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ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
)ﻓﺮﻫﻨﮓ؛ ﺗﺠﻠﯽ ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی(

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﻫﻤﺪاﻧﯽ

*

ﭼﮑﯿﺪه
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي آن ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻨﻬﺎ و ﭘﺮﺳﺶﻫـﺎﯾﯽ از اﯾـﻦ
دﺳﺖ ،ﺗﺎﻣﻼت ﻓﻠﺴﻔﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﻓـﻞ ﻋﻠﻤـﯽ ﻣﻌﺎﺻـﺮ ﺟـﺪي
اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﺪون ارﺗﺒﺎط اﺻﻼً ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد .در ﺿـﻠﻊ ﺳـﻮم ،اﻧﺪﯾﺸـﮥ
ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدي ،ﻣﺒﻨﺎي اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦﺳـﺎن
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﻋﺰﯾﻤﺖ از ارﺗﺒﺎﻃﺎت درونﻓﺮدي ،ﻣﺴﺌﻠﻪاي ﻣﻬﻢ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺸـﯽ اﯾـﻦ
ﭼﻨﯿﻦ را در ﭘﯿﺶ روي ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﯽﻧﻬﺪ :راﺑﻄﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ارﺗﺒﺎﻃﺎت درونﻓﺮدي ﭼﯿﺴﺖ؟ آﻣـﻮزهﻫـﺎي
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ »ﺧﻮد« و ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ »ﺧـﻮد« و ﻧﻘـﺶ آن در ﻓﺮﻫﻨـﮓ،
ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻏﻨﯽ در ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﮥ ﻓﺮارو ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﯾـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ از دﯾﮕـﺎه
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﺑﺎ روش ﺗﺤﻠﯿﻞ اﺳﻨﺎدي ،در ﭘﯽ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈـﺮ
ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدي و ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ )ﻋﺮﻓﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻗﺮآن و ﺣـﺪﯾﺚ( ﭼﯿﺴـﺖ؟ ﻧﺘـﺎﯾﺞ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮد« و »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد« و ﻣﺮاﺗﺐ دﻗﯿﻖ آن از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳـﻼﻣﯽ اﺳـﺖ و
ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺴﺎن در ﻗـﻮس ﺻـﻌﻮد ،ﻓـﺮآوردة ارﺗﺒـﺎط
اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﻮاع و ﻣﺮاﺗﺐ »ﺧﻮد« اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﯿـﺐ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺧﺒﯿـﺚ
ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ داراي ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ )ﻃﯿﻒوار( ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪي :ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﺧﻮد ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒـﺎط درونﻓـﺮدي ،ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺧـﻮد ،ﻧﻔـﺲ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ،ﻧﻔﺲ اﻣﺎره.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻄﻮر ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ و ﻓﺮاﯾﻨـﺪﻫﺎی ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ اﻧﺘﻘـﺎل و ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و دهﻫﺎ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻣﺒﺎﺣﺚ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻔﮑـﺮان اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﻣﺸـﻐﻮل
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن رﺑﻂ وﺛﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ در واﻗـﻊ آن دو را
ﭼﻮﻧﺎن راﮐﺐ و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻪ ﻫﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ .ﭘﮋوﻫـﮥ ﻓـﺮارو ﺑـﺎ دﻏﺪﻏـﮥ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳـﺎﻧﻪ و از ﻣﻨﻈـﺮ
ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻫﻨﮓ و از
ﺣﯿﺚ ﮔﻮﻧﮥ ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶﻫـﺎی دﯾﮕـﺮ درﺑـﺎرۀ ﺧﺎﺳـﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ و رﺷﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ را از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺪف دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾـﯽ از ﺣﻘﯿﻘـﺖ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ،ﭘﮋوﻫـﺔ ﻓـﺮارو از روش
اﺳﻨﺎدی 1ﺳﻮد ﺟﺴﺘﻪ و ﺑﺎ ﮐﺎوش در آﯾﺎت ﻗﺮآن و رواﯾﺎت و ﮐﻤﮏ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﺷﺎرﺣﺎن ،اﯾـﻦ
ﭘﺮﺳﺶ را ﺑﻪ ﺑﻮﺗﺔ ﺑﺤﺚ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﮕﺮش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت
درونﻓﺮدی ﭼﯿﺴﺖ؟
در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،ﭘﯿﺸﯿﻨﻪای ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ذﯾﻞ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑـﺎ روﯾﮑـﺮد ﺣﮑﻤـﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿـﻪ ﺑـﻪ
ﻣﻘﻮﻟﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﯾﺎ ﺧﺮدهﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭼﻮن ﺳﯿﻨﻤﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﮔﺬﺷـﺘﻪ از آﻧﮑـﻪ
روﯾﮑﺮد ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﺮارو ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ از ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ اﺳﺖ )ﻧـﻪ ﺗﺒـﺎﯾﻦ
ﮐﻠﯽ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﺷﺮف از آن اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﻧﯿـﺰ در ﻋﺮﻓـﺎن ﮐـﺎراﯾﯽ دارد( ،وﺟـﻮه
اﻓﺘﺮاﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺿﻤﻦ ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
 .۱ﮐﺘﺎب »ﺗﻌﺎﻣﻞ دﯾﻦ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت« در ﺣﺪود ﭼﻬـﻞ ﺻـﻔﺤﻪ درﺑـﺎرۀ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﻌﻨـﺎ از ﻣﻨﻈـﺮ
ﻋﺮﻓﺎن و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭼﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻓﻼﺳﻔﮥ اﺳـﻼﻣﯽ و ﭼـﻪ
ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﻮﻟﯿﺪﺷﺪه در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﻮی و اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻣﺎدی ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ
ﻋﻘﻞ ﻓﻌﺎل ﺻﻔﺎت اﻻﻫﯿﯿﺎ اﺳﻤﺎء اﻻﻫﯽ ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺗﻔﻀﻞ و ﻓﯿﺾ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ آﻧﻬـﺎ
را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﮥ زﺑﺎن در ﻋﺮﺻﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺎری ﻣﯽﺳﺎزد« )ﻓﯿﺎض ،۱۳۸۹ ،ص .(۱۰۵اﻣـﺎ
ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن و ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ از ﺟﻬـﺎن ﻗـﺪس
اﻓﺎﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻓﺮارو ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻌﺎﻧﯽ را ﻧﻔﺲ ﺑﻬﯿﻤﯿﻪ
و واﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎن در او ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻋﺮﺻﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﺎری ﻣﯽﺷﻮد.
 .۲ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺟﻬﺎنﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿـﻪ«
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ آﻗﺎی دﮐﺘﺮ ﻓﯿﺎض اﺳﺖ اﻣﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺒﺎﺣﺚ اﯾﺸﺎن ﻣﺒﺮا اﺳﺖ؛ زﯾـﺮا ﻣﻌﻨـﺎ را ﺗﻘﺴـﯿﻢ
 .١ﺑﺴﯿﺎری از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻣﻘﺎﻻت را دارای روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ−ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ؛ اﻣـﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
»ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ−ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ« ،روش ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻮﻧﺔ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺳﺖ) .رک ﺑﻪ :ﺣﺎﻓﻆﻧﯿﺎ(۷۱ :۱۳۸۹ ،

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ
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ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ را زاﯾﯿﺪۀ واﻫﻤﻪ و ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺧﯿـﺎل ﻣﺘﺼـﻞ اﯾﺠـﺎد
ﻣﯽﺷﻮد اﻣﺎ اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻧﺪارد و ﻟﺬا ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻧﯿﺴـﺖ )ﭘﺎرﺳـﺎﻧﯿﺎ و ﺳـﻠﻄﺎﻧﯽ،۱۳۹۰ ،
ص .(۱۲۲و اﯾﺸﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﻄﺒﺎق ﺧﯿﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﺼﻞ را ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻣـﯽداﻧـﺪ و
اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﯿﺮﻓﺎﺿﻠﻪ را ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از آن اﻧﻄﺒﺎق ،ﻏﯿﺮﻓﺎﺿﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ
)ﭘﺎرﺳﺎﻧﯿﺎ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ ،۱۳۹۰ ،ص .(۱۲۷ﭘﯿﺶ از اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﭼـﻮن ﺣﻀـﺮت اﺳـﺘﺎد
آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺟﻮادی اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را اﻓﺎده ﻓﺮﻣـﻮدهاﻧـﺪ و ﻫﻨﺮﭘﮋوﻫـﺎﻧﯽ ﭼـﻮن دﮐﺘـﺮ ﻣـﺪدﭘﻮر ﻫـﻢ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎﻟﮥ اﯾﺸﺎن ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻓﺮارو اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ارﺗﺒﺎطﻣﺤﻮر اﺳﺖ
و ﻧﯿﺰ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺎﺿﻠﻪ را ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﻄﺒﺎق ﺧﯿﺎل ﻣﺘﺼـﻞ و ﻣﻨﻔﺼـﻞ ﺑﻠﮑـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل
ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒـﻪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﺎن رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ »ﺧـﻮد« ﺣﻘﯿﻘـﯽ ﻣـﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺳـﺎﺣﺖ
ً
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ آن ﺑﺴﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺧﯿﺎل ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﺟﺎن ﻫﻢ ﻫﺴﺖ و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺧﯿﺎل ﺧﻼﺻﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ داﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﻋـﺎﻟﻢ
ً
ﺧﯿﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ )ﺷﯿﻄﺎن و واﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.
 .۳ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒـﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤـﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿـﻪ« از ﺣﮑﻤـﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده :اﻧﺴﺎن در ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ در اﺛﺮ اﺗﺤﺎدی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﻮد دارد رﺷـﺪ ﻣـﯽ
ﮐﻨﺪ و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻫﻤﺎن اﻓﮑﺎر و اﻋﺘﻘﺎدات اوﺳﺖ .ﭘـﺲ :اﮔـﺮ دو ﯾﺎﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣﺮﮐـﺖ
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
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ واﺣﺪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ« )ﺻﺪاﻗﺖ زاده ،۱۳۹۴،ص.(۲۰−۱۹
در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺣﺘﯽ در ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻫﻢ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﻣﻨﺎن ﻫﻤـﻮاره ﯾـﮏدﺳـﺖ
ً
ﻧﯿﺴﺖ )ﮔﺮﭼﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮاوان در اﻓﮑﺎر و آداب و رﻓﺘﺎر دارﻧـﺪ( و اﺳﺎﺳـﺎ اﻧﺴـﺎن و ﺑﻠﮑـﻪ ﻫـﺮ
ﻣﻮﺟﻮدی از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ،ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ و ﻋﺮﻓﺎن اﺳـﻼﻣﯽ ﻣﻮﺟـﻮدی ﻣﻨﺤﺼـﺮ ﺑـﻪﻓـﺮد و ﺗﺠﻠـﯽ
ﯾﮑﺘﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﻤﺘﺎ ﻧﺪارد و ﺗﮑﺮار ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .رﺣﻤﻦ۲۹ /؛ اﺑﻦﻋﺮﺑﯽ ،ﺑـﯽﺗـﺎ۱۹ ،۴ :؛
ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ۳۵۹−۳۵۸ ،۲ :۱۹۸۱ ،؛ ﺳـﺒﺰواری (۲۵۳ :۱۳۸۳ ،ﺳـﺨﻦ »اﺗﺤـﺎد ﺑـﺎ ﺣﻘـﺎﯾﻖ
ً
ً
ﻣﺠﺮده« ﻧﯿﺰ ﺣﻖ اﺳﺖ اﻣﺎ اوﻻ اﯾﻦ اﺗﺤﺎد دارای ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺸﮑﯿﮑﯽ اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ،ﭘﺲ از اﺗﺤـﺎد ﻫـﻢ
ﺑﺎز ﺑﻪ ﺟﻬﺖ اﺧﺘﻼف ادراﮐﺎت ،اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻧـﺎﭼﯿﺰ ﺑـﺮوز ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﺮد و اﺧﺘﻼﻓـﺎت
ﺣﻀﺮت ﻣﻮﺳﯽ و ﺧﻀﺮ )ﻋﻠﯿﻬﻤﺎاﻟﺴﻼم( در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮدی از اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ؛ و ﺑـﻪ ﻫﻤـﯿﻦ
ﺟﻬﺖ رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﻓﺮﺷﺘﻪای در ﻣﻌﺮاج دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ از او ﺑـﺮف و ﻧﯿﻤـﯽ آﺗـﺶ
ﱠْ َ ﱠ َﱢ ْ َ َ ُُ
َ َ ْ ْ
ﱠُ ﱠ َُﱢ َ َ
ـﺎدك اﻟ ُﻤـﺆ ِﻣ ِﻨﯿﻦ«
ﻠ
ﻮب ِﻋﺒ ِ
ﯿﻦ اﻟﺜﻠ ِﺞ و اﻟﻨ ِﺎر أﻟﻒ ﺑﯿﻦ ﻗ ِ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره دﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ »اﻟﻠﻬﻢ ﯾﺎ ﻣﺆﻟﻒ ﺑ ِ
)ﻗﻤﯽ (۷ ،۲ :۱۴۰۴ ،و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﻌﺎﻟﯿﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑـﻪ رﻓـﻖ و ﻣـﺪارا و اﻧـﺲ و

۸۰

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

اﻟﻔﺖ و ....اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،در آﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪد ﺑـﺮ ﺗﺒﻌﯿـﺖ ﻣﺤـﺾ ﻣﻮﻣﻨـﺎن
ً
ﺧﺼﻮﺻﺎ در اﻣﻮر اﺧﺘﻼﻓﯽ از اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و ﺗﺴﻠﯿﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ او ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه )ﻧﺤﻞ۶۴ /؛ ﻧـﻮر۶۲ /؛
ﻧﺴﺎء (۶۵ /و در رواﯾﺎت ،ﺳﺘﻮن ﻣﻬﻢ دﯾﻦ »وﻻﯾﺖ« اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه )ﮐﻠﯿﻨﯽ،۲ :۱۴۰۷ ،
 (۱۸ﮐﻪ ﻣﻬﯿﻤﻦ ﺑﺮ ﻧﻔﻮس ﻣﻮﻣﻨﺎن و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان اﺳﺖ و آﻧﺎن را از اﺧﺘﻼف ﺑﺎز ﻣـﯽدارد .ﺳـﺨﻦ
در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺧﺘﯽ−ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮده اﺳﺖ اﻣﺎ اﺷﺎرات ﯾﺎدﺷﺪه ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
 .۴ﻣﻘﺎﻟﮥ »اﻣﮑﺎن ﯾﺎ اﻣﺘﻨﺎع ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﻨﯽ در آﯾﯿﻨـﺔ ﺣﮑﻤـﺖ ﺻـﺪراﯾﯽ« ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺳـﯿﻨﻤﺎﯾﯽ را ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﮐﺪام ﻣﺮﺗﺒﻪ از ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻪﮔﺎﻧﮥ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺒﺎﺗﯽ ،ﺣﯿـﻮاﻧﯽ و اﻧﺴـﺎﻧﯽ
ﺑﺎﺷﺪ دﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺮدﯾﻨﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ )ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن و ﺑﺰرﮔﯽ .(۱۳۹۳ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﺻﻞ ﻣـﺪﻋﺎی ﺧـﻮد
ﯾﻌﻨﯽ اﺛﺒﺎت اﻣﮑﺎن ﺳﯿﻨﻤﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده و ﻧﯿﺰ از اﺷﮑﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺮا اﺳﺖ اﻣﺎ اوﻟﯿﻦ اﺷﮑﺎل
آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﮐﺒﺪ اﺳﺖ و ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن ﻗﻠـﺐ اﺳـﺖ و
ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻣﻐﺰ اﺳﺖ )ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ ،۱۹۸۱ ،ج ،۸ص ،(۱۲۹ﻫﺮ ﺳﻪ ﻏﯿﺮ از
ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﻣﺴﺎوی ﻧﺎﻃﻘـﻪ اﻧﮕﺎﺷـﺘﻪ
اﺳﺖ .اﺷﮑﺎل دﯾﮕﺮ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ »ﻧﻔـﺲ اﻣـﺎره« در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﻓـﺮارو ﮔﻔﺘـﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،ﮐﺎرﺑﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﻘﺎﻟﮥﯾﺎدﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ اﻧﺴﺎن در ﻗﻮس ﻧﺰول را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣـﯽ-
ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل ﺣﺮﮐـﺖ اﻧﺴـﺎن در
ﻗﻮس ﺻﻌﻮد اﺳﺖ ،ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .از اﯾﻦرو ﭘﮋوﻫﮥ ﻓـﺮارو ﻧﺎﻇﺮﺑـﻪ ﻗـﻮس ﺻـﻌﻮد اﻧﺴـﺎن
ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و ﻟﻮاﻣﻪ و ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ اﯾﺠﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﻔﺎوت در روﯾﮑﺮد
ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺧﺘﯽ درونﻓﺮدی و ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوتﻫﺎی ﯾﺎدﺷﺪه در ﺗﻔﺴﯿﺮ »ﺧﻮد« در ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﺮارو ﺑﺎ ﭘـﮋوﻫﺶ
اﯾﺸﺎن ﻧﯿﺰ در ﻧﻘﺪ آﺛﺎر ﻗﺒﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﮋوﻫﮥ ﻓﺮارو ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ،از ﺣﺪود
ﻫﻔﺘﺎد ﮔﺰارۀ وﺣﯿﺎﻧﯽ )آﯾﻪ ،ﺣﺪﯾﺚ و دﻋﺎ( اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺮ اول ،از ﺷﺶ ﻓﺮاز و اﺛﺮ دوم ﻫﻢ از
ﺳﻪ ﻓﺮاز و اﺛﺮ ﺳﻮم از ﺳﻪ ﻓﺮاز و اﺛﺮ ﭼﻬﺎرم از ﭼﻬﺎر ﻓﺮاز آﻣﻮزۀ دﯾﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ.
 .۱ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ

ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دارﻧﺪ:
اول :ﻓﺮﻫﻨﮓ 1ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از ﺳﺮ ادوارد ﺗﺎﯾﻠﺮ 2ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از »ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪای ﺷـﺎﻣﻞ داﻧـﺶ،
ﻋﻘﯿﺪه ،ﻫﻨﺮ ،ﻗﺎﻧﻮن ،اﺧﻼق ،آداب و رﺳﻮم و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و ﻋﺎدات ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻀـﻮی از
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد )ﻋﺴﮑﺮی ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻤﺎﻟﯽ ،۱۳۸۴ ،ص .(۲۳۶و در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻼﺻﻪ
2. Sir Edward Taylor.

1. Culture.

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

۸۱

و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﻣﻌﯿﻦ و ﮐﺎﻻﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ
)ﮔﯿﺪﻧﺰ ،۱۳۷۷ ،ص.(۳۶
دوم :ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی 1ﮐﻪ آن را ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧـﻮد 2ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﻧﺎﻣﻨـﺪ )ﻣﺤﺴـﻨﯿﺎن راد ،۱۳۹۳ ،ص(۳۷۰
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻔﻬﯿﻢ و ﺗﻔﺎﻫﻢ در درون ﺧـﻮد )ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،۱۳۷۴ ،ص .(۱۲از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣﻔـﺎﻫﯿﻢ
»ﺧﻮد« و »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد« از ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﭼﺎﻟﺸﯽ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺑﺪﻧﮥ آن و ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی
ﻣﻌﺎﺻﺮ و اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ دو ﺑﻪ اﺿﺎﻓﮥ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺘﻘﺎدی اﺳﺖ ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺴﺖ.
ﺳﻮم :ﻋﺮﻓﺎن در ﻟﻐﺖ ﯾﻌﻨﯽ داﻧﺶ )ﻓﯿﻮﻣﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ص۴۰۴؛ اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،۱۴۱۴ ،ج ،۹ص (۲۳۶و
در اﺻﻄﻼح ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود :ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی و ﻋﺮﻓـﺎن ﻋﻤﻠـﯽ .ﻋﺮﻓـﺎن ﻧﻈـﺮی در زﻣـﺮۀ ﻋﻠـﻮم
ﻣﻌﻘﻮل ﮐﻪ دارای ﺑﻦﻣﺎﯾﮥ ﮐﺸﻔﯽ اﺳﺖ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی ﻋﺎرف را ﺑـﻪ زﺑـﺎن
ﻋﻘــﻞ ﺑﯿ ـﺎن ﻣ ـﯽﮐﻨــﺪ )ﻣﻄﻬــﺮی ،۱۳۸۰ ،ج ،۲۳ص۲۹؛ ﻫﻤﭽﻨ ـﯿﻦ رک :اﺑﻦﺗﺮﮐــﻪ ،۱۳۸۱ ،ص۱۲؛
اﺑﻦﻓﻨﺎری ،۲۰۱۰ ،ص۱۶−۱۳؛ ﻗﯿﺼـﺮی ،۱۳۷۵ ،ص .(۷اﯾـﻦ داﻧـﺶ درﺑـﺎرۀ وﺟـﻮد ﻣﻄﻠـﻖ )ﺣـﻖ
ﺗﻌﺎﻟﯽ( ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )اﺑﻦﺗﺮﮐﻪ ،۱۳۸۱ ،ص۱۸؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،۱۳۸۶ ،ج ،۱۸ص (۴۵۱و ﺑﺤﺜـﯽ ﺑـﻪ
ﺟﺰ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﺟﻠﻮه او −ﮐﻪ ﻏﯿﺮ او ﻧﯿﺴﺖ −ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻋﺎرﻓﯽ ﺑﺤﺚ از ﭼﯿـﺰی ﻏﯿـﺮ ﺣـﻖ
ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ْ
ﮐﺘﺎب ﻋﺮﻓﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﮔﻮ ﯾﻨﺪه ﻋﺎرف اﺳﺖ )اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،۱۳۸۶ ،ج ،۱۸ص .(۴۵۱ﻋﺮﻓـﺎن
ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﺳﯿﺮ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﻧﺴﺎن در درک ﻗﻠﺒﯽ ﻣﻘﺼﺪ ﻋﺮﻓﺎن
ﻧﻈﺮی ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل و ﺣﻀﻮر ﻓـﯿﺾ او در ﻫﻤـﮥ ﻫﺴـﺘﯽ اﺳـﺖ ﺣﺎﺻـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد )اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ ،۱۳۸۶ ،ج ،۱۸ص۴۵۳؛ آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،۱۳۷۰ ،ص .(۳۷اﺳﺎس ﻋﺮﻓﺎن ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﺷﻬﻮد ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ )ﺟـﻮادی آﻣﻠـﯽ ،۱۳۷۲ ،ص .(۱۳آﻧﭽـﻪ در ﻣﻘﺎﻟـﮥ ﻓـﺮارو
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺮﻓﺎن ﻧﻈﺮی اﺳﺖ ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﺎ اﻓﺰوﻧﮥ »اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﻈﺮی
ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ )ﻋﻘﻠﯽ−ﮐﺸﻔﯽ( در ﺻﻮرت ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺑﺎ آﯾﺎت و رواﯾﺎت اﺳﺖ.
 .۲ﺳﺎﺣﺖﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی )ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد(

ﻣﺘﺄﺳــﻔﺎﻧﻪ ارﺗﺒــﺎط درونﻓــﺮدی ﯾــﺎ ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﺧــﻮد ،در ﻣﯿــﺎن ﺗﺤﻘﯿﻘــﺎت ارﺗﺒﺎطﭘﮋوﻫــﺎن ﮐﺸــﻮر ﻣــﺎ
و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﻣﺘﻮن ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧـﺪارد ﺑـﺎ اﯾﻨﮑـﻪ ﻣﻨﺒـﻊ اﺻـﻠﯽ ﻫـﺮ ﻧـﻮع ارﺗﺒـﺎط
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی اﺳﺖ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺎﯾﺮ ﮔﻮﻧـﻪﻫﺎی ارﺗﺒـﺎط ﺳـﺎﯾﻪ اﻓﮑﻨـﺪه و
آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮﺧـﯽ اﺳـﺎﺗﯿﺪ ﻋﻠـﻢ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت از ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط درونﻓـﺮدی ِﺷـﮑﻮه
ﮐﺮده و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،ﺑـﺎ داﻧـﺶ ارﺗﺒﺎﻃـﺎت آﺷـﻨﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧـﺪ
)ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،۱۳۷۴ ،ص.(۱۲
2. communication with ourseleves.

1. inter personal communication.

۸۲

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

در ﻣﯿﺎن ﺣﯿﻄﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺘﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪای ﻣﺎ از اﯾـﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﺧـﺎﻟﯽ
اﺳﺖ؛ ﮔﺮﭼﻪ ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮام ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺪل او ﻫﻤﻪﮔﻮﻧـﻪ ارﺗﺒـﺎط از ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺧـﻮد،
ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎنﻓﺮدی ،ارﺗﺒﺎط ﮔﺮوﻫﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺟﻤﻌﯽ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ )ﻣﺤﺴﻨﯿﺎنراد ،۱۳۹۳ ،ص (۳۸۳و
ﯾﺎ در ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺮن ﻟﻮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤـﺎن ،ص .(۴۴۰−۴۳۷آﻗـﺎی
دﮐﺘﺮ ﻣﺤﺴﻨﯿﺎنراد در ﻣﺪل ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻌﻨﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﺪل ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﯿـﺎنﻓﺮدی ،ﮔﺮوﻫـﯽ و
ﺟﻤﻌﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮده؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﺪل در ارﺗﺒﺎﻃﺎت درونﻓﺮدی )ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد( ﻧﭙﺮداﺧﺘـﻪ اﺳـﺖ و
ﻧﯿﺰ در ﻧﻤﻮداری ﮐﻪ از ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻧﺎﻣﯽ از ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑـﺎ ﺧـﻮد ﻧﯿﺴـﺖ؛
زﯾﺮا اﻗﺴﺎم اﺻﻠﯽ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎﻧﯽ در اﻟﮕﻮی اﯾﺸﺎن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﻣﯿـﺎنﻓﺮدی و ﮔﺮوﻫـﯽ و
ﺟﻤﻌﯽ )ﻫﻤﺎن ،ص .(۳۷۱ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرۀ  ۱ﺗﺮﺳﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻼﻣﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻧﺴﺎن

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮد ﺑﺎ ﻓﺮد

verbal
communication

man to man
communication

self to self
communication

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺣﯿﻮان

human
communication

man-animal
communication

nonverbal
communication

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻼﻣﯽ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﺮوﻫﯽ

verbal
communication

man-machine
communication

group
communication

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ
nonverbal
communication

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮐﻼﻣﯽ
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺟﻤﻌﯽ

verbal
communication

mass
communication

ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ
nonverbal
communication

ﻧﻤﻮدار  :۱ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﻣﻨﺒﻊ :ﻣﺤﺴﻨﯿﺎنراد ،۱۳۹۳ ،ص(۳۷۱

۸۳

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

 .۳ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮد« و »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد« در ﻧﮕﺮش ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺎﺻﺮ

ﻟﺌﻮﻧﺎرد ﺷﺪﻟﺘﺴﮑﯽ 1ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒـﺎط دورنﻓـﺮدی ﺷـﺎﻣﻞ ﻓﻬﺮﺳـﺘﯽ ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﺮح اﺳـﺖ:
ادراﮐﺎت ،ﻧﮕﺮشﻫﺎ ،ﺧﺎﻃﺮات ،ﻧﻈﺮات ،ﺗﺠﺎرب ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﺗﺪاﺑﯿﺮ ،ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎ ،ﺗﺼـﻮرات،
اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎ ،ﺣﺎﻻت ذﻫﻨﯽ )ﻣﺎﯾﺮز و ﻣﺎﯾﺮز ،۱۳۸۳ ،ص.(۲۹
اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ آﯾﺎ آن »ﺧﻮد« ﮐﻪ در ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﻤﯿﻦ »ﺧﻮد« ﮐﻪ در ﭘﮋوﻫـﮥ ﻓـﺮارو
ﻣﺤﻮر ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻨﻔـﯽ اﺳـﺖ» .ﺧـﻮد« در ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﮐـﻪ ﻣﺘـﺎﺛﺮ از »ﺧـﻮد« در
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻻﯾﮥ ﺳﻄﺤﯽ روان ﭼﻮن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و ﮐﻨﺘـﺮل ﺧﺸـﻢ و ﻣﻬـﺎرت
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس و  ...اﺳﺖ و ﻟﺬا در ﻣﺪل ﺑﺮن ﻟﻮﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﻌﺪود ﻣﺪلﻫﺎی ﻣﻌﻄـﻮف ﺑـﻪ ارﺗﺒـﺎط درون-
ﻓﺮدی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ارﺗﺒﺎط ﻓﺮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ،ﻣﻮﻓﻘﯿـﺖﻫـﺎ ،ﺷﮑﺴـﺖﻫـﺎ و
آرزوﻫﺎ اﺳﺖ و از اﯾﻦرو ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد از ﻣﻨﻈﺮ وی ،در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐـﻪ از ﻣﺤـﯿﻂ
ﭘﯿــﺎﻣﯽ را درﯾﺎﻓــﺖ و ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﻣــﯽﮐﻨــﺪ )ﻣﺤﺴــﻨﯿﺎن راد ،۱۳۹۳ ،ص (۴۴۰−۴۳۷و ﻃــﯽ اﯾــﻦ ﻓﺮآﯾﻨــﺪ،
ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﻌﺎرﺿﺎت دروﻧﯽ ﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋـﺎﻃﻔﯽ و ارزﯾـﺎﺑﯽ
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان و رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان 2را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ )ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،۱۳۷۴ ،ص .(۱۲از
ﻣﻨﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻫﺪف از ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی را ﭘﯽ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳـﺦ دادن اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻧﻤﺎدﻫـﺎ ،ﻗـﺪرت
ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ،و ﺷﯿﻮۀ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋـﺎت از ﻣﻐـﺰ 3اﺳـﺖ )ﻣـﺎﯾﺮز و ﻣـﺎﯾﺮز،۱۳۸۳ ،
ص .(۲۹اﯾﺸﺎن ،ﺧﻮد را ﻫﻤﺎن ﺧﻮدﭘﻨﺪاره 4ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦﻓﺮدی اﺳـﺖ و
در اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﻣـﺎﯾﺮز و ﻣـﺎﯾﺮز ،۱۳۸۳ ،ص۹۴−۹۳؛
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،۱۳۷۴ ،ص (۱۴۱و آﻗﺎی ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آن را »ﻣﻔﻬﻮم از ﺧﻮد« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐـﺮده و ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ:
ﺑﻮدن اﺳﺎﺳﯽ و ﮐﻠﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮد ﮐـﻪ دارای دو
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از آﮔﺎﻫﯽ و ﺷﻌﻮر ﯾﮏ ﻓﺮد از ِ
ﺑﺨﺶ اﺳﺖ :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺎ از ﺧﻮد ،اﺣﺴﺎس ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺧﻮد )ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،۱۳۷۴ ،ص.(۱۳۸−۱۳۷
ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺳﺎن ،اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط را ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﺎﺧﻮد ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ )ﺑﺮﮐﻮ ،۲۰۱۰ ،ص .(۳۴اﯾﻦ ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ
ﺧﻮد ،در ﻓﻠﺴﻔﮥ ارﺳﻄﻮﯾﯽ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد و آﻧﺎن ﻫﻢ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﻃﻘﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼﻮن ﺑﺎ ﺧـﻮد ﺳـﺨﻦ
5
ﮔﻔﺘﻨﯽ دروﻧﯽ دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻔﮑﺮ اوﺳﺖ .ﻓﺎراﺑﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن را ﻧﺎﻃﻖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨـﺪ ﭼـﻮن اﻫـﻞ ﺗﻔﮑـﺮ
1. Leonard Shedletsky.

 .٢از ﻣﻌﺪود آﺛﺎري ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﻌﻨﯽ ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،دو ﻓﺼـﻞ از ﮐﺘـﺎب ارﺗﺒﺎﻃـﺎت اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﺗـﺎﻟﯿﻒ
ﭘﺮﻓﺴﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دو ﻓﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮥ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر »ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان« اﺳﺖ ﯾﻌﻨﻲ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﺎ ﺧـﻮد
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻲﺷﻮد ﮐﻪ دادهﻫﺎ و ﺑﺮونداد آن ﺑﻪ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزي ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺠﺎﻣﺪ )ﻧﮏ ﺑﻪ :ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،۱۳۷۴ ،ﺻﺼﺺ .(۱۲۹−۲۰۰
 .٣اﯾﺸﺎن ﻣﻌﻨﺎ را اﻣﺮي ﻣﺎدی و ﭘﺪﯾﺪهای ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و آن را در ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﻣﻐﺰ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮕﺎرﻧـﺪه در ﻣﻘﺎﻟـﻪای
ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ اﯾﻦ اﻧﮕﺎره را از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻠﺴﻔﮥ اﺳﻼﻣﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و آن را رد ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﻧﮏ ﺑﻪ :ﻫﻤﺪاﻧﯽ(1396 ،
4. Self Consept.

 .5اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﺮا ﺗﻔﮑﺮ را ﻧﻄﻖ ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲرﺳﺪ ﺟﻬﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﺮ ﻧﻮﻋﻲ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ دروﻧﻲ اﺳﺖ.

۸۴

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

اﺳﺖ ﻧﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و ﻣﻨﻄﻖ را ﻣﻨﻄﻖ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ ﭼـﻮن ﺑـﺮ ﺗﻔﮑـﺮ اﻧﺴـﺎن ﻧﻈـﺎرت دارد )ﻓـﺎراﺑﯽ،
ً
 ،۱۴۱۳ص (۲۶۰در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎ درک ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺣﻘﯿﻘـﺖ »ﺧـﻮد« ﺑـﺎ
اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯿﺴﺮ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻮر ﺷﻬﻮد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺗﻔﮑﺮ.
 .۴ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد« از ﻣﻨﻈﺮ ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺳﺎن

ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﮥ اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﺎ ﺑﻨﯿﺎد ارﺗﺒﺎطﻫﺎی دﯾﮕـﺮ اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا ﺑـﺮای ﻫـﺮ
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ ،اﻧﺴﺎن اول ﺑﺎ ﺧﻮد دارای ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،۱۳۷۴ ،ص .(۱۲و ﭘـﯿﺶﺗـﺮ
ارﺗﺒﺎط ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳـﺖ .از
ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺧﻮد را
ِ
ِ
ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ »ﻓﺮاﮔﺮد ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺎ در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد« )ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،۱۳۷۴ ،ص .(۳۱ﭘﺲ ﻫﺮ ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳـﺖ و در
واﻗﻊ ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ اﻧﻮاع ارﺗﺒﺎط و ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﺑﺎﯾﺪ در ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد.
 .۵ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺗﺠﻠﯽ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ »ﺧﻮد«

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻓﺮارو ،ﻋﺮﻓﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻗﺮآﻧﯽ و ﺣﺪﯾﺜﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﻼت
ﺷﻬﻮدی ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ آﯾﺎت و رواﯾﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ(
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ ،ﻧﮕﺮش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻫـﺮ دو رو ﯾﮑـﺮد ﯾﻌﻨـﯽ ﻧﮕـﺮش ﻗﺮآﻧـﯽ −ﺣـﺪﯾﺜﯽ
)ﻣﺄﺛﻮر( و ﻧﯿﺰ رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﯿﺶ از آن ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮد« از ﻫﺮ دو ﻣﻨﻈﺮ ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در اداﻣﻪ دو ﻣﺪل از ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ دارای ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ اﺳﺖ :ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮد« در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺄﺛﻮر و اﻗـﻮال
ﻋﺎرﻓﺎن( در دو ﻗﻮس ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ »ﺧـﻮد« از ﻣﻨﻈـﺮ ﻧﮕـﺮش ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ ﻣـﺄﺛﻮر،
ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺧﻮد« از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺮش ﻋﺎرﻓﺎن.
 .۱−۵ﻣﻔﻬﻮم »ﺧﻮد« در ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ در دو ﻗﻮس ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﻘﺼﻮد از ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ ،آﻣﻮزهﻫـﺎی ﻋﺮﻓـﺎﻧﯽ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ
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
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺗﺐ )اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ( ﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ )ﺗﯿﻦ .(۵−۴ /از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :ﻣﺎ آدم را آﻓﺮﯾﺪﯾﻢ و
او را ﻣﺴﺠﻮد ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮش در ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎﯾﺸﺎن دادﯾﻢ )ﺑﻘﺮه۳۵−۳۰ /؛ اﻋﺮاف (۱۹−۱۱ /و
در ﺿﻠﻊ ﺳﻮم ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﺷﯿﻄﺎن آﻧﺎن را وﺳﻮﺳﻪ ﮐﺮد ﭘﺲ آنﻫﺎ را ﻓﺮوﻓﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ )اﻋﺮاف .(۲۴−۲۰ /ﻧﺘﯿﺠﻪ

۸۵

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ آن ﻣﺮﺗﺒﮥ اﺣﺴﻦ ﺗﻘﻮﯾﻢ ،ﺟﻮار ﻗﺮب اﻻﻫﯽ در ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ از درﺟﺎت آن ﺑﻮده اﺳﺖ و
اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻏﺎز و ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن و
ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻞ ﺧﻠﻘﺖ را از ﺣﻀﺮت ﺣﻖ و ﺑﻪ ﺳﻮی او ﻣﯽداﻧﺪ )ﺑﻘﺮه ۲۸ /و ۲۸۱؛ روم .(۱۱ /ﺑﺪﯾﻦﺳـﺎن ﻋﺎرﻓـﺎن
دور آﻏﺎز و ﻓﺮﺟﺎم ﺧﻠﻘﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ آﻓـﺮﯾﻨﺶ و ﺣﺮﮐـﺖ اﻧﺴـﺎن از آﻏـﺎز ﺗـﺎ اﻧﺠـﺎم را در دو
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﯾﻦ ِ
ﻧﯿﻢداﯾﺮه ﮐﻪ ﻗﻮس ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﺮﺳـﯿﻢ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ )ﻧـﮏ ﺑـﻪ :ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و ﺳـﻌﺎدتﭘـﺮور،۱۳۸۳ ،
ص .(۱۶۰در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ در ﭘﻨﺞ ﻣﺤﻮر ﯾﻌﻨﯽ اﻧﻮاع ﺧﻮد )ﻟﻮاﻣﻪ ،اﻣﺎره ،ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ( و ﻧﯿﺰ و ﻣﺪل ﺳﯿﺮ اﻧﺴﺎن در
دو ﻗﻮس ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺤﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
» .۱−۱−۵ﺧﻮد« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﮥ ﻣﺎدی اﻧﺴﺎن )ﻧﻔﺲ اﻣﺎره(
در ﻗﻮس ﻧﺰول ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی ﺗﻨﺰل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و اﺑﺘﺪا ﮐﻪ ﺟﻨـﯿﻦ در رﺣـﻢ اﺳـﺖ در ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﻧﻔـﺲ
ﻧﺒﺎﺗﯽ اﺳﺖ و در اواﯾﻞ ﺑﻠﻮغ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺣﯿﻮاﻧﯽ در او ﮐﺎﻣـﻞ ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﻧﻔـﺲ ﻧﺎﻃﻘـﻪ ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ او اﻓﺎﺿـﻪ
ﻣﯽﺷﻮد )ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ،۱۳۶۳ ،ص .(۵۵۹در اﯾﻨﺠﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﮐـﺎر ﻧﻤـﯽرود ﺑﻠﮑـﻪ
ﻗﻮۀ ﻧﺒﺎﺗﯽ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻗﻮای ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ اﺳـﺖ )اﺑـﻦﺳـﯿﻨﺎ ،۱۳۶۳ ،ص۹۶−۹۱؛
اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،۱۴۰۴ ،ج ،۱ص۳۵؛ ج  ،۲ﺻﺺ ۲۵−۲۴؛ اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ ،۱۴۰۴ ،ص .(۱۰۷ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻗـﻮای ﻃﺒﯿﻌـﯽ از ﻧﺒـﺎﺗﯽ و ﺣﯿـﻮاﻧﯽ در وی ﺑـﻪ
ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪه و ﭘﺲ از آن آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ او در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد اﺳﺖ:
ﻏﻀﺐ ﮔﺸﺖ اﻧﺪر او ﭘﯿـﺪا و ﺷـﻬﻮت

وز اﯾﺸﺎن ﺧﺎﺳﺖ ﺣﺮص و ﺑﺨﻞ و ﻧﺨﻮت

ﺑــﻪ ﻓﻌــﻞ آﻣــﺪ ﺻــﻔﺖﻫﺎی ذﻣﯿﻤــﻪ

َﺑ َﺘــــﺮ ﺷــــﺪ از دد و دﯾــــﻮ و ﺑﻬﯿﻤــــﻪ

ﺗﻨـ ّ
ــﺰل را ﺑـــﻮد اﯾـــﻦ ﻧﻘﻄـــﻪ اﺳـــﻔﻞ

ﮐــﻪ ﺷــﺪ ﺑــﺎ ﻧﻘﻄــﮥ وﺣــﺪت َ
ﻣﻘﺎﺑــﻞ

اﮔــــﺮ ﮔــــﺮدد ﻣﻘﯿــــﺪ اﻧــــﺪرﯾﻦ دام

ﺑـــﻪ ﮔﻤﺮاﻫـــﯽ ﺑـــﻮد ﮐﻤﺘـــﺮ ز اﻧﻌـــﺎم

و ﮔــﺮ ﻧــﻮری رﺳــﺪ از ﻋــﺎﻟﻢ ﺟــﺎن

ز ﻓــﯿﺾ ﺟﺬﺑــﻪ ﯾــﺎ از ﻋﮑــﺲ ﺑﺮﻫــﺎن

دﻟــﺶ ﺑــﺎ ﻧــﻮر ﺣــﻖ ﻫﻤــﺮاز ﮔــﺮدد

وزان راﻫـــﯽ ﮐـــﻪ آﻣـــﺪ ﺑـــﺎز ﮔـــﺮدد

)ﺷﺒﺴﺘﺮی ،۱۳۸۲ ،ص۶۹؛ ﺷﺎهآﺑﺎدی ،۱۳۸۶ ،ص۸۳؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۸۳ ،ص(۸۸

ﺗﻨﺰل ﺑﺸﺮ ﻧﺰول ﺑﻪ ﻣﻘـﺎم ﺟﺴـﻤﺎﻧ ّﯿﺖ و ّ
ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮥ ّ
ﻣـﺎده اﺳـﺖ ،وﻟـﯽ اﻫـﻞ
ّ
ﻣﻌﺮﻓﺖ آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﮥ ّ
ﺗﻨﺰل ﺑﺸﺮ را در اﺗﺼﺎف ﺑﻪ ﺻﻔﺎت ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺑﻬﯿﻤﯿﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﻄـﮥ وﺣـﺪت

۸۶

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺻﻔﺎت ذﻣﯿﻤﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮﺣﯿﺪ و از دﺳـﺖ دادن آن اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا در
ـﻢ َر َد ْدﻧـﺎ ُه َأ ْﺳـ َﻔ َﻞ ﺳـﺎﻓِﻠ َﲔ؛ ﺳـﭙﺲ او را در
آﻧﺠﺎ ﺟﺰ ﺧﯿﺮ و ﺧﻮﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪُ » :ﺛ ﱠ
ﭘﺴﺖﺗﺮﯾﻦ ]ﻣﺮاﺗﺐ[ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪﯾﻢ« )ﺗﯿﻦ) (۵ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۸۳ ،ص.(۱۶۱
اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻔﺲ ّاﻣﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺧﻮدﺑﯿﻨﯽ و اﯾﻦ ﮐﻪ ّ
ﺣﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ را از ﻧﻈﺮ اﻧﺪاﺧﺘـﻪ،
ﮐﺎﻓﺮ ﺷﺪه و ﺳﺘﺮی ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎن و او ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره در ﺑﺪی و اﯾﻤﺎن ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮد و ﺟﺰ از اﺳﻼم ﻇﺎﻫﺮی ﺑﻬﺮهای ﻧﺪارد ،ﮐﻪ» :إِ ﱠن اﻟﻨﱠ ْﻔﺲ َﻷَﻣﺎر ٌة ﺑِﺎﻟﺴ ِ
ﻮء؛ ﺑﻪ راﺳـﺘﯽ ،ﻧﻔـﺲ ﺑﺴـﯿﺎر
ﱡ
َ ّ َ
ﺑﺪﻓﺮﻣﺎ اﺳﺖ« )ﯾﻮﺳﻒ) (۵۳ ،ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ و ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۸۳ ،ص ۴۵۶و .(۴۵۷
» .۲−۱−۵ﺧﻮد« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ و ﺑﺎزدارﻧﺪۀ اﻧﺴﺎن )ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ(
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻧﺴﺎن در آﻏﺎز ﺧﻠﻘـﺖ ﺧـﻮد دارای ﻧﻔﺴـﯽ آﮔـﺎه از ﺧﯿـﺮ و ﺷـﺮ اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻧﮕﺎرﻧــﺪه ﺑــﺎ اﻟﻬــﺎم از ﻗــﺮآن ﮐــﺮﯾﻢ )ﺷــﻤﺲ ۷ /و  (۸آن را »ﻧﻔــﺲ َﺳــﻮ ﯾﻪ« ﻣﯽﻧﺎﻣــﺪ .اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠــﻪ از
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﻧﻔﺲ اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ )ﻣﺼﺒﺎح ،۱۳۸۸ ،ج ،۱ص (۱۸۱و ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﻓﻄـﺮت
اﻟﻬﯽ او اﺳﺖ و ﺳﺮﻣﺎﯾﺔ رﺷﺪ و ﻣﺎﯾﺔ ﺗﺒﺎﻫﯽ را ﺑﺎ ﻫـﻢ دارد) .ﺷـﻤﺲ۷ /؛ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ۱۴۱۷ ،ق ،ج،۲۰
ﺻﺺ  (۲۹۹−۲۹۸و ﻣﻘﺼﺪ او ﻧﯿﺰ رﺳـﯿﺪن ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﺒﻮدﯾـﺖ ﺗﺎﻣـﻪ اﺳـﺖ )ﻓﺠـﺮ/
۳۰−۲۷؛ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۲۰ص.(۲۸۶
اﻧﺴﺎن در ﺗﺠﺎذب ﻣﯿﺎن ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﮐﻪ ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻮر دﻫﻨﺪه ﺑـﻪ ﺑـﺪی و زﺷـﺘﯽ اﺳـﺖ )ﯾﻮﺳـﻒ۵۳ /؛
دﯾﻠﻤﯽ۱۴۱۲ ،ق ۱ ،ج ،ص۲۰۱؛ ﻣﺠﻠﺴﯽ۱۴۰۳ ،ق ،ج ،۹۱ص (۱۴۳و ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ﮐـﻪ ﻧﻔـﺲ اﻧﺴـﺎن
ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ و او را از ﮔﻨﺎه ﺑﺎز ﻣـﯽدارد )ﻗﯿﺎﻣـﺖ۲ /؛ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۲۰ص (۱۰۳و وﺧﺎﻣـﺖ
ﻋﺎﻗﺒﺖ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﻧﻔﺲ اﻣﺎره را درک ﻣﯽﮐﻨـﺪ و او را ﺑـﺮ رﻓﺘـﺎرش ﻧﮑـﻮﻫﺶ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ )ﻗﯿﺼـﺮی،۱۳۷۵ ،
ْ
َ
ص (۱۳۸ﻗﺮار دارد ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺆﻣﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ » ِإ ﱠن اﻟ ُﻤ ْـﺆ ِﻣ َﻦ ُﻣﻔ ﱠـﺘ ٌﻦ َﺗ ﱠـﻮاب«؛ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻣﺆﻣﻦ دارای اﻓﺖ و ﺧﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ ﻃﺎﻋﺖ و ﻋﺼﯿﺎن اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ۱۴۰۷ ،ق ،ج ،۲ص (۴۲۴و ﻫﻤـﻮاره
در ﭘﺬﯾﺮش وﺳﻮﺳﺔ ﺷﯿﻄﺎن ﯾﺎ اﻟﻬﺎم ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن در ﺣﺮﮐﺖ اﺳﺖ ﺗﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﯾﺎ در زﻣﺮة ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن درآﯾﺪ
و ﯾﺎ از ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ ﺷﻮد )ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ ،۱۳۶۳ ،ص۱۵۲؛ ﻧﺮاﻗﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ج ،۱ص.(۱۹۴
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ ﺗﺼﺮﯾﺢ رواﯾﺎت ،اﯾﻤﺎن ﻧﯿﺰ درﺟﺎﺗﯽ ﺣﺪاﻗﻠﯽ و ﺣﺪاﮐﺜﺮی دارد و ﭘﯿﻮﺳـﺘﺎری در
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﻗﺮار دارد ﮐﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ۱۴۰۷ ،ق ،ج ،۲ص۴۵؛ ﻋﯿﺎﺷﯽ،
 ،۱۳۸۰ج ،۱ص .(۲۶۹در ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ ﻧﯿـﺰ اﻧﺴـﺎنﻫﺎ ﻫﻤـﻮاره از ﻣﻘـﺮﺑﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ﮐـﻪ دارای ﻧﻔـﻮس
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ اﺻﺤﺎباﻟﯿﻤﯿﻦ ﻧﯿﺰ اﻫﻞ ﺳـﻌﺎدتاﻧﺪ )واﻗﻌـﻪ (۲۷ /و اﯾﻨـﺎن در واﻗـﻊ از اﺷـﺮاﻗﺎت
رﻗﯿﻖ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ادراﮐﺎت اﯾﻤﺎﻧﯽ در آﻧﺎن ﺑﻪ ﺛﺒﻮت و ﻗﺮار ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آرامﯾﺎﻓﺘﻪ( ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

۸۷

» .۳−۱−۵ﺧﻮد« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﮥ وﺟﻪاﻟﻠﻬﯽ اﻧﺴﺎن )ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ(

ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ،آﻏﺎز ﺧﻠﻘﺖ اﻧﺴﺎن را از ﺧﺎک ﺷﺮوع ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑـﻪ ﺧﻠﻘﺘـﯽ ﻧـﻮری آﻓﺮﯾـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺎدی او )ﻗﺒﻠﯿﺖ رﺗﺒﯽ ﻧﻪ زﻣﺎﻧﯽ( ﭘﺎ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﻬﺎده اﺳﺖ .ﺧﻠﻘـﺖ ﻧـﻮری ﻧﯿـﺰ
دارای ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺮزﺧﯽ و ﻣﺎدی او ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه اﺳـﺖ )ﺳـﻌﺎدتﭘـﺮور ،۱۳۶۸ ،ج،۳
ص .(۴۹۴ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺴـﺎن در ﻣﺮﺗﺒـﮥ ﻋﻨـﺪاﻟﻠﻬﯽ ،ﭘﺮﺗـﻮ ﺧـﺪای ﻣﺘﻌـﺎل
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ازاﯾﻦرو »ﺧﻮد« آنﻫﺎ ﻫﻤﺎن اﺗﺼﺎل آﻧﺎن ﺑﻪ ذات اﻻﻫﯽ اﺳﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و ﺳـﻌﺎدتﭘـﺮور،
 ،۱۳۸۳ص (۱۴۴−۱۴۳و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای و ﯾﮋه ﺑﺮ ﻓﻄﺮت اﻻﻫﯽ ﺧﻠـﻖ ﺷـﺪهاﻧـﺪ
)روم (۳۰ /و در ﺧﻠﻘﺖ ﻧﻮری ﺧﻮد ﺑﺪون ﺣﺠﺎب ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و او را ﻣﯽﺷـﻨﺎﺧﺘﻪاﻧـﺪ؛
ﺖ ﺑِ َﺮ ﱢﺑ ُﻜ ْﻢ ﻗـﺎ ُﻟﻮا َﺑـﲆ َﺷ ِ
ـﻬﺪْ ﻧﺎ« )اﻋـﺮاف،
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖَ » :و َأ ْﺷ َﻬﺪَ ُﻫ ْﻢ َﻋﲆ َأ ْﻧ ُﻔ ِﺴ ِﻬ ْﻢ َأ َﻟ ْﺴ ُ
َ ﱠ
اﻟﻠ ُﻪ َ
 (۱۷۲و در رواﯾﺖ اﺳﺖ» :ﻓﻄﺮ
اﻟﺨﻠﻖ ﻋﻠﯽ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ؛ ﺧﺪاوﻧﺪ ،آﻓﺮﯾﻨﺶ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﻮد
ﺳﺮﺷﺘﻪ اﺳﺖ« )ﺑﺮﻗﯽ ،۱۳۷۱ ،ج ،۱ص) (۲۴۱ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۸۵ ،ج ،۳ص۱۴۰؛ ج ،۴ص۱۱۶؛
ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۸۶ ،ج ،۴ص۴۰۵؛ ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۶۸ ،ج ،۳ص .(۳۵۳و در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﮥَ » :ﻓ َﺄﻗِ ْﻢ
ِ
ِ
ّﺎس َﻋ َﻠ ْﻴﻬﺎ...؛ ﭘﺲ اﺳﺘﻮار و ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ ،روی و ﺗﻤـﺎم وﺟـﻮد
َو ْﺟ َﻬ َﮏ ﻟﻠﺪﱢ ﻳ ِﻦ َﺣﻨﻴ ًﻔﺎ ﻓ ْﻄ َﺮ َت اﷲِ ا ﱠﻟﺘﯽ َﻓ َﻄ َﺮ اﻟﻨ َ
ََ
ﺧﻮ ﯾﺶ را ﺑﻪ ﺳﻮی دﯾﻦ ﻧﻤﺎ ،ﻫﻤﺎن ﺳﺮﺷﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺑﺮ آن آﻓﺮﯾﺪ« ،ﻓﺮﻣـﻮده ﺷـﺪه» :ﻓﻄ َـﺮ ُﻫ ْﻢ
ً َ
ََ
ْ
ﻓﻄﺮت ﺧﻮد آﻓﺮﯾﺪ« و ﻓﺮﻣﻮده ﺷﺪه» :ﻓﻄ َﺮ ُﻫ ْﻢ َﺟﻤﯿﻌﺎ َﻋﻠﯽ ﱠاﻟﺘ ْﻮﺣﯿﺪ؛ ﻫﻤﻪ آﻧـﺎن را
َﻋﻠﯽ ِﻓﻄ َﺮ ِﺗ ِﻪ؛ ﻣﺮدم را ﺑﺮ
ِ
ﺑﺮ ﺗﻮﺣﯿﺪ آﻓﺮﯾﺪ« )ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۶۸ ،ج ،۳ص.(۱۸۹
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻘﺼﺪ اﻧﺴﺎن را رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ﺗﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﻓﺠـﺮ/
۳۰−۲۷؛ ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ۱۴۱۷ ،ق ،ج ،۲۰ص (۲۸۶ﮐــﻪ ﻃﺒــﻖ رواﯾــﺖ ﻫﻤــﺎن ﻣﻌﺮﻓــﺖ اﻻﻫــﯽ اﺳــﺖ
)ﺻﺪوق ،۱۳۸۵ ،ج ،۱ص .(۹از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺖ اﻻﻫـﯽ ﻧﯿـﺰ ﺷـﻨﺎﺧﺖ
ﻫﻤﺎن »ﺧﻮد«ی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان »ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷـﺪه اﺳـﺖ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ و
ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،۱۳۸۳ ،ص ۴۵۶و (۴۵۷؛ زﯾﺮا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﺪا را ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ ﻧﻔـﺲ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده )ﺣﺸﺮ (۱۹ /و در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻟﻠﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
و اﻧﺘﻬــﺎی ﻫــﺮ ﻣﻌﺮﻓــﺖ اﺳــﺖ )آﻣــﺪی ،۱۴۱۰ ،ص ۱۸۹و ۶۵۰؛ ﻣﺠﻠﺴ ـﯽ ،۱۴۰۳ ،ج ،۲ص(۳۲
)ﻃﺒﺎﻃﺒــﺎﯾﯽ ،۱۴۱۷ ،ج ،۶ص۱۷۶−۱۶۵؛ ﻋـﯿﻦ اﻟﻘﻀــﺎت ﻫﻤــﺪاﻧﯽ ،۱۳۴۱ ،ص ۵۹و  .(۶۰ﺑﻠﮑــﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،ﻏﯿﺮ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ و
ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را ﻧﺸﻨﺎﺳﺪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮد را ﻫﻢ ﻧﺎﺷﻨﺎﺳﺎﺗﺮ اﺳﺖ )آﻣـﺪی ،۱۴۱۰ ،ص(۲۳۳؛ زﯾـﺮا ﺣﻘﯿﻘـﺖ
ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﻓﻘﺮ اﻟﯽاﻟﻠﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺷﻬﻮد اﯾﻦ ﻓﻘﺮ ،ﮐﻤﺎل و ﺟﻤﺎل اﻻﻫﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﻘـﺮ
ذاﺗﯽ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن ﺣﻔﻆ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﻧﻔﺲ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐـﺮده و ﻫﻤـﻮاره
ﺧﺪا را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۴۱۷ ،ج ،۶ﺻﺺ  .(۱۷۲−۱۷۱از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره

۸۸

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

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.
ﺷﺮح اﯾﻦ رواﯾﺎت ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﻤﺎن ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﻌﺎرف و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﻪ ﻫـﺮ
ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ در زﺑﺎن ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﺸـﺎن اﺷـﺎرﺗﯽ ﺑـﻪ رواﯾـﺎت
ﯾﺎدﺷﺪه ﻧﮑﺮده اﺳﺖ :درک ﺑﺴﯿﻂ از ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد در اﺻﻞ ﻓﻄﺮﺗﺸـﺎن ﺣﺎﺻـﻞ اﺳـﺖ؛
زﯾﺮا ﺣﻘﯿﻘﺖ ادراک ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﻗﯿﻖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﮔﻮﻧﮥ وﺟﻮد ﻫﺮ ﺷـﯽء و وﺟـﻮد ﻫـﺮ
ﺷﯽء ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻫﻮ ﯾﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ او ﺑﺎ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﮐﻪ ﻗﯿﻮم اوﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻮ ﯾـﺎت ﻫـﻢ ﺗﺠﻠﯿـﺎت
اﻻﻫﯽ اﺳﺖ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ادراک ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ درک ﺣﯿﺚ ارﺗﺒﺎﻃﯽ آن ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﺧـﺪای ﻣﺘﻌـﺎل ﻣﯿﺴـﺮ
اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪۀ ذات اﻻﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮﭼـﻪ
درک ﻣﯽﮐﻨﺪ ذات ﺑﺎری را درک ﮐﺮده اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ از اﯾﻦ ادراک ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻫﻤﺎن اﺳﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺎم
ً
ﻋﻠﯽ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺎ رأﯾﺖ ﺷـﯿﺌﺎ إﻻ و رأﯾـﺖ اﻟﻠـﻪ ﻗﺒﻠـﻪ« و در رواﯾـﺖ دﯾﮕـﺮ ﻓﺮﻣـﻮد» :ﻣﻌـﻪ و ﻓﯿـﻪ«
)ﺻــﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ ،۱۹۸۱ ،ج ،۱ﺻــﺺ  .(۱۱۷−۱۱۶و ﺑﻠﮑــﻪ ﺑــﺎﻻﺗﺮ و ﺻــﺮﯾﺢﺗــﺮ از اﯾــﻦ اﺳﺘﺸــﻬﺎد
ﻣﻼﺻﺪرا ،در رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﺰ و اﺟﻞ و اﮐﺮم از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻠﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ﺧﻠﻖ او ﺑﻪ او ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ :۱۴۰۷ ،ج  ،۱ص. (۸۶
آری ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﯾﻦ ُﺑﻌﺪ از ﻫﺴﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﮥ رﺑﻄﯿﺖ او ﺑﻪ ذات اﻗﺪس اﻻﻫـﯽ،
ﻣﻼزم ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻻﻫﯽ و ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮدﻗﯿﻖﺗﺮ ﻫﻤﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ درﺟﮥ ﻣﻤﮑﻦ از ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻻﻫﯽ ﺑﺮای ﺑﺸـﺮ
اﺳﺖ و ﺑﺎ وﺻﻮل ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﯿﺾ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺷﺒﺴﺘﺮی ﺑﻪ زﯾﺒﺎﯾﯽ اﯾـﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ از وﺟﻮد اﻧﺴﺎن را در اﺑﯿﺎﺗﯽ ﺑﺴﯿﺎر ژرف ﺷﺮح داده و ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ﭼﻮ ﻫﺴﺖ ﻣﻄﻠـﻖ آﯾـﺪ در اﺷـﺎرت

ﺑﻪ ﻟﻔﻆ »ﻣﻦ« ﮐﻨﻨﺪ از وی ﻋﺒﺎرت

ﺣﻘﯿﻘــﺖ ﮐــﺰ ﺗﻌــﯿﻦ ﺷــﺪ ﻣﻌــﯿﻦ

ﺗﻮ او را در ﻋﺒﺎرت ﮔﻔﺘـﻪای »ﻣـﻦ«

....
ﻣﻦ« ﺗـﻮ ﺑﺮﺗـﺮ از ﺟـﺎن و ﺗـﻦ آﻣـﺪ
» ِ
)ﺷﺒﺴﺘﺮی ۵۵ :۲۸۳۱ ،و (۵۶

ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺮ دو ز اﺟﺰای »ﻣﻦ« آﻣﺪ

۸۹

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

 .۴−۱−۵ﻣﺪل ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ و ﺻﻌﻮدی اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ »ﺧﻮد« در دو ﻗﻮس ﺻﻌﻮد و ﻧﺰول ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮای آن ﺧﻠـﻖ ﺷـﺪه در ﻧﻤـﻮدار
ﺷﻤﺎرۀ  ۲اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ

ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺎی ﻧﻮری و
ﺑﺮزﺧﯽ )ﻣﺮاﺗﺐ اﺣﺴﻦ
ﺗﻘﻮﯾﻢ(

ﻗﻮس ﻧﺰول

ﻗﻮس ﺻﻌﻮد

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﺖ

ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﯽ
)دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ(

ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻤﺎل ﺧﺪا
)ﺑﻬﺸﺖ اﻋﻤﺎل ﮐﺴﺒﻲ(

آﻏﺎز ﺑﻠﻮغ وﺗﮑﻠﯿﻒ و
اﻓﺎﺿﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ و
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ

اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ

ﻧﻔﺲ اﻣﺎره
ﺑﺎﻟﻘﻮه

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرۀ  .۲ﺳﯿﺮ »ﺧﻮد« در ﻗﻮس ﻧﺰول و ﺻﻌﻮد ﺑﺎ ﻇﻬﻮر ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ
)ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﮕﺎرﻧﺪه(

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 ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد او ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﺴﯽ ﻇﻠﻤﺎت ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻗﺮآﻧﯽ اﺣﻮال او در ﻣﺒﺤﺚ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﺮارو ﮐﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی اﺳـﺖ
ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﮑﺎنﻫﺎی دارای اﺑﺘﺪای ﺑﺮﯾﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑـﻮدن اﻧﺘﻘـﺎل
در ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﺎدﺷﺪه ﺗﺠﺴﻢ ﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن »ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﺖ« و »ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻋـﺎﻟﻢ اﻟﺴـﺖ« ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻗﻮس ﻧﺰول و »ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮس ﺻﻌﻮد اﺳﺖ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺧﻂ ﻓﺎﺻﻞ ﻣﯿﺎن »اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ«
و »ﻧﻔﺲ اﻣﺎره« ﺑﺪان ﺟﻬﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ »اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ« ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﻮس ﻧﺰول و »ﻧﻔـﺲ اﻣـﺎره« ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ
ﻗﻮس ﺻﻌﻮد اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ دو ﺧﻂ اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺧﺘﻢ ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ً
آﻧﺠﺎ ﺳﯿﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽرﺳﺪ و اﺻﻼ ﻟﻔﻆ ﻃﻤﺌﻨﯿﻨﻪ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آراﻣـﺶ و ﻗـﺮار اﺳـﺖ و ﭼﻨـﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺗﻨﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد در ﺳﯿﮑﻠﯽ ﻣﺠﺪد ،ﺗﻨﺰل اﻧﺴﺎن در ادوار و اﮐﻮار آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.

۹۰

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ً
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻧﻘﻄﻪ اوج ﻧﻤﻮدار ،ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ اوﻻ ﺑﺮﺗﺮ از ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻧﺴﺎن در اﻟﺴﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه
ً
اﺳﺖ و ﺛﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﮑﺎن آﻏﺎز ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻨﺰﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺎن ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺪاء و ﻣﻘﺼﺪ ﻓﺮق دارﻧـﺪ و
اوﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم اﻟﺴﺖ و دوﻣﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد  .ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ ﺗﺮﺳـﯿﻢ اﯾـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﺮﺗﺒـﮥ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ اﻧﺴﺎن ،ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻣﺮﺗﺒﮥ اوﻟﯿﮥ او اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕـﺎه اول
ً
ﺑﺮﮔﺮدد و ﻋﯿﻨﺎ ﭼﻮن اول ﺑﺎﺷﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﻫﻤـﻪ رﻧـﺞ و زﺣﻤـﺖ ﺑﯿﻬـﻮده اﺳـﺖ .ﻋﻼﻣـﮥ
ﺟﻌﻔﺮی ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻋﺎرﻓﺎن و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺴﺎن در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕـﺎه ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ ﺑـﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ،ﻟﻐﻮ و ﺧﻼف ﺣﮑﻤﺖ اﻻﻫﯽ اﺳـﺖ و
ً
ﺑﺪون اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪی ﻗﺮآﻧﯽ ﯾﺎ رواﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﺪﻋﺎی ﺧﻮد ،ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﻘﺎم ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﻄﻘﺎ
ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﻣﻘﺎم اول ﺑﺎﺷﺪ) .ﺟﻌﻔﺮی (۳۱۹−۳۱۸ ،۶ :۱۳۶۶ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﻨﻄﻘـﯽ ﺣﻀـﺮت ﻋﻼﻣـﻪ
ﺻﺤﯿﺢ و ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ اﺳـﺖ .ﺣﻀـﺮت آدم ﻗﺒـﻞ از ﻫﺒـﻮط ﻧـﻪ ﻣﻘـﺎم ﻧﺒـﻮت داﺷـﺖ و ﻧـﻪ
»اﺻﻄﻔﺎ« و »اﺟﺘﺒﺎ« و »ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻠﻤﺎت« و اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت و ﮐﻤﺎﻻت را ﭘﺲ از ﻫﺒﻮط و در اﺛﺮ ﻋﺒﻮدﯾـﺖ و
1
ﺑﻨﺪﮔﯽ و ﺗﻘﻮا و ﺗﻮﺑﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﺳﺖ )ﻃﻪ۱۲۲ /؛ ﺑﻘﺮه۳۷ /آ آل ﻋﻤﺮان.(۳۳ /
 .۵−۱−۵ﻣﺪل ﺳﯿﺮ ﻧﺰوﻟﯽ و ﺻﻌﻮدی اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺗﺠﻠﯽ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره

اﮔﺮ ﮐﺴﯽ راه ﻏﻠﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺑﺮ ﺧﻮد را در ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮد ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﺟﺎی رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻧﻔـﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ،
ﺑﻪ ﻧﻔﺲ اﻣﺎرۀ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد او ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﭼﻨـﯿﻦ ﮐﺴـﯽ ﻇﻠﻤـﺎت ﻣﻄﻠـﻖ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻗﺮآﻧﯽ اﺣﻮال او در ﻣﺒﺤﺚ آﺧﺮ ﻣﻘﺎﻟﮥ ﻓﺮارو ﮐﻪ ﻣﺪلﺳﺎزی اﺳﺖ ﺑﯿﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ .ﭼﻨـﯿﻦ
ﺳﯿﺮی در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرۀ  ۳اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮح ﻧﻤﺎدﻫﺎی آن ﺷـﺒﯿﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه در ﺗﻮﺿـﯿﺢ
ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرۀ  ۲اﺳﺖ.

ً
 .١اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﻣﺮﺣﻮم ﻋﻼﻣﻪ ﺟﻌﻔﺮی ﻫﻢ اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻋﺎرﻓﺎن ﮔﻔﺘـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ اﻧﺴـﺎن دﻗﯿﻘـﺎ ﺑـﻪ
ﻧﻘﻄﻪ اول ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .ﻋﺎرف ﺑﻠﻨﺪﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻧﺴﺎن در ﺑﺴـﺘﺎن ﺑﻬﺸـﺖ ﻣﻘـﺎﻣﯽ ﺑـﺎﻻ داﺷـﺖ اﻣـﺎ ﻃﺎﻟـﺐ
ﮐﻤﺎﻟﯽ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﺸﺎن از آن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺎراﺗﯽ ﭼﻮن »ﻣﻬﺮﮔﯿﺎه«» ،ﺳﺒﺰۀ ﺧﻂ«» ،ﭼﺎه زﻧﺨـﺪان« و  ...از آن ﯾـﺎد ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و
ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن ﮐﻤﺎل ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻌﺎرﺿﺎت آن ﻣﻘﺎم را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد:
ﺑـــﻪ ﻫـــﻮاداری اﯾـــﻦ ﻣﻬﺮﮔﯿـــﺎه آﻣـــﺪهاﯾـــﻢ
ﺳــﺒﺰه ﺧــﻂ ﺗــﻮ دﯾــﺪﯾﻢ و ز ﺑﺴــﺘﺎن ﺑﻬﺸــﺖ
)ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی(۲۴۶ :۱۳۷۰ ،
ّ
ﺧﻂ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻇﻬﻮر ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﻣﻈﺎﻫﺮ روﺣﺎﻧﯿﺎت ﮐﻪ اﻗﺮب ﻣﺮاﺗﺐ وﺟﻮد اﺳﺖ ﺑـﻪ ﺣـﻖ ﺟـﻞ و ﻋـﺰ )ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ،
 :۱۳۷۱ص (۲۴۹؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺴﺎن آن ﻣﻘﺎم و ﻣﺮﺗﺒﮥ واﻻ را دﯾﺪه و ﻃﺎﻟﺐ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن درﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﯾﺎ:
دﺳــﺖ در ﺣﻠﻘــﻪ آن زﻟــﻒ ﺧــﻢاﻧــﺪرﺧــﻢ زد
ﺟﺎن ﻋﻠﻮی ﻫـﻮس ﭼـﺎه زﻧﺨـﺪان ﺗـﻮ داﺷـﺖ
)ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی :۱۳۷۰ ،ص ۱۰۲؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﮏ ﺑﻪ :ﺳﻌﺎدت ﭘﺮور :۱۳۶۸ ،ج  ،۳ﺻﺺ (۴۹۸ – ۵۰۰
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ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﺖ
ﻧﻔﺲ اﻣﺎرۀ ﻣﻄﻠﻖ

ﻗﻮس ﻧﺰول

ﻗﻮس ﺻﻌﻮد

ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺎي ﻧﻮری و
ﺑﺮزﺧﯽ )ﻣﺮاﺗﺐ اﺣﺴﻦ
ﺗﻘﻮﯾﻢ(

ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻔﺲ اﻣﺎره و ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺑﻪ ﺳﻮي ﺟﻼل ﺧﺪا
)ﺟﻬﻨﻢ اﻋﻤﺎل ﮐﺴﺒﻲ(

آﻏـــﺎز ﺑﻠـــﻮغ وﺗﮑﻠﯿـــﻒ و
اﻓﺎﺿــﻪ ﻧﻔــﺲ ﻧﺎﻃﻘــﻪ و
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ

ﻧﻔﺲ ﻧﺒﺎﺗﻲ
)دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ(
اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ

ﻧﻔﺲ اﻣﺎره
ﺑﺎﻟﻘﻮه

ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎرۀ  .۳ﺳﯿﺮ »ﺧﻮد« در ﻗﻮس ﻧﺰول و ﺻﻌﻮد ﺑﺎ ﻇﻬﻮر
ﻧﻔﺲ اﻣﺎره

 .۲−۵ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺧﻮد« از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺮش ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻣﺄﺛﻮر
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﯾﮏ راﻫﺒﺮد ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ» :ﻛ ﱡُﻞ َﻳ ْﻌ َﻤ ُﻞ َﻋﲆ ﺷﺎﻛِ َﻠﺘِ ِﻪ« )اﺳﺮاء(۸۴ ،؛ ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﻤـﻞ

اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﻣﻨﻄﺒﻖ و ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر دروﻧﯽ و ﺷﺨﺼﯿﺖ و »ﺧﻮد« آنﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ارﺗﺒـﺎط
دروﻧﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻨﮑﻪ ﻃﯿﺐ ﯾـﺎ ﺧﺒﯿـﺚ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﻣﻨﺸـﺎ رﻓﺘﺎرﻫـﺎ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ و
ﺧﻼﻗﯿﺖﻫﺎ و آﻓﺮﯾﻨﺶﻫﺎی ﺗﻤﺪﻧﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﭘﺎﮐﯿﺰﮔﯽ ﯾﺎ ﺧﺒﺎﺛﺖ ﻣﯽداﻧـﺪ )اﻋـﺮاف.(۵۸−۵۷۷ /
وﻗﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺧﺪای ﺧﻮد و ذﻟﺖ وﻓﻘﺮ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻤﺎﻧﯿﻨﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﻗﺮآﻧﯽ ﮐﻪ
ِ
ِ
ﻮب« )رﻋﺪ (۲۸ ،رﺳﯿﺪه و در ﭘﯽ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻗﻠﺒﯽ اﻋﻤﺎل ﺻـﺎﻟﺢ از او
ﻓﺮﻣﻮده » َأﻻ ﺑِﺬﻛ ِْﺮ اﷲِ َﺗ ْﻄ َﻤﺌ ﱡﻦ ا ْﻟ ُﻘ ُﻠ ُ
ﺻﺎدر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،۱۴۱۷ ،ج ،۱۹ص .(۲۱۷ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪﮐﻪ درﺑﺎرۀ اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ رواﯾﺖ اﺳـﺖ
ﮐﻪ :ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل دﺳﺖ و ﭘﺎ و ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و زﺑﺎن او ﻣﯽﺷﻮد )ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،۱۴۰۷ ،ج ،۲ص (۳۵۲ﯾﻌﻨـﯽ
ﻫﻤﮥ ﻣﺠﺎری ادراﮐﯽ و ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ او ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺳﺖ اﻻﻫﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و
ﺗﺤﺖ وﻻﯾﺖ اﻻﻫﯽ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و در رواﯾﺎت دﯾﮕﺮ وارد اﺳﺖ ﺧﺪای ﻣﺘﻌﺎل ﺑﻪ ﺟﺎی ﻋﻘـﻞ او وی
را رﻫﺒﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﺠﺎﻟﺴﺖ و ﻣﻌﺎﺷﺮت او ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻫﻤﮕﯽ رﺑﺎﻧﯽ و ﺑﺎ ﻫـﺪاﯾﺖ و ﻧـﻮر اﻻﻫـﯽ و ﺗﺠﻠـﯽ
ﺣﻖ ﺗﻌـﺎﻟﯽ در وﺟـﻮد او ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد )ﻓـﯿﺾ ﮐﺎﺷـﺎﻧﯽ ،۱۴۰۶ ،ج ،۲۶ص ۱۴۷و ۱۴۸؛ ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،

۹۲

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

 ،۱۴۱۷ج ،۶ص ۱۷۵و  .(۱۷۶و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﺖ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐـﻪ
ـﺬﻳﻦ َآﻣﻨُـﻮا َﻋ َﻠـ ْﻴﻜ ُْﻢ
»ﻫﺮﮐﺲ از ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﺸﻐﻮل ﺷﻮد  «...و ﻧﯿﺰ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ» :ﻳﺎ َأ ﱡ َﳞـﺎ ا ﱠﻟ َ
َ
ﴬﻛ ُْﻢ َﻣ ْﻦ َﺿ ﱠﻞ إِ َذا ْاﻫﺘَﺪَ ْﻳﺘ ُْﻢ« )ﻣﺎﺋﺪه(۱۰۵ ،؛ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ :اﻧﺴﺎن ﺣﯿﺎﺗﯽ در ﻏﯿﺮ ﻇﺮف
أ ْﻧ ُﻔ َﺴﻜ ُْﻢ ﻻ َﻳ ُ ﱡ
ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ و وﻋﺎی وﺟﻮدی ﺧﻮد ﻧﺪارد )ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ ،ص.(۱۹۹−۱۹۸
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ رخ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ »ﺧﻮد« در ﻋﺮف ﻋﺮﻓﺎن ﻣﺄﺛﻮر ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﻣﺮﺗﺒﮥ ﺧﯿﺎﻟﯽ اﻧﺴﺎن ﮐﻪ از ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻔﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ادراﮐﯽ
ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،اداراﮐﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از اﻧﻮار اﺳﻔﻬﺒﺪی اﺳﺖ ﭼﻪ رﺳـﺪ ﺑـﻪ ادراک ﻋـﻮاﻟﻢ
ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ را ﻣﺤﺼﻮل اﯾﻦ ادراک ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻮﺿـﯿﺢ اﯾﻨﮑـﻪ اﮔـﺮ
اﻧﺴﺎن از ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺖ ﺣﻮاس ﻇﺎﻫﺮی و ﺣﻮاس ﺑﺎﻃﻨﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل ﺧﻮد ﻓﺎرغ ﺷﻮد ،آﻧﮕـﺎه ﺗـﺎزه
اﻧﻮار و ادراﮐﺎت اﺳﻔﻬﺒﺪی ﺑﺮای او رخ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺳﻬﺮوردی ،۱۳۷۵ ،ج ،۲ص (۲۳۶و اﻧﻮار اﺳـﻔﻬﺒﺪ
ﻫﻢ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻃﺎﻗﺖ ادراک ﻧﻮر ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل اﻻﻫﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ )اﻣـﺎم ﺧﻤﯿﻨـﯽ ،۱۴۱۶ ،ص (۳۱و
ﺣﺎل آﻧﮑﻪ اﻧﺴﺎن در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺰ ﺟﻼل دارد ﮐﻪ ﮐﻪ در دﻋﺎی ﺷـﻌﺒﺎﻧﯿﻪ وارد
َْ ْ

َْ

ََ ُ

َ

ً

ً

ﻮن ﻟ َ
اﺳﺖ» :أﻟﺤﻘﻨﯽ ﺑ ُﻨﻮر ﻋ ﱢﺰ َک اﻷ ْﺑ َﻬﺞ ﻓﺄ ﮐ َ
ﮏ َﻋ ِﺎرﻓﺎ َو َﻋ ْﻦ ِﺳ َـﻮا َک ُﻣ ْﻨ َﺤ ِﺮﻓـﺎ« )اﺑـﻦﻃـﺎووس،۱۴۰۹ ،
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ

ج ،۲ص (۶۸۷و در اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺳﺮﭼﺸﻤﮥ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺣﯿﺪی در ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﮏ َو َﻻ َﺣ ْﻈ َﺘ ُﻪ َﻓ َﺼﻌ َﻖ ﻟ َﺠ َﻼﻟ َ
ﺑﻮده در ﻫﻤﺎن دﻋﺎ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ» :إ َﻟﻬﯽ َو ْاﺟ َﻌ ْﻠﻨﯽ ﻣ ﱠﻤ ْﻦ َﻧ َﺎد ْﯾ َﺘ ُﻪ َﻓ َﺄ َﺟ َﺎﺑ َ
ﮏ َﻓ َﻨ َ
ﺎﺟ ْﯿ َﺘ ُﻪ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ً
ﺳ ّﺮ ًا َو َﻋﻤ َﻞ َﻟ َ
ﮏ َﺟ ْﻬﺮا« )اﺑﻦﻃﺎووس ،۱۴۰۹ ،ج ،۲ص .(۶۸۷ﯾﻌﻨﯽ اﻋﻤﺎل و ﺑﺮوندادﻫﺎ و ﺗﺮاوﺷـﺎﺗﯽ
ِ
ِ

ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ او و ﮐﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ او ﻫﻤﮕﯽ ﻣﺤﺼﻮل آن »ﻧﺠﻮای
دروﻧﯽ« اﻻﻫﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪای ﻣﺘﻌـﺎل او را از درون راﻫﻨﻤـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ و او ﻫـﻢ ﻃﺒـﻖ آن ﻋﻤـﻞ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﺎن ﮐﻪ در ﻗﺮآن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻣﻦ ﻋﻄـﺎ ﻣـﯽﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ آن در ﻣﯿـﺎن ﻣـﺮدم
)ﺟﺎﻣﻌﻪ( راه ﺑﺮود ﯾﻌﻨﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺮاوده و ﻣﺒﺎدﻟﮥ ﭘﯿﺎم و ارﺗﺒـﺎط داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ )ﺣﺪﯾـﺪ (۲۸ /و ﯾـﺎ
»ﻣﺜﻞ ﻧﻮر اﻻﻫﯽ« در آﯾﮥ ﻣﺒﺎرﮐﮥ ﻧﻮر )ﻧﻮر (۳۵ /ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳـﺖ .اﯾـﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪ ﮐﺠـﺎ و ادراﮐـﺎت ﺧﯿـﺎﻟﯽ
)ﺧﯿﺎل ﻣﺘﺼﻞ و ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﮐﺠﺎ؟! ﺷﺒﺴـﺘﺮی ﻣـﯽﮔﻮ ﯾـﺪ ﭼﻨـﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒـﻪای ﺟـﺎی ﺟﺒﺮﺋﯿـﻞ ﮐـﻪ در ﻣﺮﺗﺒـﮥ
ﻣﺠﺮدات ﻧﻮرﯾﻪ اﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ:

در آن ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺣﻖ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ

ﭼــﻪ ﺟــﺎی ﮔﻔﺘﮕــﻮی ﺟﺒﺮﺋﯿ ـﻞ اﺳــﺖ

)ﺷﺒﺴﺘﺮی ،۱۳۸۲ ،ص(۲۱

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺴﺎن رﺷﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﯿﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻨﻄﺒﻖ
ً
ﺑﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ اﺳﺖ )و در ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪ( درﺳﺖ ﻧﻤﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ زﯾـﺮا اوﻻ ،اﻋﻤـﺎل اﻧﺴـﺎن از ﺟﻤﻠـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻗﺮار دارد ،در ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ،در ﺑﺮزﺧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻏﯿـﺮ از ﺑـﺮزخ ﻗـﻮس ﻧـﺰول

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

۹۳

اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺮ دو ﺟﻮﻫﺮی ﻧﻮراﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ دارﻧﺪ) .ﺳﺒﺰواری :۱۳۶۰ ،ص
ً
۶۴۲؛ ﻗﯿﺼﺮی :۱۳۷۵ ،ص ۱۰۲؛ ﺳﯿﺪ ﺣﯿﺪر آﻣﻠﯽ :۱۴۲۲ ،ج  ،۶ص (۸۱ﺛﺎﻧﯿﺎ ،داﺷﺘﻪﻫـﺎی ﻋـﺎﻟﻢ
ً
ﺧﯿﺎل ﻣﺘﺼﻞ ﻧﯿﺰ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻪ ﻣﻨﺒﻊ )ﺷﯿﻄﺎن و واﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ( ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑـﻪ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر
ﮐﻪ آﻗﺎﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻗﻤﺸﻪای در ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻗﯿﺼﺮی ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﻮر ﻣﺘﻤﺜﻠﻪ در ﺧﯿـﺎل ﻣﺘﺼـﻞ ﺑـﺮ
ﺣﺴﺐ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺻـﻮرتﻫـﺎی وارده از ﻃﺮﯾـﻖ ﺣـﻮاس ﻇـﺎﻫﺮی ،ﺻـﻮرﺗﻬﺎی وارده از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺘﺨﯿﻠﻪ ،ﺻﻮرﺗﻬﺎی وارده از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﻠﯿﺎت و ﺗﻤﺜﻼت ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻋﻘـﻮل ﻗﺪﺳـﯽ ،ﺻـﻮرت-
ﻫﺎی وارده از ﺧﯿﺎل ﻣﻨﻔﺼﻞ ،ﺻﻮرتﻫﺎی وارده از ﺷﯿﻄﺎن) .ﻗﻤﺸﻪای :۱۳۷۵ ،ص  .(۱۰۴اﻟﺒﺘﻪ ﻋﺒـﻮر
ﻣﻌﺎﻧﯽ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿﺎل و ﺗﻤﺜﻞ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻇﺎﻫﺮ ،اﻣﺮی ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﺨﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻨﺒـﻊ و
ﻣﺼﺪر آن ﻣﻌﺎﻧﯽ در اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻋﺎﻟﻢ ﺧﯿـﺎل ﻣﺘﺼـﻞ و ﻣﻨﻔﺼـﻞ اﺳـﺖ) .ﻗﯿﺼـﺮی،
 :۱۳۷۵ص .(۵۸۴
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎدﺷﺪه از ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑـﺎ ﺧـﺪا و ﺗـﻼزم ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﺧـﺪا ﺑـﺎ ﻣﻌﺮﻓـﺖ ﻧﻔـﺲ در
ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ در ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪ )ﻧـﮏ ﺑـﻪ» .۳−۱−۵ :ﺧـﻮد« ﺑـﻪﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒـﮥ
وﺟﻪاﻟﻠﻬﯽ اﻧﺴﺎن )ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ(( ،اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻬﺘﺮ درک ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﻫﺮ ﮐﺲ در ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ ﺧﺪا را
اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ارﺗﺒﺎط او ﺑﺎ ﻣﺮدم را ﻫﻢ اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺑﺮﻗـﯽ ،۱۳۷۱ ،ج ،۱ص.(۲۹ﯾـﺎ :ﻫـﺮ
ﮐﺲ درون ﺧﻮد را اﺻﻼح ﮐﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﯿﺮون او را اﺻﻼح ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ ،۱۴۰۷ ،ج ،۸ص .(۳۰۷و
ً
ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﻠﺒﺎ ﺑﻪ ﺧﺪای ﺧﻮد در ﻧﻤﺎز ﺗﻮﺟﻪ ورزد ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ دلﻫﺎی ﻣﻮﻣﻨﺎن را ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ او ﺑﺎﻣﺤﺒـﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺻﺪوق ،۱۴۰۶ ،ص .(۱۳۵و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻗﻠﺐ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﺎد ﺧﺪا آﺑﺎد ﮐﻨﺪ ،رﻓﺘﺎر ﻇﺎﻫﺮی او ﻧﯿﺰ
زﯾﺒﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )آﻣﺪی ،۱۴۱۰ ،ص .(۶۴۴ﻣﻘﺼﻮد از اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻫﻤﮕﯽ ﻧﻮﻋﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﺧـﺪا در
درون ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد اوﺳﺖ و ﻟﺬا ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻫﺮ ﻧﻮع رﻓﺘـﺎر
ﻓﺮﯾﺐﮐﺎراﻧﻪ ﺑﺎ ﺧﺪا را ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﯾﺐ دادن ﺧﻮد ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻘﺮه  (۹ /و ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻗﺼﺪ اﺿﻼل
ﻣﻮﻣﻨﺎن ﺗﻨﻬﺎ اﺿﻼل ﺧﻮد اﺳﺖ و ﻓﺮد اﺣﺴﺎس ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ )آل ﻋﻤﺮان (۶۹ /و ﺧﯿﺎﻧﺖ ﮐﺎری را ﺧﯿﺎﻧﺖ ﺑﻪ
ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﺪ )ﺑﻘﺮه۱۸۷ /؛ ﻧﺴﺎء (۱۰۷ /و اﻧﻮاﻋﯽ از ﮔﻨﺎﻫﺎن را ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﺎم ﺑﺮده و آن را ﻇﻠﻢ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﯽداﻧﺪ )ﺑﻘﺮه  ۵۴ /و ۵۷؛ ﻧﺴﺎء (۶۴ /و ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﻮن ﮐﻔﺮ را ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ »ﺧﻮد« ﺑﺎ آن رﻓﺘﺎر ﻣﯽداﻧﺪ
)ﺑﻘﺮه  ۹۰ /و  (۱۰۲و ﺷﻬﺎدت ﻓﯽ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻠﻪ را ﻣﻌﺎﻣﻠﮥ »ﺧﻮد« ﺑﺎ رﺿﺎی ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ )ﺑﻘﺮه .(۲۰۷ /و
رﻫﺎ ﮐﺮدن راه درﺳﺖ را ﺑﯽ ارزش ﮐﺮدن »ﺧﻮد« ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨـﺪ )ﺑﻘـﺮه (۱۳۰ /و ﻧﺎﻣﻮﻣﻨـﺎن را اﻓـﺮادی
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ )اﻧﻌﺎم ۱۲ /و ۲۰؛ اﻋﺮاف (۵۳ /و ﮔﻨﺎﻫﮑﺎران را اﻓﺮادی ﻣﯽداﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ
ﺧﻮد را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ )اﻧﻌﺎم۲۶ /؛ ﺗﻮﺑﻪ (۴۲ /و ﻣﮑﺮ ﻣﺎﮐﺮان ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺮ ﺧﻮدﺷـﺎن ﻣﺤﻘـﻖ
ً
ﻣﯽﺷﻮد وﻟﯽ ﻧﻤﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ )اﻧﻌﺎم .(۱۲۳ /ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﺳﺎﺳﺎ ﻫﻤﻪ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻫﺎی ﺑﺸﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺧﻮد اوﺳﺖ )ﯾﻮﻧﺲ (۲۳ /و ﻧﯿﺰ در ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻫﻤﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد و ﻧﻘﺶ آن در ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﺮوﻧﯽ

۹۴

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ :ﺗﺤﻮﻻت ﺑﯿﺮوﻧﯽ را ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ وﻗﺘﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ اﻧﺴـﺎنﻫـﺎ از درون
دﭼﺎر ﺗﺤﻮل ﺷﻮﻧﺪ )اﻧﻔﺎل۵۳ /؛ رﻋﺪ.(۱۱ /
آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺷﺮح ﺣﺎل ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﻮد .در ﺗﺒﯿﯿﻦ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻣـﺎره
از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﻗﺮآن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻫﺮ رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮل ﻧـﻮﻋﯽ ارﺗﺒـﺎط اﻧﺴـﺎن ﺑـﺎ ﻧﻔـﺲ
ﺖ َﻟ ُﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ُﻪ َﻗﺘ َْﻞ َأﺧﻴ ِﻪ َﻓ َﻘ َﺘ َﻠـ ُﻪ
اﻣﺎرۀ ﺧﻮد اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اول ﻧﻔﺲ اﻧﺴﺎن او را ﺑﺮ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻗﺎﻧﻊ ﻣﯽﮐﻨﺪَ » :ﻓ َﻄ ﱠﻮ َﻋ ْ
َﻓ َﺄﺻﺒﺢ ِﻣﻦ ا ْﻟـ ِ
ﺨﺎﴎﻳ َﻦ« )ﻣﺎﺋﺪه (۳۰ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﺎء ﺗﻔﺮﯾﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﻧﻔﺲ او را آﻣﺎده و ﻓﺮﯾﻔﺘـﻪ
ْ َ َ َ
ﮐﺮد و ﺳﭙﺲ آن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .ﯾﺎ اﺑﺘﺪا آن ﮔﻨﺎه را ﺑﺮای او زﯾﺒﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪی دروﻧـﯽ ﮐـﻪ
ﻗﺮآن آن را ﺗﺴﻮ ﯾﻞ ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ و ﺻﻔﺘﯽ ﻋﺎرض ﺑﺮ درون و ﻧﻔﺲ اﻧﺴـﺎن اﺳـﺖ او را ﻣـﯽﻓﺮﯾﺒـﺪ )ﯾﻮﺳـﻒ،
 .(۱۸ﮔﺎﻫﯽ ﻗﺮآن اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ را ﺑﺎ »ﺑﻞ« اﺿﺮاب ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﯾﻌﻨﯽ واﻗﻌﯿﺖ زﯾﺮﯾﻨﯽ ﺑﺮای
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﺎری زﺷﺖ را زﯾﺒﺎ ﻧﺸـﺎن
داده اﺳﺖ )ﯾﻮﺳﻒ (۸۳ ،و ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ از روش ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﯿﻢ )زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺣﺪاﻧﻪ( روﮔﺮدان ﺷـﻮد
را ﻓﺮدی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ »ﺧﻮد« را ﺑﯽارزش ﮐﺮده اﺳﺖ )ﺑﻘﺮه(۱۳۰ ،؛ ﯾﻌﻨﯽ آن ﻓﺮوﮔـﺬاردن ارزش
»ﺧﻮد« ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و اﺳﯿﺮ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﺷﺪن ﺑﺎﻋﺚ روﮔﺮداﻧﯽ او از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻮﺣﯿﺪی اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ.
از دﯾﮕﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺮآﻧﯽ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮوز »ارﺗﺒﺎط ﺑـﺎ ﺧـﻮد« در رﻓﺘﺎرﻫـﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ،ﺟﺮﯾـﺎن
اﺿﻼل ﺧﻮد اﺳﺖ .ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ درﺑﺎرۀ دﺷﻤﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ آﻧﺎن
ِ
ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮری ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ )ﻧﺴـﺎء (۱۱۳ /و ﺑـﻪ ﻣﻮﻣﻨـﺎن ﻫـﻢ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ راه ﻫﺪاﯾﺖ را ﺑﺮو ﯾﺪ ﻓﺮد ﮔﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺿـﺮر ﻣـﯽ
زﻧﺪ ﻧﻪ ﺷﻤﺎ )ﻣﺎﺋﺪه .(۱۰۵ /ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻨﺠﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ ﺿﺮری ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻓـﺮد ﮔﻤـﺮاه ﻣـﯽرﺳـﺪ از ﮐﺠـﺎ
اﺳﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮآن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺧﻮد ﮔﻤﺮاه ﺷﻮﻧﺪه و ﻧﻔﺲ او اﺳـﺖ؛ ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ ﺷـﯿﻄﺎن
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪَ » :و َ
ﻗﺎل ﱠ
ﺎن ﻟِ َﯽ
ﻄﺎن ﻟـَ ّﲈ ُﻗ ِﻀ َﯽ ْاﻷَ ْﻣ ُﺮ إِ ﱠن اﷲَ َو َﻋﺪَ ُﻛ ْﻢ َو ْﻋﺪَ ا ْﻟـ َﺤ ﱢﻖ َو َو َﻋﺪْ ُﺗ ُﻜ ْﻢ َﻓ َﺄ ْﺧ َﻠ ْﻔ ُﺘ ُﻜ ْﻢ َو ﻣﺎ ﻛ َ
اﻟﺸ ْﻴ ُ
َﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﺳ ْﻠ ٍ
ﻮﻣﻮا َأ ْﻧ ُﻔ َﺴ ُﻜ ْﻢ« )اﺑـﺮاﻫﯿﻢ(۲۲ ،؛ ﯾﻌﻨـﯽ
ﻮﻣﻮﻧﯽ َو ُﻟ ُ
ﺎﺳﺘ ََﺠ ْﺒﺘ ُْﻢ ﻟﯽ َﻓﻼ َﺗ ُﻠ ُ
ﻄﺎن إِ ّﻻ َأ ْن َد َﻋ ْﻮ ُﺗ ُﻜ ْﻢ َﻓ ْ
ﺷﯿﻄﺎن ﻫﻢ ﻣﯽﮔﻮ ﯾﺪ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ اﻓﺮاد را دﻋﻮت ﮐﺮدم و آﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ »ﺧﻮد« را ﺳـﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨـﺪ و ﺧـﻮد آﻧـﺎن
ﭘﯿﺮوی از راه و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ را ﺑﺮﮔﺰ ﯾﺪﻧﺪ.
 .۳−۵ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ »ﺧﻮد« از ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺮش ﻋﺎرﻓﺎن

ً
اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی ﻋﺎرﻓﺎﻧﻪای ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺮح آﯾﺎت و رواﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻞ اراﺋﻪ ﺷﺪ .ﻋﺎرﻓﺎن در ﺟﺎﯾﮕﺎه »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد« ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻫﺮ ادراک و ﺗﺤﺮﯾﮑﯽ ﻣﺘﻔﺮع
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ادراک ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ادراک و ﺗﺤﺮﯾﮏ از »ﺧﻮ ﯾﺸـﺘﻦ« اﺳـﺖ و درﻧﺘﯿﺠـﻪ اﻧﺴـﺎن
ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﻗﺒﻞ از ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻬﻮدی درک ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺻـﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ،

۹۵

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

 ،۱۹۸۱ج ،۳ص (۴۶۹ﺑﻠﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻫﻤﻮاره ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﺪ و ذات او ﺑﺮاﯾﺶ ﺣﺎﺿـﺮ اﺳـﺖ و
ﻟﺤﻈﻪای ﻫﻢ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﺪارد؛ ﮔﺮﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻓﮑﺮ ﮐﻨـﺪ )ﻃﺒﺎﻃﺒـﺎﯾﯽ،
 ،۱۴۱۷ج ،۶ص.(۱۸۷
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط دروﻧﯽ ﯾﺎدﺷﺪه ،ﻣﻼﺻﺪرا ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺗﺒﺎط ﮐﻼﻣـﯽ را ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺒﯿـﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ :ﻫـﺮ
ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ زﺑﺎن آورد ﯾﺎ ﺑﻨﻮ ﯾﺴﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ آن ﻣﻌﻨﺎ در ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ او ﻧﻘﺶ ﻣﯽﺑﻨﺪد و
ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﺎم ﺗﻔﺼﯿﻞ و ذﻫﻦ او ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﻮد و ﺻﻮرت ﺧﯿﺎﻟﯽ آن ﮐﻼم و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻌـﺪ
ﺑﺎ آﻻت و ﺟﻮارح آن را ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ )ﺻﺪراﻟﻤﺘﺎﻟﻬﯿﻦ ،۱۹۸۱ ،ج ،۷ص.(۱۵
از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ و ﯾﻘﯿﻦآ ﮐﻨﺪه ﮐﻪ در ﻣﻘﺎم ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ،از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮد را از درﯾﺎی ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ اﻻﻫﯽ اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ ،از اﯾـﻦرو در ارﺗﺒﺎﻃـﺎت
ﺧﻮد ﻫﻤﻮاره از آن ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن را ﺑـﺮوز ﻣـﯽدﻫﻨـﺪ و ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ اﯾﺸـﺎن
ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط آﻧﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺮﺗﺒﻪ از »ﺧﻮد« اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺒﻞ ﺷﺪ )ﻧﮏ ﺑﻪ:
» .۳−۱−۵ﺧﻮد« ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺟﻨﺒﮥ وﺟﻪاﻟﻠﻬﯽ اﻧﺴﺎن )ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ(( ،آن را ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻣﯿـﺪ و آن را
ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮد .ﻋﺎرف ﺷﺒﺴﺘﺮی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
ﺻـــﺪف ﺣـــﺮف و ﺟـــﻮاﻫﺮ داﻧـــﺶ دل
ﯾﮑــﯽ درﯾﺎﺳــﺖ ﻫﺴــﺘﯽ ،ﻧﻄــﻖ ،ﺳــﺎﺣﻞ
ﺑـــﻪ ﻫـــﺮ ﻣـــﻮﺟﯽ ﻫـــﺰاران ّدر ﺷـــﻬﻮار

ﺑـــﺮون رﯾـــﺰد ز ﻧﻘـــﻞ ﻧـ ّ
ــﺺ و اﺧﺒـــﺎر

ﻫــﺰاران ﻣــﻮج ﺧﯿــﺰد ﻫــﺮ دم از وی

ﻧﮕـــﺮدد ﻗﻄـــﺮهای ﻫﺮﮔـــﺰ ﮐـــﻢ از وی

وﺟــﻮد ﻋﻠــﻢ از آن درﯾــﺎی ژرف اﺳــﺖ

ﻏــﻼف ّدر او از ﺻــﻮت و ﺣــﺮف اﺳــﺖ

)ﺷﺒﺴﺘﺮی ،۱۳۸۲ ،ص(۶۱

 .۶ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ »ﺧﻮد« و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ »ﻃﯿﺐ« و »ﺧﺒﯿﺚ«

از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و رواﯾﺎت ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻃﯿﺐ اﺳﺖ و ﯾـﺎ ﺧﺒﯿـﺚ .اﯾـﻦ دو
ﮐﻠﯿﺪواژه ،دارای ﻋﻤﻖ و ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮۀ زﯾﺎدی در ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﯿﺐ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺒﯿـﺚ
را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﻮﺑﺎﯾﯽ و زﻗﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﯿﺪ؛ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻃﯿﺐ و ﺧﺒﯿﺚ
ﻧﯿﺰ اﺻﻄﻼح ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾﻨﮑﻪ :زﻗﻮم درﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺦ ﺟﻬﻨﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﺔ آن رﺷﺪ ﮐﺮده )ﺻﺎﻓﺎت/
 (۶۴و ﻣﯿﻮهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﻠﺦ و ﻫﻮﻟﻨﺎک دارد ﮐﻪ ﺟﻬﻨﻤﯿﺎن از آن ﺗﻨـﺎول ﻣـﯽﮐﻨﻨـﺪ )واﻗﻌـﻪ ۵۱ /و  (۵۲و
ﻃﻮﺑﯽ درﺧﺘﯽ اﺳﺖ در ﻣﻨﺰل وﻻﯾﺖ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ درﺟﺎت ﺑﻬﺸﺖ ﮐـﻪ ﻫـﺮ ﻣـﻮﻣﻨﯽ ﺷـﺎﺧﻪای از آن در

۹۶

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﻣﻨﺰل دارد )ﻗﻤﯽ ،۱۴۰۴ ،ج ،۲ﺻﺺ  .(۳۳۷−۳۳۶ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ درﺟﺎت و درﮐﺎت ﺑﻬﺸﺖ و ﺟﻬﻨﻢ ﺑـﺮ
ﺪن ﺧﻮﺑﯽ و ﺑﺪی در وﺟﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺎت ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘـﯽ
اﺗﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿ ِ
ﺣﺴﺐ ﻣﺮ ِ
ﺑﺮﯾﻢ درﺧﺖ زﻗﻮم ﻧﻤﺎد ﻓﻌﻠﯿﺖ ﻫﻤﮥ زﺷﺘﯽﻫﺎ در وﺟﻮد اﻧﺴﺎﻧﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲ اﻣـﺎرۀ ﻣﻄﻠـﻖ اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا
ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،ﻧﻔﺲ اﻣﺎره را ﻣﻨﺸﺎ ﻫﻤﮥ ﺑﺪیﻫﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﻧﺴﺎء۷۹ /؛ دﯾﻠﻤـﯽ ،۱۴۱۲ ،ج ،۱ص(۲۰۱
و درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ ﻧﻤﺎد ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﻤﮥ ﺧﻮﺑﯽﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﮥ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آنﻫـﺎ
ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان ﺣﻀﻮر اﻓﮑﺎر و اﺧﻼق و اﻋﻤﺎل و در ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻃﻮﺑـﺎﯾﯽ و ﯾـﺎ زﻗـﻮﻣﯽ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در راﺳﺘﺎی ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺳﺘﻌﺎرۀ ﻗﺮآﻧﯽ و رواﯾﯽ درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ و زﻗﻮم ،رواﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم
در اوﻟﯿﻦ روز ﻣﺎه ﺷﻌﺒﺎن ﺑﻪ اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻣﺮوز درﺧﺖ ﻃﻮﺑﯽ و زﻗﻮم ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑـﻪ
زﻣﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﭘﺲ ﺑﮑﻮﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮﺑﯽ او ﯾﺨﺘﻪ ﺷﻮ ﯾﺪ و از زﻗﻮم دوری ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن روز،
ﻃﻮﺑﯽ درآو ﯾﺨﺘﮕﺎن را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ و زﻗﻮم ﺑﻪ ﺟﻬـﻨﻢ ﻣـﯽﺑـﺮد و ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ زﯾـﺪ ﺑـﻦ ﺣﺎزﺛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ
ﺷﺎﺧﻪﻫﺎی آن ﭼﻨﮓ زده و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻓﻘﺎن ﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی زﻗﻮم ﭼﺴﺒﯿﺪهاﻧـﺪ .اﯾﺸـﺎن ﻓﺮﻣﻮدﻧـﺪ
ﻫﺮﮐﺲ ﺧﯿﺮی از او ﺳﺮﺑﺰﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی از ﻃﻮﺑﯽ آو ﯾﺨﺘﻪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﻫﺮ ﺑﺪی ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﻮد ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ
ای از زﻗﻮم درآو ﯾﺨﺘﻪ اﺳﺖ) .ﻣﺠﻠﺴﯽ (۱۷۰−۱۶۶ ،۸ :۱۴۰۳ ،ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜـﺎل ﺑـﻪ
درﺧﺖ ﻃﯿﺐ و ﺧﺒﯿﺚ زده و درﺧﺖ ﻃﯿﺐ را درﺧﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﯿﻮه
دارد )اﺑﺮاﻫﯿﻢ.(۲۶−۲۴ /
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﯿﺐ و ﺧﺒﯿﺚ ،از اﯾﻦ آﻣﻮزهﻫﺎ در ﻫﻤﮥ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐـﺮده اﺳـﺖ؛
ً
ﻣﺜﻼ ﻣﻮﻣﻦ در رواﯾﺘﯽ ﺑﻪ زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ ﺗﺸﺒﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ رواﯾﺖ در وﺟﻪ ﺗﺸﺒﯿﻪ ان ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﮔﻠﻬﺎ
ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ و ﻏﺬا و ﻫﻤﻨﺸﯿﻦ او ﻃﯿﺐ اﺳﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت او )از ﺟﻤﻠـﻪ ﺗﻮﻟﯿـﺪات ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ او( ﻃﯿـﺐ
اﺳﺖ )آﻣﺪی ،۱۴۱۰ ،ص(۵۳۲؛ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨﻮی اﻧﺴـﺎن در ﺳـﺎﯾﮥ ﻧﻔـﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨـﻪ،
ﺣﯿﺎت ﻃﯿﺒﻪ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،۱۴۰۶ ،ج ،۲۶ص.(۱۴۴
ﺑﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﯾﺎدﺷﺪه ،اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮدم ﺑﺮای ﻣﺮدم ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺑـﺮای
»ﺧﻮد« ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻔﯿﺪ ،۱۴۱۳ ،ص (۲۳۹ﺑﻬﺘﺮ درک ﻣﯽﺷﻮد؛ زﯾﺮا اﯾـﻦ »ﺧـﻮد« ﻫﻤـﺎن ﻧﻔـﺲ ﻣﺘﻌـﺎﻟﯽ
اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮ ﺷﻮد ،ﺑﺮونداد او در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﮐﻪ از
آن ﺑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ .از دﯾﮕﺮ ﺷﻮاﻫﺪ رواﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﯿﺐ و ﺧﺒﯿﺚ را ﻣﺤﺼـﻮل
ﻃﯿﺐ و ﺧﺒﯿﺚ ﺑﻮدن ﻗﻠﺐ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ دو رواﯾﺖ زﯾـﺮ اﺳـﺖ :رواﯾـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ
ﻓﺮﻣﻮد :ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ آﺑﺸﺨﻮر آن ﻃﯿﺐ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﻮۀ ﻃﯿـﺐ ﺧﻮاﻫـﺪ داد و ﻫـﺮ ﻋﻤﻠـﯽ ﮐـﻪ اﺑﺸـﺨﻮر آن
ﺧﺒﯿﺚ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯿﻮۀ آن ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﮥ ،۱۴۱۴ ،ص (۲۱۶ﮐﻪ آﺑﺸـﺨﻮر ﻋﻤـﻞ ،ﻗﻠـﺐ
اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ﺻﻠﯽاﻟﻠﻪﻋﻠﯿﻪوآﻟﻪ( ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻠـﺐ ﮐﺴـﯽ ﻃﯿـﺐ ﺷـﻮد،

ﻓﺮﻫﻨﮓ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

۹۷

ﺟﺴﺪ او ﻧﯿﺰ ﻃﯿﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﻗﻠﺐ او ﺧﺒﯿﺚ ﺷﻮد ،ﺟﺴﺪ او ﻫﻢ ﺧﺒﯿﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ) .ﺻـﺪوق،
 ،۱۳۶۲ج ،۱ص (۳۱و ﻣﻘﺼﻮد از ﺟﺴﺪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﮥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻗﻠﺐ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﻪ ﺟﺴـﺪ وارد
ﻣﯽﺷﻮد و از اﻋﻀﺎی ﺟﺴﺪ ﭼﻮن ﭼﺸﻢ و ﮔﻮش و دﺳﺖ و ﭘﺎ ﺻﺎدر ﻣﯽﮔﺮدد.
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻣﺤﺼﻮل ﮐﻨﺶ ﻋﺎﻣﻼن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ
اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮد ﭘﺲ ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳـﺖ
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪای ﻧﺪارد؛ زﯾﺮا ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻬﯿﺐ و ﻧـﻮﻋﯽ اﺷـﺮاق ﻣﺮﺗﺒـﮥ
ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ اﺳﺖ ﮔﺮﭼﻪ آﮔﺎﻫﯽﺑﺨﺸﯽ آن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ و از اﯾـﻦرو اﻧﺴـﺎن در اﯾـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ وﻗﺘـﯽ
ﮐﻨﺸﯽ را ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺮ او ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷـﺪ و ﯾـﺎ ﮔـﺮاﯾﺶ ﻧﻔـﺲ اﻣـﺎره و
ﭼﯿﺰی ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻮد ﻧﺪارد.
 .۷ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ »ﺧﻮد« از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺮﻓﺎن اﺳﻼﻣﯽ

ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺪل ارﺗﺒﺎﻃﯽ درونﻓﺮدی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻤﻮدار ﺷـﻤﺎرۀ ۴
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻧﻤﻮدار ،ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ و اﻣـﺎره ﻫـﺮ دو در ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻃﯿـﺐ ﯾـﺎ ﺧﺒﯿـﺚ ﻧﻘـﺶ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ ﻧﻘﺶ ﭘﺎرازﯾﺖ )ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼل( 1در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻔـﺲ اﻣـﺎره را دارد و ﻧﻔـﺲ
اﻣﺎره ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﺶ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوی از ﻧﻔـﺲ اﻣـﺎره ﯾـﺎ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ دارای درﺟﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺴﺘﺮدهای اﺳﺖ )اﻧﻌـﺎم (۱۳۲ /و در رواﯾـﺎت ﺷـﺮﯾﻔﻪ ﻧﯿـﺰ اﯾﻤـﺎن دارای
ﻣﺮاﺗﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﺳﺘﻌﺎرۀ زﯾﺒﺎی ﻧﺮدﺑﺎن )ﮐﻪ ﻃﯿﻔﯽ ﺑﻮدن را ﻫﻢ درﺑﺮدارد( ﺑﺮای آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
)ﮐﻠﯿﻨﯽ :۱۴۰۷ ،ج ،۲ص (۴۵و ﺑﯽاﯾﻤﺎﻧﯽ و ﮔﻨﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺮاﺗﺒـﯽ ﭼـﻮن ﺻـﻐﯿﺮه و ﮐﺒﯿـﺮه
)ﻧﺠﻢ۳۲ /؛ ﮐﻠﯿﻨﯽ (۲۷ ،۲ :۱۴۰۷ ،و ﮐﺒﯿﺮه ﻧﯿﺰ دارای ﻣﺮاﺗـﺐ ﮐﺒﯿـﺮ و اﮐﺒـﺮ اﺳـﺖ )ﮐﻠﯿﻨـﯽ:۱۴۰۷ ،
ج ،۲ص۲۷۸؛ ﺻــﺪوق :۱۴۱۳ ،ج ،۳ص ،(۵۷۱از اﯾــﻦرو ﻣﺤﺼــﻮل اﯾ ـﻦ ﭘﯿ ـﺮوی ﺑــﻪ ﺻــﻮرت دو
ﻣﺴﺘﻄﯿﻞ دارای رﻧﮓ ﻃﯿﻒ ﺳﯿﺎه و ﺳﻔﯿﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺲ اﻣﺎره ﭘﯿﺮوی
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﭘﯿﺶ رود ﮐﻪ در ﺳﻮرۀ ﻧﻮر اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻌﺎراﺗﯽ ﺑﺴـﯿﺎر
زﯾﺒﺎ 2ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻧﻮر ۴۰ /و  (۳۹و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ از ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﯿﺰ اﻧـﺪک اﻧـﺪک
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﯿﺮﮔﯽ را از ﺧﻮد دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺳﺪ )ﺑﻘﺮه۲۵۷ /؛ اﺣﺰاب (۴۳ /و اﻟﺒﺘـﻪ
 .١ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﭘﺎرازﯾﺖ در ﻣﺠﺮا و ﮐﺎﻧﺎل رخ ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ از آﻧﮑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﮥ راﯾﺞ در ﻣﯿـﺎن داﻧـﺶﭘﮋوﻫـﺎن
ﻋﻠﻢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،در ﻧﺰد ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﻋﻠﻢ وزﻧﯽ ﻧﺪارد و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ و ﺣﻖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎرازﯾﺖ در ﻫﻤﮥ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮآ ﮔﺮد
ارﺗﺒﺎط ﺣﻀﻮر دارد)ﻣﺤﺴﻨﯿﺎن راد :۱۳۹۳ ،ص  ، (۳۵۵ﺳﺨﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ارﺗﺒﺎط درونﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺣـﻮزهﻫـﺎی
راﯾﺞ ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪان ﻣﻄﺮح ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در اواﯾﻞ ﭘﮋوﻫﮥ ﻓﺮارو ﺷﺮح داده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻬﺖ ،ﺳـﺎﺧﺖ
اﯾﻦ اﺻﻄﻼح در ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻣﺴﺒﺘﻌﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 .٢ﻋﻤﻖ اﻗﯿﺎﻧﻮﺳﯽ ژرف و ﻣﺘﻼﻃﻢ در ﺷﺒﯽ ﺗﺎرﯾﮏ و ﺑﯽﺳﺘﺎره ﮐﻪ اﺑﺮ ﻏﻠﯿﻈﯽ آﺳﻤﺎن آن اﻗﯿﺎﻧﻮس را ﻫﻢ ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﻫﺮﮔﺰ روزﻧﻪای ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﻌﯿﻒ از ﻧﻮر ﺑﻪ آن اﻋﻤﺎق ﻧﯿﺴﺖ.

۹۸

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

اﮔﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮﺳﺪ ،ﻗﺎﺑﻞ اﺻﻼح و ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﯿﺴـﺖ )ﯾـﺲ۱۰−۸ /؛ ﻣﻨـﺎﻓﻘﻮن (۶ /و اﻧـﺬار
رﺳﻮﻻن ﻓﻘﻂ در ﮐﺴﯽ اﺛﺮ دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺮهای ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪک از ﺣﯿﺎت ﻣﻌﻨـﻮی ﻓﻄـﺮی ﺧـﻮد را ﻫﻨـﻮز ﺣﻔـﻆ
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ )ﯾﺲ۱۱ /؛ ﻓﺎﻃﺮ .(۱۸ /از اﯾﻦ رو ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از دو ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﯿـﺐ و ﺧﺒﯿـﺚ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از ﻃﯿﻒ ﺗﯿﺮۀ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻪ راﻫﯽ ﺑﺮای رﺳﺘﮕﺎری ﻧﺪارد ،آﻏﺎز ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ از آﻣﯿﺰهای از روﺷﻨﺎﯾﯽ و
ﺗﯿﺮﮔﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ و ﻣﺮﺗﺒﮥ ﻧﻔﺲ اﻣﺎرۀ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺮﺳﯿﺪه اﺳﺖ آﻏﺎز ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻋﺎﻟﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﺎده در
اﺳﻔﻞ ﺳﺎﻓﻠﯿﻦ

)ﻓﻄﺮت ﺗﻮﺣﯿﺪی(

اﺷﺮاف ﻧﻔﺲ
اﻣﺎره

اﺷﺮاق ﻧﻔﺲ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ

اﻧﺬار و
ﻧﻬﯿﺐ
ﻧﻔﺲ ﻟﻮاﻣﻪ

ﻋﺎﻟﻢ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪا در اﻟﺴﺖ

ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﮑﻼﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮل
verbalcommunic
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺧﺒﯿﺚ
ation

ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﮑﻼﻣﯽ
ﻣﺤﺼﻮل
verbalcommunic
ationﻃﯿﺐ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺧﻼل و
ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ
ﻧﻔﺲ اﻣﺎره

ﻧﻤﻮدار  .۴ﻣﺪل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻓﺮآﮔﺮد درون ﻓﺮدي »ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﻮد« از ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی

اﻧﺴﺎن در آﻏﺎز ﻗﻮس ﺻﻌﻮد ،ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺮع و ﻋﻘﻞ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽﺷـﻮد و در ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﻓﻌـﺎل ﺧـﻮد
ﻣﺴﺌﻮل اﺳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل و اﻓﮑﺎر ﺧﻮد ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺧﺮوی و ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﺳﺎزد .در اﯾﻨﺠﺎ او ﺑﺎ ﺳـﻪ
ﮔﻮﻧﻪ »ﺧﻮد« ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ »ﺧﻮد«ی ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽﻫﺎﯾﯽ اﻻﻫـﯽ دارد و ﺧـﻮب را از ﺑـﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ
ﻣﯽدﻫﺪ و او را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از زﺷﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽدارد و دﯾﮕﺮی »ﺧﻮد«ی ﮐﻪ وﺟﻪ ﻣﺎدی اوﺳﺖ
و او را ﺑﻪ زﺷﺘﯽ و ﭘﻠﯿﺪی ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺳﻮم »ﺧﻮد«ی ﮐﻪ ﭘﺮﺗﻮ اﻻﻫﯽ و وﺟﻪ رﺑﺎﻧﯽ اوﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ آن »ﺧﻮد« ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻻﻫﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺼﻮل اﻧﺴﺎن در ﻗﻮس ﺻـﻌﻮد
ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺼﻮل ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﮔﻮﻧﻪ »ﺧﻮد« دوم و ﺳـﻮم اﺳـﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺤﺼـﻮل
ارﺗﺒﺎط اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫـﻪ ﻓﺮﻫﻨـﮓ
ﻃﯿﺐ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﺷﺠﺮۀ ﻃﻮﺑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎد ﻣﻘـﺎم وﻻﯾـﺖ دارد ﮐـﻪ در ﺑـﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒـﮥ
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ﺑﻬﺸﺖ ﺟﺎی دارد و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﯾـﺎ ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎﯾﯽ از آن در درون ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻔـﺲ
ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ راﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺟﻬﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه در ﺗﺴﻬﯿﻢ
ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻣﻌﻨﻮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻃﯿﺐ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺒﯿﺚ ،در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻗﺮار
دارد ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ درﺟﮥ ﺟﻬﻨﻢ دارد و درﺧﺖ زﻗﻮم ﻧﻤﺎد اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺷﺮور در
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﻠﯿﺖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﭼﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪﯾﺎ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎﯾﯽ از آن در درون ﺧـﻮد ﺑـﻪ
ﻧﻔﺲ اﻣﺎرۀ ﻣﻄﻠﻖ راﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺟﻬﺎن ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺒﯿـﺚ
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.

۱۰۰

اﺳﻼم و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ /س /۹ش /۱۸ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶

ﻣﻨﺎﺑﻊ

* ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
 .۱آﺷﺘﯿﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ )۱۳۷۰ش( ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺪ اﻟﻨﺼـﻮص ﻓـﯽ ﺷـﺮح ﻧﻘـﺶ اﻟﻔﺼـﻮص،
ﺗﻬﺮان :وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ.
 .۲آﻣﺪی ،ﻋﺒﺪاﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۴۱۰ق( ،ﻏﺮر اﻟﺤﮑﻢ و درر اﻟﮑﻠﻢ ،ﻗﻢ :داراﻟﮑﺘﺎب اﻹﺳﻼﻣﯽ.
 .۳اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )۱۳۶۳ش( ،اﻟﻤﺒﺪأ و اﻟﻤﻌﺎد ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ.
 .۴اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )۱۴۰۴قاﻟﻒ( ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻘﺎت ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﮑﺘﺒﺔ اﻻﻋﻼم اﻻﺳﻼﻣﯽ.
 .۵اﺑﻦﺳﯿﻨﺎ )۱۴۰۴قب( ،اﻟﺸﻔﺎء )اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺎت( ،ﻗﻢ :ﻣﮑﺘﺒﺔ آﯾﺔاﻟﻠﻪ اﻟﻤﺮﻋﺸﯽ.
 .۶اﺑﻦﺗﺮﮐﻪ ،ﺻﺎﺋﻦاﻟﺪﯾﻦ )۱۳۸۱ش( ،ﺗﻤﻬﯿﺪاﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﻗﻢ :اﻟﻒ ﻻم ﻣﯿﻢ.
 .۷اﺑﻦﻃﺎووس ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ )۱۴۰۹ق( ،إﻗﺒﺎل اﻷﻋﻤﺎل ،ﺗﻬﺮان :داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﻪ.
 .۸اﺑﻦﻓﻨﺎری ،ﺣﻤﺰه )۲۰۱۰م( ،ﻣﺼﺒﺎحاﻷﻧﺲ ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﻪ.
 .۹اﺑﻦﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم )۱۴۱۴ق( ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر.
 .۱۰اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪروحاﻟﻠﻪ )۱۳۸۶ش( ،ﺻﺤﯿﻔﻪ اﻣﺎم ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈـﯿﻢ و ﻧﺸـﺮ آﺛـﺎر اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ.
 .۱۱اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،ﺳﯿﺪروحاﻟﻠﻪ )۱۴۱۶ق( ،ﺷﺮح دﻋﺎء اﻟﺴﺤﺮ ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸـﺮ آﺛـﺎر اﻣـﺎم
ﺧﻤﯿﻨﯽ.
 .۱۲ﺑﺮﻗﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ )۱۳۷۱ق( ،اﻟﻤﺤﺎﺳﻦ ،ﻗﻢ :داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
 .۱۳ﭘﺎرﺳــﺎﻧﯿﺎ ،ﺣﻤﯿــﺪ و ﻣﻬــﺪی ﺳــﻠﻄﺎﻧﯽ )زﻣﺴــﺘﺎن » ،(۱۳۹۰ﺑــﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺟﻬﺎنﻫــﺎی اﺟﺘﻤــﺎﻋﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﭘﺪﯾﺪهﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ« ،ﻓﺼـﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤـﯽ−ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﺖ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ص.۱۲۸−۱۰۷
 .۱۴ﺟﻌﻔﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﯽ۱۳۶۶) ،ش( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺜﻨﻮی ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .۱۵ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ۱۳۷۲) ،ش( ،ﺗﺤﺮﯾﺮﺗﻤﻬﯿﺪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ ،ﺗﻬﺮان :اﻟﺰﻫﺮاء.
 .۱۶ﺣﺎﻓﻆﻧﯿﺎ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۳۸۹ )،ش( ،ﻣﻘﺪﻣﻪای ﺑـﺮ روش ﺗﺤﻘﯿـﻖ در ﻋﻠـﻮم اﻧﺴـﺎﻧﯽ و اﺳـﻼﻣﯽ،
ﺗﻬﺮان :ﭼﺎپ ﻫﻔﺪﻫﻢ ،ﺳﻤﺖ.
 .۱۷ﺣﺎﻓﻆ ﺷﯿﺮازی۱۳۷۰) ،ش( ،دﯾﻮان ﺣﺎﻓﻆ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻏﺰاﻟﯽ.
 .۱۸ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦﻋﻠﯽ۱۴۰۴) ،ق( ،ﺗﺤﻒاﻟﻌﻘﻮل ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ.
 .۱۹دﯾﻠﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۴۱۲ق( ،إرﺷﺎد اﻟﻘﻠﻮب ،ﻗﻢ :اﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ.
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 .۲۰ﺳﺒﺰواری ،ﺣﺎج ﻣﻼﻫـﺎدی۱۳۶۰) ،ش( ،اﻟﺘﻌﻠﯿﻘـﺎت ﻋﻠـﯽ اﻟﺸـﻮاﻫﺪاﻟﺮﺑﻮﺑﯿﺔ ،ﻣﺸـﻬﺪ :اﻟﻤﺮﮐـﺰ
اﻟﺠﺎﻣﻌﯽ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
 .۲۱ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،ﻋﻠﯽ۱۳۶۸) ،ش( ،ﺟﻤﺎل آﻓﺘﺎب ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و اﻧﺘﺸﺎراﺗﯽ ﻧﻮر.
 .۲۲ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،ﻋﻠﯽ۱۳۸۵) ،ش( ،ﺳﺮاﻻﺳﺮاء ،ﺗﻬﺮان :اﺣﯿﺎء ﮐﺘﺎب.
 .۲۳ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،ﻋﻠﯽ۱۳۸۶) ،ش( ،ﻧﻮر ﻫﺪاﯾﺖ ،ﺗﻬﺮان :اﺣﯿﺎء ﮐﺘﺎب.
 .۲۴ﺳﺒﺰواری ،ﺣﺎج ﻣﻼﻫﺎدی۱۳۸۳) ،ش( ،اﺳﺮار اﻟﺤﮑﻢ ،ﻗﻢ :ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت دﯾﻨﯽ.
 .۲۵ﺳــﻬﺮوردی ،ﺷــﻬﺎباﻟﺪﯾﻦ )۱۳۷۵ش( ،رﺳــﺎﺋﻞ ﺷــﯿﺦ اﺷ ـﺮاق ،ﺗﻬ ـﺮان :ﻣﺆﺳﺴــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت و
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۲۶ﺷﺎه آﺑﺎدی ،ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ )۱۳۸۶ش( ،رﺷﺤﺎت اﻟﺒﺤﺎر ،ﺗﻬﺮان :ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ.
 .۲۷ﺷﺒﺴﺘﺮی ،ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﻮد )۱۳۸۲ش( ،ﮔﻠﺸﻦ راز ،ﮐﺮﻣﺎن :اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮﻣﺎن.
 .۲۸ﺻﺪاﻗﺖزاده ،ﻣﯿﺜﻢ )ﺑﻬﺎر » ،(۱۳۹۴ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿـﻪ«،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ−ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺳﺎل ﺷﺸﻢ ،ﺷﻤﺎره دوم ،ﭘﯿﺎﭘﯽ  ،۲۲ص.۲۲−۵
 .۲۹ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ )۱۹۸۱م( ،اﻟﺤﮑﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻟﯿﺔ ﻓﯽ اﻻﺳﻔﺎر اﻟﻌﻘﻠﯿﺔ اﻻرﺑﻌﺔ ۹ ،ﺟﻠﺪ ،ﺑﯿـﺮوت :دار
اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث.
 .۳۰ﺻﺪراﻟﻤﺘﺄﻟﻬﯿﻦ )۱۳۶۳ش( ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻟﻐﯿﺐ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .۳۱ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻋﻠﯽ۱۳۶۲) ،ش( ،اﻟﺨﺼﺎل ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .۳۲ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )۱۴۰۶ق( ،ﺛﻮاب اﻷﻋﻤﺎل و ﻋﻘﺎب اﻷﻋﻤﺎل ،ﻗﻢ :داراﻟﺸﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ﻟﻠﻨﺸﺮ.
 .۳۳ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﻋﻠﯽ۱۳۸۵) ،ش( ،ﻋﻠﻞاﻟﺸﺮاﺋﻊ ،ﻗﻢ :ﮐﺘﺎبﻓﺮوﺷﯽ داوری.
 .۳۴ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ )۱۴۱۳ق( ،ﻣﻦ ﻻﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .۳۵ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ )۱۴۱۷ق( ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ.
 .۳۶ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻠﯽ ﺳـﻌﺎدتﭘﺮور )۱۳۸۳ش() ،ﺗﻘﺮﯾـﺮ و اﺿـﺎﻓﺎت( ،راز دل،
ﺗﻬﺮان :اﺣﯿﺎء ﮐﺘﺎب.
 .۳۷ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ]ﺑﯽﺗﺎ[ ،اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪﯾﺔ ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﻌﻤﺎن.
ّ
اﻟﻤﺘﻬﺠﺪ ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻓﻘﻪ اﻟﺸﯿﻌﺔ.
 .۳۸ﻃﻮﺳﯽ ،اﺑﻮﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦﺣﺴﻦ۱۴۱۱) ،ق( ،ﻣﺼﺒﺎح
 .۳۹ﻋﺴﮑﺮی ﺧﺎﻧﻘﺎه ،اﺻﻐﺮ و ﻣﺤﻤﺪ ﺷﺮﯾﻒ ﮐﻤـﺎﻟﯽ )۱۳۸۴ش( ،اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳـﯽ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ،ﺗﻬـﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
ّ
 .۴۰ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد )۱۳۸۰ق( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻌﯿﺎﺷﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻟﻤﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ.
 .۴۱ﻋﯿﻦ اﻟﻘﻀﺎت ﻫﻤﺪاﻧﯽ )۱۳۴۱ش( ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ،ﺗﻬﺮان :داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
 .۴۲ﻓﺎراﺑﯽ ،اﺑﻮﻧﺼﺮ )۱۴۱۳ق( ،اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻔﻠﺴﻔﯿﺔ ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻤﻨﺎﻫﻞ.
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ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻋﻠﯽاﮐﺒﺮ )۱۳۷۴ش( ،ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺳﺎ.
ﻓﯿﺎض ،اﺑﺮاﻫﯿﻢ )۱۳۸۹ش( ،ﺗﻌﺎﻣﻞ دﯾﻦ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ،ﺗﻬـﺮان :ﺷـﺮﮐﺖ ﭼـﺎپ و ﻧﺸـﺮ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ.
ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﺴﻦ۱۳۷۱) ،ش( ،ده رﺳﺎﻟﻪ ،اﺻﻔﻬﺎن :ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻋﻠﻤﯽ و دﯾﻨـﯽ
اﻣﺎم اﻣﯿﺮ اﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ )ع(.
ﻓﯿﺾ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺷـﺎه ﻣﺮﺗﻀـﯽ )۱۴۰۶ق( ،اﻟـﻮاﻓﯽ ،اﺻـﻔﻬﺎن :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧـﻪ اﻣـﺎم
أﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ.
ﻓﯿﻮﻣﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ]ﺑﯽﺗﺎ[ ،اﻟﻤﺼﺒﺎح اﻟﻤﻨﯿﺮ ،ﻗﻢ :ﻣﻨﺸﻮرات داراﻟﺮﺿﯽ.
ﻗﻤﺸﻪای ،آﻗﺎ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ۱۳۷۵) ،ش( ،ﺗﻌﻠﯿﻘﻪ ﺑﺮ ﺷﺮح ﻓﺼﻮص اﻟﺤﮑﻢ ﻗﯿﺼﺮی ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻗﻤﯽ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ )۱۴۰۴ق( ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﻤﯽ ،ﻗﻢ :داراﻟﮑﺘﺎب.
ﻗﯿﺼﺮی ،داود )۱۳۷۵ش( ،ﺷﺮح ﻓﺼﻮصاﻟﺤﮑﻢ ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب )۱۴۰۷ق( ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﻬﺮان :داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
ﮔﯿﺪﻧﺰ ،آﻧﺘﻮﻧﯽ )۱۳۷۷ش( ،ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﻧﯽ.
ﻣﺎﯾﺮز ،ﮔﯿﻞ .ای .و ﻣﯿﺸﻠﻪ ﺗﯽ .ﻣﺎﯾﺮز )۱۳۸۳ش( ،ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ :ﺣﻮا ﺻﺎﺑﺮ
آﻣﻠﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ.
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ )۱۴۰۴ق( ،ﺑﺤﺎراﻷﻧﻮار ،ﻟﺒﻨﺎن :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﯿﺮوت.
ﻣﺤﺴﻨﯿﺎنراد ،ﻣﻬﺪی )۱۳۹۳ش( ،ارﺗﺒﺎطﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺮوش.
ﻣﺼﺒﺎح ،ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﯽ )۱۳۸۸ش( ،اﺧﻼق در ﻗﺮآن ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ.
ﻣﻄﻬﺮی ،ﻣﺮﺗﻀﯽ )۱۳۸۰ش( ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ،ﻗﻢ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺻﺪرا.
ﻣﻔﯿﺪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )۱۴۱۳ق( ،اﻹﺧﺘﺼﺎص ،ﻗﻢ :اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯽ ﻻﻟﻔﯿﺔ اﻟﺸﯿﺦ اﻟﻤﻔﯿﺪ.
ﻧﺮاﻗﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪی ]ﺑﯽﺗﺎ[ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺴﻌﺎدات ،ﺑﯿﺮوت :ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻷﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت.
ﻫﺎﺷﻤﯿﺎن ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ و ﺣﻮرﯾﻪ ﺑﺰرگ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ  ،۱۳۹۳اﻣﮑﺎن ﯾﺎ اﻣﺘﻨـﺎع ﺳـﯿﻨﻤﺎی دﯾﻨـﯽ در
آﯾﯿﻨﺔ ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪراﯾﯽ ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎل ﭘـﻨﺠﻢ ﺷـﻤﺎره ) ۴ﭘﯿـﺎﭘﯽ  ،(۲۰ﺻـﺺ
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ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﻧﻘﺪ ﺳﺎزۀ ﻣﻌﻨﺎﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ »ﻣـﺪل ارﺗﺒـﺎﻃﯽ ﻣﻨﺒـﻊﻣﻌﻨـﺎ« از ﻣﻨﻈـﺮ ﺣﮑﻤـﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿـﻪ ،دو
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ−ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﺻﺪراﯾﯽ ،ﺳﺎل ﭘﻨﺠﻢ ،ﺷﻤﺎره  ،۲ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۶ش.

.۴۴
.۴۵
.۴۶
.۴۷
.48
.۴۹
.۵۰
.۵۱
.۵۲
.۵۳
.۵۴
.۵۵
.۵۶
.۵۷
.۵۸
.۵۹
.۶۰

.۶۱

62. Berko, R.M., Aitken, J.E., & Wolvin, A. D (2010), ICOMM: Interpersonal
1
concepts and competencies, Rowman & Littlefield.

