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مقدّمه
مطالعه و بررسی تاریخ ارتباطات بشر نشان میدهد که کلیة انگارههای شناختی و
هنجاری (عقاید و امیال) در چارچوب نظریّة گفتمان ،این قابلیّت را داراست که
در قالب راهبردهای ترغیب به مخاطب عرضه گردد .هنجارگرایی و
قاعدهمحوری در تعامالت انسانها دارای قدمتی کهن و ریشهدار است .ترغیب
(به معنای سوقدادن و پیشراندن) مخاطب ،به سمت هنجارهای مطلوب
گفتهپردازان ،و نقطة مقابل آن ،تحذیر (به معنای باز داشتن و هشدار دادن) از دیر
باز ،رکنی اساسی در کنشهای گفتمانی است .ترغیب و تحذیر هر دو میتوانند
هنجارهای جهانشمول و مخاطبان عام را پوشش دهند یا اینکه صرفاً هنجارهایی
با اثرات گذرا و مخاطبان خاص و گزینششده را مورد نظر داشته باشند( ،بوئال 1و

همکاران  )90 :5003که در آن صورت ،مسیر گفتمان عموماً به سمت جدل و اقناع
میل خواهد کرد .در آموزههای دینی نیز دعوت پیامبران از عموم انسانها به
سمت سعادت جاودانه در برابر دعوت شیاطین از برخی انسانها به سمت لذایذ
کوتاه و گذرا ،در همین راستاست .اساس کار این پژوهش بر نوعی بازنگری در
شیوههای سنّتی پژوهشی دربارة راهبردهای ترغیب است .بدین منظور و قبل از
تشریح شیوة به کار رفته در این پژوهش ،مروری نقّادانه بر آن پژوهشها میشود:
الف) ارسطو به عنوان یکی از پیشتازان بالغت کهن ،عناصر خطابه را این
گونه میداند :خطیب ،موضوع ،و شنونده .به باور ارسطو ،شنونده مهمترین عنصر
خطابه است و خطابه باید بر مدار حال شنونده تنظیم شود( .ارسطاطالیس )15 :1969

ب) امروزه مشهورترین نظریة کارکردهای زبانی متعلّق به رومن یاکوبسن

5

است؛ وی شش کارکرد برای زبان در نظر گرفته و عناصر پیام را دستهبندی کرده
است .در اینجا خالصة این نظریات آمده است؛ یاکوبسن با ارائة نظریّهای موسوم
2. Roman Jakobson

1. G. Boella
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به نظریّة ارتباط ،بر این باور است که حتّی آثار ادبی بسیار دشوار و ف ّنی،
رخدادهایی زبانی هستند که از شش عنصر مستقلّ تشکیل شدهاند( :یک) پیام ،که
از سوی (دو) گوینده به (سه) گیرنده منتقل میشوند .به جز این سه عامل ،سه
عامل دیگر باید حضور داشته باشند تا ارتباط ،موفّق باشد( .چهار) تماس ،به
هردو معنای جسمانی و فکری( ،پنج) کد یا رمزگان؛ و در نهایت (شش) زمینه،
که در کنار آن ،میتوان فهمید پیام چیست .وی ،شعر را کاربردی متفاوت و تازه
از زبان میداند که اگر چه جنبههای عاطفی زبان معیار را به کار میگیرد ،امّا این
کار را در خدمت اهداف خاصّ خود ،انجام میدهد؛ در واقع زبان شعر ،هجومی
سازمانیافته و آگاهانه به زبان روزمرّه است .کاربست قواعد شعری ،آهنگ ،وزن،
و صور خیال در زبان شعر ،بر اساس تقسیمبندی یاکوبسن ،تالشی است جهت
تبدیل کارکرد عاطفی پیام شاعرانه به کارکرد ارجاعی آن ،اصوالً هرچند گفتار
شاعر ،چیزی جز امکانات و نظام نشانگانی زبان نیست ،امّا به طور نسبی از آنها
متمایز است؛ زیرا شعر انتقال اجزای زبان از محور جانشینی به محور همنشینی
است .در زبان شعر ،ضرورت وزن ،عموماً نتیجة همآوایی واژگان و هماهنگی
نوشتار واجهاست؛ این ضرورتها ،کارکرد نظامهای دیگر را محدود میکند که
از قضا ممکن است منجر به تولید معانی جدید نیز بشود و همنشینی این
سازوارهها ،متن ادبی را به چیزی ناشناخته مبدّل سازد .شعر ،به واژه نیرو میدهد
و کنش آن را شدّت میبخشد .هر واژه ،در جوار واژگان دیگر ،غنای نهایی و
ژرفش را آشکار میکند و داللتهای معنایی تازهتری مییابد؛ این مسأله ،دلیل در
هم شکستن مداوم انتظارات خواننده است .در شعر حماسی که تمرکز بر سوم
شخص است ،زبان ،کارکردی ارجاعی دارد .در شعر غنایی گرایش به سوی اوّل
شخص است .بنابراین ،پیوند تنگاتنگی با کارکرد عاطفی زبان دارد .تار و پود
شعر دوم شخص ،با کارکرد تنشی زبان تنیده شده است و بسته به اینکه اوّل

 / 13فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــ اعظم خادم ـ مریم محمودی ـ پریسا داوری...

شخص در آن ،تابع دوم شخص باشد یا بالعکس ،شعر میتواند زبانی ملتمسانه یا
ترغیبکننده داشته باشد( .راهی و ایرجی )19-11 :1999

نقشهای ششگانة زبان را بر اساس تقسیمبندی یاکوبسن و با توجّه به عنصر
برجستة ارتباطی مربوط به هر نقش ،میتوان اینگونه برشمرد1 :ـ نقش عاطفی:
به اعتقاد یاکوبسن در این نقش از زبان ،جهتگیری پیام به سوی گوینده است و
تأثیری از احساس خاصّ گوینده را خواه حقیقی و خواه ساختگی ،القا مینماید.
5ـ نقش ترغیبی :در این نقش از زبان ،جهتگیری پیام به سوی مخاطب است.
ساختهای ندایی یا امری را میتوان بارزترین نمونههای نقش ترغیبی زبان
دانست9 .ـ نقش ارجاعی :در این نقش ،جهتگیری پیام به سوی موضوع پیام
است .صدق و کذب گفتههایی که از نقش ارجاعی برخوردارند ،به دلیل آنکه
جمالتی اِخباری به شمار میروند ،از طریق محیط ،امکانپذیر است3 .ـ نقش
فرازبانی :به اعتقاد یاکوبسن ،هر گاه گوینده یا مخاطب ،هر دوی آنها احساس
کنند که الزم است از مشترکبودن رمزی که استفاده میکنند ،مطمئن شوند،
جهتگیری پیام به سوی رمز خواهد بود .در چنین شرایطی ،زبان برای صحبت
دربارة خود زبان به کار میرود و واژگان به کار رفته ،شرح داده میشوند .نقش
فرازبانی ،بهویژه در فرهنگهای توصیفی استفاده میشود2 .ـ نقش همدلی :در
این نقش ،جهتگیری پیام ،به سوی مجرای ارتباطی است .به باور یاکوبسن،
هدف برخی از پیامها این است که ارتباط برقرار کنند ،موجب ادامة ارتباط شوند،
یا ارتباط را قطع کنند .برخی دیگر ،عمدتاً برای حصول اطمینان از عمل کردن
مجرای ارتباط است6 .ـ نقش ادبی :در این نقش از زبان ،جهتگیری پیام به
سوی خود پیام است .در این شرایط ،پیام فینفسه کانون توجّه قرار میگیرد .با
وجود اینکه پژوهش دربارة این نقش زبان مستقلّ از کلّیّات آن نیست ولی بیش
از هر چیز ،مستلزم بررسی نقش شعری زبان است( .صفوی  ،1959ج)91 :1
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ج) حازمالقرطاجنی ،ضمن واکاوی دقیق فلسفة یونان ،معتقد است شعر را
باید در چارچوبی مستقلّ از محیط منطقی و فلسفی سنجید( .بوآس 1و

کولوگیلی 5

 )133 :1916راهکار پیشنهاد شده در پژوهش پیش رو ،برگرفته از کارکردشناسی
ارسطویی است که متناسب با ویژگیهای خاصّ متن ترغیبی و نه الزاماً خطابی و
حماسی ،بازآفرینی شده است .همچنین ،به عنوان نمونهای دیگر ،قدامةبن جعفر
نیز مقتضیات تخیّل را به عنوان جایگزینی برای مقتضای حال ارائه داده و رسالت
اصلی شعر را برانگیختن مخاطب از طریق عناصر غریب (آشناییزدایی) به منظور
القای حسّ تهنیت و نشاط در امور شادیبخش و احساس اندوه و ماتم در امور
غمبار میداند)35 :1953( .

د) بوئال و همکاران ،در پژوهشی به منظور مدلسازی رایانشی راهبردهای
اقناع ،نشان دادهاند که با سه روش میتوان رفتارهای دیگران را به سمت و سوی
مطلوب گفتهپرداز هدایت و تعارض بین باورها را در جریان مباحثه ،حلّ و فصل
نمود :صدور فرمان در صورت فراهمبودن رابطة ناهمسطح بین متعاملین ،تغییر
عقاید و اقناع به منظور تغییر مبانی تصمیمسازی ،و طرح پیشنهاد یا جایگزین به
ل
منظور فراهمنمودن دانستههایی بکر و نادر و گزینههای جدید در چارچوب ح ّ
همان مسأله)90 :5003( .

پس از ارزیابی آرای گوناگون ،الگوی پیشنهادی این نوشتار برای تحلیل
کاربست ترغیب در منظومة حقیقةالحق یا آینةحقّنما از خواجه عبداللطیف
چشتی ،به نوعی بازآفرینی همان الگوی یاکوبسن به شمار میرود و کاربست
ترغیب در متن این نسخه ،تابع الگویی برساخته و جدید است که از پنج عنصر یا
مؤلفه تشکیل میشود :محرّک ،مخاطب ،جو ،پاداش ،و محتوای ترغیب .هر یک
2. Cologili

1. Bohas
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از این عناصر نیز به نوبة خود انواع مختلفی دارد که در ادامه ،تبیین و الگوی
ترسیمی آن نیز ارائه میشود:
منظور از جوّ حاکم بر ترغیب ،نوع رابطة بین محرّک و مخاطب است که
میتواند در واقعیت خارجی ،فرادست ،فرودست ،همپایه و یا تداعی یکی از این
سه گونه باشد .برای نمونه ،وقتی مولوی در نقش مرشد و استاد از مخاطب خود
در نقش شاگرد در بافتی استفهامی سؤال میپرسد:
ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد؟

خوبیّ قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟
(مولوی )213 :1956

در اینجا تنزیل به تعامل همسطح با هدف القای صمیمیّت بیشتر ،صورت
پذیرفته است .ترغیب به اعتبار انگیزههای محرّک آن میتواند منفعتطلب یا
مصلحتطلب ،قلمداد شود و مراد از مصلحت ،ارزشهای پایدار و برجسته و نه
مزایای پیش پا افتاده و زودگذر است .بر این مبنا ،ترغیب به اعتبار محرّک در
آگهیهای تجاری عمدتاً منفعتطلب ولی در متون اخالقی و عرفانی ،عمدتاً
مصلحتطلب است .ترغیب به اعتبار میزان پذیرش آن نزد مخاطب ـ در مبحث
بالغی تنزیل منزلت نیز به آن پرداخته شده است ـ بر سه نوع است :راغب ،منکر
و عنود ،و خنثی یا خالیالذهن .برای نمونه کتب بالغت مثال معروفی دارند که
وقتی فردی مسلمان با وجود آگاهی بر وجوب نماز ،در انجام این فریضه کوتاهی
مینماید و احتماالً دالیل عقلی و نقلی را لجوجانه رد خواهد کرد ،ما وانمود
مینماییم وی به کلّی ناآگاه است و به او طعنهای خالی از اصرار و تأکید میزنیم
که نماز ،واجب است .در کتب بالغی مانند مختصرالمعانی ،عموماً سه نوع تنزیل
یا کالم بر خالف مقتضای ظاهر ،معرفی شده است .خالصة این مبحث در قالب
جدول زیر ،به صورتی ساده ،ارائه شده است( :عرفان  ،1959ج)512 - 553 :1
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جدول  .1خالصهای از مبحث تنزیل در بالغت (مختصرالمعانی)
تحریک کنجکاوی و برانگیختن

تنزیل خالیالذهن به راغب

جنگ ،آغاز شده است.

انتقاد از رفتارهای متناقض و
ناهماهنگ مخاطب نسبت به آنچه

خالیالذهن) به منکر

(راغب یا خالیالذهن)

درگیری با تعبیر« :بدون شک»

حسّاسیّت مخاطب

تنزیل غیرمنکر (راغب یا

تنزیل منکر به غیرمنکر

خبر دادن از وقوع جنگ و

سیگار« ،صد در صد» زیانبار است.
(خطاب به شخص سیگاری)

یقیناً او میداند.
توجّه دادن مخاطب منکر به دالیل
روشنی که امید است او را از انکار،

نماز ،واجب است( .کنایة خالی از

بازگرداند.

تأکید به تارکالصالت)

پاداش ترغیب؛ یعنی آنچه به دنبال دست یافتنش هستیم و یا قبالً محقّق شده
(تحقیقی) ،که در آن صورت ،محرّک و مبلّغ در نقش فرمانده ،دیگران را به سوی
جایگاه خود فرا میخواند یا قرار است مبلّغ به عنوان رهبر و مرشد پا به پای
شاگرد و مخاطب خود راه وصول به هدف را بپیماید (تعلیقی) یا اساساً ناشناخته
و تجربه نشده یا وصفناپذیر است .مانند حاالت و تجارب عرفانی که عمدتاً به
صورت رمزگونه بیان میشود که ضمناً هدفی به نام راز پوشی یا کتمان سرّ را نیز
دنبال مینماید که در تعالیم عرفانی ،بسیار مهمّ است.
جدول  .2شیوههای کاربست عناصر ترغیب
عناصر
اصلی

ج ّو

محرّک

مخاطب

پاداش

محتوا

ترغیب
خبری و
شیوههای

فرادست،

مصلحتطلب،

راغب ،منکر،

تحقیقی،

انشایی

کاربست

فرودست ،همپایه

منفعتطلب

خنثی

تعلیقی ،مجهول

قیاسی و
انحصاری
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شکل  .1تقسیمبندی عناصر ترغیب
جوّ

محرّک

پاداش

مخاطب

محتوا

اهداف و ضرورت پژوهش
ساختار منطقی و استداللی در تولید و تحلیل متون ترغیبی ،عاملی است به منظور
تضمین موفّقیّت این متون در برخورد با غالب مخاطبان ،بدون اینکه متکلّم
دغدغهای از بابت ناآگاهی مخاطب یا بازخورد نگرفتن از وی به صورت
حضوری یا غیابی داشته باشد ،همچنین ضروری است در مجامع علمی و ادبی،
به این شیوههای جدید ترغیب ،بیش از شیوههای اقناعی و مخاطبمدار قدیمی،
توجّه شود؛ این پژوهش برای نیل به همین مقصود است .منظومة عرفانی
حقیقةالحقّ ،مجالی مناسب جهت تحقیق دربارة ترغیب و شیوههای آن در متون
عرفانی فراهم میکند .به همین جهت ،در این پژوهش ،ضمن معرّفی بیشتر این
نسخه ،شاعر و مسلک فکری وی (چشتیّه) ،نقش ترغیب در متون عرفانی،
دقیقتر واکاوی میشود .همچنین در پی پاسخ به سؤاالت زیر میباشد:
 )1عناصر ترغیب چیست و جایگاه آن در منظومه حقیقةالحقّ کجاست؟
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 )5عناصر ترغیب در منظومة عرفانی حقیقةالحقّ ،با چه اهدافی و چگونه به
کار رفته است؟
 )9کاربست عناصر ترغیب در منظومة عرفانی حقیقةالحقّ ،به چه میزان
متناسب با سیاق و هدف سخن است؟

پیشینة پژوهش
پژوهشهای انجام گرفته دربارة کاربست ترغیب و تحذیر در متون دینی و ادبی،
با توجّه به اهمّیّت باالی این مبحث ،بسیار اندک و سطحی است .پژوهشگران
ایرانی ـ متأسّفانه ـ ترجیح دادهاند ترغیب را مترادف اقناع و توافق در یک خطابه
یا نهایتاً جدل منطقی در نظر بگیرند؛ در حالی که اهمّیّت و امتیاز ترغیب نسبت
به اقناع صرفاً شناختی و نگرشی ،ایجاد خودانگیزی در مخاطب به منظور انجام
رفتار یا کنش مطلوب گفتهپرداز آن هم با میل و رغبت باطنی در برههای بلند
مدّت از زمان و حتّی بدون حضور و نظارت پایشگر است .این مهم ـ یعنی
کنشمحوری عالوه بر چرخش رویکرد ـ جایگاه برجستهای در نظریّات تعلیم و
تربیت و همچنین ادبیّات تعلیمی به خود اختصاص داده است .از پژوهشهای
نسبتاً روشمند ولی فاقد سیطره بر ابعاد بحث ،مقالهای با عنوان «رویکردی تربیتی
به آیات انذار و تبشیر» نوشتة صادقزاده و بناهان ( ،)1991اصول تربیتی متناسب
با آیات انذار و تبشیر دستهبندی شدهاند .در واقع ،تالشی اندرزگونه جهت تطبیق
مبانی موسوم به تعلیم و تربیت اسالمی با برخی آیات قرآن به شمار میرود و نه
کوششی علمی و زبانشناسانه جهت تبیین دقیق ابعاد ترغیب و تحذیر در آیات
قرآن.
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از دیگر کوششهای روانشناسانه جهت تبیین آثار تربیت قرآنی با محوریّت
تمثیالت ،مقالة «جنبههای روانشناختی در تمثیلهای ادبی قرآن» نوشتة حسینی
اجدادنیاکی و همکاران ( ،)1991بر نقش تمثیل در نفوذ پیام به اعماق روح و
روان مخاطب ،تأکید کرده به طور موردی ،شیوههای سخنپردازی از طریق تمثیل
را با ذکر مثالهایی از آیات قرآن ،دستهبندی نموده است (از جمله :حسّیسازی،
طبیعتگرایی ،واقعگرایی تقابل و مقایسه ،معرّفی الگو و مانند آنها).

کاربست شیوههای ترغیب در متون تعلیمی فارسی مانند بوستان و گلستان
سعدی از نظر پژوهشگران دور نمانده است .دو پژوهش تقریباً مشابه از نظر شیوة
کار را در این حیطه میتوان مثال زد :الف) در مقالة «بررسی جایگاه تشبیه و
تمثیل در اندیشههای تعلیمی سعدی» آقاحسینی و سیّدان ( ،)1995عموماً
کاربست صناعات ادبی مانند تشبیه ،مجاز و مانند آنها را در ترغیب مخاطب به
فضائل اخالقی بررسی کردهاند .ب) در رسالة کارشناسی ارشد با عنوان« :بررسی
شیوههای ترغیب و تحذیر در بوستان سعدی» نوشتة مریم قصرالدشتی و
رویینتن ( ،)1993مقالة پیشین ،بیان شده است که شیخ اجل در بوستان ،مخاطبان
را به چه اموری ترغیب و یا از چه اموری بر حذر داشته و برای هدایت آنها از
چه شیوههای فراخوانی و تحذیر یا بازداشتی بهره برده است.

بحث و بررسی

معرّفی کوتاه منظومة حقیقةالحقّ
تا کنون منظومههای عرفانی بسیاری منتشر شده و در اختیار عالقهمندان به
فرهنگ ناب اسالمی ایرانی قرار گرفته است و به تعداد بسیاری از این گنجینهها

نیز کمتوجّهی شده است .یکی از این منظومهها ،منظومة حقیقةالحقّ یا آینة حقنما
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اثر عبداللطیف چشتی است که جنبة تعلیمی دارد .وی ،از عرفای فرقة چشتیّه
است که یکی از مهمترین سلسلههای متصوّفه در منطقة شبه قارّه محسوب
میشود .دربارة بنیانگذار این طریقت ،علما بین شیخ ابواسحاق شامی و یا
شاگردش خواجه ابواحمد ابدال ،و صوفی نامآور دیگری به نام خواجه
معینالدین حسن چشتی ،اختالف نظر دارند( .جامی ،بیتا« )959 :از مشهورترین
شعرای شبه قارّه که به این فرقه منتسب بودهاند ،میتوان از امیرخسرو دهلوی و
خواجه حسن سجزی دهلوی نام برد( ».یوسفپور  )92 :1950شجرة طریقت این
سلسله به حضرت علی(ع) میرسد .بر اساس روایتی ،ابراهیم ادهم خرقة خالفت
را از حضرت امام محمّد باقر(ع) گرفته و آن حضرت نیز از پدرش و همینطور
تا به حضرت علی(ع) رسیده است( .آریا  )19 - 13 :1962جامی در نفحاتاالنس،
چشتیّه را فرقهای مالمتی معرّفی نموده معتقد است که هیچکس در طریق مالمت،
قویتر و شجاعتر از عموم چشتیان و به خصوص ،خواجه احمد چشتی نیست.
(جامی ،بیتا )930 :هرچند از نظر شفیعیکدکنی با توجه به قراین تاریخی ،اطالق
عنوان مالمتی به چشتیان دور از حقیقت تاریخی است)191 :1956( .
«تقیّد به شریعت در طریقة چشتیّه از اصول اساسی محسوب میشده است و همة
مریدان و شاگردان ،مکلّف بودند تمام واجبات و مستحبّات دینی را به جای آورند.
روابط مرید و مراد در این فرقه ،ساده و عاری از تکلّف بود و به همین جهت،
نسبت به دیگر خاندانها ،عالقهمندان بیشتری در میان هندوان به سمت خود جذب
نموده بود .توبه ،ورع ،محاسبة نفس ،مراقبه ،مجاهده ،و سماع ،مهمترین ارکان
مناسک چشتیان است( ».آریا )199 - 500 :1962

خواجه عبداللطیف چشتی ،یکی از مثنویسرایان قرن یازدهم هجری و شاعر
دربار اورنگ زیب پادشاه هندوستان بوده است و تنها اثر بر جای مانده از وی،
منظومهای است عرفانی به نام حقیقةالحقّ یا آینة حقنما است .این منظومة حدوداً
دوازده هزار بیت دارد و کاتبی ناشناس آن را به خطّ نستعلیق در هفتصد و دوازده
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صفحه (سیصد و پنجاه و شش برگ) کتابت کرده و هر صفحه تقریباً دارای هفده
بیت است .این نسخه ،جلد سیاه و کاغذی از نوع ترمة کشمیری دارد و با مرکّب
قرمز عالمتگذاری و با مرکّب مشکی ،کتابت شده است .نسخهای از این
منظومه ،به شمارة  2335در کتابخانة ملّی ملک نگهداری میشود که در این
پژوهش ،استفاده شده است .خود مؤلّف ،در انتهای مقدّمة منثور آن میگوید که
نگارش این کتاب در  1055ق .به پایان رسیده است .این مثنوی ،شامل نود و سه
لطیفه در مباحث عرفانی با سربندهایی از نوشاهی از جمله :مدح اثر ،حمد و ثنا،
مناجات ،نعت ،معراج ،شجریة طریقت ،و مباحث دیگر است .این نسخه در لطیفة
بیست و نه افتادگی دارد .دیباچة منظوم آن اینگونه آغاز گردیدهاست:
سر این
تا
بنهادم
یا

به

نامه را به
توفیق

خالق

حقیقتالحقّ،
بگوییم

نام

اله

ابتدا

علّام

شود

میکنم
نامة

این

به
لطیف،

بسماهلل
تمام

نام

چون که حقّ الحقیقت است ،تمام

مخزناالسرار

یا خود این است مطلع انوار
(درایتی  ،1959ج)165 :19

کاربست نشانگانی عناصر ترغیب در منظومة حقیقةالحقّ
نحوة کاربرد زبان در متون عرفانی شامل رهنمودهایی عینی و عملی به منظور
تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب است .از همین رو ،ضرورت مطالعة عقالنی
و استداللی در این شیوهها بسیار بارز است.
«مهمترین تفاوت نگرشهای جدید و کاربردشناسی ،کاوش در متون عرفانی نسبت
به نگرشهای حاکم بر بالغت قدیم ،که شرط موفّقیّت کالم را در مطابقت آن با
مقتضای حال (مخاطب) میدانست ،در این است که امروزه متکلّم به عنوان
سخنوری ماهر نگریسته میشود که میتواند تأثیرگذار در هر مخاطبی و قادر به
تسلّط بر وی در هر بافتاری به شمار آید( ».دیکسون )3 - 2 :1959
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ترغیب ،کارآمدتر از تحذیر و گزارههای بازدارنده است؛ زیرا در عصر تبادالت
گستردة اطّالعات قادر است رفتارهای عموم مخاطبان را جهتدهی نماید و به
مرور موجب نهادینهسازی الگوهای مطلوب و به صورت غیرمستقیم سبب طرد
الگوهای نامطلوب از سوی افکار عمومی میشود .با توجّه به اهمیّت باالی
ترغیب در متون عرفانی و تعلیمی ،و نقش شایان آن در الگوسازی و طرد نرم و
آرام الگوهای ناخواسته ،در ادامة این نوشتار ،نمونههایی از کاربست ترغیب در
منظومة حقیقةالحقّ  ،نشان داده خواهد شد با یادآوری دوبارة این نکته که :در این
پژوهش ،یافتن شرح و توضیح برای اصطالحات و مقامات عرفانی مورد نظر
نیست بلکه هدف از این پژوهش ،نشان دادن مواردی از کاربست ترغیب به
عنوان نشانه است که به دلیل عرفانی و تعلیمی بودن منظومه ،خواه ناخواه شرح
اصطالحات و مقامات عرفانی را در بر گرفتهاست.

ترغیب انحصاری به عنوان یک نشانه
در مقدّمة منثور نسخة خطّی حقیقةالحقّ ،شخصی ناشناخته که احتماالً کاتب و یا
شاگرد عبداللطیف چشتی بوده این اثر را از قول استاد خود ،امال نموده است.
پس از حمد و ثنای الهی ،مناقب استاد را بازگو کرده و ایشان را همپایة انبیای
بنیاسراییل میشمارد و نسب ایشان را از ساللة خواجه معینالدین حسن سجزی
ـ یکی از مشایخ معروف حلقة چشتیّه و صاحب مثنوی برجستة دیگری ـ معرّفی
مینماید و بیدرنگ به سراغ نقل محاسن این منظومه رفته ،آن را اثری بسیار
لطیف و دلنشین میداند که هر کس به رهنمودهای آن عمل نماید ،از گمراهی و
سرگردانی نجات یافته به نور توحید واصل میشود« :در این تألیف که به غایت
لطیف است ،به جز اثبات توحید ذات ربانی و به غیر از تحقیقات مشاهده
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تجلیات سبحانی نه از کسی حکایت است و نی از احدی ،شکایت .هر که به
صدق دل ،مطالع [ :مطالعه] نماید از ورطة شرک و الحاد برآید و از صحرای عالم
تشبیه راه در مُلک تنزیه برد( ».چشتی )5 :1055

در این دیباچه ،عمل به رهنمودهای این مثنوی شرط نجات از گمراهی (به
عنوان پاداش) آمده و تأثیر قرآن و رهنمودهای بزرگان دین در سایه و حاشیهای
دور از ذهن مخاطب ترسیم گردیده و از سوی دیگر ،آزادمردی و کینهنورزیدن و
زبان به گالیه نگشودن ،اصلی مهم در سیر و سلوک معرّفی شده است .هدف
محرّک ترغیب (نگارنده) در این اثر ،سرشار از استشهادات قرآنی و حدیثی،
استقالل از تعلیمات دین و سخنان پیشوایان دین نیست بلکه هدف ،پیشگیری از
تشتّت ذهن مخاطب و القای این نکته است که اثر حاضر برای هدایت وی از
خودبسندگی برخوردار است ،پس نگارندة مصلحتبین در جوّی همپایه و
دوستانه و خالی از امر و نهی ،تداعی میکند که نخستین شرط وصول به نور
توحید ،زدودن ذهن از زنگار پراکندگی و چندگانگی است؛ یعنی «تمرکز ذهن».
براعت استهالل پوشیده و پنهان در این متن ،خود نوعی ترغیب انحصاری
است و کارکرد انحصاری بودن ترغیب را نشان میدهد که در اینجا ،شروعی
دلنشین و سخنپردازیای نیکو را شامل میشود؛ در حقیقت ،ترغیب انحصاری،
به ساحت «نشانهبودن» وارد میشود .نمونهای از کاربست این نوع از براعت
استهالل ،در لطیفههای  93و  92منظومة حاضر قابل بررسی است .در آغاز این
لطیفهها ،مخاطب منظومه ،نسبت به پیگیری این مباحث ترغیب میشود تا نهایتاً
به «سرّ سبحانی» پی ببرد .طبیعی است که هر رازی از دسترسی عموم مخاطبان
خارج و مختص صاحبسخنان است .در نخستین ابیات از لطیفة  93میخوانیم:
ای

به

خود

فهم

راز

ناکرده

گوش دادت که فهم راز کنی

گوش

با

راز،

باز

ناکرده

گوش هوشت به راز ،باز کنی
(همان)315 :
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در آغاز لطیفة  92نیز مانند لطیفة قبلی ،ابتدا خواننده سرزنش میشود؛ از نگاه
چشتی ،خداوند قدرت فهم راز و هوشیاری الزم برای پیبردن به اسرار را به
انسان عنایت کرده است ،ولی او به دنبال کشف اسرار بزرگ آفرینش نیست:
ای

در

نه

یافته

ز

نادانی

نیست خالی سری ز س ّر اله

سر

مویی

ز

سبحانی

سرّ

حیف تو گر نهای ز سرّ آگاه
(چشتی )316 :1055

در بخشی از دیباچة منظوم ،تأکید مؤلّف بر جذابیت و اهمیت اثرش (منظومة
حقیقةالحقّ) با شیوهها و تعابیر گوناگون تبلیغ و زیباسازی کالم ،ادامه مییابد و
شاعر مصرّ است که راه رسیدن به توحید از همین منظومه میگذرد .ترغیب در
اینجا محتوایی خبری و انحصاری دارد و مشحون از تشبیهات و صور خیال،
مانند تشبیه به کالماهلل ،گلستان جاوید ،مفتاح باب وصول و نشانههای دیگریست
که معنای وحدت را به ذهن تداعی میسازد .در واقع ،این دیباچه نیز مانند
دیباچة منثور کتاب ،پاداش ترغیب را به ساحت نشانهبودن (وحدت) ارتقا
بخشیدهاست:
این

نام

نامة

گرامی

را،

بوستان

وصال

حقّ

است

این؛

ستان منه چندین!
دل به هر گل ِ

پنجروز

است

حدیقه

را

گلزار؛

همیشه

بهار!

خدا
بیان

دیگر
کردم

چون از این مثنوی ،شوی به خبر
اهلل اهلل عجب قُران کردم!

گفتهام
هست
نایدت
وحدت

اینکه
این،

نظم
گلشنِ

یاد جز
صِرف را

سامی

را

(همان)11 :

پیشتر گفته شد که عبداللطیف در نگاهی نکتهسنجانه ،به طور ضمنی و از
طریق ترغیب مخاطب با اکتفا به همین کتاب ،قدرت سالک بر پاالیش ذهن و
تمرکز بر هدف واحد را پیشدرآمد ورود به وادی وحدت عنوان نموده و از
طریق تفکیک و برجستهسازی محورهای ترغیب ،تفاوت دیدگاه شاگرد و استاد
را مشخّص کرده است .اینک مشاهده میشود که وی ،ضمن صرفنظر از
پیشنیازها ،مستقیماً بحث توحید را کلید ورود به طریقت میخواند .اساسیترین
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شعار اسالم ،توحید است و به صراحت عنوان میدارد که خداوند ،واحد است و
در عین حال ،جهان هستی نیز متکثّر است .ایجاد توازن و ارتباط بین این وحدت
و کثرت ،از دیرباز ،مهمترین دغدغة متألّهان اسالمی بودهاست :تفکّر عقالنی و
کالمی دربارة خدا ،بر جدایی ذات احدیّت از عالم وجود و تمایز کامل بین این
دو ،تأکید میورزد ولی در مقابل ،تفکّر صوفی و خیالی دربارة خدا ،مایل به
مالحظة وحدت ساری و جاری خدا در عالم است و بر قرب و دنوّ به ذات
احدیّت تأکید دارد .به دیگر سخن ،متکلّمان ،طرفدار تنزیّه (قیاسناپذیری ذات
احدیّت با تمامی اشیاء) هستند .در مقابل ،متصوّفه قائل به تشبیه (شباهت همة
اشیاء عالم به ذات احدیّت) هستند .این تقابل دو دیدگاه ،موجب بروز دو گونه
رفتار و گرایش کامالً متضادّ میشود :یکی ذهنیّت فقهی خشک و انحصاری توأم
با جبههگیری و جنگ قدرت و نادیده گرفتن باطن احکام و دیگری ،دینداری
فوقالعاده احساساتی همراه با فراموش کردن هدایت شریعتمدار عرضه شده از
جانب انبیاء (علیهمالسالم) است .فراوانی جنبشهای فرقهای و چندپارگیهای
عقیدتی در میان مسلمانان ،نتیجة این نزاعهاست .متصوّفه نیز برای تحلیل این
تقابالت در سیر الیاهلل از منظر روانشناسانه ،دو اصطالح سکر و صحو را مطرح
نمودهاند( .محمودیان  )69 - 63 :1955خدایی که عرفا و متصوفه به او اعتقاد دارند
«نه آن خدای برونی و همگانی عرشنشین اهل شرع ،بلکه آن خدای شخصی و
درونی شدهای است که حاصل تمام تصورات و انتظارات بشری و شخصی
آنهاست( ».امینی و مظفری )12 :1999

عبداللطیف ،تنها پیشوای سالکان و عارفان حقیقی را حضرت محمّد(ص)
میداند و سیر و سلوک بدون پایبندی به شریعت نبوی(ص) را مردود دانسته و
عین کافری برشمرده است تا نشان دهد مذهبیان جاهل و مردمآزار بر مدار هوی
و هوس خود عمل میکنند و آنچه را به عنوان دین در پیش میگیرند ،در سنّت
شریف نیز مردود و مطرود است و سالکان نیاز ندارند این چنین منحرفانی را
پیشوا و الگوی خود قرار دهند:
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اوست

الحقّ

بر

پیَمبر

حقّ!

نبوَد

فرق

هیچ

او

از

حقّ!

تا

نکند هر که بر حقش باور،
سالک راه ،جار منزل اوست؛

کافر!
نخوانیاش
گر
کافری
او چو مغز است ،دیگران همه پوست

از شریعت ،به ما بیان او داد؛

وز

داد

او حقیقت بهمان عیان بنمود.

او

طریقت،
درِ

به

ما

معرفت

نشان
ما

به

او

بگشود

(چشتی )53 :1055

بر این اساس ،میتوان گفت سیره و سنّت پیامبر(ص) در این ترغیبات
انحصاری است و در نقش ترازو و شاخص حقّ و باطل ارتقای منزلت مییابد و
ایشان(ص) نقش کلیدی و نشانگانی در سازوارة عرفانی عبداللطیف ،ایفا
مینمایند .بر همین منوال ،عبداللطیف در مقام مدیحهسرایی برای یکی از مشایخ
فرقة چشتیّه به نام شاه محییالدین نیز مهمترین ویژگیهای وی را تقوی و
پایبندی سرسختانه ولی به دور از آزار و تکبّر به شریعت نبوی بر شمرده است؛
به همین سبب ،ضمن برجستهسازی محرّک مصلحتاندیش و قطع نظر از ذکر
پاداش این پیروی ،فرقة خود را شایستة تکریم و پیروی میداند و به مخاطب
مردّد خود اطمینان و تضمین میدهد که پیروی از این فرقه ،موجب انزوا و طرد
فرقههای انحرافی بدون هیچ اقدام سلبی و قهری خواهد بود:
شاه
گر ز

واالنژاد،
احوال شاه

شاه

واالنژاد

قبلهگاه

جهان،

محییالدین،
ما پرسی،

هست آراسته به داد و به دین
نیست کارش به جز خدا ترسی

پرور،

خاصّه

پیغمبر

قوی،

پاسدار

دین
به

ن
دی ِ

حامیّ

شرع

شریعت

نبوی
(همان)26 :

ترغیبطلبی با پاداش مجهول به عنوان یک نشانه
زبان و دامنة واژگان به کار رفته در متون عرفانی به گونهای تداعیگر ورود به
جغرافیای شهود و تجربه و حاصل پیوند ناگسستنی عمل و نظر است و مخاطبان
خاصّی را پوشش میدهد؛ پس این زبان ،گونهای خاصّ از کاربست زبان خودکار
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است که از داللتهای زبانی به شیوههای «نشاندار» یعنی :پیچیده و سربسته
بودن( ،فتوحی  )563 :1990و یا به تعبیری همان عناصر غریب استفاده مینماید.
بنابراین ،آشناییزدایی و نوآوری در یک متن عرفانی تداعیگر نو بودن و منحصر
به فرد بودن تجربة عرفانی سخنپرداز است که صرفاً در پی القای سربسته و
درخشش این تجربه نزد مخاطب بوده است و همین ابهام و سربستگی ،در
ترغیب مخاطب ،ایفاگر نقشی است شگرف که از خطابه و احتجاج ،ساخته
نیست .به دیگر سخن ،هرچند زبان ترغیب و اشارت نمیتواند خالی از منطق و
ساختار ذهنی باشد ولی باید در کنار زبان خودکار و روزمرّه ،به ترغیب نیز
توجّهی ویژه مبذول و عناصر آن را به طور جداگانه بازشناسی نمود .در تحلیل
اجزای یک متن عرفانی و از جمله کاربست ترغیب در آن ،ناگزیر باید ترغیب را
به عنوان یک گزارة زبانی در نظر گرفت .بر این اساس ،الزم است محتوا و
ساختار متون ترغیبی نیز به عنوان پیچیدهترین بخش کار و برآیند سایر عوامل،
بازشناسی و طبقهبندی شود .انحصاری بودن ترغیب ،بهویژه در قالب رمزآلود و
تاریک طلب (اعمّ از امر ،استفهام ،توبیخ و مانند آنها) بر چگونگی طرح مفهوم
توکّل صرف بر خداوند ،در متون دینی و عرفانی هم قابل اطالق و تعمیم است.
خواجه عبداللطیف ،در مناجات پایانی یکی از فصلهای کتاب خود ،خواستن از
غیر خدا را عین شرک میداند و گوشزد میکند که هر کس خود را به نادانی بزند
و خدا را در زندگانی خود ،نادیده بیانگارد ،کمترین مجازات وی نزد خداوند،
واگذاریاش به حال خویشتن و سلب نعمت بصیرت و معرفت است؛ که همانا
آن بالیی عظیم است .با این حال ،تنها به این نکته و تفسیر بسنده نموده که توکّل
بر غیر خدا از آن جهت مذموم است که موجب شرک و فساد عقیده خواهد شد
و از ذکر جزییّات و تفاصیل بیشتر خودداری نموده است ولی میتوان نتیجه
گرفت که قرار نیست بابت شرکنورزیدن به خداوند در انتظار پاداشی باشیم.
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همانا انسانهای آگاه ،نیک میدانند که خداوند بینهایت آگاه و مصلحتاندیش
است؛ بر این اساس ،پاسخ به این شبهه که مرزهای بین توکّل و مراجعه به اهل
تخصّص برای حلّ مشکالت تا کجاست را عمداً و یا سهواً مسکوت گذاشته
است و هیچ راهنمایی و یا سر نخی برای یافتن پاسخ ندارد .شاید پاسخ را آنچنان
بدیهی دانسته که نیازی به موشکافی ندیده است؛ در این صورت ،میتوان گفت
مقصود وی از شرک ،عمدتاً متمرکز و استوار است بر خداییدانستن دستاوردها و
پیروزیهای گذشتة بشر و نه نیازها و کاستیهای مربوط به آیندة وی .البتّه
احتمال دیگر ،تناسب سخن با مقتضیات پایان مبحث و حسن ختام است که قصد
ندارد ذهن خواننده را در این بحبوحه ،خسته و با مسائل تردید برانگیز ،درگیر
نماید:
مرد
نظرت

آگه،

نه

غیر

را

بیند!

کعبه

را

گر

به

روی

غیر

بود،

گر

همه

غیر دیدن ،ز جهل و گمراهی است؛

دیدن

غیر حقّ را به دیده و دل ،راه

کردهای

تویی

از

چون

خدا

شرک

مشرکان

به

گفتهاست

بگذار،

نزد
و

حقّپرستی

خدا؟

از

یا

عین،
برای

که

کعبه

دیر

را

بیند

است،

دیر

بود

عین

ای
خدا،

آگاهی

فالن؟
ز

است
معاذاهلل!

شرک

برا!

الیشرک،

گر تو شرک آوری ،تویی مشرک!

کن!

حقّ به حقّ دان و ترک هستی کن
(چشتی )199 :1055

یکی از مفاهیم اساسی در عرفان و تصوّف و یکی از فضیلتهای مهمّ
سالکان ،توکّل است .هر چند مفهوم لغوی توکّل« ،واگذاری امری به غیر توأم با
ناتوانی از انجام آن است( ».ابنفارس ،بیتا ،ج )196 :6ولی به باور فالسفه ،توکّل به
معنای اعتماد قلبی تنها به وکیل هدایتگر ،توانمند و صادق است( ،غزّالی ،1911

ج )196 :2و از دیدگاه عرفا نیز توکّل؛ یعنی آنچنان اعتماد و امید به خداوند که
مبدأ آن ،حسن ظنّ به خدا و آرامش قلبی است( ،سراج طوسی  )29 :1955و یا به
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تعبیری دیگر «توکّل در اصطالح عرفا؛ یعنی تفویض امور به کسی که اعتماد
کامل به وی ،فراهم است همراه با اقرار به مالکیّت و وکالت او و نیز ،انحصار
بدن در بندگی و سپردن قلب به پروردگار( ».خرّمشاهی  ،1911ج )511 :1در
اسرارالتوحید ،چهار فراز از کتب آسمانی ،نقل قول شده است که همگی بیانگر
ارزشمندی توکّل نزد اسالم و نیز سایر شرایع آسمانی است« :از تورات :من قنع
شبع؛ از انجیل :من اعتزل سلم؛ از زبور :من صمت نجا؛ و از قرآن :ومن یتوکّل
علیاهلل فهو حسبه( ».محمّدبن منوّر  )929 :1916عرفا و تذکرهنویسان دو نوع نگرش
را نسبت به حقیقت و مصادیق عملی توکّل در پیش گرفتهاند؛ یکی نگرش سلبی
و دیگری ،نگرش ایجابی .منظور از نگرش سلبی ،ترک فعل نامطلوب و برخورد
منفعالنه با مظاهر زندگی است که بیشتر با مفاهیم زهد و تقوا در آمیخته است.
این شیوة نگرش در آرای متصوّفه بر سه محور استوار است :الف) نخواستن و
نگفتن؛ ب) اتّکا نکردن صرف به اسباب و علل؛ و ج) انتخاب طریقت در چالش
طریقت و شریعت .نگرش ایجابی به توکّل نیز؛ یعنی توکّل مبتنی بر توحید و
تزکیة نفس از رذائل و خباثات( .عبّاسی مقدّم و محمّدعلی نژاد )131 - 139 :1959

در منظومة حقیقةالحقّ نیز عالوه بر موارد باال که در آنها موضوع توکّل به
صورت سربسته و مبهم و با لحنی امری مطرح شده بود تا حالتی برانگیزاننده
داشته باشد ،شرح و تفسیر بدون هدف انگیزشی نیز مورد نظر شاعر بوده است.
برای نمونه ،در ابیات زیر ،توکّل از منظر خواجه عبداللطیف امری است واجب و
ضروری؛ زیرا جز خدا هیچ کس دیگر قادر نیست حاجتها را روایی بخشد و
دیگران هم هر چه دارند ،از سرچشمة قدرت الهی به عاریت بردهاند .بنابراین،
توکّل از منظر وی اتّصال و اعتماد به سرچشمة خلقت و چنین نگرشی ،موجب
عزّت و سر افرازی (پادشاهی) است .همچنین از آنجایی که توکّل؛ یعنی اتّصال به
خزاین پایانناپذیر نعمت پس طمع و حرص نیز بیمعناست و وظیفة سالک،
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بخشندگی و گشادهدستی است .بر این اساس ،میتوان گفت نگرش خواجه
عبداللطیف بر توکّل عمدتاً ایجابی و مبتنی بر پرورش فضائل اخالقی و جلب
محبّت الهی است؛ زیرا «توحید وی ،مشاهدة فاعل واحد و قطع تعلق از هر
سببی ،بلکه نفی ماسوی اهلل و توکل بر حقّتعالی است( ».اسداللهی و فتحی:1990
)52
متو ّکل،
اوّل

کسی
از

بود

کس،

در

که
سؤال

آن

ناکردن

ور فتوحی ز غیب با تو رسد
هر

فتوحی

که

آمد

آن،

سرور

ور رسد با تو بیش ،جمع مکن

باشد

این

کار

خود

نکنی
رد

چند
با

زینهار
نکرده

است

چیز

بشنو

خدات

هان!
بسپردن

او

را

رد

ای

نکو

اختر

چون توکّل به توست ،طمع مکن
(چشتی )255 - 259 :1055

در این ابیات نیز خواجه به کسبهای که دچار کسری و کسادی شدهاند ،توصیه
میکند که اگر از حالل بودن کسب خود اطمینان دارند پس اینک ،ملکة ایمان و
توکّل را در قلب خود تقویت نمایند و یکی از علل ضعف روزی را نقصان توکّل
بر میشمارد:
مولی!

میدوی هر طرف ،ز بهر چه را؟

ای

توکّل

نکرده

بر

چون روی هر طرف ،پیِ روزی؟

پی روزی ،چه جان خود سوزی؟

سر خود را اگر زنند به سنگ،

تنگ!

مینگردد

فراخروزی،

(همان)251 :

ترغیب مخاطبمدار به عنوان یک نشانه
اسماء و صفات الهی ،به عنوان یکی از مباحث بسیار مهم در الهیّات و عرفان
اسالمی ،از صدر اسالم ،در محافل مفسّران ،متصوّفه و متکلّمان ،اهمّیّت فراوانی
داشته است .آنان ،صفات حقّتعالی را به تعبیراتی کم و بیش نزدیک به یکدیگر
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به کار میبرند از قبیل :احکام ذات حقّ ،نسب و اضافات ،معانی و اعتبارات،
تعیّنات ذات و مانند آنها؛ همچنین بر این باورند که ذات حقّ ،در صورتی تحقّق
مییابد که متّصف به صفتی از صفات وی گردد .این اسماء مانند حیّ ،عالم ،قادر،
بصیر و رحمن ،حامل معانی وصفی دالّ بر حیات ،قدرت ،علم و اراده هستند
ولی ذات حقّ با اتّصاف و اعتبار به صفتی از صفاتش شناخته و نامیده میشود.
آنچه در منظر عرفا ،موجب شکلگیری حبّ الهی ـ به عنوان ستون اصلی توحید
ـ و موجد روحیّات خاصّی نزدشان است ،همین تجلّی و بروز صفات جمال و
جالل حقّتعالی است .صفات جمال ،به لطف ،رضا و رحمت خداوند مرتبط ولی
صفات جالل ،به قهر ،غضب ،و نقمت خداوند مربوط است .کاربست ترغیب در
برانگیختن مخاطب به دیدار معشوق ،همراه با ابزار وصف جمال محبوب و
آرزوی وصال یار نیز نسبتاً در این منظومه ،بسامد باالیی دارد .این دسته از
ترغیبات ،عموماً مخاطبمدار است و مخاطب را با پیشفرض راغب و تشنه
دانستن وی جهت رؤیت جمال الهی ،به سمت عجز و التماس (جوّ فرودست
حاکم بر تعامل) در مسیر وصول به مطلوب ،فرامیخواند .کاربست داستانها و
تمثیالت عرفانی ـ و بهویژه داستان لنترانی حضرت موسی(ع) ـ گامی است
سازنده و روشنگر جهت وصف و تجسّم نمونهای عالی و کمیاب از این اشتیاق
و بیقراری .شواهدی از این نکتهها نیز در ادامه ،ذکر میشود :در لطیفة سوم این
منظومه با عنوان «در مناجات از اشتیاق حصول جمال اهلل و آرزوی وصول وصال
اهلل» ،شاعر با تلمیحی غیرمستقیم به داستان لنترانی مربوط به حضرت موسی(ع)،
وصول به جمال الهی را آنچنان شیرین و مطلوب معرّفی نموده است که گویا
مخاطبان نیز همداستان با وی ،خواهان دیدار محبوب ،هرچند در میان شعلههای
سوزناک جهنّم هستند .ترفند ترغیبی وی در این مقام ،تنزیل مخاطب بیاطّالع و
خالیالذهن به مخاطبی است شدیداً راغب و مشتاق به وصال و لقای محبوب؛
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زیرا از مقدّمهچینی آن یعنی اشاره به داستان موسی(ع) اینچنین بر میآید که
وقتی پیامبری اولوالعظم با تمام درجات ایمان و یقین خواهان مشاهدة خداوند به
چشم سر است ،دیگر شاگردان و پیروان به هیچ وجه روا نیست ذرّهای در
نمایاندن آنچنان درجاتی از شور و اشتیاق خود ،کاستی نمایند .البتّه متأسّفانه
برخی ابیات این بخش ،بر اثر رطوبت مخدوش شده و ناخواناست .بنابراین ،به
ناچار بخشهای افتاده ،با توجّه به بافت حدس زده شده است:
بیجمالت،

چو

صبر

نتوانم،

کو جمالت که جان بر افشانم؟!
جاویدان؟

چه کنم بیتو ،دولت دو جهان؟

[بیوصال

تو]،

دو جهان ،بیجمال توست ،وبال

زندگی،

بیوصال

بهشت؟

بیجمالت،

واویال!

با

وصالت،

عمر

توست،

زوال

فوا

شوقا!

سقر؟

(چشتی )59 :1055

در اینجا ،تنزیل مخاطب خالیالذهن به مرتبة راغب ،ترفندی است جهت
ورود ترغیب به ساحت نشانگانی (اشتیاق شدید) .این میل و رغبت شدید به
مالقات جمال الهی ،در داستان موسی(ع) ،پاسخی از جنس جبروت و جالل الهی
در پی داشت؛ یعنی تجلّی بر کوه و متالشیشدن آن .در لطیفة سیزدهم این
منظومه ،ضمن اشارة مجدّد به این داستان ،راوی در جایگاه محرّک و به
پیشخوانندة فرادست و مافوق ،از سالکان میخواهد برای وصال محبوب ،ابتدا
منیّت و تکبّر را از خود دور نمایند و همین ترغیب فرادستانه نیز به ساحت
نشانگانی وارد میشود (پاکبازی و اطاعت مطلق در برابر مافوق).
گشت موسی پس از چه ،ارنی گو؟
کرد

محالطلبی

موسی

چون

گویمت
ای

برادر!

باز

فهمی
به

ار

حضرت

نیکو:
بیچون؟

هیچ پیغمبر  -ای خجستهلقب! -

بوده نیست این چنین ،محالطلب

را،

ناقص است آن ،نه کامل ،ای دانا!

کند

آن

کو

محالطلبی

(همان)161 :
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جوّ حاکم بر فضای ترغیب به عنوان یک نشانه
موضوع چهارمین لطیفه از منظومة حقیقةالحقّ ،نعت رسول اکرم(ص) است .در
این بخش ،خواجه عبداللطیف ،به واقعة معراج پیامبر(ص) اشاره کرده و از
آنجایی که معراج جسمانی ایشان(ص) امتیازی قطعی نسبت به همة جهانیان و
بهویژه انبیا و اولیای الهی است ،به همین سبب ،خواجه عبداللطیف در مقدّمة این
بخش ،شایستگی پیامبر(ص) را برای مخاطب خود با لحنی همپایه و به دور از
ادّعای برتری در علم و فضل ،تبیین نموده است و از شاگرد خود میخواهد
توجّه خود را تنها به اخالق حسنة پیامبر(ص) معطوف نماید:
قرب او جو! که قرب حقّ ،آن است؛

باش قرین او! که قرب ،آن است

دان!

قربان!

آنکه

ترکَش

گرفت،

کافر

ار

کافر

نیستی،

شوَش

(چشتی )52 :1055

عبداللطیف ،مهمترین عامل استحقاق و فضیلت پیامبر اکرم(ص) را بر دیگر
مردم ،وارستگی از تعلّقات مادّی میداند .طبیعت ایشان(ص) از بدو خلقت ،از
آتش حرص و خشم و یا باد تکبّر ،پیراسته شده بود:
در تن مؤمن است غالب ،خاک

تنش از گرد ما و من ،شده پاک

آب

آنچه گفتم ـ خدای را ـ دریاب!

باد

این سخن ،یاد بادت از من ،یاد!

در

تن

اولیاست

در

تن

مصطفاست

غالب،
غالب،

(همان)56 :

نشانداری این نکته ،آنگاه روشنتر میشود که در فرازهای پایانی این بخش
نیز همانند سر آعاز آن ،عبداللطیف ،خود را متوسّل به روح ایشان مینماید و در
فضایی فرودست و سرشار از ادب و متانت ،از روح پیامبر اکرم(ص) بارقههای
معنوی و عنایات روحانی طلب میکند:
السالمعلیک!

ثمّ

باهلل،

طال

یا

نبیاهلل!

دارم از شوق روی تو ،شب و روز،

آه

سردیّ

و

شوقی
گریة

الیک!
جانسوز!
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روز و شب ،خون ز دیدگان بارم؛

در

فراق

تو،

جان درون تنم،

شد

اسیر

فراق

بیوصال تو،

این
و

بوَد

محنت

کارم
و

غم

(چشتی )51 :1055

خواجه عبداللطیف در متن نسخه ،ضمن التزام به جایگاه فرودست و خاکسار
خود نسبت به خداوند تبارک و تعالی که حکم به وجوب و امر و نهی نسبت به
امور از اختیارات قطعی اوست ،آنگاه که قصد دارد شاگرد یا مخاطب خود را به
روزهداری ترغیب نماید ،بر سیاق همین آیه ،شاگرد خود را تشویق و اندرز
مینماید و هرگز به خود اجازه نمیدهد که حتّی با تکیه بر وجوبیبودن لحن آیه،
خود نیز از بیان امری در مواجهه با شاگرد ،استفاده نماید و گویا ،آنچنان حضور
خداوند و اشراف او را بر اعمال و افکار خود نزدیک و مسلّط مییابد که از
احتمال نا خشنودی وی نیز بیمناک است:
روزه تنها نه روزه است به تو!

بین که این ،چند نعمت است با او:

آمده با نماز و تسبیح است؛

هم

است؛

چه مبارک مه است ای آگاه!

که در او ،روزه گشت فرضاهلل

هم در این مَه ،نزول شد قرآن

بکن از جان و دل ،تالوت آن!

به

او

س ّنت

تراویح

(همان)101 :

سپس ،شواهدی از طبیعت پیرامون خود ذکر میکند تا زیرکانه ،گوشزد نماید
که حتّی الزم نیست امّتهای پیشین را مبنای قیاس و استدالل خود قرار دهد و
طبیعت پیرامون نیز الگویی مناسب و در دسترس است:
نظر

کن

سوی

ای

برادر!

به

آب

هم

هان

یکی

صایم

گر

جماد

قطرة

آب،

دریاب!

کنند

افطار؛

وحشیان

بنگر!

ای

مدام؛

مینبینند

غیر
رسد،

سوی

الدهر،

و

نبات:

صایمند او ،چه سان همه اوقات!

وحشیند

افطارشان؛

نیست
ورنهشان،

برادر!

صایمند
اگر
گاه،

نکو
و

نهار.

لیل

توراست

نظر

روی

طعام

(همان)110 :
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نتیجه
پس از بازنگری و ژرفاندیشی در مفهوم ترغیب و عناصر آن ،در نسخة خطّی
حقیقةالحقّ اثر عبداللطیف چشتی نتایج زیر به دست آمد:
ـ ترغیب ،عاملی است که میتواند بر جذابیّت و غنای تعلیمی متون ادبی ـ و
بهویژه منظومههای عرفانی ـ بیفزاید .زبان در متون عرفانی در بردارندة
رهنمودهایی عینی و عملی به منظور تأثیرگذاری هر چه بیشتر بر مخاطب است.
عرفا در انتقال اندیشهها و تجربیات خود از امکانات زبانی به گونههای مختلف
بهره برده و کوشیدهاند در بیداری ذهن خفتة مخاطب از شیوههای گوناگون
ترغیب و انگیزش بهره ببرند.
ـ ترغیب را میتوان در پنج محور عقالنی و استداللی ،بررسی نمود :جوّ
ترغیب ،محرّک ،مخاطب ،پاداش ،و محتوای ترغیب .در متن حقیقةالحقّ ،عناصر
ترغیب به گونهای نامحسوس ولی استادانه از جانب شاعر ،شناسایی و اعمال
شده است.
جوّ حاکم بر ترغیب ،نوع رابطة بین محرّک و مخاطب است؛ در این متن در
واقعیت خارجی ،فرادست ،فرودست ،همپایه و یا تداعی یکی از این سه گونه،
نمود یافته است .در منظومة حقیقةالحقّ مانند بسیاری دیگر از متون اخالقی و
عرفانی ،محرّک (سراینده) بیشتر مصلحتطلب است و به دنبال جذب منافع
شخصی خود نیست .عبدالطیف در این منظومه با سه نوع مخاطب روبهروست:
راغب ،منکر و عنود ،خنثی یا خالیالذهن که در برخورد با هریک از شیوة
ترغیبی خاصی استفاده میکند .او گاهی در نقش محرّک و مبلّغ ،مخاطب را به
سوی جایگاه خود فرامیخواند و گاهی به عنوان رهبر و مرشد پا به پای شاگرد
و مخاطب خود راه وصول به هدف را میپیماید .بدین ترتیب پاداش در این
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منظومه گاهی تحقیقی ،گاهی تبلیغی و گاهی ناشناخته و تجربه نشده و
وصفناپذیر است مانند حاالت و تجارب عرفانی که عمدتاً به صورت رمزگونه
بیان شده است.
 در این متن تعلیمی و عرفانی ،کاربستهای متنوّع هر یک از عناصرترغیب ،در تداعی معانی ،دخیل است .بنابراین ،برجستهسازی هر کدام از آنها
در متن ،به ساحت «نشانهبودن» وارد میشود.
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