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 معاونت ژپوهش و فناوري 
 هب انم خدا 

 منشور اخالق ژپوهش
 و ژپوهش و نظر هب اهميتبا ياري از خداوند سبحان و ااقتعد هب اين هک عالم محضر خداست و همواره انظر رب اعمال انسان و هب منظور پاس داشت مقام بلند دانش 

گاه دااگشنه رد اعتالي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيات علمي واحداهي دااگشنه آزاد اسالمي متعهد مي  گرديم اصول زري را رد انجام جاي
 فعاليت اهي ژپوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکينم:

 آاليند. گوهن رفتار غير حرهف اي و اعالم موضع نسبت هب کساني هک حوزه علم و ژپوهش را هب مثائبه اهي غير علمي مي اصل ربائت: التزام هب ربائت جويي از ره-1
 اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد هب اجتناب از ره گوهن جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع رد اختيار.-2
کاران علمي و دانشجويان هب غير از مواردي هک منع اقنوني دارد.اصل رتويج: تعهد هب رواج دانش -3  و اشاهع نتايج تحقيقات و ااقتنل آن هب هم

 اصل احترام: تعهد هب رعايت حريم اه و حرمت اه رد انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از ره گوهن حرمت شکني.-4
 وهگرران و ژپوهيداان اانسان، يووان و ناات  و ساري ااباان ح..اصل رعايت حقوق: التزام هب رعايت کامل حقوق ژپ-5

 اصل رازداري: تعهد هب صيانت از اسرار و اطالعات محرماهن افراد، سازمان اه و کشور و کليه افراد و نهاداهي مرتبط با تحقو..-6
 گوهن پنهان سازي حقيقت.اصل حقيقت جويي: تالش رد راستاي پي جويي حقيقت و وافداري هب آن و دوري از ره -7

کاران ژپوهش.-8  اصل مالکيت مادي و معنوي: تعهد هب رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دااگشنه و کليه هم
 اصل منافع ملي: تعهد هب رعايت مصالح ملي و رد نظر داشتن ربشيپد و توسعه کشور رد کليه مراحل ژپوهش.-9
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 دانشگاه آزاد اسالمي

 واحد تهران مرکزي  

 يريتصو ارتباط ، هنر و معماري  دانشكده  
 

 (M.A) يريتصو پايان نامه  براي دريافت درجه کارشناسي ارشد رشته ارتباط    

 

 عنوان: 
موالنا شعر و شهياند در ريتصو زبان مطالعه  

(يمعنو يمثنو از تيحکا چهار يبررس با)   
 

 

 
 

 استاد راهنما: 
 ييطبا يهان نيپرو خانم سرکار

 

 

 

 

 پژوهشگر: 

 يلين اسمعيافش

 

 

 

 3131ز ييپا
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 تقديم هب :
 م هب ماردمي تقد

 من از آن اوست يزندگ  يهک همه 
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 تگکر و قدرداني : 
 

نکردند غي رد من از را  خود ياه ييراهنما هک دارم را  تگکر امکل ييطاا ياهن  خانم سرکار از . 
 

 .کردند ييراهنما را  من پدراهن ري مس  ني ا رد هک دارم را  تگکر امکل رخشان استاد جناب از
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 تعهد نامه اصالت پايان نامه کارشناسي ارشد

در  584726019دانش آموخته مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته به شماره دانشجويي  يلياسمع نيافشاينجانب  

 شهياند در ريتصو زبان مطالعهاز پايان نامه خود تحت عنوان ...............  که در تاريخ  يريتصو ارتباطرشته 

با کسب نمره ........... و درجه  ........... دفاع نموده ام  (يمعنو يمثنو از تيحکا چهار يبررس با) موالنا شعر و

 بدينوسيله متعهد مي شوم: 

در مواردي که از دستاوردهاي اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و  -3

علمي و پژوهشي ديگران )اعم از پايان نامه ،کتاب ،مقاله و...(استفاده نموده ام،مطابق ضوابط و رويه هاي 

 ام. موجود ، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده

)هم سطح ،پايين تر يا باالتر (در ساير دانشگاهها و اين پايان نامه قبالً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي  -2

 موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.

چنانچه بعد از فراغت ازتحصيل ، قصد استفاده و هر گونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب،  ثبت اختراع  -1

 طه را اخذ نمايم.و .... از اين پايان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربو

چنانچه در هر مقطع زماني خالف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي  -4

مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيلي ام هيچگونه 

 ادعايي نخواهم داشت.

 

 

 

 يلياسمع نيافشنام و نام خانوادگي: 

 تاريخ و امضاء: 
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 بسمه تعالي

 

 1/31/3131 در تاريخ :

....... به مه خود دفاع نموده و با نمره ...از پايان نا يلياسمع نيافش آقايدانشجوي کارشناسي ارشد 

 ....  مورد تصويب قرار گرفت......حروف  ................... و با درجه  .........

 

 

 امضاء استاد راهنما         
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 بسمه تعالي

 دانشكده هنر و معماري
 

 «نامه دانشگاه تهيه شده است )اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش

 31311331322103 نامه: کد شناسايي پايان 313 کد واحد:     يتهران مرکز نام واحد دانشگاهي:

 (يمعنو يمثنو از تيحكا چهار يبررس با) موالنا شعر و شهياند در ريتصو زبان مطالعه نامه: عنوان پايان

 يلياسمع نيافش نام و نام خانوادگي دانشجو:

 584726019 ي:يشماره دانشجو

 يريارتباط تصو رشته تحصيلي:

 23/31/3132 نامه: تاريخ شروع پايان

 1/31/3131 نامه: تاريخ اتمام پايان

  استاد/استادان  مشاور:                       ييطبا ين هانيپرو استاد / استادان راهنما:

/  41 واحد 34 الدن – يبهشت ديشه شهرک – ديام شهرک از بعد – ييبابا ديشه بزرگراه – تهران آدرس و شماره تلفن :

13102111113 

 به دست آمده(:  جياجرا و نتا ينامه )شامل خالصه، اهداف، روش ها انيپا دهيچک
در  يعبارت يو گاه يرير داده است و هر تصويبه تصو ياديش را تا حد زيخو يافته است، کالم جايگسترش  يريتصو يکه هنرهادر عصر حاضر 

از  يحير صحيک، هدف و مسيو البته طراح گراف رگريژه شاعر و تصويشود و هنرمند بو يک نشانه و نماد محسوب ميبه منزله  يو ادب يک اثر هنري

 يمعنو يکه با معان يرا شناخت، در هنر يو يريو تصو يست منطق زبانيبا يل هدف هنرمند، ميفهم و تحل ين برايبه کاربردن آن دارد، بنابرا

ار برد و به صورت نماد به ک ييهر معنا يتوان برا يرا نم يزيکند، از انجا که هر چ يدا ميپ يشتريت بياهم يو نشانه شناس يسروکار دارد نماد شناس

افت. يتوان در شعر موالنا  يرا م ين منطق عاليرد، ايمورد استفاده قرار گ يحيان دال و مدلول برقرار باشد و با منطق صحيم يحيد نسبت صحيبا

از  يکيامده و دوم موالنا يد نيل پديبه قدرت موالنا در حوزه قصه و تمث يان عرفا کسيت دارد که نخست در ميمن از انجا اهم يانتخاب موالنا برا“

شه ي، اندينا ، کالم با غزاليده بود، فلسفه با ابن سين، عرفان و فلسفه از همه جهات به اوج رسيدر عصر موالنا، د  ”است. يرانيهنر ا يشاخصها

باشد از  يخته ايتواند آم ياو م ينا و مثنون مواليافته بود.  بنابرايدست  يبلند يو عطار به قله ها ييبا سنا يو شعر عرفان يبا ابو هاشم سور يعرفان

ن موضوع يمنجر به انتخاب ا يرگرير و تصويعالقه من به شناخت موالنا و شوق ارتباط دادن آثار او با تصو  از تفکرات هم عصرانش. يافکار او بازتاب

چه ذهن خودم با توجه به يگرفته است، من قصد دارم از نگاه و درل قرار يمورد تحل ياديشد. هر چند قبل از من، موالنا و اشعار او توسط هنرمندان ز

اطالعات و  ين پژوهش هر چند کوچک تالش شد عالوه بر جمع آوريدر مجموع در اا و نشانه ها در شعر او نگاه کنم.  قات گذشته به نمادهيتحق

د به يمطالب شا يافت اما با توجه به زمان کوتاه و گستردگيدست  در شعر موالنا هم ينشانه شناس يهم در راستا يدين به نکات جديشيپ يافته هاي

ز ينده نين انجام داده و در آين سرزميشناخت فرهنگ و هنر ا يهر چند کوچک در راستا يد است کاريافتم امين مجال دست نينقاط هدف در ا يتمام

استاد  يچون عالمه جعفر يد بزرگير در محضر استاتين بنده حقيچند ادا کنم هر يدست پ يديشتر به مطالب جديقات گسترده تر و زمان بيبا تحق

ده اند يو هنر او رس يدر مورد موالنا، زندگ يقات گسترده ايج روشن و تحقين بزرگان به نتايخواهم کرد و ا ين کوب شاگرديفروزان فر و دکتر زر

ن ي، ايمعنو يت از مثنويچهار حکا ين پژوهش عالوه بر بررسيکنم.  در ا دايدست پ يدين عرصه گسترده به نقاط جديز بتوانم در ايباشد که من ن

نکه به قول يو خالصه ا د. ينيب ير را مين تصاويدم که در ادامه اير کشيز به تصوين ير سازيو تصو ياز حروف نگار يبيت رو با ترکيچهار حکا

 ار منياز ظن خود شد  يحضرت موالنا : هر کس

 را از جمله : يمعنو يت از مثنويکرده ام چهار حکاق تالش ين تحقيمن در ا

کردن  يطاوس ين شدن و دعويافتادن شغال در خم رنگ و رنگ/  لب و سبلت خود هر بامداد به پوست دنبه ي/ چرب کردن مرد الف و بازرگان يطوط

 ليو شکل پ ياختالف کردن در چگونگ/  ان شغاالنيم

   نامه دانشگاه نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش  
مناسب است   

مناسب نيست   
                                      تاريخ و امضاء                  
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به  ياديش را تا حد زيخو يافته است، کالم جايگسترش  يريتصو يهنرهادر عصر حاضر که 

ک نشانه و نماد يبه منزله  يو ادب يک اثر هنريدر  يعبارت يو گاه يرير داده است و هر تصويتصو

از  يحير صحيک، هدف و مسيو البته طراح گراف رگريژه شاعر و تصويشود و هنرمند بو يمحسوب م

 يو يريو تصو يست منطق زبانيبا يل هدف هنرمند، ميفهم و تحل ين براينابرابه کاربردن آن دارد، ب

 يشتريت بياهم يو نشانه شناس يسروکار دارد نماد شناس يمعنو يکه با معان يرا شناخت، در هنر

د يبه صورت نماد به کار برد و با ييهر معنا يتوان برا يرا نم يزيکند، از انجا که هر چ يدا ميپ

ن منطق يرد، ايمورد استفاده قرار گ يحيان دال و مدلول برقرار باشد و با منطق صحيم يحينسبت صح

ت دارد که نخست در يمن از انجا اهم يانتخاب موالنا برا “ افت.يتوان در شعر موالنا  يرا م يعال

 ياز شاخصها يکيامده و دوم موالنا يد نيل پديبه قدرت موالنا در حوزه قصه و تمث يان عرفا کسيم

را که صدها  ي، تفکرات و بحثها و مشاجراتي( در مثنوينيتاجد ي)نقل شده از عل ”است. يرانيهنر ا

 افت.يتوان  يش از او داشته اند ميتن از بزرگان پ

 را از جمله : يمعنو يت از مثنويق تالش خواهم کرد چهار حکاين تحقيمن در ا

 و بازرگان يطوط

 ليو شکل پ ياختالف کردن در چگونگ

 ان شغاالنيکردن م يطاوس ين شدن و دعويافتادن شغال در خم رنگ و رنگ

 هر بامداد به پوست دنبهلب و سبلت خود  يچرب کردن مرد الف
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از آن را به  يگوشه ها کرده و يشه شعر موالنا بررسيدر اند ينشانه و نشانه شناس ،از لحاظ نماد 

ه يجلد کتاب ارا کيدر قالب  ير و حروف نگارياز کالژ تصو يبيترک يان کاريو در پار بکشم يتصو

 کنم.

 

نا ، کالم با يده بود، فلسفه با ابن سين، عرفان و فلسفه از همه جهات به اوج رسيموالنا، ددر عصر 

دست  يبلند يو عطار به قله ها ييبا سنا يو شعر عرفان يبا ابو هاشم سور يشه عرفاني، انديغزال

 شه موالنا(يافته بود ) نقل شده از کتاب فرهنگ نماد و نشانه در اندي

 از تفکرات هم عصرانش. يباشد از افکار او بازتاب يخته ايتواند آم ياو م يمثنون موالنا و يبنابرا

ن يمنجر به انتخاب ا يرگرير و تصويو شوق ارتباط دادن آثار او با تصو يعالقه من به شناخت مولو

ل قرار گرفته يمورد تحل ياديموضوع شد. هر چند قبل از من، موالنا و اشعار او توسط هنرمندان ز

چه ذهن خودم به نمادها و نشانه ها در شعر او نگاه کنم و خالصه يمن قصد دارم از نگاه و دراست، 

 ار منياز ظن خود شد  ينکه به قول حضرت موالنا : هر کسيا

 ق يهدفهاي تحق -

 يو معنو يبه چند داستان مثنو يبا نگاه –شه موالنا يشناخت نماد و نشانه ها در شعر و اند

 يامروز يبا معان يق آن معانين نماد و نشانه در شعر موالنا و تطبيو ارتباط ب نشانه شناسانه يبررس

 مورد مطالعه (  يرهاين متغيابط بان رويسواالت يا فرضيه هاي تحقيق ) ب -

 ف کرد ؟يشه موالنا را توصيتوان شعر و البته اند ير ميا با تصويآ

 است  ؟ يبررسا نشانه و نماد در تفکر و شعر موالنا قابل شناخت و يآ

 قرار گرفته است ؟ يوناني يفلسف يشه هاير انديا موالنا تحت تاثيآ

 مورد قبول است ؟ ين عرفانيمضام يا موالنا و اشعار او به عنوان مرجع برايآ
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 دن افکار موالنا دارند ؟ير کشيبه تصو يبرا ياديل هنرمندان عالقه و شوق زيبه چه دل

 تحقيق  چهارچوب نظري -

ن نماد و نشانه ينشانه شناسانه و ارتباط ب يشه موالنا و بررسيو نشانه ها در شعر و اندشناخت نماد 

ن و فلسفه از همه جهات به ي، در عصر موالنا، ديامروز يبا معان يق آن معانيدر شعر موالنا و تطب

با  يعر عرفانو ش يبا ابو هاشم سور يشه عرفاني، اندينا ، کالم با غزاليده بود، فلسفه با ابن سياوج رس

شه يافته بود ) نقل شده از کتاب فرهنگ نماد و نشانه در انديدست  يبلند يو عطار به قله ها ييسنا

 موالنا(

 از تفکرات هم عصرانش. يباشد از افکار او بازتاب يخته ايتواند آم ياو م ين موالنا و مثنويبنابرا

 نه پژوهشيشيپ -

 –، بهناز ياتون –ت يل اشميک امانويبا آثار ار يمعنو يافکار و عرفان موالنا در مثنو يقيتطب ي.بررس

 تهران مرکز يدانشگاه آزاد اسالم

تهران  يدانشگاه آزاد اسالم -ده ي، سعيعسگر –دگاه موالنا ياز د يت هنري.عشق و آثار آن در خالق

 مرکز
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ن يا امد. پدرش محمد ابن حسيه ق در بلخ به دن114ع االول يدر ششم رب ين محمد بلخيالدجالل 

پس از ان که سلطان محمد  يش بود. ويخ زمان خوين از مشايملقب به بهاء الد يالبکر يبيالخط

 يشابور و سپس به بغداد و از انجا برايوطن کرد. ابتدا به ن يخوارزمشاه به او بد گمان شد جال

ن سفرها ين هم در ايه رفت. پسرش جالل الديت خانه خدا عازم مکه شد. ان گاه به شهر مالطاريز

قبا از انها دعوت کرد تا ين کيام سلطان عالءالدين ايم اورا بر عهده داشت در ايهمراه او بود و پدر تعل

 ه بروند.يبه قون

ن ياز شاگردان پدرش به نام برهان الد يکين به خدمت ين در انجا درگذشت و جالل الديبهاءالد

الت به حلب يل تحصيتکم يرا برا ين مولويل عرفان پرداخت . برهان الديدر امد و به تحص يترمذ

ر ياشنا شد و شمس چنان تاث يزيبه نام شمس تبر يبا عارف 142در سال  يو دمشق فرستاد.مولو

د و به دنبال شمس در اطراف و اکناف س را رها کريمسند تدر يبر روح او گذاشت که مولو يقيعم

خت و شمس به يرا برانگ يه و شاگردان مولويمردم قون يتين امر نارضاير و سفر پرداخت ايعالم به س

در فراق او مضطرب و اشفته شد و سر انجام پسر  يبه دمشق رفت . مولو يدان مولويخاطر فشار مر

ه بازگشت يابند و اورا بازگردانند . شمس به قونيبه دمشق فرستاد تا شمس را ب يخود را همراه گروه

سرود که به نام  ياتيدر فراق شمس غزل يشه ترک کرد . مولويهم يه را برايقون140ن که در سال يتا ا

و  ين چلبيحسام الد يدانش به نام هايبا دو تن از مر يشد ارتباط مولو يوان شمس گرداوريد

پرداخت  يبه مثنو يق چلبين فراق را تحمل کند و با تشوين زرکوب باعث شد که بتواند ايصالح الد
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وان شمس ي.د يمعنو يتوان به :مثنويه درگذشت . از اثار او ميدر قون 172در سال  يمولو

 .ات و مکتوبات موالنا اشاره کرديه و رباعيه ما في.مجالس سبعه.فيزيتبر

 

 

 يافت. سبب شهرت او به روميدرشهربلخ تولد  يهجر 114االول سال عين محمد درششم ربيالد جالل

سان ينو ه ازبالد روم بوده است. بنابه نوشته تذکرهيو وفاتش درشهرقون  روم، طول اقامتش يوموالنا

ن يمت بهاءالديخ عزيکرد پنجساله بود. اگر تار ين از بلخ هجرت ميکه پدرش بهاءالد يدرهنگام يو

زده سال بوده يب سين محمد درآن هنگام قريالد م، سن جالليبدان يهجر 137در سال   رااز بلخ

محضر آن  در يد و مدت کوتاهيخ عطار رسيش شابور به خدمتين راه در نين در بيالد است. جالل

 عارف بزرگ را کرد.

ش ازسه روزدرآن شهراقامت نکرد و روز چهارم بار سفر به عزم يب دين به بغدادرسيچون بهاءالد

 يشام روان شد و مدت نامعلوم يالحرام بر بست. پس از بازگشت ازخانه خدا به سو اهلل تيارت بيز

ازخاندان منکوجک  يريرفت. ملک ارزنجان آن زمان ام  بسر برد و سپس به ارزنجان يدرآن نواح

االسرار  کتاب مخزن يگنجو يم نظامياست حک ينام داشت، واو همان پادشاه ن بهرامشاهيبودوفخرالد

 کسال بود.يب يبه نظم آورده است. مدت توقف موالنا در ارزنجان قر يرا به نام و

امرپدر، گوهرخاتون دخترخواجه  درشهرالرنده به  ين محمددرهفده سالگيالد ، جالليبازبه قول افالک

 122در سال  يستين واقعه بايگرفت و ا يمحترم و معتبر بود به زن يرا که مرد يسمرقند يالال

ن ين محمد دو پسر موالنا از اين محمد به سلطان ولد و عالءالدياتفاق افتاده باشد و بهاءالد يهجر

 اند. افتهيزن تولد 

و وفات او در سال  114خته قرن هفتم، متولد ي، عارف و شاعر فرهين محمد بلخيموالنا جالل الد

و  يتب پدر با علوم قرآنن مدت طول عمر خود، از همان ابتدا در مکيدر هم  ه.ق واقع شد. و 172

که  ييزهاين چياو به وجود آمد و اول يکه در زندگ ينين موازياول يعنيد. يآشنا گرد يفرهنگ اسالم
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س يجلسات تدر ياو دارا -”سلطان العلما“معروف به -به دست آورد در مکتب پدر بود. پدر موالنا

د. يدا در آغوش پدر با قرآن آشنا گردبود. موالنا از همان ابت يو فرهنگ و معارف اسالم يعلوم قرآن

و   ين نوجوانين مطلب اشاره کرده اند. موالنا در سنين کوب و دکتر فروزانفر در ايمرحوم دکتر زر

با کودکان همسن  يبه هنگام باز يافته بود و نقل شده است که روزيبلکه زودتر از آن راه خود را 

د يگو ين جمله را مي، در جواب ا”ميبام به آن بام بپر نيد از اييايب“د: يگويم يکه کودک يخود، زمان

 ”.مين به بام آسمان پرواز کنيد از بام زمييايب“که: 

وجود او را تحمل کنند، از بلخ )محل تولد   توانستنديکه نم يل حسادت افراديپدر موالنا، به دل

ز وارد شد،در آن زمان يشابور نين سفر، به نين ايارت خانه خدا هجرت کرد. در حيز يموالنا( برا

و  يشابوريان عطار نيخ ميسال داشت(. در آن تار 38د يه رسيکه به قونيوقت يساله بود )ول 31موالنا 

بود  يرد. در آن جلسه عطار که خود عارف فرزانه ايگيصورت م يمالقات -سلطان العلما–پدر موالنا 

سلطان  -ن ولديبه پدر موالنا بهاالدبرد و در همان جلسه خطاب يم يبه نبوغ و استعداد موالنا پ

 يم به موالنا مينامه خود را تقد يو اله”. زود باشد که فرزند تو آتش در دلها زند“د: يگويم -العلما

خته بوده است و هم پدر يفره ياست که هم عطار مرد ين نکته ضروريان ذکر اين جريکند. در ا

 کند.يوالنا اشاره معطار به فضل و کماالت م يموالنا، و در چنان جمع

 يشود که: روزين صورت تکرار ميگر به اي، بار دير مثنوين سخن عطار سالها بعد،بعد از تحريهم

ند که اشعار او را پشت سر يب يدانش را مياز مر يکيگذشت يکه از کنار حجره خود م يموالنا هنگام

و  يآن را پشت سر خود قرار دهست که تو ين ين کتابيا“د: يگويخود قرار داده است. موالنا به او م

 ”.آتش در دلها خواهد زد يبه زود

دان ياز مر يهمراه پدر و مادر و افراد خانواده و بعض يعنيبه هر حال موالنا در کنار خانواده خود، 

ه حرکت کرد. قبل از يقون يمکه و پس از آن به عراق و سپس به سو يران به سويپدر، از شرق ا

 يسالگ 38رسد. در آن زمان به سن يم” الرنده“همراه خانواده خود به شهر  ه شودينکه وارد قونيا

ه يبه همراه پدر به قون يکند. به دعوت حاکم سلجوقيده بود و در آنجا با گوهر خاتون ازدواج ميرس
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