
 

  

  

  »قرآنی -ادبی هاي پژوهش«پژوهشی - علمی فصلنامه

  1394 زمستان/ چهارم شماره/ سوم سال

  (ع)ها در داستان قرآنی خلقت آدماي رمزگانشناسی الیهنشانه

  با تأکید بر کشف االسرار میبدي 

  1نالهام سیدا

  چکیده 

 تفسیرهاي بویژه و تفسیري متون در که است قرآنی هايداستان جمله از ،) ع(آدم خلقت ماجراي

 تصویري، و مادینن زبانی با میبدي االسرارکشف میان، این در. باشد می همراه خاصی ظرایف با عرفانی،

 هايالیه االسرار،کشف ثالثه نوبه در ماجرا، این از میبدي روایت. پردازدمی داستان این عرفانی تفسیر به

 به پژوهش این داستان، این در رمزگانی سطوح تعدد به نظر. دارد فراوانی معنایی هايداللت و درونی

 هاينظریه و هابنديتقسیم متن، یک هايگانرمز بررسی در. است داشته نظر متن این شناسیرمزگان

 به توجه با. است شده انجام بارت گانهپنج الگوي اساس بر پژوهش این و است مطرح مختلفی

 در که ـ ایدئولوژیکی و فرهنگی هايرمزگان به توجه بودن، محورروایت همچون الگو، این هايویژگی

. داد قرار هارمزگان بررسی اساس را الگو این حاضر پژوهش ـ دارد ايویژه جایگاه عرفانی تفسیري متون

 بوده االسرارکشف ثالثه نوبه در بقره سوره هشتم و سی تا امسی آیات تفسیر نیز پژوهش این محدوده

 هايرمزگان انواع میبدي روایت به) ع(آدم خلقت داستان در دهدمی نشان بررسی، این نتایج. است

  نصّ از هارمزگان این از برخی. است تشخیص درخور فرهنگی و نمادین ی،معنای کنشی، هرمنوتیکی،
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 بین از. دهدمی داستان این هب میبدي که است برگی و شاخ برخی، و شودمی برداشت هم قرآن صریح 

  . کنندمی ایفا داستان فرایند پیشبرد در را نقش ترینبیش کنشی، و هرمنوتیکی رمزگان ،مذکور انواع

  .ايالیه شناسینشانه رمزگان، میبدي، االسرار،کشف ،)ع(آدم خلقت بارت، کلیدواژه:

  مقدمه .1

 نخست. هستیم مواجه معنایی هايیهال دیگر تعبیر به و رابطه نوع دو با ادبی، متن هر در

 چنین در. است معنایی مختلف سطوح در هانشانه روابط بیانگر نوعی به که درونی هايالیه

 هر آییهمبا و تجمع بلکه است، برقرار هانشانه میان مؤثري، و پایدار ارتباط تنها نه سطحی

 هايمجموعه با نوعی به که انجامدمی ايمجموعه گیريشکل به هارمزگان و هانشانه از دسته

 اثر، یک بیرونی الیه به توجه متن یک تفسیر و شناخت فرایند در اما است؛ ارتباط در دیگر

 بررسی ضرورت هرچند. نمایدمی ضروري نیز متون دیگر با ، آن بینامتنی و مؤثر ارتباط یعنی

 دار،ریشه ارتباط ینا کهچنان اما است، آشکار ادبی متن هر در ارتباط از سطح این

 و تفسیري متون. است ايویژه اهتمام و توجه نیازمند باشد، محور ایدئولوژي و شناختیمعرفت

 دسته این از دارند قرآن نصّ با شناختیمعرفت رابطه نوعی به که عرفانی تفسیرهاي ویژه به

 معنا فهم در هارمزگان و معنایی سطوح شناختیزیبایی بررسی تنها نه متون این در. هستند

 متنپیش عنوان به کریم قرآن یعنی آن اصلی سرچشمه و منبع به توجه بود؛ خواهد مؤثر

  شناسی،زیبایی هايداللت و وجوه حال، عین در و معنایی هايالیه شناخت در نیز ، متعالی

  . است ضروري

 و تصویري زبانی با ثالثه نوبه در که است آثار این جمله از میبدي رشیدالدین االسرار کشف

 این در. پردازدمی قرآن آیات عرفانی تفسیر به شناسیزیبایی هايرمزگان و هانشانه از سرشار

 زبانی با که شودمی مواجه رمزگانی مختلف سطوح با خواننده ، االسرار کشف متن از قسمت

 حکایات بر اثر این محتواي و زبان غناي. داردبرمی پرده کریم قرآن باطنی هايالیه از اشاري

 جهتی، از که هاستداستان این جمله از) ع(آدم خلقت داستان. است افکنده سایه نیز قرآنی

 معانی دیگر، جهت از و است شناسیزیبایی مختلف سطوح و متعدد معنایی هايالیه داراي

 در. دارند طارتبا آن قرآنی اصل هايزیرساخت و داللتگر هايالیه با نوعی به آن باطنی و داللی
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 یاري علوم دیگر از توانمی آن، رمزي هايالیه به یابیدست و داستان این تحلیل و بررسی

 کاربست براي مناسبی هايزمینه اي،بینارشته مطالعات ضرورت شدن آشکار با امروزه. گرفت

 است علوم این جمله از شناسینشانه. است شده فراهم دینی، مطالعات در مختلف علوم نظریات

 تواندمی دانش، این. شودمی محسوب متن یک زبانی هاينشانه واکاوي در مناسب ابزاري که

 شناسینشانه الگوهاي کارگیريبه در البته. بگشاید عرفانی متون تحلیل در را جدیدي هايافق

 ام آنچه. است بسیار اهمیت حائز انتخابی، الگوي هايظرفیت نیز و قرآنی علوم ماهیت به توجه

 در) ع(آدم خلقت قرآنی داستان بررسی براي ايالیه شناسینشانه الگوي انتخاب در را

 این در شناختی،زیبایی مختلف سطوح و متعدد هايرمزگان وجود کرد، یاري االسرارکشف

 تحلیل  بارت گانهپنج هايرمزگان از استفاده با داستان این در رمزگانی، هايالیه. بود داستان

 الگو، این. است متفاوت رمزگانی هاينظام عملکرد حاصل متن ، دیدگاه این طبق .شودمی

 البته. دارد عرفانی تفسیري متون بویژه و باز متون تحلیل براي توجهی درخور هايظرفیت

 هايالیه و هاظرافت االسرار،کشف ثالثه نوبه در ،) ع(آدم خلقت قرآنی داستان که است مسلم

 هايالیه برخی از خوانشی تواندمی یادشده، الگوي کاربست و دارد تنوعیم و متعدد معنایی

 بوده زیر هايپرسش به گوییپاسخ پی در پژوهش این وصف این با. باشد آن تمامی نه و متن

  :است

  چیست؟) ع(آدم خلقت داستان در هارمزگان مختلف هايالیه ـ

   چیست؟ استاند این در آن فراوانی علت و رمز نوع ترینبرجسته ـ

 خلقت قرآنی داستان رمزگانی داللتگر سطوح و هاالیه بررسی حاضر پژوهش از هدف

  .است بارت رمزگانی الگوي از استفاده با میبدي االسرار کشف در) ع(آدم

  پژوهش پیشینه .2

 مقاله و) 1393( شناسینشانه کتاب در) ايالیه شناسینشانه( پژوهش این الگوي

 فرزان از) 1391( »هنري متون شناختینشانه تحلیل در آن کاربرد و ايالیه شناسینشانه«

 هر در دخیل هايالیه بررسی به الگو، این کاربست با محقق، این. است شده معرفی سجودي

 متون رمزي و معنایی هايالیه رویکرد، این مبناي بر نیز مقاالتی در. پردازدمی ارتباطی کنش
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 سوره شعر گفتمان تحلیل« عنوان با ايمقاله در شریفی و پورقمشتا. است شده تحلیل مختلف

 مریم. پردازندمی نیما شعر هايرمزگان تحلیل به) 1392( »ايالیه شناسینشانه اساس بر تماشا

 در غزالی یک شماره نامه سبک بافتمند تبیین و توصیف: ايالیه شناسیسبک« مقاله در درپر

 هر برجسته هايویژگی تشخیص و متنی هايالیه تحلیل با) 1393( »بالغت و واژگان الیه دو

 انشقاق« مقاله در صادقی لیال. کندمی واکاوي را غزالی هاينامه سبکی هايویژگی الیه،

 داستان هايرمزگان تحلیل به) 1392( »خروس شناسیرمزگان: نوشتنی متن یک در اجتماعی

 کرده، بررسی نویسنده که جایی تا اما پردازد؛می بارت الگوي از استفاده با گلستان ابراهیم

 و تفسیري متون خوانش و تحلیل در بارت هايرمزگان بویژه و ايالیه شناسینشانه الگوي

  .است نرفته کار به عرفانی

  ايالیه شناسی نشانه  .3

 و رویکردها تعاریف، از وسیعی مجموعه شود،می مطرح  شناسینشانه عنوان تحت آنچه

 مندنظام مطالعه توانمی را شناسینشانه« کلی طور به. گیردبرمی در را گوناگون هايدیدگاه

 مکاریک،( »دارند شرکت داللت فرایند در یا هانشانه تفسیر و تولید در که دانست عواملی همه

 آنچه اما دارد، طوالنی قدمتی ها،نشانه شناسیزیبایی افکار و آرا پیشینه هرچند). 36: 1393

 آراء: است گرفته سرچشمه منبع دو از شود،می شناخته شناسینشانه دانش عنوان به وزامر

 عرصه در نوین ساختاري زبانشناسی بنیانگذار که  دوسوسور فردینان سوییسی شناسزبان

 هايسال در.  پیرس سندرس چارلز آمریکایی دانمنطق هاينوشته و شود؛می شناخته ادبیات

 پرداختند آن کارکرد و نشانه باب در هاییتئوري تدوین به متفکر دو این بیستم، سده آغازین

 مطالعات جمله از مختلف هايرشته در بسیاري هايپژوهش کار مبناي بعد دهه چندین که

 شناسان،نشانه این هايدیدگاه در هاتفاوت ترینمهم از یکی. شد واقع هنر و شناسیجامعه ادبی،

 که صورتی( بازنمون اصل سه بر داللت پیرس باور به. شودمی مربوط لتدال در آنها اختالف به

 آن به نشانه که( موضوع و) شودمی حاصل نشانه از که معنایی( تفسیر ،)گیردمی خود به نشانه

 دو زبانی  نشانه، هر است معتقد سوسور اما ؛)21: 1393 سجودي،( است استوار) دهدمی ارجاع

 علم« سوسور منظر از شناسینشانه. »مدلول« یا مفهوم و »دال« یا یآوای تصویر: دارد سویه



  1394(دانشگاه اراك) / سال سوم/ شماره چهارم/ زمستان  آنیقر -هاي ادبیپژوهشپژوهشی  - علمی فصلنامه           148 

). 12: 1393 احمدي،( »هاستنظام این از یکی زبان و است معنایی داللت هاينظام پژوهش

 خود کار او. است او تفکر اصلی شالوده سازند،می را زبان که هایینشانه و زبان از سوسور تعریف

 هانشانه از نظامی را زبان سوسور،. کرد آغاز »پارول« یا گفتار و »النگ« یا زبان میان تمایز از را

 تحول جریان( »درزمانی« نه و) زمان از معینی مقطع( »همزمانی« شیوه به باید که دانستمی

  ). 327: 1393 مکاریک،( شود مطالعه) آن تاریخی

 در تحول که ايگونهبه یافت؛ نظیريبی گستره شناسینشانه مطالعات دامنه زمان گذشت با

 و هاکاستی در تأمل. انجامید جدید رویکردهاي ارائه به اهداف، و هاروش بازتعریف و بازشناخت

 هاينشانه تحلیل در کارآمدتر الگویی ارائه جهت در تالش و پیشین نظریات هايناکارآمدي

 فاقد و ایستا واقعیتی نزبا سوسوري رویکرد در. داشت مؤثري نقش تحول این فرایند در  زبانی،

 رسدمی نظر به. شدمی توصیف یافت قطعیت مشخصات با کلی نظام یک در که بود الزم پویایی

 نتیجه در و انسانی عامل گرفتن نادیده است، وارد سوسوري شناسیزبان به که اساسی انتقاد

 و زبانی هايلتدال کار در دخیل اجتماعی و فرهنگی هايالیه دیگر از بسیاري گذاشتن کنار

  ). 192: 1393 سجودي،( است اينشانه هايدستگاه دیگر در داللت

 گیريشکل ، نتیجه در و یکدیگر با آنها ارتباط و کالم بافت در ها،نشانه فعال و پویا حضور

 شناسانزبان از بسیاري دیدگاه در که است نکاتی جمله از متن، یک در داللی سطوح و هاالیه

 شناسینشانه« طرح با که بود کسانی جمله از  اکو امبرتو. شودمی گرفته ادیدهن ساختگرا

 در زمانی تنها نشانه هر او باور به. کرد تأکید نشانه، ارتباطی و پراگماتیک سویه به »ارتباطی

 با هم ارتباطی هايکنش تمامی. باشد ارتباط موضوع که گیردمی جاي معنایی داللت گستره

 هستیم مواجه متن با که پیام با نه ما ارتباط نوع هر در بنابراین. یابندمی معنا اهرمزگان حضور

 مناسبت گستره به شناسینشانه سان بدین. است متعدد هايرمزگان نشینیهم حاصل متن، و

 هر به نشانه هر که حکم این اثبات از پس او. شودمی وارد ایدئولوژیک نظام و هانشانه نظام

 از رها مدلول که پیرس حکم این یادآوري با و دارد؛ معنا و وجود ارتباط حدّ در ،باشد که شکل

 داراي پیام که کرد استفاده یاکوبسن حکم از او. پرداخت شناسیزیبایی پیام به نیست، تأویل
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: 1393 احمدي،( آیدنمی در قاعده به ابهام همین دلیل به رمزگانش نظام و است مبهم سویه

  ). 362 ـ363

 را متفاوت هايرمزگان اگر که است آن بر آن، تکمیل و دیدگاه این تحلیل با سجودي رزانف

 هارمزگان بین همنشینی حاصل نه متن گاهآن کنیم، تلقی سوسوري النگ مشابه هایینظام

 در هارمزگان آن از انتخاب اساس بر یک هر که است هاییالیه بین همنشینی حاصل بلکه

 نخست متن سجودي باور به). 198: 1393 سجودي،( اندیافته عینی تحقق ارتباطی کنش

 که آن دهندهتشکیل هايالیه به توجه با عینی ارتباطی کنش هر در یعنی دارد؛ پدیداري جنبه

: همان( قطعی نه و است باز ايپدیده دلیل همین به دوم و گیردمی شکل متغیرند، برخی

 در متنی هايالیه. دارد وجود متنی هايالیه دیگر با رابطه در متنی الیه هر واقع در پس). 199

 ناشی عینیت مثابه به و متن مثابه به پذیرند،می هم از که متقابلی تأثیر در و یکدیگر با تعامل

 الیه چند یا یک متن، به بسته البته و شوند؛می تفسیر و یابندمی تحقق داللتگر نظام یک از

 دیگر هايالیه و شوند تلقی تراصلی و باشند داشته متفاوت شرایط در بیشتري دوام است ممکن

 برخی ، او باور به. کندمی مطرح را  لنگر مفهوم زمینه این در بارت. باشند متغیرتر و ناپایدارتر

 متنی هاينشانه شناوري جلوي و کنند بازي را کنندهتثبیت لنگري حکم توانندمی متن عناصر

 بر خود دارند، دخالت متنی کنش هر در که متفاوتی هايرمزگان). 200: همان( بگیرند را

 دیگر، سوي از. است سویه چند کالن، نگاه در و دوسویه تأثیرات این و گذارندمی تأثیر یکدیگر

  . دارند متقابل تأثیر هم بر نیز متنی هايالیه

 الگوي. اندکرده ئهارا بسیاري الگوهاي شناساننشانه متن، یک رمزي هايالیه تحلیل در

 تحلیل به فرایندي و ساختاري هايرمزگان گرفتن نظر در با که آنهاست جمله از بارت گانهپنج

 ايمجموعه هارمزگان ،)ساختاري رمزگان( نخست سطح در. پردازدمی متن یک درونی هايالیه

 رمزگان( گردی سطح در و زنند؛می پیوند بسته البته نه و مشخص نظامی به را عناصر از

 سازندمی مرتبط هم به را هایینظام چنین از مورد دو حداقل که هستند هاییرمزگان) فرایندي

)Johansen, and Larsen, 2002: 11  .(گرفتن نظر در با بارت پیشنهادي هايرمزگان 
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 اهداستان تحلیل براي مناسبی الگوي تواندمی آن، گیريشکل در دخیل عناصر و روایت فرایند

  . کند فراهم تفسیري و قرآنی هايداستان بویژه و محور ایدئولوژي و نمادین هايروایت یا

  قرآنی تفاسیر و قرآن ايالیه شناسینشانه .4

 نوعی به که ،)سلم و آله و علیه اهللا صلی( محمد حضرت النبیین خاتم معجزه کریم، قرآن

 هايویژگی نیاقائمی. دارد فراوانی اییمعن هايالیه و هاداللت است، بشر با خدا ارتباط حاصل

 تعدد ـ2 هاداللتتشابک. 1: کندمی تقسیم دسته سه به را قرآن نصّ درونی شناختینشانه

 و آیات هايداللت که است این هاداللت تشابک از مراد. داللی سطوح تعدد ـ3 داللی هايالیه

 نصّ، هايداللت این بر عالوه. هستند ردرگی هم با و اندرفته فرو هم در نص گوناگون هايبخش

 معانی یا و طولی معانی عنوان به معموالً هاالیه این. دهندمی تشکیل را متعددي هايالیه

 همگان براي هاالیه همه فهم و متفاوتند هاالیه این فهم در افراد. آیندمی حساب به باطنی

 هايداللت. دارد هم داللی مختلف وحسط داللی، گوناگون طبقات بر عالوه نصّ،. نیست میسر

 ها،داللت نوع این از یک هر. است سطوح این جمله از آن امثال و کالمی فقهی، علمی، فلسفی،

 بویژه و تفسیري متون بالتبع). 164-167: 1393 نیا، قائمی( دارند تعلق خاصی سطح به

 هايالیه تعدد پژوهش این رد. دارند مختلفی داللی و معنایی هايالیه نیز عرفانی تفسیرهاي

 از استفاده با قرآنی، داستانی در) االسرارکشف ثالثه نوبه( متون این از یکی) رمزگانی( داللی

  .شودمی تحلیل بارت الگوي

  بارت گانه پنج هايرمزگان .5

 نشان بارت روالن. دارد متعددي معانی و هابنديتقسیم ادبی، هاينظریه در رمزگان مفهوم

 متعدد هايرمزگان که است گذرگاهی بلکه نیست؛ رمزگان یک یافته تحقق صورت تنم که داد

  سارازین کوتاه داستان از خوانشی که زد/اس در او). 137: 1393 مکاریک،( کنندمی عبور آن از

 شکل آنها واسطه به متن که هارمزگان این. کندمی مشخص را رمزگان پنج است، بالزاك

 از یکی« رمز هر اساس، این بر. شوندمی گذاشته اشتراك به خواننده و ندهنویس میان گیرد،می

 تا آوردمی فراهم را رمزها که است متن خود این و »شودمی تولید متن در که است صداهایی
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 بارت. دهد پیوند هم به معنایی و دستوري لحاظ از را داستان مختلف عناصر بتواند آن یاري به

 متن در آنها او منظر از بلکه کند؛نمی تحمیل هانرمزگا این بر را بیمرات سلسله گونه هیچ

 و هرمنوتیکی رمزگان که است معتقد او البته). Cuddon, 2013: 132( هستند برابر کامالً

 به نیز دیگر رمزگان سه. برندمی پیش را داستان منطق دیگر، عبارت به یا داستان مسیر کنشی

 کنشی، و هرمنوتیکی هايرمزگان). 241: 1393 احمدي،: ك.ر( آیندمی کار به خود سهم

 رمزگان مقوله از را آنها توانمی جهت همین به و سازندمی مرتبط هم به را متن هاينظام

 ساختاري هايرمزگان مقوله از) فرهنگی و معنایی نمادین،( دیگر رمزگان سه. دانست فرایندي

 خلقت داستان در آن بررسی و تحلیل به ها،رمزگان ینا اجمالی بررسی ضمن ادامه، در. هستند

  .شودمی پرداخته) ع(آدم

    هرمنوتیکی رمزگان -1-5

 نقش که واحدهایی همه« از است عبارت بواقع و دارد ارتباط متن معماهاي با رمزگان این

 یمتنوع تصادفی رویداهاي و آن به پاسخ مختلف، هايشیوه به سؤال طرح از است عبارت آنها

 در و مطرح را معمایی حتی یا و بیندازند، تأخیر به را پاسخ دهند، شکل را سوالی توانندمی که

 نوع این دیگر تعبیر به). Barthes, 1974:17( »کنند رهنمون آن پاسخ به را ما حال عین

 براي نحوي به واحدها، این و آوردمی گرد را معنایی واحدهاي که است معمایی رمزگان رمز،

 کشف و رمزها بارت، منظر از). 138: 1393 مکاریک،( هستند مناسب مسأله یک حل و طرح

  ). 241: 1393 احمدي، از نقل به( است داستان »پلیسی الگوي« داستان، رمزهاي

 را هاییپرسش روایت، گویند،می نیز  گوییداستان رمزگان آن به که رمز نوع این وسیله به

 مسیر در آن بردپیش با سپس و آوردمی وجود به را رمزگونگی و تعلیق حالت کند،می تولید

 رمز نوع این از را مناسبی نمونه بالزاك داستان عنوان بنابراین،. کندمی گشاییگره آنها از روایت

 این). چرا؟ کسی؟ چه: کندمی هاییپرسش طرح به وادار را ما فوراً مورد این( آوردمی فراهم

 شکل اساس بر را آن توانمی و کندمی درگیر را غیره و واژگان ستوري،د نظام معموالً  رمزگان

 آفرینش آن؛ دنبال به رمزگشایی ضمنی وعده همراه به رمزگذاري فرایند: داد تشخیص اشکلی
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 رمزگان، این). Hawkes, 2004: 94( شودمی دنبال گشاییگره با حالت این در تعلیق حالت

  .است شده دهدا نشان داستان در HER شکل به

 در و تو در تو هرمنوتیکی هايرمزگان با  االسرار،کشف روایت به) ع(آدم خلقت داستان در

 فرعی و اصلی دسته دو به را آنها توانمی البته که هستیم مواجه پیوسته هم به حال عین

 فِی لٌ جاعِ إِنِّی﴿ نداي خداوند که هنگامی. شودمی شروع معما یک طرح با داستان. کرد تقسیم

 عشق هیچ بدون کنون تا که گویانیتسبیح و مجردات دهد،می سر عالم در ﴾خَلِیَفۀً الْأَرْضِ

 طمع در زدند،می ﴾بِحَمْدِكَ نَُسبِّحُ نَحْنُ وَ ﴿ الف و بودند مشغول خداوند طاعت به وجودي،

  : است آنها متوجه خداوند خطاب که افتادند

 مجید عرش افتاده، طمعى در خود به داشت، افتىلط آن که بود جوهرى عالم در چه هر«

 سعت در کرسى کشند، فرو ما به حدیث این رقم مگر گفتمی و نگرستمی خود عظمت به

 که کردمی نظر خود جمال به بهشت هشت کنند، ما نام به خطبه این مگر که نگریستمی خود

 کس هر و افتاده، تهمتى در یک هر و بریده، خاك از همگنان طمع دهند، ما به والیت این مگر

  ).1/140: 1371 میبدي،( »مانده سودایى در

 در داستان، هرمنوتیکی رمزگان تریناصلی رمزوارگی، و تعلیق حالت طرح با ترتیب این به

 این پاسخ یافتن براي موجودات از یک هر کیست؟ اهللا خلیفۀ: گیردمی شکل روایت این ابتداي

 فرایند پیشبرد با اما. دانندمی اللهی خلیفۀ مقام شایسته را خود و کنندمی دستیپیش معما

 هستند، خود معماي حقیقی پاسخ به یابیدست انتظار در مجردات تمامی که هنگامی روایت،

  : که افتدمی فرشتگان عالم در عزت حضرت از خبر این ناگاه

 کشد، در خطى آخر به تا المع دیوان سر از تا فرمودیم را کرم قلم و راند کارى ما قهر حکم«

 آدم ممالک، صدر تا نویسد نامه عزم را کون دو هر سکان فرش منتهى تا عرش منقطع از و

 در ما فضل صنایع و کرم لطایف و روشن معرفت نور به وى عزیز سینه و شود مسلم را خاکى

  ). همانجا» (آشکارا وى حق

 شود،می حل داستان اصلی معماي زا بخشی) ع(آدم اللهی خلیفۀ راز شدن فاش با هرچند

 هیبتی خبر، این شنیدن با. یابدمی ادامه روایت در تعلیق حالت دیگري، معماي طرح با اما
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 چه این که هستند نکته این به یابیدست پی در آنها همه. گیردمی فرا را الهی مقربان هايدل

 سرور را او و گویدمی سخن وا باب در گونهاین خداوند آن، آفرینش از پیش که است نهادي

 را آنها سردرگمی تنها نه غیب ساکنان پرسشِ  این به خداوند پاسخ. خواندمی آفریدگان همه

  : سازدمی پیش از متحیّرتر و ترسرگشته را آنان که دهدنمی پایان

 سرّ  شما که مگردید آدم دولت میدان گرد که دهدمی خبر غیب مکنونات از تقدیر جالل«

 جمال بصیرت هیچ دیده ننشست، آدم دولت شاخ بر خاطر هیچ عقاب نشناسید، وى فطرت

  ).همانجا( »درنیافت آدم صفوف خورشید

 برتري دلیل و) ع(آدم شرافت راز به بردن پی براي الهی درگاه مقربان اصرار شدن افزوده با

 صدف آدم: «دهدمی آنها به ايمعماگونه حال عین در و کلی پاسخ خداوند مخلوقات، دیگر بر او

 و رمزگشایی وعده با نوعی به که پاسخ این). همانجا( »مملکت جواهر خزینه و بود ربوبیّت اسرار

 الهی اسرار از گرانمایه گوهري که کندمی آگاه را مالیک است، همراه تعلیق حالت رفتن میان از

 مطرح داستان در کمالی اعتراض با دیگري معماي هم باز اما. است تعبیه انسان وجود در

 این دریافت از ترشایسته) ع(آدم به نسبت را خود بسیار، عبادات انجام بواسطه که آنان. شودمی

 زدهشگفت نکرده، عطا آنها به را الهی موهبت این خداوند که این از دانند،می گرانبها گنجینه

 اسباب این و آراسته تسبیح و تهلیل به ما هايسینه آفریده، تقدیس و قدس از را ما: «شوندمی

  ).141: همان( »ساخته؟ را ما

 جریان در. کندمی گشاییگره معما این از ضمنی طور به داستان، فرایند پیشبرد با میبدي

 یابنددرمی بتدریج مالئکه و شودمی ترسیم خداوند و مالئک میان بسیاري مکالمات داستان

 زیر مکالمه. هستند بهرهبی هاویژگی این از آنها که دارد فردي به منحصر هايویژگی) ع(آدم

  :است هاویژگی این از یکی نمایانگر

 عالم را خاکیان! خداوندا: گفتند عزت درگاه مقربان و اعلى مأل که است درست خبر در«

 را ایشان. عزت درگاه طاوسان و حضرتیم پرندگان نیز ما که ده، ما به علوى عالم دادى، سفلى

  ).141: همان( »فکان کن له قلت کمن بیدىّ خلقته من ذریۀ صالح اجعل ال: «آمد جواب
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 آفرینش در اساسی تفاوت یک متوجه آنها دهد،می مالئکه تقاضاي به خدواند که پاسخی با

 با و واسطهبی) ع(آدم و اندآمده وجود در) الهی امر( کن لفظ با مالئکه. شوندمی) ع(آدم و خود

 امر با داستان هايتعلیق کلیه از کامل گشاییگره اما است؛ یافته هستی »بیديّ« تشریف

 مقابل در دهدمی فرمان مالئکه به خداوند که زمانی. یابدمی پایان انسان بر سجده به خداوند

 پی او اللهی خلیفۀ راز به شگفتی نهایت در و کنندمی نظر) ع(آدم به آنها کنند، سجده) ع(آدم

  :برندمی

 بر »صورته على اللَّه خلق« تاج ،... نهایت بى دیدند جمالى. گشتند جمال آن مست همه«

 »عصمت آستین بر »یُحِبُّونَهُ وَ  یُحِبُّهُمْ« عنایت طراز بر، در »ُروحِی ِمنْ فِیهِ  نَفَخْتُ وَ « حلّه سر،

  ).  159: همان(

 و عشق. کندمی یگشایگره هرمنوتیکی هايرمزگان همه از داستان، از بخش این در میبدي

  .بودند بهرهبی آن از مالئکه و شد) ع(آدم نصیب تنها که است ازلی خاص عنایت آن محبت،

 آیات( قرآن در بحث مورد آیات با داستان، از بخش این هرمنوتیکی هايرمزگان مقایسه در

 ود،شمی مطرح نظر مورد آیات در هاییتعلیق هرچند که شودمی مشخص) بقره سوره 34 تا 30

 کریم قرآن در. است آن قرآنی اصل از بیشتر االسرارکشف در هرمنوتیکی هايرمزگان بسامد اما

  : است شده عنوان زیر آیه در داستان این گره

 وَ  فیها یُفْسِدُ مَنْ  فیها َأَتجْعَلُ قالُوا خَلیَفۀً الْأَرْضِ فِی جاعِلٌ  إِنِّی لِْلمَالئِکَۀِ  رَبُّکَ قالَ إِذْ  وَ﴿

  ).30/بقره( ﴾تَْعلَمُون ال ما أَعَْلمُ إِنِّی قالَ لَکَ نُقَدِّسُ وَ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ نَحْنُ وَ الدِّماءَ کُیَسْفِ

 را داستان هايتعلیق االسرارکشف داستان در مالئکه و خدا میان پی درپی مکالمات جریان

 قرآن آیه در و شودمی دنبال االسرارکشف در تنها نیز صریح گشاییگره فرایند. کندمی تقویت

 وَ  اسْتَکْبَرَ وَ أَبى إِبْلیسَ إِالَّ فَسَجَدُوا لِآدَمَ اسْجُدُوا لِلْمَالئِکَۀِ قُلْنا إِذْ وَ﴿: شودنمی دیده آن از نشانی

 کشیده تصویر به ابلیس امتناع و مالئکه سجده تنها آیه، این در). 34/بقره( ﴾الْکافِرینَ ِمنَ کانَ

  . نیست میان در »بنده و انسان میان جانبه دو محبت« از حثیب و شودمی

 شده داده نمایش زیر جدول در داستان این فرعی و اصلی هرمنوتیکی هايرمزگان بارزترین

  :است
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  هاي هرمنوتیکیرمزگان   گشاییگره

  رمزگان اصلی  خلیفه کیست؟ آدم

(Basic HER)   

بان آیا ما خلیفه هستیم؟ (از ز آدم خلیفه است.

 مجردات)

  

  هاي فرعیرمزگان

(Secondary HERs) 
آدم جایگاه اسرار ربوبیت 

 است.

چرا آدم خلیفه است؟ (از زبان 

 مالئک)

چرا ما خلیفه نیستیم؟ (از زبان  آدم جایگاه عشق الهی است.

 مالئک)

 

    هادال یا معنایی رمزگان -2-5

 بهره  معنایی هايبازي یا اشارات از هک شودمی اطالق ضمنی هايداللت بر رمزگان نوع این

 معنایی رمزگان. شوندمی تولید خاصی هايداللت وسیله به و) Barthes, 1974:19( برندمی

 متغیر، هاياندازه با متنی واحدهاي که معنایی هايمشخصه از برخی گزینش بر است مشتمل

 طور به نه و است شده رهاشا آنها به تلویحی طور به یعنی( دارند آنها بر ضمنی داللت

 بنديدسته موضوعی هايپیکره چارچوب در شونده تکرار معنایی هايمشخصه). تصریحی

 معنایی رمزگان). 138: 1393 مکاریک،( روندمی فراتر روایی گفتمان خطی نظم از که شوندمی

 ردیگ تعبیر به و شودمی مرتبط محیط و روانشناسی نما،خصلت کمابیش هايداللت به

 واژه کهآن بدون ؛»است عصبی شخصیت« که فهمیممی رمز این با مثالً . است هاشناختجهان

 ضمنی هايداللت به رمزگان، این بنابراین). 240: 1393 احمدي،( باشد آمده متن در عصبی

 تا و) 137: 1385 آلن،( سازندمی را هاکنش یا هاشخصیت هايخصوصیت که شودمی مربوط

 یا  هادرونمایه عنوان با امریکایی ـ انگلیسی نقد آشناي مضمون به است شبیه حدودي
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 هايمشخصه معنایی رمزگان این، بر عالوه). Hawkes,2004:95(   مضمونی ساختارهاي

 گیريشکل ترتیب، این به و کندمی گردآوري دارند، ارتباط خاص اسامی با که را گوناگونی

 کتاب در  SEMشکل با رمزگان، این). 139: 1393 مکاریک،( سازدمی ممکن را شخصیت

  .شودمی مشخص

 معانی و هاداللت از بسیاري که ايگونه به است؛ کلی بسیار معنایی رمزگان از بارت تعریف

 در که دارد فراوانی نمود هم بحث مورد داستان در ها،داللت گونهاین. گیردبرمی در را ضمنی

 را هاداللت این مجموع. است بررسی درخور خاص، امیاس نیز و معنایی هايمشخصه قالب

  :کرد تقسیم کلی دسته دو به توانمی

 برداشت داستان هايقسمت برخی از ضمنی طور به که است ايمعانی نخست دسته ـ الف

 عالم ساکنان از وصفی االسرار، کشف ثالثه نوبه در خلقت ماجراي طرح از بعد جمله، از. شودمی

 سینه هیچ در نه، عشقى آتش دل هیچ در آرمیده، بود عالمى: «شودمی ارائه آنان طاعات و الهی

 بر فترت هیچ غبار آمده، بر پر طاعات خزائن آمده، جوش به رحمت دریاى نه، سودایى تهمت

 »رسانیده عیوق به بِحَمْدِكَ نَُسبِّحُ نَحْنُ  وَ دعوى الف علم و نانشسته، مطیعان طاعت ناصیه

 مثال عنوان به. است بسیاري ضمنی معانی بردارنده در توصیف این). 1/139: 1371 میبدي،(

 یا دل در عشق آتش ادامه، در که دارد آن از نشان ،»نه عشقى آتش دل هیچ در« جمله

 دهدمی نشان »نانشسته مطیعان ناصیه بر فترت هیچ غبار« عبارت یا و شودمی ایجاد هاییدل

  .است کار در عصیانی حتی شاید و نشیندمی مطیعان اصیهن بر فترتی آینده، در که

 که است آن بیانگر داستان، ابتداي در مالئکه با خداوند هايمکالمه مجموع این، بر عالوه

 زدهشگفت و متحیّر بسیار آدم آفرینش از الهی، عالم ساکنان. است وقوع حال در عظیم ايواقعه

 و نیست خاکی موجودي تنها او که این و دارد آدم وجودي عظمت از نشان امر این و هستند

 پایه هفتصد تختی بر آدم نشاندن. کند پیدا احاطه) الهی عوالم حتی( کاینات تمامی بر تواندمی

) 159: همان( آسمانها در آن گرداندن و است، راه ساله هفتصد آن دیگر پایه تا پایه هر از که

  .کندمی تأیید را معنی این نیز
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 داستان در خاص اسامی داللت از که هستند مواردي معنایی، هايرمزگان از دوم هدست ـ ب

 در. ابلیس و مالئک ،)ع(آدم از عبارتند داستان این هايشخصیت تریناصلی. گیرندمی شکل

 نقیبان رفرف، اهل: است شده اشاره هم زیر اسامی به مالئکه، میان از میبدي االسرارکشف

 به داستان با آن معنایی ارتباط و مالئکه القاب و نام به پرداختن. ئیلمیکا و جبرئیل حجب،

 ابلیس و) ع(آدم اسامی معنایی ارتباط بررسی به تنها اختصار به بنابراین و انجامدمی کالم اطاله

  .پردازیممی داستان اصل با

 هايزگانرم از یکی عنوان به تواندمی که است هاییدال جمله از علم، اسم این): ع(آدم

 عنوان با بار هشت ،)ع(آدم نام به بار شانزده) ع(آدم حضرت نام. شود مطرح داستان در معنایی

 آمده قرآن سوره نه در) بار پنج و بیست مجموع در) (ع(آدم ذریّه عنوان با بار یک و) ع(آدم بنی

 ائمه از یزن مختلفی روایات. است شده ذکر گوناگونی دالیل) ع(آدم تسمیه وجه باب در. است

 شد، سؤال) ع(آدم نامگذاري علت درباره) ع(علی امام از. دارد وجود زمینه این در) ع(معصومین

: ق1403 مجلسی،(  »األرضِ أدیمِ ِمن خُلِقَ  ألنّهُ آدَمَ آدَمُ سُمّیَ إنّما: «فرمودند پاسخ در ایشان

 نامیدن دلیل ایشان. تاس شده نقل روایت این مشابه حدیثی نیز) ع(حسین امام از). 102/ 11

 شیخ. است شده آفریده زمین قشر و پوسته و ادیم از او که دانندمی آن اسم، این به را) ع(آدم

 بابویه،ابن( است شده خلق آن از) ع(آدم که است بوده چهارم زمین نام ادیم است معتقد صدوق

) ع(آدم شدن نامیده تعل از یمانی طاووس پرسش به پاسخ در نیز) ع(باقر امام). 1/70: 1380

  ). 46/351: ق1403 مجلسی،( دادند او به مشابهی پاسخ اسم، این به

 معنى به که داندمی »أداما« عبري لفظ را آدم اسم اشتقاق مبدأ پیدایش، سفر در تورات

 »أدم« یعنی کلمه این مؤنث و مذکر صورت دو کاربرد. است زراعت قابل زمین یا و خاك و گرد

 ریشه همچنین. کندمی القا را) خاك از شده ساخته( خاکی معنی پیدایش سفر در »أدمه« و

 آفریده آن از) ع(آدم که باشد خاکی رنگ به اشاره شاید این و دارد ارتباط سرخ رنگ با آدم

 ذکر تسمیه وجه این براي وجه چهار هم قرآن مفردات در). 172: 1367 مجتبایی،( است شده

  : است شده

  . است شده گرفته) زمین خاك( االرض أدیم از) ع(آدم جسم چون. 1
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  ). أسمر معنی به آدم( است بوده گندمگون او پوست چون. 2

 معنی به أَدمَه( است شده آفریده متفرق قواي و مختلف عناصر شدن درآمیخته از او چون. 3

  ). خلطه

 خوشبو را طعام آنچه: اِدام( است شده عطرآگین الهی روح شدن دمیده از او چون. 4

  ). 70: ق1412 اصفهانی راغب) (گرداند

 در) ع(آدم خلقت داستان با) خاکی معنی به آدم( اول مورد شده، یاد معانی بین از

 برشمرده واژه این براي که هم دیگري وجوه البته. دارد بیشتري معنایی تناسب االسرارکشف

 در معنایی رمزگان عنوان به تواندمی »آدم« لفظ بنابراین. نیست داستان با ارتباطبی است، شده

 آن ارتباط فهم و معنا دریافت براي تالش به را مخاطب رمزگان این. شود گرفته نظر در داستان

  .   کندمی تشویق داستان با

 و شده رانده خدا رحمت از که است خاصی موجود معنی به قرآن در ابلیس کلمه: ابلیس

 یازده کریم، قرآن در). 594: 1368 زریاب،( است رفته کار به عام معنی به شیطان با معادل گاه

  : است مطرح کلی دیدگاه دو کلمه این ریشه باب در. است شده ذکر ابلیس لفظ مرتبه

. دانندمی تهی بیگانه هايواژه از را قرآن که است کسانی بویژه و محققان دیدگاه نخست،

 اِبالس. دانندمی مشتق َبلَس از را آن و گیرندمی نظر رد عربی ریشه کلمه این براي گروه این

 احمد، بن خلیل( است کردن نومید و شدن نومید معنی به عربی در) افعال باب مصدر(

. است گرفته سرچشمه عباسابن از ،فعل این از ابلیس دانستن مشتق گویا). بلس ذیل: ق1410

 رجیم شیطانی و) اَبْلََسه( کرد نومید خیري هر از را او خداوند« :گویدمی چنین زمینه این در او

 اِفعیل وزن بر را ابلیس او. دارد این مشابه نظري هم طبري). 1/180: ق1412 ،طبري. (»ساخت

  ). 180:همان. (داندمی اندوه و پشیمانی خیر، از شدن نومید معناي به و

) ع(باقر امام از یمانی طاووس. است شده نقل) ع(معصومین هائم از زمینه این در نیز روایاتی

 چون و است ناامید معناي به ابلیس: «فرمودند ایشان و کرد سوال ابلیس تسیمه وجه باب در

: ق1403 مجلسی،( »خوانندمی نام این به را او شد، امید نا عزّوجل خداي رحمت از شیطان
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 ابلیس معنى و: «گیردمی را نظر این جانب سراراال کشف تفسیر در هم میبدي). 5 ح ،351/ 46

  ).1/145: 1371 میبدي،( »اللَّه رحمۀ من أبلس« یعنى است؛ نومید

 اندوه و بیم از شده ساکت مرد معنی به مُلبس و است سکوت اِبالس قاموسی دیگر معناي

: ق1414 منظور، ابن ؛143: ق1412 اصفهانی، راغب( حیرت معنی به اِبالس چنینهم. است

 راغب( است آمده نیز باشد، شده حاصل سختی و بأس شدت از که اندوهی نیز و) بَلَس ذیل

  ).143: ق1412 اصفهانی،

 دخیل واژگان جمله از کلمه این که است این دارد، وجود زمینه این در که دیگري دیدگاه

 ابن: ك.ر( است فارسی اصل در واژه این معتقدند محققان، برخی. شود می محسوب قرآن در

 تحریف را کلمه این برخی اما ؛)بلس ذیل/ 1: م1987 درید،ابن بلس؛ ذیل: ق1414 منظور،

 ،فرنکل کرمر، فون گایگر، جمله از ،خاورشناسان دیرباز، از. دانندمی یونانی »دیابولس« شده

 دانستندمی diabolos نانییو کلمه از ايشده تحریف شکل را آن ونسینک سپس و اشپرنگر

: 1372 جفري،( گیردمی را نظر این جانب هم جفري آرتور). 592-593: 1368 آذرنوش،(

103.(  

 شودمی ایجاد خواننده براي پرسش این آدم، خلقت ماجراي حین در ابلیس نام شنیدن با

 که باشد هاییلتع از یکی پرسش، این به گوییپاسخ انگیزه شاید و است؟ معنا چه به ابلیس که

. کند پیدا راه واژه این ریشه باب در تفسیر و لغت هايکتاب در بسیاري مباحث شده باعث

 معانی این از کدام هر است، ترپذیرفتنی ابلیس ریشه باب در وجه کدام که این از نظر صرف

 جمله از تواندمی ابلیس، بنابراین و باشد داستان از بخشی کننده تداعی نوعی به تواندمی

  . شود شمرده داستان معنایی هايرمزگان

    نمادین رمزگان - 3-5

 منظم طور به که است تشخیص قابل هايپیکربندي یا هابندي گروه رمزگان رمزگان، این

 را غالب شکل نهایت در و شوندمی تکرار متن در مختلف هايشیوه به و متفاوت هاياسلوب در

 داستان در را  متضاد الگوهاي نمادین، رمزگان) Hawkes, 2004: 95.( آورندمی وجود به

 و مجرد مفاهیم به را خاص رخدادهاي و موجودات و) Cuddon, 2013: 132( آوردمی گرد
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 و استداللی آشنا، روزه، هر منطق از آن منطق ؛)139: 1393 مکاریک،( دهدمی پیوند عام

. است نامعمول رخدادهاي جانشینی یا یتوال زمان،. است رویا منطق همچون. است جدا تجربی

  ).241: 1393 احمدي،( شودمی مشخص داستان در SYM نشانه با رمزگان این

 بین البته و است تشخیص قابل االسرارکشف داستان در بسیاري رمزگانی هايگروه

 چند کلی طور به. است برقرار متضادي و دوگانه رابطه نیز گروه هر زیرمجموعه هايرمزگان

  : است تشخیص قابل داستان، این در رمزگانی گروه

 دوگانگی و تضاد دادن نشان براي داستان، در که هستند هاییرمزگان نخست گروه ـ الف

 داستان ابتداي در خداوند، که هنگامی. گیرندمی شکل نفسانی ـ شیطانی و ربوبی صفات میان

 دو از پردازد،می او ذاتی هايارزش یانب به او، باطنی اسرار یادکرد و) ع(آدم صفات وصف با

 قرار سیاه شَبه مقابل در گرانمایه درّ نمادین، صورت به ابتدا. آیدمی میان به سخن هانماد دسته

 شبهی درّي هر یا و بود تعبیه صدف آن در که شاهوار لؤلؤ و گرانمایه درّ بسا اي: «گیردمی

 با دوگانه هاينماد این ادامه، در و) 1/140: 1371 میبدي،( »کشیده رشته در منظوم سیاه

  :از عبارتند رمزگانی گروه این. شودمی دنبال آنها سرکش مخالفان و پیامبران اسامی از استفاده

 موسی/ طاغی نمرود ـ خلیل ابراهیم/ شقی شیطان ـ صفی آدم: سیاه شبه و گرانمایه در

 ـ) ص(عربی مصطفی/ غیّ و ضاللت از پر طایفه ـ مریم بن عیسی/ عونبی فرعون ـ عمران

  .پرجهل بوجهل

  .شودمی رعایت همزمان طور به معنایی و آوایی تناسب نمادها، این تمامی در

 نشان را) ع(آدم قدر بلندي و عظمت سو یک از که هستند نمادهایی دیگر، دسته ـ ب

 را آدم رب او نکردن سجده ماجراي و شیطان روزيسیه و بدبختی دیگر سوي از و دهندمی

 مقابل در او منزلت و) ع(آدم به که نمادهایی میبدي روایت مجموع در البته. کنندمی تداعی

 در. کندمی اشاره ابلیس سرنوشت به که است نمادهایی از بیشتر دارد، اختصاص خدواند

 و کسوت آسمان، پایه، ،]سر[ فرق تاج، تخت، چون نمادهایی داستان این مختلف هايقسمت

 و کند او تخت پایه حمّاالن را اعلی مأل: «مثال رود؛می کار به) ع(آدم به اشاره در آن امثال

 نمادهاي است همچنین). 159: همان...» ( نهد او فرق بر کرامت تاج و پوشد درو عزّت کسوت
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 »مملکت جواهر خزینه و بود ربوبیّت اسرار صدف آدم: «زیر عبارت در جواهر و خزینه صدف،

  . )140: همان(

 نمادهاي گروه شود؛می دنبال داستان در بسیاري نمادهاي در هم ، ابلیس و) ع(آدم تقابل

  :دارد موضوع این به اشاره زیر

  کرم ـ قهر/ گل ـ خار/ شادي ـ مرده تابوت/ سپید بادام ـ سیاه بادام/ سپید روي ـ سیاه روي

 صورت به نیز ماده لمعا و مجردات عالم دیگر عبارت به یا و زمین و آسمان تقابل ـ ج

 با بهشت هشت و کرسی مجید، عرش تقابل است مقوله همین از. شودمی تکرار متن در نمادین

 خود سعت در کرسی...  نگریستمی خود عظمت به مجید عرش: «زیر مثال در فرش

 دو هر فرش منتهی تا عرش منقطع از...  کردمی نظر خود جمال به بهشت هشت...  نگریستمی

  ).همانجا...» ( نویسد نامهعزم را کون

 برتري ماده عالم نمادهاي بر مجردات عالم به مربوط نمادهاي ها،داستان این مجموع در

  .دارد

 از. است ابلیس حق در او قهر و انسان حق در خداوند رحمت دهندهنشان که نمادهایی ـ د

 بر فترت غبار...  آمده جوش به رحمت دریاي: «زیر مثال در غبار و دریا تقابل است مقوله همین

  .»نانشسته مطیعان طاعت ناصیه

    کنشی رمزگان -4-5

  مفهوم از که) Barthes, 1974:18( هاستکنش رمزگان رمزگان، این

proairesis)چون هاییرفتپی در و است شده استخراج) عمل نتیجه تعیین منطقی توانایی 

 که »بودم رفته فرو امروزانه رویاهاي از یکی در عمیقاً من: «دارد وجود  خوانش واحد این

 دربرگیرنده پیشاپیش و »بودم رفته فرو عمیقاً: «است فریفتگی و جذب حالت دهندهنشان

 راستاي در آیندهپی در رفتیپی یعنی ؛)ibid( رساندمی پایان به را حالت این که است رویدادي

 این) Hawkes, 2004: 95-96.( »داد یرتغی را حالت این و افتاد اتفاقی که هنگامی: «آن

 هر براي و دهدمی سازمان روایی، هايرفتپی صورت به را هاشخصیت هايکنش رمزگان،

 مکاریک،( دهدمی نشان را آن راهبردي کارکرد که گیردمی نظر در عامی اصطالح رفت،پی
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 هاکنش توالی و ستاندا که دهد نشان ما به داستان در واحدي جا هر بنابراین). 138: 1393

 تا دري گشودن از داستان کنش گونه هر. هستیم مواجه رمزگان این با روند،می پیش چگونه

 کامل خود در هاکنش کالسیک، متون در. شودمی مشخص رمزگان این با کسی، کشتن

 به هم رمزگان این. هستند مرتبط یکدیگر به صرفاً هاکنش بالزاك، داستان در اما هستند؛

 احمدي،( نامیدندمی کنش از پیش اندیشه یونانیان آنچه به هم و شود،می مربوط هانشک

 روایی منش بالزاك، داستان زیرا دارد؛ اهمیت خاص ايگونه به بارت بررسی در و) 240: 1393

 شکل با رمزگان این). 241: همان( است داستان در داستان ايگونه دارد؛ ايپیچیده سخت

ACT ، است شده مشخص انداست در.  

 با کند،می روایت بقره سوره در) ع(آدم خلقت داستان از میبدي که روایتی مجموع، در

 خلقت ماجراي طرح ـ1: جمله از است تشخیص درخور بسیاري هايرفتپی کوتاهی، وجود

 ـ2 ماجرا؛ این باب در باال عالم ساکنان تخیالت و افکار توصیف و خداوند جانب از خلیفه

 ؛)ع(آدم اللهی خلیفۀ مقام از آنان ساختن آگاه و الهی مقربان دیگر و مالئکه با خداوند صحبت

 مالئکه به خداوند پاسخ ـ4 خداوند؛ نزد او شرافت و موجودي چنین خلقت از مالئکه تعجب ـ3

 خداوند پاسخ ـ6 آدم؛ خلقت بر مالئکه اعتراض ـ5 ربوبیت؛ اسرار گنجینه عنوان به آدم معرفی و

 درخواست ـ7 است؛ آگاه غیب اسرار بر خداوند تنها که نکته این شدن متذکر و مالئکه به

 به عرش گرد کننده طواف مالئکه از و انسان بر کردن سجده بر مبنی مقرب مالئکه از خداوند

 براي گفتن »سلمّ و سلمّ« و بودند گفته) ع(آدم ذریه باب در که سخنی براي کردن استغفار

 از و) ع(آدم ذریه هايمعصیت بر گریستن براي حجب نقیبان از خداوند واستدرخ ـ8 ؛)ع(آدم

 ـ9 قیامت؛ روز در مؤمنان دادن ایمنی و عرش زیر از نور راویه برگرفتن براي رفرف اهل

 خداوند؛ از منفی پاسخ شیندن و آنان به علوي عالم دادن بر مبنی خداوند از مالیک درخواست

 بر مالئکه سجده ـ11 آسمانها؛ در آن گرداندن و پایه هفتصد یتخت بر) ع(آدم نشاندن ـ10

 فریب ـ13 بهشت؛ در سکونت براي او زوج و) ع(آدم به خداوند خطاب ـ12 ؛)ع(آدم تخت

  .دنیا به انسان هبوط ـ14 شیطان؛ توسط شدن گمراه و او زوج و) ع(آدم خوردن
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 بیشتر داستان، قرآنی اصل هايترفپی از االسرار،کشف تفسیر در روایت هايرفتپی تعداد

 جانب از خلقت ماجراي طرح( نخستین رفتپی از بعد بالفاصله بقره سوره 30 آیه در. است

 مرهون االسرار، کشف در داستان زیبایی از بخشی. شودمی مطرح مالئکه اعتراض ،)خداوند

 به ملموسی طور به تروای این در ها،رفتپی. آیدمی قسمت دو این میان که است هاییرفتپی

 معناداري ارتباط خود از پیش کنش با تنها نه کنش هر که ايگونهبه هستند؛ وابسته یکدیگر

 از بسیاري این بر عالوه. شودمی متبادر ذهن به بعدي کنش کنش، یک مشاهده با که دارد،

 به ،هاکنش این ترینمهم از یکی. هستند رمزي معناي متضمن داستان، این در هاکنش

  : گشودند اعتراض به زبان) ع(آدم آفرینش خبر شنیدن با مالئکه که شودمی مربوط رفتیپی

 عصیان دست به را تقریب وشى طراز خاکى آدم این! کردگارا و بزرگوارا پادشاها و خداوندا«

 به ما هاىسینه آفریده، تقدیس و قدس از را ما و کشد بیرون طاعت ربقه از سر و گرداند ملطخ

  ). 141: 1371 میبدي،( »ساخته؟ را ما اسباب این و آراسته تسبیح و تهلیل

 گمانی چنین آنها چرا که کندمی ایجاد ذهن در را پرسش این خداوند، به مالئکه اعتراض

 کندمی متبادر ذهن به را بسیاري معانی کنش، این. داشتند شده آفریده تازه موجودي به نسبت

 انسان آینده آن از پیش خداوند ـ1: جمله از است؛ شده اشاره آن تلفمخ وجوه به تفاسیر در که

 و شده آفریده خاك از انسان دانستندمی مالئکه ـ2 بود؛ کرده بیان مالئکه براي اجمال به را

 مخلوق نخستین) ع(آدم ـ3 است؛ تزاحم و نزاع مرکز طبعاً دارد که محدودیتی خاطر به ماده

 و بودند پرداخته خونریزي و نزاع به که اندبوده دیگري موجودات وا از پیش و نبوده زمین روي

 شیرازي، مکارم ؛1/219 ،1337 طباطبایی،: ك.ر( بود شده مالئک بدگمانی سبب امر این

 پژوهش این حوزه در بحث مورد آیه تفسیري وجوه دیگر به پرداختن). 173- 175/ 1: 1381

  .  شود تلقی کنشی رمزگان مقوله از تواندیم خود مالئکه اعتراض بواقع اما گنجد؛نمی

    ارجاعی یا فرهنگی رمزگان -5-5

 که کندمی معرفی مقتدر و نامبی جمعی، اخالقی، صدایی عنوان به را خود رمزگان، این

 ,Hawkes.(  گویدمی سخن شود،می شمرده شده پذیرفته خرد یا دانش آنچه دربارة و براي

 معنا به دادن شکل براي متن که شودمی گرفته کار به نگامیه فرهنگی، رمزگان)96 :2004
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 بنا که دانش این بارت، نظر به. خواندمی فرا واقعی جهان از خود دانش از استفاده به را خواننده

 رمز تصویر شود،می مشتق تجربه از فوراً و است طبیعی رئالیستی، متن فرضپیش به

 فرهنگی، رمزگان). 138: 1393 مکاریک،( دارد شهری متنی منابع در که است ايپرداخته

 است) آن جز و ادبیات، سیاست، پزشکی، هنر،( عمومی دانش به و بیرون به متن ارجاع مجراي

 بنابراین). 150-151: 1393 سجودي،( شودمی محسوب ایدئولوژي و شناسیاسطوره قلمرو و

 مربوط دوران آن از کلی شناخت به که است فرهنگی هايداللت از ايمجموعه رمزگان این

 روانشناسی، دانش همچون علمی حقایق: است آن به استوار سخن که شناختی شود،می

 در REF شکل با رمزگان این. دانش نظام تمامی کلی طور به و غیره و شناسیجامعه پزشکی،

  ). 240-241: 1393 احمدي،( شودمی داده نشان کتاب

 مانند خاص علوم اشارات از االسرار،کشف در) ع(دمآ خلقت داستان است مسلم آنچه

 داستان این خالل از که است آن توجه درخور نکته اما است؛ تهی آن امثال و سیاست پزشکی،

 پی) ع(آدم سرنوشت و خلقت ماجراي باب در نویسنده فکري هايبنیان و ایدئولوژي به توانمی

 دسته دو به توانمی داستان این در را ولوژیکایدئ دیگر تعبیر به و فرهنگی هايرمزگان. برد

 از میبدي که است تأکیدي داستان این فرهنگی رمزگان ترینمهم. کرد تقسیم فرعی و اصلی

 مقدّري سرنوشت خلقت، ماجراي تمام او منظر از. دارد) ع(آدم سرنوشت بودن محتوم به ابتدا

 در میبدي که افعالی حتی و جمالت نوع. نداشت آن در نقشی هیچ خود که بود) ع(آدم براي

  :کندمی هدایت فرهنگی، رمزگان این مفهوم به را ما برد،می کار به داستان این سراسر

 »خطی بآخر تا عالم دیوان سر از تا فرمودیم را کرم قلم و راند کاري ما قهر حکم 

 مالکم صدر تا نویسد نامهعزم را کون دو هر فرش منتهی تا عرش منقطع از و درکشد

  ). 1/140: 1371 میبدي،( »شود مسلم را خاکی آدم

   »روشن خاکی آدم سینه در معرفت حقایق چراغ که کردیم چنان حکم ازل در ما 

   ؛)141: همان( »گردانیم

   »؛)159: همان...» ( بود پایه هفتصد را آن که نشاندند تختی بر را آدم  

 ددانمی محتوم سرنوشت این اسیر هم را ابلیس میبدي:  
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   »160:همان( »رسید آدم به بهشت و دید ابلیس کار کدّ و روزگار رنج .(  

: است خداوند افعال از بسیاري فاعل شود،می برداشت باال شواهد مجموع از که گونههمان

: شودمی واقع ابلیس و) ع(آدم بر کاري که این یا و ؛...  و »گردانیم« ،»کردیم« ،»فرمودیم«

  . »دید« ،)ولمجه فعل( و »نشاندند«

 دهد،می نشان را خود گفتگوها و وقایع خالل از داستان ابتداي از که فرهنگی هايرمزگان

 خداست این است معتقد میبدي،. شودمی همراه نویسنده، صریح رمزگشایی با داستان پایان در

 و است الهی درگاه مقبول که را ابلیس و کشدبرمی است، مالیک ناپسند که را) ع(آدم که

 بر خود ناپسندیده که خداوندي: «راندمی خود درگاه از بوده، مشغول خداوند عبادت به هاسال

  ). 159:همان( »نمایدمی زشت دیگري چشم به خود پسندیده و آرایدمی یکی

 داستان، از قسمت این در شوند؛می تفسیر داستان پایان در متن، این فرهنگی هايرمزگان

 فکري هايبینان یعنی متن بیرون به را خواننده ماجرا این باب در خود دیدگاه طرح با میبدي

  :کندمی هدایت خود

 کنى بیمار دهى،می اندوهان و غم به را درویشان نمایى،مى خصمان به را دوستان تو الهى«

 چندان وى با و کنى آدم خاك، از کنى، درمان خود و کنى درمانده کنى، بیمارستان خود و

 رضوان روضه مجلسش کنى، مهمان را او فردوس به و کنى دیوان سر بر سعادتش کنى، احسان

 به را او گه آن کنى؛ پنهان غیب علم در آن خوردن و کنى پیمان وى با گندم ناخوردن کنى،

 تو. کنى خداوندان کارِ خداوندى، کنى، جباران کارِ  تو، جبّارى. کنى گریان هاسال و کنى زندان

  ).161- 162: همان( »کنى دوستان با همه جنگ و عتاب

 هم را آن بر پشیمانی و ممنوعه میوه خوردن حتی) ع(آدم محتوم سرنوشت میبدي، باور به

) ع(آدم ـ است میبدي کالمی آراء از برگرفته البته که ـ جبري دیدگاه این طبق. شودمی شامل

 آدم بردند، را او که شد خود نه آدم: «است نداشته داستان این فرایند رفتپیش در نقشی هیچ ،

 تعبیر میبدي گیري،نتیجه این ادامه در). 162: همان( »خواستند را او که خواست خود نه

 داستان قرآنی اصل در آن از نشانی که دارد دنیا به او ورود و بهشت از آدم اخراج باب در لطیفی

  :آورد شمار به استاند این فرعی هايرمزگان ترینمهم از یکی را آن توانمی و نیست
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 در: «گفت بهشت؟ در یا بود ترتمام دنیا در گویى؟ چه آدم در که پرسیدند را طریقت پیر«

  . »عشق تهمت در دنیا در و بود خود تهمت در بهشت در آنک بهر از بود ترتمام دنیا

 علو رب دلیلی بلکه نبود؛ او خواري نشان بهشت از) ع(آدم راندن بیرون است معتقد میبدي،

 و هاآسمان تمامی خداوند، نهایتبی جمال مشاهده با که) ع(آدم. شدمی محسوب او همت

 جایگاه که بهشت از خلقت نهایی هدف به رسیدن براي شمرد،می ناچیز آن جنب در را بهشت

 و گردد مهذب و پاك امتحان و بال مسیر در گرفتن قرار با تا شودمی رانده است، راحت و امن

 از نهادى، عشق کوى در قدم که اکنون آدم یا که آمد فرمان: «یابد دست خداوند لوصا به

 کار؟ چه دارالسالم سالمت با را درد عاشقانِ و است راحت سراى این که شو، بیرون بهشت

  ).163: همان!» (باد بال دام حلقه در عاشقان حلق همواره

 تعبیري به که کندمی ارائه ان،داست بخش این از عرفانی تفسیري میبدي ترتیب، این به

  .کندمی رمزگشایی آن از خود نویسنده، که است فرهنگی رمزگانی دربرگیرنده

  گیرينتیجه - 6

  :که دهدمی نشان میبدي االسرارکشف) ع(آدم خلقت داستان در نظر

 روایت فرایند پیشبرد در برخی که دارد تویی در تو رمزگانی و معنایی هايالیه داستان این

 رمزگان( شوندمی مربوط نمادین ساختارهاي به برخی و) فرایندي رمزگان( هستند دخیل

 ایفا روایت در را نقش بیشترین کنشی و هرمنوتیکی انواع ها،رمزگان اقسام بین در). نمادین

 خلیفه( هرمنوتیکی رمزگان یک طرح با قرآن، صریح نصّ همچون میبدي، روایت. کنندمی

 و مالئکه میان درپیپی گفتگوهاي ترسیم با میبدي این، بر افزون. ودشمی آغاز) کیست؟

 کریم قرآن به نسبت بیشتري هرمنوتیکی هايرمزگان از داستان ضمن در افکنیگره و خداوند

 هارمزگان این کلیه از داستان، پایان در ضمنی، هايرمزگشایی از نظر صرف البته و بردمی بهره

 غالباً که ضمنی هايداللت بر عالوه داستان، این در معنایی هايگانرمز. کندمی گشاییگره

 در هم را خاص اسامی داللت اوست، وجودي عظمت و) ع(آدم آفرینش شگفتی بیانگر

 از دارند، داستان با پایداري معنایی ارتباط لغوي منظر از که ابلیس و) ع(آدم اسامی. گیردبرمی

 قالب در داستان، این در نمادین هايرمزگان. است انداست این معنایی هايرمزگان جمله



 167                 با تأکید بر کشف االسرار میبدي  (ع)ها در داستان قرآنی خلقت آدماي رمزگانشناسی الیهنشانه     

 و ربوبی صفات تقابل ها،گروه این بین در. هستند تشخیص قابل متضاد، رمزگانی هايگروه

 و رحمت نیز و ماده عالم و مجردات عالم ابلیس، خواري و انسان مقام عظمت انسان، نفسانی

 عظمت به مربوط نمادهاي نمادین، ابلمتق هايزوج بین از. است توجه درخور  خدا، غضب

 به نسبت ، داستان هايرفتپی تعدد.دارند را بسامد ترینبیش مجردات، عالم و انسان وجودي

 کنش، هر که است ايگونهبه داستان، مسیر در آنها پایدار ارتباط و قرآن در نظر مورد آیات

 ایدئولوژیک نوع از داستان، ینا فرهنگی هايرمزگان. کندمی متبادر ذهن به را بعدي کنش

      .شوندمی رهنمون ، نویسنده تفسیري و کالمی باورهاي به را خواننده و هستند

  منابع -7

  کریم قرآن

 موسوي کاظم نظر زیر اسالمی، بزرگ العمارف دایرة ،»ابلیس« ،)1368( آذرتاش آذرنوش،

  .592-594 اسالمی، بزرگ المعارف دایرة مرکز تهران، ،2ج بجنوردي،

  .مرکز: تهران یزدانجو، پیام ترجمه بارت، روالن). 1385( گراهام آلن،

  .مومنین: قم ،1ج تهرانی، ذهنی محمدجواد ترجمه ،)1380( علی بن محمد بابویه،ابن

  .للمالیین دارالعلم: بیروت اللغۀ، جمهرة ،)م1987( حسن بن محمد درید، ابن

  .دارصادر: بیروت سوم، چ رب،الع لسان ،)ق1414( مکرم بن محمد منظور،ابن

  .مرکز: تهران هفدهم، چ متن، تأویل و ساختار ،)1393( بابک احمدي،

  .توس: تهران اي،بدره فریدون ترجمه مجید، قرآن در دخیل هايواژه ،)1372( آرتور جفري،

 ،سامرائی ابراهیم و مخزومی مهدي تصحیح ،العین کتاب ،)ق1410( فراهیدي احمد بن خلیل

  .    هجرت: قم دوم، چ

 یک شماره نامه سبک بافتمند تبیین و توصیف: ايالیه شناسیسبک« ،)1393( مریم درپر،

  .115-136: 27 شماره هشتم، سال پژوهی،ادب ،»بالغت و واژگان الیه دو در غزالی

 عدنان صفوان تحقیق القرآن، الفاظ مفردات ،)ق1412( محمد بن حسین اصفهانی، راغب

  .دارالشامیۀ: بیروت ،داوودي
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 موسوي کاظم نظر زیر اسالمی، بزرگ العمارف دایرة ،»قرآن در ابلیس« ،)1368( عباس زریاب،

  .594-596 اسالمی، بزرگ المعارف دایرة مرکز تهران، ،2ج بجنوردي،

  .علم نشر: تهران دوم، ویرایش کاربردي، شناسینشانه ،)1393( فرزان سجودي،

 متون شناختینشانه تحلیل در آن کاربرد و ايالیه شناسینشانه« ،)1391( ــــــــــــــــ

 چ سجودي، فرزان کوشش به هنر، شناسینشانه اندیشیهم اولین مقاالت مجموعه ،»هنري

  .59-73 ،»متن« هنري آثار نشر و ترجمه تألیف، مؤسسه دوم،

 ،»خروس شناسیرمزگان: نوشتنی متن یک در اجتماعی انشقاق« ،)1392( لیال صادقی،

 نامور بهمن دکتر نظر زیر صادقی، لیال کوشش به معاصر، داستانی ادبیات نقد و شناسینشانه

  . 207-226 سخن، تهران، مطلق،

 موسوي باقر محمد سید ترجمه المیزان، تفسیر ،)1337( حسین محمد سید طباطبائی،

  .دارالعلم: قم ،1ج همدانی،

  .دارالمعرفۀ: بیروت القرآن، تفسیر فی البیانجامع ،)ق1412( جریر بن محمد طبري،

 پژوهشگاه: تهران دوم، چ قرآن، تفسیر و شناسینشانه نصّ بیولوژي ،)1393( علیرضا نیا،قائمی

  .اسالمی اندیشه و فرهنگ

 موسوي کاظم نظر زیر اسالمی، بزرگ العمارف دایرة ،»آدم« ،)1367( اهللافتح مجتبایی،

  .172-177 اسالمی، بزرگ المعارف دایرة زمرک تهران، ،1ج بجنوردي،

 االطهار، األئمۀ أخبار لدرر الجامعۀ: بحاراألنوار). ق1403( تقی محمد بن باقر محمد مجلسی،

  .وفا موسسه: بیروت

 اساس بر تماشا سوره شعر گفتمان تحلیل« ،)1392( شریفی شهال و مرضیه پور،مشتاق

  .شناسیزبان و فارسی زبان موزشآ ملی همایش دومین ،»ايالیه شناسینشانه

: تهران سوم، و چهل چاپ ،1ج نمونه، تفسیر ،)1381( همکاران و ناصر شیرازي، مکارم

  .االسالمیه دارالکتب

 محمد و مهاجر مهراج ترجمه معاصر، ادبی هاينظریه نامهدانش ،)1393( ریما ایرنا مکاریک،

  .آگه: تهران پنجم، چ نبوي،
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 حکمت، اصغر علی تصحیح األبرار، عدة و األسرار کشف). 1371( الدین رشید ابوالفضل میبدي،

  .امیرکبیر: تهران
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