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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Masnavi is one of the deepest works that has 
been constantly criticized, analyzed and evaluated from various angles. One of 
the distinctive and unique features of this masterpiece of Persian mysticism 
literature is the confrontational structure and the way of using this contrast in 
the syntactic structure of Masnavi sentences. Since the syntactic model of 
Masnavi in the structure of reciprocal words in terms of semantic function of 
mystical concepts such as transcendence and superiority (command / soul of 
soul) versus (I / body / body), this article deals with the confrontational attitude 
of the structure of Masnavi sentences and its role and application in output. It 
deals with the meanings from the material position to the realm and the 
transcendence of the earthly "I" to the command in Rumi's intellectual system 
and analyzes Rumi's sentence processing by referring to the approaches of 
constructivist stylistics and semiotics based on text analysis in the form of 
structural and fundamental contrasts. 
METHODOLOGY: The present study was conducted with a descriptive-
analytical approach. 
FINDINGS: In Rumi's intellectual construction, all phenomena and events, 
including the syntactic structure of sentences, have been considered from 
different directions in the direction of the confrontation of body and soul or the 
world and the hereafter, and from the point of view of semantic and value 
burden of this confrontation. 
CONCLUSION: By examining this syntactic structure, it can be seen that Rumi 
has surprisingly used this method for a purpose other than aesthetics and 
rhetoric in order to pay attention to the semantic dimension of contrasts within 
the framework of the mystical model. 
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 مقدمه 
تعمق در مثنوي این نکته را آشکار میسازد که در اندیشۀ موالنا دو نوع «من» وجود دارد، یکی من غیرحقیقی، 

وار است و دیگري من حقیقی و ملکوتی که مفهوم حقیقی هستی فرد را تشکیل دروغین، ناسوتی و زمینی که سایه
آورد که با من حقیقی در تقابل است و از یمیدهد. موالنا در سرتاسر مثنوي از «من» غیرحقیقتی سخن بمیان م 

ناپذیر براي اي اجتناباو بیگانه است. در حقیقت «تمام مثنوي تفسیري است از تعلیم نی که فناي خویش را مقدمه
وار ). این رهایی در حقیقت گریز منِ سایه 309کوب: صنیل به بقاي حق میداند» (جستجو در تصوّف ایران، زرین

باره معتقد است: «این من، روي ویش تا رسیدن به تصویري از من حقیقی است. شیمل دربارة اینو دروغین از خ
اي از حقیقت برخورد دارد، ولی از درون تهی است. این من جنس ما نیست و با ما  پوش و قلب است. تنها پوسته

دي اجتماعی و هم نمودي بیگانه است. ابن من بویژه با عقل جزئی و نقش مغرور متصل است. این من هم نمو
نماست. اساطیري دارد. نمودهاي اساطیري آن ابلیس و نمودهاي اجتماعی آن مدعیان دروغین یا ابلیسهاي آدم

روست که موالنا من ). از این  357این من همان عقل بدون عشق در شعر موالناست» (شکوه شمس، شیمل: ص
 نموده است:در مقابل «فرامن» را در مقام تمثیل چنین توصیف 
ــان ــه ن ــی  ــوط ط آن  ــوســـــت  ت ــدرون   ان
او  از  شــــاد  ــو  ت را  ــت  شــــادی ــرد  ــب ــی  م

 

آن   و  این  بر  تو  دیده  را  او   عکس 
او  از  داد  چون  را  ظلم   میپذیري 

 ) 172/ 1(مثنوي، موالنا:                             
، سبب پدیدار شدن من حقیقی یا منِ برتر (فرامن) میشود؛ منی که واراز نظرگاه موالنا رهایی از این منِ سایه   

 ریشه در ازل دارد. اما بین دو جنبۀ وجودي آدمی شباهتهاي ظاهري وجود دارد که نباید ما را به اشتباه بیندازد:
ــد  ــنـ ــکـ ــفـ نـ ره  از  ــت  ــدودیـ زرانـ ــا   تـ

 
نفکند  چه  را  تو  کژ  خیال   تا 

 ) 238/ 1ان: (هم                                    
آفریند. موالنا براساس تقابل معنایی منِ زمینی و فرامنِ ملکوتی، الگوهاي نحوي متنوع و متعددي را در مثنوي می

یکی از این الگوها که میتوان آن را با توجه به میزان گستردگی و در حقیقت بسامد زیاد آن، ویژگی سبکی در شعر 
 دو رکن متقابل است. جواري نشینی یا هماو بحساب آورد، هم

در این پژوهش سعی شده است تأثیر منظومۀ فکري موالنا بر ساختار نحوي جمالت او، کاربست و نقش آنها در 
 ساختار معنوي واکاوي گردد. بدین منظور سؤال پژوهش به شرح زیر است: 

ساختاري و نحو جمالت وي در مثنوي دارد؟ از پرسشهاي دیگري   گیري فکري موالنا چه تأثیري در تقابلهاي جهت
که در تحلیل تقابل من و فرامن در ساختار جمالت موالنا میتوان مطرح کرد، آن است که در اشعار موالنا تقابلهاي  

حاضر نحوي در ساختار منطق عرفانی شاعر چگونه حل میشود؟ توجه به این نکته ضروري است که تکیۀ پژوهش  
به معنا نیست، چراکه شکوه و عظمت مثنوي هم در  ر ساختار و فرم مثنوي، داللتگر اهمیت و برتري آن نسبتب

 گر است.   تکثر معنایی و هم در ساختار و فرم یعنی در تمامی وجوه و ابعاد جلوه
 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
تن براساس تقابلهاي پنهان در ذهن و هاي خوانش متن توجه و درك مبا توجه به اینکه یکی از اصلیترین شیوه

هاي اندیشگانی است، پژوهش حاضر با رویکرد تقابل ساختاري و بررسی نظام اندیشگانی ضمیر نویسنده از منظر الیه
و استعالي فکري موالنا  از «من» زمینی تا «فرامن» ملکوتی براساس این اندیشۀ عرفانی واکاوي میشود. وجه تمایز  
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به سایر تحقیقات با موضوع مشابه یا تقریباً مشابه، آزمودن خوانش مثنوي با رویکرد تحلیل تقابل  این جستار نسبت
اي اعم از ساختگرایی، عرفان و روانشناسی و بررسی این تأثیر بر ساختار جمالت موالنا در  در یک حیطۀ بینارشته

ات الزم پیرامون ساختار نحوي جمالت مثنوي است؛ لذا هدف از نگارش این مقاله پیش از هر چیز ارائۀ اطالع
 گیري جمالت گام دیگر این نگارش میباشد. مثنوي بوده و تبیین سبک فکري موالنا و نقش عرفان او در شکل

گیري، رویکرد و خروجی این مقاله با مقاالت یادشده در پیشینۀ پژوهش کامالً متفاوت است؛ چراکه در جهت  
بعدي بلها و ساختار دوقطبی مثنوي و یا سایر متون مورد بررسی بیشتر از جنبۀ تکمقاالت یادشده یا به مسئلۀ تقا

مقالۀ پیش اما  است،  توجه شده  عارفانۀ موالنا  اندیشۀ  در  ماهیت «من»  و  مقولۀ هویت  به  یا  است  رو نگاه شده 
عرفانی است   جستاري چندوجهی در بررسی علل تقابل ساختاري نحو و جمالت مثنوي در رویکردي روانشناسی و

 رو بلحاظ خروجی متفاوت از سایر تحقیقات یادشده است. و از این منظر پژوهش پیش
بررسی تقابل ساختارگرایانه یکی از رویکردهاي نظریۀ ساختگرایی است که براي نخستین بار توسط دو سوسور 

مند است یات یک نظام قاعدهم) مطرح شده است. اصل این اندیشه بر این بنیان استوار بود که ادب1938  -1895( 
و همانگونه که مبحث تقابل در زبان وجود دارد، این بحث میتواند در ساختار جمالت و معانی یک متن ادبی نیز 

شناسان بویژه معناشناسان قرار گرفته است. پژوهشگران شکل بگیرد. تقابلهاي دوگانه سالهاست مورد توجه زبان
 ) مورفی  از جمله  ( murphyو   2003بسیاري  کروز   ( cruseو    1986)،  النیز  و  بررسی lyonsو  1997)  به   (

پرداخته مقوله  این  طبقهساختاري  به  پژوهشی  در  جونز  گونهاند.  معرفی  و  واژهبندي  این جفت  مختلف  ها هاي 
) انواع safaviو    2011پرداخت و پژوهش وي، منبع معتبري در چهارچوب نحوي زبان انگلیسی است. صفوي (

هاي متضاد و مشخص نمود.  اي حیطۀ معنایی مانند چپ/ راست باال/ پایین و... را با برچسب ساختارها و واژهتقابله
اما در این راستا با وجود پژوهشهاي گسترده در پیوند با معناشناسی، کارکرد کالمی این امر در بافت طبیعی و 

 وجه قرار نگرفته است.چهارچوب نحوي در ساختار زبان فارسی و نیز شعر موالنا مورد ت
در بیشتر تحقیقات و پژوهشهایی که در زبان فارسی به انجام رسیده است، تعدادي از مقاالت معتبر وجود دارد      

اند اما این تقابلها تنها یکی از سطوح  که با این روش به بررسی و واکاوي تحلیل تقابل در سطوح مختلف اثر پرداخته
انند سطح واژگانی بتنهایی یا سطح نحوي و یا مضامین و مفاهیم، و در هیچیک از آنها اثر را بررسی نموده است م

ارتباط مؤثري بین تقابل در یک سطح و سطح پدیدآورندة تقابل که نظام اندیشه و ذهنیت شاعر یا نویسنده است 
 نمود.  شده میتوان به موارد زیر اشارهمورد توجه قرار نگرفته است. از میان پژوهشهاي انجام 

هاي متقابل مانند واژهاي با عنوان «کارکرد تقابلهاي دوگانه در مثنوي» تنها به ذکر زوج) در مقاله1399صفاري (    
نظریه ارائۀ رویکرد  از  و  پرداخته است  و...  دنیا/ آخرت  نظریه جسم/ جان، جسم/ روح،  پایۀ  بر  یا محور  اي خاص 

رو حو جمالت سخنی در این مقاله سخن بمیان نیامده است؛ ازاینتأثیرات تقابل بلحاظ ساختمان دستوري در ن
 پژوهش حاضر در خروجی و مباحث تحلیلی رویکردي کامالً متفاوت دارد.

اي با عنوان «نقش تقابل در ساختار عقاید دیوان ناصرخسرو» به این مسئله  ) در مقاله1397فالح و همکاران (  
ار تقابلی واژگان در قصاید خود نوعی سبک شعري و تشخّص ایجاد نموده اند که ناصرخسرو ازطریق ساختپرداخته

 کمک زوجهاي متقابل عقاید سیاسی و مذهبی خویش را عرضه نماید.  است تا به
اي با عنوان «تحلیل تقابلهاي بنیادین متن در گفتمان ادبی و سینمایی: مطالعۀ موردي ) در مقاله1397حیاتی ( 

م اقتباسی دایرة مینا» تقابلهاي مضمون و روایی داستان مکتوب و فیلم موردنظر را بررسی داستان آشغالدونی و فیل
 شناسی آن را ارزیابی نموده است.کرده و مبانی زیبایی
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شناختی عناصر متقابل در تصویرپردازي اشعار موالنا» به اي دیگر با عنوان «بررسی نشانه) در مقاله1388حیاتی ( 
اي به وحدت میرسند و هویت تقابلی آنها دازد که تقابلهاي تصویري در اشعار موالنا در نقطهاثبات این نکته میپر

 ) رضوانیان  میگردد.  کاربرد  1388مرتفع  دوگانۀ  تقابلهاي  نظریۀ  براساس  سعدي»  گلستان  «خوانش  مقالۀ  در   (
 ست. شناسی و فلسفی، تقابل واژگانی را در گلستان سعدي مورد بررسی قرار داده ازیبایی

دربارة من و فرامن در مثنوي نیز تنها دو مقالۀ محدود مورد توجه قرار گرفت که در آن نویسندگان تنها از جنبۀ  
هاي اند و از رابطۀ این موضوع با دیگر جنبهعرفانی و روانشناسی به بررسی مسئلۀ هویت در شعر موالنا پرداخته

) در مقالۀ «موالنا 1389ماحوزي (   اند.سخنی بمیان نیاورده  موجود همچون ساختار فکري و نحوي موالنا در مثنوي
و مفهوم من» به بررسی نارسیسم و خودشیفتگی در غزلیات شمس و مثنوي از قِبَل مفهوم «من» پرداخته است. 

هاي فرامن «من ملکوتی» در مثنوي موالنا» ویژگیهاي عرفانی فرامن ) نیز در مقالۀ «جلوه1396نصیري و فتاحی ( 
اند که بریدن از منِ تجربی و قرار  اند و به این نتیجه رسیدهمن ملکوتی را از نظرگاه موالنا مورد بررسی قرار دادهیا  

 گرفتن در شاهراه منِ برتر و یا فرامن غایت عرفان اسالمی موالناست. 
 

 روش مطالعه 
هاي  اي و پایگاهمنابع کتابخانه  شیوة جستجو درتحلیلی میباشد و اطالعات به  -روش تحقیق در این مقاله توصیفی

شناسی رو به شیوة استقرایی از متدولوژي نظریات نقد ادبی و سبک علمی معتبر گردآوري شده است. پژوهش پیش
 بهره گرفته است. 

 
 بحث و بررسی 

جمالت به بررسی ساختار نحوي و تقابل واژگانی کالم در زبان انگلیسی    اي مربوط به پیکرة) در مطالعه2002جونز ( 
از   بیش  پژوهش  این  در  و  پرداخت  آن چند   3000محاوره  از  نمود. پس  استخراج  متنهاي مختلف  از  را  جمله 

این هاي متقابل را ارائه داد؛ در  بندي خود از کارکرد نحوي واژهچهارچوب نحوي پربسامد را معرفی نمود و طبقه
بندي جونز و چهارچوب نحوي رایج در آنها را در مطابقت با ساختار رو چند گونۀ اصلی از طبقهبحث از جستار پیش

 تقابلی (من) و (فرامن) در کالم موالنا با تکیه بر مثنوي مورد بررسی قرار خواهیم داد.
هاي معنایی ي، اسلوب روایت و شاکلهاي است نوآیین، بکر و تا حدودي نامتعارف. ساختار ظاهرمثنوي مجموعه   

آن از قواعد با معیارها و سنتهاي به هنجار و از پیش تعیین شده پیروي نمیکند؛ مثنوي ساختاري متمایز دارد و  
نگر، بسیط و عمیق از آن دست یابد.  خوانش و بینشی متفاوت را طلب میکند تا در وراي ظاهر، به قرائتی جزئی

ر مثنوي در گرو فهم و التذاذ هنري از این ساختارهاي متفاوت است که سبکی خاص را  ارتباط با دنیاي متن د
وار با یک شاکله و کلیت در کنار هم نگاه میدارد. ویلیام چیتیک معتقد هاي مثنوي را اندامخلق مینماید و پاره

گوید. به محض آنکه پیام موالنا است «دلیل مقبولیت موالنا را باید بیشتر در شیوة گفتن موالنا جست نه در آنچه می
آید. نقص بزرگ بسیاري از کتابهایی که روح درمیرا از شیوة گفتار او جدا کنیم، این پیام بصورت خشک و بی

شرحه میکنند و از مشاهدة روح و قلب آن  درمورد موالنا نوشته شده هم همین است: شعر و اندیشۀ او را شرحه
 ).17 -18، چیتیک: صص بازمیمانند» (طریق صوفیانۀ عشق

دار در ذهن بشر از دیرباز تاکنون که میتوان ردّپاي آن را در اندیشه و افکار و فلسفۀ افالطون یکی از مباحث ریشه 
و حتی  امور  مفاهیم،  تمامی  نگرش  نوع  این  در  است.  یا دوقطبی  نگرشهاي دوگانه  و  نیز جستجو کرد، ساختار 
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بندي میشوند. «تقابل گفتار بر نوشتار، فلسفه بر ادبیات، قطعیت بر نسبیت له ها در یک ساختار تقابلی مقوپدیده
ارزش  و مقابل هم دو ماحصل و خروجی مهم دارد؛ یک  امور در دو قطب متضاد  تقابلی و چیدمان  نگرش  و... 

درجه و  طفیلی  و  اول  قطب  به  اعتباردهی  و  و بخشیدن  قطعی  معناي  بر  تکیه  دیگر  و  دوم  قطب  دوم شمردن 
 ). 183درآمدي بر نظریۀ ادبی، ایگلتون: ص شده» (پیشتثبیت

اي دوسویه در وار دید که هر جزء آن در رفت و برگشت و در رابطهمثنوي موالنا را باید یک کلّ یکپارچه و اندام
ون اي تکمیلی و تداومی از جزء به کل و از کل به جزء در رفت و برگشت است. «راه رفتن واقعی به دریک رابطه

الدین رومی را بلحاظ آنگاه حاصل میشود که شما بتوانید مثنوي جالل  -منظومۀ مثنوي و عرفان آن-این منظومه 
آنکه بگویید معناي بسیار خوبی است اما در شیوة بیان صورت و فرم نیز قویترین اثر زبان فارسی بشمار آورید، بی

ومه بنگرید، ضعیفترین و ناهنجارترین ابیات مولوي،  یا صورت داراي ضعف و نقص است. وقتی از درون این منظ
کدکنی: استوارترین و هماهنگترین سخنانی است که میتوان در زبان فارسی جستجو کرد» (زبور پارسی، شفیعی

 ). 18ص 
وت درونمایۀ تصویري از باورهاي عارفانۀ موالنا بر این نکته استوار است که بسیاري از تقابلهاي موجود ساختاري، تفا

تصویر میکشاند، چنانکه عارف در تالش است براي کشف یا ایجاد وحدت میان  میان عالم ماده و عالم روح را به  
تکثرهاي موجود و تعینات کثیر عالم خلقت که اغلب بر تضاد استوار هستند، تالش نماید. اساس معرفت نزد عرفا  

اي سوم میان عالم عالم روست که به مرتبهاین    و متصوفه آشتی میان این اضداد و رسیدن به وحدت است و از
عربی میگوید غیب و شهادت قائلند. ادونیس درخصوص این حقیقت وجودي در میان عرفا با استناد به آراء ابن

عربی داراي سه مرتبه است، مرتبۀ علوي و آن مرتبۀ تجرید یا معقوالت است و مرتبۀ «حقیقت وجودي در نزد ابن
ۀ حس و محسوسات است و مرتبۀ برزخی که مرتبۀ جامع پیونددهندة این دو مرتبه است؛ یعنی سفلی و آن مرتب

زمان هم معقول است و هم محسوس که همان مرتبۀ خیال و متخیالت است» (تصوف و سورئالیسم، ادونیس: هم
سرانجام به اتحاد میرسند  اي تقابلی از ملک تا ملکوت وجود دارد که  ). به این ترتیب در اندیشۀ عرفانی رابطه99ص  

). 18و این اتحاد یا به تعبیر روانشناسی یونگ در ناخودآگاه است (انسان در جستجوي هویت خویشتن، یونگ: ص
 یا در عالم برزخ چنانکه بین عالم ملک و ملکوت، جبروت است و بین عالم معنا و صورت، خیال قرار دارد.

 
 فرامن یا منِ برتر 

شناسی نوین براساس یک ویژگی با عنوان «ارزیایی زبان» اي است که در نظام زبانتازه  منِ برتر از اصطالحات
تولید شده است و به علوم دیگر از جمله روانشناسی نوین راه یافته است. درست است که این واژه بلحاظ ساختاري،  

وایی کاربرد بسیاري داشته است؛  اي جدید است اما در علوم اسالمی، اقوال شاعران و آثار عارفان بلحاظ محتواژه
 هرچندکه بلحاظ لفظی با این عنوان، مدّنظر قرار نگرفته باشد.

در کتاب «عرفان اسالمی» از علّامه جعفري آمده است که «عرفان اسالمی، گسترش و اشراق نورانی منِ انسانی     
لقا به  که  مطلق  کمال  جاذبۀ  در  گرفتن «من»  قرار  بجهت  است  (عرفان ءبر جهان هستی  میگردد»  منتهی  اهللا 

). درحقیقت میتوان اذعان داشت «فرامن» بر آن بُعد از وجود انسانی تعلق دارد که از 21اسالمی، جعفري: ص  
جهان مادي فراتر رفته و بر بُعد مادي و تجربی غلبه یافته است. در اصطالح «منِ ملکوتی یا بُعد ملکوتی و روحانی 

 ).130و فرشتگان است» (در سایۀ آفتاب، پورنامداریان: ص  هر انسانی در عالم روحانی



 125/  «تقابل من و فرامن در ساختار فکري موالنا براساس سبک نحوي جمالت»

 

، سومین ساختار مورد استفاده قرار گرفته است. «فرامن  super egدر اصطالح روانشناسی فرامن معادل واژة      
بیشتر   و  قضایی شخصیت  و  اجتماعی  اخالقی،  بخش  که  میدهد  تشکیل  را  من  و  نهاد  از  بعد  فروید  شخصیتی 

 ). 9چی: ص درمانی، ساعتهاي مشاوره و رواندهندة شخصیت آرمانی است» (نظریهنشان
گ ناخودآگاه جمعی بشر در روانشناسی یونگ نیز صحبت از بخش ناخودآگاه فردي و ناخودآگاه جمعی است. یون

دسترس است و مربوط به تجربیات نوع بشر در تمامی اي مربوط به سطح ناهوشیار و حافظۀ غیرقابل را که بگونه
 ).87ادوار از گذشته میباشد با عنوان فرامن مورد توجه قرار داده است (روانشناسی شخصیت، کریمی: ص 

 
 و ساختار تقابلی 1نحو

پ و  از دشوارترین  آشنایییچیدهیکی  از  نوعی  روایی،  آشنایی  انواع  نحو ترین  و ساختار  قلمرو  در  است که  زدایی 
ها جهت جمالت ایجاد میشود؛ چراکه میتوان بجرئت گفت قلمرو نحوي یکی از محدودترین و دشوارترین حیطه

وع زبان را در این حیطه زدایی است و از دیگر سو بیشترین میزان تناستفاده از امکانات و اختیارات حوزة آشنایی
پردازان بالغت اسالمی، بالغت و تأثیر را در حوزة میتوان مشاهده نمود. «عبدالقاهر جرجانی از بزرگترین نظریه

کدکنی: صص النحو میخواند» (رستاخیز کلمات، شفیعیساختارهاي نحوي زبان منحصر میداند و آن را علم معانی
34- 33.( 

 
 نحوي شناسی جمله یا سطح سبک 
شناسی در سطح نحو جمله، یعنی توجه به بزرگترین واحد و ساخت زبان که شکل جمله و میزان ساختمندي سبک

اي را نمیتوان خارج از ساخت جمله معنا کرد. آي.ار. ریچاردز آن را مطالعه میکند. از جنبۀ معناشناسی، هیچ واژه
کم به اندازة هر شیوة دیگري از عملکرد ذهن است. یک نُت در پویایی کلمات دست معتقد است که «عظمت در هم

یک قطعۀ موسیقی، ویژگی خود را از نُتهاي پیرامون اخذ میکند و با آنها همیاري میکند. یک رنگ مشهود، رنگی 
نمایی دیگر رنگها با او در یک زمینۀ بصري، قابل مشاهده است. اندازه یا فاصلۀ یک است که فقط به نسبت هم

یء فقط در مقایسه با دیگر اشیائی که با آن هستند، قابل درك است. هر جا که ادراکی وجود دارد، این همپویایی ش
را میبینیم. درمورد کلمات نیز مطلب از همین قرار است و منتهی خیلی بیشتر از چیزهاي دیگر، معنایی که از یک 

راه آن هستند، حاصل میشود» (فلسفۀ بالغت، ریچاردز: کلمه میفهمیم تنها در نسبت با معانی دیگر کلماتی که هم
). پس براي درك سبک یک اثر باید حوزة معناشناسی واژگان را بررسی نماییم که در واحد بزرگتر 79  -80صص  

 آورند.یعنی جمله چگونه معناها را بوجود می
ر ساختار جمالت است. با بررسی ها و روابط میان صورتهاي زبانی دعلم نحو، علم بررسی چگونگی چیدمان واژه

دقیق ویژگیهاي نحوي و چیدمان واژگان در یک اثر میتوان نوع اندیشیدن هنرمند را درك و دریافت کرد. جرجانی 
معتقد است فقط الفاظ معانی را نمیرسانند، بلکه این نظم نحوي است که در شکل تألیف کالم نقش مهمی ایفا  

نیز مشاهده نماید.    اوستا). «شاید بتوان مفهوم نظم و نانظم را در عباراتی از  279ص  البالغه، جرجانی:  میکند (اسرار
پیوسته براي سخن دو صفت  اوستا،  زردشتیان،  ناپیوسته  2در کتاب مقدس  به   3و  اهورامزدا خطاب  است.  آمده 

 
۱ . syntax 

۲.Afshmangi  
۳.Angafshmanm 
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را نیوشا و پریستار باشی»    آموزم نه ناپیوسته تا تو به آنهاجاماسب میگوید: اي جاماسب، سخنانی پیوسته به تو می
 ). 265(نظم نحوي و نقش آن در ادبیّت سخن، فتوحی: ص 

هاي عبدالقاهر جرجانی را نقد و ارزیابی میکند، بر این عقیده است که نظریۀ  ابوادیب پژوهشگري که آراء و اندیشه
را کشف و بررسی نمود.    هاي ساخت هنري اي است که با آن میتوان برخی از دشوارترین جنبه«نظم نحوي» نظریه

اي بدست میدهد. «هیچ فضل و مزیتی این نظریه میتواند در تحلیل سبک ادبی و میزان ادبیت متن معیار سنجیده
جز جایگاه ویژه، موقعیت خاصّ آنها، معناي اراده شده و مقصود مورد نظر وجود ندارد» (اسرارالبالغه،   -مورد الفاظ

 ).72جرجانی: ص 
 

 ن تقابل، اساس جهان ذهنی انسان و ماهیت نقشهاي تقابلی ساختار بنیادی 
از    فراتر  این جنبه  است  نام میبرد و معتقد  انسان  بعنوان جزء الینفک ذهن  تقابلهاي دوگانه  از  استروس  لویی 

مرزهاي فرهنگی عمل مینماید تا جایی که ذهن میکوشد جهان را براساس ساختار متقابل و دوگانه مورد شناسایی 
ها دهد که البته این ساختارهاي متقابل برخاستۀ ذهن ما هستند و نمیتوان آنها را ذاتی و جزء اشیاء و پدیدهقرار  

). چنانچه معنایی که از تقابل ساختاري جمالت و یا حتی 146  -150شناسی، چندلر: صص  دانست (مبانی نشانه
نه معناي یگانه -یک متن مورد توجه قرار بگیرد  آید، بعنوان بخش بزرگی از بنیادهاي معنایی در  واژگان بدست می

در آن صورت میتوان کارکردهاي معنایی انواع تقابل را در متون مختلف از جمله متون ادبیات کالسیک   - و نهایی
 و عرفانی و بطور اخصّ، اشعار موالنا مورد مداقه قرار داد.        

اي از آن میتوان کرد. چنانکه  قابلها چیست و چه استفادهآید که در تحلیل یک متن، نقش تحال این سؤال پیش می
معانی در گرو مفاهیم تقابلی است «تکیۀ سوسور بر روابط تقابلی   بیشتر اشاره نمودیم در ساختگرایی نوین تعریف

 ها تأکید میکند و در تحلیل ساختگرایانهدر درون نظامی کلّی است. او بخصوص بر تمایزهاي تقابلی میان نشانه
شناسی کاربردي،  اصل بر تقابلهاي دوتایی گذاشته میشود مثل طبیعت/ فرهنگ، مرگ و زندگی، روبنا/ زیربنا»( نشانه

اي را میتواند ). این تقابلها تنها به نظام ساختاري رمزگان مکتوب اختصاص ندارد و هر نظام نشانه88سجودي: ص  
مجالت و نشریات معموالً چهرة مرد در باالي صفحه و زن   دربر بگیرد. بعنوان نمونه «در تبلیغات صفحات داخلی 

در ذیل او تصویر میشود که این خود پایگاه زن و مرد را در جامعه بارتاب میدهد. ... قرار گرفتن یک چهره در خط 
هاي باال و پایین، تقابل میان معقول و محسوس، عینی و ذهنی، واقعی عمودي یک تصویر در مقابل با سایر چهره

). روش تحلیل تقابل در یک متن 112شناسی هنر، ضمیران: ص آل را مجسم میگرداند» (درآمدي بر نشانهو ایده
 به تحلیلگر کمک میکند به معانی پنهان و بنیانهاي ایدئولوژیکی متن دست یابد. 

ستفاده از تقابلها اینکه اما نکتۀ مهمی که در این روش باید مورد توجه قرار بگیرد، توجه به نوع تقابلهاست نه شیوة ا 
شاعر یا نویسنده به چه صورتی تقابلها را در یک متن مورد توجه قرار داده است و همین امر، ویژگیهاي سبکی 

 هنرمند را بخوبی مورد نقّادي قرار میدهد. 
 

 موالنا و مسئلۀ تقابل 
زشگذاري میشوند تقابلهایی چون روح/ بسیاري از باورها در اکثر متون عرفانی و مفاهیم دینی در ساختار تقابلی ار

جسم، خیر/ شر، خوب/ بد، عالم علوي/ عالم سفلی، ملک/ ملکوت و... . مولوي نیز از این قاعده مستثنی نیست و 
هاي او در مثنوي است. اما موالنا با تقابلهاي اساسی چون روح و جسم و معنا و صورت زیربناي بسیاري از اندیشه



 127/  «تقابل من و فرامن در ساختار فکري موالنا براساس سبک نحوي جمالت»

 

عبارتی ساختار دوقطبی در واژگان او را محدود نمیسازند    ار محدود و بسته مواجه نمیشود و بهاین تقابلها در ساخت
اي وسیعتر بازنمیدارند. افق دید موالنا و اصالت نگاه او بسیار عمیق است، وپر او را از پرواز در اوج و گسترهو بال 
ختار نحوي نمود مییابد. یکی از تقابلهاي رایج در رو این تقابل در سطح ایدئولوژیک و بتبع انعکاس آن در ساازاین

 مثنوي و متون عرفانی تقابل عوالم دوگانه، جسم و جان یا بتبع آن منِ زمینی و منِ ملکوتی است.
ــره ــ ــ ــ ــزّ به ــ ــ ــود از آن ع ــ ــ  ايجسم را نب

 جسم از جــــــــان روزافــــــــــزون میشود 
ک دو گز خود بیش نیســـت ت ـی ـــم دّ جسـ  ـح

 

ــره  ـــ ـــ ـــ ــان چون قطـ ـــ  اي جسم پیش بحرجـ
ــود ـمیشـ ـچون  ـبـین  ــم  جسـ جــان،  رود   ـچون 

 ستجـــــــــان تو تا آسمان جـــــــــوالن کنی ا
 ) 517/ 4(مثنوي، موالنا:                           

هر مفهوم تقابلی در مثنوي در یک پیکرة واحد، معناي دیگر را تکمیل میکند اما نباید از این نکته غافل بود که 
معناي ردّ مرحلۀ پیشین نیست. موالنا من (جسم) زمینی را دربرابر و تقابل «فرامن» روح   ثبات یک مرحله بها

 ملکوتی قرار میدهد، اما این موضوع سبب نمیشود که از ارزش و اهمیت «من» غافل باشد؛ چنانکه میگوید:
ــزاف گ از  ــد  ــن ــت ــف ــگ ن ــن  ای ــان  ــزرگ ب ــس   پ

 
صاف  افتاد  جان  همچو  پاکان   جسم 

 ) 201/ 1(همان:                                      
 و یا: 

زمــیــن  بــر  چــراغــی  هــمــچــون  او  ــم   جســ
 

هفتمین   سقف  باالي  او   نور 
 ) 517/ 4(همان:                                      

ــتــه ــرشـ اسـ نور  ز  هم  را  ــان  ــمشــ  انــد جسـ
 

بگذشته  ملک  از  و  روح  ز   اندتا 
 ) 327/ 3(همان:                                      

گانۀ مرتبط با بالغت در نظام بالغت سنتی و معانی، بیان و بدیع، «تقابل» در علم بدیع معنوي با از میان علوم سه
هر دو   عنوان «طباق» یا «تضاد» نمود یافته است. علماي بالغت به تقابل در واژگان و نیز تقابل در ساختار جمالت

؛ 280  - 292الکاتب و الشاعر، ابن اثیر: صص  السائر فی ادب؛ المثل36  -47اند (البدیع، ابن معتز: صص  اشاره داشته
). در بالغت معاصر، تقابلهاي دوگانه را عامل پویایی متن 259  -260البالغه، خطیب قزوینی: صص  االیضاح فی علوم

رو نباید این تقابلها را تنها از لحاظ ۀ موجود در متن منفک کرد؛ ازایناند که نمیتوان آن را جدا از اندیشدانسته
شناسی بررسی کرد، بلکه مفهومی وسیعتر از تضاد ظاهري را دربر میگیرد. موالنا براساس این تقابلها در  زیبایی

 یند.آفرساختار اندیشۀ ملک و ملکوت، عالم سفلی و علوي ویژگی سبکی خاصی را در ساختار جمالتش می
 

 یا تفضیل 1حالت برتر
 چهارچوب نحوي کالم نوع دیگري از تقابل را میتواند در خود جاي دهد که یکی بر دیگري برتري دارد. بعنوان
نمونه در مثال «خوب بودن بسیار بهتر از بد بودن است» خوب بر بد تقابل تفضیلی دارد. البته گاه این تقابل برتر  

 نیز بیان میشود.  2در حالتی منفی
نگري غایت این حرکت است اصل وسوي کل دارند و کلها رو به سمتشناسانۀ موالنا که جزءاین اندیشه هستی 

 رفانی وي است:بینی عاساسی در جهان

 
۱ .Comparative 
۲ .negated 
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دار  ــوش  ه ــس  پ ــی  دوزخ ــزو  ج ــو  ت ــون   چ
 

قرار   گیرد  خود  کل  سوي   جزو 
 ) 279/ 2(همان:                                       

مــدیــد بـس  ــد  ــاشــ ب عـرش  بـزرگـی   خـود 
 

رسید   معنی  چون  کیست  صورت   لیک 
 ) 165/ 1(همان:                                       

در بیت باال صورت در تقابل معنی قرار گرفته است و معنی «وجه تفضیلی» و برتر ساخت معنایی جمله در نحو  
 کالم موالناست. 

شــــو  وســــتــه  ـی ـپ کــل  ــه  ب زوي  ـج مــت   رـح
 

رَو  و  بین  هادي  تو  را  کل   رحمت 
 ) 189/ 3(همان:                                     

به یکدیگر قرار دارند. در   دو صورت تقابلی از عالم و تفصیلی نسبت«رحمت جزوي» و «رحمت کلی» در بیت باال
معناي اخیر نکتۀ قابل توجه همان «قنطره» بودن مجاز براي وصول به حقیقت است که در ابیات دیگري از مثنوي 

 هم مورد توجه قرار گرفته است.
 

 همپایگی 
) انجام داد، تقابل همپایگی است که در آن واژگان jones  2002یکی از انواع رایج تقابل طبق تحقیقاتی که جونز ( 

متقابل ساخت نحوي خنثایی را ایجاد میکنند. این نوع از تقابلها هویت دستوري مانند عطف و اضافه (مضاف و 
ییم. الیه) یا موصوف و صفت ایجاد میکنند. کارکرد معنایی این نوع از تقابلها را ابتدا در مثالی ساده بیان مینما مضاف

اي میخوانیم که «کسی که دل به دریا میزند شکست یا پیروزي براي او دیگر هیچ تفاوتی فرض میکنیم در جمله
اي است که دو واژة «شکست» و «پیروزي» در ساختاري خنثی  ندارد». در این مثال ساختار نحوي جمالت بگونه

 اند.در نحو جمله قرار گرفته
جوار (هویت یکسان دستوري) در مثنوي موالنا خود را  صورت تقابل همپایه یا همتقابل اندیشۀ «من» و «فرامن» ب

معنی صورت ظاهري و جسم خاکی و نازل در تقابل با «صورت نشان داده است. در بیت زیر «صورت خود» به  
 کلّ» در ساختار همپایگی قرار گرفته است:

ــان ـــ ـــ ــر ز صورت بگذرید اي دوستـ ـــ ـــ  گـ
ــت ــکسـ ــورت «خود» چون شـ ــوختیصـ  ی سـ

ــکنی  ـــ ـــ ــر صورتی را بشـ ـــ ـــ ـــ  بعد از آن هـ
 

ــتــان   ـگلِسـ در  ــتــان  ـگلِسـ و  ــت  اســ ــت   ـجنّ
آمــوخــتــی  ــت  ــکســ شــ را  کــل  ــورت   صــ
ــاب خیبر برکنی ـــــ ـــــ ـــــ  همچو حیدر بـــ

 ) 527/ 3(مثنوي، موالنا:                           
دستوري   هویت  با  باال  بیت  نحوي  ساختار  در  کل  صورت  و  خود»  «صورت  بین  همپایگی  عامل تقابل  یکسان 

بخش دو عنصر متضاد و در عین حال تقابل دو اندیشۀ تقابل صورت و معنا در مثنوي، اندیشۀ اصلی اشعار وحدت
موالنا را دربر میگیرد. بلحاظ ایدئولوژیک، صورت و معنا یا همان «من» و «فرامن» در عرفان یکی از نکات اساسی 

تري پیرامون این تقابل چنین میگوید: «معنی و مفهوم هر شیخ محمود شبس   گلشن رازاست. ابن تُرکه در شرح  
صورت محسوس و معقول، حقیقت همان صورت است. آنچه ادراك آن به حواس ظاهري نتوان نمود، معنی است. 

صورت، هر ظاهري است به ازاي هر باطن اعم از از صوري که مقابل هیوالت است و اجسامی که در مقابل   مراد به
لفاظی که در تحت آن معانی وجود دارد و صور خیالیه و وهیمه و صور محسوسه و صور رسوم و ارواح است و ا



 129/  «تقابل من و فرامن در ساختار فکري موالنا براساس سبک نحوي جمالت»

 

عادات و مناصب و غلبات امور ملکی که درمقابل ترك تجرید و فراغت و آزادي و تواضع و افتادگی است» (شرح 
 نی از جهان هستی است. اي بیرو). «من» یا همان صورت ظاهري اشیاء الیه189  -190گلشن راز، ابن ترکه،: صص  

دان ــه  بیشــ از  ــیر  شـ چو  مـعـنی  از  ــورت   صـ
ــت  ــه خــــــواسـ ــخن و آواز از اـندیشـ  این سـ

 

دان   اندیشه  ز  سخن  و  آواز  چو   یا 
کجــــاست  اندیشه  بحر  ندانی   تو 

 ) 117/ 1(مثنوي، موالنا:                            
تقابل همپایه از معنی»  باال «صورت  بیت  بکار  در  مفعولی)  (گروه  یکسان  است که در یک ساختار دستوري  اي 

پایه را نیز  اي همبخش دو عنصر متضاد شده است در شبکۀ نحوي بیت، سازهاند. این تقابل همپایه که وحدترفته
دو واژه بوجود آورده است. موالنا در تقابل  کمک عطف هویت دستوري مشابهی را در هر    ایجاد  کرده است که به

صورتی» نیز به نقش دوگانۀ «من» و «فرامن» و رویارویی این دو عنصر معنایی در بیت زیر چنین «صورت و بی
 توجه دارد: 

 ا الیه راجعونباز شد که انّصورتی آمد برون            صورت از بی
 (همانجا)

مدار، غیب و شهادت را دو پایۀ ستوار شده است. موالنا به مانند سایر عرفاي دینجهل در نزد موالنا بر دو رکن ا     
رو تمام «من» باید در «منِ» کلّی و ازلی فانی شوند و به او برسند و او چیزي اصلی حیات این جهان میداند؛ ازاین

زمینۀ پیدایی «منِ» برتر فراهم روست که با فناي «من»،  وچرا و متعیّن باري تعالی نیست؛ از این  چونجز ذات بی
 میشود: 

 صورت ظاهر فنا گردد بدان               عالم معنی بماند جاودان
 )230/ 2(همان: 
اند. تقابل  در بیت باال «صورتِ ظاهر» و «عالم معنی» در ساختار نحوي یکسان (نهاد) در تقابلی همپایه قرار گرفته

ویژگیهاي سبکی نحو موالنا تقابلهایی است که در بیت صورتهاي دستوري با ساختار دستوري ناهمگون یکی دیگر از  
شناسی موسیقی ها از منظر زیباییجوار با هویت دستوري یکسان شامل عطفها و اضافههمگونی ندارند. تقابلهاي هم

یی دو عنصر ناساز بیشتر آرادلیل همین با هم  که این گونۀ تقابلی را به  کالم را افزایش داده و بسیار رایجند تا جایی
عنوان جادوي مجاورت یاد میکنند «جادوي مجاورت... عناصري دور از هم را در طیف   بکار میبرند و از آن تحت
آورد و آنها را عینیّت میبخشد و ما در پرتو جادوي مجاورت از رهگذر تشابه صوري آن مغناطیسی خود گرد می

معنوي آنها که چقدر از یکدیگر دورند، غافل میشویم و آنها را چنانکه    به جنبۀعناصر یا وحدت صوتی آنها نسبت
). ازآنجاکه در 418در صورت در معنی هم نزدیک به هم احساس میکنیم» (موسیقی شعر، شفیعی کدکنی: ص  

ود، ها میش آرایی واژگان بدلیل سازگاري آوایی و جادوي مجاورت واژهشناسی توجه زیادي به باهمبالغت و زیبایی
خالف عادت و بکار بردن این تقابلها در ساختاري غیر از این دلیلی دیگر نمیتواند داشته باشد جز غلبۀ معنا بر آوا، 
صورت و بالغت. موالنا آن هنگام که تقابل را در ساختار دستوري ناهمگون بکار برد، معنا را بر صورت و نحو را بر  

 ساختار آوایی ارجحیت میدهد: 
ــا صــ ون  ـچ ـم ـه ــتروح  اســ ــاقــه  ن ن  ـت و  ح   ـل

 
است   فاقه  در  تن  و  وصل  اندر   روح 

 ) 153/ 1(همان:                                      
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ــارهنفس همچون زن پی  ــــــ ــــــ  گريچــــ
ــت  نــیســ آگــاه  فــکــرهــا  زیــن  خــود   عــقــل 

 

ســـــروري   ــه  گ و  ــد  ــوی ج ــی  ــاک خ ــاه   گ
نــیســـــت اهللا  غــم  جــز  دمــاغــش   در 

 ) 219/ 1(همان:                                      
 تقابل با ساختار دستوري همگون 

هاي زبان فارسی بلحاظ ساختاري از جهتی به ساده و مرکب تقسیم میشوند؛ آنچه از عناصر و ارکان متقابل  جمله
هاي همسان ایجاد در جمله  در این جستار مدّ نظر است گاه عناصري هستند که بتبع الگوي نحوي و ساختار واحد

ساختاري (در حوزة تقابلی) از زاویۀ -هاي مرکب در مثنوي را فارغ از الگوي نحوي وحدت واژگانیمیشوند. جمله
اي را در ساختار متن حاکم  ها روابط ویژهمعنایی هم میتوان مورد توجه قرار داد، چراکه از لحاظ معنایی این جمله

بدیلی است ا در قالب تمثیل، تأکید، بدل، تفسیر و... تقویت مینمایند. مثنوي اثري بیند و تقابل معنایی رمیساز
که در تمامی ابیات آن بجرئت میتوان گفت نوع خاصی از انسجام وجود دارد. اگر این انسجام را در سه حیطۀ 

بل صورت/ معنا یا من/ بندي کنیم، تقابلهاي دوگانه بویژه در مبحث تقاشعري، دستوري و معنایی بررسی و طبقه
 فرامن هر سه ویژگی را دارا خواهد بود:

 واپستر شود هر که حلوا خورد                  گردون بر رود هر که صبر آورد
 )   160/ 1(همان: 

اند. نمونۀ اینگونه جمالت مرکب وابسته با  که دو مصراع در تقابل ساختاري با الگوي نحوي یکسان قرار گرفته    
 پیرو نهادي در مثنوي بازهم میتوان مشاهده نمود: 

 کو عقبی بجست  نیک حالی جست                 کو دنیا بجست بد محالی جست
 )178/ 1(همان: 

 هاي مرکب وابسته به پیرو شرطی میتوان دید: اه در جملهتقابل صورت و معنا را گ
 گر به جهل آییم آن دندان اوست          ور به علم آییم آن ایوان اوست

 ور به خواب آییم مستان وییم           ور به بیداري به دستـــان وییم                        
 رق وییم           ور بخندیم آن زمان برق وییمور بگـــریم ابر پر ز                          

 ور به صلح و عذر عکس مهر اوست      ور به خشم و جنگ عکس قهر اوست
 )238/ 1(همان: 

تقابل معنایی گاه در ساختار جمالت مرکب شرطی با حرف ربط (چون) ظاهر شده است؛ موالنا این تقابل جزء       
کل، وحدت/ تفرقه، صورت/ معنا و من/ فرامن را در ابیات زیر نیز مورد توجه قرار داده است. ابیاتی که میتوان آن 

 بندي نمود:هرا ذیل جمالت مرکب شرطی با حروف ربطی مانند «چون» طبق
 سیل چون آمد به دریا بحر گشت               دانه چون آمد به مزرع کشت گشت 

 چون که گوید زشت باش زرد گردم       چون که گوید کشت باش سبز گردم
 )219/ 1(همان: 

 هاي پیوسته با مفهوم تقابل  وحدت جمله
 هست باران از پی پژمردگی        هست باران از پی پروردگی

 )291/ 1(همان: 
 جملۀ اسنادي ساده با حذف فعل (اسنادي)؛ مسند + گروه نهادي + [فعل]
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 اهللا بوي این رنگ کثیف صبغه اهللا نام آن رنگ لطیف            لعنت
 )266(همان: 

 جزئی با مفهوم تقابلی تقابل در جمالت سه
 نهاد + قید مکان + مسند + فعل

 آب اندر زیر کشتی پشتی است          آب در کشتی هالك کشتی است
 )185/ 1(همان: 

 جزئی: تقابل جمالت همسان سادة سه
 نهاد + مفعول + فعل

 بوي بد مر دیده را تاري کند       بوي یوسف دیده را یاري کند 
 )196/ 1(همان: 

 تقابل جمالت همسان مبتنی بر سؤال: 
 پارة اول: نهاد + مسند + فعل اسنادي

 نهاد] + مسند + [فعل اسنادي] پارة دوم: [
 عدل چه بود؟ آب ده اشجار را       ظلم چه بود آب دادن خار را 

 )631/ 5(همان: 
 بررسی تقابل و دوگانگی در نقش ندا و منادا:
 پایان توییپایان تویی        اي زبان هم رنج بیاي زبان هم گنج بی

 )102/ 1(همان: 
 ره را تو پیغمبر کنی اي که جان خیره را رهبر کنی           وي که بی

 )582/ 5(همان: 
 تقابل در جمالت همپایه با حروف ربط زوج:

 گه غم کند و  گاه نقش شادي               گه آدم کندو  گاه نقش دیو
 )113/ 1(همان: 

 
 تقابل در جمالت مرکب همپایه (اسنادي): 

 ها گوهرش اندیشهو   لقمه بحر              هااندیشه برشو  لقمه تخم است
 )149/ 1(همان: 

در تمامی ابیات موردبررسی، متوجه نوعی ساختار تقابلی میان جسم و جان؛ روح و جسم و یا «من» و «فرامن»  
شناسی تقابل در کالم موالنا، سهم زیبایی را از بالغت و زیبایی سازدر کالم موالنا خواهیم شد. الگوي نحوي سبک

 (در معنایی) تضاد و طباق دور میسازد و آن را به نحو جمالت واگذار میکند.
 

 گیري نتیجه
بسیاري از باورها در اکثر متون عرفانی و مفاهیم دینی در ساختار تقابلی ارزشگذاري میشوند. تقابلهایی چون روح/ 

شر، خوب/ بد، عالم علوي/ عالم سفلی، ملک/ ملکوت و... مولوي نیز از این قاعده مستثنی نیست و    /جسم، خیر
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هاي او در مثنوي است. اما موالنا با تقابلهاي اساسی چون روح و جسم و معنا و صورت زیربناي بسیاري از اندیشه
ختار دوقطبی در واژگان او را محدود نمیسازند  عبارتی سا  این تقابلها در ساختار محدود و بسته مواجه نمیشود و به

اي وسیعتر بازنمیدارند. افق دید موالنا و اصالت نگاه او بسیار عمیق است،  و بال و پر او را از پرواز در اوج و گستره
در  رو این تقابل در سطح ایدئولوژیک و بتبع انعکاس آن در ساختار نحوي نمود مییابد. یکی از تقابلهاي رایجازاین

مثنوي و متون عرفانی تقابل عوالم دوگانه، جسم و جان یا بتبع آن منِ زمینی و منِ ملکوتی است و این تقابلها در 
یافته نمود  متفاوت  نحوي  تقابل  ساختارهاي  بارز  نمود  و  همگون سه  تقابلهاي همپایگی  تفضیلی،  تقابلهاي  اند. 

 . معنایی من و فرامن در نحو و دستور جمالت موالناست
 

 نویسندگان  مشارکت
دانشگاه آزاد اسالمی   انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده  در  مصوب  فارسی  ادبیات  و  زبان  دکتراي   دورهرساله    از  مقاله  این

  اصلی   طراح  و   داشته  عهده  بر  رارساله    این  راهنمایی   شهروز جمالیآقاي دکتر    .است  شده  استخراجهمدان  واحد  
 نهایی   متن  تنظیم  و  ها داده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان  بهاسماعیل صادقی  آقاي  .  اندبوده  مطالعه  این

  نقش  تخصصی،   راهنماییهاي   و  هاداده  تحلیل  و  تجزیه  به  کمک  با  نیز  پورمرتضی رزاقآقاي دکتر  .  اندداشته  نقش
 بوده   پژوهشگر  سه  هر  مشارکت  و   تالش  حاصل  مقاله  محتواي   تحلیل  نهایت  در .  کردند  ایفا  را  پژوهش  این  مشاور
 .است

 
 قدردانی  و تشکر

 که همدان    واحد   آزاد  دانشگاه  کتابخانۀ  عوامل  و   فارسی  ادبیات  و   زبان  گروه  استادان  از تمام   میدانیم  واجب   خود   بر
 نهایت   شدند؛  موجب  مرحله  این  تا  را  مبحث  و شایستگی  بودند   یاریگر  مقوله  این  نشستن  ثمر  به   در  نحوي   هر  به

 .باشم داشته را سپاسگزاري 
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و آگاهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهاي 

 تعارض   گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی  و  تخلف   هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین  کلیه 
 را   شده  ذکر  موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و   است،  مسئول   نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی

 . میگیرند عهده بر
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