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  تحلیل داستان موسی و شبان مولوي در چارچوب مکتب اگزیستانسیالیسم
  

  علی آزاد منش
  مجتمع آموزش عالی بم -استادیار

  عبدالرضا شریفی
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد میناب

  ایرج جاللی
بم مجتمع آموزش عالی -استادیار  

  چکیده  
با توجه بـه طـرح مبـاحثی چـون     . فلسفی در قرن بیستم، مکتب اگزیستانسیالیسم است –یکی از مهم ترین مکاتب فکري 

  . هایی دارد با ادبیات عرفانی ما مشابهت» ایمان«و » فردیت«، »وجود انسانی«
موالنا جالل الدین بلخی، عارف و اندیشه مند ایرانی از جمله نمایندگان مهم ادبیات عرفان است کـه نمـی تـوان دسـتگاه     

فلسـفی وي را بـا    –هـاي عرفـانی    توان وجوه اشـتراك اندیشـه   اما با کنکاش می. فکري وي را تحت نظام خاصی گنجاند
در این مقاله با شـیوة تحلیلـی و توصـیفی، پـس از معرفـی برخـی از       . مکتب اگزیستانیسالیست از نوع موحدانه، نشان داد

هـاي   بـا مؤلّفـه   –که کالمی، عرفانی و اسالمی اسـت   –اصول مهم نحلۀ فکري اگزیستانسیالیست، حکایت موسی و شبان 
  . یما هاي الهی از جمله کی برکگارد، مقایسه گردید و وجوه شباهت آن دو را نشان داده فکري اگریستانسیالیست

فردیـت و وضـعیت   «، »تنهـایی «،  »ایمـان «، »عشـق «: انـد از  وجوه مشترك این حکایت و مکتب اگزیستانسیالیسم عبـارت 
و پلورالیزم اگزیستانسیالیسـتی در سـه سـطحِ    » آزادي و انتخاب در حوزة ایمان «، »وجودي ویژة هر انسانی منهاي دیگران

  . د یعنی خداشناسی و تجربۀ دینیها، عقای ایده –مذهبی  –اعمال و شعائر دینی 
  اگزیستانسیالیسم، تجربۀ دینی، مولوي، موسی و شبان، ایمان  :کلید واژگان

  
  مقدمه   -1

یعنـی در  . فلسفی است تا ادبی اما در تحلیل و خوانش آثار ادبی به کار رفته اسـت  –اگزیستانسیالیسم بیشتر مکتبی فکري 
هـاي   بـدون تردیـد فلسـفه   . تـوان تحلیـل نمـود    هاي مختلف اگزیستانسیالیستی آثار هنرمندان و شاعران را مـی  ذیل فلسفه

رب است و هر گونـه کوشـش   اگزیستانس و مباحث انسان شناسی دورة معاصر برخاسته از تاریخ دورة جدید و معاصر غ
در این جـا مـا   . ها بدونِ ا لتفات به اوضاع و اقتضائات تاریخی آن مقرون به صواب نخواهد بود براي فهم و نقد این فلسفه

  . قصد پرداختن به آن را نداریم
ون  . کنند میبسیاري از مورخان غربی و شارحان تفکّر معاصر اگزیستانسیالیسم را به دو شاخۀ الهی و الحادي تقسیم  االهیـ

مـادیون و نحلـۀ الحـادي    . کی یرکگارد، اونامونو، داستایوفسکی، کارل یاسپرس و گابریل مارسـل : اند از این مکتب عبارت
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هایدگر و نیچه اخـتالف دیـدگاه وجـود      بر سر تفکر فلسفی. افرادي چون آلبرکامو، ژان پل سارتر، سیمون دوبوآر هستند
  . دارد

ادبـی و   –اسالمی با دسـتگاههاي فکـري    –هاي عرفانی، فلسفی و ادبی ایرانی  تطبیقی، مقایسۀ سیستم یکی از انواع وجوه
هـاي عارفـان ایرانـی بـه      هنري اروپایی است که امروزه در ایران رواج دارد و از آن میان در چند دهۀ اخیر تطبیـق اندیشـه  

   .هاي اگزیستانسیالیستی صورت گرفته است ویژه موالنا با فلسفه
هایی بـا تفکـر اگزیستانسیالیسـتی دارد یعنـی هـر دو وجـود        با توجه به این که از یک سو عرفان به صورت کالن شباهت

اند و از دیگر سـو رد پـایی از ایـن مکتـب در سـاختار اندیشـۀ مولـوي وجـود دارد، هـدف ایـن نوشـتار قرائـت              اندیش
چـرا کـه در ایـن داسـتان عناصـر و      . سی و شبان مولوي اسـت اگزیستانسیالیستی از نوع الهی و کی یرکگاردي حکایت مو

آزادي وجـودي در  «تر از همه  و مهم» امید«، »فردیت«، »تنهایی«، »عشق«، »ایمان«هاي فکري اگزیستانسیالیستی چون  مؤلفه
ـ » برابر مرکز الوهیت  دهـد کـه آن دو را    یو تعدد و تکثّر در تجارت وجودي  به نحو بارز وجود دارد، به ما این اجازه را م

  . بندي است توصیفی و طبقه –شیوة این نوشته تحلیلی . با هم بسنجیم
  
  پیشینۀ تحقیق-1-1

. اثر علّامه محمدتقی جعفـري اسـت  » ها مولوي و جهان بینی«یکی از آثار مهم و حائز اهمیت مرتبط با این پژوهش، کتاب 
موالنا با نحله هایی چون بودائیسم، فلسفۀ کانت، فلسفۀ رئالیسـم   ها و بینش هاي در این کتاب علمی و ایدئولوژیک، دانش

و اگزیستانیالیسم مورد بررسی قرار گرفته است و استاد به مقایسۀ اندیشه هاي مولوي بـا افکـار متفکّـران مکاتـب جدیـد      
یگـري اسـت از   اثـر د » تـاریخ فلسـفۀ غـرب   «. پرداخته است، و یک مطالعۀ تطبیقی در زمینۀ آراء و عقایـد مولـوي اسـت   

مخصوصـاً اندیشـه هـاي اگزیستانیالیسـتی کـی یـر       . مصطفی ملکیان که منبع و پیشینۀ مهمی در این حوزة مطالعاتی است
هـاي دیگـري    ناگفته نماند که در ارتباط با مکتب اگزیستانسیالیسـم پـژوهش  . کگارد که در این مقاله مطمح نظر بوده است

  .طی با موضوع این پژوهش ندارندنیز صورت پذیرفته است که هیچ ارتبا
  
  بحث  -2
  اگزیستانسیالیسم چیست ؟  -2-1

داري، و بـه معنـاي    هسـتی ) existing(اگزیسـتانس  «اگزیستانسیالیسم یا به تعبیـر دیگـر فلسـفۀ اصـالت وجـود از واژة      
هـا یـا در گـرو نهـادن      کنیم یعنی تحقق بخشیدن به خویش از راه گزینش آزادانۀ میـان گزینـه    یرکگاردي از آن مراد می کی

کاپلسـتون، تـاریخ   (» بنابراین هستی داشتن یعنی هر چه بیشتر فرد شدن و هر چه کمتر به گروه تعلّق داشتن. خویش است
  ). 33: 1386کیان، فلسفه به نقل از مل

به طور کلّی، نام گرایش یا جهت فلسفی است که چند سال پس از جنگ جهانی اول در آلمان شکل گرفـت و پـس از آن   
هاي فکـري ایـن    ریشه. به فرانسه و ایتالیا راه یافت و بعد از جنگ دوم جهانی در مجامع فرهنگی و دانشگاهی رسوخ کرد
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هـا، سـورن کـی یرکگـارد      با این حـال اگزیستانسیالیسـت  . هاي سقراط و رواقیان یافت فتهاي از گ توان در پاره مکتب را می
اما به طور کلـی بـه دو   . کنند فیلسوف و متاله دانمارکی را به عنوان پدر خواندة فکري خود معرّفی می) م 1813 – 1855(

  . شاخۀ الهی و الحادي قابل تقسیم است
ش مفهوم پوچی و اعتقاد به فقدان هر گونه هدفی خارج از انسان بـراي زنـدگی او،   هاي الحادي با پذیر اگزیستانسیالیست

به گمان آنان هـیچ هـدف و آرمـانی و    . معتقدند همین پوچی و بی هدفی باید حس مبارزه با زندگی را در انسان برانگیزد
بایـد دسـت بـه خلـق ارزش و      انسان خود. کند وجود ندارد اي که به انسان جهت و مسیري را تحمیل می ارزش و وظیفه

  . معنا بزند
شاخۀ الهی این مکتب فکري همان طور که در مقدمه ذکر شد افـرادي ماننـد کـی یرکگـارد، اونـامونو، کـارل یاسـپرس و        

هایدگر که در خصـوص الهـی یـا      گابریل مارسل هستند و از شاخۀ الحادي، آلبرکامو، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر و یا
  . توان نام برد ختالف نظراست، میالحادي وي ا

فلسفۀ او شـورش بـر فلسـفۀ نظـام     «.  شاخۀ الهی و از جمله تفکّرات کی یر کگارد است. آنچه در این مقاله مد نظر است
دعـوت شـدید و شـورمندانه    . او گر چه بر مسیحیت کلیسا بسیار تاخته، اما خودش متعصبانه مسیحی بود. مند هگل است
مشـکات و دیگـران،   (» پس از وي تا به امروز جانب داران فراوانی یافته اسـت  –در برابر عقل گرایی  –ی او به ایمان گرای

1390 :22 .(  
  
  هایی از اصول مکتب اگزیستانسیالیسم  نمونه -2-2

  . ستظاهراً هیچ مکتب فلسفی اروپایی به اندازة اگزیستانسیالیسم بر آزادي و اختیار آدمی، تکیه نداشته ا :آزادي-الف
اي را بشناسد بایـد کـالً در آن    ها بر این باورند که اگر کسی بخواهد پدیده اگزیستانسیالیست :فردیت و برتري انسان -ب

چیزي که در ایـن جـا اگزیستانیالیسـم را    . توان به معرفت واقعی دست یابد حل شود و تنها با درونی کردن آن موضوع می
  . است» فرد انسان«و » وجود«توجه به کند  هاي فلسفی جدا می از سایر نظام

اي خودآگـاه اسـت؛    در این مکتب، وجود انسان، مقام برتـر هسـتی و تجربـه   : اعتقاد به برترین مقام هستی یا وجود -ج
شود به تعبیر دیگر انگیزة اساسی و هستی هـر فـرد عبـارت اسـت از      انسان قبل از هر چیز متوجه وجود یا هستی خود می

  . ه شدنبودن و شناخت
هـا توجـه    ضعف، ناامنی، ترس، گناه، اضطراب و مرگ از جمله مقوالتی است که این مکتب فکـري بـه آن   :اضطراب -د

  ). 34: 86رحیمی، (» دارد که بشر یعنی دلهره اگزیستانسیالیسم به صراحت اعالم می«دارد 
موجـودي اسـت کـه پـیش از آن کـه      . گوید که وجود، مقدم بـر ماهیـت اسـت    این فلسفه می« :تقدم وجود بر ماهیت -ه

همـان،  (» تعریف آن به وسیلۀ مفهومی ممکن باشد، وجود دارد ؛ و این موجود بشراست یا به تعبیر دیگر واقعیـت بشـري  
1386 :28 .(  

  : اي از حکایت موسی و شبان فشرده -
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  : گفت خواند و می دید که با زبانی عامیانه خداوند را میچوپانی را ) ع(روزي حضرت موسی 
ــاکرت     ــن چ ــوم م ــا ش ــایی ت ــو کج   ت

ــه ــم  جامـ ــهایت کشـ ــویم شپشـ   ات شـ
  دســـتکت بوســــم، بمـــالم پایکــــت  
ــن   ــاي مـ ــه بزهـ ــو همـ ــداي تـ   اي فـ

  

  چارقــت دوزم، کــنم شــانه ســرت     
ــت آورم  ــیر پیشــ ــم شــ   اي محتشــ

ــد، بــروبم جایکــت    وقــت خــواب آی
ــن   ــاي م ــی و هیه ــادت هیه ــه ی   اي ب

  
  )1721 -5مثنوي، دفتردوم، ابیات ( 

  . کند آشوبد و او را نکوهش می از توصیف انسان وار شبان بر می) ع(حضرت موسی 
ــی   ــوده م ــط بیه ــن نم ــبان  ای ــت آن ش   گف

  گفـــت بـــا آن کـــس کـــه مـــا را آفریـــد
ــی ــت موس ــدي   گف ــدبِر ش ــس م ــاي ب   ، ه

  این چه ژاژ است و چـه کفرسـت و فشـار   
  گنـــد کفـــر تـــو جهـــان را گنـــده کـــرد

  

  اي فـالن؟  بـا کیسـتت  :  گفت موسـی   
  ایــن زمــین و چــرخ از او آمــد پدیــد
ــدي   ــافر ش ــده ک ــلمان ناش ــود مس   خ

  اي انـــدر دهــان خـــود فشـــار  پنبــه 
ــرد  ــده ک ــن را ژن ــاي دی ــو دیب ــر ت   کف

  
  ) 1727-9مثنوي، دفتر دوم، ابیات، (

فرسـتد و ضـمن آن،    گیرد، از سوي دیگر حق تعالی به موسی وحی می چوپان دل شکسته و غمگین راه بیابان در پیش می
او را . دود دهد که چرا آن بندة مخلص ما را از ما جدا کردي ؟ موسی به دنبال چوپـان مـی   سخت او را مورد عتاب قرار می

  » وري رسیدمژده ده که دست«: گوید یابد و خطاب به وي می می
ــی مجــــو      هــــیچ آدابــــی و ترتیبــ
  کفر تـو دیـن اسـت و دینـت نـور جـان      
ــا    ــا یشــ ــل اهللا مــ ــاف یفعــ   اي معــ

  

  خواهـد دل تنگـت بگـو    هر چـه مـی    
ــان  ــانی در امـ ــو جهـ   ایمنـــی و از تـ
  بـــی محابـــا رو زبـــان را بـــر گشـــا

  
  )1783 -6مثنوي، دفتر دوم، ابیات (

  : گوید چوپان خطاب به موسی می
ــت ــی از آن : گفـ ــته ام اي موسـ   بگذشـ

  تازیانــــه بــــر زدي اســــبم بگشــــت
ــاد   ــوت بـ ــا، الهـ ــوت مـ ــرم ناسـ   محـ

  

ــته ام      ــون دل آغش ــون در خ ــن کن   م
  گنبدي کـرد و زگـردون بـر گذشـت    
ــاد  ــازوت ب   آفــرین بــر دســت و بــر ب

  
  ) 1787-90مثنوي، دفتر دوم، ابیات (
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  تحلیل داستان از منظر مکتب اگزیستانسیالیست -3
. عرفان نیز عمدتاً ناظر بر احوال و سیر و سلوك انسـان اسـت  . هاي اگزیستانس، فلسفۀ احوال و عوالم انسانی است فلسفه

هاي معاصر هیچ بدیل و نظیري براي عرفان اسالمی نمی توان یافت، اگر چه از مکاشفه و شهود معنـاي   هر چند در فلسفه
اي کـه در سـیر انفسـی در ذیـل شـریعت و دیـن خـاص         کاشفه اند، مکاشفهها هم اهل م عام مراد کنیم، اگزیستانسیالیست

  ). 20: 1378مصلح، (صورت گرفته است 
در این داسـتان بـر خـورد سـمبولیک متکلّمـی      . است» وجودي«قصۀ موسی و شبان از منظر اگزیستانسیالیستی، یک قصۀ 

گوید ولـی   دون ادب متکلمانه، با خداوند سخن میچوپان عاشقانه و ب. بینیم چون موسی و عاشقی چون شبان را با هم می
  . »خود مسلمان ناشده کافر شدي«و » خیره سر شدي«شود که  مورد عتاب موسی واقع می

ــق را   ــو حل ــخن ت ــن س ــدي زی ــر نبن   گ
  

  آتشــــی آیــــد بســــوزد خلــــق را  
  

  ) 1731مثنوي، دفتر دوم، بیت ( 
اهل تنزیـه و تقـدیس   . نمود ن مومن بود، گر چه در زبان کافر میدر درو. زد چوپانِ متعهدي بود و بر سبیلِ هدایت گام می

ایـن  . گفـت  در باطن با موسی یکی بود، گر چـه در ظـاهر خـالف موسـی سـخن مـی      . بود، گر چه به زبان اهل تشبیه بود
  . فردیت همان فردیت اگزیستانسیالیستی است

در مواجـه بـا شـناخت    . تفاوت نگاه عاقالنه و عاشـقانه اسـت  توان در این داستان رد پاي آن را یافت،  نکتۀ دیگري که می
خواهد با براهین عقلی و فلسفی و متکلّمانـه پـرده از خداونـد کـه وجـودي       نمایندة عقل است که می) ع(خداوند موسی 

اتّحـادي  ،این تجربـۀ  » وجودي«رازآمیز است بردارد ولی شبان با معشوق خود که سرا پا راز بود، مواجهۀ عاشقانه داشت و 
چـرا کـه دیـن،    . شـود  و عشقی بین او و موسی شکاف معرفتی ایجاد کرد و از این جا نوع دینداري آن دو نیز مشخّص می

هاي عمیق قدسی و کشفی افـراد اسـت کـه شـبان یکـی از آنـان        ها تجربه ها و مراتب مختلفی دارد و یکی از این الیه الیه
اگزیستانسیالیستی است که دریافت ایـن گـوهر از عهـدة عقـل آدمـی بـر       این تجربه، تجربۀ وجودي و . شود محسوب می

  . آید نمی
رباید که رازي وجودي نداشته باشد اما همین که پاي رازهاي معنـوي و وجـودي و    هایی گوي سبقت را می عقل در میدان

برهان و اسـتقراء جـایی داشـته    عقل آن جا کاربرد دارد که تجربه و . شود هاي خرد  لنگ می تجارب باطنی به میان آید گام
رسـد کـه قهرمـانِ ایـن میـدان       باشد اما در عرصۀ تجارب معنوي و اگزیستانسیالیستی موحدانۀ رازآلود نوبت عشق فرا می

هاي مفهومی و عقلی و سـاختۀ ذهـن    اوست سر حلقۀ رازهاي این جهان خداوند است و به همین خاطر هیچ یک از قالب
  . کند از درك او عاجز است یست و ذهن ما که با چند و چون کار میبشر بر او قابل انطباق ن

او . در این حکایت وجود چوپان سرشار از عشق و برخوردار از موهبت مجالست با حق بود، اما دچار یک مشـکل بـود     
ما بیـانی کـه   ورزید، ا گر چه با خداوند عشق می. تجربۀ باطنی و وجودي خویش را از نظر موسی درست تفسیر نمی کرد

بدین جهت راهبر و مرشدي چون موسی الزم بـود کـه   . کرد بیانی بشري و آلوده به تشبیه بود از این عشق ورزي ارائه می
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به او عتاب کند و از او بخواهد که زبان را بگرداند و آن را هم مانند روان، مستقیم کند و اکنون که از نعمت تجربۀ بـاطنی  
بدین سبب بود که پس از ایـن کـه موسـی تازیانـۀ     . نعمت تفسیر صحیح هم برخوردار شود و وجودي برخوردار است، از

تازیانه بـر زدي اسـپم   «گذارم که مرا جهش دادي  تو را سپاس می: عتاب و مالمت به چوپان نواخت، او تقدیر کرد و گفت
  . »گنبدي کرد و زگردون بر گذشت* بگشت 

روح چوپـان و هسـتی   . تـر اسـت   با خدا از همه چیـز مهـم  ) در این جا شبان(ها ارتباط روح فرد  از نظر اگزیستانسیالیست
  . خورد وجودي او با امر متعال گره می

هـاي سـنتی کـه     انسان است بـر خـالف فلسـفه   » تصعید وجودي«جا مطرح است  مؤلّفۀ دیگر اگزیستانسیالیستی که در این
انسـان بـه   . کننـد  فیلسوفان وجودي به شدت از عقل گرایی محض پرهیـز مـی  . است» هستی ظاهري«بر  عمدة توجه شان

در این حکایت نمونۀ خرد ورزي محض است ؛ چـرا کـه توصـیف    ) ع(حضرت موسی . ها تنها خرد ناب نیست عقیدة آن
  . گیرد بر چوپان خرده میگنجد و از همین جهت  می –که خردمندانه است  –او، توصیفی است که در علم کالم 

را تبـدیل بـه عینـی و انسـان وار     ) خداوند(در این حکایت شبان مطابق مشرب کی یرکگارد امر انتزاعی و مجرد و متعالی 
متفکر درون گرا یا اگزیستانسیالیستی وظیفه دارد که امـر انتزاعـی را بـه    « . کند تا بتواند عشق ورزي خود را نشان دهد می

هـا بیـان    هـا و نمـایش   شۀ اگزیستانسیالیستی به جاي آثار نظـري در رمـان  صورت ملموس درك کند و به همین خاطر اندی
  ). 964: 1391حسینی، (» شود می

انجام داده اسـت کـه بـا آداب دانـی و فراینـد      ) 242: 1384شبستري، (» پرش ایمانی«به قول مجتهد شبستري چوپان یک 
  : گوید میخرد ورزانۀ موسی و چارچوب فکري وي نمی سازد و آن گونه که مولوي 

ــاس    ــی قیـ ــف بـ ــی تکیـ ــالی بـ   اتصـ
  

ــا جــانِ نــاس   ــاس را ب   هســت رب النّ
  

  ) 760مثنوي، دفتر چهارم، بیت ( 
هـاي   هـاي کالمـی و یافتـه    این اتّصالِ بِال کیف که جان شبان با خدا داشت یک امر ارادي و پرش گونه است که از دغدغه

اگزیسـتانس آدمـی و   «همان طور که در نزد کی یرکگارد . استعقالیی و عقالنی که در ذهن موسی وجود دارد به کلّی جد
. در این جا هم حقیقتـاً ایـن گونـه اسـت    ). 242: 1384همان، (» حضور آدمی در برابر خداوند و پرش ایمانی مطرح است

بایـد کـاري کـرد کـه االن     «:  گوید یک جهش ایمانی وراي آداب شرعی و مناسک ظاهري صورت گرفته، کی یرکگارد می
م خطاب خداوند را از طریق پرش ایمانی بشنوند، تکنیک او براي شنیدن خطاب خداوند، عبارت است از پرش ایمـانی  ه

  ). 242: 1384همان، (» ها و ارادي، بدون دست زدن به اسطوره
دانـه و  ایمان شور من –اي از اصالت ایمان است که به موجب آن  حکایت مولوي مطابق نظر کی یرکگارد روایت تند روانه

توانـد بـدان    ترین فضیلتی است کـه آدمـی مـی    این مواجهۀ عاشقانه، عالی. مجذوبانۀ شبان برتر از عقل ورزي موسی است
  . باشد ترین معناي آن، همین مواجهۀ عاشقانه با خداوند می چرا که شرط الزم کمال انسانی به عمیق. نائل آید
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عقیدة دینی باید مبتنی بر اعمال ارادة سرشار از شور و حـرارت، یعنـی جـد و جهـدي شـورمندانه      «به گمان کی یرکگارد 
  ). 61: 1386ملکیان، (» اي بی حد و حصر باشد، در واقع شورمندانه

  :  گوید شنویم و مولوي می همان طور که در روایت مولوي از زبان بی آداب و رسومِ شبان می
  را هــر نفــس ســوزیدنی اســت عاشــقان

  
  گــر خطــا گویــد و را خــاطی مگــو     

  

  بــر ده ویــران خــراج و عشــر نیســت  
  

ــهیدان را مشــو    ــون ش ــود پرخ   ور ب
  

  ) 1765 -6هاي  مثنوي، دفتر دوم، بیت(
. کشد که آتش ایمان که از جنس تفکر اگزیستانسیالیستی نیزهست، فرو نشـته باشـد   از وقتی سر بر می» علم کالم«اند  گفته

از نظر تفکر کی یرکگارد ایمان نوعی عشـق ورزي  . گیرد که تجربۀ دینی رو به سردي نهاده باشد تئولوژي آن گاه رونق می
  : است که اداب و رسوم خاصی را بر نمی تابد و به قول مولوي

  موســــــیا آداب دانــــــان دیگرنــــــد
  

  ســـوخته جـــان و روانـــان دیگرنـــد  
  

  ) 1764دفتر دوم، بیت ( 
. گـردد  ها حجاب الوهیت می شود و تمام این آدابی خاص موسی و شعائر مذهبی محدود می –خداوند در تعلیمات کالمی 

ها پیدا شود، دیگر انسان در برابر خدایی مطلق قرار ندارد، در برابر خدایی که محدود اسـت و بـه شـیء     وقتی این حجاب
در ایـن وضـعیت وجـودي و اگزیستانسیالیسـتی انسـان نفـی       . یـرد گ تبدیل شده با چارچوب و مشخّّصات ویژه قـرار مـی  

. آوریـم  هـا خـدا را از مطلـق بـودن بیـرون مـی       شود که ما انسـان  نفی شدن انسان به وسیلۀ خدا هنگامی آغاز می. شود می
ا آن گوید نهایت معرفت دربارة خـد  کند و می هنگامی که موسی خطاب به شبان حدود شناخت و صفات خدا را تعیین می

ایم کـه بـه    گویم، و هر کس که سخن دیگري دربارة خدا بگوید درست نیست، در حقیقت ادعا کرده گونه است که من می
معناي چنین ادعایی این اسـت  . ایم  و ایمان و خدا در چنگ ماست خدا احاطه داریم و به تمام آنچه که هست، دست یافته

  .شناسیم ه ما میکه دیگر خدا مطلق نیست و محدود است با آنچ
کنـیم خـدا    وقتی خدا را محدود می«کنیم  گوییم مساوي با خداست، خدا را محدود می وقتی مجموعۀ تصور محدود را می

دارد زیرا در این صورت رابطۀ انسـان بـا    کند و آزادي وي را از میان بر می آید و او را نفی می به صورت نافی انسان در می
و این با مکتـب اگزیستانسیالیسـم   ) 26: 1382شبستري، (» کنند محدود که هم دیگر را نفی می شود رابطۀ دو شیء خدا می

  . نمی خواند
آن . اسـت » نو شـدن محتـواي معرفتـی ایمـان    «شود  رد پاي دیگر مکتب اگزیستانسیالیست که در این حکایت مشاهده می

  : تازیانۀ عتاب آلود موسی سبب بیداري و پویایی و نو شدن محتواي معرفتی ایمان شبان گشت و گفت
ــته ام ــته ام      آي موســــی مــــن از آن بگذشــ ــود آغش ــون خ ــون در خ ــن کن   م
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ــی بگذشـــته ام    ــدرة منتهـ ــن ز سـ   مـ
  اســــبم بگشــــت تازیانــــه بــــر زدي

ــاد   ــوت بـ ــا الهـ ــوت مـ ــرم ناسـ   محـ
  حـال مــن اکنـون بــرون از گفـتن اســت   

  

ــه ام    ــو رفت ــاله زان س ــزاران س ــد ه   ص
ــردون برگذشــت      گنبــدي کــرد و زگ
ــاد    ــازوت ب ــر ب ــت و ب ــر دس ــرین ب   آف

  گویم نـه احـوالِ مـن اسـت     این چه می
  

  ) 1789 -94مثنوي، دفتر دوم، ابیات ( 
کنـد و جهـش وجـودي     آن صیرورت و شدن وجودي که در اگزیستانسیالیست مطرح است، عیناً این جا مصداق پیدا مـی 

وجـود  «:  شـود  ها این گونه تعریف مـی  وجود از نظر اگزیستانسیالیست. بینیم شبان را ما آشکارا در مطاويِ کالم مولوي می
  ). 967: 1391حسینی، (» -پاسپرس  –کی یرکگارد  صیرورتی مداوم و پرشور،: بی وقفه در حال صیرورت است

تواند محتواي ایمانی خود را دائماً از نو کشف کند و آن را تجربه کنـد آن تصـور    در این تحول وجودي است که انسان می
هم نـزد   رود و این تجربۀ دینی تجربۀ دینی شبان رو به کمال می. اند در حال جریان و سیالن است که عارفان از خدا داشته

  . کند افراد مختلف متفاوت و ویژه است در این جا است که پلورالیزم دینی و ایمانی ظهور و بروز پیدا می
هـاي مسـتقیم کـه در عرفـان      شود و صـراط  تجربۀ ویژة مذهبی هر کس از دیگري چون تفاوت سرانگشتان آدمی، جدا می

هـا کـه     این تفکّر با مکتبِ اگزیستانسیالیسـت . عنایش همین استم»الطرق الی اهللا به عدد انفس الخالیق «مطرح است یعنی 
  . کند در این داستان مطرح است، هم پوشانی دارد و مولوي هم آن را تأیید می

ــاي افعـــال خضـــر چـــون مناســـب   هـ
ــی  ــب مــ ــال او  نامناســ ــود افعــ   نمــ

  

ــدر     ــدش ک ــود در دی ــی ب ــل موس   عق
  پـیش موســی چـون نبــودش حــال او  

  
  ) 3260 - 2دفتر دوم، ابیات (

  . است» اگزیستانس ویژه«کند در حقیقت همان  که مولوي در این حکایت مطرح می» سیرتی«
ــاده ام   هــــر کســــی را ســــیرتی بنهــ
ــدح   ــد، مـ ــطالح هنـ ــدوان را اصـ   هنـ
ــو ذم  ــق تـ ــدح و در حـ ــق او مـ   در حـ

  

ــطالحی داده ام     ــی را اصـ ــر کسـ   هـ
  ســندیان را اصــطالح ســند، مــدح   

  حــق تــو ســم در حــق او شــهد و در
  

  ) 1753-6مثنوي، دفتر دوم، ابیات (
» فـردي «رسـیده چـون مواجهـۀ او بـا خـدا      » فردیت«ها به  شبان در این داستان انسانی است که از منظر اگزیستانسیالیست

هایی است که از تسلط مراجع اقتدار بیرونی و درونی رهـا شـده و بـه     جزء انسان« است » عشق ورزي « و از نوع » ویژه«
  ). 177: 1382شبستري، (» تنهایی ویژه رسیده است
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 ٣٥/ تحلیل داستان موسی و شبان مولوي در چارچوب مکتب اگزیستانسیالیسم

 

 
 

اي  است، همـان نـوع مجذوبانـه   » ورزیدنی«ها هم پوشانی دارد یک امر  ایمان در این تعریف که با مکتب اگزیستانسیالیست
شـبان در ایـن حکایـت در یـک     . تواند انجام دهـد  که چوپان داشت این امر ورزیدنی آزادانه ترین عملی است که آدمی می

هست و این عشق بـه قـول مولـوي    » امید«و » عشق«گیرد که  از نوع اگزیستانسیالیستی قرار می» وضعیت خاص وجودي«
  . سوزاند لفظ و عبارت را می

ــاز   ــار و مج ــاظ و اخب ــن الف ــد از ای   چن
ــروز    ــر فـ ــق در دل بـ ــی از عشـ   آتشـ

  

  سوز خواهم سوز، بـا آن سـوز، سـاز     
  سر بـه سـر فکـر و عبـارت را بسـوز     

  
  ) 1762-3مثنوي، دفتر دوم، ابیات  ( 

 -1:  آیـد  در آنتروپولوژي فلسفی امروز از چهارساحت انسان سـخن بـه میـان مـی    «: گوید آن طور که مجتهد شبستري می
ــاریخی   ــاحت تـــــــــ ــاعی   -2ســـــــــ ــاحت اجتمـــــــــ ــانی  -3ســـــــــ ــاحت زبـــــــــ   ســـــــــ

رسد ایـن   ورزد و به تصدیق قلبی می ساحت بدنی و جسمانی؛ باید به این نکتۀ مهم توجه کرد که انسانی که ایمان می -4 
هـا قـائم اسـت بـه ایـن       هاي خودش را از دست نمی دهد، چون انسانیتش به همۀ این سـاحت  انسان هیچ کدام از ساحت

  ).180: همان(» جهت است که انسان مومن باید نسبتی برقرار کند میان آن تصدیق قلبی که تمام وجودش را فراگرفته
سـطح   -1. توان در این حکایت نشان داد و مشاهده کرد یستانسیالیستی سه سطح از دین ورزي را میاز منظر پلورالیزم اگز

  . زد اعمال وشعائر که موسی متذکّر آن است و از این جهت بر چوپان نهیب می
ــی  ــت موس ــدي    گف ــدبر ش ــس م ــاي ب   ه

  این چه ژاژ است و چه کفر اسـت و فشـار  
  گنـــد کفـــر تـــو جهـــان را گنـــده کـــرد

ــدي ز  ــر نبن ــق را   گ ــو حل ــخن ت ــن س   ی
  

ــدي     ــافر ش ــده ک ــلمان ناش ــود مس   خ
  اي انـــدر دهــان خـــود فشـــار  پنبــه 

ــرد  ــده ک ــن را ژن ــاي دی ــو دیب ــر ت   کف
  آتشــــی آیــــد بســــوزد خلــــق را

  
  )1727-30مثنوي، دفتر دوم، ابیات (

  . ها و عقاید یعنی خداشناسی که محل نزاع موسی وشبان است ـ سطح ایده2
  . است» تجربۀ دینی«ـ سطح درونی تر و آن سطح 3
  نتیجه گیري -4

تـوان در پرتـو آن اندیشـۀ شـاعران و      دانیم اگزیستانسیالیسم یک مکتب فکري اسـت تـا هنـري، ولـی مـی      هر چند که می
  . هنرمندان را تجزیه و تحلیل کرد

و رابطـۀ  » ایمان«نگاه او به مقولۀ . الهی استهاي  شباهت موالناي عارف در این حکایت بیش از همه به اگزیستانسیالیست
انسـان  «و » هسـتی شناسـی  «تـرین مسـائل    ویژة انسان و خدا که در قصۀ موسی و شبان مطرح است، بـا برخـی از اصـلی   

  . کنند، همسویی دارد که فیلسوفان اگزیستانسیالیست مطرح می» وجودي«و » شناسی
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 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ٣٦

 

  :داستان سه سطح از دین ورزي مطرح است از منظر پلورالیزم اگزیستانسیالیستی در این
  . ها است متذکّر آن) ع(ـ سطح اعمال و شعائر مذهبی که حضرت موسی 1
  . ها و عقاید یعنی خداشناسی که محل نزاع موسی و شبان است ـ سطح ایده2
  »تجربۀ دینی«ـ سطح 3

« : انـد از  نوع موحدانه، به اختصار عبـارت هاي مشترك حکایت موسی و شبانِ مولوي با مکتب اگزیستانسیالیست از  مؤلّفه
هـر کسـی را   «مطابق گفتـۀ مولـوي   » فردیت و وضعیت وجودي ویژه هر انسان منهاي دیگران«، »تنهایی«، »ایمان«، »عشق 

آن جـا کـه مولـوي از قـول     » آزادي و انتخاب در حوزة ایمـان «کند و  که این را از زبان خداوند بیان می» سیرتی بنموده ام
  »خواهد دل تنگت بگو هرچه می«: گوید ند میخداو
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