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مقدمه
نگاه گسترده به مجموعة دستگاه معرفتی عارفان مسلمان نشان میدهد آنها به
حقيقت هستی و انسان وقوف يافتهاند و يا حداقل در اين فرايند سير کردهاند.
آنان بر اساس «ميدان فکری» و زمينههای اجتماعی کتاب آسمانی را نسخه و
نقشة راه فرض گرفته و بر اساس آن تمام انسانها را برخالف اختالفات ظاهری
اعم از رنگ پوست ،مليت و ...دارای ماهيت واحدی تلقی کردهاند؛ همچنين در
حوزة عرفان عملی بر حسب ديدگاه فلسفی خود دربارة خلقت و ماهيت بشر،
برنامههايی ارائه دادهاند تا تکليف پيروان خود را در اين حوزه مشخص کنند ،که
فراوردة اين امر تغيير در تفکر و نگاه متفاوت آنان نسبت به جهان است .عرفا بر
اين باورند که برای اصالح جامعه بايد يکايک انسانها در صدد تغيير باشند.
بنابراين در روند آموزشی خود با اصالح فرهنگ فردی که شامل :باورها،
احساسات ،عواطف ،هيجانات و خواستههاست ،به اصالح ديدگاه و رفتار مريدان
خود میپرداختند و نيازهای مرتبط با ساحات درونی بشر مثل نياز به کمال و
خودشکوفايی را به سمت و سوی معنويت جهت میدادند .آنها نيازها و
مطلوبهای فردی را کمرنگتر و در حداقلترين حد ممکن نگاه میداشتند و به
پيروان خود میآموختند با نوعی تفکر معنوی غنیتر و با کسب مطلوبهای
اخالقی به ساحتهای گفتاری و رفتاری ورود پيدا کنند که سرانجام آنها را به
مطلوبهای روانشناختی و سعادت جاودانی رهنمون سازند .در ميان عارفان
بزرگ ايران زمين ،روزبهان بقلی شيرازی ،عارف بزرگ قرن پنجم و ششم ،آثار
فراوانی را در موضوعات مختلف پديد آورده است .يکی از آثار مهم وی
عبهرالعاشقين با موضوع محوری عشق عرفانی است .اين متن نثری شاعرانه و
1
آهنگين دارد و شامل هنرنمايیهای بسياری در زمينة زيبايیشناسی يا استتيک
است .اثر ديگر روزبهان شرح شطحيات است .اين اثر نيز بيانی دو پهلو و چند
سطحی دارد .روزبهان در اين متن با استفاده از آيات قرآن و احاديث به تأويل
1. esthétique
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شطحيات صوفيان پرداخته است .در نوشتههای وی بيشتر با پيچيدگی و زبان
استعاری 1روبرو میشويم .زبان عرفانی از زيباترين زبانهای پيچيدة ادبی است
که در نثر صوفيه و عرفا و بهويژه در زبان عرفای شطّاح که فهم آن برای همگان
يکسان نيست ،بسيار استفاده شده است .زبان عرفانی ويژگیهايی دارد که برای
هر يک از نويسندگان متفاوت است .روزبهان از جمله عارفانی است که اغلب در
پيشينة آثارش در حالت ناخودآگاهی سخن گفته و شطحيات وی معروف است.
در زبان وی فراز و فرودهای زيادی میبينيم که در بخشهای مختلف قابل
بررسی است .از سوی ديگر زبان انتزاعی در برابر زبان انضمامی و در ميان
مجموعة امکانات زبانی ،به رفتاری زبانی گفته میشود که در کوتاهترين شکل
ممکن بيان شود و برای بيشتر مخاطبان قابل فهم نباشد؛ در مواردی گوينده به
واسطة توضيحاتی که به آن اضافه میکند سخن خود را انضمامیتر میسازد.

طرح مسأله
بررسی انتزاع و انضمام گزارهها در گفتمان ادبی عرفانی از اين نظر اهميت دارد
که آيا عرفا با گزارههای انتزاعی پيروانشان را بالتکليف ساخته و يا با گزارههای
انضمامی مسيرشان را مشخص کردهاند؛ همچنين شناخت مطلوبهای بشری،
انسان را به انتخابهای معقولتری رهنمون میسازد که نتيجة آن کاهش
اضطراب و نزاع افراد جامعه بر سر مطلوبهای اجتماعی ،فردی و جمعی است.

روش و سؤال پژوهش
اين جستار با استفاده از روش توصيفی ـ تحليلی و با توجه به پيچيدگیهای
سخنان روزبهان بقلی ،با هدف شناخت نوع بيان او از نظر بسامد سخنان انتزاعی
1. figurative
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و انضمامی ،درصدد بررسی مطلوبهای بشری از ديدگاه او و پاسخ به اين
پرسشها است1:ـ مهمترين مطلوبهای بشری از نظر روزبهان بقلی کدام است؟
5ـ با کدام نوع از گزارههای انتزاعی يا انضمامی به بيان آنها اهتمام ورزيده
است؟ 9ـ روشهای توصيفی روزبهان در انضمامی کردن سخنانش چگونه بوده
است؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
ضرورت توجه و تحقيق در حوزة عرفان عملی و تبيين ابعاد گوناگون ساختار
محتوايی آن يکی از ضرورتهای انکار ناپذيری است که بايد از سوی
پژوهشگران مورد توجه قرار گيرد .يکی از اين ابعاد ،بررسی انتزاع و انضمام
گزارهها در بيان مطلوبهای بشری است.

پیشینة پژوهش
الزم به ذکر است که تاکنون پژوهش مستقلی دربارة مطلوبهای بشری با
رويکرد انتزاعی و انضمامی بودن گزارهها در عرفان عملی هيچکدام از عارفان
فارسی زبان انجام نشده است ،اما در موضوعات مرتبط با اين مقاله میتوان
مواردی را برشمرد که در خالل متون آنها مطالبی با رويکردهايی همسو با اين
مقاله ،برای بيان مطلوبهای بشری ،انتزاعی و انضمامی بودن گزارهها و کاربرد
روشهای توصيفی وجود دارد :ملکيان(  ،)1995در زمين از دريچه آسمان به
معرفی مطلوبهای بشری پرداخته است .اين کتاب ،مکتوب هشت جلسة درسی
است .مدعای اصلی اين سلسله دروس آن است که برای رفع مشکالت جامعه،
عالوه بر منابع طبيعی ،برنامهريزیهای اجتماعی و اقتصادی ،قدرت سياسی ،تغيير
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فرهنگ فردی شهروندان يک جامعه ضرورت دارد .همو ( ،)1956در درس
گفتارهايی در روششناسی مطالعات مقايسهای عرفان در مبحث سير و سلوک
عرفانی به اهميت مقايسة عرفانهای عملی از لحاظ ميزان انتزاعی و انضمامی
بودن گزارهها در پژوهشهای جامعهشناسان دينی غرب پرداخته و سخنان
انضمامی را به سخنان انتزاعی ارجحيت داده است .آقا حسينی و مير باقری فرد و

نافلی ( ،)1992در مقالة «بررسی تشبيهات حوزهای عشق در عبهرالعاشقين
روزبهان بقلی» ،صور خيال عبهرالعاشقين را بررسی نموده و در حوزة تشبيه به
اين نتيجه رسيدهاند که بسياری از تشبيهات در کل اثر با يکديگر در ارتباط
هستند و به واسطة تناسبات و مالزمات ،تشبيهات حوزهای ايجاد میکنند .فتوحی
و علی نژاد ( ،)1955در مقالة «بررسی رابطه تجربة عرفانی و زبان تصويری در
عبهرالعاشقين» ،نقش شگردهای بالغی را در محتوای عبهرالعاشقين بررسی
کرده اند .نتيجة مقاله اين است که قطب استعاری زبان در اين کتاب ،غالب است
و اين جنبة زبانی در تشبيهات عقلی به حسی و نمادهای شخصی چندمعنا متجلی
میشود .ازاينرو زبان وی بيشتر به سمت پوشيدهگويی متمايل است .خليلی و
همکاران ( ،)1956در مقالة «بررسی و تحليل تصوير در شرح شطحيات روزبهان
بقلی» ،تصويرسازی روزبهان را بررسی کرده و علت اينکه کالم او از تخيل،
استعاره ،رمز و ديگر عناصر خيالانگيز سرشار است را ،ضعف زبان روزمره و
ناتوانی آن در بيان تجربههای روحی دانسته و التباس ،رؤيت و مصدرهای جعلی
را استعارههای محوری روزبهان معرفی کردهاند .باقری خليلی ( ،)1955در مقالة
«مبانی عيش و خوشدلی در غزليات حافظ شيرازی» ،مطلوبهای اخالقی و
روانشناختی را عناصر معنادار زندگی دانسته که جزئی از طبيعت زندگی انسان
هستند و معنوی زيستن را تنها راه بشر برای رسيدن به شادی و آرامش معرفی
کرده است.
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بحث و بررسی
انتزاع و انضمام گزارهها در بیان مطلوبهای بشری
زبان عرفانی از جمله زبانهای ادبی است که خاص صوفيان و عارفان است:
«صوفی در لحظات مکاشفه و شهود وحدت محض ،چيزی جز بیصورتی و
بیچونی درنمیيابد تا آن را در زبان منعکس کند و رهاورد تجربه عرفانی امری
حيرتآفرين است؛ ازاينرو ،زبانی گنگ و مبهم و متناقض پديد میآيد که گاه
حتی به ظاهر ،وارد ساحت بیمعنايی میشود( ».سلطانی و پورعظيمی  )5 :1999در
واقع زبان عرفانی بنابر رازداری و پوشيدهگويی عارفانه به شکلی موجز به بيان
اسراری میپردازد که جز صاحبان طريقت به آن راه نمیبرند« .قلمرو ادبيات
عرفانی درون انسان است و بر احساسات و دريافتهای درونی استوار است که
موجبات ابهام زبان را فراهم میآورد و سبب میشود زبان با امکانات عادی خود
در مقابل انتقال اين حاالت درونی نارسا به نظر برسد( ».فتوحی و علینژاد :1955
 )19زبان روزبهان مملو از استعارههای پيچيده و تشبيهات تودرتو است« :به طور
کلی در آثار روزبهان بقلی به دليل پيچيدگیهای لفظی و ساختار بغرنج طريقت
عرفانی سبک شخصی خاصی پديد آمده است( ».موريس )555 :1965بنابراين در
نوشته های وی بايد به دنبال سخنان انتزاعی باشيم تا انضمامی و انتظار میرود در
موارد محدودی ،توضيحاتی که پيرامون مباحث يافت میشود ،میتواند انضمامی
باشد.
مطلوب نيز امری فرهنگی و درونی است .انسانشناسان ،مطلوبها را به دو دستة
کلی ذاتی و بالغير تقسيم کردهاند .مطلوبهای ذاتی چيزهايی هستند که آدمی
عاشقشان است و آنها را ابزاری برای رسيدن به چيزهای ديگر قرار نمیدهد؛
«بودا شاخصترين چهرهای است که معتقد بود انسان فقط يک مطلوب ذاتی دارد
و آن آرامش است .از نظر او ،هر مطلوب ديگری انسان را با يک يا چند واسطه،
به گمان خودش ،به آرامش ميرساند» (ملکيان  )166 :1995بنابراين آرامش مطلوب
ذاتی بشر و بقية مطلوبها که پلکانی برای رسيدن به مطلوبهای ذاتی هستند،

س 16ـ ش 69ـ تابستان  1311ــــــــــ بررسی و تحليل مهمترين مطلوبهای بشری در 551 / ...

مطلوبهای غيری نام دارند .نظرات مختلفی در مورد تنوع و تعداد مطلوبهای
بشری ارائه شده است .مصطفی ملکيان در تقسيمبندی مطلوبهای بشری آورده
است:
«الف ـ مطلوبهای اجتماعی فردی :ثروت ،قدرت (قدرت سياسی) ،حيثيت
اجتماعی ،جاه و مقام ،شهرت ،محبوبيت ،علم آکادميک (علم قيل و قال).
ب ـ مطلوبهای اجتماعی جمعی :نظم ،امنيت ،عدالت ،آزادی ،رفاه.
ج ـ مطلوبهای اخالقی :صداقت ،تواضع ،وفاداری ،امانتداری ،انصاف ،شفقت،
عشقورزی.
د ـ مطلوبهای روانشناختی :آرامش ،شادی ،اميد ،آشتی با خود ،معنايافتگی يا
معناداری زندگی159 :1995( ».ـ)122

مطلوبهای اجتماعی فردی
ثروت ،قدرت سياسی ،حيثيت اجتماعی ،جاه و مقام ،شهرت ،محبوبيت و علم
آکادميک ،از مطلوبهای اجتماعی فردی و غيرذاتی و ابزاری برای رسيدن به
مطلوبهای ذاتی هستند ،اما هميشه به دليل کميابی اين مطلوبهای غيری ،ميان
آدميان برای رسيدن به آنها رقابت بوجود میآيد« .حال اگر انسان بفهمد که از
طرق ديگری زودتر به مطلوب ذاتیاش میرسد ،ديگر اين مطلوبهای غيری از
مطلوبيت ساقط میشوند .در اين صورت ،از رقابت ميان آدميان و از بسياری از
تنازعهای اجتماعی کاسته میشود( ».ملکيان  )166 :1995تصوّر عام بر اين است که
با رقابتهای اجتماعی بر سر مطلوبهای اجتماعی فردی چون ثروت و قدرت
و ...میتوانند به مطلوب ذاتی خود دست يابند( ».همان )155 :اما رهبران دينی
جهان ،فرزانگان و در اينجا خصوصاً عرفا نيازها و مطلوبهای اجتماعی فردی را
ناديده میگيرند و آنها را مانعی در سير و سلوک عرفانی میدانند.
زندگی بهروزانه زندگی است که در آن احساس خشنودی داشته باشيم .انسانها
برای کسب رضايت و احساس خشنودی به سمت آموزههای معنويان جهان
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میروند تا بر مبنای تعاليم آنان به احساس ارزشمندی درونی دست يافته و
خشنود گردند .خشنودی در دو حالت بدست میآيد ،يا هنگام موفقيّت يا هنگام
رضايت .اگر آدمی بهدنبال کسب موفقيّت باشد مطلوبهای فردی او عبارت
خواهند بود از :ثروت ،قدرت سياسی ،جاه و مقام ،حيثيت اجتماعی ،شهرت،
محبوبيت و علم آکادميک (علم قيل و قال) که همان مطلوبهای اجتماعی فردی
هستند .برای دستيابی به موفقيّت نياز به مسابقه و رقابت بر سر اين مطلوبها با
ساير افراد میباشد .اگر آدمی بهدنبال کسب رضايت باشد مطلوبهای فردی او
عبارتند از آرامش ،شادی ،اميدواری ،آشتی با خود و معنايافتگی يا معناداری
زندگی که همان مطلوبهای روانشناختی هستند .برای دستيابی به رضايت
نيازی به مسابقه و رقابت نيست زيرا کافی است «فرد» توانايی تغيير در تفکرات
و ايدهآلهای خود را بيابد و آنها را تغيير دهد« .ويژگی اهل موفقيّت اين است
که جهت مقايسة نظری و مسابقة عملی آنها به سمت مطلوبهای اجتماعی
است و ويژگی اهل رضايت اين است که جهت مقايسة نظری و مسابقة عملی
آنها به سمت مطلوبهای فردی و روانشناختی است( ».ملکيان 129 :1995ـ)125

اينکه «فرد» بهدنبال موفقيت باشد يا رضايت ،امری کامالً شخصی است.
از ديدگاه عرفا مهمترين ساحت بشر ،ساحت درونی اوست .بنابراين مهمترين
مطلوبهای بشری مطلوبهای روانشناختی است که مربوط به ساحت درونی
اوست و چون جهت عمل اهل رضايت ،به سمت و سوی مطلوبهای
روانشناختی است بهتر است که نوع بشر اهل رضايت باشند تا موفقيت .بهنظر
میرسد تالش عرفا برای جهت دادن ويژگیهای افراد به سمت و سوی رضايت
است تا موفقيت .در عرفان عملی ،روند آموزشی عرفا به اين صورت است که
مطلوبهای اجتماعی فردی و جمعی را کمرنگ و بیاعتبار میکنند تا با تغيير در
مطلوبهای پيروان برای کسب مطلوبهای اخالقی ،آنها را به سمت و سوی
مطلوبهای روانشناختی رهنمون گردند.
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الف) نفی رفاه مادی :ماديات در نظر عرفا بیارزش است ،ازاينرو رفاه مادی
ارزش محسوب نمیشود و عرفا در نفی آن سخن گفتهاند .رفاه در نظر اينان نفی
ماديات است که موجب آزد شدن انسان از همة قيد و بندهاست .مطلب زير از
شرح شطحيات است که روزبهان با بيانی انضمامی علت کار شاه شجاع را در
نفی ماديات بيان میکند .بيان انتزاعی« :گويند شاه شجاع در مکّه چهل حجّ پياده
به دو نان بفروخت ،و آن نان به سگی داد( ».روزبهان )136 :1993

توصيف انضمامی:
«قال :خواجة حکمت میخواست که روی آينة تجلّيش از رؤيت معامالت
مصفی بودی ،تا زحمت عوض در عمل حجاب رؤيت مُغطی نکردی ،زيرا که
التفات بر عبادت در تجريد اخالص و افراد توحيد از علل شرک است .اين
حال کسی است که عبادت اهل کون در قهر سلطان انوار قِدم فنا بيند .در محّل
حيات خود را در عبوديّت نزد ربوبيّت حقّ کَم از کَم بيند .حديث «ما عَبدناک
حقّ عبادتک» بنگر ،که چون صوفيان فلک و عاشقان ملک در صولت ازل خود
را بینيرو ديدند ،چنين بيند آن کس که در قِدم خود را عدم بيند( ».همانجا)

در توصيفهای انضمامی هر گزاره نسبت به گزارههای قبلی انضمامیتر و نسبت
به گزارههای بعدی انتزاعیتر است« .برای مشخصکردن مفاهيم انتزاعی که
داللتها از نوع اشارهای /تصويری و انضمامی يا از نوع تصديقی است درجه
کليّت و جزئيت مطرح است؛ يعنی هر مفهومی که از آن جزئیتر است ،انتزاعی
و هر مفهومی نسبت به مفهومی که از آن کلیتر است ،انضمامی است .به عبارت
ديگر هرچه کليّت مفاهيم کمتر شود انضمامیتر و هرچه کليّت مفاهيم بيشتر
میشود ،انتزاعیتر است( ».ملکيان  )512 :1956البته با توجه به اين نکته که انتزاع و
انضمام میتواند امری نسبی باشد ،اين عبارات را نمیتوان کامالً انضمامی
دانست اما هرکدام از آنها نسبت به گزارههای پيشين انضمامیتر و نسبت به
گزارههای بعدی انتزاعیتر است.
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ب) حیثیت اجتماعی :عرصة عرفان ،جوالنگاه عشقی مقتدر است که بدايت آن
شوريدگی و نهايت آن فنا فیاهلل است .عاشق؛ پاکبازی است که غرق در دريای
عشقورزی نه به فکر نام است و نه از ننگ هراس دارد .از نظر روزبهان در
پيشگاه حق تعالی همه چيز انداختنی است از جمله حيثيت:
«چون حقّ خواست که مهتر را بعيان عيان رساند ،بقوس ازل و (قوس) ابد ـ که
از علّت أين و بَين منزّهست ـ أينيّت و حيثيّت بينداخت( ».روزبهان )969 :1993

توصية روزبهان فروگذاشتن ناموس و قهر بر کالبد آدم و برشدن بر بام ملکوت
و شرکت در بزمی است که در آن اتحاد عاشق و معشوق قرار دارد:
«اى جوهر سبّوحى! در سلک حدث چند باشى؟ اى مرغ قدّوسى! بر کنگره کبريا
چرا بر نپرى؟ خفتان موسى در هاويه عشق انداز ،تا در عشق همرنگ جان
عيسى شوى .ناموس خطاب چند زنى ،در چليپا هزاهز چند نگرى .هان که
صحن سماوات قدم را مرّيخ بند توحيدى .اى کيوان عظمت نحوست! قهر بر
کالبد آدم انداز ،بر بام هفتم فلک جبروت و ملکوت برشو ،تا در بزم چون عطارد
کدخداى ملک اتّحاد شوى ،تا کى از خاکدان حدثان؟» (همان)99 :

مطلوبهای اجتماعی جمعی
مطلوبهای اجتماعی جمعی عبارتند از :نظم ،امنيت ،عدالت ،آزادی و رفاه که
مربوط به اجتماع هستند .در اين دسته از مطلوبها چون نحوة برخورد و
رويکرد آموزشی عرفا اصالح باورها ،احساسات ،عواطف ،هيجانات و
خواستههای «فرد» میباشد ،به ندرت به آنها پرداخته شده است ،اما همين
مطلوبها ،وقتی در حوزة رفتار «فرد» باشد اهميت زيادی پيدا میکنند و معنای
انفرادی خاصی میگيرند .چه بسا فرد با «نظم» امورات خود به خودسازی
میپردازد و برای «آزادی» از تعلقات دنيوی تالشی مضاعف میکند ،در نهايت به
رفاه و «امنيت» فکری و روحی دست میيابد« .عدالت» در معنای انصاف نيز از
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جمله مطلوبهای اخالقی است که انسان برای زيستن در جامعهای سالم به آن
نياز دارد.
الف) امنیت :از ديدگاه عرفا امنيت تنها زمانی حاصل میشود که در جوار حقّ
تعالی باشند .از راه ارادت با عشقورزی به وصال و امنيت میرسند و رهاورد
امنيت ،آرامش است .مراقبه به علت احساس حضور در محضر خدا و تحت
لوای او بودن میتواند از نظر روانی به حس امنيت و آرامش منجر شود .روزبهان
در شرح شطحيات از وضعيت خود مبنی بر چگونگی از راه ارادت رفتن،
مقامات را طی نمودن و شراب آرامش را نوشيدن ،سخن میگويد .بيان انتزاعی:
«چون از راه ارادت برفتم و در سير مقامات افتادم حقايق منازل بيافتم ،در شواهد
علم رسيدم ،به جذب آن معامله بگذشتم ،ساکن مراقبات شدم ...غيرت عشق مرا
شربت سکينه داد ،تا از غمرات محبّت ساکن شدم( ».روزبهان 25 :1993ـ)21

اين تعريف انتزاعی است؛ زيرا توضيحی در تکميل آن نيامده و خواننده خود
بايد به اين درک برسد که روزبهان در چه حالتی به امنيت رسيده است.
ب) آزادی :آزادی در نگاه عارفان از جنبة بيرونی و اجتماعی معنايی ندارد .در
نگاه اين افراد آزادی يا حريّت ،مقامی است که انسان در اتصال با خداوند به
دست میآورد و بسته به ميزان عبوديت خداوند است که آزادی از قيد و بندهای
مادی و انسانی صورت میگيرد .ازاينرو روزبهان در عبهرالعاشقين از اين
عبوديت سخن میگويد که موجب شاهی و سلطنت انسان میشود و مقام حريّت
را به وی اهدا میکند .توصيف انضمامی« :افسر شاهى از نور کبريائى بر سر نهاد،
و کمر عبوديّت در مقام حرّيّت در ميان بسته ،بلباس صفات و انوار ذات مزيّن
شده ،چهره را بخلوق جمال قدم به رشته صبغ «صبغة اللّه» در جامه جان زده».
(همو)56 :1959

بهنظر میرسد در اين سخن ،به شکل انتزاعی عمل کرده ،اما با اشاره به بخشی از
يک آيه؛ يعنی «صبغة اللّه» ،آن را انضمامی میکند .در اين آيه آمده است]« :پس
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بگوييد [:رنگآميزی خدا]ست که به ما رنگ فطرت ايمان بخشيده و[ هيچ رنگی
خوشتر از ايمان به او نيست و ما او را پرستش میکنيم( ».البقره )195/انسان در
زندگی خويش بايد رنگی را بپذيرد اما در ميان همة رنگها ،رنگ خدايی بهتر
است؛ زيرا همة رنگها به مرور زمان کمرنگ و بیرنگ میشوند ،اما رنگ
خدايی هميشگی و پايدار است« :کُلُّ شَیٍ هَالِکٌ اِلّا وَجهَهُ( ».القصص)55/

مطلوبهای اخالقی
مطلوبهای اخالقی عبارت است از :صداقت ،تواضع ،وفاداری ،امانتداری،
انصاف ،شفقت و عشقورزی .نياز به خوب بودن ،دارای فضايل اخالقی و
ارزشمند بودن ،مربوط به حوزة روانشناسی و ساحت دورنی افراد است که
همراه نيازهای معنوی در خودشکوفايی انسان مؤثر است.
«در تحليل معنای زندگی بر مبنای روانشناسی ،میتوان عناصر معنادار زندگی را
تحت عنوان کلّی گرايشها ،نيازها ،انديشهها ،يا ذهنيتهای مثبت و يا
ارزشهای جهان شمول ـ به شرط اينکه به قوم محوری نينجامد ـ جای داد،
عناصری مثل عشق و مهرورزی ،شفقت و مهربانی ،همدردی و نوعدوستی،
پاکبينی و عيبپوشی ،تواضع و فروتنی ،صلح و مدارا ،آزادگی و عدم تعلق
خاطر و ...ازاينرو موضوعات ياد شده صرفاً دينی نيست بلکه جزئی از طبيعت
و زندگی انسان است( ».باقری خليلی )16 :1955

در واقع عرفا برای رهنمون ساختن پيروان خود به مطلوبهای روانشناختی
ازکليهی مطلوبهای اخالقی بهعنوان مطلوبهای بالغير استفاده ابزاری کردهاند.
الف) صداقت :صدق در نظر روزبهان بر اساس سخن عارفان است؛ وی چنين
میگويد که عارفان راستگو هستند و سخن آنها را بايد باور نمود و بدون شک
و ترديد پذيرفت .وی توصيه میکند به شطح ،با نظر صدق برخورد شود و آن را
همانند سخن متشابه قرآن بپندارند که گرچه در ظاهر دو پهلو باشد ،اما ترديدی
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در صدق بودن آن نيست .در اينجا سخن روزبهان به واسطة ايجاد مشابهت
انضمامی شده و انتزاعی در آن نيست .توصيف انضمامی:
«اگر توفيق يارى دهد مر صاحب نظرى را تا نظرش صايب شود ،زبان از انکار
برگيرد و بحث در اشارات شطح نکند .بصدق ايشان در کالم متشابه ايمان
آورد .برهد از آفت انکار ،زيرا که شطح ايشان متشابه است ،چون متشابه قرآن
و حديث .و بدانک اصل شطح بیتغيّر در صفات متشابه صفات است ،و در
کالم پيغمبر نمودن اسرار مکاشفات صفاتى در رسوم افعال ،و آن غايت عشق
اوست( ».روزبهان )51 :1993

سخن زير که از يوسف حسين نقل شده ،بيانگر مطلبی انتزاعی است که مخاطب
را به شک میاندازد؛ زيرا صدق و اخالص دو مؤلفة اخالقی نيک است که
عارفان به آن مثبت مینگرند ،اما روزبهان در اينجا ابتدا به نفی آنها حکم داده
است ،ولی در ادامه توضيحی میدهد که شبهه را برطرف میکند .بيان انتزاعی:
«يوسف حسين گويد که «اگر صدق و اخالص دو بنده بودندى ،هر دو را
بفروختمى .و اگر خوف و رجا در جانم بکوفتندى ،ايشان را در نگشادمى».
(روزبهان )161 :1993

در ادامه با توصيف زير که روزبهان از نقل قول استفاده کرده ،بحث از قبض و
بسط به ميان آورده و سخن را به انتهای طريقت میکشاند که عارف به جايی
رسيده که هيچ حجاب و واسطهای با معبود ندارد و مقام معلومی دارد که اسباب
و وسايط در آن دخيل نيست .توصيف انضمامی:
« قال :جانا! صدق و اخالص و خوف و رجا از مقامات و احوال است ،و آيتهاء
طرق معارف و توحيد است .هر که بمنزل رسيد ،از اسباب و طريقت نگويد.
طريقت تهذيب اسرار است ،معرفت ملک انوار .هر که از شوايب علل زمانه
بنور احديّت و توحيد مقدّس گشت ،کى از مشاهده با مجاهده آيد؟...رسول
امين چون بحبل متين به آسمان عيناليقين رسيد...گفت که «بعالم دنوّ میروم
اى جبرئيل چرا برنيائى؟» از زواياى صدق صادقان گفتند .از خانه اخالص
مخلصان گفتند« ...وَ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقامٌ مَعْلُومٌ» آن که در مقام معلوم مقيم شد ،از
مقام محمود چه خبر دارد؟» (همان)161 :
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ب) تواضع :روزبهان تواضع را نيز در محل عبادت خداوند بيان کرده است نه در
برابر مخلوق .نظر عرفا تنها به باالست و انسان را در برابر خلق قرار نمیدهند،
ازاينرو اين مطلوب اخالقی نيز تنها برای خدا اعمال میشود و روزبهان آن را در
محل اطاعت نام برده ،اما توضيحی دربارة چگونگی آن نداده است .بيان انتزاعی:
«روز ايشان همه نوروز است .بطريق خيال دزدان خانه جانانند ،چه کنند که جز
دزدى نمیدانند؟ طرّاران يار فريبند ،جز در کوچه يار از دست غم نگريزند.
سحر نمايان هندند ،از کمزنى در عاشقى جز سحر نمیدانند .خلقشان
جوانمرديست ،طريقشان پارسائى و مرديست .در محلّ طاعت تواضع کنند.
اوليا را بحضرت به شفاعت برند)29 :1959( ».

در جايی ديگر اين صفت را توضيح داده و با استفاده از نقل و بيان فلسفی دليل
تواضع را میگويد که انسان از عدم آفريده شده به همين دليل نبايد تکبر داشته
باشد زيرا در برابر موجودی قديم قرار دارد .توصيف انضمامی:
« هر که در فنا افتاد ،حقيقت فنا او را کمى نماند ،زيرا که اصلش از عدم است.
اقتضاء تواضع کند ـ حديث «يا ليتنى کنت شجرة تعضد» ـ و هر که درين بقا
افتاد ،حقيقت بقا بيشى نماند ،زيرا که اصل قدم است .چون اتّصاف بر قدم
حاصل شد ،غير از ميانه برخاست« .مَنْ کانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعاً».
(روزبهان )392 :1993

ج) شفقت :شفقت در مفهوم مهربانی از نظر عرفانی تنها در معنی مهر خداوند به
بنده مطرح میشود .روزبهان میگويد شفقت خداوند موجب میشود که بنده را
در خود محو کرده با نور خود بياميزد و در خود فنا کند .در اين سخن انضمامی
از نقل استفاده کرده و سخن عرفای واصل را بيان میکند .توصيف انضمامی:
«امّا در منزل سيّم که عالم معارف و توحيد است ،روح را محلّ صحو و محو
است .در محو احتراق جانست بأنوار قدم در شفقت حقّ ،او را بعين صحو باز
آورند و سرّ قدم در سرّ حدثان روح را باز نمايند ،تا در مقام صحو خالصه
مقام محو ـ که عين فناست ـ بچشم سر به بيند و بنغمات صلصل عشق قدم
نوزادگان عدم بياسايند .اگر نه چنين بودى ،بعد از «ال احصى ثناء»« ،رأيت ربّى
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فى أحسن صورة» نفرمودى .تا بدين جايست منازل سيّارگان سماوات قدم ،که
سيرشان در ابراج حدثانست( ».روزبهان)95 :1959

د) عشقورزی :عبهرالعاشقين بحثی است در باب عشق الهی و انبعاث آن از
عشق مجازی و انسانی .روزبهان در اين رساله میکوشد نشان دهد بیعشق
مجازی نمیتوان به عشق حقيقی يعنی توحيد رسيد .روزبهان پنجگونه عشق
میشناسد:
« نوعی الهی است و آن منتهای مقامات است جز اهل شاهد و توحيد و حقيقت
را نباشد و نوعی عقلی است و آن از عالم مکاشفات ملکوت باشد و آن اهل
معرفت راست و نوعی روحانی است و آن خواص آدميان را باشد چون به
غايت لطافت باشد .و نوعی بهيمی است و آن رذال الناس را باشد و نوعی
طبيعی است و آن عامه خلق را باشد( ».همان)12 :

در جملة زير بهرة عاشقان را تنها غم و اندوه میداند و در ادامه راجعبه دليل غم
توضيح انضمامی میدهد .در اين توضيح روزبهان میگويد غم عاشق به خاطر
فکر وصال است که ذهن او را مشغول میکند و سپس به وصف عاشقان
میپردازد .بيان انتزاعی« :نصيب عاشقان در عشق جز غم نيست( ».همان)25 :

توصيف انضمامی:
«غم و اندوه در عاشقی به علت فراقی که وجود دارد ناگزير است .غمشان غم
وصل است و در اين وصول جز آتش و غم نيست زيرکان ديوانهاند .آشنايان
بيگانهاند ،مجنونان هشيارند .سينه بر روح گوا دارند .دل و جان را در عشق
معشوق برای فنا دارند .مرغان قفس شکنند ،باغبانان گل بدنند ،رهروان
بیبرگند ،زندگان بیمرگند ،سفرشان جز حقيقت نيست .سرمه ديدهشان جز
خاک کوی شريعت نيست( ».روزبهان)25 :1959

شايد بتوان خالصهی نظر روزبهان درباره عشق را چنين بيان کرد که ،عشق
مجازی پلی برای عشق حقيقی است .عشقی که متمايز از زيباپرستی و شاهدبازی
نفسانی است« .پرستش جمال ،آدمی را به کمال معنی میرساند ،پس مجاز ،قنطرة
حقيقت میشود و عشق انسانی منهاج عشق ربانی اما مشاهده معنی در صورت
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متضمن جمالپرستی فینفسه و شاهدبازی بالذات نيست بلکه منظور اين است
که جمال ظاهر آيينهدار طلعت غيب است و ما که در قيد صورت و گرفتار
صُوَريم ،به معنی مجرد عشق نتوانيم داشت .بنابراين شاه ساده يا زن خوبروی
وسيله و ميانجی برای عشقورزی يا معشوق ازلی است همانگونه که سماع يا
انسان کامل همين مقصود را بر میآورند( ».ستاری  552 :1966ـ  )553عشق با
قداستی که روزبهان مطرح میکند مفهومی ورای عشق زمينی و انسانی دارد.
«مفهوم روزبهان از عشق ،نو افالطونی است» (همان )551 :به اعتقاد روزبهان
«خداوند علت تامه ايجاد عشق در مخلوق و ايجاد اين رابطه دو سويه و عاشقانه
بين خود و بندگان خود است( ».اسفنديار و سليمانی  )96 :1959صاحبنظران
معتقدند انديشة جمالپرستانة روزبهان منافاتی با شرع ندارد« .از انديشههای وی
برمیآيد که او انديشههای جمالپرستانه را با شرع تطبيق داده و به دام تشبيه و
تعطيل نيفتاده است( ».ستاری  )355 :1966عبهرالعاشقين روايتی است از عشق که

ذهن را به لحظة ديدار معشوق پيوند میزند« .تجربه عشقی که در عبهرالعاشقين
میبينيم دارای سلسله مراتب و درجاتی است که با توجه به شيوه روايتگری،
گويی در چند قدمی نگاشتن به واقع پيوستهاند به طوریکه هنگام خواندن کتاب،
ذهن مخاطب از زمان و مکان طبيعی خود جدا میشود و با راوی به لحظه ديدار
و مشاهده میپيوندد( ».خوشحال دستجردی و حجتیزاده  )11 :1991عشق در اتحاد
عاشق و معشوق ايجاد میشود و بنده در معبود محو شده ديگر خود را نمیبيند.
روزبهان در عبارات زير ابتدا به شکل انتزاعی اين مطلب را بيان میکند:
بيان انتزاعی« :از سر پنداشت اتّحاد در عشق خود را باز نشناختی ،گفتی که منم
نه منم ،برای آنکه من او ام ،و منم او است( ».روزبهان )199 :1993

سپس به انضمامی کردن آن ورود میکند و منظور خود از «او شدن» را فنای
فیاهلل میداند که از بنده چيزی نمیماند و فرديت و حدث او از بين میرود
جزئی از وجود خدا میشود .توصيف انضمامی:
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«قال :او اشارت با أنائيّت حقّ کند بعد از فنای خويش .چون حقّ او را شد،
گفت «همه منم» سخن از عين جمع گفت .اوّل فنا بود ،آخر بقا .چون به بقا
ملتبس شد ،حقّ را درو غريب آمد ،أنائيت خود باز نيافت .چون نيک بديد ،او
نبود ،همه حقّ بود ،فرد را فرد ديد ،حدث را معزول کرد .آنگه گفت «اوست
که اوست ».چون طوارق شموس قدم پيدا شد ،ظلمت حدث از صحن سماء
صفت متالشی شد( ».روزبهان )199 :1993

مطلوبهای روانشناختی
عرفان با روانشناسی ارتباط نزديکی دارد .عرفا اغلب به واسطة توجه به درون
انسان و خواستههای روحی وی توصيههايی کردهاند که با عمل به آنها میتوان
به تقويت روح پرداخت و بسياری از مشکالت روانی را مرتفع نمود .شايد بتوان
گفت که همة تحوالت فرهنگی و معنوی بشر برای دستيابی به مهمترين
مطلوبهای بشری؛ يعنی مطلوبهای روانشناختی است .مطلوبهای
روانشناختی مطلوبهای ذاتی و ساير مطلوبها ،مطلوب بالغير هستند .روزبهان
مطلوبهای روانشناختی را نهايت راه و مقصد متعالی خود و مريدان عنوان
کرده و از ساير مطلوبها استفادة ابزاری کرده است .ازاينرو در آثار او بيشتر
شاهد گسترش مطلوبهای اخالقی هستيم که مهمترين آنها «عشقورزی» به
عنوان عنصر اصلی عرفان عملی در سير و سلوک عارفانه است و در قبال آن به
مطلوبهای روانشناختی مثل آرامش ،شادی ،اميد ،معناداری زندگی دست
میيابيم.
الف) آرامش :در گفتمان عرفانی آرامش يافتن زمانی محقق میشود که انسان به
اتحاد با معشوق رسيده باشد .انسان مرغی است که از آشيانه جدا مانده و تا به
منزل حقيقی خود نرسد ،نمیتواند آرام بگيرد .روزبهان در ابتدا سخن از ناآرامی
خود میگويد که مطلبی انتزاعی است و در ادامه دليل آن را بيان میکند که
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ناآرامی او به خاطر غربت در اين دنياست و سخن خود را انضمامی میکند :بيان
انتزاعی:
«من مست بیهوشم .از احکام مخلوقات شنيدن بیگوش ،از من آرام رميده ،و
مرغ اعصار و دهر پريده ،جانم در غيب غيب گم گشته ،و صورت کون بر من
دگرگون گشته ،در حيرت بیصفت سلوک مانده ،و بر وجود آيت «کُلُّ مَنْ عَلَيْها
فانٍ» خوانده( ».روزبهان )193 :1993

در اين عبارات روزبهان ،حاالت خود را توصيف میکند که آرامش از وی رخت
بربسته و دچار تشويش شده است و تنها احساسات وی را میبينيم ولی علت
بيان نمیشود اما در واقع با اين توضيحات روشن میکند به دليل عاشق شدن
است که دچار چنان حاالتی شده و به نوعی سخنان خود را انضمامی کرده است:
توصيف انضمامی« :درين جهان بینشانم ،و در عشق بیروان ،در تمويه عقل و
تمکين عشق شب از روز ندانم( ».همانجا)
ب) شادی :شادی از جمله مواردی است که در روانشناسی به آن بسيار پرداخته
شده است« .اشخاص سليم الذّهن تمايل دارند که همه چيز را در اين جهان
خوب ببينند .نتيجه اين امر نوعی شادمانی ذاتی است ،در فضای دينی حاصل از
سپاسگزاری ،خشنودی و اشتياق برای پيوستن به وجود الهی است( ».ولف :1956

 )666شادی را کمال دانستهاند« :شادی ،کمال است و هرچه بيشتر رضايت قلبی و
آرامش پايدار درونی را فراهم سازد ،بيشتر کمال میيابد( ».صفا  991 :1966ـ )959

شادی در نگاه روزبهان زمانی محقق میشود که عاشق به فنا رسيده و در اين راه
مرده باشد .وی اين سخن را به شکلی انتزاعی بيان نموده و با اشاره به آية «أَلَستُ
بِرَبِّکُم» (االعراف )165/که عهد جاودانی خداوند با انسان است يادآوری میکند که
خوشحالی واقعی بندگان زمانی است که به عهد ازلی وفا کرده و جان خود را به
تمامی به جانان تقديم کنند تا همة غم و اندوههايی که از فراق يار به دل راه
يافته بود جبران شود .روزبهان به کمک تعابيری چون سماع ،رود و سرود به بيان
مصداقهای ظاهری شادی پرداخته و مفهوم انتزاعی شادی را انضمامیتر کرده
است :توصيف انضمامی:
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«شاد باش ،ای مقتول عشق «ألستُ» ،هان که جان به جانان خواهد پيوست...
سماع و رود و سرود طعمة طوطی جان ساز ،تا به اغذية روحانيات جسم و
جان قوی گردد ،و از جملة رياست در دو جهان به روی آن شاهد بری گردد .آه
زن و راه کوب ،که صد هزار قاضی بیروان از نايافت جان عشق بیرواناند».
(روزبهان)113 :1993

ج) امید :در دين اسالم به اميدواری توصية فراوان شده است« .اعتماد به نفسی
که اسالم در انسان بيدار میکند اين است که اميد انسان را از هرچه غير عمل
خودش است ،از بين میبرد و به هر چه انسان بخواهد اميد ببندد ،از راه عمل
خودش بايد اميد ببندد و همين طور پيوند انسان با هر چيز و هر کس از راه عمل
است( ».مطهری 159 :1966ـ )151ويليام جيمز 1اميد به آينده را يکی از عناصر
معنايافتگی و معناداری زندگی میداند و میگويد« :آنچه افراد بدبين را متوجه
ارزشمندی زندگی میکند نظم طبيعی واقعيت نهايی نيست ،بلکه تصور
اميدبخشی از جهان پيچيده و آشفتهای است که در آن نيروهای روحانی ابدی
حرف آخر را میزنند( ».جيمز56 :1939ـ )52روزبهان بسط را در اميد «رجا» میبيند
و نتيجة انبساط نيز برخاستن هيبت است؛ دعوی و بیباکی عاشق تا آنجاست که
«أنا الحقّ» میگويد و به اين وسيله سخن خود را انضمامی میکند .بيان انتزاعی:
«ابوالحسين نوری گويد که محبّت هتک استارست و کشف اسرار( ».روزبهان
161 :1993ـ)129

توصيف انضمامی:
«قال :آری! چنين است .چون معشوق مستولی در محبّت از محبّت جان مُحب
مَحمل عشق قِدم برنگيرد ،و به بازار شوريدگان معرفت برآيد ،و از سر مستی
نهان پيدا کند ،اين سکر در انبساط است ،و بسط در رجا ،و أمن در تمکين.
چون انبساط پديد آمد ،هيبت برخيزد .چون هيبت برخاست ،عاشق آنچه
هست بگويد .چون لذّت تمام شود در مشاهده ،حشمت برخيزد .از عاشق
دعوی پيدا شود .عشق او را به اظهار سرّ اغرا کند .چون بر در يقين درآيد ،سرّ
آنگاه فاش شود ...به بیباکی «أنا الحقّ» بگويد ...جان و روان به عشق بسپارند،
و جز حقّ و حقيقت در راه پاکبازی نگذارند( ».همانجا)
1. William James
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د) آشتی با خود :هدف نهايی و غايت عرفان نيل و تقرب به جوار حقّ تعالی و
رسيدن به عرش اعلی است .اوج اين صعود در لحظة وصال است که در آن
عارف سالک بايد در بیخودی تامّ باشد .مفهومی که در عرفان تحت عنوان «از
خود رهايی» در مقام فنای فیاهلل بهکار برده شده و ناظر بر اوج اين عروج است.
در سير و سلوک عرفانی برای سالک ،فنا ،توشهای است که بايد برگيرد و طی
طريق نمايد تا به وصال نائل شود« .عالیترين مراتب معرفت که سالک میتواند
به آن نائل شود «بيخودی» است که در طی آن نفس از خويشتن برمیآيد ،صافی
و زدوده میشود با خداوند اتصال پيدا میکند و در نهايت بايد گفت که معراج
عارفان در از خود رهايی است( ».حاجی آبادی  65 :1999ـ  )66وقتی عارف وارد
سير و سلوک عرفانی میشود تنها با حذف خواستهها و نيازهای فردی میتواند
پلکان ترقی مقامات را طی کند تا سرانجام پا در ميدان نيستی و فنای فیاهلل
گذارد .آنچه مانع وصول و پردة حجاب اوست خود او بوده و بايد «خود» از ميان
برخيزد تا در نهايت به توحيد برسد .بنابراين در عرفان عملی روزبهان به مفهومی
تحت عنوان آشتی با خود به معنای امروزی پرداخته نشده است .در مطلب زير
«نيست شدن و ضايع شدن» يک مفهوم انتزاعی به معنای «از خود رهايی» است و
«راه رسيدن به توحيد» است که در تجربة عرفانی روزبهان تحقق يافته است .بيان
انتزاعی:
«هم از اين قبيل در شطح سخن گفت که «من در ميدان نيستی رفتم .چند سال
در نيستی میپريدم ،تا از نيستی در نيستی نيست نيست شدم .آنگاه ضايع شدم،
و از ضايعی در ضايعی ضايع شدم .آنگاه در توحيد نگريدم ،بعد از آنکه از
خود و کون نيست شدم( ».روزبهان )95 :1993

توصيف انضمامی:
«قال :اين سخن بدايت است در توحيد .سرش در مدارج افالک حدثان بديد.
آنگه در حدثان حدثان را باز نديد .ديگر چون نيست شد در فناء شمس
جاللی ،از صبح خانة کبريائی برآمد .او را از فنا در بقا کشيد .توحيد را دو
طريق است :طريق فنا و طريق بقا .چون از بقا درآيد ،از حقّ به حقّ رسد .چون
از فنا درآيد از فناء خود به بقاء حقّ رسد( ».همانجا)
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ه) معنايافتگی يا معناداری زندگی :يکی از مهمترين اهداف بشر ،معنا بخشيدن
به زندگی است.

«اگرچه اگزيستانسياليستهای 1الحادی مثل سارتر 5و بهويژه کامو 9معتقدند
3
زندگی معنا ندارد و ما بايد به زندگی معنا دهيم ،روانشناسانی چون اريک فروم
و ويکتور فرانکل ،2بنيانگذار مکتب لوگوتراپی 6يا معنا درمانی ،ويليام جيمز،
هاپواکر و حتی فيلسوفی مثل پاسکال و بهويژه دانشمندان حوزة فلسفة اخالق
برای زندگی معنا قائلند و وظيفه انسان را کشف معنای زندگی میدانند و معنا و
عناصر معنادار زندگی را در سرشت و طبيعت پاک انسان میجويند آنان با اين
عقيده راه معنوی زيستن را در پيش میگيرند و با هرآنچه معنای زندگی را به
مخاطره اندازد به مقابله برمیخيزند( ».باقری خليلی  93 :1955ـ )9

ويليام جيمز ارتباط معنوی را با معناداری زندگی مرتبط میداند« :از نگاه جيمز،
گوهر دين ،در واقع ،تجربههايی شخصی هستند که از سنخ احساساتند و آموزهها
و شعائر دينی روبنای دين به شمار میروند .به عقيده او ارتباط شخصی با امر
الوهی موجب امنيت خاطر و کاهش اضطراب مرگ و به تبع آن موجب معناداری
زندگی میشود( ».معالی و عبدل آبادی  )619 :1995جيمز احساسی را که عارف در
حاالت عرفانی درک میکند سرشار از معنا و نوعی معرفت شهودی میداند.
«اگرچه حاالت عرفانی خيلی به حاالت احساسی شبيهاند ،اما از نظر کسانی که
اين حاالت را تجربه میکنند ،اين حاالت شبيه دستيابی به معرفت نيز هست .به
زعم عرفا ،آدمی از طريق حاالت عرفانی به عمق حقايقی دست میيابد که با عقل
و استدالل ميّسر نيست .اين حاالت اشراق ،مکاشفه و الهام سرشار از معنا و
اهميتند هرچند قابل توصيف نيستند ،اما احساس حجيّتی به آدمی میبخشند که تا
پايان عمر اثر آن از بين نمیرود( ».جيمز )359 :1999

فيلسوفان معنای زندگی را در چند مورد بيان میکنند .1« :هدفدار بودن زندگی؛
 .5داشتن ارزش ذاتی يا غير ابزاری؛  .9جزئی از يک کل بزرگتر بودن».
2. Jean-Paul Charles Aymard Sartre
4. Erich Fromm
6. logo=meaning

1. Existentialism
3. a ɛʁ kamy
5. Viktor Frankl
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(ايگلتون )15 :51161ازاينرو میتوان اين ديدگاه را با نظرات دينی مطابق شمرد.
انسانها جزئی از کل وجود خداوند هستند که روزی به آن متصل میشوند و
هدف زندگی انسانها نيز رسيدن به غايت وجودی است .در عالم عرفان نيز،
زندگی تنها زمانی معنا و ارزش پيدا میکند که سرشار از معنويت باشد؛ بنابراين
اگر بتواند خود را با عناصر معنوی که به وصال وی کمک میکند وفق بدهد و
در اين راه قدم بگذارد ،زندگی او هدفدار میشود .به اين ترتيب میتوان گفت:
«يکی از شروط معناداری زندگی اين است که دارای عمق و جديت و نقش و
کارکرد باشد؛ يعنی هدفی در پی آن باشد( ».عليزمانی و غفوريان  )13: 1959عبارات
زير دربارة به کمال رسيدن انسان و درک مسئلة جزئی از يک کل بزرگتر بودن
است .بنابراين شرط هدفمند بودن زندگی را بيان میکند ازاينرو معنای زندگی
در آن مطرح میشود .اين عبارات مطلوب روانشناختی «اميد» را نيز نشان
میدهند .انسان عارف در دنيا به اميد اين که به وصال خداوند برسد زندگی
میکند .روزبهان در عبارات زير با بيانی استعاری که با صنايع لفظی آرايش شده
به اين موضوع پرداخته و بسيار موجز و انتزاعی سخن میگويد و به نقلهای
تلميحی از عرفا نيز استناد کرده ،اما انضمامی نيستند؛ زيرا توضيحی در بر ندارند.
بيان انتزاعی:
«چون ازين چمن عندليب دردناک در گلستان آزال به جناح آباد بیآزال و آباد
بپرد ،جهان سرمد بينداز خود به خود عاشق .چون آن پروانه در شمع قدم
بسوخت ،از جان قدم جان ستاند ،بالحان يکتائی از منقار صفاتی دُرّ «أنا الحقّ»
و لؤلؤِ «سبحانی» افشاند» (روزبهان)119 :1993

در اين مباحث ،گفتار روزبهان خطابی و دستوری شده و به دليل ماهيت زبان
شطحآميز ،بيانی انتزاعی است .گرچه بعد از ادای واژهها توضيحاتی میدهد ولی
1. Eagleton
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گرهی از مشکل باز نمیکند« .باخبران» را مزور میداند اما مشخص نمیکند
منظور وی چه کسانی هستند يا «بهتران» که بايد از آنها گذشت ،معرفی نشدهاند.
بيان انتزاعی:
«بگذر از باخبران ،که جمله دفترخوانان علم تزويراند .بگذر از بهتران ،که جمله
کارداران سرای تقديراند .ای شمس مطالع ذو الجاللی! تا کی از انجم افعالی در
بيخودی منی گوئی؟ چون قبلة مختلف يکرنگ شد ،از همة جهات بوی
ياسمين «فثمّ وجه اهلل» جوی ...ای مرقّعپوش صحن صفاء قدوسيان! ای نوای
خطاب مرغان مقدّس ملکوت سبّوحيان ،به يک جرعه اين جان ناتمام در
مجلس ازل مست گردان ،که آشوبکنان صحن سرای مجد کبريائی ،در مجلس
بهاء ذو الجاللی خمار زدة درد تواند چند کرد بتخانة آزران کردی و نزد هر بُتی
در مشهد التباس «هذا ربیّ» گويی( ».روزبهان)113 :1993

در همة اين نمونهها ارتباط شخصی با امر الوهی و يکرنگ شدن بنده با مبدأ
کلی بيان شده است .بنابراين انسان جزئی از کل محسوب میگردد که از
مؤلفههای معناداری زندگی است .برخالف عبارات قبلی در بند زير ،با وجود
عبارت شطحآميز ،روزبهان توضيح انضمامی داده است که ارتباط بنده با خداوند
و اتصال با وی در يکی شدن با او را در مقام احديت است .توصيف انضمامی:
«در بعضی شطح گويد که« :مرا برگرفت ،و پيش خود بنشاند .گفت :ای بايزيد!
خلق من دوست دارند که ترا بينند .گفتم :بيارای مرا به وحدانيّت و درپوش مرا
يگانگی تو ،و به احديّتم رسان ،تا خلق تو چون مرا بينند ،تو را بينند .آنجا تو
باشی نه من( ».همان)96 :

هر کدام از گزارههای زير نيز توضيحی دربارة گزارههای پيشين است و با يک
بيان انضمامی کامل مواجه نيستيم چون شطح است .اما میتوان فهميد روزبهان
چگونه به مقام احديت میرسد و اين مقام را به واسطة درک کدام عبارات و
صفات پيدا میکند .بنابراين میتوان آن را توصيفی انضمامی قلمداد کرد .بيان
انتزاعی« :ابويزيد گويد «در وحدانيّت مرغی شدم ،جسم از احديّت و جناح از
ديموميّت( ».همان)96 :
توصيف انضمامی:
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«در هوای بیکيفيّت چند سال بپريدم ،تا در هوائی شدم .بعد از آن هوا که من
بودم ،صد هزار هزار بار در آن هوا میپريدم تا در ميادين ازليّت رفتم .درخت
احديّت ديدم :بيخ در زمين قِدم داشت ،و فرع در هوای ابد .ثمرات آن درخت
جالل و جمال بود .از درخت ثمرات بخوردم .چون نيک بنگريستم ،آن همه
فريبندی در فريبندی بود .اين مقام از مقام اوّل عالیتر است( ».روزبهان)96 :1993

نحوة استشهادات روزبهان بقلی در انواع روشهای توصیفی
با توجه به ويژگیهای زبان عرفانی ،روزبهان از روشهای مختلفی برای تبيين
نظرات خود استفاده کرده است« .در جایجای رساله ،متناسب با موضوع به
داستانهايی از انبيا ،مشايخ صوفيه و داستانهای عاشقانه برای تفهيم بهتر مباحث
پرداخته شده است .روزبهان در البهالی گفتار خود به آيات قرآن ،احاديث ،ابيات
عربی و فارسی ،و داستانها و حکاياتی از انبيا و مشايخ صوفيه استناد کرده
است( ».مختاری و همکاران  )11 :1999سخنان انتزاعی غالباً با بيان استعاری و
تشبيهی همراه است که کالم را مبهم میسازد ،اما سخن انضمامی که معموالً از
جمله روشهای توصيفی است با عناصری چون نقل از قرآن ،حديث و سخن
بزرگان ،توصيفهای عقلی ،تشبيهی ،تلميح ،روايی و شعر همراه است و در رفع
ابهام کمک میکند.
الف) توصیف نقلی :بيشترين عنصر مورد استفاده در توصيفهای انضمامی
روزبهان نقل است .تضمين آيات و احاديث و سخنان بزرگان سندهايی است که
عرفا برای جذب مخاطب بهکار میگيرند .در عبارت زير روزبهان برای توصيف
چگونگی محو شدن عالم ماده در ذات باریتعالی از «نقل» آية قرآن مدد گرفته
است:
«اگر اشراق نور مشارق صمديّت در مشکوة کون متجلّی شود ،از سبحات تجلّی
وسطوات عظمتش کون ازکون فرو ريزد کلّ من عليها فان و يبقی وجه ربّک ذو
الجالل واالکرام( ».روزبهان )116 :1993
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ب) توصیف عقلی :عبارات زير که مربوط به مطلوب روانشناختی معنايافتگی يا
معناداری زندگی است ،سخنی شطحآميز از بايزيد با بيانی انتزاعی است .به همين
دليل روزبهان با توجه به استنباط عقلی خود در بارة آن توضيح داده و سعی در
اقناع مخاطبان و رفع انتزاع از اين جمالت را دارد و در ادامه میگويد که بايزيد
موحد بود .بنابراين چشمة فعليت يافتهايی بود در جوش و خروش (حالت
شطح) که با همان جوشش در چشمة ازلی (قدم) میريخت و سرانجام به دريای
ازليت حقّ تعالی میپيوست و از سر اتحاد «سبحانی» میگفت .در اصل استنباط
عقلی خود را از اين سخن بيان نموده و میگويد وی با خدا يکی شده است و
بين خود و خدا اختالفی نمیبيند:
«ابوموسی گويد که «ابويزيد از مؤذن اهلل اکبر بشنيد ،گفت :من بزرگوارترم.
در الوهيّت مستغرق بود ،در ربوبيّت ابويزيد نبود ،آن همه حقّ بود .مرد نرسد به
سرّ توحيد تا خود را موحّد نداند .چون برسد ،عين فعل در عين قدم بحر قدم
همه «سبحانی» گويد .در حقّ به کار حق باش ،تا بر حرير جان رقم جانان
شوی( ».روزبهان)111 :1993

ج) توصیف تشبیهی :روزبهان در شرح شطحيات در تفاسير خود از تشبيه
استفادة بسيار کرده است« :تشبيهات بنابر نوع کارکردی که در تبيين تجربههای
ذهنی و روحانی روزبهان دارند ،بيشتر مشبهی معقول و تجريدی را به مشبهبهی
محسوس مانند میکنند تا زمينه برای درک بهتر مخاطب از مفاهيم نويسنده فراهم
شود( ».خليلی و همکاران  91 :1956ـ  )91وی در عبهرالعاشقين با استفاده از انواع
روشهای توصيفی که مملو از تشبيهات بديع است به تبيين نظرات خود در مورد
«عشق» پرداخته و متونی انضمامی ارائه داده است .بنابراين در عبهرالعاشقين با
بسامد بسيار باالتری ،از کاربرد تشبيه روبهرو هستيم .روزبهان خالق تشبيهاتی
بديع ،فشرده و تودرتوست:
«عبهرالعاشقين از آثار بنام عرفانی است که روزبهان بقلی در آن ،معنی را با خيال
همراه کرده است .وی در بيان مباحثی که بيان آن با زبان عادی دشوار است ،از
خيالهای شاعرانه بهره برده است .در اين ميان ،تشبيه ،نقشی اصلی را در
خيالهای شاعرانة روزبهان دارد؛ به گونهای که به سبب کاربرد فراوان تشبيه و
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زيرمجموعههای آن ،عبهرالعاشقين در شمار شاعرانهترين آثار منثور عرفانی قرار
گرفته است( ».آقا حسينی و همکاران )62 :1999

اما به اين دليل که تشبيهات وی از نوع تشبيه تمثيلی نيست و اغلب از نوع اضافة
تشبيهی است ،نه تنها کمکی به رفع انتزاع نکرده ،بلکه بر ابهام و پيچيدگی سخن
او نيز افزوده است .گاهی نيز از تشبيه تمثيلی استفاده کرده است .به عنوان مثال
در عبارات زير برای بيان معنای زندگی عارف ،کيفيت و چگونگی رسيدن او به
کمال ،که در کالم عادی نمیگنجد و در انتزاع مانده است و درک آن با
هدفمندی زندگی و سير و سلوک عارفانه مرتبط است ،روح دردمند عارف را
که در جستجوی وصال مجدد به اصل خويش است ،از طريق توصيف تشبيهی
به مرغ و بهشت را به گلستان ازل تشبيه کرده است .وی مرغ روح را در تکاپويی
هدفمند قرار داده و چون در اين راه جان خود را میبازد و چيزی از «خود»اش
بر جای نمیماند سخنانی میگويد که درک آن برای هرکسی ميسّر نيست و با
انضمامی کردن شطحهای معروف حالج و بايزيد که در آن حالت اين سخنان
شطحآميز را بيان داشتهاند ،سخن خود را تبيين مینمايد:
«چون ازين چمن عندليب دردناک در گلستان آزال به جناح آباد بیآزال و آباد
بپرد ،جهان سرمد بيند خود به خود عاشق .چون آن پروانه در شمع قدم
بسوخت ،از جان قدم جان ستاند ،بالحان يکتائی از منقار صفاتی دُرّ «أناالحقّ» و
لؤلؤِ «سبحانی» افشاند( ».روزبهان )119 :1993

د) توصیف تلمیحی :در اين نوع توصيف به بخشی از قرآن ،حديث يا سخنان
بزرگان اشاره میشود ولی آن را بهطور کامل نمیآورند .در مثال زير روزبهان از
واقعة موسی و کوه و طور و أرِنی گفتن وی ياد کرده است و مبحث عشق را با
«تلميح» بيان میکند .وی معتقد است عاشقی ،نشانه دارد و اين نشانهها در
داستانهای قرآن است:
«اگر عاشقی ،دست بريده کو؟ اگر والهی رو در بيابان «ارنی» گوی ،موسی
بیعصا جوی .عقل رعنا را در کفر و ايمان بدخو کردی .اين چه رنگ بوقلمون
است که در شهر ساغرکشان عشق آوردی؟ اگر «ارنی» گويی چرا در دشت
مدين گلهبانی کنی؟ اگر رنگ زحل قدم گرفتی ،چرا بر صحن چهارم چون
عيسی دردمند پاسبانی کنی؟» (همان 119 :ـ )115
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ه) توصیف روايی :يکی از روشهای تربيتی در متون ادبی و عرفانی ،آوردن
روايتهای کوتاه و يا بلند راجعبه زندگی بزرگان است .روايتهای داستانی
اغلب به شکل انضمامی به کار میروند؛ زيرا به واسطة آنها مطلبی از سيره يا
روش بزرگان نمايش داده میشود که هم در تأييد آنهاست و هم گره از مطلب
باز میکند .در عبارات زير که مربوط به مطلوب اخالقی عشقورزی است،
روزبهان روايتی از يوسف بن حسين رازی در وصف عاشقان آورده و علت مرگ
حاضرين در انتزاع است .با انضمام روايتی از مناظرة عارفی بنام خبّاب حاالت
عاشقان را در ذهن مخاطبان تبيين نموده است:
«يوسفبن حسين رازى ـ عليه الرّحمه ـ گويد که در مجلس ذوالنّون ـ ر اللّه
عليه ـ بمصر حاضر بودم ،و آنجا هفتاد هزار خلق نشسته بودند .در محبّت
خداى تعالى ـ جلّ جالله ـ کالم میراند ،يازده تن بمردند .چون مجلس بآخر
آمد ،عيّارى برخاست که او را خبّاب گفتندى .شصت سال روزه داشته بود و
شبانگه جز قشر باقال نخورده بود .گفت «اى ابوالفيض! از محبّت بارى بسى ياد
کردى ،در محبّت مخلوق بمخلوق چيزى بگوى!» ذو النّون آوه برآورد ،جامه را
چاک کرد ،برخاست و بروى درآمد ،رويش پرخون شد ،بزبان تازى میگفت
غلقت رهونهم و استعبرت عيونهم( ».روزبهان )23 :1959

و) توصیف شعری :انضمام شعر يکی از زيباترين انواع روشهای توصيفی برای
اقناع مخاطبان و از مقبولترين روشهای تضمين در ادب فارسی است .گويا
هرجا کالم ناتمام است ،شعر به اتمام و اکمال آن کمک مینمايد .روزبهان در آثار
خود بهويژه در پايان فصول عبهرالعاشقين ،از انضمام اشعار در راستای اقناع
مخاطبان ،استفادة فراوان برده است .عبارات زير راجعبه وصف حاالت عاشق
است که با انضمام و استشهاد اشعاری حاالت عاشق را به حاالت کسی که
خرمنش سوخته و ناکام است تشبيه مینمايد تا مخاطبی که هنوز به آن مرحله از
عاشقی نرسيده ،به آن حالت نزديک شود .اين نوع توصيف را میتوان در
توصيف تشبيهی نيز گنجاند:
« در قامت او دلم را قيامتهاست ،در رؤيت جمال او نفسم را ديانتهاست ،در ره
هجر او دلم را واليتهاست ،در ميدان وصال او روحم را با چند عشق
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مبارزتهاست .گوئى که کدام جوهر بود ،که از سلک ملکوت بگسيخت ،يا کدام
دلبرى بود از عرايس خانه جبروت که ازين خسته جان بگريخت؟
وز عشق تو من کشيده دامن بودم
من خود صنما سوخته خرمن بودم!
تو

نيز

بيامدی

بآزردن

من

در شهر مگر دست خوشت من بودم»
(همان)56 :

نتیجه
بررسی ديدگاه روزبهان دربارة گزارههای انتزاعی و انضمامی نشان میدهد که
زبان او در بيان گزارههای پرسشی شطحيات ،تصويری و انضمامی است .وی
وجد درونی خود را با ياری گزارههای پرسشی و به کارگيری افعال مادی مثل
سيرکردن و سفرکردن ،انضمامی کرده و اين تجربة جسمی شده به گزارههای
انضمامی کمک میکند تا واقعيتهای انتزاعی را به صورت عينی و ملموس
مفهومسازی کنند و به اين ترتيب ،تجربة وصول به حقيقت متعالی که اليدرک و
اليوصف است در قالبی محسوس و مادی جلوهگر میشود تا مخاطب را قانع
کند که از نيازهای فيزيولوژيک و مطلوبهای اجتماعی فردی و جمعی گذر
کرده و با کسب مطلوبهای اخالقی به مطلوبهای روانشناختی و ارزشی
دست يابد .در شرح شطحيات شاهد متنی واقعگرايانه برای تفسير متونی
فراواقعگرايانه هستيم که با زبان منطقی مواجيد عرفانی را تبيين نموده است .در
هر دو متن زبان او با کاربرد استعاره ،ايهام ،ابهام و نيز نماد تا حدی پيچيده و
فنی است .اما برای اظهار نظر در خصوص انتزاعی و انضمامی بودن سخن
روزبهان بايد زبان معيار قرن پنجم و ششم ،موقعيت ،حاالت و ويژگیهای
مخاطبان او را که اکثر آنها دستی بر آتش عرفان داشتهاند و درک حاالت وی
برايشان ملموستر بوده است ،مد نظر داشت و با توجه به اينکه انتزاعی و
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انضمامی بودن گزارهها امری نسبی است ،میتوان گفت روزبهان از اين ديدگاه
متونی ـ البته بهزعم خودش ـ کامالً انضمامی ارائه داده است .وی مطالب
انضمامی خود را اغلب به واسطة کاربرد انواع روشهای توصيفی نقلی ،عقلی،
تلميح ،تشبيه ،روايت و شعر تبيين نموده ،اما از طريق توصيف تشبيهی به ندرت
بوده؛ زيرا تشبيهات وی از نوع اضافة تشبيهی است نه تشبيه تمثيلی.

پینوشت
( )1اگزيستانسياليسم يا هستیگرايی يا باور به اصالت وجود اصطالحی است که به کارهای فيلسوفان
مشخصی از اواخر سدة نوزدهم و اوايل سدة بيستم اعمال میشود .طبق باور اگزيستانسياليست
زندگی بیمعناست مگر اينکه خود شخص به آن معنا دهد.
( )5لوگوتراپی يا معنا درمانی مکتب روانشناسی است که ويکتور فرانکل بنيان گذاشت .او به اهميت
معنای زندگی برای انسان در سختترين شرايط میپردازد .وی اختالل عاطفی را حاصل عدم توانايی
فرد در يافتن معنا برای زندگی میداند .در اين مکتب معنوی زيستن راه حل بسياری از نابسامانیهای
روحی دانسته شده است.
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