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 هچکید
حدود معنی  و )دیالوگ(وگو  حاضر با طرح جایگاه و نسبت سؤال و جواب با گفتۀمقال

 مولوی را در این خصوص باز ههای اندیشگردد و سرچشمهشناختی آن آغاز می
 مقاله، پیشینه و جایگاه سؤال و جواب، دیالوگ و دیالکتیک را با هادام. نمایاند می

شناختی در نظر فیلسوفان یونان، شناختی و معرفت های هستیر حوزهنگاهی تطبیقی د
دارد نگری مولوی به اختصار بیان میاندیشمندان دنیای معاصر و دیدگاه خاص و جهان

خاستگاه،  .١: به نقد و بررسی سؤال و جواب به شیوه تحلیلی و با سه رویکرد متفاوت و
سنخیّت در سؤال و جواب . ٣ ال و جواب سؤهانگیز. ٢ ماهیّت و ضرورت سؤال و جواب

 :پردازد  میهای ذیل از دیدگاه مولوی و یافتهبه طرح موضوعات 
 پرسش و پاسخ؛ اشاره به معانی، سطوح و هبرشمردن اندیشه به عنوان سرچشم

ترازهای متفاوت در این حوزه؛ بررسی دالیل اعتراض و انکار مولوی بر عقل فلسفی با 
ت و سودمندی استدالل و چون و چراهای منطقی؛ نشان دادن بر ضرور وجود تأکید 

 هراه گذر از تنگنای فلسفه؛  نقد گفتگوی راستین با توجّه به غایت، غرض و انگیز
  روابط وهمجموع  سنخیّت و نسبت در پرسش و پاسخ درلزومپرسشگری و در نهایت، 

 .های مختلف حوزه
 

  ، دیالکتیک، اندیشه)دیالوگ (وگو گفت ،)پرسش و پاسخ( سؤال و جواب :ها واژه کلید
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 را غرض آن نیست که از اشکال بیرون آینـد، غـرض آن اسـت تـا                 یاال قوم ... «
ال و  ؤ س یباز ذوق شطرنج  غرض ایشان    ؛اند که به آن خو کرده     ذوق گفتگو 
 .)٥٥، مجالس سبعه( »جواب است

 
 درآمد. ١

سوفان حداقل از روزگار افالطون تاکنون درخصوص نقد و ماهیت اندیشمندان و فیل
 منازعاتایط و لوازم و تفاوت آن با  و شر، اصیل ویحقیقی وگو و جواب و گفتسؤال

 یمولو. اند پرداختهیا پردامنهیهابنیاد به بحثی و بی غیرحقیقیهاوگو گفتجدلی و 
 به ی که حاصل ایمان ویااص و ویژهانداز خرا از چشمی  حقیقیوگونقد دیالوگ یا گفت

 است، ی اصول مکتب اشعری او به برخیبند گر پاي  و نمایانی موازین و عرفانیبرخ
 : کند یطرح م
ایجاد که ... ، و تفاوت اشخاص و آحاد جامعه از منظر بینش، فرهنگ، زبان، ملیت)١

ای انسانی دشوار و یا هرابطه را در یرابطه و تعامل سازنده و فهم مشترك و انتقال معان
 )١١٧ـ١١٢ ،؛ زمانی١/٢٩١٤ به بعد؛ ٢/٣٦٨١، مثنوی :ـ نک(سازد نیافتنی می دست
 ی به عبارتی؛ و نقص زبان قال و گفتار در ارسال معان،، محدودیتیاعتباری ب)٢

 .)»ینفسکالم «پژوهنده، ( از زبان گفتار ی، ایجاد تشویش، تردید، اختالف ناشیافکنحجاب
و ) وگو، پرسش و پاسخگفت( انواع و مراتب سخن ۀ و انگیز،اب مبدأ، مقصد انتس)٣

 یا یبحر معن (ی الهی را تنها در علم ازلی حقیقت و معرفت کلیمولو. اندیشه به خداوند
ـ ١/٢٩٠٧، مثنوی: ـ نک(جوید صف به خداوند میو انسان کاملِ متصل و مت) الکتاب مّاُ

 . )٥٥ـ٥٤، سبعه سمجال به بعد؛ همو، ٢/٣٧٤١؛ ٢٩١٦
 و شرایط آن از منظر مولوی از ،، حدودا معنۀپرسش و پاسخ بر پای و جواب و سؤال

وگویی که آید؛ گفتوگو به شمار می و مراتب قابل طرح در قلمرو گفت،انواع، اقسام
 و ساحت ،های انسانیموالنا در آثار خویش بدان نظر دارد جهان طبیعت، جهان رابطه

 .گیردمی بر انسان را در خدا و ۀرابط
شناختی در هر شناختی و جامعهکم ـ دو عنصر زبان  ـ دستمولوی با برشمردنِ

تی به عنوان یکی از ارکان و شناخ و اهمیت عنصر جامعه،گو، بر اصالت، ضرورتو گفت
 بر بنیاد وگو گفتاز نظر مولوی اساس . ورزدگو تأکید میو های اساسی برقراری گفت پایه

و ) نویسنده(جانبه میان گوینده  دوۀ و برقراری رابطوگو گفترتباطی میان طرفین کنش ا
از این منظر حضور مخاطب یا شنونده یا خواننده جهت . بنا شده است) خواننده(شنونده 
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برقراری ارتباط ضروری نیست؛ همچنین سخن گفتن ملفوظ یا خاموشی تأثیری در 
سویی و یا   روابطی که بر مبنای همدلی، همنیز. ین تعامل کالمی نخواهد داشتبرقراری ا

 از ... و دشمنی، عشق و تنفر، وریزی شده، همچون دوستی و اختالف پی،تضاد، تناقض
 در کنار یا در یِ»دیگری«آن جهت که متضمن نوعی رابطه و تعامل است و بدون وجود 

 .شدنی است ابد، در همین قلمرو طرحیتحقق نمی» من«برابر و یا در تقابل با 
 باطنی، نطق درون، مفاهیمی چون عشق، تنفر، ۀ نظر مولوی سکوت و خاموشی، اندیشاز

و غیره و  و جواب، پرسش و پاسخ سؤالجنگ، مراتبی از سخن نظیر زبان حال، زبان فعل، 
توانند در برقراری جذب و اتصال میان افق همگی می) زبانیهم(تعبیراتی چون همدلی 

 .  راه یابندوگو گفتنقش اساسی ایفا کنند و بدین ترتیب در قلمرو گوینده و شنونده 
 و غایت پرسش ،ها، شرایط، کارکرد، انگیزهبه همین جهت در بسیاری موارد، ویژگی

جهت وی موردنظر است همسو و هموگو از نگاه مولو پاسخ با آنچه در خصوص گفت
 .)» و شرایط گفتگوفلسفه«پژوهنده، : ـ نک(نماید  می

 و جواب از سؤالکه  در آثار مولوی افزون بر اینکه شود ادآوری مییبا این توضیح 
 متناظر و مترادف  در بسیاری از موارد دقیقاً،آید به شمار میوگو گفتاقسام فرعی و انواع 

 .)٥٥، مجالس سبعه: ـ برای نمونه نک( به کار رفته است وگو گفت مفهوم و معنای اب
که اندکی توجه به شواهد این مباحث در آثار مولوی، نشان  یگر اینبرانگیز د  تأملۀنکت

 و سخن و کالم وگو گفتهای دهد که مولوی غالباً تقابل و تفاوت معناشناختی در حوزهمی
شده در  بسیاری موارد مرزهای مفاهیم یاد و جواب قائل نشده است؛ به عبارتی درسؤالو 

 انواع و مراتب مختلف زبان و اگرچهاز این شواهد، در بسیاری . تآثار وی بر هم منطبق اس
سخن به کار رفته است، طرحِ حضور یا غیبت مخاطب، غیر و دیگری که سخن، خطاب به 

گر  نشان) سخن( و تحریض ،تأثیر ،شود و کاربرد واژگانی چون اتّصال، جذباو ایراد می
یی وگو گفت حاکمیت منطق زملت و جواب و مسسؤال یا وگو گفتجانبه و برقراری ارتباط دو

 موالنا مستقیماً و اگرچه )» و شرایط گفتگوفلسفه«؛ پژوهنده، ١٩٥ـ١٩٣، فیه مافیه(. است
 .شناسی و تعیین حدود و ثغور این مفاهیم پرداخته استصریحاً کمتر به معرفت

 در سخنیم و یگانه و متّصلیم، در یباشد دم به دم با واتّصال ما را با آن کس که «
اگرچه مشت بر . ایم  هم به همیم و آمیختهجنگ و غیبت و حضور، بلکه در یشخمو

در آن . آن را مشت مبین.  در سخنیم و یگانه و متّصلیمی، با وزنیمیهم دگر م
 ی دُرهای مویز، چه جای، چه جای؟ بازکن تا ببینیکنیباور نم. مشت مویز باشد
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 .)٥١ـ٥٠، مافیه فیه( »عزیز
 

 ١ و جواب در مهد تفکر فلسفیسؤال جایگاه: پیشینه. ٢
 افالطون از زبان سقراط تفکر را )Theaetetus, 189-190E(تتوس  یثئا ۀدر رسال

روح در حال ... کندی است که روح با خود مییوگو گفتتفکر «: کندی میگونه معن این
 . »...دهدیپرسد و خود پاسخ میکند جز اینکه از خود می نميتفکر کار

سخن به زبان برآمده و ( میان سخن و اندیشه ی همبستگ کهشودیادآوری می
 ۀپیشین. در یونان باستان بوده استاز مسائل بنیادین و مهم ) ٢ روحی درونیوگو گفت

در . گرددیبازم) م. ق٥ و ٤قرون (نیدس و مکتب الئا این اندیشه حداقل به دوران پارم
 از پیروان مکتب الئا به دو یبان یکافالطون از ز (Sophist, 263E) ی سوفسطایۀرسال

هر دو یک چیزند، با این فرق ٤4 و سخن٣فکر«: ساحت یا دو مرتبه از زبان اشاره کرده است
 نخستین، یخراسان(» نامیمیکند فکر میصدا با خود می را که روح بییوگو گفتکه ما 

 .)٥٧٣، »افالطون«، همو ؛٢٩٦ـ٢٩٥، فیلسوفان یونان
ن به عنوان یگانه ونان ـ مهد تفکر فلسفی ـ و افالطوی ۀدبیات و فلسفنگاهی به تاریخ ا

پیوستگی و نسبت  هم یان اندیشه خود قرار داده و به بۀ دیالوگ را وسیلۀفیلسوفی که شیو
 افالطونی ـ که از نظر او راه رسیدن ۀخ، دیالوگ و دیالکتیک ـ روح فلسفمیان پرسش و پاس

 .نماید برانگیز می انداز تأمل ز این چشمیقت است ابه زیبایی مطلق و دسترسی به حق
 دیالوگ را برای بیان ۀ پاسخ به این پرسش که چرا وی شیوآثار افالطون در

پاسخ به های فلسفی خود برگزیده است به ناتوانی نوشته نسبت به دفاع از خود و  اندیشه
تواند از ت که می دیگری از سخن اسۀدر برابر، گون. کنند پرسش خوانندگان اشاره می

ر برابر چه کسی سکوت داند که با چه کسی سخن بگوید یا دخود دفاع کند و هم می
ترین  گیرد و مهمهای افالطون شکل دیالوگ به خود میجاست که نوشته کند؛ از این

 یعنی ،ترین شیوهبه علمی» پرسش و پاسخ«ورد روش فلسفی افالطون از راه آ دست
 . ردگی شکل می،دیالکتیک

                                                                                                                                             
 .)٥٤ به بعد؛ جمادی، ١٥یاسپرس، : ـ نک(در بادگه راز عصر اساطیر و آغاز دوران پرسشگری . ١
 در  ی رواقـ  یدر روانشناس » لوگوس به بیان آمده   «و  » یاطنلوگوس ب «همچنین اشاره به دو نوع لوگوس       . ٢

 )Pepin,12-13(. خور تأمل است
3.Dianoia. 
4. Logos. 
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 را به عنوان روش درست فلسفی و عقالنی در برابر روش »دیالکتیک« ۀوی واژ
 .کند ی میان این دو روش تأکید میبرد و بر تفاوت بنیادسوفیستی یعنی جدل به کار می

 یونانی که در اصل به معنای ۀ دو واژ،که گفتیم  چنان،در دیالکتیک افالطون
 ,Plato(رین شکل آن به کار رفته است ت در علمی است»پرسیدن و پاسخ دادن«

Protagoras, 338D; The Republic,499A, 539B,534D ،افالطون«؛ خراسانی«(. 
گوی سقراطی افالطون را نوعی ابداع ادبی و  گفت،پایدیا ،گر در کتاب ارجمند خودی
از این واقعیت که درس سقراط  «،شمارد که از واقعیتی ادبی ریشه گرفته استمی

سقراط گفت و شنید را شکل اصلی تفکر فلسفی .  و جواب داشتسؤال شکل همیشه
توانیم با دیگران به تفاهم برسیم؛ و دانست و معتقد بود که ما تنها از این راه میمی

 .)٦٢٥( »تفاهم با دیگران هدف زندگی او بود
در مقایسه با ورزش ( و جواب سقراطی را نوع خاصی از ورزش فکری سؤالوی 

 مقابل روش تربیت ۀ در نقطداند که در خاک خود آتن روییده بود و کامالً می)بدنی
 همچنین اشاره او .)٦٤٤( مان زمان پدید آمده بودسوفسطایی قرار داشت که در ه

گردانید که می خاص سقراط را به دو شکل عمده برکند که افالطون روش تدریس می
ترین نوع اندرز یا    قدیمۀ دنبالسؤال شکل. شد و جواب حاصل میسؤالهر دو از طریق 

وگویی که در گفت. توان تعقیب کردتحریص است که اثرش را تا تراژدی و حماسه می
دهد این هر دو شکل را در جنب  سقراط روی میۀ در حیاط خانپروتاگوراس ۀدر مقدم

 بزرگ، این مکالمه که تضاد موجود میان سقراط و سوفسطایی. بینیمیکدیگر می
نهد سازد، از یک سو اشکال و صوری را در برابر چشم ما می روتاگوراس، را نمایان میپ

 و از سوی دیگر ،آمدها به عمل می یان از طریق آنکه فعالیت آموزشی سوفسطای
های عجیب   موشکافیۀهای سخن گفتن خاص سقراط، با همب جاندار از قالست تصویری

 .)٦٤٧(و فروتنی طنزآمیزش 
 

  از نگاه اندیشمندان معاصروگو گفتو جواب و  سؤال. ٣
وگو   گفتترین اندیشمندان علوم انسانی در عصر حاضر در خصوص نظر باختین از بزرگ
 زبان، طبیعت یذهننایْ و بِی اثبات سرشت اجتماعیباختین برا .حائز اهمیت است

 را ١»سخن«ا ی» گزاره «ی درونییوگو گفتو منطق » فهم«و » امعن «ی و اجتماعییوگو گفت
                                                                                                                                             
1. Internal dialogism of the word. 
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، ٦٧ـ٦٦، ٥٢، ٥٠، ٤٨، منطق به نقل از باختین، ،تودوروف(مورد توجه قرار داده است 
 . )Bakhtin, 279-280 ؛١٧٢، ١٦٤، ٧١ـ٦٩ ی مکالمهسودا باختین، ؛١١٥، ١١٠

: خی مفروض استدارد و متضمن پاس بر  همواره پرسشی را درا باختین معندر نگاه
دهد آنچه که پرسشی را پاسخ ی به پرسشی پاسخ مدانم کهمن معنا را چیزی می«

همواره درون آن سؤالی، خواهشی : معنا چیزی است شخصی«».دهد، تهی از معناست نمی
 .)١١٠ ،٥٠، منطق به نقل از باختین، ،تودوروف( »...و انتظاری برای یک پاسخ وجود دارد

شکل ) ادب و احترام ی عبارت قالبیحت (یاهر گزاره«باختین با تصریح این حکم که 
کند ی، اظهار م)١٦٤ ،مکالمه سودای باختین،(» را داراست) و مخاطب( از گوینده یمعین

محسوب )  عام آنیبه معنا(وگو  از یک گفتیتواند به عنوان بخشی میاکه هر گزاره
 آن فقط ۀگفت وگو در مفهوم غیرگسترد «).٩٢،  منطقتودوروف به نقل از باختین،(شود 

 با این ؛دهدی را تشکیل م،ترین شکل آن، هرچند مسلماً مهمی اشکال ارتباط زبان ازییک
 وگو گفتدر این حالت .  آن نیز به کار بردۀتوان در مفهوم گستردیوگو را موجود گفت

 به هر ی بین دو شخص، بلکه هرگونه ارتباط زبانی مستقیم و شفاهیِنه فقط ارتباط کالم
  ١».گیردیشکل ممکن را دربرم

 غیر و از طریق او، تفسیر کرده و یو بودن برا» ارتباط«همچنین باختین بودن را به 
تودوروف، به نقل از  (مشروط نموده است» ارتباط ژرف «یموجودیت انسان را به برقرار

جا اهمیت   از این. )Holquist, 222, 225: ـ ؛ نیز نک١٨٤ـ١٨٣ ،مکالمه سودای باختین،
 ییوگو گفت منطق  کهاین اساس باید گفت بر. شودیتین روشن م در نظر باخوگو گفت
طور   بهی و جهان هستی زندگۀنوردد و همواره در صحنی وجود انسان را در میمرزها

.  استییوگو گفتدر گوهر خود  یزندگ« :یابدیوقفه بسط و گسترش میمستمرّ و ب
ن، پاسخ دادن، موافقت  پرسیدن، گوش دادی، یعنوگو گفت شرکت کردن در ی یعنزیستن
 .)Friedman, 356:   نیز نکـ؛١٨٤، ...منطق تودوروف، به نقل از باختین،(» ...کردن و

  تأکیدی و درونی یا حقیقت باطنیاشاعره که به معن» یکالم نفس«رسد یبه نظر م
ی، سؤالدهد و درون آن  به پرسشی پاسخ میآنچه (یورزد و تعریف باختین از معنیم

 ی و باطنی درونیوگو گفت یدر فهم معنا)  انتظاری برای پاسخ وجود داردخواهشی و
 استمرار ۀ همچنین اید.آیدی کارساز می در مثنویمخلوقات و زبان مشترك جهان هست

                                                                                                                                             
:  نظـر دارد   وگـو   گفـت تـری از    باختین در آثار خود به سطوح متعدد، جوانب گوناگون و اشکال متنـوع            . ١

 .)morson, emerson,204-266;Friedman,101؛ ١٤٥ـ١٤٤تودوروف، (
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جهان «در سراسر آفرینش توسط باختین و » ییوگو گفتمنطق «مکالمه گسترش 
دهد ـ در ی وجود را تشکیل م وی مارتین بوبر ـ که از نظر او بنیاد هستیها»رابطه

 .)» و شرایط گفتگوفلسفه«پژوهنده، (همین راستا قابل تأمل است 
 است ـ از ی تفسیر او از لوگوس هراکلیتوس مبتنۀایدگر در تحلیل زبان ـ که بر پایه
 ـ از ١انداز تفسیر هراکلیتوساز چشم.  لوگوس در دو جهت بهره گرفته استیمعنا

  فلسفه و بخصوص دیالکتیک در یونان باستان ـ و هایدگر ازیهاترین چهره درخشان
) کالمِ(سخن گفتنِ ( لوگوس ی و معنا) با لوگوسینوای حضور و هم (مفهوم حکمت

پروتی، ( ژرف شریک و سهیم هستند ی و دیالوگینوای در همی سراسر هست)وجود
 .)به بعد ٦٣یونگ، :   آن با لوگوس نکـۀ مفهوم حکمت و رابطۀ دربار؛١٠٣ـ١٠٤

خوانده است » پارسایی تفکر«باب پرسشگری که وی آن را  همچنین دیدگاه هایدگر در
 تفکر کنیم و یا به حقیقت نائل شویم، باید خواهیم واقعاًاگر ما می«: قابل توجه است

که به تفکر نزدیک شویم، بلکه  بیاموزیم که چگونه درست بپرسیم، بپرسیم نه برای این
تفکر باید از طریق پرسشگری مداوم به راه خود .  همین پرسیدن استبپرسیم چون تفکر
 .)٣٢ لطفی،(» ها خوش نکند، و اال خودش را نفی کرده است  دل به پاسخادامه دهد و صرفاً

دانستن «: هایدگر همچنین به رابطه و نسبت شکیبایی با تفکر توجه نموده است
 باید صبور باشیم، حتی اگر عمری به اینکه چگونه بپرسیم، دانستن این است که چگونه

 .)جا همان(» درازا بکشد
هم  های در ها و اختالف ای از شباهت د ماهیت و حقیقت تفکر نیز مجموعهدر مور

 آن  و تفکر حسابگر که بر بنیاد،منطق، عقل: تنیده میان مولوی و هایدگر وجود دارد
مواره مورد نکوهش و هایدگر هاند و از منظر مولوی و  قرار دارد دشمنان تفکر حقیقی

ی متعالی دارد، این منشأ متعالی ئتفکر حقیقی از نظر آنان منش. رندگی مذمت قرار می
همدانی، ( باشد هایدگر، وجود میها و در نزد   خالق اندیشهۀبرای مولوی، خداوند به مثاب

دگر این شهود عرفانی مولوی و تفکر بنیادین هایبنابر. )٣٠٤ـ٣٠٥، ٢٩٨، ٢٨٩ـ٢٩٠
 که البته شهود عرفانی راهی به ،ی از محدودیت عقلطریقی است برای درگذشتن و رهای

 راهی به سوی شناخت وجود و حقیقت آن  و تفکر بنیادی، شناخت مطلق یا حقسوی
                                                                                                                                             

و هـم   ؛  شـمارد ی جاویدان م  ی از مظاهر لوگوس یا قانون جهان      یهرالکیتوس تناقض و تضادّ را در هست      . ١
 ی را گوش سپردن و اجابت لوگـوس و پـذیرش وحـدت و یگـانگ               یروست که وی حکمت و دانای     ازاین
 .)٢٥٠ـ٢٤٨، ٢٣٩، ...خراسانی، نخستین )داندی میهست
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 .)٢٩٨همو، ( گشاید می
: گوید نیچه، چنین می» خدا مرده است« هایدگر در پایان تفسیر خویش بر عبارت

ها  ما پی برده باشیم که خردی که قرنگردد که  هنگامی آغاز مین آتفکر، نخست 
: ـ ؛ نک٣٠٤به نقل از همو، (گرامی داشته شده است، سرسخت ترین دشمن تفکر است 

 .) مقالهۀادام
 

 شناسی مولوی و جواب در قلمرو هستیسؤال. ٤
 از ،ر تاریخ قدسی و فراتاریخی بشی همچون دیگر آثار خداشناسی و عرفان،در مثنوی

 زمان و مکان مقدس ملکوت آغاز پرسش و پاسخ آغازین و ازلی خدا و انسان در
 ۀ نخستین میثاق الهی و رابط،بدین ترتیب .)١٧٢اعراف،(الست بربکم قالو بلی : گردد می

ساز و بنیادین خدا و انسان در  و جواب هستیسؤال ۀ ازلی انسان و خدا با خاطرۀعاشقان
 . خوردآمیزد و گره میهم می

مولوی پیدایش جهان خلق و روانه گشتن مخلوقات را از قلمرو عدم و نیستی یا کارگاه 
 )١٠٧٢ـ ٦/١٠٧٠، ٦/١٤٦٧، ٥/١٩٦٠، ٣/٤٥١٦، ٢/٧٦٢، ٢/٦٩٠مثنوی، (صنع حق 

شمارد، همچنین معّیت و ی مداوم آنان با خداوند میوگو گفت پرسش و پاسخ و ۀنتیج
ی خداوند با آفریدگان وگو گفتسخنی و ات که به همحضور خداوند با مخلوقات و مصنوع

، شرط استمرار حیات و )گفتن کائنات» بلی«الهی و » اَلستِ«استمرار، (شود تعبیر می
آدمی و » وجود «ۀ را الزموگو گفتو » نطق«شود و به این ترتیب مولوی که زندگی تلقی می

 ۀ جهان هستی را تنها در سای ترتیبداند، به همینعنصری ناگسستنی از ذات انسان می
 ابدیدلی مخلوقات با آفریدگار پابرجا و برقرار میزبانی، لبیک، پاسخ و هم، هموگو گفت

 .)» نفسیکالم«؛ همو، » و شرایط گفتگوفلسفه«پژوهنده، : ـ ؛ نک١٤٥٦ـ١/١٤٤٦مثنوی، (
قا و  و ب،در همین راستاست که موالنا تناوب و تسلسل خلق و عدم، هستی و نیستی

فنا را که موجب زایندگی و پویایی و تازگی عالم حیات است، به استمرار و تداوم پرسش 
دهد که از روز ازل و با خطاب با جواهر و اعراض نسبت می) وگو گفت(و پاسخ خداوند 

 : )٢١١١ ـ ١/٢١٠٧مثنوی، (الهی آغاز شده است » اَلستِ«
 گردند مستجوهر و اعراض می  آید الستیهر دمی از وی همـ

 یآمـدنشـان از عـدم باشـد بلــ ی زیشـان ولـیآیـد بلـگـر نمی
 )٢١١١ ـ ١/٢١١٠مثنوی، (



 ٣١ چیستی و چرایی پرسش و پاسخ از دیدگاه مولوی  
The Whats and Whys of the Method of ‘Query and Response’ According to Rumi                                                                                     

 

 

 همچنین از امر و سخن گفتن خداوند با مخلوقات )١٠٧٢ـ٦/١٠٧٠، مثنوی(مولوی 
یاد کرده » اثرها و سبب«و » جمله اجزای جهان«با » صنع حق «ۀو به تعبیر خود او مکالم

 کالم ی مبانی و برخی که از عرفان اسالمی از کالم وحیانیاص و ویژه مولو خیتلق .است
 در .یابدی است که اشاره بدان در آغاز سخن ضرورت می متأثر است، نکته دیگریاشعر

 خداوند است ۀ ذات یگانیها و نمودها تجل هستۀ که همی این امر اساسیعرفان اسالم
 سخن به خداوند ۀ نیز آغاز، انجام و انگیزی مولواز نظرگاه. مورد پذیرش قرار گرفته است

 سخن بلکه مخاطب و مستمع ۀتنها گویند  موارد نهیگردد و خداوند در تمامیمباز
 بیش نیست و کالم یاگونه هرآنچه غیر خداست، واسطه و بهانه سخن نیز هست و بدین

؛ ٥/١٦٨٣، مثنویمولوی، (باشد ی از سخن خداوند می، مراتبی ذرات هستۀهم
 .)١٤٤٠ـ٦/١٤٣٨؛ ١٣٥١ ـ ٣/١٣٤١؛ ١٠٢٤ـ ٦/١٠٢١

ها همه سخن است،  ها و زمین آخر آسمان« که یکید بر این کالم محورأ با تیمولو
، فیه ما فیه (»زاییده از سخن است که کُن فیکونکند و یپیش آن کس که ادراك م

مچنین ، هی، ارزش و اعتبار سخن را به عنوان اصل، سرچشمه و حقیقت هست)٢٢
 خویش یشناس یجایگاه مخلوقات و موجودات را به عنوان سخن خداوند در قلمرو هست

 خاستگاه، ، از سخن و کلمهی است چنین برداشت و طرز تلقیبدیه. سازد یروشن م
 ی ژرف و بنیادی و تغییری را به دگرگونوگو گفت یشناختی هستۀ و سوی،جایگاه، پهنه

 .)»و شرایط گفتگو فلسفه«پژوهنده، ( خواندیفرام
 در عالم وجود و جهان خلق ییوگو گفت هرگونه مکالمه و  کهتوان گفتیرو ماز این

 است و ی و ساحت کالم الهی یا مرتبط با قلمرو وحی وحیانییوگو گفتاز این منظر 
 .یابدی می با هستی وجودی، ناگسستنی و مرزیپیوند

 را مورد ی و عناصر هستشعور اجزا و ،ی حیات، هوشمندی مولو،به دنبال این مباحث
خداوند » لطف عام«و » یبخش لقح«ور و عقل حاصل از نظر او این شع. دهدیتوجه قرار م
 . دارندی از خداوند دریافت می است که ذرات و سطوح هستیایو رزق و روز

 لقمه و رزق ی خداوند و عطایحلق بخش (ی تعاملۀگونه که اشاره شد این رابط همان
 و معیّت اللّه با ،گر آمیزش، حضور که بیان)  و دریافت آن از جانب مخلوقاتیمعنو

 آنان نسبت به خداوند و یورز  و عشق،، به حیات، درك، فهم، شعورباشدیمخلوقات م
استمرار این تعامل، ضامن بقا . شودی منجر میتعامل میان سایر مخلوقات و مراتب هست

 .  استی تعالی سو بهیو دوام روند تکامل و حرکت هست
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توان گفت که ی در مقدمه بیان شد، موگو گفت ماهیت ۀاساس آنچه پیشتر دربار بر
 ادراك و فهم این معنا و حقیقت مشترك میان خداوند و مخلوقات و تعامل و کشش یو

 ۀرو و بر پای شمارد و از اینی موگو گفت و نهایتاً یزبان، همیدلمیان آنان را از سنخ هم
 و بصیر ، را زنده، هوشیار، سخنگو، سمیعی، اجزاء و عناصرِ هستیینش و نگرشچنین ب

 آنان یزبان و هم،یدل عالم و محرمیّت، همییابد و از تسبیح جمادات و غلغل اجزایم
؛ ٣٧ ـ ٣/٣٩؛ ٥١٣ ـ ١/٥٠٩؛ ١٠٢١ـ٣/١٠١٩؛ ٣/٤٤١١مثنوی، (سراید یسخن م

 شمـ /٢ ؛ همو، کلیات شمس،٢٤٢٢ـ٤/٢٤١٦؛ ٨٦٠ـ٦/٨٥٧؛ ١٠١٣ـ٣/٢٠١٢؛ ٤١ـ٣/١٧
٥٧٣/٦٠٨٠/٦٠٨٢(. 

 و وگو گفت و ذرات عالم صنع را به ه لحظه میان اجزاموالنا رابطه و تعامل لحظه ب
 و زبان در هم تنیده ی از نگاه او تار و پود هست.کندیسؤال و جواب میان آنان منظور م

 و ی دارد و با هست وجودی و جواب، خواهش، نیاز، طلب، در ذات هستسؤال. شودیم
یابد و بدین ترتیب جهانی که مولوی در یهمزمان و هماهنگ با آن وجود و استمرار م

مراتب ی مستمر وگو گفت و جواب و سؤال ۀکشد سراسر صحنآثار خویش به تصویر می
کام و زبان  یاین آمدن تو به زیارت، عین سؤال است ب... «:اجزای هستی با یکدیگر است

تر کنید و این نشستن ما با شما خاموش یا اید روشن بنمایید و آنچه نمودهیهکه ما را را
زند زر را، سؤال یزرگر که به سنگ م...  شماستی پنهانیهابه گفت، جواب آن سؤال

 .)١٥١ـ١٥٠، مافیه فیه( ».امگوید که اینم، خالصم یا آمیختهیاست، زر جواب م
 

  و جوابسؤالنقد و بررسی . ٥
   و جواب سؤالستگاه و ماهیت خا. ١. ٥

 به بعد؛  ١/٤٦٠، همایی: ـ نک(و عقل مولوی ضمن برشمردن مراتب و سطوح اندیشه 
ه یا لوگوس اللّة آن به نام عقل کل یا نفس کل، کلمبه قلمرو خاصی از  )٦٩٤ ـ ٢/٦٨٦

 گردد و با عناوین و اوصافی که در هستی و کائنات تلقی میۀکند که سرچشماشاره می
 . باشددهند قابل اطالق میادبیات عرفانی به انسان کامل و حقیقت انسانی نسبت می

بحر «دهد که انواع و مراتب سخن از  نشان می،مولوی ضمن تأکید بر اصالت معنی
که تمثیلی از علم، صفات، .. ) .عقل کل یا لوگوس(» بحر اندیشه« و ،»دریای عقل«، »معنی
گیرد و در نهایت در سیری عروجی به جایگاه اصلی خود،  و ذات الهی سرچشمه میاسما

بدین ترتیب . گرددمیبر) علم الهی ـ عقل کل(جهان غیب صـورتی و بحر معنی، عالم بی
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 حرکت اندیشه یا سخن از عالم غیب به جهان شهادت و همچنین از باطن و درون آدمی
 خداوند استمرار ۀ و ارادبا خواست) کالم لفظی(به ظاهر و جهان بیرون ) کالم نفسی(

 ـ١/١١٠٩ ،١/٢٩٦ ،١١٤١ـ١/١١٤٠ ،١/٣٣٣٨، مثنوی؛ ١٠٦، مافیه  فیه: ـ نک( ابدیمی
نیکلسن،  ؛٢٩٦ـ١/٢٩٤ فروزانفر، ؛١١٨، مجالس سبعه؛ ١١٣٩ ـ ١/١١٣٦ ،١١١٢

 .)»نفسیکالم « به بعد؛ پژوهنده، ١/١١٣٦
 ۀبشری را به سرچشم و هنرهای ، علوم، فنونۀ مولوی خاستگاه هم،بر این اساس

وی . )١٢٩٦ـ٤/١٢٩٤؛ ١٣٠٠ـ١٢٩٧/ ٤، مثنوی(نماید وحی و الهامات ربانی منتسب می
ه خاستگاه  و استداللی را نیز در قلمرو علوم عقلی ب،های فلسفی، منطقیهمچنین شیوه

 :گیرد برپایۀ آرای مولوی چنین نتیجه می) ٥٢٦ـ١/٥٢٥(همایی . داردوحیانی منسوب می
 و گشته گرم بدان کالم و فلسفه بازار که عقلی قیاسات و دالیل و رسمی ومعل همین«

 اصل در هم شده واقع عرفا و انبیاء تعلیمات مقابل در ملحدان و منکران گروه دستاویز
 .)١/٢١٣٦ ،مثنوی: قس( »خداست اولیای و انبیا از طایفه همان عطایای و مواهب از کیی

 پرسش و پاسخ ۀشه را سرچشمتصریح علم و اندی به این ترتیب مولوی در مثنوی به
گرفته  زند و با سیر دیالکتیکی پیمی و جوابی که از افق اندیشه سرسؤال. شماردمیبر

از این رو . گشایدای را در قلمرو دانش راستین و حقیقت میشود چشم اندازهای تازهمی
بنابراین مولوی . دگردگری به ماهیت علم و دانش و فلسفه نزدیک میماهیت پرسش

 : »١سؤالزانکه نیم علم آمد این «شمارد  و جواب را از سنخ دانش میسؤال
 الـ را نباشد این مجیرونـــر بــه ن سؤال  ــزانکه نیمِ علم آمد ای... 

 همچنانکه خار و گل از خاك و آب واب ـهم سؤال از علم خیزد هم ج
 ...رن از نداــلخ و شیانکه تـهمچن   یم ضالل از علم خیزد هم هدـه

 )٣٠١٠ـ٤/٣٠٠٨، یمثنو(                                                   
 به افتنی راه و وجوجستزی، وراندیشه کارکرد با گریپرسش کارکرد و غایت رواین از
 و سو هم است الهی اسماء و صفات ذات، علم، از تمثیلی که لوگوس ا یاندیشه دریای

 : گرددیم جهتهم
 شهی آید پیش که باشد آن راه رهی بگشاید که باشد آن فکر

 )٣٢٠٧/ ٢ جا، همان(                                                  
 در مصطلح معنای به را اندیشه و فکر موالنا مواردی در مثنوی در شودمی یادآوری

                                                                                                                                             
 .  دالیل این ادعا را برشمرده است)٧٣ـ٧٢( مافیهفیهدر مولوی . ١
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 مواردی در و )٦٩١ـ٢/٦٨٩ همایی،( است برده کار به عقلی علوم و فلسفه و منطق
 و سؤال شکل به )٣٦ مافیه،فیه ؛٧٢٩ـ٥/٧١٩ مثنوی،: ـ نک( را تفکر دیالکتیکی ماهیت
 .)١٣٨٥ ـ٣/١٣٨٠( است نموده پاسخ و پرسش و جواب

ناپذیر تفکر، و استمرار، حرکت، و  مولوی همچون هایدگر به جوهر اصیل و پایان
و اگر عقل جهد خود را رها «: ان داده استپویایی متفکر و لزوم شکیبایی او توجّه نش

قرار باشد از  عقل آن است که همواره شب و روز در اضطراب و بی. کند آن عقل نباشد
 ).٦١فیه ما فیه، (» ...فکر جهد و اجتهاد نمودن در ادراک باری

 طالب علم است غواص بحار ست بی حد و کنار علم دریایی
 ردد سیر خود از جستجواو نگ گر هزاران سال باشد عمر او

 )٣٨٨٢ـ٦/٣٨٨١مثنوی، ( 
 در عقل متعدد مراتب و اقسام انواع، شمار در نیز فلسفی عقل ا یبحثی عقل اصطالح

 .)بعد به ١/٤٦٠ همایی، ؛١٨٢ـ١٨١ کریمی،: ـ نک( شودمی دیده مولوی آثار
 

 جواب و سؤال ضرورت .٢. ٥
 و کارگیری به همچنین و دانش تأثیر و آموزی علم سودمندی و وجوب بر مولوی آثار در

 دیگران ای و خود مجهوالت کشف جهت منطقی چراهای و چون و استدالل از مندیبهره
 ؛١/٤٣٨ همایی، ؛٣/٢٧٧ ،١٠٣٤ ـ١/١٠٣٠ مثنوی،( است رفته کیدتأ موضوع فهم ا یو
 که رحمانی بین روشن عقل با هرگز مولوی«: )٢٢٠ قانعی، ؛٢٩٢ زمانی، ؛٢٩٩٤ـ٤/٢٩٩٧

 عقلی مثبت علوم با همچنین و است؛ انسانی آخرت و دنیا مفاسد و مصالح تمیز سرمایۀ
 مستند که نقلی علوم ا ی؛)ریاضی فنون قبیل از( باشد کنار بر پندار و گمان ۀمداخل از که
 و ،)حدیث و فقه و قرآنی علوم قبیل از( باشد الهی مبعوثان الهام و وحی بمبادی متکی و

 از نیز منطق فن با... دارد موافقت علوم از دسته این با جداً بلکه نیست مخالف آن امثال
 از او انکار و انتقاد و باشد؛ داشته تواندنمی و ندارد مخالفت هیچ علم آن ماهیت جهت
 و سفسطه، و مغالطه با را آن و بندندمی برهانی منطق به را خود که است کسانی جهت

 مکـابرات و بحثـی عقـل آلت و دستـاویز برهـانی تقیاسا بجای وهمی،  وظنی مقدمات
 . )٥٢٠ـ٥١٩/ ١ ،همایی( »دهندمی قرار الحـادی عنـادی معارضـات و وکشک و

 و منطق در فلسفی ا یبحثی عقل مذمت و ،نفی تحقیر، انکار، اعتراض، وجود این با
 شود؟می توجیه چگونه افته یاختصاص بدان وی آثار از چشمگیری بخش که استدالل
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 فلسفه از متفاوت و متمایز مفهوم به عنایت با پرسش این به پاسخ برای )١/٤٨٧( همایی
 خصوص »فلسفی« و »فلسفه« از مولوی مراد« که شودمی ادآور یمولوی آثار در فلسفی و

 و شک حالت کرده تفسیر او خود چنانکه مقصود بلکه نیست؛ فلسفه و حکمت علم
 خود پیش که چنان است، امور در کردن چرا و چون و دلهمجا و احتمال و ظن و تردید
 ها آن ادراک و فهم حوصلۀ در که را آنچه و تراشندمی علتی و سبب امری هر برای

 علم خصوص از که چند هر گذارند می انکار و تکذیب بوتۀ در و شمارندمی ممتنع نیست
 ١»!باشند نبرده بویی کالم و فلسفه
 فلسفی بحثی عقل از را مولوی منظور دیدیم چنانکه وهانپژ مولوی دیگر همچون وی

 اوهام و ظنون و ملحدانه چراهای و چون قبیل همان کندمی تحقیر و انکار را آن که
 همایی،: ـ نک فیلسوف، و عارف اختالف هایریشه نیز و رابطه این در( شماردبرمی

 کریمی، ؛٤٠١ ـ٣٩٨ یان،ملک بعد؛ به ٧ ابراهیمی، بعد؛ به١٣٧ سروش، بعد؛ به ١/٤٩٩
 . )٤٨٧ـ٤٨٥ ،٤٨٢ـ٤٨٠ ،میناگر عشق زمانی، ؛١٧٠ـ١٦٠
 دانند، می عقلی بصیرت ای شهود طرفداران از را خود گرایانسنّت که این« دیگر، سوی از

 عقل قیمت و قدر منکر که شود گرفته معنا این به نباید استداللی، عقل هواخواهان از نه
 را استداللی عقل چرا که است جدیده فلسف و متجدّد انسانبه  تراضاع و اشکال. انداستداللی

 گرایانسنّت نظر از. ایدکرده غلوّ او حقّ در و ای نشانده اوست خور در که جایگاهی از فراتر
 این با. دارد انکارناپذیری ۀفاید و قدرت و است االهی عظیم مواهب از کی یاستداللی عقل
 .٢)٣٩٩ـ٣٩٨ ملکیان،( »نیست ابزار ک یاز بیش چیزی همه

چنانچه اشاره کردیم عقل جزئی در این مورد جز دودلی، تردید، شک و ظن و تفرقه 
و دوری از حقایق جانی و خطاافکنی و گمراهی حاصلی به همراه ندارد و با وجود 
چاالکی در میدان بحث و مناظره آرامش و اطمینان و یقین را از صاحب خود دریغ 

های خود ببالند و در میدان تردید راین این دسته از علما هر اندازه به دانستهبناب. دارد می
. و ستیزه و جدل بیشتر بتازند از مطلوب واقعی و کمال انسانی دورتر خواهند شد
                                                                                                                                             

  .در جهان او فلسفی پنهانی است  هر که را در دل شک و پیچانی است . ١
 )١٤١؛ سروش، ١/٣٢٨٥مثنوی، (

هللا و  که میراثی از فلسفه یونان است با طرح مساله عـادة ـاندیشی عقل نیز  البته قصه سببیت و سبب. ٢
حکایـت  / ١؛ مثنـوی، ج     ٩٣٣ــ ٩٣٢زمـانی،   (سازی خداوند بر پایه کالم اشـعری        سوزی و سبب  سبب

ورزید، منافـات داشـت و از    که مولوی بدان تاکید می    )پادشاه و کنیزک و پادشاه جهود؛ دادبه، اشاعره       
 .علل نفی و طرد فلسفه از سوی مولوی و دیگر عارفان بوده است
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 .)٢٣٥٦ـ٦/٢٣٥٨، مثنوی؛ ١/٤٨٨،٥٢٥همایی، (
 غرور دانستند می وارد عارفان بر خصوصاً و عالمان بر که اخالقی ایرادهای از بنابراین

 .)١٤٨ـ١٤٧ سروش،( است بوده آنان از استغنا و پیامبران به نیازیبی احساس و
  
 فلسفه تنگنای از گذر .٣. ٥

 تنها که چرا دهدمی ترجیح برهانی عقل منطق بر را آسمانی وحی منطق همواره موالنا
 : شماردمی لغزش و خطا از ایمن را وحی منطق

 آسمان و ابر است مکشوف و وحی  دانناو مثلِ ست اندیشه و فکر
 آورد جنگ در ایهـهمس اودانـــن  آورد درنگــص ِباغ باران آب

 )٢٤٩٣ ـ٢٤٩٢/ ٥ ،مثنوی(
 وقت خود را صرف گـره بستن و گره ۀکشد که همی را به تصویر میمرغ یمولو

ودن و پرواز در  از پرگشیچنین مرغ. »تا شود در فن تمام«کند یگشـودن بنـد دام م
 ی، پر و بال شوق و طلب او را برایگشای ماند و عشق گرهیصحرا و دشت محروم م

 :داردی را از پرواز در آسمان معانی و افق حقایق باز میشکند و ویپرگشودن م
ی دقیق هامولعیم اندر سخن

تا گره بندیم و بگشاییم ما 
 که گشاید بند دام یهمچو مرغ

 صحرا و مرج او بود محروم از
خود زبون او نگردد هیچ دام 
با گره کم کوش تا بال و پرت 

 هزاران مرغ پرهاشان شکستصد
 حریصیا خوانیحال ایشان از نب

 

ها باز کردن ما عشیقدر گره 
در شکال و در جواب آیین فزا
گاه بندد تا شود در فن تمام

 است خرجیکارعمر او اندر گره
تد مداملیک پرّش در شکست اف

نگسلد یک یک از این کرّ و فرت
تکمین و آن ١گاه عوارض را نبس

نَقَّبُوا فیها ببین هل من محیص
 

 )٣٧٤٠ـ٢/٣٧٣٣، یمثنو( 
 

خود را به مسائل فلسفی و الهیات «شده مولوی به نقد کسانی که در ابیات یاد
 و کالم که  و به عبارتی اهل بحث و جدل)٢/٣٧٣٣نیکلسون (» دارندمدرسی مشغول می

                                                                                                                                             
بال و پـر  «:  مثنوی ولی محمد اکبر آبادی چنین آورده استزمانی در شرح این بیت با اقتباس از شرح      . ١

و ...  ولی نتوانستند کمینگاه شـکوک و شـبهات را ببندنـد   ،صدها هزار پرنده در این تکاپو شکسته شد     
 .»آدمی را از عوارض پرمخاطره دنیای مادی برهانند
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مند و عاشق هستند های عقلی و استداللی سخت شیفته، عالقهها و نکتهبه موشکافی
ثمری این تالش و تکاپوی علمی را ـ خصوصاً در قلمرو امر فایدگی و بیو بی. اشاره دارد

مقدس و یا در حضور پیر یا انسان کامل و متصف به اوصاف الهی و عقل کل خاطرنشان 
سلیمان لسین «و » عشق کل استاد«ی پیش و پس از ابیات یاد شده از مولو. سازدمی

آور و آفرین و یقین به عنوان تنها عنصر وحدت) عقل کلانسان کامل، (» معنوی
 )٣٧٤٢ـ٢/٣٧٢٧مثنوی، : ـ نک(. کندبخش در جهان تردیدها و ترددها یاد می آرامش

ق بیرون آرد نه قیل و از اشکال بنده را رحمت ح«مولوی مصرانه معتقد است که 
 و معنوی ، در همین رابطه وی به نقش بنیادین، الهی.)٥٥ـ٥٤، ص مجالس سبعه(» قال

کند و به لزوم سکوت و تأمل و امتناع از انسان کامل و کتاب وحیانی قرآن اشاره می
بنگر که «١:ورزدچون و چرا و پرسش در حضور انسان کامل و محضر قرآن تأکید می

 ی جاییاند و سخن را در باریکها کرده تصنیفسؤالان در جواب و بسیار متکلم
، و هنوز ایشان از ظلمت ی ره نبرد از باریکیاند که از هزار طالب زیرك یک رسانیده

 که رحمت خدا باید تا بنده از اشکال بیرون آید یاند تا بدانشبهت و اشکال بیرون نیامده
گوش و   که به قیل و قال مشغول نشدند و بسا کسانیو ا و عنده مفاتح الغیب: که

و  ... شبهت و اشکال خالص یافتندۀاز هم، هوش به استماع کالم کامالن داشتند
 گزارد و قرآن یفرمود که چون وحالقرآن ما هو شفاء و رحمة للمؤمنین  ننزل من

 ).٥٥ ـ٥٤،مجالس سبعه( »...خواند، خاموش کنید
: کندمی وصف گونه این را هاللّ الهاماتِ اءبه ،نماز حین در معنوی تمرکز ک یدر

 همه از چون بی من که باش می چونبی من نزد به و کن رها را هاچون تو اکنون...«
 . )٢٣٤ مایر، ؛٢/٢١٧ بهاء،( »...دریغبی بدهم من را تو خواست همه. مربزرگت

 چگونه رصاتع به بهشت از کوثر نهر«: پرسندمی مردم که این از کندمی حیرت بهاء
 راحت فضای هرگز باشد، انسان در جستن چگونگی خارهای تا«: گویدمی و »آید؟می
 .)٢٣٥ مایر،( »بودند سخنکم انبیاء که بود معنی این بهر از. نخواهد را چونیبی

شده مولوی بر گرفتار آمدن فیلسوف در بند پرسش و که دیدیم در شواهد یاد چنان
فرجام و بی» کاریدر گره« منطقی و مصروف گشتن عمر او های فلسفی و استداللپاسخ
ی به حقیقت ثمر اشاره نموده است و راه نجات و آزادی از دام فلسفه و دستیاببی

                                                                                                                                             
ـ پرسشگری در قلمرو امر مقدس و طـرح ایـن موضـوع و مقایـسه آن بـا آرا                  . ١ وی بـه جهـت ظرافـت، دقـت و      مول

 .شودای مختصر بسنده میهای متفاوت معرفتی نیازمند نوشتاری مستقل است از این رو تنها به اشاره سویه
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 .ات دینی و کالمی خویش نموده است اعتقادۀراستین را نیز بر پای
 شکل آنچه به عنوان نظام در فلسفه«هایدگر در نقد فلسفه با عنوان این موضوع که 

 به محدودیت، )٣٢لطفی، (» بنددهای پرسشگری و تفکر انتقادی را میگیرد، راهمی
محرومیت و گرفتاری و اسارت فیلسوف در دام پرسش و پاسخ و نظامی که خود آن را 

کند و از آنجا امتیاز و ساحت تفکر راستین و بنیادین را از ساخته و پرداخته اشاره می
 ۀهای بنیادینی که با اندیش تفاوتۀدیدگاه هایدگر با هم. یردگجه میقلمرو فلسفه نتی

خصوص از منظر خاستگاه و نیز نشان دادن راه آزادی و رهایی از قید و  ه بـمولوی دارد 
 از جهت نقد فلسفه و ـ )٢٩٠، ٢٩٨، ٢٨٧همدانی، ( بند فلسفه و فراتر رفتن از افق آن

:  تأمل استۀ مفاهیم ارائه داده است شایستاینفیلسوف با تمثیل و تصویری که مولوی از 
اما، . بردهای فکری پناه میفیلسوف به جای تن دادن به کار مشکل پرسشگری به نظام«

هایی که فیلسوف شاید پرسش. کند به جستجو و پرسشگری وفادار بماندمتفکر سعی می
 فیلسوف راه را به شوند؛ بنابراین،اما به طریق غلط طرح می. کنند غلط نباشندمطرح می
. آیدبندد و در ساختار و نظامی که خود با دست خود ریخته، گرفتار میخود می

کند تا دانش فیلسوف نیز خواستار دانستن و گسترش معرفت خویش است و تالش می
، و فیلسوف را در قلمرو تفکر شونداما اینها به تفکر منجر نمی.  افزایش دهد راخود
 .)٣٢ لطفی،( »هاستفکر چیزی فراتر از اینآورند؛ زیرا ت نمی

 
  و جوابسؤال ۀانگیز .٦

 از نظر مولوی به فهم مطلب یا کشف مجهوالت سؤالانگیزه و هدف پرسشگری و طرح 
 .)٢٩٢؛ زمانی، ٢٩٩٧ـ ٢٩٩٤/ ٤، مثنوی(شود خود و یا دیگران مربوط می

چنانکه این «: کندی اشاره می ظریفۀوگو به نکت و جواب و گفتسؤالمولوی در نقد 
 و ذوق و لذت حاصل وگو گفتانگیزه در استدالل، جدل و پرسش و پاسخ به جهت نفس 

»  سؤال و جوابیباز ذوق شطرنج«و » وگو گفتذوق  «یاز آن خالصه شود و به تعبیر مولو
 در یافتن ی و غلبه بر حریف مطرح و مدّنظر باشد، توفیقیو سرخوشی حاصل از پیروز

 نصیب ی و محرومیت از حقایق و معان،یشود و تنها غفلت، دورینمحقیقت حاصل 
 .)٤٨٨/ ١همایی، ( »گرددی میآدم

  توانم آب دادیتشنگان را ک  گر شوم مشغول اشکال و جواب 
 ...صبر کن الصّبر مفتاحُ الفَرَج  رج ــ و حی به کلیگر تو اشکال

 )٢٩٠٨ـ١/٢٩٠٧، مثنوی(
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 ها باز کردن ما عشیق ر گرهد   دقیق  یها مولعیم اندر سخن
 در شکال و در جواب آیین فزا  ا ــتا گره بندیم و بگشاییم م

 )٣٧٣٤ـ٢/٣٧٣٣، یمثنو(
مولوی برای نشان دادن انگیزه و غایت و غرض راستین پرسش و پاسخ و تمایز 

 گر غرض او خوشیِ... گرگینی که« از تمثیل مجالس سبعهبنیادین آن با اغراض دیگر در 
پردازد و در جوید و به بسط و تفسیر آن میمدد می»  است نه خوشی صحتخاریدن
در ادامه خواهیم دید که سقراط نیز . کند نیز بدان اشاره می)٢٩١١ـ١/٢٩٠٩( مثنوی

 : اثرات سوء ناشی از کاربرد نادرست دیالکتیک را به بیماری خطرناک تعبیر نموده است
  استرگَ یِاریدن فزونزآنکه خ  احتماها بر دواها سرور است «

 احتما کن قوت جان را ببین  ن  ــاحتما اصل دوا آمد یقی
 وگو گفتذوق  را غرض آن نیست که از اشکال بیرون آیند، غرض آن است تا یاال قوم

چنانکه .  و جواب استسؤال یباز ذوق شطرنجاند، غرض ایشان که به آن خو کرده
ریدن آن نیست که گر، زایل شود و صحت یابد خارد غرض او از خای که خود را میگرگین

 از این گویدیحکیم م.  صحّتیخاریدن است، نه خوش  گریِغرض او خوشاال 
مالم، تو مخار و دارو را از جا مبر، اگرچه یخاریدن صحّت حاصل نیاید، اال من دارو م

 .)٥٥ ،مجالس سبعه(خاردت تا آن خارشِ خارش چنان برود که هیچ بازنیاید یم
رابر روش سوفیستی یا پیشتر به جایگاه دیالکتیک با عنوان روش درست فلسفی در ب

ق بنیادی میان این دو شیوه افالطون بارها بر فر.  افالطونی اشاره کردیمۀجدل در فلسف
دیالکتیک از نظر . )جا ؛ خراسانی، همانThe Republic, 499A, 539B(کید کرده است أت

یعنی فیلسوفان راستین که . کند با پاکی تفلسف می مردانی است کهۀافالطون ویژ
 . )جا ؛ خراسانی، همان Sophist 253E ؛The Republic, 475E(اند عاشق دیدار حقیقت

 و سؤال» ذوق« و ،»خوشی«، »عشق«در ارتباط با موضوع حاضر آنچه مولوی آن را 
و در مواردی شمارد گری میجواب و به بازی گرفتن و به شوخی برگزار کردن پرسش

از » اند که به آن خو کردهوگو گفتذوق «داند  عادت و خو کردن پرسشگر میۀآن را نتیج
 لذتی معرفتی و جهاتی با نقد پرسشگری از منظر هایدگر که پرسش از هستی را صرفاً

 معرفت بودن و حرص و اشتیاق برای تبیین و ۀتشن«: شمارد و معتقد استسفی نمیفل
 و نیز با نقد دیالکتیک )٣٢لطفی، (» شود پژوهشی متفکرانه منجر نمی به)امور(توضیح 

از چشیدن مزه «افالطون به نقل از سقراط . ز منظر افالطون قابل مقایسه استا
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توسط نوجوانان و تقلیل و کاربرد دیالکتیک به بازی با کلمات و قرار دادن » دیالکتیک
 کسب لذت فراوان اشاره کرده و اثرات ای به عنوان بازی ودیالکتیک به عنوان وسیله

سوء ناشی از آن را به بیماری خطرناکی تعبیر کرده است که موجب پشت پا زدن به 
گردد و سرانجام بدنامی خود آنان و نیز بدنامی فلسفی را نظم و قوانین و طغیانگری می

وختن دیالکتیک کاربردن دقت و احتیاط را در آمرو لزوم بهاین به دنبال خواهد داشت؛ از
از دیالکتیک تأکید » نامحرمان«سازد و بر دور نگاه داشتن به جوانان خاطرنشان می

 هکنم توجه پیدا کرده باشی که نوجوانان هنگامی که نخستین بار مزگمان می« :ورزد می
سازند، و با تقلید از ارباب ای برای بازی و تفریح میچشند، آن را وسیلهدیالکتیک را می

از برند های دیگران را رد کنند و مانند توله سگها لذت میکوشند گفته پیوسته میجدل
ولی جوانانی که به سن کمال نزدیک شده باشند از این . اینکه پای هر رهگذری را بگزند

ها کناره خواهند جست، به دیالکتیک خردمندانه عشق خواهند ورزید و از  گونه دیوانگی
جوی حقیقتند، نه از آنان که همواره با و که براستی در جستکسانی تقلید خواهند کرد

در . کوشندکنند و از روی شوخی و تفریح در رد گفتار دیگران میها بازی میکلمه
نتیجه هم خود در خور تحسین و احترام خواهند بود و هم فلسفه و دیالکتیک را در 

؛ برای نقد دیالوگ ٥٣٩، ٥٣٨، ٥٣٧، بند جمهوری(» .انظار مردم محترم خواهند ساخت
 .)٢٦،٤٧بوهم، : ـ نک

را موجب » های دنیا علم و قال و قیل و هوس«من اینکه  ض)١٤٥( فیهمافیهمولوی در 
 .شماردبر می» ی و عمر ضایع کردنباز«شمارد آنها را به نوعی می» تشویش و اعتراض«

های دیالکتیکی ر شیوه و جواب به همان اندازه که دسؤالبدین ترتیب پرسش و پاسخ و 
ها، های جدلی سوفیستتواند در روشرود میهای راستین و علمی به کار میوگو گفتو 

زدن و در انواع و موارد فروتری چون گپ) Percussion(و بحث ) dispute (مجادله
)chattering (ا گپ و صحبت ی)conversation ( به کار رود)؛ ١٣٠ـ١٢٨ ملکیان،: ـ نک

 . )٦٤٧؛ خراسانی، همانجا؛ یگر، ٣٢ـ٣١، ٢٧ـ٢٦؛ بوهم، ٦٦ـ٦٤پایا، 
شده ای یادهی راستین را از نمونهوگو گفتشده آنچه همچنین در برخی از تعابیر یاد

غ و القضات با دری  عین١.شودگو مربوط میو سازد به انگیزه، غرض و غایت گفتجدا می

                                                                                                                                             
 را  وگو  گفتهدفی و آنچه    سازد بی  جدا می ) chattering( را از گپ زدن      وگو  گفتبه عنوان نمونه آنچه     . ١

ف جرّ و بحث که اثبات برتری خود بـر دیگـری از راه              سازد در هد  ممتاز می ) dispute(از جرّ و بحث     
  ←؛ پویـا،  ١٣٠ــ ١٢٨ملکیـان،   : ـ  نکـ (. باشـد حمله به او و دفاع از خود در برابر حمـالت اوسـت مـی              
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کند و به علل انتقاد می دانشوران روزگار خود ۀافسوس از وضعیت دانش و انگیز
دریغا که مردم در بند آن نیستند «: پردازدشناختی ناروایی علم می هشناختی و جامع روان

چون مال و . که چیزی بدانند بلکه در بند آنند که خلق در ایشان اعتقاد کنند که عالمند
مقایسه با ؛ برای ٤٦٠ـ ٤٥٩، ها نامه، ةعین القضا(» جاه دست داد علم را فراموش کردند

 .)٦٤٨ ـ ٦٤٧یگر، : ـ اندیشه سقراط نک
 

  و جوابسؤالسنخیت در . ٧
 در نقد ی است که مولوی و نسبت میان پرسش و پاسخ، موضوع دیگر،سنخیت، تعامل

 این نسبت ی یا معرفتیاز نظر او همواره و در هر تراز وجود. دیالوگ بدان پرداخته است
 ، دری انسانیهاجهان رابطه) ١(در . و تعامل میان پرسش و پاسخ وجود دارد

رابطه میان انسان و خداوند، این نسبت و سنخیت، ) ٣( در یعالم طبیعت و حت) ٢(
 به ترتیب به تعامل و تعادل یآید مولوی که به دنبال میهایدر تمثیل. شودیمشاهده م

شاه باز چون از اینجا بخدمت پاد«: پاسخ در این سه ساحت پرداخته استمیان پرسش و 
زبان همه روز با بندگانش سؤالست ی آن سؤالست با پادشاه و جوابست و پادشاه را بیرو

 کژ، ی را در اندرون نظرینگرید اگر کس یخورید و چون میایستید و چون میکه چون م
 شکسته یآید که جواب راست گوید چنانک کس ی آید و با خود برنمیالبد جوابش کژم

دانه در زمین انداختن سؤالست  ...خواهد سخن درست گوید نتواندزبان باشد هرچند که 
حرف است سؤال  یالف زبان زیرا جواب بیباید درخت رستن جوابست بیکه مرا فالن م

اَمَا  و جوابست سؤال آنک دانه پوسیده بود، درخت برنیاید هم )یا: ظ(حرف باید با  یب
 سه بار رقعه خواند جواب ننبشت او شکایت یاهپادش. علِمْتَ اَنَّ تَرْكَ الجَوابِ جَوَابٌ

دارم اگر قبولم بفرمایند و اگر ردّم بفرمایند ینبشت که سه بارست که بخدمت عرض م
 .و جوابُ االَحْمَقِ سُکُوتٌپادشاه بر پشت رقعه نبشت اما علمت ان ترك الجواب جواب 

 .)١٥١ـ١٥٠، مافیه فیه( ناروییدن درخت ترك جواب است الجرم جواب باشد
اشاره رفته ... در آثار موالنا به انواع و مراتب زبان چون زبان قال، حال، عین، فعل و 

همچنین پیشتر دیدیم که در دنیای مولوی همه اجزا و مراتب وجود با یکدیگر به . است
ند و در نهایت ذره ذره عالم هستی از ا  و جوابسؤالزبان حال، زبان عشق و همدلی در 

                                                                                                                                                                             
ای برقرار باشـد ولـی پرسـش برآمـده از      و یا در مواردی که ساختار پرسشی جمله        ) بوهم، همانجا  →

باشد و نه جستجوی حقیقـت در واقـع         ...  زور یا قدرت و      توزی یا قصد تحقیر و سرکوب و اعمال       کینه
 .)٥٥ـ٥٤جمادی، : درباره تاثیر قدرت و پرسشگری( پرسشگری راستین در میان نیست
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 . ابندیخداوند هستی و سرمستی میعشق و حضور 
ن پرسش و پاسخ را نه تنها در شده، مولوی نسبت و سنخیت میاهای یاددر تمثیل

 و جواب در قلمرو سؤالبر لزوم سنخیت میان بلکه دهد،  مورد بررسی قرار میا معنۀحیط
 .تزبان یا صورت نیز پرداخته است و لزوم سنخیت در این حوزه را نیز یادآور شده اس

 کالم ۀ نظریۀسکوت و ترک جواب نیز ـ که بر پایاز نگاه موالنا مراتبی از زبان چون 
د عین جواب و پاسخ باشنفسی و لفظی اشاعره ـ متضمن پیام و معنایی در خود می

 .شودشمرده می
های دیگری بدان پرداخته، دشواری فهم جواب موضوع دیگری که مولوی در تمثیل

برخالف جهان ظاهر و زبان قال و درک سنخیت .  معنی استو سنخیت آن در قلمرو
 بسا که در قلمرو های معهود و مألوف،ظاهری میان اجزای این عالم و پرسش و پاسخ

 و جهان باطن سنخیت باطنی و درونی به حواس ظاهر دریافته نشود و تراز یمعن
های ها و تعامل درک سنخیتۀفهم، و حتی لطف و رحمت الهی الزمباالتری از بینش، 
آید از غم یکند سؤالست و هرچه او را پیش می می که آدمیهر حرکت «:عالم معنی باشد

 هم )که(اگر جواب خوش شنود باید که شکر کند و شکر آن بود .  جوابستیو شاد
جنس آن سؤال کند که بر آن سؤال این جواب یافت و اگر جواب ناخوش شنود استغفار 

فَلَوْ لَا اِذْجاءَهُمْ بَأْسنا تَضَرَّعُوا وَ لکِنْ قَسَتْ  نکند سؤالآن کند زود و دیگر جنس 
و زَیَنَ لَهُمْ الشَّیْطانُ مَا  فهم نکردند که جواب مطابق سؤال ایشان است ییعنقُلوبُهُمْ 

گفتند این جواب زشت الیق آن یدیدند می سؤال خود را جواب مییعنکانُوا یَعْمَلُونَ 
 .)١٥١ـ١٥٠، مافیه فیه(نستند که دود از هیزم بود نه از آتش سؤال نیست و ندا

شده موالنا به افعال و اعمال انسانی و در برابر مکافات، پاداش و جزای  یادۀدر نمون
کند و همچنین به اعتقاد و اعتراض گمراهان و آمیز الهی اشاره میعادالنه و لطف

 دلیل عدم درک سنخیت عمل و گمگشتگان و اعتراض آنان بر پاسخ و جواب الهی به
لبته نصایح و نتایج ورزد و اجزای عمل به جهت دوری از لطف و رحمت الهی تأکید می

 فلسفی خود را از گوش جان جویندگان ۀاخالقی و ایدئولوژیک حاصل از اندیشه و نظری
 .داردراستین حقیقت دریغ نمی

ن خاستگاه، سرچشمه، و مولوی همچنین در باب لزوم سنخیت، توجه و در نظر داشت
 .شود به تبع آن، تراز وجودی و ماهیت میان سؤال و جواب را یادآور می

    کین سؤال آمد از آن سو مر تو را     هم از آن سو جو جواب ای مرتضی  
 ) ١١٢٤: ـ ؛ نیز نک٣/١١٣٧، مثنوی                                                 (
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 نتیجه. ٨
 پدیدار یانداز پرشکوه مثنو  که از چشمیکند و جهانی ترسیم میکه مولو یدر دنیای

 ی سطوح هستیشوند در تمامیشود، مخلوقات که شیرخوار و عیال خدا شمرده میم
، یبخش ق، حلیبخشاز لقمه) ، اعراض، جسم، جان، روح، حیوان، جماد، نباتیاعیان، معان(

برند و با او در ارتباط و سؤال و ی م حضور حق بهرهیلطف عام خداوند و به تعبیر
 از. شودی خداوند آغاز، انگیزه، مقصود و فرجامِ سخن شمرده میدر چنین جهان. ندا جواب
اللّه یا سخن   به کالمیپایان ذرات هستی بیوگو گفت پیوسته و تسبیح و ۀرو زمزماین

 که از در ی خداوندیصافِ الهپایان او ی بی از تجلّیاگردد و به جلوهی خداوند باز میتکوین
 . شود ی آن، جهان صنع برآمده، تعبیر می با ذات خویش و در پیعشق باز

تی  و تراز وجودشناخ، و جواب را حداقل در دو معنا، سطحسؤالتوان ی میدر نگاه کلّ
 و جواب و پرسشگری با انگیزه و نیت سؤالچنانچه . متفاوت مورد بررسی قرار داد

راه یافتن به تراز معرفتی باالتر و دریافتن شهود عقلی و بصیرت عقل جستجوی حقیقت، 
عرشی، عقل عقل، حکمت ایمانی یا بحر دانش و یقین و آرامش و رستگاری حاصل از آن 

عنوان وسیله و ابزاری کارآمد به کار گرفته شود در سودمندی آن تردیدی نیست و از به
ها ا چنانچه عقل استداللی یا عقل فلسفی و شیوهام. آیدمواهب الهی به انسان به شمار می

های مرتبط با آن، فراتر از جایگاهی که در خور اوست نشانده آید و در حق آن غلو و رویه
شهود عقلی یا عقل ایمانی که حاصل تسلیم و . گرددشود محل اشکال و اعتراض واقع می

ترین وسیله وصول به  نزدیکسرسپردگی در برابر کالم وحیانی قرآن یا انسان کامل است
 آید این عقل و زیرکی گر را در جای آن نشاندهبنابراین اگر عقل استدالل. حق است

ملکیان، ( آورد و فاجعه اجتماعی به بار میشود و کوری معنوی، شر اخالقی دشمن ما می
 غفلت  استدالل فلسفی و اعتقاد به کفایت آن به تنهایی وۀرو توقف در مرحل ازاین.)٣٩٩

 انتقادی است که بر ۀتر از شهود و مکاشف مراحل پاییناز مقامات معنوی و فرو ماندن در
 .)١١ـ١/١٠ ابراهیمی،(اهل پرسشگری و چون و چراهای فلسفی وارد است 

 آن در ۀنیسازد و پیش مطرح می ظریف دیگری که مولوی در نقد دیالوگۀنکت
 ۀ انگیزۀلئراط نیز دریافتنی است، طرح مس سقهایی ازقول وگوهای افالطون و نقل گفت
 به جهت فرونشاندن  و جواب به تعبیر مولوی صرفاًسؤال چنانکه .است و جواب سؤال

 حاصل از ذوق و مزهخصوص در عطش غلبه بر حریف، اثبات بر حق بودن خویشتن و به
بازی،  محدود گردد و یا به تعبیر افالطون به عنوان نوعی  و جوابسؤالشطرنج بازی 
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 خسران ۀماند که مایه بیماری خطرناکی میپردازی دنبال گردد ب و عبارت،شوخی، تفریح
 و جوابی به صحت و سؤالو زیان خواهد بود و ولع و لذت و خار خار استمرار چنین 

 .»خاریدن است نه خوشی صحت ر گَغرض او خوشیِ... «: رستگاری منجر نخواهد گشت
و سنخیت در پرسش و خاص خود موضوع نسبت نگری مولوی همچنین با ژرف

 انسان با خداوند ۀرابط) ٣( ،عالم طبیعت) ٢(، های انسانیجهان رابطه) ١(پاسخ را در 
 و جواب افزون بر ساحت معنا، سؤالخاطرنشان ساخته است و بر لزوم سنخیت میان 

 .  استعالم جان و جهان باطن، به قلمرو صورت و زبان و جهان خلق نیز نظر داشته
 و جواب در قلمرو جان و عالم معنا و وجوب لطف سؤالالبته دشواری فهم سنخیت 

 .الهی برای درک این سنخیت از نظر وی دور نمانده است
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