داستان «موسی و شبان» نمونهاي عینی از تحقق امتزاج
*

فرزاد بالو

انشاا شبان و ا باات فا سیت انشگاه ماشند ان

سیاوش حقجو
انشاا شبان و ا باات فا سیت انشگاه ماشند ان

چکیده
گا امرت بناا فهم ا امنااج افق مفسر و افق منن می اند و بر اين اسا ت به تباان واقعة فهم و
چگ نگی آمااش افقها میپر اش  .طُرفه اينكه تیقق چنان مفه می ا بهط
اسنان «م سی و ابان»

عانی و مصداقی

مثن م ااهد هسنام .م النا که کان ن فهم خ

ا اش خدات

آمااش افق اهل تشباه و اهل تنايه قرا می هدت برام تعلام و عاناتبخشی به چنان تلقی و
تفسارمت اسنان «م سی و ابان» ا میآفريند .اين اسنانت م سی و ابان بهمثابة مفسرمت
تلقی خاصی اش خدا ا ند که منأثر اش کنا و سنت و با ت جه به م قعات هرمن تاكی
آنهاست؛ چنانکه
می ا

و

اينچنان

آغاش اسنانت خدااناسی م سی

مقابلت تجربه و

قالب اهل اريعت و تنايه ظاهر

ک ابان اش خدا منناسب با تلقی اهل تشباه آاكا میگر .

آغاش اسنانت م سی و ابان هريک

افق خ

میص ند .اما

* ن يسند مسئ ل:
تا يخ يافت4097/7/7 :

تا يخ پذيرش4097/44/9 :

ا امه اش طرفی

فصلنامة علةی ت پژوهشی نقد ادبی .44 .ش  .02تابسنان ( 4097صص 7ت )23
فصلنامة علةی -پژوهشی نقد ادبی 9 .ش  00بها ( 4091صص)414-429

افقها در تلقی گادامري
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م اجهة مؤاخذهگرايانة م سی با ابان و اش س م يگر عنا
هم م سی ا

خداوند با م سیت هم ابان و

م قعات هرمن تاكی تاشهام قرا می هد؛ بهگ نهام که هر و

نهايت جةع

و افق تشباه و تنايه ا به حقاقت نا يکتر میيابند.
واژههاي كلیدي :م ل م ،گا امر ،مثن م م ل م ،م سی ،ابان ،آمااش افقها.

 .9مقدمه و بیان مسئله
هانس ت گئ گ گا امرت فالس ف برجسنة آلةانی
مشه
عطف

حقاقت و وش

4

سنت قا هام و ن يسند

اثر

سال4914ت اش پازگامان هرمن تاک فلسفی است« .و»
عرصة فهم

حقاقت و وش بر بُعدت و م و مباينت اللت ا ؛ يعنی

هرگا نةیت ان با ا ائة ساشوکا م واةندت به حقاقت ست يافت .گا امر غدغهاش
ا نه عرضة وای برام فهمت بلكه ت صاف آنچه

واقعة فهم وم می هدت باان کر .

مباحثی مانند هسنیاناسی فهمت تا يخةندمت هسنیاناسی شبان و جايگاه هرمن تاكی
آنت منطق مكالةه يا يالكناكی ب ن فهمت امنااج افقهات ابطة منن و تأويلکنندهت
پازفرضهام فهم و تفسارت و ...اص ل می م هرمن تاک فلسفی گا امر ا تشكال
می هند ( .)Gadamer, 2004اما

اين ماانت هسنة مرکام هرمن تاک گا امرم ا

میت ان «امنااج افقها» انست که بهن عیت يگر مفاهام هرمن تاكی ا
میت ان تعريف کر .

نظر گا امرت

ذيل آن

هنگا خ انز مننت گفتوگ يی ماان مفسر

(خ اننده) و منن ص ت میگار و گفتوگ ماان افق معنايی منن و افق معنايی مفسر
يا تأويلکنندهت بهمعنام آمااش اين و افق يا امنااج عصر نگا ش منن و شمان حاضر
است.
فرايندم که گا امر

با

امنااج افقها قائل میا ت

م اجهه با هر مننی است؛

فا غ اش آنكه

چه م ض ع يا م ض عاتی بااند .اما اگر بخ اهام فرايندم که گا امر اش

جهت نظرم

عةلی فیالةثل

با امنااج افقها

من ن ا بی نبال کنامت

خ انز منن ا ائه می هدت بهط

ژانر عرفانی و بهط

خاص مثن م م النات اسنانها و
2

حكاياتی میت ان يافت که بهاكل تأملبرانگاام «امنااج افقها» ا میت ان

آنها
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بهص ت نظا مند و ساسنةاتاک نشان ا يا

9

پرت سار و فرايندم که گا امر

با

امنااج افقها باان میکندت اين سنه اش اسنانها و حكايت ا تباان و تیلال کر .
«م سی و ابان» اشجةله اسنانهايی است که
خشان «آمااش افقها»

آن میت ان بهنی م هنرمندانه و

تلقی هرمن تاک فلسفی (گا امرم) ا اش آغاش تا پايان نبال

کر .
 .2پیشینه و روش پژوهش
عبدالكريم سروش

کنا

قةا عااقانه و

ن انا م با عن ان «قصة م سی و ابان

و اشهام پنهان» ت بر اين عقاده است که اين اسنان با ناشکی تةا ت اش خدا و عبا ت و
گ هر ين و ايةان و امن و پاامبرم سخن میگ يد .گرجی و ن الدينی اقد ()4091
مثن م معن م برمبنام تئ م منطق

مقالة «تیلال گفنگ م م سی و ابان

گفنگ يی باخنان»ت اين اسنان ا برمبنام نظرية منطق گفتوگ يی باخنان م
و تیلال قرا می هند .حسن ذوالفقا م ()4031

تجايه

مقالة «م سی و ابان نگاهی

ساخنا م به اسنان م سی (ع) و ابان مثن م عناصر اسنانی و مآخذ و نظاير آن»ت به
تشريح و بر سی مآخذ اسنان «م سی و ابان» و نظارههام آن

ا باات ايران و ساير

ملل و ...میپر اش  .با ت جه به بر سیهام انجا ادهت پژوهشی با اين ويكر ص ت
نگرفنه است.
کا بست آمااش افق ها

تلقی گا امرمِ آن تا به امروش

هاچ اثر ا بی کالساک و

مد ن فا سی ص ت نگرفنه است و اين پژوهز اش اين حاث میت اند افقهام تاشهام
ا اش اين منظر خاص

مطالعات ا بی بگشايد .نگا ندگان ک اادهاند

هرمن تاكی گا امرت پشن انة نظرم م ل م
«م سی و ابان» به ط
ا

با

تفسار و تأويل ا

منسجم نشان هند .هةچنان معاا

سنت ايرانی ت اسالمی با کةک اش فاصلة شمانی

تفاسار ص تگرفنه

اين با ه

پرت آ ام

ساخنا

اسنانی

سنیِ تفسار م النا اش خدا

تلقی گا امرم (يعنی مجة عه

سنت ما) ا میت ان نناجه گرفت .اين پژوهز با

وش ت صافی ت تیلالی و با الها اش فرايندم که گا امر

با

«امنااج افقها»

حقاقت و وش تشريح میکندت به تیلال اسنان «م سی و ابان» میپر اش .
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 .3گادامر و هرمنوتیک فلسفی
اهنةا گا امر به تفسار منن که

هرمن تاک فلسفی هايدگر چندان م

ت جه نب ت

هرمن تاک فلسفی ا کا بر متر کر ه است .اين اهنةا گا امر اش يدگاه خاص وم اش

شبان ناای میا  0.پرسز بناا ين وم اين است که تجربة فهم انسان اش جهان چگ نه
مروج و مبلغ آن استت مین يسد:

می هد .گا امر با هرمن تاكی که خ

تفسار يا تباان ناست.

هرمن تاكی که من آن ا فلسفی میناممت وش جديدم

اين هرمن تاک صرفاً پی ت صاف اين نكنه است که خدا فهم تفسارم
م فق و منقاعدکننده چگ نه بهوق ع میپا ند ؛ بنابراينت اين هدف ا نبال
نةیکند که به نظريهپر اشم

با

فرايند فهم بپر اش

مها ت فنی

(.)Gadamer, 1976: III

هرمن تاک مانناکت فهم و تفسار که تا پاز اش آن و عنصر جدا اش هم تص
میادت يگانه انگاانه اد؛ مق لهام که

ا امة سنت هرمن تاكی ت يعنی هرمن تاک

فلسفی ت ناا به يد مقب ل اناخنه اد .اما گا امر عقاده اات عنصر س می هم
فرايند فهم خال است که

هرمن تاک مانناک مغف ل واقع اده و آن «کا بر »

(انطباق )0است .کا بر ت غايت هرمن تاک فلسفی میس

میا ؛ يعنی به شمان حال

آو ن منن و پا ند آن با شندگی اکن نی و اينجايی که به خ يشننفهةی مفسر منجر
میا

و منناسب با عاليق و اننظا ات مفسر است ( ;Gadamer, 2004: 306 - 310

.)Lawn & keane, 2011: 11

 .4مفهوم «امتزاج افق» در هرمنوتیک فلسفی
 .9 -4ساختار گف وگویی میان افق خواننده و متن در آغاز

5

بناا «امنااج افقها» برپاية گفتوگ م ماان مفسر و منن قرا
گفتوگ يی و

ا

که

ساخنا م

قالب پرسزوپاسخِ مفسر و منن انجا میگار  .منن ناا که برخاسنه

اش سنت و حامل سنت استت با پاسخهام خ ت م قعات هرمن تاكی 1مفسر ا به

پرسز میگار  .فهم هر مفسر اش چشمانداشم ص ت میگار که باانگر وابسنگی فهم
و تفسار انسان به جايگاهز

ارايط خاص فرهنگی است (.)Gadamer, 2004: 305
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اسنان «م سی و ابان» نة نهام عانی اش تیقق امنااج افقها...

بنابراين ا اک هر اخص اش اين يا آن وضعات هة ا ه با فهم قبلی او اش وضعات
خ ش آماخنه و هةراه است؛ يعنی به شمانه و ارايط تا يخی خاص خ

و به عاليق

و انگااههام معاّنی بسنگی ا ؛ چاام که هستت عاليق ناا خ

فرايند تفسار

اوت فهم بهص تی

تغاار میيابند و اصالح و تعديل میا ند .اشاين و بهباو

اجننا ناپذير تا يخی است و فر هرگا اش م قعات تا يخیاش هايی نةیيابد؛ شيرا

پاز او م7هام ما سخت گرهخ
ما ناسنند« .آغاش و انجا فهم

ه با تا يخاند و صرفاً شاياد خص صاات اخصی
گذانهام ا

که

مخل ق او ناست و بهس م آيندهام که بر آن کننرلی ندا » (پالةرت  .)297 :4030منظ

اش

تا يخةندم فهم

ون خ

فر است و يشه

اينجات شمانةندم آن است؛ يعنی نگريسنن به هسنی

فرايند

گذانهت حال و آينده ( .)Gadamer, 2004: 289 - 290اشاين و با ت جه به يدگاه
گا امرت شمانی میت ان معنام منن ا

يافت که پرسشی ا

يابام که منن پاسخگ م

آن است (هةانت )010؛ امكانی منیصربهفر و مسنلا ن ع خاصی اش ا عام حقاقت که
گا امر به عل

انسانی نسبت می هد (با ن و گسدالت .)07 :4090

 .2 -4افق درونی 8و افق بیرونی 1مفسر

«افق»44

انديشة گا امرت مفه می اساسی است که مشروط ب ن فهم و تفسار به

شمانه و م قعات هرمن تاكی مفسر ا نشان می هد « .او عان حال که

تبا اناسی

اصطالح افقت آن ا به ناچه و ه سرل می ساندت اما تلقی و تعبار خاصی اش افق ا
که او ا اش آن و منةايا میساش » ( )Gadamer, 2004: 302گا امرت .گا امر ضرو ت
طرح مفه
میکند و

يگرم

ا

کنا «م قعات »44مطرح میکند که اش آن به «افق» تعبار

تعريفز مین يسد« :افق قلةرو يدم است که هرچاام ا اامل میا

که میت اند اش نظرگاه خاص قابل مشاهده بااد»

(هةانت )044

و بالفاصله

ا امه اش

امكان گسنرش افق و گش ه ب ن ذهن بهس م افقهام تاشه سخن میگ يد (هةانجا).

اين اسنات طرح هر پرسشی اش طرف خ اننده اش س م افق خ ِ خ اننده میدو
میا

و نناجه تنها بر يک جنبه اش م ض ع م

نظر منةرکا میا  .هر پرسزت

پرسز يگرم ا فرامیخ اند که جنبة يگرم اش م ض ع ا بهنظر میآو ؛ چراکه
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مرکايت و امكان هدايت گفتوگ اش آن مضة ن مشنرک است؛ به عبا ت يگرت آنچه
آاكا میا

و

نهايت گفتوگ

ا هدايت میکندت ل گ سی است که منعلق به

طرفان بیث ناست (ک شناه مت  411 :4031ت .)411

گا امر اش و افق ت افق ونی و افق بارونی ت سخن میگ يد.

ت ضاح بايد گفت

اش يک س گذانه هة ا ه برمبنام شمان حال و م قعات هرمن تاكی مفسر و پاز
او مهام او تفسار میا  .اين پاز او مها «افق
خ

ونی» فهماند؛ اش س م يگر

م قعات حال حاضر تیت تأثار سننی است که تا يخی است که اش آن به «افق

بارونی» فهم تعبار میکنام .افقهام
پا ند افق

ونی و بارونی

ونی و بارونی پازارطهام حص ل فهماند.

قالب گفتوگ ص ت میگار که گا امر اش آن به

«امنااج افقها» تعبار میکند ( .ک :واعظی و فاضلیت  19 :4094ت .)31

اشاين و منن و خ اننده هة ا ه

م قعانی تا يخی و اجنةاعی با يكديگر م اجه

میا ند .ويژگی ساالات افق اش يک س و تا يخی ب ن فهم اش س م يگرت م جب
میا

گا امر بهجام فهم برتر اش فهم منفاوت سخن بگ يد« :اگر اساساً میفهةام

کافی است که بگ يام ما بهطريقی منفاوت میفهةام» (.)Gadamer, 2004: 296

 .3 -4نقش فاصلة زمانی

92

در تشخیص پیشداوريهاي درس

از پیشداوريهاي

نادرس

هايدگر

فصل پنجم اش بخز و کنا

هسنی و شمان که به شمانةندم و تا يخ

اخنصاص ا ت تلقی خاصی اش تا يخ ا ائه می هد.
و تا يخی خاص خ

نظر اوت هر اشاين ظرف شمانی

ا ا و اش آن هايی ندا  .فهم او ناا منأثر اش ناام تا يخی و

تا يخةندم خاص اوست (هايدگرت  770 :4031ت  .)337گا امر تیت تأثار عةاق چنان
تلقیام اش تا يخت مفه

(تا يخ اثرگذا  /40تا يخ تأثار و تأثر )40ا برمیساش « .اين

اصطالح به اثر تا يخ اللت ا
کلی است» (گروندنت .)14 :4094

ذات بشرم پا ند خ
امكانپذير ناست .براسا

که اش يد گا امرت کن ساشند هسنی تا يخی بهط
نظر گا امر ()2004: 301ت اش آنجا که تا يخةندم با

ه و آ می بدان تشخص پادا میکندت غلبه بر فاصلة تا يخی
يدگاه گا امرت هر فهةی

بسنر تا يخِ اثرگذا قرا

ا ؛
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آنجا که افق گذانه و آينده باهم
م ض ع و مفسرت معنقد ب

40

میآماا  .گا امر با ااا ه به فاصلة شمانی ماان

حاصل فهم کسانی که

آن فاصلة تا يخی

منن يا اثر ب هاندت تا يخ منن ا ايجا میکند و اين تا يخ

پی فهم آن

فهم مفسر آن ناا اثر

میگذا ؛ آنچه او تا يخ اثرگذا يا «آگاهی بهلیاظ تا يخی اثر پذيرفنه» خ انده است
(واعظیت .)211 :4031

يكی اش مؤلفههام مهم فرايند فهم اش نگاه گا امر که با فاصلة شمانی و تا يخی
ا تباط پادا میکنندت پاز او م است .نظر ومت هاچگاه مفسر خالیالذهن و بدون
پاز او م با اثرم م اجه نةیا ؛ اشاين و فهم هة ا ه با پاز او م هةراه است
( .)Gadamer, 2004: 272اينجاست که و هرمن تاكی مطابق با تلقی آن
هرمن تاک فلسفی فلسفی عانات پادا میکند؛ يعنی و ماان پازفهم و فهم برام هر
خدا فهم حاصل میا و هاچ مفسرم اش آن گريا و گايرم ندا .
مفسرم
میا ت اين
هر واقعة فهم میس
حال که پاز او م امرم گرياناپذير
اينجا مطرح میا که آيا هر مفسرم با هر پاز او م میت اند
پرسز مهم
بهسراغ منن برو  .اين اسنات گا امر پاز او مها ا به و سنه تقسام میکند:
پاز او مهام ست و پاز او م هام نا ست .اولی ا منشأ فهم و ومی ا
م جب س ء فهم می اند .اما برام حل مشكلِ تشخاص و تةاا پاز او مهام ست
اش نا ستت فاصلة شمانی ا مطرح میکند .گا امر اين با ه مین يسد« :اغلب فاصلة
هرمن تاک حل کند؛ يعنی اينكه چط
شمانی است که میت اند مسئلة ’نقد‘ ا
میت انام پاز او مهام ست ا ت که م لد فهم هسنند ت اش پاز او مهام نا ست
ت که م جب س ء فهماند ت تةاا هام» (هةانت )293؛ اشاين و فاصلة شمانی اش نظر گا امر
هم نقز منفی ا هم نقز مثبت« .فاصلة شمانی نهتنها خصت می هد که آن
پاز او مهايی که واجد طباعنی خاص و میدو هسنندت می گر ندت بلكه باعث
میگر آنهايی که فهةی اصال ا بهوج میآو ندت ظه م افافت آنط م که
هسنندت پادا کنند» (باليشرت .)14 :4034
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يال گ گا امرم اش تأثار و تأثرِ وس ية طرفان گفتوگ (خ اننده و منن) سخن می-
گ يد .گا امر معنقد است:
وقنی میت انام مننی ا بفهةام که خ مان ا بخشی اش آن هدف مشنرکی ساشيم
که آن منن اش آن بارون آمده است [ ]...آنچه ضرو م استت ا غا تد يجی افقها
بههنگا نا يک ادن به فهم يگرم است و اين اش هگذ مبا ت به فهمت مسنقل
اش ا ا مات حاصل میآيد (بنن ن و کرايبت .)493 :4030

بناا گفتوگ م ماان منن و مفسر بر می يت م ض ع مشنرک و
امكانات شبان ت که
گا امر گفتوگ

واقع هةان سنت است ت اسن ا است.

چا چ

هةان اسناست که

ا خالق شبان مشنرکی می اند که برمبنام آن فهم مشنرک

يک م ض ع مةكن میا ؛ بنابراين

ا تباط با

گفتوگ م م فق هر و ارکتکننده ت مفسر

و منن ت تیت تأثار حقاقت م ض ع قرا میگارند .بر اين اسا ت مفسر با سادن به
فهمت فقط به باان يدگاه خ
يعنی مننت ست میيابد.

نةیپر اش ؛ بلكه به پا ندم با اريک گفتوگ م خ ت
اين پا ندت افق فهم او تغاار اكل يافنهت وساعتر میا .

گا امر اين جريان ا «امنااج افقها» میخ اند .جايی که افق فهمکننده با افق معنايی
منن با يكديگر ترکاب میا ندت فهةی

می هد که حاصل آن «امنااج افقها»ست

()Gadamer, 2004: 305؛ اشاين و گا امر «امنااج افقها» ا سناو م شبانی می اند و
لیظة تك ين فهم ا لیظة «همشبانی» مینامد؛ آنگاه که شبان مفسر با شبانِ اثر
میآماا و شبان مشنرکی پديد میآيد (.)Weinsheimer, 1985: 214 - 215

اين آمااش بهمثابة ظه

افق جديدم اش معانی است که امكانهام تاشهام اش

فهةادن ا می گشايد و بنابراين

جة اولت برام فر م حائا اهةات است که با

ت جه به م قعات هرمن تاكی خاص خ ش میفهةد ( .)Leivisk, 2016: 27بر اين
اسا ت حقاقت

گفتوگ و با گفتوگ پديد میآيد؛ شمانی که با يگرم

قالب

گفتوگ مشا کت میو شيم و معرفت تاشهام کسب میکنام (.)Norris, 2013: 191

حاصل اين گفتوگ گش گی منن بهس م مفسر و گش گی مفسر بهس م منن است
و پايان آن «امنااج افقها» و ا تقام مفسر به فهم و افقی گسنر هتر؛ چراکه
گ يی فاعل اناسايی خ

اينجا

معرض اناخت قرا میگار و به م ض ع اناسايی بدل
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اسنان «م سی و ابان» نة نهام عانی اش تیقق امنااج افقها...

(پالةرت  432 :4037ت  .)430بنابراين

جريان پا ند بان افقها «اتیا م ماان

يدگاه خ انند حال حاضر و يدگاه تا يخی منن بهوج
تشكال میا

که

41

میآيد و يدگاه يگانهام

کل نه اين است و نه آن» (نا ت نت )433 :4070؛ يعنی اين افق تاشه

نه هةان افق پاشان خ اننده است و نه قاقاً افق تا يخی منن؛ بلكه هم بهرهام اش افق
خ اننده ا

و هم تیت تأثار افق تا يخی منن .با مت به سخن يگرت

گفتوگ و بنابر مفه

پايان

«کا بر » بهعن ان غايت هرمن تاک فلسفیت مفسر بر اثرِ اين

امنااج به خ يشننفهةی منناسب با عاليق و اننظا ات خ

می سد (واينسهايةرت :4034

.)12

 .5تحلیل و بررسی داستان «موسی و شبان»
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اباات  4724ت  4341دفنر و مثن م به اسنان «م سی و ابان» اخنصاص ا  .م النا
با طرحی ن آو انه و
خ

قرا

ساخنا م گفت وگ يیت اين اسنان ا

ا ه است .اسنان «م سی و ابان»

چها بات قبل اش اين اسنان آو ه که خ
ابان» میس

جهت اهداف تعلاةی

واقع ااهدمثالی است که م ل م برام
براعت اسنهاللی برام اسنان «م سی و

میا :

اذکراهلل ااه ما

سن

ا

اند

آتز

يد ما

ا ن

ا

گفت اگرچه پاکم اش ذکر اةا

ناست اليق مر مرا تص يرها

لاک هرگا مست تص ير و خاال

ا بیمثال

ذکر جسةاناه خاال ناقص است

ناابد ذات ما

وصف ااهانه اش آنها خالص است
(فروشانفرت  4741 /2 :4070ت )4743

ساخنا

اسنان برپاية گفتوگ ست .اگر بخ اهام هةدالنهتر با هرمن تاک فلسفی

گا امرم پاز برويمت م سی و ابان

نقز مفسرم ظاهر میا ند که هريک با ت جه

به افق و م قعات هرمن تاكی خ ت تفسار منفاوتی اش م ض ع ِخدا
وايی ا ند .مكنبهام مخنلف فكرم

منن قرآنی و

بسنر تا يخ تةدن و فرهنگ اسالمیت هريک

با تلقی و تص م که اش خداوند با ت جه به منن قرآنی و وايی اانهاندت مبانی
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فكرم ِمكاتب خ

ا سامان بخشادهاند؛ چنانکه اياوتس تصريح میکند« :اهللت بهگفنة

قرآن نهتنها برترين م ج ت بلكه تنها م ج
معنی اين کلةه است که

اايسنة ناماده ادن بهنا ’م ج ‘ با تةا

سراسر جهان هاچچاا نةیت اند منقابل آن بااد .جهان

قرآنی اش لیاظ وج اناخنیت جهانی خدامرکام است ( 94 :4014ت .)92

اين ماانت تص

وابطی است اخصی ماان

«اخصات» االهی من قف بر وج

او و بنده اش و اين وابط اخصی با اعنقا به تنايه مطلق خداوند يا تشباه مطلق او
هةاهنگی ندا  .با اين هةهت ما اين و ن ع تلقی ا

و آغاشم تص ف که اش آن

سخن میگ يامت میبانام (ناكلس نت  29 :4013و 12ت .)11

هرمنوتیکی و افق شبان در آغاز گف وگو

 .2 -5موقعی

آغاش اسنانت ن ع م اجهه و مناجات ابان با خداوند يا آو اهل تشباه
تةدن و فرهنگ اسالمی است .تشباه

تا يخ

اصطالحت هةانند کر ن خداوند است

يا صفات به مخل قات و اِسنا صفات خلق به خالق .تشباه «

ذات

اصطالح اهل عرفان

عبا ت است اش هةانند کر ن حق به خلق و اسنا صفات مةكن به واجب» (جهانگارمت

 .)277 :4071اصطالح تشباه تقريباً اش قرن و هجرم
می ا
براسا

و اش آن پس اش يک س مفسران و اش س م يگر منكلةان و فالس فان هريک
مشر

فكرم خ

به تباان و ت جاه آن پر اخنهاند.

اين اسنانت ابان « مظهر ق ل تشباه است که خ
است [ ]...و لز با او احسا

آن مام اش حال اهل انس

انسی عا م اش تكلف ا که به مناجات و ناايز وم

صبغة تشباه میبخشد» (ش ينک

براسا

فضام فكرم مسلةانان وا

ت  .)19 :4031چنانکه اش ظاهر اسنان پاداستت ابان

افق و شيست جهان خ شت تص ير و تعريفی ناقص و نا سا اش خداوند ا ائه

می هد« :ابان تقر

و اتصال با خداوند ا تجريه کر هت اما ص تبندم خ بی اش

تجربة خ يز ا ائه نةی هد» (سروشت  .)444 :4030به تعبار يگرت م اجهة ابان با
خداوند تیت تأثار افق ونی و بارونی خ ش برام خداوند تشخص قائل میا
خدا ا

هائت انسانی میانگا

و احسا

و تجربة خ

و

ا با شبانی ع امانه و

عااقانه باان میکند .هةچنان لین گفتوگ م ابان با خداوند سنايشیت عايیت
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47

خ اسنیت سا ه و بساا صةاةی است و م النا لین کامالً عاماانهت ابندايیت
ابان ا

بیآاليز و سا

قالب کلةات بهخ بی به خ اننده القا میکند .اش طرف

يگر «هیهی»ت «اپز»ت «چا ق» و «چاکر» اش واژگان چ پانی و مرب ط به شندگانی
اوست« .ک»هام تیباب عةق عشق ابان ا نشان می هد (ذوالفقا مت  )13 :4031به
سخن يگر ت

اينجا ابان تلقی و تفسار اش خدا ا مطابق با م قعات هرمن تاكی و

عاليق و اننظا ات خ

بهعن ان اهل مشبّهه انطباق می هد؛ امرم که گا امر اش آن به

«کا بر » يا میکند و با خ يشننفهةی ابان

اين مرحله اش اسنان ابطة وثاقی

ا .
ت کجايی تا ا

من چاکرت

جامهات ا يم اپشهايت کشم
سنكت ب سم بةالم پايكت
ام فدام ت

هةه باهام من

وش

چا قت

کنم اانه سرت

اار پاشت آو
وقت خ ا

ام مینشم

آيد بروبم جايكت

ام بهيا ت هیهی و هیهام من ...
(فروشانفرت  4724 /2 :4070ت )4720
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م سی

اين اسنانت

اين است که
کر ند.

هرمنوتیکی و افق موسی در آغاز گف وگو

آغاش

قالب اهل اريعت و تنايه ظاهر میا  .حقاقت امر

برابر اهل تشباهت گروه يگرم ناا وج

اانند که بر تنايه تأکاد می-

سنت مات معنالهت بهعن ان يک مكنب کالمی يشه ا و با گت بر جنبة عقلی

و تنايهی تأکاد میکر ند .اما تنايه نا عا فانت مناه کر ن خداوند است اش صفات
بندگان؛ چنانکه گ يند او يگانه است و قائمبهذات و ج هر و عرض ناست و وم ا
هاچ کالبد فرو آمدن ناست و هرچه

خاال آيد و

کافاتت وم اش آن پاک بااد (سجا مت  .)219 :4074باوج
نفی عقل

خاطر آيدت اش کةاّت و
اينت اهل عرفان ا بهجهت

برابر عشقت قائل به حل لت و به اهل تشباه نا يکتر می انسنند .اما

م سی(ع) مظهر ق ل تنايه است که اريعت آن ا الاا میکند (ش ينک

ت .)19 :4031

م سی (ع) که ااهد مناجات ابان و خدا ب ه و اناده که ابان با ت صافاتی
انسانی به اشونااش با خدا مشغ ل استت با ت جه به م قعات هرمن تاكی و با
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پاز او م و پازفرض اهل تنايهت و با لینی تند و عنا آل ت به ابان نهاب میشند.
لین م سی (ع) ت با ت جه به افقی که

آن بهسر میبر ت نك هشیت تیقارآماات

عنابیت کنايهام و اعنراضی است (ذوالفقا مت  )19 :4031و

صد برمیآيد تا تةامی

ت صافات ابان اش خداوند ا که نگوب م هةانندم و مشابهت با مخل ق ا ت اش
ساحت ب بی بش يد؛ بهتعبار گا امرمت تفسار اش خدا ا با عاليق و اننظا ات خ
مطابقت هد :ام مر خارهسر اين چه باه هگ يی و کفرم است که بر شبان می انی!
ت با که اين سخنها ا میگ يی؟ ابان گفت :با کسی که ما و آسةان و شمان ا آفريد.
م سی گفت :پنبه ام
کلةات کفرآماا ت لبا

هان کن و هاچ مگ ! اش کفرگ يی ت جهان آل ه اد و با اين
شيبام ين کثاف و کهنه اد .اين چا قد براشند من و

ت ست و سااوا پرو گا ناست .اگر ت شبان خ

ا نبندم به نفرين آن آتشی میآيد

و خلق ا تباه میکند .اين اوصافی که میکنی و پرو گا

ا به خلق تشباه میکنیت

اليق او ناست ]...[ .چ پان که سخنان م سی ا انادت گفت :ت
برام من نگذاانی و مرا نااماد و پشاةان کر م .پاراهن خ

يگر جام حرفی

ا چاک ا و شو

اهی

برّ و باابان اد (فروشانفرت  4727 /2 :4070ت .)4709
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هرمنوتیکی موسی در پرتو عتاب و خطاب خداوند

 .9 -4 -5عتاب كردن حق تعالی موسی را علیهالس م ازبهر آن شبان

آغاش اسنان و

م ل م که

قالب مناجات ابان با خدات تلقی اهل تشباه اش

خدااناسی ا بهنةايز گذاات و تاشيانة نقد م سی بر ابان ا بهتص ير کشادت اينک
قالب عنا
میگار .

و خطا

خدا با م سیت تلقی اهل تنايه اش خدا ا ناا به با اننقا

اينجا:
يدگاهِ خدا يدگاهی است برين؛ يدگاهی که اش آن هةهچاا يده میا

و

هاچچاا نا يده نةیماند .خدا با اك هِ تةا بر فراشِ پرگ يی شبانها و بساا مِ
ص تها میماند .او اش ظاهر هرچاا به باطنِ آن پی میبر ت نه آنكه ظاهر باطن او
41
ا بپ ااند (عايات  14 :4073ت .)14

اسنان «م سی و ابان» نة نهام عانی اش تیقق امنااج افقها...
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آغاش به م سی میگ يد :چرا بند

ما ا اش ما جدا کر م و چرا به باطن و ل چ پان ت جه نكر م که سراا اش عشق و
میبت به ما ب
ناص ا

و صرفاً به ظاهر الفاظ او خر ه گرفنی .اگرچه گفنا ابان به لفظ

ب ت با وح و جان اريعت ت که هةان اخالص و خض ع قلبی است ت عجان

ب .
وحی آمد س م م سی اش خدا

بند ما ا ش ما کر م جدا

برام وصل کر ن آمدم

نی برام فصل کر ن آمدم

ت

(فروشانفرت  4714 /2 :4070ت )4714

عالوه بر اينت

ا تباط و اتصال به خدات هر اخص يا گروه و ملنی اش منظر و

طريقنی فنا میکند که منأثر اش شيستجهان خاص خ يز و شبان و اصطالح خ يز
است .طباعی است وقنی منظرها منفاوت باادت منظ ها ناا منفاوت خ اهند ب ؛
بنابراين اگرچه عبا ات و اصطالحاتی که ابان

مناجات با خدا بهکا میگار ت بر

اصل تشباه و انسانوا گی خدا اسن ا استت بهجهت اخالص و عشق قلبی که به خدا
ا تم

تأياد وح اريعت است .خداوند

اين ماانت مذهب عشق ا اش يگر

ينها و آيانها منةايا می اند و آن اين است که آيان و مذهب عااقان خداست:
هر کسی

ا سارتی بنها ها

حق او مدح و
هندوان
ما شبان

هر کسی

حق ت ذ ّ

ا اصطالحی

حق او اهد و

ا ها

حق ت سمّ

ا اصطالح هند مدح

سنديان ا اصطالح سند مدح...

ا

ما وان ا بنگريم و حال ا

ا ننگريم و قال

ناظر قلبام اگر خااع ب

گرچه گفت لفظ ناخاضع و ...
(هةانت  4710ت  4711و  4717ت )4710

خالل اين ابااتت و بات کان نی اش شبان خدا باان میا

که ااا ه به عا م -

ب ن ذات خدا اش پاکی و ناپاکی و ناظر به فراتر فنن م النا اش تفسار مطلقانگا انه به
وجه تشباهی و تنايهی اش شبان خدا ا

که هدف بناا م و اساسی خلق و وايت اين

اسنان اش شبان م الناست:
ما برم اش پاک و ناپاکی هةه

اش گرانجانی و چاالکی هةه
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من نكر

امر تا س م کنم

بلكه تا بر بندگان ج م کنم
(هةانت  4711و )4711

خطا

خداوند با م سی يا آو م اين حقاقت است که

وبا

عدهام هسنند که عايت آ ا

میکنند و گروهی هسنند که وح و وانشان با عشق

الهی صاقل يافنه است .اشاين و کسی که گا

وا م عشق الهی گذاانهت تابع س

تشريفات ظاهرم ناست؛ چنانکه خ ن پسنديدهتر اش آ
اخل کعبهت آ ا
م ستاا

يافنن قبله وج
آا

ماان بندگان من

انتتان

و

برام اهادان است .يا

ندا .

يگرنتتد

س خنه جان و وانان يگرند...

ملت عشق اش هةه ينها جداست

عااقان ا ملت و مذهب خداست
(هةانت  4714ت )4774

پس اش آنكه حضرت م سی (ع) اشهام پ ااده ا به ذوق و کشف اش ناحاة
خداوندم

بیخ

میيابدت سخت اش خ

معرفتاناسی ت حادم آانا میگر
جهانز ا تاشه میيابد و

میا .

واقع با افق و س ية يگرم اش

و تیت تأثار آم شهها و تجربههام تاشهت جان و

عرصة خدااناسیت تنايه و تشباه ا قابل جةع میيابد.

اشاين و پس اش آنكه خداوند بهتفصال اش حقاقت تنايه و تشباه پر ه برمی ا :
پس اش چندبا اش می به صی

آمدنت م سی

باابانت انابان بهس م چ پان

می و  .عاقبت او ا میباند و به او میگ يد :مژ ه بر ت با که اش جانب پرو گا
سن م آمد .بعد اش اين نبال هاچ آ ا و ترتابی مباش و هرچه ل تنگت
خ است با پرو گا ت بگ م که هاچ حرج و منعی بر ت ناست (هةانت  4772ت
.)4731

نكنة تأملبرانگاا اين است که لین م سی ناا همشمان با تغاار افق هرمن تاكیاش
پرت انادن عنا

الهیت لج يانه و مهربانانه میا

هاچ آ ابی و ترتابی مج

و به ابان مژ ه می هد:

هرچه میخ اهد ل تنگت بگ
(هةانت )4730

بنابراين

اينجا و با ت جه به تغاار م قعات هرمن تاكی م سیت ما با خ انز و

تفسارم اش خدا اش س م م سی م اجهام که با م قعات و عاليق اکن نی وم انطباق
ا و با خ يشننفهةی تاش او

پرت چنان تفسارم هةراه است.
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 .5 -5نقش فاصلة زمانی در موضع مولوي درباب موضوع خدا

م النا به گ اهی آثا ش و به تصريح اسنا فروشانفرت ماراث فكرم و فرهنگی تا يخ
تةدن و فرهنگ اسالمی ا اش آغاش تا قرن هفنم اش سر گذ انده ب

(فروشانفرت :4070

مقدمهت سه) و هةچنان ااهد نااع هفنا و و ملت اش نظرگاههام مخنلف کالمیت فلسفی
که هريک تلقی و تعريف خاصی اش خدا

و فقهی ب

و سنت اانند و غالباً

کنا

نفی و طر هم میک اادند؛ چنانکه ابطة خدا و انسان

نظا فقهی به ابطة

و امكانت و

نظا فكرم کالمی به

نظا فلسفی به ابطة وج

اا ع و مكلفت

ابطة خالق و مخل ق تقسامبندم میاد .چنان سنهبندام يا آو نكنة قاقی است که
کنر خلافه عبدالیكام

کنا

عرفان م ل م باان میکند .وم پس اش آنكه چكادهام
قرآن عرضه اده است ت تص يرم اش تص ير

اش تص ير خدا ا بدان سان که

جداناادنی و تص م اش تص نشدنی ت با واش ه ويژگی مطرح میکندت مین يسد:
جنبههام گ ناگ ن اين تص ير اگر تکتک گرفنه ا

آيدت مةكن

و به مبالغه

است که به هر تص مةكن اش خدا که تا به حال به انديشه و خاال بشر خط
کر ه استت منجر گر [ ]...خدام اسال هم اخصی و هم غاراخصیت هم
حاضر

م ج ات و هم فراتر اش آنهاست؛ اما آنچه بعدها بر سر اين تص

اسال آمدهت ناای اش اين امر ب ه است که تنها به يک جنبه اش اين تص ير
نگريسنهاند و به شيان ساير جنبهها بر وم آن شيا ه تأکاد کر هاند (عبدالیكامت
 401 :4071ت .)403

م ل م

فنرهام ازگانة مثن م به بهانههام مخنلف به تفسار و تباان مراتب

مخنلف خدااناسی پر اخنه است و ا شيابی نهايی وم اش خدااناسی و حقاقت واقع
حكايت اش جةع نظرگاههام مخنلف کالمیت فلسفیت فقهی و عرفانی
خدا» ا و

عان حالت بهط

خاص جةع آ ام اهل تنايه و تشباه است.

مثالً م ل م آغاش و پايان اسنان «پال
و مذاهب يگر ا صرفاً
ا ند.

با

«م ض ع

خانة تا يک»ت اخنالف مسلةانان و ا يان

چشمانداشهام مخنلفی می اند که

آغاش اسنان چنان میگ يد:

م اجهه با حقاقت
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اخنالف مؤمن و گبر و جه

اش نظرگاه است ام مغا وج

(فروشانفرت )4217 /2 :4070

و

پايان اسنان هم اش تفاوت چشمانداشها و به سةات اناخنن آنها سخن میگ يد:
اش نظرگه گفتاان اد مخنلف

اين يكی الز لقب ا ت آن الف
(هةانت )4213

بنابراين م النا با چنان پازفرضی به تفسارهام منفاوتی که اش خدا
ا

ت اسالمی وج

(فالسفهت منكلةان و )...ااا ه میکند و هريک ا واجد حظ و

بهرهام اش حقاقت می اند (هةانت  2920ت  .)2997م ل م
اش ت ام بینقز با چندين صُ
گه مشبّه
گه ت

سنت ايرانی

ا م حّد میکند

هةان با ه میسرايد:

هم مشبّه هم م حّد خارهسر
گه م حّد

ا صُ

ا گ يد ش مسنی ب الیسن

يا

صغارالسن

گاه نقز خ يز ويران میکند

اش

تنايه

پی

ه میشند
يا
جانان

طبالبدن
میکند
(هةانت  17ت )14

بنابراين م ضع م ل م

مقا مفسرت جةع آ ام اهل تشباه و اهل تنايه

با

م ض ع معرفت و اناخت خداوند است؛ چنان که طرح و ارح اسنان «م سی و
ابان» با اين هدف ص ت گرفنه است .آنچه اعنبا تفسار م ل م ا تأياد میکندت
فاصلة شمانی

تلقی گا امرم آن است؛ شيرا اکن ن با بر سی ماراث چند قرن نااع

کالمیت فلسفیت فقهی و عرفانی اهل تشباه و اهل تنايهت به اين قاقه وق ف میيابام که
سنت تفسارم به جامانده اش انديشةندان و بانشةندان فرهنگ و تةدن اسالمیت أم
غالب با گانت بهويژه عا فان برجسنة نظرم و عةلیت اتخاذ آمااش ماان و افق
تشباهی و تنايهی است؛ امرم که اعنبا بخشی چنان تفسارم ا تضةان میکند.
 .6 -5تغییر افق و موقعی

هرمنوتیکی شبان در پایان گف وگو
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يگرم اش حقاقت خدااناسی ا

پاسخ م سی که او ا بر مشر

و آيان پاشانز

(تعبد عااقانه با ويكر اهل تشباه) مخنا و مخار و مجار میخ اندت يا آو میا
م قعات و افق آغاشين گفتوگ يی ناست و به ن عی انكشاف اش هسنی و

که يگر

خ يشننفهةی ست يافنه است و اکن ن

ساحت و افقی يگرم سار میکند:

گفت ام م سی اش آن بگذانها

من کن ن

من ش سد ه مننهی بگذانها

صدهاا انساله شان س

تاشيانه برش م اسپم بگشت

گنبدم کر و ش گر ون برگذات

میر

ناس ت ما اله ت با

حال من اکن ن برون اش گفننست

خ ن ل آغشنها
فنها

آفرين بر ست و بر باشوت با
اينچه میگ يم نه اح ال منست
(هةانت  4737ت )4794

با مت ابان که اش م قعات هرمن تاكی پاشان فراتر فنه و اکن ن
قرا

م قعات جديد

ا ت تفسار و تلقی وم اش خدات منناسب و منطبق با عاليق و اننظا ات تاش

اوست.
 .7 -5امتزاج افق موسی و شبان در پایان گف وگو

افق ابان و م سیت به عن ان مفسران م ض عی باعن انِ خدااناسیت که ملهم اش و تیت
تأثار کالنمننی به نا قرآنت سنت و منأثر اش تفاسار مفسران مكاتب مخنلف کالمیت
فلسفیت عرفانی و م قعات هرمن تاكی خ اان استت
است.

پايان اسنانت افق و م قعات هرمن تاكی تاشهام هم برام ابان و هم برام

م سی قم میخ

؛ بهگ نهام که يگر هاچکدامشان بر طريق افق پاشان ناسنند .اش

يک س م سی يگر میص

افق اهل تنايه و اريعت نةیماند و

برابر افق اهل تشباه هم بايد گش ه ب
نشاند تا حظ و
عنا

پايان با آمااش افقها هةراه

و آن ا هم

میيابد که

مجاو ت افق اهل تنايه

يافت کامل ترم اش خداوند اانه بااد و اش يگر س ابان ناا به

و تاشيانة م سی فرصنی میيابد تا به باشانديشی و باشخ انی
41

افق تاشهام ا نظا گر بااد که م سی اش آن پر ه بر اانه است.

خ

بپر اش و
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 .6نتیاله
باآنكه م سی و ابان

آغاش م اجههام تقلالگرايانه با مفه

اسنان و با ت جه به تةهاداتی که م النا

خدا ا ندت

پايان

وند اسنان ايجا میکندت م سی و ابان

هريک تیت تأثار افق يكديگر قرا میگارند و بهنی تأملبرانگاام امنااج افقها ا
بهنةايز میگذا ند.

اين اسنات م النا با هر و مكنب تشباهی و تنايهی که م اجهه-

ام تقلالگرايانه با خدا ا ندت به مخالفت برمیخاا و تشباهی يا تنايهی نگريسنن ا
تفاوت ا اک می اند؛ و اش آنجا که ماان مقا ذات خداوندم و يگر م ج ات
هةانندم و سنخانی نةیباند تا به وجهی تشباهی يا تنايهی با خداوند سخن بگ يدت بر
فراش اين وگانه میايسند و هايی ا

جةع ماان اين و میپندا

و فروغلنادن

تلقی اش خداوند به هريک اش اين و مكنب ا خطام آاكا میباند و جةع و ترکاب
آن و ا به حقاقت هنة نتر میيابد.
پینوش ها
 .0با شندگی و آثا گا امر .ک :ملپا

1. Truth and Method
2. fusion of horizons
جف و هةكا انت گا امر و شيبايیاناسی اوت ترجةة وحاد

غالمیپ فر ت تهران :ققن ت 4090ت صص 49ت 47؛ بابک احةدمت ساخنا و تأويل مننت تهران :نشر
مرکات 4074ت صص 174ت .174
4. application
. .1ک :واعظی و فاضلی ( 439 :4039ت 240؛  19 :4094ت .)31
6. hermeneutical situation
7. prejudice
8. horizon internal
9. horizon external
10. horizon
11. situation
12. temporal distance
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 .41عايا اسةاعال ( 09 :4073ت )14
سه صدام ابانت م سی و خدا

کنا
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13. concept of historical consciousness
14. principle of history of effect
شمانة اسالمی ااعرانگی تجربة ينت به تیلال و تفسار

اسنان «م سی و ابان» پر اخنه است.

 .41بهعلت میدو ب ن حجم مقالهت برابر با اسناندا مجلهت ناگاير به حذف و تقلال مطالب شيا م اش
مقاله اديم.
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