تاریخ دریافت99/2/9 :

فصلنامه علمی عرفان اسالمی

تاریخ پذیرش99/9/29 :

سال شانزدهم ،شماره  ،64تابستان 99

بررسی تطبیقی فهم هرمنوتیکی از دیدگاه گادامر و موالنا
آرزو برومندی

1

رضا فهیمی

2

ملک محمد فرخزاد

3

چکیده
گئورگ گادامر ،نظریۀ منحصر به فردی را ارائه کرد که امروزه با عنوان هرمنوتیک یا تأویل متن نتناهنه
مینود .گادامر ،نفسِ مسألۀ فهم را مورد مونکافی قرار داده؛ به بیان دیگتر بترای او هستنینناستی ،فهتم و
نرایط حصول فهم بیشتر مطرح است تا اینکه یک من را چگونه و با چه رونی فهمپذیر ستازیم و متندت
است مترفت وابسنه به تاریخمن ی ،زبان و پیشداوریهاست .با توجه به آنکه در هرمنوتیک فلسفی در بتا
اصل پ ی ۀ فهم بحث مینود تا قواع و روشهای تفسیر فهم یا همان مبتانی فهتم و نترایط وجتودی آن،
بنابرای طبق ای مص اق ،بای هرمنوتیک مولوی را هرمنوتیک فلسفی دانست .از نظر موالنتا فهتم و ان ی ته
یکی از مهمتری وجوه تمایز انسان از سایر موجودات است .نخسنی کاوش موالنا درهصوص ماهیتت فهتم
توجه به موضوع م نرکی است که قرار است بی او و مخاطب ردّ و ب ل نود .وی برای ای امر ساهنار تتو
در توی داسنان را بر میگزین  .موالنا انسان را متادل زبان میدان و ای درست یتنتی همتان ان ی تهای کته
گادامر مطرح میکن  .در تبیی رابطۀ میان ان ی ه ،فهم و زبان متند است که رابطۀ ان ی ه و زبان ،رابطۀ ماده
و صورت است .ای پژوهش به روش توصیفی– تحلیلی و بر مبنای دادههتای کنابخانتهای صتورت پذیرفنته
است و در پی آن است تا ن ان ده که مولوی نیز چونان گادامر برای هسنینناسی فهم و نرایط آن اهمیت
بسزایی قائل است.
ننیجهای که از ای مداله میتوان گرفت ای است که :اوّالً موالنا درک و دریافت متتانی را در بستیاری از
مواقع به فهم هوانن ه ارجاع میده و ثانیاً با ساهنار تودرتوی حکایت بر موضع فهم تأکی میکن و زبان را
در موضوع فهم به روش هرمنوتیکی مورد توجه قرار میده .

کلید واژهها:
هرمنوتیک فلسفی ،گادامر ،موالنا ،مثنوی.
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پیشگفتار
از زمان دکارت ،1یکی از اصلیتری دغ غههای فالسفۀ غر  ،یافن بنیانهای دانش بود .آنها به
دنبال ای بودن که متیار فهم موجه و متنبر را بیابن  .ای دغ غته آنهتا را بته ستمت روشگرایتی و
مترفتنناسی سوق داد .گادامر متند است که ای گرایش بته دلیتل «سوبژکنیویستم» دکتارتی و در
ننیجه ج انگاری و دوگانهپن اری سوژه و اُبژه اتفاق افناده است .ای نگاه دوگانه انگتار بته احستا
بیگانگی انسان و جهان دام زد و ننیجهاش آن ن که انسان م رن احسا

تتلدی به طبیتتت ،هنتر،

تاریخ و ...نمیکرد و نمیتوانست به تتامل و فهم بیواسطۀ 2ای امور بپردازد.
گادامر هم از ان ی من ان یونان باسنان ،چون افالطون و ارسطو منأثر بود و هم از فالسفۀ متاصر
غربی چون هگل و نیز از اسنادش های گر و در عی حال تئوری وی از تمامی رویکردهای زبتانی و
هرمنوتیکی در طول تاریخ منمایز و منفاوت است .هرمنوتیک گادامر منأثر از آمتوزههتا و نگترههتای
هگلی است زیرا هگل در تأمالت هویش در پ ی ارنناسی روح بر ای نکنه اذعان دانت کته فهتم،
ماهینی زباننناهنی دارد .گادامر بارها در نوننههایش هود را وام ار هگتل متیدانت  .گتادامر زبتان
التی و باسنان را بههوبی میدانست .از ای رو به راحنی میتوانست از منون دست اول بترای درک
آموزههای فیلسوفان یونان باسنان بهره برد .او همانگونه که اسنادش های گر سرچ مۀ اصیل تفکر را
فلسفۀ یونان می دانست بر آن بود که برای ک ف آغاز فلسفه بای به سترا آثتار افالطتون و ارستطو
رفت .اما روش نوکاننی برای مطالتۀ آثار آنها مناسب نیست .گادامر با اسنفاده از تمامی ان ی تههتای
هرمنوتیکال پیش از هود و با تکیۀ ح اکثری بر ان ی ههای فلسفی های گری ،هرمنوتیکی را طراحی
کرد که تنها تالش علمی برای ک ف متنای منون نبود بلکه نوعی فلسفه بهنمار میرفتت .براستا
ان ی ۀ گادامر ،بهنری نکل تفسیر ،محاوره و دیالوگ پیوسنه و جاری میان مفسّر و من است .متن
پرس ی را فراروی مفسّر قرار میده و او میکون به ژرفای آن دست یاب  .براسا

ایت دیتالوگ،

پیوسنه مفسّر و من به ندطهای به نام ادغام افقها میرسن و مفسر به فهتم متن دستت متییتازد .از
ای رو امکان دارد در زمانی دیگر و از سوی مفسری دیگر افدی ج ی گ وده نود و متنتایی ج یت
رخ نمای  .گادامر در ناهکارش «حدیدتت و روش» بته پیتروی از هایت گر ،زبتان را ستراچۀ وجتود
میدان و سپس میافزای که هرگاه هسنی موضوع فهم قرار گیرد زبان نامی ه مینود .او متندت بتود
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). Rene Descartes (1951- 1191
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.Self- Evident

بررسی تطبیقی فهم هرمنوتیکی از دیدگاه گادامر و موالنا 229 /

فهم در هیچ یک از ساحتها به فهم عینی منجر نمینود و ما هیچ رونی برای رسی ن بته حدیدتت
مطلق ن اریم زیرا مح ودیتهای تاریخی و مح ودیتهای ذهنی (= پتیشفتر

هتا متا را احاطته

کردهان .
فهم در ان ی ۀ موالنا به مانن گادامر به متنای واقتی کلمه عبارت استت از توافتق یتا تفتاهم بتا
دیگری و از آنجا که ای توافق همواره بر سر موضوع م نرکی رخ میده پتس فهتم و بته تبتع آن
توافق ،مسنلزم آن است که موضوع م نرکی بی دو سوژه؛ یتنتی گوینت ه و هواننت ه وجتود دانتنه
بان تا عمل فهم رخ ده  .بنابرای فهم با سته عنصتر نتاهر در یتک متن ستر و کتار دارد-1 :
آفرینن ۀ اثر  -2اثر و موضوع  -3مخاطب .رویکرد موالنا به فهم در مثنوی نمیتوان صرفاً توجته بته
موانع فهم و یا عوامل افزایشدهن ۀ درک و فهم در بینش انسانی بان  .موالنا بر اسا

روش تتلیمی

هود توافق با هوانن ه را در موضوع مورد فهم بسیار مورد توجه قرار داده است .در ای مدالته ستتی
می نود رابطۀ هرمنوتیک فلسفی گادامر در مسألۀ فهم و نظر موالنا در ای زمینه از طریق تمرکتز بتر
مفهوم «فهم» در مثنوی موالنا توضیح داده نود .چرا که یکی از نداط تالقی ان ی ۀ موالنتا و گتادامر
در هرمنوتیک فلسفی ،مسألۀ فهم میبان  .فرضیۀ پژوهش حاضر را میتوان ذیل دو عنتوان هالصته
نمود:
 موالنا از هسنی نناسیِ فهم از دی گاه هرمنوتیکی سخ به میان آورده است و نستبت آن را بتانحوۀ وجود انسان تبیی نموده است.
 برای موالنا من فدط یک اثر نونناری یا گفناری نیست بلکه کل عالم هسنی یک من است کهبای به تفسیر و فهم آن نائل ن .
پیشینۀ پژوهش:
تاکنون بجز یک مداله از عب اهلل نصتری ( ، 1331بتا عنتوان «مولتوی و هرمنوتیتک فلستفی» در
هصوص هرمنوتیک فلسفی موالنا تحدیدی صورت نگرفنه است که در ای مداله نیز نویسن ه تنها بته
بیان عناصر فهم از دی گاه موالنا و موانع فهم پرداهنه است و از بررسی تطبیدی آن با ان ی ۀ گتادامر
صحبنی به میان نیام ه است .از دیگر مداالت مرتبط میتوان به مدالۀ محم اسلم جوادی ( 1335بتا
عنوان «هرمنوتیک از دی گاه هانس گئورگ گادامر» اناره کرد که در آن مخنصری از آرای گتادامر را
به عنوان یکی از برجسنهتری منفکران ای عرصه بررسی ،تبیی و ند کترده استت .اصتور واعظتی
( 1351در مدالۀ «پیشداوری و فهم در هرمنوتیک فلسفی گادامر» به ای امر میپردازد که گادامر بتر
هالف روننگری و رماننیسم متند است که نه تنها میتان عدتل و مرجتیّتت تتتار

نیستت بلکته

مرجتیت هود ننیجۀ عدل و برهاسنه از آن است .حسی هرسیج( 1351نیتز در مدالتهای بتا عنتوان
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«بررستتی و ند ت هرمنوتیتتک فلستتفی گتتادامر از دی ت گاه هرمنوتیتتک انندتتادی هابرمتتا » ،از هتتالل
روشنناسی هرمنوتیک انندادی به کاسنیها و نارساییهای نظریۀ گادامر میپردازد.
بحث:
مختصری پیرامون زندگی و محورهای فکری گادامر:
هانس گئورگ گادامر 1به سال  1511در برسالو (که امروزه نهری است در جنو غربی لهستنان
به نتام وروتستالو بته دنیتا آمت  .در «متاربورگ» فلستفه هوانت  .نتاگرد نتیکالیهتارتم و بتت
مارتی های گر بود .در دوران هینلر در آلمان باقی مان و به عنوان دان یار فلستفه در
سازنی با رژیم ناسیونال سوسیالیست نکرد .در هایش به چ م گ تنا

داد امتا هتیچ

غیرسیاستی متیآمت امتا

رژیمیکه همه چیز هود را به سود هود سیاسی میکن سرانجام همه چیز بهگونهای سیاسی علیته او
به کار هواه افناد .پس از جنگ ،گادامر چن سالی در الیپزیک باقی مان و در پایان ستال  1511بته
جمهوری ف رال آلمان رفت و از سال  1515در دان گاه های لبرگ به ت ریس فلسفه پرداهت .رسالۀ
تحصیلی او با عنوان «اهالق دیالکنیکی افالطون» در سال  1523نوننه ن و در ستال  1533منن تر
گردی  .گادامر کنا های بسیاری در زمینۀ هرمنوتیک فلسفی نوننه است که مهمتری آنها «حدیدتت
و روش» نام دارد و به سال  1511منن ر ن ه است (احم ی :1312 ،ج. 911 -911 :2
واقعۀ فهم در هرمنوتیک فلسفی گادامر:
تحلیل ماهیت فهم و تبیی نروط تحدق آن ،مسألۀ کانونی و اصلی در هرمنوتیک فلسفی استت.
اما گادامر بر ای باور است که فهم دارای متانی منفاوتی است که همگی در عی کثترت بتر نتالودۀ
یک پ ی ۀ اصلی و بنیادی اسنوار است و آن فهمیاست که او آن را بته پیتروی از استنادشهایت گر
«حالت بنیادی هسنیِ دازای  »iمیهوان  .های گر در هرمنوتیک هود با تکیه بتر ستاهنار زمانمنت ی
دازای بیان میدارد که «تفسیر» فتل و عملی نیست که در جریان هستنی و حیتات دازایت رخ دهت
بلکه هود نکل و صورتی از حیات و هسنی موجود (دازای

است .گادامر در «حدیدت و روش» بر

پایۀ چنی نگاه بنیادینی بته مدولتۀ فهتم بترای آن سته متنتای منفتاوت در عتی حتال بستیار مهتم
برمینمارد .او همچنی متند است که ای سه متنا ری ه در یک متنای اصیل و کانونی دارنت  .سته
متنای منفاوت فهم عبارتن از:
 -1فهم به عنوان مترفت نظری؛
 -2فهم به عنوان مترفت علمی؛
3

. Hans Georg Gadamer.
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 -3فهم به عنوان توافق .عامل وح ت بخش ای سه ،متنای دیگری از فهتم استت کته از آن بته
عنوان فهم به مثابه کاربرد تتبیر میکن (واعظی. 53 :1351 ،
فهم به عنوان معرفت نظری:
فهم در ایت فرآینت  ،مترفنتی یتا دریافتت عدالنتی استت .از ایت رو متیتتوان آن را فرآینت ی
روشنناهنی نیز دانست .چنی فهمی در قالب مترفنی «دانسن آن که  »...بیان مینود .چنی فهمتی
میتوان صورتهای منفاوتی داننه بان ( .همان51 :
فهم به عنوان معرفت عملی:
های گر فهم در متنای مترفتنناسانۀ آن را بسیار مح ود یافتت .در بتاور او ،ایت متنتا از فهتم
نمی توان همۀ انحاء فهم را در بربگیرد .بر ای اسا  ،وی متنتای مترفتتنناستانۀ فهتم را منحتول
ساهت و متنای دیگری از فهم ارائه داد که بنوان همۀ صورتهای مخنلف را نامل نود .گادامر نیز
در ای طرز تلدی از او پیروی کرد .ای «دانسن » بی نر عملی است تا نظری.
فهم به عنوان توافق:
م عای گادامر ای است که ما در مواجهه با منون به دنبال دسنیابی به متنای ستوم فهتم هستنیم.
ای در حالی است که سنت هرمنوتیکی پیش از او بر ایت اعندتاد بتود کته هت ف از هتوانش متن
دسنیابی به فهم مترفت نناهنی (فهم به متنای نخست آن است .تفاوت ای دو نگاه در آن است که
ه ف فهم در هرمنوتیک پی افلسفه ،فهم مراد و مدصود مؤلف است؛ .ولی گادامر م عی است که متا
در مواجهه با من و هوانش آن به دنبال فهم هود من هسنیم (همان. 119 :
عناصر فهم از دیدگاه گادامر:
گادامر به دنبال ارائۀ «روش» یا راههای نناسایی روش و هنر فهمی ن نیست بلکته بته دنبتال آن
است که فهم چگونه تحدق پی ا میکن  .به بیان دیگر امکان فهم عناصر مؤثر در آن از نظتر وی مهتم
است .در تحلیل ماهیت و در ره اد فهم ،گادامر چن عامل را مؤثر میدان :
 زبان:
زبان واسطه یا رسانهای است که جهان به م د آن هود را میگ ای  .زبان فدتط ابتژه و (ابتزاری
در دست ما نیست بلکه حافظ سنت و واسطهای است که همراه با آن ما وجود داریم و هود را درک
میکنیم .تأثیر زبان بر ما به گونه ای است که ما از تأثیر آن بر هود آگاه نیسنیم .تفستیر متا از جهتان،
امری زبانی است .در واقع زبان ن انۀ واقتی مح ودیت ماست .زبان همواره ما را احاطه کرده است.
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 تاریخمندی:
گادامر انسان را موجودی تاریخمن میدانت یتنتی موجتودی کته از زمتان و مکتان و وضتتیت
تاریخی هاص برهوردار است .فهم انسان نیز تاریخمن است .مفسّر نیز با تاریخمن ی هود به سترا
من می رود .سنت نیز که مربوط به حیث تاریخی انستان استت در تفستیر متن اثرگتذار استت .متا
انسان ها درون تاریخ و سنت قرار داریم و فهم و درک ما از همۀ امور ،منأثر از آنهاست .سنت ج ای
از ما نیست بلکه ما درون آن قرار گرفنهایم ،در واقع سنت بر فهم ب ر نتوعی اقنت ار دارد البنته ایت
اقن ار جنبۀ عدالنی دارد (نصری. 121 :1333 ،
 گفتوگو با متن:
از نظر گادامر ،فهم یک مواجهه و گفتوگو میان مفسر با من است .مفسّر با افق متنتایی هتاص
هود بته سترا متن متی رود و از آنجتا کته متن هتم دارای افتق متنتایی هتاص هتود استت .از
درهم آمیخنگی ای دو افق فهم حاصل مینود .همی تالقیها یا آمیزش افقها موجب متینتود تتا
مفسر به متنای من دست یاب .
موالنا و فهم هرمنوتیکی:
طی قرون منمادی توضیح و تحلیل «فهم» یکی از حوزه های انحصتاری تفکتر فلستفی بتهنتمار
میرفت« .ج ایی فلسفه از علم روان ناسی در س ۀ بیست ای انحصار را از بتی بترد امتا هنتوز بتا
کمبود نناهت در ای حوزه مواجهایم» (آزاد . 11 :1331 ،گرچه سخ گفتن از فهتم کتار ستادهای
بهنظر می رس اما با ان کی تتمق منوجه هواهیم ن که ای کار در عمل چن ان هم ساده نیست .فهم
دارای سه مص اق و ما به ازا است :نخست آنکه فهم را در قالب «فهم بته اینکته »...در نظتر بگیتریم
فهمی که فرد با کمک آن بر دانش هویش میافزای و در اصطالح آن را فهم گزارهای میگوین  .دوم
فهم عملی یا کاربردی که با آن ،فرد به چگونگی انجام عملی ،فهم و درک مییاب و سوم ،فهم انیاء
و انخاص (متلمی . 33 :1333 ،بهزعم موالنا مالک ضتف و ق رت جتان انستان بتهمیتزان فهتم و
آگاهی او بسنگی دارد و هر ان ازه فهم آدمی قویتر بان مرتبۀ وجودی او نیز باالتر هواه بود:
ای بتتتتردار تتتتتو همتتتتان ان ی تتتتهای

ابدتتتتی تتتتتو استتتتنخوان و ری تتتتهای
(مولوی)2229 /2 :1396 ،

بهطور کلی ابزارهایی را که موالنا برای رسی ن به فهم غایی و نهایی ذکر میکن «میتوان در سته
مرتبۀ حس ،عدل و دل یا نهود هالصه کرد»( .هواجهگیر و کمالی113 :1359 ،
موالنا گاه فهم را به متنای علم و آگاهی به متنای مطلق بهکار برده است .همان آگاهی که بای به
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کمک آن به متنای هسنی و نناهت حدیدت نائل ن :
چتتتون هتتت ا متتتا را بتتترای آن فراهتتتت

کتته بتته متتا بنتتوان حدیدتتت را نتتناهت

ایتت نبانتت متتا چتته ارزیتتم ای جتتوان

کتتتتی نتتتتویم آیتتتتی روی نیکتتتتوان
(مولوی)1311 /1 :1396 ،

موالنا با تتبیر (هبر از ای نوع فهم یاد میکن :
جتتتان نبانتتت جتتتز هبتتتر در آزمتتتون

هتتر کتترا افتتزون «هبتتر» جتتانش فتتزون

جتتتتان متتتتا از جتتتتان حیتتتتوان بی تتتتنر

از چتتته؟ زان رو کتتته فتتتزون دارد هبتتتر
(مولوی)2319 /2 :1396 ،

فهم ،از نظر موالنا با ادراکات حسی آغاز مینود که سطحیتری نتوع فهتم استت و بایت از آن
عبور کرد:
چتتتون ز حتتتس بیتتترون نیامتتت آدمتتتی

بانتتتت از تصتتتتویر غیبتتتتی اعجمتتتتی
(مولوی)3121 /3 :1396 ،

در مرتبۀ دیگر ،موالنا به فهم حاصل از عدل توجه میکن و عناوینی مانن عدتل متتاد و متتاش
و ...را در توضیح ای مرتبه از فهم بهکار میبرد:
ایتتت تفتتتاوت عدتتتلهتتتا را نیتتتکدان

در مراتتتتتب از زمتتتتی تتتتتا آستتتتمان
(مولوی)4149 /1 :1396 ،

باالتری مرتبۀ فهمی کته موالنتا بته آن توجته دارد مرتبتهای فراتتر از آگتاهیهتای اتاهری یتا
همان«فراآگاهی» است:
آنکتتتته او را چ تتتتم دل نتت ت دیتت ت بان

دیتتت هواهتتت چ تتتم او عتتتی التیتتتان
(مولوی)1392 /6 :1396 ،

توافق بر سر موضوع م نرک ،یکی از مهمتری عواملی است که سبب مینود مثنتوی ،هتوانش
ارتباطی قوی با مخاطب داننه بان  .کونش موالنا بر ای است که فهمِ قابل توافدی را بته هواننت ه
ارائه ده  .مخاطب موالنا تنها حسامال ی یا حضاری که در حلدۀ او قرار دارن نیس بلکه موالنا بای
با مخاطب فرضی نیز بر سر «موضوع» و فهم آن به توافق برس  .برای همی است که گاه از مخاطبان
هود نکوه میکن :
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اینچتته متتیگتتویم بتته قتت ر فهتتم توستتت

مُتتتردم انتتت ر حستتترت فهتتتم درستتتت
(مولوی)2299 /3 :1396 ،

نخسنی کاوش موالنا درهصوص ماهیت فهم به مثابه توافق ،توجه به موضوع م نرکی است که
قرار است بر سر آن بی او و هوانن ه برقرار نود یتنی تولی و آفرینش من  ،موالنا در نخسنی گتام
برای مثنوی بهعنوان ماهینی کلی و موضوعی کلی که قرار است بی او و هوانن ه بهصورت م تنرک
مورد توافق و تفاهم (بهمتنای هاص قرار گیرد تصویری جان ار از ای اثتر ارائته متیدهت  .مثنتوی
موضوع م نرک توافق موالنا و هوانن ه است و ای دقیداً ندطۀ تفاوت هرمنوتیتک فلستفی گتادامر و
موالنا با دی گاههای پیش از هود است« .فهم همواره مسنلزم وجود یتک موضتوع م تنرک استت...
ب یهی است که ای موضوع م نرک صرفاً یک موضتوع دلبختواه و چیتزی مستندل از فرآینت فهتم
مندابل نیست بلکه موضوع به واسطۀ پیون ش با فرآین فهم است که موضوع می نود و عمل فهم را
به پیش میبرد» (واعظی . 11 :1351 ،موالنا به مثنوی نخصینی مسندل میده :
مثنتتتوی از تتتتو هتتتزاران نتتتکر دانتتتت

در دعتتا و نتتکر کتتفهتتا بتتر فرانتتت
(مولوی)3229 /4 :1396 ،

موالنا متند است که گرچه امکان «فهم» کامل از حدیدت و ماهیت انیاء و پ ی هها وجود ن ارد
اما ادراک و فهم بخش هایی از آن بسنه به میتزان برهتورداری از قتوۀ درک و نتتور محتال نیستت
گونزد مینمای که اگرچه انسان نمی توان به فهم کامل نائل نود اما برای رسی ن بته آن نیتز نبایت
دست از تالش بردارد:
گرچتته عتتاجز آمتت ایتت عدتتل از بیتتان

عاجزانتتتتتته جنب تتتتتتی بایتتتتتت در آن

گتتتر ننتتتانی هتتتورد طوفتتتان ستتتحا

کتتی تتتوان کتتردن بتته تتترک هتتورد آ

راز را گتتتتر متتتتی نیتتتتاری در میتتتتان

درکهتتتتا را تتتتتازه کتتتت از ق تتتتر آن
(مولوی)1621 /1 :1396 ،

کامالن درک و دریافت بیشتری از فهم دارن و عامه ،فهم ان ناقرتر است:
عجتتتتتتز از ادراک ماهیتتتتتتت عمتتتتتتو

حالتتتتت عامتتتته بتتتتود ،مطلتتتتق مگتتتتو

زآنکتتتتتته ماهیتتتتتتات و سرستتتتتتر آن

پتتتیش چ تتتم کتتتامالن بانتتت عیتتتان
(مولوی)3612 /3 :1396 ،
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موالنا «در جایی که امکان فهم و مترفت نسبت به سر انیاء و حدایق امور وجتود ن انتنه بانت
با اسنفاده از تأویل از الیههای پنهانی امور پردهبرداری میکن  .برای مثتال وقنتی متیگتوییم نتوح را
مینناسیم به نناهت ااهری اناره میکنیم و زمانی که میگوییم او را نمینناسیم نناهت حدیدتی
و باطنی را نفی میکنیم پس میتوان چیزی را هم نناهت و هم ن ناهت و دعوت به تأویل در واقع
دعوت به فهم سر انیاست» (ب یری و واعظ: 51 :1351 ،
ور بگتتتویی متتت چتتته دانتتتم نتتتوح را؟

همچتتتتو اویتتتتی دانتت ت او را ،ای فنتتتتی

متتتور لتتتنگم مت ت  ،چتتته دانتتتم فیتتتل را؟

پ تتتتهای کتتتتی دانتتتت استتتترافیل را؟
(مولوی)3922 /3 :1396 ،

موالنا با بهرهگیری از تمثیل دیگری در داسنان «ت نه و دیوار جوی» نسبی بتودن میتزان فهتم در
هر کسی را با توجه به نرایط و روحیات و میزان پرورش اسنت ادهای روحتانی در وی ،منفتاوت و
منویر میبین  .در واقع ای تمثیل بر ای نکنه تأکی میکن که هر چن انسان از اسنت ادهای فطری و
اکنسابی برای درک و فهم دور بان اما باز هم همان میزان تالش ان ک او برای رستی ن بته قت رت
فهم ،سنودنی است:
بتتتر ستتتر دیتتتوار هتتتر کتتتو ت تتتنهتتتتر

زودتتتتر بتتتر متتتیکَنت ت ه تتتت و مت ت ر

هتتر کتته عانتتقتتتر بتتود بتتر بانتتگ آ

او کلتتتوخ زفتتتتتتتتر کنتتت از حجتتتا
(مولوی)1223 /2 :1396 ،

هیچ جزئی به فهم کل نائل نمینود مگر آنکه به آن منصل نود .جوی آن هنگام بته فهتم دریتا
نائل میگردد که به آن بپیون د:
عدتتتتل گتتتتردد بتتتته بحتتتتر آنگتتتتاه او

ره بتترد تتتا بحتتر همچتتون ستتیل و جتتو
(مولوی)3221 /3 :1396 ،

تعامل هستیشناسانه موالنا با فهم متن در هنگام خوانش و دور هرمنوتیکی فهم:
گادامر برای تبیی تتامتل هستنی نتناهنی هواننت ه در مواجهته بتا متن از مفهتومی بتا عنتوان
«دگرگونی »1بهره میگیرد .ای مفهوم گویای نوع توییری است که در آن ،من به تکامل ای هآل هتود
میرس یتنی به منزلۀ «من » بازنناهنه مینود و نیز بههوبی توضیحدهن ۀ ماهیت تجربۀ هرمنوتیکی
. Versammlung.

1
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ما در رویارو ن ن با آن است .گادامر تصریح میکن ای بازنناسی چیتزی استت بتیش از نتناهت
زیبایینناسانه یا نناهت مج د آنچه مینتناهنهایتم .در واقتع ایت نتناهت نتوعی تجربته استت
تجربهای که ما در آن چیزی بر من افزودهایم یا بهدست آوردهایم (حاجیان و داوری. 111 :1351 ،
گفنیم که در نظر گادامر ،من یتنی پرسش از متنا و دی گاه هرمنوتیکی اوست که سبب مینتود
با همگانی بودن (من

مواجه بانیم .مفهوم من و فهم من «در طرح گادامر به دیالکنیتک پرستش و

پاسخ بهعنوان اسا

هرگونه عمتل هرمنتوتیکی» انتاره دارد (به تنی و داوری . 31 :1333 ،مبننتی

بودن من بر پرسش و پاسخ از نظر گادامر ،ما را به یکی از مهمتری م خصات متن در هرمنوتیتک
فلسفی رهنمون میکن و آن تکثر متنایی و فهمهای منت د از من است .در ایت آن تکثتر متنتایی و
فهمهای منت د از من است دی گاه فهم در برابر متنایی متی (تک متنایی مداومتت متیکنت و در
ننیجه زمینۀ تفسیر فهم من فراهم مینود .موالنا مانن گادامر به دور هرمنتوتیکی فهتم قائتل استت.
چگونگی حصول به فهم ،الیه های فهم و مسألۀ دوری و حلدوی بودن فهم دغ غۀ اصلی و م تنرک
هسنینناسی فلسفی گادامر و موالناست (حس پور و همکاران . 1 :1359 ،فهم حلدوی است و متنا
در ای حلده نکل میگیرد به همی دلیل آن را «حلدۀ هرمنوتیکی» مینامیم.
کثرات وجودی ،وح تی را نکل میدهن به نام چنبرۀ وجودی و فهتم از متبتر ایت چنبتره رخ
میده (اکبری و رضادوست . 13 :1353 ،بر ای اسا

موالنتا برآینت وجتود و هستنی فترد را در

مفهوم «فهم» هالصه میکن و به تتبیر موالنا هر کس هویش را از چنبرۀ وجود هتود بینت (موالنتا،
 129 /1 :1315؛
در هتتر کتته تتتو از دیتت ه بتت متتینگتتری

از چنبتتترۀ وجتتتود هتتتود متتتینگتتتری
(مولوی)4299 /1 :1396 ،

موالنا به کمک گریزها ،انفصالها ،جهشها ،برشها و پرشهای دنبال هم ،سبب ایجاد زمینههای
منت د فهم در مثنوی مینود .چینیک دلیل مدبولیت موالنا را در آنچه میگوی نمیدان بلکه بتاور او
ای است که دلیل مدبولیت موالنا را بای در نظر گرفن نیوۀ بیان موضوع و تفاهمی دانست که بتی
او و هوانن ه به وجود میآی (چینیک . 13 :1333 ،روابط حلدتوی کته موالنتا در مستألۀ فهتم یتک
موضوع پیش روی هوانن ه قرار میده درست ندطهای است که تتامل هسنینناسانۀ فهم من را بتا
هوانش آن در ذه مخاطب نکل میده  .امن ادها ،تکرارها و بیان موضوع در مثنوی به نکل یتک
نیوۀ هطی و مسندیم نیست بلکه پازلی است که هر لحظه فهمی تازه را مدابل مخاطب قرار میدهت
و همی موضوع سبب گسنرۀ فهمی و تأویلپذیری مثنوی و هوانش هرمنوتیکی آن مینتود .موالنتا
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در «چنبرۀ وجودی» فهم و «دور هرمنوتیکی» آن بر هیچ امر یتا پ یت های برچستب قطتتی و دائمتی
بودن نمیزن و کسانی را که به دنبال یک هوانش و فهم قطتی هسنن ابله میدان :
ای ت حدیدتتت دان :نتته حتتق ان ت ای ت همتته

نتته بتته کلتتی گمرهتتان انتت ایتت رمتته

آنکتته گوی ت جملتته حتتق انت ابله تی استتت

و آنکه گویت جملته باطتل او نتدی استت
(مولوی)2912 /2 :1396 ،

فهم امور در مثنوی به نکل یکباره و قطتی نیست .موالنا گاه به دلیل همی الیههای تو در تتو و
توجه به ع م قطتیت فهم از یک موضوع ،هوانن ه را با تتلیق فهم مواجه میسازد همان چیتزی کته
گادامر آن را دگرگونی مینام  .تتلیق متنایی موالنا ،هوانن ه را گام به گتام بته تکامتل ایت هآل متن
میرسان توجه موالنا را به ای تتلیق در ابیات زیر بههوبی میتوان م اه ه نمود:
راز را گتتتتر متتتتی نیتتتتاری در میتتتتان

درکهتتتتا را تتتتتازه کتتتت از ق تتتتر آن

نطتتقهتتا نستتبت بتته تتتو ق تتر استتت لیتتک

پتتیش دیگتتر فهتتمهتتا موتتز استتت نیتتک

آستتمان نستتبت بتته عتترش آمتت فتترود

ورنتته بتتس عتتالی استتت ستتوی هتتاک تتتود
(مولوی)1222 /1 :1396 ،

موالنا «فهم» را مطلق نمیدان  .در دی گاه هرمنوتیکی وی ،هیچ چیز مطلق نیستت حنتی هیتر و
نر:
هیتتر مطلتتق نیستتت زیتت هتتا هتتیچ چیتتز

نتتر مطلتتق نیستتت زیتت هتتا هتتیچ نیتتز

نفتتع و ضتتر هتتر یکتتی از موضتتع استتت

علم از ای رو واجتب استت و نتافع استت
(مولوی)1199 /6 :1396 ،

موالنا به «تاریخمن ی فهم» که در هرمنوتیک فلسفی گادامر نیز مطرح است متند است« .مبحتث
تاریخمن ی 1فهم یا از موضوعات تأثیرگذار در مباحث مترفتنناهنی است ...به اعنداد گتادامر فهتم
واقتهای است که در همۀ انکال آن از تاریخ اثر متیپتذیرد .او ایت ایت ه را در قالتب اصتل تتاریخ
اثرگذار یا آگاهی از نظر تاریخی بیان میکن » (عر صالحی . 119 :1331 ،به ایت متنتا کته هرکجتا
فهم رخ ده تاریخ بر آن افق تأثیر مینه ب ون اینکه قابل ان ازهگیری نهایی بان  .ایت اصتل تتأثیر
هود را میگذارد هر چن کسی منکر تأثیر آن بان (همان  .موالنا متند است برای رسی ن بته فهتم
. HISTORICISM

1

 /236فصلنامه عرفان اسالمی * سال شانزدهم * شماره  * 64تابستان 99

نمیتوان عدبات قبل را نادی ه گرفت و نمیتوان به ندطۀ صفر ان ی ه فکر کرد و به ای طریق نه تنها
به فهم کامل و نا

نمیرسیم بلکه اصالً هوانن ه به فهمی نائل نخواه ن چون پایۀ ان ی ۀ ما پیش

فهمهای قبلی است .موالنا نیز مانن گادامر به فهم تاریخمن قائل است چرا که متند استت بتا ذهت
هالی هیچ فهمی ممک نیست:
هتتم ستتؤال از علتتم هیتتزد هتتم جتتوا

همچنتتان کتته هتتار و گتتل از هتتاک و آ

هتتم ضتتالل از علتتم هیتتزد هتتم هتت ی

همچنتتتان کتتته تلتتتخ و نتتتیری از نتتت ا

و وال

وز غتتتذای هتتتوش بتتتود سُتتتدم و قتتتوی

ز آنتتتتنایی هیتتتتزد ایتت ت بوتت ت

(مولوی)3212 /4 :1396 ،

در واقع م یا ذه ِ انسان است که در درک و فهم امتور مخنلتف تتأثیر متیگتذارد یتنتی درک
واقتیات بیرونی وابسنه به هود یا ذه و ذهنیت انسان است:
لطتتف نتتیر و انگبتتی عکتتسِ دل استتت

هر هونی را آن هوش از دل حاصل استت

پتتتس بتتتود دل جتتتوهر و عتتتالم عتتتر

ستتتتایۀ دل چتتتتون بتتتتود دل را غتتتتر
(مولوی)2921 /3 :1396 ،

هرچن ما در فهم حدایق هم بازیگری بیش نیسنیم یتنی گاه واقتیات را کامالً مطابق هواسنهها و
ذهنیت هود میفهمیم:
دیتت ت ۀ مجنتتتتون اگتتتتر بتتتتودی تتتتتو را

هتتتر دو عتتتالم بتتتی هطتتتر بتتتودی تتتترا
(مولوی)613 /1 :1396 ،

اگر بخواهیم به زبان گادامر بگوییم افق من هود به گونهای است کته از افتق هواننت ه و مفستر
میکاه و فهم هود زمینهساز فهم مینود.
 3-2توافق با مخاطب در مسألۀ فهم با کمک ساختار تو در توی موضوع:
توافق با مخاطب در مسألۀ فهم ،یکی از موضوعات مهمی است که موالنا بارها در طتول مثنتوی
از آن سخ میگوی و اساساً اینکه در مثنوی پیوسنه ناه توضیحات موالنتا در هصتوص ستاهنار
ای کنا

هسنیم -چیزی که در کمنر کنابی هست -به دلیل همی حضور پررنگ مخاطب و اهمینتی

است که موالنا برای او در فرآین فهم مثنوی قائل است (ضیا . 93 :1335 ،ای نیوه که موالنا در هر
بخ ی از داسنان به تناسب موضوع ،اصل قصه یا حکایت را رها کرد و به سرا بیتان مطتالبی دیگتر
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میرود و گسسنگی و پیوسنگی های پیاپی در طول یک داسنان ،هود حکایت از اهمیت مسألۀ فهم و
جلب توجه هوانن ه به موضوع اصلی دارد .بهواقع موالنا با ای نکستهایی کته در ستاهنار اصتلی
یک قصه ،حنی تا چن ی بار بهوجود میآورد قص دارد که مخاطب را با هود در مسألۀ فهم همراه و
هماهنگ سازد و توافق او را در طول بخشهای یک داسنان ،هرچنت بتهصتورت تکتراری و پیتاپی،
دریافت کن .
نکنه آن است که موالنا آگاهانه ای ساهنار را بهکار می برد و با ایجاد وقفه در داسنان بته نتوعی
توجه مخاطب را بر اصل موضوع جلب میکن مثالً موالنتا در داستنان دژ هتوشربتا در سته جتای
داسنان وقفه ایجاد می کن و هوانن ه را به اصل مفهومی که قص بیان آن را دارد راهنمایی مینمایت .
موالنا در ابن ای داسنان بیان میکن که پ ری ،سه پسر هود را از دی ار قلته ای که «هوشربا» استت
منع میکن اما در میانۀ داسنان آن را رها کرده و میگوی :
پتتس بگفننتت ش کتته هتت متهتتا کنتتیم

بتتتتتر ستتتتتمتنا و اطتناهتتتتتا تنتتتتتیم

رو نگتتتتتتتردانیم از فرمتتتتتتتان تتتتتتتتو

کفتتتر بانتتت غفلتتتت از احستتتان تتتتو

لیتتتتتک استتتتتنثنا و تستتتتتبیح هتتتتت ا

ز اعنمتتتاد هتتتود ،بُتتت از ای تتتان جتتت ا

ذکتتتتتر استتتتتنثنا و حتتتتتزم ملنتتتتتوی

گفنتتتتته نتتتتت در ابنتتتتت ای مثنتتتتتوی
(مولوی1121 /1 :1311 ،

در حدیدت با وقفه های پیاپی در داسنان مخاطب را به سمت تمرکز بتر موضتوع یتا موضتوعات
اصلی داسنان ه ایت میکن :
صتتتورت یتتتاری کتتته ستتتوی او نتتتوی

از بتتتتتترای مونستتتتتتیاش متتتتتتیروی

پتتس بتته متنتتی ستتوی بتتیصتتورت ن ت ی

گرچتتتته زان مدصتتتتود غافتتتتل آمتتتت ی
(مولوی)4142 /6 :1396 ،

دی ار صورتها و ندشهای گوناگونی که سه برادر بر در و دیوار قلتۀ ذاتالصور میبینن ستبب
مینود که موالنا باز هم از اصل داسنان منحرف نود .گریزهایی که موالنا در داسنانهتای مثنتوی از
جمله ای داسنان دارد در مح ودۀ ح

و اننظار مخاطب نیست .در میانۀ یک داسنان سه مرتبته بتا

مطلبی مواجه مینویم که اننظار آن را ن اننهایم .تترک استنثنا ،استنوراق در ع تق حتق و بتاز هتم
تفسیری طوالنی از ترک اسنثنا.
نیوۀ داسنانپردازی موالنا و ننیجۀگیتریهتای پیتاپی او را در اوایتل ،اواستط و اننهتای داستنان،
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مخاطب را بر سر نکات اصلی مورد نظر موالنا باز میگردان  .موالنا با در نظتر گترفن (توضتیح در
ساهنار یک داسنان و تدسیم کلیت آن داسنان به اجزاء منفک و ذکر ننیجه برای هر قسمت بهصورت
مجزا ،در واقع بر مسألۀ «فهتم» و «موضتوع» تأکیت دارد .ندطتۀ کتانونی و رنتنۀ راهنمتای فهتم در
داسنانهای مثنوی بهصورت منفک و مجزا در البهالی ای گسستهای ساهناری و دور ن ن موالنتا
از روایت اصلی بیان مینود .موالنا در حدیدت با در پیش گرفن ای روش بته گفتتوگتو بتا متن
میپردازد و همانگونه که گادامر «گفتوگو با من را اسا

فلستفۀ هرمنتوتیکی هتویش متیدانت »

(واعظی . 11 :1351 ،او نیز ضم تفسیرهای درون مننی نخست بر موضتوع تأکیت متیکنت آنگتاه
موضوع را ضم ننیجهگیریهای پیاپی عاملی میدان برای توافق با هوانن ه:
ایتتت ستتتخ پایتتتان نتتت ارد آن فریتتتق

برگرفننتتتت ت از پتتتتتتی آن دژ طریتتتتتتق
(مولوی)4119 /6 :1396 ،

موالنا با ای نیوه؛ یتنی نکستهای پیاپی و آوردن موضوعات مخنلتف جهتت تبتادل فهتم بتا
هوانن ه و گفتوگو با من را در داسنانهای دیگر نیز بهکار میگیرد .بهنظر میرس یگانه راهتی کته
موالنا برای همراه کردن مخاطب با هود در موضوع و فهم آن اتخاذ کترده استت ،همتی ارجاعتات
مکرر به اصل آن در ساهنار اصلی است .اثر ادبی بهعنوان انگارهای با وح ت سازمن وجتود ،آغتاز،
میانه و پایان را مفرو

میسازد و الگویی است که با زنت گی انستانی نتباهت تتام دارد» (فتاروق،

 . 131 :1555ای انگارۀ سازمن در مثنوی موالنا ،آغاز ،میانه و پایتان دارد امتا میانتههتای آن منتت د
است و همانگونه که گفنیم اصلیتری دلیل وجود ای میانهها ،تمرکتز بتر موضتع استت .موالنتا از
سویی مایل است رون داسنان برای هوانن ه یا ننون ه تکراری و ماللتبتار نبانت و از دیگتر ستو
قص دارد اه اف هویش را از بیان داسنان با مخاطب هود در میان بگذارد اما برای رسی ن بته ایت
ه ف نیوۀ فلسفی و هرمنوتیکی را در پیش میگیرد .او فهم انگیتزههتا و سرچ تمههتای عدیت ه و
باورهای عرفانی هویش را بهواسطۀ ایجاد ارتباط با موضوع با عالقه من ساهن مخاطتب بته فهتم،
دنبال میکن «نه به واسطۀ ایجاد ارتباط با نخصی که آن را گفنه است و به واسطۀ عالقه من نت ن
به او» (واعظی. 15 :1351 ،
در داسنان دیگری از دفنر دوم با عنوان «ان رز کردن صوفی هادم را در تیمتار دانتت بهیمته،»...
موالنا موضوع داسنان را در دو جا به پیران طریدت و تأثیر و نفوذ بینش آنان بر مریت ان متیک تان .
موالنا که بهدنبال توافق بر سر موضوع م نرک با مخاطب است تا ای توافق به فهم نائل نود با ایت
روش فهم را به مثابه «کاربرد» مورد توجه قرار میده  .هنگامی که داسنان «ان رز کردن صوفی هادم
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را »...را به فهم موضوعی دیگر میک ان و مخاطب حاضر از او دنبالۀ قصه را میهواه میگوی :
و گفننتتی استتت؟

کتتی گتتذارد آنکتته رنتتک رونتتنی استتت

تتتا بگتتویم آنچتته فتتر

ایتت زمتتان ب تتنو چتته متتانع نتت مگتتر

مستتتتنمع را رفتتتتت دل جتتتتای دگتتتتر

هتتتاطرش نتتت ستتتوی صتتتوفی قنتتتق

انتتت ر آن ستتتودا فتتترو نتتت تتتتا عنتتتق

الزم آمتت ت بتتتتاز رفتتتتن زیتت ت مدتتتتال

ستتتوی آن افستتتانه بهتتتر وصتتتف حتتتال

صتتتوفی آن صتتتورت مپنتتت ار ای عزیتتتز

همچتتو طفتتالن تتتا کتتی از جتتوز و متتویز
(مولوی)2192 /2 :1396 ،

در هرمنوتیک فلسفی منظور از کاربرد آن است که اصوالً فهم چگونته تحدتق متییابت و اینکته
هوانن ۀ من بای با رویکردی مسأله محور به سرا من برود نه تاریخ محور .گادامر مفهتوم کتاربرد
فهم به متنای توافق را تدوّم میبخ

« .تأکی بر هصلت کاربردی فهم ،تأکی بر ای نکنه استت کته

هر فهمی ،فهمی مرتبط با م  ،مرتبط با امکانات م و مرتبط با پرسشهای امروز م استت .مت در
فرآین توافدی فهم بهدنبال یافن پرسشهای امروزی هود از من دیروز است» (واعظی. 23 :1351 ،
ب ی ترتیب موالنا با عبارت «صورت آن صوفی مپن ار ای عزیز» هوانن ه را ترغیب مینمایت تتا بتا
رویکردی منفاوت سرا من برود موالنا تدریباً از همان ابیات آغازی مثنوی ه ف هویش را از ایت
گسسنه گوییها چنی بیان میکن :
هتتتر کتتته او از هتتتم زبتتتانی نت ت جت ت ا

بتتتی زبتتتان نتت گرچتتته دارد صتت نتتتوا
(مولوی)22 /1 :1396 ،

 3-3زبان الزمۀ فهم:
زبان نیز یکی از محوریتری مباحث موالنا در مثنوی است .موالنا برای زبتان ندتش برجستنهای
قائل است:
عتتتالمی را یتتتک ستتتخ ویتتتران کنتتت

روبهتتتتتان متتتتترده را نتتتتتیران کنتتتتت
(مولوی)1199 /1 :1396 ،

سخ  ،فهم را نکل می ده و ذهنیت فرد را نسبت به وقایع نتکل متیدهت  .موالنتا بته رابطتۀ
تنگاتنگ فهم و زبان چنی اناره میکن :
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از دهانتتتتت نطتتتتق فهمتتتتت را بتتتترد

گوش چتون ریتگ استت فهمتت را هتورد
(مولوی)2122 /3 :1396 ،

از نظر گادامر نیز زبان الزمۀ فهم ب ر است و قلمرو زبان است که عامتل اساستی فهتم م تنرک
انسانهاست (نصری . 95 :1331 ،موالنا انسان را متادل زبان متیدانت و ایت درستت یتنتی همتان
ان ی های که گادامر مطرح میکن  .در تبیی رابطۀ میان ان ی ه ،فهم و زبان متندت استت کته رابطتۀ
ان ی ه و زبان ،رابطۀ ماده و صورت است:
صتتورت از متنتتی چتتو نتتیر از بی تته دان

بتتتا چتتتو آواز و ستتتخ ز ان ی تتته دان

چتتتون ز دانتتتش متتتوج ان ی تتته بناهتتتت

از ستتتخ و آواز او صتتتورت بستتتتاهت
(مولوی)1139 /1 :1396 ،

بنابرای موالنا به ای نکنه قائل است که کلمتات یتا زبتان از عتوار

و لواحتق فهتم و درک و

ان ی ه نیسنن بلکه آنها صورت و نتکل متنتا و ان ی ته و فهتم هستنن و از آن جت ا نمتینتون
(اسکن ری و اعلمینیا. 11 :1351 ،
گتتوش دار ای احتتول اینهتتا را بتته هتتوش

داروی دیتتت ت ه بکتتتتتش از راه هتتتتتوش
(مولوی)3292/2 :1396 ،

هسنی آنجا که به فهم و ادراک در میآی  ،تب یل به زبان مینود «وارد ن ن به عتالم نتناهت و
مترفت از طریق زبان امکانپذیر هواه بود و وارد ن ن به نناهت و مترفت از طریق زبان صورت
می پذیرد و ان ی ه قبل از لوت و پیش از کلمه بته مرحلتۀ اهتور و بتروز نمتیرست » (استکن ی و
اعلمینیا . 11 :1351 ،موالنا در تتبیری لفظ را صورت و متنی را موز و جانِ جان یک کالم میدان :
لفتتتتظ را ماننتتتت ۀ ایتتتت جستتتتم دان

متنتتتتتیاش را در درون ماننتتت ت جتتتتتان
(مولوی)1929 /6 :1396 ،

و یا:
حتترف اتترف آمتت در او متنتتی چتتو آ

بحتتتتتر متنتتتتتی عنتتتتت ه اُم الکنتتتتتا
(مولوی)321 /1 :1396 ،

ترکیب اتحادی ای صورت و متنا به زبان و در ننیجه فهم تب یل مینود و آنچه گادامر از زبتان
میگوی با مح ودیت آن نیز مرتبط مینود« :زبان برای فهم ب ر محت ودیت ایجتاد متیکنت بت ون
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کلمات فهم ما از جهان ضتیف است .زبانی که ما با آن سخ میگوییم پنجرهای را بر روی جهان ما
میگ ای که در غیر ای صورت آن پنجره بر روی ما بسنه است .زبان مانع فهم ما از جهتان نیستت
بلکه نرط امکان فهم آن است» (نصری: 11 :1333 ،
ناطدتتته ستتتوی دهتتتان تتلتتتیم راستتتت

ورنتته هتتود آن نطتتق را جتتویی ج استتت
(مولوی)1292 /1 :1396 ،

موالنا در فیه ما فیه نیز همی متنی را م ّ نظر دارد« .کالم همچو آفنا
صوت نبان  .نتاع آفنا

است ...تا واسطۀ حرف و

سخ پی ا نود اگر چته دائمت ًا هستت زیترا کته آفنتا

لطیتف استت و

هوالطیف» (مولوی . 151 :1315 ،موالنا میان زبان و فهم کامالً تفکیک قائل ن ه است و آنها را یکی
نمیدان بلکه زبان را عامل دریافت فهم مترفی میکن  .او ای چالش را چنی توضیح میده :
نتتتاطدی یتتتا حتتترف بینتتت یتتتا غتتتر

کتتتی نتتتود یتتتک دم محتتتیط دو عت ترَ

گتتر بتته متنتتی رفتتت ن ت غافتتل ز حتترف

پتتیش و پتتس یتتک دم نبینتت هتتیچ طتترف

آن زمتتتان کتتته پتتتیش بینتتتی آن زمتتتان

تتتو پتتس هتتود کتتی ببینتتی ایتت بتت ان

چتون محتتیط حتترف و متنتی نیستتت جتتان

چتتون بتتود جتتان هتتالق ایتت هتتردوان
(مولوی)129 /1 :1396 ،

موالنا مفهوم زبان را بسیار کلیتر از آنچه در عُرف جامته و عرف عامۀ متردم متورد نظتر استت
توصیف میکن :
هتتر عبتتارت هتتود ن تتان حتتالنی استتت

حتتال چتتون دستتت و عبتتارت آلنتتی استتت
(مولوی)2329 /2 :1396 ،

نتیجهگیری:
یکی از رننههای فلسفی که در عصر ج ی تأثیر بسیاری در رننههای دیگر داننه «هرمنوتیتک»
است که در جامته نناسی ،سیاست ،روانکتاوی و از جملته ادبیتات تتأثیرات عمیدتی دانتنه استت.
هرجایی سخ از متنا در کار بان پای علم هرمنوتیک نیز به آنجا باز مینتود چتراکته هرمنوتیتک
تأمالتی فلسفی در با

«تفسیر متنا» است .سرراستتری چیتزی کته متنتا در آن وجتود دارد متن

است .هرمنوتیک فلسفی به تحلیل ماهیت و چگونگی ره اد فهم می پردازد .گادامر ،هود مسألۀ فهم
را مورد مونکافی قرار داده است .به بیان دیگر برای او هسنینناسی ،فهتم و نترایط حصتول فهتم
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بیشتر مطرح است تا اینکه یک من را چگونه و با چه رونی فهمپذیر سازیم .مطالتتۀ دیت گاههتای
مولوی در با

فهم و ان ی ه ،وجوه م نرک تفکر او بتا ان ی تههتای هرمنتوتیکی گتادامر را ن تان

می ده  .از نظر موالنا فهم و ان ی ه یکی از مهمتری وجوه تمایز انسان از سایر موجتودات استت و
مالک ضتف و ق رت جان انسان فهم و آگاهی اوست .هر ان ازه فهتم آدمتی قتویتتر بانت مرتبتۀ
وجودی او باالتر است .موالنا متند است آدمی به گونهای آفری ه ن ه است تا توان مترفتت نظتری
حدایق جهان هسنی را داننه بان  .به بیان دیگر ،ه اون انسان را به ابزارهای هاص مترفنی مجهتز
نموده که به م د آنها میتوان هود و ه ا و جهان را درک کن  .ضرورت بهرهبرداری صحیح از ایت
ابزارها به گونه ای است که آدمی در برابر آنهتا مستئولیت اهتروی دارد یتنتی بایت در جهتان دیگتر
پاسخگوی نحوۀ بهرهبرداری از قوای ادراکی هود بان  .ای فهم به عنوان پایۀ مترفت نظری به ب تر
داده ن ه است .با دقت در انتار و ان ی ههای موالنا درمییابیم که موالنا نیز برهوردی زن ه بتا اثتر
دارد و به متانی ان ک و ااهری آن بسن ه نمیکن و درک و دریافت متانی را در بسیاری از مواقع به
فهم هوانن ه ارجاع میده  .موالنا فهم محنوای حکایتهای تمثیلی هود را به هوانن گان هتر عصتر
و نسل واگذار میکن  .با ساهنار تو در توی حکایت بر موضتوع فهتم تأکیت متیکنت و زبتان را در
موضوع فهم به روش هرمنوتیکی مورد توجه قرار میده .
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Abstract
Georg Gadamer offered a unique and remarkable theory which today is
named as Hermeneutics or Text Interpretation. Gadamer has investigated
the soul of understanding issue of understanding; In other words, for him,
ontology, understanding, and conditions are more understandable than
how to understand the text, and that knowledge depends on history,
language, and prejudices. In this regard, philosophical hermeneutics is
discussed in relation to the principle of the understanding phenomenon, to
interpret the rules and methods of understanding, or the bases of
understanding and its existential conditions. Therefore, according to this,
the Hermeneutics of Rumi should be regarded as a philosophical
hermeneutics. According to Molana, understanding and thinking is one of
the most important aspects of human differentiation from other beings.
Molana’s first exploration of the nature of understanding the subject
matter that is supposed to be exchanged between him and the audience, he
selects the structure of the story for this. Molana believes human is
equivalent to language, precisely the same idea Gadamer suggests in
explaining the relationship between thought, understanding and language,
that the relationship of thought and language is the relationship between
matter and form. This research is descriptive-analytic and based on
library data, and seeks to show that Molana, like Gadamer, attaches great
importance to the ontology of understanding and its conditions.
Key Words: Philosophical Hermeneutics, Gadamer, Rum] , Masnavi.

