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 سپاسگزاري

زاده که به عنوان استاد راهنما در انجام ایـن   خانم دکتر کمالی سرکاراستاد گرانقدرم دریغ  از زحمات بی
منـد   هاي ارزشمند خـود اینجانـب را بهـره    در کنار من حضور داشتند و از راهنمایی پژوهش لحظه به لحظه

چنین جناب آقاي دکتر داداشی که به عنوان مشاور همواره من را مورد لطـف و عنایـت خـود     ساختند و هم
  .نمایم صمیمانه تشکر و قدردانی می ،قرار دادند
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  تقدیم

فـراز و  کنم که همواره در تمـام   م تقدیم میعزیز همسر و فرزنداثر را به پدر و مادر و به خصوص به  این
  .یافت تردید بدون همراهی آنان این مهم تحقق نمی بی اند؛ ها حامی من بوده نشیب
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  چکیده

اي  گیري از رمز و نماد جهت انتقال معانی و مفاهیم مختلف در فرهنگ و تمـدن بشـري داراي سـابقه    بهره
اي از رمزها به صـورت قـراردادي جهـت حکایـت از مفـاهیم       دسته. که تا به امروز نیز ادامه دارد طوالنی است

تـر و حـاکی از معـانی     اي دیگـر نیـز داراي کـاربردي عمیـق     گیرنـد و دسـته   متعارف مـورد اسـتفاده قـرار مـی    
فـی از جملـه حکمـت و    هاي مختل هاي سنتی در حوزه ها و تمدن گونه کاربرد رمز در فرهنگ این. اند متافیزیکی

در فرهنگ و تمدن اسالمی نیز این شـیوه وجـود داشـته اسـت کـه بـه       . گرفته است هنر مورد استفاده قرار می
در عرصه حکمت نیز ایـن مسـأله قابـل بررسـی اسـت      . توان آن را مشاهده نمود عنوان نمونه در آثار عرفا می

امـا  . مند در حکمت اشراق این شـیوه وجـود دارد   نظام سینا و به خصوص به طور گسترده و  که در آثار ابن چنان
اي که شایستۀ بررسی و تأمل است این است که این شیوه در حکمت متعالیـه چـه جایگـاهی دارد؟ آیـا      مسأله

تواند به لحاظ نظري بستري مناسب براي رمزپردازي باشد؟ با توجـه بـه ایـن کـه حکمـت       حکمت متعالیه می
مند بوده است و مبانی حکمی پیشین را تکمیـل نمـوده    عرفان و حکمت اشراق بهره چون هممتعالیه از منابعی 
چنین آراء و مبانی عرفانی را به صورت برهانی عرضه نموده است لذا هـم در روش و هـم در    و بسط داده و هم

مورد توجـه قـرار    توان در راستاي این شیوه مبانی با رمزپردازي کامالً سازگار است و بسیاري از مبانی آن را می
اصالت وجود، تشکیک در وجـود، حمـل حقیقـت و رقیقـت، وجـود       چون همدر حوزه وجودشناسی با مبانی . داد

نمایـد؛ در حـوزه    رابط، رابطه بین رمز و محکی آن را در الیه الیه مراتب وجـود و سـطوح هسـتی تبیـین مـی     
والم، حرکـت جـوهري، جهـت بررسـی جایگـاه      شناسی نیز با نظریه مثُل افالطونی، عالم مثال، تطابق ع جهان
ا نظریـه ادراك خیـالی،     دهد و در عرصه معرفت شناختی رموز تبیین و تحلیل کافی بدست می جهان شناختی ـب

. دهـد  شهود و معرفت نفس مبانی معرفت شناختی قوي و غنی براي تبیین و تحلیل معرفتی رموز را ارائـه مـی  
تـوان رمزهـاي    کنند لذا بر این اسـاس مـی   وجود و هستی را تبیین می این مبانی همگی نگاه رمزي به ساختار

این پـژوهش جهـت نیـل    . هاي دیگر مانند ادبیات و هنر را مورد تحلیل و بررسی قرار داد مورد استفاده در حوزه
  . تحلیلی استفاده نموده است -به مطلوب از روش توصیفی

  

کمت متعالیهرمزپردازي، رمز، نماد، تمثیل، ح: هاکلید واژه 
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  پیشگفتار
اصـد و مفـاهیم خـود بـه سـایر      در طول تاریخ حیات بشـري، انسـان بـراي برقـراري ارتبـاط و انتقـال مق      

توان به بیان غیـر صـریح    ها می از جمله این روش. هاي گوناگون و متنوعی بهره برده است نوعانش از روش هم
به دالیل مختلفـی از جملـه انتقـال    . همراه بوده است... اشاره کرد که همواره با کاربرد عالئم، اشکال، رمزها و 

رمزپـردازي  نی جایگاه خاص خود را داشته اسـت کـه   فرهنگ و تمدن انساسریع و آسان مفاهیم، این روش در 
ه صـورت قـراردادي    . گیرد نیز در زمره این روش قرار می در مـورد مقاصـد و مفـاهیمی بـه کـار      گاهی رمزها ـب

هاي مربوط به جامعـه انسـانی اسـت کـه از      اند که مربوط به امور زندگی مادي و ناشی از نیازها و ضرورت رفته
د یـا عالئـم اختصـاري       می جمله توان به زبان، عالئم مختلفی که در سامان بخشی نظم اجتماعی کـاربرد دارـن

تـر داشـته و در عرصـه      تـر و عمیـق   گـاهی نیـز رمزهـا کـارکردي وسـیع     . اشاره نمود... مورد استفاده در علوم و
یزیکی داشـته و همـواره در ادیـان،    گونه رمزها منشـأ متـاف   این. اند جهانبینی و نگاه کالن به هستی به کار رفته

د  و عموماً کارکردهـایی آیینـی نیـز داشـته      مورد استفاده بوده... هاي عرفانی و باطنی و اندیشه در فرهنـگ و  . اـن
چنـین در جهـانبینی اسـالمی و     تمدن اسالمی نیز این شیوه مورد توجه و اهتمام عرفا و حکما بوده است و هـم 

اي را  در دوران معاصر حکماي جاویدان خرد که تحقیقات گسـترده .ل مشاهده استزبان قرآن نیز این مسأله قاب
پرداختـه و سـعی در بـازخوانی و احیـاء مجـدد آن      ، به این روش اند هاي سنتی انجام داده پیرامون ادیان و تمدن

هـاي   هاي یـک تمـدن سـنتی اسـت کـه در عرصـه       ترین ویژگی از نظر آنان رمزپردازي یکی از مهم. اند داشته
ایـن شـیوه از رمزپـردازي کـه     . هاي دینی، حکمت و هنر کاربرد داشته است مختلف آن از جمله مناسک و آیین

و بتـوان در   باشـد پـذیرفتی  معقـول و  جنبه متافیزیکی دارد حتماً باید داراي مبانی محکم حکمی باشد تا امري 
  .عرصه بیان حقائق هستی به آن اعتماد نمود

. بـا رویکـرد حکمـت صـدرایی اسـت     در حکمت اسالمی ازي رمزپرد مبانیبازخوانی دنبال ه این پژوهش ب
ه کلیـات پـژوهش      . یابی به مطلوب، این مسأله در سه بخش دنبال شده است براي دست بخـش اول مربـوط ـب

... سـی پیشـینه و ادبیـات موضـوع، روش و    ها، فرضیه، و اهـداف پـژوهش، برر   است که به تعریف مسأله، سؤال
در اندیشـه عرفـا و   در فصـل اول واژه رمـز   . پـردازي شـامل دو فصـل اسـت    بخش دوم با عنوان رمز. پردازد می

هـاي مهـم و    یکـی از عرصـه  از آنجا که و . گیرد حکماي اسالمی و حکماي جاویدان خرد مورد بررسی قرار می
المی انجـام  این پژوهش در عرصه فرهنـگ و تمـدن اسـ    چنین همهاي سنتی است و  پرکاربرد رمزپردازي، هنر

 -1: مـورد توجـه اسـت   مسـأله  در ایـن فصـل دو   . اختصاص یافته اسـت فصل دوم به هنر اسالمی گیرد لذا  می
از آنجا که مباحث پیرامون هنر اسـالمی  . مسأله رمزپردازي در هنر اسالمی -2چیستی هنر اسالمی مروري بر 

به لحاظ اهمیت حـوزه هنـر و   ه این بحث ب ورود ،هاي مستقلی نیازمند است خود به پژوهش و بلکه به پژوهش
هـاي مختلـف از    به همین خاطر بر اساس مبانی ارائه شده، رمزها در عرصـه . ارتباطش با شیوه رمزپردازي است

ا عنـوان رمزپـردازي و حکمـت     . توانند مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند جمله هنر اسالمی می بخش سوم نیز ـب
تبیـین و  حکمـت متعالیـه    سأله سازگاري و سنخیت رمزپردازي بـا ل اول مدر فص. متعالیه شامل دو فصل است

طور تفصیلی مبانی حکمت متعالیه به عنوان مبـانی  ه و سپس در فصل دوم بگردد  شواهدي بر این امر اقامه می
از ایـن   چـه  آندر نهایـت نیـز ماحصـل کـالم و     . شـود  ها با یکدیگر تبیین و تحلیل مـی  رمزپردازي و ارتباط آن

  .گیري بیان گردیده است بندي و نتیجه شود تحت عنوان جمع ژوهش نتیجه میپ
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  بیان مسأله .1
. در فرهنگ و تمدن بشري همواره استفاده از رمز و نمـاد بـراي بیـان غیـر صـریح متـداول بـوده اسـت        

گی روزمـره کـاربرد فراوانـی دارنـد و بخـش      ها نمادها و عالئمی هستند که در زند ترین آن ترین و رایج ساده
بـاره   توان در ایـن  هاي زیادي را می مثال. ها را بر عهده دارند اي از ارتباطات و انتقال مفاهیم بین انسان عمده

یکـی از  . هاسـت  تـرین عنصـر ارتبـاطی بـین انسـان      ها زبـان اسـت کـه اولـین و مهـم      آن  از جمله. بیان کرد
اتب بـاطنی همـواره از ایـن    که ادیان و مک ي بیان حقائق مابعدالطبیعی بوده استکارکردهاي رمز و نماد برا

دسته اول نمادهـا و  . توان در دو دسته جاي داد ی میرمزها و نمادها را به طور کلّ. اند برده فراوان روش بهرة
اسـتفاده قـرار    ها در طـول زمـان ایجـاد شـده و مـورد      اند که به توافق و قرارداد خاص یا عام انسان رمزهایی

گیرد کـه بـه    ها قرار می مانند زبان و بیشتر عالئمی که در طول زندگی روزمره مورد استفاده انسان. اند گرفته
هاي علمی نیز وجود دارد از ایـن سـنخ    رمزها و عالئمی که در هر یک از رشته. توافق عام حاصل شده است

دسته دوم رمزهایی است که از مرزهـاي ایـن عـالم    . است که به توافق خاص اهالی آن علم ایجاد شده است
هاي شهودي و عقلـی بـراي    کند که از رهگذر دریافت داللت میمادي گذر کرده و بر حقائقی مابعدالطبیعی 

هـا جایگـاهی نـدارد بلکـه      در این دسته قرارداد جمعی یـا گـروه خاصـی از انسـان    . است  انسان حاصل شده
برقـرار  اي وجـودي و فطـري    ها رابطـه  و بین آن عیین کننده رمز هستندحقیقت مابعدالطبیعی و شهود آن ت

هاي مختلـف از   عرفا و حکماي مسلمان به انگیزه. در فرهنگ اسالمی این روش مسبوق به سابقه است. است
انـد کـه    و همواره به قرآن و حدیث چنـین نگـاهی را داشـته     ن تعالیم خود استفاده نمودهاین روش براي بیا

رآن و حدیث داللت بر معانی عمیقی دارد که در دسـترس همگـان نیسـت و یـافتن آن بـه وسـیله       ظواهر ق
همـۀ مظـاهر سـنت    در دوران معاصر نیز که تمدن مدرن از . هاي معمول کسب علم و تجربه امکان ندارد راه

انـد   شـده  ورگرایان مشه که به سنت حکماي جاویدان خردهاي نوینی را برپا ساخته است  عبور کرده و بنیان
هاي سنتی کـه مبتنـی بـر وحـی و اصـول الهـی        کنند و معتقدند که در همۀ تمدن این اندیشه را ترویج می

دهـد اگرچـه    ها تشکیل مـی  بنیان رمزهاي دسته اول را قرارداد انسان .1اند این روش وجود داشته است بوده
ان قـرارداد اسـت؛ امـا    و اساس آن هم ایجاد چنین رمزهایی نیز باید بر اساس ضوابطی صورت گیرد اما اصل

هـاي قـوي    رمزها مبتنی بر دیدگاهی خاصی نسبت به نظام هستی و وجود است لذا به بنیـان  در دسته دوم
نیاز است که بتواننـد تبیینـی را از نظـام وجـود ارائـه دهنـد کـه در آن چـارچوب، شـیوه           حکمیفلسفی و 

. دسـته دوم هسـتند، امـري پـذیرفتنی و معقـول باشـد      رمزپردازي متافیزیکی و مابعـدالطبیعی کـه همـان    
اي از  عرفا بـه صـورت گسـترده   . که اشاره شد در عرفان و حکمت اسالمی این روش متداول بوده است چنان

سـینا   ابـن . انـد  سینا و سهروردي از این روش بهره برده در عرصه حکمت نیز ابن. اند این روش استفاده نموده
ا به رشته تحریر درآورده است امـا ایـن روش بـه هـیچ وجـه بـا اصـول و مبـانی         هاي رمزي ر اگرچه داستان

حکمـت   ،هـاي رمـزي   ن سینا عالوه بر پرداختن به داستا خالف ابنسهروردي بر. ت مشاءسازگاري نداردحکم
 
  . گردد ش آتی به تفصیل بیان میعقاید این گروه و همچنین عرفا و حکماي مسلمان پیرامون رمزپردازي در بخ -١
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هاي حکمـت اشـراق ناسـازگاري نداشـته      این روش با چارچوب .خود را بر اساس این روش بنیان نهاده است
هایی در این بـاب اسـت کـه در     آید و دچار نقص و خلل ور کامل نیز از عهده تبیین مبانی آن بر نمیاما به ط

یت حکمـت صـدرایی در   در ایـن پـژوهش وضـع   . مباحث آتی به تفصیل به این مسائل پرداخته خواهد شـد 
اگر چنـین   آیا این حکمت قادر به تأمین مبانی نظري این روش هست؟ .استبا این موضوع مورد نظر  رابطه

حکمـاي  کـه    شـوند؟ بـا توجـه بـه ایـن      است کدام مبانی مرتبط با رمزپردازي هستند و چگونه تحلیل مـی 
هـاي سـنتی و حیـات انسـانی      اهمیت وافري را براي هنر سـنتی و قدسـی در ادیـان، تمـدن    جاویدان خرد 

مزپردازي را یکـی از ویژگـی   و از طرفی برخورداري از رست نی ااانسزندگی  مقوماند و معتقدند که هنر  قائل
 حکمـی رمزپـردازي در حقیقـت تبیـین مبـانی      حکمیدانند، تبیین مبانی  مهم هنرهاي سنتی و قدسی می

  . ها پرداخت توان به تحلیل رمزهاي موجود در آن هنرهاي سنتی نیز خواهد بود و براین اساس می

  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش .2
اي است که در فرهنگ اسالمی داراي پیشینه اسـت و بـه خصـوص     هرمزپردازي شیو شدکه اشاره  چنان

بر اسـاس دیـدگاه حکمـاي جاویـدان خـرد ایـن       . در عرصه عرفان و حکمت این مسأله بسیار ملموس است
ها عرصـه حکمـت    ترین آن هاي مختلف هر تمدن سنتی قابل مشاهده است که از جمله مهم روش در عرصه

ویژگـی   ایـن اسالمی نیز از جملۀ هنرهاي سـنتی و قدسـی اسـت و داراي     هنردر نگاه آنان که  و هنر است
و هاي سنتی یکی پس از دیگـري رو بـه افـول نهادنـد      آنان معتقدند بعد از ظهور تمدن مدرن، تمدن. است

ها از جملـه حکمـت و هنـر گردیـد      این مسأله منجر به از بین رفتن و یا گسستگی عناصر مختلف آن تمدن
در زمان مـا بـیش از پـیش نیـاز بـه بازیـابی هویـت فرهنگـی و         لذا . نیز از آن جمله است که تمدن اسالمی

ها میـراث گذشـتگان بسـیار مـورد      دو عنصر اساسی که باید در آن. گردد معنوي این مرز و بوم احساس می
زبـان  توجه قرار گیرد و مطابق با شرایط امروز احیاء و ترویج گردد حکمت و هنر اسـت و در هـر دو عرصـه    

هـا   براي این که بتوان از میراث برجاي مانده در این دو عرصه بهره برد باید زبـان آن . رمزپردازي وجود دارد
. باره جلـوگیري شـود   اندیشی در این و فهم زبان رمز نیازمند مبنا و معیار است تا از سوء فهم و کج را فهمید

مختلـف   يهـا  ن از آن در تحلیل رمزها در عرصهتوا تبیین گردد می رمزپردازي حکمیدر صورتی که مبانی 
جا کـه حکمـت متعالیـه از     هاي رمزي و همچنین هنرهاي سنتی بهره برد و از آن از جمله حکمت و داستان

توان براي دستیابی و تبیین مبـانی رمزپـردازي بـه آن رجـوع      هاي مختلف فکري بهره برده است می مشرب
  .نمود

 اهداف پژوهش .3

یـابی و   گردد که هدف اصلی در این پژوهش دسـت  تا به حال بیان گردید مشخص می چه با توجه به آن
هـاي   که رمزپردازي در عرصـه   با توجه به این. رمزپردازي از منظر حکمت متعالیه است حکمیتبیین مبانی 
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طـه  تواند بـه طـرح مجـدد راب    گوناگونی از جمله حکمت و هنر مورد استفاده قرار گرفته است این مسأله می
چنـین از مبـانی    باره مهیـا نمایـد و هـم    هاي بیشتر در این منجر شود و زمینه را براي پژوهشحکمت و هنر 
  .بهره بردهاي دیگر  و عرصهتوان براي تحلیل رمزهاي موجود در هنرهاي سنتی  مطرح شده می

 قلمرو پژوهش .4

جـا کـه ایـن پـژوهش در حـوزه      از آن. گیرد قلمرو مکانی این پژوهش مرزهاي فرهنگی ایران را در بر می
قلمـرو  . کمی و مبانی فلسفی حکمت صدرایی انجام خواهد شد لذا داراي قلمرو زمانی نخواهد بودمباحث ح

  .موضوعی این پژوهش نیز در قلمرو حکمت صدرایی و هنر اسالمی ایرانی انجام خواهد شد

  هاي پژوهش سؤال .5
  :از اند عبارتاهد بود ها خو دنبال پاسخ آنه سؤاالتی که این پژوهش ب   

 چیست؟ مقصود از رمز و رمزپردازي ·

 ایرانی چیست؟ -نسبت بین رمز و هنر اسالمی ·

 سازگاري و موضوعیت رمز در حکمت متعالیه چگونه قابل تبیین و تحلیل است؟ ·

 ؟شوند چگونه تحلیل میبا این مسأله در رابطه اند و  مبانی رمزپردازي در حکمت متعالیه کدام ·

 پژوهش هاي فرضیه .6

  :از  اند عبارتهاي این پژوهش  فرضیه   

در اینجا رمز مرادف تمثیل رمزي است و عبارت است از چیـزي کـه حکایـت از امـري متـافیزیکی       ·
تـوان رمـز را جلـوه و تمثـل      اي که مـی  و سنخیت با محکی خود است به گونه  دارد و داراي تناسب

 .حقیقت مورد نظر دانست

هـاي مهـم در    و تمدن اسالمی مسبوق به سابقه است و یکی از مؤلفـه  شیوه رمزپردازي در فرهنگ ·
 .یک روش در حکمت اسالمی به کار گرفته شده است چون همکه  اسالمی است چنان -هنر ایرانی

، انبیا و اولیاي الهی و قرآن، نظریـه تأویـل وي   ،نگاه رمزي مالصدرا به حکمت پیشینیانبا توجه به  ·
، و مبانی صـدرا چنین روش  همگذاري آثار و عنوان مطالب و و تمثیلی در ناماستفاده از تعابیر رمزي 

 . رمزپردازي در حکمت متعالیه موضوعیت دارد
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و ارتبـاط عمیـق و وثیـق بـا      هـاي فکـري مختلـف    مندي از مشـرب  بهرهحکمت متعالیه با توجه به  ·
کـه بـر   ي را ارائـه دهـد   مبـانی رمزپـرداز  حکمت اشراق و عرفان چنین قابلیتی را داراست تا بتواند 

برخـی از  . شوند تحلیلتبیین و  ایرانی -هاي مختلف از جمله هنر اسالمی رمزها در حوزهاساس آن 
حرکـت جـوهري،   حمل حقیقت و رقیقت، تشکیک در وجود، اصالت وجود، از : اند این مبانی عبارت

 ...جود رابط وو نفستطابق عوالم، عالم مثال و ادراك خیالی، 

 ي پژوهشها کاربرد .7

توانـد در هـر دو حـوزه حکمـت و      اي است مـی  هش یک موضوع میان رشتهاز آنجا که موضوع مورد پژو
تـوان رمزهـا را در    شـود مـی   ی کـه در ایـن پـژوهش ارائـه مـی     اهـای نبا توجه بـه مب . هنر کاربرد داشته باشد

چنـین بـدین وسـیله     هـم  .تحلیل و تفسیر نمود... ادبیات، عرفان، حکمت، هنر و چون همهاي مختلفی  حوزه
هاي مختلف از جملـه هنـر    تواند منجر به برقراري ارتباط بین حکمت و حوزه شود که می سیري ترسیم میم

که همان ارائـه مبـانی جهـت    گردد  بازخوانی و تبیین می ،یکی از کاربردهاي حکمتصورت   شود که در این
  . هاي دیگر است استفاده در عرصه

  روش انجام پژوهش .8
ی نیسـت لـذا از روش     از عنوان این پـژوهش مشـخص اسـت موضـوع پـژوهش مسـأله       که چنان اي کمـ

  .استفاده خواهد شد تحلیلی -توصیفیروش متناسب با موضوع یعنی 

  آوري اطالعات روش و ابزار جمع .9
اي استفاده خواهد شـد و ابـزار گـردآوري     آوري اطالعات به شیوه کتابخانه در این پژوهش از روش جمع

  .هاي اینترنتی مرتبط خواهد بود ها، مقاالت و سایت ت نیز به تبع کتاباطالعا

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات .10

  .گردد در این پژوهش از روش تجزیه و تحلیل کیفی به صورت توصیفی، تبیینی و تفسیري استفاده می

 پیشینه پژوهش .11

ها در آثـار حکمـاي    ترین آن هاي زیادي صورت گرفته است که عمده پیرامون مسأله رمزپردازي پژوهش
به دلیل این که آنـان رمزپـردازي را یکـی از وجـوه مهـم اندیشـه سـنتی        . است) گرایان سنت(جایدان خرد 

اند به خصـوص رمزپـردازي در    دانند به وفور در آثارشان به این مسأله پرداخته و ابعاد آن را تشریح کرده می
ایشان در آثار متعددشان هم بـه تبیـین نظریـه    . ایشان داردهنر سنتی و قدسی که جایگاه مهمی را در آثار 
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در میـان  . هـا و ادیـان مختلـف    اند و هم بـه تبیـین و تحلیـل برخـی رمزهـا در فرهنـگ       رمزپردازي پرداخته
تـألیف تقـی    فارسـی  در ادب يهـاي رمـز   رمـز و داسـتان  تـوان بـه کتـاب     نویسندگان فارسی زبان نیز مـی 

ولف در این کتاب پس از بحثی مفصل پیرامون رمزو رویکردهاي مختلـف نسـبت   م. پورنامداریان، اشاره نمود
هـاي   پـردازد و تحلیلـی را از داسـتان    مـی هاي رمزي در ادبیات فارسی به این مسـأله   به آن، از منظر داستان

ز موضوع پرداخته کـه ا این چنین جالل ستاري در آثار خود به  هم. دهد سینا و سهروردي ارائه می رمزي ابن
وي در این کتاب به تبیین مسأله رمزپردازي و جایگـاه آن  . است و هنر قدسی اندیشیرمزها کتاب  جمله آن

آوري  بـه جمـع  بـاره وجـود دارد کـه     هاي مختلفی نیز در ایـن  فرهنگ. در هنر سنتی و قدسی پرداخته است
نمـوده اسـت کـه از آن جملـه      شـود را بیـان   ها اراده مـی  رمزها و نمادها پرداخته و معانی مختلفی که از آن

در هایی که انجـام گرفتـه اسـت     با توجه به جستجو. ژان شوالیه اشاره نمود تألیففرهنگ نمادها توان به  می
بررسـی مبـانی حکمـی رمـز و نمـاد در اندیشـه       «ن پژوهش فقـط یـک مقالـه بـا عنـوان      رابطه با موضوع ای

نده فقط به بررسـی دو مبنـاي حقیقـت    یسین مقاله نودر ا. یافت گردید )93-80، ص1395امینی، (» مالصدرا
تري از حکمـت متعالیـه پرداختـه خواهـد      به ابعاد وسیعدر این پژوهش  .استورقیقت و عالم مثال پرداخته 

تفصیل دیدگاه حکما و عرفاي مسلمان پیرامـون رمـز و رمزپـردازي بررسـی خواهـد شـد و       به شد؛ در ابتدا 
چنـین توجـه و شـناخته مالصـدرا      این مسأله با حکمـت متعالیـه و هـم    سپس ادله و شواهدي بر سازگاري

نسبت به رمزپردازي ارائه می گردد و در نهایت مبـانی متعـددي از حکمـت متعالیـه در ایـن رابطـه تبیـین        
  . خواهد شد
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 قدمهم .1

ها، ادیان و مکاتب مختلف بشـري از آن بهـره    اي است که همواره در طول تاریخ تمدن رمزپردازي شیوه
از آنجا که این پژوهش قصد دارد بـه  . هاي مختلف تمدن اسالمی نیز قابل مشاهده است اند؛ و در عرصه برده

دا الزم اسـت پیرامـون واژگـان    رمزپردازي با توجه به حکمت صـدرایی بپـردازد در ابتـ    حکمیتبیین مبانی 
این سـه واژه  . شودبسیار به یکدیگر نزدیک هستند مطالبی بیان نشانه که به لحاظ معناي لغوي نماد، رمز و 

هـا وجـود    و رویکردهاي مختلفی دربـاب آن  دارند  یکاربرد اصطالحی متفاوتو لغوي، رغم تشابه معنایی  علی
واژگان هم به لحاظ لغوي و هم بـه لحـاظ اصـطالحی مـورد      لذا جهت روشن شدن مسیر پژوهش این. دارد

هاي مختلـف در ایـن    گردد؛ و پس از بیان رویکرد بیان می ها آنهاي  ها و تفاوت بررسی قرار گرفته و شباهت
  . شود خب این پژوهش مشخص میباب رویکرد منت

 معناي لغوي رمز .2

این کلمه در زبان فارسـی هماننـد عربـی    . ودر اي است عربی که در زبان فارسی نیز به کار می رمز کلمه
در ). 41عمـران،   آل()1(بـار آمـده اسـت    در قرآن کریم نیـز ایـن واژه یـک   . تبه معانی گوناگونی به کار رفته اس

: نـد از ا ها عبـارت  بیان گردیده است که برخی از آن» رمز«هاي فرهنگ لغت معانی متعددي براي واژه  کتاب
، 1384معـین،  ( سرّ، نشانه مخصوصی که از آن مطلبی درك شـود  ،ن، راز نهفتهپوشیده گفتن، پوشیده نمود

. نماد و نشانه از جمله واژگانی هستند که به لحاظ لغـوي معنـایی نزدیـک بـه رمـز دارنـد       .)2()1181، ص 2ج
، 5، ج1377، پـور  آریـان (رود  بـه کـار مـی   »symbol«اغلب واژه نماد و رمز به صورت مترادف و در ترجمه واژه 

سـبب   چـه  آن: از انـد  عبارتها آنبراي واژه نشانه نیز معانی مختلفی ذکر شده است که برخی از . )3()5108ص
فکـري یـا دسـتوري     دهنـدة  ، حرکت یا حـالتی کـه نشـان   اثر ،نشان، عالمت ،شناختن کسی یا چیزي شود

چـه   که آن این اول: شاره کنیمتوانیم به چند نکته ا از معانی بیان شده می.)3251، ص 4، ج1384معین، ()4(است
رمز در مصـداقی  : دوم. امري مخفی و پوشیده داللت بر: مشترك است عبارت است ازرمز که در بین معانی 
تواند بـه   اي می به عبارتی دیگر هر پدیده. اي داشته باشد تواند مصادیق گسترده شود و می خاص محدود نمی

شده اشاره صریحی به قراردادي یا غیـر قـراردادي بـودن رمـز      معانی بیان: سوم. عنوان یک رمز تلقی گردد
لذا هر چیزي که قابلیت داللـت بـر چیـزي دیگـر داشـته باشـد را        شود؛ میحالت راشامل ندارد بلکه هر دو 

توان به عنوان رمز یا نماد در نظر گرفت؛ البته این مطلب با توجه به معناي لغوي است امـا بـا توجـه بـه      می
تفـاوت معنـاي   : چهـارم . ها اشـاره خواهـد شـد    شود که بدان حی شرایط دیگري نیز لحاظ میکاربرد اصطال

پوشیدگی و مخفی بودن مورد نظـر اسـت    ت که در رمز تاکید بر باطنی بودن،نشانه با رمز در این اس لغوي
اما در معانی نشانه چنین چیزي لحاظ نشده و پوشیدگی و مخفـی بـودن نقـش محـوري در معنـاي نشـانه       

  .امري داللت دارد که معلوم و آشکار استندارد؛ یعنی نشانه بر 
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  کاربرد اصطالحی رمز .3
و بـا   شـود  گرفتـه مـی  کاربرد اصطالحی رمز بستگی به رویکردي دارد که در رابطه با ایـن واژه در نظـر   

وجـود   هـاي متعـددي  بـاره رویکرد  در ایـن . گردد هاي مختلف کاربرد این واژه نیز متعدد می توجه به دیدگاه
رویکرد اول نگاهی طولی و متـافیزیکی  . بندي نمود در دو دسته تقسیمها را  آنتوان  ی میطور کلّه ب دارد که

دیـدگاه عرفـا و   . به مسأله رمز دارد و رویکرد دوم در مقابل آن است و نگاهش عرضی و غیرمتافیزیکی است
ی فلسـفی و عرفـانی   وره معاصر با نگـاه که در د ،)5()گرایان سنت(حکماي جاویدان خرد حکماي مسلمان و 

 -گـرا   دیدگاه روانشناسـی تجربـه  . گیرند در زمره رویکرد اول قرار می ،پردازند له رمز و رمزپردازي میبه مسأ
کـه پیـرس و سوسـور از    -شناسـی   علـم نشـانه   چنین همو  -توان مالحظه نمود که در آثار فروید و یونگ می
در این پژوهش رویکـرد اول  . )2و1ك به پیوست .ن(مره رویکرد دوم هستنددر ز -جمله بنیانگذاران آن هستند

اگر چه ممکن است . این رویکرد بر اساس حکمت صدرایی تبین خواهد شد حکمیمورد نظر است و مبانی 
ك و نزدیـک بـه یکـدیگر    از جهـاتی مشـتر  حکماي جاویدان خرد گاه دیدیدگاه عرفا و حکماي مسلمان با د

چنـین   گیـرد و هـم   این پژوهش در حوزه فرهنگ و تمدن اسالمی ایرانی انجام می که  جهت نباشند اما از ای
پردازي در بین فالسفه و عرفاي مسلمان به عنوان یک روش مطـرح بـوده لـذا شایسـته      رمزبدین لحاظ که 

 حکمـاي از آنجـا کـه    لسـفه و عرفـان اسـالمی اشـاره گـردد؛ و     له در فاین مسـأ است که به طور مستقل به 
البتـه بایـد   . ها اشاره خواهد شد  کنند به آراء آن در دنیاي معاصر چنین دیدگاهی را ترویج میجاویدان خرد 

رود بیشـتر معنـی خـاص و اصـطالحی آن در ادبیـات و       امروزه وقتی از رمـز سـخن مـی   توجه داشته باشیم 
  .قرار دارد خردحکماي جاویدان روانشناسی مدرن مورد نظر است که در نقطه مقابل آن رویکرد 

 دیدگاه حکما و عرفاي مسلمان .4

تـوان گفـت کـه در فرهنـگ و      اي طوالنی به بلنداي تاریخ بشر دارد می که رمزپردازي سابقه با وجود این
تمدن اسالمی تاریخی مقارن با ظهور خود اسالم و نزول قـرآن دارد و در بـین اندیشـمندان مسـلمانی کـه      

با توجه بـه برخـی احادیـث کـه سلسـله      . داشته است ه مهمیین شیوه جایگااند ا قائل به تعالیم باطنی بوده
و (رسد، این عقیده وجود داشته که قرآن داراي ظـاهر و بـاطن    ها به پیامبر عظیم الشأن اسالم می اسناد آن
؛ ظاهر در دسترس همه است اما عده کمی به بـاطن آن دسترسـی   )598: 2تا،ج کلینی،بی( است) هایی یا باطن

این در حقیقت نگاهی رمزگونه بـه ظـاهر قـرآن    . ند که در اعتقادات شیعه این باطن در اختیار امام استدار
هـاي مختلـف    ایـن عقیـده در بـین برخـی گـروه     . است که حکایت از معانی باطنی در وراي این ظـاهر دارد 
اکثـر کـالم   «: اسـت در رسائل اخوان الصـفا آمـده   .اسالمی از جمله شیعه، عرفا و متصوفه وجود داشته است

خداي تعالی و کالم انبیا و اقاویل حکما رمزهایی است براي سرّي از اسرار به قصـد آن کـه از اشـرار مخفـی     
کـه   ناصرخسرو،). 343: 1412اخوان الصفا، (» دانند بماند و آن اسرار را جز خداوند تعالی و راسخان در علم نمی

: کنـد  بـاره تصـریح مـی    اند، نیز در این ي تعالیم باطنی بودهحکیمی اسماعیلی مذهب است و اسماعیلیان دارا
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هـاي پیغمبـران علـیهم السـالم همـه بـه رمـز و مثـل بسـته باشـد و            معنی این قول آن است که شریعت«
  ).217-216 :1363؛ 46: 1393قبادیانی، (» رستگاري خلق اندر گشادن آن باشد

  عرفان و رمزپردازي .1.4

ه جایگاهی ویژه داشته است و رواج این شیوه در بـین آنـان بـه وضـوح     رمزپردازي در بین عرفا و متصوف
ها در آثار خود بیـان   اند و تأویالت قرآنی که آن آنان در بیان تعالیم خود از این روش بهره برده. مشهود است

ره مولوي در یک رباعی در نهایت ظرافت به موضوع رمز اشـا . ها به این روش است اند نشان از توجه آن کرده
  :کرده است

 پرده درست نیپرده نه پرده است که ا نیا                        که او پرده درست اریجان و سر آن        

  در بزن که در پرده درست ۀحلق نیا                        و گر پرده درست اریپرده درست  گر      

  )1356تا، ص  ، بیمولوي(    

دري اسـت کـه انسـان را بـه      چـون  هـم رده همان رمز است که خود مقصود نیست بلکه در این ابیات پ 
  : ابن ترکه نیز معتقد است . دهد عالمی دیگر سوق می

شان که اولیاء الهی هستند از جملـه هرامسـه و حکمـاء متقـدم      به انبیاء متقدم و شاگردان محققان«
قصـد  مز و اشاره به مقتضاي فهم و ادراك اهلش شان جز به نوعی از ر عبارات اغلبکه اند  اشاره کرده

ابـن  ( »...انـد  داللـت نکـرده   و بر آن جز به تلویحی که در آن نوعی از پوشیدگی و خفا استاند  نکرده
  ).49، ص1360ترکه، 

  رمزاست نکته انبیا همه                                  سخن شاعران همه غمز است                   

   رمزراه دین پوید وین بدین                                 غمز خواجگى جوید آن بدین

  )743، ص1383سنایی، (

رمز معنی باطنی است که در پشـت کـالم ظـاهري قـرار     «: گوید در تعریف رمز می اج طوسىنصر سرّابو
: هـان بقلـی نیـز گویـد    روزب .)338، ص1914اج الطوسـی،  السـرّ ( »یابند گرفته است و جز اهلش به آن دست نمی

رمز حقـایق غیـب   ) حقیقت( ،باطن است مخزون تحت کالم ظاهر، که بدان ظفر نیابند اال اهل او  رمزمعنى«
حـات مکیـه رمـز    در فتو ).561، ص1374بقلـی،  (»تلفّظ لسان سرّ در حـروف معکـوس اسـت   ه در دقایق علم ب

عربـی،   ابـن (» هرش را قصـد نکـرده اسـت   رمز و لغز کالمی است که گوینده آن ظا« :چنین تعریف شده است


