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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: In Islamic culture, like different human
cultures, much has been said about the world and its examples. The great
Persian poets have often dealt with this issue based on their religious attitude
and intellectual nature. Rumi, as one of the greatest poet-mystics in Persian
literature, has also expressed his views and position about the world instead
of Masnavi. This study intends to search for its roots and bases among verses,
hadiths and narrations by examining the rhetorical images of the world in
Masnavi. In fact, the main question of the present study is which positive or
negative images of the world in the spiritual Masnavi overlap with the views
of the Holy Quran and other religious texts, and to what extent is the Masnavi
influenced and inspired by these texts in presenting these images?
METHODOLOGY: The method of conducting the present research will be
library type in terms of content analysis. Thus, in the beginning, by studying
the Masnavi Manavi and other related sources, as well as by using various
books, and referring to various electronic databases and using publications
and magazines that are related to the research topic, the desired materials
are filtered and then They are categorized comparatively according to the
content of the content.
FINDINGS: Rumi has a Quranic and revelatory view in expressing most of the
images of the world, and by mastering the divine book, while being influenced
by verses and hadiths, he describes the world in a completely beautiful way.
CONCLUSION: The miracle and beauty of his work is that these descriptions
and images have been created in a eloquent and allusive way. Also, the
negative and reprehensible images of the world are presented in this work far
more than the positive images (almost twice), however, in no case is life itself
presented as low and worthless, but it may be presented as low for human
beings.
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زمینه و هدف :در فرهنگ اسالمی مانند فرهنگهای مختلف بشری دربارۀ دنیا و مصادیق آن
بسیار سخن گفته شده است .شاعران بزرگ زبان فارسی نیز اغلب بر اساس نگرش مذهبی و
صبغۀ فکری خود به این موضوع پرداختهاند .مولوی بعنوان یکی از بزرگترین شاعر-عارفان در
ادبیات فارسی ،نیز در جایجای مثنوی به طرح دیدگاه و موضع خود دربارۀ دنیا پرداخته است.
این پژوه درنظر دارد با بررسی تصاویر بالغی دنیا در مثنوی ،به جستوجوی ریشهها و
پایه های آن در میان آیات ،احادیث و روایات برردازد .در واقع سؤال اصلی پژوه حاضر این
است كه كدام تصاویر مثبت یا منفی دنی ا در مثنوی معنوی با دیدگاههای قرآن كریم و دیگر
متون مذهبی هم پوشانی و مطابقت دارد و مثنوی در ارائۀ این تصاویر تا چه اندازه متأثر و ملهم
از این متون است؟
روش مطالعه :روش اجرای پژوه

حاضر از نوع كتابخانهای بهصورت تحلیل محتوایی خواهد

بود .بدین صورت كه در آغاز با مطالعۀ مثنوی معنوی و دیگر منابع مرتبط و همچنین با
استفاده از كتابهای گوناگون ،و رجوع به پایگاههای اطالعاتی الکترونیکی مختلف و استفاده از
نشریات و مجال تی كه در ارتباط با موضوع مورد پژوه هستند ،مطالب مورد نظر فی برداری
شده و سرس بهصورت تطبیقی و با توجه به محتوای مطالب طبقهبندی شدهاند.
یافتهها :موالنا در بیان اكثر تصاویر دنیا ،نگاهی قرآنی و وحیانی داشته و با تسلط بر كتاب
الهی درعین تأثر از آیات و احادیث ،با زیبایی تمام به وصف بدیعی از دنیا میرردازد.
نتیجهگیری :اعجاز و زیبایی كار وی در این است كه خلق این توصیفات و تصاویر ،با روشی
شیوا و تلمیحگونه صورت گرفته است .همچنین تصاویر منفی و مذموم دنیا در این اثر ،به مراتب
بیشتر از تصاویر مثبت مطرح گردیده است (تقریباً دو برابر) ،باوجوداین در هیچ موردی ،خود
حیات بهتنهایی پست و بیارزش معرفى نمیشود ،اما ممکن است بهصورت پست براى انسان
مطرح شود.
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مقدمه
دنیا و مفهوم آن در فرهنگهای مختلف بشری ،به شکلهای گوناگونی مطرح شده است .در فرهنگ ایرانی ه
اسالمی نیز تعابیری گوناگون و گاه متعارض از دنیا بهچشم میخورد .حتی ظاهر برخی آیات و روایات نیز در
معرفی دنیا و ابعاد مفهوم آن با هم ناسازگار یا متناقض است .باوجوداین عرفا و اهل بین  ،ازجمله شاعران عارف،
مفهوم دنیا را بهخوبی تبیین و نگاه نادرست و عوامانه به آن را تصحیح كردهاند .برخی عرفا و زهاد دنیا را زندانی
میدانند كه در آن گرفتار شدهاند؛ ازاینرو به متاع فانی ت وجه ندارند و دلبستگی به دنیا را موجب هالكت انسان
دانستهاند .آنان اموال دنیا را ودیعۀ حق میدانند كه اگر كسی بدون اذن در آن تصرف كند ،خائن است .از طرف
دیگر دنیا از دید عرفا پلی است بهسوی آخرت كه سعادت و شقاوت هر فردی بسته به نوع زندگی او در دنیاست.
درعین ح ال نوع نگاه به دنیا در مشربهای فکری و عرفانی گوناگون و نوع تعبیر از آن در بیان شاعران بزرگ ایران
با هم تفاوتهایی دارد .دربارۀ دنیا و چیستی آن ،بهدلیل اهمیت زیاد و شناسایی دقیق مفهوم دنیا ،در كالم
اندیشمندان ،حکما ،فیلسوفان و بسیاری از كتب معتبر ،نظرهای فراوانی مطرح شده است .با همۀ این تعاریف،
همچنان این مقوله در هالهای از ابهام قرار دارد و چهبسا تصویری شفاف و تعریفی دقیق از دنیا هنوز مورد
مناقشه باشد .در میان تعاریف ارائه شده از همه مهمتر ،منظر و دیدگاه واال و متعالی قرآن كریم و سرس احادیث
و روایات ا ست .همچنین تعاریف و تصاویر كتاب مثنوی معنوی در این مورد ،متأثر از این نگاه وحیانی و اشراقی
است.
مولوی بلخی ،عارف شاعری است كه در مثنوی ،به دنیا نگاه خاصی دارد و مفهوم دنیامحوری را از مفهوم دنیا،
بهعنوان وسیلۀ كسب كمال ،جدا و با آن متفاوت میداند .دنیا یکی از موضوعاتی است كه بسیار دستمایۀ موالنا
برای ساخت مضامین شعری و خلق تصاویر بدیع قرار گرفته است .وی برای بیان صریحتر موضوع و معرفی بهتر
مفهوم دنیا ،از ابعاد گوناگون به آن نگریسته است .در اندیشۀ محوری موالنا ،دنیا از یک طرف مجموعۀ نعمتها و
لذتهایی است كه جهت تمتع و استفادۀ انسانها در مسیر ترقی و تعالی خلق شده و به تعبیر دیگر ابزاری است
جهت نیل به هدف متعالی انسانی و از دیگر سو ،دنیا فریبکار و راهزنی است كه هدفی جز بازداشتن انسان از
مسیر اصلی خود ،كه همان كمال و سعادت است ،ندارد .عبدالحسین زرینکوب در این باره چنین گفته است:
«دنیایی كه موالنا سیر روحانی خود و تمام عالم تکامل مستمر و بیوقفۀ خود را از آن طی میکند ،دنیای تحول
است .دنیای تنازع بین اضداد است و تضاد بین آكل و مأكول است ،اما استمرار این تنازع دنیا را بالضروره دنیای
شر نمیکند و شرّ مطلق را هم قابل تصور نشان نمیدهد (پله پله تا مالقات خدا ،زرینکوب :ص .)677
این مقاله با بهره گیری از مقاالت ،شروح تفسیری و ادبی ،همچنین كتابهای مختلف و پایگاههای اطالعاتی ،با
شیوۀ تحلیلی  -توصیفی ،تصاویر دنیا در مثنوی مولوی را مورد بررسی قرار داده است .سؤال اصلی در این مقاله
این است كه تصاویر مربوط به دنیا در مثنوی معنوی چه چشماندازی از دنیا نشان میدهند؟ و مولوی در ارائۀ
این تصاویر تا چه اندازه متأثر از قرآن كریم و احادیث و روایات است؟ هدف این پژوه ارائۀ تصویری وحیانی،
عرفانی و ادبی از دنیا ،از منظر مثنوی معنوی است كه مشخص كند تا چه اندازه در این مورد ،مثنوی معنوی با
دیدگاههای قرآن كریم و دیگر متون مذهبی هم پوشانی و مطابقت دارد و مثنوی در ارائۀ این تصاویر تا چه اندازه
متأثر و ملهم از كالم وحیانی است؟
سابقۀ پژوهش
بررسیهای انجامشده بر روی تحقیقات مرتبط ،حاكی از آن است كه تا كنون تحقیق جامع و كاملی در ارتباط با
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تصویر دنیا در مثنوی صورت نگرفته است .به برخی از تحقیقاتی كه به این موضوع پرداختهاند ،اشاره میشود:
محمد بهنامفر ( )4394در مقالهای كوتاه با عنوان «دنیا از دیدگاه مولوی در مثنوی با استناد به آیات قرآنی»
بابی را در این زمینه گشوده است و به برخی از مواردی كه تصویر دنیا در مثنوی و قرآن كریم دارای مشابهت
هستند ،اشاره كرده است .باوجوداین نوشتۀ مذكور ،تحقیقی جامع و كامل در این زمینه بهشمار نمیرود و حتی
فاقد نتیجۀ بحث است .كاووسی حسینی ( )4391نیز در مقالۀ كوتاه دیگری با عنوان «دنیا از منظر مثنوی
موالنا» به برخی ویژگیهای دنیا در دیدگاه موالنا ،بدون پرداختن به منبع و مأخذ آن ،اشاره كرده است .این مقاله
نیز فاقد ساختار كامل پژوهشی است و مقدمه و نتیجه ندارد .موسیآبادی و فخراسالم ( )4347در مقالۀ «سیمای
تمثیلی دنیا در شعر سعدی و موالنا» دنیا و تمثیلهای تعلیمی آن را بر اساس اشعار سعدی و موالنا با رویکرد
تمثیلی بر آیات و روایات بررسی نمودهاند .در این پژوه كه با هدف مقایسه صورت گرفته است ،بهصورت جامع
به تصاویر دنیا در مثنوی معنوی و تأثیرپذیری آن از آیات و روایات پرداخته نشده است .ازاینرو پژوه حاضر
درنظر دارد به صورت جامع تمامی تصاویر مثنوی معنوی را كه در آنها نشانههای تأثیرپذیری از آیات و روایات
دیده میشود ،مورد تحلیل قرار دهد و در این راستا حوزۀ پژوه خود را به تمثیل محدود نکرده و تمامی تصاویر
بالغی را درنظر گرفته است.
بحث و بررسی :تصاویر دنیا در مثنوی و ارتباط آن با آیات ،احادیث و روایات
موالنا عالم مادی و جهان كنونی را پر از نعمت و جلوه ای از زیباییها دانسته و در بیان او جهان مادی زیباست و
زیباییهای آن ،او را مست و مدهوش ساخته است:
آبهههها از چشمهههههههههها جوشهههان مقهههیم
مههن همهههیبیههنم جههههان را پههر نعهههیم
مسههت میگههردد ضههمیر و هههوش مههن
بانهههگ آبه ه میرسهههد در گهههوش مهههن
(مثنوی :دفتر  ،1ابیات  3645و )3644
همچنین موالنا رهبانیت و ترک دنیا را ناپسند ،نوعی بدعت ،و برخالف آیین مبین اسالم دانسته است:
زانکهههه عفهههت هسهههت شههههوت را گهههرو
هین مکهن خهود را خصهی ،رهبهان مشهوو
(مثنوی :دفتر  ،5بیت )577
دیههن احمهههد را ترهّههب نیههک نیسههت
مرو گفهت  :خواجههو در خلهوت مایسهت
بهههدعتی چهههون درگرفتهههی ای فضهههول؟
از ترهّههب نهههی كههرده اسههت آن رسههول
(مثنوی :دفتر  ،4ابیات  194و )196
»جهانبینی اسالمی بر توحید ناب استوار است و بدگمانی نسبتبه مخلوقات الهی صحیح نیست؛ بنابراین منطق
دین ،در نکوه دنیا هرگز متوجه جهان آفرین نیست» (سیری در نهجالبالغه ،مطهری :ص  .)674باوجوداین
بیشترین تصاویری كه در مثنوی تحت تأثیر آیات ،احادیث و روایات ایجاد شده است ،تصاویر منفی هستند كه
چهرهای مذموم از دنیا ار ائه میدهند .در این بخ به تصاویر مثبت و منفی از دنیا در مثنوی اشاره میشود .الزم
به ذكر است فقط به آن دسته از تصاویر اشاره میشود كه ردپای آن را میتوان در آیات ،احادیث و روایات یافت.
تصاویر مثبت دنیا در مثنوی
در مجموع ش

تصویر مثبت از دنیا در مثنوی مولوی وجود دارد كه تحت تأثیر آموزههای دینی شکل گرفته
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است یا حداقل میتوان ردپای آن را در این متون مشاهده كرد.
الف) لشگر حق
یکی از تصاویر مثبتی كه در مثنوی درمورد جهان خلقت آمده است ،تعبیر «لشکر حق» است .این تعبیر برگرفته
از آیۀ «وق جنودُ السماوات و االرض وكَانَ اللَّهُ عزیزًا حکیمًا» (فتح  )7/است كه همۀ دنیا و آنچه در آنست را
لشگر حق میداند .در این بیت موالنا مجموعۀ دنیا و مخلوقات خداوند را به «لشکر حق» تشبیه میکند .این
تشبیه را میتوان بر پایۀ قدرت و عظمت خداوند دانست« .سیاق آیه شهادت میدهد كه مراد از «جنود» آسمانها،
و زمین ،اسبابى است كه در عالم دست در كارند ،چه آنهایى كه به چشم دیده میشوند ،و چه آنهایى كه دیده
نمیشوند .پس این اسباب واسطه هایى هستند بین خداى تعالى و خلق او ،و آنچه را كه او اراده كند اطاعت
میکنند ،و مخالفت نمیورزند (تفسیر المیزان ،طباطبایی :جلد  ،49ذیل سورۀ فتح).
لشههههههگر حههقانههد گهههههاه امههههههتحان
جههههههملۀ ذرات زمیهههههن و آسمهههههههان
(مثنوی :دفتر  ،1بیت)793
ب) جهانِ كاشتن
موالنا تعبیر «جهان كاشتن» را برای دنیا با استناد به حدیث مشهور پیامبر اسالم (ص) كه فرموده است« :الدنیا
مرزعۀُ اآلخرۀ» آورده است .وی با استفاده از استعارۀ مکنیه ،به جای اشارۀ مستقیم به تعبیر «مزرعۀ آخرت»،
تركیب استعاری «جهان كاشتن» را ایجاد كرده است:
هسههههت بهههههر محشههههر و برداشههههتن
زانکهههه دانهههد ایهههن جههههان كاشهههتن
(مثنوی :دفتر  ،1بیت )6494
خداى متعال نیز در آیۀ  65سورۀ شورى با تشبیهی لطیف ،مردم جهان را در برابر روزیهاى پروردگار و چگونگى
استفاده از آن ،به كشاورزانى تشبیه میکند ،كه گروهى براى آخرت كشت میکنند ،و گروهى براى دنیا ،و نتیجۀ
هر یک از این دو زراعت را ،مشخص میکند ،میفرماید كسى كه زراعت آخرت را طالب باشد ،به او بركت میدهیم
و بر محصول میافزاییم  :منْ كانَ یُریدُ حرْعَ الْآخرَۀ نَزدْ لَهُ فی حرْثه» .آنها كه فقط براى دنیا كشت كنند ،و
تالش و كوشششان براى بهرهگیری از این متاع زودگذر و فانى باشد ،تنها كمى از آنچه را میطلبند به آنها
میدهیم اما در آخرت ،هیچ نصیب و بهرهاى نخواهند داشت :و منْ كانَ یُریدُ حرْعَ الدُّنْیا نُؤْته منْها و ما لَهُ فى
الْآخرَۀ منْ نَصیب.
پ) میناگری خداوند
در نگاه موالنا هدف از خلقت دنیا ،صورت ظاهری آن نیست ،بلکه هدف از آفرین دنیا ،هدفی متعالی و بلند
است و این هدف ،همان معرفت درست ذات خداوند است؛ زیرا تفکر در آفریدهها و نعمتهای خداوند سبب
شناخت خدا خواهد شد .لذا در بیان موالنا دنیا و مخلوقات ،زمینه و مقدمۀ شناخت خداوند است .ازاینرو موالنا
زیباییهای دنیا را میناگری خداوند میداند كه تأمل در آن ،موجب شناخت و معرفت نسبتبه او میشود.
ایهههن چنهههین اكسهههیرها اسهههرار توسهههت
ایهههن چنهههین میناگریهههها كهههار توسهههت
ز آب و گهههههل نقههه ه تهههههن آدم زدی
آب را و خههههههههاک را بههههههههرهم زدی
(مثنوی :دفتر  ،6بیت )445
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در واقع موالنا نق ونگار جهان خلقت و عالم ماده را بیهدف ندانسته و با استناد به آیۀ 45سورۀ حجر «و ما خلقنا
السموات و االرض و ما بینَهُما العبینَ» و نیافریدیم آسمان و زمین را و آنچه را بین آنهاست مگر بر بنیاد حق،
آفرین دنیا و مخلوقات را هدفمند دانسته است.
ت) حلوا ،شربت ،و پالودۀ شیرین
موالنا در سه استعاره با بنمایۀ یکسان ،دنیا را به «حلوا»« ،شربت» و «پالوده» تشبیه میکند و این مشبهبهها را
بهعنوان استعاره برای دنیا میآورد .مولوی ظاهراً با استفاده از سخن پیامبر (ص) كه در حکمت 4455
نهجالفصاحه فرموده است« :الدنیا حلْوۀٌ خُضْرَۀٌ :دنیا شیرین و سرسبز است» ،دنیا را با تعبیر «حلوا ،پالوده و
شربت» معرفی نموده است .به نظر میرسد چنین دنیایی ،همان دنیای رساننده باشد كه انسان را به كمال و
سعادت و مقصد عالی میرساند و از این جهت كه رساننده است ،ممدوح و مورد قبول موالنا است.
صههبر كههن از حههرص و ایههن حلههوا مخههور
گر سخن خهواهی كهه گهویی چهون شهکر
هسههههههت حلههههههوا آرزوی كودكههههههان
صههههبر باشههههد مشههههتهای زیركههههان
(مثنوی :دفتر  ،4ابیات  4455و )4454
منظور از حلوا در این ابیات ،حظوظ نفسانی و لذایذ دنیوی است .از نگاه موالنا دنیا شیرین و خوش است ،ولی
معضل اصلی و مهمی كه در دنیاست ،وجود هوای نفس است؛ یعنی اگر نفس اماره در كار نباشد ،دنیا شیرین
است.
ورنه اینجا شربت اندر شربت است
آفهههت ایهههن در ههههوا و شههههوت اسهههت
(مثنوی :دفتر  ،6بیت )45
در بیان موالنا انسان طالب سعادت باید خود را از پالودۀ شیرین دنیا (تعلقات دنیوی) برحذر دارد و مطبخ
بیارزش دنیا را نادیده تصور نماید:
مطبخی كه دیدهای نادیده گیر
خهههود از ایهههن پهههالوده نالیسهههیده گیهههر
(مثنوی :دفتر  ،5بیت )4445
حضرت علی (ع) نیز هنگامی كه در صفت دنیا سخن میراند ،آن را فریبنده و زیانآور میخواند «باید از این دنیای
رنگپذیر بیمناک بود ،زیرا به كام شیرین آید و در دیده زیبا و رنگین ،لیکن آكنده از امیال خانمانبرانداز است و
لبریز از آمال دور و دراز .گوارای آن شور است و شیرین آن تلخ .طعام به زهر آمیخته است و دستافزارش
پوسیدۀ درهمریخته» (نهجالبالغه :خطبۀ .)444
ث) جهان امتحان
به موجب آیۀ  6سورۀ دهر (انسان) ،پروردگار انسان را آزمای میکند (نبتلیه) و بعد به آن جهان یا عالم ثانی
میرود كه در آنجا جزای نیک و بد را میبیند .موالنا ازاینرو دنیا را جهان امتحان نامیده است.
عهههههالم ثهههههانی جهههههزای ایهههههن و آن
عهههههههالم اول جههههههههان امتحهههههههان
(مثنوی :ج  ،6بیت )474
همچنین بارها در كالم بزرگان دینی ،دنیا به سرای امتحان تشبیه شده است .برای نمونه پیامبر اسالم (ص)
فرموده است« :چند روزى كه از عمر مانده است ،عمل را از سر بگیرید و تالفى كنید .آمادۀ كوچ كردن باشید از
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سراى امتحان و آزمای
ص .)496

به سوى سراى جاویدان ،بترسید از اینکه مرگ شما را ناگهان دریابد «ارشادالقلوب :ج ،4

ج) رحِم مادر
پیامبر خدا (ص) فرمود« :وضعیت مؤمن در دنیا مانند جنینی است كه در شکم مادرش قرار دارد .او وقتی متولد
شود ابتدا گریه را آغاز میکند ،تا وقتی كه چشم باز شده و روشنایى را ببیند و شیر بخورد كه دیگر دوست
ندارد به جایگاه گذشتۀ خود بازگردد .در نمونه ای مشابه ،مؤمن از مرگ جزع میکند ،اما وقتی به دیدار
پروردگارش رسید ،د یگر دوست ندارد كه به دنیا بازگردد ،چنانکه نوزاد دوست ندارد به شکم مادرش برگردد«
(إحیاء علومالدین ،غزالى :ج  ،45ص  .) 497موالنا نیز دنیا را به رحم تشبیه میکند .در نظر او دنیا رحمی برای
تولد به آخرت است؛ همانطوركه شکم مادر رحمی است برای تولد به دنیا.
چههون در ایههن آت ه بدیههدم ایههن سههکون
ایههن جهههان را چههون رحههم دیههدم كنههون
(مثنوی :دفتر ،4بیت )746
وز جههههان چهههون رحهههم بیهههرون روی
آنههههک ارض اق واسههههع گفتهههههانههههد

از زمههههین در عرصههههۀ واسههههع شههههوی
عرصهههههای دان انبیهههها را بههههس بلنههههد
(مثنوی :دفتر ،4ابیات)3494-3479

تصاویر منفی دنیا در مثنوی
مولوی دنیا را در برخی موارد مذموم و نکوهیده دانسته است .این موارد شامل مفاهیم و تعابیری چون مانع و
حجاب بودن ،زشتی ،بیاعتباری و ناپایداری ،بیوفایی ،هالکكنندگی ،فریبکاری ،عدم شایستگی برای زندگی
آسوده ،و توأم بودن خوشیهای دنیا با درد و رنج است  .در این بخ به تصاویر منفی دنیا در مثنوی بر پایۀ آیات،
احادیث و روایات اشاره میشود .در مجموع  43تصویر منفی در مثنوی مشاهده شد كه ریشۀ آن را میتوان در
آموزههای دینی یافت.
الف) گندهپیر و ساحره
كهههههابلى سهههههاحرۀ دنیاسهههههت كهههههاو
چههون درافکنهههدت در ایهههن آسهههوده رود
تهها رهههی زیههن جههادوی و زیههن قلههق
زان نبهههى دنیهههات را سهههحاره خوانهههد
ههههین فسهههون گهههرم دارد گنهههدهپیهههر
در درون سهههههینه نفاثهههههات اوسهههههت
سههاحرۀ دنیهها قهههوى دانهها زنههى اسهههت
ور گشههههههادى عقههههههد او را عقلههههههها

كهههرده مهههردان را اسهههیر رنهههگوبهههو
دمبههههدم میخهههوان و میهههدم قهههل اعهههوذ
اسههههههتعاذت خههههههواه از رب الفلههههههق
كههاو بههه افسههون خلههق را در چههه نشههاند
كهههرده شهههاهان را دم گهههرم اسهههیر
عقهههدهههههاى سهههحر را اثبهههات اوسهههت
حههلّ سههحر او بههه پههاى عامههه نیسههت
انبیهههها را كههههى فرسههههتادى خههههدا؟
(مثنوی :دفتر  ،1ابیات )3447-3445

گنههدهپیههر اسههت او و از بههس چههاپلوس
ههههین مشهههو مغهههرور آن گلگونههههاش

خههوی را جلههوه دهههد چههون نههوعروس
نههههی نههههوشآلههههودۀ او را بچهههه
(مثنوی :دفتر  ،4ابیات  344و )365
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پیامبر (ص) فرموده است « :اتَّقُوا الدنیا فوالذی نَفسی بیده أنّها ألَسحرُ من هارُوت و مارُوت :از دنیا حذر كنید؛ زیرا
سوگند به آنکه جانم در دست اوست ،دنیا جادوگرتر از هاروت و ماروت است (دررالمنثور :ج  ،4ص  .)611موالنا
با استناد به این فرمای پیامبر (ص) ،به آیۀ «و من شرِّ النفاثات فی العُقَد» (فلق  )1/اشاره میکند .به اعتقاد
مفسران یکی از مصادیق «نفاثات» ،زنان جادوگری هستند كه به نخ و ریسمان گره میزنند و بر آن میدمند؛ و
برخی معتقدند نفاثات زنانی هستند كه افکار مردان را منحرف و به رأی خود برمیگردانند (مجمعالبیان ،طبرسی:
ج ،67ص  .)391به اعتقاد موالنا این پیرزن جادوگر ،دنیاست كه با سحر و جادوی خود ،در كارها گره میافکند و
همه را به گمراهی دچار میکند و راه نجات از فریب آن ،پیامبران هستند.
تشبیه دنیا به زنی ساحره در ادبیات فارسی دارای پیشینه است .برای نمونه ناصرخسرو در بیت زیر چنین سروده
است:
گیتی زنیست خوب و بداندی و شهویجهوی
با عذر و فتنهساز و به گفتار ساحره
(سی قصیده از ناصرخسرو :ص )643
روایت شده است كه دنیا بر حضرت عیسی علیهالسالم ظاهر شد ،پس او را بهصورت پیرزنی (در مکاشفه) دید كه
دندانهای پیشین او از ریشه شکسته است و به انواع زیورها آراسته شده است .حضرت فرمود« :با چند شوهر
ازدواج كردهای؟» گفت« :نمیتوانم آنها را برشمارم» فرمود« :تمامشان را كشتهای یا طالقت دادهاند؟» گفت:
«تمامشان را كشتهام ».فرمود« :بد به حال باقی شوهرهایتو چگونه از شوهرهای گذشتهات كه یکییکی آنها را
كشتهای ،عبرت نمیگیرند و از تو دوری نمیکنند (راه روشن :ج  ،4ص .)44
ب) رؤیای خفته
در نظر موالنا مرگ سحرگاهی است كه ما را از «خواب دنیا» بیدار میکند و خمار شب را از سر میرراند.
خفتهه پنههدارد كهه ایههن خهود قههائم اسههت
همچنههین دنیهها كههه حلههم نههائم اسههت
وارهههههد از ظلمههههت ظههههنّ و دغههههل
تهههها برآیههههد ناگهههههان صههههبح اجههههل
(مثنوی :دفتر  ،1ابیات 3455و)3451
گر رود در خواب دستی ،بهاک نیسهت []...
این جهان خواب است اندر ظن مههایسهت
گفههت پیغمبههر كههه حلههم نههائم اسههت
این جههان را كهه بهه صهورت قهائم اسهت
(مثنوی :دفتر  ،3ابیات  4764و )4735
در این ابیات مولوی دنیا را به خواب شیرینی تشبیه میکند كه با طلوع صبح اجل ،بیداری از آن میسر میشود.
این تصویر اشاره به حدیثی نبوی دارد كه فرمود« :الدنیا حُلُمٌ نائم» (احادیث و قصص مثنوی ،فروزانفر :ص .)696
حضرت علی (ع) نیز در این ارتباط چنین گفته است« :الدُّنیا حُلمُ و االغترارُ بها نَدمُ» (غررالحکم ،آمدی :ج ،4ص
.)341
پ) جیفه و مردار
مههههن نمیکههههردم غهههههزا از بههههههر آن
كاین جهان جیفهسهت و مهردار و رخهیص

تهههها ظفههههر یههههابم فروگیههههرم جهههههان
بههر چنههین مههردار چههون باشههم حههریص؟
(مثنوی :دفتر  ،3ابیات1555و)1554

چشههم مهتههر چههون بههه آخههر بههود جفههت

پههس بههدان دیههده جهههان را جیفههه گفههت
(مثنوی :دفتر ،4بیت)3175
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این همه رشک است و خصم اسهت و جفها
پهههس در ایهههن مهههردار زشهههت بیوفههها
(مثنوی :دفتر  ،5بیت )4644
موالنا بارها در مثنوی دنیا را به «مردار» تشبیه كرده است .پایۀ این تشبیهات و استعارات را میتوان اشاره به
سخن حضرت علی (ع) دانست كه« :الدنیا جیفۀٌ و طالبُها كالبٌ فمن أرادها فلیصبرن على مخالطۀ الکالب» :دنیا
مانند مردار و جویندگان مانند سگها هستند (بحاراالنوار ،مجلسی :ج ،97ص .)674تشبیه دنیا به جیفه و مردار،
تشبیهى است كه در روایات دیگر نیز وارد شده و این تشبیه به خاطر تعفّنى است كه در باطن دنیاى آلوده به
انواع ظ لمها و گناهان وجود دارد و یا به خاطر اینکه دنیاپرستان براى ربودن آن از یکدیگر ،به جنگ و ستیز
برمیخیزند.
ت) پَرِ پشه
جملههههه دنیهههها را پههههر پشههههه بههههها

سههههههیلیی را رشههههههوت بیمنتههههههها
(مثنوی :دفتر  ،4بیت )4415

موالنا در این بیت دنیا را ازلحاظ بیارزش بودن به «پر پشه» تشبیه كرده است .میتوان این تشبیه را متأثر از این
حدیث از پیامبر (ص) دانست كه « لَوْ كَانَت الدُّنْیا تَعْدلُ عنْد اللَّه جنَاح بعُوضَۀٍ ما سقَى كَافرًا منْها شَرْبۀَ ماءٍ» اگر
دنیا نزد خدا به پر پشّهای میارزید ،از آن حتی به اندازۀ جرعۀ آبی به كافران نمینوشاند (نهجالفصاحه ،حکمت
.)6337
ث) بازیچه و سرگرمی كودكان
گفههت دنیهها لعههب و لهههو اسههت و شههما
از لعههههب بیههههرون نرفتههههى كههههودكى

كودكیههههد و راسههههت فرمایههههد خههههدا
بهههى زكهههات روح كهههى باشهههى زكهههى؟
(مثنوی :دفتر ،4ابیات 3136و)3134

بهههاد دادى رخهههت و گشهههتى پهههر تعهههب
نههههى شههههنیدى انمهههها الههههدنیا لعههههب
(مثنوی :دفتر  ،4بیت )154
بههههازگردی كیسههههه خههههالی پرتعههههب
ایههن جهههان بازیچههه اسههت و مههرگ ،شههب
(مثنوی :دفتر  ،6بیت )6455
این ابیات كه مولوی دنیا را به بازی و بازیچه تشبیه كرده است ،اشاره به بخشی از آیۀ  65سورۀ حدید دارد كه
«أَنَّما الْحیاۀ الدُّنْیا لَعبٌ و َلَهْوٌ» .ذكر این نکته ضروری است كه در آیات قرآن هیچ موردى پیدا نمیشود كه خود
حیات پست معرفى شده باشد ،بلکه حیات آن ماهیت كلى است كه ممکن است بهصورت پست براى انسان
مطرح شود .مقصود از «الحیاۀ الدنیا» زندگانى بهطور مطلق نیست ،بلکه آن زندگانى است كه انسان به اختیار
خود و به گرای به حیوانیت آن را براى خود پست ساخته است .بنابراین بازیچه بودن «حیات دنیا» هیچگونه
صورت تقبیح زندگانى را دربر ندارد (تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی ،جعفرى :ج  ،6ص .)545موالنا در بیت چهارم،
دنیا را به بازی تشبیه میکند كه كودكان گرم آن هستند و هنگامی كه مرگ مانند شب فرامیرسد ،مجبورند آن را
با دست خالی ترک كرده و به خانۀ حقیقی خود بازگردندو در واقع تشبیه زندگى دنیا به بازى و سرگرمى از این
نظر است كه بازیها و سرگرمیها معموالً كارهاى توخالى و بىاساساند كه از متن زندگى حقیقى دورند ،نه آنها كه
در بازى پیروز میشوند ،پیروزند و نه آنها كه شکست میخورند ،شکست خوردهاند؛ زیرا پس از پایان بازى همه
چیز به جاى خود بازمیگردد.
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ج) مار خوشخط وخال
موالنا دنیا را از حیث فریبندگی ،به ماری خوشخطوخال تشبیه كرده است .در نگاه او مال و ثروت یکی از
مهمترین آفات دنیوی در رسیدن انسان به كمال بهشمار میرود.
را نیکو بمال
هر دو چشم خوی
مینمایهههد مهههار انهههدر چشهههم ،مهههال
(مثنوی :دفتر  ،6بیت )6411
حضرت علی (ع) نیز دراین باره فرموده است« :دنیا غولی زشت و نابهكار و گمراهكننده و ماری خوشخطوخال با
زهری كشنده است» (نهجالبالغه :حکمت .)444
چ) زندان غفلت
ایهههن جههههان زنهههدان و مههها زنهههدانیان
چیسهههت دنیههها از خهههدا غافهههل شهههدن

حفههره كههن زنههدان و خههود را وارهههان
نههههى قمههههاش و نقههههره و فرزنههههد و زن
(مثنوی :دفتر  ،4ابیات  496و )493

تههها كهههه دشهههمن زادگهههان را میکشهههم
كانهههدرین زنهههدان دنیههها مهههن خوشهههم
(مثنوی :دفتر ،6بیت )434
مولوی در مثنوی بارها دنیا را به «زندان» تشبیه كرده است .پایۀ این تصویر را میتوان مأخوذ از حدیث پیامبر
(ص) «الدُنیا سجنُ المؤمن و جنۀُ الکافر» دانست؛ دنیا زندان مؤمن و بهشت كافر است (نهجالفصاحه،
حکمت.)4455
در اندیشۀ موالنا دنیای كنونی و مجموعۀ جهان مادی یا به تعبیری آنچه زیر آسمان است ،و سبب مشغول شدن
انسان و به نوعی مانع راه خدا گردد ،دنیا نام دارد و ناپسند است .موالنا دنیا را غفلت از خدا دانسته است و
تعلقات دنیوی و اسباب معیشت دنیا ،اگر انسان را از یاد خدا غافل نکنند ،دنیا محسوب نمیشوند .همچنین در
بیان موالنا ،زن و فرزند و مال و ثروت ،به تنهایی دنیا نیست؛ بلکه تعلق شدید به آنها باعث میشود كه انسان از
خدا غافل و فارو شود .آنچه در طلب كمال و در جستوجوی تعالی حق باید از آن فاصله گرفت ،كانون خانواده،
و كسب معاش زندگانی نیست؛ بلکه تعلقی است كه انسان را به بهانۀ مال و بهخاطر زن و فرزند به ورطۀ حرص و
آز میاندازد .موالنا تمام دلتنگی دنیا را ناشی از دل نهادن بر دنیا و دنیاطلبی دانسته است .عالمه مجلسی از
راوندی نقل كرده است :پیامبر اكرم ه صلّی اق علیه و آله ه دنیا را به این جهت به زندانی تشبیه كرده است كه
مؤمن در دنیا مقید به اوامر و نواهی الهی است و دنیا برای او تنگ است .همچنین بهوسیلۀ عذاب خداوندی
ترسانده شده است و با شهوات و آرزوها امتحان میشود و مشکالت به او روی میآورد ،برخالف كافر (بحاراالنوار،
مجلسی :ج  :45ص .)454
ح) دار فانى  /شهر فانی  /فناجا
لیهههک از نهههور محمهههد مهههن كنهههون

نیسهههتم ایهههن شههههر فهههانى را زبهههون
(مثنوی :دفتر ،3بیت )3134

شههههکر آن كههههز دار فههههانى میههههرهیم

بهههر سهههر ایهههن دار پنهههدت میهههدهیم
(مثنوی :دفتر  ،5بیت )1433
انتظهههههار مهههههرگ دار فهههههانىانهههههد
(مثنوی :دفتر ،4بیت )3151

اهههههل دنیهههها جملگههههى زنههههدانىانههههد
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آن جهههان انگیههز كانجهها روشههن اسههت
گفههت موسههى ایههن جهههان مههردن اسههت
آن جهههان عاریههت بههس سههودنى اسههت
ایههن فناجهها چههون جهههان بههودنى اسههت
(مثنوی :دفتر ،3ابیات  3343و)3346
«شهر فانی»« ،دار فانی» و «فناجا» در این ابیات استع اره از دنیا هستند .ردپای این استعارات را میتوان در آیۀ
 64سورۀ الرحمن دانست كه« :كلُّ منْ علیها فَان» .حضرت علی (ع) نیز در نهجالبالغه در قسمتی از خطبۀ ،441
شماری از آسیبهای دنیا را چنین بیان داشتهاند« :دنیا خانهای فناپذیر است و محنتسرایی دلگیر؛ هر لحظه به
رنگی درآید و هر دم دری از فتنه بگشاید .نه تیرش به خطا رود نه جراحات را امید بهبود بود» .بهنظر میرسد
تركیب «فناجا» ساختۀ خود موالناست.
خ) مُلک نوبتی
ی کی از ویژگیهای بارز روزگار ،تغییر و تحول سریع حاكم بر آن است و هیچگاه بر یک حالت نمیماند ،و دنیا یک
روز به كام كسی و روز دیگر بر ضد او میگذرد و همواره این تغییر و تبدیل پابرجاست؛ زیرا دنیا محل تغییر و
تبدیل است .موالنا نیز از رنگبهرنگ شدن و نابرابریهای روزگار شکایت دارد و معتقد است دنیا خانهای است كه
غم و اندوه فراوان ،آنقدر بر آن سایه افکنده است ،گویی كه شادی در آن وجود ندارد و نمیتوان شادی را در آن
بهطور كامل تجربه كرد .او از این جهات «ملک نوبتی» را استعارهای برای دنیا آورده است.
ای تههههو بسههههتۀ نوبههههت آزادی مکههههن
هههین بههه ملههک نههوبتی شههادی مکههن
(مثنوی :دفتر  ،4بیت )4344
این استعاره به آیۀ  45سورۀ مباركۀ «قصص» نیز استشهاد دارد« :و َما أُوتیتُمْ منْ شَیْءٍ فَمتَاعُ الْحیاۀ الدُّنْیا و
زینَتُها و ما عنْد اللَّه خَیْرٌ و أَبْقَی أَفَلَا تَعْقلُونَ» و آنچه از نعمتها (ی این عالم) به شما داده شده ،متاع و زیور
(بیقدر) زندگانی دنیاست و آنچه نزد خداست بسیار بهتر و باقیتر است ،آیا فهم و عقل كار نمیبندید؟
د) خاک بر باد
ایههن جهههان نیسههت چههون هسههتان شههده
خههاک بههر بههاد اسههت و بههازى میکنههد

و آن جهههان هسههت بههس پنهههان شههده
كژنمههههایى پههههردهسههههازى میکنههههد
(مثنوی :دفتر ،6ابیات 4695و)4694

در مصرع سوم این ابیات ،جهان به خاكی تشبیه شده است كه بادی بهآسانی آن را برهم میزند و ازبین میبرد.
این تعبیر به تمثیلی كه از دنیا در قرآن آمده است ،شباهت دارد« :و اضْربْ لَهُمْ مثَلَ الْحیاۀ الدُّنْیا كماءٍ أَنْزَلْناهُ منَ
السَّماء فَاخْتَلَطَ به نَباتُ الْأَرْض فَأَصْبح هشیماً تَذْرُوهُ الرِّیاحُ و كانَ اللَّهُ علی كلِّ شَیءٍ مُقْتَدراً» (كهف  .)15 /ای
پیامبر زندگی دنیا را برای آنان به آبی تشبیه كن كه از آسمان فرومیفرستیم و بهوسیلۀ آن گیاهان زمین سبز
شده و درهم فرومیرود ،پس از مدتی میخشکد و بادها آن را پراكنده مینماید و خداوند بر همهچیز تواناست.
ذ) خارشتر
موالنا ،تمثیل «منفعت و لذت بردن شتر از خوردن خار سبز» را همچون انسانی میداند كه در جهت كسب
معرفت از نعمتهای دنیایی بهرهمند میگردد .موالنا اینچنین بهرهمندی از دنیا را باارزش میداند؛ اما درمقابل
انسانی را كه فقط از نعمتهای دنیوی كسب لذت و خوشگذرانی و در پی آن غفلت از یاد خدا نماید ،به مثَل خار
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خشکی میداند كه كام شتر را میرنجاند.
نهان چههو معنههی بهود خههوردش سههود بههود
همچهههو خهههار سهههبز كاشهههتر میخهههورد
چونکه آن سبزی رفت و خشهک گشهت
میدرانهههد كههههام و لُههههنج ای دریههههن
نههان چههو معنههی بههود ،بههود آن خههار سههبز

چونکههه صههورت گشههت انگیههزد جحههود
ز آن خههورش صههد نفههع و لههذت میبههرد
چههون همههان را میخههورد اشههتر ز دشههت
كهههآن چنهههان ورد مربهههی گشهههت تیهههن
چونکه صورت شد ،كنون خشهک اسهت و گَبهز

(مثنوی ،دفتر  ،4ابیات )3447-3443
حضرت علی (ع) نیز تمثیل بسیار خردمندانهای از دنیای حرام در نهجالبالغه ارائه نمودهاند كه گویی موالنا از این
سخن در شعرش اقتباس نموده است؛ ایشان میفرمایند« :فَإنّی أُحذّركُم الدنیا فإنها حلوۀ خضرۀٌ» (خطبۀ .)444
همانا من شما را از دنیای حرام میترسانم؛ زیرا در كام شیرین و در دیدۀ انسان ،سبز و رنگارنگ است.
ر) گاهوارۀ كودكان
ایهههن زمهههین چهههون گهههاهوارۀ كودكهههان
بهههر طفههالن حههق زمههین را مهههد خوانههد
خانههه تنهههگ آمههد از ایهههن گهههوارههههها
خانهههههاى گهههههواره رو ضههههیّق مههههدار

بالغههههان را تنههههگ میههههدارد مکههههان
شهههیر در گههههواره بهههر طفهههالن فشهههاند
طفلکههههان را زود بههههالن كههههن شههههها
تهههها توانههههد كههههرد بههههالن انتشههههار
(مثنوی :دفتر ،4ابیات )1759-1775

در این ابیات «زمین» را باید مجاز از دنیا دانست .موالنا با استفاده از مفهوم آیۀ «الم نَجعل االرض مهاداً ( »...نبأ
 )4/دنیا را به گهواره ای تشبیه كرده است كه دلبستگی به آن شایستۀ كودكان است و ماندن در آن برای
انسانهای بالن مناسب نیست.
ز) رباط  /كاروانسرا
مهههن غهههالم آنکهههه او در ههههر ربهههاط
بهههس ربهههاطی كهههه ببایهههد تهههرک كهههرد

خهههوی را واصهههل ندانهههد بهههر سهههماط
تهها بههه مسههکن دررسههد یههک روز مههرد
(مثنوی :دفتر  ،4ابیات  3654و )3645

تشبیه دنیا به كاروانسرا ،از تشبیهات رایج در ادبیات فارسی و عربی است .سعدی در این باره چنین سروده است:
كه یاران برفتند و ما در رهیم
چهههرا دل بهههر ایهههن كاروانگهههه نههههیم
(بوستان سعدی :بیت )3711
كه خانهه سهاختن آیهین كهاروانی نیسهت
دل ای سههلیم بههر ایههن كاروانسههرا مبنههد
(كلیات سعدی :ص )419
موالنا نیز چندین بار در مثنوی و كلیات شمس این تشبیه یا استعاره را بهكار برده است .حضرت علی (ع) نیز در
نهجالبالغه دنیا را به كاروان تشبیه كرده است« :أَهْلُ الدُّنْیا كَرَكْبٍ یُسارُ بهمْ و هُمْ نیامٌ» اهل دنیا مانند كاروانی
هستند كه ایشان را میبرند؛ درحالیکه آنان خوابند» (و آگاه نیستند كه ناگهان راه طیشده به جایگاه ابدی
میرسد) (نهجالبالغه ،حکمت .)41
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نتیجهگیری
از بررسی تصاویر دنیا در مثنوی معنوی و مطابقت آن با آیات ،احادیث و روایات ،این نتایج حاصل شده است:
 در مجموع  43تصویر منفی و مذموم ،و  4تصویر مثبت و ممدوح در مثنوی معنوی درمورد دنیا وجود دارد كهبا الهام از آموزههای دینی شکل گرفته اند .بنابراین میتوان گفت تعداد تصاویر منفی تقریباً دو برابر تصاویر مثبت
است.
 نگاه موالنا به دنیا عموماً نگاهی ناامیدانه و گاه نیز همراه با انزجار و وحشت است .تصاویری مانند زندانپرآفت ،مار خوشخطوخال ،و گندهپیر و ساحره نشاندهندۀ این نوع نگاه است .هدف از ارائۀ چنین تصاویری
معموالً دور كردن انسان از دلبستگی و وابستگی به دنیاست .این نوع نگاه تحت تأثیر منابع دینی ،بهویژه قرآن
كریم ،شکل گرفته است.
 موالنا زمانی دنیا را قابل اعتنا و باارزش میداند كه پلی برای رسیدن به آخرت باشد .ازاینرو مشغول شدن بهدنیا را ازلحاظ فراهم آوردن زاد و توشۀ آخرت مُجاز میداند.
 وجهشبه تصاویر منفی دنیا در مثنوی ،ناپایداری ،بیارزشی ،غفلت ،فریبندگی ،و سرگرمی است كه در این میانبیشترین بسامد متعلق به ترتیب ناپایداری ( 1مورد) و بیارزشی ( 3مورد) است .بنابراین دیدگاه اصلی موالنا
راجعبه دنیا -كه متأثر از آموزههای دینی است -بر پایۀ ناپایداری و بیارزشی آن شکل گرفته است.
 وجه شبه تصاویر مثبت نیز شناخت خداوند ،تالش برای توشۀ آخرت ،زیبایی و شیرینی دنیا ،قدرت خداوند درخلق زیبایی ،و آزمای الهی است؛ بنابراین دنیا از آن منظر كه فرصتی برای شناخت خداوند ،آشنایی با ذات و
قدرت او ،و فراهم كردن توشۀ آخرت است ،موجب خلق تصاویر مثبت در مثنوی معنوی شده است .این نوع نگاه
نیز تحت تأثیر منابع دینی ،بهویژه قرآن كریم ،شکل گرفته است.
در پایان این بخ تصاویر مثبت و منفی دنیا در مثنوی در دو جدول جداگانه ارائه میشود:
جدول شمارۀ یک :تصاویر منفی دنیا در مثنوی
ردیف
)8
)3
)7
)1
)1
)1
)3
)1
)1
)81
)88
)83
)87

وجه شبه
تصویر
فریبکاری
گندهپیر و ساحره
غفلت
خواب و رؤیا
بیارزشی
جیفه و مردار
بیارزشی
پر پشه
بازیچه و سرگرمی كودكان فریبندگی
فریبندگی
مار خوشخط وخال
غفلت و آزاردهندگی
زندان غفلت
دار فههانى  /شهههر فههانی  /ناپایداری
فناجا
ناپایداری
مُلک نوبتی
ناپایداری
خاک بر باد
بیارزشی
خار شتر
بیهودگی و سرگرمی
گاهوارۀ كودكان
ناپایداری
رباط  /كاروانسرا

نوع تصویر
تشبیه و استعارۀ مصرحه
تشبیه
تشبیه و استعارۀ مصرحه
تشبیه
تشبیه
تشبیه
تشبیه و استعارۀ مصرحه
استعارۀ مصرحه
استعارۀ مصرحه
تشبیه
تشبیه
تشبیه
استعارۀ مصرحه
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جدول شمارۀ دو :تصاویر مثبت دنیا در مثنوی معنوی
ردیف

تصویر

وجه شبه

نوع تصویر

)4

لشکر حق

قدرت خداوند

تشبیه

)6

جهان امتحان

آزمون الهی

تشبیه

)3

شربت  /پالوده  /حلوا

شیرینی و جذابیت

استعارۀ مصرحه

)1

رحم مادر

تنگی و عدم شناخت

تشبیه

)5

میناگری خداوند

زیبایی

استعارۀ مصرحه

)4

مزرعۀ آخرت

تالش

استعارۀ مکنیه

مشاركت نویسندگان
این مقاله از پایان نامه دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده علوم قرآن و حدیث دانشگاه آزاد
اسالمی خرم آباد استخراج شده است .آقای دكتر یداله ملکی راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشته و طراح
اصلی این مطالعه بودهاند .آقای محمدحسین صادقی درویشی به عنوان پژوهشگر این رساله در گردآوری داده ها
و تنظیم متن نهایی نق داشته اند .آقای دكتر جعفر تابان نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهها و راهنماییهای
تخصصی ،نق مشاور این پژوه را ایفا كردند .در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تالش و مشاركت هر سه
پژوهشگر بوده است.
تشکر و قدردانی
نویسندگان بر خود الزم میدانند مراتب تشکر خود را از مسئوالن آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآن و
حدیث دانشگاه آزاد اسالمی واحد خرم آباد ،و هیئت داوران پایان نامه كه نویسندگان را در انجام و ارتقاء كیفی
این پژوه یاری دادند ،اعالم نمایند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگاهی و رضایت دارند .این تحقیق
طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است .مسئولیت گزارش
تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است ،و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر
شده را بر عهده میگیرند.
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