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چکیده
در دورههاي مختلف ،متناسب با زمینههای فکری و معرفتی رایج ،نوع نگاه مفسران و مخاطبان به
سیال متون عرفانی همواره بر اساس نیازها و
متون عرفانی دیگرگون و متفاوت بودهاست .تعالیم و زبان ّ
رمزگشایی قرار گرفتهاند.
درونی پژوهشگران و مخاطبان ،مورد تأویل و
زمینههای روحی و تمایالت
ِ
ِ
برخی مفسران و پژوهشگران متون عرفانی ،این متون را از منظر یک حقیقت یا زبان رمزیِ برتر نگاه
کرده ،تفاسیری مبتنی بر تحلیل رمزها یا بهعبارتی ،رمزگشایی مفاهیم بنیادین زبان عرفانی ارائه کردهاند.
پروفسور هانري كربن از جمله این افراد است؛ وی همواره سعی مینمود که عالوه بر بازنمایی و تفسیر
مفاهیم کلیدیِ حکمت اسالمیـ ایرانی ،با اتخاذ شیوه تحلیل مبتنی بر فلسفه پدیدارشناسانه ،با گرایش
به تأویل رایج در حکمت اسالمی ،زبان رمزاندیشانه متون حکمی را کشف و تبیین نماید.
در اين مقاله ،تالش میشود با رویکردی توصیفی -تحلیلی ،ديدگاههای کربن درباره رمز و رمزپردازي
در متون حکمی ايرانيـ اسالمی ،به شکل منسجمی صورتبندی گردد .از نظر کربن ،متن وقتی به
حقیقتاش بازگردانده میشود که نفس نیز در سیری صعودی به حقیقت خود -که انتقال از سطح
نمودها و مجازهاست -بازگردد؛ نتیجه اینکه بر اساس فهم رمزاندیشانه از متون حکمی ،تأويل نه فقط
درك معناي نهفته متن در سطح افقي ،بلكه صعود شخص مؤ ِول به سطح وجودي جديد و دريافت
آگاهياي از نوع اين مرتبه وجودي جديد خواهد بود ،که كربن از آن با اصطالح «تأويل نفس» ياد كرده
است.
کلید واژهها :هانری کربن ،متون حکمی ،رمز ،تأویل نفس ،خیال فعال.
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 -1مقدمه
يكي از مباحثي كه همواره درباره مطالعه و فهم متون و به خصوص متون مقدس مطرح بوده ،راه يافتن
به معناي حقيقي و پنهان آنها بوده است .تفسير و تأويل و آنچه كه امروزه هرمنوتيك ناميده ميشود،
شيوه يا فعاليتي در جهت كشف اين معناي پنهان است .در اين خصوص نظريههاي بسياري از سوي
دانشمندان مختلف حوزه علوم انساني از جمله :شالیر ماخر ،دیلتای ،هايدگر و گادامر در غرب مطرح شده
است .اما اين مسئله نهتنها در غرب بلکه در سرزمينهاي اسالمي نیز مطرح بوده است و حتي در ايران
پيش از اسالم نيز گرایش به تأویل دیده میشود .البته بايد اذعان نمود كه به نسبت با اصطالح تأويل در
معنای سنتیاش« ،مفهوم هرمنوتيك به منزله شاخهاي خاص از دانش ،پديدهاي نوظهور و مربوط به
دوران مدرنيته است(».واعظي)23 :1386 ،
در دوره اسالمي ،شيعه ،مخصوصاً شیعه اسماعيليه و دوازده امامي ،اهتمام بسيار جدي به مسئله تأويل
داشتند .اما تأويل موردنظر اينان از آنجا ناشي ميشد كه آنها به همه چيز با نگاهي رمزي مينگريستند؛
از منظر آنان نه تنها متون ،بلكه اشياء و همه مظاهر ،رمز برشمرده میشدند؛ چيزي كه در نگرش اروپاي
قرون وسطي نيز مشاهده ميشود( .گري )9 :1382 ،هرچند که به لحاظ مبانی نظری ،روششناسی،
یـایرانی
آبشخورها و اهداف و اغراض ،میان این دو رویکرد ،یعنی گرایش سنتی تأویل در فرهنگ اسالم 
و رویکرد نوین آن تحت عنوان هرمنوتیک تفاوتهای بنیادین وجود دارد.
هانري كربن يكي از پژوهشگرانی است كه با مطالعه ،تصحیح و تفسیر آثار حکمی و فلسفي عرفا و
اهميت بسياري براي نوع نگاه رمزي و تأويل ايشان قائل شده است .او با اينكه
فيلسوفان شيعه ايرانيّ ،
پديدارشناسي را شيوه تالش فلسفي خود قرار داده ،با مطالعه آثار اين متفکران به شيوهاي جديد
دست مييازد كه از آنچه از بزرگان پديدارشناسي در غرب گرفته بود ،متمایز است .در حاليكه در
پديدارشناسي متعارف ،جهان به اصطالح هوسرل ،بينالهاللين قرار ميگيرد و از صدور هرگونه حكمي
در مورد واقعيت هستي اجتناب ميشود(رك :مهدوي .)33-35 :1387 ،از نظر كربن -به پيروي از
گروه مذكور -تأويل يعني نفوذ به باطن اشياء و ديدن ذات و واقعيت حقيقي و پنهان آنها كه اين ظاهر،
نمایاننده و نماينده آن است.
كربن حقيقت معنا را الزمه حقيقت وجود ميداند؛ حقيقتي كه واقعي و واقعيتي كه حقيقي است(رك :كربن،
 .)11 :1385اين نوع تأويل مستلزم نگاه رمزي است كه كربن بر آن بسیار تأكيد ميكند و درباره تقليل آن به
مجازها و مفاهيم انتزاعي هشدار ميدهد .به نظر او قوه خیال در تولید و فهم این رمزها نقشی اساسی دارد؛ ا ّما
«ق ّوه و عالم خیال را نباید بر اساس تحلیلهای روانشناسانه بررسی کرد .تأویل تمثیلی که در فلسفه الهی رخ
علمی ّ
متأخر متفاوت است»(فدایی مهربانی.)420:1391،
میدهد اساساً با تحلیلهای
ِ
اجمالی برخی از پژوهشهای مرتبط ،تالش میشود تا از خالل آثار مختلف
در اين مقاله ضمن مرور
ِ
كربن ،روششناسی و نوع نگاه او به رمز ،خيال فعال به عنوان اندا ِم 1توليد و فهم رمز ،كاركردهاي رمز و
برخی خطاهايي كه از نظر او ممكن است در تأويل رمزها صورت گيرد ،به گونهای منسجم ،صورتبندی
و ارائه شود.

تحليل ديدگاه هانري ُكربَن در تأويل رمز و نقش خيال فعال در فهم متون حکمي اسالمي

 1-1پیشینه تحقیق
تاکنون در زمینه بررسی آثار عرفانی رمزی تحقیقات متعددی صورت گرفته است .نکتهای که در مورد
اغلب این تحقیقات میتوان گفت این است که رویکرد غالب و رایج در آنها رویکرد تحلیل بالغی و
همچنین تحلیل سیر تاریخی آن متون است .این تحقیقات رمز را به منزله یک «ایستار» یا از منظر یک
عنصر زیباییشناختی مورد بررسی قرار دادهاند حال آنکه رمز در یک منظر پدیدارشناسانه به منزله یک
عنصر پیوستاری است که دو مرتبه وجودی و معرفتی را به هم پیوند میدهد .از جمله تحقیقاتی که در
زمینه تحلیل رمزی و رمزگشایی متون عرفانی صورت گرفته است میتوان به مقاله «رمز و رمزگرایی با
تکیه بر ادبیات منظوم عرفانی»(نصر اصفهانی و حاتمی )165-196 :1388 ،و «تجلی رمزگرایی در متون
عرفانی قرن ششم»(واعظی )189-210 :1381 ،اشاره کرد.
 -2رمز
بسياري از نوشتههاي ادبي و حكمي در ادبيات ملل از نوع رمزي است .به اين معنا كه آنچه به عنوان رمز
آمده مظهر و مجالي يك نمونهی اعالست كه خود را به واسطه آن رمز نمايان ميكند .آثاري از قبيل
منطقالطير ،حكايتهاي فارسي سهروردي ،كمدي االهي دانته ،رساله الغفران ابوالعال و ارداويرافنامه در
زمرهی آثار رمزي قرار دارند .به دليل خصيصه مظهريت و نمايندگيای كه در رمز وجود دارد ،اين واژه
«در يك مفهوم وسيع بارها به عنوان معادلي براي هر نوع عالمت به كار رفته است»(پورنامداريان:1383،
 )9اين مفهوم وسيع ،رمز را به مفهوم نشانه نزديك ميكند .اما رمز «بر خالف نشانه ،مفهومي كلي يا
اجتماعي و ثابت نيست ،بلكه وجداني و فردي و لغزان و متغير است» (ستاري.)8 :1386،
در اينجا دو نكته مشخص ميشود:
الف -رمز نماينده چيز ديگر در پس ظاهر خود است .با اين حال ،ب -رمز قراردادي نيست.
اما يونگ در تعريف رمز ميگويد« :آنچه ما سمبول ميناميم عبارت است از يك اصطالح ،يك نام ،يا
حتي تصويري كه ممكن است نماينده چيز مانوسي در زندگي روزانه باشد و با اين حال عالوه بر معني
تلويحي بخصوصي نيز داشته باشد .سمبول معرف چيزي مبهم ،ناشناخته يا
آشكار و معمول خود معاني
ِ
پنهان از ماست )23 :1384( ».نكتهاي كه در اين تعريف يونگ به چشم ميخورد اين است كه رمز به
چيزي مبهم داللت دارد« .چيزي كه آدمي به تصور خود قب ً
ال آن را ميشناخته است هرگز به صورت رمز
در نميآيد بلكه فقط در كسوت تمثيالت يا عالمات بيان ميشود»(ستاري)11 :1386 ،؛ پس رمز براي
بيان ناشناختهها بهكار ميرود .رمز براي بيان چيزي است كه در زبان عادي قابل عرضه نيست چرا كه
«بازتاب واقعيتي متعلق به مرتبه باالتر وجود بر مرتب ه نازلتر آناند»(نصر )307 :1381،بنابراين همواره
اهميت آن در اين است كه چيزي رساتر از آن
در شناخت مدلول آن ،ابهامي وجود دارد؛ با اين حالّ ،
براي افادهی معناي مورد نظر وجود ندارد .لذا رمز بهطور همزمان ،معني را آشكار و پنهان ميكند .همين
چندمعنايي رمز را به وجود ميآورد(الياده .)419 :1384 ،با توجه به اين ويژگيها
ویژگی ذاتی است كه
ِ
میتوان رمز را اين گونه تعريف كرد« :رمز چيزي است از جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربه از
طريق حواس كه به چيزي از جهان ناشناخته و غير محسوس ،يا به مفهومي جز مفهوم مستقيم و متعارف
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خود اشاره كند به شرط آنكه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نيز يگانه مفهوم قطعي و مسلم
آن تلقي نگردد»(پورنامداريان.)23 :1383 ،
 1-2رمز از نگاه كربن
هانري كربن در فرآیند درك متوني كه بر اساس تجربههاي شهودي و اشراقي نوشته شدهاند مانند :حي
بن يقظان ابن سينا ،رسالهالطير سهروردي ،نوشتههاي روزبهان بقلي و غيره ،جايگاه مهمي براي رمز
قائل است .در حقيقت او درك درست چنين آثاري را منوط به درك زبان رمزي و تأويل درست رمزهاي
آن ،كه به اصطالح خود او منجر به «تأويل نفس» ميشود ،ميداند(کربن .)129 :1387 ،نكته اساسي
در مورد ديدگاه كربن اين است كه او در برخورد با نوشتههايي كه از اليههاي معنايي مختلف تشكيل
شدهاند (مثل اثري که بر مبناي مجاز و استعاره آفریده شده است در مقابل اثری رمزي) تفاوت قائل است.
اين تفاوت ميان متون ،از تفاوتي كه او ميان  allegoryو  symbolقائل است ،نشأت ميگيرد .او اين
تفاوت را تفاوتي مبنايي ميداند چرا كه «پاي ه تفاوتي كه ميان انديش ه عرفاني و انديش ه عقالني ميبينيم
در همينجاست»(شايگان.)341 :1371،
انديش ه عقالني از مفاهيم كلي انتزاعي در ساحت ذهن بهره ميبرد حال آن كه در انديش ه عرفاني ،با
استفاده از رمز ،واقعيت در ساحتي ديگر ،در عالم خيال تجربه ميشود.
از نظر كربن «(»allegoryمجاز ،استعاره) «يك فعل عقلي است كه مستلزم هيچ انتقالي به مرتب ه نويني
از وجود يا ژرفاي نويني از آگاهي نيست »allegory« .نوعي تجوز و توسع در يك مرتب ه واحد آگاهي
در خصوص چيزي است كه به درستي ميتواند به طريق متفاوتي هم شناخته شود»(كربن.)56 :1384،
از آنجا كه « »allegoryيك فعل عقلي است و بر انتزاعها مبتني است ،تنها در ساحتي افقي عمل
ميكند چنان كه كسان بسيار ميتوانند براي بيان امري واحد به اعتبار عمل ذهني خود ،مجازهاي
متفاوت بيافرينند؛ اما « »symbolاز نظر كربن «ترجمان مرتبهاي از آگاهي است كه از مرتب ه شواهد
عقالني ممتاز است .نشانهاي براي يك راز و تنها وسيله براي بيان چيزي است كه به هيچ طريق ديگري
قابل فهم نيست»(همان) .از اينجا مشخص است كه كربن در متني كه تجربهاي شهودي و اشراقي را
در خود جاي داده ،چيزي را جسته است كه خواننده را به سطحي ديگر از آگاهي يعني فراتر از آگاهي
يوميه باال ميبرد .آگاهياي كه دست يافتن به آن مستلزم درك مرتب ه باالتري از اين وجود حسي است.
بنابراین در تبیینی فلسفی ،تفاوت ميان « »allegoryو « »symbolبه جايگاه وجودي آنها مربوط
ميشود .همچنان که رحمتی در مقدمهای که بر ترجمه کتاب «ابن سینا و تمثیل عرفانی» نوشته است،
این دیدگاه کربن را چنین تبیین میکند که « »symbolنامي براي پدیدهای است كه در عالم واقع،
وجود عيني دارد حال آنكه « »allegoryمابهازايي در عالم عين ندارد و فقط در ساحت ذهن يافت
مي-شود(کربن.)29 :1387،
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 2-2پديدارشناسي رمزها
روش تفكر فلسفي كربن درباره حكمت اسالمي بر مبناي پديدارشناسي است .رویکرد پديدارشناسانه ،در
مقابل طبيعت-گرايي ،كه همه چيز را با معيار علوم طبيعي ميسنجد و همچنین در مقابل تفكر نظري
انتزاعي ،بر شهود يا رؤيت خود موضوعات تأكيد دارد و محتويات آگاهي را آنگونه كه بر ذهن عرضه
ميشوند ،مورد توجه قرار ميدهد(رحمتي .)8-9 :1384،آنچه در پديدارشناسي مهم است «حيث التفاتي
وجدان» است كه هوسرل آن را در برابر «ميانديشم» دكارت مطرح ميكند .انديشه ،همواره متعلقي دارد
و جملهی دكارت در روش پديدارشناسانه هوسرل به «به چيزي ميانديشم» تغيير مييابد(ورنو و وال
 .)33-35 :1387،آنچه در اينجا مطرح است حالت آگاهي از پديدارهاست فارغ از هر گونه حكمي كه
درباره واقعي يا غيرواقعي بودن آنها صادر شود.
اما نحوه استفاده كربن از پديدارشناسي چگونه است و تمایز پديدارشناسي او در چيست؟
كربن دربارهی پديدارشناسي ميگويد« :بد نيست ببينيم نمودشناسي [پديدارشناسي] در مشي فلسفي
خويش چگونه عمل ميكند .نمودشناسي اساساً دلبسته اين شعار علم يوناني است :فنومنها (يا ظواهر)
را دريافتن .منظور چيست؟ فنومن ،همان است كه نمودار ميشود ،همان امر آشكاري است كه با آشكار
شدنش بيانگر امري است كه در خود آشكار شدني نيست مگر آن كه در زير ظاهر آشكار خود پنهان
بماند»(شايگان)78:1371،
پس آن پنهان شده است .بنابراين كربن مبناي كار
در
كه
است
تري
م
مه
چيز
براي كربن پديدار ،نمود
ِ
خود را بر تأويل يعني كشف آنچه پنهان است ،ميگذارد .او اين نحوهی برخورد با پديدار را با همان معنای
اصطالح «كشف المحجوب» نزد حكما و عرفاي مسلمان منطبق ميداند(.همان)
او در اين زمینه ،یعنی بازگرداندن ظاهر به باطن ،مخصوصاً به شيوهی تأويل حكماي شيعه توجه داشته
است .وی در رویکرد پديدارشناسانه و تأويلی خود ،نظر به هوسرل و هايدگر داشته است .با اين حال
چنانكه پل باالنفا ميگويد :کربن «به شيوهاي متكي است كه عرفاي اسالمي و به طور اخص ،حكماي
شيعه مذهب ،هرمنوتيك را درك كردند و تأكيد آنها بر اختالف بين ظاهر و باطن است .او ميخواهد
تشيع ،تأويل ناميده ،همان دريافت پديدارشناسانه از امور است كه آن را درك شهودي
نشان دهد آنچه كه ّ
ذات مينامد(».باالنفا )1385:178 ،او به پيروي از آن دسته از حكماي مسلمان كه درك رمزي از متون
داشتند-خصوصا كتاب مقدس -با نگاهي رمزي به سراغ متون آنان ميرود .همچنین رحمتی در مقدمه
خود بر کتاب «واقعانگاری رنگها و علم میزان» آورده است :هرمنوتيك در اينجا به معناي بازگرداندن
متن به مقوالت و مفاهيم محسوس و دنيوي نيست بلكه در حقيقت نوعي باال رفتن از مراتب هستي است
یا الاقل فراتر رفتن از مرتبه محسوس مادی به مراتب باالتر است(کربن.)19 :1389،
كربن با آميزش ميان پديدارشناسي و تأويل حكماي مسلمان به سراغ متون رمزي اسالمي ميرود .او
پديدارشناسي رمزهاست كه آنها را بدون فروكاستن به دادههاي حسي تجربي
به دنبال پايهگذاري نوعي
ِ
يا مفاهيم انتزاعي به عنوان پديداري كه به چيزي فراتر از خود اشاره دارد ،به معناي باطني ،تأويل كند؛
تأويلي كه به معناي نوعي صعود در ميان ساحتهاي وجود است .اما مشكلي كه همچنان پديدارشناسي
هوسرل و هايدگر نيز از آن غافل بود جايگاه عالم مثال يا خيال فعال است يعني جايي كه رمزها در آنجا
عمل ميكنند و تأويل به منزله ابزار گشودن درهاي اين عالم است(رك :كربن.)16 :1383،
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 3-2خيال فعال
كربن چنان كه خود ميگويد همواره به دنبال عالمي مجرد در ميانه عالم معقول و محسوس بوده است؛
جايي كه حقيقت وجود در آنجا رخ مينمايد .اين عالم مجرد ،عالم امور مثالي ،عالم خيال فعال است كه
کربن ،آن را در ميان دو عصر از اعصار عالم معنوي ايران مييابد .از نظر او مشكل اساسي فلسفه غرب كه
به دنبال علوم تحصلي كشيده شده ،همين جاست .براي فلسفه علمي ،عقالني و استداللي غرب كه تنها به
دو منشأ معرفت ،يكي ادراك حسي و ديگري مفاهيم و معاني حاصله از قوه فاهمه ،قائل است ،محقق بود
كه از خيال ،تنها امر خيالي و خالف واقع ميتراود(كربن .)17-18 :1383،پس ويژگي مهم فلسفه در عصر
بازجسته است ،نقش عالم خيال است.
فلسفيای كه كربن در ايران ُ
اما كار خيال فعال چيست؟ معقوالت و محسوسات به واسطه خيال فعال يكي ميشوند .امور مجرد،
محسوس و امور محسوس ،مجرد ميشوند؛ اين مرتبه جديد وجود را رمزها به نمايش ميگذارند.
رمزها در عالم خيال رخ مينمايند .آنچه رمز را ميسازد و آنچه آن را درك ميكند اندام خيال فعال
است .در اين عالم از طريق تحول نفس و همراه با آن ،همه اشياء به رمز تبدیل ميشوند؛ «اين عالم ،عالم
آن واحد هم به لحاظ استقاللش ،زيرا براي اين كه به مرموز خويش داللتكند ،نيازمند
رمز است ،در ِ
جوهري از آن خويش است و هم به لحاظ تعاليش ،زيرا به دليل اين نحوه قوامش ،به وراي خويش
داللت دارد»(كربن .)437 :1387،در ادامه خواهد آمد كه بر اساس همين نياز به جوهري از آن خويش،
«عينيت» (نه به معناي مادي و محسوس آن) يكي از ويژگيهاي عالم رمز ميشود.
كربن براي نشان دادن شأن خيال فعال و در مقابل فلسفههايي كه فعاليت خيال را بر اين اساس كه
امور خالف واقع حاصل عمل آن است ،تعطيل كردهاند ،فرق خيال فعال و وهم را بيان كرده و هشدار
ميدهد« :اين خيال را نبايد با وهم خلط كرد .همانطور كه پاراسلسوس از قبل مالحظه كرده است،
وهم بر خالف خيال نوعي استفاده از فكر است ،بي آن-كه پايه و اساسي در طبيعت داشته باشد»(كربن،
چرايي چنين خطايي در برخورد با خيال توجه به تبيين-هاي عقلي و نظريههاي معرفت
.)1384:276
ِ
عيني
مفاد
ابطال
تأثيرشان
كه
است
شناسي
ه
جامع
اصالت
يا
تاريخ
اصالت
شناسي،
ن
روا
اصالت
در قالب
ِ
آن عين معتبر در عالم خيال بوده كه تخيل را در نظر فلسفه غربي به صورت توهم درآورده است(همان).
براي تشخيص ميان خيال فعال و توهم «سهروردي به ما ميگويد كه تخيل اگر بر پايه تعقل نهاده باشد...
به قوهاي شناختي(مفكر) تبديل ميشود .اما اگر بر حدس (و هم) قرار گيرد ،به وهميه تبديل ميگردد»
(شايگان)85 :1371،
 4-2ويژگيهاي رمز
با توجه به نوع نگاه رمزي كربن به حكمت و فلسفه و عرفان اسالمي و با بررسي آثارش ميتوان
ويژگيهاي رمز را از نظر او مشخص نمود .اگرچه كربن رمز و ويژگيهاي آن را ميشناخته ،مطمئناً حضور
در ارانوس 2و برخورد با كساني چون :يونگ ،الياده و گرشوم شولم(شايگان )26 :1371،كه هركدام در آثار
خود به نحوي از رمز سخن ميگفتند مي-توانسته در کیفیت نگاه كربن به رمز تأثيرگذار باشد .از جمله
میتوان به برخي از این ويژگيها اشاره کرد.

تحليل ديدگاه هانري ُكربَن در تأويل رمز و نقش خيال فعال در فهم متون حکمي اسالمي

 1-4-2ابزار پيوند دهندهی دو ساحت وجودي مختلف؛
در عالم خيال فعال يا عالم مثال است كه امر محسوس و معقول در قالب هيئتي مثالي و خيالي كه به
همان اندازهی عالم محسوس عينيت دارد يكي ميشوند(كربن.)440-441 :1387،
 2-4-2تمام نشدني بودن؛
ويژگي اساسي ديگر رمز اين است كه رمز پدیدهای نیست که يكبار براي هميشه تبيينشود بلكه مكررا ً
گشوده میشود« .آدمي هرگز نميتواند ادعا كند كه به صورت يكبار و براي هميشه از آن فراتر رفته است،
مگر دقيقاً به قيمت اين كه آن را به مجاز تنزل دهد و معادلهاي عقلي ،كلي و انتزاعي بر جايش بگذارد» و
اين يكي از خطاهاي رايج در برخورد با متون رمزي است .به اين ترتيب رمز فرو خواهد مرد(همان.)128 :
هميشگي متون رمزي باز مانده و تأويل نفس
تأويل
به دنبال اين ويژگي رمز است كه از نظر كربن باب
ِ
ِ
صورت ميگيرد(همان 122 :و .)142
 3-4-2خودجوشي؛
از ديد كربن رمز امري شخصي است و هر شخص(نفس) ميتواند رمز خويش را فراهم كند(رك:
كربن .)439 :1384،خودجوشي موجب ظهور و شكوفايي عالم مياني(عالم خيال فعال/خيال رمزي)
ميشود .تغييري كه در نفس به واسطه تأويل خويش كه در ادامه از آن سخن گفته خواهد شد،
ايجاد ميشود ،بيانگر دستيابي نفس به رمز شخصي خويش است .خودجوشي ناظر به تحول نفس
است .درك وقايع تاريخي به صورت رمزي و روحاني ،آنها را به وقايع نفس تبديل ميكند .به اين
ترتيب نفس به «تمثل و شهود شخصيترين رمز خويش  ...كه از راه ديگري قابل شناخت نيست ...نائل
ميشود»(کربن.)440-443 :1387،
با اين حال رمز نشانهاي نيست كه به صورت تصنعي ايجاد شده باشد ...امري است كه به صرافت طبع،
براي ابراز حقيقتي كه به صورت ديگري قابل بيان نيست ،در نفس شكوفا ميشود(همان )128 :تكرار
رمزها در فرهنگهاي مختلف و دور از هم كه نشان دهنده ابتناي رمز بر ساختار بنيادين روان است،
شاهد اين مدعاست.
 4-4-2عينيت؛
بر مبناي ويژگي قبل ،كربن از عينيت عالم رمزها سخن ميگويد؛ البته اين نكته را متذکر ميشود
كه منظور از عين در اينجا امري بيروني كه بر آگاهي طبيعي عالم محسوس عرضه ميشود ،نيست.
خودجوشي رمز را متناظر با يك ساختار رواني بنيادين
او با اشاره به تحقيقات روانشناسي تحليلي،
ِ
ميداند« .رمزها صرف فرافكنيهايي نيست كه به ميل «ذهني» نفس ايجاد شده باشد .رمزها حوزهاي
را بر نفس عيان ميسازند كه به اندازه عالم محسوس «عيني» است .خودجوشي آنها ...حاكي از تكرار
بارز آنها در فرهنگهاي مختلفي است كه هم به لحاظ زماني و هم به لحاظ مكاني بسيار با هم فاصله
داشتهاند»(همان.)440 :
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 5-4-2استقالل؛
ویژگی دیگر رمز اين است كه «دو چيز يا دو حد جدا شده و دور افتاده از هم را به هم بپيوندد»(ستاري،
 .)11 :1386همچنین رمز «مراتب ناهمگن و واقعيات ظاهرا ً غيرقابل تحويل و تأويل را ،يكي و يكسان
ساخته و يگانه و يكپارچه ميكند و وحدت ميبخشد»(الیاده .)423 :1384 ،آيا در اين صورت آنچه به
عنوان رمز به كار رفته ،استقالل خود را از دست داده است؟ چرا كه مرموز ،آن را به عنوان رمز خويش قرار
داده و نشاني از خود را در آن قرار داده است؟ كربن معتقد است كه رمز هيچگاه در ميانهی يك قياس دو
ي را كه خيال
حدي گرفتار نميشود .قياسي كه كربن آن را كاذب دانسته و آن دسته ازگرايشهاي فلسف 
فعال را از حيز اعتبار خارج دانستهاند دچار آن ميداند(كربن 17 :1383 ،و .)30
رمز در عالم خيال كه واسطهی ميان عالم محسوس و معقول است ،عمل ميكند .رمز نه به مفاهيم عقلي
تعين محسوس مادي تحويل و فروكاسته ميشود .براي نمونه كربن در شرح ديدار ابن
انتزاعي و نه به ّ
عربي با دختري كه او را «سوفياي عرفاني» مينامد ،ميپرسد« :آيا آن [موجود] ،وجود زنانهی واقعي [زن
واقعي] است؟ يا آيا همان حقيقت االهي است كه وجود زنانه صورتي از آن است؟ و اين قياس دو حدي
كاذبي است زيرا هيچ يك از اين دو شق بدون ديگري ،قابل تصور نيست»(كربن )468 :1384 ،اينجاست
كه رمز در عالم خيال ،هم حامل آن حقيقت االهي ميشود و هم صورت محسوس را به مرتبه باالتر ارتقاء
ميدهد و همچنان استقالل خويش را نيز حفظ ميكند.
 5-2كاركردهاي رمز
پس از شناخت رمز و ويژگيهاي آن ميتوان كاركردهاي آن را نيز در متوني كه به عنوان متون رمزي
شناخته ميشوند مشخص نمود .كربن در البهالي نوشتههاي خود به اين كاركردها اشاره ميكند .گرچه
كاركردهايي كه در اينجا مطرح ميشوند در آثار او به صورت مصداقي طرح شدهاند ،ميتوان با گسترش
حوزه شمول آنها هر يك را به عنوان كاركردي عمومي براي رمز به حساب آورد.
 1-5-2بيان يك تجربه شهودي
از کارکردهای رمز می توان به بيان يك تجربه شهودي يا بيان آنچه (به زبان عادي) بيان ناشدني است و
فهم عقالني از تقرير آن عاجز است اشاره کرد؛ براي نمونه كربن در شرح سفر مرغان عطار به سوي سيمرغ
تشرف مرغان به حضور سيمرغ ،به واسطه شناخت «خود حقيقي» آنها از خود
اين نكته را مطرح ميكند .با ّ
زميني ،سروري در آنان ايجاد ميشود .اين سرور در واقع سروري است كه از شناخته شدن خود آدمي،
«نفس زميني» او به واسطهی «نفس َملكي» بر سالك عارض ميشود .به زعم كربن( )350 :1387عطار
با كمك شكل نوشتاري «سي مرغ» و «سيمرغ» راهي براي بيان حالت وحدت در غيريت و غيريت در
وحدت پيدا ميكند مضموني كه همواره بر ما تحميل ميشود و در عين حال از وسايط بياني عرفان نظري
ميگريزد .عطار خود اين تجربه را داشته و آن را «فقط به همان صورت كه در توان يك شاعر عارف است ،به
توصيف ميكشد ،زيرا دقت و ظرافت اين حالت ،از هرگونه تقرير به كمك فهم عقالني ،تن ميزند»(همان:
 .)354در اينجا رمز و بيان رمزي است كه به كمك شاعر/عارف ميآيد و او را از تنگناي زبان عادي ميرهاند.

مرتبه بندي معماري متناسب با ساختار وجودي انسان براساس آموزه هاي قرآن و حکمت اسالمي

 2-5-2باز نگاه داشتن هميشگي باب تأويل؛
این مورد را میتوان از مهمترين كاركردهای رمز از نظر كربن دانست .او تأويل را از ويژگيهاي خاص
فلسفه مبتني بر كتاب مقدس (در ايران حكمت اشراقي و شيعي) به شمار آورده است(كربن-12 :1385،
 .)11حقيقت كتاب مقدس در باطن آن است و براي كشف آن حقيقت باطني بايد از ظاهر آن كه رمزي
از آن باطن است گذشت(نصر و ليمن .)57-59 :1383 ،براي گشودن رمز بايد به تأویل دست یازید.
تأويل نیز ميتواند پويا و نو بهنو باشد چرا كه رمز تمام ناشدني است .هر كسي ميتواند معنايي از آن را
در سطحي ديگر درك كند(پورنامداريان 34 :1383 ،و  )73و (الياده )419 :1372 ،به دنبال اين ويژگي
رمز است كه ميتوان گفت باب تأويل هميشگي متون رمزي باز نگه داشته شده است.
 3-5-2تأويل نفس؛
به دنبال عمليات تأويل متن اتفاق ديگري ميافتد كه ميتوان گفت به عقيده كربن تمام فعاليت فلسفي
مبتني بر تأويل به خاطر آن است و آن «تأويل نفس» است .تأويل نفس يعني فراروي وجودي مؤ ِول به
سطحي ديگر كه بر اثر تأويل متن و همزمان با آن صورت ميگيرد يا اينكه بايد صورت بگيرد« .تأويل
به اين معنا بسي فراتر از تأويل الفاظ و حتي تأويل رمزها و يافتن لوازم معنايي آنهاست .تأويل نفس به
معناي باز بردن نفس به اصل خويش است»(رک :کربن)33 :1389 ،
كربن تالش براي آزاد كردن يك انديشه از قيد لفافههاي ظاهر را تأويل نفس مينامد .به كمك اين تأويل،
نفس ،با عالم بيرون متحد ميشود نه آنكه تابع آن شود(رك :كربن.)438 :1387 ،
او ميپرسد كه تأويل چه چيزي را به چه چيزي باز ميگرداند و اين پرسش را مستلزم پرسش ديگر
كه تأويل چه كسي را به چه كسي باز ميگرداند ،ميداند .در نظر او حقيقت تأويل «مبتني بر واقعيت
همزمان عمليات ذهني تشكيل دهنده تأويل و واقعه نفساني است كه موجب اين عمليات ميشود .تأويل
متون مترتب بر تأويل نفس است :نميتوان نفس را احياء كرد ،نميتوان متن را به حقيقتش بازگرداند،
مگر اينكه نفس نيز به حقيقتش كه به نسبت نفس ،مستلزم فراتر رفتن از بداهتهاي تحميلي ،هجرت
از عالم نمودها و مجازها ،از غربت و «غرب» است ،بازگردانده شود .متقاب ً
ال نفس نيز با تكيه بر يك متن
ـ متن كتاب يا متن كيهاني ـ كه تالش نفس آن را متحول خواهد ساخت و به مرتبهی حادثهاي واقعي،
ولي باطني و نفساني ارتقاء خواهد داد ،عزيمت خويش را آغاز ميكند و تأويل وجود حقيقيش را به اجرا
در ميآورد(همان.)129 :
همانطور كه مشخص است اين تأويل تنها ميتواند بر پايهی نگاه رمزي به متن ـ متن كتاب يا متن
كيهاني ـ صورت بگيرد نه يك نگاه مبتني بر مجازانگاري؛ زیرا همانگونه كه پيشتر اشاره شد رمز نشان
واقعيتي در عالمي ديگر است .به عبارت ديگر ميتوان گفت« :كسي كه رمز را باور دارد ،با خود به چون
و چرا كردن و گفتگو و پرس و جو ميپردازد و ميكوشد تا به ياري و مدد چيزي كه بنا به تشخيص و
تصديقاش ،در حق وي رمزي فعال و اثرگذار است ،حال و روز خويش را دريابد»(ستاري )13 :1386 ،و
اين يعني كسي كه خود را مخاطب رمز ميداند با فرابردن رمز به مرموز و حقيقت آن ،خود را تأويل كرده
به مرتبهی باالتري از وجود و آگاهي وارد ميشود.
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 4-5-2امكان تكرار يك تجربهی شهودي؛
با مشخص شدن كيفيت «تأويل نفس» بدون اينكه چيزي از ميزان استقالل تجربههاي شهودي و
عرفاني كاسته شود ،ميتوان آنها را تكرار يك نمونهی عالي دانست .زیرا «تكرار آگاهانه رفتارهاي مثالي،
از هستيشناسي اصيلي حكايت مي-كند ...اعمال آدمي نيز فقط به ميزاني كه كاركردي آغازين را تكرار
ميكنند از اعتبار و واقعيت برخوردار ميشوند»(الیاده .)19 :1384 ،بدون مقايسه ميان تجربهی شهودي
يك عارف و تجربهی اساطيري يك انسان بدوي كه ممكن است مدنظر الياده باشد ،ميتوان گفت كه
عارف نيز اعتبار تجربهی خود را در تكرار بيكم و كاست تجربه پيامبر ميبيند .كربن براي نمونه از معراج
صوفي كه تكرار تجربهی معراج پيامبر است ،سخن ميگويد .او معتقد است كه مث ً
ال بايزيد در معراج خود
از طريق مراحل معراج پيامبر سود برده است .صوفي از طريق تكرار اين معراج ،امتياز پيرو حقيقي پيامبر
بودن را به دست ميآورد .بنابراين «تأويل معراج ،نه در حاشيه متن ،بلكه در قالب تأويل نفس به اجرا در
ميآيد»(كربن.)321 :1387 ،
البته شرط مهم در به فعليت درآمدن اين تجربه اين است كه رمزها به سطح تصاوير صرف عقلي و
بداهتهاي منطقي فروكاسته نشوند .اگرچه سخن كربن در اينجا دربارهی متن معراجنامه ابن سيناست
كه قهرمان آن پيامبر است ،بر پايه گفته خود او كه ميگويد« :فقط الزم است حكايت را به قالب ا ّول
شخص منتقل ساخت تا به تأويل نفس تبديل شود»(همان )322 :ميتوان اين الگو را به ساير تجربههاي
شهودي تعميم داد.
 5-5-2تجربهی عملي فلسفه(امكان اتحاد با عقل فعال)؛
اتحاد با عقل فعال كه میتواند اوج تجربهی فلسفي باشد ،نه به واسطهی درك گزارههاي عقلي بلكه از
طريق تجربهی شهودي دست ميدهد .به زعم كربن در بررسي تمثيلهاي ابن سينا (و نيز تمثيلهاي
سهروردي) رهايي نفس و اتحاد او با عقل فعال يا فرشته «غايتي است ،كه با خواندن هر تعداد از آثار نظري
چون شفا حاصل نميشود»(همان .)344 :در واقع آنچه در مقام فلسفه و نظر مطرح شده است(،اتحاد با
عقل فعال) تنها در قالب يك تجربه شهودي و در شكل يك تمثل رمزي عم ً
ال براي فيلسوف روي ميدهد.
 6-5-2ظهور مثل اعال؛
«مثل اعال فقط از طريق يكي از رمزهايش قابل رؤيت است»(كربن )439 :1384 ،رمز بيان ممتاز يك
مثل اعالست .شيء محسوس يا مخيلي كه نشان مثل اعال را دارد به واسطه آن نشان ،به رمز تبدیل شده
و تا باالترين مرتبه معنايي خود ارتقا مييابد(رك :كربن.)128 :1387 ،
 6-2تاويل نادرست رمز (خطاهاي تأويل)
در بخش پایانی مقاله ،به برخی از خطاهایی که از نظر كربن ممكن است در فرآیند بازخوانی و تأويل
ماهيت اصلي خود
رمزها روي دهد ،اشاره میشود؛ خطاهايي كه در برخورد با رمز صورت ميگيرد آن را از ّ
دور میکند و كاركرد درست آن را از ميان ميبرد .چنانكه در بخش كاركردهای رمز گذشت ،اصليترين
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وظيفه آن نزديك كردن دو ساحت متفاوت وجود به همديگر و بيان آن چيزي است كه به شيوه ديگري
بيان شدني نيست .تغيير عملكرد رمز ،نتيج ه حاصل از برخورد رمزي با امور را كه همان تأويل نفس يعني
باال رفتن در مراتب آگاهي و وجودي است از بين ميبرد .مهمترين خطايي كه بهنظر كربن در برخورد با
كلي منطقي و عقلي است .چيزي كه گرشوم شولم در كتاب
رمز صورت ميگيرد تقليل آن به مفاهيم ِ
خود( )76-73 :1389درباره تفاوت نگاه فيلسوفان يهود و عرفاي آنان در مواجهه با «اسرار شريعت» آورده
و كربن نيز با او در کیفیت و روش برخورد با رمزهاي عرفان اسالمي موافق است .كربن()150 :1387
ریشهی اين خطا را در تفسيرهاي دهري و نیز تفسيرهاي الهام گرفته از روانكاوي فرويدي كه رمزها را با
فروكاستن آنها به وااليش محتويات زيستي تبيين ميكنند ،ميبيند(همان .)440 :فرويد میكوشيد تا به
خوانندگانش ثابت كند كه رويا واقعيتي خاص را بيان نميكند ،بلکه تنها روايتي پر از رمزگان است و راه
شناخت رمزگان جز نشانهشناسي نيست؛ تفاوت نگاه يونگ با فرويد نیز در همينجاست كه نگاه يونگ
به رويانگاهی نمادين است و نمادها در روياها ،چنانكه در تاريخ بشر ،تكرار ميشوند ،حضوری پیوسته
تاريخ روان سخن مي-گفت .او «زبان رمزي اين
دارند(احمدي 514 :1388 ،ـ  .)512يونگ از ماقبل
ِ
ماقبل تاريخ را كشف كرده ،آن را از استعاره ( )allegorieمجزا دانسته و بويژه نماد را به ساخت خود روان
پيوند داده است»(شايگان.)49 :1371،
كربن نيز با استفاده از روش و دادههای روانشناسي تحليلي ،تكرار شدن رمز را در فرهنگهاي مختلف
كه بر ساختار بنيادين روان مبتني بود ،دليلي بر نادرست بودن تقليلگرايي و كاستن رمز به مفاهيم عقلي
ل رمز از نظر كربن
محض ميداند(رك :كربن )441 :1387 ،و (کربن )439 :1384 ،اين خطاي تقلي 
عوارضي دارد كه در برخورد با متون رمزي و تأويل آنها خود را نشان ميدهد.
نخستين موردي كه ميتوان به آن اشاره كرد اين است كه استقالل رمز ،كه پيشتر از آن سخن گفته
معقول در پس واقعيات محسوس است .تقليل رمز به مجاز ،استقالل و ماهيت آن
شد ،فراتر از معناهاي
ِ
را از ميان ميبرد .اين خطايي است كه كربن برخی شارحان حكايتهاي رمزي ابن سينا از جمله خواجه
نصير را دچار آن ميبيند .وی دربارهی تأويل خواجه نصير ميگويد« :شارح به جاي آنكه درك كند اين
تبدل [تبدل موجودات و ...به رمز] با كدام دگرگوني نفس منطبق است خويش را به بازگرداندن دادههاي
رمزي به مرتبهی واقعي و ادراكي مقدم بر تبدل آنها ،مشغول داشته است .و همين امر او را ناگزير ساخته
است تا معادلهاي عقلي براي رمزها جستجو كند»(كربن)381 :1387،
بنابراین با تقلیل رمزها به مفاهیم عقلی ،مؤ ِول ،به جاي صعود به مرتبهاي باالتر ،دوباره به سطح واقعيت
موجود تنزل ميكند حال آنكه هدف از تأويل متن تأويل نفس ،تكرار تجربهی مؤلف و ورود به مرحلهی
باالتر آگاهي و وجود میباشد .كربن دربارهی اينكه چرا خواجه نصیر در تأویل رمزها به مفاهيم عقلي
دچار خطا شده ،معتقد است كه« :حقيقت رمزهايي كه نفس در قالب آنها به درك حوادثي نائل ميشود
كه خودش صحنه و حاصل آن است ،هرگز به يك منظومهی عقلي و بسته ،قابل تأويل نيست؛ نه
پديدآورندهی اين رمزها و نه شارحان متوالي آنها هيچيك نميتوانند معناي آنها را به تمامي درك
كنند»(همان.)382 :
کربن نمونه ديگر از خطای روششناختی را در بحث از عالم خيال ابن عربي مشخص ميكند .عالم از
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نظر ابن عربي تجلي االهي است و اندام اين خلقت خيال فعال است .در عرصهی خيال فعال همه چيز به
صورت رمز درآمده و نيازمند تأويلاند .اگر دادههاي حسي و عقلي را كه به رمز تبدیل شدهاند به اعتبار
ارزش ظاهريشان و نه به اعتبار چيزي فراتر از آن يعني مرموزي كه به آن اشاره دارند در نظر بگيريم و
وظيفهی رمزي آنها را ناديده بگيريم و آنها را بينياز از تأويل بدانيم ،عالم ،شأني مستقل پيدا ميكند كه
شفافيت تجليگونهاش را از دست ميدهد و ميان خدا و خلقت جدايي ميافتد يعني تصوري كه متكلمان
از رابطه خدا و خلقت دارند؛ خيال كه نتواند رمزپردازي كند تنها ميتواند امور غير واقع خلق كند(كربن،
 .)293- 294 :1384به اين ترتيب با ناديده گرفتن نقش رمز در حكمت ابن عربي ،منظومه فكري و
حكمت او به گونهای درست درك نخواهد شد.
 -3نتيجه
رمز ابزاري است كه متون را براي برقراري ارتباط با مخاطبان آينده ،باز( )openنگه ميدارد .البته باتوجه
به ديدگاه كربن ،شرط مهم ،درك رمزيِ آن متون است نه فروكاستن رمزها به تصاوير مجازي و استعاري
ماهيت اصلي خود دور كرده و استقالل آن را از ميان ميبرد.
و يا مفاهيم انتزاعي كه رمز را از ّ
هدف كربن از مطالعه رمزها و اصرار بر درك صحيح متون رمزي و پرهيز از تقليلگرايي ،ارائه تقريري
امروزين از حكمتي است كه در گذشته به صورت رمزي ،بيانگر تجربه شخصي مؤلف و شرح سفر و
تحولي است که «نفس» او در آن سفر پذيرا گشته است .در پرتو تأويلي كه به دنبال خوانشي در قالب
«ا ّول شخص» روي متن انجام ميگيرد و بر اثر فهم رمزها ،تجربه شخص مؤلف -كه در يك اثر فلسفي
يا عرفاني ارائه شده -به صورت تجربهاي نو براي خواننده جديد تكرار ميشود.
نتيجه اين كه با اين خوانش جديد و بر اثر اين فهم رمزاندیشانه ،تأويل نه فقط درك معناي نهفته متن
در سطح افقي ،بلكه صعود شخص مؤ ِول به سطح وجودي جديد و دريافت آگاهياي از نوع اين مرتبه
وجودي جديد خواهد بود ،که كربن از آن با اصطالح «تأويل نفس» ياد كرده است .تأويل نفس به واسطه
درك و فهم رمزها در زمان حال انجام ميگيرد و يا به عبارت بهتر ،خو ِد درك آنها در زمان حال است .با
اين نگاه ،از نظر كربن ميتوان از حكمت گذشتگان به عنوان سرمايهاي كه ميتواند برخی نيازهای هویتی
و فرهنگی امروز را نيز پاسخ گويد ،بهره برد.
پینوشتها
 -1اندام اصطالحی است که کربن برای ملموستر کردن درک عمل قوه خیال بهکار میبرد؛ او خیال فعال
را به منزله اندامی برای درک عالم صور مخیل ،عالم مثل اعال ،عالم «ماده مجرد» میداند(رک :کربن:1384 ،
 42و .)289
 -2حلقه ارانوس در سال  1933توسط الگا فروب بنیان نهاده شد .پرداختن به خردهفرهنگها يا به قولي
فرهنگهايي كه تا آن زمان به آنها پرداخته نشده بود مسئلهای بود که بزرگان اين حلقه به جد بر آن تاكيد
داشتند .ارانوس سعی داشت سبكي جديد در پرداختن به اسطوره و فرهنگ و انسانشناسي بهدست دهد.
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 .3باالنفا ،پل()1385؛ هانري كربن و روش وي ،مرسده همداني ،زائر شرق(مجموعۀ مقاالت همايش بزرگداشت
يكصدمين سال تولد هانري كربن) ،تهران ،مؤسسۀ پژوهشي حكمت و فلسفه ايران.
 .4پورنامداريان ،تقي()1383؛ رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسي ،تهران ،علمي و فرهنگي.
 .5ستاري ،جالل()1386؛ مدخلي بر رمزشناسي عرفاني ،تهران ،مركز.
 .6شايگان ،داريوش()1371؛ هانري كربن ،باقر پرهام ،تهران ،آگاه.
 .7شولم ،گرشوم()1389؛ جريانات بزرگ در عرفان يهودي ،فريدالدين رادمهر ،تهران ،نيلوفر.
 .8فدایی مهربانی ،مهدی()1391؛ ایستادن در آن سوی مرگ ،تهران ،نی.
 .9كربن ،هانري()1387؛ ابن سينا و تمثيل عرفاني ،انشاءاهلل رحمتي ،تهران ،جامی.
)1383( -------- .10؛ ارض ملكوت ،سيد ضياءالدين دهشيري ،تهران ،طهوري.
)1385( -------- .11؛ تاريخ فلسفه اسالمي ،سيد جواد طباطبايي ،تهران ،كوير.
)1384( -------- .12؛ تخيل خالق در عرفان ابن عربي ،انشاءاهلل رحمتي ،تهران ،جامي.
)1389( -------- .13؛ واقعانگاري رنگها و علم ميزان ،انشاءاهلل رحمتي ،تهران ،سوفيا.
 .14گري ،مارتين()1382؛ فرهنگ اصطالحات ادبي ،منصوره شريفي ،تهران ،پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات
فرهنگي.
 .15نصر ،سيد حسين()1381؛ معرفت و معنويت ،انشاءاهلل رحمتي ،تهران ،سهروردی.
 .16نصر ،سيد حسين و ليمن ،اليور()1383؛ تاريخ فلسفه اسالمي ،ج ،1جمعي از استادان فلسفه ،تهران ،حكمت.
محمدرضا و حاتمی ،حافظ()1388؛ رمز و رمزگرایی با تکیه بر ادبیات منظوم عرفانی ،فصلنامه
 .17نصر اصفهانیّ ،
ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب.165-196 ،16 ،
 .18واعظي ،احمد()1386؛ درآمدي بر هرمنوتيك ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي.
 .19واعظی ،مراد علی()1381؛ تجلی رمزگرایی در قرن ششم عرفانی ،مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی بیرجند،
.189-210 ،2
 .20ورنو ،روژه و وال ،ژان ()1387؛ نگاهي به پديدارشناسي و فلسفههاي هست بودن ،يحيي مهدوي ،تهران ،خوارزمي.
 .21يونگ ،كارل گوستاو()1384؛ انسان و سمبولهايش ،ابوطالب صارمي ،تهران ،امير كبير.
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