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Abstract  
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Gadamer hermeneutics is closely related to the concept of dialogue. Gadamer 

believes that without paying attention to the dialogue, the audience and the 

text are not able to communicate, so no interpretation is made. Rumi's sonnets 

(Ghazal) are among the texts that have a meaning beyond monosemy; 

therefore, they could be examined based on the dialogue of the text with the 

audience, which is one of Gadamer's theoretical principles. In Rumi's belief, 

the criterion of man's power and inability is his thought and understanding. In 

his sonnets, he seeks the lost that never fits in this world, but through intuition 

and objective discovery and these perceptions will be possible in the shadow 

of dialogue, which is a field for different questions and finding appropriate 

answers to it. The present article intends to analyze some of the sonnets of 

Rumi from this perspective through a descriptive-analytical approach. The 

result of the research indicates that following the questions and answers 

between the sonnets of Rumi and the commentator (audience) and adapting 

their semantic horizon, a new and correct interpretation could be achieved. 

When confronted with the text, the interpreter tries to refer to it according to 

the subject and retrieve the questions and answers of the text in relation to the 

conversation of the text with the foundation. This search has emerged from 

the tradition and fusion of the commentator's horizons. In addition, in this 

article, it has been examined that Rumi sees the inference and acquisition of 

meanings in the audience's understanding, and in order to achieve knowledge 

and understanding of the text, he emphasizes on understanding that is the 

product of a dialogue between the speaker and the reader occurred as a result 

of an event.. 

Keywords: Hermeneutic Criticism, Dialogue of the text with the 

audience, Rumi's sonnets, Gadamer



 ---------نام مجله--

 دوره ؟، شماره ؟، نام فصل، سال، ص ص
.atu.ac.ir 

DOI: 
 

 

ر 
دبی

سر
ن 

سخ
ی/

ور
مر

ی/
هش

ژو
ه پ

قال
م

 
ت: 

یاف
در

خ 
اری

ت
00/

00/
00

ش: 
یر

پذ
خ 

اری
؛ ت

00/
00/

00
 

IS
SN

:
 

eI
SS

N
:

 

 اساس بر موالنا غزلیات در مخاطب با متن وگوی گفت بررسی
 گادامر نظریة

 شرافت ناصری

سنندج،  ،یواحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالم ،یفارس اتیگروه زبان وادب یدوره دکتر یدانشجو
 رانیا

 (مسئول )نویسندۀ قوامیبدریه 

 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران

bghavami@iausdj.ac.ir 

 جمال احمدی

 استادیار گروه زبان وادبیات فارسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران

 صادق زمانیسید 

 استادیار گروه فلسفه، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی، سنندج، ایران

 

 چکیده
گادامر بر این باور استتتت که بدون . دارد گووگفت مفهوم با تنگاتنگ و نزدیکیپیوند  هرمنوتیک گادامر

ارتباط را ندارند، بنابراین در این صتتورت وگو، مخاطب و متن توانایی برقراری توجّه داشتتتن به صنگتترگفت

معنایی دارد. در پذیرد. غزلیات موالنا از جمله متونی استتت که مفهومی فراتر از تکنیز تأویلی صتتورت نمی

ای استتت که غزلیاتش به دنبال گمشتتدهدر  باور موالنا معیار قدرت و ناتوانی انستتان اندیشتته و فهس اوستتت.او

وگو که این ادراکات در ستتتایه گفتد، مگر از راه شتتتهود و کشتتت  صینی و گنجهرگز در این جهان نمی



 

 

های متناستتب با آن استتت، امکان پذیر دواهد شتتد. یابی به پاستت های متفاوت و دستتتمیدانی برای پرستتش

صیفی ست تا با رویکردی تو ضر برآن ا شتار حا تحلیلی چند غزل از غزلیات موالنا را از این منظر تحلیل -نو

شان میکند. دست ّسر)مخاطب( و و های موالناغزل های میانپاس  و پرسش در پی دهدکهاورد پژوهش ن  مف

ر در هنگام مواجهه با متن دستتتت پیدا کرد.  جدید تأویلی به توانمی هاآن معنایی افق کردن منطبق با مفستتتّ

مکالمه متن با شالوده  های متن را نسبت بهها و پاس کوشد با توجه به موضوع به آن رجوع کند و پرسشمی

های مفسّر ظاهر شده است.  به صالوه در این مقاله این نکته وجو از سنّت و امتزاج افق. این جستبازیابی کند

یابی بیند و برای دستمورد بررسی قرار گرفته است که موالنا استنباط و وصول معانی را در فهس مخاطب می

شنادت و درک متن بر فهس که محگول  ست و در اثر یک ردداد  میان وگویگفتبه  گوینده و دواننده ا

 کند.  افتد، تأکید میاتفاق می

  گادامر موالنا، غزلیات مخاطب،  با متن وگویگفت هرمنوتیک، نقد :هاواژهکلید



 

 

 مقدمه .1
تفکّر و فهس از از دگتتوصتتیات آدمی و از وجوه امتیاز آدمی بر ستتایر موجودات استتت که 

کالم انسان است . از نظر موالنا انسانیت انسان منوط به ضمیر و فکر  ماحگل سخن گفتن و

ستطاصت، درماندگی و ناتوان شه، ادراک یِاوست. در باور موالنا معیار قدرت و ا سان اندی  ان

بال گمشتتتده به دن یاتش  ای استتتت که هرگز در این جهان و فهس اوستتتت. موالنا در غزل

شهود، الهامات ونمی سرانجام به  گنجد، مگر از راه  ستجو در کاینات  ش  صینی. او با ج ک

ست، دو صالس سرچشمه حقیقت و نور ازلی که آغاز و انجام  گل می ا شود و دود را در مت

یاید. به همین دلیل دوانندگان اشعارش به منظور ارتباط  با غزلیات او افکار دود او محو می

گل می شه وی مت سایه دریافت میکنند و به فهس و را با دنیای اندی سند و این ادراکات در  ر

های متناستتب با آن یابی به پاستت های متفاوت و دستتتوگو که میدانی برای پرستتشگفت

 است، امکان پذیر دواهد شد و شکل دواهد گرفت. 

(یکی از پیشتتگامان  هرمنوتیکی فلستتفی استتت که  ۲۰۰۲– 1۹۰۰)  1گادامر گئورگ هانس

ها نامحدود و تواند بگریزد، چون افقیخی بودن ستتتنّت نمیمعتقد استتتت، فهس هرگز از تار

توانیس به فهمی برستتتیس. چنین تاریخی هستتتتند و ما جز از طریق زبان و تاری  و ستتتنّت نمی

 و فهس شناسیدیدگاهی باصث شد؛ اصولی بنیادین برای نظریة گادامر تعیین شود که هستی

 هرمنوتیک، منطق در زبان جایگاه زبان، ستتیشتتناهستتتی تجربه، و فهس مندی، تاری تجربه

مه)گفت کال غاموگوی متن(م طة ها،افق ، اد یل و متن راب  و فهس هایفرضگر و پیشتأو

 ترین این اصول است.تأویل، شادص

وگو با مخاطب است گادامر در منطق مکالمه براین باور است که متن همواره در حال گفت

شتتتود، براین استتتا ، محدود به یک دورۀ زمانی داصتتتی نمی وگو منحگتتتر وو این گفت

مه می نده نیز ادا تاکنون و حتی در آی ته  با مخاطب از گذشتتت مة متن  به نوصی مکال بد و  یا

سفی گادامر روی ندهد و به تبع آن، ادغام می صل از هرمنوتیک فل توان گفت که اگر این ا

 در را متن ،نویستتتنده» .آیدود نمیگیرد،  فهمی به وجهای دید صتتتورت نمیو امتزاج افق
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1Hansa George Gadamer  



 

 

 در دواننده و کند می تولید ندارد، آگاهی آنان احوال و اطالصات از دوانندگانی که غیاب

 هر اگر. کند می مطالعه را اثر او احوال و دانش از اطالصات بدون و غالباً نویستتتنده غیاب

سنده وگویگفت کنیس، تلقی گووگفت نوصی از را ارتباطی  متن تولید هنگام دواننده با نوی

ننتتده غیتتاب در ننتتده وگویوگفتتت دوا  صتتتورت نویستتتنتتده غیتتاب در متن بتتا دوا

 نشتتان تا رو، پژوهش حاضتتر نیز در پی آن استتت(. از این11: 1387پورنامداریان، )«گیردمی

 هستند؟  تفسیر قابل گادامر نظریة از اصل این پرتو در چگونه موالنا غزلیات دهد،

 پژوهش.پیشینة 1-1

وگوی غزل موالنا بر اسا  نظریه گادامر وجوی نگارندگان، در بارۀ گفتبا توجه به جست

شد،  شی یافت ن ست موالنا یاتدر تحلیل غزل تحقیقاتیامّا پژوه شده ا سا  . انجام  بر این ا

ناصری و  . پژوهش حاضر: هایی که با این نوشتار مرتبط است از جملهترین پژوهشبرجسته

با صنوان ( در مقاله13۹۹همکاران) بر استتتا  « دوانش هرمنوتیکی در غزلی از موالنا»ای 

مندی، منطق مکالمه، امتزاج اند؛ تاری اصتتتول گادامر یکی از غزلیات موالنا را تحلیل کرده

( در کتابی با 13۹۲پورنامداریان )ودند. ها و نقش کانونی زبان در این غزل برجستتتته بافق

نوشته است: گفتگو یا « مولوی شعر در شکنیسادت و فارسی شعر: آفتاب سایة در »صنوان 

ست. زیرا مکالمه یکی از پایه شتاری و دواه گفتاری ا سادتار گفتار، دواه نو سی  سا های ا

افتد، حتی اگر غایب باشد. این اصل اساسی بدون وجود مخاطب هیچ گفتگویی اتفاق نمی

شتتود و هس در گفتاری که باحرتتور دو نفر یا بیشتتتر می هس در گفتاری که با یک نفر ایراد

گردد، اصتبار دارد. وی هر نوع ارتباط زبانی و همچنین هر نوع گفتار و نوشتتتار در تولید می

پورنامداریان  شتتتمرد. غیاب مخاطب را نوصی گفتگو و مکالمه در معنی وستتتیع دود می

منطق »( در مقالة 1385و همچنین ) «تفستتیر غزلی از مولوی» این اصتتل را در مقالة  (138۹)

به صنوان رکن استتاستتی گفتگوی مخاطب با متن صنوان کرده استتت.  «گفتگو و غزل صرفانی

«  غزلیات شتتمسگفتگو و ستتادتار آن در »ای با صنوان ( در مقاله138۹محمدی آستتیابادی)

فتگو داند و معتقد استتتت گهای غزلیات موالنا میاز ویژگی وجود گفتگوهای مندرج را 

هایی که بگتتورت در غزل به ویژه ، دهدمرکز ثقل و درون مایة اصتتلی غزل را تشتتکیل می



 

 

وی در این مقاله نوشتتته که  استتت. مطلب قابل مالحظه ، اینآمده استتتحکایت و داستتتان 

 آورد. مولوی با استفاده از صنگر گفتگو طنزهای بدیعی به وجود می

 .مبانی نظری2

 .نظریة گادامر2-1

گوی متن مندی و نقش زبان تأکید دارد با  این تفاوت که او بر نقش گفت وبر زمان گادامر

ر نیز توجّه دارد و چگونگی برقرار رابطة متن و دواننده را نیز در نظر می  گیرد.آنچهو مفستتتّ

شتتتد. او کتاب ادالق دیالکتیکی  شتتتنادته فلستتتفی هرمنوتیک صنوانبه کرد، مطرح گادامر

ضوع مورد » کنداین صبارت آغاز میافالطونی را با  شترک از مو سیدن به فهمی م فرآیند ر

ستبحث از طریق گفت شنادت ا .گادامر در (Gadamer,1991:17)«وگو، معطوف به 

سه نوع رابطه که همان گفت سنّتنظرات دود  شد، را بیان میها میوگوی میان  کند. در با

ست و بعنو« تو»رابطه اول  ضوع و یا مخاطب ا گیرد که در ددمتِ من ان ابزاری قرار میمو

نوصی فرافکنی تأملی و بعنوان امر شتتخگتتیت یافته استتت که دود « تو»استتت، در رابطة دوم 

یا این که آگاهی دارد که دیگری را در شتتترایط صینی  نوصی آگاهی از وجود دیگری و 

تی است که سخن که به صنوان مخاطب پویا مد نظر است، سنّ« تو»فهمد و در را بطه سوم می

وگوی اصیل است. پس نتیجه کلی نظرات گوید. بنابراین نتیجه این سه رابطه نوصی گفتمی

 وگو تنها راه رسیدن به حقیقت است.گادامر، این است که گفت

ست که همچون یک ردداد رخ می سفی، فهس فرایندی ا سا  هرمنوتیک فل نماید و لذا برا

ّسر در جریان دوانش متن و گفت شش تحت تأثیر این فرایند مف وگو با آن به یک باره نگر

شتن به کارکرد ارجاصی زبان از دیگر قرار گرفته و دگرگون می شود. افزون بر این، باور دا

های نظریة گادامر استتتت. او معتقد استتتت: در یک منش هرمنوتیکی کنش گفتاری مؤّلفه

کنیس، بلکه به یکدیگر منتقل نمی وجود دارد. ما در جریان مکالمه، معنایی ستتتادته شتتتده را

جای می نة دود را در افقی  به آزمون دانش ویژۀ دود را و رویکرد پژوهشتتتگرا که  دهیس 

 (. 415: 13۹5درآیند، دگرگون شوند و سرانجام شکل بگیرند )امینی، 



 

 

شادصافق فکری و در پی آن امتزاج افق ست. ها از دیگر  سفی گادامر ا های هرمنوتیک فل

ؤلّفه هر متن به افق فکری مخاطب آن وابستتتته استتتت و این افق فکری)یا این افق در این م

سند  سخن و  صلی در بینش هرمنوتیکی گادامر، انتقال متن  ست. قاصدۀ ا شنادت( تاریخی ا

به امروز استتتت )احمدی،  دهد و هنر (. که در نتیجه انطباق روی می4۰7: 13۹7از دیروز 

کند. در این نگاه، فهس و شتتتنادت منطبق کردن دا میتأویل در حکس یک انطباق نمود پی

انطباق و  وسیلة (. مفّسر به41۰موضوع شنادت با موقعیت و افق زندگی مفّسر است )همان: 

کند و به آن های دود، موضوع  مورد بررسی را از روزگارش جدا میداوریبا تکیه بر پیش

 شود.می ای از مکالمهبخشد و این شروع گونهزندگی نوین می

 . بحث 3

وگوی دو ستتویه استتت که میان دو نفر و با حرتتور ستته هر نوع ارتباط کالمی نیازمند گفت

یابد. در این ارتباط،  پیام با آید و استتتتمرار میصامل گوینده، شتتتنونده و پیام به وجود می

ستد و مخاطبی که دریافت میحرور متکلمی که آن را می . شودکند مبادله و محقّق میفر

شنایی کامل با زمینه معنایی پیام  ست  بلکه نیازمند آگاهی و آ شترک ا ستلزم زبان م نه تنها م

سوی دو طرف گفت ست. در غزلیات موالنا یک رابطة متقابل میان ذهن دواننده و از  وگوا

ند دادهمتن برقرار استتتت که می به فعل درآورد. و موجب توا های نهان هر غزل را از قوه 

 ود. اثبات آن ش

 وگوی متن با مخاطب در غزلیات موالنا.گفت3-1

وگوی متن با مخاطب آنچه مهس استتت منطق پرستتش و پاستت  و ارتباط بین دربحث گفت

س   طرفین استت.  در شتعر غنایی به ویژه نوع غزل و غزل صرفانی، مکالمه و یا پرستش و پا

بیند و همین را مخاطب میدهد. یعنی متکلس، منِ روحانی دود بیشتتتتر بین من با من رخ می

شتتود و اصتتل موجب از بین رفتن معنی منطقی و اصتتلی گفتار بر دالف انتظار مخاطب می

شعر ظاهر می شعر را مختل میابهاماتی در  سیر  ستگی را در شود که تف شک سازد و نوصی 

 کند ووگو با متن تفهیس میآورد. شنادت از کاینات را در گفتوگو بوجود میمنطق گفت



 

 

شنادت،  هس جهان و پدیده سان که طرفین گفتدر این  وگو و همان های درون آن و هس ان

سا  و بنیاد آنمن و تو هستند، زبانمندند.او پدیده داند. ظاهر هر ها میهای هستی را گواه ا

ست. هس سان در صالس ملکوت ا ست و حقیقت ان که چنانچیزی بیانگر حقیقت وجودی آن ا

 در غزل: 

نمایاند. مرتتمون گوید و دود را مخاطب میدر این غزل در مقام معشتتوق ستتخن می موالنا

غزل آشکار شدن معشوق حقیقی است، زیرا مانند آفتاب دود دلیل هستی دویش است و 

که بر هستتتی دردت ستترو، نیازی به دلیل و برهان برای حقیقت و هستتتی او نیستتت. چنان

رنگ و بوی آنها حجت و برهان محکس و قاطعی  ها،راستتت قامتی او و بر بوستتتان و گلزار

 است. 

دهد تا مگتتداق حقیقی برای صشتتق راستتتین وگو شتتاصر مخاطبش را تیییر میدر ادامة گفت

داند. در ابیات آدر داشتتته باشتتد. او ستتفر و تیییر احوال انستتان را حقیقت جهان معنوی می

شاصر باز می سخن به منِ روحانی  سانی را به داموشی امر میگردد. بُعد روی  کند و به او نف

کند  که به کسانی که اهل سخن هستند بگوید به معشوق ازلی و یا به شمس که سفارش می

 قدرت و نیروی جان است و در رموز صشق همنفس حررت رسول است، بپیوندند. 

 نعانیس روی چو ماهس گواستتتیوستت  ک

ندم تو راراستتتتت نشتتتتانی دهس  ستتتروِ بل

 ای گل و گلزارها !  کیست  گواه  شما؟

هان نخواستتتتت  تاب دطّ و گوا  هیچ کس از آف

 راستتتت تر از ستتترو قد نیستتتت نشتتتانی راستتتت

    بوی که در میزهاست، رنگ که در چشس هاست!                      

 (1/145:ج 1387)موالنا،

 صشق اگر محرم است چیست نشانِ حرم ؟

شانیّ ِ آنک هست جهانی دگر؟ ست ن  چی

نو نو و دامِ  نو، بتتاوِ  نو و شتتتتامِ   روزِ 

 

 آن که به جز روی دوستتت در نظرِ او فناستتت 

حال نه این رفتنِ هانو شتتتتدن   تهاستتتتکه

 و غناستتتهر نَفَس اندیشتته نو، نو دوشتتی و ن

 (1/145:ج 1387)موالنا،                    



 

 

فهس نتیجه پیوستگی زبان و اندیشه است، »ها مشخص است؛ پیوند زبان و اندیشه در این بیت

سان در زبان می شه نیز در زبان مأوا میزیرا ان شد و اندی  13۹8، فتحیو  نیاایزدی)«گزینداندی

در ذهن مخاطب و در  ۲55با در نظر گرفتن این امر جایگاه مفاهیس جان و دل در غزل . ( 3:

صل در صالس باال و بی ست و ا ست که با نقل مکان به این دنیا مهجور و غریب مانده ا شان ا ن

بیند. غربت جان در چیست ؟ تظلس و داددواهی دل به واسطه لط  آن را فقط در اتگال می

چیست؟ لط  دل در چیست؟ آیا شمس در این غزل نماد شمس تبریزی و معشوق حقیقی 

 است یا دورشید؟ 

 دل بتتتی لتتتطتتت  تتتتو جتتتان نتتتدارد

 

 جتتتان بتتتی تتتتو ستتتتتر جتتتهتتتان نتتتدارد 

 (1/۲55:ج1387)موالنا،                       

گوید و )تو( مخاطب مستتتتقیس شتتتاصر که متکلس و صاشتتتق ستتتخن میموالنا به صنوان یک 

صل معشوق باشد، طرف دطاب موالناست.و در واقع می تواند هر شخص داصی و یا در ا

کند.  او پاس  را با مگرع دوّم بیت دوم شاصر وص  اغراق آمیز زیبایی معشوق را بیان می

ها استتتت، ها و نشتتتانه حقیقتکند که معشتتتوق من چون دود حقیقتِاشتتتعار ذیل، بیان می

شانهبی شان است زیرا کسی یارا و قدرت تشخیص ن شانهن ها فقط در های او را ندارد و این ن

ست. ادامه  شده و جاودانه گشته ا قدرت تشخیص صاشقی است که در وجود معشوق فانی 

 دهد: می

 در تتتتظتتتلتتتس بیتتتجتتتانِ غتتتر وان

 دتتمتتش کتتن ،یچتتنتتد نشتتتتان دهتت تتتا

 

 ان نتتتداردو تتتترجتتتمتتت نتتتالتتتدیمتتت   

 اصتتتتتلِ نشتتتتتان، نشتتتتتان نتتدارد کتتان

 (1/۲55:ج1387)موالنا،                      

 دامش و دیگر مگو، آن که سخن بایدش

 شاه شهی  بخشِ  جان،  مفخرِ  تبریزیان

 

شاه ماست   اصلِ سخن گو بجو، اصلِ سخن 

ست                     گطفا شق همنفسِ م سرارِ ص آن که در ا

 (1/145:ج 1387)موالنا،



 

 

سر می صال، آه و ناله  سی نمیکه جان گرفتار و غریب برای و فهمد و او دهد در حالیکه ک

کند که ساکت و گرداند، به او امر مییابد. در بیت آدر مخاطب را به دود باز میرا در نمی

شانهداموش باش.  سرچشمه و گوهر هستی و ن شنادت وی در زیرا  شانی ندارد و  ها، هیچ ن

 ظرفیت هر کسی نیست. 

وگوی دود شود؛ یعنی گوینده شعر، گفتای است که روایت میوگو در شعر مقولهگفت

و گوی چند نفر، اصس از دیالی یا واقعی را با یکدیگر در شعر روایت را با دیگری و یا گفت

وگو در شتتتعر موالنا این استتتت که در بیشتتتتر موارد، های گفتترین ویزگیمهسکند از می

بدون معرفی طرفین گفتگفت بدون مقدمه و حتی  شتتتود و در غزل وگو، آغاز میوگو 

ست که موالنا را  ۲56شماره  سرگردانی ا ست. هجران و فراق همان  شهود ا سادتار م این 

صالس ملکوت و باال استتتت که بدون هیچ  گرفتار کرده استتتت و مقگتتتد نهایی او اتگتتتال به

شور و هیجان و فیان دل به آن می ست که هیچ کرانی نردبانی و فقط با  شان یار چی سد. ن ر

ندارد ؟ نشان، اصلِ وجود و صالس معنا است . نشان، حقیقت هستی است که در تمام صناصر 

کران کرده اهی و بیجهان جاری و در سریان است. که شمس را و یا معشوق واقعی را الیتن

شنایی  شان او رو ست. همان نوری که ن شان دلقت و آفرینش ا ست که ن ست. او نوری ا ا

سیله ست و با هیچ نردبان و و ستی ا صل تمام نورها و ذرّات صالس ه توان به ای نمیمطلق و ا

 جا رسید مگر در سایه صشق.  آن

 متتا بتتر در و بتتامِ صشتتتتتق حتتیتتران

 

 آن بتتتتام کتتتته نتتتتردبتتتتان نتتتتدارد 

 (1/۲56ج:1387موالنا،)              

گوید. و مرتبه واالی معشوق را والنا در این غزل در باره جایگاه وص  ناشدنی معشوق می

بخش بر صالس هستی تاب نیز با تمام قدرت زندگیکند که حتی دورشید جهانتوصی  می

توان دریافت بیت اوّل میتواند شور و هیجان واصالن به یار را داشته باشد. پس از همان نمی

بیند زیرا که موالنا به شتتتهود رستتتیده استتتت و در بیت دوّم دود را در شتتتمار واصتتتالن می



 

 

ای قدرت رستتتیدن به ما را ای که هیچ کس با هیچ وستتتیلهگوید: در مکانی قرار گرفتهمی

 ندارد.

پس از بیان مرتبه بستتیار واالی صشتتق و معشتتوق و صجز و ناتوانی صاشتتق از رستتیدن به لحظه 

گرداند : که ای یار اگر چه بازمیموصود، موالنا در ابیات بعدی روی ستتتخن را به معشتتتوق 

یابید در حالی که همواره تو را تأثیری در تو ندارد، امّا چرا فیان، آه و ناله صاشقان را در نمی

زنند. و آرزوی بازگشتتت به اصتتل دود را دارند. صاشتتق یار را کامل و نور مطلق فریاد می

اله و فیان هستس دلیل این است که دهد که اگر در نبیند. امّا باز برای معشوق توضیح میمی

ای بیش نیستتتس و قادر به بیان اوصتتاف تو نیستتتس ولی همچنان درطلب و من در برابر تو ذرّه

صال. او مرتبه یار را واالتر از هر چیزی می شق را متعلّق به جهان آرزوی توأم تا و داند، و ص

 بیند که پایانی ندارد. ها میهست

کند، گو نمیووحی و صاطفی دود بیقرار است با مخاطب صادی گفتموالنا وقتی از غلیان ر

بلکه مخاطب، بیشتتتر دود اوستتت یا معشتتوق غیرزمینی که در واقع همان معشتتوق روحانی 

استتت و یا مخاطبان راز آشتتنای اهل دل. این داصتتیت غزل صرفانی از جمله غزلیات موالنا 

کند. و وگو وق حقیقی دود گفتوگو با هرکستی و چیزی، با معشتاستت که پیش از گفت

نده با گونه غزل صرفانی برای مخاطبان صادی پرستتتش برانگیز میاین نابراین دوان شتتتود. ب

کند تا به پاستتخی صتتحیح در های دود از متن تالش میآمادگی روحی برای یافتن پاستت 

همی (.این همان ف۲8۰: 13۹۲های درستتت دیگر مخاطبان برستتد )پورنامداریان، کنار پاستت 

سخن به میان می ست که گادامر از آن  شاصر با منِ ملکوتی چنانآورد. هسا که در این غزل 

دهد، منی که با گوید و او را مخاطب قرار میو یا شتتتمس و یا معشتتتوق حقیقی ستتتخن می

 امتتتروز فَتتتیتتتانِ صتتتاشتتتتتتقتتتان را

 ستتتتتهتتر ذرِه پتتر از فتتیتتان و نتتالتته

 ه زیتتترارقتتتص استتتتتت زبتتتانِ ذرِّ

 

 بشتتتتتتنتتتو کتتته تتتتو را زیتتتان نتتتدارد 

 امّتتتتا چتتتته کتتتتنتتتتد زبتتتتان نتتتتدارد

 جتتتز رقتتتص دگتتتر بتتتیتتتان نتتتدارد

 (1/۲56ج:1387موالنا،)                            



 

 

داند، ها و استتتعدادها و صتتفاتِ او، او را همان حق و یا معشتتوق میدرک صظمت و قدرت

 .ید حق استزیرا پرتوی از دورش

 یستتتواق یِستتتاق یو ،یآفتاب باق یا

 

ق یو  ن ،یمشتتتتربِ متتذا چ یّآ  گرید زِیو 

 (1/4۰۹:ج1387)موالنا،                        

داند که معشوق چراو فروزان هدایت و روشنگری است و اوست که ایمان را در موالنا می. 

ند زمین دشتتتتک پرورش می مان به  که از وجود او  هد، زمینی  داک و نور او د باران ، 

کند. از این روی معشوق است که نور ایمان را در او روشن شود و نمو پیدا میحاصلخیز می

 داند که او قادر به آفرینش و پدیدآوردن هرچیزی است. کند. زیرا میمی

 را نیپرورش زم یرا، و نیقیمشتتتعله  یا

ه یا ل هرِ ا ظ ه یو ،یم  یفرّ پتتادشتتتتا

 

 گتتریتتد زِیِو چتت یانتترا ثتت نیتتصتتقتتلِ اوّلتت یو 

 گرید زِیو چ یّتتتان ،یکتته دواه یصتتتنعت هر

 (1/4۰۹:ج1387)موالنا،                          

داند زیرا که نه تنها از استترار و رازهای درون آگاه موالنا معشتتوق را متعلّق به صالس غیب می

سمان را در قدرت او می ستارگان و ابرهای آ ست، که گردش افالک،  سی بیند. ا پس او ک

ها. او غزل را با این رسان آناست و شفیع و یاری است که حقیقت و اسا  هستیِ و انسان

 رساند:بیت که فهس نهایی است به پایان می

 فردا رِیدستگ یمبدأ، و اصلِ اصلِ یا

 تو نخوانس رِیدهانس، بر غ نیا رّستتتتپ

 

 گرید زِیو چ یّبه دستتتتِ ستتتودا، صان گشتتتتس 

ت، فان رِیهستتتت غ چون  گرید زِیو چ یّگوشتتتَ

 (1/4۰۹:ج1387)موالنا،                           

منِ ملکوتی که غزلیات موالنا ) تأکید و جهت گیری پیام متوجّه اوستتت( وجود دارد همان 

ستتتخن « من»فرامن استتتت که با جان جهان، هویت و هستتتتیِ یگانه دارد. در این غزل فقط 

با دود ستتخنانی را « من»گتتدا و فقط شتتنونده استتت. در اینجا گوید و تو و یا مخاطب بیمی

س  میگوید که نمیمی گوّر کرد موالنادر پا گوید: من در دو جهان توان در دنیای مادی ت



 

 

شق قوی و توانمندم و بی سطة نیروی ص ستس، زیرا قدرت بوا سباب و صلل مادی ه نیاز از هر ا

برد. جایی که یایی که واالترین مکان استتت، میبیند که او را به دنقدر قوی می صشتتق را آن

 توانند به آن جا ورود پیدا کنند. سرزمین معنا است و حتی افالک و ستارگان هرگز نمی

 دُر فشتتتاند دهیفراق، جانِ من گر ز دو د ز

 شکر فروش دارم که به من شکر فروشد چه

م مود ن ن یب ل ،ینشتتتتا جمتتال او و  کنیز

 دیایب نی! صهد کردم که چوشتتتمسِ دزیتبر

 

 دلِ پر گهر نتتدارم یگمتتان مبر کتته از و تو 

ندارم»که  ینگفت صذر روز که  «بَرو، شتتتکر 

 ستتترِ شتتتور و شتتترندارم د،یبه هس برآ دوجهان

کر ا بنهس ر که به غ نیبه شتتتُ ر ندارم رِیستتتَ  ستتتَ

 (۲/6۰8:ج1387)موالنا،                                 

کند؟ موالنا و جهان را آشتتفته و دگرگون میشتتکر فروش به چه معناستتت؟ چه چیزی د   

داند و اگر حتی برای های راه صشتتتق را شتتتیرینی، نشتتتاط و آرامش وجود میتمام ستتتختی

فهمید آن لحظه برای او دوری و فراق ای این هیجان و دگرگونی حاالت دود را نمیلحظه

چون مروارید های همبود. هر چند که دوری از معشوق موجب جاری شدن اشکاز یار می

ای از دانست که اگر گوشهسادت، و میتر میتر و صادقشد، امّا دلِ صاشق، او را روشنمی

شتتود. از این های یار را به دیگران بنمایاند، جهان پر از آشتتفتگی و فریاد میجمال و دوبی

مان می با دود پی نه توفیرو  به شتتتکرا بد  یا قت را ب یدِ یقین و حقی که وقتی دورشتتت ندد  ق ب

دواهد ملتمسانه از یار می 6۰۹یابی، جان دود را فدای معشوق کند. بنابر این  در غزل دست

 که دود را بر او آشکار کند. 

که رُخِ تُو اَستتتتت فرّخ بگشتتتتا قاب از رخ،   ن

 دلت چو سنگ باشد، پُر از آتشس چو آهن چو

 

 سیکتته بتتا تو ز پسِ نقتتاب گو نیروا مب تو 

 سیقدح وشراب گو ،یرگیشهیچو لط ِ ش تو

 (۲/6۰۹:ج1387)موالنا،                        

اندیشتتیِ صاشتتقی چون موالنا حجابی استتت میان مخاطبان و متن شتتعر او و صدم مگتتلحت

شعر موالنا دواننده را به  سبب  ست میان مخاطبان و دود او. به همین  همچنین رفع حجابی ا

کشتتتاند. صاشتتتق بر این امر فردّیت پنهان او میتأویل و شتتترکت در دالقیت شتتتعر و تجلّی 



 

 

دواهد آن نور یابد، از این روی میمعترف است که در صورت تجلّی نور معشوق هستی می

کند و دل را بدون پرده و پوشش دریافت کند .بی شراب و باده، دود را مست و دراب می

 را دریابد و به وصال رساند. سپارد تا اوسوزان و پر حرارت دود را با این کار به معشوق می

که ک چو ددا  به  تاب زادم،  بادمیزآف  ق

 

 سیبه شتتتب طلوع ستتتازم، نه ز ماهتاب گو نه 

 (۲/6۰۹:ج1387)موالنا،                        

دگرگونی حاالت و چیرگی هیجانات روحی بر شتتاصر درابیات آدر غزل، شتتاصر را متحوّل 

سخن را ازکند به گونهمی نمایاند که مخاطب گرداند. و میبه دود باز می« تو» ای که روی 

پندارد که همان فرامن و یا معشتتوق استتت. او وجود دود را برگرفته از آفتاب وجود یار می

شنی سطورهها صیان میدر نورها و رو ای ملی و دارای فرّ شود، و دود را همانند کیقباد که ا

کرد و حقیقت و دردشتتتید و طلوع میام مینمایاند که در روز هنگایزدی بوده استتتت، می

کرد. چون نور او برگرفته از نورهای دیگر و صاریتی نبوده، بلکه وجود صدالت را آشکار می

ستتوز و مکان باال گشتتت. پس زادگاه و مکان دود را دورشتتید صالساو از معشتتوق منوّر می

شاصر باز دویش را به صنوان داند. آن گونه که در این داند و این را مایه مباهات میمی غزل 

دهد. و از زادگاه و مقامِ دود توصیفی را شده است، قرار می« ما»مخاطب مستقیس که همان 

ست  «جا و ... آنجا و اینجا و بی»همچون  سازگار نی ستی  دارد که با هیچ منطقی در جهان ه

وگو را هایت گفتو ممکن است موجب تناقض در برداشت دواننده و ابهام او شود. و در ن

ست و دواننده با توجه به طبیعی نمی گود در غزل صارف انتقال پیام نی یابد. زیرا هدف و مق

کند. اصتراف صاشتتق به موقعیتی که در آن استتت و اطالصات شتتعر را برای دود قابل فهس می

یافتن یار در غزل  یابد در غزل زیر کامال ، هستتتتی می6۰۹این امر که در صتتتورت تجلّی 

یداست که صاشق نه تنها مستی و بیهوشی او را به وادی شهود که در سحرگاهان که بهترین پ

 سازد. زمان دیدار است، وصال را ممکن می

 دبری اگر شتنیدی ز جمال و حستن یارم

 بکوشس که برهنه را بپوشسشب و روز می

 به ددا که روز نیکو ز پگه پدید باشتتتد

 ستتترِ مستتتت گفته باشتتتد، من از این دبر ندارم  

کان نو برآرم که د کان فروشتتتس  نان د  نه چ

 کتته در آیتتد آفتتتابش بتته وصتتتتال در کنتتارم



 

 

فل بکند حکایت گل تا قرن  تو دموش! 

 

 برِ شتتتتاهتدانِ گلشتتتن، چو رستتتیتد نو بهتارم

 (۲/611:ج1387)موالنا،                                 

چه کسی از جمال یار ؟ کند: مخاطب کیستهایی را در این غزل مطرح میدواننده پرسش

و یا به او دبری از حسن یارش  ؟آیا شاصر از حسن یارش آگاه است ؟گویدشاصر سخن می

 دهند.می

تواند دوانندگان غزلیات موالنا باشد، زیرا مخاطب مخاطب در بیت اول و در مگرع اول می

گوید اب میاستتت. امّا در مگتترع بعدی صاشتتق درجو گوید که زیبایی یارِ تو را شتتنیدهمی

ست. و این حقیقت بی شی بوده ا ستی و بیهو سر م شد از  ست حتی اگر هس او گفته با دبر ا

گوید و این حالت غلبه اشعار موالناست که در حالت ناآگاهی و مستی سخن از معشوق می

ستین وارد می شود، و بیانگر آن است که در حالت مستی و شهود است که بر دل صاشق را

شتتود، نه گفتار دود و این یادآور حدیث قدستتی ر زبان موالنا جاری میستتخنان معشتتوق ب

شود، و کند که گوش و چشس و زبان او میاست که دداوند چنان بر وجود صارف غلبه می

دهد: گفتار و دیدن و شتتنیدن و زدن او ، فعل حق استتت نه فعل او. موالنا )متکلس( ادامه می

شقش را پنهان و پوشیده دارد، بنابراین هرگز حسن که شب و روز در تالش است  که راز ص

گوید، و اگر گفته است در حالت مستی بوده است. زیرا صاشقِ آگاه یار را در نزد کسی نمی

شیار رازش را از دیگران می شاند نه اینکه برای فاش کردن آن بازار گرمی کند. پس و ه پو

سحرگاه شق دود را در زیباترین  ست میدر ابیات آدر غزل صا صال ا یابد. و ان که وقت و

گوید که منتظر بماند تا یار همچون گل شکوفا شود و زمان دیدار برسد و قرنفل به دود می

 هس داستان حسن یار را برای گلزار و بوستان بازگو کند.  

مه کس را  مه چیز و ه کان ه چه می« باال »چرا شتتتتاصر در این غزل م به  جا  ند؟ بی  دا

معناست؟چرا انسان با وجود داشتن دست و پا بدون دست وپا در حرکت است؟  منظور از 

که هستتتتی چه چیزی استتتت؟ کوه قاف و صنقا در کجا قرار دارد؟ آیا میان ابیات این غزل 

 پیوند معنایی جود دارد؟مخاطب شاصر کیست؟ 



 

 

 رویتتسمتتا ز بتتاالیتتس و بتتاال متتی

تین نجتتایمتتا از آنجتتا و از ا  سیستتت

 

 رویتتتسمتتتا ز دریتتتایتتتیتتتس و دریتتتا متتتی 

 سرویتتیجتتا متت یو بتت سیتتیتتجتتا یمتتا زبتت

 (۲/6۲8:ج1387)موالنا،                       

به معنی کثرتی است که به وحدت رسیده است و به مقام باالتر «رویس ما زباالییس و باال می»

ایس که این به ما تبدیل شده«تو من و »یابد. این سخن به این معنی نیست که وجود ارتقاء می

معنی وحدت در صین کثرت نیست. بلکه زمانی است که از وجود دود بگذریس و حقیقت 

چنین به معنی مکان و هس« اینجا و آنجا »یابیس. واژگان یگانه معشوق حقیقی را در دود می

ان است که گانه جهقرارگرفتن و یا قراردادن شیء در جایی است و هس به معنی جهات شش

جا که جهتی نیست، دواننده در تفسیر غزل به این گنجد نه  باال و جای بیفقط در ماده می

رسد که مکان تا زمانی که جسمی در آن نباشد، قابل رؤیت نیست. به این معنی که معنی می

سازد. با این توضیح روح انسان بخشد و معنی جا را میاین شیء است که به مکان هویت می

 ون از صالمی دیگر آمده است بی مکان است و به همان جا باز دواهد گشت.چ

 اال اهلل استتتتتت یانتتدر پتت الالتته

 روح در طوفتتانِ س،ینوح یکشتتتت

 

 سرویتتیال متتا هتتس بتته اال متت هتتمتتچتتو 

 سرویتتیپتتا متت یدستتتتت و بتت یبتت الجتترم

 (۲/6۲8:ج1387)موالنا،                         

این ابیات بیانگر این معنی استتتت که ما جزای از کل هستتتتیس که در نهایت جزء به کل   

ست که جز در حقیقت یافت نمیمی شود. موالنا باور دارد که هر پیوند. و این همان اتحاد ا

فهماند که اگر کس که کلمه توحید را بگوید، موحد استتت. او با اشتتاره به کلمه توحید می

ست. و« االاهلل »دم گفتس مرا«الاله » شوق ا شنادت مع سیدن به معرفت و  که به واقع « ال» و ر

سوی بی ست و به مکان و جا نیاز دارد به  ستی جسس ا جایی و المکانی که حقیقت صدم و نی

پنهان، االاهلل و ستتوی بی ستتویی استتت در حرکتیس. موالنا ایمان دارد که در ال ماندن، کفر 

گ شدن با اال مت ست  و همراه  ست. از دیدگاه موالنا صالس معنا ا شدن به ایمان و حقیقت ا ل 

جا جا ندارد و نیز بیجا و آنکرانه است که ایندریایی است که بسیار متالطس و امواجش بی

ها مکان و زمان ندارند مانند روان، صقل، توان و نیرو. و صالس معنا که است. بسیاری از پدیده



 

 

گیرد. این همان جا و زمان ندارد زیرا در آن قرار نمی دود فروو زمان و مکان استتتت نیز

حقیقت است که دیگران از گفتن نام آن صاجزند. و در کل غزل نیز سایه اندادته و شاصر با 

 کلمات زیبا آن را به تگویر کشانده است.

 راجتتعتتون هیتتانتتا التت ایدتتوانتتده

 

 سرویتتیکتته کتتجتتاهتتا متت یبتتدانتت تتتا 

 (۲/6۲8:ج1387)موالنا،                 

نا الیه راجعون »موالنا  داند که کاینات در آن این غزل، آن جهان و منزلگاه یار می را در«ا

 اند گس شده

دهد تا های موالنا دارد دامنه مخاطبان دود را گستتتترش میبا ویژگی که بستتتیاری از غزل

از ابعاد اشتتعار او ارتباط تواند با یکی جایی که هر مخاطبی با ذهنیّت و شتتخگتتیّت دود می

های صمومی را مطرح کند و با غور و های فردی و هس ستتؤالبرقرار کند و بتواند هس ستتؤال

 تفحص در اشعار او به جواب مد نظر دود برسد.

 دگر باره سرِ مستان، زمستی، در سجود آمد

 ستتراندازان و جانبازان، دگر باره بشتتوریدند

 صورِ اسرافیلدگر باره جهان پر شد ز بانگِ 

 

 مگر آن مطربِ جان ها ز پرده در ستتترود آمد 

مد ندر وجود آ نا ا فت و ف نا ر ندر ف  وجود ا

   امینِ غیب پیدا شتتتد که جان را زاد و بوم آمد                           

 (1/۲۰3:ج 1387)موالنا،

دوم شتتعر با کمی تأمّل و دقّت در این غزل پیداستتت که مخاطب در مگتتراع اوّل با مگتتراع 

ست و در) مطربِ  شتن ا سراندازان و جانبازان، دوی ستان،  ست. منظور موالنا از م متفاوت ا

سان کامل و از نظر گاه موالنا  ست که ان شمس ا شاره به حق یا  جان ها( و ) امین غیب( نیز ا

سیر می شوریدگان صشق را تف شاصر در این غزل هس حال  ست.  کند و تجسس حق در زمین ا

ست  هس حال دود ست، ناآگاه و از دود بیخود ا ست. او م را. یعنی در واقع مخاطب دود ا

زیرا معشوق از پشت پرده به صدا در آمده است و به نیستیِ هست نما رسیده است. در ابیات 

گوید که بیرون از ماجراست، امّا برای وصال صاشقان بعدی در باره شخص سومی سخن می



 

 

دواهند به ستترزمین اصتتلی دود باز تظار یار هستتتند و میدهد صاشتتقانی که در انندا ستتر می

 گوید:گردند. و در ادامه می

 ببین اجزای داکی را که جانِ تازه پذرفتند

سوز ای دل که تا دامی نیاید بویِ دل از تو  ب

 

 همه داکیش پاکی شد، زبان ها جمله سود آمد 

سی را بویِ صود آمد  کجا دیدی که بی آتش ک

 (1/۲۰3:ج 1387)موالنا،                        

گیرد بلکه زبان نیز ی غیب، نه تنها جستس انستان جان و روح تازه میبا تجلی یار از ستراپرده

دهد که تا پخته و کامل نشتتتوید هرگز به مقام شتتتود، پس باز به دود ندا میزنده و پویا می

دواند که در ستتایه لط  انستتانی را مخاطب می 845فنافی اهلل نخواهید رستتید.و باز در غزل 

 اند.اند که در غیب پنهان ماندهیار صاشقانی شده

 گفتن شده   تن فکرت و تن شده یداکازتو یا

سردهست،هرصورتی پروردۀ  معنی  ایلیک اف

 

شده آبستن  یبوزگفت و فکرت بس صوَر در غ 

شدکنون آغاز شدهصورت چومعنی  شن   را رو

 (۲/845ج:1387موالنا،)                       

روی سخن شاصر در کل غزل با انسان است، انسانی که از گل سرشته شد و بواسطه اندیشه 

رستتد و در جهان واقعی هستتتِ ای که به مرتبه انستتان کامل میو نطق کامل گشتتت. به گونه

آبستتتن شتتدن غیب به چه  کندنیستتت نماستتت و در نهایت به مقام حق الیقین دستتت پیدا می

کند؟ غیب، نیستتتی معناستتت؟آن چیستتت که راه را آشتتکار و طالب و مطلوب را یکی می

ها به چشس سر دیده نشدند و معنی و جاودانه ها و صورتهست شدن است. بسیاری ازانسان

 شوند.می

 صورت استاندیشه جز زیبا مکن،کاو تار و پودِ

 

 حسن شدهز اندیشة احسن تَنَد، هر صورتی ا 

 (۲/845ج:1387موالنا،)                       



 

 

وگو به شتتنادت دود که همان فرامن اوستتت رستتیده استتت. از این رو موالنا در این گفت

داند معرفت معشتتوق به دنبال شتتنادت دویشتتتن به شتتناستتد و میجایگاه و حقیقت او را می

 آید. دست می

 نتیجه -4

های موالنا نقش ارتباطی کالم به دلیل ابهامات صمیق غزل در غزل صرفانی و در بستتتیاری از

«  تو»آید که شاصر و یا متکلس، مخاطب مستقیس رود. و این موضوع زمانی پیش میاز بین می

های مورد وگو دارد. در تمام غزلداند که گوینده چه نقشتتی در گفتاستتت و دواننده نمی

ت بطور غیر مستتتقیس مخاطب منِ دیگری همزمان که متکلس و گوینده استت« من » پژوهش، 

در گفت استتت، که مخاطب من شتتده استتت. « تو» استتت. یعنی هس راوی و هس من و هس 

 شود، مفّسر و مخاطبان در آغاز نسبت یموالنا باصث م یتفکر صرفان مخاطب، متن با یوگو

شته یداور شیبه غزل پ شعر منِ تجربی اوست شعر موالنا  در جهانِ .باشند دا با  کهگوینده 

ضر در جهان واقع ست. ی منِ حا شعر از دود می «من»سخنانی که یکی نی  گوید بادر صالس 

کستتی که در این جا زیرا ، آورد، ستتازگار نیستتتبر زبان می جهان مادیدر « من»آنچه که 

نیستتتتِ که «من »، همانگویدستتتخن مییا من استتتت که از دود فرامن حرتتتور دارد، 

ستفانی و محو  موالنا متکلس منِ ، وستنماهست صاشق حرور آگاه و هوشیار که چون، ا

 یقیی حقوصتتول به مرتبه ازناشتتی  حالت این تنها  یار استتت و بس.هر چه هستتت ندارد و 

 معشوقدر  صاشقکند، و تحقق پیدا میوگو میان مراد و مرید، که پس از گفت وجود است

موجود نیست و گردد. در این مرتبه طالب الیقین آشکار میحق تبةو مرشود میهیچ و  فانی

ر در مواجهة نخستتت   اهلل.مقام الاله االمرتبه و  یعنی استتتلوب مطهرچه هستتت فقط  مفستتّ

هایی از این دست برای او برانگیزد: مگداق واقعی معشوق باغزل موالنا چه بسا متن پرسش

برچارچوب کل « وحدت وجودی» آیا اصتتتل های او کیستتتت؟ مورد نظر موالنا در غزل

نهد و همه ها حاکس استتتت ؟ آیا موالنا واقعاً به تمامی صقل، صلس و زبان را به کناری میغزل

ها ها و دهکند؟ این پرستتتشواستتتطه و مواجهة شتتتهودی، معشتتتوق میای بیرا فدای تجربه

توان برای آن ت نمیهای موالنا با قاطعیای استتت که در غزلپرستتش از این دستتت به گونه



 

 

ر، با  و ادیتنها با تأمل ز پاستتخی صتتحیح و روشتتنی در نظر گرفت و مخاطب در مقام مفستتّ

توان تأیید هایی که با قاطعیت نیز نمیها رستتتید، پاستتت تأویل قادر دواهد بود به پاستتت  آن

 کرد.  
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 .تهران: نشر مرکز.هنرهای فلسفه و حقیقت و زیبایی. در (. 13۹7احمدی، بابک. ) -

 (.سادتار و تأویل متن. تهران: نشر مرکز.137۲.) _________

، نامة صلوم «هرمنوتیک: بازستتتازی یا گفتگو (. » 138۲آزاد ارمکی، تقی، هاله، الجوردی)

 . 11۲_۹5، صص ۲1اجتماصی، شماره 

 وشهید گادامر نگاه از متن وفهس هرمنوتیک(. » 13۹4)پرستو غالمی، سیمین، اسفندیاری، -

  .4شماره زمستان، و پاییز اشارات، ،«مطهری

بداهلل) - یک فلستتتفی (. 13۹5امینی،ص به هرمنوت گاهی  با ن بایی  قت و زی یان حقی بت م نستتت

 ..تهران: نقد فرهنگ.گادامر

دو « طرفین گفتگو در دیالوگ گادامر:اشخاص اشیا(.» 13۹8ایزدی، حمیده ،فتحی، حسن )

 . 1۹-1(، صص13۹8دهس ، شماره دوم، پاییز و زمستان)فگل نامه صلمی، سال 

، «گتاه هرمنوتیتک استتتکینر و گتادامرگفتگوی بتا متن، تالقی(.»13۹7پورزکی، گیتی) -

، شماره بیست 13۹7، بهار و تابستان «پژوهش سیاست نظری»پژوهشی،  –دوفگلنامه صلمی 

 .77-57و سوم، صص

، نقد ادبی، ستتتال اول، «متن با وگویگفت و مخاطب بالغت(. »1387پورنامداریان، تقی) -

 .11-37، صص1، شمارۀ  1387بهار 



 

 

.تهران: گمشتتده لب دریا، تأملی در معنی و صتتورت شتتعر حاف (.13۹۲)___________

 سخن.

درستتتایة آفتاب، شتتتعرفارستتتی و ستتتادت شتتتکنی در شتتتعر (.13۹۲) ___________

 .تهران: سخن.مولوی

، مطالعات صرفانی، شتتماره ستتوم، «زل صرفانیمنطق گفتگو و غ(. »1385)___________

 .3۰-15،صص1385بهار و تابستان

، مطالعات صرفانی، شماره یازدهس، بهار «تفسیر غزلی از مولوی(. » 138۹)___________

 .6۰ – 46، صص  138۹و تابستان 

وجود هرمنوتیک فلستتتفی در شتتتعر (.» 13۹4حاجیان، ددیجه؛ داوری گراغانی، زهرا ) -

 .۹5-11، 1، شماره 6نامة ادب فارسی، سال، کهن«شناسانهتأملی هستیحاف ، 

 مهران احمدی، بابک ترجمة ،(جستتتارها گزینة)مدرن هرمنوتیک(. 1387)نیچه ودیگران. -

 .مرکز: تهران نبوی، محمد و مهاجر

 تهران: . شتتتمس غزلیات در نمادپردازی و هرمنوتیک(. 1387)صلی. آستتتیابادی، محمدی -

 .سخن نشر

، موالناپژوهی،سال «گفتگو و سادتار آن در غزلیات شمس (. » 138۹)  ____________

 .1۹۹_184، صص ۲اول، شماره

 دوانش(. »13۹۹ناصتتری، شتترافت، قوامی، بدریه، احمدی، جمال و زمانی، ستتیدصتتادق) -

 های ادب صرفانی)گوهر گویا(،، پژوهش«گادامر نظریة بر تکیه با موالنا از غزلی هرمنوتیکی

 .8۹-1۰8، صص4، شمارۀ13دورۀ

 . تهران: سخن.غزلیات شمس(. 1387بلخی.) محمد الدینمولوی، جالل -



 

 

. تهران. موستتستته فرهنگی دانش و اندیشتتة درآمدی بر هرمنوتیک(. 138۰احمد.) واصظی، -

 معاصر.

، سال هشتس، 5۲(. تلقی بدیع گادامر از فهس، فلسفه و حکمت، شمارۀ 13۹1واصظی، اصیر)-

 .1۰5صص 
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-  Gadamer,H.G(1991) truth and method.)tr.Revised by joel weinsheimer  and 
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