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  چکیده

ء فالسفه که اکثر افکار و آراشود مالحظه میدر ضمن مطالعات تطبیقی همواره 

راکنده ولی به صورت روشن در نزد عرفا و بعضی از فالسفه و جدید و معاصر، به نحوي پ

نسبت  به نفس تواند اعتماد این امر پربرکت میمالحظۀ. اند شدهایرانی نیز مطرحدانشمندان 

 میان غرب و شرق  موجودهمدلی و همفکريتوجه بیشتر به  و امیدواري براي شبه گذشتۀ خوی

ه در سنّت اسالمی آنرا جایگاه و ک» عدم«سازنده از از این جمله است تعبیري . به ارمغان آورد

وجود اند و فلیسوفان پیرو مکتب اصالت استگاه آزادي و سازندگی و آفرینش تلقّی نمودهخ

  .اندر هستی و مرکز ثقل حقیقت دیدهرا وعاء هخاص انسانی نیز آن 

 اخیر چنین ادعا شده که حقیقت از الحقیقت، به مدد کشف و ۀاز دیدگاه فالسف

هاي  این کشف و آفرینش خروج از هستیۀمقدمه و الزم. آیدانکشاف انسان، به دست می

توفیق در این راه همانا نجات از زندان . اشدبمی» نیست«حرکت به سوي آنچه فعالً فعلی و 

و تحجرهاي چنبرگونه بوده و توفیق نیل به طرب و ابتهاج دیدار عوامل  کاذب هايیقین

بار حدیث مسرّتهاي گوناگون این  و ظهور جلوه تحقّق حاصل،این ابتهاج. تازه است

در بطن زادي نامحدود انسانی  که به نحوي متضمن آاست خَلَقَ اهللاُ آدم علی صورته یعنی

 حاضر به بررسی رابطۀ میان حقیقت و ۀمقال. باشدجهانی می ها و الزامات اینمحدودیت

هاي به عنوان یکی از چهره(و هیدگر ) وان نمایندة سنت اسالمیبه عن(عدم در مولوي 

  . پردازدمی) برجستۀ مکتب اصالت وجود خاص انسانی

  .حقیقت، عدم، انکشاف، انسان آزادي،گر، هید مولوي، :يکلیدهاي  واژه

                                                          

1/2/88:    تأیید نهایی12/11/87: تاریخ وصول 


تبریز دانشگاه اد  است 
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  مقدمه

 مولوي با ة تطبیق و مقایسه افکار عمیق و گستردنوعیهدف از طرح این عنوان 

حال در باب پدیدارشناسی و عرفان و ه ب هایی که تادر مقایسه. باشدهاي هیدگر میاندیشه

صدرالدین محمد شیرازي و مارتین هیدگر به عمل آمدهوجودشناسی 
1

، وجود مشابهات 

هدف اصلی ما در این مقام تقویت . شودروشنی بین افکار ایرانیان و اروپائیان دیده می

 از این امر است که دادخودباوري و اعتماد به نفس و ایجاد امیدواري در جوانان، با استم

در فرهنگ و ادب این آب و خاك اغلب مطالبی که در سیر تفکرات اروپایی مطرح شده 

اما جاي یک تنظیم . زد عرفا و بعضی فالسفه ایرانی نیز ظهور و بروز داشته استدر ن

 به .هاي استنتاج عملی از افکار مشابه یاد شده خالی استموضوعی مطالب و تبیین روش

 یعنی در سپهر اسالمی و ،عبارت دیگر نتایج حاصله از طرح افکار مشابه در دو محل

 این افکار بکر توجه به آفرینشی بسیار ارزنده ۀ مالحظ.باشد، کامالً متفاوت میمسیحی

ر به ظهور رساند و شرح و تشیلی بمدار فواید عتواند با تعمقی تازه و روشاست که می

به شرط . دار و مستمر گرددهاي تاریخ ایجاد اندیشهۀبسط منسجم و نظامند آنها هم مای

 به امکان خ حوادث جهان و اعتقاد راسامکانی بودن: آنکه دو چیز همواره مد نظر باشد

  .انسانیهستیِ هاي بیکران کشف قدرت

  عدم و تعبیر خاصی از آن در نظر مولوي و هیدگر

یستی محض یا نیستی چیزي خاص عدم در تفاسیر متداول عرفانی، اغلب به معنی ن

عدم با همچنین گاهی . شده و شأنی از منشائیت و موجودیت به آن داده نشده استتلقی 

 و ها فی اهللا بیشتر مدنظر قرار گرفته است که اگر انسان خصوصیتءفنا مترادف اخذ شده و فنا

 و خالص خود را در هستی بیکران و منبسط تامیال خود را معدوم ساخته و هستی بح

ه با نفس اماره و عجب نیز زاین امر نوعی مبار. گرددالهی قرار دهد با ابدیت متّصل می

اعتبار  نگرش نوعی محو فردیت و بینای. ده است که بالي عظیمی هستندمحسوب ش

  . کردن هستی خاص انسانی است، هستی خاصی که نشانی از خدا دارد



١٠٩  حقیقت و عدم در نظر مولوي و هیدگر 

آید قرب الهی، عبارتست از تخلّق و به نظر می. باشدمراد ما این عدم تنزیهی نمی

ل شدن  نظر و دچار تعطّ وعناي امحاء عمل و به هیچ وجه به ماستتشبه به صفات الهی 

)115، 1361فروزانفر، (رِته حدیث مأثور خلق اهللا آدم علی صو. باشدنمی
1

نیز مؤید نفی 

تعطّل و تشبه به خداوند تبارك و تعالی است که در یکی از تعاریف حکمت اسالمی نیز 

.بدین مشابهت اشاره شده است
2  

  م جان فداي یار خودچونکه کرد  م از دلدار خود ـنیستم از خود هست

  چیست قطره پیش بحر جان و دل   در رهش زین آب و گلبمردمخوش 

)4تا،  الهی، بی(قطرة دریاي پرگوهر شدم    دم ـور اندر شـمردم از ظلمت به ن
3

  

این طرح شده در اشعار فوق » عدم«البته مراد ما بحث در چگونگی ماهیت و مفهوم 

ین ترتیب او بتواند با محو هستی ن باقی نماند و بدی در برابر انسانیست که دیگر تکلیف

نوعی خاستگاه » عدم«بلکه مراد ما از . خود، از قید و تکلیف انسان بودن خود را وارهاند

تعبیر شود که فرض عدمِ یک نیز این خاستگاه ممکن است اینطور . مطلق هستی است

مایاند، یا اشیاء این جهان نهستی یا یک نعمت و کرم الهی، ارزش آن هستی را بیشتر می

حقق علم  حضور دارند ولی از لحاظ وجود عینی عدمند، تبساً در علم باري یا وکه رطباً

 هستی ۀهاست، این چنین نیستی، آئین آن عدمةدهندوار نشان باري در عالم هستی آئینه

  پذیرفتنةداحالتی است که در آن هیچ قید و تعینی وجود ندارد، ولی آممراد ما تنها . است

  .دهندة آزادي براي آفرینش است باشد و نشانهر نوع تعین می

  کزو پیداست ممکن تابش حق     هستی است مطلق ۀعدم آیین

  )104،  1377الهیجی، (

مولوي و هیدگر تعبیر دیگري از عدم دارند که عبارت از پوشیدگی و کتم عدم است 

تواند با نوز شکل و شمایلی ندارد ولی میمراد از این عدم، ه. باشد آفرینش میوعاءکه 

ظهور رسدۀابتکار و به قدرت تفکّر خلّاق انسانی شکل و شمایلی پیدا کند و به منص  .
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باشد که تا آن هستی بدان شکل که هست نفی شود و عدم، در حقیقت عدم آنچه هست می

  .هستی تازه به وجود آید

  حمود شدـر او ماـهاي کـمنت   دور شد اوچونکه از هستی خود 

)237، 6، مثنوي(
4  

   غرق بحر نور شوبا خود آي و   دم از خود دور شوک در یاي برا

)50 به خط سید حسین میرخانی، مثنوي(
  

مراد این نیست که الزاماً براي به وجود آوردن یک هستی تازه، هستی قبلی باید از 

حال، گاهی در   با این.انکشاف و در یک حال نماندن استبین برود، بلکه مراد تداوم 

یعنی تا انسان دچار خودبینی و عجب باشد دیدن . احوال انسانی تا حدودي چنین است

در واقع دوري و » دور شدن از خود«پس مراد از . گرددامکانات تازه براي وي میسر نمی

ز ا«به عبارت دیگر تا آرزوي مراتب باالتر پیدا نشود معموالً . باشدمی» آنچه هست«نفی 

  .کنیمحرکت نمی» آنچه هست به سوي آنچه نیست

یم و به آنچه زل نظر نمایپس مراد ما از عدم این است که از هستی موجود فعلی ع

این .  به عبارت دیگر قصد ما کشف و انکشاف و خالقیت و آفرینش است.یمنیست برو

تواند ابداعی می عدم است و همین عدم، منشأ هر ۀآرزوي خالقیت و انکشاف فعالً در بوت

توان التعد و التحصی در آن  مانند زمین بکري که هیچ چیز در آنجا نیست ولی می؛باشد

 که بدون نفی و تخریب عمارت موجود بناي .ی با اشکال مختلف ایجاد نموداینزمین ب

  .گرددمینعمارت نو ممکن 

  )1/3201(نیستی برگر تو ابله نیستی   آیینه هستی چه باشد نیستی 

 .آور هستی و کمال استاست که پیاماهی مراد ما از عدم نیستی و نقض هر دو گ

  .داندبدین جهت مولوي نیستی و نقض را منشأ هستی و کمال می

  3202-1د ـود جـداران بر فقیر آرنالـم   ودـوان نمـدر نیستی بتـهستی ان

  1/3204هاست آئینه خوبی جمله هست  نیستی و نقص هرجایی که خاست

  3/4516  نیست چیستی هستی چه دانغرّة گنج حق در نیستی است  وگاهکار



١١١  حقیقت و عدم در نظر مولوي و هیدگر 

کنیم اگر در همان آگاهی بمانیم نوعی نفیِ معرفت وقتی ما به چیزي آگاهی پیدا می«

 امکان ، عدم).625، 1976سارتر، ( »کنیمورتهاي دیگر آگاهی غفلت می زیرا از ص؛کنیممی

 بنیانی که فاقد هر گونه تعینی  بنیان همه چیز است،عدم. دهدتفسیرهاي جدید را به ما می

که همه چیز  از آنجا حاصل از این نیستی است . است و در نتیجه کامالً مبین آزادي است

  .)69، 1366تیلیش،  (شودمی

.  این همه اهمیت دادن به خالقیت و آزادي، در امکان بودن انسان استاما سبب

ها براي مثال انسان. توان ترسیم کرداي بسیار انضمامی میهاثبات این امکان را با مثال

حتی در سپهر . ر وضع و حالی که در بدن و در ذهن خود دارند آن را عوض کنندتوانند ه می

-ما می. هاي فراوانی نهفته است که باید کشف یا خلق شوندو حالت الزامی و جبري امکان

شمار بسازیم و از آن کلمات عبارات  ت بی با حروف و کلمات محدود، هر آن کلماتوانیم

تواند غیر از آنچه هست باشد و هیچ وقت تمام آنچه انسان همواره می. متعددي خلق کنیم

-میهمچنین . عاء عدم قرار دارند، نیستو آن احوال در ۀتواند باشد، و اکنون که هممی

اي محدود موسیقی هو با نت. توان با مواد محدود غذایی، غذاهاي گوناگونی ساخت

 به هر حال ما عدم. هاي نامحدودي به وجود آورد که فعالً در قلمرو عدم قرار دارندآهنگ

بدین جهات است که هیدگر . کنیمرا در جهانی که مبتنی بر امکان خاص است بررسی می

  :کندتأکید می) 31 ، 1378در کوروز،  ( به این مطلبنیز

 امکانات است، استعداد ۀاو سرچشم. شودبودن ظاهر می -وجود انسانی به صورت توانایی

او دائماً سعی دارد چیزي . کندو توانایی است که خود را به سوي آن امکانات هدایت می

او چیزي است . خواهد باشدضمن اینکه هنوز آنچه خواهد شد، نیست، می. بر خود بیفزاید

   . هستبنابراین بیش از آنست که فعالً. که هنوز نیست

یده هستند، به عبارت مکاناتی است که فعالً مکتوم و پوشبه هر حال عدم، همان ا

  .انددیگر، عدم، مرکز امکاناتی است که فعالً موجود نشده

ر گرفته است و انسان به صفت  هیدگر مورد توجه قراۀمرگ نیز که در فلسف

ن امکانات اش این است مرگ پایا معنی،آراسته شده که مختص اوست» آگاهی مرگ«
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بدین جهت به .  امکانات استۀمرگ آئین. انسانی و آخرین امکان هستی او در جهان است

  .» هستی چه باشد نیستیۀآئین«یا »  هستی است مطلقۀعدم آئین«توان گفت که تعبیري می

انسان زنده را ) 179 و بعد و 37، صفحات 1343 (کار از کار گذشت مانِسارتر در ر

حد و حصري انسان دارد که با  ند تا نشان دهد که چه امکانات بیکمیبا مرده مقایسه 

  .»توانم کاري بکنمواقعاً چقدر بد است که نمی«روند،  آنها از دست میۀمرگ هم

عادت به پیدا . پوشی از امکانات است چشم،به هر حال در یک حالت خاص ماندن

نظر ز آزادي، در واقع صرفنظر کردن اصرف. کردن و خلق امکانات تازه آزادي است

. نظر کردن از انکشاف در یک حال ماندن استصرف. کردن از مقام خاص انسانی است

یکی از عالئم تحجر و . رضایت دادن به وضع موجود نیز غفلت کردن از عوالم تازه است

ه است که زهر هالک و منسلخ کردن انسان از سیر ب» عجب«غفلت از امکانات، دچار شدن به 

کند  همین عجب، مخفیانه به انسان تلقین می. داندسوي تعالی است که حال خود را برترین می

انگیز به سوي ، و بدین ترتیب او را از دیدن عوالم متعالی و سیر دل»تو بهترین هستی«که 

 تر از متأسفانه این بیماري شایع. سازددارد و سرمایه انسانی او را مضمحل میانکشاف باز می

  :گوید می) 181، 1347(ن منصور عبادي یالدچنانکه قطب. بیماري سرماخوردگی است

اگر شما گناه نکنید بر شما بترسمی به چیزي بتر از گناه، :  الصلوه والسالم گفتۀعلیسید عالم ... 

و اعمال و . العجب، العجب: گفتند یا رسول اهللا، آن چیست که آفت او بیش از گناه است؟ گفت

 که کند  عملبه هر] رونده[روندگان را عجب زهر قاتل است و از وي دور باید بودن و ل احوا

و به هر مرتبت که رسد از مراتب احوال طریقت قناعت نکند و به آنچه دارد راضی نشود و 

امیر المؤمنین علی بن ابی . مرتبت باالترین طلب کند که انَّ اهللاَ یحب من طلب معالی االمور

  ».، ما یحسنُهء کلَّ اَمرۀقیمکرّم اهللا وجهه گفته است که طالب 

 و غفلت از امکان تحققّ کماالتی  راضی شدن به وضع موجود خود،در واقع معجبی

ولی خروج از عادت مألوف و ترك معجبی قدرت .  که فعالً مکتوم و معدوم هستنداست

خواهد که بسیار  و عمل می تمرینۀاي از آگاهی، و روش شروع و ادامفراوان، مرتبه

  :گویدمولوي می. خواهدمشکل است و همت و عنایت می

  )1/3215(تا زتو این معجبی بیرون رود       رودنت بس خوااز دل و دیده



١١٣  حقیقت و عدم در نظر مولوي و هیدگر 

ولی براي . کسانی که در عزم دریافت حقایق باشند باید به سوي آنچه نیست بروند

جلب توجه به غیر از . سخت است کرده بسیار تآدمی خروج از وضعی که به آن عاد

  :پنداریم معضل بزرگی استآنچه هستیم و به غیر از آنچه فعالً حقیقت می

  شود خصم قدیمهر که بشکست می     سروري چون شد دماغت را ندیم

  )3467-2/68(ها خیز ترا با او بسی ینهـک    چون خالف خوي تو گوید کسی 

  2/3461ت را دشمنند ـن راه بانعاـم    بت کنند با پرستان چونکه خوبت

سوي امکانات هاي فعلی توفیق نیابیم راه سیر به  تا زمانی که به نفی واقعیتخالصه

این .  و براي نفی عدم باید به خلق و کشف احوال تازه بپردازیمتازه بسته خواهد بود

» عدممعدوم کردن «) 1738، 1990در ژاکوب، (توانایی نفی عدم و خلق تازه را هیدگر 

(Neantir de Neant)که گردد بدین ترتیب است که عدم به نظر هیدگر شرطی می.دنام می 

.سازدامکان انکشاف هستی خاص انسان را میسر می

  حقیقت و تعبیر دیگري از آن در نظر مولوي و هیدگر

  :هاي متداول تاریخی به سه صورت مطرح شده استحقیقت در محاورات و نگرش

 تعبیر دیگر این نگرش همان .ی امر واقعی و آنچه واقعیت دارد حقیقت به معن-1

  .شودمطابقت ذهن با واقع است که معموالً در تعریف حقیقت آورده می

 .ا یک شیء استده و هدف غایی یک واقعه ی حقیقت عبارت از دانستن علل موج-2

 آن«ء عالم گویند حکمت عبارت از شناختن اشیاتعبیر دیگر این بیان این است که می

 هر چیزي عبارت از شناختن »طوري هست آن «در واقع شناختنِ. »طوري که هستند

  .حقیقت آن چیز است

 عملی و نتایج مثبت و عینی دارد یا ة حقیقت آن امري است که براي ما فاید-3

  .باشندهاي ما مفید میحقیقت آن حالت و آن واقعیتی است که نسبت به هدف

آید که حدود و ثغوري مشخص دارد  اول حقیقت چنان به نظر میالاقل در دو مورد

بدین ترتیب حقیقت امري ثابت و موجود و قابل وصول . توان آن را به دست آوردو می

اپنهان ن ماقبل سقراطی به معنی امر کشف شده و ۀاما حقیقت از زمان فالسف. شودتلقّی می
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چیزي که قبالً پنهان و . نامیدند ناپنهان می یعنیa-Léthéiaنیز مطرح شده است که آن را 

موجودي است که دائماً با » انسان«به عنوان مثال . تواند منکشف شودمکتوم بوده و می

از هیدگر این انکشاف را نوعی گشودگی و ب. شودتجلیات و رفتارهاي خود منکشف می

 بنابراین .شودیقیقت دیگري به توسط انسان کشف منامد و چون هر حبودن انسان می

حقیقت عبارت از استمرار انکشاف توسط انسان است و بدین ترتیب حقیقت چیزي نیست 

. که یکبار و براي همیشه به دست آید، بلکه حقیقت همان استمرار انکشاف دائمی است

براي مثال، اگر از حقیقت ادب سؤال شود، پاسخ این سؤال بیان ادب و مؤدب بودن در 

یست، بلکه معنی ادب در هر زمان، در هر جامعه امري است که بنا بر یک قالب ثابت ن

 حقیقت ادب عبارت از مطابقت با چیزي ثابت .فرهنگ زمان و جامعه باید کشف شود

یک دستورالعمل » باید مؤدب بود«و اگر گفته شود عبارت . وجود باشدنیست که از قبل م

لعمل به خودي خود خالی از معناي توان گفت که این دستوراثابت است، در پاسخ می

حقیقت به معناي «. محصل است و باید در هر موقعیتی مؤدب بودن خلق یا کشف شود

 همینماهیت حقیقت «یا ). 383-4، 1386هیدگر، (» ی و کشف شده استکنندگکشف

منکشف شدن بنیادي است، که شرط و محیط بر هر انکشاف جزئی و هر حقیقت متعین 

  ).147-8، 1378وروز، ک(» باشدمی

  حقیقت-در مرکز ثقل انکشاف حقیقت است، زیرا حقیقت از ال» عدم«در فلسفه هیدگر 

 زیرا به تر از حقیقت منکشف شده است،یاديدر عین حال حقیقت بسیار بن. شودکشف می

شود، در آنچه تا به حال منکشف شده خود را محبوس هر میزانی که حقیقت منکشف می

ماهیت . ظاهر شود] یعنی انکشاف[باید از ماهیت حقیقت ] عدم فعلی[الحقیقت «. سازدنمی

 یعنی حقیقت). 168، 1378کوروِز، (» کامل حقیقت شامل ضدماهیت خود نیز هست

آید  ظهور میۀبه منص] عدم[ حقیقت - حقیقت ارتباط تنگاتنگ دارد، و حقیقت از ال-ال با

  : چنین استتعبیر مولوي نیز . شودو منکشف می

  .اهش نیستی وال بودـارگـک    الجرم استاد استادان صمد 

)6/1469(  
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این همان نگرشی است که ژان پل سارتر در . آنچه منکشف شده تمام حقیقت نیست

نامحدود در «، یا بهتر است بگوئیم »محدود و نامحدود«تقابل «بیان ماهیت پدیدار به عنوان 

شود باالخره آنچه ظاهر می: شودنامد که جانشین دوگانگی هستی و ظهور میمی» محدود

 منظر از شیء است و شیء کامالً در این جنبه و منظر است و تنها عبارت از یک جنبه و

 زیرا تمام آنچه ؛)13، صفحه 1976سارتر، (» باشدنیز کامالً خارج از این جنبه و منظر می

  . گنجد نمیواحدمنکشف خواهد شد، در یک پدیدار 

کند که تمام حقیقت  یعنی نفی می. نفی خود همراه استحقیقت کشف شده باباري 

حقیقت یا عدم حقیقت، سبب  به الهتوج. شودحقیقت شروع مینیل به حقیقت از ال. شدبا

شود، ماهیت  به عبارت دیگر، حقیقت بر روي الحقیقت بنا می.شودتوجه به حقیقت می

لیحقیقت پوشیدگی و در خفا بودن استۀاو .  

النا و آفرینش و این بود تلخیص از دیدگاه هیدگر در باب حقیقت، که بسیار با نظر مو

.  به آنچه نیست هم توجه شود کهکنندهر دو فیلسوف توصیه می. انکشاف مشابهت دارد

  :همچنانکه خداوند تبارك و تعالی نیز هستی را از نیستی آفریده است

  2/690جز معطّل در جهان هست کیست   کارگاه صنع حق چون نیستی است 

اند و به آنچه کشف  حقیقت نایل آمدهکنند به کشفکسانی که به زعم خود خیال می

  :شوند در واقع به نوعی به عجب مبتال می. اندشوند و گویی به آخر راه رسیدهشده راضی می

  3/4516غرّة هستی چه دانی نیست، چیست     کارگاه گنج حق در نیستی است

 نباید درکند توصیه میمولوي اشعاري بسیار صریح و روشن در این باب دارد که 

  :هاي موجود زندانی و محبوس شد و باید به سوي آنچه نیست رفتهستی

  گرـایان را نـم ز اول بند و پـچش  واهی سالمت از ضررـگر همی خ

  ها را بنگري محبوس و پست هست  مله هست ـینی جـها را ببدمـتا ع

  روز و شب را جستجوي نیست هست      این ببین باري که هرکش عقل هست

)6/63-1361(  
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جودي هستیم که فعالً ودهد که ما همواره طالب  این اشعار نشان میۀمولوي در ادام

 در مزارع نیز طالب محصولی .باشدیم که فعالً در دکان ما نمینیست و طالب سودي هست

هستیم که فعالً نیست، و باالخره طالب علمی هستیم که آن را دارا نیستیم و در صوامع 

  .آنجاها نیستطالب علمی هستیم که در 

در تفسیر این ابیات اگر با معلومات قبلی و سنتّی به تعبیر آنها پرداخته شود و در 

 در این .گفته شود که چشم از آغاز امر بپوش و نتیجه را در نظر آورتفسیر بیت اول 

زیرا در ابیات بعدي از آنچه . نی نخواهند داشتابا این تعبیر همخوصورت ابیات بعدي 

به امر واقع و آنچه هست و » اول« بنابراین تعبیر .شوده نیست صحبت میهست و آنچ

» اول«زیرا پیشنهاد شده از . به آنچه نیست با روح ابیات بعدي بیشتر همخوانی دارد» آخر«

زیرا چیزهایی که کشف نشده در . هاي تازه باشیمپوشی کنیم و در جستجوي چیزها و راهچشم

بدون اینکه ارزش .  در اختیار داریمهستند که بیشتر از چیزهایی وعاء عدم قرار دارند، خیلی

در هر . هاي تازه باشیمایم، نفی کنیم باید در جستجوي چیزها و راهآنچه را که کسب کرده

. باید در جستجوي چیزهاي تازه باشیم... قلمرو از جمله در قلمرو پزشکی، کشاورزي و اقتصاد

به قول سان ژوآن دال . هاي قبلی پاسخگوي آنها نیستندروشزیرا مشکالت فراوانی داریم که 

اي براي رسیدن به مرحله «)9، 1977به نقل از مورن، ) (1651-1695(کروز شاعره مکزیکی 

براي « به تعبیر دیگر .»شناسیدانی، راهی را انتخاب کن که اصالً نمیکه چیزي از آن نمی

  »ايه راهی بروي که نرفتهاي باید باینکه به چیزي برسی که نرسیده

الذکر، که باید در معرض التفات قرار گیرد، همان ، در اشعار فوق»پایان«مراد از 

ما وقتی هدفی داریم و . اند و هنوز تحقق نیافتهندهدفهاي ماست که فعالً در اختیار ما نیست

به . ستیماش این است که ما به آنچه داریم راضی نیپرورانیم، معنیآرزویی به دل می

 ۀ را نگریستن همانا در نظر آوردن هدف است که فعالً تحققّ نیافته و در بوتانعبارت دیگر پای

   .هستند» نیست«بدین ترتیب صاحبان عقل روز و شب در جستجوي این . عدم قرار دارد

 و 1361هاي کریم زمانی، دفتر ششم تفسیر بیت آقاي  مثنوي معنويشرح جامعدر 

، )2075 ،1374(به این تعبیر نزدیک شده است، ولی در تفسیر نیکلسن  تا حدوي 1362

.هاي مجازي تأویل نموده و اشعار را ضد و نقیض دانسته استرا به هست» هاهست«
4
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رایط وصول تدریجی به حقیقت، پیدا کردن، نظرهاي تازه است که تا حدودي شباري 

کنیم، جهان نی که در آن زندگی می براي ما موجود است، زیرا جهاآنهاشرایط وصول به 

 این امر است که ما حتی در ۀترین راه توجه و قبول این امکانات مالحظساده. امکانات است

 مثالً ما مجبوریم .مات و جبرها، امکانات را نیز در اختیار داریماسپهر و حاکمیت بعضی از الز

ت آداب و رسوم و رفتارها، بنا بر در اجتماع باشیم اما نوع حضور در جامعه، از لحاظ رعای

تر نیز چنانکه پیش(به عبارت دیگر . پایان هستندها و معلومات و تجارب گوناگون، بیموقعیت

براي مثال نوع سالم دادن، معنی دادن به وضع و حالتی که داریم، عالوه از ) اشاره کردیم

  .روید اختیار از بطن جبر می به عبارت دیگر.حالت الزامی، متضمن احوال امکانی نیز هستند

این امر . است» دیدن«گر منکشف شدن حقیقت قدرت استنباط و جور دیگر شرط دی

 دارِ  ازدیاد روشي دیدن و دریافت امکانات گوناگونِنیز در امکان قرار دارد، مسلماً برا

نظر هاي دیگر نیز در  باید از عادتهاي روزمره بیرون رفت تا جهان.معلومات ضروري است

ها و استداللها عدم شکستن عادتهاي یابی به استنباطبزرگترین مانع حصول و دست. آیند

  .آور و خودپسندي و عجب استتعطّل

  راسخی شهوتت از عادت است  هوت است ـابتداي کبر و کین از ش

  د بر کسی کت واکشدـخشم آی  چون ز عادت گشت محکم خوي بد

 )2/58-3457.(  

اي براي دیدن حقایق پیدا کنیم و از تجو نماییم تا راههاي تازهبه هر حال باید جس

یافتگان،  خود را با مطالعه و مالحظه بیانات و اشعار نجات،آورهاي تعطّلزندان یقین

شایسته است در نظر آوریم که نقش پیشوایان و پیامبران نیز جز فراهم . تکانی بدهیم

  .آوردن رهایی از آنچه بوده، نبوده است

  نام خود وانِ علی موال نهاد        تهادـمبر با اجـب پیغـان سبز

  ن عم من علی موالي اوستاب        گفت هرکو را منم موال و دوست

  یت ز پایت برکَندـد رقـبن       کیست موال؟ آنکه آزادت کند 

  مؤمنان را ز انبیا آزادي است        ادي استـچون به آزادي نبود ه

  ).4538-6/4542(همچو سرو و سوسن آزادي کنید         شادي کنیدروه مومنان ـاي گ
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هاي متداول و مولوي خودش به این نعمت عظیمی که رها شدن از زندان عادت

چیزي که بسیار . تعصب و عجب است نایل آمده است البته بیان این مطالب آسان است

- چگونه می. وردن آنهاستخواهد همانا کیفیت به عمل آدقّت، دانایی، ایمان و روش می

  .توانیم خود را مصداق شعر زیر سازیم تا هر دم دري تازه به روي ما گشوده شود

  ).1/1896( بهار است و خزاندم به دم در تو            اي برادر عقل یکدم با خود آر 

بنابراین، انکشاف و شهود تکرار عادتهاي موجود نیست، بلکه کشف احوال و 

تعالی و . سازدخروج از عادت مألوف درهاي آزادي را ظاهر می. روشهاي تازه است

بهترین راه استفاده از نعمات  .عروج حقیقی در طریق انکشاف و شهود و استنباط است

زیرا همانطور که مطرح شد جهان ما . الهی جور دیگر دیدن جهان، اشیاء و وقایع آن است

مولوي پس از دیدار . یت و الیتناهی داردو روح ما نیز نشانی از ابد. جهان امکانات است

  .بود» جور دیگر بودن«و » چیز دیگر«شمس درسی که اخذ کرد عبارت از جستجوي 

  و آن سیمبرم آمد و آن کان زرم آمد   شمس و قمرم آمد سمع و بصرم آمد

  چیز دیگر ار خواهی چیز دیگرم آمد  د، نور نظرم آمد ـرم آمـتی سـمس

  )633دیوان شمس، غزل (

را به معناي رهایی از تعلقاتی بدانیم که ما را از زندان عجب » عدم«توانیم اکنون می

کند و  همان عادات تحجرآور هستند آزاد میةو خودپرستی و از زندان معلوماتی که سازند

تر گفتیم در واقع همانطوري که پیش. کندامکان شکفتگی بهار جان و دل ما را فراهم می

گیرد و  که باشد مانند شیشه و عینکی است که در پیش چشم ما قرار میعادات از هر رقم

  .دهددنیا را به رنگ و چنبره همان عادات به ما نشان می

  1/1339نمود زان سبب عالم کبودت می    کبودپیش چشمت داشتن شیشه 

  زآنکه از شیشه است اعداد دوي    گر نظر بر شیشه داري گم شوي 

  تهیـداد جسم منـاز دوي و اع    ا رهی ور نظر بر نور داري و

  1256-3/58بر و یهود گاختالف مؤمن و     در نظرگاه است اي مغز وجود 



١١٩  حقیقت و عدم در نظر مولوي و هیدگر 

 کائنات تنها انسان است که در ۀدر هم«: گویدمی) 189-190، 1341 ،ةعین القضا(

چنانکه احراق بر آتش بستند، اختیار بر : تسخیر کار معینی نیست بلکه مسخّر مختاري است

 بستند؛ چنانکه آتش را جز سوزندگی صفتی نیست آدمی را جز مختاري صفتی آدمی

اي عزیز اگر خواهی که جمال این اسرار «نیز گفته بود ) 12همان، (تر چنانکه پیش .»نیست

-پرستی دست بدار که عادتبر تو جلوه کند، از عادت] نظر تازه داشتن و لحاظ حقیقت[

  .» السموات من لَم یولَد مرّتینملکوتل لم یدخُ» «.پرستی باشدستی، بتپر

در نظر مولوي وقتی انسان این مراحل را طی کرد به نوبهار شکفتگی و گشودگی 

اي قدم گذاشته که خود مولوي پس از دیدار شمس تبریزي به عالم تازه. شودنایل می

  :خودش نیز همواره با شوریدگی بدان معترف است

  ايخانه نهاي الیق این گفت سرمست نه

  سرمست شدم سلسله بندنده شدمو رفتم         

  تابش جان یافت دلم نو شد و بشکافت دلم

  اطلس نو بافت دلم دشمن آن ژنده شدم        

  زهره بدم ماه شدم چرخ دوصد چاه شدم

  یوسف بودم زکنون یوسف زاینده شدم         

  ) دیوان شمس1393از غزل (            

  

  

  نتیجه

. اي بر آغاز کار دیگري استرسد و هر پایانی مقدمهر نمی به پایان کا هرگزانسان

هیچ . سرنوشتی است یواي سرنوشت انسان ست که در واقع بپایانی محتاین همان بی

 کار ۀت در ادامیقلشود، مطباشد و فتواي نهایی داده  نمیصحنه و منظري آخرین  نمی

  .متحجر شدن در یک نظام و سیستم خاص جایز نیست. است
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ي اصحاب پژوهش و  اشعاري که در ضمن مقاله مطرح گردید، براتردید هیچ یک از یب

 آنچه شاید نوآوري محسوب شود این است که ما آن اشعار را در یک .دتعمق تازگی ندار

تأیید بندي کرده و براي به عبارت دیگر اشعار را موضوع. منظر و با یک فرضیه جمع آوریم

  .ایماي به تعبیر و تفسیر آنها پرداختهار دادیم و از  وراي نگرش تازهاي مورد استفاده قرفرضیه

اما مطلب مهم به نظر نگارنده این است که ما باید به خودباوري و اعتماد به نفس که 

ان آراي آنچه به عنو. گردد توجه نماییم فرهنگ غنی خود شگفته و ظاهر میۀاز مطالع

پراکنده در خالل اشعار شعراي حکیم و عرفاي  به صورت شود،فالسفۀ جدید مطرح می

خره ؤضرورت این است که آن افکار را با مقدمه و م.  اهل شهود نیز آمده استنگر وژرف

باري اگر این فرهنگ ارزنده و افتخارآمیز ما نبود براي ما . یمو تعبیرهاي تازه مطرح نمای

 فرهنگی خودمان با کمی ةر در صورتی که با ذخی.شدفهم افکار جدید بسیار دشوار می

اینها همگی دالیل کافی براي ما . یمتوانیم درك نمایرات فالسفه را می آراء و نظ،تعمق

 جدید با ۀ افکار فالسفۀهستند تا از اظهارنظر کردن مستدل نهراسیم و با تطبیق و مقایس

هارنظر و سازي، اظ را پیدا کنیم و فرضیهنمحتویات فرهنگی خودمان شأن و منزلت خودما

 باالخره به خودمان و به. خود سازیمهاي درس آزمودن مطالب و اخبار را سجیه کالس

توانیم باشیم نیستیم و راه تحقق و پژوهش و م آنچه که میجوانان نشان دهیم که ما تما

اولین شرط تحقق این آرزو عبارت از تمرین . باالخره انکشاف راهی است که باید ادامه یابد

و .باشدهاي تازه و الینقطع، با راهنمایی اساتید میت در به دست آوردن نگرشو ممارس

هاي آزمودن و سازي را براي حل مشکالت خودمان و براي گشودن راهآخراالمر فرضیه

  . تحقیق تازه مورد غفلت قرار ندهیم



١٢١  حقیقت و عدم در نظر مولوي و هیدگر 

  هانوشتپی

 ۀمجل، تصوفاي بر تطبیق پدیدارشناسی با عرفان و مقدمهنوالی محمود، .  رك-1

 و ؛24 تا 1صفحات . 2و1هاي ، جلد هفتم شماره1374 زمستان پژوهشی دانشگاه اصفهان،

، 1377، 12، تهران، شماره خردنامه صدرا، »هیدگر در وجودشناسی تطبیقی«نوالی محمود 

  .77 تا 67صفحات 

، جلد کیمیاي سعادت عالوه از منابع ذکر شده در کتاب فروزانفر این حدیث در -2

  .  نیز آمده است.581وم، به کوشش حسین خدیوجم، صفحه د

  .3، ص )1377( همچنین رك مصلح -3

  . بیت ارجاع خواهیم دادة دفتر و شمارة فقط براساس شمارمثنوي موالنا پس از این به -4

را مورد بررسی قرار  نزدیک به مفهومی است که هگل نیز آن» عدم« ما از  مراد-4

هاي هاي واقعی و محسوس همگی تعینهستی. ت قرار داده استداده و اساس تمام مقوال

ها را نفی کنیم، هستی به اگر از هستی، کلیه تعین. خاصی از هستی محض یا عدم هستند

. استیس( گونه تعینی ندارد ماند که هیچ یعنی هستی محض باقی می.شودنیستی مبدل می

 پذیراي هرگونه تعینی ،ت و خالصولی این نیستی یا هستی محض و بح). 182، 1351

تواند   وجود منبسط هرگونه تعینی را میط یایبه عبارت دیگر هستی بحت و بس. است

نظر ما همانا استعداد پذیرندگی است، مانند زمین یکسري که  در واقع عدم مورد. بپذیرد

در واقع، . توان در آن بنا کردگونه بنایی در آن نیست ولی هرگونه ساختمانی را میهیچ

را در بطن خود دارد » مطلقی«نفی بناهاي موجود رسیدن به حالت بکري است که آزادي 

ا حضور فاعل شناخت البته این آفرینش ب. و امکان هرگونه آفرینش تازه را در خود دارد

  . یعنی ذهن بدون عین و عین بدون ذهن خالی از معنی خواهد بود.گرددمیسر می
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رد افکار و تصورات خودمان نیز، در صورت امکان، باید اعمال این تعبیر را در مو

اي از مخلوقات دهو هر چه شنو«. مانی متحجر نشویم یعنی در هیچ تصور، اعتقاد و گ.کنیم

ها زندانی شدن در گمان خویشتن بدترین مرکب[» بِئس مطیه الرّجل زعمه«فراموش کن 

  ).13 - 12، 1341 ،ةعین القضا] (است
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 دکتر حمید عنایت، چاپ دوم، تهران،  ترجمۀ هگل،ۀفلسف، )1351(. ب.  استیس و-

  .شرکت سهامی کتابهاي جیبی

، تهرانچاپ سوم، ، حکمت الهی عام و خاص، )تابی(الدین مهدي اي، محی الهی قمشه-

  .بدون ذکر انتشارات

  .ان، انتشارات علمی و فرهنگی ترجمۀ مراد فرهادپور، تهرشجاعت بودن،، )1366(پل تیلیش،  -

  .انتشارات اطالعات، تهران، شرح مثنوي معنوي، )1378( زمانی، کریم -

  .، ترجمۀ حسین کسمایی، تهران، انتشارات آسیاکار از کار گذشت، )1343( سارتر، ژان پل -

.چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیراحادیث مثنوي، ، )1361(الزمان  فروزانفر، بدیع-

 فی التصفیۀ، )1347) (ابوالمظّفر منصور بن اردشیر العبادي(الدین منصور عبادي  قطب-

، تصحیح غالمحسین یوسفی، تهران، انتشارت بنیاد نامه صوفی.احوال المتصوفه

.فرهنگ ایران

تهران، با مقدمه و تصحیح عفیف عسیران، چاپ دوم، ، تمهیدات، )1341( عین القضاه -

  . منوچهريۀانتشارات کتابخان

 دکتر محمود نوالی، چاپ اول، تهران، ۀترجم هیدگر، ۀفلسف، )1379( کوروِز، موریس -

  .انتشارات حکمت

تهران، انتشارات مفاتیح االعجاز فی شرح گلشن راز،  ) 1337( شیخ محمد،  الهیجی،-

  .فروشی محموديکتاب
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ص و ترجمۀ کتاب ، تلخی عالی یا حکمت صدرالمتألهینفلسفۀ، )1337( مصلح، جواد -

  . تهران، انتشارات دانشگاه تهران اول، رسالۀ وجود،اسفار، جلّد

الزمان فروزانفر،  استاد بدیع، تصحیحدیوان شمس، )1374(الدین محمد  موالنا، جالل-

  .چاپ اول، تهران، نشر بیع

به سعی و اهتمام رینولد الّین مثنوي معنوي، ، )1366(الدین محمد  موالنا، جالل-

. لیدن، چاپ دهم، تهران، انتشارات امیرکبیرۀنیکلسون، از روي نسخ

 چاپ اول، ،دفتر ششمشرح مثنوي معنوي مولوي، ، )1374( نیکلسون، رینولد الین -

  . انتشارات علمی و فرهنگیتهران،

، ترجمۀ دکتر محمود نوالی، چاپ اول، تبریز، وجود و زمان، )1386( هیدگر، مارتین -

  .گاه تبریز و مؤسسۀ سه عالمۀ تبریزيانتشارات دانش
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