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Traditionalism is the belief in an eternal Truth that comes from the
Absolute and the Infinite, and is manifested for human beings in different
traditions. The term symbol and its derivatives are the key words for the
traditionalists. The philosophical expression of symbolism can be seen in
Plato's theory of Ideas. In Plato's philosophy, the foundation of symbolism
is referred to as "the paradigmatic cause". The paradigmatic causes are the
ideas of objects that the creation is made according to them. Therefore,
each symbol represents a supreme truth. The true basis of symbolism is
that all beings, in different degrees, are interconnected and in the same
harmony and are aligned with each other. Hence, the symbolism has a
supra human essence and is not a contract, and the truth of the object is
somehow present in the symbol. Symbolism is the language of metaphysics
and thus the understanding of the symbolic meaning requires wisdom.
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چکیده
سنّت گرايی ،اعتقاد به حقیقتی ازلی و ابدی است که از امر مطلق و اليتناایی
سرچشمه می گیرد و در قالب سنّت برای انسان نمودار مای گاردد .اصاطح
سمبول و مشتقّات آن از واژگان کلیدی سانّت گراياان اسات .بیاان فلسایی
سمبولیسم را مای تاوان در نظريّا مثا افحطاون مشاایده کارد .در فلسای
افحطون ،اساس سمبولیسم ،به «علّت نمونه ای» برمی گاردد .علّات نموناه ای
ايده يا صورت مثالی شیء است کاه آفارين بار طباق آن نموناه صاورت
می پذيرد .بنابراين ،یر سمبولی نمايناد يا حقیقات اعلای اسات .مبناای
حقیقی سمبولیسم آن است که یم موجودات در مراتب گوناگون یستی ،با
يکديگر پیوند دارند و در ي یمااینگی کلّای در تناارر باا يکاديگر قارار
می گیرند .از اين رو ،سمبولیسم دارای اصالی فاو انساانی اسات و اماری
قراردادی و دلخوایانه نیست و حقیقت شیء ،به نحوی در سامبول حضاور
دارد .سمبولیسم زبان متافیزي است و شناخت معنای سامبولیکی نیااز باه
حکمت دارد.
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 .8مقدّمه
سنّتگرايی ،اعتقاد به حقیقتی ازلی و ابدی است که از امر مطلق و اليتناایی سرچشامه
می گیرد و در قالب سنّت برای انسان نمودار می گردد .اصول و مبانی اين نگرش در آثار
رنه گنون 8و فريتیوف شوان 8بیان گرديده و توسّط یمیکاران و شااگردان ايشاان بساط
داده شده است .مقال حاضر ،نحو نگرش اين جريان فکری باه مقولا «سمبولیسام» را
مورد تحلی و ارزيابی قرار می دید .تمرکز اين مقاله صارفا بار آراء و نظارات گناون و
شوان ،به عنوان نمايندگان اصلی جريان سنّتگرايی است؛ اگرچه در صورت ضارورت،
برای تبیین بهتر آراء اين دو متیکّر ،به آثار ساير سنّتگرايان نیز رجوع شده است.
اصطح سمبول 3و مشتقّات آن از واژگان کلیدی سنّت گرايان است .برای بهدسات
آوردن درک درستی از آماوزهیاای سانّت گراياان ،الزم اسات معناای دقیاق سامبول و
سمبولیسم بهدرستی شناخته شود .با توجّه به اينکه اصطح سمبول کاربردیای متناوّعی
پیدا کرده و در زمینه یای گوناگون از آن استیاده مایشاود ،بارای جلاوگیری از تاداعی
معانی یای نادرست يا نادقیق ،پی از یر چیز الزم است آنچاه را سانّتگراياان از ايان
کلمه مراد میکنند به دقّت مشخص کنیم.
سمبول واژه ای يونانی است و در اص به معنای عحمت یويّت و شناسايی است که
از راه مطابقت و تنارر صورت می گرفته است .از اين رو ،در معنای اصالی ايان کلماه،
نسبت مطابقت و تنارر نهیته است.
از منظر لغتشناسی( symbol ،به التینای  )symbolumاز دو بخا تشاکی شاده
است .پیشوند  symبه معنی «یم» يا «به یم» و فع  bolonبه معناای «اناداختن» اسات.
فع   1در زبان يونانی باه معنای باه یام پیوساتن و اتّااال دادن و باریم
انداختن است؛ مث اتّاال چند جويبار به يکديگر يا یرگونه عملی که عناصر پراکنده را
گردآورده به یم میپیوندد و در نتیجه عناصر و بخ یای به یم پیوسته با یم مناسابات
متقاب پیدا میکنند (ستاری.)50 :8538،
اصطح سمبولیسم 3در پارهای موارد نیز سمبولیسم باه معناای مجموعاه میااییم و
درونمايه یای نهیته در ي سمبول است که دانا سامبولشناسای متکیّا بیاان ايان
درونمايهیاست تا جايی که امکان بیان شدن داشته باشد .برای نمونه میتوان سمبولیسم
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داده

صلیب را مثال زد که رنه گنون کتاب مستقلّی را به شناخت اين سمبول اختااا
است (گنون.)8591 ،
سمبولیسم به معنای رمزپردازی و نمادپردازی نیز به کار می رود که گاه از آن با واژ
تمثی ياد میشود« .تمثی » خود با واژگان ديگری از یمین ريشه پیوند نزديا دارد .در
قرآن مَثَ و مثال را میتوان معادل سمبول در نظر گرفت .به گیتاه جاحل ساتّاری مَثَا
امری است که غايب غیرمحسوس را شاید محسوس میسازد و مثال امری است کاه باا
شیء اصلی ،فی الجمله مناسابتی دارد .واژه مثثا (باه کسار مایم و ساکون ن) ،معناای
متیاوتی دارد .مثث  ،در ماییّت و آنچه مقوّم ذات است باا شایء شاري اسات (ساتّاری،
)83 :8538

برای درک بهتر تیاوت میان سمبول با صور خیال (از جمله استعاره و مجااز) توجّاه
به اين نکته ضروری است که «رمز یمان مرموز اسات در قلمارو محساوس ،امّاا صاور
خیال مبتنی است بر مححظه برخی مناسبتیای جزوی و اتّیااقی باین اماور ،و از علام
ناقص به حقايق امور سرچشمه میگیرد» (عالیخانی .)82 :8591 ،از اين رو ،میتوان گیات
کشف اينیمانی رمز و مرموز از طاقت علم عاادی خاارا اسات و درک سامبولیاا و
سمبولیسم ،به واسط راسیونالیسم از دست رفته است (بینای مطلق .)58 :8523 ،برای درک
بهتر اين موضوع الزم است معنای دقیق سمبولیسم و مبانی نظری آن از ديد سنّتگرايان
مورد بررسی قرار گیرد.
پی از ادامه بحث ،بايد متذکّر شد که از اين پس در ايان مقالاه ،یرجاا از کلماات
سمبول ،رمز و نماد استیاده شده معنای يکسانی بارای آنهاا ما ّد نظار باوده مگار اينکاه
خحف آن ذکر شود .اين مطلب دربار مشتقّات آنها از قبیا سمبولیسام ،رمزپاردازی و
نمادپردازی نیز صاد است .در عین حال ،علّت به کار بردن کلماات غربای سامبول و
سمبولیسم ،با وجود معادل یای فارسی ،و کثرت اين کاربرد در مقاله حاضر ايان اسات
که در بسیاری موارد ،برابرنهادیای ذکر شده قادر به انتقال تمامی معنا يا معنایای مندرا
در واژه اصلی نبوده اند يا اينکه تداعی کننده معنا يا معنایايی یساتند کاه لغات اصالی
فاقد آنهاست .ش نیست کاه انتقاال صاحیع معاانی ،باه ويایه در يا ماتن فلسایی،
مهم ترين معیار برای به کاربردن واژگان درست است ،و اساتیاده از کلماات بیگاناه ،باه
ییچ وجه نشانگر بیاعتنايی به فرینگ خودی و يا شییتگی نسابت باه فریناگ بیگاناه
نیست.
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 .7معنای سمبولیسم نزد سنتگرایان
ابتدا بايد ديد که تعريف دقیق سنّت گرايان از سمبول چیسات .گناون در بااب سامبول
میگويد« :خوب است یمیشه اين قانون اساسی عماومی را در خااطر گرفات کاه باین
واقعیّت در دست يا شیء محسوس (اين دو ي چیز است) که باه عناوان رماز اختیاار
می شود و آن معنی و اص مابعدالطبیعی که مطلوب است تا حدّ ممکن باه رماز نماوده
شود تنارر قیاسی یمواره بر سبی عکس است» (گنون .)825 :8591 ،قیاد «تاحادّ ممکان»
در اين تعريف از آن روست که اص متافیزيکی به یرحال امری فو صوری است کاه
ییچ گاه تمامت آن در ي صورت معیّن ،و اصوال در ییچ صورتی نمیگنجد و یماواره
از آن فراتر میرود .بر اين مبنا ،بهطور خحصه سمبول را میتاوان «تجلّای بایواساطه و
غیرنظری واقعیت معنوی» تعريف کرد (بورکهاارت .)105 :8521 ،بایواساطه و غیرنظاری
بودن سمبول به طبیعت باری ،تجسّمی و غیرمیهومی آن اشاره میکند که در ارتباط باا
قوّ خیال است.
بیان فلسیی سمبولیسم را مای تاوان در نظريّا مُثا افحطاون مشاایده کارد .رابطا
سمبولیسم با نظريّ مُث بدين گونه قاب بیان است که یر شیء محساوس ،واجاد مثاالی
عقلی و علمی است که در اص « ،حقیقت» آن شیء به شمار میرود؛ و در قیاس باا آن
حقیقت ،وجود ملموس و محسوس شیء چیزی جز «مجاز» نیست.
در فلسی افحطاون ،اسااس سمبولیسام ،باه «علّات نموناهای» 6برمایگاردد .علّات
نمونهای ،يکی از عل ش گانه است .نظريه علا شا گاناه يکای از میااییم اساسای
متافیزيکی از منظر سنّتگرايان اسات .در ايان نظريّاه کاه صاورتبنادی فلسایی آن را
میتوان در آثار افحطون و تیسیر پروکلوس بر رسال تیمائوس افحطاون مشاایده کارد،
عحوه بر علّتیای چهارگانه معروف ،دو علّت ديگر نیاز عناوان مایشاود يکای علّات
نمونهای و ديگری علّت آلی( 7بیناای مطلاق .)858 :8523 ،علّات نموناهای یماان اياده ياا
صورت مثالی شیء است که در عالم مُث مساتقر اسات و آفارين بار طباق آن نموناه
صورت میپذيرد .علّت نمونهای ،حقیقت مقوّم شیء است ،حقیقتی الهی است که خاود
را در اشیاء مخلو رایر میسازد (بیناای مطلاق .)828 :8523 ،در اينجاا منظاور از حقاايق
الهی ،یمان ذوات زند معقول در فلسی افحطون است که به تعبیار الهیااتی ،یريا از
آنها اسمی از اسماء الهی است.
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بنابر اين یر موجودی متجلّی کنند حقیقتی الهی است ،يعنی در ساي يکی از اسماء
الهی قرار میگیرد و آن حقیقت يا اسم ،مدل يا نمونهای برای وجود اين موجاود اسات.
وجه تسمی علّت نمونهای یم از یمین جا آمده اسات (بیناای مطلاق .)851 :8523 ،از ايان
رو ،به تعبیر سیّدحسین نار ،میتوان گیت که «سمبولیا بازتاابیاای ثباات در عاالم
تغییر یستند» (الدمدو .)582 :8523 ،زيرا ايدهیا ذوات ازلی و ابدی و فارغ از صایرورت و
تغییر و تحوّل یستند.
بنابراين ،یر سمبولی نمايند ي حقیقت اعلی است که یمان علّت نمونهای اسات.
واضع است که اين موضوع با آنچه که مدّ نظر سمبولیستیای اواي قارن بیساتم باوده
تیاوت بسیار دارد .آنها سمبول را قرارداد میدانساتند .کوماراساوامی 8،رمزپاردازی ايان
گروه را تخیّحت عاطیی آماتوریايی میداند که تیسیریای سمبولی شاان بیشاتر از سار
ویم است تا از روی علم (پری.)190 :8521 ،
برای آشنايی بیشتر با سمبولیسم مورد نظار سانّتگراياان ،اشاارهای باه سمبولیسام
درخت ،مناسب به نظر می رسد .مثال يا ايده درختث محسوسِ جزوی و ملموس ،یماان
معنی کلّی «رهور» است (عالیخانی .)88 :8591 ،به بیان ديگر ،آن حقیقتی کاه معناای کلّای
رهور را در بر دارد ،ینگامی که در جهان محسوس متجلّی میشاود ،صاورتی باه خاود
میگیرد که آن را درخت مینامیم .يعنی درخت محسوس ،در عاین حاال کاه در مرتبا
یستی خود ،موجودی واقعی با یمه ويیگییا و صیات مادّی و محساوس مخاتص باه
خود است ،متجلّی کنند حقیقتی است که اص و مبدأ و نیاز غايات و مقااد درخات
فیزيکی به شمار میرود .نکت مهم اين است که از نظر سنّتگرايان ،اين ويیگی درخت،
به یمان انداز شاخ و برگ و ريشه و تناه و سااير اجازای ماادّی درخات ،از واقعیّات
برخوردار است.
 .5مبنای سمبولیسم نزد سنتگرایان
سنّتگرايان معتقدند که بخ عظیمی از محتوای رمزیای سنّتی يعنای کلّیات و داللات
متافیزيکی آنها از رنسانس به بعد در غرب دچار ابهام شده ياا باه کلّای از دسات رفتاه
است .گنون برای اوّلین بار معنای حقیقی سمبولیسم را به آن بازگردانید و آن را دوبااره
در غرب احیا کرد .وی در آغاز کتاب سمبولیای بنیادين مبناای حقیقای سمبولیسام را
اين گونه توضیع می دید« :یر آنچه که یست ،به یر نحوی که یست ،ضرورتا در اصول
کلّی مشارکت دارد؛ اصولی که ذوات ابدی و تغییرناپذير منطوی در واقعیّات یمیشاگی
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عق الهی یستند؛ و ییچ چیزی وجود ندارد مگر آنکه از اين اصول بهره ای برده باشاد.
در نتیجه می توان گیت که یر چیزی ،یرچند ممکن است فی نیسه حاادن باشاد ،ايان
اصول را به شیو خود و مطابق با مرتبت یستی خود بیان می کند و بازمی نمايد ،زيرا در
غیر اين صورت چیزی جز نیستی محض نخواید بود .بدين ترتیب یما موجاودات ،در
مراتب گوناگون یستی ،با يکديگر پیوند دارند و در يا یمااینگی کلّای در تناارر باا
يکديگر قرار می گیرند ،زيرا یماینگی چیزی جز انعکاسی از وحادت اصالی در جهاان
رهور يافته نیست؛ و اين تنارر است که مبنای حقیقی سمبولیسم است» )Guenon, Rene
.(1995: vi

به عبارت ديگر ،صرف «برخوردار بودن از یستی» باه معناای مشاارکت داشاتن در
یستی الهی است ،زيرا ممکن نیست که یستی اشیاء ،مغاير باا یساتی مبادأ باشاد و در
عین حال ،یمین مشارکت است که بهرهمندی یم یستندهیا از اصاول اليتغیّار منطاوی
در عق الهی را تضمین میکند و به موجب اين بهرهمندی است که وحدت مرتب اص ،
در جهان رهوريافته جريان و سريان می يابد و یمه اجزاء در یما مراتاب ،در تناارر و
یماینگی با يکديگر قرار می گیرند .تمثی قرآنی چراغ و چراغدان که در آي مشهور نور
مطر گرديده ،نمون روشنی از چنین نگرشی است.
گنون در ادام مطلب فو  ،توضیع میدید که اگر اباحغ معاانی در عاالمِ باه رهاور
پیوسته و مقیّد به صورت ،تا اندازه ای ممکن باشد اين کار تنها از طريق نماي یايی که
آن معانی را به برخی صورتیا آشکار میکنند ،يعنای از طرياق تناارر و تناارر قیاسای
امکانپذير است(گنون.)825 :8591 ،
قانون تنارر 9،که گنون به آن اشاره میکند ،شالوده یر سمبولیسم است .بر مبنای اين
قانون ،یر شیء برآمده از ي مبدأ متافیزيکی که یمگی واقعیّت خود را از آن بهدسات
آورده به نحو خاصّی و در حدّ مرتب وجودی خود ترجمه يا حکايتی است از آن مبدأ.
به اين ترتیب مشخص میشود که سمبولیسمِ مورد نظر سنّتگرايان ،پیاماد بحفاا
آموز مراتب واقعیّت است و بادون آن اصاح معناا و مبناايی نادارد .زيارا ايان آماوز
متافیزيکی ارتباط عمودی بین عوالم مختلف را بیان میکند .به تعبیر گنون« ،سمبولیسام
در جویر خود مو به مو با طر الهی 10تطاابق دارد» (گناون .)32 :8521 ،منظاور از طار
الهی در اينجا ،ساختار اليه اليه مراتب و ساحتیای گوناگون واقعیّت است که در ايان
ساختار ،یر مرتبه پیوندی ضروری و یستیشناسانه با مراتب مادون و مافو خود دارد.
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به تعبیر مارتین لینگز «یر جهان در سلسله مراتب عاالم ،بازتاابی از جهاان بااالتر از
خود است و  ...برای یر رمزی در جهان مادّه ،زنجیر کاملی از مُث اعلی يکی بار فاراز
ديگری وجود دارد ،یمچون پلّه یای نردبان که به مثال اعحی برين در ذات الهی منتهای
میشود» (لینگز .)82 :8538 ،عین تعبیر نردبان که مارتین لینگز به کار برده ،در بیان منظاوم
و شاعرانه میرفندرسکی نیز وجود دارد:
چرخ با اين اختران نغز و خوش زيباستی صورتی در زير دارد یرچه بر باالستی
صورت زيارين اگار باا نردباان معرفات بر رود باال یمان با اص خود يکتاستی
در اين نظام سلسله مراتبی« ،پايینتر» ،یمواره تقلیادی از «بااالتر» اسات و سامبول
بازتاب يا رقیقهای از واقعیّتی عالیتر است .به تعبیر بورکهاارت« ،خاالت رمازی يا
شیء آن را به نحو طولی به مراتب عالیتر واقعیّت متّا میکند» (بورکهارت.)21 :8523 ،
بنابراين سمبول چیزی است که در آن «نسبت اتّاال بر نسبت انیاال غلبه دارد» (لینگاز،
 .)88 :8538انیاالی که مارتین لینگز از آن سخن میگويد پیامد محدوديّت صورت است
که مانع از آن می شود که حقیقت مرتب مافو به نحو تام در مرتبا ماادون رهاور پیادا
کند .يعنی جدايی میان سمبول و مرجع آن ،یرگز از بین رفتنی نیست .اين حقیقت ،بیان
ديگری است از تعالی يا ترانساندانس 11اص اعلای ،امّاا در عاین حاال نسابت اتّااال،
متضمّن بینهايتی و ايمنانس 12اص اعلی است.
از نظر گنون ،سمبولیسم ريشه در سرشت باشندگان و اشیاء دارد ،که با قوانین حاکم
بر اين سرشت تطابق تام دارد .از اين رو ،سمبولیسام ،باه گیتاه ینادویا ،دارای اصالی
«نهانسانی» است يعنی اص آن بیشتر و فراتر از بشريت اسات (گناون .)38 :8521 ،بخا
دوم سخن گنون ،نتیجه قسمت اوّل است زيرا سرشت موجودات و قوانین حاکم بر آنها
توسط مرجعی فراانسانی تعیین میشود .از اين گیته میتوان دو نتیجه گرفت يکی اينکه
سمبولیسم قراردادی نیست و ديگر اينکه حقیقت شیء ،باه نحاوی در سامبول حضاور
دارد.
به عنوان نمونه میتوان به سمبولیای مورد استیاده در ینر و ادياان اشااره کارد .در
ینر ،یر صورتی ي شیء است که سمبول میشاود بارای حقیقتای .صاورت درسات،
باعث حضور حقیقت ناب و اصی متنارر با آن میشود و صاورت نادرسات ،حقیقتای
معوّا را احضار میکند که از آن به عنوان «باط » ياد میشود.
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صورتیا و سمبول یای مقدّس یر ي از اديان نیز ،یمین حضور را ايجاد میکنند.
در قرآن میهوم «آيه» به یمین معنی است و با علّت نمونهای فهمیده میشود.
بر اساس آنچه گیته شد میتوان نتیجه گرفت که شناخت معنی سامبولیکی نیااز باه
حکمت دارد و کار یرکسی نیست .يعنی سمبولیسم بدون وجود ي مرجع متاافیزيکی،
امکانپذير نیست .به گیته شوان ،در سمبولیسم سروکار ما با درک سوبیکتیو نیست زيارا
کیییّات کیهانی یم متناسب با وجود و یم مطابق با سلسله مراتبی نظم يافتهاند که از امر
فردی واقعیتر است ،يعنی مستق از ذو و سلیقه اشخا است (الدمدو.)818 :8523 ،
بنابراين ،سمبول امری عینی ،فراشخای و جهان شمول است که حقیقت متناارر باا
خود را صرفا به تاوير نمیکشد بلکه آن را بهگونهای فعلیّت مایبخشاد و باه حضاور
میآورد .به عنوان مثال میتوان به نقّاشییای منارر طبیعی در سانّتیاای تاائوئی و ذن
اشاره کرد که به گیته سیّدحسین ناار ،سامبول راساتین یساتند ناه صارفا يا لاذّت
احساسی بلکه حام لطف و رحمت و زيبايی و وسیله اتّحاد با حقیقات متعاالی (ناار،
8538ب.)801 :
 .4ضرورت سمبولیسم
ويیگی اصلی سمبول برقراری نوعی ارتباط با امری پنهان و ناشناخته است .سمبول پلی
است میان رایر و باطن و نشان دیند حرکت ذین يا رو برای رسیدن به باطن است؛
يعنی گذار از صورت به ذات که جز به زبان رمز بیانشدنی نیست .زبان ماا متناساب باا
تجربیّات اين جهانی ماست .چگونه میتوان به کسی که یرگز رنگ را تجربه نکرده ،باه
وسیل توضیحات زبانی رنگ را شناساند؟
سخن گیتن و به طورکلّی خبر دادن از حقايق موجود در مرتب فو صوری و مراتب
باالتر از آن ،در قالب الیاظ و میاییم ذینی شدنی نیست زيرا یريا از ايان وسااي و
وسايط به سبب صورتمند بودن ،محدوديّت وجاودی خاود را بار آن حقاايق تحمیا
میکنند .در اينجاست که بايد از شیوهای ديگر برای دسترسی به آن حقايق استیاده کارد
که یمانا دان سمبولیسم است .زبان رمز برای درک تجربیّاتی است که با یایچ تجرباه
بشری مشابهت و مناسبت ندارد .گنون ،به عنوان احیاکنند اين دانا در دوران مادرن،
در اين باره میگويد« :اموری یست که بیان آنها تنهاا باه شایو رمازی ممکان اسات».
(گنون .)2 :8523 ،سمبول ،بنا به گیته شوان ،کاری شبیه به معجزه را انجام میدید« :تمثی
کام به سان معجزه امر حیرتانگیز را به درون مرتب صوری فرامیافکند» (شاوان:8530 ،
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 .)899زيرا چنین چیازی ،يعنای فرافکنادن امار فاو صاوری باه درون مرتباه صاوری،
علیالظایر کاری ناممکن است.
سمبول با لغزندگی و پويايی خود یربار حقیقت فو صوری را به ناوعی در قالاب
صورت به نماي درمیآورد .اين کارکرد سمبول را میتوان به مجموعهای از عکاسیاا
تشبیه کرد که یري از آنها لحظاهای از يا روياداد را ثبات مایکنناد و یرچناد کاه
ییچ ي از آن تااوير به تنهايی بیان کنند ک ّ واقعیت آن روياداد نیسات امّاا باه نحاو
اجمالی خبر از آن میدید.
نتیجه اينکه ،از نظر سنّت گرايان ،نقص ناگزير وساي بیانی ،ضرورت باه کاار باردن
سمبول را توجیه میکند .سمبولیسم با نیازیای طبیعی بشر به نحوی یمایناگ اسات و
پشتوان مستقیم فهم معنوی است .در قیاس با وضعیّت انسانی« ،عقول محض ،ناه بارای
درک حقیقت نیاز به صور بیرونی يا تجسّم دارند ،و ناه حتّای بارای آنکاه آنچاه را کاه
دريافتهاند ،تا آنجايی که انتقالپذير است ،به عقول ديگر انتقال دیناد» (گناون.)13 :8591 ،
به عبارت ديگر ،حقايق متعالی ،که به ییچ طريق ديگری قاب انتقال نیستند ،ینگامی کاه
با سمبولیا درمیآمیزند ،تا اندازهای انتقالپذير میشوند.
گنون در باب ضرورت به کار بردن سمبولیا میگويد مناس و سمبولیا به معنای
مطلق کلمه ضروری نیستند امّا در عین حال الزماند؛ که اين لازوم باه اقتضاای طبیعات
بشر ،موجب آسانی يا تندی در کار میشود .استدالل گنون بر ايان مادّعا آن اسات کاه:
«ییچ صورت بیرونی در ک و به معنای مطلق کلمه ضروری نیست .تمام صاور نسابت
به آنچه بیان میدارند و يا نماودار آن یساتند حاادن و عرضایاناد» (گناون.)38 :8521 ،
بنابراين یر صورتی که وجهی از حقايق متعالی را بیان میکند باياد یمچاون پشاتوانه و
مبنايی برای تأم لحاظ شود و نه بیشتر ،يعنی صرفا شکلی کمکی است و نه چیز ديگر.
گنون تمثیلی از متون ودايی بیان میکند که مطابق آن ،سمبولیا و در ک  ،صور بیرونی،
برای خرد حکم اسب را برای مسافر دارند ،شايد بدون اسب یم بتوان به مقااد رساید
اما دشواری آن بسی بیشتر و در عم حقیقتا ناممکن است (گنون .)38-38 :8521 ،بر اين
اساس ،میتوان گیت ديالکتی متافیزي محض ،يعنی بیدار کردن قاوّ تعقّا شاهودی
که کارکرد خا

عق کلّی است ،مبتنی بر قیاس13و سمبولیسم است (بینای مطلاق:8523 ،

 .)839به عبارت ديگر ،عق رایی را که سمبول باه نحاو نزولای طای کارده ،در جهات
عکس میپیمايد يعنی از صورت به اص اليتجلّی برمی گردد .به تعبیر بورکهارت ،شهود
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عقحنی از سمبولیای آرکتیپیا آغاز می کند و به خود آنها دست مایياباد (بورکهاارت،

.)858 :8523
 .3سمبول و مفهوم منطقی
با توجّه به اينکه یم میاییم منطقی و یم سمبولیا ،واسطهیايی برای دستیابی به مراح
باالتر شناخت و در نهايت ،وصول به حقايق متعاالی یساتند ،پرسا ايان اسات کاه
نسبت میان اين دو چیست؟ و چه چیزی باعث میشود که ،بناا باه نظار سانّتگراياان،
دومی در قیاس با اوّلی به نحوی مؤثّرتر و کارآمدتر عم کند؟
در پاسخ بايد گیت ،میهوم منطقی بر اساس تمايز و جداسازی شاک مایگیارد .باه
عنوان مثال در تعريف انسان به حیوان ناطق ،آنچه که مقوّم ماییّات انساان اسات ،نطاق
است که فار میان انسان و ساير حیوانات است .امّا سمبول صرفا اشاره و عحمتی است
به ماورای خود ،که اين ماورا ممکن است بادون حاد و مارز باشاد .سامبول یمچاون
پنجره ای است که به سوی منظره بیرون و افق دوردسات گشاوده مایشاود امّاا میهاوم
منطقی يا ذینی ،گزارش يا توصییی از آن منظره اسات .بناابر ايان ،مهامتارين ويیگای
سمبول در قیاس با میهوم منطقی ،جامعیّت و فراگیربودن آن است.
شوان در بحث از ايدهیا ،میهوم تئوري را با رؤيت ي شیء مقايسه مایکناد« .در
رؤيت ،از ي سو نظرگاه سوژه و از سوی ديگر وجههای 81از ابایه مطار اسات .ايان
رؤيت یمه وجههیای ممکنه شیء را آشکار نمیسازد ،يعنی طبیعت تاام و تماام شایء
که شناخت کام آن ،در گرو يکی شدن با آن است ،از اين طريق بهدست نمایآياد .باه
یمینترتیب ،ي میهوم تئوري تنها ي وجهه از حقیقت مربوط را به دست مایدیاد
که ممکن است اساسی باشد يا نباشد .در اين صورت فهم دگماتیکی ،رؤيت انحاااری
تنها از ي وجهه است» (بینایمطلق.)2 :8523 ،
بر اين اساس ،می توان گیت میهوم تئوري  ،به کلّی عاری از حقیقت نیست ،امّاا در
عین حال فقط جنبهای از آن را در خود دارد ،يعنی جامع یما وجاوه حقیقات نیسات.
یمچنان که ي نارر در آن واحد نمی تواند از یم زوايا و منارر باه شایء ماورد نظار
نگاه کند .يعنی میهوم تئوري  ،که در ارتباط با منطق است ،با نوعی ايساتايی و ساکون
یمراه است .سمبولیسم ،با پويايی خود که امکاان رؤيات شایء از وجاوه گونااگون را
فرایم میسازد ،میتواند کاستییای مربوط به میهومساازی منطقای را جباران کناد .باه
عبارت ديگر ،سمبولیسم نه تنها با منطق در تضاد نیست بلکه مکمّ و اداماه دیناد آن

سمیولیسم از منظر سنّتگرايی

883

است .به تعبیر شوان« :آنجا که منطاق ديگار کااری از پای نمایبارد تمثیا وارد کاار
میشود؛ بسیاری از امور که منطق به نحو مقنع بیان نتواند کرد تمثی باه شایوه ماؤثر ادا
تواند کرد» (شوان .)895 :8530 ،شوان در ادامه یمین مطلب ،منطق را با جنبه رياضای وار
اشیاء مرتبط می داند و تمثی را با جنبه موسیقايی .شاايد باه ايان دلیا کاه رياضایات،
نمايانگر ثبات و ايستايی است ،حال آنکه موسیقی به اقتضای ماییت خود ،ذاتا باا زماان
و تغییر و پويايی پیوند دارد.
با اين یمه ،اگر دگم منطقی ،که رؤيت انحااری تنها از ي وجهه اسات ،باه مثابا
سمبول گرفته شود ،مانعی در رسیدن به حقیقت ايجاد نمی کناد زيارا راه آن باه ساوی
درون يا ذات باز است و اصوال حقیقت برای برقراری ارتبااط باا انساان ضارورتا باياد
صورتی به خود بگیرد(بینای مطلق .)3-2 :8523 ،به عبارت ديگار ،محادوديت ذاتای دگام
منطقی که حقیقت را تنها از وجهه خاصی نمايندگی می کند ،ماانعی بارای رسایدن باه
حقیقت نیست به شرط اينکه آن دگم منطقی کارکرد سمبولی پیدا کند.
پرسشی که در اينجا پی می آيد اين است که با توجّه به تمايزی که میان سامبول و
میهوم تئوري وجود دارد ،چگونه میتوان ي میهوم نظاری ياا منطقای را باه عناوان
سمبول لحاظ کرد؟
گنون معتقد است که سمبولیسم اصی به دلی ذات و ماییّت خود ،با نظاممندییای
کمابی محدود فلسی دنیوی مغايرت دارد .امّا جايی که امکانات بسط ،نامحدود است،
سمبول میتواند از میاییم ذینی پشتیبانی کند ،بهويایه اينکاه «بیاان ،خاود چیازی جاز
سمبول نیست .بنابراين یمواره بايد آن وجویی را که به بیان درنمیآيد منظور داشت؛ و
اين وجوه دقیقا یمان است که در متافیزي محض بای از یماه ایمیات دارد» (پاری،
 .)123 :8521بهنظر میرسد پاسخ پرس اخیر را بايد در اين سخن گنون جساتجو کارد.
میهوم ذینی ،که در قالب لیظ به بیان درمیآيد ،در عینحال که وجههای از مدلول خاود
را بیان می کند ،امّا از جنب سلبی و با محدوديّتیای خود باه سااير وجاوه بیاان نشاده
مدلول نیز به نوعی اشاره می کند .کسی که واجد بایرت متافیزيکی باشاد باا تعمّاق در
اين وجوه بیان نشده ،میتواند رایی برای رسیدن به ذات اشیاء پیدا کند.
حاص کحم اينکه ،سمبولیسم از مقوله میهوم سازی نیست .پس نمیتوان معیاریاای
عقحنیّت و صححیّت عقحنی منبعث از عق جزوی صرف را در اين حوزه بهکار بست؛
امّا در عینحال میتوان به پشتوانه سمبولیسم ،و با کاربست درست میاییم ذینی ،از اين
میاییم عبور کرد و به جهانی ورای آنها گام نهاد .عق جزوی فقط به واسط تشابیه ياا
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تمثی میتواند به محتوای عق کلّی نزدي شود .اگر آموختن یمان به ياادآوردن باشاد
سمبول میتواند عاملی در جهت فعلیّت يافتن اين به يادآوردن باشد.
نمون چنین کارکردی را می توان در راسیونالیسم ارسطويی مححظه کارد .شاوان در
نقد راسیونالیسم ،بر اين نکته تأکید میورزد که یار فلسایهای کاه بخوایاد واقعیّات را
آن گونه که یست بشناسد ،بايد مراتاب را یام در نظار بگیارد .ماثح درباار ارساطو و
تاوّرات اساسی او مانند صورت و ییولی ،شوان اين تاوّرات را حقیقتاا متاافیزيکی و
بنابراين برآمده از نوعی شاهود فراذینای مای داناد .زيارا «ايان تااوّرات حاما یما
داللتیای کلّی رمزیا یستند و تنها تا اندازهای که در ي دستگاه کام و بای تاانّعی
پوشیده شدهاند ،صورت عقلی و بنابراين انتزاعای پذيرفتاهاناد» (شاوان 8521 ،الاف-811 :
 .)813بنابر اين ،ارسطو اگرچه بنا به قول مشهور ،حکمت را از آسمان به زمین آورد ،امّا
فلسی او ي سره خالی از مؤلّیاهیاای آسامانی حکمات افحطاون نیسات و چیازی از
سرشت متعالی آن ،یمچنان در ارسطو حضور دارد.
در اينجا بايد تأکید نمود که تمايز میان سمبولیسم و میاییم ذینی ،باه معنای متضااد
بودن آنها نیست .سمبولیسم در واقع ادامه دینده و مکمّ منطق است .به عبارت ديگار،
سمبولیسم نبايد در تعارض و تضاد با منطق قرار گیرد ،چنانکه شوان صراحتا میگوياد:
«کافی نیست که ي رمز بر چیزی داللت کند و يا چیزی را ابحغ کند ،بلکاه عاحوه بار
آن بايد اين کار را به شیوهای انجام دید که با عق سلیم معاارض نیافتاد» (شاوان:8530 ،
.)835
يکی ديگر از وجوه تمايز میان سمبولیسم و استدالل عقلای ،خاالت ترکیبای اوّلای
نسبت به دومی است .سمبولیسم وحدت بخ است امّا استدالل عقلی مبتنی بار ناوعی
فاصله است و از راه تجزيه و تحلی عم میکند .اين تمايز ،در اص  ،ناشای از تیااوت
عملکرد عق جزوی در قیاس با عق شهودی است .گنون در اينباره میگويد« :بهطاور
کلّی زبان ،صورتی تحلیلی و استداللی دارد به یمان گونه کاه عقا بشار چناین اسات،
عقلی که زبان ،ابزار حقیقی و متناسب آن است و تراوشات آن را ،تاا بشاود ،دقیقاا بااز
میگويد  .به عکس ،سمبولیسم به معنای دقیق کلمه اساسا ترکیبی و به یمین دلی گويی
شهودی است .اين ويیگی ،سمبولیسم را ینوز بیشتر از زباان مساتعدّ آن مایساازد کاه
چون پشتوانه و مبنايی برای شهود عقحنی به کار رود ،شهودی که فراسوی عق  15است
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و نبايد با شهود فروتری که مورد استناد بسیاری از فیلسوفان معاصر است خلاط شاود»
(گنون.)30 :8591 ،
گنون در ادام مطلب و در مقايسا زباان معماولی و سمبولیسام معتقاد اسات کاه
سمبولیسم به دلی ويیگی ترکیبی خود بر زبان برتری دارد زيارا «راه را بار میااییم باه
واقع مکمّ بیشامار مایگشاايد» امّاا زباان چاون «مملاو از معاانی دقیاقتار و کمتار
انعطافپذير است ،عرصهای کمابی تنگ برای ادراک فرایم میآورد» (گنون.)30 :8591 ،
از سخن اخیر گنون می توان نتیجه گرفت که میهوم ذینی و تجلّای ماادّی آن يعنای
الیاظ و به طور کلّی زبان ،زيرمجموع سمبولیسم است ،زيرا بر نوعی تشاابه و مماثلات
میان واقعیّت و ذین بنا شده است .سمبولیسم ،اشکال و صور متعاددی دارد کاه بسایار
فراگیرتر از زبان و میاییم ذینی است .به عنوان نمونه میتاوان باه سامبولیاای ماورد
استیاده در ینر و نیز صور گوناگون سمبولیسم در ادياان اشااره کارد .در بیان سانّتی،
حتّی یر شیء و یر پديدهای میتواند به عنوان سمبول تلقّی شود.
ويیگی ديگر سمبولیسم در قیاس با میهاوم عقلای ،وساعت و شامول مخاطباان آن
است .میاییم عقلی و شیو استدالل منطقی ،با توجّه باه ماییّات خاود دارای مخاطباان
خا و محدودی است که لزوما بايد از حادّاق تواناايییاای عقلای الزم بارای درک
چنین میاییم و برایینی برخوردار باشند .امّا سمبولیسم زبان فطاری انساانیاسات و در
یما سانّتیااا حضااور دارد .بااه عقیااده سانّتگرايااان ،درک ساامبول لزومااا در گاارو
آموزش یای عقلی خاصّی نیست و یر کسی که جان و دل سنخیّتی با حقاايق متعاالی
داشته باشد ،امکان بهرهمندی از سمبول را دارد .تنوّع صور و اشکال سمبولیسم نیز مزيد
بر علّت است.
 .6دو کارکرد متضاد سمبول
گنون می گويد ،رمزیا غالبا دو معنی متقاب دارند ،به عنوان مثال ،مار یم نمودار زنادگی
و یم سمبول مرگ است ،و نیز رمز عیسی (ع) و در عین حال ،نماد شیطان (گنون:8591 ،
.)33
کارکرد دوگاناه سامبول ،کشاف و احتجااب اسات (شاوان .)580 :8529،پوشاانندگی
سمبول به اين معنی است که مطلقیت مرتب مافو را محدود میکند .امّا در عاین حاال
گريزی از اين امر نیست زيرا تنها راه ارتباط مراتب مادون با آن حقیقت متعاالی اسات.
اصطح حجاب در عرفان اسحمی ،نارر باه ايان کاارکرد سامبول اسات کاه بار روی
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صورت قرار میگیرد و یم آن را میپوشاند و یم در عاین حاال ايان امکاان را فارایم
میآورد که نظاره کنندگان به نوعی با آن صورت مواجه شوند.
اين تضاد ،ناشی از ماییّت دوگانه خود سمبول است .اگر با تعاابیر الهیّااتی صاحبت
کنیم ،سمبول ،که شاید يا تمثال یم خوانده میشود ،در نقط مقاب بت قرار مایگیارد.
سمبول شیّاف است يعنی موجب انتقال نگاه انسان به ورای خود میشود امّا بات کادر
است و نگاه ما را در خود متوقّف میکند (اسمیت .)852 :8528 ،به عبارت ديگر ،سامبول،
جنبه یای ذاتی و وجودی حقیقت متنارر با خود را متجلّی میکند امّاا محادوديّتیاای
آن ،متجلّیکنند ییچ جنبهای از حقیقت مذکور نیست.
بنابراين ،یر سمبول واجد دو جنب مکمّ است و ممکن است دستکم به دو شایو
متضاد تیسیر شود .معنای کام یر سمبول از جمع اين دو شیوه حاص میشاود« .رماز
ذاتا جامع دو قطب و يا جامع اضداد است» (ستاری.)15 :8538،
از طرف ديگر ،سمبول به منزل پلی است میان نسبی و مطلق ،زيرا يا سار آن کاه
صورتمند است ،در حوز آگایی عق جزوی قرار می گیرد و سار ديگارش کاه فاو
صوری است با نامتنایی پیوند دارد .امّا از آنجا که قوّ تعقّ شهودی در انسان ،از ناوعی
مطلقیّت برخوردار است و به یماین دلیا  ،اساتعداد شاناخت غیرمتناایی را دارد ،ايان
امکان را دارد که با گذشتن از اين پ  ،به شناخت متافیزيکی کاه یماان اتّحااد ساوژه و
ابیه است ناي شود.
سرشت دو وجهی سمبول را میتوان بر اساس ساختار سلسله مراتبای واقعیّات نیاز
توضیع داد .در اين ساختار ،اص اعلی که در قلّ واقعیّت قرار دارد ،مطلق محض اسات
و یر چیزی ماسوای آن ،نسبی و مقیّد است .بنابراين ،غیر از اصا اعلای ،یایچ چیازی
مطلق نیست .اين حکم ،دربار سمبول یا یم صاد است .يعنای یایچ سامبولی واجاد
معنای مطلق و يگانه و بیچون و چرا نیست .يعنی سمبول را ،یم میتوان از ديد مثبات
نگاه کرد و یم از ديد منیی .جنب مثبت سمبول ،وجه جویری آن است .يعنی سمبول از
آن جهت که در ورای خود به جویر اشاره میکند ،کارکردی مثبت و باالبرنده دارد؛ امّاا
جنبه عَرَضی سمبول ،ماي غیلت از جویر حقیقی میشود و عرض را در جايگاه جاویر
مینشاند و از اين طريق باعث گمرایی و تبایی میشود .به تعبیر شوان ،ي رمز از بااال
که بنگرند تاري است و از پايین که بنگرند روشن (شوان 8521 ،الف.)853 :
تیاوت سمبولیا در اديان مختلف نیز ناشی از جنبهیای مثبت و منیی سمبولیاا در
مواجهه با روحیّات خا ّ اقوام است .اگر ي قوم سمبولیا را باد بیهماد ديان ساعی
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می کند از آن استیاده نکند .به عنوان مثال ،استیاده از تاااوير و پیکارهیاای مقادّس در
اديان آريايی مانند آيین یندو امری متداول است امّا کاربرد یماین سامبولیاا در میاان
يهود و اعراب ،تحت عنوان بتپرستی ،به شدّت مذموم شمرده شده است ،زيرا استعداد
اين دو قوم در غیلت از واسطه بودن سمبولیا و اصالت بخشایدن باه آنهاا زيااد باوده
است ،چنانکه تاريخ نیز مؤيّد اين مدعاست .شبستری ینگامی که می گويد :مسلمان گار
بدانستی که بت چیست /يقین کردی که دين در بتپرستی است ،یماین تیااوت نحاوه
نگاه به سمبول را بیان میکند.
 .2تکثر معانی و جامعیّت سمبول
در بحثی که دربار مقايس سمبول و میهاوم منطقای مطار گردياد ،اشاارهای شاد باه
جامعیّت سمبول در قیاس با میهوم تئوري که تنها ي وجهه از حقیقت مرباوط را باه
دست می دید .به عباارت ديگار ،سامبول واجاد مراتاب معناايی مختلاف اسات و در
عین حال به ي حقیقت اشاره دارد .يعنی معانی بیشمار سمبول ،ناشای از کثارت ايان
معانی در عمق يا بهتر است بگويیم در جهت عمودی است.
یمین ويیگی سمبول است که آن را مستعدّ پذيرش امر بیانناپذير میسازد ،زيرا باه
واسط جامعیّت خود می تواند باه ناوعی باا طبیعات نامتناایی حقیقات فاو صاوری
یماینگ و یم راستا شود و بستری برای تجلّی آن فرایم نمايد .به عبارت ديگر ،چیازی
که قرار است با نامتنایی پیوند يابد ،خود بايد بهرهای از عدم تنایی برده باشد.
تکثّر معانی نهیته در درون یر سمبول يکی از توابع قانون تنارر است .بر طباق ايان
قانون ،یر شیء بر یر مرتبه ای که فراتر از اوست ،داللت دارد .زيرا مراتب مافو  ،علّت
مراتب مادون یستند و معلول در یر مرتبه یمواره رمزی از علّت است .در واقع معلاول
چیزی نیست مگر رهور آنچه در ذات علّت مندرا است.
گنون معتقد است که اين معانی رمزی یرگز با يکاديگر ناساازگار نیساتند و چاون
موارد اطح اص يگانه در مراتب گوناگون یستند به کلّی متوافق و مکمّ و مؤيّد یام
و تشکی دینده ي

نظام تألییی جامع 16یستند .یمین ويیگی است که زبان تمثی را در

ادای برخی حقايق بسیار مناسبتر از نطق عادی کرده است .امکانیای بینشای کاه یار
سمبول می گشايد ،به راستی غیرمتنایی است .به یمین دلی زبان سمبول نیکوترين زبان
برای رازآشنايی 17است که در یر تعلیم سنّتی از آن استیاده میشود(گنون.)12-19 :8591 ،
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از سخن اخیر گنون اين نتیجه را یم میتوان گرفت که معنای رمازی مساتلزم نیای
معنی رایری 18يا تاريخی نیست .زيرا ساطو مختلاف معاانی رماز نباياد باا يکاديگر
تناقض داشته باشند.
برخی برآناند که تکثّر معانی ي سمبول باعث ابهام میشاود ،امّاا باياد گیات کاه
غنای میهومی سمبول به معنی ابهام نیست زيرا میاییم دقیقا با یم مرتبطاناد .پیوساتگی
و سلسله مراتب معنییای متعادّد رماز ،در يا «دساتگاه» نمایگنجاد .يعنای تان باه
قالب یای ساختگی ذینی نمی دید و یر دستگایی که بر سمبول تحمیا شاود در زيار
فشار عظمت معنوی آن خرد خواید گشت (عالیخانی .)2 :8591 ،از آنجاا کاه غناای رماز
بی نهايت است ،تأمّ در محتوای رمز یم نهايتی ندارد .از یمین روست کاه گیتاه شاده
سمبول ،پايه يا بردار نظاره 19است .يعنی نقشی است که در آن یزاران معنی را میتاوان
مطالعه کرد.
البتّه نامتنایی باودن و پُاری سامبول ،باه معناای بای در و پیکار باودن آن نیسات.
یمچنانکه مثح مجموعه اعداد زوا ،نامتنایی است امّا در عین حال اعضای آن بار طباق
قاعد خاصّی در درون اين مجموعه قرار گرفتهاند .بر اين اساس ،گنون میگوياد« :اگار
بنا باشد مقاود از رمز به منزل پايه تأمّ  ،برآورده شاود پاس باياد یار چاه بیشاتر در
دسترس و یرچه کمتر غامض 20و کمتر شام بر غیر مورد تعبیر يا تاوير خاود باشاد»
(گنون.)810 :8591 ،

از سوی ديگر ،اين غنا و سرشاری ،که نمودار جنبا باینهاايتی اصا اعلای اسات،
می تواند موجب حیرت نیز شود ،امّا اين حیرت با سرگشتگی ناشی از ابهام تیاوت دارد.
چنانکه مارتین لینگز میگويد ،حیرت ناشی از برخای تنااقضیاای صاوری ،مایتواناد
مبنايی برای تعقّ شهودی 21باشد .يعنی یمچون سکّوی پرشی از ذین باه ساوی قلاب
عم کند (لینگز.)32 :8538 ،
 .1دانش سمبولیسم
در بحث از متافیزي  ،به معنای سنّتی آن ،گیته میشود که روش متافیزي  ،سامبولی ،
ک ییی و تألییی است .برخحف فلسی مدرن که روش آن تحلیلی ،کمّی و مبتنی بر عقا
استداللی است .یمان گونه که برای بررسای و شاناخت و نحاو کاارکرد میااییم عقا
جزوی ،نیاز به دانشی است که آن را منطق مینامند ،دان سمبولیسم نیز به سمبولیا و
امکانات و خاوصیّات آنها مایپاردازد کاه در واقاع ،ايادهیاای عقا کلّای محساوب
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میشوند« .دان سمبولیسم رشته دقیق و منضبطی است که تنها از راه تمییز و تشخیص
معانی کییی جوایر ،رنگیا ،صورتیا ،و نسبتیای مکانی و غیره قاب پیگیری اسات»
(الدمدو.)818 :8523 ،
بر طبق نظر سیّدحسین نار ،فهم سمبول مستلزم دان سمبولیسم و احاطاه داشاتن
به اصول آن است .فهم کام سمبولیسم ،مترادف است با دانستن معنای نمادين اشاکال،
رنگیا ،صورتیا و يافتن رایی برای ديدن حضور خداوند در یماه جاا ،يعنای رایای
برای قدسی کردن یمه چیز .سمبول ،واقعیّت عینی را به مثابا اماری قدسای مکشاوف
میکند .چنین فهمی مستلزم قوّ تمییز متافیزيکی و در گرو آماوزش عمیاق اسات .ايان
آموزش ،البتّه به معنی نیی وجه واقعی موجاودات نیسات (ناار8538 ،ب .)893-899 :در
اينجا منظور از آموزش ،صرف انتقال میاییم ذینی نیست ،بلکه مکشوف سااختن وجاه
ديگری از موجودات است که برتر از کیییّات محسوس و جنبه کمّی اشایاء اسات و باا
ريشه وجودی آنها پیوند نزدي تری دارد.
مخاطب اين آموزش نه تنها ذین و ساير قوای عق جزوی ،بلکه ک ّ وجاود ماتعلّم
است« .دان سمبولیا از معنا و مدلول کییی جاوایر ماادّی ،اشاکال و صاور ،جهاات
مکان ،اعداد ،پديدهیای طبیعی ،وضعیّتیا ،نسبتیا ،حرکتیا ،رنگیا و ساير صایات
يا حاالت اشیاء سرچشمه می گیرد .در اينجا با ارزيابییای سلیقهای و شخای ساروکار
نداريم ،چرا که کیییّات ساری در کیهان در نسبت با «یستی محض» 88و نیاز مطاابق باا
سلسله مراتبی سامان يافته که از فرد انسانی واقعیتر است .پس آنها مستق از ذائقهیای
ما یستند .و يا اينکه آنها را تا حدّی که ما خاود باا «یساتی مطلاق» منطباق و ساازگار
یستیم تعیین می کنند .ما تا حدّی کاه خودماان از وجاه کییای برخاورداريم در جهات
کیییّات باال میرويم» (نار8538 ،ب 831 :و کاتسینگر 888-880 :8522 ،یر دو به نق از شوان).
خحصه کحم اينکه دان سمبولیسم ،یمچون یمه دان یای ديگر ،برپاياه اصاول و
روش یای خاصّی قرار گرفته است .سمبولیسم ،باه گیتاه سیّدحساین ناار ،ناه تخیّا
شاعرانه بلکه دانشی است که با ريشه یستیشناسی موجاودات پیوناد دارد .بناابر ايان،
ماییّت نمادين درخت باه یماان انادازه پوسات درخات ،بخشای از یساتی آن اسات.
ییچکدام ساخته بشر نیست (نار8538 ،ب .)820 :به تعبیر کوماراسوامی« ،زبان بینالمللای
سنّتی ما» زبانی رياضیوار و دقیق است (پری.)190 :8521 ،
به نظر می رسد امروزه با سیطره يافتن تیکّر پوزيتیويستی بر اذیان ،دان سمبولیسم،
یمچون خود متافیزي به معنای سنّتی آن ،مورد غیلت کام و حتّی انکار قارار گرفتاه

882

جاويدان خرد ،شماره  ،53بهار و تابستان 8532

است .به گیته سیّدحسین نار ،انسان امروز باه نادرت معناای نمادیاا را مایفهماد .از
یمین رو امکان سوء فهم نمادیای با منشأ شیطانی و درآمیختن آنها با نمادیايی که منشأ
متعالی دارند ،بسیار زيااد اسات .بخا اعظام شاعر و نقّاشای سامبولی و یمچناین
اسطورهشناسی يونگ را میتوان از زمر اين نمادپردازییا به شمار آورد (ناار8538 ،ب:
.)899-893

گنون ،که تا پايان عمر دست از مبارزه با معنويّاتیاای دروغاین و رازآماوزییاای
معکوس برنداشت ،دربار اين تیسیریای نادرست و برداشتیاای ناصاواب مایگوياد:
«برحذر بايد بود از خلط بین معنی و صورت مورد تارّفی که آن معنی را تنهاا باه ايان
صورت می توان به تاوير درآورد و حتّی شايد تیهیم کرد (به عناوان افاراد بشار) زيارا
بدترين خطایای مابعدالطبیعی (يا ضد مابعدالطبیعی) از دريافت نااقص و تیسایر غلاط
رمزیا نتیجه شده است» (گنون .)825 :8591 ،ایمّیت اين موضوع نزد گنون به حدّی است
که وی خطر معنويّتیای کاذب را برای انسان و جوامع بشری ،بسی بی از اعتقااد باه
فلسی اصالت مادّه میداند.
بنابر اين ،گام نهادن در وادی رمز کار یرکسی نیست و حتّی ممکان اسات موجاب
آسیب رسیدن به فرد شود .به تعبیر ابنطیی در کتاب زناده بیادار« :بیاان اماری کاه در
تعبیر نگنجد از الیاظ توقّع کردن ،خويشتن را در خطر افکنادن اسات» (ابانطییا :8551 ،
.)882
 .3سمبولیسم ،زبان متافیزیک
سمبولیسم زبان متافیزي است زيرا مبتنی بر تنارر یر پديدهای با ذات اوّلای آن اسات.
از اين رو ،بايد حقايق عوالم باالتر را به کم سمبولیا در اين عالم تاوير نمود .وقتی
گیته می شود که یر عالمی تاوير عالم بااالتر از خاود اسات ،بادين معنای اسات کاه
ساختار و نسبت یای یر عالم ،بر اساس عالم باالتر تعیین گرديده است .از اينجا میتوان
نتیجه گرفت که زبان سمبولیکی زبان دقیقای اسات ،يعنای روابطای کاه در مثاال بیاان
میشود ،دقیق است .به اين معنی که نسبتیا را به درساتی مانعکس مایکناد .در زباان
سمبولیسم ،نسبتیا مهم است.
به عنوان مثال وقتی بهطور سمبولیکی گیته میشود که انسان از خاک ،جان از آتا
و فرشته از نور آفريده شده ،نسبت لطافت جویر یر کدام را نشان مایدیاد ،ناه اينکاه
فرشته واقعا از جنس نور اين عالم باشد ،چون نور اين عالم یم از مادّه است .بنابر ايان
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سمبول را نبايد به صورت تحت اللیظی و لغت به لغت ترجمه کارد .يکای از خطایاای
دوران مدرن ،به ويیه در مباحث کیهانشناسی ،ناشی از یمین اشتباه است.
اينکه گیته شد سمبولیسم ،زبان متافیزي است ،مبتنی بر رابطه دو سويهای است که
میان سمبولیسم و زبان برقرار است .از ي طرف ،زبان ،به معنای متعارف آن ،به خاوبی
کارکرد سمبولیسم را نشان می دید و از طرف ديگر ،عحئم و الیاظ و قواعد زباان خاود
نوعی سمبولیسم را تشکی می دیند .بر اين اساس ،گنون معتقد است که زباان سانّت و
متافیزي  ،سمبولی است ،زيرا خود فرمولبندی فکری یام سامبول اسات و «اساساا،
یرگونه بیانی ،یر عبارتی ،یرگونه که باشد ،سمبول انديشهای است که در بیرون ارهاار
می شود ،به اين معنی ،زبان ،خود چیز ديگاری جاز سمبولیسام نیسات .بناابراين میاان
کاربرد کلمات و کاربرد صور سمبولی نمیتوان تضادّی يافات .ايان دو شایوه بیاان را
بايد بیشتر مکمّ يکديگر دانست» (گنون.)30 :8591 ،
 .80نقد سمبولیسم
سمبولیسم و استدالل سمبولیکی که در تمدّنیای سنتّی نقا عمادهای در حیطاهیاای
گوناگون علم و ینر و فلسیه ايیا می کرده ،یمواره مورد انکار و مخالیت متیکّران مدرن
بوده است .زيرا آن را صورت نازلی از شناخت میدانستند که شايستگی جای گرفتن در
سل مقوالت عقحنی (از قبی مقوالت ارسطويی و کانتی) را ندارد و منحارا اسالوبی
ینری و زيباشناختی است .به عقید ستّاری ،انديشمند مدرن خوایاان آن اسات کاه در
ورای تشوي و آشیتگی و کثرت و تنوّع صورتیای گوناگون انديشه ،باه ايانیماانی
مطلق به عنوان غايت قوای انديشه برسد .او میخواید فکر با موضوع خود کامح يگاناه
و برابر باشد و از اين راه به آرام برسد .به یمین دلی اسات کاه نیازمناد يا نظاام
واحد حقیقت در عالم است که به تنهايی بتواند تنوّع بینهايت یمه تجلّیات واقعیّات را
در خوي منظور نمايد .نزد متیکّر مدرن ،کارسازترين اص روششناختی ،یماناا اصا
اين یمانی است .از یمین روست که در فرینگ غرب ،از ديربااز سامبول را باه تمثیا
تقلی دادهاند(ستّاری )23-21 :8538 ،منظور از تمثی در جمله اخیر ،چیزی در حادّ تشابیه
و آرايهیای ادبی و ینری مرتبط با آن است.
بیتوجّهی يا انکار سمبولیسم ،پديد جديدی نیست .باه گیتاه گناون ،فیلساوفان در
طول تاريخ فلسیه غالبا سمبولیسم را به درستی درنیافته و گمان کردهاند کاه سامبولیاا
سخنانی ساده و در خور فهم عموم مردم است ،زيارا آنهاا از درک بریاانیاای غاامض
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فلسیی ناتواناند و بهناچار بايد آن حقايق را از طريق تشبیه يا تمثیا باه آنهاا رساانید.
پارهای از معانی عالم کبیری و عالم صغیری سمبولیا در دسترس یمگان است؛ آنچه از
دسترس یمگان دور است معنی مابعدالطبیعی يا حکمی آنهاست که تنهاا افاراد خاصّای
که آموزش خا ديدهاناد از عهاد آنهاا باه در مایآيناد (گناون .)81 :8591 ،گناون در
پیشگیتار کتاب سیطره کمّیت ،میاد جمله اخیر را اينگونه بیان میکند« :اماوری یسات
که بیان آنها تنها به شیو رمزی ممکن است و بالتبع برای کسانی که شیو رمزی را فاقد
ایمّیت و ارزش میدانند ،میهوم نخواید بود» (گنون.)2 :8523 ،
گنون در جای ديگری در تقاب با اين نظر که سمبولیا تنها در خور فهم عوام است
و به کار فیلسوفان نمی آيد ،بر آن است که سمبولیسم برای یمگان است نه فقاط عاوام،
زيرا به یمه کس کم میکند تا به فراخور قابلیّت یای عقحنی خود ،حقیقت یمراه باا
آن را بهطور کمابی کام و عمیق دريابد .سمبولیا بی گمان حقايق متعالی را از بسای
انظار پنهان می دارند اما در برابر ديدگان کسانی که تاوان ديادن دارناد باا شاکوه تماام
آشکار میکنند (گنون.)38 :8521 ،
در یمین ارتباط ،ستّاری میگويد« :اين نکته که دان رمزشناسای در یایچ دانشاگاه
غربی تدريس نمیشود ،دلی صد اين مدّعاست کاه تمادّن عاار جدياد کاه اساساا
رياضی و فن گراست ،ابزار رمز را کامح وانهاده و به اعتقاد بعضی ،نه تنهاا ادياان ،بلکاه
ینریا را نیز به مرگ و نابودی حتمی میکشاند (ستّاری .)21 :8538 ،در ارتبااط باا ساخن
اخیر ،ذکر اين نکته الزم است کاه قاعادتا نمایتاوان باه ضارس قااطع حکام داد کاه
سمبولیسم در ییچ دانشگاه غربی تدريس نمیشود ،مگر اينکه پای از آن ،عناوانیاا و
سرفا یای کلّی دروس در دانشگاه یای مذکور ماورد بررسای دقیاق و روزآماد قارار
گرفته باشد ،که نويسنده در اين باره مدرک و گوایی ارائه نکارده اسات .باا ايان حاال،
شواید کلّی نشان می دید که جريان غالب و مسلّط دانشگاهیای غربی باا سمبولیسام و
ساير مؤلیهیای مکتب سنّتگرايی ،چندان سر سازگاری ندارد.
 .88جمعبندی و نتیجهگیری
با توجّه به ایمّیت بحث سمبولیسم ،الزم اسات جماعبنادی فشاردهای از ويیگاییاای
سمبول و سمبولیسم ارائه گردد .اين ويیگییا عبارتاند از:
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 .8سمبول رمزی است از حقیقت فاو صاوری کاه در قالاب «صاورت» متجلّای
گرديده است .جنبه ای از واقعیّت وجودشناختی اشیاء است که مستق از ادراک
انسان ،انکشاف مرتب عالیتری از واقعیّت را در مرتب پايینتر ممکن میسازد.
 .8سمبول ،حقیقت مستقلّی نیست ،بلکه حاکی از ارجاع به غیرخود و نشان چیاز
ديگری غیر از خود است .ییچ سمبولی از مطلقیّت محض برخوردار نیست.
 .5سمبول ،شناختی غیرمستقیم است .شناخت متعلّق سامبول باهطاور مساتقیم و
بیواسطه ناممکن است .سمبول فقط تذکار است.
 .1سمبول قدرت القاء مستقیم ،تام و بیحاد و حاار دارد .ترکیاب دانساتهیاای
قبلی نیست .امری بديع و غافلگیر کننده است .به خحف میهوم منطقای کاه غیرمساتقیم
است و بهطور محدود و تدريجی و بر اساس يافتهیای پیشین عم میکند.
 .3سمبول از بسیاری جهات با میهوم ذینی و منطقی تیاوت دارد .میاییم ذینی و
مابهازای زبانی آنها خود نوعی سمبولیسم بهشمار میروند.
 .2سمبول دارای کارکرد دوگانه کشف و احتجاب است .یام مایپوشااند و یام
آشکار میکند .بسته به اينکه از باال يا از پايین به آن بنگرند ،یم کدر است و یم شیاف.
 .9سمبول محتوای خود را به طرياق اشااره آشاکار مایساازد ،زيارا صاورتی از
صورتیاست؛ ولی در عین حال جامع نیز یست.
 .2جامعیّت و کثرت معانی سمبول ،که برآمده از ذات آن است ،مرادف با ابهام ياا
بیقاعدگی نیست .قواعد حاکم بر سمبولیا را دان سمبولیسم معیّن میسازد و مانع از
تیسیریای غلط يا خودسرانه میشود.
 .3سمبولیسم دان دقیق و منضبطی اسات کاه از راه تمییاز و تشاخیص معاانی
کییی جوایر ،رنگیا ،صورتیا ،و نسبت یای مکانی و امثال آنهاا عما مایکناد .فان
تمثی يا رمزپردازی ،علمی واقعی و متقن است کاه از ساطو جسامانی و نیساانی در
میگذرد و لذا فراتر از حوز روشیای علمی ،در اصطح امروزی آن ،است.
 .80سمبولیسم زبان متافیزي است .برای گیتگو از حقايق متافیزيکی به ناچار بايد
از تااوير آنها در اين عالم استیاده نمود و به زبان تااوير صحبت کارد .حکیماانی کاه
عق شهودی در آنها به فعلیّت رسیده و چشم دلشان باز شده ،حقايق را میبینناد و باه
صورت سمبولی بازگو میکنند.
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 .88سمبولیسم ،بیان کلّی 85و طبیعی متافیزيا اسات .کلّای اسات چاون پاذيرای
کاربردیای نامحدود در مراتاب واقعیّات اسات .طبیعای اسات ،از آن رو کاه ريشاه در
سرشت و طبیعت اشیاء دارد.
 .88سمبول بسی بی از صرف عحئم قراردادی است و از واقعیّتی کاه مادلول آن
است بهره دارد.
 .85وضع تااوير و سمبول یا برای حقايق ،دلبخوایی و خودسرانه نیسات .الزما
فهم سمبولیا ،پذيرفتن ساختار سلسله مراتبی عالم و اطوار متکثّر وجود است؛ بناابراين
سمبول ابداعی و وضعی و ذینی و اتّیاقی نیست.
 .81رمزیا و تمثیحت ،عینی و جهانشمول یستند .عینی بودن سمبول به دو معنای
است يکی اينکه محسوس و تاويری است ،و ديگر اينکاه مساتق از ساوژه اسات و
شخای و سلیقهای نیست .جهانشمول بودن سمبولیسم به اين معنی است که علیرغام
بُعد زمانی و مکانی یمگراست .یم سنّتیای اصی از سمبولیای اساسای برخاوردار
بودهاند که معانی آنها کمابی مشابه يکديگر است.
 .83سمبولیسم با صور خیال و تاوّرات احساسی و عاطیی که از مقوّمات شاعر و
ادبیّات و ینر است تیاوت اساسی دارد .یرچند به زعم برخی از فیلسوفان معاصر ،تیکّر
شاعرانه یم خود نوع ممتازی از تیکّر اسات ،امّاا سمبولیسام ماورد نظار سانّتگراياان
ارتباطی با اين ديدگاه ندارد.
 .82وقتی صورت ،به عنوان سمبول ،با اص یماینگ مایشاود ،برکات و ماییّات
اص را یم جذب می کند .ینر و معماری قديم براساس یمااینگی باا کا ّ عاالم باوده
است .آداب و مناس و صور مقدّس اديان نیز بر یمین اساس استوار بوده است.
 .89علم سنّتی ،چه در غرب و چه در شر  ،با تکیه بر سمبولیسم و با لحاظ کردن
مراتب مختلاف واقعیّات ،باه تبیاین و تیسایر حقاايق مایپرداختاه و از ايان ریگاذر،
کاربردیای عملی یم داشته است.
 .82در مغرب زمین ،از رنسانس به بعد ،سمبولیسم باهطاور عامداناه و عالماناه از
صحن تیکّر و علم و فلسایه کناار گذاشاته شاده و حتّای در معارض ساوء فهامیاا و
تیسیریای نادرست قرار گرفته است .به گونهای که مایتاوان گیات اماروزه در جواماع
علماای و محافاا دانشااگایی ،مقولااه سمبولیساام صاارفا بااه تحقیقااات تاااريخی و
اسطورهشناسی و روانشناسییای از نوع يونگ محدود شده است.
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 .83بدترين خطایای متافیزيکی (ياا ضادمتافیزيکی) از دريافات نااقص و تیسایر
غلط سمبولیا نتیجه شده است.

پینوشتها
1. Rene Guenon
2. Frithjof Schuon
3. symbol
4. sumballein
 .3در زبان فارسی معادلیای گوناگونی برای سمبول مطر شده است .فرینگستان زبان فارسی ،دو
واژه «رمز» و «نماد» را به عنوان برابرنهاد سمبول برگزيده است و معادلیای «رمزگرايی» و «نمادگرايی»
و «نمادگان» را برای واژه سمبولیسم انتخاب کرده است.
()www.persianacademy.ir/fa/word
)يا به تعبیر شوان 6. paradigmatic (archetypal
7. instrumental
8. Ananda Coomaraswamy
9. Correspodence
10. divine plan
11. transcendence
12. immanence
13. analogy
14. aspect
15. reason
16. total system
17. initiation
18. Literal
19. support of contemplation
20. complex
21. intellection
22. Being
23. Universal
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