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 سپاس خدايی را که آفريد جهان را، انسان را، عقل را و عشق را!

حياتی که هميشه  از استاد باکماالت و شايسته؛ سرکار خانم دکتر زهرا
از هيچ کمکی در اين عرصه بر  حسن خلق و فروتنی،ی صدر، در کمال سعه

 ؛من دريغ ننمودند و زحمت راهنمايی اين رساله را بر عهده گرفتند
دلسوز و فرزانه؛ سرکار خانم دکتر فرانک جهانگرد مشاور از استاد 

ام بودند و از استاد باعث دلگرمی منشی و دقت نظر،با بزرگ که
اوری اين فرهيخته؛ سرکار خانم دکتر خديجه حاجيان که زحمت د

 نامه را متقبل شدند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.پايان

تحصيل در زندگی و که در طول  پسرمو  مادرم، همسرم از پدرم،همچنين 
ی گاه و مايهدر کمال صبر و تحمل، همواره تکيه تمواجهه با مشکال

   آرامش من بودند، سپاسگزارم.
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بيکران و درکمال افتخار و  هايم را ضمن تشکر و سپاسماحصل آموخته
نمايم به محضر ارزشمند استاد عزيزم، خانم دکتر امتنان، تقديم می

 دريغشان!ها و الطاف بیزهرا حياتی؛ به پاس تمام خوبی
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  چکيده

هاي دوگانه از دوقطبي بودن منطق ذهن شناسي سوسور و ساختارگرايان، تقابلدر نظام زبان
رو در رود؛ ازينكار مياي ديگر بههاي نشانهيرد و سپس در نظامگو زبان انسان سرچشمه مي

ها و الگوي تحليل ترين نشانهها يكي از اساسياي مانند متون ادبي، تقابلهاي نشانهنظام
هاي كوشد تقابلكنند. اين نوشتار ميهستند كه بستر درك مفاهيم ذهني را فراهم ميمتون 

هاي تقابلي با سويه ي ميانبا بررسي و تحليل مفهوم و رابطهخُرد متن را استخراج كند تا 
هاي فكري شاعر و همچنين ي بيان و گرايشبه درك تقابل محوري، شيوه روش ساختگرايانه،

در » شير، باز و خورشيد«نماد هايي كه با كالنهاي پنهان معنايي متن دست يابد. تقابلاليه
اغلب ي برترند و نمادها بيشتر نماينده سويهكه كالن دهدنشان مياند، مثنوي ساخته شده

با مضامين تقريباً مشترك قرار دارند؛ و در  غالب/ مغلوب  ي طبيعي و منطقيدرون رابطه
روح الهي و اولياء هستند و در اين معاني موالنا عالم روحاني را مقابل خدا، بيشتر موارد نماد 

ي غيرطبيعي در روابط تقابلي، هنجارشكني و رابطه در غزليات،دهد. عالم جسماني قرار مي
بيشتر  رهاي تقابليتر است و به تبع آن تصويهم از لحاظ بسامد و هم تنوع، بيشتر و شاخص

هاي مقابل يا ها بيشتر به رفعِ تقابل و يگانه شدن قطبتر است. هنجارگريزيو متنوع
هايي از تقابل و شاره دارد. نمونههاي مختلف اهاي مثبت و منفي با روشجايي قطبجابه

هنجارشكني آن در هر دومتن با لفظ و مضمون مشابه و مشترك وجود دارد و در برخي موارد 
نمادهاي از ميان كالن اند.ها فقط در يكي از دو متن مورد مطالعه پردازش شدههم تقابل

تر است و شاعرانه بيشتر و خورشيد، باز و شير، بسامد تصويرسازي و هنجارشكني خورشيد
ي منطقي و مطابق رابطه ،هاي بازدر پردازش تقابلپس از آن شير اين خصوصيت را دارد؛ 

نمادها و اي كالني اسطورهبا توجه به پيشينه هاسازيتقابل. شودمشاهده ميهنجار، بيشتر 
صورت گرفته  هاي قرآنها، مشاهدات عيني و روحاني موالنا، آموزهي آنصفات ذاتي و وابسته

نمادهاي سازي با اين كالنبودن آثار موالنا، تقابليكي از عوامل حماسي رسدبه نظر مي است.
    اي و حماسي باشد.اسطوره

  

   .نمادكالنتقابل، مثنوي، غزليات شمس، مفاهيم کليدی: 
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 پيشگفتار

را دراختيار  ، عاطفه و...ن، تخيلاي خلق مفاهيم ادبي ابزارهاي گوناگوني مانند زبابريا نويسنده شاعر 
ريزد و مفاهيم موردنظر خود را خلق را در قالب واژگان مي هايشهانديش ،هابه مدد اين ابزار دارد،
گان واژ ، مخاطب بايدبراي ارتباط با متون و آثار ادبي و همچنين دريافت مفاهيم موردنظرند. كمي

ترين نقش را، در شناخت و تفسير متن شناخت واژه مهم«ادبي را بشناسد.  خالق اثر اندوخته در ذهن
آن به كه هر كدام بر شيئي يا مفهومي كه شاعر نسبت  اندوخته در ذهن شاعر است دارد. زيرا واژگان

بنا يا نويسنده ادبي،  محدوده واژگاني هر شاعر )155؛ 1386پور،(عمران »كند.مي آشنايي دارد، داللت
شخصيت فردي شاعر به ويژه حاالت روحي وي، مخاطبان شاعر، سنت و ميراث ازجمله  ،به داليلي

كه  مختص خود شاعر است زندگي شاعر و اوضاع سياسي و اجتماعي زمان ادبي گذشته، محيط
 و روانشناسان ارددربردرا درباره متن و صاحب آن توجهي ها نتايج قابلآن بسامد و كاركرد بررسي

 هاي فكري، عاطفي، اجتماعي و سياسي راتوان گرايشاز روي تنوع و بسامد يك واژه مي«معتقدند 
                                                        )39؛ 1368ياثي، (غ» تشخيص داد.

هاي زبان فهحرف شدن از مؤلمن( سازيدايره واژگان هر صاحب اثري با طرق مختلف برجسته
ادبي  قرارگيرد. زبانمخاطب  كانون توجهدرشيوه بيان، سبك و پيام مورد نظر متن شود تا مي )هنجار

 اي از آنست و بسامد باال در بكاربردن واژه در تقابل با واژگان ديگر، نمونها سازيسرشار از برجسته
موالنا، چشمگيرتر  عرفاني و بويژه آثار راست. در اغلب آثار ادبي، چنين فرايندي وجود دارد اما در آثا

در دو  خلق مفاهيم مختلف و بديع،بررسي آثار او، فراواني استفاده از عناصر متقابل براي  و است
 هاي متقابل وجوداي كه ميان زوججستجوي رابطه جهت. بديندهدنشان ميمعنا را ساحت لفظ و 

؛ براي مثال، اين شاعر استنايي در آثار هان معهاي پناليه هاي فكري وگرايش دارد، كليد درك
كند او عالم روحاني را نمايان ميدهد و ولوي را بازتاب ميبيني مجهانناصر متقابل ذهني و عيني، ع

                  .دهددربرابر عالم جسماني قرار مي
ه بيان فصل تنظيم شده كه فصل اول، شرح و بسط كليات آن، از جمل چهاراين پژوهش در 

پژوهش اختصاص دارد. پيشينه  يپيشينه، پرسش، روش تحقيق و ضرورت، اهداف، فرضيه مسئله،
) تقسيم شده است؛ پيشينه عام، فهرستي از سه بخش (عام و خاص و نوآوري پژوهش بهپژوهش 
ها، ها در حوزه نقد متون ادبي بر اساس تحليل دوگانهكه به بحث تقابل هايي استپژوهش
 ها در اشعار مولويطور مشخص به بحث تقابلبههايي است كه پژوهشاند و پيشينه خاص پرداخته
و شرح شده است. ابتدا نظريات ساختارگرايي و بندي وم دستهفصل د اند. چارچوب نظري درپرداخته

و سپس ديدگاه  رودشمار ميساختگرايي به يزيرمجموعه تقابل كه مربوط به همچنين نظريات
م به آن اختصاص دارد، پژوهش كه فصل سو هايبررسي شده است. يافته، ي تقابلدربارهموالنا 

با تاكيد بر كالن نماد شير،  غزليات شمس و مثنوي هايدر نمادها و تمثيل هاتقابلبررسي و مقايسه 
در  نماد موردنظر آن بخشابتداي هر فصل كالن مباني نظري تحقيق است. باز و خورشيد، طبق

نمادها در آثار موالنا گزينش ين از ديدگاه مولوي، شرح شده و سپس كالناي مختلف و همچنباوره
دو  درنماد ي آن كالنبندي نتايجِ مقايسهبه دسته نمادانتهاي بررسي هر كالن و اندو توصيف شده

، باز نماد (شيري سه كالنمقايسهاز  دريافت كليهم م فصل چهارمتن مورد مطالعه اختصاص دارد. 
   فهرست شده است.ابع مورد استناد پژوهش در نهايت منو است و خورشيد) در مثنوي و غزليات 

تري ات شمس و مثنوي، افق تازههاي مشترك غزليگذاري تقابلتواند با كنار هماين تحقيق مي
نوع ادبي هاي واحدي كه در تصويرهاي ادبي اين دو پژوهان، ايجاد كند. آيا تقابل برابر مولويدر 
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ي شير، هادنماهايي كه با كالن؟ بدين منظور تقابلكنندرابطه تقابلي تبعيت ميوجود دارند؛ از يك 
. در شونداستخراج، بررسي و توصيف مي ايكتابخانهبه روش  ساخته شده،در دو متن  خورشيد و باز،

) هاي متقابلاربرد زوجساس اين شگرد محوري و اساسي او (كدر آثارمولوي، بر اتامل ديگري واقع 
   گيري شاعر، نمايان گردد.تا طرز بهره در سرودن است

ي غزل و براي ارجاع به الزم به ذكر است، براي ارجاع به غزليات شمس، فقط شماره
 ي بيت ذكر شده است.ي دفتر و سپس شمارهمثنوي، ابتدا شماره  
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 ولفصل ا

  کليات
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 بيان مسئله ١-١

استوار است و  تفكر بشر نيز بر اين بنياد ،طبق اين اصل از اصول حاكم بر جهان مادي است؛ تضاد و تقابل
هاي متن كه شامل واژگان، نحو، ساختار، مفاهيم واكاوي تقابلگردد. ون ادبي مشاهده ميبازتاب آن، در مت

هاي پنهان مندي و انسجام، اليهتارگرايانه است كه با نظم و روشو ... با محوريت تضاد است، تحليلي ساخ
طبق مثل معروفي  كند.تكيه بر شواهد متني استخراج ميشناختي اثر را، با معنايي و شگردهاي زيبايي

نوس و با آن مأ آوردشود بشر براي تعريف هر پديده به اصل تضاد روي ميگفته مياالشيا به اضدادها)، (تعرف
 كنند تا در درون آثار در جستجوي تضادهاساختارگرايان، منتقدان را تشويق مي ؛ با توجه به اين اصل،است

 خود، آثارش را بر اصل تقابل بنيانموالنا نيز از جمله شاعران و نويسندگان است كه با انديشه عرفاني باشند. 
   .پردازدي معنايي و زباني ميمختلف و نوآورنهد و از طريق آن به آفرينش مفاهيم و موضوعات مي

كند كه تضاد در هستي به يك مسئله گرايي، اقتضا ميبيني عرفان اسالمي، باور به وحدتجهاندر 
ه تحليلي از مباني نظري«بازتاب آن در مثنوي، در مقاله  هاي فلسفي اين موضوع وتبديل شود. بررسي ريشه

هاي نيروهاي متضاد و در عين حال . كنشآمده است »1378دهباشي،از  تقابل در هستي در مثنوي موالنا
بيني كيهاني ايراني و يوناني و نيز در انديشه حكماي ايراني و فالسفه گرا در عرصه عالم، در جهانوحدت

 بحث اين است ياسالمي وجود دارد و موالنا از اين نظريه با تعابير گوناگون و زيبا سخن گفته است. خالصه
قابل آفرينش، تقابل هستي و نيستي يا وجود و عدم است. كثرات عالم هستي كه از اضداد ترين تكه مهم

ج، حقيقي نيست كنند. هستي كثرات در جهان خاراند، به نحوي با مفهوم وحدت ارتباط پيدا ميپديد آمده
ما/ هاي ييم هستيهاما عدم كند:تعبير مي» نماهاي هستيعدم«موالنا از اين نظر به  و صورت ظاهري دارد و

  )602(دفتر اول، .نمامطلقي فانيتو وجود 
 حكمت اضداد در مثنوي مولوي«عني فهم سنت فكري و فلسفي متن، همين الگوي خوانش، يبراساس  

شود؛ طبق ها و نتايج آن در نه گزاره خالصه مينوشته شده و دريافت» 139-103: 1386از بصيري،
. جنگ و تضاد در 2رنگي؛ محل اضداد است و جهان ديگر، جهان باقي و يك. اين عالم 1هاي مثنوي: آموزه

.تمام هستي مظهر جمال و جالل 3ها دچار تضاد دروني هستند؛ اجزاي وجود آدمي نيز جريان دارد و انسان
. بر اساس نظريه نظام احسن الهي، همه 4خداوند است و همواره ميان اين دو قطب، كشمكش برقرار است؛ 

. اضداد در كنار يكديگر و در تقابل با هم موجب 5، اعم از حسن و قبح يا خير و شر، حكيمانه است؛ اضداد
. بسياري از مظاهر هستي، در حقيقت يكرنگ و واحد هستند اما در ديدگاه 6شوند؛ شناخت و معرفت مي

رسيدن ند هستند، اما براي پسجهاني خوب و دل. بسياري از امور با موازين اين7نمايند؛ ها متضاد ميانسان
. اجزاي جهان از اضداد تشكيل شده است و 8ها قدم برداشت؛ به بهره حقيقي، بايد در تقابل يا تضاد آن

. طبق اين اصل فلسفي كه جمع اضداد محال است، روح عارف 9رسيدن به كل، مستلزم مطالعه اضداد است؛ 
  .ستبا دنيا و جسمي كه در آن قرار گرفته، ناسازگار ا
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هاي محتوايي و انديشگاني، اشارات و تعبيرات و توجيهات بديعي در آثار موالنا كشف در اين خوانش
از اين  .شناسي متن استاين ساختار در حوزه تحليل زيبايي دهند كهگردد كه ساختاري را شكل ميمي

حليل كرد. برخي پژوهشگران براي توان در تصويرهاي ادبي يا بالغت متن تهاي اشعار موالنا را مينگاه، تقابل
)، تقابل را د و از ميان سه علم بالغت قديم (معاني، بيان و بديعانواكاوي اين شگرد به علم بالغت توجه كرده

اند. آنان تقابل را جمع ميان دو لفظ هاي طباق و مطابقه نيز خواندهدر علم بديع معنوي قرار داده و با نام
هايي چون تقابل در لفظ و معنا، تقابل در بنديته معنايي دانسته و به تقسيميك رشمتقابل و متعلق به 

به باور ارسطو، عناصر متقابل هر گاه در يك بافت قرار گيرند، رونق  غيرمحض قائلند.و  تعداد و محض
اين  بر ).39: 1395پورنامداريان و معرفت، (ر.ك:شوند يكديگر را در پي دارند؛ زيرا به ظهور هم منجر مي

معتقدند موالنا بر  »ساز در مثنويعنصري بالغي و معنيهاي همجوار، تقابل«ي نويسندگان مقالهاساس، 
از اين الگوها، همجواري يا   آفريند و يكيمي  ها، الگوهاي نحوي متنوع و متعددي را در مثنوياساس تقابل

  .همنشيني دو ركن متقابل است
پردازان كنند، به پيروي از نظريهردهاي جديد را در نقد ادبي دنبال ميها و رويكاما منتقداني كه نظريه

هايي كه شاعر براي دانند و باور دارند كه شناخت نوع تقابلگرا، تقابل را جزئي از ساختار متن ميساخت
اي هاي كه ميان دو سويه تقابل تعريف كرده است، كليد درك داللتمفاهيم مورد نظر خود گزينش، و رابطه

» ابل در تصويرپردازي اشعار موالنابررسي شناختي عناصر متق«ت. بر اين پايه، ضمني متن اس
(صفايي و » نه نمادهاي حيواني در غزليات شمسهاي دوگاشناسي عرفاني تقابلنشانه«و ) 1388(حياتي،
نخست  يمقاله ينتيجهاند. هاي اشعار موالنا را به مثابه عنصري ساختاري بررسي كردهدوگانه )1394آلياني،

هاي موالنا كه گاه با شگردهاي بياني و بالغي ست كه عناصر متقابل عيني و ذهني در تصويرپردازيا اين
دهد و ميان دهد؛ زيرا عالم ماده را در برابر عالم روح قرار ميبيني عرفاني او را بازتاب ميهمراه است، جهان

ها برخورد شاعر با آن يو تحليل نحوه هااز فهرست دوگانه، اما گذر كندبرقرار ميها رابطه عالي و نازل آن
هاي استداللي و (تمثيل هاي گوناگونهاي متفاوت و به شيوههاي دوتايي از ديدگاهتقابل ،دهدنشان مي

تراز و ايجاد هاي همهاي جمع، بطور مثال؛ معشوق هم شير است هم آهو، تكرار تقابلاقناعي، تشبيه
ت رسند و سرشاي به وحدت ميدر نقطه ها به يكديگر)ي معنوي و توصيف تبديل طرفين تقابلموسيق
 مقاله ديگر اين دريافت ارائه شده است كه نحوه گزينش نمادها و هنجارشكنيدر  د.روشان از ميان ميتقابلي

   .در روابط تقابلي حائز اهميت است
شناسانه و هاي اجتماعي، عرفاني، انسانفكري متنوع در زمينههاي موالنا، دربردارنده مفاهيم و موضعآثار 

كالمي است كه در قالب انواع مختلف ادبي به بيان درآمده است. شگردهاي اين شاعر پرآوازه در بيان اين 
در اين هايي كه پژوهش .بپردازند مفاهيم واال، سبب شده تا پژوهشگران در سطوح گوناگون، به بررسي آثار او

، شوداشاره ميها آنبه ه در بخش پيشين هاي فراوان ديگر كهطور اجمال شرح شد و نيز پژوهشبخش ب
ساخت از روساخت و ژرفدر سطح  نيز،  نمايانگر اين امر مهم است كه آثار موالنا از جهت مفاهيم دوگانه

در نگاه ها تحقيق را داراست؛  ايندر اين حوزه  هاي نوينابعاد مختلف، همواره ظرفيت تحقيق و تفحص
در زمينه گزينش مورد مطالعه و آزمون كاربست نظريه در تحليل متن، برخوردارند  پراكندگي يك از نخست

با  .اندهاي منسجمي در حوزه تحقيقات مربوط به اشعار موالنا را ايجاد كردهاما در مجموع پايه پژوهش
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يك گرفته، صورت  ميان مثنوي و غزليات شمس، هاحال تنها مقايسه متني كه بر اساس تحليل تقابلاين
كه در پيشينه و نوآوري پژوهش بدان  قرار داده است بررسي را مورد (عقل/ عشق و جنون)متقابل مصداق

هاي كارگيري تقابلدر به پژوهش حاضر، بررسي طرز برخورد ذهن يك شاعر يمسئله شود.پرداخته مي
است و پرسش اصلي اينست كه ادبي (شعر تعليمي و غنايي) ر دو ساحت و در واقع دو نوع د مشابه،
شناسانه شده يا معنايي خاص را توليد كرده، در هايي كه در مثنوي موجد يك ساختار بالغي و زيباييتقابل

كند و ذهنيت واحد شاعر در دو فضاي متفاوت شعر تعليمي و شعر غنايي از غزليات چه فرايندي را طي مي
هاي نمادها و تمثيلهايي كه با كالنتقابلبه منظور تحديد موضوع تنها  كند.اي پيروي ميهچه ساختار دوگان

انتخاب سه تصوير شير، خورشيد و باز، سه دليل دارد:  .شونداند، بررسي مياخته شدهسشير، خورشيد و باز 
ادبي جديد است . دستور كار ما نقد 2كند؛ . با توجه به پيشينه، ظرفيت شعر موالنا اقتضا مي1

. تصويري از سه مفهوم مورد توجه ذهن موالنا (خدا، شمس، 3؛ آوردن معنا از طريق واكاوي صورت)دست(به
  سالك) هستند.

  

 تعريف مفاهيم ١-٢

هاي زبان براي خلق و بيان معاني متعدد و بديع، بهره بگيريم به همان ميزان، زبان به هر قدر از مهارت
ي زبان، هااز جمله مهارت .طلبدتري از سوي مخاطب خود، ميقت و تامل افزونگرايد و دپيچيدگي مي
اگر مخاطب متون  آيند.شمار ميذيل علم بيان به تمثيل است كه صنعتي ادبي هستند كه كاربرد نماد و

و مفهوم  شودها نداشته باشد، دچار سردرگمي ميتعريف دقيق و جامع از آن ،عرفانيبخصوص ادب  و ادبي
استفاده عارف از نماد و تمثيل به منظور انتقال  جهت كه، ازآنيابدمورد نظر متن و نويسنده را در نمي

اساس آثار موالنا نيز بر تمثيل و نماد استوار  و زبان براي سالكان است محدود عظيم عرفاني در ظرف مفاهيم
هاي سي نمادها و تمثيلبررپردازد (ا ميهيف و تحليل تقابلو اين پژوهش نيز با همين رويكرد به توص است
تقابل تعريف  د، تمثيل،نماكالن مواردي چون نماد، ساز). بدين منظور در بخش تعريف مفاهيم،تقابل
  .شوندمي

  

  )Allegory(  تمثيل ١-٢-١

كتب لغت فارسي، معناي لغوي تمثيل، تشبيه كردن چيزي به چيزي، مثل آوردن و نمونه است و معناي در 
صطالحي آن، مثل آوردن براي عقوبت كردن و عبرت ديگران گردانيدن، وصف حال، حكايت، حديث و قصه ا

اثبات حكم واحدي در «ذيل تمثيل چنين تعريف شده: نامه دهخدا اصطالح منطقي آن، در لغتو  است
قها آن را و جزئي و فامري جزئي بخاطر ثبوت آن حكم در جزئي ديگر بعلت وجود معني مشتركي بين آن د

                                                                                                                      »قياس نامند.
شود. يعني حكايت و روايت و ميهر دو ذكر نيز گاهي  و به و اراده مشبه استدر واقع تمثيل ذكر مشبه

همين تعريف تفاوت راد گوينده معناي كلي ديگري است و ظاهري دارد اما م اي كه هر چند معنايژهوا
ق به و عشاست، شير مشبه عشق تمثيل شيردر بيت زير براي نمونه، . سازدنمايان ميرا تمثيل با استعاره 
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صياد و (عشق كنيم تر را استنباط ميعناي كليمشبه است كه هر دو ذكر شده است و ما از هر دو يك م
                                                                                 .)نده استدر

  گويم كه او شير و من آهـويم سخن با عشق مي

  

چه آهويم كه شـيران را نگهبـانم بـه جـان تـو        
  )2162(غزليات شـمس،                             

  

و آن هم از جمله «كند: مثيل را اينگونه تعريف ميت ،369حهدر كتاب المعجم صف شمس قيس رازي
اي كه اين نوع استعارتي است به طريق مثال، يعني چون شاعر خواهد كه به معنياستعارات است اال آن

اي ديگر كند بياورد و آن را مثال مقصود سازد و از معني خويش بر معنياشارتي كند، لفظي چند كه داللت 
در واقع رابطه شباهت به گوينده زبان، . »صفت خوشتر از استعارت مجرد باشد.رت كند و اين بدان مثال عبا
  .دهدكارگيري اين صنعت، در بيان معناي مورد نظرش را مياجازه ابداع و به

  

    )Symboll(نماد ١-٢-٢
چيزي عيني و ست و نماينده، نمود و ظاهركننده ا اند،در ادب فارسي از جمله معاني كه براي نماد برشمرده

، نويسنده كتاب انسان از نظر يونگ. قراردادن، معناي اصطالحي آن است چيزي مبهم و رمز مظهررا مانوس 
يك اصطالح، يك نام و يا حتي تصويري كه ممكن است «، نماد يا سمبل عبارت است از: هايشو سمبل

بر معني آشكار و معمول خود، معاني تلويحي عالوه حال نماينده چيز مانوس در زندگي روزانه باشد و با اين
                    .)23: 1352(يونگ، »بهم و ناشناخته يا پنهان از ماستبه خصوص نيز داشته باشد. سمبل معرف چيزي م

تمثيل «ثيل، داللت ندارد اص مانند تمبه خبه و اراده مشبه است اما صريحا به يك مشنماد نيز ذكر مشبه
كننده تنزل يافته و تنها يك معني از مجموعه نوع محدودي از سمبل است كه نقش آن تا حد يك اشاره

بلكه بر چند مشبه نزديك به هم )،  190: 1364(پورنامداريان،» كندمعاني بالقوه و پوياي رمز را تعيين مي
   مرتبط و نزديك به هم است.مفاهيم  اي ازداللت دارد و مجموعه

اما  ،شودمي اي كه دارد دركاز قرينه صارفه استعاره، تفاوت نماد با استعاره نيز در اين است كه معناي
واقع در  بلكه قرينه آن مبهم و معنويست و ،عناي موردنظر نويسنده نداردبراي دريافت م صارفه نماد، قرينه

                                                                                                 .بايد رمزگشايي شود
رمز باطن است و مخزون تحت كالم ظاهر، كه بدان ظفر نيابند اال «از نماد چنين است:  تعريف ديگري

: 1389بقلي،( »اهل او. حقيقت رمز حقايق غيب در دقايق علم به تلفظ لسان سر در حروف معكوس است.
كند و از مجموع تعاريف عرفي ميي چيزهاي مبهم منندهو بر همين اساس يونگ نيز، نماد را شناسا) 409

كند و باطني بودن معاني ناشناخته و باطني را تصويرسازي مي شود كه نمادمذكور، چنين برداشت مي
اي از دين معنا كه نماد مجموعه، ب، يعني از ظاهر به باطن استمعاني، اشاره به حركت نماد از برون به درون

                                                  گنجاند.معاني را در وجودي واحد مي
را داراست و براي تفهيم چند معني نزديك به هم بيان شده كه نماد اساسي  هايدر بيت زير شاه، ويژگي

د خداوند، شمس رمزگشايي شده است. شاه نما هاي ذهني، فرهنگي و اجتماعي موالنا،با توجه به زمينه
                                                                                   تبريزي و پير است:   

  دچــون خــاك شــاه شــدم ارغــوان ز مــن روييــ

  

  )1722( شاه شدم جمله لعـب بـردم  چون مات  
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  )Large Symboll(نمادکالن ١-٢-٣

در آثار  عناصر كالن طبيعت هستند و هم جزوهم شود كه مي گفته نماد در اين پژوهش به تصويرهايينكال
شاعر قرار گرفته است. نويسنده يا  هاي مختلف، بيشتر مورد توجهدارند و از جنبه بسامد بيشتري ،موالنا

هاي متفاوت، در نمادهاي مولوي است كه در بستر گفتمانباز، از كالن« از، دريا، شاه، شير، خورشيدمانند: ب
تعريف . )5: 1396صفايي و آلياني،(» كار رفته استهاي ضمني جان الهي، عاشق و معشوق بهداللت
يك متن بزرگ مثل كليات شمس يا ديوان حافظ گاه در «نماد در كتاب بالغت تصوير چنين است: كالن
شود كه احساس خاصي در ما بر يا واژه (دريا، مي، خرابات، رند) به حدي تكرار مي بينيم كه يك تصويرمي
ي معمولي يا يك استعاره. اين تصوير مكرر، جان خواننده را به انگيزد، احساسي فراتر از خواندن يك واژهمي

كشاند... تكراري كه بر معنايي خاص تأكيد دارد و عالمي وراي ادراك حسي مي به گيرد و او رابازي مي
نماد صورت يك كالنقدر تكرار شده تا بهدر سخن موالنا، دريا آند... كنميمعنايي پنهان را به خواننده القا 

شود. در اثر ل ميي حاد مبدتدريج در درون متن به يك مسأله... نماد تكرارشونده بهبر آثارش مسلط شده
ي اين واژه گذاشته شده، مثال صادق هدايت در بوف اي بر عهدهكند كه وظيفهاين تكرار خواننده احساس مي

براي  .)204- 199: 1386(فتوحي،» كند، احساس خاصي را القا مي24كور با تكرار جويدن ناخن و عدد
اند ها مرتبطبيني آنف داشت، زيرا با جهاننمادها بايد بر كل آثار شاعر يا نويسنده اشراتحليل كالن

                              ).203(همان،
 

 )Contrast( تقابل ١-٢-٤

 نيتقابل را چن درسي رطويهم قرار گرفتن است و خواجه نص يروبرو يبه معنا يواژه از لحاظ لغو نيا
زمان مجتمع نتوانند بود بالفعل و اگر  كيموضوع را در  كيكه  نديرا گو زيمتقابالن دو چ«: كنديم فيتعر

تقابل به عنوان  ،ياصطالح يمعنا ر. اما د)تقابل (دهخدا، ذيل واژه »وه هر دو آن موضوع را توانند بودچه بالق
و اساس  هيبكار رفته است كه معتقدند پا 20شناسان ساختگرا در قرن زبان اتيدر نظر ياديبن يمفهوم

 شوديگفته م يشناسانبه زبان يساختارگرا در حوزه نقد ادبو  هاستنظام تقابل نيزبان، هم يكاربرد روزانه
و  كننديم يرويپ ،)شودياطالق م 1960 يدهه يفرانسو شهيكه عموما به اند( ييساختارگرا اتيكه از نظر

ظام ن نييو به كشف و تب كننديم ليو تحل هيساخت و نظام آن تجز يهايژگيو فيزبان را بر اساس توص
زبان  يساختار نيقوان هيبر پا ،اتيكل ادب اي يو ارتباط آن با نظام حاكم بر آن نوع ادب ياثر ادب كيحاكم بر 

 اي نينماد يهازبان با تمام نظام يروابط درون يروش است كه با بررس كيي يساختارگرا هي. نظرپردازنديم
در  .است يسيشناس سوئدوسوسور، زبان يهاادداشتزياي و دراصل برداشت ابدييبه معنا دست م يگفتمان
  .  شوديپرداخته م ساختگرايي و تقابل،مبحث مفصل به  ينظر يمبان بخش

  
  هنجارشکنی از ديدگاه اين پژوهش ۵-٢-١

ها در بافت معنايي ديگر و تحت تأثير شاعرانگي، منظور از هنجارشكني در اين تحقيق، تغيير روابط تقابل
ها؛ بنابراين، هرجاي متن از هنجارشكني، عرفاني است، نه ازميان برداشتن بنياد تقابلي آنادبيت متن يا نگاه 
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شود، منظور در بافت معنايي ديگر و فضاي ديگر ها سخن گفته ميرفتن منطق تقابلدرهم ريختگي و ازبين
حقيقت و اصل  شود وگرنه، دراست؛ براي مثال، ذره در ساحت عشق و عرفان و عنايت با خورشيد يكي مي

  خويش، همان ذره است كه خورشيد بر آن غالب است)
                                                                                                                   

 اهميت و ضرورت پژوهش ١-٣

كاوند، مطالعه باز مي اندازي ويژها از چشمهاي نقد ادبي جديد كه هر كدام متن ادبي رامروزه با ظهور نظريه
هاي دروني، هاي نقد معاصر، مخاطب را به كشف اليهمتون به ويژه متون عرفاني با در نظر گرفتن روش

هاي درنتيجه، از جمله پژوهشد. كنهاي متن راهنمايي ميناگفته همچنينآواهاي متعدد و گاه پنهان و 
هاي پنهان معنايي آنها با روش به اليه بردنادبيات كالسيك فارسي و پيتكثر خوانش شاهكارهاي ضروري، 

ها و نمادهاي مثنوي ها در تمثيلنقد معاصر است؛ اهميت و ضرورت اين پژوهش (تحليل و مقايسه تقابل
                                                              است.نيز همين  معنوي و غزليات شمس براساس نظريه ساختارگرايي)

  

 اهداف پژوهش ١-۴

از  يتربه درك تازه افتنيو دست  (تعليمي و غنايي) يدو نوع ادبنمادهاي يكسان در كالن يهاتقابل سهيمقا
  پژوهش است. نياز جمله اهداف ا اتيو غزل يدر مثنو يمولو انيب وهيش يهاتفاوت

  

 های پژوهشپرسش ١-۵

) ساخته و خورشيد  باز ،شيرر كالن طبيعت (هايي كه در مثنوي و غزليات شمس با عناصفهرست تقابل -الف
 ؟را نشان مي دهد هاي معناييشده چه حوزه

ديده چه اشتراكات و افتراقاتي  شمس اتيغزلمثنوي و  در و باز ي شير و خورشيدهاتقابل بررسي در -ب
   ؟شودمي
          دهد؟ ساخته شده، چه معناي غالبي را ارائه مي و باز اد و تمثيل شير و خورشيدهايي كه با نمتقابل -ج
  

 پژوهش هایفرضيه ١-۶

 :دهديرا نشان م ريز ميشمس، مفاه اتينمادها در غزلساخته شده با كالن يهاتقابل -الف

 هب قائم ،  جاذب/ مجذوب، ق)(تدبير خلمكر /(اراده حق)ريتقد  ف،يضع /يمغلوب،  توانا/ ناتوان،  قو /غالب
شهادت،  كل/ جزء و  /بيجان،  غ -تن/ روح -نفس ،يفان /يباق  د،يص /اديص  م،يلئ /ميكر  ر،يغه بذات/ قائم

 مانند آن ...
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 كسانيها در هر دو متن بصورت تقابل يعيطب يكه رابطه نستيشمس ا اتيو غزل ياشتراكات مثنو -ب
 جهياست و در نت شتريب اتيو شكسته شدن منطق و هنجار تضادها در غزل يعيرطبيغ يآمده است اما رابطه

                                             ساخته شده است. هايهنجارشكن نيبا ا يترمتنوع يرهايتصو
  

 روش پژوهش ٧-١

فنون گردآوري اي است و از جمله ابزارها و توصيفي با ابزار كتابخانه -تحقيق حاضر به روش تحقيقي
                             باشد.ها، ميبرداري يافتههاي مرتبط و فيشاطالعات، مطالعه در كتابخانه و سايت

توان از دو سطح روساخت و ژرف ساخت اثر بدست آورد. سطح روساختي مفاهيم دوگانه يك متن را مي
و مانند آن است، و سطح هاي مستقيم ، توصيفهاها، واژگان، نحو، شخصيتشامل مواردي چون عناوين فصل

هاي داستاني و... ها، نحوه پردازش رويدادها، تمثيلپردازيدر پردازش رويدادها، نوع شخصيتساختي ژرف
و  ، بازشير( هاي كالن طبيعتها و تمثيل، نمادشود. در اين پژوهش، بر اساس نظريه ساختارگراييديده مي
به تناسب گيرند. ابلي قرار دارند، استخراج شده و مورد بررسي و توصيف قرار ميدر جايگاه تقكه  )خورشيد

  مورد مطالعه، واحد بيت و سطح واژگاني بر سطوح ديگر غالب است.
  

         پيشينه پژوهش (بررسی اجمالی کارهای مشابه پيشين) ٨-١

تقابل متون  يبررس نهيدر زم ياريسب قاتيتحق رايدر دو بخش عام و خاص، لحاظ كرد؛ ز توانيرا م نهيشيپ
 دايپ يخاص گاهيجا يپژوهيدر مولو گريد يندارد و از سو يسو نظم و نسق كيوجود دارد كه از  يادب
خاص پژوهش را شكل  نهيشيو پمستقل است  يها خود بحثبراساس تقابل ياما نقد اشعار مولو كند؛ينم

ذكر فهرست بسنده  ها بيان شده، بهشرحي مختصر از آنجز چند مورد كه  عام به نهيشيپ يبرا داده است.
  .شوديم ديتأكها) (مولوي پژوهي با تحليل دوگانه قيتحق يژهيو ينهيشيبر پ يشتريب ليو با تفصشده 

 

 ها)دوگانه ليبر اساس تحل یعام (نقد متون ادب نهيشيپ ١-٨-١

 يدهد بيشتر نقدهايي كه درباره، نشان ميبررسي فهرست زيرمقاله اشاره شده است.  35در اين بخش، به 
هاي كلي(تقابل -1دهند:اند، سه گروه اصلي را تشكيل ميشته شدهها نوقابلآثار ادبي با تاكيد بر تحليل ت

 - 3ايمان/ كفر و مانند آن). (مهر/كين، صورت/ معني، موردي -2دوگانه در داستان رستم و سهراب). 
                                            معنايي).(نگاهي به تقابل  چارچوب نظري

 
  مقاالت:

ريوش اين مقاله، رمان نقشبندان از دا ينويسنده. 1386عليزاده؛ ناز شيخاز فرح» تقابل دو عشق و عقيده. «1
 شكل گرفته عشق زميني مليناي روسي و ميناي ايراني در اين رمان براساساست، تقابل عابد را نقد كرده 

رساند. دو عقيده كه يكي وفا و ديگري ماندگار است، تقابل عشقي كه آدمي را به پوچي ميست كه يكي بيا
  انجامد.گي ميها، به خلق زنددادن دستبا ازدستبا نبودن معشوق زميني به خودكشي و ديگري 
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ل دنيا و آخرت بر در اين تحقيق تقاب. 1387صادقي؛ از عبداهللا حاجي» يهاي دروغين و ساختگتقابل«. 2
اساس مباحث ديني مورد بررسي قرار گرفته و به عقيده نويسنده، اگر دنيا مطلوب بالذات و مقصد و هدف 

ولي اگر مزرعه و تجارتخانه براي آخرت باشد، نه تنها  گرايي و مذموم است؛، مقابل آخرتنهايي انسان باشد
بديت و حيات پس از مرگ است، در نتيجه دنيا و مقابل و مذموم نيست بلكه بهترين فرصت براي ساختن ا

  گيري انسان است.آخرت به لحاظ ذات و حقيقتشان با هم تقابل ندارند و اين جهت
  شود:ي عام بسنده ميدر ادامه به ذكر نام مقاالت پيشينه

 .1391رنجبر؛  ياز احمد حسن »يدر شاهنامه فردوس نيتقابل مهر و ك يبررس« .3

 .1392 لو؛ينب رضاياز عل» حافظ يهادوگانه در غزل يهاتقابل يبررس« .4

گلدره؛  ليو سه انيو غالمرضا سالم ياز طاهره چهر »ييدر شعر سنا يواژگان يها و تضادهاتقابل ليتحل« .5
1392. 

و  يباقر اكبرياز عل» روالن بارت هيبر نظر هيحافظ با تك اتيدر غزل ياتقابل نشانه يساختار ليتحل«  .6
 1393 پور؛حيطمه ذبفا

 .1392 ؛يريو جعفر قد يصادق دياز مج »يعربدر عرفان ابن يتقابل اسماء و صفات اله« .7

 .1387 ن؛ياز حسن ام »اميخ اتيو كفر در رباع مانيتقابل ا« .8

 .1395 ان؛يآر نيمعمارزاده و حس مانياز پ »يرازيحافظ ش وانيدر د يرند و صوف تيتقابل شخص«. 9

 .1370 ؛ياز محمد امام» عارفانه ينيبدر جهان يصورت و معن تقابل«. 10

 .1395 ؛يقانون درضاياز فرنوش پارسه و حم »يدهلو رخسرويتقابل عقل و عشق در آثار ام«. 11

 .1385 زاده؛يعلاوجاق نياز شه» عطار دگاهيتقابل عقل و عشق از د«. 12

 .1395 ؛يتيو محمد عنا يمسعود روحان از »يشابوريعطار ن اتيدوگانه در غزل يهاتقابل«. 13

» اشراق خيش ينور و ظلمت در آثار فارس يهابر تقابل ديدوگانه و كاركرد آن در متن با تاك يهاتقابل«. 14
 1393 ا؛يننيراممريم از 

 .1392پژمان؛  يو هد يفاضل روزياز ف »يدر اشعار اقبال الهور ييمعنا يهاتقابل«. 15

 .1395 ان؛يفيشر يو مهد يپرور و عاطفه جمالاز مسعود دوست »ينه در بهارستان جامدوگا يهاتقابل«. 16

 .1388 ان؛يرضوان هياز قدس» دوگانه يهاتقابل هيخوانش گلستان بر اساس نظر«. 17

 .1393 ؛ييرزاياز طاهره م »ميدوگانه با شعر قد يهابر اساس تقابل ييمايشعر ن يشناسييبايز«. 18

 فرد،ياز مشاهر »يعطار بر اساس آراء جرجان اتيغزل ريتصاو يشناسييباياد و تقابل در زكاركرد تض«. 19
 .1395 ؛ييكويو ن ينيحس ،يقباد

 .1393 ا؛ينيو قائم ييرزاباباياز م »يتقابل واژگان در كاربست قرآن يهاگونه«. 20

 .1396 ؛ياريو بخت يفوسياز » عنصر تقابل هيبر پا اتيفراز و فرود اب ميهنر حافظ در ترس«. 21

از  »ييدوگانه در ساختارگرا يهاتقابل هيالبالغه بر اساس نظردر نهج يمسائل مرگ و زندگ يواكاو«. 22
 .1396 ؛يو مهرداد گندمان انيآر نيحس ،يانيبانيكمال

 .1391نژاد؛ سهراب حسنياز عل» ها در داستان ضحاكتقابل دوگانه نشانه«. 23

 .1396 پور؛ياز پوران عل »ژهيو من ژنيداستان ب يساختار يهاابلتق يشناسنشانه«. 24
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و  يفيشر نياز غالمحس» خداوند را ببوس يدوگانه در رمان رو يهاتقابل يخداوند، بررس يبوسه بر رو«. 25
 .1391 ؛يريكلثوم م

 .1396 ؛ياز احمد محمد» دوگانه در داستان رستم و سهراب يهاتقابل«. 26

 .1388 ؛يو محمدرضا صرف انيطالب ييحياز  »يدوگانه در شعر احمدرضا احمد يهاتقابل«. 27

 .1388 مقدم؛ياز داوود» هاتقابل نشانه دگاهيصنعان از د خيش تيحكا يشناسسبك«. 28

 .1385 ؛ياز سجود يسخنران» غزل حافظ عرصه تقابل دو گفتمان«. 29

و محمدزاده؛  ينياز حس» استروس يلو هيس نظردر شاهنامه بر اسا اريتقابل رستم و اسفند يبررس«. 30
1385.  

  .1393قلي فاميان؛ از علي رضا» كاركرد كالمي تقابل واژگاني در زبان فارسي«. 31
از پروين بهارزاده، » هاي قرآني آنهاي كتيبههاي دوتايي سوره الليل با رنگمطالعه تطبيقي تقابل«. 32

  .1396معصومه حبيبي و اشرف موسوي؛ 
 .1396 ؛ينيرياز اسد آبش» تقابل عشق و مرگ در ساختار شعر فروغ فرخزاد يبررس« .33

  .1388 الن؛يمييدال يو عل اينيديعب رياز محمدام »ييسنا قهيدوگانه در ساختار حد يهاتقابل يبررس«. 34
ي ظريهدر اين پژوهش نجهت يادآوري اين نكته است كه ي زير بهبه مقاله در پايان اين بخش، اشاره

  كار نرفته است. شكني بهشالوده
اين نوشتار،  .1395خاني؛ تابستاناز عيسي امن» شكنانه در ايرانهاي شالودهنگاهي انتقادي به پژوهش«. 35

  كند:عناوين زير خالصه ميدر شكنانه را هاي شالودهضعف و كاستي پژوهش
سازي مفاهيم دريدايي مانند تقليل مفهوم راز تقليل و ساده -شكني؛ بلغزش در درك مفاهيم شالوده -الف

شكني ناممكن بودن ارائه تفسيري منسجم و يكپارچه شالوده( شكني با هرمنوتيكخلط شالوده -به عرفان؛ ج
درك  ي لغزش درآنكه هرمنوتيك عكس آن است.) و در ادامه به سه دليل عمدهدهد حالاز متن را نشان مي
تقابل دريدايي تقابلي ساده و بدون اضافات هاي غيردريدايي (بكاربردن تقابل 1- شود: الفمفاهيم اشاره مي

؛ گيرد بلكه بنياد تقابل بايد برداشته شود)اضافات صورت نمي كردن صفات وشكني با اضافهاست و شالوده
ها بجاي تقابل ازيسوارونه 3-الف)؛ ريدا تنها بر روي متن تمركز دارددتوجه به عناصر بيرون از متن ( 2-الف

ها جابجا پاشد، يعني تقابل نيست نه اينكه تقابلها فروميگويد، تقابلشكني دريدا ميشالودهها؛ فروپاشي آن
  د!نشومي

شكني دريدا و ديگران، انجام گرفته هايي كه بر اساس شالودهاست بر پژوهشدر واقع كل مطلب نقدي
 ،هاهاي ادبي، مراجعه پژوهشگران به ترجمه نظريهنظريه است، نويسنده معتقد است، دليل فهم نادرست

ستيزي شكني، لغت عادتبجاي مراجعه به اصل آنهاست. به عنوان مثال در متون ترجمه براي معناي شالوده
بديهي و طبيعي و ) (گفتار/ نوشتار؛ مرد/ زنهاي بنيادين اند و ديگر آنكه تقابل دريدايي، تقابلرا آورده

هايي كه از ازل تا امروز بوده و ) است يعني تقابلريخ و ثابت بودن جاي طرفين تقابله در طول تاتكرارشوند(
هاي دريدايي نيست زيرا در تقابل موردنظر دريدا يكي از دوطرف بر هاي تراژيك جزو تقابلهمچنين تقابل

هاي هاي تراژيك، تقابلير، تقابلبا اين تفاس آنكه در تقابل تراژيك برتري وجود ندارد.ديگري برتري دارد حال
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شكنان در پي شكني دريدا بررسي كرد، شالودهالودهتوان بر اساس نظريه شجابجا شده و مانند آن را نمي
   ي بنيادين و (نه هر تقابلي) هستند.هاگسيختن تقابلازهم

  
 

 ها)دوگانه ليبا تحل یپژوهیخاص(مولو نهيشيپ ٢-٨-١

ها در اشعار مولوي طور مشخص به بحث تقابلپژوهي دارند و بهاي در مولويژههاي زير جايگاه ويپژوهش
  اند.اند و مورد استناد اين تحقيقپرداخته

 كتاب

 سندگانيكتاب نو نيا در. 1395 ؛ياز فروغ كاظم »يدر اشعار موالنا و نظام ييتقابل معنا يهاگونه. «1
 يياند كه در محدوده شش نوع تقابل معناارائه داده يمشعر نظا 150شعر موالنا و  150از  يآمار يليتحل

  .باشديو مكمل) م يجهت ،يواژگان ،ياطبقه ه،ي(مدرج، دوسو
 
 هاو رساله هانامهانيپا

 :1395از الله معرفت؛ » بر دفتر اول و دوم هيبا تك يمثنو يشناسييباينقش تقابل در ساختار، بالغت و ز«. 1
و سپس بر  شوديم يواژه تقابل و مشتقاتش در قرآن و نزد قدما بررس يشناس شهيرساله، ابتدا ر نيدر ا

پرداخته و   يتقابل يالگوها ميو اصول علم بالغت به ترس ينيمحور جانش ژهيبه و ،ييگراساخت ياساس مبان
نكته اشاره دارد كه  نيابه  ،ينظم جرجان هياز نظر دهها با استفاتقابل يشناس ييبايو ز يبالغ ريتاث انيبو با 

 يارتباط تنگاتنگ دارد و در ادامه با بررس اتياب يمنظر با ساختار نحو كياز  يمثنو يهابالغت تقابل
غرض  يدرجهت القا اتياب يمجاورت با معنا نيبه همسو بودن ا ،يتقابل يهارهيهمجوار و زنج يهاتقابل

با  يمولو يمثنو يهاتقابل سهياز مقا زيو در انتها ن ندكيدارد، اشاره م شناسانهانرو يريموالنا كه تاث
از عطار  شيآن، ب عيبد يهاتقابل ژهيو بو يمولو يهاكه بسامد تقابل رسديم جهينت نيعطار، به ا يهايمثنو

 ينيموالنا در محور همنش يهاشده است و تقابل يمولو يدر مثنو يشتريب تيامر سبب جذاب نياست و هم
هستند و  رنقشمنديو غ يها خنثدر آثار عطار تقابل كهيدر حال سازديم ايرا فعال و پو تيعناصر ب گريد ت،يب

 ييمعنا نهيشناسانه، پرورنده زم ييبايز ريذهن موالنا براساس تقابل شكل گرفته كه گذشته از تاث نيهمچن
  . باشديم ز،يسخن ن

خود به  يدر مباحث نظر سندهينو :1390؛يحصاركاز محمدرضا  »يمولو يبازتاب تضاد و تقابل در مثنو«. 2
. او پس از پرداختن پردازديتضاد و تقابل م قيو راه وصول به آن از نظر موالنا، از طر قتيشناخت حق يبررس

و به شرح و  كنديذكر م يرا در چهارده عنوان و زوج تقابل يمثنو يهاموالنا و آثارش، تقابل يبه زندگ
اند، مشخص نشده است. در انتخاب شده يبر چه اصول يتقابل يهازوج نيا نكهياما ا دپردازيم كيهر  ليتفص

  .          كنديم اديمشترك عرفان  يژگيدوگانه به عنوان و يهاآخر هم از تقابل
 ؛1390زاده به راهنمايي دكتر تقي پورنامداريان،محمدهاني مال از »مثنوي در ديوان شمس بازتاب«. 3

اين رساله، براي درك و تفسير غزليات كه بعد احساسات و عواطف شورانگيز پنهان  وم انساني:شگاه علهپژو
مولوي است و شرح كامل و سرتاسري هم ندارد، مثنوي را ابزار مهمي براي تفسير و تاويل غزليات معرفي 


