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چکیده
«پدیدارشناسي» رویکردي فلسفي است که کيفيت پدیدهها را از نظرگاه شهود و مکاشفه بررسي منيکنند .اینن رویکنرد
از روزگاران کهن در بحثهاي فالسفه وجود داشته است ،امنا بنه عننوان شنيوهاي علمني و اصنيل ،اولنين بنار توسنط ادمونند
هوسرل (6396ن )6683در آلمان مطرح شد .در رویکرد پدیدارشناسانه ،واقعيت پدیدههنا بندون پنيشداوري و پنيشفنرکهنا
آنگونه که در تجربة نخستين مؤلف وجود دارد ،بيان ميشود؛ به این صورت که شناعر ینا نویسننده بنا اعمنال شنک فلسنفي و
تعليق پيشفرکها با فعال کردن «من» متفکر ،پدیدهها و مفناهيم را آنچننان کنه بنر او تجلني ميیابنند ،بازشناسني منيکنند و
اثرش نوعي دریافت ذهني از پدیدهها است .در پژوهش حاضر ،کتاب «نفثهالمصدور» اثر شهابالندین محمند زیندري نسنوي
که از شاهکارهاي بدیع نثر فني نيمة اول قرن هفتم هجري اسنت -مبتنني بنر آراء پدیدارشناسني تحلينل شنده اسنت .بررسنيرفتار و ساختار ذهني «نسوي» در ارتباط با وقایع تاریخي نشان ميدهد کنه مؤلفنههناي نگنرش پدیدارشنناختي همچنون :طنرح
منِ متفکر ،اصالت تجربه ،تأکيد بر ادراکات ،تجربيات و احساسات شخصي و پایبندي بنه تفکنر انتقنادي در اندیشنة او وجنود
دارد ،از همينرو ،در نفثهالمصدور به جاي اصالت تاریو با یک متن ادبي روبهرو هسنتيم کنه حاصنل مکاشنفة ذهنني نویسننده
در مواجه با اوضاع آشفتة کشور است که پدیدهها را با نگاه شخصياش تجربنه و دیندگاه ذهننياش را در تعریفني متفناوت و
خالقانه از تاریو براي خواننده بيان ميکند.

واژگان کلیدی :پدیدارشناسی ،نفثهالمصدور ،ه سحل ،نس ی ،منِ متفکح.
* E.mail: a.toloeiazar@urmia.ac.ir
(نویسنده مسئول)  E.mail: norikhorshid@gmail.com
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مقدمه
نظریة پدیدارشناسي ( )Phenomenologyبه عنوان یک جریان فکري و فلسنفي در قنرن
بيسنننتم بنننا ادمونننند هوسنننرل شنننناخته شننند ،اصنننطالح آن برگرفتنننه از واژۀ یونننناني
 Phainomenonبه معناي چيزي است که خود را مينمایاند یا پدیدار ميکند و پدیندار،
یعني چيزي که ظاهر ميشنود .بنه سنخن دیگنر ،پدیدارشناسني را منيتنوان بنه مطالعنه ینا
شناخت پدیدار تعریف کرد (ریختهگران )668-665 :6838 ،و هدف اصنلي آن توصنيف
بيواسطه پدیدارها بدون نظریهپردازي دربارۀ تبيين علّي آنهنا و بندون هنيچگوننه پنيش-
داوري و پيشفرک است .به عبارت دیگر ،پدیدهها آنطور کنه در آگناهي ر دادهانند،
توصيف ميشوند .در تعریف دیگر« ،پدیدارشناسي عبارت از تحليل ماهياتي است کنه بنه
نحو بيواسطه متعلق به تجربة شهودي قرار ميگيرد» (فوليکه.)865 :6815 ،
نگاه پدیدارشناسانه از زمان افالطون در فلسفه وجود داشته است .همچنين این دیندگاه
در ذهننن دکننارت شننکل گرفتننه بننود .هگننل نينز یکن از مهننمتننرین کتننابهننا خننود را
پدیدارشناس روان (روح) نام نهاده بود که برخي گفتهاند اصنطالح پدیدارشناسني را وي
وارد اصطالحات فلسفي کرده است (نوالي .)559 :6838 ،همچنين گفتنهانند پيشنينة تعبينر
آن به اوتينگر زاهد آلماني برميگردد که در سال  6781آن را در مفهنومي دینني بنه کنار
برد (جمادي.)35 :6836 ،

پدیدارشناسي با نظریة هوسرل معنا تازه و دیگر یافنت کنه در ادبينات نينز کناربرد
پيدا کرد .هوسرل در بررسي پدیدهها به جاي توجه به عينيت به کشف و شهود تکيه کرد؛

«شهود نخست به معناي فهم «نازلترین حدّ و الینة منورد اسنت» کنه در آن هنر چينز بني-
ميانجي و فوري بر ما آشکار ميشود» (احمندي .)959 :6868 ،او معتقند بنود اشنياء وقتني
خود را مورد توجه و قصدمندي شناخت قرار ميدهند ،ینک فهمني از آن در ذهنن ایجناد
ميشود (بل )56 :6836 ،و «جانمایة تحقق آرمان هوسرل از دیدگاه خود وي همين سخن
بود» (مالیري ،)816 :6835 ،از همينرو ،منتقدان پدیدارشناسي شيوههایي را مورد بررسي
قرار ميدهند که ذهن ما آثار هنري را درر ميکند (برسلر.)867 :6838 ،
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با توجه به این مسائل در نقد پدیدارشناختي اثر ادبني ،منتن بنه تجسنم ننابي از آگناهي
خواننده تقليل ميیابد و با همة جنبههاي سبکي و معنایياش به ارگانيسمي واحد بندل مني
شود که ذهن نویسنده ،جوهر وحدتبخش آن است .این شيوۀ تحليل ایدهآليستي ،ماهيت
گرا ،ضدتاریخي ،فرماليستي ،ارگانيکي و کامالً غيرانتقادي و برکنار از هرگوننه تعصنبات
و عالیق منتقد است (ایگلتنون .)38-39 :6868 ،از همنينرو ،طرفنداران پدیدارشناسني در
عرصة نقد ادبي ،زميننههاي تناریخي ،اجتمناعي ،سياسني و وضنعيت اقتصنادي نویسننده و
خواننده را کنار گذاشته و وارد دنياي متن شده و آن را پنژوار فعالينت ذهنني خنالق اثنر
قلمداد ميکنند ،به همين جهت از تمامي آنچه حول سرگذشت مؤلف ميداننند ،اعنراک
کننرده و خننویش را معطننوف بننه ماهيننت آگناهي مؤلننف ميکنننند .بننه عبننارت دیگننر ،در
جستوجوي دسترسي بنه ژرفناي ذهنن خنالق اثنر برميآینند و از طرینق تحلينل سناختار
آگاهي نویسنده به جهان زیست او ورود پيدا ميکنند.
در این مقاله با نگاه پدیدارشناسي به نفثهالمصدور کنه «از امهنات کتنب تناریو و ادب
فارسي اسنت» (صنفا )6636/8 :6818 ،سنعي شنده اسنت مفناهيم بنينادین پدیدارشنناختي
هوسرل در آن بررسي شود؛ نفثهالمصدور از نظر موضوع ینک کتناب تناریخي اسنت کنه
نورالدین محمداحمدبنعليبنمحمدالمنشنيالنسنوي کاتنب و وزینر سنلطان جناللالندّین
منکبرني خوارزمشاه ( )167-153اوضاع آشفتة ایران در اواخر حکومت خوارزمشاهيان را
روایت کرده است ،اما فراتر از موضوع تاریخي ،کتناب «گنزارش آالم و احنوال نویسننده
در گيرودار فاجعة تاتنار اسنت» (زریننکنوب )653 :6879 ،کنه از اینن منظنر بنا رویکنرد
پدیدارشناسي هوسرلي قابل بررسي است .اینن مسنأله بنا مقایسنة نفثنهالمصندور بنا «سنيرۀ
جاللي» که کتاب دیگر نسوي است ،آشنکار منيشنود .نسنوي در نفثنهالمصندور پنيش از
آنکه به بيان تاریو وقایع بيندیشد ،وقایع را با ذهنيت خود ادرار کرده است کنه بنا نگناه
پدیدارشناسي باید گفت «نسوي به دنبال خویشتن خنویش بنا فعنالسنازي منن اسنتعالیي،
باطل کردن پيشفرکها و تعاریف به کشف و بازتعریف پدیدهها براساس ادرار حسي،
تجربي و شناخت شهودي پرداخته است» .مهنمتنرین رویکردهناي پدیدارشناسني در اینن
کتاب :منِ متفکر ،توصيف تجربي پدیدهها و نگاه انتقادي داشتن به آنها ،اصنالت تجربنه
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و تأکيد بر ادراکات و احساسات شخصني اسنت .در اینن بررسني در نگناهي کوتناه ابتندا
قابليتهاي بررسي پدیدارشناسي نفثهالمصدور نسبت به سنيرۀ جاللني بينان شنده و آنگناه
مؤلفههاي پدیداري با نمونههایي از متن نفثهالمصدور تحليل ميشود.

 .1پیشنیۀ پژوهش
نفثهالمصدور از کتابهایي است که در تحقيقات ادبي از منظر نثر سنخت و دشنوار منورد
توجه قرار گرفته که در اغلب آنها به ظرافنتهناي بالغني و برجسنتهسنازي ادبني کتناب
دقت شده است .در چند مقاله نيز محتواي آن بررسي شده است ،اما در هيچ کتاب ،پایان-
نامه ،طرح پژوهشي ،مقاله و اثر تحقيقي نقد پدیدارشناسي در مورد نفثهالمصدور صنورت
نگرفته است .در پژوهش حاضر قابليتهاي بررسي کتاب از نظر پدیدارشناسي تبيين شنده
و چند مؤلفة مهم پدیداري با ذکر نمونههایي از متن کتاب تحليل شده است.

 .2نقد پدیدارشناسی
نقد پدیدارشناسانه در بررسي و مطالعة آثار ادبي ،توان قابل مالحظهاي دارد ،زیرا با ینافتن
وجوه اشترار ،وجوه افتراق ،پيوستگيها ،وابسنتگيهنا ،الگوهناي فکنري و بيناني و نظنم
بنيادین آنها و سرانجام بازگشت به خود پدیدهها و مفاهيم ادبي ،پژوهش در این زميننه را
به بنمایههاي آغازین آفرینشها و معاني سوق ميدهد (اسچيگلبر  .)13/6 :6866 ،با این
نقد ميتوان ساختار ذهني مؤلف را در اثر او واکاوي کنرد و بنه ژرفناي اندیشنة او دسنت
یافت .هدف اصنلي پدیدارشناسني ینافتن «منن اسنتعالیي» اسنت کنه طني مراحلني بنه آن
ميتوان دست یافت؛ مرحلة اول شک فلسفي اسنت ،بعند از شنک روي آوردن بنه تعلينق
اسننت کننه اصننطالحاً بننه آن اپوکننه یننا اپوخننه ( )Epocheمننيگویننند؛ در ایننن حالننت
پيشفرکها در پرانتز قرار داده ميشود و پدیدهها بدون مينانجي آشنکار منيشنود .بنا بنه
تعليق درآمدن پيشفرکها ،پدیدارها بر «منِ متفکر» تجلي پيدا ميکند و به اینن صنورت
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تجارب نویسنده به نحو شهودي بيان ميشود و ميتوان با دیدگاهي فراتر از زمان تناریخي
و حقيقي بودن اشيا به آن نگریست.
با توجه به این مؤلفهها در بررسي متون ادبي ،بافت تاریخي اثنر ،نویسنندۀ آن ،شنرایط
ایجاد یا خلق اثر و شرایط خواننده بودن در مورد آن نادیده گرفته ميشود و در عنوک از
مننتن اثننر ادبنني ،خوانشنني دروننني صننورت مننيگيننرد و خننود مننتن بننه پيکرمننندي محن
خودآگاهي نویسنده یا شاعر فروکاسته ميشود ،به این صورت که هریک از وجوه سنبک
شناسانه و معنایي اثر به عنوان بخش انداموارهاي از یک کل پيچيده درنظر گرفتنه و درر
ميشود که ماهيّت وحدتبخش آن ،ذهنن نویسننده ینا شناعر اسنت .بنراي شنناخت اینن
ذهنيت نبایند بنه هنيچ اطالعناتي از زنندگي شخصني نویسننده ارجناع داد .در واقنع ،نقند
زندگينامهاي ممنوع است ،اما باید تنها با ارجاع به آن وجوهي از خودآگاهي او که خنود
را در اثر نشان ميدهد به شناخت این ذهنيت دست بنزنيم .عنالوه بنر اینن ،منا عمنق ذهنن
نویسنده را ميکاویم و در موضوعات مکرر و صورخيال و تصویرسازيهاي تکرارشنونده
به دنبال طریقي ميگردیم که نویسنده در جهانش زندگي ميکند (دهقاني.)681 :6833 ،

 .3قابلیتهای تحلیل پدیدارشناختی نفثهالمصدور
اگر نفثهالمصدور را با نقد پدیدارشناسي بررسي کننيم و برمبنناي اصنول پدینداري ،بافنت
تاریخي اثر ،نویسنده ،شرایط ایجاد آن را در نظر نگينریم و فقنط خوانشني درونني داشنته
باشيم در این صورت متن به پيکربندي مح خودآگاهي نویسنده تقليل ميیابد و «تقلينل
مهمترین گام در فراشد شنناخت پدیدارشناسنيک بنه حسناب منيآیند» (احمندي:6868 ،
)959؛ با تقليل درر ميشود که ماهيت وحدتبخش کتاب ،ذهن نویسنده اسنت .نينازي
نيست براي دانستن مفاهيم کتاب به دنبال دانسنتن اطالعناتي از زنندگي شخصني نویسننده
باشيم ،چراکه خودآگاهي او ،خود را در اثر نشان ميدهند .چنانچنه «در دیندگاه هوسنرل
آمده است ،آغازگاه تقليل پدیدارشناسيک «نيت» اسنت .مفهنومي کنه در فلسنفة هوسنرل
اهميت بنيادین دارد و هوسرل آن را در آثار استادش فرانتس برنتانو یافته بود ...از دیندگاه
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برنتانو تمامي کنشهاي فيزیکي داراي این منش نينتگنون هسنتند ،امنا بنه نظنر هوسنرل،
آگاهي در بن گوهرش نيتمند است؛ هرگونه آگاهي نيتي است به سوي چيزي ،یعني هنر
سوبژه صرفاً به دليل رویکردش به ابژه وجود دارد ،این هستة بنياني دیدگاه هوسرل اسنت»
(احمدي .)951 :6868 ،با این توضيحات وقتي عمق ذهن نویسننده را بکناویم بایند گفنت
نسوي در جهان دروني خود زنندگي منيکنند و رابطنة پدیدارشنناختياي بنين خنودش و
جهان برقرار کرده است.
نفثهالمصدور یک واقعيت عيني مطابق با اصالت تاریخي نيست ،بلکه با واقعيتي کنه در
اجتماع بوده سازماندهي شده و توسط یک سنوژۀ منفنرد ذهنني تجربنه شنده اسنت .اینن
مسأله وقتيکه همة پيشفرکها را در حالت تعليق قرار دهيم ،نمود پيدا ميکند .بننابراین،
کتاب را ميتوان با رویکردهاي پدیدارشناختي بررسي کرد و به نتایج جالبي دست یافنت.
براي شناخت بهتنر اینن امنر ،نفثنهالمصندور را بنا کتناب دیگنر او «سنيرۀ جاللني» مقایسنه
ميکنيم .سيرۀ جاللي یک کتاب کامالً تاریخي است ،گرچه آن را چون نفثهالمصدور بنه
انواع صنایع ادبي مصنوع آراسته است ،برعکس نفثهالمصدور کنه جنزو کتنابهناي ادبني
است ،ارزش ادبي چنداني نداشته و فقط تاریخي است .نفثنهالمصندور را منيتنوان تحلينل
تنناریخي کننرد و بننه نتننایج مفينندي دسننت یافننت ،امننا رویکردهنناي پدیدارشناسنني در
نفثهالمصدور بيشتر از سيرۀ جاللني قابنل تحلينل اسنت .در برابنر تحلينل تناریخي ،تحلينل
پدیدارشناختي ميکوشد وراي تبيين تاریخي و با بررسي دقيق ویژگيهناي خنود منتن بنه
تحليل آن بچردازد؛ وقتي با نقد پدیداري ،کتاب خواننده شنود تحلينل تناریخي در حاشنيه
قرار داده ميشود ،زیرا آنچه بنيان تحلينل پدیدارشنناختي اسنت ،توصنيف و تحلينل ینک
پدیدار براساس دادههاي خود آن است و نه تحميل احکام بيروني دیگنر .بنر اینن اسناس،
هرچند متن وابسته به زمان ،زبان و جامعهاي خاص است ،اما پدیدارشناسي منتن از ایننهنا
فراتر ميرود و ميکوشد محتواي متن را (بنه عننوان پدیندار) از درون توصنيف خنود آن
بشناسد و تحليل کند؛ هرچند ممکن یا حتي ضروري است که هنگام توصيف اینن پدینده
از ابزارهاي تاریخي و زباني و جامعهشناختي یاري بگيرد (حائري.)65 :6865 ،
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چند مورد کلي در نقد دو کتاب ،ما را به رویکرد پدیداري نفثهالمصندور سنوق مني-
دهد که عبارتنداز:
 .6موضوع کتاب
 .5عنوان کتاب
 .8هدف نویسنده از نگارش کتاب.
در نگاه اول موضوع هر دو کتاب تاریخي است .نسنوي از ابتنداي جنواني در خندمت
امراي محلي بود تا توانست در دستگاه سلطان جاللالدین خوارزمشاه حضور یابند (صنفا،
)6636-6638 /8 :6818؛ «در  156از شهر نسا از نزد والي آنجا که در خدمت وي بنود بنه
خراسان رفت و مأمور بود کنه خزاننه و منالي بنه دربنار سنلطان غيناثالندین در شنهر ري
برساند و چون در این وقت سلطان جاللالدین خوارزمشاه بر غياثالندین بنرادرش غالنب
آمده بود ،آن مال را به سلطان رسانيد و خود نينز در زمنرۀ خندمتگزاران وي درآمند و در
 155به منصب «کاتب انشاء» برگزیده شد و تا سال  153یعنني سنالي کنه جناللالندین در
شبيخون مغول بار اول گریخت ،در خدمت او بود و در اواخر ،سنمت وزارت یافنت و در
مشاغل درباري و دولتي متفرّد بود و در آن سال از او دور مانند و بنه رسنالت شنام منأمور
شد» (بهار :6836 ،ج .)66 :8در دوران خدمت درباري ،کتابي ننوشت ،اما بعد از پایان کار
جالل و چيرگي مغوالن دو کتاب نوشنت «بعند از آنکنه از جناللالندّین دور شند ،نسنوي
دچار بدبختيهاي عظيمي گردید و عاقبت در  156بنه ميافنارقين رفنت و در پنناه صناحب
آنجا الملک المظفر اقامت گزید و در آنجا ناچيز شدن سلطان را که کبوتر بنه نامنه آورده
بود بشنيد و رسالة «نفثهالمصدور» را کنه خالصنهاي از اینن وقنایع را دربنردارد و مرثينهاي
سوزنار در آن رساله بر فنوات سنلطان و دولنت او نگاشنته اسنت ،تنأليف کنرد و دیگنر
کتاب سيرۀ جاللالدین را در  186به عربي در آنجنا بنه قلنم آورد» (بهنار .)66 :6836 ،در
صحت انتساب هر دو کتاب به او شکي نيست ،چنانچه مينوي گفته اسنت «پنس از مطالعنة
دقيق مکرر این کتاب بر من واض و مبرهن و محسوس شد و اصنالً و ابنداً شنکي در اینن
خصننوص ننندارم کننه مؤلننف ای نن کتنناب نفثننهالمصنندور بنندون ه نيچ شننک شننبهه همننان
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محمدبناحمدبنعليبنمحمدالمنشيالنسنوي ،مؤلنف کتناب معنروف سنيره جناللالندین
منکبرني است» (نسوي :6839 ،پيشگفتار.)55 :
اگر با نقد پدیدارشناسي به دو اثر او نگناه کننيم ،آشنکار منيشنود کنه نفثنهالمصندور
قابليت پدیدارشناسانه را بيشتر از سيرۀ جاللي دارد .در ظاهر هر دو کتاب تاریخي اسنت و
هر دو اختصاص به حملة مغول و پایان کار جاللالدین دارد ،اما تفاوتي که نفثنهالمصندور
با سيرۀ جاللي دارد این است که نسنوي در آن ،موضنوع تناریخي را در حاشنيه قنرار داده
است ،اما در سيرۀ جاللي مستقيم بر تاریو تکيه دارد .در آغناز کتناب بنه صنراحت اعنالم
کرده است که قصد تاریونگاري دارد و دليلش این است که کتابهاي تاریخي کنه قبنل
از او در مورد خوارزمشاهيان نگاشته شده است به صورت شفاف و روشن به سيرۀ جنالل-
الدّین نچرداخته و منابع در مورد او ناقص است ،بنابراین ،تصنميم گرفتنه اسنت در منورد او
بنویسد و این را فرک کفائي بر خود ميداند «چون من بدان کس منانم کنه منوج دریناي
فتنه سراسر دوستان وي را غرقه کرده و خود به تنها رخت برکنار آورده بيکس و ینار بنه
مناعب حيات و سختيهاي زندگي دچار گشته باشد خود بدین کار پرداختم و انجنام اینن
فرک کفائي را برخویش واجب ساختم و گرنه با دلي ریش و خناطري پریشنان و اندیشنة
ناتوان و کمي بضاعت در فن انشا و کتابت کاري که نشایم پيرامون نميگشتم و اکنون بنه
ناچار مقدمهاي در شرح منشأ تاتار و مبد خروج ایشان بيان کنم» (نسوي.)65 :6811 ،
در نفثهالمصدور در آغاز کتاب از جفاي روزگار و رنج ایام ميگوید و بعد از اندوه و
گالیه از یاران ميخواهد از وقایعي که برسرش آمده و کوه نينز طاقنت حمنل آن نندارد،
بگوید «با این همه که خاطر از تصاریف احوال روزگار چون زلف دلبران پریشان اسنت و
تن در تکاليف دهر غدّار مانند چشم خوبان ،ناتوان .در دل سر مویي ننه کنه تينر جزمني از
آسيب زمانه بدو نرسيده است و در تن سرانگشتي نه که چرخي از گشناد محننت نخنورده
 ...از نفثننهالمصنندوري کننه مهجننوري بنندان راحتنني تواننند یافننت ،چنناره نيسننت و از نننين
المهجوري که رنجور را در شب دیجور هجر بدان شفایي تواند بنود گزینر ننه  ...نبنذي از
وقایع خویش که آسيبي از آن ارکنان رضنوي و ثهنالن را از جناي بنردارد و نهيبني از آن
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کرۀ باوقار زمين را بيقرار گرداند بر قلم ران» (نسوي .)7-3 :6839 ،در سراسر کتناب نينز
تنها به احواالت خود یا به بيان دیگر ،سرگذشت محنتبار خود پرداخته است کنه اگنر بنا
نقد پدیداري نگریسته شود ،وي پدیدهها را با نگاه خود سنجيده و به دنبال یافتن خویشنتن
خویش یا تعالي من اسنتعالیي اسنت .از همنينرو ،در مقابنل سنيرۀ جاللني نمنود تناریخي
توانمند ندارد .ناقص بودن سير تناریخي کتناب تنا جنایي اسنت کنه اسنتاد ميننوي ،عالمنه
قزویني و دیگران براي اینکه سير خطي روایت تاریخي را در نفثهالمصدور بازگو کننند از
کتاب سيرۀ جاللي و سایر تواریو کمک گرفتهاند.
عالوه بر موضنوع ،اینن مسنأله از عننوان کتناب آشنکار اسنت؛ عننوان کتناب نفثنه-
المصدور تاریخي نيست و این نشان ميدهد که نویسنده قصد نگارش تناریو را نداشنته
است ،بلکه هدف وي بيان آالم روحي حاصل از حملة مغول بوده اسنت .اینن در حنالي
است که عنوان سيرۀ جاللي کامالً یک عنوان تاریخي است و اگر بننا باشند کنه بگنویم
نفثه المصدور هم یک کتاب تاریخي است ،نسوي ميتوانست چون دیگنر تاریونویسنان
عنوان کتابش را مثالً بگوید «تاریو نسوي» ،اما انتخاب نفثه المصندور بنا معنناي مجنازي
آن ،ما را به این مسأله مي برد که براساس پدیدارشناسي به دنبنال مننِ متفکنر در ذهنينت
نویسنده باشيم «چنان که از معناي تحتاللفظي اثنر (نفثنهالمصندور :خلطني کنه از سنينه
بيرون ميآید) برميآید با اثري روبهرو هستيم که احساس گرایي و تالش براي گنزارش
و نمایش تمایالت عاطفي بر بافنت و سناختار منتن تنأثير بسنزایي داشنته اسنت» (بنتالب
اکبرآبادي و خزانه دارلو.)53 :6868 ،
رویکردهاي پدیدارشناسي با بررسي مورد سوم کامالً آشکار منيشنود .هندف نسنوي
در نفثهالمصدور بيان وقایع تاریخي نيست ،بلکه جهتگيري پيام کتناب را بنه سنوي خنود
قرار داده است و قصد اصلياش این اسنت کنه دربنارۀ بخنت افتنان و خينزان خنود سنخن
بگوید .کتاب ،روایت درونگرایانه دارد ،خواننده اغلب حدیث نفس گوینده را ميشننود
و در خالل حدیث نفسش نيز زمان و تاریو دقيق وقایع مشخص نيست .ما بنه هنيچوجنه بنا
روایت منظم تاریخي مواجه نيسنتيم ،بلکنه همنواره تنأثرات عناطفي گویننده سنير رواینت
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تاریخي را برهم ميریزد ،گویي نسوي در پدیدهاي به نام حملة مغول بنه دنبنال ینافتن منن
استعالیي است و پيشفرکهاي تاریخي را به حالت تعليق درآورده و با ذهن متفکر خنود
به توصيف پدیدهها پرداخته است و آنچه بيان کرده ،حاصل مکاشنفة ذهنني اوسنت .منتن
کتاب «برخالف سایر متون نثر کهن به یکباره آغاز ميشود و به یکباره بنه انتهنا منيرسند
گویي آنچه در این متن ميآید برشي از ذهن مؤلف در فاصلة زماني معنين اسنت از آنجنا
که راوي در پي این است که از سرگذشتهاي خنود کنه کنوه پناي مقاسنات آن نندارد،
شمهاي در قلم آورد با متني ذهني همراه هستيم» (ذاکري کنيش و دیگنران.)655 :6868 ،

اگر کتاب را بدون پيش فرک تاریخي و زندگينامهاي زیدري بخوانيم ،براساس آمنوزه-

هاي هوسرل باید بگویيم نسوي یک آغازگر است که با تردید دربارۀ هر واقعيت (تعریف
واقعي) سعي دارد به شناخت ویژۀ خود برسد که این امر در گرو فعال کنردن منن فلسنفي
استعالیي یا من ناب است «من ناب ضرورتاً متعلق به حقيقت ذهني است وجود در آگاهي
در حقيقت همان ارتباط با «من» است و هرآنچه در اینن ارتبناط قنرار منيگينرد ،محتنواي
آگاهي است» (هوسرل.)655 :6678 ،
از آنجا که پدیدارشناختي اگو با فعاليت شناختي خود ،هستي استعالیي خود را نينز بنروز
ميدهد «پدیدارشناسي به نوعي خویشتنشناسي مبدل ميشود» (ریختهگران.)666 :6838 ،
به طور کلي در بررسي مقایسهاي نفثهالمصدور با سنيرۀ جاللني منيتنوان گفنت نفثنه-
المصدور بر تجربه ،ادرار و رويآورد شخصي استوار است که از ینک واقعينت واحند،
استدالل و تفسير پدیدارشناسانه کرده است ،همانطور که در نگاه پدیدارشناسنان «واقعينت
یگانه ميتواند به شيوههاي چندگانه بيان شود و خود آن واقعيت در تمنام آنهنا نسنبت بنه
اظهارات ،چيزي دیگر باشد» (ساالکوفسکي .)73 :6835 ،امنا در سنيرۀ جاللني خنود ،آن
واقعيت با بُعد تاریخي بيان شده است .در نفثهالمصدور حملة مغنول ینک پدیندۀ تناریخي
است که از نگاه شخص اندوهباري به نام نسوي براي ما بيان ميشود .در سراسر کتاب ما با
حدیث نفنس نویسننده روبنهرو هسنتيم ،حملنة مغنول در حاشنيه قنرار گرفتنه و مشنکالت
شخصي و اجتماعي نویسنده بيان شده است .به عبارت دیگر ،نویسنده پدیندارهاي تجربني
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و شخصي دارد و کتابش حاصل مجموعهاي از تأمالت فطري او در پيوند با شنهود اصنيل
طبيعت و ادرار هستي است ،اعمالي که انجام ميدهد مبين حرکت ،نفوذ ،کشف ،گذر،
پویایي ،نوجویي ،تعليق معاني و تعاریفاند که در شبکة داللت پدیدارشناسي قرار دارند.

 .4تحلیل
مهمترین مؤلفههاي پدیدارشناسي که در کتاب دیده ميشود ،عبارتند از:

 .1-4منِ متفکر (من استعالیی)
«من» یا «اگو» ( )Egoنامي است که یونو براي تشری ذهن خودآگاه استفاده منيکنند و
در مقابل کهنالگوي خود ( )Slefقرار دارد که در ضمير ناخودآگناه اسنت؛ «ناخودآگناه
آن قسمت از زمينههاي نفسناني اسنت کنه از تمنایالت و فرآینندهاي پویناي روانشنناختي
تشکيل ميشود و از حيطة اختيار و اطالع خارج اسنت» (یوننو ،)635 :6837 ،امنا ضنمير
خودآگاه از عناصر خودآگاهانهاي مانند ادرار آگاهانه ،خاطرات ،تفکرات و احساسات
تشکيل شده است .به عبارت روشنتر« ،منن ،مرکنز خودآگناهي اسنت و خنود ،صنورتي
ازلي است که مرز خودآگاه و ناخودآگاه به شمار ميآید و مبناي کمال یافتن فنرد اسنت.
آدمنني ،بننراي نگهننداري تماميننت ،جامعيننت و اسننتقالل روان ،باینند بننا خودآگنناهي و
ناخودآگاهي جمعي در ارتباط باشد و با هر کدام ،مناسبات استوار برقرار سنازد» (جنونز و
دیگران.)19 :6811 ،
در پدیدارشناسي نيز اگو اساس شناخت جهان است «شياي که جهان چوننان کنل بنه
همراه تمام اشياء ،خودش را به آن آشنکار منيکنند .منن مفعنول بنا واسنطة آشکارسنازي
(جهان) است» (ساالکوفسکي.)685 :6835 ،
در اصطالح هوسرلي با عنوان «منِ متفکر»« ،من ناب» یا «من اسنتعالیي» مطنرح اسنت.
البته طرح «منِ متفکر» به دکارت برميگردد که معتقد بود منِ متفکنر شنکناپنذیر ،ریشنة
تمننام معرفننتهننا اسننت (شننوتز .)68 :6876 ،دکننارت آن را مطلننق مننيداننند ،امننا در
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پدیدارشناسي هوسرلي شکلي متفناوت و واقنعگرایاننه دارد ،هوسنرل «منن» را دادۀ مطلنق
نميداند ،بلکه آن را محصول تجربة انساني نيازمند به توصيف به شمار منيآورد .اینن منن
براي خودش هم وجودي جداگانه و ذهني قائل ميشود و ميخواهد جدا از هستي باشد و
جهان را آنگونه که ميخواهد کشف و تجربه کند (سامخانياني و موسوينينا.)18 :6868 ،
در پدیدارشناسي هوسرلي نيز هدف شناخت پدیدهها ،تجربة استعالیي منِ متفکر است که

با به تعليق درآمدن ایدهها و تعاریف ،پدیدارها بر آن تجلي پيندا منيکننند .هوسنرل مني-
گوید «جهان عيني که براي من وجود دارد و براي من وجود خواهد داشت همراه بنا تمنام

اعيانش ،همه معنا و اعتبار وجودش را براي من از خود من به مثابنة منن اسنتعالیي (قلمنرو
تجربة ذهن استعالیي) که فقط اپوکه آن را آشکار ميکند به دسنت منيآورد» (هوسنرل،
.)15 :6831
مهمترین هدف منِ متفکر ،مکاشفه در خود و پدیدهها است کنه «غاینت آن ادرار و
جستوجو در نهایت تجلي وجود «خود» است کنه از آن بنه عننوان خویشنتنشناسني یناد
ميشود» (سامخانياني .)651 :6865 ،به عبارت دیگر ،نویسنده یا شاعر در مواجه با پدینده-
ها و واکنش نسبت به آنها ،فقط بينش ذهني خود را بيان ميکنند و در اینن اثننا خویشنتن
خودش نيز کشف ميشود؛ «ما طریقي را که چيزها هستند هویندا منيکننيم و بنا اینن کنار
عينها و نيز خودمان را کشف ميکنيم .در این کشنف منا خودمنان را همچنون مفعنول بنا
واسننطة آشکارسننازي ،یعننني کسنني کننه چيزهننا بننر او نمایننان مننيشننود در مننيیننابيم»
(ساکالوفسکي.)58 :6835 ،
در نفثهالمصدور ما به نوعي با منِ متفکنر روبنهرو هسنتيم .حتني منيتنوانيم بگنویيم
نوشتن کتاب ،حاصل منِ متفکر اوست .ظاهر امر ،وي یک شخصيت دربناري دارد کنه
مي خواهد تاریو وقنت را بنویسند ،چنانچنه « مؤلنف تنا آخنر عمنر سنلطان جناللالندین
بالانقطاع در این وظيفه باقي بنود و سنفراً و حضنراً و لنيالً و نهناراً هميشنه در مصناحبت
سلطان مي بود و هيچگاه جز براي انجام بعضني سنفارتهنا ینا مأمورینتهنا از دربنار او
غایب نگردید و به تفصيلي که مشروحاً و مبسوطاً در سيرۀ جاللالدین مسطور اسنت در
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جميع غزوات و اسفار و لشکرکشي ها و نقل و انتقناالت آن سنلطان رحّنال سنيار دائنم-
الحرکه کنه جمينع سننين سنلطنت او جنز اینن نقنل و انتقناالت چينز دیگنري نبنود وي
مصاحب او و مالزم او و جزء الینفنک او بنود» (نسنوي ،6839 ،پيشنگفتار .)13 :امنا در
نوشتار کتاب مي بينيم نویسنده به عنوان مالزم سلطان جالل حضور و نمود اصلي نندارد،
بلکه به عنوان یک انسان درمانده و مصيبت دیده حضور دارد کنه در آشنوب جامعنه بنه
دنبال رفيق شفيق ميگرد د تا اندوه سينة خود را براي او بازگو کند و در این جستوجو
درگير یک مکاشفه ذهني است؛ گویي جهان عيني با تمنام اعينانش ،قلمنرو تجربنة منن
استعالیي اوست ،در برابر موقعيت هاي دشنوار سنریعاً انندوه او آشنکار منيشنود ،بنراي
همين نيز همواره در حال سفر است و سعي دارد از موقعيت هاي نامطلوب فنرار کنند تنا
شاید جایي به آرامشي برسد ،فرارهناي متعنددي کنه از شنهري بنه شنهري دیگنر دارد،
نشاندهندۀ جست وجوي خویشتن در پدیدارشناسني اسنت ،وقتني کنه تاتنار در حنوالي
«آمد» به ناگاه بر اردوي سلطان حمله مي کنند و نسنوي بنا مواجنه شندن بنا اینن صنحنه
شبانگاه فرار ميکند « پاي به اسبي که اتفاق را در زین بود درآوردم و وثاق با آنچه دود
گَرد برگِرد او بود از آالت و اسباب تجمل و دواب و فایدۀ اکتسناب و زبندۀ احقناب و
عوک عنفوان عمر و ریعان شباب به دشمن سچرد و برفت» (همان )95 :یا وقتي در «آمد»
ظلم و ستم صاحب آمد را مني بينند و شنرایط آنجنا روحنش را آزرده منيکنند در پني
فرصتي مناسب از آنجا فرار ميکند « عاقبت خرقنة درویشنانه بنر سنرافکندم و خویشنتن
متنکروار از آن دروازۀ زندان بيگناهان بيرون انداخت و سه روزه کوهچاینة مينان آمند و
ماردین به یک روز زیر قدم آوردم» (همان )19 :یک روز در ماردین ميماند و از آنجنا
به اربيل مي رود .بعد به آذربيجان و از آنجا به اروميه ميرود وقتي ميبيند احمد ارمنوي
نامي در آنجاست  -که گویا با او اختالف داشته است -از آنجا راه خوي ميگيرد .آنجا
ميخواهد به وط ن خود خراسان برگردد کنه اعينان شنهر بنه خناطر خطرآمينز بنودن راه
صالح نمي دانند و او را منصرف ميکنند با صالحدیند آن هنا راهني شنام و جزینره کنه
قلمرو ملور ایوبي است ،مي شود و نهایت با سختي از پرگري به ميافنارقين منيرسند و
در سایة دولت ملک مظفر شهابالدین از نقلوانتقال دائمي و آوارگي هميشگي آسوده
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ميشود و نفثه المصدور را در خطاب بنه یکني از اعينان خراسنان بنه ننام سنعدالدین ننام
تحریر ميکند (همان :پيشگفتار.)76 :
در این مسير ،نسوي شرایط جامعه و حملة مغول را -که پنيشفنرک تناریخي اسنت -در
ذهنش به حالت تعليق درآورده است؛ او تاریو را چنان که خود ميخواهد بيان کنرده اسنت
نه آنچنان که هست بنه طنوري کنه همنان آغناز کتناب مشناهده منيکننيم او قبنل از شنروع
تاریخي و پرداختن به حملة مغول به این نتيجه رسيده مهمترین چيزي که باید بگویند گالینه
از بخت افتان و خيزان خودش است «مع القصه به طولها خواستهام که از شکایت بخنت افتنان
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
از آنچه حناء ضلوع بر او منطوي است و دل به جان آمده بر او حاوي ( -ع) وان کاین همنه
غم در رو بود یکدل نيست -دلپردازي واجب بينم» (همان.)5 :
در ادامة کالمش ،گالیة او از نبود رفيق شفيق است ،وقتي ميخواهد کتاب را بنویسد،
قلم را مورد خطاب قرار ميدهد و ميگوید« :به کدام مشتاق شداید فراق مينویسي؟ و بنه
کدام مشفق قصة اشتياق ميگویي اگرچه خون چون غصه به حلق آمده است دم فرو خور
و لب مگشاي چه مهرباني نيست کنه دلپنردازي را شناید اگنر کنارد شندت بنه اسنتخوان
رسيده است و کار محننت بنه جنان انجامينده ،مصنابرت نمناي چنه دلسنوزي ننداري کنه
موافقت نماید تا قسّام سعادات ورق مرادات در نوریده است و دور روزگار دُردي درد در
داده ،مهرۀ اجل در ششدرۀ سنوءالحظ افتناده ،شنهمات بسناط اعاننت و اغاننث در نوشنته
منافقتي که در پردۀ موافقت مستور بود ،حجاب برانداخت ،مذاق تجربه طعم وفاق و نفناق
از هم بازشناخت عند الشدائد تعنرف االخنوان ،جنان بنه جنان آمنده را کنه عبناء محننت
گرانبار کرده است کدام رفيق سبکبار خواهد کرد ،قصة غصهآميز کنه منينویسني گوشنة
جگر کدام شفيق خواهد پيچيد» (همان)9 :
در اثناي کتاب نيز هرجا که بُعد تناریخي را بينان کنرده اسنت بالفاصنله بازگشنته و از
احوال و درد و رنج خود گفته است؛ مثالً بعد از توصيف مر

جالل گفته اسنت« :بينا تنا
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سر نفثهالمصدور خویش باز شویم که این مصيبت نه از آن قبيل است که به بکناء و عوینل
در مدت طویل حق آن توان گزارد شرح حال تن مهجور و دل رنجور بنا سنر گينریم کنه
این حسرت نه از آن جمله است که به زاري و نوحهگري داد آن توان داد» (همان.)53 :
همچنين فعال بودن منِ متفکر نسوي در بيان انتقادهاي اجتماعي دیده ميشنود .وي در
برابر توحش مغول ،ظلموستم حاکمان ظالم داخلي را بدتر ميدانند .زمناني کنه از سنلطان
جاللالدین جدا ميشود با چند نفر در غار مخفي ميشوند ،بعد از چند روز از غنار بينرون
ميآیند از روي ناچاري گرسنگي و تشنگي به شهر «آمند» منيرونند در آنجنا ظلنموسنتم
صاحب آمد را ميبيند ،مدت سه ماه در آنجا محبوس منيمانند وسنرانجام فنرار منيکنند.
سيماي ظلم و ستم را در آن شهر اینگونه توصيف کرده است« :در وقتي که جاني به ناني
باطل ميکردند و نفسي به فلسي ضایع ميگردانيدند .ضبط و حفاظ چنان مندروس گشنته
که حق و حرمت گفتي در ميان خلق هرگز نبوده است و حلّ و حرمت چنان منسو شنده
که هيچ آفریده گویي نام آن نشنيده است .چندین جاي عفاریت صعاليک و علوج اکراد،
احاطه الخاتم باإلصبع گرد در گرفتند و زمناني دراز (ع) وقنوفَ شنحي ٍ ضناع فنيالتنربِ
خاتِمُه بر سر ما ایستاد و از کنار تا کنار یک به یک را بازجست چون هيچ نيافتند بر اینکنه
تقرباً الي اهلل به اسم تاتار و خوارزمي قربان کنند اتفاق ميکردند ،تهدي من به عربينت کنه
زبان ایشانست استغفراهلل بل فضل آفریدگار جلّ ذکره از آن ورطة هائل و حادثنة مشنکل
خالص ميداد» (همان 19 :ن.)11
در نمودهاي دیگر ،منِ متفکر نسوي در نقش یک منتقد ناص ظاهر شنده اسنت .او از
شرایط نامطلوب اجتماعي انتقاد ميکند ،نمونة آن زماني است که همراه جاللالدین راهي
موغان شد تا لشکر را آمادۀ جنو با مغول کنند ،اما لشکریان به جناي آمناده شندن بنراي

جنو خوشگذارني ميکنند و عاقبت آن شکسنت منيشنود ،نسنوي در آنجنا منيگویند:
«دوازده روز مهلت به موغان که به استعراک جيوش و عساکر و تثقينف ذوابنل و تحدیند
بواتر مشغول بایستي بود از ابتداي صباح تا انتهاي رواح به صيد آهو و خربط بر مينشسنت
و به ضرب ناي و بربط غبوق با صبوح ميپيوست .به نغمات خسرواني از نقمات خسنروانه
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متغافل شده و به وتار مالهي از وطار پادشاهي متشاغل گشنته ،سنرود رود درود سنلطنت

او ميداد و او غافل ،غاني مغاني بر مثالب و مثاني مرثية جهانبناني او منيخوانند و او بني-
خبر ،صراحي غرغره در گلو افگنده و نوحة کار او ميکرد و او قهقهه ميپنداشت .پياله به
خون دل به حال او ميگریست و او قهوه ميانگاشت» (همان.)63 :
نسوي که گویي دوراندیش است و بنه آنهنا تنذکر داده بعند از انتقنادي کنه کنارگر
نيامده است با حسرت ميگویند« :و چنون نصنيحت فضنيحت بنار منيآورد و مالمنت بنه
ندامت ميکشيد به دیدۀ اعتبار در سرآمد کار مينگریستم و در باطن به زاري زار بر زوال
ملک و جهانداري ميگریست و ميگفت کو آن پادشناه کنه از سنربازي بنه گنوي بنازي
نچرداختي و از ابکار و عون ،ابکار و عون حرب را شناختي؟ شهوات عشنق را بنر صنهوات
عتاق برنگزیدي مهفهفات ترر را از مرهفات هنند خوشنتر ندیندي؟ خندود بني را بنر
حدود بي

ترجي ننهادي» (همان.)66 :

 .2-4اصالت تجربه و نگاه نو به پدیدهها
گفته شد به واسطة «منِ متفکر» در شناخت پدیندههنا «پدیدارشناسني بنه ننوعي خویشنتن-
شناسي مبدل ميشود» (ریختهگران .)666 :6838 ،براي شناخت پدیندههنا نينز تجربنه الزم
است از اینرو پدیدارشناسي فلسفهاي طرفدار اصنالت تجربنه اسنت .در اندیشنة هوسنرل،
پدیدار به خاطر انسان و در جهان بودن وي صورت پدیدار به خود گرفته اسنت .بننابراین،
ماهيت نيز در پدیدارشناسي با توجه به «در جهان بودن انسان» معني ميیابد .براي به دسنت
آوردن این تجربه نيز باید با تردید به پدیدهها بنگریم؛ «به نظر هوسرل تجربههاي ما در این

جهان تنها آنجا از دیدگاه شناختشناسي داراي اعتبار هسنتند کنه منا ابنزاري بنراي نناب-
سازي آگاهيمان ،آن هم به گونهاي نظامدار در اختينار داشنته باشنم ،یعنني بتنوانيم تقلينل
پدیدارشناسيک را انجام دهيم براي این کار باید ارائة احکام طبيعي که در آغاز بنه چشنم
ما درست و انکارناپذیر ميآیند ،پرهيز کنيم .این احکنام بينانگر بناور منا بنه جهنان اسنت.
حکم پرهيزي یا اپوکه ،گریز از این باور است و به آشکار کردن هستة بنياني دانش یا علم
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همگنناني کننه درتجربننة ننناب نهفتننه اسننت م نيآی ند» (احمنندي .)95 :6835 ،از ای نن منظننر
«پدیدارشناسي را ميتوان نوع و صورتي خاص از مذهب اصنالت تجربنه دانسنت البتنه ننه
تجربه متعارف سطحي و عادي بلکه تجربهاي پنيش بنينان .شناید مناسنبتنر آن باشند کنه
مشرب فلسفي هوسرل را اصالت شهود بخوانيم» (ورنو .)88 :6875 ،براسناس آمنوزههناي
او ،هر فرد ميتواند خارج از سلطة زمان با تردید دربارۀ هر واقعيت به شناخت ویژه برسند:
«هوسرل کاشف این نکته بود که امکان وجنود منورد عينني در مننش متعنالي ذهنن نهفتنه
است ،یعني ذهن متعالي است و قادر است در اندیشيدن به خویشتن از سنلطة زمنان حاضنر
بگریزد و فراتر از اکنون برود و به خویشتن تاریو بخشد یعني نگناهي بنه گذشنته و آیننده
بيندازد و با طرح مورد عيني این تاریو را تحقق بخشد» (احمدي.)556 :6868 ،
در نفثهالمصدور نگناه پدیدارشنناختي نسنوي بنه پدیندههنا و اصنالت تجربنه را شناهد
هستيم .مهمترین آن ادرار متفاوت او از پدیدۀ مغول و شکست سلطان جاللالدّین است
که با تصویرپردازي متنوع آن را بيان کرده است .در کتب تاریخي بيشتر فجایع مغول ذکر
شده ،اما نسوي در نگاهش به این پدیده به جاي توصنيف حملنة مغنول ،شکسنت جنالل-
الدّین را برجسته کرده است .نگرش او نيز حاصل دریافت ذهنياش در رابطنة شخصني بنا
جاللالدین است .طبق آنچه در ذهن خود دربارۀ جالل دارد در توصيفها ،وي را شناهي
باعظمت وصنف کنرده و افسنوس از دسنت رفنتن او را دارد« :افسنوس کنه بنه ننامردي و
ناجوانمردي سور و باروي ملت و سوار ميدان سلطنت ،بناني اسناس جهانبناني و مضنحک
ثغور مسلماني که از نهيب او زهره در دل خاکساران آتشي آن آب ميشد ،به باد بردادند»
(نسوي )59 :6839 ،و در ادامه ميگوید« :آفتاب بود که جهان تاریک را روشن کرد پنس
به غروب محجوب شد ،ني سحاب بود که خشکسال فتننة زمنين را سنيراب گردانيند پنس
بساط درنوردید ،شمع مجلس سلطنت بود برافروخت پس بسوخت .گل بستان شناهي بنود
بازخندید پس بچژمرد .بخت خفتة اهل اسالم بود بيدار گشت پس بخفت ،چر آشفته بود
بيارآميد پس برآشفت ،مسي بنود جهنان منرده را زننده گردانيند پنس بنه افنالر رفنت،

کيخسرو بود از چينيان انتقام کشيد در مغار رفت .چه ميگویم و از این تعسف چه مني-
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جویم نور دیدۀ سلطنت بود ،چراغ وار آخر کار شعهاي برآورد و بمرد.ني ني بناني اسنالم
بود ،بد غریباً و عاد غریباً» (همان.)57 :
در توصيف حملة مغول و نبود جاللالدین گفته است« :گفتي سکندر در ميان ظلمنات
گرفتار و آب حيات تيره ،مردمنک چشنم اسنالم در محجنر ظنالم و دیندۀ نجنات خينره،
خرمهره گرد درّ یتيم سلطنت حمایل گشته ،گوشماهي پينرامن گنوهر شنبافنروز شناهي
قالده شده ،ضباب حجاب آفتاب گشته و او نهفته ،کالب حوالي غناب حاطنت گرفتنه و
شيرخفته ،اصحاب مشامه در عرصات حضرت حشر گشته و ميمنه بيخبر ،احنزاب شنيطان
پيرامن جناب سلطان فرو گرفته و ميسره غافل» (همان )58-55 :و در ادامه مغنول و نبنودن
جالل را اینگونه توصيف کرده است« :سد یأجوج تاتار گشاده گشت و اسنکندر نني ،در
خيبر کفار بسته شد و حيدر ني .روباه بيشة شنير گرفنت و شنير عنرین نني .دینو بنر تخنت
سليمان نشست و انگشترین ني» (همان.)98 :
او در مسير فرارهاي متعدد از شهرها ،پدیدهها را با تجربة خود توصنيف کنرده اسنت؛
نمونة آن در بيان تجربهاش با «احمد ارمنوي» ننامي در ارومينه اسنت .اینن شنخص بنا وي
دشمنانگي قدیم دارد .نسوي در ضمن توصيف اخالق مذموم او ميگویند کنه در شنرایط
فعلي جامعه که درد اصلي حملة مغول است شاید کسي به فکر دشنمني قندیم نباشند ولني
براي ناکسان قانون دیگري است« :اما در این حال که حادثة حدیث عداوتهناي قندیم از
ضمایر بيرون کرده عند الشدائد تذهب الحقاد کجا در حساب بود که در این سروقت کنه
مردم سَر سر ندارد دشمنایگي -که نبود -از سرآغاز گيرد ليک ناکسان را به خاصه قنانون
ست» (همان )39 :و در ادامه ميگوید که به خاطر ستم این شخص از اروميه فرار ميکنند،
ارموي سواري به دنبال او ميفرستد تا او را بکشنند ،نسنوي بنا آنهنا منيجنگند و عاقبنت
آنها غالب ميشوند ،دست و پاي او را ميبندند و به خيال اینکه سرما او را نابود ميکنند،
رها ميکنند ،ولي نسوي جان سالم از این واقعه به درميبرد و به خوي ميرود .فنرار خنود
را چنين توصيف کرده است« :سحرگهان که نفس سر به مهنر صنب سنردمهنري آغازیند،
سچيدۀ دمسرد به تدریج دهن باز کرد ،خویشتن به خرابهاي انداخته بودم ،پيش هنر آفرینده
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که حاضر شدم چون سعادتم از پيش فرابراند ،به در هر خانهاي که رفتم چون کار من فنرو
بسته بود ،قصة حال برهرکه خواندم «کأن لم یسمعها کأنّ في اذنبه وقراً» عاقبت کنار از آن
خرابه به مصطبهاي راضي شدم .ورم در حال به رسم استغفار در قدم افتناد و لنم بنر سنبيل
اعتذار بر پاي ایستاد ،آتش به دمي که در شب واقعه تافتنه بنود ،افروختنه شند ،گوشنت و
پوست چنان از هر دو پاي درآمد که انگشتها مانند صابع مِذري برهنه ماند و کف چون
پنجة مریمي عاري شد» (همان.)68 :

 .3-4تأکید بر احساسات و ادراک حسی پدیدهها
در پدیدارشناسي ،فهميدن هر موضنوعي مسنتلزم برخنورد و دیندار مسنتقيم بنا آن اسنت،
فهميدن و معني کنردن آن از راهني اسنت کنه نميتنوان از طرینق اسنتدالل و اسنتمداد از
مفاهيم عمومي بدانها نایل شد ،بلکنه حسني اسنت چنون در سنير اندیشنة پدیدارشناسني،
تصور مفاهيم ثابت و الیتغير پذیرفته نيست ،بدان جهت هر ادراکي بهصورت موقتي راه بنه
خود موضنوع محسنوب ميشنود و چنون ذهنن و عنين هنر دو در پدینداري واحند جمنع
شدهاند ،شناختن به صورت مستقيم انجام ميگيرد؛ از این دیدگاه ،پدیدارشناسي به عننوان
تغيير نظرگاه یا بهعنوان جهت نگاه ما که از واقعيتهاي تجربني بنه سنوي خصيصنة منورد
تجربننه واقننع شنندن واقعيتهننا برميگننردد ،تعری نف ميشننود .بننه عبننارت دیگننر ،از نظننر
پدیدارشناسني «ادرار پدی نداري ،سننوبژکتيو و درون ني نيسننت ،بلکننه حننالتي از وجننود و
جلوهاي از در جهان بودن ماست» (کارمن .)78 :6868 ،بنابراین در پدیدارشناسني ادرار
حسي پدیدهها اهميت دارد ،زیرا نخستين مرحله بنراي شنناخت و علنم پينداکردن دربنارۀ
پدیدار قوۀ حس است که به وسيلة آن ذهن فرد به قوۀ مصورۀ آن شي در ذهنن بنه وجنود

ميآید که به آن احساس ميگویند ،احساس به وجود آمنده در ذهنن نينز بنه تجربنه مني-
انجامد (فروغي.)585 :6875 ،
هدف ادرار در پدیدارشناسي ،یافتن قصد و نيتي است که در اشيا و امور عالم نهفتنه
است؛ «ارزش ادرار حسي به واقعنمایي آن است و توجيه واقعنمنایي ادرار حسني نينز
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طریق درر شهودي ممکن است درر شهودي یعني ادرار متمایز یک واقعيت» (اميند،
.)53 : 6838
شرایط محيطي و زندگي خاص آن دوره نسوي را در معرک کسب تجربنه ،کشنف
و شهود و آگاهي پدیدارشناسنانه قنرار داده اسنت ،از ایننرو ،فهنم دوبنارۀ پدیندههنا و
مفاهيم طبيعي و انتزاعي را در کتابش ميبينيم بهگونهاي که منيتنوان گفنت احساسنات
انساني در شخصيت نسوي بسيار باالست در موقعيت هاي مختلف احساسنش را از درر
پدیده ها بيان کرده و در مواقعي اتفاقات را با تصاویر شاعرانه توصيف کرده است؛ منثالً
حضور انبوه مغول را در ناحية ارانات با کاربرد صورخيالهاي شاعرانه به عکس درینایي
مانند کرده است « :برخاستم و نواحي ارّانات به تاتار پراکنده برآگنده و حوالي گنجه بنه
افواج کفار موّاج ،سفري که عقل از آن به هزار فرسنو بود ارتکاب کردم و از خطري
که دل بدان یار نبود اجتناب ننمود .مي راندم و صحرا از نينران تاتنار در شنب تنار چنون
عکس دریا مي دید و از چهار سوي گفتگوي و هاي وهوي ایشان ميشنيد تنا بنه مقصند
رسيد» (نسوي.)55 :6839 ،
از موارد پربسامد ادراکات حسي ،توصيف طبيعت است که اغلنب بنا صنورخيالهناي
متعدد مانند کرده است؛ منثالً در طلنوع آفتناب و آغناز صنب گفتنه اسنت« :چنون سنچيدۀ
سچيدکار چادر قيري از روي جهان درکشيد سنه شنعاع کرتنه نيلنوفري ظنالم بردریند ،دم
سچيدهدم با همه سنردي در جهنان گرفنت ،خنندۀ صنب بنا همنه سنچيدي برجناي نشسنت،
خورشيد چون کاله گوشة نوشيروان از کوه شهوار طلوع کرد ،مهنر چنون ورق بزرجمهنر
از مطلع شرقي برتافت ،زاهد پگاه خيز صب بر قسيس سياه گليم شب استيال یافت ،عروس
شام جهاز زر از طاقچههاي آسمان در هم چيند ،نناظم قندرت جنوهر شنب افنروز بنا شنبه
برآميخت ،دست استيالي روز عقد کواکب از هم فرو ریخت» (همان.)55 :
در توصيف بيشه آورده است« :بيشهاي که باد بياندیشه بنر شنواهق جبنال و مصناید قنالل آن
اجتياز ننماید و باز بياحتراز باالي مخارم شعاب و مضایق عقاب آن پرواز نکند» (همان.)19 :
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عالوهبراین ،نسوي در برخورد با پدیدهها ،احساسات خنود را بنه ننوعي شناعرانه بينان
کرده است به گونهاي که ميتنوان گفنت او در هنر تجربنهاش ینک احساسني دارد؛ منثالً
احساسش را در ميل به وطن اینگونه توصيف کرده است« :شوق مشاهدۀ طلعنت همنایون

خداوندي بر نهضت سوي آن دیار -و اگر خود در آتش ميبایست رفت -آتش پاي مي-
گردانيد و هادي عقل که به داللت او از بيداي حينرت و ضناللت راه بنه دیهني تنوان بنرد

تحذیر ميکرد که جان بر کف دست تا کجا ميپویي این ظلمات نه آنست کنه در او آب
حيات ميجویي بحر عميق واقعه را پایاب نایابست» (همان.)61 :

نتیجهگیری
نفثهالمصدور یک متن تاریخي و ادبي است که رویکردهاي پدیدارشناختي در آن وجنود
دارد به گونهاي که در مقایسه با کتاب سيرۀ جاللي قابلينتهناي تحلينل پدیدارشناسني در
آن آشکار است .مهمترین رویکردهاي پدیداري که در کتاب دیده شد :حضور قاطع مننِ
متفکر در سير وقایع ،ادرار متفاوت نویسنده از وقایع ،تأکيد بر وجود تفاوت بين واقعيت
و حقيقتي که در پس آن پنهان است ،فرانگري و فراجویي و توجه دادن مخاطب بنه ابعناد
پنهان واقعيتها ،طرح فلسفي ادارر و آگاهي و نگاه ژرف به پدیدهها است.
به طور کلي نسوي در آشوب جامعه در مواجنه بنا واقعينتهناي پنيشآمنده ،واکننش
پدیداري نشان داده است .با وقوع حادثه به نوعي در مسير کشف و شهود افتاده و با گرینز
از موقعيتهاي نامطلوب به دنبال من استعالیي خود است و در مسير حرکت ،پدیندههنا را
با من استعالیي سنجيده و با اصل ادرار و اصالت تجربه در مورد آنها سخن گفته اسنت
و از همين رو ،در مقابل یک متن تاریخي ،یک متن ادبي ميبينيم که حاصل درد و انندوه
جانکاه نویسنده است و بيشتر از آنکه وجهة اجتماعي و تاریخي داشته باشد ،حاصل تجربة
شخصي و ذهني اوست.
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مالی نري ،محمدحسننين« .)6833( .در سنننگال ارک موعننود هوسننرلي( .درنگنني بننر در
تأمالت بنيادگزار پدیدارشناسي» .نشریة مباني .ش  .57صص .817-867
نسوي ،محمدبناحمد .)6811( .سیرۀ جاللالدین .ترجمة محمدعلي ناص  .تهران :سعدي.
ننننننننننننننننننننننننن  .)6839( .نفثـهالمصـدور .تصنحي و توضني اميرحسنن یزدگنري.
(جلد دوم) .تهران :توس.
نوالي ،محمود« .)6838( .پدیدارشناسي به عنوان شناخت مجدد از شنناخت» .مجلة عالمه.

د  .6ش  .6صص.556-587
ورننو ،روژه و ژان وال .)6875( .نگاهي به پدیدارشناسي فلسـفههـای هسـت بـودن.
ترجمة یحيي مهدوي .تهران :خوارزمي.
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هوسننرل ،ادموننند .)6831( .تــأمالت دکــارتي مقدمــهای برپدیــدهشناســي .ترجمننة
عبدالکریم رشيدیان .تهران :ني.
یونو ،کارلگوستاو .)6837( .روانشناسي ضمیرناخودآگاه .ترجمة محمندعلي امينري.
تهران :علميوفرهنگي.

