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 چکیده
 رویکنرد اینن. کنندمني بررسيها را از نظرگاه شهود و مکاشفه پدیدهرویکردي فلسفي است که کيفيت « پدیدارشناسي»
 ادمونند توسنط بنار اصنيل، اولنين و علمني ايشنيوه عننوان بنه است، امنا داشته وجود فالسفه هايکهن در بحث روزگاران از

 هنافنرکپنيش و ريداوپنيش بندون هناپدیده پدیدارشناسانه، واقعيت رویکرد در. شد مطرح آلمان در( 6683ن6396) هوسرل
این صورت که شناعر ینا نویسننده بنا اعمنال شنک فلسنفي و  به شود؛نخستين مؤلف وجود دارد، بيان مي تجربة در که آنگونه

 و کنندبازشناسني مني، یابنندمي تجلني او بنر کنه چننانآن را مفناهيم و هامتفکر، پدیده «من» کردن فعال با هافرکتعليق پيش
یندري نسنوي ز محمند الندینشهاب اثر «المصدورنفثه» حاضر، کتاب پژوهش در. است هاپدیده از ذهني دریافت نوعي اثرش
مبتنني بنر آراء پدیدارشناسني تحلينل شنده اسنت. بررسني  -اول قرن هفتم هجري اسنت ةکه از شاهکارهاي بدیع نثر فني نيم-

 طنرح: همچنون پدیدارشنناختي نگنرش هنايمؤلفنه کنه دهددر ارتباط با وقایع تاریخي نشان مي« نسوي»رفتار و ساختار ذهني 
او وجنود  اندیشنة در انتقنادي تفکنر بنه پایبندي و شخصي احساسات و ادراکات، تجربيات بر تجربه، تأکيد متفکر، اصالت منِ

ده ذهنني نویسنن مکاشنفة حاصنل کنه هسنتيم روروبه يادب متن یک با تاریو اصالت جاي به المصدورنفثه رو، دردارد، از همين
 و متفناوت تعریفني در را اشذهنني دیندگاه و تجربنه اششخصي نگاه با را هاکشور است که پدیده ةدر مواجه با اوضاع آشفت

 .کندمي بيان خواننده براي تاریو از خالقانه
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 مقدمه

 قنرن دري فلسنف وي فکر انیجر کی عنوان به( Phenomenologyي )دارشناسیپد ةینظر
ي وننننانی ۀواژ از برگرفتنننه آن اصنننطالح، شننند شنننناخته  هوسنننرل ادمونننند بنننا سنننتميب

Phainomenon دارینپد و کنديم داریپد ای اندینمايم را خود که استي زيچي معنا به ،
 این لعنهمطا بنه تنوانيمن راي دارشناسنیپد، گنرید سنخن بنه .شنوديم ظاهر کهي زيچي عنی

 توصنيف آن اصنلي هدفو  (668-665: 6838، گرانختهیر) کرد فیتعر داریپد شناخت
-پنيش گوننههنيچ بندون و هناآن علّي تبيين دربارۀ پردازينظریه بدون پدیدارها واسطهبي

، انندداده ر  آگناهي در کنه طورآن هادهیپد. به عبارت دیگر، است فرکپيش و داوري
 بنه کنه استي اتيماه ليتحل از عبارتي دارشناسیپد»یف دیگر، در تعر شوند.يم فيتوص
 . (865: 6815، کهيلوف) «رديگيم قراري شهود تجربة به متعلق واسطهيب نحو

 دگاهیند نیا چنين. هماست داشته وجود فلسفه در افالطون زمان از دارشناسانهیپد نگاه
 را خننود هننا کتنناب نیتننرمهننم از کنن ی زيننن هگننل. بننود گرفتننه شننکل دکننارت ذهننن در
ي و راي دارشناسنیپد اصنطالح اندگفتهي برخ که بود هنهاد نام روح() روان دارشناس یپد
 رينتعب ةنيشنيپ انندگفتنهچنين . هم(559: 6838ي، نوال) است کردهي فلسف اصطالحات وارد
 کنار بنهي ننیدي مفهنوم در را آن 6781 سال در که گردديبرمي آلمان زاهد نگرياوت به آن
 .(35: 6836ي، جماد) برد

 کناربرد زينن اتينادب در کنه افنتی گر ید و تازه معنا  هوسرل ةینظر باي دارشناسیپد
؛ کرد هيتک شهود و کشف به تينيع به توجهي جا به هادهیپدي بررس در هوسرل .کرد دايپ
-يبن زينچ هنر آن در کنه «اسنت منورد ةینال و حدّ نیترنازل» فهمي معنا به نخست شهود»
 يوقتن اءياشن بنود معتقند او (.959: 6868ي، احمند) «شوديم آشکار ما بري فور وي انجيم

 جنادیا ذهنن در آن از يفهمن ک، یندهنديم قرار شناخت يقصدمند و توجه مورد را خود
 سخن نيهمي و خود دگاهید از هوسرل آرمان تحقق ةیماجان» و (56: 6836، بل) شوديم

ي بررس مورد رایي هاوهيشي دارشناسیپد منتقدان، رونيهم از، (816: 6835ي، ریمال) «بود
 .(867: 6838، برسلر) کنديم درر راي هنر آثار ما ذهن که دهنديم قرار
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 آگناهي از ننابي تجسنم بنه منتني، ادبن اثري دارشناختیپد نقد در مسائل نیا به توجه با
مني بندل واحد نيسميارگا به اشمعنایي و سبکي هايجنبه همة با و یابدمي تقليل خواننده
ماهيت، آليستيایده تحليل شيوۀ این .است آن بخشوحدت جوهر، نویسنده ذهن که شود
 تعصنبات هرگوننه از برکنار و غيرانتقادي کامالً و ارگانيکي، فرماليستي، ضدتاریخي، گرا
 در پدیدارشناسني طرفنداران، رونيهمن از. (38-39: 6868، ایگلتنون) است منتقد عالیق و

 و نویسننده اقتصنادي وضنعيت و سياسني، اجتمناعي، تناریخي هايزميننه، ادبي قدن ةعرص
 اثنر خنالق ذهنني فعالينت پنژوار را آن و شده متن دنياي وارد و گذاشته کنار را خواننده
 اعنراک، داننندمي لفؤم سرگذشت حول آنچه تمامي از جهت همين بهکنند، مي قلمداد
 در، دیگننرعبننارت  بننه کنننند.مي لننفؤم اهيآگنن ماهيننت بننه معطننوف را خننویش و کننرده
 سناختار تحلينل طرینق از و آینندميبر اثنر خنالق ذهنن ژرفناي بنه دسترسي جويوجست
 .کنندمي پيدا ورود او زیست جهان به نویسنده آگاهي

 ادب و ویتنار کتنب امهنات از» کنه المصدورثهفن بهي دارشناسیپد نگاه با مقاله نیا در
ي دارشنناختیپد نیادينبن ميمفناه اسنت شندهي سنع (8/6636: 6818، صنفا) «اسنتي فارس

 کنه اسنتي خیتنار کتناب کین موضوع نظر از المصدورنفثه شود؛ي بررس آن در هوسرل
 نیالندّجنالل سنلطان رینوز و کاتنبي النسنويمحمدالمنشنبنيعلبنمحمداحمد نینورالد
 را انيخوارزمشاه تحکوم اواخر در رانیا آشفتة اوضاع (167-153) خوارزمشاهي منکبرن
 سنندهینو احنوال و آالم گنزارش» کتنابي، خیتار موضوع از فراتر اما، است کرده تیروا
 کنردیرو بنا منظنر نینا از کنه (653: 6879، کنوبنینزر) «اسنت تاتنار فاجعة روداريگ در
 رۀيسن» بنا المصندورنفثنه سنةیمقا بنا لهأمسن نینا. استي بررس قابلي هوسرلي دارشناسیپد
 از شيپن المصندورنفثنه دري نسنو شنود.يمن آشنکار، استي نسو گرید کتاب که «يجالل
 نگناه بنا کنه است کرده ادرار خود تيذهن با را عیوقا، شدینديب عیوقا ویتار انيب به آنکه
، یياسنتعال منني سنازفعنال ابن شیخنو شتنیخو دنبال بهي نسو» گفت دیباي دارشناسیپد

، يحس ادرار براساس هاهدیپد فیبازتعر و کشف بهتعاریف  و هافرکشيپ کردن باطل
 نینا دري دارشناسنیپدي کردهنایرو نیتنرمهنم .«است پرداختهي شهود شناخت وي تجرب
 تجربنه اصنالتها، آن به داشتني انتقاد نگاه و هادهیپدي تجرب فيتوص: منِ متفکر، کتاب
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 ابتندا کوتناهي نگناه دري بررسن نینا در اسنت.ي شخصن احساسات و ادراکات بر ديتأک و
 آنگناه و شنده انينبي جاللن رۀيسن به نسبت المصدورنفثهي دارشناسیپدي بررسي هاتيقابل

   .شودمي ليتحل المصدورنفثه متن ازیي هانمونه باي داریپدي هامؤلفه

 ژوهشپۀ یشنیپ .1

 منورد دشنوار و سنخت نثر منظر ازي ادب قاتيتحق در که استیي هاکتاب از المصدورنفثه
 کتنابي ادبني سنازبرجسنته وي بالغني هناظرافنت بهها آن اغلب در که گرفته قرار توجه
-انیپا، کتاب چيه در اما، است شدهي بررس آني محتوا زين مقاله چند در. است شده دقت

 صنورت المصدورنفثه مورد دري دارشناسیپد نقدي قيتحق اثر و مقالهي، پژوهش طرح، نامه
 شنده نييتبي دارشناسیپد نظر از کتابي بررسي هاتيقابل حاضر پژوهش در است. نگرفته

   است. شده ليتحل کتاب متن ازیي هانمونه ذکر باي داریپد مهم مؤلفة چند و

 یدارشناسینقد پد .2

 ینافتن با رایز، دارد ايمالحظه قابل توان، ادبي آثار مطالعة و بررسي در پدیدارشناسانه نقد
 نظنم و بيناني و فکنري الگوهناي، هنايوابسنتگ، هاپيوستگي، افتراق وجوه، اشترار وجوه
 را زميننه این در پژوهش، ادبي مفاهيم و هاپدیده خود به بازگشت سرانجام و هاآن بنيادین

 نیا با. (6/13: 6866، اسچيگلبر ) دهدمي سوق معاني و هاآفرینش آغازین هايمایهبن به
 دسنت او شنةیاندي ژرفنا بنه و کنرد يواکاو او اثر در را مؤلفي ذهن ساختار توانيم نقد
 آن بنهي مراحلنطني  کنه اسنت «یياسنتعال منن» افتني یندارشناسنیپدي اصنل هدف. افتی
 قينتعل بنه آوردني رو شنک از بعند، اسنتي فلسف شک اول مرحلة افت؛ی دست توانيم

 حالننت نیننا در؛ ننندیگويمنن( Epoche) اپوخننه اینن اپوکننه آن بننه اصننطالحاً کننه اسننت
 بنه بنا. شنوديمن آشنکاري انجينم بدون هادهیپد و شوديم داده قرار نتزپرا در هافرکشيپ
 صنورتو به اینن  کنديم دايپي تجل «منِ متفکر» بر دارهایپد، هافرکشيپ درآمدن قيتعل
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ي خیتنار زمان از فراتري دگاهید با توانيم وشود مي انيب شهودي نحو به سندهینو تجارب
  ست.ینگر آن به اياش بودني قيحق و

 شنرایط، آن ۀدنویسنن، اثنر تاریخي بافتي، ادب متوني بررس در هامؤلفه نیا به توجه با
 از عنوک در و شوديم گرفته نادیده آن مورد در بودن خواننده شرایط و اثر خلق یا ایجاد
 محنن  پيکرمننندي بننه مننتن خننود و گيننردمنني صننورت دروننني خوانشنني، ادبنني اثننر مننتن

کسنب وجوه از هریک که، به این صورت شودمي کاستهفرو شاعر یا نویسنده خودآگاهي
 درر و گرفتنه درنظر پيچيده کل یک از ايوارهاندام بخش عنوان به اثر معنایي و شناسانه
 اینن شنناخت بنراي .اسنت شناعر ینا نویسننده ذهنن، آن بخشتدوح ماهيّت که شودمي

 ، نقندواقنع در د.دا ارجناع نویسننده شخصني زنندگي از اطالعناتي هنيچ بنه نبایند ذهنيت
 خنود که او خودآگاهي از وجوهي آن به ارجاع باتنها  باید، اما است ممنوع اينامهيزندگ
 ذهنن عمنق منا. عنالوه بنر اینن، بنزنيم دست ذهنيت این شناخت به دهدمي نشان اثر در را

 تکرارشنونده هاييتصویرساز و صورخيال و مکرر موضوعات در و کاویممي را نویسنده
 .(681: 6833ي، دهقان) کندمي زندگي جهانش در نویسنده که گردیممي طریقي الدنب به

 المصدور نفثه یدارشناختیل پدیتحل یهاتیقابل .3

 بافنتي، دارینپد اصنولي برمبننا و ميکنني بررسي دارشناسیپد نقد با را المصدورنفثه اگر
 داشنته درونني خوانشني فقنط و میريننگ نظر در را آن ایجاد شرایط، دهنویسن، اثر تاریخي

 لينتقل» و ابدیيم ليتقل نویسنده خودآگاهي مح  پيکربندي به متن صورت نیا در ميباش
: 6868ي، احمند) «دینآيمن حسناب بنه کيدارشناسنیپد شنناخت فراشد در گام نیترمهم
ي ازينن .اسنت نویسنده ذهن، کتاب بخشتدوح ماهيت که شودمي درر ليتقل با؛ (959
 نویسننده شخصني زنندگي از اطالعناتي دانسنتن دنبال به کتاب ميمفاه تندانسي برا ستين

 هوسنرل دگاهیند در» چنانچنه د.دهنمي نشان اثر در را خود، او خودآگاهي ، چراکهميباش
 هوسنرل فلسنفة در کنهي مفهنوم اسنت. «تين» کيدارشناسیپد ليتقل آغازگاه، است آمده
 دگاهیند از بود... افتهی برنتانو فرانتس ادشاست آثار در را آن هوسرل و دارد نیاديبن تياهم
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، هوسنرل نظنر بنه امنا، هسنتند گنونتينن منش نیاي داراي کیزيفي هاکنشي تمام برنتانو
 هنري عني، یزيچي سو به استي تيني آگاه هرگونه؛ است مندتين گوهرش بن دري آگاه
 «اسنت هوسرل دگاهیدي انيبن هستة نیا، دارد وجود ابژه به کردشیرو ليدل به صرفاً سوبژه

 گفنت دینبا بکناویم را نویسننده ذهن عمق يوقت حاتيتوض نیا با. (951: 6868ي، احمد)
 و خنودش بنين ايپدیدارشنناختي ةرابطن و کنندمني زنندگي خودي درون جهان دري نسو
   است. کرده برقرار جهان

 در کنهي تيواقع با بلکه، نيست يخیتار اصالت با مطابق عيني واقعيت یک المصدورنفثه
 نینا. اسنت شنده تجربنهي ذهنن منفنرد سنوژۀ یک توسط و شده دهيسازمان بوده اجتماع
، نیبننابرا. کنديم دايپ نمود، ميده قرار قيتعل حالت در را هافرکپيش همة کهيوقتمسأله 
 افنت.ی دستي جالب جینتا به و کردي بررسي دارشناختیپدي کردهایرو با توانيم را کتاب
 سنهیمقا «يجاللن رۀيسن» او گنرید کتناب بنا را المصندورنفثنه، امنر نینا هتنرب شناختي برا
 بنه المصدورنفثه چون را آن گرچه، استي خیتار کامالً کتاب کي یجالل رۀيس م.يکنيم

ي ادبني هناکتناب جنزو کنه المصدورنفثه برعکس، است آراسته مصنوعي ادب عیصنا انواع
 لينتحل تنوانيمن را المصندورنفثنه است.ي خیتارفقط  و نداشتهي چنداني ادب ارزش، است
 دري دارشناسننیپدي کردهننایرو امننا، افننتی دسننتي ديننمف جینتننا بننه و کننردي خیتننار
 لينتحلي، خیتنار لينتحل برابنر در اسنت. لينتحل قابنلي جاللن رۀيس از شتريب المصدورنفثه
 بنه منتن خنود يهنايژگیو قيدق يبررس با و يخیتار نييتب يورا کوشديم يدارشناختیپد
 هيحاشن دري خیتنار لينتحل شنود خواننده کتابي، داریپد نقد باي وقت ؛بچردازد آن ليتحل
 کین لينتحل و فيتوصن، اسنت يناختشنداریپد لينتحل انيبن آنچه رایز، شوديم داده قرار
، اسناس نینا بنر ر.گنید يرونيب احکام ليتحم نه و است آن خود يهاداده براساس داریپد

 هنانینا از منتن يدارشناسیپد اما، است خاص ياجامعه و زبان، نزما به وابسته متن هرچند
 آن خنود فيتوصن درون از دار(ینپد عننوان بنه) را متن يمحتوا کوشديم و روديم فراتر
 دهینپد نینا فيتوص هنگام که است يضرور يحت ای ممکن هرچند کند؛ ليتحل و دسبشنا
 .(65: 6865ي، حائر) رديبگ ياری يشناختجامعه و يزبان و يخیتار يابزارها از
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-يمن سنوق المصندورنفثهي داریپد کردیرو به را ما، کتاب دو نقد دري کل مورد چند
 :  عبارتنداز که دهد

 کتاب موضوع. 6

 کتاب عنوان. 5

 .کتاب نگارش از سندهینو هدف. 8

 خندمت در جنواني ابتنداي از ينسنو است.ي خیتار کتاب دو هر موضوع اول نگاه در
، صنفا) ابندی حضور خوارزمشاه الدینجالل سلطان دستگاه در توانست تا دبو محلي امراي
 بنه بنودي و خدمت در که آنجاي وال نزد از نسا شهر از 156 در»؛ (6638-6636 /8: 6818
ي ر شنهر در نیالنداثينغ سنلطان دربنار بنهي منال و خزاننه کنه بود مأمور و رفت خراسان
 غالنب بنرادرش نیالنداثيغ بر خوارزمشاه نیالدجالل سلطان وقت نیا در چون و برساند
 در و درآمندي و خندمتگزاران زمنرۀ در زينن خود و ديرسان سلطان به را مال آن، بود آمده
 در نیالندجنالل کنهي سنالي عننی 153 سال تا و شد دهیبرگز «انشاء کاتب» منصب به 155
 در و افنتی توزار سنمت، اواخر در و بود او خدمت در، ختیگر اول بار مغول خونيشب

 منأمور شنام رسنالت بنه و مانند دور او از سال آن در و بود متفرّدي دولت وي دربار مشاغل
 کار انیپا از بعد اما، ننوشتي کتابي، دربار خدمت دوران در .(66: 8ج: 6836، بهار) «شد

ي نسنو، شند دور نیالندّجنالل از آنکنه از بعند» نوشنت کتاب دو مغوالني رگيچ و جالل
 صناحب پنناه در و رفنت نيافنارقيم بنه 156 در عاقبت و دیگردي ميعظي هايختبدب دچار
 آورده نامنه بنه کبوتر که را سلطان شدن زيناچ آنجا در و دیگز اقامت المظفر الملک آنجا
ي اهينمرث و دربنردارد را عیوقنا نینا ازي اخالصنه کنه را «المصدورنفثه» رسالة و ديبشن بود

 گنرید و کنرد فيتنأل، اسنت نگاشنته او دولنت و سنلطان اتفنو بر رساله آن در سوزنار
 در .(66: 6836، بهنار) «آورد قلنم بنه آنجنا دري عرب به 186 در را نیالدجالل رۀيس کتاب
 مطالعنة از پنس» اسنت گفتهي نويم چنانچه، ستيني شک او به کتاب دو هر انتساب صحت

 نینا دري شنک ابنداً و الًاصن و شد محسوس و مبرهن و واض  من بر کتاب نیا مکرر قيدق
 همننان شننبهه شننک چيهنن بنندون المصنندورنفثننه کتنناب نیننا مؤلننف کننه ننندارم خصننوص
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 نیالندجنالل رهيسن معنروف کتناب مؤلنفي، النسنويمحمدالمنشبنيعلاحمدبنمحمدبن
 .(55: شگفتاريپ: 6839ي، نسو) «استي منکبرن

 المصندورنفثنه کنه ودشنيمن آشنکار، ميکنن نگناه او اثر دو بهي دارشناسیپد نقد با اگر
 و اسنتي خیتار کتاب دو هر ظاهر در دارد.ي جالل رۀيس از شتريب را دارشناسانهیپد تيقابل
 المصندورنفثنه کهي تفاوت اما، دارد نیالدجالل کار انیپا و مغول حملة به اختصاص دو هر
 ادهد قنرار هيحاشن در راي خیتنار موضنوع، آن دري نسنو که است نیا داردي جالل رۀيس با

 اعنالمبنه صنراحت  کتناب آغناز در دارد. هيتک ویتار بري مستقيم جالل رۀيس در، اما است
 قبنل کنهي خیتاري هاکتاب که است نیا لشيدل و داردي نگارویتار قصد که است کرده
-جنالل رۀيس به روشن و شفاف صورت به است شده نگاشته انيخوارزمشاه مورد در او از

 او منورد در اسنت گرفتنه ميتصنم، نیبنابرا، است ناقص او مورد در منابع و نچرداخته نیالدّ
ي ایندر منوج کنه منانم کس بدان من چون» دانديم خود بري کفائ فرک را نیا و سدیبنو
 بنه ارین و کسيب آورده برکنار رخت تنها به خود و کرده غرقه راي و دوستان سراسر فتنه

 نینا انجنام و پرداختم کار نیبد خود باشد گشته دچاري زندگي هايسخت و اتيح مناعب
 شنةیاند و شنانیپري خناطر و شیري دل با گرنه و ساختم واجب شیبرخو راي کفائ فرک
 بنه اکنون و گشتمينم رامونيپ مینشا کهي کار کتابت و انشا فن در بضاعتي کم و ناتوان
 .(65: 6811ي، نسو) «کنم انيب شانیا خروج مبد  و تاتار منشأ شرح دري امقدمه ناچار

 و اندوه از بعد و دیگويم امیا رنج و روزگاري جفا از کتاب آغاز در المصدورنفثه در
، نندارد آن حمنل طاقنت زينن کوه و آمده برسرش کهي عیوقا از خواهديم ارانی از هیگال
 و اسنت پریشان دلبران زلف چون روزگار احوال تصاریف از خاطر که همه نیا با» دیبگو
 از جزمني تينر کنه ننه مویي سر دل در ناتوان.، خوبان چشم مانند غدّار دهر تکاليف در تن

 نخنورده محننت گشناد از چرخي که نه سرانگشتي تن در و است نرسيده بدو زمانه آسيب
  نننين از و نيسننت چنناره، یافننت تواننند راحتنني بنندان مهجننوري کننه المصنندورينفثننه از ...

 ازي نبنذ ... ننه رینگز بنود تواندیي شفا بدان هجر جورید شب در را رنجور که المهجوري
 آن ازي بنينه و بنرداردي جنا از را ثهنالن وي رضنو ارکنان آن ازي بيآس که شیخو عیوقا
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 زينن کتناب سراسر در. (7-3: 6839)نسوي،  «ران قلم بر گرداند قراريب را نيزم باوقار کرۀ
 بنا اگنر کنه است اختهپرد خود بارمحنت سرگذشتبيان دیگر،  به ای خود احواالت بهتنها 
 شنتنیخو افتنی دنبال به و دهيسنج خود نگاه با را هادهیپدي و، شود ستهینگري داریپد نقد
ي خیتنار نمنودي جاللن رۀيسن مقابنل در، رونيهمن از اسنت.یي اسنتعال مني تعال ای شیخو

 عالمنهي، ننويم اسنتاد کنه اسنتیي جنا تنا کتنابي خیتنار ريس بودن ناقص ندارد. توانمند
 از کننند بازگو المصدورنفثه در راي خیتار تیرواي خط ريس نکهیاي برا گرانید وي نیقزو

   .اندگرفته کمک ویتوار ریسا وي جالل ۀريس کتاب

-اینن مسنأله از عننوان کتناب آشنکار اسنت؛ عننوان کتناب نفثنه، عالوه بر موضنوع

 نداشنته ار تناریو نگارش قصد نویسنده که دهدمي نشاناین المصدور تاریخي نيست و 
مغول بوده اسنت. اینن در حنالي  از حملة حاصل روحي آالم بيان وي هدف بلکه، است

عنوان سيرۀ جاللي کامالً یک عنوان تاریخي است و اگر بننا باشند کنه بگنویم  است که
نویسنان توانست چون دیگنر تاریونسوي مي، المصدور هم یک کتاب تاریخي استنفثه

المصندور بنا معنناي مجنازي اما انتخاب نفثه، «تاریو نسوي»عنوان کتابش را مثالً بگوید 
برد که براساس پدیدارشناسي به دنبنال مننِ متفکنر در ذهنينت ما را به این مسأله مي، آن

خلطني کنه از سنينه : المصندورنفثنه) اللفظي اثنرچنان که از معناي تحت» نویسنده باشيم
گرایي و تالش براي گنزارش که احساسرو هستيم آید با اثري روبهآید( برميبيرون مي

بنتالب ) «و نمایش تمایالت عاطفي بر بافنت و سناختار منتن تنأثير بسنزایي داشنته اسنت
 .(53: 6868، خزانه دارلوو  اکبرآبادي

ي نسنو هندف شنود.يمن آشکار کامالً سوم موردي بررس باي دارشناسیپدي کردهایرو
 خنودي سنو بنه را کتناب اميپي ريگجهت هبلک، ستيني خیتار عیوقا انيب المصدورنفثه در
 سنخن خنود زانينخ و افتنان بخنت دربنارۀ کنه اسنت نیا اشياصل قصد و است داده قرار
 شننوديم را ندهیگو نفس ثیحد اغلب خواننده، دارد انهیگرادرون تیروا، کتاب .دیبگو
 بنا هوجنچيهن بنه ما ست.ين مشخص عیوقا قيدق ویتار و زمان زين نفسش ثیحد خالل در و
 تینروا ريسن نندهیگو يعناطف تنأثرات همنواره بلکنه، ميسنتين مواجه يخیتار منظم تیروا
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 منن افتنین دنبنال بنه مغول حملة نام بهي ادهیپد دري نسویي گو، زدیريم برهم راي خیتار
 خنود متفکر ذهن با و درآورده قيتعل حالت به راي خیتاري هافرکشيپ و استیي استعال

 منتن. اوسنتي ذهنن مکاشنفة حاصل، کرده انيب آنچه و است پرداخته هادهیپد فيتوص به
 رسنديمن انتهنا بنه کبارهی به و شوديم آغاز کبارهی به کهن نثر متون ریسا برخالف» کتاب
 آنجنا از اسنت نيمعني زمان لةصفا در مؤلف ذهن ازي برش دیآيم متن نیا در آنچهیي گو
، نندارد آن مقاسناتي پنا کنوه کنه دخنوي هاسرگذشت از که است نیاي پ دري اور که
. (655: 6868، گنرانید و شيکني ذاکر) «ميهست همراهي ذهني متن با آورد قلم دري اشمه
-منوزهآ براساس، ميبخواني دریزي انامهيزندگ وي خیتار فرک شيپ بدون را کتاب اگر

 فیعرت) تيواقع هر دربارۀ دیترد با که است غازگرآ کیي نسو میيبگو دیبا هوسرلي ها
ي فلسنف منن کنردن فعال گرو در امر نیا که برسد خود ۀژیو شناخت به داردي سع (يواقع

ي آگاه در وجود استي ذهن قتيحق به متعلق ضرورتاً ناب من» است ناب من ایي یاستعال
ي محتنوا، ردينگيمن قنرار ارتبناط نینا در هرآنچه و است «من» با ارتباط همان قتيحق در

  .(655: 6678، هوسرل) «استي آگاه

هستي استعالیي خود را نينز بنروز ، با فعاليت شناختي خود اگو از آنجا که پدیدارشناختي
 . (666: 6838، گرانریخته) «شودشناسي مبدل ميپدیدارشناسي به نوعي خویشتن» دهدمي

-نفثنه گفنت تنوانيمني جاللن رۀيسن با المصدورنفثهي اسهیمقاي بررس در يکل طور به

، واحند تينواقع کین از که است استواري شخص آورديرو و ررااد، تجربه بر المصدور
 تينواقع» دارشناسنانیپد نگاه در که همانطور، است کرده دارشناسانهیپد ريتفس و استدالل

 بنه نسنبت هناآن تمنام در تيواقع آن خود و شود انيب چندگانهي هاوهيش به توانديم گانهی
 آن، خنودي جاللن رۀيسن در امنا. (73: 6835ي، فسکوالکسا) «باشد گریدي زيچ، اظهارات

ي خیتنار دۀینپد کین مغنول حملة المصدورنفثه در است. شده انيبي خیتار بُعد با تيواقع
 با ما کتاب سراسر در شود.يم انيب ماي براي نسو نام بهي باراندوه شخص نگاه از که است
 مشنکالت و گرفتنه رارقن هيحاشن در مغنول حملنة، ميهسنت روروبنه سنندهینو نفنس ثیحد

ي تجربني دارهاینپد سندهینوعبارت دیگر،  به است. شده انيب سندهینوي اجتماع وي شخص
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 لياصن شنهود با ونديپ در اوي فطر تأمالت ازي امجموعه حاصل کتابش و داردي شخص و
، گذر، کشف، نفوذ، حرکت نيمب دهديم انجام کهي اعمال، استي هست ررااد و عتيطب
  .دارند قراري دارشناسیپد داللت شبکة در که اندفیتعار وي معان قيتعلیي، نوجویي، ایپو

 ل یتحل .4

 : از عبارتند، شوديم دهید کتاب در کهي دارشناسیپدي هامؤلفه نیترمهم

 (ییمن استعال) منِ متفکر .4-1

 و کننديمن استفاده خودآگاه ذهن  یتشري برا ونوی که استي نام (Ego) «اگو» ای «من»
 ناخودآگناه»؛ اسنت ناخودآگناه ريضم در که دارد قرار (Slef) خودي الگوکهن مقابل رد
ي روانشنناختي اینپوي هافرآینند و التیتمنا از کنه اسنتي نفسناني هانهيزم از قسمت آن
 ريضنم امنا، (635: 6837، وننو)ی «اسنت خارج اطالع و ارياخت طةيح از و شوديم ليتشک
 احساسات و تفکرات، خاطرات، آگاهانه ادرار مانندي اخودآگاهانه عناصر از آگاهخود
 صنورتي، خنود و اسنت خودآگناهي مرکنز، منن»، ترروشن عبارت به است. شده ليتشک
 اسنت. فنرد یافتن کمال مبناي و آیدمي شمار به ناخودآگاه و خودآگاه مرز که است ازلي

 و دآگنناهيخو بننا باینند، روان اسننتقالل و جامعيننت، تماميننت نگهننداري بننراي، آدمنني
 و جنونز) «سنازد برقرار استوار مناسبات، کدام هر با و باشد ارتباط در جمعي ناخودآگاهي

 . (19: 6811، دیگران

 بنه کنل چوننان جهان کهي ايش» است جهان شناخت اساس اگو زيني دارشناسیپد در
ي آشکارسناز واسنطة بنا مفعنول منن کنند.يمن آشنکار آن به را خودش، اءياش تمام همراه

 (. 685: 6835)ساالکوفسکي، « است هان(ج)

مطنرح اسنت. « من اسنتعالیي»یا « من ناب»، «منِ متفکر»در اصطالح هوسرلي با عنوان 
ریشنة ، ناپنذیرگردد که معتقد بود منِ متفکنر شنکبه دکارت برمي« منِ متفکر»طرح البته 

 در امننا، دانننديمنن مطلننق را آن دکننارت. (68: 6876، سننت )شننوتزا هنناتمننام معرفننت
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 مطلنق دادۀ را «منن» هوسنرل، دارد اننهیگراواقنع و متفناوتي شکلي هوسرلي دارشناسیپد
 منن نینا .آورديمن شمار به فيتوص به ازمنديني انسان تجربة محصول را آن بلکه، داندينم
 و باشدي هست از جدا خواهديم و شوديم قائلي ذهن و جداگانهي وجود هم خودشي برا

. (18: 6868، ايننيموسوي و انيخانسام) کند تجربه و کشف خواهديم که آنگونه را جهان
 که استیي منِ متفکر استعال تجربة، هادهیپد شناخت هدف زيني هوسرل يدارشناسیپد در
-يمن هوسنرل .کنننديمن داينپي تجل آن بر دارهایپد، فیتعار و هادهیا درآمدن قيتعل به با
براي من وجود خواهد داشت همراه بنا تمنام  و دارد وجود مني برا کهي نيع جهان» دیگو

همه معنا و اعتبار وجودش را براي من از خود من به مثابنة منن اسنتعالیي )قلمنرو ، اعيانش
)هوسنرل، « آوردکند به دسنت منيشکار ميآتجربة ذهن استعالیي( که فقط اپوکه آن را 

6831 :15). 

ر و راغاینت آن اد»ست کنه ا هامکاشفه در خود و پدیده، هدف منِ متفکر ترینمهم
شناسني یناد است کنه از آن بنه عننوان خویشنتن «خود»جو در نهایت تجلي وجود وجست
-دهینپد با مواجه در شاعر ای سندهینوت دیگر، به عبار .(651: 6865خانياني، سام) «شودمي

 شنتنیخو اثننا نینا در و کننديم انيب را خودي ذهن نشيبها، فقط آن به نسبت واکنش و ها
کننيم و بنا اینن کنار ما طریقي را که چيزها هستند هویندا مني»شود؛ خودش نيز کشف مي

در این کشنف منا خودمنان را همچنون مفعنول بنا  .کنيمها و نيز خودمان را کشف ميعين
« یننابيمدر منني شننوديیعننني کسنني کننه چيزهننا بننر او نمایننان منن، واسننطة آشکارسننازي

 . (58: 6835)ساکالوفسکي، 

 تنوانيم بگنویيمحتني مني .رو هسنتيمما به نوعي با منِ متفکنر روبنه المصدورنفثه در
وي یک شخصيت دربناري دارد کنه ، حاصل منِ متفکر اوست. ظاهر امر، نوشتن کتاب

الندین مؤلنف تنا آخنر عمنر سنلطان جنالل»چنانچنه ، خواهد تاریو وقنت را بنویسندمي
و لنيالً و نهناراً هميشنه در مصناحبت  بالانقطاع در این وظيفه باقي بنود و سنفراً و حضنراً

هنا از دربنار او هنا ینا مأمورینتبود و هيچگاه جز براي انجام بعضني سنفارتسلطان مي
الدین مسطور اسنت در غایب نگردید و به تفصيلي که مشروحاً و مبسوطاً در سيرۀ جالل
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-دائنمها و نقل و انتقناالت آن سنلطان رحّنال سنيار جميع غزوات و اسفار و لشکرکشي

جنز اینن نقنل و انتقناالت چينز دیگنري نبنود وي الحرکه کنه جمينع سننين سنلطنت او 
(. امنا در 13، پيشنگفتار: 6839)نسنوي، « مصاحب او و مالزم او و جزء الینفنک او بنود

، جالل حضور و نمود اصلي نندارد بينيم نویسنده به عنوان مالزم سلطاننوشتار کتاب مي
دیده حضور دارد کنه در آشنوب جامعنه بنه نده و مصيبتبلکه به عنوان یک انسان درما

وجو د تا اندوه سينة خود را براي او بازگو کند و در این جستگرددنبال رفيق شفيق مي
قلمنرو تجربنة منن ، درگير یک مکاشفه ذهني است؛ گویي جهان عيني با تمنام اعينانش

بنراي ، شنودآشنکار منيهاي دشنوار سنریعاً انندوه او در برابر موقعيت، استعالیي اوست
هاي نامطلوب فنرار کنند تنا همين نيز همواره در حال سفر است و سعي دارد از موقعيت

، فرارهناي متعنددي کنه از شنهري بنه شنهري دیگنر دارد، شاید جایي به آرامشي برسد
وقتني کنه تاتنار در حنوالي ، وجوي خویشتن در پدیدارشناسني اسنتدهندۀ جستنشان
کنند و نسنوي بنا مواجنه شندن بنا اینن صنحنه دوي سلطان حمله ميبه ناگاه بر ار« آمد»

پاي به اسبي که اتفاق را در زین بود درآوردم و وثاق با آنچه دود »کند شبانگاه فرار مي
گَرد برگِرد او بود از آالت و اسباب تجمل و دواب و فایدۀ اکتسناب و زبندۀ احقناب و 

« آمد»( یا وقتي در 95)همان:  «برفت عوک عنفوان عمر و ریعان شباب به دشمن سچرد و
کنند در پني بينند و شنرایط آنجنا روحنش را آزرده منيظلم و ستم صاحب آمد را مني
عاقبت خرقنة درویشنانه بنر سنرافکندم و خویشنتن »کند فرصتي مناسب از آنجا فرار مي

و متنکروار از آن دروازۀ زندان بيگناهان بيرون انداخت و سه روزه کوهچاینة مينان آمند 
ماند و از آنجنا ( یک روز در ماردین مي19)همان: « ماردین به یک روز زیر قدم آوردم

بيند احمد ارمنوي رود وقتي ميرود. بعد به آذربيجان و از آنجا به اروميه ميبه اربيل مي
گيرد. آنجا از آنجا راه خوي مي -که گویا با او اختالف داشته است-نامي در آنجاست 

ن خود خراسان برگردد کنه اعينان شنهر بنه خناطر خطرآمينز بنودن راه خواهد به وطمي
هنا راهني شنام و جزینره کنه دیند آنکنند با صالحدانند و او را منصرف ميصالح نمي

رسند و شود و نهایت با سختي از پرگري به ميافنارقين منيمي، قلمرو ملور ایوبي است
دائمي و آوارگي هميشگي آسوده  وانتقالالدین از نقلدر سایة دولت ملک مظفر شهاب
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المصدور را در خطاب بنه یکني از اعينان خراسنان بنه ننام سنعدالدین ننام شود و نفثهمي
 (.76: پيشگفتار)همان:  کندتحریر مي

در  -فنرک تناریخي اسنتکه پنيش-در این مسير، نسوي شرایط جامعه و حملة مغول را 
خواهد بيان کنرده اسنت چنان که خود ميذهنش به حالت تعليق درآورده است؛ او تاریو را 

کننيم او قبنل از شنروع همنان آغناز کتناب مشناهده منينه آنچنان که هست بنه طنوري کنه 
ترین چيزي که باید بگویند گالینه تاریخي و پرداختن به حملة مغول به این نتيجه رسيده مهم

شکایت بخنت افتنان ام که از مع القصه به طولها خواسته» از بخت افتان و خيزان خودش است
و خيزان که هرگز کام مراد شيرین نکرد تا هزار شربت ناخوش مذاق در پني ننداد و سنهمي 
از اقسام آرزو نصيب دل نگردانيد که هزار تير مصائب به جگر نرسانيد فصلي چند بنویسنم و 

ه )ع( وان کاین همن -از آنچه  حناء ضلوع بر او منطوي است و دل به جان آمده بر او حاوي 
  (.5)همان: « پردازي واجب بينمدل -غم در رو بود یکدل نيست

، سدیبنو را کتاب خواهديمي وقت، است قيشف قيرف نبود از او ةیگال، کالمش ادامة در
؟ و بنه يسینويد فراق میبه کدام مشتاق شدا»: دیگويم و دهديم قرار خطاب مورد را قلم

چون غصه به حلق آمده است دم فرو خور  اگرچه خون یيگوياق ميکدام مشفق قصة اشت
د اگنر کنارد شندت بنه اسنتخوان یرا شنا يپنردازست کنه دلين يچه مهربان يو لب مگشا

کنه  ينندار يچنه دلسنوز يمصنابرت نمنا، دهينده است و کار محننت بنه جنان انجاميرس
 درد در يده است و دور روزگار دُردید تا قسّام سعادات ورق مرادات در نورینماموافقت 
شنهمات بسناط اعاننت و اغاننث در نوشنته ، مهرۀ اجل در ششدرۀ سنوءالحظ افتناده، داده
مذاق تجربه طعم وفاق و نفناق ، حجاب برانداخت، که در پردۀ موافقت مستور بود يمنافقت

جنان بنه جنان آمنده را کنه  عبناء محننت ، از هم بازشناخت عند الشدائد تعنرف االخنوان
گوشنة  يسنینويز کنه منيآمقصة غصه، بکبار خواهد کردق سيگرانبار کرده است کدام رف

 ( 9)همان: « ديچيق خواهد پيجگر کدام شف

 از و بازگشنته بالفاصنله اسنت کنرده انينب راي خیتنار بُعد که هرجا زين کتابي اثنا در
ا تنا ينب»: اسنت گفته جالل مر  فيتوص از بعد مثالً؛ است گفته خود رنج و درد و احوال
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ل ینل است که به بکناء و عويبت نه از آن قبين مصیم که ایش باز شویخوالمصدور سر نفثه
م کنه یرينل حق آن توان گزارد شرح حال تن مهجور و دل رنجور بنا سنر گیدر مدت طو

  .(53)همان:  «داد آن توان داد يگرو نوحه ين حسرت نه از آن جمله است که به زاریا

 دري و شنود.يم دهیدي اجتماعي نتقادهاا انيب دري نسومنِ متفکر  بودن فعالچنين هم
 سنلطان از کنهي زمنان. داننديم بدتر راي داخل ظالم حاکمان وستمظلم، مغول توحش برابر
 رونينب غنار از روز چند از بعد، شونديمي مخف غار در نفر چند باشود مي جدا نیالدجالل

 وسنتمظلنم آنجنا رد روننديمن «آمند» شهر بهي تشنگ وي گرسنگي ناچاري رو از ندیآيم
 کنند.يمن فنرار وسنرانجام ماننديمن محبوس آنجا در ماه سه مدت، نديبيم را آمد صاحب

 يبه نان يکه جان يدر وقت»: است کرده فيتوص گونهنیا شهر آن در را ستم و ظلمي مايس
دند. ضبط و حفاظ چنان مندروس گشنته يگردانيع میضا يبه فلس يکردند و نفسيباطل م

ان خلق هرگز نبوده است و حلّ و حرمت چنان منسو  شنده يدر م يمت گفتکه حق و حر
، ک و علوج اکراديت صعالیعفار ين جایده است. چندينام آن نشن یيده گویچ آفريکه ه

التنربِ ي ٍ ضناع فنيع( وقنوفَ شنح) دراز ياحاطه الخاتم باإلصبع گرد در گرفتند و زمنان
نکنه یا افتند بريچ نيک را بازجست چون هیک به یار ستاد و از کنار تا کنیخاتِمُه بر سر ما ا

ت کنه ينمن به عرب يتهد، کردنديقربان کنند اتفاق م ياهلل به اسم تاتار و خوارزم يتقرباً ال
دگار جلّ ذکره از آن ورطة هائل و حادثنة مشنکل یست استغفراهلل بل فضل آفرشانیزبان ا

  .(11ن 19)همان:  «داديخالص م

 از او. اسنت شنده ظاهر ناص  منتقد کی نقش دري نسو، منِ متفکر رگیدي نمودها در
ي راه نیالدجالل همراه که استي زمان آن نمونة، کنديم انتقادي اجتماع نامطلوب طیشرا

ي بنرا شندن آمنادهي جنا به انیلشکر اما، کنند مغول با جنو آمادۀ را لشکر تا شد موغان
: دینگويمن آنجنا دري نسنو، شنوديمن شکسنت آن عاقبت و کننديمي خوشگذارن جنو

د ینف ذوابنل و تحدينوش و عساکر و تثقيدوازده روز مهلت به موغان که به استعراک ج»
نشسنت يد آهو و خربط بر ميرواح به ص يصباح تا انتها يبود از ابتدا يستیبواتر مشغول با
خسنروانه از نقمات  يوست. به نغمات خسروانيپيو بربط غبوق با صبوح م يو به ضرب نا
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سنرود رود درود سنلطنت ، متشاغل گشنته ياز  وطار پادشاه يمتغافل شده و به  وتار ماله
-يخوانند و او بنياو من ية جهانبنانيمرث يبر مثالب و مثان يمغان ي غان، داد و او غافلياو م
اله به يپنداشت. پيکرد و او قهقهه ميغرغره در گلو افگنده و نوحة کار او م يصراح، خبر
 .(63)همان:  «انگاشتيست و او قهوه میگرين دل به حال او مخو

کنه کنارگر  يهنا تنذکر داده بعند از انتقنادش است و بنه آنیدوراند یيکه گو ينسو
آورد و مالمنت بنه يحت بنار منيحت فضنيو چنون نصن»: دینگويامده است با حسرت مين

زار بر زوال  يباطن به زارستم و در ینگريدۀ اعتبار در سرآمد کار مید به ديکشيندامت م
 يبناز يبنه گنو يگفت کو آن پادشناه کنه از سنربازيست و میگريم يملک و جهاندار

؟ شهوات عشنق را بنر صنهوات يابکار و عون حرب را شناخت، و از ابکار و عون ينچرداخت
  را بنر ي؟ خندود بنيدینمهفهفات ترر را از مرهفات هنند خوشنتر ند يدیعتاق برنگز
 .(66)همان:  «ي  ننهادي  ترجيحدود ب

 هادهیاصالت تجربه و نگاه نو به پد .4-2

-شنتنیخوي ننوع بنهي دارشناسنیپد» هنادهینپد شناخت در «منِ متفکر» ةواسط به شد گفته

 الزم تجربنه زينن هنادهینپد شناختي برا. (666: 6838، گرانختهیر) «شوديم مبدلي شناس
، هوسنرل شنةیاند در اسنت. تجربنه اصنالت طرفداري افلسفهي دارشناسیپد رونیا از است
، نیبننابرا .اسنت گرفته خود به داریپد صورتي و بودن جهان در و انسان خاطر به داریپد
 دسنت بهي برا .ابدیيمي معن «انسان بودن جهان در» به توجه باي دارشناسیپد در زين تيماه

 نیا در ماي هاتجربه هوسرل ظرن به» ؛میبنگر هادهیپد به دیترد با دیبا زين تجربه نیا آوردن
-ننابي بنراي ابنزار منا کنه هسنتند اعتباري داراي شناسشناخت دگاهید از آنجا تنها جهان

 لينتقل ميبتنواني عننی، باشنم داشنته اريناخت در دارنظامي اگونه به هم آن، مانيآگاهي ساز
 چشنم بنه آغاز در کهي عيبط احکام ارائة دیبا کار نیاي برا ميده انجام را کيدارشناسیپد
 اسنت. جهنان بنه منا بناور انگرينب احکنام نیا .ميکن زيپره، ندیآيم ریانکارناپذ و درست ما

 علم ای دانشي انيبن هستة کردن آشکار به و است باور نیا از زیگر، اپوکه اي یزيپره حکم
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 منظننر نیننا از .(95: 6835ي، احمنند) «دیننآيمنن اسننت نهفتننه ننناب درتجربننة کننهي همگننان
 ننه البتنه دانسنت تجربنه اصنالت مذهب از خاصي صورت و نوع توانيم راي شناسداریپد»

 کنه باشند آن تنرمناسنب دیشنا ان.ينبن شيپني اتجربه بلکهي عاد وي سطح متعارف تجربه
ي هناآمنوزه براسناس. (88: 6875، ورنو) «ميبخوان شهود اصالت را هوسرلي فلسف مشرب

: دبرسن ژهیو شناخت به تيواقع هر دربارۀ دیترد با زمان سلطة از خارج توانديم فرد هر، او
 نهفتنه ذهنني متعنال مننش دري ننيع منورد وجنود امکان که بود نکته نیا کاشف هوسرل»

 حاضنر زمنان سنلطة از شتنیخو به دنيشیاند در است قادر و استي متعال ذهني عناست، ی
 نندهیآ و گذشنته بنهي نگناهي عنی بخشد ویتار شتنیخو به و برود اکنون از فراتر و زدیبگر
 .(556: 6868ي، احمد) «بخشد تحقق را ویتار نیاي نيع مورد طرح با و ندازديب

 شناهد را تجربنه اصنالت و هنادهینپد بنهي نسنوي دارشنناختیپد نگناه المصدورنفثه در
 است نیالدّجالل سلطان شکست و مغول دۀیپد از او متفاوت ادرار آن نیترمهم. ميهست
 ذکر مغول عیفجا شتريبي خیتار کتب در است. کرده انيب را آن متنوعي زرپردایتصو با که
-جنالل شکسنت، مغنول حملنة فيتوصني جا به دهیپد نیا به نگاهش دري نسو اما، شده

 بناي شخصن رابطنة در اشيذهن افتیدر حاصل زين او نگرش. است کرده برجسته را نیالدّ
ي شناه راي و، هافيتوص دردارد  لجال دربارۀ خود ذهن در آنچه طبق. است نیالدجالل

و  يافسنوس کنه بنه ننامرد»: دارد را او رفنتن دسنت از افسنوس و کنرده وصنف باعظمت
و مضنحک  ياسناس جهانبنان يبنان، دان سلطنتيملت و سوار م يسور و بارو يناجوانمرد
 «به باد بردادند، شديآن آب م يب او زهره در دل خاکساران آتشيکه از نه يثغور مسلمان

ک را روشن کرد پنس یآفتاب بود که جهان تار»: دیگويم ادامه درو  (59: 6839ي، نسو)
د پنس ينراب گردانين را سنيسحاب بود که خشکسال فتننة زمن ين، به غروب محجوب شد

بنود  يشمع مجلس سلطنت بود برافروخت پس بسوخت. گل بستان شناه، دیبساط درنورد
چر  آشفته بود ، دار گشت پس بخفتيبود ب د پس بچژمرد. بخت خفتة اهل اسالمیبازخند

، د پنس بنه افنالر رفنتين  بنود جهنان منرده را زننده گردانيمس، د پس برآشفتيارآميب
-ين تعسف چه منیم و از ایگويد در مغار رفت. چه ميان انتقام کشينيخسرو بود از چيک
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اسنالم  يبنان ين يبرآورد و بمرد.ن ياچراغ وار آخر کار شعه، دۀ سلطنت بودیم نور دیجو
 .(57)همان:  «باًیباً و عاد غریبد  غر، بود

ان ظلمنات يسکندر در م يگفت»: است گفته نیالدجالل نبود و مغول حملة فيتوص در
، رهيندۀ نجنات خینمردمنک چشنم اسنالم در محجنر ظنالم و د، رهيات تيگرفتار و آب ح
 يافنروز شناهبرامن گنوهر شنينپ يماهگوش، ل گشتهیم سلطنت حمايتیخرمهره گرد درّ 

غناب  حاطنت گرفتنه و  يکالب حوال، ضباب حجاب آفتاب گشته و او نهفته، قالده شده
طان ياحنزاب شن، خبريمنه بياصحاب مشامه در عرصات حضرت حشر گشته و م، رخفتهيش
در ادامه مغنول و نبنودن و  (58-55)همان:  «سره غافليرامن جناب سلطان فرو گرفته و ميپ

در ي، أجوج تاتار گشاده گشت و اسنکندر ننیسد »: ف کرده استيوصگونه تنیجالل را ا
و بنر تخنت ین. دين ننیر عنرير گرفنت و شنيشة شني. روباه بيدر نيبر کفار بسته شد و حيخ
 .(98)همان:  «ين نیمان نشست و انگشتريسل

؛ اسنت کنرده فيتوصن خود تجربة با را هادهیپد، شهرها از متعددي هافرار ريمس در او
ي و بنا شنخص نینا اسنت. هيناروم دري ننام «يارمنو احمد» با اشتجربه انيب در آن نمونة

 طیشنرا درکنه  دینگويم او مذموم اخالق فيتوص ضمن دري نسو. دارد میقدي دشمنانگ
ي ولن نباشند میقندي دشنمن فکر بهي کس دیشا است مغول حملةي اصل درد که جامعهي فعل
م از یقند يهناث عداوتیحال که حادثة حدن یاما در ا»: استي گرید قانون ناکساني برا
ن سروقت کنه یرون کرده عند الشدائد تذهب الحقاد کجا در حساب بود که در اير بیضما

ک ناکسان را به خاصه قنانون يرد لياز سرآغاز گ -که نبود- يگیمردم سَر سر ندارد دشمنا
، کننديم فرار هياروم از شخص نیا ستم خاطر به که دیگويم ادامه درو  (39)همان:  «ست
 عاقبنت و جنگنديمنهنا آن بناي نسنو، بکشنند را او تا فرستديم او دنبال بهي سواري ارمو
، کننديم نابود را او سرما نکهیا اليخ به و بندنديم را اوي پا و دست، شونديم غالبها آن
 خنود ارفنر رود.يمي خو به و برديدرم به واقعه نیا از سالم جاني نسوي ول، کننديم رها
، دینآغاز يمهنرسحرگهان که نفس سر به مهنر صنب  سنرد»: است کرده فيتوص نيچن را
ده ینش هنر آفريپ، انداخته بودم ياشتن به خرابهیخو، ج دهن باز کردیسرد به تدردۀ دميسچ
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که رفتم چون کار من فنرو  يابه در هر خانه، ش فرابرانديکه حاضر شدم چون سعادتم از پ
عاقبت کنار از آن « اذنبه وقراً يسمعها کأنّ فیکأن لم »ل برهرکه خواندم قصة حا، بسته بود

ل يحال به رسم استغفار در قدم افتناد و  لنم بنر سنب شدم. ورم در يراض ياخرابه به مصطبه
گوشنت و ، افروختنه شند، که در شب واقعه تافتنه بنود يآتش به دم، ستادیا ياعتذار بر پا

برهنه ماند و کف چون  يها مانند  صابع مِذرکه انگشتدرآمد  يپوست چنان از هر دو پا
  .(68)همان:  «شد يعار يمیپنجة مر

 ها دهیپد ید بر احساسات و ادراک حسیتأک .4-3

، اسنت آن بنا ميمسنتق داریند و برخنورد مسنتلزمي موضنوع هر دنيفهمي، دارشناسیپد در
 از اسنتمداد و تداللاسن قینطر از تنوانينم کنه اسنتي راهن از آن کنردني معن و دنيفهم
ي، دارشناسنیپد ةشنیاند ريسن در چنون اسنتي حسن بلکنهشد،  لینا هابداني عموم ميمفاه
 بنه راهي موقت صورتبهي ادراک هر جهت بدان، ستين رفتهیپذ ريتغیال و ثابت ميمفاه تصور
 جمنع واحندي دارینپد در دو هنر نيعن و ذهنن چنون و شنوديم محسنوب موضنوع خود
 عننوان بهي دارشناسیپد، دگاهید نیا از ؛رديگيم انجام ميمستق صورت هب شناختن، اندشده
 منورد ةصنيخصي سنو بنهي تجربني هاتيواقع از که ما نگاه جهت عنوانهب ای نظرگاه رييتغ

 نظننر از، گننریدعبننارت  بننه. شننوديم فیننتعر، گننردديبرم هنناتيواقع شنندن واقننع تجربننه
 و وجننود ازي حننالت بلکننه، سننتيني روننند و ويسننوبژکت، يداریننپد ادرار»ي دارشناسننیپد

 ادراري دارشناسنیپد در نیبنابرا. (78: 6868، کارمن) «ماست بودن جهان در ازي اجلوه
 دربنارۀ داکردنينپ علنم و شنناختي بنرا مرحله نيتنخس رایز، دارد تياهم هادهیپدي حس
 وجنود بنه ذهنن دري ش آن مصورۀ قوۀ به فرد ذهن آن لةيوس به که است حس قوۀ داریپد
-يمن تجربنه بنه زينن ذهنن در آمنده وجود به احساس، ندیگويم احساس آن به که دیآيم

 .(585: 6875ي، فروغ) انجامد

 نهفتنه عالم امور و اياش در که استي تين و قصد افتنی، يدارشناسیپد در ادرار هدف
 زينني حسن ادراریي نمناواقع هيتوج و است آنیي نماواقع بهي حس ررااد ارزش» ؛است
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، دينام) «تيواقع کی زیمتما ادراري عني یشهود درر است ممکني شهود درر قیطر
6838  :53). 

کشنف ، را در معرک کسب تجربنه نسويشرایط محيطي و زندگي خاص آن دوره 
هنا و فهنم دوبنارۀ پدینده، رواز اینن، و شهود و آگاهي پدیدارشناسنانه قنرار داده اسنت

تنوان گفنت احساسنات اي که منيگونهبه بينيمميبش در کتامفاهيم طبيعي و انتزاعي را 
هاي مختلف احساسنش را از درر انساني در شخصيت نسوي بسيار باالست در موقعيت

ها بيان کرده و در مواقعي اتفاقات را با تصاویر شاعرانه توصيف کرده است؛ منثالً پدیده
شاعرانه به عکس درینایي  هايمغول را در ناحية ارانات با کاربرد صورخيال حضور انبوه

برخاستم و نواحي ارّانات به تاتار پراکنده برآگنده و حوالي گنجه بنه »: مانند کرده است
سفري که عقل از آن به هزار فرسنو بود ارتکاب کردم و از خطري ، افواج کفار موّاج

چنون راندم و صحرا از نينران تاتنار در شنب تنار که دل بدان یار نبود اجتناب ننمود. مي
شنيد تنا بنه مقصند دید و از چهار سوي گفتگوي و هاي وهوي ایشان ميعکس دریا مي

 (. 55: 6839، نسوي) «رسيد

ي هنااليصنورخ بنا اغلنب که است عتيطب فيتوصي، حس ادراکات پربسامد موارد از
دۀ يچنون سنچ»: اسنت گفتنه صنب  آغناز و آفتناب طلنوع در منثالً؛ است کرده مانند متعدد
دم ، دینظنالم بردر يلنوفريد  سنه شنعاع کرتنه نيجهان درکش ياز رو يرير قدکار چاديسچ
، نشسنت يبرجنا يديخنندۀ صنب  بنا همنه سنچ، در جهنان گرفنت يدم با همه سنرددهيسچ

مهنر چنون ورق بزرجمهنر ، وار طلوع کردروان از کوه شهيد چون کاله گوشة نوشيخورش
عروس ، افتیال يم شب استياه گليس سيز صب  بر قسيزاهد پگاه خ، برتافت ياز مطلع شرق

نناظم قندرت جنوهر شنب افنروز بنا شنبه ، دينآسمان در هم چ يهاشام جهاز زر از طاقچه
 .(55)همان:  «ختیروز عقد کواکب از هم فرو ر ياليدست است، ختيبرآم

اندیشه بنر شنواهق جبنال و مصناید قنالل آن اي که باد بيبيشه»: در توصيف بيشه آورده است
 (.  19همان: « )احتراز باالي مخارم شعاب و مضایق عقاب آن پرواز نکندماید و باز بياجتياز نن
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 انينب شناعرانهي ننوع بنه را خنود احساسات، هادهیپد با برخورد دري نسو، نیبراعالوه
 منثالً؛ داردي احساسن کین اشتجربنه هنر در او گفنت تنوانيم کهي اگونه به است کرده

ون یشوق مشاهدۀ طلعنت همنا»: است کرده فيتوص گونهنیا وطن به ليم در را احساسش
-يم يآتش پا -ست رفتیبايو اگر خود در آتش م-ار یآن د يبر نهضت سو يخداوند
تنوان بنرد  يهنیرت و ضناللت راه بنه دينح يدايعقل که به داللت او از ب يد و هاديگردان
ست کنه در او آب ن ظلمات نه آنیا یيپويکرد که جان بر کف دست تا کجا مير میتحذ
  .(61)همان:  «ابستیاب نایق واقعه را پايبحر عم یيجويات ميح

 یریگجهینت

 وجنود آن دري دارشناختیپدي کردهایرو که استي ادب وي خیتار متن کی المصدورنفثه
 دري دارشناسنیپد لينتحلي هناتينقابلي جالل رۀيس کتاب با سهیمقا در کهي اگونه به دارد
مننِ  قاطع حضور: شد دهید کتاب در کهي داریپدي کردهایرو نیترممه است. آشکار آن

 تيواقع نيب تفاوت وجود بر ديتأک، عیوقا از سندهینو متفاوت ادرار، عیوقا ريس درمتفکر 
 ابعناد بنه مخاطب دادن توجه ویي فراجو وي فرانگر، است پنهان آن پس در کهي قتيحق و

  است. هادهیپد به فژر نگاه وي هآگا و ادارري فلسف طرح، هاتيواقع پنهان

 واکننش، آمندهشيپني هناتينواقع بنا مواجنه در جامعه آشوب دري نسو يکل طور به
 زینگر با و افتاده شهود و کشف ريمس دري نوع به حادثه وقوع با است. داده نشاني داریپد
 را اهندهینپد، حرکت ريمس در و است خودیي استعال من دنبال به نامطلوبي هاتيموقع از
 اسنت گفته سخنها آن مورد در تجربه اصالت و ادرار اصل با و دهيسنجیي استعال من با
 انندوه و درد حاصل که مينيبيمي ادب متن کي، یخیتار متن کی مقابل در، رو نيهم از و

 تجربة حاصل، باشد داشتهي خیتار وي اجتماع وجهة آنکه از شتريب و است سندهینو جانکاه
 ست.اوي ذهن وي شخص
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 .ققنوس: تهران. ايعل مسعود ترجمة. پونتي رلوم. (6868. )لوريت، کارمن
بننر در  يدرنگنني. )در سنننگال  ارک موعننود هوسننرل» .(6833). نيمحمدحسنني، ریننمال

 . 817-867 صص. 57 ش .نشریة مباني .«يدارشناسیادگزار پديتأمالت بن
 .سعدي: تهران .ترجمة محمدعلي ناص  .الدینلجال ۀسیر .(6811) .احمددبنمحم، نسوي
ي. زدگنری رحسننيام  يتوضن و  يتصنح .المصـدورنفثـه. (6839. ) ننننننننننننننننننننننننن

   توس.: تهران(. دوم)جلد 

 .عالمه ةمجل. «به عنوان شناخت مجدد از شنناخت يدارشناسیپد». (6838. )محمودي، نوال

 . 556-587صص. 6 ش. 6 د

. هـای هسـت بـودننگاهي به پدیدارشناسي فلسـفه .(6875. )وال ژان و روژه، ورننو
 .يخوارزم: تهران. يمهدويي حی ترجمة
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ــأمالت دکــارتي مقدمــه. (6831. )ادموننند، هوسننرل ــدهت  ترجمننة. شناســيای برپدی
 .ين: تهران. انیديرش میعبدالکر

ي. رينامي محمندعل ترجمة. میرناخودآگاهروانشناسي ض .(6837. )گوستاوکارل، ونوی
   .يوفرهنگيعلم: تهران


