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  چكيده
هـاي   جنبـه منزلـة رخـداد حقيقـت اسـت و       فلسفي گادامر اثر هنري به هرمنوتيكدر 

دليل اين اهميت بـيش    .استمتن  )paradigm( »يماپاراد«اما شعر  ،شناسانه دارد هستي
 ةرابطـ و نظاير آن در شعر باشد،  ،قافيه ،هاي زباني مانند وزن، موسيقي كه ويژگي از آن

شـعر   ةرابطهايي كه  ترين ويژگي برخي از مهم. تفكر شاعرانه با وجود و حقيقت است
 ،اسـتمرار  ،گـذاري و يكتـايي   خودقـانون  :انـد از  دهنـد عبـارت   ضيح ميرا با وجود تو

هـاي   رسـد بتـوان داليلـي مبنـي بـر وجـود ظرفيـت        نظر مـي   به. و لحن ،افكني طنين
 .1 :هاي هرمنوتيك فلسفي گادامر در شعر حافظ برشمرد هرمنوتيكي خويشاوند با ايده

» مثل اعالي هسـتي تـاريخي  «شعر كالسيك ايراني و به بيان گادامر  ةنمونشعر حافظ 
ست كـه بـا ويژگـي مهـم     اومعناي مورد نظر   اجراي كامل به ةبهترين نمون .2 ؛ماست

اش بـا   رابطـه  سـبب   بـه  .3 ؛شود شناخته مي» براي هر كس«و » در هر زمان«معناداري 
تـوان آن را   غنايي بشري مي ةطور كلي فرهنگ ايراني و با تجرب  و به ،اسطوره، مذهب

 »تـو «و » من«وگوي  بر گفت .4و  ؛شود سنت دانست كه هنوز شنيده مي» لندصداي ب«
شـناختي در   هـاي هسـتي   وجوي جنبه ها امكان جست مجموع اين ويژگي. مبتني است

سعي شده است امكان فهم شعر حافظ بر  ة حاضردر مقال .را فراهم كرده است اوشعر 
سپس با الهام از ديالكتيك پرسـش و پاسـخ گـادامر     ،دوشآراي گادامر بررسي اساس 

  .شود مي» آشكار«به معناي گادامري در شعر حافظ » وجود«چگونه كه نشان داده شود 
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       مقدمه  .  1
و اكنـوني از خـود و زنـدگي     جـايي  اين فهمي   ِ     فهم  متن كه فلسفي مدعي است  هرمنوتيك

مـان چگونـه ممكـن اسـت؟      بر اساس اين ادعا، فهم ما از آثار كهن و كالسيك ادبي. است
فرهنگي خود چگونه تعاملي خواهد بـود؟ بـدون    ةبا گذشت» اكنون«و » جا اين«تعامل ما در 

هـا و   ينـه چه خواهـد بـود؟ آيـا زم   » جا اين«هاي ما براي زيستن در  مايه چنين تعاملي دست
شدن در ميراث   هاي معاصر بيان گادامري ظرفيت  هرمنوتيكي و به) تفسير( هاي فهم ظرفيت

  ادبي ما وجود دارد؟
يـن  اتر براي درك ضرورت  ، كه بيشمذكورهاي  پيش از انديشيدن به هريك از پرسش
ها در اين  اند و ادعاي پاسخ به تمامي آن طرح شدهمنگاه و رويكرد به شعر كالسيك فارسي 

برنـز در  . جرالـد ال كـه   نخست، چنـان  :است ضروريمهم  ة، توجه به دو نكتنيستنوشته 
 را اوجـا كـه ايـن شـرح      شعر پـل سـالن، آن   ةهاي گادامر دربار بر يادداشت كتابش ةمقدم

فلسـفي گـادامر بعـد از حقيقـت و روش      ةتـرين پـروژ   محور مهم)            ً     هرچند عميقا  شخصي(
نمايانـدن ادعـاي   «گـادامر در ايـن زمينـه     ةپروژهدف  كه است ، تصريح كردهاست دانسته
مشغولي گـادامر در ايـن پـروژه     هر چند دل. ):Burns, 1991 1(» شناسي مدرن است زيبايي

معنايي  بي ةورطاز  )از جمله اشعار پل سالن و ماالرمه( جستن راهي براي نجات هنر مدرن
 ةبا تمسـك بـه ايـد    ،كالسيك آثار خوانش و مواجهه ةمسئل كهاما بايد توجه داشت  ،است

هرمنوتيكي گادامر بـوده اسـت    ةانديشموضوع  ،هنر اعال ةهگل، يعني هنر كالسيك به مثاب
  ).218: 1381واينسهايمر، (

در صـورت عـدم   امـا  معنايي در دو دسته آثار مدرن و كالسيك متفاوت است،  بي ةگون
كـه   زيرا چنان ؛ها نيز صادق است آن ةباردرمعنايي  شدن آثار كالسيك خطر بي امكان معاصر

        ِ          ِ         مثـل اعـالي  خصيصـة عـام      « ةمنزل  بهواينسهايمر در توضيح مقصود گادامر از اثر كالسيك 
 .يابـد  هسـتي خـود را مـي   اثـر كالسـيك   گويد، در دگرگوني است كـه   مي»     ِ       هستي  تاريخي

اي با توجه بـه   چنين خصيصه). 208: همان(» هم خودش است و هم غيرخودش« ،بنابراين
معنا و  ةمسئل ،كند هايي است كه اثر را كالسيك مي بيش از ويژگي و  كه كم ،تاريخي ةفاصل

  .كند اطالق را براي ما مطرح مي
. هرمنوتيكي محور آن است ةتجربتوان غايت هرمنوتيك فلسفي دانست كه  اطالق را مي

در » خود«زيستن از طريق فهم  هاي بهتر بخشيدن و تحقق امكان  ن غايت متضمن وسعتاي
نوشونده از زندگي جز در تأثير و تأثر  همواره   ِِِِ فهم     . هاي تاريخي از يك متن است جريان فهم

توان نتيجه گرفت كه هر گونـه فهـم هرمنـوتيكي از     آيا نمي ،بنابراين .تاريخي ممكن نيست
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كـه   ،هرمنوتيكي گـادامر  ةانديش؟ با توجه به استمان نيز  فهم سنت فرهنگيخود وابسته به 
هاي فراوان آن بـراي    پالمر بر فايدهو ورث، ايگلتون،  واينسهايمر، آيلس مانندنظراني  صاحب

در برخـورد بـا    ان نيزرسد براي ايراني اند، به نظر مي و نقد ادبي تأكيد كرده   فهم متن و نظريه
  .شود متن امكان چنين برداشت يا فهمي ممكن مي

  
           االت تحقيق ؤ         اهداف و س  .  2

آموزد در نگاه نخست ممكـن اسـت    فهم شعر حافظ با رهنمودهايي كه گادامر به ما مي
را  روش يا هيـ نظرزيرا در خوانش متون عادت بر آن است كـه  ؛ نقض غرض جلوه كند

پروژة آيد، در  ميدست حقيقت با روش به همة كه  ،اين ايدهكه   حالي  در. به ما بنماياند
همين چالش اسـت كـه راهـي نـو فـراروي      . چالش كشيده شده است   فلسفي گادامر به

اي اسـت كـه پـس از     برنامه اوكار فهم متن بر اساس آراي «ادبي گشوده است و نظرية 
» ، در دستور كار تفسير ادبي در جهان قرار گرفته اسـت 1960در  روش و حقيقتانتشار 

  ).92: 1368ايگلتون، (
كـه   ،ه با مـتن همواج ةنحوبا چنين چالشي، كار تفسير بدون توجه به الگوهايي عملي از 

شـعر كسـاني    ةدربـار  اوهـاي   نوشـته . خود گادامر به ما آموخته است، دشوار خواهـد بـود  
معنا و فهم  ةمسئلكه حاصل تعلق خاطر فراوان گادامر به  ،سالن پلو چون گوته، ريلكه،  هم

ايـن  . اسـت  يقـت و روش قح انضمامي اثـر بـزرگ   ةگونآن با حقيقت است،  ةرابطشعر و 
خواهيم چنين كاري  فراروي ماست، اما همين كه مي اوفلسفي  ةبرنامذيل  الگوهاي خوانش

كه از تفـاوت   اي انتقادي ةمسئلترين  مهم. ويمش مي مواجهتري  را آغاز كنيم، با مسائل بنيادي
توانـد                        ِ                معناي گادامري است؛ من  ايراني چگونه مي  به» سنت«خيزد مربوط به  ها برمي فرهنگ

كـه   راهي براي فهم سنت ايراني فراروي نهد يـا حتـي چنـان    او ةانديشاميد داشته باشد كه 
لحـاظ فرهنگـي و     بود آثاري را كـه بـه  توان اميدوار           ً   آيا اساسا  مي« :كند ايگلتون تصريح مي
  ). همان( »اند بتوان درك كرد؟ تاريخي با ما بيگانه

موفقيت ادعايي بيش نخواهد بود، بلكه  ةدرباربا توجه به ماهيت كار، هر گونه قضاوت 
اي كـه   نهـادن بـه عرصـه    تالشـي اسـت محتاطانـه بـراي گـام       فقـط چه خواهيد خواند  آن

مخاطرات چنين كاري و گزيـدن جانـب    شايد آگاهي به  1.ماندنش دير پاييده است ناشناخته
آنيم، اندكي از مشكالت آن را توجيه  ةآستانويژه در پيمودن راهي نرفته كه ما در  احتياط، به

كنــون خوانشــي از شــعر حــافظ بــا روش كنــيم تــا  جــا اضــافه مــي همــين ،كنـد؛ بنــابراين 
  .توان گفت بحث سخني نمي ةپيشينشده در اين مقاله انجام نشده است و دربارة    گرفته  كار   به
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            ارچوب نظري ه چ  .  3
پالمر در اين زمينه . ترديد آغازي دارد بي كهاست  )praxis( تفسير متن خود نوعي راه و رسم

زباني باشد كه خـود مـتن تجربـه     ةواقعبايد آن  شروع براي تأويل ادبي مي ةنقط«: گويد مي
  معني اين سخن بيش از هر چيز آن است كه كار تفسير را بـه ). 273: 1377پالمر، (» كند مي

بنا                         بر عادت  آغازيدن از صورت توان بر سنت انفكاك صورت از محتوا و بنا هيچ روي نمي
يـا  » گويد مي«چه  شعر بيش از هر چيز متمركز خواهد بود بر آن كار تفسير در ،بنابراين. نهاد
هـر  «كه از نظر گـادامر   و ديگر اين» وجود«شود؛ يعني همان  چه از طريق زبان آشكار مي آن

  ).142: 1385 هوي،(» فهمي يك تفسير است
وجـودي يـا    ةجنبـ خـواهيم ببينـيم چگونـه از نظـر گـادامر اثـر هنـري         جا مـي  در اين

يكي مربوط است بـه   :شعر و وجود چند سويه دارد ةرابطكه  ديگر اين ؟انه داردشناس هستي
ديگري زبان  ،»شناختي اثر هنري هاي هستي جنبه«شعر در جايگاه اثر هنري يا همان شناخت 

انـد و سـوم،     ها بـا وجـود در ارتبـاط    دارد كه اين ويژگي) غير از فرم(هايي  شعر كه ويژگي
از نظـر  . شناسـانه دارد  هـاي هسـتي   به معناي حكمتي كه جنبـه  آشكار شدن وجود در شعر،

 ،)آشكارشدگي وجـود ( آخرين ويژگي. اي واجد اين خصلت است گادامر هر شعر برجسته
نخست مربـوط بـه كليـت     ةجنبدو . آيد، غايت اين پژوهش است كه به كار تفسير شعر مي
در  اوكـار گـرفتن بصـيرت      است و سومي تالشي است بـراي بـه    آراي هرمنوتيكي گادامر

: بندي شده است بر همين اساس، مقاله در سه بخش صورت. تفسير ابياتي از دو غزل حافظ
تفسير ابياتي «و  ،»شناسانه رخدادي هستي ةمنزل  بهشعر «، »اثر هنري ةشناسان هستيهاي  جنبه«

  .»شناسانه هاي هستي وجوي سويه از شعر حافظ؛ جست
كه  ،هاي هرمنوتيكي مد نظر مقاله ها عالوه بر ظرفيت ين غزلگفتني است دليل انتخاب ا
هـا بـر    و مبتني بـودن آن » رنج«و » عشق«حضور دو مفهوم  ،در ادامه شرح داده خواهد شد

  .ستا »تو«و » من« بين ةمكالم
  
          اثر هنري   ة      شناسان      هستيهاي  جنبه     1.3

  هستي متن ةنحوالگوي  ةمنزل  بهبازي  1.1.3
 منظور به اش، يفلسف كيهرمنوت اثر نيتر بزرگ بخش نينخست ،روش و قتيحق در گادامر

 »يبـاز « يعنـ ي هنـر،  فلسـفة  خيتـار  در مهـم  ميمفاه از يكي يهنر اثر يشناخت يهست نييتب
)spiel/ play (بـا   يمقصود خـود از مفهـوم بـاز    زيتما حياو پس از تشر. گيرد مي  كار   را به
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 نحـوة  يبـرا  يا اسـتعاره  منزلـة   بـه سـازوكار آن را   لريآن نزد كانت و شـ  ويسوبژكت يمعنا
 كـه  آن از فراتـر  يبـاز  چـون  هـم  متن كه دهد يم نشان و كند يم حيتشر يهنر اثر يوجود

از آن پرسش  پرسش ،نيبنابرا .است  تجربه خود شود، واقع يشناخت ييبايز ادراك موضوع
  .وجود استنحوة از 

دهـد و اگرچـه جـدي     چه بازيگر انجام مـي  كه، بازي چيزي است غير از آن نخست اين
تعبير ارسطو زدودن مـالل و رفـع خسـتگي      كه به ،نيست، با امر جدي يعني با غايت بازي

هاي آن جـدي   شود كه غايت ي دروني دارد؛ بنابراين، بازي در جهاني انجام مي ا رابطه ،است
او نيست؛ زيـرا بـازي    ةسطبالواداند، اما اين دانستن متضمن آگاهي  بازيگر اين را مي. است

چـه بـازيگر را بـه                                          ً   رسد كه بازيگر محو در بازي شود و اساسا  آن هنگامي به غايت خود مي
معناست كه ما از  ، بيسبببه همين . همين است نيزكشاند  مي) پديدار شدن و تجسم(بازي  

  .بگويدبازي سخن  ةتجرب ةدربارتواند  ماهيت بازي بپرسيم، اما او مي ةدرباربازيگر 
شناختي،  توان از آن سخن گفت، نه ادراك زيبايي چه مي آن) متن( در مواجهه با اثر هنري

بـه ايـن معنـا كـه ايـن      » وجـود «. هنري و در نتيجه وجود اثر هنري است ةتجرببلكه خود 
پـذير   كند كه با غايت بـازي قيـاس   كند تحولي ايجاد مي تجربه در كسي كه آن را تجربه مي

پايدار خواهد ماند، و از اين نظر، چيزي  )اثر هنري( ن تجربه همواره در بازيمنشأ اي. است
بازي يا همان اثر هنري در جايي نيز وجود دارد؛ به  ،بنابراين). مفسر( است جداي از بازيگر

 .)Gadamer, 2004: 102-109( كار است اي در بيان ديگر، بازي
طبيعت «: كند                      ايت  طبيعت را تشريح ميغ در توضيح دومين جنبه، گادامر الگوي بازي بي

) مـتن ( توانـد الگـوي هنـر    شـود، مـي   از آن نظر كه يك بازي آزاد است كه هر دم نـو مـي  
  بـه . شناختي اثر هنري است وجه هستي ةدهند چنين الگويي بيش از پيش، نشان 2.»گيرد  قرار

شـناختي اسـت كـه     اي هسـتي  طور مشخص شعر تجربه  اين معنا، در هرمنوتيك فلسفي به
معناي عام دارد، يعني ما در   وجهي پويتيك بهاين آشكارگي . كند مي» آشكار«چيزي را بر ما 

چـه بـراي مـا     آن. اين آشكارگي مشاركت داريم و اين مشاركت وجهي آفرينندگي نيز دارد
  .دهد نوعي بازشناسي است روي مي

                                 ما با متن هنگام خوانش؛ بازشناسي   ة ن     شناسا      هستي      تعامل        2.1.3
 »دگرگـوني «شناختي ما در مواجهه بـا مـتن از مفهـوم     تعامل هستي ةنحوگادامر براي تبيين 

)versammlung (آل خود  جويد كه گوياي تغييري است كه در آن متن به تكامل ايده مدد مي
ـ   به«رسد؛ يعني  مي ـ ماهيـت   ةدهنـد  توضـيح شـود و هـم    مـتن بازشـناخته مـي    ةمنزل  ةتجرب



 شناسانه وجود هرمنوتيك فلسفي در شعر حافظ؛ تأملي هستي   100

  

كند ايـن بازشناسـي    او تصريح مي ).ibid: 109( »شدن با آن است هرمنوتيكي ما در رويارو
در واقع ايم،  شناخته چه مي يا شناخت مجدد آن  شناسانه چيزي است بيش از شناخت زيبايي

ايـم   پويتيك است، يعني ما در اين بازشناسي چيزي بر متن افزوده ةتجرباين شناخت نوعي 
نبـودگي اسـت، يعنـي     ةتجربپيش از هر چيز «به قول پالمر اين تجربه . ايم آورده  دست   به يا

  ).216: 1377پالمر، (» چنان كه ما پنداشته بوديم نيست چيزي آن
 )prognosis( گادامر براي توضيح ماهيت چنين شناختي از مفهوم ارسطويي فرونسـيس 

كمت عملـي مبتنـي بـر تجربـه در برابـر      بيان ساده نوعي معرفت و ح  گيرد كه به كمك مي
چون فرونسيس است كه نه فقط تأمل، بلكه ادراك  فهم هم«. حكمت نظري يا اپيستمه است

 »كـاربرد يـا اطـالق   «ايـن مفهـوم بـا    ). 154: 1385هـوي،  (» شود و تجربه را هم شامل مي
از «از كاربرد  اومقصود . مرتبط استمركزي تمام هرمنوتيك از منظر گادامر  ةمسئلترين  مهم

در جريـان  . بسا بيهـوده اسـت   چهاست كه بدون آن كار تفسير ناتمام و »   ِ             آن  خود كردن متن
توانيم خـود   قدر مي هيعني چ ؟قدر حقيقي است هتوجه ما به اين است كه يك اثر چ«تفسير 

  ).ibid: 113-114( »را در آن بيابيم
  
         شناسانه             رخدادي هستي   ة    منزل      به    شعر      2.3

هـاي   جنبـه  ةدربـار ، پـس از بحـث   حقيقـت و روش  دوم از نخسـتين بخـش   پايان فصـل 
سازي به ادبيات اختصـاص يافتـه    مجسمه و آثار هنري گوناگون مانند نقاشي ةشناسان هستي
شود  اي در ادبيات نيز ديده مي شناسي پرسش مهم گادامر اين است كه آيا چنين هستي. است
وجـودي سـاير هنرهاسـت، وجـود      ةنحو ةدهند توضيحزيرا در ادبيات تجسم، كه  ؟يا خير

گويـد كـه هـر خوانـدن      او در پاسخ مـي . اي دروني است ندارد و خواندن متن ادبي مطالعه
عالوه بر آن، . خواند مي» براي خودش«نوعي بازآفريني است؛ زيرا شخص آن را ) فهميدني(

وگـو   گفـت . اسـت وگويي دروني همراه  كه با گفت ادبيات نوعي تجسم زباني است، گو اين
بنـابراين، ايـن    ).ibid: 153-156( كه خود را در مـتن آشـكار كـرده اسـت    » حقيقتي« ةدربار
  .شناختي دارد هستي ةجنبوگوست كه  گفت

شـعر و فلسـفه و    بـين كردن مرزبندي سنتي   براي فهم جايگاه شعر نزد گادامر فراموش
شعر  ،انديشيد كه هيدگر مي  چنان هم، اواز نظر . ويژه تصور سنتي از هريك ضروري است به

ـ   بـه «گادامر توجه خود را به شعر، نـه  . جا كه بيان وجود است خود فلسفه است تا آن  ةمنزل
زبان شعري را «داند، بلكه  مي» يك موضوع در حدود ساير موضوعات يا صرف نوعي عالقه

  ).ibid: 481( كند لحاظ مي» هرمنوتيكي ةتجرباي اساسي در  نمونه
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 وجـود در  يبـا آشـكارگ   گـادامر  نظـر  از كه يشعر متن يها يژگيو نيتر مهم از يبرخ
 »اسـتمرار « ،)uniqueness( »يكتـايي « ،)autonomy( »گذار خودقانون« :اند از اند عبارت ارتباط

)continuously(، »افكني طنين «)ton/ tone(، لحن« و« )resonance.(  
 .شعر از ساير هنرهاست ةمتمايزكننداز نظر گادامر ويژگي » گذاري اتونومي يا خودقانون«
هاي اضافي در باب علت يا شرايط تـاريخي   تواند بدون نياز به داده شعر مي«اين معنا كه   به

او در توضيح ويژگي اتونومي شعر، از  ).Gadamer, 1992: 73( »گيري خود تفسير شود شكل
                              ً                           بـه ايـن معنـا كـه زبـان شـعري اساسـا  بـا ديگـر          . گيـرد  پل والري كمك مي ةسك ةاستعار
كه كاركرد ارتباطي دارند، متفـاوت اسـت و غايـت آن نـه در      ،سخن ةفناشوندهاي  صورت

نياز از پشتوانه، ارزش آن  طال كه بي ةسكمانند . كاركرد ارتباطي آن، بلكه در خود زبان است
شعر بر خود استوار است؛ يعني معناي آن خود آن  ،اينبنابر .)همان(به خودش وابسته است 

شود؛ زيرا در شعر خوب صورت و معنا از  شعر ترجمه نمي اوروي از نظر   است و از همين
  :كه در شعر حافظ برجسته است  همان .ناپذيرند ديگر انفكاك يك

        بمانـد     انكار    در        ندانست     كارنيا    وانكه       بماند اري  حرم در دل   محرم شد كه    هر
  )178 زلغ(

  يا
ــو اهي         مگــرم چشــم ســ ــب ت ــار    اموزدي         نتوانند كس     همه   ي   مست   و   ي    مستور   ورنه     ك

  )193 زلغ(

  .كنيم تجربه مي را )صدا و كلمه( چيزي است كه ما آن ةماي جانناپذيري  اين جدايي
شـعر  . اسـت » يكتايي«ناپذير صورت و معنا  مفهوم ديگر براي توضيح پيوستگي انفكاك

. آورد زبان مي  معنادار را به ياي يگانه از جهان نثر رخدادي است در زبان كه تجربهخالف   بر
. گويـد  افتد؛ شعر خـود سـخن مـي    معناي شعر هرگز در نثر يا در ساير اشكال هنري درنمي

هاي تاريخي و فرهنگي و نه بـه سـاير اشـكال     قابل تقليل نيست؛ نه به سرچشمه ،بنابراين«
  ).Aylesworth, 1991: 69( »اند داد يكيهنري؛ يعني معنا و رخ

قـدرت نـو شـدن دارد و خـودش را در     به اين معناسـت كـه شـعر    » استمرار«و اما 
به اين معنـا  . بخشد زمان را در هر خواندني استعال مي كه هميشه افكند  طرح مي اي آينده

كه ديگري در زبان شعري حضوري پنهان دارد و شـعر همـواره محـل ظهـور و سـخن      
گـادامر در ايـن زمينـه آثـار     ). 206 - 204: 1381واينسـهايمر،  (است ) ديگري(گفتن او 

بـر ايـن   ). 204 :همـان (دانـد   مـي » عام هستي تاريخيخصيصة مثل اعالي «كالسيك را 
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بـه بيـان   . دانسـت » alter et idem« توان مصداق ديگر و همـان  اساس، شعر حافظ را مي
 »آورد چون امري معاصر با ما بـه حـال مـي    را هم به طور ايجابي گذشته«او ديگر، شعر 

  ).Gadamer, 2004: 390 ؛203: همان(
اي مشترك يا باوري بنيـادي از قـرن    رغم فقدان اسطوره علي«كند كه  گادامر تصريح مي

 »كنـد  تشـديد صـدايش در جهـان زبـانش كـار مـي       طريـق  ازهجدهم به ايـن سـو، شـعر    
)Aylesworth, 1991: 70.(  مقصود او از  .كند تعبير مي» افكني طنين«او از اين تشديد صدا به

تأثير و تأثر تاريخي در ارتباط است، اين اسـت كـه مـتن شـعري خـود       ةايداين بيان كه با 
  .تواند زبان مشترك شود كند و مي چون اسطوره كار مي هم

 ،ميـت دارد ويـژه در هرمنوتيـك فلسـفي بسـيار اه     كه بـه  ،ترين ويژگي متن شعري مهم
اين اصطالح از هيـدگر و  . دهد مي اي است كه گادامر آن را با اصطالح لحن توضيح  ويژگي

لحن به طور ضمني نوعي وابستگي مشخص به فونتيـك و  . هولدرلين وام گرفته شده است
كننـدگي،   شـود كـه متضـمن معنـاي تقويـت      ساختارهاي مادي دارد و به چيزي اطالق مـي 

كـل چيـزي   «فلسـفي   ةايدتوان گفت كه اين تعبير با اين  مي. ي استو دگرگون ،بخشي  دوام
برد  چه ما را به پيش مي گويد از آغاز يك شعر، آن گادامر مي. نسبت دارد» بيش از اجزاست

معناي ديگري كـه بـا لحـن درآميختـه     . شويم كل به انتها كشيده مي طريق ازلحن است؛ ما 
  توان آن را مفهومي            ً    است كه ابدا  نمي) فت با جاندريا(است، دريافت بسيار دروني و جزئي 

كـه    طـوري   كنـد، بـه   ناپذير مي اي است كه شعر را ترجمه لحن يك شعر همان ويژگي. كرد
  .شده شعري به زبان ديگر است ترجمهشعر 

  :دهد هاي مذكور نشان مي مجموع ويژگي
كارگيري كلمات نيسـت   اگرچه شعر از كلمات ساخته شده است؛ به هيچ روي به معناي به

بـه معـاني مفهـوم،     فقطاي آن را به كلمات فروكاست؛ اما  توان مقوالت نشانه و اگرچه مي
 يـافتني نيسـت   يا بياني از سوبژكتيويته تقليل ،اجراي معطوف به قصد يا نيت، وصف جهان

)Burns, 1991: 3.(  

ميان معنـا و   ةفاصل«معنا پشت كلمه وجود ندارد، بلكه  .در شعر كلمه و معنا يكي است
 ).Aylesworth, 1991: 69( »كنـد             ً                                                رخداد دقيقـا  چيـزي اسـت كـه گـادامر آن را انكـار مـي       

منظر شعر متشكل از كلمه در حكم نشانه نيسـت؛ در شـعر كلمـه همـان      نياز ا قتيحق  در
بـاور   نيـ گـادامر بـر ا   .دانند ناپذير مي است كه برخي آن را ترجمه سبببه همين  ؛معناست

 »دارد اشـاره  خـود  از رونيـ ب بـه  كـه  گفتار زبان خالف بر است، زبان ـ شعر حد«است كه 
)Burns, 1991: 3; Risser, 1997: 129-130.( 
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گادامر كل . افتد و چيزي است وراي كلمات درنمي  بنابراين، در شعر معنا هرگز در واژه
در «چـه   داند، يعني آن مي )Grenez/ limite( »معطوف به فراموش نكردن حد«تالش فهم را 

  .وجود دارد» هرمنوتيكي از معنا ةتجربهر 
  

  شناسانه هاي هستي وجوي سويه تفسير شعر حافظ؛ جست. 4
تفسير خصلت ديالكتيكي داشته و مبتني بر پرسش و پاسخ باشـد،   /وقتي قرار است فهم

اسـت؛ يعنـي   ترين تحليل ما تحليل وجودي خـود اثـر    اكنون در تفسير شعر حافظ مهم
  .اثر/ هستي شعر

پيش از هر چيز بايد روشن شود كه اين هستي چه معنايي دارد؟ گادامر هستي هنر را در 
كنـد كـه    تصـريح مـي  . آر .جـي  .)J. R., 2002: 143( داند آن مي )fulfillment( اجراي كامل

بلكه  ،شود كامل مي كه در طي آن يك اثر هنري نيست مقصود گادامر كنش يا عمل هنرمند
 قيطر ازدر هر زماني و براي هر كس «تواند  اي سرشاري در شعر است كه مي مقصود گونه

 يبيـان   به ).ibid: 143( »شدن معنادار باشد و فهميده شود  شدن يا ديده  شدن، شنيده   خوانده
كه در آن امكان اطالق، يعني از آن خود كـردن شـعر    هستي يافته استبسيار ساده، شعري 

  .يشه و همه كس وجود داردبراي هم
                                    ً                              براي فهم شعر قرار نيست خواننده لزوما  دانـش ادبـي خاصـي داشـته     «: گويد گادامر مي

 »توانـد بـه معنـا دسـت يابـد      شعر و با صبوري مـي  ةبار  با خواندن چندين فقطباشد، بلكه 
)Gadamer, 1997: 67.(  زبـان غيرتصـويري و غيرمفهـومي شـعر       ةدربار اوهر چند تصريح

) اطـالق (معنـا   ةمسـئل مان از زبان حافظ  تاريخي ةفاصلمدرن است، براي ما نيز با توجه به 
حافظ اكنون براي ما معنـادار اسـت و چگونـه     ةزمانكه چگونه زبان  ني اينعمطرح است؛ ي

  .تواند حافظ را به اكنون خود بياورد مي» كسي  هر«
مالك فهم و اطالق و مالك اعتبار تفسير چالشـي اسـت كـه كـل     چيستي  ةدرباربحث 

كلي، در  ةمسئلنظر از اين   اما صرف .بيش با آن مواجه است و  هرمنوتيك فلسفي گادامر كم
تـر   پـيش . اكنـون بايـد در چرايـي وجـود آن انديشـيد     . ماند هستي شعر حافظ ترديدي نمي

، اما پاسخ جزئي به چرايي وجود شدظه رخداد مالح ةمنزل  بهشناختي شعر  هاي هستي جنبه
زبان و جهان در هرمنوتيك  بين ةرابطشعري خاص، از جمله شعر حافظ، متضمن تأمل در 

همواره حرفـي بـراي گفـتن و    «كه  ستجا رخدادي زباني تا آن ةمنزل  به شعر. فلسفي است
ـ زيـرا   ؛)Gadamer, 2004: 469( »سخن شدن با خواننده داشته باشد ظرفيتي براي هم  ةتجرب
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 »تـو «و » مـن « بـين كه ساختاري ديالكتيكي دارد، بيش از هر چيـز ديالكتيـك    ،هرمنوتيكي
)thou(  است)Aylesworth, 1991: 63(.  

ـ  يمـ متعلق به خود  و سنت را آن ما چه آن به حافظ شعر ايـن تعلـق   . دارد تعلـق  م،يدان
بلكه بـه قـول پـالمر    ، نيستمتن » هستي تاريخي«           ً كند كه صرفا   اي را بر ما آشكار مي هستي

خـود را بـا   «او مـا در مواجهـه بـا شـعر     ). 267: 1377 پـالمر، ( اسـت هستي خود مـا نيـز   
انـد، يعنـي در بطـن     طور تاريخي برايمان به ارث رسيده  كنيم كه به ساز مي هايي هم صورت

انـد و   انديشيده كساني كه پيش از ما همواره به آن مي» هاي فهم و ديدن جهان سنتي از نحوه
اي اسـت كـه بـه     تجربـه «او از اين ديدگاه، شعر ). 268: همان( اند تر از آن، با آن زيسته مهم

به بيان گادامر نوعي  هستناين . و تا اكنون هست» آورد حقيقتي بدل شده است كه دوام مي
جهان فرهنگي ما، اعم از اسـطوره   است كه مبتني است بر زيست] جمعي[ »استمرار حافظه«

وگو بـا سـنتي    در حال گفتاو هنگام خواندن شعر  ،بنابراين. طور كلي سنت  مذهب و بهو 
بخشيدن بـه    بيان ديگر، ما خود در ساختن و هستي  هستيم كه خود در آن ريشه داريم و به

  ).همان( »همواره هست«چنين شعري . كنيم چنين شعري مشاركت مي
چيسـت؟ پاسـخ گـادامري بـه موضـع      » ةبـار در«     ً اساسا   اوتوان پرسيد شعر  اكنون آيا مي

جـا كـه    تـا آن  دربـارگي ايـدة  طـور كلـي     به. مربوط است در مواجهه با متن اوهرمنوتيكي 
متضمن عينيتي در متن است، برخوردي سوبژكتيو با متن است كه هرمنوتيك فلسـفي آن را  

حقيقـت فهـم    ةمنزل  بهجاي آن با توجه به سازوكار استعاري فهم، شعر   به. نفي كرده است
از ايـن ديـدگاه،   . يابيم حقيقت كدام اسـت  نفس است كه درمي  با معرفت به فقطشود و  مي

باشـد  » پاسـخي بـه تـاريخ اثرگـذار مـتن     «جاي جستن متعلق دربارگي بايـد     تفسير شعر به
بـه  ...  اصيل شعر هنگامي اسـت كـه آدمـي    ةتجربافتادن از  دور«). 62: 1381واينسهايمر، (

  ).188: 1377پالمر، (» ن زيربنايي آن رجوع كندداستا
كـه   چنـان ، سازوكار استعاري فهم، به چنگ درنيامدن معنا، دگرگوني در جريان خواندن

درآميختگي ماهوي شعر با سكوت و خاموشي و  ،مقصود و غايت هرمنوتيك فلسفي است
دهد را دشـوار   ي ميچه در فهم شعر رو بخشيدن به آن  ، سامان»ماهيت تأملي زبان« سبب   به

بديهي است صورت مكتوب بخشيدن ). 233 -  232: 1377پالمر، (كند  بسا ناشدني مي و چه
ورزيدن به تأمـل و تمـرين بـراي كشـف      جرئت فقط به تفسير شعر بر اساس آراي گادامر 

 ةمخـاطر جا بـه   در اين. مان خواهد بود، نه چيزي بيش شدن سنت ادبي هاي معاصر ظرفيت
نخستين ابيات برگرفتـه  . ايم در چند بيت از اشعار حافظ مبادرت كرده او ةشيوانديشيدن به 

  :است 255از غزل 
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       مخــور      غــم          گلســتان   ي   روز       شــود         احــزان   كلبــة               كنعـان غـم مخـور بـهدي         گشته باز آ    گم     وسف ي
       مخـور       غـم          سـامان         بـه    د ي آ     باز    ده ي   شور سرنيو     مكـن بـد دل  شـود بـه   حالـت ده ي د    غم    دل   ي ا

ــاز   باشــد  عمــر        بهــار      گــر ــر  ب      مخور    غم         خوشخوان     مرغ   ي ا   ي  كش    سر در گل  چتر     چمــن  تخــت ب
ًدائماً      نرفـت مـا   مـراد بـري  روز دو گـر       گردون     دور        مخـور       غـم        دوران       حـال          نباشـد        سـان كيـ     
ّسـرّ ازي نئـ    واقف  چوند ي   نوم     مشو     هان        مخـور       غـم          پنهـان    ي    هـا    ي     بـاز         پـرده    انـدر   باشد   بيـ غ 

ــ    ار    دل   ي ا ــ بن  فنـــالي    سـ ــت اديـ      مخور    غم       طوفانز     بان ي   كشت     است     نوح را تو  چون       بركنـــدي  هسـ
       مخـور       غـم     الني مغـ        خـار        كنـد       گـر    هـا    سرزنش     قـدم زدي   خـواه    كعبـه  شـوق بـه    گر      ابان ي ب    در
       مخـور     غم    اني پا  ست ي ن    را       كان    ستيني  راهچيه   دي بع بس   مقصدو  است     خطرناك بس      منزل    چه    گر

اي است مبتنـي بـر    نخست، تجربه: در اين شعر سه ويژگي مهم هرمنوتيكي وجود دارد
اي  كـه در آن گونـه  ) طوفان نـوح و فراق يعقوب و يوسف، سرزمين انتظار كنعان، (    اسطوره
هـاي   اسـت كـه رگـه    و تنـاهي  ،كه شعر انتظار، رنـج  زدايي رخ داده است؛ دوم اين اسطوره

  .سنت است /»تو«وگو با  سوم، اين شعر مبتني بر گفتتراژدي در آن وجود دارد؛ 
 زدايي شده اسـت  يوسف، نوعي اسطوره ةاسطوردر اين شعر حافظ، از طريق دگرگوني 

)Gadamer, 1994: 86-87.(  مقدس ما بود و فراق و  كتاب در  ينام وسفي شعر،پيش از اين
بـوده  »  آسـمان «سـي و در  ما باشد، وضعيتي قد ةهمكه وضعيت ممكن  انتظار او بيش از آن

كند مسـيح را بـا ديگـران     سعي مي شاعر«: گويد هولدرلين مي ةدربارگادامر در جايي . است
ويژه وصـال يوسـف    گشتگي و به در شعر حافظ وضعيت گم ).ibid: 76(» قابل مقايسه كند

گويـد كـه گـو     ماند، بلكه شعر چنان با يقين از بازآمدن يوسف مـي  ديگر خبري قدسي نمي
در «بخشد؛ زيرا  كه آن را تجربه كرده است و بدين ترتيب، امكان اين تجربه را كليت مي ينا

پـس از  ). 234: 1377پالمر، (اين اسطوره برقرار شده است » زبان شعر نسبتي تازه با هستي
انـد و ايـن    خويش را يوسـف ناميـده   ةگشت گمشدن اين امكان است كه بسيار كسان   آشكار

خـواهيم از هـر يوسـفي يـا از      وسف حافظ است؛ زيرا ديگر وقتـي مـي  ترديد، ي يوسف بي
گشته بازآيد به كنعان غـم   يوسف گم«: گوييم وضعيت انتظار سخن بگوييم، با زبان شعر مي

  3.شود مشترك مي ةتجربو در حقيقت زبان شعر زبان » مخور
 تيوضـع  نيـ ا بـه  تـا زمـاني كـه   (مقـدس مـا   از يوسف كتـاب   جدايوسف حافظ نيز 

كـه اكنـون ديگـر      طـوري   بـه  .بازشناخته نخواهـد شـد  ) ميكن يم تجربه را آن اي ميشياند يم
همـة    اكنون، نام خـاص يوسـف نـامي عـام بـر     . اين دو داشته باشيم جداتوانيم فهمي  نمي
  .كه گويي از ابتدا چنين بوده است هاست؛ چنان گشته  گم
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  .شود تناهي است مي  تجربهچه  آن. شعر رنج و تناهي است و اين شعر شعر انتظار
رسـد كـه در    نظر مـي   زيرا به...              ً                                      تجربه تقريبا  سرخوردگي چندسويه از انتظار و توقع است

كنندگي موجود باشد كه در ذات تجربه  اي از نفي بطن ذات وجود تاريخي انسان بايد سويه
  ).217: 1377نقل از پالمر،   گادامر به( شود آشكار مي

در اين شعر، آيـا  . وضعيت ما در جهان يا انتظار وضعيت ابدي ماستبه قولي تناهي 
كـه تـا    ايم نيست؟ گو ايـن  انتظارش نشسته  يوسف نام خود ما و نام كسي كه در خود به

مسئله اين است كه در اين . بود ننهادهپيش از شعر حافظ كسي نامي بر اين وضعيت ما 
. كنيم كه انگار نامي براي ماسـت  اعتماد ميآن  قدر به متن چه خصلتي وجود دارد كه ما آن

چنـين   حالـت حقيقـت، بيـان   منزلـة    بـه زيرا زبـان شـعر    :پاسخ گادامري اين خواهد بود
بيش از هر جاي ديگر در جهان ادبـي نمايانـده شـده اسـت       تجربهاين . اي است تجربه

  ).155: 1385هوي، (
تـوان تماشـاگر كـل     شـعر را مـي  خواننـدة  . در تراژدي منشأ اضطراب ترس از فناست

، آدمـي در  »اي دل ار سيل فنا بنيـاد هسـتي بركنـد   «: تراژدي دانستمثابة صحنة   بههستي 
» ديگر هيچ كاري براي انجام دادن وجـود نـدارد  «يابد و  برابر آن خود را از بنياد ناتوان مي

نگيزد؛ تـرس  هرمنوتيكي هم ممكن است برافلسفة اين ترس را ). 59: 1381واينسهايمر، (
هسـتي مـا در جهـان    منزلـة نحـوة     بـه اي تقديرگرايي در اين ايده كـه فهـم    ناشي از گونه

آمدن از  در ترس و نوميدي در جهان اين شعر خود راهي براي بحبوحة در . است» رخداد«
                                    كنـد كـه در آن خـود  فنـا فـاني       او ما را به جهاني دعوت مي. نماياند اضطراب فنا به ما مي

    ِ   كشـتي    كنـيم  زنـدگي مـي               ً                                پرسد كه اساسا  اين جهـاني كـه اكنـون در آن     از ما مياو . است
  4.يافته از طوفان نيست؛ زيرا استوار بر اميد است نجات

وگو با مـتن هسـتيم، همـين     آيا وجود نجات از عدم نيست؟ آيا اكنون كه در حال گفت
نيست كـه از طوفـان نجـات    جهاني » دوام«جا درون اين كشتي نيستيم؟ آيا اين  اكنون و اين

در درون ماست كه » چيزي«بدين ترتيب، . آييم و اكنون ما به آن درمي ،يافته، به شعر درآمده
زنـد، كـه    پـذيريم كـه مـتن حـرف دل مـا را مـي       يابيم و مـي  وگو با متن آن را مي در گفت

جنـبش   گزيـدن،   چه بيگانه است، در آن خانه چه از آن خودمان است در آن بازشناختن آن«
چـه غيـر اسـت بـه      مبتنـي اسـت بـر بازگشـت از آن     فقطاش  بنيادي روح است كه هستي

  ).114 :1381واينسهايمر، (» خويشتن
) gleichzeitig( شـدن  هايي كه به شعر حـافظ امكـان معاصـر    به زعم ما، يكي از ويژگي

گشتگي  گم دهشتناك، يعني ةواقعسه  »خاطرة«اين شعر         ً است؛ مثال  » اميد«دهد ديالكتيك  مي
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اميد يافتن راهـي تـا پايـان وجـود دارد؛      همواره  .و تنهايي در بيابان است ،يوسف، طوفان
كـه بـه پايـان صـوري       چنان ها متن هم با اين واژه .»هيچ راهي نيست كان را نيست پايان«

كنعـان  . دهـد  چون گشايشي فراروي ما قرار مي شده را هم خود رسيده است، پاياني تجربه
ايـن  بـا  . آوريـم  با اميد آن را تـاب مـي  فقط ايم و  انتظار نشسته  جايي است كه ما در آن به

 دهـد؟  ما در جهان را توضيح نميتناهي ) fact city( شدگي ديدگاه، آيا كنعان وضعيت واقع
)Risser, 1997: 123(و اما غزل بعد ؛:  

        بمانـد          انكـار     در          ندانسـت        كـار نيا كه  وان       بمانـد اريـ   حـرم در دل   محـرم شد    كه    هر
        بمانــد         پنــدار        پــردة    در      نــه      كــه   زديــا  شــكر     مكـنبيـ ع مـن دل شد   برون   پرده    از     اگر
ــ      رخـت  همـهيمـ   گرو از      واستدند    ان ي   صوف                خمــار بمانــد   ة                               دلــق مــا بــود كــه در خان

                                         ماسـت كـه در هـر سـر بـازار بمانـد      ة قص      ببـرد ادي از  خود  فسقو شدخي      محتسب ش
                                     آب حسرت شد و در چشم گهربـار بمانـد     مي  سـتدني                 لعل كز آن دسـت بلـور   ي    هر م

        بمانـد        كـار  در      كـه    م ي د ي                 جاودان كـس نشـن                                      جز دل من كز ازل تا به ابـد عاشـق رفـت
        بمانـد        مـار ي               تـو نشـدش حاصـل و ب    وةيش      نرگس   گردد تو  چشم  چون كه  مار ي     گشت ب
ــ         ســخن عشــق ندي        از صــدا ــاري       خوشــتر دمي ــهي    ادگ ــ ا    در      ك ــد   ن   ي ــد      دوار   گنب         بمان
                           و مطرب شد و زنـار بمانـد     ي          خرقه رهن م   دي  پوشـ يمـ   مـرابيـ      و صـد ع ي         داشتم دلق

        بمانـد      واريـ د   و    در    در    جا     همه    ثشي    كه حد    شد  رانيحني                     بر جمال تو چنان صورت چ
        بمانـد           گرفتـار    د   يـ    جاو   و   د   يـ  آ               شد كـه بـاز     ي                          بــه تماشــاگه زلفــش دل حــافظ روز

 )178 زلغ(

اش مبتنـي   حرف اصـلي  مانند غزل پيشين شعر رنج عشق و تناهي است واين غزل نيز 
  : بر تجربه است

اين دانستن بـه هـيچ روي از   . كردن است  ترديد تجربه بي» دانستن«در بيت نخست 
بلكه نوعي فهم مبتني بر تجربه است كه مدعاي هرمنوتيك فلسـفي  ، جنس دانش نيست

رهايي از پنـدار نيـز در گـروي همـين     ). 144: 1377پالمر، (گادامر و البته هيدگر است 
آمـده از عشـق اسـت كـه خـود       بـار   گي و تنهايي همه آثار به رسوايي، يكه. تجربه است

را ) مـتن (گوينـدة  پذيري عشق نيسـت كـه    آيا اين رنج زوال. تناهي و عدم استتجربة 
  بيمار كرده است؟

        بمانـد        مـار ي ب   و        حاصـل         نشـدش  تـو وةيش     نرگس   گردد تو  چشم  چون كه  مار ي ب     گشت



 شناسانه وجود هرمنوتيك فلسفي در شعر حافظ؛ تأملي هستي   108

  

همـين    به. شدن و البته واالتر از سالمتي است  پاسخ يكي اين بيماري ناشي از تمناي بي
جـا   اين ماندن ابدي است؛ دست كم تا آن. »بيمار بماند«است كه ترجيح اين است كه  سبب

عر فهميده در جهان ش فقطعلت اين رخداد هم . شود، گوينده بيمار است كه متن خوانده مي
در ايـن  ). 189 -  187: همـان (» اي بر ما آشكار شده اسـت  كه هستي تازه گو اين«شده است 

اي با اين واژه، يعني بـا ايـن    و ما نسبت تازهشده است شعر معناي مرسوم بيماري دگرگون 
از طريق يـافتن معنـايي     نرگس ةاستعار ).Gadamer, 1994: 171( كنيم پيدا مي ،حالت آدمي

اي خوانـده و    بيننـده / اي توسط هر خواننده» اكنون«چون پديدار نرگس در شعر، تا  هم تازه،
ها را يادگار  ها در شعر حافظ است كه ما آن آمدن اين نرگس  وجود  پس از در. شود ديده مي

دانـان   حافظ ةهمتر براي  بيان ساده  به. دانيم شدن با او مي  و ميل به يكي» تو«عشق به چشم 
ديگـر را   اسـت كـه از طريـق آن يـك      مشـترك   هـا نـوعي زبـان    خوانان اين نرگس يا حافظ

                  ايم، چـون رد ي از   ها را چيده گويي از شعر حافظ آن). 210: 1381واينسهايمر، (شناسند  مي
 ).Ayelsworth, 1991: 77( ها هست آن جهان در آن

  :دارد مي بردر قسمت بعدي شعر، متن پرده از پرسش 
        بمانـد    دوار        گنبـد    ن   يـ  ا    در      كـه ي    ادگاري    تـر  خـوش دمي ند  عشق  سخني  صدا    از

 »آن چيزي است كـه نيسـت   ةخاطرشعر يادگار زبان است، يادگار «        ً كه اساسا   ضمن اين
)Bruns, 1991: 1; Gadamer, 1994: 82.(  صدا در اين شعر حافظ يادگاري است كه در اين

آورد و در واقـع   چنين گذشته را به اكنـون مـي   يادگار هم. زوال مانده است  گنبد دوار رو به
قـول واينسـهايمر     هرمنوتيك فلسفي كه به محتوممندي  اكنون است؛ بياني از زمانگذشته و 

، نـه آن  5يادگـار ). 59: 1381واينسهايمر، (» هم در آن وجود دارد يمشرب ي   قد رعنصري از «
سـت؛ يادگـار ميـل كشـيدن     اي مشترك مبتنـي ا  چيزي است كه در گذشته بوده و بر تجربه

  .استگذشته با خود به اكنون است و با اين همه گذشته هم 
شنويم؛ يادگار  يادگار را مي» حال«اكنون كه يادگار صداست پس شنيدني است؛ زيرا در 

خوانيمش  در متن است كه مي. افكن است؛ يعني قدرت تقويت صدا در خود صداست طنين
زوال   بـا گنبـد دوار رو بـه    ياشتراك  زيرا ما وجه ؛شنويم آن ميمانده را از   يادگار   و صداي به

دهـد   گواهي مي ،كه بسي بيش از ما زيسته است ،اين زيباترين صدايي است كه متن. داريم
گويد و مـا   اش را به ما مي تر از آن نشنيده است؛ متن صدها سال زيسته و دارد تجربه خوش

ن با بسيار كسـان در تـأثير و تـأثر تـاريخي خـود      كند كه چنين است؛ زيرا مت را مطمئن مي
يابيم؛ زيرا مادام كه ما  واسطه در خود مي كه ما بي اين تجربه را گو اين. وگو كرده است گفت

 .وضعيت همين خواهد بود ،ماييم، مادام كه جهان متن وجود دارد
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  گيري نتيجه. 5
مالك . هستي ما در جهان است ةنحوهرمنوتيك فلسفي گادامر فهم  ةشناسان هستياز ديدگاه 

. دهـد                             ِ                                             فهم يك متن اطالق، يعني از آن  خود كردن متن است كه در جريـان سـنت رخ مـي   
اي از فهم دستاوردهاي فراواني براي نظريه و نقد ادبـي، فهـم    شناسانه چنين برداشت هستي

  تكـه بخـش مهمـي از سـن     ،براي ما.        ً                         و اساسا  هرگونه فهم متن داشته است ،ادبيات و شعر
  .رسد نظر مي    ضروري به اوهاي  مان مبتني بر ادبيات است، درك بصيرت فكري

شعر هرمنوتيكي را در  ةنمون ةمنزل  بهايم امكان فهم شعر حافظ  در اين مقاله تالش كرده
 كه خود گادامر تصريح كرده است، به چنان ،كار تفسير متن. هاي گادامر بيازماييم پرتوي ايده

چـه   جاي آن تفسير شعر مبتنـي اسـت بـر آن     بلكه به ،شود آغاز نمي» صورت«هيچ روي از  
شـناختي                 ً                  زيرا شعر اساسـا  رخـدادي هسـتي    ؛هاي وجودي آن ؛ يعني بر جنبه»گويد  مي«شعر 
گيـرد؛   بازي كمـك مـي   ةاستعارشعر از  ةشناسان هستيهاي  گادامر براي توضيح جنبه. است

بازيگر دارد، شعر و هنر ذهنيت آن كسي نيست كه متن را مانند بازي كه وجودي مستقل از 
مـادام كـه خوانـده    كـه  است چنين متن مانند بازي  هم. خود متن است بلكه كند، تجربه مي

داشـتن   سـبب   بـه هاي كلي اثر هنري، متن شعري  عالوه بر جنبه. غايتي جدي داردشود  مي
ناپـذيري   ويـژه جـدايي   و لحـن و بـه   ،گذاري، استمرار، يكتايي هايي مانند خودقانون ويژگي

  .صورت و معنا در آن با وجود و حقيقت رابطه دارد
نخسـت  : اي دارد هاي هرمنوتيك ويـژه  ظرفيت ذيلرسد شعر حافظ به داليل  به نظر مي

در هر «اجراي كامل است؛ زيرا  ةنمونكه  ماست؛ دوم اين» مثل اعالي هستي تاريخي«كه  آن
 طور  به و مذهب، اسطوره، با اش رابطه سبب  بهادار است؛ سوم، معن» براي هر كس«و » زمان
 ، وسـنت دانسـت  » صـداي بلنـد  «تـوان آن را   مي يبشر ييغنا تجربة و يرانيا فرهنگ يكل

  .»تو«و » من«وگوي  كه اين شعر مبتني است بر گفت چهارم اين
ـ بسـا   فهـم و چـه   گونـه  با الهام از ديالكتيك پرسش و پاسخ گادامر، كه مبناي هر  ةتجرب

در نخستين شعر با . هرمنوتيكي است، ما نيز سعي كرديم از متن بپرسيم و به آن پاسخ دهيم
 غـم  گلسـتان  يروز شـود  احـزان  كلبـة / به كنعان غم مخور ديآ باز گشته گم وسفي«مطلع 
. اي در شـعر اسـت   نتيجه تكوين هسـتي تـازه    درزدايي و  ها اسطوره ترين يافته ، مهم»مخور

اي امكان زيستن در جهان  هاي تناهي انتظار و رنج و فنا براي هر خواننده ممكن شدن تجربه
كه   وان/ هر كه شد محرم دل در حرم يار بماند«شعر دوم با مطلع . شعر است ةشناسان هستي

چنـين   هـم . و تناهي است ،رنج ، مانند شعر اول شعر عشق،»اين كار ندانست در انكار بماند
  .توان يافت شناختي مي هايي هستي هاي نرگس و يادگار ظرفيت در استعاره
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 دهيا نيا آزمودن و يفلسف كيهرمنوت يها دهيا اساس بر شعر ريتفس چون و چند در تأمل
، چنـدان  دارد يتـوجه  درخـور  يكيهرمنوت يها تيكه ظرف ،كيفهم شعر كالس دهد يم نشان

  .ارزد اين راه ناپيموده به خطراتش ميآستانة گرفتن در   كم قرار  دست. فايده نيستخالي از 
  
  ها     نوشت    پي

 

   ة       ششم مجل   ة          كه در شمار  »     ادبي   ة                          تالقي هرمنوتيك فلسفي و نظري   ة        متن؛ نقط «   ة                  پيش از اين در مقال   .1
   .                 نشان داده شده است   ي   كار    ين  چن    يت                             چاپ شده است، وجوه ضرورت و اهم   ي   ادب     نقد       تخصصي

 )logos( و لوگوس )physics( دو مفهوم يوناني فوزيس ةرابط ةفهم ديدگاه هيدگر و گادامر دربار   .2
كند تا مقصـود گـادامر از ايـن سـخن را بهتـر       ها به ما كمك مي و تاريخ تطور مفهوم و تمايز آن

تفـاقي  طبيعت و انديشـه شـدند، ا   ةترتيب نمايند كه بعدها به ،اين دو مفهوم بينانفكاك . دريابيم
گـادامر  . است )nature( طبيعت ةمنزل  تلقي و تعبير رومي از فوزيس به ةثانوي بوده است كه نتيج

بـديهي بـود و در يونـان     ء و شـي  در قديم معناي وحـدت كلمـه  «: گويد مي حقيقت و روش در
پاسـخ   خوانيم زيرا آن كس را كه با آن فرا مي ؛... ويژه اسم خاص به. به معناي نام هم بود» كلمه«

  ).Gadamer, 2004: 406( »... دهد مي
                                  كه حالت وجودي زبان شعري رخـداد و                  خاطر داشتن اين     به   .               نكردن زبان است             شعر فراموش    . 3

                گوينـد و آن را                           ايـن زبـان سـخن مـي                    زيد كـه بـه                   تجربة كساني مي   ق ي  طر    از       است كه       تجربه
    ).Bruns, 1991: 16 (        راه است                               ـ مانند نيست، بلكه همواره در                          شنوند و بنابراين هرگز خود    مي

اي  انسـاني در كشـتي  » مـن «گادامر در شرح خود بر يكي از شعرهاي سـالن كـه در آن از يـك      .  4
اميد  ةباقي مانده است و اين آواز هم ،چون چوب بر سطح آب هم ،آوازش فقطشدن    غرق   به  رو

اميـد فرجـامين هـر     اميـد شـاعر نيسـت، بلكـه     فقطچنين اميدي « :گويد او به زيستن است، مي
 و مرزي ميان شاعر و وجود انساني، كه با اندك توان پاياني خويش اميد را نگه...  اي است باشنده

 ).Gadamer, 1997: 98-100( »دارد، وجود ندارد مي 
                             گويد، خود نوعي يادگار نيست؟                                   كه گادامر در حقيقت و روش از آن مي   ،   عيد  ة          آيا استعار. 5
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