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هوسرلی است ،نشان میدهن که مه توریم مفلفوههوا و الزاموات

شووناختشناسووی مثنوووم بووا مبووانی نظوورم و الزامووات ع رووی
جنینارشناسووی هوسوورلی فنومنولوووهم) ه یوووانی دارد و ایووم

دریچهها قورنهوا جویش در تفکور مولووم گشووده شونه اسوت.

مشترکات قابپ تطبیق شناختشناسوی مثنووم و جنینارشناسوی

هوسرلی عبارت است ای :اعتقاد به نگرش استو یی و مدوریت

«مم» اننیشهمنن اگو) یا «مم یفت» ،توریق جیشفرض در کونش

شناختی ،ردّ دانش نقری و تقرینم ،تأکین بور مدوریوت ادرا

بیواسطه ،شهود ،تیربۀ فردم و دانش تدقیقی ،باور داشوتم بوه
ادرا

حسّووی در مووورد جنیوونههووام مووادم و امووور دنیوووم،

فراواقع ویی و نگاه مواورایی ،اعتقواد بوه تأویوپ .تدریوپ نشوان

میدهن که کناریدن حیاب ،کشتم نفس و انزواطربوی عرفوانی

که درحقیقت به منظور مرا وه به خود شوی ،،حو ف حواشوی

کوونش شووناختی ،کسووب ادرا

شووهودم ووورتموویگیوورد،

ه یوان با رویکرد جنینارشناسی است.

واژههاااای کلیااادی :ادمونووون هوسووور  ،جنینارشناسوووی،

شناختشناسی ،مثنوم مونوم ،مولوم.
مقدمه

بررسی رویکردهام مورفتی مو ود در اثر ادبی ،جژوهشی بنیادیم است که در تفسویر

متم ،مشیصکردن ایگاه توارییی اثور و شوناخت جیونون آن بوا دیگور آثوار و نیوز
مطالوات مقایسهام و تطبیقی اه یت ییادم دارد .در برخی مقواتت ،اظهوارنظرهوا و
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سینرانیها اشاره میشود که میان روش جنینارشناسی و نگرش عرفوانی و تصووف،
مشابهتهایی و ود دارد .در ایم ساحت ،مد ود نوالی مقالهام با عنووان «مقنموهام
بر تطبیق جنینارشناسی با عرفان و تصوف» نگاشته و ابوادم ای مسأله را روشم کورده
است .نیز در یکی ای ستیوهام ع ومی اینترنتی ،ادعایی کرّی دینه شن کوه در آن،
نگرش مولوم ،فراتر ای نگرش جنینارشناسی قورن هیونهم دانسوته شونه بوود بونون
آنکه ابواد موضوع مشیص شنه ،به ورت عر ی و مسوتن ّ موورد بدوو و بررسوی
قرار گرفته باشن .مرتضی بابک مویم در مقالوۀ «رگوههوایی ای فرسوفۀ رورب در آرا و
اننیشۀ مولوم» ض م بیان اینکه قصن و ادعایی ننارد ،یک وفده ای مقالوۀ خوود را
به تدریپ ه یوانی مدتوام بیتی ای رزلیات ش س بوا جنینارشناسوی اختصواا داده
است .ر  :بابکمویم .)677 :2884،ای ایم رو نگارننه بر آن شون توا بوه ایوم مسوئره
جاسخ دهون کوه :آیوا شوناختشناسوی مولووم و جنینارشناسوی هوسورلی یمینوههوام
اشترا

و تطبیق دارنن؟ جژوهش نشان داد که ایمگونه اسوت .در ایوم مقالوه ،تو ش

شنهاست که با ارائۀ شواهن متنی و تدریپ کنشهام شناختی ،مفلفوههوام شوناخت-
شناسوی مولووم بووا مبوانی ،مفلفوههووا و مشوترکات نظورم و الزامووات ع روی رویکوورد
جنینارشناسی هوسرلی مقایسه و تطبیق شود.
 .1پدیدارشناسی چیست؟

ماهیت و ودم عالم و جنینههام آن و نیوز مفواهیم انتزاعوی و وورتهوام ههنوی،
جرسشی بوده که ه واره در برابر بشر قرار داشته اسوت  :آیوا جنیونههوا ه وانطوورم
هستنن که به نظر میرسنن؟ ادرا

و تو یف متفواوت افوراد ای واقویوت واحون وه

تو یهی دارد؟ جیونن عیم و ههم گونه است؟
متفکران تاریخ بشرم دربارة ایم موضوع تأم ت ع یقوی کورده ،فراخوور در
جنینهها ،نظریاتی دادهانن که حا پ آن جنینآمنن مکاتب فکرم ،فرسفی و عرفوانی
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میترف ،ای

ره مکتب یا روش جنینهشناسی یوا جنینارشناسوی فنومنولوهم) اسوت

که مبانی و وار وب نظورم آن را ادمونون هوسور 2288 -2882م ).تنظویمکورد؛
هر نوون  ،تووأم ت رنووه دکووارت 2480-2824م ).و امانوئووپ کانووت 2806-2276م).
فرینریش هگپ 2882 -2220م ).فرانتس برنتانو 2222-2888م ).و جس ای او مرلوو-
جونتی 2242 -2208م ).مارتیم هاینگر 2224 -2882م ).و دهها متفکر دیگر جیشویم،
در جنینآمنن ،نقن و بسط نظرم آن نقشی بسزا داشته است .توبیر فنومنولوهم را ابتنا
اوتینگر ،یاهن آل انی در سا 2284م .در مفهومی دینی یونی مطالوۀ نظام الهی حاکم
بوور روابووط یزهووام مدسوووم در عووالم قشوور و مدسوسووات بووه کووار بوورد نوو

:

ووادم )86 :2882،اموووا هگووپ آن را بوووه ا ووط حات فرسوووفی واردکووورد .ر .
نوالی .)778 :2880،جنینارشناسی ای یک سو بر تأم ت دکارتی و فرسوفۀ اسوتو یی
او در توریف هات و ماهیت و ودم جنینهها استوار اسوت؛ ای آن رو کوه «دکوارت،
فرسفه را بهطریم ریشهام ای عینیگرایی سادهلوحانه به ههنیگرایی اسوتو یی تیییور
هت داده و ورت بنیادم هور فرسوفۀ حقیقوی را کشوف کورده اسوت ».رشوینیان،
 )247 :2822و حتی ادمونن هوسر ( )Husserl Edmundنیز جنینهشناسی را نووعی
نودکارتگرایی ( )Neu Cartesianismنامینه است؛ به ایم دلیپ مشیص که برخی
مضامیم دکارتی را به ندو ریشهام تکامپ داده است .ر  :هوسر  .)82 :2884،اموا
ای سوم دیگر ،ادمونن هوسر بود که به تنظیم و تثبیت ا و  ،مبانی و الزاموات ایوم
مکتب یا روش فرسوفی جرداختوه اسوت و در ایوم مسویر بنا وار تقریبواک کوپ مدتووام
آمویهام شناخته شنة دکارتی را کنار نهاده است .ه ان ،ه ان) .اموا «ابوواد نظریوات
هوسر آنچنان فراگیر است که هنوی توریف روشنی ای جنینارشناسی وم ارائه نشنه
است .جنینارشناسی هوسرلی ،گاه تدقیقی ناظر به واقویت در بوارة هوات منطقوی یوا
موانی به نظر میآین و گاه ون تو یفی در یمینوۀ روانشناسوی ع یوق یوا تدریروی ای
و نان ،و یمانی ه چون اموان نظر در بارة مم استو یی و یموانی بوه عنووان روش و
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می وعهام ای وسایپ برام حصو شناخت انض امی ای «هست بودن» است و گاه نیز
ن ود اگزیستانسیالیستی هسوتیشوناختی) دارد ».ه وان :ه وان) .اموا نانکوه لوینوام
اشاره کرده اسوت« :گوامی کوه هوسور فراتور ای دکوارت بور مویدارد ،ناسواختم
«آگاهی ای یک ابژه» ای و ود ابژه نیست برکه دینن ندوة و ود آن در ندوة آگاهی
ای آن است [بهطورم که] ای یک سو عبارت است ای مطالوۀ مستقیم ماهیت مو ودم
که برام آگاهی جنینار میشود و ای سوم دیگر مطالوۀ ندوة و ود منواطق میتروف
ابژههاست نقپ ای رشینیان .)248 :2822،ه ۀ همّ هوسر مصوروف ایوم شون توا بوه
فرسفهام بپرداید که در آن ،عقپ ،گرفتار ابژکتیویسم و ناتورالیسوم نباشن .هوسور و
دیگران .)6 :2887،ای نظر مارتیم هاینگر ،جنینارشناسی روشی بود برام شکآورم
و شرکت در امرم که هرگز خود را بهطور کامپ ن ین ایانن .اح نم.)282 :2820،
ایم شکّ فرسفی ،در واقوع ،میورا دکوارت اسوت کوه مدسوسوات را مشوکو

و

ریرقابپ اعت اد مورفی ن ود .شکاکیت مورد نظر دکارت ،شرط تدقیوق عر وی اسوت
یونی مدقق کسی است که به ه ۀ یقینات خود به شم تردین مینگرد و ای زمیوت
و یقیم مطرق میجرهیزد.

انوی دره بینم.)860 :2882،

بارم ،مدورمتوریم نکتوه در جنینارشناسوی ایوم اسوت کوه در شوناخت ماهیوت
جنینه ها بدو در بارة نفس جنینه به کنارم گ اشته شنه به ا ط ح در جرانتوز قورار
میگیورد و در عووض ،ن ودهوام هوان و جنیونههوا بور انسوان -کوه جنیونار نامیونه
میشود -موضوع شناخت قرار میگیرد؛ به عبارت دیگر جنینههوام هوان ،ماهیوت
خود را در جیونن با انسان و آگاهی می یابنون .هوسور موتقون بوود :بورام دسوتیابی بوه
ماهیت آنچه هست باین به جنینار تو ه کرد و اه یتی نناد که ایم جنینار ،و وودم
نا ای آنچه ما آن را میشناسیم ،دارد یا نه...ای نظر او ،موا بایون واقویتوی را کوه ادعوا
شنه در جس جنینار قرار دارد ،در جرانتز بگ اریم و ای آن بدو نکنیم .فیرسوف ،فقط
باین به بررسی یزم بپرداید که برام آگاهیاش جنینار شنه است .او باین تو ویف
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دقیقی ای جنینار ارائه دهن» عروم تبار .)28 :2888،هوسر جیوسته بور تفواوت میوان
دادگی کنشهام ما و شیوة دادگی ابژههام ما تأکین مویورید...وقتوی موا ابوژهام را
در

میکنیم باین میان آن یزم که آشکار میشود و خود آشکار شنگی ،تفاوت

قائپ شویم؛ را که ابژه هیچگاه در ت امیت خود آشکارشنگی جینا ن ویکنون...ییرا
ما ه واره به ابژه در قالب تو یف و فهوم خا وی مویاننیشویم .یهاوم.)48 :2827،
جیش ای هوسر جنینار در نزد متفکران توریفهام متفاوتی داشوت؛ «در نوزد هگوپ
جنینار ،تیری روح و ندوه و مرتبهام ای تدقق آن در یمان و مکان است....به عبارت
دیگر جنینار جرده و ظاهرم نیست که دینار را جنهان کنن برکوه هور جنیونار ،و وه و
مرتبهام ای دینار را آشکار میکنن

ادم .)88 :2882،مطوابق آن «حوس ،فاه وه،

خودآگاهی ،حیات ،خواهش ،ع پ ،اخو ق ،دیوم ،دولوت ،فرسوفه ،و خ

وه ه وۀ

مظاهر طبیوی و فرآوردههام فکرم انسان نه تنها ظاهرِ ورف و دور ای هات و ایونة

مطرووق نیسووت برکووه روووة – و نووه سووایۀ -آن اسووت .ای ایووم رو ،هگووپ ای یووک نظوور
اینئالیست دینارانگار) در مقابپ فنومنالیست جنینارانگار) اسوت» ه وان ،ه وان).

مطابق نظر کانت ،جنینه ( ،)noumenonنفس اتمر جنهان جنینار و جنینار یوا فنوومم
( )phenomenتیریات جنینه بر شوور و ادرا

و به عبارت دیگور آن یوزم اسوت

که ای منشأ تیربه به حساسیت داده میشود ر :

ادم .)88 :2882،بورایم اسوام

کانون آگاهی «مم متفکر» یا «مم استو یی» اسوت کوه در ا وط ح جنینارشناسوی،

اگو  )Egoخواننه میشود و و ودش را با شک فرسفی در رومآورد اولیه طبیوی)
و نیز به توریق درآوردن تواریفی که ای راه نقپ ،عرف ،عادت و حتی شناخت عر وی
به دست آمنهانن ،نشان میدهن« .رومآورد طبیوی ،ه ان باور آدمیان است به و ود
هان جیرامونشان به مثابه امرم واقوی» رشینیان .)267 :2822،بنیم ترتیب با به توریق
درآمنن اینهها و تواریف اجوکه) ،یمینه برام تیری جنینارهام ا یپ بر «مم متفکر»
اییاد میشود .هوسر میگوین « :هان عینی که برام موم و وود دارد و بورام موم
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و ود خواهن داشت ه راه با ت ام اعیانش ،ه ۀ مونا و اعتبار و ودش را برام موم ای
خود مم ،به مثابه مم استو یی[قر رو تیربه ههوم اسوتو یی] کوه فقوط اجوکوه آن را
آشووکار موویکنوون ،بووه دسووت موویآورد ».هوسوور  .)46 :2884 ،وم در ووام دیگوور
میگوین« :ما به عنوان فیرسوفانی که هنووی نقطوۀ آروای حرکوت خوویش را سوتیو
میکنیم ،هیچ گونه اینهآ عر ی هنیارگونه را موتبور ن ویشو اریم و فقوط و فقوط
وقتی میتوانیم نیم اینهآلی داشته باشیم که خودمان را ای نو بسواییم ».ه وان.)60 :
براسام آمویههام ادمونن هوسر  ،هر فرد باین یک آرایگر باشن و با تردین دربوارة
هر واقویت توریف واقوی) به شناخت و رومآورد ویژة خود برسن؛ ایم در ورتی
میسر است که «مم ناب» فوا باشن .ای ایم منظور «جنینارشناسوی را مویتووان نووع و
ورت خا ی ای م هب ا الت تیربه دانست ،البتوه نوه تیربوۀ متووارف سوطدی و
عادم ،برکه تیربهام جیشبنیان .شاین مناسبتر آن باشن که مشرب فرسفی هوسر را
ا الت شهود بیوانیم ».ورنو و وا  .)88 :2827 ،نیز به واسطۀ ا والت «موم متفکور»

در شناخت جنینههوا« ،جنینارشناسوی بوه نووعی خویشوتمشناسوی ( )Egologyمبونّ

میشود ».رییتهگران .)222 :2880،ایایم منظر جنینارشناسی را میتوان مطوابق نظور
برنتانو ،روانشنام و استاد هوسر  ،قصن ضنیت و میالفت با هر گونه نظریهسایم و
در مونوی ا والت تدصّوپ در عرووم طبیووت تو ویف کرد .ورنوو و وا .)26 :2827،
خ

ه آنکه بوه اعتقواد هوسور در کتواب منطوق وورم و منطوق اسوتو یی «ت وام

جنینهشناسی ،یزم بیش ای کسب آگاهی ههنیت استو یی ای خودش نیسوت یونوی
یک کسب آگاهی عر ی که در بنو امر به ندوو بیواسوطه و بنوابرایم حتوی بوا نووعی
سادهلوحی ع وپ مویکنون اموا سوپس بوه ندوو انتقوادم لوگووم خوودش را در نظور
میگیرد ...و نقن شناخت در ه وۀ انوواع عرووم بوه مثابوه ع وپ جنیونهشناسوی ،ه انوا
خودتبیینی ههنیت استو یی آگاهی یابننه ای ع رکردهوام اسوتو یی خوویش اسوت
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رشینیان .)782 :2822،نیز باین تو ه داشت که «اشترا

بیماتههوانی اسوتو یی بوه

مثابه کثرتی ای اگوها نیز در «مم» و بنابرایم با مم متقوّم میشود .ه ان.)782 :
 .2انطباق نگرش و الزامات پدیدارشناسی هوسرلی و رویکارد معرتیای

مولوی

حقیقت مه ی که در ایم مقاله بونان جرداختوه مویشوود ایوم اسوت کوه مهومتوریم و

مدورمتریم مفلفههام جنینارشناسی به عنوان یک نگرة عام فرسفی مبتنوی بور فهوم
استو یی جنینههوا ،در آرام متفکوران و عارفوان ایرانوی بوهویوژه نظریوات مولووم و
سهروردم و شیخ مد ود شبسترم و دیگران قابپ جیچویی اسوت؛ بوه عبوارت دیگور،
جنینارشناسی به عنوان و ودشناسی مبتنوی بور ادرا  ،تیربوه و شوهود فوردم ،نوزد
عارفان دگراننیش و ستیهننگان با عادات و ود داشته اسوت .مد وود نووالی مووارد
سایوارم دینگاه عرفانی و جنینارشناسی را برش رده که خ

ۀ آن نیم است:

 -2ای نظر جنینارشناسی هیچ جنینه و جنینارم در هوا و بی مونی و مورّق نبووده برکوه
حامپ رمزم است؛
 -7نفی و ح ف دوگانگی ظاهر و باطم ،عالم و موروم ،عیم و ههم و ریره؛
 -8ت ش برام تو یف ،تفسیر و تأویوپ جنیونههوا و یوافتم مونوایی کوه در ورام هور
جنینار نهفته است؛
 -6خروج ای عادت مألوف و دورم ای تصرّب و تدیّر؛  -8دریافت خود شی ،و لقوا،
با واقویت یننه .ر  .نوالی :2826 ،ای ا  8تا .)70

اما مولوم نه تنها در مقام عارف عام برکوه بوه عنووان نابیوهام تیزهووش ،توأم ت
دقیقی در بایشناسوی ماهیوت جنیونههوام موادم و انتزاعوی دارد و مثنووم مونووم او
ن ایشگر کنش شناختی اوست .نکتۀ ظریف آن است که هر نن مولوم در مثنوم بوا
فرسفه و فرسفی میالفت کرده و بور التوزام بوه مبوانی دیوم ،سونت و
وریینه است ،در روش و کنش مورفتی خود ع
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شناسی مورد نظر کانت ر  :هوسر و دیگران )84 :2887،بسیار نزدیکتر است توا
به متشرّعان قشرم و حتی اهپ ک م .آنچه مولوم با آن میالفت وریینه دهرمگرم
و عقپ زمی است .ای ایم منظر رویکرد مورفتشناختی مولوم در سوطوح میتروف
با رویکرد فرسفی ادمونن هوسر و دکارت بسیار نزدیک است و حتی میتوان گفت
سهم مه ی ای نوآورم و گیرایی مثنوم مونوم ،در و ود الزامات و مفلفههایی است
که بیم شناختشناسی مولوم و جنینارشناسی هوسرلی مشوتر

اسوت کوه در هیوپ

بررسی میشود:
 -1-2منِ ناب(اگو) یا من اسیعالیی

در جنینارشناسی «مم» یا «اگو» ( )Egoمدور شناخت است و هان جنیونارها بونون

آن مونایی ننارد .به توبیر ساکالوفسکی« :اگر هان ،فراگیرتریم کپ و دربرگیرنونه-
تریم متم باشن« ،مم» مرکزم است که ایم کپّ گسترده بوا ت وام اشویام مو وود ،در
جیرامووون آن مرتّووب شوونه اسووت و البتووه موومهووا ،اگوهووا و خودهووام بسوویارم و ووود
دارنن .ساکالوفسکی .)207 :2886 ،در دینگاه دکارتی« ،مم» با شک در جنینههوا و
بایاننیشی ،و ود خود را اثبات میکنن .در دینگاه جنینارشناختی نیز ایمگونه است
با ایم تفاوت که زمیت قیاسی بر آن حاکم نیست .به عبارت دیگر جنینهشنام به«
ابژه در ار وب سوهه» میاننیشن رشینیان« .)762 :2822،مم نواب اسوتو یی» در
مقابپ ممِ منفوپ قرار میگیرد و روة ا ری آن ،در بروی اننیشوه و کشوف و تبونیپ
رویکرد طبیوی و مبت

فرد به رومآورد جنینارشناختی ( )intentionalityاست .در

جنینارشناسی ،رایت ایم کشوف ،ادرا

و سوتیو ،تیرّوی و وودم «موم» اسوت.

ساکالوفسکی دربارة آن آورده است« :ما طریقی را که یزها هستنن هوینا میکنویم
و با ایم کار ،عیمها و نیز خودمان را کشف میکنیم .در ایوم کشوف موا خودموان را
ه چون مفوو باواسطه آشکارسایم -یونی کسی که یزها بر او ن ایوان مویشوود-
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درمییابیم ».ساکالوفسکی« .)60 :2886،مم» ناب جنینارشوناختی در مواورام «موم»
ا ت اعی جنهان است و حضور خود را در عنم تسریم فکرم ،کنش شناختی ا ویپ و
ت ش برام کشوف ابوواد جنهوان جنیونههوا و دگرگونوه دیونن  ،ردّ جویشفورضهوا و
هنیارها ،میالفت با عادت و تقرین ،تو ه و تأکین بر ادراکات و تیربیات شیصوی،
ارائۀ تفسیر ،تأویپ ،توریفات شهودم و خ

ه الزامات شناخت ا یپ جنینهها نشوان

میدهن .هوسر در رن دوم کتاب ستارهام منطقی دربارة «مم ناب» آورده است:

«مم ناب» ضرورتاک متورق به حقیقت تیربۀ ههنی است .و ود در آگاهی در حقیقوت
ه ان ارتباط با «مم» است و هر آنچه در ایم ارتباط قرار میگیورد ،مدتووام آگواهی

است ( .)Husserl,1970/2:142شناخت عرفانی ناب نیز به دنبا باییابی ایم «مم» در
مقام ادرا

و شهود عالم ،خویشتم و خناست .ای ایم بُون است کوه عزلوتگرایوی،

رهنشینی ،ریاضتهام فردم و سورو

درونوی اه یوت موییابون و احوادیثی ماننون

«الطُّرقُ الی اهلل بِوندِ نُفومِ الی ئق» که بر رابطۀ مندصر به فرد «مم» انسوانی بوا خونا
دتلت دارد ای جراستنادتریم احادیو عرفان و تصووف اسوت .بور خو ف تصوور ،در
عرفان ناب ،جیر مرشن نیز نه مر ع تقرین که مر ع تشویق سالک به کشف «خویشتم»
و ه راهی او تا آستانۀ «مم» است .بنیم ترتیب با کشف ایم مم ،حقیقت بور سوالک
انکشاف و تیری مییابن و مونوام وحونت کشوف و کاشوف ،عاشوق و موشووق نیوز
ه یم است؛ ییرا تفکیک «موم» ای حقیقوت کشوف شونه یونوی موشووق ،ریورم کم
است .مولوم نیز بوه ایوم موم جنهوان اعتقواد دارد و بوه ماهیوت جنینارشوناختی و نیوز
تیریات آن اننیشینه اسوت .ه وانطور کوه در جنینارشناسوی «موم» جنهوان بوا اننیشوه
آشکار میشود در نظر مولوم نیز ماهیت «انسان» اننیشۀ اوست:
ام برادر تو ه یوم انونیشوووهام

مابقی تو استیوان و ریشوهام

گر گپ است اننیشۀ تو ،گرشنی

ور بود خارم تو هی ۀ گرینی
مولوم،2848،ج)747 :2
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نزد عاقپ یان جرم که مووض وورست

آدمووی ووون بار خود جنووهانتر اسوووت

آدمی نزدیک عاقپ ون خفی است

ون بود آدم که در ریب او فی است
ه ان،ج)768 :7

مولوم ایم «مم» را «مم یفت» نامینه است که در تیههام هزارتو و بیکرانه نهفته
است:
تو یوکی تو نیستوی ام خوش رفویق
بورکووه گوووردونی و دریوام عو یق
آن «توِ یفتت» که آن نهصنتو است
قرزم است و رورقوهگاه ن تو است
ه ان،ج)26 :7

ایم «مم» اننیش نن حتی خود را هم به خواب مویبینون ر  :مولووم،2848،ج:7
 .)28باین تو ه داشت که «مم» م کم اسوت هور بوار ،ادرا
لدظه و یمان قبپ و بون داشته باشن .در واقع« ،مم» در هر ادرا

توایه و حتوی میوایر بوا
جنینارشناختی تنها

برام یوک بوار متقاعون مویشوود اموا ماهیوت آن ایوم اسوت کوه در یموان و «لدظوۀ»
جنینارشناختی و «وقت» دیگر در بون قبری که تبونیپ بوه عوادتی دیگور شونه اسوت،
ن انن .مونی و اه یت «وقت» وفیانه که فر ت کوتواه تیروی دیگور بور د سوالک
است ،نیز ه یم است .انزوا و تنهایی عرفانی نیز در واقع فر ت ویژهام است کوه در
آن مم اگو) خارج ای قین اموه ،تاریخ و عوامپ تد یپ و عادت به کسوب آگواهی
ا یپ میجرداید.
« .2-2من» کودکی؛ جلوة من پدیدارشناخیی

در نگاه جنینارشناختی ،انسان هاتاک مو ودم هوش نن است و با هوش هاتوی خوود در
ابواد میترف جنینهها تأمپ کرده ،آگاهی کسب میکنن و تص یم و کونش متناسوب
را انیووام موویدهوون .ای ایووم رو «ه ووۀ آنچووه عارفووان ،شوواعران ،فیرسوووفان و میترعووان
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بزرگسووا بووا دشوووارم مووی یابنوون بووه خووودم خووود در دورة کووودکی و ووود دارد».
کری ی )2 :2824،و هوسر بایگشت به رافت کودکانه را در بدو فروکاست یوا
توقیف جنینارشناختی برام رهیابی به مم مدض یا اگوم مدوض و آگواهی مدوض

موووورد تأکیووون قووورار داده اسوووت .ن :
جنینارشناسان ایم «مم» راینوا

وووادم .)206 :2882،موتنوووا نیوووز ماننووون

را دیونه اسوت آنیوا کوه در افسوانههوام کودکوان

حقایق و اسرار نهفتهام میبینن .در نظر او کود

در حقیقت دروغ ن یگویون برکوه

اسرارم ای خرقت و ودم و فهم خود را آشکار میساید:
کوووودکان افوووسانههوا میآورنن
درج در افسانهشان بس سرّ و جونن
هووز ها گوووووینن در افووسوانهها
گوونج می و در هو ه ویورانههوا
مولوم،2848،ج)262 :7

 .3-2تعلیق پیشترض (اپوکه-اپوخه) ،تقلیل و قصدیت

توریف رایج ای جنینهها و موضعگیرم در بوارة آن ،ریشوه در عوادات و هنیارهوام

تووووووارییی دارد امووووووا جنینارشناسووووووی رویکووووووردم فرارونوووووونه و ثانویووووووه
( )Transcendental attitudeاست که با بوه توریوق درآوردن یوا اجوکوه ()Epoche

حکم موهود ،دانش نقری و حتی عر ی ،در ند کشوف ابوواد توایه و ارائوۀ توریوف
ا یپ ای جنیونههاسوت .اجوخوه ،شوک «واقووی» در بوارة هوان طبیووی نیسوت ،نفوی
سوفسوووطاییوار هوووان هوووم نیسوووت برکوووه «امتنووواع ای داورم» و «توریوووق داورم»
است .رشینیان .)242 :2822،هوسر هنف ا ری فرسفه را نفی هر گونه جیشفورض
میدانن و موتقن است :فرسفه ن یتوانن به ه ان شیوة عروم تدصّری با ل ینن بر یمویمِ
ای قبووپ مو ووود هووان تیربووه ،یمینووی کووه آشووکارا مو ووود فوورض موویشووود ،آرووای
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شود .رشینیان .)286 :2822،جنینارشناسی را ای هت ح ف جیشفرض و شوناخت
ریرحسی ،مویتووان بوایتوریف جنیونههوا و بوه توبیورم ،شوناخت میوند ای شوناخت
نامین .ر . .نوالی .)772 :2880،توریق ،در واقوع رهوا کوردن نیوروم شوناخت ای دام
دانووش ،بُووون ههنووی و یاویووه دیوون تقریوونم و تو وویف ریرتیربووی تیربووۀ ادرا

و

شناخت) است تا امکان دستیابی به رومآورد حیو التفاتی) فراهم آین .مولوم نیز با
توبیرات وت ثی ت میترف به ایم مفهوم اشاره کرده است:
ای درون خووویووش ایووم آوایهووا
منع کوم تا کوشف گوووردد رایها
...تا بود کز دینگان هفووت رن
دیوونهام جینا کنن وبر و درن
مولوم،2848،ج)788 :2

فووهمهام کووهنووووۀ کوتووهنظووور
وون خوویا بن در آرد در فِکووَر
ه ان)220،

خوووم کم بیشیشه دینن نور را
تا ووو شوویشه بشکنن نبود ع وی
قوووووانوی با دانووووش آموخوتووووه
در وووووراغ ریر شم افروختوووه
ه ان،ج)48 :8

آبوگینووۀ یرد ون سوووایم نقاب
یرد بوینی وو ره نووووووور آفوتاب
بشوکم آن شویشه کوبود و یرد را
تا شوووناسی کَوورد را و موووورد را
ه ان،ج)768 :2
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هوسر موتقن بود که راه فرسفه با راه عرم متفاوت است و در بوون و نقطوه مقابوپ

روش طبیوی قرار دارد ر  :رشینیان .)286 :2822،ایم امر با تقریپ جنینارشوناختی
میسر میشود و آرایگاه تقریپ جنینارشناسیک «نیت» است؛ مفهوومی کوه در فرسوفۀ
هوسر اه یت بنیادیم دارد .اح نم .)864 :2880،در واقع ،در اننیشۀ هوسور بوود
که ا ط ح »قصنم» به ام آنکه در درونماننگارم عویم در آگواهی مونوا دهون،
مونام موطوف بودن به عیم را جینا کرد .اسپیربرگ .)280 :2822 ،بر اسام قصنیت،
آگاهی به جنینه برن یگردد برکه به رویکرد و قصن سوهه و به قو سهراب سوپهرم
«طور دیگر دینن» برمیگردد ر  :سام خانیانی .)272 :2827،مولوم نیز بور مبنوام
ه یم قصنم بودن آگاهی ،عیم را ای مدوریت آگاهی خوارج مویکنون و آن را در
ار وب ههم و قصنیت مونی میکنن .بنابرایم آگاهی اولیه را تقرین میدانون و در
مقابپ ماننن هوسر آگاهی قصنم را که نشانۀ کنش ههنی است تأیین مین این:
عکس کاوّ ید تو آن تقرین دان
وون جویاجی شن شود تودقیق آن
مولوم،2848،ج)728 :2

 -4-2ترا واقعجویی و نگاه ماورایی

در نگرش جنینارشناختی ،جنینه ابواد میترف و بینهوایتی دارد کوه تیموۀ دیونن و
کشووف آن ،قرارگوورفتم «مووم» در یوایووام متفوواوت شووناختی بووون ههنووی) اسووت.
جنینارشناسان برام توضیح ن ودها و ابواد ننگانۀ واقویت یگانوه ای ت ثیوپ مکووب
استفاده میکننن که دارام نن بُون است اما دینن ابواد میترف آن ه زمان و ای یک
یاویه م کم نیست نانکه هر کسی ای یاویۀ دین خود و در یمان خاا ،بون خا ی
ای آن را میبینن .در حقیقت ایم بون شناختی نه به هات و فات جنینه کوه بوه ههوم
دریابننه برمیگردد .بر ایم اسام :واقویت یگانوه مویتوانون بوه شویوههوام ننگانوه
جنینار شود و خود آن واقویت در ت ام آنها نسبت به اظهوارات ،یوز دیگورم باشون
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ساکالوفسووکی .)28 :2886،داسووتان ت ثیرووی «جیووپ انوونر خانووۀ تاریووک» در مثنوووم و
تو یف میترف اشیاا داستان ای واقویت یگانه ای بهتریم ت ثوی ت بورام توضویح
فهم جنینارشناسانه است و دلیپ آن را نیز مولوم خود بیان کرده اسوت؛ اخوت ف در
یاویۀ دین نظرگه):
آن یکی را کف به خرطوووم اوفتاد
گفت ه چون ناودان است ایم نهاد
آن یکی را دست بر گوشش رسیون
آن بوورو ون بادبیووزن شن جونیوون
ه چنیم هریک به هر زوم رسین
فوووهم آن میکرد هر ا میشنیوووون
ای نظووووورگه گفتشوان شون میتورف
آن یکی دالووش لقب داد ایم الوف
مولوم ،2848 ،ج)27 :7

بیان تفاوت یاویۀ دین در ه یم رویکرد شناختی ای جربسامنتریم نکات در مثنوم
مونوم است:
آن یکی در شوم تو باشون وو مار

هم وم اننر شوم آن دیگر ،نگار

یانک در ش ت خیا کفر اوسوت

وان خیا مفمنی در شم دوسوت

یوسف اننر شم اخوان ون ستور

هم وم اننر شم یوقوبی و حور
ه ان ،ج)780 :2

ساخت ترکیبواتی نظیور مووارد ییور نیوز کوه حا وپ تکورار واهه اسوت ،در واقوع
نشاندهننة اعتقاد به ننتیهام و ننبونم بودن و حتوی و وود ابوواد متووارض در
یک جنینه است :روحِ روح ،آبِ آب ،فقهِ فقه ،ندوِ ندو ،رفِ رف ،ا پِ ا وپ
و البته عقپِ عقپ هُش) ،انِ ان که رای و ودم اوست:
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آب را آبووی اسوووت کو مویرانووَونَش
روح را روحوی است کو میخووواننَش
ه ان)27 ،

...بای عوقرووی کو رمووون ای عوقوپ عوقوپ
کوووورد ای عووقروووی به حیوووانات نووقپ
ه ان)706 :

عوقپِ عقرت میز و عقپ توست جوسووت
مونة حوویوان هو یشه جوسووت وسووت
ه ان ،ج)266 :7

...کانچه ا پِ ا پ عشق است و وتست
آن نکوووردم اینچ کوردم فرعهواسوووت
ه ان ،ج)80 :8

حتی در توبیرات متناقضن ام « انب بی انبی» و «سوم بیسویی» نیز با نگورش
جنینارشناختی روبوه رو هسوتیم ای آن هوت کوه «بوی وانبی» و «بویسوویی» ای نظور
جنینارشناختی به طری متناقضی « ،انب» و «سو» بُون)است؛ بُونم که برام دسوتیابی
به آن باین ابواد شناخته شنة دیگر را نفی کرد:.
هر کوووبوتر میجرد در موو هبی

ویم کبوتر ووانب بی وانبی

یآن فوراخ آمن نیم رویم ما

کوه دریونن شن قووبادویم ما
ه ان ،ج)76 :8

در شناخت جنینارشناسانه ،هات و واقویت جنیونه در جرانتوز قورار مویگیورد و در
عوض ماهیت آن در آگاهی ای طریوق کیفیوت تیروی بور ادرا

«موم» اگوو )ago

ستیو میشود .کنار گ اشتم ظاهر و ستیوم مونام جنهان و در نهایت و وا بوه
حق در واقع مترادف ه ویم اسوت .مد وود نووالی در تفسویر دو بیوت ای مثنووم کوه
میاطب را به ررقشنن در بدر نور الهی و نامدنود شنن تو یه میکنن ،میگویون:
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مراد ایم نیست که برام بهو ودآوردن یک هستی تایه ،هستی قبری باین ای بیم برود
برکه مراد تناوم انکشاف و در یک حا ن اننن است .نوالی )220 :2882،در نیناموه
نیز« ،نی» رمز جنینه است که در مقام شناخت در جرانتز قرار میگیرد و در عوض سرّ
اسرار درونی) «نی» که نهفته است و هرگز شناختنی نیست ،کانون شناخت میشود:
هر کسی ای ظم خود شن یار مم
ای درون موم نویست اسورار مم
مولوم2848،ج)8 : 7

ایم سرّ ،در واقع مواد جنینار و ن ود جنینه است که به ورت متنوع بر آگاهی
تیری جینا میکنن .در واقع مولوم نیز ماننن جنینارشناسان ،شناختم کنه شی ،نی) را
ریرم کم میدانن و موتقن است با میانیی کردن ههوم و ظوم ،تنهوا مویتووان نظورم
مقطوووی بووه درون جنیوونه انووناخت .او در بسوویارم ای موووارد ،میاطووب را ای دیوونن
برون واقویت) بای میدارد؛ مث ک میگوین :در الفاظ و قا ن ان برکه به ورام آن یونی
روة جنینارم لفظ ،تو ه کم یا میگوین به نقش سبو الفاظ و ظوواهر) منگور ،آب
مفهوم و مظروف یا جنینار) را ببیم ،جادشاه را مبیم ،لشکر را ببیم .عالم نیز وورتی
ای فکر خفی و اننیشۀ خناست.
تو مبیم یافسون عیسی حرف و وت
آن ببیم کز وم گریزان گووشت موت
ه ان ،ج)766 :7

و در داستان موسی و شبان ،ای یبان خنام دانام اسرار میگوین:
ما یبوووووان را ننگریووم و قوووا را
ما درون را بنووگریووم و حوووا را
ه ان ،ج)868 :2

مولوم در موارد متوند به ایگاه اننیشه و تفکر استو یی اشاره کرده است:
نن بوایم عشوووووق با نقوووش سووووبو
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وووورتووش دینم ی مونی رافروووووی

ای ووونف درّم گزیم گر عواقرووی

...ای یک اننیشوووووه که آین در درون

ن هان گردد به یک دم سرنگون
ه ان )807 :

رف نظر ای مصادیق ،مفهوم حیاب نیز در تفکرعام عرفانی ،بیربط بوه نگورش
ماورایی جنینارشناختی نیسوت و در مقابوپ ،کنواریدن حیواب نیوز تو ش کشوف و
انکشاف است؛ هر نن در تفکر وحنت و ودم شیخ مد ود شبسترم و امثوا وم،
جنینهها ،خود تیریات و جنینارهام یک جنینة واحننن که ه ان و ود حق است:
هر آن یوزم که در عالووم عیان است
ووو عکسی یآفتاب آن ووهان است
شبسترم)222 :2887،

شراب و ش ع و شاهن عیم مونی است
که در هر وووورتی او را تیرّی است
ه ان)224 ،

ایم امر اگر ه در ابتنا متوارض به نظر میرسن در حقیقت دارام توارض قطووی
نیست؛ ه آنکه ایم برداشت ،خود نتییۀ یک کنش کاشوفانۀ ههنوی اسوت .نانکوه
نوالی آورده است«:در نزد عرفا ،وحنت و ود ،ییربنام مشتر

اشیام عوالم اسوت

اما جنینارشناسان بیشتر به ا الت ماهیت میاننیشنن ».نوالی.)70 :2826،
 .5-2ادراک بیواسطه ،شهود و تجربه
اگر اگو در وضویت فوا نه منفوپ) قرار داشتهباشون و بوا نگواه انتقوادم و ا ویپ بوه
کسووب تیربووه بپوورداید در واقووع بووه کسووب مط ووئمتووریم ادراکووات و آگوواهیهووام
جنینارشناختی نایپ میآین؛ درکی که با نقپ ،هنیار ،دانش ریرا یپ و ریرشوهودم
تقابپ بنیادم نه مصناقی) دارد .ورنوو مویگویون« :جنینارشناسوی را مویتووان نووع و
ورت خا ی ای م هب ا الت تیربه دانست ،البتوه نوه تیربوه متووارف سوطدی و
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عادم ،برکه تیربهام جیش بنیان؛ شاین مناسبتر آن باشن که مشرب فرسوفی هوسور
را ا ووالت شووهود بیوووانیم ».ورنووو و دیگووران .)88 :2827،ایووم تیربووه بووه عنوووان
بیواسطه حتی ادرا

مدورآگاهی ،مترادف شهود ،ادرا

است« .هوسر میخواست با دعوت به در

حسی مسوتقیم و ا ویپ

بیواسطۀ اشیا و طرح تورّق مو وودات

به خودآگاهی بشر راهی برام رربه بر دشوارم بیوین ،حتی او به اننیشۀ تیییر آدم و
عالم افتاد .هوسر و دیگران .)27 :2887،مولوم نیز ماننن «جارمنینم تفکر و و وود
را یکی میدانست و میگفت راه حس راه وهم و خطاست ».ه ان ،)22 :او حس و
ادرا

حسی را در در

حقیقت مطرق ،عا ز و بر خر لن

میبینن و میگوین:

ایم نیم حسها و ادراکات ما
قطوورهام باشن در آن انوووهارها
مولوم/2848،ج)242 :2

ز که نووور آفتاب مووستطیوپ

خوووود نباشووون آفتابووووی را دلیپ

او سوار باد جرّان ون خونن

 ...ره ادراکات بر خرهام لن

ه ان ،ج)727 :7

مولوم در قر رو عالم مادم ماننن جنینارشناسان ،تیربه و ادرا

حسی را موتبور

میدانن و حتی در ایم مسیر برام حسها و ادراکات مراتبی قائوپ مویشوود؛ نانکوه
ادرا

بیواسطه شم را به عنوان ن اد ادرا

عینوی ،تیربوه و شوهود قابوپ اعت واد

میدانن و در وضویت تقابری ادرا  ،گوش را که ن اد دانش نقری و ریرا یپ است،
ناموتبر میخوانن:
گوش دلّاله است و شم اهپ و ا

شم احب حا و گوش ا داب قا

در شنوووود گوش تبنیپ ووفووووات

در عیووووووان دیوووووونهها توووبنیوپ هات

وشم دانن فرق کووووردن رنوو

را

شووووم دانوووون لووووپ را و سنووو

را

وشووم دانن گوهوووور و خاشا

را

شوووم را یان مویخورووون خواشاکوووها
ه ان ،ج)748 :2
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اما اگر هوش فوّا باشن ،ادرا

گوش نیز موتبور اسوت و در آن وورت گووش

بهمراتب ای دینة احو و دوبیم برتر است:
گووشدار ام احو اینها را به هوش
داروم دینه بکش ای راه گووووووش
ه ان ،ج)846 :2

در نگرش عرفانی مولوم ،برخ ف تصور ع ومی ،رسالت ا وری انبیوا نوه اییواد
واسطۀ مورفتی بیم خنا و خرق برکه ح ف واسطهها یا به توبیر وم قطع اسباب است.
موسی به دلیپ آنکه ادرا

بیواسطۀ شبان را ای خنا نادرست یافته و منا ات وم را

ای منظر تشریوی و بُون شناختی خوویش نقون کورده اسوت ،بوهشونت موورد عتواب و
خطاب قرار میگیرد برام آنکه:
انبیا در قووطوووع اسباب آمووننووون

مویزات خویش بر کیوان یدنن

 ...ره قرآن هست در قطع سبب

بولهب

عزّ درویوووش و هو

ه ان،ج)268 :7

ایم حقیقت ه یشه و بهطور یکسان برام ه ه و ود دارد اما تنها با فووا کوردن
هوش ان و مم یفت اگو) دریافتنی است .در یک «نوم» مویتووان دریوایی کشوف
کرد ون که ه ه عرم و آگاهی در درون ماست؛ نیایم به کتواب و دانوش تقریونم
نیست:
ام ر مت عقپ و تنبیرات و هوش

ون نینی خویش را اریان فروش

عرم ووویی ای کتبوها ام فووسووم

هوق ویی تووو ی حروا ام فسوم!

بوودر عر وووی در ن ی جنهووان شنه

در سه گز تم عوووال ی جنهان شوونه
ه ان ،ج)772 :8

مطووابق نظردیویوون بووپ ( ،)David Bell Andrewادمونوون هوسوور شووهود ای
هستننههام انتزاعی را م کوم موی دانسوت .بوپ دربوارة ایوم موضووع آورده اسوت:
«بهررم ایم وسوسۀ نیرومنن که فکور کنویم یوک شوهود انضو امی بایون شوهود یوک
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«جنینة فیزیکی» باشن ،هوسر بهروشنی شوهود انضو امی ای کونشهوا و حالوتهوام
ههنی را نیز ایز مویدانون ».بوپ .)28 :2882،بنوابرایم شوهود مفواهیم و هسوتننههوام
عرفانی در نزد موتنا و دیگر عارفان مصناق شهود جنینارشناختی اسوت .اموا در هور
شهودم اعم ای شهود مادم یا انتزاعی« ،شرط امکان شهود ماهیات ایم است که اگو
نیز دینگاه اگوم تیربی موطوف به اعیان واقوی را تر

گوین و در موضوع اگووم

مدض یا م کم قرار گیرد یونی جنینهها را رفاک ای حیوو خصو ویات مواهوم نوه
واقوی) آن نگاه کنن .رشینیان .)686 :2822،اموا گونوه مویتووان ادرا

حسوی را

جنینارشناسوووانه دانسوووت؟ مرلوجوووونتی دربوووارة دشووووارم مفهووووم ادرا

حسوووی

جنینارشناختی میگوین :واهة دریافت حسی ،در یبان مو ولی کام ک مأنوم اسوت و
ایم مفهوم در ابتنا سرراست و واضح به نظر میآیون اموا در بوایبینی دقیوقتور روشوم
موویشووود کووه در واقووع هوویچ یووز ن وویتوانوون نامش ویّصتوور ای ایووم باشوون .کارمم و
هنسووم .)88 :2822،هوسوور دربووارة ایووم موضوووع موتقوون اسووت کووه ادرا

مووا

جنینارشناسانه خواهن بود:
«اگر ادرا

واقوی را به قر رو ناواقویوات یونوی بوه «قر ورو نانکوه گوویی»

منتقپ کنیم ،قر روم که امکان هام «مدض» یونی فارغ ای هور جیونونم بوا
امر واقع و با هر گونه امر واقع را بهطورکری به ما تسریم کنن ،بوونیم ترتیووب
در تقریپ جنینهشناسی هور رونون روانوی ییسوته بوا جنیونهام مدوض متنواظر
میشود که ماهیت حا آن را به عنوان دادهام مطرق به ن ایش مویگو ارد».
هوسر .)270 :2884،

 .5-2نفی تقلید ،دانش نقلی و جزمیت

جنینارشناسی اساساک در مقابپ تقرین و دانش تقرینم قن عرم کرده و به عنوان روشوی

فرسووفی قصوون طوورح دانووش قصوونم و اسووتو یی دارد .مولوووم در ایووم بیووش بووا
جنینارشناسی همداستان اسوت و دههوا بیوت و نیوز داسوتانهوام متووند را بوه نفوی و
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نکوهش عرم تقرینم و نقری اختصاا داده و در مناسوبتهوام میتروف بوه تقریون و
عادت تاخته و آن را مایۀ خسران ،ه کت و رفرت ای حقیقت دانسوته اسوت .شوگفتا
که بشر ایم دانش عاریتی را ا یپ و ای آنِ خود میجننارد:
ان ماسوت

عاریه سوت و ما نشسته کانِ ماست!

عوورم تقریوونم وبا

ییم خرد اهپ ه ی باین شونن

دسوووت در دیووووووانگی بواین یدن
مولوم/2848،ج)828 :2

عرم تقریوونم بُوَد بهر فروخوووت

ون بیابن مشترم خوش برفروخت

مشتورم عرم تدقیقووی حق است

دائوو اک بوایار او با رونووووق اسووووت
ه ان)680 ،

یانک تقرین آفت هر نیکووووم است

کَه بود تقرین اگر کووووه قووووووم است

...ای موودقووق تا مقرّوون فرق هواست

کایم و داوودست و آن دیگر ناست

منبووووووع گوووفتار ایم سووووویم بود

و آن مووووقرّن کووووهنوووه آمووووویم بود
ه ان ،ج)726 :7

مولوم عرم تقرینم نقپ) را در مقابپ عرم تدقیقی نقن) قرار داده ،میگوین :تنها
ابره بیبصیرت ،خرینار نقپ و تقرین حتی ای نوع مونوم آن است .ای ان ابروه بوه ناقوپ
مقرّن درست ماننن ای ان مرغ سادهدلی اسوت کوه بوه ادام فریبنونه و بویا وپ ویاد
فریفته شنه به سوم او میرود و در دام میافتن:
ای وویادم بشنووود آوای طیوووور

مووورغ ابره میکنوون یان سوم سوویر

نقن را ای نقپ نشناسن روم است

هیم ای او بگریز اگر ه مونوم است
ه ان)268 ،

در داستان طنزآمیز «فروختم وفیان بهی ۀ مسوافر را هوت سو اع» ،ووفیان بوه
تر یع «خر برفت و خر برفت و خر برفت» س اع میکردنن و احب بیخبر خر نیوز
به تقرین ه یم می گفت:
ای ره تقرین آن وفی ه یم
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رافپ ای آنکه در خسارت عظیم بود؛ با آنکه در شور و هنگامه ،خادم ننبار آمن
تا واقوه را برام او بگوین ،حا ظاهر و ک مش را نان یافت که مدققواک ای فوروختم
خر آگاه است ،ت رم قنم بایجس کشین .در ایم داستان ،مسافر جس ای تیربۀ ترخ بوه
مورفتی اریش نن میرسن و میگوین:
مووور مورا تقریووووونشان بر باد داد

که دو ن لونت بر ایم تقریون باد

...یانک آن تقرین وفی ای ط ع

عقپ او بربوووست ای نوووور لُ َووووع
ه ان،ج)728 :2

در مثنوم ،مهمتریم مشیصۀ کافران نیز ادامۀ تقرین و تم ننادن به نیوروم فطورم
توقپ و تدقیق است:
ره کافووران

ای شووووووووواع وهووور جیی بووووران

مانع خویشنوووووون

کی حیاب شم آن فردنن خرق

شم خود را کور وکژکردنن خرق

...در حقیقت رهزن راه خودنوون

راه عووقپ و ان خود را خود یدنن
ه ان)720 :،

موتنا در بارة ویژگی قوم الح آنان را مقرّونانی خوانونه اسوت کوه اهوپ نقوپ و
دانش شنینارم و ریرتدقیقیانن:
ای جی تقرین وی رایات نقوووووپ

جا نوهاده بر ووووو ا جیر عقپ

ره گشته جیر خر

ای ریام شم و گوش ه نگر

جیر خر نی

ه ان)288 :،

و در ایی دیگر:
نور باین جا

ای تقرین و رَوو

در رَود در قرب او ای راه عقپ

تا شناسن مرد را بی فوپ و قو
نووقن او بینوون نباشون بنن نقووپ
ه ان)872 :،
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 .6-2تأویلگرایی

تأویپگرایی ای مهمتریم شاخصهام بینش عرفانی است .تأویپ یونی بایگرداننن به
او یا ا پ و حقیقت اولیه .تأویپگرایی ،در واقع بر ایم ا پ استوار اسوت کوه در
ورام واقویت ظاهر و ابواد آشکار جنینه ،بونهام جنهان و ود دارد؛ به عبارت دیگر
ظاهر واقویت جوششی است بر حقیقت جنهان .اما در واقع تأویوپ نهوایتی نونارد؛ ییورا
مفهوم تأویپ ،مفیّن ا الت برداشت اشیاا در کشوف ابوواد جنیونه اسوت .قابریوت
تأویری و سرحن تأویپ به لداظ فرسفی ،بیجایان و به توناد تأویپگران و بهتر بگوییم
دریافتهام تأویپگوران در بوونهام میتروف اسوت .در نگواه شو یر مواخر -2248
2886م ).تأویپ هر متم فراشنم است که مونام موا را ای بونفه ی بوه سووم شوناخت
درست جیش میبرد .اح نم .)878 :2880،عارفان نیز به منظور ادرا

حقیقتوی کوه

ههم کنشگر آنان را قانعکنن به ظاهر و مظاهر بسننه ن یکردنن برکه آنها را رموزم
برام حقیقت ماورایی میدانستنن .ای ایم رو در ورام آیات قرآن کوریم ،احادیوو و
رفتار جیامبر اس م و دیگر انبیوا ،داسوتانهوام قنسوی و حتوی رویونادهام توارییی و
طبیوی ،حقیقت برکه حقایق جنهان را ستیو میکننن .تأویپ ای میرا هام مهم تفکر
ایرانی -اس می و مفیّن یایایی و جویایی اننیشه است که در برخوی مو اهب بوهویوژه
عرفان اس می ایگاه مه ی دارد که امرویه در جنینارشناسوی و هرمنوتیوک اریش
نظریهجرداختی و ایگاه مدورم یافته است و در حکم کرینم ش رده مویشوود کوه
کاربرد آن برام هرگونه دروننگرم ناگزیر مین ایون .داریووش شوایگان ،تأویوپ را
هنرم دانسته که هوسر و هاینگر ،در فراینن اننیشۀ رربی ،جس ای گ شت رویگوار
درای بنان رسیننن .ر  .شایگان .)66 :2828 ،بنابرایم ،تأویپ در نگورش اسوتو یی
یک کرین است نانکه بسیارم ای ت شها ،مطالوات و دینارهام ایرانشونام شوهیر
فرانسوم ،هانرم کربم که آشنا به مبانی نظرم فرسفۀ نویم ررب اسوت ،ورف فهوم
ماهیت و اه یت تأویپ در تواریخ تفکور مونووم و شوناخت الزاموات آن شون و او را
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مبهوت و شیفتۀ خود کرد .هانرم کوربم ( )Henry Corbinمیوان تأویوپ بوه وورت
تیربهام درونی و دریافت یمان ،وابسوتگی متقابوپ مویبینون .ر  .ه وان .)47 :وم
تأویپ عرفانی را در جیونن با تاریخ قنسوی رویونادهام ایلوی و یموان هسوتیشوناختی
درونی اگزیستنسیپ) تفسیر میکنن که در آن تار و جود یمان تارییی ای هم گسسوته
و روان به ایگاه خود میرسن و روایت به رویناد روان و فردانیت عارفانه به دیونار
با فرشته تبنیپ میشود .ر .ه ان).
مولوم ،در قالب توبیراتی ون ظاهر و باطم ،ورت و مونی ،ریب و شوهادت و
موارد مشابه بارها به ابواد جنهان جنینهها بوهویوژه آیوات ،احادیوو اشواره کورده و در
مناسبتهام میترف ،بایخوانیها و تأوی ت متوندم ارائه داده است .او برام قورآن
به نن بطم قائپ است:
حرف قرآن را بنان که ظاهرم است

ییر ظاهر ،باطم بس قاهرم است

ییر آن باطووووم یکی بطوووم سوووووم

ره گم

که درو گردد خووردها

بطم ووارم ای نُبی خووود کس ننین

ز خوووونام بینظیوووور بیننین

تو ی قرآن ام جووووسور ظاهووووور مبیم

دیوووووو آدم را نبینن ز که طیم
مولوم،2848،ج)768 :7

اگر ه ایم اشوار تبییم حنیو نبوم نیز هست که مویگویون :ان لرقورآن ظهوراک و
بطناک و لبطنه بطناک الی سبوۀ ابطم؛ مولوم در بسیارم ای موارد آیوات قورآن ،احادیوو،
اقوووا  ،مفوواهیم ،داسووتانهووا و جنیوونههووا را بووا ههنووی فوووا  ،فه ووی جنینارشناسووانه و
هرمنوتیکی نگریسته و تأوی تی متفکرانه ارائه کرده است و ای ایم حیو ،نگورش او
با عال ان قشرم و اخبارم و حتی عارفان ندرۀ دو کام ک مت ایز و به جنینارشناسان
نزدیووک اسووت .مولوووم ضو م ارائووۀ تووأوی ت میترووف ای آیووات و مفوواهیم قوورآن و
احادیو ،بهطور نظرم نیز وارد بدو شنه و شرایط درستی و نادرسوتی تأویوپ را نیوز
بیان ن وده است؛ نانکه میگوین:
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...یآن کوووه ماهیّوات و سرّ سرّ آن
جویش ووووشم کوووام ن باشن عیان
عقپ بدثی گوین ایم دور است گَو
بوی ی تأویری موودالی کم شووووووونو
ه ان ،ج)708 :7

لوفظها و نامها ون دامهوواسوووووت
لفظ شیریم ،ری

آب ع ور ماسوت

آن یکی ریگی که وشن آب ای او
سوویت کو یاب است رو آن را بیو
ه ان ،ج)44 :2

مونام ایم ابیات با نگاه انتقادم اریک فروم کوام ک قابوپ تطبیوق اسوت؛ آنیوا کوه
میگوین:
«بسا واهه که خالی ای مض ون خود به کار میرود ،بسا واهه که نفی خالی
است و ای ایم قرار میتوان انگارههوام فرسوفی ،مو هبی و سیاسوی را آنسوان
فراگرفت که یبانی بیگانه را؛ و در حقیقت عظیمتریم خطرم که بایون ای آن
جرهیز کرد ،یکی جنناشوتم واهه و حقیقوت اسوت .بوت سوایم ای واهه سونّم
برابر فهم حقیقت است ».فروم.)288 :2840،

مولوم ،تأویپ را بایدهش و واداد عطا بیشش مکرر) موینامون؛ هر نون سرسورۀ
تأوی ت در بارة هات جروردگار به ا پ ریرقابپ تأویپ یونی خونا یوا حقیقوت مطروق
ختم میشود .با ایم ه ه ،ایم امر با روش هوسرلی تفاوت شو گیرم نونارد؛ ای آن
هت که حق در مفهوم خود جایانناج یر است جس سرسرۀ جنینارها و تیریواتش نیوز
هرگز به جایان ن یرسن .جس اگر در نیم مواردم ،مولوم را بهظاهر میالف تأویوپ
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مییابیم ،با تأمپ در موضوع روشم میشود که ایم میالفت نبوۀ مصوناقی دارد نوه
موضوعی؛ ای نظر مولوم حق و فناج یر و برخی تأوی ت ،تنزّ حن مطرق اوست:
یانک توأویپ اسوووت واداد عطووووا

ونوک بینووون آن حوقیقوت را خطوووا

آن خطا دینن ی ضوف عقپ اوست

عقپ کپ میز است و عقپ ما و جوست

خویش را تأویپ کم نه اخوبوووار را

میوووووز را بن گوووووم نوووی گرووزار را

ریب آموختووووه

ووووشمهام حووووواضران بردوخوووووتوه

 ...شم تو ادرا

مولوم،2848،ج)782 :2

مولوم ایم حقیقت مطرق را ای حقیقتن اها واقویوات حسوی ایوم هوانی) ونا
میکنن؛ اولی را تأویپناج یر و دومی را تأویپج یر میخوانن:
...کایوم حقیقت قابپ تأویپهاست
وایم تووووهّم مایۀ تیییپهاسووووت
آن حوقیقت کوآن بود عیم و عیان
هووووووویچ تأویری نوگنیون در میان
ه ان)672 ،

.7-2کشین نفس؛ آزادی پدیدارشناخیی

در جنینارشناسی هستیشناختی ،تفاوت انسان و حیوان ایم است که :حیوان ،ه یشه،
ه واره و بهسادگی در ییور توأثیر قوانونهوام نووع خوود قورار دارد و بوهسوادگی آن

میکنن که باین بکنن اما در برابر قنرت رریوزة انسوان  ،یوز دیگورم قورار دارد کوه
هنفها ،وظایف و اریشها را به شم وم میکشن؛ قنرتهوایی کوه ای نووع ویوژة
خویشنن...و ماهیت ویژة او نیز فضوام حرکوت بورایش بواقی مویگو ارد .ایوم بونان
موناست که مسیرم که وم انسان) ع پ میکنون در آیادم او قورار دارد...آیادم او
تنها ایم است که گونه ع پ کنن .ایم گونگی در دسترم تص یمگیرم وم قرار
دارد و درست ایم تص یمگیرمها [کوه موواد قصونیت اسوت] فووا کوردن آیادم
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اوست هارت وان .)82 - 84 :2882،جوس توریوق قوانون و رومآورد طبیووی در واقوع
نتییۀ نگرش جنینارشناسانه است و اساساک جنینارشناسی ای ایم مرحره آرای میشوود.
با تدریپ نگرش عرفانی نیز میتوان دریافت که ه یم اتفاق میافتون .مهومتوریم بُوون
نفس امّاره ،ل ت ویی طبیوی و در واقع مدصور بودن در بون شناختی طبیووی اولیوه
است؛بنابرایم کشتم گاو رریزه وم نفس نه نوعی خودآیارم کوه حرکتوی ای بوون
طبیوی اولیه برام رسینن به بون ثانویۀ آگواه ( )Transcendental attitudeباییوابی و
رهایی نیروم فطرم اننیشینن است:
نفس خود را کُش هان را یننه کووم

خوا ه را کووشتهست او را بننه کوووم

...آن کوشننة گاو ،عقپ توسووووت رو

بر کووشننة گووووواو تم منکر مشوووووو

عقپ اسیر است و ه ی خووواهن ی حق

رویم بووووی رنووج و نووووو ت بر طبق

رویم بوی رنج او موقوف ویسووت

آن که بکشن گاو را کا پ بنم است
مولوم،2848،ج)268 :7

نییجهگیری

با تو ه به می وع بررسیها مشیص میشود که:
 مثنوم مونوم دربردارننة شناختشناسی ویژهام است که مفلفههام آن گاه
بهطور شفاف بیان شنه و گاه در متم شور قابپ جی ویی است.
 - مفلفهها و الزامات متوندم ای شناختشناسی مثنوم بوا مکتوب و بوه توبیور
دیحتر روش جنینارشناسی ادمونن هوسر

فنومنولوهم) ه یوان است.

ایم بنان مونی است که دریچههام تفکر جنینارشناسوی در عرفوان اسو می
بهویژه نگرش موتنا گشوده شنه است.
 مهمتریم مشترکات قابپ تطبیق بیم شناختشناسوی موتنوا و جنینارشناسوی
هوسر عبارت است ای :نگرش استو یی و اعتقاد به «مم» اننیشهمنن یا «مم
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یفت» ،هواتبواد دانستم جنیونههوا ،فراواقوع وویی و تفکور مواورایی ،ارائوۀ
توریفهام نوجنین و فردم ای جنینهها ،ردّ جیشفورض در کونش شوناختی،
ردّ دانش نقری تقرینم و تأکین بر دانش تدقیقی در مونی جنینارشوناختی)،
رد جیشفرض درکنش شناختی ،طرد عوادات و رومآورد طبیووی اولیوه) و
ت ش برام ادرا

بیواسوطه و شوهودم جنیونههوا ،تأویوپگرایوی و آرام

تأوی ت رریب ای آیات ،احادیو ،احکوام شورعی و حتوی روایوات کوه در
حقیقت نتییۀ بایاننیشی و بایتوریف جنینههام دینی است.
 مولوم بهررم ناکارآمن دانستم حس در مسائپ آن هانی ،به ادرا

حسی

در مورد جنینههام ایم هان آن هم ای دینگاه جنینارشناسانه باور دارد.
 تدریپ مفاهی ی ماننن کنار یدن حیاب ،کشتم نفس و فرسفۀ انزواگزینوی و
تنهایی نیز به دلیپ خا یت ار اعی و الزاماتشان که مرا وۀ به خود جنیونه،
ح ف عوامپ و حواشی کنش شناختی و ادرا

شهودم است ،نشاندهننة

سایوارم نگرش موتنا با جنینارشناسی هوسر است.
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