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چکیده
نگاه رمزی به عالم میراث ارزشممند ممد های کهن بشمری ات
ممد اتماامی نیز اایگاه اا

که در حززه ررهن

ازد را داشم ه اتم ر عررا حیمای مااما همزاره از

این شمیزه برای اراهه ماالیم ازد بهره بردهاندر رمزپردازی در بین عررا امری مشمهزد ات
در بین حیما نیز تمهر ردی را میمزا قهرما این میدا دانام
ابنتممینا ازاز ر این راه بزده ات م
مااصمممدرا از ا اه

لذا شممایا م ه ماما ات م

که ارث این تمممن

ات ؟ در نزش ار حاضر اه

هر دند که ق ا از ا

که مزااه حیم

م االیه

حیمی اتممم م با رمز رمزپردازی دگزنه

نیا به این پاتخ به محایا بررتی م انی ر ش حیم

م االیه صممدرایی بزی ه ر ش ما یا هرمنزمیک میپردازیمر با مزاه به شممزاهد دلایا
مزازد ر شممن میشممزد که عایرزم اینیه صممدرا حیم

ازد را همنز تممهر ردی
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بصمزرت رمزی بیا نیرده اتم

اما با مزاه به اینیه م انی راافی رمزپردازی تهر ردی

رام از اماه نظریه مشییک ازد در ها ی شناتی نظریه عالم مثال ادراک ایالی در
اها شناتی مارر
اتم
ف

لذا حیم

شناتیم ااذ نمزده در راافه ازدی ازد از ا بهرهمند شده

م االیه به به رین اه قابای

رمزپردازی را ااد ات

اما شاید ب زا

که ر ش مدل رمزپردازی صمدرا با ر ش تهر ردی مفا ت دارد بنابراین هم به

این ر ش ال فات داش ه ا را میشناا ه ات
دنانیه عنا ین ک ب ا همه از این ق یا اتم

هم از ماابیر رمزی ات فاده نمزدهات م
بنابراین حیم

م االیه میمزاند داردزب

بنیا نظری رمزپردازی را مامین نمایدر
واژگان کلیدی :مااصدرام حیم

م االیهم رمزپردازیم رمزر
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مقدمه

رمزپردازی در ررهن

ممد بشمممری پیشمممینهای بس طزلانی دارد در حززه ررهن
دنانیه عررا از رمزپردازی به مثابه یک

اندیشممه اتمماامی نیز این مامماله مطر بزده ات م

ر ش بطزر ام ردهای اتم فاده کردهاندر در بین رااتمفه نیز ابنتینا دات ا هایی رمزی را
مینزیاد تهر ردی نیز عاا ه بر بیا مااها حِیمی در قالب دات ا های رمزیم اتاس
حیمم

اشمممراقی ازد را بر رمزپردازی اتممم زار میتمممازدر در نظام حیم

تممهر ردی د رمز نزر مام

ن م محزری را بر عهده دارند عنزا اشممراز نیز ازد

زیای رمزی بزد این نظام رااممفی اتمم
ابنتمینا بصصمز
ات

لذا ممین ات

اشمممراقی

اما دنانیه اضمما اتمم

شمیخ اشراز از این شیزه بطزر مشصص

مااصممدرا همنز

ا ردهای ات فاده نیرده

به ذهن م ادر شزد که ی یا به این شیزه ال فات نداش هم یا نا

به ا دید اهی منفی داش ه یا اینیه این شیزه با نظام راافی ی همصزانی نداش ه ات ر
لذا این تماالات مطر میشمزد که ایا اتماتاا این ر ش برای مااصدرا شناا ه شده بزده
اتم ؟ ایا ی نام

به این ماماله دید اهی مث

ر ش دالّ بر مصالف

ی ات ؟ایا داردزب های حیم

تاز اری دارد؟ درا دگزنه؟ اه

داشم ه یا عدم اتم فاده صریا از این
م االیه با این شیزه تنصی

دت یابی به پاتخ این پرتمها از محایا برر تی

اراء ر ش صمدرا همننین ر ش ما یا هرمنزمیک ات فاده ازاهد شدر در رابطه با
مزضممزم مزرد نظر یانی رمزپردازی حیم

م االیه با مزاه به اامم جزهایی که انجام

شممممده منهمما یممک م ممالممه بمما عنزا «بررتمممی م ممانی حیمی رمز نممماد در انممدیشممممه
مااصمممدرا»(امینیم )1311یار

شمممد که در ا د م نای ح ی

رقی

عالم ایال

ارم اط ا ها با رمزپردازی مزرد مح یق بررتی اقع شده ات ر این پ هم قصد دارد
با محایا م یین شزاهد مص اف شناا

مزاه مااصدرا نا

به رمزپردازی همننین

تاز اری حیم م االیه را با این امر با ات ناد به اراءم م انی ر شم صدرا اث ات نمایدر
ق ا از ر د به م احث اصممای در اب دا لازم اتمم

م صممزد از رمز رمزپردازی م یینم

ر ییرد رااتفه عررای مااما به این مااله بررتی رددر
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 .2رمز و رمزپردازی
 .2-2معنای لغوی رمز

«رمز» اژهای ات

عربی که در زبا رارتی نیز کاربرد داردر در قرا کریم نیز این اژه

یک بار در تزره ال عمرا ایه  41امده ات ر این اژه در زبا رارتی نیز همانند عربی
به ماانی زنا زنی به کار رر ه اتمم

که برای از ا ها ع ارمند از :پزشممیده ف ن  -راز

نهف ه – تِ مرّ -نشممانه مصصممزصممی که از ا مطا ی درک شممزدم مجمزعهای از نشممانههام
عددهام حرک هام حرفها یا کامههای از پیم مایین شممده برای برقراری رابطه یا م ادله
ی پیمام – ایما اشممماره(ماینم 1312صمممدریارشمممارم 1331الجرم :1373ذیا رمز)ر در
ررهنم

عربی المنجمد نیز عاما ه بر مامانی بمالما ماانی دیگری برای رمز بیا

برای از ا ها ع ارمند از -1 :عاام
ازدی قاهم بذات ات

حای که دلال

ردیده که

بر مانای مصزری میکند که دارای

ا مانی را ممثا میدهد اانشین ا میشزد مانند« :المیزا

رمز الاداله»ر  -2صزرمی ات که مزضزعی مجرد را ممثا میدهد اامالاَ با ا مزضزم
مجرد مناتب دارد(نامهمبیما :ذیا رمز)ر
 .1-2رمز در نگاه حکما و عرفای مسلمان

کاربرد اصمممطااحی رمز اباممم ه به ر ییردی اتممم

که ررد در رابطه با این اژه در نظر

می یرد بما مزامه بمه دیمد ماههای مص اف کاربرد این اژه نیز م ادد می رددر در این
بماره ر ییردهای م اددی ازد دارد که از این اماه میمزا به دید اه تمممن
دید اه ر انشناتی رر ید یزن
به عا

رعای

پ هم ات

رایا م

دید اه حیما عررای مااما اشاره کردر در اینجا

اا صار ر ط به دید اه حیما عررای مااما که ر ییرد مزرد نظر این
میپردازیم1ررمزپردازی در ررهن

ممد اتاامی ماریصی م ار با مهزر

ازد اتممماام نز ل قرا دارد در بین اندیشممممندا مامممامانی که قاها به ماالیم باطنی
 -1ال ه از انجا که در د را مااصر ر ییرد تن
در ااال م احث به نظرات انها نیز اشاره می رددر

رایا بایار به دید اه عررا حیمای مااما نزدیک ات لذا
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بممزده انممد ایممن شممممیممزه اممایممگمماه مممهمممممی داشمممم ممه اتمممم ر بمما مممزاممه بممه بممراممی
احادیث(کاینیمبیمامج2م )113که تمماامماه اتممناد ا ها به پیام ر عظیم الشمما اتمماام
میرتمممدم این ع یده ازد داشممم ه اتممم
اتمم

ماهر در دتمم رس همه اتمم

که قرا دارای ماهر باطن( یا باطنهایی)

اما عده کمی به باطن ا دتمم رتممی دارند که در

اع ادات شمممیاه این باطن در اا یارراتمممصز در عام اتممم
داردر ای ن در ح ی

نگاهی رمز زنه به ماهر قرا ات م

که در ر س ا ها امام قرار
که حیای

از ماانی باطنی در

رای این ماهر داردر این ع یده در بین برای ر ههای مص اف اتمماامی از اماه مشممیعم
عررا م صمزره ازد داشم ه اتم ردر رتاها اازا الصفا امده ات « :اکثر کاام ادای
ماالی کاام ان یا اقا یا حیما رمزهایی اتمم

برای ِتممرّی از اتممرار به قصممد انیه از

اشمممرار ممصمفمی بممممانممد ا اتمممرار را از اممدا نممد ماممالی راتمممصمما در عام
نمیدانند»(اازا الصمفام1412مج2م )343ر ناصمر اار نیز دنین ع یدهای دارد« :مانی
این قزل ا اتم

که شمریا های پیغم را عایهم الاماام همه به رمز مثا با ه باشد

رت گاری ااق اندر شاد ا باشد»(ق ادیانیم1313م 1343 44م )217-214ر
سخن شاعران همه غمز است

نكته انبيا همه رمز است

آن بدين غمز خواجگى جويد

وين بدين رمز راه دين پويد
(سنايی،3131،ص)341

 .1-2رمزپردازی در عرفان

رمزپردازی در بین عررا م صمزره اایگاهی ی ه داشم ه اتم

بگزنهای که ماالیم ایشا

ازاب در قالب رمز بیا شمده اتم ر ابزنصمرتراج طزتى در ماریف رمز می زید« :رمز
مانایی باطنی اتممم

که در پشممم

کاام ماهر قرار دارد از اهام به ا دتممم رتمممی

ندارند»(تمرّاجطزتیم1114م )333ر همننین در ر زحات مییهامده ات
اتم

«:رمز کاامی

که ماهر ا مزرد نظر زینده اش نیا »(ابنعربیمبیمامج1م )174ر ع دالرزاز

کاشمممانی ر زبها ب ای نیز مااریفی مشمممابه را بیا کردهاند (کاشمممانیم1332م 433
ب ایشمممیرازیم1374م )141ر عررا به انگیزههای مص افی از شمممیزه رمزپردازی اتممم فاده
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کردهاند که برای ع ارمند از:
اول :عررا برای بیا مجربیات عررانی شممهزدات باطنی ازد ددار مشممیا بزدهاند زیرا
زبا مامزل نجایم بیا ح اهق ما رزز ط یای که ا ها در شهزدات ازد مییار هاند را
نداش هم لذا بصزرت رمز زنه مجربیات ازد را بیا میکردند:
«عارف حقيقت مشاهدات روحانی خود را بيان نمیکند بلكه میکوشد تا از طريق
رمز به معنای آن نزديک شود»(مكی ،3444،ص.)432
«مدرَکات عالم ملكوت چون ظاهر نبود همگنان را ،لابد آن را الفاظی موضوع نبود.
وچون کسی خواهد که از آن خبر دهد ،لابد او را از آن الفاظِ موضوع لفظی به طريق
استعاره ببايد گفت»(همدانی،3133،ج،4ص.)432
چو محسوس آمد اين الفاظ مسموع
ندارد عالم معنى نهايت

نخست از بهر محسوس است موضوع
کجا بيند مر او را لفظ غايت

هر آن معنى که شد از ذوق پيدا

کجا تعبير لفظى يابد او را

چو اهل دل کند تفسير معنى

به مانندى کند تعبير معنى
(شبستری،3134،ص)32-37

دوم :عررا دز همیشه از طرف اها ماهر کاانی که ماالیم ا ها را رهم نمیکردند
مزرد امهام بزدهاند لذا از زبا رمزی ات فاده میکردند ما هر کای به ماالیم ا ها دت رتی
نداش ه باشد ر ط اهام ب زانند از این ماالیم بهره ب رند:
«غرض و مقصود آن است که در عرف و اصطلاح اين طايفه عظيم الشأن سخنان
به رمز و کنايه ادا کرده مىشود ،که تا هر ناشسته روى و ناقابل گرد حرمسراى کعبه
مقصد ايشان راه نيابد ،که هرکس محرم اين اسرار
نيست»(ابنترکه،3137،ص.)3120،49-392-397
«در مورد علم مكاشفه جز به طريق رمز و اشاره و تمثيل و اجمال سخن نگفتهاند
و آن به خاطر عدم توانايی مردم در فهم آن است»(غزالی،بیتا،ج،3ص.)7

سوم :بیا رمزی هم دارای اذابی

بیش ر هم دارای ماثیر عمیق پایدارمر ات

لذا عررا از این شیزه بهره ررا ا بردهاند دنانیه در بیانات امام محمد ززّالی امده ات :
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«گاهی مطلب بگونهای است که اگر صريح گفته شود فهميده میشود و در آن
ضرری نيست لكن بطريق استعاره و رمز بيان میشود تا بهتر در قلب مستمع قرار
گيرد»(غزالی ،بیتا ،ج.)3،332
.4-2

حکما و رمزپردازی

 .2-4-2ابنسینا

در بین رااتفه نیز رمزپردازی شیزه م دا لی بزده ات ر ابنتینا ما د ات
م دمم ان یا ا لیاء الهی همگی دارای اتمممرار رمزز اتممم

ماالیم حیمای

(ابنتمممینام1332م 121

1424م )11ر ازد ی نیز انجا که در پی اراهه مطالب ناب حِیمی عررانی اتممم
زبا رمز مدد می یرد رتماها تمه انه «الطیر»م «تااما

اباال» «حیبنی ظا » را به

زبا رمز مینزیامدر ابن تمینا که ما ب به رهیس المشماهین اتم
رتمماها رمزی میکند که اصممزل م انی حیم

از

در حالی اقدام به نزش ن

مشمماء (به ی ه م انی اها شممناتممی

مارر شمناتمی ا )1دندا با مااله رمزپردازی تاز اری ندارد م یین مزایه این مغییر
ر ش ابنتمینا پ هم مام ای را میطا د پرداا ن به ا از حزصاه این نزش ار اارج
ات

در هر حال به هیچ اه نمیمزا دنین پنداش

ریاامزرانه نزشم ه شده ات

زیرا شا ردا

که این رتالهها به ااطر مفننهای

ی ریاازرا اتاامی پس از ا این رتالهها

را به اندازه اثار راافی محض شیخ الرهیس در ازر اع نا دانا هاند (کربنم1337م )21
دنانیه مااصدرا در اتفار ارباه در م احث مربزط به نفس(شیرازیم1131مج3م )317
تهر ردی در اب دای قصه «زرب

زربی»(تهر ردیم1371مج2م )274م به این دات ا ها

اشاره کرده ا ها را دارای اشارات رمزز دانا هاندر تِرّ این مطاب را باید در حیم
مشمرقی ابنتینا اا جز کرد که ازد ا در م دمه منطق المشرقیین مصریا دارد که عازم
دیگری را در اا یار دارد که از منابای زیر از منابع یزنانی به دتم
انگیزهای برای ا بزده ما به مالیف این ک اب دت

ا رتیده ات

بزند که از تنصی دیگر

این

با اننه که

 -1اها شمناتی مارر شناتی مشاهی راقد عالم ایال ات م رمزپردازی در عالم ایال صزر مثالی ا مح ق
میپذیردر

124

دوفصلنامه علمی -پژوهشی تأملات فلسفی ،شماره  ، 12پاییز و زمستان 2179

به شیزه مشاهی نگاش ه م فا ت ات

ا رده بصم زیادی از این ک اب در دت رس نیا ر

اما دنانیه ازد ی بیا میکند این ک ابی عمزمی نیاممم

که در دتممم رس همگا قرار

یرد بایه هدف ا مالیف ک اب برای ارراد ااصممی اتمم

که به مفیر مشممرقی ابنتممینا

نزدیک بزده با ا تمممنصی

دارند میمزا

که محرم اتمممرار باطنی ا هاممم ند

ف

(ابنتینام1421م )4-2ر
 .1-4-2سهروردی و رمزپردازی

در رااممفه اشممراز نیز رمز رمزپردازی از اهمی

باممزایی برازردار اتمم

بگزنهای که

میمزا ا را ییی از محزرهای مهم راامفه اشمراز دانا ر شیخ اشراز همنز ابنتینا
ممماممالممیممم پممیشمممممیممنممیمما را ممم مم ممنممی بممر رمممز مممیدانممد «کممامممممات المما ّلممیممن
مرمززه»(تممهر ردیم1371مج2م )12ر ا بنیا حیم
تماا ه ما د ات

ازد را بر نزر مام

اتمم زار

این قاعده مشرقی که طری ه حیماء ایرا بات ا بزده ات م بر پایه

رمز بنا شمده ات ر از امهارات تهر ردی م ز اشراقی ی بر میاید که نزر در راافه

اشراز رمز «ا اهی» «ازدا اهی» ات ر اژه اشراز نیز در عنزا ک اب حیم الاشراز
به زی امرین اه حاکی از نماد نزر اتممم
مام

که این اژه م ممممن همه رمزز تمممن ی نزر

اتمم ر همننین ی داتمم ا هایی رمزی را در بیا م انی رااممفی ازد نگاشمم ه

مطمالمب حِیمی ازد را در قالب رمز بیا نمزده اتممم

(کمالیزادهم1312م -34-23

)133-173ر شممیخ اشممراز عاا ه بر این که رمزپردازی را ر شممی برای بیا ح اهق در نزد
حیمای پیشمممین می داناممم ه همننین ازد نیز از این ر ش بهره برده اتممم م با مزاه به
اصمممزل حِیمی ازد م انی رمزپردازی را بیا نمزده اتممم ر ی با قاها شمممد به اصممما
مشمممییکم همننین نظریه مثا ماا ه عالم مثال ادراک ایالیرمزپردازی را بر م انی
م ن حِیمی راافی ات زار تاا ه ات ر
.5-2

ویژگیهای اساسی و مبنایی رمز

 .2-5-2حکایتگری رمز
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رمز تممیاهای اتمم

که با ا از اقای هایی حیای

127

میشممزد که رای عالم ماده قرار

دارند م ااق مجربه حاممی دریار های مجربی قرار نمی یرند بدلیا مجردشمما م از
حززه ادراک حاممی مجربی بشممر اارجاند محد د به کاممانی اتمم
طریق شممهزد ع ای عررانی به ادراک ا ح ایق دتمم

یابندر دز زبا بشممری مرری

بامیار محد د اتم م نمیمزا از ا ح اهق بطزر صریا تصن ف
نمزد لذا اینجاتممم

که میمزانند از

که الفاظ کامات بطزر کای زبا

یا ا ها را صف

هر شمممی یا پدیده ی دیگر

می مزاند ان ه رمزی پیدا کند بدینگزنه که کاربرد مانای م اارف ا مزرد نظر ن زده
در ارم اط با ح اهق م االی قرار رر ه م یین میشممزدر پس رمز دارای نجایم بیش م ری
اتمم

دز حصممار محد د مانا کاربرد م اارف شممیامم ه میشممزد به همین ااطر

می مزانمد بمه نحز مطازبی ا ح ماهق را در این عالم منایس کرده ما حد دی قابا رهم
تازدر دنانیه رنه نز می زید« :دنین ات

که ح ایق م االی که به هیچ طریق دیگری

قابا ان ال یا ال اء نیاممم ند هنگامی که با تمممم زلها در میامیزند ما اندازهای ان ال پذیر
میشزند»(ده ا م1334م  11ت اریم1374م )7-4ر
 .1-5-2رمز زبان گویای حکمت

رمز ییی از راههای ابااغ ح ایق بنیادین حیم ات
باید ف

ا ر در بین این طرز م ایاه شزد

رمز به رین تیاه ابااغ ح ایق ات ( نز م1374م  )3زیرا حیم

با ح اهق

م االی تممر کار دارد همانطزر که ف ه شممد هیچ راهی از رمز نجایم بیا ا ها را
ندارد پس رمز همنز

تممیاه ر شممی کارامد میمزاند در م یین مامماها حِیمی بیار

رر ه شزد رهم ا ح اهق م االی را برای همگا م ناتب با تطا مارر ی ا ها میار
اتمما تممازدر رمز را در م ام مثال میمزا به نردبانی مشمم یه کرد که انامما بزتممیاه ا
می مزاند از ا بالارر ه به ح اهق مرم ه بالا دت م

یابد یا اینیه ح اهق مرم ه بالا بزتممیاه

ا به مرم ه پاهین رر د ایند در مرم ه پاهین مهزر یابندر
 .1-5-2رمز و تنوع معانی
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نجایم تمممیع رمز قابای ی را رراهم میتمممازد که میمزاند ماانی م اددی را

بپمذیرد(ده ما م1334م )232-11-12ر این مامدد مانا باعث میشمممزد که ارراد مص اف
ب زانند به اق ممای ضممای

ریری مانزی ازد با رمز ارم اط برقرار کرده از ا بهره

مند شمممزند هر دند درک مرامب عالیه مص ص ازا

اتممم ر ماانی م ادد رمز هر ز با

ییدیگر ناتماز ار ن زده ناری ییدیگر نیا ند بایه رمز دارای یک مانای کای ماانی
ررعی م ادد ات

که این ماانی ررعی از دل مانای کای بیر

امده در ضمن ا اای

دارند پس همه این ماانی در ا مانای کای اش راک داش ه هر کدام به نحزی بیانگر
مظهر ا ها ند ا مانای کای همنز ر

مش رکی ات

که در همه ا ها تاری

ااری اتمم ر پس عنصممر ابهام در مانای رمز اایی ندارد اینگزنه نیامم

که ب زا هر

مانایی را به یک رمز محمیا کرد بایه مایار اای رر ن ا مانا در ضممممن مانای کای
اتم ( نز م1374م )47-7ر رمز همنز یک منشمزر ات

دنانیه نزر احد با ع زر

از منشمممزر به نزرهای رنگی م اددی م دیا می ردد مانای احد کای رمز نیز با مزاه
بمه زمینه های مص اف ر ییردهای م ادد به ا به صمممزرت ماانی ازهی مص افی مهزر
می کنمد که همه با هم مرم ط بزده از یک پیزتممم گی برازردارند دز همه مرام ی از
حی

احدندربرای از ی یهای دیگر رمز ع ارمند از :

 رمز امری قراردادی نیاممم

بایمه پیزندی ذامی با اننه از ا حیای

زیرا پیزند ا ها از تممنخ پیزند ح ی

رقی

ات م

میکند دارد

رمز اازهای از ا ح ی

به حااب میایدر
 رمز تمممیری صمممازدی دارد یانی همیشممممه رر مرم رمز ررامر قرار می یرد نممه
برعیس(ده ا م1334م )14ر
 رمز بدلیا پیزند ذامی که با ح اهق دارد هیچ اه نمیمزاند اش اه باشدر این ف ه به این
می ماند که بیا کنیم نمک به اشم اه شمزر اتم ر اطاهمیشمه از اانب مفامر صزرت
می یرد(ده ا م1334م )112ر
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 رمز میمزاند برای انامما امنی

ر انی ایجاد کند بدین صممزرت که رمز انامما را در

یک تمیر صازدی به ح اهق م االی ماباد الط یای میرتاند

ق ی اناا دنین نگاهی

را به تاا ار عالم پیدا کرد دیگر ازد را یک مزازد تر ش ه رها در ر ای بییرا
کیهانی نمییابد از مشزیم اضطراب ناشی از دنین نگاهی رهایی مییابدر
 .1صدرالمتألّهین و رمزپردازی

دنانیه ذش م

د ریااممزف براا م ه پیم از صممدرا یانی ابنتممینا در تممن

تممهر ردی در تممن

اشممراقی از رمزپردازی بهره بردهاندر اما هردند مااصممدرا همنز

حیمای تممماف به نحز ماممم یم از رمز زبا رمزی اه
نشممده اتمم
نیام

مش ماهی

اما این مامماله نه منها حاکی از مصالف

بایه شزاهد مزازد حاکی از انا

اراهه ماارف حیمی بهرهمند

ی یا عدم اطاام ا از این شممیزه

که ی بی شک از این ر ش به ازبی ا اه

بزده هم مصالف ی با ا نداش ه ات م بایه ی با مزاه مااط عامی به اراء م انی
دت م ا رد عظیم ریریم رااممفیم کاامی عررانی پیشممینیا
اتممم

ما در حیم

بهرهمندی از ا م در صممدد

م االیه م انی راامممفی م ن محیم در عین حال اامع برای انها

اراهه دهد رمز پردازی نیز در این زمره اتم م لذا ی درحیم

م االیه با ری مناتب را

برای رمزپردازی رراهم مینمایدر برای از این شزاهد ع ارمند از:
 .2-1شناخت و تسلط صدرا بر آراء فلاسفه و اندیشمندان گذشته

مااصدرا در اثار ازد نشا میدهد که اثار اراء پیشینیا ازد را به ازبی میشناتد
بر ا ها احاطه داردر ی در باب هر مامماله رااممفی اقزال م ادد را از اشممراقیا م مشمماهیا م
م یامین عررا ن ا کرده

اهی ا قات پاتمخ اشمیالات ارد بر نظرامشما را بر اتاس

م انی ازدشا میدهد در نهای

نظر ازد را بیا میکندر ی در م دمه ک اب اتفاربه

این ر ش مصمریا کرده ا را مزضیا میدهد(شیرازیم1131مج1م )1-4ر این مااط
عامی بر ر شهما اراء مص اف پیشمممینیمما بممه ازبی نشممما میدهمد کممه ی از ر ش
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رمزپردازی که مزرد اتم فاده اشمراقیا
اتم

عررا بزده اتم

به ازبی اطاام ا اهی داش ه

دنانیه ی در م احث نفس اتمفار به داتم ا «تااما

اباال» ابنتینا که به زبا

رمز نگاش ه شده ات م اشاره کرده ا را دارای اشارات لطیف رمزز شریف در رابطه
با ه زط نفس دانام ه اتم

(شیرازیم1131مج3م  )317نمیمزا دنین پنداش

کای

که بر اثار اراء ابنتمینا مااط دارد ازد از ازاند دات ا رمزی ی ا ر میدهد

همننین شممیخ اشممراز حیم تممراتممر رمز ا را به ازبی میشممناتممد شممر حیمه
الاشمراز را به رشم ه محریر در میا ردم از ر ش رمزپردازی که مزتمط این د ریااممزف
بیار رر ه شده بی اطاام ات ر
 .1-1نگاه رمزی صدرا به تعالیم پیشینیان

در این باره صممدرا با ابنتممینا تممهر ردی هم ر ی اتمم ر ی اع اد دارد که تممصنا
ذش گا م نی بر نزعی رمز ات

این شیزه مامزل ا ها بزده ات

بممه ا همما نمماشمممی از تمممزء رمهمم یمما قصمممزر رمهمم ناممم م

امهام اطا نا
بممه تمممصنمما انمما

ات (شیرازیم1131مج1م 1)211ر ی در ااال م احث ازد تصنانی را از قدما ن ا کرده
ا همما را بممه مثممابممه یممک رمز ما ی نمزده تمممای در رمز شممممایی ا همما میکنممد
(هما ،ج3م  437ج1م  242ج3م  .2)342به اصز
که عادت ا بر این بزده اتمم

ی درباره ت راط ما د ات

که به صممزرت رمزی تممصن بگزید

همین ما یر را در

مزرد تمایر قدما نیز به صزرت عام به کار میبرد .ی ح ی ماالیم ان یاء به اصز
قرا کریم احادیث پیام ر«
 « -1بمالجما ال دماء لهم لغاز رمزز
عن م امهم

»را نیز از همین تنخ میداند (شیرازیم1332مج1م
کثر من ااء بادهم رد عاى مزاهر کاامهم رمززهم مما بجهاه

ایات
-111
زفا

لفرط ح ه لرهات الصاق ری هذه الدار الفانی »ر

« -2هذا الیاام من زل من باض ال اهاین ب دم النفزس الناط

هز م صدر من الحیماء الراتصین کارااطز

من

کا عاى منزاله یناج ریمین حماه عاى رمز دقیق لا یمین رهمه لاکثر الناس»م« من حیم الشیخ الیزنانی الدال عاى
حد ث هذا الاالم نه قال عاى ت یا الرمز م مک رء م لینها ر یرة رعناء م باک لحدث لینه ازاد م در»م «
الحیماء ذکر ا ازها عدیدة عاى طریق الرمز الإشارة مشیر ملى عا ه زط النفس»ر
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1)112ر
.1-1

روش حِکمی و فلسفی صدرا

ر ش صمممدرا بحثی -ذ قی اتممم کممه بر د رکن شمممهزد اتممم ممدلمال اتممم زار اتممم
(شیرازیم1131مج1م  )211در ح ی

2

مدا م راهی ات که شیخ اشراز ا را بنیا نهادر

بر اااف مشاء که ر ط ر ش بحثی محض را ما ر میداند بر اااف عررا که ر ط به کشف
شهزد محض مزاه داردم در این ر ش هم به بحث ات دلال مزاه میشزد هم به ذ ز
کشمف این د میما ییدیگر ها ندر صدرا در م دمه ک اب اتفاربا بیار برد اژه «مالُّّه»به
این مطاب اشماره میکند(شیرازیم1131مج1م )1ر «مالّه» اژهای ات که در اثار ابنتینا نیز
ازد داردر ی این اژه را به مانای مارر

شممناا ایر مطاق همننین م رادف با مجرد

مام به کار برده اتم (ابنتممینام1422م 1424 331-321م 1371 444م )713ر اما شممیخ
اشمراز ا را بامیار براام ه تاا

به عنزا یک ر ش مطر کردر ی اطااز حییم را بر

کامی اایز میداند که دارای مالّه یانی قادر به مشمماهده امزر عازی مجربه ذ قی ا ها باشممد
(تمهر ردیم1371مج1م )111ر صدرا نیز همین ر ش را در پیم رر ه ات ر ی در اط ه
ک اب المشاعر برای م یین ر ش ازد از ع ارت «ال رهانات الیشفیه» ات فاده میکند که نامر به
د اهی بزد ر ش ا ت (شیرازیم1343بم1

1341م )234ر ا در این ر ش بایار

م اثر از شیخ اشراز عررا ات ما انجا که در درام از ر ش عررام مرم ه میاشفات ا ها را در
دتممم یابی به ی ین بالامر از برها قامداد نمزده برها را م دمه مشممماهده مارر ح مممزری
میداند(شممیرازیم1131مج2م )311ر ی ات م فاده از ر ش کشممفی در ماارف الهی را نه منها
ما ر بایمه یمک ضمممر رت میدانمد زیرا بنابر ماابیر ا ماارف الهی در نهای زمزض دقیق

« -1رهز ّ باض الحیماء کا م راط -مثااا -عادمه
الارهام

یرمز ری قزالهم یامی بالفاظٍ مزاهرها مامم ش م اه مشمممئز منه

مصالف لاحق بزاطنها صحیح ح »م «ررر با کثر الان یاء الماصزمین عن الاهز الصطا الذین لم یامز من

اه زاط ا تهزررر هذه میرمهم شیم هم رإ ّ کثر ایات ال را الحییم حادیث ن ینا من هذا ال یا عای هذه
الزمیره»ر
 -2المُّ َّ ع هز ال رها الی ینی ا الیشفر
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المااک ها ند ا ر کای میازاهد که به این دریای بییرا ارد شزد باید این ر ش را در
پیم بگیرد ممما اشمممراز نزر حق برای ی حمماصمممما شممم ممه بممه رطرت ثممانیممه دتمممم
یابد(شیرازیم1314م )1-3ر
ر ش کشف عررانی همزاره ماازم با رمزپردازی ات
بیا

ردید می مزا

ف

که ازه ته انهای برای ا

مهم رین دلیا ا عدم مرری

برای بیا ح اهق میشزره ات

قابای

الفاظ زبا بشری

لذا بدین اه ات که عررا همننین تهر ردی بطزر

ا رده به مثابه یک ر ش از ا ات فاده نمزدهاند رمزهای زنا زنی را بیار رر هاند
مانند رمزپردازی اعداد رن

ها در عررا

رمزهایی همنز ع ا ترخم کزه قافم

زهر شب ارر زم هدهدم زره دا دی ررر در دات ا های تهر ردیرپس صدرا نیز که از
ر ش کشف عررانی بهره برده ات بی شک به رمزپردازی به عنزا مالّفه مهم این ر ش
مزاه داش ه ات

دنانیه ی در م دمه ک اب اتفار می زید پس از د رهای اازتم

انز ا مجاهدت نزر حق بر ا مجای کرده اترار ماارف الهی به ا الهام شده حاصا
ا این ک اب ات

که ازد ا ا را ترشار از رمز اشاره دانا ه تای کرده ات

که

ح اهق کشفی را با بیانات ماایمیم اترار الهی را با ع ارات مانزس ماانی زامض را با
الفاظ قابا رهم باز ز کند(شیرازیم1131مج1م )1ر ع ارت «الاسفار العقلیة الاربعة» که
عنزا مهم رین اثر مااصدرا ات

ازد شاهد زیایی بر مزاه ی به رمزپردازیات ر این

عنزا بر رر ه از اتفار دهار انه عررا ات

که در این ع ارت هم از اژه تفر هم از

عدد دهارم مانایی رمزی اراده میشزدر اژه تفر رمزی برای تازک عررانی ات
م د ا نفس تالک م صد ل اء الاه رناء ری الاه
راه حق

تیاه ا ریاض

که

مجاهدت در

مهذیب نفس ات (امایم1422مج4م  123ج4م 1332 211م 121

1312م )243ر صدرا این رمز را برای بیا تازک ع اانی عمای ازد در ک اب اتفار
به کار رر ه ات که در ح ی

هما برهانی شد تازک دریار های عررانی ا ت ر

عدد دهار نیز همنز عدد هف م عددی م دس در ماالیم اتاامی ات ر دنانیه ف ه
شد عررا تیر تازک مانزی را دارای دهار مرم ه کای یا دهار تفر میدانند که ع ارمند
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از :الی الاهم من الاهم بالاه ری الاه(امایم1422مج4م  123ج4م )211ر به
دهار انههای رمزی دیگری نیز میما
ات ر کا ه دارای دهار رکن ات
ا محاذی عرش الهی ات

اشاره کرد که از اماه ا ها مربزط به اانه کا ه

که در حدیث امده ات

المامزر

کا ه محاذی بی

که حاماا ا دهار ررش هاندر عرش نیز دهار رکن دارد

زیرا اتاام بر دهار رکن ات زار ش ه ات

ا ما یحات ارباه ات ر از طرری دهار رکن

کا ه به عنزا مرکز عرش مُّاک یا ط یا

با دهار رکن ا یانی عناصر ارباه دهار

اه

ا مرم ط ات ر اه ی که محاذی با ع ا ات م اه ی که در قیاس با نفس ات م

اه ی که به ازد ط یا

دارد اه ی که در قیاس با هیزلی ات ر که اه های ا ل

د م مشرقی مرم ط با رکن حجر الاتزد رکن یمانی کا ه اه های تزم دهارم
مغربی مرم ط با رکنهای شامی مغربی ها ندر رکن حجر مرم ط با اه ع ای رکن
ماهی ط یا ات راذا من ع اب زمزم در اینجا قرار داردر رکن شامی مرم ط با اه هیزلی
رکن مرابی ط یا

ات ر رکن یمانی نیز مرم ط با اه

رکن مغربی مرم ط با اه

نا

ط یا

نفای رکن ناری ط یا

با ازدش رکن هزاهی ات ر این دهار انهها

در یک تاااه مرامب طزلی قرار دارند(قمیم1411مج1م )412-431ر مزارد ررا انی از
این دهار انه ها در م ز عررانی دینی ازد دارد که اارج از حزصاه این م اله ات
پ همهای ما ای را میطا در
نی ه دیگری که در رابطه با ر ش صدرا میمزا به ا مزاه نمزد این ات

که ی

 دنانیه ازد در م دمه ک اب اتفار بیا میکند -در ر ش حِیمی راافی ازد به همهنحاه های ریری مزازد اعم از عررام مشاهیز م اشراقیز م م یامین ررر مزاه دارد تای
ا بر این ات ما هم از ن اط قزت همه این نحاههای ریری ات فاده نماید هم اندیشمندا
تایر حززههای عازم اتاامی را با ازد همراه تازد طر ابداعی اب یاری حیم
م االیه شیاه را در پاتصگزیی به ممام اریانات ریری اع ادی از منظر راافی به تاما
برتاندر این ر ییرد حدت رای صدرا که با ماالی تطا اطابم مش ّ

ناتاز اری

اریانات مص اف ریری اع ادی اها اتاام را به حدت تاز اری همارزایانه به
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منظزر رشد ارم اء عازم اتاامی م دل میتازدم ازد رمزی از حدت در کثرت مرامب
ییپارده حیم ات ر بنابراین میمزا

مشیییی عام کثرت در حدت ح ی

ف

که صدرا نیز از ر ش رمزپردازی ات فاده نمزده ات اما ر ش ی با ر ش تاف اشراقی
ی م فا ت ات ر صدرا همنز تهر ردی دات ا پردازی نیرده ات

بایه در امی

رراخ مراز تهر ردی رمزپردازی را در دل مح زای عامی حیمی اراء ازد اراهه نمزده
م االیه قابا اراهه ات

که اینجا مجال ا بیم از

ات ر از این مزارد ررا ا در حیم

این نیا ر عاا ه بر این بایاری از ماابیر ی همنز «حیم

عرشی»م «برها عرشی»م

«نی ه مشرقی»م «حیم

مشرقی» ررر همه رمزی از مرامب مص اف ما ّیات شهزدات

عررانی ا ت ر صف عرشی اشاره به حدیث «قاب المزمن عرش الرحمن» دارد
مشرقی نیز حاکی از اغراریای مانزی

ات

محا طازم ار اب مارر

صف

همگی بر

الامرم ه بزد ح ای ی که بر ی ال اء شده ات داردر در نهای عنا ین ک ب ی همنز
«مفامیا الغیب»م «شزاهد الربزبیه»م «کار اصنام الجاهایه»م «الارشیه» ررر نیز ماابیری رمزی
ها ند که به عنزا نمزنه به عنزا «الاتفار الا ایه الارباه» اشاره ردیدر
.4-1

نگاه رمزی صدرا به قرآن

از امامه م ماحثی که صمممدرالم الهین به عنزا یک حییم مفامممر قرا در اثار ازد به ا
پرداا ه ما یا اتم که میمزاند م ین نگاه اا

ی به قرا باشممدر ااتم گاه م احث ما یا

بیش م ر م ز م دس بزده در بین ماممامانا نیز در رابطه با رهم ایات مفاهیم قرا

ا م رش

یار ه نظریات مص افی در این باره بیا شمده اتم ر ما یا مصمدر باب مفایا از ریشه «ال-
یَا لُّ» به ماناى رازم ات م

هنگامی که به باب مفایا مىر د ماناى بر رداند را مىدهدر

پس ما یا م شممابه به ماناى بر رداند ا به یک مراع مااذ ات م

ما یا قرا به ماناى

مااذى اتم که ماارف قرا از انجا رر ه مى شمزد(ط اط اییم1371مج3م )24ر مااصدرا
بمه م ع ایمات قرا از اماه ایه  7ال عمرا

همننین احادیث صمممحیا ررا انی که قرا را

دارای ماهر باطن یا باطنهایی میداندم ما د ات که رهم ادراک قرا به همین ماانی
ممماهری منحصمممر نمیشمممزد م صمممزد ازد را دتممم یممابی ب مه ح مماهق ممما یمما میدانممد
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(شمممیرازیم1343الفم )72-1ر در اثار ی به د مزضمممع درباره ما یا بر میازریم یک
مزضمع اث امی ات که ی از ما یا درام کرده ا را ر ش عاماء راتصین میداند مزضع
دیگر مزضممع نفی ات م که ی در م ابا ما یا ما یا رایا به م اباه بر میایزد ا ها را
مزرد ع اب تمرزنم قرار میدهدر در اینجا اتم که باید مزاه کرد که تصن صدرا درباره
زنممه ر ش در ممما یمما قرا اتمممم

د

کممه از نظر ا ییی صمممحیا دیگری بمماطمما

ات (شیرازیم1131مج2م 1343 344-343-211الفم )31-31-32-74-73ر
 .2-4-1روش صدرا در تأویل

از نظر صمممدرا عمد ل از مزاهر اایز نیاممم
ح ی ایما به ا ها لازم

داشمم

بایه همزاره باید مزاهر ایات را مزرد نظر

ااب اتمم ر عد ل از مزاهر باعث مفامممده عظیم

می شمزد که از اماه ا محیر تردر می ااق ات

دز ا ر مزاهرم مزرد نظر ن اشد

کاام الهی برای اناممما ها مفهزم نصزاهد بزد این با ن م هدای

ری قرا ناتممماز ار

بزده ن ض زرض ات (شیرازیم1343الفم )13-37ر پس ییی از ارکا شیزه صدرا
این اتمم

که مزاهر را باید به هما حال

نیردر رکن دیگر این اتمم

اصممای ازد باقی ذاشمم ه در ا مصممرری

که در مراعات اانب مزاهر باید همیشممه مزاه داشممم

رر ار مشم یه م جامیم نشمزیم
قرا دارای ماهر باطن اتممم

رکن تمزم این ات

که

که ن اید به مزاهر اک فا کرد زیرا

پس باید مااش کنیم ما به باطن ا راه یابیمر هیچ ق

ن اید ماانی باطنیم مصالف باطا کننده صزرت ماهری باشد زیرا ماهر باطن قرا هر
د ازه یک ح ی

اند نمیمزانند مصالف ییدیگر باشمندر پس ماهر در ازهای ا ت

کمه همزاره برای ر د بمه باطن باید از ا
ماهری را مزرد نظر داش
اا

به اه

ارد شمممدر از نظر صمممدرا باید همزاره مانای

اما باید ا ماانی را از ز اهد زا ه اصزصیات یک مصداز

انس با ا پیراتم

به ر

ا مانا دت

یار ر ا الفامی مانند میزا م

یممدم صمممراط ررر را بممه همین ر شممم مما یمما مینمممایممد(شمممیرازیم1342الفم 113
1342بم 1343 212الفم )443-12ر بنمابر دید اه صمممدرا کا قرا دارای ما یا
اتم

نه ر ط ایات م شابهر ی مصریا دارد که در مزرد هر یک از کامات قرا باید به
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ر ش راتمصین که هما میاشمفه صمفای باطن ات

به ح ی

باطن ا ها راه یار

(شیرازیم1343الفم 1131 32مج7م  42-31-34ج1م )323ر
 .1-4-1رمزپردازی و تأویل

رمز در ارم اط با ح ی
اتم

م االی ات

که رمز انگاش ه میشزد در زیر این صزرت شیئی

در ردیف تمایر اشیاءر پس رمز نیاز به رمز شایی دارد یانی باید ارم اط بین رمز
م االی باطنی لحاظ ردد ط ق ررایندی رمز به ا اراام داده شمممزد این

ا حی

ررایند هما دیزی اتم

که از ا به «ما یا» یاد میشمزدر از اینجا مشمصص میشزد که

رمزپردازی ما یا لازم ماز م ییدیگرندر دنانیه از مطالب ذشممم ه ر شمممن ردید
صممدرالم الّهین قاها به ما یا داش م ن ایات قرا ات م
ات

از طرری ما یا لازمه نگاه رمزی

پس با مزاه به این امر اینیه ما یا اراام به اصا انیشاف رمز ات م میمزا

ن یجه رر

که نگاه صممدرا به ایات قرا نگاهی رمزی ات م

ا الفاظ مزاهر قرا

را رمزی برای ح اهق م االی باطنی میداند که از دید عمزم پنها ات م
به باز شایی این رمزها نیا

هر کاممی قادر

مگر اها ا که با تازک مجاهده مانزی به ح اهق قرا

ناها شمدهاند که هما صاح ا ما یا راتصز در عاماند (شیرازیم1343الفم -11
)12-34-31-73-77-11-41-17-14ر نگاه ما یای صمممدرا ر ط مص ص به قرا نیاممم
بایه کا عالم هام ی را در بر می یردر این مطاب از منامری که ی بین قرا
یک طرف انامما

عالم هامم ی از طرف دیگر برقرار میتممازد بدتمم

صمممزرت کمه عمالم نیز دارای مماهر بماطن اتممم

اناا از

میاید بدین

بمایمد مماهر ا مزرد مما یا قرار

مممیمممرد(شمممممیمممرازیم1131مج7م  42-31ج1م 1343 373المممفم 231-237
1314م 1342 22الفم )174ر این ماماله را بر اتاس م انی راافی ی از اماه اصا
مشییک ازد نیز میمزا م یین کردر
.5-1

حیمم

مبانی حکمت متعالیه مبنایی قوی و غنی برای رمزپردازی

م امالیمه از این مرریم

قمابای

برازردار اتممم

که باممم ری مناتمممب برای
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رمزپردازی قرار یرد بنیا های نظری ا را مامین نمایدر حیم
هم در ر ش میمزانمد این امر را عهدهدار باشمممدر دنانیه ق ااا بیا

م االیه هم در م انی
ردید حیم

حیم ی بحثی ذ قی اتممم م لمذا از این حیمث در قاّه رمزپردازی اتممم
مجربیات باند عررانی از به زبا رمز قابا اراهه نیاممم
نصام

م االیه

زیرا ماالیم

این ح ایق میشمممزف در مرحاه

با زبا رمز اراهه می شمزند تمپس حییم انها را در قالب برها

می دهمدر همننین م مانی حیمم
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م االیه نیز از این قابای

اتم دلال اراهه
که به عنزا

برازردار اتممم

بنیما همای نظری رمزپردازی مزرد مزامه قرار یرد ق ما از ر د به این بحث قابا ذکر
اتم
حیم

که صدرا با مزاه به مزتاه ر شی در حیم

م االیه بایاری از م انی اشراقی را از

اشمممراز ااذ اق اس نمزده در تممماا ار راامممفه ازدی حیم

ازانی م ریر نمزده اتم

از اماه مهممرین این م انی نظریه مشممییک در حززه هام ی

شمناتمیم نظریه عالم مثال در اها شمناتمی نظریه ادراک ایالی در مارر
اتم

این م انی قابای

م االیه باز
شمناتی

امیانی را برای تهر ردی رراهم نمزدند که ماالیم باند اشراقی

را در قالب رمز دات م انهای رمزی اراهه دهد هم رااممفه مشمماهی را در ر ممای اشممراقی
داتممم مانهمای رمزی م مثما نماید1عاا ه بر این این م انی از ارکا حیم

هنر رمزها

نمادهای هنری اتممم ر بنابراین این م انی به صمممدرا نیز این مجال را میدهد که حیم
م امالیه را به زبا رمز اراهه دهد ا رده در ر شمممی م مایز م فا ت با تمممهر ردیر این
اصزل م انی دنانیه ذش

ع ارمند از:

 .2-5-1تشکیک

اصا مشییک را نصا ین بار شیخ اشراز در مزرد رابطه احد کثیر کثرت در تاااه
انزارم در م ابا نظریه م این ذامی مزازدات در حیم

مشماء مطر نمزد اا ااف انزار

را به شمدت ضماف م یین کرد (تهر ردیم1371مج2م )111ر مااصدرا پس از اث ات
اصمممال

ازدم در م یین کثرت مزازدات نحزه اا ااف ا ها نظریه مشمممییک شمممیخ

 -1بایاری از دات انهای رمزی تهر ردی همنز ا از پر ا رهیا ع ا ترخ ررر اراهه یید ره مص ص ر حیم
مشاهی ها ند حاکی از مااط تهر ردی بر حیم بحثی مشاهی ات ر
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اشممراز را در ازد اراهه میکند با این بیا که همه مزازدات در اصمما ح ی

ازد

مشم رکاند اما دارای دراامی از شدت ضاف ها ند که اه اا ااف بین ا ها نیز در
ازد ات م

حی

زیرا بر اتمماس اصممال

ازد اننه اصممیا بزده مح ق عینی دارد

ازد ات ر پس در نگاه صدرا ازد ح ی ی احد ات که تاا اری ذ مرامب دارد
این مرامب دارای رابطه مشمیییی شمدت ضاف ها ند(شیرازیم1131مج34م)37-1ر
براین اتماس اها شمناتی مارر شناتی نیز در حیم
مص اف ات

لذا زبا حیای

م االیه صدرایی دارای مرامب

از این مرامب مص اف نیز م فا ت ازاهد بزدر

رمزپردازی نیز بر م نای مشییک ات زار ات

زیرا ررایند رمزپردازی اق اء

د انگی دارد زیرا ا ر اقای ی احد به منهایی لحاظ شزد نه دلال
ازاهد داش

نه امر دیگری در کنار ا لحاظ شده ات

ررایند رمزپردازی حداقا د مالفه مزرد نیاز ات
به اصال

ازد اننه عینی اصیا ات

ها ی دارای مرامب م اددی ات
احد ذ مرامب ات

که ح ی

حی

بر دیزی دیگر

ما بر ا دلال

کندر پس در

ییی رمز دیگر محیی ا ر با مزاه
ازد ات

با مزاه به اصا مشییکم

که ادا منفصا از ییدیگر نیا ند پس ازد امر
ازد در هر مرم ه به رراازر ا مرم ه در ا مهزر

بر ز دارد لذا هر اننه از کمالات در مرامب پاهین مر ازد داش ه باشد در مرامب بالامر
به نحز کامامر مح ق دارد این به دلیا ازد شدت ضاف در این مرامب رابطه
ن ص کمال بین ا هات ر یانی در ح ی
ازدی کامامر ات

یک مرم ه ازدی ضایفمر دیگری

در مرم ه ازد ضایف ازد کاما بال زه پنها ات

ازد کامام بال زهها راای

در مرم ه

مهزر یار هاند به همین ر ال در مرامب مشیییی ازد

مرامب رر مر همنز ایینهای ها ند که مرامب بالامر را در حد مزا

ازدی ازد اراهه

میدهندر
به همین اه هر مرم های از این ح ی

ذ مرامب رمزی ات

برای مرم ه رزز ازد

بدین صزرت ها ی در تاااه مرامب مشیییی از مهزر بطز م تاا اری رمز زنه
مییابدر با مزاه به نگاه رمز زنه به تاا ار ازد ها ی دیگر رمزپردازی محد د به
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میمزا

رمزهای زبانی نصزاهد بزد

ف
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که همه اشیا مزازدات مادی رمزی ها ند

از عزالم ما راء ط یایر این مطاب بر این م نا ات زار ات که عالم ر ط در این عالم مادی
ط یای منحصر نیا

عزالم مجرد زیر مادی دیگری نیز ازد دارند که به لحاظ

مرم هم بالامر از عالم مادی قرار دارندر این عزالم از ییدیگر اا ه نیا ند بایه هر یک از
ا ها مرم های از مرامب تاااه ها ی را مشییا میدهد عزالم بالامر در عزالم پاهین ماثیر
بین ا ها برقرار ات (شیرازیم1343م  )14-37دنانیه

ذارند نزعی رابطه عای

ف ه شده« :ماازل همزاره رمزی ات
مهزر اننه در ذات عا

از عا در هر مرم هم زیرا ماازل دیزی نیا

مندرج ات »( نز م1374م

مگر

)47ر ا ر به نظریه مُّثا ارااطزنی

نیز مزاه کنیم هر مزازدی رمزی از ییی از ا مُّثا ات دنانیه بزرکهارت بر این مطاب
مصریا میکند« :رمز بازماب مشهزد مثا اعیا ثاب ه ات

که با اصطااحات صرراا ع ای

کاماا قابا بیا نیا ند»(ده ا م1334م )232ر پس بر ط ق این نگاه عالم تاا اری
رمز زنه دارد ما از طریق این رمزز به عزالم بالامر م صا ش ه ا ها را به رراازر
مرری

ازدی ادراکی در مییابیمر
ال ه دت یابی به ح اهق رمزز در دت رس همگا نیا

بایه لازم ات

تازک در تیر شهزدی ع اانی راطی نماید ما به درک دریار
دنانیه ی مصریا دارد عام به ح ی
باطنی به ح ی
به ما یا ات
ات

تالک مراحا

ا ح اهق ناها رددر

ازد از تنخ عام حصزلی نیا

باید با شهزد

ازد پی بردر همننین –هما طزر که ذش  -ی درباره قرا قاها
که هر کامهای از قرا نیازمند اراام به اصا ح ی

ما د ات

ال ه این کار در اا یار صاح ا ما یا ات ر ی ما د ات

صاف برازردار ات

مزانا ه ات

با تیر تازک

ا

هر کای که از باطنی

مجاهدت در نی ازد را از

الزد یهای دنیزی پاک رداندم به میزانی پاکی ازد میمزاند به ح اهق ما یا دت یابد
ال ه شرط دیگری نیز لازم ات

ا مراااه به پیام ر اها بی

این بزر ا ات زیرا انا مظاهر کاما مطهَّر

بهرهمندی از انزار عام

ها ند پس باطن مام قرا در اا یار ا ها

قرار داردر پس هر کای به اندازه رهم درک ازد از قرا بهره میبرد بهره برای ر ط
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بهره عدهای عاا ه بر ماهر باطن نیز ها

ماهر ات

بر حاب دراات

مص اف(شیرازیم1343م )12 -34 -31 -11-41 -14-11ر قرا کامات لفظی ح رت
حق ات

دارای مرامب باطنی که ییاا در اا یار همگا نیا

مرامب ها ی کامات

میزینی ا یند دز حیم ییی در دیگری تاری ااری ات م مرامب ها ی نیز دارای
ماهر باطناندم ماهر رمزی از باطن ات که باید ا را ما یا نمزد هر مرم ه را به اصا
ازد اراام داد ال ه در اینجا نیز صاح ا ما یااند که قادر بر این امر ها ندر
ی در نهای

برای ما دند نظریه حدت مشیییی نظریه اب دایی مااصدرات

از این نظریه ذر کرده قاها به حدت شصصی ازد شده ات (منزهم 1314م

-141

 )134ر رارغ از درت ی یا نادرت ی این مطابم نظریه حدت شصصی ازد نیزم مناری با
رمزپردازی نصزاهد بزد با ا تاز ار قابا امع ات ر بر ط ق ع یده حدت شصصی
عررام ازد منها یک شصص دارد ا حق م اال ات

هر اننه که از ا ها به عنزا

ها ی مزازد یاد می شزد در اقع ازد ندارند بایه مجازاا مزازدندر در ح ی
پرمز تایههای ح ی

ا ها

ازد ها ند از ازد هینگزنه مزازدی

ات االی ندارند

بایه مزازدند بزازد حق م االر بنابراین عالم هر اننه در ا ات

همنز یک رؤیا

نیازمند ما یر ات

این بیا در ح ی

ازد بیانی از رمزپردازی عررانی ات ر دنانیه

پرمزهای ازرشید عالم مادی حاکی از ح ی
ازد که هما عالم ات

نیز رمز ح ی

ذات ازرشید ات م پرمزهای ح ی
شصصی ازد ات

مجایات مهزرات

حقاند هر یک در حد تاه ازدی ازد ذات حق را مینمایاند در ح ی
نیز همننا نظریه مشییک ااری ات اما در مجایات مهزرات ح ی

در اینجا

شصصی ازدر

 .1-5-1عالم مثال و ادراک مثالی

در اها شمناتمی صمدرایی نیز عالم مثال از اماه م انی مهمی ات

که میمزاند پش ی ا

نظری رمزپردازی باشمدر نظریه عالم مثال نصام ین بار مزتمط شمیخ اشمراز کشف طر
ردیدر ی برای نصاممم ین بار با اتممم فاده از ایات ر ایات اهان ینی راامممفی ادید
عمی ی را اراهه میدهد که در اها شمناتمی مارر شمناتمی راافه اتاامی ماثیر ررا ا

تحلیل و بررسی سازگاری رمز پردازی  / ...احمدرضا هنری ،طاهره کمالی زاده ،ایرج داداشی

داشمم ه اتمم ر ی از این عالم اه
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م یین باممیاری از مامماها عررانی رااممفی از اماه

ماادشناتی ما یا میاشفات مجارب عررانیم م یین ماجزات کرامات دات ا های
رمزی اتممطزرهای بهره برده ات م (کمالیزادهم1312م )41-47ر ی باد از ن د نظریه
مشمماهین درباره صممزر ایالیم عالم مثال را پیشممنهاد میکند اایگاه این صممزر را در ا
عمالم قرار می دهدر از نظر ی عالم مثال در قزس نز ل باد از عالم مُّثُّا قرار دارد که حد
راصمما بین عالم ماده عالم مجرد محض ات م ر در اندیشممه تممهر ردی هر اننه در این
عمالم مادی ازد دارد مظهری از یک ح ی

مثالی اتممم

که کامامر از مزازد مادی

اتم ر صمزر مثالی نیز مظهر مزازدات ماانی مجرد مام در عالم ع ااندر ممام این صزر
رمز عالم مانا محاممزب میشممزند قزه ادراکی این عالم میانی صممزر مجرد مثالیم قزه
ایال ات (تهر ردیم1371مج2م )231-211ر
پس از شیخ اشرازم مااصدرا نیز این نظر را پذیرر

ا را باط

ا رش داد

مزانا بزتیاه ا برای از ما اات راافی از اماه مااد اامانی را حا کندر در دید اه
صدرا عالم مثال به م صا منفصا م ایم می ردد که عالم مثال منفصا مرم های از مرامب
ها ی ات

اما عالم مثال م صا از مرامب ادراکی اناا ات ر زیرا از نظر ی هر مرم ه

ادراکی در اناا م نامر با مرم ه ای از عالم ها ی ات ر ادراک حای م نامر با عالم مادهم
ادراک ایالی م نامر با عالم مثال ادراک ع ای م نامر با عالم ع ا ات ر از ی یهای
مهم عالم مثال (م صا منفصا) این ات
اایگاه ا

بین عالم ع ا

که عالم صزر م ادیر مجرد از ماده ات

لذا

ماده قرار دارد(شیرازیم1131مج1م 323-322

1347مج2م 1314 223م )411-333ر عالم مثال در ررایند مادی یا مجرد شد

ازد

ن م مهمی را بر عهده داردر در قزس نز ل ق ی که ازد از م د اعای عالم ع ا منزل
می یابد در عالم مثال مهزر کرده از مجرد مام ا کات ه شده دارای صزرتم شیا
یا م دار می ردد پس از ا در عالم ماده مهزر یار ه م دیا به صزرمی مادی می رددر
همین ررایند در قزس صازد نیز میرار می رددر مزازد مادی نمیمزاند درا اا به مزازد
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مجرد مام م دیا ردد لذا باید در عالم مثال ماده ازد را از دت

داده ما ب زاند به مرم ه

بالامر صازد کرده به مجرد مام ناها شزدر
در نظام ها ی در نظام مارر ی ذر از محازس به ما زل بد
نیا

اتطه امیا پذیر

بین د حززه محازس ما زل نیاز به اتطه ات ر با اث ات عالم مثال طفره از

نظام عالم برداش ه میشزدر در نظام مارر ی نیز قزه ایال یا هما مثال م صا اتطه بین قزه
ع ا حس ات ر در ررایند ادراکی اناا نیز ماانی مجرد ع ای در عالم ایال صزرت
پردازی میشزند این صزرتها در مرم ه حس بصزرت صزتم مصزیرم نزش ه یا ررر
مهزر مییابندر دنانیه قزه ایال قزه ادراکی عالم مثال ات م زبا رمز نیز زبا بیا صزر
مثالی عالم ایال ات

هما زنه که صزر مثالی از ماانی مجرد عالم ع ا حیای

میکندر بنابراین در تاااه مرامب مشیییی اها شناتی مارر شناتی صدراییم زبا
رمز به نحز ما یم زبا بیا صزر مثالی عالم ایال ات

به نحززیر ما یم حیای

ر

ماانی مجرد عالم ع ا در هر د صزرت تیاه ان ال ماانی مجرد ع اانی صزر مجرد
مثالی به اها مادی ات ر با مزاه به اننه بیا
دانا

زیرا صزرتهای مزازد در این عالمم منزل یار ه ح اهق ماانی مجرد ع ایاند

پس این صزر رمز ا ح اهق ها ندر در ح ی
در ح ی

ردید میمزا عالم مثال را عالم رمزها

هما دیزی ات

میبصشد زیرا بد

عالم مثال ررایند نز ل صازد ازد که

که از رمزپردازی اراده میشزدم را میمیا میکند مح ق

ازد این عالم این تیر نز لی صازدی امیا مح ق نصزاهد داش

زیرا لازمه ا طفره در ازد ات که امری ات محالر پس با ازد عالم مثال مارر
شناتی ادراک ایالم میمزا رمزپردازی را به عنزا شیزهای برای بیا ح اهق ماانی
مجرد دانا ر
نتیجه گیری

رمزپردازی در حیم

م االیه صممدرا هم دارای شممزاهد مامم ندات اتمم

م انی هرد در اراء م انی ر ش حیم
دنانیه ذشم

مااصمدرا ارث تن

هم دارای

م االیه قابا بررتی ات ر از حیث نصا م

عررانی اشراقی ات

که ییی از مالفههای مهم
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ا رمزپردازی ات ر همننین ا ماالیم پیشینیا ازد ماالیم ان یا ا لیاء الهی
اما

ما یا در ح ی
اتم

این عام که اراهه نمزده ات م

هما انیشممماف رمز باز رداند ا به اصممما اتممم ر عاا ه بر این

م االیه حیم

بحثی  -ذ قی ات

که از مالفههای ر ش ذ قی عررا رمزپردازی

درا که ماالیم باند عررانی در قالب الفاظ م اارف نمی نجد زبا رتمی قادر به

بیا انها نیا م
میمزا

به طزر

زبما قرا را رمزی میداند به همین دلیا در مزرد ایات قرا اعم از محیم

م شمابه قاها به ما یا ات م ال ه بر ط ق مایارهای اا
حیم
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ف

منها زبا ِ زیا در این عرصممه زبا رمز ات م
که مااصممدرا نه منها به این شممیزه عنای

با مزاه به شممزاهد رزز

مزاه اا

داش م ه اتم م بایه

رمزپردازی در حیم م االیه ااری تاری ات ر در مرحاه باد م انی ر ش حیم
م االیه به عنزا یک نظام راافی قابای

این را دارد که به عنزا با ری برای رمزپردازی

ما ی شزد داردزبهای نظری ا را مامین نمایدر این مرری

در ر ش حیم م االیه

م انی قابا بررتمی م یین ات م دنانیه اصا مشییک عالم مثال ادراک ایالی از
اماه م انی مهم رمزپردازی هام ند که درحیم
اراهه حیم
حرک

اشمراز شرایط

م االیه به م ع حیم

به زبا رمز را رراهم نمزدهاند هر دند تممایر م انی حیم

ازهریم مارر

نفسم ح ی

رقی

ررر نیز این قابای

عمیقمر رراهم میا رند که از تزی نگارنده در دت
اماده مد ین اتم ر اما دناننه ذشم
عررا حیما م فا ت ات م

م االیه از اماه

را در تطا تیعمر

بررتی در طی م الات ما ا

ر ش صمدرا در رمزپردازی با تهر ردی تایر

همنز ایشمما به دات م ا پردازی نپرداا ه ات م

اطاب ا را ررامر از دات انهای مامزس به تطا ر ش مااما با پیشینیا
مامممالک مص اف ماانی عمیق باطنی ماالی داده اتممم

تممطا

صاح ا اراء

این امر در عنا ین ک ب

بصمها رصماهای انها بر اتماس مرامب عامی شهزدی انها مشهزد قابا بررتی
ماما ات ر
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منابع

 امایمتممیدحیدرر()1422ر مفاممیر المحیط الاعظمر مهرا  :تممازما داو ان شمماراتزارت ارشادمداو تزمر
 ممممممممممممممممممممم ر()1332ر انزار الح ی ه اطزار الطری ه اترار الشریاهر قم :ان شاراتنزرعای نزرمداو ا لر

 مممممممممممممممممممممممم ر()1312ر الم دمات من ک اب النصزانا ی ز ایرا

ر مهرا  :قام

ایرانشناتی

رراناه پ همهای عامی در ایرا مداو ا لر

 ابنمرکهمصماهنالدینعایر ()1342ر ممهید ال زاعدر مهرا  :ان شممارات زارت ررهنامززش عالیمداو ا لر

 -ممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر()1371ر شر

اشن رازر مهرا  :ان شارات اررینممداو

ا لر
 ابنتینار()1422ر رتاهار قم :ان شارات بیدارر مممممممم ر()1421ر منطق المشرقیینر قم :می ه ایه الاه المرعشیمداو د مر مممممممم ر()1332ر الاضحزیه ری الماادر مهرا  :ان شارات شمس م ریزیمداو ا لر ممممممممر()1424ر الشفا(الاهیات)مقم :می ه ایه الاه مرعشیر مممممممممممممممممممممم م ر()1371ر النجاه من الغرز ری ال حر ال االاتر مهرا  :ان شارات دانشگاهمهرا مداو د مر
 ابنعربیم محیالدینر(بیما)رالف زحات المییه(دهاراادی)ر بیر ت :دارالصمممادرمداوا لر
 ابنمنظزرم محممدبنمیرمر()1133رلاممما الاربربیر ت :داراحیاء ال راث الاربیمداوا لر
 -اازا الصفار()1412ررتاهار بیر ت :الدار الاتاامیهمداو ا لر

 الجرم اایمار()1373ر ررهنمامیرک یرمداو پنجم

لار سر مرامه تمممید حمید ط ی یا رمهرا  :ان شمممارات
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 امینیم مهدیر()1311ر بررتمی م انی حیمی رمز نماد در اندیشمه مااصمدرار رصانامهکیمیای هنرم13-71 :)13(1
 نامهمانطزا ر بیمار المنجد ری الاغه الاربیه المااصرهر بیر ت :دارالمشرزر ب ای شیرازیم ر زبها ر()1374رشر شطحیاتر مهرا  :ان شارات طهزریمداو تزمر باصیم ااالالدینمحمدر ()1371رمثنزى مانزىر مهرا  :ان شارات مزسر ده ما م مصمممطفیر()1334ر امام نز می کهن(مجمزعمه م مالمات اصمممحماب حیماالده)رمهرا  :مزتاه مح ی ات مزتاه عازممداو ا لر
 رازممب اصمممفهممانیم حامممینبنمحمممدر ()1342رمفردات ری زریممب الاغمماتر مهرا :ک ابفر شی مرم زیمداو د مر
 ت اریمااالر()1374ر رمز اندیشی هنر قدتیر مهرا  :نشر مرکزمداو ا لر تراج طزتیم ابزنصرر ()1114ر الامع رى ال صزفر لید  :مط اه بریار تمممنماییمابزالمجمد مجمد دبنادمر()1333ر حدی ه الح ی ه شمممریاه الطری هر مهرا :ان شارات دانشگاه مهرا مداو ششمر
 تممهر ردیمشمممهاب الدین()1371ر مجمزعه مصمممنفاتر مهرا  :مزتمممامممه مطالااتمح ی ات ررهنگیمداو د مر
 ش ا ریم محمزدر()1332ر اشن رازر کرما  :ان شارات ادمات ررهنگی کرما مداوا لر
 شممیرازیم صمممدرالدینمحمدر ( )1343الفر مفامیا الغیبر مهرا  :مزتمممامممه مح ی اتررهنگیمداو ا لر

 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر()1332ر شربنیاد حیم

ماای ه برالاهیات شفاءر مهرا  :ان شارات

اتاامی صدرام داو ا لر

 مممممممممممممممممممممممممممممممم ر()1344ر شر اصزل کاریر مرامه محمد ازاازیر مهرا :می ه المحمزدیر
 -ممممممممممممممممممممممممممممممم ر( )1342الفر اترار الآیات.مهرا  :انجمن حیم

راافهر
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 ممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر( )1342بر الشزاهد الربزبیه ری المناهج الاازکیهر مشهد:المرکز الجامای لانشرم داو د مر
 ممممممممممممممممممممممممممممممممم ر()1131ر الحیمه الم االیه ری الاتفار الا ایه الارباهر بیر ت:دار احیاء ال راثم داو تزمر
 مممممممممممممممممممممممممممممم ر()1341ر الارشیهرمهرا  :ان شارات مزلیر -مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر()1314ر الم دا الماادر مهرا  :انجمن حیم

راافه

ایرا ر
 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ر()1343بر المشاعرر مهرا  :ان شارات ک ابصانهطهزریمداو د م
 ممممممممممممممممممممممممممممممم ر()1347ر مفایر ال را الیریمر مصحیا محمد ازاازیر قم:ان شارات بیدارر

 -صمدری ارشمارم زاامحامینر()1331ر ررهن

رارتمی مااصرر مهرا  :ان شارات ررهن

مااصرمداو ا لر
 ط ماط ماییم تمممیمدمحممدحامممینر()1371ر المیزا ری مفامممیر ال را مقم :ان شممماراتاتماعیایا مداو د مر
 طریحیم رصرالدینر()1371ر مجمع ال حرینر مهرا  :مرم زیر ززّالیم ابزحامدمحمدر(بیما)ر محیاء عازم الدینمبیر ت :دارالی ب الاربیمداو ا لر ق ادیانیم ناصراار ر()1343ر اامع الحیم ینر مهرا  :طهزریمداو د مر مممممممممممممممممممممممم ر()1313ر اه دینر مهرا  :ان شارات اتاطیرمداو دهارمر -قمیم قاضممیتممایدر()1411ر شممر مزحید صممد زر مهرا  :زارت ررهن

ارشمماد

اتاامیر
 کاشمممانیم ع دالرزازر()1332ر مجمزعه رتممماها مصمممنفات کاشمممانىرمهرا  :میراثمی زبمداو د مر
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 کربنم همانریر()1337ر ابنتمممینما ممثیما عررمانیر مرامه انشممماءالاه رحم یر مهرا :ان شارات اامیمداو ا لر
 -کاینیم محمدبنیا زبر(بیما)ر الاصزل من الیاریر مهرا  :دارالی ب الاتاامیّهر

 کممالی زادهم طماهرهر()1312ر م مانی حِیمی هنر زی مایی از دیمد اه شمممهاب الدینتهر ردیر مهرا :ررهنگا ا هنرمداو د مر
-

نز م رنمهر()1374ر مانمای رمز صمممایمبر مراممه بابک عالیصانیر مهرا  :ان شمممارات
تر شر

 -ماینم محمدر()1312ر ررهن

رارتی ماینر مهرا  :ان شارات امیرک یرمداو ا لر

 مییم ابزطالبر()1424ر عام ال ازبر بیر ت :دارالی ب الاامیهمداو ا لر منزّهممهمدیر()1314ر ماماصمممدرا حدت مشمممیییی یا حدت شمممصصمممیر حیمصدراییمشماره د ممتال پنجمم 134-141

 -میرزاییمنجفاایر()1333ر ررهن

اصمطااحات عربی -رارتمی مااصرر مهرا  :ررهن

مااصرمداو ا لر
 -همدانیمعین ال اتر()1337ر نامهها(می زبات)ر مهرا  :ان شارات اتاطیرمداو د مر

