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چکیده

جستار حاضر با ارائه پرسشی بنیادین در باب رمز و تمثیل ،به جستجو و تبیین مبانی فلسفی رمز و نماد در حکمت متعالیه
با روش توصیفی و تحلیلی پرداخته است و با طرح این فرضیه که رمز و تمثیل ،ریشه در عالَم مثال و عالم عقل داشته و از سوی
دیگر ،به  پاالیش درونی و خیا ِل ّ
مهذ ِ
ب هنرمند گره خورده است ،منتهی به نتایجی شده که از مهمترین آنها میتوان؛ کارکرد
ِ
اشتراک معنوی تشکیکیِ   نماد در اشاره به حقیقت ذو مراتب
ترویح اجسام ،نسبی بودن بیان نمادین،
خیال در تجسی ِم معانی و
ِ
و درک ساحت های گوناگون نماد مطابق با مراتب وجودی انسان را ،نام برد .در بخش اول این نوشتار ،مبادی فلسفی و حکمی
ناظر به بحث نماد در ذیل عناوینی مورد بحث قرار گرفته است و در بخش دوم نیز محورهای قابل پذیرش به عنوان وجوه
حکمی رمز و نماد و نیز مصادیقی از آن ،ارائه گشته است.

کلید واژهها :عالم مثال ،نماد ،صور عقلی ،خیال ،تشکیک
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مقدمه
با وجود اینکه نظام سرمایهداریِ عصر حاضر ،مبتنی
بر اندیشه ماتریالیستی و نگرههایی چون اومانیسم و
سکوالریسم ،استراتژی تعالیزدایی ،مضمونگریزی و
رمزستیزی را بر اندیشهها تحمیل کرده و یکی از
مهمترین تبعات حاکم بر خرد جمعی ،یعنی گرایش
اعتیادگونه به اشکال محسوس الیههای هستی را
بهعنوان بهترین نوع معرفت ،برای بشر رقم زده است ،با
این وجود ،روح تعالی جوی هنر حتی در عصر مدرن ،به
طور تا ّم و تمام در برابر سیطره حاکم مقهور نشده و به
عکس ،واکنش تلخی نسبت به این نظام سیاسی و
فرهنگ آن در بسیاری از سبکها و مصادیق ،داشته
است و این برخاسته از زبان مؤثّر ،غیر قابل انکار و پر
مخاطب هنر است که همچنان محمل الهام نافذ و فراگیر
بسیاری از معانی و مضامین میباشد که به عنوان رکن
اصیل و هویتبخش جوامع کارکرد خود را حفظ کرده
است.
در این میان نمادپردازی در عرصة هنر یکی از
جدیترین و پرکاربردترین ابزار بیانی در انتقال و القای
اندیشهها در قالب مصادیق متنوع هنری است ،رمز و
نماد در اندیشه حکما ،عرفا و هنرمندان دینی ،بر خالف
مکتب سمبولیسم مدرن ـ که با تأکید بر نمادهای
شخصی و سلیقهای و هزل بافیهای موهوم ،رشد و نم ّو
داشته است ـ حامل معنایی بس فاخر و استوار بوده
استِ .
طیف واژگانی که عهدهدار بیان حکمی و فلسفی یا
عرفانی هستند ،مجموعهای گرانسنگ از معانی را تشکیل
میدهند ،که در پی بیان امور فوق حسی و در پی ارائه
راز و رمزهای وجود است و از این روی فلسفه ،عرفان،
مذهب و هنر بنا بر سرشت تعالی جوی خود با آن تقارن
و گاه یگانگی دارند ،که در این میان «رمز و نماد» وجه
مشترک همة این عرصهها در حمل معانی متعالی است.
جهت اجتناب از تقلید غیرهدفمن ِد نظریات ،سبکها
و مضامین هنر غربی ،اقدام به بازسازی نگرة مستحکم
نظری و حکمتبنیان دربارة هنر ،بر پایه مبانی دینی و
حِ کمی اصیل بومی ،ضروری به نظر میرسد و با توجه به
اینکه مدخل «نمادپردازی» به عنوان بهترین و یا
دستکم پرکاربردترین روش برای انتقال مفاهیم معنوی

در قالب هنرهای کالمی ،تصویری و حجمی ،به شمار
میرود ،باب مناسبی جهت پرداخت معانی حکمی و
فلسفی قلمداد میشود ،هرچند که در چند و چون آن،
اتّفاق نظر تا ّم وجود نداشته باشد .جستار حاضر با کانون
توجه قرار دادن موضوع «رمز و نماد» ،و با به خدمت
گرفتن روش توصیفی ـ تحلیلی ،مبانی و حکمت رموز و
ِ
تمثیالت ،در انديشة حِ كمي صدرا را مورد کاوش و
بررسی قرار داده است .با توجه به جستجوی انجام
گرفته ،مقالهای در باب حکمت نماد یا رموز در حکمت
متعالیه ،چه داخلی و چه در منابع انگلیسی ،نگاشته
نشده است و نیز در ضمن کتابهایی که تحت عنوان
زیباییشناسی و هنر مالصدرا و نیز منابع دیگری که به
ارائة اندیشههای تخصصی و فلسفی مالصدرا پرداختهاند،
جز اشارات کوتاه و ضمنی ،بخش یا مدخلی که حاوی
بحث جامع و کاملی در این باب باشد ،یافت نگردید.
پرسش بنیادین این پژوهش متوجه یافتن مبانی
برای حکمت رمز و نماد از دیدگاه حکمت صدرایی است،
با این وجود نویسنده معتقد است این جستار می تواند
به عنوان درآمدی نظری در جهت پژوهش و تئوری
پردازی در موضوعاتی چون حکمت نمادپردازی در آثار
هنری اسالم نیز ،مورد بهره برداری قرار بگیرد و از
رهگذر این دسته از مطالعات و پژوهش ها ،زمینة الزم
مبدئیت حکمت اسالمی برای
جهت تحکیم و تقویت
ّ
نیل به هنر متعالی و نیز  پژوهشهای آینده در حوزة 
هنردینی و هنرهای نمادین مهیا گردد .از این رو جهت
نیل به پاسخی در خور ،مقدماتی فراهم گشته است که
در ضمن آنها به تبیین آموزه «حقیقت و رقیقت»،
«عالم خیال منفصل» و «قوة خیال» ،پرداخته شده است
و سپس نویسنده با ابتناء بر مقدمات مذکور و اظهارات
صدرا اقدام به استحصال مبانی حکمی رمز و نماد کرده
است.

اصطالح شناسی رمز و نماد
نماد به انگلیسی« »symbolو در فرانسه «»symbole
و به آلمانی« »symbalبه ایتالیایی« »symbolاست .در
اصل یونانی از دو جزء« »syn=symو « »balleinساخته
شده است ،که جزء اول این کلمه به معنی «با»« ،هم»
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و «باهم» و جزء دوم به معنی «انداختن»« ،ریختن»،
«گذاشتن» و «جفت کردن» است .پس کلمه
« »symballeinبه معنی با هم انداختن ،با هم ریختن ،با
هم گذاشتن ،با هم جفت کردن است و نیز به معنی
شرکت کردن ،سهم دادن و مقایسه کردن است (ر.ک؛
فروم .)21 :1366 ،معادل این واژه در لغت عربی« ،رمز»
بوده و در لغت ،به معنای اشاره ،لب ،ابرو و صدای مخفی
به کار میرود (راغب اصفهانی1412 ،ق :ماده رمز) .واژه
مذکور در لغت فارسی نیز به کار رفته و واجد معانی
سر ،نشانه،
همچون؛ «اشاره کردن ،نکته ،دقیقه ،رازّ ،
عالمتّ ،
دال و  »...می باشد (دهخدا ،ذیل واژه).
اصطالحشناسی دقیق و جامع «رمز و نماد» در
اقتضای این نوشتار نیست ،ولیکن میتوان با عنایت به
رویکردها و نگرههای مختلف ،تعاریف متنوعی در باب
ماهیت رمز و نماد ارائه کرد که البته تبیین برخی مانند
رویکرد سنتگرایان ،عرفا و فالسفه به دلیل برخورداری
از وجوه مشترک در برخی از مبانی هستیشناختی ،گاه
دارای ادبیات و مضامین مشترک است .با این وجود به
نظر میرسد ،که اشاره مختصر و مستقلی از این نگرهها،
کمک بیشتری به فهم منتظم و احیاناً متمایز آنها از
یکدیگر خواهد کرد.
1
 .1رویکرد روانشناختی« :فروم» معتقد است «زبان
سمبلیک ،زبانی است که تجربیات درونی و احساسات و
افکار را به شکل پدیدههای حسی و وقایعی در دنیای
خارج بیان میکند» (فروم .)22 :1366،و در ادامه نماد را
به «قراردادی ،تصادفی و همگانی» و یا به «عمومی 2و
شخصی »3تقسیم بندی میکند (همان .)25 :و در
همین باب «کارل گوستاو یونگ  »4ـ که سخنان ویژهای
در باب نسبت نمادپردازی با زمینههای روانشناختی
دارد  -در تعریف نماد مینویسد:
«آنچه ما سمبل مینامیم عبارت است از یک
اصطالح ،یک نام یا حتی تصویری که ممکن است
نماینده چیز مأنوسی در زندگی روزانه باشد و با این حال
عالوه بر معنی آشکار و معمول خود معانی تلویحی
بخصوص نیز داشته باشد .سمبول ،مع ِّرف چیزی مهم،
ناشناخته یا پنهان از ماست ...بنابراین یک کلمه یا یک
شکل وقتی رمزی و نمادین تلقی میشود که به چیزی

بیش از معنی آشکار و مستقیم خود داللت کند .سمبل
دارای جنبه ناخودآگاه وسیعتری است که هرگز به طور
کامل توضیح نگردیده است» (یونگ24 :1352،ـ.)22
 .2رویکرد روانشناختی« :سوسور »5زبانشناس
سوئیسی که معموالً از او به نام پدر علم زبانشناسی یاد
کردهاند ،از جمله پیشگامان مطالعات نشان هشناختی،
محسوب میشود .از نظر وی« ،نشانه» ماهیتی دو گانه
دارد که یک طرف آن ّ
دال یا تصوی ِر آوایی واژه است و
سوی دیگر آن مدلول یا تصویر ذهنی و مفهومی آن
است .هیچ یک از این دو به تنهایی نشانه نیستند ،بلکه
رابطه ساختاری وابسته و متقابل آن دو که داللت خوانده
میشود ،نشانه را به وجود میآورد .رابطهای که نه
طبیعی و ضروری ،بلکه کام ً
ال قرار دادی است»
(.)Fontanille, 1999: 7

 .3رویکرد پراگماتیستی« :پِرس » ،فیلسوف
پراگماتیست آمریکایی بر رابطه میان نشانهها و
تفسیرکننده آنها و نیز میان نشانه و عالم خارج تأکید
داشت (آموزگار« .)۲۶۵ -۱۳۷۹:۲۶۴ ،پراگماتیسم
پِرس ،به موضوع معنا و داللت گری مرتبط است ،و از
آنجا که «نظریه معنای» وی ،فقط  مبتنی بر نشان هشناسی
او قابل فهم است ،وجه پراگماتیستی تفکر پِرس با
نشانهشناسی وی ارتباط نزدیکی پیدا میکند .او معتقد
است که عقیده ،از تفکر ناشی میشود و بر مبنای تفکر
است که فعلی انجام داده میشود»
6

(.)Deledalle, 2000: 7

 .4رویکرد سنتگرایان« :رنه گنون » در تعریفی که
به هنر و ادبیات شرق ارجاع دارد ،به منظور تبیین بنیاد
و شالوده رمز و نماد ،نوشته است:
«شالودههای حقیقی رمزگرایی ،مطابقتی است که
همه بخشهای واقعیت را به هم پیوند میدهد و یکی را
به دیگری مربوط میکند و سرانجام از بخش طبیعی
بهعنوان یک ّ
کل ،به بخش فوق طبیعی امتداد مییابد»  
(به نقل از؛ پورنامدارایان .)13 :1375 ،و همچنین:
«بنابراين حقايق متعالي كه قابل انتقال و القا به هيچ
طريق ديگری نيستند  ،اگر بتوان گفت ،هنگامي كه با
سمبلها در ميآميزند ،تا اندازهای انتقال پذير ميشوند»
(.)Guenon, 2001:8
7
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«تيتوس بورکهارت »8نیز معتقد است؛ «نماد امري
مبهم و گنگ يا حاصل يک گرايش احساسي نيست بلکه
نماد ،زبان و لسان روح است» (بورکهارت.)111 :1386 ،
 .5رویکرد عارفانه :رمز در اصطالح عرفا عبارت است
باطنی پنهان در کالم ظاهری ،که فقط اهل آن
از معنایِ
ِ
بدان دست مییابند( .سراج الطوسی338 :1914 ،؛
روزبهان بقلی« )561 :1374 ،عرفا زبان تشبیهی را زبان
هنرهای اسالمی میدانند .جالب اینکه در این آموزه و
برخالف تشبیه به معنای ادبی آن ،رمزها یا نمادهای به
کار رفته در زبان عرفانی هنر ،قراردادی و وضعی نیست»
(پازوکی ،1388 ،ص.)59:
«شبستری »9در گلشن راز و در تحقیقی که
«الهیجی »10به شرح آن پرداخته در تبیین پاسخ این
سؤال که چرا عرفا در عبارتها و اشارات خود از الفاظ و
اصطالحات دون ،سخیف و مخالف شرع ـ مانند خط،
خال ،گیسو و ...ـ استفاده کردهاند ،بحثی را در باب نماد
و نحوة  داللت الفاظ سمبلیک بیان میدارد و معتقد
است معانی حقیقی که توسط اهل کشف و شهود
دریافت شدهاند ،با تنزل خیالی ایشان ،در قالب نماد و
رمز تبلور یافته است (الهیجی .)549 :1381،چرا که،
جهت اشارت به مراتب متعالی وجود ،نیازمند «زبان
اشارت» و یا به عبارت دقیقتر «نماد» است .الهیجی در
تفسیر نظرات شیخ ،متذکر میشود که داللت الفاظ
مذکور بر معانی عالیه ،داللتی مجازی نبوده   بلکه
«داللت حقیقی» است و اهل کشف ـ عرفا ـ الفاظ
مذکور را به عنوان «زبان اشارت» و به ازای معانی متعالی
که به کشف و شهود آنها در آمده ،وضع کردهاند،
هرچند الفاظ مذکور در عرف عامه ،به مناسبت در
خدمت معانی مادی قرار گرفته است (همان 555 :و
.)556
 .6رویکرد حکمی ـ فلسفی :سابقة نماد و رمزپردازی
در میان فالسفه مسلمان را به طور خاص میتوان از
دوران «شیخالرئیس ابو علی سینا »11جستجو کرد ،ابن
سینا در «قصیدة  عینیه» نفس ناطقه را مثال و نماد
کبوتری با ع ّزت و با مناعت طبع دانسته که از عالم
مافوق نازل شده و در دام جسم خاکی گرفتار گشته
است و دچار فراموشی اصل خویش است .رسالههای

حیبن یقظان و سالمان و ابسالِ بوعلی (ابنسینا:۱۳۶۶ ،
 )9و بعد از وی ،آثار سهروردی ،مانند عقل سرخ و قصة
الغربة الغریبة ،از جمله داستانهای رمزی قلمداد
میشوند.
12
آثار «شیخ اشراق » ،سراسر نمادین است و عمده
آنها به زبان رمزی و از نوع تمثیل است (سهروردی،
271 :1373ـ .)273وی مقصود از رمز و عبارت رمزی
را ،معنایی غیر از معنای تحتاللفظی عبارت میداند.
نمونههایی از نمادها و رمزهای فراوان به کار رفته در آثار
سهروردی عبارت است از واژهها و ترکیباتی چون؛ باز
(روح یا نفس ناطقه) ،سیارات و ثوابت (مقصود استاد و
شاگردان) ،زره داودی (بندهایی که با آن اسیر میکنند
که در رساله عقل سرخ ،رمز روح است) ،پنج دروازه
(حواس پنجگانه) ،چهارکوه (دو دست و دو پا) .به نظر
وی ،این گونه عبارات ،از آن رو مورد انکار واقع میشوند
که معنای تحتاللفظی عبارت و نه مقصود آن ،مدنظر
قرار میگیرد (سهروردی1397 ،ق.)10:
«میرداماد »13نیز بر این باور است که «حقایق را به
زبان رمز بیان کردن و برهانیات را در صورت خطابیات
آوردن و معقوالت را لباس محسوسات پوشانیدن ،دأب
حکمای اقدمین و شیوه عقالی اولین است»
(میرداماد .)146 :1380،وی در عبارتی با برقراری
گونگی متون» با «تعبیر حقایق به
ارتباط بین «رمز
ِ
اندازه فهم عقول» تأکید میکند که «تعبیر از حقایق در
کالم نبی(ع) نیست اال به مقدار عقول امت و اندازه افهام
جماهیر  ...پس مرامیز را در انسیافِ عقول و انقیاد نفوس
منفعتی عظیم است» (همان.)48 :
با عنایات به اظهارات و اشاراتی که از
«صدرالمتالهین »14در دسترس است ،در بدو نظر
میتوان دیدگاه وی را مشابه سهروردی و میرداماد
ارزیابی کرد .نگارنده در مباحث آتی با مفروض گرفتن
یگانگی رمز و نماد و با شرح و تبیین چند مبنای مهم و
اساسی از هستیشناسی و معرفتشناسی حکمت صدرا
از سویی و گردآوری اظهارات و اشارات وی از سوی دیگر
و در نهایت تحلیل و ضرب آنها ،به مجموعه گزارههایی
منتهی میگردد که میتوان ادعا کرد متضمن نظرگاه
مالصدرا در باب رمز و نماد و مبانی حکمی آنها باشد.
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نماد و رمز در فلسفه صدرا ،صرفاً وصف عبارات و تعابیر
نیست بلکه وصف «حقیقت» است و از قضا حقیقت از
منظر حکمت متعالیه دارای هویتی تشکیکی و دارای
ظاهر و باطنی است و درک و دریافت مدلول رمز و نماد،
ریشه در حقیقت و حقایق نفساالمری دارد و شناخت
ِ
درک درست از مبنای هستیشناسی صدرا
آن در پرتو
محقق میشود ،به ویژه اینکه به تصریح خود صدرا
ویژگی حقیقت وجودی اینکه اجلی االشیاء در مقام
حضور و اخفی الحقایق در مقام حصول و مفهوم است
ِ
توامان
خصوصیت
(الشیرازی1363 ،ب .)6 :متناظر با دو
ِ
رمز و نماد یعنی پیدایی و ناپیدایی است  .

تبیین مقدمات فلسفی ـ عرفانی ناظر بر رمز و
نماد
 .1آموزه حقیقت و رقیقت

صدرالمتالهین ،نظرگاه فالسفه مشّ اء را در باب
حقیقت میپذیرد و به تبع ابن سینا چهار معنا
(شیرازی1363،ب   )52:برای حق بیان نموده که
حقیقت به معنای مطابقت قول با واقع یکی از آنها
محسوب میشود (همو1981 ،م ،ج .)89 :1با این وجود
«حقيقت» در قلمرو حکمت صدرایی واالتر از آن است
كه در شبكه الفاظ و قضايا منحصر گردد ،بدین ترتیب
«حقیقت» به معنای وصف خود اشياء در متن خارج،
جایگزین حقیقت به معنای مشائی ،یعنی ويژگي قضيه
گردید چرا که در هستیشناسی صدرا صدق یا حقیقت
منطقی مورد نظر مشایین (الطوسي،1375،ج )10 :3به
عنوان مرتبهای سطحی و نازل از حقیقت قلمداد شده
است (الشیرازی1981،م ،ج 89 :1و.)90
تبیین «حقيقت» به معنای مطابقت ،فرو کاستن و
خلط مفهوم آن با معنای «صدق» است ،افزون بر این در
تبیین مذکور نسبت «حقيقت» با «وجود» و «انسان»
ناديده گرفته شده و به طور کلی از پشتوانه وجودشناختی
بی نصیب میماند .با این همه مالصدرا پذيرش معانی
چندگانه «حقيقت» را منافی با وحدت آن نميداند و
حتی «حقيقت» به معنای مطابقت را نيز بهعنوان
مرتبهای از «حقيقت» كه تنزل پيدا كرده و در شبكه
محدود الفاظ و مفاهيم قرار گرفته ،میپذيرد.

به نظر میرسد مفهوم حقیقت را میتوان از زوایای
متفاوتی که احیاناً واجد همگرایی نیز هستند مورد بحث
و بررسی قرار داد؛ یکی از آن مداخل ،بحث «تشخص»
است که حقیقت هر شیء به تشخص آن وابسته بوده و
مبتنی بر اصالت وجود ،منشأ و مبدا آثار مخصوص به
شیء میباشد (همو.)306 :1354 ،
عالوه بر این ،جهت دیگری که از نظر صدرا تحقق
«فعلیت» نام دارد و
بخش حقیقت هر شیء است
ّ
حقیقت هر نوع در جهان ماده با صورت آن که عنصر
فعلیت بخش است ،معنا پیدا میکند نه به مادهای که
صرفِ «توان شد» آن صورت را داراست (همو:1354 ،
 .)384به عبارت دقیقتر صورت هرچيز ـ در معنای اعم
ـ تما ِم آن چيز و حيثيت وجود و وحدت آن مىباشد
تحصل بالفعل صورت،
(همو1981 ،م ،ج .)300 :5و با ُّ
حقیقت هر شیء ای قوام پیدا میکند (همو:1354،
.)383
اما مدخل دیگری که در عین نداشتن هر گونه
منافاتی با آنچه که از نظر گذشت ،میتواند مجرای
مناسبتری برای فهم حقیقت فراهم آورد ،نظریه
«حقیقت و رقیقت» مالصدرا است؛ وی معتقد است که
استقرار هستی محصول همگرایی فرود و فرجا ِم «حقیقت
و رقیقت» است ،بر این اساس تبیینی مختصر از نظریه
هستیشناختی وی ضروری است؛ مبتنی بر این نظریه
نهایت علو و فرازمندي حقیقت در مرتبه واجب تعالی
متجلی بوده و از سوی دیگر رقیقة آن در مراتب مادون
نمایان است به نحوی که ُخردترین و کم ظرفیتترین
اشیا نیز به نسبت هستی خود از حقیقت مطلق بهرهمند
و ا ِشباع هستند .در واقع حقیقت تا ّم در مقام الوهی ،با
همۀ ارجمندی مطلقی که دارد به موجودات بس نزدیک
و در مقام «رقیقت» حضور دارد و در عین حضور در
رقیقت از علو و برتری برخوردار است:
«و هنگامه طلوع خورشید حقیقت  ...هر آنچه که نام
وجود بر او واقع میشود ظهور یافته و آشکار میگردد
قیوم و
[در حالی که] چیزی جزء شانی از شئون واح ِد ّ
جلوهای از جلوات نوراالنوار نیست» (همو.)53 :1363 ،
«بدان که واجب ،حقیت بسیط [یکپارچه] است و
هر حقیقت بسیطی با وحدت خود همه امور را در بر
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میگیرد» (همان.)49:
در «هستيشناسي مالصدرا» حقيقةالحقايق ،واحد
بوده و وحدت او از سنخ سعه وجودی 15بوده و به معنای
وحدت عددی نيست .بر اين اساس هر چيزی دارای
حقيقتی است و هر حقيقتی دارای حقيقتی ديگر تا به
«حقيقة الحقايق» كه اصل و ريشه تمام اشياء است
منتهی گردد (همو1363،الف .)436:صدرا میگوید برای
صور جزیی جسمانی ،حقائق کلی در عالم امر موجود
است که از آنها تعبیر به گنجینه یا همان حقایق کلی
کلیات ،رقیقههایی
عقلی میکند و برای هر یک از این ّ
مقدر از قبیل ماده ،وضع
جزئی است که با اسباب جزئی َّ
مخصوص ،زمان و مکان موجود میشوند ...این حقایق به
حکم پیوند ،فراگیری و دگرگونسازی ،بر سایر مراتب و
در قالب اشباح و اجرام به صورت رقیقههایی از حقیقت،
ّ
تمثل مییابند (همو1981 ،م ،ج126 :8و.)127
تنزل و
مالصدرا با اشاره به اینکه عوالم مادی ،مثالی و
روحانی مطابق و در محاذات هم قرار دارند ،تصریح
میکند که عالم مادون مثال و شبحی برای عالم فوق و
عالم اعلی حقیقت و روح عالم ادنی است و همین سلسله
مراتب و ضوابط تا انتها که حقیقة الحقائق است ادامه
مییابد (همو.)282 :1387 ،
با توضيحات فوق روشن شد كه حقيقت در
هستیشناسی مالصدرا ،اوالً بالذات با تأكيد بر جنبه
وجودشناختي آن مطرح شده و دوم اینکه حقيقت،
امری واحد و ذومراتب قلمداد گرديده که منشأ و اصل
تمام حقايق وجودی ،به حق تعالي منتهی میشود و
خگوی
سوم اینکه نظریه حمل حقیقت و رقیقت پاس 
تکثّر انواع ما ّدی و جوابگوی کیفیت تحقّق صور مادی
است.

ماهیت «عالم خیال منفصل»
صحبت از «عالم خیال منفصل» به عنوان عالمی
مستقل بین دو عالم «عقل و ماده» در مراتب هستی،
نخستین بار بواسطه شیخ اشراق به فلسفه اسالمي راه
يافته و تئوریپردازی شد .سهروردی با استناد به «عالم
خیال منفصل» به حل بسیاری از مسائل و مخصوصاً به
جمع میان دین و فلسفه ،و مشاهده و برهان ،و نقل و

عقل نائل میشود .وی علی رغم پیروی از شیخالرئیس
در جسمانیت «قوة خیال» ،صور خیالی را مجرد و باقی
در «عالم مثال اکبر یا خیال منفصل» میشمارد
(سهروردی ،ج 1397 ،2ق .)180:از این رو در کتب خود
از یک سو برهان بر وجود چنین عالمی که از آن به
«مثال مطلق و عالم برزخ» تعبیر میشود ،اقامه نموده
است و از سوی دیگر «قوة متخ ِّیله» و همین طور سایر
قوای مربوط به غیب نفس را غیر عاقله و مادی میداند
و قائل به رویت «صور خیالی» در «مثال مطلق یا عالم
خیال منفصل» توسط نفس میباشد (همان ،ج208 :2
الی  .)216از نظر وی عالَم مثال منفصل ،عالَمی است
تخیل و قوة 
مستقل ،تا ّم ،قائم به ذات ،که ارتباطی با ّ
خیال نفس ندارد.
بعد از سهروردی ،ابن عربی و تابعان او به شرح و
بسط نظریة «عالم مثال منفصل» پرداخته ،آن را بر
اساس قوس نزول و صعود در هر دو قوس مطرح کردهاند.
اولی را «غیب امکانی» و دومی را «غیب محالی» نامیدند،
زیرا ظهور اولی در عالم شهادت ممکن است ،اما دومی
فقط در آخرت ظاهر خواهد شد .ابن عربی همانند
قوة متخیله و همین طور
سهروردی و برخالف مالصدرا
ّ
سایر قوای مربوط به غیب نفس را ـ غیر از عاقله ـ مادی
میداند و معتقد است که نفس ،صور خیالیه را در «عالم
مثال مطلق یا خیال منفصل» رویت مینماید ،او بین
مقید ـ و
«خیال متصل» ـ همان قوة  خیال یا مثال ّ
«عالم خیال منفصل» تمایز قائل است .در عرفان ابن
عربی به «عالم مثال» که جواهر موجود در آن ،در
مقداری بودن ،شبیه جواهر جسمانی و در نورانی بودن،
شبیه جواهر عقلیاند« ،خیال مطلق یا منفصل» و به
ظهور آن در هر موجود مادی« ،خیال متصل» میگویند
(قیصری 97 :1375 ،الی .)110
قسم «منفصل و متصل»
مالصدرا «خیال» را به دو ِ
تقسیم میکند؛ «مثال منفصل» عبارت است از عالمی
که هر فر ِد مثالی از هر نوعی از انواع محقق در عالم ماده،
در آن حضور دارند ،چنین وجودی مسبوق به مادة 
جسمانی ـ امکان استعدادی ـ  نیست ،بلکه امکان ذاتی
داشته و صرف امکان ذاتی کافی است که از علت خود
فائض گردد .جوهر مثالی ،بعد از جوهر عقالنی و قبل از
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جوهر جسمانی قرار دارد و از این رو برزخ نامیده میشود.
وی درباره این عالَم مینویسد:
«این عالَم از ا ّول تکوینش ،انتهای عالَم ما ّده و ابتدای
عالَم روحانی بوده و همان باب اعظم الهی است که از آن
سد واقع
جا به ملکوت أعلی راه یافته میشود و این عالَمّ ،
شده بین دنیا و آخرت است؛ زیرا صورت تمام ق ّوههای
عالَم ما ّده و ما ّدة تمام صورتهای عالَم روحانی است.
بنابراین عالَم مثال ،جمع کننده جسمانیات و روحانیات
است» (الشیرازی242 :1361 ،و.)243
ایشان از «عالَم مثال منفصل» ،تعبیر به کوهی
میکند که میان عالَم معقول و محسوس حائل است.
کوه در همان حال که بین دو قسمت حائل است ،سبب
ارتباط آن دو نیز میشود .در واقع« ،عالَم مثال منفصل»،
مقام و جایگاهی است که همة راههای نزول و صعود به
آن میپیوندند و هر فیضی که از عالَم باال میرسد ،از آن
جا میگذرد و اینچنین ادامه میدهد که اگر این کوه
حائل نبود ،موسی بن عمران از رؤیت حق ،منع نمیشد
(الشیرازی.)465 :1363،
ویژگی دیگر این است که هر موجود مثالی ،از
صورتهای متفاوتی بهرهمند میشود و به بیان روشنتر
تعدد
میتواند به صورتهای مختلفی ظاهر شود .اما این ّ
مانع حفظ هویّت واحد آن نیست (ابراهیمی
صورتِ ،
دینانی.)13 :1377 ،
البته نبایستی عالم مثال را با ُمثُل افالطونی اشتباه
گرفت؛ زیرا ُمثل افالطونی مربوط به «عالم عقول» است
که از مجردات تا ّم هستند و هیچ رابطه علّی با یکدیگر
ندارند ،زیرا این عقول در عرض هم میباشند و عالم
عقول ،فوق عالم مثال است و عالم مثال منفصل ،عالم
مجردات ناقص قلمداد شده و برخی از ویژگیهای عالم
جسمانی را اعم از ماده و مدت را ندارد .صدرا در رابطه
با تمایز عالم مثال و مثل ،اقوال را ذکر و نظر مختار
خویش را ارائه کرده است (الشیرازی ،1368 ،ج.)62 :2

 .3ماهیت «قوة خیال»
در تاریخ فلسفة اسالمی بحث از «قوة خیال» از زمان
فارابی و بعد از او ابن سینا و سایر فالسفه ،از مباحث
بسیار مهم بوده و درحل بسیاری از مسائل مؤثر افتاده و

توانسته است که به حل مسائل غامضتری چون مسأله
شناخت ،ربط حادث به قدیم و بحث از حیاط اخروی
مدد برساند .فارابی تجرد «قوة خیال» را چه در قوس
صعود و چه در قوس نزول ُمنکر است ،بلکه جمیع قوای
مربوط به غیب نفس غیر از قوة عاقله را مادی میداند،
لذا قایل است که انسان تنها به عنوان «عقل جزیی» بعد
از موت باقی میماند و سایر قوای او از بین میرود (ابن
سینا .)361 :1378 ،ابن سینا همگام با وی ،خیال را
قوهای جسمانی میداند (همان ،نمط  ،3فصل .)240 :9
و به تبع ،به عدم بقای «قوة خیال» و «صور خیالی»
موجود در این قوه ملتزم میشود (همو 66 :1375 ،و
 259ـ همو3 :1331 ،و ،)31هر چند میتوان نشانههایی
از گرایش به تجرد «قوة  خیال» در بعضی از آثار او
مشاهده کرد (همو 47 :1375 ،الی .)54
شیخ اشراق در بحث از عالَم مثال ،تنها به «عالَم
خیال منفصل» میپردازد و اساساً «قوة خیال» را ،شرح
نمیدهد و ح ّتی برخی از احکام «قوة خیال» را بر «عالَم
خیال منفصل» حمل میکند .صدرالمتألّهین با پذیرش
اصل و اساس بحث سهروردی ،متذ ّکر نقائص آنها شده
همت میگمارد (همو ،1368 ،ج.)62 :2
و به رفع آنها ّ
مالصدرا بر اساس مبانی حکمت متعالیه یعنی
اصالت وجود ،وحدت تشکیکی آن و حرکت جوهری به
اثبات تجرد «قوة  خیال» پرداخته و تبیین فلسفی
جدیدی از «قوة  خیال» ارائه میکند از نظر او «صور
خیالی در قوة خیال» در عالم ماده و در «عالم خیال
منفصل» حضور ندارند ،بلکه این صور ،معلول نفس و لذا
در «قوة خیال» نفس قرار دارند ،بر خالف شیخ اشراق
که معتقد است؛ نفس ،صور خیالیه را در «عالم خیال
منفصل» رویت مینماید ،مالصدرا جایگاه جمیع صور
خیالیه را در موطن و ُصقع نفس میداند .از نظر او
صوری را که نفس اختراع مینماید و از محصوالت وهم
و قوة خیال است ،نمیتوان در «عالم خیال منفصل» یا
به تعبیر دیگر «عالم خیال در قوس نزول» دانست .وی
اثبات میکند که «قوة خیال» یا به تعبیر وی «مثال
متصل در قوس صعود» ،حاصل حرکت جوهری است و
ملکات اخالقی انسان در این عالم تجسم یافته و نفس او
بدن مثالی خویش را ایجاد میکند.
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طبق تقریر صدرالمتألهین و تابعین ایشان« ،قوة 
خیال یا مثال م ّتصل» ،حقایق عقلی را به اعتبار اتّصال با
عقل ف ّعال ادراک میکند .همچنین صور خیالی موجود
در خیال م ّتصلّ ،
ظل ،فرع یا عکس موجودات عالم عقل
ادراکی خیالی موجود در
به شمار رفته و نسبت صور
ِ
«قوة خیال» ،به حقایق عقلی ،نسبت نقص به تمام و
ضعیف به قوی است:
«هنگامی که استعداد نفس تکامل یافت نور عقل
ف ّعال بر صورتهای حاضر در ]قوة[ خیال اشراق شده و
مبدل به مجردات کلی و
صور مذکور را در صقع نفس ّ
ُمثل عقلیه میسازد» (همو.)360 :1354 ،
با توجه به نظرات صریح برخی از شارحان و مفسران
معاصر صدرا در باب صور و اشباح مثالی که در «قوة 
خیال» و در اتصال با مثال منفصل پدید میآیند ،یک
نکتة مهم وجود دارد و آن شان ّ
خلقانه و ف ّعال قوة خیال
انسان در پدید آوردن این دسته از ادراکات است و به
عبارت دقیقتر ،به همان اندازه که قوة خیال نفس در
اشراق حقایق عقلی ،منفعل است در پدید آمدن صور
مثالی در قوة خیال ،ف ّعال و ّ
خلق میباشد:
«صور و اشباح مثالی در نفس تمثل مییابد ...این
تمثل یافتن نیز به ایجاد و انشاء اشباح و صور اشیاء در
صقع نفس است که آنها قائم بنفساند نحو قیام فعل
بفاعل نه مقبول به قابل  ...همچنانکه باری تعالی خلق
اعیان در خارج میکند نفس نیز کار خدایی اعنی خلق
اشباح و مثل معلقه و صور علمیه به اذن اهلل در کشور
هستی خود مینماید» (حسنزاده آملی 201 :1382 ،و
.)202
اما در باب چند و چون حضور ادراکات و صورتهای
خیالی در نزد نفس ،پرسشهایی وجود دارد و شاید
مهمترین پرسش این است که اگر ادراکات خیالی،
حاصل اتّصال نفس به «عالَم خیال منفصل» است ،پس
تخیالت غیر واقعی و یا حتی بعضاً فاسد چیست؟
منشاء ّ
تصرفات ق ّوة 
در پاسخ باید گفت این ّ
تخیالت ،ناشی از ّ
متخیله است که با بکارگیری صورتهای مخزون در قوة 
ّ
خیال یا معانی مخزون در قوة حافظه و واهمه ،به تصرف
در معانی و صورتها پرداخته و با ترکیب یا تجزیة آنها،
معانی و صورتهای جدیدی را پدید میآورد (عبودیت،

،1391ج160 :2الی .)167
مضاف بر اینکه ،کدورت نفسانی و ظلمت قلبی
شخص متخ ّ ِیل ،میتواند زمینة کج تابی و کارکرد
نامطلوب «قوة خیال» را فراهم سازد .البته در این رابطه
صدرا بیان روشنی دارد وی در مقالة «نبوات» خود
بحثی از صور حقیقی و غیر حقیقی کرده و به معیار قابل
تا ّملی در تشخیص حقیقی بودن صورت تلقی شده
توسط نفس در زمان خواب اشاره میکند و تصریح
میکند که اگر نفس متعلق به نفس سماوی یا عقلی
باشد ،آنچه در خواب مشاهده میکند غالباً همان صور
موجود در نفساالمر عقل یا در نفساالمر مثالی است و
تأکید میکند نفوسی که رو به سوی عالم غیب دارند،
مدخل الهام و وحی هستند و صورت امر معقول و مثالی
در آنها نازل میشود؛ «فنزل إليه صورة األمر المعقول
الداخلي ...الصورة التي يحصل في الخيال من إشراق عالم
الملكوت على  باطن سر النفس» (الشیرازی:1354 ،
 470و  )471و اگر نفس متصل به دنیا و رو به ُسفلی
داشته باشد ،صور خیالی در خواب بی معنی هستند.
(همان) که به قول «فناری» یا حاصل انحرافات مزاج و
کدورتهای نفسانی بوده و یا اینکه از آثار صفاتی است
تخیل ،غلبه دارد
که بر حال نفس متخ ّ ِیل در حال ّ
(فناری.)418 :1374 ،
حسی
از این رو نقش «قوة خیال» تنها بایگانی صور ّ
نبوده بلکه درک حقایق مثالی و ایجاد ارتباط میان
محسوسات و معقوالت از مهمترین کارکردهای آن است.
«قوة  خیال» ،این کار را با دادن اوصاف جسمانی به
تجسیم ارواح ـ و إعطاء اوصاف روحانی
حقایق مفارق ـ
ِ
ترویح اجسام ـ انجام میدهد (برقعی،
به اشیاء ما ّدی  ـ
ِ
 .)174 :1389در حقیقت تبدیل معانی و صور عقلی
تلقی شده بواسطة عقل شهودی ،به صور نمادین و
محسوس ،کار بزرگ «قوة خیال» یا «مثال م ّتصل» است
(چیتیک.)115 :1390 ،

مبانی حکمی رمز و نماد
با عنایت و تکیه بر توصیفات ارائه شده از آموزه
«حقیقت و رقیقت» ،میتوان مدعی شد که هر شیء
ما ّدی و هر صورت خاکی ،نازلة حقیقتی روحانی و غیر
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جِ رمانی است که در عالَم مثال حضور دارد ،که آن نیز
مجرد در عالَم عقل
خود تنزل شخصی از حقیقت
ّ
میباشد و این حقایق مثالی و عقلی ،بواطن و معنای
صورت جسمانی بوده و صورت مذکور ،تجلّی واقعی
همان حقایق قلمداد میشوند:
«به راستی که آنچه در این جهان[مادی] یافت
میشود ،مثالی برای آنچه که در جهان دیگر [مثال
منفصل] است ،میباشد و شیء از عالم صورت [مثال
منفصل] نیست مگر اینکه مثالی برای عالم روحانی
[عالم عقول و مفارقات] بوده و برای آن صورتی در [عالم
آخرت]عالم عقول و مفارقات موجود است» (الشیرازی،
1363الف.)94 :
اگر قرار باشد تبیین و تعبیر حقیقت از جانب انسان
به عنوان میانجی ( )Mediatorصورت پذیرد ،شیوه آن
حیثیتی
منحصر در رمز و نمادپردازی است که البته
ّ
وجودی یافته و ریشه در حقیقت نفساالمری خواهد
داشت .ادعای مذکور بیش از هر چیز مبتنی بر این نگره
صدرایی است که صور و اشیاء موجود در این عالم ،مثالی
از عوالم متعالی است ،چرا که صدرا مبتنی بر اصل
«حقیقت و رقیقت» معتقد است؛ دنيايی كه ما آن را در
سطح حسي ،تجربه ميكنيم حقيقتی قائم به ذات ندارد
و ظواهر دنيوی مانند رؤيای شخص نائم ،بطور غامض و
مبهم به حقيقتی در ورای خود اشارت دارند و صدرا این
ظواهر و اشياء محسوس را بهمثابه رمز و مثال دانسته
عرضی «حقيق ة الحقايق» هستند.
كه صورتهای
ِ
انکشاف این حقایق برای انسان از دو طریق ممکن
میشود؛ یا اینکه انسان از رهگذر «مرگ» به این حقیقت
پی میبرد و متوجه میشود که فهم او در دنیا تنها به
پوستهها ،قوالب و مثالهایی از حقایق هستی تعلّق
گرفته بود (همان .)97 :و یا این درک و شعور از طریق
دیگری حاصل میشود که تحقق آن در همین دنیا است
و آن «رفتن از ظاهر به باطن» میباشد و صدرالمتألهین
با ارائه و اثبات مبانی انسانشناسانة فلسفی ـ عرفانی
ِ
دریافت
خود بدانها اعتبار  میبخشد .ميزان و کیفیت
انسان از «حقيقت» و «باطن اشياء» در حکمت متعالیه
مبتنی بر دو مبنای کلیدی «علم النفس» صدرایی یعنی
«حرکت اشتدادی نفس» و «اتحاد عاقل و معقول»

تثبیت میگردد که تبیین آن در اقتضای این نوشتار
نیست .پس از تلقی حقایق ،این «قوة خیال» است که با
صورت بندی حقایق اشراق شده ،در واقع نقش تن ّزل و
محسوس حقایق را به عهده دارد و گاهی نیز با
حضو ِر
ِ
اتصال مستقیم به «عالم خیال منفصل» مجرای دریافت
ِ
نسبت
صور مثالی میگردد ،که تبیین جایگاه ،ماهیت و
«عالم خیال منفصل» و «قوة خیال» در بخش نخست از
نظر گذشت.
از این رو «رمز و نماد» به عنوان رقیقههایی از حقایق
مثالی ،عقلی و در نهایت الهی ،تنها منحصر به امور
موجود در طبیعت مادی طبیعی نیست ،بلکه حتی لفظ،
کلمه و شاید امور دیگر نیز قابلیت پذیرش صورت رمزی
و نمادین را داشته باشند که تحقق این امر در پرتو صعود
از عالم شهادت و دست در انداختن به عالم معنا و نقش
قوة خیال سالک یا هنرمند در «تجسم و تجسیم» آن
میباشد .سخنی صریح از صدرا در این رابطه در دسترس
تجسد ،امکان درک مستقیم
است؛ «که گرفتاری در عالم ّ
حقایق را از میان برداشته و ناگزیر تنها راه درک حقایق،
قالبهای خیالی [بیان رمزی و نمادین] میباشد .از قضا
به آفت قالبهای خیالی هم اشاره میکند که گاهی
متخیل در توهم ما ،جایگزین امر
منجر میشود ام ِر
ّ
حقیقی گردد( »16همان.)97 :
بنابراین تا اینجای بحث میتوانیم مبتنی بر مبانی
کالن نظام حکمت صدرایی و نیز از خالل برخی اظهارات
ِ
قوالب خیالی» از
«داللت حقیقی
او ،اصالت و اعتبار
ِ
جمله رمز و نماد را ـ به عنوان ظرف محسوس حقایق
متعالی ـ استفاده کنیم .در ادامه با تکیه بر مقدمه مذکور
در این بخش و در راستای سه مقدمه طرح شده در
حکمی
بخش نخست ،به تبیین و واکاوی برخی از اصول
ِ
به کار گیری نماد ،در اظهارات صدرا خواهیم پرداخت.

 .1به کارگیری رمز در حمل معانی پیچیده و به
غایت اختفای معنا از دسترس نامحرمان
صدرا در مواضع متعددی اندیشههای افالطون و
فالسفه پیش از او را ،سمبلیک و رمزگونه میشمارد و
فهم معنای برخی از دقائق حکمی و فلسفی را برای اکثر
مردم امکانپذیر نمیداند ،مضاف بر اینکه صحبت از

87

فصلنـامۀ علمی پژوهشی

88

سال پنجم ،شامرۀ  ،18بهار ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1395

انکشاف حقایق تلقی شده توسط اهل آن و اظهار صريح
و غير رمزی و يا غير تمثيلی حقيقت را ،نه تنها موجب
آشکاری حقیقت برای انسانهای ظاهر بين نمیداند،
بلكه موجبات انکار حقيقت و مبارزه با آن قلمداد
میکند( 17همو ،1368 ،ج 211 :1ـ  همان ،ج.)236 :5
وی رای افالطون مبنی بر قِدم نفس را نیز در همین
راستا توجیح کرده و آن را نمادین میخواند( 18همان ،ج
 .)487 :3و به بیانات ابن سینا و صاحب کلیله و دمنه
اشاره میکند و معتقد است در قالب نمادین و تحت
عناوین لطیف و رمزی در باب هبوط نفس از عالم معنا
و صعود آن ،ارائه شده است (همان ،ج.)358 :8
وی در موضعی دیگر سخن از «طریق ضرب االمثال»
کرده است (همو )469 :1354 ،که در حقیقت همان
«تبیین حقیقت به رمز» میباشد .وی طریق مذکور را
تنها روش انبیا در بیان حقیقت دانسته است و چرایی
اتخاذ این روش از جانب انبیا را تکلیف ایشان به تکلّم با
مردم در اندازه عقول آنها مستدل میسازد .زیرا در
تخاطب و تکلّم به اندازه عقول ،گریزی از اختفای حقیقت
در ساحت متعالی و در عین حال آشکار ساختن آن در
ساحت دانی نیست و از این روست که صدرا هر دو
ویژگی اختفا و در عین حال انکشافِ حقیقت را در شیوه
تبیین رمزی یا تمثیلی حقیقت ،لحاظ میکند.

تشکیکی نماد در اشارت به
 .2اشتراک معنوی ـ
ِ
حقیقت ذو مراتب
جهت اشارت به حقایقی که متناسب با وجود ،دارای
مراتب و درجات گوناگون است نیاز به «بیانی» است که
تحمل معانی مش َّکک را داشته باشد ،از سوی دیگر در
مقدمات مقاله اشاره گردید که حضرت أحدیت مکنوناتِ
تجرد را مرحله به مرحله تنزیل میدهد
در أعلی مرتبه ّ
متجسد
تا در قالب عوالم مادون ـ مثالی و سپس ما ّدی ـ
ّ
شوند ،رمز و نماد نیز مبتنی بر آموزه «حقیقت و
رقیقت» ،کارکرد قوة خیال و اتصال آن با «عالم خیال
منفصل» ،میتواند به عنوان «قالب مادی و محسوس»،
نازله ای از «حقایق و معانی» قلمداد گردد.
فقره دیگر از بیانات صدرا در باب رمز ،در بحث بیان
رمزی و تمثیلی قرآن قابل جستجو است که به عنوان

دلیل یا حداقل مویّدی برای نتیجهگیری نگارنده در این
قسمت قرار میگیرد ،از نظر وی تدبیر و روال ویژهای در
نزول قرآن وجود داشته است و الفاظ و تمثیالت آن در
ِ
جهت اشارت به حقیقت ذو مراتب و معانی عالیهای که
ت به
واجد تنزالت مختلفی است ،از عال م عقل و ملكو 
نزول وجودیِ قرآن ،توأم
ن ِ
عال م ماد ه نازل گشته است .اي 
ق نمادين
ق واال و عظي م آن ،جز ا ز طري 
ظ همه حقاي 
با حف 
ن امكانپذير نبوده است از این روی؛ الفاظ
ن قرآ 
ن زبا 
بود 
ت قرآن كريم ،هر چند حامل بطون الیه در الیه
و عبارا 
حقایق بوده ولیکن بالذات ،قادر به ارائه مستقیم تمام
ِ
جهت اشارت به حقایق غیر
ق نیستند پس بالضروره
حقاي 
قابل بیان ،رمزگونه و نمادین قلمداد میشوند( 19همو،
1363الف23 :و .)24لذا صدرالمتألهین به صراحت اعالم
می دارد؛ «در هر حرف از حروف قرآن هزار رمز و اشاره
و ناز و کرشمه برای اهل حال است» (همان.)11 :
صدرا در ضمن تبیین «شُ بهه تشبیه» در برخی از
عبارات قرآنی و کیفیت برداشت استعاری و مجازگونه از
تمثیل قرآنی و
آنها ،اشاره صریح به رابطه حقیقی بین
ِ
مدلول روحانی آن دارد ،به نحوی که برداشت هر گونه
استعاره و مجاز را در بیان تمثیلی قرآن ،مورد انکار قرار
میدهد:
«برای مفسر جایز نیست که تمثیلهای فوق را
مجازی بداند بلکه واجب است بر او اینکه آنها را بر
حقیقت حمل کرده و علم بدانها را به خداوند احاله کند
و آنها را تأویل کند و از معانی آنها تجاوز نکند اال از
نص صریحی که از شارع ،در اختیار باشد»
رهگذر ّ
(همان.)83 :
از سویی میدانیم که قرآن نزول حقایق متعالی در
قالب الفاظ و کلمات است و از سوی دیگر با توجه به این
اظهار نظر صدرا ،قدر متیقن این است که «لفظ» قابلیت
تحمل معانی متعالی را دارد .بنابراین حضور معنا در
ّ
ماده ،امکان عقلی و وقوعی دارد ،حال پرسش این است
میانجی تلقّی و دریافت
که آیا انسان سالک نیز به عنوان
ِ
حقایق متعالی ،میتواند مجرای تن ّزل حقایق شهود شده
از عوالم غیب قرار گرفته و زمینه حضور آنها را در ظرف
مهیا سازد؟ به نظر میرسد پاسخ مثبت به
رمز و نماد ّ
این پرسش ،از لوازم و اقتضائات بدیهی مبانی
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هستیشناسی و انسانشناسی صدرا ـ که تبیین
مختصری از آن در بخش نخست گذشت ـ خواهد بود و
میتوان گفت نماد و رمز «تجسم حقایق و معانی متعالی
در قالب مادی و این جهانی» است.
الفاظ قرآن حامل معانی بس فاخر هستند ،اما در
عین حال ،رقیقههای محسوس از حقیقت مطلق ـ با
رعایت مراتب تشکيک ـ میباشند و به همین دلیل،
الفاظ مذکور توسط انسانها در مورد مخلوقات نیز
استعمال میگردد .پس ظاهر و باطن در قرآن ،در داللت
به معنای نفساالمری خود ،عین حقیقت میباشند و
خصوصیتی تشکیکی مییابند ،زیرا مالصدرا باطن را
ل و مت ِّم م ظاهر میداند و هرگز وجود ظاهر،
مك ّ ِم 
موجبات نفی باطن و بالعکس را فراهم نمیسازد ،بلكه
ش تغيير شود ،باطن حضوری
ن اين ك ه ظاهر ،دستخو 
بدو 
جدی و اصیل دارد .هر چند ما دیدگاه مذکور را در باب
قرآن به عنوان یک متن مقدس میبینیم ،ولیکن مبانی
هستیشناختی و معرفتشناسی مشترک میان زبان
نمادین م ِّد نظر صدرا از حیث
قرآن و بیان رمزی و
ِ
«داللت بر معنای تشکیکی» ،ادعایی بدون دلیل نخواهد
بود و به همین ترتیب آثار هنری که در مقام بیان معانی
تجرد معانی از یک سو و ما ّدیت
متعالی هستند ،به دلیل ّ
ابزار از سوی دیگر ،همواره ناگزیر از بیان نمادین و
رمزگونه خواهند بود.
«مثال و رمز» برخاسته از حکمت صدرا ،با رعایت
اصل «حقیقتگرایی» و پایبندی به «حقایق
نفساالمری» مالحظه میشود ،اندیشهای که با گشودن
ی برای
راهی به سوی حقیقتگرایی در بیان نمادین ،جاي 
ي نميگذارد .با این توصیف اگر رمز و
ی باق 
ن استعار 
زبا 
نماد با این عقبه هستیشناختی ،ماهیتی هنری داشته و
در صورتِ آثار هنری تحقق یابد ،بالتردید بدون لحاظ
حقایق باطنیشان ،بی معنا و فاقد اعتبار خواهند بود.
الزم به ذکر است که با پذیرش اصل حقیقتگرایی
بدیهی است که «بیان نمادین» دارای اشتراکاتی با زبان
عرفی در داللت بر مفاهیم عرفی خواهد داشت ،به این
معنا که نماد و حتی رمز قابلیت داللت بر امری مادی و
محسوس را دارد اما نقطه تمایز آن دو در جایی است که
مدلول زبان عرفی ،صرفاً منحصر در امری حسی و

معنایی ظاهری است ،ولیکن مدلول یا مصداق تمثیل و
مد نظر صدرا «از حس آغاز و عالم معنا را در مراتب
رم ِز ّ
مختلف آن» در مینوردد و از این رو «اصل تشکيکي
بودن معنا مبتنی بر حقایق نفساالمری» به عنوان
مدلول رمز و نماد ،رهگذری است که انسان را از ورطه
تشبيه يا تعطيل رهانده و در وادی امن «تشبیه در عین
تنزیه» قرار میدهد.
بنابراین اگر در پی کیفیت «خلق نمادهای هنری»
از منظر حکمت متعالیه باشیم ،باید بگوییم که عبارت
یتر به عالَم
اشت از فرآیند تنزیل معانی از عوالم عال 
ما ّدی و بازتابدهنده حقایق برتر در کالبد جسمانی
است .از این طریق نمادهای هنری ،سهم خالقانة خویش
معانی عِلوی و تعالی مخاطب خویش ،به
را در تذکار
ِ
درستی ادا خواهند نمود .در جهت رسیدن به این
مقصود ،ناگزیر نماد و رمز باید ریشه در حقایق
نفساالمری داشته باشند .نمونههایی از رمزپردازی با
رویکرد پیش گفته در عبارات صدرا قابل جستجو است،
که اشاره مختصری بدانها میکنیم.
صدرا با نماد «عنقا» یا طائر قدسی ،به ملک روحانی
یا همان عقل مجرد اشاره میکند که در «قله قاف»
حضور دارد و دور از دسترس نامحرمان بوده و عده قلیلی
قادر به شنیدن صدای او ـ مقصود الهام و اشراق یا شهود
ـ هستند (همو ،1368 ،ج .)145 :9در تأکید به داللت
حقیقی رمز  بر معانی و صور روحانی میتوان به این بیان
از مالصدرا رجوع کرد که «عرفا در وجود ملک روحانی
که به رمز و اشاره از آن به «عنقا» اشاره میکنند ،شکی
ندارند علوم و هنرها از صدا و صفیر آن ناشی میشوند،
نغمههای لذیذ و آهنگهای عجیب و ارغنونها و
موسیقیهای پر ساز و طرب ،از اصول این طایر با نا ِم
مبارک و شریفالذات ،استفاده میشوند» (همان.)146:
البته الزم به ذکر است که نماد «عنقا یا طایر قدسی»
در دورهای از تاریخ هنر اسالمی ،نیز پرکاربرد بوده و
حامل معنای عرفانی مورد اشاره صدرا نیز ،بوده است:
«در تأیید نماد بودن عنقا یا همان طایرقدسی،
میتوان به جریان تاریخی در تاریخ هنر اشاره کرد که
سبک هنری خاصی به نام سبک گل و مرغ در زمان
رواج حکمت ذوقی و اشراقی متعالیه برای اولین بار رواج
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پیدا میکند که نمیتواند بی تأثیر از عقالنیت و فلسفه
حاکم بر زمان رواج این هنر باشد( ».یاوری)29 :1384 ،
در اظهارات دیگر مالصدرا «قلم اعلی ،لوح محفوظ و
کتابت» به عنوان رمز و نماد برای «ملک قدسی ،ملک
نفسانی مجرد و تصویر حقایق» قلمداد میشوند و از
عقل با رمز «قلم اعلی» و از نفس نیز با رمز «لوح
محفوظ» تعبیر شده است .قلم اعلی که به بیان فلسفی
همان عقل مجرد ـ که مالصدرا در این موضع از عقول
فع ّال ،به مثابه عقل واحد فرض کرده ـ است ،حقایق
مافوق را بر لوح محفوظ که همان نفس است ،کتابت
میکند و در حقیقت قبولکننده و پذیرای افاضات عقل
مجرد است .به عبارت دیگر عقل ،واسطه در فیض بوده
و نفس پذیرندة فیض است و این ملک الهی یا عقل است
که باذن اهلل در نفس کتابت میکند و نفس با قبول آن،
خود نیز مجرای فیض به مادون میشود (الشیرازی،
.)279 :1354
در رسالة العرشیه ،شجره بهشتی طوبی که ریشه در
خانه حضرت امیر (ع) داشته و یک شاخه از آن در خانه
هر مومنی حضور دارد ،نماد حلقة والیت تلقی شده است
و صدرا درخت طوبی را نماد معارف و علوم الهی معرفی
میکند که فروع و شعب فراوانی دارد و امکان دسترسی
به میوههای شریف این معارف ،از طریق عقول بشریِ
مستقل ،ممکن نیست .وی معتقد است تحصیل این
جنس از معارف اوالً تنها از جانب انوار روحانی خاتم
نبوت و بواسطة اوصیای معصومین ایشان (علیهم السالم)
که حلقههای والیت و اولیای شایسته شجرة  هدایت
هستند و ثانیاً در قلوب کسانی که مستعد و قابل هدایت
هستند منتشر میگردد (همو.)279 :1361،

ن نماد ،نیازمند
ی گوناگو 
 .3درك ساحتها 
تحصیل ظرفیت آن از سوی انسانها
ی گوناگونی
بیان رمزگونه و نمادین ،واجد ساحتها 
ش از
ب مرتبه وجودی خوی 
ي بر حس 
ت و هر انسان 
اس 
ت گوناگون آن ـ خواه در قرآن كري م و خواه در هنر
ساح 
ی دارد .صدرا یکی از حکمتهای
ك متفاوت 
نمادین ـ در 
استفاده از ترکیب حروف مقطعه و کلمات تامة مفرده را،
جلوگیری از اطالع اغیار و نامحرمان از معانی لطیف

رحمانی که در کسوت حروف مفرده و علی سبیل رمز و
اشارت مکنون گشته است ،میداند که خود از سوی
دیگر زمینة پرورش ارواح طفل و نوپا در سلوک را نیز
مهیا میکند  :
ّ
«معنای حروف جمالت که همان حروف مقطعه
قرآنی و کلمات تا ِّم مفرد است ...به مثابه طعام لطیف
روحانی در قالب حروف مفردهای به روش رمز و اشارت
به هدف [فهم] اهل بشارت است ،تا اینکه اغیار و کسانی
اهلیت دسترسی به عالم اسرار و معدن
که برای آنها ّ
انوار نیست ،از آن مطلع نگردند» (همو ،1368،ج.)41 :7
ظ آيات
س قرار دارد ،جز الفا 
كسي ك ه در عال م ح 
ی چنین شخصی مواجهه با
ك نکرده و برا 
ی را ،در 
اله 
ل و در عال م عقالنی
دیگر حقايق كلمه ك ه در عال م مثا 
ن میسر
ن و بیان غيرمستقي م و نمادي 
قرار دارد ،جز با زبا 
ی از وجود قرار دارد،
نيست ،اما كسی ك ه در مرتبه باالتر 
ی او آشكار
ق الفاظ وحی برا 
ی عمیقتری از حقاي 
معان 
ت ميدارد؛ اما سایر
ن مستقي م درياف 
بوده و آنها را ب ه زبا 
ن است ،به
ن ناتوا 
كآ
ی از در 
ب حقايق كلمه ،ك ه و 
مرات 
ن باقی خواهد ماند تا زمانی که
ن غيرمستقي م و نمادي 
زبا 
قلب ،روشن به نور قرآن گردد:
«در هر حرفی از حروفش هزاران رمز و اشارت ،ناز و
اق مشتاق موجود است ...و
کرشمه برای جلب قلوب عشّ ِ
اما کسی که چراغ قلبش مملو از نور اخذ شده از قرآن
شد ،اسرار امور و کلمات و آیات را درک کرد» (همان،
ج44 :7و.)45
ن تشبي ه و تنزیه
ی زبا 
صدرالمتألهين ،با به كارگير 
ن مطلب
ن اي 
که همان بیان رمز و تمثیل است ،ب ه تبيي 
ميپردازد ك ه هر فردی ب ه تناسب مرتب ه وجودی ،بهرمند
ن میشود و در این باره مینویسد:
از حقایق قرآ 
ت خود را ب ه دانههای معانی
ف و دام كلما 
«تور حرو 
ن قاف
ن آسمانی و سيمرغا 
ق برای شكار پرندگا 
و حقاي 
ی و دان های
ی روز 
ی گشوده ،و برايی هر پرندها 
معنو 
ن را آفريدگار و ب ه وجود آورند هاش
مخصوص ك ه آ 
ن شكار ،نوع
ی از اي 
ف اصل 
میشناسد ،قرار داد ه و هد 
ص از آن
ن پرندگان ،و با دانههای مخصو 
ی از اي 
خاص 
ن دا م در
ش و پهن كرد 
دانهها است ك ه منظور از گستر 
ق و روزی
چ رز 
ن بوده ،ن ه غير آن ،...وگرن ه هي 
زمين ،آ 
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ت گردد...؛
ی از آن ياف 
ن بخش 
نيست ،جز آن ك ه در قرآ 
ت و لطائف
ن از حقايق كلما 
س همانگونه ك ه در قرآ 
پ 
ت و حقايق ،غذای
ن آن كلما 
ی الهی ك ه دانست 
حكمتها 
ت میگردد» (همان).
ت دلها است ،ياف 
ح و قو 
رو 
همانطور که در بحث مقدماتی ـ خیال متصل ـ
اشاره شد ،نفس انسان ،خالق صوری است که از عوالم
باال بر او افاضه میگردد ،چنین محاکاتی از معانی متعالی
در زبان عرفانی ،با تعبیر «تشبیه» شناخته میشود که
مقابل «تنزیه» قرار دارد ،اما به کارگیری نماد و رمز در
عین تشبیه ،مراعاتِ تنزیه را هم میکند .به این اعتبار
خیال هنرمند نیز ،در خدمت به پیدایی آوردن حقیقت
متعالی است و الجرم باید متناسب با همان حقیقت،
ارتقاء و استعالء داشته باشد .چراکه آبشخور هن ِر یک
هنرمند ،قوة خیال اوست و به هر مقدار در صفای نفس
و تهذیب باطن بکوشد و حال مناسبتری در زمان
تخیالت نابتر و  
آفرینش اثر هنری داشته باشد،
ّ
20
نورانیتری را تجربه خواهد نمود (الشیرازی:1354 ،
.)470
هنرمند تا سالک و عارف نباشد ،قلب او محل نزول
معانی ،الهامات و رموز غیبی نخواهد بود ،و به تبع،
محصول هنری وی نیز ،قابلیت انعکاس صفات جمال
ِ
حق را نخواهد داشت .صدرا به دو حدیث قدسی در باب
قلب مومن و عارف ،استناد میکند که ارتباط وثیقی به
مانحن فیه دارد:
«از پیامبر روایت شده است که گفته شد ،خداوند در
کجا جای دارد؟ حضرت فرمودند؛ در قلوب بندگان
مؤمن .و نیز در خبر آمده است که؛ حضرت حق فرمود؛
آسمان و زمین گنجایش مرا ندارند بلکه این قلب مومن
است که گنجایش تجلی مرا دارد» (همو.)256 :1360 ،
سپس در ادامه مینویسد که اگر انسان موانع روحی
و خارج از نفس ناطقه را بزداید ،در درون او صورت ملک
و ملکوت و هیات وجود تجلی خواهد کرد (همان).
بنابراين ،مراتب بیان نمادین با مراتب وجودی انسان ـ
چه در مقام فهم و ادراک و چه مقام خلق ـ ارتباط وثیق
دارد .نتیجة دیگری که مترتب بر استنتاج قبلی خواهد
بود ،نسبی بودن «بیان نمادین و رمزگونه» است به این
معنا که؛ حقایق نسبت به افرادی که هنوز در مرتبه

جسمانيت قرار دارند نمادين است و براي انبيای الهي،
به ويژه رسول خاتم(ص) که در مراتب باالی انسانيت
قدم نهاده و حقايق را به صورت مستقيم فهم و دریافت
میکردهاند ،رمز و نماد معنا ندارد ،کما اینکه برای اشاره
به موجودات جسم و جسمانی و حقايق عالم ماده که
برای ما بصورت مستقيم قابل درک است ،هیچگاه از
بیان نمادین استفاده نمیکنیم.

نتیجهگیری
 .1نماد و رمز در فلسفه صدرا ،صرفاً وصف عبارات و
تعابیر نیست بلکه وصف «حقیقت» است و بر این اساس
درک و دریافت مدلول رمز و نماد ،ریشه در حقیقت و
حقایق نفساالمری دارد .حقيقت در هستیشناسی
مالصدرا ،اوال بالذات با تأكيد بر جنبه وجود شناختی آن
مطرح شده و دوم اینکه حقيقت ،امری واحد و ذو مراتب
قلمداد گرديده که منشأ و اصل تمام حقايق وجودی ،به
حق تعالی منتهی میشود و سوم اینکه نظریه حمل
خگوی تکثّر انواع ما ّدی و صور
حقیقت و رقیقت ،پاس 
جسمانی است .بر همین مبنا ،اوصاف معانی مجرد امکان
ظهور در «نمادهای مادی» را نیز پیدا میکند و در این
فرایند نفس به عنوان میانجی در دریافت و اتحاد با
حقایق عقلی و قوة  خیال در تشبیه و تجسیم آنها،
نقشی ذاتی و بی واسطه دارد؛ چرا که این «قوة خیال»
است که با صورتبندی حقایق اشراق شده ،در واقع
محسوس حقایق را به عهده دارد و
نقش تن ّزل و حضو ِر
ِ
گاهی نیز با اتصال مستقیم به «عالم خیال منفصل»
مجرای دریافت صور مثالی میگردد.
 .2با عنایت به دو ویژگی اختفا و در عین حال
انکشافِ حقیقت و جهت اشارت به حقایقی که متناسب
با وجود ،دارای مراتب و درجات گوناگون هستند ،نیاز به
«بیانی» است که هم تحمل معانی مش َّکک را داشته
باشد و هم دارای خصوصیت پیدایی و ناپیدایی باشد ،که
صدرا شیوه بیان رمزی و نمادین را مناسب میداند که
انسان از رهگذر آن ،از ورطه تشبيه يا تعطيل رها شده و
در وادی امن «تشبیه در عین تنزیه» قرار میگیرد.
 .3مراتب بیان نمادین با مراتب وجودی انسان ـ چه
در مقام فهم و ادراک و چه مقام خلق ـ ارتباط وثیق
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دارد .نتیجة دیگری که مترتب بر استنتاج قبلی خواهد
ِ
مدلول «نماد و رمز» است زیرا
درک
بود ،نسبی بودن
ِ
معنا مبتنی بر حقایق نفساالمری ،امری تشکیکی است
که در نسبت با افرادی که هنوز در مرتبه ادنی قرار دارند
نماد بی معنا بوده و یا صرفاً مدلول عرفی دارد ولی برای
انسانهای عالی ـ از جمله انبیاء الهی ـ مدلولی متعالی و
فرا مادی و غیر نمادین خواهد داشت.

پینوشتها
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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
 .9محمود شبستری (687ـ740ق)
 .10محمد بن یحیی ،الهیجی (۹۱۲ـ1051ق)
 .11حسین بن عبداهلل (ابن سینا) (۳۷۰ـ ۴۲۸ق)
 .12شهاب الدین یحیی سهروردی (۵۴۹ـ  590/ 581ق)
 .13میر برهانالدین محمدباقر استرآبادی (میرداماد)
(وفات1050ق)
 .14محمد بن ابراهیم صدرالدین شیرازی (صدرا) (980ـ ۱۰۴۵
ق)
« .15در حکمت متعالیه هر مرتبه از عالم ،مثال مرتبة باالتر
است .بنابراین؛ باطن عالم ماده ،عالم مثال و باطن آن عالم،
عقل و باطن عالم عقل ،عالم اسما و صفات و باطن اسما،
ذات حق متعال میباشد( ».مالصدرا ،مفاتیح الغیب،1363 ،
ص)87 :
« .16فال يحتمل درك الحقائق إال مصبوبة في قوالب األمثال
الخيالية ثم بجمود فطرتك عند الحس تظن أن ال معنى له
إال هذا المتخيل و تغفل عن الحقيقة و الستر».
«.17بالجملة القدماء لهم ألغاز و رموز و أكثر من جاء بعدهم رد
على ظواهر كالمهم و رموزهم إما بجهله أو غفلة عن مقامهم
أو لفرط حبه لرئاسة الخلق في هذه الدار الفانية».
« .18في أقوال الحكماء األقدمين إشارات لطيفة و رموز شريفة
إلى  هبوط النفس من ذلك  العالم و صعودها و حكايات
مرشدة إلى ذلك منها قصة سالمان و أبسال و منها قصة
الحمامة المطوقة المذكورة في كتاب كليله و دمنه و منها

حكاية حي بن يقظان»
ل شده برای
ق ناز 
ب بر خل 
ب حجا 
ن مرات 
ن با هزارا 
« .19قطعا قرآ 
آنکه ـ حقایق را ـ بر عقول ضعیف بفهماند ...خداوند آن
ي در
ن معنا است :هر حرف 
ف اي 
س را آمرزد ك ه بيانش كش 
ك 
ن لوح
ن لوح ،هما 
ف است ،و اي 
لوح ،بزرگتر از كو ه قا 
ي ارجمند است ك ه در
ن قرآن 
ظ است ك ه فرمود؛ «اي 
محفو 
ی است ك ه از فرموده
ن قاف ،رمز 
ظ است« و اي 
ي محفو 
لوح 
ن اگرچ ه يك
ن ارجمند» زيرا قرآ 
ن قرآ 
خود كه؛ «قس م ب ه اي 
ش نبوده ،جز آنك ه در فرودآمدن،
ي بي 
ت و ذات يكتاي 
حقيق 
ب نزول
ق مرات 
ن مطاب 
یآ
ي را دارا و نامها 
ب مختلف 
مرات 
ن است»
گوناگو 
« .20أما الصورة التی يحصل فی الخيال من إشراق عالم الملكوت
على باطن سر النفس ،فال يكون إال محاكيا للصفة و مطابقا
للمعنى و صورة حقيقية لألمر العقلی»

کتابنامه

آموزگار ،محمد حسن )۱۳۷۹( ،فلسفه و مكتبهای تربیتی،
چاپ اول ،تهران :دانشگاه عالمه طباطبایی.
ابن سینا ،حسین بن عبداهلل ( .)1378االشارات و التنبیهات ،قم:
دفترنشر کتاب ،چاپ اول.
ـــــــــــــ ( .)1375الشفا؛ کتاب النفس ،تصحیح حسنزادة 
آملی ،قم :دفتر تبلیغات اسالمی.
ــــــــــــــ ( )1331رساله نفس ،تحقیق موسی عمید،
تهران :انتشارات انجمن آثار ملی.
ـــــــــــــــ ( .)۱۳۶۶حی بن یقظان ،ترجمه و شرح فارسی
منسوب به جوزجانی ،تهران.
ابراهیمی دینانی ،غالمحسین (« .)1377عالَم خیال در نظر
مولوی و اب 
نعربی» ،خردنامه صدرا ،ش ،14تهران.
یشناختی و
اعوانی ،غالمرضا (« .)1382مبانی هست 
معرفتشناختی نگاه نمادین به جهان» ،خیال ،شماره ،5
تهران ،فرهنگستان هنر.
الشیرازی ،محمد بن ابراهیم (1363الف) .مفاتیح الغیب ،تصحیح
و مقدمه از محمد خواجوی ،تهران موسسه مطالعات و
تحقیقات فرهنگی ،چاپ اول.
ـــــــــــــــــــ (1363ب) .المشاعر ،کتابخانه طهوری ،به
اهتمام هانری کربن ،چاپ دوم.
ـــــــــــــــــــ ( .)1354المبدا و المعاد ،مصحح سید جالل
الدین آشتیانی ،تهران :انجمن حکمت و فلسفه ایران
ـــــــــــــــــــ ( .)1361العرشیه ،تصحیح غالمحسین
آهنی ،تهران ،انتشارات مولی.
ـــــــــــــــــــ ( .)1360الشواهد الربوبیة ،چاپ دوم،مشهد:
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المرکز الجامعی للنشر.
ـــــــــــــــــــ ( .)1368الحکمة المتعالیة فی
االسفارالعقلیةاالربعة ،قم :مکتبة المصطفوی.
بورکهارت ،تيتوس (   .)1386مباني هنر اسالمي ،ترجمه و
تدوين امير نصري .تهرن  :انتشارات حقيقت.
برقعی ،زهره ( .)1389خیال از نظر اب 
نسینا و صدرالمتألّهین،
قم ،بوستان کتاب.
فروم ،اریک ( .)1366زبان از یاد رفته ،ترجمه ابراهیم امانت،
تهران :انتشارات مروارید ،چاپ چهارم.
بقلی ،روزبهان بن ابی نصر ( .)1374شرح شطحیات (شامل
گفتارهای شورانگیز و رمزی صوفیان) ،تصحیح و تنظیم؛
هانری کربن ،تهران :طهوری.
نهایی رمزی در ادب
پورنامداریان ،تقی ( .)1375رمز و داستا 
فارسی ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
یونگ ،کارل گوستاو ( .)1352انسان و سمبولهایش ،ترجمه
ابوطالب صارمی ،تهران ،کتاب پایا و انتشارات امیرکبیر.
یاوری ،حسین ( .)1384تجلی نور در هنرهای سنتی ایران،
تهران :سوره مهر.
پازوکی ،شهرام (« .)1388رویکرد عرفانی در هنر اسالمی» ،در:
جستارهایی در چیستی هنر اسالمی ،به اهتمام هادی
مؤسسه متن و فرهنگستان هنر.
ربیعی ،تهرانّ ،
نقی زاده ،محمد ( .)1384مبانی هنر دینی در فرهنگ اسالمی،
تهران :نشر فرهنگ اسالمی.
محمد (« .)1378س ّنت و نماد در هنر
طبسی ،محسن و خزاییّ ،
معاصر ایران» ،فصلنامه هنر ،ش.76
رضایی ،مهناز («)1384نماد» ،ماهنامة آزما ،ش.38
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد (1412ه) .مفردات راغب،
مصحح؛ صفوان عدنان داودی ،بیروت :دارالشامیة.
حسنزاده آملی ،حسن ( .)1382دو رساله مثل و مثال ،قم:
انتشارات نثر طوبی.
چیتیک ،ویلیام ( .)1390عوالم خیال ،ترجمه قاسم کاکایی،
تهران :هرمس ،چاپ پنجم.
االنس
مصباح
(.)1374
محمد بن حمزه
محمد
تصحیح
،
فناریّ ،
ّ

خواجوی ،تهران :انتشارات مولی.
سهروردی ،شهابالدین یحیی (1397ق) .حکمة االشراق،
مجموعه مصنفات شیخ اشراق ،تصحیح و مقدمه هانری
کربن ،تهران ،انجمن حکمت و فلسفه ایران.
ــــــــــــــ ( .)1373عقل سرخ ،به کوشش حسین مفید ،چ
 ،2تهران :انتشارات مولی.
سراج الطوسی ،ابو نصر عبداهلل (1914م) .ال ّلمع فی التصوف ،به
اهتمام نیکلسن ،لیدن :چاپ بریل.
استرآبادی(میرداماد) ،میربرهانالدین محمدباقر (.)1380
جذوات و مواقیت ،تصحیح علی اوجبی ،تهران :میراث
مکتوب.
دهخدا ،علی اکبر ( .)1372لغت نامه دهخدا ،تهران :دانشگاه
تهران.
قیصری رومی ،محمد داود ( .)1375شرح فصوص الحکم ،به
کوشش سید جالل الدین آشتیانی ،تهران:انتشارات علمی و
فرهنگی ،چاپ اول.
الهیجی ،محمد بن یحیی ( .)1381مفاتیح االعجاز  فی شرح
گلشن راز ،با مقدمة علیقلی ،محمودی بختیاری ،تهران:
نشر علم.
عبودیت ،عبدالرسول ( .)1391درآمدی به نظام حکمت
صدرایی ،جلد سوم (انسانشناسی) ،تهران:انتشارات سمت و
قم :نشر موسسه امام خمینی.
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