
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 سمبولیسم در ادب عرفانی

 

 فرشته جعفری

 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسالمی ، نراق، ایران

Fereshte.jafari7@gmail.com 

 محسن عامری

 اسالمی ، نراق، ایران استادیار گروه مدیریت فرهنگی، واحد نراق، دانشگاه آزاد

 

 چكیدهچكیده

   

سیفارسییی  در كتب بیاندر كتب بیان سل   معادل واژه سییل     فار ستا اند كا را نلاد یا رمز دانسییتا اند كا معادل واژه  س چیزى اسییت كا والوه بر معنب بالواسیی را نلاد یا رمز دان ست كا والوه بر معنب بالوا ی ی ییخویش بر معناخویش بر معنا  ةةچیزى ا

ست، انتزاوی كا قاب  تجسی  نیسیت،  س  نی شاره دارد  در ارت ا  با ول  بیان رمزى، نررات متتلىب ككر شده  اما مملتری  ديی  را اوتاشیاره دارد  در ارت ا  با ول  بیان رمزى، نررات متتلىب ككر شده  اما مملتری  ديی  را اوتانتزاوی كا قاب  تج اد با اد با ققا

ست و با واژهدانند كا وقول بشییرى قادر با درآ آن نیسییت و با واژهوايلب ماوراء جمان مادى مبوايلب ماوراء جمان مادى مب شرى قادر با درآ آن نی با با   ،،توان حقایق آن را بیان كردتوان حقایق آن را بیان كردهاى وادى نلبهاى وادى نلبدانند كا وقول ب

ا ا یابد  ورفان بیابد  ورفان بكاربرد رمز در ادب فارسب هلزمان با ظمور ورفان گسترش مبكاربرد رمز در ادب فارسب هلزمان با ظمور ورفان گسترش مب  شوند شوند هلی  جمت گویندگان متوس  با زبان رمزى مبهلی  جمت گویندگان متوس  با زبان رمزى مب

در ای  پژوهش ابتدا توضیحات و تعاریىی از سل   و رمز ارائا شده سپس با تاریتچة كوتاهی در ای  پژوهش ابتدا توضیحات و تعاریىی از سل   و رمز ارائا شده سپس با تاریتچة كوتاهی بسیار نزدیكب دارد  بسیار نزدیكب دارد    رمز گرایب ارت ا رمز گرایب ارت ا 

از كاربرد رمز در ادبیات ایران زمی  اشاره شده و پس از آن با ول  گرایش ورفا با كاربرد رمز و نلاد در نوشتا های خویش پرداختا از كاربرد رمز در ادبیات ایران زمی  اشاره شده و پس از آن با ول  گرایش ورفا با كاربرد رمز و نلاد در نوشتا های خویش پرداختا 

 شده است  شده است  
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Abstract     
                            

In aesthetics, symbol is a word that not only refers to its direct meaning, but also it mention to 

other senses that is not imaginable. Several ideas are mentioned about the cause of symbolic 

statement. Some researchers believe that the reason of symbolic expression is the belief in 

metaphysical world that human logic is not able to perceive it and cannot be state its truth with 

ordinary words. In Persian literature, the use of symbols is coincided with appearance and 

development of mysticism and Sufism. In this research first, is provided explanations and 

definitions of symbols and then a brief history of symbolism in Persian literature is explained and 

then the causes of tendency of mystics to use symbols in his writings discussed.   
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    مقدمه مقدمه 

سیدر فارسیییینلاد و رمز نلاد و رمز   ( معادل واژة ( معادل واژة Symbolسل    سیییل       ي  یونانب آن اسیییت كا ايییی  یونانب آن   در فار ست كا ا و و   "" Sym""از دو جزء از دو جزء   ""Symbollein""ا

""ballein""   شده  جزء اول با معنب سیاختا شیده  جزء اول با معنب جىت جىت ""، ، ""گذاشت گذاشت ""،،""ریتت  ریتت  ""، ، ""انداخت  انداخت  ""و جزء دوم با معنب و جزء دوم با معنب   ""باه  باه  ""، ، ""ه ه ""، ، ""بابا""ساختا 

ست  پس كللا ى اسیت  پس كللا ى   ""كردن كردن  و با معنب شركت كردن، سم  دادن    و با معنب شركت كردن، سم  دادن      ""با ه  انداخت  ، با ه  ریتت      با ه  انداخت  ، با ه  ریتت        ""معنب معنب   بابا  ""Symbollein""ا

 ((186186: : 67316731   میريادقی،    میريادقی، رودروددر یونانب با معنب نشانا و والمت با كار مبدر یونانب با معنب نشانا و والمت با كار مب  Symbolاست و است و 

شاررمز در يغت با معنب اشیار     ش نمانب و با چشی   ةةرمز در يغت با معنب ا نىر است كا از دیگران نىر است كا از دیگران و ابرو، و با معنب راز، سر، ست  یا موضووب میان دو یا چند و ابرو، و با معنب راز، سر، ست  یا موضووب میان دو یا چند     نمانب و با چ

شد  پنمان باشید   سی،در زی اشییناسیی،پنمان با شنا ست كا از اریق حوا  قاب  رمز شییب، موجود، یا چیزى از جمان شیناختا شییده یا زندگب روزمره اسییت كا از اریق حوا  قاب    در زی ا شده یا زندگب روزمره ا شناختا  شب، موجود، یا چیزى از جمان  رمز 

شدچ چیزى كا هلا آن را مبدریافت و ادراآ باشییدچ چیزى كا هلا آن را مب سند و وجود وینب و خارجب آن را تجربا كردهشییناسییند و وجود وینب و خارجب آن را تجربا كردهدریافت و ادراآ با اند  كا داليت دارد بر حقیقتب اند  كا داليت دارد بر حقیقتب شنا

شكار و محسییو  یا مىمومب جز مىموم متعارف و ايییلب خود كا گاهب والوه بر مىموم غیر متعارف خود بر معنب آشییكار و   معنوى و غیرمعنوى و غیر يلب خود كا گاهب والوه بر مىموم غیر متعارف خود بر معنب آ سو  یا مىمومب جز مىموم متعارف و ا مح

معلول خود نیز داليت دارد  داليت رمز بر معنب غیر ايلب خود بر اسا  قرار داد و از پیش تعیی  شده نیست  یعنب اینكا نویسنده معلول خود نیز داليت دارد  داليت رمز بر معنب غیر ايلب خود بر اسا  قرار داد و از پیش تعیی  شده نیست  یعنب اینكا نویسنده 

سا  ورف و قرار داد از پیش مشتو شیاور بر اسیا  ورف و قرار داد از پیش مشت شاور بر ا و آن مىموم ه  یگانا و آن مىموم ه  یگانا   دهددهداى چیزى را با ونوان رمز  چیز دیگرى قرار نلباى چیزى را با ونوان رمز  چیز دیگرى قرار نلبص شدهص شدهو 

 ((1616: : 67136713 پورنامداریان،  پورنامداریان، مىاهی  آن بسیار گسترده استمىاهی  آن بسیار گسترده است  ةةگرددچ بلكا دایرگرددچ بلكا دایرمىموم مسل  و ق عب آن محسوب نلبمىموم مسل  و ق عب آن محسوب نلب

كا از یك نلاد با كا از یك نلاد با   اهیلیاهیلیمىمى(  (  401401: : 67376737در زبان نلادی  اي  بر استنتاج استچ یعنی دریافت مىموم با اور غیرمستقی   مقدادی، در زبان نلادی  اي  بر استنتاج استچ یعنی دریافت مىموم با اور غیرمستقی   مقدادی، 

يلب را بتشیب از مىموم ايیلب را   تنماتنماشوند، شیوند، كه  منتق  مبكه  منتق  مب شب از مىموم ا     دارای مىاهیدارای مىاهی  روندروند، زیرا كللاتب كا با ونوان نلاد با كار مب، زیرا كللاتب كا با ونوان نلاد با كار مبآشكار می كنندآشكار می كنندبت

سو وسی  دهدهپیچیپیچی ستندهسیتند  یعییعیو و د را د را خورشیخورشیبا ونوان مثال با ونوان مثال   خود را با خواننده منتق  نكند    خود را با خواننده منتق  نكند  ییههاانب و مىنب و مىااشود بسیارى از معشیود بسیارى از معكا باوث مبكا باوث مب  ه

      بسیارى مىاهی  ناشناختا دیگربسیارى مىاهی  ناشناختا دیگرمی توان سل لی دانست از ول ، معرفت، آزادی، وشق، معشوق و می توان سل لی دانست از ول ، معرفت، آزادی، وشق، معشوق و 

سل ويمایشانسیان  و سیل ويمایشدر كتاب در كتاب    سان  و  سل   شیئب است از جمان شناختا شده كا با چیزى از سل   شیئب است از جمان شناختا شده كا با چیزى از »»: : هاثر یونگ سل   اینگونا تعریف شداثر یونگ سل   اینگونا تعریف شد    ان

  وو(  (  114114: : 67416741یونگ، یونگ، « « كند كند بیان مببیان مب  رارا  معنب چیزى بیان ناشدنبمعنب چیزى بیان ناشدنب  دگب ودگب وكا زنكا زناى استاى استكند، چیز شناختاكند، چیز شناختاجمان ناشناختا اشاره مبجمان ناشناختا اشاره مب

سل   مبآنچا كا ما سیل   مب»»  آمده:آمده:  جایب دیگرجایب دیگر  دردر ي ال ، یك نام، یا حتب تصویرى كا ملك  است نلایندنامی  و ارت اسیت از یك ايی ال ، یك نام، یا حتب تصویرى كا ملك  است نلایندآنچا كا ما  ست از یك ا   ةةنامی  و ارت ا

شكار و معلول خود معاچیزى مانو  در زندگب روزانا باشید، با ای  حال والوه بر معنب آشیكار و معلول خود معا شد، با ای  حال والوه بر معنب آ شتا باشد  نب تلویحب بتصیويیب نیز داشییتا باشد  چیزى مانو  در زندگب روزانا با يب نیز دا صو نب تلویحب بت

سل   داراى معنب ناخود آگاه وسیعب است كا هرگز با اور دقیق تعریف یا با اور كام  توضیح نشده است  و كسب ه  امیدى با سل   داراى معنب ناخود آگاه وسیعب است كا هرگز با اور دقیق تعریف یا با اور كام  توضیح نشده است  و كسب ه  امیدى با 

صوراتب مبتعریف  یا توضییح آن ندارد  كه  آدمب در كند و كاو سیل  ، با تصیوراتب مب سل  ، با ت ضیح آن ندارد  كه  آدمب در كند و كاو    ««استدالل معلويب هستنداستدالل معلويب هستند  ةةرسد كا خارج از محدودرسد كا خارج از محدودتعریف  یا تو

ش حیاتشیر  شی حیاتدر در     ( ( 1717 هلان:  هلان:  رمز معنب باا  است، متزون تحت كالم ظاهر كا بدان ظىر نیابند اال رمز معنب باا  است، متزون تحت كالم ظاهر كا بدان ظىر نیابند اال »»  رمز اینگونا تعریف شده:رمز اینگونا تعریف شده:  شر  

 (  (   416416: : 67106710بقلی شیرازی، بقلی شیرازی، « « اه  اواه  او

صویرهای صویرهای ا تا تسل ويیس  را می توان هنر بیان افكار و ووااف نا از راه شر  مستقی ، نا با وسیلة تش یا آشكار آن افكار و ووااف بسل ويیس  را می توان هنر بیان افكار و ووااف نا از راه شر  مستقی ، نا با وسیلة تش یا آشكار آن افكار و ووااف ب»»

ضیح برای ایجاد آن ووااف و افكار در كه  وینی و مللو ، بلكا از اریق اشییاره با چگونگی آنما، و اسیییتىاده از نلادهایی بی توضییییح برای ایجاد آن ووااف و افكار در كه   ستىاده از نلادهایی بی تو شاره با چگونگی آنما، و ا وینی و مللو ، بلكا از اریق ا
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ستخواننده دانسیت ست، بلكا اشاره با حقایق درونی و ماورائی و ايقای (  هدف شیاور سیل ويیسیت تويییف نیسیت، بلكا اشاره با حقایق درونی و ماورائی و ايقای 6666: : 67346734چدویك، چدویك، « « خواننده دان يیف نی ست تو سل ويی شاور  (  هدف 

 تچ كا آن بوسیلة بیان نلادی  میسر می شود تچ كا آن بوسیلة بیان نلادی  میسر می شود ووااف و احساسات خویش اسووااف و احساسات خویش اس

رمز در آثار ادبی با دو شك  با كار گرفتا می شودچ یكی با شك  پراكنده و مجزا در ك  اثر مث  رمزهای بكار رفتا در غزيیات موالنا رمز در آثار ادبی با دو شك  با كار گرفتا می شودچ یكی با شك  پراكنده و مجزا در ك  اثر مث  رمزهای بكار رفتا در غزيیات موالنا 

شك  كلی بدی  گونا كا ك  اثر ساختارنلادی  داشتا و و یا با شیك  كلی بدی  گونا كا ك  اثر ساختارنلادی  داشتا و  بردن بردن   اشتا باشند و پباشتا باشند و پبدد  رمزیرمزی  ةةتلام وناير و شتصیتماى آن جن تلام وناير و شتصیتماى آن جن و یا با 

شا و تىسیر و تاوی  رمزها داشتا باشدبا پیام و حقیقت آن احتیاج با اندیشیا و تىسیر و تاوی  رمزها داشتا باشد   وومی دانندچ مث  آثار سمروردی  می دانندچ مث  آثار سمروردی  داستان رمزى داستان رمزى كا آن را كا آن را   با پیام و حقیقت آن احتیاج با اندی

صوتصیوبا با يورت منرور گوینده از بیان آن  يیورت منرور گوینده از بیان آن  دو دو در هر در هر  صدیقنلونا آوردن جمت تث یت و تصیدیقو و درآوردن درآوردن ر ر ییت  یگاه خویش است خویش است   اندیشةاندیشة  نلونا آوردن جمت تث یت و ت

دهد یم حیمديول و مىموم آن را در اثر توض سندهیمديول اسیت كا معلوال نو كی یدارا یاثر ادب كیبكار رفتا در  یو نلادها رمزها

 اریبسیی یحوزة مىموم یداسییتان رمز رایرود زی با شییلار نل یكند و داسییتان رمزی م دایپ یلیكا درآن يییورت آن اثر جن ة تلث

تلثی  و ارت از ای  است كا شاور خواستا باشد » گىتا اند:   یتلث فیااب است  در تعردارد كا درآ آن برومدة مت یا گسیترده

با معنایب اشیارت كند و سیتنب بگوید كا بر معنایب دیگر داليت كند، اما آن معناى دیگر و سیت  او ، مقصود و منرور ايلب او را 

 ( 38: 6748 ،یكدكن یعی شى« نیز نشان دهد

يوفب پیش مبجربا هایب كا در حايت جذبا و سییكر براى يییوفب پیش مبموالنا وقیده دارد كا تموالنا وقیده دارد كا ت سكر براى  ي  مبآید یا معارفب كا از اریق دل حايیی  مبجربا هایب كا در حايت جذبا و  شود شییود آید یا معارفب كا از اریق دل حا

ست  در فیا ما فیا آمدهبیانش جز از اریق مثال ملك  نیسیییت  در فیا ما فیا آمده ست  را مثال گویند نلاید چون آن سیییت  را مثال گویند چیزهایب كا  آن نامعقول مبچیزهایب كا  آن نامعقول مب»»  ::بیانش جز از اریق مثال ملك  نی نلاید چون آن 

سو  شودگردد و چون معقول گردد محسیو  شودمعقول مبمعقول مب كا چون یكی چش  با ه  می نمد چیزهای وجیب می بیند كا چون یكی چش  با ه  می نمد چیزهای وجیب می بیند هلچنانكا بگویی هلچنانكا بگویی   گردد و چون معقول گردد مح

و چون چش  می گشاید هیچ نلی بیند  ای  را هیچ كسی معقول نداند و باور نكند اال چون مث  بگویی معلوم شود و ای  چون باشد و چون چش  می گشاید هیچ نلی بیند  ای  را هیچ كسی معقول نداند و باور نكند اال چون مث  بگویی معلوم شود و ای  چون باشد 

عقول با مثال معقول عقول با مثال معقول پس نامپس نام  هلچون كسی در خواب يد هزار چیز می بیند كا در بیداری از آن ملك  نیست كا یك چیز ب یند    هلچون كسی در خواب يد هزار چیز می بیند كا در بیداری از آن ملك  نیست كا یك چیز ب یند    

ست  و ق ا و غ  را خزان گویدگردد  و مثال با مث  نلاند هلچنانكا وارف گشییاد و خوشییب و بسییا را نام بمار كرده اسییت  و ق ا و غ  را خزان گوید سا را نام بمار كرده ا شب و ب شاد و خو   چا ماند   چا ماند گردد  و مثال با مث  نلاند هلچنانكا وارف گ

 ( ( 613613  --611611: : 67836783مويوی، مويوی، «  «  خوشی با بمار یا غ  با خزان از روی يورت   خوشی با بمار یا غ  با خزان از روی يورت   

 

    ویژگی های بیان رمزی ویژگی های بیان رمزی   

   گیردگیردو محسو ، رمز معانب و حقایق وايب و برتر قرار مبو محسو ، رمز معانب و حقایق وايب و برتر قرار مبدر رمز اشیا و شتصیتماى مادى در رمز اشیا و شتصیتماى مادى   --66  

سل   و سییل   رمز رمز   --11   شدباشییدداراى مىاهی  متعدد احتلايب مبداراى مىاهی  متعدد احتلايب مبو  را را   و نلی توان تنما یك معنی ق عی برای آن در نرر گرفت و مىموم آنو نلی توان تنما یك معنی ق عی برای آن در نرر گرفت و مىموم آن  با

  حد  زد چرا كا هنوز شناختا نشده است حد  زد چرا كا هنوز شناختا نشده است می توان می توان تنما تنما 

يورت نلبر و انتتاب يیورت نلبكتلان معنب حقیقب در رمز از روى اختیاكتلان معنب حقیقب در رمز از روى اختیا  --77     ررگگبیانبیان  و و رمز ناشب از تجارب روحب و ورفانب است رمز ناشب از تجارب روحب و ورفانب است ، زیرا ، زیرا گیردگیردر و انتتاب 

   آگاه استآگاه استخودخودیك مضلون نایك مضلون نا

پذیرد، یا با و ارتب مىموم رمز توسا خواننده پذیرد، یا با و ارتب مىموم رمز توسا خواننده هاى شتصب هر فردى تاوی  مبهاى شتصب هر فردى تاوی  مبرمز با اقتضاى تجارب درونب و استعداد و اندیشارمز با اقتضاى تجارب درونب و استعداد و اندیشا  --11  

      شودشودمشتص مبمشتص مب
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شده با ونوان نووب كنایا معرفب شیده   در كتب بالغب ولوماً رمزدر كتب بالغب ولوماً رمز شاره نمانب و با چش  و ابرو با شتصب رمز در يغت و ارت اسیت از اشیاره نمانب و با چش  و ابرو با شتصب   »»با ونوان نووب كنایا معرفب  ست از ا رمز در يغت و ارت ا

ی، ی، هاشلهاشل«  «  باشدباشدتعریاتعریا  بدونبدون  وواى است كا واس ا هایش ك  بوده و مالزمت دو معنا، پنماناى است كا واس ا هایش ك  بوده و مالزمت دو معنا، پنمانكا نزدیك تو است و در اي ال  ، كنایاكا نزدیك تو است و در اي ال  ، كنایا

67386738 : :741741))   

 

ژرف ساخت رمز، تش یمب است كا مش ا با آن ژرف ساخت رمز، تش یمب است كا مش ا با آن     پذیرى با تش یا دارد، و ش اهت زیادى با استعارهپذیرى با تش یا دارد، و ش اهت زیادى با استعارهتوان گىت رمز پیوند انكار ناتوان گىت رمز پیوند انكار ناو مبو مب  

شده و مش ا باقب مانده  حذف شیده و مش ا باقب مانده   اى وجود دارد كا اى وجود دارد كا يارفايارفا  ةةدر تع یرات استعارى، هلواره قریندر تع یرات استعارى، هلواره قریناما تىاوتمای نیز بی  ای  دو وجود داردچ اما تىاوتمای نیز بی  ای  دو وجود داردچ حذف 

كارى كارى يریح و آشيریح و آش  ةةناچاری  كا معناى ثانوى واژه را دریابی ، ويب رمز قرینناچاری  كا معناى ثانوى واژه را دریابی ، ويب رمز قرینبرای  برای  بنابنادهد واژه در معنب ايلب خود بكار نرفتا، دهد واژه در معنب ايلب خود بكار نرفتا، نشان مبنشان مب

ستلزم آشنایب با زمیناندارد و پب بردن با آن مسیتلزم آشنایب با زمینا   استعاره تنما داراى یك معنب ثانوى استاستعاره تنما داراى یك معنب ثانوى استوالوه برای  هاى فرهنگب سل لیك است  هاى فرهنگب سل لیك است  ندارد و پب بردن با آن م

رداشت كرد  یا با و ارتب استعاره داراى یك مش ا و نلاد رداشت كرد  یا با و ارتب استعاره داراى یك مش ا و نلاد توان مىاهی  متعدد و گوناگون و گاهب حتب متناقا بتوان مىاهی  متعدد و گوناگون و گاهب حتب متناقا بويب از یك نلاد مبويب از یك نلاد مب

ستداراى چندی  مشی ا اسیت ش ا ا ستعاره مش ا گاهب حسب و گاهب وقلب است ويب در رمز از آنجا كا مش ا از حقایق روحانب و در اسیتعاره مش ا گاهب حسب و گاهب وقلب است ويب در رمز از آنجا كا مش ا از حقایق روحانب و كا چ چ داراى چندی  م در ا

شده هلواره وقلب است  معنوى گرفتا شیده هلواره وقلب است   از از   ،،قریناقریناوجود وجود ولت ودم ولت ودم   پذیر است، اما باپذیر است، اما بامعنب حقیقب و وضعب آن ه  امكانمعنب حقیقب و وضعب آن ه  امكان  ةةرمز ارادرمز اراددر معنوى گرفتا 

 ( ( 1414: : 67136713 پورنامداریان،  پورنامداریان، گیرد گیرد گذرد و در حدى باالتر از آنما قرار مبگذرد و در حدى باالتر از آنما قرار مبنرر ابمام  از استعاره و كنایا در مبنرر ابمام  از استعاره و كنایا در مب

 

 نشانه و نماد نشانه و نماد   

ا آن ا آن   اى كا مشاى كا مشگاهب بعضب نلادها با ولت كثرت تكرار و یا آشنایب خوانندگان با آنما با يورت يریح و مشتصب در آمده با گوناگاهب بعضب نلادها با ولت كثرت تكرار و یا آشنایب خوانندگان با آنما با يورت يریح و مشتصب در آمده با گونا  

ش  و آشكار است و با يورت ولومب و جمانب  در آمده، مانند ترازو كا نلاد ودل و ودايت قرار گرفتا، بدی  ترتیب مبروشی  و آشكار است و با يورت ولومب و جمانب  در آمده، مانند ترازو كا نلاد ودل و ودايت قرار گرفتا، بدی  ترتیب مب توان آن توان آن رو

شانا تلقب كرد نا نلادرا نشیانا تلقب كرد نا نلاد سیح با شلار مبو يیلیب كا نلاد مر  مسییح با شلار مبچ چ را ن يلیب كا نلاد مر  م لاد لاد ها ه  نووب نها ه  نووب نرود و ك وتر كا نلاد يلح است  پس نشانارود و ك وتر كا نلاد يلح است  پس نشاناو 

سوب مبمحسیوب مب ما ما   ها كاها كاحتب كللات و واژهحتب كللات و واژه»»  ا ولت كثرت  تكرار دریافت معناى آنما آسان است  اریك فروم معتقد است كاا ولت كثرت  تكرار دریافت معناى آنما آسان است  اریك فروم معتقد است كاشوند كا بشوند كا بمح

 ( ( 6464: : 67136713فروم، فروم، «  «  استاست  ءءمیز كا سل   شبمیز كا سل   شب  ةةكنی  متداويتری  سل لماى متعارف اند  مانند كللكنی  متداويتری  سل لماى متعارف اند  مانند كللبا اور روزمره استىاده مببا اور روزمره استىاده مب

 

سل   مبفرق نشیانا و سیل   مب  ةةیونگ درباریونگ دربار شانا و  شانا هلونشیانا هلو»»گوید: گوید: فرق ن ست كا مباره كلتر از مىمومب اسیت كا مبن   چیزى بیش ازچیزى بیش از  ةةنلایاند، اما سل   نلایندنلایاند، اما سل   نلاینداره كلتر از مىمومب ا

شكارمعنب آشیكار ص  است  بعالوه سل لما محصوالت ا یعب و از خود بر آمده هستند  هیچ نابغابالفصی  است  بعالوه سل لما محصوالت ا یعب و از خود بر آمده هستند  هیچ نابغا  وو  معنب آ ر ر اى با یك قل  و یا قل  نقاشب داى با یك قل  و یا قل  نقاشب دبالف

ست نلبدسییت نلب شیند و بگوید حاال م  مبنشیییند و بگوید حاال م  مبد سل لب را ابداك كن   هیچ كس نلبخواه  سییل لب را ابداك كن   هیچ كس نلبن   ةةواند فكر ك  و بیش معقويب را كا در نتیجواند فكر ك  و بیش معقويب را كا در نتیجتتخواه  

استنتاج من قب یا قصد ولدى حاي  شده است، انتتاب كند و با آن شك  سل لیك ب تشد  فكرى از ای  ق ی  با هر شك  خیال استنتاج من قب یا قصد ولدى حاي  شده است، انتتاب كند و با آن شك  سل لیك ب تشد  فكرى از ای  ق ی  با هر شك  خیال 

شاناانگیزى در آید باز ه  با يییورت نشییانا يورت ن شماند كا متكب بر اندیشییاى مباى مبانگیزى در آید باز ه  با  سل لب كا بر یك چیاويیا اسییت، نا سییل لب كا بر یك چی  ةةخود آگاهانخود آگاهان  ةةماند كا متكب بر اندی ست، نا  وز وز ز هنز هناويیا ا

شناختا اشاره داردناشیناختا اشاره دارد افرادى كا افرادى كا   ةةپس بدی  جمت نشانا كا داراى مىموم قرار دادى مشتصب است و براى هلپس بدی  جمت نشانا كا داراى مىموم قرار دادى مشتصب است و براى هل( ( 3131: : 67416741یونگ، یونگ، « « نا

 كنند داراى معنب واحد قاب  ادراكب است  با نلاد كا شتصب و غیر قرار دادى است تىاوت دارد  كنند داراى معنب واحد قاب  ادراكب است  با نلاد كا شتصب و غیر قرار دادى است تىاوت دارد  از آن استىاده مباز آن استىاده مب
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صب و انىرانلادهاى شیتصیب و انىرا، ، سل لماى ادببسیل لماى ادبب شت ستنددى هسیتندنلادهاى  روحانب شاوران و نویسندگان و وارفان است  ای  روحانب شاوران و نویسندگان و وارفان است  ای  ة ة تجربتجرب  حاي  اندیشا وحاي  اندیشا وكا كا   دى ه

نلادهای ادبی برای هلة مردم قاب  نلادهای ادبی برای هلة مردم قاب  ولیق دارد  ولیق دارد    ةةاندیشاندیش  درنگ ودرنگ وشناختا شده و جمانب نیستند و شناخت مىموم آنما نیاز با شناختا شده و جمانب نیستند و شناخت مىموم آنما نیاز با   ،،سل لماسل لما

كا از سویی از كا از سویی از هر شاورى داراى سل لماى متتص خود است هر شاورى داراى سل لماى متتص خود است     درآ نیست و مىاهی  آنما معلوال بستگی با زمینة كاربردی آنما دارددرآ نیست و مىاهی  آنما معلوال بستگی با زمینة كاربردی آنما دارد

سرزمی  شاور می باشد  گاهی اوقات حاالت وااىی و شیتصیی او تاثیر پذیرفتا و از سیوی دیگر متاثر از فرهنگ و مذهب و تاریر سیرزمی  شاور می باشد  گاهی اوقات  سوی دیگر متاثر از فرهنگ و مذهب و تاریر  صی او تاثیر پذیرفتا و از  شت حاالت وااىی و 

وزه، كوزه گر، كارگاه كوزه گرى وزه، كوزه گر، كارگاه كوزه گرى دهد  مانند كدهد  مانند كهاى اثر هنرى را تشكی  مبهاى اثر هنرى را تشكی  مبشود و موتیو یا ب  مایاشود و موتیو یا ب  مایاتكرار مبتكرار مبشاور شاور آثار آثار سل لما در ك  سیل لما در ك  

 و نلادهایب مث  خورشید، دریا و نب در اشعار مويوى  و نلادهایب مث  خورشید، دریا و نب در اشعار مويوى      اشعارخیاماشعارخیام  دردر

 

 تاریخچه نمادگرایى تاریخچه نمادگرایى   

در اروپا پیش از آنكا ای  ونوان با جریان در اروپا پیش از آنكا ای  ونوان با جریان     استاست  هاى تاریتب ك  و بیش وجود داشتاهاى تاریتب ك  و بیش وجود داشتاكار برد نلاد در آثار ادبب جمان، در تلام دورهكار برد نلاد در آثار ادبب جمان، در تلام دوره  

شخايیی ااالق شیود در شی شود در  يی ااالق  سل   وجود داشتا است  عر شیاورانی چون گوتا سیل   وجود داشتا است  خا شاورانی چون گوتا  در اروپا معروف شده در در اروپا معروف شده در   سل ويیس سل ويیس اما آنچا با ونوان اما آنچا با ونوان عر 

آغاز شد  در حقیقت سل ويیس  جریانی بود كا برضد ادبیات ناتورايیستی و رئايیستی شك  گرفت آغاز شد  در حقیقت سل ويیس  جریانی بود كا برضد ادبیات ناتورايیستی و رئايیستی شك  گرفت اواخر قرن نوزده  در شعر فرانسا اواخر قرن نوزده  در شعر فرانسا 

شرگلمای شیرو و  شاورانی شاورانی   میالدى  است  ومیالدى  است  و  63066306تا تا   68846884  از سالاز سال  رواج نلاد گرایبرواج نلاد گرایب  ةةدوردورتا اند  تا اند  بودير را آغازگر نلادگرایی در اروپا دانسبودير را آغازگر نلادگرایی در اروپا دانس  گلمای 

سل ويی  بودند و تی ا  ايیوت، ازرا پاوند، هارت كری ، دیل  توما ، از پیشییروان مكتب سییل ويی  بودند و تی ا  ايیوت، ازرا پاوند، هارت كری ، دیل  توما ، بودير، رم و، ماالرما بودير، رم و، ماالرما چون چون  شروان مكتب  ز ز ای ای كلینای ای كلین  از پی

ستی  با جرنیز از اداما دهندگان ای  مكتب با شیلار می روند  برخورد نتسیتی  با جر شلار می روند  برخورد نت یان شاوران سل ويیس  در اروپا چندان خوشایند ن ود با یان شاوران سل ويیس  در اروپا چندان خوشایند ن ود با نیز از اداما دهندگان ای  مكتب با 

سیدحسینی، سیدحسینی، «  «  شاوران س ك منحا می دانستند كا ترانة رو  خود، رو  منزوی و متروآ خود را می سرایندشاوران س ك منحا می دانستند كا ترانة رو  خود، رو  منزوی و متروآ خود را می سرایند» » گونا ای كا آنان را گونا ای كا آنان را 

اپ اپ چچ  فیگاروفیگاروادبی روزنامة ادبی روزنامة ژان موره آ  شاور یونانی نژاد بیانیة مكتب سل ويیس  را در ضلیلة ژان موره آ  شاور یونانی نژاد بیانیة مكتب سل ويیس  را در ضلیلة   68816881سپتام ر سپتام ر 6868(  در (  در 471471: : 67846784

(  با (  با 473473كرد كا در آن اشاره شده كا منابع ای  مكتب را باید در آثار شكسپیر، آيىرد دووینی و ورفا و يوفیا جستجوكرد     هلان: كرد كا در آن اشاره شده كا منابع ای  مكتب را باید در آثار شكسپیر، آيىرد دووینی و ورفا و يوفیا جستجوكرد     هلان: 

 (  (  686686: : 67836783گىتة محققان سل ويیس  برپایة فلسىة ايايت احسا  كا برگسون پایا گذار آن بود بنا شده است  ثروت، گىتة محققان سل ويیس  برپایة فلسىة ايايت احسا  كا برگسون پایا گذار آن بود بنا شده است  ثروت، 

يب با ونوان نلادگرایب وجود نداردان، مكتب خايیب با ونوان نلادگرایب وجود ندارددر ایردر ایر سايما پیش از ظمور مكتب سل ويی  در اروپا در ادب فارسی جریانی با سايما پیش از ظمور مكتب سل ويی  در اروپا در ادب فارسی جریانی با اما   چچان، مكتب خا

شیاء مادی استىاده می كردند وجود آمد كا گویندگان آن برای بیان حقایق روحانی از امور و اشییاء مادی استىاده می كردند  در ادب فارسب كاربرد رمزها، مقارن در ادب فارسب كاربرد رمزها، مقارن   وجود آمد كا گویندگان آن برای بیان حقایق روحانی از امور و ا

ستبا ظمور ورفان و تصیوف، گسیت صوف، گ ستاسیت  رش یافتارش یافتابا ظمور ورفان و ت شاور وارف با استىاده از رمزها و سل لما شیاور وارف با استىاده از رمزها و سل لما »»  ورفان با رمزگرایب ارت ا  نزدیكب دارد    ورفان با رمزگرایب ارت ا  نزدیكب دارد  ا

كند  هلیشا شاور وارف آن حقیقت ايلب را در نرر دارد و در كند  هلیشا شاور وارف آن حقیقت ايلب را در نرر دارد و در جود داليتجود داليتووو و   ءءكند كا بر باا  اشیاكند كا بر باا  اشیاسعب در ساخت  تصویرهایب مبسعب در ساخت  تصویرهایب مب

ستتكاپوى بیان آن راز ابدى اسیت شاوران وارف هلچون شیاوران شاور شیاور   ( ( 103103: : 67116711 فاالی،  فاالی،   ««تكاپوى بیان آن راز ابدى ا نلادگرا خواهان آن است كا افكار و اندیشا نلادگرا خواهان آن است كا افكار و اندیشا وارف هلچون 

ورفان اسالمی هلچون سایر مكاتب ورفانی جمان را رازناآ و اسرارآمیز می داند ورفان اسالمی هلچون سایر مكاتب ورفانی جمان را رازناآ و اسرارآمیز می داند هایش را درشكلب محسو  و قاب  تصور بیان كند  هایش را درشكلب محسو  و قاب  تصور بیان كند  

شو با دن ال كشییف معلای حیات اسییت  از ای  دیدگاه جمان در پردة ابمام قرار دارد و اشیی ست  از ای  دیدگاه جمان در پردة ابمام قرار دارد و ا شف معلای حیات ا یاء و مادیات چون پرده ای بر روی حقایق یاء و مادیات چون پرده ای بر روی حقایق و با دن ال ك

شف واي  باا  شمود ورفانی است و معنوی و روحانی قرار گرفتا و درآ آن با ابزار حسیی و وقالنی امكان پذیر نیسیت  تنما راه كشیف واي  باا  شمود ورفانی است و  ست  تنما راه ك سی و وقالنی امكان پذیر نی معنوی و روحانی قرار گرفتا و درآ آن با ابزار ح

 تنما راه شر  و توضیح ای  واي  بیان رمزی است تنما راه شر  و توضیح ای  واي  بیان رمزی است 
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يوفیان در آثار خود ولتماى اما در ارت ا  با ول  رمز گرایب يییوفیان در آثار خود ولتماى    شده گوناگونب بیان شییده اما در ارت ا  با ول  رمز گرایب  ستاسییتگوناگونب بیان  شورش ووام اى ولت آن را تر  از شییورش ووام   وده  ودها اى ولت آن را تر  از 

ضب از اندیشادانند  زیرا بعضیب از اندیشاجاه  و آزار و تكىیر زاهد نلایان مبجاه  و آزار و تكىیر زاهد نلایان مب وحدت وجود و وقاید نو افالاونب كا با وحدت وجود و وقاید نو افالاونب كا با   ةةاندیشاندیش  مث مث ها و وقاید آنما ها و وقاید آنما دانند  زیرا بع

سالمب آمیزش یافتا بود با وقیدتصییوف اسییالمب آمیزش یافتا بود با وقید صوف ا شت و با هلی توحید متشییروی  سییازگارى نداشییت و با هلی   ةةت سازگارى ندا شروی   يوفیا مورد تكىیر و مزاحلت جمت يییوفیا مورد تكىیر و مزاحلت   توحید مت جمت 

شروی  و فقما واقع مبمتشیروی  و فقما واقع مب ند ند ددشش  ییرمزرمزبیان بیان خواستند از اسالم خارج باشند یا خارج شلرده شوند، متلای  با خواستند از اسالم خارج باشند یا خارج شلرده شوند، متلای  با يوفیا كا نلبيوفیا كا نلبو و شدند شدند مت

ست  گىتند و پیروان تصوف را با پنمان داشت  اسرار و يب فرو بست  تويیا نلودنددر پرده سیت  گىتند و پیروان تصوف را با پنمان داشت  اسرار و يب فرو بست  تويیا نلودندو و    ديی  را   ديی  را ایایاما دكتر پور نامداریان اما دكتر پور نامداریان     در پرده 

شق نس ت با معشوق  حقیقب یعنب حق یا مراهر آن، مرد مسیايا ايیلب حب ايمب و احسیا  وشیق نس ت با معشوق  حقیقب یعنب حق یا مراهر آن، مرد »»دانند و معتقدند دانند و معتقدند قانع كننده نلبقانع كننده نلب سا  و يلب حب ايمب و اح سايا ا م

شق ايمب  كا از كوشش يوفیا براى راب كام  یا پیرو ويب كام  اسیت  وشیق ايمب  كا از كوشش يوفیا براى راب  ست  و فردى و شتصب با حق مایا گرفت و در ابتدا با يورت فردى و شتصب با حق مایا گرفت و در ابتدا با يورت   ةةكام  یا پیرو ويب كام  ا

يلراز و نیازهاى سییاده و يییل ساده و  سب با یزید و حالج چون قلب رابعا ودویا خ اب با خداوند ظاهر شیید و با شییور و هیجان حلاسییب با یزید و حالج چون قلب   ةةیلانیلانراز و نیازهاى  شور و هیجان حلا شد و با  رابعا ودویا خ اب با خداوند ظاهر 

صوف جارى كرد، و با يورت میراثب گران ما و مقد  با كسانب چون شیر احلد غزايب، وی  اى خون گرم حیات در وروق تصیوف جارى كرد، و با يورت میراثب گران ما و مقد  با كسانب چون شیر احلد غزايب، وی  تپندهتپنده اى خون گرم حیات در وروق ت

ايلب و ابدى شعر غنایب فارسب، بتصوص غزل ايلب و ابدى شعر غنایب فارسب، بتصوص غزل   ةةبعد مضلون و مایبعد مضلون و مای  ايقضاة هلدانب، و ار و مويوى رسید  از قرن پنج  و از سنایب باايقضاة هلدانب، و ار و مويوى رسید  از قرن پنج  و از سنایب با

شت  شاوران يوفب براى بیان ای  وشق ورفانب كا در دایرگشیت  شاوران يوفب براى بیان ای  وشق ورفانب كا در دایر گنجید، ناچار شدند از هلان كللاتب كا گنجید، ناچار شدند از هلان كللاتب كا ايىاظ و كللات معلويب نلبايىاظ و كللات معلويب نلب  ةةگ

 ( ( 1818: : 67671313پورنامداریان، پورنامداریان، « « رفت استىاده كنندرفت استىاده كنندبراى بیان وشق جسلانب و اوياف و احوال آن با كار مببراى بیان وشق جسلانب و اوياف و احوال آن با كار مب

اى از تجارب روحانب با زبان رمزى و بسیار پیچیده است  و بعدها اى از تجارب روحانب با زبان رمزى و بسیار پیچیده است  و بعدها شود كا شام  مجلوواشود كا شام  مجلوواآثار ورفانب رمزى بااواسی  حالج آغاز مبآثار ورفانب رمزى بااواسی  حالج آغاز مب  

سینا ظمور مبدر آثار حكلایب چون اب  سیینا ظمور مب سال و آثار سمروردى شام  كند با آثارى چون حب ب  یقران، رسیاية اي یر، سیالمان و ابسیال و آثار سمروردى شام  در آثار حكلایب چون اب   سالمان و اب ساية اي یر،  كند با آثارى چون حب ب  یقران، ر

شاق، آمونس ايعشیاق، آ سیلرر، رساية اي یر، روزى با جلاوت يوفیان، فب حاية اي ىويیا  واز پر ج رئی ، وق  سیر،، يغت موران، يیىیر سییلرر، رساية اي یر، روزى با جلاوت يوفیان، فب حاية اي ىويیا  مونس ايع يىیر  سر،، يغت موران،  واز پر ج رئی ، وق  

 وی  ايقضاة هلدانب، روز بمان بقلب شیرازى و    وی  ايقضاة هلدانب، روز بمان بقلب شیرازى و    آثار آثار احلد غزايب در سوانح ايعشاق، احلد غزايب در سوانح ايعشاق، 

ستانماداسیتانماهلة ای  آثار هلة ای  آثار  ستند كا رمزى هسیتند كا یی یی دا جودی انسان متعلق با ای  جمان نیست و در جودی انسان متعلق با ای  جمان نیست و در بیانگر ای  وقیدة ورفانی اند كا حقیقت وبیانگر ای  وقیدة ورفانی اند كا حقیقت ورمزى ه

شاء خویش استچ و آنچا او را از رسیدن بازمی دارد شواغ  حسی و تعلقات ای  دنیا غریب افتاده و مشیتاق پیوسیت  با ايی  و منشیاء خویش استچ و آنچا او را از رسیدن بازمی دارد شواغ  حسی و تعلقات  ي  و من ست  با ا شتاق پیو ای  دنیا غریب افتاده و م

 دنیوی است  تنما از اریق ترآ ای  شواغ  و موانع و با راهنلایی مرشد و پیر می توان با مألاولی پیوست دنیوی است  تنما از اریق ترآ ای  شواغ  و موانع و با راهنلایی مرشد و پیر می توان با مألاولی پیوست 

ساما نتسی تی  شاور فارسب كا مضامی  ورفانب را در قايب رمز بیان كرده سنایب غزنوى است كا در حدیقا ايحقیقا از زبان رمز براى تی  شاور فارسب كا مضامی  ورفانب را در قايب رمز بیان كرده سنایب غزنوى است كا در حدیقا ايحقیقا از زبان رمز براى اما نت

ىاده از ىاده از ورفانب را با استورفانب را با است  ةةبیان آیی  و اریق تصوف استىاده كرده و در شعر فارسب تحول وریلب با وجود آورد  سنایب معانب پیچیدبیان آیی  و اریق تصوف استىاده كرده و در شعر فارسب تحول وریلب با وجود آورد  سنایب معانب پیچید

  او در اشعار خود ایفاو در اشعار خود ایف، براى متاا ان  وامب كا داراى بینش و دانش كافب ن ودند قاب  ادراآ كرد  ، براى متاا ان  وامب كا داراى بینش و دانش كافب ن ودند قاب  ادراآ كرد  بیان رمزى و تلثیالت قاب  فم بیان رمزى و تلثیالت قاب  فم 

سل لیك بكار گرفت از جللا اي الحات اشعار تغزيی، اي الحات میتانا ای، وناير اس وره ای و    وسییعی از كللات را در معانی سیل لیك بكار گرفت از جللا اي الحات اشعار تغزيی، اي الحات میتانا ای، وناير اس وره ای و     سیعی از كللات را در معانی  و

ساده و بب تكلف خود از ای  زبپس از او و ار در اشییعار سییاده و بب تكلف خود از ای  زب شعار  ستىاده كردان اسییتىاده كردپس از او و ار در ا سیر نلادهای خود می كا در بیشییتر موارد خود او با تىسیییر نلادهای خود می   ان ا شتر موارد خود او با تى كا در بی

سرانجام مويوى در اشعار خود ای  شیوه را با كلال رساندو سیرانجام مويوى در اشعار خود ای  شیوه را با كلال رساندپرداخت، پرداخت،  و در اشعار خود پدیده ها و اشعاری را در مىاهی  نلادی  بكار و در اشعار خود پدیده ها و اشعاری را در مىاهی  نلادی  بكار   و 

شعر يوفیانا سابقا ای نداشت، ازجللا اي الحات موسیقی، تصاوگرفت كا در سینت شیعر يوفیانا سابقا ای نداشت، ازجللا اي الحات موسیقی، تصاو سنت  از آن پس شعراى از آن پس شعراى     یری از زندگی روزمره و   یری از زندگی روزمره و   گرفت كا در 
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شیوه استىاده  كردندوارف در اشیعار خود از ای  شییوه استىاده  كردند شعار خود از ای   كا با تدریج ای  نلادها آنچنان شایع شدند كا تازگی خود را از دست دادند و با كا با تدریج ای  نلادها آنچنان شایع شدند كا تازگی خود را از دست دادند و با   وارف در ا

 سنتمای ادبی بدل شدند سنتمای ادبی بدل شدند 

شتا های گویندگان وارف با كار رفتا دارای ویژتصیاویر نلادینی كا در اشیعار و نوشیتا های گویندگان وارف با كار رفتا دارای ویژ شعار و نو صاویر نلادینی كا در ا گیمایی است كا آن را از جریانمای سل ويیستی گیمایی است كا آن را از جریانمای سل ويیستی ت

شوار و گاهی متلیایز می كنید  از جللة ای  ویژگیما ابمام ولیق آنماسیییت كا پی بردن با مىاهی  كاتی آنما را برای خوانندگان دشیییوار و گاهی  ست كا پی بردن با مىاهی  كاتی آنما را برای خوانندگان د ند  از جللة ای  ویژگیما ابمام ولیق آنما لایز می ك مت

شتصی و حاالت روحی گویندة آنما سرچشلا می گیرد كا برغیرملك  می كند  والوه برای ، ای  تصیاویر از تجربة شیتصی و حاالت روحی گویندة آنما سرچشلا می گیرد كا بر صاویر از تجربة  با با   ای پی بردنای پی بردنغیرملك  می كند  والوه برای ، ای  ت

شاورانمىموم آن نیاز با تجارب مشیترآ با ابداك كنندگان آن اسیت  شیاوران ست   شترآ با ابداك كنندگان آن ا بپوشانند و بپوشانند و   واماواماخواهند مقصود خود را از خواهند مقصود خود را از آنگاه كا مبآنگاه كا مبوارف وارف   مىموم آن نیاز با تجارب م

ضب را از آن آگاه كنند در كالم خود رمز با كار مبفقا بعضیب را از آن آگاه كنند در كالم خود رمز با كار مب برخی از ای  نلادها دارای مىاهی  متناقا متتلىی می باشد كا بر برخی از ای  نلادها دارای مىاهی  متناقا متتلىی می باشد كا بر   برند برند فقا بع

شر  تجارب روحانی با كار می آن می افزاید  پس شییعر ورفانی نلادی  در وی  اینكا خود برای بیان حقایق ماوراءاي  یعی و شییر  تجارب روحانی با كار می   ابمامابمام شعر ورفانی نلادی  در وی  اینكا خود برای بیان حقایق ماوراءاي  یعی و  آن می افزاید  پس 

 رود، خود فضایی م م  و رازآيود ایجا می كند و با پنمان سازی می پردازد  رود، خود فضایی م م  و رازآيود ایجا می كند و با پنمان سازی می پردازد  

سو تاادبیات ورفانی از دو جمت با نلادپردازی و سییل ويیسیی  درارت ا  بود، از یك سییو تا س  درارت ا  بود، از یك  سل ويی صاویر نلادینی كا در متون دینی و قرآن وی  تصییاویر نلادینی كا در متون دینی و قرآن ادبیات ورفانی از دو جمت با نلادپردازی و  وی  ت

ستىاده شده بود و از دیگر سو آفرینش نلادهای ادبی  فتوحی، اسیتىاده شده بود و از دیگر سو آفرینش نلادهای ادبی  فتوحی،  (  كا آثاری چون نوشتا های اب  وربی در زمرة دستة (  كا آثاری چون نوشتا های اب  وربی در زمرة دستة 167167: : 67846784ا

یر رمزی یر رمزی نی و تصاونی و تصاونتستی  بود  والوه برای  وده ای از نویسنگان و شاوران  با نوشت  آثاری سعی در تىسیر و شر  اي الحات ورفانتستی  بود  والوه برای  وده ای از نویسنگان و شاوران  با نوشت  آثاری سعی در تىسیر و شر  اي الحات ورفا

شیر محلود ش ستری و    و از سوی دیگر وده شیر محلود ش ستری و    و از سوی دیگر وده   ، گلش  راز، گلش  رازايىتی ت ریزیايىتی ت ریزی  رشف االيحاظرشف االيحاظیحیی باخرزی، یحیی باخرزی، اوراداالح اب اوراداالح اب داشتند از جللا داشتند از جللا 

 ای از ورفا برای بیان حقایق ورفانی با آفرینش نلادهای ادبی روی آوردند ازجللا سمروردی، حالج، و ار, مويوی و     ای از ورفا برای بیان حقایق ورفانی با آفرینش نلادهای ادبی روی آوردند ازجللا سمروردی، حالج، و ار, مويوی و     

سب در شیعر فارسیب    شعر فار و با شعر ققنو  ه  در قايب شعری و با شعر ققنو  ه  در قايب شعری   رایج شده كا م دك آن نیلا یوشیج استرایج شده كا م دك آن نیلا یوشیج است  معاير نووب شعر اجتلاوب نلادگرامعاير نووب شعر اجتلاوب نلادگرادر 

سیاسی را در شعر و ادب فارسی با جریان انداخت  فارسیی تحول ایجاد كرد و ه  سیل ويیسی  اجتلاوی و سییاسی را در شعر و ادب فارسی با جریان انداخت   س  اجتلاوی و  سل ويی سی تحول ایجاد كرد و ه   ا ا بب  ای  دورهای  دوره  اي تا اشعاراي تا اشعارفار

شعار رمزى دورهاشییعار رمزى دوره شی  تىاوت زیادى دارد زیهاى پیشییی  تىاوت زیادى دارد زیا ست و ولت با وجود آمدن آنما ه  تنگناى را مضییامی  ای  اشییعار ورفانب نیسییت و ولت با وجود آمدن آنما ه  تنگناى هاى پی شعار ورفانب نی ضامی  ای  ا را م

سیاسب و اجتلاوب بوده كا در ای  دوره شاوران را وادار كرده انتقادهاى خود را از محیا خىقان آور اجتلاوب و سیاسب با يورت سییاسب و اجتلاوب بوده كا در ای  دوره شاوران را وادار كرده انتقادهاى خود را از محیا خىقان آور اجتلاوب و سیاسب با يورت 

جارب روحی و شتصی شاور سرچشلا می گیرد، جارب روحی و شتصی شاور سرچشلا می گیرد،   در نلادپردازی ورفانی، ووااف دینی و روحانی كا از ت  در نلادپردازی ورفانی، ووااف دینی و روحانی كا از ترمزى و تلثیلب بیان كنندرمزى و تلثیلب بیان كنند

 انگیزة سرایش است، اما در نلادگرایی شعر معاير محرآ ايلی ووااف اجتلاوی و انگیزه های سیاسی است انگیزة سرایش است، اما در نلادگرایی شعر معاير محرآ ايلی ووااف اجتلاوی و انگیزه های سیاسی است 

 

 علل بیان رمزى علل بیان رمزى 

شااما چرا نویسیندگان و شیاوران ما براى بیان اندیشیا   شاوران ما براى بیان اندی سندگان و    در كتابدر كتابشوند  كارل یونگ در ای  زمینا شوند  كارل یونگ در ای  زمینا ها و مضامی  خود متوس  با رمز مبها و مضامی  خود متوس  با رمز مباما چرا نوی

سل ويمایشانسیان و سیل ويمایش سان و  چون اشیاى بب شلارى در وراى فم  انسانب قرار دارند، ما پیوستا اي الحات سل ويیك را با چون اشیاى بب شلارى در وراى فم  انسانب قرار دارند، ما پیوستا اي الحات سل ويیك را با »»بیان میدارد: بیان میدارد:   ان

توانی  تعریف كنی  یا كامالً بىملی   ای  یكب از دالیلب است كا با موجب آن  تلام توانی  تعریف كنی  یا كامالً بىملی   ای  یكب از دالیلب است كا با موجب آن  تلام بری  تا مىاهیلب را نلودار سازی  كا نلببری  تا مىاهیلب را نلودار سازی  كا نلبكار مبكار مب

 ( ( 1111: : 67416741یونگ، یونگ، « « برندبرندمبمب  كاركاربابا  سل لیكسل لیك  يوريور  وو  ننادیان زباادیان زبا
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سل ويیس  نشان مبتاریر سیل ويیس  نشان مب   ای  مكتب از نرز فكری بیش از هرچیز تحت تاثیر فلسىة ایده آيیس  بود كا از متافیزیك ايمام ای  مكتب از نرز فكری بیش از هرچیز تحت تاثیر فلسىة ایده آيیس  بود كا از متافیزیك ايمام دهد كا دهد كا تاریر 

وضیح مللو  آنچا وضیح مللو  آنچا ( سل ويیس  در حقیقت كوششی است برای نىوك در جمان فراا یعی و ت( سل ويیس  در حقیقت كوششی است برای نىوك در جمان فراا یعی و ت417417: : 67846784 سیدحسینی،  سیدحسینی،   می گرفت می گرفت 

ت ت كند اوتقاد آنماسكند اوتقاد آنماسدر واقع آنچا انسانما را وادار با كاربرد اشیاى محسو  با يورت نلادی  مبدر واقع آنچا انسانما را وادار با كاربرد اشیاى محسو  با يورت نلادی  مبنامیده شده  نامیده شده    مُثُ مُثُ در بیان افالاونی در بیان افالاونی 

سو  مادى و جمان ماوراء اي  یعا، دنیایب كا بیان حقایق آن با زبان معلويب روزمره امكانبا وجود دنیایب ماوراى دنیاى محسییو  مادى و جمان ماوراء اي  یعا، دنیایب كا بیان حقایق آن با زبان معلويب روزمره امكان ر ر پذیپذیبا وجود دنیایب ماوراى دنیاى مح

ست و محتاج با زبانب است كا در وی  اینكا قاب  فم  باشد، توانایب داليت بر آن مىاهی  حقیقب و امور غی ب را ه  داشتا باشد نیسیت و محتاج با زبانب است كا در وی  اینكا قاب  فم  باشد، توانایب داليت بر آن مىاهی  حقیقب و امور غی ب را ه  داشتا باشد  نی

ست جز زبان رمزى و سل لیك  در واقع رمز آیناو آن نیسیت جز زبان رمزى و سل لیك  در واقع رمز آینا ان ان توتومبمببنابرای  بنابرای  كند كند اى است كا حقایق واي  غیب را در خود منعكس مباى است كا حقایق واي  غیب را در خود منعكس مبو آن نی

 لیق با مذهب و اوتقادات انسانب دارد لیق با مذهب و اوتقادات انسانب دارد گىت سل ويسی  پیوند وگىت سل ويسی  پیوند و

سیار رواج دارد كا در بی  ورفا بسییییار رواج دارد   ««كُنتُ كَنزاً مَتىِیاً فاَح َ تُ اَن اُورَف فَتَلَقتُ ايتَلقَ يِكَب اُورَفكُنتُ كَنزاً مَتىِیاً فاَح َ تُ اَن اُورَف فَتَلَقتُ ايتَلقَ يِكَب اُورَف  »»م ابق حدیث م ابق حدیث    آفرینش موجوداتآفرینش موجوداتكا در بی  ورفا ب

ست  تلام نلاى وجود خايق اسیییت    ةةآینآین داراى حقایق غیر مادى و غیر داراى حقایق غیر مادى و غیر   ند كاند كااا  ملكوت و مابعد اي  یعاملكوت و مابعد اي  یعاوجود  وجود  وارفان قای  با وارفان قای  با والوه برای  والوه برای  تلام نلاى وجود خايق ا

شوند  اوتقاد با ای  دنیاى ماوراى ا یعت شوند  اوتقاد با ای  دنیاى ماوراى ا یعت و با هلی  جمت متوس  با زبان سل لیك مبو با هلی  جمت متوس  با زبان سل لیك مباست است قاب  تجربا و ادراآ با حوا  ا یعب قاب  تجربا و ادراآ با حوا  ا یعب 

سا  غربت و ت عید در ای  جمان مباحسییا  غربت و ت عید در ای  جمان مبمنجر با ایجاد منجر با ایجاد  ر ر جمان در اكهان وارفان بجمان در اكهان وارفان ب  حقایق آنحقایق آنشوق و الب را براى دیدار شیییوق و الب را براى دیدار   ووشود شییود اح

شتیاقو اشییتیاقدر آنما تجربا در آنما تجربا   تاتاآید آید آثار رمزى بوجود مبآثار رمزى بوجود مب  بدن ترتیببدن ترتیبانگیزد و انگیزد و مبمب سیلة تجربیاتسییايك بوسیییلة تجربیاتروحب روحب   و ا سو  بیان گردمحسییو  بیان گرد  سايك بو    ددمح

صاویر جزئی استىاده می كند و رمز و نلاد را با ونوان دریچة ورود با واي  معنی درحقیقت شیاور وارف برای بیان حقایق كلی از تصیاویر جزئی استىاده می كند و رمز و نلاد را با ونوان دریچة ورود با واي  معنی  شاور وارف برای بیان حقایق كلی از ت درحقیقت 

 با كار می گیرد با كار می گیرد 

يوفیانا ارت ااب انكارناپذیر دارد  محتویات رویاها و واقعاهاى يییوفیانا ارت ااب انكارناپذیر دارد  محتویات رویاها و واقعابا رویاها و واقعابا رویاها و واقعا  رمز حتبرمز حتب   يوفیانا جن ا نلادی   دارد و بدی  هاى يییوفیانا جن ا نلادی   دارد و بدی  هاى  هاى 

ظاهرى خود كا گاهب بب معنب مبجمیت بیش از ییك معنب دارد و بیا مىمومب غیر از مىموم ظیاهرى خود كا گاهب بب معنب مب با مىمومب غیر از مىموم  یك معنب دارد و  مت بیش از  كند و احتیاج با كند و احتیاج با نلاید،  داليت مبنلاید،  داليت مبج

صخصییصی  »»تاوی  دارد  تاوی  دارد   صی ها و داستانماى رمزى، ای  است كا در آنما شتصیتما و موجودات و اشیاء ها و داستانماى رمزى، ای  است كا در آنما شتصیتما و موجودات و اشیاء ارى چون رویاها، واقعاارى چون رویاها، واقعامشترآ آثمشترآ آث  ةةخ

شوند در واي  واقع وجود ندارند و واقعب بدان معنب كا بتوان آنما را در هلی  جمان مادى و محسو  و با شوند در واي  واقع وجود ندارند و واقعب بدان معنب كا بتوان آنما را در هلی  جمان مادى و محسو  و با اى كا تويیف مباى كا تويیف مببا گونابا گونا

 ((703703: : 67136713 پورنامداریان،  پورنامداریان، « « هلی  آالت  حوا  ادراآ كرد نیستندهلی  آالت  حوا  ادراآ كرد نیستند

 

شف و شمود، با حقایق واي  ورفا و يیوفیا اغلب درحال تجربا و سییر در واي  رو  و جان و در واي  ملكوت هسیتند  و در حايت كشیف و شمود، با حقایق واي   ستند  و در حايت ك سیر در واي  رو  و جان و در واي  ملكوت ه يوفیا اغلب درحال تجربا و  ورفا و 

شنایب پیدا مبنىس و واي  ماوراء اي  یعا آشیینایب پیدا مب سیر آنما در ای  كنند و حاالتب چون جذبا و خلسییا، كوق، سییكر و اسییتغراق، نلایانگر سیییر آنما در ای  نىس و واي  ماوراء اي  یعا آ ستغراق، نلایانگر  سكر و ا سا، كوق،  كنند و حاالتب چون جذبا و خل

ست و آنوواي  اسیت و آن حات حات ای  بیانات ش یای  بیانات ش ی  ةةشود غاي اً براى ناآشنایان با ای  وواي  م م  است  نلونشود غاي اً براى ناآشنایان با ای  وواي  م م  است  نلونچا در ای  حاالت بب خویشب بیان مبچا در ای  حاالت بب خویشب بیان مبوواي  ا

وارفان است كا گاهب موجب تكىیر و رانده شدن وارفان از جانب وللا و ووام شده است  در شر  ش حیات شیر روزبمان در معنب وارفان است كا گاهب موجب تكىیر و رانده شدن وارفان از جانب وللا و ووام شده است  در شر  ش حیات شیر روزبمان در معنب 

ست و آن خشی ح حركت اسیت و آن خ  »»چنی  آمده: چنی  آمده:   ""ش حشی ح"" ش ا  گویند از بسیارى حركت كا درو باشد  انا را كا آرد در آن خرد كنند مشی ا  گویند از بسیارى حركت كا درو باشد  ش ح حركت ا انا را كا آرد در آن خرد كنند م

يوفیان ش ح موخوكست از حركات اسرار ديشان، چون وجد قوى شود نور تجلب در يلی  سرا ایشان وايب شود، با پس در سیت  يیوفیان ش ح موخوكست از حركات اسرار ديشان، چون وجد قوى شود نور تجلب در يلی  سرا ایشان وايب شود، با  ست   پس در 

شرت و مكاشىت و استحكام اروا  در انوار ايمام كا وقول اشیا را حاد  شود، بر نعت م اشیرت و مكاشىت و استحكام اروا  در انوار ايمام كا وقول اشیا را حاد  شود، بر  انگیزاند آتش شوق ایشان با معشوق ازيب، انگیزاند آتش شوق ایشان با معشوق ازيب، نعت م ا
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سند بعیان سراپردتا برسیند بعیان سراپرد ك ریا، در واي  بما جوالن كنند  چون بینند نرایرات غیب و مضلرات غیب غیب و اسرار ورلت، بب اختیار ك ریا، در واي  بما جوالن كنند  چون بینند نرایرات غیب و مضلرات غیب غیب و اسرار ورلت، بب اختیار   ةةتا بر

شان در آید، جان با جن ش در آید ، سر با جوشش در آید، زبان با گىت  در آید  از ياحب وجد كالمب مسیتب در ایشیان در آید، جان با جن ش در آید ، سر با جوشش در آید، زبان با گىت  در آید  از ياحب وجد كالمب  ستب در ای يادر شود از يادر شود از م

شد، آن كللات را غریب یابند، چون وجمش تلماب احوال و ارتىاك رو  در ولوم مقامات كا ظاهر آن متشیییابا باشییید، و و ارتب باشییید، آن كللات را غریب یابند، چون وجمش  شد، و و ارتب با شابا با تلماب احوال و ارتىاك رو  در ولوم مقامات كا ظاهر آن مت

 ((4141: : 67106710بقلی شیرازی، بقلی شیرازی، « « نشناسند در رسوم ظاهر و میزان آن ن ینند، با انكار و اع  از قای  مىتون شوندنشناسند در رسوم ظاهر و میزان آن ن ینند، با انكار و اع  از قای  مىتون شوند

ذیر ورفاست كا وقول و افمام وادى از درآ مىاهی  و معانب آن واجز است و براى آشنایب با ذیر ورفاست كا وقول و افمام وادى از درآ مىاهی  و معانب آن واجز است و براى آشنایب با پپش حیات ه  از نلونا رمزهاى تاوی ش حیات ه  از نلونا رمزهاى تاوی   

 حقیقت ای  ستنان باید با زبان سل لیك آشنایب داشت حقیقت ای  ستنان باید با زبان سل لیك آشنایب داشت 

ست كا  تجربیات درونب و احساسات و افكار را با شك  پدیدهزبان سیل لیك زبانب اسیت كا  تجربیات درونب و احساسات و افكار را با شك  پدیده سل لیك زبانب ا ىتار ىتار برخالف زبان گبرخالف زبان گكند و كند و مبمببیان بیان هاى حسب هاى حسب زبان 

سات و تجارب روحی و وااىی قرار دارد و آنتحت تاثیر زمان و مكان متىاوت اسییت، تحت تاثیر احسییاسییات و تجارب روحی و وااىی قرار دارد و آنروزمره كا روزمره كا  سا ست، تحت تاثیر اح توان تنما توان تنما را مبرا مب  تحت تاثیر زمان و مكان متىاوت ا

نژادها و فرهنگماى گوناگون و در تلام اول تاریر مىموم یكسانب نژادها و فرهنگماى گوناگون و در تلام اول تاریر مىموم یكسانب   ةةزبان بی  ايلللب و هلگانب نژاد انسانب تلقب كرد   چون براى هلزبان بی  ايلللب و هلگانب نژاد انسانب تلقب كرد   چون براى هل

ستداشیتا اسیت شتا ا   وو  روحیروحیادراكات ادراكات   براسا براسا شود و استىاده از آن نیازى با فرا گرفت  ندارد  زیرا شود و استىاده از آن نیازى با فرا گرفت  ندارد  زیرا سانما محدود نلبسانما محدود نلباى از اناى از انبا هیچ دستابا هیچ دستا  وو  دا

   استاستفرهنگما یكسانفرهنگما یكسان  ةةوااىب انسان است كا در هلوااىب انسان است كا در هل

سل ويیك ه  اما حتب با وجود آشیینایب با زبان سییل ويیك ه     شنایب با زبان  ستتی می توانبا سییتتی می تواناما حتب با وجود آ با حقیقت ای  مىاهی  پب برد زیرا دریافت حقایق ای  رموز با حقیقت ای  مىاهی  پب برد زیرا دریافت حقایق ای  رموز   با 

ستلزم دامسیتلزم دا شت  تجارب مشترآ با كسب است كا ای  رموز و حقایق را بر زبان آورده  پس تنما وارفان و آشنایان، با حقیقت پشت شیت  تجارب مشترآ با كسب است كا ای  رموز و حقایق را بر زبان آورده  پس تنما وارفان و آشنایان، با حقیقت پشت م

 كند: كند: برند و آن را ادراآ مببرند و آن را ادراآ مبرمز پب مبرمز پب مب  ةةپردپرد

 (  (  گوش نامحرم ن اشد جاى پیغام سروش حافظگوش نامحرم ن اشد جاى پیغام سروش حافظ                  تا نگردى آشنا زی  پرده رمزى نشنوىتا نگردى آشنا زی  پرده رمزى نشنوى  

                           

شا و تجربانب رمز بر حسیب اندیشیا و تجربدرآ ما از معدرآ ما از مع سب اندی تواند احوال خود را در آن تواند احوال خود را در آن اى است  كا هر كس مباى است  كا هر كس مبخود ماست  با و ارتب رمز آیناخود ماست  با و ارتب رمز آینا  ةةانب رمز بر ح

ستعداد و تجربب یند و رمز را بر حسیب اسیتعداد و تجرب سب ا شا و مقصد شاور و گویندشیتصیب خود  تاوی  كند و براى پب بردن با اندیشیا و مقصد شاور و گویند  ةةب یند و رمز را بر ح صب خود  تاوی  كند و براى پب بردن با اندی م باید م باید كالكال  ةةشت

در تالش خود براى درآ سل لما نا تنما در تالش خود براى درآ سل لما نا تنما »»آن پیدا كنی   یونگ معتقد است آن پیدا كنی   یونگ معتقد است   ةةا گویندا گویندتجارب و شعور و بصیرتب هلاهنگ و مشترآ بتجارب و شعور و بصیرتب هلاهنگ و مشترآ ب

 ( ( 673673: : 67416741یونگ، یونگ، « « سل   قرار داری سل   قرار داری   ةةبا خود سل   روبرو هستی  بلكا در برابر تلامیت فرد با وجود آورندبا خود سل   روبرو هستی  بلكا در برابر تلامیت فرد با وجود آورند

 

ست زیرا از یك سو مستلزم شناخت واقعب و درونب اندیشپس تعیی  مىموم ق عب رمز ملك  نیسیت زیرا از یك سو مستلزم شناخت واقعب و درونب اندیش   ها و احوال گوینده آن است و از ها و احوال گوینده آن است و از ااپس تعیی  مىموم ق عب رمز ملك  نی

با نحوى با یكدیگر پیوند و بستگب دارند، در خود جلع با نحوى با یكدیگر پیوند و بستگب دارند، در خود جلع     می باشد كامی باشد كا  مومموممىمى  دربردارندة چندی دربردارندة چندی سوى دیگر ویژگب رمز آن است كا سیوى دیگر ویژگب رمز آن است كا 

شف یك یا چند معنب از رمز ن اید چنی  تصوركنی  كا با معنب ق عب و حقیقب آن دست یافتاكند،  پس ما با دریافت و كشیف یك یا چند معنب از رمز ن اید چنی  تصوركنی  كا با معنب ق عب و حقیقب آن دست یافتامبمب ای  ای  كند،  پس ما با دریافت و ك

سترش متويد مبرمز ققنوسیب اسیت كا با هر بار مردن و سیوخت  ققنو  دیگرى از میان خاكسیترش متويد مب»»زیرا زیرا  سوخت  ققنو  دیگرى از میان خاك ست كا با هر بار مردن و  سب ا شود و نا ابوايمويب كا با ح  شود و نا ابوايمويب كا با ح  رمز ققنو

    ( ( 4848: : 67136713پورنامداریان، پورنامداریان، « « اش نابود گردد و از میان برخیزداش نابود گردد و از میان برخیزدمعلاى سادهمعلاى ساده
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سترش آن ارت اكاربرد رمز و نلاد در ادب فارسیی با ورفان و تصیوف و گسیترش آن ارت ا صوف و گ سی با ورفان و ت شتا است  ورفان با رمزگرایی ارت ا    بسییار نزدیكی داشیتا است  ورفان با رمزگرایی ارت ا  كاربرد رمز و نلاد در ادب فار سیار نزدیكی دا   ب

سل ويیست خواهان آن است كا افكار و وقایدش را با گونا ای محسو  و قاب  تصور بسییار نزدیكی دارد زیرا هلان ور كا شیاور سیل ويیست خواهان آن است كا افكار و وقایدش را با گونا ای محسو  و قاب  تصور  شاور  سیار نزدیكی دارد زیرا هلان ور كا  ب

شاوروارف ه  می خواهد تجربیات وارفانا و حاالت مكاشىا و استغراق خود را تويیف و بیان كبیان كند، شیاوروارف ه  می خواهد تجربیات وارفانا و حاالت مكاشىا و استغراق خود را تويیف و بیان ك ند و بیان آن جز ازاریق ند و بیان آن جز ازاریق بیان كند، 

 رمز و اشاره ملك  نیست رمز و اشاره ملك  نیست 

ست می دهند وگاهی داليت برمعانی متعدد و متىاوتی دارند  در زبان شیییاورنلادگرا كللات معنی معلويی و قراردادی خود را ازدسیییت می دهند وگاهی داليت برمعانی متعدد و متىاوتی دارند   شاورنلادگرا كللات معنی معلويی و قراردادی خود را ازد در زبان 

مافی ايضلیر است مافی ايضلیر است شاورنلادگرا توجمی با درآ یا ودم درآ متااب از مىمومی كا مورد نررخود اوست ندارد و تنما هدف او بیان شیاورنلادگرا توجمی با درآ یا ودم درآ متااب از مىمومی كا مورد نررخود اوست ندارد و تنما هدف او بیان 

ازاریق رمزهای گرفتا شده از امور متتلف زندگی و نلادی  كردن اشیاء آشنا  با ای  حال كللاتی كا با ونوان نلاد با كار می روند ازاریق رمزهای گرفتا شده از امور متتلف زندگی و نلادی  كردن اشیاء آشنا  با ای  حال كللاتی كا با ونوان نلاد با كار می روند 

 پیچیدگی و وسعتی دارند كا گاهی تلام معنی و مىموم خود را با خواننده منتق  نلی كنند   پیچیدگی و وسعتی دارند كا گاهی تلام معنی و مىموم خود را با خواننده منتق  نلی كنند   

سل ويیكباوجود اینكا می توان با زبان سیل ويیك آشنایی پیداكرد و رمزها و نلادهای یك اثر رمزی را تشتیص داد پی بردن با حقیقت ای  آشنایی پیداكرد و رمزها و نلادهای یك اثر رمزی را تشتیص داد پی بردن با حقیقت ای    باوجود اینكا می توان با زبان 

شوار است   زیرا دریافت رموز و اسرار ای  آثارمستلزم آشنایی با حقایق واي  غیب و داشت  تجارب مشترآ معانی و مىاهی  امری دشیوار است   زیرا دریافت رموز و اسرار ای  آثارمستلزم آشنایی با حقایق واي  غیب و داشت  تجارب مشترآ  معانی و مىاهی  امری د

 باكسی است كا ای  رموز و حقایق را برزبان آورده است  باكسی است كا ای  رموز و حقایق را برزبان آورده است  
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