تیییفر چشفمانفداز،

طرحوارهها و شاکلههای ذهنی او میان امد .انسان در سیر که چنفی تلقفیای از من ودفود
داشت :السیر قطعة ُ مِ السقرد «(سیر پارهای از دهنم است) ،با تضادهای درونفی خفود مشفنا

میشود و با قرارگرفت در زیستدهان مقصد ،زیستدهان مبدأ خود را میشناسد .سیر یفا
یرکفت اولیففه ،سففلوت ،تنبلفی ،وابسففتگی و انیعففال انسففان را مفیگیففرد و او را خواسففته یففا
ناخواسته در مسیر و موقعیت یرکت قرار میدهد کفه ناچفار بایفد موقعیفت خفود را ادراک

کند و املفانهفا و اسفتعدادهای نهیتفهاش را بفه سفطح خودمگفاهی و عرتفۀ رویفارویی بفا
معضالت بیاورد:

کففففز سففففیرها مففففاه کیرسففففرو شففففود
از سففففیر بیففففد شففففود فففففرزی راد

سیر برای مولوی ،یف

بفففیسفففیرها مفففاه کفففی خسفففرو شفففود

وز سفففیر یابیفففد یوسفففف تفففد مفففراد
(دفتر سوم)535-53۴ ،

ت ربفۀ زیسفتی و انضفمامی اسفت .هفم کف دوران نودفوانی و

دوانی او را دربرمیگیرد و هم ت ربهای ودفودی اسفت .سفر شفمس در بفا دفدایی از

مولوی یاکی از اهمیت سیر است...« :م دهت مصلحت تو پن اه سیر بلنم .سیر م برای

ممد کار تست .اگرنه ،مرا چه تیاوت از روم تفا بفه شفام ،در کعبفه باشفم و یفا در اسفتانبول،

تیاوت نلند .ا من است که البته فرا پرته میکند و مهفذ مفیکنفد( »...شفمس:1391 ،
 .)16۴ای سرنان نشان میدهد ددایی شمس از مولوی میتواند طرح و برنامۀ او برای بلوغ
مولوی به سطح معرفتی با تر از طرید سیر باشد.

مولوی در مثنوی سیر را موقعیتی میداند که انسفان طالفب را از ییطفۀ هسفتی و اندیشفۀ

بسته عبور میدهد .از من ا که سیر متضم یرکت است ،یلی از انگارههای اتلی عارففان

و از دمله مولوی برای بیان تحول ودودی انسان و خارجشدن از ییطۀ هستی محدود است

و به همی دلی اساساً موقعیتی فرابرنده است« :زان همه میلش سوی خاکست کفو /در سفیر

سودی نبیند پیشرو /روی واپفسکفردنش من یفرص و مز /روی در ره کفردنش تفد و
نیاز» (دفتر دوم.)1812-1811 ،
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نتی ۀ سیر ،شلست انیعفال انسفان از مانفدن و فسفردن در یف

وضفعیت خفاص اسفت.

مولوی در داستان مرد شهری که به روستا میرود ،ت ربۀ واماندگی و تحیفر روسفتایی را در

ترک شهر خود بیان می کند .سرتی سیر و وامانفدگی ناشفی از رخفدادی کفه انتظفار من را
نداشت ،او را به خطای شناختی مگاه میکند .با تیم در ابیات ضمنی ای داستان ،مفیتفوان
گیت گره فهم شهری ،عدم فهم اه معرفت بود .ای گره بهواسطۀ سیر گشوده شد .سیر و

فرا همچنی عاملی معرفتبرش برای وکی تدر براراست .او که بهدلی اتهامی از تدر

دهان ددا میشود و به سفیر مفیرود ،متفش اشفتیا نهایتفاً در ففرا دهسفاله در او شفعلهور
میشود و عزم بازگشت میکند .او میگوید درک اینله معرفت یقیقفی نفه فزونفی دانفش
که بینش و دید است ،موقوف تحم رنج غریبی و محنت بود:
لیففففف

شفففففیرینی و لفففففذات مقفففففر

من گففه از شففهر و ز خویشففان برخففوری

هسفففففت بفففففر انفففففدازۀ رنفففففج سفففففیر

کفففز غریبفففی رنفففج و محنفففتهفففا بفففری
(دفتر سوم)۴159-۴158 ،

یلایت بعدی ،یلایت مشفهور فقیفری اسفت کفه ر یفای گن فی در محلفهای از یسفار

میبیند و به سودای ای ر یا راهی من ا مفیشفود .فقیفر بفا مطلفعشفدن از یفال عسسفی کفه
ر یایی مشابه او داشت ،دریافت که گنج در خانۀ خود اوست .مولوی به نلتۀ ظرییی اشفاره

میکند که در پیوند با داستان دژ هوشربا و فقیر روزیطلب است اینله یافت گنج مستلزم
تحم مشقت است و در یقیقت ،یافت خود و هستی خود ،موقفوف ازدسفتدادن خفود یفا

ت ربۀ نیستی و «داهدوا فینا» است« :گیت بد موقوف ای لت لوت م  /م ییفوان بفود در

یانوت م » ( .)۴338/6در داستان دژ هوشربا نیز شییتگی برادر بزرگ به قصر مانع توقفف
او میشود .یتی اگر مقصد را نشناسد ،خودِ یرکت و رفت نهایتاً او را به مقصود میرساند:
بففو کففه موقففوف اسففت کففامم بففر سففیر

یفففار را چنفففدی ب فففویم ددفففد و چسفففت

چففففون سففففیر کففففردم بیففففابم در یضففففر

کفففه بفففدانم کفففه نمفففیبایسفففت دسفففت
(دفتر ششم)۴190-۴189 ،

تعالی در ای موقعیت ،فهم معیت ید در نتی ۀ سفیر اسفت .سفیر انسفان را از تعلقفات و

نقاط اتلای خود ددا میکند .چنی فهمی به تیزی فلر بفهدسفت نمفیمیفد ،بللفه موقفوف

قرارگرفت در موقعیت سیر و عسرتهای مالزم من است:
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من معیففت کففی رود در گففوش مفف

کففی کففنم مفف از معیففت ،فهففمد راز
دانففففش من بففففود موقففففوفِ سففففیر

تففففففا نگففففففردم گففففففرد دوران زمفففف ف

دفففففز کفففففه از بعفففففد سفففففیرهای دراز

نایففففد من دانففففش بففففه تیففففزی فلففففر
(دفتر ششم ۴192-۴191 ،و )۴197

پرتگی و فهفم عاشفد در «قصفۀ منکفس کفه در یفاری بلوففت »...نیفز درگفرو سفیر و

یرکت از موضع خود است .در ای داستان ،سیر ماهیت خودشلنی دارد .عاشد با یرکفت

از هستی بهسوی نیستی از دوبینی و کثرتبینی وامیرهد «گیت اکنون چون منی ای مف در
م  /نیست گن ایی دو م را در سرا» (دفتر اول.)3076 ،

 .4-2گناه و تقصیر
برخی شرصیتهای داستان های مولوی مسیر مگاهی را از طرید موقعیت مفرزی گنفاه طفی

میکنند .در ای داستانها ،معصیت به تیسی از تلقی خاص عارفان از گنفاه سفرمغازی مدم،

از زاویۀ مگاهیبرشی نگریسته میشود .اولی ویژگی گناه مانند دیگر موقعیتهای مفرزی،
خروج انسان از کلیت و یافت فردیت است« :وقتی فرد بهواسطۀ گناه خویش از کلی خفارج

شد ،خود را در رابطه ای مطلد اما منیی قرار داده است .او فقت با واردشدن بفهمثابفۀ ففرد در

ال بفه فردیفت مفیان امفد»
رابطۀ مطلد با مطلد مفی توانفد بفدان برگفردد بنفابرای توبفه عمف ً

(کیرکگور.)129 :1385 ،
یاس ر

هستیداری انسان را مستلزم خروج از واقعبودگی و نفاگزیر ایسفا

گناه میداند« .خلوصد روان ،یقیقت ودود است ،اما ی

تقصفیر و

ودفود اگزیستانسفیال بایفد خطفر

کنفد و ناخالصفی -همففواره گناهلفاربودن -را پیوسففته ادراک کنفد تفا بففه وظییفۀ نامحففدود

خالصکردند خود در کشملش ودود زمانی پی بفرد» ( .)Jaspers, 1970: 2/216در برابفر

ای یس تقصیر نیز هیچگونه گریزی ودود ندارد« .مسئولیت واژۀ ما برای ممادگی انسان به
تقب گناه خودش است .برای فشاری که ای گناه بر ودود پدیفداری انسفان وارد مفیکنفد،

هیچ تسلیای ودود ندارد» (دفتر دوم.)216 ،
ایسا

گناه اساساً بیانگفر شف اعت پفذیرش مسفئولیت انسفان و در یقیقفت شف اعت

بودن انسان است «علیرغم اینله گناه ادتنفا ناپفذیر اسفت ،بایفد مسفئولیت من را برعهفده
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گرفت .البته معنای ای مطلب ای نیست که مفا شفللی از بفیعفدالتی ،تعصفب و خیانفت را
ارائه نماییم ،بلله منظور ای است که ما باید مسئولیت ک زندگی خفود را ب فذیریم .انسفان

باید درئت پذیرش گناه را داشته باشد» (نصری .)167 :1375 ،ای در یالی است که ودود
روزمره از یس تقصیر و مسئولیت متعاقب من میگریفزد و تقصفیر خفود را بفهمثابفۀ چیفزی

شبیه دنداندرد مینگرد که باید از من خالتی یابد« .فرد قصد مقصر واقعشدن را که نشفان
اتلی وددان است و ودود اتی را مشرص میکند ،ندارد» (بارت.)100 :139۴ ،

نرستی یرکت ایمان از نظر کیرکگفور« ،تفرک /اسفتعیای نامتنفاهی» اسفت ،بفهمعنفای

دستشست از منچفه تمفام زنفدگی انسفان را دربرمفیگیفرد و مرامگفرفت در رنفج «تفرک
نامتناهی واپسی مریلۀ پیش از ایمان است چنانله هفرکس کفه ایف عمف را ان فام نفداده
باشد ،ایمان ندارد زیرا تنها در ترک نامتناهی است که م از ارزش نامتناهی خفویش مگفاه

میشوم و فقت منگاه است که سؤال بهچن

موردن ای دهان به لطفف ایمفان مفیتوانفد در

بی باشد» (کیرکگور .)73 :1385 ،دوهرۀ هر انسانی از طرید «تصمیم در لحظفه» و انترفا
مگاهانه برمال میشود .شهسوار ایمان باید از طرید ی

دهفش بفزرگ (دلبفهدریفا زدن در

اندیشۀ پاسلال) در بیرنجتفری موقعیفتهفای طاقفتفرسفا و تناقضفات زنفدگی بفه گفرفت

تصمیمی بزرگ دست بزند .عم تصمیم ،مستلزم نیرو ،قدرت و مزادی روح است.

شرصیتهای مثنوی در ت ربۀ گناه به قبض ،استیصفال و درمانفدگی مبفتال مفیشفوند و

وضعیت خود را محدود و تن

می یابند ،اما پفس از توبفه و تصفمیم بفه تفرک نامتنفاهی بفه

«بست ودودی» ،32به شلیتگی ،گشودگی ،استحاله و تبدی دست مفییابنفد .از ایف ییفث،
گناهی که به توبه من ر شود ،از بیگناهی مگاهیبرشتر است زیفرا در بفیگنفاهی انسفان
تابع قوانی اخالقی است ،اما گناه مستلزم در مزمون قرارگرفت است .توبۀ پس از گناه مانند

دهش در سایر موقعیتهای مرزی از دنس نیستشدن است و بنفا بفر تعبیفر مولفوی ،توبفه-
نلردن در ای موقعیت ،نه مردی و رهایی ،بلله دانکندن است «عمر بفیتوبفه همفه دفان-

کندن است» (دفتر پن م.)770 ،

مولوی در داستان علی (ع) و خصفم او ،معصفیت خصفم را کفه بفر تفورت علفی خفدو

افلند ،از طاعت برتر می داند زیرا معصیت او با دیدن عیو علی (ع) به توبه من ر مفیشفود.
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تحول عمر و سایران زمان موسی نیز از طرید معصیت بفود .مولفوی بفه ودفه شلسفتهشفدند

طرحوارهها در معصیت و گناه نظر دارد:
معصفففیت کفففردی بفففه از هفففر طفففاعتی

بففس خ سففته معصففیت کففان کففرد مففرد

مسففففففمان پیمففففففودهای در سففففففاعتی
نفففففی ز خفففففاری بردمفففففد اورا ورد؟

نففففی گنففففاه عمففففر و قصففففد رسففففول

مفففیکشفففیدش تفففا بفففه درگفففاه قبفففول

گفففر نبفففودی سحرشفففان و من دحفففود

کفففی کشیدیشفففان بفففه فرعفففون عنفففود

نفففی بفففه سفففحر سفففایران فرعونشفففان

کفففی بدیدنففففدی عصفففا و مع ففففزات

مفففیکشفففید و گشفففت دولفففت عونشفففان

معصففیت طاعففت شففد ای قففوم عصففات
(دفتر اول)3850-38۴5 ،

در دفتر چهارم ،مادرای قبطی و سبطی ذکر میشود .م نیف بفه چشفم قبطفی  -کفه از

مؤمنان به فرعون بود  -خونی بهنظر میممد .قبطی از سبطی میخواهد تا از م گفوارای او

بنوشد ،اما هنگامیکه م سبطی بهدانفب دهفان قبطفی مفیرسفید ،خفونی مفیشفد .شفرط
نوشیدن م گوارا ایمان بود .سبطی شروع به خواندن دعا میکند تا منله دعایش بر قلفب

قبطی اثر میکند و او را چنان مگاه مفیکنفد کفه دیگفر درخواسفت م ز ل نفدارد زیفرا
ودود خود او مبسوط و دریاگون شده اسفت .ایمفان در نهایفت سفبب تبفدی  ،تفیرورت و

روانشدن ودود قبطی میشود:

سففففی بففففود منلففففه تففففنم را درربففففود

بففففرد سففففیلم تففففا لففففب دریففففای دففففود

من کفففه دفففوی و چشفففمههفففا را م داد

چشفففففمهای در انفففففدرون مففف ف گشفففففاد

مففف چفففه دانسفففتم کفففه تبفففدیلی کنفففد

در نهفففففادِ مففففف  ،مفففففرا نیلفففففی کنفففففد

...شفففففربتی خفففففوردم ز اللدفففففه اشفففففتری

...مففف گمفففان بفففردم کفففه ایمفففان مورم

تففففا بففففه محشففففر تشففففنگی نریففففد مففففرا

تفففا از ایففف طوففففان خفففون مبفففی خفففورم
(دفتر چهارم)3531-3510 ،

شرصیت دیگری که در مثنوی به تحول ودودی دست مییابد« ،نصفوح» اسفت .او کفه

به تعبیر مولوی با چا کی در دغا و ییله راز خود را پنهان میساخت و علیرغم توبۀ مداوم

نتوانسته بود بهکلی از گناه دست بلشد ،در موقعیت فاششدن راز قرار میگیرد .مولفوی بفه

یالت استیصال او در ای موقعیت اشاره میکند« :من نصوح از تر

شفد در خلفوتی /روی

زرد و لب کبود از خشیتی /پیش چشم خویش او میدید مرگ /رفت و مفیلرزیفد او ماننفد
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برگ» (دفتر پن م .)2255-225۴ ،نصوح در شدت تعوبتی که به من مبتال میشود ،نیسفتی
و وخامت مسائ و رنجهای نهیته در بازی ذهنی خفود را ادراک مفیکنفد .او از ییلفههفای

ذهنی خود گذر میکند ،با ی

دهش ودودی تنبه مییابد و به مریلۀ بفا تری از شفناخت

و هستی دست می یابد« :چفون کفه دفانش وارهیفد از ننف

خویشت » (دفتر پن م.)2279 ،

تف  /رففت شفادان پفیش اتف

نصوح در ای ت ربه ،خود را در ب چاهی میبیند که به رس مه از من ن فات مفییابفد.

ت ربۀ نصوح ،ت ربۀ مرگ و عفدم اسفت .ایف ت ربفه ،سفطوح ودفود و مگفاهی نصفوح را

میگشاید و او را مزاد و فربه ،شاد و گلگون میسازد:
همچفففو سفففرو و سوسفففنم مزاد کفففرد

همچفففو برفففت و دولفففتم دل شفففاد کفففرد

مه کففردم چففون رسفف شففد مه مفف

گشففففت مویففففزان رسفف ف در چففففاه مفف ف

نفففام مففف در نامفففه پاکفففان نوشفففت

من رسففف بگفففرفتم و بیفففرون شفففدم

در بف ف چفففاهی همفففیبفففودم زبفففون

دوزخفففففی بفففففودم ببرشفففففیدم بهشفففففت
شفففاد و زففففت و فربفففه و گلگفففون شفففدم

در همففففه عففففالم نمففففیگففففن م کنففففون
(دفتر پن م)232۴-2309 ،

ای ابیات نشان دهندۀ بازشدن دهان نصفوح اوسفت .نصفوح در ضفم منادفات ،اظهفار

برونممدن ،فربگی و گشودگی موقعیت دارد .33او از طرید ایمان و ترک نامتناهی توانسفت

از موقعیت قبلی خود خارج شود .بفه همفی دلیف  ،زمفانی کفه دختفر پادشفاه او را بفه خفود

خواند ،بهدلی تلری مرگ و عدمی که چشیده بود ،به موضع قبلی خود بازنمیگردد.

 .5-2مرگ
از نظر اگزیستانسیالیستها ،تمام موقعیتهای مرزی راهفی بفه اتفلیتفری موقعیفت مفرزی
انسان یعنی مفرگ 3۴هسفتند« .روبفهمفرگبفودن ،منییفت ،عفدم و نبفودگی» شاخصفۀ اتفلی

موقعیت های مرزی است .هایفدگر نیفز موقعیفت مفرزی هسفتی بفهسفوی مفرگ را مفوقعیتی

سرمغازی میداند (هایدگر .)733 :139۴ ،مولوی ماننفد فالسفیۀ اگزیستانسفیال مفیخواهفد
انسان را در برابر خطر عدم قرار دهد .همانند هفر عفارفی ،زمینفۀ اتفلی اندیشفهورزی او نیفز
مرگ و نیستی است .رنج ،پیری و بیماری ،مینۀ مرگ و نیستی انسان هستند و ت ربفۀ منهفا

در دید نافذ عارفان ،معادل ت ربۀ نیستی و مرگ است:
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دان که هر رن ی ز مردن ،پارهایسفت

دزو مفرگ از خفود بفران گفر چفارهایسفت

دزو مرگ مر گشت شفیری مفر تفرا

دمنکفففه شفففیری مفففیکنفففد کفف را خفففدا

چون ز دزو مفرگ نتفوانی گریرفت

دردهففا از مففرگ مففیمیففد رسففول

دمنکففه کلففش بففر سففرت خواهنففد ریرففت

از رسفففففولش رو مگفففففردان ای فضفففففول
(دفتر اول)2311-2308 ،

به تعبیر مولوی ،بیماری ،پیری و درد رسفول مردگفی هسفتند (دفتفر پفن م 973-968 ،و

دفتر سوم .)3976-397۴ ،یاس ر

«طیرهروی از مرگ» را ففرار انسفان از موقعیفت یقیقفی

خود میداند« :نلته ای است که به خود مشلار سازم که اگر م هستم ،مرگ م نیسفت و
بالعلس اگر مرگ م هست م نیستم بنابرای  ،مرگ م بههیچوده به م مربوط نیسفت.

هرکدام از ای اندیشهها منطقی است .هرکدام در یقیقت با تصورات بفیپایفهای کفه تفر

وخیمی القا میکنند میستیزد ،اما هیچکدام از ای اندیشهها نمیتواند ویشفت مفرا از تیلفر
خالص به نبودن برطرف کند .بهنظر میمید که منها مرگ را در عینیت میبیننفد ،امفا فقفت

مرا به ماهیتم نابیناتر میسازند» ( .)1970: 2/196–197 Jaspers,مهم ای است که انسفان بفا
هستی ،مرگ یا در معنای عامتر عدم بهمثابۀ فرد طفاعونزدهای موادفه نشفود و از من طیفره

نرود« :وقتی که هستی در مقام منچه ماسفوای همفۀ مودفودات اسفت ت ربفه مفیشفود ،ایف

ت ربۀ هسفتی تفر مگفاهی را بفه مفا عطفا مفی کنفد .ایف بفدان شفرط اسفت کفه مفا بفر اثفر

تر مگاهی از رویارویی با تر مگاهی یعنی از رویارویی بفا من مهنف

خاموشفی کفه در

ترف تشویش از خوف ،ما را با رعب میاک دمساز میکند ،شانه خالی نلنفیم» (هایفدگر،

.)198-197 :1383

نامتعینی و گشودگی هستیتوانش 35دازای در موادهه بفا تنفاهی یعنفی «هسفتی بفهسفوی

مرگ» مشلار میشود« .پیشدستی ،دازای را با املانی روبهرو میکند که پیوسفته متفیق و

قطعی است و درعی یال از ای بابت که چه هنگام به عدم املفان تبفدی مفیشفود ،نفامعی

میماند .پیشدستی ای امر را هویدا میکند که وقتی دازای مصفمم بفر موقعیفت مفرزیاش

توانش اتی خود برای ک بفودن را بفهدسفت مفیمورد ،ایف هسفتنده بفه درون عفدم تعفی

موقعیففت مففرزیاش پرتففا شففده اسففت» (هایففدگر .)659 :139۴ ،ای ف نففامعینی مففرگ ،در

تر مگاهی ناشی از عدم مشلار میشود .هایدگر میگوید «تر مگفاهی عفدم را مشفلار
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میکند ( .)17۴ :1383یس انیعالی دلشفوره ناشفی از درک محفدودیت اسفت« .دلشفوره
پایانپذیری را مشلار میسازد و بارزتری نشان پایان پفذیری بشفری مفرگ اسفت ...مفرگ
پدیداری است که املان میدهد دازای در «ک » درک شود» (م

کواری.)67 :1393 ،

مولوی در داستان مردی که در عصفر سفلیمان مفیکوشفید از مفرگ بگریفزد ،نیسفتی و

مرگ را هستی یقیقی انسان میداند .مرد که با مگاهشدن از مفرگ خفود یقیقفت تنفاهی و

دلشوره را درمییابد ،میکوشد تا از ای موقعیت رهایی یابد ،اما درنهایفت درمفییابفد کفه
هیچ گریزی از نیستی ،مرگ و درواقع یقیقت هستی خود ندارد .بیفت پایفانی ایف روایفت
بیان ای است که هستی یقیقی انسان دز نیستی یا مرگ نیست .خود خویش ،مرگ و یفد

ی

چیز هستند« .از که بگریزیم از خود ،ای محال  /از که برباییم ،از ید؟ ای وبال» (دفتفر

اول .)975 ،ایف تعبیففر از خففدا بففهعنففوان نیسففتی ،نلتففۀ عمیقففی اسففت کففه هایففدگر در نقففد
مابعدالطبیعه که طارد هستی (یا عدم) است ،به من اشاره دارد (هایدگر.)185-18۴ :1383 ،

اگزیستانسیالیستها معتقدند ما از مرگ عینفی شفناختی نفداریم «مفرگ فقفت رخفدادی

است درمورد دیگر انسانها .م نمیتوانم مرگ خویش را ت ربفه کفنم» ( Jaspers,1970:

 )2/195زمانی من را ت ربه میکنیم که دیگر نیسفتیم ،امفا مفرگ دیگفران نیفز در تفورت

تنبهیافت انسان میتواند مگاهیبرش باشد« .مرگ همسایه مرا واعظ شده  /کسفب و دکفان
مرا برهم زده» (دفتر ششم . )۴۴5 ،گرچفه برخفی تنهفا زمفانی از ایف طبلف

مییابند که در یال نزع قرار بگیرند:
سففالهففا ایفف مففرگ طبلفف

مفرگ بیفداری

مففیزنففد

گففوش تففو بففیگففاه دنففبش مففیکنففد

ایف ف گلفففوی مفففرگ از نعفففره گرففففت

طبفف او بشففلافت از ضففر شففگیت

گویفففد انفففدر نفففزع از دفففان مه مفففرگ

در دقففففففاید خففففففویش را دربففففففافتی

از نظر یاس ر  ،مرگ در سطح ودود طبیعی ی

ای زمفان کفردت ز خفود مگفاه مفرگ

رمففففز مففففردن ایففف زمففففان دریففففافتی
(دفتر ششم)779-776 ،

وضعیت یدی نیست .از دیفد عینفی،

انسان نمی تواند ضرورت مرگ و فنا را بیهمد ،اما در سطح هستی ،مرگ ،مرگ خود انسان
یا مرگ شرصی است که با م در ارتباط است .در سطح هستی ،نبود عینیت و کلیت ،مفانع

غیلت انسان از وضعیت مرزی مرگ میشود (نصری .)161 :1375 ،تر

از مرگ در مرتبۀ
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هستی ،تر

از فقدان اتالت خود یقیقی است زیرا «اندیشۀ مرگ مودب مفیشفود تفا از

زندگی غیراتی بترسیم نه از خفود مفرگ» (همفان .)163 :اتفالت انسفان وقتفی اسفت کفه

رویاروی مرگ قرار می گیرد .یاس ر

بفر ایف عقیفده اسفت کفه منچفه مفرگ من را نفابود

میکند نه خود هسفتی ،بللفه پدیفدار اسفت» ) .)Jaspers, 1970: 2/195موادهفه بفا املفان
مففرگ ،انسففان را از اعتبففارات مگففاه مففیسففازد و در برخففی مففوارد بففا وقففوف بففه نففامعتبری

تلیهگاهها ،نیروی محرکۀ زم برای فراروی بهسوی ودود اتفی را سفبب مفیشفود زیفرا

غیراتی در نزد اگزیستانسیالیست ها هر من چیفزی اسفت کفه اعتبفاری اسفت «منچفه ابفدی
نباشد ،راستی نیست» (اونامونو.)52 :1388 ،
موقعیتهای نزدی

به مفرگ ،موقعیفت هفایی هسفتند کفه ففرد مخفری یفا ت نفزع و

سلرات را ت ربه میکند .مولوی در دفتر سوم ،از زبان شرصی در یالفت نفزع ،بفه خفالی-

شدن او از یرص و تیزشدن دیده در ای موقعیت اشاره دارد «یرص دنیا رففت و چشفمش

تیز شد /چشم او روش گه خونریز شد» (دفتر سوم .)120 ،تعبیفر «تیزشفدن چشفم» در نفزع
مرگ  -برگرفته از میۀ قرمن (  - )22 :نشفان از مگفاهییفافت اسفت .گشفودهشفدن چشفم

انسان در موقعیت مرگ ،تعبیر دیگر مولوی از چنی موقعیت است «دیده را نادیده میمریفد

لی

 /چشمتان را واگشفاید مفرگ ،نیف

» (دفتفر سفوم .)2828 ،هنگفام نفزع و فرودممفدن

بالیاست که انسان به خود میمید و متوده خطای خود میشود:
چون درمید نزع و مفرگ مهفی کنفی

ذکففر دلففد و چففار من گففاهی کنففی

تففففا نمففففانی غففففر مففففوج زشففففتیی

کفففففه نباشفففففد از پنفففففاهی پشفففففتیی

چففونکففه درمففانی بففه غرقففا فنففا

پففففس ظلمنففففا ورد سففففازی بففففر ود

یفففففاد نفففففاری از سفففففیینه راسفففففتی

ننگففففری در چففففار و در پوسففففتی

(دفتر پن م)1970-1967 ،

در داستان دقوقی نیز کافران اه کشفتی هنگفام فرارسفیدن بالیفا و غفر شفدن ،متودفه

بیکیایتی ییلهها و چارههای خویش میشوند .در ای موقعیت مرزی است که بفا استیصفال
و درماندگی رو بهدانب ید میکنند:

دسففتهففا در نویففه بففر سففر مففیزدنففد
 ...از همفففففه اومیفففففد ببریفففففده تمفففففام

کفففافر و ملحفففد همفففه مرلفففص شفففدند
دوسففففتان و خففففال و عففففم بابففففا و مففففام
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زاهففففد و فاسففففد شففففد من دم متقففففی
نففی ز چ شففان چففاره بففود و نففی ز راسففت

همچفففو در هنگفففام دفففان کنفففدن شفففقی

ییلفففههفففا چفففون مفففرد هنگفففام دعاسفففت
(دفتر سوم 218۴ ،و )2190-2188

به تعبیر پ تیلیش ،یلی از مهمتری اضطرا های انسفان ،ریشفه در سرنوشفت و مفرگ

دارد ( .)78 :1387مولوی در داستان «استدعای من مرد از موسی زبان بهایم با طیور» یا ت

«تهوع و غثیان» ناشی از هول موادهه با مرگ را به تصویر میکشد .36مرد کفه بفا مگفاهی از
زبان ییوانات ،زیرکانه و سوددویانه ییوانات درمعرض تلفشدن را به دیگران میفروشفد

و خود را از خسارت ن ات میدهد ،یلباره از خبر مرگ خویش اگاه میشفود .استیصفال و

اضطرا به دانش چن

میاندازد و غثیان بر او عارض میشود:

هم در من دم یفال بفر خوادفه بگشفت

شففورش مففرگ اسففت نففه هیض فۀ طعففام

چفففار کف فس بردنفففد تفففا سفففوی وثفففا

تفففا دلففففش شفففورید و موردنففففد طشففففت

قففی چففه سفففودت دارد ای بففدبرت خفففام

سففففا مففففیمالیففففد او بففففر پشففففت سففففا

(دفتر سوم)3381-3379 ،

او در یال استیصال ،سا به سا می مالید و می پیچید زیفرا بفرای نرسفتی بفار ،املفان

مرگ منحصربهفرد خود را ت ربه میکند و برای رهایی از من چارهای نمییابد .استیصفال و
ضرورت ای موقعیت ،سلوی پرش به تعالی و «ایمان» است.

نتیجهگیری
برخالف فرض غیرشناختیبودن ابیفات مثنفوی ،مبایفث مربفوط بفه شفناخت ،بفهکفرات در
مثنوی مولوی بهچشم میخورد .از دیفدگاه مولفوی ،شفناخت مفا از خفود و دهفان شفناختی

براسا

اعتبفاراتی اسفت کفه منهفا را قطعفی و دزمفی مفیپنفداریم ،امفا بفا قرارگفرفت در

موقعیتهای مرزی درمییابیم که منها چنفدان قابف اطمینفان نیسفتند .مولفوی بفا تیکیفد بفر
«اختبار و مزمون» شرصیتهای قصههای خفود را در موقعیفتهفای مفرزی چفون «بیمفاری،
فقر ،مرگ ،گناه و شرایت عسرت سیر ،گرسفنگی ،تشفنگی ،تردیفد در تصفمیمگیفری و در

ی

کالم ،شلستها و وقیهها قرار میدهد زیرا ای شلستهاست که توهم عزیمتهفای

ما را فسخ میکنند« :عزمها و قصدها در مادرا /گاهگاهی راست میمید تو را»«/تفا بفه طمفع

من دلت نیت کند /بفارد دیگفر نیتفت را بشفلند» (دفتفر سفوم .)۴۴6۴-۴۴63 ،قرارگفرفت در
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موقعیتهای مرزی ،زمینهای است تا اعتبار بسفیاری از تلیفهگفاههفای انسفان از بفی بفرود و
اراده ،انترا و تصمیمات انسان با بیکیایتی و شلست مواده شود .موقعیفتهفای مفرزی،

انسان را به تحول عاطیی و شناختی میرساند و در تحول عاطیی ،دلشوره ،تفر  ،شف

و

تردید ،دزمیتها و عدم مسئولیتپذیری انسانها را از بفی مفیبفرد .درنتی فه بفا مگفاهی از
محففدودیتهففای طففرحوارههففا فرتففت دهففش بففه فراسففوی محففدودیتهففا یعنففی تعففالی و

هستیدرخود را پیدا میکند.
پینوشت

 .1دوزخ است من خانه کان بیروزن است /ات دی ای بنده روزنکردن است /ای دهفان زنفدان مفا و مفا
زندانیان /ییره ک زندان و خود را وارهان /از هزاران ی

اندرست و...

کسی خوشمنظرست /کو بداند کو به تفندو

2. deconstruction

 .3بنا بر قول هایدگر ،تیسیر دازای از خودش همچون «پروا» به نحوی که از پی میمید در «افسانهای کهف »
نگاشته شده است:

«روزی پروا  /مبا ت از کنار نهری میگذشت که چشفمش بفه تفودهای گف ر

افتفاد .در فلفر فرورففت،

مشتی از من گ را برداشت و شروع کرد به شل دادن .داشت دربارۀ منچه از گ مفریده بود ،مفی اندیشفید

که ژوپیتر را از من دا گذر افتاد .پروا /مبا ت از ژوپیتر خواست که در من گِ شل گرفته بدمد و ژوپیتر با

طیب خاطر ای خواهش را برمورد ،اما وقتی که پروا می خواست نفام خفودش را بفر ایف گف شفل گرفتفه
ببرشد ،ژوپیتر وی را از ای کار بریذر داشت و خواست در عوض دانی که در کالبد گ دمیفده بفود ،من
گ را ژوپیتر نام نهند .پروا و ژوپیتر بر سر ای نامگذاری به چون و چرا بودند که زمی (تلو ) نیز در رسید

و خواهان من شد که من مفریده را نام زمی باید ،زیرا که زمی پارهای از ت خود را به من اهداء کرده بفود.

ای بود که ساتورن (کیوان) را به داوری فراخواندند .رأی کیوان که عاد نه می نمود از ای قرار بود« :تو ای

ژوپیتر ،چون او را دان برشیدهای به وقت مرگ دانش را ،و تفو ای زمفی چفون او را تف دادهای بفه وقفت

مرگ تنش را خواهی ستاند .اما پروا از من رو که نرست به ای مودود شل برشیده ،تا ای مودفود زنفده

است می تواند من را تایب باشد و اما از من ا که اکنفون بفر سفر نفامش میفان شفما نزاعفی درگرفتفه ،پفس
بگذارید «هومو» نامیده شود زیرا که ساخته از هومو

(خاک) است» (هایدگر.)۴61 :139۴ ،

4. authentic
5. involvement
6. detached
7. cognitive situation
8. Dasein
9. limit situation
10. Boundary situation
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11. Death/ guilt/ suffering/ anxiety/ failure/ despair / doubt
12. leap
13. Dasein
14. Ichsein
15. An-sich-sein
16. Weltorientierung
17. Existenzerhellung
18. ultimate situations
19. existieren
20. grenzsituation
21. existenze

 .22معادلهای ای واژه عبارتاند از :اضطرا  ،دلشوره ،دلنگرانی ،دلهره ،دلواپسی ،تر مگاهی و. ...

23. disrelationship
24. disconsolateness
25. transcendence
26. deconstruction
27. Alien will

 .28کیدرکه گور نیز علت اضطرا را نیروی بیگانه ( )an alien powerای مفیدانفد کفه انسفان را در ایاطفۀ

خویش قرار داده است (.)1981: 39

 .29محمددعیر مصیا پیر را چنی تیسیر میکند «پیر غریب ،کیییت ودودی خود شاه اسفت کفه در یالفت

«بیرودی» از یصار دانستگیها بیرون ممده است و عام مگاهی او شده است (.)27 :1393

30. dilemma
31. Entangled/ trammeled freedom
32. Extention

 .33یلی از تعابیر مولوی در مثنوی و دیوان کبیر ،تعبیر «فربهشدن» است که برای مولوی در ت ربۀ برخفورد

با شمس رخ داد (سروش.)1۴ :1383 ،

34. death
35. Potentiality for being= seinkonnen

 .36در «زایش تراژدی» و در «چنی گیت زرتشت» ،نوعی بصیرت دهشتناک مشاهده می شود که بفه م فرد

محرزشدن ،به غثیان و توقف عم من ر می شود .در زایش تراژدی ،منچه مودب غثیان انسفان دیونوسوسفی
میشود ،بیهودگی ییات است .در چنی گیت زرتشت ،ردعت ابدی یقارت انسان است که مودب غثیفان

زرتشت می شود .انسان دیونوسوسی بعد از منله یقیقت زیربنایی اشیا و بیهودگی ییات را میبیند ،از غثیان
رنج میبرد (ن

 :کلنبرگر.)1۴7-1۴6 :138۴ ،
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 .)1382( ._____ سیری در دهان کافلا .ققنو  .تهران.

 رنیه ،توما .)1385( .اضطرا هستی .تردمۀ چیترا رهبر .م لۀ سمرقند .ش  13و .1۴

 سروش ،عبداللریم .)1383( .قمفار عاشفقانۀ شفمس و مو نفا .چ ششفم .مؤسسفۀ فرهنگفی
تراط .تهران.

 شمس تبریزی ،محمدب علفی .)1391( .مقفا ت .تصفحیح و تعلیفد :محمفدعلی مویفد .چ
چهارم .خوارزمی .تهران.

 شوپنهاور ،مرتور .)1388( .در با یلمت زندگی .تردمۀ محمد مبشری .نیلوفر .تهران.


طاهری ،قدرتاهلل .)1392( .روایت سرد دلبران :بازدست زندگی و ت ار تفاریری مو نفا

در مثنوی .علمی .تهران.

 تیایی یائری ،علی .)1386( .روش نقد .ج اول .لیل ُالقدر .قم.

 کلنبرگر ،دیمز .)138۴( .کرکگور و نیچه .تردمۀ ابوترا سهرا  .الهام عطفاردی .نگفاه.
تهران.

 کییرکهگور ،سورن مبو .)1377( .بیماری بفهسفوی مفرگ .تردمفۀ ر یفا مفن م .پرسفش.
تهران.

 .)1385( ._____ تر ولرز .تردمۀ عبداللریم رشیدیان .چ پن م .نی .تهران.
 مصیا ،محمددعیر .)1393( .با پیر بلخ .نیس .تهران.
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کواری ،دان .)1382( .الهیات اگزیستانسیالیسفتی :مقایسفۀ هیفدگر و بولتمفان .تردمفۀ

مهدی دشت بزرگی ،بوستان کتا قم .قم.

 .)1377( ._____ فلسیۀ ودودی .تردمۀ محمدسعید ینایی کاشانی ،هرمس .تهران.

 .)1393( ._____ مارتی هایدگر .تردمۀ محمدسعید ینایی کاشانی ،هرمس .تهران.
 مصلح ،علیاتیر .)138۴( .تقریری از فلسیههای اگزیستانس .پژوهشگاه فرهن
اسالمی .تهران.

و اندیشۀ

 مولوی ،داللالدی محمد بف محمفد .)1378( .مثنفوی معنفوی .تصفحیح توفیفد سفبحانی.
روزنه .تهران.

 وال ،ژان .)13۴5( .اندیشۀ هستی .تردمۀ باقر پرهام .انتشارات طهوری .تهران.

 نففوالی ،محمففود .)1379( .فلسففیههففای اگزیسففتانس و اگزیستانسیالیسففم تطبیقففی .انتشففارات
دانشگاه تبریز .تبریز.



نیلویی ،علیرضا .)1388( .بررسی مرای مولوی و گاست در با موقعیت ،املان و مزادی

در بررسی تطبیقی نگاه مولوی و متیلران مل دیگر به درد و رنجهای بشفری .بفهکوشفش

مصطیی گردی .دهاد دانشگاهی .تهران.


واعظی ،ایمد .)1380( .درممدی بفر هرمنوتیف

تهران.

 .پژوهشفگاه فرهنف

و اندیشفۀ اسفالمی.

 ورنو ،روژه و ژان وال .)1372( .نگاهی به پدیدارشناسی و فلسیههای هستبودن .برگرفتفه
و تردمۀ یحیی مهدوی .خوارزمی .تهران.

 هایدگر ،مارتی  .)139۴( .هستی و زمان .تردمۀ سیاوش دمادی .چ ششم ،ققنو  .تهران.


_____ .)1383( .متافیزی

چیست .تردمۀ سیاوش دمادی .ققنو  .تهران.

 یاس ر  ،کارل .)137۴( .زندگینامۀ فلسیی م  .تردمۀ عزتاهلل فو دوند .م موعۀ سف هر
اندیشه .تهران.

 .)1383( ._____ کورهراه خرد .تردمۀ مهبد ایرانیطلب .چ دوم .قطره .تهران.
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