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)تاريخ دريافت مقاله ٩٨/٢/٣٠:ـ تاريخ پذيرش مقاله(٩٨/٨/٢٥ :

چكيده

نوشتار حاضر با توجه به بحران معنوی و خﻸ وجودی انسان معاصر عوامـل زمينـهسـاز
معنا در آرای ابوالحسين نوری و ويكتور فرانكل را بررسی میكند .اين پژوهش بـا روش
توصيفی ـ مقايسهای نگاشته شده است و نتايج حاصل از آن نشان میدهـد فرانكـل بـا
طرح نظريۀ ارادۀ معطوف به معنا ،بر نقش محوری معنا در سﻼمت روان تأكيد میكنـد
و از روانشناسی تقليلگرا فاصله میگيرد .او انسان را موجودی روحانی و نيازمند معنـا
معرفی میكند؛ معنايی كه تجلی سطحی فرامعنا يا خداوند است .اين امر روانشناسـی
او را به نگرش عرفانی نزديـك مـیكنـد و موجـب مقـارنهـای مفهـومی ،در آرای او و
ابوالحسين نوری می شود؛ تأكيد بر آزادی ،مسئوليت و گوشدادن به ندای وجـدان كـه
ارتباط با فرامعناست و نيز اشاره به جايگاه ويژۀ پذيرش رنـج ،انجـام تجـارب خـاص در
كشف معنا ،از جمله اين مقارنههاست .هرچند ميزان تأكيد آنهـا بـر فرامعنـا متفـاوت
است .متعلق عشق ابوالحسين نوری خداوند است و عشق بـه او موجـب آزادی ،ايثـار و
پديدآورندۀ ارزشهای نگرشی است .اقتران آرای ابوالحسين نوری كه در كتب تـاريخی،
در زمرۀ عقﻼی مجانين قرارگرفته است با شخصيت سالم در نگـرش پـدر رواندرمـانی،
قابل تأمل است.

كليد واژهها :ابوالحسين نوری ،معنا ،ويكتور فرانكل.
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اديان و عرفان ،سال پنجاه و دوم ،شماره يكم ،بهار و تابستان ١٣٩٨

 .١مقدمه
پرسش از معنای زندگی ،يكی از مسـائل مهـم ذهـن انسـان اسـت .در ميـان متفكـران
متعددی كه به بحث دربارۀ معنا پرداختـهانـد ،ويكتورفرانكـل )١٩٠٥ــ (١٩٩٧جايگـاه
ويژهای دارد .وی روانپزشك ،عصبشناس و پديدآورندۀ مكتب معنادرمانی اسـت .وی از
فرويد ،جاسپر ،شيلر و هايدگر متأثر بـود و توأمـان بـه روانتحليـلگـری و وجـودگرايی
فلسفی متمايل بود .وی در سالهای  ١٩٣٠رئيس بخش خودكشی زنان در بيمارسـتان
روانـی ويـن شـد ] ،٧ص .[١٥٣آنچـه موجــب كمـال فكـری و تأسـيس مكتـب جديــد
معنادرمانی يا لوگوتراپی در روانشناسی شد ،حضور وی در اردوگاه مخوف كـار اجبـاری
بود .وی در جنگ جهانی دوم به علت يهـودیبـودن از سـال  ١٩٤٢تـا  ١٩٤٥ابتـدا در
اردوگاه »آشويتس« و سپس در اردوگاه كار اجباری »داخـائو« زنـدانی شـد .خـانوادۀ وی
كشته شد و نامزدش كه ظاهراً جزو قربانيان اين اردوگاهها بـود ،هرگـز پيـدا نشـد ]،١١
ص .[٥٤از اينرو میتوان گفت ،آرا و نظريات او در كورۀ تجارب اسارت ،آبديده شـده و
بهخوبی محك خورده است.
وی از  ١٢٠دانشگاه در سراسر جهان ،دكترای افتخاری دريافت كرد .پژوهش حاضـر
با توجه به جايگاه ويژه وی در بحث معنا ،او را بهعنوانِ يكسویِ تطبيق انتخـاب كـرد و
عوامل زمينهساز رسيدن به معنا از نظرِ وی بررسی شد است .فرانكـل ماهيـت انسـان را
متشكل از سه بُعد جسم ،روان و روح میداند كه هستۀ مركـزی آن روح و پوشـش روی
آن تن و روان است؛ از اينرو ،سخنگفتن دربارۀ سعادت و هدف زنـدگی انسـان ،بـدون
توجه به هستۀ مركزی ،وجود را بیفايده ارزيابی میكند ] ،١٧ص .[٣٠اين نوع نگرش به
ماهيت انسان و طرح نظريۀ ارادۀ معطوف به معنا ،تا حدودی روانشناسی او را به رويكرد
معنوی و عرفانی نزديك میكند و امكان تطبيق نظر وی با آرای يك عارف را قابلِتوجيه
میكند ،به همين علت جستار حاضر در سوی ديگر تطبيـق ،ابوالحسـين نـوری )٢٢٥ــ
٢٩٥هـ .ق( عارف برجسته قرن سوم را قرار داده اسـت .احمـدبنمحمـد بَغَـوی هـروی،
مشهور به ابنبَغَوی و ملقب به ابوالحسين نـوری از عرفـای خراسـانیاﻻصـل و صـوفيان
مشهور بغداد اسـت ] ،٦ص١٦٤؛  ،١ج ،١٠ص .[٢٤٩اكثريـت ،كنيـه او را ابوالحسـين و
برخــی ابوالحســن نوشــتهانــد ] ،٢١ص .[٢٠٠دربــارۀ وجــه تســميۀ ابوالحســين نــوری
گزارشهای متعددی وجود دارد كه محتملترين آن ،نيل بـه نورانيـت بـاطنی و درونـی
است .ابوالحسين نـوری طبعـی شـاعرانه داشـت و در پاسـخ بـه برخـی سـؤاﻻت ،شـعر

بررسی عوامل زمينهساز معنا در نگرش ابوالحسين نوری و ويكتور فرانكل

٧١

میسرود .١او با همين زبان شاعرانه و تمثيلی كتاب مقامـات القلـوب را كـه شـامل مقدمـه و
بيست قطعه در باب قلب و عوالم آن است ،خلق نمود ] ،٢٠صص١٠٩ـ .[١٠٦وی بـا مشـايخ
بسياری همچون سریّ سقطی ،محمدبنعلی قصاب و جنيد بغدادی مصاحبت داشت.
ابوالحسين نوری جايگاه ويژهای در نزد عرفای بزرگ قرن سوم دارد؛ بـه گونـهای كـه وی را
اميرالقلوب ،قمرالصوفيه و طاووسالعبـاد نيـز لقـب دادهانـد ] ،٢ص١٩١؛  ،٩ص [٤٦٨و افـرادی
چون جنيد وی را صدّيق زمانه ناميدند ] ،٩ص [٤٧٤و زمانی كه خبر مرگ ابوالحسين نـوری را
به وی دادند ،اظهار داشت كه نصف علم عرفان با مرگ او از ميان رفت ] ،٦ص.[١٦٥
جستار حاضر با گزينش يك پرسش بسيار مهم برای انسان معاصر كه عبارت است از
چيستی عوامل زمينهساز معنا ،میكوشد از منظر يك عارف قرن سوم و يك روانشناس
برجسته معاصر پاسخ را بيابد و نقاط اشتراک و افتراق آنان را مشخص كند؛ اما پـيش از
پرداختن به اين پژوهش ،شايسته است مراد نگارندگان از عوامل زمينه ساز معنا توضـيح
داده شود .ابوالحسين نوری بهعنوانِ يك عارف ،انسان را در جايگاه جعل معنا نمیداند و
خداوند را محور تمام امور معرفی میكند و انسان را در جايگاه كشف معنا قرار میدهـد
] ،٦ص .[١٦٩فرانكل نيز اذعان دارد كه معنا امری عينی و واقعی است ] ،٢٢ص[٦؛ لـذا
از سنخ فرافكنی نيست و انسان میتواند و بايد آن را كشف نمايد ] ،٢٣ص .[١٢از طرف
ديگر به عواملی اشاره میكند كه زمينۀ كشف معنا را فراهم میكند؛ ازايـنرو ،منظـور از
عوامل زمينهساز معنا در اين پژوهش ،عوامل زمينهساز كشف معناست.
هر چند در چارچوب نگرش عرفانی ،زندگی انسان معنادار است؛ اما برخﻼفِ بسياری
از عرفا كه به زندگی دنيا وقعی چندانی نمینهادند ،ابوالحسين نوری با تأكيد بر اهميـت
سرای دنيا ،آن را بر سرای آخرت تـرجيح مـیداد ] ،٩ص [٤٧٤كـه ايـن امـر نمايـانگر
معنادارتربودن زندگی اين جهـانی از منظـر وی اسـت .ابتنـای طريقـت وی بـر ايثـار و
ارجنهادن بر عشق ،حكمت دل و پذيرش رنج در طريق كشف معنا ،مقايسۀ انديشـه او را
با ويكتور فرانكل كه بر اهميت جايگاه پذيرش رنج و انجـام مسـئوليتهـای اجتمـاعی و
عشق و حكمت دل تأكيد دارد ،پذيرفتنی میكند.
هر چند هدف نوشتار حاضر بررسی ظرفيت و كـاركرد عرفـان بـرای انسـان معاصـر
نيست؛ اما نتيجه اين پژوهش ،میتواند ناكارآمدی و يا كارآيی و ظرفيت نگرش عرفانی و
ادبيات عرفانی را برای برونرفت از مسائل انسان معاصر آشكار كند.
 .١برای نمونه اشعار او رجوع كنيد به ] ،٥صص٣١٧ ،٢٦١؛  ،١ج ،١٠صص٢٥٤ـ٢٥٠؛  ،٢ص.[٣٧٧
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 .٢روش پژوهش
پژوهش حاضر با روش توصيفی ـ تحليلی از نوع مقايسهای صورت گرفته است .با توجـه
به اينكه فرانكل بهصورتِ نظاممند به مبحث معنا میپردازد و در پـی حـل بحـران خـﻸ
وجودی انسان معاصر است؛ اما ابوالحسين نوری متعلق به قرن سوم است و بهعنوانِ يك
عارف در پی حل اين بحران ،تدوين و تئوريزهكردن نظر خود نيست .نگارندگان به يافتن
نظرات پراكنده او در كتب متقدم و سپس استنباط مفاهيم مرتبط با هدف پژوهش ملزم
بودهاند؛ ازاينرو ،نخست آرای فرانكل كه چارچوبی نظاممنـد دارد ،آورده شـده و سـپس
نظرات ابوالحسين نوری آمده است .شايان ذكر است ،كمبـود منـابع دربـارۀ ابوالحسـين
نوری سبب شده است كه عﻼوه بر لحاظكردن گزارشها دربارة قول وي ،به فعـل او نيـز كـه
انعكاسي از باورهاي وي است ،توجه شود.
 .٣پيشينه تحقيق
با توجه به جايگاه فرانكل در روانشناسي ،مقاﻻتي در باب بررسي آراي وي نگاشته شده
است .ازجمله »نگاهی به نظريۀ فرانكل در روانشناسی دين« كه به توضيح عقايد فرانكل
دربارۀ دين و نسبت آن با روانشناسـی پرداختـه شـده اسـت .در مقالـۀ »آرای فرانكـل،
هايدگر و مطهری در توصيف حقيقت انسـان« بـه بررسـی تطبيقـی منشـأ خـداباوری و
جايگاه انسان در جهان هستی از منظر سه انديشمند پرداختـه شـده اسـت و در مقالـۀ
»معنای زندگی ازنظرِ فرانكل« دورنمايی از تفكرات فرانكـل ،واقعـیبـودن و نـه فرضـی و
جعلیبودن معنای زندگی ارائه شده است .علیرغـمِ اينكـه ابوالحسـين نـوری از عرفـای
برجسته قرن سوم است ،تنها مقالۀ »جايگاه و آثار ابوالحسين نوری« نگاشته شده است.
تأمل در پژوهش ها ،نمايانگر نوبودن و نبود پيشـينه بـرای بررسـی تطبيقـی عوامـل
زمينهساز معنا در نگرش ابوالحسين نوری و ويكتورفرانكل است.
 .٤معنا و فرامعنا
در نگرش فرانكل معنا جايگـاه ويـژهای دارد .او بـرخﻼفِ نظريـۀ فرويـد مبنـی بـر ارادۀ
معطوف به لذت و همچنين برخﻼفِ نظريۀ آدلر مبنی بر ارادۀ معطوف به قدرت ،انگيزش
بنيادين انسان را ارادۀ معطوف به معنا میدانست.
به عقيدۀ وی اين انگيزش چنان نيرومند است كه قادر است تمام انگيزشهای ديگـر
انسان را تحتالشعاع قرار دهد؛ چراكه اگر زندگی بیمعنا باشد ،ديگر دليلی بـرای ادامـه
آن وجود نخواهد داشت .برهميناسـاس ،وی ارادۀ معطـوف بـه معنـاداربودن زنـدگی را
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شرط حياتی سﻼمت روان دانسته است و معيار نهايی رشد و پرورش شخصيت سـالم را
ميزان ارادۀ معطوف به معنا در زندگی میداند؛ به اين معنی كه به هـر ميزانـی فـرد بـه
جستجوی معنا بپردازد ،برای هدفبخشيدن به زندگی خود ،حائز شخصيت سالم اسـت.
ازنظرِ وی نبودِ معنا در زندگی ،بهنوعی بيماری روانی انديشهزاد منجر میشود كه ويژگی
خاص آن ،بیهدفی در زندگی و احساس پـوچی اسـت؛ وضـعيتی كـه وی آن را پديـدۀ
گسترده و شناختهشدۀ قرن بيستم میداند و آن را آسيبِ روانی تودههای نسل حاضر يا
پوچگرايی مینامد ] ،١١ص [٢٠٧و تنها راه برونرفـت از ايـن مشـكل را يـافتن معنـای
زندگی می داند .ايـن تلقـی ،اگزيستانسياليسـم فرانكـل را از اگزيستانسياليسـم افـرادی
همچون ژان پل سارتر )١٩٠٥ـ١٩٨٠م( متمايز میكند.١
آنچه موجب اين تفاوت نگرش می شود ،تجربه زيستن در اردوگاه های مـرگ اسـت.
وی در كتاب انسان در جستجوی معنای غايی می نويسـد» :بـه رغـمِ همـۀ بـدويتهـای
جسمی و روانی كه در اردوگاهها به اجرا در میآمد ،در آنجا اين امكان وجود داشت كـه
حيات معنوی زندانیها ژرف تر شود .آنان اين توانمنـدی را داشـتند كـه بـرای نيـل بـه
زندگی با غنای روحی و آزادی معنوی ،خويشتن حقيقی خـود را از محـيط وحشـتناک
پيرامونشان دور نگه دارند« ] ،١٤ص [٥٦و حتی مرگ خود را معنادار كنند.
اگزيستانسياليسم فرانكل از باور به معنا فراتر رفته و به قلمرو فرامعنـا مـیرسـد .در
نگرش وی معنا صرفاً تجلی سطحی امر بنيادينی است كـه وی آن را فرامعنـا يـا تعـالی
مینامد .فرامعنا به خدا يا معنای روحانی اشاره دارد ،١٤] ٢ص .[٥٦خدا در نگـرش وی،
خدای اذهان متعصب فرقه خاص و يا حتی خدای دين نهادينـه و عرفـی نيسـت؛ بلكـه
خدای درونی انسان يعنی دل است .خدايی كه حتی يك ملحد يا ﻻادری نيز آن را بدون
كاربرد واژۀ خدا میپذيرد .اين دينداری ناآگاهانه در ربط و نسبتی پنهان با تعالی فطری
انسان فهميده میشود .فرانكل برای اين مفهوم از خدا ،اصطﻼح ناخودآگاه متعالی را بـه
كار برده است و اين امر به اين معناست كه انسان حتی در سطح ناخودآگاه ،با تعالی يـا
خداوند در ارتباط است] ،١٤ص٦١ـ .[٦٢شايان ذكراست كه اين خدای ناخودآگاه چيزی
 .١سارتر و ديگر اگزيستانسياليستهای ملحد ،برآنند كه زندگی در نهايت بیمعناست و ضروری است
انسان شجاعت مواجهه با اين بیمعنايی را داشته باشد.
 .٢اين سخن در تقابل با ديدگاه زيگموند فرويد است .وی معتقد است خدا جانشين جايگاه پدر ،برای
كودک بالغ شده است و حاصل ترس از نيروی طبيعی و پيچيدگیهای هستی است و از اينرو دين
نيز روانآزردگی غيراختياری كلی نوع بشر است] ،١٥ص ١٠١ـ[١٠٠
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شبيه كهنالگوها نيست؛ بلكه اين خدا متعالی و درعينِحال به غايت شخصی و در درون
همۀ انسانهاست .ازنظرِ وی ارتباط با خدا امری ضروری اسـت و رويگردانـی از او منشـأ
بيماریهاست ] ،١٢ص.[٧٠
سبك زندگی عرفانی ،آكنده از معناسـت و اگـر بخـواهيم از آرای ابوالحسـين نـوری
سرمنشأ انگيزشهای انسان كماليافته را استنباط كنيم ،بـه ارادۀ معطـوف بـه فرامعنـا
خواهيم رسيد .در ساختار انديشۀ عرفانی ،فرامعنـا حـائز واﻻتـرين جايگـاه و معنـابخش
زندگی است .ابوالحسين نوری بهمثابۀ يك عارف بر جايگاه خداوند تأكيد دارد و مطـابق
اين گفتارش كه »هركس به اشيا و امور بهواسطۀ خداوند بينديشد ،رجوع و بازگشتش در

تمام بهسویِ خداوند است« ] ،٦ص ١.[١٦٩تمام امور و اسباب وابسته به خداوند اسـت و
لذا معنا را نيز نمیتوان امر مستقل از خداوند لحاظ كرد .تدبر و تعقل در نقـش خداونـد
در آفرينندگی اشيا اين قابليت را اعطا میكند كه انسـان از ظـاهر بـهسـویِ بـاطن و از
اسباب به سویِ آفريننده رجوع كند ٢.در نگرش ابوالحسين نوری ايـن رجعـت ،سرمنشـأ
تجلی و سريان معنا در زندگی است كه در ادامه نوشتار به آن پرداخته خواهد شد.
قرابتهای نگرش ابوالحسين نوری و فرانكل دربارۀ مفهوم خدا يا فرامعنا را میتوان از
اين بخش رسالۀ مقامات القلوب يافت» :خـدا خانـهای در درون مـومن آفريـد كـه قلـب
ناميده میشود و نسيمی از كرمش برانگيخته تا آن خانـه را از شـرک و شـك و نفـاق و
شكاف پاكيزه سازد .سپس ابری از فضلش فرستاده تا بـر آن خانـه ببـارد و در آن انـواع
گياه از قبيل يقين ،توكل ،اخﻼص ،خوف ،رجا و محبت بروياند :سپس در باﻻی آن خانه
تختی از توحيد نهاده و بر آن تخت فرشی از رضا گسترده و در پيش روی آن خانه نهال
معرفت نشانده كه ريشهاش در قلب مومن و شاخههای آن در آسمان و زيرعرش اسـت«
] ،٢٠ص٩٦ـ.[٩٧
در اين مبحث آرای فرانكل و ابوالحسين نوری از جهاتی به هم نزديك و از جهاتی از
هم دور میشوند .همچنان كه از سطور فوق برمیآيد ،خدای ابوالحسين نـوری همچـون
خدای ناخودآگاه فرانكل هم در درون انسان يعنی در قلب او سـكنا دارد و هـم از درون،

ل اﻻشياء بالله ،فرجوعه فی كلﱢ شیءِ الی ﷲ.
 .١من عَقَ َ
 .٢سلمی گزارشی ديگر نقل میكند كه در آن نيز تأكيد ابوالحسين نوری بر نقش خداوند قابلِمﻼحظه
است» .سلطان از وی پرسيد از كجا میخوريد؟ ابوالحسين نوری پاسخ داد :ما اسباب را نمیشناسيم
كه بهواسطۀ آنها روزی كسب كنيم ،ما قومی تدبيركننده هستيم«.
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معناآفرين زندگی است؛ زيرا شرک و شك را كه انسان را بـهسـویِ خـﻸ وجـودی سـوق
میدهد ،از ميان میبرد و به زندگی انسان از طريق يقين ،توكل ،اخﻼص ،محبت و اميد
و حتی خوف بازدارنده معنا اعطا میكند .همچنين خداوند رضا را كه حاصل معرفت بـه
١
معانی رنجهاست و موجب تسليم و پذيرش میشود ،به انسان ارزانی میدارد.
اما اشارۀ ابوالحسين نوری به واژۀ »مومن« در عبارت فوق از مقامات القلوب ،هويـداگر
تفاوتی مهم در ديدگاه آنان است .در انديشۀ ابوالحسين نوری ،معنا بـا ايمـان در پيونـد
است و ايمان ،شرط معنا در نظر اوست؛ حتی ايمانی كه وی از آن سخن میگويد نه يك
باور سطحی ،بلكه ايمان انسانكامل است؛ انسانی كه در سطح فراخودآگاه به سر میبرد؛
از اينرو ،نمیتوان در درون انسان بیايمان حداقل معنايی را كه او از آن سخن میگويد،
جست؛ درحالیكه در انديشۀ فرانكل چنين قيـدی وجـود نـدارد و حتـی ملحـدان نيـز
میتوانند پذيرای معنای موردِنظر او باشند .درواقع بحث فرانكـل بـه مصـداق خاصـی از
معنا ناظر نيسـت و بـه اصـل معنـاداری يـا معنـاخواهی توجـه مـیكنـد كـه واقعيتـی
روانشناختی است و برای همۀ انسانها و در سطحی خودآگاه مطرح است .هرچنـد كـه
در ناخودآگاه فرامعنايی وجود دارد و تبيينكنندۀ آن اسـت .بـرهميناسـاس وی از ارادۀ
معطوف به معنا سخن میگويد و ابوالحسن نوری از ارادۀ معطوف به فرامعنا.
در طريقت ابوالحسين نوری فرامعنا ،عﻼوهبراينكه معنا را در زندگی جاری میكنـد و
زندگی را معنا میبخشد ،مرگ را نيز معنادار مـیكنـد .ازهمـينروسـت كـه او از مـرگ
نمیگريزد و میكوشد مرگ خود را به واسطۀ ايثار معنادار كند .اين امـر را مـیتـوان از
گزارشهای تاريخی دربارۀ محاكمه ابوالحسين نوری و عرفا استنباط كرد .مطابق گزارش
هجويری ،معتمد عباسی بر اثر سعايت غﻼم خليـل ،دسـتور قتـل چنـد تـن از صـوفيان
ازجمله ابوالحسين نوری ،ابـوحمزهبغـدادی و شـبلی را داد .در روز محاكمـه ابوالحسـين
نوری پيش از ديگران خود را تسليم جﻼد كرد و گفت كه طريقت او مبنی بر ايثار اسـت
و میخواهد پيشاپيش ياران خود كشته شود ] ،٢١صص ٢٨٨ـ.[٢٨٧
همچنين خداوند يا به تعبير لوگوتراپی فرامعنا ،مسـئوليت اصـﻼح جامعـه را بـه وی
اعطا میكند و به زندگی او صبغۀ اصﻼحگری میبخشد و معنا را در بطن لحظات زندگی
ابوالحسين نوری جاری میسازد.
 .١در ادامه نوشتار ،به اقتضای مباحث معنا ،دربارۀ تأثير خداوند بر معناداری زندگی ،از نظرِ ابوالحسين
نوری پرداخته خواهد شد.
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در ميان فيلسوفان تحليلی ،معنای زندگی بـيشتر به معنای هدف ،ارزش و كـاركرد،
زندگی است؛ اما غور در مباحث نشانگر اين است كـه آرای ابوالحسـين نـوری و فرانكـل
فاقد توجه به معنای زندگی و ترسيم چنين تفكيك دقيقی است.
بحث ديگر دربارۀ معنا ،در مورد فردی يا جمعیبودن معنای زندگی است .فرانكل دو
رويكرد متفاوت در دو كتاب انسان در جستجوی معنا و فرياد ناشنيده بـرای معنـا دارد.

وی در كتاب نخست اظهار میدارد كه نمیتوان معنای كلی برای زندگی انسان در نظـر
گرفت و معنا از فردی به فرد ديگر متمايز است و هر انسانی مسئول يافتن رسالت خـود
در زندگی است ] ،٥٤ص[٦٧؛ اما در كتاب دوم اشاره میكند كه معنا پرسش نوع انسان
است و بايد جواب مشتركی برای آن يافت و بقای بشر منـوط بـه يـافتن معنـا و هـدف
مشترک است ] ،٧١ص.[٢١

اين بحث در آرای ابوالحسـين نـوری مسـكوت اسـت و ايـن امـر عـﻼوه براينكـه بـه
منسجم نبودن اين مبحث در قرون گذشته مرتبط اسـت ،حكـايتگر نظامنـدتربودن آرای
فرانكل نيز است .هرچند فرانكل نيز صرفاً به بحث معناداری زندگی انسان مـیپـردازد و
بحث معناداری نظام هستی در نظريۀ وی مسكوت است .اگرچه اعتقاد شخصـی وی بـر
هدفمندی هستی و حتی نظام جزا و پاداش آن جهانی است .در مورد ابوالحسين نـوری
نيز اگرچه قولی دربارۀ معناداری نظام هستی يافت نشد؛ اما با توجه به مسلك عرفانی ـ
اسﻼمی وی ،معناداری نظام هستی در نگرش وی ،مسلم به نظر میرسد.
 .٥فاصلهگرفتن از خود و آزادی حقيقی

تحقق ويژگی مـاهيتی انسـان يعنـی آزادی ،ازجملـۀ عوامـل زمينـهسـاز معناسـت ]،٤
ص [٢٤٦كه به واسطۀ فاصلهگرفتن از خود تحقق میيابد .ازنظرِ فرانكل ظرفيـت روحـی
انسان به او قابليت فاصلهگرفتن از خود را اعطا میكند .به اين معنا كه در مقابل خود يا
يك موقعيت بايستد و به تجزيهوتحليـل رفتـار خـود بپـردازد و اعمـال و افكـار خـود را
قضاوت كند .ازنظرِ وی اگر انسان از اين قابليت روحی استفاده كند ،از بندهای نفسانی و
شخصی میتواند آزاد شود و به آزادی حقيقی كه عبارت از آزادی از بند غرايز و محـيط
است ،دست يابد و میتواند سرنوشت زيستشـناختی ،روانشـناختی و جامعـهشـناختی
خود را بررسی كند و از خودی كه تحتتأثيرِ آنها شكلگرفتـه اسـت ،گـذر كنـد و بـه
خوداستعﻼيی برسد و از اين طريق معنايی برای زندگی خود بيابد ] ،١١ص .[١٣٩معنای
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حقيقی و ژرفی كه از منظر منِ نفسانی دور است و جـز بـا فاصـلهگـرفتن از آن حاصـل
نمیشود .ازاينرو میتوان فاصلهگرفتن از خود را يكی از عوامل زمينهساز يافتِ معنـا در
زندگی محسوب كرد كه انسان را با اتكا بر آزادی حقيقی به فراخود میرسـاند .بـه ايـن
معنا كه انسان خود و تمايﻼت نفسانی را فراموش مـیكنـد و متوجـه شـخص يـا چيـز
ديگری غيرِ خود میشود و با معانی ژرف و ارزشمند زندگی ،پيوند میيابد .ايـن معـانی،
معانی ای حقيقی و ژرف است كه از منظر منِ نفسانی دور است و جز با فاصلهگـرفتن از
نفس حاصل نمیشود .ازاينرو ،میتوان فاصلهگرفتن از خود را يكی از عوامل زمينهسـاز
يافت معنا در زندگی محسوب كرد .در نگرش وی ايـن فاصـلهگـرفتن از خـود مقدمـه و
روشی برای كسب آزادی است.
بنابر گزارش عطار ،ابوالحسين نوری به جايگاه مهم محاسبۀ نفس توجه بسيار داشته
است و آن را عامل بسيار مهمی در كشف معنا معرفی میكنـد ] ،٩ص[٣٣٧؛ همچنـين
وی فاصله و فراغت از خود را عين آزادی حقيقی ارزيابی میكند كه موجبـات اسـتعﻼی
انسان را فراهم میآورد .بنا بر گزارش سلمی ،ابوالحسين نوری آزادی را عبارت از رهايی
از بند هوا و ترک تمام لذتهای نفسانی دانسته است ] ،٦ص١٦٧ــ .[١٦٦ايـن گـزارش
عﻼوهبراينكه تأكيد ابوالحسـين نـوری را بـر ضـرورت آزادی و محاسـبۀ نفسـانی نشـان
میدهد ،نمايانگر جستن معنا در فراسوی منِ نفسانی است .معنا در نگـرش ابوالحسـين
نوری در فراسوی من نفسانی قرار گرفته است؛ در جايی كه گوهر وجود آدمـی )روح( از
قيدوبندهايی كه مانع رشد و تعالی است ،آزاد شده است.
همچنان كه ذكر شد ،فرانكل آزادی را رهايی از بند سه چيز معرفی میكند كه بنا بر
اين گزارش ابوالحسين نوری به دو مورد از بندهای تنيده بـر پـای آزادی روحـی انسـان
اشاره میكند كه اين دو مورد را مـیتـوان معـادلی بـرای غرايـز و خـویهـای نفسـانی
اشاره شدۀ فرانكل در نظر گرفت .بـه نظـر مـیرسـد ،مـوردِ سـومی كـه فرانكـل بـه آن
اشارهكرده است؛ يعنی محيط ،از نگاه عارف قرن سوم پنهان نمانده است .بنا بر گـزارش
عطار ،ابوالحسين نوری آزادی را رهايی از تمـام زنجيرهـای اسـارت درونـی و بيرونـی و
مبارزه با طاغوت نيز میداند ] ،٩ص .[٤٦٤اين گفتار عﻼوه بر اشاره بـه اسـارت درونـی،
بهصورتِ عامتر به اسارت بيرونی اشاره میكند كه میتوان آن را معادلی بـرای شـرايط و
افكار محيطی دانست كه از بيرون ،آزادی انسان را به بند میكشند.

٧٨

اديان و عرفان ،سال پنجاه و دوم ،شماره يكم ،بهار و تابستان ١٣٩٨

 .٦پذيرش مسئوليت جمعی
در نگرش فرانكل يكی از ويژگی های ماهيتی انسان كه نتيجۀ مستقيم آزادبودن اوسـت،
مسئوليت است ] ،٤ص .[٢٤٦در نگرش اگزيستانسياليستی فرانكل ،انسان مسئول تحقق
و ساختن آگاهانۀ نحوۀ بودنِ خويشتن است؛ ازهمينرو ،وی بزرگترين مسئوليت انسان
را يافتنِ معنای زندگی خود میداند؛ از طرف ديگر ،اشاره میكند كه يافتن معنا ،منـوط
به خروج از خويشتن و ارتبـاط بـا شـخص ديگـری غيـر از خـود اسـت ] ،١١ص.[١٣٩
بنابراين ،حضور در جامعه و پذيرش مسئوليتهای جمعـی ،يكـی از عوامـل زمينـهسـاز
كشف معناست .همچنان كه جامعه و محيط میتواند بندی بـر پـای آزادی و اسـتعﻼی
انسان باشد ،میتواند از عوامل مهم زمينهساز كشف در زندگی انسانی باشد كـه اسـتعﻼ
يافته است ] ،١٣صص ٣٤ـ٣٥؛  ،١٤ص.[١١٩
در نگرش عرفانی ،تربيت و تصعيد نفس و همچنين احاطـه و كنتـرل بـر احـوال آن
نخستين مسئوليتی است كه بر عهدۀ انسان اسـت .ابوالحسـين نـوری ضـمن تأكيـد بـر
مسئوليت تحقق و تربيت خويش ،برخﻼفِ نگرش زاهدانه و انزواطلب غالب در قرن سـوم
] ،١٠ص٢٧ـ ،[٢٩اظهار می دارد كه تحقق فراروندگی انسان در اجتماع امكانپذيراست.
ازهمينروست كه از دنيا با نام سـرای خـدمت يـاد مـیكنـد ] ،٩ص[٤٧٤؛ سـرايی كـه
مسئوليتهای آن در ساختن هستی و چگونگی انسان نقش بسزايی ايفا مـیكنـد .او در
سرای خدمت نهتنهـا خـود را مسـئول اسـتعﻼ و آزادی خـويش از بنـدهای محيطـی و
جسمانی میدانست؛ بلكه میكوشيد ديگران را نيز از اين بندها برهاند و بهسویِ اسـتعﻼ
سوق دهد .می توان خصيصۀ اخﻼقی وی مبنی بر امربهمعروف و نهیازمنكر را تﻼشی در
همين جهت ارزيابی كرد ] ،٩ص .[٤٦٤عﻼوهبراين ،موضعگيـری وی در مقابـل معتضـد
عباسی نيز مؤيّد همين امر است ] ،٢١صص ٢٨٨ـ ٢٨٧و  ،٩ص .[٤٦٤بنابراين ،مطـابق
گزارشهای تاريخی ،ابوالحسين نوری ،نهتنها صوفی آزادهای است كـه بـا اتخـاذ طريـق
عرفانی سرنوشت خود را به دست خود با رهيدن از منِ نفسانی رقم مـیزد؛ بلكـه در راه
فراروی از منِ نفسانی به مسئوليت جمعی توجه كرد و با بیپروايی يـك مصـلح ،در پـی
تغيير سرنوشت فكری جامعه بود و در اين راه از ايثار جان نيز فروگذار نكرد.
شايان ذكر است ،مطابق گزارشها ،روزی ابوالحسين نوری خمرههای شراب خليفه را
شكست و در برابر عتاب خليفه ،خود را محتسب معرفی كرد و آنگاه كه خليفـه پرسـيد:
»تو را چه كسی محتسب كرده؟« گفت» :آنكه تو را خليفه كرده است« ] ،٣ص .[١٢٧اين
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گزارش ،نقش خداوند يا به تعبيـر لوگـوتراپی فرامعنـا را در احسـاس مسـئوليت نشـان
میدهد؛ بنابراين در اين بحث نيز فرامعنا ،با اعطای مسئوليت ،به زندگی معنا میبخشـد
و كاركرد اصﻼح گری را به زندگی ابوالحسين نوری اعطا كرده و معنا را در بطن لحظـات
زندگی او جاری ساخته است.
در نگرش ابوالحسين نوری انجام مسئوليت جمعی بايـد بـیچشـمداشـت باشـد .در

همين مورد در تذكرهاﻻوليا آمده است كه وی دو غـﻼمبچـه را از آتـش نجـات داد و در
برابر اين كار از ارباب آنها پاداش نپذيرفت ] ،٩ص.[٤٦٦
 .٧پذيرش رنج

فرانكل در كتاب جستجو بـرای معنـا بـه ايـن امـر اشـاره مـیكنـد كـه از نظـرِ فرانكـل در
موقعيتهای اجتنابناپذير و رنجشآور ،پذيرش رنج ١و تﻼش برای يافتن معنای آن ،ازجملـۀ
عوامل زمينهسازِ معناست .بر مبنای انديشۀ اگزيستانسياليستی ،رنج پديـدهای انسـانی اسـت
كه میتواند زمينۀ رشد و تعالی انسان را فراهم آورد .شـايان ذكـر اسـت رنـجهـايی در زمـرۀ
ارزشهای وجودی قرار دارند كه نتيجۀ بیتدبيری يا انتخابهای نادرست شخصی نباشـند و
همچنين راه گريزی از آن وجود نداشته باشد ] ،١٤ص .[١١٧ازنظرِ فرانكل چنين رنجهـايی،
ﻻزمه و جزء جدايیناپذير زندگی و فرصتهای پنهانی كمال محسوب میشوند؛ زيرا مـادامی
كه انسان رنج میكشد ،در حالت تنش بين آنچه هست و آنچه بايد باشد ،به سر مـیبـرد؛ در
اين حالت میتواند دربارۀ آرمانها بينديشد و به بُعد كمال درونی خـود بيشـتر توجـه كنـد.
رنجبردن ،تنشی سالم و تحول عميقی است كه انسان را از آنچه نبايد باشـد ،آگـاه مـیسـازد
ی معنايی ارضانشده سوق میدهد ] ،٢٤ص[٣٦٩؛ لذا انسان سالم كـه
] ،١٢ص [٢٠١و بهسو ِ
انگيزه و هدف اصلی زندگی را رسيدن به لذت نمیداند ،رنج را ارزشمند مـیيابـد و پـذيرای
رنجهای معنازاد میشود و به جستجوی معانیِ مستتر در آن میپـردازد .ازايـنرو ،در نگـرش
فرانكل رنج در زمرۀ عوامل زمينهساز معنا قرار دارد.
از نظرِ وی تجربه های تلخ ،جزء جدايیناپذير زندگی و فرصتی برای اثبات شايستگی
است و تحمل آن میتواند حاكی از عظمت درونی انسان باشد ] ،١١ص .[٣٤وی با بيان
تجربۀ زندگی در اردوگاه به دو گروه از انسانها اشاره میكند :گروهی كه در تلخیهـا و
 .١برخی از مفسران كتب فرانكل ،پذيرش رنج را كه فرانكل بسيار بر آن تأكيد میكند ،به ارزش نگرشی
فرد تعبير كردهاند ] ،٢٢ص.[٩
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شيرينیهای زندگی با فراموشكردن عظمت خود در زمرۀ حيوانات درمـیآينـد و بـرای
رهايی از رنجهای طاقتفرسا ،به هر عملی دست میزنند و گروهی ديگـر كـه بـا حفـظ
جايگاه واﻻی انسان و عظمـت روحـی خـود از ارزش مسـتتر در رنـج بهـره مـیبرنـد و
خويشتن را تعالی میبخشند .اين گروه حتی اگر در اين جهان آثـار مثبـت و خوشـايند
رنج را در نيابند ،در ماورای اين دنيا به آن دست خواهند يافت ] ،١٢ص.[٢٠٨
اين نوع نگرش به كاركرد مثبـت رنـج ،در گـزارشهـای تـاريخی و آثـار مربـوط بـه
ابوالحسين نوری نيز وجود دارد؛ به گونـهای كـه مشخصـۀ بـارز عرفـان وی را اصـرار در
تحمل رنج برشمردهاند ] ،٣ص.[١٢٧
مطابق گـزارش عطـار ،ابوالحسـين نـوری درد و انـدوه را از لـوازم طريقـت عرفـانی
میدانست ] ،٩ص٤٦٥؛  ،٣ص .[١٢٦از محتوای اين گزارش آشكار است كـه در نگـرش
وی ،رنج امر منفور و شايستۀ گريز محسوب نمیشـود؛ بلكـه ﻻزمـه و جـزء جدانشـدنی
حيات معنوی است كه آدمی را میپيرايد و راه كمال میآمـوزد .بـديهی اسـت كـه ايـن
نگرش ارزشی به رنج بر اعتقاد به فرامعنا ابتنا دارد.
دركتاب طبقات الصوفيه آمده است كه روزی جنيد و ابوالحسين نوری بيمـار شـدند.
ابوالحسين نوری بيماری خود را از ديگران پنهان میداشت .به او گفته شد :چرا بيمـاری
خود را همچون جنيد آشكار نكردی؟ ابوالحسين نوری پاسخ داد :ما گرفتـار نـاگواری و
بﻼ نشده بوديم كه سزاوار باشد ،نام شكايت را بر زبان بياوريم و اين گونه سرود:
پس تو شايسته شكــری
اگر بيمار باشم شايسته آنــم
چه شيرين ،قلبی باقی نمانده

كه به بيماری بگويد امان

] ،٦صص١٦٨ـ.[١٦٧
همچنانكه در اين گزارش ديده میشود ،ابوالحسين نـوری ميـان فنـای عاشـقانه و
رضايت به رنجها ،ارتباطی متين برقرار میكند.
در گزارشهای مربوط به ابوالحسين نوری همچون فرانكل ،نمونهای از درسآموزی از
رنج اسارت وجود دارد .مواجهه با پيرمردی در بند اسارت و شكنجه كه همچنان سرشـار
از رضايت و معناست ،ابوالحسين نوری را بر آن میدارد كه از وی روايت كند و حكمـت
بياموزد .گزارش شده است كه روزی پيری ضـعيف و بـیقـوت را ديـد كـه او را تازيانـه
میزدند و او صبر میكرد .پس از اينكه او را به زندان بردند ،ابوالحسين نوری نزد او رفت
و از وی پرسيد :چگونه با بدن بسيار ضعيف و بیقوت بر آن تازيانهها صـبر كـردی؟ پيـر
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پاسخ داد :ای فرزند ،به همت بﻼ توان كشيد ،نه به جسم .سپس ابوالحسين نوری معنای
صبر را از او سؤال كرد و پير پاسخ داد :آنكه در بﻼآمدن همچنان بود كـه از بـﻼ بيـرون
شدن ] ،٩ص .[٤٦٥محتوای اين گزارش آموزۀ پذيرش رنج غيرقابل اجتناب ،بـا آرامـش
كامل و غنای سترگ روحی را میآموزد.
در ديدگاه ابوالحسين نوری ،پيوند رنجها با خواست خداوند ،تسليم و سـپردن تمـام امـور
به خداوند در نهان و آشكار ،آنچنان اهميت دارد كه وی آن را معنای حقيقی اسﻼم میداند.
انسان با معرفت به اينكه خداوند صﻼح وی را بهتر میداند ،تسليم میشود؛ ازاينرو ،نجسـتن
سود و زيان امور و همچنين بیاعتقادی به تشخيص مطلـق سـود و زيـان از جانـب انسـان،
عاملی مهم برای تضمين آرامش و پذيرش اتفاقات خﻼف خواسته ،خواهد بـود ] ،٢٠ص.[٨٩
در طريقت ابوالحسين نوری اين آرامش حتی در بﻼيا ،بهواسطۀ خداوند و ذكر دائـم بـر قلـب
جاری میشود و با هيچ نامﻼيمتی از ميـان نمـیرود ] ،٢٠ص .[٩٩ازهمـينروسـت كـه وی
ويژگی عارف يا فقير صادق را رضايت و آرامش در رنج میداند ] ،٦صص ١٦٩ـ.[١٦٨
بهرغمِ وجود اين نقطه اشتراک كه نوری و فرانكل هر دو از كاركرد تربيتی رنـجهـا و
تحمل و پذيرش آنها سخن میگويند؛ اما نكتۀ مهم اين است كه شيوۀ متفاوتِ نگرش
آن دو را از هم متمايز میكند؛ فرانكل رنجها را وضعيتهايی میداند كه معنا را در آنها
میتوان كشف كرد .اين در حالی است كه چنـين ديـدگاهی نسـبت بـه رنـج در سـخن
ابوالحسين نوری وجود ندارد؛ اين امر به اين علـت اسـت كـه از نظـرِ او معنـای زنـدگی
خداست و اوست كه رنجها را تبيين میكند يا معنا میبخشد و اينگونه نيست كه انسان
در رنج معنای زندگی خودش مثﻼً خدا را بيابد .لذا ارزشهـای نگرشـی در رويكـرد وی
پيامد مستقيم معناداركردن زندگی با خداوند است.
 .٨انجام تجارب خاص

١

در نگرش فرانكل ،يكی از راههای معناداركردن زندگی ،انجام تجارب خاص است .مـراد
وی تجربهكردنِ چيزی يا كسی است كه شخص آن را ارزشمند میشمارد .اين رهيافـت
بر تجارب اوج مشتمل است كه تجربۀ دينی و عرفانی ،يكی از مصـاديق مهـم آن اسـت.
يكی ديگر از مهمترين نمونههای اين ارزشهای تجربی ،عشق انسانها به يكديگر اسـت.
 .١برخی از مفسران كتب فرانكل ،انجام تجارب ويژه را به ارزشهای تجربی تعبير كردهاند ] ،٢٢ص[٩؛
زيرا احتمال بيشتری وجود دارد كه فرد از طريق تجاربی كه در نگرش خودش ارزشمند است ،معنا را
كشف كند.
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اين عشقورزی ،زندگی عاشق و معشوق را معنادارتر میكند .فرانكـل معتقـد اسـت كـه
عشق هدف نهايی و البته برترين هدفی است كه بشر میتواند به دنبـال آن باشـد ]،١١
صص ٥٩ـ [٥٨و پديدهای خاص انسان است و بازگرداندن آن همچـون نظـر فرويـد بـه
سائقه يا غريزۀ جنسی كه مشترک انسان و حيوان اسـت ،راه را بـرای درک صـحيح آن
میبندد .عشق امری شهودی است و همواره با كسی يا چيزی بیهمتا و ويـژه سـروكار
دارد .از ژرفای ناهشيار روحانی ريشه میگيرد و تنها راه دستيابی به اعماق وجود انسـان
ديگر است ] ،١٢ص.[١٧٥
انسان سالم می تواند از طريق اين جنبه روحانی يعنـی عشـق ،صـفات فعليـتيافتـۀ
وجــود محبــوب و ارزشهــای نهفتــه و بــالقوه او را درک كنــد و او را در آگــاهشــدن از
استعدادهای خود و تحقق به آنها ياری كنـد و فـارغ از جنبـههـای جسـمانی و روانـی
محبوب به اندرون روحانی او نفوذ كند و بر غنای ارزشهای او و خود بيفزايد .در عشـقِ
دوجانبه ،هر دو فرد میتوانند استعدادهای بالقوه يكديگر را تحقـق بخشـيده و بـهسـویِ
كمال حركت كنند .اين كار ازنظرِ فرانكل همچون فعلی متافيزيكی است ] ،١٢ص.[٢٥٨
از نظرِ فرانكل يك لحظه تجربۀ اوج اين قابليت را دارد كه سراسر زندگی انسانی را از
معنا سرشار كند .آنچه مهم است ،شدت و ژرفای تجربههای لذتبخش است و نه تعـداد
و مدت دوام آن تجربهها ] ،١١ص.[١٦٢
عشق در نگرش ابوالحسين نوری همچون فرانكل جايگـاه ويـژه ای دارد .وی دومـين
عارف پس از رابعه عدويه است كه در عرفان از عشق سخن گفته و نخستين عارفی است
كه عشق را وارد ادبيات عرفانی كرده است ] ،٨ص .[١٣٧از طرفی ديگر برخﻼفِ فرانكـل
كه از عشق ميان انسان ها بسيار سخن گفته متعلق عشق ابوالحسين نوری خداوند است.
اين عشق ،دوسويه است؛ همچنان كه میگويد» :أنّـی اعشـق ﷲ و هـو يعشـقنی« ]،٢٥
ص .[٥٩با توجه به ويژگی عشق كه همچون آتش ،سير آن در عالم نيسـتی اسـت و بـه
هركجا و هرچه برسد فانی میكند؛ همچنان كه آيه قرآن میفرمايد» :ﻻتبقـی و ﻻتـذر«
]مدثر [٢٨ ،يا ازاينرو عشق به خداوند موجب میشود ،عاشق در خداوند كـه سرچشـمۀ
همۀ خوبیهاست ،فانی شود و اسـتعﻼ يابـد و صـفات معشـوق را متجلـی سـازد .همـين
تشبهجستن و تخلق بـه اخـﻼق خداونـد ،در نگـرش وی كـيش راسـتين تصـوف اسـت ]،٢١
صص٤ـ[٥؛ بنابراين عاشق در طريقت ابوالحسين نوری به علت اينكـه معشـوقش از هـر نقصـی
مبراست و كمال و آگاهی مطلق دارد ،به درجات باﻻی انسانيت میرسد.
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نكتۀ مهم در اينجاست كه پرتـو ايـن عشـق ،مخلوقـات خداونـد را نيـز در برمـیگيـرد؛
ازاينروست كه عشق ابوالحسين نوری به خداوند قرين ايثار است .اين ايثار در تعليم و كمـك
برای معنابخشی و سوقدادن انسانها بهسویِ معنا از طريق تصوف و در بذل جان برای آنان،
در زندگی ابوالحسين نوری نمودار است .همچنان كه در تذكرةاﻻوليـا آمـده اسـت» :در بـازار
نخاسان ١بغداد ،آتش افتاد .خلق بسيار بسوختند .بر يـك دكـان دو غـﻼمبچـۀ رومـی بودنـد
باجمال؛ آتش گرد ايشان فروگرفته بود و خداوند غﻼم میگفت :هر كه ايشان را بيـرون آورد،
هزار دينار مغربی به او بدهم .هيچكس را زهره نبود كه گرد آن بگردد .ناگاه ابوالحسين نـوری
برسيد ،آن غﻼم بچهها را ديد كه فرياد میكردند .گفت :بسمﷲالرحمنالرحيم و پای نهـاد و
هر دو را به سﻼمت بيرون آورد .خداوند غﻼم ،هزار دينار مغربی پيش روی ابوالحسـين نـوری
نهاد .ابوالحسين نوری گفت :خدا را شكر كن كه اين مرتبه كـه بـه مـا دادهانـد ،بـه نـاگرفتن
دادهاند كه ما دنيا را به آخرت بدل كردهايم« ] ،٩ص .[٤٦٦اين گزارش را میتوان سـندی بـر
تأثير رابطه عاشقانه با خداوند بر معناداری رابطه با ديگر انسانها و ايثار در برابر همه ،بیهيچ
چشمداشت دانست كه نگرش عرفانی زمينه آن را فراهم میآورد.
 .٩انجام كاری خﻼقانه

فرانكل در كتاب انسان در جستجوی معنا انجام كارهای خﻼقانه ٢در زمينههای مختلف،
همچون شعر ،موسيقی ،هنر ،اختراع و  ...را در زمرۀ عوامل زمينهساز يافت معنا محسوب

میكند .نگارش كتاب معنادرمانی ،مصداقی برای كار خﻼق است؛ همچنان كه خـودش،
نگارش آن را معنای زندهماندنش ،در اردوگاههای اجباری كار دانسـته اسـت .ازنظـرِ وی
انسان خودآگاه با درک مسئوليت خود در هستی ،علم يا انديشه و يا عملی را به جهـان
عرضه میدارد؛ از اينرو ،كارهای خﻼقانه با ايثار و مسئوليتپذيری در ارتباط است.
در اقوال ابوالحسين نوری ،اشارهای به كارهای خﻼق ديده نمیشود؛ هرچنـد در ادب
عرفانی صاحب خﻼقيت است .بنا بر نظر پل نويا ،ابوالحسين نوری پديدآورندۀ زبان دينی
در تاريخ تصوف است .وی رسالۀ مقامات القلوب را تأييد اين ادعا میدانـد و دربـارۀ ايـن
 .١بازار چارپافروشان يا بازار بردهفروشان ] ،١٨ج ،٤ص ٤٦ـ.[٨٤
 .٢برخی از مفسران كتب فرانكل انجام كار شايسته يا خﻼقانه را به ارزشهای خﻼق تعبير كردهاند ]،٢٢
ص .[٩جايگزينی واژۀ ارزش بهجای كار به اين دليل بوده است كه فرانكل در كتاب انسان در جستجوی
معنا اندكی معنا را جنبه فردی میدهد و میگويد» :كاری كه فرد آن را ارزش میشمارد« ،به اين معنا كه
اين كار برای فرد ارزشمند و موردِ عﻼقه و استعداد است و از همين راه میتواند به معنا راه يابد.
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رساله مینويسد :رسالۀ نوری در حقيقت نوعی شعر منثور است كه حقايق تجربۀ روحانی
را با تمثيل بيان میكند ] ،١٩ص .[٢٧٢اشاره نويا به حقايق تجربۀ روحانی ،يادآور ايـن
جمله فرانكـل دربـارۀ كـارهـای خـﻼق اسـت كـه خﻼقيـت ،امـری شـهودی و يكـی از
كاركردهای ناخودآگاه متعالی ١است ] ،١٣صص ٢٤ـ .[٢٥با وجود مقارنه فعل نـوری بـا
قول فرانكل در اين زمينه ،نمیتوان بهطورِقطع دربارۀ اينكـه ابوالحسـين نـوری بـا ايـن
خﻼقيت در پی معنابخشيدن به زندگی خود بود را مطرح كرد.
 .١٠پاسخگويی به ندای وجدان
فرانكل معتقد است انسان با ندای وجدان بهسویِ معنـا هـدايت مـیشـود ] ،١٦ص[٥٩؛
ازاينرو ،پاسخگويی به ندای وجدان را راهكاری بنيـادين بـرای معنابخشـی بـه زنـدگی
میداند .اين راهكار از گزارشهای زندگی عملی و آثار برجایمانده از ابوالحسـين نـوری
نيز استنباطشدنی است .ضروری است پيش از پرداختن به نگرش ابوالحسـين نـوری در
اين زمينه ،منظور فرانكل را از وجدان و ندای آن ادراک كرد.
در نگرش او وجدان بخش اساسی ناخوداگاه روحانی انسان و يك منبع معرفتی و نيز
نوعی خودفهمی هستی شناختی پيشاتأملی يا حكمتِ دل است كه رتبۀ معرفـت آفرينـی
آن برتر از عقل است ] ،١٢ص[٣٩؛ زيرا وجدان بخشی از تماميت موجود متعـالی اسـت
كه وارد محدوده روانشناختی فرد شده است؛ به بيانی ديگـر ،خـدایِ شخصـیشـده در
درون انسان است؛ لذا فهم تعـالی وجـدان ،بـدون ادراک صـحيح از منشـأ متعـالی آن،
امكانپذير نيست .در تبيين اين مسئله وی وجدان را به ناف انسان تشبيه مـیكنـد كـه
اگر بهتنهايی و جداگانه بررسی شود ،به نظر بیمعنا خواهد رسيد؛ اما با مراجعه به نقش
آن در فرآيند پيش از تولد و تولد ،ارزش و مفهوم آن در خارج از بدن فـرد ،يعنـی مـادر
روشن میشود .وجدان نيز در ارتباط با منشأ متعالی خودش ،درکشدنی است و به علت
اينكه منشأ وجدان متعالی است ،خود آن هـم كيفيتـی متعـالی دارد؛ بنـابراين فرانكـل
وجود وجدان و ارتباط آن با منشأ ماورای انسانی را امری وجودی و قطعی میدانـد؛ امـا
توضيح و تبيين كيفيت منشأ متعالی را خارج از حوزۀ روانشناسی مـیدانـد و آن را بـه
مباحث هستیشناسی و الهيات مربوط میداند؛ درعينِحال ،تلويحاً میگويد ايـن مرجـع
مختار را میتوان خدا ناميد ] ،١٤ص.[٥٢
 .١ناهشيار روحانی يا متعالی ،امری وجودی است و متعلق به وجود روحانی انسان است و نه واقعيت
روان ـ فيزيكی او ] ،٢٥ص.[٣٦٠
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بنابراين وجدان موجب ارتباط انسان با منبع متعالی يـا فرامعنـا مـیشـود؛ ازهمـينرو نقشـی
چشمگير در ايجاد معنا در زندگی دارد و ندای آن انسان را به منبع معرفتی متصل مـیكنـد و بـا
ندای خود ،فرد را بهسویِ نگرش و رفتار درست سوق میدهد و موجد خﻼقيت و عشق میشود؛ از
اينرو ،پاسخگويی به ندای آن راهی مهم برای تحقق معنا در زندگی است.
از نظرِ وی ،پاسخهای وجدان كه از ژرفای ناهشيار آدمی ريشه میگيرند ،پاسخهـای
شهودی و غيرمعقول هستند؛ زيرا فرايند تفكر منطقی را طـی نمـیكننـد ] ،١٤ص.[٣١
ازاينجهت ،شبيه عشقاند كه ادراک شهودی و مستقيم ظرفيتهای پنهان معشوق را در
پی دارند .وجدان نيز با ادراک شهودی ،امكانات بالقوه و بینظيریِ هر موقعيـت را بـرای
فرد كشف میكند و به واقعيت مبدل میسازد.
نگرش عرفانی ابوالحسين نوری همچون فرانكل بر عقل و حـواس ظـاهری ابتنـا نـدارد و
يافتن معرفت را به واسطۀ شهود ممكن میداند ] ،٢٠صص ٤ـ .[٥البته شهود در نگـرش وی
معنايی بسيار عميقتر و عرفانیتر دارد و مربوط به انسان عـارف اسـت و لـذا وی مكاشـفه و
شهود را عامل زمينهساز كشف فرامعنا برای اين دستۀ خاص دانسته است .از اينرو ،محتـوای
وجدان كه مدّ نظرِ فرانكل است ،عامتر و دسترسپذيرتر است؛ امـا محتـوای معرفـت عرفـانی
اينگونه نيست .هرچند عامبودن موجب كاربردیبودن نظرات وی برای تمام افراد خواهد بـود
و اين امر بر سودمندی بيشتر اين نظر دﻻلت دارد؛ اما بنا بر گزارش سُلمی ازنظـ ِر ابوالحسـين
نوری» :عارف ينطق عن الحقيقه« ] ،٦ص[١٦٩؛ لذا امكان سخنگفتن از حقيقت كه در بطـن
خود ،پيششرط كشف حقيقت را دارد ،برای غير عارف ممكن نيسـت و ايـن كشـف ،انسـانِ
خاصشدن را در پيششرط خـود دارد .از طـرف ديگـر ،فرانكـل معنـا را متجلـی از فرامعنـا
میداند؛ از اينرو ابوالحسين نوری بر سرچشمۀ معنا معطـوف اسـت و تعليمـاتش بيشـتر بـر
انسانهايی متمركز است كه سودای فرامعنا را دارند.
اما در ابوالحسين نوری همچون فرانكل عشق موجب دريدن پردههـا و كشـف اسـرار
میشود و لذا عارف سـخن خـدا را در تجربـۀ شخصـی مـیشـنود و از حضـور محبـوب
بهرهمند میشود ] ،٢٠صص٥ـ .[٤حائز اهميت است كه در نگرش او محـل ايـن عشـق،
پرده در قلب است و اين قلب زمينۀ دريافت را فـراهم مـیكنـد .سـطور زيـر از مقامـات
القلوب ،به جايگاه معرفتبخش قلب تأكيد میكند» :خدا خانهای در درون مـومن آفريـد
كه قلب ناميده میشود .در پيش روی آن خانه نهال معرفت نشانده كه ريشهاش در قلب
مومن و شاخههای آن در آسمان و زيرعرش است« ] ،٢٠صص ٩٧ـ.[٩٦
بنابراين در نگرش نوری نيز ارتباط انسان بـا منبـع متعـالی يـا فرامعنـا ،از راه قلـب
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صورت میگيرد؛ از همينرو ،قلب نقشی چشمگير در ايجاد معنا در زندگی دارد و نـدای
آن ،انسان را به منبع معرفتی متصل میكند؛ پس ،پاسخگويی به ندای آن راهـی بسـيار
مهم برای تحقق معنا در زندگی است.
شايان ذكر است ،مطابق استناد مقامات القلوب به آيه»هُوَ الَّـذِی أَنـزَلَ السَّـكِينَةَ فِـی
قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ« و »يهدی ﷲ لنوره من يشاء«خود خداوند به قلبها آرامش مـیدهـد و
بهواسطۀ روشنگری و نوربخشی آن را هدايت میكند ] ،٢٠ص.[٩٩
 .١١نتيجه
فرانكل ضمن تأكيد بر نقش محوری معنا در سﻼمت روان و كيفيت زندگی ،با طـرح
نظريۀ ارادۀ معطوف به معنا ،از روان شناسی تقليلگرا فاصله گرفت و به ساحت روحـانی
انسان توجه كرد و او را موجودی روحانی و نيازمند معنا دانست؛ معنايی كه خود تجلـی
سطحی فرامعنا يا خداوند است .اين امـر روانشناسـی او را بـه نگـرش عرفـانی نزديـك
میكند و موجب مقارنهای مفهومی فـراوان در آرای او و ابوالحسـين نـوری مـیشـود؛
هرچند ميزان تأكيد آنها برفرامعنا يا خداوند ،از نقاط تفاوت آرای آنان است .ابوالحسين
نوری خداوند را فاعل مطلق معرفی كرده است و تمام مفاهيم معنابخشی را كـه فرانكـل
بــه آنهــا اشــاره مــیكنــد ،در ســاختار انديش ـۀ نــوری از خداونــد منشــعب مــیشــود.
برهميناساس در انديشۀ ابوالحسين نوری ،معنا با ايمان در پيوند است و ايمـان ،شـرط
معنای مطمح نظر اوست؛ حتی ايمانی كه وی از آن سخن میگويد ،نه يك باور سطحی،
بلكه ايمان انسان كامل است؛ انسانی كه در سطح فراخودآگاه به سر مـیبـرد؛ ازايـنرو،
نمیتوان در درون انسان بیايمان حداقل معنايی را كه او از آن سخن میگويد ،جسـت.
در حالیكه در انديشۀ فرانكل چنين قيـدی وجـود نـدارد و بـرای همـۀ انسـانهـا و در
سطحی خودآگاه مطرح است؛ هرچند كه در ناخودآگاه فرامعنايی وجود دارد و تبيينگـر
آن است .از اينرو ،وی از ارادۀ معطوف به معنا سخن میگويد و ابوالحسننـوری از ارادۀ
معطوف به فرامعنا .عﻼوهبراين ،مورد افتراق ،فرانكل به بحث فردی يا جمعیبودن معنای
زندگی پرداخته است و نخست آن را فردی و پس از مدتی در رأی خود تجديدنظر كرده
و آن را جمعی دانسته است؛ اما اين بحث در آرای ابوالحسين نوری مسكوت است.
هرچند نپرداختن به بحث معنای زندگی و معناداری نظام هستی در ميان آنان مشترک است،
اعتقاد شخصی هر دو بر هدفمندی هستی و حتی نظام جزا و پاداش آن جهانی است.
فرانكل معنا را ويژگی انحصاری ماهيت انسان معرفـی مـیكنـد و دو ويژگـی مـاهيتی
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ديگر انسان يعنی آزادی و مسئوليت را در خدمت آن و مؤثر بر ارتقای آن میداند .فرانكـل
و ابوالحسين نوری هر دو آزادی را رهايی گوهر وجود آدمی از قيدوبندهای نفسانی درون و
بيرون میدانند و تحقق آن را به فاصلهگرفتن از خود و اسـتعﻼ منـوط مـیكننـد؛ زيـرا در
نگرش آنها معنا در ساحت فراخود رخنمايی میكند .همچنين فرانكل يـافتن معنـا بـرای
زنــدگی را مســئوليت اصــلی انســان معرفــی مــیكنــد و در بطــن ايــن جملــه ،پــذيرش
مسئوليتهای جمعی را پيش میكشد؛ زيرا يكی از عوامل كشف معنا ،ارتبـاط بـا ديگـران
است .ابوالحسين نوری نيز عﻼوهبراينكه همچـون ديگـر عرفـا ،بـر خودسـازی تأكيـد دارد،
برخﻼفِ جو زاهدانه قرن سوم ،بـر مسـئوليتهـای اجتمـاعی تأكيـد دارد .امربـهمعـروف و
نهیازمنكر ،خواندن دنيا بهعنوانِ سرای خدمت و همچنين قراردادن ايثار بهعنـوانِ اسـاس
طريقت خود ،نمايانگر توجه وی بر پذيرش مسئوليت در ساحت فراخود است كه موجبـات
معناداری زندگی را فراهم میآورد .از نقاط تشابه ديگـر ،تأكيـد هـر دو بركـاركرد تربيتـی
رنجها و تحمل و پذيرش آنهاست .بهرغمِ وجود اين نقطه اشتراک اين نوع نگرش به رنـج،
در چارچوب تفكر ابوالحسين نوری ،زادۀ باور به فاعليت مطلـق خداونـد اسـت كـه وجـود
حكمت را در پس رنجها قطعی مینمايد؛ اما فرانكل رنجها را وضعيتهايی میداند كـه در
آنها میتوان معنا را كشف كرد .اين در حالی است كـه ازنظـرِ ابوالحسـين نـوری معنـای
زندگی خداست و اوست كه رنجها را تبيين میكند يا معنا میبخشد.
فرانكل ،تجارب خاص را يكی ديگر از راههای تحقق معنا در زندگی معرفی میكنـد.
تجارب خاص ناظر بر تجربۀ عاشقانۀ فـرد يـا امـری اسـت كـه شـخص آن را ارزشـمند
میداند .فرانكل بيش از هرچيزی در اين مبحث از عشق دوجانبه انسانهـا بـه يكـديگر
سخن میگويد .اين در حالی است كه ابوالحسين نوری برعشق دوسويه خداوند و انسـان
متمركز است؛ هرچند عشق به خداوند ،موجب عشـق بـه مخلوقـات او نيـز مـیشـود و
موجب میشود ،با ايثار و از خودگذشتگی كه از ويژگیهای عشق است ،با انسانها تعامل
برقرار كند و در اين تعامل ،حتی از بذل جان نيز دريغ ننمايد .يكی ديگر از راهكارهـای
تحقق معنا ،در نگرش فرانكل ،انجام كارهای خﻼقانه است كه بر فعلی خﻼقانه ناظر است
كه انسان با بهرهمندی از استعدادهای خود ،در قالب شعر ،اختراع و ، ...به جهان عرضـه
می كند .در اقوال ابوالحسين نـوری ،توجـه بـه كارهـای خﻼقانـه ديـده نمـی شـود؛ امـا
برجایگذاشتن اشعار و رسالۀ مقامات القلوب را می توان معنای بهجایمانـده از او تلقـی
كرد و لذا توجه به اين مهم را از فعل او استنباط كرد .هرچند بسيار محتمل است خـود
وی اين كار خﻼقانه را عامل زمينهساز معنا در زندگی خود نداند .همچنـان كـه فرانكـل
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نگارش كتاب معنادرمانی را معنای زندگی خود در اردوگاهها معرفی كرده است .فرانكـل
وجدان يا حكمتِ دل را كه همان خدای ناخودآگاه است ،هادی انسان بـهسـویِ معنـا و
گوشدادن به آن را عاملی مهم در تحقق معنا میداند .در نگرش نـوری نيـز خداونـد در
قلب مومن خانه دارد و معارف را به وی ارزانی میدارد و معنابخش زندگی اسـت .البتـه
نكته افتراق آرای آنان در اين مبحث عبارت است از اينكه ابوالحسين نوری بهطورِخـاص
انسان عارف را مدّ نظر قرار داده است و مكاشفه و شهود را عامل زمينهساز كشـف معنـا
برای اين دستۀ خاص دانسته است .ازاينرو محتوای وجدان كـه مـدنظرِ فرانكـل اسـت،
عامتر و دسترسپذيرتر است؛ اما محتوای معرفت عرفانی اينگونه نيست.
بهطوركلی آنچه برای فرانكل بيش از همه مهم است ،اصل معناداری و كاركرد آن در
زندگی است كه میتوانـد مصـاديق مختلفـی همچـون خـدا ،عشـق بـه انسـانی ديگـر،
مسئوليت اجتماعی ،تعالی روحانی ،خﻼقيتهای علمی و هنری و ادبی را شامل شود؛ اما
در انديشۀ ابوالحسين نوری معنای زندگی تنها يك مصداق بيشتر نمیتواند داشته باشـد
و آن هم خداست و تمام زندگی بر اساس آن معنا و ارزش میيابد؛ از اينرو نگاه فرانكل
به بحث معنا وسيعتر از نگاه نوری است.
نتايج برآمده از پژوهش ،نشانگر ظرفيت معنابخشی نگرش عرفانی است كـه كـارايی
آن را برای انسان معاصـر ،قابـل درک مـیكنـد .همچنـين اقتـران آرا و سـبك زنـدگی
ابوالحسين نوری كه در كتب تاريخی ،در زمـرۀ عقـﻼی مجـانين قـرار گرفتـه اسـت ،بـا
شخصيت سالم در نگرش پدر رواندرمانی ،جالب توجه میكند.
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