
 

 

  

 

  یفرهنگ از منظر عرفان اسالم

  )یفرد ارتباط درون ی(فرهنگ؛ تجل

   *مصطفی همدانی

  

  دهیچک

هـایی از ایـن   هاي آن کدام است؟ خاستگاه فرهنگ چیست؟ اینها و پرسشفرهنگ چیست؟ مولفه

محافـل علمـی معاصـر جـدي      دهند که دردست، تامالت فلسفی در شناخت فرهنگ را تشکیل می

اند. از طرف دیگر، بدون ارتباط اصالً فرهنگ وجـود نـدارد. در ضـلع سـوم، اندیشـۀ      انگاشته شده

سـان  فردي، مبناي انواع ارتباطات انسانی است. بدینشناختی معاصر معتقد است ارتباط درونارتباط

نماید که پرسشـی ایـن   ي مهم میافردي، مسئلهتبیین خاستگاه فرهنگ با عزیمت از ارتباطات درون

هـاي  فردي چیست؟ آمـوزه نهد: رابطۀ فرهنگ با ارتباطات درونچنین را در پیش روي محققان می

و نقـش آن در فرهنـگ،   » خـود «و ارتباط انسان با » خود«عرفانی قرآن و حدیث در تبیین حقیقت 

بیـین ایـن مسـئله از دیگـاه     منبعی غنی در پاسخ دادن به این پرسش است و پژوهۀ فرارو با هـدف ت 

قرآن و حدیث، با روش تحلیل اسنادي، در پی پاسخ دادن به این پرسش است که: فرهنگ از منظـر  

فردي و با رویکرد عرفان اسالمی (عرفان برگرفته از قرآن و حـدیث) چیسـت؟ نتـایج    ارتباط درون

نظر عرفان اسـالمی اسـت و   و مراتب دقیق آن از م» ارتباط با خود«و » خود«تحقیق، تحلیل مفهوم 

نیز نشان داده است فرهنگ به عنوان یکی از محصوالت انسان در قـوس صـعود، فـرآوردة ارتبـاط     

است و بر حسب نوع این ارتباط، فرهنگ طیـب فرهنـگ خبیـث    » خود«انسان با انواع و مراتب 

  شود.وار) هستند تولید میکه البته هر یک داراي ماهیتی تشکیکی (طیف

فـردي، ارتبـاط بـا خـود، نفـس      فرهنگ، خود، ارتباطات انسانی، ارتبـاط درون  کلیدي:واژگان 
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  مقدمه

ها و فراینـدهای حـاکم بـر انتقـال و بازتولیـد عناصـر  چیستی فرهنگ، مراحل تغییر و تطور فرهنگ

بـه خـود مشـغول ها از این قبیل مباحث، چندین دهه است که متفکـران اجتمـاعی را  فرهنگی و ده

شـود کـه در واقـع آن دو را  داشته است. در این میان ربط وثیقی بین فرهنگ و ارتباطات مشاهده می

شناسـانه و از منظـر  نمایاند. پژوهـۀ فـرارو بـا دغدغـۀ هستی چونان راکب و مرکب به هم وابسته می

کلی فرهنگ و از های جوامع مختلف را با عنوان  عرفان اسالمی سعی کرده است موجودیت فرهنگ

هـای دیگـر دربـارۀ خاسـتگاه  فردی انسانی تبیین کند تا زمینه برای پژوهش حیث گونۀ ارتباط درون

  ها را از این منظر فراهم کند.  تولید، تغییر و رشد و نابودی فرهنگ

با هدف دستیابی به تبیینی از منظر قرآنی و روایـی از حقیقـت فرهنـگ، پژوهـة فـرارو از روش 

های شارحان، ایـن سود جسته و با کاوش در آیات قرآن و روایات و کمک گرفتن از اندیشه 1اسنادی

به مقولۀ فرهنگ با تاکید بر ارتباطات  یاسالم یپرسش را به بوتة بحث نهاده است که: نگرش عرفان

  فردی چیست؟ درون

متعالیـه بـه های ذیل که اغلب بـا رویکـرد حکمـت ای مشتمل بر پژوهشدر این رویکرد، پیشینه

اند بـه دسـت آمـده اسـت. گذشـته از آنکـه عناصر فرهنگی چون سینما پرداختهمقولۀ فرهنگ یا خرده

رویکرد مقالۀ فرارو به فرهنگ از منظر عرفان اسالمی است که غیر از حکمت متعالیه است (نـه تبـاین 

رایی دارد)، وجـوه کلی؛ بلکه اشرف از آن است گرچه دستاوردهای حکمت متعالیه نیـز در عرفـان کـا

  افتراقی دیگری نیز با این پیشینه وجود دارد که در ادامه ضمن نقد این تحقیقات بیان خواهد شد:

د معنـا از منظـر یـدر حدود چهـل صـفحه دربـارۀ تول» ن، فرهنگ و ارتباطاتیتعامل د«کتاب  .۱

و چـه  یالمدگاه فالسفۀ اسـیچه از د«جه گرفته است: یه بحث کرده و نتیعرفان و حکمت متعال

داننـد کـه یمـ یو افاضه شده به عالم ماد یدشده در عالم معنویعارفان، همه و همه معنا را تول

کند و سپس نفس ناطقه آنهـا یض میبر نفس تفضل و ف یا اسماء االهییعقل فعال صفات االه

). امـا ۱۰۵، ص۱۳۸۹اض، ی(ف» سازدیم یلۀ زبان در عرصۀ فرهنگ و ارتباطات جاریرا به وس

از جهـان قـدس  ییست هر معنـایه هرگز معتقد نینجا است که عرفان و حکمت متعالیپرسش ا

ه یمیرا نفس به یاز معان یافاضه شده است بلکه همانطور که مقاله فرارو نشان داده است، بخش

  شود.یم یکند و سپس در عرصه فرهنگ و ارتباطات جارید میو واهمه انسان در او تول

» شناختی بر اساس حکمت متعالیـه شناسی پدیده های اجتماعی جامعه هانبازخوانی ج«مقاله  .۲

مشابه مباحث آقای دکتر فیاض است اما اشکال مباحث ایشان مبرا است؛ زیـرا معنـا را تقسـیم 
                                                           

کننـد؛ امـا حقیقـت ایـن اسـت کـه تحلیلی معرفی مـی−ها این دست مقاالت را دارای روش توصیفی. بسیاری از پژوهش١
 )۷۱: ۱۳۸۹نیا، بلکه گونة تحقیق است. (رک به: حافظ ، روش نیست»تحلیلی−توصیفی«
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کرده است و برخی معانی را زاییدۀ واهمه و شیطانی دانسته اسـت کـه در خیـال متصـل ایجـاد 

، ۱۳۹۰ل ندارد و لذا حقیقـی نیسـت (پارسـانیا و سـلطانی، شود اما انطباقی با خیال منفص می

دانـد و ). و ایشان جامعه حاصل از انطباق خیال متصل با منفصل را جامعه فاضله مـی۱۲۲ص

کند انواع دیگر از جامعه غیرفاضله را بر حسب فاصله گرفتن از آن انطباق، غیرفاضله معرفی می

ز ایشان نیز برخی بزرگان چـون حضـرت اسـتاد ). پیش ا۱۲۷، ص۱۳۹۰(پارسانیا و سلطانی، 

انـد و هنرپژوهـانی چـون دکتـر مـددپور هـم از آن آیت الله جوادی این مطلب را افاده فرمـوده

محور است اند. تفاوت مقالۀ ایشان با تحقیق فرارو این است که این تحقیق، ارتباطاستفاده کرده

طباق خیال متصـل و منفصـل بلکـه محصـول و نیز جامعه فاضله را محصول انطباقی فراتر از ان

دانـد کـه سـاحت حقیقـی مـی» خـود«حیات طیبـه کـه همـان رسـیدن بـه ارتبـاط انسـان بـا 

 محصوالت فرهنگی  هستی
ً
شناختی آن بسی فراتر از خیال بلکه فراتر از جان هم هست و اساسا

هـای عـالم تهشوند؛ همانطور کـه داشـو ارتباطات انسانی تنها در مخلوقات خیال خالصه نمی

 برگرفته از سه منبع (شیطان و واهمه یا خیال منفصل) نیستند.
ً
 خیال متصل نیز لزوما

از حکمـت متعالیـه چنـین » بازسازی مفهوم فرهنگ بر اساس مبـانی حکمـت متعالیـه«مقاله  .۳

: انسان در حکمت متعالیه در اثر اتحادی که با حقیقت عمل خود دارد رشـد مـی استفاده کرده

ان انسان همان افکار و اعتقادات اوست. پـس: اگـر دو یاچنـد نفـر از طریـق حرکـت کند و ج

وجودی، با حقیقت مجرد واحدی متحد شوند، میان آنها نیز اتحاد رخ داده است. بدین ترتیـب 

معتقدان ومؤمنان به حقیقتی واحد، رفتار و آداب واحدی از خود بروز خواهنـد داد و در نتیجـه 

 ).۲۰−۱۹، ص۱۳۹۴،صداقت زاده» (داشت فرهنگی واحد خواهند

دسـت رسد حتی در مدینۀ فاضله هم فرهنگ مومنان همـواره یـکدر نقد این تحقیق به نظر می

 انسـان و بلکـه هـر 
ً
نیست (گرچه نقاط مشترک فراوان در افکار و آداب و رفتار دارنـد) و اساسـا

فـرد و تجلـی منحصـر بـه موجودی از منظر قرآن، حکمت متعالیه و عرفان اسـالمی موجـودی

؛ ۱۹، ۴تـا: عربی، بـی؛ ابن۲۹یکتایی است که هرگز همتا ندارد و تکرار نخواهد شد. (رحمن/ 

اتحـاد بـا حقـایق «) سـخن ۲۵۳: ۱۳۸۳؛ سـبزواری، ۳۵۹−۳۵۸، ۲: ۱۹۸۱صدرالمتالهین، 

، پس از » مجرده
ً
 این اتحاد دارای مراتب تشکیکی است و ثانیا

ً
اتحـاد هـم نیز حق است اما اوال

باز به جهت اختالف ادراکات، اختالفاتی گرچه بسیار نـاچیز بـروز خواهـد کـرد و اختالفـات 

حضرت موسی و خضر (علیهماالسالم) در قرآن نیز نمودی از این حقیقت است؛ و بـه همـین 

ای در معراج دیدند که نیمی از او بـرف و نیمـی آتـش جهت روایت است که پیامبر اکرم فرشته

 «کند واره دعا میاست و هم
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) و نیز از طرفی بخش مهمی از تعالیم اسالمی بـه رفـق و مـدارا و انـس و ۷، ۲: ۱۴۰۴(قمی، 
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د بـر تبعیـت محـض مومنـان الفت و.... اختصاص یافته است و از طرف دیگر، در آیات متعد

 در امور اختالفی از انسان کامل و تسلیم در برابر او تاکید شده (نحل/ 
ً
؛ ۶۲؛ نـور/ ۶۴خصوصا

، ۲: ۱۴۰۷انسان کامل دانسته شده (کلینی، » والیت«) و در روایات، ستون مهم دین ۶۵نساء/ 

دارد. سـخن ف باز مـی) که مهیمن بر نفوس مومنان و حتی پیامبران است و آنان را از اختال۱۸

 عرفانی بسیار گسترده است اما اشارات یادشده کافی است.−شناختیدر این موضوع انسان

محصـوالت سـینمایی را بـر » امکان یا امتناع سینمای دینی در آیینـة حکمـت صـدرایی«مقالۀ  .۴

سـانی گانۀ نفس انسانی یعنی نباتی، حیـوانی و انحسب اینکه محصول کدام مرتبه از مراتب سه

). این مقاله در اصل مـدعای خـود ۱۳۹۳اند (هاشمیان و بزرگی، باشد دینی یا غیردینی دانسته

یعنی اثبات امکان سینمای دینی موفق بوده و نیز از اشکال مقاله قبل مبرا است اما اولین اشکال 

و  آن این است که نفس نباتی که جایگاه آن کبد است و نفس حیوانی که جایگاه آن قلـب اسـت

)، هر سه غیر از ۱۲۹، ص۸، ج۱۹۸۱نفس انسانی که جایگاه آن در مغز است (صدرالمتالهین، 

نفس ناطقه انسانی هستند اما مقاله این محققان محترم نفس انسانی را مساوی ناطقـه انگاشـته 

در مقالـۀ فـرارو گفتـه » نفـس امـاره«است. اشکال دیگر آن این است که همانطور که در تبیین 

-د، کاربست به کار رفته در مقالۀیادشده موجودیت انسان در قوس نزول را تبیین مـیخواهد ش

کند و به همین علت برای تبیین فرهنگ و محصوالت فرهنگی کـه محصـول حرکـت انسـان در 

رو پژوهۀ فـرارو ناظربـه قـوس صـعود انسـان رسد. از اینقوس صعود است، ناکافی به نظر می

نفس اماره و لوامه و مطمئنه ایجاد خواهد شد. تفاوت در رویکرد  نگاشته شده است که در اینجا

در مقالۀ فرارو با پـژوهش » خود«های یادشده در تفسیر فردی و نیز تفاوتشناختی درونارتباط

 ایشان نیز در نقد آثار قبل ارائه شد.

، از حدود همچنین پژوهۀ فرارو عالوه بر استفادۀ توضیحی و تفسیری از مباحث عرفانی عارفان

هفتاد گزارۀ وحیانی (آیه، حدیث و دعا) استفاده کرده است که اثر اول، از شش فراز و اثر دوم هم از 

  اند.سه فراز و اثر سوم از سه فراز و اثر چهارم از چهار فراز آموزۀ دینی استفاده کرده

  

 . مفاهیم تحقیق۱

   سه مفهوم اساسی در این پژوهه نیاز به تعریف دارند:

ای شـامل دانـش، مجموعـه«عبـارت اسـت از  2لریاز سر ادوارد تا یفیطبق تعر 1فرهنگ: اول

از  یگر استعدادها و عادات که انسان به عنوان عضـویده، هنر، قانون، اخالق، آداب و رسوم و دیعق

ف خالصه ی). و در تعر۲۳۶، ص۱۳۸۴، یف کمالیخانقاه و شر یآورد (عسکریجامعه به دست م
                                                           
1. Culture.   2. Sir Edward Taylor.  
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کننـد ید مـیـکـه تول یین و کاالهـایک گروه معی یها و هنجارهاارت است از ارزشتر عبو گسترده

  ). ۳۶، ص۱۳۷۷دنز، ی(گ

) ۳۷۰، ص۱۳۹۳نامنـد (محسـنیان راد، نیـز مـی 2که آن را ارتباط با خـود 1فردیدوم: ارتباط درون

فـاهیم ). از آنجـا کـه م۱۲، ص۱۳۷۴عبارت است از جریان تفهیم و تفاهم در درون خـود (فرهنگـی، 

های از محورهای چالشی این مقاله و بخش مهمی از بدنۀ آن و شامل اندیشه» ارتباط با خود«و » خود«

 معاصر و اسالمی هر دو به اضافۀ مباحث انتقادی است، توضیح بیشتر را باید در متن مقاله جست. 

) و ۲۳۶، ص۹، ج۱۴۱۴منظور،  ؛ ابن۴۰۴تا، صی، بیومیدانش (ف یعنیعرفان در لغت سوم: 

در زمـرۀ علـوم  ی. عرفـان نظـریو عرفـان عملـ یرود: عرفان نظریدر اصطالح به دو معنا به کار م

عارف را بـه زبـان  یهاافتهین معنا که یشود. به ایم یبنداست طبقه یۀ کشفیمابن یمعقول که دارا

ــد (مطهــریان مــیــعقــل ب ؛ ۱۲، ص۱۳۸۱ترکــه،  ن رک: ابنی؛ همچنــ۲۹، ص۲۳، ج۱۳۸۰، یکن

حـق (وجـود مطلـق ن دانـش دربـارۀ یـ). ا۷، ص۱۳۷۵، یصـری؛ ق۱۶−۱۳، ص۲۰۱۰، یفنار بنا

و بحثـی بـه ) ۴۵۱، ص۱۸، ج۱۳۸۶نی، ی؛ امام خم۱۸، ص۱۳۸۱ترکه، کند (ابنی) گفتگو متعالی

ر حـق یـزی غیـا عارفی بحث از چیاگر کتابی  و ندارد −ستیر او نیکه غ− جز حق تعالی و جلوه او

). عرفـان ۴۵۱، ص۱۸، ج۱۳۸۶نـی، ی(امام خم  نده عارف استیان است و نه گوکند نه کتاْب عرف

مقصد عرفان  یانسان در درک قلب یر باطنیکه بر اساس آن برنامه، س یاعبارت است از برنامه یعمل

شـود (امـام یاسـت حاصـل مـ یض او در همـۀ هسـتیمتعال و حضور فـ یکه معرفت خدا ینظر

بر شهود معرفـت  ی). اساس عرفان عمل۳۷، ص۱۳۷۰، یانی؛ آشت۴۵۳، ص۱۸، ج۱۳۸۶نی، یخم

). آنچـه در مقالـۀ فـرارو ۱۳، ص۱۳۷۲، یآملـ ید است (جـوادیتوح یعنی یحاصل از عرفان نظر

 یکه مقصود استفاده از مباحث نظر» یاسالم«با افزونۀ  یاست منته یمورد نظر است، عرفان نظر

 .ات استیواات و رید با آیی) در صورت تایکشف−ی(عقل یعرفان

  

 فردی (ارتباط با خود) های ارتباطات و ارتباط درون . ساحت۲

 پژوهــان کشــور مــا  فــردی یــا ارتبــاط بــا خــود، در میــان تحقیقــات ارتباط متأســفانه ارتبــاط درون

های موجود از متون بیگانه جایگاه چندانی نـدارد بـا اینکـه منبـع اصـلی هـر نـوع ارتبـاط  و ترجمه

 های ارتبـاط سـایه افکنـده و  فردی است و این ارتباط است که بـر سـایر گونـه انسانی، ارتباط درون

 فـردی ِشـکوه  برخـی اسـاتید علـم ارتباطـات از عـدم توجـه بـه ارتبـاط درونکند.  آنها را تغذیه می

و معتقدند کسانی که به این مقوله توجه چندانی ندارند، بـا دانـش ارتباطـات آشـنایی ندارنـد  کرده

  ). ۱۲، ص۱۳۷۴(فرهنگی، 
                                                           
1. inter personal communication.  2. communication with ourseleves.  
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ای ما از ایـن مباحـث خـالی  های ارتباطی نیز باز هم متون ترجمه ها یا مدل بندی در میان حیطه

گونـه ارتبـاط از ارتبـاط بـا خـود،  شناسانی مانند شرام معتقد است مدل او همه است؛ گرچه ارتباط

) و ۳۸۳، ص۱۳۹۳راد،  فردی، ارتباط گروهی و ارتباط جمعی را شامل است (محسنیان ارتباط میان

). آقـای ۴۴۰−۴۳۷فردی بیان شده است (همـان، ص یا در مدل ارتباطی برن لوند نیز ارتباط درون

فردی، گروهـی و  راد در مدل منبع معنا تبیین کاملی از مدل خود در ارتباطـات میـان دکتر محسنیان

د) نپرداختـه اسـت و فردی (ارتباط با خو جمعی ارائه کرده؛ اما به تبیین این مدل در ارتباطات درون

اند، نامی از ارتباط انسان بـا خـود نیسـت؛  نیز در نموداری که از مدل ارتباطات انسانی ترسیم کرده

فردی و گروهـی و  زیرا اقسام اصلی ارتباط انسانی در الگوی ایشان عبارت است از ارتباطـات میـان

 ترسیم شده است. ۱). که در نمودار شمارۀ ۳۷۱جمعی (همان، ص

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

 

 

 )۳۷۱ص، ۱۳۹۳، راد انیمدل ارتباطات انسانی (منبع: محسن :۱نمودار 
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 شناختی معاصر در نگرش ارتباط» ارتباط با خود«و » خود«. مفهوم ۳

ن شـرح اسـت: یـبـه ا یشـامل فهرسـت یفـردند ارتبـاط دورنیمعتقد است فرآ 1یلئونارد شدلتسک

تصـورات،  ها،  ر، برداشتی، احساسات، تدابدینظرات، تجارب، عقا ها، خاطرات،  ادراکات، نگرش

  ).۲۹، ص۱۳۸۳رز، یرز و مای(ما یها، حاالت ذهن استنباط

که در پژوهـۀ فـرارو » خود«که در علوم ارتباطات گفته شده است همین » خود«اما باید دید آیا آن 

در » خـود«در ارتباطـات کـه متـاثر از » خـود«محور تحقیق قرار گرفته است؟ پاسـخ منفـی اسـت. 

های الیۀ سطحی روان چون اعتماد به نفس و کنتـرل خشـم و مهـارت روانشناسی است، همین پدیده

- های معطـوف بـه ارتبـاط درونمدیریت استرس و ... است و لذا در مدل برن لوند که از معدود مدل

هـا و هـا، شکسـتشود نیز ارتباط فرد به عنوان یک مجموعه احساسات، موفقیـتفردی محسوب می

رو ارتباط با خود از منظر وی، در واقع ارتباط انسان با محیط است کـه از محـیط زوها است و از اینآر

) و طــی ایــن فرآینــد، ۴۴۰−۴۳۷، ص۱۳۹۳کنــد (محســنیان راد، پیــامی را دریافــت و تفســیر مــی

ابی ریزی برای آینده، عملکرد عـاطفی و ارزیـشود و فرد با برنامهمشکالت و تعارضات درونی حل می

). از ۱۲، ص۱۳۷۴دهـد (فرهنگـی، را مورد توجه قرار می 2خود و دیگران و روابط میان خود و دیگران

فردی را پی بردن به چگونگی پاسـخ دادن افـراد بـه نمادهـا، قـدرت منظر ایشان هدف از ارتباط درون

، ۱۳۸۳ایرز، اسـت (مـایرز و مـ 3سازی و بازیابی اطالعـات از مغـزگیری آنها، و شیوۀ ذخیرهتصمیم

فردی اسـت و دانند که آن هم محصول فرآیند ارتباط بینمی 4). ایشان، خود را همان خودپنداره۲۹ص

؛ ۹۴−۹۳، ص۱۳۸۳کنـد (مـایرز و مـایرز، شود و تغییر میشود، ساخته میدر این فرآیند آموخته می

نویسـد: ه کـرده و مـیترجم» مفهوم از خود«) و آقای پرفسور فرهنگی آن را ۱۴۱، ص۱۳۷۴فرهنگی، 

این مفهوم عبارت است از آگاهی و شعور یک فرد از بودِن اساسی و کلیت و ویژگی خود کـه دارای دو 

  ).۱۳۸−۱۳۷، ص۱۳۷۴بخش است: تصویر ما از خود، احساس ما در مورد خود (فرهنگی، 

این نگـرش بـه  ).۳۴، ص۲۰۱۰اند (برکو، شناسان، این ارتباط را سخن گفتن باخود نامیدهارتباط

نامند چون با خـود سـخن خود، در فلسفۀ ارسطویی هم وجود دارد و آنان هم نفس انسان را ناطقه می

 5نامنـد چـون اهـل تفکـرگوید انسان را ناطق میگفتنی درونی دارد که همان تفکر اوست. فارابی می
                                                           
1. Leonard Shedletsky. 

ل از کتـاب ارتباطـات انسـاني تـالیف فردی نوشته شده اسـت، دو فصـ. از معدود آثاري که در این موضوع یعنی ارتباط درون٢
است یعني ارتبـاطي بـا خـود » خود در ارتباط با دیگران«پرفسور فرهنگي است که در این دو فصل نیز همۀ مطالب بر محور 

  ).۱۲۹−۲۰۰، صصص ۱۳۷۴سازي ارتباط با غیر انجامد (نک به: فرهنگي، داد آن به بهینهها و برونشود که دادهتحلیل مي
ای کنند. نگارنـده در مقالـههای مغز جستجو میدانند و آن را در سلولای فیزیکی میشان معنا را امري مادی و پدیده. ای٣

  )1396به تفصیل این انگاره را از منظر فلسفۀ اسالمی ارزیابی کرده و آن را رد کرده است. (نک به: همدانی، 

4. Self Consept. 
  رسد جهت این است که تفکر نوعي سخن گفتن دروني است.اند به نظر ميمیده. اما اینکه چرا تفکر را نطق نا5
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نظـارت دارد (فـارابی، نامند چـون بـر تفکـر انسـان گوید و منطق را منطق میاست نه اینکه سخن می

 درک ارتباط بـا حقیقـت ۲۶۰، ص۱۴۱۳
ً
بـا » خـود«) در حالی که عرفان اسالمی معتقد است اساسا

 .شود و معرفت نفس تنها با نور شهود ممکن است نه تفکراستدالل میسر نمی

  

 شناسان از منظر ارتباط» ارتباط با خود«فرهنگ و تعامل . ۴

هـر  یرا بـرایـگـر اسـت؛ زید یهااد ارتباطیاست که بسا بن یاساسک مقولۀ یارتباط انسان با خود، 

تـر ). و پـیش۱۲، ص۱۳۷۴، یارتباط است (فرهنگـ ینوع یر، انسان اول با خود دارایبا غ یارتباط

مند با خود اسـت. از نامند،که همان ارتباِط نظامیم یفردن ارتباط باخود را ارتباِط درونیگفته شد ا

ها شکل ما در فرهنگ یفراگرد ارتباط«گر یان دیمحصول ارتباط است و به ب زیگر، فرهنگ نیطرف د

محصول ارتباط افراد با خود اسـت و در  ی). پس هر نوع فرهنگ۳۱، ص۱۳۷۴، ی(فرهنگ» ردیگیم

 . جستجو کرد یفردد در ارتباط درونیواقع سرچشمۀ انواع ارتباط و فرهنگ را با

 

  » خود«ن تجلی ارتباط انسان با عنوا . فرهنگ در عرفان اسالمی به۵

ز تامالت یو ن یثیو حد یقرآن یهامبتنی بر آموزه یاز آنجا که در نوشتار فرارو، عرفان به عنوان نگرش

نباشد)  یات قطعیات و روایکم مخالف آعارفان مسلمان (که البته اگر موافق نباشد، دست یشهود

 یثیحـد −یکـرد یعنـی نگـرش قرآنـیر دو روز با هـیبه مسئلۀ فرهنگ ن یشد، نگرش عرفان یمعرف

از هر دو منظر تبیین » خود«ن خواهد شد و پیش از آن مفهوم ییتب یهای عرفان(مأثور) و نیز رهیافت

خواهد شد و در ادامه دو مدل از ارتباط انسان با نفس اماره و مطمئنه تبیین خواهد شد. بنابراین، این 

(منابع مأثور و اقـوال  یدر عرفان اسالم» خود«: مفهوم بخش از مقاله دارای سه محور اصلی است

مـأثور،  یاز منظـر نگـرش عرفـان» خـود«عارفان) در دو قوس صعود و نزول، فرهنگ و ارتبـاط بـا 

 از منظر نگرش عارفان.» خود«فرهنگ و ارتباط با 

 

 در عرفان اسالمی در دو قوس صعود و نزول» خود«. مفهوم ۵−۱

هـای عرفـانی مسـتند بـه حقیق گفته شد، مقصود از عرفان اسالمی، آموزههمانطور که در مفاهیم ت

  منابع مأثور و اقوال عارفان هر دو است.

قرآن کریم فرموده است ما انسان را در بهترین صـورت (احسـن تقـویم) آفریـدیم و سـپس او را بـه 

است: ما آدم را آفریدیم و ). از طرف دیگر فرموده ۵−۴ترین مراتب (اسفل سافلین) فرستادیم (تین/ پست

) و ۱۹−۱۱؛ اعراف/ ۳۵−۳۰او را مسجود فرشتگان کردیم و با همسرش در بهشت جایشان دادیم (بقره/ 

). نتیجه ۲۴−۲۰ها را فروفرستادیم (اعراف/ در ضلع سوم فرموده است شیطان آنان را وسوسه کرد پس آن
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ترین مرتبه از درجات آن بوده است و االهی در عالی شود که آن مرتبۀ احسن تقویم، جوار قربگرفته می

ترین درجات جهان مادی است. از طرف دیگر قرآن کریم آغاز و بازگشت انسان و اسفل سافلین نیز پایین

سـان عارفـان ). بدین۱۱؛ روم/ ۲۸۱و  ۲۸داند (بقره/ بلکه کل خلقت را از حضرت حق و به سوی او می

رجام خلقت و از جمله آفـرینش و حرکـت انسـان از آغـاز تـا انجـام را در دو مسلمان، این دوِر آغاز و ف

، ۱۳۸۳پـرور، سـعادتانـد (نـک بـه: طباطبـایی و دایره که قوس صعود و نزول باشـد ترسـیم کـرده نیم

). در این بخش در پنج محور یعنی انواع خود (لوامه، اماره، مطمئنه) و نیز و مدل سیر انسان در ۱۶۰ص

 .و نزول در ارتباط با نفس اماره و مطمئنه بحث خواهد شد دو قوس صعود

 

  عنوان جنبۀ مادی انسان (نفس اماره) به» خود. «۵−۱−۱

ن در رحـم اسـت در مرتبـه نفـس یابد و ابتدا که جنـییتنزل م یدر قوس نزول، انسان به جهان ماد

ز بـه او افاضـه یـقـه نشـود، نفـس ناطیدر او کامـل مـ یوانیل بلوغ که نفس حیاست و در اوا ینبات

رود بلکـه یبه کـار نمـ یر نفس نباتیگر تعبینجا دی). در ا۵۵۹، ص۱۳۶۳ن، یالمتأله(صدر شود یم

؛ ۹۶−۹۱، ص۱۳۶۳نا، یسـ(ابـنح اسـت یصح ینفس انسان یاز قوا یکیر به عنوان یتعب ینبات ۀقو

فان معتقدند ). عار۱۰۷، ص۱۴۰۴نا، یس؛ ابن۲۵−۲۴، صص ۲؛ ج ۳۵، ص۱، ج۱۴۰۴نا، یسابن

بـه  ویدر  یوانیـو ح یاز نبـات یعـیطب یقـوا ۀرسد که همین مین مرحله انسان به اسفل سافلیدر ا

 :ده و پس از آن آغاز حرکت او در قوس صعود استیت رسیفعل

  غضب گشت اندر او پیـدا و شـهوت

  

    وز ایشان خاست حرص و بخل و نخوت 

 
ــفت ــد ص ــل آم ــه فع ــه ب    های ذمیم

  

  دد و دیــــو و بهیمــــه  َبَتــــر شــــد از 

  
ـــفل ـــه اس ـــن نقط ـــود ای ـــّزل را ب    تن

 

ــل  ــدت مقاَب ــۀ وح ــا نقط ــد ب ــه ش   ک

   
   اگــــر گــــردد مقیــــد انــــدرین دام

  

ـــر ز انعـــام   ـــود کمت ـــه گمراهـــی ب   ب

  
ــان ــالم ج ــد از ع ــوری رس ــر ن   و گ

  

ــان  ــس بره ــا از عک ــه ی ــیض جذب    ز ف

   
ــردد ــراز گ ــق هم ــور ح ــا ن ــش ب   دل

  

ـــردد   ـــاز گ ـــد ب ـــه آم ـــی ک   وزان راه

  )۸۸، ص۱۳۸۳پرور،  ؛ طباطبایی و سعادت۸۳، ص۱۳۸۶آبادی،  ؛ شاه۶۹، ص۱۳۸۲ستری، (شب  

 

ت و مـاّده اسـت، ولـی اهـل یّ ن مرحلۀ تنّزل بشر نزول به مقـام جسـمانیند آخریگو فالسفه می

صاف به صفات خۀ ن نقطیمعرفت آخر
ّ
ه با نقطـۀ وحـدت کدانند  ت مییمیالی بهیتنّزل بشر را در ات
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یـرا در د و از دسـت دادن آن اسـت؛ زیمه مربوط به نداشتن توحین همه صفات ذمیاند. ک مقابله می

؛ سـپس او را در  نيَ ُثـمَّ َرَدْدنـاُه َأْسـَفَل سـافِل «د: یفرما ر و خوبی وجود ندارد. خداوند مییجا جز خآن

  ).۱۶۱ص، ۱۳۸۳پرور،  و سعادت یی) (طباطبا۵ ،نی(ت » یمدی] پستی بازگردان ن [مراتبیتر پست

ن که حّق سبحانه را از نظر انداختـه، ینی و ایبه جهت خودباست که نفس اّماره این همان مرتبۀ 

مان ناقص به سر یجاد نموده است و همواره در بدی و ایو او سبحانه ا انسانان یکافر شده و ستری م

وءِ إِنَّ النَّْفَسَ ألَّماَرٌة بِا «ای ندارد، که:  برد و جز از اسالم ظاهری بهره می ار ی؛ به راسـتی، نفـس بسـ لسُّ

 ).۴۵۷و  ۴۵۶ص، ۱۳۸۳پرور،  و سعادت یی) (طباطبا۵۳ ،وسفی( »بدفرما است

  

  تگر و بازدارندۀ انسان (نفس لوامه)یهدا عنوان به» خود«. ۵−۱−۲

گـاه از خ ینفسـ ی، انسان در آغاز خلقـت خـود دارایاسالم یبر اساس مبان ر و شـر اسـت کـه یـآ

ن مرحلــه از یــنامــد. ا یم» هینفــس َســو«) آن را ۸و  ۷م (شــمس/ یقــرآن کــر نگارنــده بــا الهــام از

) و همان مرتبـة فطـرت ۱۸۱، ص۱، ج۱۳۸۸نفس است و نه نفسی جداگانه (مصباح،  یها شیگرا

، ۲۰ق، ج۱۴۱۷، یی؛ طباطبـا۷را با هـم دارد. (شـمس/  یة تباهیة رشد و مایاو است و سرما یاله

ت تامـه اسـت (فجـر/ یـعبود یعنـیدن بـه نفـس مطمئنـه یز رسـی) و مقصد او ن۲۹۹−۲۹۸صص 

  ).۲۸۶، ص۲۰ق، ج۱۴۱۷، یی؛ طباطبا۲۷−۳۰

؛ ۵۳انسان در تجاذب میان نفس اماره که همان دستور دهنده بـه بـدی و زشـتی اسـت (یوسـف/ 

) و نفس لوامه کـه نفـس انسـان ۱۴۳، ص۹۱ق، ج۱۴۰۳؛ مجلسی، ۲۰۱ج، ص ۱ق، ۱۴۱۲دیلمی، 

) و وخامـت ۱۰۳، ص۲۰ق، ج۱۴۱۷؛ طباطبـایی، ۲دارد (قیامـت/  ناه باز مـیمؤمن است و او را از گ

، ۱۳۷۵کنـد (قیصـری، کنـد و او را بـر رفتـارش نکـوهش مـیعاقبت تبعیت از نفس اماره را درک می

ٌن «) قرار دارد تا حدی که در مورد مؤمن تعبیر شده است کـه ۱۳۸ص ـتَّ
َ

ُمـْؤِمَن ُمف
ْ
اب  ِإنَّ ال ـوَّ

َ
؛ یعنـی » ت

) و همـواره ۴۲۴، ص۲ق، ج۱۴۰۷رای افت و خیزهایی بین طاعت و عصیان است (کلینـی، مؤمن دا

در پذیرش وسوسة شیطان یا الهام فرشتگان در حرکت است تا اینکه باالخره یا در زمرة فرشتگان درآید 

  ).  ۱۹۴، ص۱تا، ج ؛ نراقی، بی۱۵۲، ص۱۳۶۳و یا از شیاطین شود (صدرالمتألهین، 

در  یوسـتاریو پ دارد یو حداکثر یحداقل یز درجاتیمان نیات، ایح روایگر، به تصریاز طرف د

، یاشی؛ ع۴۵، ص۲، جق۱۴۰۷، ینیها را شامل است (کل از انسان ین دو قرار دارد که انبوهیان ایم

نفـوس  یسـتند کـه داراین نیها همـواره از مقـرب ز انسـانیـن یر قرآنی). در تعب۲۶۹، ص۱، ج۱۳۸۰

نـان در واقـع از اشـراقات ی) و ا۲۷/ اند (واقعـه ز اهل سـعادتین نیمیال بمطمئنه باشند بلکه اصحا

ده است که یمانی در آنان به ثبوت و قرار کامل نرسیبرند و هنوز ادراکات اق نفس مطمئنه بهره مییرق

  .ده شوندیافته) نامیمطمئنه (به معنای آرام



 ۸۷                                                                  فرهنگ از منظر عرفان اسالمی

 

 انسان (نفس مطمئنه) یالله جنبۀ وجه عنوان به» خود«. ۵−۱−۳

ده یـآفر ینـور یمتعال، آغاز خلقت انسان را از خاک شروع نکرده است بلکه او را بـه خلقتـ یخدا

ز یـن ینهاده است. خلقـت نـور ی) پا به هستینه زمان یت رتبیاو (قبل یاست که قبل از خلقت ماد

، ۳، ج۱۳۶۸پـرور، شده اسـت (سـعادت یاو منته یو ماد یاست تا به خلقت برزخ یمراتب یدارا

متعـال  یپرتـو خـدا ی،عنـدالله ۀمخلوقات از جمله انسـان در مرتبـ ۀنکه همیح ای). توض۴۹۴ص

پـرور، سـعادتو  ییاست (طباطبـا یها همان اتصال آنان به ذات االهآن» خود«رو نیو ازا هستند

انـد خلـق شـده یژه بر فطرت االهیو یاز به گونهیها نان انسانین می) و در ا۱۴۴−۱۴۳، ص۱۳۸۳

انـد؛ شـناختهیخود مرتبط بوده و او را م یخود بدون حجاب به خدا ی) و در خلقت نور۳۰/ (روم

 ،(اعـراف »َشـِهْدنا  ْم قـاُلوا َبـىلكُ َأْنُفِسِهْم َأ َلْسُت بَِربِّ   َو َأْشَهَدُهْم َعىل«: همانطور که قرآن فرموده است

ُه الخلَق علی معرفته« ت است:ی) و در روا۱۷۲
َّ
ر الل

َ
ها را بر معرفت خود  نش انسانیآفر ؛ خداوند،فط

؛ ۱۱۶ص، ۴ج؛ ۱۴۰ص، ۳ج، ۱۳۸۵پرور،  ) (سعادت۲۴۱ص، ۱ج، ۱۳۷۱، ی(برق »سرشته است

َفَأقِْم  «ۀ: یر آیو در تفس ).۳۵۳ص، ۳ج، ۱۳۶۸پرور،  ؛ سعادت۴۰۵ص، ۴ج، ۱۳۸۶پرور،  سعادت

م، روی و تمـام وجـود یپس استوار و مسـتق؛  ...هايْ لَ َفَطَر النّاَس عَ  یالَّت هللاًِفا فِْطَرَت ايِن َحنيلِلدِّ  َک َوْجهَ 

ـَرُهْم «، فرمـوده شـده: »دیه مردم را بر آن آفرکی ین نما، همان سرشت خدایش را به سوی دیخو
َ

ط
َ
ف

َرِتِه 
ْ

ْوحید«و فرموده شده:  »دی؛ مردم را بر فطرِت خود آفرَعلی ِفط ی التَّ
َ
 َعل

ً
َرُهْم َجمیعا

َ
ط

َ
همه آنـان را ؛ ف

  ).۱۸۹ص، ۳ج، ۱۳۶۸پرور،  (سعادت »دیفرد آیبر توح

کرده است (فجـر/  یت تامه معرفیعبود یعنیدن به نفس مطمئنه یم مقصد انسان را رسیقرآن کر

) کــه طبــق روایــت همــان معرفــت االهــی اســت ۲۸۶، ص۲۰ق، ج۱۴۱۷، یی؛ طباطبــا۲۷−۳۰

ز شـناخت نیـ یهای اسالمی معرفـت االهـ). از طرف دیگر، در آموزه۹، ص۱، ج۱۳۸۵(صدوق، 

و  ییشـده اسـت (طباطبـا یمعرفـ» نفس مطمئنه«ی است که در بحث قبل با عنوان »خود«همان 

را قرآن کریم فراموشی خدا را مالزم با فراموشـی نفـس ی)؛ ز۴۵۷و  ۴۵۶، ص۱۳۸۳پرور، سعادت

ن معرفـت یت است که معرفت نفس، همان معرفت الله و باالتری) و در روا۱۹معرفی کرده (حشر/ 

) ۳۲، ص۲، ج۱۴۰۳، ی؛ مجلســ۶۵۰و  ۱۸۹، ص۱۴۱۰، یهــر معرفــت اســت (آمــد یهــاو انت

). بلکــه ۶۰و  ۵۹، ص۱۳۴۱، ین القضــات همــدانی؛ عــ۱۷۶−۱۶۵، ص۶، ج۱۴۱۷، یی(طباطبــا

شناسد و یر خود را بهتر میه السالم) فرموده است هر کس خود را بشناسد، غی(عل یباالتر، امام عل

قـت یرا حقیـ)؛ ز۲۳۳، ص۱۴۱۰، یرا هم ناشناساتر است (آمـدر خود یهر کس خود را نشناسد غ

که نفس انسان به جهت فقـر  ین فقر، کمال و جمال االهیالله است و با شهود اینفس انسان فقر ال

ز مشهود خواهد شد و لذا انسان نفس را فراموش کـرده و همـواره یشود نیهمواره با آن حفظ م یذات

). از طرف دیگر، کسـی کـه همـواره ۱۷۲−۱۷۱، صص ۶، ج۱۴۱۷، یید (طباطبایخدا را خواهد د
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خدا را ببیند، خود و غیر خود را به بهترین شکل خواهد شناخت؛ زیرا گـوهر هسـتی خداسـت کـه 

  فرض بر این است او به معرفت آن رسیده است.

ن معارف و معرفت به هـر یز برتریات که معرفت به خود همان معرفت به خدا و نین روایشرح ا

ات یـبـه روا یشـان اشـارتیان شده است گرچه ایب ییباین به زیگر است در زبان صدرالمتالهیز دیچ

همه افراد در اصل فطرتشـان حاصـل اسـت؛  یمتعال برا یط از خدایادشده نکرده است: درک بسی

ء و وجـود هـر یعبارت است از گونۀ وجود هر شـ یق فلسفیقات دقیقت ادراک طبق تحقیرا حقیز

ات یـات هـم تجلیـن هویوم اوست و ایمتعال که ق یاو با خدا یت ارتباطیست مگر هویز نیء نیش

سـر یمتعـال م یآن موجود با خـدا یث ارتباطیز تنها با درک حیجه ادراک هر چیاست. در نت یااله

م هر کس هرچـه یریگیجه مین نتیممکن است. و همچن ین هم تنها با مشاهدۀ ذات االهیاست و ا

ن همان است کـه امـام ین ادراک غافل باشد. ایرا درک کرده است گرچه از ا یارکند ذات بیدرک م

 إال و رأیت شـیما رأ« :فرمود یعل
ً
» هیـمعـه و ف«گـر فرمـود: یت دیـو در روا» ت اللـه قبلـهیـئا

ــاالتر و صــریح۱۱۷−۱۱۶، صــص ۱، ج۱۹۸۱ن، ی(صــدرالمتاله ــن استشــهاد ). و بلکــه ب ــر از ای ت

ه خداوند اعز و اجل و اکرم از آن است که با خلقش شناخته شود بلکه مالصدرا، در روایت است ک

  ) .۸۶، ص۱: ج ۱۴۰۷شوند (کلینی، خلق او به او شناخته می

ت او به ذات اقدس االهـی، ین ُبعد از هستی انسان یعنی جنبۀ ربطیآری، همانطور که معرفت ا

رجۀ ممکن از معرفت االهی برای بشـر ت دیتر همان نهامالزم با معرفت االهی و بلکه به تعبیردقیق

ن یـا ییبایرسد. شبستری به زض است که انسان به مقام نفس مطمئنه میین فیاست و با وصول به ا

  ار ژرف شرح داده و فرموده است:یاتی بسیمرتبه از وجود انسان را در اب

  
  چو هست مطلـق آیـد در اشـارت

  

  کنند از وی عبارت» من«به لفظ   

ــی   ــز تع ــت ک ــینحقیق ــد مع   ن ش

  

  »مـن«ای  تو او را در عبارت گفتـه  

  ....      

  تـو برتـر از جـان و تـن آمـد» مِن «

  

  آمد» من«که این هر دو ز اجزای   

  )۵۶و  ۵۵: ۲۸۳۱(شبستری،   
    

  

  

  

 



                                                                ۸۹ 

ه انسان برای آن خلـق شـده در نمـودار 

طبق این نمودار اگر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن 

رسد یعنی تمام وجود او نفس اماره خواهد شد. چنین 

سازی اسـت 

های دارای ابتدای بریده این است که تدریجی بـودن انتقـال 

مربـوط بـه 

» اسفل سافلین

مربـوط بـه 

نا است که در 

 لفظ طمئنینه در لغت به معنای آرامـش و قـرار اسـت و چنـین 
ً
رسد و اصال

  شود. نیست که چون معتقدان تناسخ گفته شود در سیکلی مجدد، تنزل انسان در ادوار و اکوار آغاز می

                                                                

 ت تجلی نفس مطمئنه

ه انسان برای آن خلـق شـده در نمـودار 

طبق این نمودار اگر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن 

رسد یعنی تمام وجود او نفس اماره خواهد شد. چنین 

سازی اسـت مطلق است که شرح قرآنی احوال او در مبحث آخر مقالۀ فرارو که مدل

های دارای ابتدای بریده این است که تدریجی بـودن انتقـال 

مربـوط بـه » عـالم السـت

اسفل سافلین«مربوط به قوس صعود است؛ همانطور که خط فاصل میان 

مربـوط بـه » نفـس امـاره«

نا است که در قوس صعود است. همچنین دو خط انتهای پیکانی که به نفس مطمئنه ختم شده به این مع

 لفظ طمئنینه در لغت به معنای آرامـش و قـرار اسـت و چنـین 
ً
رسد و اصال

نیست که چون معتقدان تناسخ گفته شود در سیکلی مجدد، تنزل انسان در ادوار و اکوار آغاز می

 در قوس نزول و صعود با ظهور نفس مطمئنه 

آغاز بلوغ وتکلیف و 

افاضه نفس ناطقه و 

 مواجهه با نفس لوامه

 

 غلبه کامل

بر نفس اماره و بازگشت 

به سوي جمال خدا 

 (بهشت اعمال کسبي)

                                                                  

ت تجلی نفس مطمئنه

ه انسان برای آن خلـق شـده در نمـودار در دو قوس صعود و نزول بر حسب هدفی ک

طبق این نمودار اگر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن 

رسد یعنی تمام وجود او نفس اماره خواهد شد. چنین 

مطلق است که شرح قرآنی احوال او در مبحث آخر مقالۀ فرارو که مدل

های دارای ابتدای بریده این است که تدریجی بـودن انتقـال 

عـالم السـت«بدان جهت است که 

مربوط به قوس صعود است؛ همانطور که خط فاصل میان 

«مربوط به قوس نزول و 

قوس صعود است. همچنین دو خط انتهای پیکانی که به نفس مطمئنه ختم شده به این مع

 لفظ طمئنینه در لغت به معنای آرامـش و قـرار اسـت و چنـین 
ً
رسد و اصال

نیست که چون معتقدان تناسخ گفته شود در سیکلی مجدد، تنزل انسان در ادوار و اکوار آغاز می
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در قوس نزول و صعود با ظهور نفس مطمئنه 

آغاز بلوغ وتکلیف و 

افاضه نفس ناطقه و 

مواجهه با نفس لوامه

بر نفس اماره و بازگشت 

به سوي جمال خدا 

(بهشت اعمال کسبي)

  

ت تجلی نفس مطمئنهیر نزولی و صعودی انسان با محور

در دو قوس صعود و نزول بر حسب هدفی ک

طبق این نمودار اگر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن 

رسد یعنی تمام وجود او نفس اماره خواهد شد. چنین به مقام نفس مطمئنه، به نفس امارۀ مطلق می

مطلق است که شرح قرآنی احوال او در مبحث آخر مقالۀ فرارو که مدل

های دارای ابتدای بریده این است که تدریجی بـودن انتقـال 

بدان جهت است که » نفس مطمئنه

مربوط به قوس صعود است؛ همانطور که خط فاصل میان 

مربوط به قوس نزول و » اسفل سافلین

قوس صعود است. همچنین دو خط انتهای پیکانی که به نفس مطمئنه ختم شده به این مع

 لفظ طمئنینه در لغت به معنای آرامـش و قـرار اسـت و چنـین 
ً
رسد و اصال

نیست که چون معتقدان تناسخ گفته شود در سیکلی مجدد، تنزل انسان در ادوار و اکوار آغاز می
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 عالم الست

 نفس مطمئنه

در قوس نزول و صعود با ظهور نفس مطمئنه 

 (منبع: نگارنده) 

 

  

ر نزولی و صعودی انسان با محور

در دو قوس صعود و نزول بر حسب هدفی ک

  

طبق این نمودار اگر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن 

به مقام نفس مطمئنه، به نفس امارۀ مطلق می

مطلق است که شرح قرآنی احوال او در مبحث آخر مقالۀ فرارو که مدل

های دارای ابتدای بریده این است که تدریجی بـودن انتقـال بیان خواهد شد. دلیل استفاده از پیکان

  در مراحل یادشده تجسم یابند.

نفس مطمئنه«و » عالم الست

مربوط به قوس صعود است؛ همانطور که خط فاصل میان » 

اسفل سافلین«بدان جهت است که 

قوس صعود است. همچنین دو خط انتهای پیکانی که به نفس مطمئنه ختم شده به این مع

 لفظ طمئنینه در لغت به معنای آرامـش و قـرار اسـت و چنـین آنجا سیر انسانی به پایان می
ً
رسد و اصال

نیست که چون معتقدان تناسخ گفته شود در سیکلی مجدد، تنزل انسان در ادوار و اکوار آغاز می

ل
زو

س ن
قو

 

در قوس نزول و صعود با ظهور نفس مطمئنه » خود«. سیر ۲نمودار شمارۀ 

(منبع: نگارنده) 

و  ینور 

(مراتب احسن 

 قویم)

 ینفس نبات

 )ی(دوران جنین

  فرهنگ از منظر عرفان اسالمی

ر نزولی و صعودی انسان با محوریمدل س

در دو قوس صعود و نزول بر حسب هدفی ک» خود

  ارائه شده است.

طبق این نمودار اگر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن 

به مقام نفس مطمئنه، به نفس امارۀ مطلق می

مطلق است که شرح قرآنی احوال او در مبحث آخر مقالۀ فرارو که مدل کسی ظلمات

بیان خواهد شد. دلیل استفاده از پیکان

در مراحل یادشده تجسم یابند.

عالم الست«خط فاصل میان 

» نفس مطمئنه«قوس نزول و 

بدان جهت است که » نفس اماره

قوس صعود است. همچنین دو خط انتهای پیکانی که به نفس مطمئنه ختم شده به این مع

آنجا سیر انسانی به پایان می

نیست که چون معتقدان تناسخ گفته شود در سیکلی مجدد، تنزل انسان در ادوار و اکوار آغاز می

نمودار شمارۀ 

نور  یخلقت ها

(مراتب احسن  یبرزخ

قویم)ت

 

نفس نبات

(دوران جنین

 

فرهنگ از منظر عرفان اسالمی

 

مدل س. ۵−۱−۴

خود«ل یتحل

ارائه شده است. ۲شمارۀ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طبق این نمودار اگر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن 

به مقام نفس مطمئنه، به نفس امارۀ مطلق می

کسی ظلمات

بیان خواهد شد. دلیل استفاده از پیکان

در مراحل یادشده تجسم یابند.

خط فاصل میان 

قوس نزول و 

نفس اماره«و 

قوس صعود است. همچنین دو خط انتهای پیکانی که به نفس مطمئنه ختم شده به این مع

آنجا سیر انسانی به پایان می

نیست که چون معتقدان تناسخ گفته شود در سیکلی مجدد، تنزل انسان در ادوار و اکوار آغاز می



                         ۱۳۹۶پاییز و زمستان / ۱۸ش/ ۹سعلوم اجتماعی/ اسالم و    ۹۰

  

 برتر از جا
ً
یگاه انسان در الست نشان داده شده همچنین در نقطه اوج نمودار، مقام نفس مطمئنه اوال

 پیکان آغاز حرکت تنزلی نیز با پیکان برگشت نهایی از نظر مبداء و مقصد فرق دارنـد و 
ً
است و ثانیا

گردد . علـت ایـن ترسـیم ایـن اسـت کـه مرتبـۀ اولی به مقام الست و دومی به نفس مطمئنه بر می

ت و چنین نیست که انسان به همان جایگـاه اول بازگشت انسان، جایگاهی فراتر از مرتبۀ اولیۀ او اس

 چون اول باشد؛ زیرا این حرکت بـا ایـن همـه رنـج و زحمـت بیهـوده اسـت. عالمـۀ 
ً
برگردد و عینا

اند انسان در قوس صعود به جایگـاه نخسـتین بـاز جعفری نوشته است عارفان و برخی فالسفه گفته

ن حرکت، لغو و خالف حکمت االهی اسـت و کند که ایگردد و سپس بر این اندیشه اشکال میمی

 بدون ارائه مستندی قرآنی یا روایی بر مدعای خود، چنین نتیجه می
ً
گیرد که مقام برگشتی باید منطقا

) این استدالل منطقـی حضـرت عالمـه ۳۱۹−۳۱۸، ۶: ۱۳۶۶باالتر از مقام اول باشد. (جعفری، 

ل از هبـوط نـه مقـام نبـوت داشـت و نـه صحیح و مورد تایید آیات قرآنی اسـت. حضـرت آدم قبـ

و این مقامات و کماالت را پس از هبوط و در اثر عبودیـت و » تلقی کلمات«و » اجتبا«و » اصطفا«

   1).۳۳آ آل عمران/ ۳۷؛ بقره/ ۱۲۲بندگی و تقوا و توبه به دست آورده است (طه/ 

  

 امارهت تجلی نفس یر نزولی و صعودی انسان با محوریمدل س. ۵−۱−۵

گر کسی راه غلبۀ نفس اماره بر خود را در پیش بگیرد، سرانجام به جای رسیدن به مقام نفـس مطمئنـه، ا

رسد یعنی تمام وجود او نفس اماره خواهد شد. چنـین کسـی ظلمـات مطلـق به نفس امارۀ مطلق می

نـین سازی است بیان خواهد شـد. چاست که شرح قرآنی احوال او در مبحث آخر مقالۀ فرارو که مدل

ارائه شده است که شرح نمادهای آن شـبیه مباحـث ارائـه شـده در توضـیح  ۳سیری در نمودار شمارۀ 

   است. ۲نمودار شمارۀ 

  
  

                                                           
 بـه . ١

ً
البته بر سخن مرحوم عالمه جعفری هم این اشکال هست که چنین نیست که همۀ عارفان گفتـه باشـند انسـان دقیقـا

بـاال داشـت امـا طالـب گوید انسان در بسـتان بهشـت مقـامی گردد. عارف بلندمرتبه حافظ شیرازی مینقطه اول باز می
کنـد و و ... از آن یـاد مـی» چاه زنخـدان«، »سبزۀ خط«، »مهرگیاه«کمالی برتر بود که ایشان از آن با استعاراتی چون 

  برای رسیدن به آن کمال برتر به این جهان سفر کرد تا در عالم تعارضات آن مقام را به دست آورد:
ــبزه  ــدس ــو دی ــط ت ــتیخ ــتان بهش   م و ز بس

  
ـــه    ـــن ب ـــم آمـــده مهرگیـــاههـــواداری ای   ای

  )۲۴۶: ۱۳۷۰(حافظ شیرازی،   
 و عـز (فـیض کاشـانی،   خط عبارت است از ظهور حقیقت در مظاهر روحانیات که اقرب

ّ
مراتب وجود است بـه حـق جـل

 )؛ یعنی انسان آن مقام و مرتبۀ واال را دیده و طالب رسیدن به آن درجه شده است.۲۴۹: ص ۱۳۷۱
  یا: 

  زنخـدان تـو داشـتچـاه هـوس علوی ان ج
  

  زدخــم  انــدر خــمآن زلــف قــه در حلســت د  
  )۴۹۸ – ۵۰۰، صص ۳: ج ۱۳۶۸؛ همچنین نک به: سعادت پرور، ۱۰۲: ص ۱۳۷۰(حافظ شیرازی،   



                                                                ۹۱ 

عمـل  یعنـ

م ارتبـاط ی

و  یث باشـد، منشـا رفتارهـا و محصـوالت فرهنگـ

۵۷−۵۸ .(

که  یقرآن ی

) رسیده و در پی این معرفت قلبی اعمال صـالح از او 

که دربارۀ انسان کامل روایت اسـت 

) یعنـی ۳۵۲

همۀ مجاری ادراکی و تحریکی او که بستر هرگونه ارتباط در تعامل فرهنگی است االهی خواهد شـد و 

اهد گرفت و در روایات دیگر وارد است خدای متعال به جای عقـل او وی 

کند یا مجالست و معاشرت او با مردم همگی ربانی و با هـدایت و نـور االهـی و تجلـی 

؛ طباطبـایی، 

                                                                

  مأثور

عنـی)؛ ۸۴(اسراء، 

یداند. قرآن کری

ث باشـد، منشـا رفتارهـا و محصـوالت فرهنگـ

۷/ دانـد (اعـراف

ینه قلبیخود و ذلت وفقر خود برسد، به طمان

) رسیده و در پی این معرفت قلبی اعمال صـالح از او 

که دربارۀ انسان کامل روایت اسـت 

۳۵۲، ص۲، ج۱۴۰۷

همۀ مجاری ادراکی و تحریکی او که بستر هرگونه ارتباط در تعامل فرهنگی است االهی خواهد شـد و 

اهد گرفت و در روایات دیگر وارد است خدای متعال به جای عقـل او وی 

کند یا مجالست و معاشرت او با مردم همگی ربانی و با هـدایت و نـور االهـی و تجلـی 

؛ طباطبـایی، ۱۴۸و  ۱۴۷، ص

در قوس نزول و صعود با ظهور 

آغـــاز بلـــوغ وتکلیـــف و 
ــه و  ــس ناطق ــه نف افاض

 مواجهه با نفس لوامه

 غلبه کامل 
نفس اماره و بازگشت 
به سوي جالل خدا 

 (جهنم اعمال کسبي)
 

                                                                  

مأثور یاز منظر نگرش عرفان

(اسراء،   »شاكَِلتِهِ   ُكلُّ َيْعَمُل َعىل

یها مآن» خود«ت و 

ث باشـد، منشـا رفتارهـا و محصـوالت فرهنگـ

دانـد (اعـرافیا خباثت می ی

خود و ذلت وفقر خود برسد، به طمان

) رسیده و در پی این معرفت قلبی اعمال صـالح از او 

که دربارۀ انسان کامل روایت اسـت  گونه ). همان

۱۴۰۷شود (کلینـی، 

همۀ مجاری ادراکی و تحریکی او که بستر هرگونه ارتباط در تعامل فرهنگی است االهی خواهد شـد و 

اهد گرفت و در روایات دیگر وارد است خدای متعال به جای عقـل او وی 

کند یا مجالست و معاشرت او با مردم همگی ربانی و با هـدایت و نـور االهـی و تجلـی 

، ص۲۶، ج۱۴۰۶
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در قوس نزول و صعود با ظهور 

آغـــاز بلـــوغ وتکلیـــف و 
ــه و  ــس ناطق ــه نف افاض

مواجهه با نفس لوامه

نفس اماره و بازگشت 
به سوي جالل خدا 

(جهنم اعمال کسبي)

  

از منظر نگرش عرفان» 

ُكلُّ َيْعَمُل َعىل «طور کلی قرآن کریم در یک راهبرد معتقد است: 

ت و یو شخص ی

ث باشـد، منشـا رفتارهـا و محصـوالت فرهنگـیـا خب

ی یگزیمتناسب با همان پاک

خود و ذلت وفقر خود برسد، به طمان ی

) رسیده و در پی این معرفت قلبی اعمال صـالح از او ۲۸(رعد، 

). همان۲۱۷، ص

شود (کلینـی،  که: خدای متعال دست و پا و چشم و گوش و زبان او می

همۀ مجاری ادراکی و تحریکی او که بستر هرگونه ارتباط در تعامل فرهنگی است االهی خواهد شـد و 

اهد گرفت و در روایات دیگر وارد است خدای متعال به جای عقـل او وی 

کند یا مجالست و معاشرت او با مردم همگی ربانی و با هـدایت و نـور االهـی و تجلـی 

۱۴۰۶حق تعـالی در وجـود او خواهـد بـود (فـیض کاشـانی، 
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 نفس امارۀ مطلق

 عالم الست

در قوس نزول و صعود با ظهور » خود«یر 

 نفس اماره 

  

» خود«فرهنگ و ارتباط با 

طور کلی قرآن کریم در یک راهبرد معتقد است: 

یها را منطبق و موافق با ساختار درون

ا خبیـب ینکه طیها را بر اساس ا

متناسب با همان پاک یتمدن

یبه معرفت خدا 

(رعد، » َأال بِِذْكِر اهللاِ َتطَْمئِنُّ اْلُقُلوُب 

، ص۱۹، ج۱۴۱۷یی، 

که: خدای متعال دست و پا و چشم و گوش و زبان او می

همۀ مجاری ادراکی و تحریکی او که بستر هرگونه ارتباط در تعامل فرهنگی است االهی خواهد شـد و 

اهد گرفت و در روایات دیگر وارد است خدای متعال به جای عقـل او وی تحت والیت االهی قرار خو

کند یا مجالست و معاشرت او با مردم همگی ربانی و با هـدایت و نـور االهـی و تجلـی 

حق تعـالی در وجـود او خواهـد بـود (فـیض کاشـانی، 

ل
زو

س ن
قو

 

یر . س۳نمودار شمارۀ 

و  یخلقت هاي نور 

(مراتب احسن 

 

 نفس نباتي

 )ی(دوران جنین
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فرهنگ و ارتباط با . مفهوم 

طور کلی قرآن کریم در یک راهبرد معتقد است: 

ها را منطبق و موافق با ساختار درون

ها را بر اساس اانسان

تمدن یهانشیها و آفر

 یانسان با توجه باطن

َأال بِِذْكِر اهللاِ َتطَْمئِنُّ اْلُقُلوُب 

یی، صادر خواهد شد (طباطبا

که: خدای متعال دست و پا و چشم و گوش و زبان او می

همۀ مجاری ادراکی و تحریکی او که بستر هرگونه ارتباط در تعامل فرهنگی است االهی خواهد شـد و 

تحت والیت االهی قرار خو

کند یا مجالست و معاشرت او با مردم همگی ربانی و با هـدایت و نـور االهـی و تجلـی  را رهبری می

حق تعـالی در وجـود او خواهـد بـود (فـیض کاشـانی، 

نمودار شمارۀ 

خلقت هاي نور 

(مراتب احسن  یبرزخ

 تقویم)

 

نفس نباتي

(دوران جنین
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. مفهوم ۵−۲

طور کلی قرآن کریم در یک راهبرد معتقد است:   به

ها را منطبق و موافق با ساختار درونانسان

انسان یدرون

ها و آفرتیخالق

انسان با توجه باطن یوقت

َأال بِِذْكِر اهللاِ َتطَْمئِنُّ اْلُقُلوُب « فرموده

صادر خواهد شد (طباطبا

که: خدای متعال دست و پا و چشم و گوش و زبان او می

همۀ مجاری ادراکی و تحریکی او که بستر هرگونه ارتباط در تعامل فرهنگی است االهی خواهد شـد و 

تحت والیت االهی قرار خو

را رهبری می

حق تعـالی در وجـود او خواهـد بـود (فـیض کاشـانی، 
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کـه   با استفاده از روایت امام علی سان عالمه طباطبایی ). و بدین۱۷۶و  ۱۷۵، ص۶ ، ج۱۴۱۷

َـا الَّـذيَن آَمنُـوا َعَلـْيُكْم «و نیز آیه شریفه: ...» هرکس از نفس خویش به غیر خویش مشغول شود « يا َأهيُّ

ُكْم َمْن َضلَّ إَِذا اْهَتَدْيُتمْ  ان حیاتی در غیر ظرف اند که: انس )؛ استفاده کرده۱۰۵(مائده، » َأْنُفَسُكْم ال َيُرضُّ

  ).۱۹۹−۱۹۸تا، ص نفس خویش و وعای وجودی خود ندارد (طباطبایی، بی

عبارت در عرف عرفان مأثور » خود«ن یا ایآ نماید این است کهپرسشی مهم که در اینجا رخ می

 یرا ادراکی؛ زپاسخ منفی استمحققان در مقدمه نقل شد؟  یانسان که از برخ یالیخ ۀاست از مرتب

است چه رسـد بـه ادراک عـوالم  یفراتر از انوار اسفهبد یابد، اداراکیینسان از معرفت نفس مکه ا

نکـه اگـر یح ایدانستند. توضـین ادراک مینه، فرهنگ را محصول ایشیمحققان در پ یکه برخ یالیخ

ال خود فارغ شود، آنگـاه تـازه یاز جمله عالم خ یو حواس باطن یت حواس ظاهریانسان از مشغول

) و انوار اسـفهبد ۲۳۶، ص۲، ج۱۳۷۵، یدهد (سهروردیاو رخ م یبرا یار و ادراکات اسفهبدانو

) و ۳۱، ص۱۴۱۶، ینـیرا ندارند (امـام خم یچ کدام طاقت ادراک نور عظمت و جالل االهیهم ه

ه وارد یشـعبان یتعلق به عز جالل دارد که که در دعا ۀ معرفت نفس کامل،حال آنکه انسان در مرحل

ِنی ِبُنوِر ِعزِّ  « است:
ْ

ِحق
ْ
ل
َ
   َک أ

ِ
ْبَهج

َ ْ
   األ

َ
أ

َ
 ف

ُ
 ک

َ
 َو َعْن ِسـَوا َک وَن ل

ً
  َک َعاِرفا

ً
، ۱۴۰۹س، وطـاو (ابـن »ُمْنَحِرفـا

در جامعه  توحیدیفرهنگ  ۀخود سرچشمکه  ین مقام است که امام علی) و در ا۶۸۷ص، ۲ج

ِهی َو «د: یگو یدر همان دعا م بوده
َ
اَدْیَت  ِإل

َ
ْن ن ِنی ِممَّ

ْ
َجابَ اْجَعل

َ
أ

َ
لِ  َک ُه ف

َ
َصِعَق ِلَجال

َ
َتُه ف

ْ
َحظ

َ
َناَجْیَتُه  َک َو ال

َ
ف

 
َ
 ل

َ
 َو َعِمل

ً
  َک ِسّرا

ً
 یدادها و تراوشـاتاعمال و برون یعنی). ۶۸۷ص، ۲ج، ۱۴۰۹س، وطاو (ابن »َجْهرا

 ینجوا«محصول آن  یاو همگ یاجتماع یهااو و کنش یاز جمله محصوالت فرهنگ ین انسانیچن

کنـد و او هـم طبـق آن عمـل یمـ ییمتعـال او را از درون راهنمـا یخدا یعنی است یااله» یدرون

ان مـردم یـشـود تـا بـا آن در میکه به مومن عطـا مـ یکند. همان که در قرآن از آن به عنوان نور یم

ا یـو  )۲۸/ دیـام و ارتبـاط داشـته باشـد (حدیپ ۀکند و مراوده و مبادل یزندگ یعنی(جامعه) راه برود 

 یالیـن مرتبـه کجـا و ادراکـات خیـاد شده اسـت. ای) ۳۵/ نور (نور ۀمبارک ۀیدر آ» یهمثل نور اال«

 ۀل کـه در مرتبـیـجبرئ یجـا یان مرتبـهید چنـیـگویمـ یال متصل و منفصل) کجا؟! شبسـتری(خ

  :مجردات نوریه است هم نیست

  است  لیدل  حق نور هکدر آن موضع   

  
ــچــه جــای گفتگــوی جبرئ   ل اســتی

 )۲۱ص، ۱۳۸۲، ی(شبستر  

ال متصل منطبق یافته متاثر محصوالت خیاند انسان رشد محققان نوشته ین آنچه که برخیبنابرا

، اعمـال انسـان از جملـه ینمایال منفصل است (و در پیشینه نقل شد) درست نمیبا خ
ً
د؛ زیـرا اوال

وس نـزول فرهنگ که در این حوزه قرار دارد، در قوس صعود، در برزخی هستند که غیـر از بـرزخ قـ
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: ص ۱۳۶۰است و البته در اینکه هر دو جوهری نورانی و غیرمادی هستند تشابه دارند. (سبزواری، 

، داشته۸۱، ص۶: ج ۱۴۲۲؛ سید حیدر آملی، ۱۰۲: ص ۱۳۷۵؛ قیصری، ۶۴۲
ً
هـای عـالم ) ثانیا

 برگرفته از سه منبع (شیطان و واهمه یا خیال منفصل) نیستند بلکـه 
ً
همـانطور خیال متصل نیز لزوما

ای در تعلیقه بر مقدمه قیصری گفته است صور متمثله در خیـال متصـل بـر که آقامحمدرضا قمشه

هـای وارده از طریـق حـواس ظـاهری، صـورتهای وارده از حسب منبع بر پنج قسم است: صـورت

-طریق متخیله، صورتهای وارده از طریق تجلیات و تمثالت عالم معانی و عقـول قدسـی، صـورت

). البته عبـور ۱۰۴: ص ۱۳۷۵ای، های وارده از شیطان. (قمشهه از خیال منفصل، صورتهای وارد

مسلم است اما سخن بر سر منبـع و  یدن به عالم ظاهر، امریال و تمثل جهت رسیاز عالم خ یمعان

، یصـریال متصـل و منفصـل اسـت. (قیـدر انسان کامل است که فراتر از عالم خ یمصدر آن معان

 ).۵۸۴: ص ۱۳۷۵

ادشده از ارتباط انسان بـا خـدا و تـالزم معرفـت خـدا بـا معرفـت نفـس در یل یبا توجه به تحل

عنوان جنبـۀ  بـه» خـود. «۳−۱−۵مباحث قبل در معرفی منزلت نفس مطمئنه گفتـه شـد (نـک بـه: 

شوند: هر کس در ارتباط خود با خدا را )، این روایات بهتر درک میاللهی انسان (نفس مطمئنه) وجه

ا: هـر یـ).۲۹، ص۱، ج۱۳۷۱، یکند (برقـیکند، خداوند ارتباط او با مردم را هم اصالح ماصالح 

). و ۳۰۷، ص۸، ج۱۴۰۷، ینـیکنـد (کلیرون او را اصالح میکس درون خود را اصالح کند خدا ب

 به خدا
ً
مومنان را نسبت بـه او بامحبـت  یهاز دلیخود در نماز توجه ورزد، خداوند ن یهر کس قلبا

ز یاو ن یاد خدا آباد کند، رفتار ظاهری). و هر کس قلب خود را با ۱۳۵، ص۱۴۰۶صدوق، کند (یم

ارتبـاط بـا خـدا در  ینوع یات همگین روای). مقصود از ا۶۴۴، ص۱۴۱۰، یبا خواهد شد (آمدیز

م هر نوع رفتـار یدرون نفس انسان است که در واقع ارتباط انسان با نفس خود اوست و لذا قرآن کر

) و معتقد است قصد اضالل ۹/  ب دادن خود معرفی کرده است (بقرهینه با خدا را تنها فرکارابیفر

انت به یرا خ یانت کاری) و خ۶۹کند (آل عمران/ یمومنان تنها اضالل خود است و فرد احساس نم

خود ک نام برده و آن را ظلم به یک به یاز گناهان را  ی) و انواع۱۰۷؛ نساء/ ۱۸۷داند (بقره/ یخود م

داند یبا آن رفتار م» خود«گناهان چون کفر را معاملۀ  ی) و برخ۶۴؛ نساء/ ۵۷و  ۵۴/  داند (بقرهیم

). و ۲۰۷داند (بقره/ یخدا م یبا رضا» خود«) و شهادت فی سبیل الله را معاملۀ ۱۰۲و  ۹۰/  (بقره

 یمومنـان را افـراد) و نا۱۳۰کنـد (بقـره/ یم یمعرف» خود«ارزش کردن  یرها کردن راه درست را ب

دانـد کـه تنهـا یم ی) و گناهکاران را افراد۵۳؛ اعراف/ ۲۰و  ۱۲اند (انعام/ داند که خود را باختهیم

) و مکر ماکران تنهـا بـر خودشـان محقـق ۴۲؛ توبه/ ۲۶فهمند (انعام/  یکنند و نمیخود را نابود م

 همه سرکش). به طور کلی قرآن معتقد ۱۲۳فهمند (انعام/  ینم یشود ولیم
ً
بشر  یها یاست اساسا

ز در تایید اهمیت ارتباط با خود و نقش آن در تحوالت بیرونی ی) و ن۲۳ونس/ یتنها بر خود اوست (
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هـا از درون کنـد کـه انسـانیجاد میا یرا خداوند تنها وقت یرونیند: تحوالت بیفرمایبه صراحت م

  ).۱۱؛ رعد/ ۵۳دچار تحول شوند (انفال/ 

 تبیین ارتباط انسان با نفس امـارهشرح حال ارتباط انسان با نفس مطمئنه بود. در آنچه گفته شد 

ارتبـاط انسـان بـا نفـس  یمحصول نـوع یهر رفتار نادرستنیز قرآن معتقد است م یاز منظر قرآن کر

َعْت َلُه َنْفُسُه َقْتَل  « کند:یاول نفس انسان او را بر گناهان قانع م یعنیخود است  ۀامار ِه َفَقَتَلـُه يَأخ َفَطوَّ

فتـه یماده و فرآابتدا نفس او را  یعنیع آمده است ی) که با فاء تفر۳۰ ،(مائده »  نَ يخاِرس ـَفَأْصَبَح ِمَن الْ 

کـه  یدرونـ فرایندیدر  یعنیهد د میبا نشان یاو ز یا ابتدا آن گناه را برایکرد و سپس آن اتفاق افتاد. 

، وسـفیبـد (یفر یبر درون و نفس انسـان اسـت او را مـ عارض ینامد و صفت یل میآن را تسو قرآن

 یبرا ینیریت زیواقع یعنیر ین تعبیاضراب ذکر کرده است و ا» بل«را با  فرایندن ین اآقر ی). گاه۱۸

با نشـان یزشت را ز یوجود دارد که همان ارتباط انسان با خود است که نفس کار یرونین مسئله بیا

موحدانه) روگردان شـود  یم (زندگیکه از روش حضرت ابراه ینز کسای) و ن۸۳ ،وسفیداده است (

آن فروگـذاردن ارزش  یعنی)؛ ۱۳۰ ،ارزش کرده است (بقره یرا ب» خود«ند که ک می یمعرف یرا فرد

  است. یمیابراه یدیاو از فرهنگ توح یر نفس اماره شدن باعث روگردانیو اس یمتعال» خود«

در رفتارهـای فرهنگـی، جریـان » ارتباط بـا خـود«بروز  از دیگر شواهد قرآنی این اندیشه یعنی

امبر داشتند فرموده است آنان یکه قصد گمراه کردن پ یدشمنان ۀم درباریقرآن کراضالِل خود است. 

) و بـه مومنـان هـم ۱۱۳/ رسانند (نسـاءیبه تو نم ین ضرریکنند و هرگز کمتریتنها خود را گمراه م

 یکند تنها به خود ضـرر مـیکه م ید فرد گمراه با تالشیت را برویفرموده است اگر شما هم راه هدا

رسـد از کجـا یکـه بـه فـرد گمـراه مـ ینجا است که پس ضرریپرسش ا ).۱۰۵/ زند نه شما (مائده

طان یه خود گمراه شونده و نفس او اسـت؛ همـانطور کـه شـین است که از ناحیاست؟ پاسخ قرآن ا

 یَ اَن لِ كْم َو ما كُ ْم َفَأْخَلْفتُ كُ َحقِّ َو َوَعْدتُ ـْم َوْعَد الْ كُ َوَعَد  هللاَْاألَْمُر إِنَّ ا یَ ّام ُقِض ـَطاُن ليْ َو قاَل الشَّ  «: گویدیم

 یعنـی)؛ ۲۲ ،میبـراها( » مْ كُ َو ُلوُموا َأْنُفَس  یَفال َتُلوُمون یْم َفاْسَتَجْبُتْم لكُ َأْن َدَعْوتُ  ّال ْم ِمْن ُسْلطاٍن إِ كُ يْ َعلَ 

را سـرزنش کننـد و خـود آنـان » خود«د یمن فقط افراد را دعوت کردم و آنان با دیگو یطان هم میش

 دند.یرا برگز یطانیاز راه و فرهنگ ش یرویپ

  

  از منظر نگرش عارفان» خود«. فرهنگ و ارتباط با ۵−۳

 شرح آین بخش از مقاله مطرح میای که در اعارفانه یهاشهیاند
ً
هستند  یاتیات و روایشوند، عموما

متفرع  یکیمعتقدند هر ادراک و تحر» ارتباط با خود«ر بخش قبل ارائه شد. عارفان در جایگاه که د

جـه انسـان یاسـت و درنت» شـتنیخو«ک از ین ادراک و تحرین است که انسان ادراک کند که ایبر ا

ن، یکند (صـدرالمتالهیدرک م یبه صورت شهود یش از هر علمیو پ ینفس خود را قبل از هر علم
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ش حاضـر اسـت و یکند و ذات او برای) بلکه انسان همواره خود را مشاهده م۴۶۹، ص۳ج ،۱۹۸۱

، ییگر فکر کنـد (طباطبـاید یابه گونه یل نظریهم از آن غفلت ندارد؛ گرچه در مقام تحل یالحظه

  ).۱۸۷، ص۶، ج۱۴۱۷

کنـد: هـر ین مـیـین تبیرا چنـ یند ارتباط کالمـیادشده، مالصدرا فرآی یبا توجه به ارتباط درون

بندد و یآن معنا در نفس ناطقه او نقش م یسد، ابتدا صورت کلیا بنویکه انسان بر زبان آورد  یسخن

جاد شده و بعـد یا نوشته ایآن کالم و  یالیشود و صورت خیل و ذهن او نازل میسپس در مقام تفص

  ).۱۵، ص۷، ج۱۹۸۱ن، یدهد (صدرالمتالهیبا آالت و جوارح آن را بروز م

کنده که در مقام نفس مطمئنه هسـتند، نیقیافته و یرشد یهامنظر عارفان مسلمان، انساناز  از آ

در ارتباطـات رو ، از ایـنکننـدیاخذ م یمعرفت و علم االه یایاز در راخود  یدرون یمعانآنجا که 

 شـانیا یدهنـد و محصـوالت فرهنگـیکنند و همان را بـروز مـیاستفاده م آن منبع خود همواره از

(نک به:  یاد شده در مباحث قبل شدات یاست که روا» خود«محصول ارتباط آنان با همان مرتبه از 

 آن راد و یـآن را معرفت نفس نام، )اللهی انسان (نفس مطمئنه) عنوان جنبۀ وجه به» خود. «۵−۱−۳

  :گویدمعرفی کرد. عارف شبستری در این زمینه می یان هر علمیپا

 ســاحل یکــی دریاســت هســتی، نطــق،

  

 صـــدف حـــرف و جـــواهر دانـــش دل 

  
ـــه هـــر مـــوجی هـــزاران دّر شـــهوار  ب

  

ـــار  ـــّص و اخب ـــزد ز نقـــل ن ـــرون ری  ب

  
 خیــزد هــر دم از وی  مــوج  هــزاران

  

ـــره  ـــردد قط ـــم از وی نگ ـــز ک  ای هرگ

  
ــت ــای ژرف اس ــم از آن دری ــود عل  وج

 

 غــالف دّر او از صــوت و حــرف اســت 

 )۶۱ص، ۱۳۸۲، ی(شبستر  

 

 »ثیخب«و » بیط«د فرهنگ یو تول» خود«گونه ارتباط انسان با . ۶

ن دو یـث. ایـا خبیـب است و یا طیها انسان یو محصوالت فرهنگ یات، زندگیاز منظر قرآن و روا

ث یـب و فرهنگ خبیهستند. فرهنگ ط یدر معارف اسالم یادیز گسترۀ زیعمق و ن یدواژه، دارایکل

ث یب و خبید؛ همانطور که طیهم نام یو زقوم یی، فرهنگ طوبایسالمتوان با الهام از منابع ایرا م

 است.  یز اصطالح قرآنین

آن رشد کرده (صافات/  نقطةن یترنییپا یعنیخ جهنم یبدر است که  ینکه: زقوم درختیح ایتوض

 ) و۵۲و  ۵۱کننـد (واقعـه/ یان از آن تنـاول مـیار تلخ و هولناک دارد که جهنمیبس ییهاوهی) و م۶۴

از آن در  یاشـاخه ین درجات بهشت کـه هـر مـومنیت در باالتریاست در منزل وال یدرخت یطوب
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). ازآنجا که درجات و درکات بهشت و جهنم بـر ۳۳۷−۳۳۶، صص ۲، ج۱۴۰۴، یمنزل دارد (قم

 یاست که پـ یات کافین آیدر وجود انسان است، هم یو بد یدِن خوبیت رسیحسب مراتِب به فعل

را یـنفس امـارۀ مطلـق اسـت؛ ز یعنی یها در وجود انسانیت همۀ زشتیوم نماد فعلم درخت زقیبر

) ۲۰۱، ص۱، ج۱۴۱۲، یلمـی؛ د۷۹دانند (نساء/ یها میث، نفس اماره را منشا همۀ بدیقرآن و حد

هـا آن یهانفس مطمئنۀ مطلق است و شاخه یعنیها یافتن همۀ خوبیت ینماد فعل یو درخت طوب

 یا زقـومیـو  ییطوبـا یک کلمه محصوالت فرهنگیکار و اخالق و اعمال و در زان حضور افیز مین

  ها هستند. انسان

 پیامبر اکرمت است که یدر راستای معرفی استعارۀ قرآنی و روایی درخت طوبی و زقوم، روا

خود را بـه  یهاو زقوم شاخه ین روز ماه شعبان به اصحاب خود فرمودند امروز درخت طوبیدر اول

ان روز، یـد کـه در پایـکن ید و از زقوم دوریخته شویاو ید به طوبیکنند پس بکوشیک مینزدن یزم

ن یشـترید بـن حازثـه بـه بیـبـرد و فرمودنـد زیختگان را به بهشت و زقوم به جهـنم مـیدرآو یطوب

شـان فرمودنـد یانـد. ادهیزقوم چسب ین شاخه هایشتریمنافقان به ب یآن چنگ زده و برخ یها شاخه

مرتکب شود به شاخه  یخته و هر کس هر بدیآو یاز طوب یاز او سربزند به شاخه ها یریهرکس خ

گر مثـال بـه ید ییم در جای) قرآن کر۱۷۰−۱۶۶، ۸: ۱۴۰۳خته است. (مجلسی، یاز زقوم درآو یا

وه یکرده است که همواره در طول سال م یمعرف یب را درختیث زده و درخت طیب و خبیدرخت ط

  ).۲۶−۲۴/ میدارد (ابراه

ت کـرده اسـت؛ یسرا یها در همۀ معارف اسالمن آموزهیث، از ایب و خبین سان فرهنگ طیبد

 مومن در روا
ً
را با گلها یه ان فرموده است زیت در وجه تشبیه شده که روایبه زنبور عسل تشب یتیمثال

ب یـاو) ط یدات فرهنگـیـب است و محصوالت او (از جملـه تولین او طیند و غذا و همنشینشیم

ۀ نفـس مطمئنـه، یانسـان در سـا یات معنویح ی)؛ بلکه به طور کل۵۳۲، ص۱۴۱۰، یاست (آمد

  ). ۱۴۴، ص۲۶، ج۱۴۰۶، یض کاشانیده شده است (فیبه نامیات طیح

 ین آنها بـرایاست که بهتر یمردم کس ین مردم برایت که فرموده بهتریبا تبیین یادشده، این روا

 یهمـان نفـس متعـال» خـود«ن یـشود؛ زیرا ا) بهتر درک می۲۳۹، ص۱۴۱۳د، یباشد (مف» خود«

گران که از یداد او در ارتباط با دک تر شود، برونیزان که به نفس مطمئنه نزدیهر م یعنیاست  یانسان

ث را محصـول یب و خبیی که فرهنگ طیگر شواهد روایشود بهتر است. از دیر میآن به فرهنگ تعب

  علـیت اسـت کـه امـام یـر اسـت: روایـت زیاند دو رواردهث بودن قلب معرفی کیب و خبیط

ب خواهـد داد و هـر عملـی کـه ابشـخور آن یـب باشد، میوۀ طیفرمود: هر عملی که آبشخور آن ط

) که آبشـخور عمـل، قلـب ۲۱۶، ص۱۴۱۴ث خواهد شد (نهج البالغۀ، یث باشد، میوۀ آن خبیخب

ب شـود، یـوآله) فرمودند: هرگاه قلـب کسـی طهیعلاللهامبر اکرم (صلییانسان است همانطور که پ
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ث خواهد شـد. (صـدوق، یث شود، جسد او هم خبیشود و هرگاه قلب او خبب مییز طیجسد او ن

ز همۀ محصوالتی است که از قلب معنوی به جسـد وارد ی) و مقصود از جسد ن۳۱، ص۱، ج۱۳۶۲

  گردد.شود و از اعضای جسد چون چشم و گوش و دست و پا صادر میمی

ا در ارتباط با نفس مطمئنه یگفته شد که فرهنگ، محصول کنش عامالن در ارتباط با نفس اماره 

ن اسـت یست؟ پاسخ ایده شود پس محصول ارتباط انسان با نفس لوامه چیاست. ممکن است پرس

ب و نـوعی اشـراق مرتبـۀ یقت نهیرا نفس لوامه در حقیای ندارد؛ زکه نفس لوامه محصول جداگانه

گاهینفس مط ن مرحلـه وقتـی یـرو انسـان در انیـف است و از ایبخشی آن ضعمئنه است گرچه آ

ش نفـس امـاره و یا گـرایـش نفس مطمئنه بر او غالب خواهد شـد و یا گرایکند، یی میکنشی را نها

  .ن دو وجود نداردین ایزی بیچ

  

 از منظر عرفان اسالمی» خود«مدل ساخت فرهنگ در ارتباط انسان با . ۷

 ۴ ۀد فرهنگ به شکل نمودار شـماریفردی انسانی در تولگفته شد، مدل ارتباطی درونتاکنون آنچه بنابر 

خبیـث نقـش  ایـب یـد فرهنـگ طیـن نمودار، نفس مطمئنه و امـاره هـر دو در تولیخواهد بود. در ا

فـس در ارتباط با نفـس امـاره را دارد و ن 1)عامل اخالل(ت یوامه نقش پارازمستقیم دارند اما نفس ل

ا یـروی از نفـس امـاره ینجا که پبا نفس مطمئنه دارد. همچنین از آ ن نقش را در ارتباطیز همیاماره ن

مـان دارای یز ایـفه نیات شـریـ) و در روا۱۳۲/ ای است (انعـامار گستردهیمطمئنه دارای درجات بس

 استفاده شده است  فی بودن را هم دربردارد) برای آنیبای نردبان (که طیز ۀمراتبی است که از استعار

ره یـره و کبیز بـه صـورت مراتبـی چـون صـغیمانی و گناهان نیا) و بی۴۵ص، ۲ج: ۱۴۰۷نی، ی(کل

: ۱۴۰۷نـی، یر و اکبـر اسـت (کلیـز دارای مراتـب کبیره نی) و کب۲۷، ۲: ۱۴۰۷نی، ی؛ کل۳۲/ (نجم

روی بــه صــورت دو یــن پیــمحصــول ارو از ایــن)، ۵۷۱ص، ۳ج: ۱۴۱۳؛ صــدوق، ۲۷۸ص، ۲ج

روی یعنی فرهنگی که از نفس اماره پینشان داده شده است؛  سیاه و سفید فیل دارای رنگ طیمستط

ار یلمت مطلق بـا اسـتعاراتی بسـنور این ظ ۀش رود که در سوریتواند تا ظلمت مطلق پکند، میمی

ز انـدک انـدک یکند نروی میی) و فرهنگی که از نفس مطمئنه پ۳۹و  ۴۰/ ان شده است (نوریب 2بایز

) و البتـه ۴۳/ ؛ احزاب۲۵۷/ ی مطلق برسد (بقرهیکند تا به روشنارگی را از خود دور مییفتارهای تر
                                                           

پژوهـان دهد اما گذشته از آنکه این اندیشۀ رایج در میـان دانـش. ممکن است گفته شود پارازیت در مجرا و کانال رخ می١
گرد علم ارتباطات،  در نزد محققان این علم وزنی ندارد و نادرست است و حق این است که پارازیت در همۀ عناصر فرآ

هـای فردی است کـه در حـوزه) ، سخن این مقاله بر سر ارتباط درون۳۵۵: ص ۱۳۹۳ارتباط حضور دارد(محسنیان راد، 
رارو شرح داده شد و به همین جهت، سـاخت شناسی چندان مطرح نشده است و این مطلب در اوایل پژوهۀ فرایج ارتباط

 این اصطالح در معنای مورد نظر این نوشتار، نباید مسبتعد باشد.
ستاره که ابر غلیظی آسمان آن اقیانوس را هم فراگرفتـه و در نتیجـه . عمق اقیانوسی ژرف و متالطم در شبی تاریک و بی٢

  .ای هر چند ضعیف از نور به آن اعماق نیستهرگز روزنه
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و انـذار ) ۶

وز حفـظ فطـری خـود را هنـ

و خبیـث ب 

ای از روشنایی و 

  

  از منظر قرآن و حدیث

شـود و در مقابـل افعـال خـود 

نجا او با سـه 

ص یدارد و خـوب را از بـد تشـخ

اوست  یکه وجه ماد

د با یاوست و با

ابد. فرهنگ به عنوان محصول انسان در قوس صـعود 

کـه محصـول 

ن پژوهـه فرهنـگ 

 ۀن مرتبـیت دارد کـه در بـاالتر

اخالل و 

ممانعت 

 اماره 

پاییز و زمستان / ۱۸ش/ ۹س

۶/ ؛ منـافقون۱۰

فطـری خـود را هنـ

ب یـلی که نماد فرهنگ ط

ای از روشنایی و اند بلکه از آمیزه

  .انداست آغاز شده

از منظر قرآن و حدیث» 

شـود و در مقابـل افعـال خـود 

نجا او با سـه یسازد. در ای

دارد و خـوب را از بـد تشـخ

که وجه ماد ی»خود

اوست و با یو وجه ربان

ابد. فرهنگ به عنوان محصول انسان در قوس صـعود 

کـه محصـول  یدوم و سـوم اسـت. فرهنگـ

ن پژوهـه فرهنـگ یث، در ا

ت دارد کـه در بـاالتر

verbalcommunic

اخالل و 

ممانعت 

 نفس

 

سعلوم اجتماعی/ اسالم و 

−۸/ سـت (یـس

فطـری خـود را هنـ ای هر چند اندک از حیات معنـوی

لی که نماد فرهنگ طیمستط

اند بلکه از آمیزهنشدهرۀ مطلق که راهی برای رستگاری ندارد، آغاز 

است آغاز شدهتیرگی که نماد اسفل سافلین و مرتبۀ نفس امارۀ به فعلیت کامل نرسیده 

» ارتباط با خود

شـود و در مقابـل افعـال خـود یچون شرع و عقل مجهز م

ید را مخو یو باطن

دارد و خـوب را از بـد تشـخ االهـی

خود« یگریدارد و د

و وجه ربان االهی که پرتو

ابد. فرهنگ به عنوان محصول انسان در قوس صـعود 

دوم و سـوم اسـت. فرهنگـ

ث، در ایآن و حد، با الهام از اصطالحات قر

ت دارد کـه در بـاالتریـطوبا به عنوان نمـاد مقـام وال

عالم ارتباط با خدا در الست 

 (فطرت توحیدی)

 ارتباطاتکالمی
verbalcommunic

ation 
 

محصول 

 فرهنگی طیب

  

 

س
 نف

ق
شرا

ا
 

نه
مئ

مط
 

 

اسالم و   

سـت (یـسیت نیرگی مطلق برسد، قابل اصالح و هدا

ای هر چند اندک از حیات معنـوی

مستطهیچ کدام از دو 

رۀ مطلق که راهی برای رستگاری ندارد، آغاز 

تیرگی که نماد اسفل سافلین و مرتبۀ نفس امارۀ به فعلیت کامل نرسیده 
  

ارتباط با خود«مدل تولید فرهنگ در فرآگرد درون فردي 
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ز محصول ارتباط انسان با ین

ارتباط انسان با نفس مطمئنه باشد، 
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از آن در درون خـود بـه نفـس  ییهـاا شـاخهیـبا چنگ زدن به شاخه یدارد و هر انسان یبهشت جا

م یتسهدر ز به همان اندازه یظاهر ن ت متصل شده است و در جهانیافته و به مقام والی یمطمئنه راه

ث، در مقابل آن قرار یب موثر است و فرهنگ خبید فرهنگ طیو تول ی متعالی معنوی اجتماعیمعنا

شرور در  یی است که همۀهانماد انساندرخت زقوم جهنم دارد و  ۀن درجیترنییشه در پایدارد که ر

از آن در درون خـود بـه  ییهاا شاخهیه شاخهبا چنگ زدن ب یده است و هر انسانیت رسیآنها به فعل

ث یـد فرهنگ خبیم معنا و تولیز به همان اندازه تسهیافته و در جهان ظاهر نی یمطلق راه ۀنفس امار

  موثر است.
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