
  

 ر فرانكلو ويكتو ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

 
ياسمن سلمانی
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هللا خياطيان قدرت 

٢  

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

  

 چكيده
سـاز   عوامـل زمينـه   معاصر  وجودی انسان معنوی و خأل  بحرانبا توجه به  حاضر نوشتار

وهش بـا روش  اين پژ. كند را بررسی می فرانكل  نوری و ويكتور  ابوالحسين یآرا در معنا

بـا  فرانكـل   دهـد  می  آن نشاننتايج حاصل از ای نگاشته شده است و مقايسه ـتوصيفی  

كنـد   می تأكيد روان در سالمت  محوری معنا  نقش برمعنا،  به معطوف ارادۀ نظريۀ  طرح

 روحانی و نيازمند معنـا   موجودیگيرد. او انسان را  می  گرا فاصله تقليل  شناسی از روان و

شناسـی   امر روان  يا خداوند است. اين عنامعنايی كه تجلی سطحی فرام كند؛ می معرفی

هـای مفهـومی، در آرای او و    كنـد و موجـب مقـارن    مـی  عرفانی نزديـك   او را به نگرش

 كـه  وجـدان  ندای به دادن  شود؛ تأكيد بر آزادی، مسئوليت و گوش نوری می ابوالحسين 

جايگاه ويژۀ پذيرش رنـج، انجـام تجـارب خـاص در      اشاره به فرامعناست و نيز با ارتباط

هـا بـر فرامعنـا متفـاوت      هاست. هرچند ميزان تأكيد آن جمله اين مقارنه كشف معنا، از

است و عشق بـه او موجـب آزادی، ايثـار و     نوری خداوند  ابوالحسيناست. متعلق عشق 

تـاريخی،   در كتب  كهنوری   ابوالحسين یآرااقتران . نگرشی است های  پديدآورندۀ ارزش

درمـانی،   سالم در نگـرش پـدر روان   در زمرۀ عقالی مجانين قرارگرفته است با شخصيت 
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  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٧٠

 مقدمه. ١

 متفكـران  ميـان  در. اسـت انسـان  مهـم ذهـن    يكی از مسـائل ، معنای زندگی پرسش از

جايگـاه  ) ١٩٩٧ــ ١٩٠٥( ويكتورفرانكـل  ،انـد  هختـ پردا معنا دربارۀ ثبح به كه متعددی

از وی اسـت.  مكتب معنادرمانی  ۀشناس و پديدآورند عصب، پزشك روانوی  دارد.ای  ويژه

گـری و وجـودگرايی    تحليـل  بـه روان  توأمـان و  بـود  تأثرم شيلر و هايدگر، جاسپر، فرويد

بيمارسـتان  در  خش خودكشی زنانرئيس ب ١٩٣٠های  وی در سال. فلسفی متمايل بود

 جديــد مكتـب  سـيس تأ و فكـری  كمـال  آنچـه موجــب . ]١٥٣ص، ٧[ روانـی ويـن شـد   

 مخوف كـار اجبـاری   اردوگاه در وی حضور، شد شناسی روان لوگوتراپی در يا معنادرمانی

ابتـدا در   ١٩٤٥تـا   ١٩٤٢  بـودن از سـال   يهـودی  علت به دوم جهانی جنگ در وی. بود

وی ۀ خـانواد . زنـدانی شـد  » داخـائو « و سپس در اردوگاه كار اجباری »آشويتس«اردوگاه 

، ١١[ هرگـز پيـدا نشـد   ، ها بـود  و نامزدش كه ظاهراً جزو قربانيان اين اردوگاه شد كشته

ديده شـده و   آب، رب اسارتاتج ۀو نظريات او در كور آرا، گفت توان میرو  اين از. ]٥٤ص

  . خوبی محك خورده است به

پژوهش حاضـر  . دكترای افتخاری دريافت كرد، در سراسر جهان شگاهدان ١٢٠از وی 

و  كـرد تطبيق انتخـاب   یِسو يك عنوانِ بهرا  ، اوبا توجه به جايگاه ويژه وی در بحث معنا

فرانكـل ماهيـت انسـان را    . است شدوی بررسی نظرِ  رسيدن به معنا ازساز  عوامل زمينه

مركـزی آن روح و پوشـش روی    ۀد كه هستدان روان و روح می، متشكل از سه بُعد جسم

بـدون  ، سعادت و هدف زنـدگی انسـان   دربارۀگفتن  سخن ،رو اين ؛ ازآن تن و روان است

 به نگرش نوع اين .]٣٠ص، ١٧[كند  می فايده ارزيابی بیوجود را  ،مركزی ۀتوجه به هست

را به رويكرد او  شناسی روانتا حدودی ، عنام به معطوف ۀاراد ۀنظري و طرح انسان ماهيت

ه يتوج قابلِيك عارف را  یكند و امكان تطبيق نظر وی با آرا می نزديك یعرفان ومعنوی 

 ــ ٢٢٥( نـوری  ، ابوالحسـين  در سوی ديگر تطبيـق  حاضر جستارعلت  ينبه هم، كند می

، هـروی   بَغَـوی  محمـد  احمـدبن . ه اسـت قرار دادعارف برجسته قرن سوم را  ).ق ـه٢٩٥

االصـل و صـوفيان    از عرفـای خراسـانی   وی و ملقب به ابوالحسين نـوری بَغَ مشهور به ابن

كنيـه او را ابوالحسـين و    ،اكثريـت . ]٢٤٩ص، ١٠ج، ١؛ ١٦٤ص، ٦[ مشهور بغداد اسـت 

ــد برخــی ابوالحســن نوشــته ــارۀ]٢٠٠ص، ٢١[ ان ــوری  ابوالحســين  ۀتســمي وجــه . درب ن

 درونـی  و بـاطنی  انيـت نور بـه  نيل، آن ترين محتملددی وجود دارد كه متع های گزارش

 شـعر ، تسـؤاال  برخـی  بـه  پاسـخ  در و داشـت  شـاعرانه  طبعـی  ابوالحسين نـوری . است



    ٧١   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

سرود می
١

امل مقدمـه و  شـ  كـه  را القلـوب  مقامـات   كتاب  او با همين زبان شاعرانه و تمثيلی. 

وی بـا مشـايخ   ]. ١٠٦ـ١٠٩، صص٢٠[د خلق نمو، بيست قطعه در باب قلب و عوالم آن است

    .داشت مصاحبت بغدادی جنيد و علی قصاب سقطی، محمدبن سریّ بسياری همچون

 را وی كـه  ای گونـه  بـه  دارد؛ سوم قرن  بزرگ یای در نزد عرفا جايگاه ويژه ابوالحسين نوری

 و افـرادی  ]٤٦٨، ص٩ ؛١٩١، ص٢[انـد   داده لقـب  نيـز  العبـاد  طاووس و  اميرالقلوب، قمرالصوفيه

 ابوالحسين نـوری را  مرگ خبر كه زمانی ] و٤٧٤، ص٩[ ناميدند زمانه يقصدّ را وی جنيد چون

  ].  ١٦٥، ص٦[و از ميان رفت ا مرگ با عرفان علم نصف كه داشت دادند، اظهار وی به

 كه عبارت است ازجستار حاضر با گزينش يك پرسش بسيار مهم برای انسان معاصر 

شناس  يك روانيك عارف قرن سوم و از منظر  كوشد می، معناساز  عوامل زمينه چيستی

اما پـيش از   كند؛را بيابد و نقاط اشتراک و افتراق آنان را مشخص  پاسخ برجسته معاصر

ساز معنا توضـيح   شايسته است مراد نگارندگان از عوامل زمينه، پرداختن به اين پژوهش

داند و  انسان را در جايگاه جعل معنا نمی، يك عارف عنوانِ به ابوالحسين نوری. داده شود

 دهـد  و انسان را در جايگاه كشف معنا قرار می كند می وند را محور تمام امور معرفیخدا

لـذا   ؛]٦ص، ٢٢[ فرانكل نيز اذعان دارد كه معنا امری عينی و واقعی است. ]١٦٩ص، ٦[

از طرف  .]١٢ص، ٢٣[ د و بايد آن را كشف نمايدتوان میانسان  از سنخ فرافكنی نيست و

منظـور از   ،رو ازايـن  ؛كند می كشف معنا را فراهم ۀكه زمين كند می ديگر به عواملی اشاره

  . ساز كشف معناست عوامل زمينه، ساز معنا در اين پژوهش عوامل زمينه

بسياری برخالفِ  اما ؛زندگی انسان معنادار است، چند در چارچوب نگرش عرفانی هر

بر اهميـت   تأكيدبا  وریابوالحسين ن، نهادند از عرفا كه به زندگی دنيا وقعی چندانی نمی

  نمايـانگر كـه ايـن امـر     ]٤٧٤ص، ٩[ داد آن را بر سرای آخرت تـرجيح مـی  ، سرای دنيا

ابتنـای طريقـت وی بـر ايثـار و     . از منظـر وی اسـت   یمعنادارتربودن زندگی اين جهـان 

انديشـه او را   ۀمقايس، حكمت دل و پذيرش رنج در طريق كشف معنا، نهادن بر عشق ارج

هـای اجتمـاعی و    رانكل كه بر اهميت جايگاه پذيرش رنج و انجـام مسـئوليت  با ويكتور ف

 كند.  ، پذيرفتنی میدارد تأكيدعشق و حكمت دل 

هدف نوشتار حاضر بررسی ظرفيت و كـاركرد عرفـان بـرای انسـان معاصـر      چند  هر

ی و كارآيی و ظرفيت نگرش عرفانو يا  مدیآناكارد توان ، میاما نتيجه اين پژوهش ؛نيست

  . كند آشكاررفت از مسائل انسان معاصر  برای برون ادبيات عرفانی را

                                                                                                                             
 .]٣٧٧، ص٢؛ ٢٥٠ـ٢٥٤صص، ١٠، ج١؛ ٣١٧، ٢٦١، صص٥[ به كنيد رجوع او اشعار نمونه برای .١
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  . روش پژوهش٢

صورت گرفته است. با توجـه   ای تحليلی از نوع مقايسه ـ پژوهش حاضر با روش توصيفی

  خـأل پـی حـل بحـران     پردازد و در مند به مبحث معنا می نظامصورتِ  به ه فرانكلبه اينك

يك  عنوانِ بهمتعلق به قرن سوم است و  ا ابوالحسين نوریام ؛وجودی انسان معاصر است

نگارندگان به يافتن . كردن نظر خود نيست تدوين و تئوريزه، پی حل اين بحران عارف در

كتب متقدم و سپس استنباط مفاهيم مرتبط با هدف پژوهش ملزم  نظرات پراكنده او در

سـپس  دارد، آورده شـده و  منـد  ظامفرانكل كه چارچوبی ن رو، نخست آرایاند؛ ازاين بوده

ابوالحسـين   بـارۀ منـابع در  ، كمبـود شايان ذكر است. آمده است نظرات ابوالحسين نوری

كـه   فعـل او نيـز  ، به قول وي بارةدر ها كردن گزارش لحاظبر   سبب شده است كه عالوه نوری
  شود.  توجه ، انعكاسي از باورهاي وي است

  

  . پيشينه تحقيق٣

 وي نگاشته شده شناسي، مقاالتي در باب بررسي آراي رواناه فرانكل در به جايگ توجه با
  عقايد فرانكل  توضيحكه به » دين  شناسی فرانكل در روان ۀنگاهی به نظري«است. ازجمله  

فرانكـل،   یآرا«پرداختـه شـده اسـت. در مقالـۀ       شناسـی  روان با  نآ  و نسبتۀ دين دربار

ـ » نهايدگر و مطهری در توصيف حقيقت انسـا  ه بررسـی تطبيقـی منشـأ خـداباوری و     ب

جايگاه انسان در جهان هستی از منظر سه انديشمند پرداختـه شـده اسـت و در مقالـۀ     

بـودن و نـه فرضـی و     دورنمايی از تفكرات فرانكـل، واقعـی  » معنای زندگی ازنظرِ فرانكل«

ی رغـمِ اينكـه ابوالحسـين نـوری از عرفـا      بودن معنای زندگی ارائه شده است. علی جعلی

  . نگاشته شده است» نوری جايگاه و آثار ابوالحسين «برجسته قرن سوم است، تنها مقالۀ 
پيشـينه بـرای بررسـی تطبيقـی عوامـل       نبودبودن و ها، نمايانگر نو تأمل در پژوهش

  است. و ويكتورفرانكل  ساز معنا در نگرش ابوالحسين نوری زمينه

 
  و فرامعنا معنا. ٤

ـ بـرخالفِ   او. داردای  اه ويـژه در نگرش فرانكل معنا جايگـ   ۀفرويـد مبنـی بـر اراد    ۀنظري

انگيزش ، معطوف به قدرت ۀآدلر مبنی بر اراد ۀنظريبرخالفِ  معطوف به لذت و همچنين

  . دانست معطوف به معنا می ۀبنيادين انسان را اراد

های ديگـر   است تمام انگيزش وی اين انگيزش چنان نيرومند است كه قادرۀ به عقيد

ديگر دليلی بـرای ادامـه   ، معنا باشد بیاگر زندگی  چراكه ؛دهد قرار الشعاع تحتن را انسا

معطـوف بـه معنـاداربودن زنـدگی را      ۀوی اراد ،اسـاس  برهمين. آن وجود نخواهد داشت



    ٧٣   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

روان دانسته است و معيار نهايی رشد و پرورش شخصيت سـالم را    شرط حياتی سالمت

به اين معنی كه به هـر ميزانـی فـرد بـه      ؛داند گی میمعطوف به معنا در زند ۀميزان اراد

. اسـت  سالم شخصيت حائز، خود بخشيدن به زندگی هدف برای ،بپردازد معنا جستجوی 

كه ويژگی  شود میزاد منجر  روانی انديشه بيماری نوعی به، زندگی در معنا نبودِ ویازنظرِ 

ۀ وی آن را پديـد  ؛ وضـعيتی كـه  اسـت در زندگی و احساس پـوچی   یهدف بی، خاص آن

های نسل حاضر يا  توده روانی  آسيبِو آن را  داند میقرن بيستم ۀ شد گسترده و شناخته

ايـن مشـكل را يـافتن معنـای     رفـت از   برونو تنها راه  ]٢٠٧ص، ١١[ نامد می گرايی پوچ

 افـرادی  اگزيستانسياليسـم  از را فرانكـل  اگزيستانسياليسـم ، ايـن تلقـی  . داند زندگی می

كند می متمايز )م١٩٨٠ـ١٩٠٥( سارتر پل انژ همچون
١

 .  

. اسـت  مـرگ  های اردوگاه در زيستن تجربه شود،  میتفاوت نگرش اين آنچه موجب 

هـای   بـدويت  ۀهمـ  رغـمِ  بـه «: نويسـد  می انسان در جستجوی معنای غايی كتاب در وی

اشت كـه  اين امكان وجود ددر آنجا ، آمد ها به اجرا در می جسمی و روانی كه در اردوگاه

 بـه  نيـل  بـرای  اين توانمنـدی را داشـتند كـه    آنان. شود تر ژرف ها زندانی حيات معنوی

 وحشـتناک  محـيط  از را خويشتن حقيقی خـود ، معنوی آزادی و روحی غنای با زندگی

  كنند. ] و حتی مرگ خود را معنادار ٥٦ص، ١٤[ »دارند نگه دور پيرامونشان

در . رسـد  عنا فراتر رفته و به قلمرو فرامعنـا مـی  از باور به م فرانكل اگزيستانسياليسم

يـا تعـالی    معنا صرفاً تجلی سطحی امر بنيادينی است كـه وی آن را فرامعنـا   نگرش وی 

فرامعنا به خدا يا معنای روحانی اشاره دارد .دنام می
٢
، خدا در نگـرش وی . ]٥٦ص، ١٤[ 

بلكـه   ؛نيسـت فـی  و عرخدای اذهان متعصب فرقه خاص و يا حتی خدای دين نهادينـه  

ادری نيز آن را بدون . خدايی كه حتی يك ملحد يا الخدای درونی انسان يعنی دل است

هان با تعالی فطری پنداری ناآگاهانه در ربط و نسبتی  اين دين. پذيرد خدا می ۀواژكاربرد 

اصطالح ناخودآگاه متعالی را بـه  ، از خدابرای اين مفهوم  فرانكل. شود میيده انسان فهم

يـا   با تعالی، كه انسان حتی در سطح ناخودآگاه ستاين امر به اين معنا و ار برده استك

شايان ذكراست كه اين خدای ناخودآگاه چيزی . ]٦٢ـ٦١ص، ١٤[است در ارتباط خداوند

                                                                                                                             
ضروری است معناست و  هايت بین برآنند كه زندگی درهای ملحد،  سارتر و ديگر اگزيستانسياليست. ١

 د.معنايی را داشته باش شجاعت مواجهه با اين بی انسان

است خدا جانشين جايگاه پدر، برای  . وی معتقداين سخن در تقابل با ديدگاه زيگموند فرويد است .٢

رو دين  اين های هستی است و از كودک بالغ شده است و حاصل ترس از نيروی طبيعی و پيچيدگی

 ]١٠٠ـ١٠١ ، ص١٥[تی غيراختياری كلی نوع بشر اسآزردگ وانر نيز
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به غايت شخصی و در درون  حال درعينِبلكه اين خدا متعالی و  ؛الگوها نيست شبيه كهن

منشـأ  امری ضروری اسـت و رويگردانـی از او    ارتباط با خدا وی. ازنظرِ تهاس انسان ۀهم

  . ]٧٠ص، ١٢[ هاست بيماری

 ابوالحسـين نـوری   یاگـر بخـواهيم از آرا   و آكنده از معناسـت ، زندگی عرفانی سبك

معطـوف بـه فرامعنـا     ۀبـه اراد ، مكنييافته را استنباط  های انسان كمال سرمنشأ انگيزش

فرامعنـا حـائز واالتـرين جايگـاه و معنـابخش      ، عرفانی ۀدر ساختار انديش. خواهيم رسيد

تأكيد دارد و مطـابق  يك عارف بر جايگاه خداوند  ۀمثاب به ابوالحسين نوری. زندگی است

رجوع و بازگشتش در ، خداوند بينديشد واسطۀ بهكس به اشيا و امور هر«اين گفتارش كه 

.]١٦٩ص، ٦[ »خداوند استسویِ  به تمام
١

اسـت و  اب وابسته به خداوند تمام امور و اسب 

نقـش خداونـد    درتعقل  و برتدكرد. لحاظ خداوند  امر مستقل از توان میرا نيز نمعنا  لذا

بـاطن و از  سـویِ   بـه  از ظـاهر انسـان  كه  كند می در آفرينندگی اشيا اين قابليت را اعطا

.كندآفريننده رجوع سویِ  به اسباب
٢

نشـأ  سرم، ايـن رجعـت   در نگرش ابوالحسين نوری 

 . ادامه نوشتار به آن پرداخته خواهد شددر در زندگی است كه  ناتجلی و سريان مع

از  توان میمفهوم خدا يا فرامعنا را بارۀ در و فرانكل نگرش ابوالحسين نوریهای  قرابت

 كـه قلـب   ای در درون مـومن آفريـد   خـدا خانـه  «: يافت القلوب مقامات  ۀرسال  اين بخش

شـك و نفـاق و    ک وبرانگيخته تا آن خانـه را از شـر   رمشاز ك نسيمیو  شود میناميده 

لش فرستاده تا بـر آن خانـه ببـارد و در آن انـواع     ضسپس ابری از ف. شكاف پاكيزه سازد

سپس در باالی آن خانه  :دبرويانبت رجا و مح، خوف، اخالص، توكل، يقين از قبيلگياه 

در پيش روی آن خانه نهال  ورده فرشی از رضا گستتخت نهاده و بر آن  وحيدتختی از ت

 »زيرعرش اسـت در آسمان و های آن  و شاخه اش در قلب مومن معرفت نشانده كه ريشه

  . ]٩٧ـ٩٦ص، ٢٠[

از جهاتی به هم نزديك و از جهاتی از  ابوالحسين نوریفرانكل و  در اين مبحث آرای

نـوری همچـون     خدای ابوالحسين، آيد از سطور فوق برمی . همچنان كهشوند هم دور می

 ،هـم از درون سـكنا دارد و   يعنی در قلب او در درون انسانهم خدای ناخودآگاه فرانكل 

                                                                                                                             
 .من عَقََل االشياء بالله، فرجوعه فی كلِّ شیءِ الی هللا. ١

مالحظه  قابلِنقش خداوند ابوالحسين نوری بر  تأكيدكه در آن نيز  كند میسلمی گزارشی ديگر نقل . ٢

شناسيم  ما اسباب را نمی :ری پاسخ دادابوالحسين نو ؟خوريد سلطان از وی پرسيد از كجا می«است. 

 .»كننده هستيمما قومی تدبيرها روزی كسب كنيم،  آن ۀواسط كه به



    ٧٥   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

وجـودی سـوق    خـأل سـویِ   بـه  را كه انسان راشك  و زيرا شرک ؛زندگی است آفرينمعنا

محبت و اميد ، اخالص، توكل، برد و به زندگی انسان از طريق يقين از ميان می، دهد می

بـه  معرفت حاصل  همچنين خداوند رضا را كهكند.  می اعطا ارنده معناو حتی خوف بازد

.دارد به انسان ارزانی میشود،  میتسليم و پذيرش ست و موجب ها معانی رنج
١

  

هويـداگر  ، در عبارت فوق از مقامات القلوب» مومن«ۀ به واژ ابوالحسين نوریۀ اما اشار

معنا بـا ايمـان در پيونـد    ، لحسين نوریابوا ۀدر انديش. آنان است ديدگاهتفاوتی مهم در 

گويد نه يك  نظر اوست؛ حتی ايمانی كه وی از آن سخن میدر شرط معنا ، است و ايمان

برد؛  طح فراخودآگاه به سر میانسانی كه در س ؛كامل است بلكه ايمان انسان ،باور سطحی

 ،گويد از آن سخن میايمان حداقل معنايی را كه او  در درون انسان بی توان مین ،رو اين از

فرانكل چنين قيـدی وجـود نـدارد و حتـی ملحـدان نيـز        ۀكه در انديش درحالی ؛جست

واقع بحث فرانكـل بـه مصـداق خاصـی از     . درنظر او باشندند پذيرای معنای موردِتوان می

كـه واقعيتـی    كنـد  مـی  معنا ناظر نيسـت و بـه اصـل معنـاداری يـا معنـاخواهی توجـه       

هرچنـد كـه    .ها و در سطحی خودآگاه مطرح است انسان ۀی همبراشناختی است و  روان

 ۀاز اراداسـاس وی   هميناسـت. بـر  آن  ۀكنند در ناخودآگاه فرامعنايی وجود دارد و تبيين

  . معطوف به فرامعنا ۀنوری از اراد  و ابوالحسن گويد معطوف به معنا سخن می

و  كنـد  می در زندگی جاری براينكه معنا را عالوه ،فرامعنا در طريقت ابوالحسين نوری

روسـت كـه او از مـرگ     ازهمـين كنـد.   مـی  مرگ را نيز معنادار ،بخشد زندگی را معنا می

از  تـوان  مـی اين امـر را  . كندايثار معنادار ۀ كوشد مرگ خود را به واسط گريزد و می نمی

ش مطابق گزار. كردو عرفا استنباط  محاكمه ابوالحسين نوریۀ تاريخی دربار هایگزارش

 دسـتور قتـل چنـد تـن از صـوفيان     ، معتمد عباسی بر اثر سعايت غالم خليـل ، هجويری

در روز محاكمـه ابوالحسـين   . بغـدادی و شـبلی را داد   ابـوحمزه ، نوری ازجمله ابوالحسين 

پيش از ديگران خود را تسليم جالد كرد و گفت كه طريقت او مبنی بر ايثار اسـت   نوری

 . ]٢٨٧ـ٢٨٨ صص، ٢١[ كشته شود خواهد پيشاپيش ياران خود و می

جامعـه را بـه وی    مسـئوليت اصـالح  ، خداوند يا به تعبير لوگوتراپی فرامعناهمچنين 

و معنا را در بطن لحظات زندگی  بخشدمیگری  اصالح ۀصبغو به زندگی او  كند می اعطا

 . سازد جاری می ابوالحسين نوری

                                                                                                                             
 ابوالحسين نظرِ ير خداوند بر معناداری زندگی، ازثبارۀ تأدر ادامه نوشتار، به اقتضای مباحث معنا، در. ١

 پرداخته خواهد شد. نوری
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، ارزش و كـاركرد ، هدف ه معنایبـيشتر ب معنای زندگی، فيلسوفان تحليلی مياندر 

و فرانكـل   ابوالحسـين نـوری   آرایاين است كـه   نشانگر مباحث اما غور در است؛زندگی 

  . معنای زندگی و ترسيم چنين تفكيك دقيقی است فاقد توجه به

فرانكل دو . بودن معنای زندگی است فردی يا جمعی ، در موردمعنا دربارۀديگر  بحث

 دارد. فرياد ناشنيده بـرای معنـا  و  انسان در جستجوی معنااب رويكرد متفاوت در دو كت

نظـر   معنای كلی برای زندگی انسان در توان میدارد كه ن وی در كتاب نخست اظهار می

گرفت و معنا از فردی به فرد ديگر متمايز است و هر انسانی مسئول يافتن رسالت خـود  

كه معنا پرسش نوع انسان  كند یم اما در كتاب دوم اشاره؛ ]٦٧ص، ٥٤[ در زندگی است

است و بايد جواب مشتركی برای آن يافت و بقای بشر منـوط بـه يـافتن معنـا و هـدف      

  .]٢١ص، ٧١[ مشترک است

براينكـه بـه     در آرای ابوالحسـين نـوری مسـكوت اسـت و ايـن امـر عـالوه        بحثاين 

ن آرای نبودن اين مبحث در قرون گذشته مرتبط اسـت، حكـايتگر نظامنـدتربود    منسجم

پـردازد و   فرانكل نيز صرفاً به بحث معناداری زندگی انسان مـی هرچند فرانكل نيز است. 

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  

 ـ  نشد؛ اما با توجه به مسلك عرفانیاری نظام هستی يافت نيز اگرچه قولی دربارۀ معناد

  رسد.  اسالمی وی، معناداری نظام هستی در نگرش وی، مسلم به نظر می

  

 آزادی حقيقی  و گرفتن از خود فاصله. ٥

، ٤[ سـاز معناسـت   عوامـل زمينـه  ، ازجملـۀ  آزادی تحقق ويژگی مـاهيتی انسـان يعنـی   

فرانكل ظرفيـت روحـی   . ازنظرِ يابد تحقق میز خود اگرفتن  فاصله واسطۀ به كه ]٢٤٦ص

به اين معنا كه در مقابل خود يا كند.  می اعطا از خود راگرفتن  فاصلهانسان به او قابليت 

 را افكـار خـود   وتحليـل رفتـار خـود بپـردازد و اعمـال و      به تجزيه يك موقعيت بايستد و

از بندهای نفسانی و ، دكناستفاده از اين قابليت روحی  وی اگر انسان. ازنظرِ كندقضاوت 

 محـيط  و از آزادی از بند غرايز  د آزاد شود و به آزادی حقيقی كه عبارتتوان می شخصی

 شـناختی  جامعـه  و شـناختی  روان، شـناختی  زيست سرنوشت دتوان و می يابد دست، است

ـ  و گـذر كنـد  ، گرفتـه اسـت   شكلها  آن تأثيرِ كه تحتخودی  از و كند بررسی را خود ه ب

معنای . ]١٣٩ص، ١١[ بيابد استعاليی برسد و از اين طريق معنايی برای زندگی خود خود



    ٧٧   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

از آن حاصـل  گـرفتن   فاصـله بـا   نفسانی دور است و جـز  منِ منظرژرفی كه از  حقيقی و

معنـا در   ساز يافتِ زمينه عوامل از خود را يكی از گرفتن  فاصله توان میرو  ازاين. شود مین

بـه ايـن    .رسـاند  به فراخود می بر آزادی حقيقی با اتكاانسان را كه  كردزندگی محسوب 

و متوجـه شـخص يـا چيـز      كنـد  مـی  معنا كه انسان خود و تمايالت نفسانی را فراموش

، ايـن معـانی  . يابد می پيوند، و با معانی ژرف و ارزشمند زندگی شود میخود  ديگری غيرِ

از گـرفتن   فاصلهبا  انی دور است و جزنفس منِ منظركه از است ژرف  حقيقی و ای ینمعا

سـاز   زمينه عوامل از خود را يكی از گرفتن  فاصله توان می ،رو ازاين. شود میحاصل ن نفس

از خـود مقدمـه و   گـرفتن   فاصـله در نگرش وی ايـن  كرد. معنا در زندگی محسوب  يافت

  . روشی برای كسب آزادی است

نفس توجه بسيار داشته  ۀه مهم محاسببه جايگا ابوالحسين نوری ،گزارش عطار بربنا

همچنـين   ؛]٣٣٧ص، ٩[كنـد   می است و آن را عامل بسيار مهمی در كشف معنا معرفی

 یاسـتعال موجبـات  كه  كند می ارزيابیعين آزادی حقيقی فاصله و فراغت از خود را وی 

رهايی  آزادی را عبارت از ابوالحسين نوری، گزارش سلمی بر بنا. آورد فراهم می را انسان

ايـن گـزارش    .]١٦٦ــ ١٦٧، ص٦[ های نفسانی دانسته است از بند هوا و ترک تمام لذت

نفسـانی نشـان     ۀمحاسـب را بـر ضـرورت آزادی و    ابوالحسـين نـوری   تأكيده كاين بر عالوه

معنا در نگـرش ابوالحسـين   . نفسانی است نمايانگر جستن معنا در فراسوی منِ، دهد می

(روح) از  در جايی كه گوهر وجود آدمـی  ؛گرفته است قرار در فراسوی من نفسانی نوری

  . است شدهآزاد ، بندهايی كه مانع رشد و تعالی استقيدو

 بنا بركه  كند می چيز معرفی سهفرانكل آزادی را رهايی از بند ، ذكر شد همچنان كه

ن به دو مورد از بندهای تنيده بـر پـای آزادی روحـی انسـا     گزارش ابوالحسين نوری  اين

هـای نفسـانی    معـادلی بـرای غرايـز و خـوی     تـوان  مـی كه اين دو مورد را  كند می اشاره

سـومی كـه فرانكـل بـه آن      مـوردِ ، رسـد  بـه نظـر مـی    .فرانكل در نظر گرفت شدۀ اشاره

گـزارش   بنا بر .است نمانده پنهان سوم قرن عارف نگاه از، محيطيعنی  ؛كرده است اشاره

 و بيرونـی  و درونـی  اسـارت  زنجيرهـای  تمـام  از رهايی را آزادی ابوالحسين نوری، عطار

، عالوه بر اشاره بـه اسـارت درونـی    اين گفتار .]٤٦٤ص، ٩[ داند می طاغوت نيز با مبارزه

و شـرايط  آن را معادلی بـرای   توان میكه  كند می تر به اسارت بيرونی اشاره عامصورتِ  به

  . كشند ه بند میآزادی انسان را ب، ی دانست كه از بيرونمحيطافكار 
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 جمعی مسئوليت. پذيرش ٦

، مستقيم آزادبودن اوسـت  ۀهای ماهيتی انسان كه نتيج در نگرش فرانكل يكی از ويژگی

ئول تحقق مس انسان، فرانكل اگزيستانسياليستی نگرش در. ]٢٤٦ص، ٤[ مسئوليت است

ليت انسان ترين مسئو وی بزرگ ،رو  هميناز خويشتن است؛ بودنِ ۀنحوۀ و ساختن آگاهان

 منـوط ، يافتن معناكه  كند می اشاره ،از طرف ديگر ؛داند معنای زندگی خود می را يافتنِ

. ]١٣٩ص، ١١[اسـت   خـود  از غيـر  ديگـری  شـخص  بـا  ارتبـاط  و از خويشتن خروج به

سـاز   يكـی از عوامـل زمينـه   ، های جمعـی  حضور در جامعه و پذيرش مسئوليت ،بنابراين

د بندی بـر پـای آزادی و اسـتعالی    توان میعه و محيط جام همچنان كه. كشف معناست

ی باشد كـه اسـتعال   زندگی انسان ساز كشف در زمينه از عوامل مهمد توان می، انسان باشد

 . ]١١٩ص، ١٤؛ ٣٥ـ٣٤ص ص، ١٣[ يافته است

احاطـه و كنتـرل بـر احـوال آن      همچنين تصعيد نفس و و تربيت ،عرفانیدر نگرش 

بـر   تأكيـد ضـمن   ابوالحسـين نـوری  . انسان اسـت  ۀعهد رمسئوليتی است كه ب نخستين

 سـوم  قرن در غالب انزواطلب و زاهدانه نگرش، برخالفِ مسئوليت تحقق و تربيت خويش

. پذيراست ندگی انسان در اجتماع امكانفرارو تحقق كه دارد می اظهار، ]٢٩ـ٢٧ص، ١٠[

كـه   یسـراي ]؛ ٤٧٤ص، ٩[ كنـد  مـی  روست كه از دنيا با نام سـرای خـدمت يـاد    هميناز

او در . كنـد  مـی  های آن در ساختن هستی و چگونگی انسان نقش بسزايی ايفا مسئوليت

يطـی و  مح بنـدهای  از خـويش  آزادی و اسـتعال  مسـئول  را خـود تنهـا   سرای خدمت نه

اسـتعال  سویِ  به كوشيد ديگران را نيز از اين بندها برهاند و بلكه می ؛دانست جسمانی می

تالشی در را منكر از معروف و نهی بهاخالقی وی مبنی بر امر ۀصيصخ توان می .سوق دهد

گيـری وی در مقابـل معتضـد     موضع ،براين عالوه. ]٤٦٤ص، ٩[كرد همين جهت ارزيابی 

مطـابق   ،بنابراين. ]٤٦٤، ص٩ و ٢٨٧ـ٢٨٨ ص، ص٢١[ همين امر است مؤيّدعباسی نيز 

ای است كـه بـا اتخـاذ طريـق      ادهتنها صوفی آز نه، نوری ابوالحسين  ،تاريخی هایگزارش

بلكـه در راه   ؛زد نفسانی رقم مـی  عرفانی سرنوشت خود را به دست خود با رهيدن از منِ

در پـی  ، پروايی يـك مصـلح   و با بی كردنفسانی به مسئوليت جمعی توجه  فراروی از منِ

  . دكرتغيير سرنوشت فكری جامعه بود و در اين راه از ايثار جان نيز فروگذار ن

های شراب خليفه را  خمرهنوری  ابوالحسين روزی ها، گزارشمطابق ، است ايان ذكرش

فی كرد و آنگاه كه خليفـه پرسـيد:   خود را محتسب معر، در برابر عتاب خليفه و شكست

 اين. ]١٢٧ص، ٣[» آنكه تو را خليفه كرده است«: گفت» ؟تو را چه كسی محتسب كرده«



    ٧٩   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

نشـان   مسـئوليت  احسـاس  فرامعنـا را در  گـوتراپی لو تعبيـر  به يا خداوند نقش، گزارش

 بخشـد  می معنا زندگی به، اعطای مسئوليت با، اين بحث نيز فرامعنا در بنابراين ؛دهد می

 لحظـات  بطن در را معنا و كرده اعطا ابوالحسين نوری زندگی به را گری اصالح كاركرد و

  . جاری ساخته است او زندگی

در باشـد.  داشـت   چشـم  مسئوليت جمعی بايـد بـی  ابوالحسين نوری انجام  نگرشدر 

بچـه را از آتـش نجـات داد و در     كه وی دو غـالم  آمده است االوليا تذكرههمين مورد در 

  . ]٤٦٦ص، ٩[ پاداش نپذيرفتها  آن برابر اين كار از ارباب

  

 . پذيرش رنج ٧

نكـل در  فرانظـرِ   كنـد كـه از   بـه ايـن امـر اشـاره مـی      جستجو بـرای معنـا  فرانكل در كتاب 

، پذيرش رنجآور ناپذير و رنجش های اجتناب موقعيت
١
و تالش برای يافتن معنای آن، ازجملـۀ   

ای انسـانی اسـت    رنج پديـده ، اگزيستانسياليستی ۀمبنای انديش برسازِ معناست.  عوامل زمينه

 ۀهـايی در زمـر   تواند زمينۀ رشد و تعالی انسان را فراهم آورد. شـايان ذكـر اسـت رنـج     كه می

د و نهای نادرست شخصی نباشـ  يا انتخاب یتدبير بی ۀهای وجودی قرار دارند كه نتيج رزشا

هـايی،   فرانكل چنين رنج]. ازنظرِ ١١٧، ص١٤[ همچنين راه گريزی از آن وجود نداشته باشد

زيرا مـادامی   ؛شوند های پنهانی كمال محسوب می ناپذير زندگی و فرصت الزمه و جزء جدايی

در  ؛بـرد  به سر مـی ، در حالت تنش بين آنچه هست و آنچه بايد باشد ،كشد كه انسان رنج می

ها بينديشد و به بُعد كمال درونی خـود بيشـتر توجـه كنـد.      تواند دربارۀ آرمان اين حالت می

 دزسـا  مـی  از آنچه نبايد باشـد، آگـاه   و تحول عميقی است كه انسان راسالم تنشی ، بردن رنج

لذا انسان سالم كـه  ]؛ ٣٦٩، ص٢٤[دهد يی ارضانشده سوق میسوِی معنا ] و به٢٠١، ص١٢[

يابـد و پـذيرای    داند، رنج را ارزشمند مـی  انگيزه و هدف اصلی زندگی را رسيدن به لذت نمی

رو، در نگـرش   ازايـن پـردازد.   مستتر در آن می شود و به جستجوی معانیِ های معنازاد می رنج

  ا قرار دارد.  ساز معن فرانكل رنج در زمرۀ عوامل زمينه

 ناپذير زندگی و فرصتی برای اثبات شايستگی جزء جدايی، های تلخ تجربه وی نظرِ از

بيان  وی با. ]٣٤ص، ١١[ د حاكی از عظمت درونی انسان باشدتوان میو تحمل آن  است

هـا و   گروهی كه در تلخی: كند می ها اشاره زندگی در اردوگاه به دو گروه از انسان ۀتجرب

                                                                                                                             
نگرشی   ، به ارزشكند بر آن تأكيد میبسيار  ج را كه فرانكلبرخی از مفسران كتب فرانكل، پذيرش رن. ١

 .]٩، ص٢٢[ اند فرد تعبير كرده
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آينـد و بـرای    مـی  حيوانات در ۀكردن عظمت خود در زمر ی زندگی با فراموشها شيرينی

زنند و گروهی ديگـر كـه بـا حفـظ      به هر عملی دست می، فرسا های طاقت رهايی از رنج

برنـد و   جايگاه واالی انسان و عظمـت روحـی خـود از ارزش مسـتتر در رنـج بهـره مـی       

اين جهان آثـار مثبـت و خوشـايند     اين گروه حتی اگر در. بخشند خويشتن را تعالی می

  . ]٢٠٨ص، ١٢[يافت  دنيا به آن دست خواهند اين در ماورای ،رنج را در نيابند

تـاريخی و آثـار مربـوط بـه      هـای در گـزارش ، اين نوع نگرش به كاركرد مثبـت رنـج  

بـارز عرفـان وی را اصـرار در     ۀای كـه مشخصـ   نيز وجود دارد؛ به گونـه  ابوالحسين نوری

  . ]١٢٧ص، ٣[ نداهتحمل رنج برشمرد

درد و انـدوه را از لـوازم طريقـت عرفـانی      ابوالحسـين نـوری  ، مطابق گـزارش عطـار  

از محتوای اين گزارش آشكار است كـه در نگـرش    .]١٢٦، ص٣ ؛٤٦٥، ص٩[ دانست می

 جدانشـدنی ه و جـزء  بلكـه الزمـ   ؛شـود  میگريز محسوب ن ۀرنج امر منفور و شايست، وی

بـديهی اسـت كـه ايـن     . آمـوزد  يد و راه كمال میاپير حيات معنوی است كه آدمی را می

  . اعتقاد به فرامعنا ابتنا دارد نگرش ارزشی به رنج بر

. بيمـار شـدند   روزی جنيد و ابوالحسين نوریكه   آمده است الصوفيه  طبقاتكتاب در

چرا بيمـاری  : به او گفته شد. داشت پنهان میبيماری خود را از ديگران  ابوالحسين نوری

تـار نـاگواری و   گرف ما: داد پاسخ ابوالحسين نوری خود را همچون جنيد آشكار نكردی؟ 

  : و اين گونه سرود منام شكايت را بر زبان بياوري، بال نشده بوديم كه سزاوار باشد

  ریــشك شايسته تو پس   م ــاگر بيمار باشم شايسته آن

    قلبی باقی نمانده  ،چه شيرين
  

   امان بگويد بيماری به كه
  

  .]١٦٧ـ١٦٨صص، ٦[
ميـان فنـای عاشـقانه و     ابوالحسين نـوری ، شود میدر اين گزارش ديده  كه همچنان

   .كند می ارتباطی متين برقرار، ها رضايت به رنج

ز آموزی ا ای از درس نمونه، همچون فرانكل مربوط به ابوالحسين نوری هایدر گزارش

مواجهه با پيرمردی در بند اسارت و شكنجه كه همچنان سرشـار  . رنج اسارت وجود دارد

دارد كه از وی روايت كند و حكمـت   را بر آن می ابوالحسين نوری، از رضايت و معناست

قـوت را ديـد كـه او را تازيانـه      گزارش شده است كه روزی پيری ضـعيف و بـی  . بياموزد

نزد او رفت  ابوالحسين نوری، از اينكه او را به زندان بردند پس. كرد می زدند و او صبر می

 پيـر  كـردی؟  صـبر  ها قوت بر آن تازيانه  بی چگونه با بدن بسيار ضعيف و: و از وی پرسيد



    ٨١   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

معنای  سپس ابوالحسين نوری. نه به جسم، ان كشيدتو بال همت به، فرزندای  : داد پاسخ

آمدن همچنان بود كـه از بـال بيـرون    كه در بالنآ: دادو پير پاسخ  كردسؤال صبر را از او 

بـا آرامـش   ، اجتناب  پذيرش رنج غيرقابلۀ محتوای اين گزارش آموز. ]٤٦٥ص، ٩[ شدن

  . آموزد كامل و غنای سترگ روحی را می

ها با خواست خداوند، تسليم و سـپردن تمـام امـور     نوری، پيوند رنج در ديدگاه ابوالحسين 

داند.  كه وی آن را معنای حقيقی اسالم می دارداهميت  چنان ن آار، به خداوند در نهان و آشك

نجسـتن   ،رو ؛ ازاينشود میتسليم ، داند انسان با معرفت به اينكه خداوند صالح وی را بهتر می

به تشخيص مطلـق سـود و زيـان از جانـب انسـان،       یاعتقاد بیسود و زيان امور و همچنين 

]. ٨٩، ص٢٠[ يرش اتفاقات خالف خواسته، خواهد بـود تضمين آرامش و پذبرای عاملی مهم 

 قلـب  بـر  دائـم  ذكر و خداوند واسطۀ باليا، به در حتی آرامش ابوالحسين نوری اين طريقت در

روسـت كـه وی    ازهمـين ]. ٩٩، ص٢٠[ رود از ميـان نمـی   ناماليمتی هيچ با و شود می جاری

  ].  ١٦٨ـ١٦٩ص ، ص٦[ داند می  ويژگی عارف يا فقير صادق را رضايت و آرامش در رنج

و هـا   رنـج  وجود اين نقطه اشتراک كه نوری و فرانكل هر دو از كاركرد تربيتی رغمِ به

نگرش مهم اين است كه شيوۀ متفاوتِ  ؛ اما  نكتۀدنگوي می سخنها  آن تحمل و پذيرش

ها  آن داند كه معنا را در می هايی را وضعيتها  رنج فرانكلكند؛  می آن دو را از هم متمايز

حالی است كه چنـين ديـدگاهی نسـبت بـه رنـج در سـخن        اين در .كشف كرد توان می

او معنـای زنـدگی   نظـرِ   از اسـت كـه  علـت   وجود ندارد؛ اين امر به اين ابوالحسين نوری

گونه نيست كه انسان  بخشد و اين يا معنا می كند می را تبيينها  رنج خداست و اوست كه

رويكـرد وی   ی نگرشـی در هـا  ارزشلذا . خدا را بيابد ثالًدر رنج معنای زندگی خودش م

  . كردن زندگی با خداوند استپيامد مستقيم معنادار

  

 . انجام تجارب خاص ٨

انجام تجارب خاص، زندگی كردنهای معنادار يكی از راه، در نگرش فرانكل
١

مـراد  . است 

اين رهيافـت   .شمارد كه شخص آن را ارزشمند می است چيزی يا كسی كردنِ تجربهوی 

. اسـت يكی از مصـاديق مهـم آن   ، دينی و عرفانی ۀبر تجارب اوج مشتمل است كه تجرب

. ها به يكديگر اسـت  عشق انسان، ی تجربیها ارزشاين های  ترين نمونه يكی ديگر از مهم

                                                                                                                             
 ؛]٩، ص٢٢[ اند های تجربی تعبير كرده برخی از مفسران كتب فرانكل، انجام تجارب ويژه را به ارزش. ١

، معنا را دارد كه فرد از طريق تجاربی كه در نگرش خودش ارزشمند است دزيرا احتمال بيشتری وجو

 كشف كند. 
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 كـه  كند. فرانكـل معتقـد اسـت    می معنادارتررا زندگی عاشق و معشوق ، ورزی اين عشق

، ١١[ به دنبـال آن باشـد  د توان میبرترين هدفی است كه بشر لبته اعشق هدف نهايی و 

بـه  همچـون نظـر فرويـد    ای خاص انسان است و بازگرداندن آن  و پديده] ٥٨ـ٥٩ص ص

، راه را بـرای درک صـحيح آن   جنسی كه مشترک انسان و حيوان اسـت  ۀسائقه يا غريز

 سـروكار  ويـژه  و همتا بی چيزی يا كسی عشق امری شهودی است و همواره با . بندد می

 انسـان  وجود اعماق به دستيابی راه تنها و گيرد می ريشه روحانی ناهشيار ژرفای از. دارد

  . ]١٧٥ص، ١٢[ است ديگر

يافتـۀ   تواند از طريق اين جنبه روحانی يعنـی عشـق، صـفات فعليـت     انسان سالم می

ــالقوه او را درک  وجــود محبــوب و ارزش شــدن از  آگــاه و او را در كنــدهــای نهفتــه و ب

هـای جسـمانی و روانـی     ياری كنـد و فـارغ از جنبـه   ها  آن خود و تحقق به استعدادهای

 . در عشـقِ فزايدبيی او و خود ها ارزشغنای  بر و كندمحبوب به اندرون روحانی او نفوذ 

سـویِ   بـه  ند استعدادهای بالقوه يكديگر را تحقـق بخشـيده و  توان میهر دو فرد  ،جانبهدو

 . ]٢٥٨ص، ١٢[ استفعلی متافيزيكی فرانكل همچون ازنظرِ  اين كار. كنندكمال حركت 

را از  یزندگی انسان اوج اين قابليت را دارد كه سراسر ۀفرانكل يك لحظه تجرب نظرِ از

بخش است و نه تعـداد   های لذت شدت و ژرفای تجربه، است مهمآنچه . كند معنا سرشار

  . ]١٦٢ص، ١١[ ها و مدت دوام آن تجربه

 دومـين  وی. دارد ای ويـژه  جايگـاه  فرانكل همچون عشق در نگرش ابوالحسين نوری

 است عارفی نخستين و گفته سخن عشق از عرفان در كه است عدويه رابعه از پس عارف

 فرانكـل برخالفِ  ديگر طرفی از .]١٣٧ص، ٨[ است دهكر عرفانی ادبيات وارد را عشق كه

. است خداوند ابوالحسين نوری عشق تعلقم گفته سخن بسيار ها انسان ميان از عشق كه

ـ أ«: گويد می همچنان كه ؛ستا دوسويه، عشق اين ، ٢٥[ »اعشـق هللا و هـو يعشـقنی    ینّ

سير آن در عالم نيسـتی اسـت و بـه    ، با توجه به ويژگی عشق كه همچون آتش .]٥٩ص

» التـذر  و التبقـی : «فرمايد می قرآن آيه همچنان كه ؛كند می فانی برسد هرچه كجا و ره

 ۀعاشق در خداوند كـه سرچشـم  ، شود میرو عشق به خداوند موجب  ايناز يا ]٢٨، مدثر[

متجلـی سـازد. همـين    ت معشـوق را  و اسـتعال يابـد و صـفا    شودفانی ، ستها خوبی ۀهم

، ٢١[ كـيش راسـتين تصـوف اسـت    در نگـرش وی  جستن و تخلق بـه اخـالق خداونـد،     تشبه

 نقصـی  هـر  از معشـوقش  اينكـه علت  ابوالحسين نوری به طريقت در عاشق بنابراين ؛]٥ـ٤صص

   .رسد میبه درجات باالی انسانيت ، و كمال و آگاهی مطلق دارد مبراست



    ٨٣   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

گيـرد؛   نكتۀ مهم در اينجاست كه پرتـو ايـن عشـق، مخلوقـات خداونـد را نيـز در برمـی       

تعليم و كمـك   به خداوند قرين ايثار است. اين ايثار در روست كه عشق ابوالحسين نوری ازاين

از طريق تصوف و در بذل جان برای آنان،  سویِ معنا ها به دادن انسان برای معنابخشی و سوق

در بـازار  «: آمـده اسـت   االوليـا  ةتذكرنمودار است. همچنان كه در  در زندگی ابوالحسين نوری

نخاسان
١
نـد  رومـی بود  ۀبچـ  بغداد، آتش افتاد. خلق بسيار بسوختند. بر يـك دكـان دو غـالم    

هر كه ايشان را بيـرون آورد،  : گفت باجمال؛ آتش گرد ايشان فروگرفته بود و خداوند غالم می

 كس را زهره نبود كه گرد آن بگردد. ناگاه ابوالحسين نـوری  هزار دينار مغربی به او بدهم. هيچ

نهـاد و   الرحيم و پای الرحمن هللا گفت: بسم .كردند را ديد كه فرياد می ها بچه  برسيد، آن غالم

 هزار دينار مغربی پيش روی ابوالحسـين نـوری  ، هر دو را به سالمت بيرون آورد. خداوند غالم

انـد، بـه نـاگرفتن     گفت: خدا را شكر كن كه اين مرتبه كـه بـه مـا داده    نهاد. ابوالحسين نوری

بـر  توان سـندی   گزارش را می]. اين ٤٦٦، ص٩[ »ايم اند كه ما دنيا را به آخرت بدل كرده داده

هيچ   بی ،ها و ايثار در برابر همه تأثير رابطه عاشقانه با خداوند بر معناداری رابطه با ديگر انسان

  آورد.   زمينه آن را فراهم می چشمداشت دانست كه نگرش عرفانی

  

  . انجام كاری خالقانه ٩

خالقانه رهایانجام كا انسان در جستجوی معنافرانكل در كتاب 
٢

، های مختلفدر زمينه 

 ساز يافت معنا محسوب عوامل زمينهۀ را در زمر...  و اختراع، هنر، موسيقی، همچون شعر

، خـودش  همچنان كهمصداقی برای كار خالق است؛ ، معنادرمانینگارش كتاب . كند می

 وی. ازنظـرِ  های اجباری كار دانسـته اسـت   در اردوگاه، ماندنش نگارش آن را معنای زنده

علم يا انديشه و يا عملی را به جهـان  ، سئوليت خود در هستیخودآگاه با درک م انسان

  . پذيری در ارتباط استايثار و مسئوليتبا  خالقانه كارهای ،رواين دارد؛ ازعرضه می

در ادب هرچنـد   ؛شود مین ديده كارهای خالق ای بهاشارهنوری،  ابوالحسين  اقوال در

زبان دينی  ۀنوری پديدآورند ابوالحسين ،نظر پل نويا . بنا برخالقيت استصاحب  عرفانی

 ايـن بـارۀ  در دانـد و میادعا  اين تأييدرا  القلوبات مقام ۀرسالوی . استدر تاريخ تصوف 

                                                                                                                             
 .]٨٤ـ٤٦، ص ٤، ج١٨[ فروشان فروشان يا بازار بردهبازار چارپا .١

، ٢٢[ اند های خالق تعبير كرده . برخی از مفسران كتب فرانكل انجام كار شايسته يا خالقانه را به ارزش٢

ن در جستجوی انساجای كار به اين دليل بوده است كه فرانكل در كتاب  ارزش به ]. جايگزينی واژۀ٩ص

، به اين معنا كه »شمارد كاری كه فرد آن را ارزش می«گويد:  دهد و می اندكی معنا را جنبه فردی می معنا

 تواند به معنا راه يابد.  اين كار برای فرد ارزشمند و موردِ عالقه و استعداد است و از همين راه می



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٨٤

 روحانی ۀتجرب كه حقايق است منثور شعر نوعی حقيقت در نوری ۀرسال: نويسد می رساله

يادآور ايـن  ، روحانی ۀباشاره نويا به حقايق تجر. ]٢٧٢ص، ١٩[ كند می بيان تمثيل با را

يكـی از  و امـری شـهودی   ، تخالقيـ هـای خـالق اسـت كـه     كـار بـارۀ  جمله فرانكـل در 

تعالیكاركردهای ناخودآگاه م
١

با وجود مقارنه فعل نـوری بـا   . ]٢٥ـ٢٤ صص، ١٣[است  

اينكـه ابوالحسـين نـوری بـا ايـن      دربارۀ قطع طورِ به توان مین، قول فرانكل در اين زمينه

  كرد. معنابخشيدن به زندگی خود بود را مطرح  خالقيت در پی

  

 گويی به ندای وجدان پاسخ. ١٠

 ]؛٥٩ص، ١٦[شـود   مـی معنـا هـدايت   سویِ  به معتقد است انسان با ندای وجدان فرانكل

پاسخگويی به ندای وجدان را راهكاری بنيـادين بـرای معنابخشـی بـه زنـدگی       ،رو ازاين

 مانده از ابوالحسـين نـوری   دگی عملی و آثار برجایزن هایاين راهكار از گزارش. داند می

در  ضروری است پيش از پرداختن به نگرش ابوالحسـين نـوری  . است شدنی نيز استنباط

  . منظور فرانكل را از وجدان و ندای آن ادراک كرد، اين زمينه

 نيز و معرفتی منبع يك و انسان روحانی ی ناخوداگاهدر نگرش او وجدان بخش اساس

 آفرينـی  معرفـت  ۀرتب كه است دل حكمتِ يا یتأملپيشا شناختی هستی ودفهمیخ نوعی

موجود متعـالی اسـت    تماميتزيرا وجدان بخشی از  ؛]٣٩ص، ١٢[ است عقل از برتر آن

شـده در   شخصـی  خـدایِ  ،شناختی فرد شده است؛ به بيانی ديگـر  كه وارد محدوده روان

، متعـالی آن  منشـأ راک صـحيح از  بـدون اد ، درون انسان است؛ لذا فهم تعـالی وجـدان  

كـه   كنـد  مـی  در تبيين اين مسئله وی وجدان را به ناف انسان تشبيه. پذير نيست امكان

اما با مراجعه به نقش  ؛معنا خواهد رسيد به نظر بی، شودررسی بو جداگانه  تنهايی اگر به

 مـادر  يعنـی  ،فـرد  بدن از خارج در آن مفهوم و ارزش، تولد و تولد از پيشآن در فرآيند 

علت  به و است شدنی درک، خودش متعالی منشأ با ارتباط در نيز وجدان. شود می روشن

بنـابراين فرانكـل    ؛متعـالی دارد  كيفيتـی  هـم  آن خود، است متعالی وجدان منشأ اينكه

امـا   ؛دانـد  وجود وجدان و ارتباط آن با منشأ ماورای انسانی را امری وجودی و قطعی می

دانـد و آن را بـه    مـی  شناسی روان ۀت منشأ متعالی را خارج از حوزيفيتوضيح و تبيين ك

گويد ايـن مرجـع    تلويحاً میحال،  درعينِ ؛داند شناسی و الهيات مربوط می مباحث هستی

  . ]٥٢ص، ١٤[ خدا ناميد توان میمختار را 

                                                                                                                             
به وجود روحانی انسان است و نه واقعيت ناهشيار روحانی يا متعالی، امری وجودی است و متعلق . ١

 ].٣٦٠، ص٢٥[ فيزيكی او ـ روان



    ٨٥   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

نقشـی   رو ازهمـين  ؛شـود  بنابراين وجدان موجب ارتباط انسان با منبع متعالی يـا فرامعنـا مـی   

كنـد و بـا    در ايجاد معنا در زندگی دارد و ندای آن انسان را به منبع معرفتی متصل مـی  چشمگير

 از شود؛ میدهد و موجد خالقيت و عشق   سویِ نگرش و رفتار درست سوق می ندای خود، فرد را به

  پاسخگويی به ندای آن راهی مهم برای تحقق معنا در زندگی است.  ،رو اين 

هـای   پاسخ، گيرند های وجدان كه از ژرفای ناهشيار آدمی ريشه می پاسخ، وی نظرِ از

 .]٣١ص، ١٤[ نـد نك شهودی و غيرمعقول هستند؛ زيرا فرايند تفكر منطقی را طـی نمـی  

را در های پنهان معشوق  ادراک شهودی و مستقيم ظرفيت كه ندا شبيه عشق ،جهت ازاين

هر موقعيـت را بـرای    نظيریِ ات بالقوه و بیامكان، وجدان نيز با ادراک شهودی. پی دارند

  . سازد و به واقعيت مبدل می كند می فرد كشف

 و همچون فرانكل بر عقل و حـواس ظـاهری ابتنـا نـدارد     نگرش عرفانی ابوالحسين نوری

البته شهود در نگـرش وی  . ]٥ـ٤صص ، ٢٠[ داند معرفت را به واسطۀ شهود ممكن می نيافت

و مربوط به انسان عـارف اسـت و لـذا وی مكاشـفه و      تر دارد عرفانی تر و معنايی بسيار عميق

رو، محتـوای   اين ازساز كشف فرامعنا برای اين دستۀ خاص دانسته است.  شهود را عامل زمينه

پذيرتر است؛ امـا محتـوای معرفـت عرفـانی      تر و دسترس نظرِ فرانكل است، عام وجدان كه مدّ

بودن نظرات وی برای تمام افراد خواهد بـود   جب كاربردیبودن مو گونه نيست. هرچند عام اين

و اين امر بر سودمندی بيشتر اين نظر داللت دارد؛ اما بنا بر گزارش سُلمی ازنظـِر ابوالحسـين   

گفتن از حقيقت كه در بطـن   ]؛ لذا امكان سخن١٦٩، ص٦» [عارف ينطق عن الحقيقه«نوری: 

عارف ممكن نيسـت و ايـن كشـف، انسـانِ      شرط كشف حقيقت را دارد، برای غير خود، پيش

شرط خـود دارد. از طـرف ديگـر، فرانكـل معنـا را متجلـی از فرامعنـا         شدن را در پيش خاص

رو ابوالحسين نوری بر سرچشمۀ معنا معطـوف اسـت و تعليمـاتش بيشـتر بـر       اين از ؛داند می

 هايی متمركز است كه سودای فرامعنا را دارند.   انسان

 اسـرار  كشـف  و هـا  پرده دريدن موجب عشقهمچون فرانكل  نوری ابوالحسيناما در 

ـ  در را خـدا  سـخن  عارف و لذا شود می  محبـوب  حضـور  از و شـنود  مـی  شخصـی  ۀتجرب

 ،حائز اهميت است كه در نگرش او محـل ايـن عشـق   . ]٤ـ٥صص، ٢٠[شود  می مند بهره

مقامـات  يـر از  سـطور ز . كنـد  مـی  دريافت را فـراهم  ۀدر قلب است و اين قلب زمين  پرده 

 درون مـومن آفريـد   ای در خدا خانه«كند:  تأكيد میبخش قلب  جايگاه معرفت، به القلوب

اش در قلب  در پيش روی آن خانه نهال معرفت نشانده كه ريشه. شود می ناميده كه قلب

  . ]٩٦ـ٩٧ص ص، ٢٠[ »زيرعرش استدر آسمان و آن های  و شاخه مومن

از راه قلـب  ، باط انسان بـا منبـع متعـالی يـا فرامعنـا     ارت در نگرش نوری نيز بنابراين



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٨٦

در ايجاد معنا در زندگی دارد و نـدای   نقشی چشمگيرقلب  ،رو همين از؛ گيردصورت می

پاسخگويی به ندای آن راهـی بسـيار    پس، ؛كند می انسان را به منبع معرفتی متصل، آن

  . مهم برای تحقق معنا در زندگی است

هُوَ الَّـذِی أَنـزَلَ السَّـكِينَةَ فِـی     «به آيه القلوب مقامات استناد مطابق ، ذكر است شايان

دهـد و   ها آرامش مـی  خود خداوند به قلب»يهدی هللا لنوره من يشاء«و  »قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ

  . ]٩٩ص، ٢٠[ كند می آن را هدايتروشنگری و نوربخشی  واسطۀ به

  

  . نتيجه١١

 طـرح  با، زندگی  روان و كيفيت  بر نقش محوری معنا در سالمت تأكيدفرانكل ضمن 

گرا فاصله گرفت و به ساحت روحـانی   تقليل شناسی رواناز ، معنا به معطوف ۀاراد ۀنظري

ايی كه خود تجلـی  معن دانست؛ موجودی روحانی و نيازمند معناو او را  كرد انسان توجه

 او را بـه نگـرش عرفـانی نزديـك     شناسـی  رواناين امـر  . يا خداوند است عناسطحی فرام

؛ شـود  مـی  او و ابوالحسـين نـوری   های مفهومی فـراوان در آرای  ب مقارنو موج كند می

ابوالحسين . آنان است ، از نقاط تفاوت آرایبرفرامعنا يا خداوندها  تأكيد آنهرچند ميزان 

تمام مفاهيم معنابخشی را كـه فرانكـل    و كرده است وند را فاعل مطلق معرفیخدا نوری

شــود.  مــینــوری از خداونــد منشــعب  ۀدر ســاختار انديشــكنــد،  مــی اشــارههــا  آن بــه

شـرط  ، معنا با ايمان در پيوند است و ايمـان ، ابوالحسين نوری ۀاساس در انديش برهمين

 ،نه يك باور سطحی ،گويد آن سخن میمطمح نظر اوست؛ حتی ايمانی كه وی از  یمعنا

 ،رو بـرد؛ ازايـن   طح فراخودآگاه به سر مـی انسانی كه در س ؛كامل است  بلكه ايمان انسان

. جسـت  ،گويد را كه او از آن سخن میايمان حداقل معنايی  در درون انسان بی توان مین

هـا و در   انسـان  ۀبـرای همـ  فرانكل چنين قيـدی وجـود نـدارد و     ۀكه در انديش حالی در

گـر   هرچند كه در ناخودآگاه فرامعنايی وجود دارد و تبيين ؛سطحی خودآگاه مطرح است

 ۀنـوری از اراد  و ابوالحسن گويد معطوف به معنا سخن می ۀاز ارادوی   ،رو اين از. آن است

بودن معنای  فرانكل به بحث فردی يا جمعی، مورد افتراق ،اينبر عالوه. معطوف به فرامعنا

ه كردنظر أی خود تجديدو نخست آن را فردی و پس از مدتی در راست پرداخته زندگی 

  . مسكوت است ابوالحسين نوری یاما اين بحث در آرا ؛و آن را جمعی دانسته است

 ،نپرداختن به بحث معنای زندگی و معناداری نظام هستی در ميان آنان مشترک است هرچند

 تی نظام جزا و پاداش آن جهانی است. اعتقاد شخصی هر دو بر هدفمندی هستی و ح

كنـد و دو ويژگـی مـاهيتی     فرانكل معنا را ويژگی انحصاری ماهيت انسان معرفـی مـی  



    ٨٧   و ويكتور فرانكل ابوالحسين نوری نگرشدر ساز معنا  بررسی عوامل زمينه

ند. فرانكـل   دا آن می یثر بر ارتقاؤم و آن خدمت در را مسئوليت و آزادی يعنی  انسان ديگر

و  نفسانی درون وجود آدمی از قيدوبندهای هر دو آزادی را رهايی گوهرابوالحسين نوری و 

 در زيـرا  كننـد؛  مـی  منـوط گرفتن از خود و اسـتعال   ند و تحقق آن را به فاصلهندا بيرون می

فرانكل يـافتن معنـا بـرای    همچنين كند.  می نمايی فراخود رخ ساحت در معناها  آن نگرش

ــدگی را مســئوليت اصــلی انســان معرفــی مــی  ، پــذيرش بطــن ايــن جملــهو در  كنــد زن

يكی از عوامل كشف معنا، ارتبـاط بـا ديگـران     زيرا ؛كشد را پيش می های جمعی مسئوليت

، بـر خودسـازی تأكيـد دارد   براينكه همچـون ديگـر عرفـا،     است. ابوالحسين نوری نيز عالوه

معـروف و   امربـه . تأكيـد دارد  هـای اجتمـاعی   مسـئوليت  جو زاهدانه قرن سوم، بـر برخالفِ 

عنـوانِ اسـاس    به ثاردمت و همچنين قراردادن ايعنوانِ سرای خ خواندن دنيا به، ازمنكر نهی

كه موجبـات  بر پذيرش مسئوليت در ساحت فراخود است وی نمايانگر توجه خود،  طريقت

تأكيـد هـر دو بركـاركرد تربيتـی     . از نقاط تشابه ديگـر،  آورد فراهم می ارزندگی  یمعنادار

اين نوع نگرش به رنـج،  ک رغمِ وجود اين نقطه اشترا بهست. ها ها و تحمل و پذيرش آن رنج

وجـود  كـه   زادۀ باور به فاعليت مطلـق خداونـد اسـت   ، نوری در چارچوب تفكر ابوالحسين 

داند كـه در   هايی می ها را وضعيت ؛ اما فرانكل رنجنمايد ها قطعی می حكمت را در پس رنج

ای اين در حالی است كـه ازنظـرِ ابوالحسـين نـوری معنـ      .توان معنا را كشف كرد ها می آن

  بخشد.  كند يا معنا می ها را تبيين می زندگی خداست و اوست كه رنج

كنـد.   می های تحقق معنا در زندگی معرفی را يكی ديگر از راه تجارب خاص، فرانكل

فـرد يـا امـری اسـت كـه شـخص آن را ارزشـمند        ۀ عاشقانۀ ناظر بر تجرب تجارب خاص

هـا بـه يكـديگر     ق دوجانبه انسانچيزی در اين مبحث از عش. فرانكل بيش از هرداند می

برعشق دوسويه خداوند و انسـان   اين در حالی است كه ابوالحسين نوری .گويد سخن می

و  شـود  مـی موجب عشـق بـه مخلوقـات او نيـز     ، هرچند عشق به خداوند ؛متمركز است

ها تعامل  با انسان، های عشق است با ايثار و از خودگذشتگی كه از ويژگیشود،  میموجب 

هـای  ريكی ديگر از راهكا. ننمايد غحتی از بذل جان نيز دري، رار كند و در اين تعاملبرق

خالقانه ناظر است فعلی بر  كه است انجام كارهای خالقانه، در نگرش فرانكل، تحقق معنا

 عرضـه  به جهان... ، اختراع و، شعر قالب در، مندی از استعدادهای خود كه انسان با بهره

 امـا  ؛شـود  مـی ن ديـده  كارهـای خالقانـه   توجـه بـه  نـوری،   ابوالحسين  اقوال در. كند می

 تلقـی  او از مانـده  جای هب معنای توان می را القلوب مقامات ۀرسال و اشعار گذاشتن برجای

هرچند بسيار محتمل است خـود  . كرد و لذا توجه به اين مهم را از فعل او استنباط كرد

فرانكـل   . همچنـان كـه  معنا در زندگی خود نداند ساز  وی اين كار خالقانه را عامل زمينه



  ١٣٩٨بهار و تابستان ، يكم، شماره دومپنجاه و اديان و عرفان، سال   ٨٨

 فرانكـل . ها معرفی كرده است را معنای زندگی خود در اردوگاه معنادرمانینگارش كتاب 

معنـا و  سـویِ   بـه  انسان هادی، استگاه آدوهمان خدای ناخ را كه دل حكمتِ يا انوجد

ی نيـز خداونـد در   در نگرش نـور . داند دادن به آن را عاملی مهم در تحقق معنا می گوش

البتـه  اسـت.  دارد و معنابخش زندگی  قلب مومن خانه دارد و معارف را به وی ارزانی می

خـاص  طورِ به آنان در اين مبحث عبارت است از اينكه ابوالحسين نوری نكته افتراق آرای

ساز كشـف معنـا    نظر قرار داده است و مكاشفه و شهود را عامل زمينه انسان عارف را مدّ

، فرانكـل اسـت   نظرِان كـه مـد  رو محتوای وجد ازاين. خاص دانسته استۀ اين دست برای

  . نيست گونه ايناما محتوای معرفت عرفانی  ؛پذيرتر است تر و دسترس عام

اصل معناداری و كاركرد آن در  ،آنچه برای فرانكل بيش از همه مهم است طوركلی به

ـ  میزندگی است كه  ، عشـق بـه انسـانی ديگـر    ، اد مصـاديق مختلفـی همچـون خـد    توان

اما  ؛علمی و هنری و ادبی را شامل شودهای  خالقيت، تعالی روحانی، مسئوليت اجتماعی

د داشته باشـد  توان نمی ابوالحسين نوری معنای زندگی تنها يك مصداق بيشتر ۀدر انديش

نكل رو نگاه فرا اين از ؛يابد می و آن هم خداست و تمام زندگی بر اساس آن معنا و ارزش

  . تر از نگاه نوری است به بحث معنا وسيع

كـارايی   كـه  استظرفيت معنابخشی نگرش عرفانی  نشانگر ،پژوهش ه ازدآمبر نتايج

 و سـبك زنـدگی   آرااقتـران  همچنـين   .كنـد  مـی  ، قابـل درک برای انسان معاصـر  آن را

ـ ، مجـانين قـرار گرفتـه اسـت     ۀ عقـالی در زمـر ، كه در كتب تاريخی ابوالحسين نوری ا ب

  كند.  می جالب توجه، درمانی شخصيت سالم در نگرش پدر روان
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