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 .مقدمه
تطبیق انديشه ای متفکران بهويهه آنانی که در دو فر نگ گوناگون به ظهور رسیدهاند ،میتواند
ما را به وجوه تفکر انسانی ر نمون سازد .جالل الدي مممد مولوی ( 106و 172ق ،).عار
ايرانی ،و سورن کیيرکگارد 1119( 1و 1111م ،).فیلسو

اگزيستانسیالیست دانمارکی ،دو ت

از متفکران تاريخ بشرند که بهدلیل اشتراک و مگونی نو نگا شان به ستی ،آرای مشترکی
داشتهاند و اي اشتراک آرا بهويهه دربارۀ انسان و مراتب انسانی جای تأمل دارد.
مولوی و کیيرکگارد برای کمال انسان مراحلی را الل ستند تا او پلهپله به تعالی برسد.
مولوی سه مرحله برای انسان توصیف میکند که از دانی تا عالی شامل «انسان نا و ،انسان
مجا د و انسان کامل» میشود .مچنی کیيرکگارد شرايط و مو عیت انسان را در سه سپهر
زندگی ،شامل «انسان زيباشناس ،انسان اخال ی و انسان دينی» بهتصوير میکشد.
انسان در مرتبۀ نخست انسانی ،از نگاه اي دو انديشمند ،شناختی از فرديت و خود حقیقی
خويآ ندارد و در حصار ماديات است .چنی انسانی یچگاه خود را نسبت به عمل خويآ
مسئول نمیداند .در مرتبۀ میانی ،انسان به معنای زندگی پی میبرد و شناخت خود را آغاز
میکند تا از تقلید به دور باشد .اي فرايند به اختیار و انتخاب آدمی نیاز دارد که در اي مرحله
نقآ مهمی دارد .پس از گذر از اي مراحل ،مرحلۀ عالی انسانی است و البته نقطۀ پايان سیر و
سلوک به جانب حق نیست .انسان ا در اي مرحله «عرشیان فرشنشینی» ستند که به دنیای
فانی تعلق ندارند و در حق غرقاند .آنان تسلی حق ستند و حسابشان از مردم عادی جداست
و نیز ويهگی گناه از آنان سلب میشود .اي

موضو را ر دو متفکر بهخوبی در داستان

حضرت ابرا ی ( ) ،که صد ربانی کردن فرزندش را داشت ،شر مید ند.
در اي پهو آ میکوشی به اي پرسآ پاسخ گويی که مولوی و کیيرکگارد ،دربارۀ مراتب
سهگانۀ انسانی چه ديدگا ی با چه توضیماتی دارند و نکته ای اشتراک و افترا شان در
چیست.
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 .1پیشینة تحقیق
در کتاب مولوی و جهانبینیها اثر عالمه مممدتقی جعفری ،ديدگاه ای مولوی و مکتب
اگزيستانسیالیس به طور اجمالی بررسی شده است .مچنی مقالۀ «رويکرد ای اگزيستانسیالیستی
موالنا» ،از حس اکبری بیرق ( )1990که در کنفرانس بی المللی «از بلخ تا ونیه» اراله شده
است ،برای پهو آ ما مفید و راهگشا بوده است.
پهو آ حاضر با رويکردی موضو ممور که در منابع پیشی نمیيابی  ،مراتب انسانی و
مراحل کمال انسان را از ديدگاه اي دو انديشمند بررسی میکند.
 .9روش تحقیق
روش تمقیق حاضر ،توصیفی و تطبیقی است نخست بهطور کلی به توصیف انسان از منظر
مولوی و کیيرکگارد میپردازي و از آن جا که اي دو متفکر مراحل انسانی را از دانی تا عالی
در سه مرحله بیان کردهاند ،بررسی و تطبیق نقاط مشترک و متفاوت ايشان دربارۀ ريک از اي
مراتب (نخست ،میانی ،عالی) ،به ترتیب ذکر میشود.
 .4چارچوب نظری
.4-انسان از منظر مولوی

انسان از ديد مولوی ،موجودی پیچیده و چنداليه است .وی انسان را به بیشهای تشبیه مویکنود
که در جایجای آن حیوانات درندهخو و بیآزار پنهان شدهاند .منظور از اي حیوانوات حواالت
مختلف انسانی است.
بیوووووشهای آمووووود وجووووووود آدموووووی

بوور حووذر شووو زي و وجووووود ،ار زان دَم وی

و خوووووک

صووووال و ناصووال و خوووووب و خَشوووک

حک آن خُوور اسوت کونن غالوبتور اسوت

چون که زَر بیآ از موس آيود آن زَر اسوت

س ویرتی کووونن در وجوووودت غالوووب اسووت

بر آن تصووير حشورت واجوب اسوووت

در وجوووود مووا ووزارن گووور

(مولوی 1619/2 :1912 ،و )1619
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و اي انسان پیچیده میتواند مجموعی از اضداد باشد .مولوی با زبان تمثیلی بهخووبی ايو
تضوواد را نشووان مووید وود ( ر.ک :مووان 1016/6 ،101-106/2 ،9091/2 ،و ،،1102/6 ،1010
 1192/6و .) ،1191
انسان که برای بیدار کردن استعداد ای نهفته و رسیدن به کمال خلق شده است بايد سفری
را به سوی خدا آغاز کند .نخستی

دم در اي راه شناخت «خود» است چنوانکوه در حودي

آمده است« :مَ عَرَ َ نَفسَه فَقد عَرَ َ ربَّه رکس خود را شناخت ،پروردگار خود را شوناخته
است» (محمدی ری شهری :6831 ،ج .)661 /3مولوی نیوز انسوان را بوه
شناخت خود ترغیب میکند و آن را شريفتري عل میدانود ،زيورا سوبب شوناخت خداونود
است:
ر کوه خوود بشوناخت ،يوزدان را شوناخت

بهرِ آن پیغووومبر ايو را شووور ساخوووت

( مان)2116/1 ،

در وجود آدمی ،موسی( ) و فرعون ،که بهترتیب نماد خوود برتور و خوود حیووانی سوتند،
میشه در حال نبردند .انسان ،مختار است و میتواند راه درست را برگزيند و برای رسیدن بوه
خود برتر به تزکیه بپردازد:
وووور کوووووسی انووووودازۀ روشووو دلوووی

غیووووب را بینووود بوووه وووودر صیوقوووولی

ووور کووه صیووقل بویآ کوورد او بویآ ديود

بیشتوووور آموووووود بووورو صوووووورت پديو ود

گوور تووو گووويی کوونن صووفا فضوول خداسووت

نیووز ايوو توفیووق صوویقل ز آن عطاسووت

وووودر مووت باشووود آن جوووهد و دعوووا

لَیووووس لوِالنسووووان الّووا مووووا سَوووووعی
( مان 2910/6 ،و )2919

در آغاز سفرِ شناخت خويشت  ،مولوی استفاده از «عقول» را مطور مویکنود .وی عقول را
صاحب مراتب میداند و برای ر رتبه حد و حدودی متصوّر است .کار عقل در سنت عرفوانی
مولوی ،شناخت و تمیز درستی و نادرستی است و در ر مرتبه مادامی کوه در موان حودود و
ثغور حرکت میکند ،نهتنها مذموم نیست ،بلکه از لوازم ضروری و حیاتی زندگی انسانی اسوت
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(سبمانی )916 - 919 :1912 ،اما در مرحلۀ واالی يقی که حقالیقی است« ،عشوق» ،ودم در
میدان میگذارد و انسان را از دلیل و بر ان عقلی ر ايی مید د.
عاشقان را شد مودرس حسو دوسوت

دفتوور و درس سبقشووان روی اوسووت

خامشووووند و نعووووورۀ تکوووووورارشان

می رود توا عورش و تخوت يارشوان
(مولوی)9161-9167/9 :1912 ،

 .4-1انسان از منظر کییرکگارد

سورن کیيرکگارد ،پدر مکتب اگزيستانسیالیس (وجودگرايی) است .اي مکتوب بوه دو دسوتۀ
اصلی موحدانه و ملمدانه تقسی میشود .کیيرکگارد سردمدار دستۀ موحدانوه اسوت .وی بوه
فردگرايی معتقد بود و با آثارش تالش میکرد که به فرد کمک کند تا برای زنودگیاش معنوايی
بیابد .از نظر او روش جمعی و اجتماعی برای زندگی شخصی به کار نمیآيد و ر فرد خودش
بايد راه و نو زندگیاش را مشخو کند تا به سعادت ابدی برسد.
در تفکر وجودگرايی ،چند اصل اساسی وجود دارد که ازجمله «تقودّم وجوود بور ما یوت»
است .اي اصل بدي معناست که انسان مسئول وجود خويآ است .ما به صوورت موجوودات
بیولوژيکی زاده میشوي اما با بول مسئولیت برای اعموال و رفتوار خوود ،بوه افوراد وجوودی
تبديل میشوي  .بسیاری از انسان ا یچگاه چنوی مسوئولیتی را نمویپذيرنود و بوه جوای آن،
فرديت وجودیشان را در میان جمعیت ناشناس -که از آن تعبیر به مردم میشوود -مموو موی
کنند (فلی .)9 :1991 ،
«آزادیِ انتخاب» از ديگر مسالل مطر در فلسفۀ وجودگرايی است .ما با انتخاب ای خوود
در طول حیاتمان ،به آفرينآِ خودی که میخوا ی باشی  ،دست میزنوی  .و نیوز انسوان کامول
شدن را با آزادی ،انتخاب میکنی  .انديشۀ وجودگرايی ،تنها يک شیوۀ انتزاعی از تفکر نیسوت،
بلکه تالشی برای بیان چگونگی شیوۀ درست زندگی است که فیلسوفان باستان نیز به آن توجه
داشتهاند (زند سلیمی.)79 :1990 ،
کیيرکگارد معتقد است تنها راه رسیدن به حقیقت که امری شخصی و فوردی اسوت ،سویر
انفسی است .در تعريف وی ،حقیقت عبارت است از «يک بیيقینی عینی» کوه در فراينود از آنِ
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خود کردنِ پرشورتري سیرِ باطنی شکل میگیرد .ذ نیبودن حقیقت يعنی «حقیقت ،با تأمل در
وجود خود و سیر باطنی حاصل میشود» .ما بوا برگزيودن آن حقیقوت ،خوود را نسوبت بوه آن
متعهد و راه و طريق زندگی خود را براساس آن انتخاب میکنی .
بنابراي حقیقت تنها يک فکر نیست ،بلکه زيست در راه آن است .اگر در زنودگی خوويآ
ممبت نمیکنید ،نمیبخشید ،گذشت نمیکنید ،اگر اي حقیقت را در زنودگی خوود جواری و
ساری نمیبینید ،بهمعنایوا عی در راه حقیقت نیستید و آن را يافت نکردهايد .معرفت بايود بوه
زبان عمل درآيد ،در غیراي صورت بیرو است و ثمری جز مالل ندارد (کواپوتو-21 :1919 ،
.)27
کیيرکگارد تمقیقات آفا ی را يقی بخآ نمیداند و در رد آن سه دلیل بیان میکنود :دلیول
تقريب و تخمی تاريخ ،دلیل تعويق و دلیل شوورمندی .وی در بیوان دلیول تقريوب و تخموی
معتقد است اگر بخوا ی حقیقت مسیمیت را براساس مسالل تاريخی و اسناد و مدارک بررسی
کنی با شکست روبهرو میشوي زيرا در مسالل تاريخی نتیجۀ تمقیقات با تقريوب و تخموی
بیان میشود .کیيرکگارد ( )11 1976در اي رابطه ،يک ممقق تاريخ مسیمیت را مثال میزند
که با شور و شو ی عظی تا فتادسالگی پهو آ ای مهمی اراله میکند اما فقط چهوارده روز
پیآ از وفاتآ به سند تاريخی جديدی دست میيابد که بخشی از تمقیقاتآ را زير سؤال می
برد.
اشکال ديگری که کیيرکگارد بر تمقیقات آفا ی و تاريخی وارد میداند اي است که رگز
نمیتوان برای آن،نقطۀ پايانی را تصور کرد و اي دلیل تعويق است.
در فرايند پهو آ ای تاريخی ،مشکالت جديدی پديد میآيند و رفع میشوند و باز
مشکالت جديدی پديد میآيند .ر نسلی از نسل بلی خود اي تو

را به ارث میبرد

که روش کامالً بینقو و عیب است ،اما ممققان خبیر نوز توفیق نیافتهاند  ...و از اي
بیل  ...دلبستگی شورمندانۀ شخصی و بیحد و حصر فاعل شناسايی  ...دمبهدم بیشتر رو
به نابودی مینهد زيرا تصمی به تعويق میافتد چون مستقیماً به نتیجۀ تمقیقات پیشرفته
منوط و موکول است (آدامز.)19 1976 ،
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آدامز 2در مقالۀ «ادلۀ کیيرکگارد بر ضد استدالل آفا ی در دي » دلیل شورمندی را اي
گونه شر مید د که براساس نظر کیيرکگارد اساسیتري و ارزشمندتري خصیصۀ تديّ ،
شورمندی است و دروا ع ،شورمندی با بیشتري شدت و حدّت و اي نو شورمندی بیحد-
وحصر با پهو آ ای آفا ی در تضاد است .اي مطلب بدي معناست که انسانِ ملتزم به دي ،
با شورمندی تمام برای ايمان خود زينه میکند و خود را به خطر میاندازد و نیازی به دلیل و
بر ان ندارد ( مان.)96 -99 ،
 .5مراتب انسانی از دیدگاه مولوی و کییرکگارد
در نگاه مولوی انسان ا به سه دسته تقسی میشوند:
وي و بشوور و ز امتمووان سوومت شووودند

آدموووووی شووووکلند و سوووه امووووت شووودند

يووک گووووروه مستووووغرق مطلووق شوووودند

مچووو عیسوووی بووا مَلَووک ملمووق شوودند

نقووووآ آدم لیوووووک معوووونی جووووبرلیل

رسوووته از خوووش و وووا و ووال و یوول

از رياضوووت رسووته و ز وووود و جوووووهاد

گووووويیا از آدموووووی او خوووووود نووووووزاد

س و ديووووگر بووا خووووران ملمووق شوووودند

خشوو مموو

و شووهوت مطلووق شوودند

وصووووف جبريلووی در ايشووان بووود رفوووت

تنووگ بووود آن خانووه و آن وصووف زفووت ...

او ز حیوووووان ووا فوووزونتوور جوووان کَوووونَد

در جوووووهان باريووک کووواری ووا کووووند

مکووووور و تلبووویسی کووه او دانوووود تنوووید

آن ز حیووووووان دگووووور نايووووود پوديوووود

جوووووووام وووووای زرکووووووشی را بافتوووو

دُرّ وووووووا از وووووعر دريووووووا يافووووووت

ووووووندسه ي وا

نجوووووم و عوووووول طوووب يو وا فلووووووسفه

خووردهکوواری ووای عوولووو

کووه تعووووووولق بووا مووووی دنیاستوووووآ

ره بووه فووووت آسموووووان بوور نیستووووآ

ووووومه علوووو بنووای آخُوووووورست

کووه عموواد بووووود گوواو و اشووووتر اسوووووت

بوهووور استبووووقای حیوووووان چووووند روز

نووام آن کردنووووود ايوو گیجووووان رمووووز

عووووول راه حوووووق و عووووول منووووزلآ

صاحوووب دل دانووووود آن را بووا دلوووووآ

پووس دريوو ترکیووب حیووووووان لطیوووووف

آفريوووووود و کوورد بووا دانووووآ الیووووووف

ايوو
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نووووام کواالنوعوووام کوووووورد آن وووووم را

زانووک نسووبت کووو بووه يقوووووظه نووووووم را

رو حیووووووانی نوووودارد غیوووور نووووووم

حووووس ووای منعووووکس دارنوود وووووووم

الجوووووورم اسفووووول بووود از سووافلیوووو

تووووورک او کوووو ال احوووووبّ اآلفلووی ...

مانووود ي وک ووووس دگوووور انووودر جوهووواد

نووی حیووووان نووی حووووویّ بارشوووووووواد

روز و شووب در جنووگ و انوودر کووآمکووآ

کوورده چوووالیآ آخووووورش بووا اوّلوووووآ
(مولوی 1101/6 :1912 ،و )1192

در اي تقسی بندی ،برتري رتبه برای انسان کامل يا انسان ملکوتی است ،در مرتبوۀ بعودی
انسان مجا د رار دارد و سپس انسان نا و يا حیوانی و مادی.
کیيرکگارد بر اي باور است که برای زندگی بشر سه گزينۀ اصلی وجوود دارد توا زنودگی

اش را بر پايۀ آن ا بنا کند .او اي سه گزينه را «سپهر ای زندگی» نامیده اسوت .در کتواب ی ا
این یا آن مینويسد:
یچيک از بزرگان جهان فراموش نخوا ند شد اما ريک از اي بزرگان عظموت خوا
خودش را داشته است و عظمتآ متناسب با عظمت چیزی بووده اسوت کوه بودان عشوق
میورزيده است .آنکس که به خود عشق میورزيده است عظمتآ از خودش بوده اسوت
و آنکس که به ديگر انسان ا عشق میورزيده است ،عظمتآ از ايثارش بوده است ،اما آن
که به خدا عشق میورزيده است عظمتآ فراتر از مه بوده است (اندرسون.)96 1911 ،

بر اي اساس ،کیيرکگارد زندگی را بر آنچه مرکز توجه و عشق انسان است ،طبقوهبنودی
میکند .عدهای برای خود ،عدهای برای ديگران و در آخر عدهای برای خدا زندگی میکننود .او
اي سه گزينه را به ترتیب «سپهر زيباشناسانه ،سپهر اخال ی و سپهر دينی» مینامد.
 .5-مرتبة نخست انسان از منظر مولوی و کییرکگارد

مولوی برای مرتبۀ نخست انسانی توصیفی از «انسان نا و» اراله مید د و سورن کیيرکگوارد
آن را «سپهر زيباشناسانه» مینامد .ردو متفکر بر اي باورند که اي مرحله نقطۀ شرو است و
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بايد با تزکیه و انتخاب مناسب ،برای نو زندگی برتر به مراحل بواالتر صوعود کورد .اينوک بوه
شبا ت ا و تفاوت ای اي دو نظر میپردازي .
 .5- -فردیت و اختیار

سرآغاز معنويت و کمال ،پذيرش فرديت و خودی است و سوپس اسوتعداد درونوی کوه موان
فطرت است آدمی را از خود به خدا ر نمون میسازد .بنابراي تمامی انسان ا اي

ووه و نیورو

را برای رسیدن به کمال و تعالی در وجود خوود دارنود .مولووی ( 9091/6 :1912و  .)9091بوا
بیان تمثیلی اي مطلب را روش میکند که «روغ و کره را از دوغ میگیرنود کوه در ظوا ر آن
عیان نیست» .کیيرکگارد نیز بهصراحت بیان میکند که « مه میتوانند شهسوار ايمان شوند که
اوج و لۀ انسانیت است» (بالکهام .)17 :1911 ،اي جمالت نشان مید د که اي دو متفکر به
مختاربودن انسان اعتقاد راسخ دارند زيرا تنها با اختیار و آزادی میتوان به سوی مقامات برتور
حرکت و جهشی داشت.
بنابراي میتوان گفت :انسان نا و مولوی يا زيباشناس کیيرکگارد ،به فرديوت و خوودی
خود بیاعتناست و آن را نشناخته است .از اي رو مولوی ( 1000 /9 :1912و  )1001در وصف
او چنی میگويد:
خووووويشت نشناخووووت مسووکی آدمووووی

از فوووزونی آموووود و شووووود در کوووومی

خووووويشت را آدمووووی ارزان فوووووروخت

بووود اطلووس خويشووت بوور دلق وی بوودوخت

کیيرکگارد نیز معتقد است انسان زيباشناس در «خود اولیه» -که میول و ارادهاش فقوط بوه
دنیای پیرامون است -گرفتار و اسیر شده است و اراده و توانی برای غلبه بر آن نودارد (صوابر،
.)172 :1911
 .5- -1خودپرست نه خداپرست

خودی انسان ،مراتب دانی و عالی دارد .به وجهی از خود که متعلوق بوه اموور موادی و دنیووی
است« ،نفس» گفته میشود .نفس خودپرستی را بر ر چیزی مقدم میدارد .انسانی که در مرتبۀ
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رار دارد برای ارضای خود در تالش و تکاپوست .چنی انسانی در رديوف حیوانوات

رار میگیرد زيرا در تبعیت و پیروی از امیال خود ویچ حود و مورزی الول نیسوت .از ايو
روست که برخی نام اي خود را «خود حیوانی» گذاشتهاند .بنابراي انسان نا و و زيباشوناس،
اسیر لذات زودگذر و ناپايدار است و مجموعۀ زندگی او یجانات و عاليقی است که در کنوار
رار گرفتهاند.
در حصار حس و ماديات بودن ،چش حقیقتبی انسان ای نا و را کور کرده است .آنان
درکی از حقیقت ندارند و زندگی بیمعنويت خود را چون بهشت میبینند ،در حالی که جهون
است .در دفتر چهارم مثنوی ،مولوی انسان نا و را که از حق و حقیقوت گريوزان اسوت و در
بند خود است ،اي گونه به تصوير میکشد:
و چووو اُسووووتوری کووه بگوووريزد ز بوووووار

او سووور خووووود گیو ورد انووودر کووووهسوووار

صوواحبآ در پووی دوان کووای خیوورهسوووور

گرگ وی اسووت انوودر صوود خوور

وور طوور

گوور ز چشووم اي و زمووان غاي وب شوووووی

پیشووت آيوود وور طووور

اسووتخوانت را بخايوود چووووون شَووووووکَر

کووه نبینووی زنووووووده جووانی را دگوووووور

آن مگویووور آخوووووور بمانووووی از عووولف

آتووووآ از بوووی یزمووی گوووووردد تلووف

ووی بمگووريوووووز از تصوووورّ

کردنووو

گوور

وووووی

وز گووووورانی بووار کووه جووووانت موووووون

تو سوتوری و کوه نفسووت غالوب اسوت

حکو و غالوووب را بوووود ای خوووووودپرست

خوور نخوانوودت اسووب خوانوودت ذوالجووالل

اسووب تووازی را عووورب گووووويد تووووعال

می ور آخوووووور بووود حووووق را مصطووووووفی

بهوووور استووووووران نفوووووس پوُوووور جفووا
(مولوی 1991 /6 :1912 ،و )2001

کیيرکگارد نیز ضعف بزر

انسان زيباشناس را دلبستگی و شویفتهبوودن بوه زيبوايی وای

متنا ی میداند (صابر.)200 :1911 ،
انسان ای زيباشناس و نا و ،تعريف صمیمی از لذت و سعادت در ذ
دلیل بهخطا رفتهاند .سعادت و لذت با

رابت دارند اما متراد
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معنای نیل به سعادت نیست .لذتی که سد و مانعی برای رسیدن به لذت بزر تر يا باع

رنو

بزر تری شود ،سعادت نیست اما لذت ممسوب میشود .سعادت آن چیزی است که برتور از
آن ابلتصور نباشد ،ولی لذت اي گونه نیست .لذت به يک عضو يوا اسوتعداد خوا

انسوان

مربوط است ولی سعادت با کل استعداد ا مرتبط است .لوذت حوول مموور جوذاب بوودن و
نبودن است ،در حالی که سعادت بر مدار مصلمت بودن يا مصولمت نبوودن اسوت (مطهوری،
.)299 :1912
آنان خدا را از طريق فطرت میشناسند و اگر به خدا رو کنند ،از سر نیاز اسوت نوه از روی
عشق و ايمان .کیيرکگارد آن ا را به نقد میگیرد و میگويد« :از کتواب مقودس درسوت مثول
ديگر کار ای مادی پول تمصیل میکنند» (صابر .)10 :1911 ،مولوی نیز به زيبايی بیان میکنود
که:
فقووووور لقموووه دارد او نوووه فقووووور حوووووق

پیووووآ نقووآ موووردهای کوو نووه طووووبق

مووووا ی خاکووووی بووود درويووووآِ نووان

شووووکل موووا ی لیووک از دريووا رمووووان

موورغِ خانووه اسووت او نووه سوویمرغ وووووا

لُووووووت نوووووشد او ننووووووشد از خوووودا

عووواشق حووووق اسووت او بهووور نووووووال

نیسووت جووانآ عاشووق حُس و و جمووال ...

عوووواشقِ تصوووووير و و و و خووووووويشت

کووووووی بوووود از عاشووووووقان ذوالموو ووِنَ
(مولوی 2719/1 :1912 ،و )2719

 .9- -5اهل ظاهر و تقلید

واژۀ تقلید ،در لغتنامه اي گونه معنا شده است« :بدون نظور و تأمول پیوروی کوردن و مجوازاً
پیروی کسی بیدريافت حقیقت آن» (د خدا :1977 ،ذيل واژه ) .انسان ای زيباشناس و نا و
چون اسیر ظوا ر ستند ،ا ل تقلید

میشوند .آنان به تعبیر کیيرکگوارد زنودگی را صور

چیز ای عینی میکنند .وی در يادداشت ايآ مینويسد:
چه فايدهای دارد حقیقتی به اصطال عینی را کشف کن  ،يا در نظام ای ساختۀ فیلسووفان
کندوکاو کن و در صورت لزوم بتوان
کن و تنا

مۀ آن ا را بازخواست کن و مغالطه ايشان را رو

ا و ناسازگاری ا را فیالمجلس بیرون بکش ؟ و چه فايده که بتووان نظريوه
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ای دربارۀ دولت پیريزم و مۀ اجزاء گردآورده را در يک کل ترکیب کن و جهانی بسازم
که رار نیست خودم در آن سکنی گزين  ،بلکه فقط بايد آن را باال بگیرم تا ديگران نظواره
کنند؟ چه فايده که بتوان معنای مسیمیت را مطر کن ؟ چوه فايوده کوه بتووان بسویاری
وا عیت ای مجزا را تبیی کن  ،اگر معنای عمیقتری برای م و برای زندگانی م نداشوته
باشد؟ طعاً انکار نمیکن که با مۀ اي احوال ضرورت معرفت را بول دارم ،انکار نموی
کن که آدمی از معرفت

تأثیر میپذيرد ،اما آنگاه معرفت بايد به صورتی زنده در وجود

م جذب گردد ،و اي است آنچه اکنون اصل مطلب میانگارم  ...ولی برای پیدا کردن آن
معنا و فکر ،يا درستتر بگوي برای پیدا کردن خودم ،فايدهای ندارد که

چنان در جهان

فرو روم و غرق گردم  ...اي است آنچه م برای يک زندگانی کامالً انسانی ک داشت توا
فقط حیاتی بر مبنای معرفت نداشته باش تا مۀ وای ذ ن را خرج چیزی وو بلوه موان
چیزی که مردمان عینیاش میخوانند و نکن  ،که به ر تقدير از آنِ م نیست و بوه جوای
آن به چیزی پردازم که با ژر تري ريشه ای ستی و حیات م گره خورده و به لطفوآ
تو گويی میتوان ببال تا بلندای خدا و حتی اگر عال

مه را از کف د

با تمام وجودم

به آن بچسب و دست از آن نشوي (کاپوتو.)22-21 :1919 ،

بنابراي شخصی که در ظوا ر غرق باشد به تمامیت وجودی خود نمویرسود زيورا بورای
يافت خود حقیقی بايد سیر درونی و انفسی داشت ،و نه چنانکه انسان ای زيباشناس و نا و
عمل میکنند ،وابسته به اوضا و شرايط بیرونی بود.
مولوی نیز د یقاً اي مطلب را به زبان شعر به تصوير میکشد:
او ز حیوووان ا فوزونتر جوان کَوونَد

در جووووهان باريوککووواری وا کووووند

مکووور و تلبویسی که او دانوود تنووید

آن ز حیوووووان دگوووور نايوووود پودي وود

جووووام ووای زرکووووشی را بافتوو

دُرّ ووووووا از ووووعر دريوووووا يافوووووت

ووووووندسه

يا نجووم و عووول طوب يوا فلووووسفه

خرده کاری ای عوولوو

که تعووووولق با مووی دنیاستوووآ

ره به فووت آسمووووان بور نیستوووآ

ووومه علوو بنای آخُووووورست

که عماد بووود گاو و اشوووتر اسووووت

بوهور استبووقای حیوووان چووند روز

نام آن کردنووود ايو گیجوووان رموووز

اي

( 1112/6 :1912و )1111
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اي انسان با اي ويهگی ا ،در امور دينی نیز ا ل ظا ر و تقلید است .کیيرکگارد مسویمی
بودن رسمی را بهدلیل عضو کلیسا بودن نمیتواند بپذيرد زيرا که مسیمی بودن نوداري  ،بلکوه
مسیمی شدن مطر است مسیمیت انتخاب و شدن است (پورمممدی.)269-262 1990 ،
انسان با انتخابی درونی و فردی وارد لمرو دي میشود ،در حالیکه تقلیود فقوط ظوا ری
آراسته دارد و البته راه به جايی ندارد و اصال گر نیست .مولوی در اي باره مثال جووی آب و
بهره و سه آن را از آب میگويد تا نشان د د که مقلّد از درک حقايق ممروم است:
مچو جُوی است او نه او آبی خورد

آب از او بور آبخووواران بوگذرد

آب در جووو زان نموویگویرد ووورار

ز آنکه جو نیست تشنه و آبخوار

مچووو نوايی نوووالۀ زاری کوووووند

لیووک پیووکار خوووريداری کووند
جوز طوومع نبود مووراد آن خبیو

نووحووهگر باشود مقلّد در حووودي

( مان 611/2 ،و )691
 .1-1-6عقل

کیيرکگارد برای عقل در مسیر کشف و شناخت حق یچ جايگا ی الل نیسوت .در نظور وی
رسیدن به ايمان از راه انفسی صورت میگیرد و یچ را ی بیرونی وجود ندارد زيرا در تملیل
آفا ی ،اضطراب و نگرانی که ثمرۀ عشق و الزمۀ ايمان است وجود نودارد .از ايو روسوت کوه
برای ردّ نظريۀ شناخت حقیقت از راه آفا ی سه دلیل بیان میکند که عبارتاند از :دلیل تقريوب
و تخمی  ،تعويق و شورمندی .بنابراي به جرلت میتوان گفت کوه ايموان بوا معرفوت حاصول
نمیشود ،بلکه تصديق و پذيرش لبی نقآ اصلی را دارد.
بنابراي سعی در توجیه عقلی مسیمیت ،تالشی باطل است .از طرفی ،چنی کوششی ناشی
از فقدان ايمان است .آن کس که ايمان دارد مستغنی از دلیل و بر ان است (ورنو و وال:1917 ،
.)111
کیيرکگارد ( .)11-17 :1976برای روش شدن حال و تفکر انسان زيباشناس ،با بیان مثالی
توضی مید د:

101

دورۀ  ،5شمارۀ  ،4زمستان 931

فصلنامة پژوهشهای ادبیات تطبیقی

د یقاً در تملیل آفا ی است که دلنگرانی بیحد و حصر شخصی و شوورمندانه کوه شورط
الزم ايمان و جزء الينفک آن است و ايمان از بط آن میزايود ،از دسوت مویرود .دانوآ
فراوان که مچون اژد ايی بر آسوتان خانوۀ ايموان نشسوته اسوت و تهديود مویکنود کوه
میبلعدش ،نقطهضعفی میشود  ...نظر به اينکه ايمان ،بیيقینی را آموزگوار سوودمند خوود
میديد ،اکنون درمیيابد که يقی خطرناکتري دشم اوست .شوورمندی را از خوود دور
کنید ،ايمان به يک دم ناپديد میشود زيرا يقی و شورمندی ناسازگارند  ...ايموان ممتواج
بر ان نیست .آری ،ايمان بايد بر ان را خص خود بداند اما و تی نرمنرمک احساس شرم
میکند ،مانند زن جوان که عشق ديگر او را بسنده نیست و در نهوان از اينکوه فوالن کوس
عاشق اوست ،شرمسار است بنابراي نیازمند آن است که ديگران تأيید کنند که عاشوق او،
به وا ع شخصیتی استثنايی است ،به می نمو ،و تی ايمان رو به کوا آ موینهود و کو
کَمک شورمندی خود را از دست مید د ،و تی بهتدري به حالی در مویافتود کوه ديگور
ايمانآ نمیتوان خواند ،آنگاه به بر ان ممتاج مویشوود توا بوه وسواطت او ،جنوا کفور
حرمتآ نهد.

خال

نظر کیيرکگارد ،در نظر مولوی عقل در اي مرحله عب

نیست ،بلکه نقآ پلۀ اول

را برای شناخت حقیقت دارد .مولوی عقل را به طور کلی نفی نمیکند و برای آن مراتبی الول
است .به می دلیل است که در مثنوی با تعريوف و توصویف حتوی متضواد از عقول روبوهرو
ستی :
بعووود از ايو و شووود عقووول شووواگردی ورا

چوووووون معلّوو بووود عقلووووووآ ز ابتوودا

(مولوی)1011/1 :1912 ،
گرچووه بنمايووود کووه صوواحب سوور بووود

عقوول جوووووزلی عشوووق را منکووووور بووود

( مان)1912/1 ،
در میووووووان لیلو وی و مو و فووورق نیسوووت

دانوود آن عقلووی کووه او دل روشوونی اسووت

( مان)2019/1 ،

البته گفتنی است که مولوی برای ايمان ،عقل را الزم میداند نه کافی و عشق در با ی مسیر
دايتگر انسان به سوی حقیقت است.
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نووورِ نووورِ چوووش  ،خووود نوووووور دل اسووت

نوور چشو از نوور دل وا حاصووول اسوت

بوواز نووورِ نووووووورِ دل نووور خوووووووداست

کاو ز نوور عقول و حوس پواک و جداسوت
( مان 1121/1 ،و )1127

سوی حوس و سووی عقول او کامول اسوت

گرچه خود نسبت به جوان او جا ول اسوت

عقووول و حوس اثور دان يوا سبووووب

جوووانی يا عووجب يوا بلعوووجب

بمو

بمووو

ضووووووء جوووان آموود نمانوود ای مستضووووی

الزم و موووولزوم و نووووافی مقوووتضووووی

زان که بینا را کوه نوووووورش بوازغ اووووت

از دلووویل چون عووصا بس فوارغ اسووووت
( مان 1101/1 ،و )1101

مولوی شناخت آفا ی را براساس آيات قرآن يکی از راه ای شناخت و پیبردن بوه وجوود
خدا معرفی میکند .آيۀ  19سورۀ فصلت ( )61میفرمايود« :سونريِه آياتنوا فوی االفواقَ و فوی
انفُسه حَوتّی يَتَبَیَّ َ لَه اَنَّهُ المَوق زودا کوه آيوات ودرت خوود را در اطورا

[جهوان] و در

جانشان به آن ا بنمايی تا برايشان روش گردد که او حق اسوت» .بوا ايو توصویف ،شوناخت
عقلی رچند که نا و و ناکافی باشد ،يکی از روش ای شناخت خالق است.
در پايان ،الزم به يادآوری است که در منظر کیيرکگارد و مولوی ،انسان وای زيباشوناس و
نا و ،شايد از معرفت نصیبی داشته باشند اما خود را مسئول نمیدانند و به موی جهوت از
کمال بیبهرهاند.
 .5-1مرتبة میانی انسان از منظر مولوی و کییرکگارد

در نظر جاللالدي مممد مولوی ،انسانی که در مرتبۀ میوانی و بینوابی مراحول عوالی و دانوی
انسانی رار دارد« ،انسان مجا د» است .کیيرکگارد نیز سپهر دوم خود را به تبیی زندگی «فرد
اخال ی» اختصا

داده است .اکنون به بررسی و تطبیق نظريات اي شاعر و فیلسوو

اي مرحله میپردازي و نزديکی انديشه و يا اختال
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 .5-1-انتخاب معنا برای زندگی ضد تقلید

برای يافت معنای زندگی ،انسان حقیقتجو در جستوجوی پاسخی برای سؤاالتی اسوت کوه
ذ نآ را درگیر کرده است سؤاالتی از بیل :مو از زنودگی چوه مویخووا ؟ چورا زنودگی
میکن ؟ از زندگی چه میطلب ؟ اگر چیزی را میطلب  ،آنی است يوا دالموی؟ بورای چوه آن را
میخوا ؟ با پاسخ به اي پرسآ ا انسان درمیيابد که در جستوجوی حقیقت است .اگر به
آدمی بگويند آن چیز ايی که میخوا ی و میطلبی حقیقت نیست ،از آن ا مویگوذرد و ديگور
آن ا را طلب نمیکند (فیضی.)16 :1917 ،
مولوی ( 9711/2 :1912و  )9779استعداد درونی و فطرت انسانی را ممورک بواطنی بورای
حرکت به سوی تعالی میداند .او در پايان دفتور دوم مثنوی صوهای بورای روشو کوردن ايو
موضو بیان میکند« :بچهبطی که مرغ خانگی او را پرورش داده اسوت ،اگرچوه مورغ را موادر
خود میداند اما میل به سوی دريا میراث فطری اوست» .رو انسان که اسیر ماديات است نیوز
شرايطی مانند بچهبط دارد.
در نظر مولوی دي تقلیدی بیارزش است .ياد کردن تقلیدی خدا در برابر ياد کردن حقیقی
خداوند ارزشی ندارد .در اي مورد جاللالدي  ،فرد روستايی را مثال مویزنود کوه در تواريکی
شب شیر را که به گمان او گاوش است ،بیمهابا لمس میکند .ما آدمیان نیز بار ا نام خدا را بر
زبان جاری میکنی اما یچ عظمتی را احساس نمیکنی زيرا که ظلمات عال ماده نمیگوذارد
ما به درک حقیقی برسی ( مان 109/2 ،و .)112
خال

انسان زيباشناس و نا و -که دنیای بیرونی و ديگران شخصویت او را شوکل موی-

د ند -انسان اخال ی میداند که راه رسیدن به رضايت در زندگی در تأيید ديگران نیست ،بلکه
بهسبب رچه بیشتر شناخت خود است .آدم بايد پیآ از ر چیوز ديگور خوودش را بشناسود.
تازه آن و ت ،پس از اينکه انسان خودش را از درون شناخت و را آ را پیدا کورد ،آراموآ و
معنا میتواند بر زندگی سايه افکند (اندرسون.)20 :1911 ،
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کیيرکگارد معتقد است زمانی که فرد برای نو زندگی خود دست به انتخاب میزنود ،بوه
فرد بودن خويآ پی برده است .انسان اخال ی درت آزادی انتخاب را در خود احساس موی-
کند و در راستای درک و شناخت خويشت راستی خود برمویآيود .بوه بیوانی ديگور« ،معنوای
"وجود داشت " اي است که ر کس خود راستی ِ خود را برگزيند» (کاپلست .)209 :1919 ،
ما با انتخاب درست ،متعالی میشوي و از می جهت است که کیيرکگارد میگويود «موا
مسیمی بودن نداري  ،بلکه مسیمی شدن داري » زيرا درت انتخواب بورای برتور شودن را در
اختیار ما رار دادهاند و ما موجودی ازپیآتعیی شده نیستی  .به بیان ديگر،
انسان فطرتاً اخال ی است ،ولی از آنجا که به وی حق آزادی انتخاب اعطوا شوده ،مختوار
است راه دلخواه خود را برود .اگر مسیر درست را برگزيند ،به جايگاه وا عیاش نالل موی
شود ،وگرنه درست مثل گوسفندی خوا د بود که به مراه ديگر گوسفندان يک گله روان
است ،و اي چیزی است که سرنوشتآ را ر خوا د زد (صابر.)126 :1911 ،

بنابراي انسان ای اخال ی و مجا د ،به آگا ی و شناخت از مو عیت خود در عوال

سوتی

در برابر موجود برتر دست يافتهاند و با عمل کوردن بوه فورامی اال وی ،و درسوت و اخال وی
زندگی کردن معنايی را برای زندگی خود انتخاب کردهاند.
 .5-1-1عقل

مولوی شخو مجا د را دارای «عقل ايمانی» میداند.
طبووع خوا وود تووا کشوود از خووووص کووی

عووووقل بوور نفوووس اسووت بووووند آ وونیوووو

آيووووود و وصفوووووآ کووووووند واداردش

عقل چوون شومنه اسوت در نیوک و بودش

عقوول ايمووانی چووو شوومنه عووووادل اسووت

پاسووبان و حوووووواک شوووووهر دل اسووووت
( 1911/6 :1912و )1917

اي عقل میتواند خوا آ ا و آرزو ای نفسانی را مهار کند و به وظايف خود کوه شوامل
تکالیف شرعی و اجتماعی است عمل کند اما اي عقل راهبلد ،راه رسیدن به ايمان انسان کامل
نیست .عقل ايمانی رچند که از لوازم آزادی شمرده میشوود و تووان پاسوبانی و ممافظوت از
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نفس و دل را دارد اما در موا عی ديگر میتواند غل و زنجیری بر پای سوالکان بوهشومار آيود.
عقل موسی در برابر خضر ،اسیر و گرفتار بود و ادر به فهو خضور نبوود ( موان 9212 /2 ،و
 9216روحانی.)129 :1916 ،
انسان ای اخال ی و مجا د با درک و تشخیو عمل صواب و ناصوواب تسولی وظیفوه و
تکلیف ستند .آنان به معیار انسانیت که داشت ارادۀ مسلطکننده بور نفوس اسوت ،رسویدهانود.
کار ای آنان براساس عقل است نه میل و کشآ و جاذبۀ بیرونی .آنان بوا نیوروی عقول نووعی
اخالق ساختهاند و اي نکته را درک کردهاند که بايد از ووانی ايو جهوان اطاعوت کورد اموا
اطاعت آن ا با ماللت مراه است .اي اخالق در برابر اخالق مذ بی است کوه پور از لطوف و
شور و شوق است و موجب میشود تمام سختی ا ابل تممل گردند (مطهوری-161 1912 ،
 .)111بنابراي آنان در مرتبۀ میانی رار دارند زيرا که ارتباط با موجود متعوال ،خداونود را بوه
نمو مطلوب در زندگی خود جاری و ساری نکردهاند.
 .9-1-5درد و رنج

انسان ای اخال ی و مجا د به اي سط از درک و شعور رسیدهاند که درد و رن بی وانونی و
رذايل اخال ی را مانع کمال خود بدانند .از اي رو ،از شرايطی که در آن ستند رنو مویبرنود.
رن  ،رو و جان آنان را بیدار میکند تا حرکت و جهشی به سوی کمال بردارند .به بیان ديگور
شخو اخال ی و مجا د از خود اولیه که خوشگذران و بی ید است ،بیرون میآيد.
مولوی معتقد است درد و رن  ،حقارت و کوچکی انسوان را در برابور عظموت حوق پویآ
رويآ میآورد آدمی به تضر و اعترا

به گنا ان میپردازد تا نردبانی آسمانی بسازد:
انوودر آموود بموور بخشووايآ بووه جوووش

چوووون بووورآورد از میو وان جوووان خوووروش

()11/1 :1912

کیيرکگارد نیز معتقد است که رن مايۀ شر صدر است ،نرمندانه سونگ رو انسوان را
تراش مید د ،با د ت رو و جان او را از او ام متنا ی و نسبی پاک میکند و نشانه و ممکی
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میشود که گوا ی د د رابطهای با ا میت مطلق (خدا) مچنان بر رار است .اي فرد خاضعانه
معتر است که بی خدا کاری از پیآ نمیبرد و به گنا انآ ا رار میکند (کاپوتو.)11-16 :1919 ،

کیيرکگارد و مولوی اي درد و رن را کوه سوبب بیوداری رو و جوان آدموی مویشوود،
مو بت اال ی میدانند.
 .5-1-4گناه

گناه نقآ کلیدی در تفکر مولوی و کیيرکگارد دارد .شايد گنا ی کوه انسوان وای اخال وی و
مجا د مرتکب شوند در ظا ر عوارضی داشته باشد اما در سیر باطنی فرد ،بیدارکننوده و آغواز
ايمان است.
تعريف مولوی از گناه عبارت است از :تسلی ارادۀ انسانی در برابر شهوات پست ،در جايی
که راه برای کار ای نیک و پسنديده باشد (زمانی .)620 :1912 ،نکتهای که موورد نظور اسوت،
آگا ی مراه با رنجی است که پس از ارتکاب گناه بر انسان مجا د حاک میشود زيرا به اي
درک میرسد که در برابر موجود متعال خداوند نافرمانی کرده است .اي حس درونی است که
آغاز بیداری و انقالب درونی است:
توا بنالود زود گووووووويد ای الوه

پوووس بداند زود توأثیر گووووووناه

(مولوی)9976/2 :1912 ،
آه او گويوود کووه گوو کردسووت راه

توبه او جويد که کردست او گنواه

( مان)192 /1 ،

مولوی حضرت آدم( ) را الگويی برای بشر میداند که با توبۀ بعد از گناه به سعادت رسید:
از پووودر آمووووز کوووندم در گنووواه

خوش فرود آمد بوه سووی پايگواه

چووون بديوود آن عووال االسوورار را

بووور دو پووا استووواد استغووووفار را
( مان 926/6 ،و )921

انسان با درک گناه خود ،متوجه میشود که اصوالً شناخت و فهمآ بیمقدار اسوت و بايود
را بری داشته باشد که با ارتباط با او شناخت و فه پیدا کند ،پس بوا درک گنواه زمینوه بورای
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ايمان به خدا مهیا میشود .کیيرکگارد به دو نو ايموان معتقود اسوت :ايموان فطوری و ايموان
متعالی .ايمان فطری مان احساس گنا کاری و تقصیر و حقوارت انسوان در پیشوگاه خداونود
است که با دانست اي حقیقت ،زندگی آدمی دگرگون میشوود و ايموان متعوالی در ارتبواط بوا
خداوند فرا

میشود (پورمممودی 11 1990 ،و  .)19ويلیوام واب  )11 :1971( 9در کتواب

چهار سوار سرنوشت گناه را از ديد کیيرکگارد چیزی میداند که آشوتی او را بوا خودا فريواد
میزند.
بنابراي آنچه در منظر مولوی و کیيرکگارد ا میت دارد ،جنبۀ بیدارکننوده و آگوا یبخوآ
گناه است که ديد انسان را تغییر مید د و به سوی تعالی دايت میکند.
 .5-9مرتبة عالی انسان از منظر مولوی و کییرکگارد

انسان کاملِ مولوی و شهسوار ايمانِ کیيرکگارد ،در اوج و لۀ مرحلۀ انسوانی ورار دارنود .در
اي جايگاه است که انسان بهعنوان خلیفه و جانشی خدا بر زمی

رار میگیرد .چنوی انسوانی

پلهپله به مال ات خدا رسیده است اما اي بدان معنا نیست که اي مرحلوه نقطوۀ پايوانی بورای
سیر و سلوک به سوی حق تعالی است ،بلکه اي مسیری است که نهايتی بورايآ تصورشودنی
نیست .خواست تمامی انبیا و اولیا برای بشر رسیدن به اي مقوام بووده اسوت .مولووی و کوی-
يرکگارد نیز مبنای انديشه و تفکر خود را دايت بشر به اي سمتوسو رار داده بودند.
انسان کامل مولوی که مثنوی معنوی سیر و طريقی در جستوجوی آن است ،انسانی است
که در پیوند با حق است و به عی الیقی رسیده است.
در نگاه کیيرکگارد مرحلۀ دينی ،لنگرگاه ايمان است .خصوصیت اصلی ايو مرحلوه ايو
است که فرد در رابطهای بیواسطه که از راه ايمان توان میگیرد با خدا پیوند میيابود و درموی
يابد که يک فرد ممدود و يک آفريده است و اي «خوود» را در پیشوگاه خودا تأکیود مویکنود
(کاپلست .)211 :1919 ،
اکنون به تطبیق نظريات اي دو انديشمند دربارۀ مرتبۀ عالی انسانی میپردازي .
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 .5-9-عرشیان فرشنشین

شهسوار ايمان و انسان کامل ،انسان ايی ستند که از ر آنچه تعلق به دنیوای فوانی دارد ،دل
بريدهاند و لمظهلمظۀ زندگی خود را در حق غرقاند اما کسانی کوه بوويی از عشوق و ايموان
نبردهاند و از درک و دريافت باطنی بیبهرهاند آنان را باور نمیکنند زيرا در ظا ر ،آن عرشویان
فرشنشی را با خود

سان و

شکل میبینند.

مولوی در جای جای مثنوی به اي موضو اشاره دارد که انسانِ کامل باطنی دارد که او را
از ديگران متمايز میکند اما درظا ر نقآ آدمی دارد .در دفتر دوم در داستان «کرامات ابرا ی
اد

بر لب دريا» ( 9210/2 :1912و  )9299اي مطلب را شر مید د ( مان،1019/1 ،

 1019/9و  9119/1 ،1029و :)9111
نقووووآ آدم لیوووووک معوووونی جووووبرلیل

رسوووته از خوووش و وووا و ووال و یوول

از رياضوووت رسووته و ز وووود و جوووووهاد

گووووويیا از آدموووووی او خوووووود نووووووزاد
( مان)1101-1107/6 ،
زانکووه بوور دل مووووویرود عاشوووق يقووی

تووو مبووووی ايو پوای وا را بور زمووووی

( مان)1971/9 ،

و کیيرکگارد ( )11-16 :1911زندگی شهسوار ايمان را اي گونه توصیف میکند:
خدای بزر ! او شهسوار ايمان است؟ چرا شبیه يک مأمور مالیات است! اما به راستی خود
اوست .اندکی به او نزديکتر میشوم .او را از فرق سر تا نوک پا وارسی میکن تا روزنوه
ای که نامتنا ی از آن ظا ر شود بیاب  ،بیهوده است!  ...او يکسره بوه متنوا ی (دنیوا) تعلوق
دارد کوچکتري اثری از شهسواری ايمان در او نیست .از ر چیز لذت میبرد ،به موه-
چیز عال همند است .به کارش ا میت مید د .يکشنبه ا بوه کلیسوا مویرود و ویچ نگواه
آسمانی يا عالمت غیر متعار

ندارد .نزديکی ای غروب به خانه برمیگردد .در راه ممک

است فکر کند که زنآ حتماً برای او غذای گرم تازهای مثالً کباب گوشوت بوا سوبزيجات
آماده کرده است .تماشای غذا خوردن او منظرهای رشکبرانگیز و شوقانگیز ممسوب می
شود .بعد از شام چپق خود را دود میکند و از پنجره بیرون را تماشا میکند .او با بیخیالیِ
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آدمِ بهدردنخوری زندگی میکند ،با اي حال رلمظه از او وات خووش زنودگیاش را بوه
گرانتري بها خريداری میکند زيرا او ک تري کار را نیز جز به لطف ممال (خدا) انجوام
نمید د.
 .5-9-1ایمانی عاشقانه

پیآتر بیان شد کیيرکگارد به سیر آفا ی بیاعتناست و برای ايمان سیر انفسی و درونوی را در
نظر میگیرد در مقابل ،مولوی سیر آفا ی را مرحلهای از ايمان میداند ،اما او نیز با کیيرکگارد
در مرحلۀ برترِ ايمان موافق است که مالک ،بول لب است نه پذيرش عقل:
موجوب ايمووان نباشود معووووووجزات

بوی جنسیت کند جوذب صوفات

معجزات از بهور هور دشوم اسوت

بوی جنسیت پی دل بوردن اسوت
(مولوی 1171/1 :1912 ،و )1177

ايمان مولوی و کیيرکگارد در اي مرتبه «عقلستیز» نیست ،بلکوه واالتور از تعقول و فووق
عقل است .ايمانی که کیيرکگارد شر مید د بهسبب داليلی (چون تقريوب و تخموی دلیول
تاريخی ،تعويق و تعلیق دلیل فلسفی و دلیل عدم شورمندی) «عقلپوذير» نیسوت .اموا در نظور
مولوی که شاعری مسلمان است ايمان با را نمايی شر برای يافت دلیل ،به صورت معقول در
میآيد يعنی عقلپذير و مقبول عقل است (پورمممدی:)261 :1990 ،
حووووووس اس ویر عقوول باشووووود ای فوووالن

عقوول اسیووووور رو بووووواشد وووو بِوودان

دسووت بستوووووهی عقوول را جوووان بوواز کوورد

کووووووار ای بسوووته را و سوووووواز کوورد

ح وسّ ووووووا و انديووووشه بووور آب صووووفا

وو چووو خووووووس بگرفووووته روی آب را

دست عقل آن خس بوه يوک سوو مویبوورد

آب پیووووودا موووووویشووود پ ویآ خوووووورد

خوس بس انبُه بوود بوور جوو چوون حبواب

خس چو يوکسوو رفوت پیودا گشوت آب

چونکوه دسوووت عقوووول نگشوايد خووودا

خووووس فوووووزايد از ووووووا بوور آب مووووا

آب را ووووور دم کوووووند پوووشیوووووده او

آن وووووووا خنوودان و گريوان عقوووووول تووو

چونکوه تقووا بسوت دو دسووووت ووووووا

حووق گشووايد وووور دو دسووت عقوووووول را
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چون خورد سووووواالر و مخوودوم توو شود

پووس حواس چیووره مموووووکوم توو شود

( مان 1126/9 ،و )1192

مولوی معتقد است که با تکامل انسان عقل او نیز تعالی میيابد تا جايی که بوا «عقول کول»
پیوند حاصل کند و در آن فانی شود ( مان 2127/9 ،و :)2191
بعووووود از ايو شوود عقوووول شاگوووردی ورا

چووون مووووووعل بووود عقوووووولآ ز ابتوودا

( مان)1011/1 ،
عقل کل ،مغز است و عقل موا چوو پوسوت

آن خطووا ديوودن ز ضووعف عقوووول اوسووت

( مان)9769/1 ،

فرمان عقل در شهسوار ايمان و انسان کامل ،به دست عشق است .عشوق ،عقول را تهوذيب
میکند .عشق به صفای فرد عمق میبخشد و لبآ با گذشت زمان رچه بیشوتر تابنواک موی-
شود .آدمی در اي سیر به اصل خويآ نزديک و نزديکتر میشود و زمانی میرسد که خدا را
در خويشت خويآ مشا ده میکند.
بنابراي میتوان گفت مولوی و کیيرکگارد بر طی کردن مسیر ايمان بوا عشوق اتفواق نظور
دارند .انسان کامل و شهسوار ايمان ،در جستوجوی ود

وااليوی بورای زنودگی خوود کوه

رسیدن به کمال مطلق است ،عاشقانه عمل میکنند .سیر انفسی سبب مویشوود آنوان در بواط
چیزی را با تمام وجود بخوا ند و فقط به اي بینديشند که آنچه را خدا میخوا د،انجام د نود
و به حواشی و نتاي ظا ری آن توجه نداشته باشند.
 .5-9-9رویینروان

«رويی روان» اصطالحی است که پاسالمی ندوش به زيبايی برای سولب شودن گنواه از انسوان
کامل بهکار میبرد .به اي معنا که و تی انسان خود را به عال بیرنگی که جلوۀ حق است می-
رساند ،در اي مرحله رويی روان میشود و خاصیت گناه از او سلب میگردد .حساب اي فورد
از مردم عادی جداست زيرا به نامتنا ی رسیده است .او میتواند حتی زنّار ببندد ،ترک فرال
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کند و يا کفر بگويد .اي مطلب را مولوی در داستان «طوطی و بازرگان» بوهخووبی بوه تصووير
کشیده است (اسالمی ندوش :)19 :1912 ،
بوود نمانوود چوووووون اشووارت کوورد دوسووت

کفوور ايمووان شوود چووو کفوور از بهوور اوسووت

ووووور بوووودی کووه امووووور او پوویآ آورد

آن ز نیکويووووی ووای عالوووو بگوووووذرد

گوور خسووته گووردد نیووز پوسووت

ده مووده کووه صوود ووزاران دُر در اوسووووت

زان صوود

(مولوی 999/1 :1912 ،و )961

کیيرکگارد نیز چنی شرايطی را برای شهسوار ايمان متصور است .حضرت ابورا ی ( ) بوه
امر خدا صد کشت فرزند خود را داشت .اي مسئله برابر است با حک تل زرگور بوه دسوت
پادشاه در دفتر اول مثنوی .از ديد يک فرد اخال ی و شخصی که به عال ماورای طبیعوت ودم
ننهاده است ،چنی عملی غیراخال ی و تل بهشمار میآيد.
اما حقیقت اي است که اخالق در منظر شهسوار ايمان و انسان کامل ،وظیفهممور است نه
نتیجهممور زيرا نتیجۀ اعمال باع

خیر و نیک بودن آن ا نیست .اخالق ،مطلق است زيرا بوه

امر خدا تعیی میشود و اي سبب الزام اخال ی است (پورمممدی .)219-219 :1990 ،و اي -
جاست که اخالق در برابر ايمان رنگ میبازد و در مقامی فروتر رار میگیرد.
 .5-9-4تسلیم و اعتماد

ثمرۀ ايمان عاشقانه ،تسلی و رضا خوا د بود ايمان و اعتماد به خدا در ور حوال و شورايطی،
چه لطف و چه هر .سلطنت عشق که بر دل حاک مویشوود ،آرزوی او در خووا آ معشووق
مغلوب میگردد و از غلبۀ ارادۀ معشوق به جان عاشق لذت و کامروايی میرسد .در آن نگوام
از رن و آزاری که به وی برسد بیشتر لذت میبرد زيرا دخواه معشووق اسوت .از ديگور سوو،
عشق بدون استقامت و پايداری به کمال نمیرسد .از اي رو ،اي رن و آزار و يوا بوه تعبیوری
هر ،ممک صدق و استقامت عاشق است .معشوق با ابتال و امتمان ،نقد وجوود عاشوق را موی
سنجد زيرا خوشی و آرامآ آرزوی عاشق است و صدق و استقامت را در آن حال نمویتووان
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آزمود ناکامی و بالست که معیار راستی و پايداری عاشق راستی را مشخو مویکنود .انسوان
کامل ،هر را به جان میخرد و از امتمان سربلند بیرون میآيد (فروزانفر 120 :1911 ،و :)122
تسووولی شوووو

مچووو موسووووی زيوور حکوو خضووور رو

چوووون گرفتوووت پیووور

صووبر کوو بوور کووار خضووری بوووینفوواق

توووا نگويووود خضووووور رو وووذا فووووراق

گوووورچه کشوووتی بشکووووند توووو دم موووزن

گرچووه طفلوووی را کشوود تووو مووو مکوو

دست او را حق چو دسوت خوويآ خوانود

تووووا يووووداهلل فوووووق ايووووديه برانوووود

دسووت حوووق موویرانوودش زنوودهاش کنوود

زنووده چووه بووود جووان پاينوودهاش کنوووود

گوور بووه وور زخمووی تووو پوور کینووه شوووی

پوووس کجوووا بووویصووویقل آيینوووه شووووی
(مولوی 2919/1 :1912 ،و )2979

و تی خداوند به حضرت ابرا ی ( ) امر کرد که اسماق (در نگاه مسیمیت) را ربانی کنود
فرزندی که بعد از سال ا به او عنايت کرده بود و نیز وعده داده بود که پدر نسل وايی خوا ود
بود که به تعداد ستارگان آسمان است ،ابرا ی ( ) که شهسوار ايمان است رگوز در ايو وعودۀ
خدا ترديد نکرد و بی یچ راس و ترديدی کمر به ربانیکردن اسماق بست .ابورا ی ( ) راه-
ای خدا را درک نمیکرد ،لیک او به لطف امر ممال ايمان داشت زيرا خیلی و وت بوود کوه
حسابگری بشری را به تمامی پشت سر نهاده بوود .بوا خودا موهچیوز ممکو اسوت ،حتوی
چیز ايی که نزد ما ممال به نظر میرسند (کاپوتو.)11 :1919 ،
مولوی ( 6176/9 :1912و  )6171میگويد:
موو خلووووویل تووو پسوور پوویآ بچوووووک

سوووووور بنوووه انووووووی ارانوووووی اذبمووووک

سوور بووه پوویآ هوووور نووه دل بر وووووورار

توووا ببووووووورم حلقوووت اسماعیووووووولوار

سوور ببوورم لیووک اي و سوور آن سووری اسووت

کووز بريووده گشووت و مووردن بووری اسووت

لیوووک مقصووووووودم از آن تعلوووی توسوووت

ای مسووولمان بايووودت تسلوووووی جسوووت

ای نخووود موویجوووووووش انووووودر ابووتال

تووا نووه سووتی و نووه خووووود مانوود تووو را

مولوی اعتماد به خداوند را در داستان حضرت يوسف ( ) نیز به تصوير میکشد .زمانی کوه
اي پیغمبرزاده به دست برادران غیورش در چاه رار میگیرد ،خود را از رحمت و لطوف حوق
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دور نمیبیند ،بلکه باور دارد که از خداوندی که خیر مم

است جز خیر انتظوار نمویرود از

اي رو یچ ترس و وا مهای ندارد ( مان 6017/1 ،و .)6010
 .1نتیجه
جاللالدي مممد مولوی و سورن کیيرکگارد ،انديشمندانی مذ بی بودند که سعی مدام در
پرورش بینشی موحدانه داشتند .آن ا معنا و روش «خود را بشناس» تا «خدايت را بشناسی» را
شر کردند و به ما آموختند که بايد در خود سفر کنی .
به طور کلی میتوان گفت که مکتب اگزيستانسیالیس ِ موحدانه که سردمدار آن سورن کی-
يرکگارد است ،رابت زيادی با عرفان اسالمی که مولوی از بزرگان آن است دارد .تشابه انديشۀ
آنان دربارۀ انسان و کمالآ جلوه کرده است .ر دو انديشمند برای انسان سیر و مراتبی برای
رسیدن به کمال اللاند .مولوی اي مراحل را از دانی به عالی انسان نا و ،انسان مجا د و
انسان کامل می داند و کیيرکگارد انسان زيباشناس ،انسان اخال ی و شهسوار ايمان.
شرو اي سیر و کمال با تصمی پذيرش فرديت و انتخاب کردن برای ر انسانی آغاز
میشود .برخی از انسان ا اي تصمی را نمیگیرند و در مرتبۀ دانی انسانیت ،مرتبۀ انسان
نا و و زيباشناس میمانند .چنی انسانی در حصار خوا آ ای مادی خود است و زندگی را
مجموعهای از یجانات و عاليق ظا ری خود میداند .بنابراي به حقیقت و خودی خود که با
سیر درونی حاصل میشود ،نمیرسد .چنی انسانی ممک است مقلد مناسک دينی باشد اما از
درک حقايق ممروم است.
خال

انسان نا و و زيباشناس که دنیای بیرونی و ديگران شخصیت او را شکل مید ند،

انسان مجا د و اخال ی برای زندگی خود معنايی انتخاب کرده است .در اي مرحله انسان
براساس عقل و وانی راه درست را تشخیو مید د و دست به انتخاب میزند .انتخاب يعنی
ر ا شدن از بی یدی و حرکت به سمت کمال .چنی انسانی اگر خال

اوامر و وانی عمل

کند يا به تعبیر ديگر گناه کند رنجی مراه با آگا ی پس از ارتکاب بر او حاک میشود که
آغاز انقالب درونی است .انقالبی که ثمرۀ آن سعادت است.
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انسان مجا د و اخال ی با طی طريق به مرحلۀ عالی انسانی میرسد .جايی که انسان کامل
و شهسوار ايمان در پیوند با حق ستند و به آزادی معنوی رسیدهاند يعنی جنبه ای معنوی و
اال ی آنان از سیطرۀ جنبه ای مادی آزاد شدهاست .آنان با ايمانی عاشقانه به حق رسیدند و
جلوهای از آن ستند .ايمانی که فراتر از عقل است و آنان را رويی روان میکند و خاصیت
گناه از ايشان سلب میشود زيرا که در اي مرحله اخالق وظیفهممور است و نه نتیجهممور.
در طی اي مراحل فیلسو

دانمارکی یچ جايگا ی برای عقل در مسیر سعادت الل

نیست و تکیه او بر روش انفسی و درونی است ،و در رد داليل آفا ی سه دلیل عمده را بیان
میکند .در مقابل ،مولوی -که شاعری مسلمان است -با توجه به مضامی

رآنی که انسان را به

تفکر و تعقل دربارۀ خود و عال پیرامون دعوت میکند و آن را را ی برای شناخت خداوند
میداند ،سیر عقالنی را در آغاز راه الزم میداند ولی او نیز مچون کیيرکگارد معتقد است
آنچه ايمان را ايمان میکند پذيرش لبی است.
 .7پینوشتها
1. Soren Kierkegaard
2. Robert Merrihew Adams
3.William Hubben
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