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شکل گیری ارتباطات انسانی در ساحتی فرامادی

چکیده
حکمت متعالیه این ظرفیت را دارد که علوم انسانی هر یک به نوعی از آن بهره گیرند. ارتباطات نیز به عنوان 
یکی از رشته های علوم انسانی، می تواند برخی گزاره های خود را با استفاده از حکمت متعالیه غنا بخشد. پرسش 
اصلی تحقیق حاضر آن است که از منظر حکمت متعالیه، در ارتباطات میان انسان ها چه رخ می دهد؟ برای 
نیل به پاسخ از روش داللت پژوهی نظام مند استفاده شده است؛ بدین نحو که ابتدا ارتباطات در قالب سه بخش 
»ادراک معنا«، »انتقال پیام« و »دریافت معنا« صورت بندی شده است و سپس داللت های حکمت متعالیه در هر 
بخش مورد مطالعه قرار گرفته است. بنا بر یافته های تحقیق، غالب ارتباط گران برای ادراک یک معنای حقیقی 
جزئی یا کلی، نیازمند عقل فعال هستند و غالب مخاطبان نیز برای دریافت معنای حقیقی مقصود ارتباط گر، به 
عقل فعال وابسته هستند. عقل فعال به موجود مجردی اطالق می شود که در طول اراده الهی، خلق و تدبیر 
جهان مادی )نقش هستی شناختی( و نیز افاضه علوم )نقش معرفت شناختی( را بر عهده دارد. هر چقدر طرفین 
ارتباط، ظرفیت دریافت فیض بیشتری از عقل فعال را داشته باشند، ارتباط کامل تری بین دو انسان شکل 
می گیرد. بنابراین، در صورت رخ دادن شکست در ارتباطات، در کنار بررسی عوامل مادی، باید احتمال عدم 
ارتباط مخاطب با عقل فعال را نیز در نظر داشت. تفکر و دعا و تهذیب نفس، از اموری است که استعداد دریافت 
فیض ادراکی را در انسان افزایش می دهد؛ از این رو می توان گفت در ارتباطات دینی و انتقال معارف دینی، 
مخاطب این آموزه های راستین، باید متفکر و مهذب باشد. اگر چه انسان ها می توانند در قوس صعود و حرکت 
جوهری اشتدادی، به مرحله ای از کمال برسند که خود خالق صور و معانی باشند که در این صورت، نیاز آن ها به 
عقل فعال برطرف می شود؛ اما این امر درباره معدودی از انسان ها رخ می دهد و نمی توان نوع ارتباطات انسانی را 
بر آن اساس ترسیم کرد. همچنین با توجه به یافته تحقیق، می توان داللت آن در عرصه سیاست گذاری فرهنگی 

کشور را چنین طرح کرد که سیاست تربیت اخالقی جامعه بر سیاست نشر معارف دینی در جامعه تقدم دارد.
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1. مقدمه

ارتباط چیست؟ ساده ترین پاسخی که می توان به این پرسش داد آن است که ارتباط انتقال 

پیام و نشانه ها از یک فرد به فرد دیگر است. میلر می گوید: »ارتباط هنگامی رخ می دهد که یک 

منبع پیام، عالئمی را از طریق کانال به دریافت کننده ای که مقصد محسوب می شود، ارسال کند« 

 )محسنیان راد، ۱۳۹5: 55(.

این تعریف بسیط و ساده را پارادایم های فلسفی علوم اجتماعی، به گونه های متفاوت کامل 

می کنند. پارادایم اثباتی در تعریف ارتباط، ادامه می دهد که ارتباط گر معنایی در ذهن دارد و 

معنای مقصودش را در قالب پیام هایی به مخاطب ارسال می کند و مخاطب نیز از آن پیام ها، معنای 

مقصود ارتباط گر را درمی یابد و اگر چنین نشود، ارتباطات شکست خورده است. محسنیان راد 

می نویسد: »ارتباط عبارت است از جریان، فراگرد یا تراکنش جابجایی پیام میان حداقل دو منبع 

معنی، مشروط بر آنکه معنی متجلی شده در ارتباط گیر، مشابه معنی مورد نظر ارتباط گر باشد« 

 )محسنیان راد، ۱۳۹5: 46۳(. به بیانی دیگر، از این منظر، معنا در فرستنده است.

آیا واقعاً ارتباط این است؟ پارادایم تفسیری در نگاهی دیگر، مخاطب را انسان خالقی می داند که 

می تواند به گونه های متفاوتی پیام را رمزگشایی کند و معنایی متفاوت از آنچه ارتباط گر قصد کرده 

بود، را تولید کند  )هال، ۱۳۸۲ ؛ فیسک، ۱۳۸۸(. به بیانی دیگر، از این منظر، معنا در مخاطب است.    

اثباتی و  از پارادایم  ارتباط این است؟ پارادایم حکمت اسالمی به گونه ای متفاوت  آیا واقعاً 

تفسیری، ارتباط را به تصویر می کشد. از این منظر ارتباط صرفاً جابجایی پیام بین انسان ها در 

ساحتی زمینی و درک معنای پیام توسط مخاطب یا رمزگشایی محدود یا نامحدود مخاطب از پیام 

نیست، بلکه زمینه ارتباط در ساحتی فرازمینی و متعالی تر شکل می گیرد. نوشتار حاضر می کوشد 

گامی هرچند کوتاه در این فراروی تعریفی بردارد. روشن است که مخاطب نوشتار حاضر، اهالی 

فلسفه نیستند؛ چراکه این نوشتار بر امر پنهانی در فلسفه نور نمی تاباند، بلکه مخاطب این سطور، 

دانش پژوهان ارتباطات هستند که تمایل دارند فراتر از پارادایم های اثباتی و تفسیری، از چشم انداز 

حکمت اسالمی نیز به چیستی ارتباطات، نظری هرچند کوتاه بیفکنند و مکانیسم شکل گیری 

ارتباطات انسانی را از این منظر مشاهده کنند.
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روش انجام تحقیق حاضر داللت پژوهی نظام مند است. داللت پژوهی به دو نوع نظام مند و برایشی 

)ظهوری( انجام می گیرد. در داللت پژوهی نظام مند، پژوهشگر ابتدا چهارچوب مفهومی ای که به 

دنبال داللت هایی از رشته، فلسفه، چهارچوب، نظریه، مدل یا ایده های طرح شده در مجامع علمی 

است، به تفصیل طراحی می کند و سپس در مآخذ استقراض داللت ها، به دنبال یافتن داللت هایی 

برای تک تک عناصر تشکیل دهنده آن چهارچوب مفهومی می گردد؛ اما در داللت پژوهی برایشی 

)ظهوری(، پژوهشگر یک سؤال کلی را مطرح می کند تا مشخص شود که مآخذ داللت پژوهی چه 

داللت هایی برای عرصه مد نظر وی دارد  )دانایی فرد، ۱۳۹5(. در تحقیق حاضر نیز، ابتدا ارتباطات 

صورت بندی شده است و سپس داللت های حکمت متعالیه در هر بخش، مورد مطالعه قرار گرفته 

است.

از تحقیقات نزدیک به موضوع این نوشتار می توان به پژوهش »تحلیل انتقادی بنیان های فلسفی 

نظریه پردازی ارتباطات مبتنی بر حکمت صدرایی« نوشته سیدمحمدعلی غمامی  )۱۳۹5( اشاره 

کرد. در بخشی از آن پژوهه ارزشمند، ادراک معنای کلی و ارتباط انسان های کامل با یکدیگر مورد 

بحث قرار گرفته است. تمایز نوشتار حاضر از آن تحقیق را می توان در گستراندن بحث از ادراک 

کلی به ادراک کلی و جزئی و نیز از انسان کامل به انسان های کامل و غیرکامل بیان کرد. گذشته 

از اینکه در نوشتار حاضر کوشش شده است تا از حیث ظاهری نیز ارتباطات در قالب سه گانه ادراک 

معنا، انتقال پیام و دریافت معنا  صورت بندی و در هر یک، دیدگاه صدرالمتألهین به طور مجزا 

طرح شود؛ شاید این نوع صورت بندی بتواند برای نزدیک شدن بیشتر پژوهشگران حوزه ارتباطات 

به مباحث فلسفی مرتبط کارگشاتر باشد. »تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات« نوشته ابراهیم فیاض 

 )۱۳۸۹(  نیز از جمله تحقیقات مرتبط با نوشتار حاضر است. در بخش هایی از آن تحقیق نیز ادراک 

معانی به واسطه فیض مبدأ فیاض مورد بحث قرار گرفته است که همان گونه که گذشت در نوشتار 

پیش رو، این موضوع با تفصیل بیشتری مورد مطالعه قرار گرفته است.
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2. چهارچوب مفهومی

2-1. صورت بندی ارتباطات

ارتباطات را می توان به چند گونه تقسیم کرد: ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباط با دیگر 

انسان ها و ارتباط با سایر موجودات، مانند جمادات طبیعی یا مصنوع، گیاهان، حیوانات و موجودات 
غیرمادی.1

آنچه بیشتر در دانش ارتباطات مورد مطالعه قرار می گیرد؛ ارتباط انسان ها با یکدیگر یا ارتباطات 

اجتماعی است. ارتباط با دیگر انسان ها را از منظر گستره ارتباطی می توان به چند قسم تقسیم 

کرد: ارتباط میان فردی، ارتباط گروهی و ارتباط جمعی )محسنیان راد، ۱۳۹5(.

برای آنکه بتوان سازوکار ارتباطات میان انسان ها را به صورت دقیق تری توضیح داد؛ می توان 

ارتباطات را شامل سه مرحله دانست:

»ادراک معنا توسط ارتباط گر اول« که این ادراک بخش مهمی در مبحث ارتباطات درون فردی به 

شمار می رود، »انتقال پیام از ارتباط گر اول به مخاطب« و در نهایت »دریافت معنا توسط مخاطب« 

که البته خود مخاطب، در نوبت بعد، می تواند یک ارتباط گر نیز باشد.

2-2. عقل فعال

 از منظر حکمت اسالمی، جهان هستی دارای سه عالم است: عالم مادی، عالم مثال و عالم 

عقل )عالم مجردات(. ترتیب بین آن ها، ترتیب علّی است؛ بدین صورت که عالم عقل، علت عالم 

مثال و عالم مثال، علت عالم ماده است.

در عالم عقل، باالترین رتبه را عقل اول دارد که تنها معلول بی واسطه خداوند2 و جلوه و شعاعی 

از وجود واجب تعالی است که عارفان آن را »حقیقت محمدی« می نامند3  )یزدان پناه، ۱۳۹۱: 

۱.  برخی بین ارتباط و رابطه تفکیک قائل شده اند  )ر.ک. محسنیان راد، ۱۳۹۲(.
۲.  به اقتضای قاعده الواحد الیصدر عنه اال الواحد

۳.  »مراد از حقیقت محمدّيه، حضرت محّمد بن عبداهلل )( و بلكه هیچ شخص خاصي نیست، زيرا سعه و اطالق 
 )(آن مجالي براي اشخاص معین باقي نمي گذارد. همان طور كه مسجود فرشتگان، شخص محدود حضرت آدم صفي
نبود، بلكه مقام شامخ آدمیت يعني انسان كامل معصوم بود. حضرت محّمد )( و اهل بیت طیبه او هر يك به مصداق 
»ما هلل آیة أكبر منّي« آيینه و آيتي كامل از آن حقیقت اند و چون آيینه كامل اند جمال آن صاحب آيینه را به نیكي نشان 
داده و بلكه جز از او سخن نمي گويند و به همین دلیل هرگاه از آيینه وجود آن ها گفتاري چون أنا الرزاق، أنا الشافي و از 
قبیل آن شنیده شود يا عملي از اين قبیل در آن ها ديده شود جز سخن و كار صاحب آيینه نیست«  )جوادی آملی، ۱۳۹۰، 
ج ۲، ص ۲45(. بنابراين مراد از حقیقت محمدی، نه شخص، بلکه حقیقت وجودی پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( به مثابه 
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406(. پس از عقل اول، عقول متعدد دیگری به صورت طولی قرار دارند، بدین معنا که عقل 

پیشین، آفریننده عقل بعدی است. در نگاه مشاییان، آخرین عقل، عقل دهم یا عقل فعال است.

)نقش  مادی  جهان  تدبیر  و  خلق  که  می شود  اطالق  فرشته ای  به  فعال  عقل  بنابراین، 
هستی شناختی( و نیز افاضه علوم )نقش معرفت شناختی( را بر عهده دارد.1

صدرالمتألهین، فراتر از کثرت طولی عقول، همسو با اشراقیون، کثرت عرضی عقول را نیز می 

پذیرد که از آن ها با عنوان »ُمُثل افالطونی« یا »ارباب انواع« یاد می شود. از این منظر، هر ماهیتی، 

عالوه بر افراد مادی، یک فرد مجرد عقلی هم دارد که مشابه افراد مادی آن است و علت فاعلی 

همه افراد مادی آن ماهیت به شمار می رود که به آن فرد مجرد عقلی، »مثال« گفته می شود2 

 )عبودیت، ۱۳۹۳، ج ۱: ۱70(. از این منظر، اصطالح »عقل فعال« گاهی بر رب النوع انسان یا مثال 

انسان اطالق می شود که برترین مثال است.

2-3. انواع ادراک: کلی و جزئی

در حکمت اسالمی، ادراک دو گونه است: ادراک کلی و ادراک جزئی. امری را که انسان درک 

می کند یا قابل صدق بر کثیرین است که به آن ادراک کلی اطالق می شود و یا آنکه قابل صدق 

بر کثیرین نیست که ادراک جزئی نامیده می شود. ادراک جزئی خود به سه گونه حسی، خیالی 

و وهمی تقسیم می شود.

عالی ترين تجلیات اهلل است.
۱.  »تدبیر امور طبیعي به عهده مدّبرات و اربابي است كه به اذن رّب العالمين، رسالت خود را ايفا مي كند. آنچه در لسان 
تفسیر و حديث به عنوان مدّبر آمده است، در كتب كالمي به عنوان مالئكه و در حكمت مّشاء با عنوان عقول و در حكمت 
اشراق با نام ارباب انواع و عقول َعْرضي و در حكمت متعالیه به اسم عقول و ُمُثل نوري و در فّن شريف عرفان به عنوان 

اسماي حسناي الهي ُمَعنَون است«  )جوادی آملی، ۱۳۸۲، ج ۲، بخش ۱، ص 45۹(.
۲.  تفاوت صدرا و شیخ اشراق در آن است که صدرا ماهیت فرد مادی و مثال را يکی می داند، برخالف شیخ اشراق. 
نظريه ُمُثل مبتنی بر نظريه تشکیک در ماهیت است که با مبانی صدرا سازگار نیست و از اين رو عالمه طباطبايی آن را 

رد می کند  )عبوديت، ۱۳۹۳، ج ۱ : ۱7۰(.
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ادراک جزئی

حسی

خیالی

وهمی

ادراک کلی1

جدول 1. انواع ادراک

با  اندام هاي حسي  ارتباط  اثر  در  که  ساده اي  ذهني  پدیده هاي  یعني  »تصورات »حسي« 

واقعیت هاي مادي حاصل مي شود، مانند صورت هاي مناظري که با چشم مي بینیم، یا صداهایي با 

گوش مي شنویم. بقاء این گونه تصورات، منوط به بقاء ارتباط با خارج است و پس از قطع تماس با 

خارج، در فاصله کوتاهي )مثاًل یک دهم ثانیه( از بین مي رود. تصورات »خیالي« یعني پدیده هاي 

ذهني ساده و خاصي که به دنبال تصورات حسي و ارتباط با خارج حاصل مي شود، ولي بقاء آن ها 

منوط به بقاء ارتباط با خارج نیست، مانند صورت ذهني منظره باغي که حتي بعد از بستن چشم، 

در ذهن ما باقي مي ماند و ممکن است بعد از سال ها به یاد آورده شود«  )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، 

ج ۱: ۱۸6(.

تصورات »وهمی« نیز »به احساس عداوتي که بعضي از حیوانات از بعضي دیگر دارند مثال 

زده اند؛ احساسي که موجب فرار آن ها مي شود و بعضي آن را نسبت به مطلق معاني جزئیه و از  

جمله احساس محبت و عداوت انسان هم توسعه داده اند«2  )مصباح یزدی، ۱۳۸۲، ج ۱: ۱۸7(. 

صدرا ادراک وهمی را به عنوان قسمی مستقل از ادراک جزئی نمی پذیرد و آن را ذیل ادراک کلی 

جای می دهد، البته کلی ای که به یک امر جزئی اضافه شده است  )صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱، 

ج ۳: ۳6۲(.

۱. . معانی کلی يا عقلی يا معقوالت را به سه گونه تقسیم می کنند: معقول اولی، معقول ثانیه منطقی و معقول ثانیه فلسفی. 
معقول اولی مابازای آن خارجی است مانند انسان؛ معقول ثانیه منطقی مابازای آن ذهنی است مانند کلی وجزئی و معقول 
ثانیه فلسفی که هر چند تحلیل آن ذهنی است؛ اما اتصاف آن خارجی است؛ يعنی از خارج انتزاع می شود مانند علیت. 

۲.  منظور احساس محبت يا عداوت يک شخص خاص است و اال کلی خواهد بود.
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2-4. نفس االمر معانی

از منظر حکمت اسالمی، معانی حقیقی دارای نفس االمر هستند، بدین معنا که در واقع چیزی 

وجود دارد که انسان بدان علم می یابد. این رویکرد، نافی دیدگاه های تفسیری است که معتقدند 

معنا در بین االذهان شکل می گیرد و برساخته افراد است.

3. ادراک در ارتباط گر نخستین

ارتباط گِر نخستین، فردی است که معنایی را ادراک می کند. این ادراک، همان گونه که گذشت، 

می تواند جزئی یا کلی باشد که مکانیسم شکل گیری هر یک متفاوت است.

3-1.  ادراک جزئی )حسی و خیالی(

هنگامی که ما در حال ادراک حسی )احساس کردن یک واقعیت مادی( یا ادراک خیالی )تخیل 

کردن یک واقعیت مادی( هستیم؛ از منظر فلسفه مشاء، ما در حال درک یک صورت ذهنی جزئی 

)حسی یا خیالی( از واقعیت مذکور هستیم؛ اما از منظر حکمت متعالیه، ما در حال درک حضوری 
یک واقعیت مجرد مثالی هستیم.1

درک این واقعیت مجرد عقلی در انسان ها متفاوت است. از منظر صدرالمتألهین، در ادراک 

حسی و خیالی، اگر نفس در مراحل ابتدایی رشد باشد، در پی حصول استعداد برای نفس در اثر 

تماس اندام های حسی با واقعیت مادی، واهب الصور )عقل فعال( ، صور جزئی )واقعیت های مجرد 

مثالی( را یکی پس از دیگری در نفس ایجاد می کند و نفس با حرکت جوهری اشتدادی، با آن ها 

متحد می شود و تکامل ذاتی می یابد2 3  )عبودیت، ۱۳۹۳، ج ۲: ۹7(.

۱.  اين واقعیت متعلق به عالم مثال نفس است که مثال متصل يا اصغر نامیده می شود.
۲.  بل اإلحساس إنما یحصل بأن یفيض من الواهب صورة نوریة إدراكية یحصل بها اإلدراك و الشعور فهي الحاسة بالفعل و 

المحسوسة بالفعل   اإلحساس إنما یحصل بأن یفيض من الواهب صور  )صدرالدين شیرازی، ۱۹۸۱، ج ۳: ۳۱7(.
۳.  ارتباط با محسوسات، صرفًا زمینه ساز دريافت فیض است و نقش استقاللی ندارد؛ »به همین دلیل، اگر کسی از طريقی 
ديگر استعداد ادراک حسی را پیدا کند، می تواند آنچه را که فراسوی ديوار و ديگر حجاب های مادی است، احساس 
کند؛ او بدون آنکه وضع و محاذات خاصی با شیء داشته باشد، آن را می بیند و يا صدای آن را می شنود«  )جوادی آملی، 

۱۳۸۲، ج ۱7: ۳۳7(/
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در مراحل باالتر خوِد نفس، این واقعیت های مجرد مثالی را ایجاد می کند.1 استاد مرتضی 

مطهری در این باره می نویسد: »صدرالمتألهین معتقد شد و ثابت کرد که صور خیالیه و صور 

حسیه، قیامشان به نفس، قیام صدوری است نه قیام حلولی. قیامی که این ها به مغز و ماده مغزی 

دارند، اصاًل ادراک نیست، یک تأثیر و تأثری در مغز هست که آن مقدمه ادراک انسان است. آن 

صوری که در اعصاب و در مغز انسان متنقش می شوند، مقدمات ادراک انسان هستند نه خود 

ادراک انسان، شرط ادراک انسان اند نه عین ادراک انسان. آنچه که انسان ادراک می کند ُصَوری 

است که مخلوق نفس انسان است که به دنبال این إعدادها و به دنبال این ُمعّدات پیدا می شوند« 

 )مطهری، ۱۳۸۸، ج ۸: ۳4۳(.

بنابراین از منظر صدرالمتألهین، در هنگام مشاهده یک درخت، آن مشاهده، نقش إعدادی و 

زمینه سازی دارد تا در نفوس ضعیف، عقل فعال، یک واقعیت مجرد مثالی را در نفس ایجاد کند 

و در نفوس قوی تر، خود نفس، یک واقعیت مجرد مثالی را خلق و انشاء کند.

3-2.  ادراک کلی یا عقلی

هنگامی که ما در حال ادراک کلی هستیم؛ از منظر فلسفه مشاء، ما در حال درک یک صورت 

ذهنی کلی از یک واقعیت هستیم؛ اما از منظر صدرالمتألهین، ما در حال درک حضوری یک 

واقعیت مجرد عقلی هستیم  )عبودیت، ۱۳۹۳، ج ۲: 7۸(.

درک این واقعیت مجرد عقلی در انسان ها متفاوت است. نفس در ابتدا ضعیف است و بالتبع، 

در صورت کسب استعداد از طریق ادراکات جزئی، باید صور عقلی )واقعیت مجرد عقلی( یکی پس 

از دیگری از جانب عقل فعال به او افاضه و در او ایجاد شوند و او با آن ها متحد شود.

عموم انسان ها در این مرحله هستند و این درک نیز مشوب به خیال است؛ بدین معنا که به 

دلیل عدم امکان استعداِد درک معقوالت افاضه شده از جانب عقل فعال، کلی مورد درک آن ها، 

برآیندی از صورت های خیالی است.

۱.   أن النفس بالقياس إلى مدركاتها الخيالية و الحسية أشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل  )صدرالدين شیرازی، ۱۹۸۱، 
ص ۱: ۸7(.
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در انسان های کم شماری این اشتداد ادامه می یابد تا جایی که نفس استعداد اتصال و اتحاد 

با عقل فعال را پیدا می کند؛ در این مرحله، ادراک عقلی صرف )غیرمشوب به خیال(، امکان پذیر 

می شود. در این مرحله، نفس با صورت های عقلی متحد است؛ عقل فعال نیز با آن صورت های 

عقلی متحد است؛ پس نفس و عقل فعال هر دو با یک صورت عقلی متحدند، از این رو خود این 
دو نیز با هم متحد هستند  )صدرالدین شیرازی، ۱۹۸۱، ج ۳: ۳۳۸(.1

پس از حصول این اتحاد، باز نفس با حرکت جوهری اشتدادی ارتقا می یابد و با حصول این 

ملکه، نفس قدرت پیدا می کند که خود، صور عقلی را انشاء کند  )عبودیت، ۱۳۹۳، ج ۲: ۹5(.

3-3. جمع بندی ادراک جزئی و کلی

در جمع بندی ادراک جزئی و کلی می توان گفت نفس در ادراک حسی و خیالی و عقلی، در 

ابتدا َمظَهر است؛ اما در مراتب باالتر، مصدر می شود؛ یعنی در ابتدا ادراک جزئی و کلی با افاضه 

عقل فعال صورت می گیرد؛ اما در مراحل باالتر نفس می تواند صور جزئی خیالی و حسی و عقلی 

را انشاء کند )عبودیت، ۱۳۹۳، ج ۲: ۹5(.

3-4. راه دریافت فیض از عقل فعال

دریافت فیض از عقل فعال منوط به استعداد است و هر چقدر این استعداد بیشتر باشد، افاضه 

کامل تری صورت می گیرد.

»تفکر« یکی از مهم ترین عواملی است که استعداد دریافت فیض از عقل فعال را افزایش می دهد. 

حکیم سبزواری درباره نقش تفکر در دریافت علوم از عقل فعال می گوید: »و الحق ان فاض من 

القدسی الصور/ و انما إعداده من الفکر«: حق آن است که افاضه صور از جانب عقل فعال است اما 

زمینه سازی آن از جانب فکر است  )سبزواری، ۱۳7۹، ج ۱: ۲۸۳(. استاد انصاری شیرازی)ره( در 

توضیح این عبارت می گوید: »علوم کلی مانند علم کالم، فلسفه و منطق یا علوم جزئی مثل تاریخ 

و جغرافیا که بحث از امور جزئیه می کنند یا علوم بحثی و یا ذوقی، همه از حق تعالی است. درس 

خواندن، فکر کردن، تشکیل برهان و تعلیم و تعلم، زمینه را آماده می کند که از طرف حق تعالی و 

۱.  »ان النفس یتحد بکل صورة عقلية ادركتها، فيلزم اتحادها بالعقل الفعال الموجود فيه كل شىء، من هذه الجهة ال من جهة 
ما لم یدركه من العقليات، فکل نفس ادركت صورة عقلية، اتحدت مع العقل الفعال اتحادا عقليا من تلک الجهة«  )صدرالدین 

شيرازی، ۱9۸۱، ج 3: 339(.
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از جهان غیب، صور علمیه بر قلوب و نفوس انسان ها افاضه گردد«  )انصاری شیرازی، ۱۳۸7: ۸۲(.

اما گاه، تفکر نیز به تنهایی از ایجاد زمینه برای دریافت فیض ناتوان است و مخاطب باید با 

تزکیه نفس و تقوا ورزی و دعا و مناجات، زمینه نزول این فیض را فراهم آورد. صدرالمتألهین در 

بحث از اتحاد عاقل و معقول، فهم آن مطلب را ناشی از دعا و التجا به درگاه الهی می داند که آن 
افاضه در حرم مطهر حضرت معصومه)( رخ داد.1

3-5. منبع معنای ادراک شده

از نگاه صدرا که قائل به اتحاد قوای نفس و نفس است؛ منبع و جایگاه نگهداری صور جزئی 

ادراک شده، مرتبه ای از نفس انسان است که در ادبیات مشائیان، قوه خیال نامیده می شد.

 اما منبع معانی عقلی، عقل فعال است و این معانی در آنجا نگهداری می شود. در نفوس ضعیف، 

برای ادراک مجدد معقوالتی که قباًل تعقل شده نیاز به تکرار تفکر و استدالل است تا افاضه ای 

مجدد از عقل فعال به نفس صورت گیرد؛ اما نفس قوی که دارای ملکه ارتباط با عقل فعال است، 

هرگاه اراده کند، می تواند معقوالت خود را مجدداً درک کند، یعنی نفس واجد مرتبه ای نورانی 

)که از آن به ملکه تعبیر می کنیم( شده که در پرتو آن می تواند به سهولت مدرکات پیشین خود 

را احضار کند  )مصباح یزدی، ۱۳۸0، ج ۱: 400(.

3-6. اتحاد انسان عالم با معلوم

آنچه در ادراک جزئی و کلی گذشت، بیانی از نظریه اتحاد علم و عالم و معلوم بود. این نظریه 

که از سوی صدرالمتألهین ارائه شد، بیان می دارد که عالِم )شخص ادراک کننده، ُمدرِک، فاعل 

شناسا( و معلوم )شیء ادراک شده حسی یا خیالی یا عقلی( و علم )شناخت(، هر سه، یک چیز 

هستند و تجزیه آن ها به سه چیز، ساخته و پرداخته ذهن انسان است. فالسفه پیش از صدرا، 

۱.  عالمه حسن زاده آملی در اين باره می نويسد: »صدرالمتألهین در شرح اصول كافى در مقام ابتهال از فیاض متعال 
توفیق فهم كلمات آل پیغمبر -  - را مسئلت مى نمايد و در مقام ابتهاج در تعلیقه اش بر فصل هفتم مسلك خامس 
اسفار در اتحاد عقل و عاقل و معقول گويد: كنت حين تسویدی هذا المقام بکهک من قری قم فجئت زائرا لبنت موسى بن 
جعفر - - منها و كان یوم جمعة فانکشف لى هذا االمر بعون اهلل تعالى. تاريخ آن انكشاف و افاضه در ضحوه روز جمعه 
هفتم جمادی االولی سنه يكهزار و سى و هفت از هجرت بود و از عمر صدرالمتألهین پنجاه و هشت سال قمرى گذشته 
بود چنانكه در تعلیقه ديگرش بر همان فصل ياد شده فرمايد: تاريخ هذه االفاضة كان ضحوة یوم الجمعة سابع جمادی االولى 
لعام سبع و ثالثين و الف من الهجرة و قد مضى من عمر المؤلف ثمان و خمسون سنة. من اين دو تعلیقه را از نسخه اسفارى 

كه در تملك دارم نقل كرده ام«  )حسن زاده آملی، ۱۳۹۳، ج ۱، کلمه ۳۱ :44(.
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نسبت علم و معلوم را با عالم، رابطه ظرف و مظروف )و کمال ثانی آن( می دانستند، ولی صدرا 

ثابت کرد که معلومات، حاصل تالش نفس و حرکت و فعالیت تکاملی وجود انسان است و با هر 

معلوم، چیزی به وجود انسان )و کمال اول نفس( افزوده می شود و مانند آن است که آجری بر 

بنای در حال ساخت اضافه شود؛ نه اینکه رنگی بر روی آن بپاشند یا مظروفی را در ظرفی قرار 

دهند. به بیان دیگر، علم، ظهور )برای ادراک کننده( نیست؛ بلکه حضور )وجود نزد ُمدرِک( است 

 )خامنه ای، ۱۳۸۳ : ۱۲۳-۱۱7(.

4. انتقال پیام

پس از ادراک معانی و صور جزئی و کلی، مرحله انتقال پیام یا نشانه فرا می رسد. عبارت 

»انتقال معنا« تسامحی است، چراکه مراد از انتقال معنا، انتقال نشانه است که از راه آن می توان 

در مخاطب شباهت معنایی ایجاد کرد.

ارتباط گر که معانی جزئی و کلی را از عقل فعال دریافت و یا با حرکت جوهری اشتدادی، 

آن ها را درک و خلق کرده است، می کوشد آن معانی را با استفاده از نشانه ها به مخاطب منتقل 

کند. در ارتباطات انسانی، این نشانه ها عمدتاً قراردادی لفظی هستند.

یکی از چالش هایی که در این انتقال وجود دارد آن است که اگر ارتباط گر متعالی، موجود 

مجرد عقلی را در قالب ادراک عقلی درک کرد، چگونه آن را باید به مخاطب عادی ای منتقل سازد 

که توان درک موجود مجرد عقلی را ندارد؟

»تشبیه معقول به محسوس« راهی است که ارتباط گران متعالی برگزیده اند و می کوشند معانی 

عقلی را در قالب محسوسات بیان کنند تا آن را مقدمه فهم نسبی آن معانی توسط مخاطب عادی 

 سازد.

ابن سینا در این باره می نویسد: »آنچه نبی دریابد از روح الُقُدس، معقول محض باشد و آنچه 

بگوید، محسوس باشد ... چنان که گفت »نحن معاشر االنبیاء امرنا ان نتکلم الناس علی قدر 

عقولهم«؛ و معقول مجرد به عقل مجرد ادراک توان کردن، و آن دریافتن بود نه گفتن. پس شرط 

انبیاء آن است که هر معقول که دریابند در محسوس تعبیه کنند و در قول آرند تا امت متابعت 

آن محسوس کنند و برخورداری ایشان هم معقول باشد؛ لیکن برای امت نیز محسوس و مجسم 
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کنند و بر وعد و امیدها بیفزایند و گمان های نیکو زیاده کنند تا شرط به کمال رسد و تا قاعده و 

ناموس شرع و اساس عبودیت منحل و مختل نشود و آنچه مراد نبی است، پنهان نماند و چون 

به عاقلی رسد، به عقل خود ادراک کند و داند که گفته های نبی همه رمز باشد به معقول آکنده، 

و چون به غافلی رسد به ظاهر گفته نَِگَرد و دل بر مجسمات محسوس، حریص و خوش گرداند« 

 )ابن سینا، ۱۳5۲: ۱4(.

این مرحله را می توان قوس نزول نامید؛ اما مخاطبان پس از دریافت آن محسوسات، می کوشند 

به واسطه آن به درک نسبی معقوالت نائل شوند که می توان آن را قوس صعود نامید.

نکته حائز اهمیت دیگر در این بحث آن است که اگر طرفین ارتباط، قوس صعود را پیموده و در 

رتبه انسان کامل باشند، می توانند بدون استفاده از نشانه ها و الفاظ، با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.

5. دریافت معنا )توسط مخاطب(

حلقه پایانی ارتباط، دریافت معنا توسط مخاطب است که البته خود مخاطب می تواند در رتبه 

بعد، به یک ارتباط گر نیز بدل شود.

مخاطب نشانه ها و الفاظی را دریافت می کند. در نگاه اثباتی، او باید از این نشانه ها، مقصود ارتباط گر 

را دریابد و در نگاه تفسیری، او می تواند و نیز اجازه دارد که معنایی متفاوت از نشانه ها را رمزگشایی کند.

در نگاه حکمت اسالمی، هرچند مخاطب می تواند معانی متفاوتی را از نشانه ها دریابد، اما باید 

مقصود ارتباط گر را دریابد. این امر به ویژه در متون مقدس اهمیتی مضاعف می یابد.

به هر روی، آنچه اهمیت دارد آن است که هدف مخاطب عادی برای درک مقصود ارتباط گر، 

صرفاً بر اساس تالش وی صورت نمی گیرد و انواع رویکردهای کالن و خرد خوانش متن و نشانه، 

تنها زمینه ساز و ُمعّدی است که معانی جزئی و کلی از سوی عقل فعال به او افاضه شود.

بنابراین در ساحت مخاطب، همه چیز در تالش وی برای قرائت متن محدود نمی ماند، بلکه 

این تالش وی صرفاً زمینه ای است تا بتواند فیضی از جانب مبدأ همیشه فیاض دریافت کند.

بنابراین در درک معنای یک متن، آنچه بیش از مخاطب مهم است، عقل فعال است که هر چقدر 

زمینه برای فیض رسانی او فراهم تر باشد، درک و دریافت معنا برای مخاطب با سهولت بیشتری رخ 

می دهد.
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ُه إال  در قرآن مجید نیز اشاراتی به این امر وجود دارد؛ »إِنَُّه لَُقرآٌن َكِریٌم، فِي ِكتَاٍب َمکنُوٍن، الیََمسُّ

الُمَطَهُّرون«: آن قرآنی است ارجمند، در کتابی محفوظ، که جز پاک شدگان بر آن دست نمی یابند 

)واقعه: 77-7۹(. پیامبر اعظم )( به مثابه انسانی کامل و بلکه کامل ترین انسان، معناهایی 

عقلی را ادراک و آن را در قالبی الهی از صور جزئی و محسوس برای مخاطبان بیان کرده است؛ 

ادراک آن معانی برای مخاطبانی میسر است که با تزکیه و طهارت نفس و دعا، زمینه دریافت فهم 

و فیض را از عقل فعال فراهم آورده باشند.

این نکته می تواند ما را به مفهوم »توفیق« راهبری کند. بسیاری از عالمان، برای فهم متون 

علمی و درک مقصود نویسندگان آن ها، در کنار مطالعه و تالش علمی، می کوشند تا با زدودن 

موانع توفیق، راه را برای بارش فیض فراهم آورند. فیض عقل فعال همیشه جاری است و این اعمال 

انسان است که راه را بر این فیض می بندد.

ابن سینا نیز هنگامی که در درک متون علمی درمی ماند و به عبارت ارتباطی تر، به عنوان یک 

مخاطب نمی توانست از پیامی رمزگشایی کند و مقصود ارتباط گر را دریابد، به درگاه الهی پناه می برد.

ابن خلکان )متوفی 6۸۱ ق.( در »وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان« در شرح حال ابن سینا 

)۳70-4۲۸ ق.( می نویسد: »در مدت اشتغال علمی اش، شبی را کامل نخوابید و در روز جز به 

مطالعه به امر دیگری نمی پرداخت؛ هنگامی که برایش مسئله مشکلی پیش می آمد، برمی خاست 

و وضو می گرفت و به مسجد جامع می رفت و نماز می خواند و دعا می کرد که خدای متعال آن 

مسئله مشکل را بر وی آسان کند و ابهاماتش را به رویش بگشاید«  )ابن خلکان، بی تا، ج ۲: ۱5۸(.1 

یکی از مشکالت علمی ابن سینا،  کتاب مابعدالطبیعه ارسطو بود که وی از درک مقصود نویسنده 

آن درماند  )ابن سینا، ۱4۲5 : ۹(.2 

۱.  »في مدة اشتغاله لم ینم ليلة واحدة بکمالها وال اشتغل في النهار بسوی المطالعة، وكان إذا أشکلت عليه مسألة توضأ وقصد 
المسجد الجامع، وصلى ودعا اهلل عز وجل أن یسهلها عليه ویفتح مغلقها له«

۲.  وی مى نویسد: »قرأت كتاب ما بعد الطبيعة، فماكنت أفهم ما فيه و التبس علّي غرض واضعه، حتى أعدت قراءته أربعين 
مرة و صار لي محفوظا و أنا مع ذلک ال أفهمه و ال المقصود به و أیست من نفسي و قلت: هذا كتاب ال سبيل إلى فهمه. و إذا 
أنا في یوم من األیام حضرت وقت العصر في الوراقين و بيد دالل مجلد ینادي عليه. فعرضه علي فرددته رد متبرم، معتقدا أن 
ال فائدة من هذا العلم. فقال لي اشتر مني هذا فإنه رخيص أبيعکه بثالث دراهم، و صاحبه محتاج إلى ثمنه، و اشتریته فإذا هو 
كتاب ألبي نصر الفارابي في أغراض كتاب ما بعد الطبيعة و رجعت إلى بيتي  و أسرعت قراءته. فانفتح علي في الوقت أغراض 
ذلک الکتاب بسبب أنه كان لي محفوظا على ظهر القلب. و فرحت بذلک و تصدقت في ثاني یومه بشي ء كثير على الفقراء 

شکرا هلّل تعالى«  )ابن سينا، ۱۴۲۵ : 9(.
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بنابراین در هنگام بررسی »شکست ارتباطات« و جستجوی عوامل عدم دریافت معنای قصد 

شده ارتباط گر توسط مخاطب، می توان از لزوم اتصال مخاطب با عقل فعال و فراهم ساختن زمینه 

دریافت فیض از مبدأ فیاض، سخن گفت.

این امر در ارتباطات دینی که معارفی دینی به مخاطب انتقال می یابد، اهمیتی مضاعف می یابد، 

چراکه محتوای انتقالی دربردارنده اموری است که به سعادت ابدی مخاطب مرتبط می شود و 

مخاطب باید به درستی آن ها را دریابد. 

همان گونه که گفته شد، دریافت فیض عقل فعال و در پی آن، ادراک، منوط به استعداد است 

که تفکر و تزکیه و دعا، استعداد را ارتقا می دهد، بنابراین در ارتباطاتی که پیامی حق منتقل 

می شود که مفیض آن عقل فعال است )به طور خاص در ارتباطات دینی(، مخاطب باید »متفکر« 

و »ُمهّذب« باشد تا استعداد بیشتری برای دریافت فیض و ادراک پیدا کند.

با توجه به این امر، باید در ارتباطات دینی به مقوله »اخالق مخاطب« توجه ویژه داشت و آن 

را مقدم بر نشر سایر معارف دینی دانست، چراکه با فقدان تفکر و تهذیب، بسیاری از معارف الهی، 

آن گونه که بایسته است، توسط مخاطبان دریافت نمی شود.

در قرآن مجید نیز غالباً ابتدا تزکیه مخاطبان و سپس انتقال معارف دینی به مخاطبان مطرح 

شده است: »َویَُزّكيِهم َویَُعلُِّمُهُم الِکتاَب َوالِحکَمةَ«: آن ها را تزکیه کند و به آن ها کتاب و حکمت 

بیاموزد) آل عمران آیه ۱64(.

بنابراین وجود رذائل اخالقی در مخاطبان باعث می شود که گاه آنان از درک معارف حق 

بازمانند. گذشته از اینکه بر فرض درک این معارف توسط مخاطبان نیز وجود رذائل اخالقی مانع 

از تسلیم و اطاعت می شود.

y دریافت معنا در مخاطب متعالی

اگر مخاطب در مرتبه باالتری قرار داشته باشد، ارتباط گر می کوشد تا با استفاده از نشانه ها، 

»قوه متصرفه« مخاطب را برای ایجاد و خلق صورت خیالی مد نظر فعال کند.
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با توجه به اینکه صدرا قائل به نظریه »اتحاد قوا با نفس« است و برخالف ابن سینا، هر یک 

از قوا را مرتبه و شأنی از نفس و نه یک قوه مستقل، می داند1، باید گفت در هنگام دریافت یک 

صورت جزئی در مخاطب، ارتباط گر سعی می کند مراتبی از نفس مخاطب را برای برانگیختن یا 

ساختن آن صورت جزئی، فعال کند.

درباره ادراکات عقلی نیز، درباره مخاطبی که به مراتب باالی عقلی دست یافته و پیش از این، 

با عقل فعال متحد و یا خالق معانی عقلی شده است، باید گفت که او خود به همه معانی عقلی 

عالِم است؛ هرچند که ارتباط و گفتگو می تواند زمینه بسط و تفصیل علم او را فراهم آورد.

6. جمع بندی و نتیجه گیری

ارتباطات را می توان شامل حلقات سه گانه ادراک معنا، انتقال پیام و دریافت معنا دانست. از 

منظر حکمت متعالیه، در صور و معانی جزئی و کلی، نفس در ابتدا پذیرنده است اما با رشد و 

حرکت جوهری، به مرتبه ای می رسد که خود، خالق آن صور و معانی می شود.

در اولین حلقه که ادراک یک معنا توسط نخستین ارتباط گر است، اگر آن معنا یک معنای 

حقیقی دارای نفس االمر باشد، این معنا باید توسط عقل فعال به او افاضه شود. پس از آن، وی 

با استفاده ابزاری از نشانه ها می کوشد تا مخاطب را نیز از معنای مقصود خود مطلع سازد. در 

این فرایند، مخاطب هرچند به تالش برای درک معنا از نشانه و متن می پردازد، اما در حقیقت 

این تالش وی صرفاً زمینه ساز و ابزاری است تا استعداد دریافت فیض از عقل فعال فراهم شود؛ 

بنابراین ساحت ناپیدای ارتباطات، اتصال ارتباط گر و مخاطب با عقل فعال است و تا این اتصال 

رخ ندهد و استعداد دریافت فیض در آن دو فراهم نشود، ارتباط کاملی شکل نمی گیرد. هر چقدر 

طرفین ارتباط، استعداد معنوی بیشتری برای درک فیض داشته باشند، ارتباط کامل تری شکل 

خواهد گرفت.

بنابراین در جهان هستی، ارتباطات انسانی در ساحتی فرازمینی شکل می گیرد و ارتباطات 

ساحتی مهمتر و ناپیدا و متعالی دارد که کنشگری اصلی به نام »عقل فعال« در آن ایفای نقش 

۱.  »أما الذي استقر عليه اعتقادنا فهو أن النفس كل القوی و هي مجمعها الوحداني و مبدؤها و غایتها«  )صدرالدین شيرازی، 
۱9۸۱، ج ۸، : ۵۱(.
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می کند. نادیده انگاری این ساحت و کنشگر فعال آن، تصویری سطحی و نادرست از چیستی 

ارتباطات به دست می دهد که در نتیجه آن، تالش برای شکل گیری یک ارتباطات کامل نیز به 

سرانجام مطلوب نمی رسد.

با درک این ساحت از ارتباطات، ارتباط گر برای ادراک معانی حقیقی هستی، باید تالش خود را 

نه عامل رسیدن به حقیقت، بلکه تالش خود را صرفاً زمینه ساز دریافت فیض از مبدأ همیشه فیاض 

بداند و از سوی دیگر، مخاطب نیز برای درک معنای نشانه ها و پیام ها، باید بیش از آنکه به دقت 

نظری خویش امید ببندد، باید به طهارت نفس و جلب فیض از جانب عقل فعال نظر داشته باشد. 

گذشته از این، از آنجایی که منبع معانی عقلی درک شده نیز عقل فعال است، در ادراک مجدد 

معانی عقلی درک شده نیز ارتباط گر و مخاطب به ارتباط با عقل فعال نیازمندند و این همه، اوج 

نیازمندی طرفین ارتباط را به عقل فعال در شکل گیری ارتباطات انسانی نشان می دهد.

تفکر و تهذیب و دعا، استعداد دریافت فیض و ادراک را در مخاطبان افزایش می دهد، از این 

رو در ارتباطاتی همچون ارتباطات دینی که پیامی حق که مفیض آن عقل فعال است، مبادله 

می شود، مخاطب باید متفکر و مهذب باشد تا امکان دریافت فیض و ادراک کامل تری را پیدا کند.

این امر، می تواند در عرصه سیاست گذاری فرهنگی تبلیغی کشور نیز مؤثر باشد و باید برای 

دستیابی به هدف درک معارف دینی از سوی مخاطبان، »سیاست تربیت اخالقی مخاطبان« را بر 

»سیاست نشر معارف دینی« مقدم دانست و پیش از آنکه در اندیشه چگونگی گسترش آموزه های 

دینی در جامعه بود، باید در اندیشه چگونگی ارتقای فکری و اخالقی جامعه بود.

نکته ای که در اینجا ذکر آن الزم به نظر می رسد آن است که در ادراکات خطا و غیرحقیقی و 

باطل از سوی ارتباط گر و یا مخاطب، عقل فعال نقشی ندارد و آنچه هست، یا از ساخته های نفس 

انسان است و یا الهاماتی از شیطان است.

همچنین باید در نظر داشت که هرچند انسان های عادی می توانند در قوس صعود و حرکت 

جوهری اشتدادی، به مرحله ای از کمال برسند که خود خالق صور و معانی کلی باشند که در این 

صورت، نیاز آن ها به عقل فعال برطرف می شود؛ اما این امر درباره معدودی از انسان ها رخ می دهد 

و نمی توان نوع ارتباطات انسانی را بر آن اساس ترسیم و تشریح کرد.
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