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  چکیده

 است کـه زبـان      ییکای آمر -ی آلمان یحیسمتکلم م ) 1886 -1965(ش  یلیپل ت 

 ینـ ی د ين سرشـار از نمادهـا     ین معنا که حوزة د    ی به ا  .داند  می نین را نماد  ید

و هـا   ان آمـوزه یـ  بيهستند که آنها را بـرا    یی  ها  ویژگی ين نمادها دارا  یا. است

 اسـت کـه     یی نمادها بازنما  يها  ویژگیاز جمله   . سازد  می  توانمند ینیمقاصد د 

بـر خـالف    (امـا نمادهـا     . ندینما  می  خود اشاره  ي ورا يبه امر ا  ه  همچون نشانه 

 هـستند کـه از      يامـور )  هـستند  ياریـ  و اخت  ي قـرارداد  يکـه امـور   هـا     نشانه

ن ی امر نمـاد   ی متعال يو از قدرت و معنا    اند     شده ی انسان ناش  یناخودآگاه جمع 

  . مند هستند بهره

 يدادهایـ و رو ا و اشـخاص     ی مانند اش  ،مختلفهاي     در قالب  ینی د ينمادها

 است که به آنها     ینیت د ی موقع يت آنها برا  یکنند و تنها قابل     می  ظهور ،یعیطب

 گردد  ی نف ی متناه يد در معنا  ی با ینین نماد د  یابنابر. بخشد  می نی نماد يمعنا

  .  اثبات گرددیل آن در اشاره به امر متعالی اصيتا معنا

، یی، بازنمـا  ینـ ی د ين، نمادهـا  یش، زبان نمـاد   یلی پل ت  :يدی کل يها واژه

  .يمند جاب، بهرهیسلب و ا

                                                
6/8/88:  تأیید نهایی14/5/88: وصولتاریخ  -*

  دانشیار گروه فلسفه دانشگاه شهیدبهشتی -**

  لیسانس فلسفه از دانشگاه شهیدبهشتی فوق -***
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   شیلیت  و آثار پلیزندگ. 1

 ،آلمان براندنبورگ التیا دراي  دهکده ،استارتسدل در 1886 آگوست 20ش در یلیپل ت

 به پدرش بود ساله چهارده که یحال در. شد متولد يلوتر شیکش کی خانوادة در و

 در میقد روم و ونانی اتیادب و هنر در را مطالعاتش او و شد منصوب نیبرل در یمقام

 يدکترا شیلیت سرانجام. شد دانشگاه وارد 1904 سال در که نیا تا داد ادامه نیبرل

 در هال دانشگاه از را اتشیاله سانسیل و برسالو دانشگاه از 1911 سال در رااش  فلسفه

 در یلیانج يلوتر يسایکل یروحان مقام به سال نیهم در. کرد افتیدر 1912 سال

 به شیلیت و گرفت در یجهان جنگ نیاول بعد سال دو. شد منصوب براندنبورگ استان

 با 1924 تا 1919 سال از شیلیتهاي  یسخنران. وستیپ ارتش به شیکش عنوان

 تیوضع با تا بود یتدافع اتیاله آوردن وجود به يبرا یتالش فرهنگ اتیاله تیمحور

 به جنگ در او گرید طرف از. دیوبگ سخن جنگ از پس نیبرل یفرهنگ آشوبناك

 اهداف با یطبقات مبارزات پرشور مدافع همواره و افتی شیگرا ینید سمیالیسوس

 انتشار با که بود یاسیسهاي  تیفعال نیهم ادامۀ در و 1933 سال در. بود انهیگرا اصالح

 دانشگاه از يتلریه يناز میرژ با مخالفت در یستیالیسوس عزم نام به یکوچک اثر

 ،بورین برادران یعنی ،اش ییکایامر دوستان تالش با سال نیهم در. شد اخراج رانکفورتف

 کانون ۀیعلم ةحوز در یفلسف اتیاله استاد آنجا در و کرد مهاجرت متحده االتیا به

.)14 - 9 ،1376توماس،  (شد وركیوین اتیاله

 سیتدر به ماربورگ در) 1924 - 25 (سال کی کایامر به مهاجرت از قبل شیلیت

 سمیـ الیستانسیاگز با بود آنجا فلسفه استاد دگریها که سال نیهم در و پرداخت اتیاله

 1نیواپــس یدلبــستگ خــودش ریــتعب بــه او یاساســ مــسالۀ. شــد آشــنا ستمیــب رنــــق

(Ultimate Concern) اتیـ اله کردیرو با آثارش در  است کهیحیمس مانیا نییتب و 

  . شود  میدهید یستیالیستانسیاگز

 در که است جلد سه درمند   نظاماتیاله کتاب شیلیت اثرترین  مهم وترین  معجا

 يبرا است یکوششمند   نظاماتیاله. است شده منتشر 1963 و 1957 ،1951 يها سال

 یستیالیستانسیاگزهاي  فلسفه در که معاصر انسانهاي  دغدغه و مسائل به ییگو پاسخ

 خاص دگاهید با شیلیت که هستند ینید ينمادها همان ها پاسخ نیا. است شده مطرح

 اول جلد. کند  میریتفس یکنون تیموقع با متناسب و استخراج یحیمس امیپ از خودش
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 با را حیمس یسیع دوم کتاب. است یهست يمعنا مسالۀ به پاسخ در خدا نماد یبررس

 سوم جلد تینها در و. سازد  میمطرح يبشر لۀ وجودأمس يبرا دیجد یهست نماد عنوان

ات و یرا در ارتباط با مسائل ابهام ح خدا ملکوت و یاله روح ينمادها مند  نظاماتیاله

  . کند  مییخ بررسی تاريمعنا

 و) 1962 -1955 (هاروارد يدانشگاهها ياستاد مقام با شیلیت سیتدر کار سرانجام

 هتوان ب  میگر آثار مهم اوی از د.دیرس خود درخشان انیپا به) 1965 -1962 (کاگویش

 بودن شجاعت، )1948 (یمبان تزلزلو پروتستان  عصر: اشاره کرد ها کتاب نیا

 يبرا جستجو و مقدس کتاب نید، )1954 (عدالت و قدرت عشق، ،)1952(

ش، یلیت ()1959 (فرهنگ اتیاله ،)1975 (مانیا ییایپو ،)1955 (نیواپس تیواقع

  .)33و 32 ،1384

 نینماد زبان ۀینظر فهم در شیلیت یدگزن مسائل وها  شهیاند شناخت گفت توان یم

 تا است بوده ینید ينمادها ریتفس و ریتعب صرف او هاي تیفعال تمام. است نهفته او

 باعث که یلیدال از یکی. ردیگ قرار ریثأت تحت نمادها يمعنا فهم با دیجد عصر انسان

 يوجود لمسائ و ینید ينمادها انیم (Correlation) یلۀ همبستگأمس بهش یلیت تا شد

هاي  یدوگانگ و يمرزهاي  تیموقع در خود وي گرفتن قرار باشد داشتهاي  ژهیو توجه

 کی از را او یمذهب مبلغ عنوان به اول یجهان جنگ در حضورش. است بوده متعدد

 نیبدب انسان به یحیمس معتقد فرداز  ،یمذهب ستیالیسوس به یسنت طلب سلطنت

  . کردمبدل  یعاص مرد به دهش سرکوب یتانیوریپ پسراز  و یفرهنگ

 فرهنگ با را او که بود کایامر به آلمان از مهاجرت شیلیت یزندگ مهم دادیرو نیدوم

 که خود درون تحوالت به توانست  نمیاو. ساخت آشنا انهیعملگرا فلسفۀ با يویدن غالب

 شد اعثب متعارض عوامل نیا مجموعۀ. بماند اعتنا بی بود خارج جهان راتییتغ از یبازتاب

 زبان ۀینظر. باشد متضاد امور نیب کیالکتید رابطۀ کی دنبال به شیلیت یفلسف ذهن تا

 شیخو بطن در هم با را جابیا و سلب که هاست یدوگانگ سنتز نیا يایگو نینماد

 و يصور منطقة قاعد از که ستین یعلمة گزار ای صرف یفلسف مفهوم کی نماد. داراست

 نیع در شیلیت دگاهید از نماداین  بلکه ؛دینما متابعت ضتناق عدم ای یهمان نیا اصل

.رود  میفراتر آن از است یفلسف مفهومة بردارند در که حال
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 (Symbolic Language) نینماد زبان. 2

 خداوند از گفتار در نیرنمادیغو  (literal) یلفظ متعارف، زبان که کند  میتأکید شیلیت

 یزندگ ای تیفعال حوزة يمعنا به تواند می (ordinary)" متعارفلفظ" 2.است نامناسب

 تمام در نیواپس یدلبستگ که آنجا از. ستین ما نیواپس یدلبستگ از متأثر که باشد

. میباش قائل يویدن صرفاًة حوزبه  میتوان  نمیکامل صورت به ما شود،  میوارد ما يکارها

 يبرا توانند  نمیمتعارف ينامع در کلمات باشد، ما نیواپس یدلبستگ متعلق خداوند اگر

 یسپردگ دل بدون خداوند ةدربار توان نمی شیلیت دگاهید از نیبنابرا. روند کار به خداوند

 توان نمی را نینماد تیواقع. میکن برقرار ارتباط خودمان یشخص وجود میتسل و کامل

رك ا دی یدگاه فلسفیش تنها داشتن دیلیاز نظر ت. کرد درك مانیا ساحت از رونیب

 ید به حالت دلبستگیست، بلکه انسان بای نی نمادها کافي فهم معناي برایم عقلیمفاه

.  را تجربه کندینیات دین برسد و حیواپس

 »شیلـ ی تینـ ی ديۀ نمادهایافت دربارة نظر یسه ره «با عنوان   اي    س فورد در مقاله   یلو

. شـود   مـی  مربـوط  ایاش یهست به مربوط امور تمام به متعارف گرِید يمعناسد که   ینو می

 روهـا، ین خـواص،  هماننـد  کنند،  می فیتوص را موجودات سرشت متعارف یفلسف میمفاه

 الوجـود  ا صرف ی ی خود هست  عنوانخدا به    شیلیت دگاهید از که یحال در. اتیح و نسبتها

(Being itself)، أ و مبـد یست، بلکه اساس هستیر موجودات نیدر عرض سا موجود کی 

 میمفـاه  تمـام  است موجودات قلمرو از فراتر که یقتیحق آن يبرا تجه نیا از .آن است 

هـاي   یژگـ یو لیـ تحل از یفلـسف  میمفـاه . رونـد  کـار  به نینماد صورت به دیبا یفلسف

ـ ا بردن کار به نیبنابرا. اند  شده برگرفته متعارفهاي    حوزه منفرد موجودات یعموم  نی

 دهد  می قرار موجودات گرید ةزمر در را الوجود صرف متعارفشان، يمعنا همان در میمفاه

(Ford, 1966, 104-105).  

اي  حوزه ؛داند  میمانی ایعنی ،انسان نیواپس یدلبستگ به مربوط را نید زبان شیلیت

 نید زبان لیدل نیهم به. است یشناخت یهست میمفاه و موجودات قلمرو از فراتر که

 فهم يبرا. است شده انیب ینید ينمادها قالب در تیحیمس امیپ یعنی .است نینماد

 و نمادهاهاي  یژگیو و آن کاربرد نماد، يلغو يمعنا دیبا ابتدا نید در استفاده مورد زبان

  . کنیم یبررس شیلیت دگاهید از را نینماد زبان
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 "Symbal" یآلمان به و "Symbole" فرانسه در "Symbol" یسیانگل زبان در نماد

 به اول جزء .است شده ساخته Ballein و Sym زءج دو از یونانی اصل دراین واژه . است

 و »گذاشتن« ،»ختنیر« ،»انداختن« یمعن به دوم جزء و »باهم« و »هم« ،»با« يمعنا

 باهم« ،»انداختن باهم« يامعن به "Symballein" کلمۀ پس. است »کردن جفت«

 و دادن سهم کردن، شرکت «يامعن به زین و است »کردن جفت باهم« ،»گذاشتن

 و »نمود« ،»مظهر« ،»نشان« يمعنا به باستان ونانی زبان درهمچنین . »کردن سهیمقا

  .)115، 1381واحددوست، ( است رفته  میکار به »تیآ«

 داللت گاه چیه و است دهیپوش و پنهان يمعنا يدارا رمز همانند) سمبول (نماد

 نماد هر یمعن و شهیاند عالم در. ستین منظور آن میمستق و حیصر يمعنا و يظاهر

، محسوس و نامحسوس، ی و نامتناهیمانند متناه(اضداد  انیم واسطۀ که است يوندیپ

 متضمن نماد هر پس. دهد  میکاهش را تعارضات و اختالفات و گردد  می)یمرگ و زندگ

 شود  میباعث نماد یذات بودن هیدوسو. گرندیکدی مکمل آن قطب دو و است یدوگانگ

 و نماد هر. دهند دست به را آن کامل يمعنا گریکدی اب آن از متضاد ریتفس دو که

 فیتعر کلمه، عیوس یمعن به نماد و است اضداد جمع و وندیپ حکم دراي  اسطوره

   .است ءیش ای ریتصو توسط حواس يبرا بیغا يریتصو و احساس ای یانتزاع یتیواقع

 که تاس نیا مورد نیاول. شمارد  میبر یاساس یژگیو شش نمادها يبرا شیلیت

 يگرید زیچ به (Signs)ها  نشانه همانند نمادها. هستند) میعال(ها  نشانه مشابه نمادها

ا ی يقرادادهاي  نشانه جزء یرانندگ ییراهنما میعال. ندینما  میاشاره خودشان يورا

 يبرااي  نشانه که ها ابانیخ کنار در قرمز چراغ مانند .هستند Arbitrary) (ياریاخت

 اما .)59 ،1375ش، یلیز تی و ن62 ،1376ش، یلیت (دیآ  میشمار هب ها نیماش توقف

 و یباطن يمعنا از یحاک که (را (Representative Symbols) »بازنما ينمادها« شیلیت

 کیتفک »یمنطق و یاضیر ينمادها زین و مجازها ها، نشانه عالئم، «از) هستند یذات

 و اصوات به خودشان يورا که لماتکاي  اندازه تا و اعداد و حروف نیچن هم. کند می

 زبان بحث از خارج یمل يقراردادها و یالملل نیب عالئم زین و کنند  میداللت یمعان

ها  نشانه و عالئم که است نیا آن یاصل لیدل .(Tillich, 1961, 3) هستند شیلیت نینماد

 ادهانم که یحال دراند  شده نییتع یخاص امور يبرا يقرارداد و یمصلحت صورت به

  .ن هستندینماد امر ژرف يمعنا  ازمند بهره
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ــ نیبنــابرا ــان و يکــاربرد یگــژیو نیاول  ییبازنمــاهــا  نــشانه و نمادهــا یشــناخت زب

(Representation) ،خـود  يورا گـر ید يامـر  انگرینما - نشانه همانند - نماد یعنی است 

 کـه  است یشناس زبان دوسوسور،. گردد  می زیمتما نشانه از نماد بعد به نجایا از اما. است

ش یلـ یدگاه ت یـ که ماننـد د    او دگاهید اساس بر. نهد  می زیتما نماد و) عالمت (نشانه انیم

 مالزمـه  مدلولش با یاجتماع ثاقیم و وضع حسب بر که است يقرارداد دال نشانه ،است

ـ ا. یاضـ یر و یلفظهاي   نشانه مانند ست،ین دو آن يهمانند از یناش ارتباط نیا و دارد  نی

 یتعقل ۀشیاند يبرا ییمبنا یشخص تجارب خالف بر و بوده دیتجر و میتعم قابلها    نهنشا

 و موجـه  دال از عبـارت  -نـشانه  خـالف  بـر  - نمـاد  اما. آورد  می فراهم یاجتماع نظام در

 ست،یـ ن يقرارداد و یساختگ نماد رو نیا از. دارد یمشابهت مدلولش با که است یمستقل

ـ اند از یحـاک  زمجا ای استعاره همانند بلکه  دوسـت، واحد( اسـت  يفـرد  واسـطۀ  بـی ۀ  شی

  .)118  و117 ،1381

 برابر در را ينماد شۀیاند زی ناژهیپ ژان مانند يروانکاو حوزة شمندانیاند یبرخ

 با یژگیک وی نماد فقط در .دانند  مینشانه را تعقل ابزار رایز .اند داده قرار یتعقل شۀیاند

ه موارد نماد از یدر بق.  استییا فرانمایر یره به غت اشاینشانه مشترك است و آن خاص

 يمعنا با آن پنهان يمعنا که داند  میيریتصو را نماد يروانکاو .گردد  میزینشانه متما

 یشباهت نماد،) مدلولِ و دال (یِمعن و صورت انیم حال نیع در و ستین یکی آشکارش

 يبرا شیمعنا که که خودآگاه ادنم بر عالوه دیفرو. کرد دایپ توان  میمیمستق شیب و کم

 واقع در. دارد یمبهم و دهیپوش يمعنا که برد  مینام ناخودآگاه نماد از است معلوم یآدم

 عمدة تفاوت بنابراین. باشد تواند  میشیلیت يقراردادۀ نشان همان دیفرو خودآگاه نماد

 و یلفظ میعال از مستقل نینماد شۀیاند که است نی ایعقالن شۀیاند با نینماد شۀیاند

 و ابزار هم رایز. است یعقالن شۀیاند با تضاد در عمل و ساختار لحاظ از یحت و یکالم

 انیبها  نشانه لۀیوس به يگرید و نمادها قالب در یکی (هستند متفاوت آنها آالت

 و داشته یشخص ۀجنب متفکران از ياریبس باور به ينماد شۀیاند که نیا هم و) شود می

 تر عام ۀجنب یتعقلۀ شیاند که یحال در .شود  میگر جلوهها  يپرداز الیخ و ایؤر در ژهیو به

 يگر واسطه نمادها یاصل کارکرد ونگی مانند یروانشناسان نظر از. دارد يتر مشخص و

 اما .)118 ،همان (است انسان روان و یزندگان ییایپو و تعادل حفظ و تضادها رفع يبرا
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 واسطۀ را نماد و کند می تأکید شناسانه یهست ظرمن از نماد وساطت نقش بر شیلیت

  .داند  میيویدن عالم و یقدس امر انیم

 مند بهره -اندینما  میکه يزیچ  آن- نینماد امر يمعنا و تیواقع قدرت، از نماد

(Participation)رابطۀ گونه چیه که دارد اشاره يزیچ به نشانه که یحال در. شود  می 

 -نشانه برخالف - که است نماد یاصل کارکرد يمند بهره نیا. دندار آن با یدرون و یذات

 هستند که ي قرارداديامورها  چون نشانه.دیآ  میشمار به نماد يبرا یذات و یدرون يامر

 نمادها از درون یول .اند جاد شدهی ای اشاره به امور خاصي براياریبه صورت اخت

 ی با وجود انسانيتر قی عمۀرابطکنند و   می به صورت خودجوش رشديناخودآگاه بشر

 و يقرارداد کامالً یصورت به »غذا« شدة نوشته واژة مانند نشانه کی نیبنابرا .دارند

 سه. شود  میمربوط) مفهوم ای ریتصو - صوت یعنی(اش  اشاره مورد مرجع به ياریاخت

 زین و یخوردن يزهایچ مفهوم با يضرور ارتباط چیه »ا ذ غ« شدة نوشته کلمۀ حرف

 میسه کند  میاشاره آن به که يزیچ تیواقع در اما نماد. ندارد زبان در يگفتار کالم

 قدرت يدارا ینید ينمادها عنوان به که یربان يعشا در شراب و نان مانند است،

 يعباد مراسم و ینییآهاي  تیفعال. هستند حیمس یسیع آخر شام به اشاره يبرا نینماد

 بنابراین. کند  میمشارکت ینید يمعنا در رود  میکار به آنها انیب يبرا که یزبان زین و

 جدا نشانه کی مرجع که یحال در .شود درك نماد بدون تواند  نمینینماد ءیش ای مرجع

 نیهمچن .(Philocrites, 1998) باشد  میآن از یحاک که استاي  نشانه از مستقل و

 میسه ملت ای شاه قدرت در هک برد  مینام ينماد عنوان به کشورها یمل پرچم از شیلیت

 قدرتش اعمال قیطر از آنها بر که است یمردم قدرت يبرا ينماد زین شاه خود و است

 اقتدار و بودن یقانون که کشورش یمل قدرت و شاه یاعمال قدرت انیم. کند  میحکومت

  . دارد وجود یهمان نیا ای یدرون تشابه کی دهد  مینشان را شاه

 در نمـاد . شود  می مند  بهره نینماد امر يمعنا و قدرت ش در یلیت هدگاید از ینید نماد

. دیـ گو سخن »نماد تنها «از دینبا انسان لیدل نیهم به و است میسه نینماد امر تیواقع

 جمله از خدا، دربارة نید کهاي    گزاره هر بنابراین .است نشانه با نماد کردن خلط امر نیا

 بـه  را نینمـاد  زبـان  یکـس  اگـر . دارد نینماد یژگیو دیگو  می او اتیتجل و افعال صفات،

,Tillich, 1951) ابدی  میزوال یکل به خدا يمعنا کند یتلق کلمه یلفظ يمعنا 239).  
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 تیواقع از یمراتب ساختن انینما ،يمند بهره و ییبازنما بر عالوه نمادها سوم یژگیو

 و يهنر آثار از شیلیت لمثا يبرا. ماند  میپنهان ما يبرا نماد نبودن صورت در که است

 پنهان تیواقع از یسطوح که یمعن نیا به .دارند نینماد یخصلت که برد  مینام یقیموس

 ازهایی  جنبه و ابعاد تنها نه نماد که است نیا نماد چهارم یژگیو. ندیگشا  میما يبرا را

 را یآدم وانر و روح از يعناصر و ابعاد بلکه سازد،  میانینما ما يبرا را یرونیب تیواقع

. هستند یرونیب تیواقع مراتب با مطابق و متناظر ما یدرون مراتب نیا. سازد  میمکشوف

 و تیواقع ساختن انینما دوگانۀ کارکرد يدارا لبه دو يریشمش مانند ينماد هر بنابراین

   .)63 ،1376ش، یلیت (است انسان روح

 درون انیب و حیتوض يبرا را نینماد زبان و نماد نشیآفر ش،یلیت مانند ونگی

 ییبازنما را آنها که يامور همچون زین نمادها رایز .داند  میمرتبط انسانۀ ناشناخت

 یمعمول استداللة محدود از خارج زین و گسترده ناخودآگاه و ابهام يدارا کنند می

 مشاهدة ای ينظر استدالل و یعقالن میمفاه از فراتر يامور را نمادها زین شیلیت. هستند

 در. هستند) جابیا و سلب (تیقطب ای یدوگانگ و تضاد یژگیو يدارا که داند  مییبتجر

 نیبهتر و دیآ  میحساب به ینشدن درك امور و یعقالن مدرکات انیم واسطۀ نماد واقع

اي  دوره هر در ها انسان. یعقالن میمفاه نه است نینماد زبان ،ریاساط انیب يبرا زبان

 آن انگرینما نماد کهاي  جاودانه قتیحق گونه نیبد و ندده  مینمادها به يدیجد قالب

  .)469 ،1366 ،يستار (شود  میعرضه ما يبرااي  تازه صورت به بار هر است

 نمادها  و3،ونگی انندهم شیلیت پل. است آنها ناخودآگاه منشاء نمادها پنجم یژگیو

اند  يقرارداد و یالتفات يامر کهها  نشانه برخالف. شمارد  میبشر یجمع ناخودآگاه محصول را

 یجمع ناخودآگاه وجدان اثر در نمادها ابند،ی  میرییتغ ای شده وضع خودآگاه صورت به و

. دهند  میادامه خود اتیح به یجمع ناخودآگاه رشیپذ صورت در و ندیآ  میدیپد

 و تیموقع که رندیم  مینمادها یزمان. است آنها مرگ و انقضاء خیتار نمادها آخر یژگیو

 گروه و جماعت کی یدرون وندیپ که یصورت در. برود نیب از نماد رشیپذ و رشد طیراش

  .)59 ،1375ش، یلیت( رود  مینیب از نماد قدرت و معنا شود گسسته ينماد با

 ،عهیماوراءالطب ناخودآگاه، محسوس، ریغ يایدن سراسر نماد قلمرو ونگی دگاهیاز د

 که یقدس امور به کردن اشاره يبرا را نماد زین شیلیت. است اسرار و بیغ سراپردة یعنی

 ينمادها از شیلیت که نجاستیا در تفاوت اما. ردیگ  میکار به است نامحسوس و يسرّ
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 که برد  مینام اشخاص و ایاش ،ینیع و ملموس ،یخیتار و یعیطب امور همچون یمتنوع

 به.  هستندمند بهره یقدس امر تیقدس و معنا از ینید نماد عنوان به یقدس میحر در

 چه و گسترده قلمرو از دارد ینیمع و مشخص مدلول که نشانه برخالف نماد بیترت نیا

 محسوب نماد یشناختن و ینیعجنبۀ  که دال ای صورت. است برخوردار متضاد بسا

 نینماد ریتصو مثالً است؛ متضاد گاه و جسمت رقابلیغ غالباً صفات و یمعان دیمف شود می

 آمده یدوزخ و یمنیاهر آتش ،یجنس آتش کننده، پاك آتش تلفمخ یمعان به آتش

هاي  صورت بهاست  یقدس عالم و تیالوه نماد که يواحد يمعنا نیهمچن. است

 یانسان کوکب، و اختر مار، عقاب، گستر، هیسا و بزرگ یدرخت برافراشته، یسنگ گوناگون

 مدلول نیبنابرا. است شده مجسم یکودک دوران یحت ای شنایکر بودا، ح،یمس همچون

 يریتصو نماد صور نیا و شود آشکار بهتر تا ردیگ میدربر را محسوس عالم صورۀ هم) معنا(

  .)10- 8 ،1364، دالشو - لوفلر (است مختلف و متضاد صفات شامل که است ینیع

 مبهم یتیماه است منؤم و نیمتد انسان نیواپس یدلبستگ متعلق که ییغا تیواقع

 استعارات، الت،یتمث از سرشار که نینماد زبان قالب در تنها ،دارد ينظر استدالل از فراتر و

 را خودش تواند  میاست یعرفان سکوت یحت و ژهیو مناسک و اعمال شعر، تشابهات،

است و کارکرد  رخودشیغ و رمتعارفیغ امر به یاشارت نینماد زبان بنابراین. دهد نشان

  .ق است و مطلی امر قدسیین بازنمای نماد همیقیحق

 ینید ينمادها. 1 .2

 .است گرید ينمادها کارکرد همانند ینید ينمادها کارکرد و نقش شیلیت دگاهید از

 ینید ينمادها. است نهان که سازند  میآشکار را تیواقع از یمراتب هم نمادها نیا یعنی

 ستا گرید ابعاد همۀ یهست اساس و نیادیبناي  مرتبه که را تیواقع ژرف بعد واقع در

ۀ واسط به یآدم روح در تیواقع ژرف بعد نیا ینید تجربۀ نیچن هم. کنند  میتیحکا

 نیچن از شدن يعار صورت در ینید ينمادها. گردد  میآشکار که است نمادها نیهم

 امر انگرینما که شد خواهد زادهاي  تازه ينمادها آنها يجا به و رفته نیب از يکارکرد

 از بحث در شیلیت بنابراین .بود خواهند یهست ییغا انیبن و )The Holy (یقدس

مطابق ( نمادها منشاء عنوان به را یقدس امر همان ای یهست ییغا انی، بنینید ينمادها

 به توجه با. داند  مینمادها نیا شدن داریپد يبرا یمحمل )يبشر یجمع با ناخودآگاه

 به يمند بهره نیا. ستنده مند بهره یقدس امر تقدس از ینید ينمادها نماد،هاي  یژگیو

 مقدس امر همان ینید ينمادها رایز .ستین یقدس امر با یهمان نیا و یکسانی يمعنا
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 یواقع زیچ هر چه اگر. است مقدس ينمادها تمام از فراتر یمتعال کامالً امر. ستندین

 ییغا يمعنا و انیبن با يبشر خاص نسبت يبرا ينماد همچون را خودش تواند می

 نخواهد ینید ينمادها در ییمعنا  بیو آشوب يمعنا به امر نیا اما د،ینما هعرض تیواقع

 ما اگر که دیگو  میشیلیت. میکن مشخص را ینید نماد با ییغا امر نسبت میبتوان اگر بود

ترین  آشکارکننده وترین  واضح به نمادها نیا میابیدر را ینید نماد و نینماد امرۀ رابط

 یلیاص قدرت يدارا ییغا امر انیب يبرا که شد خواهند لیتبد يبشر ذهن مخلوقات

 صرفاً یمنزلت ینید ينمادها به گفته نیا با شیلیت که رسد  مینظر به نیچن. هستند

 و ساخته را ینید نماد 4رریکاس مانند واقع در و است داده یذهن و یشناخت معرفت

 که است جا نیهم اما. شمارد  مییقدس امر اندنینما و انیب يبرا يبشر ذهنۀ پرداخت

 از نشان که میخور میبر يگریمسالۀ د به شیلیت ینید ينمادها يبند میتقس با ما

. دارد ینید ينمادها ینیع تیواقع

 میتقس يثانو و یاول سطح دو به یکل يبند میتقس کی در را ینید ينمادها شیلیت

 آنچه واقع در و تیحکا مورد امر به واسطه بدون »اول سطح ینید ينمادها«. کند می

 (concrete)ینیع سطح« نیا. ندینما  میاشاره است ینیدهاي  گزاره یتمام مرجع

 »ینید يثانو ينمادها «مقابل در. ستین یمبتن نینماد گرید سطح بر که است »ینید

 شیلیت را نمادها نیا. شوند  میمحافظت اول سطح ينمادهاۀ واسط به که دارند قرار

 اول سطح امور و اءیاش به که نامد  می» (self transcending)ندهفرارو خود از ينمادها«

  . ندینما  میاشاره

 قسمترین  یاساس و نیاول. شود  میمی بر سه دسته تقسینی دینی عيساحت نمادها

 امر« ای »خدا« آنها سأر در که است یبیغ موجودات عالم ،ینید ینیع یشینماداند

 ینامشروط و ینامتناه امر همان واقع در نیواپس و مطلق امر نیا. دارد قرار »نیواپس

. دیآ  میرشما به یمذهب مانیا و ینید عمل هر در ما »نیواپس یدلبستگ نماد« که است

 حکم و یفلسف استدالل و یعقل درك هرگونه از برتر و فراتر یمتعال و نیواپس امر

 قتیحق یعنی .است مانی اینماد اساس خداوند گرید عبارت به. است متعارف موجودات

 نیرنمادیغ امر تنها که نامد می (Being itself) »الوجود صرف «را آن شیلیت که يواحد

 او به يادیز افعال و ها ویژگی نینماد زبان با توان  می.است ینید یشینماداند ساحت در

 تمام اما. است اوصاف نیا از سرشار عهیمابعدالطب و یسنت اتیاله که چنان داد، نسبت
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 همان ای) ما ینید یدلبستگ متعلق (»خداوند «به دادن نسبت يبرا افعال و وصافا نیا

 شیلیت. ردیگ  میصورت نینماد زبان به) یفلسف اتیاله موضوع (»الوجود صرف«

 و نیواپس و مطلق امر انگرینما که داند  میبرتر ریخ و یاعل کمال را اوصاف نیاترین  مهم

 سان بدان نفسه یف نامشروط، يزیچ از یآگاه گمان یب«. ندیآ  میشمار به شرط و دیق بی

 هو بما وجود« یمدرس لسوفانیف قول بر بنا را آن توان  می».ستین نینماد هست، که

esse (»وجود qua esse (محض وجود« ای«) esse ipsum (که است معتقد شیلیت. دینام 

 ارتباط مینتوان ندخداو با است يوجود و یشخص يامر که ینیدۀ تجربۀ لیوس به ما اگر

 نیا واقع در. میآور انیم به سخن زین او متعال و محض وجود از میتوان  نمیم،یکن برقرار

 از نینماد گفتار و ينمادپرداز امکان که است یقدس امر از یآگاه و ماۀ واسط بیۀ تجرب

  .)66 ،1376ش، یلیت (دهد  میما به را نامشروط و نیواپس تیواقع

 م،یکن  میاتالق خداوند بر نینمادۀ گون به که است یصفات ،ینیع ينمادها دوم قسم

 و معجزات تجسد، نش،یآفر مانند یافعال نیچن هم .... و عشق رحمت، قدرت، علم، مانند

 اتیخصوص از را افعال و صفات نیا ما رایز. دارند نینماد یژگیو یهمگ یالههاي  تیمش

 ریغ در. میده نسبت خداوند بر نینماد ورط به دیبا بنابراین و میریگ  میخودمان ملموس

 حل تعارضات جادیا باعث ،امور نیا يظاهر يمعنا و یلفظ حمل یعنی ،صورت نیا

  . شد خواهد مبحث خلط و ییگو گزافه زین و انیپا  بیو ینشدن

 ایاش در او تجسد و یمتناه اتیواقع در یاله اتیتجل ،ینید ینیع ينمادها سوم قسم

 .است ینید یشینماداند سطحترین  کهن یینمادگرا از سطح نیا .است یقدس انیاع و

. است یمکان و یزمان افعال ای اشخاص ،ایاش در یقدس امر حضور تجربۀ ،ینیدتجربۀ  رایز

. است داده يرو بارها زین يدیتوح ریغ انیاد یحت انیادۀ هم در یالوه يتجسدها نیا

 یعنی .خواند  می)Immanent (»یوندر مرتبۀ« را ینید ينمادها از مرتبه نیا شیلیت

 در یدرونۀ مرتب نیا. شود  میانیع ما بر عالم درون تیواقع با ییارویرو در کهاي  مرتبه

 اثر در و بود ختهیآم هم در) Transcendent (»یمتعال مرتبۀ« با انیاد خیتار يابتدا

. شدند دایوه هندوان و یسام اقوام و ونانی بزرگهاي  اسطوره انیخدا ،یکسانی نیهم

 نیا از تا افتی شیافزا ینییآ ای یشخص تجسد به ازین شدند تر یمتعال انیاد چه هر

 هم. ندیآ فائق است یمتعال امر تیتقوجۀ ینت که یالوه امر فاصلۀ و يدور بر قیطر

 از بعد ینید درون یینمادگرا عنصر نیدوم عنوان به ینییآ عنصر به شیلیت نیچن
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 به یقدس امر محمل به تیواقع از یبخش لیتبد واقع در ینییآ امر. دارد اشارهها  اسطوره

 همواره يگرید نینماد امر هر مانند ینییآ امر. است خاص یطیشرا در و خاصاي  وهیش

 اتیتجل عنصر نین، سومییبعد از اسطوره و آ. است یواقع امر ای نشانه کی از شیب

 سا،یکل يبنا خاص متعلقات مانند اند، بوده نشانه صرفاً آغاز در که است یائیاش در یالوه

 خصوصاً ساهایکلۀ هم در بیصل ای کیکاتول يساهایکل مدخل در آب حوضچۀ ایها  شمع

 را آنها توان  میپس .اند شده لیتبد نماد به عمل درها  نشانه نیا. پروتستان يساهایکل در

  .)72 تا 70 ،همان( خواند نماد - نشانه

 فراتر خودشان از ینیع و یاول ينمادها به اشاره يبرا ینید يثانو ينمادها اما

. ندینما  میاشاره یقدس و یمتعال امر به میرمستقیغۀ گون به نمادها نیا. روند می

 و اتیحکا در که يمجاز يرهایتعب و ایدر و نور درخت، آتش، آب، همچون یینمادها

 خداوند «که داود ریمزام عبارت در مثالً. هستند لیقب نیا از همه ندیآ میها  لیتمث

 »شبان« که یحال در دیآ  میشمار به ینیع و یاول نماد »خداوند«ة واژ »است من شبان

,Tillich, 1961) است يثانو نماد 8-10).

ینید ينمادها ساختار ی بررس.2 .2

 دگاهید از. است متعارف زبان مقوالت از فراتر نیواپس امر انیب يبرا نینماد زبان

 را انسان شیلیت که شود  میمربوط يبشر فهمة حوز به متعارف مر ا،یشناخت معرفت

 انسان و است ختهیآم یتناه با تیواقع از انسان درك. داند  مییتناهم مقوالت به وابسته

 بنابراین. است ناتوان است یمتناه از فراتر آنچه لیتحل يبرا یمفهوم يابزارها جادیا در

. باشد مقوالت نیا موضوع تواند  نمیخدا و ستنده یتناه مقوالت ضرورتاً انسان مقوالت

 سریم آنها نینماد تحول با تنها مقوالت و اصطالحات نیچن با خدا فیتوص شیلیت يبرا

 صورت به خداوند به میتوان  میرا یمقوالت و اصطالحات چه ما که است نیا الؤس. است

 نیا یرلفظیغ و فرمتعاریغ يمعنا میتوان  میچگونه که نیا و م؟یکن اطالق نینماد

م؟یبدان خداوندة دربار را اصطالحات

 خدا تیعل و وجود میکن ادعا اگر. میهست نحلیال يحد دو اسیق کی در واقع در ما

 در را خداوند م،یبر  میکار به یمتناه موجودات يبرا را آنها که است ییمعنا همان در

. میا ساخته ناتوان میدان  میيضرور او يبرا را آن انجام که ینقش ای فهیوظ همان انجام
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 که است يزیچ از متفاوت یکل به خداة دربار تیعل و وجود يمعنا مییبگو ما اگر اما

 يمحتوا که میساز  میخدا باب درهایی  گزاره م،یبر  میکار به یمتناه موجودات يبرا

 ظرن به ؛گردد می یناشناختن ای يکاربردریغ خدامفهوم  بنابراین. ندارند درك قابل

,Mascall, 1949) باشد نی همموضوعجۀ ینت رسد می 87).  

 دنده  میهیارا یمتوسط موضع (symbolism) یینمادگرا و (analogy)تشابه ۀ قیطر

 دیبا خداة دربار شده گرفته کار به میمفاه. کند  میاجتناب یافراط دام در افتادن از که

 شیلیت. باشد یمعمول گفتار در آنها يمعنا با متفاوت يحد تا هم و مشابه يحد تا هم

سد که ینو  می او.ردیگ  میبهره نماد سرشت فیتوص يبرا بیرق و نیگزیجاهاي  هینظر از

روش . ردیگ  میا نماد صورتیق تشابه ی خدا فقط از طرة مربوط به آموزیانیشناخت وح

تار و  بلکه فقط ساخ، منجر شودیعیات طبید که به الهیگو  نمی خداة درباریقیتشابه حقا

ن معنا یبه ا. »ان کردید در قالب آن بی را بای از وحیهر شناخت ناش« است که یصورت

 محتوا ي برایت متناهی برگرفته از واقعة به ضرورت استفاده از مادینیتشابه مانند نماد د

ان ی بي براین و تشابهیمعرفت نماد. کند  می اشارهی وحي به نقش شناختاریبخش

 از مورد سه نجایا در .(Tillich, 1951, 131) تر است ه خدا مناسب راجع بیانیق وحیحقا

 قرار یفلسف لیتحل و یبررس مورد ینید ينمادها يکارکرد و يساختارهاي  یژگیو

 تیشفاف باب در استعاره عیوس کاربرد )ب ؛جابیا و سلب کیالکتید ) الف:ردیگ می

  .نینماد اطالق در يمند بهره ةدرباراي  هینظر )ج و ؛نینمادهاي  واسطه

  (Affirmation and Negation) جابیا و سلب کیالکتید) الف

 مفهـوم  کیـ  ن نمـاد  یـ خـواه ا   کنـد،   مـی  یمعرفـ  را خداونـد  کـه  است يزیچ ینید نماد

 همـان  خـدا  «کـه  آنجـا  از. باشد گرید زیچ ای ینییآ امر ،يعباد کالم کی ،یعیمابعدالطب

ـ با امـا . رود  مـی  شـمار  بـه  زین الوجود  صرف از یحاک نماد ،»است الوجود صرف  نظـر  در دی

 بـا  متناسـب  خـدا . هـستند  زیمتمـا  یمنطق لحاظ از الوجود  صرف و خدا که میباش داشته

 دو هـر  در توانـد   مـی  الوجود  صرف. است ما نیواپس یدلبستگ رایز ؛است ینیدهاي    نهیزم

 بـداء م بلکـه  ،ستیـ ن موجـود  کیـ  خـودش  رایز ؛رود کار به یعیمابعدالطب و ینیدۀ  نیزم

 و  ی فلـسف  یقیم حق یان مفاه ی مشترك م  ۀدر واقع نقط  . است موجودات تمام يبرا یهست

 »الوجـود  صـرف «ش آن را  یلـ ی اسـت کـه ت     يقت واحـد  ی در حق  ینین د یاصطالحات نماد 
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 و یانــسانهــاي  یژگــی، ویم و مقــوالت فلــسفی تمــام مفــاهینــیدر ســاحت د. نامــد مــی

بـه کـار    » الوجـود   صـرف « اشاره بـه     يران ب ید فقط به صورت نماد    یاصطالحات متعارف با  

 ي اسـت کـه مبنـا      ی و مطلقـ   ی مومنان و امر قدس    يهمان خدا » الوجود  صرف«ن  یا. روند

. هستند» الوجود صرف«تگر یتمام نمادها حکا. دیآ  می به شمارینی دیشینماداند

 یمتعـال  -خـود  يمعنا در اما .کند  می ینف یلفظ يمعنا در را خودش ینید نماد هر«

,Ibid) »کند  میاثبات را خودش  نمـاد  بـاب  در شیلـ یتۀ ینظر یاصلۀ هست جمله نیا .(9

 و ؛همـسان  يمعنـا  از اجتنـاب  اول :اسـت  الزم حرکت دو نمادها لیوأت يبرا. است ینید

 کـه  اسـت  یلفظ میمستق يمعنا مستلزم ینید نماد نقش. ناهمسان يمعنا از زیپره دوم

 امـر  یعنـ ی ،نمـاد  خـود  يمـاورا  بـه  اشـاره  يابـر  یکاف يمعنا اما ؛شود  می ینف يحد تا

 یژگـ ی بـدون در نظـر گـرفتن و        ینـ یگـر، نمـاد د    یبه عبـارت د   . شود حفظ دیبا ،نیواپس

 متعـارف و  صـرفاً  ي اسـت، امـر  ی امر متعـال ییمان که همان بازنمایدر ساحت ا  اش    یاصل

  . ردیگ  مین به خودی و نمادی متعالي معناینیمان دی در ساحت ای ول، استيویدن

 لیتبـد  خـدا ة  دربار یانضماماي    گزاره يبرا يابزار به که یمتناه تیواقع ازاي    قطعه«

 یلفظـ  يمعنـا  رایز .شود  می لیتبد ينماد به. شود  می اثبات و ینف زمان کی در شود می

 بـه  معنـا  آن حـال  نیعـ  در. گـردد   می ینف گرید زیچ به اشاره ين برا ینماد اصطالح کی

 يبـرا  یمناسـب  يمبنـا  نینمـاد  انیب به اثبات نیا و گردد می اثبات نینمادة  گزارلۀ  یوس

,Ibid) »دهد  میخودش يماسوا به اشاره 239).  

. باشند وستهیپ گریهمد به يساختار طور به دیبا) اثبات و ینف (نماد یژگیو دو نیا

 و ،یجابیا کامالً انیب یکی .میرس  میآن دهندة لیتشک جزء دو به نینماد انیب لیتحل در

 و میمستق طور به آنچه به است ممکن یجابیا کامالًگزارة . یسلب کامالً انیب يگرید

ة دربار واحد يمعنا بااي  گزاره ما يبرا آن لۀیوس به که شود گفته دهد  میمعنا مناسب

 تنها رایز .است شیلیتمند   نظامساختار کل با مخالف نیا اما. شود  میفراهم نیواپس امر

 یهست خود خدا یعنی .دارد وجود نیواپسدربارة  نینماد ریغ و دواح يمعنا با گزاره کی

 که استاي  دهنده لیتشک عناصر وحدت مستلزم ینید ينمادها يکارکردها. است

 حال «عنوان به نینماد طور به یهست خود. شوند لیتحل جداگانه صورت به توانند نمی

 همزمان صورت به یمکان و یزمانهاي  یژگیو که شود  میفیتوص )eternal now( »یازل

 نماد (ground of being) »یهست ادیبن«. شود  میغلبه آنها بر و شده رفتهیپذ آن در
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 اثبات و ینف همزمان طور به جوهر و تیعل آن در که است یهست خود يبرا يگرید

 آشکار شیلیت مقوالت نینماد و یلفظ کاربرد انیم زیتما در استعاره نیهم .»شوند می

 یلفظ و اسبمن يمعنا در یشناخت یهست عناصر و مقوالت مخلوقات، سطح رد«: است

 اثبات و ینف زمان کی در مقوالت نیا مخلوق، با خدا نسبتۀ مرتب در. روند  میکار به

,Ibib)» شوند می 286).  

 و یشناخت یهست عناصر فهم يبرا را (polarity) يبند قطبۀ ینظر شیلیت جهینت در

. دهد  میرخ عناصر انیم یقطب تضاد که کند  میتأکید او. ردیگ  میکار به ینید نماد

 عناصر وارد بودن یقطب شوند،  می مطرحیاله اتیح يبرا نمادها که همانگونه

 همزمان طور به عناصر نیاهاي  یژگیو که شود  مییاله اتیح در یشناخت یهست

(simultaneously) ند،یفرآ ،يانمندزم از شیلیت اما. شوند  میاثبات و یخدا نف در 

 امر. دیگو  میسخن خداوند یازل وحدت ينمادها عنوان به یقطب تضاد و یگوناگون

 آنة دربارهایی  گزاره ما اگر که است خداوندهاي  یژگیو از یکی عنوان به زین نامشروط

 نیادیبن پارادوکس همان نیا. میا گرفته نظر در ءیش کی همچون را آن م،یببر کار به

 امر اگر بنابراین. است ذهن و نیع انیم تضاد يورا نامشروط امر تیواقع هک رایز .است

 با صورت یاساس طور به ردیگ قرار یفلسف اتیاله بحث مورد ینیع امر عنوان به نامشروط

 است نیا ردیگ کار به تواند  مییفلسف اتیاله که ییمعنا تنها. افتد  میناسازگار آن يمحتوا

,Ford) گردد  میینف آن صورت که یحال در .باشد یجابیا تواند  میمحتوا که 1966, 108).  

 شده استفاده نماد عنوان به آن از که رود  میکار به يماد تیواقع يبرا کیالکتید

 يمعنا به هرگز مواد آن اما ،ردیگ  میکار به را متعارف تجربۀ مادة ینید نماد. است

 ماده از شیب اگر د،یگو  میيآر بمناس و يضرور مادة به نماد. شود  نمیقلمداد یلفظ

 ،یکیزیف اتیواقع م،یمفاه شامل نینماد مادة. کند  میینف را آن کند ادعا بودن

 کار به زین نینماد مادةة دربار کیالکتید و است گرید يزهایچ وها  تجربه احساسات،

 امر با که آنجا اما .شود  میرفتهیپذ يضرورۀ لیوس عنوان به ماده ای صورت رایز. دیآ می

 قیطر از نیواپس که آنجا تا گرید عبارت به. شود  میرد شود پنداشته همسان نینماد

 نیگزیجا واسطه که يحد تا گردد  میدییأت واسطۀ نینماد قدرت شود روشن واسطه

,Anshen, 1957) شود  میرد ينماد همچون شود نیواپس يبرا 133).
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  نینمادواسطۀ  (Transparency) تیشفاف) ب

 ینـ ید ينمادهـا  متفـاوت  نوعِ سه انیم »ینید نماد«ۀ  مقال در شیلیت شد انیب که چنان

 صـفات  و ذات یژگیو که یینمادها. 2 ؛یمتعال موجود ای خدا نماد. 1: نهد  می زیتما ینیع

 و الوجود  صرف در اشاره به   یشناخت یهست مقوالت مانند کنند،  می فیتوص را خدا افعال و

. نینماد تیواقع در یعیطب ای یخیتار عناصر. 3 ؛خدا شمخ و عشق مانند خاص ينمادها

 ینـ ید ينمادهـا ة  حـوز  وارد یقدسـ  انیـ اع عنـوان  بـه  یعیطب و یخیتار امور و ایاش نیا

 است یکیزیف ای یخیتار تیواقع هر شامل که یینها یوح در حیمس دادیرو مانند. اند  شده

  .دهد  مینشان را خدا حضور که

 يودــوج یانگــگیب از يآزاد يبه معنا تواند  میتیشفاف رفـــط کــی از

(existential distortion) ن یواپس عنوان به اگر خودش واسطه گرید طرف از .باشد

 است خودش يورا ساختن آشکار يبرا ییتوانا در واسطه اعتبار. شود  میینف جلوه کند

 بدون تیقدس المث يبرا. دارد یبستگ نماد گرفتن دهیناد و شدن فراموش به امر نیا و

 با فقط آنها. ستندین مقدس خود يخود به اءیاش نیا اما .ابدی  نمیتیفعل مقدس ایاش

  . شوند  میمقدس هستند آنهاي  واسطه که تیالوه به اشاره يبرا خودشان ینف

 با (adequacy or intrinsic affinity) یدرون قرابت ای تناسب واسطه، یژگیو نیسوم

 يمند بهرهۀ ینظر در تر مشخص طور به یژگیو نیا. سازد  میآشکار که است يزیچ

 دینبا نینماد امور يبرا یعیطب ایاش از ياریبس یدرون قرابت. شود  میافتی نینماد

 برائت و خلوص ر،یتطه عمل یعیطب طور به يدیتعم آب مثال، يبرا. شود گرفته دهیناد

 هر چه اگر. کند  میيپردازنماد را انسان گناهان يبرا حیمس شدن یقربان و هیفد توسط

 يتر مناسب نماد شیلیت يبرا حیمس یول باشد، تیالوه يبرا ينماد تواند  میبالقوه زیچ

 در که دارد وجود یهست خود و حیمس انیم یدرون قرابت کی رایز. است سنگ کی از

   .شود  میغلبه یازلگونۀ  به شناختی هستیهاي  تنش تمام بر آن

 یتناه ینف ،يوجود یگانگیب از ییرها تیخصوص سه يدارا واسطه تیشفاف نیبنابرا

 یدرون قرابت و يوجود یگانگیب از ییرها. است نینماد امر و نماد انیم یدرون قرابت و

 در را یژگیو دو نیا یتناه ینف که یحال در .دارند تأکید واسطه یذات عناصر بر دو هر

 نانیاطم يبرا م،یکن رفع را يوجود یگانگیب از یناش ابهام ما اگر. دهد  میقرار مخاطره
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 يضرور باشد نیچن اگر رسد  مینظر به بود؟ خواهد یکاف واسطه کامل تیشفاف از

  .میکن محافظت یمطلق اسناد هر برابر در واسطه از تا ستین

 که باشد يزیچ به معطوف تنها دیبا ما توجه و شود آشکار تواند  نمیکامل تیشفاف

 وانیلشۀ یش هیشب يزیچ واسطه تیشفاف باب در شیلیتعارة است. سازد  میآشکار نماد

 یعموم دگاهید در که چشم شفافاي  شهیش رطوبت ای هوا همچون ییزهایچ تا است

 را ما توجه آن یانعکاس ییروشنا و ستین شفاف کامالً وانیل شۀیش. هستند ناآشکار آنها

 و ما دنید مانع که ییجا تا واسطه کی همانند. کند  میجلب واسطه عنوان به خودش به

 يضرور ینف چیه بنابراین. کرد ینف را آن دیبا شود سازد  میآشکار آنچه کردن شکل بد

  . ندارد وجود واسطه کامل تیشفاف يبرا

 شیپ را یپرست بت خطر و کند  میمعطوف خودش يسو به را ما توجه یاله نماد هر

. است حاضر شهیهم خطرِ کی ستا نیواپس آنچه با واسطه ینهمانیا نیبنابرا. کشد می

 ای يوجود استحالۀ از یناش که دارند حضور نماد همان ای واسطه در مبهم عناصر یبرخ

 يوجود استحالۀ به را مانده یباق ابهام نیا توان  میایآ. دهد  میرخ ذات حالت از سقوط

 امر ات شود رفع یتناه دیبا باشد نیچن اگر داد؟ نسبت نینماد واسطۀ یذات یتناه ای

 ندارد وجود واسطه خود در شود  میانینما آنچه. گردد آشکار آن واسطۀ به نامشروط

 منشاء که معنا نیا به نه است يابزار واسطه بنابراین .دارد قرار آن يفرا ای ورا در بلکه

  .باشد خودش در ساختن آشکار

 ناصرع. دارد وجود جابیا و سلب کیالکتید و شفافۀ واسط انیم ابهامات یبرخ

 نماد. گردد اثبات کامالً نامشروط امر دربارة نماد انیب تا شود رفع دیبا نماد یمتناه

 دهیچیپ یناگشودن طوره ب گریهمد به که است ینامتناه و یمتناه عناصر از یبیترک

 در ینامتناه عناصر یول شوند  میسلب نماد از یمتناه عناصر ن،ینماد کاربرد در. اند شده

  و در واقعماند  نمییباق آن از يزیچ شود رفع واسطه یتناه اگر اما. شوند  میاثبات نماد

 تنها یاله یتجل بنابراین. کند اشاره اري خودد به بتواند که  نداردینامتناه یژگیو چیه

 محسوب واسطه يبرا یسلب صرفاً ینقش که شود  میریپذ امکان واسطه کامل بتیغ با

 از یاله نور تابش يبرا متعارفتجربۀ  حجاب در يمنفذ جادیا آن، هدف دیشا. شود می

 به سخن یدرون قرابت از توان  میچگونه باشد شفاف کامالً واسطه اگر. باشد آن قیطر

  جهینت در. است نماد از محسوسهاي  یژگیو یتمام ینف مستلزم تیشفاف رایز آورد؟ انیم
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 يبـرا اي    لهیوسـ  کـه  است جابیا و سلب کیالکتید به مربوط یمتناه عناصر ی نف .1

  .است یپرست بت برابر در تیمصون

 هبـوط  وجـود  تیـ واقع یچگـونگ  فیتوص يبرا يضرور یمفهوم يوجود یگانگی ب .2

  . است یذات آرمان از افتهی

 و جـاب یا و سـلب  کیالکتیۀ د ینظر دو هر مستلزم نینماد امر با نماد یدرون  تشابه .3

  .است نینماد يمند بهره

 مکشوف يبرا تیواقعهاي  هیال از نفوذ يبرا نماد یذات تیقابل ای قدرت از شیلیت

 خودش تنها نه واسطه بنابراین. دیگو  میسخن یهست مبداء در نیادیبن اساس ساختن

ة دربار فعال ریتفس او. شود  میشفافهاي  هیال در مداخله انجام به قادر بلکه ،است شفاف

 به ینید ينمادها «که کند  میانیب گونه نیا ینید ينمادها باب در را نینمادۀ واسط

، یهست اساس یعنی ،یهستۀ مرتب نیتر ژرف واقع در آنها. کنند  میاشاره یینها تیواقع

 آشکار ،است یهست تیواقع سازندة تمام بلکه ستین مرتبه کی گرید خودش را که

 )مشابه ینیردیغ يکارها ای خدا وجود نیبراه ،مثال يبرا (يگفتار زبان. سازند می

 زبان نیچن هم. است مقدسۀ مرتب همان که دهند نشان را یینها تیواقع ما به دوانت نمی

ش، یلیت (»کند انیب شود  میتجربه مقدس امر آن در که را روح ادیبن تواند  نمیيگفتار

 رایز. است وجود اعماق به نفوذ يبرا یدرون قدرت فاقد نینماد ریغ دگاهید .)70 ،1376

 خود سرشت يبرا که شود  میآشکار نمادهاۀ واسط به تنها تیواقع از یخاصهاي  جنبه

 صورت نیا ریغ در که برسند ینید ابعاد کنه به توانند  مینمادها. است یاساس یهست

 و تعهد در یخاص یشناخت ییبایز پاسخ که يهنر کار همانند .ستندین دسترس قابل

 نمادها. دهد انجام را نآ  نقشتواند  نمییانتزاع برهان چیه و است تیغا به یدلسپردگ

  .ندیگشا  میرا نیواپس یدلبستگ بعد ما يبرا

نینماد (Participation) يمند بهره )ج

 در. است مند بهره نینماد امر يمعنا ای قدرت ت،یواقع از یعنی .دارد یدرون قدرت نماد

 یدرون قدرت چیه و است ضیتعو ای ابداع قابل ياراد طور به نشانه که میگفت که یحال

 که همچنان پس. کرد عوض را آن توان  نمیکه دارد یدرون یژگیو کی نماد. ندارد

 داشتن شود،  میگرید زیچ با ای گریکدی با نمادها آسان ینیگزیجا مانع یدرون قدرت

 که دارند يضرور يمعنا نمادها. کند  میانکار نمادها از زین را ياریاخت يمعنا
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 و یدرون تشابه: کند  میاثبات را نمادها بودن ياریراختیغ عامل دو. است ياریراختیغ

 و است يقرارداد ای ياریاخت صورت به واژگان حیصر يمعنا که یحال در. یضمن يمعنا

 تشابه و یذات قدرت. روند کار به یمتنوع متون در توانند  میواژگان تمام لیدل نیهم به

 عتیطب و واسطه بی و میمستق تیواقع. سازد  میزیمتما نشانه از را نماد یدرون

 قرار آن در تا باشد داشته نینماد يمحتوا با یاساس و یدرون قرابت دیبا آن نیرنمادیغ

 مرگ دوباره، تولد ر،یتطه ینییآ کاربرد با متناسب یعیطب اتیفیک مثال عنوان به. ردیگ

 نمادها گرید با یینمادها نیچن که است یعیطب قرابت نیهم لیدل به. است یزندگ و

 تشابه و یضمن يمعنا رابطۀ آنۀ لیوس به که است یقدرت يدارا نماد. شوند  نمیضیتعو

 کار به کفر یحت و اتیاله ن،ییآ عبادت، در را »خدا« کلمۀ ما. شود  میمشخص یدرون

 يبرا صرف ۀنشان کی از شیب را آن و استاي  هیپرما و يقو اتحاد يدارا که میبر می

عنوان به خدا نیچن هم. سازد  میانسان نیواپس یدلبستگ متعلق عنوان به یهست خود 

 سرست به هیشب یدرون طور به که استیی ها ویژگی و اتیفیک يدارا برتر موجود

 به که است یدرون تشابه بر یمبتن نینماد قدرت نیبنابرا. است الوجود صرف نامشروط

 کار به خدا همچون یمیمفاه و کلمات يبرا بلکه ،شود  نمیمحدود يماد موجودات

 يپدر ؛است پدر از فرزندگونه اطاعت خاطر به حیمس بودن پسر مثال عنوان به. رود می

 ها انسان يفرزند و پدررابطۀ  از معنا نیا و است رخواهیخ یحام ها انسان يبرا که

.(Tillich, 1951, 177) شود  میاطالق خدا يبرا نینماد يمعنا به که کند  میتیحکا

 است؛ مند بهرهن ینماد امر تیواقع از نماد. دارد يادیز يهاکاربرد يمند بهره مفهوم

 شود؛  میمند بهره دارد دوست آنچه از عاشق  است؛مند بهره شناخت موضوع از شناسنده

 در فرد  است؛مند بهره سازد  میآنگونه وجود طیشرا تحت را آن که تیماه از وجود

 حیمس یسیع در که دیجد یهست از یحیمس است؛ میسه گناه و یگانگیب سرنوشت

 عنوان به نسبت مقولۀ تحت يمند بهره ت،یفرد با تضاد در.  استمند بهره است یمتجل

 ،یعلّ يمند بهره نوع پنج از شیلیت نیبنابرا .ردیگ  میقرار شناختی هستی یاساس عنصر

  . کند  میاستفاده یذات و یطیمح ،پذیرنده شمول،

. است )Causal participation (یعلّ يندم بهره خود، علت از معلول يمند بهره .1

 مند بهره خودش به افعالش تمام جینتا تمام برگشت يمعنا به شیخو سرنوشت انسان از

نوع  نیا در یشناخت نسبت ،دهد قرار ریثأت تحت را شناسنده شناخت، موضوع اگر. شود می

 چه اگر ،کند  نمیفیتوص را نینماد قدرت یعلّ يمند بهره نیا. شود  میگنجانده يمند بهره

  . است یمتناه تیواقع کل به مربوط نیا اما .هستند الوجود صرف معلول نمادها تمام



  1388ستان بهار و تاب/ 52سال  / 210شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش

 از انسان که است نیا همانند ،)Inclusive participation(شمول  يمند بهره. 2

 و یکیولوژیب ،ییایمیش ،یکیزیف سطوح رایز . استمند بهره یانسان مادون قلمرو

 يمند بهره نیا.  هستندمند بهرهز از خدا یمخلوقات ن .شود  میافتی او درون یروانشناخت

 ، استمند بهره علتش از معلول یلاو در رایز ؛است تضاد در یعلّ يمند بهره با اقانهخلّ

. است تروفر موجود از ترافر موجود يمند بهره همان نیا. معلول از علت یدوم در یول

 يبرا را یاله اتیح يمند بهره و تیفرد در شناختی هستی تیقطب يریکارگ به شیلیت

 برسند تعادل به دیبا یقطب میمفاه نیا که آنجا از. کند  میمنظور يمند بهره نوع نیا

   .است مخلوقاتش در مطلق مند بهرهن یچن هم که شود  میشناخته مطلق فرد عنوان به خدا

 به نسبت تیحساس و یگشودگ که )Receptive participation( رندهیپذ يمند بهره.3

 و شود  میمند بهره شناخت از که شناسنده مانند.  استمند بهرهاز آن  که است يزیچ

 فاصله انیم یقطب نسبت که داند  مییکیالکتید را شناخت فعل شیلیت. معشوق از عاشق

 بر اصل یعلم شناخت در که یحال در. است برقرار يمند بهره و گیري کناره و اتحاد، و

 شناخت .است نیمع و محدودهاي  وهیش از تنها پذیري تأثیر و آن موضوع از گیري کناره

 از یشخص اتیح تیتمام. کند  میتأکید نیواپس یدلبستگ موضوع  ازيمند بهره بر ینید

 نشیب تیقابل بر یمبتن تنها نه یوح افتیدر رایز .شود  میمند بهرهاي  مکاشفهۀ تجرب

 نیا .است يوجود تعهد و یشخص میتصم مستلزم بلکه ،است فرد یحسان یآگاه و یعقالن

 را یمتعال تیواقع به یشخص اعتماد از يوجود يمند بهره که است یحیمس مانیا همان

 حال نیا با است، سودمند نینماد يمند بهره يبرا رندهیپذ يمند بهره نیا اگرچه. دربردارد

 در را تعهد و پاسخ ح،یمس همچون اشخاص. ستین نمادها یکل یژگیو تعهد و پاسخ

  . است یقدرت نیچن نیا فاقد یربان يعشا شراب و نان اما است؛ دارا نینماد يمند بهره

 یواقع یطیمح عوامل به )Environmental participation( یطیمح يمند بهره. 4

 که یاشخاص است؛ یرونیب عوامل از متأثر انسان. کند  میاشاره ردیگ یدربرم را يفرد که

 آن وارث او کهاي  گذشته کند،  مییزندگ آن در کهاي  جامعه کند،  میبرخورد آنها با

 کسان و ییدارا و است افتهی آن در را خودش که یجهان یعموم یژگیو است، شده

 تنها انسان که است گونه نی ايمند بهرهو  تیفرد باب در شناختی هستی عناصر. موجود

 مند بهره است دربرگرفته را او که یوجه هر از بتواند که شود یکامل فرد تواند  مییزمان

 قدرت نمادها که یحال در هستند مستقل یطیمح عوامل از کامالًها  نشانه. باشد

  .رندیگ  مییطیمح یمعان در يمند بهره از را خودشان
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. است یکل و یجزئ انیم ز ارتباطین )Essential participation (یذات يمند بهره. 5

 یازل يصورتها از یجزئ اتیواقع که شده شروع افالطون از يمند بهره نیمفهوم ا

 به یطیمح يمند بهره از ساکت انتقال بر يمند بهره و تیفرد. شوند  میمند بهره

. است یانتزاع نسبت به یمدو و یانضمام نسبتاً یلاو. است یمبتن یذات يمند بهره

 يامر یدرون تشابه نیا .کند  میفیتوص را نمادها یدرون تشابه یذات يمند بهره نیچن هم

 گرید طرف از. هستند مند بهره آن از یواقع طور به نینماد امر و نماد که است یعیطب

 تشابه یذات يمند بهرهکه یحال در .دهد  مینشان را یضمن داللت یطیمح يمند بهره

 یدرون یهماهنگ بر یمدو و یارتباط يمحتوا بر یلاو نیچن هم. دهد  میشرح را یدرون

,Ford) است ینمبت 1966, 120- 123).  



  1388ستان بهار و تاب/ 52سال  / 210شمارة / نشریه دانشکدة ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش

  جهینت

خـدا  «ک گـزاره کـه      ی مگر   ،ن هستند ی نماد ینیدهاي     گزاره یش، تمام یلیدگاه پل ت  یاز د 

متعـارف   و الفـاظ     یفلـسف م  ی با مفاه  ییها  تفاوت ینید يالبته نمادها . » است یخود هست 

 يد که آنها را برا    هستناي    ژهیت و یمعنا و واقع   یعنی یاساسهاي    یژگی و يداراز  یو ن  دارند

ح به عنـوان نمـاد   ی مسیسی او از ع   ،به عنوان مثال  . سازد  می  قدرتمند یاندن امر قدس  ینما

او بـه   .  اسـت  ینـ یک نمـاد د   یهاي    یژگی و ی تمام يبرد که دارا    می ت نام یحین مس یادیبن

ی ن عـالم انـسان    یـ  در ا  ي پـا  ي وجـود  یگـانگ یبـا سرنوشـت ب    ) یسیع(ک شخص   یعنوان  

ب بـه  یداد صـل یـ امـا بعـد از رو  . شود  می و مرگ مواجه  ینفسانهاي    وسهگذارد و با وس    می

زد یـ خ مـی  غلبـه کـرده بر     يل وجـود  یکه بر تمـام مـسا     ) حیمس (یک موجود اله  یعنوان  

ک طـرف در    یـ  از   .اسـت اي    دوگانـه هاي    یژگی و ي دارا ینین هر نماد د   یبنابرا). زیرستاخ(

 و  ی امـر نامتنـاه    ي قدرت و معنا   يگر دارا ی درآمده و از طرف د     يویقالب امور متعارف دن   

 از  ی ناشـ  یژگـ ین و یـ د و ا  یتوان به عمـق آن رسـ        می با گذشتن از ظاهر نماد    .  است یاله

  . استی نماد از امر قدسی و درونی ذاتيمند بهره

 يکنند و آنچه آنها را دارا       می  ظهور ی متفاوت يها  در قالب  ینی د ي نمادها یبه طور کل  

رسـد    مـی  بـه نظـر  . آنهـا اسـت  ینینۀ دیسازد همان زم   می نیژة نماد ی و يت و معنا  یاهم

 در ی نـشان دادن قـدرت امـر قدسـ         ي بـرا  یاتی اثبات معنا و آ    ي برا یلینمادها همانند دال  

ت یـ  بـدون وارد شـدن بـه موقع     آدمـی  .انسان هـستند  ) مانیا(ن  ی واپس یساحت دلبستگ 

ن یـ  ا.درك کنـد  را ینـ ی ديت نمادهایتواند معنا و اهم  نمیمان و ساحت تقدس انسان  یا

 دربـارة  یقبلهاي    دگاهی از آن جهت قابل توجه است که در برابر د          ی فلسف ۀدگاه از جنب  ید

ـ       متـأثر  که   ی قبل يها دگاهی در واقع د   .ن قرار گرفته است   یزبان د   و  ی از غلبـۀ علـوم تجرب

 ؛معنا کـرده بودنـد    بی راینیدهاي  م و آموزه  ی مفاه ي بودند، با نگرش انتقاد    یاضیمنطق ر 

ان یـ  بيرا بـرا  ) نیزبـان نمـاد   (اي    ژهیـ مـان از علـم، زبـان و       یاک حوزة   یش با تفک  یلی ت اما

 يکنـد کـه در قلمـرو     میانی ب ي افراد يدگاه را برا  ین د ی ا او .ندیگز ی برم ینیدهاي    آموزه

جه دچار ابهام   یو در نت   مدرن مواجه    ياید و تحوالت دن   یجدهاي    دگاهی با د  یحیمان مس یا

انـسان معاصـر بـا    هاي   به دغدغهی در واقع پاسخینی د ي نمادها ۀینظر. شوند  می دیو ترد 

   .آورد  می فراهمیم فرهنگیاستفاده از مفاه
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  ها نوشت پی

 مقدس کتاب در انیهودی به هوهی میعظ فرمان از برگرفته نیواپس یدلبستگ اصطالح. 1

 میصم از را تانیخدا و پروردگار دیبا شما و است يواحد يخدا ما يخدا پروردگار،«است که 

 بر )12:29، ل مرقسیانج( ».دیباش داشته دوست توانتان و توجه تمام با و جان اعماق از و قلب

 نیواپس یدلبستگ موضوع به کامل میتسل يتقاضا خالص، مانیا یاصل یژگیو فرمان، نیا طبق

 لیم منش، يبندها و دیق تمام از یعنی .است شرط و دیق یب ن،یواپس یدلبستگ نیهمچن. است

 چیه یعنی .است بودن یکل آن گرید یژگیو. است مستقل یرونیب احوال و اوضاع ای یشخص

Ti)تسین ممکن آن از زیگر ییجا چیه و ستین آن از خارج يزیچ l l i ch, 1951, 11) .  

ن اسـت کـه مـورد توجـه     یـ  دۀن از جمله مباحث مطـرح شـده در فلـسف     ی مبحث زبان د   .2

پـردازد   ی مـی  نین اغلب به اعتقادات د    یدر واقع زبان د   . ست بوده ا  یحیلسوفان و متکلمان مس   یف

 ۀیـ از قـرون اول . کنند  میانی را بیعی مابعدالطبیقتیآمده و حق دریکالمهاي  که به صورت گزاره  

متفکـران   ي موجود در کتاب مقـدس را در برابـر آرا          ي و اعتقاد  ی کالم ي که پولوس آرا   یحیسم 

 و ی و ارتباط آن با شناخت عقالن   ینیدهاي     فهم گزاره  ۀل مطرح ساخت تا االن همواره مسأ      یونانی

اسـاس   بر ینـ یق د یان حقـا  یـ ن و ب  یـ  د ۀ کـه دغدغـ    یلـسوفان یف.  مورد توجه بـوده اسـت      یفلسف

ن را  یـ  د ياعتقادهاي    تا گزاره اند     کرده ی را دارند همواره سع    ی معقول و مقبول فلسف    يها دگاهید

 کـه سـخن از    انـد      هـم بـوده    یالبتـه کـسان   .  کننـد  انیر و ب  ی تفس یبه زبان قابل فهم و قابل قبول      

شتر منـابع   یـ  مطالعـۀ ب   يبـرا (. انـد   ان آورده ی آنها به م   ياعتبار  بی ای و   ینیدهاي     گزاره ییمعنا بی

  :  به.كن  ری دربارة زبان دیفارس

موسـسۀ   ين نـوروز  ی، ترجمـۀ حـس    ینـ یفلسفۀ زبـان د   ،  1380 .ور، دان آر  یاست ،

 .زیشگاه تبر دان،يزی سه عالمۀ تبریقاتیتحق

 و  ی، ترجمـۀ احمـد نراقـ      ینـ یعقل و اعتقاد د   ،  1376 .گرانیکل و د  یپترسون، ما 

. ، تهران، طرح نویم سلطانیابراه

انتـشارات   یت اللهـ  یـ د رضـا آ   یـ ، ترجمـۀ حم   نیفلسفۀ د ،  1384. سلر، نرمن یگ ،

  .حکمت

انتـشارات   دیـ  در کـالم جد    ییجـستارها ،  1381. گرانی، محمد و د   ییمحمدرضا ،

  .شراق قمسمت و ا

م ی و ابـراه   ی ترجمـۀ احمـد نراقـ      ،یکـالم فلـسف   ،  1379 .گـران یک، جان و د   یه

  .، طرح نویسلطان
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 ادراك یجاودان و نیادیبن ریتصاو ای الگو کهن از) 1875 -1961 (ونگی گوستاو کارل.3

 نید و اسطوره یاساس يمحتوا و رندیگ  میتأنش انسان یجمع ناخودآگاه از که برد  مینام یآدم

 یجمع یناخودآگاه همان ای جهان عام روان در قبل از نمادها ونگی نظر از. دهند  میلیتشک را

 يمعنا بر عالوه که است يزیچ نماد و است نماد از سرشار زبان ونگی دگاهید از. دارند وجود

 و ناشناخته مبهم، يزیچ به نماد اشارة. کند  میداللت يا ژهیو يمعنا بر يقرارداد و آشکار

 و متعارف استدالل از فراتر يزیچ به نماد نیبنابرا. است حیصر نه و یضمن گونۀه ب پنهان

 کار به یزمان را نینماد اصطالحات ما ونگی نظر از. کند  میداللت میمستق و آشکار مفهوم

. دارند قرار انسان فهم و درك حوزة از فراترکه  میکن انیب را يامور میخواه  میکه میبر می

 در که یحال در میکن  میاستفاده نمادها از آگاهانه ما که است موارد نیا از یکی نید حوزة

 گاه چیه .)19-21 ،1383ونگ،ی(م یپرداز  مینمادها خلق به ناخودآگاه طور به خود ياهایؤر

 يفکر اگر یحت .کند جادیا نینماد یمضمون شیخو ارادة با و یمنطق ۀشیاند با تواند ینم یکس

. بود خواهد يبشر خودآگاه حوزة از گرفته تأنش يا»نشانه« شود آراسته زیانگ الیخ ریتصاو با

 ناشناخته یمضمون بر همواره و دیآ  میوجود به یقبل ينوآور و بدون طرح نماد که یحال در

وضاع ا و رفتارها احساسات، ها، شهیاها، اندیؤر همچون یمختلف مظاهر در نمادها. کند  میداللت

  .)75همان، (کنند   میبروز نینماد

که   معتقد استیشناس اسطوره ۀفلسف ةحوز شمندیاند )1874 - 1945(رر یارنست کاس. 4

 زبان، نینمادهاي  حوزه شامل انسان جهان بلکه کند  نمییزندگ يماد جهان در فقط انسان

 است اءیاش تیواقع و يماد عالم درك يبرااي  واسطه نینماد تیفعال. است نید و هنر اسطوره،

 را یآدم »یمذهب مراسم واي  اسطوره ينمادها ،يهنر ریتصاو ،یزبانهاي  صورت «هچ هر و

  .)39 ،1360 رر،یکاس( شود  میشتریب خارج ۀواسط  بیجهان با اش فاصله کنند، احاطه

 شود و  میاستفاده نینماد زبان از ینید یمعان انیب و فهم يبرا دگاهید نیا براساس

 ارتباط يبرا یینمادها از سرشار که استهایی  حوزه جمله از زین زبان خود و هنر اسطوره،

که  است یفرهنگهاي  صورت نیا بودن نینماد به توجه با. است خارج عالم با انسان یشناخت

 ذهن در که است يزیچ آن نماد واقع در .)40، همان( اند دهینام نینماد وانیح را انساناي  عده

. کند  میدایپ نینماد یژگیو او شناخت لحاظ نیبد و ردیگ  میشکل خارج عالمة دربار انسان

 حالت نیهمچن. کند  میشارها يمتعدد ایاش است و به شمول و تیکل یژگیو يدارا نماد

 در مختلفهاي  نسبت يریگ شکل و ما ذهنيپرداز مفهوم یحت. دارد ییایپو و يریپذ انعطاف

 و محسوس ایاش به یوابستگ از ام یذهن میمفاه بیترت نیا به و ردیگ  میصورت نمادها قالب
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 انسان یذهن ساختار در ممکن يامور نمادها .)53- 56 ،همان( شوند  میرها ملموس امور

 يدارا نمادها که بود معتقد يبدو انسان. دارند تفاوت یخارج يضرور و واقع امور با که هستند

 یشناخت يمعنا يادار صرفاَ را آنها مدرن انسان که یحال در .هستند یواقع قدرت و اتیح

 روابط و اعداد آن در که دارد وجود اتیاضیر علم در که همچنان نینماد شناخت نیا. داند می

 یشناخت و واقع امور با ریمغاهایی  دیبا و ها آرمان با زین اخالق علم در ستند،ین یتجرب لزوماَ

 دراي  گسترده رکردکا و معنا نماد مفهوم نیبنابرا .)83- 86 ،همان(میدار کار و سر نینماد

 هستند، نینماد يهنر ریتصاو و یزبانهاي  صورتۀ هم. دارد انسان شناخت مختلفهاي  حوزه

  .باشند  مینینماداي  اسطوره يها سمبول و یمذهب مراسم که آنگونه
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