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Abstract 
The present paper aims at a critical study of the interpretive nature of Masnavi 
as a determining and dynamic dimension in literature. To orientate and 
validate this aim, we have specified Molavi’s interpretive approaches based on 
Paul Ricoeur’s philosophy and reflective phenomenology and have, thus, 
demonstrated how thought and reflection on interpretation have turned 
Masnavi into one of the most influential written texts, which displays the three 
characteristics of explication, understanding, and application. The authors hold 
that for the interpretation of any text, it is necessary to study the process of 
the formation of the text and its relation with oratory, dialectics, and de-
application. Therefore, studying the elements of interpretation in Masnavi, the 
authors have shown that this work offers a thick description of understanding, 
and understanding has made its language dynamic, signifying, and self-
sufficient. Consequently, as a classic and a reflection on the textual dimension, 
Masnavi encompasses discourse, rests on interpretation, and, in reading, 
forms an active and dialectical totality that gives the reader the opportunity for 
the understanding and reconfiguration of meaning. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
The present article aims to examine Molavi’s ideas from a phenomenological 
perspective. Molavi’s approach to historical experience, written language, 
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metaphorical language, connection with the ‘other’ and moving beyond the 
limitations of the ‘self’ have made the interpretation of his works a dynamic 
process. This has kept dialectics and reading alive through the development of 
synthesis and discourse. Here, rather than being a form of description or 
report, narration has turned into a combination of language, metaphor, and 
development and expansion of language. 
 
2. Theoretical Framework 
In Paul Ricœur’s phenomenological hermeneutics, readers of a text may adopt 
different approaches to understanding and interpretation or a combination of 
them. According to him, reading is always accompanied by interpretation, and 
hermeneutics connects explanation and understanding in order to allow for 
interpretation as a problematic phenomenon through cosmological, 
ontological and epistemological approaches, offering itself as meta-critique. 
 
3. Methodology 
The present study is of the descriptive-documentary type. Paul Ricœur’s 
phenomenological hermeneutics is briefly discussed first, and then Molavi’s 
techniques in creating texts are examined in some of the stories from Masnavi.  
 
4. Discussion and Analysis 
Interpretation and recreation of meaning in the stories of Masnavi are closely 
connected with Molavi’s ontological ideas. In other words, interpretation is an 
inseparable component of Masnavi. Therefore, Molavi’s writings are not a 
collection of linguistic expressions devoid of interpretable themes. It rather 
welcomes interpretation and, as a classical, work allows readers to decipher 
meanings and reconfigure them. 
 
5. Conclusion 
At the first level, i.e., explication, by adopting an epistemological approach, 
Molavi tries to understand early texts and employs interpretation techniques 
similar to those used in the interpretation of religious texts. At the level of 
understanding, by adopting the problematic approach, Molavi attempts to 
interpret The Quran and some other early texts. Here, he marginalizes himself 
as the author of Masnavi and, inviting the ‘other’ to get involved in dialogue, 
sets meaning free from being definite and unique. At the third level, which 
according to Ricœur belongs to the hermeneutic arc, Molavi adopts an 
ontological approach and employs metaphor to recreate meaning and 
subsequently a new world, as a result of which his writing is intertwined with 
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discourse and synthesis, making meaning and signification dynamic and 
flexible in his text. 
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 با تکیه بر آرای پل ریکور مثنوی معنویتأویل و نقد ماهیت آن در 
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 چکیده
عنوان وجهیی تقیدیری و پوییا اد اابییا  هدف پژوهش حاضر، نقد ماهیت تأویلی مثنوی معنوی به

 هاسیا  للفی ل مولیوی دا بردف، دویکراهیای تأوییاهی و اعتبادبخشی به این هیاست. برای جهت

ایی  کیه تأمیل و لکیر  اد ااا نشیان و اندیشگانی و پدیدادشناسی تأملی پل دیکود مشخص کیرا 

و واجید سیه  قراد گییراهای نوشتادی اد دایف پرن وذترین متن مثنوی شوامیتأویل چگونه سبب 

ت فییر هیر متنیی،     حاضر برآنند بیرای  هد. نگادندگان مقالباشتوضیح، له  و کادبفت  هخصیص

دو، اینتیک و کادبرا اایی بردسی شوا. ا آن با سخنودی، ایالک هگیری متن و دابطاست لرایند شکل

که این اثر، توصیف لربهی ا  له  اسیت و  ی اااا نشان مثنوی معنویهای تأویل اد با بردسی انگاد 

اد مقیا   مثنیوی معنیویدو، ایناست؛ ا تهگرایانه، پویا و خواآیین ساخله ،  بان آن دا غنی، ا لت

و موکیو  بیه تأوییل و اد خیوانش،  گ تمان مرّکبحاوی  متن، هو تأملی اد سوی(1)کیک اثر کالسی

 .اهداست که به خوانند  لرصت له  و با پیکربندی معنا دا می مندااد و ایالکتیکتمامیتی کنش
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 و بیان مسأله مقدمه -1

  خیوا حیو  هانیدا  اسیتعادی و سیخنودانهایی است کیه اد چشی ا  م اهی  و مؤل ه اابیا 

انیدا های گونیاگونی اهد. امیرو   چشی دا به خوا اختصاص میای ا  اندیشه و معنا گفترا 

ا   (2)های انتقاای و تأمّلی اد اابیا  وجوا اادا کیه هرمنوتییک و تأوییلبرای شناخت مرا 

گا  سیخن اسیتعادی و لهی  عمیل ست. تأویل و خوانش خوانند  اد تالقیهاترین آنبرجفته

اندیشییدن  »کنید سیبب ی سیخن دا احییا مییانتقیاا هکند؛ این کاد عالو  بر آنکه اقیقمی

  .(44-42: 1399)دیکود، گراا نیز می« بیشتر

هیا و ، لهمی است م فرانه که اد آن مولوی کوشید  اغدغهمثنوی معنویمفل  آن است که 

باودهای عادلانه و اشراقی خوا دا با معرلت و هفتی همفیو کنید. پیونید مییان تأوییل و اابییا  

دو، سیخن ایینسیا ا. ا هرمنوتییک اابیی می  ین اثر دا وادا انیای پیچییدخصوصیتی است که ا

نیفت؛ بلکیه ملهی   (3)«خرا»های تأویلی مایههای  بانی خالی ا  استای ا  برونهمولوی مجموعه

است؛ به این معنیی کیه تأوییل، ا  م روضا  و حاوی اندیشگانی است که اد بفتر متن قوا  یالته

دا اثیری بیدانی  کیه گیاهی  مثنویطلبد که است. چنین نگاهی می ثنویماقتضای وجه وجوای 

 گیرا.قراد میهای للف ی هایش اوشااوش اندیشهاندیشه

للف ی معاا  اقیقی  -ها و پایمراان این سنت لکریهای هرمنوتیفتواژ  هرچند کاد    

های ای ا  جنبهاد عل  مفتنبطا  گذشتگان ما ندادا، اما این بدان معنی نیفت که اقیقه

بزدگیان میا مو یو   ههای شاعرانعادلانه و سخنودی ههای علمی آنها اد تجربعا  و صود 

های للفی ی و هنیری بیه معنیای ها و ابفتانماند  باشد؛  یرا لقدان صود  علمی مکتب

 .(33: 1391)لتوحی، های عا  و انفانی آن مکاتب نیفت عد  وجوا تجربه

 ،به الیل برخوداادی ا  لکر  حامل سنتز بیوا  مثنوی معنویل اد توان گ ت تأویمی    

 دویادویی له  و ایالکتیک با متن است. هنتیج

 

 تحقیق و روش پژوهش هپیشین -2-1

ولی بردسی  های بفیاد شد سبب پژوهش مثنوی معنویهرچند ادا اامنی تأویل و ادجمندی 

مولیوی ا  نگیا  هرمنوتییک  این اثردا اد اهد هیچ پژوهشی تاکنون ماهیت تأویل ما نشان می

دو، نوشتاد حاضر نخفتین پژوهشی است که به بردسی است؛ ا ایناابی پل دیکود بردسی نکرا 
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عنوان آنچه ما اد این مقاله به  پراا ا.می مثنویماهیت تأویل و شگراهای هرمنوتیک اابی اد 

ا  نگا  هرمنوتییک پیل دیکیود برجفیته کنی ، صرلاً استثناهایی است که ماهیت تأویل یاا می

دو، هیدف اصیلی اییندوا. ا های عمومی تأویل که اغلب اد ت فیر به کاد مییشوا نه قاعد می

اد تأمیل و « معنا»و « له »های تحقق عنوان یکی ا  دوشپژوهش حاضر نقد ساختاد تأویل به

اسیناای دا اختییاد  -ی یتحلییل توصی  یابی به این مه ، شییومولوی است. برای است هاندیش

ای ضمنی به پدیدادشناسی تأویلی دیکود و م یاهی  بنییااین ای  نخفت اشاد سعی کرا  ،کرا 

دا نقید کنیی . چنیین  مثنیوی معنیویهیای تیأویلی هرمنوتیک او ااشته باشی ، سپس ویژگی

نقید ییا عنیوان نقید  هرمنوتیک نهایتاً مدعی است که خوا دا به»دویکرای گویای آن است که 

هیای اندا  دوشنی برای پژوهشتواند چش میدو، ا این (؛141ب: 1391)دیکود،  مطرح کند 1 َبَرنقد

 بعدی بگفترا.

 

 پل ریکور -2

اد پدیدادشناسی تأوییل و هرمنوتییک اسیت کیه نقیش « مهاج  -مدالع»های دیکود ا  چهر 

هایی کیه دا. او با بردسی ظرلیتها ااالتاان بفیادی ا  آدای هرمنوتیفتتأثیرگذادی اد مقبو 

هرمنوتییک »هیای ای بیر خیرمن آن  ا و پاییههای تیا  سایرین برای تأویل قائل بواند جرقه

تأویل، هرمنوتییک،  میان، حکاییت،   دا استوادتر کرا. نوشتاد ادا اامن او ادباد« خوانند  محود

ترین اگماهای مت کرانی چیون یهای بفیادی اد ژدلای کانوناستعاد ، اتوپیا و ایدئولوژی چالش

ایجاا کرا و مفتنداتی دا ا  او برجیای  ایگران لروید، ماخر، ایلتای، هایدگر، هوسر ، گااامر و

بدون حضود دیکود هرمنوتیک هرگز این اعتباد کنونی خوا دا بیه اسیت »که طودیگذاشت. به

 .(111: 1311)احمدی،  «آودانمی

هیای نوپراا انیه بیه نوشیتاد، لهی ، ایفیکود ، نگیرش مقدما  بنیاای هرمنوتیک او حاوی

شدن دویکرا ایین لیلفیوف سخن اابی است. آنچه که باعث بدیع  حکایت، تادیخ، تأویل و گفتر

 کران تأویل اد مباحث اابییگراا نقش بدون انکاد او اد برجفتهمی (11: 1391شر ، )نک.  ای قادّ

میمیت پدیدادشناسی با اابیا  اسیت؛ تیا جیایی کیه ص هترکران حلقو تنگ (111: 1311احمدی، )

                                                           
1 . metacritical 
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توان او دا دوح هرمنوتیک اابی قلمداا کرا. او اد این گذاد بر اهمیت لهمیی انگشیت گذاشیت می

 گراا. متن و خوانند  هدایت میکه ا  برتری سوژ  دها شد ، با پویایی جهان

و خویشتن  (1911-1913) ،  مان و حکایت(1991) « ند   استعاد»اد این بین سه نوشتاد 

: 1311)احمیدی، اسیت تیر ساختهاو دا به قلمرو مطالعا  اابیی نزاییک (1991)ایگری همثاببه

له  بیه میدا توضییح   هاو که خوانش دا دهایی ا  محدوایت تبیین و لضیلت یگان .(114-111

شید  تثبییتگ تمیان »با اد نظرگرلتن این نکته که تأویل  ییک ( 41ب: 1391)دیکود،  ااندمی

)نقیل ا   شید  اد آن گ تمیانشناسیی مطیرحعباد  است ا  له  وجه هفتی« توسط نگادش

تیر ا  سیایر متیون اصلی ایفکود  دا اد اثیر اابیی، پردنیگ همشخص (139: 1392معین، بابک

دو، ایینا؛ ا ااند که اد تأویل تأمیل بیشیتری اادای میشاعرانه دا آن تجربه هبیند و تجربمی

با گفتران ایفکود  اد « ادگیر»آن است که متن اابی، نوشتادی است که مؤلف  لرض او

تا لهمیی دا کیه مؤلیف ا  طرییق »گویی و گ تگو وااادا بفتر ایالکتیک، خوانند  دا به پاسخ

  .(319/ 3الف: 1391)دیکود،  «، هفتی عینی بخشد بان به آشکادکرانش همت گماشته

 

 های آنمایهدیسکورس و بن -3

ااناییان » هیایللف ه اد آغا  قرن بیفت  باعث شد که بفیادی ا  یالته (4)چرخش استعالیی

هیا کیه کیادبرا اد ادتباط با علو  انفانی اوباد  متولد شوا. یکی ا  این یالته (1)«خواند خوا

است کیه « ایفکود »  شناسی، معناشناسی و للف ی اادا واژهای  بانلراوانی اد پژوهش

 شوا. به گ تمان، محاود ، گ تگو و گا  به مقا  یاا می گا  ا  آن
آن اد برخیی منیابع بیه قیرن چهیادا  مییالای  هکه سیابق-دا  ""Discourse  واژ هدیش

توان اد لعل یونانی به معنی حرکت سریع اد جها  مختلف و تجلیی  بیان اد می -دسدمی

شوا که اد ادتباط با اجزا الق میگ تاد و نوشتاد یالت ولی اد عل  بیان سنتی به م هومی اط

ای متصیود شید. بنیابراین،  بان نتوان برای آن معنای قطعی و یگانیه  اهندو عناصر تشکیل

تلف، معانی گونیاگونی دا ایفکود  م هومی است که اد ادتباط با شرایط  مانی و مکانی مخ

  .(11-11: 1311اانل، و مک 11: 1311)عضدانلو، القا کند 

 «دومن یاکوبفین»و  (1991-1912) «امیل بنونیفت»که دیکود اد آثاد کفانی چون  مانی    

ای تالش شناسان به کمک سیفت  نشانهگوید که  باندسد میبه گ تمان می (1912 -1191)

چیزی بیرون ا  متن سیخن بگوینید. آنهیا بیه هنگیا  گ تمیان،  بیان دا بیه   کنند ادبادمی
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شیوا آنچیه اد اختییاد میا قیراد هند. این لروکاهی سبب میاهای ساختادی تقلیل میجنبه

مولیوا چنیین  .(,Ricoeur 2000 27,61:)هوییت ا  دمزگیان باشید گیرا، سیفیتمی بییمی

اعتنایی به توان و ظرلیت له  خوانند  است؛ تا جایی که له  دا لدای تبیین و عملکرای بی

 .(Ibid :52)کند شناخت ساختاد می

تیوان آن دا ا  وجیه فکود ، داهبرای نه تیه اد میتن اسیت کیه نمییاد باود دیکود ای

کنید کیه میتن بیه ییادی میی 1نوشتادی سخن حذف کرا و  مانی شیرو  بیه خوانمیواادی

شید   (1)هیای معمیو  کیادبرا ااییگیذادیو قو  هرمنوتیکی ا  معنی و عالمت« کادبفت»

ست کیه بیه ییادی کادبفیت ا  شکل یک اثر اابی به خوا بگیرا. به لرض او تأویل، سخنی ا

کنید و بیه دوا و ا  آثاد اابی عبیود مییمی ا   ندگی بر» شوا،قو  هرمنوتیک برخودااد می

 .(313/ 3الف: 1391)دیکود،  «گراامی ندگی با 

چیه   ادبیاد»و منظود ا  ادجا ، « چه چیز گ تن»او با بیان اینکه منظود ا  معنا، تصریح 

اخییر دا حیاوی  هکشید و مقولیبین گ تمان و ایفکود  میاست؛ خط بادیکی « چیز گ تن

سیا ا. بنیابراین ایفیکود ، میی« میتنجهیان»ااند که ا  میتن ییک تأمل و ایدئولوژی می

 انفانی است.  هو  مان  یفت (9)لراساختادی ا  گ تمان و مرکب ا  ایدئولوژی یکپادچه

کند به این الیل بیر محودییت اد ایفکود  پیشنهاای او که ا  پدیدادشناسی توذیه می    

است که اد ییک اثیر اابیی نوشیتاد،  بیانی سخن نوشتاد اد سرنوشت له  و معنا تأکید شد 

است که مقد  بر ال بانگادی باشد و به محض تولید ا  وابفتگی خاستگا  و مؤلف خادج شد  

بیا قابلییت  موقعیت اثر و خوانند  دا برای تأوییل آ اا کنید. بیه بییان ایگیر، نوشیتاد متنیی

و  میان  یفیته )اا این(  تأویل دا با هفتومندی انفان (1) 2یایفکود  است که با خواآیین

توان با دوش سیاختادگرایانه و تبییین  صیرف ای که پویایی آن دا نمیگونهسا ا؛ بههمرا  می

مقید اد معنی یگانه کیرا. تیا  میانی کیه اثیری چنیین لراسیاختادی ااشیته باشید ا  نگیا  

 یدادشناسی تأملی دیکود اادای ایفکود  بوا  دا  برای خوانش آن گشوا  است. پد

دیکود نوشتاد، مشقی اسیت کیه اد ادتبیاط انفیانی و بیا حضیود   ا  سوی ایگر، اد انگاد

های ایدادی، لضایی و آواییی، ییک لییل  سان حتی اگر نظا گیرا؛ بدینشکل می« ایگری»

 ،ی موسیقی ثبیت گیراا، تبیدیل بیه سیخن نوشیتاد شید انقاشی و یا قطعه  سینمایی، پرا

                                                           
1 . self-presentation 
2 . autonomy 
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 . بنیابراین متنیی(119: 1311)احمدی، ادیالت ا  سوی خوانند  خواهد شد  برخودااد ا  کنش

توان گ ت نوشیتاد، ای که میگونهآن له  شوا؛ به هانفانی به واسط هنوشتادی است که تجرب

 کند. ند برقراد می یفته پیو هشد  است که میان  بان و تجربمتنی عینی

ایفکود  سه بعید شیاخص اادا و جالیب آنکیه دا   دیکود ادباد هگ تادهای نومایاد 

 یالت: مثنوی معنویتوان اد پای هر سه بعد دا می

 

 بعد معناشناسی  -3-1 

و تضیاا ا  سیوی  (9) سو و اسیتعادا  یک 1هرگا  اد جریان دوایت، ایالکتیکی اد پیوند معنا 

همان بصیر  نابهنگامی کیه ذاتیی خیوا -تخیل مولد اد مقا  شماتیزاسیون ایگر خلق شوا

هیای متعلیق اهد که واحدهای گ تمان به نشانهآید و اجا   نمیبه وجوا می -گ تمان است

گویید: تیز مین اد ایین دیکود می .(49-44ب: 1391)دیکود، به ساختادشناسی  بان تقلیل یابند 

کیه دوش سیاختادگرایان -اسا  تبیین و توضیح تر  نه براست که معنا اد این گف مودا آن

شیدن اد این بعد استعاد  سبب  نید  .(41-49)همان:  شوابلکه با استناا به له  بنا می -است

ای بیه سیوی گراا و به قو  دیکیود لهی  ا  اسیتعاد معنا شد  کثرتش مجالی برای له  می

 .(39: 1399)دیکود، دوا ای ایگر پیش میاستعاد 

نخفتین مقوله هر آن چیزی  ،متن، مؤلف و خوانند  هد پنداشت دیکود، ا  بین سه مقولا

گفیترا و است که قراد است له  شوا، مؤلف کفیی اسیت کیه  مینیه و بفیتر لهی  دا میی

 بخشد.    ای است که به این له  معنا میخوانند ، مؤل ه

اسیت و « ینبیو  الهیی»قرآن کیه  نتوان گ ت که مولوی با خوانش متبا این دویکرا می    

دا اد  مثنیویهیای اند اد حقیقت حکاییتوحی( 144: 1391)مولوی،  «مفتنیر»له  اَبدا  که 

ای سیوی ییک انییای بعد معناشناسی با پیکربندی کرا  و سبب شد  که خوانش او دو نیه

ییزی دا ا  نیو متعالی باشد. تعالی اد این حو   اد تعادض با تقلید بوا  بدین معناست کیه چ

شوا. دویکرا مولوی به معنا و  اینیدگی آن کیه ادک کنی ؛ گویی برای نخفتین باد له  می

 ای ا  اقت او اد بعد معناشناسی است:آب، سبو و مشک تأویل شد  نمونه  با استعاد
 

 آب خضییییر ا  جییییوی نطییییق اولیییییا

 گیییر نبینیییی آب کودانیییه بیییه لییین

غالیییل بییییا هخیییودی  ای تشییینمیییی   

 سییوی جیییو آود سیییبو اد جیییوی  ن

                                                           
1 . sense 
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 چون شینیدی کانیددین جیو آب هفیت

 انیییدیش دامَشیییک آب بیییر جیییو لیییرو

 چییون گییران ایییدی شییوی تییو مفییتد 

 گیییر نبینییید کیییود آب جیییو عییییان

 کیییه   جیییو انیییدد سیییبو آبیییی برلیییت

 

 کیییود دا تقلیییید بایییید کیییاد بفیییت

 تییا گییران بینییی تییو مَشییک خییویش دا

 دَسیییت ا  تقلیییید خشیییک آنگیییا  ا 

 لیییک اانیید چییون سییبو بینیید گییران

تاین سبک بوا و گران شد  آب و  لیک  
(121: همان)  

 

و تهیی ا   (141)همیان:  «حکمیت جادییه»مولوی ادک عقل جزوی دا صرلاً یک عکس ا  

 شمادا:ااند و تأمل و لکر  دا تنها دا  آلرینش معنا میایالکتیک و خلق سنتز می
 

 جزو جزو  خُی  بیه دقصفیت و بیه حیا 

 بنییی سییبو پیییدا اد اییین حالییت نییه آ

 چیییون اد معنیییی  نیییی بیییا   کننییید
 

 عقییل جییزوی دا نمییوا  اییین مُحییا  

واب  خیییوش ببیییین وا  ِعلییی  ب الصیییّ

دپییرّ لکییر   ن کییه شییهبا   کننیی  
(129)همان:   

ای کیه بیه گونیهعالو  بر استعاد ، تضاا ه  سبب ایالکتیک و  اینیدگی معنیا اسیت بیه

کیاد  »اهد. دیکود به پییروی ا  خوانند  لرصتی نو برای تأمل و خلق معنایی نو اد متن می

ااند که سبب چالش اد معنی یگانیه و اودی ا  ای میتضاا دا ناسا   (1949-1193) «مانهای 

او بر این باود است که تضاا اختالف مُجا ی است  .(91-11: 1399)دیکود، شوا اندیشی میجز 

سبا  عاای ادک سیاختاد کند تا با ایجاا گففت اد مناکه مؤلف ادگیر آن دا وادا متن می

 توصی ی معنی دا بره  بریزا. 

  دسد تناقض و پادااوکس ه  ا  چنیین خصوصییتی اد کیادبرا اایی ا  شییوبه نظر می

معمو  ادک برخودااد باشد. بنابراین هی  اسیتعاد  و هی  تنیاقض و تضیاا اعیوتی اسیت ا  

 خوانند  برای له  بیشتر. 

گیراا. له  است و خوانش آن سبب معناسا ی میا  نگا  مولوی ه  تضاا حامی ادک و 

گر مراتب شعود اد عال  هفتی است و هفتی تا  مانی حضود و تضاا اد ایدگا  مولوی نشان

دو، لهی  انفیان ا  ادک این. تنها خداست که تضاای ندادا؛ ا تجلّی اادا که تضاا  ند  باشد

 حقیقت او ناتوان است:
 هییا بییه ضیید پیییدا شییواپییس نهییانی

 گییه بییه دنییگنظییر بییر نییود بییوا آنکییه 

اچون که حق دا نیفت ضد پنهان  بیو   

 ضد به ضد پیدا بوا چیون دو  و  نیگ
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 پییس بییه ضییدّ نییود اانفییتی تییو نییود

 نییود حییق دا نیفییت ضییدّی اد وجییوا
 

نماییید اد صییدودضیید دا مییی ضییدّ  

 تییا بییه ضیید او دا تییوان پیییدا نمییوا
(14: 1391)مولوی،   

 بیییی   ضیییدّی ضیییدّ دا نتیییوان نمیییوا

 

مثیییل دا ضیییدّی نبیییواآن شیییه بی و   
(1111)همان:   

 

سیؤا  »تیوان اد حکاییت شناسی به تضاا اادا دا میلکر  و تأملی که مولوی ا  بعد هفتی
 خوبی ادیالت.به( 913-912: همان) «کران آن صولی قاضی دا

 
 1بعد انعکاسی و بازتابی -3-2

شیوا و با تابی ظاهر میی هللف  هپدیدادشناسی تأویلی اد مقا  تحقق و اد عین حا  استحال
  است. دیکود با اعتمیاا بیه شییو« خویش»با « خوا»و تقادن  2هدلش دسیدن به خوالهمی

 با تیاب/»گویید: پفاکانتی لرانفیوی اسیت، میی هت کر اکادتی که آبشخود آن کانت و للف 
انیدا  او اد چشی  .(11ب: 1391)دیکیود،  «ه معنای کنش با گشتن به خویش استبا اندیشی ب

ااان بیه توجه بیه موضیو  دا تین هللف ی،   م  قو  هرمنوتیکی خوا با تکیه بر این انگاد
 ااند. معنا می هاستحال
 استحاله اد معنا و له ، خط ممیز بین تأویل و تبدیل و ماهیت سخن مولوی است:    

 

 حییق بییوا تأویییل کییان گرمییت کنیید
 ود کنیید سفییتت حقیقییت اییین بییدان

 سیییتان آمیید کییراییین بییرای گییر 
 

 معنییی قییرآن   قییرآن پییر  و بییس

 پیییش قییرآن گشییت قربییانی و پفییت

 دوغنییی کییاو شیید لییدای گییل بییه کییل

 

شییرمت کنیید پرامییید و چفییت و بییا   
 هفییت تبییدیل و نییه تأویییل اسییت آن
 تیییا بگییییرا ناامییییدان دا او اسیییت

سیت انیدد هیو آتش  ا کفی کی و   
سییتتییا کییه عییین دوح او قییرآن شیید   
تیو گیلخوا  دوغن بوی کین خیواهی   
(111: 1391)مولوی،   

 

تبیدیل   اژمولوی میل اادا ان عا  اد برابر تز ایگران و آگاهی ادوغین آن دا با اطیالق و
تبدیل پژواک     دا برای له  بیشتر و گ تگو ندادا؛ بیرخالف تأوییل  تقلیل اهد. اد نگا  او

 است.  که همواد  اد لراشد خوانش و ایالکتیک پویا و  ند  بوا  حامل سنتز

                                                           
1. reflexive 
2. self-understanding 
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 ند. ادک سیاکنی کیه اد است ادجا میبخشی به آنچه خواند  شد تبدیل اد مشروعیت
که تأویل اد حالیاهد، ادکند خبر ا  پالشادی بر کهنگی و یگانگی معنی میتبدیل غوغا می

کوشد آن دا اد  مان کند بلکه میبرابر یک تجربه، یک له  و  مان گذشته من عل عمل نمی
 ای ا  آن خلق کند.تجربه نماید و له  تا  حا  اوباد  

انید امیا سرانجا  اینکه، اد تبدیل تأکید بر ان عا  اد برابر الگویی است که ایگران ساخته
آن الگیو دا  ،کند و لهی  خواننید  دا پیرودش ااا ایگران گ تگو می  شدتأویل با الگوی ادائه
شیوا تأوییل اسیت نیه تبیدیل کیه ز مییکند؛ بنابراین آنچه سبب تولد سنتبا پیکربندی می

 محجوب ا  معنا و اسیر ل ظ است:
 اادنیید بییر محجییوب جییا عرضییه مییی

 

یابیید ا  آن غیییر کییال حییس نمییی   
(1199)همان:   

 

 مندیبعد هست -3-3

)نه صرلاً شناخت او( و مکانیف  لهی   بخشی به ماهیت انفانمندی، موجوایتهفت  عصاد

)آن چییزی کیه قیراد  دی اد این نگا ، پیوستادی بین معنامناد عبود ا   ندگی است. هفت

ااند له  برخودااد ا  هفتی می هاست لهمید  شوا( با هفتی است. دیکود انفان دا به واسط

آشکادگی هفتی برای موجیوای اسیت کیه هفیتی او » و با اد نظرگرلتن این آمو   که له 

)نقیل ا   نید ناسی تأویل پیوند مییششناسی له  دا با شناخت، هفتی«مبتنی بر له  اوست

اگیر »اد سیالن هرمنوتیکی او توجه به این نکته مه  اسیت کیه  .(119و111: 1392معین، بابک

 .(113: 1313)دیکیود،  «بیوا ندگی اد اصل با معنا نباشد، له  برای همیشه نیاممکن خواهید 

که  بان بییش ا  آنکیه  مندی انفان اد پنداشت او باود به این امر استترین بنای هفتمه 

 ها و تأویل له  است.  گ تگو با انفان هها باشد، وسیلمکالمه بین انفان هوسیل

 1شناسییهفیتیماهیت و وجهه تأویلی سخن مولوی ه  بر این امر تأکید اادا که انفان ا  نگا  

مندی جیانش ان هفتپس هر انف« مَا خَلَقَ ا ُ نودی ِوّ ُ»شوا؛ )لوگو (  ایید  می اد  بان و نود

 یابد.با این نود پرودش می
 نیفیییت غیییییر نییییود آا  دا خییییودش

 

 ا  جیییز  آن جیییان نیابییید پیییرودش 
(131: 1391)مولوی،   

 

                                                           
1. ontology 
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 است:ااند که جان معنا دا اد بر گرلتهمولوی هفتی انفان دا  یر  بان او مخ ی می
 

 سیییت اد  ییییر  بیییانآامیییی مخ یییی

 کییه بییاای پییرا  دا اد هیی  کشیییدچییون
 

سیت بیر ادگیا  جیان بیان پیرا  این   

[...]سرّ صحن خانیه شید بیر میا پدیید  
(211-214 )همان:  

 ماهیّت تأویل  -4

کاد اندیشه که مبتنیی اسیت بیر دمزگشیایی ا  معنیای پنهیان اد » تأویل چیزی نیفت مگر

 .(42: 1392معیین، )بابیک «ااان سیطوح معنیایی ژدف اد معنیای صیریحمعنای آشکاد و نشان

کند که اد چنین موقعیتی تأویل، سخنی اسیت کیه تصریح می  ند   استعادتاب دیکود اد ک

کند و  برخودااد ا  ایفکود  یا گ تمان مرکب شید  ا  اد اشتراک استعاد  و له  عمل می

کند و ا  سوی ایگر، پویایی معنا دا که به م هو  بفتگی سو وضوح م هو  دا جفتجو مییک

  .(42: 1399)دیکود، نماید اادا ح ظ می

گرایی ا  عینیت -که میقا  خوانند  و مؤلف است-گذادی اصو  تأویل بر متن او با بنیان

سا ا که انفان کند. اصو  تأویلی دیکود ما دا با این بینش مواجه میگرایی گذد میو ذهنیت

ا  پیش با القی ا  معناها ادگیر اسیت و اد خیوانش میتن بییش ا  آنکیه هیدلش با سیا ی 

ا نویفند  اد پفتوهای متن باشد، آشکاد کران حرکت و کنشی است که متن، پییش مقصو

 گفتراند. چش  خوانند  می

ترین دوش او به انبا  پاسخ این پرسش است که اساساً چگونه باید تأویل کنی  و مناسب

اانید کیه لهی  برای تأویل کدا  است؟ او وظی ه تأویل دا با پیکربندی مجموعه عملیاتی می

عییادی اسیت کیه بیا سا ا. اد این بین خوانند ، کادود  تما ک اثر دا به خوانند  منتقل میی

 .(1/133الف: 1391)دیکود،  گیراکنش خوانش این وظی ه دا بر عهد  می

اهد که تأویل اد آن امتیا ی است که بیه مولیوی ایین نشان می مثنوی معنویخوانش 

هیای مأخیذ، لهی  جدییدی دا خلیق کنید و اد میتنامکان دا ااا  که با مداخله اد معنیای 

متنی بیالریند که امکان تأویل بیرای خواننیدگان بعیدی هی  داستای این کادبرا اایی جهان

 گوا  داستینی بر این ااعیه است.  مثنویشد  بر لراه  گراا. ت فیرهای گوناگون نوشته

به خیوا اختصیاص  مثنوی معنویایگری ا  تأویل دا اد   حو  (11)عالو  بر مضمون،  بان    

ر ُ ا   از هیر»و « الدّین صو ُ ِصو   ِصو  اُ» برخوداادی ا  هکه به واسطاست؛ چراااا   «شیَ
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اهید:  یفتی انفان، خبر ا  بصیرتی ملکوتی و لرا مینی میی هاد کناد تجرب (3: 1391)مولوی، 
 (91: 1313، نظامی)اند  ان سوی عال  خبرش ااا     اند   آن ا  کز این اثرش ااا  

 (11)است؛  بانی که اغلب بیه الییل نمیااین«  بان»خبر قدسی اخیر برای تجلی نیا مند 

ودانه، بوان اد غما  حرف پوشید  شد  با ابها  عجین است. چنین  بانی ا  ایدگا  دیکود نوآ

ی بیه هیانیوآودی آن اسیت کیه واژ  .(23-1/21الیف: 1391)دیکیود، لیرا و یکتاسیت بهمنحصر

هیایی کیه پوشی کامل ندادا، به اسیتثنای واژ های معمولی  بان ه متن با واژ   وجواآودند

های محفو  اشاد  اادا. منظود دیکود ا  یکتایی، دلع صیود  ها و کنشواسطه به تجربهبی

 گوید: ظاهر و پیوستن به ادیای معنی است؛ مولوی می
 بییاا کَییه دا   آب جییو چییون وا کنیید

 شیوا ف و صیو  و ا  یکتیاچون   حیر
 

دنگیییی خیییوا پییییدا کنیییدآب ییییک   

 آن همیییه بگیییذادا و ادییییا شیییوا
(919: 1391)مولوی،   

یالتیه سیخن و بیه کند جایی است که معنای قیوا ا جایی که مولوی تأویل دا احیا میام

 دو، او کفیانی داکند؛ ا ایندوبد و ا  نو بیان میقو  دیکود، ایفکود  آن دا ا  خاک ل ظ می

کیرا  پیشیاپیش بیه  مثنوی معنوی  چنین معنایی باشند اعو  به لرجه اد جزیر هکه تشن

 دو خواهند شد: کند که با سه طیف ا  معنا دوبهآنها خاطرنشان می
 

 گیییر شیییدی عطشیییان بحیییر معنیییوی

 لرجه کین چنیدان کیه انیدد هیر ن یس

 هییانییوش و حییرفگییو و حییرفحییرف

 سییتان و نییان پییاکاهنیید  و نییاننییان

 شییان بییوا اد سییه مقییا یلیییک معنیی
 

مثنیییوی  ای کییین اد جزییییرلرجیییه   

 مثنیییوی دا معنیییوی بینیییی و بیییس

دد انتهییاانییهییر سییه جییان گرانیید   

 سییاا  گرانیید ا  صییود گرانیید خییاک

ز هییی  میییدا اد مراتیییب هییی  ممیّییی  
(جا)همان  

 

دیکود با پیروی ا  گااامر و هرمنوتیک للف ی او ا  این سیه مقیا  کیه بیه قیو  مولیوی 

 کند.یاا می« کادبفت»و « له »، «توضیح»ا اد توا ی با یکدیگرند به جدای ا  ه  ام

 

 بینی توضیح و تبیینباریک -4-1

مند به جهان دوایت تعلیق اادا و گیذدگاهی اد باود دیکود، توضیح یا تبیین با طبیعتی دوش

منظیود ا  »است برای دسیدن به له  بهتر نه آلرینش لهی . او بیا تصیریح ایین مطلیب کیه 
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اد هرمنوتیک تیأملی ( 11ب: 1391)دیکود،  «او  پیوندیالته با له  است هین، عملکرا ادجتبی

 کند. توضیح و له  برقراد می هخوا، ایالکتیکی ظریف و شکنند  بین او مقول

)تبیین( اد باود او عبادتند ا  تنویر، نمایندگی اندیشه و خرا،  بنیااین توضیح هایویژگی

دو، دیکود توضیح دا توصیف و بخشیی ا  اینبوان و اقنا  خوانند . ا  تقلیدیااودی، غیرپیش

 .(3/311الف: 1391)دیکود، مؤلف اد قبا  مخاطب بر عهد  اادا ااند که پیمان اعتماای می

 اد با اد نظرگرلتن این موضو ، لرض نگادندگان پیژوهش حاضیر آن اسیت کیه حکاییت    

ای دا اادا کیه اد تحقیق پیکیر  هاسیت و ااعیی وضیحای نیابتی برای تانگاد  مثنوی معنوی

نیه  مثنیوی معنیویگراا؛ به بیان ایگر، هیر حکیایتی ا  نهایت سبب له  بهتر مخاطب می

دوایتی برای آشکادگی بیشتر عرضیه  همثاببلکه به« گنجاندن اد ذیل»صود  یک انباله و به

خواند ای که آن دا میخوانند  شد  است و یفت هشوا که مولوا له  مولوی ا  یک تجربمی

گذادا و با یک هرمنوتییک مضیاعف بیه اد حقیقت له  خوا دا با له  مولوی به اشتراک می

که خصوصیاتی پنهیان امیا »پراا ا. آشکادگی اد مفیر توضیح به این معناست تأویل آن می

هیای ن حکاییتبنیابرای .(312)همان: « سا امان دا دوشن میعملی هشد  اد قلب تجربترسی 

اسیت و هیر تیأویلی ا  آن  مندی پیوستادی بین معنیا و تجربیهمولوی اد بعد هفت مثنوی

 نیا مند له  و متکی به خوانند  است.

لرایند قو  هرمنیوتیکی   تنهایی برآودندذکر این نکته     است که توضیح یا تبیین به

لف است نه خوانند ، امیا  میانی ای است که اد آن ابتکاد عمل اد است مؤنیفت،  یرا شیو 

شیوا کیه سا ا، اد حقیقت تبدیل به مؤلف ادگیری میکه اد توضیح مؤلف خوا دا محو می

کنید و ابتکیاد عمیل خواننید  بیرای خیوانش  بان نوشتادی او با خوانند  ادتباط برقیراد میی

 گراا.تر میپردنگ

گراا که خوانند  دیزی میآنجا پی مثنوی معنویهای توضیحی ماهیت تأویل اد حکایت

ادتباط پییا  و عبیود عقالنیی و علّیت و معلیولی آن کیه بیه  هواسطا لت و اشاد  متن دا به

 کند. اند، ادک میپیرنگ اد ه  تنید  شد  هوسیل

آشکادترین شکل تبدیل گ تاد به نوشتاد به دابطه میان پیا  و مجیرا ییا » گوید:دیکود می

شیوی  کیه ایین نخفیتین تویییر لی با اقت بیشیتر متوجیه مییشوا، وآن مربوط می هدسان

ای بیر تمیامی عوامیل تیأثیر گیذادا. کننید سو گفترش یابد و به نحو تعیینتواند ا  همهمی

اش ما این خواهد بوا که ا  این اگرگونی محیودی شیرو  کنیی  و بیه اثیرا  جیانبی هوظی 
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های پیا  ای برای انتقا  نشانه مانی که دسانهدیکود  بان دا تا  .(241: 1313)دیکیود،  «بپراا ی 

ااند. چنین  بانی خالی ا  معنی نیفت؛ اما اگیر  بیان ا  ادتبیاط برخیودااد است، گ تادی می

دو، سیخنی ایینگیراا؛ ا وقو  یابد، تبدیل به سخن نوشتاد می (12) 1شوا و به صود  دوایتی

وانش تأویلی دا اادا، نه  بیان گ تیاد مداد و نوشتادی است که آمااگی ایفکود  و خدوایت

  .(Thompson, 1984: 133)شوا که صرلاً برای انتقا  پیا  و مکالمه به کاد گرلته می

گیراا بیه همیین الییل اسیت کیه میاندیشندگی خوانش به میتن بیا »وید گدیکود می

شیوا. سرانجا  توجه به عمل خوانش همواد  اد پی توجه به ساختاد ناشی ا  متن محیو میی

  .(332/ 3الف: 1391)دیکود،  «ماندنوشتاد باقی می هخوانش متویری ا  نظری هبدین لحاظ، نظری

کفوتان خوا که تمایل ااشیتند بیا وجیه برخالف پیش ،مولوی اد مقا  یک مؤلف ادگیر

مثنیوی  هبا شیگراهای دوایتیی، ادتبیاط دا وجهی ،انتقالی پیا  اد دوند حکایت مداخله کنند
دا کیه مؤل یان ( 2111-1921) «وین بوث»اهد و این اظهاد نظر دیکود ا   بان می قراد معنوی

بخشد. این بدان معنیی اسیت حقیقت می( 321)همان:  «آلریندخوانندگان خوا دا می»ادگیر 

 ای با آن همرا  باشد. که توضیح  مانی کادسا  است که خوانند 

ای ا  ادیالیت و هیای تیا  ا اد دا خواننیدگان د به طزی بدیع مثنوی معنویمولوی اد 

کنید. خلیق میی (جیا)همان «همتای ایالکتیکی»اهد و با این شیو  برای خوا تجربه قراد می

توضیحی متن،  هتوجه اد این گذاد، اقنا  و تأثیرپذیری خوانند  است که اد تجربشایان هنکت

لیت میتن دا نامشیخص همزمان پذیرای ان عا  و تأویل شد  مر  بین کینش خوانیدن و ادیا

( 11-1: 1391)مولیوی،  بیاد میرا  دگیرظاهر دقّت بیند. حکایت پااشا  و کنیزک و پایان بهمی

 شد  است.   و کادبرا اایی بدیع هعالی این نو  ا  ادیالت و تجرب هنمون

ااودانه اسیت کیه ا  ایگر تمهیدا  کادبرا اایی مولوی اد پراا ش توضیح، قضاو  پیش

 مثنویتأویلی دا اد های  یاای ا  این ابتکاد پیشکند. نمونهتأویل دا برای او آماا  می ه مین

« )ص(برخاستن مخال ت و عداو  ا  میان انصاد به برکیا  دسیو » توان اید که حکایتاو می

 ا  آن جمله است:
 او قبیلییه کییاو  و خییزدج نییا  ااشییت

 انند لیییییکغییییود  و انگییییود ضییییدّ

 و خییا  مانیید بفییتای کییاو سیینگغییود 

[...]آشا   ااشیتیک   ایگر جان خون   

که غود  پخته شد، شد ییاد نییکچون  

 اد ا   حییق کییالر اصییلیش خوانیید

                                                           
1 . recital 
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 نییی اخییی، نییی ن ییس واحیید باشیید او
 

شیییقاو  نحیییس ملحییید باشییید اواد   
(332همان: )  

 

 کند: بوان غزا برای مؤمنان دا چنین تأویل میااودی، لرضیا اد التر چهاد  با پیش
 گهر دا علیییی  و لیییین آمییییوختنبیییید

 مفیییت تییییا ااان اد کیییف  نگیییی ّ

 علیی  و مییا  و منصییب و جییا  و قییرآن

 پییس غییزا  ییین لییرض شیید بییر مؤمنییان
 

 ااان تیویییی بیییه اسیییت داهیییزن 

 به کیه آیید علی  نیاکس دا بیه اسیت

 لتنییییه آمیییید اد کییییف بییییدگهران

 تییا سییتانند ا  کییف مجنییون سیینان
(113)همان:   

بیوان آن  ، غیرتقلییدیمثنیوی معنیوییی توضیح اد کادبرا اا  بادیک ایگر ادباد هنکت

تواند توانایی ایفکود  و خیوانش دا اد تأوییل ترین آسیبی که میاست. اد باود دیکود مه 

اابیادگر »  و تقلیید اد ااداک اسیت. نگرشیی کیه بیا آمیو  1نگری تادیخیتهدید کند، واپس

 خوانی اادا. مولوی ه « اابادجوست

آلرینشیگر، هرچیه بیه تیادیخ »لاقد قدد  آلرینندگی خواهد بوا  اابادگری به قو  نیچه

اابادگری با قهقراییی  .(111: 1314)ضرابیها،  «آلریندخویش یا تأویل گذشته بپراا ا، کمتر می

 کشاند. اادا و او دا به تقلید میمیدا ا  هر کنش و پاسخ به متن با  خوانند 

ای ثابت، هدلی مشیخص و حد بیان انگیز  اد وجه تقلیدی، مؤلف ممکن است معنا دا اد

کران سخن ایگران خوا دا بیه آنهیا پیونید  نید. امیا اگیر اهد و با انبا نیتی معین تقلیل 

یابد. اد این وجه اسیت کیه خوانش آن الزایش می ههمرا  باشد، سوی 2نگریتوضیح با آیند 

یابد و ایدگا  خواننید  می متن با گشواگی و استعال، کنش و معنایی مفتقل ا  ااداک مؤلف

 شوا. به ایدگا  مؤلف الزوا  می

بندی حکایت وجوا اادا که محود دیکود، متویرهای  یاای برای پایاناد تأویل خوانند 

نگری نه کادبرا استودی  بان و پیکربندی متن وجهی ا  آن است. تعبیر او ا  آیند « تعلیق»

ااشتن خوانند  برای آ اای اد اندیشه و خلق انتظاد اد وجه لعل آیند ، بلکه اد تعلیق نگا 

پیکربندی نه تنها پویا و مداو   هتنها اد صودتی چنین تأثیری اادا که تجرب»است. تعلیق 

                                                           
1 . retrospection 
2 . prospective mood 
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 هگیری دا به منزلای صود  اهد که تصمی نگرانههای پسباشد بلکه بتواند باد ایگر ترتیب

 .(49/ 2الف: 1391)دیکود،  «سا اوب، پدیداد ای که تأییدی است بر یک قالب ختأیید نهایی

خیوانش تیأویلی مولیوی  (13)گران این مقالیه بوطیقیایچنین تعلیقی که به نظر پژوهش

اود باشید و بیا شدگی به نمااندیشی، تعصب و نخشوا متن هنرمندانه ا  جز است، سبب می

 ه  بریزا.  بندی معنی برساختادشکنی انتظاد معمو  خوانند  دا برای پایان

او « [...]این سخن پایان نیدادا» آودا:سخن، این عباد  تکرادی دا می مولوی برای تعلیق

اهید، ولیی او دا ادون با این کادبرا اایی اد له  معمو  خطوطی دا برای خوانند  نشان می

 اند. سا ا که پس ا  ه ت قرن هنو  ه   ند ها دها میمنشودی ا  پرسش

  اهید کیه بیا اودی ا  چنبیردن وجه اخیر، حق تأویل دا به سیخنی مییمولوی با برگزی

 گو، خوانند  دا اد له  کاهل نکند:ااداک و خاطر حرف
 

 باژگونییه   ییین سییخن کاهییل شییدی

 حییق  بییوا  تأویییل  کییان  گرمییت کنیید

 ود کنیید سفییتت حقیقییت اییین بییدان
 

ااداک  و  خیییاطر  آمیییدی مییینعکس   

 پرامییید  و  چفییت و  باشییرمت کنیید

نتبییدیل و نییه تأویییل اسییت آهفییت   
(111: 1391)مولوی،   

 

تواند اعمیا  سرانجا  اینکه توضیح تکیه بر توصیف اادا و اد بخش خاصی ا  واقعیت می

آید. به سخن ایگر، هیر تویییری کنش انفان پدید می هواسطشوا؛ یعنی اد توییراتی که به

بنابراین هر حکایتی، توضیحی  توان توصیف کرا.های مختل ی میکه ا  کنش انفان به گونه

است بر کنش انفان؛ به همین الیل است که توضیح به حکایت تعلق اادا و اد لهی  کامیل 

گذاشیتن شناسی و تبیین برتری اادا. دیکود با صحهشناخت هشوا؛ لهمی که بر هر مفئلمی

هی   ن او بیاکند کیه اییله  و ایالکتیک بین آن او بر این مه  تأکید می -تبیین هبر اوگان

اند. او معتقد است جریانی که ا  له  به توضیح یا بیرعکس ا  توضییح بیه لهی  مکمل تأویل

کند کیه بیه پذیری دا اد تأویل برقراد میشوا، ادتباط ایالکتیکی ظریف و انعطافهدایت می

ی، معنیای اهد که برای خلق لهمی دوشن و نیل بیه ماهییت دواییخوانند  این امکان دا می

 .(12-19ب: 1391)دیکود،  ن دا ا  آن خوا کندپنها

 مولوی ه  بین توضیح و له  ت او  قائل است. او وجه ااداک دا توصیف و کفی دا که

 نامد. می (144: 1391)مولوی،  «نفّاخ»و « واصف»مقلد باشد،  
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شیدن و کشیف واصف اد نگرش تأویلی مولوی نااستواد است و لراست     جهت معنوی

 دادا:معنا دا ن
 لحییین مرغیییان دا اگیییر واصیییف شیییوی

 گیییییر بییییییامو ی صییییی یر بلبلیییییی
 

 بییر مییراا مییرا کییی واقییف شییوی؟ 

ا گلیی؟تو چیه اانیی کیاو چیه اادا بی  
(149)همان:   

 

خیالی ا  توصییف  مثنیوی معنیویهای اد اینجا باید اشاد  کرا هرچند که اغلب حکایت

تیر سینگین 2به وجواشناسیآنها نفبت  1شناسیهایی که ترا  معرلتویژ  حکایتنیفت؛ به

صرلاً انباشتی برای سخن مولوی نیفت؛  یرا مولوی که  مثنویهای حا ، توصیفایناست؛ با

اسیت، اد دواییت آنهیا بیه نقیل کینش و قیو  اد لضای لکری تأویل ن س کشید  و بالیید 

 ،«نخجییران و شییر»جمله حکایت طویل های التر او  منکند. حکایتای اگران بفند  نمی

هیای ا  جمله این نو  توصییف« اعرابی و  نش»، «ااستان پیر چنگی»، «طوطی و با دگان»

 شد  است.  کادبرا ایی

 

 بینی فهمباریک -4-2
 

 بعیید ا ییین بادیییک خواهیید شیید سییخن

 هییای  خُییرا    واتییا   نجوشیید  ایییگ
 

 ک  کن آتیش هییزمش الیزون  مکین 

 ایییگ ااداکییا    خُییرا اسییت و لییروا
(911)همان:   

 

تر ا  توضیح و تبییین مولوی مقا  او  تأویل دا که مربوط به ماهیّت و سرّ سخن است بادیک

 اهد عقل عامه ا  له  سرّ عاجز است:ااند و هشداد میمی
 

 عجیییییز ا  ااداک ماهیّیییییت عمیییییو

   آنکییییه ماهیّییییا  و سییییرّ سییییرّ آن

 اد وجیییییوا ا  سیییییرّ حیییییق و ذا  او

 کییه آن مخ ییی نمانیید ا  محرمییانچییون

 گوییید اییین اودسییت و گییوعقییل بحثییی 

 حییا دا ای سفییتو قطییب گوییید مییر تیی

 حالیییت عامیییه بیییوا مطلیییق مگیییو 

 پیییش چشیی  کییامالن باشیید عیییان

؟اودتیییر ا  لهییی  و استبصیییاد کیییو  

 ؟ذا  و وص ی چیفت کان ماند نهیان

 بیییی   تیییأویلی محیییالی کییی  شییینو

 آنچییه لییوق حییا  توسییت آییید محییا 

                                                           
1 . epistemology 
2 . ontology 
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 واقعییییاتی کییییه کنونییییت برگشییییوا
 

نمییوا؟  هیی  محالییت مییینییه کییه اوّ  
(499)همان:   

 

برخالف توضییح  شوا:یاا می 1«لهمی» همحود دیکود به نظریا  این مقا  اد هرمنوتیک خوانند 

بلکیه ( Jeanrond, 1988: 34) تفلی  و ان عا  خواننید  اد قبیا  میتن نیفیت هو تبیین، له  نتیج

 شیوا، پییشگیر اسیت همیرا  مییلهی  خیوانشچون هر خوانشی با م هومی که مبتنی بر پیش

بنابراین له ، ن ی سکون اد ساختاد بیزد  ذهین او اد له  متن حضود پویایی اادا. های انگاشت

ای ا  خواننیدگان دا شیوا و سینخ تیا  است که اد تقاطع انیای متن با کنش خوانند  متولد میی

 هکنید تکییمیطلبد که یادایی گ تگو با متن دا ااشته باشند. آنچه له  دا ا  نظر مولوی تهدید می

 کند:خوانند  بر عقل جزئی است که هرگونه اد ش آلرینندگی له  دا انکاد می
 

 بینییی  اییین خییرا تییا گییود بییواپیییش

 ایییین خیییرا ا  گیییود و خیییاکی نگیییذدا

 عقیییل جیییزوی دا و ییییر خیییوا مگییییر

 عقییل جییزوی عقییل اسییتخراج نیفییت
 

 و آن  صییاحبد  بییه ن ییخ صییود بییوا 

عجایییب نفییپَرا یوییین قیید  عرصییه  

دا سییا  ای سییلطان و یییر عقییل کییل  

 جییز پییذیرای لیین و محتییاج  نیفییت
(194و  119 -111: 1391)مولوی،   

 

های له  است که ترین شاخصهاد باود هرمنوتیکی دیکود، توییراهی و ایالکتیک ا  مه 

آن ا  مفییر  همولوا وجه نوشتادی سخن و ایفیکود  پنهیان آن اسیت و ا لیت اد بادیکی

توییراهیی بیدان  .(11ب: 1391و  3/311الف: 1391)دیکود، گذدا ک میو ایالکتی 2توییر، همدلی

معناست که له ، تولد یک  ندگی ایگر و یک هفتی توییریالته اد قبیا  متنیی اسیت کیه 

 های آن است.کُنایی بوان نوشتاد و نهااینگی ایفکود  ا  ویژگی
 

 کییه او مبیید  شییواکیفییت ابییدا  آن

 
 

 خَمییرش ا  تبییدیل یییزاان خَییل شییوا 
(112: 1391مولوی، )  

 

شوا، طرحی است بلندپروا انه که ناظر به شیأن آنچه اد این مقا  ا  ایالکتیک مطرح می    

ای اسیت کیه بخشد. ایین همیان خصیصیهاابی می -به متن ماهیتی تأویلی ،الق انتظاد بوا 

ود بیا نگیر دیکیکنید. ت یاوتی کیه ایالکتییک لهی یاا می« هرمنوتیک اابی»دیکود ا  آن به 

                                                           
1. verstehen 
2. empathy 
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ایالکتیک للف ی گااامر اادا این است که تأویل اد اولی همرا  با همیدلی خواننید  تیأمین 

 .(311/ 3الف: 1391)دیکود، های معمو  اد للف ه شوا نه با پرسش و پاسخمی

له  دا آمیاا   ه مین« ایگری  بیگانه»شکل تقابل با ا  نگا  دیکود، ایالکتیک با ایجاا تجربه به 

شیوا، ولیی ایین گوید هرچند ایالکتیک بین توضیح و لهی  بیا  بیان محقیق میی. او میسا امی

گراا، بلکه اد بعید هفیتومندی انفیان، ایالکتیک هرگز ادون مکالمه و  بان گ تادی عملی نمی

 .  (114: 1311 ک،ی)مکاد کندسخن نوشتادی،  مان  یفته و له  همد نه خوا دا آشکاد می

آودی بیه اهد که مولوی بیا دویآدای دیکود نشان میتکیه بر  با مثنوی معنویاد کاوش 

هیایش دا اد  بیان گ تیادی، توصییف و توضییح که نشیانه-سخن نوشتاد، خط ممتد له  دا 

سیا ا. شکند و با کادبرا اایی، گشواگی متن دا برای خوانند  ممکن مییمی -توان یالتمی

هید، ولیی  میانی کیه ا  منظیر دیکیود بیدان اظاهر ا  عد  انفجا  خبر مییاین واسا ی، به

بینی ، بلکه آن دا کنشی متیود  اد اسیتوادی تنها آن دا گففتگی اد دوایت نمینگری  نهمی

کران اندیشه و نظرگا  بگریزا و با نوآودی و استعال یابی  که سعی اادا ا  تنگله  می  آمو 

ایین اییدگا  »نشیان اهید. «   مفالرایدگا»گویی به م هو  قابلیت تأویل تأملی دا اد پاسخ

باد ادیالت؛ و ما که خوا ادون متن اابی قراد توان به یکبیانگر آن است که کل متن دا نمی

الیف: 1391دیکیود، ) «کنی دوا و همرا  با متن س ر میتددیج که خوانش پیش میای ، بهگرلته

 اهی .  خوا دا توییر میبه طود ذهنی به تباا  اد الق انتظادا  پرااخته له (331/ 3

ا  منظر اندیشیگانی دیکیود  مثنوی معنویای که اد برخودا با له  اد همچنین توجه به نکته

ای آنچیه هفیت، دابطیه»بفیاد ضرود  اادا جفتجوی مفیر لهی  خیوا و خواشناسیی اسیت؛ 

. (119: 1312)دیکیود، « متقابل میان  او ن ر است تا آنجا که هریک خوا دا پیش ایگری الشا نمایید

سخن گ ته شد ، لهی  « های نظری و عملیاانایی»برخالف سایر متون عرلانی که ا   ،مثنویاد 

مولوی با تأکید بر این موضیو  و بیا تأوییل اد  ،شوا. اد آغا  التر او آغا  می« ایگری»با حضود 

چیه کیادبرا کنید. گراست، ا  ایگری با نشانه استعادی آینه ییاا میی« مؤمن همؤمن آین»حدیث 

ای که مولوی ا  این اسیتعاد  خلیق سابقه نیفت ولی ا لت تا  استعادی مزبود اد ااب لادسی ک 

دیکود همخوانی اادا. اد ایین الگیو لهی  ا  خیویش « مثابه ایگریخویشتن به» کند با الگویمی

 .(49: 1392معین، )نقل ا  بابکه له  ا  خوا اد برابر ایگری است موکو  ب
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شیوا مگیر آنکیه ا  متن ا آن  من نمید باود دیکود اهمیت اادا این است که جهانآنچه ا

انفان انفان دا »مادکس است که   خوا نادسیفی گذد کن . تأکید او اد این باود بر این انگاد

 .(143: 1399)دیکود،  «کندتولید می

 توان ا  ابیا   یر لهمید. اخیر دا می  باود مولوی ا  انگاد
 مییؤمن بییوا یمییؤمن آیینییه چییون کییه

 سیییت جیییان دا اد حَیییزنییییاد آیینیییه

 جفییت  بفییینقییش جییان خییویش مییی

 گ یییت   آخیییر آینیییه ا  بهیییر چیفیییت

 دوی یییییاد جیییان نیفیییت ا ّ هآیینییی

 کلیییی تیییو دا ایییید  ابییید یآیینیییه

 گ یییت  آخیییر خیییویش دا مییین ییییالت 
 

 دوی او   آلیییییواگی ایمییییین بیییییوا 

ای جییییان ا  مییییزن اد دخ آیینییییه  

   کفییییننمیییوا نقشییی  اهیییچ میییی

فیتتا بداند هرکفی کاو چیفت و کی  

 دوی ییییادی کیییه باشییید  ان اییییاد

 اید  اندد چشی  تیو مین نقیش خیوا

 اد او چشیییمش دا  دوشییین بیییالت 
(114-112: 1391)مولوی،   

 بینی کاربستباریک -4-3

خوانش اد پنداشت دیکود، کمان تأویلی، کادبفیت، اختصیاص ییا قیو  هرمنیوتیکی  هشاکل

بینی هرگا  با اابیا  همفو شیوا گیذاد خیوا دا ا  این بادیک .(313/ 3ف: ال1391)دیکود،  است

اهید و بیه او مندانه تویییر مییکادبفتی که اد سایر علو  انفانی شاهد آن هفتی ، ظرالت

 شوا: مفیر جداگانه تقفی  می

 

 تأویل ادبی -4-3-1

 بان  هواسطا  مفتقی  و بیای است که اد خوانش، نه بر ادجبینی اخیر، موقعیت خوانند بادیک

برا؛ بلکه موقعیتی است که ا لت اد آن توصیف تقلیدی بهر  می  کند و نه ا  انگادتکیه می

پراا ی است؛ بنابراین له  اد آن قاطعانه ا  واژگان ادجاعی  بان خالص شد  با  نیا مند خیا

ه خوانند  به صحنه عمل همین ک» گشاید.های خیا  به سوی تأویل پر میکرانهسیر اد بی

 .(111: 1391)مادتین، « اندا ی ایگر نگریفتشوا، ناگزیر باید آن دا ا  چش دوایت وادا می
 

 فیییت ا  خییییا آامیییی دا لربهیییی ه

 
 

جمییا گییر خیییا تش بییوا صییاحب   
(214 :1391مولوی، )  
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شوا اساسی که سبب شد  اد این بادیکه هرمنوتیک تأملی دیکود به اابیا  نزایک  هنکت

ااد بیه تأوییل گوید: اگر کادبرا اایی با استعاد  همرا  شیوا، سیخن نشیانآن است که او می

شید ، تأوییل دا بیا گراا؛  یرا استعاد  با ایجاا مناسبت معنایی تیا   و کیادبرا ااییاابی می

 )دیکود،اهد پراا ی خوانند  و لربهی متن میکند و خبر ا  خیا مشابهت اد اسناا همرا  می

 (.23-1/21الف: 1391

ادمویان  تیرین حید ا لیت دا بیرای آن بیهگفیترا  مثنیوی معنیویهای اابی اد تأویل

متن تبیدیل شیوا. مولیوی اد ایین به یک جهان مثنویای که سبب شد  گونهاست؛ بهآودا 

گری است که شوق به کشف معنا به طر  بیاودنکرانی او دا بیه تماشیای للیک و مقا ، تأویل

ها بر با  خییا  سیواد شید  ا  هیر میتن ییک که او اد این تأویلن نشاند  تا جاییخوانش آ

 است: متن آلرید جهان
 آن خییییییا تی کیییییه اا  اولیاسیییییت

 
 

 عکیییس مهروییییان بفیییتان خداسیییت 
(1: 1391)مولوی،   

ای دا بینیی تحقییق جداگانیهاد ایین بادییک مثنیوی هگانهرچند بردسی الترهای شش

ایین تأوییل  هکنیی . نمونیها اشاد  میی  نمونه به برخی ا  این کادبفتطلبد، ولی به دسمی

و  ) (، ااسیتان ابیراهی «ولی و انفان کامل» هجایی است که مولوی برای توضیح و له  مقول

 کند:  های مربوط به آن دا کادبرا اایی میآیه
 

 ل  نقیییش اولیاسیییتکَییییفَ مَییید  الظ ّییی

 ایییین الییییل انیییددین واای میییرو بیییی

 سییییییایه آلتییییییابی دا بیییییییاب دو  

 
 

 کییاو الیییل نییود خودشییید خداسییت 

   ُِح ییبا اِل لییین گییو چییون خلیییل

 اامیین شییه شییمس تبریییزی بتییاب
(22)همان:   

 

اسیتعادی اولییای حیق و ابیدا  )سیایه( دا اد معنیای  ظیلّ همولوی اد ابییا  بیا  کلمی

کننید  است که هیدایتاست. اد معنی دایج، سایه هاای و نشانگر نیفت، بلکه این نود گرلته

لرقیان دا کیادبرا اایی   چهیل و پینج سیود هاست. مولوی به مدا استعاد  معنی صیریح آیی

کیه معنیی است؛ ادحیالیانفان برای دسیدن به حقیقت نود نیا مند سایه اانفتهاو  کند.می

ا مزبیود دا بیا لهی  خیوا تأوییل کیرا  و بی هشوا. بنابراین مولوی آیاخیر اد قرآن اید  نمی

 است.پوشانی کرا است اا  ا  استعاد  آن دا ه 
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 ،ویژ  اد آغیا  التیر چهیاد الدین چلبی، به، حفا مثنوییاد ایرین   تأویل اابی او ادباد

 برخالف سایه، بر نود و ضیا تأکید اادا:
 داو الییدین تیی ان ضیییا گ ییت  حفییا 

 دوشیییینی بییییر التییییر چییییاد  بریییییز

 هیییین   چیییاد  نیییود ا  خودشییییدواد

 
 

[...]هاتو خودشیدی و این او وصفکه    

 کآلتییاب ا  چییرخ  چییاد  کییرا خیییز

 تیییا بتابییید بیییر بیییالا و بیییر اییییاد
(114-113)همان:   

 

خر  نااان  ا  جهیل دا میر  ایمیان و  1اد تأویل استعادی ایگری، او گریزی به اگزمپلو 

 (211-219)همیان: ست اا  تمثیل کادبرا اایی کرا  (14)ایمانی اانفته و با تکیه بر عقل ایمانیبی

 است.ای که تمثیل دا برای بیان مقصوا خوا به صود  استعاد  به کاد گرلتهبه گونه

 نی بیه بوان ایمنی بر دای ا  دا با کمانهسفت ،او اد حکایت ادویشی که انقطا  دا برگزید 

 کند: الرّحمن و احاایث نبوی و علوی چنین تأویل می  سود 29 هبطن پنهانی آی
 

 لا ِصیییباحل  لَنیییا شیییأن  جَدییییدکُییی

 سیتاد حدیث آمد که ا  همچیو پیری

 بییاا، پیییر دا هییر طیییرف دانیید گیییزاف

 اد حییدیث ایگییر اییین ا  اان چنییان

 هیییر  میییان ا  دا اگیییر داییییی بیییوا

 پییس چییرا ایمیین شییوی بییر دای ا 

 
 

نل  عَییین مُیییراای  یَحیییید   کُیییلا شیییَ

سیییتاد بیابیییانی اسییییر صرصیییری  

 گه چپ و گه داست بیا  صید اخیتالف

 کییآب جوشییان   آتییش انییدد قا غییان

 آن نیییه ا  وی، لییییک ا  جیییایی بیییوا

 عهیید بنییدی تییا شییوی آخییر خجییل
(411)همان:   

 

 گوید:اد تأویل اابی ایگری، جاهالن دا ح اظی بر عاقالن اانفته و به مدا استعاد  می
 

 هییییای بییییرف اانغییییالالن دا کییییو 

 بییافگییر نبییوای عکییس بییرف جهییل

 
 

هیییای عیییاقالنتیییا نفیییو ا پیییرا    

 سییوختی ا  شییوق نییاد آن کییو  قییاف
(911)همان:   

 

خیرو ، طیاوو  و  اا اد ااسیتان قرآنیی حضیر  ، بطّ کادبرا اایی به مدا استعاد  ا 

هایی ا  تأویل اابی نمونه (923-922)همان:  خلیل و تأویل آن به حرص، شهو ، جا  و ُِمنیّت

 است.
                                                           
1 . Exemplum 
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 تأویل معنوی -4-3-2

همراهی استعاد  حضود اادا و تنها معنا و ا لت آن اد این تأویل ویژگی کادبفت بدون 

ای است که بینی، خوانند شوا. ا  نظر دیکود، مؤلف ادگیر اد این بادیککادبرا اایی می

کند و با کادبرا اایی تأویل دا وادا ییک انییای اسیتعالیی لاعل خوانا عمل می هبه منزل

 کند. می

یی گیاهی ا  دوابیط متقابیل ال یاظ جیذب ا لت و معنا اد ایین شییو  ا  کیادبرا اا

اعتنیا آمییزا و گیاهی ا  کنیاد برخیی معیانی بییشوا، گا  با برخی ا  معیانی ادمییمی

میتن  این حا  ، برای معناییابی و لهی  نیا منید خیوانش هگذدا؛  ولی اد کناد هممی

  هیای قرآنیی او اد ااسیتان حضیر  آا  و خیودان مییوکادبفت .توسط خوانند  است

، حکاییت (292 -211)همیان:  بییدادکران ابلییس معاوییه دا ، حکاییت(19، )همان منوعهم

و  (314-311)همیان:  ااستان قرآنیی حضیر  یعقیوب و یوسیف (314-311)همیان:  مادگیر

ا   (111-111)همیان:  هیاعلت آلرییدن و میرانیدن انفیان  ا  خدا ادباد ) (پرسش موسی

 . تأویل معنوی و ا لتی برخودااد است

 

 گیرینتیجه -5

ا  نگیا  هرمنوتییک اابیی بیه میدا  مثنیوی معنیوی همطالعی  براسا  نیا ی که ادبیاد

شد، سعی کرای  تأویل و ماهییت آن دا اد ایین اثیر های دایج لکری احفا  میجریان

 کالسیک لادسی به چالش بکشی .

ولان عصیر دویکرا ما اد این مفیر بر آدای پل دیکود تکیه ااشت. او  یکیی ا  لیلفی

نوشیتاد، اسیتعاد  و ایفیکود  اد هرمنوتییک،  هحاضر بوا که توانفت با طیرح مفیئل

سیا ا و  گوشانه دا اد ماهیت و شأن تأوییل برجفیتهای ا  مباحث ظریف و با یسلفله

شیوا. متن و له  متولد می هبفتری بین نظرینشان اهد که معنا، به شکل ت فیر ا  ه 

تر شاعرانه باشد پردنگ هکه حیا  بنیااین آن ملتز  به تجرب او این ویژگی دا اد سخنی

 اید. می

 بیان   او آن است که معنا اد سخن نوشتادی بر دوابط ااخلی عناصیر سیا ند هااعی

استواد نیفت، بلکه ا  ایفکود  که تأمل نه ته و گ تمان مرکب اد متن اسیت متولید 



 211 220-281، ص 2044تان، پاییز و زمس22پیاپی ،2 هدور،  6سال /نقد و نظریه ادبی  ... تأویل و نقد ماهیت آن در مثنوی معنوی با

 

گیا  لیادا ا  دوح تأوییل و تأمیل هییچشوا. بنابراین سخن نوشتاد با برخیوداادی ا  می

 دوست. ایفکود  نیفت و همواد  با آلرینش معنا ا  سوی خوانند  دوبه

با هرمنوتییک اابیی و خیوانش تیأویلی دیکیود نشیان ااا اغلیب  مثنوی معنوینقد 

دیکود دا با سیه  هگانکه محاکا  سهطودیهای لکری او اد این اثر حضود اادند؛ بهگزاد 

تیوان برابیر )معنیایی( میی یشی مولوی اد مقا  توضیح، له  و تأوییل معنیویاندبادیک

 اانفت.

تیرین متنیی کیه تیرین و گفیترا )مه  این سه مقا ، اد تأویل مولوی ا  آیا  قرآن

هایی کیه ا  پیشیینیان گرلتیه ها و مثلمولوی به تماشای آن نشفته(، احاایث، حکایت

ا   مثنیوی معنیویای که هیچ التیری ا  گونهبخشید ؛ به  مثنویخاصی به  هاست وجه

 آن خالی نیفت.

 ،عنیوان ییک سیخنودبیه ،بینی که به توضیح اشیاد  اادا، مولیویاد نخفتین بادیک    

هایی دا که خواند  پراا ش کرا  و اد این گذاد ا  شگراهایی اسیت اا  نمیوا  کیه متن

 شباهت به ت فیر  علو  اینی و انفانی نیفت.  بی

بینی که به له  و تأمل موکو  است، مولیوی بیا تکییه بیر تویییر و مین بادیکاد او

له  است، به تأویل قرآن، احاایث و... پرااخته و اد این بادیکه خیوا دا  هلکر  که نشان

است. او اد این مقا ، خوانند  و مؤلف ادگیری اد محاق قراد ااا  مثنویاد مقا  مؤلف 

 خواند.میگ تگو لرا ه ایگران دا به پرسش و است ک

بینی که اد باود دیکود تعلق به قو  هرمنوتیکی اادا: یا خواننید  اد سومین بادیک

است که با کادبفت استعاد  و پیرنگ « ناطق اخرسی»گر خاموش و به قو  مولوی تأویل

ادون سخن نوشتادی، ایفکود  آن دا با تأویل اابی همرا  ساخته، معنا و ا لت دا اد 

ناپدیید ا  جیاهلی کیش / مثنوی، پویان کَشند  ناپدیید»کند: پذیر میا و انعطافآن پوی

اسیا  واننید  اد مقیا  ییک لاعیل خوانیا بر، یا آنکه خ(113: 1391)مولوی، « نیفت اید

های پنهیان آن دا بیرای شکالد و بطنهای ظاهری متن دا میخوالهمی، معانی و ا لت

 کند.مخاطب عرضه می
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 نوشتپی

 کیود،ی)دباشید  نییو خیواآ« است که بن فه بر خوا ا لت کنید یزیچ»به اعتقاا هگل -1

 .(3/341الف: 1391

 کیود،ی)داسیت  لییپشیت صیحنه تأو کیهرمنوت کود،ید یدادشناسیهرچند اد انگاد  پد -2

میا بیا  یولی طلبید،یدا می ایجداگانیه قییموضو  تحق نیو پرااختن به ا( 11-13ب: 1391

 . ایاد نظر گرلته کفانیمقاله  نیالح دا اد امفامحه هر او اصط

 ،مولیوی) «یا شنوا     و آگا  نشد ا  خرا و اانیش نیائ ین یا  آن گوش که آوا زاد یب» -3

1391 :991) 

و لهی  بیوا ،  ی( اد معناسا finitude) تی( مقابل محدواtranscendent) ییاستعال -4

 (.11-11ب: 1391 کود،ی)داست  انهگی یاد معن دیو تق گرایییا  نفب زیگر انگریب

 (.111: 1311 ،ی)نک: احمداادا  کیهرمنوت لفولانیآلتوسر ا  ل ییاست که لو ی یتوص -1

اصطالح دا ا  هوسر   نیا کودی( است. دdépragmatisationواژ  ) نیا یمعاا  لرانفو -1

 شناسیید ییددا بیه پ یبییترک نیدیکه م هو  لرا خواندیم یو آن دا اگرگشت راگییوا  م

منظیود  گیریکیه ا اهیدیبه است آمید  نشیان می گونهنیا یی. کادبرا اادالزاییخوانش م

 گیذادیعالمیت زچیی ااانشیکل رییبلکه تو فتین زهایچ( Bezeichnung) گذادیعالمت

 .(3/331الف: 1391 کود،ی)دشد  است 

 و سومین یکپادچه ایدئولوژی. است سطح سه شامل ایدئولوژی ادباد  دیکود گ تاداد  -9

 بخشیدمیی انفانی معنایی دا له  آلرینش قبلی سطح او برخالف و است آن سطح آخرین

 .(1399 نک. دیکود،)

 و گییرامیی وا ( 1192-1114) لوئربیاخ لواوییگ ا  دا آن دیکیود که است اصطالحی -1

: 1399 دیکیود،) التیدمیی ات یاق انفانی آگاهی ادون چیزی هر» که است این آن ا  منظود

 (.121-111 و112

 ا  خاصی شکل باشد، هنجادشکن گذادینا  نوعی آنکه ا  پیش استعاد » دیکود باود اد -9

 جملیه معناشیناختی دبط اند،گ ته که چنان یا، انفجا  که است انتفاب نوعی است؛ اسناا

 تثبییت کاددلتیهبه اصیطالحا  -واژگیانی معنای یعنی-معمو  معانی وسیله به که گونهآن

 (.41: ب1391 دیکود،) «اادابرمی میان ا  دا است شد 

 گرلیت، نظیر اد( langues) ها بان نظا  عنوانبه نباید اینجا اد دا  بان که هرچند» -11

 «لهمیید -هیاپییا  بامعناترین ملخص -شد گ ته چیزهای مجمو  عنوانبه دا آن باید بلکه

 .(149: ب1391 دیکود،)
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 نتیجیه بلکیه ابیداعی، برسیاختگی ییک نیه نمیااین سیاختاد وددیک پدیدادشناسی اد -11

 .(11 پاودقی: 1399 دیکود،) است واقعیت کادبرا اایی قابلیت و استبراپذیری

 و دیکود نظر ا  نوشتادی و گ تادی  بان عرصه اد مزبود واژ  که ابهامی ا  آگاهی برای -12

 .121: 1311 احمدی، ک.ن کندمی ایجاا ژنت ژداد

 اسیت ادتباطیاتی ا نو  آن بر مبتنی بوطیقا. بوطیقاست نتیجه خوانش دیکود، نگا  اد -13

 و لهی  خواننید ، اقنیا  برای داهبرای تا گذدامی اثر میان ا  شوا،می آغا  نویفند  ا  که

 .(3/311: الف1391 دیکود،) گراا او خوانش

14- Exemplum ،211: 1393 برای تعبیر و ترجمه نک. شمیفا. 
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