ارتبااااااااااااااا ا ااااااااااااااا

ااااااااااااااا ا

ب ا و نا ی ب وتنلی ا ارتب ا یِ مف ا یم ح ای دع ا

سیاوش صلواتیان*
حجت سلیم**
چکیده

وحی و دعا از جمله مفاهیمی در دین اسالم هسالند کاله از مدظال علال ارتباطالا ،
قابلیت ب رسی دارن  ،اما تا کدون جایگاه و نسبت این دو حوزه با یک یگ به روشدی معلو
نش ه است .در مقاله حاض  ،در راسنای بازتولی ب خی از مفاهی عل ارتباطا ب اساس
جهان بیدی اسممی ،ابن ا به ب رسی کممی و فلسفی این مفاهی پ داخناله و سالس ضالمن
تمش ب ای حفظ خوانشهایی آزاد و مدنق انه از عل ارتباطا  ،تحلیال هالایی ارتبالاطی از
ماهیت این مفاهی و چگونگی به وقوع پیوسنن آنها ارائهش ه است .ابعاد مخنلف ماهوی
و کارک دی ارتباط انسان با خ ا عمال تا باله جهالت ب قال اری ارتبالاط بالین م اتال وجالودی
مخنلف ،از دیگ انواع ارتباطا انسانی منفاو اسالت .الزماله ب قال اری چدالین ارتبالاطی،
ایجاد ه م تبگی بین دو ط ف ارتباط است .این ه م تبگی یا از ط یال توانالایی بالفعال
** دکترای تخصصی مدیریت رسانه ،استادیار دانشگاه صدا و سیما (نویسنده مسئول)salavatian@gmail.com
** دانشجوی دکتری مدیریت رسانه دانشگاه تهران hojat.salim@gmail.com
تاریخ دریافت مقاله1398/9/2:

تاریخ تایید نهایی1398/12/4 :

9

بد گان خ اون ب ای صعود به عوال مثال و ملکو به دست میآی یا از ط یال اراده حال
منعال ب ای این که ب ق اری ارتباط را به عال ماده نازل کد  .با این دی گاه ،ارتبالاط انسالان و
ذا اق س اله را میتوان به دو دسنه ملکوتی و مادی تقسی بد ی ک د که مفاهی وحالی و
دعا در دسنه ملکوتی جای میگی ن  .ب این اساس ،مکات ف اید ی و شداخنی قادر به ارائه
تبیین روشدی از ف اید ب ق اری این نوع ارتباط نخواهد بالود چال ا کاله باله هدگالا ب قال اری
ارتباط در قال عال ملکو  ،وجود از جد معانی مج د است و اشن اک معالانی توسال
عق فعال صور می پذی د.
واژگان کلیدی :ارتباطا انسانی ،وحی ،دعا ،ارتباطا اسممی.
 .1مقدمه و طرح مساله

دین ،اساسا پ ی های است که با ارتباط انسان با ذا اقال س الاله معدالی پیال ا مالیکدال .
قوانین و ش ایع الهی و ف هدگ دیدی ازآنجایی پی ا ش و گسن ش یافت که خ اونال منعالال بالا
زبان انسان با وی سخن گفت و او را مخاط خود ق ار داد .از سوی دیگ  ،چگونگی تعامال
و ارتباط انسان با ذا اق س اله از ابن اییت ین و مه ت ین آموزههای ادیان باله شالمار میآیال
که اساس دیانت انسان را تعیین میکد (غزازنالی .)1396 ،از همالین رو ،ارتبالاط انسالان بالا ذا
اق س پ وردگار تعیینکدد ه بخش اعظمی از ف هدگ اسممی جامعه اسالت .در قال آن کال ی
آیا منع دی به چش می خورد که به ارتباط و حنی ارتباط کممی ذا اق س پ وردگالار بالا
انسان اشاره دارد .در آیه  6سوره توبه آم ه است« :وََإ ْنَأحدََمن َْال ُم ْشركين ْ
َاستََرََََتج ِر ْر ُ َ
ِ
ِِ
ِ
َّ
ح ََّىَي ْسمعََكَلمََالله» «و اگ یکی از مش کان به تو پداه آورد (که از دین آگاه شود) ب و پدالاه
ْ
ده تا کم خ ا را بشدود ».همچدین در آیه  75سوره بق ه آم ه است« :أََطم ُعتننَأ ْن َُي ْْ ِم ُُتناَ
ُ
َّ ُ
ُ
ُ
لك ْمَوََق ْ َدَكرنََ ِر يق َِم ُْ ُه ْمَي ْسم ُعننَكَلمَالل ِهَث َّم َُيح َِّرَنن ُه َِم ْنَب ْع ِدَمرَعقلتن ُ َوَ ُه ْتمَي ْعل ُمتننَ»
«آیا طمع داری که یهودیان به (دین) شما بگ ون در صورتی که گ وهی از آنان کم خال ا را
شدی ه و بهدلخواه خود تح یالف میکددال  ،باآنکاله در کالم خالود تعقال کال ده و معدالی آن را
 10دریافنهان  ».همانگونه که پی است ریشه فع «سمع» در هال دو آیاله در مقابال «کم اللاله»

ذک ش ه است این یعدی ذا اق س پ وردگار و انسان دو ط ف یک ارتباط هسند  .ارتبالاطی
که ماند دیگ انواع ارتباطا انسانی ،کممی و زبانی است ف سند ه ذا اق س اله و گی ن ه
انسان است.
غی از مواردی که در منن آیا ق آن ک ی تایی کددال ه وجالود و ب قال اری ایالن ارتبالاط بالین
پ وردگار و انسان میباش  ،سیاق بیان آیا نیز بهگونهای است که ف ض ب ق اری این نوع ارتباط
را تقویت میکد  .النفا ذا پ وردگار در آیا مخنلف که بهصور های گونالاگون تیییال ا
اسلوبی از قبی تییی ضمای  ،ح وف اضالافه ،افعالال و اعال اد و  ...منجلالی اسالت خالود م یال
ب ق اری این نوع ارتباط است .ب ای مثال در آیه  17سوره "زم " وجه النفالا را در تیییال فعال از
حالت اخباری به حالت ام ی مشاه ه میکدی  .در آیا دیگ ی نیز تخاط ذا پ وردگالار بالا
پیامب اک صلی الله علیه و آله م ی ب ق اری ارتباط است .جایی که نسبت به ش ای پیشآمال ه
و اوضاع حاض  ،آیا نازلش هان  .ب ای مثال در آیه  63سالوره احالزاح حتال

حال  ،و یفاله

پیامب صلی الله علیه و آله نسبت به س ال اف اد در خصوص قیامت را مط ح میکد و این همان
روح تخاط است (قائمی نیا ،پورسیدا و نص تی .)1395 ،ب ین ت تی  ،از مالنن آیالا و سالیاق بیالان
آنها اینگونه به نظ میرس که ارتباطی (کممی) بین انسان (پیالامب ) و پ وردگالار ب قال ار شال ه
است.
از سویی دیگ در تعاریفی که تاکدون از ارتباطا انسانی صور گ فناله دو رویکال د
اساسا منفاو وجود دارد .در یک رویک د عا  ،ارتباطی که ف سالند ه یالا گی نال ه آن انسالان
باش ارتباط انسانی محسوح میشود .در این صور ارتباط انسالان بالا انسالان ،انسالان بالا
ماشین و انسان با حیوان همگی انواعی از ارتباطا

انسان به شمار می رونال (محسالدیان راد،

 ،)1392اما در رویک د دو بهصور خاص ،تدها ارتباطی که ف سالند ه و گی نال ه آن انسالان
باشد ارتباط انسانی ب شم ده میشود (مهال ی زاده .)1394 ،ارتباط انسان با عالال غیال کاله
عالیت ین شک آن ارتباط انسان با پ وردگار است ،منأسفانه تاکدون مالورد توجاله و تعمال
حوزه ارتباطا انسانی واقع نش ه است .این در حالالی اسالت کاله میبایسالت ایالن نالوع از
ارتباط در رویک د عا به ارتباطا انسالانی ،موردتوجاله ویالهه ان یشالمد ان مساللمان قال ار 11

میگ فت .این مطل نشان میده که تاروپود رشنه ارتباطا هماند دیگ حوزههای علو
انسانی با سکوالریس تدی ه ش ه است و شاکله غ بی پارادای هالای ارتبالاطی توسال اکثال
ان یشمد ان داخلی این حوزه بال ون توجاله باله بدیانهالای اعنقالادی و ف هدگالی زیسالتبو
اسممی پذی فنهش ه است .مقاله حاض  ،با پیشفال ض گال فنن رویکال د اول باله ارتباطالا
انسانی ،سعی در پ داخنن به این خأل عل ارتباطا دارد و ه ف آن ،فه ارتباط انسان بالا
عال غی و بهصور خاص ارتباط انسان با پ وردگار است.
داشنن چدین چش ان ازی در رویک د کمن ،گامی بسیار کوچک ب ای سالاخنن بدیانهالای
نظ ی علو انسانی اسممی ،بومیسازی عل ارتباطا و در ح تالوان و صالمحیت ،بالازخوانی
بخشی از پیک بزرگ اما نامعلو نزدیکت ین مفاهی مندا به عل ارتباطا فعلالی ،در فتالای
علو اسممی است .به دلی رابطه دوسویه تأثی گذاری اصول نظ ی و واقعیتهای اجنماعی بال
یک یگ  ،به ف اموشی سس دن چدین نگ شهایی بهت ریج باعث اسنحاله ساخنارهای ف هدگالی و
نهادهای اجنماعی بومی ما در زی سایه عل غ بی خواهال شال تالا جالایی کاله نظالا ارزشالی و
هدجارهای رفناری جامعه بالهآرامی بهصالور کلالی تیییال خواهال یافالت .بایال توجاله داشالت
سیاستگذاری در ه زمیدهای مبندی ب دوپایه مع فنی است پایه اول دانش و فهال تخصصالی
درزمیده م نظ و پایه دو جهانبیدی اساسی حاک ب سیاستگذاران و جامعاله هال ف اسالت و
بی شک ه سیاستگذاری به دنبال تقویت و بسن سازی ب ای ارزشها و آرمانهالای ب خاسالنه
از همان جهانبیدی است .نکنه مه این است که دوپایاله مالذکور را نمیتالوان از یکال یگ جال ا
دانست بهطوریکه چدانچه دانش تخصصی نیز ب خاسنه از مبادی و مبالانی همالان جهالانبیدی
م نظ ما نباش  ،امکان تعقی اه اف و آرمانهای آن جهانبیدی عمم مق ور نخواه بود .بال
این اساس ،پیشش ط اساسی ارکان سیاستگذاری ارتباطی ،تولی دانش نظ ی بهگونهای است
که تا ح توان از مبانی اسممی ناشی شود و همچدین اه اف و نیازمد یهای بیدش اسالممی را
دنبال کد  .بهعبار دیگ  ،بازتولی منون مسل عل ارتباطا بال اسالاس دانالش و فهال دیدالی،
پیشزمیده ض وری ب ای ب نامهریزی و خ مشی گذاری در سطوح مخنلف این حالوزه اسالت و
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بسن ب ق اری ارتباطا مطلوح اسممی ف اه خواه ش  .مقاله حاض  ،به دنبال این است کاله
با اتکا به درک آزادانه و مدنق انه از اصول و مفاهی عل ارتباطا و بالا مفال وض دانسالنن اصالول
اعنقادی و جهانبیدی اسممی فه ش ه ،در پارادای ارتباطی به بازخوانی مفهو ارتباط انسان بالا
ذا اق س اله بس دازد اینکه عداص تشکی دهد ه ارتباط منقاب بین انسالان و ذا اقال س الاله
ک ا ان ؟ ب اساس چه م لفههایی ایالن ارتبالاط را میتالوان دسالنهبد ی کال د و در کال ا دسالنهها
میتوان ق ار داد؟ ف اید ب ق اری این ارتباط چگونه است؟ از مه تال ین پ سالشهایی اسالت کاله
قص یافنن پاسخهایی اولیه ب ای آنها داری .
 .2مروری بر ادبیات

محسالالدیان راد ( )1391در کنالالاح «ارتباطاااانااناااا » در تع یالالف ارتبالالاط اینگونالاله
مینویس « :ارتباط عبار است از «ج یان»« ،ف ا گ د» یا «ف ا گ د ت اکدشالی» جابجالایی
پیا میان ح اق دو «مدبع معدی» ،مش وط ب ایدکه در مدبع معدی ارتبالاط گیال  ،مشالابهت
معدی با معدی موردنظ مدبع معدی ارتباط گ ایجاد شالود» .در اداماله آمال ه اسالت کاله اگال
نسبت بین معدی منجلی ش ه در گی ن ه پیا و معدی مالوردنظ ف سالند ه پیالا  ،یالک باشال ،
ارتباط کام ب ق ارش ه است (محسدیان راد.)12: 1391 ،

سه عدص اصلی این تع یف همانگونه که پی است عبار ان از:
 ج یان یا ف اگ د یا ف اگ د ت اکدشی جابجایی پیا



وجود ح اق دو مدبع معدی

 مشابهت معدی

ب اساس این تع یف میتوان با کمی مسامحه ادعا ک د که اگال چدانچاله ساله عدصال
یادش ه در یک می ان کدشی مجنمع شون  ،آن کدش را میتوان یک کدش ارتباطی دانست.
پیا را میتوان اساسیت ین جزء این تع یف دانست که سالازهای م کال از رمالز ،محنالوا و
نحوه ارائه پیا است .سادهت ین ،عا ت ین و رایجت ین دسنهبد ی از رمز (کال ) پیالا توسال
13
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گ فناله اسالت (محسالدیان راد،

 .)67 :1391نشانه همواره با چیز معین دیگ ی هم اه است و البنه نمیتوان ب ون آن وجالود
داشنه باش چ اکه رابطه بین آن دو علی است مث رابطه دود با آتش .نشانهها توس فال د
یا گ وهی از اف اد ق ارداد نش ه و حقیقت عیدالی اسالت کاله در نظالا تکالوین همگالان آن را
میداند و پذی فنهان  ،اما نماد ناشی از ق اردادی جمعی بین گ وهالی از انسانهاسالت کاله
تع اد اف ادی که این ق ارداد را پذی فنهان میتوان از دو نف تا تما انسانها منیییال باشال .
نماد بهصور دلبخواهی ب روی حقای وضعش ه و قاب تییی است .بهطورکلی ارتباط ب
این اساس که رمزگذاری پیا بهوسیله کم (زبان) که نظامی از نمادهای ق اردادی است یا
از دیگ نمادهای غی کممی و نشانهها اسنفادهش ه باش  ،به دودسالنه کممالی و غی کممالی
تقسی میشود  .این دو قس از ارتباط در کدار ه در انواع ارتباطا انسانی حتور دارن و
البنه به دلی نزدیکی م زها و ه پوشانی نسبی این دو ،نمیتوان بهراحنی آنهالا را در عمال
تمیز داد .میتوان چدین گفت که در ارتباط غی کممی رمزگذاری معدی مالوردنظ در قالالبی
غی از کلما صور میپذی د و اساسا ارتباطی که معدی آن در قال نشانهها رمزگالذاری
ش ه باش ارتباط غی کممی خواه بود .از ط ف دیگ  ،اگال در ارتبالاطی معدالی در قالال
نمادهای کممی رمزگذاری شود آن ارتباط کممی خواه بود.
بحث و ب رسی ب روی ارتبالاط ذا اقال س الاله و انسالان ،تالاکدون بهنال ر مالورد توجاله
مطالعا علو ارتباطا بوده اسالت .از میالان پهوهشهالای موجالود میتالوان باله مقالاله لطفالی
( )1391با عدوان «الگوهالای ارتبالاط وحیالانی» اشالاره کال د .در ایالن مقالاله ،الگوهالای خطالی و
غی خطی ارائهش ه از وحی ق آنی مع فیشال ه و از مدظال ق آنالی ،روایالی و ارتبالاطی مالورد نقال
ق ارگ فنه است .این اث  ،باوجود ارائه ننالایجی مفیال و الهالا بخش ،مبدالای کالار را بال الگوهالای
ارتباطی مسنق بدانهاده و از اسنخ اج الگوی ویهه این ارتباط غاف بوده است باله همالین دلیال
دچار نقایصی است .ح ی ( )1391در مقاله «بهسوی تع یف ،تح یال و تعیالین الگالوی ارتبالاط
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وحیانی» ،الگوی ارتباط وحیانی را در پ تو سه دی گاه رایج نا به وحی (گزارهای ،تج به دیدالی
و کدش گفنار) ب رسی میکد  .این مقاله نشان میده که دی گاه درستت دربارۀ ماهیت وحالی
از ت کی دو دی گاه گزارهای بودن و گفناری بودن وحی حاص میآی که از آن به وحالی رسالالی
یا اسممی تعبی میشود .این پهوهش ،از ارائه بیدشی ارتباطی دور بوده و عمم با دی گاهی غالبا
کممی و فلسفی به ارائه مبانی الز ب ای ارائه الگوی ارتباط وحیانی در گا های پهوهشی بعال ی
پ داخنه است .قائمی نیا و دیگ ان ( )1395نیز در مقاله خود با عدوان «مفهو سازی کالم الهالی
در ق آن ب اساس ارتباط شداسی و اسنعاره مفهومی» ،درراه یافنن نزدیکت ین معدا ب ای تکلالی
الهی ،میکوشد نشان دهد که کم الهی همان رابطه کممالی اسالت .نویسالد گان ساله اصاللی
نهایی را در این پهوهش ارائه میدهد  :نخست اینکه بین خال ا و انسالان رابطاله کممالی وجالود
دارد دو آنکه این ارتباط حقیقی است و اننزاعی نیست و نهاینا آنکه رابطه کممی خ ا با بشال
از جد افعال گفناری است .این پهوهش نیز باوجود تمش ب ای ارائه بیدشهایی ارتباطی بال ای
خواند گان ،ص فا به مق ما بحث رابطه وحیالانی میپال دازد .بشالی و مال ذن ( )1393در مقالاله
«الگوی ارتباطی ف هدگی دعا در ف هدگ شیعه با تأکیال بال ادعیاله صالحیفه سالجادیه» ،تالمش
ک دهان با به هگی ی از مفاهی موجود عل ارتباطا در جهت تبیین این پ ی ه پیچی ه ارتبالاطی
با ارائه نکاتی بس دازن  .در این پهوهش ،بهطور خالاص باله ابعالاد ارتبالاطی ایالن پ یال ه در قالال
سطوح ارتباطا (درون ف دی ،میان ف دی ،گ وهی ،جمعی و ب ون فال دی) و انالواع ارتباطالا
(کممی ،غی کممی ،میان ف هدگی و سیاسی) پ داخنهش ه است .ایالن مقالاله نیالز بالاوجود ارائاله
نکا قاب اعنداء پی امالون مفهالو دعالا ،امالا مطالاب ادعالای خالود نویسالد گان ،درصال د ارائاله
چارچوحها و م لهای بومی ارتباطا در این حوزه نبوده است.
 .3روش تحقیق

مقاله حاض با رویک دی بدیادین نگاشنه ش ه است .مطالعا بدیادین در جستوجوی
کشف حقای و واقعیتها و شداخت پ ی هها و اشیاء بوده و در راسنای توسعه م زهای دانش
بش ی و کشف قوانین علمی میکوشد  .ب ای دسنیابی به اهال اف پالهوهش از روش تحلیلالی 15

توصیفی اسنفادهش ه است .توصیف ،بیان آثار ،عمئال و چگالونگی نسالبت یالک پ یال ار بالا
پ ی ارهای دیگ است .توصیف تحلیلی نیز یکی از انواع توصیف است که در مقاب توصیف
تج بی ق ار میگی د و بابیان خواص الز شیء ،از ط ی تحلی مدطقی به دسالت میآیال  .از
ط ی مطالعه اسدادی و کنابخانهای بع از ارائه توصیف مخنص ی از مفهو ارتباط ،مفالاهی
ارتباطی اسم شداسایی گ دی ه و پ ازآن در م اح مخنلف سعی در مواجه سازی ایالن دو
با یک یگ ش ه است .ب ای این کار نظ ا فلسفی و کممی موجود درزمیده مفاهی ارتبالاطی
اسم م ور و تحلیلی ارتباطی از چیسالنی ،چگالونگی و کارک دهالای ایالن مفالاهی ارائهشال ه
است .البنه کوشی های تا بازخوانی ارتباطی صور گ فناله بال اسالاس بدیانهالای جهالانبیدی
اسممی بوده و رویک د اننقادی به حوزه نظ ی عل ارتباطا حفظ گال دد .بال ای جمالعآوری
دادهها ،پایگاههای معنب و منع د کن  ،مقاال و پایاننامهها مورد جستوجو ق ار گ فالت و
پ از تحلی دادههای بهدستآم ه به روش کیفی ،دادهها به گونهای سامان یافت که بنوان به
پ سشها پاسخ ده .
 .4یافته ها
انواع ارتباط انسان و خدا

ایزوتسو )1361( 1در کناح «خ ا و انسان در ق آن» ،ارتباط بین انسان و خ ا را شالام
دو نوع کممی و غی کممی دانسنه و ب اساس آنکه انسان در مقا ف سند ه پیا باشال یالا در
مقا گی ن ه آن ،چهار کدش ارتباطی آیالا  ،مداسالک ،وحالی و دعالا را در یالک دسالنهبد ی
چهارگانه ق ار میده (نگاره شماره .)1
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1. Toshihiko Izutsu.

ف سند ه :ذا اق س اله
کممی

غی کممی

ف سند ه :انسان
دعا

وحی

آیا

مداسک

کممی

غی کممی

نگاره شماره  .1دستهبندی انواع ارتباط انسان و ذات اقدس اله بر اساس فرستنده و نوع ارتباط
(ایزوتسو)1361 ،

در پهوهش حاض  ،ب اساس این تقسی بد ی ،بعال از پ داخنالی اجمالالی باله ارتبالاط
غی کممی پ وردگار و انسان ،می کوشی تا ارتباط کممی بالین پ وردگالار و انسالان ذیال دو
مفهو وحی و دعا را بازخوانی کدی .
کدشی غی کممی که ف سند ه آن پ وردگار باش  ،آیه (نشانه) نا دارد .تما مخلوقا عالال
از جمادا  ،نباتا  ،حیوانا و انسانها همگی در یک رابطه علت و معلولی با ذا اق س الاله
ق ار دارن  .همانگونه که در مباحث م بوط باله ب هالان علیالت از اعنقالادا اسالممی ط حشال ه
است ،ه نظ حقیقتجو و ژرفنگ ی تما مخلوقا را معلول علنی ق رتمد  ،بینیالاز ،دانالا و
منعالیت از خود آنان میدان  .بهاینت تی میتوان تما مخلوقا خ ا را در دسنهبد ی یادشال ه
از داک ،در دسنه نشانهها ق ارداد .در حقیقت ه آن چاله کاله در عالال وجالود دارد ،پیالا اسالت
پیامی که مدبع معدی ف سند ه (ذا اق س اله) آن را در قال نشانههای طبیعی رمزگذاری کال ده
است و آن را بهصور غی کممی به سمت انسانها بهعدوان مدابع معدی گی ن ه جابجالا میکدال .
در حقیقت ف سند ه این ارتباط خ است گی ن ه انسان است ک نظا آف یدش الهی پیا اسالت
و درنهایت معدی موردنظ  ،الوهیت ذا اق س پ وردگار است .قطعا هال انسالانی میتوانال بالا
رجوع به ادراکا درونی خود از جهان هسنی و موجودا  ،ب ق اری این ارتبالاط و اجنمالاع ساله
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عدص اصلی آن را دریاب و تص ی کد هماندال امالا زینالعابال ین کاله در دعالای خالود در
صحیفه سجادیه هدگا نگاه ک دن به ماه میف مود« :ای موجود ف مانب دار! ای دون ه س یع! ای
گ دش کدد ه درگذرگاه تق ی ! ای تص ف کدد ه در فلک و چ خی کاله جالای تال بی و نظال امالور
است! ایمان آورد به آنک که از ف وغ تو تی گیها را روشن ساخت و در سایه تو غبالار ابهالا را
از کالالوه و دشالالت بالالزدود و تالالو را نشالالانهای از نشالالانههای محکالال خالالویش قالال ارداد و عممنالالی از
عممتهای ق ر و سلطدت خود مع فی ک

د.»...

انسان مأموریت یافنه است که بد ه بودن خود در ب اب پ وردگار و احساس تقال ی و
تدزیه خویش در ب اب او را در قال های عملی مشخصالی کاله مداسالک (عبالادا ) نامیال ه
میشون  ،آشکار سازد .این مداسک با احکا بسالیار دقیال و مشخصالی در مالورد محنالوا و
شک

اه ی آن ،در موقعیتهای مخنلف زمانی و مکانی ب انسان واج یا سفارش ش ه

اسالت .انسالان ف اتال از ان یشالههای شخصالی و حالاال درونالی خالود در قالال مداسالک
مشخصش ه ،نشانههای ارتباط خود با پ وردگار را نمایش میده .
مداسک ،پیا هایی غی کممی هسند که از سوی انسان به سمت پ وردگار ارسال میشون .
میتوان گفت که این پیا ها درننیجه و ادامه ب ق اری ارتباط غی کممی خ ا با انسان از ط ی آیا
است و بهنوعی واکدش غی کممی انسان به ارتباط غی کممی قبلی اسالت .در آیاله  14سالوره طاله
َّ
َّ
ْ
َّ
لَأنرََ ْرع ُب ْدنيَوَأق َمَ َّ
الصَلةََ ِل ِذك ِري» «مد من ،خال ایی
چدین آم ه استِ « :إن ُِيَأنرَالل َُهَلََ ِإلهََ ِإ َ
ِ
ِِ
که جز من خ ایی نیست ،پ م ا پ سنش کن و به یاد من نماز ب پا دار» به عبار دیگ انسان
مکلف است بع از این که از ط ی آیا به فه قطعی و روشن این معدی رسی کاله تدهالا اللاله،
خ اون هسنی و جهانیان است ،بای در ب اب این فه خود واکدش نشان ده و بد گی پیشه کد
و در اث این بد گی مداسک واردش ه (عبادا ) که در ص ر آنها نماز است را بجا بیاورد.
یک -وحی

ب اساس دسنهبد ی ایزوتسو ،وحی کدشی ارتباطی میان انسان و خ اسالت کاله در آن
 18ف سند ه پیا  ،پ وردگار و گی ن ه انسان است .این کدش ارتباطی توسال ایزوتسالو در دسالنه

ارتباطا کممی ق ار دادهش ه است که در آن کم الهی طالی ف ایدال وحالی بهسالوی نبالی
ارسال میشود.
در اعنقادا اسممی ،مفهو نبو در دودسنه نبو تش یعی و تبلییالی جالای گ فناله
است« .پیامب ان تش ی عی که تع ادشان بسیار ان ک است صاح قانون و ش یعت بودهان ،
ولی پیامب ان تبلییی کارشان تعلی و تبلیغ و ارشاد م د به تعلیما پیامب صاح ش یعت
بوده است» (مطه ی .)51 : 1390 ،ب یهی است که انجا و یفه نبو یعدی دریافت قوانین و
ش ایع الهی و در م حله بع  ،تبلیغ و دعو به آن ب ون ب ق اری ارتبالاط یالا بالهعبار دیگ
وجود سه عدص ج یان جابجایی پیا  ،دو مدبالع معدالی (حال سالبحانه و شالخص نبالی) و
همچدین مشابهت معدی ،غی ممکن است .ب همین اساس میتوان ادعا ک د که وحی یالک
کدش ارتباطی میان ذا اق س اله و انسان است.

ب اساس آیه  51سوره شوری میتوان انواع ب ق اری ارتباط وحیانی را دسالنهبد ی کال د «وَ
َّ َّ َّ
ْ
اءَحَربََأ ْ َوَ ُي ْرسلَََ ُس ً َ ُ
ترءَ
تهَمترَيش ُ َ
نحيَ ِب ِإذ ِن َِ
لَو ْح ًيرَأ ْ َوَ ِم ْ َ
مرَكرنََ ِلبشرََأ ْ َنَ ُيك ِلم َُهَالل َُهَ ِإ َ
نلََي ِ
نَوَ ِ َ ِ
ِ
َّ
ِإن َُهَع ِليََّح ِكيم» .ارتباط کممی ذا اق س اله با نوع بش از سه ط ی وحی ،از پشت حجالاح
یا ارسال ف سناده صور میگی د .در ارتباط نوع اول و دو ارتباطگال خ اسالت ،درحالیکاله در

نوع سو  ،ارتباطگ ف سنادهای الهی است .از سوی دیگ در نوع اول ،ارتباط بیواسطه صالور
میپذی د ،ولی در دو نوع بع ی ،ارتباط خ ا با انسان از ط ی وسای است .شالای بنالوان بال ای
تق ی به ذهن اینگونه تشبیه ک د که در نوع اول ارتباط رو درروی دو نف ه ،در نوع دو ارتباط دو
نف از ط ی مکالمه تلفدی و در نالوع سالو ارتبالاط از ط یال ف سالنادهای قابال و امالین صالور
ُ
تمَدنترَ
میگی د .آیا  8تا  10سوره نج را میتوان م ی ی ب ای نوع اول این ارتباط دانسالت «ث ََّ
َّ
ََدلىََكرنََقربََق ْنس ْي ِ َنَأ ْ َوَأ ْدنىََج ْوحىَ ِإلىَع ْب ِد ََِمرَأ ْوحى» «سس نزدیک و بسیار نزدیالک
ش تا بهق ر دو کمان ،یا نزدیکت و خ ا به بد ه خود ه چه بای وحی کدال  ،وحالی کال د ».آیاله
ُ
َّ
ترِ ِ ََ
تنديََ ِم ْ َ
 30سوره قصص نیز میتوان نشانگ نوع دو این ارتباط باش َ« :لمرَأترهترَن ِ
تنَش ِ
ْ ْ
َّ ُ َُّ ْ
ْ ْ ْ
َّ
َّ
بَالعترل ِمين» «چالون
تهََ َ
نَ َِيَال ُبقع َِةَال ُمبرَك َِةَ ِمنََالشَر َِةَأ ْ َنَيرَ ُمنسىَ ِإ ِنتيَأنترَالل َ
الن َِادَاْل ْيم ِ َ
موسی به آن آتش نزدیک ش به او از جان راسالت آن وادی در آن بارگالاه مبالارک از آن درخالت 19

(مق س) ن ایی رسی که ای موسی! مد خ ای یکنا ،پ وردگار جهانیان ».در مورد ارتبالاط نالوع
َّ
ُْ
ْ
َّ
لَمنَكرنََع ُد ًَّواَ ِل َِ ْب ِر يلَََ ِإن َُهَن َّزل َُهَعلىَقل ِبت ََ
سو نیز میتوان به آیه  97سوره بق ه اشاره ک د «ق َ
ْ َّ ُ َّ ً َّ
ْ
ْ
قرَ ِلمرَب ْينََيد ْي ِهَوَ ُه ًدىَوَ ُبشترىَ ِلل ُم ْتْ ِم ُِين» «باله آنالان کاله بالا جب یال دشالمدی
ِب ِإذ ِ َنَالل َِهَمص ِد َ
میورزن  ،بگو اوست که این آیا را بهف مان خ ا ب دل تو نازل ک ده است تا کناحهالای دیگال
آسمانی را تص ی کد و ب ای م مدان رهدمون و بشار باش ».
ج ول شماره  – 1انواع ارتباط وحیانی ب اساس آیه  51سوره شوری
روش ارتباط

ارتباط گ

نحوه ارسال پیا

وحی

خا

بیواسطه

از پشت حجاح

خا

باواسطه

ارسال ف سناده

ف سناده (ف شنه)

باواسطه

با ب رسی دقی اجزاء کلی ی تع یف ارائهش ه از مفهو ارتباط ،چدال پ سالش مطال ح
میشود اینکه ماهیت پیالامی کاله از طال ف پ وردگالار بالهعدوان یالک مدبالع معدالی ارسالال
میگ دد ،از چه جدسی است؟ نظا معدایی رمزگان مشن ک بین این دو مدبع معدی چیست؟
ب ق اری ج یان یا ف اگ د یا ف اگ د ت اکدشی بالین ایالن دو مدبالع معدالی (انسالان و خال ا) کاله
ازلحاظ م تبه وجود شداخنی با یک یگ تفاو دارن  ،چگونه ممکن است؟ در ادامه سعی
خواه ش با نگاهی به مفهو وحی (به معدی خاص وحی ذا اقال س الاله بال انبیالاء )و
کناح ق آن مجی بهعدوان نمونههایی از ب ق اری این ارتباط در طالول تالاریخ ماهیالت پیالا ،
چگونگی ارسال آن و کانال ب ق اری ارتباط در مالورد کالدش میالان خال ا و انسالان در قالال
ارتباط وحیانی تش یح شود.
البنه درباره مفهو وحی بای همواره در نظ داشنه باشی که کس اطالمع کامال در مالورد
حقیقت و چیسنی وحی ب ای اف ادی غی از پیامب ان بش مقال ور نیسالت چ اکاله ایالن موهبالت
شام همگان نبوده و فق ب خی آثار این حقیقت که از ط یقی همچون ق آن یا اوصالاف نبالوی
روشنش ه است ،میتوان ب ما نیز معلو گ دد (طباطبالایی .)1353 ،ازایالنرو ،ب رسالی مالا نیالز از
 20ارتباط وحیانی تدها بهعدوان یکم تبه عالی یا اسنثدائی از ارتباطا انسانی که بین نوع بش رایالج

است ،صور میپذی د و بهطور طبیعی از حقیقت و کده وحی فاصله بسیاری دارد.
یکم -ماهیت پیام

ب ای تش یح ماهیت پیا الهی دو رویک د زبانی و غی زبانی وجالود دارد .در رویکال د
زبانی ماهیت پیا الهی همان واژهها و الفاظ به هم اه معانی رمزگذاری شال ه در آنهالا ،در
بافت زبان ع بی است ،اما در رویک دهای غی زبانی ب این اساس که ادای الفالاظ نیالاز باله
جس و یک س ی ملزوما فیزیکی مث نای ،حدج ه ،تار صالوتی و ...دارد زبالانی بالودن
پیا الهی را نوعی َمجاز دانسنه و با تعابی گوناگونی این نظ توجیاله میشالود (بالاق ی اصال ،
 :1383الف ) .در رویک د غی زبانی دو نظ درباره ماهیت پیا الهی به وجود آم ه است کاله
یکی به گزارهای بودن ماهیت پیا الهی و دیگ ی به تج به دیدی بودن آن اعنقاد دارن .
در «دی گاه گزارهای» آنچه از ط ف پ وردگار اننقال مییاب گزارههایی مسنق از یالک
نظا زبانی مشخص و تدها دانش محض است .پیامب ان و یفهدارن هال آن چاله را کاله درک
ک دهان در قال نظا زبانی خود رمزگذاری ک ده و به م د اننقال دهد « .دیال گاه تج باله
دیدی» وحی را تفسی ی میدان که شخص پیامب از رویارویی خود بالا ذا اقال س الاله در
قال نظا زبانی خود رمزگذاری ک ده است.
اشکالی که به این دو دی گاه و بهطورکلی به رویک د غی زبالانی در تحلیال وحالی وارد
میشود  ،این است که در ف ض غی زبانی بودن ماهیت پیالا الهالی و نقشآف یدالی شالخص
پیامب ان در به قال های زبانی وارد ساخنن پیا خ اون منعال ،احنمالال تیییال و انحال اف
پیا حاص از اص آن به وجود میآی  .ف هدگ و بافت اجنماعی عص پیامب ان ،مکدونا
قلبی و ضمی ناخودآگاه آنان میتوان عام این لیزشهالا باشال (حال ی .)1391 ،ازآنجاکاله
کارک د اصلی پیا های حت

اح یت ابمغ قوانین و ش ایع الز ب ای ه ایت و سالعاد

بش است در این صور امکان ه ایت و سعاد از نوع انسان سالل مالیشالود و حنالی
ف ات از آن ،درننیجه ابمغ پیا های غی اصی و مدح ف میتوان زمیده گم اهی و شالقاو
انسانها ف اه شود .ب همگان واضح است که ب اساس حکمت و علال الهالی ایالن عمال
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م دود و امکانناپذی بوده و درننیجه رویک د غی زبانی بودن ماهیت پیا الهی م دود است.
دی گاه دیگ ی نیز به نا «کدش (فع ) گفناری» وجود دارد که مسئله ماهیالت پیالا را
ذی رویک د زبانی توضیح میده  .ب این اساس ارتبالاط پ وردگالار بالا پیالامب ان در قالال
الفا ی که در رمزگان زبان خاصی مث ع بی معدی پذی فنهان و حام مفهالو مشخصالی
هسند  ،ب ق ارش ه است .ب ین ت تی ه معانی و ه الفاظ عیدا از ط ف حت

اح یت

صادر و به همان شک به امت پیامب ان و دیگال ان ابمغشال ه اسالت .تأکیال دیال گاه کالدش
گفناری ب این است که زبان و تکل یک فع است .هدگا تکل  ،یک فع انجا میشود،
اما طبیعی است که این کار فیزیکی نیست ،بلکه با واژهها صور میپذی د .بالاق ی اصال
در تبیین واح ارتباط وحیانی چدین میگوی « :ب اساس نگ ش ق آن ،هال فیتالی بهنوباله
خود ،کم و کلمهای است که غی را آشکار میکدال  .تمالا عالال کنالاح ،کلماله و کالم
ح تعالی است و این الفاظ ،معدایی اینچدین وسیع دارن  .با ایالن تحلیال  ،اطالمق کلماله
ب جهان تکوین رواست و کم الهی ه صوتی نیست که بالا حدجال ه ادا شالود و بالا گالوش
اه ی شدی ه شود .پ اگ معدی کلمه به ایالن وسالعت باشال  ،تکلالی و تکلال ه معدالی
وسیعی خواه داشت .حقیقنی که نازل میشود کم و کلمه خواه بالود .اگ چاله قبال از
ایدکه به این عال بیاید بازه کم و کلمه بوده است .ب این اساس وحی ه کلمه و کم
است ب ای اینکه غی را آشکار میکد » (ح ی .)9 :1391 ،کدش گفنالاری باله ایالن معدالی
است که کم الهی نه به معدی سخن گفنن ح منعال است بلکه پیا الهی هماندال سالای
آف ی ههای او یک آف یدش است تدها تفاو این آف ی ه در این است که باله شالک لفالظ و
کم است که از ح وف و صو های مخنلف تشکی ش ه و معدی خاصی را نیز باله همال اه
دارد .اما علی در خطبه  186نهجالبمغه چدالین میف مایدال « :باله هال چاله اراده کدال ،
میف مای باش ،پ بیدرنگ پ ی میآی  .نه با صوتی که در گوشها نشید و ناله ف یالادی
که شدی ه میشود ،بلکه سخن خ ای سبحان همان کاری است که ایجاد میکد ».
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دوم -جریان جابجایی پیام

طب تع یفی که از ارتباط ارائهش ه عداص ض وری ب ای ب ق اری ارتباط ج یان پیالا ،
وجود دو مدبع معدی و مشابهت معدی است .بای توجه داشت که نوع بش عالاد بال ایالن
دارد که از ط ی اسباح فیزیکی و کانالهای ملموس ،پیا های خود را جابجا کد و سس
اننظار مشابهت معدی را در گی ن ه داشنه باش اما ایالن نکناله را بایال در نظال داشالت کاله
چدانچه به ه ط یقی ،غی از کانالهای ارتباطی تج بهش ه ب ای همه نوع بشال  ،معدالی در
گی ن ه منجلی شود( ،که این ام ی است معقول و ممکالن) قطعالا ج یالان پیالا ب ق ارشال ه
است .ممص را معنق است که «از نظ عقلی ،ممك و مدالاط رؤیالت و اسالنماع حسالی،
وجود و حتور صور بص ی (نظی الوان و اشکال) و صور سمعی (نظیال اصالوا ،
کلما و ح وف) ب ای قوه م رکه و باطدی نف است که ُمال رك جزئیالا اسالت و البناله
ه زمان ،مشابه همین صور  ،در ح مشن ک که جالامع هماله حالواس اسالت نیالز پ یال
میآی » (جعف ی .)11 :1389 ،ادراک معدی از ط ی این حواس اه ی صالور نمیگیال د،
بلکه آن قوه م رکه درونی است که حقایقی که در صقع نف ناطقه ق ار دارن را میبیدال و
میشدود .همچدان است که سای حیوانا سمع و بص بسیار قویت ی از انسان دارن  ،ولی
به لحاظ فق ان آن قوه م رکه درونی هیچ معدایی ادراک نمیکدد چ اکاله شال ط ضال وری
دی ن یا شدی ن ،حتور صور چیز دی ه یا شدی هش ه ب ای نف انسالان اسالت .در عالال
ماده ،یکی از راهها ب ای حتور صور ب ای قوه م رکه انسان ،ح آن از ط یال بیدالایی،
شدوایی یا سای حواس است ،ولی این تدها راه ،نیست .ممص را در بخشی از نق خود بال
حکمت مشاء چدین مینویس « :هدگامیکه روح ق سی قوی گال دد و شال

در نورانیالت

پی ا کد  ،هماند ارواح ضعیفه نیست که وقنی به سمنی تمای پیال ا کال د از جهالا دیگال
غاف گ دد ،بلکه این روح ق سی را شأنی از شأن دیگ بازنمیدارد و میتوان مع فت الهی
را ب ون تعلی بش ی دریافت نمای » (ص رال ین شی ازی.)25 /7 ،1981 ،
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سوم -کانال جابجایی پیام

پ سالالش اصالاللی دیگالال ایالالن اسالالت کالاله پیالالامب ان(ع) چگونالاله وحالالی الهالالی را دریافالالت
میک دهان ؟ یا به عبار بهن پیا الهی از ط ی چه کانالی ج یان مالییافالت و باله دسالت
گی ن گان میرسی ؟ باق ی اص مینویس « :ه چد جایگاه آف یدش پیامب در مقا انسالان
عادی ،در عال طبیعت و اعنبار است ،ولی او در اث تمشهای معدوی و عدایالا الهالی و
نیز در مقا نبو و پیامب ی در م تبه انسان کام ق ار دارد و بهاینت تی  ،م اتال وجالودی
او ،همان م ات وجودی انسان کام است لذا او قابلیت صعود از عال طبیعت ،به عال
مثال و از آن به عال عق محض و نیز م ات باالت را پی ا میکد  .این است که او بهعدوان
انسان کام میتوان مسی عوال مذکور را طی کد و وحی را در جایگاه اصاللی آن (یعدالی
ا الکناح و لوح محفوظ) درك نموده ،آن را دریافت ک ده ،هم اه خود ،به عوال پالایینت و
تا عال طبیعت و کث

بیاورد» (باق ی اص  .)12 :1383،بالهاینت تی وجالود مبالارک پیالامب

اک صلیالله علیه و آله و سل که بهعدوان یک انسان کام

فیت حتور در همه م ات

مخنلف وجودی از عال ماده ،عال مثال و عال ملکالو را بهصالور بالفعال داراسالت،
بهعدوان کانال نزول و ابمغ وحی ق ار میگی د.
درواقع ف سند ه پیا خ است ،ولی ازآنجهت که نزول حقیقت تکویدی وحی بای از
کانالی صور پذی د که بنوان در قال الفاظ اه گ دد در تع یف ما نف مطه پیامب
اک صلیالله علیه و آله و سل بهعدوان کانال اننقال پیا شداخنه میشود ،امالا حالال بایال
تش یح ک د که مکانیز اننقال پیا در این کانال چگونه شک میپذی د؟
جوادی آملی در توضیح این مطل میگوی « :انسان کامال ب خالوردار از هماله م اتال
وجودی است یعدی م تبه مادی و ناقص که مقهور و مح ود قوانین طبیعی است و م تبه تالا
محض و م تبه تا غی محض که مقا صادر اول و انسان کام و واسطه بین واج تعالالی و
ممکدا است .بداب چیدش نظا هسنی ،بالاالت ین م تباله وجالودی انسالان کامال  ،معالارف و
احکا را به گونه مسنقی از ذا باریتعالی میگی د و آن را تدزل میده  .آنگاه ممئکالی کاله
 24در م اح تا غی محض ق ار دارن و همنای این م اح انسان کام و بلکه شأنی از شئون او

هسند  ،بین م تبه تا محض و ناقص وی واسالطه میشالون و وحالی نازلشال ه را گ فناله ،باله
م حله تا غی محض وی میرساند و آنگاه همان ف شالنگان یالا گ وهالی دیگال  ،وحالی را از
م حله تا غی محض انسان کام به م حلاله نالاقص او ماندال زبالان وی میرسالاند » (زمالانی

قشمقی .)10 :1391 ،توضیح مطل اینکه پیامب ابن ا در سی صعودی خود ،در عال ملکالو
صور های عقلی را باعق فعال خود ادراک مینمای  .سس در قوس نزولالی قال ار گ فناله و
پ از بازسازی همین صور ها در عق منص خود به عال مثال تدزل میکد  .در این عال
ادراک صور ها با قوه مخیله صور میپذی د و سس م حله نهایی تدالزل انجالا میشالود
ب ینصور که در عال ماده ق ارگ فناله و صالور ها باله حالالت طبیعالی و حسالی بازسالازی
میگ دن و رؤیت اه ی و اسنماع زبانی صور میگی د (جعف ی .)1389 ،البنه بایال توجاله
داشت که رواب عوال مخنلف نسبت به ه طولی است و تدزل وحی در م ات مخنلف باله
دور از تکث و بهصور اش اقی صور میگی د و بساطت آن همالواره حفالظ میگال دد .ایالن
ج یان جابجایی در ج ول شماره  2بهاخنصار آم ه است
جدول شماره  .2مشخصههای عوالم سهگانه وجودی

م تبه وجودی
عال ملکو
عال مثال
عال ماده

قوه عام

جد وجود

عق فعال (ف شنه وحی)

معانی مج د

خیال

صور ب زخی

حواس و ادراکا

حاال طبیعی و حسی

البنه بای گفت که ف اید تبیین ش ه از ب ق اری این نوع ارتباط ،بداب اراده ذا اقال س
اله بهگونهای دیگ باش  .همچدان که در ب خی تجارح و نق های تاریخی ب عک ف ایدال
صعودی ذک ش ه صور پذی فنه است ،بهطوریکه حقای غیبی به اذن ح منعالال ف ایدال
نزولی داشنه و در عوال دانی منجلی ش هان و ارتباط ب ق ار گشنه است .منن و سیاق بیالان
آیا  77تا  81سوره هود که به داسنان حتال

لالوط اشالاره دارد ایالن مطلال را تأییال

میکد آنجایی که ف شنگان نازلش ه ب حت

لوط در حقیقت به عال ماده نازلش ه و

با او و حنی اف اد قو او ارتباط ب ق ار ک ده بودن  .بهعبار دیگ  ،ب ق اری ایالن ارتبالاط بالین 25

انسان و ف شنگان الهی ب ون هیچگونه ح کت صعودی نوع انسان و تدها با ف اید نزولی که
ف شنگان به عال ماده داشنهان  ،ب ق ارش ه است .البنه ایالن نالوع از نالزول بالهکلی بالا آنچاله
پیشازاین در ج ول شماره  2با عدوان ارسال ف سناده ذک ش  ،منفاو بوده و در آن نوع از
ارسال ف سناده مدظور نزول ف شنه وحی ب پیامب ان است.
بهطورکلی میتوان گفت که ارتباط انسان با ذا اق س اله ،م تبهای از ارتباطالا انسالانی
است م تبهای که نوع بش در حالت عادی به سب مح ودیتهایی که در عالال مالاده بال ایش
عارض گشنه از ب ق اری آن ارتباط مح و است .اما خمیدی دراینباره میف ماید « :ق آن کاله از
مقوله سمع و بص نیست ،از مقوله الفاظ نیست ،از مقوله اع اض نیست لکن مندالزلش ک دنال
ب ای ما که کور و ک هسنی تا آنجایی که بشود ایالن کالور و ک هالا هال از آن اسالنفادهای بکددال .
آنهایی که آن اسنفادهها را میک دن وضع ت بینشان یالکجور دیگال بالود ،وضالع تلقالیشالان از
کناح ،از ق آن یك نحو دیگ ی بود ،وضع توجهشان به مب عی کاله قال آن از آن نازلشال ه اسالت
یکطور دیگ ی بود ،غی ازاین اوضاعی است که در ایدجاست» (اما خمیدی .)55 :1378،درواقالع
حقایقی منعالی در عال وجود دارد که شداخت و ارتباط با آنالان بال ای انسالان در حالالت عالادی
میس نیست زی ا این حقای از حیطه ابزار شداخنی عالادی انسالان باله دور اسالت و تدهالا تعال اد
مع ودی از نوع بش در سایه اح از ش ای خاصی موف به شداخت این حقای و ارتباط با آنهالا
میشون  .تعالی بسیار این حقای به معدی ع وجود چدین حقای و یا ع امکالان دسن سالی و
ب ق اری ارتباط با آنان نیست بلکه راههای تحصالی ابالزار ایالن شالداخت ،بهصالور بالالقوه در
اخنیار همگان بوده و قاب شکوفایی است .عواملی همچون محال ودیتهای حسالی و ادراکالی
عال ماده ،مشقت به دست آوردن ابزار شداخنی منداس با چدین ارتباطی ب ای نوع بش  ،ف اگیال
نبودن این ارتباط در بین نوع بش  ،بی اهههای بیشماری که دنیاطلبان و سودجویان باله نالا ایالن
نوع از ارتباط جع ک دهان  ،عدادورزیهای حاص از نگاههای سکوالریسنی و مات یالیسنی باله
ساحت عل و  ...نبایال باعالث انکالار وجالود حقیقالت چدالین م تبالهای از ارتباطالا انسالانی و
همچدین امکان ب ق اری آن ب ای تما انسانها باش  .امالا علالی در خطباله  222نهجالبمغاله
 26میف ماید « :خ اون پاك یاد خود را صیق دلها ق ارداد ،که گوش در پ تو آن پال از سالدگیدی

میشدود و چش بع از نابیدایی میبید و دلها از پی عداد با ح  ،را میشالون و خال ای را کاله
نعمتهایش ارجمد است ،بد گانی است که پیوسنه در ه قطعهای از زمان پ از قطعه دیگال
و در روزگارهای خالی از پیامب ان ،در ع صهگاه فک شان با آنان راز میگوی و در ذا عقولشان
بالالا آنالالان گفنگالالو دارد ،ایدالالان بالاله نالالور بی ال اری در دی ال هها و گوشهالالا و دلهالالا چ ال اغ ه ال ایت
ب اف وخند .»...
دو -دعا

دعا ارتباطی کممی است که از ط ف انسان با ذا اق س الاله ب قال ار میشالود .بایال
توجه داشت که مدظور از دعا تدها ادعیه وارده در زمانها و مکانهای مخنلف نیست ،بلکه
حالت دعا به معدی عالا مال نظ اسالت .دعالا باله آن حالالنی گفناله میشالود کاله دعاکددال ه
(ف سند ه) میخواه دعا شون ه (گی ن ه) را با جابجایی پیا منوجه خود سالازد و پال ازآن
س ال خود را مط ح کد  .طباطبایی ( )1374در «المیزان» اینگونه مینویس « :کلمه دعا و
دعو به معدی این است که دعاکدد ه نظ دعا ش ه را بهسوی خود جل کد و کلمه س ال
به معدی جل فای ه و یا زیادت ک دن آن از ناحیه مسالئول اسالت تالا بعال از توجیاله نظال او
حاجنش ب آورده شود .پ س ال بهمدزله ننیجه و ه ف است ب ای دعا .مث ایدکه از دور یا
نزدیک شخصی را که دارد مالیرود صال ا میزنالی و میخالوانی تالا روی خالود را بگ دانال
آنوقت چیزی میپ سی تا ب ینوسیله حاجنت ب آورده شود» (طباطبایی .)42 ،2 :1374 ،در
حقیقت به نظ میرس که دعا در م تبه کام آن مندا با ارتباط وحیالانی اسالت بالا ایالن
تفاو کاله در مسالی ف ایدال های ب قال اری ارتبالاط در آن در مسالی ی عکال مسالی ارتبالاط
وحیانی ،ولی با همان مشخصا و و یهگیها صور میگی د .در دعالا انسالان در کسالو
مدبع معدی ،ارسالکدد ه ب ای ارتباط دوسویه انسان و خ ا ق ار میگی د.
 .5بحث و نتیجهگیری

در پهوهش حاض با ارائه تع یفی از ارتبالاط از مدظال علال ارتباطالا و توجاله باله دو 27

مفهو ارتباطی که در جهانبیدی اسممی مط ح است سعی در مواجه سازی این دو مقوله
با یک یگ داشنهای تا درنهایت بنوانی مع فنی عمی ت از دریچه عل ارتباطا به مفالاهی
ارتباطی اسممی داشنه باشی و از طال ف دیگال مفالاهی و تعالاریف علال ارتباطالا را در
زیستبو به وجود آم ه از جهالانبیدی اسالممی و مه تال از آن بال اسالاس بدیانهالای ایالن
جهانبیدی بازخوانی کدی  .ب همین اساس وحی و دعا را ارتباطی کممی بین انسان و ذا
اق س اله ب شم دی که انسان در وحی گی ن ه و در دعا ف سند ه است.
بهطورکلی در بحث از ک و کیف ارتباط انسان با پ وردگار بای توجه و یههای داشت تالا
مبادا عادا ارتباطی کدونی ما که بالطبع در مح ودیتهای عال ماده تع یفش هان  ،مب أ و
مدبع ایجاد مسئله و یا تحلیلی در فه موضوعا این حوزه ق ار گی د چ اکه ایالن ارتبالاط باله
خاط و یهگیهالای خالاص خالود کاله در رأس آن حتالور ذا اقال س الاله بالهعدوان یکالی از
ط فهای ارتباط است در تعاریف ذهدی مسنق نمیگدجال  .نکناله اساسالی در ارتبالاط بالین
انسان و ذا اق س اله این است که م ات وجودی دو ط ف ارتبالاط ،منفالاو اسالت ذا
اق س اله در عال ملکو اعلی ق ار دارد و انسان (نبی) در عال ماده ق ارگ فنه است و به نظ
میرس که ب ای ب ق اری این ارتباط الج بای نوعی ه م تبگی ایجاد گ دد .یکی از حاال
ممکن این است که بد گان خ اونال در اثال یالاد خ اونال خالود را پالاک سالازن و چشال ها و
گوشهایشان بیدا و شدوا گ دد و دلهایشان با ح را گ دد و درننیجه ایالن نورانیالت ،توانالایی
بالفع صعود به عوال مثال و ملکو را به دست آورن و یا ایدکه در حالنی دیگال اراده حال
منعال ب این باش که ب ق اری ارتباط را به عال ماده نازل کد و در همین عال با انسان ارتباط
بگی د .مفاهی وحی و دعا در حالت اول میگدجد جایی که ارتباط در قال عال ملکالوتی
ب ق ار میگ دد و از ط ف دیگ آیا و مداسک نیز در حالت دو ق ار دارن کاله در آن ارتبالاط
تق یبا ماند سای ارتباطا انسانی روزم ه و تج بهش ه ب ای نالوع بشال صالور میگیال د .در
حقیقت بع از تقسی بد ی ارتباط انسان و پ وردگار به دودسالنه ارتبالاط کممالی و غی کممالی
توس ایزوتسو (نگاره شماره  )1اکدون ب اساس اینکاله ه م تبگالی الز بال ای ب قال اری ف ایدال
 28ارتباط چگونه ایجادش ه است ،میتوان طبقهبد ی ج ی ی را از این پ یال ه ارائاله کال د (نگالاره

شالماره  .)2البنه بایال توجاله داشالت کاله هیچیالک از تقسالی بد یهای انجا شال ه را نمیتالوان
اف ازهایی از پ ی ه ارتباط انسان و ذا اق س اله دانست که اجنماع آنها با یک یگ تمامیالت
پ ی ه ارتباط انسان و ذا اق س اله را پوشش ب ه .
ف سند ه :ذا اق س اله
کممی

غی کممی

وحی

آیا

ف سند ه :انسان
ملکوتی

مادی

دعا

مداسک

کممی

غی کممی

نگاره شماره  – 2ویژگیهای اقسام ارتباط بین انسان و خدا

در حالت وحی و دعا بای کانالی دراینارتباط وجود داشنه باش که ایالن عالوال را باله
یک یگ منص کد یعدی وجود گی ن ه پیا (که خود نقش کانال را نیالز بال ای ایالن ف ایدال
عه هدار است) در یک ح کالت صالعودی باله عالال ملکالو رسالی ه و در آنجالا پیالا را از
پ وردگار دریافت یا ارسال کد  .مشخصه اصلی این دو کدش ارتبالاطی در ایالن اسالت کاله
ارتباط بهطور کام در عال ملکو انجا میپذی د چ اکه جد این عال  ،معدی محض
است و شای بنوان گفت ب ق اری ارتباط از ط ی نوعی اننقال معدالی صالور میپالذی د و
سس وابسنه به اینکه انسان در ک ا م حله از عال مسنق اسالت ،در قالال همالان عالال
منجلی میگ دد .به عبار روشنت  ،سای انواع ارتباطا انسانی کممی در عالال مالاده از
ط ی بیان کممی و از ط ی حواس فیزیکی ش وع میشون و ب ای تولی معدالی از ط یال
روح انسان به عال ملکو راه پی ا میکدد ولی ب عک آن ،ارتباط کممی بالین انسالان و
ذا اق س اله (وحی یا دعا) از عال معدی ش وع میشود و به سب اینکه انسان در عال
ماده ق ارگ فنه است در عال ماده هور میکد .
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جدول شماره  .3مراحل برقراری انواع ارتباطات انسانی کالمی

م حله اول

م حله دو

انواع ارتباطا انسانی کممی

اننقال پیا

تولی معدی

(در ف عال ماده)

(در ف عال ملکو )

ارتباط کممی

اننقال معدی

تجلی پیا

انسان و ذا اق س اله

(در ف عال ملکو )

(در ف عال ماده)

ارتباطا انسانی کممی عادی

در این صور  ،فارغ از اینکه انسان در عال ماده واقع گ دد و بنوان پیالا خالود را از
ط ق کانالهای مخنلف جابجا کد  ،تشالابه معدالی صالور میگیال د .بالهعبار دیگ  ،بال
اساس این اسن الل و تأیی ا ق آنی میتوان گفت که این ارتباط را نوع انسان قب از منول
ش ن و حنی بع از م گ نیز تج به میکد  .در آیه  176سوره اع اف در تأیی ب قال اری ایالن
ارتباط قب از تول انسان آم ه است« :و به یاد آر هدگامیکه خ ای تو از پشت ف زن ان آد
ذریه آنها را ب گ فت و آنها را ب خودشان گواه ساخت که آیا من پ وردگالار شالما نیسالن ؟
همه گفند  :بلی ،ما گواهی دهی ( .و ما این گالواهی را گال فنی ) کاله دیگال در روز قیامالت
نگویی  :ما از این واقعه غاف بودی » .در تأیی ب ق اری این ارتباط بع از مال گ انسالان نیالز
میتوان آیه  30سوره انعا را ذک ک د «و اگ ببیدی آن هدگا را که در ب ابال پ وردگارشالان
ایسنادهان  ،خ ا میگوی  :آیا این بهح نبود؟ گوید  :آری ،سوگد به پ وردگارمان .گویال :
به کیف آنکه کاف بودهای عذاح خ ا را بچشی ».
ب اساس مع فت حاص ش ه نسبت به ارتباط کممی انسان و ذا پ وردگار ،مکات
ف اید ی (اننقال پیا ) و شداخنی (تولی معدی) قادر به ارائه تبیین روشدی از ف اید ب قال اری
این نوع ارتباط نخواهد بود .هدگامیکه ارتباط در قالال عالال ملکالو ب قال ار میشالود،
وجود از جد معانی مج د و قوه عام  ،عق فعال است .در چدین فتالایی ،پیالا مال نظ
مکن ف اید ی که در حقیقت ارتباط را اننقال آن پیا میدان  ،وجود نال ارد و باله دنبالال آن
محلی ب ای بحث از کارایی و شکست ارتبالاط نیسالت .از طال ف دیگال  ،آنچاله در مکنال
 30شداخنی با عدوان نشانههای ساخنمد ی که در بافنالهای ف هدگالی مخنلالف بهصالور هالای

منفاوتی تولی معدی میکدد نیز مبین پ یال ه مال نظ نیسالت .ایالن نالوع ارتبالاط را میتالوان
«اکنشاف معانی» دانست .دریافت معانی از ط ی عق فعال در عال ملکو که از جد
معانی مج د است ،صور میگی د .در این ش ای پیا (کم ) عین عق بالوده و شالکافی
بین معدی و مدبع معدی نیست ،بلکه معدی ،منح با انسان کام است .در دی گاه صال رایی
انسان صاح عق بالقوه و ق سی است که با فیض و جع الهی ،به م تبه عق بالفعال و
عق مسنفاد نائ میشود .چدین انسانی در ارتباطا  ،معدا را از بی ون نمیگی د بلکاله قالوه
ق سی ،آن را درون خود دریافت میکد (غمامی .)1394 ،به عبار سادهت ب ق اری ارتبالاط
ام ی درونزاست و از پیا بی ونی حاص نمیشود چ اکه ه ام بی ونی تا با مدبع معدالی
منح نشود ،در درون دریافت نخواهال شال  .پال در حکمالت منعالیاله ایالن نالوع ارتبالاط
«حاص به فعلیت رسی ن قوای عقمنی و خیالی انسان و ف اید ادراک و اتصال او با م ات
مافوق طبیعت است بهطوریکه با اتحاد نف باعق فعال ،اطمع ب آنچاله در عالال قتالا
(خزائن) و ق ر الهی است ،ممکن میشود» (ارش ریاحی و ای ان پور.)89 :1389 ،

همانطور که گفنه ش  ،مواجهه مفهو وحی و دعا با عل ارتباطالا چدال مسالئله باله
اذهان منبادر میسازد اینکه ماهیت پیامی که از ط ف ذا اق س اله بهعدوان یالک مدبالع
معدی ارسال میگ دد ،از چه جدسی است؟ نظا معدایی رمزگان مشن ک بین ایالن دو مدبالع
معدی چیست؟ ب ق اری ج یان یا ف اگ د یا ف اگ د ت اکدشالی بالین دو مدبالع معدالی (انسالان و
خ ا) که ازلحاظ م تبه وجود شداخنی با یک یگ تفاو دارن چگونه ممکن است؟
در مورد ماهیت پیا الهی با اشاره مخنص ی که به دو دی گاه گزارهای و تج به دیدالی و
مح اشکال آن دو دی گاه ش  ،به نظ میرس که در دی گاه کدش گفناری بیان صحیحت ی
ارائهش ه است .کدش گفناری به این معدی است که کم الهی نه به معدی سخن گفنن ح
منعال است ،بلکه پیا الهی هماند سای آف ی ههای او یک آف یدش است تدها تفاو این
آف ی ه این است که باله شالک لفالظ و کالم اسالت کاله از حال وف و صالو های مخنلالف
تشکی ش ه و معدی خاصی را نیز به هم اه دارد .در ب رسی چدین پیا ها و ج یان جابجایی
آنها بای توجه داشت که در عال ماده یکی از راهها ب ای حتور صور ب ای قالوه م رکاله 31

انسان ،ح آن با بیدایی ،شدوایی و سای حالواس اسالت ولالی تدهالا راه نیسالت .همچدالین
کانالی که این پیا در آن قابلیت ج یان یافنن می یاب نیز خود انسان کام است .انسان در
اث تمشهای معدوی و عدایا الهی در م تبه انسان کامال قال ار میگیال د ،لالذا او قابلیالت
صعود از عال طبیعت ،به عال مثال و از آن به عال عق محض و نیز م ات باالت را پی ا
میکد  .این انسان میتوان وحی را در جایگاه اصلی آن (یعدی ا الکناح و لوح محفالوظ)
درك ک ده ،آن را دریافت میکد  ،هم اه خود به عوال پایینت و تا عالال طبیعالت و کثال
بیاورد.
مقاله حاض در راسنای بالازخوانی علال ارتباطالا در ع صاله جهالانبیدی اسالممی و
بازتولی آن ب اساس بدیانهای این جهانبیدی است .تعمی بخشی ن مع فت فعلی نسالبت
به کده حقیقت این جهانبیدی نیز در همین راسنا محق میگ دد .با توجه به رویک د بدیادین
این پهوهش و تمش ب ای پ ک دن بخشی از شکاف نظال ی موجالود در دانالش ارتباطالا ،
طبیعی است که ارائه راهکارهای کارب دی چد ان در م کالز توجاله نویسالد گان نباشال  ،امالا
میتوان گفت در حقیقت چدین مطالعاتی هسند که با تمش ب ای توصالیف و تبیالین ابعالاد
مخنلف ارتباط انسان باخ ا بهعدوان نوعی از ارتباط (که کمبود مطالعا ج ی در مورد آن
در بین پهوهشهای حوزه ارتباطا انسانی به چش میآی ) ،به اسنق ار و تحکی سازههای
ف هدگی مبندی ب این نوع ارتباط کمک ک ده و مبانی فک ی ب قال اری ارتباطالا صالحیح و
اث بخش با مخاطبان را ب ای منولیان ام ف اه میسازن  .بال یهی اسالت کاله فهال و بیالدش
عمی از دو مقوله جهانبیدی اسممی و عل ارتباطا مسنق  ،مبدای ش وع چدالین ح کنالی
است و میزان اعنبار یافنههای این مقاله نیز بهطور مسنقی ب ان وابسنه است« .لالزو عال
ابندای نظ ی سیاستگذاریها و ب نامهریزیهای ارتباطی و رسانهای به اعنقاد مادیگ ایان
در مورد تساوی وجود با ماده و ع اعندا به ماوراء طبیعت و دانش نظال ی مبندالی بال آن»،
اصلی است که پهوهش حاض به دنبال تحق آن بوده اسالت ،لالذا در ایالن راسالنا پیشالدهاد
میگ دد دانشمد ان و دانشجویان مسلمان به دنبال ب رسی عمیال ت  ،بالازخوانی و بازتولیال
 32مفاهیمی همچون ارتباطا انسانی ،ف اید های ب ق اری ارتبالاط و تولیال معدالی ،م اتال و

انواع ارتباطا ممکن ب ای نوع انسان و کارک د ه ک ا در زن گی بش ب اساس جهانبیدی
اسممی باشد تا بنوان کال ع صاله رسالانه و کارک دهالای ارتبالاطی را بال مبدالای دیال گاهی
ب خاسنه از دین و در خ مت دین بازسازی ک د.
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.10

طباطبائی ،سی محم حسین(  .)1374ت جمه تفسی المیزان .ت جمه محم باق موسالوی همال انی.
ق  .جامعه م رسین حوزه علمیه ق  .دفن اننشارا اسممی.
طباطبایی ،سی محم حسین( .)1353ق آن در اسم (چاپ سو ) .ق  .بوسنان کناح.
غزازنی ،الها (  .) 1396رابطه بین انسان و خ ا از نگاه موالنا .دیالن پهوهالی .شالماره  .6ص -133
.111
غمامی ،سی محم علی(  .)1394تحلی اننقادی مبانی وجودی مع فنی نظ یۀ ارتباطی جان الك با 33

.8
.9

.11
.12
.13

رو یک دی ص رایی .اسم و مطالعا اجنماعی .شماره .34-64 ،9
 .14قائمی نیا ،علی ضا ،محم رضا پورسیدا و شعبان نص تی(  .)1395مفهو سازی کم الهی در قال آن
ب اساس ارتباط شداسی و اسنعاره مفهومی ،ذهن .شماره  .68ص .5-30
 .15لطفی ،سی مه ی« .)1389( .معداشداسی وحی در ق آن» ،کاوشهای دینی. 168 -147 ،)4( ،
 .16محسدیان راد ،مه ی(  .)1391ارتباطا انسانی (چاپ سو ) .ته ان :سمت.
 .17محسدیان راد ،مه ی(  .)1392ارتباط شداسی ارتباطا انسانی (میالان فال دی ،گ وهالی و جمعالی)
(چاپ سیزده ) .ته ان .س وش.
 .18مطه ی ،م تتی(  .)1390خن نبو (چاپ بیست و یک ) .ته ان .ص را.
 .19موسوی خمیدی ،سی روحالله(  .)1378تفسی سوره حم  .ته ان .م سسه تدظی و نشال آثالار امالا
خمیدی (ره).
 .20مه ی زاده ،سجاد(  .)1394الگوی ارتباطا انسانی مطلوح در ف هدگ اسممی .دیالن و سیاسالت
ف هدگی .شماره  .5ص .99-120
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