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مقدمه
باوجوداینكهنظامسرمایهدارِیعصرحاضر،مبتنی
و اومانیسم چون نگرههایی و ماتریالیستی اندیشه بر
و مضمونگریزی تعالیزدایی، استراتژی سكوالریسم،
از یكی و کرده تحمیل اندیشهها بر را رمزستیزی
گرایش یعنی جمعی، خرد بر حاکم تبعات مهمترین
را هستی الیههای محسوس اشكال به اعتیادگونه
بهعنوانبهتریننوعمعرفت،برایبشررقمزدهاست،با
اینوجود،روحتعالیجویهنرحتیدرعصرمدرن،به
طورتاّموتمامدربرابرسیطرهحاکممقهورنشدهوبه
و سیاسی نظام این به نسبت تلخی واکنش عكس،
داشته مصادیق، و سبکها از بسیاری در آن فرهنگ
استواینبرخاستهاززبانمؤثّر،غیرقابلانكاروپر
مخاطبهنراستکههمچنانمحملالهامنافذوفراگیر
بسیاریازمعانیومضامینمیباشدکهبهعنوانرکن
اصیلوهویتبخشجوامعکارکردخودراحفظکرده

است.
از یكی هنر عرصة در نمادپردازی میان این در
جدیترینوپرکاربردترینابزاربیانیدرانتقالوالقای
و رمز است، متنوعهنری قالبمصادیق در اندیشهها
نماددراندیشهحكما،عرفاوهنرمنداندینی،برخالف
نمادهای بر تأکید با که ـ مدرن سمبولیسم مكتب
شخصیوسلیقهایوهزلبافیهایموهوم،رشدونمّو
بوده استوار و فاخر بس معنایی حامل ـ است داشته
است.طیِفواژگانیکهعهدهداربیانحكمیوفلسفییا
عرفانیهستند،مجموعهایگرانسنگازمعانیراتشكیل
میدهند،کهدرپیبیانامورفوقحسیودرپیارائه
رازورمزهایوجوداستوازاینرویفلسفه،عرفان،
مذهبوهنربنابرسرشتتعالیجویخودباآنتقارن
وگاهیگانگیدارند،کهدراینمیان»رمزونماد«وجه
مشترکهمةاینعرصههادرحملمعانیمتعالیاست.
جهتاجتنابازتقلیدغیرهدفمنِدنظریات،سبکها
ومضامینهنرغربی،اقدامبهبازسازینگرۀمستحكم
نظریوحكمتبنیاندربارۀهنر،برپایهمبانیدینیو
ِحكمیاصیلبومی،ضروریبهنظرمیرسدوباتوجهبه
یا و بهترین عنوان به »نمادپردازی« مدخل اینكه
دستکمپرکاربردترینروشبرایانتقالمفاهیممعنوی

درقالبهنرهایکالمی،تصویریوحجمی،بهشمار
و حكمی معانی پرداخت جهت مناسبی باب میرود،
فلسفیقلمدادمیشود،هرچندکهدرچندوچونآن،
اتّفاقنظرتاّموجودنداشتهباشد.جستارحاضرباکانون
بابهخدمت توجهقراردادنموضوع»رمزونماد«،و
گرفتِنروشتوصیفیـتحلیلی،مبانیوحكمترموزو
و کاوش مورد را صدرا ِحكمي اندیشة در تمثیالت،
انجام جستجوی به توجه با است. داده قرار بررسی
گرفته،مقالهایدربابحكمتنمادیارموزدرحكمت
نگاشته انگلیسی، منابع در چه و داخلی چه متعالیه،
نشدهاستونیزدرضمنکتابهاییکهتحتعنوان
زیباییشناسیوهنرمالصدراونیزمنابعدیگریکهبه
ارائةاندیشههایتخصصیوفلسفیمالصدراپرداختهاند،
جزاشاراتکوتاهوضمنی،بخشیامدخلیکهحاوی

بحثجامعوکاملیدراینبابباشد،یافتنگردید.
مبانی یافتن متوجه پژوهش این بنیادین پرسش
برایحكمترمزونمادازدیدگاهحكمتصدراییاست،
بااینوجودنویسندهمعتقداستاینجستارمیتواند
تئوری و پژوهش جهت در نظری درآمدی عنوان به
پردازیدرموضوعاتیچونحكمتنمادپردازیدرآثار
از و بگیرد قرار برداری بهره مورد نیز، اسالم هنری
رهگذرایندستهازمطالعاتوپژوهشها،زمینةالزم
برای اسالمی مبدئّیتحكمت تقویت و تحكیم جهت
نیلبههنرمتعالیونیزپژوهشهایآیندهدرحوزۀ
هنردینیوهنرهاینمادینمهیاگردد.ازاینروجهت
نیلبهپاسخیدرخور،مقدماتیفراهمگشتهاستکه
رقیقت«، و »حقیقت آموزه تبیین به آنها ضمن در
»عالمخیالمنفصل«و»قوۀخیال«،پرداختهشدهاست
وسپسنویسندهباابتناءبرمقدماتمذکورواظهارات
صدرااقدامبهاستحصالمبانیحكمیرمزونمادکرده

است.

اصطالح شناسی رمز و نماد 
»symbole«ودرفرانسه»symbol«نمادبهانگلیسی
وبهآلمانی»symbal«بهایتالیایی»symbol«است.در
اصلیونانیازدوجزء»syn=sym«و»ballein«ساخته
شدهاست،کهجزءاولاینکلمهبهمعنی»با«،»هم«
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و»باهم«وجزءدومبهمعنی»انداختن«،»ریختن«،
کلمه پس است. کردن« »جفت و »گذاشتن«
»symballein«بهمعنیباهمانداختن،باهمریختن،با
معنی به نیز و است باهمجفتکردن همگذاشتن،
شرکتکردن،سهمدادنومقایسهکردناست)ر.ک؛
فروم،21:1366(.معادلاینواژهدرلغتعربی،»رمز«
بودهودرلغت،بهمعنایاشاره،لب،ابرووصدایمخفی
بهکارمیرود)راغباصفهانی،1412ق:مادهرمز(.واژه
معانی واجد و رفته کار به نیز فارسی لغت در مذکور
نشانه، سّر، راز، دقیقه، نكته، کردن، »اشاره همچون؛

عالمت،داّلو...«میباشد)دهخدا،ذیلواژه(.
در نماد« و »رمز جامع و دقیق اصطالحشناسی
اقتضایایننوشتارنیست،ولیكنمیتوانباعنایتبه
رویكردهاونگرههایمختلف،تعاریفمتنوعیدرباب
ماهیترمزونمادارائهکردکهالبتهتبیینبرخیمانند
رویكردسنتگرایان،عرفاوفالسفهبهدلیلبرخورداری
ازوجوهمشترکدربرخیازمبانیهستیشناختی،گاه
دارایادبیاتومضامینمشترکاست.بااینوجودبه
نظرمیرسد،کهاشارهمختصرومستقلیازایننگرهها،
کمکبیشتریبهفهممنتظمواحیاناًمتمایزآنهااز

یكدیگرخواهدکرد.
1.رویكردروانشناختی:»فروم«1معتقداست»زبان
سمبلیک،زبانیاستکهتجربیاتدرونیواحساساتو
افكاررابهشكلپدیدههایحسیووقایعیدردنیای
خارجبیانمیكند«)فروم،22:1366(.ودرادامهنمادرا
به»قراردادی،تصادفیوهمگانی«ویابه»عمومی2و
در و .)25 )همان: میکند بندی تقسیم شخصی3«
کهسخنانویژهای همینباب»کارلگوستاویونگ4«ـ
روانشناختی زمینههای با نمادپردازی نسبت باب در

دارد-درتعریفنمادمینویسد:
یک از است عبارت مینامیم سمبل ما »آنچه
است ممكن که تصویری حتی یا نام یک اصطالح،
نمایندهچیزمأنوسیدرزندگیروزانهباشدوبااینحال
تلویحی معانی خود معمول و آشكار معنی بر عالوه
بخصوصنیزداشتهباشد.سمبول،معرِّفچیزیمهم،
ناشناختهیاپنهانازماست...بنابراینیککلمهیایک
شكلوقتیرمزیونمادینتلقیمیشودکهبهچیزی

بیشازمعنیآشكارومستقیمخودداللتکند.سمبل
دارایجنبهناخودآگاهوسیعتریاستکههرگزبهطور

کاملتوضیحنگردیدهاست«)یونگ،24:1352ـ22(.
زبانشناس »سوسور5« روانشناختی: رویكرد .2
سوئیسیکهمعموالًازاوبهنامپدرعلمزبانشناسییاد
نشانهشناختی، مطالعات پیشگامان جمله از کردهاند،
محسوبمیشود.ازنظروی،»نشانه«ماهیتیدوگانه
داردکهیکطرفآنداّلیاتصویِرآواییواژهاستو
آن مفهومی و ذهنی تصویر یا مدلول آن دیگر سوی
است.هیچیکازایندوبهتنهایینشانهنیستند،بلكه
رابطهساختاریوابستهومتقابلآندوکهداللتخوانده
نه که رابطهای میآورد. بهوجود را نشانه میشود،
است« دادی قرار کاماًل بلكه ضروری، و طبیعی

.)Fontanille, 1999: 7(

فیلسوف »پِرس6«، پراگماتیستی: رویكرد .3
و نشانهها میان رابطه بر آمریكایی پراگماتیست
تفسیرکنندهآنهاونیزمیاننشانهوعالمخارجتأکید
»پراگماتیسم .)265 -1379:264 )آموزگار، داشت
پِرس،بهموضوعمعناوداللتگریمرتبطاست،واز
آنجاکه»نظریهمعنای«وی،فقطمبتنیبرنشانهشناسی
با پِرس تفكر پراگماتیستی وجه است، فهم قابل او
نشانهشناسیویارتباطنزدیكیپیدامیکند.اومعتقد
استکهعقیده،ازتفكرناشیمیشودوبرمبنایتفكر

استکهفعلیانجامدادهمیشود«
.)Deledalle, 2000: 7(

4.رویكردسنتگرایان:»رنهگنون7«درتعریفیکه
بههنروادبیاتشرقارجاعدارد،بهمنظورتبیینبنیاد

وشالودهرمزونماد،نوشتهاست:
»شالودههایحقیقیرمزگرایی،مطابقتیاستکه
همهبخشهایواقعیترابههمپیوندمیدهدویكیرا
ازبخشطبیعی وسرانجام مربوطمیکند دیگری به
بهعنوانیککّل،بهبخشفوقطبیعیامتدادمییابد«

)بهنقلاز؛پورنامدارایان،13:1375(.وهمچنین:
»بنابراینحقایقمتعاليکهقابلانتقالوالقابههیچ
طریقدیگرینیستند،اگربتوانگفت،هنگاميکهبا
سمبلهادرميآمیزند،تااندازهایانتقالپذیرميشوند«

.)Guenon, 2001:8(
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»تیتوسبورکهارت8«نیزمعتقداست؛»نمادامري
مبهموگنگیاحاصلیکگرایشاحساسينیستبلكه
نماد،زبانولسانروحاست«)بورکهارت،111:1386(.
5.رویكردعارفانه:رمزدراصطالحعرفاعبارتاست
ازمعناِیباطنِیپنهاندرکالمظاهری،کهفقطاهلآن
338؛ :1914 الطوسی، )سراج مییابند. دست بدان
روزبهانبقلی،561:1374(»عرفازبانتشبیهیرازبان
هنرهایاسالمیمیدانند.جالباینکهدراینآموزهو
برخالفتشبیهبهمعنایادبیآن،رمزهایانمادهایبه
کاررفتهدرزبانعرفانیهنر،قراردادیووضعینیست«

)پازوکی،1388،ص:59(.
که تحقیقی در و راز گلشن در »شبستری9«
»الهیجی10«بهشرحآنپرداختهدرتبیینپاسخاین
سؤالکهچراعرفادرعبارتهاواشاراتخودازالفاظو
اصطالحاتدون،سخیفومخالفشرعـمانندخط،
خال،گیسوو...ـاستفادهکردهاند،بحثیرادربابنماد
معتقد و میدارد بیان سمبلیک الفاظ داللت نحوۀ و
شهود و کشف اهل توسط که حقیقی معانی است
دریافتشدهاند،باتنزلخیالیایشان،درقالبنمادو
رمزتبلوریافتهاست)الهیجی،549:1381(.چراکه،
»زبان نیازمند وجود، متعالی مراتب به اشارت جهت
اشارت«ویابهعبارتدقیقتر»نماد«است.الهیجیدر
الفاظ داللت که میشود متذکر شیخ، نظرات تفسیر
بلكه  نبوده مجازی داللتی عالیه، معانی بر مذکور
الفاظ ـ عرفا ـ کشف اهل و است حقیقی« »داللت
مذکوررابهعنوان»زباناشارت«وبهازایمعانیمتعالی
کردهاند، وضع آمده، در آنها شهود و کشف به که
در مناسبت به عامه، عرف در مذکور الفاظ هرچند
و 555 )همان: است گرفته قرار مادی معانی خدمت

.)556
فلسفی:سابقةنمادورمزپردازی 6.رویكردحكمیـ
از میتوان بهطورخاص را مسلمان فالسفه میان در
دوران»شیخالرئیسابوعلیسینا11«جستجوکرد،ابن
نماد و مثال را ناطقه نفس عینیه« »قصیدۀ در سینا
عالم از که دانسته طبع مناعت با و عّزت با کبوتری
گشته گرفتار خاکی دامجسم در و نازلشده مافوق
رسالههای است. خویش اصل فراموشی دچار و است

حیبنیقظانوسالمانوابسالِبوعلی)ابنسینا،1366:
9(وبعدازوی،آثارسهروردی،مانندعقلسرخوقصة
قلمداد رمزی داستانهای جمله از الغریبة، الغربة

میشوند.
آثار»شیخاشراق12«،سراسرنمادیناستوعمده
ازنوعتمثیلاست)سهروردی، آنهابهزبانرمزیو
271:1373ـ273(.ویمقصودازرمزوعبارترمزی
میداند. عبارت تحتاللفظی معنای از غیر معنایی را،
نمونههاییازنمادهاورمزهایفراوانبهکاررفتهدرآثار
باز ازواژههاوترکیباتیچون؛ سهروردیعبارتاست
)روحیانفسناطقه(،سیاراتوثوابت)مقصوداستادو
شاگردان(،زرهداودی)بندهاییکهباآناسیرمیکنند
دروازه پنج است(، روح رمز سرخ، عقل رساله در که
)حواسپنجگانه(،چهارکوه)دودستودوپا(.بهنظر
وی،اینگونهعبارات،ازآنروموردانكارواقعمیشوند
کهمعنایتحتاللفظیعبارتونهمقصودآن،مدنظر

قرارمیگیرد)سهروردی،1397ق:10(.
»میرداماد13«نیزبراینباوراستکه»حقایقرابه
زبانرمزبیانکردنوبرهانیاترادرصورتخطابیات
آوردنومعقوالترالباسمحسوساتپوشانیدن،دأب
است« اولین عقالی شیوه و اقدمین حكمای
برقراری با عبارتی در وی .)146 )میرداماد،1380:
به حقایق »تعبیر با متون« گونگِی »رمز بین ارتباط
اندازهفهمعقول«تأکیدمیکندکه»تعبیرازحقایقدر
کالمنبی)ع(نیستاالبهمقدارعقولامتواندازهافهام
جماهیر...پسمرامیزرادرانسیاِفعقولوانقیادنفوس

منفعتیعظیماست«)همان:48(.
از که اشاراتی و اظهارات به عنایات با
نظر بدو در است، دسترس در »صدرالمتالهین14«
میرداماد و سهروردی مشابه را وی دیدگاه میتوان
ارزیابیکرد.نگارندهدرمباحثآتیبامفروضگرفتن
یگانگیرمزونمادوباشرحوتبیینچندمبنایمهمو
اساسیازهستیشناسیومعرفتشناسیحكمتصدرا
ازسوییوگردآوریاظهاراتواشاراتویازسویدیگر
ودرنهایتتحلیلوضربآنها،بهمجموعهگزارههایی
ادعاکردمتضمننظرگاه منتهیمیگرددکهمیتوان
مالصدرادربابرمزونمادومبانیحكمیآنهاباشد.
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نمادورمزدرفلسفهصدرا،صرفاًوصفعباراتوتعابیر
نیستبلكهوصف»حقیقت«استوازقضاحقیقتاز
دارای و دارایهویتیتشكیكی متعالیه منظرحكمت
ظاهروباطنیاستودرکودریافتمدلولرمزونماد،
ریشهدرحقیقتوحقایقنفساالمریداردوشناخت
آندرپرتودرِکدرستازمبنایهستیشناسیصدرا
صدرا خود تصریح به اینكه ویژه به میشود، محقق
مقام در االشیاء اجلی اینكه وجودی حقیقت ویژگی
حضورواخفیالحقایقدرمقامحصولومفهوماست
)الشیرازی،1363ب:6(.متناظربادوخصوصیِتتواماِن

رمزونمادیعنیپیداییوناپیداییاست.


تبیین مقدمات فلسفی ـ عرفانی ناظر بر رمز و 
نماد

1. آموزه حقیقت و رقیقت
باب در را مّشاء فالسفه نظرگاه صدرالمتالهین،
معنا چهار سینا ابن تبع به و میپذیرد حقیقت
که نموده بیان حق برای  )شیرازی،1363ب:52(
آنها از یكی واقع با قول مطابقت معنای به حقیقت
محسوبمیشود)همو،1981م،ج89:1(.بااینوجود
»حقیقت«درقلمروحكمتصدراییواالترازآناست
کهدرشبكهالفاظوقضایامنحصرگردد،بدینترتیب
اشیاءدرمتنخارج، بهمعنایوصفخود »حقیقت«
جایگزینحقیقتبهمعنایمشائی،یعنیویژگيقضیه
گردیدچراکهدرهستیشناسیصدراصدقیاحقیقت
منطقیموردنظرمشایین)الطوسي،1375،ج10:3(به
عنوانمرتبهایسطحیونازلازحقیقتقلمدادشده

است)الشیرازی،1981م،ج89:1و90(.
تبیین»حقیقت«بهمعنایمطابقت،فروکاستنو
خلطمفهومآنبامعنای»صدق«است،افزونبرایندر
تبیینمذکورنسبت»حقیقت«با»وجود«و»انسان«
نادیدهگرفتهشدهوبهطورکلیازپشتوانهوجودشناختی
بینصیبمیماند.بااینهمهمالصدراپذیرشمعانی
باوحدتآننميداندو رامنافی چندگانه»حقیقت«
بهعنوان نیز را مطابقت معنای به »حقیقت« حتی
مرتبهایاز»حقیقت«کهتنزلپیداکردهودرشبكه

محدودالفاظومفاهیمقرارگرفته،میپذیرد.

بهنظرمیرسدمفهومحقیقترامیتواناززوایای
متفاوتیکهاحیاناًواجدهمگرایینیزهستندموردبحث
وبررسیقرارداد؛یكیازآنمداخل،بحث»تشخص«
استکهحقیقتهرشیءبهتشخصآنوابستهبودهو
مبتنیبراصالتوجود،منشأومبداآثارمخصوصبه

شیءمیباشد)همو،306:1354(.
عالوهبراین،جهتدیگریکهازنظرصدراتحقق
و دارد نام »فعلّیت« است شیء هر حقیقت بخش
حقیقتهرنوعدرجهانمادهباصورتآنکهعنصر
فعلیتبخشاست،معناپیدامیکندنهبهمادهایکه
صرِف»توانشد«آنصورتراداراست)همو،1354:
384(.بهعبارتدقیقترصورتهرچیزـدرمعنایاعم
ـتماِمآنچیزوحیثیتوجودووحدتآنمیباشد
لبالفعلصورت، )همو،1981م،ج300:5(.وباتحصُّ
)همو،1354: میکند پیدا قوام ای شیء هر حقیقت

.)383
گونه هر نداشتن عین در که دیگری مدخل اما
مجرای میتواند گذشت، نظر از که آنچه با منافاتی
نظریه آورد، فراهم حقیقت فهم برای مناسبتری
»حقیقتورقیقت«مالصدرااست؛ویمعتقداستکه
استقرارهستیمحصولهمگراییفرودوفرجاِم»حقیقت
ورقیقت«است،برایناساستبیینیمختصرازنظریه
هستیشناختیویضروریاست؛مبتنیبرایننظریه
نهایتعلووفرازمنديحقیقتدرمرتبهواجبتعالی
متجلیبودهوازسویدیگررقیقةآندرمراتبمادون
نمایاناستبهنحویکهُخردترینوکمظرفیتترین
اشیانیزبهنسبتهستیخودازحقیقتمطلقبهرهمند
واِشباعهستند.درواقعحقیقتتاّمدرمقامالوهی،با
همةارجمندیمطلقیکهداردبهموجوداتبسنزدیک
ودرعینحضوردر دارد مقام»رقیقت«حضور ودر

رقیقتازعلووبرتریبرخورداراست:
»وهنگامهطلوعخورشیدحقیقت...هرآنچهکهنام
وجودبراوواقعمیشودظهوریافتهوآشكارمیگردد
]درحالیکه[چیزیجزءشانیازشئونواحِدقّیومو
جلوهایازجلواتنوراالنوارنیست«)همو،53:1363(.

»بدانکهواجب،حقیتبسیط]یكپارچه[استو
بر رادر امور باوحدتخودهمه هرحقیقتبسیطی
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میگیرد«)همان:49(.
در»هستيشناسيمالصدرا«حقیقةالحقایق،واحد
بودهووحدتاوازسنخسعهوجودی15بودهوبهمعنای
دارای چیزی هر اساس این بر نیست. عددی وحدت
حقیقتیاستوهرحقیقتیدارایحقیقتیدیگرتابه
است اشیاء تمام ریشه و اصل که »حقیقةالحقایق«
منتهیگردد)همو،1363الف:436(.صدرامیگویدبرای
امرموجود عالم صورجزییجسمانی،حقائقکلیدر
استکهازآنهاتعبیربهگنجینهیاهمانحقایقکلی
عقلیمیکندوبرایهریکازاینکلّیات،رقیقههایی
رازقبیلماده،وضع جزئیاستکهبااسبابجزئیمقدَّ
مخصوص،زمانومكانموجودمیشوند...اینحقایقبه
حكمپیوند،فراگیریودگرگونسازی،برسایرمراتبو
درقالباشباحواجرامبهصورترقیقههاییازحقیقت،
تنزلوتمثّلمییابند)همو،1981م،ج126:8و127(.
و مثالی مادی، عوالم اینكه به اشاره با مالصدرا
تصریح دارند، قرار هم محاذات در و مطابق روحانی
میکندکهعالممادونمثالوشبحیبرایعالمفوقو
عالماعلیحقیقتوروحعالمادنیاستوهمینسلسله
مراتبوضوابطتاانتهاکهحقیقةالحقائقاستادامه

مییابد)همو،282:1387(.
در حقیقت که شد روشن فوق توضیحات با
جنبه بر تأکید با بالذات اوالً مالصدرا، هستیشناسی
حقیقت، اینكه دوم و شده مطرح آن وجودشناختي
امریواحدوذومراتبقلمدادگردیدهکهمنشأواصل
و میشود منتهی تعالي بهحق وجودی، حقایق تمام
پاسخ گوی رقیقت و حقیقت حمل نظریه اینكه سوم
تكّثرانواعماّدیوجوابگویکیفیتتحّققصورمادی

است.

ماهیت »عالم خیال منفصل«
عالمی عنوان به منفصل« خیال »عالم از صحبت
مستقلبیندوعالم»عقلوماده«درمراتبهستی،
نخستینباربواسطهشیخاشراقبهفلسفهاسالميراه
یافتهوتئوریپردازیشد.سهروردیبااستنادبه»عالم
خیالمنفصل«بهحلبسیاریازمسائلومخصوصاًبه
جمعمیاندینوفلسفه،ومشاهدهوبرهان،ونقلو

عقلنائلمیشود.ویعلیرغمپیرویازشیخالرئیس
درجسمانیت»قوۀخیال«،صورخیالیرامجردوباقی
میشمارد منفصل« خیال یا اکبر مثال »عالم در
)سهروردی،ج1397،2ق:180(.ازاینرودرکتبخود
به آن از که عالمی وجودچنین بر برهان سو یک از
»مثالمطلقوعالمبرزخ«تعبیرمیشود،اقامهنموده
استوازسویدیگر»قوۀمتخیِّله«وهمینطورسایر
قوایمربوطبهغیبنفسراغیرعاقلهومادیمیداند
وقائلبهرویت»صورخیالی«در»مثالمطلقیاعالم
خیالمنفصل«توسطنفسمیباشد)همان،ج208:2
الی216(.ازنظرویعالَممثالمنفصل،عالَمیاست
باتخّیلوقوۀ ارتباطی بهذات،که قائم تاّم، مستقل،

خیالنفسندارد.
اوبهشرحو تابعان ابنعربیو ازسهروردی، بعد
بر را آن پرداخته، منفصل« مثال »عالم نظریة بسط
اساسقوسنزولوصعوددرهردوقوسمطرحکردهاند.
اولیرا»غیبامكانی«ودومیرا»غیبمحالی«نامیدند،
زیراظهوراولیدرعالمشهادتممكناست،امادومی
همانند عربی ابن شد. خواهد ظاهر آخرت در فقط
سهروردیوبرخالفمالصدراقوۀمتخّیلهوهمینطور
سایرقوایمربوطبهغیبنفسراـغیرازعاقلهـمادی
میداندومعتقداستکهنفس،صورخیالیهرادر»عالم
بین او یاخیالمنفصل«رویتمینماید، مثالمطلق
و ـ مقّید مثال یا خیال قوۀ همان ـ متصل« »خیال
ابن عرفان در است. قائل تمایز منفصل« »عالمخیال
در آن، در موجود جواهر که مثال« »عالم به عربی
مقداریبودن،شبیهجواهرجسمانیودرنورانیبودن،
به و منفصل« یا عقلیاند،»خیالمطلق شبیهجواهر
ظهورآندرهرموجودمادی،»خیالمتصل«میگویند

)قیصری،97:1375الی110(.
مالصدرا»خیال«رابهدوقسِم»منفصلومتصل«
تقسیممیکند؛»مثالمنفصل«عبارتاستازعالمی
کههرفرِدمثالیازهرنوعیازانواعمحققدرعالمماده،
مادۀ به مسبوق وجودی چنین دارند، حضور آن در
جسمانیـامكاناستعدادیـنیست،بلكهامكانذاتی
داشتهوصرفامكانذاتیکافیاستکهازعلتخود
فائضگردد.جوهرمثالی،بعدازجوهرعقالنیوقبلاز
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جوهرجسمانیقرارداردوازاینروبرزخنامیدهمیشود.
ویدربارهاینعالَممینویسد:

»اینعالَمازاّولتكوینش،انتهایعالَمماّدهوابتدای
عالَمروحانیبودهوهمانباباعظمالهیاستکهازآن
جابهملكوتأعلیراهیافتهمیشودواینعالَم،سّدواقع
شدهبیندنیاوآخرتاست؛زیراصورتتمامقّوههای
است. روحانی عالَم تمامصورتهای ماّدۀ و ماّده عالَم
بنابراینعالَممثال،جمعکنندهجسمانیاتوروحانیات

است«)الشیرازی،242:1361و243(.
کوهی به تعبیر منفصل«، مثال »عالَم از ایشان
است. عالَممعقولومحسوسحائل میان میکندکه
کوهدرهمانحالکهبیندوقسمتحائلاست،سبب
ارتباطآندونیزمیشود.درواقع،»عالَممثالمنفصل«،
مقاموجایگاهیاستکههمةراههاینزولوصعودبه
آنمیپیوندندوهرفیضیکهازعالَمباالمیرسد،ازآن
ادامهمیدهدکهاگراینکوه اینچنین جامیگذردو
حائلنبود،موسیبنعمرانازرؤیتحق،منعنمیشد

)الشیرازی،465:1363(.
از مثالی، موجود هر که است این دیگر ویژگی
صورتهایمتفاوتیبهرهمندمیشودوبهبیانروشنتر
میتواندبهصورتهایمختلفیظاهرشود.امااینتعّدد
)ابراهیمی نیست آن واحد هویّت حفظ مانِع صورت،

دینانی،13:1377(.
البتهنبایستیعالممثالراباُمُثلافالطونیاشتباه
گرفت؛زیراُمثلافالطونیمربوطبه»عالمعقول«است
کهازمجرداتتاّمهستندوهیچرابطهعلّیبایكدیگر
عالم و میباشند هم عرض در عقول این زیرا ندارند،
عقول،فوقعالممثالاستوعالممثالمنفصل،عالم
مجرداتناقصقلمدادشدهوبرخیازویژگیهایعالم
جسمانیرااعمازمادهومدتراندارد.صدرادررابطه
مختار نظر و ذکر را اقوال مثل، و مثال عالم تمایز با
خویشراارائهکردهاست)الشیرازی،1368،ج62:2(.

3. ماهیت »قوة خیال« 
درتاریخفلسفةاسالمیبحثاز»قوۀخیال«اززمان
فارابیوبعدازاوابنسیناوسایرفالسفه،ازمباحث
بسیارمهمبودهودرحلبسیاریازمسائلمؤثرافتادهو

توانستهاستکهبهحلمسائلغامضتریچونمسأله
شناخت،ربطحادثبهقدیموبحثازحیاطاخروی
مددبرساند.فارابیتجرد»قوۀخیال«راچهدرقوس
صعودوچهدرقوسنزولُمنكراست،بلكهجمیعقوای
مربوطبهغیبنفسغیرازقوۀعاقلهرامادیمیداند،
لذاقایلاستکهانسانتنهابهعنوان»عقلجزیی«بعد
ازموتباقیمیماندوسایرقوایاوازبینمیرود)ابن
را باوی،خیال ابنسیناهمگام سینا،361:1378(.
قوهایجسمانیمیداند)همان،نمط3،فصل240:9(.
بقای»قوۀخیال«و»صورخیالی« بهعدم تبع، به و
اینقوهملتزممیشود)همو،66:1375و موجوددر
همو،3:1331و31(،هرچندمیتواننشانههایی 259ـ
او آثار از بعضی در خیال« »قوۀ تجرد به گرایش از

مشاهدهکرد)همو،47:1375الی54(.
»عالَم به تنها مثال، عالَم از بحث در اشراق شیخ
خیالمنفصل«میپردازدواساساً»قوۀخیال«را،شرح
نمیدهدوحّتیبرخیازاحكام»قوۀخیال«رابر»عالَم
خیالمنفصل«حملمیکند.صدرالمتألّهینباپذیرش
اصلواساسبحثسهروردی،متذّکرنقائصآنهاشده
وبهرفعآنهاهّمتمیگمارد)همو،1368،ج62:2(.

یعنی متعالیه حكمت مبانی اساس بر مالصدرا
اصالتوجود،وحدتتشكیكیآنوحرکتجوهریبه
فلسفی تبیین و پرداخته خیال« »قوۀ تجرد اثبات
»صور او نظر از میکند ارائه خیال« »قوۀ از جدیدی
ودر»عالمخیال ماده عالم قوۀخیال«در خیالیدر
منفصل«حضورندارند،بلكهاینصور،معلولنفسولذا
در»قوۀخیال«نفسقراردارند،برخالفشیخاشراق
کهمعتقداست؛نفس،صورخیالیهرادر»عالمخیال
منفصل«رویتمینماید،مالصدراجایگاهجمیعصور
او نظر از میداند. نفس ُصقع و موطن در را خیالیه
صوریراکهنفساختراعمینمایدوازمحصوالتوهم
وقوۀخیالاست،نمیتواندر»عالمخیالمنفصل«یا
بهتعبیردیگر»عالمخیالدرقوسنزول«دانست.وی
تعبیروی»مثال به یا اثباتمیکندکه»قوۀخیال«
متصلدرقوسصعود«،حاصلحرکتجوهریاستو
ملكاتاخالقیانساندراینعالمتجسمیافتهونفساو

بدنمثالیخویشراایجادمیکند.
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»قوۀ ایشان، تابعین و صدرالمتألهین تقریر طبق
خیالیامثالمّتصل«،حقایقعقلیرابهاعتباراتّصالبا
عقلفّعالادراکمیکند.همچنینصورخیالیموجود
درخیالمّتصل،ظّل،فرعیاعكسموجوداتعالمعقل
ادراکِیخیالیموجوددر نسبتصور و رفته بهشمار
و تمام به بهحقایقعقلی،نسبتنقص »قوۀخیال«،

ضعیفبهقویاست:
عقل نور یافت تكامل نفس استعداد که »هنگامی
فّعالبرصورتهایحاضردر[قوۀ]خیالاشراقشدهو
صورمذکوررادرصقعنفسمبّدلبهمجرداتکلیو

ُمثلعقلیهمیسازد«)همو،360:1354(.
باتوجهبهنظراتصریحبرخیازشارحانومفسران
مثالیکهدر»قوۀ اشباح و بابصور در معاصرصدرا
خیال«ودراتصالبامثالمنفصلپدیدمیآیند،یک
نكتةمهموجودداردوآنشانخاّلقانهوفّعالقوۀخیال
انساندرپدیدآوردنایندستهازادراکاتاستوبه
عبارتدقیقتر،بههماناندازهکهقوۀخیالنفسدر
اشراقحقایقعقلی،منفعلاستدرپدیدآمدنصور

مثالیدرقوۀخیال،فّعالوخاّلقمیباشد:
»صورواشباحمثالیدرنفستمثلمییابد...این
تمثلیافتننیزبهایجادوانشاءاشباحوصوراشیاءدر
صقعنفساستکهآنهاقائمبنفساندنحوقیامفعل
بفاعلنهمقبولبهقابل...همچنانكهباریتعالیخلق
اعیاندرخارجمیکندنفسنیزکارخداییاعنیخلق
اشباحومثلمعلقهوصورعلمیهبهاذناهللدرکشور
هستیخودمینماید«)حسنزادهآملی،201:1382و

.)202
امادربابچندوچونحضورادراکاتوصورتهای
شاید و دارد وجود پرسشهایی نفس، نزد در خیالی
خیالی، ادراکات اگر که است این پرسش مهمترین
حاصلاتّصالنفسبه»عالَمخیالمنفصل«است،پس
منشاءتخّیالتغیرواقعیویاحتیبعضاًفاسدچیست؟
درپاسخبایدگفتاینتخّیالت،ناشیازتصّرفاتقّوۀ
متخّیلهاستکهبابكارگیریصورتهایمخزوندرقوۀ
خیالیامعانیمخزوندرقوۀحافظهوواهمه،بهتصرف
درمعانیوصورتهاپرداختهوباترکیبیاتجزیةآنها،
معانیوصورتهایجدیدیراپدیدمیآورد)عبودیت،

1391،ج160:2الی167(.
قلبی ظلمت و نفسانی کدورت اینكه، بر مضاف
کارکرد و تابی کج زمینة میتواند متخِیّل، شخص
نامطلوب»قوۀخیال«رافراهمسازد.البتهدراینرابطه
خود »نبوات« مقالة در وی دارد روشنی بیان صدرا
بحثیازصورحقیقیوغیرحقیقیکردهوبهمعیارقابل
شده تلقی صورت بودن حقیقی تشخیص در تاّملی
تصریح و میکند اشاره خواب زمان در نفس توسط
یاعقلی بهنفسسماوی اگرنفسمتعلق میکندکه
باشد،آنچهدرخوابمشاهدهمیکندغالباًهمانصور
موجوددرنفساالمرعقلیادرنفساالمرمثالیاستو
تأکیدمیکندنفوسیکهروبهسویعالمغیبدارند،
مدخلالهامووحیهستندوصورتامرمعقولومثالی
درآنهانازلمیشود؛»فنزلإلیهصورۀاألمرالمعقول
الداخلي...الصورۀالتيیحصلفيالخیالمنإشراقعالم
:1354 )الشیرازی، النفس« سر باطن علی الملكوت
470و471(واگرنفسمتصلبهدنیاوروبهُسفلی
معنیهستند. بی درخواب خیالی باشد،صور داشته
)همان(کهبهقول»فناری«یاحاصلانحرافاتمزاجو
کدورتهاینفسانیبودهویااینكهازآثارصفاتیاست
دارد غلبه تخّیل، حال در متخِیّل نفس حال بر که

)فناری،418:1374(.
ازاینرونقش»قوۀخیال«تنهابایگانیصورحّسی
میان ارتباط ایجاد و مثالی حقایق درک بلكه نبوده
محسوساتومعقوالتازمهمترینکارکردهایآناست.
به جسمانی اوصاف دادن با را کار این خیال«، »قوۀ
حقایقمفارقـتجسیِمارواحـوإعطاءاوصافروحانی
بهاشیاءماّدیـترویِحاجسامـانجاممیدهد)برقعی،
عقلی وصور معانی تبدیل درحقیقت .)174:1389
و نمادین صور به شهودی، عقل بواسطة شده تلقی
محسوس،کاربزرگ»قوۀخیال«یا»مثالمّتصل«است

)چیتیک،115:1390(.

مبانی حکمی رمز و نماد 
آموزه از شده ارائه توصیفات بر تكیه و عنایت با
رقیقت«،میتوانمدعیشدکههرشیء و »حقیقت
ماّدیوهرصورتخاکی،نازلةحقیقتیروحانیوغیر
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ِجرمانیاستکهدرعالَممثالحضوردارد،کهآننیز
عقل عالَم در مجّرد حقیقت از شخصی تنزل خود
ومعنای بواطن وعقلی، مثالی اینحقایق و میباشد
واقعی تجلّی مذکور، صورت و بوده جسمانی صورت

همانحقایققلمدادمیشوند:
یافت جهان]مادی[ این در آنچه که راستی »به
]مثال دیگر جهان در که آنچه برای مثالی میشود،
]مثال عالمصورت از وشیء است،میباشد منفصل[
روحانی عالم برای مثالی اینكه مگر نیست منفصل[
]عالمعقولومفارقات[بودهوبرایآنصورتیدر]عالم
آخرت[عالمعقولومفارقاتموجوداست«)الشیرازی،

1363الف:94(.
اگرقرارباشدتبیینوتعبیرحقیقتازجانبانسان
بهعنوانمیانجی)Mediator(صورتپذیرد،شیوهآن
حیثّیتی البته که است نمادپردازی و رمز در منحصر
خواهد نفساالمری حقیقت در ریشه و یافته وجودی
داشت.ادعایمذکوربیشازهرچیزمبتنیبرایننگره
صدراییاستکهصورواشیاءموجوددراینعالم،مثالی
اصل بر مبتنی صدرا که چرا است، متعالی عوالم از
»حقیقتورقیقت«معتقداست؛دنیاییکهماآنرادر
سطححسي،تجربهميکنیمحقیقتیقائمبهذاتندارد
وظواهردنیویمانندرؤیایشخصنائم،بطورغامضو
مبهمبهحقیقتیدرورایخوداشارتدارندوصدرااین
ظواهرواشیاءمحسوسرابهمثابهرمزومثالدانسته
هستند. الحقایق« »حقیقة عرضِی صورتهای که
ممكن طریق دو از انسان برای حقایق این انكشاف
میشود؛یااینكهانسانازرهگذر»مرگ«بهاینحقیقت
پیمیبردومتوجهمیشودکهفهماودردنیاتنهابه
تعلّق هستی حقایق از مثالهایی و قوالب پوستهها،
گرفتهبود)همان:97(.ویاایندرکوشعورازطریق
دیگریحاصلمیشودکهتحققآندرهمیندنیااست
وآن»رفتنازظاهربهباطن«میباشدوصدرالمتألهین
عرفانی ـ فلسفی انسانشناسانة مبانی اثبات و ارائه با
خودبدانهااعتبارمیبخشد.میزانوکیفیتدریافِت
انساناز»حقیقت«و»باطناشیاء«درحكمتمتعالیه
مبتنیبردومبنایکلیدی»علمالنفس«صدرایییعنی
معقول« و عاقل »اتحاد و نفس« اشتدادی »حرکت

نوشتار این اقتضای در آن تبیین که میگردد تثبیت
نیست.پسازتلقیحقایق،این»قوۀخیال«استکهبا
صورتبندیحقایقاشراقشده،درواقعنقشتنّزلو
حضوِرمحسوِسحقایقرابهعهدهداردوگاهینیزبا
اتصالمستقیمبه»عالمخیالمنفصل«مجرایدریافت
صورمثالیمیگردد،کهتبیینجایگاه،ماهیتونسبِت
»عالمخیالمنفصل«و»قوۀخیال«دربخشنخستاز

نظرگذشت.
ازاینرو»رمزونماد«بهعنوانرقیقههاییازحقایق
امور به منحصر تنها الهی، نهایت در و عقلی مثالی،
موجوددرطبیعتمادیطبیعینیست،بلكهحتیلفظ،
کلمهوشایداموردیگرنیزقابلیتپذیرشصورترمزی
ونمادینراداشتهباشندکهتحققاینامردرپرتوصعود
ازعالمشهادتودستدرانداختنبهعالممعناونقش
قوۀخیالسالکیاهنرمنددر»تجسموتجسیم«آن
میباشد.سخنیصریحازصدرادراینرابطهدردسترس
است؛»کهگرفتاریدرعالمتجّسد،امكاندرکمستقیم
حقایقراازمیانبرداشتهوناگزیرتنهاراهدرکحقایق،
قالبهایخیالی]بیانرمزیونمادین[میباشد.ازقضا
گاهی که میکند اشاره هم خیالی قالبهای آفت به
امر جایگزین ما، توهم در متخّیل امِر میشود منجر

حقیقیگردد16«)همان:97(.
بنابراینتااینجایبحثمیتوانیممبتنیبرمبانی
کالننظامحكمتصدراییونیزازخاللبرخیاظهارات
از خیالی« قوالِب حقیقی »داللِت اعتبار و اصالت او،
جملهرمزونمادراـبهعنوانظرفمحسوسحقایق
استفادهکنیم.درادامهباتكیهبرمقدمهمذکور متعالیـ
در شده طرح مقدمه سه راستای در و بخش این در
بخشنخست،بهتبیینوواکاویبرخیازاصولحكمِی
بهکارگیرینماد،دراظهاراتصدراخواهیمپرداخت.

1. به کارگیری رمز در حمل معانی پیچیده و به 
غایت اختفای معنا از دسترس نامحرمان

و افالطون اندیشههای متعددی مواضع در صدرا
فالسفهپیشازاورا،سمبلیکورمزگونهمیشماردو
فهممعنایبرخیازدقائقحكمیوفلسفیرابرایاکثر
از صحبت اینكه بر مضاف نمیداند، امكانپذیر مردم
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انكشافحقایقتلقیشدهتوسطاهلآنواظهارصریح
وغیررمزیویاغیرتمثیلیحقیقترا،نهتنهاموجب
نمیداند، بین ظاهر انسانهای برای حقیقت آشكاری
قلمداد آن با مبارزه و حقیقت انكار موجبات بلكه
میکند17)همو،1368،ج211:1ـهمان،ج236:5(.
نیزدرهمین را نفس قِدم بر افالطونمبنی رای وی
راستاتوجیحکردهوآنرانمادینمیخواند18)همان،ج
487:3(.وبهبیاناتابنسیناوصاحبکلیلهودمنه
تحت و نمادین قالب در است معتقد و میکند اشاره
عناوینلطیفورمزیدربابهبوطنفسازعالممعنا

وصعودآن،ارائهشدهاست)همان،ج358:8(.
ویدرموضعیدیگرسخناز»طریقضرباالمثال«
است)همو،469:1354(کهدرحقیقتهمان کرده
»تبیینحقیقتبهرمز«میباشد.ویطریقمذکوررا
تنهاروشانبیادربیانحقیقتدانستهاستوچرایی
اتخاذاینروشازجانبانبیاراتكلیفایشانبهتكلّمبا
در زیرا میسازد. مستدل آنها عقول اندازه در مردم
تخاطبوتكلّمبهاندازهعقول،گریزیازاختفایحقیقت
درساحتمتعالیودرعینحالآشكارساختنآندر
دو هر صدرا که روست این از و نیست دانی ساحت
ویژگیاختفاودرعینحالانكشاِفحقیقترادرشیوه

تبیینرمزییاتمثیلیحقیقت،لحاظمیکند.

2. اشتراک معنویـ  تشکیکی   نماد در اشارت به 
حقیقت ذو مراتب

جهتاشارتبهحقایقیکهمتناسبباوجود،دارای
مراتبودرجاتگوناگوناستنیازبه»بیانی«استکه
کراداشتهباشد،ازسویدیگردر تحملمعانیمشكَّ
مقدماتمقالهاشارهگردیدکهحضرتأحدیتمكنوناِت
درأعلیمرتبهتجّردرامرحلهبهمرحلهتنزیلمیدهد
متجّسد مثالیوسپسماّدیـ تادرقالبعوالممادونـ
و »حقیقت آموزه بر مبتنی نیز نماد و رمز شوند،
رقیقت«،کارکردقوۀخیالواتصالآنبا»عالمخیال
منفصل«،میتواندبهعنوان»قالبمادیومحسوس«،

نازلهایاز»حقایقومعانی«قلمدادگردد.
فقرهدیگرازبیاناتصدرادربابرمز،دربحثبیان
رمزیوتمثیلیقرآنقابلجستجواستکهبهعنوان

دلیلیاحداقلمویّدیبراینتیجهگیرینگارندهدراین
قسمتقرارمیگیرد،ازنظرویتدبیروروالویژهایدر
نزوِلقرآنوجودداشتهاستوالفاظوتمثیالتآندر
جهتاشارتبهحقیقتذومراتبومعانیعالیهایکه
واجدتنزالتمختلفیاست،ازعالمعقلوملكوتبه
عالممادهنازلگشتهاست.ایننزولِوجودِیقرآن،توأم
باحفظهمهحقایقواالوعظیمآن،جزازطریقنمادین
بودنزبانقرآنامكانپذیرنبودهاستازاینروی؛الفاظ
وعباراتقرآنکریم،هرچندحاملبطونالیهدرالیه
ارائهمستقیمتمام به بالذات،قادر بودهولیكن حقایق
حقایقنیستندپسبالضرورهجهِتاشارتبهحقایقغیر
قابلبیان،رمزگونهونمادینقلمدادمیشوند19)همو،
1363الف:23و24(.لذاصدرالمتألهینبهصراحتاعالم
میدارد؛»درهرحرفازحروفقرآنهزاررمزواشاره

ونازوکرشمهبرایاهلحالاست«)همان:11(.
صدرادرضمنتبیین»ُشبههتشبیه«دربرخیاز
عباراتقرآنیوکیفیتبرداشتاستعاریومجازگونهاز
آنها،اشارهصریحبهرابطهحقیقیبینتمثیِلقرآنیو
مدلولروحانیآندارد،بهنحویکهبرداشتهرگونه
استعارهومجازرادربیانتمثیلیقرآن،موردانكارقرار

میدهد:
را فوق تمثیلهای که نیست جایز مفسر »برای
بر را آنها اینكه او بر است واجب بلكه بداند مجازی
حقیقتحملکردهوعلمبدانهارابهخداونداحالهکند
وآنهاراتأویلکندوازمعانیآنهاتجاوزنكنداالاز
باشد« اختیار در شارع، از که صریحی نّص رهگذر

)همان:83(.
ازسوییمیدانیمکهقرآننزولحقایقمتعالیدر
قالبالفاظوکلماتاستوازسویدیگرباتوجهبهاین
اظهارنظرصدرا،قدرمتیقنایناستکه»لفظ«قابلیت
در معنا حضور بنابراین دارد. را متعالی معانی تحّمل
ماده،امكانعقلیووقوعیدارد،حالپرسشایناست
کهآیاانسانسالکنیزبهعنوانمیانجِیتلّقیودریافت
حقایقمتعالی،میتواندمجرایتنّزلحقایقشهودشده
ازعوالمغیبقرارگرفتهوزمینهحضورآنهارادرظرف
رمزونمادمهّیاسازد؟بهنظرمیرسدپاسخمثبتبه
مبانی بدیهی اقتضائات و لوازم از پرسش، این
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تبیین که ـ صدرا انسانشناسی و هستیشناسی
مختصریازآندربخشنخستگذشتـخواهدبودو
میتوانگفتنمادورمز»تجسمحقایقومعانیمتعالی

درقالبمادیواینجهانی«است.
امادر فاخرهستند، الفاظقرآنحاملمعانیبس
با ـ مطلق ازحقیقت رقیقههایمحسوس عینحال،
دلیل، همین به و میباشند ـ تشكیک مراتب رعایت
نیز مخلوقات مورد در انسانها توسط مذکور الفاظ
استعمالمیگردد.پسظاهروباطندرقرآن،درداللت
و میباشند عینحقیقت نفساالمریخود، معنای به
را باطن مالصدرا زیرا مییابند، تشكیكی خصوصیتی
ظاهر، وجود هرگز و میداند ظاهر م متمِّ و ل مكِمّ
موجباتنفیباطنوبالعكسرافراهمنمیسازد،بلكه
بدوناینکهظاهر،دستخوشتغییرشود،باطنحضوری
جدیواصیلدارد.هرچندمادیدگاهمذکوررادرباب
قرآنبهعنوانیکمتنمقدسمیبینیم،ولیكنمبانی
زبان میان مشترک معرفتشناسی و هستیشناختی
حیث از صدرا نظر  مدِّ نمادیِن و رمزی بیان و قرآن
»داللتبرمعنایتشكیكی«،ادعاییبدوندلیلنخواهد
بودوبههمینترتیبآثارهنریکهدرمقامبیانمعانی
متعالیهستند،بهدلیلتجّردمعانیازیکسووماّدیت
و نمادین بیان از ناگزیر همواره دیگر، سوی از ابزار

رمزگونهخواهندبود.
»مثالورمز«برخاستهازحكمتصدرا،بارعایت
»حقایق به پایبندی و »حقیقتگرایی« اصل
نفساالمری«مالحظهمیشود،اندیشهایکهباگشودن
راهیبهسویحقیقتگراییدربیاننمادین،جاییبرای
زباناستعاریباقينميگذارد.بااینتوصیفاگررمزو
نمادبااینعقبههستیشناختی،ماهیتیهنریداشتهو
درصورِتآثارهنریتحققیابد،بالتردیدبدونلحاظ
حقایقباطنیشان،بیمعناوفاقداعتبارخواهندبود.
حقیقتگرایی اصل پذیرش با که است ذکر به الزم
بدیهیاستکه»بیاننمادین«دارایاشتراکاتیبازبان
عرفیدرداللتبرمفاهیمعرفیخواهدداشت،بهاین
معناکهنمادوحتیرمزقابلیتداللتبرامریمادیو
محسوسراداردامانقطهتمایزآندودرجاییاستکه
و حسی امری در منحصر صرفاً عرفی، زبان مدلول

معناییظاهریاست،ولیكنمدلولیامصداقتمثیلو
رمِزمّدنظرصدرا»ازحسآغازوعالممعنارادرمراتب
اینرو»اصلتشكیكي از مختلفآن«درمینورددو
عنوان به نفساالمری« حقایق بر مبتنی معنا بودن
مدلولرمزونماد،رهگذریاستکهانسانراازورطه
تشبیهیاتعطیلرهاندهودروادیامن»تشبیهدرعین

تنزیه«قرارمیدهد.
بنابرایناگردرپیکیفیت»خلقنمادهایهنری«
ازمنظرحكمتمتعالیهباشیم،بایدبگوییمکهعبارت
عالَم به عالیتر عوالم از معانی تنزیل فرآیند از اشت
جسمانی کالبد در برتر حقایق بازتابدهنده و ماّدی
است.ازاینطریقنمادهایهنری،سهمخالقانةخویش
به مخاطبخویش، تعالی و ِعلوی معانِی تذکار در را
این به رسیدن جهت در نمود. خواهند ادا درستی
حقایق در ریشه باید رمز و نماد ناگزیر مقصود،
با رمزپردازی از نمونههایی باشند. داشته نفساالمری
رویكردپیشگفتهدرعباراتصدراقابلجستجواست،

کهاشارهمختصریبدانهامیکنیم.
صدرابانماد»عنقا«یاطائرقدسی،بهملکروحانی
قاف« »قله در که میکند اشاره مجرد عقل همان یا
حضورداردودورازدسترسنامحرمانبودهوعدهقلیلی
مقصودالهامواشراقیاشهود قادربهشنیدنصدایاوـ
ـهستند)همو،1368،ج145:9(.درتأکیدبهداللت
حقیقیرمزبرمعانیوصورروحانیمیتوانبهاینبیان
ازمالصدرارجوعکردکه»عرفادروجودملکروحانی
کهبهرمزواشارهازآنبه»عنقا«اشارهمیکنند،شكی
ندارندعلوموهنرهاازصداوصفیرآنناشیمیشوند،
و ارغنونها و عجیب آهنگهای و لذیذ نغمههای
ناِم با ازاصولاینطایر موسیقیهایپرسازوطرب،
مبارکوشریفالذات،استفادهمیشوند«)همان:146(.

البتهالزمبهذکراستکهنماد»عنقایاطایرقدسی«
و بوده پرکاربرد نیز اسالمی، هنر تاریخ از دورهای در
حاملمعنایعرفانیمورداشارهصدرانیز،بودهاست:

طایرقدسی، همان یا عنقا بودن نماد تأیید »در
میتوانبهجریانتاریخیدرتاریخهنراشارهکردکه
ومرغدرزمان نامسبکگل به سبکهنریخاصی
رواجحكمتذوقیواشراقیمتعالیهبرایاولینباررواج
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پیدامیکندکهنمیتواندبیتأثیرازعقالنیتوفلسفه
حاکمبرزمانرواجاینهنرباشد.«)یاوری،29:1384(
دراظهاراتدیگرمالصدرا»قلماعلی،لوحمحفوظو
کتابت«بهعنوانرمزونمادبرای»ملکقدسی،ملک
از و میشوند قلمداد حقایق« تصویر و مجرد نفسانی
»لوح رمز با نیز نفس از و اعلی« »قلم رمز با عقل
محفوظ«تعبیرشدهاست.قلماعلیکهبهبیانفلسفی
همانعقلمجردـکهمالصدرادراینموضعازعقول
است،حقایق ـ کرده فرض واحد عقل مثابه به فعاّل،
برلوحمحفوظکههماننفساست،کتابت را مافوق
میکندودرحقیقتقبولکنندهوپذیرایافاضاتعقل
مجرداست.بهعبارتدیگرعقل،واسطهدرفیضبوده
ونفسپذیرندۀفیضاستواینملکالهییاعقلاست
کهباذناهللدرنفسکتابتمیکندونفسباقبولآن،
)الشیرازی، میشود مادون به فیض مجرای نیز خود

.)279:1354
دررسالةالعرشیه،شجرهبهشتیطوبیکهریشهدر
خانهحضرتامیر)ع(داشتهویکشاخهازآندرخانه
هرمومنیحضوردارد،نمادحلقةوالیتتلقیشدهاست
وصدرادرختطوبیرانمادمعارفوعلومالهیمعرفی
میکندکهفروعوشعبفراوانیداردوامكاندسترسی
ازطریقعقولبشرِی اینمعارف، بهمیوههایشریف
این تحصیل است معتقد وی نیست. ممكن مستقل،
خاتم روحانی انوار جانب از تنها اوالً معارف از جنس
نبوتوبواسطةاوصیایمعصومینایشان)علیهمالسالم(
هدایت شجرۀ شایسته اولیای و والیت حلقههای که
هستندوثانیاًدرقلوبکسانیکهمستعدوقابلهدایت

هستندمنتشرمیگردد)همو،279:1361(.

نیازمند  نماد،  گوناگون   ساحت های   درک    .3
تحصیل ظرفیت آن از سوی انسان ها

بیانرمزگونهونمادین،واجدساحتهایگوناگونی
از وجودیخویش مرتبه برحسب انساني هر و است
ساحتگوناگونآنـخواهدرقرآنکریموخواهدرهنر
نمادینـدرکمتفاوتیدارد.صدرایكیازحكمتهای
استفادهازترکیبحروفمقطعهوکلماتتامةمفردهرا،
لطیف معانی از نامحرمان و اغیار اطالع از جلوگیری

رحمانیکهدرکسوتحروفمفردهوعلیسبیلرمزو
سوی از خود که میداند است، گشته مكنون اشارت
دیگرزمینةپرورشارواحطفلونوپادرسلوکرانیز

مهیامیکند:
مقّطعه حروف همان که جمالت حروف »معنای
بهمثابهطعاملطیف مفرداست... تامِّ قرآنیوکلمات
روحانیدرقالبحروفمفردهایبهروشرمزواشارت
بههدف]فهم[اهلبشارتاست،تااینكهاغیاروکسانی
کهبرایآنهااهلّیتدسترسیبهعالماسرارومعدن
انوارنیست،ازآنمطلعنگردند«)همو،1368،ج41:7(.
آیات الفاظ دارد،جز قرار عالمحس در کسيکه
با الهیرا،درکنكردهوبرایچنینشخصیمواجهه
دیگرحقایقکلمهکهدرعالممثالودرعالمعقالنی
قراردارد،جزبازبانوبیانغیرمستقیمونمادینمیسر
نیست،اماکسیکهدرمرتبهباالتریازوجودقراردارد،
آشكار او برای الفاظوحی ازحقایق معانیعمیقتری
بودهوآنهارابهزبانمستقیمدریافتميدارد؛اماسایر
مراتبحقایقکلمه،کهویازدرکآنناتواناست،به
زبانغیرمستقیمونمادینباقیخواهدماندتازمانیکه

قلب،روشنبهنورقرآنگردد:
»درهرحرفیازحروفشهزارانرمزواشارت،نازو
کرشمهبرایجلبقلوبعّشاِقمشتاقموجوداست...و
اماکسیکهچراغقلبشمملوازنوراخذشدهازقرآن
شد،اسراراموروکلماتوآیاترادرککرد«)همان،

ج44:7و45(.
صدرالمتألهین،بابهکارگیریزبانتشبیهوتنزیه
کههمانبیانرمزوتمثیلاست،بهتبییناینمطلب
ميپردازدکههرفردیبهتناسبمرتبهوجودی،بهرمند

ازحقایققرآنمیشودودراینبارهمینویسد:
»تورحروفودامکلماتخودرابهدانههایمعانی
وحقایقبرایشكارپرندگانآسمانیوسیمرغانقاف
دانهای و روزی پرندهای هر برایی و گشوده، معنوی
آورندهاش وجود به و آفریدگار را آن که مخصوص
نوع شكار، این از اصلی هدف و داده قرار میشناسد،
آن از مخصوص دانههای با و پرندگان، این از خاصی
دانههااستکهمنظورازگسترشوپهنکردندامدر
زمین،آنبوده،نهغیرآن...،وگرنههیچرزقوروزی
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نیست،جزآنکهدرقرآنبخشیازآنیافتگردد...؛
پسهمانگونهکهدرقرآنازحقایقکلماتولطائف
حكمتهایالهیکهدانستنآنکلماتوحقایق،غذای

روحوقوتدلهااست،یافتمیگردد«)همان(.
ـ متصل خیال ـ مقدماتی بحث در که همانطور
اشارهشد،نفسانسان،خالقصوریاستکهازعوالم
باالبراوافاضهمیگردد،چنینمحاکاتیازمعانیمتعالی
درزبانعرفانی،باتعبیر»تشبیه«شناختهمیشودکه
مقابل»تنزیه«قراردارد،امابهکارگیرینمادورمزدر
عینتشبیه،مراعاِتتنزیهراهممیکند.بهایناعتبار
خیالهنرمندنیز،درخدمتبهپیداییآوردنحقیقت
همانحقیقت، با متناسب باید والجرم است متعالی
آبشخورهنِریک باشد.چراکه داشته استعالء و ارتقاء
هنرمند،قوۀخیالاوستوبههرمقداردرصفاینفس
زمان در مناسبتری حال و بكوشد باطن تهذیب و
و نابتر تخّیالت باشد، داشته هنری اثر آفرینش
)الشیرازی،1354: نمود20 تجربهخواهد را نورانیتری

.)470
هنرمندتاسالکوعارفنباشد،قلباومحلنزول
تبع، به و بود، نخواهد غیبی رموز و الهامات معانی،
انعكاسصفاتجمال قابلیت نیز، وی هنری محصوِل
حقرانخواهدداشت.صدرابهدوحدیثقدسیدرباب
قلبمومنوعارف،استنادمیکندکهارتباطوثیقیبه

مانحنفیهدارد:
»ازپیامبرروایتشدهاستکهگفتهشد،خداونددر
بندگان قلوب در فرمودند؛ حضرت دارد؟ جای کجا
مؤمن.ونیزدرخبرآمدهاستکه؛حضرتحقفرمود؛
آسمانوزمینگنجایشمراندارندبلكهاینقلبمومن
استکهگنجایشتجلیمرادارد«)همو،256:1360(.
سپسدرادامهمینویسدکهاگرانسانموانعروحی
وخارجازنفسناطقهرابزداید،دردروناوصورتملک
)همان(. کرد خواهد تجلی وجود هیات و ملكوت و
بنابراین،مراتببیاننمادینبامراتبوجودیانسانـ
چهدرمقامفهموادراکوچهمقامخلقـارتباطوثیق
دارد.نتیجةدیگریکهمترتببراستنتاجقبلیخواهد
بود،نسبیبودن»بیاننمادینورمزگونه«استبهاین
مرتبه در هنوز که افرادی به نسبت حقایق که؛ معنا

جسمانیتقراردارندنمادیناستوبرايانبیایالهي،
انسانیت باالی بهویژهرسولخاتم)ص(کهدرمراتب
قدمنهادهوحقایقرابهصورتمستقیمفهمودریافت
میکردهاند،رمزونمادمعناندارد،کمااینكهبرایاشاره
بهموجوداتجسموجسمانیوحقایقعالممادهکه
از هیچگاه است، درک قابل مستقیم بصورت ما برای

بیاننمادیناستفادهنمیکنیم.

نتیجه گیری
1.نمادورمزدرفلسفهصدرا،صرفاًوصفعباراتو
تعابیرنیستبلكهوصف»حقیقت«استوبرایناساس
درکودریافتمدلولرمزونماد،ریشهدرحقیقتو
هستیشناسی در حقیقت دارد. نفساالمری حقایق
مالصدرا،اوالبالذاتباتأکیدبرجنبهوجودشناختیآن
مطرحشدهودوماینكهحقیقت،امریواحدوذومراتب
قلمدادگردیدهکهمنشأواصلتمامحقایقوجودی،به
حمل نظریه اینكه سوم و میشود منتهی تعالی حق
صور و ماّدی انواع تكّثر پاسخگوی رقیقت، و حقیقت
جسمانیاست.برهمینمبنا،اوصافمعانیمجردامكان
ظهوردر»نمادهایمادی«رانیزپیدامیکندودراین
با اتحاد و دریافت در میانجی عنوان به نفس فرایند
آنها، تجسیم و تشبیه در خیال قوۀ و عقلی حقایق
نقشیذاتیوبیواسطهدارد؛چراکهاین»قوۀخیال«
واقع در شده، اشراق حقایق صورتبندی با که است
نقشتنّزلوحضوِرمحسوِسحقایقرابهعهدهداردو
منفصل« خیال »عالم به مستقیم اتصال با نیز گاهی

مجرایدریافتصورمثالیمیگردد.
حال عین در و اختفا ویژگی دو به عنایت با .2
انكشاِفحقیقتوجهتاشارتبهحقایقیکهمتناسب
باوجود،دارایمراتبودرجاتگوناگونهستند،نیازبه
داشته را ک مشكَّ معانی تحمل هم که است »بیانی«
باشدوهمدارایخصوصیتپیداییوناپیداییباشد،که
صدراشیوهبیانرمزیونمادینرامناسبمیداندکه
انسانازرهگذرآن،ازورطهتشبیهیاتعطیلرهاشدهو

دروادیامن»تشبیهدرعینتنزیه«قرارمیگیرد.
3.مراتببیاننمادینبامراتبوجودیانسانـچه
ارتباطوثیق درمقامفهموادراکوچهمقامخلقـ
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دارد.نتیجةدیگریکهمترتببراستنتاجقبلیخواهد
بود،نسبیبودندرِکمدلوِل»نمادورمز«استزیرا
معنامبتنیبرحقایقنفساالمری،امریتشكیكیاست
کهدرنسبتباافرادیکههنوزدرمرتبهادنیقراردارند
نمادبیمعنابودهویاصرفاًمدلولعرفیداردولیبرای
مدلولیمتعالیو ازجملهانبیاءالهیـ انسانهایعالیـ

فرامادیوغیرنمادینخواهدداشت.

پی نوشت ها
1. Erich Fromm: 1900-1980
2. conventional or Public Symbols
3. Private or Personal Symbols
4. Carl Gustav Jung: 1875-1961
5. Ferdinand de Saussure: 1857-1913
6. Charles Sanders Peirce: 1839-1914
7. René Guénon: 1886-1951
8. Titus Burckhardt:1908-1955

9.محمودشبستری)687ـ740ق(
10.محمدبنیحیی،الهیجی)912ـ1051ق(

11.حسینبنعبداهلل)ابنسینا()370ـ428ق(
12.شهابالدینیحییسهروردی)549ـ590/581ق(

)میرداماد( استرآبادی محمدباقر برهانالدین میر .13
)وفات1050ق(

14.محمدبنابراهیمصدرالدینشیرازی)صدرا()980ـ1045
ق(

ازعالم،مثالمرتبةباالتر 15.»درحكمتمتعالیههرمرتبه
است.بنابراین؛باطنعالمماده،عالممثالوباطنآنعالم،
عقلوباطنعالمعقل،عالماسماوصفاتوباطناسما،
ذاتحقمتعالمیباشد.«)مالصدرا،مفاتیحالغیب،1363،

ص:87(
الحقائقإالمصبوبةفيقوالباألمثال 16.»فالیحتملدرک
الخیالیةثمبجمودفطرتکعندالحستظنأنالمعنیله

إالهذاالمتخیلوتغفلعنالحقیقةوالستر«.
17.»بالجملةالقدماءلهمألغازورموزوأکثرمنجاءبعدهمرد
علیظواهرکالمهمورموزهمإمابجهلهأوغفلةعنمقامهم

أولفرطحبهلرئاسةالخلقفيهذهالدارالفانیة«.
18.»فيأقوالالحكماءاألقدمینإشاراتلطیفةورموزشریفة
حكایات و صعودها و العالم ذلک من النفس هبوط إلی
مرشدۀإلیذلکمنهاقصةسالمانوأبسالومنهاقصة
الحمامةالمطوقةالمذکورۀفيکتابکلیلهودمنهومنها

حكایةحيبنیقظان«
19.»قطعاقرآنباهزارانمراتبحجاببرخلقنازلشدهبرای
بفهماند...خداوندآن برعقولضعیف ـ را آنكهـحقایق
کسراآمرزدکهبیانشکشفاینمعنااست:هرحرفيدر
لوح همان لوح، این و است، قاف کوه از بزرگتر لوح،
محفوظاستکهفرمود؛»اینقرآنيارجمنداستکهدر
لوحيمحفوظاست»واینقاف،رمزیاستکهازفرموده
خودکه؛»قسمبهاینقرآنارجمند«زیراقرآناگرچهیک
حقیقتوذاتیكتایيبیشنبوده،جزآنکهدرفرودآمدن،
نزول مراتب مطابق آن نامهای و دارا را مختلفي مراتب

گوناگوناست«
20.»أماالصورۀالتییحصلفیالخیالمنإشراقعالمالملكوت
علیباطنسرالنفس،فالیكونإالمحاکیاللصفةومطابقا

للمعنیوصورۀحقیقیةلألمرالعقلی«

کتابنامه
تربیتی، مكتبهای و فلسفه )1379( محمدحسن، آموزگار،

چاپاول،تهران:دانشگاهعالمهطباطبایی.
ابنسینا،حسینبنعبداهلل)1378(.االشاراتوالتنبیهات،قم:

دفترنشرکتاب،چاپاول.
ـــــــــــــ)1375(.الشفا؛کتابالنفس،تصحیححسنزادۀ

آملی،قم:دفترتبلیغاتاسالمی.
عمید، موسی تحقیق نفس، رساله )1331( ــــــــــــــ

تهران:انتشاراتانجمنآثارملی.
ـــــــــــــــ)1366(.حیبنیقظان،ترجمهوشرحفارسی

منسوببهجوزجانی،تهران.
نظر در خیال »عالَم .)1377( غالمحسین دینانی، ابراهیمی

مولویوابنعربی«،خردنامهصدرا،ش14،تهران.
و هستیشناختی »مبانی .)1382( غالمرضا اعوانی،
معرفتشناختینگاهنمادینبهجهان«،خیال،شماره5،

تهران،فرهنگستانهنر.
الشیرازی،محمدبنابراهیم)1363الف(.مفاتیحالغیب،تصحیح
و مطالعات موسسه تهران خواجوی، محمد از مقدمه و

تحقیقاتفرهنگی،چاپاول.
ـــــــــــــــــــ)1363ب(.المشاعر،کتابخانهطهوری،به

اهتمامهانریکربن،چاپدوم.
ـــــــــــــــــــ)1354(.المبداوالمعاد،مصححسیدجالل

الدینآشتیانی،تهران:انجمنحكمتوفلسفهایران
غالمحسین تصحیح العرشیه، .)1361( ـــــــــــــــــــ

آهنی،تهران،انتشاراتمولی.
ـــــــــــــــــــ)1360(.الشواهدالربوبیة،چاپدوم،مشهد:
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المرکزالجامعیللنشر.
فی المتعالیة الحكمة .)1368( ـــــــــــــــــــ

االسفارالعقلیةاالربعة،قم:مكتبةالمصطفوی.
و ترجمه اسالمي، هنر مباني  .)1386( تیتوس بورکهارت،

تدوینامیرنصري.تهرن:انتشاراتحقیقت.
برقعی،زهره)1389(.خیالازنظرابنسیناوصدرالمتألّهین،

قم،بوستانکتاب.
امانت، ابراهیم ترجمه رفته، یاد از زبان اریک)1366(. فروم،

تهران:انتشاراتمروارید،چاپچهارم.
)شامل شطحیات شرح .)1374( نصر ابی بن روزبهان بقلی،
تنظیم؛ و ورمزیصوفیان(،تصحیح گفتارهایشورانگیز

هانریکربن،تهران:طهوری.
پورنامداریان،تقی)1375(.رمزوداستانهاییرمزیدرادب

فارسی،تهران،انتشاراتعلمیوفرهنگی.
ترجمه سمبولهایش، و انسان .)1352( گوستاو کارل یونگ،

ابوطالبصارمی،تهران،کتابپایاوانتشاراتامیرکبیر.
ایران، سنتی هنرهای در نور تجلی .)1384( حسین یاوری،

تهران:سورهمهر.
پازوکی،شهرام)1388(.»رویكردعرفانیدرهنراسالمی«،در:
هادی اهتمام به اسالمی، هنر چیستی در جستارهایی

ربیعی،تهران،مؤّسسهمتنوفرهنگستانهنر.
نقیزاده،محمد)1384(.مبانیهنردینیدرفرهنگاسالمی،

تهران:نشرفرهنگاسالمی.
طبسی،محسنوخزایی،محّمد)1378(.»سّنتونماددرهنر

معاصرایران«،فصلنامههنر،ش76.
رضایی،مهناز)1384(»نماد«،ماهنامةآزما،ش38.

راغب، مفردات )1412ه(. محمد بن حسین اصفهانی، راغب
مصحح؛صفوانعدنانداودی،بیروت:دارالشامیة.

قم: مثال، و مثل رساله دو .)1382( حسن آملی، حسنزاده
انتشاراتنثرطوبی.

کاکایی، قاسم ترجمه خیال، عوالم .)1390( ویلیام چیتیک،
تهران:هرمس،چاپپنجم.

فناری،محّمدبنحمزه)1374(.مصباحاالنس،تصحیحمحّمد

خواجوی،تهران:انتشاراتمولی.
االشراق، حكمة )1397ق(. یحیی شهابالدین سهروردی،
هانری مقدمه و تصحیح اشراق، شیخ مصنفات مجموعه

کربن،تهران،انجمنحكمتوفلسفهایران.
ــــــــــــــ)1373(.عقلسرخ،بهکوششحسینمفید،چ

2،تهران:انتشاراتمولی.
سراجالطوسی،ابونصرعبداهلل)1914م(.الّلمعفیالتصوف،به

اهتمامنیكلسن،لیدن:چاپبریل.
.)1380( محمدباقر میربرهانالدین استرآبادی)میرداماد(،
میراث تهران: اوجبی، علی تصحیح مواقیت، و جذوات

مكتوب.
دانشگاه تهران: نامهدهخدا، لغت اکبر)1372(. علی دهخدا،

تهران.
به الحكم، )1375(.شرحفصوص داود رومی،محمد قیصری
کوششسیدجاللالدینآشتیانی،تهران:انتشاراتعلمیو

فرهنگی،چاپاول.
الهیجی،محمدبنیحیی)1381(.مفاتیحاالعجازفیشرح
تهران: بختیاری، محمودی علیقلی، مقدمة با راز، گلشن

نشرعلم.
حكمت نظام به درآمدی .)1391( عبدالرسول عبودیت،
صدرایی،جلدسوم)انسانشناسی(،تهران:انتشاراتسمتو

قم:نشرموسسهامامخمینی.
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