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زیبایی شناسی شگرد ادبی التفات و نقش تفسیری آن در مثنوی

چکیده
تفسیر هر متن ،بسته به عناصر متنسازی چون زبان ،بلاغت ،،ستااتا ادبت ،،د ونمایته و
گونهشناس ،،با دیگری متفاوت اس ،و وش تفستیری منحصتربهفردی مت،طلبت .موعت
تفسیری هر متن د جایگاه ،اتفاق م،افت .که گرههای تفسیری آن متن ظاهر م،شود گتاه
گرههای تفسیری یک متن د نتیجة ابهام سااتا ی آن واق م،شتود ییت ،از عتوامل ،کته
موجب ابهام و گرهافین ،د سااتا ادب ،متن م،شود ،شگرد ادب ،التفتات است،و وییگت،
ابهامآفرین ،التفات ناظر به وییرد و نگاه ،ج.ی .به این شگرد ادب ،است ،کته بتا توست
بخشی.ن به این مفهوم ،از نگاه سنت ،د باب التفات فراتر م ،ود اصل،ترین پرست
پیوه

ایتن

این اس ،که چگونه التفات که د نگتاه ج.یت .شتامه هتر نتوی تیییتری د متتن

م،شود ،م،توان .هم موجب ابهام سااتا ی ت معنای ،د متن شود و هتم د استتای فت
این ابهام و تفسیر آن عمه کن.؟ این پیوه

با وش ،توصیف ،ت تحلیل ،بته بیتان انتوای و

کا کردهای شگرد ادب ،التفات د مثنوی معنوی م،پردازد و نشان م،ده .که مثنتوی ییت،
از متون ،اس ،که با زترین گره تفسیری آن ،متعلق به وجوه التفات ،آن اس ،،بهگونهای که
با شناا ،نق

زیبای،شناات ،این شگرد و تبیین نق

نشتانه معناشتناات ،آن د ستااتا

این متن ،م،توان به تفسیر بهتر و علم،تری از آن سی .بتا ماالعته و بر ست ،بستیا ی از
داستانهای مثنوی د دفترهای مختلف ،وشن ش .که یی ،از مهمترین کا کرد التفتات د
مثنوی د کنا نق

زیبای،شناات ،آن ،کا کرد تفسیری و معرف،شناات ،آن است ،کته د

ا.م ،تبیین نظام ان.یشة مولوی قرا دا د و نشتاندا تترین وییگت ،ستااتا ی و معنتای،
میتب فیری اوس ،از دیگر یافتههای این پیوه  ،معرف ،و تبیین دیگر انتوای التفتات از
قبیه التفتات زبتانشتناات ،،تفستیری ،وایت،شتناات ،،پ.ی.ا شتناات ،،وششتناات ،و
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گفتمان ،اس ،که د تفسیر و شرح مثنوی به این وجتوه التفتات ،و نقت

آنهتا د تفستیر

چن.ان توجه نش.ه اس،
کلیدواژهها :التفات ادب ،،مثنوی معنتوی ،گتره تفستیری ،ستااتا  ،نشتانهشناست ،،تفستیر،
معرف،شناس،
مقدمه

بازگشودن و تفسیر هر متن ،بسته به عناصر متنسازی چون زبان ،بلاغت ،،ستااتا ادبت ،،د ونمایته و
گونهشناس ،آن با دیگری متفاوت اس ،و وش تفسیری منحصربهفردی م،طلب .سادگ ،و پیچیت.گ،
و بهتب آن ،عرو ت تفسیری یا غیرتفسیری یک متن ،بتا توجته بته شتاا
مشخ

ها و معیا هتای مختلفت،

م،شود ،بهگونهای که د مواجهه با هر متن ،به احت ،و به یک شیوه ،نم،توان حیم به ستاده

یا پیچی.ه بودن آن متن داد موع تفسیری هر متن ،د جایگاه ،اتفاق م،افت .و عرو ت م،یابت .کته
گرههای تفسیری آن متن ظاهر م،شودو مقصود از گره تفسیری ،نقاط ابهام و دشوا هر متن است ،کته
نیاز به توعیح و شرح دا دو بنابراین ،تفسیر د جای ،اتفاق م،افت .که ابهام یا دشتوا ی فهمت ،د متتن
بنا به عوامه مختلف به وجود آی .نوی این گرههای تفسیری و جایگاه وقوی آنها با توجته بته عناصتر
متنساز ،د جات وعوح و افا یا سادگ ،و پیچی.گ ،متون ا مشخ

م،کن.و گاه دشوا ی فهم یتک

متن د گروه مسائه زبانشناات ،آن است،و مستائل ،چتون تعقیت.های لفظت ،،واغگتان غریتب و کتم
کا برد ،کهنگرای ،،نحو پیچی.ه ،استعا هسازی و ابهام د زبان که د ویا وی ،نخس ،با متن ،فهتم آن
ا به تعویق م،ان.ازدو بنابراین گره تفسیری اینگونته متتون ،د زبتان آنهتا واقت شت.ه است ،کته بتا
گرهگشای ،از این موع م،توان به فهم و د ک متن دس ،یاف،
گرههای زبان ،لزوماً منجر به آفرین

متون پیچی.ه د معنای فلسف ،آن نم،شون ،.بلیته بتا انت.ک،

تربی ،زبان ،و بلاغ ،ذهن مخاطب و ماالعة میر متون ،از این قبیه م،توان بته فهتم آنهتا پت ،بترد
متون ،نظیر اشعا ااقان ،،انو ی ،ظهیر فا یاب ،و نظام ،از این گروهن.
اما گاه گرههای تفسیری یک متن به عل ،ابهام سااتا ی آن واق م،شودو یعن ،متتن دا ای زبتان،
ساده و وان است ،،امتا عتوامل ،نظیتر مشخصتههای وایت ،،ستمبولها و استعا هستازی شتبیهای،
جایگاههای فصه و وصه و حرک،های پیوسته د متن منجر به سااتا ی متبهم و نشتان.ا م،شتون.
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زیبای،شناس ،شگرد ادب ،التفات و نق

بهعبا ت،دیگر ،گره تفسیری د چنین متون ،،گره ،سااتا ی بوده و بازگشتودن ایتن متتون از طریتق
فهم کا کردهای معنای ،ت نشانهشناات ،این گرههای سااتا ی تحقق م،یاب .د متتون ،نظیتر غزلیتات
حافظ ،مثنوی معنوی و داستانهای م .ن با پیچی.گ ،و ابهام د سااتا مواجهیم یی ،از عتوامل ،کته
موجب ابهام و گرهافین ،د سااتا متن م،شود ،شگرد ادب ،التفات اس ،شتناا ،وجتوه و مواعت
التفات ،هر متن و کشف نق

و کا کرد زیبای،شناات ،هرک.ام از انوای التفات ،وش ،مهم د تفستیر و

فهم آن متن اس،
مثنوی معنوی یی ،از متون ،اس ،که یی ،از گرههتای تفستیری آن متعلتق بته وجتوه التفتات ،آن
اس ،،بهگونهای که با شناا ،این مواع التفات ،و تبیین نق

نشانه ت معناشتناات ،آنهتا د ستااتا

این متن ،م،توان به تفسیر بهتر و علم،تری از آن ستی .برات ،از اااهتای تفستیری کته د فراینت.
اوان

مثنوی واق ش.ه ،د نتیجة پیچی.گ ،سااتا ی این متن و ع.م توجه به نق

تفستیری وجتوه

التفات ،آن اس« 1 ،به نظر م ،س .مهمترین تأثیرگذا ی معا ف بر مثنتوی د تعلیتقهتا و گسست،هتا،
التفاتها و چرا های ناگهان ،باش .که سااتا داستان ،مثنوی ا نسب ،به آثا داستان ،پتی

و پت

از اود متمایز سااته و گاه موجب ابهامات ،شت.ه کته ستخن مولتوی ا معرکتة آ ار مفستران ستااته
اس(»،حسین)11 :1912 ،،
موعوی پیوه

حاعر ،کشف انوای التفات د مثنوی و تبیین نق هتا و کا کردهتای ایتن شتگرد

بلاغ ،د فراین .تفسیر این متن اس ،ازاین و د این پیوه

دو پرس

اساس ،مارح م،شود:

د مثنوی با چه انواع ،از التفات مواجه م،شویم؟
شگرد ادب ،التفات د مثنوی چه کا کردهتا و نق هتای زیبای،شتناات ،دا د و کت.ام نقت

آن از

ظهو بیشتری د متن براو دا اس،؟
پیشینة پژوهش

د با ة التفات د مثنوی و بیان انوای و کا کردهای آن (با وییردی نو به ایتن شتگرد ادبت )،تتا کنتون
پیوهش ،صو ت نگرفته اس،و اما د بسیا ی از پیوه های قرآن ،و ادبت ،،التفتات و نقت

زیبتای-،

شناات ،آن با وییرد ق.یم و گاه ج.یت ،.بر ست ،و تحلیته شت.ه است ،د زیتر بته برات ،از ایتن
پیوه ها اشا ه م،کنیم
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«بازنگری معنای ،د التفات بلتاغ ،و اقستام و کا کردهتای آن» ،همتا حمتان ،و عب.اللته ادمترد
()1931و «کا برد التفات د باف ،کلتام الهت ،»،عب.اللته ادمترد و همتا حمتان)1931( ،و «شتگردهای
التفات د سه شاعر فا س،زبان ااقان ،،مولانا و حتافظ و مقایستة آن بتا بلاغت ،عربت ،قترآن» ،ستعی.
واعظ ،یحی ،عاای)1931( ،و «التفات ،مشخصهای سبی ،د غزل هن.ی» ،ادمرد ،عب.اللته و حمتان،،
()1936و «گونهشناس ،صنع ،التفات د قرآن مجیت .بتا توجته بته م لفتههتای گفتتهپتردازی» ،فترزان
سجودی و سرک)1939( ،و «ااستگاههای هنر د دینو صنع ،التفتات د قترآن» ،عبت.الحلیم (،)1931
ترجمة ابوالفضه حرّیو پتیوه

ج.یت .دیگتر د زمینتة التفتات ،کتتاب گمشت.ة لتب د یتا از تقت،

پو نام.ا یان اس ،کته د بخشت ،از آن بتا عنتوان «التفتات و انستجام» ،التفتات ا ییت ،از ابزا هتای
انسجام ،و شیوة تأویه غزلیات حافظ دانسته اس( ،پو نام.ا یان)606-662 :1911 ،
پیوه

ج.ی .دیگر ،کتاب ،اس ،با عنوان التفات د شعر معاصر فا س ،،وییردی نشتانهشتناات،

(سجودی و فری .دهقان طرزجان )1936 ،،که مقالهای نیز با همین عنوان از آن استتخرا شت.ه است،
د این کتاب ،التفات معادل  apostrophد بلاغ ،غرب ،قترا داده شت.ه است ،کته مربتوط بته انتوای
اااب و تیییر زاویة دی .با توجه به مشا ک،های مختلف اس ،معنا و حوزة کا بردی التفات د ایتن
پیوه

بیشتر آن چیزی اس ،که د علم بیان ،تشخی

یا استعا ة مینیه اوان.ه م،شود دیگتر کتتاب،

اس ،با عنوان «د جس،وجوی نشانهها »(کالر)1930 ،
الف :مفهومشناسی التفات

د باب التفات و تعریف آن د کتابهای بلاغ ،سنت ،و ج.یت .بستیا بحتد شت.ه است 6 ،د متتون
بلاغ ،کلاسیک ،غالباً قلمرو معنای ،و مفهوم ،التفات بسیا مح.ود اس ،،بهگونتهای کته بیشتتر شتامه
تیییر اسلوبهای اااب و تیییر موعوی م،شود این قلمرو مفهوم ،د بسیا ی از کتابهتای بلاغت،
متأار نیز منعی

ش.ه اس« ،التفات تیییر سخن از غیب ،به اااب یا از ااتاب بته غیبت ،است،

برای التفات نوی دوم ،ا هم ذکر کردهان :.وقت ،سخن تمام شود اما بع .از آن ،مصرای یا بیت ،بیایت .کته
از لحاظ معن ،مستقه باش ،.لیین به سخن قبه هم مربوط باش(».شمیسا )160 :1996،البتته د برات،
پیوه های ج.ی ،.قلمرو معنای ،التفات بسیا توس یافته و شامه هر نتوی تیییتری مت،شتود کته د
ون .طبیع ،کلام اتفاق بیفت.و «با توسعة معنای ،و بازنگری د مفهتوم التفتات بته یتا ی مفتاهیم زبتان-
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شناس ،همچون آشنای،زدای ،،هنجا گریزی ،برجستهسازی ،سااتا شین ،،انسجام و مت،تتوان ایتن
شگرد ادب ،ا یی ،از م لفههای سااتا ی متن دانس ،که اغلب با تمرکز بتر محتو عمتودی و پییترة
شعر قابه شناسای ،اس ،و هرگونه تیییر و الاف عادت د ون .و وال کلام ا د بر مت،گیترد»( ک:
حمان ،،هما و ادمرد)122-129 :1931 ،
ب :انواع التفات در مثنوی

سااتا مثنوی الگوبردا یش.ه از سااتا بیان ،قرآن اس« ،به نظر من عل ،وجود این متوا د ناشت ،از
همان شیوة مولوی اس ،د تیییر ب،قرینة متیلم و به تب آن مخاطب که اشا ه کتردم ناشت ،از ستااتا
بیان ،قرآن اس(»،پو نام.ا یان )961 :1910 ،البته د دیگر م لفههای سااتا ی نظیتر مخاطبشناست،،
حرک ،از ظاهر به باطن ،تمثیه و وای،پردازی و بلاغ ،گفتا نیز متأثر از این کتاب وحیان ،اس،
از نظر نشانهشناس ،انوای ،م،توان مثنوی ا نوع ،ااابه یا شعر گفتا ی قلمت.اد کتردو «از وییگت-،
های دیگر که هم طرز بیان اهه منبر ا د مثنوی منعی

م،کن ،.انتقال دائم از ااتاب بته غیبت ،و از

غیب ،به اااب اس ،این طرز بیان که بلاغ ،منبری ا با شیوة قصهگویتان و معرکتهدا ان هتم پیونت.
م،ده ،.حالت ،زن.ه و پر تحرک و هیجانآمیز به کلام م،بخش .و ااابه ا تتا حت.ی صتبیة نمایشت،
م،ده .و د نزد اهه ب.ی و بلاغ ،از آن به صنع ،التفات تعبیر م،کننت(».ز یتنکتوب)151 :1921 ،و
زیرا نشانگان و مزگان غانر گفتا و ااابه د این متن نسب ،به نشانگان متن نوشتا ی ،ظهتو و بتروز
بیشتری دا د یی ،از مزگان وییة نوی گفتا یا ااابه د مثنوی ،شتگرد ادبت ،التفتات و بستام .بالتا و
متنوی آن اس ،مولوی به سبک و وش قترآن د بیتان استرا عرفتان ،و مفتاهیم معرفتت ،،از نظمت،
پراکن.ه و د عین حال معناشناات ،بهره گرفته اس ،و با استفاده از حرک،های مختلتف و متعت.د کته
د قالب ت.اع ،معان ،،وای،پردازیها ،تمثیهها و تیییر زاویة دی.ها نمود یافته ،شبیهای د هتم تنیت.ه
از معان ،ا د کلی ،اثر شیه داده اس ،میزان و انوای وجوه التفات ،د مثنتوی آن قت .زیتاد و متنتوی
اس ،که ب.ون کشف جایگاه نشانه ت معناشناات ،آنها نم،توان به تفسیر د ستت ،از ایتن متتن دست،
یاف،و بنابراین مهمترین کا کرد التفات د مثنوی ،همان کتا کرد تفستیری و معرف،شتناات ،آن است،
که با جهانبین ،عرفان ،مولانا و وش معرف،شناستانة او کته براستای دیالیتیتک و حرکت ،تیتامل،
استوا اس ،،تناسب و همختوان ،دا د « همتین نگترش هگته ،یعنت ،آشتت ،اعت.اد ،نشتاندهنت.ة
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دیالیتیی ،اس ،که تا یخ فلسفه آن ا به نام او ثب ،کرده اس ،هگه د بخش ،از این پتی گفتتا د
پ ،اثبات دیالیتیی ،بودن تحولات فلسف ،د جهان بشری بوده و معتق .اس ،ظهتو یتک فیلستوف و
ان.یشة متضاد او نسب ،به ان.یشة فلسف ،فیلسوف یا فلاسفة پی

از اود ،کاملاً طبیعت ،و لازمتة تحتول

برای سی.ن وح انسان ،به وح مالق اس ،ب.ین معنا که این تضادها د حقیق ،تضاد نیستن ،.بلیته
د نگاه ،کلان ،اجزای ،لازم از یک که هستن .که همه با هم برای ه.ف ،واح .د تلاشانت .شتگف-،
انگیز که مولوی پی

از هگه برای بیان تضاد دیالیتیی ،د عالم به همان شیوة ااص هگل ،به همتین

مثالهای گیاهان توجه داشته اس،و مثلاً تحول دیالیتیی ،تب.یه شتیوفه بته میتوه»( ک :نیتری ،محمت.
یوسف و دیگران )601 :1939 ،برالاف کا کرد التفات د غزل سبک هن.ی که بتا توجته بته گفتمتان
وجودشناسانة حاکم بتر هنتر آن دو ه (فلستفة تلفیقت ،و وجودشناستانة ملاصت .ا) ،بیشتتر کتا کردی
وجودشناات ،اس ،تا معرف،شناسانه غزل سبک هن.ی از التفات برای بیان وجوه متع.د عین و ذهتن
و ساحات گوناگون یک پ.ی.ه بهتره م،گیترد استلوب معادلته و مضتمونپردازی و بیت،محو ی کته
عنصر غالب سبک هن.ی اس ،،بازتاب با ز چنین تفیری اس ،،د حتال ،کته غترو مولانتا از بیتان
وجوه متع.د یک یا چن .پ.ی.ا به طو همزمان بتا استتفاده از شتگرد التفتات ،بیشتتر معرف،شناستانه
اس ،تا دلال،شناسانه و وجودشناسانه
تفاوت دیگر وجه التفات ،د مثنوی و غزل سبک هن.ی ،د نوی حرک ،این دو گونتة شتعر نهفتته
اس ،د مثنوی ،بیشتر شاه .حرک ،از ظاهر به باطن هستتیم کته گتاه تنهتا د یتک ستاح ،از معنتا
متوقف نم،شود ،بلیه به بواطن یک پ.ی .سوخ م،کن ،.د حال ،کته د شتعر ستبک هنت.ی بیشتتر
شاه .حرک ،از باطن به ظاهر یا ذهن به عین هستتیم د حقیقت ،ستااتا استلوب معادلته بترچنین
مناق ،استوا اس« ،سااتا بی ،هن.ی چنین اس ،که د مصراع ،،مالب معقول ،گفتته شتود ،و د
مصتترای دیگتتر بتتا تمثیتته یتتا اباتتة لتتف و نشتتری متنتتاظر یتتا تشتتبیه مرکتتب ،آن ا محستتوی
کنن(».شمیسا)692 :1919،
د اینجا به بیان و شرح انوای التفات د مثنوی با توجه به کتا کرد تفستیری آن م،پتردازیم انتوای
شگرد التفات د مثنوی ا م،توان به شیه زیر دستهبن.ی نمود:9
التفات زبانشناات :،تیییر زبان و اسلوبهای بیان،
تیییر معنای ،واغگان (التفات از حوزة معنای ،واغگان و اصالاحات)
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التفات نشانهشناات( ،التفات از یک نظام نشانهشناات ،به نظام نشانهشناات ،دیگر)
التفات زیبای،شناات :،تیییر غانر و گونة ادب( ،جانشین ،گونههای ادب ،به جای یی.یگر)
التفات از صراح ،به ابهام
التفات از متن به تمثیه و برعی
التفات از تمثیه به تفسیر
التفات سمبلیی،
التفات شناات( ،التفات از حوزة انسان ،به حوزة طبیع،

استعا ة شناات)،

التفات تفسیری :التفات از متن به تفسیر
التفات از متن به تأویه
التفات بینامتن،
التفات وای،شناات :،التفات از یک اوی به اوی دیگر (تیییر اوی)
التفات اااب،
التفات از مخاطب د ونمتن ،به مخاطب برونمتن،
التفات زمان،
التفات باف،شناات( ،مبتن ،بر تیییر باف)،
التفات پ.ی.ا شناات،
التفات وششناات،
التفات فرامتن،
التفات معرف،شناات،
التفات گفتمان،
تبیین هر ک.ام از این وجوه التفات ،،بر س ،سبکشناسانة کا برد هر یک از این انوای و تحلیته مبنتا
و نق

تفسیری آنها د مثنوی ،موعوع ،د او پیوهش ،مفصه و مجزاس،و زیرا وجتوه التفتات ،و

نوی حرک،ها و تیییرات د ونمتن ،د متنهای مختلف با توجه به گونة ادب ،مو د نظر ،غایت ،هنتری
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یک متن ،جیرافیای فرهنگ ،و اجتماع ،حاکم بر دو ة الق اثر هنری ،گفتمانهای غالتب د هتر دو ه
و متفاوت اس ،و هر یک مبنای تفسیری مستقه و ااص ،م،طلب.
د این پیوه

به تبیین و تحلیه چن .وجه التفات ،مهم د مثنوی اواهیم پرداا،

التفات زبانشناختی؛ التفات نشانهشناختی:
یی ،از التفاتهای زبانشناات ،مهم د مثنوی ،التفات نشانهشناات ،یا تیییر یک نظام نشانهشناات ،بته
نظام نشانهشناات ،دیگر اس ،ع.م توجه به چنین شتگردی ،موجتب بت.فهم ،یتا کیفهمت ،مضتمون
اصل ،و قص .تفسیری برا ،از داستانهای مثنوی ش.ه اس،
این موعوی به اسلوب و نظام سااتا ی مثنوی برم،گرددو زیرا مولوی دو یا چن .نظتام گفتمتان ،و
نشانهشناات ،ا د عرو هم مارح م،کن .و به شیوة توصیف ،ت ب.ون نگرش انتقتادی آشتیا ت بته
تبیتتین مبتتان ،آنهتتا م،پتتردازد و د التتال ایتتن نظامهتتای ان.یشتتگان ،،دیتت.گاه و اعتقتتاد شخصتت ،و
معرف،شناات ،ااص اود ا که ت غالباً د تقابه یا تیامه این گفتمانهاس ،،ابراز م،دا د این همتان
وش دیالیتیک عرفان مولوی اس ،که به ت .یج اصول ان.یشة اود ا ت نه به صتو ت تتک بعت.ی و
منفک از سایر مناب ان.یشه ت بلیه د کنا دیگر صو تهای ان.یشته پتی

م،بترد و آنهتا ا تیامته

م،بخش 2 .بنابراین یی ،از التفاتهای مخف ،د مثنوی که کتا کرد تفستیری مت ثری دا د ،حرکت ،از
میان ساح،های ان.یشگان ،مختلف و التفات از آنها به نظام ان.یشة عرفان ،ااص اود بوده کته گتاه
برآین.ی از نظامهای فیری دیگر اس 5 ،ما چنین حرکت ،ا به التفات نشانهشتناات ،تعبیتر مت،کنیم د
این تعبیر هر یک از نظامهای گفتمان ،و ان.یشگان ،ا یک نشانه و نظام نشانگان ،تلق ،کتردهایمو یعنت،
د چنین صو ت ،با تیییر یک نظام گفتمان ،،واح.های زبان ،و مزگان ،آن گفتمان نیتز تیییتر م،کنت.
بهگونهای که حوزة معنای ،واغگان و اصالاحات نیز با این التفات دگرگون شت.ه و تبت.یه بته نشتانهای
د ا.م ،نظام نشانهشناات ،ج.ی .م،گردد برای مثال د داستان «شیر و نخجیتران» عت.م توجته بته
چنین التفات ،موجب فهم ناد س ،از معنای متن ش.ه اس ،د این داستتان ،موعتوی غالتب و آشتیا
داستان ،تقابه دو گفتمان اشعری و معتزل ،ت جبر و ااتیا ت اس،و بنابراین د ابت.ا چنین فهتم م،شتود
که مولوی د پ ،تبیین اصول این دو گفتمان بوده و گاه اود ا نیز موافتق بتا ییت ،از ایتن دو عقیت.ه
نشان داده اس ،به دلیه حرک ،ذهن ،و بیان ،مولوی میان این دو ان.یشه ،اوانن.ه گتاه دچتا تنتاق
د فهم م،شود و یا این که مولوی ا به تناق

گوی ،متهم م،کن .که گاه موافق ان.یشة جبری است ،و
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گاه ان.یشة متعزل،و د حال ،که دس،یاب ،به ان.یشة شخص ،و نظریة معرف،شتناات ،مولانتا د بتاب
ا.ا ،انسان و فعه او ،مستلزم توجه به التفاتهای ،اس ،که د متن صو ت گرفته اس،
التفات مولوی به دو حیای« ،نگریستن عز ائیه به مردی» و «زیاف ،تأویه مگ » د میانة داستتان
اصل ،،نیز اشا ه به بسترسازی جبر حقیق ،و معنتای آن و بیتان مراتتب ستلوک (لتوح حتافظ و لتوح
محفوظ و ) ما ا د کشف نظریة معرف،شناات ،مولوی د باب جبر و ااتیا یا ی م ،سان .بتا د
نظر گرفتن این التفاتهای موعوع ،و معنای ،و تبیین آنها د پیون .با کلی ،داستان ،پت ،م،بتریم کته
بحد کلام ،جبر و ااتیا د نظام معرف،شناات ،مولانا موعوعیت ،ن.ا د ،بلیه وی با توصتیف عقایت.
این دو نظام فیری کلام ،ت اشعری و معتزله ت به نق .آنها و بیتان ان.یشتة اتود م،پتردازد مولانتا بته
مقولة کلام ،جبر و ااتیا از زاویة ان.یشتة وحت.تگرای اتود م،نگتردو ازایتن و از ثنویت ،ایتن دو
مفهوم کلام ،م،گذ د و به یک مفهوم م ،س .و آن مقولة جبر عرفان ،اس ،که از آن به مقتام «معیت»،
با حق تعبیر م،کن 9 .از سوی دیگر با توجه بته التفاتهتای معنتای ،متعت.د مولتوی د ایتن داستتان و
کشف ا تباطهای پنهان میان این معان ،د ایتن داستتان و حیای،هتای ماقبته و مابعت .آن است ،کته
م،توانیم به مضمون اصل ،این حیای ،دس ،یابیم و پ ،ببریم که دغ.غة مولانا نظیتر دیگتر متیلمتان،
بحد بر سر فعه انسان نسب ،به اود و ا.ا نیس ،،بلیه با گذ از این بحدها و استتفاده از آنهتا د
حیای« ،شیر و نخجیران» ،به مقولة مهتم نف شناست ،و تبیتین علمالتنف

عرفتان ،اتود م،پتردازدو

ازاین و حوزة معنای ،واغگان و اصالاحات کلام،ای چون جبر و ااتیتا  ،عقته ،قضتا و قت .و بتا
التفات به نظام نشانهشناات ،عرفان ،مولانا ،تیییر م،کن .و بای .این اصتالاحات ا د آن بافت ،و نظتام
تفسیر کرد
گاه التفات از معنای متعا ف یا اصالاح ،واغگان از طریق تفیر دوسویهنگر و نسبی،گرای مولتوی
صو ت م،گیردو یعن ،پ.ی.هها و مفاهیم ا با جوی از معنتای متعتا ف آنهتا ،د نظتام نشانهشتناات،
عرفان ،اود با تعریف ،ج.ی ،.تخصی

یا تعمیم معنای ،م،ده.و مانن .اصالاح «میر» د ابیات زیر:

میرهتتا د کستتب دنیتتا بتتا د استت،

میرهتتتتا د تتتتترک دنیتتتتا وا د استتتت،

میتتر آن باشتت .کتته زنتت.ان حفتتره کتترد

آن که حفتره بست ،آن میتری است ،سترد
(مولوی)339-331/1993:1،
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یا با تعریف تازه از واغة «دنیا» مفهوم زه .ا از نظام نشانهشتناات ،زاه.انته و صتوفیانة آن ،اتا
کرده و د نظام معرف،شناات ،اود دیگر با ه تعریف م،کن:.
چیستت ،دنیتتا؟ از اتت.ا غافتته بتت.ن

نتتت ،قمتتتاش و نتتت ،ز و فرزنتتت .و زن
(همان)333/1 :

نمونة دیگر آن ،تیییر حوزة معنای ،و مفهوم ،اصالاح از طریتق فراینت .تأویته است ،بترای مثتال
«لوح محفوظ» اصالاح ،مربوط به نظام نشانهای قرآن مجی .اس ،مولانا از این اصالاح بتا وا د کتردن
آن به نظام نشانهشناات ،عرفان ،و التفات از آن باف ،قرآن ،،تعریف ،ج.ی .ا ائته کترده و مفهتوم آن ا
داده اس ،لوح محفوظ د ابیات زیر از ساح یک پ.یت.ه التفتات کترده و د معنتای فاعته

تخصی

شناا( ،انسان کامه) به کا فته اس ،به عبا ت ،دیگر از ابیه به سوغه تب.یه ش.ه اس،
لتتوح حتتافظ ،لتتوح محفتتوظ ،شتتود

عقتتتتته او از وح محفتتتتتوظ ،شتتتتتود
(همان)1019/1:

نمونة دیگر از التفات نشانهشناات ،که د آن گوین.ه از معنای قاموست ،واغه بته معنتای تفستیری و
دلال،شناات ،آن التفات م،کن ،.از طریق وای،های تمثیل ،واق م،شود د ابیات زیتر ابتت.ا مولتوی
کلی.واغة «د » ا د وای ،تمثیل ،اود به معنای قاموس ،و د نظتام نشتانهای ا جتاع ،واغه مت،آو د،
سپ

د تفسیر آن ،این واغه وا د نظام نشانهای عرفتان ،مولتوی شت.ه و وجهت ،استتعا ی ستمبلیی،

م،یاب:.
متتتتتر ستتتتتگ ،ا لقمتتتتتة نتتتتتان ،ز د

چتتون ستت .بتتر د همتت ،بنتت.د کمتتر

م،گزنتت.ش کتته بتترو بتتر جتتای اتتوی

حتتق آن نعمتت ،فتترو مگتتذا بتتی

بتتتاز ایتتتن د ا هتتتا کتتتردی ز حتتترص

گتترد هتتر دکتتان همتت ،گتتردی ز حتترص

بتتتتر د آن منعمتتتتان چتتتترب دیتتتت

متتت،دوی بهتتتر ثریتتت .متتترده یتتت

صتتتومعة عیسیستتت ،اتتتوان اهتتته دل

هتتتان و هتتتان ای مبتلتتتا ایتتتن د مهتتته
()633-611/9
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التفات زیباییشناختی
 -1التفات سمبلیکی

یی ،از التفاتهای زیبای،شناات ،که د تفسیر داستانهای مثنوی بسیا نق

دا د ،چترا

معنتای ،و

دلال ،سمبهها د یک داستان یا د طول چن .داستان اس،و ب.ین معن ،که مولوی گاه د یتک داستتان
بوسیلة یک کا اکتر یا یک ش،ر ت چه انسان ،چه غیرانسان ،ت برای بیتان مفهتوم یتا تجربتهای عرفتان،،
نمادسازی م،کن ،.اما تا آار داستان بر همان حوزة معنای ،نم،پای ،.بلیه از آن سمبه برای بیان مفهتوم
دیگری نیز بهره م،گیردو بهگونهای که کشف و فهم مضمون آن داستان د گترو تحلیته و تبیتین ایتن
گونه التفاتهای معنای ،ت دلال ،سمبههاس ،برای نمونه د داستان «شیر و نخجیران» ابت.ا نمتاد «شتیر»
برای مفهومسازی عقی.ة اهه ااتیا و عینی ،بخش ،به آن ،به کا فتته است،و امتا د انتهتای داستتان،
حوزة معنای ،این سمبه تیییر کرده و تب.یه به نمادی برای مفهومسازی ایالهای کی و باطل ،م،شتود
که انسان ا به پست ،م،کشان .یا نمادی م،شود برای وح ،که اسیر نف

اس ،البتته ایتن التفتات د

این مو د کا کرد تقابل ،ن.ا دو یعن ،این دو حوزة مفهوم ،از نماد «شیر» د تقابته بتا هتم نیستتن ،.امتا
د با ة نماد دیگر این داستان یعن« ،ارگوش» ،این تقابه مفهوم ،از طریق التفتات صتو ت مت،گیتردو
بهگونهای که کا اکتری که د ابت.ا نقش ،مثبت ،د داستتان دا د و موجتب هتای ،و آزادی نخجیتران
م،شود ،د پایان داستان ،مولوی با یک چرا

معنتای ،چهترة حقیقت ،ایتن کتا اکتر ا کته مضتمون

اصل ،داستان نیز بر محو آن م،چرا ،.آشیا م،کن .و آن ا نمادی از نف

و میتر آن معرفت ،مت-،

کن .مولوی التفات سمبلیی ،ا از طریق اعافة تشبیه ،که یی ،از شتیوههتای تفستیری او د گشتودن
نمادهاس ،،انجام م،ده:.
ای تو شیری د تک این چاه دهر
نف

ارگوش ،به صحرا د چرا

نف

چون ارگوش چون کشت ،به قهر

تو به قعر این چه چون و چرا ()1915-1912/1

مولانا د دفتر چها م ،با دیگر به نمادهای این داستان التفات م،کن .و به تفسیر آنها م،پردازد:
ب،فروغ ،وز وشن چون شب اس،
د این بخ

ب،پناه ،شیر اسیر ا نب اس)1221/2( ،

که د تفسیر آیة «یا أیها المزمّه» آم.ه اس ،،مولانا با وییرد تفسیری و تتأویل ،اتود

و با التفات به مضمونگشای ،داستان شیر و نخجیران ،حضرت محم( .ص) ا وجودی معرف ،م،کنت.
که ب.ون پرتو وجودی او ،شتیر وح انستان استیر ارگتوش نفت

است ،تفستیر تیمیلت ،دیگتر د

جستا های نوین ادب( ،ادبیات و علوم انسان ،سابق)
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مزگشای ،چهرة دوم این نماد (ارگوش = نف ) ،از طریق التفات د ونمتنت ،دیگتری صتو ت مت-،
گیرد که با وییردی پنهان ،موعوی دو بخ

ا به هم پیون .م،دهت .ایتن پیونت .از طریتق دو نشتانة

واغگان« ،دس ،زدن» و « قصی.ن» صو ت م،گیرد د داستان شیر و نخجیران ،وقت ،ارگتوش ،شتیر
ا شیس ،م،ده ،.مولوی اینگونه شادی او ا تصویر م،کن .که بهگونهای بر وجه سمبلیی ،نخست،
آن (مثب ،بودن نق

ارگوش) دلال ،دا د:

دس ،م،زد چون هی .از دس ،مرگ

سبز و قصان د هوا چون شاخ و برگ
()1992/1

اما د دفتر سوم د حیای« ،پیه بچگتان» ،بتا استتفاده از همتین نشتانة واغگتان ،،التفتات معنتای،
منف ،ارگتوش) آن مت-،

دیگری د حوزة این سمبه انجام م،ده .که موجب تیییر نق

دلال( ،نق

شود و بهگونتهای نتوع ،دیتالوگ انتقتادی اتاموش بتا کتن

و فتتا عنصتر ستمبلیی ،آن داستتان

(ارگوش) به شما م ،ود
د این جا زاویة دی .نیز از غیاب به اااب تیییر کرده اس:،
ق

آن جا کتن کته اتود ا بشتین،

پنبتتته ا از گتتتوش شتتتهوت برکنتتت،

قت

و جولتتان بتتر ستتر میتت.ان کننتت.

انتت .اتتون اتتود متتردان کننتت.

قتت

چون جهن .از نق

چون هن .از دس ،اتود دستت ،زننت.

اتود قصت ،کننت.
()39-35/9

این التفات و چرا

معنای ،سمبهها د داستان «مرد اعراب ،و سبوی آب» نیتز اتفتاق م،افتت .بتا

این که د ظاهر زن به عنوان نماد نف

معرف ،و دا ای نق

به ساح ،دیگر این موجتود انستان ،،بته جایگتاه و نقت

منف ،پن.اشته م،شود ،اما التفتات مولتوی
هست،شتناات ،دیگرگونتهای از زن اشتا ه

م،کن:9.
مهتتر و قتتت ،وصتتتف انستتتان ،بتتتود

اشتتم و شتتهوت وصتتف حیتتوان ،بتتود

پرتتتو حتتق استت ،آن ،معشتتوق نیستت،

اتتالق استت ،آن ،گوئیتتا مخلتتوق نیستت،
()6230-6213/1

وش کشف و تبیین این نوی التفات سمبلیی ،یتا چترا

معنتای ،ستمبهها ،مستتلزم ماالعته و

قرائ ،که مثنوی اس،و زیرا حوزة معنای ،یک سمبه به صو ت شبیهای د سراسر این متتن حضتو
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دا د مولوی د هر داستان یا هر دفتر با توجته بته مضتمون مرکتزی آن بخت  ،یتک اوشتة معنتای،
پیرامون آن سمبه شیه م،دهت .کته کشتف دلالت ،آن بتا توجته بته هالتههای معنتای ،آن ستمبه د
بخ های دیگر مثنوی امیانپذیر است ،حرکت ،ذهتن اواننت.ه میتان دلال،هتای چن.گانته و نظتام
نشانهشناات ،یک سمبه د مثنوی با توجه به مضتمونهای مرکتزی هتر بخت  ،م،توانت .شتبیههای
معنای ،مربوط به آن سمبه ا د مرحلة اوان
گوین.ه ،زمان آفرین

شیه ده.و بنتابراین ایتن وجته التفتات ،هتم د ذهتن

متن و هم د ذهن اوانن.ه هنگتام قرائت ،آن اتفتاق م،افتت .ایتن همتان وش

هرمنوتیی ،اس ،که برای شناا ،یک متن ،حرک ،متناوب میان جزر و کته ا اصته قترا م،دهت.و
بنابراین زیبای،شناس ،شگرد ادب ،التفات د این ساح ،همان زیبای،شناست ،هرمنتوتیی ،است ،بترای
مثال برای د یاف ،دلال،های معنای ،سمبه «پیه» د مثنوی م،بایس ،این جتزر ا د کته آن بر ست،
کرد
مولوی پیه ا د تمثیه «پیه ان .اانة تا یک بود» 1نماد حقیق ،کل ،قرا م،ده .کته بتا شتناا،
حس ،نم،توان به معرف ،حقیق ،آن سی .د حیای« ،پیه بچگان» د دفتر سوم ،3پیه متاد ا نمتاد
ا.اون .و پیه بچگان ا نمادی برای اولیار الله م،آو د که ا.اون .بر آنها غیرت م،و زد ( ک :دفتتر
سوم ابیات )30-23یا د جای ،دیگر با تقابه دو سمبه «پیه و ار» بته تفتاوت ستاح معرف،شتناات،
انسانهای کامه و ناق

م،پردازد 10التفاتهای پیوستة مولوی میان م.لولهای مختلف ستمبه «پیته»

حرکت ،از جزر به که اس ،که به ت .یج موجب شیهگیری شبیة معنتای ،ایتن نمتاد د مثنتوی شت.ه
اس ،د این جا التفات به حوزههای معنای« ،پیه» ،التفات تقابل ،نیس ،،بلیه کا کرد این نتوی التفتات،
تب.یه یک نماد جزر به یک نماد مرکزی اس ،که به صو ت ان.اموا د که متن حضتو دا د تفستیر
این گونه نمادها ،مستلزم کشف پیون .میان حوزههای مختلف معنای ،آنهتا د فراینت .اتوان

مثنتوی

اس،
 -2التفات شناختی

مقصود از این التفات ،همان استعا ة شناات ،یا مفهوم ،اس ،که شتاعر بترای توصتیف و تبیتین یتک
مفهوم یا پ.ی.ا از وییگ،های حوزة شتناات ،مفهتوم یتا پ.یت.ا ی دیگتر استتفاده م،کنت« .استتعا ة
مفهوم ،د اصه ،فهم و تجربة چیزی د اصالاحات و عبا ات چیز دیگر است ،لییتاف و جانستون،
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اسای این اباه ا که به شیه تناظرهای ،میان دو مجموعه صو ت م،گیرد ،نگاش ،مت،نامنت .آنهتا
مجموعهای ا که دا ای مفهوم ،عین،تر و متعا فتر اس ،،قلمرو مب.أ یا منب و مجموعة دیگتر ا کته
دا ای مفاهیم انتزاع ،اس ،،قلمرو مقص .یا ه.ف م،اوانن(».هاشم )165 :1913 ،،این نتوی التفتات،
شامه دو گونه اس :،یی ،همان تلق ،و تعریف ،اس ،که بلاغ ،غربت ،از اصتالاح التفتات دا نت .و از
آن به  opostrophتعبیر م،کنن ( .ک :کالر )699-621 :1911 ،التفات د این تلق ،،شبیه بته استتعا ة
مینیه یا تشخی

د بلاغ ،ماس،و یعن ،این که اااب ا که وییگ ،انسان اس ،،به غیتر انستان نیتز

تعمیم م،دهن .و آن ا برای جمادات ،نباتات و حت ،مفاهیم نیز به کتا م،برنت.و بته عبتا ت دیگتر د
شعر ،گوین.ه از حوزة شناات ،انسان به حوزة شناات ،طبیع ،یا مفاهیم جتوی م،کنت .و پ.یت.ا های
مربوط به این حوزهها ا مو د اااب قرا م،ده .نوی دیگر التفات شناات ،،همان فراین.ی اس ،کته
از طریق استعا ة شناات ،صو ت م،گیردو یعن ،شاعر برای بیان وییگ،های یک حوزة شتناات ،ماننت.
انسان و متعلقات او از مفاهیم مربوط به حوزة شتناات ،دیگتر استتفاده م،کنت .حرکت ،شتاعر میتان
حوزههای شناات ،مختلف ،نشانهای سااتا ی تلق ،ش.ه که منجر به آفرین

معنا م،شتود د مثنتوی

شاه .هر دو گونة التفات شناات ،هستیم برای نمونته وقتت ،مولانتا مفهتوم انتزاعت« ،عشتق» ا متو د
اااب قرا م،ده ،.از این نوی التفات شناات ،بهره گرفته اس،و یعن ،از متعلقهای اصل ،اااب کته
انسان (جان.ا ) اس ،،به پ.ی.ة دیگری که متعلق طبیع ،و اصل ،آن نیست ،،التفتات کترده است ،ایتن
نوی التفات جز کا کرد زیبای،شناات ،آن که فراینت .استعا هستازی است ،،کتا کرد تفستیری نیتز دا د
وقت ،مولانا پ

از چن .بی ،که به صییة غیتاب د بتا ة مفهتوم عشتق ستخن م،گویت ،.بته ییبتا ه و

ب،واساه ،عشق ا مو د اااب قرا م،ده ،.آن ا از ابیه به سوغه تب.یه کرده اس،و به تعبیتری دیگتر
عشق ا از ساح موعوی ( )objectو مفهوم به ساح فاعه ( )subjectسان.ه است« ،عشتق» د ایتن
ساح معرف،شناات ،،همان آگاه ،و حرک ،شناات ،اس ،که نق
جتتتتان نباشتتتت .جتتتتز ابتتتتر د آزمتتتتون

آفرینشگری و کیمیاگری دا د:

هتتر کتته ا افتتزون ابتتر جتتان

فتتزون

()9991/6
نمونة دیگر این التفات که کا کرد معرف،شناات ،دا د ،التفات از وییگ،های حوزة شناات ،انستان
به حوزة شناات ،گیاه برای تبیین و عینی،بخش ،به مفاهیم حوزة عرفان ،اس:،
غصتتهها زنتت.ان شتت.ه استت ،و چهتتا متتیخ

غصتته بتتیخ استت ،و برویتت .شتتاخ بتتیخ

سال پنجاه و دوم
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و بستتی انتت .ون بیختت ،شتتما

بتتتیخ پنهتتتان بتتتود هتتتم شتتت .آشتتتیا

قتتب

چتتتون کتتته بتتتیخ بتتت .بتتتود زودش بتتتزن

تتتا نرویتت .زشتت ،اتتا ی د چمتتن

بستتتی دیتتت.ی بستتتی اتتتود ا آب ده

چتتون برآیتت .میتتوه بتتا اصتتحاب ده
()929-920/9

 -3التفات تفسیری

یی ،از وجوه التفات د مثنوی ،التفات تفسیری یا تأویل ،اس ،این نوی التفات که مبتین وششناست،
معرفت ،مولاناس ،،جزو پربسام.ترین انوای التفات د مثنوی اس ،بر س ،و شناا ،این نتوی التفتات
د مثنوی منجر به کشف وییرد تفسیری و تأویل ،اود مولوی به عنوان اولین مفسر مثنوی م،شود
د مثنوی گاه با داستانهای تمثیل ،و نمادهای ،وبه و م،شویم کته مولتوی د همتان داستتان بته
شیوههای مختلف ،از قبیه اعافة تشبیه ،،بینامتنی ( ،وای ،،قرآنت ،،داستتان ،و ) تمثیته و آنهتا ا
اود تفسیر م،کن .این نوی تفسیر از نظر فاصتلة زیبای،شتناات ،بته دو صتو ت است :،گتاه نمتاد ا
بلافاصله پ

از طرح آن د ابت.ا یا انتهای داستان باز م،گشای:.

ستتتایة یتتتزدان چتتتو باشتتت .دایتتتهاش

وا هانتتتتتت .از ایتتتتتتال و ستتتتتتایهاش

ستتتتایة یتتتتزدان بتتتتود بنتتتت.ة اتتتت.ا

متتتتردة ایتتتتن عتتتتالم و زنتتتت.ة اتتتت.ا

اولیاستتت،

کتتتو دلیتتته نتتتو او شتتتی .ا.استتت،

کیتتتف متتت ّ.الظتتته نقتتت

()269-265/1
و گاه د دفتری دیگر ،با دیگر با التفات به آن داستان تمثیل ،یا نمادهای ،که د یک یتا چنت .دفتتر
قبه مارح کرده بود ،آن نماد ا تفسیر م،کن .ع.م توجه به چنین وش تفسیری که به وستیلة التفتات
از سوی اود مولوی صو ت م،گیرد ،د برا ،موا د موجتب فهتم ناد ست ،و نتاق

داستتانهای

مثنوی ش.ه اس ،نمونة آن نخستین داستان مثنوی یعن ،قصة «پادشاه و کنیزک» اس ،که پیچیت.گ ،آن
موجب تأویههای دو و د ازی از آن ش.ه اس ،،د حال ،که توجه به وش التفتات ،مولتوی ،تفستیر
م لفمحو آن ا بهتر مشخ

کرده و ما ا به افق فهتم مولتوی و متتن نزدیتکتر م،کنت .مولانتا د

دفتر ششم ط ،داستان مزی «قلعة ذات الصو » با التفات به داستتان «پادشتاه و کنیتزک» آغتاز و پایتان
مثنوی ا به هم پیون .م،زن .و ا تباط معناشناات ،این دو داستان ا آشیا کرده و گترة تفستیری قصتة
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«پادشاه و کنیزک» ا د دل قصة «دغ هوش با» باز م،کن.و ب.ینگونه که با التفات به داستان «پادشتاه و
کنیزک» ،مضمون اصل ،و مرکزی آن داستان ا که دیگر مضامین فرع ،نیز پیرامون آن شیه گرفتتهانت،.
مسئلة «سببسازی و سببسوزی» ا.اون .و حاکم بودن ا ادة مالتق ا.اونت .بتر ا ادة انستان و نفت،
قیایگرای ،او م،دان .و ب.ین صو ت از طریق این داستان ،قص .تفسیری اود ا از حیایت ،نخست،
مثنوی توعیح م،ده ( .ک به دفتر ششم مثنوی ،داستان قلعة ذاتالصو  ،ابیات)9901-9222

11

یی ،از فروی التفتات تفستیری ،التفتات بینتامنت ،است ،مولتوی از طریتق ایجتاد بینامتنیت ،میتان
ساح،های گوناگون ان.یشه و متون دیگر اعم از قرآن کریم ،وایات ،تا یخ ،اساو ه و غیتره ،دیت.گاه
تفسیری ت تأویل ،اود ا د با ة مقولات و پ.ی.هها ا ائه م،کن .کا کرد دیگر این نوی «حیتد التفتات،»،
ایجاد میالمه با صو تهای دیگر ان.یشه و حضتو «دیگتری» د متتن است ،گتاه هت.ف مولتوی از
پ.ی.ا کردن «دیگری» د متن« ،معرف،شناس »،بر مبنای قاع.ة «تعرف الاشیار بأعت.ادها» است ،و گتاه
با فعال کردن «دیگری» د متن از طریق بینامتنی ،با متون دیگتر بته مزگشتای ،نمادهتا و داستتانهای
تمثیل ،اود م،پردازد برای نمونه د قصة «پادشاه و کنیتزک» بتا التفتات بته داستتان قرآنت ،حضترت
اضر (ی) و حضرت موس( ،ی) ،میالمهای معرف،شناات ،میان ایتن دو داستتان ایجتاد م،کنت .و بتا
اا

کردن قصة اضر و موس ،از باف ،قرآن ،به باف ،عرفان ،،ایتن «دیگتری» ا د ات.م ،تأویته

داستان قرا م،ده ( .ک قصة پادشاه و کنیزک ،دفتر اول) یا د ابیات زیر:
آن شنی.ستتتتتت ،کتتتتته د عهتتتتت .عمتتتتتر

بتتتود چنگتتت ،ماربتتت ،بتتتا کتتتر و فتتتر

بلبتتتتتته از آواز او ب،اتتتتتتود شتتتتتت.ی

یتتک طتترب ز آواز اتتوب

صتت .شتت.ی

همچتتتتو استتتترافیه کتتتتاوازش بتتتته فتتتتن

مردگتتتتان ا جتتتتان بتتتترآ د د بتتتت.ن

یتتتتتتا ستتتتتتیل ،بتتتتتتود استتتتتترافیه ا

کتتتز ستتتماع

پتتتر برستتتت ،فیتتته ا

ستتتتتتتازد استتتتتتترافیه وزی نالتتتتتتته ا

جتتتان دهتتت .پوستتتی.ة صتتت .ستتتاله ا

انبیتتتتتتا ا د د ون هتتتتتتم نیمههاستتتتتت،

طالبتتتتتان ا زان حیتتتتتات ب،بهاستتتتت،

نشتتتتنود آن نیمتتتتهها ا گتتتتوش حتتتت

کتتز ستتتمها گتتوش حتت

باشتت .نجتت
()1321-1321/1

مولوی با التفات از وای ،داستان ،پیرچنگ ،به تلمتیح قرآنت ،صو استرافیه ،بتا استتفاده از تشتبیه،
میالمتتهای میتتان دو آواز (آواز پیرچنگتت ،و آواز استترافیه) شتتیه داده استت ،کتتا کرد ایتتن بینامتنیتت،
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تلمیح ،،تبیین تفیر دو سویهنگر و باطنگرای مولتوی د شتناا ،پ.ی.ههاست ،بته عبتا ت ،دیگتر،
حرک ،از ظاهر به باطن که مشخصة سااتا معنای ،مثنوی اس ،،از طریق ایتن التفتات بینتامتن ،نشتان
داده ش.ه اس ،که آواز ظاهری پیرچنگ ،ا د حرکت ،تیامل ،به آواز صو استرافیه و آواز د ون انبیتار
پیون .م،ده.
این آواز که د ابت.ای مثنوی با ن ،آغتاز شت.ه و د داستتانهای بعت.ی بته صتو تهای مختلفت،
متجل ،گردی.ه اس ،،به ت .یج د دفتر ششم با وای ،تمثیل« ،قلعة ذاتالصو »« ،صتو ت» م،پتذیرد
ب.ین معن ،که سیر معرفت ،مثنوی که با مقام شنی.ن آغاز ش.ه ،به مرتبتة «دیت.ن» تبت.یه م،شتود ایتن
حرک ،از ظاهر به باطن یا تب.یه مقام گوش به چشم که بز گترین التفتات معرف،شتناات ،د مثنتوی
اس ،،ای پیون .تمام داستانهای آن محسوب م،شود مولوی د جای جتای مثنتوی بته ایتن قاعت.ة
تب.یه که کانون ان.یشه و مبنای معرف،شناات ،اوس ،،اشا ه کرده اس:،
کیمیتتتتتا دا ی کتتتتته تبتتتتت.یل

کنتتتتت،

هتتر کجتتا گوشتت ،بتت .از وی چشتتم گشتت،

گرچتته جتتوی اتتون بتتود نتتیل

کنت)233/6( ،

هر کجا سنگ ،بت .از وی یشتم گشت)561/1( ،

بنابراین یی ،از کا کردهای این نوی التفات بینامتن ،که نق

مهم ،نیز د تفسیر مثنوی دا د ،تبیتین

نظام ان.یشگ ،مولوی اس،
نمونة دیگر التفات بینامتن ،که د دفتر نخس ،د ا تباط با قصتة اول (پادشتاه و کنیتزک) صتو ت
م،گیرد و گونهای دیگر از التفات ا با عنوان التفات «د ونمتنت »،شتیه م،دهت ،.التفتات از نخستتین
قصة دفتر اول مثنوی به آارین داستان اصل ،این دفتر یعنت ،حیایت« ،از علت ،آمتوز االتاص عمته»
اس ،به عبا ت ،دیگر مولوی با سی.ن به داستان آار دفتر اول مثنوی ،با دیگتر بتا التفتات بته قصتة
تمثیل ،اول ،دی.گاه تفسیری ت تأویل ،اود ا برای مخاطب ا ائته م،کنت .و بهگونتهای بته مزگشتای،
دیگری از این داستان م،پردازد گره تفسیری داستان پادشاه و کنیزک« ،کشتته شت.ن کست ،است ،کته
نم،بایس ،کشته م،ش ».مولوی با التفات بینامتن ،به یک داستان تا یخ ،،از طریق تقابه مضتمون ،بته
تفسیر قصة اول م،پردازد مسئلة اصل ،د قصة «از عل ،آموز االاص عمه» ،کشته نش.ن کست ،است،
که م،بایس ،کشته م،ش.و بنابراین با ف ،و برگش ،میتان ایتن دو قصته ،بته مزگشتای ،قصتة اول
م،پردازد و با توجه به این وجه التفات ،،مضمون اصل ،داستان پادشاه و کنیزک ا که «تصترف ولت ،د
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امو به اذن ا.ا ،فنای ا ادة ول ،د ا ادة ا.اون .و نف ،قیتایگرای ،مخاطتب است ،،آشتیا م،کنت.
ابیات ،از این دو قصه ا که ای پیون .معنای ،آنهاس ،،د اینجا نقه م،کنیم:
کشتتتتن آن متتترد بتتتر دستتت ،حیتتتیم

نتتته پتتت ،اومیتتت .بتتتود و نتتته ز بتتتیم

از بتتتترای طبتتتت شتتتتاه

تتتتتا نیامتتتت .امتتتتر و الهتتتتام التتتته

اضتتر ببریتتت .حلتتتق

ستتتترّ آن ا د نیابتتتت .عتتتتام التتتتق

او نیشتتتتت

آن پستتر ا کتتت

آن کتته از حتتق یابتت .او وحتت ،و جتتواب

هتتر چتته فرمایتت .بتتود عتتین صتتواب

شتتتاه آن اتتتون از پتتت ،شتتتهوت نیتتترد

تتتتو هتتتا کتتتن بتتت.گمان ،و نبتتترد
()695-666/1
****

گفتت ،متتن تیتتی از پتت ،حتتق متت،زنم

بنتتتت.ة حقتتتتم نتتتته متتتتأمو تتتتتنم

شتتتتیر حقتتتتم نیستتتتتم شتتتتیر هتتتتوا

فعتته متتن بتتر دیتتن متتن باشتت .گتتوا

ستتتتتتایهایام ک.اتتتتتت.ایم آفتتتتتتتاب

حتتاجبم متتن نیستتتم او ا حجتتاب

جتتتز بتتته بتتتاد او نجنبتتت .میتتته متتتن

نیس ،جز عشق احت .ستر ایته متن

بنتتت.ة شتتتهوت بتتتتر نزدیتتتک حتتتق

از غلتتتتتام و بنتتتتت.گان مستتتتتترق
()9139-9125/1

د حقیقتت ،بایستت ،و نبایستت ،د مستتئلة «کشتتتن» دو متترد د دو حیایتت ،دفتتتر اول ،نتیجتتة
قیایگرای ،اهه ظاهر اس ،وگرنه د هر دو قصه ،مضمون و تفسیر معرف،شناات ،آن یی ،اس،
 -4التفات روایتشناختی

نتتوی دیگتتر التفتتات د مثنتتوی کتته نق ت

تفستتیری مهمتت ،د فهتتم کلتتام مولتتوی دا د ،التفاتهتتای

وای،شناات ،اس ،که اود شامه گونههای مختلف ،م،شودو نظیر التفات زاویتة دیت ،.التفتات اوی،
التفات مخاطبشناات ،،التفات زبان و لحن وای ،،التفات زمان و میان وای ،و
الف .تغییر راوی

بیشترین نوی التفات ،که موجب ابهام متن و دشوا ی تفسیر آن م،شتود ،التفتات از نتوی تیییتر پیوستتة
اوی و زاویة دی .گوین.ه اس،و یعن ،چنت .گوینت.ه بت.ون فاصتلة زمتان ،و ااتاب ،د شتعر ستخن
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با ز سبک قرآن ،اس« ،د قرآن به سبب هوی ،اله ،متیلم یگانتهای کته از همته چیتز و همته کت
د گذشته و حال آگاه اس ،و سخن او از طریتق یتک واستاه (پیتامبر) محستوی م،شتود ،نته تنهتا
مخاطب تیییر م،کن ،.بلیه متیلم دستو ی نیز م.ام تیییر م،کن .و زبان قرآن ا به صو ت ،د مت،آو د
که با زبان بشری و شیوة ا تباط ،انسانها به کل ،تفاوت پی.ا م،کن .از شاعران فا س ،زبان تنهتا زبتان
مولوی اس ،که د بخش ،از غزلیات و بعض ،قسم،های مثنوی به ااطر تجربة فراین .ا تبتاط وحت،
از نظر بعض ،عادتستیزیهای زبان ،د بعض ،موا د به قرآن کتریم شتباهت ،پیت.ا م،کنت .د حتافظ
تجربة عرفان ،ااص مولوی د ا تباط با سرودن شعر وجود ن.ا د ،بنابراین متیلم یا گوین.ة شتعر هتم
از نظر ظاهر و شخصی ،دستو ی و هم د باطن حافظ اس ،،اما مخاطبان د طول شعر تیییتر هویت،
م،دهن ،.ب ،آنیه اوانن.ه ا قراین لتازم دستتو ی متوجته ایتن تیییتر مخاطتب کنت( » .پو نامت.ا یان،
)602 :1911
بنابراین د مثنوی یی ،از گرههای تفسیری ،همین التفات و تیییتر اویهتای چن.گانته د دل هتم
اس ،که از این وییگ ،م،توان به «سیّالی ،اوی» تعبیر کرد و اود موعتوی پتیوه

ا زشتمن.ی د

مثنوی اس ،این نوی التفات غالباً د بیان تجربههای شناا ،اس ،نمونهای از ایتن نتوی التفتات ا د
قصة «طوط ،و باز گان» م،بینیم آنچه موجب ابهام و دشوا ی تفستیر ایتنگونته وجته التفتات ،شت.ه،
پیوستگ ،معنای ،و وح.ت موعوع ،با وجود تیییر اوی اس:،
حتتترف چبتتتود تتتتا تتتتو ان.یشتتت ،از آن

حتتتترف چبتتتتود اتتتتا دیتتتتوا زان

حتترف و صتتوت و گفتت ،ا بتتر هتتم زنتتم

تتتا کتته بتت ،ایتتن هتتر ستته بتتا تتتو دم زنتتم

کتتتردم نهتتتان

بتتتا تتتتو گتتتویم ای تتتتو استتترا جهتتتان

آن دمتتت ،ا کتتته نگفتتتتم بتتتا الیتتته

و آن غمتتتت ،ا کتتتته ن.انتتتت .جبرئیتتتته

آن دمتتتت ،کتتتتز وی مستتتتیحا دم نتتتتزد

حتتق ز غیتترت نیتتز بتت ،متتا هتتم نتتزد

آن دمتتت ،کتتتز آدمتتت

()1991-1992/1
د ایتتن ابیتتات مولانتتا از معنتتای متعتتا ف و زبانشتتناات ،دم زدن (ستتخن گفتتتن) بتته معنتتای
معرف،شناات ،آن ملتف ،ش.ه اس ،،د حال ،که متیلم و اوی د این چن .بی ،ب.ون تیییر ستااتا
نحوی و دستو ی و ب.ون تیییر موعوی بحد ،تیییتر م،کنت .و میتان ا.اونت .و اوی د ونداستتان،
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(باز گان ،مولوی ،انسان کامه ،ا.اون ).د نوسان است ،فهتم ا تباطشتناات ،معنتای ،میتان موعتوی
تجربه (دم) و فاعه تجربه (مولانا ،انسان کامه) و متیلم وحیان( ،ا.اون ).د این ابیتات ،عامته مهمت،
د تفسیر آن اس،
ب .التفات خطابی

غالبترین تعریف سنت ،التفات ،تیییر صییة کلام از غیاب بته ااتاب ،ااتاب بته غیتاب ،متتیلم بته
اااب ،اااب به متیلم ،غیاب به متیلم یا برعی

اس 16 ،پیوه های بسیا ی این نتوی التفتات ا

د قرآن کریم و متون ادب ،دیگر بر سی.هان ،.اما به کا کردهای زیبای،شناات ،و معناشتناات ،ایتن نتوی
التفات چن.ان توجه ،نش.ه اس ،با توجه به اینیته مهمتترین کتا کرد زیبای،شتناات ،التفتات ،وجته
تفسیری آن اس ،،یافتن اغراو معناشناات ،این گونه تیییر ااابها بسیا اهمی ،م،یاب .ایتن گونته
گسس،های زیبای،شناات ،که با تیییر اسلوبهای اااب صو ت م،گیرد ،بتا توجته بته سته م لفتة
متن ،گوین.ه و مخاطب تفسیرپذیر اس،
د این جا به برا ،از کا کردهای معناشناات ،تیییر اااب د مثنوی م،پردازیم:
کارکرد تأویلی :مولوی بتا تیییتر ااتاب ،بته تفستیر و تأویته نمادهتا و مزهتای متو د بحتد
م،پردازد نمونة این کا کرد ا د داستان «پیه بچگان» م،بینیم:
پیتته هستت ،ایتتن ستتو کتته اکنتتون م ،ویتت.

پیتتتتته زاده مشتتتتتینی .و بشتتتتتنوی.

پیتتتتتته بچگاننتتتتتت .انتتتتتت .اهتتتتتتتان

دلخواهتتتان

بتت

ظریفانتت .و لایتتف و بتت

ستتمین

اولیتتتتتا اطفتتتتتال حقنتتتتت .ای پستتتتتر
غتتتتتتایب ،منتتتتتت.ی

صتتی .ایشتتان هستت ،بتت

لیتتتک ماد شتتتان بتتتود انتتت .کمتتتین
غتتتایب ،و حاعتتتری بتتت

بتتتا ابتتتر

از نقصانشتتتتتتان

کتتتو کشتتت .کتتتین از بتتترای جانشتتتان

گفتتتت ،اطفتتتتال مننتتتت .ایتتتتن اولیتتتتا

د غریبتتتت ،فتتتترد از کتتتتا و کیتتتتا

از بتتتتترای امتحتتتتتان اتتتتتوا و یتتتتتتیم

لیتتتک انتتت .ستتتر متتتنم یتتتا و نتتت.یم

پشتتتت ،دا جملتتتته عصتتتتم،های متتتتن

گوییتتتا هستتتتن .اتتتود اجتتتزای متتتن
() 19-92/9
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د این ابیات ،مولوی از طریق تیییر صییة اااب از مخاطب به متیلم ،به تأویته نمتاد «پیتهبچته»
پردااته اس،و زیبای،شناس ،این التفات از این نظر اس ،که تأویه ایتن متز بتا جتوی بته دو متتیلم
صو ت گرفته اس،و ب.ینگونه که یکبا اوی/مولوی این نماد ا به اولیای اله ،تفسیر کترده است ،و
با دیگر با ه.ف باو پذیری این وجه تأویل ،د نزد مخاطتب بتا جتوی بته ا.اونت .بته شتیوة نقته
مستقیم ،از زبان ا.اون .به توعیح و تفسیر این وجه تأویل ،پردااته اس،
کارکرد معرفتشناختی (تبدیل ابژه به سوژه):
گاه دلیه زیبای،شناات ،تیییر اسلوب اااب (از غیاب بته ااتاب) ،معرفهستازی یتک مقولته یتا
تب.یه یک پ.ی.ه از موعوی شناا ،به فاعه شناا ،اس ،به عبا ت ،دیگر ،وقت ،مولوی یتک پ.یت.ه
یا مفهوم ا به شیوة مناداسازی ،مو د اااب قرا م،ده ،.از یک طرف به شنااته بودن و فردی،پتذیر
بودن آن پ.ی.ه د نظام فیری اود اشا ه م،کن .و از طرف ،دیگر ماابق با تفیتر هست،شتناات ،اتود
که تمام اشیار ،مفاهیم و پ.ی.هها ا دا ای وح و حیات م،دان ،.به آن پ.ی.هها یا مفتاهیم ،مشخصتة (
آگاه ،و فاعلی )،م،بخش:.
هتتر کتته ا جامتته ز عشتتق ،چتتاک شتت.

او ز حتترص و جملتته عیبتت ،پتتاک شتت.

شادباش ای عشتق اتوش ستودای متا

ای طبیب جملته عل،هتای متا ()69-66/1
***

بتتتر احمتتت .ستتتلام ،م،کنتتت.

کتتتتتوه یحیتتتتت ،ا پیتتتتتام ،م،کنتتتتت.

ستتتن

متتتا ستتتمیعیم و بصتتتیریم و اوشتتتیم

بتتتتا شتتتتما نامحرمتتتتان متتتتا اامشتتتتیم

چتتون شتتما ستتوی جمتتادی م ،ویتت.

محتتترم جتتتان جمتتتادان چتتتون شتتتوی.
()1090-1061/9

مولوی د این ابیات از طریق صییة اااب ،زن.ه بودن جمادات ا از نگاه عتا ف اثبتات م،کنت .و
با نسب ،دادن وییگ ،ناق به غیر انستان ،د پت ،تبیتین مبتان ،معرف،شتناات ،اتود و نقت .گفتمتان
ظاهرگرای( ،معتزله) اس،و بنابراین کا کرد دیگر تیییر اااب ،کا کرد گفتمان ،آن است ،بت.ین معنت،
که د بی ،اول ،سخن گفتن جمادات (سن ) بتا صتییة ستوم شتخ

( اوی دانتای کته) ،نشتان از

موعوی بودن این مفهوم دا د و تمرکز مولوی بر مشخصة حیات داشتن جمادات است ،ایتن نیتتهای
اس ،که از نظر اشاعره پذیرفته ش.ه اس،و چون حقایق و پ.ی.هها ا آنگونه که آمت.ه (از طریتق قترآن
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و سن )،م،پذیرن .و قائه به تأویه آنها نیستن .د حتال ،کته معتزلته منیتر ستخن گفتتن جمتادات
هستن .و این موعوی ا تنها با شرط تأویه م،پذیرن .د ایتن ابیتات مولتوی بتا نستب ،دادن وییگت،
فاعلی ،از طریق سخن گفتن به جماد ،به نق .گفتمان تأویل ،معتزل ،پردااته است ،ایتن گونته وجهته
بخشی.ن به جماد ،از طریق دادن وییگ ،ناق و مقام متیلم به آن ،آن ا از ابیه بته ستوغه تبت.یه کترده
اس،
کارکرد تبیینی

یی ،از وشهای معرف،شناات ،مولوی برای تبیین امو و پ.ی.هها با توجه به گفتمان عرفتان ،اتود،
ماالعة آنها با توجه به دو شأن اله ،و انسان ،آنهاس ،این تفاوت کانون نگاه بته پ.یت.ا ها از جملته
انسان گاه از طریق فراین .تیییر اااب د مثنوی صو ت م،گیرد برای مثال د ابیات زیر:
حتتال عتتا ف ایتتن بتتود ب،اتتواب هتتم

گفتتت ،ایتتتزد هتتتم قتتتودٌ زیتتتن متتترم

افتتتتته از احتتتتوال دنیتتتتا وز و شتتتتب

چتتتون قلتتتم د پنجتتتة تقلیتتتب ب

شتتتمهای زیتتتن حتتتال عتتتا ف وانمتتتود

عقتته ا هتتم اتتواب حستت ،د بتتود

فتتتتته د صتتتتحرای بیچتتتتون جانشتتتتان

وحشتتتتتتان آستتتتتتوده و اب.انشتتتتتتان

و ز صتتتتتتفیری بتتتتتتاز دام ان .کشتتتتتت،

جملتتتتتته ا د داد و د داو کشتتتتتت،

وحهتتتتتای منبستتتتتی ا تتتتتتن کنتتتتت.

هر تنت ،ا بتاز آبستتن کنت)206-932/1( .

شاعر با استفاده از التفات اااب ،و تیییر زاویة دی .از غیاب به اااب و دیگر با ه به غیتاب ،بترای
تبیین پ.ی.ة اواب حس ،و اواب وحان ،بهره گرفته و تفاوت دو مقام انسان نتاق

و انستان کامته

ا بازنموده اس ،د این ابیات با اینیه موعوی بحد یی ،است ،،مولانتا د هتر بتا التفتات بته ایتن
موعوی از زاویة دی .دیگری به آن م،نگرد گاه شأن اله ،ا د ا تباط بتا فعته او د نظتر م،گیترد و
گاه شأن انسان ،و عملیرد او ا د ا تباط با مسئلة معرف ،توصیف م،کن.
یا د ادامة این ابیات:
کاش چون اصتحاب کهتف ایتن وح ا

حفتتظ کتتردی یتتا چتتو کشتتت ،نتتوح ا

تتتا از ایتتن طوفتتان بیتت.ا ی و هتتوش

وا هیتت.ی ایتتن عتتمیر و چشتتم و گتتوش

ای بستتا اصتتحاب کهتتف انتت .جهتتان

تتتو هستت ،ایتتن زمتتان

پهلتتوی تتتو پتتی
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مهر بر چشمس ،و بتر گوشت ،چته ستود
()203-202/1

با تیییر اااب از غیب ،به مخاطب ،به مقایسة دو شأن و مرتبة انسان( ،انستان کامته  /انستان اهته
نف ) و تقابه میان ساح معرف،شناات ،آنها م،پردازد تقابه میان دو عمیر «او» و «تو» که ییت ،بته
مقام غیب ،و دیگری به مقام حضو تعلق دا د ،نسب ،بته فاعلتان شتناا( ،انستان کامته = اصتحاب
کهف /انسان غافه و صاحب نف ) کتا کردی بترعی

دا دو یعنت ،حضتو حقیقت ،از آنا اصتحاب

کهف (اولیار الله) و غیاب حقیق ،از آنا مخاطب غافه و اسیر نف

اس،

یی ،از مهمترین کا کردهای التفات (بتوییه د التفاتهتای وای،شتناات )،سمبهستازی د متتن
اس ،ب.ین معن ،که وقت ،مولوی د میانة یک وای ،یا یتک موعتوی ،ییبتا ه بته موعتوع ،دیگتر
م،پردازد و برای مثال ،تمثیلت ،،حیتایت ،،آیته یتا وایتت ،مت،آو د ،ایتن التفتات موجتب تمثیلت ،یتا
سمبولیی ،ش.ن آن بحد یا وای ،داستان ،م،شود و آن ا غیر زمانمن .م،کن.و یعنت ،اینیته موجتب
م،شود ما از معنای ظاهری داستان فراتر ویتم و دلالت ،آن ا از یتک بافت ،اتاص اتا

کترده و

بتوانیم آن متن ا چونان یک نماد که دلال ،همه زمان ،و همه میان ،دا د ،تلق ،کنیم برای مثتال وقتت،
د داستان «پادشاه و کنیزک» پ

از چن .بی ،نخس ،آن ،ییبا ه از وای ،داستان ،بته وایت ،تمثیلت،

کوتاه «آن یی ،ار داش ،پالان

نبود » م ،ستیم ،د حقیقت ،بتا ایتن التفتات ،نتوع ،باف،شتین،

صو ت گرفته که منجر به نمادین ش.ن این وای ،ش.ه اس ،با چنین فراین.ی پت ،م،بتریم کته ایتن
داستان ا فقی از منظر یک داستان نبینتیم ،چتون د ایتن صتو ت تناق
داستان ،و نق

هتای ،د فهتم کا اکترهتای

آنها ایجاد م،شودو د حال ،که مولانا داستان ا تنها صو ت ،برای بیتان معنتا م،دانت.

این وییگ ،سااتا ی مثنوی متأثر از سااتا قرآن کریم اس،و زیرا یی ،از کا کردهای التفات د قترآن
نیز باف،شین ،و همهزمان ،و همهمیان ،کردن مفاهیم و آموزههای قرآن ،و قص

آن اس،

 .5التفات پدیدارشناختی

مقصود از پ.ی.ا شناات ،به زبان ساده این اس ،کته د شتناا ،پ.یت.هها ،پی فروهتا و اطلاعتات
پیشین به حال ،تعلیق د آی .و با نگاه ،نو به پ.ی.ا ها ،ابعاد و جنبههای تازة آن کشف و ا ائته گتردد
«پ.ی.ا شناس ،به معنای تح،اللفظ،اش ،شناا ،یا بر س ،پ.ی.ا هاس ،شتناا ،نمودهتای چیزهتا
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یا چیزها آنچنان که د تجربة ما نمودا م،شون .پ.ی.ا شناس ،تجربة آگاهانه ا آنچنتان کته از منظتر
سوبیکتیو یا اول شخ

تجربه م،شود ،موعوی بر س ،قرا م،ده( ».وود اف اسمی)19 :1939 ،،

نگاه مولوی به جهان و پ.ی.ا های آن ،نگاه ،تازه و تأویل ،اس ،،بهگونهای کته شتناا ،حقیقت،
پ.ی.ا ها ا مستلزم (اعم از اشیار و مفاهیم) کنا گذاشتن مفروعتات و تعتا یف گفتمانهتای دیگتر و
یی ،ش.ن فاعه شناا ،با موعوی شناا ،م،دان .که این وییگ ،فصه ممیز ان.یشتة پ.ی.ا شتناات،
مولوی با پ.ی.ا شناات ،غرب ،اس:،
قیامتتتت ،شتتتتو قیامتتتت ،ا ببتتتتین

دیتتت.ن هتتتر چیتتتز ا شتتترط استتت ،ایتتتن

بتتتت

تتتتتتا نگتتتتتردی او نتتتتت.ان،اش تمتتتتتام

اتتتتتواه آن انتتتتتوا باشتتتتت .آن ظلتتتتتام

عقتتته گتتتردی عقتتته ا دانتتت ،کمتتتال

عشتتتتق گتتتتردی عشتتتتق ا دانتتتت ،ذبتتتتال
()921-953 /2

یی ،از مهمترین التفاتهای مثنوی که نق

تفسیری زیادی د فهم نظام ان.یشگان ،مولوی دا د،

التفات پ.ی.ا شناات ،اس ،ب.ین معن ،که مولانا بتا کنتا گذاشتتن مفروعتات و تعتا یف دیگتر
پیرامون یک پ.ی.ه (حس ،یا عقل )،با استتفاده از وییترد تتأویل ،اتود ،تعریتف تتازهای از آن ا ائته
م،کن .و ابعاد ناشنااتة آن ا برای مخاطب باز م،نمایان .به عبا ت ،دیگتر از دانت

پیشتین و مستلی

پیرامون یک پ.ی.ه ارو م،کن .و به سوی شناا ،ب،واساة آن چیز و بازتعریف آن وی مت،آو د
این نوی التفات ،حرکت ،دیالیتیی ،محسوب م،شتود کته صتو ت ان.یشتة مولتوی ا د کنتا دیگتر
صو تهای ان.یشه به ت .یج شیه م،ده .برای مثال بتازتعریف مولتوی از مقولتة «آکته و متأکول»،
نوع ،حرک ،پ.ی.ا شناسانه اس ،که از تعریف فلسف ،این پ.ی.ه که تنها حوزة محسوستات ا شتامه
م،شود ،گذ م،کن .و ماابق با نظام ان.یشة عرفان ،اود و با تأویه اصالاح «حلق» ،این مفهتوم ا بته
حوزة انتزاعیات و متافیزیک نیز تسری م،ده:.
لقمهبخشتتتت ،آیتتتت .از هتتتتر متتتترتب

حلقبخشتتت ،کتتتا یتتتزدان استتت ،و بتتت

حلتتتتق بخشتتتت .جستتتتم ا و وح ا

حلتتق بخشتت .بهتتر هتتر عضتتوت جتت.ا

آکتته و متتأکول ا حلتتق استت ،و نتتای

غالتتب و میلتتوب ا عقتته استت ،و نتتای

حلتتتق بخشتتتتی .او عصتتتای عتتتت.ل ا

اتتتو د آن چنتتت.ان عصتتتا و حبتتته ا

متتر یقتتین ا چتتون عصتتا هتتم حلتتق داد

تتتتا بختتتو د او هتتتر ایتتتال ،ا کتتته زاد

سال پنجاه و دوم
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ازق حلق معتان ،هتم ا.است)20-19/9( ،

نتیجهگیری

یی ،از دشوا یهای تفسیر متن ،ع.م شناا ،مواع معنتا  -نشانهشتناات ،و وییگ،هتای ستااتا ی
آن و ناآشنای ،با وش تفسیری متناسب با آن متن اس،و به عبا ت دیگر نخستین گتام د تفستیر متتن،
شنااتن گرههای تفسیری آن اس ،مثنوی معنوی از جمله متون ،است ،کته از نظتر موعت تفستیری
م،توان آن ا د زمرة متون پیچی.ه محسوب کرد این پیچی.گ ،که منجر بته دشتوا ی تفستیر مثنتوی
ش.ه اس ،،برااسته از وییگ،های سااتا ی آن اس ،اصل،ترین شااصة سااتا ی مثنتوی کته ییت،
از با زترین گره تفسیری آن نیز به شما م ،ود ،وجته التفتات ،آن است ،دشتوا ی تفستیر ایتن متتن
عرفان ،به دلیه التفاتها و حرک،های مختلف ،اس ،کته د آن بته شتیوههای گونتاگون ،واقت شت.ه
اس ،ب،توجه ،به این نوی حرک،ها ،مان فهم د س ،و کامه مخاطب از آن م،شود د ابتت.ای ایتن
پیوه  ،دو پرس

مارح ش .مبن ،بر این که :د مثنوی با چه انواع ،از التفتات مواجته مت،شتویم و

دیگر این که شگرد ادب ،التفات د مثنوی چه کا کردها و نق های زیبای،شناات ،دا د و کت.ام نقت
از ظهو بیشتری د متن براو دا اس،؟ یافتههای ایتن تحقیتق نشتان داد کته د مثنتوی ،ماتابق بتا
بازنگری د مفهوم التفات و توس معنای ،بخشی.ن به آن ،با انوای گوناگون ،از التفات مواجه مت،شتویم
که عبا تن .از 1 :التفات زبانشناات ،که اود به زیرمجموعههای ،تقسیم م،شتود نظیتر :تیییتر معنتای،
واغگان ،التفات نشانهشناات 6،التفات زیبای،شناات ،شامه :تیییر غانتر ادبت ،،التفتات از صتراح ،بته
ابهام ،التفات از متن بته تمثیته و بترعی  ،التفتات از تمثیته بته تفستیر ،التفتات ستمبلیی ،و التفتات
شناات 9،التفات تفسیری شامه :التفات از متن به تفسیر ،التفات از متن به تأویته ،التفتات بینتامتن2 ،،
التفات وای،شناات ،شامه :التفات از یتک اوی بته اوی دیگتر ،التفتات ااتاب ،،التفتات زمتان5،
التفات باف،شتناات 2،التفتات پ.ی.ا شتناات 9،التفتات وششتناات 1،التفتات فرامتنت 3،التفتات
معرف،شناات 10 ،التفات گفتمان ،د پاسخ به پرست

دوم ،بته ایتن نتیجته ستی.یم کته مهمتترین

کا کرد شگرد ادب ،التفات د مثنوی علاوه بر کا کرد زیبای،شناات( ،انسجامبخش ،،ایجاد ابهام هنتری،
آشنای،زدای ،و گسترش وای ،متن) ،نق
مثنوی نوع ،پا ادوک

معنای ،ت نشانهشتناات ،آن د ایتن متتن است ،التفتات د

سااتا ی شیه م،ده .که هم موجب گرهافین ،د فهم متن و هتم عتامل ،د
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تفسیر آن اس ،این شگرد ادب ،د مثنوی از ساح یک صنع ،که د ا.م ،تزئین کلام است ،،فراتتر
فته و تب.یه به عنصری معرف،شناات ،ش.ه که مشخصة اصل ،نظام فیری مولوی اس ،ب.ین معنت،
که التفات د مثنوی چونان نشانهای ،حیای ،از وییگت ،دیتالیتیی ،و پ.ی.ا شتناات ،اصتول ان.یشتة
مولوی دا د با ماالعة بسیا ی از داستانهای مثنوی ،به نظر م ،س .که بتا زترین نتوی التفتات د ایتن
متن ،التفات تفسیری اس ،که از طریق فراین .تأویه صو ت م،گیرد و کا کردی معرف،شناات ،دا د
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یادداشتها
 1د تفسیر بسیا ی از داستانهای مثنوی که محمه آ ار و دی.گاههای مختلف مفسران قرا گرفتته است ،،بت-،
توجه ،به شگرد التفات ،موجب ش.ه که متن د معرو تأویههای گوناگون ،قرا بگیرد که گاه بتا بافت ،و
سااتا کل ،متن همخوان ،ن.ا د ،د حال ،که مولوی اود از طریتق چترا هتای پت ،د پت ،معنتای ،و
سااتا ی ،د الال داستانهای مختلف ،آن مزها و تمثیتههتا ا تفستیر کترده است ،حیایت« ،پادشتاه و
کنیزک» ،نخستین داستان مثنوی ،از این قبیه اس ،اغلب مفسران چون ابن داستان ا مزی د نظتر گرفتته-
ان ،.آن ا از وجوه مختلف ،تأویه کردهان ،.د حال ،که نخستین حیای ،مثنوی ،مزی نیست ،کته نیتاز بته
تأویههای دو و د از داشته باش .مزی دانستن این حیای ،و ا ائتة تأویتههتای مختلتف از آن ،نشتان از
ب،توجه ،یا ناآشنای ،مفسران از وش مولوی د داستانپردازی مثنوی دا دو این نیتهای اس ،کته فروزانفتر
د تحلیه این داستان ب.ان اشا ه کرده اس« :،شا حان مثنوی این حیای ،ا به صو مختلف تأویته کترده-
ان .ب.ینگونه :عقه ،شاه اس ،و نف  ،کنیزک معشوقة آن و بتاز تتن ،معشتوق نفت

است ،ولتیین ایتن

تأویهها غالباً مناسبت ،با مذاق مولانا ن.ا د ،از آن جه ،کته بته طتو کلت ،مثته و داستتان د مثنتوی بترای
توعیح و بیان مالب م،آیت .و مولانتا نمت،اواهت .کته آن ا سرمشتق االتاق ،و اجتمتاع ،قترا دهت».
(فروزانفر ،ب.ی الزمتان ،1916 ،شترح شتریف مثنتوی ،جتزر نخستتین و دوم از دفتتر اول ،چتام یتازدهم،
انتشا ات علم ،و فرهنگ ،،ص

 )50-23برای آشنای ،با برا ،از تفسیرها و تأویههای این داستان کته بتا

نگاه ،جزرنگر تنها همین داستان ا د نظر داشتهان .و به وش التفات ،مولوی د مثنوی توجته ن.اشتتهانت،.
ک :نجبر ،ابراهیم ،1912 ،تحلیه داستان شتاه و کنیتزک د مثنتوی ،پتیوه هتای ادب عرفتان ،،دو ة،1
شما ة  ،9ص

122-129و اسپرهم ،داوود ،1913 ،نق .حال مولانا ،جستا ی د نق .و تحلیه داستان پادشتاه

و کنیزک ،مولاناپیوه ،،شما ة6و زمان احم.ی ،محم .عتا و الهتام حت.ادی ،1913 ،تحلیته کهتن الگتوی،
داستان پادشاه و کنیزک ،فصلنامة زبان و ادب پا س ،،شما ة  25و مقالات دیگتری د ایتن بتاب برات ،از
شرحهای مثنوی نیز ب.ون تأویه این داستان به دلیه تفسیر بی ،بته بیت ،و بت،تتوجه ،بته چترا هتای
معنای ،و وای ،مولوی د دفترهای مختلف ،تنها به شرح دشوا یهتای داستتان پردااتته و تفستیری ا ائته
نیردهان .ک :زمان ،،کریم ،1935 ،شرح جام مثنوی معنوی ،دفتتر اول ،چتام چهته و هفتتم ،انتشتا ات
اطلاعات این اشیال وششناات( ،نادی.ه گرفتن شگرد ادب ،التفات) د دیگر داستانهای مثنوی نیتز دیت.ه
م،شود :
 6بتترای ماالعتتة بیشتتتر د بتتا ة تعتتا یف التفتتات د کتتتابهتتای بلاغتت ،قتت.یم و ج.یتت ،.ک :ابتتن اثیتتر،
(1910هو1320م) ،المثهالسائر فت ،ادب الیاتتب و الشتاعر ،ص190و ادویتان ،،محمت .بتن عمتر (،)1926
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10-93و گرکان ،،حا محمت .حستین شتم العلمتا ( ،)1999ابت.ی البت.ای  ،ص11

کزازی ،میرجلالال.ین ( ،)1911زیبتای،شناست ،ستخن پا ست ،،صت

106-101و وحیت.یان کامیتا  ،تقت،

( ،)1919ب.ی از دی.گاه زیبای،شناست ،،ص33و کاشتف ،ستبزوا ی ،میترزا حستین واعتظ ( ،)1923بت.ای
الأفیا ف ،صنای الأشعا  ،ص

162-169

 9با توجه به این که د این پیوه  ،التفات توس معنای ،یافته و همتانطتو کته د چنت .پتیوه

اایتر نیتز

التفات ا به معنای هر نوی تیییری د ون .طبیع ،کلام دانستهان ( .ک :حمان ،،هما و ادمترد ،)1931،ایتن
شگرد ادب ،ا د مثنوی تقستیمبنت.ی کتردهایتم ایتن اصتالاحات جنبتة ابتیتا ی دا د و تتاکنون د هتی
پیوهش ،چنین تقسیمبن.ی د باب التفات صو ت نگرفته اس،
 2د با ة شیوة دیالیتیی ،مولوی د مثنوی که د حقیقت ،وش معرفت،شتناات ،وی بتر آن استتوا است ،و
مقایسة وش دیالیتیی ،او با دیالیتیک غرب ،از جمله ا ستاو و هگته ،تتا کنتون پتیوه هتای متعت.دی
صتو ت گرفتتته است ،بتترای ماالعتته د ایتن زمینتته ک :نیتری ،محم.یوستف و نییتت.ا اصتته (،)1939
«همانن.یهای دیالیتیی ،مولانا و هگه» ،شعرپیوه ،،سال دهم ،شما ة9و گرگین ،محمتود (« ،)1912معنت،
مثنوی یا معرف ،دیالیتیی ،د مثنوی مولانا» ،کتاب متاه ادبیتات و فلستفه ،شتما ة 35و اکبتری ،منتوچهر و
عادوس« ،)1939( ،بر س ،تابیق ،دیالیتیک ایمان و فهتم د هرمنوتیتک مولانتا و آگوستتین بتر استای
آموزة «ایمان م،آو م تا بفهمم» ،فلسفه ،دو ة ،26شما ة 1
 5این وش دیالیتیی ،مولوی ب.ون قص .تابیق یک به یک ،بته وش دیتالیتیی ،هگته شتبیه است،و از ایتن
جه ،که سع ،م،کن .از میان ساح،های متناق

یک یا چنت .ان.یشته عبتو کنت .و بته ستنتزی از آنهتا

دس ،یاب .که برآینت.ی از آنهاست ،نظیتر وش او د بیتان ان.یشتة جبتر و ااتیتا د حیایت« ،شتیر و
نخجیران» ،دفتر اول «د واق این که هگه تناق

ا د قالب ستنتز مت،پتذیرد ،نقت .وی بتر فلستفة کانت،

اس ،د نظر کان ،و فیلسوفان پیشین ،اسای دیالیتیک مبتن ،بر اصه ع.م تناق
سی.ن به نظریة دیالیتیی ،که تناق

بتود و د مقابته ،بترای

ها ا قابه جم م،دانس ،،فلسفه منتظتر هگته بتود»(فولییته:1926 ،

 20به نقه از نیری)139 :1939 ،
 .2این التفات تنها د یک داستان اتفاق نم،افت ،.بلیه گاه د چن .داستان بع .دیگر با با جوی به موعتوی جبتر
و ااتیا  ،جایگاه این اصالاحات ا د نظام فیری باطنگرای اود تفسیر م،کن:.
جبتتر کتترد

لفتتتظ جبتتترم عشتتتق ا ب،صتتتبر کتتترد

و آن کتته عاشتتق نیستت ،حتتب

ایتتن معیتت ،بتتا حتتق و جبتتر نیستت،

ایتتن تجلتت ،متته استت ،ایتتن ابتتر نیستت،
( جتتوی کنیتت .بتته دفتتتر اول ،حیایتت ،آمتت.ن
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سول وم به نزد عمر ،ابیات)1500-1233 :
 9شگرد ادب ،التفات د ظاهر با ت.اع ،که یی ،از مهمتترین عوامته گستترش وایت ،د داستتانهتای مثنتوی
محسوب م،شود ،ییسان به نظر م ،س ،.د حال ،که این دو مفهوم با هم تفاوت دا نت.و تت.اع ،د اصته
اصالاح ،وانشناات ،اس ،که یک مفهوم ،سلسله مفاهیم ،ا به ذهتن شتخ

فترا مت،اوانت .فراینت.

ت.اع ،معان ،د ذهن اینگونه اس« :،ت.اع ،معان ،آنگاه حاصه مت،شتود کته دو شت،ر ،دو عامته یتا دو
پ.ی.ه ،د یک زمان یا یک میان بهگونهای با هم پیون .یابن .که وقت ،ییت ،د وجت.ان آگتاه حضتو یابت،.
دیگری ا هم به ااطر آو د»(پا سا ،محم ،)1992( .زمینة وانشناست ،،چتام یتازدهم ،تهتران :انتشتا ات
بعث ،،ص

 93و  )123د ادبیات نیز براو د کلمات ،عبتا ات ،تصتویرها و غیتره بتر استای مشتابه،،

مجاو ت یا میایرت شیه م،گیرد ( ک :براهن ،،عا ( ،)1995بحران نقت .ادبت ،و ستالة حتافظ ،تهتران:
انتشا ات ویستا  ،ص )962بنابراین ،فراین .ت.اع ،،یک عمه ذهن ،اس ،کته بیشتتر غیتر ا ادی و ناآگاهانته
اس ،و د مواجهة گوین.ه/نویسن.ه با یک کلمه ،عبا ت ،وی.اد یتا متوقعیت ،شتیه مت،گیترد کته همتتای
دیگری ا از طریق مشابه ،یا مجاو ت د ذهن او تصویر م،کن ،.د حال ،که التفات جنبة آگاهانته دا د و
به صو ت شبیهای د که متن م،توان .جریان پی.ا کن .و مح.ود به زمینههای ،چتون شتباه ،و مجتاو ت
نیس ،و برالاف ت.اع ،که از طریق آن ،کلام ،از پ

کلام ،برانگیختته مت،شتود ،مت،توانت .بتا فاصتله از

موقعی ،پیشین و مرتبی با آن خ ده .البته با نگاه ،دیگتر مت،تتوان تت.اع ،ا نتوع ،از التفتات د نظتر
گرف،و از این و نسب ،بین التفات و ت.اع ،معان ،د ادبیات ،م،توان .از نوی عام و ااص باش.و یعنت ،هتر
نوی ت.اع ،،التفات اس ،،ول ،هر نوی التفات ،ت.اع ،نیس،
 1پیتتته انتتت .اانتتتة تا یتتتک بتتتود

عرعتتتتته ا آو ده بودنتتتتت.ش هنتتتتتود
()1919-1623/9

 3متتاد آن پیتته بچگتتان کتتین کشتت.

پیهبچتتتتتتهاوا ه ا کیفتتتتتتر کشتتتتتت.

پیهبچتتتته م،اتتتتو ی ای پتتتتا هاوا

هتتتم بتتترآ د اصتتتم پیتتته از تتتتو دمتتتا

بتتتتوی ستتتتوا کتتتترد میرانتتتت.ی

ا

پیتتته دانتتت .بتتتوی طفتتته اتتتوی

ا

()120-151/9
 10پیتته بایتت .تتتا چتتو استتب .او ستتتان

بازبینتتتتتتت .ااتتتتتتتة هن.وستتتتتتتتان

اتتر نبینتت .هتتی هن.وستتتان بتته اتتواب

اتتر ز هن.وستتتان نیتترده استت ،اغتتتراب
()9030-9013/2

 11گفتتتته بتتتودیم از ستتتقام آن کنیتتتز

وز طبیبتتتتتان و قصتتتتتو فهتتتتتم نیتتتتتز
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کتتان طبیبتتان همچتتو استت بتت،عتتذا

غافتتتته و بتتتت،بهتتتتره بودنتتتت .از ستتتتوا

کامشتتتتان پتتتترزام از قتتتتری لگتتتتام

سمّشتتتتان مجتتتتروح از تحویتتتته گتتتتام

ناشتت.ه واقتتف کتته نتتک بتتر پشتت ،متتا

چستیستتتتت ،استتتتتتادینمتتتتتا

ایتتتتت

نیستتت ،ستتترگردان ،متتتا زیتتتن لگتتتام

جتتتتتز ز تصتتتتتریف ستتتتتوا دوستتتتتتیام

آن طبیبتتتتان آنچنتتتتان بنتتتت.ة ستتتتبب

گشتتتتتهانتتتت .از میتتتتر یتتتتزدان محتجتتتتب

گتتتر ببنتتت.ی د صتتتابل ،گتتتاو نتتتر

بازیتتتتتتاب ،د مقتتتتتتام گتتتتتتاو ،اتتتتتتر

از اتتتتری باشتتتت .تیافتتتته افتتتتتهوا

کتتته نجتتتوی ،تتتتا کیستتت ،آن افیتتتهکتتتا
چتتترا بتتت.ظن نگتتتردی د ستتتبب

د ستتبب چتتون بتت،متترادت کتترد ب

پتتت

ایتتن تفستتای نیستت ،تقلیتتب ا.استت،

متتت،نمایتتت .کتتته حقیقتتت،هتتتا کجاستتت،؟
()9901-9222/2

 16د با ة این تعریف از التفات ک :واعظ کاشف ،،میرزاحسین ( ،)1923ب.ای الأفیا ف ،صنای الأشتعا  ،چتام
اول ،نشر مرکز ،ص162-169و گرکان ،،حا محم.حسین شم العلما ( ،)1999ابت.ی البت.ای  ،چتام اول،
انتشا ات احرا تبریز ،ص11و شمیسا ،سیروی ( ،)1912نگاه ،تازه به ب.ی  ،چتام ستوم از ویترای

دوم،

نشر میترا ،ص122و ام ،تبریزی ،شرفال.ین حسن بن محم ،)1921( .حقایقالحت.ائق ،بته تصتحیح ستی.
محم .کاظم امام ،انتشا ات دانشگاه تهران ،ص55و همای ،،جلالالت.ین ( ،)1952فنتون بلاغت ،و صتناعات
ادب ،،جل .اول ،انتشا ات دانشگاه سپاهیان انقلتاب ایتران ،ص 632-639و وحیت.یان کامیتا  ،تقت،)1919( ،
ب.ی از دی.گاه زیبای،شناس ،،چام سوم ،انتشا ات سم ،،ص33
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کتابنامه

الف :کتابها
ابن اثیر ،عیارال.ین (1910هو1320م) المثهالسائر فت ،ادبالیاتتب و الشتاعر قّ.مته و حقّقته :احمت.
الحوف ،و ب.وی طبانه القسم الثان ،الابعهالأول ،الفجاله القاهره
براهن ،،عا ( )1995بحران نق .ادب ،و سالة حافظ تهران :انتشا ات ویستا
بلخ ،،مولانا جلالال.ین محم )1993( .مثنوی معنوی به کوش

ینول .الین نییلسون چتام هفتتم

تهران :نشر طلوی
پا سا ،محم )1992( .زمینة وانشناس ،چام یازدهم تهران :انتشا ات بعث،
پو نام.ا یان ،تق )1910( ،د سایة آفتاب چام اول تهران :انتشا ات سخن
ادویان ،،محم .بن عمر ( )1926ترجمانالبلاغه به تصحیح و اهتمام احم .آت

چتام دوم تهتران:

انتشا ات اساطیر
ام ،تبریزی ،شرفال.ین حسن بن محم )1921( .حقایقالح.ائق تصحیح ستی .محمت .کتاظم امتام
تهران :انتشا ات دانشگاه تهران
ز ینکوب ،عب.الحسین ( )1921سرّ ن ،جل .اول چام سوم تهران :نشر علم،
زمان ،،کریم ( )1935شرح جام مثنوی معنتوی دفتتر اول چتام چهته و هفتتم تهتران :انتشتا ات
اطلاعات
شفیع ،ک.کن ،،محم .عا ( )1939صو ایال د شعر فا س ،چام هف.هم تهران :نشر آگه
شمیسا ،سیروی ( )1996نگاه ،تازه به ب.ی چام پنجم تهران :انتشا ات فردوی
_______ ( )1919سبکشناس ،شعر چام نخس ،از ویرای

دوم تهران :نشر میترا

عیف ،شوق )1939( ،تا یخ و تاو علوم بلاغت ،ترجمتة محم .عتا ترکت ،چتام ستوم تهتران:
انتشا ات سم،
فروزانفر ،ب.ی الزمان ( )1916شرح شریف مثنوی جزر نخستتین و دوم از دفتتر اول چتام یتازدهم
تهران :انتشا ات علم ،و فرهنگ،
کالر ،جاناتان ( )1911د جس،و جوی نشانهها ترجمة لیلا صادق ،و تینا امراللهت ،ویترای  :فترزان
سجودی چام اول تهران :نشر علم
کزازی ،میرجلالال.ین ( )1911ب.ی  ،زیبای،شناس ،سخن پا س ،چام چها م تهران :نشر مرکز
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گرکان ،،حا محم.حسین شم العلما ( )1999اب.یالب.ای به اهتمتام حستین جعفتری چتام اول
تبریز :انتشا ات احرا
واعظ کاشف ،،میرزاحسین ( )1923ب.ای الأفیا ف ،صنای الأشعا ویترای  :میرجلتالالت.ین کتزازی
چام اول تهران :نشر مرکز
وحی.یان کامیا  ،تق )1919( ،ب.ی از دی.گاه زیبای،شناس ،چام سوم تهران :انتشا ات سم،
وود اف اسمی ،،دیوی )1939( .پ.ی.ا شناس ،ترجمتة مستعود علیتا چتام دوم تهتران :انتشتا ات
ققنوی
همای ،،جلالال.ین ( )1952فنون بلاغ ،و صناعات ادب ،جل .اول تهران :انتشا ات دانشگاه ستپاهیان
انقلاب ایران
ب :مقالات
اکبری ،منوچهر و عل ،اکبر عادوس« )1939( ،بر س ،تابیق ،دیالیتیک ایمان و فهم د هرمنوتیک
مولانا و آگوستین بر اسای آموزة «ایمان م،آو م تا بفهمم» فلسفه دو ة  26شما ة 1
حسین ،،سی .محسن (« )1912مناسبات بینامتن ،معا ف بهارالول .و مثنتوی معنتوی از منظتر داستتان-
پردازی» فصلنامة پیوه های ادب ،شما ة شانزدهم
حمان ،،هما و عب.الله ادمرد (« )1931بازنگری معنای ،د التفات بلاغ ،و اقسام و کا کردهتای آن»
جستا های ادب ،شما ة192

گرگین ،محمود (« )1912معن ،مثنوی یا معرف ،دیالیتیی ،د مثنتوی مولانتا» کتتاب متاه ادبیتات و
فلسفه شما ة 35
نیری ،محم .یوسف و دیگران (« )1939همانن.یهای دیالیتیی ،مولانا و هگه» شعرپیوه( ،بوستتان
ادب) دانشگاه شیراز سال دهم شما ة سوم پیاپ99،
هاشم ،،زهره (« )1913نظریة استعا ة مفهتوم ،از دیت.گاه لییتاف و جانستون» ادبپیوهت ،دو ة2
شما ة16

