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Abstract
The importance of Masnavi on the one hand, and the increasing tendency for writing
academic articles on the other hand has led to the creation of numerous and varied
articles on this work. Each of these articles, from a particular point of view, seeks to
analyze and explain some of Masnavi's aspects. Many of these articles seek to elaborate
on the verses of Masnavi, their understanding of the text, and the comparative study of
Masnavi with other works. It is clear that the understanding of Masnavi, the explanation
of the verses and expressing the poetry of Mowlavi without a well-defined and profound
knowledge of Mowlana’s mystical tradition and practice can be either impossible or
incomplete. Unfortunately, despite the compilation of numerous and useful articles
written on Masnavi, most of these articles ignored Mowlana's mystical disposition. This
article checked academic articles about Masnavi published in 36 journals from 2011 to
2016 and it has been argued that out of the total of 486 articles in 36 journals, it was
necessary to pay attention to Mowlavi’s mystical style. Out of these 36 articles, only 11
articles have been taken into account in this regard, and out of 11 articles, in seven
articles, it has been explained in a non-humanistic and incoherent manner that
Mowlavi’s disposition is different from that of Ibn Arabi. In all of the articles on
Masnavi field of study, Mowlavi’s mystical disposition has not been constructed and his
mystical principles have been ignored in order to fulfill the research goals.
Keywords: The First Mysticism Tradition, the Second Mysticism Tradition, Articles
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آسیبشناسی مقالههای مثنویپژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی


سید علی اصغر میرباقریفرد  -احسان رئیسی  -مهرنوش بیات
چکیده

به سبب اهمیت مثنوی معنوی و بسیاریِ پژوهشهای علمی ،مقالههای گوناگون و پرشماری دربارۀ این اثر نوشتهه شت
است .هریک از این مقالهها از دی گاهی ویژ میکوشن جنبهای از جنبههای مثنوی را تحلیل و تبیین کنن  .شمار بسیاری
از این مقالهها به شرح بیت یا ابیاتی از مثنوی ،فهم مهن آن و مطالعۀ تطبیقی مثنوی با آثار دیگر میپردازن  .فهم مثنوی و
شرح ابیات و تبیین منظومۀ فکری مولوی ب ون شناخت دقیق و عمیق از سنت و مشرب عرفانی موالنا یا ممکتن نیستت
و یا ناتمام و ناقص خواه بود .مهأسفانه با وجود نگارش مقالههای پرشمار و سودمن ی که در باب مثنوی نگاشهه شت
است ،بخش بسیاری از این مقالهها به مشرب عرفانی موالنا توجهی ن اشههان  .این پژوهش مقالههایی را بررسی و تبیتین
میکن که دربارۀ مثنوی در بین سالهای  0831تا  0831در چهل و شش مجلۀ علمی انهشتار یافهتهانت  .از مجمتو 634
مقاله ،در  84مقاله توجه به شیوۀ عرفانی مولوی ضروری بود است .از این  84مقاله فقط  00مقاله به این موضو توجته
کرد ان و از  00مقاله نیز تنها در  7مقاله ،آن هم بهطور غیرروشمن و نامنسجم ،چنین تبیین ش

است که شیوۀ عرفتانی

مولوی از روش ابنعربی مهفاوت است .در هیچیک از مقالههای حوزۀ مثنویپژوهی ،ستنت و مشترب عرفتانی مولتوی
تببین نش ؛ همچنین در هیچیک برای دسهیابی به اه اف پژوهش ،به اصول و فرو شیوۀ عرفتانی مولتوی نیتز تتوجهی
نش

است.

واژههای کلیدی
سنت اول عرفانی ،سنت دوم عرفانی ،مقالههای مثنوی ،مثنوی ،مولوی ،ابنعربی
این مقاله از نهایج کرسی پژوهشی مولویپژوهی است که با حمایت صن وق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشتور را انت ازی شت
شمارۀ  34110۶۶3در آن صن وق به تصویب رسی

است.
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1ـ مقدمه
از قرن هفهم هجری تاکنون ،برداشتها و تحلیلهای مهع د و گوناگونی در قالب کهاب ،مقالته و آثتار هنتری (تجستمی،
نمایشی ،موسیقایی و )...دربارۀ موالنا و آثارش ارائه ش

است .با شکل گیری فضای دانشگاهی ،در دورۀ معاصر پژوهش

دربارۀ مولوی شکل دیگری به خود گرفت .پژوهش هتای ایتن حتوز ازنظتر کمتی و گونتاگونی موضتوعات ،گستهرش
بسیاری داشهه و مقالهها ،کهابها ،پایاننامهها و طرحهای پژوهشی پرشماری دربارۀ مولوی و آثارش نوشهه شت
گوناگونی موضوعی این پژوهشها ،مرزهای علوم انسانی را درنوردی

استت.

است؛ دامنۀ برون ادهای این تحقیقهتا افتزونبتر

موضوعات مخهلف ادبی ،عرفانی ،کالمی ،فلسفی ،اخالقی ،روانشناسی ،تاریخی ،جامعهشناستی و سیاستی ،شتاخههتایی
مانن پزشکی و فیزیک را نیز در بر گرفهه است.
بهطورکلی پژوهشهای موجود دربارۀ موالنا گرداگرد هفت موضو شکل گرفههان :
 )0احوال و زن گانی مولوی؛
 )۶بررسی و تحلیل دی گا های مولوی؛
 )8شرح مکهوبات و سرود های مولوی؛
 )6شمس و موالنا؛
 )1تصحیح آثار مولوی؛
 )4مطالعات تطبیقی در حوزۀ مولویپژوهی؛
 )7بازنویسی آثار مولوی به زبان امروزی؛
 )3ترجمۀ آثار مولوی به زبانهای دیگر؛
از بین آثار مولوی ،مثنوی به علت های مخهلف بیش از آثار دیگتر در کتانون توجته پژوهشتگران در عرصتۀ زبتان و
ادبیات فارسی بود است .برخی از این علتها عبارت است از:
 )0مثنوی را مهمترین منظومۀ تعلیمی عرفانی میتوان به شمار آورد؛
 )۶زبان و بیان موالنا در مثنوی به گونهای است که این اثر نسبتبه سایر آثار موالنا مخاطبان بیشهری دارد؛
 )8غیر فارسیزبانان به مثنوی بیش از آثار دیگر موالنا توجه داشههان و آن را به زبانهای گوناگون ترجمه کترد یتا
در باب آن ،آثار تحلیلی نوشههان ؛
 )6در برنامۀ درسی رشهۀ زبان و ادبیات فارسی و امهحانات مقطعهای مخهلف این رشهه ،مثنتوی جایگتا مهتمتتری
دارد.
توجه پژوهشگران رشهۀ زبان و ادبیات فارسی و رشهههای دیگر دانشگاهی به مثنوی موجب ش

استت ،بستیاری از

تحقیقات در حوزۀ مولویپژوهی بر مثنوی تمرکز یاب  .بخش مهمی از این پژوهشها در قالب مقاله انهشار یافهته استت.
پرسشهای اصلی در باب مقالههای مثنویپژوهی این است که این مقاالت تا چه ان از توانسههان به اه اف تعریفشت ۀ
خود دست یابن ؟ همچنین تا چه ح در تبیین جنبههای مخهلف زبانی و محهوایی مثنوی موفق بود ان ؟
برای پاسخدادن به چنین پرسشهایی بای مقالههای انهشاریافهه دربارۀ این اثر به دقت بررسی و تحلیل شود تتا بهتوان
گفت میزان موفقیت و کارایی مقاالت چگونه بود است.
پژوهشهای مربوط به تحلیل دی گا های مولوی در مثنوی ،شرح ابیات مثنوی و تصحیح مثنوی بتهطتور مستهقیم بتا
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فهم مهن مثنوی ارتباط دارد .فهم مثنوی نیز تنها با آشنایی و آگاهی از دی گا های موالنا امکانپذیر استت؛ بنتابراین فهتم
مثنوی در گرو فهم مشرب عرفانی موالناست.
این پژوهش ،مقالههای مربوط به مثنوی را ازنظر توجه به سنت و مشرب عرفانی موالنا بررسی میکنت تتا بته پاستخ
پرسشهای زیر دست یاب :
 )0در پژوهشهای مولوی پژوهی برای بررسی و تحلیل آثار و آرای موالنا تتا چته حت توجته بته ستنت و مشترب
عرفانی موالنا در تحقیقات مولویپژوهی ضروری است؟
 )۶مقالههایی که در پانزد سال اخیر در این باب نگاشهه ش

چه ان از بته ستنت و مشترب عرفتانی موالنتا توجته

کرد ان ؟
برای دسهیابی به این اه اف بع از تبیین روش کار ،سنت و مشرب عرفانی موالنا بهطور کوتتا بیتان متیشتود و در
پایان ،نهیجۀ بررسی و تحلیل  634مقاله ارائه خواه ش .
1ـ 2پیشینة پژوهش
به سبب سیر روزافزون انهشار مقاله در باب مثنوی و لزوم توجه به روشهای علمی و ه فمن کردن پژوهشهتا الزم
است برون اد این پژوهشها به دقت بررسی و تحلیل شود تا با آشکارش ن کاسهیهای آنها ،الگوهایی برای پژوهشهتای
بع ی ارائه شود .با وجود این ضرورت تنها تحقیقی که در این باب صورت گرفهه استت ،مقالتهای بتا عنتوان «مثنتوی و
مقالهنویسی در س ۀ اخیر» است که مصطفی گرجی در سال  0836آن را به چتا
آماری دربارۀ مقالههای مثنویپژوهی ارائه ش

رستان  .در ایتن مقالته گتزارشهتایی

و برپایۀ این گزارشها ،توجه غربیان به مولوی ،سیر زمتانی مقالتهنویستی

در باب مثنوی در ایران و دسههبن ی موضوعی مقالههای این حوز بررسی ش

است.

افزونبر این تحقیق ،پژوهشهای دیگری در قالب پایاننامه و مقاله دربارۀ بررستی تحقیقتات مولتویپژوهتی انهشتار
یافهه است که مهمترین آنها عبارتان از:
 -رسالۀ دکهری با عنوان «مثنویپژوهی (معرفی و بررسی کهابهتای چتا شت

دربتارۀ مثنتوی مولتوی بته زبتان

فارسی)» ،خسرو قاسمیان ،دانشگا شیراز0834 ،؛
 رسالۀ دکهری با عنوان «نق و بررسی و تحقیقات دربارۀ تحلیل عناصر داسهانهتای دفهتر اول مثنتوی معنتوی (ازسال  0831-0811تش)» ،راگساکول سونو ،دانشگا تربیت م رس0833 ،؛
 مقالۀ «مولویپژوهی و مولویپژوهان در کشورهای انگلیسی زبان» ،احم تمیمداری0837 ،؛ مقالۀ «بررسی کارنامۀ مثنویپژوهی در ایران» ،خسرو قاسمیان0833 ،؛بنابراین با وجود اهمیت موالنا و مثنوی و ضرورت تحلیل و نق دربارۀ مقالههای مثنویپژوهی به شتیو ای علمتی و
روشمن  ،تاکنون در این زمینه پژوهشی صورت نگرفهه است.
1ـ 3روش پژوهش
در این پژوهش مقالههایی در حوزۀ مثنویپژوهی بررسی و تحلیل ش ان که در پانزد سال اخیتر در چهتل و شتش
مجله انهشار یافههان  .این مجلهها عبارت است از :ادب پژوهی ،ادب فارسی ،ادبیتات عرفتانی (الزهترا) ،ادبیتات و علتوم
انسانی (شهرکرد) ،اطالعات حکمت و معرفت ،آموز های فلسفۀ اسالمی ،آیینۀ معرفت ،آیینۀ میراث ،پژوهشنامۀ اختالق؛
پژوهشنامۀ ادب تعلیمی ،پژوهشنامۀ ادب غنایی ،پژوهشهای تعلیم و تربیتت استالمی ،پتژوهشهتای فلستفی-کالمتی،
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تعاون ،جسهارهای ادبی ،خردنامۀ ص را ،رش آمتوزش زبتان ،زبتان و ادبیتات فارستی ،شتعرپژوهی ،عرفانیتات در ادب
فارسی ،فردوسی ،فرهنگ ،فصلنامۀ ادبیات عرفانی و اسطور شناخهی ،فصلنامۀ پژوهشهای ادبی ،فصلنامۀ پژوهشی زبتان
و ادب فارسی ،فصلنامۀ تحقیقات تعلیمی و غنایی ،فصلنامۀ تخصصی ادیان و عرفان ،فصلنامۀ تخصصی مولتویپژوهتی،
فصلنامۀ نق ادبی ،فنون ادبی ،کاوشنامۀ زبان و ادب فارسی ،کهاب ما ادبیات و فلسفه ،کهتننامتۀ ادب فارستی ،کیهتان
فرهنگی ،گوهر گویا ،مهنپژوهی ادبی ،مهنشناسی ادب فارسی ،مجلۀ دانشک

ادبیات و علوم انسانی ،مطالعتات ادبیتات

تطبیقی ،مطالعات اسالمی ،مطالعات عرفانی ،مطالعات معماری ایران ،مطالعات هنر اسالمی ،معتارف ،نامتۀ انجمتن ،نامتۀ
پارسی ،نامۀ فرهنگسهان ،نشریۀ دانشک

ادبیات و علوم انسانی تبریز ،هفت آسمان.

بسیاری از این مجلهها رتبۀ علمی پژوهشی دارن و سایر مجالت نیز مقالههای کمابیش مهمی دربتارۀ مثنتوی منهشتر
کرد ان .
شیوۀ کار به این شرح است :در مرحلۀ نخست مقالههای مربوط به مثنوی در مجالت نتامبرد شناستایی و گتردآوری
ش  .بع از آن با بررسی و تحلیل دقیق ،مقالهها در دسهههای موضوعی مخهلف قرار گرفتت .الزم نبتود برختی مقتاالت
برای دسهیابی به ه ف خود به مشرب عرفانی موالنا توجه کنن ؛ مانن مقالههایی که در حوز های پزشکی ،رواندرمتانی،
داسهانپردازی و غیر نوشهه ش ان  .در برخی دیگر از مقالهها دسهیابی به ه ف تحقیق در گرو توجه به مشرب عرفتانی
موالنا بود است؛ از اینگونه مقالهها ،برخی نسبت به سنت و مشرب عرفانی موالنا بهطتور کامتل بتیتوجته بتود انت و
برخی دیگر نیز تا ح ودی سنت عرفانی موالنا را دریافههان .
در باب ضرورت توجه به سنت و مشرب عرفانی موالنا ذکتر ایتن نکهته الزم استت کته در برختی از پتژوهشهتای
مولویپژوهی برای دسهیابی به اه اف پژوهش ،توجه به سنت و مشرب عرفتانی موالنتا ضتروری نیستت؛ امتا در دیگتر
تحقیقها ،چنانچه پژوهشگر به سنت و مشرب مولوی توجه نکن ت یعنی ویژگیهتای دستهگا معرفهتی او را نشناست و
نهوان بنیان فکری او را از نظامهای دیگر فکری دریاب

ت دسهرسی به اه اف پژوهش نتاممکن استت و نهتایجی کته بته

دست میآی درست و درخور اعهماد نخواه بود.
مبانی نظری این مقاله برپایه ج ایی مشرب عرفانی موالنا از شیوۀ ابتنعربتی و تفتاوت آن دو ،استهوار استت و ایتن
موضو در ادامه بهطور گسهرد بیان میشود .مشرب موالنا در سنت اول عرفانی جای میگیترد و ابتنعربتی مهتمتترین
پایهگذار سنت دوم عرفانی است؛ بنابراین در مقالهای که توجه به سنت و مشرب عرفانی موالنا ضتروری استت ،امتا بته
تفاوت دو سنت اول و دوم عرفانی توجهی نش

یا موالنا بهاشهبا به سنت دوم منسوب ش

استت ،بتازنگری در روش

آن مقاله و حهی در نهیجۀ آن پژوهش ،ضروری خواه بود.
2ـ سنت و مشرب عرفانی
سنت عرفانی به مجموعه اصول و مبانی عرفانی گفهه می شود که جهت و ه ف عتارف و ستالک را در ستلور عرفتانی
تبیین می کنن ؛ بنابراین گسهرۀ آن دربردارن ۀ مسائل اصلی عرفانی است که ساخهار سنتهای عرفانی را شتکل متیدهت .
چن محور این اصول و مبانی را تبیین میکنن :
 )0به کجا بای رفت؟ (مقص و غایت انسان)
 )۶چرا بای رفت؟ (ه ف)
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 )8چگونه بای رفت؟ (روش)
مشرب عرفانی نیز به مجموعۀ تعالیم و موضوعاتی گفهه می شود کته تحتت تتأثیر مبتانی و اصتول یکتی از ستنتهتای
عرفانی در قالب مجموعهای منسجم و ه فمن سامان یافهه باش و بهوان بهطور گسهرد مبت و مستیر حرکتت را در ستیر
تکامل تبیین کن ؛ یعنی چن وچونی مراحل طریقت را بهروشنی بیان کن و شیو هایی را شرح ده که سالک با آنهتا مراحتل
و منازل منظور را میتوان پشت سر گذارد .پاسخ پرسشهای زیر مشخص میکن سالک یا عارف چه مشربی دارد:
 )0مب حرکت برای رسی ن به مقصود چیست؟
 )۶مبنای نظری دسههبن ی مراحل سلور چیست؟
 )8طریقت چن مرحله دارد و نام هر مرحله چیست؟
 )6تع اد مراحل چن است؟ چرا؟
 )1ترتیب و تق یم و تأخر مراحل چیست؟
 )4هریک از این مراحل در به کمالرسی ن نفس و ه ف سالک چه نقش و تأثیری دارد؟
 )7شرایط به دست آوردن توانایی برای رسی ن به مقصود چیست؟ چگونه به این توانایی و آمادگی میتتوان دستت
یافت؟
3ـ سنت و مشرب عرفانی موالنا
به سبب دگرگونی عمیقی که در س ۀ هفهم در قوۀ نظری و قوۀ عملی عارفان مسلمان پ ی آم  ،این س

را شترو یتک

تغییر در تاریخ عرفان اسالمی میتوان به شمار آورد .در اثر این دگرگونی عارفان بیش از پیش به هسهی و نظام آن توجه
نشان دادن ؛ بهگونهایکه در پی ت وین نظریه برای پی ایش هسهی و مراتب آن برآم ن و هسهیشناسی را یکتی از ارکتان
معرفت در منظومۀ فکری و نظام تعلیم و تربیت خود جای دادن .
پیش از آن ،عارفان ت ا س ۀ ششم برای رسی ن به معرفت خ ا فقط یک را در پتیش رو داشتهن و آن معرفتت نفتس
بود .آنان برپایۀ «مَن عَرفَ نَفسَه فقَ عَرفَ ربَّه» میکوشی ن با شناخت خود به شناخت حضرت حق دست یابنت ؛ امتا از
س ۀ ششم به بع معرفت هسهی نیز از ارکان شناخت خ ا به شمار آم  .عارفان سنت دوم ،برخالف مشتایخ ستنت اول،
به نظریۀ وسایط برای تبیین پی ایش هسهی و مراتب آن توجه ن اشهن  .آنان طرحی نو دران اخهن و نظریۀ تجلی را ارائته
کردن  .این تغییر بنیادین در نگرش و قوۀ نظری موجب ش که در شیوۀ عارفان نیز تغییرات مهمی به وجود آیت  .برختی
از مهمترین این تغییرات چنین است:
 )0در زبان عرفانی اصطالحات و تعبیراتی را یافت که پیش از آن یا به کار نمیرفت یتا بته شتکل دیگتری کتاربرد
داشت.
 )۶برای دریافت حقیقت و کسب معرفت ،روش عقلی نیز به روش نقلی و شهودی افزود ش .
 )8موضوعاتی که پیش از این در علومی مانن فلسفه و کالم مطرح بود ،به حوزۀ عرفان وارد ش و عارفان بتا روش
خود کوشی ن این موضوعات را تبیین کنن .

0

 )6عارفان به عمل اجهماعی و شرکت در موضوعات سیاسی و اجهماعی توجه بیشهری نشان دادن  .البهه بع از ست ۀ
ششم برخی از مشربهای عرفانی سنت اول نیز بیش از پیش به مسائل سیاسی و اجهماعی عالقه نشان دادن .
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گفهنی است همۀ عارفان را در یکی از این دو سنت نمیتوان جای داد .از برخورد این دو سنت در س ۀ هفتهم شتیوۀ
دیگری نیز پ ی آم که ح میان دو سنت بود و عارفانی مانن سع ال ین حمویه ،عزیتز بتن محمت نستفی را در ختود
جای میداد (ن.ر :میرباقریفرد.)81-۶3 :0836 ،
این دو سنت عرفانی را با نامهای دیگری نیز از هم ج ا کرد ان ؛ برای مثتال ستنت اول عرفتانی را عرفتان عملتی و
سنت دوم عرفانی را عرفان نظری خوان ان  .به علت هایی که در مقالۀ دیگری با عنوان «عرفان عملی و نظری یتا ستنت
اول و دوم عرفانی» (میرباقریفرد )0830،تبیین ش

است ،نامگذاری عرفان عملی و نظری درست نیست.

به هر روی عارفان سنت اول دی گا ها و شیوۀ مهفاوتی از عارفان سنت دوم دارن و برای تحلیل و تبیتین آرا و آثتار
هریک به این تفاوتها بای توجه شود.
موالنا از عارفان سنت اول بود و نظریههای او بهکلی مهفاوت از ابنعربی ،بتزر تترین نماینت ۀ ستنت دوم ،استت.
مشرب عرفانی موالنا نیز برآم

۶

از دی گا های عارفانی است که شیوۀ خود را با آرای بایزی بسطامی انطباق داد ان و بتا

نام عارفان مکهب خراسان شناخهه میشون  .موالنا نیز مانن ایشان سکر را یکی از ارکان مهم در سیر و سلور میدانت و
آن را بر صحو برتری میده (ن.ر :همان.)31 :0836 ،
به سبب گنجایش ان ر مقاله و باتوجهبه ه ف این پژوهش ،در اینجتا فقتط بته ذکتر یکتی از تفتاوتهتای بنیتادین
هسهیشناسی مولوی و ابنعربی بسن

میشود؛ البهه منابع تحقیقی در این باب پیشهر معرفی ش ان .

بنیاد هسهی شناسی موالنا برپایۀ نظریۀ وسایط اسهوار ش
نفــــل اون رانــــد بــــر نفــــل دو

است .او در آثار خود به این موضو آشکارا اشار میکن :
مــاها از ســر نــده ــردد نــا ز د
(مولوی ،1331 ،د)272 :3

بــ ـهســــان عقــ ـ اون ســــر عــــال

دهـــان بربســـپه تـــا پا ـــان بگـــو ی
(همان)833 :1332 ،

یکی از ملزومات و نهایج اعهقاد به نظریۀ وسایط ،توجهداشهن به طبایع چهارگانه ،عناصر اربعه ،آبتا علتوی و موالیت
ثالثه است .معهق ان به نظریۀ وسایط آخرین مراحل خلق را پ ی آم ن موالی ثالثه (جماد ،نبات ،حیوان) از آبا علتوی و
امهات سفلی میدانن  .موالنا در آثار خود بهتکرار به این موضو اشار میکن و از آن برای تبیین موضتوعات و مفتاهیم
عرفانی بهر میبرد:
از جمــــاد مــــرد و نــــاما شــــد

وز نمـــا مـــرد بـــه حیـــوان بـــر زد

مـــــرد از حیـــــوانا و آد شـــــد

پــل چــه ترسـ کــا ز مـردن کـ شــد
(همان ،1331 ،د)813 :3

از جمـــاد بـــاخبـــر ســـو نمـــا

و ز نمــــا ســــو حیــــات و ابــــپ
(همان ،د)787 :8

در جایی دیگر نیز این موضو را با مسئلۀ خلق از عقل اول پیون میزن و به این ترتیب نشتان متیدهت بته نظریتۀ
وسایط معهق است که برپایۀ قاع ۀ «الواح الیص ر عنه اال الواح » قرار دارد:
آمـــــده اون بـــــه اقلـــــی جمـــــاد

وز جمــــــاد در نبــــــاتا اوفپــــــاد

ســـانهـــا انـــدر نبـــاتا عمـــر کـــرد

وز جمــــاد

ــــاد نــــاورد از نبــــرد

وز نبـــاتا چـــون بـــه حیـــوانا فپـــاد

نامـــدش حـــان نبـــاتا هـــی

ـــاد...
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جــ و عقــ ا ــا از آن عقــ کــ اســت

جنــبش ا ــا ســا ه ز آن شــا

ســــا هاش فــــانا شــــود آخــــر در او

پـــل بدانـــد ســـر میـــ و جســـپ و

ســـا ة شـــا د ـــر ا نیـــ بخـــت

کـــا ب نبـــد ـــر ن نبـــد ا ـــا درخـــت

بــــاز از حیــــوان ســــو انســــانااش

.مـــاکشـــید آن خـــالقا کـــه دانـــااش

همچنــــیا اقلــــی تــــا اقلــــی رفــــت

تــا شــد اکنــون عاقــ و دانــا و زفــت

عقــ ـ هــــا اولیــــنش ــــاد نیســــت

هــ از ا ــا عقلــش ت ــونکردنــا اســت
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ــ اســت

(همان ،د)717 :2

بنابراین موالنا نیز مانن عارفان دیگر در سنت اول به نظریۀ وسایط پایبن است .آشکار است در باب پیت ایش هستهی
نمیتوان هم نظریۀ وسایط را پذیرفت و هم به نظریۀ دیگری در این باب اعهقاد داشت.
در سوی دیگر ابن عربی قرار دارد که هرگز نظریۀ وسایط را باور ن اشهه است و حهی بر آن است که معهق ان به ایتن
نظریه به خطا رفههان « :فال دری فی العالم جهل ممن قال ال یص ر عن الواحت إال واحت ( »...ابتنعربتی ،0336 ،ج:01
 .)834او بهکلی نظریۀ وسایط را رد میکن ؛ البهه در مقابل این نظریه ،طرحی دیگر ارائه میده که برپایۀ آن ،پیت ایش از
واح ب ون واسطۀ کثرت ممکن است« :کل خط یخرج من النقطۀ إلى المحیط ،مساو لصتاحبه و ینههتى إلتى نقطتۀ متن
المحیط؛ و النقطۀ فی ذاتها ،ما تع دت و ال تزی ت مع کثرۀ الخطوط الخارجۀ منها إلى المحیط؛ و هی تقابل کل نقطۀ متن
المحیط بذاتها .إذ لو کان ما تقابل به نقطۀ من المحیط غیر ما تقابل به نقطۀ خرى ،النقسمت و لم یصح ن تکون واح ۀ؛
و هی واح ۀ .فما قابلت النقط کلها ،على کثرتها ،إال بذاتها .فق ظهرت الکثرۀ عن الواح العین و لم یهکثر هو فتی ذاتته.
فبطل من قال :إنه ال یص ر عن الواح إال واح » (همان ،د.)011 :6
بر مبنای همین طرح است که شارحان و پیروان ابنعربی موضو مراتب هستهی ،حضترات خمتس و ...را گستهرش
داد و تبیین کرد ان .
پی است که اعهقادات موالنا و ابنعربی در باب هسهی بهکلی با هم مهفاوت است؛ بنابراین در پژوهشهای مربوط بته
موالنا (بهویژ مثنوی) به مشرب موالنا و ج ایی و اخهالف دی گا های او با آرای ابنعربی بای توجه کرد.
2ـ ت لی مقالهها
چنانکه اشار ش مقالههای بررسیش

در دو دسهۀ کلی جای میگیرن  :الف) مقالههایی که باتوجهبه زمینۀ موضتوعی و

ه فشان ،به تبیین مشرب عرفانی موالنا نیازی ن اشههان ؛ ب) مقالههایی که برای رسی ن به ه فشان ،افزونبتر توجته بته
مشرب عرفانی موالنا بای آن را تبیین کنن .
2ـ 1مقالهها ی که نیازی به تبییا مشرب عرفانی موالنا نداشپهاند
جاللال ین محم مولوی ازنظر ژرفای ان یشه و جنبههای گوناگون شخصیت و آثتارش ،پ یت آورنت ۀ پرستشهتا و
پژوهشهای بسیاری در بین پژوهشگران بود است .دامنۀ ایتن پتژوهشهتا از ادبیتات و عرفتان استالمی فراتتر رفهته و
حوز های گسهرد ای از علوم اسالمی و انسانی و حهی سایر علوم را در بر گرفهه است .به همین ستبب در میتان صت ها
مقالۀ بررسیش
بررسی کرد ان .

در این پژوهش ،بسیاری از آنها ،مثنتوی و موالنتا را از دیت گاهی غیتر از موضتوعات عرفتانی و ادبتی
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چنانکه پیشهر اشار ش  ،دامنۀ پژوهشهتای مربتوط بته موالنتا و مثنتوی ،ادبیتات و عرفتان و علتوم انستانی را نیتز
درنوردی

و شاخه هایی مانن فیزیک و پزشکی و معماری را نیز در بتر گرفهته استت .مقالتههتای بررستیشت

پژوهش نیز از این موضو بر کنار نیسهن  .بخش مهمی از  634مقاله در باب موضوعات گوناگونی نوشهه ش

در ایتن
است کته

تبیین یا تو جه به مشرب عرفانی موالنا ،اثری بر روش یا نهیجۀ تحقیق آنها ن ارد .بته همتین ستبب پژوهشتگران در ایتن
مقالهها توجهی به شیوۀ عرفانی موالنا نشان ن اد ان و البهه توجه به این موضو ضرورتی نیتز ن اشتهه استت .برختی از
مهمترین این مقالهها عبارت است از:
«روان درمانی در ادب فارسی :باتکیهبر داسهان شا و کنیزر» (برخوردار )0831 ،که در آن ،داسهان پادشتا و کنیتزر
از نگا اخالق پزشکی بررسی ش

است.

«انوا خواب و رؤیا در مثنوی» (واهیم) 0833 ،؛ نویسن ۀ این مقالته ،تفکتر موالنتا را در حتوزۀ روانشناستی تبیتین کترد و
کوشی است تا جایگا خواب و رؤیا را در جایگا یکی از مهمترین شناسههای علم روانشناسی در تفکر موالنا تحلیل کن .
«پیامهای جهانی موالنا برای انسان امروز» (قبادی و گرجی)0837 ،؛ این مقاله به گونتهای دیگتر در جستهجوی پیتام
جهانی موالنا برای انسان امروز از دی گا علوم انسانی و اجهماعی برآم

است.

«هویت براساس داسهان مارگیر مولوی» (فاتحی و اخالصی)0831 ،؛ نویسن

بهطور مشتخص جامعتهشناستی طبقتۀ

حاکم را برپایۀ داسهان مارگیر موالنا ،تحلیل کرد است.
مقالههای «تفسیر عرفانی دعا در مثنتوی معنتوی» (محرمتی« ،)0837 ،جلتو هتای معنتوی نمتاز در مثنتوی معنتوی»
(گلمحم ی )0831 ،و «قضا و ق ر در مثنوی معنوی» (نیکوبخت )0837 ،جنبههای دیگر دی گا های موالنا را در حتوزۀ
دینی و موضوعات فلسفی کالمی بررسی کرد ان .
مقالههای «خار و خرد ،تأملی در شأن معماری در مثنوی» (پیشوایی و بی هن ی« ،)083۶ ،ابهام و دوگانگی زبتان در
مثنوی موالنا» (بادامی )0834 ،و «تأملی در داسهان وکیل ص ر جهان در دفهر سوم مثنوی معنوی موالنتا» (نتوری)0833 ،
نیز ابعاد ادبی ت زبانی آثار موالنا را از دی گا زیباییشناسی ادبی و زبانی کاوی ان .
بع از مطالعۀ مقالهها و تأمل در روش تحقیق آنها آشکار ش که چنین مقالههایی در پتی تبیتین دیت گا هتای موالنتا
هسهن ؛ اما نیازی ن ارن که به مشرب عرفانی او توجه کنن .
2ـ 2مقالهها ی که توجه به مشرب عرفانی موالنا در آنها ضروری بوده است
بخش دوم دربردارن ۀ مقالههای است که برای رسی ن به ه ف پژوهش و پاسخی دقیق و درستت ،ضترورت داشتهه
است به مشرب عرفانی موالنا توجه کنن  .اینگونه مقاالت خود در دو دسهه جای میگیرن :
 )0مقالههایی که یا مشرب عرفانی موالنا را تبیین کرد یا به آن توجه داشههان ؛
 )۶مقالههایی که بیتوجه به مشرب عرفانی موالنا در پی رسی ن به پاسخ پرسش خود بود ان .
چنانکه پیشهر گفهه ش  ،در باب مشرب موالنا به این نکهه بای توجه داشت که آرای او با سنت اول عرفتانی ستازگار
است و با دی گا های ابنعربی تفاوت بنیادین دارد؛ بنابراین یکی از آسیبهای ج ی در مقالهها درآمیختهن نظریتههتای
این دو عارف و بیتوجهی به تفاوت اساسی آنهاست.
2ـ2ـ 1مقالهها ی که به مشرب عرفانی موالنا توجه کردهاند
شماری از مقالههای بررسیش

در این پژوهش بهطور مسهقیم به مشرب عرفانی موالنا پرداخههانت و برختی از آنهتا
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نیز با مقایسه و بررسی مشرب عرفانی موالنا و ابنعربی ،به تفاوت آنها اشار کرد ان  .پیش از شرح و بیان مصت اقهتای
این پژوهشها ،نکهههای مهمی بای بیان شود.
بخشی از مطالعات حوزۀ مولویپژوهی ،موضوعات تطبیقی و مقایسهای است .در اینگونه پژوهشها ،دیت گا هتا یتا
آثار مولوی با آرا و آثار عارفان دیگر و مهفکران و نویسن گان ،مقایسه و سپس شباهتها و تفاوتهای میتان آنهتا تبیتین
میشود .در میان اینگونه پژوهشها بیشهرین بهر برای مطالعات تطبیقی میان مولوی و ابتنعربتی استت .پتژوهشهتای
نامبرد در دورۀ معاصر یا سه دهۀ اخیر انجام گرفههان ؛ اما در شماری از آثار مهق م (مانن شرحهای مثنتوی) نیتز چنتین
تأمالتی دربتارۀ ایتن دو نفتر دیت

متیشتود (ن.ر :اکبرآبتادی ،0838 ،ج0133-0137 :6؛ بحرالعلتوم ،0836 ،ج،۶3 :6

فروزانفر ،0837 ،ج.)710 :8
سبب توجه بسیار به ابنعربی و موالنا و تطبیق و مقایسۀ دی گا های آنان در ادامه بیان ش

است:

 )0ابنعربی و موالنا برجسههترین عارفان مسلمان هسهن  .این به معنی درجه و مرتبۀ عرفانی آنها یتا تتاز بتودن آرا و
آثار آنها در بین سایر عارفان نیست؛ بلکه به سبب آن است که این دو کوشی ان تجربتههتا و تعلتیمهتای عرفتانی را در
نظامی اسهوار و درست ارائه کنن ؛ به ویژ موالنا این نظام را در قالب آثار ادبی ارائته کترد استت و از دیربتاز در کتانون
توجه گرو های مخهلف ،ازجمله عارفان ،حکما ،فالسفه ،مهکلمان ،عوام ،پژوهشگران ،بود است.
 )۶مقایسۀ این دو شخصیت از س ها پیش در کانون توجه بود است؛ بهطوریکه از نخسهین شترحهتای مثنتوی تتا
میشود (ن.ر :اکبرآبتادی ،0838 ،ج0133 :6؛ بحرالعلتوم،0836 ،

شرحهای مهأخر ،اشار هایی مبنیبر مقایسۀ آن دو دی

ج۶3 :6؛ فروزانفر ،0847 ،ج .)0183 :8بر این پایه مقایسۀ مولوی و ابنعربی را یکتی از ستنتهتای رایتج در تحقیقتات
حوزۀ مولویپژوهی میتوان به شمار آورد که تاکنون بهطور روشمن و جامع بته آن پرداخهته نشت

استت؛ امتا همیشته

مولویپژوهان به آن عالقه نشان داد ان .
 )8شباهت موجود در دی گا های ابن عربی و مولوی باعث ش

استت بتا وجتود نبتود شتواه محکتم و مستهن ات

تاریخی ،برخی دربارۀ اثرپذیری موالنا از ابنعربی بکوشن تا آن را رد یا اثبات کنن .
از  634مقالۀ بررسیش

در این پژوهش 00 ،مقاله در باب مقایسۀ موالنا و ابنعربی نوشهه ش

است.

از  00مقالۀ نامبرد  7 ،مقاله اثرپذیری موالنا از ابنعربی را رد کرد ان و  8مقاله کوشی ان برپایۀ شباهتهای موجود
در آرای این دو نفر اثبات کنن مولوی از ابنعربی تأثیر پذیرفهه است .تنها  0مقاله شباهتهای فکری موالنا و ابتنعربتی
را بررسی کرد است .مقالههای این دو دسهۀ اخیر در بخش بع ی تحلیل و نق میشون ؛ اما مقالههتایی کته بته تفتاوت
مشرب ابنعربی و مولوی پی برد ان  ،هیچیک بهطور روشمن و منسجم تفاوت ستنت و مشترب عرفتانی ابتنعربتی و
مولوی را تبیین نکرد ان  .مقاالت نامبرد عبارتان از:
« )0ابنعربی ،موالنا و ان یشۀ وح ت وجود» (چیهیک0873 ،؛ همان  :)0831در این مقالۀ دو بخشی موضو وح ت
وجود در عرفان اسالمی بررسی و دی گا های موالنا و ابنعربی در این باب مقایسه میشود؛ در پایان چنین نهیجه گرفهته
ش

است« :بر تأثیر احهمالی ابنعربی بر موالنا نیز دلیلی وجود ن ارد؛ افزونبتر اینکته بتین دیت گا هتای آن دو تفتاوت

عمیقی وجود دارد» (همان.)003 :
« )۶بررسی تطبیقی انسان کامل ازنظر ابنعربی و موالنا» (خیاطیان)0833 ،؛ در این مقاله به شتباهت و تفتاوت بیتنش
ابنعربی و موالنا به مفهوم انسان کامل پرداخهه ش

و گمان تأثیرپذیری موالنا از ابنعربی رد ش

است.
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 )8مقالههای «مقایسۀ وح ت وجود در «فصوص» ابنعربی و «مثنتوی» مولتوی» (دشتهی« ،)083۶ ،مولتوی و نظریتۀ
«اسما و صفات» ابنعربی» (همان« ،)083۶ ،مقایسه نظرات ابنعربی و مولوی در باب جبر و اخهیتار» (همتان )0836 ،و
«انسان کامل در فصوص و مثنوی» (همان :)0836 ،در این مقالهها اخهالف آرای ایتن دو عتارف در بتاب انستان کامتل،
وح ت وجود ،اسما و صفات ،جبر و اخهیار تبیین ش

است.

 )6در مقالههای «تبیین پیون جهانشناسی و فلسفۀ سلور در نگا موالنا» (شیخ )0837 ،و «بنیانهای فکتری موالنتا و
حکیم سبزواری در عرفان و حکمت» (بهروان )0833 ،کوشش ش

است تفاوت و گا تقابل آرای ابتنعربتی و مولتوی

در باب وح ت وجود و عشق الهی بیان شود.
« )1تأملی در پیونت فکتری مولتوی و ابتنعربتی» (امتین)0873 ،؛ نویستن

در دو بختش کوشتی

تأثیرپذیری مولوی از ابنعربی را از جنبههای مخهلف بررسی و نق کن  .در این مقاله چنین آم

استت موضتو

است« :مکهتب عرفتانی

موالنای رومی از مکهب ابنعربی مسهقل است» (امین0873 ،الف.)0 :
« )4آموز های عملی موالنا در مثنوی معنوی» (ضرابیزاد )0836 ،؛ در این مقاله مکهتب فکتری موالنتا و ابتنعربتی
بهطور کامل ج ا از هم دانسهه ش

است.

« )7انسان کامل و انسانشناسی موالنا» (آل عصفور)0831 ،؛ در این مقاله جنبههای گوناگون وجودی انسان کامتل در
مثنوی بررسی ش

و از سوی دیگر چون ابنعربی بنیانگذار عرفان نظری است ،تفاوت دیت گا موالنتا بتا ابتنعربتی در

زمینۀ انسان کامل تبیین ش

است.

2ـ2ـ 2مقالهها ی که به مشرب عرفانی موالنا توجه نکردهاند
چنانکه پیشهر اشار ش  ،تفاوت بنیادین میان دو سنت عرفانی آن است که در سنت دوم عرفانی ،هسهیشتناخهی نیتز
در جایگا یکی از ارکان معرفت در کانون توجه عارفان قرار گرفت .خ اشناخهی و انسانشناخهی پایتههتای معرفتت در
سنت اول عرفانی بودن و در سنت دوم عرفانی همرا با هسهیشناسی ،سه رکن معرفت را تشکیل دادن .
البهه در پی این دگرگونی ،موضوعات خ اشناخهی و انسانشناخهی نیز دسهخوش تغییر ش ن و مباحتث ج یت ی بته
آنها را یافت .موضوعات و مسائلی از سایر علوم عقلی و نقلی ازجملته کتالم و فلستفه نیتز بته موضتوعات ستنت اول
افزود ش ؛ برخی از مباحث سنت اول نیز با تغییراتی آشکار در دسهگا و نظام معرفهی ج ی به کار گرفهه ش ن .
برپایۀ آنچه گفهه ش شباهتها و تفاوتهای دو سنت را در مباحث خ اشناخهی و هسهیشتناخهی و انستانشتناخهی
می توان بررسی کرد .مشرب عرفانی موالنا نیز در همین موضوعات نمود یافهه است و تفاوت دی گا های او با ابنعربتی
در این موضو ها درخور شناخت و تحلیل است .بر همین بنیان از  634مقاله در حوزۀ مثنویپژوهتی ۶1 ،مقالته کته در
آنها توجه به مشرب عرفانی موالنا بایسهۀ پژوهش بود اما به آن توجه نش

است ،در سه دسهه قرار میگیرن :

الف) انسانشناسی
انسانشناسی در بنیان فکری عارفان مسلمان جایگا ویژ ای دارد؛ به ویژ آنکه بر مبنای دی گا عارفان در ستنت اول،
شناخت خ ا با شناخت خود به دست میآی  .در آرای موالنا مانن عارفان دیگتر ستنت اول ،انستان اشترف مخلوقتات،
ه ف آفرینش است و عالمی صغیر است که عالم کبیر در آن پیچی
در آرا و آثار سایر عارفان در سنت اول نیز دی

ش

است .موضوعاتی از این دست در باب انستان

متیشتود؛ امتا تفتاوت بنیتادین ابتنعربتی و پیتروانش در موضتوعات

انسانشناخهیِ آن است؛ ابن عربی بر مبنای ان یشۀ وح ت وجود و بیان مراتب و درجات هستهی ،انستان را کتون جتامع
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می دان و آن را در بنیان فکری خود در کنار موضوعاتی مانن اعیان ثابهه و فیض و تجلی تعریتف متیکنت (ابتنعربتی،
707 :0871؛ نیز ن.ر :همان417 :؛ قیصری8۶3 :0871 ،؛ میربتاقریفترد .)08-0۶ :0836 ،ایتن نتو بیتنش و تعریتف از
انسان در موضوعات دیگر انسانشناخهی نیز اثر می کن و البهه پیش از آن در عرفان اسالمی دی

استت .بتر مبنتای

نش

آنچه گفهه ش  ،مهمترین تفاوت مشرب عرفانی موالنا و ابنعربی در موضوعات انسانشناخهی است.
در باب موضوعات انسانشناخهی  0۶مقاله انهشار یافهه که در آنها به مشرب عرفانی موالنتا توجته نشت

استت .ایتن

مقالهها عبارت است از:
« )0نظریۀ انسان کامتل در مکهتب ابتنعربتی و مولتوی» (مونستان :)0833 ،نویستن

کوشتی

استت اشتهرارهتا و

اخهالفهای آرای ابنعربی و مولوی را در باب انسان کامل بیان کن  .در این مقاله نهیجهای روشن و حهی گویتا در بتاب
اثرپذیری مولوی از ابنعربی بیان نش

است و نویسن

به اخهالف سنت و مشرب آن دو بیتوجه بود است.

« )۶سیمای انسان کامل در مثنوی» (انصاری :)0876 ،نویسن

مفهومی از انسان کامل از دیت گا ابتنعربتی و موالنتا

ارائه داد ؛ اما به سنت اول و دوم عرفانی و مشرب عرفانی موالنا اشار ای نکرد است.
« )8چهرۀ انسان کامل در مثنوی» (شیخاالسالمی :)0871 ،در این مقاله نظریههای موالنتا و ابتنعربتی دربتارۀ انستان
کامل بیان ش ؛ اما نویسن

به مشرب عرفانی موالنا و تفاوت سنت این دو اشار ای نکرد است.

« )6مقایسه مفهوم والیت در معارف بها الول و مثنوی» (دشهی و ساکی :)0831 ،این مقاله ،مولوی را در موضتوعاتی
مانن «انسان کامل» و «عقل کل» از ابنعربی مهأثر دانسهه است.
« )1انسانشناسی موالنا در مثنوی» (خوانساری :)0837 ،نویسن

چن وچونی را کمال را تبیتین متیکنت و موالنتا را

بزر ترین عارف انسانشناس میدان ؛ اما به سنت و مشرب عرفانی موالنا بیتوجه است.
« )4جسم و جان در مثنوی موالنا» (تقوی :)0877 ،در این مقاله اشار ش

است کته موالنتا گتاهی بته جنبتۀ عملتی

عرفان توجه دارد؛ قیاس و تمثیل او بهگونهای است که مخاطب را به نکوداشت روح و سرکوب جسم دعوت میکنت و
البهه گاهی نیز جنبۀ نظری اهمیت دارد و مناسبات بیشهری را در بین روح و جسم نشان میدهت  .در ایتن مقالته نیتز بته
مشرب عرفانی موالنا توجه نش

است.

« )7خودشناسی در مثنوی ،مبانی و طرق» (رجبتی :)083۶ ،ایتن مقالته ،خودشناستی و معرفتت نفتس را در ادبیتات
عرفانی موالنا بررسی کرد است و دی گا ابنعربی را نیز در این بار تبیین میکن ؛ البهه به مشرب عرفتانی ابتنعربتی و
موالنا و اخهالف سنت این دو اشار ای ن ارد.
« )3انسان آرمانی عالی جناب مولوی» (بقایی :)0834 ،این مقاله موضتوعات مربتوط بته انستان کامتل را در دیت گا
مولوی شرح میکن و می کوش او را نخسهین مهفکر مسلمانی معرفی کن که تصویر کاملی از انسان کامل به دستت داد
است .با وجود پیون عمیق و ناگسسهنی مشرب عرفانی با موضوعات انسانشناخهی ،این نوشهار به مشرب عرفانی موالنتا
اشار ای نکرد است.
« )3دغ غههای بنیادین انسان در آموز های موالنا» (خواجهگیر :)0834 ،این مقاله نقش و جایگا انستان را در جهتان
هسهی از دی گا موالنا و ابنعربی بررسی میکن ؛ اما به تفاوت مشرب این دو اشار ای نکرد است.
« )01آرمان انسانی و انسان آرمانی به روایت مثنوی» (فالحی :)087۶ ،نویسن

کوشی

در دی گا مولوی به دست ده ؛ اما نسبت به مشرب عرفانی موالنا بیتوجه بود است.

است تعریفی از انسان کامتل
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« )00انسان کامل در عرفان موالنا و تطبیق نظریۀ او با ابنعربی» (ذوقی و مؤذنی :)0830 ،در این مقاله جایگا واقعی
انسان در عرفان موالنا و ابنعربی بررسی ش

تنها به ذکر شباهتهای آرای این دو در زمینۀ انسان کامتل

است؛ نویسن

پرداخهه است و به تفاوت مشرب و سنت آنها هیچ اشار ای نمیکن .
« )0۶خاسهگا اطوار و سرشت انسان در مثنوی» (قنبری :)0833 ،در این مقالته دیت گا موالنتا دربتارۀ انستان کامتل
بررسی و تبیین ش

است؛ اما نویسن

به مشرب عرفانی موالنا اشار ای نمیکن .

ب) هسپیشناسی
شناخت هسهی یکی از دغ غه های مهم علوم اسالمی است که هموار در کانون توجته دانشتمن ان ایتن علتوم بتود
است .عرفان اسالمی نیز از این قاع

ج ا نیست؛ اما نکهۀ مهمی که در این باب وجود دارد ،آن است که برخورد عارفان

سنت اول عرفانی با موضوعات هسهیشناخهی دو محور داشهه است:
 )0با اینگونه مباحث بهطور کنشپذیر روبهرو ش ان ؛ یعنی دی گا های آنها در باب هستهی مهتأثر و گرفهتهشت
آرای فالسفه و حکما بود و بر پایۀ نظریۀ وسایط اسهوار ش

از

است.

 )۶موضوعات هسهیشناخهی را بهطور منسجم و اسهوار پیگیری و ارائته نکترد انت و برپایتۀ نیتاز یتا اقهضتای حتال
نکهههایی را در باب هسهی مطرح کرد ان .
در شیوۀ عارفان سنت دوم این دو محور دی

نمیشود .ابنعربی و پیروانش برای هسهی و موضوعات مربوط بته آن

مانن پی ایش ،مراتب هسهی ،غایت هسهی و غیر دی گا های تاز ای ارائه کرد ان ؛ بهگونهایکته در دور هتای بعت ایتن
دی گا ها دستمایۀ نظریهپردازی حکما و فالسفه نیز ش

استت .همچنتین در ستنت دوم عرفتانی -بته ستبب اهمیتت

شناخت هسهی در دریافت معرفت حق– موضوعات هسهیشناخهی بهطور نظاممن و منستجم تحلیتل و تبیتین شت انت
(ن.ر :میرباقریفرد.)08 :0836 ،
بر این پایه نظریههای این دو گرو در باب هسهی بهکلی مهفاوت از هم است (ن.ر :همان .)08-00 ،به همین ترتیب
دی گا های هسهیشناخهی ابنعربی نیز با آرای موالنا در این باب تفاوت اساسی دارد.
از  634مقالۀ بررسیش  ،تع اد  1مقاله در باب موضوعات هسهیشناخهی نگاشهه ش

است که بته مشترب عرفتانی

موالنا توجه نکرد ان یا در باب شیوۀ او مباحثی را مطرح کرد ان که درست نیست؛ برای مثال موضوعاتی مانن وحت ت
وجود را به موالنا نسبت داد ان که مربوط به منظومۀ فکری ابنعربی و پیروان اوست .این مقالهها عبارت است از:
« )0وح ت وجود و وح ت ادیان ازنظر ابنعربی و موالنا» (اکرمی و همهی :)0833 ،ایتن مقالته بته تتأثیر موالنتا از
ابنعربی در باب وح ت وجود معهق است و با اشار به عبارت موالنا که مثنوی را «دکان وحت ت» خوانت

استت ،در

باب موضوعات هسهیشناخهی ،او را پیرو ابنعربی میدان .
« )۶مقاص اجهماعی موالنا از طرح موضو وح ت وجود» (مالمیر :)0833 ،این مقالته اصتطالح وحت ت وجتود را
ویژۀ ابنعربی میدان و او را نخسهین عارفی خوان

که این اصطالح را در آثار خود به کار برد است .بعت از آن  -بتی

توجه به تفاوت مشرب مولوی و ابنعربی – وح ت وجود را به مولتوی نیتز نستبت متیدهت و ایتنگونته متیکوشت
ه فهای اجهماعی مولوی را از بیان وح ت وجود تبیین کن .
« )8بازتاب تضاد در مثنوی» (حصارکی و گذشهی :)0831 ،این نوشهار دی گا موالنا را دربتارۀ استاس نظتام هستهی
بررسی میکن و می گوی  :اگر اض اد نبود هسهی نیز وجود ن اشت .این مقاله نیز به مشرب عرفانی موالنا توجهی ن ارد.

آسیبشناسی مقالههای مثنویپژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی
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« )6تحلیل تجربۀ زیبانگری در مولوی» (احم زاد هروی :)0838 ،مقاله میکوش تا مفهوم عشق را از دی گا مولوی
تحلیل و بررسی کن  .نویسن

بارها بیان میکن مولوی بهجای تق م حسن بر عشق که شالودۀ بحثهتای عرفتان نظتری

است ،عشق را مهم ترین پیام خود قرار داد است .با این توصیفات از پرداخهن به آرای عارفان دیگر ازجمله ابنعربی در
باب عشق و بررسی مرزبن ی مفهوم حسن و عشق در آثار موالنا و ابنعربی بازمان

است.

« )1بررسی مقایسهای مفهوم خیال از دی گا ابنعربی و موالنتا» (علتویزاد و تقتوی :)0833 ،عتالم خیتال در نگتا
عارفان ،عالم واسطه میان محسوسات و مجردات است و در تفکر ابن عربتی ضتمن پیونت بتا وحت ت وجتود گستهرش
مییاب  .این مقاله نیز ب ون ارائۀ شواه و اسه اللهای مسهن  ،موالنا را در این زمینه تحت تأثیر ابنعربی میدان .
ج) خداشناسی
اصلی ترین رکن و ه ف از معرفت عرفانی ،شناخت خ است .چنانکه اشار ش در سنت اول عرفانی شتناخت خت ا
با معرفت نفس به دست میآی ؛ اما در سنت دوم ،معرفت هسهی نیز برای شناخت خ ا به کار میرود .همچنین در سنت
دوم عرفانی هسهی مراتب گوناگون برای ظهور حضرت حق است و انسان نیز یکی از مظتاهر تجلتی حتق (مظهتر اتتم)
است؛ آنچه در مراتب دیگر عالم وجود دارد ،در انسان نیز موجود است؛ بنابراین در سنت دوم عرفانی ،انستانشناستی و
هسهی شناسی چیزی جز خ اشناسی نیست؛ زیرا انسان و هسهی مظاهر اسمها و صفات خت ا هستهن ؛ امتا نکهتۀ درختور
توجه آن است که انسان و هسهی هریک دو روی دارن :
 )0رویی در خ ا که درحقیقت همان مراتب حق به شمار میرود؛
 )۶رویی در عالم که با این دی گا غیرخ ا هسهن و به همین سبب است که انسان و هسهی عین خ ا نیسهن .
بنابراین برای خ اشناسی در سنت دوم عرفانی نیز مانن سنت اول ،حوز ای ج اگانه میتوان در نظتر گرفتت کته در
دو سنت و نیز در دی گا های ابنعربی و موالنا تفاوت بنیادین در باب آن وجود دارد.
از مجمو  634مقاله ،تع اد  7مقاله به موضوعات خ اشناستی پرداخهته انت کته بته مشترب عرفتانی مولتوی توجته
نکرد ان  .این مقالهها عبارت است از:
« )0تصویر خ ا در مثنوی» (قنبری :)0837 ،نویسن
کرد و بر این عقی

در این مقاله شناخههش ن یا ناشناخههمانت ن خ اونت را بررستی

است که اگر سالک طریقت ،دل خود را مانن آینه صاف کن  ،جز خ ا را نخواهت دیت و بتین او و

خ ا هیچ فاصلهای نخواه مان  .در این نوشهار به سنت و مشرب عرفانی موالنا اشار ای نش

است.

« )۶بررسی شیوۀ تفسیر مولوی در مثنوی با نگاهی به حقایقالهفسیر سلمی» (م رسی و نزهتت :)0837 ،نویستن
این مقاله کوشی

در

است به دو پرسش پاسخ ده  :الف) آیا ان یشههای عرفانی موالنا مهأثر از ان یشههای بنیادین صتوفیان

نخسهین بود است؟ ب) مولوی اصل تجربه عرفانی خود را چگونه بیان کرد است؟ این نوشهار نیز بته مشترب عرفتانی
موالنا توجه ن اشهه است.
« )8بررسی طلب در مثنتوی» (خالت غفتاری و حیت ریان )0833 ،و «بررستی توبته در مثنتوی» (حیت ریان:)0831 ،
نویسن

در این مقالهها طلب و توبه را در سیر و سلور عرفانی بررسی کرد و بع از ذکر دی گا برخی مشایخ صتوفیه

در باب طلب و توبه ،دی گا موالنا را ب ون توجه به مشرب عرفانی او تبیین کرد است.
« )6پیون ان یشه و کالم مولوی با معارف و تعالیم صوفیان» (داورپنا  :)0831 ،در این مقاله موضوعاتی مانن اتحاد و
حلول ،اتصال و وصال ،اخالص و ادب در ظاهر و باطن از دی گا موالنا و برخی مشایخ صوفیه بررستی و تبیتین شت
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است .در این نوشهار به مشرب عرفانی موالنا توجهی نش

است.

« )1بازتاب گفهار و کردار مشایخ صوفیه در مثنوی» (طاهری و نوروزی :)0833 ،این مقاله باتوجهبه مثنتوی ،بازتتاب
سخنان و کردار برخی مشایخ صوفیه را در سه حوزۀ انسانشناسی و معرفتشناسی و خ اشناسی بررسی و به شیو هتای
اثرپذیری مولوی از کالم مشایخ اشار کرد است؛ البهه به مشرب عرفانی موالنا توجهی نمیکن .
« )4زن گی موالنا جاللال ین و آثار و افکار او» (سبحانی :)083۶ ،نویسن

دربتارۀ زنت گی و ان یشتۀ موالنتا ستخن

گفهه است و به دی ار او با ابنعربی نیز اشار میکن و یادآور میشود موالنا به ابنعربی و خیام عالقتۀ چنت انی ن اشتهه
است؛ این مقاله برای اثبات تفاوت میان نظرگا های ایشان بای بته تفتاوت روشهتا و دیت گا هایشتان دربتارۀ عرفتان و
سنتهای عرفانی نیز اشار میکرد که از کنار آنان بهسادگی گذشهه است.
در میان مقالههای بررسیش

که به مشرب عرفانی موالنا توجه ن اشتههانت  0مقالته در سته حتوزۀ انستانشتناخهی،

هسهی شناخهی و خ اشناخهی نگارش ش

که عبارت است از« :فهم و برداشت موالنا از خ ا ،جهان ،انسان» (حستنزاد ،

 :) 0833در این مقاله دی گا موالنا دربارۀ خ ا و جهان و انسان و رابطۀ آنها با یک یگر بررسی و تبیین ش

است؛ اما بته

مشرب عرفانی موالنا توجهی نکرد است.
8ـ نپی ه یری
فهم مثنوی و شرح ابیات آن به دریافهن افکار مولوی نیاز دارد که آن نیز تنها با تبیین سنت و مشرب عرفانی مولتوی بته
دست می آی  .درواقع آنچه مولوی سرود در دسهگا فکری و حوزۀ عرفانی او شکل گرفهه است و ب ون توجه به برخی
مسائل ،برداشت درست و عمیقی از سرود های او نمیتوان به دست آورد .این نکههها و مسائل عبارت است از:
 )0سنت عرفانی مولوی یعنی مجموعه اصول و مبانی عرفانی که مقص و ه ف و روش را مشخص میکن ؛
 )۶مشرب عرفانی مولوی یعنی مجموعه تعالیم و موضوعاتی که مبانی نظری ستلور و چنت وچونی ستیر تکامتل را
تعیین میکن .
بنابراین در بخشی از تحقیقات مثنویپژوهی که بهطور ویژ با سنت و مشرب عرفانی مولوی پیونت دارد ،بایت ابهت ا
اصول و فرو شیوۀ عرفانی مولوی تبیین شود و سپس در بسهر این اصول و فرو  ،سترود هتای مولتوی را شترح کترد.
ارکان سنت و مشرب عرفانی مولوی را در مباحث خ اشناخهی ،انسانشناخهی و هسهیشناخهی میتوان جستوجو کترد.
آرای او در این زمینهها بهکلی مهفاوت از عارفتان ستنت دوم عرفتانی ،ازجملته ابتنعربتی ،استت .بته همتین ستبب در
پژوهشهای حوزۀ مولویپژوهی به این تفاوتها بای توجه شود؛ برای مثال در بحث هسهیشناسی دی گا هتای مولتوی
برپایۀ نظریۀ وسایط اسهوار است؛ اما ابنعربی هسهیشناسی خود را بر نظریۀ تجلی بنا نهاد است.
در این مقاله برون ادهای پژوهشی در حوزۀ مثنویپژوهی بررسی و تحلیل ش ؛ این پژوهشهتا در قالتب مقالته بتین
سالهای  0831تا  0831در چهل و شش مجلۀ علمی انهشار یافههان  .از مجمو این تع اد در  84مقاله ،توجه به ستنت و
مشرب عرفانی موالنا ضروری بود است .از این تع اد 00 ،مقاله به شیوۀ عرفانی مولوی توجه کرد ان و فقط  7مقالته از
 00مقالۀ نامبرد بهطور غیرروشمن و نامنسجم چنین تبیین کرد ان که شیوۀ عرفانی مولوی با ابنعربتی مهفتاوت استت.
آمار مقالههای نامبرد به این شرح است:

آسیبشناسی مقالههای مثنویپژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی
ردیف

زمان

توجه به شیوۀ عرفانی موالنا

بیتوجهی به شیوۀ عرفانی موالنا

0

0871-0831

۶

6

۶

0831-0831

3

04

8

0831-0831

1

1

6

0871-0831

00

۶1

ردیف

زمان

بیتوجهی به مشرب عرفانی موالنا

انسانشناسی

هسهیشناسی

خ اشناسی

0

0871-0831

6

6

1

1

۶

0831-0831

01

4

6

1

8

0831-0831

1

۶

0

۶

6

0871-0831

۶1

0۶

1

7

0833

0
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مقایسه موالنا و

تأثیرناپذیری مولوی از

تأثیرپذیری مولوی از

ذکر شباهت آرای موالنا

ردیف

زمان

ابنعربی

ابنعربی

ابنعربی

و ابنعربی

۶

-

-

0

0871-0831

۶

8

-

۶

0831-0831

3

1

0

8

0831-0831

0

-

-

0

6

0871-0831

00

7

8
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 -3انصاری ،شهر (« .)0876سیمای انسان کامل در مثنوی» ،فرهنگ ،شمارۀ.46-88 ،04
 -01بادامی ،علی (« .)0834ابهام و دوگانگی زبان در مثنوی موالنا» ،آیینه میراث ،شمارۀ.۶10-۶68 ،8
 -00بحرالعلوم ،محم بن محم ( .)0836تفسیر عرفانى مثنوى معنوى ،ج  0و  8و  6و  1و  ،4تهران :ایران یاران.

 -0۶برخوردار ،جواد (« .)0831روان درمانی در ادب فارسی :با تکیه بر داسهان شا و کنیزر» ،رش آمتوزش زبتان و ادب
فارسی ،شمارۀ.۶3-۶4 ،011
 -08بقایی ،محم (« .)0834انسان آرمانی عالی جناب مولوی» ،اطالعات حکمت و معرفت ،شمارۀ.۶۶-۶1 ،۶1
 -06بهروان ،حسین (« .)0833بنیان های فکری موالنا و حکیم سبزواری در عرفان و حکمت» ،آموز های فلسفه اسالمی،
شمارۀ.086-0۶0 ،3

 -01پیشوایی ،حمی رضا؛ بی هن ی قیومی ،مهرداد (« .)083۶خار و خرد ،تأملی در شأن معماری در مثنتوی» ،مطالعتات
معماری ایران ،شمارۀ.84-07 ،8
 -04تقوی ،محم (« .)0877جسم و جان در مثنوی موالنا» ،مطالعات اسالمی ،شمارۀ  60و .014-43 ،6۶

 -07تمیمداری ،احم (« .)0837مولویپژوهی و مولویپژوهان در کشورهای انگلیسی زبتان» ،پتژوهش زبتان و ادبیتات
فارسی ،شمارۀ .61-03 ،01

 -03چیهیک ،ویلیام (« .)0831ابنعربی ،موالنا و ان یشه وحت ت وجتود» ،ترجمتۀ ابوالفضتل محمتودی ،پتژوهشهتای
فلسفی-کالمی ،دورۀ ،۶شمار .0۶1-017 ،3-4

« .)0873( -------- -03ابنعربی ،موالنا و ان یشته وحت ت وجتود ،»۶ترجمتۀ ابوالفضتل محمتودی ،پتژوهشهتای
فلسفی-کالمی ،دورۀ ،۶شمارۀ .۶17-073 ،4-1
 -۶1حسنزاد  ،صالح (« .)0833فهم و برداشت موالنا از خ ا ،جهان ،انسان» ،آینۀ معرفت ،شمارۀ.0۶6-33 ،03

 -۶0حصارکی ،محم رضتا؛ گذشتهی ،محمت علی (« .)0831بازتتاب تضتاد در مثنتوی» ،فصتلنامه زبتان و ادب فارستی
(سنن ج) ،شمارۀ .0۶1-018 ،4
 -۶۶حی ریان ،حسن (« .)0831بررسی توبه در مثنوی» ،فصلنامه زبان و ادب فارسی (سنن ج) ،شمارۀ.017-0۶7 ،4

 -۶8خال غفاری ،سی محم ؛ حی ریان ،حسن (« .)0833بررسی طلب در مثنوی» ،فصلنامه علمی پژوهشی زبان و ادب
فارسی ،دانشک

علوم انسانی ،شمارۀ.008-37 ،1

 -۶6خواجهگیر ،علیرضا (« .)0834دغ غههای بنیادین انسان در آموز های موالنا» ،آینه میراث ،شمارۀ.76-64 ،83
 -۶1خوانساری ،محم (« .)0837انسانشناسی موالنا در مثنوی» ،نامه انجمن ،شمارۀ.0۶6-38 ،80
 -۶4خیاطیان ،ق رتاهلل (« .)0833بررسی تطبیقی انسان کامل ازنظر ابنعربی و موالنا» ،خردنامه ص را ،شمارۀ.46-61 ،40
 -۶7داورپنا  ،امیر (« .)0831پیون ان یشه و کالم مولوی با معارف و تعالیم صوفیان» ،کهتننامته ادب فارستی ،شتمارۀ،8
.64-۶0
 -۶3دشهی ،محم (0836الف)« .انسان کامل در فصوص و مثنوی» ،هفت آسمان ،شمارۀ بیست و هشهم.34-40 ،
0836( --------- -۶3ب)« .مقایسه نظرات ابن عربی و مولوی در باب جبر و اخهیار» ،کهتاب متا ادبیتات و فلستفه،
شمارۀ.31-31 ،31

آسیبشناسی مقالههای مثنویپژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی

88 /

083۶( --------- -81الف)« .مقایسه وح ت وجود در «فصوص» ابن عربی و «مثنتوی» مولتوی» ،معتارف ،شتمارۀ،0
.070-013
083۶( --------- -80ب)« .مولوی و نظریۀ «اسما و صفات» ابنعربی» ،معارف ،شمارۀ.47-61 ،13
 -8۶دشهی ،محم ؛ ساکی ،فرشهه (« .)0831مقایسه مفهوم والیت در معارف بها الول و مثنتوی» ،معتارف ،شتمارۀ  46و
.038-073 ،41

 -88ذوقی ،سهیال؛ مؤذنی ،علی محم (« .)0830انسان کامل در عرفان موالنا و تطبیق نظریۀ او با ابن عربی» ،عرفانیات در
ادب فارسی ،شمارۀ.083-0۶7 ،01
 -86رجبی ،محم رضا (« .)083۶خودشناسی در مثنوی ،مبانی و طرق» ،پژوهشنامه اخالق ،شمارۀ.014-087 ،03
 -81سبحانی ،توفیق (« .)083۶زن گی موالنا جاللال ین و آثار و افکار او» ،نامه انجمن ،شمارۀ.30-41 ،0۶

 -84سونو ،راگساکول ( .)0833نق و بررسی و تحقیقات دربارۀ تحلیل عناصر داسهان های دفهتر اول مثنتوی معنتوی (از
سال 0831-0811ش) ،رسالۀ دکهری ،دانشگا تربیت م رس.
 -87شیخ االسالمی ،علی (« .)0871چهر انسان کامل در مثنوی» ،کیهان فرهنگی ،شمارۀ.۶7-۶4 ،31
 -83شیخ ،محمود (« .)0837تبیین پیون جهانشناسی و فلسفه سلور در نگا موالنا» ،خردنامه ص را ،شمارۀ.43-4۶ ،1۶
 -83ضرابیزاد  ،سعی (« .)0836آموز های عملی موالنا در مثنوی معنوی» ،کهاب ما ادبیات و فلسفه.30-34 ،
 -61طاهری ،ق رت اهلل؛ نوروزی ،مرجان (« .)0833بازتاب گفهار و کردار مشایخ صوفیه در مثنوی» ،معارف ،شمارۀ 71و
.83-03 ،70

 -60علویزاد  ،فرزانه؛ تقوی ،محم (« .)0833بررسی مقایسهای مفهوم خیال از دی گا ابنعربی و موالنتا» ،جستهارهای
ادبی ،شمارۀ.0۶3-000 ،044

 -6۶فاتحی ،ابوالقاسم؛ اخالصی ،ابراهیم (« .)0831هویت بر اساس داستهان متارگیر مولتوی» ،پژوهشتنامه زبتان و ادب
فارسی (گوهر گویا) ،شمارۀ.034-041 ،۶
 -68فروزانفر ،ب یعالزمان ( .)0847شرح مثنوى شریف ،ج  0و  ۶و  ،8تهران :زوار.
 -66فالحی ،کیومرث (« .)087۶آرمان انسانی و انسان آرمانی به روایت مثنوی» ،تعاون ،شمارۀ.10-64 ،۶3
 -61قاسمیان ،خسرو ( .)0834مثنویپژوهی (معرفی و بررسی کهابهتای چتا شت

دربتارۀ مثنتوی مولتوی بته زبتان

فارسی) ،رسالۀ دکهری ،دانشگا شیراز.
« .)0833( ----------- -64بررسی کارنامۀ مثنوی پژوهی در ایران» ،پژوهشنامه فرهنگ و ادب (همایش بتین المللتی
ان یشههای جهانی موالنا جالل ال ین محم بلخی مهفکر بزر

ایران و جهان اسالم ،در ابعاد ادبتی ،عرفتانی و کالمتی)،

سال  1و  ،4شمار  ،3جل دوم.631-67۶ ،
 -67قبادی ،حسینعلی؛ گرجی ،مصطفی (« .)0837پیامهای جهانی موالنا برای انسان امروز» ،مطالعات عرفتانی ،شتمارۀ،3
.0۶6-010

 -63قنبری ،بخشعلی (« .)0833خاسهگا اطوار و سرشت انسان در مثنتوی» ،فصتلنامه علمتی پژوهتی پتژوهش زبتان و
ادبیات فارسی ،شمارۀ.76-63 ،01
« .)0837( ---------- -63تصویر خ ا در مثنوی» ،ماهنامه پژوهشی اطالعات حکمت و معرفت ،شمارۀ.46-41 ،8
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 -11قیصرى ،داود ( .)0871شرح فصوص الحکم ،تهران :شرکت انهشارات علمى و فرهنگى.
 -10کاشانى ،عزال ین محمود بن على ( .)0874مصباح اله ایه و مفهاح الکفایه ،تصحیح ،مق مه و تعلیقات جتالل الت ین
همایی ،تهران :هما.
 -1۶گرجی ،مصطفی (« .)0836مقالهنویسی در س ۀ اخیر» ،کهاب ما ادبیات و فلسفه ،شمارۀ.73-71 ،31
 -18گل محم ی ،علتی (« .)0831جلتو هتای معنتوی نمتاز در مثنتوی معنتوی» ،رشت آمتوزش زبتان و ادب فارستی،
شمارۀ.01-3 ،011
 -16مالمیر ،تیمور (« .)0833مقاص اجهماعی موالنا از طرح موضو وح ت وجود» ،فصلنامه تخصصی مولتویپژوهتی،
شمارۀ.31-14 ،3
 -11محرمی ،رامین (« .)0837تفسیر عرفانی دعا در مثنوی معنوی» ،ادبیات و علوم انسانی (دانشگا شهرکرد) ،شتمارۀ 3
و .074-011 ،3
 -14م رسی ،فاطمه؛ نزهت ،بهمن (« .)0837بررسی شیوۀ تفسیر مولوی در مثنوی با نگاهی به حقتایق الهفستیر ستلمی»،
مجله پژوهشهای اسالمی ،شمارۀ.۶07-038 ،۶
 -17مولوی ،جاللال ین محم بلخی ( .)0831مثنوی معنوی ،تصحیح رینول ا .نیکلسون ،تهران :هرمس .چا

پنجم.

 .)0836( --------------------- -13دیوان کبیر شمس ،تصحیح ب یعالزمان فروزانفر ،تهران :طالیه.
 -13مونسان ،محبوبه (« .)0833نظریۀ انسان کامل در مکهب ابن عربی و مولوی» ،مطالعتات ادبیتات تطبیقتی ،شتمارۀ،06
.031-013
 -41میرباقری فرد ،سی علی اصغر (« .)0830عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوم عرفانی؟ (تأملی در مبتانی تصتوف
و عرفان اسالمی)» ،پژوهشهای ادب عرفانی (گوهرگویا) ،شمارۀ.33-41 ،۶۶
 .)0836( ----------------- -40تاریخ تصوف ،۶تهران :سمت.
 -4۶نوری ،مجی (« .)0833تأملی در داسهان وکیل ص ر جهان در دفهر سوم مثنوی معنوی موالنا» ،فردوسی ،شتمارۀ،74
.13-11
 -48نیکوبخت ،ناصر (« .)0837قضا و ق ر در مثنوی معنوی» ،نامه پارسی ،شمارۀ.88-۶1 ،8

 -46واهیم ،پارسا (« .)0833انوا خواب و رؤیا در مثنوی» ،فصلنامه علمی و پژوهشی ادبیتات عرفتانی دانشتگا الزهترا
(س) ،شمارۀ.13-88 ،0

