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چکیده

متون ادب فارسی به سبب برخورداری از تنوع وگستردگی فراوان از دیرباز توجهه

منتقدان را به خود معطوف داشته است .در این میان ،سوانح احمد غزّالی از دو جهت،
یکی به دلیل نظریهپردازیهای معرفتشناسانه و دیگر نهوع نگهاه مفلهه بهه تو هیه
پدیدارهایی چون عشق ،عاشق و معشوق ،از وجهه معرفتهی بها یی برخهوردار اسهت

پژوهش حاضر روش نقد پدیدارشناختی رابا توجه به یکی از دغدغههای ا هیی خهود

که رسیدن به «التفات» و «طیبگاهی» منحصراً عرفانی و نیز ارائ پاسخی برای چگونگی

ارتباط میان آگاهی با مسأل فناست ،در تحییل رخدادهای معرفتی سوانح به کار گرفته

است.

روش انتقادی این مقاله ،پدیدارشناسی استعالیی است تا بها اتکها بهه تحییهل آن ،از

کیفیّت ظهور رخداد آگاهی و «من استعالیی» ،موضوع را به تعبیر سهوانح از «طیبگهاه»
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عرفان قرن ششم ارزیابی ،و اهمیت انتخاب عشق را در ایجاد و تکوین فرایند آگهاهی
بیان کند .دستاورد عمیی این مقالهه ،معرفهی عینهی یهگ الگهوی کهاربردی بهه منظهور

بررسی فرایند معرفت شناسی در حوزۀ ادبیات عرفانی است.

واژههای کلیدی :آگاهی ،پدیدارشناسی ،سوانح ،عشق ،غزالی ،من استعالیی.
مقدمه و پرسش تحقیق

«پدیدارشناسی 1در لغت عبارت از مطالعه یا شناخت پدیدار است .از آنجا کهه ههر
چیزی که ظاهر میشود پدیدار است ،قیمرو پدیدارشناسی در عمل نامحهدود اسهت و
نمیتوان آن را در محدودۀ عیم خا ی قرار داد «پدیدارشناسی بر آن است تها مسهأل
سوژه و ابژه ،هوشیاری و جهان را با تمرکز بر واقعیّت پدیداری اشیا ،به شکیی کهه بهر
ضمیر هشیار جیوهگر میشوند ،تو یه کند» (مدرسهی )524 :1912،و اگهر تنهها بهه
ریش واژه بسنده کنیم ،در واقع «هر کسی که ظواهر یها نمودههای چیهزی را تو هیه
میکند ،پدیدارشناسی انجام داده است» (دارتیگ.)9 :1929 ،

اولین متنی کهه ا هطالپ پدیدارشناسهی در آن بهه کهار رفتهه ،ارغنهون جدیهد اثهر

یوهانس هاینریش مبرت 7است .کانت نیز ظاهراً تحت تأثیر مبرت از این ا هطالپ
استفاده کرده است .به باور کانت ،بخشی که او آن را «پدیدارشناسی عمومی» مینامد،

باید به عنوان تمهید و مقدمهای بر متافیزیهگ قرارگیهرد .بها ایهن حها  ،پدیدارشناسهی
روشههی فیسههفی اسههت کههه ادمونههد هوسههر 1189-1841( 9م) آن را رسههماً در دو دهه

آغازین سدۀ بیستم بنیان نهاد و در آثار خود ،به نظریهه پهردازی در بهاب آن پرداخهت
(مدرسی .)524 :1912 ،هدف ا یی او از ایجاد این روش فکری جدیهد ،تو هیفی از
جهان عینی است ،آن سان که بر انسان ظاهر میشود یعنی بررسی شهرای

زم بهرای

امکان پذیر شدن دسترسی به دانشی تضمینی از تجرب انسانی .این مکتب ،چنان کهه از
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شعار آن یعنی «بازگشت به ا ل چیزها» برمیآید« ،بازگشت به واقعیات مجسهم بهرای
کسب معرفتی ا یل و قابل درک است .این مکتب ،آگاهی انسان را ،نهه فقه تجربه
عمیههی افههرادی معههین ،بیکههه «ژرفسههاخت» خههود ذهههن بههه شههمار مههیآورد و در
جستوجوی شرایطی است که در نگاه او هر نوع معرفتی را امکهان پهذیر مهیکنهد»
(همان).
آنچههه پدیدارشناسههی آن را وجه ه همههت خههود قههرار داده اسههت ،از همههان ابتههدا
تأویههل اسههت .فراینههد کههار آن را در یههگ کههالم مههیتههوان «کشههه المحجههوب»
نامیههد« .پدیههدار چیههزی اسههت کههه خههود را نشههان مههیدهههد ،امههری اسههت کههه ظههاهر
میشهود و در ایهن ظههور چیهزی را آشهکار مهیسهازد کهه در آن نمهیتوانهد آشهکار
شهود مگههر در هورتی کههه در عههین حها در زیههر آن ظههاهر پوشهیده بمانههد .پدیههدار
ظههاهر و بیههرون اسههت .آنچههه در ایههن ظههاهر ،خههود را ضههمن پنهههان کههردن آشههکار
مههیسههازد ،همههان بههاطن اسههت» (کههربن .)71 :1931 ،پدیدارشناسههی فیسههف بههودن در
عههین شهههود ،و شهههود در عههین بههودن اسههت زیههرا همچنههان کههه در ههدد تأویههل بههر
مههیآیههد تهها امههر ناپیههدا را بشناسههد و حضههور آن را بههر آگههاهی خههود ،مسههتقیم یهها بهها
واسههطه بیازمایههد ،از سههاختار بیرونههی و یههههههای ظهههور پههذیر پدیههدار نیههز غافههل
نمیماند بیکهه بها کنهار زدن تهدریجی آنهها ،آگهاهی خهود را همهراه بها آن از یهگ
مرتب وجودی به مرتبههای دیگهر گهذار مهیدههد .در مرحیه عهالیتهر ،او خهود را نهه
تنههها بههر جههوهره و ذات اشههیا تحمیههل نمههیکنههد و دربههارۀ وجههود و عههدم یها هسههتی و
نیستیاش حکمهی هادر نمهیکنهد ،بیکهه بهاقرار گهرفتن در ههمجهواری اشهیا ،سهعی
در تجیههی یههافتن حقیقههت آنههها دارد .نکت ه مهههم در روش هوسههر ایههن اسههت کههه
او از ا ههطالپ پدیدارشناسههی ،هههم روش متمههایز و هههم ا ههو و مبههادی فیسههفی
خود را اراده کرده اسهت .بنهابراین ،ابتهدا بایهد روشهن کنهیم کهه مقصهود مها از وجهه
روششناختی در تفکر هوسر چیست.
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متناسب با اینکه یگ روش در چه قیمروی به کار میآید ،به گونهههای مختیفهی
میتواند به اجرا درآید .ممکن است در مسائل خا ی روش «تعیهیم و آمهوختن» و در
مسهائل دیگهری روش «زهههد و ریاضهت» بهه کههار رود .بهه ههر تقههدیر ،انهواع مختیههه
روششناسی را به دو دسته تقسیم مهیکننهد :او  ،روششناسهیههایی کهه در آنهها از
افعا جسمانی سخن گفته میشود و دوم ،روششناسیهایی که در آنها افعا عقالنی
منظههور نظههر واقههع مههیگههردد (ریختهههگههران .)97 :1987 ،در بحهها از روش نقههد
پدیدارشناختی ،نوشتار حاضر به نوع دوم میپردازد و از این میان نیز توجه خود را تنها
به «روشهای تفکر» معطوف میسازد .مسأله این است که برای ورود به تفکر حیح،
باید به چه جهتی متوجه باشیم؟ در این هورت ،روششناسهی« ،عیهم تفکهر هحیح»
است که با نحوۀ تحصیل دانش ارتباط مییابد و راه کسب آن را به ما نشان مهیدههد.
در ایههن روش ،منبههع ا ههیی تمههام اظهههارات آگههاهی در مهه  ،بیههنش یهها بههه تعبیههر
پدیدارشناسی« ،آن آگاهی نخستینی است که به نحو بیواسهطه ،دادههها را بهه حضهور
میآورد ».بنابراین باید «به خود چیزها» روی آورد .این نخستین و بنیهادیتهرین قاعهدۀ
روش پدیدارشناختی است.
با وجود این در این مکتب« ،توجه به متعیَّق» ،ا ل اساسهی اسهت و توجهه بهه فعهل
فاعل شناسا به تنهایی و به دور از متعیَّق آن منظور قرار نمیگیرد (همان .)95 ،بهه طهور
کیی ،پدیدارشناسی مبنای معرفت و شناسایی را «آنچه به نحو واقعهی بهه آگهاهی داده
شده» میداند ،اما به این مهم نیز توجه مهیکنهد کهه دیهدن را نبایهد بها ادراک بصهری
تجربی یکی گرفت زیرا هر شیء محسوس و منفرد ،ماهیت یا «معنای محض» خود را

دارد .روش خاص هوسر که به نام «تأویهل اسهتعالیی »5شههرت یافتهه ،آن اسهت کهه

نشان دهد آنچه بهه ادراک در مهیآیهد ،حا هل فعالیهت«مهن اسهتعالیی» 4اسهت .ایهن
پژوهش قصد دارد به روش پدیدارشناسی به پرسشهای زیر پاسخ گوید:
رخداد آگاهی در عرفان چگونه به ظهور میرسد
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ارتباط آگاهی و فنا در عرفان چگونه است و ا و ً آگاهی در حا فنا چه ساختار
و کیفیتی میپذیرد

عشههق در شههکلگیههری آگههاعی عرفههانی ،بههه ویههژه در سههوانح ،چههه نقههش و

جایگاهی دارد.

کیفیت رخداد آگاهی در پدیدارشناسی استعالیی

در عرفان اسالمی ،معرفت یکی از مبانی کییهدی در تحقهق فنها و رسهیدن بهه مقهام

توحید است .غزالی در دیباچ بحرالحقیقۀ خود در این مورد میگوید:

« حرای معرفت ،این را خوانند که در او معرفت هیچ خیق نروید ...دلیهل مهرد بهه
بحر معرفت فنای مرد است که گوهر معرفت عزیز است .جهان در سهفر ایهن بحهر فهدا
باید کرد که جان قوام بقای توست .پس بقا را کم باید زد و د را فدا بایهد کهرد .د ،
مقامات است و از مقامات هجرت باید کهرد کهه آن د ّر را دیهدن نتهوان مگهر بهه نفهی
تمییز» (غزالی 71 :1922 ،و .)92
معرفت ،خود را بیش از هر جای دیگری در عشق کامل میکند زیرا همچنان کهه
عشق ،بی معرفت به محبوب پدیهد نمهیآیهد ،معرفهت نیهز تنهها بها اسهتغراق عاشهق در
دلباختگی به معشوق کامل میشود .بررسی اجمالی متون عرفانی تها پایهان سهدۀ پهنجم
هجری گواه آن است که محبهت کهاربرد بیشهتری در ایهن آثهار داشهته اسهت امها در
سدههای ششم و هفتم هجری کاربرد این ا طالپ چندان قوت میگیرد که به عنهوان
وجه ممیزۀ عرفان اسالمی شناخته میشود .با مقایس تعاریه عرفا از هر یگ از این دو
ا طالپ ،میتوان دریافت که گسترۀ تأثیرگذاری عشهق بسهیار فراتهر از محبهت بهوده
است .در عرفان و تصوف ،میان عشق و محبت تفاوتی قائل نمیشوند (ر.ک :دهباشی
میرباقری فرد .)742 :1982،به همین عیت نیز برخی از عرفها ،بها برابهر شهمردن ایهن دو
مفهوم و آمیختن آنها با یکدیگر ،محبت را به محبت عام و خاص تقسهیم ،و در نهوع
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او  ،از میل قیب به مطالع جما

فات و در نوع دوم ،از میل روپ به مشاهدۀ جهال

ذات یاد میکنند (همان .)941 ،از این کالم عرفا معیوم میگردد که سهالگ در وادی
محبت و عشق ،ذات و فات ربوبی را طیبگاه نههایی خهود قهرار مهیدههد و آگهاهی

خویش را برای رسیدن به این طیبگاه ،به ارادۀ معشوق به حرکت در میآورد .از همین
جا ،میتوان به گُنجایی بی انتهای محبت ،در توجیه جایگاه معرفت و توجیه چگونگی
دستیابی به آن پی برد .بر همین اساس ،شاید بتوان گفت که ا یلتهرین رخهدادی کهه
در عرفان ،پیکان شهود و تجیی قرار میگیرد ،به اذعان بسیاری از اههل تحقیهق ،عشهق
است .عشق ،بهترین بهانه برای آمادگی «من استعالطیب» 3عارف برای استحاله و شدن

اسههت .کیمیههای عشههق از مههس طبیعههت ،طههالی کمهها مههیآفرینههد .تو ههیه وقههایع و
رخدادهای تجیّی که اولین شهاخ

آن را درک حیهاتی دوبهاره و زیسهتنی ا هیلتهر

تشکیل میدهد ،نیاز به واسهطی دارد کهه مردگهیههای وجهود را کهه در اثهر ابهتال بهه
روزمرگی عارض گشته ،محو و نابود کند و در ضمن ،استعداد برخورد میان تهنههای
آگاه را با آگاهی نابتر و حیاتی عهاری از کهدورت ناشهی از مهاده و طبیعهت فهراهم
آورد.
احمد غزالی نیز که خود از چههرهههای تاثیرگهذار عرفهان اسهالمی در قهرن ششهم
هجری به شمار میرود ،با اشراف به این موضوع ،مسهأل آگهاهی و معرفهت را از افهق
عشق دنبا میکنهد و ایهن پدیهده را «بها روشهی دقیهق و لطیهه ،تحیییهی روانشناسهانه
مینماید» (همان.)141 ،
اهمیّت موضوع آگاهی در ایدۀ پدیدارشناختی نیز ،به دلیل ا الت سوژۀ آگهاهی،
یعنی کسی که آگاهی و متعیّقات آن به او باز میگردد ،برجستگی و اهمیهت خا هی
دارد .ارزش این مبحا از آن روست که به ما میآموزد چگونه دیگرانی را که بیرون

از قیمرو سیطنت «اگوی» 2ما هستند به درون خود راه دهیم .من (یا اگوی) ما ،در مقام

افرادی مستقل از یکدیگر ،در حکم مرکز و کانون مطیقی است که نسبتههای دیگهر
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همچون نسبتهای مکانی به آن باز میگردد یا اقل ،هر یگ از ما مایییم که برای هر
چیز نسبتی با خود بیهابیم و آن را متناسهب بها موقعیهت خهویش ارزیهابی کنهیم .از ایهن
حیا ،به تعبیری ،تن من یگ «اینجای مطیق» است (جمادی.)142 :1984 ،
زمانی که «اگو» یا «من» تصمیم میگیرد که از قیمرو فروبست خود بیرون آید و بهه
«من» دیگران دسترسی پیدا کند ،اوّلین دیگر کسی که خواهد شناخت ،خهود اوسهت.
این خود ،نسبت به خودش تجربهای از یگ دیگری دارد که هنوز دیگهری بهه معنهای
ا یل کیمه نیست بیکه دیگهری اسهت کهه بازتهاب خهود اوسهت .از آنجها کهه رونهد
شکلگیری آگاهی استعالیی با فراروی (فرا رفتن از خود به سوی آگاهیهای دیگهر)
و استعال همراه است ،پس آگاهی من از خود فا یه میگیرد تا بیهرون یعنهی آنچهه را
نسبت به وی جدایی دارد ،بشناسد .در این حا  ،او میتوانهد مهرز میهان داخهل (آنچهه
نسبت به او داخیی و در واقع ماهوی و ذاتی اوست) و خارج (آنچه به ماهیّات و ذوات
خارجی تعیق دارد) و به عبارت دیگر مرز میان آشنا و بیگانه را به خوبی از ههم تمییهز
دهد لیکن برای ادراکات دیگران ،دیدگاهی از با (استعالیی) برمیگزیند تها از ایهن
طریق آنچه را متعیّق به «من» و آگاهی آنهاست ،آن گونه که «من» او اراده کرده و با
توجّه به حیثیّت ارتباطی که خود برگزیده ،در برابر ادراک خویش به ظهور در آورد.
یکی از ا و مهم پدیدارشناسی که برای نشان دادن ساختارهای مختیه آگهاهی

به کار میرود ،اجرای قاعدۀ «فروکاست» 8یا «تعییق» است .این قاعده یکهی از شهروط
زم در درک پدیدارهاسههت .آنچههه در فروکاسههت ،نادیههده گرفتههه مههیشههود ،شههامل
محتوای هم ذهنیّتها و پیشفرضهایی است که عیوم مختیه ،حس ،تجربه ،خیا و
وهم یا حتّی سیط تاریخ و فرهنگ به آگاهی ما تحمیل میکنند تا آنها را ضروری و
تردیدناپذیر بپنداریم .در حالی که شهرط نخسهت آن اسهت کهه ذههن از ههر محتهوای
پیشینی که قصد تحمیل در آگاهی ما و جهتدهی به برآوردهای شناختیمان را داشته
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باشد ،خالی گردد تا بدین وسییه ،دربارۀ حقیقت هر پدیداری آنچنان که هسهت و نهه
آن طور که دیگران گفتهاند ،سخن گوییم.
قاعدۀ فروکاست این نکته را توضیح میدهد که چگونه محتویات آگاهی (دادهها)
به حا تعییق درمیآید تا راه برای تجزیه و تحییل نحوۀ گشوده شدن آگهاهی بهه ایهن
واقعیات هموار شود ».به جای این که رفاً فرض کنهیم جههان بهه شهیوۀ خهاص خهود
برای ما وجود دارد ،ما اکنون با جهان آنگونه کهه مهراد ماسهت ،و بهر اسهاس مقا هد
مورد نظر ساختارهای آگاهیمان مواجه میشویم» (مکاریگ.)941 :1989 ،
در اینجا ،نخستین وظیفهای که پیش رو داریم ،ردّ یا اثبات گهزارههها نیسهت بیکهه
همچون یگ ناظر رف و «بیعالقه» (مراد از بیعالقه در اینجا بیغرض و بدون میل
قبیی برای انتخاب پدیهداری خهاص یها ب عهد معینهی از یهگ پدیهدار اسهت) بهه جههان
مینگریم و به تو یه دیدهها و دادههای خود میپهردازیم ،بهیآنکهه دربهارۀ آنهها
داوری یا حکمی ادر کنیم.
عرفان که سرآغاز حرکت خود را بر پایهای معرفتشناسانه قهرار داده ،رویکهردی
میموس به آگاهی و متعیّقات آن داشته است و شاید متعیّقات آگاهی ،بیش از محتوای
ناب آن ،یعنی آگاهی محضی که خالی از تعیّق باشد ،مهم جیوه کند .وقتی از آگاهی
سخن میگوییم ،مرادمان توجّهه بهه ابهزار معرفتهی مشخصّهی نیسهت .آنچهه بهه ادراک
درمیآید میتواند از طریق حسّ ،خیا  ،عقل ،وهم ،وحهی یها الههام حا هل شهده یها
ورت پدیداری و ظهور یافت آن در نفس ،قیب ،سرّ یا «سرّ السرّ» ترسیم گشته باشد.
«در حقیقت ،آنچه وفی برای نیل به آن ،قوای ادراکی خود را به کار مهیگیهرد،
رسیدن به ماهیت هم پدیدارها ،و به عبارت دیگر ،تجیی آغازین حهق بهر آدم اسهت.
برای درک چنین پدیداری است کهه قیهب و عقهل سهالگ از همهان ابتهدای سهیوک،
جهتگیری میکند و برای رسیدن به آن لحظ آغازین ،که لحظه انکشاف نابتهرین

ظهور «امر مقدس» در لباس تجیی است ،تمام پدیدارهای التباسی دیگهر را خیهق مهی-
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کند و خود نیز به همراه آنها در جوهرۀ کما یافتهشان ظاهر میگهردد» (خوشهحا و
حجتیزاده.)14: 1912،

امام محمد غزالی در فصل «نفسشناسی» از کتاب خود ،کیمیهای سهعادت ،دربهارۀ

تأثیر پدیدارها در ایجاد کیفیت و حالت خا ی در آگاهی چنین میگوید:

«و چون بدانستی که لذت د در معرفت کارهاست ،دانی کهه هرچنهد معرفهت بهه
چیزی بزرگتر و شریهتر بود ،لذت بیشتر بود ،که آن کس کهه وی از اسهرار وزیهر
خبر دارد ،بدان شاد بود و اگر از اسرار میگ خبر دارد و اندیش وی در تدبیر ممیکت
بداند ،بدان شادتر بود .همچنین هرچند که معیوم شریهتر بود ،عیم شهریهتهر بهود و
لذت آن بیشتر بود» (غزالی.)52 :1931 ،
ا و ً مسأل اساسی در رخداد معرفت پدیداری ،به خود پدیدار و کیفیت ارتبهاط
آن با ذهن مربوط میشود .باید دید که آگهاهی اسهتعالیی زمهانی کهه در یهگ طهرپ
کیی ،حیثیّت عرفانی را به مثابه تجییگاه یا «روشنیگاه» خود برمیگزیند ،دقیقاً به چه
پدیدارهایی «التفات» 1دارد و قرار است هر یهگ از آنهها چگونهه در سهاحت ادراک

وی ظهههور و حضههور یابههد .آنچههه پههژوهش حاضههر در ههدد تبیههین آن اسههت ،بررسههی

دیدگاههای معرفت شناختی سوانح از نقطه نظهر پدیدارشهناختی اسهت در حهالی کهه

وجود حیاهای هستیشناختی را نیز در مورد آن نمیتوان به کیّی انکار کرد و شهاید
سوانح یکی از استثناهایی باشد که در میان کتابهای این دوره تا حدّ زیهادی توانسهته
است از حوزۀ معرفت به ساحت وجود ،گریزی زند.

تا اینجا این نکته روشن شد که ارزش آگاهی در ایدۀ پدیدارشناختی به عنوان تنها
واقعیّت تردیدناپذیر و غیرانضمامی مطرپ است واقعیّتی مستقالً موجود که اعتبار سایر
پدیدارها ،اعم از آن که بالفعل و در زمانی باشند و یا از طریهق نیتهی بهالقوه بهه دسهت
آیند ،در گرو نوع رابطهای است که با آن برقرار خواهند کرد .از یگ طرف ،آگهاهی
به وجود دیگری وابسته نیست و به عنوان پدیداری قائم بالذّات شناخته میشود یعنهی
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واقعیتی که برای فهمیده شدن ،نیاز ندارد به پدیداری جز خود حمهل گهردد .پهس ،از
این لحاظ پیشین و مقدّم است زیرا میتواند بیواسط شناختهای پیشین و به شیوهای

مبتنی بهر «بهداهت» 12ادراک گهردد( 11هوسهر  )11 – 12 :1927 ،و از طهرف دیگهر،
همین استقال ذاتی سبب شده تا با مشاهدۀ بیطرفان خالق ،مخیوق و عالم هسهتی ،بهه
درک بیواسطه و شهودی از این همه نایل آید و سپس بها اتّکها بهه آزادی و اختیهاری
که دارد ،پدیدارهای معیّنی را متعیّهق خهویش کنهد و بهرای شهناخت آنهها بهه اتّخهاذ
رابطهای مناسب با آنها مبادرت نماید .از این رو ،هم اشیا وارد یگ حهوزۀ «التفهاتی»
مشخّ

میشهوند و مطهابق بها رویکهرد آگاهانه روان اسهتعال طیهب فهرد ،تبهدیل بهه

گزارههایی معنیدار میگردند 17.حتی آگاهی قادر است «من» خویش را نیز آنگونهه

که میطیبد ،معنا و تفسهیر نمایهد .آنچهه پدیدارشناسهی بهه آن اذعهان دارد ،قبهو ایهن
واقعیت است که ذهن یها آگهاهی ،واههب معهانی و درونمایههههایی اسهت کهه اعیهان
خارجی به خودی خود از آن بیبهرهاند .بنابراین اعیان بیرونی ،همهین کهه در آگهاهی
ظهور پیدا میکنند ،جهان بیرون را رها میکنند و خود را به دست آگاهی میسهپارند.
حتی میتوان گفت ا و ً ظهور آنها مرهون آگاهی است و آگاهی نیز جز به واسط
ظهور آنها نمودی ندارد .بهه یهگ تعبیهر ،در بیهرون ههیچ چیهز جهز مهادهای بهیمعنها،
بیشکل و بیهویّت وجود ندارد که آگاهی با التفهات ویهژه بهه آن ،بهرای آن ،معنها و
تفسیری خاص ارائه میکند.
وانگهی ،عالقه یا به اعتبار فیسفیتر ،قصدیت خهاصّ آگهاهی بهه جانهب پدیهده یها
پدیدارهایی خاص ،موجب میشود تا نحوۀ شکلگیری ایهن ارتبهاط بهه اقتضهای نهوع
پدیدارها شکل بگیرد .به دیگر سخن ،ماهیّت پدیدهههای شهناختی ،قطعهاً در ایجهاد یها

انتخاب این رابطه بیتأثیر نیست .التفات و جهتگیهری روان آگهاه فهرد ،آن گهاه کهه

برای پیوستن به پدیدههای این جهانی از ساحت خود بیرون میآید ،کیفیات ارتبهاطی
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متفاوتی را نسبت به زمانی که قصد رفتن به جانب پدیدههای غیر مهادّی و آن جههانی،
یعنی فراسوی «من» را میکند ،میطیبد.
سوانح و توصیف خیال آگاه

سوانح دربارۀ نوع انتخاب پدیدارها و چگونگی ارتباط با آنها ،دیدگاههای شایان

توجهی را عرضه میکند .برای تحییل این موضوع ،فصهل چههاردهم از ایهن اثهر قابهل
مالحظه است .در آنجا از زبان مفله چنین میخوانیم:

«معشوق با عاشق گفت :بیا تو من گرد ،که اگر من تو گردم آن گاه معشوق درباید
و در عاشق بیفزاید و نیاز و دربایست زیادت شود .و چون تهو مهن گهردی در معشهوق
افزاید .همه معشوق بود ،عاشق نی .همه ناز بود ،نیاز نی .همه یافت بود در بایست نهی»
(غزالی.)13 :1941 ،
در این حا  ،ما با دو «من» استعالیی سروکار داریم یکی «روان» آگاه معشهوقی و
دیگر «ادراک زنده» عاشقی که هر یگ برای «اگو» (یا من) دیگری در حکهم التفهاتی
آگاهانه است که باید برای ادراک و یکی شدن با آن از خود فراتر رود .نحهوۀ تعامهل
میان دو آگاهی را «رابط عشق» تشکیل میدههد کهه ههر دو سهوی ایهن رابطهه ،آن را
آزادانه بر میگزینند.
بنابراین ،هم عاشق و هم معشوق ،رف نظر از سایر پدیدارها تنهها یکهدیگر را بهه
عنوان پدیدارهای قابل شناختنی که نسبت به یکدیگر دارای عالقه ،احساس و تماییند،
برگزیدهاند و قصدشان از این انتخهاب ایهن اسهت کهه بها فهرو رفهتن در حضهور قابهل
دسترس دیگری در درون آگاهی خهویش ،بهه وجهود بالفعهل و بیرونهی یکهدیگر نیهز
معنههایی متفههاوت ببخشههند و از ایههن رو ،آگاهانههه «عشههق» را واسههط تعیّههق شههناخت بههه
پدیدارهای خویش قرار دهند.
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به عالوه ،عشق بیانگر نوع رفتار این دو با سایر پدیدارهای التفات نشده نیز هست تا
این همه ،با قصدیّتی مبتنی بر عشق معنی یابند .همچنین باید بپذیریم که ماهیّت عاشقی
و معشوقی هم به خودی خود چنهین برداشهتی را در روابه شهناختی فیمهابین ایجهاب
میکند .غزالی دایرۀ هستیشناختی خود رابهر مبنهای آگهاهی برخاسهته از پدیهدارهای
متعیق به عشق ،اینگونه تو یه میکند:
«خا یت آدمی این نه بس است که محبوبیش پیش از محبی بود؟ یحهبهم چنهدان
نز افگنده بود آن گدا را پیش از آمدن او که الی ا بد اآلباد نوش میکند ،هنوز باقی
بود .جوانمردا! نزلی که در از افگند ،جز در ابد چون استیفا توان کرد؟  ،بهل نزلهی
که قدم در از افگند ،حدثان در ابد چون استیفا تواند کرد؟ ...اگر به سرّ وقت خویش
بینا گردی ،بدانی که قاب قوسین از و ابد د تست و وقت تو» (همان.)17 ،
از این رو ،پس از آن که عاشق ،از سرّ د و وقت خود آگهاهی یابهد و بهه ویژهبهه
معنی محبوبیت پیش از محبهت خهویش واقهه شهود ،آن گهاه «مهن» عاشهق بهه سهوی
معشوق فرا رفته و با مشاهدۀ وی ،کییّتی از ذات او را در ذهن خود داخل میکند .این
پدیدار ،معنای خاص خود را در ذهن او ایجاد میکند و سبب میگردد تا متعاقباً سایر
پدیدارهای مرتب با خدا ،جهان و انسان نیز معنا و مفهومی دیگرگونهتر بیابند چرا که
از این پس ،بر پای قراردادی نانوشته و ناگفته ،تعامل بها همه ایهن پدیهدارها برحسهب
تعامل مبتنی بر عشق خواهد بود.
حا  ،هر یگ از این دو سوی آگاهی ،یعنی عاشق و معشوق ،مختهار اسهت کهه در
ترک خود و رفتن به جانب شناخت معنادار دیگری پیشقدم باشد .حقّ این انتخاب را
برای شروع به حرکت ،در همان نخستین خطاب معشوق درمییابیم .زمهانی کهه او بهه
عاشق میگوید «بیا تو من گرد» ،جمیه نه به شکل امری (آنطور که ظاهر کهالم نشهان
میدهد) بیکه از نوع دعوت است .سپس برای تشهویق مخاطهب بهرای اسهتقبا از ایهن
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دعوت ،دلییی اقامه میکند که با توجّه به پیشفرضی که در آن لحاظ شهده اسهت ،از
جانب «آگاهی» یا «من» طرف خطاب (عاشق) قانعکننده مینماید.
معشوق به عاشق میگوید :با وجود آن که هر یگ از ما آزاد است تا آغازگر ایهن
حرکت استعالیی باشد ،امّا هر دو به ادراک بیواسطه از خود میدانیم که هستی تو بها
نیاز و کاهش ،و آن من با ناز و افزایش قرین است .مادام که این دو فت مالزم من و
توست ،تصویر پدیدارانهای کهه از تهن  -روان آگهاه خهویش در نظهر داریهم ،ماهیهت
پدیداری وجودی ما را این گونه معرفی میکند .پس این تصویر پیشین ،طرپ اوّلیهه و
مبنایی ما در جریانهای آتی شناخت قرار خواهد گرفت به این معنی که اگهر ادراک
معشوقی در حرکت فراروندۀ خود به تسخیر من عاشقی میل کند ،نهاز همهواره هفت
مالزم ادراک او خواهد بود و در مقابل ،اگر عاشق از خهویش بهه سهوی معشهوق فهرا
رود ،رفتار شناختی وی در فرایند این تعامل ،با نیاز و نقصهان تهوأم مهیگهردد .در ههر
حا فرض یگ مسأله ،اساسی است و آن ،حضور ناز و نیهاز در قصهد ابتهدایی ههر دو
طرف گفتوگو است که خود را در تمامی مقا د التفاتی بعدی نیز بهه مثابهه ویژگهی
ذاتی هر نوع عمل شناختی تحمیل میکند و نمیتوان آن را مشمو قاعدۀ فروکاسهت
دانست .به دیگر بیان ،نمیتوان معشوقی را تصوّر کرد کهه نهاز یها عاشهقی را کهه نیهاز
نداشته باشد.
بنابراین ،رابط میان ربوبیهت و عبودیهت ،دوسهویه اسهت« .حهق بها کمها اسهتغنای
ربوبیت در لباس عبودیت ظاهر میشود ،ولی همین آدمی ،به فات ربوبیت متیبّس و
متحقّق میگرددو چون آدمی را به ورت خویش آفریده ،بیگمهان او را بهه هفات
خویش متجیی خواهد کرد ،همچنانکه حق نیز گاهی خود را به فات انسانی و ه
کرده است .لهذا چنین پیداست که حق و خیق چنان عاشقانه به هم پیوسهتهانهد کهه بهه
راستی جداییناپذیرند» (ستاری.)922 :1925 ،
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با این حا  ،چنانچه عاشق ،دعوت معشوق را در این مخاطبه لبیگ بگوید و آزادانه
خود را در اختیار او بگذارد ،در این ورت «آگهاهی» معشهوق کهه بها اضهاف

هفت

بینیازی به گونهای «همهآگاهی» یا «ادراک مطیق استعالیی» تبدیل گشته است ،قهادر
خواهد بود از هستی خود ،یگ پدیدار بینق

بسازد و بدین ترتیهب ،نهه تنهها هسهتی

آگاه او را از پیش خود معنی کند ،بیکه به وی نیز امکان دهد تا تصهوّری بهینقه

و

بینشی کامل نسبت به خود ،معشوق و حتی عشق در مقام واس این رابطه برگزیند .در
این ورت ،آگاهی عاشق از خود ،همان آگاهی معشوق از اوست و او که اینهگ بهه
تمامی در عیم معشوق ،چون یگ هستی روشن و به دور از ابهام شناور است ،ههر بهار
که قصد میکند تا خود را بشناسهد ،تصهوّر موجهودی را دارد کهه از اسهتغنای وجهود
محبوب هر دم سرشار میشود تا آنجا که وقتی نسبت به خود تأمل میکند ،خود را در
ذات و فات ،همانند محبوبش میپندارد زیرا با ادغام آگاهی ناچیز و ناکهافی او در
آگاهی بسی معشوق ،حیا التفاتیاش دچهار دگرگهونی شهده و از ایهن پهس ،چهون
معشوق محی بر موجودیّت آگاه او گشته است ،تصهوّر و عیهم او بهه خهود ،همچهون
تصوّر او نسبت به وجود کامل معشوق اوست.
در این حا  ،آگاهی کامل معشهوقی ،یهگ لحظهه نیهز عاشهق را بیهرون از خهویش
نمی گذارد .پس او که در اقیانوس این آگاهی غوطه ور است ،در همهان حها کهه در
سکر و بی خبری به سر میبرد و از هستی خویش غایب میشود ،استغراق معرفت وی
در معرفت الهی ،سبب میگردد تا به هر چیز نگرشی معشوقی داشته باشهد .از ایهن رو،
در هر چه مینگرد حقیقت را میبیند و آن را نه از زاوی یگ دید محدود و پراشهکا
بشری ،بیکه از نظرگاه بیند معشوق شرپ میدهد.
آگههاهی بشههری زمههانی کههه چنههین مسههتغرق یههگ آگههاهی متعههالیتههر باشههد ،بههه
تدریج قدرت خالقیّهت را نیهز پیهدا مهیکنهد تها آنجها کهه تفکهر او در اشهیا ،مسهبّب
خیههق ،ایجههاد ،تبههدیل و ا ههالپ شههده یهها کیفیههات و ههفاتی را در آنههها پدیههدار
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مههیکنههد .ایههن ویژگههی را مخصو هاً دربههارۀ حضههرت عیسههی (ع) ،روپاهلل مههیبینههیم
کههه چگونههه بههه قههدرت خیههق ،موجههد حیههات و بههه قههدرت ا ههالپ ،واسههط ش هفای
امههراض گردیههد .ایههن بههدان معناسههت کههه حضههرت مسههیح ،روپ مانههده در قفههس تههن
را آزاد سههاخته بههود تهها بهها فههرا رفههتن از حیثیههتهههای مختیههه شههناختی و ارتبههاطی،
مراتههب متعههددی از وجههود را در روپ خههویش بههه فعییّههت درآورد و سههرانجام بهها

فعییت یهافتن تعیّنهات شهناخت ،از تفصهیل بهه اجمها گرویهده و معرفهت مطیهق بهی-
شههکل و تصههویر را در خههود بههه ظهههور برسههاند .ایههن مرتبه آخههر ،بههه منزله قههرب بههه
مطیههق وجههود اسههت کههه آن نیههز جههز وجههود مطیههق حههقتعههالی نخواهههد بههود .از آن
پههس ،تفکههر در اشههیا و از جمیههه در خههود ،بههه منزل ه تفکههر در ک هلّ هسههتی و تههالش
بههرای شههناخت یههگ ماهیّههت بالفعههل هماننههد شههناخت تمههام مراتههب بههه فعییّههت در
نیامدۀ آن خواهد بود.

قو سوانح در این مورد با تو یه مدرکات خیا در آمیخته است و نشان میدهد

عاشق چگونه از مرحی اوّ که فرا رفتن به سوی ورت معشهوق (و خیها او) اسهت،
آغاز میکند و تا مرحی واپسین که تسخیر کلّ آگاهی وی توسّ

ورتهای خیهالی

است ،ادامه میدهد:
« تا بدایت عشق بود در فهراق ،قهوت از خیها بهود .و آن مطالعه دیهدۀ عیهم اسهت
ورتی را که در درون مثبت شده است .اما چون کار به کما رسد و آن ورت در
درون پردۀ د شود ،نیز عیم از او قوت نتواند خورد ،زیرا که مدرک خیا همان محلّ
خیا است تا او تمام جای نگرفته است از او چیزی فارغ است که خبری بهاز دههد بها
ظاهر عیم تا خبری یابد ،امّا چون و یت تمام فرو گرفت ،از او چیزی بر سر نیسهت تها
از او خبر یابد تا قوت خورد ...پس یافت هست امّا از یافت خبر نیسهت کهه همهه عهین
ک ار است .و مگهر العجهز عهن درک اادراک ادراک اشهارت بهه چیهزی بهود از ایهن
جنس( ».غزالی.)73 :1941 ،
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خیا در معنی خاص کیمه ،به قوّۀ خا ی از نفس اطالق مهیشهود کهه جهامع بهین
محسوساتی است که دارای شکل و ورتند و معقو تی که شکل و هورت ندارنهد.
بنابراین ور خیالی هر چند از معرفتی فاقد ورت سرچشمه میگیرند ،امّها معهانیای
را متجیّی میسازند که از جمیه حقایق فراحسّی است .ابن عربی نیهز حقیقهت خیها را
تجسّد چیزی میداند که ذاتاً متجّسهد نیسهت (چیتیهگ .)81 :1985 ،خیها در معنهایی
وسیعتر ،به قیمرو نفس اطالق میشود یعنی بهه مرتبههای از وجهود و ادراک کهه بهین
روپ وجسم قرار گرفته است .نفس عبارت است از آگاهی و ادراک ،ولی معنای ایهن
ادراک را از ابهامی که دقیقاً از ذات آن ناشی میشود ،نمیتوان جدا ساخت .ادراک،
به مثابه یکی از او اف ذات الهی ،سیسیه مراتبی را داراست و در بهین مخیوقهات نیهز
تفاوت بین با ترین و پایینترین مراتب عمالً بینهایهت اسهت .در عهین حها  ،ادراک
حقتعالی ،بینهایت حقیقیتر از شدیدترین مرتب ادراکی است که غیر او واجد است
چرا که هیچ چیز جز او حقیقتاً مدرک نیست (همان.)12 ،
در واقع ،به واسط عشق ،تحولی در سیوک پدید میآیهد کهه بهه سهکر و حیهرت،
سپس فنا و بقا و سرانجام به مقصهد نههایی ،یعنهی توحیهد مهیرسهد (ر.ک :دهباشهی و
میرباقری فرد .)722 :1938 ،ادراک انسانی در جستوجوی نزدیکی با خهرد الههی بهه
عنوان فتی از فات او که میتواند د لت بر عییم ،حکیم یها خبیهر بهودن او داشهته
باشد ،خویشتن را آگاهانه در عیم خدا (معشوق) به ذات خهود فهانی کهرده و چهون بها
عیم یگانه گردد ،از ادراکهات فروتهر نیهز فهانی خواههد شهد .سیسهیه مراتهب آگهاهی،
پیوندی مستقیم با فنا دارد و نشان میدهد که فنا امری نسبی است .به تعبیر ابهن عربهی،
«فنا همواره به معنای فنای از نحوۀ خا ی از آگاهی فروتر و در همهان حها  ،بقهای بها
نحوۀ خا هی از آگهاهی فراتهر اسهت .یهگ نهوع آگهاهی از بهین مهیرود تها آگهاهی
متعالیتری جایگزین آن شود .به عبارت دیگر ،فنا به واسهط بقهایی کهه بها آن همهراه
است ،ارزشمند میشود» (همان.)11 ،
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در واقههع ،اهمیّههت فنهها از آن روسههت کههه مهها را در تحییههل سههاختارهای پدیههداری
ورتهای خیا هدایت میکند و جایگاه و مرتب هر هورت را بهه مها مهینمایانهد.
ادراک عارف به مثابه ادراکی رشد یافتهه ،هورتههای تنزیههی و تشهبیهی را کهه بهه
ترتیب با تجییّات فات جاللی و جمالی حق مطابقت دارد ،به شهیوهای هماهنهگ در
خود جمع میکند و تنها به یهگ شههود یها بهه یهگ نهوع از تجییهات هفاتی محهدود
نمیماند چرا که در این ورت ،نشانگر عدم هماهنگی و تعاد در نحهوۀ آگهاهی او
از مدرکات آگاهی است.

سوانح ،در این رابطه که از میان فنا و بقا کدامیگ را به عنوان رکن ا هیی عرفهان

باید برگزید ،راحتاً نظری نمیدهد امّا از این جهت که در تبیین دایهرۀ «آگهاهی مهن
استعالیی» و در تو یه و تحییل متعیقات معرفتِ عاشقی یا معشوقی به عشهق متوسهل
شده و آن را واسط مقو ت شناختی خود کرده است ،میتهوان حهدس زد کهه وجهه
تشبیهی که با ظهور فات جمالیه چون رحمت ،لطه یا جما محقهق مهیشهود و در
مجموع ،بیانگر نزدیکی و قرب است ،ظاهراً ا هالت بیشهتری دارد .هرچنهد در طریهق
کما  ،سالگ به هیچ یگ از این دو حد متوقه نمیشود « .احب بقای بعد الفنا ،ههر

یگ (حق و خیق) را در مقام خود بی آن که حجاب دیگری گردد ،مشاهده میکند و
فنا و بقا در او ،با هم مجموع و در یکدیگر مندرج باشد» (کاشانی.)718 :1981 ،
برای پی بردن به این واقعیّت که چگونهه دو ادراک مسهتقل و دور از ههم تصهمیم
میگیرند باهم بیامیزند و در این آمیزش ،آگاهی عاشق  -که از یگ طهرف ،نهاق

و

نیازمند بیرون آمدن از خود و رفتن به فراسوی قیمرو فروبست من (یها اگهوی) خهویش
است  -چه مراحیی را باید بیازماید تا رفتهه رفتهه در ادراک بهاز و نامتنهاهی معشهوقی،
فانی و درعین فنا ،کامل شود ،دوباره باید به حیثیّت التفاتی این دو بازگردیم تا روشهن
شود قصدیّتی که آنها در این رابطه انتخاب کردهاند ،چهه تهأثیری در شهکلگیهری و
استمرار نزدیکی آنان به یکدیگر به جا میگذارد.
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عشق و مسألۀ ادراکِ ادراک

هوسر در پدیدارشناسی ،ضمن ایراد مبحثی با عنوان نظری «بین ااذهانیّت» به این

نتیجه میرسد که آنچه از آن غفیت شده است ،مسأل ادراکِ ادراک است (البته مراد
از ادراکِ ادراک نزد او ،نحوۀ شکلگیری شناخت ما از دیگری یا به تعبیر خهود وی،
«دیگر من» اسهت) (جمهادی .)138 :1984 ،همهین موضهوع ،یعنهی درک مها از ایجهاد
فرایند ادراک ،در عرفان نیز مستقیم یا غیر مسهتقیم محهلّ بحها و گفهتوگهو بهوده و
شاید یکی از نخستین افرادی که آن را با طرپ نظریه خهود در بهاب عشهق بسه داده
است ،احمد غزالی باشد و البتّه پس از او نیز ،ابن عربی پای بسیاری از مباحا خهود را
در زمین فنا و بقا ،معرفت نفس ،تجیّی و ادراک خیالی بر پای آن بنا نهاد.
غزالههی در فصههل پنجههاه و یکههم ایههن اثههر ،ضههمن تفسههیر مجمههل و دقیقههی از
ماهیّت عشق میگوید:
«عشق خود نوعی از سکر است کهه کمها او عاشهق را از دیهدن و ادراک کمها
معشوق مانع آید زیرا که عشق ،سکری است در آلت ادراک و مهانع اسهت از کمها
ادراک .اگر چه سرّی لطیه اسهت ورای ایهن ،و آن ،عبهارت از آن اسهت کهه چهون
حقیقت ذات عاشق به ادراک حقیقت ذات معشوق مشغو است ،پروای اثبات فات
چون بود از روی تمیز؟ و اگهر ادراک بهود ،پهروای ادراکِ ادراک نبهود :العجهز عهن

درک اادراک ادراک» (غزالی.)57 – 51 :1941 ،

سکر در ادراک ،نظیر همان حالت بیهوشی است که در فنها بها غیبهت از حضهور و
رفع غیریّت رخ میدهد .امّا این سکر جنب نسبی دارد .ابهن عربهی نیهز بهه ایهن نسهبیّت
اشاره میکند و میگوید که اگر فرد فانی مطیقاً از مشاهدۀ خود محهروم باشهد و تنهها
حق را شهود نماید ،آنچنانکه برخی ادّعا کردهاند ،در این ورت چه چیزی عاید او
خواهد شد؟ پس در حا فنا ،عارف که در ا ل با موضوع معرفت و شناخت به عنوان
یکی از اهداف کییدی خود سر وکار دارد ،تنها از یگ نوع آگاهی فارغ میشود و به
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بقای نوع وا تری از آن میرسد .بر خالف آن که سکر را حا ل «اختطاف نور عقهل
در اشع نور ذات» (کاشانی )13 :1981 ،دانستهاند که در نتیجه آن ،سررشهت تمییهز از
دست تصرف و اختیار سالگ بیرون میرود ،اما با عنایت به آنچه تاکنون در این زمینه
بیان شد ،معیوم میگردد که شاید بهتر باشد مفهوم سکر را نیز همانند فنا ،نسبی بدانیم
زیرا به نظر میرسد حتی در غیب انوار ذات نیز همچنان برقهی از عقهل بهاقی باشهد کهه
میان روپ و نفس حایل گردد و احکام هر یگ را ،هرچند به میزان انهدک ،بهه مسهتقر

خود عودت دهد.

روزبهان در کتاب مشرب ا رواپ ،مشهور به هزار و یهگ مقهام ،سهکر و هحو را

منحصراً از مقامات عاشقان به شمار آورده است .وی با این که مقام حو را بها تر از
سکر میداند ،اما سکر را نیز در ورتی که ناشی از و ا باشهد و بهه واسهط ادراک
ادراک حا ل شود ،پسندیده میداند .او با اشاره به مقام حضرت موسی ،به سه مرتبهه
در سکر قائل میشود« :خداوند تعالی در و ه سکر موسی میفرماید «فیمّا تجیّی ربُّه
لیجبل جعیَه دکّا و خرّ موسی عقا» ( .)159/2غیبت موسی ناشی از کما سکر او بود
که ابتدای آن ،انبساطی است که موسی را به سهفا برمهیانگیهزد و آخهر آن هحوی
است که حکم ادب آن را اقتضا میکند .آنجها کهه مهیگویهد «تبهت الیهگ و أنها او
المفمنین» ( .)159/2و میان آن ،سکری است که حضور اشیا با وجود احکام اجهال از
وی ساق شد و جایی برای احساس باقی نماند» (روزبهان .)171 :1129 ،با ایهن حها ،
سکر نیز مستیزم آگاهی ،لیکن آگاهی از لونی دیگر است.
از یگ طرف ،در مقام عبودیّت ،انسان با تمایز نهادن میان خود و خهدا بهه تفرقهه و
پراکندگی میاندیشد و از سوی دیگر در مقام خالفت ،بهه تجربه وحهدت ،جمعیهت،
لطه ،قرب و تشبیه میرسد .در فنا نیز آدمی از هر آنچه « هو»سهت مهیگریهزد و در
بقا ،تنها به «هو» میآویزد .پس بقا نسبتی با حق دارد و فنا نسبتی با خیق .در حالهت فنها
انسان در هر آنچه که از خیق از دست داده تأمل میکند و در حا بقا در ذات مشهود
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خویش تعقل می نماید .اما در هر حا  ،هورتی از شهاهد بها اوسهت ،حها چهه شهاهد
حاضر باشد و چه در غیبت به سر برد.
از آنجا که هر فنایی لزوماً مستیزم یگ بقاست و حضور آگاهیههای فراتهر ،خهود
نشان عبور از سیسیه مراتبی از ادراکهات فرودسهت را در خهود دارد ،بنهابراین عهارف
کسی است که تشبیه و تنزیه ،سیب و اثبات ،غیریهت و یگهانگی ،ههر دو را پشهت سهر
میگذارد .هر مرتبهای از آگاهی که از آن غایب میشود ،به منزل تجربهای است کهه
از حضور فات جما در خود دارد و از این رو مستیزم وحدت است و هر بار که به
آگاهیهای وا تری پا میگذارد ،باز در حکم تجربهای است کهه از مشهاهدۀ هفات
جال پشت سر میگذارد و از این رو مستیزم کثرت است.
به طور کیی« ،ادراک بیانگر یکی از برجستهترین او اف وجود است لذا هر کهه
به ورت الهی خود متحقّق شود ،ادراک کامل انسانی را تحصیل مهیکنهد .هنگهامی
که ابویزید خویشتن را ترک کرد و به و ا حق رسید ،محدودیتهای ناشی از جهل
(کثرت) را پشت سر گذاشت و خود را وجهی از خدا یافت که متوجّهه ظههور اسهت.
همان وجهی که تجیّی بیپایان و تکرار ناپذیر خداست» (چیتیگ.)127 :1985 ،
پیگردهای فنا و بقای عرفانی در آگاهی استعالیی

از نظر ابن عربی ،اهل کما به تحقیق کسانی هستند که از همه مقامهات و احهوا

عبور کرده و در ماورای جما و جال به مقامی نائل آمده اند که مقام بیمقامی و بهه
تعبیر او ،مقام «نامعیوم» است که نه فت و نهه تو هیه در آن راههی نهدارد .در ایهن
مرتبه که جمع هم

فات متضاد ،ادراک خهال

و وحهدت محهض اسهت ،آنچهه را

یافت میشود تنها با تمثیل و استعاره میتوان بیان کرد.
غزالی در باب نسبیّت سکر و فنا اشاراتی دارد کهه آن را بایهد نشهان از دقّهت او در
تبیین وجه معرفتشناختی مشرب عرفانی او دانست .او معتقد است که حقیقت عشق،
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سوار بر مرکب جان است و جان نیز محیّی اسهت بهرای د  .زمهانی کهه یهگ نکتهه از
نکات ذات و فات روی به د نماید ،مادام که عارف از هستی عیم ،یعنی از مرحیه
تعقّل و هوشیاری ،بر اثر و ا بیرون نیامده باشد ،قادر است ورت اسراری را که از
تجیّی فات درحجب عزّت د مکتوم است دریابد و بنابراین ،عیم را جز این کهه از
روی لوپ د به فهمی مختصر و ادراکی ناچیز دست پیدا کند ،میسّر نیست.
تا زمانی که عارف در «هستی عیم» به سر مهیبهرد ،بهه اعتقهاد غزالهی ،هسهتی او از
هستی معشوق قوت میخورد امّا «از حقیقت و ها قهوت نتوانهد خهورد کهه اویهی او
بنماند» (همان .)75 ،با وجود این ،به نظر میرسد «هستی عیم» حتّی در حقیقت و ها
نیز از بین نمیرود زیرا قبل از و ا  ،یعنی زمانی کهه هنهوز از «اویهی» عاشهق چیهزی
باقی است که به درجاتی اقتضای مباینت میکند ،عاشق از طریق ثبوت عیم مهیتوانهد
از حضور معشوق بهره منهد گهردد و اَشهکالی از ایهن حضهور را از ظهاهر د بخوانهد
همچنین وقتی دوباره کار به معشوق بیفتد ،از آنجا که هستی او یکسره خواهان اتصّا
است ،حتّی اگر مشاهدۀ او در د به امحای بعد وجودی عاشق و غیبت وی از هویّهت
فردی خویش بینجامد ،از آن عیم باید چیزی باقی بماند تا به مشاهدۀ معشوق برخیزد و
بر اثر این مشاهده ،اثری از این یافتن در درون خود احساس کند.
آنچههه در معشههوق اقتضههای و هها دارد ،همههان آیههات حسههن و جمهها و زلههه و
خدّ و خا سهت کهه غزالهی در مبحها عهالم خیها بهه آن مهیپهردازد .هورتههای
خیهها کههه عههارف آنههها را در زمههان فنهها یهها بقهها بههه شههیوهای نمههادین شههرپ مههیدهههد،
بیههانگر حضههور خودآگههاهی اوسههت .اگههر چههه ههورت خیهها تمههام ظرفیههت آگههاهی
را فرامههیگیههرد ،امّهها اگههر بههه واسههط خودآگههاهی نبههود ،هههیچگونههه خبههری از آن،
نمههیشههد گرفههت .در ایههن ههورت خههود سههالگ نیههز کههه بای هد از طریههق درک ایههن
ههورتههها و خبرگیههری از آنههها از احههوا و مقامههات خههود آگههاه گههردد و از
یههههههای زیههرین و پنهههان د کههه «اسههتار و حجههب و قههراین و عجایههب» مسههتور
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اسهههت واقهههه شهههود و نقهههد وقهههت را  -کهههه در درون بهههه او روی آورده اسهههت -
دریابههد ،محههروم مههیمانههد و بههه واسههط سههکر در آلههت ادراکههی خههود ،تههوان هههیچ
معرفتی از عوالم درون را نخواهد داشت.
در حالی که هم این مناز و مقامهایی که عارف در آنها توقه مهیکنهد ،بهرای
وی رفاً نقش شناختی دارد زیرا هر مرحیه از شهود که با یگ مرحیه از فنا و اثبهات
مرتبهای از بقا برابری میکند ،به این سبب است که عارف از طریق شههود و محهو در
مشهود ،آگاهی تازهای را بشناسد کهه از طریهق دگرگهونی مراتهب پیشهین ،بهرای وی
حا ل شده است .امّا برای این شناسایی ،زم است تا چیزی از آگاهی او حتّی در آن
هنگام که در شاهد خویش مستغرق و فانی گشته است ،همچنان باقی باشد تا عارف از
حیثیّت معرفتی آنها برخوردار گهردد و بهه تعبیهری ،او را بتهوان هاحب آن معرفهت
دانست زیرا کسی را که از معرفت خود هیچ خبری ندارد و دربارۀ آن ،چیهزی حتهی
به طریق رمز و اشاره نمیتواند باز گوید ،نمیتوان احب معرفت تیقی کرد.
از آنچه گذشت ،معیوم میشود که آگاهی حتّی با ظهور درجات مختیه فنا ،هیچ
گاه دچار اضمحال کامل نمیشود بیکه مراتب با تر پیوسته با استحال مراتب پهایین
در او ظهور مییابد و عارف عیم به آن همه را در قیب و روان خود حاضهر و خهود را
نیز در مقام مشاهدهگر آن میبیند .به این ترتیب ،فنا امری نسهبی اسهت .حها کهه ایهن
نکته معیوم شد ،باید از ا ل دیگری سخن گفهت و آن ایهن کهه اگهر آگهاهی از بهین
نمیرود ،پس بدون متعیّق نیز نمیتواند باشد.
ا یی در پدیدارشناسی به ما می گوید آگهاهی ههیچ گهاه بهدون متعیّهق نیسهت .بهه
عبارت دیگر ،آگاهی همواره از چیزی اسهت .همچنهانکهه بهرخالف آنچهه بعضهی از
روانشناسان و فالسف شناختی نظیر کانت ادّعا کردهاند ،احساسهات و عواطهه مها نیهز
تهی و فاقد موضوعی معین نبوده است .پس اگر میگوییم عشق ،ترس ،نفرت ،امیهد و
غیره ،دقیقاً منظورمان این است که آنها را به این شکل در خاطر آوریم :عشهق بهه ،...
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ترس از  ،...نفرت از  ...و امید به  ...از این رو گفته میشود که «آگاهی ذاتاً از متعیّهق
خود جداییناپذیر است» (جمادی .)113 :1984 ،در پدیدارشناسی ،پدیهدارها را نبایهد
امور معینی با معنای ثابت قیمداد کرد بیکه هر یگ متناسب با نهوع حضهوری کهه در
آگاهی ما دارند ،معنادار میشوند و جدای از این حضور  -یعنی همانطهور کهه ماننهد
یگ عین در بیرون ایستاده اند  -ثابت ،خنثی و بیمعنا خواهنهد بهود .اساسهاً ،منظهور از
پدیدار ،وجود یا نبود یگ مرجع بیرونی نیست بیکه همه جا نحوۀ ظهور آن در ذههن
اهمیّت دارد .یگ مرجع واحد ،ممکن است معانی متفاوتی داشته باشد.
از این مقدمه میتوان چنین نتیجه گرفت که انسان موجودی منفعل نیست و آگاهی
او نیز شباهتی به آینه یا لوپ نانوشته ندارد تا قادر به ارائ تفسیرها و برداشتهای خهود
از جهان برحسب نوع ظهور هر یگ در ادراک خود نباشد .برعکس ،ههر کهس قهادر
است تا مطابق استعدادها و قابییّتهای ادراکیای که از قبل نزد او بهه ودیعهه گذاشهته
شده است ،جهان را معنایی دیگرگونهتر بخشد.
وانگهی ،در پدیدارشناسی ،آگاهی و هستی همزیست هستند یعنی ههر موجهودی
لزوماً راهی برای ظهور در آگاهی ما خواهد یافهت .از ایهن رو« ،هوسهر ظههور را بهه
جای وجود مینشا ند .در نظر او ،ظهور به معنای پدیدار شدن در آگاهی (و نه پدیهدار
شدن در عالم بیرون) با وجهود برابهر اسهت .ههر کوششهی در جههت فهرض وجهود در
فراسوی آگاهی بیمعناست» (جمهادی .)172 :1984 ،پهس اگهر چیهزی بهه ههیچ روی
راهی برای ورود به حوزۀ ادراکی ما نداشته باشهد ،بایهد گفهت کهه بههرهای از وجهود
ندارد.
البته نباید چنین پنداشت که این نظر در ا ل بهه سهوی ا هالت مطیهق ذههن پهیش
میرود .پدیدارشناسی استعالیی قصد انکار جهان خارج از ذهن را ندارد بیکهه هرفاً
جهان را بدون کیفیتی که برای راه یافتن در ذهن و ادراک بشر مهییابهد ،مجموعههای
خنثی و فاقد معنی میشمارد زیرا از قبل باور دارد که آگاهی انسان آینهای نیست که
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نشانه ها و معانی در آن به نمایش درآمده و ظهور و حضور خود را به طهور جزمهی بهر
وی تحمیل کرده باشند .از نگاه پدیدارشناسی ،انسان معناساز و تأویلآفهرین اسهت نهه
آینه یا لوحی که معانی و مفاهیم از پیش ساخته شده را در اختیار او بگذارنهد واو ههم
چارهای جز قبو آنها نداشته باشد.
در حالی که عارفی که بهه قصهد کسهب معرفهت و آگهاهی قهدم بهه دایهرۀ مراتهب
وجودی میگذارد ،با نزو احوا  ،کسب مقامات و تجییّات فاتی و اسمایی مختیفی
که بر او عارض مهیگهردد ،هسهتی خهود و همه موجهودات دیگهر را بهه حهوزۀ روان
خویش داخل میسازد و می کوشد تها بها ههر بهار فهانی شهدن از یهگ مرتبه پهایینتهر
وجودی ،سر از مرتب وجودی متعالیتری درآورد و متعاقب آن ،آگاهی او نیز هر بهار
حیا التفاتی دیگهری بهه متعیّقهاتی خواههد گرفهت کهه خهود را در او و بهر او نمایهان
میسازند .از این رو ،مرتب هستی شناختی و معرفتشناختی یهگ شهیء ،ههمزمهان در
ساحت خودآگاه سالگ ظهور مییابد و مطابق همان مرتبه و ظرفیّت شناختی موجهود
در آگاهی نیز معنا و تفسیر میشود.
طلبگاه یا التفات خیالی

معشوقی که هستی و معرفت خود را توس

هورتههای خیهالی ،وابسهت آگهاهی

عارف میکند ،متناسب با مرتب عاشق در مقام عشهق ،بهه دو هورت ظههور مهییابهد:
یکی با تعین و دیگر بدون تعیّن .در مورد اوّ  ،معشوق خود را گاه به خا و خدّ و گاه
به ابرو و غمزه یا به خنده و عتاب مخیّل میسازد .شهگفت ایهن کهه ههر کهدام از ایهن
تعیّنات ،معرّف یگ درج وجودی و شناختی است و جز در موارد معدودی نمیتوان
تصوّر کرد که هم آنها به یگباره بر عارف آشکار شود.

غزالی در سوانح به این مطیب اشاره میکند و نوع قصدیّت یا به ا طالپ «التفات»

سالگ را به یگ پدیدار در چگونگی ادراک خیالی و تعیّنی وی دخیل میداند:
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«و این معانی ،هر یگ از طیبگاه عاشق نشانی دارد .آن را که نشان عشهق بهر دیهدۀ
معشوق بود ،قوتش از نظر معشوق بود و از عیّتها دورتر بود ،که دیده درّ ثمین د و
جان است .عشق که نشان به دیدۀ معشوق کند در عالم خیا  ،دلیل طیب جان و د او
بود و از عیل جسمانی دور بود .و اگر به ابرو بود ،طیب بود از جان او امّا طالی هیبهت
ایستاده بود در پیش آن طیب ،زیرا که ابرو نصیب ]نقیب؟[ دیده آمد .و همچنهین ههر

یگ از این نشانها در راه فراستِ عشق از عاشق ،طیب روحانی یا جسمانی یا عیّتهی و
عیبی بیان کند زیرا عشق را در هر پرده از پردههای درون ،نشانی اسهت و ایهن معهانی
نشان اوست در پردۀ خیا  .پس نشان او مرتب عشق بیان کند» (غزالی.)91 :1941 ،
پس چنانکه مالحظه میشود عرفان نیز به نوع التفات انسان به پدیدارها نظر دارد و
چنین التفاتی را در فهم معنی و تفسیر جهان مفثر میداند .در این مورد ،غزالهی نیهز بهه
روش خود عمل کرده است و از این التفات به «طیبگاه» تعبیر میکند .او معتقهد اسهت
که نحوۀ ظهور پدیدارها و بعد شناختی هر یگ از آنها کامالً به ایهن طیبگهاه بسهتگی
دارد .از این رو این طیبگاهها را بر شهمرده و بهه دو قسهم روحهانی و جسهمانی تقسهیم
میکند که هر یگ میتواند مبتال به عیل و معایبی باشد .طیبگهاه جسهمانی ،معیهو بهه
عیتها و طیبگاه روحانی نیز مبتال به معایبی دیگر است که هر بار مانع از ظهور ماهیّت
بدون تعین و ادراک بیواسط حقیقت میشود.
در اینجا باید گفت اگر آگاهی و تخیّل از متعیّق خود جدا نیست و اگر این متعیّق،
همان امر استعالیی و متعالی است که آگاهی برای دستیابی به آن ناگزیر باید به سهوی
چیزی غیر از خود فرا رود ،پس تمام حقهایق و وقهایع یهزا و یهزا  ،ذاته ًا وابسهته بهه
آگاهی انسان نیز هست .بنابراین هر آنچه در عرفان ،اعم از خدا ،ذات ،فات ،افعها ،
وجود مطیق ،نفس ،انسان ،جهان و غیره که محلّ بحا یافتهه اسهت ،تنهها از آن حیها
که به نوعی در ظرف آگاهی قرار میگیرد ،برای هر کس معنادار مهیشهود و معنهایی
که از هر یگ از این امور توس یگ نفر دریافت میگردد ،با معنای این مدرکات در
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مورد دیگران لزوماً یکسان نیست .این امور ،از آن جهت که وجود دارند ،قطعاً راههی
برای ورود به حیط آگاهی نیز خواهند یافت و شناخت عارفی که به مرتب با تر از فنا
و بقا یا تشبیه و تنزیه رسیده باشد ،نسبت به هر یهگ از آنهها مبتنهی بهر یهگ آگهاهی
خال

و محض خواهد بود.
به این ترتیب ،هر چیز که در برابر آگاهی ما حضور مییابد ،قطعاً دارای مصداق و

مرجع خارجی نیز هست لیکن بدون تعیّق به آگاهی انسان ،رفاً مهادّهای بهیشهکل و
فاقد معنای انحصاری و از پیش معین است .تنها آگاهی است که مطابق با نوع باز نمود
یا به تعبیر هوسر  ،ظهوری که آن شیء یا عهین بیرونهی ،در درون ذههن و خیها فهرد
دارد ،برای آن ،متناسب با استعدادهای شناختی خود معنا و مفهومی پیهدا مهیکنهد .در
واقع « ،ورت» یا «نمودی» که از آن شیء در آگاهی حضور دارد ،معنای آن است.
بنابراین ،تمام مظاهر و پدیدههایی چون دریا ،آفتاب ،می ،ساقی ،رند و غیره که در
حیط نمادین ادب عرفانی راه یافته است ،هرفاً پهارهای تصهوّرات ذهنهی یها بهه تعبیهر
روانشناسان کیمه ،خیا بافیها یها رییهاپردازی ههای ذههن معیهو بشهر نیسهت بیکهه
هرکدام از این پدیدهها ،متناسب با نهوع پدیهدار شهدن و نیهز متناسهب بها «طیبگهاه» یها
قصدیت انسان (که در عرفان اعم از جسمانی و روحهانی ،معرفتهی و وجهودی اسهت)،
میتواند دیگرگونهتر معنا شود.
سهروردی نیز به ماهیت پدیدارشناختی معرفت اشاره میکند و میگوید« :عیهم یها
دارای قیام دوری است یا حیولی در ورت او  ،عیم بر دور فتی از نفس بهه
سوی معیوم و در حالت دوم بر حیو

ورت معیوم در نفس د لهت مهیکنهد کهه بهه

تعبیری ،همان انطباع موجود مریی در ذهن است .در حا نخسهت ،عیهم چهون نهوری
است که شرط ظهور عالم است و آنچه معیوم ماست ،همین ظهور است نه وجود زیرا
که ظهور با شهود و بینش و ابصار درک میشود .پس ،عیم به نهزد او ،اشهراق مسهتنیر
است» (جمادی .)175 :1984 ،با وجود این ،منشأ عیم در نزد سهروردی انوار مجهرّد و
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در نهایت خداوند است .حیا التفاتی نیز نوعی تابش نور آگاهی بر پدیدارهاست امّا
هوسر  ،در نهایت ،آگاهی انسان را به جای اهلل مینشاند.
نتیجهگیری

پدیدارشناسی آگاهی عرفانی به ما میگوید که چگونه ناز ،مالزم طیبگاه عاشهق و
نیاز ،همراه طیبگاه معشوق است .همچنین به این نکتهه اشهاره مهیکنهد کهه ههر انهدازه
عاشق بخواهد آگاهی خود را از عامیی که قصهد تحمیهل چیهزی را بهر وی دارد و در
دد منفعل کردن او برآید ،خالی نگه دارد ،امّا از آنجا که نیاز جنب ذاتی و تفکیهگ
ناپذیری از وجود او دارد ،عاشق نمیتواند آن را از طریق «فروکاستن» یا «تقییل» کنهار
بگذارد .به همین دلیل نیز طیبگاه عاشق ،چه جسمانی و چه روحانی ،یعنی چه به دنبا
معشوقی با مشخصّات درجهانیو چه در پی معشوقی فراجهانی و فرامهادی ،همهواره در
آگاهی خود با نیاز ،خواهش و فقدان مواجه خواهد بود .حتی آن هنگام کهه در حها
فنا از فردانیّت خود و جهان تهی میگردد ،مادام که «خودآگاهی» و شهعور او حضهور
دارد ،باز هم نمیتوان او را موجودی «همه آگاه» یا به تعبیر دیگر ،عالم مطیق دانسهت
(فرض وجود درجاتی از آگاهی در حا فنا بهر پایه مبهاحثی اسهت کهه مقهدّمات آن
پیشتر بیان شد).
مادام که عارف به سوی ابژۀ شناختی خهود ،یعنهی معشهوق پهیش رود ،ههر انهدازه
معشوق از درجات عالیتری از کما ت وجودی و معرفتی (یعنی مراتبی که با هسهتی
و عیم به طور مطیق و نه به طور نسبی سر و کار دارد) برخوردار باشد ،در هر مرحیه از
استعال میتواند آن کما ت را در خود بهه ظههور برسهاند تها سهرانجام بهه فههم معنهای
خویش از هستی نزدیگتر گردد .در آن حا آگاهی ،فارغ و مسهتقل از «مهن» تعیّنهی
عاشق ،با هستی محبوب یگانه خواهد شد تا بدین ترتیب ،فنای ذاتی به فنهای شهناختی
نیز بینجامد .در آن وقت ،جهان (عهالم کبیهر) و آنچهه درون آن اسهت ،وقتهی از برابهر
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چنین آگاهیای عبور داده شود ،از جهانی به ظاهر پر عیب و نق
بینق

 ،تبدیل بهه خیقتهی

خواهد شد که از قیم انع احب جمالش ،خطایی بر ورق آن نرفته است.

پیر ما گفت خطا بر قیم نع نرفت آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد
حا اگر از این منظر به فضای عارفان غز  ،به ویژه غز حافظ نیزنگاهی بیفکنهیم،
درمییابیم که خ ّ فا یی که میان «عاشق و رند و نظرباز» بها « هوفی ازرقپهوش» یها
«زاهد خیوتنشین» وجهود دارد ،در نهوع التفهات و تعهامیی اسهت کهه بها پدیهدارهای
درجهانی و فراجهانی دارند .از یگ سو ،حقیقت عشق ،دنیا را از خال درک ماهیّهت
کما یافته و بینیاز معشوق بهرای عاشهق تعریهه مهیکنهد .از ایهن رو ،حتّهی رنهدی و
شاهدبازی نیز هستی عاشق را به هنر آراسته میکند .در حالی کهه هوفی ازرقپوشهی
که آگاهی او به دلیل تسییم شدن به آداب هومعه و خانقهاه منفعهل مانهده و از سهوی
دیگر ،با امتناع از محو کردن ادراک یا من آگاه خود در هستی معشوقی ،فر ت رفهع
نیاز ،کما نگری و زیبابینی را نیافته است ،هیچگاه در نحوۀ تعامل با پدیدارها ،بها رنهد
میخواره و نظرباز ،همسو و همرأی نمیگردد (بنابراین شاید بتهوان عامهل ریها را مههم
ترین دلیل عدم تحقّق فروکاست در بینش خانقاهی و وفیانه دانست زیهرا بها از بهین
بردن انعطافپذیری آگاهی ،امکان رفتن به برون سوی خود و لمس معارف متعالی را
از او سیب میکند و با تحمیل کردن باورههایی از پهیش سهاخته بهه ذههن او ،آن را بهه
روی آگاهیها و باورهای ناب دیگر ،بسته نگاه میدارد).
طیبگاه عاشق ،ادراک او را چنان به روی جهان ،باز و منعطه میگذارد که ظهور
پدیدارها حتّی آنها که بسیار متفاوت باشد ،نمیتواند تنها به دلیل وجود فا یهای کهه
ذاتاً با مرتب وجودی و شناختی عاشق دارد ،او را به مقابیه و انکهار وا دارد و یاموجهب
حالت واپسزدگی در وی گردد .عاشق با انتخاب رابطه «عشهق» در حقیقهت ،بیهرون
آمدن از خویش (استعال) ،لذّت بینیازی ،زیبابینی ،همهحضوری ،استغنا و هر آنچه را
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مستیزم قصد پیشین وی در امحای خود در ذات معشوقی است ،تجربه میکنهد و اگهر
غیرت میورزد یا مورد غیرت معشوق واقع میشود ،از آن روست کهه بایهد بهه قصهد
نخستین خود در جهتگیریهای آتی آگاهی وفادار بماند .چنانچهه بهه «غیهور» بهودن
شناخته میگردد ،بدین سبب است کهه مهیخواههد متعیّهق شهناخت وی نیهز در نحهوۀ
ارتباط با او از مجرای عشق ،به نوب خویش وفادار بماند و طیبگاه آغهازینش را بهدون
تغییر بگذارد .پس ،نه معشوق پیوند عشق از میانه میگسید و نه عاشهق بهه ایهن التفهات
نخستین خود خیانت میکند و رویکردش را به جههان پدیهداری بهر مبنهایی جهز ارادۀ
معشوق و با رابطهای جز عشق تداوم میبخشد .بدین ترتیب ،عشق ضامن دوام طیبگهاه
معرفتی عاشق و معشوق و واسط تداوم ارتباط میان ایشان خواهد بود.
پینوشت
1

. phenomenology
. Heinrich Lambert
3
. Edmond Husserl
4
. transcendental phenomenology
5
. Ego transcendental
3
 .شایان ذکر است که مفهوم «من» در رویکرد پدیدارشناختی ،با «من» در نگهاه روانکهاوی یکسهان نیسهت« .مهن روان-
2

شههناختی» ،متشههکل از هم ه رخههدادهای ذهنههی و طبیعههی زنههدگی روانههی یههگ فههرد خههاص اسههت .در حههالی کههه «مههن
پدیدارشناختی» که از آن به «من استعالیی» نام میبرند ،آن ذهنیتی است که ساختارهای اساسهی ،ثابهت و عهام آگهاهی را
میفهمد و در آنها میاندیشد .بنابراین ،ساخت و هدف این دو مفهوم با یکهدیگر متفهاوت اسهت .تنهها از طریهق ذهنیهت
استعالیی غیر روانشناختی است که میتوان ساختارهای جهان نیتمند و خهود ایهن ذهنیهت را فهمیهد (نهگ :مکاریهگ،
 .)112 :1989با وجود این ،آگاهی را در این نگاه ،نباید با یههای سهگان روان در نظریهههای روانکهاوی ،شهامل نههاد،
من و فرامن منطبهق دانسهت .شهاید تنهها وجهه مشهترک میهان ایهن دو مفههوم ،تعیهق مهن روانکهاوی و مهن اسهتعالیی در
پدیدارشناسی ،به حوزۀ خودآگاه است .اما روانکاوی از «من» به عنوان عامل تعهدیلکننهدۀ فعالیهتههای نههاد انسهان یهاد
می کند که به عنوان مظهر خرد و م اندیشی ،به نحوی عقالنی بر انسان حکم میراند )نهگ :مقاله کهاربرد روانشناسهی
در نقد ادبی ،به نقل از گرین و دیگران.)191 :1989 ،
. reduction

8
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9

. intentionality
. intuition
11
« .و ه زندۀ حقیقت» که هوسر آن را «بداهت» می نامد ،به معنی انطباق عین با ذههن اسهت .شهیء خهارجی کهه
10

ادراک آن ،بداهت ،یعنی احساس حقیقت را به وجود می آورد ،ممکن است شیء مطیوبی باشد که ماهیّهت آن ،برحسهب
نوعیتّش وارد ذهن می شود .امّا این بداهت که مولّد حقیقت است ،به نوب خود چیزی جز حضور نیست و هوسهر حضهور
جداگان شیء را در آگاهی و متقابالً ،حضور آگاهی را هم در شیء تصریح میکند .نقطه تجیّهی حقیقهت ،همهین تجربه
و ه زنده است .همین حیات بالفعل آگاهی است که به وسیی آن ،اشیا و جهان در برابر مناند ،بدون اینکهه مهن بتهوانم
حضور آنها را انکار کنم (دارتیگ .)11 :1929 ،ولی ما همواره در موقعیت بداهت قرار نداریم .به همهین خهاطر نیهز بهاور
داریم که پدیدار ممکن است گاه جز یگ نمود ساده و فریبنده نباشد .درست به این دلیل است که حقیقت در همان حها
که خود را آشکار میسازد ،امکان کتمان و محجوبیّت را نیز برای خویش نگاه میدارد.
17

 .حیا التفاتیت یا التفات ،بر این ا ل استوار است که آگاهی همواره «آگاهی از چیزی است» .آگاهی فق وقتهی

آگاهی است که متوجه چیزی باشد .معیوم یا متعیق شناسایی نیز جز در ارتباط بها آگهاهی قابهل تعریهه نیسهت .ایهن بهدان
معنی است که شیء (معیوم) جز برای آگاهی معنی ندارد .بنابراین ،ذوات خارج از عمهل آگهاهی و ادراکهی کهه نهاظر بهه
آنهاست و همچنین خارج از حالت (و رابطه ای) که آگهاهی در ضهمن آن ،ذوات را شههود مهی کنهد ،وجهودی ندارنهد.
زمانی که یگ درخت سیب را در باغ مشاهده می کنیم ،آنچه از طریق عین محسوس درخت در آگاهی واقع می شود ،نهه
خود درخت سیب است و نه دقیقاً تصویری که از درخت در ذهن داریم چرا که در هر یگ از این دو مهورد بهه تنههایی،
ماهیت درخت را به فراموشی می سپاریم .سپس ناگزیر باید از «خود اشهیا» آغهاز کنهیم یعنهی از درخهت سهیب بهه عنهوان
مدرک و از فعل ادراک سیب در باغ که در «تجرب زندۀ اولیه» است.
معنی چنین التفاتی این است که اگر یگ شیء ،همواره شیء وابسته به آگاهی یا ذهن است ،دیگهر آن را بایهد شهیء
ادراک شده ،اندیشیده شده به یاد آمده ،متخیل و  ...نامید ،نه شیء فینفسه .در حقیقت ،اشیای جهان سویههایی هستند که

به واسط تجرب جهان به آگاهی داده می شوند و پدیدارشناس آنها را آن سان که نمودار میشوند ،مورد توجه قرار مهی-
دهد .بر این اساس ،اشیا ،مقیم «در» آگاهی بوده و توس آن ساخته میشوند (نگ :مکاریگ.)947-941 :1989 ،
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