
 

 

 مفهوم آفاق و انفس در نه گانه ایرانی

 
به اهمیت نقش نقطه در ترسیم نماد نه گانه اشاره شد. این توجه داده شد که در نقطه در مرکز دایره و نماد نه گانه،  در مقاله ی 

تعبیر زیباتر یگانگی با همواره این نقطه توجه به یک معنای عمیق در زندگی فرد دارد. در این توجه فرد به هیچ بودن خود و به 
ارتی در معبود و خدای خویش است. این یگانگی با هستی وقتی محقق می شود که فرد از خود کاذب خویش عبور کند و به عب

ین نکته پرداخته می پردازد.ترسیم نماد نه گانه به ا هیچ نقطه ای قرار نگیرد! این مقاله در توضیح بیشتر از  

به نقطه مرکز دایره توجه دارد. نقطه در مرکز دایره  ،ی اشاره شد، ترسیم هر مجموعه ای حول یک دایرهلهمان طور که در مقاله قب
به منزله همه چیز حول این مرکز است. همواره این نکته در کالم ادبا و عرفا مورد توجه بوده است. پیرامون این نقطه همه چیز 

نمودار اناگرام یا نه گانه ایرانی، فارغ از این مرکز نمی تواند باشد. مرکز عالم بر روی  و به تعبیری هر فرد متوجه اوست. هر نقطه
و جهان هستی همان است که در کالم امیرالمومنین)ع( چنین بیان می شود که همه چیز در آغاز نقطه ای بیش نبود و چون به 

 فهم آن نائل نگشتیم، بر ان افزودیم! 

وقتی که او در  در این جا به اجمال به آن اشاره می شود، این نقطه در دو موقعیت قرار دارد. هر فرد و بلکه نفِس انسان نسبت به 
حوال خودش به درون نگاه می کند)شکل زیر(.ا  



 

 

 
 

خواهد داشت. این توصیف به مصداق کالمی از کالم خداست که توجه خودش از رون وقتی که فرد نگاهی که به بیهمچنین 
درون خود و هم به بیرون باید نظر داشته باشد. این مفهوم در بیان سیر آفاق و انفس اشاره شده هر انسانی هم به حال 

.)شکل زیر(است  



 

 

 
رشد هر انسانی در تامل و توجه به حاالت درونی و بیرونی اوست. در نه گانه ایرانی، نفس متعالی هر فرد در توجه به مرکز  

از یک سو و هم توجه به آفاق بیرونی است. سیر و رشد هر فرد، در هر نقطه  وجودی اش یعنی همان رسیدن به خویش متعالی
قرار می گیرد باید پیوسته این توجه درونی و بیرونی را داشته باشد. این توجه به منزله رشدی است که ای که از نماد نه گانه 

 یلت چهارم یعنی عدل و تعادل محققتا به فض پیوسته فرد می باید نسبت به هر سه فضیلت و شدت و ضعف آن ها داشته
وتعالی  مدرسین و محققین آن توجه دارند که رشد اما اگر چه در نمودار اناگرام آمریکایی این توجه به مرکز وجود ندارد، باشد.
   یپ ها محقق خواهد شد. هر فرد با چرخشی کامل بر روی همه ت ذاتی

 دکتر مهشید رضوی رضوانی


