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 چکیده
االطراف، در تدوین فیلسوفی جامع عنوانبهمالصدرا 

نظام فلسفی خویش از نگرش نمادپردازنه غفلت نکرده 
است. در این مقاله ابتدا به تبیین مفهوم نماد و نیز 

سپس جایگاه نماد در نظام  ،ایمناسی آن پرداختهشریشه
وی از ابن عربی، نگاه پذیری فکری مالصدرا، تأثیر

به دین و تأکید وی بر زبان نمادین دین  اونمادپردازانة 
مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتاً نشان داده شده 

مند از منابع که اساساً پیوند چنین نظام فکری بهره
جز  (عم از دین، فلسفه، عرفان و کالما)فکری مختلف 
نام نمادپردازی مقدور نیست، هر چند با زنجیری به

عناصر دیگری نیز در این پیوند دخیلند. بیش از همه 
تأکید شده  ،مثابه یافتة این پژوهشبه ،بر این دو نکته

است: نخست، نظریة اصالت وجود و فقر ذاتی وجود 
شود. دوم، توجیه برخی مینهایتاً با بیانی نمادین تبیین 

های عرفانی از دین و تفاسیر باطنی از ظاهر از برداشت
 نص نیز نهایتاً تفسیری نمادین است. 

 ،عرفاان  ی،نماادپرداز  ،نماد ،مالصدرا :کلیدیواژگان 
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Abstract 

As a comprehensive philosopher, Mulla Sadra 

didn’t neglect of symbolist approach in 

constructing his philosophical system. In this 

paper, first we explain “symbol” and its 

etymology. Then, explore the status of symbol in 

his philosophical thought, Ebne Arabis’s 

affections, his symbolist approach to religion and 

his emphasis on symbolic language. Finally we 

show that it is not possible to associate such a 

system, including religion, philosophy, mysticism 

and theology, except with symbolist link, although 

there are other elements. The main findings are 

that, firstly, his theory concerning the priority of 

existence as well as the poverty of entities 

ultimately based on some kind of symbolic 

explanation; and, secondly, to justifying certain 

mythical conceptions of the holy text, he appeals 

to symbolic interpretation.  
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 مقدمه

در قرن بیستم بحث از نماد دوباره رونق گرفت و 
رو ، از اینآگاهندمتفکران امروزی به اهمیت آن 

وجوی نقش و معنای نماد در اندیشه و آثار جست
. در ه استمعمول تبدیل شد گذشتگان به امری

جویی است. یکی از سنت ما نیز این امر قابل پی
های فکری غنی فلسفی ایران، مالصدراست. میراث

عنوان فیلسوفی که به تجمیع کتاب، مالصدرا به
سنت، فلسفة عقالنی و عرفان در مکتب فکری 

دلیل تأثیر گرفتن از خود دست زده و همچنین به
اعتبار رویکرد عرفانی بن عربی بهعربی و اینکه اابن

خویش بر اهمیت نمادها تأکید فراوان داشته است، 
تواند در بحث از نماد و نمادگرایی مورد توجه می

قرار گیرد. صدرا فیلسوفی الهی و دارای مکتبی 
الهی مبتنی بر اندیشة دینی و عرفانی همراه با ذوق 

 عقالنی است. 
دارد،  ستردهگ بس معنایی الهی مکاتب در رمز
 شده بتوان سبب اسالمی تفکر در امر این چنانکه
 جهان اصوالً تفکر، این داد. نمایش رموز با را وجود

 آنها بر الهی حقایق که داندمی هاآینه از ایدسته را
 تجلی را هستی و جهان واقع در و شودمی منعکس

 .(259: 1384زاده، نقی)داند می الهی وجود
کوشیم پس از ارائة در این مقاله می

شناسی نماد، به بررسی معنا، مفهوم و کارکرد اصطالح
آن در نظام فلسفی مالصدرا بپردازیم. خواهیم کوشید 

هایی که سبب شده تا نشان دهیم که یکی از حلقه
عناصر مختلف و گاه متنوع نظام فکری مالصدرا به 

 هم پیوند یابند، نماد و نمادپردازی است.

   اصطالح تعریف چند. 1
مقابل واژۀ در « رمز»و « نماد»های فارسی واژهدر 

از  symbolرود. واژۀ کار میبه symbolانگلیسی 
با »معنای به ”sun (“συνترکیب دو واژۀ یونانی 

 ”ballein (“βα'λλωو «( هم»و « همراه هم»، «هم
تشکیل شده، «( پرتاب کردن»یا « انداختن»معنای به

 sumbolonصورت بهسپس در زبان یونانی 

درآمده است. صورت «( نمونه»و « نشانه»معنای )به
نماد »معنای )به symbolumالتینی اصطالح مذکور 

 symbolاست. نهایتاً در زبان انگلیسی فرم «( و رمز
را به خود گرفته است. امروزه در زبان انگلیسی 

عنوان به symptomو  sign ،signalاصطالحات 
 رود.کار میهب symbolمترادف 

تر از آن متنوع« رمز»اما باید توجه داشت معنای 
در »کار برود. به« نماد»است که فقط در مقابل 

تعریف کلی، هر عالمتی اعم از حرف، عدد، شکل، 
عالمت اختصاری، کلمه، قول، حرکت )اعم از 

ها و مراسم اشاره با چشم، لب و دست( و رقص
ر ورای ظاهر مذهبی که ناظر بر مفهوم ویژه د

« شودنمایشی خود باشند، یک رمز محسوب می
 (. 5: 1383)پورنامداریان، 

همة معانی رمز و سمبل از این حیث مشترکند 
که در هر دو پوشیدگی و عدم صراحت وجود دارد. 
برخی معتقدند تفاوت آن دو این است که رمز تا 
حدودی بر ساحت قدسی و معنوی داللت دارد، 

عملکرد عقالنی دارد و فاقد هستی  برخالف نماد که
: 1391یا وجود کلی است )اکبری و پورنامداریان، 

رسد، نظر نمی(. اما این تفاوت چندان موجه به61
نیز « نماد»زیرا چنانکه خواهیم دید، در اصطالح 

توان چنان معنایی نهفته است. پس تا حد زیادی می
 رمز و نماد را معادل و مترادف تلقی کرد.

تری دارد. معنای متفاوت« نشانه»الح اصط
مدلولِ نشانه مبتنی بر قرارداد است و نمایندۀ معنا »

و مفهومی است که در محدودۀ تجربیات حسی و 
(. 57)همان: « قابل ادراک برای همگان قرار دارد

آنچه در بحث ما مطمع نظر است، نماد است، نه 
نشانه، چرا که در سنت فلسفی صدرایی و نیز در 

رفان ابن عربی آنچه اهمیت محوری دارد نماد ع
 است، نه نشانه. 

تری دارد. اصطالح اسطوره معنای نسبتاً متفاوت
معنای )به historiaمعرب واژۀ یونانی « اسطوره»

در زبان  .وجو، داستان و آگاهی( استجست
استفاده  mythاز تعبیر برای این منظور انگلیسی 
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 mytos (μῦθοςنی شود که ریشه در واژۀ یونامی
 1معنای شرح، خبر و قصه( دارد. جوزف کمبلبه

و از  شناسان تاریخ استترین اسطورهیکی از بزرگ
رو تعریف او از اسطوره قابل اعتنا و اعتماد این

هایی ها سرنخخواهد بود. از نظر کمبل، اسطوره
: 1386برای امکانات معنوی زندگی بشرند )کمبل، 

تاً ذوقی است و برای پژوهش (. این تعریف نسب23
تر نیاز است. فارغ از کاربرد حاضر تعریفی دقیق

عامیانة این اصطالح، اسطوره در محاورات 
 برخوردار ازدانشگاهی داستانی است که نمادهایی 

ها نیز عموماً نی چندگانه دارد. مضمون اسطورهامع
ها، هایی مربوط به خلقت، آسمانشامل داستان
هایی در عالم است. اما چنین داستان خدایان و منشأ

کنند. حال دل خود اعتقاد و باوری را نیز القاء می
توان رفته و مختصر اسطوره را میتعریف شسته

چنین عرضه داشت: اسطوره داستانی دربارۀ امری 
تواند در زمان گذشته، دارای اهمیت است که می

 (.21: 1388حال یا آینده اتفاق افتاده باشد )سگال، 

 . چیستی مفهوم نماد 2
توان گفت که نمادها اموری در گام نخست، می

ظاهری هستند که نشانی از امری واال، معنایی 
باطنی، امری فراسوی تجربه، هستی برین و وجودی 

های گوناگونی از نماد ارائه اما توصیف پنهان دارند.
بندی کرد: الف( توان آنها را چنین دستهشده که می

ب(  مری فراسوی عقل و جهان منطقی است.نماد ا
ج(  .استعالست و پویایی نماد، یا رمز اصلی ماهیت

 نماد کند. د(می دفع را بیننده انگاریساده نماد
 نماد است. ها( واقعه شریک یک شرکت خواهان

 عینیت بر مبتنی اما دارد، وجود ذهنیت در فقط
 نهایتبی تا که است آن و( ویژگی نماد .است

 که بیندمی چیزی آن در کسی هر بماند و رتگراشا
 دهد؛می را آن مشاهدۀ اجازۀ اشباصره قدرت
 عمیقی چیز هیچ که شودمی سبب نگریژرف کمبود
 .(39: 1388شوالیه و گربران، )نشود  درک

 ( نماد،1نماد چند مشخصة عمده دارد: 

 آشکار که مفاهیم پنهان را است تقارنی و زمانیهم
( نماد 3است.  کردن نفوذ هم در نماد (2کند. می

 بسی تجربه به ( نماد4 چندبعدی است. امری
تر اشاره آن چنانکه پیش ارزش بوده و فراگیرنده

ای که در آن زندگی شد، اگر در حیطة واقعیت کلی
شود کنیم مورد نظر قرار نگیرد، درک نمیمی

 (. 44ا45)همان: 
رده و ها از زبان منطقی پیروی نکجهان نماد

روست گیرد. از اینزمان و مکان را نیز نادیده می
ها در زندگی شناسان حضور نمادقول روانکه به

انسان منطقی، او را در دو دنیای مختلف قرار 
ای را بیان دهد که گویی این دو دنیا همان فاصلهمی
کنند که یاسپرس بین منطق روز و سودای شب می

 مد نظر داشت. 
های جهان مدرن با جهان سنتی را یکی از تفاوت

توان در جایگاه نماد در این دو جهان دانست. می
 ،2کوماراسووامی1برای فیلسوف هندی، آناندا ک.

است، هنری « هنر تفکر در درون تصاویر»گرایی نماد
ویژه طی سه قرن که امروزه برای انسان متمدن، به

بار های مصیبتتئوری»اخیر و شاید در نتیجة 
(. اریک Cirlot, 1971: xxixگم شده است )« ارتیدک

المللی و همگانی فروم زبان سمبولیک را تنها زبان بین
ها در ها و نژادداند که برای همة فرهنگنژاد انسان می

تمام طول تاریخ مفهوم یکسانی داشته است. او معتقد 
در بیداری خویشتن زبان »است انسان امروزی 

 (. 7: 1349)فروم، « ه استنمادین را از یاد برد
اما برخالف جهان مدرن، نماد در جهان سنتی، 
از اسطوره گرفته تا دین، عرفان و تصوف، 

گرایی در جایگاهی مرکزی دارد و نماد و نماد
ادیان  ،اعتقادات انسان سنتی از آنیمیزم و توتمیزم

بزرگی چون یهودیت، بودیسم، مسیحیت و اسالم 
ی نقش نماد و رمز در این دارد. بررس اساسینقشی 

 اعتقادات کمک شایانی به درک آنها خواهد داشت.

                                                                                
1. Joseph Campbell 

2. Ananda K. Coomaraswamy 
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 . دیدگاه مالصدرا دربارۀ نماد3
 و عرفانی بلند مفاهیم اینکه از گذشته مالصدرا
 صورتبه و غیرمستقیم را فلسفی عمیق تفکرات
 و رمز به نیز مورد چندین در کند،می بیان نمادین
 است تصور مافوق یمعان از نشان که هاییتمثیل
 او. (115 :1384زاده، نقی) دارد مستقیم اشارۀ
 برزخی نفسی، عقلی، وجودات تمامی است معتقد

و  حقیقی نور یک درخشش مراتب طبیعی و
 . قیومند وجود یک تجلیات مراحل

 . مصادیق نماد از نظر مالصدرا5ـ9
پردازیم که صدرا از اندیشة هایی میابتدا به مثال
رفته، آنها را مصداق نماد دانسته و گذشتگان گ

سپس به شرح و تفسیر آن مفاهیم پرداخته است. 
البته باید توجه داشت که در زبان وی لفظ و 
اصطالح نماد حضور ندارد و ما در این مقاله از 
این تعبیر مطابق برداشت امروزین از نماد بهره 

 خواهیم برد.

 مفهوم عنقا .5ـ5ـ9
به  که موجودی وجود در عرفا مالصدرا، نظر از

ندارند  شکی کنند،می یاد عنقا به آن از اشاره و رمز
 خفتگان را آن صدای است و قاف کوه آن محل که
 کسانی اندکند بسیار اما رهاند،می غفلت خواب از
. (146/ 9: 1431مالصدرا، )او را بشنوند  صدای که

شده از نماد بازگردیم، اگر به تعاریف گفته
بسیاری از مشخصات نماد را در توصیف توانیم می

از این حیث که عنقا  .اخیر مالصدرا از عنقا بیابیم
هم ناظر بر مفهومی ویژه ورای ظاهر نمایشی خود 

رود، در پی نفی برداشت است، از تجربه فراتر می
انگارانة مخاطب است و بر امری واقع در ساده

داق تواند مصروشنی میبه ،قلمرو عینی داللت دارد
 نماد تلقی شود.
 قدسی، طایر ،عنقا بودن نماد تأیید همچنین در

 کرد اشاره هنر تاریخ در تاریخی جریان به توانمی
 در مرغ و گل سبک نام به خاصی هنری مکتب که

 بار اولین برای اشراقی و ذوقی حکمت رواج زمان

 و عقالنیت از تأثیربی تواندنمی که کرد پیدا رواج
یاوری، )باشد  هنر این رواج زمان در حاکم فلسفة
1384 :29). 

مالصدرا مفهوم نماد را در این معنای محدود 
برد بلکه معنایی بسیار گسترده بدان کار نمیبه

 بخشد.می

 عالم علوی ثابه نمادمه. جهان ب7ـ5ـ9
در نظر مالصدرا هر چیزی در این جهان مثال و 

عنی ای است از آنچه در جهان دیگر است، ینمونه
مثالی از یک امر  ،هر آنچه در عالم صورت است

روحانی است. جهان دیگر یا امور روحانی، دو 
جهانند: یکی عالم صور اخروی و دیگری عالم 
عقلی خالص که روح هر چیز و راز و معنای آن 
است و در تحقق و موجود شدن، نیازی به صورت 

 (. 145: 1363جسمانی نفسانی ندارد )مالصدرا، 
ه باید توجه داشت این معنا از نماد با معنای البت

دقیق و فنی آن اندکی فاصله دارد، چرا که مثال 
تواند سختی میدانستن این جهان برای جهان دیگر به

مصداق نمادپردازی تلقی شود. اما اگر معنای نماد را 
توان چنین کاربردی را توجیه اندکی توسعه دهیم می

ماً قلمروی از مفاهیم یا تر، عموکرد. به بیان ساده
شوند، اما مثابه نماد تلقی میعناصر واقع در عالم به

مالصدرا معتقد است چرا نتوان کل عالم را نماد و 
رمزی محکی از غیب دانست؟ اتفاقاً این تفسیر با 

انگارانة مالصدرا بیشتر سازگار است. رویکرد وحدت
رت بیان بسیار ساده و سطحی، وی کثاز آنجا که به

داند و کل آن را وجود در عالم را امری اصیل نمی
داند، طبیعتاً کل آن را نمادی از غیب تجلی وجود می

داند. البته در عبارت فوق عالم جسمانی نماد می
جهان آخرت دانسته شده، اما در اصل با آنچه گفتیم 

 قابل جمع است.
اگر به ترتیب عوالم نگاه کنیم، اشکال و صور 

ها که متمثل در خة دوم حقیقتند؛ یعنی ایندنیایی، نس
: 1387عالم اجسام و دنیا هستند، مثال مثالند )اعوانی، 

مراتبی (. مالصدرا که به وجود و حقیقت سلسله11
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 عقلی هایزیبایی اعتقاد دارد، معتقد است وجود بستر
 حال عین در و ترینشگفت است. وجود جسمانی و
 ژرفا و عمق حیث از و ترین،وسیع دامنه حیث از

 و خیر همان وجود» است؛ عقلی زیبایی ترینعمیق
 اما. است سعادت نیز وجود به شعور و سعادت است

 موجودی هر متفاوتند. نقص و کمال در موجودات
 آن در سعادت و بیشتر عدم از خلوصش باشد اتمّ که

 باشد ترناقص که موجودی هر و بود خواهد بیشتر
مالصدرا، )« بود خواهد تربیش شر به اشآمیختگی

1431 :9 /121). 

 های دینزبان نمادین آموزه .9ـ5ـ9
ر نگاه مالصدرا خداوند حقایق را در قالب مثال د

ها ظاهری برای آشکارا. مثالنه  است، بیان کرده
حقایق و ارواح باطنی هستند. دین در نگاه صدرا 

صورت محسوسی این حقایق کلی و فراحسی را به
د تا مردمی که از درک این حقایق باطنی آورمیدر

و کلی عاجزند، بتوانند آن را درک کنند و پیامبران 
رسانند. مالصدرا از انجام میاین وظیفه را نیز به
پردازد. او در توجه به می قرآناین نظر به تحلیل 

ای به توجه ویژه قرآنجنبة نمادین و تمثیلی آیات 
رد که در این داحروف مقطعة اول آن مبذول می

دهندۀ سنتی است که حروف مقطعه در آن کار ادامه
 اهمیت واالیی در تفسیر و تأویل حقیقت دارد. 

زبان تمثیل است و زبان تمثیل تنها  قرآنزبان 
زبان ممکن و راهگشا در سخن از امور خفی و 

که درک است حقایق غیرجسمانی و معانی بلندی 
اند مأمور بوده حقیقت آنها مشکل است. انبیاء نیز

اندازۀ عقول مردم و به زبان امثال با مردم سخن به
: معتقد است(. مالصدرا 8: 1387بگویند )اعوانی، 

هایی است که حقایق آنها سرشار از مثال قرآنذکر »
در علم الهی و امثال آنها در این جهان موجود 

مثل:  یآیاتجمله از  ،(156: 1363، مالصدرا« )است
« الذی علم بالقلم»(، 11)فتح: « ایدیهم یداهلل فوق»

« و اولئک کتب فی قلوبهم االیمان»(، 41)علق: 
 (.22)مجادله: 

عقیدۀ مالصدرا، اجمال اکثر الفاظ وارده در به
کتاب الهی، اجمالی برآمده از تصویر حقایق کلی 

شود گاهی در جامة محسوس است. بنابراین می
محسوس لفظی اطالق شود و مراد از آن ظاهر 

باشد، گاهی مراد از لفظ، سرّ و حقیقت باطنی آن 
باشد و گاهی نیز مراد از آن سرّ سرّ و حقیقت 

(. از 11حقیقت و باطن باطن آن باشد )همان: 
رو صدرا بر وظیفة تأویلی و تفسیری حکیم این

 قرآنالهی در توجه به هستی و رویارویی با آیات 
از سطح  تواندتأکید دارد که بر مبنای آن می

ها فراتر رفته و حقیقت باطنی محسوسات و نماد
 موجود در پس آنها را درک کند. 

 تعالیمثابه نماد حق. انسان کامل به9ـ5ـ9
های الهی را نیز بر مبنای حکما و انسان مالصدرا

کند. شناسی و نمادگرایی تحلیل میهمین نماد
 و عقلی زیبایی که کمال اهل و برین یهاانسان

 جمالی صفات مظاهر است، جمع آنها در القیاخ
 هایو فضیلت زیبایی و واجب جمال واجبند.

به  نسبت ،متعال واجب صفات با هاییانسان چنین
 در که معمولی هایانسان .دارند را آیینه حکم هم

 و صنعت صاحب و دارند تبحر مختلف هایحرفه
 صناعات زیبایی ،آنند مادی و فرودست نوع از هنر

 سازندرا متبلور می تعالیواجب بدایع مالک و
 . (327: 1386، بابایی)

 درجه دو دارای انسان نفس است معتقد صدرا
 و قدسی و ملکوت عالم طرف به است؛ وجهی

 و زیبایی که است روشن .ماده عالم به دیگر وجهی
 باال عالم آن از تأثیر میزانبه نفس موجود در زشتی

-نفس می .است ماده و مادون عالم یا ملکوت و

-ها و با بهرهها و تمثیلتواند با فراروی از این نماد

جویی از آنها، به درک حقایق برین که ورای 
 ها قرار دارد، دست یابد.ظواهر و نماد

 . هنر1ـ5ـ9
هایی که از رنگ، صدرالمتألهین همچنین در تحلیل
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آورد نیز به مبحث می موسیقی و هنر به عمل
 عنوانبه رنگ وی نظر کند. ازینمادها توجه م

 عنوانبه صوت و ،معنایی و بصری هنرهای نمایندۀ
 حیوانی از انسانی موجود تمایز وجه موسیقی، نماد

 چگونگی در حیوان و انسان مقایسة با او .است
 نغمه و رنگ تفاوت به ،کیفیات این از برخورداری

 اگر .کندمی اشاره لمسیات و شامسات ذوقیات، با
 و صدا نور، روشنایی، بدون محیطی را در انیحیو
 دوام تواندمی ،کنند حبس نیازها بقیة رفع با ،نغمه

 نفس انسان مقام که آنجا از اما باشد، داشته حیات
 ،است عددی شریف هایمنبت عالم و انوار عالم

 از (ةالعددی ةالنسب الشریف، عالم تعبیر مالصدرابه)
 جهالت و تاریکی از و بردمی لذت نور و رنگ
افتد می خطر بهاو  نوعیت نتیجه در .شودمی متألم

 . (144/ 4: 1431مالصدرا، )
 ادبیات موسیقی، همچون نیز شعر صدرا نظر از

است؛  نفسانی کماالت از ، نمادیدقیق هنرهای و
 من و... ةالطیب النغمات و ةالموزن ةفاللطی األشعار»

 .(173/ 7همان: )« ةالنفسانی الکلمات

  . بحث از نماد در مباحث مابعدالطبیعی7ـ9
 مسائل از برخی را در نماد از صدرا بحثمال

همچون علیت و مراتب هستی نیز مطرح  فلسفی
  .کندمی

 مبحث علیت. 5ـ7ـ9
 گونه کهآن و است فلسفه عامة امور زمرۀ علیت از
 برای اند،کرده بحث آن از ،از جمله صدرا فالسفه،
 باقی نمادین حقیقت یک جز چیزی معلول

 نقطه همان متعالیه حکمت از فراز این .ماندنمی
دهد می پیوند عرفان به را فلسفه که است عطفی

 . (22: 1373پارسا، )
بینیم می ،کنیموقتی به آثار مالصدرا رجوع می

الوجود، پس از او در تبیین رابطة عالم با واجبکه 
ثیل از تم ،تقریب ذهن برایذکر مباحث فلسفی، 

هایی نظیر نسبت میان سایه و تمثیل ؛کنداستفاده می
ها صاحب سایه یا خورشید و نور. این تمثیل

شان روشنی صبغة نمادین دارند و در اصل برخیبه
 اند. از ابن عربی وام گرفته شده

حال پرسش این است که چرا صدرا چنین 
کرده و از نماد و تمثیل برای روشن ساختن 

این  نویسندگانکرده است؟ از نظر  موضوع استفاده
پاسخ این پرسش را باید آنجا جست که  ،مقاله

فقر ذاتی بدانیم که  دارایاساساً اگر ماسوای خدا را 
در اساس چیزی جز وابستگی مطلق به 

الوجود نیست، در این صورت تبیین کثرت واجب
موجود در عالم جز از راه نمادین مقدور نیست. 

تر، ما برآنیم که ذهن آدمی صریح تر وبیان سادهبه
تواند هیچ بودن کثرات و موجود بودنشان را نمی

طور معقولی جمع کند، مگر آنکه از بیان تمثیلی به
و نمادین بهره جوید. نظریة اصالت وجود و قائل 

که با نظریة ا الوجود شدن به فقر ذاتی ممکن
در آنجا که  ا،جدی داردپیوندی وحدت وجود 

نوعی داند و هم بهخدا را هم موجود میماسوای 
تواند برای هیچ، جز بیان نمادین چه راه دیگری می

 ؟ کنداختیار  هتبیین مسئل
اما مشکل اینجاست که تبیین نمادین از وضوح 
فلسفی الزم برخوردار نیست. شاید به همین دلیل 

زند. است که او به پیوند عقل و عشق دست می
 و ندچیز یک عقل و عشق صدرا اشارۀ و بیان طبق

مالصدرا، )است  اکرم نبی مقدس وجود همان آن
1431 :7 /262) . 

برداشت ما از این سخن صدرا این است که آنجا 
های نمادینی که عقل از درک ظرایف چنین بیان

تواند میان هیچ بودن معلول و ناتوان است و نمی
موجود بودنش جمع کند، باید از منظر عاشقانه به 

را بنگرد و هنگامی که شخص چنین کرد، ماج
 های عقالنی برای او آسان خواهد شد.گشودن گره

 گانه. عوالم سه7ـ7ـ9
 طبیعت، عالمداند: هستی را یه بخش می مالصدرا

 مثل از مثال بحث از عالم ؛عقلعالم  و مثالعالم 
 عوالم این است. فراوانی پذیرفته تأثیر افالطون
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 و سایه یک هر چنانکه ندیکدیگر طول در گانهسه
 عوالم این چند هر ،است برتر عالم نمونة بلکه

 به موجود که هستند الهی اسماء صور از حاکی
 . (23/ 7 همان:) انداحدی وجودی
 برتر عالم بر عوالم این از یک هر داللت نحوۀ

 دارای شیء و علت بر معلول داللت نحوۀ ،خود از
 صور همه والمع این واقع در. است غایت به غایت
 و کثرت رغمعلی الهی اسماء .اندالهی اسماء

 .دارند احدی و واحد وجودی مفهومی، تفصیل
 انوار و تفصیلی علوم برابتدا  سرمدی احد وجود
و  نفسانی صور به سپس ،عقول عالم و الهی مجرد،

 که مادی صور عالم به ،آن از پس و ،مقداری مثل
 به. تابد، میندهست مکانی اضالع و جهات به مقدر
 است عوالم صدور در که نزولی نظم ،ترتیب این

 مدارج و مراتب در وقفه و طفره هیچ بدون
 . (234ا235/ 9همان: )دارد  جریان نیز صعودی

 . زبان بمثابه نماد هستی9ـ7ـ9
 و واقعیت تجلی نوعی زبان مالصدرا دیدگاه از

 وجود و کلمه بین او است. وجود شدن متجلی
گوید: عنوان مثال، میبه کند؛می رقرارب مساوقت

 طیبه، کلمة از مقصود که «ةطیب ةکشجر ةطیب ةکلم»
 با دیگر هایگزاره در است. همچنین کامل انسان
 هایبخش جهان، وجود با کالم دانستن یکی

 حسب بر الرحمان، نفس را در کالم گوناگون
 اثبات به الفبا، حروف گانةهشتوبیست مراتب

 . رساندمی

 . مبحث علم9ـ7ـ9
مبحث علم را نیز در رابطه با همین  مالصدرا

 ما گویدکند. او مینمادشناسی و تمثیل بررسی می
 حاصل علم هستند ما از غایب که اشیایی به

 تمثل طریق از آنها به ما قطعاً علم و کنیممی
واقع  در هاصورت این بود. خواهد آنان صورت

 خلق را آنها ما ذهن شود کهبدین صورت ایجاد می
 .ذهنیاتند همان بالواسطة و بالذات معلوم کند؛می

 . تأثیر ابن عربی بر مالصدرا در بحث نماد9ـ9
ابن عربی و مالصدرا هر دو متعلق به سنتی فکری 

گرایی در آن جایگاهی ویژه بودند که نماد و نماد
شناسی آنها مبتنی شناسی و معرفتداشت و هستی
البته در این راه ن از جهان است. بر نگرشی نمادی

. مالصدرا از ابن عربی تأثیر فراوانی پذیرفته است
رسد با توجه به اینکه جنبة نظر میهر چند به

از مالصدرا است و  بیشترعرفانی تفکر ابن عربی 
صدرا تفکر عرفانی را با بیان فلسفی و برهانی و 

در تری ها حضور بارزگرداند، نمادمنطقی همراه می
منظومة فکری ابن عربی داشته باشد، اما در تفکر 

گرایی جایگاه واالیی را داشته صدرا نیز نماد و نماد
و توجه به این مسئله در درک تفکر صدرا کمک 

 تواند بکند.شایانی می
ی را پرورش رشنگعربی، هر دو، مالصدرا و ابن

دادند که در آن جهان و ظواهر و متکثرات آن، 
روح و تهی از راز و ز امور بیای امجموعه

های منفصلِ محدود به حدودی مشخص هستی
در نگاه وحدت وجودی آنها، هر امر  ، بلکهنیستند

ظاهری که گویی محدود به حدی مشخص 
نهایت است، نشانی از سوی بینماید، دری بهمی

وحدتی  ؛گر وحدتی متعالیامری جاوید و نمایان
و در واقع این  که اصل اساسی در هستی آنهاست

های آن وحدت راستین ظواهر و کثرات تنها تجلی
 و متعالی هستند. 

اما برای درک این وحدت، نه ذهن منطقی که 
در پی انفصاالت و حدود است و نه عقل فلسفی 

بلکه  ،بیند، کافی نیستها را میکه دوگانگی
مستلزم نگاهی شهودی و ذوقی است که برآمده از 

شد و بتواند انسان را به اصل عمق وجود آدمی با
وجودی خویش مرتبط و متصل سازد. این کشف 
ذوقی نیز تنها با اتکا به توان خود فرد نبوده، بلکه 
با اتصال به منبعی الیزال و اشراقی معنوی صورت 

نهایت گیرد. در واقع با اتصال به آن جهان بیمی
تواند به حقیقت هستی و است که انسان می
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نهایت ن پی برد. اتصال به سپهر بیحقیقت خویشت
نیز با گذر از این ظواهر که نمادی از امر الیتناهی 

 شود. ممکن می ،و دری بدان جهان هستند
بیش از همه، نظریة وحدت وجود ابن عربی به 

فصوص تبیینی نمادین وابسته است. ابن عربی در 
تقریر خویش از وحدت وجود را بدین شکل  الحکم

پس چیزی نماند جز پذیرا )قابل(، و » کند:بیان می
پذیرا جز از فیض اقدس او نیست. پس همه از 

: 1386)ابن عربی، « اوست، آغازش و انجامش
(. مفسران ابن عربی در تفسیر این عبارت و 156

از دیدگاه وحدت »اند: راستا با آن، گفتهعبارات هم
وجود، خلق عین حق است و نه چنان است که 

و مخلوقی جدا از او... اصحاب عرفان خالقی باشد 
برای تفهیم این معنی و تقریب ذهن مخاطبان به 

ترین و رساترین هایی توسل جستند. از شناختهمثال
ها یکی نور است که در ذات خود واحد این مثال

رنگ، ولی در مظاهر و تجلیات است و بسیط و بی
لحاظ شدت و ضعف و نیز آن متکثر است و به

« نمایدالوان با هم متفاوت و مختلف می لحاظبه
(. مشابه همین تمثیل را که تبیینی 142)همان: 

 کنیم. نمادین است، در مالصدرا هم مشاهده می
 فلسفی مبانی بر اساس از سوی دیگر، مالصدرا

ابن  ،بیش از همه) عرفا آرای شده موفق ،خود
 با خداوند از او کند. جمع را فیلسوفان و (عربی
 دارای که فاعلی ،کندمی یاد بالتجلی فاعل عنوان
 به هم و خودش به هم و بوده آگاهی و اراده

 ذاتش به علم از نیز فعلش و است عالم فعلش
این تفکر که مرتبط با نظریة  .کندمی پیدا تحقق

هایی شود صدرا تحلیلوجود است، سبب می
نمادین از اعداد و مبحث وحدت و کثرت به انجام 

 وجودبه کثرت وحدت، تکرار نظر او بارساند. به
 تکرار با حقیقت در واحد همچنین آید ومی

 همه اعداد .سازدمی را کثرات و اشیاء تجلیاتش
دهند، می نشان را واحد و واحدند تعامیل و مراتب

 را حق و حقند و مراتب تفاصیل نیز موجودات
 .دهندمی نشان

  . زبان نمادین دین9ـ9
یل تنها زبانی است که از عمق زبان نماد و تمث

گوید و در پی معارف و مفاهیم دینی سخن می
آشکار کردن آن مفاهیم است. مالصدرا زبان رمز و 

کشد و معتقد میان میاشاره را در مباحث قرآنی به
است زبان دین بر نوع درک ما از مفاهیم قرآنی اثر 

گذارد. از منظر مالصدرا، زبان رمزی زبانی می
است که چندین الیه دارد و برای کسانی که حقیقی 

های آن دسترسی ندارند، به فحوای همة الیه
مثابة زبان اشاره و رمز نیافتنی بههای دستبخش

« زبان رمزی و اشاری»را قرآن کند. او زبان جلوه می
( که بر مبنای آن، 29: 1391کند )حسنی، معرفی می

 است.حقیقت در قالب نماد و رمز متجلی گشته 
های رمزی و نمادین بودن مالصدرا ویژگی

 داند:و دین را در چند مورد میقرآن زبان 
کریم اعم از ظاهر قرآن : آیات شناختاری بودن

بخشی برخوردارند و انسان و باطن، از شأن معرفت
 قادر به شناختن آن است.

آشکار نشدن تمام معانی به زبان مستقیم: 
شود، ریم فهمیده میکقرآن آنچه از ظاهر عبارات 

رمز و قرآن تمام حقایق آن نیست، بلکه این ظاهر 
اشاره برای حقایقی است که آنها را جز به زبان 

توان بیان کرد. هر امر رمزی به واقعیاتی رمزی نمی
رو، از این ،کنداش اشاره میفراتر از معنای عادی

نباید تنها به علم صرف و قرآن در فهم معانی 
در قرآن زیرا معانی اصلی  ،اکتفا کرد دستور زبان

 نهفته است.  الفاظباطن 
رمزی کریم: قرآن گونگی زبان ذاتی بودن رمز

امری قراردادی و وضعی نیست، قرآن بودن کلمات 
 بلکه یک امر ذاتی است.
عدم مغایرت معانی باطنی نفی زبان استعاری: 
قرآن ترین شرط در تفسیر با معانی ظاهری لفظ مهم

 (.29ا31است )همان:  کریم
از نظر صدرا، هر یک از الفاظ متون دینی دارای 
مفهوم واحدی هستند که مصادیق مختلف پیدا 

اند. به عبارت دیگر، بین این مصادیق اشتراک کرده
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معنوی حاکم است. این مفهوم عام یک کلی 
مشکک است، نه کلی متواطی. برای تفسیر هر 

حقیقت کلمه است، کلمه باید به معنای ذاتی آن که 
پی برد. حقیقت کلمه یک امر مطلق، آزاد و 

قیدی است که در عوالم محسوس، خیال و بی
 (. 35تواند قرار بگیرد )همان: معقول می

معانی لفظ در عالم دنیا با عوالم باالتر مطابق 
است. این اصل برگرفته از این قاعدۀ کلی است که 

خوانی هم میان نظام جزیی و نظام کلی، تطابق و
برقرار است. هر چیزی در این نظام مادی، همانند و 
نظیری در جهان معنا و بازپسین دارد و هر چه در 
جهان آخرت موجود است، در جایگاه دایمی و عالم 
 آخرت و در جهان اسما، عالم حق اول و غیب

الغیوب از همانند و نظیری برخوردار است. این نظر 
راتب وجود است که بر صدرا در پیوند با نظریة م

مبنای آن وجود و حقیقت، از جمله انسان، ذومراتب 
ها بسته به مرتبة وجودی است. هر یک از انسان

 خود، قادر به درک حقیقت و وجود است. 
از این لحاظ نماد و زبان نمادین نیز ذومراتب 

امری  ،با مراحل وجودی انسانارتباط بوده و در 
تر وجود آدمی از در مراحل پایین ؛نسبی است

ی برخوردار است و در مراحل باالیی بیشترشدت 
قادر به های واال انسانگراید، زیرا به ضعف می

 درک حقیقت هستند. 
سو و با توجه به ذومراتب بودن کلمات از یک

از سوی دیگر، درک معانی  ،ذومراتب بودن انسان
کریم بر حسب مراتب مختلف انسانی روشن قرآن 

رک کلمات الهی در هر یک از مراتب شود. دمی
عوالم، وابسته به این است که انسان در چه 

 (.36ای قرار داشته است )همان: مرتبه
که درک زبان قرآن، زبان تمثیل است و از آنجا 

این حقایق بسیار دشوار است، انبیاء و اولیاء مأمور 
اندازۀ عقل مردم و به زبان نمادین با آنان اند بهشده

بگویند. مالصدرا نماد یا همان تمثیل را به  سخن
کند و آنچه در دو نوع جلی و خفی تقسیم می

بحث تمثیل مورد نظر اوست همان تمثیل خفی 

های فراوانی آمده است که با تمثیلقرآن است. در 
های مختلف بیان شده است. مراد حروف و تشبیه

از تمثیل، تمثیل جلی نیست که آشکارا در متون 
بیان شده است، بلکه منظور تمثیل خفی است  قرآن

که در آن حقایق اخروی، قیامت، حقایق الهی و 
ملکوتی در قالب الفاظ بیان شده است. برای مثال، 

های مرده نماد آب که احیاءکنندۀ زمین و قلب
 (.31)انبیاء: « جعلنا من الماء کل شی حی»است؛ 

 درقرآن های زیادی در به اعتقاد صدرا تمثیل
که تمثیل آنها  وجود داردباب ایمان، علم و عرفان 

به درجات بهشت، نهرهای فراوان و درختان 
باور کند. بهآمده اشاره میقرآن سرسبزی که در 

صدرا اکثر الفاظ در کتاب الهی، اجمالی برآمده از 
تصویر حقایق کلی در جامة محسوس است. پس 

ثیل صورت تمهر چه را در فهم ما نگنجد بهقرآن 
چرا که ، کند و این محتاج تفسیر استبیان می

مردم حقایق کلی و اصول موجودات را درک  بیشتر
 کنند، مگر اینکه بر سبیل تمثیل و تشبیه باشد.نمی

بنابراین حقایق قرآن، زبان دین و زبان انبیاء 
چنین است که حقایق کلی را در قالب امور 

ردم شکل مثالی که به فهم و خیال ممحسوس به
نزدیک باشد بیان نمایند تا مردم هم بتوانند آن امور 
را درک و فهم کنند. تأثیری که نمادها و تمثیل بر 

گذارد تأثیری است که خود شیء قلب آدمی می
 تواند قوت آن را داشته باشد.محسوس نمی

را از دو راه قرآن های مالصدرا کشف تمثیل
نند با تواداند: اهل عبرت و بصیرت میممکن می

نظر به هر چیزی به عالم ملکوت آن عبور کنند و 
تلک »این عبور عبرت است. او بر اساس آیة 

« االمثال نضربها للناس و مایعقلها اال العالمون
داند که (، عالمان را کسانی می43)عنکبوت: 

شان جدا صورت محسوسات را از قشرهای مادی
ت های حسی به طرف حقایق ملکوکرده و از مقال

روند. اما کسانی که بصیرتشان کور است و می
محبوس در عالم ملک و شهادتند، تنها پس از مرگ 

شود و در آنجاست این حجاب برایشان برداشته می



 5942سال هفتم، شمارة اول، پاییز و زمستان  حکمت صدرایی،پژوهشیـعلمیدوفصلنامة   591

 

یابند. پس همچنانکه حوادث که حقایق را درمی
بیداری تعبیر امثالی بود که در خواب دیده بودند، 

دنیا  های حجابدر بیداری قیامت، آنچه در شب
 شود. برایشان تعبیر می ،در لباس امثال دیده بودند

معتقد است فهم حقایق قرآنی کار هر مالصدرا 
دهد که ذوق صحیح گواهی میچنان .کسی نیست

عوام از حقیقت آیات متشابه بهره ندارند، بلکه فقط 
در پوست و ظاهر آن قرار دارند. بنابراین هر کس 

یست که بخواهد دارای آن قوۀ امتیاز و تصرف ن
معانی آیات و متون دینی را دریابد. او معتقد است 
که فهم آیات را باید به خدا و راسخان در علم 

 واگذارد کرد تا به یک یقین رسید. 
از نظر صدرا تمام آیات، کلمات و حتی حروف 

نمادین و مثالیند که این امر در حروف مقطعه قرآن 
هر حرفی از بسیار آشکارتر است. در نظر او در 

هزاران اشاره و نماد وجود دارد. کلمات و قرآن 
مثالی هستند از ماورای خود، یعنی این قرآن الفاظ 

قرآن شود که شأن معرفی الفاظ امر سبب نمی
عنوان نماد انکار شوند. فهم راز و رمز یعنی گذر به

و برداشتن حجاب از قرآن های معنایی از الیه
ها گذر از همة بطن بتهآن؛ که الهای مختلف بطن

 ممکن نیست.

 گیريبحث و نتیجه
ما بر آنیم که مالصدرا در جمع میان فلسفه، عرفان 

معنای نمادین و دین از ابزار نمادپردازی و توسل به
بیش از همه با  اوعبارات بهره فراوان برده است. 

استفاده از تأکید ابن عربی بر معنای نمادین دین، 
نی ظاهری نص فراتر رفته و کوشیده است از معا

، تفاسیری که از کندبرای آنها تفاسیر عرفانی عرضه 
سو با نظریة وحدت وجود ابن عربی سازگار یک

باشند و از سوی دیگر با نظریة اصالت وجود و 
فقط برداشت  ،الوجود. در واقعفقر ذاتی ممکن

نمادین از نص دین این امکان را برای مالصدرا 
تر، اگر این سخن را بیان سادهبهسازد. فراهم می

بپذیریم که مسئلة اصلی مالصدرا رابطة وحدت و 

در اساس نیز را قرآن کثرت بوده است، او نص 
داند و کثرت معانی آن را معنایی واحد میدارای 

شمار. میحاصل درجات متعدد فهم مخاطبان 
با ارائة تفسیری  ،لحاظ عرفانی و فلسفیبههمچنین 

کثرت ظاهری عالم، نهایتآً وحدت و نمادین از 
 کند. اصالت وجود را اثبات می

 بیشترتر این ادعا و تحلیل برای توضیح دقیق
موضوع باید به مسئلة تفکیک بین ظاهر و باطن 

. ما معتقدیم مالصدرا نمودبازگشت و بر آن تمرکز 
شناختی خود رویکردی را برگزیده در نظام هستی

ظاهر صحه گذاشته  که طبق آن هم به کثرت و
شود و هم بر وحدت و باطن، هر چند در می

و کند پیدا میسهم وحدت و باطن غلبه  ،نهایت
ی بیشترمیل به اصالت دادن به آن با وضوح 

جمعی میان این دو رخ  ،د. اما در هر صورتبیامی
دهد و این جمع منطقاً امکان حرکت در دو می

نظر بهکند. جهت را برای مالصدرا فراهم می
عنوان رسد مالصدرا از این فضای حرکت بهمی

بدین صورت که  ،کندیک حلقة اتصال استفاده می
کند، بسته به هر جا تناقضی ظاهری مشاهده می

دارد که مصداق و مورد تناقض، تبیینی عرضه می
طور حفظ و تأمین بشود. به ،سهم هر دو

تر، تفسیر ظاهری نص دین عموماً با مشخص
مطابق تفسیر ی نظیر وحدت وجود امفاهیم

مالصدراا سازگاری چندانی ندارد. بنابراین 
یابد که برای رفع مالصدرا چاره را در این می

نص را چنان تفسیر کند که از  ،ایچنین ناسازگاری
 ید. آدل آن نوعی نظریة وحدت وجود بیرون 

از سوی دیگر، برای آنکه چارچوب و انضباط 
شریعت را در تفسیر عرفانی  موجود در نص و ظاهر

شناسی و باطنی خویش از متون و نیز در هستی
خویش داخل سازد، مدام و پیوسته بر اهمیت و 

کند. به بیان اعتبار ظاهر نص و شریعت تأکید می
خواهد هیچ کدام رسد مالصدرا نمینظر میدیگر، به

از دو تفسیر را فدای دیگری سازد و هر دو را 
و میان آنها در و حرکت است. داند ضروری می
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چیزی که امکان این حرکت را برای مالصدرا فراهم 
سازد همانا وجود نوعی نمادگرایی در نظام می

 فلسفی اوست.
شاید بتوان گفت این راه شبیه راهی است که 

اند. اگر عرفا برای جمع طریقت و شریعت برگزیده
 گونه به ماجرا بنگریم، باید گفت مالصدرا دراین

از عرفا الگوبرداری کرده  بیشتر ،این روش خویش
و نمادپردازی در مالصدرا الگوگرفته از نمادپردازی 

که این  کرددر عرفان است. البته باید تأکید 
برداشتی است که ما از فلسفة مالصدرا داریم و 

مالصدرا در پی چنین  ،احتمال زیادبهمعتقدیم 
قطعی در چیزی بود اما روشن است که هیچ قرینة 

تأیید این برداشت وجود ندارد و سخن ما عموماً 
 بر ظن استوار است. 

پردازی و زبان در کل باید گفت نماد، نماد
نمادین در سراسر منظومة فکری صدرا حضوری 

طوری که گاه درک تفکرات بارز و پررنگ دارد، به
شده توسط او بدون توجه به این جنبة فکری طرح

ع نوع نگاه مالصدرا و نحوۀ مقدور نیست. در واق
ارتباط او با هستی و نیز تأثیرش از ابن عربی، 

پردازی را در اندیشة او تمسک به نماد و نماد
سازد. این امر به نگاه او به دین نیز ناپذیر میاجتناب

تسری پیدا کرده است. همچنین با توجه به این 
مسئله که صدرا تفکر عرفانی را با بیان فلسفی، 

ها در نظام نی و منطقی همراه کرده، حضور نمادبرها
یابد. بنابراین پر بیراه فلسفی وی جلوۀ متفاوتی می

نیست اگر بگوییم نمادپردازی ابزاری سودمند است 
های متنوع کمک آن حوزهکه مالصدرا توانسته به

دین، عرفان، فلسفه را به هم پیوند دهد، همچون 
 مالصدرا.زنجیری برای پیوند عناصر فلسفة 

برای این منظور در هر حوزه به یکی از موارد 
اختصار و متناسب با مجالی که اشاره شد. به

داشتیم، نشان دادیم که در نهایت امر این عرفان 
است که تفسیر نمادین مفاهیم سایر قلمروهای 

عنوان مثال، نشان شود. بهمعرفتی بدان منتهی می

تبیین رابطة  داده شد که در نظام فلسفی مالصدرا
الوجود با ممکنات ماسوای او، چه در نگاه واجب

دینی و چه در نگاه فلسفی، نهایتاً با نوعی 
نمادپردازی عرفانی مبتنی بر اصل وحدت وجود 

شود. البته این تفسیر از نظام فکری توضیح داده می
های و انجام پژوهش بیشترمالصدرا به بسط 

 تر نیاز دارد.مبسوط
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 . تهران: علمی و فرهنگی.ادبیات فارسی

شناسی در (. پریچهرۀ حکمت )زیبایی1386علی ) ،بابایی
 ولی.تهران: م. مکتب صدرا(

زبان دین از دیدگاه (. »1391حسنی، معصومه )
. شمارۀ اندیشۀ دینی«. مالصدرا و قاضی سعید قمی

 .23ا48ص ،38

. ترجمة عباس قدرت اسطوره(. 1386کمبل، جوزف )
 مخبر. تهران: مرکز.

. ترجمة فریده اسطوره(. 1388سگال، رابرت آلن )
 فرنودفر. تهران: حکمت. 

. 1. جهافرهنگ نماد(. 1388) شوالیه، ژان؛ گربران، آلن
 ترجمة سودابه فضایلی. تهران: جیحون.

. ترجمة ابراهیم زبان از یاد رفته(. 1349فروم، اریش )
 امانت. تهران: مروارید.
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. مفاتیح الغیب(. 1363) صدرا، محمد بن ابراهیممال
 ترجمة محمد خواجوی. تهران: مولی.

 ةفار العقلیّ فی األس ةالمتعالی ةالحکم(. ق1431ااااا. )
  نور. ة. قم: طلیعةاألربع

مبانی هنر دینی در فرهنگ (. 1384زاده، محمد )نقی

 . تهران: دفتر نشر و فرهنگ اسالمی.اسالمی
. تجلی نور در هنرهای سنتی ایران(. 1384یاوری، حسین )

 تهران: سورۀ مهر.
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