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Abstract  
Gadamer evaluates Nietzsche's perception of the horizon as it is not possible to go 

beyond that. In the Masnavi, tales such as “Discrepancies in the Shape of the Cell”, 

and the story of “Johee, and that Child who Sang a Monody before his Father's 

Corpse”, are examples of the realization of the horizon in Nietzsche's notion of it. 

Because in these anecdotes, characters are subdued by their own limited horizons. 

Gadamer, in contrast to Nietzsche, considers the historical movement of human life 

to be the fact that human horizons are fluid and open and vary according to different 

situations and circumstances. Accordingly, Gadamer, in his philosophical 

hermeneutics, knows the foundation of understanding as the interpreter's horizons and 

the horizons of the text. The realization of such a concept is objectively observable as 

an example in the story of Mosa and the Shepherd in Masnavi. At the beginning of 

the story, Mosa (the symbol of the Tanzieh) and the shepherd (the symbol of the 

Tashbih) are each on their horizon. But in continue, and with the dialogue between 

these two horizons, the horizon of the shepherd and the horizon of Mosa, we faced 

with open horizons and a new hermeneutical situation, which is the fusion of horizons 

of Tanziah and Tashbih in the Shepherd and Moses. 

Keywords: Nietzsche, Gadamer, Closed Horizon, Fusion of Horizon, 
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ای تا افق در تلقي گادامری با تأملي در از افق در تلقي نیچه
 هایي از مثنوی معنویحکایت

 ایران مازندران، مازندران، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار،  فرزاد بالو 

 چکیده 
،یر پکند که فراروي از آن امکانود و بسته ارزیابي ميگادامر، در حليلت و رور، تللي نيچه از افق را محد

ي و آن جوح ةقص» و« کردن در چگونگي و شکل پيلاختالف» هایي چوننيست. در مثنوي معنوي حکایت
حساب به اي آنهاي تحلق عيني افق در تللي نيچهاز  نمونه «کردپدر خویش نوحه مي ۀپيش جناز که کودک
هاي رهني و بستة خود هستند. گادامر برخالف نيچه، ها ملهور افقحکایات، شخصيت آیند،  چراکه در اینمي

داند که افق آدمي سيال و گشوده است و با حرکت تاریخي زندگي انساني را دربردارندۀ این واقعيت مي
ود، خ یابد. بر این اساس، گادامر در هرمنوتيک فلسفيهاي مختلب تغيير ميها و مناسبتتوجه به موقعيت

ان موسي طور عيني و مصداقي در داستداند. تحلق چنين مفهومي، بهبنياد فهم را امتزاج افق مفسر و افق متن مي
که در آغاز داستان، موسي )نماد اهل تنزیه( و شبان )نماد اهل و شبان در مثنوي قابل مشاهده است؛ چنان

افق شبان -وگو ميان این دو افق و با در گرفتن گفتتشبيه( هر یک در افق بستة خود محصورند، اما  در ادامه 
يه و افق گيرد که ماحصل امتزاج افق تشبافلي گشوده و موقعيت هرمنوتيکي جدیدي شکل مي -و افق موسي

 .  تنزیه در داستان شبان و موسي است

  . نيچه، گادامر، افق بسته، امتزاج افق، مثنوي معنويها: کلیدواژه
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 مقدمه
ود این، اند، اما با وجاي در تاریخ قدیم و جدید فلسفة غرب سربرآوردهجستهفيلسوفان بر

کني وي شآید. در سنتشمار ميفيلسوفي متمایز از فيلسوفان پيش و پ  از خود به 6نيچه
هاي خرد و کالن موضوعات بشري، طرحي هاي خود در عرصهگویيهمين ب  که با گزین
اریخ توان گفت که نظام فلسفي وي در تبا تسامح مي برانگيخت وتازه در تأمالت فلسفي 

و...  1، هگل9، کانت5، ارسطو8، افالطون2فلسفة غرب، یکسره در نلد فيلسوفاني چون سلراط
-چشم»سامان یافته است.  یکي از مفاهيم اصلي در هندسة معرفتي نيچه، مفهومي با عنوان 

شناسانه است و طيب وسيعي از معرفت اندازگرایي، یک پدیدۀچشم .6است 3«افق»یا 7«انداز
اني گيرد. بر پایة این مفهوم، هر انسشناسي  و اخالق را دربر ميشناسي، زیبایيعرصة معرفت
ناسي، شسر مي برد، تللي و تفسيري از معرفتکه در آن به« افلي»یا « اندازچشم»مطابق با 

انداز و افق بسته معنا پيدا چشم اردر حص تنها زیبایي، اخالق و... دارد. از این رو، حليلت
يرهاي ها و تفسکند. به سخن دیگر، چيزي به نام حليلت وجود ندارد، هرچه هست تأویلمي

 هاي آدمي دارد. تأ يرپ،یرياندازها و افقها و تفسيرها خود ریشه در چشمماست و این تأویل
در تللي  ساختاردید و پيشپيشانداز،  قرابت نزدیکي با فهم و مفاهيمي چون فهم ما از چشم

 هایدگري آن دارد. 
وم ترین مفهو واضع هرمنوتيک فلسفي، کانوني 66ترین شاگرد هایدگر، برجسته68گادامر

در نظر وي هنگام تحلق بخشيده است.  62«هاامتزاج افق»هرمنوتيکي خود را با اصطالو 
 ميان ووگيرد و گفتگوگویي ميان مفسر )خواننده( و متن صورت ميخوانش متن، گفت

                                                            
1. Nietzsche, F. 

2. Socrates 

3. Platon 

4. Aristotle 

5. Immanuel, K. 

6. Hegel, G. 

7. Perspective 

8. horizon 

  .(,Gadamer   2004:  (302اي، در حليلت و رور گادامر به افق تعبير شده است انداز یا منظر در تللي نيچهچشم .6

10. Gadamer, G. 

11. Heidegger, M. 

12. Fusion of horizons 
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امتزاج عصر یا  دو افق اینآميزر  معناي کننده بهیا تأویل مفسر معنایي و افق متن معنایي افق
. تردیدي نيست که لزوم چنين آميزشي، داشتن افلي باز و حاضر است و زمان متن نگارر

 گشوده از سوي مخاطب است. 
فرآیند آميزر افق ميان مفسر و متن را از « رور حليلت و»گادامر  در کتاب معروفش 
ادامر کوشد تا با الهام از تللي نيچه و گکند. این پژوهش ميآغاز تا پایان تبيين و تحليل مي

 و کاربست آن در تحليل متن، افلي تازه در خوانش متون ادبي بگشاید.« افق»از اصطالو 

 . پیشینه و روش پژوهش2
نجام شده  پژوهشي با عنوان پژوهش حاضر صورت نگرفته است. در هاي ابا توجه به بررسي

ملالة ي کند، یکبحث مباني نظري این مطالعه، اما دو ملاله با پژوهش حاضر ارتباط پيدا مي
( که  در این پژوهش به طرو و شرو 6868از واعظي و فاضلي )« افق فهم آینة در فهم افق»

ستار، اند. در این ج، هوسرل، گادامر و هایدگر پرداختهمباني نظري مفهوم افق در اندیشة نيچه
؛ بدون اي شده استاشارۀ بسيار کوتاه و گ،رایي هم از دیدگاه گادامر به افق در تللي نيچه

ندگان از همان نویس « هادیالوگ، دیالکتيک، امتزاج افق»ملالة شرو و بسط مطلب. دیگري، 
-بودن فهم در هرمنوتيک فلسفي و درهمطور خاص به دیالکتيکي بهاست که  (6836)

  آميختگي افق مفسر و افق متن اشاره شده است.

فق کند، کاربست تطبيلي اآنچه پژوهش حاضر را با دیگر پژوهش هاي موجود متمایز مي    
اي و افق در تللي گادامري آن است که تاکنون در هيچ ا ر ادبي کالسيک و در تللي نيچه

 فاده قرار نگرفته است.مدرن فارسي مورد است
ه از  افق در اندیشة نيچه و گادامر ب تحليلي و با الهام -پژوهش حاضر با رور توصيفي

 پردازد.  از این حيث مي مثنويهاي اي از داستانپارهبندي و تحليل طبله

 . بحث و بررسي7
 . افق در اندیشۀ نیچه 7-2

است. « اندازچشم»ر نظام فلسفي نيچه، مفهوم که پيشتر رکر شد، یکي از مفاهيم بنيادین دچنان
از این اصطالو با عنوان افق یاد کرده است. گادامر در عين حال « حليلت و رور»گادامر در 

نعزل از پ،یرد و امکان انتلال مفسر به افق گ،شتة منگارانه ميکه نلد نيچه را بر عينيت  تاریخ
انداز و افق رهني ود، مفسر را یکسره ملهور چشمداند، اما با این وجزمان حال را ناممکن مي
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. از این پ،یر نيستاي که امکان بسط و تغيير و رهایي از آن افق امکانگونهداند؛ بهخود مي
رو، گادامر تللي نيچه از افق آدمي به افق بسته را یک تللي رمانتيکي، یک رؤیاي رابينسون 

 :Gagdamer, 2004)داند رس و ... مي، داستان یک جزیرۀ غير قابل دستايئهکروزو

يچه اي آن با تأمل در آ ار نانداز/ افق در تللي نيچهدر ادامه، به تبيين و تحليل چشم. (303
چه گفته ني ةتري از آنچه را گادامر در باب افق در اندیشپرداخته خواهد شد تا تصویر روشن

 است، پدیدار شود. 
 تفکر در حليلت یگانگي و قطعيت که بر- از وي نيچه در برابر افالطون و گرایش پ 

کند. او هر نوع علالنيت و دیدن و اندازگرایي را مطرو ميچشم -متافيزیکي استوارست
نوان عاندازها بهداند و براي حليلتي که فراسوي چشماندازي خاص ميدانستني را از چشم

در  عک ، تنها قطعيت و حليلتشود. برامري مستلل، معنا داشته باشد، اعتباري قائل نمي
ا(، دکارتي )فاعل شناس ۀانداز است. جالب اینجاست که سوژانداز بودنِ چشمنگاه وي، چشم
هد دميراث متافيزیکي افالطوني قرار مي ۀو روو مطلق هگلي را نيز در زمر کانتي خرد ناب
 تازد: ها ميگونه بر آنو این
 مفهومي خطرناک ةافسان آن برابر در بپایيم بهتر ار خود پ  ازین ام!فيلسوف سروران پ »

-دام از بپرهيزیم نهد؛فرامي زمانبي دردخواست بيناب بي ۀشناسند ۀسوژ یک که دیرینه

 هااین خویش. رات در دانش مطلق، روحيت ناب، ناهمسازي، همچون خرد هايمفهوم هايِ
 که چشمي نيست؛ اندیشيدني گزهر که دارند را به چشمي اندیشيدن انتظار ما از همواره

 یعني، نباشد؛ نشاني آن در تفسيرگر و کوشا از نيروهاي و سو نگرایدهيچبه  ارنگاه

 پوچ است چشمداشتي این شود کهمي دیدن همواره چيزي دیدن هاآن راه از که نيروهایي

 اندازشماز چ ، یعني«دانستن»ب .  و دیدن اندازیعني از چشم دیدن، .چشم از معنابي و

 (. 697: 6877)نيچه،  «ب  و دانستن
ي در برابر اگرایي نيچهاندازگرایي و نسبيتتوان گفت که چشمنوعي ميبنابراین به

(. Wardell, 2007: 24) نگرددور از هر امر مطللي ميکند و به جهان بهدگماتيسم قيام مي
اي باور دارد، نيچه چنين تللي -روو و خير- از آنجا که افالطون  به رسيدن به حلایق مطلق

ي انداز به مثابه شرط ملوم و اساسکردن حليلت و نادیده پنداشتن چشم را برابر با واژگون
ن افالطون، واژگو ۀگمان سخن گفتن از روو و از خير به شيوبي» داند:تمامي زندگي مي

 (.26-28: 6879، )نيچه« انداز، شرط اساسي تمامي زندگي استکردن حليلت و انکار چشم
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رفي ططرفي و عدم محدودیت  علل باور داشت،  نيچه بيبرخالف افالطون که به بي
تواند خود علل آدمي نمي»داند: انداز محدود ميکند و آن را در حصار چشمعلل را  رد مي
 (. 875الب:  6877)نيچه، « اندازي که تنها از آنِ اوست، نبيندانداز خودر، چشمرا از چشم

دید )افق(، رصد کردن آدمي به  ةبه زاوی «حکمت شادان»در نيچه در این راستا، آشکارا 
اي هدید )افق(، عدم کشب نظرگاه ةدید )افق( خود، بسته بودن زاوی ةموضوعات از زاوی

تواند از ها هرگز نميآدمي در جریانِ تحليل ةچون اندیش»کند: دیگران و ... اشاره مي
ن از آ« تنها»و نگرر به موضوع از دیدگاهِ خویش اجتناب کند و  مشاهدات و تجربيات

جو وتتوانيم نگاه کنيم. جسدید خود مي ةتوان به مسائل نظر کند. ما فلط با زاویدیدگاه مي
 يچه،)ن« ها و ادراکات ممکن دیگر، کوشش و تالشي م،بوحانه استبراي کشبِ نظرگاه

 (. 875الب:  6877
نيز  ست و حليلتا اندازها و جهان نمودار استوارزندگي براساس چشمدر نظر نيچه، بنياد 

اندازها و جهان نمودار واقعيت خارجي ندارد؛ به تعبير دیگر، اگر حليلتي وجود جز چشم
اینکه حليلت از نمود ارزشمندتر است، جز یک »اندازها وجود دارد: دارد در همين چشم

که کمتر از هر فرض دیگر در جهان ا بات  داوري اخالقي نيست و این فرضي استپيش
براساس  توانست بود، مگرشده است. بيایيد تا این اندازه انصاف دهيم که زندگي در ميان نمي

و اگر بخواهيد با شور و شوق اخالقي و خاميِ برخي  اندازيها و نمودهاي چشمارزیابي
يز م که شما در این کار کامياب نو گير- را یکسره از ميان بردارید« جهان نمودار»فيلسوفان 
 (.71-79)همان: « شما نيز چيزي برجاي نخواهد ماند« حليلتِ»در این صورت از  -بشوید

عنوان امري مفروض و  ابت در خارج وجود ندارد. هرچه بنابراین در نظر نيچه، حليلت به
جاي به اندازهاي مختلب وجود دارد، پ اندازست. از آنجا که چشمهست، محصول چشم
اي از حليلت را عدم چنين تللي ةها وجود دارد و در نهایت، نتيجحليلتي واحد، حليلت
چند نو چشم وجود دارد. حتي ابوالهول چشم دارد و در »گيرد: وجود حليلت نتيجه مي

الب:  6877)نيچه، « نتيجه، چند نوع حليلت هست و در نتيجه، هيچ حليلتي در کار نيست
278 .) 

هایي به پرسش «در باب حليلت و دروغ در مفهومي غيراخالقيرسالة »نيچه در 
 م گيري مفاهيها با شکلو چگونگي ارتباط آن زبانو  حليلتشناسانه در باب ماهيت معرفت

 حال اجازه دهيد»مي نویسد:  هاي معاصر به حليلت و مفاهيم نگرر  نلدمي پردازد. وي در

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 درنگ به یکاي بيبه طور اخص، شکل گيري مفاهيم را مورد بررسي قرار دهيم، هر واژه
ي ه قرار نيست در مورد تجربة یکتا و به تماممفهوم بدل مي شود، آن هم دقيلاً بدین سبب ک

که هر بل ،خاص و آغازیني که اصل و منشا آن واژه بوده است، نلش یک یادآور را ایفا کند
واژه بدین دليل به یک مفهوم بدل مي شود که باید به طور همزمان با تعداد بي شماري از 

صاف و ساده، هرگز برابر  یعني مواردي که به زبان -شودموارد کم و بيش جفت و جور 
« در کل نابرابرند. هر مفهومي برخاسته از برابر دانستن چيزهاي نابرابر است ،نيستند و بنابراین

 (. 629: 6838)نيچه، 
حليلت چيست؟ سپاه متحرکي از »: رسد کهبه این تعریب از حليلت ميسرانجام  و

ط اي از روابمجموعه ، ؛ در یک کالمها، مجازهاي مرسل و انواع و اقسام قياس به نفاستعاره
نون، و اک تشدید و دگرگون و آرایش شده است بشري که به نحوي شاعرانه و سخنورانه

نماید. پ  از کاربرد طوالني و مداوم، در نظر آدميان امري  ابت و قانوني و الزم االتباع مي
ه از هایي هستند کاستعاره ایم،حلایق، توهماتي هستند که ما موهوم بودنشان را از یاد برده

ست ها سایيده و محو شده اهایي که نلش آناند، سکهرمق گشتهفرط استعمال فرسوده و بي
(. 629)همان: « بمضروهایي شوند و نه سکهو اکنون دیگر فلط قطعاتي فلزي محسوب مي

داعات را ابریاضيات و استلرا منطلي  «انساني زیاده انساني»و تا آنجا پيش مي رود که در 
 (. 39: 6837بيند ) نيچه، ها در تطابق نميداند و هيچ چيز در جهان واقع را با آنانساني مي

همة »ند. اهایي هستند که به نام نظرگاهاز این رو، به باور نيچه، فهم بشر محدود به قالب
 تنفسه و هيچ علم مطللي وجود ندارد. خصلهستي، هستي تفسير شده است. هيچ شئ في

فسه نانگيز است؛ به همين منوال، چيزي به نام رویداد فيهستي، خصلت دیدگاهي و فریب
ا هدهد، گروهي از پدیدارهاست که یک موجود تفسيرگر آننيز وجود ندارد. آنچه رخ مي

لي رسد: اوالً هيچ درک حليقرار نيچه به این نتایج ميرا برگزیده و فراهم آورده است. بدین
: 6838، 6)یاسپرس« شناسي ناممکن استم به رات وجود ندارد؛  انياً، معرفتاز هستي قائ

حليلت شوند است: این مایيم که آن را به هستي بدل »(. به تعبير دیگر، در نظر نيچه، 592
 کنيم. بر این اساس،  نيچه برآنکنيم و الگوهاي پایدار رهن خویش را روي شوند بار ميمي

است که از  فيلسوفان ةکار نيست. مفهوم حليلت مطلق برساخت است که حليلت مطللي در

                                                            
1. Jaspers, K. 
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و  863: 6811، 6)کاپلستون« اندناخرسندند و در پي یافتن جهان پایدار هستي ،عالم شوند
866 .) 

ي و هاي فرهنگها و افقارزشگ،اري»تر، نيچه بر این باور است که اي وسيعدر گستره
اي هو افق اندارهاعي، سياسي و... بر پایة چشمهاي مختلب فردي، اجتماتاریخي در عرصه

-شمگيرد: چانداز معيني صورت ميگ،اري از چشمهر ارزر ؛فرهنگي و تاریخي استوارست
انداز حفظ و بلاي فرد، یک جماعت، یک نژاد، یک دولت، یک کليسا، یک ایمان، یک 

 (.226و  228: 6879)نيچه، « فرهنگ
ندازي امنافع انساني در نظر نيچه، خود خالق چشمجالب اینجاست که اغراض شخصي و 

این نيازهاي ماست که جهان را »پردازد: انداز به تفسير جهان ميهستند که آدمي از آن چشم
ها. هر کششي نوعي از تمناي فرمانروایي هاي آنهاي ما و له و عليهکند، کششتفسير مي

هاي دیگر کشش ةآن است که هم انداز خویش را دارد که در طلباست، هر کششي چشم
 (.862 و 866الب:  6877)نيچه، « را وادار کند که آن را همچون هنجاري بپ،یرند

رِ راتي تر از ارزاساسي را  ميل و اشتياق «چنين گفت زرتشت» در نيچهاز این روست که 
 در ميانا هزار ملت زیر ؛تاکنون هزار غایت در ميان بوده است» :مي داند اهداف نفسهو في

ت چه در ميان نيس. آنچه هنوز در ميان نيست بندي است براي این هزار گردنبوده است. آن
 (72: 6837)نيچه،  «یک غایت است. بشریت را هنوز غایتي نيست

سير در باب تفسير هم بر این باور است که تف -هاي کالسيکبرخالف هرمنوتيسين-نيچه 
شود، در شئ است. وقتي شيئي مورد تفسير واقع ميکشب معني نيست، بلکه وارد کردن معنا 

شود. جهان بدون تفسير، انساني فاقد شود، بلکه برآن وارد ميمعنا از آن استخراج نمي
(. براین اساس، ملوالتي 213: 6831معناست، نه اینکه معنا در رات آن مخفي باشد )صانعي، 

چيز انسان در اشيا هيچ»داند: ميهاي رهن آدمي چون علم، هنر، م،هب و ... را برساخته
گيرد؛ آنچه نفور یابد، علم نام ميها نهاده است: آنچه ميدر آنیابد، جز آنچه خود نمي
 (.533و  577الب:  6877)نيچه، «  دهد: هنر، م،هب، عشق، غرورمي

معناي دهد که به، نيچه را در شمار نمایندگان هرمنوتيک بدگماني قرار مي2ریکور
(. در نظر ریکور، نيچه برآن بود که به آگاهي 88: 6869، 8اعتمادند )گروندنطه بيواسبي

                                                            
1. Copleston, F. 

2. Ricœur, P. 

3. Grondin, J. 



 012 | بالو

 

توان اعتماد کرد و در هر آگاهي، ظاهري فریب و مغلطه وجود دارد و رسالت مفسر اوليه نمي
بر این آگاهي کارب چيره شود و حليلت  نهفته در پ ِ  ویل دقيقآن است که با نلد و تأ

 (.896: 6839هاي کارب را آشکار سازد )واعظي، سطحي و آگاهي هاينمادها و پدیده
 

فق تحقق عیني ا ۀنمون کردن در چگونگي و شکل پیل اختالف .حکایت7-2-2
 ای آندر تلقي نیچه

 ه اختالفکند کاشاره مي« موسي و ساحران»و به مناسبت داستان  «مثنوي»موالنا در دفتر سوم 

 شود: مي ناشي انداز(نظرگاه )چشم در تفاوت از مختلب هاينحله و ميان ادیان و م،اهب

      وجااود مااغااز اي هساااات نااظاارگاااه  از
 

 جااهااود و گااباار و مااؤماان اخااتااالف 
 

 (6293 :دفتر سوم ،6876)زماني ، 

 قصه بهره و تمثيل از اندیشةخود نظري هايبنيان طرو براي همواره مثنوي در وي که

ي شناختکه در واقع، یک تحليل معرفت-ان  مردم اختالف نظر در مي گيرد در تبيين اینمي
 در وگيرد مي از تصویري حسي مدد -از نزاع ميان مکاتب و م،اهب در پهنة گيتي است

 .مجرد و انتزاعي را براي افهام عموم قابل فهم نماید مفهوم  کند تا اینقالب تمثيل مطرو مي
 يليدر حکایت  تمث»آورد: ن مثال ميعنوارا به« فيل در خانة تاریک»بر این اساس، حکایت 

ون چکنایه از حليلت مطلق )= رات بي« پيل»، «کردن در چگونگي و شکل پيل اختالف»
از  شماريهاي بيکنایه از این دنياست؛ زیرا در این دنيا، آدمي در الیه« تاریکي»الهي( و 
نيز در زندانِ هاي ساتر محسوسات پوشيده شده است و علل و روو او ها و پردهحجاب
مطلق را  کوشند حليلتکنایه از کساني است که مي« سایندگان بر اندامِ پيلدست»حواس و 
هاي محدود و نارساي عللي و تجربي خود بشناسند. حکيمان و متکلمان و فيلسوفان با ملياس

ها و و عالمان و... هر یک براي شناخت حليلت، مدعي روشي هستند، اما همة این رور
« انداي از حليلت مطلق را نمایاندهها وافيِ به ملصود نيست، بلکه هر یک جلوهبم،ه

 این حکایت تمثيلي که پيش از این نيز در آ ار(؛ بنابراین، 862 :دفتر دوم، 6876)زماني، 
 در را( )حليلت مطلقاست که پيل  نظر کسانياختالف ۀدربار ،صوفيه کانون توجه بوده

يلت )حلباب چگونگي اندام و شکل پيل  و هریک در لم  کردند )دنيا( اي تاریکخانه
 .کردندنظري مخالب اظهار مطلق( 
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 گفت افتااد  خرطوم باه  کب را یکي آن
 رساايدآن برگوشااش دساات را یکي آن
  بساااود پااایش بر چو کب را یاکاي   آن
 دس باانااهاااد  او باارپشاااات  یااکااي آن 

   همچنين هریااک بااه جزوي کااه رسااايااد 
 

 ادنهاا ایاان اساااات ناااودان هاامااچااون 
 پاادیااد شااااد بااياازن باااد چااون او باار

 عمود چون دیدم پيل شاااکال : گفات 
 ستبُد تختي چون پيل این خود: گفت

  شااانياادمي کرد هرجااافااهاام آن مااي
 

 (6212 -6211 : دفتر دوم ،6876زماني ، )    

درتاریکي دنياي ح  و با حواس ظاهري، اختالف نظر آدميان در باب در نظر موالنا 
ر اما آیا این اختالف نظر از تعدد و تکث، نمایدناپ،یر مياجتناب ،تآنچه مدرکات انساني اس
 گردد؟ اینجاست که موالنا تفاوت را دردیگري برمي رشود یا به امدر اشکال پيل ناشي مي

 را در هاتنوع منظور ،چراکه تنوع منظرها» ؛نه در شکل پيل ،کندهاي افراد ارزیابي مينظرگاه
 اختالف که روشن است در اندیشة موالنا،. چنان(69: 6873 ،)سرور «پي خواهد داشت

 اندازهاي مختلفي است که به حليلت دارند:ادیان و م،اهب دیگر، صرفاً در چشم مسلمانان،

 مختلب شااااد شااااانگُفااتِ ناظرگااه  از
 

  ! الب این داد، للااب دالش یااکااي آن 
 

 (6211)همان:  

تبيين در  را « نظر گاه»موالنا اصطالو  ،(6355ا 6688پيش از نيچه ) هاطرفه اینکه قرن
ي و نيچه قرابت معنای «اندازچشم»تعبير  شناخت مطرو کرده است که با بودن امر نسبي

 دانداندازهایي ميچشمآدمي را محصول فهم  نيزچراکه نيچه  ؛مفهومي بسيار نزدیک دارد
 دارد.  پدیده که به یک
استوار است:  شناختيدو مبناي معرفت ستان براین دا که توان گفتیک برآیندکلي مي در
 يحوزه تواند مدعي آن باشد که به حليلت تام و تمام درگروهي( نمي ک  )یاهيچ -6

 .شناخت دست یافته است
معرفت و  ةعرص ها درتمامي انسان ،به تعبير دیگر. شناخت آدميان از حليلت نسبي است -2

ه با از این حيث ک خود قرار دارند. افق بسته ةستانداز و افق زی، تحت تأ ير چشمشناخت
یابيم که قاعده در ميان پيروان م،اهب و فرق مختلب بر این قرار بوده تاریخ بشر درمي ةمطالع

 اند. اگراست که از تولد تا مرگ همچنان در باور به یک م،هب یا مکتب خاص زیسته
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 -کندميکه استثنا قاعده را نفي ن- اندبگ،ریم از استثناهایي که تغيير م،هب یا مکتب داده
 ةبينيم که بسياري از بزرگان غرب و شرق، کساني چون دکارت و غزالي نيز پ  از هممي

 اند.  همچنان به م،هب یا مکتب پيشين خود وفادار ماندهتالر و تکاپوها 
یک اي آن نزدکند که به افق در تللي نيچهتفسيري از این حکایت مطرو مي 6هيک
راجع به  ،این تمثيل تنها تا جایي که انسان بيش از آنچه از طرو آن مورد نظر است»شود: مي

ور هر هاي کآن آدم ،برداري است. به عنوان مثالآن فکر و اندیشه نکند، مفيد و قابل بهره
زنند، اما وقتي یک مسلمان از اهلل، کدام به یک بخش یا قسمت از بدن فيل دست مي

گوید و با اینکه یک نفر هندو از برهمن به عنوان یک آگاهي یا رآن، سخن ميکننده قنازل
لب از مخت« بخش یا جزء»آورد، آنان به دو انتهاي فراشخصي سخن به ميان ميهوشياري بي

ا، هزنند که از آن راهدهند، بلکه از دو راه و شيوه گوناگوني حرف ميواقعيت ارجاع نمي
هاي قالب ةهاي مختلب بشري که به واسطاالهي به وسيله رهنيتکران بي( واقعيت )حليلت
ها را نيکها و تکهاي عبادي مختلب شکل گرفته و به نوبه خود آن قالبعلالني و تکنيک

 (. 678: 6873)هيک،  «انداند، مورد تفکر و تجربه قرار گرفتهشکل داده
اسالمي  -انياز خدا در سنت ایرفرضي به تفسيرهاي متفاوتي که باري موالنا با چنين پيش

 ايکند و هر یک را واجد حظ و بهرهاشاره مي)از سوي فالسفه، متکلمان و...( وجود دارد، 
که اهل تنزیه و اهل تشبيه چنان (.2628ا 2667 :دوم دفتر، 6876زماني ، )داند از حليلت مي

يري افق خود تللي و تفسو  اندازدر قلمرو فرهنگ و تمدن اسالمي که هر یک مطابق با چشم
 سراید:  باره ميگویند. مولوي در هميناز خدا دارند و از آن سخن مي

 صاااور چااناادین بااا نالااش باي  اي تاو  از
 کاانااد مااي مااوحااد  را مشااااابااه  گااه
 بوالحسااان مساااتي ز گاویااد  را تاو  گااه
   کااناادمااي ویااران خااویااش ناالااش گاااه 

 

 سااارخاايااره مااوحااد هاام مشااابااه  هاام 
 زناادمااي ره صااااور را مااوحااد گااه
 الباادن رطااب یااا السااان صاااغااياار یااا
 کااناادمااي جااانااان تااناازیااه  پااي از   

 

 2(97ا 18: )همان

                                                            
1. John, H. 

جوحي و آن کودک که پيش  ةقص»هاي دیگري نيز افزود:  از جمله حکایت توان نمونهحاضر مي ةبه شواهد ملال  2.

ي هستيم اانداز و افق بستهان پسرکي به نام جوحي،  شاهد طرو  چشماز زبهقصاین در   .«کردپدر خویش نوحه مي ۀجناز
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 گادامری ۀافق در اندیش .7-7
 و زمينه به تفسير و فهم مشروط بودن که است اندیشة گادامر، مفهومي اساسي در «افق»

گادامر، ضرورت طرو مفهوم دیگري را در  دهد.مي نشان مفسر را موقعيت هرمنوتيکي
صطالو کند. او در تعریب این اتعببر مي« افق»مطرو و از آن به  «هرمنوتيکي موقعيت»کنار 
ه تواند از نظرگاشود که ميهر چيزي را شامل  مي افق، قلمرو دیدي است که»نویسد: مي

و بالفاصله در ادامه از امکان  (,Gadamer 2004:  (301« خاص قابل مشاهده باشد
 (.Ibid: 301گوید )هاي تازه سخن ميي افقسوگسترر افق و گشوده بودن رهن به
محدود  خودِ خواننده افق از سوي از طرف خواننده در این راستا، طرو هر پرسشي

 پرسش، هر شود.مي متمرکز نظر مورد از موضوع جنبه یک بر تنها نتيجه، در و شودمي

چراکه  آورد،مي نظر به را موضوع از جنبةدیگري که خواندفرامي را دیگري پرسش
 نچهآ دیگر، عبارت به است؛ مشترک مضمون آن از وگوگفت هدایت امکان و مرکزیت
 به متعلق که است لوگوسي کند،مي هدایت را وگونهایت گفت در و شودمي آشکار

 (. 611و  619: 6839، 6نيست )کوزنزهوي بحث طرفين
ه نيچه و هوسرل آن را ب« تبارشناسي اصطالو افق»در و  «حليلت و رور»گادامر در 

:  (302 «سازدرساند، اما تللي و تعبير خاصي از افق دارد که او را از آن دو متمایز ميمي

2004 Gadamer,).  گادامر در در مواجهة سلبي با رویکرد نيچه به افق بر این عليده است
طور که فرد هرگز به سادگي و تنهایي فرد نيست، چراکه هميشه در درک با نهما»که 

کند، بنابراین، افق بسته هم که قرار است یک فرهنگ را  دیگران است که فردیت پيدا مي
ي در کند. حرکت تاریخي زندگي انسانمحصور تصور بکند، امکاني براي تحلق پيدا نمي

ز ها وابسته نيست و از این رو، هرگبردارندۀ این واقعيت است که هرگز به هيچ یک از افق
نيم با ما کاقعاً بسته داشته باشد، بلکه افق، همزمان که ما حرکت ميتواند یک افق ونمي

. (Ibid: 302)« کندکند. افق براي فردي که در حال حرکت است، تغيير ميحرکت مي
ویژه نسبت به این تصور نيچه معترض است که گ،شتة تاریخي به»گادامر ، به سخن دیگر

                                                            
که حتي اصرار پدر براي اصالو نظر پسر ره به جایي گيرد؛ چنانجهان این پسرک فلير انجام ميکه مطابق با زیست

 «مگ  رکيک ویلأزیافت ت» هایي چون:توان به حکایتهمچنين مي .(8623-8661، دفتر دوم: 6876زماني، برد )نمي

 ( و... اشاره کرد. 2358 – 2389 همان:) « ماجراي نحوي و کشتيبان»و  (6836- 6665، دفتر اول:  6876زماني، )

1. Kuzenzhoy, D. 
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خاص خود؛ یعني نظام ادراکي خاص شود که هریک افق عيني از اعصاري تشکيل مي
اي است که کنش مردمان را هدایت خود را دارد و هریک دربرگيرندۀ اعتلادات ویژه

داستان نيست که فهم را (. بنابراین، با نيچه هم265و  268: 6839)کوزنزهوي، « کنندمي
ز آن اچنان که گویي هيچ خالصي انداز و افق رهني مفسر بداند؛ آنیکسره ملهور چشم

ظي، انداز تغيير ایجاد کند )واعتواند در این چشمپ،یر نيست وموضوع شناسایي نميامکان
کند که انتلال (. با این حال، گادامر چون نيچه رد مي637: 6869و گروندن،  256: 6839

تواند یا با کنار نهادن عالیق خود همراه باشد )کوزنزهوي، آدمي به درون افق گ،شته مي
6839 :265 .) 

 گوید. در توضيح باید گفتسخن مي -2و افق بيروني 6افق دروني-گادامر از دو افق 

پيش و مفسر هرمنوتيکي موقعيت و حال زمان برمبناي گ،شته همواره سو،یک از
 خود همچنين اند.فهم «دروني افق»ها داوريپيش این شود.مي او تفسير هايداوري

 تعبير فهم «بيروني افق»به  آن از که است تاریخي يسنت تأ ير تحت حال حاضر موقعيت

 و دروني افق اند. پيوندفهم حصول هايشرطپيش بيروني و دروني هايکنيم. افقمي
 کندمي تعبير« هاافق امتزاج»به  آن از گادامر که شودمي انجام وگوگفتقالب  در بيروني

موقعيتي  در همواره خواننده و تناز این رو، م(. 39-96 :6868)ر. ک: واعظي و فاضلي، 
 سو و تاریخيویژگي سياليت افق از یک شوند.  مي مواجه یکدیگر اجتماعي با و تاریخي

برتر از فهم متفاوت سخن  فهم جايشود که گادامر بهبودن فهم از سوي دیگر، موجب مي
 (296  «فهميميم متفاوت طریلي به ما بگویيم که است فهميم کافيمي اساساً اگر»بگوید: 

1976: Gadamer,).  ي او در ملابل افق بستة نيچه «حليلت و رور»از این رو، گادامر در
سر و وگوي ميان مفبر پایة گفت «هاامتزاج  افق»گوید. بنياد سخن مي « هاامتزاج افق»از 

م اوگویي و در قالب  پرسش و پاسخِ مفسر و متن انجمتن قرار دارد که در ساختاري گفت
 ، موقعيتخود هايپاسخ است با سنت حامل و سنت از برخاسته که نيز متن. گيردمي

گيرد اندازي صورت ميچشم از مفسر هر فهم .گيردمي پرسش به را مفسر  8هرمنوتيکي
 است خاص فرهنگي شرایط در جایگاهش به انسان تفسير و فهم وابستگي بيانگر که

(Gagdamer, 2004: 305،بنابراین .) همواره آن وضعيت، یا این از شخص هر ادراک 

                                                            
1. hermeneutical situation 

2. horizon  internal 

3. horizon  external   
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 تاریخي شرایط و زمينه به است؛ یعني همراه و آميخته خودر وضعيت از او قبلي فهم با

 خود نيز چيزي که هست عالئق. دارد بستگي معيني هایيانگيزه و عالئق به و خود خاص

 فهم او، ز این رو، به باورشوند. امي تعدیل و اصالو و به یابندمي تغيير تفسير فرآیند در

 رهایي ارموقعيت تاریخي از هرگز فرد و است تاریخي ناپ،یر،اجتناب صورتيبه

 صرفاً زایيدۀ و اندتاریخ با خورده گره سخت ما هاي6داوريپيش یابد؛ چراکهنمي

خود فرد است و ریشه در  درون در فهم انجام آغاز و»نيستند.  ما شخصي خصوصيات
، 2اي که برآن کنترلي ندارد )پالمرسوي آیندهدارد که مخلوق او نيست و بهاي گ،شته
 هاي اوست که خود تحتداوريافق معنایي مخاطب، متأ ر از پيشبراین، (؛ بنا267 :6835

: 6836تأ ير تاریخ و سنت و تفاسيري قرار دارد که مفسر در آن قرار گرفته است )واعظي، 
293 .) 

 در هستي به نگریستن یعني، آن است؛ منديزمان فهم در اینجا، منديمنظور از تاریخ

 دیدگاه به توجه با (.Gadamer, 2004: 289-290) آینده و حال گ،شته، فرآیند

 اوست زباني و تاریخي، سنتي زماني، موقعيت از متأ ر هرک  هايداوريپيش گادامر،

متن نيز افق معنایي است که پرواضح دارد.  دیگران با متمایز و خود خاص افلي هرک  و
توان معناي  متن را دریافت که پرسشي را دریابيم که متن خاصي دارد  و زماني مي
و وگ(.  پ  در برآیندي کلي، سه رکن اصلي در گفتIbid: 363پاسخگوي آن است )

 گيرد. در یکوگو صورت ميوجود دارد: گوینده، متن و موضوعي که دربارۀ آن گفت
 قرار موضوع آن حليلت نفور تحت دو متن( هر و ها )خوانندهآن فق،مو وگويگفت

 ،8شوند )بالیشرمي متعهد یکدیگر به نسبت جدید، یک توافق در ترتيبو بدین گيرندمي
توانند جهان خود را براي (. در واقع، خواننده و متن  هر یک جهاني دارند که مي91: 6838

رد و فشود. امکاني منحصر بهوگو حاصل ميتدیگري بگشایند. این امر از طریق گف
، 5رن تدهد )بيومستلزم نوع خاصي از ادعاي حليلت که گادامر به علوم انساني نسبت مي

6868 :87 . ) 

                                                            
1.  Prejudice  

2. Palmer, R. 

3. Blaischer, Y.  

4. Bjorn, T. 
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 ۱. داستان موسي و شبان؛ تحقق افق گشوده در تلقي گادامری آن7-7-2
از کتاب  ارند که متأ ردر این داستان، موسي و شبان به مثابه مفسري، تللي خاصي از خدا د

که در آغاز داستان، خداشناسي هاست. چنانو سنت و با توجه به موقعيت هرمنوتيکي آن
شود و در ملابل، تجربه و درک شبان از خدا موسي در قالب اهل شریعت و تنزیه ظاهر مي

ریک هشود. این چنين در آغاز داستان، موسي و شبان متناسب با تللي اهل تشبيه  آشکار مي
گرایانة موسي با شبان از یک سو و از در افق خود محصورند. اما در ادامه، مواجهة مؤاخ،ه

سوي دیگر، عتاب خداوند با موسي، هم شبان و هم موسي را در موقعيت هرمنوتيکي 
اي  که هر دو در نهایت، جمع دو افق تشبيه و تنزیه را به گونهدهد؛ بهاي قرار ميتازه

  یابند.ر ميتحليلت نزدیک

 وگو . موقعیت هرمنوتیکي و افق شبان در آغاز گفت7-7-2-2
در آغاز داستان، نوع مواجهه و مناجاتي که شبان با خداوند دارد، یادآور اهل تشبيه در 

ود مظهر قول تشبيه است که خ». در این داستان، شبان تاریخ تمدن و فرهنگ اسالمي است
 دلش با او احساس انسي عاري از تکلب دارد که بهو ... آن رمزي از حال اهل ان  است

که از ظاهر (. چنان96: 6831 کوب،زرین« )بخشدتشبيه مي يهمناجات و نيایش وي صبغ
ا جهان خودر، تصویر و تعریفي ناقص و نارسداستان پيداست، شبان براساس افق و زیست

دي بنا تجریه کرده، اما صورتشبان تلرب و اتصال با خداوند ر»دهد. از خداوند ارائه مي
(. به تعبير دیگر، مواجهة 686: 6838)سرور، « دهدي خویش ارائه نميخوبي از تجربه

شود براي خداوند تشخص قایل ميشبان با خداوند تحت تأ ير افق دروني و بيروني خودر 
انه نه و عاشلي خود را با زباني عواماانگارد و احساس و تجربهو خدا را در هيأت انساني مي

به سخن دیگر، در اینجا شبان، تللي و تفسير از خدا را مطابق با موقعيت دارد؛ بيان مي
 دهد:هرمنوتيکي و عالیق و انتظارات خود به عنوان اهل مشبهه انطباق مي

   چاااکاارت ماان شااااوم تااا کااجااایااي تااو
 کشااام هاایت شاااپش شاااویم اتجااماه  

 دسااااتااکاات بااوساااام باامااالاام پااایااکاات 

 سااارت شااااانااه  کنم دوزم چااارقاات 
 مااحااتشااام اي آورم پاايشاااات شاااياار
 جااایکاات باروبام   آیااد خاواب  وقاات

                                                            
 (.6867جو )بالو و حقاز « ها در تللي گادامريعيني تحلق امتزاج افق ةداستان موسي و شبان نمون» ةر. ک به ملال.  6
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   اي مااناي فااداي تااو هاامااه باازهاا      
 

 ...   من هااايهي و هيهي باايااادت اي
 

 (6728- 6725، دفتر دوم: 6876، زماني)

 وگو. موقعیت هرمنوتیکي و افق موسي در آغاز گفت7-7-2-7
شود. به طور کلي، یه ظاهر ميموسي در این داستان در آغاز در قالب اهل شریعت و تنز

ر ت، قائل به حلول و به اهل تشبيه نزدیکنفي علل در برابر عشق را به جهتاهل عرفان »
-نزری« )کندشریعت آن را الزام مي مظهر قول تنزیه است که )ع( اما موسيدانستند. مي

اتي توصيفاو که شاهد مناجات شبان و خدا بوده و شنيده که شبان با (. 96: 6831 کوب،
اوري و دانساني به راز و نياز با خدا مشغول است با توجه به موقعيت هرمنوتيکي و با پيش

-برمي و درصدد آنزند آلود، شبان را نهيب ميفرض اهل تنزیه و با لحني تند و عتابپيش

وبوي همانندي و مشابهت با مخلوق آید تا تمامي توصيفات شبان از خداوند را که رنگ
ز ساحت ربوبي بشوید؛ به تعبير گادامري، تفسير از خدا را با عالیق و انتظارات خود دارد ا

 نم براي حرفي جاي دیگر تو: گفت شنيد، را موسي سخنان که چوپان .مطابلت دهد
پيراهن خود را چاک داد و زود راهي بر و بيابان  ان کردي.پشيم و نااميد مرا و نگ،اشتي
 (.6727 -6756 :، دفتر دوم6876، زماني) شد

. تغییر افق و موقعیت هرمنوتیکي موسي در پرتو عتاب و خطاب 7-7-2-2
 خداوند 
با خدا، تللي اهل تشبيه از خداشناسي  مناجات شبان که در آغاز داستان و در قالب مولوي

را به نمایش گ،اشت و تازیانة نلد موسي را بر شبان به تصویر کشيد، اینک در قالب عتاب 
 گيرد.  ا با موسي، تللي اهل تنزیه از خدا را نيز به باد انتلاد ميو خطاب خد

ا ما ر ۀچرا بندگوید: اي از زبان خدا در آغاز به موسي ميموالنا براي طرو چنين ایده
ه ت ببکه سرشار از عشق و محتوجه نکردي  از ما جدا کردي و چرا به باطن و دل چوپان

وو رگفتار شبان به لفظ ناصواب بود، اما با  رده گرفتي.به ظاهر الفاظ او خصرفاً  وبود  ما
 عجين بود. -استو خضوع قلبي  که همان اخالص- و جان شریعت
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 خاادا از مااوسااااي  سااااوي آمااد وحااي
 آمااادي کاااردن وصااااال باااراي تاااو

 

 جااادا کاااردي ماااا ز را بااانااادۀماااا 
 آماادي کااردن فصااااال بااراي نااي

 

 (6798- 6796 :همان)

ي از منظر و طریلت خدا، هر شخص یا گروه و ملتي عالوه بر این، در ارتباط و اتصال به
جهان خاص خویش و زبان و اصطالو خویش است. طبيعي کند که متأ ر از زیسترفتار مي

رات و ، عبابنابرایناست وقتي منظرها متفاوت باشد، منظورها نيز متفاوت خواهند بود؛ 
ارگي خدا ول تشبيه و انسانگيرد، بر اصکار مياصطالحاتي که شبان در مناجات با خدا به

جهت اخالص و عشق قلبي که به خدا دارد، مورد تأیيد روو شریعت است. استوارست، اما به 
داند و آن اینکه آیين ها متمایز ميها و آیينخداوند در این ميان، م،هب عشق را از دیگر دین

 و م،هب عاشلان خداست:  

 امباانااهاااده  سااااياارتااي  را کسااااي هاار
 را   و قااال  ناانااگااریاام   را  زبااان مااا 
 بااود   خاااشاااع    اگاار  قاالاابااياام  ناااظاار

 

 …امداده اصاااطالحي را کساااي هار  
 را  حااال  و  باانااگریم  را  روان  مااا

 رود... ناااخاااضاااع  لفظ گفاات گرچااه
 

 (6797ا  6718و 6798ا  6799 :همان)

خطاب دوبارۀ خداوند با موسي یادآوري این حليلت است که در ميان بندگان من،  
 شان با عشق الهيکنند و گروهي هستند که روو و روانِتند که رعایت آداب مياي هسعده

رو، کسي که گام در وادي عشق الهي گ،اشته، تابع رسوم و تشریفات صيلل یافته است. از این
تر از آب براي شهيدان است. یا در داخل کعبه، آداب که خون پسندیدهظاهري نيست؛ چنان
  یافتن قبله وجود ندارد.

 دیاااگااارناااد داناااانآداب ماااوساااااياااا
 هااا جااداسااااتملاات عشاااق از همااه دین

 

 ...دیگرنااد روانااان و جااان ساااوخاتااه  
 خداسااات م،هب و ملت را عاشااالان

 

 (6798-6778 همان:) 
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رازهاي پوشيده را به روق و کشب از ناحية خداوندي حضرت موسي پ  از آنکه 
ناسي شة دیگري از معرفتشود. در واقع، با افق و سویخود ميبي دریافت، سخت از خود
هاي تازه، جان و جهانش را تازه ها و تجربهشود و تحت تأ ير آموزهتوحيدي آشنا مي

از آنکه  رو، بعدیابد. از اینیابد و در عرصة خداشناسي، تنزیه و تشبيه را قابل جمع ميمي
محو به صحو  زچندبار ا دارد، پ  ازخداوند به تفصيل از حليلت تنزیه و تشبيه پرده برمي

-مي او به و بيندرا مي او عاقبت .دودمي چوپان سويبه بيابان، شتابان در درآمدن، موسي

 بعد از این دنبال هيچ آداب و مژده بر تو باد که از جانب پروردگار دستوري آمد. :گوید
ي بر تو هيچ حرج و منعترتيبي مبار و هرچه دل تنگت خواست با پروردگارت بگوي که 

 .(6772 -6731 همان:) :نيست
ر در ازمان با تغيير افق هرمنوتيکينکتة قابل تأمل این است که لحن موسي نيز هم

 دهد. مي شبان مژده شود و بهالهي، دلجویانه و مهربانانه مي عتاب شنيدن پرتو

 مااجااو  تاارتااياابااي    و آدابااي هاايااچ 
 

 بگو تنگاات دل خااواهاادمااي هاارچااه 
 

 (6735 همان:)    

ینجا و با توجه به تغيير موقعيت هرمنوتيکي موسي با خوانش و تفسيري از بنابراین، در ا
خدا از سوي موسي مواجه هستيم که با موقعيت و عالیق اکنوني وي انطباق دارد و با 

 ي او در پرتو چنين تفسيري همراه است. فهمي تازهخویشتن

   وگو. تغییر افق و موقعیت هرمنوتیکي شبان در پایان گفت7-7-2-0
در مواجهة با حضرت موسي، افق و پرتو دیگري از حليلت خداشناسي را بر  که نيز شبان

ر )تعبد اار دریافته است در پاسخ موسي که او را  بر مشرب و آیين پيشينلوو رهن و دل
گر شود که دیخواند، یادآور ميعاشلانه با رویکرد اهل تشبيه( مختار و مخير و مجير مي

همي فنوعي انکشاف از هستي و خویشتنوگویي نيست و بهق آغازین گفتدر موقعيت و اف
 کند:دست یافته است که  اکنون در ساحت و افلي دیگري سير مي

 امبگاا،شاااتااه آن از موساااي اي گفاات
 امبگاا،شاااتااه  ه ماناتاهاي    مان ز ساااادر 
 بااگشااااات اساااااپاام باارزدي تااازیااانااه 

 امآغشاااتااه  دل خون در ناون کا  مان  
 امصااادهزاران ساااالااه زان ساااو رفتااه  
 گنباادي کرد و ز گردون برگاا،شااات
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 مااحاارم ناااساااااوت مااا الهااوت باااد    
 حااال ماان اکاانااون برون از گفتنساااات 

 

 آفرین بر دساااات و بر بااازوت باااد 
 ... گویم نه احوال منساااتمي هچ این

 

 (6737 - 6766 همان:) 

باري، شبان که از موقيت هرمنوتيکي پيشين فراتر رفته و اکنون در موقعيت جدید قرار 
 تللي وي از خدا، متناسب و منطبق با عالیق و انتظارات تازۀ اوست.  دارد و تفسير و 

 وگو. امتزا  افق موسي و شبان در پایان گفت7-7-2-5
عنوان مفسران موضوعي با عنوانِ خداشناسي که ملهم و تحت تأ ير افق شبان و افق موسي به

کالمي،  مختلب متني به نام قرآن، سنت و تحت تأ ير تفاسير مفسران مکاتباز کالن
ا هفلسفي، عرفاني و موقعيت هرمنوتيکي خودشان و... است در پایان با آميزر افق

 اي هم براي شبان و هم برايهمراهست. در انتهاي داستان، افق و موقعيت هرمنوتيکي تازه
یک  شان بر طریق افق پيشين نيستند. ازکداماي که دیگر هيچگونهخورد؛ بهموسي رقم مي

ه یابد کماند و درميموسي دیگر همچنان محصور در افق اهل تنزیه و شریعت نميطرف، 
در برابر افق اهل تشبيه هم باید گشوده بود و آن را هم  باید در مجاورت افق اهل تنزیه 

تري از خداوند داشت و از طرف دیگر، شبان نيز به عتاب و نشاند تا حظ و دریافت کامل
ي را اابد تا به بازاندیشي و بازخواني خود بپردازد و افق تازهیتازیانة موسي فرصتي مي

 نظارگر باشد که موسي از آن پرده برداشته است.

 گیریبحث و نتیجه
ها و مواضعي که موضوع و چينش شخصيتوجود دارد هایي حکایت ،در مثنوي معنوي
عني، آن است؛ ی ايکنندۀ افق در تللي نيچهها در طول حکایات دارند، تداعيکه شخصيت
ها افق محدود و بسته دارند و امکان تغيير افق و فراروي از آن ممکن نيست. در شخصيت

خوریم که موضوع و موضع ها و حکایات برمياي از داستانملابل، در مثنوي به پاره
 شود و به طور عيني و عملي با بسطها در طول داستان دچار تغيير و استحاله ميشخصيت
ها در فرآیند داستان و حکایت مواجه هستيم. این پژوهش به رکر افق شخصيت و گسترر

اي یا گادامري مطابلت و سازگاري داشته، بسنده کرده اي از حکایات که با افق نيچهپاره
است؛ با این هدف که کاربست عيني و مصداقي و تحليلي دو تللي متفاوت از افق را در 
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بپردازیم با  هاي مثنوياگر با این رویکرد به خوانش داستان یک متن ادبي به نظاره بنشيند.
يم هاي مثنوي مواجه خواهاي از حکایات و داستانبندي تازهدستاوردهاي پژوهشي و تلسيم
متون روایي کالسيک یا مدرن هم مورد تواند در تحليل دیگر شد و هم این رویکرد مي

ن خورد، امکان خوانش متویسه به چشم مياستفاده قرار گيرد. نکتة مهمي که در این ملا
ت. این شناختي گادامري اسهاي افق معاصرین در پرتو افق هستيفرضکالسيک با پيش
وگو و خوانش متون کالسيک با ورزان را که امکان گفتاي از نظریهدستاورد، نظر پاره
بر این، چنين کشد. عالوه کنند، سخت به چالش ميهاي جدید را رد ميالهام از نظریه
هم ي شناسهاي علوم انساني از جمله فلسفه و جامعهتواند براي دیگر رشتهپژوهشي مي
 شناختي مثمر مري داشته باشد. شناختي و هستيهاي معرفترهيافت
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