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جهان باورهاي عرفانی بر اساس شناخت حاصل از شهود و تجربۀ حسّی    زمینه و هدف:
  مبهم و درونی قرار دارد که دانش و زبان معهود قادر به بیان آن نیست. دانشی اشاري 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The world of mystical beliefs is based on the 
knowledge obtained from vague and internal intuition and sensory experience 
that conventional knowledge and language are not able to express. A hint of 
knowledge - not descriptive and inexperienced - that is gained through 
experience. Since the advent of the Qur'anic sciences and even before that, 
religious scholars, commentators, theologians, orators, parliamentarians, 
dervishes and Sufis have been well acquainted with the methods of cryptic 
expression. The most important indicator of the mystic's thoughts and beliefs 
is reflection on language, and for this reason it is of special importance. In 
Persian, many mystics and Sufis have undertaken mystical interpretation of the 
Qur'an in order to achieve a deeper and more artistic understanding of God's 
word, and during this period, various types of interpretation have been formed, 
one of which is the mystical interpretation of Kashf al-Asrar Meybodi. In this 
research, the third time of mystery discovery has been discussed from the 
perspective of layers and cryptographic networks and layers, and based on 
Roland Barthes cryptographic pattern in three hermeneutic, semantic and 
symbolic layers, the mystical features of mystical interpretation of mystery 
discovery in The third turn is analyzed. 
METHODOLOGY: This study was a descriptive-analytical study in the form of 
library studies. 
FINDINGS: In the third turn of Kashfil al-Asrar, Meybodi is a kind of 
hermeneutic, semantic and symbolic cryptography is an attempt to mystically 
interpret the verses of the Qur'an. 
CONCLUSION: Most of the interpretation of Kashfil al-Asrar in the third turn is 
allusive and symbolic; In other words, Meybodi in this section tries to explore 
certain aspects of the message of the word in its underlying layers, which are 
closely related to literary and coded speech. Meybodi engages with the hidden 
meanings of the word with the help of various hermeneutic, semantic and 
symbolic codes. 
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 مقدمه 
هاي درونی که در هر متن ادبی، با دو نوع رابطه یا به عبارت دیگر دو نوع الیۀ معنایی مواجه هستیم. نخست الیه

ها برقرار نوعی بیانگر روابط میان سطوح معنایی مختلف است. در چنین حالتی نوعی ارتباط رمزي میان نشانه  به
هاي دیگر در یی منجر میشود که به نوعی با مجموعهگیري نماد، نشانه و رمزهااست که مجموعۀ آنها به شکل

هاي بیرونی یک اثر الزم و ضروري است. ارتباط است اما در فرایند شناخت و تفسیر یک متن هم توجه به الیه
تنها بررسی شناسی با نصّ قرآن دارند. در این متون نه متون تفسیري بویژه متون عرفانی نوعی رابطۀ رمزي و معرفت

عنایی و رمزگان در فهم معنا مؤثر خواهد بود؛ بلکه توجه به منبع و سرچشمۀ اصلی آن یعنی قرآن بعنوان سطوح م
آوري متن متعالی، در شناخت داللتهاي رمزي هرچه بیشتر این متون ضروري است. «صوفیان نردبان شگفتپیش
اند» ها به سفر در عوالم روحانی پرداختهاژه اند که عبارت است از زبان و قلمروِ واژگان و به یاري تأمل در ویافته

انداز ما که عرفان نگاه هنري به الهیات و دین در آن ). در چشم103(زبان شعر در نثر صوفیه، شفیعی کدکنی: ص  
 یاب شده باشند میل به سوي عرفان است و امري است بدیهی (همانجا). بهره

اي  عارفانۀ مبانی شریعت است. موضوع این نثر توصیف و بیان پدیده  االسرار شرح و تحلیلکشف  ۀالثالث موضوع نوبته 
بینی و ادراك عارفانۀ میبدي از هستی را بخوبی نشان میدهد. در زبان عرفانی میبدي، نثر انتزاعی است که جهان

رتباطی این زبان اند، تنها پل ااي دارد. عناصر زبانی که از زبان ارتباطی گرفته شدهرمزآلود جایگاه خاص و برجسته
وسوي واقعیت و دنیاي متفاوت است که قواعد و اصول خاص خود را دارد. نثر رمزي  و سکوي پرتاب آن به سمت

 وي، بیانگر بُعد دیگري از جهان حقیقت است.
در کلمات و جمالت میبدي بویژه در بخش سوم تفاوت آشکاري با دو بخش دیگر یعنی نوبت اول و نوبت دوم 

اي است که میتوان رمزگونگی  االسرار بگونهاین ویژگی برجسته در کالم میبدي در نوبت سوم از کشف وجود دارد.
را مشخصۀ اصلی سخنان وي در این بخش دانست. کاربرد شبکۀ رمزي در زبان، بسبب عمق و گسترة مفاهیم،  

از قرآن بکارشیوه از   اي است که میبدي در بیشتر سخنان خود در تفسیر عرفانی خویش  تا نمودي  برده است 
با توصیف و تحلیل تجربه از مفاهیم قرآنی بیان کند. در این مقاله  هاي عرفانی و درك خویش را در عالم زبان 

االسرار میتوان ارتباط بسیار نزدیک، الثالثه» در کشفواژگان، عبارات و تا حدّي تصاویر رمزي میبدي در «نوبته
شک شناخت تفسیري مبتنی بر با تجارب عرفانی میبدي را تبیین نمود. بی  عمیق و مستقیمی از رمزهاي زبانی

پژوهش حاضر آن است که   کشف مفهومی این رموز، رویکرد اندیشگانی میبدي را بر خواننده آشکار میکند. پرسش
 اي را دربر میگیرد.االسرار چه شبکۀ معنایی و الیهرمزپردازي میبدي در نوبت سوم کشف

 
 بقۀ پژوهشضرورت و سا

ها و تحقیقات زیادي صورت گرفته است؛  اگرچه پیرامون رمز و تجلّی این مقولۀ مهم در عرصۀ عرفان کتب، مقاله
-الثالثه کشفاما با توجه به گستردگی متون عرفانی و همچنین عدم پیشینۀ درخور توجه در مورد رمز در نوبت

بردن به مقصود میشود. عالوه بر آنچه بیان گردید، پی    االسرار، ضرورت تحقیقی مستقل و جداگانه بشدت احساس
االسرار، میتواند به شناخت هرچه بیشتر این اثر  و نیّت میبدي از ارائۀ این رمزها در تفسیر عرفانی قرآن در کشف

 گرانبهاي عرفانی کمک نماید. 
یري آن بصورت مستقل در دو اثر  هاي آن پیشینۀ بکارگساخت و گونهبخش رمز یا نماد، ژرفتوجه به عنصر زیبایی

سینا و فلسفی ابن  -داستانهاي عرفانی  تحلیلی از؛  رمز و داستانهاي رمزي در ادب فارسیپورنامداریان با عنوانهاي  
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فرهنگ از جالل ستاري قابل بررسی است. کتب دیگري چون    رمزشناسی عرفانی  مدخلی برو کتاب    سهروردي 
از ژان ژوالیه در ادبیات جهان از جمله آثاري است که به   فرهنگ نمادهااز جین کوپر، و    مصوّر و نمادهاي سنتّی

-رمز و داستانهاي رمزي در حیطۀ ادبیات جهان پرداخته است. از جمله مقاالتی که در زمینۀ رمزپردازي در کشف
 سرار میبدي میتوان به آنها اشاره نمود:اال

االسرار میبدي»  ) در مقالۀ «کارکردها و رمزهاي عدد نمادین سه و جایگاه آن در کشف1397فرد و دهقان ( فرزانه
االسرار پیرامون تفسیر رمزي و عرفانی عدد سه توسط میبدي را ساختار کلی و اجراي درونی بخش سوم کشف

هاي بالغی زبان در تفسیر  ) نیز در مقالۀ «بررسی جنبه1397اند.  نجفی و همکاران ( ودهبصورت انحصاري بررسی نم
زدایی میبدي بصورت بسیار گذرا و مختصر اشاراتی هاي هنجارگریزي و آشناییاالسرار» ضمن توجه به جنبهکشف

تحلیل و ذکر شواهد خودداري   اند اما از ارائۀاالسرار داشتهبه رمزي بودن زبان میبدي در نوبت سوم تفسیر کشف 
هاي رمزي ) در مقالۀ «شبکه1396هاي رمزي در متون عرفانی نیز مدرسی و همکاران ( اند. پیرامون شبکهنموده

شبکه  عطار  غزلهاي  محوریت  با  عطار»  غزلیات  دادهدر  قرار  بررسی  مورد  را  اثر  این  در  رمزي  مقالۀ هاي  اند. 
بر کشفاي رمزگان در د شناسی الیه«نشانه تأکید  با  (ع)  قرآنی خلقت آدم  از سیدان استانهاي  االسرار میبدي» 

شناسی مورد بررسی قرار داده و ) است که نویسنده در آن تنها داستان حضرت آدم (ع) را از منظر نشانه1394( 
تکیه بر ادبیات ) در مقالۀ «رمز و رمزگرایی با  1388این داستان را بجهت رمزي واکاوي نموده است. نصر اصفهانی ( 

هاي عرفانی و شدة عرفانی نامی را بصورت مختصر و کوتاه در منظومهمنظوم عرفانی» سیر گذر نمادهاي شناخته
 تحلیل و بررسی نموده است.

االسرار در نوبت  هاي رمزي کشفاي که به بررسی شبکهآمده تاکنون پژوهش منتشرشدهبا توجه به بررسیهاي بعمل
 رو پژوهش حاضر نوآورانه محسوب میشود.، یافت نشده است؛ ازاینسوم پرداخته باشد

 
   روش مطالعه

 446الثالثه یا تفسیر صوفیانۀ آیات قرآن است که داراي  متن موردبررسی در مطالعۀ این پژوهش، بخش سوم یا نوبه
ر و همکاران، فصل اي، شفیگیري سیستماتیک (نک: آمارگیري نمونهشیوة نمونهبخش است که از میان آنها به  

توصیفی  -هفتم)  شیوة  به  کنونی  پژوهش  شدند.  انتخاب  کامل  بررسی  تحلیل  -براي  روش  مبناي  بر  تحلیلی 
داده با روش فیشمحتواست.  پژوهش  این  نمونههاي  از متن  استخراج شدهبرداري  از طبقهها  و پس  و اند  بندي 

آغاز پس از اشاراتی جامع و مختصر به مقولۀ رمز در    ها بدست آمده است. در این جستار درتحلیل محتوا، یافته
االسرار پرداخته خواهد شد. ساختار حاکم بر این بحث، ارائۀ عرفان، بطور خاص به شبکۀ رمزي در نوبت سوم کشف

 االسرار میبدي است. هاي موجود از نوبت سوم کشفشواهد و نمونه
 

 بحث و بررسی 
ابن سعید (سعد) محمدبن محمودبن مهریزد السالمبوالفضل احمدبن جمال امام حافظ مختصراالسالم رشیدالدین ا

)، عالم دینی، 17(مهریزاد) بن انوشیروان میبدي یزدي (ر.ك: کتابشناسی ابوالفضل رشیدالدین میبدي، مسرّت: ص
ار و یا در  االسراالبرار است. در متن کشفاالسرار و عدهمفسّر قرآن، از عارفان بزرگ قرن ششم و نویسندة کشف

اي نمیتوان مشاهده نمود. از پیر و مراد او سخنی به میان نیست و دیگر آثار به وي و زندگانی شخصی او اشاره
به کجاها سفر داشته است. متن کشف نمیدانیم میبدي  ابتداي مراحل بدرستی  او در  االسرار گواه آن است که 
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االسرار میخوانیم داشته است. در سرآغاز جلد نخست کشف  سلوك با احواالت صوفیۀ خراسان و بغداد آشنایی کامل
اهللا فی تحریر ما هممت فی اوائل سنه عشرین و خمس مائه و  العزم علی تحقیق مانویت و شرعت بعون«فصمت

بدي ماندة میهاي باقی). این عبارات، تنها اشاره1/1االبرار:  االسرار و عدّهاالبرار» (کشفاالسرار و عدهترجمت بکشف
اما االسرار است. کشفدرخصوص کتابت کشف انصاري مشهور بود،  نام تفسیر خواجه عبداهللا  تا سالها به  االسرار 

 خطیهاي تازه از این اثر در هرات و چاپ آن موجب رفع این شبهه شد. اصغر حکمت با یافتن نسخهعلی
 

 رمز و تجربۀ عرفانی
ا ست. کاربرد زبان رمزي در کالم بیشتر عرفایی که سعی در بیان رمز یکی از مهمترین ویژگیهاي زبان عرفانی 

تکته تفسیر  یا  و  خویش  داشتهتجارب  را  گفتهاي  رمز  تعریف  در  است.  مشترك  جهان اند،  از  چیزي  «رمز  اند 
شده و قابل دریافت و تجربه ازطریق حواس است که به چیزي از جهان ناشناخته و غیرمحسوس یا به  شناخته

مفهوم مستقیم و متعارف خود اشاره کند؛ به شرط آنکه این اشاره مبتنی بر قرارداد نباشد و آن مفهوم مفهومی جز  
پورنامداریان: ص   و داستانهاي رمزي،  (رمز  نگردد»  تّلقی  یگانه مفهوم قطعی و مسلّم آن  زبان 14نیز  ). ماهیت 

اکتسابی است و میتواند به دیگران منتقل   عرفانی با زبان دیگر علوم تفاوت دارد؛ تعالیم و موضوعات دیگر علوم
و  شخصی  تجارب  انتقال  است.  مواجید شخصی  و  دریافتها  بر  مبتنی  اسالمی  عرفان  تعالیم  و  مفاهیم  اما  شود 

فرد: دریافتهاي ذوقی غیرممکن یا بسیار سخت است (عرفان عملی و نظري یا سنت اول و دوم عرفانی، میرباقري 
وسیلۀ صوفیه براي بیان تجارب زبان رمزي و مخفی نگه داشتن اسرار غیبی از اغیار ). زبان رمز اصلیترین  82ص  

). انگیزة دیگري که براي این کار برشمرده 31  -34االعجاز فی شرح گلشن راز، الهیجی: صص  بوده است (مفاتح
ا بیشتر از یک امر شده است، نوعی تقیّه در حوزة تصوف است، اما باید اذعان داشت محبوبیت رمزپردازي نزد عرف

اتخاذ میکنند، به این دلیل که روش دیگري براي  ناگزیر درونی سرچشمه میگیرد. «صوفیه روش سمبولیک را 
 ). 27تفسیر تجربۀ عرفانی وجود ندارد» (عرفان و فلسفه، استیس: ص 

یکی از ابرازهاي   1تعبیر کوپراي رو به عالم معقوالت و پلی است بر مفاهیم و امور ذهنی و انتزاعی و به  رمز دریچه    
معرفت و کهنترین و بنیادیترین روش بیان محسوب میشود (فرهنگ مصور نمادهاي سنتی، کوپر: ص سه). در رمز  
انتزاعی، قابل محسوس به خود میگیرد و معنا لباس صورت به خود میگیرد. «رمزگرایی، علم به  یا نماد مفهوم 

است که دنیاي مخلوق را با دنیاي خالق و دنیاي مادي را با دنیاي فوق طبیعی متحد میکند» (رمز و   نسبتهایی 
 ).11داستانهاي رمزي، پورنامداریان: ص  

 
 زبان و تجربۀ عرفانی

هایی خاص از پیام کالم عبارت دیگر او میکوشد جنبه  االسرار، اشاري است؛ بهبخش اعظم تفسیر میبدي در کشف
کند که پیوندي وثیق با سخن رمزي دارد. میبدي در این بخش از تفسیر با معانی پنهان کالم درگیر است. را کشف  

آورند اما معانی لطیف هم میبدي بر آن است که قرآن معانی ظاهري دارد که مردم آن را از ظاهر کالم بدست می
الثالثه عبور از سید. مبناي تفسیر او در نوبتدارد که با کندوکاو ذوقی و کشفی و گاه حتی ادبی میتوان به آنها ر

الیۀ ظاهر به باطن یعنی از شریعت، طریقت یا حقیقت است. میبدي در دیباچۀ کتاب نوبت سوم را چنین معرّفی 
). میبدي 7/  1االبرار:  االسرار و عدّهمیکند «سه دیگر نوبت رموز عارفان و اشارت صوفیان و لطایف مذکرّان» (کشف

 
۱ .j.c.copper. 
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الناس ثالله رمز، واژگان «نمون و اشارت» را با هم آورده است: «قال ربّ اجعل لی آیه، قال آیتک الّا تکلم  در معانی
ایام الّا رمزاً» زکریا گفت: «خداوند من! نشانی بخش مرا، جواب داد وي را که نشانی تو آن است که سخن نگویی 

 ).97/ 2با مردمان سه روز مگر نمونی و اشارتی» (همان: 
االسرار را باید رویکرد میبدي به زبان ادبی دانست. «بطور کلی ازلحاظ زبانی میتوان متون ر واقع نوبت سوم کشفد

را به دو دسته تقسیم نمود: در دستۀ نخست پیامی خاص از راه زبانی روشن و ساده تا آنجا که امکان دارد رها از  
ین متونی، اساساً متوجه زبان نمیشویم، زیرا در اینجا زبان هرگونه پیچیدگی کالمی ارائه میشود. ما در خواندن چن 

شفاف است و شاید بتوان گفت زبان حذف میشود و توجه ما صرفاً به معناي نهایی پیام است و زبان جز ابزاري 
شیوة بیان است و براي درك پیام نیست. متون علمی در این دسته جاي میگیرد. اما در دستۀ دوم پیام وابسته به 

امتیاز بحساب می زبانی  با  پیچیدگی و رازهاي  این پیچیدگی نیست که حقیقت واحد  آید، زیرا پیام چیزي جز 
پیچیدگی واحد، زمین تا آسمان فرق دارد و در این متون معناي نهایی یا واحد وجود ندارد» (ساختار و تأویل متن،  

نسان در زبانی که بکار میبرد، منعکس میشود هاي یک ا). درك این حقیقت که افق اندیشه580  -581احمدي: ص  
گونه درك میکنیم. این بیان را معناي پذیرش این نکته است که ما همواره جهان خود را در زبان و بصورت زبان  به

االسرار گسترش داد. میبدي در نوبت سوم، اقوال اي ساده میتوان بر هدف میبدي از نگارش نوبت سوم کشفبگونه
هاي رمزي  و عارفان را نقل میکند و ماهیت زبان او در این بخش از کتاب، رساندن پیام ازطریق نشانه  بزرگان دینی

 است که فهم آن، تنها وابسته به خواندن متن و دانستن زبان آن است.
 در نوبت سوم، میبدي به بیان رموز و اشارات عرفانی و نکات لطیف و ظریف و دقیقی میپردازد که از روح و درون 

عبارات گرفته شده است و اغلب ناظر به عقیده و احوال اهل طریقت است. در این بخش دیدگاههاي متفاوت اهل 
طریقت مانند اهل عشق و سکر و مستی به تناسب مورد بررسی قرار میگیرد. ذکر حکایت و احوال و کرامات صوفیه 

ین بخش در مقایسه با نوبت دوم جنبۀ هنري و ادبی آورد. ادر نوبت سوم، آثار سنایی و عطار و موالنا را بخاطر می
زبان برجستگی خاصی پیدا میکند. «نوبت سوم بر بنیادي عرفانی و نظام فکري اهل طریقت استوار است و در آن 

هاي سه گانۀ زمان وجود چنین تفسیري خالف آمد عادت محسوب میشده است» (از قوس هرمنوتیکی تا نوبت
 ).18السرار، بالو: ص اتفسیري میبدي در کشف

بیانی   زبان و  از  این بخش  او در  از پیچیدگیهاي معنایی و عمیق است.  نثري سرشار  نوبت سوم  نثر میبدي در 
اي که استفاده میکند، محصول همین زبان و اندیشۀ او  متفاوت بهره گرفته است. تأویالت و رموز تازه و پیچیده

االسرار «دیگر قرائتی از قرآن نیست  عرفانی میبدي در نوبت سوم از کشف  به دنیاست. به تعبیر پل نویا تفسیرنسبت
کدکنی  ). شفیعی115بلکه قرائتی از تجربه در تفسیر جدیدي از قرآن است» (تفسیر قرآنی و زبان عرفانی، نویا: ص  

و رمزهایی است که  ها  در باب زبان رمزي در متون عرفانی مینویسد: «عبارتها و اشاره  زبان شعر در نثر صوفیهدر  
تجربۀ روحی صوفی بعنوان قالبی براي شکل بخشیدن بدان، آن را آفریده است و آن را هستی بخشیده است. در 

اي عرضه میکند که در قرآن نبوده و به صوفی کمک میکند تا در  هاي تازهاین مرحله تجربۀ خالق صوفی، داده 
اي ایجاد میکند که عبارت است از نوعی انبساط؛ ی و قرآن رابطهشیوة رمزي بنگرد. بدینگونه بین صوفچیز به  همه

اي میبخشد که بصورت طریقۀ جدیدي در فهم معانی آن درآید و آن را به یعنی تجربۀ صوفی متن را انبساط تازه
ته اعماق هستی خود که در آن میزید بکشاند، زیرا فهم قرآن دیگر مسئلۀ زبان نیست و نه مسئلۀ علم، بلکه وابس 

به تطهیر درون است از همۀ هستیها. صوفی قرآن را ازطریق تحقق بخشیدن معانی آن در حیات خود فهم میکند» 



 23/ االسرارهاي رمزي در نوبت سوم کشفشبکه

 

-). بنابراین معانی و مفاهیم عرفانی نوبت سوم کشف146  -147(زبان شعر در نثر صوفیه، شفیعی کدکنی: صص  
 السرار در پرتوِ معانی رمزي، بسط و گسترش مییابد. ا
 

 رمزگان، نظام و نشانه 
با حضور همزمان دیگر  زبان نظامی است که تمامی عناصر آن به یکدیگر وابسته است و هویت هر عنصر، تنها 

هایی وجود دارد که کشف  پذیر است. در یک قیاس زبانشناسانه میتوان گفت در ساختار هر زبانی نشانهعناصر امکان
ر انتخاب و ترکیب عناصر را مشخص سازد. پس کشف و تدوین قاعده و هاي حاکم بسازوکار آنها میتواند قاعده

هنجاري که بتواند به تبیین روابط بین عناصر بپردازد، معناي رمزگان را مشخص میسازد. «به تعبیر بارت دستیابی 
همین به رمزگان تالش براي درك این نکته است که معنا چگونه در متن آفریده و پراکنده میشود. او بر اساس  

بندي میکند. رمزگان هرمونیکی که واحدهاي مربوط به  تلقی پنج رمزگان دخیل در سازوکار معنایی متن را طبقه
گشایی است، رمزگان کنشی که کنشها و اثرات آن را بررسی میکند، رمزگان نمادین شامل رمزوارگی، تعلیق و گره

، رمزگان معنایی یعنی بررسی معناهاي ضمنی و اشارات همۀ الگوهاي نمادین در متن بویژه الگوهاي تضاد و تقابل
معنایی و درونمایه و رمزگان فرهنگی یعنی انواع واحدهاي دانشی و شناختی که متن را به بیرون ارجاع میدهد. 
بارت همۀ این رمزگان را از یک نظر نوعی رمزگان فرهنگی میداند که اساس یک گفتمان را در مرجعیتی علمی یا 

هایی است که بر ). یک متن حاصل همنشینی بین الیه136  -137ستوار میکند» (روالن بارت، آلن: صص  اخالقی ا
اند. میبدي براي القاي پیام به خواننده اساس انتخاب از رمزگان متفاوت برحسب ضرورت ارتباط، تحقق عینی یافته

 از رمزگان متفاوتی استفاده میکند. 
ها در شکل بخشیدن به تفسیر عرفانی آیات و بیان هدف بسیار مؤثر است. نشانهاالسرار در  رمز در نوبت سوم کشف

نشانه قرآن  آیات  جمله  از  هستی  جهان  سراسر  عارف  براي  چراکه  است،  هدفمندانه  اثر  هستند.  این  الهی  هاي 
ایگاه مهمی هاي عرفانی جاي میان دال و مدلول است که بصورت رمزي و نشانهاالسرار، رابطهرمزپردازي در کشف

را به خود در این اثر اختصاص داده است. یک نشانه بدنبال رسیدن به پاسخ این پرسش است که معناها چگونه 
ساخته میشوند و در یک پیام عارفانه که جنبۀ هدایتی دارد رمزگان چه نقشی ایفا میکنند. میبدي در حقیقت در 

نشانهنوبت سوم کشف و  از مرزهاي طبیعی  به پیچیدگیهاي عرفانی میرسد. در    هاي االسرار  و  عادي عبور کرده 
 حقیقت از استدالل، منطق و عقل فراتر رفته و به عشق و درك عاشقانه از دیدگاه اهل دل و شور و حال میرسد.

 
 1رمزگان هرمنوتیکی

که نقش آنها عبارت است از   این نوع رمز، با معماهاي متن ارتباط دارد و به واقع عبارت است از «همۀ واحدهایی
هاي مختلف، پاسخ به آن و رویدادهاي تصادفی متنوعی که میتوانند سؤالی را شکل دهند، طرح سؤال به شیوه

پاسخ را به تأخیر بیندازند و یا حتی معماهایی را مطرح و درعینحال ما را به پاسخ آن رهنمون کنند. به تعبیر 
آورد و این واحدها به نوعی براي طرح و  است که واحدهایی معنایی را گرد می  دیگر، این نوع رمز، رمزگان معنایی

). این نوع رمز که به آن رمزگان 138هاي ادبی معاصر، مکاریک: صحل مسئله مناسب هستند» (دانشنامۀ نظریه
االسرار با  م کشفگویی نیز میگویند، روایتی را تولید میکند که در آن نوعی تعلیق وجود دارد. در نوبت سوداستان

اند. در این نوع رمز، پرسشهایی از این نوعی رمزگان هرمنوتیکی و تودرتو مواجه هستیم که درعینحال بهم پیوسته

 
۱ .hermeneutic. 



 17-33 صص ،72 پیاپی شماره ،15 دوره ،1401اردیبهشت  ؛)ادب  بهار(فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 24

دست مطرح میشود که چه کسی؟ چرا؟ این رمزهاي معموالً بصورت کلی نظام دستوري و واژگانی را دربر میگیرند.  
است که بواسطۀ آن در روایت سؤاالتی به پیش افکنده میشود و تعلیق  گویی  «این در واقع همان رمزگان داستان

 ).154شناسی کاربردي، سجودي: ص  آید و سرانجام به آن پاسخ داده میشود» (نشانهبوجود می
گویی نیز میگویند، در فرایند نقل یک داستان،  چنانکه ذکر شد بوسیلۀ این نوع رمز، که به آن رمزگان داستان

افکنی ایجاد شود. نوبت نوعی پرسشهایی مطرح میشود که حالت رمزي، ابهام، تعلیق و گرهایت آن به  حکایت یا رو
وار و تودرتو ایجاد نموده است. رویکرد ادبی میبدي االسرار میبدي نوعی فهم مرحله به مرحله و پرسشسوم کشف

 ایی او به پیام باشد.به زبان در این بخش سبب میشود سادگی زبان حذف گردد و صرفاً توجه نه
اینچنین است که ذوق و معرفت ادبی را چاشنی تفسیر نقلی مأثور از اخبار و احادیث و اقوال بزرگان دینی و کالم 

میگوید: «بزرگان دین و علماي سَلَف    -خواجه عبداهللا انصاري   -الهی قرار میدهد و به سبک پیر طریقت خویش 
کتاب و سنت تصرف نکنی و از ظاهر خود بنگردانی و در آن نیفزایی و از آن   اند: هیچ امانت بدان نرسد که درگفته

بنکاهی و از تأویل و تصرّف و تکلّف بپرهیزي تأویل و تصرف در دین زهر قاتل است آن دین که بر تأویل و تصرف  
: 4االبرار، جهاالسرار و عدّنهد باطل است. تأویل و تصرف فعل دشمن است، اقرار و تسلیم، فعل دوست...» (کشف

). نثر رمزآلود و تودرتوي میبدي را میتوان در این مثال بخوبی مشاهده نمود تا شاهد توصیف ما از رمزگان 343ص  
 هرمنوتیکی باشد:

ابتداي این آیت به زبان اهل طریقت به جمع و تفرقت بازمیگردد، تحبون اهللا،  قوله «قل ان کنتم تحبون اهللا» 
، جمع است. تحبون اهللا خدمت شریعت است. یحبکم اهللا کرامت حقیقت است، خدمت تفرقت است. یحببکم اهللا

الطیب، کرامت از خداي به بنده فروآید و هواالشار از بنده به خداي بر شود و الیه االشارت بقوله، الیه یصعدالکلم
عمول به پراکندگی موصول،  الیه بقوله و ربطنا علی قلوبهم، هرچه از بنده به خداي بر شود تفرقت است به فرض م

غرض، آزاد باشد از هر علت. نظیر این آیت و معناي جمع و تفرقت آن هرچه از خداي آید جمع است پاك باشد بی
العالمین گفت و لمّا جاء موسی لمیقاتنا و کلّمه ربّه جاء موسی عین تفرقت است، کلمه ربه حقیقت است که رب

ع صفت اهل تمکین. موسی (ع) در مقام تکوین بود نبینی که چون  جمع. تفرقت صفت اهل تکوین است و جم
تلوّن در وي آمد، تا کس در وي نتوانست نگرستن و  با وي سخن گفت از حال به حال بگشت و تغیّر و  نداي 
مصطفی (ص) اهل تمکین بود و در عین جمع؛ الجرم به وقت رؤیت و مکالمت در حال استقامت و تمکّن بماند و 

اندام وي متغیّر نگشت. ثمرة روش موسی (ع) با تفرقت این بود که قربناه بخیا ثمرة کشش مصطفی   یک موي بر 
 ).526 -527: صص  7هکذا فسرّه رسول اهللا» (همان، ج -الفره فتدلیالجبار ربدنا هنه

که جمع و  با طرح حالت تعلیق و رمزوارگی، اصلیترین رمزگان هرمنوتیکی این عبارت از این روایت شکل میگیرد  
تفرق چیست؟ هریک از جمالت بعد پاسخی است براي این پرسش که معناي پیچیدة مقام تفرقه و جمع به چه 
طریق حل میشود. میبدي با داستان حضرت موسی (ع) این مسئله را توضیح میدهد. در ماجراي تفسیر «ما رمیت 

 اذ رهیت» میبدي چنین میگوید:
، در این آیت دعوي بسوخت و معنی بنواخت تا هر که به خود بازآید او را  مصطفی را گفت: «ما رمیت  اذ رمیت

نشناخت سیل ربوبیت بر گرد بشریت گماشت. او را از او بربود، پس او را نیابت دانست. میگوید نه تو انداختی آنکه 
 ). 796: ص 3انداختی و یداً تبطش بی، این است گر بشناختی» (همان، ج که می

ن تقدیر الهی براي گمراه شدن شیطان چنین آورده است: «کیست بگریستن سزاوارتر از من»؟ میبدي در داستا
 ). 134: ص  10(همان، ج
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آنگاه در پاسخ به این سؤال چنین میگوید: «و اگر هیچ شربت تلختر از فرقت فراق بر دست آن مطرود درگاه ابلیس 
اب افکندند و بر دست نهادند، جمله درکشید که نهادن، از لعنت جامی ساختندي و از قطعیت و فرقت درو شر

الی یوم نیامد عبارت این بود که و ان علیک لعنتی  ازو بسر  اینجا 149: ص  10الدین» (همان، ج  جرعتی  ). در 
افکند.  میبدي ابتدا با طرح سؤالی از طرف ابلیس در باب تقرب و مطرود شدن، از ابتدا ذهن مخاطب را بچالش می

اصرار براي پاسخگویی که آیا ابلیس از مقربان درگاه الهی بوده است یا نه، دلیل تقرب و طرد ثانویۀ  با افزوده شدن  
نوعی او مطرح میگردد. این پاسخ که به نوعی حالتی از رمزگشایی و ازمیان رفتن تعلیق توسط نویسنده است به  

 ینماید.الدین» است که در سطر آخر آن را مطرح متوضیح «وان علیک رحمتی یوم
گشایی از رمز میبدي بطور ضمنی از این نوع معماهاي رمزي درمورد مسائل دیگر باز هم مطرح میکند. گاه گره 

داستان خواننده را چندان در تعلیق و انتظار نمیگذارد. در ماجراي «عشق» میبدي تفاوت اصلی خلقت و آفرینش 
ح میکند و از «لیلی» بعنوان رمزي از عشق چنین یاد افراد را نه در فضل و علم بلکه در میزان عشق آنان مطر

). در این نمونه  6/  5میکند: «مجنون را پرسیدند که ابوبکر فاضلتر است یا عمر؟ گفت لیلی نیکوتر است» (همان:  
 گشایی از رمز عشق را بالفاصله پس از سؤال اولیۀ «کدام فاضلتر» است به مخاطب نشان میدهد. روایت تعلیق و گره 

 
 زگان معنایی رم

خصوصیتهاي   که  میشود  مربوط  ضمنی  داللتهاي  همۀ  به  و  است  ضمنی  معناهاي  معنایی،  رمزگان  از  مقصود 
اي است که مخاطبان معناها را بر ). این رمزگان شیوه137شخصیتها یا کنشها را میسازد (آلن، روالن بارت: ص  

هاي  معنایی مشتمل است بر گزینش برخی از مشخصه ها استنتاج میکنند. رمزگان اساس نظامی از نمادها و نشانه
هاي متغیر، داللت ضمنی بر آنها دارد؛ یعنی بطور تلویحی به آنها اشاره شده معنایی که واحدهاي ملکی با اندازه
بندي میشوند که یا وضوعی دسته  هاي معنایی تکرار شونده در چهارچوب پیکرهاست و نه بطور تصریحی. مشخصه

). رمزگان معنایی به 138هاي ادبی معاصر، مکاریک: ص  گفتمان روایی فراتر میروند (دانشنامۀ نظریه  از نظم خطی
نما مرتبط میشود و به تعبیر دیگر جهان شناختها است. مثالً با این نوع رمز میفهمیم که داللتهاي کمابیش خصلت

). میبدي 240ر و تأویل متن، احمدي: ص  «فردي خوشحال است» بدون آنکه واژة شادي در متن آمده باشد (ساختا
االسرار از ساکنان حرم الهی و ویژگیهاي آنان چنین یاد میکند: «عالمی بود آرمیده، در هیچ  در نوبت سوم کشف

دل آتش عشقی نه، در هیچ سینه تهمت سودایی نه، دریاي رغبت بجوش آمده، خزائن طاعت پر برآمده، غبار هیچ  
االسرار و  عان نانشسته و علم الف دعوي و نحن نسبّح بحمدکه بعیوق رسانیده» (کشففترت بر ناصیۀ طاعت مطی

 ).144/ 1االبرار: عدّه
این توصیف معانی بسیاري را در دل خود جاي داده است. بعنوان نمونه عبارت «عالمی بود آرمیده» نشان از آن 

ز خلقت آدم بود که عشق پدیدار شد. میبدي اي در جهان نبود و پس ادارد که پیش از خلقت آدم، شور و فتنه
معنی ضمنی تقدیر و جبر را در ضمن داستان طرد شدن ابلیس از بارگاه الهی بخوبی مطرح کرده است. این دسته 

آید. دالهایی که مدلوِل  اي که شرح و تفسیر آنها بصورت ضمنی در متن می از رمزگان معنایی داللت دارد بر معانی
فرضهاي مشخص و با توجه به آمادگی  ز پیش میداند و همین سبب شده است نویسنده با پیشآن را خواننده ا

ذهنی و ذهنیت مخاطب، مفهوم خویش را بیان کند. در توصیف اینکه شیطان در رانده شدن خویش هیچ دخالتی  
ن مذلت میدارد، نداشته است میگوید: «یکی را در صدر عزت به نعمت رفعت مینشاند یکی را در صف فعّال در عی

آورد، آدم خاکی را از خاك مذّلت برمیکشد و به حکم یکی را بر بساط لطف مینشاند، یکی را در زیر بساط قهر می
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علّت از عقابین افضال بر هامّۀ همت مینهد، ابلیس مهجور را از عالم علوي درمیکشد و بر سر چهار سوي ارادت بی
 ). 255/ 6آویزد» (همان: می

وصیف تفاوت ابلیس و آدم میگوید: «آدم خاکی را از خاك مذلت برمیکشد و تاج اقبال به حکم افصال بر  و یا در ت
هامۀ همت وي مینهد و المَیل آدم هنوز گل بود... آدم را عذر بنهاد که وي در ازل دوست آمد و زلّت دوستان در  

 ).422/ 9حساب نیاورد» (همان: 
ن یکی از رمزگانهاي معنایی در این عبارت مطرح شود. ابلیس از رحمت الهی جبر، تقدیر و سرنوشت میتواند بعنوا

 مطرود میشود. میبدي در توصیف رمزي و معنایی از آسمان چنین میگوید:
«و اندر آسمان نظاره کن تا آسمان بینی بسان لشکرگاه، ستارگان بسان سپاه و ماه بر مثال شاه. این نمودار روز و 

نشان قیامت، ستارگان نشان رخسار مؤمنان، مجرّه نشان نهر کوثر، جمال ماه نشان محمد تأخیر است. ظلمت شب  
رسول اهللا (ص). چنانکه شب تاریک بود چون ماه رخسار بنماید عالم روشن شود و فلک گلشن گردد؛ خلق قیامت 

مد. چنانکه ماه اندر در ظلمت و زحمت باشند چون جمال این مهتر پیدا آید اهل ایمان را سعادت و امان پیدا آ
فلک به ستارگان گذر کند آن مهتر عالم آن روز به مؤمنان گذر همیکند و به رخسار ایشان نظر میکند و اهل ایمان 

 ). 395/ 2شفاعت همی درآرد» (همان: 
 هایی مانند ماه، خورشید، ستاره، مجره (کهکشان) و... هر یک رمزگان معنایی است مشتمل بر گزینش برخی اشاره

هاي متغیر، داللت ضمنی بر آنها دارد؛ یعنی بصورت تلویحی از هاي معنایی که واحدهاي متنی با اندازهمشخصه
پدیده روایت  و...  نظم گفتمان خطی  پیامبر (ص)، چشمۀ کوثر  قیامت،  یعنی  به مدلولهاي معنوي  هاي آسمانی 

منصور حالج میگوید: «عاشقی به حقیقت   بنرسیده است. و یا در بیان رمزي «ازخودگذشتگی» در داستان حسین
بازوا به هواء تفرید پرّان دید. خواست تا صید کند  در این راه چون حسین منصور حالج نخاست. وصل دوست 
دستش بر نرسید به سرّش فروگفتند: یا حسین! خواهی که دستت بر رسد، سر را زیر پاي نه! حسین سر را زیر  

 ).  256/ 2شت» (همان: پاي نهاد و به هفتم آسمان برگذ
طرح ماجراي ازخودگذشتگی و فراموش کردن خویش و فانی شدن در حضرت حق براي رسیدن به مرتبۀ عالی  

انسانی در این عبارات بصورتی مطرح میشود که «سر زیر پاي نهادن» رمز رسیدن به اعلی علیین و «هفتم آسمان» 
 است.

 
 رمزگان نمادین 

ز این که چگونه یک متن در قالب تقابلهاي دوگانه سامان مییابد. بنابراین در قالب رمزگان نمادین عبارت است ا
اي از جفتهاي متضاد دوقطبی بگردیم که به متن معنا میدهد. رمزگان نمادین این رمزگان ما باید بدنبال مجموعه

بنابراین م قابل مشاهده است؛  اشاره میکند که در یک متن  تقابلی  الگوهاي تضاد و  را  به  نمادین  یتوان رمزگان 
ها، یکی از مکانهاي محوري گرفته از معناي نشانهسازیهاي صورترمزگان تقابلهاي دوتایی نیز نامید که در مفهوم

). گروههاي رمزگان نمادین بسیاري در داستانها، عبارات و توصیفات  137را از آنِ خود میکند (روالن بارت، آلن: ص  
 قابل تشخیص است که به تفکیک در اینجا ذیل موارد زیر اشاره میشود: االسرار در نوبت سوم کشف

 
 شبکۀ مرزهاي سفري 
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رمزهایی را در بر میگیرد که به سفر اشاره دارند: «نه هر که راه دید، در    اي از نمادپردازیهاي میبدي شبکۀدسته
راه برفت و نه هر که برفت به مقصد رسید بس کس که شنید و ندید و بس کس که دید و نشناخت و بس که 

 ). 17/ 6االبرار: االسرار و عدّهشناخت و نیافت» (کشف
پرخاطرة عشق به حضرت حق. میبدي گرایش به رمزپردازي را در  راه در اینجا رمزي است از رمزي است از مسیر 

 عبارت زیر نیز بخوبی نشان داده است:
-الکفر و الشرك، از شرك پرهیز کردن و از کفر دور بودن، منزل دوم ترك«تقوي سه منزل است: منزل اول قوت

رده از آن پرهیز کردن، سوم منزل  الشریعه حرامها که شریعت آن را بسته است و حرام کالمحارم و التی تخطرها
الخواطر و النیّات خاطر و نیت خویش را پاس داشتن وز پراکندگی نگاه داشتن، اول منزل مسلمانان است، حفظ

شرع  محظورات  از  و  بپرهیزند  شرك  از  که  ایشان  میگوید  است.  عارفان  منزل  سوم  است،  مؤمنان  منزل  دوم 
داشتند تا در توحید درست آمدند و راست رفتند، ایشان راست بنزدیک  بازایستادند و خاطر و نیت خویش را پاس

 ). 86/ 3خداوند ایشان بهشت» (همان: 
آفرینی سخن میبدي است. ژرفساخت و بنمایۀ رمز رمز و نماد یا مظهر و با اندکی تسامح سمبل از عناصر زیبایی

هاي محدود و معانی و مفاهیم حاصل از گرفته است که وي از واژه   االسرار از این حقیقت مسلّم نشئتدر کشف
آنها، نامحدود میسازد و براي جبران این محدودیت زبان میکوشد با استفاده از رمز، به اتسّاع معنا بکوشد. «سفر» 

رمزها کالنبراي میبدي، منازل عارفانه را تداعی میکند. رمزهاي میبدي، رموز شخصی و ابداعی نیست. به تعبیري  
 اند.اي هستند که نزد عارفان و سالکان شناخته شدهیا رمزهاي تکرارشونده

 
 شبکۀ رمزهاي نوري

-نمادها و رمزهاي دیگري که میبدي استفاده کرده است میتوان به شبکۀ رمزهاي نوري اشاره کرد: ««رباز کالن
جوهري سبز بیافرید چندانکه هفت آسمان و    العزه جالل جالله اول نوري بیافرید پس ظلمتی و آنگه از آن نور 

هفت زمین، آنکه آن جوهر را بر خود خواند، جوهر از هیبت و سیاست ندا حق بر خود بگداخت آبی گشت مضطرب 
 ).384/ 2و لرزنده و تا به قیامت همچنان مضطرب خواهد بود» (همان: 

مزي براي آن نور را جوهري سبز میداند که نور در این مثال رمزي از جوهر خلقت است که میبدي در تفسیري ر
حق از آن هفت آسمان و هفت زمین را خلق کرده است. رمز نور در طی قرون متمادي و در بیشتر اعتقادات دینی 
هرگونه  از  بودن خدا  منزه  است.  داشته  بنیادینی  نقش  غایی،  و  عالی  ماهیت حقیقی،  نمایاندن  براي  مذهبی  و 

یت و کُنه آفرینش میبدي را مانند دیگر عارفان وامیدارد تا از نور بصورت رمزي براي تشبیهی و مشخص نبودن ماه
و تنبیهات مراتب چهارگانۀ عقل را با آیۀ   اشاراتسینا در  ناپذیر خویش استفاده کند. ابنبیان تجارب شهودي بیان

نامیده را عقل هیوالنی  نیرو  این  د و آن مشکالت است؛ دریافت  اننور تطبیق داده و تشریح کرده است «جمعی 
معقوالت دوم یا به اندیشه است؛ درصورتیکه ناتوان باشد و اندیشه مانند درخت زیتون است یا به حدس است و 
حدس مانند زیت است درصورتیکه اندیشه تواناتر باشد و نام نفس در این مرتبه عقل بالملکه است و آن مانند 

مرتبه به قوة قدسی برسد یکاد زیتها یضیء و لو لم تمسه نار دربارة وي   زجاجه است و بزرگواري است که در این
 ). 126صادق است» (اشارات و تنبیهات، ابن سینا: ص

دیدگاههاي رمزي میبدي درخصوص نور با ذوق اصیل و تجربۀ ذاتی عرفان حقیقی سازگار است. استدالالت میبدي 
روشنفکرانه از بصیرتی باطنی است:  «خود میگوید جلّ جالله    اي در بند منطق و فلسفۀ عقالنی نیست، بلکه تجربه
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و عزّ کبریا وه نوري... و ال اله ا اال اهللا کلمتی و أنا هُوَ. بنده که راه یافت به نور من یافت پی که برد به چراغ من 
ختیم،  برد، چراغ سنت، چراغ معرفت، چراغ محبت، چراغ سنت در دلش افروختیم. چراغ معرفت در سرش افرو

اي که میان این سه چراغ روان است! عزیزتر از او کیست که نور  چراغ محبت در جانش افروختیم. اي شاد باد بنده
 ). 808/ 3االبرار: االسرار و عدّهوري دوست دل او را عیان است» (کشفاعظم در دلش تابان است و دیده

 ر محبت، معرفت و سنّت از آن یاد کرده است. چراغ در عبارت باال، رمزي است از نور حقیقت که با تعابی
 

 رمزهاي جانوري 
در ادبیات عرفانی ما گاه جانوران و حیوانات رمزهایی از داللتهاي ضمنی مختلف هستند که هدف آنها انتقال نشانه 
یا معنایی رمزي است. در بستر گفتمان عرفانی، میبدي «نهنگ» را رمزي از عشق، دشواریها و مصائب و عظمت 

 آن دانسته است: 
کاسگی میباید «یا آدم دست از گردن حوّا بیرون کن که تو را دست در گردن نهنگ عشق میباید و با شریعت هم

رباي در چپ و راست وي درآمد دریا  ). «مخلص در دریاي خطر در غرقاب است نهنگان جان298/  3کرد» (همان:  
 ).329/ 1رسد» (همان:   یمیبرد و میترسد تا خود به ساحل امن چون رسد و ک

نمادهادر   نمادها،   فرهنگ  نماد فرشتگان هستند (فرهنگ  تصریح شده است که در اسالم پرندگان بطور خاص 
الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِکَۀِ رُسُلًا   ). تصور بال و پر فرشتگان مأخوذ از آیۀ *197شوالیه: ص  

مَّثْنَى  أُو أَجْنِحَۀٍ  یَشَاءُ      وَرُبَاعَ  وَثُلَاثَلِی  مَا  الْخَلْقِ  فِی  را *  دِیرٌقَ  شَیْءٍ  کُلِّ  عَلَى   اللَّهَ  إِنَّیَزِیدُ  یعنی سپاس خداي 
گانه و پدیدآورندة آسمانها و زمین که فرشتگان را پیامرسان گردانده است، فرشتگانی که داراي بالها دوگانه و سه

 ). موالنا نیز تأکید کرده است: 1اند (فاطر: چهارگانه
 ز اجنحه نور ثالث او رباع       بر مراتب هر ملک را آن شعاع 

 همچو پرهاي عقول انیسان          که سببی فرقتشان اندر میان                                      
 ) 127/ 1(مثنوي معنوي: 

ن معانی نمادین پرنده، روح یا جان انسان است؛ بدین معنا که روح بصورت ذات در عرفان اسالمی یکی از مهمتری
بالداري تصور شده که بسوي عالم افالك که موطن اصلی اوست پرواز میکند. قائل شدن بال و پر براي روح یا نفس 

ز اسارت جسم و دنیاي  و یا استفاده از پرندگان در قالب رمز و تصاویر رمزي، حکایت از آزادي روح و رهاشدگی آن ا
خاکی دارد. میبدي «طاووس» را رمزي از روح در بارگاه کبریایی حضرت حق میداند: «خداوندا خاکیان را عالم  

االبرار:  االسرار و عدّهسفلی دادي، عالم علوي به ماده که ما نیز پرندگان حضرتیم و طاووسان درگاه عزت» (کشف
1 /141.( 
 

 شبکۀ رمزهاي خمري 
نوشی اخذ شده است. در گسترة عالم عرفان، در این شبکه با رمزهایی مواجهیم که از زمینۀ تمثیلی خَمر و باده

آید. «نخستین مرحلۀ تحول معناي رمزي شراب، به معناي شراب از مرحلۀ تحول معنایی حقیقی به مجازي درمی
کاربرد شراب با معناي عرفانی سخنی منقول قرنهاي سوم و چهارم هجري برمیگردد... یکی از قدیمیترین شواهد  

اند: چه گویی اندر کسی که به یک قطره از بحر محبت مست گردد؟ همه  از بایزید بسطامی است که از او پرسیده
گویان ایشان از قرن پنجم به بعد به  را درآشامد و هنوز از تشنگی میخروشد؟ و آنگاه که مشایخ صوفیه و فارسی

راباتی روي آوردند معنایی را که قبًال به شراب و خمر داده شده بود، عیناً به الفاظ فارسی باده و اشعار عاشقانه و خ
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). میبدي در 29می منتقل کردند» (بادة عشق؛ پژوهشی در معناي باده در شعر عرفانی فارسی: پورجوادي، ص  
 بیان رمز باده چنین میگوید: 

که دل به معرفت زنده شود یا زهري دهند که به آن نفس اماره «وي را از سه شربت یکی دهند: یا شربتی دهد  
 ).  203/ 3االبرار: االسرار و عدّهکشته شود یا شرابی دهند که جان از وجود او مست و سرگشته شود» (کشف

حدیث و نیز: «ما را دوستانیند از امت محمد که از ما جز ما را نخواهند و جز به یاد ما نیاسایند ور حدیث کنند جز  
ما نکنند، ور شراب خورند جز به یاد ما نخورند از مهر ما با خود نپردازند و از عشق ما با دیگري ننگرند» (همان: 

3 /273.( 
جرعه شراب مینوشد، بادة معشوق  خویشی را بدنبال دارد. آنگاه که عاشق جرعهنوشی، مستی میدهد و مستی بی باده

را از خویش و غیر بیخبر میسازد. وجود عاشق براي دوام، نیازمند بادة معشوق   افزاید و این مستی اواو را مستی می
است تا او را قرار و شکیب برباید و از غیر بگسلد و به دلدار بپیوندد، میبدي شراب را رمزي از شوق میداند: «اي 

 ).453/ 2: آزادمرد، چند گه در خوابی، بیدار شو که وقت صباح است و در سر شراب شوق داري» (همان
 

 شبکۀ رمز کیهانی
میبدي در نوبت سوم، ابتدا مفهوم ظاهري آیه را برجسته میسازد و سپس نکات عرفانی و اخالقی را با غلبۀ زبان  

افزاید و به نوعی مناسبت معنوي میان کالم خدا و رمز خویش  رمز و زبان اشاره بصورت هنري به مفاهیم قرآنی می
برقرار میسازد. میبدي با رعایت نظم و دقت خاصی در القاي خصوصیات رمزي کالم خویش سعی دارد اصل و مغز 
سخن را بصورت مفهومی عام بیان کند. ساختار ویژة تفسیر میبدي و کیفیت ارائۀ مطالب در نوبت سوم، ذهن 

او لهمخاطب را پ ازاینرو رمزهاي  از مفهوم ظاهري آیه به دریافت رمزي موجود در ذهن مؤلف آن میرساند.  پله 
االسرار میبدي در دیریاب و دشوار نیست، از آن جمله رموز کیهانی موجود در این تفسیر در بخش عرفانی کشف

 االسرار از رموز کیهانی نیز بهره میگیرد:شبکۀ رمزي کشف 
نظا روز «اندر آسمان  نمودار  این  مثال شاه  بر  ماه  و  بسان سپاه  لشکرگاه ستارگان  بسان  بینی  تا آسمان  ره کن 

رستاخیز است، ظلمت شب نشان قیامت، ستارگان نشان رخسار مؤمنان، مجرّه نشان نهر کوثر، جمال ماه نشان 
فلک گلشن گردد و  محمد رسول اهللا (ص) چنان که شب تاریک بود چون ماه رخسار بنماید عالم روشن شود و  

خلق قیامت در ظلمت و زحمت باشند چون جمال این مهتر پیدا آید اهل ایمان را سعادت و امان پیدا آید چنانکه 
ماه اندر فلک به ستارگان گذر کند آن مهتر عالم آن روز به مؤمنان گذر همی کند و به رخسار ایشان نظر میکند 

 ).395/ 2االبرار، میبدي،  ار و عدّهاالسردرآرد» (کشفو اهل ایمان شفاعت همی
اي است از عبارات هایی سخن میگوید که در قرآن نبوده است و نشانهدر این عبارت، تفسیر عرفانی میبدي از تجربه

و اشارات و رمزهایی که تجربۀ روحی او بعنوان قالبی براي شکل بخشیدن به آن، آن را آفریده و هستی بخشیده  
یبدي با رمزگان نمادین نوعی انبساط معنی ازطریق تجارب صوفیانۀ خویش باز کرده است که است. بدین ترتیب م
اي میبخشد و بصورت طریقۀ جدیدي در فهم معانی آن خواننده را با معانی رمزي و عرفانی متن را روشنایی تازه

هم ازلحاظ زبان و هم تجربۀ هایی دست یافته که  آشنا میسازد. میبدي در تلّقی صوفیانۀ خود از قرآن به تجربه
 عرفانی، فراتر از معانی ظاهري قرآن است.

 
 گیري نتیجه
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ثالثه با زبان تصویري و سرشار از نشانه و رمزگان،  االسرار رشید الدین میبدي از جملۀ آثاري است که در نوبتکشف
االسرار، خواننده با از متن کشف  چه تمامتر به تفسیر عرفانی آیات قرآن پرداخته است. در این نوبتبه زیبایی هر

از الیه زبانی اشاري  با  برمیدارد.  سطوح مختلف رمزگانی مواجه میشود که  باطنی قرآن کریم پرده  موضوع هاي 
اي انتزاعی است که  الثالثه شرح و تحلیل عارفانۀ مبانی شریعت است. موضوع این نثر توصیف و بیان پدیدهنوبته

ۀ میبدي از هستی را بخوبی نشان میدهد. در زبان عرفانی میبدي، نثر رمزآلود جایگاه بینی و ادراك عارفانجهان
اند، تنها پل ارتباطی این زبان و سکوي پرتاب اي دارد. عناصر زبانی که از زبان ارتباطی گرفته شدهخاص و برجسته

. نثر رمزي وي، بیانگر بُعد وسوي واقعیت و دنیاي متفاوت است که قواعد و اصول خاص خود را داردآن به سمت 
 دیگري از جهان حقیقت است. 

ثالثه تا حدود زیادي به این زبان رمزي مرتبط است و از جهت دیگر، غناي زبان و محتوایی این اثر بویژه در نوبت
تحلیل    هاي رمزي و زیرساختی در این اثر، ارتباط پیدا میکند تا جایی که بررسی ونوعی با الیه  معناي باطنی آن به
هاي رمزي، زمینۀ مناسبی را براي مطالعات عرفانی و کمک الیۀ شناخت الیهاالسرار میبدي به  این بخش از کشف 

کمک نمادشناسی و توجه به رمز در این اثر، میتوان افقهاي جدیدي را در تحلیل متن عرفانی  دینی فراهم میکند. به
الاالسرار پیش کشف گو ظرفیت درخور توجهی براي تحلیل متون باز و بویژه متون روي خوانندگان بگشاید. این 

عرفانی است که در این نوبت، میبدي  -االسرار میبدي بمنزلۀ یکی از تفاسیر ادبیتفسیري دارد. نوبت سوم کشف
استنباطهاي عرفانی خویش از آیات قرآن را به زبان ادبی از جمله زبان رمزي بیان کرده است. بخش اعظم تفسیر  

هایی خاص از پیام کالم را در  در این نوبت اشاري و رمزي است؛ به عبارت دیگر او در این قسمت میکوشد جنبهاو  
انواع رمزگان   هاي زیرین آن، که پیوندي وثیق با سخن ادبی و رمزي دارد، واکاوي نماید. میبدي بهالیه کمک 

 د. هرمنوتیکی، معنایی و نمادین با معانی پنهان کالم درگیر میشو
 

 نویسندگان  مشارکت
آزاد اسالمی دانشگاه    انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دوره  رساله  از  مقاله  این

  طراح  و   داشته  عهده  بر  را   رساله  این  راهنمایی  آقاي دکتر محمدعلی آتش سودا  .است  شده  استخراجفسا  واحد  
 پژوهشگر   عنوان  به  سرکار خانم آزاده محسنی.  انددرصد از این پروژه را مشارکت داشته  20و    بوده  مطالعه  این  اصلی

  محسن ساجدي راد   آقاي دکتر سید.  اند  داشته   نقشدرصد    70  نهایی  متن  تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این
 نهایت  در.  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور  نقش  تخصصی،  راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز

 .است  بوده پژوهشگر سه هر مشارکت و  تالش حاصل مقاله محتواي  تحلیل
 

 قدردانی  و تشکر
ثنا و پیشانی شکر به درگاه خداوند میسایم که به عنوان باغبانی ناچیز در گلستان فرهنگ و بوستان علم و   ناصیۀ

-آفریها، یعنی فاضالن فرهنگادب، گهگاهی شاخ گلی اگر نتوانیم، برگ سبزي به محضر خلیفگان خدا و اشرف
خویش سازیم. پیشانی شکر بر درگاه خداوند علیم میساییم که توفیق سامان یافتن این مقاله را   دوستان، تحفۀ
 ارزانی بخشید.

 
 منافع  تعارض
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 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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