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Abstract

Resālat al-Abrāj is one of Suhrawardi’s symbolic stories in Arabic, full of
symbols and metaphors asking for a return to the original homeland.
Nevertheless, which roles do these symbols and metaphors play in
understanding the text, and how should they be interpreted? Paul Ricoeur,
one of the contemporary hermeneutics philosophers, considers symbol,
metaphor, and narrative very essential as media through which one obtains
the knowledge of oneself and one’s surrounding world. Interpreting symbols
and metaphors with Ricoeur’s method in Resālat al-Abrāj provides an
opportunity to understand Ricoeur’s hermeneutics and his method as well as
an illuminated text in the contemporary worldview. Ricoeur’s hermeneutic
method is a dialectic between “explanation” and “understanding”:
interpretation begins with a semantic explanation of the text, especially
symbols and metaphors as places to create new meanings. The interaction
between these new meaning fields leads us to the world of the text: the world
in which the reader finds the possibility of living and appropriates it. By this
method, we understand that the world of Resālat al-Abrāj reminds the sacred
call to “Return” to the illuminated homeland, and rouses the love towards
this homeland for those who find themselves in deep darkness. This
illuminated world threatens the current world of contemporary humans,
because the concept of the sacred homeland may be a false consciousness.
However, the world of the text, by reminding ontological darkness, points
out deceits of consciousness. This new possibility results in the fundamental
development of the reader’s world and his self-knowledge.

Keywords: Resālat Al-Abrāj, Hermeneutics, Paul Ricoeur, Symbol,
Metaphor.
The present paper is adapted from a Ph.D. thesis on Persian language and literature,
University of Guilan.
 Corresponding Author: bahremand_zahra@yahoo.com
How to Cite: Bahremand, Z., Taslimi, A. (2022). The Interpretation of the World of
Symbols and Metaphors in Suhrawardi’s Resālat al-Abrāj Based on Ricoeur’s
Hermeneutics.
Literary
Text
Research,
26(93),
307-331.
doi:
10.22054/LTR.2019.28915.2156

Received: 17/Jan/2018

Ph.D. Student in Persian Language and
Literature, University of Guilan, Guilan, Iran

Accepted: 24/Feb/2019

Ali Taslimi



eISSN:2476-6186 ISSN:2251-7138

Zahra Bahremand

Original Research

-- Literary Text Research --------Vol. 26, No.93, Fall 2022, 307-331
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2019.28915.2156

دوره  ،62شماره  ،39پاییز 991-947 ،1041
ltr.atu.ac.ir
DOI: 10.22054/LTR.2019.28915.2156

مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

تأویل جهان رمزها و استعارهها در رسالـﺔ االبراج سهروردی بر
مبنای هرمنوتیک ریکور
زهرا بهرهمند

دانشیار ،گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران

چکیده
رسالـﺔ االبراج یا کلمات ذوقيه از رسائل رمزي عربي سهروردي است با جهاني آکنده از رمزها و استعارههما
که مخاطب را به بازگشت به وطن ميخواند؛ اما ایمن رمزهما و اسمتعارههما چمه نقشمي در فهم ممتن دارنمد و

تاریخ دریافت3136/31/58 :

علی تسلیمی



دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه گیالن ،گیالن ،ایران

چگونه باید آنها را تأویل کرد؟ پل ریکور یکي از فيلسوفان هرمنوتيک معاصر اسمت کمه جایگماه ویمژهاي
ميداند .تأویل رمزها و استعارهها به شيوۀ ریکور در متني اشراقي مانند رسالـﺔ االبراج ه فرصت خوبي براي
شناخت نظریة ریکور و شيوۀ هرمنوتيکي اوست و ه امکان فه متني اشراقي در جهانشناخت معاصر را از
طریق رمزگشایي آن به ما ميدهد .شيوۀ هرمنوتيک ریکور دیالکتيک بين «تبيين» و «فهم » اسمت :تأویمل از
تبيين معناشناختي متن بهویژه رمزها و استعارههما کمه جایگماه خلمق معماني جدیدنمد آغماز مميشمود .تعاممل
حوزههاي معنایي متن منجر به دستيابي به «جهان متن» ميشود :جهاني کمه خواننمده امکمان زیسمتن در آن را
است که نداي «إرجعي» به وطن را یادآور ميشود و عشق به وطن را در کساني که به ظلمات خویش آگماه
شوند بيدار ميکند .این جهان اشراقي جهان انسان معاصر را به مخاطره مياندازد ،زیرا از دید او مفهوم وطن
ممکن است آگاهي کاذب باشد ،اما جهان متن ،با یادآوري «ظلمات» هستيشناختي ،فریبهماي آگماهي را
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ميیابد و آن را از آنِ خود ميکند .با شيوۀ هرمنوتيک ریکور درميیابي که جهمان رسالــﺔ االبمراج جهماني

تاریخ پذیرش3138/35/12 :

براي رمز ،استعاره و روایت قائمل اسمت و آنهما را ميمانجي شمناخت مما از خویشمتن و جهمان پيراممونيممان

متذکر ميشود .همين امکان جدید منجر به گسترش جهان خواننده و خویشتنفهمياش خواهد شد.

مقالة حاضر برگرفته از رسالة دکتري رشتة زبان و ادبيات فارسي در دانشگاه گيالن است.
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کلیدواژهها :رسالـﺔ االبراج ،هرمنوتیک ،پل ریکور ،رمز ،استعاره.
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مقدمه
هرمنوتيک عل نظریهها و روشهاي فه  ،به ویمژه فهم متمون اسمت کمه از ابتمداي پيمدایش
رسمياش در قرن نوزده تاکنون نظریه هاي متعددي به خود دیده است .هرمنوتيک دوشاخة
اصلي رمانتيک و فلسفي دارد .در هرمنوتيک فلسفي ،مسئلة فه به مسئلهاي هسمتيشمناختي
ارتقا ميیابد که گادامر 6و ریکور دو نمایندۀ شاخص آنانمد .در ایمران ،آراء گمادامر بسميار
زیاد و آراء ریکور بسيار ک مطرح شمده اسمت .ریکمور بمر ممتن و «جهمان ممتن» و «روش»
تأکيد دارد ،آن چنانکه تبيين و فه باه دیالکتيک دارنمد و علميرغم گمادامر کمه اعممال
روشهاي تبييني علوم تجربي را در تأویل امري ناپسند مميدانمد ،سمعي مميکنمد فهم را بما
روش و بهطور خاص با «تبيين» آشتي دهد ،زیرا ازنظر او عمل فه قبل از پيشسماختهماي
ذهني با «متن» شروع ميشود و دور هرمنوتيکي گادامري پمس از تبيمين بایمد بمه کمار افتمد.
(ر.ک .ریکور)6836 ،
عالوه بر این ،در هرمنوتيک ریکور فه متون کارکردي تأملي دارد ،یعني فهم متمون
و رمزها و استعارهها و روایتها نقشي ميانجيگرانه براي خویشتنفهممي ایفما مميکنمد .ایمن
خویشتنفهمي ،یا به تعبير دیگر ،معرفت نفس در حکمت اسالمي و بهخصوص در حکممت
اشراق نيز مطرح است؛ اما مسئلة ما در اینجما تطبيمق هرمنوتيمک ریکمور بما حکممت اشمراق
نيست .مسئلة ما رمز و استعارههایي است که ظرفيت خلق معناهاي جدیمد و جهمان جدیمدي
را دارند که در داستانهاي رمزي سهروردي امکمان زیسمتن خواننمده را در جهماني اشمراقي
فراه ميکنند ،عليرغ اینکه ممکن است انسان معاصر با این جهان اشراقي بيگانمه باشمد و
حتي آن را انکار کند .رسالـﺔ االبراج یکي از این داستانهاي رمزي است که مسمئلة تجریمد
و عروج و چگونگي آن را در قالب رمزها و استعارهها بيان ميکند.
در این مقاله مي کوشي تا به ممدد رویکمرد تمازۀ ریکمور بمه رممز و اسمتعاره ،رمزهماي
رسالـﺔ االبراج را آنقدر تبيين کني و توضيح دهي تما بتمواني جهمان ویمژۀ ایمن ممتن را کمه
جهاني اشراقي است ،یافته و امکان زیسمتن در ایمن جهمان را بيمابي و بتمواني ایمن جهمان را
جزئي از جهان خود کني  .بدین ترتيب ،متني از قرنهاي دور با حکمتي اشمراقي معاصمر مما
)1. Hans Georg Gadamer (1900-2002
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ميشود و امکان حيات در هستي ما ميیابد.

پیشینه و ضرورت تحقیق
رسالـﺔ االبراج ازجمله رسائل رمزي شيخ اشمراق اسمت کمه بمه زبمان عربمي نگاشمته شمده و
تمماکنون مسممتقالً بررسممي نشممده اسممت ،جممز اشممارات گمماهبممهگمماهي کممه کممربن )6866(6و

پورنامداریان ( )6868در نوشتههماي خمود بمه آن داشمتهانمد .نصمراهلل پورجموادي در اشمراق
وعرفان مسئلة انتساب رسالـﺔ االبـراج به شيخ اشراق را بررسي کرده و نهایتاً احتممال انتسماب
این رساله را به سهروردي ضعيف ميدانمد (پورجموادي)6838 ،؛ امما نگارنمده دالیمل اقاممه
شده پورجوادي را قانعکننده نمي داند ،زیرا مضمون و رمزها و عبارات این رساله در رسائل
دیگر سهروردي نيز آمده و همانطور که پورنامداریان نيز متذکر شده «ازنظر موضوع پيوند
کامل با سایر رسالههاي رمزیم عرفاني سهروردي دارد» (پورنامداریان )6868 ،و همين دالیل
باعث شده کربن این رساله را در جلد سوم مجموعمة مصمنفات شميخ اشمراق بيماورد و هممة
اینها تأیيدي بر صحت انتساب این رساله به شيخ اشراق است.
دربارۀ دیگر رسائل داستاني سهروردي آثمار بسمياري نگاشمته شمده اسمت کمه در پمي
ردیابي عناصر حکمي ،یا اساطيري و رمزي و یا داسمتاني و شمکلي ایمن آثارنمد کمه البتمه از
جامعترین آنها ،شرح دکتر پورنامداریان بر داستانهاي سمهروردي بما عنموان عقمل سمرخ:
شرح و تأویل داستانهاي رمزي سهروردي است .در این ميان ،بسيار ک اند نوشتارهایي کمه
به مسئلة فه و چگونگي فه این آثار توجه داشتهاند که یکي از بهترین آنها تأویل کمربن
از عقل سرخ و قصۀ غربـﺔ غربیـﺔ در جلد دوم شاهکار او ،چش اندازهاي فلسمفي و معنموي:
اسالم ایراني (کربن ،)6866 ،است .در ميان نظریهپمردازان معاصمر هرمنوتيمک ،ریکمور نيمز
مانند کربن رویکردي پدیدارشناسمانه بمه هرمنوتيمک دارد و متأسمفانه آراء او هنموز در بمين
نظریات هرمنوتيکي مطرح شده در ایران ناشناخته مانده است .تأکيد ریکور بر رمز ،استعاره
و حکایت است که فه انساني از طریق این ميانجيها صورت ميگيرد .متون رمزي فارسمي
پتانسيل زیادي براي تأویل به دست ميدهد که خوانندۀ ایراني نياز مبرمي به خویشمتنفهممي
)1. Henry Corbin (1903-1978
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حاصلشده از تأویل این متون و راهیابي به جهان این متون دارد.

روش پژوهش
شيوۀ گردآوري اطالعات در این پژوهش ،مانند اکثر پژوهشهاي ادبي ،کتابخانمهاي اسمت
و اطالعات بهدستآمده در قسمت نظري به شيوۀ توصيفي و تبييني عرضه و تحليمل خواهمد
شد و در قسمت عملي ،با تأویل متن مواجهي که بر اساس شيوۀ هرمنوتيکي ریکمور ،یعنمي
دیالکتيک بين تبيين و فه متن خواهد بود.

رسالـﺔ االبراج
رسالـﺔ االبراج در ظاهر ساختاري روایي ندارد و عنوان دیگمر آن الکلممات الذوقیــﺔ لالممام
الشهيد السهروردي است( .سهروردي )6838 ،در ابتدا سخناني را ،به شيوۀ وعظ ،خطاب بمه
«اخوان التجرید» تقریر ممي کنمد و اخموان التجریمد را بمه بازگشمت بمه وطمن اصملي دعموت
ميکند؛ اما همانطور که بيشتر پيش ميرویم  ،بمه دو روایمت برمميخموری  .یکمي روایمت
«ماه»ي است که آن چنان عاشق خورشيد اسمت کمه نهایتم ًا در زممان مقابلمه بما خورشميد «أنما
الشمس» گویان مي شود و دیگري روایت حل طلس بشري است که سالک پمس از بمه بنمد
کشيدن پلنگ و کفتار و گذر از  818دریا و  253کوه به قلعمة مسمتحکمي مميرسمد کمه ده
برج دارد .در هرکدام از این برجها شخص یما اشخاصمي هسمتند کمه سمالک بایمد از آنهما
بگذرد و نباید به خوشيهایي که در این برجهاست ،التفاتي بکند .پس از طي این مراحل بمه
شهرهاي ثبات و تمکين ميرسد و پير گرانقدري به همراه برادران نهگانمهاش آنجاینمد کمه
باید ه صحبتي با آنان را غنيمت بشمرد و به اخالق آنان درآید و از یکي به دیگري عمروج
کند تا انوار قيّومي و الهوتي به سالک بتابد و بهسوي پروردگار خویش برگردد.
تأویل رمزها و استعاره هماي ایمن داسمتان رممزي بما کممک هرمنوتيمک ریکموري آیما
مي تواند امکان زیستن در جهان اشراقي این متن را براي ما فراه کند؟ بمراي ایمن اممر بایمد
ابتدا با هرمنوتيک فلسفي و به طمور خماص بما هرمنوتيمک ریکمور و مفماهي ویمژۀ آن آشمنا
شوی .
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علم هرمنوتیک فلسفي
مسئلة اصلي عل هرمنوتيک «فه » است .عل هرمنوتيک در ابتداي پيدایشش در قرن هفمده
تا پایان قرن نوزده بيشتر نظریهاي بود دربارۀ «تنظمي قواعمد حماک بمر رشمتة تأویمل» ،یعنمي
چگونگي تأویل متون بهطوري کمه از شمائبة تأویمل بمه رأي مصمون مانمد (گرونمدن،6866 ،
الف)؛ اما از ابتداي قرن بيست شاهد چرخشي اگزیستانسيال در این عل بودهای که بمهجماي
توجه به متون ،به خود وجود ما و ماهيمت تماریخي و زبماني فهم مما از زنمدگي و تجربيمات
زیستيممان مميپمردازد و خصملت تمأویلي وجمود را متمذکر مميشمود و بمه نموعي فلسمفه و
ال هرمنوتيمک فنمي یما
رویکردي پدیدارشناختي ارتقما ممي یابمد .هرمنوتيمک اوليمه را معممو ً
رمانتيمک و هرمنوتيمک قمرن بيسمت را هرمنوتيممک فلسمفي ممينامنمد .در هرمنوتيمک فنممي،
چگونگي فن تأویل آموزش داده ميشود اما در هرمنوتيمک فلسمفي پدیمدار فهم و تأویمل
توضيح داده ميشود.
اما آنچه که هرمنوتيک را فلسفي کرد پرسش از وجود و نحوۀ وجمود انسماني و قمرار
دادن مسئلة فه در کانون وجود انساني و درآوردن مقولة فه از انحصمار فمن تأویمل متمون
بود که از سوي هایدگر 6مطرح شد .او مقولة فه را با مقولة هستي ممرتبط دانسمت و هممين
انقالبممي در علمم هرمنوتيممک ایجمماد کممرد و گسممترۀ آن را از فممن تأویممل بممه نمموعي روش
پدیدارشناختي فه وسعت بخشيد( .ر .ک .گروندن ،6866 ،ب) پمس از هایمدگر متفکمران
بسياري در مقولة هرمنوتيک فلسفي پدیدار شدند که هرکمدام نظریمات تأثيرگمذاري وضمع
کردند که مه ترین آنها گادامر و ریکور هستند.
گادامر بهطورخاص بر مسئلة پيشفه و پيشساختارهاي آن تأکيد کرد و در اثر مهم
و تأثيرگذار خود ،حقيقت و روش ( ،)6618کشمکش و جدال بين فه حقيقمت را از یمک
سو و روشهاي تبييني و تجربمي علموم طبيعمي از سموي دیگمر مطمرح کمرد .ازنظمر گمادامر
تحميل روشهاي تجربي مي تواند منجر به از دست رفتن فه حقيقمت در اثمر ادبمي گمردد.
برعکس ،فه و تأویل اثر ادبي وارد شدن به «بازي» یا «گفتگمویي» اسمت کمه یمک سمر آن
افق انتظارات متن و سر دیگرش افق انتظارات خواننده است« .رویداد» فه در اثر «تالقمي» و
)1. Martin Heidegger (1889-1976
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«آميزش» بين این دو افق رخ ميدهد .ازنظر گادامر ،عممل فهم چيمزي نيسمت مگمر انطبماق
معنا با زمان حال و فه بدون مشارکت در آن و بدون دخالت زمان حال ممکمن نيسمت( .ر.
ک .گروندن ،6866 ،ب)
عالوه بر این ،ازنظر گادامر فرآینمد فهم و موضموع آن اساسماً زبماني اسمت .ازنظمر او
«زبان نور خود هستي است» و اساس ًا «هستياي که ميتواند به فه درآیمد زبمان اسمت» .ایمن
تلقي او البته بسيار متفاوت از تلقي ساختاري یا ایدئولوژیک مدرن از زبان است که زبمان را
نظامي بسته از دالهاي زباني یا اجتماعي یا فرهنگي ميداند .بلکه برعکس ،زبان دربردارندۀ
امکانات بيپایان هستي است( .ر .ک .گروندن ،6866 ،ب)

هرمنوتیک ریکور :زندگي در جهان رمزها و استعارههای متن
ریکور نيز مانند گادامر متأثر از هستيشناسي فه هایدگري و البته هوسرلي است ،اما ازنظمر
او ،مخصوصاً در نگاه هایدگري ایدۀ روش براي تأویل متون و کيفيت داوري در باب نمزاع
تأویلهاي ه ارز مسکوت گذاشته ميشود .البته گادامر کوشميد بما نظریمات خمود سمویهاي
معرفتشناختي به این فه هستيشناسانه ببخشد که نظریة «امتزاج افقها» و «زبانمندي فهم »
از مه ترین آنهاست .بهواقع ،هرمنوتيک ریکور از پایان کار گادامر شروع ميشمود ،یعنمي
پرسش آغازین در انتهاي حقيقت و روش ميتواند پرسش از امکان متنمندي فه باشد:
حال باید پرسيد هنگاميکه زبان مندي به اصالت کتاب (یا متنمندي) بدل ميشمود یما
به کالم دیگر هنگاميکه ميانجيگري از طریمق زبمان بمه ميمانجيگمري از طریمق ممتن بمدل
ميگردد ،حکوممت و سملطة گفتمهشمدههما بمر گوینمدههما بميش از همر زممان دیگمر نمایمان
نميشمود؟ بنمابراین ،آنچمه مما را وامميدارد از راه دور بما یکمدیگر ارتبماط برقمرار سمازی ،
«موضوع یا مطلب» متن است کمه دیگمر بمه خواننمده و نویسمندۀ آن تعلمق نمدارد( .ریکمور،
)6839
پممس فهم و تأویممل از «مممتن» و تبيممين ( )Explanationآن شممروع ممميشممود؛ اممما مممتن
چيست؟ ریکور در مقاالت و سخنرانيهاي متعددي دربارۀ متن و ویژگيهماي «گفتممان»ي
آن سخن ميگوید و واحد آن را جمله ميداند و نه نشانه (نشانه واحد زبان است) .ممتن ،بمر
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خالف گفتار ،از نيت مؤلف و موقعيت زماني -مکاني و خواننده مستقل است و باید مستقالً
تبيين شود؛ اما ریکور تحليلگران را از تبيمين هماي صمرف ًا زبماني و سماختاري ممتن بمر حمذر
ميدارد و آنان را به تبيينهاي معناشناسانهاي فراميخواند که در پي بيان فلسفه و هستي ایمن
بيانها هستند (ر .ک .ریکور« :مسئلة معناي دوگانه» )6و البته مخصوصاً آنجا که با معماني دو
یا چندگانه در متن مواجهي  ،یعني استعارهها و رمزها (.)Symbols
ریکور صراحتاً رمز را اینگونه تعریف ميکند« :من هرگونه ساختار داللتمي را کمه در
آن یک معناي مستقي  ،اوليه و تحتاللفظي بهواسطة گسترش به معناي دیگمري اشماره کنمد
که غيرمستقي  ،ثانوي و مجازي است و فقط از راه معنماي نخسمت شمناخته مميشمود ،رممز

2

ميخوان ( ».ریکور )6876 ،در اینجا بهطور خاص« ،تأویل فعاليتي فکمري اسمت کمه مبتنمي
است بر رمزگشایي معناي پنهان در معناي ظاهري و آشکارساختن سطوح داللت ضممني در
داللتهاي تحتاللفظي( ».ریکور )6876 ،کار تأویل ممتن ابتمدا در سمطحي معناشمناختي بما
تبيين انواع بيانهماي رممزي آغماز مميشمود کمه در سماحتهماي گونماگوني عرضمهشمده و
کارکردهاي متفاوتي دارند :رمزهاي کيهاني (در پدیدارشناسي دیني) ،رمزهاي رؤیاهما (در
روانکاوي) و رمزهاي تخيل شاعرانه (در شعر) .البته گاهي این تأویلها در مقابمل هم قمرار
ميگيرند.
ریکور دو نوع کلي تأویل را از ه متمایز ميکند :هرمنوتيک احياي معنما یما اعتمماد و
هرمنوتيک راز زدایي یا کاهش توه  .در هرمنوتيمک احيماي معنما ،اشمتياقي بمه گموش فمرا
 .6ریکور در این مقاله با واکاوي رممز در سمه قلممرو هرمنوتيمک ،معناشناسمي واژگماني و معناشناسمي سماختاري نشمان
ميدهد که بررسي صرفاً معناشناختي نماد نهایتاً به نظام بستة زباني ارجاع ميدهد ،معناي یک کلمه به کلممهاي دیگمر و
معناي یک واحد معنایي به واحد معنایي دیگري راجع است و نه به جهان و واقعيت جهمان هسمتي و هميچ رممز و رازي
دربارۀ ایهام هستي به ما نمي گوید؛ اما به واقع معناي نماد چيزي دربارۀ هستي ميگوید که بيان این معنا وظيفة فيلسموف
است و نه زبانشناس .او در پایان مقاله این جملة گریماس را نقل ميکند« :شاید راز و رممزِ زبمان وجمود داشمته باشمد و
این مسئلهاي است فلسفي ،اما راز و رمزي در زبان وجود ندارد( ».ریکور)6836 ،
 .2نگارنده به پيروي از دکتر پورنامداریان معادل «رممز» را بمراي «سممبل» برگزیمده اسمت و از بمه کمار بمردن واژههماي
دیگري مثل نماد مي پرهيزد( .ر .ک .پورنامداریان )6838 ،در اینجا در متن ترجمهشده «نماد» آمده بود که نگارنمده آن
را براي حفظ انسجام متن این مقاله به «رمز» تغيير داد.
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دادن و آشکار ساختن و تسلي در برابر معنایي است که بهصورت پيام و ابالغ و رمزي الهي
به ما خطاب ميشود و پدیدارشناسي دیني کساني مثل ميرچا اليماده 6و رودولمف اتّمو 2ابمزار
آن براي شنيدن و تذکر و احياي معناست .نمادها با معتقدان حمرف مميزننمد تما بما اسمتحالة
معنایي شان در ساحت وجمودي ،اممر مقمدس را آشمکار سمازند .در مقابمل ،هرمنوتيمک راز
زدایي است که به درک بي واسطة معنا مشکوک است و بمر آن اسمت کمه چمه بسما معنما از
آگاهي سوءاستفاده کند .فوئرباخ ،مارکس ،نيچه ،فروید و ساختارگرایان علمماي ایمنگونمه
هرمنوتيک سوءظناند و بر آناند تا دروغهاي آگاهي را افشا کنند .همچنين مخالفاند کمه
با نوعي تمثيل از وجود که از طریق قدرت التفاتيِ ادغامکننده ما را به وجود پيوند مميزنمد،
التفات امر مقدس تحقق یابد .آنان حقيقت را نوعي دروغ و کل آگماهي را آگماهي کماذب
ميدانند؛ اما باید گفت که «هر سه نه فقط به کمک نقد مخرّب بلکه به مدد ابداع نوعي هنر
تفسير ،زمينه را براي کلمهاي اصميلتمر و حکمروایمي حقيقمت آمماده مميکننمد( ».ریکمور،
 )6878ریکور رویکردي آشتيدهنده بين این دو نوع هرمنوتيک در پيش ميگيرد و ازنظمر
او ،تأویل راززدا هرچند تقليلدهنده و مخمرّب آگماهي اسمت ،مميتوانمد مما را از توهممات
برآمده از آگاهي ناپخته رها کند .ریکور در آخر وجه مميزۀ این دو نموع هرمنوتيمک را در
هستة شعري -اسطورهاي تخيل ميداند که شيوۀ هرمنوتيک شبهه فاقمد شمکوه و زیبمایي آن
است؛ زیرا ازنظر او ،شکوه و زیبایي تخيل ارتبماط مسمتقي بما «کلممه» در معنماي «کشمف و
وحي» دارد( .ریکور 6878 ،و گروندن ،6866 ،ب)
اما ازنظر ریکور ،در تأویل ،چه با رویکرد اعتماد و چه بما رویکمرد سموءظن ،مواجهمة
نخست ما با عينيتهاي متني و بيانهاي دو یا چند معناست کمه در آثمار مخيمل هنمري بمروز
مي یابند .در تبيين ساختاري ویژه از اسمتعاره و روایمت اسمت کمه ریکمور بمر مسمئلة «تخيمل
آفریننده» ( ،Poesisدر معناي یوناني) تأکيد ميکند که در سطح هستيشناسانه باعمث خلمق
جهان متن مي گردد .در استعاره ما به معنایي بيش از معناي لفظي ميرسي که ریکمور آن را
«افزونة معنمایي» ( )Surplus of Meaningمميناممد کمه باعمث نموآوري معنمایي در ممتن
)1. Mircea Eliade (1907-1986
)2. Rudolf Otto (1869-1937
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ميگردد و آن را در نظریة تأویل :گفتمان و افزونة معنایي ( )6671اینگونه توضيح ميدهمد:
بر اساس نظریة سنتي بالغي ،6استعاره صرفاً مجازي است که در آن ،نام دیگري جانشين نام
خود شيء ميشود .این نام گذاري گسترش معنایي نام اوليه است کمه بما انحمراف از معنماي
لفظي کلمه به دليل شباهت صمورت مميگيمرد و سمبب هميچ نموآوري معنمایي نمميشمود و
ميتواني کلمة اصلي را بهجاي کلمة استعاري بنشاني  .کارکرد این جابهجایي صرفاً عماطفي
است؛ اما در قرن نوزده و به ویمژه در ابتمداي قمرن بيسمت  ،بسمياري از نظریمهپمردازان مثمل
ریچاردز ،2به لک 8و بيردزلي 5این پيشفر ها را بازنگري و آنها را اصالح یما رد کردنمد
که البته ریچاردز پيشتاز آنان بود .با نگاهي به نظریات آنان پيشفر

هاي بالغمت سمنتي را

ميتوان اینگونه تغيير داد :استعاره ،پيش از آنکمه مجمازي در کلممه باشمد ،در جملمه شمکل
ميگيرد و نوعي اسناد است ،نه نامگذاري؛ اسنادي بين طرفين استعاره که تنشمي بمين آن دو
ایجاد مي کند .پس ما با گزارۀ استعاري مواجهي  ،نه با کلمة استعاري و استعاره حاصل تنش
بين دو مفهوم در گزارۀ استعاري است .عالوه بر این ،استعاره انحراف از معناي لفظي کلممه
نيست ،بلکه کارکردش عمل اسناد در سطح جمله است که نه فقط بين دو کلمه ،بلکمه بمين
دو تفسير ناسازگار در جمله تنش ( )Tensionو تعامل ایجاد ميکند تا معنماي جدیمدي در
اثر «ایجاد» خویشاوندي یا شباهت خلق کند .پس استعاره با تأویل ایجاد ميشود .عمالوه بمر
این ،استعاره برگشتپذیر نيست و نميتموان آن را بما کلممات غيراسمتعاريِ قبمل از اسمتعاره
جابهجا کرد ،زیرا معناي تازهاي را خلق ميکند .همچنين استعاره صرفاً نموعي آرایمه نيسمت
که کارکرد عاطفي داشته باشد ،بلکه معاني جدیدي از دنياي واقعي را به ما نشان ميدهمد و
کارکردي تأویلي در سطح وجودي دارد( .ریکور)6671 ،
 . 6ارسطو اولين کسي بود که نظریة بالغي یا جانشيني اسمتعاره را تثبيمت کمرد و پمس از او سيسمرو ( 58 - 681ق .م ).و
کوینتيليان ( 688 - 89م ).پيرو آن بودند و این نظریه تا قرن نوزده بر نظریة استعاره حک فرمما بمود .در بالغمت اسمالمي
نيز همين نظریه در آراء جرجاني بسط ميیابد ،بهطوريکه شاهد نوآوريهایي در نظریة بالغت از سموي او هسمتي کمه
پژوهش چشمگير و تطبيقي کممال ابودیمب در صمور خيمال در نظریمة جرجماني از آن پمرده برگرفتمه و نظریمة اسمتعارۀ
جرجاني را با نظریة ریچاردز مقایسه ميکند( .ر .ک .ابودیب)6838 ،
)2. I. A. Richards (1893-1979
)3. Max Black (1909-1988
)4. Monroe Beardsley (1915-1985
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رمز نيز به استعاره شبيه است ،از آن حيث که مانند استعاره معنما را دوبعمدي مميکنمد:
معناي لفظي و معناي تفسيري که همان افزونة معنایي است که از بسط معناي لفظمي حاصمل
ميشود ،زیرا رمز با جذب و ادغام شباهت در خود ،مرزهاي بين امور را از بمين مميبمرد .از
نگاهي دیگر ،تجارب اساسي و خاص بشري نظمامي رممزي مميسمازد کمه بمر اسمتعارههماي
ابتممدایي حمماک ممميشممود و تجربممة رمممزي محملممي بممراي عملکممرد معنممایي اسممتعاره اسممت،
عملکردي که با شبکة نظاممند و سطوح سلسملهمراتبمي اسمتعاره سماخته مميشمود؛ بنمابراین،
نظامهاي رمزي ذخيرهاي از معنا ایجاد ميکند که پتانسيل استعاري آن همچنان ادامه دارد و
به سخن درميآید( .ریکور)6671 ،
بدین گونه ،استعاره انحرافي از واقعيت و دیمد عمادي بمه زنمدگي و زبمان روزممرۀ آن
ایجاد ميکند .انحرافي بهسموي واقعيتمي واقعمي تمر از آن بما زبماني متفماوت کمه بما سماختن
داستاني اکتشافي ،توصيف جدیدي از واقعيت عرضه ميکند .این انحراف ،فقدان ارجاع بمه
واقعيت عادي و ارجاع ثانوي به واقعيتِ داسمتان اکتشمافي ( )Heuristic Fictionرا ایجماب
ميکند که جهان ویژۀ متن را ميسازد .رابطة متقابل تفاوتها و شمباهتهما باعمث تنشمي در
سطح جمله ميشود که دقيقاً همين درک تنشآميز چشم انمدازي تمازه از واقعيمت را پدیمد
مي آورد .درواقع ،گرفتگي این جهان عيني تغييرپذیر راهي است براي افشماي بعمد جدیمدي
از واقعيت و حقيقت( .ریکور)6671 ،
بممهطممورکلي ریکممور مفهمموم «جهممان» را از اصممطالح «زیسممتجهممان» ()Lebenswelt
هوسرل و بهویژه «بودن در جهان» هایدگر گرفته است .او به یکي از سخنرانيهماي هایمدگر
تحت عنوان «اقامت گزیدن ،خانه ساختن و اندیشيدن» ارجاع ميدهد و ميگوید:
جهان اقامتگاه ماست .توانایي مقي شمدن و مبادلمة تجربمههاسمت؛ و در مفهموم جهمان
مفهوم افق نيز وجود دارد ،یعني چيزي که چون آهنگ آن ميکني دور مميشمود و از ایمن
رو همواره توانایي به پایان نرسيدن دارد .در هر تجربه ،چيزي هسمت امما چيمزي دیگمر هم
فقط همچون تواني ،وجمود دارد؛ و تممامي تموانهماي تممامي تجربمههماي مما آن چيمزي را
ميسازد که جهانش ميخواني ( .ریکور)6835 ،
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پس تبيين متن ادبي بررسي معاني دو یا چندگانة آن و تنش بين آنها بهمنظور رسميدن
بمه افزونممهاي معنممایي در اثممر اسممت کمه افممق جهممان مممتن را بممه مما نشممان ممميدهممد؛ اممما فهم
( )Understandingفقط زماني ميسر ميشود که من بتوان در جهان ممتن مقمي شموم و افمق
جهان خود را گسترش ده  .بدین ترتيب« :خواننده خودش را در برابر متن ،در برابمر جهمان
اثر ،ميفهمد .فهميدن خود در مقابل یمک ممتن درسمت عکمس فرافکنمي خمود و باورهما و
پيشداوريهاي خود است؛ این اجازه دادن به اثر و جهان آن است تا افق فهممي کمه ممن از
خودم دارم گسترش دهد( ».ریکور )6836 ،بدین ترتيب ،کنش تأویل با دیالکتيمک مسمتمر
بين تبيين و فه  ،یا به عبارت دیگر بين فاصلهمنمدي ( )Distanciationو از آن خمود کمردن
متن ( )Appropriationاست که روي ميدهد.
ریکور در مقالة «استعاره و مسئلة اصلي هرمنوتيک» ( )6836/6675ميکوشد تا مسمئلة
هرمنویکي تبيين و فه متن را با مقولة استعاره توضيح دهد .او با مبنا قمرار دادن نظریمههماي
تعاملي استعاره که به لک و بيردزلي آن را عرضه کردهاند ،تردید دارد که معناي جدیمد در
استعاره از «نظام امور معمولي متداعي» ،یا «دامنة بمالقوۀ معماني ضممني» گرفتمه شمود .ازنظمر
ریکور ،این معناي نوخاسته از هميچ جمایي از زبمان گرفتمه نشمده ،بلکمه خواننمده معنما را در
فرآیند «تبيين» ميسازد .بدین گو نه ،بایمد بمه دنبمال معنماي جدیمدي باشمي کمه از تعاممل و
برخورد حوزههاي معنایي متن پدید ميآید« :لحظة تعيينکننمدۀ تبيمين ،سماخت شمبکهاي از
تعاملهاست که بافت را واقعي و منحصربهفرد ميسازد .در انجام این کمار ،مما توجمهممان را
به سوي رویداد معنایياي که در نقطة تقاطع چندین حوزۀ معنمایي پدیمد مميآیمد معطموف
ميسازی  .این ساخت وسيلهاي است که توسمط آنهممة واژههماي گمرد هم آممده معنمادار
ميشوند( ».ریکور)6836 ،
باید بر اساس سرنخهاي موجود در متن برداشتهماي محتمملتمر را انتخماب کمرد .در
مرحلة تبيين از استعاره به متن حرکت ميکني تا «معني» متن را بفهمي ؛ اما در قدم بعمد کمه
فه متن است ميکوشي تا به «ارجاع» متن دست یابي  ،ببيني متن «دربارۀ چه چيزي» سمخن
مميگویممد .در اینجما دور هرمنمموتيکي دیگمر دوري بممين ذهنيمت خواننممده و مؤلمف یمما بممين
فرافکني ذهنيت خواننده به ممتن نيسمت ،بلکمه دور هرمنموتيکي در سمطحي هسمتيشمناختي
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«ميان شيوۀ هستي من مموراي معرفتي که ممکن است از آن داشته باش مم و شميوۀ گشموده و
عيانگشته توسط متن بهعنوان جهان اثر قرار دارد( ».ریکور)6836 ،
در قدم بعمد ،ایمن جهمان را از آن خمود مميکنمي  .ازنظمر ریکمور تما زمماني کمه «ممن
مياندیش » دکارتي در آینة ابژهها ،کارها و متون بازتاب نيابد شهودي کور و فضمایي تهمي
و بيثمر خواهد ماند .دستکم  ،هرمنوتيمک شمبهه فریمبهماي آگماهي را در برابمر ميمل و
قدرت به ما یادآور ميشود ،زیرا تفسير متون نخسمت بما «تأویملهماي نادرسمت» از آگماهي
دروغين مواجه ميشود .بدین ترتيب تأویل هستيشناختي از خود بایمد مسمير غيرمسمتقي را
طي کند ،یعني متون واسطهاي براي خویشتنفهميهاي ما ميشموند؛ و در انتهماي مسمير« :بما
فه خویشتن ،ما معناي ميلممان بمه بمودن و یما تمالشهایممان بمراي وجمود داشمتن را درک
ميکني ( ».ریکور )6876 ،تأمل بهواسطة تأویل از خمود فراتمر مميرود تما بمه مسمئلة وجمود
برسد .ریکور ،بهواسطة این تأویل تأملي سمه رویکمرد از ایمن هسمتيشناسمي را بمه مما نشمان
ميدهد :روانکاوي فرویدي به باسمتانشناسمي سموژه نظمر دارد ،پدیدارشناسمي روح هگلمي
نوعي فرجامشناسي سوژه را نشان ميدهد و پدیدارشناسي دین الياده و واندرلئو 6تفوق اممر
مقممدس را بممر سمموژه و رهممایي او را از باسممتانشناسممي و فرجممامشناسممي خممویش بممه سمموي
آخرتشناسي متذکر ميشود .این تأویلهاي رقيب دیگر بازيهاي صرف زباني نيستند کمه
اعتباري یکسان داشته باشند .در مسير دیالکتيک این تأویلهاست که خود در برابر هستي به
خودش وقوف ميیابد و زیستنش را معنا ميبخشد( .ریکور )6876 ،در این مسير انسان قادر
ميتواند با وقموف بمه فریمب هماي آگماهي و در پمي تمأثيرات پاالینمدۀ روایمات و حکایمات
تاریخي و تخيلي انتقال یافته در فرهنگ ،جهانش و هویمت روایمياش را مجمدداً پيکربنمدي
کند( .ر .ک .گروندن ،6866 ،ب)

رسالـﺔ االبراج :تبیین متن از طریق استعارهها و رمزها
مسئلة اصلي هرمنوتيک ریکور دیالکتيک بين تبيين و فه است و قدرت اسمتعاره و رممز در
تبيين معناشناختي متن به خاطر خلق افزونة معنایي است که باعث خلق جهان متن ميگمردد.
)1. Gerard van der Leeuw (1890-1950

 | 961متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

پس در ابتدا از خود متن ،استعارهها و رمزهماي آن ،شمروع مميکنمي تما حموزههماي جدیمد
معنایي را بيابي و آنگاه در محل تالقي و تعامل این حوزههاي معنایي ،معنایي جدیمد ظهمور
خواهد کرد :معنا در کمنش ایمن تبيمين ماسمت کمه سماخته مميشمود .درایمنبمين ،نمزاع بمين
هرمنوتيکهاي اعتماد و شبهه ه هست :باید از فریبهاي آگاهي بمر حمذر بمود تما معنما را
بتوان بازیافت ،اما نه معنایي عریان ،بلکه معنایي مقدس که ما را خطاب ميکند .فریمبهماي
آگاهي به واسطة سلطة ميل و قدرت بر ذهن و در ذهن ماست کمه رخ مميدهمد ،امما معنماي
مقدس از ورطهاي فراتر از ذهن ،از هستي ،به ما اشراق ميشود.
 رمز «وطن» :رسالـﺔ االبراج روایت بازگشمت بمه وطمن اصملي اسمت :عمال علموي،
رب ،نور توحيد ،کعبة ایمان ،منزل الهوت ،اوج اقدس« ،ما ال عين رأت و ال أذن سممعت و
ال خطممر علممي قلممب بشممر» ،کعبممة ازل .آیمما ایممن مفمماهي سمماختهوپرداختمة آگمماهي ذهنممي یمما
ایدئولوژي متون مقدس یا ميل ناخودآگاه یا ارادۀ معطوف به قدرت است؟ متن همان ابتمدا
تکليف ما را روشن ميکند :مراد از وطن شهرهاي این دنيا نيست تا ارادۀ معطوف به قمدرت
یا منافع اقتصادي درميان باشد .متن از جایگاهي فراتر از این امور ،خود مرا و جمان ممرا« :یما
ایتها النفس المطمئنه» ،خطاب ميکند که تو برتر از اینهایي .وطن اصلي تمو جماي دیگمري
است و فقط انسان معاصر نيست که گمگشته است .انسان بماهو انسان بمه خماطر اسمارت در
این دنيا ،خواهناخواه دچار فراموشي هست .این وحي ،اشراق یا کتاب مقمدس اسمت کمه بمه
یاد او ميآورد وطنش را .جان جان او نيز دائ در گموش او مميخوانمد کمه ممن کيسمت  ،از
کجا آمدهام؟ به چهکار آمدهام اینجا؟ اما در افق جهان مدرن پمس از رنسمانس و مخصوصماً
پس از دکارت انسان موجودي ماشيني و محدود است که هستي او بمه ذهمن و بمدني تقليمل
یافته که در این جهان ميزید و مرگ پایان هستي اوست و در قبال مسائل الهيماتي و قدسمي
موضع انکار یا الادريگرایي در پيش ميگيرد؛ اما کساني ه هستند که هنوز صداي تمذکر
و یادآوري را ميشنوند.
 رمز «ظلمات» :متن خود مي گوید کمه اگمر معنماي وطمن را بفهممي مميکوشمي از
ظلمات به در آیي :ظلمات زوایاي اجسام ،بدن ،قریمﺔ الظال اهلهما ،آشميانه ،گمور؛ ایمنهما
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رمزهایي است بيانگر رممز کلمي ظلممات .در تعبيمر «ظلممات زوایماي اجسمام» رممز ظلممات
بهصورت اضافة تشبيهي (که در بالغت غربي استعاره است) خود را بيان ميکند و تنش بين
دو مفهوم اجسمام و ظلممات اسمت :اگمر در جسم بمماني  ،گمویي نمور را و وطمن را از یماد
ميبری  .کسي که در ظلمات باشد تا زماني که کسي نگوید که در ظلمات است و نور را به
او نشان ندهد ،واقعاً نميفهمد که در ظلممات اسمت؛ ماننمد کموري اسمت .در شمهر کموران
بينایي مفهومي ندارد .عبارت «قریمﺔ الظال اهلهما» ،شمهري کمه اهلمش ظمال انمد ،بمه قرینمة
عبارت «طوبي لمن خرج عن خالل بدنه و دخل کعبـﺔ االیمان» اسمتعاره از بمدن اسمت .بمدن
ه ظلمات ميشود و مانع از رسيدن به نور .بدن «آشيانه» نفس نيز هست؛ امما «سمالم بمر آن
نفسي که آشيانهاش را ترک کند» ،این آشيانه براي جمان عاشمق در حکم «گمور» ي اسمت
که باید از آن رست.
 استعارۀ «حب الوطن من االیممان» :اینجما ایممان ،ایممان نيسمت ،حمب وطمن اسمت
(تنش) .آگاهي به ظلمات در کساني که آگماهترنمد آنهما را عاشمق نمور خواهمد کمرد ،آن
چنانکه تحمل این ظلمات برایشان آنچنان جانفرسا ميشود که در طلب وصل ميکوشمند.
ایمان همين عشق به وطن در تنگناي ظلمات این دنياست.
 رمز «ابر اندوههاي مهلک» و «ابرهاي سموم مرگبمار» :رممز آگماهيهماي کماذب و
فریبهاي آگاهي ذهني است ،اینکه در فریبها بماني و نتواني خمودت را از بنمد ميملهماي
خودت ،قدرت و شهوت ،بيرون بکشي .قدرت و شهوت اندوههاي ابدي توسمت کمه تمو را
در حسرت هر چه بيشتر خواستن خواهد کشت.
 رمز «أنا الشمس» :اما تمناي نور و وطن مثل سلوک عاشقانة ماه است کمه کوشمش
و پویش او ک ک نور را به جانش ميبرد تا آنجا که در زمان مقابله ،از حضميض هاللمي بمه
اوج بدري ميرسد :همة وجودش را نور فراميگيرد و ميگوید «أنا الشمس» .آنها «ماههاي
آسمان توحيد بودهاند و وقتي زمين قلبهاشان با نور پروردگارشان روشن شد ،نور بود کمه
از زبان آنها سخن ميگفت( ».ترجممه از عبمارات عربمي در :سمهروردي )6838 ،عاشمق از
وجود خود خالي و با نور پر ميشود ،از خود ميميرد و به نور حيات ميگيرد .ميکوشد تما
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آینه شود« :انّي وجّهت وجهي للذي فطر السمماوات و االر » .در کعبمة ازل هميچ تممایزي
بين عاشق و معشوق نيست« :رقّ الزجاج و رقّمت الخممر  .»...در حقيقمت «حمب الموطن ممن
االیمان» در داستان رمزي «عشق ماه به خورشيد» به «أنا الشمس» ارتقا ميیابد.
 رمز «حل طلس بشري» :اما طریق آن پویش و کوشش چيست؟ ماه در خالي شدن
از خود ميکوشيد ،در تجرید .بدن طلسمي شده که نفس را زنداني کرده ،باید نفس را رهما
کرد .تجرید ترک شهر تاریک بدن است .باید دیمد کمه چگونمه مميتموان از ایمن سمرزمين
خالصي یافت.
 رمز «پلنگ» و «کفتار» :ابتدا باید پلنگ و کفتار درونت را مهار کني .این سمرزمين
بدن درندگان گرسنه و تندخویي دارد« :آن یکمي روز و شمب بمه کشمتن و دریمدن مشمغول
است و آن دیگري به دزدي کردن و خوردن و آشاميدن مشمغول( ».فمي حقيقممﺔ العشمق در
سهروردي )6838 ،باید به صداي ميل ،ميل به قمدرت و شمهوتت گموش دهمي و در کممين
باشي و به بندشان کشي تا تحت اختيار تو باشند .هرمنوتيک شبهه اینجاست که به یماري تمو
ميشتابد ،آنجا که آگاهي تو فریب اميالت را ميخورد ،حتي آگاهيهاي دروني یما معنموي
تو .آن جایي که ذهنيت فردي یا اجتماعي تو ناخودآگاه به دنبال قدرت یا ميمل اسمت .بایمد
این گردنهها را یافت و در آنجا پلنگ و کفتار را به ریسمان کشيد.
 رمز «ریسمان دو شاخه» :متن خود ریسمماني دو شماخه را پيشمنهاد مميکنمد کمه بما
تمسک به آن بتواني آن پلنگ و کفتار را در دام و رام کنمي .ایمن ریسممان شماید از جمنس
عقل نظري و عملي که قواي نفس ناطقهاند باشد ،یا از جنس تألّه و تعقل که سهروردي همر
دو را شممرط حکمممت ممميدانممد .تعقممل و هرمنوتيممک شممبهه و پممردهبممرداري از فریممبهمما و
گردنههاي آگاهي از یک سو و تألّه و هرمنوتيک احياي معنا که از جایي فراتمر از ذهنيتمت
به تو اشراق مي شود و تو با مخاطب شدن از سوي نيروهاي کيهاني از سوي دیگر ميتمواني
آنها را به بندکشي؛ تعقل و نيز ریاضت ذهني از جانمب توسمت و تألّمه نيمز کوششمي اسمت
همراه با اعتماد به دریافمت فمرّه و اشمراق از وطمن؛ کوشمش و کشمش .مماه خمود را شمفاف
ميکند و خورشيد ه نورافشاني ميکنمد .بمه قمول کمربن در اینجما شماهد «نيایشمي خمالق»
هستي که وصل را ميسر ميکند و مثل عملي کيمياوي است( .ر .ک .کربن)6835 ،
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 رمزهاي « 818دریا» و « 253کوه»6که به «چهار کوه» ي وصل است که در جهمات
ششگانه درحرکت است .در سرزمين بدن دریاها و کوههایي هست کمه بایمد از فمراز2آنهما
گذشممت .تجریممد «از خممالل بممدن درآمممدن» و «خلممع کالبممد» (ر .ک .سممهروردي )6877 ،و
«درآوردن لباس بدن» (مطارحات ،به نقل از کربن ،6866 ،ج  )2است .جانت بایمد اعضماي
بدنت را براي لحظاتي رها کند و پرواز کند.
 رمز «دژي مرکب از ده برج» :نهایتاً به مه ترین اعضاي سرزمينت ميرسي کمه در
باالترین کوهها و در قلعهاي استوار ،در سرت ،جاي دارند ،کوشکي که خانمة روح نفسماني
توست و جان تو مسافر برجهایش .این دژ ده برج دارد و در هر بمرج شمخص یما اشخاصمي
ساکن است ،هرکدام نمایندۀ قواي دهگانة مدرکة توست اع از پنج حس ظاهري چشمایي،
بویایي ،بينایي ،شنوایي و بساوایي و پنج حس باطني حس مشترک ،خيمال ،وهم  ،تخيمل یما
تفکر و حافظه .هرکدام ميزبان توست که خوشيهایي برایت تدارک دیده؛ امما بایمد بمداني
که قصد تو ماندن نيست ،باید بروي .این برجها و اشخاص ساکن در آنها آنچنمان دلربما و
لذتبخشاند که هرکدام ميتواند تو را از سلوک باز دارد.

8

 رمز «شهرهاي ثبات و تمکين» :سالک پس از رهایي از سرزمين بمدن بمه شمهرهاي
ثبات و تمکين ميرسد که در آستانة آن پير گرانقدري به همراه بمرادران نمهگانمهاش منتظمر

مدد رساندن به «اخوان التجرید» انمد .ایمن شمهرهاي ثبمات و تمکمين در فمي حقيقممﺔ العشمق
«شهرستان جان» خوانده شده و آن پير «جاوید خرد»( .سهروردي )6838 ،البته این مکمان نمه
از جنس مکان فيزیکي ،بلکه از جنس مکانهاي روحاني و قدسي عال فرشتگان اسمت کمه
دیگممر جهممت نممدارد ،بلکممه ویژگممياش «ثبممات» و «تمکممين» یمما «قممرار» اسممت ،چيممزي مثممل
جاودانگي یا بيمرگي و بيکرانگي که زمان و مکان را درمينوردد :ازليت و ابدیت .با ایمن
 .6این رمزها و عدد رگها و استخوانهاي بدن در رسائل اخوان الصفا آمده است( .ر .ک .پورنامداریان)6838 ،
 .2فعل «اعبر علي  »...را در اینجا به کار برده که به معناي از فراز چيزي حرکت کردن است.
 .8در اکثر رساله هاي سهروردي به بریدن از شواغل حواس ظاهر و بماطن تأکيمد شمده اسمت و در فمي حقیقــﺔ العشمق،
توصيفاتي بسيار شبيه توصيفات رسالـﺔ االبراج دربارۀ این حواس آمده که بر کيفيت فریبندگي آنها تأکيد ميکنمد( .ر.

ک .سهروردي )6838 ،اما در رسالـﺔ االبراج شاهد زیبایي و دلربایي و لذتبخش بودن آنها عالوه بر فریبندگي آنهما
هستي .

 | 960متن پژوهی ادبی | سال  | 62شماره  | 99پاییز ()0010

حال صورت و شکل و رنگ دارد؛ و «دیدار» با فرشته رخ ميدهد.

 رمز «پير گرانقدر» و «برادران نهگانهاش»« :پير گرانقدر» همان جاوید خرد در فمي

حقیقـﺔ العشق ،یا «هادي ابن الخير اليماني» در قصة غربت غربيه و یا عقل سرخ است :فرشمتة

«واهب الصور» یا «روانبخش» (حکمـﺔ االشراق ،بنمد  :268سمهروردي ،)6833 ،رب النموع
انساني که هادي و فرشتة نگهبان انسان است .متن به ما ميگوید که بما عممل تجریمد کمه بما
سلوکي عاشقانه ميسر ميشود به شهرهاي امن و آرامش ميرسمي کمه در آنجما نهایمت اوج
انساني در دیدار با فرشته متبلور ممي شمود .ایمن فرشمته هممراه بما فرشمتگان دیگمر ،در عممل
هدایتشان به درگاه الهي تقرب ميجویند .باید به آنها انس گرفت و با آنها همنشين شد تا
رنگ آنها را گرفت ،مثل عمل سلوک ماه تا خورشيد شدن .آنقدر باید پویيد و کوشيد تا
انوار قيومي و آثار الهوتي بر تو بتابد و تو خورشيد شوي و به کعبة ازل راه یابي :به وطن.
تمامي اینها که برشمردی حوزههاي معنایي متن اسمت کمه بما اسمتعارههما و رمزهما و
تعامل ميان معاني جدید آنها« ،معني» متن را ميسازد .نهایتاً ميتوان گفت که «معني» کلمي
در این متن مراحل عمل تجرید و سلوک براي رسيدن به وطن اصلي آدمي است کمه ماننمد
عشق ماه به خورشيد بهتدریج به وصال و یکي شدن با او ميانجامد :مرگ از حيمات بشمري
و درآمدن از گور بدن و زندهشدن به نور و زیستن حقيقي و جاوداني در وطن ازلي.

فهم و تأویل متن :بهسوی جهان متن و از آن خود کردن آن
در اینجا ميکوشي تا نشان دهي متن چه جهمان ممکنمي را بمه مما نشمان مميدهمد تما در آن
امکان زیستن و اقامت کردن داشته باشي  .دراینبين ،نقش و قدرت استعاره و رمز بمه سمبب
خلق معناهاي جدیدي است که خواننده در تبيين آنها بدانها دست ميیابمد .هممين معماني
جدید است که با قرار گرفتن در یک کل ،جهان زندهاي را ممکن ميسمازد کمه درنهایمت،
من باید چگونگي امکان اقامت را در این جهان و کارکرد آن را براي خودم مشخص کن .
متن دربارۀ تجرید و سلوک حرف مي زند و در ابتدا از لمزوم ایمن تجریمد مميگویمد:

اینکه وطني هست که عال نور است و تو واقعاً در ظلماتي :در «شهر قيروان» (قصــﺔ الغربــﺔ
الغربیـﺔ در کربن )6866 ،اسير شدهاي و خود نميداني .گویي متن دلسوزانه مميخواهمد تمو
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را به این نياز آگاه کند و تو را عاشق کند« :سالم علي نفمس ترکمت وکرهما و توجّمت إلمي
ربّها» یا « إلي متمي تمنغمس فمي المرمس و تفوتمک أنموار أشعّممﺔ الشممس؟» .دیگمر موقعيمت
هستيشناختي دازاین ،موقعيت پرتابشدگي به جهان نيست ،بلکمه موقعيمت تنمزّل از عموال
برتر به این عال فروتر است که انسان را اسير کرده و بما آگماهي بمه نمور و مشمرق وجمودي
عشق بازگشت در او شعلهور ميشود .حکایت عشق ماه به خورشيد درواقع دعموت بمه ایمن
عشق است .سهروردي در الواح عمادي از جان یا نفس فلکي خورشيد با نام «هورخش» یماد
ميکند و در وصف او چنين ميگوید« :شریفترین جس ها «هورخش» اسمت کمه تماریکي
را قهر ميکند .ملک کواکب و رئيس آسمان اسمت [ ]...و او روشمنکننمدۀ چشم سمالکان
است و وسيلت ایشان است به حق تعالي ... .و اوست که وجهت بلندتر است از آن خمدا بمر
زبممان اشممراق و او روي و چشم و دل عممال اسممت( ».سممهروردي )6838 ،در دعممایي بممه نممام
«الدعوﺓ الشمسیـﺔ» یا «هورخش کبير» (ر.ک .سهروردي 6836 ،و کمربن )6866 ،نيمز بمر او
درود و سمالم مميفرسمتد و او را «زنمدۀ نماطق نمورانيتمرین» و واسمطة فميض انموار قمماهره و
نوراالنوار ميداند .در این جهان ،خورشيد جان دارد و البته شاید جاندارترین و شریفتمرین
جس است :وجه برتر الهي در این جهان مادي و رمز وطن حقيقي است.
و عشق به وطن و نور تو را از اسارت در شمهر قيمروان بمدنت مميرهانمد .عشمق بمه تمو
انگيزه حرکت مي دهمد تما اسمب تجریمد را بمه حرکمت درآوري .ایممان بمه ميمزان عشمق و
حرکت توست .از حب مال و جاه ،از خش و شهوت ،از انمدوه و تمرس «اولئمک ال خموف
عليه و ال ه یخزنمون» ،از کليمه عواطمف «لکمي ال تأسموا علمي مافماتک و ال تفرحموا بمما
آتاک » رها شدن ،حتي از کليه حواس که شناخت تو را در این دنيا ميسر مميکنمد ،حتمي از
صمورت هماي ذهنمي و وهم و خيممال و تفکمر؛ از هممه رهما شموي .ایممنهما دیگمر بمه لحمماظ
هستيشناختي براي تو لذتي ندارند ،زیرا سطح وجودي تو ارتقاء یافتمه و هممة ایمن اممور در
نظر تو خواب و خيال ميشود و حقيقتي ندارد« :الناس نيام ،فإذا ماتوا انتبهموا» .حقيقمت نمور
خورشيد وطن است .با مرگ از همة این امور که عشقي وافر و همتي بلند ميخواهمد ،فقمط
جانت مي مانمد و تمو فقمط بما سمرمایة جانمت کمه اکنمون آینمه شمده ،بما جهمان در تماميمت
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پدیدارياش مواجه ميشوي و حضورهاي روحاني نيز در تو بمه صمدا مميآینمد :از مکمان و
جهات ششگانه و ارکان چهارگانه رستهاي و در مکاني انفسي با فرشمتگان دیمدار مميکنمي.
آن خطاب «ارجعي» عيار عشق توست و همين عشق تو را حرکت داده و هر لحظه به تو نور
ميدهد تا نهایتاً خودت خورشيد شدنت را فریاد کني.
این توصيفي از این جهانِ «حب وطن» ي متن رسالـﺔ االبراج است کمه ارجماع ممتن بمه
آن است .در ایمن جهمان عشمق هممهکماره اسمت و حقيقمتِ ایممان اسمت .سمخن از جهماني
هستيشناختي است .باید مدتي به این جهان وارد شد و در آبوهواي آن زیست و افقهماي
این جهان را به روي جهان خود باز کرد؛ اما آنان که دائماً ایمن جهمان «یمادآوري» و «حمب
وطن» ي را انکار ميکنند و آن را آگاهي کاذب ميداننمد ،امکمان ورود بمه ایمن ممتن را از
خود ميگيرند .البته منکران ،چه منکران سنتي و چه مدرن ،غالباً فریمب آگماهيهماي ذهنمي
خود را ،ازجمله طلب ميل و قدرت و منافع اقتصادي ،ميخورند؛ اما ممتن از جمایي فراتمر از
اینها ،خود هستي آدمي را خطماب مميکنمد کمه «برگمرد» .اگمر آگماهي ممدرن بمه امکمان
نامحدود بودن هستي آدمي و باز شدن دروازههاي تولد و مرگ بيندیشد شاید بتواند امکمان
زیستن در این جهان را بيابد ،در غير این صورت ،حقيقتاً فه ایمن ممتن و امکمان زیسمتن در
جهان این متن ممکن نخواهد بود ،زیرا خطاب اصلي این متن «ارجعي» است.
بدین ترتيب ،با رفتن در جهان متن دور هرمنوتيکي به جریان ميافتد و جهان ممن قبمل
از متن با متن به مخاطره ميافتد .متن دعوت به عشق به وطني هستيشمناختي مميکنمد .اگمر
جهان من بتواند این دعوت را بپذیرد ميتوانمد جهمان ممتن را از آن خمود مميکنمد .بما ایمن
وصف ،فاصله از متن کمتر ميشود ،متن «معاصر» من ميشود ،توانستهام متن را براي خمودم
به سخن آورم و آن را هض و جذب کن  .هدف هرمنوتيک ریکور همين است کمه جهمان
من پس از فه متن جهان دیگري شود و فه از خودم و جهان را گستردهتر کند.
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بحث و نتیجهگیری
هرمنوتيک فلسفي ریکور هرمنوتيکي تمأملي اسمت کمه شمناخت از خویشمتن را بميواسمطه
نميداند ،بلکه متون و رمزها و استعارههاي متن ميانجي فهم از خویشمتن و جهمان خویشمتن
مي گردند .متن در هرمنوتيک ریکور فقط امري زباني یا معنایي نيست ،بلکه ميتواند هستي
و جهان ویژۀ خود را داشته باشد .رمزها و استعارههاي متن کليد دستيابي به جهمان ممتنانمد،
زیرا رمزها و استعارهها جایگاههاي خلق معاني جدیدند.
رسالـﺔ االبراج از متون حکمي است که رمزها و استعارههاي فراواني دارد که بما تبيمين
این رمزها و استعارهها به جهان آن دست یافتي و این جهان را از آن خود کمردی  .در رونمد
این تأویل ،هرچند معناي این متن مراحل سلوک و تجرید است ،اما جهان متن جهاني است
که واقعيتش را از اشراق و فيض کلمة مقدس «ارجعی إلی ربک راضیـﺔ مرضیــﺔ» مميگيمرد
که وطن را یادآور ميشود و عشق به آن را در کساني که بمه فریمبهماي حسمي و شمناختي
آگاه شوند بيدار ميکند .من خواننده ه اگر بخمواه ایمن «ارجعمي» را بپمذیرم و انکمارش
نکن  ،عاشق نور خواه شد؛ اما این عشق به قول حافظ «مشکلها» و مخاطرههاي بسياري به
بممار خواهممد آورد .حممل طلسم بشممري کممار آسمماني نيسممت .بایممد بسممياري چيزهمماي لذیممذ و
منفعتآور و قدرتآور (فریبهاي آگاهي این دنيایي) را رها کرد کمه فقمط و فقمط عشمق
به وطن شور و انرژي رهایي از آنها را فراه ميکند .پمس ایمن عشمق بایمد بسميار عميمق و
حقيقي باشد و این عمق و حقيقت از درک معناي نور و ظلممت در سمطحي هسمتيشمناختي
به دست خواهد آمد .تا زماني که بدن را خانه و آشيانه بداني ،به همان انس ميگيري امما بما
آگاهي به فریبهاي ایمن آشميانه ،خانمه و وطمن اصمليات را بمه یماد خمواهي آورد و اینجما
ظلماتي آنقدر دردآور خواهد شد که تمامي لذتها در چشمت رنگ ميبازنمد .چمون تمو
آن نور را دیدهاي .تالش و کوشش تو در تجرید به خاطر عظممت عشمق توسمت .بما هممين
عشق است که ميتواني از تمامي بندها رها شوي .پس هر چه تنور نور آگماهي و یمادآوري
و عشق گرمتر شود رهاتر و مجرّدتر خواهي شد.
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نمونة باال نمونة دیالکتيک تبيين و فهم ریکموري اسمت« :همر چمه بيشمتر تبيمين کنمي،
بيشتر ميفهمي»؛ و با فه متن خودت را نيز بيشمتر خمواهي فهميمد .رسالــﺔ االبمراج یکمي از
نمونههاي درخشان حکمت اشراق است که فه عميقي از موقعيت هستيشمناختي انسمان در
جهان را عرضه مميکنمد کمه حقيقتماً موقعيمت هسمتيشمناختي انسمان معاصمر را بمه مخماطره
مياندازد و آن را وسعت ميبخشد .شرط خواننده براي ورود به جهان ممتن آگماه شمدن بمه
بودن در ظلمات و پذیرفتن معناي «وطن» و «عشق به وطن» اسمت کمه مشمروط بمه پمذیرفتن
امکان نامحدود بودن هستي انساني است :اینکه قبمل از تولمد درجمایي بمودهاي و اکنمون در
ظلماتي و ندایي مقدس تو را خطاب ميکند که «برگرد» و ميخواهد عشمق بمه وطمن را در
تو بيدار کند .با بيدار شدن این عشق افق نگاه ممن افقمي معطموف بمه فراتمر از ممرگ ،افقمي
آخرتشناسانه ،خواهد بود که عشق به نور و یادآوري کلممة قدسمي «إرجعمي» حقيقمت آن
است.
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ممممممممممممم .)6835( .زندگي در دنياي متن :شش گفتگو ،یک بحث .ترجمة بابک احمدي .تهران:
مرکز.
ممممممممممممم« .)6839( .رسالت هرمنوتيک» .ترجمة مراد فرهادپورو یوسف اباذري .در حلقة انتقادي.
نوشتة دیوید کوزنز هوي .تهران :روشنگران و مطالعات زنان.
سهروردي ،شهاب الدین یحيي .)6838( .مجموعة مصنفات شيخ اشراق .ج  .8تصحيح و مقدمة
هانري کربن و دیگران .تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم .)6836( .ستایش و نيایش (پنج رساله از شيخ اشراق) .ترجمه،
تحقيق و تصحيح محمد ملکي .ق  :نشر ادیان.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم .)6877( .حکممة االشراق .ترجمه و شرح از سيد جعفر سجادي.
تهران :مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم .)6833( .حکممة االشراق .ترجمة فتحعلي اکبري .تهران :عل .
کربن ،هانري ( .)6835تخيل خالق در عرفان ابنعربي .ترجمة انشاءاهلل رحمتي .تهران :سوفيا.
مممممممممممممممم .)6866( .چش اندازهاي فلسفي و معنوي :اسالم ایراني .ج  .2مقدمه ،ترجمه و توضيح
انشاءاهلل رحمتي .تهران :سوفيا.
گروندن ،ژان ( .)6866درآمدي به عل هرمنوتيک فلسفي .ترجمة محمدسعيد حنایي کاشاني.
تهران :مينوي خرد( .الف)
مممممممممممممممم .)6866( .هرمنوتيک .ترجمة محمدرضا ابوالقاسمي .تهران :نشر ماهي( .ب)
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