
 

 

 

 

 های تفسیرهای عرفانی بررسی سمبولیسم عرفانی در حکایت »

 االَبرار« ة ُاالَسرار و عُدّاالَرواح« و »کشفُ »رَوحُ

 1زهرا عظیمی 

 2اسماعیل صادقی 

 3علی محمّدی آسیابادی 

 99 /12 /17تاریخ پذیرش:        5/11/99تاریخ دریافت: 

 چکیده
ابزارهای صووخرایاو ز زیساسووازی مست اسوو ق بل  قابل  خزّای از ادبّیان عرصانی، صووخرن نمادیت نماد، یکی از  

االرزاح« نیز برای  سییت ز  خضوویب باسر مسووا ل ز االبرار« ز »رزحاالسوورار ز عُدّ داردق نخیسووگدناد دز  یسوویر »  وو ُ

از نماد در ایت مسخد به سوس  بیاد ییر مسوسمی     نیریاندق بار  أثیرنذاری بی وسر بر ملاب  از قاب  ککای  بار  برد 

های عرصاد ز های عمیق عارصانه ز عیگّی  بل ویدد به آمخز ز چگدالیه بخدد، شورردی مگاسو  درزا  بیاد اندی وه

های  یسوویرهای مذ خر شردااسه ز برآنی   ا   صووخّا اسوو ق در ش زه  کاضوور به بررسووی نمادشردازی در ککای 

ی   ریت اصوویصووه د نماد در ککایان ایت مسخد چیسوو خ ااسووسرا  نمادها  دات اسوو خ ز ما بدانی  هدا از  اربر

 اررصسه در ککایان ایت دز اثر از نظر مخضووخعی به دز های ایت ش زه ، نمادهای بهها چیسوو خ بر اسوواف یاصسهآد

شووخند ز  ار رد  یی عرصاد ز  صووخّا« ز »نمادهای مربخط به شووریت «  مسووی  مبلِ  نمادهای »مربخط به کخز 

چگیت با های عرصانی، بسامد بی سری نسس  به  سییت مسا ل دیگی داردق ه نمادها در عیگّی  بل یدد به میاهی  ز آمخز 

ها   اررصسه در آد خزّه به محخریّ  شیات در ایت ککایان ز  أ ید بر انسماو مضمخد به زبانی ساد  ز رزاد، نمادهای به

ها بر  مابل میاد نمادهای انسوانی عاشوق   ی رزای ایل  محسوخف هسوسگد ز برح اصولی همهبُتدی ز نیز سواد ،   

ها  سواز ایااد سوایر  مابلچرادق قرار نرصست ایت دز قط  در برابر یکدیرر، زمیگهی مردت میمت وخ  ز شادشوا   عامّه

اشووسه اسوو ق رزج اناات ایت  ی مضوومخد، نم  مّثّری دنیری داسووساد ز ارا هدر مضووامیت عرصانی شوود  ز در شووکل

  حلیلی اس ق  -ش زه   خصییی

 االرزاح، ککای ، نمادشردازیقاالبرار، رزحاالسرار ز عُدّ      واژگان کلیدی:

 مقدّمه: -1

 
 azimiizahra22@gmail.comنامه: ی مسّزو(ق رایا)نخیسگد  و  دان اخی د سری زباد ز ادبیّان صارسی، دان را  شار  رد، 1
 sadeghiesma@gmail.comنامه: رایا و  اسسادیار زباد ز ادبیّان صارسی، دان را  شار  رد،2
 asiabadi97@gmail.comنامه: رایا زباد ز ادبیّان صارسی، دان را  شار  رد، دان یارو   3
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هوای مربخط بوه زنودنی انسیوا ز ازبیوا در هوای ملسل  ز نیز قصوووّوههوای رای  در میواد مردت در دزر ککوایو 

های عرصانی قرار  رهای قرآنی، امکانا ی را در ااسیار مُیسّرادِ دارای نرای های ممدّف، قرآد ز  یسی ساب

ل به آد  ر نرددق در دز  یسووویر ها، آمخزج ز  یای  مماصووود برای ملابساد، آسوووادداد  اسووو   ا با  خسوووّ

قاب  ککای  ز نیز االَبرار«، مُیسّوراد با اسوسیاد  از مضوامیت عرصانی ز  ة ُعُدّ االسورار زاالرزاح« ز »  و ُ»رزحُ

 اندقنیری از شرردهای  صخیرسازی همچخد نمادشردازی،  یاسیر اخد را اثرنذار ر نمخد با بار 

 بیاد مسأبه: -1-1

های عرصانی در ایت   یسویر مسصوخّصه از قرآد از  یاسویر ما  ز قابل بررسوی اسو ق مُیسّوراد دارای نرای 

های متگخی ز مکاشویان وزقی اخد مخرد  یسویر ز  أزیل  هنخع  یسویر، ایت  ساب آسومانی را بر اسواف  ارب

زخیگد  ه برای قرآد، اند ز برای دیدنا  بابگی اخد به قرآد به کدیث م ووواخر نسخی اسوووسگاد میقرار داد 

ش ز ،  یاسویر وزقی ز عرصانی را مسأثّر از  یسویر امات زتیر هی  بطت قا ل شود  اسو ق نخیا، ش زه ورر عرصاد

ی قرآد، برآمد  از   و  ز شواخد ز کاصول آناهی  نرایانهاند ز متسمد اسو  بررسوی  ازیلدصواد  )ع( می

راد از میواهی  ز اصوووخو عرصوانی اسووو ق اززملوه آثوار ما  ز مطرح در ایت زمیگوه،  یسووویر  ز دان  مُیسوووّ

االرزاح صی شووورح اسوووما  ز »رزح  رشووویدابدّیت ابخابیضووول میسدیاالبرار«  أبی   االسووورار ز عُدّ »  ووو 

ابیساح« سووومتانی اسووو   ه مربخط به ازاار قرد شگا  ز قرد شووو ووو  هسوووسگدق نخب  سوووخت  یسووویر مل 

ها، مسّکی اسو ق ی درزنی ناب مُیسّوراد آداالرزاح بر اسوسگساط ز  اربهاالسورار ز سوراسور  یسویر رزح  و 

ز به مذا  اهل اشوار     هر دز مُیسّور در  یسویر آیان قرآد ز اسومای ابای بر م ورب عرصا ز صوخصیه  خزّه  رد 

اندق ایت دز  یسوویر، مسّکی بر قرآد ز کدیث ز نمل رزایان هسووسگد ز ز سووابکاد بریق کق، سوولگانی آزرد 

راد به اخاهر قرآد، ااسار نسخی ز اکادیث صووحابه اسووس ووااد زسووسه چگیت قریت سووااست ن ر ایت  اندق ه مُیسووّ

شیامسراد ز عرصا ز صوووخصیه، ک زن مطل  ز زیسا  های شیامسراد ز ییر یاسووویر با قصووور ز  اریس ز داسوووساد

نیری از قاب  ککای  ز اسووسیاد  نسووسرد  از  سووااست  یسوویر ز زذّابیّ  مخضووخع را به همرا  داردق بار 

هوای ما  ز هوا، یکی از شووویخ هوای مربخط بوه مسصوووخّصوه ز بیواد مخاعل ز مطوابو  عرصوانی از بریق آدقصوووّوه

هاسو ق ی م ورب عارصانه مُیسّوراد آد گگد یل وزقی آیان ابای ز  رسوی شر اربرد مُیسّوراد مذ خر در  أز

ها ز میاهی  ملسل  در ها، آداب ز سُوگت، اندی وهها، آرمادی انسماو ز آمخزج  اربهداسوساد، باسریت زسویله

سساد های صا  ز بیاد متارا ابای،  اربرد قصّه ز دابخو اعصار بخد  اس ق در قرآد  ری  نیز یکی از شیخ 

های شیامسراد  ها ز سوورنذشوو اسوو  ز بل  اعظمی از آیان ابای ایت  ساب ممدّف به رزای  سوورنخشوو 

رانی همچخد میسدی ز سووومتانی نیز  ح   أثیر قرآد از  ابای ز امّ  ها ز اشووولاخ ااسصووواخ داردق مُیسوووّ

ای  مماصووود ز ز آد را باسریت رزج  ی رزای  ز ککای  برای  تلی  ز آمخزج ملابساد اخد بار  زسوووسه

های قرآنی ز رزایان شیامسراد ز اندق بل  رزایی  یاسویر مخرد نظر از داسوسادارشواد ز  ربی  ملابساد دانسوسه
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نیرد، ییر شیامسراد ز مسصووخّصه   ووکیل شوود  اسوو ن امّا آنچه در ش زه  کاضوور مخرد بررسووی قرار می

های صوخصیانه ز  کامل ز انسماو اندی وه  های صوخصیانه ز عرصانی به بحا  مخضوخع اسو   ه ابزار رشودککای 

شوخندق به دبیل اهمّیّ  صرازاد ایت رزایان  خ ا  عرصانی در باز اب ادرا ان شواخدی ز  خزیه محسوخب می

ها به شوگاا  ز در  باسر میاهی  مخرد نظر نخیسوگدناد مسول ، هرنخنه بررسوی آدعرصانی مُیسّوراد صوخصی

ای مضووامیت متگخی ز ییر قابل  اربه برای همراد در ککایان ایت  های ابمنمایدق یکی از شوویخ  م  می

ها در صا  رمخز ز اسوورار نایسه در رزای   های آدمسخد، نمادشردازی اسوو   ه آشووگایی با متانی ز زی نی

ابدّیت ابخابماسوو  اکمد بت ابمل  ابیسّاح«،  أبی  شووااباالرزاح صی شوورح اسووما رزحنم  مّثّری داردق »

( اسو  ز در آد، صود ز د  نات ادا  ح  هیساد ز چاار عگخاد شورح 534 -487ر مگصوخر ابسومتانی)ابمظیّابی

داد  شود  اسو ق نخیسوگد  در ایت اثر شز از عگخاد  ردد هر اسو ، ابسدا  لیّل صوحیب عربی آد را ن واد داد   

یان، اکادیث، ز سوسز به بیاد متانی ملسل  آد به صارسوی شردااسه اسو  ز برای مسوسگد  ردد سولگ  از آ

االبرار«،  أبی  رشویدابدّیت ابخابیضول میسدی اسو  االسورار ز عُدّ ککایان ز اشوتار بار  برد  اسو ق »  و 

نراشوسه اسو ق میسدی در  یسویر  سیر در سوه نخب  به  رزمه،  یسویر ز  أزیل آیان  520 ه آد را در سواو 

ی  یسویر مأثخر ز رزایی به خب  دزت با شویخ قرآد شردااسه اسو ق در نخب  ازّو، مسرزمی دقیق اسو  ز در ن

  یسیر آیان قرآد ز در نخب  سخت به  أزیل آیان شردااسه اس ق 

 های ش زه شرس  -2 -1

ی   ر میواهی  کخز  بوا  خزّوه بوه شیخنود میواد عرصواد ز نموادنرایی بوه عگخاد ابزاری برای  تلی  ز  یای  عیگی 

االسورار ز های  یسویرهای »  و مسخبیسو  عرصانی در ککای عرصاد ز  صوخّا در ایت ش زه  به بررسوی سو 

 اخاهی  بدانی   ه:شردازی  ز میاالرزاح« میاالبرار« ز »رزحعُدّ 

 های  یاسیر مخرد بحث، چیس خزایرا  نماد در ککای  -

 هایی داردخنمادشردازی در ایت بل ، چه زی نی -

راد ازنمایی  دات ی  از مخضووخع اربرد ایت نمادها در ککایان بی ووسر در زا  ب - های مخرد  خزّه مُیسووّ

بخد  اسو خ همچگیت ایت ش زه  درشی آد اسو   ا ااسوسرا  نمادها را م وّلر نماید ز ن واد دهد  ه در 

 شخدق دات ی  از  یاسیر نرای  بی سری به نمادشردازی دید  می

 شی یگه ش زه  -3 -1

های مستدّدی نخشوسه شود  اسو ق ها ز ممابهسوگدناد،  سابی نمادشردازی در آثار شواعراد ز نخیدربار  

 اززمله  ساب
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ی اسوماعیل سوتادن  ه نخیسوگد  در بل وی از آد » یسویر قرآنی ز زباد عرصانی«، اثر شل نخیا ز  رزمه -

به بررسوووی زباد عرصاد شردااسه ز آد را به دز نخع زباد عسارن ز زباد اشوووارن مسمایز  رد  اسووو  ز زباد 

 داندقعرصاد را زباد ماازی یتگی زباد اسستار  ز نماد می

های های رمزی در ادب صارسوی« از  می شخرنامداریاد  ه نخیسوگد  ضومت  حلیل داسوساد»رمز ز داسوساد -

های رمزنرایی، شوتر ز رمز، رمز در قرآد، اکادیث،  یاسویر، صلسویی ابت سویگا ز سوارزردی، انریز   -عرصانی

ه رمزی ز بسوویاری مخضووخعان دیرر را مخرد های شیغمسراد ز ه اسووابیر ز داسووساد چگیت  یازن م ل ز قصووّ

 بررسی قرار داد  اس ق

ممودّت  وه در بل وووی از آد بوه شوووگوااسی« از مایوار علخی سواب »مطوابتوان ادبی هرمگخ یو  مست  -

مگظخر ایااد شورایطی  ی مسکلّماد ز صوخصیاد شردااسه ز به  ی  یکّر ز اندی وهنرایی اصوخصواد در زمیگه أزیل

 ی هرمگخ یکی مسخد ادب صارسی شکل نرصسه اس قبرای صا  مست در راسسای مطابته

ی  یسوویری رمزشووگااسی از داسووساد  ساب »مدالی بر رمز شووگاسووی عرصانی« از ز و سووسّاری به ارا ه -

 رد  ز به  حلیل زباد ای از رمزهای دیرر را نیز بررسوی »سو ماد ز ابسواو« ااسصواخ یاصسه ز نخیسوگد ، شار 

 رمزی صخصیه شردااسه اس ق

های عرصانی  خزّه نمخد  رضا صخالدی به رمز ز نماد، زباد عارصاد ز  م یلدر  ساب »زباد عرصاد«، علی  -

 ز نامی ارزشمگد در شگاا  نماد ز  اربرد آد در مسخد عارصانه برداشسه اس ق

 اس ن اززمله: هایی اناات نرصسهی مماالن نیز ش زه درکخز  -

(  وه بر محخر بحوث از  صوووازیر نموادیت ز 1383»نموادنرایی در شوووتر عرصوانی«، )محمخد صسخکی،    -

ی اصووط کان  رمزهای  صووخیری در ادبیّان عرصانی مسمر ز اسوو  ز اصووط کان صووخصیه را به دز دسووسه

ر شوتر عرصانی  نیری  صوخیرهای نمادیت درسومی ز رمزهای  صوخیری  مسوی   رد  ز به بررسوی رزند شوکل

 شردااسه اس ق

هوای رمزی ز (  وه در آد، زگسوه1390هوای عطّوار«، )هوادی اودیخر، ربوابوه داهی ،»نموادانرواری در مگظخموه -

های عطّار مخرد بررسوی قرار نرص  ز م وّلر شود  ه نمادهای عرصانی هی  زادی شوار ع وق در مگظخمه

 دارندقی عرصانی ز ازسماعی  اررصسه در آد، زگسهبه

 هایی صخرن نرصسه اس  مانگد:دربار   یسیرهای عرصانی مخرد بررسی نیز ش زه 

(، نرارند ، انخاع ن ر با 1388االسوورار میسدی« )سووخسووت زسری،  »مخضووخع نررج ز زباد در   وو  -

االسوورار را مخرد بررسووی قرار داد  اسوو  ز آد را متلخو های زبانی مسیازن در نخب  سووخت   وو زی نی

 نخیسگد  نسس  به مخضخع دانسسه اس قنررج 
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( سوه نرای   1393االسورار«، )امیر زاادی،  ی قرآد در  یسویر   و » أزی ن عرصانی کرزا ممطّته -

ی میسدی در  أزیل کرزا ممطّته را ن واد داد ز م ّلر نمخد  ه در ززه ازّو، ایت کرزا را رمزی  عمد 

ها را  أزیل  رد ز در ززه سوخت بر نرایی، آده بر کرامیاد مح  ز محسخب دانسو  ز در ززه دزت با  کی

 ییر قابل  أزیل بخدد ایت کرزا  صریب نمخدق

االسووورار«، )باباسووواالر، اباگاد ز   ووو » أثیر عرصاد بر  یاسووویر قرآد بر اسووواف دز  یسووویر رز  -

د را ن واد داد  اس  ز بر های عرصانی مُیسّوراد بر  یسویر قرآ( نرارند  در ایت ممابه،  أثیر دیدنا 1387اصوغر،

االسورار به دبیل آشوگایی صرازاد میسدی با اکخاو ز آثار عارصاد از نظر ایت نکسه  صوریب  رد  ه  یسویر   و 

های یادشوود  به نمادشردازی ز زایرا  آد در بل  رزایی  االرزاح، بر ری داردق در ش زه عرصانی بر رزح

ی کاضور، نمادهای االرزاح« شردااسه ن ود  اسو  ز در ممابه»رزح االبرار« زاالسورار ز عُدّ  یسویرهای »  و 

های عرصانی ز دیگی مخرد ها در راسوسای صا  باسر آمخز  اررصسه در ککایان ایت مسخد ز متانی نمادیت آدبه

 نیردقبررسی قرار می

 رزج ش زه :  -4 -1

ای بررسوی ز بر اسواف رزج  سابلانه  های مسخد، مخرد نظر اررصسه در ککای در ایت ش زه ، نمادهای به

ها ز بگدی مخضووخعی ز بیاد متگای نمادیت آدنخشووسه شوود ز سووسز با اسووسیاد  از رزج  حلیل محسخا به بسمه

 ها شردااسه شد  اس قهای نمادشردازی در ایت ککای زی نی

 مبانی نظری پژوهش: -2

های  ایت ش زه ، نمادشردازی در ککای با  خزّه به اهمّیّ  ککای  ز  ار رد آد در  یسووویرنخیسوووی در  

االسورار ز االرزاح« ز »  و ُ اررصسه در  یسویرهای عرصانی صارسوی مربخط به قرد شگا  ز شو و ، »رزحُبه

های درزنی ز رمخز عارصاد ز اشوواران صووخصیاد ز بطای  ی  اربه گگد االبرار« )نخب  سووخت(  ه »بیادعُدّ 

نیری از سوومسخبیسوو  ز در نیردق بار (، مخرد بررسووی قرار می1:1 1386االسوورار،  مذ ّراد اسوو ق« )  وو 

های عرصانی   مابل ه  قرار دادد میاهی  نمادیت، یکی از شورردهای مُیسّوراد  یاسویر مذ خر در بیاد اندی وه

 اس ق

 سمسخبیس   -1 -2

شخد سخب می ریت مکا   ادبی مح  ریت ز شاارسمسخبیس  به متگای نمادنرایی اس  ز »یکی از ما 

ی نرزهی از نخیسووگدناد صرانسووخی مانگد چاربز بخدبر، آر خر  می دی به زسوویله 19ی دزت قرد  ه در نیمه

(ن نمواد، آد نخنوه  وه 528: 2، ج1387رمسخ، اسوووسیواد مواالرموه ز شول زابری بوه ززخد آمودق« )سووویّودکسووویگی، 

اد متوانی مسیواز ی بوه  وار رصسوه اسووو ن هوای رمزی«، آزرد ، برای بیو شخرنواموداریواد در  سواب »رمز ز داسوووسواد

ی  اززمله »اشوار ، رمز، سورّ، ایما، دقیمه، نکسه، متمّا، ع م ، اشوارن  ردن، اشوارن  ردد شگااد، ن وانه 
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ملصوخصوی  ه از آد، مطلسی در  شوخدن چیز نایسه میاد دز یا چگد  ز  ه دیرری بر آد، آنا  نساشود ز 

ی اصوخصویّ  (ن زی دربار 186:  1386دی ز متاخدق« )شخرنامداریاد،  ها ز ع    قراردابیاد ممصوخد با ن وانه

نخید: »ققق زی نی بارز سومسل، شخشویدنی، عدت صوراک  ز ییر مسوسمی  بخدد آد اسو ن به ایت متگا نماد می

 ه در زباد سمسخبی ، مراد ز ممصخد، ااهر ز صخرن   ت نیس ن بلکه میاخمی اس  زرای ااهر ز صرا ر 

ی متگوای اواهری ز متگوای شگاواد  خزّه (ن بگوابرایت در  تری  نمواد بوه دز ممخبوه7آدق« )همواد،     ر ازز عمیق

چیزی اسووو   وه چیزی دیرر را از بریق قیواف یوا  وداعی ن ووواد دهودق«   1چگیت »نمواد،شووود  اسووو ق ه 

ها را مراعان  ها، آد(ن برای از اصوخو کا   بر مکس  سومسخبیسو   ه سومسخبیسو 281:  1379)میرصوادقی، 

  گگد عسار گد از:می

ز  ی یوأف ز عوذاب ز نررانیآنواد، کوابو  انودزهسوار ز موا مزای بسیتو  ز مگواار ز کخادثی را  وه موایوه-1

ها را نه عمل ز ها ز قخانیگی  ه آدها ز آهگگآناد به اشوکاو ز سومسخو -2 گگدق  رف انسواد اسو ، بیاد می

ای، اثر ادبی را به نسوس  در  ز اکسواف هر اخانگد  -3مگطق بلکه اکسواسوان شذیرصسه اسو ،  خزّه دارندق  

آد را به بخر عادی ز مُ ووسسه در    صامدق از ایت رز باید چگاد آثاری به ززخد آزرد  ه همه  زاخد می

 وا   -4ای بگوا بوه زضوووی رزکی ز میزاد ادرا  اخی ، متگی دیرری از آد دریوابودق نکگگودن بلکوه هر اخانگود 

انسووواد، دسوووسلخج نیرزهای  -5نزدی  شووودق  3دزر ز به زاقتیّ  وهگی، 2کد امکاد باید از زاقتیّ  عیگی،

 گگدق از ایت رز، آناد، کاب  مرنسار ز ت  را  تییت میناشیدا ز م ووویخمی اسووو   ه سووورنخشووو  از ز بسی

 خشووگد کاب  ییر عادی  آناد می -6 گگدق آزر ایت نیرزها را در میاد نخعی رؤیا ز اصسووانه بیاد میزک وو 

شوخد ز کاالن مربخط به نیرزهای مغگابیسوی ز رزکی ز متلخمان ناباگرامی را  ه در ضومیر انسواد شیدا می

آناد به مدد اکسواف ز  لیّل، کاالن رزکی   -7ر اشوتار ز آثارشواد بیاد  گگد ز بیاصریگگدق  انسماو صکری را د

 گگدق« )سوویّدکسوویگی، را در میاد آزادی  امل با مخسوویمی  لمان ز با آهگگ ز رنگ ز هیااد  صووخیر می

1387  :545) 

ب  ییر قابل  خصوی  ز نیری از نماد، باسریت رزج برای به  صوخیر   ویدد عخا از نظر نمادنرایاد، بار

 خاند درزد درزنیّان اسو : » شیرزاد زاقتی مکس  سومسخبیسو ، متسمد بخدند  ه شواعر، شیغامسری اسو   ه می

برد، آد دنیای مازرایی،  ی نمادهایی  ه به  ار میز مازرای دنیای زاقتی را بسیگد ز زاییه دارد  ه به زسویله

د دهود ز از آناوا  وه آد عخاب ، قوابول  خصوووی  نیسووو ، شوووتر  ر را ن وووا رز زوازدانوهیتگی زاقتیّو  بزر 

ی اکسوواف نیسووسگدن   گگد ها، بیاد خشوود به زباد نمادیت، آد را به اخانگد  ابما  گدق در ایت شوویخ ،  لمهمی

 گگدق از نظر نمادنرایاد،  گاا با ایت شووویخ  اسووو   ه  لمه، انریزند یا آد را ابما میبلکه اکسووواف را برمی
 

 .symbol و 1

 قobjective و 2
 قsubjective و 3
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شوخدق« )ممدادی، آزرد ز به  م  شواعر از نیرزی زادزیی براخردار میقتی اخد را به دسو  میارزج زا

1378  :576) 

های متگخی اسو   ه به زباد ز بیل از آناا  ه عاب  عرصاد ز  صوخّا، مربخط به مسوا ل انسزاعی ز  اربه

نواشوذیری میواهی  نودارنودق درزاقی، بیوادای زز بیواد نموادیت ایت آیگود، بزرنواد عرصواد ز  صوووخّا، چوار درنمی

سواز شدید آمدد نماد در ایت آثار شود   های عرصانی ز محدزد بخدد سوطب در  ز صا  ملابساد، زمیگهآمخز 

های مخرد بررسوی دز  یسویر مذ خر نیز نمادشردازی شورردی مگاسو  درزا   سییت باسر اسو ق در ککای 

 هاس قمیاهی  مسا  عرصانی ز  مخی  اردشذیری آد

 ککای  -2-2

ه، ککای  ز رزای  در ا  ر صرهگگ ها ز مسخد  ات صارسووی، مسرادا اصووط کا ی مانگد داسووساد، قصووّ

انود ز  تواری  رزشوووگی از هریو  از ایت میواهی  بوه بخر مُازّا ارا وه ن ووود  اسووو ق »در یکودیرر بوه  وار رصسوه

های اند ، زماد ز های  خ ا  با شوولصوویّ ادبیّان سووگّسی ز قدی  صارسووی، ککای  عگخانی برای داسووساد

مکانی محدزد اسو  ز عگخاد ککای  را نا  به زای اانرهایی همچخد سورنذشو ، قصّوه، داسوساد،  اریس، 

 خاد به نخعی بازنخیی سواد  ز یابساد ملسصور اندن امّا از نظر ادبی، ککای  را میبرد  ار میاصسوانه زققق نیز به

(ن در 179: 1370اسری(  تری   رد  ه در بیت مردت، شوارن داردق« )رزماخ، از ی  زاقته )زاقتی یا سوا

ه، متمخالد بیت ایت دز نخع ادبی،  یازن قا ل ن ووود  های  اندق میرصوووادقی، ککای  تاری  ککای  ز قصوووّ

ی قصّوه دانسوسه اسو   ه  گاقضوی آشوکار با  تری  قصّوه نزد اخدج داردق زی، قصّوه اا قی را زیرمامخعه

 ر اسووو ق )رق   هوای زاقتی، ما هوای ایوابی از زگسوهدانود ز متسمود اسووو   وه در آد، زگسوهقوانوه میرا ا 

های داسوسانی صارسوی، هملخانی نداردق سویما (  ه ایت زی نی با بسویاری از ککای 15:  1389میرصوادقی، 

ه دانسووسه ز در برابر اصووط ح   زار  عامیانه ز بطییه  هاینااد  ز آد را به ککای   taleداد نیز ککای  را قصووّ

 (203: 1382 مسی   رد  اس ق )رق  داد، 

 ها:زی نی برزسسه ککای  -1 -2-2

 گدق سووااسار چیگی نمیشووخد ز برای انسماو شیات، زمیگه»ککای  به بخر  ام د مخزَز ز ملسصوور بیاد می

دارد، نه مگطمی  ه ها، کا   اسو ، مگطمی سوطحی  ککای ، سواد  ز ابسدایی اسو ن زیرا ابرخیی  ه بر آد

های شیچید  زندنی ناشووی شوود  ز با بیگ  عمیق نخیسووگد  به آد، عمق بل ووید  باشوودق« )براهگی، از زاقتیّ 

ها متمخالد برنرصسه از صرهگگ شویاهی مردت اسو ، چگاد  ه متمخالد مگسی نمل چگیت »ککای (ن ه 40:  1362

آیگدق« )رضوخانیاد، اند« می« یا اصوط ح »ککای   رد اندها، ناشوگااسه اسو  ز بی وسر با صتل زمی »آزرد آد

1389  :33) 

 های ککای :قخاعد ز زی نی -2-2-2



 1399زمستان    /دوازدهمی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ........................................................................................60

ه های عرصانی از قخاعد ز اصووخو م ووسر ی شیرزی های صارسووی به اصووخخ ککای  مریساد ایل  قصووّ

هسووانی  مات  گگدن مانگد »محدزدیّ  عملکردهان زایرزیگی ز  خابی عملکردهای یکسووادن ه می ها از  قصووّ

ناشذیر بخدد آدن مسسگی بخدد بر محخر زان ویگی مایه ز  ازیهبحا  سوااسارین  غییر مخضوخع ز ثاب  بخدد بت

هوای مربخط بوه عرصوا ز (ن بل  بزرنی از  یواسووویر موذ خر را ککوایو 126:  1387ن ووویگیق« )عسّواسوووی، ز ه 

های بلگد بل وی به میاهی  ز آمخز اهمّیّ  اسو ،  اسّو صوخصیه   وکیل داد  اسو  ز آنچه در ایت میاد، کا ز 

هوا، برنرصسوه از زاواد  واررصسوه در ایت رزایو هواسووو ق نموادهوای بوهعرصوانی ز دیگی از بریق نموادنرایی در آد

 اندقها بل ید ای به آدشیرامخد نخیسگدناد هسسگد  ه مسگاس  با اهداا اخد،  ار رد متگایی زی  

 انههای دزن مابل -2-3

شوگاسوی ز های دزنانه، یکی از بگیادها ز میاهی  اسواسوی در نمد سوااسارنرایی ز نظریّان زبادبحث  مابل

های دزنانه در نظریّان شساسااسارنرایاد اززمله اا  دریدا نیز نم  مامّی اییا شوگااسی اسو ق  مابلن وانه

یرب در زندانی دز قطسی قرار دارند ز بر  علمی، زیربگای  یکّر  -های صلسویی گدق »به نظر دریدا، اندی وهمی

چراگود: بودی در برابر نیکی، نیسوووسی در برابر هسوووسی، ییواب در برابر هوای دزنوانوه میاسووواف محخر  موابول

کضوخر، درز  در برابر کمیم ، نخشوسار در برابر نیسار، بسیت  در برابر صرهگگ ز ققق قرار دارند  ه همی وه 

های دزنانه ززخد دارند ز بیت ق به نظر از در اسواف هر مسگی، ایت  مابلیکی بر دیرری، بر ری داشوسه اسو 

ی آد، ایت  مابل برقرار اسو ق در بتضوی از مسخد، عگاصوری همچخد مرا   مر ز ی  مست ز کاشویهسولسوله

ه های دزناننیرندن ایت  مابلاخبی، راسوسی ز ققق در مر ز قرار دارندن امّا در بتضوی مسخد در کاشویه قرار می

 اهگدق« )رق  ممدادی، های یکدیرر میشوخند ز از بر ری نم در هر مسگی، دچار  حلیل ز زاانخنری می

1378  :170) 

 هاتحلیل داده -3 

های متگخی اسو   ه به زباد ز بیل در از آناا  ه عاب  عرصاد ز  صوخّا، مربخط به مسوا ل انسزاعی ز  اربه

نواشوذیری ای زز بیواد نموادیت ایت میواهی  نودارنودق درزاقی، بیوادآیگود، بزرنواد عرصواد ز  صوووخّا، چوار نمی

ساز شدید آمدد نماد در ایت آثار شد  های عرصانی ز محدزد بخدد سطب در  ز صا  ملابساد، زمیگهآمخز 

های مخرد بررسوی دز  یسویر مذ خر نیز نمادشردازی، شورردی مگاسو  درزا   سییت باسر اسو ق در ککای 

 هاس قانی ز  مخی  اردشذیری آدمیاهی  مسا  عرص

 های  یسیرهای مخرد بحث:بررسی نمادشردازی در ککای  -1 -3

 زی نی نمادها: -1-1 -3

اب ( سواد  ز محسوخف بخدد: در نمادسوازی، ملاب  باید برای صا  نماد،  لیّل اخی  را به  ار اندازد ز 

هوای مسخد  یسووویری  واررصسوه در ککوایو ی بوهی میواد نمواد ز آنچوه را  وه نموادیت شووود، دریوابودق نموادهوارابطوه
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 از زها، نیازی به  گداند ز ملاب  برای صا  متگای نمادیت آدمخرد نظر از نخع، نمادهای سواد  ز قابل صا 

های عرصاد ز  صووخّا با ی نخیسووگدناد مسخد عرصانی، شوورح ز  تلی  آمخز وهگی نداردن زیرا هدا عمد 

از به     ه با ایت نخنه مسووا ل ناآشووگا هسووسگدق همچگیت از آناا  ه هدازبانی سوواد  برای ملابسانی اسوو 

 ارنیری نماد، ملمخف  ردد  اارب ز اصوخو  صوخّا ز عرصاد اسو ، بی وسر از نمادهای محسوخف اسوسیاد  

انود ز بوا  خزّوه بوه زمیگوه ز مخضوووخع ککوایو  بوه راکسی صامیود   متگوایی ز سوووطحیانودق ایت نموادهوا،  و  رد 

 شخندقمی

 اررصسه  شود ، م وّلر شود  ه نمادهای انسوانی، شر اربرد ریت نمادهای بههای اناات(  کرار: در بررسویب

نیری از ایت نمادها،   وووابه ز  کراری بخدد ایل   ی ما  در بار های  یاسووویر هسوووسگد ز نکسهدر ککای 

م او، نمادهای شادشووا ، عاشووق ز اخردق به عگخاد  ها به چ وو  نمیهاسوو  ز  گخّع ز ابسکار چگدانی در آدآد

سازی نمادهای انسانی مذ خر، های ملسل   کرار شد  اس ق هدا از  کرار ز برزسسهمت خ  در ککای 

هوای ایت نموادهوا در زاو  ابموای میواهی  عرصوانی اسووو ق  وأ یود بر ااس ا شوووأد ز  یوازن مرا و  ز زی نی

های ااصّوی را در وهت  اشوق میاهی  ز زی نیهای شادشوا ، مردت عادی، مت وخ  ز عهر دات از شولصویّ 

ها ها مخز  شد   ه نخیسگدناد به بخر مکرّر از آد گد ز  خزّه ز  أ ید بر ایت زی نیملاب   داعی می

های شسوگدید  شادشوا  به عگخاد نمادی ها اسوسیاد   گگدق به عگخاد م او با برزسوسه سوااست اصول در ککای 

از ادازند ز ار ساط با بگدنان  ارا ه شود  اسو ق صرمانرزای ی  سورزمیت، برای ادازند،  صوخیری نمادیت  

دارای ممات زاالیی اسووو  ز قدرن ککمرانی بر مردت را دارد ز اباع  از دسوووسخرهای  بر همراد زاز  

نیاز از  م  مردت اس  ز با  خانایی ز ااسیارا ی  ه دارد  های صرازاد، بیاس ق از با در ااسیار داشست ازانه

دریغ  از نگوا  آنواد درنوذردق در برابر شوادشوووا ، ی مواد ز  خانود مُارمواد را ماوازان  گود یوا بوا بط  بیمی

برداری از ازامر شادشووا  اسوو ق شوواد،  سوولی  ز صرماداادماد ز مردت عادی قرار دارند  ه بارز ریت زاییه

ار رصسه اسوو  ز در ادبیّان، هایی اسوو   ه به عگخاد نمادی برای ادازند به  مت ووخ  از دیرر شوولصوویّ 

نیاصسگی ز دیریاب اسو  ز همخار  مظار زیسایی ز  ماو ز دبربایی  صوخیر شود  اسو ق ززخد مت وخ ، دسو 

ناد، برای دسو  یاصست به عاشوق  ه در رسویدد به محسخب ، بیدو ز بیمرار اسو ، قدت در میداد عاشومی می

ی  گدی، نیاز ز ب   وی اسو ق در عرصاد، »زخیگد   گدق ززخد عاشوق،  سلخر ع وق، دردمزصواو، زانسازی می

کق  تابی را با ززخد بل  ز زد  مات، عاشووق نخیگد  ه ییر محسخب کمیمی،  سووی را نلخاهد ز ناخیدق« 

 (566:  1373)ساّادی،

های های دزنانه در  حلیل ز بررسوووی ادبیّان ز به زی   ادبیّان عرصانی، مّثّر اسووو ق » مابلج(  مابل:  مابل

دهدن چه در زخامی قدیمی ز چه در ی صکری بسویاری از اقخات ز زخامی را   وکیل میانه به نخعی هسوسهدزن

ی زااد ز براهیت اثسان مسدأ زخامی زدید، مسگای اندی وه ز شوگاا  بر  مابل قا   اسو ق شوگاا  آصریگگد 
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ابخزخد، کودز   ز ممسگی ابخزخدابخزخد ز ممکتهوایی نظیر علّو  ز متلخو، زازو ززخد،  حو   وأثیر  موابول

ها در  یکّر ز زباد عرصانی نمخد یاصسه اسووو  ز ایت اصووول ، (ن  مابل71:  1392بخ، ز قدت زققق اسووو ق« )نسی

 خاد اسواف ز مسگای آد ای اسو   ه میبرآمد  از وان عرصاد ز  اارب عرصانی اسو ق »عرصاد، اخد، ممخبه

رصاد، بسووویاری از میاهی ، مصووودا  بیرزنی ندارند ز به را بر  مابل ز  ضووواد اسوووسخار دانسووو قققن زیرا در ع

(ن 155: 1392ها آسواد نرددق« )چاری ز همکاراد، شوخد در  ز دریاص  آدها، سوس  می ارنیری  مابل

هاسوو ق  خزّه به  مابل ایت  ی ما  در بررسووی نمادهای، بُتد رزایی مسخد  یسوویری مخرد نظر،  مابل آدنکسه

 خاد  ها را از دز زا  ادبی ز متگایی میباسر مسووا ل عرصانی اخاهد شوودق ایت  مابلسوواز صا  نمادها، زمیگه

 بررسی  رد:

ی شوتر ز ادبیّان،  ار رد  مابلی ندارندن به عسارن دیرر، »در ها، اارج از کخز  مابل ادبی: ایت نخع  مابل

ر آثوار دیرراد، و ر یو  برا، هوا،  موابول ززخد نوداردن امّوا بر اثر  کرار دمتگوای قوامخسوووی، میواد ایت ززج

ی رز در رزیی   گد ز چخد از بریق  مابل، مکمّل یکدیرر هسووسگد ز با ه ، رابطهبرا دیرر را  داعی می

(ن آنچه در نرا  ازّو،  خزّه اخانگد  را به اخد 88:  1392بخ،  خانگد در ایت دسوسه قرار نیرندق« )نسیدارند، می

ی  سووانی اسوو ن یتگی، نمادهای مسمابل عاشووق  مت ووخ  ز شادشووا   عامّه  گد،  مابل در نمادهای انزل  می

شووخندق ایت دز زی  نماد در کک  نمادهای  لیدی ز اسوواسووی های ادبی محسووخب میمردت  ه زز   مابل

آزرد ز در هوای صووویسی دیرر را شودیود میهوا،  موابولهوای مخرد بررسوووی هسوووسگود  وه  موابول میواد آدککوایو 

انی، نم  مّثّری دارندق قرار نرصست ایت دز قط  در برابر یکدیرر، صیان مسمابل نیری مضامیت عرصشوکل

اهلل اسو ، برای به  صوخیر   ویدد  گدق به بخر  لّی، چخد مخضوخع سولت، سولخ  ابی ر میها را برزسوسهآد

اسو  ز با ی میاد ادازند ز انسواد از  مابل میاد شادشوا  ز مردت عادی ز عاشوق ز مت وخ  اسوسیاد  شود   رابطه

ها به بازنمایی زایرا  مستابی ادازند در برابر انسواد  درنظر نرصست  مابل دز شولصویّ  ز شوأد ز صویان آد

 شردااسه شد  ز برح ککای  از  مابل ایت دز شلصیّ  ز نیسار ز  ردار میاد آناد شکل نرصسه اس ق

نر  از بریق ار سابی  ه در  ضواد زلخ  دهد ز مابل متگایی: ایت نخع  مابل، عمد اد اخد را در متگا ن واد می

شخند: دهدق  مابل متگایی نمادهای مخرد بحث از دز زا  بررسی میشخد،  لمان را ممابل ه  قرار میمی

 اب (  مابل متگایی مربخط به صیان نمادهای انسانیق ب(  مابل متگایی مربخط به مضامیت عرصانیق 

ها به بخر صوریب آناا  ه صویان نمادهای مذ خر در مست ککای  مابل متگایی صویان نمادهای انسوانی: از  

 های صیسی، عسار گد از:ی ایت  مابلشخندق اززملهی  مابل متگایی بررسی میبیاد ن د  اس ، در کخز 

 ریت  مابل میاد زی  نمادهای مسمابل عاشووق  مت ووخ  ز شادشووا   مردت بر ری  نمصوواد: ازّبیت ز اصوولی

های صوویسی دیرر میاد ایت نمادها سوواز  مابلنمصوواد میاد دز قط  اسوو ق ایت دز زی نی، سووس بر ری ز 

شوخدق انسلاب نمادهایی  ه از نظر شوأد ز مر سه، دارای ااس ا بسویار زیادی هسوسگد، نخیسوگدناد را در می
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ج مگزب  ز ی ملمخف مسووا ل عرصانی یاری  رد  اسوو ق در ی  سووخ، ادازند مستاو قرار دارد در ازارا ه

ممدار  ه در برابر اابم ، عیت نیسووسی ز صگاسوو ق سوواک  قدرن، ز در سووخیی دیرر، انسوواد ناچیز ز بی

ممدّف کضوورن کق از هرنخنه نمر ز عیسی، مُسّراسوو  ز نمصوواد ز  اسووسی صمب مربخط به مللخقان ز 

 اخبی آشکار اس : ی صیان بهاززمله انساد اس ق بر ری ز نمصاد، میاد دز قط  ادا ز انساد در کخز 

ی  ااسیار   سولی  ز  ر  ااسیار: رزشوت اسو   ه اابق هسوسی در مخضوی قدرن ز ااسیار ز بر ر از همه 

ها، عاز  ریت اصوایر آدعابمیاد اسو ق در برابر شرزردنار، انسواد ز سوایر مللخقان قرار دارند  ه از ما 

ند، صاقد ااسیار ز اراد  ز  سوولی  مطلق صرماد ی عرصاد نیز سوواب  باید در برابر ادازز نیاز اسوو ق در کخز 

ابای باشوود  ا بسخاند به  ماالن انسووانی ز قرب کق نا ل شووخدق  مابل ایت دز صووی  در مسحث »محسّ « در 

 ککای   سی  ه برای ارید ی می به بازار رصسه، آشکار اس ق 

قرب ابای اسو ، ب زخیی ز های انسوانی  ه م وسا  رسویدد به  دردی  دردمگدی: از بارز ریت ن وانهبی

ارندق ایت  های را  را به زاد ز دو میاهلل، مَ ومّان ز رن  دردمگدی اسو ق سوابکاد عاشوق نیز در سولخ  ابی

دردی ز اخرد، به  صوخیر   وید  شود  ز  مابل بیمخضوخع نیز در مسحث »محسّ « ز عاشومی  ه  ازیانه می

 بی نمایاد اس قنیازی مت خ  ز دردمگدی ز زیا  ی عاشق به اخبی

های متگایی مربخط به مضووامیت عرصانی: در ایت بل ، مضووامیت ز مسووا لی  ه به صووخرن نمادیت در  مابل

 شخندقها بررسی میاند، از زا   مابل متگایی میاد آدها مطرح شد ککای 

یدد به صمر  یگا: از مگظر عرصا ز صووخصیه، صمر،  َر  مراد ز چ وو  صرزبسووست از کظخ  دنیخی برای رسوو 

ادای یگی مطلق اسو ق درزاقی، سواب  باید بداند  ه با نیازمگدی به ادا ز قطی  تلّق از هرچه زز ازسو ، 

های مخرد بررسووی، ایت مخضووخع با  مابل دز نماد شادشووا  ز ی ت به یابدق در ککای نیازی دسوو  میبه بی

 صخرن نمادیت مطرح شد  اس ق 

یابی به بمای ابای اسوو ق عرصاد، نیی اخد ز ییر کق به مگظخر دسوو   ی رسوویدد به صگا درصگا  بما: الزمه 

ی بمای ی شایانی صگای اخی وست به مر سهای برای رسویدد به بماسو  ز عارا در نمطهدرکمیم ، صگا، ممدّمه

 رسدق در ککای  دیدار درزی  ز شادشا  به مخضخع صگای از اخد ز بمای باهلل شردااسه شد  اس ق باهلل می

بوه چ ووو    اثسوان:  موابول میواهی  نیی ز اثسوان در ککوایسی  وه بوه مخضوووخع محسّو  شردااسوه اسووو ،   نیی

ی اصولی صود  محسّ  سواب ، نیی دزسوسی ز  خزّه به ییر ز اثسان محسّ  کق ن وانه  اخرد  ه در آد،می

دازند در  تابی در ززخد اخد اسو  ز چگانچه محسّ  ییر کق در دو بگد ، اثسان نردد، اثری از دزسوسی ا

 آد دو نیس  ز  گاا ادّعای محسّ  ززخد داردق
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دارند،  کااب    و  کااب: مخانتی  ه در مسویر سولخ ، سواب  را از زصوخو به قرب ادازند بازمی

هاسو ق ززخد شوخند ز  گاا را  نیل به سوتادن از میاد برداشوست ز   و  ایت کاابکااب محسوخب می

 ای برای عرزج به قرب ز زصاو اس ق ی شلّهآد به مگزبه کااب مانگد سدّی مخز  بُتد از کق ز    

رضووا  اعسرا : رضووا در عرصاد به متگای رصی اعسرا  ز دبلخج بخدد به اخاسوو  ابای ز نرنایدد از 

ب هاسو ق برای صواک  ممات رضوا، راک  ز مرارن، یکی اسو  ز هرچه از زان  کق بدز برسود، نی  ز 

 اخج اس ق

 

        

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

بیگد، به عگخاد نماد به  ار ااسوووسرا  نمادها: نخیسوووگد  ز شووواعر، هرچه را در ابراا اخد می -1-2 -3

هوای هوا بیواد  گودق اواسوووسروا  نموادهوای مربخط بوه ککوایو ی آدنیرد  وا میواهی  وهگی اخد را بوه زسووویلوهمی

شوخد: »انسواد«، »اشویا ز ازسوات« ز »میاهی  انسزاعی«ق از میاد ایت سوه کخز ،   یسویرها به سوه کخز   مسوی  می

ی انسواد، نسوس  به سوایر نمادها، بسوامد بی وسری دارندق در زدزو زیر، هری  از  نمادهای مربخط به کخز 

 ها م ّلر شد  اس :ها ز متانی نمادیت آدنمادها، زی نی

 ها«ها ز متانی نمادیت آداع نمادها ز زی نی»زدزو انخ   

 متگای نمادیت  ها زی نی انخاع نماد

   نمادهای انسانی 

 نیی  اثسان

 صمر یگا رضا  اعسرا    کااب  کااب 

 فنا/ُبقا

 مابل متگایی مربخط به مضامیت 

عرصانی  ه به صخرن نمادیت 

 اندمطرح شد 

 دردی  دردمگدیبی ااسیار   ر  ااسیار

 بر ری  نمصاد

 مابل متگایی مربخط به صیان 

 زی  نمادهای مسمابل

  مابل  متگایی

نمادهای انسانی      مابل ادبی 

 مردت   مت خ   شادشا  

 عاشق
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  - سری -سلطاد -شادشا 

 محمخد یزنخی 

 مت خ 

 

 

 اهل عیخ نذش   - نیاز ز یگیبی  -قدرمسگد

 دس  نیاصسگی -دارای عزّن ز  ماو

 

- صاقد قدرن  -مطیی ز صرمانسر -عاز ز نیاز

 صدا ار  -زیا   -دردمگد -م سا  زصاو

 

 ادازند مستاو 

 

 

 

 

 انساد

 - صراج - درزی  -ندا -ی ت

 اصراد عادی  -ززیر - ایاز

 عاشق

  نماد اشیا ز ازسات 

 بذّن ز اخشی ززدنذر  -سُکرآزر

 

 رصی نیاز ز کاز  

 

 سلسی ز عذاب  -آزاردهگد 

 

 

 دهگد  شذیری ز باز اب نم 

 

مادّیّان ز اسساب ز  

 دنیخی  َگتُّ  

 

کااب ب ریّ  ز  

 انانیّ 

 

 ها ز مصا  سلسی

 

 نیز انساد 

 قدح شراب 

 

 اصزار شای  -انساد -عصا

 

  ازیانه 

 

 

 آیگه 

   نماد میاهی  انسزاعی 



 1399زمستان    /دوازدهمی  شماره   /چهارمهای ادبی/ سال  مکتب   ینامه پژوهش  ........................................................................................ 66

 مر  

 

 

 قطی کیان 

 

 صگای وان 

 

 

 

های  شد  در ککای بگدی  لّی، نمادهای بررسیبگدی مخضخعی نمادها: در ی   مسی  مسی  -1-3  -3

ی  نمادهای مربخط به کخز   -1شووخند:  یسوویر مخرد نظر اززا  مخضووخع به دز بل  اصوولی  مسووی  میدز 

 ی شریت قنمادهای مربخط به کخز  -2عرصاد ز  صخّاق 

هوا ز اصوووط کوان ز هوای عرصواد ز  صوووخّا: در ایت ککوایوان، اکخاو، ممواتمربخط بوه آمخز   نموادهوایاب ( 

 نمادیت بیاد شد  اس : تسیران عرصانی با زباد 

 ریت مراکل سویر ز سولخ  ز هدا اصولی عرصاد اسو می صگا: صگا در عاب  عرصاد ز  صوخّا، یکی از ما 

اهلل های عرصاد اسو می برای رسواندد سواب  به زادی  خکید ز صگای صیشوخدق هدا  مات آمخز محسوخب می

خّا، نسوسوست از ییر ادا ز زصوخو به شواخد ز باقی شودد به بمای ابای اسو ق مگظخر از صگا در اصوط ح  صو 

ی  کمیم  ززخد اسو ق »صگا در اصوط ح صوخصیاد، سومخط ازصواا مذمخمه از سواب  اسو   ه به زسویله 

  رن ریاضوان کاصول شوخد ز نخع دیرر صگا، عدت اکسواف سواب  اسو  به عاب  مل  ز ملکخن ز اسوسغرا  

(ن برای صگا، مراکل ملسلیی بیاد شود   426:  1378ی کقق« ) اشوانی،  تابی ز م واهد ازسو  در عظم  باری

 ریت مرا   صگا، سوه نخع اصتابی، صویا ی ز وا ی اسو ق  ه صگای وان، باال ریت  اسو  ز از نظر ا  ر عرصا، ما 

ی صگا را ایت نخنه بیاد  رد  اسو : »ازّو، صانی شودد از نَیز ز اندی ویدد  ی صگاسو ق ق ویری، سوه مرکلهمر سه

ی شواخد کقن سوخت، صانی شودد از شواخد ز ، مگصورا شودد از صویان کق به زاسوطهبه صویان کقن دزت

ی اصتاو بگدناد را به (ن بگابرایت در صگای اصتاو، سوواب ، همه37: 1389مُسووسال  در ززخد کقق« )ق وویری، 

داند ز به صوویان ابای   گدق در صگای صوویان،  مات صوویان را مظار صوویان ادازند میادا مگسووخب می

داند ز با شواخد کق از  مات عاب  ابه را صانی در وان کق میشوخد ز در صگای وان، ززخد ماسوخیمُسّصو  می

شووخدق »آد شادشوواهی بخد، زماو با ماو داشوو ق رززی، آد ززیر اخد را نی : ایت زماو با ماو  صانی می

شووا ت  خ را  ای نیسوو   ه با زماو ما، سووسد ز دادی  گدخ ززیر نی : ای شاد ه ماراسوو ، هیج زا سووخاسه

 ر، درزی وی اسو  مسوسمگدی  ه در  ار زماو شادشوا  اسو ق شادشوا  عاشوماد، بسویارندن بیکت از همه صواد 

نی : ایت درزی  را به ما بگمایق نی : چخد صردا به میداد رَزی، درزی  در شایاد میداد ایسوساد  باشود ز 
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خد برآراسو  ز انخاع  کلّ  زیادن   گدق شادشوا ، رزز دیرر برااسو  ز زماو ادر زماو سولطاد نظر می

 ردقققق شادشا  بازماو چخد در میداد ارامید ز نخی در چخناد آزرد، از سر میداد در نرریس ، درزی ی  

ی کیرن به دنداد کسورن نرصسهق مل ، اسو  براند  ا نزدی  سوخاسه را دید در شای میداد ایسوساد  ز اَنمله

چخد به زی دررسوید، درزی ، سور برآزرد  ا زماو دزسو  بیگد، مل     -اُ اَنَا عِگدَ مُگکَسِورَ ُ قُلُخبُ  -درزی 

نی : سو ت علی ق نخی به مت د ق هگخز سو ت مت وخ  به سومی زی نرسوید  بخد  ه آزازی از زی برآمد، 

نَحتُ اَقرَبُ اِبَیهِ   -نخی با زاد به ه  دادق مل  چخد آد بدید، از اسو  صرزآمد ز سور درزی  بر  گار نااد 

ی م واهدن ما در م واد آنره بیرمخد  ه درزی  را به م واد ما در اا  ناید  ه   وسه  -ت کَسلِ ابخَرِیدمِ

سوسارد، نماد عارصی اسو   ه به (ن درزی وی  ه با دیدد شادشوا ، زاد می222: 1368ما، نیکخ رقققق« )سومتانی، 

ی  سخب بخد  اسو ، در یلسه ی شواخد کق ز صگای در از رسوید  اسو ق از  ه عمری م وسا  دیدار مح مرکله

ی اخد، یتگی زاد ااخر نخر کق بر وا  ، کصوار  گگ مادّیّان ز زسومانیّان را شوکسوسه، ز باسریت سورمایه

را در رؤیو  زمواو دزسووو  ن وار  رد ، ز بودیت  ر یو  زواد صوانی اخد را داد  ز زواد بواقی را دریواصو   رد  

بیگد ن زز وان اکدیّ ، هیج  ز ز هیج چیزی نمیاسو ق از، نماد هماد عارصی اسو   ه در ممات صگای وا

ای از ززخد برای اخد ز ییر محسخب  قا ل نیسو  ز هسوسی اخد را در هسوسی اابق صانی سوااسه ز هیج بار 

ز با محخ شوودد در دریای هسووسی مطلق به ابدیّ  رسووید  اسوو ق هماد نخنه  ه مر  زسوومانی، شلی برای  

کیان راسوسیت اسو ، زاد دادد درزی  نیز نمادی از صانی شودد عارا  نذر از ایت زااد صانی ز شیخسوست به  

از اخی وست اخی  ز نیی زگسه ز ازصواا ب وری ززخد اخد در زا  ربانیّ  اسو ن زیرا هسوسی ز ززخد 

دارد ز انانیّ  ز انسوواد، کااب میاد از ز ادازند اسوو   ه در ممات صگای وا ی، ایت کااب را از میاد برمی

نردد  ه مردد، نماد آد اسو ق در شایاد ککای ،  صوخیری از صگای سواب  الهی صانی میوان از در وان ا

از  مات  تیّگان عاب  ز اززمله هسووسی اخی  در شوواخد کق ز رسوویدد به ا ّحاد ز اب   ارا ه شوود  اسوو ق 

ی اخاهد برخید  ه بما در نرز صگاسوو  ز شوورط رسوویدد به بمای باهلل، شا نذاشووست بر سوور هسووسدرزاقی می

 ماازی اخد اس ق

 محسّ :  

محسّ ، مخهسسی ابای ز امری ززدانی اسوو ق »محسّ ، کاو اسوو  ز کاو هرنز قاو نساشوود ز انر عابَمی 

بلخاهگود  وه محسّو  را زلو   گگود، نسخانگود  ردن ز انر  کلّ   گگود  وا دصی  گگود، نسخانگود  رد  وه آد از  

رد دزت هاری، صوخصیه، میاخت »محسّ « را برای  (ن از ق454:  1388مخاه  اسو  نه از مکاسو ق« )هاخیری،  

رصسه  شورح رابطه میاد ادا ز انسواد به  ار بردند ز در ابسدا با ملابی  صُماا ز مسکلّماد رز به رز شودن امّا رصسه

زای اخد را در آثار صووخصیاد ز عارصاد باز  رد ز در قرد شوو وو ، میاخت ع ووق، زایرزیت محسّ  شوودق در 

شوخدق  ریت مسوأبه محسوخب می ریت ز ما ی اززمله عرصاد اسو می، ع وق، اسواسویهای عرصان مات مکس 
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هاسوو ، ارزشوومگد ریت نخع محسّ  اسوو ق از  ی  ماالن ز زیساییمحسّ  به ادازند سووسحاد  ه مظار همه

اهلل اس   ه با  ریت ر ت بریم  ز محرّ  اصلی ساب  در سلخ  ابیدیدنا  بزرناد مترص  ع ق، ما 

 ارد  ا به سرمگزو  ماو را  یابدق های بریق را به زاد می مات شسسی ز بلگدییاری آد، 

شیخند محسّ  با محگ : با اسوسی ی ع وق بر ززخد انسواد، صویا ی همچخد اخداخاهی ز یرزر از ززخد 

های محسّ ، شیخند آد دهدق یکی از ن وانهبگدد ز زای اخد را به نذشو ،  خاضوی ز ای ار میعاشوق را  می

مگد از ع وق ز آالت آد اسو : »مسوکیت ابت آدت  ه درد ز رن  اسو ق در میاد مخزخدان،  گاا انسواد، بار  با

از الخمی ز زاخبی بواری  وه اهول دز زاواد از از برریلسگود، از در آد آزیلو  ز محگو  زوازدانی ااسیوار  

خیر   وویدد ع ووق  (ن ککای  زیر با به  صوو 45: 1371 رد ز شووادی هر دز زاانی درباا ق« )نا  رازی،  

زمیگی ز نمادهای ع وووق زسووومانی،  صوووخیری زیسا از ع وووق میاد ادا ز انسووواد ارا ه  رد  ز به صوووی  

 گگدنی ع وق ز شیخند آد با درد ز رن  اشوار   رد  اسو ق درزاقی، هدا اصولی ککای ، ایت اسو    اذی 

ی از شورایب سولخ  ز  ه ن واد دهد  ه از ع    محسّ ،  َر   تلّمان ز دسو  از زاد شوسوست ز زیا  و 

نذشوس ق یکی را هزار  ازیانه بزدند  ه آ  ن واد عاشوماد صواد  اسو ق »ب ور کاصی نی : در بازار بغداد می

نکردق آنروه از را بوه کسز بردنودق از شی زی برصس  ز شرسووویودت  وه ایت زا  ازبار چوه بخدخ نیو : از آد  وه 

خ نی : از آد  ه مت ووخق  به نظار  بخدق به ی ع ووم ق نیس : چرا زاری نکردی  ا  لیی   ردندیشووییسه

(ن عاشومی  ه 423، 1 1378ی مت وخ ، چگاد مُسوسغر  بخدت  ه شرزای زاریدد نداشوس ق« )میسدی، م واهد 

 گد، نمادی از عارا عاشومی اسو   ه در بل  زصواو رن   ازیانه را در برابر چ وماد مت وخق   حمّل می

در را  شر اخد ع وق نااد  ز اخد را برای هر ابس یی آماد   رد  محسخب ازبی، زاد در آسوسیت دارد ز قدت  

اندی ود ز  گاا رضوای  اسو ق از،  مات هسوسی اخد را به دسو  ع وق سوسرد  اسو  ز دیرر به مصولح  اخد نمی

انرارد ز از شورت ممات یار را ززاه نظر داردن در را  زصواو دزسو ، رن  ز ب  را همچخد شوادی نخارا می

شووخند،  صووخیری نمادیت از مَ وومّان را   هایی  ه بر بدد عاشووق زارد میزندق  ازیانهدت نمیزاالی محسخب 

 گد ز عاشوق، هماد سواب  بریق ع وق ابای  اهلل را در شی  چ و  اخانگد  مُاسّو  میع وق ز سولخ  ابی

 محابا به شی خاز ب ها رصسه اس قاس   ه بی

اسو   ه برای سواب  شز از بی مدارج سولخ  کاصول هایی   سولی  ز  ر  ااسیار:  سولی  اززمله ممات

اند: »کار  محاسوسی نی :  سولی ، ثسخن قدت اسو  ز ی ممات  سولی ، چگیت صرمخد شوخدق عارصاد دربار می

(ن »ابخسوووتید  59: 1402صوووسر در هگرات ب  بدزد ایت  ه در ااهر ز بابت  غییری ایااد شوووخدق« )سووولّمی، 

ی  (ن  سوولی  در برابر اراد  238: 1381ز ب  در  دبیر اسوو ق« )ابت مگخّر، ابخابلیر نی : »سوو م  در  سوولی  

های ی  ماالن انسانی اس ق ساب  شز از ش   سر ناادد مگزودهگد ی ایماد ز ن ادابای، باال ریت مر سه

،  سولی  شوخد  ه ممات زاصو د ز ازبیای ابای اسو ق در ادبیّان عرصانیی  سولی  نا ل می خ ّل ز رضوا به مر سه
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بوه متگوای  َر  ااسیوار ز قربواد  ردد نَیز در برابر کق اسووو ق »مردی بوه بوازار رصسوه بخد  وا ی می اردق  

ی ماد عرضووه  ردندق یکی ااسیار  رد  ا بلردق نی : ای ی تت چه نامیخ نی  ازّو بلر  ا  خ را باشوو ن 

ر ایت ککای ، نماد سوابکی اسو   ه (ن ی ت د127، 1 1378اخادق« )میسدی، شز به هرنات  ه اخاهی، می

بردق از درِ ااسیار را بر رزی اخد بسوسه ز اخد را هیج انراشوسه ز در ممات  سولی  در شی ورا  ادازند به سور می

ی امخر اخد را به از زانذار  رد  اسوو  ز هیج اعسراضووی ه  در برابر با ایماد ز ع ووق به شرزردنار، همه

ی محسّ   امل بگد  به ادازند اسو ن زیرا زقسی  ه سولطاد  سولی ، ثمر  اخاسوسه کق نداردق  َر  ااسیار ز

ی اصتابی  ه از زان  شخد ز بر همهی مت خ  میع ق بر دو بگد ، مسسخبی نردد، آرززی از، مغلخب اراد 

نردد، عاشوق ز راضوی اسو ق صرامخشوی اخد، دبدادنی به کق ز ابراز ارسوگدی نسوس  به کق صوادر می

ها اززمله نات از اخد در ی  تیّتدهدق سل  همهای  رضای  ی ت ) نماد ساب ( را ن اد میکک  ابای، نا

ی ایت اسو   ه در ممات  سولی ، بگد  دهگد برابر صردی  ه قصود ارید از را دارد )نماد ادازند(، همه، ن واد

 ی هسسی اخد را به دس   صرّا ابای سسرد  اس ق با اخاسست  ار ندارد ز همه

ی محسّ  بگد  به ادازند، ایت اسوو   ه محسّ  ییر ادا را بر محسّ  کق   ز نیی ییر: ازّبیت ن ووانهمحسّ

دارد ز  موات همّس  مسخزّه ی محسّو  ابای، نظر از ییر از میااسیوار نکگودق مُحو  صووواد  شرزردنوار در یلسوه

ر دو مّمت مطیی شدیدار  شخدق »محسّ  بگد  مر ادازند را صیسی اس   ه اندیابی به زصاو دزس  میدسو 

صوسر نرددن ز اندر  آید، به متگی  تظی  ز  کسیرن  ا رضوای محسخب را بل   گد ز اندر بل  رزی  زی، بی

آرززی قربو  زی، بیمرار نردد ز بودزد زی بوا  ز قرار نیوابود ز اخ بوا و ر زی  گود ز از دزدِ زی  َسرّا  گود 

»نخیگد  ه مردی بر زنی عارصه رسووید ز زماو آد زد  (ن450:  1388ز آرات بر زی کرات شووخدق« )هاخیری،  

در دو آد مرد اثر  ردق نی : ای زدت مت، اخی وووست را از دسووو  دادت در هخای  خق زد نی : چرا نه در 

 ر اسو  ز نیکخ رخ نی :  ااسو  آد اخاهر  خ  ا بسیگ خ نی : برز ای  اخاهرت نرری  ه از مت، بازماو

ق انر دعخی دزسووسی مان، درسوو  بخدی،  خ را شرزای دیرری نسخدیق« بَطّاوت  ه عاشوومی نه  ار  خسوو 

نماید، نماد  سووی (ن در ایت ککای ، مردی  ه نسووس  به مت ووخ ، اااار ع ووق می227: 2 1378)میسدی، 

شوخدق شیات ککای ، ایت اسو   ه محسّ  اسو   ه  گاا دعخی محسّ  دارد ز صود  در عمل در از دید  نمی

 ن بلکه بازر قلسی، صود  در عمل ز شا   ردد دو از ییر محسخب اسو   ا چگاد یاد صمب اقرار زبانی نیسو 

ز و ر محسخب سوووراشوای ززخدج را صرانیرد  وه دیرر بوه هیج  ز ز هیج چیز ابسیوان نکگودق ع ووومی  وه 

نرداد ز م ووسا  به کق ها را از  مامی  ا گان رزیززخد مرداد کق ز  ام د را  سوولیر نمخد  اسوو ، آد

نریزد ز زز دزسو ،  مگّایی در شوخد، از همه میزر مین زیرا زقسی آ   محسّ  در دو عاشوق، شوتله گدمی

 شرزردق سر نمی
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رضووا: رضووا در عرصاد از ممامان ز اکخاو عابی سوولخ  اسوو ق رضووا در بغ  به متگای »»اخشوودبی، 

عسارن اسوو  از رصی اعسرا  ز ویل زاا (ن ز در اصووط ح عرصانی،  12121همداسووسانی ز  سوولی ق« )دهلدا،  

 راه  قل  نسوس  به قضوا ز قدر، ز راضوی بخدد به کک  ابایق کاو، محسّ ، الزت ممات رضواسو  ز رضوا ز 

شوخد، محسّ  با یکدیرر، شیخندی نانسوسوسگی دارندن زیرا هگرامی  ه ززخد عاشوق، بسریز از مار دزسو  می

ی ممات رضواسو ن زیرا  بردق »محسّ ، الزمهه  بذّن میراند،  هایی  ه محسخب بر از میاز نا امی ز نااخشوی

(ن »محمخد در شوکارناهی  280: 1378زقسی اصتاو، همه در مخضوی رضوا اصسد، صاعل محسخب بخدق« ) اشوانی،  

ای نرت بزدق ندا، سور برآزردق نی : بخدق ندایی درزسو  ز عگاد مَر   سولطاد بررص ق محمخد،  ازیانه

:  1368ر بخد  ا در آرززی آد بخدی   ه شادشوواهی ما را بزندق« )سوومتانی، سوول  زدین امّا اخج زدیق دی

برد  ه هرچه از زان  محسخب به (ن ندا در ایت ککای ، نماد سوابکی اسو   ه در ممات رضوا به سور می505

از برسود، برای  نیکخسو ، اخا  آسوای  ز نتم  باشود ز اخا  ب  ز محگ ق به همیت دبیل در م ومّان ز 

 گد ز رن  ز نااخشی را همچخد شادی  نماید ز از ادازند بل  دصی قضا نمیا، اکساف اَبَ  نمیهنااخشی

ای،  سولی  قضوای ابای اسو  ز شذیرد ز برای  صمر زیگا، رن  ز راکسی زققق صرقی نداردق چگیت بگد نخارا می

اسووو ، رمز مصوووا   شذیردق  ازیانه  ه ابزاری برای  أدی  ز شوووکگاه  کک  کق را بدزد چخد ز چرا می

زندنی اسوو ق ایت رزای   خ ا ، بیانرر ایت نکسه اسوو   ه ن وواد رضووا، قسخو نام یمان ز ززع نکردد بر 

هاسو ن زیرا رضوا، کاصول  خ ّل ز اعسماد قلسی به قضوای ابای ز درنسیاه  سولی  مطلق در برابر ادازند  آد

 اس ق

متگای نیاز ز اکسیاج ز در اصوط ح  صوخّا  صمر: صمر، یکی از مراکل سویر ز سولخ  عرصاد ز در بغ  به

بگدی ابخنصور سوراج  های  صوخّا بر اسواف دسوسهبه متگی نیازمگدی به اداسو ق صمر، چاارمیت ممات از ممات

(ن عزّابدّیت محمخد   127:  1376بخسوی اسو : » خبه، زرع، زهد، صمر، صوسر،  خ ّل، رضواق« )رق  بخسوی،  

نخید: »صمر، یتگی لی درباب صمر از دیدنا  عرصاد آزرد  اسو  ز میابادایه«، صصو  اشوانی در  ساب »مصوساح

عدت  َملّ  اسووساب دنیخی، ز  ا ریس  از ایت مگصوورا نرردد، عدت  َملّ  از آد دسوو  نیایدق« ) اشووانی 

(ن صمیر در اصوط ح عرصاد،  سوی اسو   ه به  حصویل امخاو ز اسوساب دنیخی  مایلی نداردق ه  379:  1378

نیا اابی اسو  ز ه  دب  از صکر ز  مایل بدادن زیرا متسمد اسو   ه دنیا ز ماصیاا، یکی از  دسوس  از ماو د

های اصوولی را  زصوواو ز قرب ابای اسوو ق »آد سوولطاد، ی می را  ه در مالز از بخد، صرمخد  ه کااب

به اخدی اخد بر شوراب دهگدق ازّو، سواقی را نیسگد: قَدَح به از دِ ق نَسوسدق ندی  را صرمخد، ه  نسوسدق سولطاد  

سوسانیخ نی  از ناسوسدد ماسو  شای ااسو  ز قدح در شی  ی ت داشو ق ه  نسوسدن زی را نیسگد: چرا نمی

(ن در ایت ککای ، ی می  ه از نرصست قدح ازسگاب 271: 1368 ه سوولطاد شی  ما برشاسوو ق« )سوومتانی، 

ای رسویدد به محسخب ازبی  ه شادشوا  برد ز بر گد، نماد سواب  یا عارصی اسو   ه در ممات صمر به سور میمی
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زخیدق چگیت سووابکی  ه نخر صمر بر شووخد، دزری میرمزی از آد اسوو ، از هرچه  ه مانی ایت زصوواو می

اخاهد برخید  ه کمیم  صمر،  َر  مرادهای نَیز، ززخدج  ابید  اسووو ، با اقرار  ردد بر صمر اخد، می

ه کق ز  مرّب به ازسوو ق از با ا ّصوواا به صووی  صمر به ااسیار اهلل، نیازمگدی بعدت ابسیان به دنیا ز ماسووخی

اخاهدق ایت  اخد چ و  بر دنیا صرز بسوسه اسو  ز با دبی زارسوسه از ماو ز مُکگ  دنیخی از ادا صمب ادا را می

ی ایت اس  دهگد نخید: »از ناسسدد ماس   ه سلطاد، شی  ما برشاس «، مّیّد ایت نکسه ز ن اد ه ی ت می

دهدق زات شوراب، رمزی از  ر   تلّمان مادّی، بگد  را در  َاذی  نَیز ز نیل به  ماو متگخی یاری می ه  َ

 ریت کااب اس ق هماد نخنه  ه شراب، اهلل، بزر  تلّمان ز اسساب دنیخی اس   ه در مسیر سلخ  ابی

دد در بذّان شوخد، یر  شو ای سوکرآزر اسو  ز مخز  سول  ه ویاری ز بره  زدد  تادو آدمی میمادّ 

چگیت بذّن ز اخشووی کاصوول از  نرددق ه مادّی ز ناز ز  َگتّ  دنیخی، سووس  ییل  از یاد ادا ز آارن می

 گدق در ککایسی از  یسویر های دنیخی را  داعی میاخردد آد، کاب  اخشوی ز  امیابی کاصول از داشوسه

 گگد از سولطاد محمخد  ه ب وکریاد االسورار« نیز مخضوخع »صمر« به زیسایی بیاد شود  اسو : »ککای   »  و 

داد ز ممصوخد زی، همه، آد بخد  ه  ا ایاز ااخ آرززیی  گد نخاا  ز هر سوی را التسی همیاخد را می

چگاد  مر بسووسه ز به ادم  ایسووساد  ز زباد متارضووه بُرید  ز همّ  از آد امخاو  ز التسی اخاهدق ایاز ه 

ز نتم ،  خ را اخد آرززیی نسخدخ ایاز ادم   رد ز  خاضووی   شردااسهق محمخد نی : ای ی تت از ایت ماو

های  (ن در نظر انسوواد283: 5 1378ی زااد از آد مت اسوو ق« )میسدی، نمخد ز نی : چخد  خ هسووسی، همه

اهلل اسوو ن از ایت رز بزرناد عرصاد ز آنا  ز بابصوویرن،  تلّق اابر به اسووساب دنیخی از مخانی سوولخ  ابی

دانگودق ایواز در ایت ککوایو   گگود ز آد را عوامول سووو مو  نیز میااسیوار اخد انسلواب میبریمو ، صمر را بوه 

نیز رمز عارصی زارسوسه اسو   ه  اج صمر بر سور نااد  ز از  مات زااد به ززخد ز ع ق محسخب راسسیت بسگد  

 ها در نلخاسست اس قی اخاسسه رد  اس ق از به ایت مسأبه، متسمد اس   ه  حمّق همه

کااب در بغ  به متگای شرد  ز شخشو  اسو ق »هر چیزی  ه بیت دز چیز دیرر مانی باشود، آد  کااب:

ای اسو   ه سواب  ، ویل مدال(ن از نظر عرصا ز صوخصیه، »کااب«، شرد 1373را کااب نخیگدق« )دهلدا،  

ی قسخو داردن ز در اصووط ح، مانی میاد عاشووق ز مت ووخ  را نخیگد در دو  ه مانرا از قرب کق مسووسخر می

 الّی کمایق بخد ز مانی ز اسووساب شخشوویدنی میاد صیخضووان ز  الّیّان کق ز انسوواد چیزهایی اسوو   ه 

 (ق166: 1373ملاب  با نخهر نیز بخد  ز با زی م ابا  ز مگاسس  نداشسه باشدق« )سّاادی، 

ا بوه هوا ز مخانی زصوووخو بوه قرب کق صرازاد اسووو ن امّکاواب رؤیو  نیز: در ادبیّوان عرصوانی، کاواب

 ریت کااب را  کق، کااب نَیز ز انانیّ  آدمی اسو ق ابخسوتید ابخابلیر،  گاا ی ا  ر عرصا، بزر عمید 

داند: »کاواب در میواد بگود  ز ادا، زمیت ز آسووومواد نیسووو ن عرج ز  رسوووی کاواب را کاواب نیز می

(ن 287: 1381ت مگخّر، نیسو ن شگداشو  ز مَگیِ  خ، کااب اسو ق چخد از میاد برنیری، به ادا رسویدیق« )اب
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 ریت مانی انسواد برای زصوخو به قرب اسو ، ز   ج برای  در ایت ککای  به کااب رؤی  نیز  ه سول 

رهایی از آد اشوار  شود  اسو : »ززیری بخد  اسو  یکی را از شادشواهاد دنیان ازایت داشو ن  لید هر ازانه  

یق هر رزز بامداد  ه به درنا  اخاسووسی  به دسوو   سووی ناادق ی  ازانه بخد  ه  لید آد اخد نرا  داشووس

 رد ز در آناوا شووودی ز ززد بیرزد آمودیق شوادشوووا  را اسر دادنودق  لیود از ززیر  شووود، درِ آد اوانوه بواز می

اصزاری نااد ق بلخاسو  بر امید آد  ه در آناا نگای اسو ق شادشوا  در آد اانه شود، عصوایی ز انسانی ز شای

مت در ایت شار آمدت، ایت با اخد آزرد  بخدتن ز شز، هر رززی  ه  از ززیر شرسید  ه ایت چیس خ نی :

به درنا   خ آی  ز اعزاز ز ا رات  خ بیگ ، اخد را صرامخج  گ ق دیرر رززی در آد اانه بر ووای  ز با اخد 

(ن ززیر، نماد سوواب  را  بریم  اسوو   ه 282: 1368نخی :  خ ایگین اخد را صرامخج مکتق« )سوومتانی، 

بار  شووودد از بوذّن کضوووخر در بوارنوا  ابای  رصسوار کاواب انوانیّو  ز اخدبیگی شووودد، مخزو  بیدانود نمی

اخاهد برخید انر انسواد برای هسوسی ناچیز اخی  در برابر ادازند ارزج قا ل شوخدق از با عمل اخد میمی

صزار به ای نمراهی سووومخط اخاهد  ردق عصوووا ز انساد ز شایشووود  ز نیز اخد را  کری  نماید، در مالکه

ی میواهیمی همچخد نیواز ز عاز  گگود انود  وه  وداعیعگخاد نموادهوایی از المیّو  ز انوانیّو  آدمی بوه  وار رصسوه

ای در برابر دریا ز صاقد ارزج ز اعسسار اسوو  ز انسوواد هسووسگدق صطرن انسوواد نیز در برابر اابم  مانگد قطر 

 اج صرامخج  گدق نساید سرش  ز وان کمیر اخد را در برابر متسخد بلگدشایه

ای از ی هر انسوانی، ایت اسو   ه بحظه ریت دشومت ازسو  ز زاییههخاهای نیسوانی: نیز آدمی، بزر 

 ریت مخضوخعان دیت  ی نیز ز ممابله با هخاهای نیسوانی از ما ملابی  ز مسارز  با آد یاصل ن وخدق  ز یه

خ  ققق«، »به اسو ت اسو  ز در قراد  ری  ز رزایان بسویار بر آد  أ ید شود    اسو  »ققق اِدَ ابگفیزَ الَمّارَ ُ بِابسوُّ

(ن از دیدنا  اهل عرصاد ز  صووخّا نیز 53 گدق« )یخسوو  درسووسی  ه نیز سوور  ، بسوویار به بدی امر می

 ریت رهزد سوتادن ازسو  ز ریاضو  نیز ز زااد با آد  گاا را  رهایی از چگراو نیز نیز انسواد، بزر 

اهلل اسو ق در ککای  زیر نیز به مسوأبه هخاهای نیسانی ز یلسه بر آد ز سولخ  ابی  امّار  ز محخر اصولی عرصاد

از بریق ریاضو  نیز اشوار  شود  اسو ق »آد شیری نی : زقسی به ا ّیا  در درنا  شادشواهی ن وسوسه بخدت ز 

اَلمی عظی  کاضوور آمد ، ز  ز را یارای آد نسخد  ه در  خشوو  شادشووا  رزدق هر سوواع ، ی می سوویا  

اند ز آمدق مت نیس : ای عا ت ایت چگیت اخازراد ز امیراد بر ایت درنا  ن وووسوووسهشووود ز بیرزد میمیدر

رزدخ یکی نی : سس ، کااب در نمی ز را یارای آد نه  ه در رزدن آد سیا  را چه مگزب  اس   ه بی

، نماد سوابکی (ن در ایت ککای ، ی ت سویا 193:  1368آد اسو   ه آب  شواخن بسرید  اسو ق« )سومتانی، 

اسو   ه با نیرزی مترص  ز ایماد به ادازند به مااهد  با نیز امّار  برااسوسه ز با  َر  کظخ  زسومانی 

در را  قرب کق قدت نااد  اسو ن زیرا یکی از مکاید نَیز، ایت اسو   ه شواخان زسومانی را در نظر آدمی 

گدق آب  شوواخن، نماد هخاهای نیسووانی ز زیسا زلخ  دهد ز از ایت بریق از را از بی بریق مسووسمی  دزر  
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شوخدق عمل بریدد آب  شواخن نیز ها، سوس  نمراهی آدمی میصویان مذمخت نیز اسو   ه  خزّه به آد

ی های ما   تابی رزح آدمی ز ار ما از مر سهرمزی از ریاضوو  ز یلسه بر هخاهای نیسووانی اسوو   ه از را 

ی  ه هیج  ز، یارای قدت ناادد بر  خشو  از را ندارد،  ی مطمیگری اسو ق شادشواهامّارنی نیز به مر سه

شووماری داردن امّا  گاا  سووانی ازاز  زرزد به بارنا  قرب  را دارند  ه نماد ادازند اسوو   ه بگدناد بی

 نیز اخد را  اذی   رد  شا بر رزی  مگّیّان آد نااد  باشگدق 

 ی شریت ب( نمادهای مربخط به کخز 

 ریت مترص  اسو ق   شرزردنار: شوگاا  ادازند سوسحاد، باسریت ز ضورزریضورزرن ز اهمّیّ  مترص

ی اخی  ز عاب  هسسی  ریی  نمخد  اس   ا به شگاا  ها را به  یکّر دربار ادازند در قرآد  ری ، انساد

(ن  یکّر 53هُ ابَحق«، )صُصّول   شرزردنار اخد نا ل آیگد: »سَوگُرِیَاُ  آیا ُگَا صِی افصا ِ زَ صِی اَنیُسِواِ  کَسّی یَسَسَیّتُ اِنف

ها به مترص  کق شوووخدن بگابرایت، مترص  بدادبل وووی میهای آصاقی ز انیسوووی، مخز  آناهیدر ن وووانه

اند: »مَت عَرَاَ نَیسَوهُ صَمَد اناامدق شیامسر ا رت )خ( در کدیث م واخر اخد به ایت مخضوخع اشوار  صرمخد می

(ن هدا از  32   2:  1404ا ، ادای اخد را شووگااسه اسوو ق« )مالسووی،عَرَاَ رَبفهُ«ن »هر ز، اخد را شووگا

مترصو  نیز، ایت اسووو   وه آدمی بودانود ززخد از ز  موات مللخقوان زاواد، نمخدی از آد ززخد کمیمی 

آزرد  ا به مترص  کمیمی دسو  یابدق انسواد  گد ز به هسوسی مطلق رزی میاسو ن شز از ییر از اعرا  می

ززخد ادازند اسو  ز هر ز در کمیم  اخی   أمّل نماید، صوخرن محسخب را    یبه عگخاد مظار ز آیگه

ای در زد بیگدق شز شوگاا  نیز، شوگاا  رب اسو ق »در بتضوی ککایان اسو   ه آد محگ در آد می

ای بز بازماو شی و  آمدق چ وم  بر  ماوِ کُسوت از اصسادق دب ، صوید آد زماو رص ق مُلدّر راهی می

زد  را  رص ق چخد آد مُلدّر  به درِ سورای اخد رسوید، ابسیا ی  رد، آد محگ لدّر  مین و ق بر شیِ آد مُ

دید بر شیِ زیق نی : ممصوخد چیسو خ نی : سولطادِ زماو  خ بر ناادِ ضوتیی  سولطگ  راند  اسو  ز در 

را    بازی اسو  ز ایت دعخی نه ماازی اسو ق آد مُلدّر  مگدِ قَارِ اخی  آزرد  اسو ق با  خات دعخی ع وق

بر  سوخن زماو، کلی  عمل بر  ماو بخدق نی : ایت مسوأبه،  خ را صردا زخاب ده  ز ایت اشوکاو  خ کل 

 گ ق رزز دیرر، آد مُمسحت، مگسظر ن وسوسه بخد ز دید  ن واد ،  ا زماو شر ماو ممصوخد  ی آشوکارا نردد 

در دسو ، نی : ای شرسوسارت   ایآمد ز ازشیِ از، شرسوساری آییگهی از چخد کل  گدخ آد مُلدر  میز زاقته

آد آییگه صرارزی از دار  ا آد سوور رز رزی از را رسوود  ه با ما ع وومسازی  گد ز  مگّای زصوواو ماج بخدخ« 

(ن در ایت ککای  زیسا  ه شورح شوییسری عاشومی بر مت وخ  اسو ، به مخضوخع شوگاا  17: 1368)سومتانی، 

آدمی دارد، اشووار  شوود  اسوو ق مت ووخ  در ایت  ی آد به دبیل نم ووی  ه در سووتادن نیز ز اهمّیّ   ز یه

ککای ، نماد ادازند اسوو   ه شوورط اصوولی راهیابی به بارنا  اخد را مترص  نیز ز  ز یه ز  طایر آد 

قرار داد  اسو ق آیگه، نمادی از نیز آدمی اسو   ه نرریسوست در آد به متگای نمادیت اندی ویدد ز مترص  
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ی  تگا  ه انر انسووواد به اخد  خزّه  گد ز نیز اخد را آیگه ی نیز اسووو ق »بدیت مکاصووول  ردد دربار 

 گدن ی نیز  ه در کق صانی شود  اسو ،  الّی میشرزردنار اخی  قرار دهد، کق  تابی برای از در آیگه

ناشذیر اسو ، زمانی  ه اخد را م واهد   گد، ادا را نیز م واهد   ی نیز از ممخم  زداییز چخد م واهد 

ها را باسر (ن هماد نخنه  ه آیگه با صویملی دادد ز زدزدد زنرار، نم 259:  1392،   رد  اسو ق« )رمضوانی

های نگا  زدزد  شوووخد، شوووگاا  ز محسّ  شرزردنار  دهد، نیز آدمی نیز هرچمدر از آبخدنیباز اب می

  بوه نیردق نرصست آیگوه در برابر عواشوووق، نموادی از ایاواد  َگسّوه ز بیوداری در آدمی نسوووسو باسر در آد زوای می

مترص  نیز ز شاالی  درزد در زا  زصواو به محسخب اسو ق مت وخ  با عمل اخد، اهمّیّ  مترص  نیز 

 گودق  مگّوای زصووواو مت وووخ ، نموادی از مترصو  بوه اودازنود  در راهیوابی بوه مترصو   ردنوار را یوادآزری می

د برخید  ه آدمی با اخاهبار  اس ق درزاقی از میاس   ه  سی  ه به ممات اخدشگاسی نرسید ، از آد بی

چگیت شگاا  نیز در  ز یه ز  خاند به مدارج باالی  ماو دس  یابدق ه شاالیی میاخدشگاسی ز اخی ست

 اذی  آد، نم  اسوواسووی دارد ز انسوواد باید با شیراسووست بابت از روایل اا قی زآراسووست اخد به زیخر  

یز قودت بردارد ز رزی بوه اودا آزرد ز از ییر بوا ن  ماواهود  مواالن متگخی ز  للّق بوه اا   ابای در بریق 

 کق اعرا   گدق

 گیری:نتیجه -4

ککای  به عگخاد ابزاری برای انسماو متگا ز مضوومخد در  یسوویرهای عرصانی صارسووی قرد شگا  ز شوو وو  

نماد به سس  بیاد ییر مسسمی ، شرردی مگاس  برای شرح میاهی  نامحسخف اس ن   اس ق  شد  ار نرصسه  به

راد اسوو می برای بیاد علخت ز متارا بابگی، رزنق قابل  به همیت زا ، نمادنرایی در میاد عارصاد ز مُیسووّ

در ش زه  کاضوور به بررسووی نمادشردازی در دز  یسوویر عرصانی صارسووی قرد شگا  ز  خزّای داشووسه اسوو ق 

االرزاح«  یر »رزحدر  یس  االسرار« شردااسه نردید ز ایت نسیاه کاصل شد  هالرزاح« ز »   اش  ، »رزح

های مخرد نمادنرایی در ککای شوخدق االسورار«، نرای  بی وسری به نمادشردازی دید  مینسوس  به »  و 

بررسوی  یاسویر مذ خر نیز شورردی مگاسو  درزا  انسماو باسر میاهی  مسا  عرصانی ز  مخی  اردشذیری  

ی »انسواد«، »اشویا ز   نمادها به سوه کخز اندق ااسوسرادر هر دز  یسویر، نمادها سواد  ز قابل صا هاسو ق آد

شوخند  ه میزاد  اربرد نمادهای محسوخف، بسویار بی وسر از نمادهای ازسوات« ز »میاهی  انسزاعی«  مسوی  می

اند ز شادشووا  ز مت ووخ  از  ها،  کراری ز م ووابهچگیت نمادهای انسووانی در ایت ککای انسزاعی اسوو ق ه 

چگیت نموادهوا از نظر مخضوووخعی بوه دز بل  ی اودازنود مستواو هسوووسگودق ه  واررصسوه برابوارز ریت نموادهوای بوه

ی شوووریت ق با  خزّه به شوووخند: نمادهای مربخط به عرصاد ز  صوووخّا ز نمادهای مر سب با کخز  مسوووی  می

ی عرصاد نیز بی وسر از نمادهای کخز   ها، بسوامد نمادهای کخز ی مخضوخع عرصاد ز  صوخّا در ککای یلسه

 شریت  اس ق
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 ق  اراد: انس اران قلمسسادق1ایق چی مادی ابای قم ه(ق  رزمه1383قرآد  ری ق ) -

 ممدّمهق  صوحیب ز  تلیمانق اسررارالتّوحید فی مقاما  یریخ ابی سر ید(ق  1381ابت مگخّر، محمّدق) -

 ق  اراد: آنهق 11محمّدرضا شییتی  د گیق چ 

ق به اهسمات علی اصوغر ککم ق االبراراالسررار و عُدّهکشرف(ق  1384ابخابیضول رشویدابدّیت ابمیسدیق ) -

 ق  اراد: امیر  سیرق3چ

ق  صحیب االرواح فی یررح اسرماا الملا الفتّاحروح(ق  1368ابخابماسو  اکمد بت مگصوخر سومتانیق ) -

 ق  اراد: انس اران علمی ز صرهگریق1نای  مایل هرزیق چ 

 ق  اراد: ن ر نخق3ق چنویسیقصّه(ق 1392براهگی، رضاق ) -

ق  اراد: علمی ز 2ق چهرای رمزی در اد  فرارسرریرمز و داسررتران(ق  1386شخرنواموداریواد،  میق)    -

 صرهگریق

ها ز  ضووادهای زاانانی در شووتر سووگایی«ق (ق » حلیل  مابل1392چاری، باهر ، ی مرضووا سووابمیادق ) -

  -141 -158صر  -25شیاشی -2ج -7ق فهای اد  عرفانی)گوهر گویا( پژوهش

 ق  اراد: مرزاریدق4چ فرهنگ اصطالحا  ادبی.(ق  1382داد، سیماق ) -

به  خشووو  محمّد متیت ز سووویّدزتیر شوووایدیق اراد:   نامه.لغت(ق  1373دهلدا، علی ا سرز دیررادق) -

  ارادق دان را 

 ق  اراد: علمی ز صرهگریق10ق به  خش  محمّدامیت ریاکیق چمرصادال باد(ق 1371ابدّیتق )رازی، نا  -

 ق م اد: آسساد قدفق1ق چانواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی(ق 1370رزماخ، کسیتق ) -

 ق  اراد: سلتق1ق چهای عرفانیساختار داستانی حکایت( 1389رضخانیاد، قدسیهق ) -

ق  حمیق زکید زاکد زخادق عرفان عالمه سریّدمحمّدحسریط اباابایی(ق  1392رمضووانی، کسووتق ) -

 ابگسیقق ق : سسب1چ

 ق  اراد: باخریق3ق چفرهنگ اصطالحا  و ت بیرا  عرفانی(ق  1373ساّادی، سیّدزتیرق ) -

ی ریگخبد  هق  صووحیب ز  ح وویاللّمع فی التّصرروّ (ق  1388سووراج بخسووی، عسداهلل بت علی ابخنصوورق )  -

 ق  اراد: اسابیرق2ی د سر مادی محسّسیق چنیکلسخدق  رزمه

 ق  اراد: نرا ق12ق چهای ادبیمکتب(ق  1378سیّدکسیگی، رضاق ) -

ی  نامه پژوهشها در نیسماد مگ خر صخصیانه«  های عرصانی ز نم  آد(ق »ککای 1387اهلل )عسّاسی، کسی   -

 ق144 -123صر -58ی ق شمار علوم انسانی
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ی ابخعلی کسووت بت اکمد ق  رزمهی قشرریریّهرسرراله(ق  1389ق وویری، ابخابماسوو  عسدابکری  هخازدق ) -

 ق  اراد: ززارق4ابزّماد صرززانیرق چع مانیق  صحیب بدیی

ی ع مه  ق به  صوووحیب ز ممدّمهالکفایهالهدایه و مفتاحمصررباح(ق  1378 اشوووانی، عزّابدّیت محمخدق ) -

 ق  اراد: اسابیرق4ت هماییق چابدّیز و

ق بیرزن:  1ق چبحراراالنوار الجرام ره لردرر اخبرار االامّره االاهرار(ق  1404مالسوووی، محمّودبواقرق)  -

 ی ابخصا قمّسّسه

 اراد:   ق1چ  فرهنگ اصطالحا  نقد ادبی)از افالاون تا عصر حاضر(.(ق  1378ممدادی، باراتق )  -

 صکر رززق

 ق  اراد: شیاق3ق چا  داستانیادبیّ(ق  1389میرصادقی، زماوق ) -

ی زبران و ادبیّرا   مجلّرههوای کواصل«ق  هوای دزنوانوه در یزو(ق »بررسوووی  موابول1392بخ، علیرضووواق )نسی  -

 ق70-91صر -74ج -21ف دانشگاه خوارزمی.  فارسی

ق  اراد: 3ق به  خش  محمخد عابدیق چالمحجو کشف(ق  1388هاخیری، ابخابحست علی بت ع مادق )  -

 سرزجق

 

 




