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عورتکان را خــدا آفــــریده است ،اگر
بدند یا نیکند ،در ایشان بنگـریم ،در کلیسا
هم برویم ،ایشان را بنگریم .طاقت کار مـن
کسی ندارد .آنچه مـن کنم مقلد را نشاید
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خمی از رشاب ربانی گزیده مقاالت شمس

13

14

مقدمه
مؤسسه توليت شمس تبريزي از سال  1394برگزاري همايشهاي ساالنه را با عنوان «شمس
تبریزی» آغاز کرد و از سال 1395به بعد ،درپی انعقاد تفاهمنامه با پژوهشگاه علوم انساني و
مطالعات فرهنگي ،عنوان «شمس و موالنا» را برگزید .دبيرخانه علمي همايش در پژوهشگاه
تشكيل شد و دستاورد نخستین همکاری« ،سومين همايش بينالمللي شمس و موالنا» بود که
در مهر ماه  1396برگزار گردید .نوشتار پیش رو ،از «چهارمین همايش بينالمللي شمس و
موالنا» نشان دارد که به کوشش پژوهشگاه و تولیت در 6و7شهریورماه 1397برگزار میشود.
ِ
ادبیات پژوهشگاه از نیمه اردیبهشت ماه 1397
دبیرخانه علمی همایش در پژوهشکده زبان و
فعالیت خود را آغاز کرد و در نخستین گام ،انجمنهای علمی ادبی و سایر دانشگاهها و
پژوهشگاهها را به همکاری دعوت نمود .طی مکاتبه فیمابین رئیس پژوهشگاه علوم انسانی
و مطالعات فرهنگی با نهادهای دیگر ،مقرر گردید «انجمن علمی نقد ادبی ایران»« ،انجمن
علمی زبان و ادبیات فارسی»« ،انجمن علمی ترویج زبان و ادب فارسی»« ،اتحادیه انجمنهای
علمی ،آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی» و «دانشگاه الزهراء» در سه زمینه مشارکت
نمایند :جذب مقاالت قابل پذیرش در مجموعه مقاالت همایش؛ داوری مقاالت؛ و در
صورت امکان ،اختصاص یک شماره از نشریه علمی -پژوهشی خود به مقاالت برگزیده
همایش .دبیرخانه نیز متعهد شد نام و نشان انجمنها و دانشگاههای همکار را در همه
منشورات همایش درج و رئیس هریک از انجمنها را به کمیته علمی دعوت کند.
در اقدامی همزمان ،دبیر همایش فهرست پیشنهادی کمیته علمی را به رئیس پژوهشگاه
تحویل نمود و درخواست معرفی دو نماینده را نیز به قائم مقام مدیر عامل تولیت ارائه کرد.
در نهایت ،حکم اعضای کمیته علمی همایش که نام ایشان در مقدمه این مجموعه آمده
است ،ابالغ شد.
همگام با تشکیل کمیته علمی ،درخواست راهاندازی سامانه چهارمین همایش بین المللی
شمس و موالنا به معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع پژوهشگاه ارسال و سامانه تا پایان
اردیبهشتماه راهاندازی شد و درباره عنوان ،محورها ،شیوه دریافت و داوری مقاالت ،شیوه
نگارش و ارسال مقاله و سایر برنامههای علمی همایش اطالعرسانی گردید.
در نخستین جلسه کمیته علمی ،مطالب سامانه بازبینی شد و افزون بر اعمال اصالحات
پیشنهادی استادان ،ترجمه انگلیسی سامانه نیز انجام پذیرفت .در دومین جلسه نیز گزارش
تعداد مقاالت جذب شده از سوی انجمنها و دانشگاهها ارائه شد و پیشنهادهایی درباره
سفارش مقاله به برخی از مولویپژوهان دانشگاهی مطرح گردید.
در بازه زمانیای که به دریافت مقاالت اختصاص داده شده بود ،پیشنشست همایش

با عنوان «شعر موالنا ،عرصه تقابلها» در 17تیرماه  1397در پژوهشگاه برگزار و 5سخنرانی
ارائه شد.
پایان تیرماه که بهعنوان مهلت نهایی دریافت مقاله اعالم شده بود با تماسهای پیدرپی
پژوهشگران تمدید شد .در نهایت ،بیش از 100مقاله در اختیار دبیرخانه قرار گرفت و به
سبب تنگنای زمان ،نتایج داوری که ازطریق سامانه دریافت شده بود ،ساماندهی شد و در
تاریخ13امرداد9 ،داور در پژوهشگاه حضور یافتند و مقاالت باقیمانده را داوری کردند.
نتایج داوری مقاالت در موارد زیر دستهبندی شده است:
* مقاالتی که برای بررسی در مجالت علمی -پژوهشی پذیرفته شدند؛
* مقاالتی که برای چاپ در مجموعه مقاالت پذیرفته شدند و قابل ارائه در همایش هستند؛
* مقاالتی که برای چاپ در مجموعه مقاالت پذیرفته شدند؛
* مقاالتی که برای چاپ در چکیده مقاالت پذیرفته شدند؛
* مقاالتی که مورد پذیرش قرار نگرفتند.
مقاالتی که داوران برای بررسی در مجالت علمی-پژوهشی مناسب دانستند ،به مدیر
مسئول یا سردبیر مجلههای «ادبیات عرفانی»« ،پژوهشهای ادبی» و «گوهر گویا» ارسال شد
و در سامانه نیز اطالعرسانی صورت گرفت .پس از اخذ نتایج داوری مقاالت در نشریههای
مذکور ،مقاالتی که پذیرش نگرفتند به فهرست مقاالت مناسب برای ارائه یا چاپ در
مجموعه مقاالت همایش منتقل شدند .گزارش نهایی این فرایند به شرح زیر است:
* 10مقاله برای انتشار در مجالت علمی -پژوهشی پذیرفته شدند؛
16مقاله برای چاپ در مجموعه مقاالت پذیرفته شدند و قابل ارائه در همایش هستند؛
* 38مقاله برای چاپ در مجموعه مقاالت پذیرفته شدند؛
* 17مقاله برای چاپ در چکیده مقاالت پذیرفته شدند؛
* 12مقاله مورد پذیرش قرار نگرفتند.
یادآوی میشود در مجموعه پیش رو ،افزون بر مقاالت ،چکیده سخنرانیها نیز آمده
است.
سخن آخر اینکه ،ساماندهی امور علمی همایش از آغاز تا فرجام مرهون همیاری استادان
و همکاران گرانسنگی است که دبیرخانه همایش ،سپاسگزار ایشان است.
شهریور 1397
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
دبیرخانه علمی همایش -پژوهشکده زبان و ادبیات
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شمس در خارج اگر چه هست فرد
شمس جان کـو خارج آمـد از اثیر
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مـیتوان هـم مثل او تصویر کرد
نبودش در ذهن و در خارج نظیر
مثنوی معنوی

داستانپردازی در غزلیات شمس

حسن ابراهیمزاد

1

سوسن امامی

2

چکیده
یکی از شاهکارهای ادب فارسی ،غزلیات شمس تبریزی موالنا است که در عشق عرفانی
مولوی به شمسالدین ملکداد تبریزی ،در حدود  ۴۰۳۴۶بیت سروده شده است .از جمله
مواردی که درخصوص غزلیات شمس میتوان مورد بررسی قرار داد ،ویژگی «غزلداستان»
یا «غزل روایی» آن است .با این تعبیر که مولوی برای القای مفاهیم عرفانی خود در البهالی
غزلیات ،داستانهایی را ذکر میکند که حاصل پیوند غزلیات با این داستانها و اشارههای
داستانی ،غزلداستان یا غزل روایی است .در بیشتر موارد ،مولوی عواطف عاشقانه ،عارفانه
و احساسات درونی و تخیالت خود را در غزلیات بیان نموده است .از ویژگیهای مهم این
نوع غزلداستانها میتوان به اشارههای مربوط به رویدادهای تاریخی ،سادگی ،ایجاز و روانی
کالم اشاره کرد .شعر در زبان موالنا یک رنگ خصوصی و کام ً
ال مشخصی به خود میگیرد و
زندگانی حوزۀ او به شکل محسوس و بارزی در شعرش منعکس میشود؛ هر پیشامد و حادثهای
زبان او را به شعر باز میکند؛ برای بیان حاالت خاص و واقعیات به انواع تمثیالت و استعارات
و شواهد دست میزند؛ حتی عادات و اطوار زمان و مکان زیست وی در آن منعکس است .در
این مختصر سعی شده است بعد از تعریف و شرح غزلداستان ،شاهدمثالهایی برای این نوع از
غزلیات ذکر شود و گریزی به سبک ادبی مینیمالیسم زده شود و ارتباط آن را با غزلداستان
بیان نماییم.
واژگان کلیدی :مولوی ،شمس ،غزلیات ،غزلداستان ،مینیمالیسم.

1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
2ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی
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ردپاي شعر نظامي در مقاالت شمس و شعر مولوي

							

کامل احمدنژاد

1

چکیده
به گفتۀ نظريهپردازان بينامتنيت ،بهخصوص ژوليا کريستوا و روالن بارت ،هر متني داراي
روابط ميانمتني است .بنابراين متن همواره داراي ردپايي از متنهاي ديگر است .از ميان همة
آثار منظوم پيش از مولوي ،شاهنامة فردوسي و پنجگنج نظامي برجستهترين متون شعر فارسي
بهشمار ميآيند؛ البته آثار ناصرخسر ،سنايي ،خيام و عطار را هم ميتوان به آنها افزود .مولوي
با اين متون آشنا بود و کموبيش به نفي يا اثبات از آنها تاثير پذيرفته است .در آثار بازمانده از
رهبران فکري مولوي ،معارف بهاء ولد ،معارف برهانالدين محقق و شمس تبريزي نيز انعکاسي
از اين متون ديده ميشود .از آنجا که نظامي شاعري بود که به حکمت نظر داشت ،بيشتر مورد
توجه شمس و مولوي قرار گرفته است .عالوه بر اهميت و شهرت شعر نظامي ،شمس و موالنا
ارتباط خاصي با او داشتند .شمس ،تبريزي بود و آذربايجان و ا ّران از قرون اولية اسالمي يک
منطقه و با يک فرهنگ حساب ميشدند .خاندان مولوي نيز بهسبب اقامت در آقشهر مورد
محبت و حمايت ملک ارزنجان فخرالدين بهرامشاه منگوجکي قرار گرفت .ملک ارزنجان همان
پادشاهی است که نظامي مخزناالسرار را به او اهدا کرد و از حمايت و توجه او برخوردار شد.
ِ
اشتراک حامي ميتوانست سببي ديگر براي جلب توجه موالنا به نظامي باشد.
بيشک اين
واژگان کلیدی :مولوی ،نظامی ،بینامتنیت ،مقاالت شمس.
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1ـ استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

تحلیل غزل داستانهای مولوی براساس نظریۀ ژرار ژنت

							

							

آرزو اصغری

1

زهرا لرستانی

2

چکیده
یکی از مسائل مهمی که در زمینۀ روایت و روایتگری بیشتر به آن پرداخته شده است،
رابطۀ زمان و روایت است و ساختارگرایان در سالهای اخیر بسیار به مسئلۀ چگونگی تبلور زمان
در روایت عالقهمند شدهاند .بنابر تحلیل ساختارگرایان ،بهویژه ژرار ژنت ،زمان یکی از عناصر
مهم در پیشبرد روایت است .وی برای زمان در روایت ،سه مؤلفۀ مهم تعریف کرده است :الف)
ترتیب :چگونگی نظم و توالی رخدادهای داستان در روایت؛ ب) دیرش :رابطۀ میان مقدار زمان
کنش داستان و مقدار زمان کنش روایت؛ ج) بسامد :تعداد دفعاتی که کنشی در داستان رخ
میدهد و تعداد دفعات روایت آن کنش در روایت .ژنت مؤلفۀ دیگری نیز دارد که از منظر
نظریۀ زمان در روایت ،اهمیت دارد :فاصلۀ زمان رخدادهای داستان با کنش روایت .در این مؤلفه
مشخص میشود که کنش روایت بعد از کنش داستان واقع شده (روایت بعد از داستان) یا قبل
از داستان کنش روایت انجام گرفته است (روایت پیش از داستان یا پیشواز زمانی) یا روایت
همزمان با داستان انجام شده است (حالت گزارش ثانیهبهثانیه) .غزلداستانهای مولوی از نظر
ساختار و براساس نقسیمبندی غزل روایی ،به سه قسمت تقسیم میشوند؛ حکایت ،گفتوگو و
توصیف .در این تحقیق براساس مؤلفههایی که ژنت در اختیار ما قرار داده است ،غزلداستانهایی
با ساختار حکایت مولوی که جنبۀ روایت در آنها عنصر اصلی به حساب میآید ،مورد بررسی
قرار گرفتهاند .غزلداستانهای مولوی در ساختار ،سه قسمت دارند :مقدمه ،تنه و نتیجه .طبق
این تقسیمبندی (غزلداستانهای با ساختار حکایت ،گفتوگو و توصیف) میتوان گفت که در
غزلداستانهای مولوی شیوۀ خاصی از ترتیب زمانی دنبال میشود .در مقدمهها زمان روایت در
زمان حال است و در طی یک بازگشت زمانی ،مولوی مقدمه را به تنه وصل میکند و تنۀ روایت
را در زمان گذشته بازگو میکند .در نتیجهگیری نیز مجددا ً به زمان حال بازمیگردد و سخن نهایی
خود را بیان میکند .از نظر بسامد ،اغلب غزلداستانهای مولوی از نوع روایت تکرار تکمحور
هستند و بهندرت خالف آن پیش میآید .از نظر فاصلۀ زمانی کنشهای داستان و روایت نیز به
یقین میتوان گفت که در تمامغزلداستانهای مولوی شیوۀ روایت پس از داستان به کار گرفته
شده است .در نهایت میتوان گفت که زمانپریشی ،بازگشت زمانی ،شتاب ،حذف ،چکیده و
تلخیص از مهمترین شگردهای زمانی در روایات مولوی هستند.
واژگان کلیدی :روایت ،زمان ،غزلداستان ،جاللالدین مولوی ،ژرار ژنت.
1ـ دانشآموختۀ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه
2ـ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرمانشاه گروه زبان و ادبیات فارسی
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ّ
حلج از منظر شمس

							

هادی اکبرزاده

							

مصعب رحیمی

							

1

امیر محمدزاده ثانی

2

3

چکیده
شمس تبریزی شخصیتی است که براساس آنچه از مولوی و شاگردانش دربارۀ او نقل شده
و همچنین از سخنان بر جای مانده از شخص وی ،میتوان دریافت که او فردی بسیار شجاع و
بیپروا و منتقد بود .با توجه به این ویژگیهای شخصیتی ،شاید به نظر برسد وی باید طرفدار
شخصیتی چون حالج بوده باشد که آشکارا زبان به نقد تصوف و عرفان کلیشهای میگشود
و انالحق سر میداد؛ اما برخالف انتظار چنین نیست و شمس از جهات مختلف به حالج نقد
میکند .از جمله اینکه انالحق حالج را آغشته به انانیت میداند و معتقد است «أناالحق» گفتن
ّ
حلج ناشی از عدم ظرفیت او در برابر شراب الهی بوده و او وارد مرحلة «صحوِ» بعد از «سکر»
نگردیده است و لب به سخن گشوده و حتی عالم روح را نیز بهطور کامل درک نکرده است.
شمس معتقد است ّ
حلج به یقین نرسیده و در حالت شک از دنیا رفته است و بهتر بود به جای
ّ
انالحق ،هوالحق سر میداد .نیز شمس به صورت تلویحی حلج را حلولی دانسته است .به نظر
میرسد شمس حالج را به لحاظ مراتب معنوی و عرفانی پایینتر از خود میدیده و تصریح
ولی کامل بوده است ،میتواند مؤید این
مولوی و سلطانولد به اینکه شمس پادشاه عاشقان و ّ
تلقی نزد او نیز باشد.
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ولی کامل ،شک ،یقین.
واژگان کلیدی :شمس ،حالجّ ،

1ـ عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
2ـ دانشآموختۀ رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی
3ـ دانشآموختۀ رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان خراسان شمالی

موالنا و ایدئولوژیهای معاصر

							

							

عیسی امنخانی

1

مونا علی مددی

2

چكيده
موالنا بهعنوان یکی از ارکان شعر فارسی همواره در ذهن و زبان ایرانیان از جایگاهی خاص
برخوردار بوده و آثارش غالباً با دیدة تحسین و ستایش نگریسته میشده است .این در حالیست
که با طلوع عصر مشروطه و آشنایی ایرانیان با اندیشههای مدرن ،از این تقدس تا حدود زیادی
کاسته شد و انتقاد از او و آثارش جای ستایش و تحسین را گرفت؛ اما در این میان آنچه اهمیت
دارد این است که انتقادهای صورت گرفته در دورة معاصر ،یکدست نیستند و میان آنها تفاوت
بسیار و گاه تضاد ،دیده میشود .دلیل این تفاوت در داوریها را باید در ایدئولوژیهای متفاوت
منتقدان موالنا جستوجو کرد .منتقدان لیبرالی چون آخوندزاده به آموزههایی چون فنا که با
مبانی لیبرالی تضاد داشت ،خرده گرفته و آن را پوچ و بیمعنی میخواندند .حال آنکه منتقدان
مارکسیست با دیدة تحسین به آثار موالنا مینگریستند .چنانکه گفته شد ،دلیل این تفاوتهای
بسیار را باید در ایدئولوژیهای حاکم بر ذهن و زبان این منتقدان جستوجو کرد .در مقالة
حاضر تالش برآن بوده است تا با بررسی آثاری که در دورة معاصر در نقد موالنا و آموزههای
او نوشته شده است ،به تبیین نسبت موالنا با ایدئولوژیهای معاصر پرداخته شود.
واژگان كليدي :موالنا ،دورۀ معاصر ،نگاه انتقادی ،لیبرالیسم ،مارکسیسم.

1

1ـ استادیار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گلستان
2ـ استادیار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گنبد کاووس

قلب و قالب :معناپردازی در غزلیات شمس

							

							

منیر اوسطی

1

محمدباقر شهرامی

2

چکیده
غزلیات شمس همواره بهعنوان یکی از مهمترین متون کهن ادب فارسی که دارای ابداعات
زبانی و تصویری فراوان میباشد ،مورد توجه و بررسی پژوهشگران مختلف بوده است .در
میان این ابداعات و برجستهسازیهای زبانی ،غزلیاتی که در آنها کلمات و اصطالحات مبهم و
بیمعنا به کار رفته ،بسیار پربسامد است .تا جایی که از ویژگیهای سبک شخصی مولوی در این
اثر محسوب میشود .بهطورکلی ،میتوان غزلیات شمس را به دو نوع تجربهمحور و تأملبنیان
تقسیم کرد که هرکدام دارای مختصات خود هستند .با این تقسیمبندی و شناسایی مختصات
این دو گونة غزل ،میتوان به درک بهتری از معناپردازی مولوی در غزلیات شمس و نیز نحوة
انتخاب ساختار و شکل غزلیات او رسید .این مقاله با بررسی رابطة قالب و معنای غزلیات شمس،
به تبیین دو نوع کلی آن ،یعنی اشعار تجربهمحور و تأملبنیان میپردازد و مختصات سبکی هر دو
را نشان میدهد .از نتایج این پژوهش برمیآید که ابداعات پربسامد زبانی ،عدم تقیید به رعایت
فصاحت و اصل قافیهسازی ،وجود پربسامد کلمات و جمالت مبهم و عدم انسجام محور افقی
و عمودی ،از مهمترین مختصات غزلهای تجربهمحور هستند که ما را در بررسی ساختاری این
نوع غزلیات و نحوة تفسیرمان از غزلیات دیوان شمس راهنمایی میکنند.
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واژگان کلیدی :غزلیات شمس ،معنازدایی ،قالب ،غزلیات تجربهمحور.

1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی قزوین
2ـ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی قزوین

نمود نماد در مقاالت شمس
و مقایسة آن با آثار منثور موالنا

							

							

محمدابراهیم ایرجپور

1

مهناز امینی

2

چکیده
مقاالت شمس یادگار گرانبهایی است که پس از ورود شمس به قونیه و حاالتی که با موالنا
داشته ،به صورت یادداشت از سخنان او به جای مانده است .در كتاب مقاالت اگرچه شمس
تبريزي به شرح احوال و معرفي پيشينۀ خود نپرداخته است؛ ميتوان او را از ميان توصيفات و
خاطراتی که نقل میکند ،بازشناخت .مقاالت شمس گنجینهای نادر است که قدرت کالم،
دیدگاههای صریح و غالباً کممانند ،شور اصیل و ناب عارفانه و سرانجام ،بیان عرفانی و نمادین
در آن سرشار است .رمزوارگی و نمادپردازی از ویژگیهای اصلی و شاخص آثار عرفانی
است و شمس نیز در بیانات خود بارها از این نوع بیان بهره برده است .نمادگرایی برای بیان
مفاهیم غامض در طی قرنها شکل گرفته و در تفکرات و رویاهای نویسندگان مختلف به صور
گوناگونی بروز یافته است .نماد اندیشه را در بر میگیرد و انسان را به گسترۀ اندیشۀ بدون گفتار،
راهنمایی میکند .در این مقاله ،با مطالعۀ دقیق و استخراج گونههای مختلف نماد در مقاالت
شمس ،ضمن بررسی و تحلیل این شـگرد مهـم ادبی در کالم شمس ،انـواع این نمادها را با
نمونههای مشابه آن در کالم موالنا مقایسه میکنیم و نتایج آن را به شکل علمی ارائه خواهیم
کرد.
واژگان کلیدی :شمس ،موالنا ،نماد ،نمادگرایی ،مقاالت.

1ـ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
2ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور
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تأویلهای موالنا از آیات و احادیث در فیهمافیه

							

علی بازوند

چکیده
موالنا معروفترين شاعر قرن هفتم است كه گنجينهاي گرانبها از آيـات و احاديث در ادبيات
فارسي دارد .تأویلهای موجود در آثار منثور مولوی ،مجالس سبعه و فيهمافيه ،از احاطة شاعر به
علوم اسالمي ،به ويژه علوم قرآني حکایت دارد .تا آنجا كه فهم كالم موالنا در بسياري از موارد
بدون آگاهي از اين تأویلها ممکن نيست .فهم این نوع آیات و احادیث در سخنان موالنا به دليل
رمزآميز بودن ،مستلزم درك معاني مجازي كلمات و عباراتی است كه به نمايندگي اشخاص
و اشيا و ...چهارچوب ظاهري كالم را شكل ميبخشند .اين عبارات و كلمات به منزلۀ رموزي
هستند كه راه بردن و دست يافتن به حقيقت مفهوم آنها ،جز از طريق گشودن آنها ممكن نيست.
در اين مقاله سعي شده است با اشاره به سخناني كه در بردارندة يكي از تأویالت است ،خواننده
را در فهم سخن موالنا ياري دهد .تحقيق حاضر عالوه بر کمک به آشنايي با فرهنگ آيات و
احاديث ،نشان میدهد فیهمافیه نیز مانند آثار منظوم موالنا حاوی نکات قرآنی است و حضرت
موالنا عالوه بر مثنوی ،در آثار نثر خود نیز از تأویل بهره برده است.
واژگان کلیدی :تأویل ،آيات ،احاديث ،فيهمافيه ،موالنا.
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از بعثت حضور شمس تا رستاخیز فکری موالنا

							

علی بالی

1

چکیده
پیوند و قرابت فکری شمس و موالنا در فرهنگ ایرانیاسالمی و حافظۀ تاریخی فارسیزبانان
نازدودنی و ناگسستنی است .تأثیر متقابل آن دو بر یکدیگر در زمرۀ رویدادهای نادر روزگاران
است که در پرتو مناسبات پیچیده ،در خاطرۀ ازلی تاریخ بر جای خواهد ماند .شمس و موالنا
جان و روح هماند .طلیعۀ حضور شمس ،بعثتی ازلی برای رستاخیز ابدی در ذهن و ضمیر موالنا
بود .موالنا که تا نیمههای زندگی در کالس درس و در لباس وعظ ،فقیهانه طریق «تبتّل تا فنا»
میپیمود ،با بعثت و هجرت شمس به قونیه ،با سیر در مراتب انسانی و سلوکی روحانی «پلهپله
تا مالقات خدا» و افقهای متعالی عروج یافت .چرخش فکری خداوندگار شعر و عرفان ،از
میانههای زندگی و پس از دیدار با شمس تبریزی در قونیه صورت گرفت و شمس ،عامل و
انگیزۀ تحول داروینی و گردش فکری این فقیه متّعظ پرمهابت و محتشم در حوالی چهلسالگی
است؛ کسی که تا پیش از این شاگردان و مریدانش او را تجسم تمام کرامات شگرف عالم
میپنداشتند .موالنا در نیمۀ دوم زندگی کوشید تا با شمع شریعت ،راه پرپیچ وخم و تاریک
طریقت را به مقصد حقیقت یا وصول الیاهلل طی کند .این نوشتار میکوشد تأثیر دیدار شمس
را بر موالنا با رویکرد جامعهشناسی ادبیات بررسی نماید؛ شخصیتی که بعثت حضورش در قونیه
و کالس درس حضرت خداوندگار ،انگیزش و رستاخیز فکری موالنا را از معرفت بحثی و
َمدرسی به سلوک روحانیانسانی رساند.
واژگان کلیدی :شمس تبریزی ،موالنا ،غزلیات ،بعثت ،رستاخیز فکری ،مقاالت شمس.

1ـ استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی نوشهر

25

کتابشناسی تحلیلی مقاالت نگاشتهشده پیرامون شمس تبریزی
در یک دورۀ بیستساله (فاصلۀ سال  ۱۳۷۷تا )۱۳۹۷

							

مسعود باوانپوری

							

بهناز نظری

							

26

1

سهیال کاظم علیلو

2

3

چکیده
با بررسی تولیدات علمی در هر حوزه میتوان در انجام سیاستهای پژوهشی ،برنامهریزی
راهبردی انجام داد ،پیشرفتهای حاصل را ارزیابی و کنترل نمود و کیفیت فعالیتهای پژوهشی
را ارتقا داد .این کار در حوزۀ علم کتابشناسی قرار میگیرد که سعی در معرفی آثاری
دارد که مورد کنکاش و نقد پژوهشگران پیشین قرار گرفتهاند تا زمینه را برای تحقیق سایر
پژوهشگران در مجالهایی که چندان مورد تعمق قرار نگرفتهاند ،فراهم سازد .بدین منظور با
استفاده از روش توصیفیتحلیلی و ابزار کتابخانهای به بررسی مقاالتی پرداخته شد که در یک
دورۀ بیستساله (از سال ۱۳۷۷تا  )۱۳۹۷در مورد شمس تبریزی نگاشته شدهاند .همچنین به
منظور پرهیز از پراکندهکاری ،مقاالتی معرفی و ثبت شدند که در یکی از سایتهای معتبر sid،
 noormagsو  magiranنمایه شده بودند .نتایج حاصل از این بررسی نشان میدهد که ۶۴
مقاله در حوزههای مختلف عرفان ،زبانشناسی و ...در مورد شمس تبریزی نگاشته شده است.
همچنین در مجموع  ۱۰۱نویسنده ۲۸ ،نویسندۀ زن در نگارش مقاالت حضور داشتند ۳۴ ،مقاله به
صورت انفرادی نگاشته شده و مهدی ملکثابت نیز با  ۸مقاله ،پرتولیدترین نویسنده بوده است.
از مجموع  ۶۴مقاله ۷ ،مقاله در مجلۀ پژوهش زبان و ادبیات فارسی به چاپ رسیده که بیشترین
بازده را داشته است.
واژگان کلیدی :کتابشناسی ،مقاله ،تحلیل محتوایی ،شمس تبریزی.

1ـ دانشجوی دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
2ـ کارشناسی زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
3ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه رازی

بررسی جلوههای نمایشی نمادین
در فضای آرامگاهی شمس تبریزی

						

						

رضا بایرامزاده

1

منصور حسینپور میزاب

2

چکیده
آیینهای صوفیگری یکی از کاربردهای نمادین عرفان است .این سنتها «نمایشوارههایی»
هستند که در گذر زمان توسعه و تکامل یافته و به اَشکال اجرایی امروزی درآمدهاند .از این
توانمندیها میتوان در برگزاری مراسم آیینی بهره برد و باعث رونق بیش از پیش آرامگاه
شمس تبریزی شد؛ مانند آن دسته از ابزارهای نمایشی که شامل اشیا خاصی هستند و با تبدیل
به افزارگان نمادین ،متناسب با آموزههای وحدتگرایانۀ موالنا اجرا میشوند .از دیگر مراسمها
نیز میتوان به جلوههای حرکتی ،موسیقایی و کالمی اشاره کرد که در بین آنها ،مراسم سماع
درویشان آنگونه که امروز به اجرا در میآید ،بسیار الهام گرفته از آموزههای عرفانی موالناست.
چنین کاربردهای نمادینی را بهراحتی میتوان در ساختار سمبلیک و معماری منحصربهفرد منارة
شمس تبریزی مشاهده و احساس کرد .ازاینرو ،نمایش معماری آن براساس دیدگاه سهگانة
تاریخ هنر هگل بررسی میشود که از طریق آن ،اجزای تشکیلدهندة عناصر نمادین مناره
دقیقتر آشکار میگردد .در تحلیل نمادشناسانة عناصر مذکور ،از منابع ادبی استفاده شده است.
دادههای این پژوهش به صورت توصیفیتحلیلی تدوین شده و به بررسی پیوند میان معماری
و جلوههای نمایشی و نمود نمادها و نشانهها در فضاهای عرفانی و سنتی پرداخته شده است.
اصلیترین نتیجة پژوهش آشکار میکند که کاربردهای نمایشی نمادین این آیین مذهبی ،متأثر
از غنای زبان و ادب فارسی و بهویژه آثار موالنا است که به زیبایی توانسته در تطابق با نمادهای
معماری در آرامگاه شمس تبریزی ،فضایی معنوی ایجادکند.
واژگان کلیدی :مفاهیم نمادین ،مثنوی معنوی ،موالنا ،جلوههای نمایشی ،معماری

1ـ کارشناسیارشد تاریخ هنر ایران باستان ،مدرس دانشگاه غیرانتفاعی شمس تبریزی خوی و کارشناس میراث فرهنگی ادارۀ کل میراث
فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی
2ـ دانشجوی دکترای هنرهای اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز
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افقهای قصهها در مثنوی موالنا

							

اصغر برزی

1

چکیده
هدف این مقاله تشریح آفاق قصههای موالنا جاللالدین در مثنوی است .قصههای این اثر
جامعهشناسانه ،تاریخی ،حکمی و عرفانیاند؛ اما آنچه برای موالنا اهمیت دارد ،پیمانه نیست؛
بلکه غلّه و دانه و مغزی است که با آن پیمانه اندازهگیری میکنند .شیوۀ کار ما کتابخانهای،
تحلیلی و استقرایی است .برای این کار از زبان خود موالنا مدد جستهایم و از منابع قابل اعتبار در
حوزۀ شناخت ذهن و زبان موالنا بهره بردهایم .دستاورد این مقاله این است که موالنا نه تنها در
تشریح قصههای بلند تکنیکهای خاصی را به کار میبرد ،بلکه گاهی داستانی را در یک بیت به
اجمال ذکر میکند و به مقتضای حال و مقام ،از شگردهای خود بهره میبرد .همچنین با در هم
آمیختن عشق و اندرز و حکمت ،اثری جاودان و بینظیر خلق میکند و در حوزههای اجتماعی،
روانشناسی ،تاریخی و عرفانی به قصهگویی میپردازد.
واژگان کلیدی :موالنا ،مثنوی ،قصههای عرفانی ،قصههای تاریخی و قصههای اجتماعی.
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1ـ مدرس دانشگاه فرهنگیان تبریز

از ظن خود
گمانهای رایج دربارة طریق تفکر موالنا و مثنویاش

							

شهرام پازوکی

1

چکیده
موالنا در همان ابتدای مثنوی هشدار میدهد هر کسی که از ظن خود یار او شود ،نمیتواند
اسرار درونیاش را بیاید .باید محرم اسرار او شد تا بتوان راهی به فهم مثنوی پیدا کرد .اصوال
دربارة هر اثری با چنین وسعت و عظمت ،ظنون و گمانهای بسیار پیدا میشود .حکایت پیل در
خانة تاریک در دفتر سوم مثنوی که هر کسی چون در تاریکی بود و فیل را نمیدید و فقط یک
عضوش را لمس میکرد ،از نظر گاه خود آن را چیز دیگری میپنداشت ،شرح این گمانها
است .دربارة تعالیم موالنا و مثنویاش نیز از قدیم االیام نظرهای مختلف ابراز شده است .آنچه
در این مقال بیان میشود اجمالی است از گمانهای مختلف که دربارة طریق تفکر موالنا و
مثنویاش در زمانة ما ،خصوصا درایران ،وجود دارد و باعث بدفهمی آن میشود.
واژگان کلیدی :موالنا ،مثنوی ،ظن و گمان.
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1ـ استاد مؤسسة پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

جلوههای نور در مثنوی
و ارتباط آن با شمس تبریزی

							

زینب پورباقر مردخه

1

چکیده
نور در ادبیات عرفانی ،بهویژه در مثنوی مولوی ،حضوری پررنگ دارد .هدف مقاله ،بررسی
نور بهعنوان یکی از کلیدواژههای مهم مثنوی است .بررسی مفهوم نور در ابیات دفترهای
ششگانۀ مثنوی ضمن آنکه ما را با دنیای خاص مولوی عارف آشنا میکند ،موجب فهم بهتر
استعارۀ اصلی شعر موالنا یعنی انسان کامل ،بهخصوص شمسالدین ملکداد تبریزی میشود و
اینکه مهمترین تجلی نور در مثنوی از قرآن و حدیث نشئت میگیرد .موالنا با برداشت خاص
از نور که متداعی شمس و حسامالدین چلپی است ،تالش میکند این تأثیرپذیری را به کمک
تمثیل به خوانندگان مثنوی بنمایاند .در پایان نیز به این نتیجه میرسیم که اولیای حق پردههای
نور خدایند و واسطهای هستند که نور حق را به اولیای پایینتر از خود میتابانند و آنان نیز به
انسانهای دیگر.
واژگان کلیدی :نور ،مثنوی ،شمس ،مولوی ،جلوه.
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1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان

بازشناسی اندیشه و آثار مولوی
پس از دیدار شمس تبریزی

						

						

اعظم پورشکوری پناهی

1

دکتر حجتاهلل جوانی

2

چکیده
مـقالۀ حاضر سیری است بر مـالقات رازآلود و معنوی دو انسان وارسته که هر یک با
مشخصههایی بارز ،چارۀ رهایی انسان خاکی از سرگردانیهای روحی و فرار از مشکالت
آزاردهندۀ زندگی پرهیاهو و بدون آرامش دنیای مادی امروزی است .پناه بردن به مأمن آثار
گرانبهایی چون دیوان شمس و مثنوی معنوی که در زوایای اندیشههای باریک عرفانی موالنا،
پس از دیدار با شمس و در دل صدفهای پر از گوهر او میتوان یافت .عالیترین روش برای
چیرگی بر احوال نابسامان ،پناه بردن به نیروی معنوی است که از عمق وجود انسان نشئت
میگیرد و عامل بیداری این نیروی عظیم در زندگی موالنا جاللالدین ،دیدار فرخندۀ او با
شمس است که بسان خورشیدی در زندگی او درخشید .خورشیدی که انوار بیبدیلش در
مثنوی به جهانیان بازتاب یافت و روشنیبخش عمق جان عارف و عامی در شرق و غرب گردید.
دیداری که آنچنان در خون و پوست موالنا ساری شد که همه را حیران کرد .این پیوند
روحانی ،عشقی را به همراه آورد که شوری شد و به زبان شعر زبانه کشید .هر آنچه در اندیشۀ
اوست ،تجلی عشق است که تعین مجازی را کنار میزند و گرمی آن ،اثری قوی در عاشق
مستعد به ودیعه میگذارد .موالنا قبل از مالقات با شمس درجات و مراتب سلوک را عملی و
علمی آموخته و سنجیده بود و مردی جامع در علوم عصر خویش بود .وی از ناحیۀ صفای روح
شمس تبریزی و دوری او از تعینات ،خود را در مرآت شمس مشاهده کرد و حقیقت خود را
در شمس پنداشت و در این تالقی خود را گم کرد .در واقع آنچه را که در کمون داشت ،با
این مالقات فرخنده ،ظاهر و هویدا کرد .این دیدار مرحلۀ عالیتری را در زندگی موالنا رقم زد
که حاصل بزرگ آن ،گنج مثنوی بوده و شمس در میانۀ تمام صور خیال ،تشبیه دلخواه مولوی
است .فروغ خورشید حقیقت الهی وجود شمس تبریزی ،بر او متجلی گردید .با این نور تحول
یافت و در پرتو این نور ،به دنیا نو نگریست .تسبیح مخلوقات را شنید و با اشعارش ،به یاد دیگران
آورد که حیات حقیقی تنها از راه تسلیم شدن به عشق میسر است.
واژگان کلیدی :موالنا ،شمس ،مثنوی ،مالقات.
1ـ کارشناسیارشد ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا
2ـ دانشیار گروه ادیان و عرفان دانشگاه الزهرا
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خوانش شعری
از مولوی از دیدگاه خوانندهمحوری و نظریۀ دریافت

							

							

فاطمه پورکریمی

1

مجتبی میر میران

2

چکیده
نقد خوانندهمحور یا خوانندهمحوری بهمثابۀ یکی از گفتمانهای معاصر در عرصۀ نقد ،اثر
ادبی را محصولی مشترک بین خالق اثر و خواننده معرفی میکند و معانی ،تفاسیر و زیباییهای
موجود در اثر ادبی را حاصل اجماع و اشتراک نویسنده و خواننده میداند .از این منظر میتوان
بسیاری از اشعار و متون ادبیات کهن را مورد بررسی قرار داد و در سایۀ افقهای جدید معنایی،
به دریافتهایی نوین دست یافت .این نوشتار به بررسی شعری از مولوی بر پایه نظریۀ ادبی
خوانندهمحور میپردازد .شعری از دفتر ششم مثنوی که موضوع آن عبارت است از اینکه «شهر»
بر «ده» برتری و فضیلت دارد و اگر َسر به سوی شهر باشد و ُدم به سوی دهَ ،سر باارزشتر است و
اگر ُدم به سوی شهر باشد و َسر به سوی ده ،ارزش معکوسی دارند .این شعر براساس نظریههای
پدیدارشناسی ،واکنش خواننده و نظریۀ دریافت مورد بررسی قرار گرفته است که مهمترین
نظریهپردازان آن ژرژ پولر ،جاناتان کالر و نیز روبرت یائوس و ولفگانگ آیزر هستند.
واژگان کلیدی :نقد ادبی ،مولوی ،خوانندهمحوری ،نظریه دریافت.

32

1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه گیالن
2ـ استادیار دانشگاه گیالن

بررسی ساختارگرایانۀ غزلی از موالنا

							

							

شراره تاجمیر ریاحی

1

ایوب ایزدی

2

چکیده
موالنا شاعری در وادی عرفان است و آثار او بهترین منبع برای کشف رموز وادی عرفان
شناخته میشود .ناقدان و تحلیلگران آثار موالنا ،غزلیات او را از دیگر آثار منظوم او ،از نظر فرم
و محتوا ،جدا دانستهاند .تفاوت قالب و محتوا در غزلیات و دیگر آثار منظوم مولوی بهدرستی
آشکار است؛ اما تحقیق حاضر بر آن است تا برپایۀ نقد ساختارگرا شباهت فرم غزل «از اول
امروز چو آشفته و مستیم /آشفته بگوییم که آشفته شدستیم» و مثنوی معنوی را به اثبات برساند.
نقد ساختارگرا نقدی است که با بررسی ساختار یک اثر از یک مجموعه ،دیدی کلی دربارۀ
آن به مخاطب میدهد .پس از تحقیق به شیوۀ کتابخانهای ،به این نتیجه رسیدیم که فرم کلی
این اثر از نظر زبانی و محتوایی بر پایۀ تضاد  -وحدت و ساختار کلی آن همچون کهنالگوی
آفرینش است .دو بیت انتهای غزل همچون مثنوی مولوی به رمزگشایی اختصاص دارند .تفاوت
ساختار غزل با دیگر آثار مولوی در آن است که در آن موالنا همه چیز را بر پایۀ شهود و حس
بیان میکند؛ اما در مثنوی عقل و منطق تا مرحلۀ خاصی از عرفان کاربرد دارند .شمس در غزل
مبدل به سمبلی از حق و بت گشته است و در مثنوی ،شمس انسان کامل است که باز هم سمبلی
از خداوند در روی زمین است .در غزلیات ،گوینده و مخاطب ،عاشق و معشوق یکی میشوند
و شاعر به غیر نمیپردازد؛ اما در مثنوی مخاطب از گوینده جدا است.
واژگان کلیدی :غزل ،ساختارگرایی ،تضاد ،وحدت ،مثنوی.

1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز (پردیس)
2ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی
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روایت نوآورانه و کارکردگرایانۀ شمس و موالنا
از مفهوم «عقل» و «عقل عقل»

							

34

حمید تنکابنی

1

چکیده
«لوگوس» ( )Logosدر یونانی به معنای «عقل» و نیز به مفهوم «کلمه» (مبین عقل) به کار گرفته
شده است .تحول معنایی و مفهومی عقل در غرب که از زمان هراکلیوس ،افالطون و ارسطو
آغاز و در عصر رنسانس و پس از آن ،در اندیشۀ متفکران مغرب زمین نظیر دکارت ،ماکیاول،
هابز ،بیکن ،هیوم ،کانت ،روسو و در تاریخ معاصر ماکس وبر به بعد به اوج رسیده است ،منجر
به تسلط کامل خوانشی از عقالنیت ،عقل ابزاری ،در جهان کنونی شد .در این پارادایم ،معیار
و شاخص سنجش همۀ امور و تعیین کننده در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیریهای خرد و
کالن در همۀ سطوح و الیههای جامعه ،اعم از افراد ،گروهها ،سازمانها ،نهادها و ،...مؤلفههای
نهفته در این نوع نظام عقالنیت معاصر هستند .تحت سیطرۀ مطلق پارادایم «عقل ابزاری» ،جهان
کنونی و انسان معاصر با چالشها و بحرانهای ژرف و همهجانبه و فضیلتسوز مواجه گشته
است که میتوان محصول و نتیجۀ طبیعی آن را بیعدالتی در همۀ شئون ،جنگ و کشتار و
فروپاشی ارزشهای اخالقی ،نابسامانیهای روانی و کژتابیهای رفتاری و روند پرشتاب انهدام
محیطزیست و ...برشمرد.
از سوی دیگر ،در فرهنگ و تمدن ایران زمین ،قرائتی گرانسنگ ،نوآورانه و کاربردی از
مفهوم «عقل» توسط فیلسوفان ،متفکران و عرفای ایرانی تبیین شده است که طی هزاران سال،
از ایران باستان (جاویدان خرد) آغاز و طی فرآیندی طبیعی پس از عبور از دستگاه اندیشگی
دانشمندان برجستهای چون فارابی ،ابنسینا ،شیخ اشراق ،شمس تبریزی و محمد جاللالدین
بلخی و مالصدرا ،هرچند در الیههای نسبتاً پنهان فرهنگ ایرانی ،به ثمر نشست .در این میان
اما موالنا تحت تأثیر آرای شمس و شخصیت ساختارشکن و رمزآلود وی ،خوانشی بیبدیل
و نوآورانه از «عقل» را که دارای کارکردی فردی و اجتماعی است ،تحت عنوان «عقل عقل»
صورتبندی کرد .در مجموع میتوان ادعا کرد که موالنا تحت تأثیر شمس که در نقدی
صریح ،ویرانگر و هوشمندانه ،عقل این جهانی را «زبونطبع»« ،سستپای» و آن را در درون
آدمی دستخوش «پایبندها و زبونیها» و «حجاب» اندرون خانۀ آدمیان میشمارد ،ساختارشکنانه
بر عقل مسلط به زمانه میتازد.
وی با برشمردن صفاتی بر «عقل» مسلط بر جهان و جهانیان ،نظیر «عقل حسابگر»« ،عقل
مادی»« ،عقل کارافزا»« ،عقل پوستجو» و «عقل فرعونی» ،مضمونی گرانمایه و درخشان،
راهگشا و نوآورانه از عقل ،تحت عنوان «عقل عقل» (عقل مغزجو) که کاربردی عملی جهت
حل مسائل و موضوعات جامعه در کلیۀ سطوح فردی و گروهی دارد ،صورتبندی میکند.

عقل دفترها کند یکسر سیاه

عقل عقل آفاق دارد همچو ماه

به نظر میرسد این خوانش از عقل ،در صورت فهم ژرفای معنایی و درک اهمیت آن و انجام
پژوهشهای جدی و نظاممند در آثار شمس و موالنا در این حوزه ،میتواند ترازوی راستینی
برای سنجش راستی از ناراستی در چرخۀ تصمیمسازیها و تصمیمگیریهای بشر امروز باشد.
همچنین این روایت تحولگرا و نقشآفرین ،یعنی مفهوم «عقل عقل» ،میتواند هدایت کننده
و متکای اندیشهورزی و نیز عمل انسان امروز در چرخۀ تعامالت انسانی در کلیۀ سطوح فردی،
گروهی ،قومی ،ملی و حتی فراملی قرار گیرد.
واژگان کلیدی :شمس ،موالنا ،عقلِ عقل.
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1ـ دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مأخذیابی و تحلیل تصرفات موالنا و شمس
در ادبیات عاشقانۀ عصر ُا َموی

						

36

دکتر محمدامیر جاللی

1

چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی نحوۀ بازتاب ادبیات عاشقانۀ عرب در عصر اموی در آثار
موالنا ،اعم از مثنوی ،مکتوبات ،فیهمافیه ،مجالس سبعه ،غزلیات شمس و مقاالت شمس تبریزی،
مأخذیابی داستانها و ابیات و بررسی برخی از تصرفات هنری موالنا و شمس در اشعار و روایات
اصلی پرداخته شده است .این پژوهش برمبنای این پرسشها انجام یافته است که در آثار موالنا
و شمس ،اعم از داستانها و سرودهها ،چه نشانههایی از ادبیات عاشقانۀ عصر اموی وجود دارد و
این نشانهها در این متون چه تغییراتی یافتهاند .پرسش دیگر این است که آیا این تغییرات ناشی از
تصرفات شخص موالنا و شمساند یا برخاسته از منابعی است که از آنها بهره جستهاند؟ چنانکه
خواهیم دید ،آثار شمس و موالنا دربردارندۀ ابیات شاعرانی از عصر اموی و نیز داستانهایی
دربارۀ زندگی آنها است .تصرفات موالنا از گونۀ تصرف در شخصیتها ،تغییر در قهرمان،
زمان تاریخی داستان ،تغییر در نام سراینده و تغییر در متن اشعار است .برخی از این تصرفات
ناشی از خالقیتهای فردی موالنا و منشأ برخی نیز منابع پیش از موالناست .تصرفات موالنا
در متن اشعار نیز برخی آگاهانه و در برخی موارد ناآگاهانه و ناشی از نقل از حافظه است.
حزام ،قیسبنمُلَ َّو ِح عامری ،اَح َوص انصاری ،ابن َمیّاده،
برخی از ابیات عمربن أبیربیعهُ ،عر َوۀبن َ
معاویۀبنابیسفیان (از دورۀ اموی)ّ ،
حلج ،متنبّی ،ابوفراس حمدانی و انوری (از سدههای بعد)
در آثار موالنا و شمس ،مأخذیابی شده و پیشینۀ برخی از روایات در متونی نظیر األغانی ،دیوان
مجنون به روایت ابیبکر والبی ،مصیبتنامۀ عطار ،هزار حکایت صوفیان ،فتوحات ابنعربی،
رسالۀ عینیّۀ غ ّزالی ،تمهیدات و نامههای عینالقضات نشان داده شده است.
واژگان کلیدی :موالنا ،شمس ،تصرفات شکلی و محتوایی ،ادبیات عصر اموی.

1ـ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی

تکرار در غزلیات شمس

							

							

فرانک جهانگرد

1

اصغر زنگی آبادی

2

چکیده
ً
«تکرار» از ویژگیهای بارز در غزلیات شمس است .کتابهای سنتی بالغت معموال تکرار
را مخل فصاحت دانستهاند و اغلب تعریف دقیق و روشنی از آن به دست ندادهاند؛ اما در منابع
جدیدتر ،تکرار خالی از فایده و زیبایی نیست .در این مقاله ضمن بررسی آرای پیشینیان و مقایسۀ
آن با نظریات معاصران دربارۀ تعاریف تکرار ،فایده ،اغراض و انواع آن ،به بررسی این موارد در
هزار غزل نخست غزلیات شمس نیز پرداخته خواهد شد .تکرار در واجها ،واژگان ،عبارتها،
جملهها و مصراعها به صورتهای مختلف به غنای موسیقایی غزلیات افزوده است.
واژگان کلیدی :تکرار ،بدیع ،غزلیات شمس ،مولوی.
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1ـ استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2ـ کارشناسیارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

شمس و موالنا جلوه و رمزی از حقیقت حیات الهی انسان

							

محمد جعفرلو

1

چکیده
دنیای موالنا و شمس فراتر از دایره لفظ و کلمه است و این ،خود کلمات است که در
دست موالنا جان تازه میگیرد .هر دم که ساقی جلوه خاص خود را مینماید روح موالنا را به
وادی پررمز و راز شمس میکشاند .آری باید به اعماق روح این دو ولی خدا سفر کرد تا از
نور عشق و ایمان برای دنیای امروز انسانی گوهر ارزانی نمود و در نتیجه دنیا را با یک نگرش
عالی و در افق برتر مشاهده نمود .این مقاله در پیآن است که چهره حقیقی ساقی را با توجه به
آثار و متقدمین و شارحین زندگی موالنا و شمس به تصویر بکشد تا مراد موالنا از ساقی بهتر
روشن شود و این که دائما از شمس به عنوان نماد عالی حرکت به سوی کمال مطلق یاد میکند
چه کسی است و اساساً چرا دیباچه مثنوی و دیوان شمس با ابیاتی مانند بشنو از نی .....یا ای
رستاخیز ناگهان ......آغاز شده و حتی پایان کتاب و یا حتی پایان دفتر اول چقدر با دقت صورت
گرفته است؛ اگرچه ،موالنا هم شور بندگی دارد و در میدان عشق و حجران سر از پا نمیشناسد
آنچنانکه زبان خاص خود را دارد و میگوید:
مـیده گـزافه ساقـیا تا کم شود خوف و رجا گردن بزن انـدیشـه را ما از کجـا او از کجا
پیش آر نوشــا نوش را از بیخ برکن هوش را آن عـیش بیروپوش را از بند هستی برگشا
در مجلس ما سرخوش آ برقع ز چهره برگشا زان سان که اول آمدی ای یفعل اهلل ما یشاء
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وقتی برقع از چهره گشوده شود و عظمت انسان کامل جلوه نماید جایگاه مظهر تام اسماء
الهی و رمز مابین شمس و موالنا واضحتر میگردد .ظهور عشق عبودیت و حقیقت بندگی و
حیات طیبه ابدی که نیاز فطری بشری است ،علت زیبایی و دلربایی مالقات شمس و موالنا که
بهار بیخزان نظام تکوین الهی است و پیام جهانی آثار موالنا که برگرفته از قرآن و سنت نبوی
است ،برای تشنگان وادی عرفان و معرفت پرتو افشانی خواهد نمود.
جان فشان ای آفتاب معنوی مر جهان کهنه را بنما نوی
واژگان کلیدی :موالنا ،شمس ،ساقی ،قرآن ،سنت.

1ـ دبیر بازنشسته آموزش و پرورش

ارتباط غیرکالمی (سکوت) در آثار منظوم موالنا

						

احمد چرمسرای جعفری

1

چکیده
بشر هزاران سال بود که از اشارات صورت و حرکات بدن برای انتقال مقاصد خود استفاده
میکرد؛ حتی قبل از آنکه صندوقچۀ صدای او در گلو و زبانش برای تولید صوت به کار آید.
آنچه بحثبرانگیز است ،میزان و درصد نقش کالم و غیرکالم در انتقال پیام بوده که محرابیان
آن را مطرح کرده است؛ یعنی کلمات فقط  % 7کل پیام را تشکیل میدهند ،آهنگ صدا 38
 %و اشارات صورت و حاالت و اداهای بدن % 55 ،بقیه را .ادبیات منظوم که با ارتباط کالمی
با مخاطبانش آغاز میشود ،سرشار از مضامین ارتباط غیرکالمی است .ارتباط غیرکالمی یعنی
«استفاده از حرکات بدن ،آواها ،حالتهای چهره و چشم ،پوشش ،زمان ،مکان ،لحن و ت ُن صدا
و سکوت» که در جریان برقراری ارتباط با مخاطب هستند .در این نوشتار چون کاربرد بسامد
آوایی «سکوت و خاموشی» که از انواع رفتارهای غیرکالمی بوده و به نسبت دیگر نمونهها و
مثالها در دیوان شمس و مثنوی بیشتر است ،نمونههای درخشان و پرمضمون آن را آوردهایم.
«سکوت» در آثار موالنا ،گاه تحت عنوان «بوطیقای خاموشی» بررسی شده است« .بوطیقای
خاموشی» مرحلهای است که در آن زبان از ادای وظیفۀ خویش باز میماند .در پایان مقالۀ حاضر،
به این پرسش پاسخ خواهیم داد که چگونه میتوان با استفاده از «ارتباط غیرکالمی ،بهویژه
رفتارآوایی و سکوت» مفاهیم و مضامین عالی را به زیبایی هرچه تمامتر به مخاطبان انتقال داد؟
واژگان کلیدی :سکوت و خاموشی ،ارتباط غیرکالمی ،زبان بدن ،غزلیات شمس ،مثنوی.
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1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی

مرگاندیشی در شعر موالنا

							
							

فاطمه چناني

1

طاهره حسینزاده

2

چکیده
مفهوم «مرگ» از مفاهیمی است که همواره اندیشۀ آدمیان را به خود مشغول داشته است و
سخن هیچیک از سخنسرایان فارسی از این مقوله خالی نیست .اهمیت این مفهوم آنقدر زیاد
است که بهعنوان یکی از مهمترین قسمتهای فرهنگ انسانها محسوب میشود .موالنا از مرگ
واهمهای نداشته است و مرگ را راهی برای رسیدن به حضرت حق و پیوستن روح به عالم معنا
میدانسته است .در این پژوهش که به روش تحلیلیتوصیفی انجام گرفته ،سعی شده است تا
مسئلۀ مرگاندیشی در شعر موالنا مورد نقد و تحلیل قرار گیرد و هدف ،بررسی دیدگاه و شیوۀ
برخورد موالنا با این مفهوم است.
واژگان کلیدی :مرگ ،موالنا ،مرگاندیشی عرفانی ،زندگی.
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1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی اراک
2ـ دبیر آموزش و پرورش

تفاوتها و شباهتهای زبانی
شمس تبریزی و شمسالدین حافظ شیرازی

							

خدیجه حاجیان

1

چکیده
زبان وسیلۀ ظهور هر اندیشه ،تجربه و احساسی است .برای انتقال تجربهها و احساسات
متفاوت از جمله عواطف ،احساسات و حتی ادراکات عرفانی ،به زبانی متفاوت نیاز است؛ زبانی
ویژه باید که همان زبان عرفانی یا زبان عرفان است .این زبان با زبان بیان قضایای تجربی که
گزارههایش خبری و قابل صدق و کذباند هرچند بیشباهت نیست ،تفاوتهای چشمگیری
دارد .در سلوک یا روشی که مبتنی بر پنهان کردن اسرار است ،با زبانی غیرصریح باید سخن
گفت تا نامحرمان از ظاهر سخن به باطن پی نبرند و سخن از پرده بیرون نیفتد .بنابراین دیدگاه
یک عارف در بیان احساس و اندیشه با دیدگاه دیگران ،از جمله شاعران غیرعارف ،تفاوت دارد
و این تفاوت دیدگاه و مشرب ،تفاوت کالم و زبان را سبب میشود .در این مقاله به مقایسه و
تحلیل برخی شباهتها و تفاوتهای زبان عرفانی شمس تبریزی در جایگاه یک عارف با تکیه
بر مقاالت شمس و زبان حافظ شیرازی در جایگاه یک شاعر غیرعارف اما آشنا با دستگاه عرفان
با تکیه بر دیوان شعرش ،پرداخته شده است .با توجه به اینکه گاه و بیگاه بر عرفانی بودن زبان
حافظ تأکید شده و زبان شمس در مقاالت بیشک زبانی عرفانی است ،پرسش این است که
زبان این دو شخصیت برجسته چه وجوه اشتراک و افتراقی با یکدیگر دارند و شباهتها بیشتر
است یا تفاوتها؟ با توجه به تحلیلهای پژوهش ،این نتیجه به دست میآید که تفاوت زبانی
این دو بیش از شباهتهاست .شمس بیشتر در پی درهم شکستن معنا یا شالودهشکنی در کالم
است و حافظ به دنبال درهم ریختن صورت کالم به منظور برجسته کردن معناست؛ هرچند
شالودهشکنی در معنای فوق در شعر حافظ هم دیده میشود.
واژگان کلیدی :شمس تبریزی ،مقاالت ،شالودهشکنی ،حافظ ،ساختارشکنی.

1ـ عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه تربیت مدرس
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بررسی و تحلیل سطح زباني غزليات شمس

							

							

هیوا حسنپور

1

لیال محمدی

1

چكيده
با توجه به اينكه ويژگي مشترك در تمامی تعاريف مربوط به سبك در اين جمله ميگنجد
كه «سبك شيوۀ بيان است» ،در نتيجه ،بررسي سطح زباني هر اثر و تحليل عناصري كه هنرمند
به وسيلۀ آنها زبان خود را متمايز ميكند ،در تحليل سبك يك اثر بسيار راهگشا است؛ زيرا دو
سطح فكري و ادبي نيز در سطح زباني نمود پيدا ميكند .در اين ميان ،غزليات موالنا از آثاري
است كه داراي تشخص زباني بوده و هر خوانندهاي ،ولو ناآشنا با ادب فارسي ،با خواندن
غزلهاي اين شاعر توانا ،متوجه تمايز زباني آن ميشود .بر اين اساس ،هدف ما در اين مقاله
بررسي و تحليل عناصر سبكساز در غزليات شمس بوده است .براي اين منظور پس از گزینش
تصادفي  50غزل ،به بررسي آنها در سه سطح آوایی ،لغوی و نحوی پرداخته شده است .در
این زمینه ،سه موسیقی بیرونی ،کناری و درونی که مربوط به سطح زبانی هستند ،در غنای
موسیقی غزلهای موالنا نقش اصلی را ایفا کردهاند .در موسیقی بیرونی ،این برجستگی بیشتر
در اوزان پرتحرک خیزابی نمود دارد؛ در موسیقی کناری حضور قافیه و رديفهاي متحرك و
در موسیقی درونی هم سجع و تکرار عامل اصلی در برجستگي زبان موالنا محسوب میشوند.
واژگان کلیدی :موالنا ،غزل ،زبان ،سبك ،موسيقي.
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1ـ دکتری زبان و ادبیات فارسی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2ـ كارشناسیارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه عالمه طباطبایی

«ارتباط فراحسی» در دیوان شمس تبریزی

							

							

سید بشیر حسینی

1

فواد خسروشاهی

2

چکیده
مفهوم «ارتباط» از موضوعات میانرشتهای در علوم انسانی است که در تقسیمبندی فعلی
در کتب و منابع دانشگاهی به دو قسم کلی «کالمی» و «غیرکالمی» تقسیم میشود .مقالۀ حاضر
درصدد ذکر و تبیین ماهیت و ابعاد این قسم از ارتباط در غزلیات شمس است .این بخش تازه
از مفهوم ارتباط که آن را «ارتباط فراحسی» ( )Extrasensoryنامیدهایم ،بیش از آنکه در
ادبیات دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد ،در ادبیات عرفانی به آن پرداخته شده است .غزلیات
شمس موالنا نیز یکی از این آثار به شمار میآید .این پژوهش درزمرۀ پژوهشهای کیفی و از
سنخ اکتشافی است که در پی استنباط فرض خود مبنی بر «وجود وجوه ارتباط فراحسی و انتقال
پیام از مجرایی (مجراهایی) غیرحسی در ارتباط» در غزلیات شمس موالنا است .مفهوم حاضر
در جهانبینی الهی تأیید و تأکی د میشود و جهانبینی مادیگرا آن را جزو پدیدههای تجربی به
شمار نمیآورد .در این پژوهش با توجه به عناصر پنجگان ۀ ارتباط (پیام ،گیرنده ،فرستنده ،مجرا
و محیط) دو قسم ارتباط کالمیو غیرکالمیبررسی شده و رابطۀ آن دو در تقسیمبندی جدیدی
نسبت با ارتباط فراحسی تدقیق شده است.
واژگان کلیدی :ارتباط ،ارتباط فراحسی ،ارتباط کالمی ،ارتباط غیرکالمی ،غزلیات شمس.
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1ـ استادیار ،مدیر گروه مدیریت رسانه و عضو هیئت علمی دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه صدا و سيما
2ـ دانشجوي کارشناسيارشد روانشناسي بالینی دانشگاه عالمه طباطبايي

ازدواج مقدس در داستانهای مثنوی
(نقد کیمیاوی سه داستان :پادشاه و کنیزک ،داستان آن پادشاهزاده
که پادشاهی حقیقی به وی روی نمود و حکایت آن پادشاه و
وصیت کردن او سه پسر خود را)

							

44

مریم حسینی

1

چکیده
در این مقاله با بررسی نقش کهننمونهای پادشاه و شاهزاده در سه داستان از مثنوی که به
صورت طولی در ابتدا ،میانه و انتهای این کتاب قرار دارند ،درصددیم اثبات کنیم که داستانهای
دیگر مثنوی در عرض این داستانها قرار میگیرند و موضوع بیشتر روایتهای این کتاب ،این
است که پادشاه جان درصدد رسیدن به خود و خویشتن خویش است و در این مسیر به دیدار با
آنیما و راندن سایه و دیدار با پیر دانا نائل میشود .در انتهای این داستانها نیز ازدواج جادویی
اتفاق میافتد که منجر به تفرد و خویشتنیابی میشود .داستان پادشاه و کنیزک نخستین داستان
مثنوی است ،داستان شاهزاده در دفتر چهارم مثنوی آمده است و حکایت پادشاه و وصیت وی
به سه پسر خود با عنوان مشهور «دژ هوشربا» ،آخرین بخش کتاب را تشکیل میدهد که البته
حکایتی ناتمام و بیسرانجام است .با توجه به اینکه مولوی داستان نخست مثنوی ،یعنی داستان
پادشاه و کنیزک را نقد حال خود مینامد ،میتوان حدس زد که دو داستان دیگر مثنوی دربارۀ
پادشاه نیز در ادامۀ آن ماجرا و جستجوی حقیقت قرار گیرد .در این داستانها پادشاه یا شاهزاده
نماد جان و روح است که درصدد رهایی از فریب زر و زرگر و کمپیر کابلی برمیآید تا بتواند
با درهم شکستن سایۀ خود به دیدار با آنیما(کنیزک ،عروس و دختر شاه پریان) نائل شود .در
این مسیر طبیب دانا یا ساحر غیبی ظاهر میشوند و راهنمای طریق سالک هستند .هدف از مقالۀ
حاضر ،نشان دادن ساختار منسجم کتاب مثنوی است که علیرغم وجود داستانهای پراکنده در
آن ،از وحدتی انداموار و ساختاری برخوردار است .تحلیل این داستانها براساس سمبولهای
کهنالگویی و کیمیاوی این داستانها صورت میگیرد.
واژگان کلیدی :مولوی ،مثنوی ،نقد کهننمونهای ،کیمیاگری ،ساختار.

1ـ استاد دانشگاه الزهرا

سالک مجذوب و مجذوب سالک
با تأكيد بر رابطۀ مرادي و مريدی بين موالنا و شمس تبریزی

							

							

عظیم حمزئیان

1

رودابه خاکپور

2

چکیده
سير باطني به سوي حق تعالي از طريق جذبه و سلوك صورت ميگيرد .در طريق سلوك،
سالك پس از طي مراحل و منازل به جذبۀ الهي ميرسد؛ ولي در طريق جذبه ،بدون طي
مسير و در اثر لطف و عنايت ،راه صدساله را طي كرده و به حق تعالي ميرسد .براساس تنوع
سيروسلوك ،عارفان به چهار نوع دستهبندي ميشوند :سالكان مجذوب و مجذوبان سالک دو
نوع از آنها هستند كه از سلوك و جذبۀ الهي برخوردارند .در اين پژوهش سعي بر آن است
كه به روش توصیفیتحلیلی به بررسي و تحليل سالك مجذوب و مجذوب سالك با تأكيد
بر رابطۀ مريدي و مرادي بين موالنا و شمس تبريزي پرداخته شود و بيان گردد كه با توجه به
مفهوم سالك مجذوب و مجذوب سالك در عرفان و همچنين ويژگيها و خصوصيات معنوي
و عرفاني موالنا و شمس ،رابطۀ بين آنها مريد و مرادي بوده و شمس تبريزي بهعنوان مجذوب
سالك ،نقش شيخي را داشته است.
واژگان کلیدی :سالك مجذوب ،مجذوب ،موالنا و شمس تبريزي.
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1ـ استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان
2ـ کارشناسیارشد عرفان اسالمی

مقایسه کالننمادهای تقابلساز در مثنوی و غزلیات شمس
مورد مطالعه :کالننمادهای «شیر» و «خورشید»
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1
زهرا حیاتی
سمیه جباری

2

چکیده
ساختارگرایان منطق ذهن و زبان انسان را بر پایه ساختاری دو قطبی تعریف میکنند که
بین دو سویه آن رابطه تقابلی حاکم است .منتقد ساختگرا با تکیه به این ایده محوری که میان
کلیت متن و اجزای آن رابطهای تنگاتنگ برقرار است ،تقابلهای خُ رد متن را جستجو میکند تا
با درک آنها به تقابل کالنتر دست یابد و بتواند داللت ضمنی اثر را توضیح دهد .در پژوهش
حاضر تقابلهای مثنوی و غزلیات شمس بررسی و تحلیل میشود .روش پژوهش بر سه مرحله
استوار است:
 - 1تحدید حوزه معنایی تقابلها با تأکید بر کالننمادها در مثنوی و غزلیات شمس؛
 - 2استخراج تقابلهایی که با کالننمادهای شیر و خورشید ساخته شدهاند؛
 - 3فهم رابطه دو سویه تقابلها؛
 - 4تحلیل معنا و شیوه بیان تقابلهای بهدست آمده.
دریافتهای پژوهش نشان میدهد.1 :در بیشتر موارد ،رابطههای طبیعی و منطقیِ تقابلها در
مثنوی و غزلیات شمس مشترک است .هنجارشکنی در روابط تقابلی ،گاه در مثنوی بیشتر است
گاه در غزلیات شمس .در این میان ،بسامد و تنوع هنجارشکنی در رابطه تقابلهای غزلیات
چشمگیرتر است .2 .در برخی موارد ،هنجار و هنجارشکنی در رابطه تقابلی دوگانهها میان مثنوی
و غزلیات شمس ،مشابه و مشترک است .3 .در مواردی اندک نیز ،تقابلها فقط در یکی از دو
متن مورد مطالعه پردازش شدهاند.
واژگان کلیدی :مثنوی ،غزلیات شمس ،کالن نماد ،تقابل ،شیر ،خورشید

1ـ استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2ـ دانشجوی کارشناسیارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

مكتب دعا در مثنوي معنوي موالنا

							

							

چکیده

اي دهنـدۀ عقلهـا! فرياد رس

آزاده حيدرپور

1

فریبا شریفیان

2

تا نخواهي تو ،نخواهد هيچكس

واژۀ «دعا» يا «دعاء» در فرهنگ لغات به معني مدح و ثنا گفتن ،نيايش كردن ،طلب كردن
چيزي و حاجتي از خداوند و ياري خواستن از او آمده است .در تعریفی دیگر ،میتوان گفت
دعا ،ندا كردن خداي تعالي است با گريه و زاري براي آنكه از دعاكننده دفع عذاب كند يا
مطلوبش را برآورده سازد .همچنين دعا و نيايش و تكرار و تداوم بر آن ،اسباب تزكيۀ نفس و
آرامش روان را براي انسان فراهم ميكند و به تعبير موالنا ،آدمي با دعا كردن آمادگي آن را پيدا
ميكند كه چون ني دم و ن َفس خالق او ،اهلل ،در وي دميده شود؛ اگر نه خداوند سبحان نيازي به
تقديس ،تحميد و تسبيح بندگان خويش ندارد .در این مقاله واژۀ دعا ،شرایط استجابت دعا و
علل مستجاب نشدن دعا در مثنوی معنوی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
واژگان کلیدی :دعا ،نیایش ،مولوی ،استجابت دعا ،حاجت.

47

1ـ استادیار پژوهشکدۀ زبانشناسی ،کتیبهها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری
2ـ استادیار پژوهشکدۀ زبانشناسی ،کتیبهها و متون پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

اشتراکات و افتراقات
در مذهب کالمی و مشرب عرفانی شمس و موالنا

							

48

لیال حیدری

1

چکیده
شخصیتهای بزرگ عـرفانی ادبی ،چـون شمس و مولوی با تأثیر ژرفی که بر یکدیگر
گذاشتند ،موجب تکامل و رشد روحی و سلوکی یکدیگر شدند و از این راه شهرت و پذیرش
بیمانندی یافتند .همچنین با نشر و شرح آثار و افکار همدیگر ،به پیشرفت و تکامل و شکوه
و شهرت ادبیات و عرفان ایرانیاسالمی افزودند .بسیاری از پژوهشگران به تشابهات و نکات
اشتراک ایشان پرداختهاند؛ اما در شیوۀ زندگی و نوع و روش سلوک آنها وجه اشتراک،
تفاوتها و حتی تضادهایی دیده میشود .این پژوهش برای اثبات بخشی از این ادعا تهیه و
تدوین شده است .در این مقاله سعی شده است تا اشتراکات ،تضادها و تفاوتهای شمس و
مولوی بررسی شود و شباهتها ،تفاوتها یا تضادهای شخصیتی آن دو از جنبههای مختلف
زندگی و نوع پرورش ،گفتار و رفتار بیان شود .در این پژوهش عالوه بر منابع بیرونی و سخنان
مناقبنویسان و اهل نظر ،با استفاده و استنباط از آثار و سخنان مولوی و شمس ،به دستهبندی
و تبیین اشتراکها ،تفاوتها و تضادهایشان پرداخته شده است .در این بررسی علل و عوامل
اشتراک ،تفاوت یا تضادهای فکری و سلوکی شمس و موالنا ،از نظر حاالت و مقامات و
مقاالت آشکار میگردد و این نتیجه حاصل میشود که شمس تبریزي با جاللالدین مولوي
علیرغم شباهتها و اشتراکات فکري و عقیدتی مشهور و مورد انتظاري که دارند و علیرغم
تأثیر و تأثر فراوان از یکدیگر ،در موارد و مباحث متعددي با یکدیگر اختالف نظر یا عقیده
دارند .از جمله نوع زندگی و معاش ،نوع اخالق و رفتار و گفتار ،نوع سلوک و مقام عرفانی،
زندگی فردی و اجتماعی ،اخالقی و شخصیتی ،سلوکی و عرفانی و اندیشه .این اختالفات گاه
آشکار و گاه کمی پوشیده ،اما قابل کشف و استنباط و بیان است.
واژههای کلیدی :شمس ،موالنا ،اشتراک ،تضاد ،تفاوت ،سلوک ،عرفان.

1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی

شکوه و شکایت در غزلیات شمس

							

سمیرا خانجانی

1

چکیده
شکوه و شکایت یکی از شاخههای ادب غنایی است .این گونة ادبی ،در حقیقت بازتابی از
مصیبتها و آالمی است که شاعران و نویسندگان در زندگی تجربه کردهاند .ازاینرو ،ناراحتی،
غم و اندوه زیربنای این نوع آثار محسوب میشوند و هدف از مطرح کردن شکوه و شکایت
در شعر و نثر ادبی از سوی شاعران و نویسندگان نیز در راستای تخفیف و تسکین دادن این غم
و اندوه میباشد .غزلیات شمس یکی از متون ادبی ایران زمین است که پارهای از اشعار آن،
انعکاس شکایتهای شاعر از درد و رنجهایی است که جان انسان شاکی عاشق را در خود احاطه
کرده است .بنابراین ،پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی توصیفیتحلیلی ،بازتاب شکوه
و شکایت را در غزلیات شمس بررسی کند و به مخاطب بنمایاند که رویکرد موالنا در بیان
این شکوهها و شکایتها چگونه است .بررسیها نشان میدهد که شکوههای موالنا در غزلیات
شمس بیشتر از نوع شکایتهای شخصی است؛ شکایتهای عاشقانهای که شاعر با بیان آن از
هجران و فراق معشوق و جور و جفای وی گلهمند است.
واژگان کلیدی :شعر غنایی ،شکوه و شکایت ،مولوی ،غزلیات شمس.
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1ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازی کرمانشاه

غزلنیایشهای مولوی ،به مثابۀ نوع ادبی فرعی

							

							

ابراهیم خدایار

1

سیدحسین وحید عرب

2

چكيده
در آفرینش ادبی و شکلگیری اشعار نیایشی سه اصل مضامین نیایشی ،عواطف و احساسات
شاعرانه و شکل هنری مناسب ،نقش اصلی را دارند .موالنا در غزلهای نیایشی خود با جهانبيني
دينيای كه متأثر از ذوق و درک قرآنی است ،از چهار کنش کالمی ارتباطی «ستایش ،دعا،
مناجات و نیایش» بهره گرفته و با سادهترین و صمیمانهترین کلمات ،شورانگيزترين نيايشها را
در قالب نوع خاصی از غزل با نام «غزلنيايش» به تصويركشیده است .مؤلفههایی مانند خطاب
و ستایش خداوند ،بیان احساسات و عواطف شاعرانه ،اظهار عجز و نیاز و بندگی شاعر در برابر
عظمت الهی و طلب از خداوند ،عنصر غالب در این نوع ادبی است .نگارندگان در این جستار
«غزلستايش ،غزلدعا و غزلمناجات» را در کنار «غزلنیایش» به مثابۀ یک نوع ادبی فرعی ذیل
«ادب تعلیمی» با ماهیت «غناییتعلیمی» ،در دیوان شمس تبریزی بررسی و تحلیل کردهاند .در
این پژوهش ۳۱ ،غزلنیایش و انواع آن از منظر متغیرهای درون و برونمتنی محتوا و ساختار/
فرم ،ماهیت ،ویژگیها ،تعاریف ژانر ادبی غزلنیایش و شيوههاي نیایش موالنا با خدا ،ذیل نظام
نوع ادبی غناییعرفانی بررسی شده است.
واژگان کلیدی :مولوی ،غزل ،نیایش ،نوع ادبی ،تعلیمی.
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1ـ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد کرج

روابط بینامتنی مکتوبات موالنا و مقاالت شمس تبریزی
بر پایۀ «تضمین ،اقتباس و استشهاد» مؤلفههای بینامتنیت ایرانی

							
							

							

1
زهره دولتی
فرهاد طهماسبی

2

عبدالحسین فرزاد

3

چکیده
در دهۀ گذشته با طرح نظریۀ بینامتنیت در نقد ادبی نو ،نگاهی متفاوت به تعاریف و مؤلفههای
بالغت در متون ادبی به وجود آمد .در این مقاله ،با بررسی روابط بینامتنی میان آیات و احادیث
مشترک در مکتوبات موالنا و مقاالت شمس ،تضمین ،اقتباس و استشهاد با عنوان مؤلفههای
بالغی بینامتنیت ایرانی واکاوی شدهاند و با تحلیل گفتمان مشترک میان این آیات و احادیث،
کاربرد تحکم ،تأیید و تأکید برای تضمین ،اقتباس و استشهاد معرفی شده است .در نهایت
پژوهش حاضر به این نتیجه رسیده است که تکرار تحکمها ،تأییدها و تأکیدها با مؤلفههای
بالغی تضمین ،اقتباس و استشهاد میان آیات و احادیث ،روابط بینامتنی در دو متن مکتوبات
موالنا و مقاالت شمس تبریزی را نشان میدهد.
واژگان کلیدی :تضمین ،اقتباس ،استشهاد ،روابط بینامتنی ،مکتوبات موالنا ،مقاالت شمس.
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1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب
2ـ دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
3ـ دانشیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب

کاربرد عناصر زبان عامه در غزلیات شمس

							

حسن ذوالفقاری

1

چکیده
موالنا ذوق و انديشه و عاطفه و خیال را یکجا در غزلیات خود درهم آمیخته و فكر و انديشه
آفريني را با تمثيل و ذوق پيوند زده تا اينگونه راحت به دل بنشيند .و در کنار این همه باید
صدق باطن و سالمت روح و پاکی درون موالنا را هم درنظر داشت که در نفوذ کالم او سخت
مؤثرافتاده است .روح عرفانی مولوي که مبتنی بر عشق و تعامل اجتماعي و بشري و نوعدوستانه
است ،در جهانی شدن کالم او بیتأثیر نبوده است .موالنا با تکیه بر نقاط مشترك اديان و اقوام
و فرهنگها ،از مقبوالت عموم مخاطبان استفاده ميكند .عنصر اصلی این قبول عام بهرهگیری
از زبان مردم است؛ زیرا مخاطب اصلی شعر او مردم هستند .در این مقاله با نشان دادن نمونههایی
از کاربرد زبان عامه و عناصر آن میتوان به کاربردهای خاص و هنری موالنا در غزلیات پرشور
شمس پی برد .این کاربردها را در چهار حوزه با مثالهای متعدد نشان دادهایم:
.1پیروی از قواعد زبان عامه
 .2کاربرد کنایات و اصطالحات عامه
 .3کاربرد واژگان خاص گویشی
 .4کاربرد ضربالمثلهای عامه.
این عناصر چهارگانة زبان عامه و کثرت و کاربرد فراوان آن در غزلیات موالنا نشان دهندة
مردمی بودن شعر اوست.
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واژگان کلیدی :زبان عامه ،غزلیات شمس ،کنایه ،ضربالمثل.

1ـ دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

دقوقی فراداستانی پسامدرن

							

زهرا رجبی

1

چکیده
فراداستان یکی از رویکردهای مدرن داستاننویسی در ادبیات داستانی پسامدرن است که
عموماً پیدایش آن را محصول قرن بیستم میالدی میدانند .در ایران نیز پژوهشگران ،دیرینۀ
پیدایش و نمود این تکنیک داستاننویسی را عمدتاً در آثار داستانی معاصر دهۀ  70به بعد
میدانند؛ اما نگارنده بر آن است که در مثنوی مولوی شگردهای داستاننویسی فراداستان به کار
رفته است .ازاینرو ،پژوهش حاضر با بررسی مؤلفهها و شگردهای اساسی فراداستان در داستان
دقوقی از دفتر سوم مثنوی مولوی به شیوۀ توصیفیتحلیلی درصدد پاسخ دادن به این پرسش بوده
است که آیا میتوان مولوی را نویسندهای فراداستانی و پسامدرن دانست؟ و اینکه کدامیک از
شگردهای این سبک پسامدرن در داستان دقوقی ،بهعنوان یک اثر کالسیک فارسی ،وجود
دارد؟ نتایج پژوهش گویای آن است که داستان دقوقی روایتی کام ً
ال فراداستانی و پسامدرن
است که نویسندۀ آن در خلق این داستان از بسیاری از مؤلفهها و شگردهای سبک فراداستان
چون چارچوببندی فراداستاني ،اتصال کوتاه ،بازیهای زبانی ،تناقض و ناسازه و اقتباس بهره
برده است.
واژگان کلیدی :پسامدرنیسم ،فراداستان ،مولوی ،مثنوی ،دقوقی.
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1ـ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اراک

قلعۀ ذات الصور یا دژ هوشربا
دگرگونی روایتی عامیانه در مقاالت شمس و مثنوی معنوی

							

احمد رضایی

1

چکیده
مثنوی معنوی روایت منظومی از مقاالت شمس تبریزی و «شرح رمزی گفتن از انعام»
اوست .بسیاری از مطالب و حکایتهای مثنوی ریشه در مقاالت شمس دارد که ذهن خالق
مولوی آن را در صورتی دیگر عرضه کرده است .یکی از این حکایتها «قلعۀ ذات الصور
یا دژ هوشربا» است که متضمن بسیاری از دقایق عرفانی و افکار عالی مولوی است .عالوه
بر بررسی این حکایت از چشماندازهای گوناگون ،منبع آن را مقاالت شمس دانستهاند؛ حال
آنکه به نظر میرسد این روایت سرچشمۀ دیگری دارد .در این پژوهش ضمن مقایسۀ حکایت
مذکور در مقاالت شمس و مثنوی ،به بررسی ریشۀ این حکایت نیز پرداختهایم .گویا این روایت
از جمله داستانهای مشهور در میان تودۀ مردم بوده و میتوان صورتهای مختلفی از آن را در
قالب «پادشاه و سه پسر او» در ادبیات عامیانه مالحظه کرد؛ اما شمس و سپس مولوی با ذهن
وقاد خویش آن را به حوزۀ ادبیت عرفانی منتقل کردهاند و با توجه به زمینۀ متن و دگرگونی یا
«جایگشت» روایت ،امکان تأویلهای متعددی از آن را فراهم آوردهاند.
واژگان کلیدی :دژ هوشربا ،قلعۀ ذات الصور ،مثنوی ،مقاالت شمس ،ادبیات عامیانه.
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1ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه قم

تحلیلی بر آموزه اخالقی «تواضع»
در ساختار معنایی دیوان شمس

							
							

مهدی زاهدی
2
حسن بادنج

1

چکیده
پیوند ساختار و محتوای غزلیات موالنا ،از موضوعات بحث برانگیزی است که ژرفنگری
در آن ،دریافت پیوند معنایی عمیق ابیات با یکدیگر را در پی دارد؛ بدین معنی که ابیات غزل
موالنا گسسته و پاشان به نظر میآید؛ ولی از ساختاری منسجم و هستهای مرکزی برخوردار است
که سایر ابیات یک غزل با آن پیوند معنایی دارند .این ارتباط ،اغلب پیرامون یک آموزه اخالقی
یا عرفانی قرار گرفته است که آن آموزه ،هستۀ مرکزی غزل را تشکیل میدهد« .تواضع» بهعنوان
یکی از مهمترین آموزههای اخالقی که در احادیث و روایات تأکید فراوانی بر آن شده است و
از شروط مهم سیر و سلوک عرفانی به شمار میآید ،نقش اساسی در انسجام ساختاری غزلیات
مولوی دارد؛ لذا در پژوهش حاضر با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و استفاده از منابع
کتابخانهای به بررسی این آموزه در غزلیات مولوی میپردازیم.
واژگان کلیدی :مولوی ،غزلیات ،انسجام ،تواضع.
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1ـ کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارسنجان
2ـ عضو هیئت علمی دانشگاه ارسنجان

جنسیت معشوق در غزل فارسی
مطالعة موردی :غزل موالنا

							

سید مهدی زرقانی

1

چکیده
پرسش مهمی که برای هر خوانندة غزل عرفانی فارسی پیش میآید ،جنسیت معشوق است.
آیا معشوق بازنمایی شده در غزل عرفانی مرد است یا زن؟ نوع مواجهه و طرز تلقی شاعران ما از
معشوق شعری چنان است که برخی را به این گمان انداخته که معشوق غزل فارسی عمدتاً مذکر
است؛ اما آیا این بدان معناست که شاعران بزرگی مثل سنایی ،عطار ،موالنا ،حافظ ،سعدی و
دیگر شاعران عارف همگی کم یا زیاد به معشوق مذکر پرداختهاند؟ اگر پاسخ مثبت است ،چه
توجیهی برای این مطلب میتوان ارائه داد؟ و باز اگر این تصور درست باشد ،چرا آنها احساسات
جمالشناسنانۀ خود را با استفاده از معشوق مؤنث بیان نکردند؟ تحلیل و تفسیرهای فراوانی از
این جهت بر غزل عرفانی ارائه شده که هرکدام موافقان و مخالفان خاص خود را دارد .ما در این
گفتار سعی میکنیم با واکاوی جوانب مسئله به صورتبندی تازهای از مسئله دست پیدا کنیم
و در نتیجه ،پاسخ دیگری برای آن ارائه دهیم که در کنار نظریات قبلی ،ممکن است به کار
شارحان و مفسران غزل عرفانی بیاید.
واژگان کلیدی :غزل عرفانی ،موالنا ،جنسیت معشوق.
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1ـ استاد دانشگاه فردوسی مشهد

تاثیر اوضاع سیاسی و فرهنگی و اجتماعی
در پرورش شخصیت شمس

							

طیبه ساالری چینه

1

چکیده
شمسالدین محمدبنعلیبنملکداد تبریزی در شهر تبریز زاده شد و به نام شمس تبریزی
شهرت یافت .او از کودکی به زهد و پارسایی گرایش داشت و در جوانی درحالیکه ریا و
ستمگری حکام بر زندگی مردم آن روز سایه افکنده بود و نفاق و بیمهری در قلوب مردم
روبهرشد بود ،با روحیهای افشاگر و قلبی مهربان پرورش یافت .پلیدیهای زمانه از شمس انسانی
عزلتنشین و مردمگریز ساخت .او برای یافتن حقیقت و انسان کاملی که بتواند از طریق او
شخصیت خودش را رشد بدهد ،سفرهای زیادی کرد .شمس نه تنها در پی رشد معنوی خود
بود ،بلکه به دنبال راهی برای نجات مردم نیز بود و نوعدوستانه برای نجات جامعه تالش میکرد.
او از هیچ چیز ترسی نداشت و هر جا که الزم بود ،بیپروا حقایق را آشکار میکرد .زبان انتقادی
شمس تلخ و گزنده بود و مردم تحمل افشاگریهای او را نداشتند .در این پژوهش شکلگیری
ابعاد مختلف شخصیت شمس با توجه به اوضاع سیاسی ،فرهنگی و اجتماعی آن روز بررسی
میشود .نتیجۀ تحقیق نشان میدهد که چگونه باطن صاف و کمالگرای شمس او را از همرنگ
شدن با اجتماعی فاسد در امان داشت .همچنین میل به سعادت جمعی باعث شد تا شمس از
طریق تربیت مولوی هم به نجات جامعه کمک کند و هم آتش سوزان درون خود را در جوار
مولوی به آبی رونده و تازه مبدل سازد.
واژگان کلیدی :شمس ،مولوی ،اوضاع سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی.

1ـ کارشناسیارشد ،رشتۀ ادیان تطبیقی ،دانشگاه الزهرا
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تحلیل محتوایی دعا یا نفرین در چند متن عرفانی

							

معصومه سالک

1

چکیده
در پژوهشهای ادبی معاصر تحلیل محتوایی آثار ادبی ،بهویژه در زمینة متون عرفانی کمتر
به چشم میخورد .اگر هم تحلیلی صورت گرفته باشد ،بیشتر تمجید است .از مخالفان عرفا نیز
نوشتهای بر جای نمانده است تا ما بتوانیم از مقایسة متون با یکدیگر ،به درستی این مطالب پی
ببریم .از ابتدای شکلگیری تصوف ،عدهای از صوفیه عقاید و طرز سلوک برخی از صوفیان
دیگر را نقد و ارزیابی میکردند؛ ولی به مرور زمان و با ورود تفکرات عوامانه به حلقههای
صوفیانه ،نقد و تحلیل کنار گذاشته شد و موضوع کرامت گسترش یافت .تا بدانجا که هر امر
محال و خرق عادتی به آنان نسبت داده میشد .در کتاب مناقبالعارفین تألیف شمسالدین
احمد افالکی از این داستانها زیاد آمده است .کرامتهای دور از اخالق در این کتاب در
فصل هشتم که مربوط به شرححال امیر عارف چلبی نوادة موالناست ،به اوج خود میرسد.
داستان کشتن مخالفان که من بر آن نام «مرگهای خاموش» گذاشتهام ،به وفور دیده میشود.
در تذکرهاالولیا و نفحاتاالنس هم به این نوع از کرامات اشاره شده است .در این مقاله با تکیة
اصلی بر کتاب مناقبالعارفین و در مقایسه با تذکرهاالولیا و نفحاتاالنس ،این نوع از کرامت
که در نهایت به مرگ مخالفین منجر میشده ،مورد بررسی قرار گرفته است.
واژگان کلیدی :تحلیل محتوایی ،مناقبالعارفین ،نفحاتاالنس ،تذکرهاالولیا.
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1ـ کارشناس پژوهشی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

بررسی نظریهی «عادة اهلل»
در مثنوی معنوی موالنا جاللالدین

							

سید مرتضی سجادی

چکیده
از جمله مهمترین مسائل در مکتب اشاعره ،قاعدهی «عادة اهلل» است .چنانچه قصد داشته
باشیم نظر اشاعره دربارهی علّیت را بدانیم ،فهم این قاعده ضروری مینماید .در میان متکلمان
مسلمان ،اشاعره بیشتر از همهی متکلمان با قاعدهی ضرورت علّی مخالفت کردهاند و در این
راه ج ّد و جهد تمامی داشتهاند .اساساً این نظام فکری جهت بروز و پایداری خود نیازمند به
وجوهی از آشکارسازی بوده است که در زمان پیدایش این نظریه ،میتوان بهترین وجه آشکار
نمودن آن را بیان شاعران و نویسندگان دانست .از جمله شاعرانی که در نظر برخی ،مروج
این قاعده دانسته شده است ،موالنا جاللالدین و مثنوی معنوی اوست .در این پژوهش ضمن
بررسی نظریات فلسفی و کالمی در این زمینه ،قاعدهی «عادة اهلل» را در کالم موالنا جاللالدین
برمیرسیم تا سوگیری او در مثنوی معنوی را نسبت به این قاعده مشخص سازیم.
واژگان کلیدی :عادت ،اشاعره ،علیت ،مثنوی معنوی ،موالنا جاللالدین و ادبیات فارسی.
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روی آفتاب به موالناست

							

							

نسرین شریعتی

1

مهدی شریعتی

2

چکیده
آنچه را محققان پیش از این مورد مداقه قرار دادهاند ،چگونگی دگرگونی احوال موالنا
پس از رویارویی وی با شمسالدین تبریزی است .درحالیکه به استناد آنچه از پژوهش در
گفتار موالنا و شمس برمیآید ،آن است که موالنا در حقیقت ،زبان شاعرانۀ شمس است که
اندیشههای وی را با لهجۀ صریح و شاعرانۀ خود میآمیزد و نیوشندگان حقیقت را از آن بهرهمند
میسازد .اگرچه خود شمس نیز چنانکه از «مقاالت» وی برمیآید ،زبانآوری است که سخنش
بر دل مینشیند؛ اما گویی ترجیح میدهد که با شنیدن سخنان خویش از زبان موالنا ،پیوسته
جان خویش را بپرورد .چنانکه خود نیز اعتراف میکند که گفتن ،جانکندن است و شنیدن،
جانپروریدن .منتهی موالنا برای آنکه از زبان وی سخن گوید ،باید همچون وی بیندیشد و
از اینروست که خاصه در هنگام پختگی موالنا ،شمس باید وی را تحت تعلیمات خویش
قرار دهد و سپس صدای ذهن خویش را از زبان شاعرانۀ وی بشنود؛ تا زان پیش که سخن
وی چونان برکهای ساکن بماند و بویناک شود ،جاری گردد و همچنان تازه و باطراوت باشد.
شمس و موالنا مانند دو آینهاند که چون رو در روی هم میایستند ،تصویر حقیقت در میانۀ
آنها تا بینهایت تکرار میشود .شاید به همین خاطر است که «مثنوی» معنوی که تجلی حقیقت
انعکاسیافته بین شمس و موالناست ،همچنان ناتمام میماند .این مقاله سعی دارد به چگونگی
بازتاب حقیقتی که بین شمس و موالنا رد و بدل میگردد و همچنان تکرار میشود ،بپردازد.
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واژگان کلیدی :موالنا ،شمس تبریزی ،عشق ،مقاالت.

1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان
2ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه اصفهان

آموزه هاى موالنا ،نياز امروزين بشريت

							

علی اصغر شعردوست

1

چکیده
موالنا جاللالدین محمد بلخی یکی از شخصیتهای بزرگ جهانی است که در دوران
فتنه ،تعصب و تنگدلی ظهور کرد .با فراخ سینگی و وسعت مشربی که داشت ،به رومیان و
بلخیان؛ و سنیان و شیعان انتساب یافت .او سفیر روشنی و پاکی بود که زبان پارسی را محمل
آراء و نظریات خویش قرار داد .با اینکه به قواعد و قوانین رایج ادبی پایبند نبود ،دلانگیزترین
آفرینشها را ابداع نمود .پرداختن به آفرينشهاى ادبى  -فرهنگى موالنا حد و مرز و زمان و
مكان نمى شناسد؛ از فريدون سپهساالر و افالكى گرفته تا نيكلسون و شيمل در ادوار و جايهاى
مختلف هريك نشانى از حقيقت گمشده خويش را در آثار وى مىجويند ،و از زندگى و آثار
اين فرزانه بزرگ همواره نكتههاى بديع و لطايف ناشناخته بسيار مىتوان آموخت .در جهان
«شر القرون» بوده و به دلیل سیطرة علوم و دانشهای تجربیِ
امروز که به تعبیر شیخ اشراق ّ
محض بر روح و کالبد انسان ،عوالم رازآمیز و هیبتناک عرفان کمرنگ شده ،وجدان عمومی
حاکم سعی کرده این خأل وجودی را با دیدگاه معرفتشناسانه و تجربة شهودی عارفانی بزرگی
همچون جاللالدین محمد مولوی بلخی جبران کند .موالنا نقشی فراوان در احیا و غنای فرهنگ
و عرفان ایرانی و بلکه فرهنگ بشری ایفا نموده که به دالیل گوناگون بر تارک زبان و ادبیات
فارسی و عرفان اسالمی و بلکه ادبیات جهان نشسته است .در مثنوی معنوی هنوز هم میتوان
دغدغهها و تضادهای درونی انسان عصر بیست و یک ،را مشاهده کرد .مثنوی بر خالف دیگر
آثار ،انسان را به وحدت دعوت میکند و اگر تضادی در آن دیده میشود ،تضاد درونی انسانی
است .و از این رو موالنا نخستین سفیر صلح جهان است که همة مردم را فارغ از زبان و رنگ و
قوم و نژاد به همدلی دعوت میکند.
واژگان کلیدی :موالنا ،صلح ،جهان ،عصر بیست و یک.

1ـ استاد دانشگاه وزارت امور خارجه
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شمس و مسألۀ «بازتاب»

							

62

ايرج شهبازي

1

چکیده
مروری سریع بر مقاالت شمس تبریزی نشان میدهد مسألۀ بازتاب از مسائلی است که ذهن
شمس به شدت به آن معطوف بوده است .بسامد باالی سخنان شمس دربارۀ بازتاب حاکی از
اهمیت فراوان آن در نظر اوست .منظور شمس از بازتاب« ،بازتافتن انسان در جهان و انسان»
است؛ یعنی از نظر او ما انسانها غالباً به جای آنکه با واقعیتهای جهان روبهرو شویم ،ویژگیهای
شخصیتی و روانی خود را در جهان بازمییابیم و به جای آنکه با واقعیتهای وجودی دیگران
مواجه شویم ،با خودمان در آنها ارتباط برقرار میکنیم .ناگفته پیداست که این کار عم ً
ال باعث
قطع ارتباط ما با عالم واقع میشود و روابط انسانیمان را به بنبست میکشاند .بعضی از نتایجی
که شمس از این اصل مهم استفاده میکند ،از این قرارند )1 :برای آنکه جهان جای دلنشنین و
قابل سکونتی شود ،الزم است انسان باطن خود را از رذایل پاک و پیراسته کند و در درون خود
آرامش داشته باشد )2 ،برای رهایی از «مرگهراسی» باید جانی زیبا و واال داشته باشیم؛ زیراکه
در آینۀ مرگ خود را تماشا میکنیم )3 ،برای فهم دقیق قرآن کریم الزم است سخن خود را به
آن نسبت ندهیم و با کاستن از فرافکنیها ،به ِ
افق انتظار آن نزدیک شویم )4 ،ریشۀ بسیاری از
انکارها و مخالفتها در برابر انبیا و اولیا آن است که ما بر پایۀ احوال شخصی خود دربارۀ آن
بزرگان داوری میکنیم و ویژگیهای خود را به آنها نسبت میدهیم )5 ،بسیاری از عیبها و
نقصهایی که در دیگران میبینیم ،بازتاب عیبها و نقصهای خو ِد ما در آنها هستند؛ بنابراین
اگر کسی جا ِن بیعیب یا کمعیبی داشته باشد ،به عیبهای دیگران توجه نمیکند )6 ،انسا ِن
آینهصفت میتواند چهرۀ واقعی دیگران را به خودشان نشان دهد و چنانچه دو انسا ِن آینهصفت
با هم روبهرو میشوند ،میتوانند خود را بسیار دقیقتر و درستتر بشناسند و به نظر میرسد این
نکتۀ مهم یکی از رازهای مهم رابطۀ شمس و موالنا را بر ما آشکار میکند.
واژگان کلیدی :شمس تبریزی ،مقاالت ،بازتاب ،فرافکنی ،عرفان اسالمی.

1ـ استادیار دانشگاه تهران ،مؤسسۀ لغتنامۀ دهخدا

مشترکات و مفترقات
مقاالت شمس تبریزی و دفتر اول مثنوی

							

آیت شوکتی

1

							

فاطمه حاجی قاسملو

							

مریم غرائمی

							

2

رقیه سلطان بیگی

3

3

چکیده
مثنوی روایتی منظوم و شرحی است از سخنان شمس که با تجربیات روحی موالنا عجین
شده است .با مطالعۀ آثار بر جای مانده از موالنا میتوان این آثار را به دو دوره تقسیم کرد :از
زمان آشنایی با شمس تا شنیدن خبر مرگ او و دورۀ بعد از مرگ شمس .غزلیات حاصل دورۀ
اول و مثنوی نتیجۀ دورۀ دوم میباشد .در مقابل ،مقاالت شمس یادگار گرانبهایی است که از
شمس ،این عارف شوریده ،بر جای مانده است که سخنان جسته و گریختهای است که توسط
شاگردان شمس و به تأکید بهاء ولد جمعآوری شده است .با مطالعۀ این کتاب و سخنرانیها
و تطبیق آن با مثنوی ،میتوان به قدرت نفوذ و تأثیر شمس بر موالنا پی برد؛ چرا که مطالب
مقاالت و بسیاری از داستانها و تعبیرات مثنوی در آن منعکس شده است .پرواضح است که
موالنا مرید شمس بوده؛ ولی در عین ارادت ،گاهی تفکر این دو مرد بزرگ جدای از هم است
و نظر موالنا و شمس دقیقاً نقطۀ مقابل هم است .در این مقاله بر آن هستیم تا با بررسی موضوعی
مقاالت شمس و دفتر اول مثنوی ،نقاط اشتراک و افتراق را با شرحی مختصر بیان کنیم .مواردی
همچون :سماع ،نفاق ،حجاب ،جبر و اختیار ،مرگ و....
واژگان کلیدی :موالنا ،شمس ،دفتر اول مثنوی ،مقاالت ،سماع.

1ـ عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد واحد خوی
2ـ مدرس موسسۀ آموزشی غیردولتی شمس تبریزی خوی
3ـ مدرس موسسۀ آموزشی غیردولتی شمس تبریزی خوی
4ـ مدرس موسسۀ آموزشی غیردولتی شمس تبریزی خوی
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تحلیل شخصیتها در حکایتهای مثنوی (دو دفتر اول)
با رویکرد روانشناسی کارن هورنای
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مریم شیرکوند

1

مهین پناهی

2

چکیده
تحلیل روانشناختی شخصیت ،یکی از رویکردهای اساسی نقد ادبی معاصر است .روانکاوان
بزرگی چون فروید ،یونگ و آدلر به بررسی روانشناختی شخصیت نویسندة متن پرداختهاند.
نظرها و آرای کارن هورنای نیز مبتنی بر اندیشههای فروید است .او این مفاهیم را با اندک
اختالفی که اندیشههای فروید در زمینة زیستشناختی دارد ،بسط میدهد .حکایتهای مثنوی
مولوی به دلیل ظرفیتهایی که دارند ،میتوانند قرائتهای متفاوتی داشته باشند .همچنین بیشتر
حکایتها از جمله آثاری هستند که به دلیل پرداختن به توصیف جزئیات و بیان کامل گفتار و
اعمال و حاالت درونی اشخاص ،قابلیت بررسی روانشناختی را دارند .این پژوهش با صرفنظر
از ابعاد عرفانی و نمادین حکایتها و شخصیتهای مطرح در آنها ،تنها به شخصیتها از منظر
داستانی پرداخته و درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که شخصیتهای داستانی حکایتهای
مثنوی مولوی با کدام یک از شخصیتهای روانکاوانة کارن هورنای قابل انطباقاند و کدام
تیپ شخصیتی در دو دفتر اول در شخصیتپردازی حکایتهای مثنوی به کار رفته است .برای
پاسخ به این پرسش ،عناصر شخصیتی و روانی شخصیتهای حکایتها جستجو شد و مؤلفههای
شخصیتهای سهگانة مهرطلب ،برتریطلب و عزلتطلب کارن هورنای با آنها مقایسه گردید.
نتیجۀ حاصل آن بود که تیپهای شخصیتی داستانها اغلب مهرطلب و برتریطلب هستند و
تعداد عزلتطلبها اندک است .باتوجه به غلبۀ شخصیتهای مهرطلب در مثنوی و تحول
شخصیتها به سوی تیپ مهرطلبی ،باید گفت این شاعر عارف ،خود نیز مهرطلب است.
واژگان کلیدی :مثنوی جاللالدین محمد مولوی(دفتر اول و دوم) ،کارن هورنای ،تحلیل
روانشناختی شخصیت

1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا
2ـ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا

ویژگیهای شخصیتپردازی دراماتیک
در داستانهای مولوی

							

قطبالدین صادقی

1

چکیده
درست ِ
ِ
پردازی نو ِع ارسطوییِ آن ،که به دنبال
برخالف فرهنگ نمایشی غرب و شخصیت
بازسازی دقیق موجودات یک مکان و دورۀ خاص ،و ّ
کل براساس فرذانیّت ،تشکیل یافته از
مجموعۀ خطوط روانشناسی و اخالق است؛ در شرق ،اساساً با تیپهای ساده و ماندگار و
جنبههای کاوش شده و ثابت سر و کار داریم .بنابراین از شخصیتهایی که در طول زمان ساخته
شوند و به مروز زمان نضج گیرند ،هیچ نشانی نمیتوان یافت .عدم پویایی یا میل به ایستایی
شخصیتها را میتوان «تیپسازی» نامید و گرایش به این امر ،صرفاً از آنروست که در بنیان
باورهای قُدسی شرقیان ،اصوالً میل به «دوری از واقعیتگرایی» و «گریز از بازنمایی» در آثار
هنری ،به اشکال مختلف وجود دارد تا مبادا بینندگان این آثار را با تصاویر واقعی اشتباه گیرند؛
چون در باورهای سنتی ،این امر را نوعی «آفرینش» و یا به طور دقیقتر « ِشرک» میدانند .بنابراین
تیپسازی ،تالشی است برای نشان دادن اینکه در داستانهای شرقی و از جمله داستانهای
متعدد مثنوی مولوی ،فعل بر فاعل میچربد و َع َمل بر عامل .از این نظر ،ن َه داستانها پیچیدگی و
کم موتو ِر این داستانها هستند.
ژرفای روانی دارند و ن َه تیپهایی که در ُح ِ
واژگان کلیدی :شخصیتپردازی دراماتیک ،تیپ ،بازنمایی ،داستانهای مولوی.
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1ـ استاد هنرهای نمایشی -عضو فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی

بررسی قابلیت اقتباس ادبی برای سینما در دفتر اول مثنوی معنوی
(با تأکید بر حکایت کنیزک و پادشاه و مرد بقال و طوطی)

							

							

رامین صادقینژاد

1

معصومه موسیزاده

چکیده
مثنوی معنوی همانند هر متن ادبی ،یک روایت است و قابل نقد و بررسی .سؤال اساسی این
نوشته آن است که آیا مثنوی معنوی بهعنوان یک اثر ادبی بزرگ ،برای سینما قابلیت نمایش
و اقتباس دارد؟ بررسیهای ابتدایی نشان میدهد ،تاکنون اقتباسهای چندی براساس مثنوی
معنوی ،صورت گرفته که متأسفانه موفق نبوده است .نتیجۀ این تحقیق که با تکیه بر دو حکایت
«کنیزک و پادشاه» و «مرد بقال و طوطی» به دست آمده است ،نشان میدهد که حکایت کنیزک
و پادشاه قابلیت اقتباس ادبی برای فیلمنامهنویسی را ندارد .حال آنکه در نقطۀ مقابل آن ،حکایت
تمثیلی کوتاه مرد بقال و طوطی ،قابلیت باالیی برای انیمیشن تلویزیونی دارد و این موضوع
کمابیش در تمام شش دفتر مثنوی معنوی ،قابل مطالعه و تحقیق است.
واژگان کلیدی :اقتباس ،روایت ،سینما ،مثنوی معنوی ،موالنا.
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1ـ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر
2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر

شکلشناسی دراماتیک در قصههای مثنوی

							

اردشیر صالحپور

1

چکیده
کمابیش همۀ هنرها به نوعی وجهی قصهگویانه دارند .قصهها نخستین تجلی سازمان یافتۀ
روایتهای انسانی بر بستر فرهنگ شفاهیاند که به رمز و راز ،ارزشهای هستیشناسانۀ بشری
را بازگو میکنند .ایرانیان میل عجیبی به گفتن و قصه نیوشیدن دارند و موالنا جاللالدین محمد
مولوی ،جهان را به مثابه قصهای میداند که خدا آنرا روایت میکند و بشر نیز با کردار و حیات
و سمات خود قصهای میسازد در دل آن قصهها .هرکدام از قصههای مثنوی معنوی برای نیل
به معانی خاص پردازش شدهاند؛ گویی هر قصه شروعی دوباره است و خلقی تازه و جهانی
تازه و مولوی با قصههایش راوی هستی است .او با خلق و مشارکت و آمیختگی با مخاطبا ِن
قصههایش ،ما را به وحدت و یگانگی و فهمی ویژه سوق میدهد .هنر او طرح و بهکارگیری
همین قصههاست؛ اما او قرائت خاص خود را از این دست قصهها ابراز میدارد و اَشکال آن
نیز بسیار متفاوت است؛ برخی قصۀ کاملاند و برخی پاره حکایت و برخی دیگر داستانک
و ....در این نوع قصهپردازی گاه انسان با انسان سخن میگوید و گاه انسان با حیوان ،و گاه
حیوان با حیوان؛ و مهمترین عنصر مددرسان و بافتدهنده ،همانا عنصر فانتزی و خیال است.
او با کالم و فانتزی ،تصاویر را به عمل و کنش دراماتیک تبدیل میکند؛ قال را به حال تبدیل
حسب شروع
میسازد و این یکی از خصوصیات شعر دراماتیک است .پارهای دیگر از داستانها َ
( )openingو موقعیت ( )situationمتفاوتاند و کار پرداختشان متفاوت است .گفت ـ
شنود و گفتگومندی نیز یکی دیگر از خصلتها و مولفههای دراماتیک این قصهها است که
بعضاً با حضور و مداخلۀ راوی به نتیجه میرسد .راوی نیز به عنوان قصهگو با حضور ممتاز خود
در قطع و وصل ،تحلیل و تفسیر ،هدایت و دخل و تصرف خواننده را به همذاتپنداری سوق
میدهد.
واژگان کلیدی :قصه ،روایت ،نمایش و شعر دراماتیک ،مثنوی معنوی.

1ـ استاد دانشگاه تهران(پژوهش هنر و هنرهای نمایشی)
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نگاهی بینامتنی به شیوۀ اندرزدادن در منظر مورخانۀ بیهقی و نگاه
عارفانۀ مولوی (با تکیه بر تاریخ بیهقی و مثنوی معنوی مولوی)

							

							

68

پریسا صالحی

1

قدرتاله طاهری

2

چکیده
بازتاب مؤلفههای تعلیمی در مکتوبات بشر ،بخش عظیمی از ادبیات تمدنها را به خود
اختصاص داده است .تاریخ هم به سبب ماهیت عبرتآموزی که دارد ،متضمن نکات تعلیمی
است و سهم مهمی در کسب فضیلت دارد .این موضوعات تعلیمانه در متون تاریخی فارسی
نیز مورد توجه قرار گرفته است و با آموزههای اخالقی عارفان قرابت بسیار دارد .اگرچه متون
تاریخی و متون تعلیمیعرفانی مانند مثنوی از دو نوع ادبی جداگانه هستند؛ نضج و شکلگیری
این مؤلفههای اخالقی سبب به وجود آمدن اشتراکاتی بین متون تاریخی و متون عرفانیتعلیمی
شده است .این مقاله به یکی از این اشتراکات ،یعنی شیوۀ اندرز دادن در این متون میپردازد.
در میان تاریخنویسان آنکه بیشتر و ماهرانهتر آموزههای تعلیمی را در تاریخش بیان میکند،
ابوالفضل بیهقی است که در روایت تاریخی خود هر جا الزم بداند ،به نحو غیرمستقیم ،داستان
و حکایتی برای اندرز و آگاه کردن خوانندگانش میآورد .در میان عرفای نامی نیز ،موالنا
شاخصترین فرد در ارائۀ پندهای غیرمستقیم است .شباهت شیوۀ این دو نویسنده در ساختار
روایی و کاربرد تمهیدگونه از شگرد قصهدرقصه برای بیان آموزههای اخالقی ،نگارندگان را بر
آن داشت که در این پژوهش به قرائت بینامتنی دو اثر معروف آنان ،یعنی تاریخ بیهقی و مثنوی
معنوی بپردازند .در بحث اشتراکات بینامتنی در رابطۀ خاستگاهی و تولیدی ،معلوم میشود که
نگارندگان در این دو متن ،اهدافی تعلیمی داشته و به اندرزهای اخالقی با شیوههای مستقیم و
غیرمستقیم پرداختهاند .در بیان مضامین اخالقی ،شگردهای مشترکی بین آنها دیده میشود که به
نظر میرسد دارای خاستگاهی مشترک هستند .به نظر می رسد بیهقی و مولوی با کاربست این
شیوه به دنبال بیان اندیشههای خود هستند .با این تفاوت که نگاه بیهقی مبتنی بر بینش مورخانۀ او
و دربردارندۀ اهداف سیاسی است و منظر مولوی از چشمانداز حکیمانه و عارفانۀ او مایه میگیرد
و این وجه افتراق آنهاست که از منظر رابطۀ خوانشی در بینامتنیت میتوان به آن رسید.
واژگان کلیدی :بینامتنیت ،تاریخ بیهقی ،مثنوی مولوی ،اشتراک انواع ادبی.
1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید بهشتی
2ـ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

زخمه بزنی ،زخمه نزنی ،من تنتننم
(حضور و غیبت شمس در آینۀ عشق موالنا)

							

شهربانو صحابی

1

چکیده
نگاهی به انعکاس رابطۀ عاشقانه و پرشور موالنا و شمس تبریزی در کالم و اشعار موالنا ،از
اولین دیدار که در آینة روایات جلوهای اساطیری یافته تا مفارقت از شمس و بیتابیهای عاشقانة
موالنا ،بیانگر این حقیقت است که حضور و غیبت شمس به یک اندازه در جوشش و هیجان و
خالقیت خاطر موالنا اثر داشته است .بهنحویکه حقیقتاً شمس را میتوان بهانة عشقورزیهای
موالنا با «وجود مطلق و مطلق وجود» دانست و تعبیر کرد .شمس چشمة نوبهنوشدنهای نامتناهی
در خاطر موالناست ،چه در حضورش و چه در غیبتش .چنانکه این طراوت و تازگی بیپایان را
در سالهای بعد از غیبت شمس نیز میتوان در کالم موالنا دید .حتی پایبندی به مهر صالحالدین
زرکوب و حسامالدین چلبی نیز هرگز نتوانست عشق موالنا به محبوب گمشدهاش را به فراموشی
بکشاند .میتوان بهجرئت گفت که موالنا به عقیدۀ «شمس من و خدای من» از زمان دیدار
شگفتانگیرش با شمس تبریزی تا پایان زندگی شیفتهوارش وفادار بود و ماند.
واژگان کلیدی :موالنا ،شمس تبریزی ،عشق ،حضور ،غیبت.
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1ـ استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد مهاباد

مبانی رواداری مذهبی موالنا با اقلیتهای دینی

							

70

قدرتاله طاهری

1

چکیده
اصل رواداری مذهبی با پیروان ادیان مختلف ،امروزه با توجه به مهاجرتهای گسترده و
شکلگیری جوامع چندفرهنگی ،یکی از موضوعات مهم در میان اندیشمندان غربی است .آنها
به مبانی سیاسی ،معرفتی ،اخالقی و حقوقی رواداری مذهبی ،از جمله تأیید اصل «برابری ادیان»
و لزوم رعایت اخالق انسانی و حفظ و صیانت از حقوق مدنی پیروان همۀ ادیان موجود ،توجه
میکنند .طرح موضوع مذکور ،برای مردم خاورمیانه که هماکنون به بهانۀ اختالفات مذهبی
دچار تروریسم ،خشونت و جنگهای خونین شدهاند ،بیش از سایر مناطق جهان ضرورت دارد.
تجربیات ارزندهای که در عرفان اسالمی وجود دارد ،میتواند بهعنوان الگویی مناسب برای
تحقق جوامع چندفرهنگی عاری از خشونت و زندگی مسالمتآمی ِز مردمانی با عقاید و باورهای
مختلف در کنار یکدیگر ،مدنظر قرار گیرد .از میان عارفان مسلمان ،موالنا جاللالدین بلخی در
مجموعۀ آثار خویش و در مقام نظر و عمل ،عالیترین اَشکال رواداری مذهبی با پیروان مذاهب
گوناگون را به نمایش گذاشته است .در این مقاله گفتار و رفتار روادارانۀ مولوی را با توجه به
مبانی سیاسی و اجتماعی ،معرفتشناسی و اخالقی بررسی کردهایم .موالنا بهعنوان اندیشمندی
بزرگ ،برای کاستن از دامنۀ جنگ و جدالهای مذهبی و فرقهای زمانۀ خویش مانند جنگهای
صلیبی و جنگهای فرقهای مذاهب پنجگانه با یکدیگر که بخش عمدهای از جهان آن روزگار
را فراگرفته بود ،اندیشۀ رواداری ،تساهل و تسامح را مطرح کرد .وی همچنین برای رسیدن به
هدف سیاسی مذکور ،اصول معرفتی از جمله اصل برابری ادیان توحیدی و محق بودن همۀ
پیروان ادیان مختلف و ضرورت رعایت اصل اخالق انسانی در برخورد با آنها را مطرح و خود
در مقام عمل ،با همۀ پیروان ادیان توحیدی به رفق و مدارا رفتار نمود .از میان مبانی چهارگانۀ
سیاسی ،معرفتی ،اخالقی و حقوقی ،در آثار موالنا با وجود استقصای نسبتاً بلیغی که انجام دادیم،
به شواهدی از گفتار و رفتار او که بر مبنای اصل حقوقی باشد ،برخورد نکردیم.
واژگان کلیدی :ادبیات عرفانی ،رواداری مذهبی ،اقلیتهای دینی ،موالنا جاللالدین بلخی.

1ـ دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

قونيه ،خاستگاه مولوي

							

زهرا عاشرزاده

1

چکیده
محیط سیاسی و اجتماعی یکی از مهمترین مؤلفهها در ظهور شخصیتهای علمی در
تاریخ بوده است .قونيه كه به يوناني ايكونيوم ( )Iconumناميده ميشود ،يكي از شهرهاي
آسياي صغير مركزي (تركية امروزي) در جهان معاصر است که بيشترین آوازهاش را مديون
وجود تربت بزرگترين عارف جهان ،مولوي و مريدان فراوان اوست .قونیه در زمان مولوی
از شرایطی برخوردار بود که نقش بسزایی در نشو و نمای عالمانی چون او داشت .در سال
 ۴۷۰سليمانبنقتلمش سلجوقي در آسياي صغير ،سلسلهاي تأسيس كرد كه پايتخت آن شهر
قونيه بود .پادشاهان اين سلسله چون به آداب ايراني در ايران پرورش يافته بودند ،زبان فارسي
را دوست ميداشتند .در فتنة مغول كه ديار آنان آسوده بود ،گروهي از بزرگان ايران همچون
شمسالدين تبريزي و موالنا جاللالدين بلخي و نجمالدين رازي از آن فتنه به ايشان پناه بردند.
كتاب راحهالصدور در دربار ايشان نوشته شده است و حتي يكي از پادشاهان اين سلسله ،عزالدين
كيكاووس كه از  ۶۰۷تا  ۶۱۶پادشاهي كرده است ،به زبان فارسي شعر میگفت .به همين جهات
سلسلة سلجوقيان را بايد يكي از بزرگترين مشوقان ادب فارسي در قرن ششم دانست .مكاتبات
دولت سلجوقيان آسياي صغير ،به زبان فارسي بود و امروزه در كنار مزار موالنا ،تعداد زيادي از
علما و عرفا نیز به خاك سپرده شدهاند .قونيه براي خيل علما و فضاليي كه از ايلغار مغول از شرق
ميگريختند ،شهري امن شده بود .عالءالدين كيقباد كه عالمان و عارفان سراسر دنيا را گرد خود
جمع كرده بود ،بهاءالدين ولد ،پدر مولوي را به اين شهر فراخواند .وی و خانوادهاش در حدود
سال ۶۱۷هـ.ق در آنجا سكني گزيدند .دوران حكومت بيست و دو سالة عالءالدين كيقباد ،اوج
دوران سلجوقيان از نظر سياست ،اقتصاد و عمران و آبادي به شمار ميرود .وي دانشمندان را
گرامي ميداشت و آثار بسياري به نام او نوشته شده است .به نقل از افالكي در مناقبالعارفين،
عالءالدين كيقباد يكي از مريدان حضرت موالنا بود .اندکی پس از مرگ عالءالدين كيقباد،
تسلط و حاكميت مغول بر سرزمينهاي سلجوقيان آسياي صغير شروع گرديد .ديگر پادشاهان
سلجوقي قدرت چنداني نيافتند و هجده سال پس از رحلت موالنا جاللالدين مولوي (در سال
 ۷۰۰هـ  .ق) توسط شاهان عثماني منقرض شدند.
واژگان کلیدی :قونیه ،سلجوقیان ،آسیای صغیر ،مولوی ،عالءالدین کیقباد.
1ـ کارشناس علوم تربیتی
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آینههای حکایت
چهره شمس و موالنا در حکایت «گنجنامه» مقاالت و مثنوی

						

72

عیسی علی العاکوب

1

چکیده
نوشتار حاضر بر آن است تا مسیر تحول انوار «مقاالت» شمس را به پرتو «مثنوی» بیان کند
و در البالی سطور آن ،با تمرکز بر هستههای همسان روایی که نمایانگر نقاط تشابه و تفاوت
فراوانی میان آن دو است ،برخی نشانههای اندیشه و هنر شمس و موالنا برمال گردیده است .به
این منظور یک حکایت که هر دو عارف بزرگ استفاده کردهاند ،یعنی حکایت «گنجنامه» را
برگزیدهایم .انتخاب یک حکایت برای تأمل ،استنباط و تفسیر ،از آن روست که چارچوب
روایت ،رساترین ابزار بیانی است که با دارا بودن عناصر ترکیبی میتواند اندیشهها ،دیدگاهها و
اهداف بلند را بهاختصار بیان کند .حکایت همچنین روشی برای آموزش از راه ارتباط مضمونی
و تصویری است و با تکنیکهای ج ّذاب ،مسحور کننده و آشنا برای به فعالیت انداختن ابزار
شناخت ،میتواند خألها را پر کند و در حافظهها بهتر بگنجد .به گمان ما بیشت ِر آنچه که شمس و
موالنا از میان حکایتها برگزیدهاند ،سلسله حکایتهایی است که به بیان الهی ،احسن القصص
نامیده شده و به هر تقدیر ،داستانهای قرآنی و داستانهای مقاالت و مثنوی متعلق به حکایتهای
روشنگرانه برای انسانی است که از دنیا پاپس کشیده ،راه مستقیم منتهی به عرصۀ امنیت به او
نشان داده میشود .این حکایت که مبنای تأمل و استنباط قرار گرفته ،نمونهای از صدها نمونه
حکایتهای مقاالت و مثنوی است که شاید رایحهای از عطر بهار باشد .آنچه موجب انتخاب
این گزیده شد ،مجال تنگ سخن در هماندیشیها و کنفرانسها و ضرورت تمرکز و فشردگی
در مقاالت است .و چه نیکو گفت آن که فرمود :بهترین سخن کوتاهترین و پرداللتترین
ِ
حکایت فارسی مقاالت شمس و مختصری از مضمون
سخن است .در این نوشتار ،ترجمۀ عربی
حکایت در ابیات مثنوی آمده که با ذکر جزئیات آن و درنگهای عامدانۀ موالنا برای جذب
اندیشهها و احساسات آدمیان توسع یافته است .در ادامه نیز نوع استفادۀ شمس و موالنا از این
حکایت به محک نقد سنجیده شده است.
واژگان کلیدی :شمس ،موالنا ،مقاالت ،مثنوی ،گنجنامه.

1ـ عضو فرهنگستان زبان عربی دمشق ،استاد تمام بالغت و نقد در دانشگاه حلب

مفهوم تکامل در اشعار موالنا براساس نظریۀ استعارۀ شناختی:
مدل فرهنگی استعارۀ زنجیر ۀ بزرگ

							

							

زهرا عباسی

1

امین خسروی

2

چکیده
در نگاه زبانشناسان شناختی ،استعارۀ مفهومی به هرگونه فهم و بیان تصورات انتزاعی در
قالب تصورات ملموس اطالق میشود .در این پژوهش ،از میان راهکارهای مختلفی که لیکاف
و ترنر در تحلیل استعارۀ مفهومی مورد استفاده قرار دادند ،با استفاده از ویژگی سلسلهمراتبی مدل
استعارۀ زنجیرۀ بزرگ ،به بررسی مفهوم تکامل در اشعار موالنا پرداخته شده است .یافتههای
بررسی اشعار موالنا مبتنی بر تکامل ،نشان داد خصوصیت سلسلهمراتبی استعارۀ زنجیرۀ بزرگ
که نشاندهندۀ نوعی تکامل است ،در نظام ذهنی موالنا نیز برقرار است .او تکامل انسان را در
گذشتن از قالب جمادات و گیاهان و حیوانات و حتی خود انسان و رسیدن به مراتب باالتر یعنی
فرشتگان و قرب الهی بیان میدارد که این دو مرتبۀ اخیر از نظر زبانشناسان شناختی دور مانده
است .موالنا شرط گذشتن و عبور از مراتب پایینتر را مردن و فنا میداند و آن را با نوعی استعارۀ
جهتی یعنی حرکت روبهجلو نشان میدهد که مطابق آن ،درک استعاری ویژگیهای یک
ماهیت در یک سطح از طریق ویژگیهای یک ماهیت در سطح دیگر امکانپذیر میباشد؛ یعنی
هر بار با زایشی مجدد روبهرو هستیم .با توجه به ماهیت جهانی جسم انسان و محققاً الگوهای
جهانی تعامالت فیزیکی ما با جهان ،این نوع رابطه در میان فرهنگهای مختلف همچنان تا حدی
یکسان عمل کرده؛ اما جهانبینی و تجربیات موالنا تکاملی افزونتر از نگاه زبانشناسان برای
انسان ترسیم کرده است.
واژگان کلیدی :تکامل ،مرگ ،استعارۀ مفهومی ،استعارۀ زنجیرۀ بزرگ.

1ـ استادیار زبانشناسی و آموزش زبان دانشگاه تربیت مدرس
2ـ دانشجوی کارشناسیارشد ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
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تحلیل گفتمان انتقادی
داستان «فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع»

							

							

ذوالفقار عالمی

1

حدیث احمدی

2

چکیده
تحلیل انتقادی گفتمان ،گفتمان متن را با عوامل گوناگون اجتماعی ،سیاسی و غیره بررسی
میکند و به بازتاب ایدئولوژی و قدرت در گفتمانها و بررسی چگونگی جهتگیری گفتمانها
در تثبیت یا تغییر وضعیت موجود میپردازد .این پژوهش بر آنست تا داستان انتقادیتعلیمی
«فروختن صوفیان بهیمۀ مسافر را جهت سماع» در دفتر دوم مثنوی معنوی که اعمال صوفیان
خانقاهی را نقد میکند ،با استناد به نظریۀ نورمن فرکالف در سه سطح تفسیر ،تبیین و توصیف
بررسی کند و با رویکردی تحلیلیتوصیفی چگونگی نگرش موالنا را در باب اعمال صوفینماها
در خانقاهها مشخص گرداند .در سطح توصیف با بررسیهای زبانشناسی از قبیل فرایندهای
فعلی ،موالنا صوفیان را کنشگرانی معرفی میکند که میخورند و میخوابند و به سفر میروند
و غیره .همچنین با زبانی توصیفی ،فضای غالب بر آن زمان را بهخوبی توصیف میکند و ابهامی
را برای خواننده بر جای نمیگذارد .گفتمان غالب در این داستان تقلید ،طمع و فقر است که
موالنا با بیان تمثیلی شیوا به نقد هریک از آنها پرداخته است و از طریق آن ،میتوان ایدئولوژی
و نگرش نویسنده را مشخص کرد.
واژگان کلیدی :تحلیل انتقادی گفتمان ،فرکالف ،موالنا ،صوفیان ظاهری.
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1ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
2ـ دانشآموختۀ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)

بررسی پارادوکسهای همسان و ناهمسان
در اشعار سنایی و موالنا

							

							

ذوالفقار ّ
علمی

1

معصومه صادقی

2

چکیده
پارادوکس یا متناقضنمایی یکی از شگردها و آرایههای بالغی برای عمق بخشیدن به اثر
ادبی و بیان مفاهیم پیچیده با ابعاد چندگانه است .از آنجایی که در عرفان و متون ادبیعرفانی
همواره با مفاهیمی پیچیده ،چندالیه و چندبُعدی روبهرو هستیم ،ترکیبات متناقضنما در این
متون زیاد دیده میشود .در بررسی آثار مولوی ،مثنوی معنوی و غزلیات شمس و آثار سنایی،
حدیقهالحقیقه و دیوان اشعار که از متون عرفانی مهم ادب فارسی هستند ،ترکیبات متناقضنمای
مشابهی میبینیم که نشان از نظام فکری مشترک و تأثیرپذیری مولوی از سنایی دارد .بیشتر این
نوع ترکیبات دربارة مفاهیمی است که شاعر عارف در تجربة عرفانی خود با آنها روبهرو شد ه و
چون در بیان آن مفاهیم ،زبان معمول توان و ظرفیت کافی را نداشته ،به زبان پارادوکسیکال روی
آورده است .ازاینرو ،هدف مقالۀ حاضر بررسی اشعار این دو شاعر و استخراج و دستهبندی
متناقضهای موجود و نشان دادن بسامد متناقضنماهای همسان و ناهمسان و جفت واژگان
پارادوکسهایی مانند هستی و نیستی ،فنا و بقا ،مکان و المکان ،عقل و مستی و ...در اشعار این
دو بوده است .برآیند بررسی ،نشاندهندۀ دلبستگی موالنا به آثار سنایی و تأثیرپذیری از او،
بهویژه در حدیقهالحقیقه و دیوان اشعار است.
واژگان کلیدی :پارادوکس (متناقضنما) ،اکسیمورون ،سنایی ،مولوی ،تأثیر و تأثر.

1ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا (س)
2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی (گرایش عرفانی) دانشگاه الزهرا(س)
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تحلیل شادی در اندیشۀ موالنا

							

فرهاد عیسایی

1

چکیده
در این اثر نگارنده بـر آن است که به بحث و بررسـی موضاعاتی چون شادیگرایی،
غمستیزی ،اصل و فرع بودن این مقوله به علل و منشأ شادی و غم و تفاوت آن در انسانهای
کامل با انسانهای معمولی در اندیشۀ موالنا بپردازد .کالم موالنا زاییدۀ شادمانی است .غم و
شادی نیاز معنوی هر انسانی است .لحظات آدمی هرگز از این نیاز خالی نیست؛ اما او فطرتاً از
غم گریزان و به شادی متمایل است .غم و شادی امری درونی است .نوع نگاه و بینشی که آدمی
نسبت به خود و هستی و وقایع آن دارد ،زمینهساز اصلی تجلی یا پیدایش این دو حالت در او
است .این نیاز معنوی مثل هر دوگانگی دیگری است که تصور یکی از آنها بدون دیگری معنا
ندارد و غم و شادی از انفعاالت نفسانی است .شادی حاصل کشف حقایق است و عامل اصلی
شادی را عشق میدانند .حتی عشق بهتر یا برتر از شادی و غم است .عاشق در این مقام دیگر به
دنبال شادی نیست؛ بلکه شادی به دنبال اوست.
همیشه دامن شادی کشیدی سوی خویش کشد کنون کف شادی به خویش ،دامانم
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موالنا شادیگرا و شادیپرست است و خلق را به سرور فراخوانده است .شادی را برای
اجتماع الزم میداند؛ زیرا تولد یا انگیزۀ آفرینش را خنده میداند و شادی درونی خود را با ابزار
موسیقی ،بهویژه با نی ابالغ میکند و در اثبات و ضرورت شادی برای خود و مردم ،انسان را
فرزند شادی میداند:
فرح ابن الفرح ابن الفرح ابن الفرحم
مادرم بخت بدست و پدرم جود و کرم
واژگان کلیدی :شادی ،موالنا ،غم درونی ،اصل و فرع.

1ـ استادیار دانشگاه آزاد میانه

زبان عرفانی موالنا در مثنوی و غزلیات شمس
(با تکیه بر خاموشی)

							
							
							

مریم غفوریان
2
سلیم مظهر

1

زرنوش مشتاق

3

چکیده
مفاهیم واالی عرفانی هیچگاه در قالب تنگ عبارات نمیگنجد .بنابراین عرفا برای انتقال
حاالت و تجربیات عارفانۀ خویش از زبان دیگری به نام «زبان اشارت» استفاده میکنند که
همان زبان عرفان است .البته زبان عرفانی قطعاً مؤلفههای مهم دیگری هم دارد؛ اما با توجه به
مفهوم «خاموشی» ،اهمیت و توجه بیش از حد موالنا بدان و تکرار فراوان این واژۀ بهخصوص
در مثنوی و غزلیات شمس (تخلص موالنا) ،بر آن شدیم تا ضمن مطالعۀ کامل این دو اثر،
عوامل خاموشی ،اسباب و علل آن از دیدگاه شمس و موالنا و آداب و شرایط سکوت را از
جنبههای مختلف بررسی کنیم و تا آنجا که ظرفیت مقاله اقتضا میکند ،آن را با کالم صوفیه،
قرآن و حدیث مقایسه کنیم .همچنین «خاموشی» و مترادفات آن را چه به صورت واژه و چه در
قالب ترکیبات جستوجو کردیم .یکی از موانع مهم بر سر راه سالک ،رعایت نکردن این اصل
عرفانی است .با توجه به پژوهشهایی که انجام شد« ،خاموشی» در قاموس فکری موالنا جایگاه
ویژهای دارد .ارتباط روحی بسیار نزدیک موالنا با شمس ،بهویژه در آثار و مکتوباتش که پس
از غیبت شمس نوشته است ،حاکی از همین مسئله است.
واژگان کلیدی :زبان عرفانی ،خاموشی ،شمس و موالنا ،آداب و فواید ،موانع سلوک.

1ـ دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
2ـ پروفسور و عضو هیئت علمی گروه زبان ادبیات فارسی دانشگاه پنجاب ،الهور ،پاکستان
3ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
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جاروی نگار:
بررسی نمادها در دو بیت از یک غزل موالنا

							

							

رضا غوریانی

1

فرزاد قائمی

2

چکیده
غزل موالنا از نظرگاه معنایی و ساختاری جایگاه ویژهای در ادب فارسی دارد که بیانگر
تجربیات خاص عرفانی اوست .غزلهای موالنا از دیدگاههای مختلف ادبی ،از جمله سوررئالیسم
و سمبولیسم مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ اما آنگونه که به مثنوی موالنا پرداخته شده ،به غزلیات
وی توجه چندانی نشده است و این میتواند به این دلیل باشد که هرکس براساس آموختهها و
تجربیات خاص خود خواسته است به آن بپردازد و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهد .به همین
دلیل نتوانسته است به آن تجربۀ خاص موالنا دست یابد .در این نوشتار سعی شده است دو بیت از
یک غزل موالنا ،از دیدگاه مکتب سمبولیسم مورد نقد ،بررسی و شرح قرار گیرد و با دیدگاهی
بیطرفانه و با توجه به ریشههای فکری موالنا و دیگر عرفا ،نمادها و رمزهای آن واکاوی شود.
نویسنده بر این عقیده است که این غزل مانند بسیاری از غزلهای دیگر موالنا وحدت موضوعی
دارد و نه در عالم ناخودآگاه سوررئالیستی ،بلکه در عالم کشف و شهود عرفانی سروده شده
است.
واژگان کلیدی :موالنا ،جارو ،دریا ،نگار ،غبار.
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1ـ دانشجوی دکتری ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی
2ـ استادیار دانشگاه فردوسی

شمس عالیترین فرامن موالنا

							

محمد فتاحی

1

چکیده
جلوۀ معنوی شمس بهعنوان عالیترین مصداق فرامن یا همان من ملکوتی موالناست که
اتصال او را به عالم معنا ممکن گردیده و به آفرینش معانی بلند عرفانی در قالب غزلیات شمس
و مثنوی امکان بخشیده و قال و مقال عالمی را با تکیه بر آموزههای آن مرد حقیقتبین بر دوش
جان کشیده است .این مقاله بر آن است تا تصویری از شمس در قالب مصداقی از مصادیق فرامن
در معرض دید ادبپژوهان بنمایاند.
واژگان کلیدی :شمس ،فرامن ،موالنا ،مثنوی ،غزلیات.
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1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی

مراودۀ مریدی و مرادی در مقاالت شمس
با تکیه بر نظریۀ هالیدی در فرانقش بینافردی

						

80

نسرین فقیه ملک مرزبان

1

چکیده
شمس در بسیاری از وجوه مراودات صوفیانه ،شخصیتی منحصربهفرد دارد و لزوماً نمیتوان
وی را تابع فرهنگ عارفان پیشین یا معاصر خود قرار داد .معنامحوری شمس به او اجازه
میدهد حتی علیرغم محبوبیت برخی از عرفا ،از آنها انتقاد کند و گزارههای مقبول را به جای
نقلقولهای زیبا ولی غیرقابل پذیرش عارفان به شنونده القا نماید .گفتوگوی شیخ و مرید در
مقاالت شمس ،چه در آنجا که دیالوگی مستقیم دارند و چه در بخشهایی که دو مرید یا دو
شیخ با یکدیگر سخن میگویند ،حائز نکات ارزندهای است که با استفاده از جمالت تعاملی
میتوان به نوع نگاه ویژۀ شمس به این مراودۀ مهم دنیای صوفیانه پی برد .در این پژوهش تمامی
جمالت مربوط به رابطۀ خاص مرید و مراد جمعآوری شده است و با توجه به نوع ترکیب افعال
و وجوه آنها ،فاعل و جزء خود ایستا ،زمان ،قطبیت و قطعیت بندها تحلیل شدهاند .در بررسی
الگوی ذهنی شمس ،اعتقاداتی جاودانه است که در زمان حال بیان میشوند و درک آنها منوط
به شهود و ادراک عمیق است .در پساذهن شمس همۀ امور به گفتار و رفتار نبی اکرم وابسته
است و آنچه در این مصداق قرار گیرد ،از جزمیت و قطعیت زیادی برخوردار است .جمالت
کوتاه در وجه خبری از اطمینان شمس به گفتههایش برمیخیزد .وی بهندرت از وجه التزامی
بهره میبرد و گزارهها و مسندهای کوتاه و بدون قید ،میزان سخن قاطعانۀ شمس را صد چندان
میکند.
واژگان کلیدی :مقاالت شمس ،مرید ،مراد ،فرانقش بینافردی.

1ـ دانشیار دانشگاه الزهرا

درآمدی بر اسطورهمانندی غزلیات شمس

							

حسینعلی قبادی

1

چکیده
عمیقترین بیقراریها و متراکمترین اضطرابهای وجودی آدمی که گاه مرز واقعیت و
رؤیا را درهم مینوردد و در قالب گزیدهها ،اشارهها یا روایتهایی فشرده بیان میشود که
حکایتگر ژرفای بود و نمود بشر است ،اسطوره نام میگیرد .از این روی ،در کتاب دریاوش
غزلیات شمس ،نه تنها از حیث عناصر سازنده محتوای آن و نه از این دیدگاه که این اکسیر
اعظم حاصل فوران آتشفشان عشق الهی است؛ بلکه حتی در صورت و اصوات و الفاظ و ساختار
آن ،اسطوره موج میزند .مولوی در حال و هوای سرایش غزلیات شمس در قلّه بیقراریهای
وجود و اضطرابها و تنشهای روحی قرار دارد .او در حین آفرینش این غزلیات ،یکپارچه
و سراسر ،به ازلیّت متصل و به ابدیّت پیوند داشت .آنچه در باره آدم و نوح و ابراهیمّ ،
حلج،
بایزید و دیگران در غزلیات شمس میجوشید ،از چشمه سرمدی نهاد درونی وی بر میآمد .از
همین روی ،ذهن و زبان و ضمیرش سراسر اسطورهساز بود و گزارههای غزلیات شمس چون
گدازههای آتش از اعماق قلب آتشین عشقزدهاش به زبان میآمد و جان جهانیان را به تماشای
ازلیت دعوت میکرد.
این جستار درصدد کاویدن و تبیین چنین ا ّدعایی قلمی میشود و با روش توصیفی ـ تحلیلی
و بر پایه رویکرد هرمنوتیک به تفسیر و تأویل چند غزل میپردازد که ظرفیت اسطورهای بیشتری
را در خود جای دادهاند .چشمانداز اولیۀ دستاوردهای پژوهش حاضر نشانگر آن است که
مولوی در غزلیات شمس ،از منظر ادبیّت کالم قادر شده است صورتهای زبانی و ساختارهای
بیانی اسطورهای بیافریند و قهرمانانی نمادین را با خلق موقعیتهای کهنالگویی به اسطوره
تبدیل سازد .در غزلیات شمس دیگر امثال ّ
حلج و بویزید و شمس تبریز ،شخصی حقیقی و
تاریخی به شمار نمیآیند؛ بلکه نوعیت قهرمانی انسانهای آرمانی را با خود حمل میکنند .حتی
خورشید و ماه ،دشت و دریا و کوه صحرا ،آب و آتش مفهومی فرازمان ،فرامکان و موقعیتی
اقتضایی( )displacementو اسطورهای به خود میگیرند.
واژگان کلیدی :مولوی ،غزلیات شمس ،اسطورهمانندی.

1ـ استاد زبان و اد بیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس
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مقایسۀ اعتقادات طریقت ذن با اندیشۀ موالنا
در مثنوی و فیهمافیه

							

شبنم قدیری یگانه

1

چکیده
سؤال پژوهش این است که تا چه اندازه میتوان جزئیات و دستورالعملهای ذن بودیسم
را با اندیشۀ عرفانگرای موالنا همسو دانست؟ پاسخ احتمالی این است که اگرچه ظاهرا ً این
دو اندیشه در برخی مسائل به یکدیگر شباهت دارند؛ اما تحقیقاً نمیتوان آنها را با یکدیگر
یکسان دانست .در این پژوهش دریافتیم که در مواردی تعالیم نحلة ذن با اندیشۀ عرفانگرای
موالنا همخوان و همسو است؛ اما این شباهت نسبی است و نمیتوان این دو را کام ً
ال بر یکدیگر
منطبق خواند .در هر دو عرفان تأکید بر نفی خودپرستی ،توجه به گوهر درونی انسان ،تربیت
نفس ،ترک تعلقات دنیوی ،خردگریزی ،سکوت و درک اشراق و شهود است؛ اما ذن نحلهای
انسانگراست و دستوراتش برای به سعادت رسیدن وجود انسانی در همین جهان است و هدف
موالنا در راستای عرفان اسالمی ،دستیابی انسان به سعادت دنیوی و اخروی است .همچنین
ذن بودیسم در برخی موارد مانند ترک لذات دنیایی و زهدگرایی ،مراقبه و ریاضت ،تعقل و
استدالل و سکوت ،افراطی است؛ اما موالنا هر چیز را در جای خود مناسب میداند و هریک از
جنبههای مادی و معنوی آنها را متناسب با کارکردشان بیان میکند.
واژگان کلیدی :ذن ،اشراق ،مولوی ،مثنوی ،فیهمافیه.
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1ـ دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران

«ما از دو مادر شیر خوردیم» (اسماعیل آنکاراوی)

شناخت موالنا بدون سهم تاثیر ابن عربی امکان پذیر هست؟ یا امکان پذیر نیست؟

							

محمود ارول قلیچ

1

چکیده
بر اساس تاریخ اندیشه ،فعاالن این حوزه به خوبی میدانند که افکار و اندیشه برخی از متفکران
زمانی که با افکار و اندیشه دیگر متفکران هم رشته ،همراه میشود تکامل مییابد .گاهی آن
فکر به تنهایی مبهم است و اگر با کمک و فکر دیگری همراه شود ،درک بهتر و کاملتری از
آن صورت میگیرد .به این همفکری ازدواج افکار هم میتوان گفت که نتیجه آن تولد آرای
جدید است .در تاریخ فلسفه ،نمونههای بسیاری از این یکی شدن افکار و تولد افکاری دیگر را
میتوان یافت که حتی از طرف افالطون و ارسطو نیز شرح میشود .این اندیشهها ،سلسله وار تا
به امروز ادامه دارد .به طور مثال ،هایدگر ،فیلسوف معاصر ،در روزهای آحر زندگی در اعتراف
صادقانه خود گفت« ،من برای افکار افالطون و تاحدی سهروردی یک حاشیه نویس هستم.
فارابی فیلسوف بزرگ (ایرانی) جهان اسالم ،دیدگاههای بین دو حاکم را جمعبندی میکند که
از شرحهای مهم فارابی بر کتابهای معروف افالطون و ارسطو است .در تاریخ ادیان نیز با این
نوع از رویکردها مواجه میشویم .به طور مثال یک آیه با یک آیه دیگر یا حتی یک آیه با یک
حدیث از پیامبر شرح میشود .از طرفی ،سخنان پیامبر از طرف یک صحابی یا از طرف وصی او
امام علی شرح و توضیح داده میشود.این وضعیت جهانی را در یک مثال تاریخی عرفان اسالمی
نیز مشاهده میکنیم .اغلب شاهد تعلیق ،تعدیل یا نقد دیدگاههای برخی عرفا از سوی دیگر عرفا
هستیم .دیدگاههای امام جعفر صادق ،حسن بصری ،بیانات و نظرهای جنید بغدادی توسط نظر
عرفایی که خیلی بعدتر آمدند شرح شده است .نمونههایی که به آن اشاره شد نشان میدهد
در همه اعصار تاریخ ،هم شرح متفکران قبلی و هم شرح متفکرانی که بعد ها آمدند در یک
وضعیت مشابه قرار دارد؛ فقط امکان دارد این موضوع همیشه به این شکل نباشد .به طور مثال
در تاریخ ادیان ،بهخصوص در علم فقه ،گاهی اوقات پیش از ما و در شریعت گذشته پیش از
زمان ما ( شرع من قبل) یک موضوعی جستجو میشود و با آن مشکالت امروزی حل میشود.
به اعتبار ماهیت تاریخ عرفان ،این یک شاخه از علم افقی نیست و یک علم عمودی است.
یعنی علمی نیست که تکامل آن در داخل تاریخ به پایان میرسد .حقیقت فراتر از تاریخ است،
واقعیت عالم هر چند تابع زمان و مکان است ،تغییر نمیکنند .به همین دلیل ،اینجا قبلی و بعدی
نیست .تکامل یافتهتر ،تکامل میانه ،کم تکامل یافته ،یک مرتبه به وجود میآید ،یعنی ،به لحاظ
تاریخی دیدگاه عارفی که در گذشته حضور داشته با دیدگاه برخی که در آینده به وجود آمده
توضیح و شرح داده میشود و میتواند تکامل یابد .هانری کربن به این «تاریخ نگاری صوفی»
( )historisophiaمیگوید یعنی تاریخ افقی حکمت خرد.
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یکی از زیباترین مثالهای تاریخ عرفان اسالم ،قبل از اسالم و بعد از اسالم که به طور مداوم
به دو بخش تقسیم شده ،صوفی بزرگ اندلس شیخ االکبر محیالدین ابن عربی است .او آرای
پیامبران گذشته ،روحانیون و دیدگاههای عارفان را هرچه بیشتر شرح میدهد.
در این گفتار ،قصد داریم درخصوص برخی نویسندگان و متفکران تاریخ عرفان که این نظر
را قبول ندارند بحث کنیم و از گفتهها و دیدگاههای سلطان عرفان ابن عربی برای این پژوهش
استفاده کنیم.
واژگان کلیدی :ابن عربی ،موالنا ،عرفان.
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1ـ استاد دانشگاه مرمره استانبول

شگردهای بازآفرینی معنا در مقاالت شمس تبریزی

							

							

علياكبر كمالينهاد

1

حسين عليزاده

2

چکیده
از شگردهای مهم زبانی که شمس تبریزی از آن برای بیان مطالب و تفکر خود بهره گرفته
و میتوان آن را از کارکردهای مهم زبانی دانست ،کارکرد «آشناییزدایی» است که از راه
غریبهگردانی مفهوم مورد نظر ،حاصل میشود و تجلی آن در زبان قابل مشاهده است .در میان
مطالعات و پژوهشهای جریان موسوم به فرمالیسمِروس ،این کارکرد بهعنوان یکی از مهمترین
و اصلیترین دستاوردهای آنان و همچنین از مهمترین کارکردهای زبان ادبی و شعری شناخته
میشود .در ادبیات کهن فارسی ،بیشترین کارکرد این شکل از بیان را در میان متون عرفانی
ميتوان جست؛ چرا که عرفا برای بیان اندیشة خود گاه دست به آفرینش متنهایی میزدهاند
که از جنبة خبری و اطالعرسانی خارج میشده و بیشتر جنبة شعری و ادبی پیدا میکرده است.
واژگان کلیدی :مقاالت شمس تبریزی ،آشناییزدایی ،بازآفرینی معنا.
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1ـ استاديار گروه آموزش زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه فرهنگيان
2ـ كارشناسيارشد زبان و ادبيات فارسي

بررسی مفهوم عزت نفس از نگاه موالنا
در حکایت فقیر و گنج مثنوی

							

زهرا کمندلو

1

چکیده
موالنا جاللالدین بلخی ،قرنها پیش از پیدایش علم روانشناسی ،در آثار ماندگار خود،
بهویژه در مثنوی معنوی ،الگوی دقیق و همهجانبه و سیمای روشنی از شخصیت سالم انسان ارائه
نموده است .در حقیقت شيوۀ پردازش نمادها و شخصيتها در مثنوی ،از تأثيرپذيری موالنا از
باورهايش در مورد انسان سرچشمه گرفته است .در اين جستار دیدگاه موالنا در مورد مفهوم و
کارکرد عزت نفس مورد بررسی قرار گرفته شده است .از نگاه مولوی افرادی که از حرمت نفس
بسیاری برخوردار هستند ،نسبت به هویت انسانی خود شناخت کافی حاصل نموده و از نقاط
قوت و ضعف خود باخبرند .آنان گنج حقایق و ارزشهای اصیل را در درون خود میجویند.
واژگان کلیدی :موالنا ،عزت نفس ،مثنوی معنوی ،روانشناسی.
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1ـ کارشناسیارشد ،مشاورۀ مدرسه

خوانشهای متفاوت غزلی از مولوی
در رسانههای مختلف

							
							

زهرا لرستانی

آرزو اصغری

چکیده
مدتهاست که نظریههای مخاطبمحور به اهمیت مخاطب در خوانش متن تأکید دارند.
نشانههای متن به کمک پیشداوریهای خواننده ،او را در جهت دریافت متن یاری میدهند.
بنابراین هر خواننده ،خوانش مخصوص خود را دارد .حال اگر خواننده ،خوانش خود را به شکل
یک متن به دیگر مخاطبان ارائه دهد ،در واقع به دریافت آنها از متن جهت داده است و اگر
این بازخوانی از طریق یک رسانۀ متفاوت باشد ،ممکن است تا حد بازآفرینی متن پیش برود.
در ارتباط با متن مورد بررسی ،میتوان گفت که بازخوانیهای موسیقایی از این متن از طریق
حذف ،افزایش ،تکرار و پیرامتنها بر متن اولیه تإثیر میگذارند و متنی نو میآفرینند که این متن
نو به میزان تغییرات ایجاد شده ،با متن اولیه فاصله دارد .به این ترتیب ،میتوان گفت که رسانه
هم میتواند موجب بازآفرینی متنها شود.
واژگان کلیدی :متن ،رسانه ،اقتباس ،مولوی ،موسیقی.
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1ـ استادیار دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه
2ـ کارشناس ارشد دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

مفهوم زندگی و مرگ در غزلیات شمس

							

							

نادر لطفی صمیمی

1

شکراله پورالخاص

2

چکیده
از دیرباز در فرهنگهای مختلف جوامع بشری ،صاحبان قلم و اندیشه به مسائل اصلی و
مباحث اساسی از جمله مقولۀ مرگ و زندگی در آثار خود پرداختهاند .این امر در حوزۀ ادبیات
بهویژه ادب پارسی نمود بارزتری داشته است .در این میان شاعری مانند مولوی که پلههای ادب
و عرفان و فلسفه را مرحلهبهمرحله تا مالقات خدا پیموده و برای دیگر شاعران و نویسندگان
بهعنوان الگو مطرح است ،نگرش متفاوتی به موضوع مرگ و زندگی داشته است .شاید بتوان
نگرش موالنا را به این موضوع ،به دو بخش قبل از آشنایی او با شمس و پس از آشناییاش با
وی تقسیم کرد و غزلیات شمس که نشانگر پختگی نگاه موالنا به جهان و پدیدههای مختلف
از جمله مرگ و زندگی بوده ،مربوط به دورۀ دوم است .از نظر موالنا مرگ و زندگی جدای
از هم نیستند و مرگ مرحلۀ تکمیلی از حیات چندالیۀ بشری است که انسان عاشق عارف،
برای رسیدن به محبوب ازلی ،خود به استقبال آن میرود .در این مقاله سعی شده است به روش
توصیفیتحلیلی و با بررسی دقیق غزلیات دیوان شمس ،موضوعات زندگی و مرگ ،رابطۀ آن
دو و الزم و ملزوم بودنشان نشان داده شود.
واژگان کلیدی :زندگی ،مرگ ،شمس ،مولوی ،آخرت.
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1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
2ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

تماشای «شمس» از روزنۀ ذهن و زبان موالنا

							

							

علی محفوظی

1

سجاد نصیری

2

چکیده
موالنا عارف شاعری است که دو بار تولد یافته است .حیات دوم وی به واسطۀ ارشاد و
راهنمایی شمس تبریزی بوده که تحفهای چون عشق را به او داده است .تأثیرات شمس در
اندیشۀ مولوی سبب شده است که جایگاه خاصی نزد او داشته باشد .به عقیدۀ موالنا ،شمس
یکی از اولیای الهی است که از نور خداوندی به وجود آمده است و پیروی از او ،پیروی از خدا
و دشمنی با او ،دشمنی با خدا میباشد و کسی که خواهان رسیدن به سعادت است ،باید دامان
شمس تبریزی را بگیرد؛ زیرا شمس از سنخ انبیا و اولیاست .موالنا او را با پیامبرانی چون حضرت
محمد(ص) ،حضرت یوسف(ع) و ...مقایسه میکند و گاهی نیز برتر از آنها میداند .هدف از
این مقاله بررسی دیدگاه موالنا نسبت به شمس تبریزی و همچنین تحلیل تعبیرات و کلماتی است
که او برای تبیین شخصیت شمس به کار برده است.
واژگان کلیدی :موالنا ،شمس تبریزی ،اولیا ،عشق.
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1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی
2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه محقق اردبیلی

شخصیت و شخصیتپردازی در مقاالت شمس

							

							

فاطمه مدرسی

1

زهرا جمشیدی

2

چکیده
شمس تبریزی یکی از عرفای نامدار و پیر و مراد و محبوب موالنا است .مقاالت شمس کتابی
است که اندیشهها و آموزشهای عرفانی او را دربردارد و از ابعاد مختلف قابل توجه و اعتناست.
از آنجا که این کتاب همانند سایر آثار عرفانی فارسی ،مشتمل بر حکایاتی تعلیمی است ،ما
بر آن شدیم تا با روش تحلیلیتوصیفی به بررسی حکایات مندرج در آن و سپس به تحلیل
شخصیتهای این حکایات و شگردهای شخصیتپردازی شمس بپردازیم .با بررسی ۱۲۸
حکایت این کتاب درمییابیم که تعداد شخصیتهای این حکایات محدود است .بسیاری از این
شخصیتها ایستا ،تعدادی پویا و تعداد کمی تمثیلی یا نمادین هستند .شیوۀ شمس در توصیف و
معرفی شخصیتها ،گاه به صورت مستقیم است ،گاه به صورت غیرمستقیم و با بیان کنش ،اعمال
و گفتار آنها و گاهی اوقات نیز با بهرهگیری از جریان سیال ذهن و حدیث نفس شخصیتها،
شخصیتپردازی میکند .برآیند تحقیق اثبات میکند که شیوۀ شخصیتپردازی شمس در
مقاالت ،همان شیوۀ سنتی و کالسیک است و بیشتر شخصیتهای شمس ،شخصیتهایی کلی
و تیپیک هستند.
واژگان کلیدی :شمس تبریزی ،شخصیت ،شخصیتپردازی ،مقاالت شمس.
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1ـ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
2ـ دانشآموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش حماسی دانشگاه ارومیه

مولوی ،شمس ،اقبال

							

فاطمه مدرسی

1

							یاسین محمودزاده

2

چکیده
مولوي ،بزرگمرد انديشه و عرفان ،كسي نيست كه از ديد فيلسوفان و عارفان و انديشمندان
اسالمي و حتي جهاني كه بيرون از مرزهاي مسلمانان ميزيد ،پنهان بماند .آزادانديشي و
توسع فكري موالنا باعث شده است كه اندیشمندان و عارفان فراوانی از وي متأثر گردند و در
انديشههاي وي تأمل و درنگ نمايند .اقبال الهوری ،فيلسوف و متفكر بزرگ اسالمي ،یکی از
تأثیرپذیرفتگان و عالقمندان به افکار موالناست که در انديشهها و عقايدش بهطوركلي از موالنا
الهام گرفته است .هدف این مقاله بررسی تأثیرپذیری اقبال الهوری از اندیشههای موالناست که
به روش توصیفیتحلیلی به نگارش در آمده است.
واژگان كليدي :موالنا ،اقبال الهوري ،فلسفه ،عرفان.
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1ـ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه

مردماندیشی و اندیشۀ مثبتگرا به انسان و اجتماع
در غزلیات شمس

						

						

فاطمه مدرسی

1

سوران شیخاالسالمی مکری

2

چکیده
تفکر موالنا را باید در روند تکامل اندیشۀ بشری تحلیل کرد .در بهترین شرایط شاعر یا
نویسنده بازتابندۀ نیازها و گفتمان زمانۀ خود است؛ اما هرچه از زمان خود فاصله میگیرد،
طبیعی است که معارف و مضامین او بهتدریج رنگ ببازد .اگر در جستجوی مقام و منزلت
انسان ،هویت معنوی نوع بشر و روح مشترک و سرشت یگانۀ او هستیم ،حتی امروز هم میتوان
آموزههای عرفانی و اخالقی اشعار وی را مورد مراجعه قرار داد .هدف از نگارش این مقاله،
بررسی نگرش مردماندیشی و حضور و غیاب مردم در اجتماع با تکیه بر غزلیات شمس بوده که
به روش توصیفیتحلیلی انجام شده است .نتیجۀ مقاله حاکی از آن است که خاستگاه آموزههای
بشردوستانة او ،کرامت انسان و اساساً گفتمان او در موضوع «انسان» است نه «مردم» .بنابراین
نیازهای اجتماعی و مسائل مبتالبه مردم در جامعه ،اگرچه در اشعارش بازتاب یافتهاند ،اما
رویکرد جامعهشناسانه ندارند .او رفتارها و ویژگیهای مردم را توصیف میکند و منشأ همة
آنها را نه در شرایط اجتماعی یا رویدادهای تاریخی زمان ،بلکه نتیجۀ تیرگی قلبها و حرص
و آز میداند.
واژگان کلیدی :غزلیات شمس ،اجتماع ،مردم ،همدلی ،وحدت.
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1ـ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه
2ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه ارومیه

تاثیرپذیری موالنا از عطار نیشابوری

واکاوی اخالقیات در منطقالطیر عطار و بازتاب آن در مثنوی موالنا

							

سهیال مرادقلی

1

چکیده
تأکید قرآن بر تزکیۀ نفس ،قبل از هر تعلیمی ،نمایانگر اهمیت اخالق است .فریدالدین
ابوحامد عطار نیشابوری شاعر عارفمسلک قرن ششم و موالنا جاللالدین محمد رومی،
شاعر بزرگ و برجستۀ قرن هفتم ،محوریترین اندیشههایشان ،اخالق و تربیت است .از میان
آثارشان ،منطقالطیر و مثنوی معنوی جایگاه ویژهای دارند که آن دو بزرگ اندیشمند ،در کنار
تبیین حقایق الهی ،به بیان بسیاری از آموزههای اخالقی و بایدها و نبایدها در آنها پرداختهاند
و راهکارهای تربیتی را با ظرافت و زیبایی تمام ،در قالب تمثیل بیان کردهاند .در این جستار،
به نگرش آن دو بزرگ به این کا ِن معنی در اثر ارزشمندشان پرداخته شده است و به اعتبار
یگانگیهای اخالقی که در اشعار موالنا و عطار دیده شد ،تبیین گردید .نظام فکری و اندیشگانی
موالنا در سرودن مثنوی همان است که عطار قبل از وی در سرودن منطقالطیر به کار گرفته بود
و اخالقیاتی که پیوسته مورد تأکید آن دو شاعر عارف بوده ،برای دستیابی به یک مقصد حقیقی
و نهایی تدبیر و تعبیه شده است .این جستار به تطبیق و بازتاب این مقوله در دو اثر ارزشمند ،به
روش کتابخانهای و اسنادی و برگرفته از منابع مکتوب و غیرمیدانی پرداخته است.
واژگان کلیدی :منطقالطیر ،مثنوی معنوی ،تعالیم اخالقی ،ادبیات تطبیقی.

93

1ـ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

بررسی تأثیر صور خیال اشعار موالنا جاللالدین بلخی رومی
بر اشعار کالسیک ترکمن

							

سیاوش مرشدی

1

چکیده
در مقالۀ حاضر به تأثیر موالنا جاللالدین بلخی ،مشهور به «رومی» در جهان غرب ،شاعر ایرانی و
ادبیات فارسی بر شعر کالسیک (سنتی) ترکمنی پرداخته میشود که از سدۀ یازدهم و دوازدهم
هجری با ظهور مختومقلی آغاز شده و تا پایان سدۀ سیزدهم و آغاز سدۀ چهاردهم ادامه داشته
است .در این پژوهش از منظر صور خیال تشبیه ،استعاره و کنایه به تأثیر اشعار جناب موالنا در
مثنوی معنوی و کلیات شمس بر شش شاعر ترکمن مختومقلی فراغی ،مسکین قیلیچ ،محمد
ولی کمینه ،غایب نظر غایبی ،قربانعلی معروفی و شیدایی پرداخته شده است .شاعران مذکور از
تشبیهات و استعارات و با بسامد کمتر ،از کنایات اشعار موالنا تأثیر پذیرفتهاند .بهطورکلی53 ،
مورد از موارد تأثیر عناصر صور خیال جناب موالنا بر شعر این شاعران ترکمن در پژوهش حاضر
بررسی شده است که در این میان ،تشبیهات اشعار موالنا با  45مورد ( 89.9درصد) ،بیشترین
تعداد تأثیر را بر اشعار ترکمنی کالسیک (سنتی) گذاشته است.
واژگان کلیدی :موالنا ،ادبیات ترکمن ،صور خیال ،تشبیه ،استعاره.
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1ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان ،مرکز گمیشان

بررسی تطبیقی ساختار روایت در داستان گنجنامۀ
مقاالت شمس و مثنوی معنوی براساس نظریۀ ژرار ژنت

							

							

سارا مساحی زالنی

1

سهیال صالحی مقدم

2

چکیده
یکی از داستانهای کتاب مقاالت شمس که دارای ساختار روایی است و موالنا از آن تأثیر
پذیرفته ،داستان گنجنامه است .در این پژوهش به بررسی ساختار روایت بنا بر تقسیمبندی ژرار
ژنت در داستان گنجنامۀ مقاالت شمس و مثنوی معنوی پرداخته شده است تا مشاهده شود که
مولوی عالوه بر تأثیرپذیری از مفهوم داستان گنجنامۀ مقاالت شمس تا چه اندازه از ساختار
روایت داستان شمس نیز تأثیر پذیرفته است .ساختار روایت از دیدگاه ژرار ژنت به پنج مقولۀ
ترتیب ،تداوم ،بسامد ،وجه و لحن تقسیم میشود .در گنجنامۀ مقاالت شمس ترتیب و نظم
روایت رعایت شده است؛ اما در مثنوی معنوی داستان دارای ترتیب و نظم نیست .تداوم در
گنجنامۀ مقاالت شمس به این صورت است که داستان دارای شتاب مثبت و در مثنوی معنوی
دارای شتاب منفی است .بسامد روایت یک حادثه در هر دو روایت از داستان به این صورت
است که حادثهای که یکبار اتفاق افتاده است ،یکبار روایت میشود .در مقولۀ وجه در
روایت که خود به دو شاخۀ فاصله و چشمانداز تقسیم میشود ،از نظر فاصله در مقاالت شمس،
گفتار نویسنده از نوع گفتار غیرمستقیم است؛ اما در مثنوی معنوی از نوع گفتار غیرمستقیم
آزاد است .چشمانداز در گنجنامۀ مقاالت شمس از نوع روایت فاقد کانون است و در مثنوی
معنوی در بخشهایی از داستان ،روایت فاقد کانون و در بخشهای دیگر داستان ،روایت دارای
کانونشدگی درونی است .لحن در مقاالت شمس از نوع کانون شاهد است و در مثنوی معنوی
از کانون شاهد به کانون من قهرمان در رفتوآمد است.
واژگان کلیدی :مقاالت شمس ،مثنوی معنوی ،گنجنامه ،ساختار روایت ،ژرار ژنت.

1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی
2ـ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا(س)
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واژۀ شمس و تأثیرآن بر تصویرگری ،تخیل
و واژهگزینی موالنا

						
						

حرمت مصلح رشت آبادی
2
علياكبر كمالينهاد

1

چکیده
شعر ترجمان روح انسان و از جمله مقولههای هنر است که تأثیر بسزایی بر ذهن ،روح و
عملکرد گوینده و مخاطب دارد .بدیهی است که ابزار و مواد اولیه در عینی کردن و بروز اندیشه
و عاطفه در شعر ،واژگان است .همنشینی و قرار گرفتن هنرمندانۀ واژگان در کنار یکدیگر،
به سخن جنبش و تکاپو میدهد و شعر را به وجود میآورد .موالنا با کالم خود ،بهویژه در
غزلیات ،نردبانی ساخته است که بدان وسیله میتوان به بام افالک و به عرش اعلی صعود و در
اوج روحانیت پرواز کرد .غزلیات آتشین مولوی یکپارچه عشق و جذبه و حال است که همان
پایۀ اصلی طریقۀ عرفان و تصوف موالنا است .روشن است که سرآغاز این حیات روحانی
و عرفانی مولوی ،در مالقات ایشان با آفتاب روانتاب جذبه و عرفان ،شمسالدین تبریزی
است .این مقاله با واکاوی غزلیات موالنا بنا بر نظریۀ فرمالیستهای روس ،به بررسی زبانی واژۀ
شمس چه در معنای حقیقی و چه در معنای نمادین آن پرداخته است .همچنین آن را در محور
جانشینی و همنشینی با دیگر واژگان در قالب برجستهسازی بررسي ميكند و تصويرگريها،
هنجارگریزيها ،قاعدهافزاییها و شگردهای ادبی به كار گرفته شده با اين واژه را تحليل
مينمايد و رابطۀ عرفانی موالنا با شمس را بهواسطۀ چنین امکانات زبانی و رفتارهای زیبا و
پرشور ادبی به تصویر ميکشد.
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واژگان کلیدی :مولوی ،شمس ،واژهگزيني ،برجستهسازی ،تصویرگری.

1ـ كارشناسيارشد زبان و ادبيات فارسي
2ـ استاديار گروه آموزش زبان و ادبيات فارسي ،دانشگاه فرهنگيان

در پرتو دو شمس

تطبیق نظام معرفتی مقاالت شمس تبریزی و
دیوان شمسالدین محمد حافظ شیرازی

							

لیال معصومی نائینی

1

چکیده
شمس تبریزی یکی از عرفای مهم تاریخ ایران و آموزگار موالنا با کتاب خود مقاالت،
تأثیری شگرف بر فرهنگ ایران و فارسیزبانان نهاده است .کتاب او کتابی است برای زندگی
با نظام معرفتی ویژهای که بهگونهای ساختارمند میتوان آن را بازشناخت .جایگاه شمسالدین
محمد حافظ شیرازی نیز بر ذهن و زبان فارسی زبانان ،ناگفته پیداست .این دو بهدلیل نگرشی
که از منبع یکسان عرفان سرچشمه گرفته است ،دارای نگرههایی یکسان در بسیاری از امورند.
عنوانهایی که میتوان بر اشتراک آنها تأکید کرد بسیارند .در این مجال سعی شده به عناوین
مشترکی در مقاالت شمس و دیوان حافظ پرداخته شود .عناوینی چون :خودپرستی ،عشق تؤام
با معرفت ،قدیم بودن و ازلی ابدی بودن عشق ،ترجیح عشق بر عقل و نقد عقل جزیی ،صداقت
و پرهیز از ریا و تزویر ،نقد نهادهای رسمی چون مدرسه و مسجد و علم ظاهر ،لزوم مدارا و
تسامح ،تأکید بر خودشناسی و فضیلت عیبپوشی و پرهیز از عیبجویی .در این پژوهش دفتر
اول مقاالت شمس تبریزی و دیوان حافظ منابع اصلی برای یافتن اشتراکات بودهاند .در تحلیل
مفاهیم نظام معرفتی این دو نیز بیش از همه از آموزههای عرفانپژوه و فیلسوف معاصر ،مصطفی
ملکیان استفاده شده است؛ هرچند به دیگر منابع نیز اشاراتی شده است .روش این پژوهش،
توصیفی -تحلیلی است و سعی شده در مقایسۀ این دو نظام فقط بر وجوه تشابه تأکید شود و به
دلیل تنگی مجال از ذکر افتراقات چشمپوشی شده است.
واژگان کلیدی :شمس تبریزی ،حافظ ،مقاالت شمس ،نظام معرفتی.

1ـ مدرس دانشگاه آزاد اسالمی
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مرگ یا َترک ،پژوهشی در مرگ شمس تبریزی

							

							

حسین ملکی

1

2

نرگس صائمی

چکیده
حادثۀ برخورد شمس و موالنا از جنبههای بسیاری دارای اهمیت بوده و بسیار مورد بررسی
قرار گرفته است؛ اما این پیوند در نهایت با مرگ شمس به پایان میرسد .در مورد مرگ شمس
تبریزی گمانهزنیهای زیادی شده و نظرات بسیاری در این خصوص نگاشتهاند .برخی بر این
باورند که شمس تبریزی موالنا را ترک گفته و ناپدید گشته است و گروهی دیگر معتقدند که
شمس به دست فرزند و شاگردان موالنا کشته شده است .در این مقاله نوع مرگ شمس با دو
عنوان «مرگ و ترک» مورد بررسی قرار گرفته که هر دو نظریۀ باال در آن میگنجد .این مقاله
بر آن است که مرگ شمس را در قلمروهای متفاوتی از جمله مرگ در قلمرو تکامل ،مرگ
در قلمرو درس عرفانی ،مرگ در قلمرو وارستگی پیر از وابستگی به مرید ،مرگ در قلمرو فنا
(ترکیب و وحدت با موالنا) ،مرگ در قلمرو نماد و سمبل ،مرگ در قلمرو جسمی و قلمروهای
دیگر مورد بررسی قرار دهد و سعی دارد با استدالل و استناد به زمینههای عرفانی ،هنری و نمادین
جنبههای زیبایی و معنایی مرگ شمس را مورد نقد و واکاوی قرار دهد.
واژگان کلیدی :شمس تبریزی ،مولوی ،مرگ ،ترک ،تکامل ،وحدت ،وحدت مزجی.
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1ـ کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمی
2ـ کارشناس ارشد دانشگاه پیام نور

تحلیلی رمزگشایانه از داستان «دز هوشربا» در مثنوی

							

							

محمدرضا موحدی

1

2

عباس جباری مقدم

چکیده
در این مقاله تأویلهایی که شارحان مثنوی از شخصیتهای داستان «دز هوشربا» ارائه
دادهاند ،مورد تحلیل قرار گرفته است و سعی در تأیید تأویلهایی بوده که با سیاق ذهنی مولوی
سازگاری بیشتری داشته است؛ ولی مثنویپژوهان کمتر از آنها سخن گفتهاند .مخاطب با خواندن
این نوشتار به این دیدگاه نزدیک میشود که داستان در مثنوی تنها پوششی برای اندیشههای
مولوی نیست؛ بلکه شخصیتهای برخی از داستانها چنان ژرفایی یافتهاند که میتوان آنها را
نمادی برای چند مفهوم دانست؛ مفاهیمی که با چارچوب فکری موالنا بیگانه نیستند .به عبارت
دیگر برخی داستانهای مثنوی چنان پهنهای از اندیشۀ مولوی را دربردارند که شخصیتهای آن
از مرز رمز فراتر رفتهاند و به سمبل نزدیک شدهاند .شیوۀ مقاله شیوهای تحلیلیرمزگشایانه است؛
بدین ترتیب که ابتدا سخن دیگران را دربارۀ شخصیتهای داستان دستهبندی کرده و سپس به
داوری دربارۀ آنها نشستهایم .آنگاه با توجه به بُعد تعلیمی مثنوی ،تأویلهایی برگزیده شده که
با دیگر اجزای داستان همنوایی بیشتری داشتهاند.
واژگان کلیدی :مولوی ،ادبیات تعلیمی ،مثنوی ،رمزگشایی ،داستان دز هوشربا.
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1ـ دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
2ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی

دیگری به مثابۀ خود
آینهگردانی شمس و موالنا از دیدگاه ژاک لکان

							

							

100

فواد مولودی

1

مریم عاملی رضایی

2

چکیده
مفهوم «دیگری» از وجوه ممتاز و واسازانۀ دستگاه نظری ژاک لکان و یکی از مهمترین
فرارویهای او از اندیشۀ فرویدی است .اساس دستگاه فکری فروید بر مفهوم «خود» بنا شده
است .او بخش اعظم مباحث مربوط به ناخودآگاهی روان را در رابطه با «خود»ی تعریف میکند
که ذاتی روشن و قوامیافته دارد و حد فاصل «نهاد» و «فراخود» است؛ اما لکان از همان آغاز
در تعریف وجودی «خود» شک کرد و نشان داد که در مراحل رشد روانی انسان ،هیچگاه
تصویری ّ
یکه و همگن از «خود» وجود ندارد .به تعبیر لکان «خود» همان دیالکتیک «خود-
ِ
دیگری» شکل گرفته در مرحلۀ خیالی و نمادین است« .دیگری» بخش وجودی «خود» است
و از همان آغاز آمیخته با آن است« .دیگری» به طرق مختلف درونی میشود و به صورت
آمیخته با «خود» ،همیشه در روان حاضر است؛ حتی برداشت و تصویر از «خود» نیز آمیختۀ
«دیگری» ذهنی است .زمانی که «دیگری» به مثابۀ متعینی بیرونی وجود دارد ،ممکن است به
شدیدترین شکل ممکن درونیسازی و همذاتپنداریشود و حیاتی ذهنییابد؛ همان چیزی که
در رابطۀ شمس و موالنا شاهدش هستیم :دو روح سرگشتهای که هریک امکانات ذهنی و روانی
خود را در دیگری میبیند و در طول فرآیند کشف یکدیگر ،مرتب دیالکتیک «خود-دیگری»
ذهنیشان را بر هم اعمال میکنند .اگر از منظر شمس به این رفت و بازگشتهای روانی بنگریم،
ِ
موقعیت ذهنی عاشقی و معشوقی
درمییابیم که اساس رابطۀ او و موالنا بر جابهجاییهای مکر ِر
برای هر دو آنهاست .بهگونهای که در تمثیلهای مختلف تکرار شونده ،میتوان وجوهی از این
آینهگردانیها را در مقاالت شمس یافت.
واژگان کلیدی :لکان ،دیگری ،خود ،شمس تبریزی ،مولوی.

1ـ استاد یار گروه زبان و ادبیات فارسی سازمان سمت
2ـ استاد یار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

فلسفه و معنای زندگی در مثنوی معنوی

						

						

عزیزاهلل مولوی وردنجانی

1

محمدرضا موحدی

2

چکیده
در پزشکی فرامدرن توصیه میشود که برای ارتقای سطح سالمت جامعه از همۀ داشتههای
تاریخی ،فرهنگی ،ادبی و ...جوامع استفاده شود و ادبیات ،مخصوصاً ادبیات فارسی حوزۀ
گستردهای است که در آن مسائل سالمتی ،بهویژه در ابعاد روانی و معنوی به وفور مورد بحث
قرار گرفته است .در این میان آثار مولوی حاوی مطالب بسیار سودمندی در زمینۀ شناخت انسان
و ویژگیهای روانی اوست .این پژوهش حاوی مطالبی درخصوص رابطۀ بین سالمت روانی و
درک معنای زندگی در آثار و متون این اندیشمند بزرگ اسالمی است .او در آثار خود رابطۀ
عمیقی را بین احساس معناداری زندگی و سالمت جسم و جان و رضایتمندی بشر در زندگی
کشف و با بیان روانشناسانهای آن را ابراز نموده است .از جمله مهمترین دستاوردهای این اثر،
این است که در سایۀ فهم معنای زندگی که به تبع عوامل معرفتی و غیرمعرفتی صورت میگیرد،
تغییر انگارهای در انسان ایجاد میشود که میتواند از تمامی پدیدههای هستی ،حتی مرگ،
لذت ببرد .افرادی که بر پایۀ نگاههای عمیق هستیشناختی ،جهانشناختی ،انسانشناختی ،مبدأ و
معادشناختی درک عمیقی از فلسفۀ حیات پیدا کردهاند ،در کوران مشکالت و بحبوحۀ زندگی
آشفتۀ صنعتی ،همواره عزت نفس باال و خاطری آرام دارند .همچنین معنای زندگی از منابع و
فعالیتهای خاصی شکل میگیرد که در این مقاله به آنها اشاره شده است.
واژگان کلیدی :معنای زندگی ،سالمت روان ،مثنوی ،مولوی.

1ـ استادیار دانشگاه شهرکرد
2ـ دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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شمس ،آینۀ موالنا

						

زهرا میدانی (آجیلی)

1

چکیده
نوشتار حاضر درصدد است تأثیر شمس را بر موالنا مورد مداقه قرار دهد .براساس این نوشتار،
موالنا که ابتدا در مکتب پدرش آموزش دیده بود ،از جانب عقل و دانستهها جانش سنگین
شده بود و شمس توانست به مدد دعوت موالنا به بیخویشی و دیوانگی ،در واقع گرانباری این
اندوختهها را از او بزداید .ازاینرو ،میتوان گفت شمس پیری بر مولوی نیفزود؛ بلکه سعی کرد
با تخلیۀ موالنا از اضافات ،جانش را صیقلی و سبکی و رهایی ببخشد .اینگونه زندگی در رگ
و پیاش جاری و ساری شد و با همۀ وجود معنای تولد و نوشدن را چشید .حال هیچ حرف و
سخن و هیچ قضاوتی بر وی تأثیری نداشت؛ چرا که او به نهایت خویش دست یافته بود و درگیر
القاب و نامها نبود .مردم کوی و بازار ،حوزه و مدرسه ،خویش و بیگانه و ...او را با هیچکسی
کار نبود .اکنون موالنا بعد از گذر از خود ،ادعای زنده بودن و زندگی میکند؛ یعنی بعد از
آشنایی با شمس تبریزی .او تا قبل از دیدار وی به هر آنچه که میدانست ،عمل میکرد مشروط
بر دانستگیهای خویش؛ اما شمس به واقع خورشیدی بود که حقایق را بر وی آشکار نمود و
تمامی باورهای او را ویران کرد .گستاخی و جسارت شمس که نشئت گرفته از روح واال و
آزادهاش بود ،خرمن دانستگیهای موالنا را سوزانید.
واژگان کلیدی :مولوی ،شمس ،جان ،دانستگی ،دیوانگی.
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1ـ مهندس شیمی و کارشناس موسیقی

تحلیل تأثیر موالنا بر شکوفایی شمس تبریزی
و شرح جملۀ «آن خطاط  »...براساس مدل پنجرۀ جوهری

						

						

سید مجید میرابوالقاسمی

1

نسرین خلیلزاده

2

چکیده
به تأثیر موالنا بر شخصیت و تکامل روحی شمس کمتر توجه شده است .بررسی حاضر تالش
میکند این تأثیر را از نظر افزایش خودآگاهی ،تغییرات روانشناسی فرهنگی و تکامل روحی
و معنوی شمس براساس تکنیک پنجرۀ جوهری نشان دهد .مبنای این فرضیه سخنان شمس در
مقاالت و بعضی کتابهای دیگر دربارۀ موالنا است .این مقاله تالش دارد نشان دهد که رابطۀ
موالنا و شمس ،رابطۀ مرید و مرادی و یک طرفه نبوده؛ بلکه شمس نیز در این ارتباط به اوج
تکامل و گسترش روحی دست یافته است .شاید ناپدید شدن شمس به جبر تکامل روحیاش
بوده است .ضمن آنکه نویسندگان این مقاله سعی کردهاند با استفاه از پنجرۀ جوهری ،یکی
از پیچیدهترین سخنان شمس تبریزی را معنا کنند .آنجا که دربارۀ خود میگوید :آن خطاط
سه گونه خط نوشتی« :يکی او خواندی ،ال غیر /يکی را هم او خواندی هم غیر او /يکی نه او
خواندی نه غیر او .آن خط سوم منم که سخن گويم .نه من دانم ،نه غیر من».
واژگان کلیدی :شمس و موالنا ،پنجرۀ جوهری ،خودآگاهی ،خودآگاهی معنوی ،روانشناسی
فرهنگی.

103

1ـ کارشناسیارشد روانشناس بالینی دانشگاه خوارزمی و مشاور مرکز پیوند تهران
2ـ دکتری نانوتکنولوژی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

تصاویر عرفانی مولوی با الهام از شمس

							

روحاله ناصری

1

چکیده
شاعر هنر شعریاش را از طریق تصرفات خیال بیان میکند و تصویرآفرینی ،شامل هرگونه
کاربرد مجازی زبان میشود .به دلیل کمرنگ بودن وزن عروضی ،تکیۀ شاعر بر بیان است.
مولوی همۀ موجودات و اشیا را همچون خیال و وهم تصور میكند كه تنها صورتی از وجود
دارند و حقیقت آنها حضرت حق میباشد .از نظر این شاعر توانمند ،یار در تجلی است از در و
دیوار که گاهی این یار در اندیشه و شخصیت شمس متجلی میشود .برای مولوی شعر هدف
نیست که وسیله است؛ وسیلۀ توصل به حق.
مولوی شاعری مبدع ،مضمونآفرین و تصویرساز عرفانی است و از این حیث شخصیت
ممتازی میان گویندگان پیدا کرده است .تصاویر شعری او ،بیانکنندة نکات مهم عرفانی است.
طی بررسیهای به عمل آمده در سالهای گذشته ،آنچه برای ما آشکار شده ،این است که این
شاعر بزرگ یا بهتر بگوییم این عارف نامی ،به مضامین مبهم و دور از ذهن عالقمند بود .او
هرچند از صنایع مختلف با مهارت خاص خود استفاده کرده؛ اما تمام تالشهایش ،به منظور
آفرینش تصاویر جدید با مضمون تازه و نو عرفانی ،همراه با ابهام و غامض بوده است .نگرش
عامیانة مولویَ ،مثلها و کنایات فراوانی را در آثار او جا داده که بر زیبایی و جذابیت شعرش
افزوده است .گرچه برخی از صاحبنظران ،تصاویر عرفانی مولوی را ساده و سهل میپندارند؛
ولی اختالف عقیدۀ شرحنویسان بر آثارش ،مبین خالف آن است.
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واژگان کلیدی :عرفان ،مولوی ،شمس ،تصاویر.

1ـ دکتری ادبیات فارسی ،معاون دبیرستان ابن سینا ،ارومیه

مهلتی بایست تا خون شیر شد

زایش شمس تبریزی از خون حسینبنمنصور حالج در یک نسخۀ تعزیه
1
محمد نجاری
							

چکیده
ً
احتماال اصل و مبدأ «تعزیه» یا «شبیه» را باید در آیینهای پیش از اسالم واکاوی کرد که
پس از اسالم با الهام از فاجعۀ کربال بهعنوان یک نمایش دینی نمود یافته و در دورۀ تکاملی
خود ،اشخاص و قصههای دیگری نیز به خود افزوده است .نسخۀ شبیه یا تعزیۀ حسینبنمنصور
حالج یکی از این دگردیسیهای نمایشی است که در آن نطفۀ شمس تبریزی ،با خون کشتۀ
حسینبنمنصور حالج بسته میشود .شخصیتهای اصلی این اثر ،حسینبنمنصور حالج ،شمس
تبریزی ،مالی روم (موالنا) و دختر و همسر وی هستند .این مقاله ضمن بررسی شخصیت و
ساختار قصهپردازی و روایت در تعزیه یا شبیه حالج ،به پاسخگویی به علل این دگردیسی
مضمونی پرداخته است.
واژگان کلیدی :حسینبنمنصور حالج ،اناالحق ،شمس تبریزی ،موالنا ،تعزیه ،روایت نمایشی.
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1ـ عضو شورای علمی مرکز اسناد فرهنگی آسیا ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تحلیل شخصیت شمس براساس مثنوی معنوی موالنا

							

							

علی نجفی

1

علیرضا آتشزر

2

چکیده
شمس و موالنا از مفاخر تاریخ و فرهنگ این مرزوبوم میباشند که به سبب واکاوی
نشدن شخصیت آنان ،بهویژه شمس تبریزی ،رابطۀ آنها در پردهای از ابهام قرار دارد .یکی از
آثاری که میتوان شمس را با آن شناخت مثنوی موالنا است .به همین منظور در این پژوهش
از دیدگاه موالنا در مثنوی معنوی ،شخصیت شمس و اندیشه و افکار او ،نوع و چگونگی
ارتباط وی با موالنا ،دیدگاه موالنا در مورد شمس ،دیدگاه سایر افراد در مورد شمس و معانی
مختلف کلمۀ شمس و تعداد دفعات استعمال آنها در مثنوی تحلیل شده است .نتایج تحلیل نشان
میدهد که شمس برای موالنا شخصیتی مقدس ،بسیار تأثیرگذار ،برتر از سایر انسانها حتی انبیا،
باعث هدایت و برکت و روشنایی و نیز جانودل و روح موالنا است .همچنین موالنا شمس را
تکرارنشدنی و انسانی غریبه در روی زمین معرفی میکند که هر کسی را به وجود بلندباالی او
راه نیست .موالنا در بطن داستانهای تمثیلی خود میخواهد هر کسی در زندگی ،شمس خود را
بیابد تا به وسیلۀ او به خدا و عشق الهی و حقیقی نائل شود.
واژگان کلیدی :افکار ،شخصیت ،شمس ،مثنوی معنوی ،موالنا.
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1ـ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شهید مقصودی همدان
2ـ دانشجوی کارشناسی دبیری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان شهید مقصودی همدان

استعارة تن در غزلیات شمس

							

لیال نعمتاله پورولی

1

چکیده
استعاره به مثابۀ یکی از عناصر زیبایی سخن ،از راههای ظهور احساسات و عواطف
ادیبان و شاعران در متنهای ادبی محسوب میشود .چنانکه به خاطر ایجاز و مختصرگویی
آن ،مناسبترین آرایة ادبی برای بیان این عواطف و احساسات به شمار میرود .افزون بر این،
غزلیات شمس ،سرشار از استعارههایی است که موالنا از طریق آن اندیشههای عرفانی را بیان
کردهاست .یکی از مفاهیمی که وی با توجه به مشرب عرفانی خویش بدان پرداخته ،تن است.
آنچه مسلم است ،تن آدمی در متون عرفانی همواره در معرض نگاه منفی عرفا بوده و اغلب
به نپرداختن و توجه نداشتن به آن توصیه کردهاند .نوشتار حاضر بر آن است که با رویکردی
توصیفیتحلیلی ،ضمن بیان استعارههای تن در غزلیات شمس ،رویکرد موالنا را در چرایی
انتخاب این استعارهها بیان کند .یافتههای پژوهش نشان میدهد که نگاه مولوی به تن ،منفی
است و وی در این استعارهها ،متأثر از آبشخور فکر عرفانی خویش ،تن آدمی را قفس ،زندان
و محبس ،خر ،حجاب و ...میداند که پرداختن به آن ،مانع رسیدن آدمی به کمال میشود و
ازاینرو ،همواره مخاطب را به شکستن این قفس و رها کردن خربندگی و رستگاری از زندان
تن فرا میخواند.
واژگان کلیدی :تن ،استعاره ،مولوی ،غزلیات شمس.
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1ـ دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات

تحلیل اندیشههای عرفانی شمس
در داستان خضر و موسی بر مبنای قرآن و آرای صوفیه

							

زهره نورائینیا

1

چکیده
داستان موسی و خضر از داستانهای قرآنی است که در ادبیات فارسی و بهطور خاص ،در
ادبیات عرفانی جایگاهی ویژه یافته است .تأویلپذیری این داستان از دیرباز توجه اهل عرفان
را به خود معطوف داشته و باعث شده است که آن را در جهت تبیین اندیشههای عرفانی به
کار گیرند .شمس تبریزی نیز در مقاالت ،روایتی تفسیرگونه و استنباطی از این داستان عرضه
میدارد و در ضمن آن ،به صراحت اندیشهها و آرای خود را در باب تصوف و مشایخ صوفیه
تبیین میکند .روایت تفسیری شمس از این داستان ،نگرش تازهای در تعاریف و اصطالحات
مورد اعتنای تصوف به وجود آورده و درعینحال ،دیدگاه او را در برابر مهمترین موضوع در
اندیشههای صوفیانه که همان رابطۀ مرید و شیخ کامل است ،مشخص میسازد .در این میان،
شمس نیمنگاهی هم به تجربۀ همصحبتی و مالقات خود با موالنا دارد .این تحقیق با بررسی
ساختار عرفانی این داستان ،سعی دارد نسبت روایت شمس را با مبنای قرآنی آن و نیز در مواجهه
با آرای اهل عرفان روشن کند.
واژگان کلیدی :داستان خضر و موسی ،شمس تبریزی ،مقاالت شمس ،قرآن ،ادبیات عرفانی.
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1ـ استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی (ره) ،شهر ری

چهرة شمس تبريزي و موالنا در بنگالدش

							

							

محمد نورعالم

1

محمد مميت الرشيد

2

چکيده
مردم بنگالدش شمس تبريزي را بهعنوان شیخ کامل و محقق و عالم دين ميشناسند .شمس
تبريزي از عارفان سدۀ هفتم هجري است که طي سفري که به ملطيه داشت و مالقاتي که با
موالنا کرد ،انقالبي عظيم در او به وجود آمد؛ تا جايي که ميتوان گفت اگر او نبود ،موالنا،
موالنا نميشد .از زندگي شمس تبريزي و احوال شخصي او تا زمان کشف مقاالت شمس،
خبر مهمي در دست نیست .داستان و حکايت ديدار شمس با مولوي در روايتها و کتابها به
صورتهاي مختلف آمده و با کرامتهاي باورنکردني آميخته است .جزئيات اینکه اين ديدار و
مالقات چگونه بود ،چه اتفاقی در آن افتاد ،آنها چه گفتند و چه شنيدند ،دقيقاً مشخص نيست؛
ولي مردمان بنگالدشي اعتقاد دارند که در نخستين ديدار ،شخصيت موالنا شمس را متأثر نمود و
شمس نيز موالنا را بهقدری تشويق و مجذوب خود کرد که کار دوستي وي به شيفتگي انجاميد
و مولوي که مرد درس و وعظ بود و تا سي و هشت سالگي ِگرد شاعري نميگشت ،از همنشيني
اين درويش شوريده ،انقالبي در او پديد آمد و درس و وعظ را کنار نهاد .ساعتها و روزها با
شمس خلوت ميکرد و به سماع و رقص ميپرداخت .اين کار مولوي ،خشم و نارضايتي مريدان
وي را برانگيخت .همۀ مريدان شمس را سرزنش میکردند و جادوگر میخواندند .مقاالت
شمس تبريزي سند معتبري است که از طريق آن ،بسياري از ويژگيهاي اخالقي ،علمي و ديگر
ابعاد وجودي شمس بر ما آشکار میشود .در اين مقاله بعد از تعريفي که از چند صفت اخالقي
چون تواضع ،هوي و هوس ،غرور ،صبر ،خلق نيک ،حسد و دعا شده است ،نظر و رفتار شمس
را در اين خصوص ،با توجه به اقوال موجود در مقاالت و با ذکر جملهاي بهعنوان سند ،بررسي
کردهایم .همچنین سعي داشتیم تا با اشارهاي جزئي و با نيمنگاهي به مقاالت شمس تبريزي،
اخالق و خصوصياتي از اين شخصيت بزرگ ذکر و آشنايي او و مولوي را نیز از ديدگاه
بنگالدشي بيان کنیم.
واژگان کلیدی :شمس تبريزي ،موالنا ،کشور بنگالدش ،مقاالت شمس.

1ـ استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه چيتاگنگ بنگالدش
2ـ استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه داکا بنگالدش
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طرحمندی مثنوی در پرتو نگاه کلنگر

							

110

علیرضا نیکویی

1

چکیده
بـراساس تصوری شایع و رایج ،مثنوی مولوی کتابی است که حکایات و روایات آن
در مجموع ،طرح منسجم و سنجیدهای ندارند و موضوعات ،ابیات و حکایات به اقتضای
موقعیتهای خاص و لحظهای رقم میخورند و گریزها و استطرادهای حاصل از شور و مستی
و هیجانات روحی و فوران عاطفی و تداعیها ،قدرت طرح کالننگر و جامع را از مولوی
میگیرند .مثنوی را باید بهمثابۀ یک «کل» یکپارچه دید و فهمید.
خـواندن گرچه کنشی است فرایندی و سلسلهوار ( ،)Sequentialاما در نهایت باید
تجربههای «بخشها» به «معرفت کل» تبدیل شوند .قرائت متوالی و درک متقارن چنانکه
ُکربن میگوید ،بنیاد تأویل را پی میریزد .با چنین قرائتی میتوان به ساختار جامع و اصل
«وحدتبخش» مثنوی رسید؛ «روایتی کالن» مملو از انواع الگوهای متقارن ،متوالی ،متوازی و
تکرارهای معنادار و جهتبخش .اینگونه در انبوه تصاویر ،حوادث و استطرادها گم نمیشویم
و روابط بخشها و بندها و داستانها ،در«طرح»ها جای میگیرند.
به تعبیر فرای باید از «اصول شکلی به اصول معنایی» و مآالً به کلیت اثر راه یافت .درحالیکه
بسیاری از پژوهشهای حوزۀ روایتشناسی ،فرمشناسی و ساختارشناسی عم ً
ال به تجزیه و
پارهپارهکردن مثنوی مشغولند .قول به ارتجالی بودن مثنوی و شکلگیری آن در حضور مخاطبان
و مستمعان جورواجور ،سبب شده است تا بسیاری این اثر را بدون طرح و توطئه بینگارند.
درحالیکه اتفاقاً «ارتجالیبودن و عطف توجه به موقعیتهای انضمامی و ملموس» ،با
طرحمندی و غایتمندی منافاتی ندارد .به تعبیر چیتیک «تالش برای جداکردن پیام مولوی
از شیوۀ بیان او و فرم و ساختار زبان و حرکت رواییاش ،تالشی بیفرجام خواهد بود» .نکته
اینجاست که چون مثنوی مانند قرآن متنی است معطوف به «مخاطب و موقعیت» ،باید به نقش و
جایگاه خطاب و موقعیتهای خطاب که همزمان از جنس موافقت و مخالفت ،خطاب و عتاب
و کنایه و تعریض هستند ،توجه ویژهای داشت.
بسیاری از داستانهای مثنوی و آموزهها و گزارههای کالمی ،عرفانی ،اخالقی و تفسیری
مثنوی که در َمطاوی و اثنای حکایات ذکر میشوند ،ناظر به همین وجوه «خطاب و عتاب و
تعریض» هستند .حکمت شکل و طرح مثنوی با تمام تعلیقها و پاساژ گشودنها و استطرادها،
همسو با حکمت معنا و معرفت آن است .ازاینرو ،چهبسا حکایاتی بهظاهر دور از هم ،مانند
«فریفتن روستایی شهری را »...و «داستان آن کنیزک که با خر خاتون شهوت میراند »...و
«امیرکردن رسول(ص) جوان ُهذیلی را» بهرغم تفاوتهای صوری ،ناظر به موقعیتهای مشابه و
دغدغۀ واحدی باشند؛ اما روایتشناسی و ساختارشناسی موجود و معهود ،ربط آنها را در نیابد.

در این مقاله سعی کردهایم با نگاه ُکلنگر و درک همزمان و متقارن بخشها و پارهها و
منطق توزیع ،در حد توان خود به روابط طولی و عمقی اثر دست یابیم .تکیۀ اصلی بحث ،جدای
از بحثهای مفهومی ،بر بررسی الگووار ارتباط زیرساختی چند قصه با روساخت متفاوت است.
واژگان کلیدی :مثنوی مولوی ،کلنگری ،درک متقارن ،موقعیت خطاب ،طرحمندی.
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1ـ استاد دانشگاه گیالن

بازتاب رئالیسم جادویی در مثنوی معنوی

							

							

معصومه هوشیاری

1

طاهره کاظمی

2

چکیده
رئالیسم جادویی سبکی است نوآیین که در سدۀ بیست و با نویسندگانی چون خورخه لوئیس
بورخس ،میگل آنخل آستوریاس و گونتر گراس شکل گرفته است .در این سبک ادبی ،امر واقع
و فراواقع بهگونهای ترکیب میشوند که خیالیترین وقایع ،جلوهای طبیعی و واقعی پیدا میکنند
و خواننده ماجراهای آن را میپذیرد .در واقع ،میزان اعتماد خواننده به آثاری با این نوع ادبی ،به
هنر نویسنده در حقیقتمانندی داستان باز میگردد .در داستانهای عرفانی و بهخصوص تمثیالت
داستانی مثنوی ،ما شاهد درآمیختن واقعیت و تخیل به نسبتهاي گوناگون هستیم و اینگونه به
نظر میرسد که فصل مشترک و نقطۀ کانونی رئالیسم جادویی با عرفان و تصوف ،بر مبنای تخیل
گسترده شکل میگیرد؛ زیرا عرفا بر این باورند که شناخت حقیقی از راه خیال حاصل میشود.
از طرف دیگر ،نحوۀ نمود رئالیسم جادویی در داستانهایی با این مضمون ،با تکیه بر تعداد
معدودی از عناصر داستانی صورت میگیرد که این عناصر ،در واقعی جلوهدادن امر غیرمنطقی
و خیالی نقش بسزایی دارند .نتیجۀ پژوهش حاکی از آن است که رئالیسم جادویی در این قبیل
تمثیلهای داستانی با پیرنگی بسته و در زمانی غیرخطی نمود مییابد؛ زیرا با شکستهشدن نظم
طبیعی و تالقی دو زمان متضاد همراه است .همچنین واقعی نمایاندن وقایع ،بدون ایجاد هرگونه
بهت و حیرت و گفتگوی بین شخصیتها ،همزیستی متعادلی را میان خواننده و شخصیتهای
داستان ایجاد میکند.
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واژگان کلیدی :رئالیسم جادویی ،مثنوی معنوی ،داستان ،حقیقتمانندی.

1ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی
2ـ کارشناسیارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه عالمه طباطبایی

استعارۀ خصم و َح َکم در خطاب راوی -عاشق غزل مولوی

						

پارسا یعقوبی جنبهسرایی

1

چکیده
َ
یکی انگاری خصم و َحکم از جمله استعارههای حقوقی است که برای بازنمایی رفتار
معشوق به ادبیات غنایی و عرفانی فارسی راه یافته است .این استعاره که در عرف خود برای
نشان دادن همدستی کارگزار قانون و مجرم بهکار رفته ،بهلحاظ هویتی به دو شخص متمایز
ولی همدل یا الاقل همدست اشاره دارد که نتیجۀ آن ،بیداد چارهناپذیر است .استعارۀ مذکور
که با ورود به ادبیات غنایی و عرفانی معنای اصلی خود بهمثابۀ حد اعالی بیدادگری را حفظ
کرده و برای بازنمایی تعامل یکطرفه و ظالمانۀ معشوق با عاشق به کار رفته ،از حیث ساختاری
دچار تغییر شده است .بهطوریکه به جای دو شخص ،به یک نفر در دو نقش اطالق میشود.
در بسیاری از متنهای عرفانی که با گزارههای ساده مطرح شده است ،تمییز جابهجایی مذکور
آسان بوده و ابهامی ایجاد نکرده است؛ اما در برخی از غزلهای مولوی منجر به تصور دوگانهای
از دیگری «راوی-عاشق» در قالب دو شخص متمایز شده است.
در این نوشتار پس از معرفی غزلهای دربردارندۀ استعارۀ خصم و حکم ،شکلهای خطاب
راوی-عاشق در باب خصم و حکم و فاصلهگزینی وی با هر کدام از آنها با تکیه بر آرای سه
تن از نظریهپردازان ارتباط همچون مارتین بوبر ،اریک الندوفسکی و برونو التور طبقهبندی و
ِ
دیگری خطاب
تفسیر شده است .نتیجه نشان میدهد که بهظاهر در بسیاری از غزلهای مولوی
راوی-عاشق بهصورت دو عنوان متمایز معشوق و خدا نمود یافته است .بهطوریکه گاهی
راوی-عاشق از دست جور معشوق به او پناه میبرد یا آنکه به هنگام سخن گفتن با معشوق با
شاهد گرفتن وی یا قسم خوردن به عظمت وی و مواردی از این قبیل ،به وی ارجاع میدهد.
علیرغم این دوگانگی ظاهری ،تعدد مخاطب وجود ندارد و این تصور به دلیل فراخوانی دوگانۀ
ِ
دیگری خود در قالب دو دسته از خطاب «عاشقانه-گستاخ» و «عابدانه-رسمی»
راوی-عاشق از
اتفاق افتاده و به جای دو شخص ،یک مرجع را در دو نقش به خطاب درآورده است .در رویۀ
عاشقانۀ راوی-عاشق غزل مولوی با خطابی مبتنی بر اتحادجویی ،صمیمت ،گستاخی و حیرت،
ِ
دیگری خود را در نقش خصم فراخوانده است و در
هیچگونه فاصله و واسطه را بر نتابیده و
ِ
خطاب عادتیِ عابدانه-رسمی و با ویژگیهایی همچون مأواطلبی،
موازی آن ،همان دیگری را با
خوفاندیشی ،آدابدانی ،هشیاری و فاصلهگرایی بهمثابۀ َحکم بازنمایی کرده است تا به شیوۀ
دینی-عرفی یا عادت روانی -فرهنگی به او پناه ببرد.
واژگان کلیدی :غزل مولوی ،تعامل عاشق و معشوق ،خصم و حکم ،فاصلهگزینی ،خطاب و
فراخوانی.
1ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان
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منطق حاشیه در مثنوی:
سبک ایضاحی و اقتدا ِر مولف-راوی

						

114

پارسا یعقوبیجنبهسرایی

1

چکیده
مثنوی معنوی از جمله متنهایی است که مولف-راوی آن با بهکارگیری مداوم فرازبان،
سطوحی از حاشیه را همسو با متن بهوجود آورده است؛ بهطوری که در قیاس با سایر متنهای
کالسیک فارسی حاشیهپردازی مذکور به لحاظ کمیت و کیفیت متنوع و برجسته است.
حاشیهپردازی مثنوی عمدتاً به قصد ایضاح سامان یافته است؛ اما کارکرد هدایتی-بازدارندهای
که کنش ایضاح به همراه دارد ،سبب شده است مثنوی بهمثابۀ متنی اقتدارگرا و تعامل مولف-
راوی آن با مخاطب یکسویه فرض شود؛ چنین تلقیای حاصل شتابزدگی در تبیین ساختار و
کارکرد حاشیه نیز کم توجهی به پشتوانۀ آن در مثنوی است .در این نوشتار به شیوه توصیفی-
تحلیلی سعی شده است تا پس از طبقهبندی مصداقهای حاشیه در مثنوی ،وجوه اقتدارگرایی
یا اقتدارگریزی منتسب به آن ،پشتوانههای این وجوه ،صورتبندی و تفسیر شود؛ نتیجه نشان
میدهد که سبک ایضاحی مثنوی دو سطح اقتدارگرایانه و اقتدارگریز دارد؛ در سطح اول
مولف-راوی با وجوهی همچون مقدمهنویسی ،مثلگویی ،گزارش تولید ،تداوم و پایان قصهها،
پاسخ به سوالهای مقدر ،تفسیر نمادها و اصطالحات ،انواع نتیجهگیری و غیره که برآمده از
جبر آموزشی نیز نظام تعلیمی تبیینگر مکتبخانهای-فقاهتی است ،معنا را به شکلی قطعی و
یکسویه بدست مخاطب میرساند؛ در سطحی دیگر با گرایش به انواع گیومهورزی و ارجاع به
متنها و کسان نیز با تاسی به تلقی «کسب»باورانه در مقام پشتوانۀ معرفتشناسی فنا که توأم با
عاملیتگریزی سوژه است ،اقتدار مولف-راوی را به تعلیق درمیآورد .با این وصف اوالً همه
حاشیهپردازیهای مثنوی و سبک ایضاحی آن اقتدارگرایانه نیست؛ ثانیاً آن مقدار هم که هست،
لزوماً حاصل معرفتشناسی عرفانی نیست.
واژگان کلیدی :مثنوی معنوی ،حاشیهپردازی ،سبک ایضاحی ،اقتدارگرایی.
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شخصیتشناسی «شمس» و «مولوی»
در غزل جوان

							

سپیده یگانه

1

چکیده
یکی از ویژگیهای غزل معاصر ،بهرهگیری از ظرفیت توسع معنایی فرامتنهاست .شمس و
موالنا از شخصیتهای تاریخیادبی محسوب میشوند که به مثابۀ فرامتن و ذیل طبقهبندی
اسامی خاص در غزل معاصر بسامد دارند .هدف پژوهش حاضر شخصیتشناسی شمس و
مولوی ،نمادوارگی و جایگاه آنان در غزل جوان است که به شیوة توصیفیتحلیلی و بررسی
صد مجموعه غزل از شاعران متولد ۱۳۵۷به بعد انجام شده است .بر این اساس ،دو شخصیت
شمس و موالنا ،به یک اندازه در غزل جوان مورد توجه بوده و در جایگاه سوم شخص مفرد
شخصیتپردازی شدهاند .با این تفاوت که شمس ،مراد و راهبری است که با معشوق شاعر پیوند
میخورد و مولوی همان سالک و مرید جدامانده از مراد است که غزلسرا با آن یکی میشود و
از زبان او سخن میگوید .نمادوارگی برجستهترین کاربرد این دو فرامتن در غزلهاست :شمس
بیش از همه نمادی از «مراد و عارف واصل» و «راهنمای غایب» است و مولوی نماد «مریدی اهل
ادراک و مشتاق و دورمانده از راهنما» و نیز «عارف واصل و اهل بسط» .بسامد واژهمعناهایی
مانند «قونیه»« ،سماع»« ،بلخ» و «تبریز» ،شبکة نمادین غزلها را تقویت میکند .تلمیح به نام آثار،
ابیات ،جمالت و رویداد آشنایی شمس و مولوی ،از دیگر نمودهای این دو شخصیت ،بهویژه
مولوی در غزل جوان است .با توجه به رویکرد شاعران در شخصیتپردازی شمس و مولوی،
مشخص میشود که شاعران بر رایجترین و عامترین وجه شخصیتی شمس و مولوی متمرکز
هستند.
واژگان کلیدی :غزل ،شخصیتشناسی ،شمس ،مولوی.
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