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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Rumi's Masnavi is one of the most 
important works of educational literature. The best manifestation of the 
transmission of moral teachings in this great work is manifested in the benefit 
of the arrangement of the likes of others. Sultan Valad, the son of Rumi, is the 
first writer to explain the spiritual Masnavi in his Masnavi and his works are 
influenced by the language and content of this great work. In this research, 
the proverbs used in the introduction of Sultan Valad, which have not been 
collected so far, have been selected and their position has been compared 
with the usage in Rumi's Masnavi.
METHODOLOGY: The research method in this descriptive-analytical 
dissertation and research has been done as a textual research with library 
tools and by studying Masnavi, the first letter corrected by Jalaluddin Homayi 
(1997) and Rumi's Masnavi corrected by Nicholson (1987).
FINDINGS: By examining the rhetorical layer of structure in Masnavi, proverbs 
can be seen that are the best tools for transmitting moral teachings. Due to 
the many functions of the likes of others, mental and sensory words have 
been used together to understand abstract matters. In the ideological layer, 
we see the reflection of Rumi's mystical educational ideas in Masnavi 
Valdnameh. In the syntactic layer, the use of the combination of Persian and 
Arabic syntactic structure in proverbs is remarkable. Sometimes there are 
differences in view and usage, as in these two Masnavi. Many valuable 
passages of Sultan Valad Masnavi have the same potential as others.
CONCLUSION:  Although Sultan Valad's thought and point of view is a 
continuation of Rumi's thoughts in Masnavi and Sultan Valad, like his father, 
constantly used other parables to explain his moral and mystical views, and in 
Sultan Valad's works there are many similarities with There is this great work, 
the position and quality of use of many proverbs in the birth certificate is 
different from the spiritual Masnavi.
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 مقاله پژوهشی
 المثلهای مشابه در مثنوی مولویولدنامه با ضرب المثلهایمقایسۀ جایگاه و كاركرد ضرب

 
 ، اكبر صیادكوه*شهین وجدی زاخردی، خیراهلل محمودی

 نشگاه شیراز، شیراز، ایران.گروه زبان و ادبیات فارسی، دا
 

 

 

 چکیده:
مثنوی مولوی از مهمترین آتار ادبیات تعلیمی است. برترین تجلی انتقال  زمینه و هدف:

گری مینماید. مندی از آرایۀ امثال سایره جلوههای اخالقی در این اثر سترگ در بهرهآموزه

ی خود به تبیین و توضیح مثنوی سلطان ولد فرزند مولوی نخستین ادیبی است كه در مثنویها

معنوی پرداخته و آثار وی تحت تأثیر زبان و محتوای این اثر سترگ قرار دارد. در این پژوه  

سلطان ولد كه تاكنون گردآوری نشده، گزین  شده و  ابتدانامۀالمثلهای بکاررفته در ضرب

 است.جایگاه آنها با كاربری در مثنوی مولوی مقایسه گردیده 

پژوهی با تحلیلی و تحقیق به گونۀ متن -روش تحقیق در این رساله توصیفیمطالعه:  روش

(  و 4374) الدین هماییبه تصحیح استاد جاللابتدانامه ای و با مطالعۀ مثنویابزار كتابخانه

 است.( انجام یافته 4344به تصحیح نیکلسون) مثنوی مولوی

-مثنویها، انواع مثل كه بهترین ابزار برای انتقال آموزهبا بررسی الیۀ بالغی ساختار در  :هایافته

های اخالقی است، دیده میشود. بسبب كاركرد فراوان امثال سایره برای تفهیم امور انتزاعی، 

است. در الیۀ ایدئولوژیک شاهد بازتاب های ذهنی و حسی در كنار هم بکار برده شدهواژه

ی ولدنامه هستیم. در الیۀ نحوی كاربرد تركیب های تعلیمی عرفانی مولوی در مثنواندیشه

المثلها، قابل توجه است. گاهی در دیدگاه و كاربرد مثل ساختار نحوی فارسی و عربی در ضرب

میشود. بسیاری از مصاریع ارزشمند مثنویهای سلطان ولد در این دو مثنوی اختالفاتی دیده 

 سایر را دارند. پتانسیل مثل

ندیشه و دیدگاه سلطان ولد استمرار تفکرات مولوی در مثنوی است و گرچه اگیری: نتیجه

سلطان ولد، مانند پدر، برای تبیین دیدگاههای اخالقی و عرفانی، پیوسته در بینابین تمثیلهای 

خوی ، از امثال سایره بهره برده و در آثار سلطان ولد وجوه تشابه بسیاری با این اثر سترگ 

   یت كاربرد بسیاری از امثال در ولدنامه با مثنوی معنوی متفاوت است.وجود دارد، جایگاه و كیف

  

 4344آذر  45 :دریافت تاریخ  

 4344دی  43:  داوری تاریخ   

 4344دی  65: اصالح تاریخ   

 4344اسفند  46: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 ولدنامه، مولوی، سلطان ولد،

 المثل،مثنوی معنوی، ضرب
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 مقدمه
ای در ای از انواع ادبي در تاریخ ادبيات ماست و شعر اخالقي و تعليمي صوفيانه دامنۀ گستردهشعر تعليمي گونه

اند. ا عارفان شاعر برخاستهآوران ادبي ایران، از ميان همين شاعران عارف یادبيات فارسي دارد که بزرگترین نام

لمان ادیبي که پيوسته بر بزرگان پس از خود تأثيرگذار بوده، استاد علم و ادب و عرفان، یکي از بزرگترین عا

 510االول سال این شخصيت اندیشمند و بزرگ در ششم ربيع»الدین محمد مولوی، پدر سلطان ولد است. جالل

زندگي در قونيه به موالنای روم مشهور شد، اما همواره خویش را از مردم به دنيا آمد... بعلت  هجری، در بلخ

(.2-6)رساله در تحقيق احوال و زندگي موالنا، فروزانفر: صص « است دل نبودهخراسان شمرده و از یاد آنان فارغ

بلخي یاد ميکند مولوی در دیباچۀ مثنوی، خود را العبد الضعيف المحتاج الي رحمه اهلل تعالي محمدبن محمد ال

 (. 20)نثر و شرح مثنوی شریف، گولپينارلي: ص

آزمایي کرده، بهاءالدین محمد نخستين شاعر صوفي که در شعر تعليمي صوفيانه، پس از مثنوی شریف، طبع

ه.ق در الرنده از 532ربيع االول سال 36الدین مولوی، مشهور به سلطان ولد است که در ولد، فرزند ارشد جالل

(. سلطان ولد همنام جدش و در صورت و اندام 0ی آسيای صغير به دنيا آمد )مقدمۀ ابتدانامه، همایي: ص شهرها

(. صحبت مشایخ و خلفای پدر را 2شبيه پدرش بود. در زمان درگذشت مولوی پنجاه سال داشت )همان: ص

هده داشت و اکثر آداب درک کرد و پس از حسام الدین چلبي نزدیک به سي سال خالفت طریقۀ مولویه را برع

مولویه، در مراسم مربوط به سماع و طرز لباس پوشيدن به او منسوب است )همانجا(. آنگونه که از روایت مؤلف 

برميآید، در مدرسۀ قونيه به تدریس فقه نيز اشتغال جست )جستجو در تصوف ایران، به نقل از  الجواهر المضيئه

( در قونيه درگذشت و در همان خانقاه مولویه، در جوار 103ب سال )(. و سرانجام در دهم رج201زرینکوب:  ص

کرده بود و سه زبان فارسي، عربي (. سلطان ولد مردی تحصيل5ولد: ص پدر به  خاک سپرده شد )دیوان سلطان

رومي و و ترکي را ميدانست و ابياتي به زبانهای عربي، ترکي، رومي و یوناني در مثنویهای وی بجا مانده که اشعار 

است. ادوارد براون از قول گيب بيان ميدارد سلطان ولد ( هنوز ترجمه نگردیده 324-300یوناني وی )ربابنامه: ص

تنها پيشقدم در هر کار نيک بوده، این مباهات حق اوست که به کاری مهم مبادرت جست و آن ایجاد شعر نه

 (. 310: ص 2است )تاریخ ادبي ایران، براون، ج  برای یک ملت است و ایجاد شعر ترکي مرهون یک نفر ایراني

نامه و انتهانامه در شرح احوال مولوی و همدمان و ولدنامه )ابتدانامه(، رباب دیوان اشعار، رباعيات، سه مثنوی 

آثار بجامانده از سلطان ولد است. با مطالعۀ آثار  ،معارف ولد ای به نثر، با نام مصاحبانش، و همچنين رساله

ها و مکتب فکری او، های پدر بود و در شناخت اندیشهوی پيرو تام و تمام اندیشه که ان ولد، درمييابيمسلط

بيني مولوی کرد، اما آیا در راهگشای مشتاقان گردید و تمام هم و توان خود را، صرف گسترش و آموزش جهان

 ساختار مثنویهای خود نيز پيرو مولوی است؟ 

ردترین روش انتقال مفاهيم انتزاعي و آموزش مباني عرفاني و فکری، در بين بزرگان ادب تمثيل از دیرباز پرکارب

های اخالقي و اسلوب معادله و... است. در زبان فارسي، اصطالح تمثيل به انواع مثل و حکایت و قصهتعليمي بوده 

 است تمثيلي دهد ائهار را ظاهر روایت جز دیگر معنایي کلّاً که اثری ميگوید: شميسا اطالق ميشود.

های متفاوت تمثيل از جمله ( و با توجه به این تعریف و با شناخت گونه335 ص :شناسي شعر، شميساسبک)

مثل سایر، مثالک، اسلوب معادله، قصه و حکایت، که هر کدام در جایگاه ویژۀ خود بکار برده ميشود، درمييابيم 

ای که باید به ارکان مهم انتقال مفاهيم انتزاعي و اخالقي است. نکتهکه در بسياری از آثار ادبي فارسي، تمثيل از 

معادله بيتي است که دو مصراع آن آن توجه داشت تفاوت مثل سایر و ارسال مثل است. ارسال المثل یا اسلوب 
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( را بين معنایي کامالً مجزا و مستقل دارد و ميتوان بين دو مصراع، نشانۀ تساوی قرار داد یا واژۀ )همچنانکه

المثل یا مثل است که محتوای فشردۀ یک داستان را بيان ميکند سایر همان ضربمفهوم دو مصراع آورد، اما مثل

و گاه در هر مصراع ممکن است مثلي آورده شود که در این حالت دو مثل در حکم دو پایۀ یک بيت اسلوب 

شده ساخته ای که از دو مثل شناختهوب معادلهالمثلين ميگویيم، یعني اسلآید و به آن ارسالمعادله درمي

 ميشود؛ مانند بيت زیر از حافظ که زبانزد همگان است:

 (322نه هرکه آینه سازد سکندری داند )دیوان حافظ: ص /    نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند

تر در حوزۀ ادبيات روایي شفيعي کدکني تمثيل را در بالغت معاصر معادل )اليگوری( فرنگي ميداند، که آن بيش 

است که معنای دومي هم ای تر ميتوان گفت اليگوری بيان روایي گسترش یافتهاست و ميگوید: به تعبيری فشرده

(. تمثيل از حيث معنا و صورت به 26ها، شفيعي کدکني: ص در آن سوی ظاهر آن ميتوان جست )شاعر آینه

ت، مثل سایر، ارسال المثل، مثالک، قصه و حکایت و... چند نوع تقسيم شده است. در شکل ظاهر و صور

ای را دربر در مباحث ادبي فارسي و عربي، اصطالح تمثيل حوزۀ معنایي گسترده»زیرمجموعۀ تمثيل قرار دارند. 

های رمزی و نيز معادل روایت داستاني معادله گرفته تا... قصهالمثل و اسلوب ميگيرد که از تشبيه... ضرب

(. قدیمترین 003)تمثيل: ماهيت اقسام، کارکرد، فتوحي: ص « ی( در ادبيات فرنگي را شامل ميشود)اليگور

اند است. گفتههای تمثيل دیني را در تورات ميتوان یافت. در تورات مثل کوتاه بيش از تمثيل بلند بکار رفتهنمونه

ایش هزار و پنج بود )همان: ص که حضرت سليمان در نظم امثال شهرت داشت، سه هزار مثل گفت و سروده

المثل، تسلط بر ادبيات گذشته ضروری گيری از ضرب(. در گسترۀ شکوهمند ادبيات پربار فارسي برای بهره000

است و آشنایي کامل با شاعران، ادیبان و متون گذشته مایۀ توانمندی هرچه بيشتر سخنور ميگردد. علمای 

بردند، شاید از آن جهت که اليگوری زمينۀ آزادی ادراک و قابليت تأویل مسيحي بجای مثل واژۀ اليگوری را بکار 

(. جرجاني استعارۀ تمثيليۀ متداول بر زبان مردم را مثل شمرده 360بيشتری دارد )بالغت تصویر، فتوحي: ص 

شکل  اند قولي کوتاه و مشهور است که حالتي یا کاری را بدان تشبيه کنند و غالباًاست. در تعریف مثل گفته

های عادی زندگيست؛ این شکل را آميزی از ادبيات عاميانه است که محصول ذهن عوام و مبتني بر تجربهنصيحت

 (.351المثل نيز ميگویند که غالباً صورت فشردۀ یک داستان است )همان: ص ضرب

جای تمثيلهای کوتاه سلطان ولد برای تعليم معارف صوفيه در آثار خود از تمثيل بسيار بهره برده و در جای 

وی پيوسته  های مختلف بازگو ميکند.خود، امثال مختلف فارسي و عربي را که به ذهن وی متبادر شده، به گونه

درپي منعکس کرده است. با مطالعۀ آثار سلطان ولد، های خود را در قالب مثالهای کوتاه و پيبسياری از اندیشه

برد. سلطان ولد برای بيان مثل سایر، برای بيان دیدگاههای عرفاني پي مندی از ميتوان به روش ایشان در بهره

بيتهای مقصود خود معموالً به داستان و قصه نميپردازد و نکتۀ اخالقي موردنظر خود را با مثالهای کوتاه در تک

ت، آورده المثلي اسمتوالي بيان ميدارد؛ وی پس از آوردن مثالهای پياپي، بيتي را که متضمن محتوای ضرب

لهای متعدد به ادامۀ موضوع اخالقي موردنظر خویش ميپردازد. گویا دریافته است: گاه باشد سپس دوباره با مثا

که آوردن یک )مثل( در نظم یا نثر و خطابه و سخنراني، اثرش در پروراندن مقصود و جلب توجه شنونده بيش از 

 (. 211فنون بالغت و صناعات ادبي، همایي: ص چندین بيت منظوم و چند صفحه مقاله و رساله باشد )

المثلها به واکاوی جایگاه و کارکرد ضرب ولدنامه در این مقاله با توجه به شکل ظاهری و صوری تمثيل، در مثنوی

نشان ميدهيم که آیا جایگاه و کارکرد  مثنوی مولویالمثلها، در پرداخته، سپس در مقایسۀ کاربرد همان ضرب

 مشترک در این دو مثنوی یکسان است؟  المثلهایضرب
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 سابقۀ پژوهش
المثلهای گردیده اما در گردآوری ضربالمثلهای مثنوی معنوی به شکلهای متفاوت بررسيپيش از این ضرب

از مثنوی معنوی را حسن  المثلولدنامه پژوهشي انجام نشده است. حدود پانصد ضرببکاررفته در مثنوی 

وار گرد آورده است. حسيني کازروني و فهرست« تمثيل و مثل در مثنوی مولوی»قالۀ  ( در م0225ذوالفقاری )

مثل مثنوی را در پنج  0031 «المثلها در مثنوینگاه تعليمي مولوی به انواع ضرب»( در مقالۀ 0240سراجي )

مثنوی مولوی را در  از دفتر سوم المثلضرب 01( 0242اند. ابوالفضل امير ابراهيمي )دستۀ محتوایي قرار داده

یک از آثار یادشده با نگرش وار گرد آورده است. هيچفهرست« المثلهای مثنوی معنوی در دفتر سومضرب»مقالۀ 

ای است در جایگاه و کارکرد اند؛ مضافاً این پژوهش مقایسهالمثلها نپرداختهجایگاهي و از این دیدگاه به ضرب

 المثلهای دو مثنوی. ضرب

ای است. در این فرایند حدود هفتاد مثل فارسي و عربي از مثنویهای سلطان این پژوهش کتابخانه روش کار در

فرهنگ امثال ولد گردآوری شده است. انتخاب این مثلها براساس شهرت و ضبط آنها در کتابهای معتبر، مانند 
 ازده هزار مثل فارسيدوحقيقت سمناني و  المثلهای منظوم فارسيضرب دهخدا، وحکمامثالانوری،  سخن

المثل از مثنوی، برای شکورزاده صورت گرفته است؛ در این جستار بيتهای دیگری را با مضمون همان ضرب

 ایم.المثلهای ولدنامه برگزیدهمقایسه با ضرب

 

 بحث و بررسی

 المثل در ولدنامۀ سلطان ولد و مثنوی مولویجایگاه و کارکرد ضرب 
( برترین ابزار اهل عرفان برای انتقال و آموزش مفاهيم اخالقي است. سلطان ولد در سایرالمثل، مثلمثل )ضرب

هایي از مثلهای مشترک در ولدنامه و است که به نمونهضمن آموزشهای بياني خویش از انواع تمثيل بهره برده 

 مثنوی معنوی ميپردازیم:

 دستتتت بتتتاالی دستتتت بستتتيار استتتت

 
 در جهتتتان پيتتتل مستتتت بستتتيار استتتت 

المثلهای منظتوم فارستي، حقيقتت )ضرب

 (312سمناني: ص 

 دستتتت باشتتتد دستتتت بتتتاالی زآنکتتته

 
 پستتت و واستتط و بلنتتد از حتتق بتته تتتا 

 (312 )ولدنامه: ص                           

ان االبرار یشربون من کاس »سورۀ فتح، در تفسير آیۀ  01گيری از مضمون آیۀ المثل را با بهرهسلطان ولد ضرب

سورۀ انسان( در توصيف مقام اوليا آورده است؛ بدین معني که چون اوليا مقامي دیگر  6)آیۀ « افورامزاجها ک

دارند، خداوند شرابي ویژه که از چشم خاص و عام پنهان است برای ایشان در خم عشق فراهم فرمود و اوليا این 

دیگر خالیق باالتر ميداند، زیرا که به حق  مينوشند. در این مقوله سلطان ولد دست اوليا را ازشراب را از کف حق 

معادلۀ )دست باالی دست بسيار است / در جهان پيل مست اند. چنانکه ميبينيم مصراعي از بيت اسلوبپيوسته

 بسيار است( را درنظر داشته که گاه بخشي از آن و گاه مصراع کامل را بکار برده است. 

 دستتت شتتد بتتاالی دستتت ایتتن تتتا کجتتا

 
 دان، که اليه المنتهيتا به یز 

 (451: ب2)مثنوی، د                          
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هنگامي که بازرسان فرعون در جستجوی کودک بودند، به مادر موسي وحي آمد که کودک را در نيل بيفکند و 

برده بهره « یداهلل فوق ایدیهم»سورۀ فتح 01دست یزدان نگهدار طفل گردید. مولوی نيز از مضمون بخشي از آیۀ 

است:  المثل را در بيت فوق در بيان داستان به نيل افکندن موسي در طفوليت بکار بردهاست. محتوای این ضرب

کتتتته یتتتتداهلل فتتتتوق ایتتتتدیهم بتتتتود  دستتتت تتتتو  از اهتتتل آن بيعتتتت شتتتود

(101: ب6)مثنوی، د  

پير طریقت سروده است، زیرا دست مراد و پير طریق  مولوی این بيت را در تحریض مریدان برای پيروی کردن از

در دست حضرت حق قرار دارد، پس انسان را از خطرات راه سلوک در امان ميدارد. مولوی در این بيت صراحتاً 

سورۀ فتح تمسک جسته است. مولوی دست خدا را باالترین قدرت ميداند، اما برای تشویق  01به بخشي از آیۀ 

 از مشایخ، بيان ميدارد که دست پير طریقت در دست خداست.مریدان در پيروی 

در خانه اگرکس است یک حرف بس است.  ستتترّ فتتتاش نگفتتتتم و یقتتتين ميتتتدانم

 قتتيحق ،يمنظتوم فارست یالمثلهاضرب)

 (045ص  :يسمنان

در خانه اگر کس است یتک حترف بتس استت  گفتتتم کتته التتف گفتتت دگتتر هتتيچ مگتتو

(353: ص 0ج )لغتنامۀ دهخدا، 

است کس خانه اندرون کرا هر  استت بتس رمتز کته ستخن زین کنم بس

(051 )ولدنامه: ص         

الدین محقق ترمذی در برابر بهاءالدین ولد ميپردازد، سلطان ولد در ولدنامه در مبحثي که به مرید شدن برهان

ر را بازميگوید و پس از تعميم دادن این صفات به اوليا و خاندان خویش، العلما و آگاهي وی از اسراکرامات سلطان

بيان ميدارد که همه در بحر هستي یکي هستند و در واقع به وحدت در کثرت اشاره ميکند و به این نکته ميرسد 

لطان ولد ای اسرار را درميابد. سکه سخن کوتاه کند، زیرا اگر دل آگاه و روشني وجود داشته باشد با اشاره

(.335المثل را با اشاره برای بيان موضوع ذهني و انتزاعي وحدت بکار ميبرد )ولدنامه: ص ضرب

سلطان ولد این مصراع را در بين نثر برای کوتاه کردن کالم، در بيان داستان اشتياق پيامبر )ص( به دیدار اویس 

ميزند؛ زیرا در شرح بيتابي و عشقبازی حضرت است و از بازگو کردن دليل شوق دیدار سر بازقرني بکار برده 

رسول متناسب با حدیث )اني الجد نفس الرحمان من قبل اليمن(، بيش از این سخن گفتن را دستوری نيست. 

المثل را بکار برده است و موضوع ذهني و انتزاعي رازداری و پوشي در اسرار حق، ضرباینجا در واقع برای پرده

رفاني را تبيين ميکند.پوشي از اسرار عپرده

پتتس ميکتتردیم چتته اکنتتون تتتا گفتتت

ستتتتابعه چتتتتر  بتتتته افالستتتتم طبتتتتلِ

 کس خانه اندر نيست کو؟ تو هوش

واقعه بَد اىنشنيده تو و رفت

(510 – 516ب:  3 )مثنوی، د 

ظگي حقوق زندانيان مالحالمثل بيت فوق را در بيان داستان اعتراض همبندان فرد زنداني که با بيمولوی ضرب

دیگر را ضایع ميکرد، آورده است که قاضي او را از زندان اخراج کرد و دستور داد وی را در شهر بگردانند و افالس 

او را به گوش تمام شهر برسانند. در این بين شترباني به طمع دریافت وجه، مرکب خود را برای گرداندن مفلس 

این ابيات را در پاسخ شتربان که طلب وجه ميکند، ميسراید و غرض و  در شهر در اختيار ایشان نهاد. مولوی

 طمع داشتن را مذموم ميداند. موضوع ملموس و حسي است.



 443/ المثلهای مشابه در مثنوی مولویولدنامه با ضرب المثلهایمقایسۀ جایگاه و كاركرد ضرب

 

  است کس دِه در اگر کردم دو بانگ  است بس این را زیرکان خود کنم بس

 (3110ب:  0 )مثنوی، د                      

اهلل آورده است و با تمثيلهای کوتاه و و فرعون در تبيين امنيت در فنای فيموالنا بيت فوق را در داستان هامان 

( و متالشي شدن کوه در برابر تجلي حضرت حق 002)اعراف: « خر موسي صعقا »... با تلميح و تمسک به آیۀ 

يزد، و به این نتيجه ميرسد که هرگاه انسان از تفرعن بگذرد و با حق درآم سخن خویش را استحکام ميبخشد

  موضوع مثل ملموس و حسي است. دیگر شراکت با حق ندارد بلکه با حق به وحدت ميرسد.

 استت کتس یتک گوشته به دِه در گر ليک

 
 است بس آوردم بر که هویى هاى 

 (2313ب:  2 )مثنوی، د                     

شتگان سروده است که چون از مولوی بيت فوق را در تبيين موضوع وحدت نفس با شيطان و یگانگي عقل با فر

 یک جنسند پشتيبان یکدیگرند و گرایش جنس به هم جنس را تبيين ميکند.

 اگرچنتتتتد از متتتتار گيرنتتتتد زهتتتتر * 

 
 هم از وی توان یافت تریاک بهر  

 (312: ص 0)لغتنامۀ دهخدا، ج             

 یکستتتتانند اگرچتتتته تریتتتتاق و زهتتتتر

 
 دانند را دو هر فرق عاقالن 

 (00 )ولدنامه: ص                             

آورد و در ادامه محتوای المثل )کشد زهر جایي که تریاک نيست( را به ذهن مياین بيت بطور ضمني ضرب

مرج البحرین یلتقيان بينهما برز  »المثل را برای تفسير آیۀ المثل را بيان ميدارد. شاعر این ضربضرب

است و آب شيرین و شور دو دریا را به لطف و قهر و به تریاق و زهر مثال زده   (  بکار برده31)الرحمن: « الیبغيان

 و موضوع ذهني خردمندی و ناداني را با تمثيل شناخت زهر و تریاق ملموس نموده است.

 گرچتتته هتتتردو بتتته یکتتتدگر ماننتتتد

 
 ليک دانم که عاقالن دانند 

 (00)ولدنامه: ص                             

لمثل را نيز در ارتباط با دانایي عاقالن در شناخت زهر و تریاق و قهر و لطف و تلخ و شيرین بيان کرده ااین ضرب

 است. تشبيه موضوع ذهني به عيني است.

 را روح آن جتتتز استتتت زهتتتر ستتترورى

 متتدار بتتاکى شتتد متتار پُتتر اگتتر کتتوه

 

 ابتدا ز النى تریاق بود کو 

 زار تریاق درون اندر بود کو

 (2050 – 2056ب:  3وی، د )مثن          

المثل به مضمون بهره برده است. وی در این تمثيل انسان را به کوهي تشبيه نموده که صفات مولوی از این ضرب

ناپسند غرور و خودخواهي و حس خودبرتربيني مانند زهری در وجود اوست و در ادامه روح علوی را مانند تریاق 

ت. تشبيه دوجزئي حسي است که در بخش دوم موضوع ذهني روح به ميداند که پادزهرِ سم خودخواهي اس

 تریاق که محسوس و عيني است تشبيه گردیده است.

 شتتتد متتتار پُتتتر اگتتتر آدم، بتتتود کتتتوه

 
 شد اضراربى و است تریاق کانِ 

 (0206ب:  5)مثنوی، د                      

 دیتتد کتته تریتتاقى و زهتترى نتتى همچتتو

 
 دید  که مشتاقى و دمساز نى همچو 

 (03: ب 0)مثنوی، د                          
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است. تشبيه در هجده بيت آغاز مثنوی سروده « ساز ني»مولوی این بيت را در توصيف ویژگيها و تأثيرات 

 محسوس به محسوس است.

 نعل وارونه زدن * 

 تتتتا نشتتتان ستتتم استتتبت گتتتم کننتتتد

 
 ترکمانا نعل را وارونه زن  

 (624: ص 0ۀ دهخدا، ج)لغتنام            

 استتتب از ميفتتتت واژگتتتون بتتتين نعتتتل

 
 کسب از گذر گزین را آن عکس 

 (002 )ولدنامه: ص                            

المثل را المثلي است که از دیرباز در جامعۀ ایراني کاربرد داشته است. سلطان ولد این ضربنعل وارونه زدن ضرب

ان فاني بکار برده است و توضيح ميدهد که زندگي این جهاني مرگ حقيقي، در تبيين نيستي، در هستي این جه

و ممات به مفهوم زندگي جاودانه است. پس برای وصول به سعادت باید که هستي را در نيستي جستجو نمود و 

 به این طریق موضوع انتزاعي و ذهني فنا در فریب هستي را عيني و ملموس مينماید.

 ستتتتليم اى ستتتتتباژگونتتتته نعلهتتتتاى

 
 کليم از ميدان فرعون نفرت 

 (3020: ب: 0)مثنوی، د                      

موالنا این بيت را در تمثيلي که از داستان فرعون و موسي در داستان اعرابي و کوزۀ آب آورده است، بيان ميکند 

ميداند. زیرا موسي به و ضمن تبيين هستي در نيستي، علت همراه نشدن فرعون با موسي را عدم تجانس ایشان 

مقام فنا رسيده اما فرعون در دام هستي و خودبيني گرفتار است و دعوت موسي از فرعون صورت ظاهر دارد، 

بنابراین نوعي نعل وارونه زدن است. مولوی در اینجا برای نشان دادن تجربۀ عيني جذبه و کشش جنس بسوی 

 المثل را بکار برده است.جنس، ضرب

 (050دم بروید جو ز جو  )لغتنامۀ دهخدا: ص * گندم از گن

 ای ميکنتتي امتتروز دروآنچتته دی کاشتتته

 
 طمع خوشۀ گندم مکن از دانۀ جو 

 (064: 0)لغتنامۀ دهخدا، ج                  

 جتتتو هتتتم ز و جتتتو گنتتتدم از گنتتتدم

 
 درو وقت به ترا آید حاصل 

 (010 )ولدنامه: ص                           

المثلي است که سلطان ولد در تبيين تمثيالت خود برای نشان دادن ندم برآید جو ز جو( ضرب)گندم از گ

است. ميگوید اعتقادی که امروزه در کشورهای اروپایي با عنوان )کارما( به آن نگریسته ميشود، استفاده کرده 

عملکرد توست. موضوع  همچنانکه هرچه کشت کني حاصل آن را برداشت خواهي کرد، حاصل عمر تو نيز نتيجۀ

 ذهني که درک و فهم آن برای همگان آشکار و آسان نبوده است.

 نگتتتروی تتتتو اگتتتر ایتتتن داننتتتد جملتتته

 
 بدروی روزی ميکاریش هرچه 

 (0126ب:  2 )مثنوی، د                      

پایان نتيجه ميگيرد المثل در این بيت نيز برای تبيين رسيدن به نتيجۀ اعمال بکار برده شده و در مضمون ضرب

سورۀ زلزله تلميح  1آیۀ « فمن یعمل ذره مثقال خيرا یره»که بازتاب کردار آدمي به وی بازميگردد. این بيت به 

     المثل را بکار برده است.مولوی نيز با همين مفهوم و منظور ضرب دارد.

 هتتتيچ گنتتتدم کتتتاری و جتتتو بتتتر دهتتتد

 
 خر دهدای اسبي که کرهدیده 

 (0505ب:  0)مثنوی، د                      



 445/ المثلهای مشابه در مثنوی مولویولدنامه با ضرب المثلهایمقایسۀ جایگاه و كاركرد ضرب

 

این بيت، در پایان داستان )تعظيم ساحران حضرت موسي را(، برای تبيين بازتاب کردار آدمي و در توضيح دوری 

از مال حرام و برخورداری از سرانجام نيکوی خوردن روزی حالل، سروده شده که تشبيه محسوس به محسوس و 

 کاربرد روزمرۀ زندگي است.

 را بتتر ظلتتم توبتتۀ پتتر ختتروش نتته تتتو

 
 ای دغا گندم نما و جوفروش  

 (0221ب:   6)مثنوی، د                    

با این تفاوت « کارما»است با اعتقاد به شده  بيت فوق در توضيح و تبيين سزای اعمال در روز رستاخيز سروده 

تفهيم موضوع انتزاعي رستاخيز با تشبيه  که کارما نتيجه و بازتاب کردار انسان در همين جهان است. بيت در

 محسوس به محسوس سروده شده است.

 مينمایتتتد او وفتتتا و عشتتتق و جتتتوش

 
 نمای جوفروشوانگه او گندم 

 (0256: ب: 6)مثنوی، د                     

محسوس موالنا این بيت را در داستان ایاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستين سروده و تشبيه محسوس به 

ای نگهداری است. ایاز برای اینکه گذشتۀ خویش را فراموش نکند، پوشاک دوران چوپاني خویش را در حجره

اش زر و سيم پنهان کرده و مولوی ميکرد و گهگاه به سراغ آن ميرفت. درباریان به شاه گفتند که ایاز در حجره

ذمت تناقض ظاهر و باطن که امری کاربردی در بيت شاهد را از زبان شاه دربارۀ ایاز سروده است. بيت در م

 زندگي روزانۀ عوام است، سروده شده است.

 * ستتتایۀ حتتتق بتتتر ستتتر بنتتتده بتتتود

 
 عاقبت جوینده یابنده بود  

 (000: ص 0)لغتنامۀ دهخدا، ج            

 یابنتتتتتده استتتتتت جوینتتتتتده زآنکتتتتته

 
 بنده ورا شد که کس آن خنک 

 (20 امه: ص)ولدن                             

این مثل سایر را سلطان ولد در تبيين وصول طالب به مراد خود در مبحثي که اشتياق موالنا را در رسيدن به 

با قوت »اهلل ميداند که شمس تبریز، در تمثيل موسي و خضر بيان ميکند، آورده است. موالنا را در جایگاه کليم

خضرِ « خسرو جمله واصالن بود او»و شمس را که « بود السالم گشتهنبوت و عظمت رسالت جویای خضر عليه

بود سرانجام مراد خویش را یافت. و بيان ميدارد که « ابدال»موالنا ميداند. و موالنا که با همۀ بزرگي، طالب 

 سالک سرانجام مراد خویش را پيدا ميکند. موضوع عيني و حسي است.

 عاقبتتتتتت جوینتتتتتده یابنتتتتتده بتتتتتود

 
 ه بودکه فرج از صبر زایند 

 (646ب:  5)مثنوی، د                        

عاشقي که بر اميد دیدار معشوق در حجره به انتظار خوابش درربود، معشوق آمد و او را »بيت فوق در داستان 

حکایت عاشقي است که سالها در آرزوی وصل یار بود و در « خفته یافت پس جيبش پر جوز کرد و بازگشت

رده و سرانجام از صبر گشایشي حاصل شد و جوینده به وعدۀ دیدار رسيد. اما چون در عشق بيقراری صبر پيشه ک

به کمال نرسيده بود، معشوق او را طفلي بحساب آورده و گردکاني چند در جيبش نهاد و بازگشت. بيت برای 

تيجۀ صبر و جهد در تبيين نتيجه گرفتن از صبر و پایداری سروده شده، با اینکه عاشق به کمال نبود اما در ن

 جستجوی معشوق به نتيجه رسيد. موضوع محسوس به محسوس تشبيه شده است.

 گتتتتر گتتتتران و گتتتتر شتتتتتابنده بتتتتود

 
 ست یابنده بودآن که جوینده 

 (412ب:  2)مثنوی، د                         
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سروده « و به بغداد برد مارگيری که اژدهای فسرده را مرده پنداشت و در ریسمانش پيچيد»بيت را در داستان 

 است. مثالي است برای جد و جهد در طلب تا رسيدن به مقصود. تشبيه محسوس به محسوس است.

 بتتتود بنتتتده چتتتون تتتتاش را او جُستتتت

 
 بود یابنده جوینده الجرم 

 (0003ب:  0 )مثنوی، د                      

الیي دارد و بيشتر تشبيه موضوع حسي به حسي المثل در داستانهای مولوی بسامد باکاربرد مفهوم این ضرب

 است که ذیالً به چند نمونه اشاره ميگردد:

 بتتتود بنتتتده ستتتر بتتتر حتتتق ستتتایۀ

 درى کتتوبى چتتون کتته پيغمبتتر گفتتت

 کستتى کتتوى ستتر بتتر نشتتينى چتتون

 ختتاک روز هتتر ميکَنتتى چتتاهى ز چتتون

 

 بود یابنده جوینده عاقبت 

 سرى آید برون در آن ز عاقبت

 کسى وىر هم تو بينى عاقبت

 پاک آب در رسى اندر عاقبت

 (0120 - 0120ب:  2 )مثنوی، د          

است و تمام موضوعات عيني و محسوس  المثل بهره بردهمولوی در ابيات فوق با نقل به مضمون از محتوای ضرب

 است.

 .(013المثلهای منظوم فارسي، حقيقت سمناني: ص )ضرب *خامشي از کالم بيهده به

 چتتو جتتان تتتو را مایتته نيستتتز دانتتش 

 
 به از خامشي هيچ پيرایه نيست  

 (14: ص 0)لغتنامۀ دهخدا، ج              

 قتتتتدیم قتتتتوم انتتتتدگفته مثتتتتل ایتتتتن

 زر خموشتتتتتي دان ستتتتتيم او گفتتتتتت

 

 عظيم زمانه در هست کو مرد 

 پيغمبر گفت و خموشي چون

 (01 )ولدنامه: ص                             

ربوط به مبحثي است که دیدگاه سلطان ولد را در مورد سخن گفتن بيان ميکند. وی ميگوید: المثل ماین ضرب

سخن سه مرتبه دارد و خموشي برتر از سخن گفتن است و این خامشي زرمانند، خموشي خردمندان است، زیرا 

ارجحيت سکوت  سکوت و خاموشي بيخردان مانند گفتار و کردارشان ناقص و مردود است. این مثل را در تبيين

بر سخن بيهوده گفتن، آورده است. اما نه هر سکوتي، که جمادات نيز خاموشند بي آنکه سکوت آنها سودی 

 داشته باشد. در این بيت تشبيه موضوع عيني به عيني صورت گرفته است.

 نفتتسز انتتدرونم صتتد خمتتوش ختتوش

 جُتو همچتو گفتتن و استت بحتر خامشتى

 

 بس که یعنى ميزند لب بر دست 

 مجو را جو را، تو ميجوید بحر

 (3153ب:  0)مثنوی، د                      

 

این بيت در داستان جنگي که پيامبر )ص( جوان هذیلي را امير سپاه کرد و معترضي گستا  بر ایشان خرده 

يکشاند. است و در پيامد بيت اشاره ميکند که پرگویي، عقل را که سایۀ حق است به انزوا م گرفت سروده شده

 طرفين تشبيه عيني و محسوس است.



 447/ المثلهای مشابه در مثنوی مولویولدنامه با ضرب المثلهایمقایسۀ جایگاه و كاركرد ضرب

 

 ور نباشتتتد اهتتتل ایتتتن ذکتتتر و قنتتتوت

 
 پس جواب االحمق ای سلطان سکوت 

 (002: ب: 0)مثنوی، د                        

 چتتتون جتتتواب احمتتتق آمتتتد خامشتتتي

 

 این درازی در سخن چون ميکشي 

 (0022: ب: 0)مثنوی، د                    

سورۀ مزمل و در خطاب به پيامبر )ص( سروده شده که در برابر بيخردان، که اهل ذکر و  این دو بيت در تفسير

پردازی برای آید؛ پس اکنون که پاسخ نادان و بيخرد سکوت است، این سخنقنوت نيستند، از آسمان سکوت مي

 چيست؟ طرفين تشبيه محسوس و عيني است.

 (320م فارسي، حقيقت سمناني: ص المثلهای منظوسيلي نقد به از حلوای نسيه )ضرب*

 نقتتتد ستتتيلي استتتت بتتته صتتتوفي بتتتر

 
 عهد خوش نسيۀ عطاهای از 

 (362 )ولدنامه: ص                            

در این بيت تنها بخشي از مثل سایر را آورده و مضمون را در تبيين علت آفرینش جن و انس، که همان معرفت و 

ر ادامه بيان ميکند که عبادت حضرت حق کار و وظيفۀ امروز است که عبادت حضرت حق است بکار ميبرد و د

بآساني مراد از آن برآید وگرنه در آخرت بناچار باید عبادات را در دوز  بسختي انجام داد. عبادت امروز وظيفۀ 

في نقد و انجام آن نشان عقل و خرد است و صوفي عاشق، نقد را از بخششهای نسيه برتر ميداند. پس خوی صو

 بگير و کار دین را نقداً انجام بده و به فردا ميفکن. تشبيه معقول به محسوس صورت گرفته است.

 ستتتيلي نقتتتد از عطتتتای نستتتيه بتتته

 
 نک قفا پيشت کشيدم نقد ده 

 (3102ب:   5)مثنوی، د                      

اکامي آن دو بکار برده است و المثل را در داستان دلبستگي موش و قورباغه به یکدیگر و نموالنا این ضرب

-المثل را برای نشانپشيماني قورباغه را از همنشيني و همراهي با غيرجنس خود بيان ميدارد. مولوی این ضرب

افزاید همنشيني با غيرهمجنس عاقبت ناگوار دارد. تشبيه محسوس دادن کشش جنس بسوی جنس سروده و مي

 به محسوس است.

 فيتتتقالوقتتتت باشتتتد ای رصتتتوفي ابتتتن

 نيستتتى صتتوفى متترد ختتود مگتتر تتتو

 

 نيست فردا گفتن، از شرط طریق 

 نيستى خيزد نسيه از را هست

 (022-020ب:  0)مثنوی، د                

دو بيت فوق در داستان پادشاه و کنيزک سروده شده، آنجا که پادشاه طبيب را برای دیدار کنيزک و درمان او به 

به توصيف عشق ميپردازد و به بازگویي احوال خویش و فراق از شمس گریز  حرم ميبرد، موالنا در این بخش

 ميزند و به این ابيات ميرسد. تشبيه محسوس به محسوس است.

 حکم غالتب راستت چتون غالتب بدنتد* 

 
 تيغ را از دست رهزن بستدند  

 (265: ص 0)لغتنامۀ دهخدا ج             

 راستتتت غالتتتب چتتتو چيزهتتتا در حکتتتم

 
 نکاست سيم عيار سم اندکي ز 

 (014 )ولدنامه: ص                            

المثل عربي )الحکم للغالب( نظر داشته و مثل را در تبيين گرایش موجودات به آنچه در نهاد در این بيت به ضرب

در  است. با این بيان که مردمان را با شناخت همنشين ایشان باید شناخت. و جنسيت آنان است بکار برده



 457-474 صص ،45 پیاپی شماره ،41 دوره ،4155  مهر ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 449

تمثيلي زیبا داستان نوزادی را که نتيجۀ آميزش گرگ و آهوست بتصویر ميکشد که عوام در منسوب دانستن آن 

به آهو یا به گرگ درمانده بودند و مفتي، عوام را هدایت کرد به اینکه چنانچه به خوردن گوشت تمایل داشت 

در داستاني تخيلي به این نتيجه ميرسد که گرگ است و حرام است اما اگر به خوردن گياه مایل بود آهوست و 

حکم غالب راست و آدمي بداند که به هر آنچه مایل است، از جنس همان است. وی در ادامه با تمثيالت دیگر به 

است. حکمي عقلي را با هستي آدمي اشاره ميکند که نيمي از او حيواني و زميني و نيم دیگرش آسماني و علوی 

 ده است.مثلي ذهني تبيين نمو

 حکتتتم بتتتتر غالتتتتب استتتتت در عتتتتالم

 
 زان زمان که پدید شد آدم 

 (360)ولدنامه: ص                            

سلطان ولد در آغاز این مبحث به سفارش پيامبر )ص( اشاره ميکند که به علي )ع( فرمود: گرچه همۀ خلق در 

ت و خير عقل بود و در ادامه ميگوید که خرد پي دیدار حقند تو در جستجوی عقل و خرد باش؛ زیراکه اصل طاعا

همان پيشوا و رهبر است که در همراهي با او به عقل حقيقي خواهي رسيد. این بيت در تبيين نياز به پير و 

مرشد سروده شده، زیرا آنچه را که سالک در سالها مجاهده و تالش ممکن است بدان برسد، شيخ و مرشد در 

حبت اوليا راز و رمز جهاد است. سلطان ولد با این مقدمات نتيجه ميگيرد که گرچه ای بدو رساند، چون صلحظه

گاهي اوقات نادراني هستند که حق تعالي ایشان را تعليم دهد، اما نوادر برای این فرستاده ميشوند تا دیگران را 

برگزیدن پير و  تعليم دهند و بر نادر حکم نميتوان کرد، چراکه حکم غالب راست. مضمون بحث در تشویق

 پيروی از مرشد و مراد است.  

 استت غالتب نفستت کته هتم ستتورى تو

 
 خودپرست اى بود را غالب حکم 

 (3112ب:  0)مثنوی، د                      

بکار برده است و « بن زید را به سرخيلي سپاهالسالم، اسامهامير کردن رسول عليه»مولوی این مثل را در داستان 

لشکر را بمثابۀ سر برای بدن ميداند. تمثيل این بخش به انتخاب پيامبر اشاره ميکند که جواني را از سرکردۀ 

آورد که از زیر بار ميگریزد و نفس قبيلۀ هذیل برای سرکردگي سپاه برميگزیند و سپس تمثيل چارپایي را مي

تشبيه محسوس به  .د ستور ميخواندانسان را به چارپا تشبيه ميکند و انساني که نفس او بر عقلش غلبه دار

محسوس است که نشان ميدهد صفات غالب نفساني خرد را زایل نموده و انسان را به مرتبۀ حيواني ميرساند، لذا 

المثل را در دفتر دوم نيز پس از موالنا همين ضرب باید در تربيت نفس کوشيد. تشبيه حسي به حسي است.

آورده و وجود آدمي را به « ردن عوام جنون او را و به بند کشيدن ویشوریدگي ذوالنون و درک نک»داستان 

ای تشبيه کرده که انواع جانوران در آن موجودند و بيان ميکند هر صفتي که در وجود انسان غالب شد بيشه

ید. انسان به آن صفت شناخته ميشود. اما انسان ميتواند نيروهای حيواني خود را با سلوک در راه حق هدایت نما

 دو طرف تشبيه محسوس است.

 آدمتتتتتى وجتتتتتود آمتتتتتد اىبيشتتتتته

 ختتوک و گتترگ هتتزاران متتا وجتتود در

 استتت غتتالبتر کتتآن راستتت ختتو آن حکتتم

 استتت غالتتب وجتتودت در کتتآن ستتيرتى

 

 دمى زآن ار وجود زین شو برحذر 

 خَشوک و خوب و ناصالح و صالح

 است زر آن آمد مس از بيش زر که چون

 است واجب حشرت تصویر آن بر هم

 (0005 - 0004ب:  3 )مثنوی، د        

 



 444/ المثلهای مشابه در مثنوی مولویولدنامه با ضرب المثلهایمقایسۀ جایگاه و كاركرد ضرب

 

 گیرینتیجه
المثلهای یکسان در ولدنامۀ سلطان ولد و مثنوی مولوی این نتيجه بدست آمد که گرچه با مقایسۀ کاربرد ضرب

اندیشه و دیدگاه سلطان ولد استمرار تفکرات مولوی در مثنوی است و سلطان ولد، مانند پدر، برای تبيين 

اخالقي و عرفاني، پيوسته در بينابين تمثيلهای خویش، از امثال سایره بهره برده و وجوه تشابه  دیدگاههای

بسياری در آثار سلطان ولد با این اثر سترگ وجود دارد، اما جایگاه و کيفيت کاربرد بسياری از امثال در ولدنامه 

باالی دست بسيار است( از دیدگاه  المثل )دستبا مثنوی معنوی متفاوت است. برای نمونه در کاربرد ضرب

باالترین دست است و خدا دست اوليا را در دست ميگيرد اما سلطان ولد دست اوليا را باالترین  مولوی دست خدا

اند. یا در مثل )در خانه اگر کس است یک حرف بس دست ميداند؛ البته به این دليل که اوليا به حق پيوسته

فتن را برای حفظ اسرار االهي و عرفاني منظور ميداند اما مولوی این مثل را در است( سلطان ولد به رمز سخن گ

مذمت غرض و طمع و تفرعن و همچنين اعتراض به آنان که نيروی درک و فهم خود را باال نميبرند و واقعيت را 

 است. تفاوت کاربردهای دیگر در متن بيان شده است.درنمييابند بکار برده 

دیگر اینکه طرفين تشبيه بکاررفته در ولدنامه با مثنوی معنوی متفاوت است، بدین معني که  موضوع قابل توجه

شده از مثنوی مولوی موضوعات حسي و عيني طرفين تشبيه قرار دارند؛ درحاليکه سلطان در این مثلهای گزیده

کاربرد امور حسي، سعي در المثلها در تبيين و تفهيم امور عقلي و ذهني استفاده کرده و با ولد از این ضرب

 توضيح و تبيين مسائل ذهني و عقلي دارد که درک و دریافت آنها برای مشتاقان و سالکان دیریاب بوده است.

 

 نویسندگان مشاركت
 دانشگاه شیراز انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی خیراله محمودیآقای دكتر . است هشد استخراج

 تنظیم و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم شهین وجدی زاخردی. اندبوده مطالعه

 راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز اكبر صیادكوهآقای دكتر . اند داشته نق  نهایی متن

 سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق  تخصصی،

 .است بوده پژوهشگر

 

 قدردانی و تشکر

 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 یاری پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و شیراز دانشگاه نسانیا

 .نمایند اعالم دادند،

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیق این .دارند رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، گاننویسند تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق
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 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را دهش
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