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  مقدمه
 وعرفان و اسطوره مطرح شده است  حوزهیکی از مهمترین مباحثی است که در  یبه جاودانگ لیمسأله م

کهخواهان رسیدنبهجاودانگیبود،آغازشده گمش گیلاین اندیشهاز .هایبشردارد تریناسطوره ریشه در کهن
رسیدن به  .نیز نمود دارد 1پروست سلاثرماررفته دست وجویزماناز درجستاستوتادورانمعاصر،دررمانیمانند

انسان با گذر از دوران بدوي و پا نهادن به  .هاي انسان بوده است جاودانگی جزء نخستین دغدغه
ایخودراحفظکردهاست؛پسدورازواقعیتنیستکهاندیشهبازگشتبهاصلکهدر هایاسطوره هایتمدنبشري،اندیشه عرصه

  . داشته باشد ها اسطورهودانگی در یابد نیزاشتراکاتیبامیلبهجا ینمود م انعرف

                                                   
1. Marcel Proust   2. Mircea Eliade 
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این شخصیتپسازشکستدادن .استکهکنشیعرفانیداردشاهنامهاي هایاسطوره کیخسرو از جمله شخصیت
کوه  ، به البرزیاندشمن دیرینه ایران ترین سرسخت

کیخسرو . صیت ایجاد شده استشخ اینکنشبیانگرتغییراتروحیوروانیاستکهدراین.شود رودودربرفناپدیدمی می
پس از انجام رسالت میهنی خود، با 

عمل کیخسرو  این.کند نگردوکارکردیعارفانهپیدامی اندیشیوبازنگریدرونی،ازنظرگاهنوینیبهزندگیخودمی ژرف
. شود همسان سیر و سلوك سالک است که پس از جنگ با دیو نفس و کشتن آن، به وصال خداوند نائل می

هادراساطیرجاودانگیاستکهبازگشتبه مایه کندکهیکیازفراگیرترینبن ،عنوانمیاسطورهوواقعیترکتابد2میرچاالیاده«
  )227: 1386 قبادیوخسروي(».پذیرنیست شودواینجزازطریقکشمکشبانفسامکان می لقیاصلخلقتیازهداننمادینحیاتت

با یادآوري پیمان سالک راه حق . رود میله بازگشت به اصل یکی از مسائل مهم در عرفان نیز به شمار أمس
رجوع دوباره، تنها از طریق زدودن  و در پی رسیدن به اصل و مبدأ خویش استالست، 
خوبی  در گنجینه درخشان ادبیات عرفانی ما به 3نوستالژیک ساینح. گردد هایدنیوي،برایاومیسرمی حجاب

ه ملک بود و ویک. دتاازهرگونهحجابیپاکشودپیمای سالکبرایرسیدنبهحقمسیردشواریرامی. دهد خود را نشان می
 مباید تما ؛ پسداشت، آروزي رسیدن به مقام ازلی خود را دارد يدر فردوس برین جا

  . هارابزدایدتابهحقیقتبرسد حجاب
و حتی جایگاهی به مراتب باالتر از آن نیز به  هایپیشآمد پایمتوناسطوره به میلبهجاودانهشدندرمتونعرفانیپا

. ایوحماسیبامباحثعرفانیاست گیریژانرحماسهعرفانینیزبیانگراشتراکمباحثاسطوره شکل. دست آورده است
با خداي  وستننهدتاباپی خونمی قهرمانحماسهعرفانیپهلوانیاستکهدرآرزویجاودانگیاست؛پسقدمدرراهیپر«واقع، در

دشمن او دیو و اژدهایی است به نام نفس که مسلح به . اهللا جاودانه سازد فی يق فناجاودانه، خود را از طری
و چون عارفی  یزدخ میکیخسرو نیز به جدال با تعلقات دنیوي بر)119: 1381شمیسا (» .تعلقات دنیوي است

. کند بازدوبافراغبالوسبکباریمیلبهسویحقیقتمی می ،ردباخته،هرچه رادرتصرفخوددا پاك
پاره،پرا هاپاره ایکهدراینسروده اند؛حماسه ایازحماسهدرونیرادرخودنهفته هایصوفیانهگونه برآنبودکهسرودهتوان می«

بر آن است، به کشمکشی نهانی در میانه  اي دراینحماسهدرونی،ستیزناسازهاکهبنیادهرحماسه. کندهشدهاست
حماسی، در هماورد برونی در رویارویی و آویزش . درویش با خویشتن دیگرگون شده است

  )195: 1372 کزّازي(».ایدردرونبدلگردیدهاست هایصوفیانه،بهستیزنده سروده
سه ویژگی شاه،  .وي داراي سرشتی متفاوت است. در داستان کیخسرو نیز نمود یافته است هیما درون این

فرزند سیاوش است و . همچنین او هم پهلوان است و هم شاه. با هم دارد کجایموبد و طبیب را 
و توران  یرانهایخونینیبینا جنگ ،در زمان پادشاهی وي. دهنده ایرانیان از ستم افراسیاب نجات

کیخسرو  .شود جا صلح و آرامش برقرار می همه گیردوسرانجامباپیروزیایرانیانومرگافراسیابدر می در

                                                   
 
3. Nostalgic 
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. پردازد شودوبهجدالیدرونیبانفسخویشمی رانیان،درمقامیکعارفظاهرمیپسازشکستدادنتو
در حماسه دوم خود، تبدیل به  اشت،ویکهتاپیشازآن،قهرمانحماسیبودوهماوردیبرونید

. شودوهمچونسالکعرفان،عملکردیالهیوخالصانهدارد ایدرونیمی ستیزنده
خواه رچیند،درعرفانهمقهرمانپیوستهبافزونکرداریراب کوشدباضدقهرمانبجنگدودیو اگردرحماسه،قهرماندائممی«

و  ها یخواه ستیزینفسوفزون طلبیوحق ي،تفوق
  )15: 1381 قبادي(».هایاودرجنگاستتاخویشتنراازقفستنوچنگالنفسامارهرهاسازد هوس

جاودانان به شمار  ءنیز داراي شخصیتی مذهبی و الهی است و جز شاهنامهدر متون پیش از  کیخسرو
یاري فرّ بر دست او بارها سخن رفته  هرهاي بزرگی بآمدنکا ازتعلقیافتنفرّکیانیبهخسرووبراوستادر«. رود می

زور و نیرو و  هک چنان ؛نیز مشهود است شاهنامهدر  است و این حال عیناً
: 1387 صفا(».افکند کامیوزیباییوشکوهوجاللوپیروزیکهبهیاریفرّنصیبکیخسروشدهبود،همهرابهحیرتمی دوست

503(  
باید کنشی  شخصیتی که داراي فرّ ایزدي است، طبیعتاً جایگاه پادشاه و قهرمان ملی ایران ودرکیخسرو

داشته فراخور این حال خود 
 کندوحماسهانسانآرمانیوعارفالهیرارقممی دادنافراسیابتورانی،مطابقباشخصیتالهیخودعملمی ویپسازشکست.باشد
و پهلوانی زبان فارسی، انسان آرمانی که نمونه و مظهري از این  طیريهایاسا درقلمروحماسه«. زند

ها  هاوناپاکی هایواالیملتایرانونبردبانامردمی شانتحققآرمان ها است،دروجودپهلوانانیکهرسالت هاونیکویی عظمت
ریشه وی. تجلی پیدا کرده است رونمونهاینانسانآرمانیدرشخصیتکیخس)42: 1375 رزمجو(».شود است،متجلیمی

ورزي،پلیدي را از  کندوبابخششوعدالت هاراآبادوازضعیفاندلجوییمی کند،ویرانی می لم و ستم را برظ
  .سازد جهاندورمی
پس از پیروزي در جنگ کیخسرو . سازد دنیا را رها می که شود میآنجا برجسته  ویژه بهکیخسرو  شخصیت

و شادکامی است، تخت و تاج خود را وي که در اوج پیروزي  ؛متفاوت دارد يافراسیاب تورانی، رفتاربا 
 گریبرخالف د خسرویک«. دهد گونهمی اینعملویبهاوحالتیعارف. زند وبههرچهدارد،پشتپامیکند رها می

آوردن به  يرو يبه جا ران،یدشمن ا نتری نیفتح و غلبه بر سهمگ نیبه بزرگتر یابیقدرتمندان، پس از دست
و  ندگزی می بر شناكیعارفانه و اند يکردیرو ران،یا نهیریحاصل از شکست دشمن د شیو ع یخوشگذران

پیامبري است که آرامش و شادي را  کیخسرو)1388:226 يو خسرو يقباد(».دهد یسر م کرداري شعار درست
. شود آوردوسپسناپدیدمی براي ایرانیان به ارمغان می

گونهکهدربحثپدیدارشناسی،بایدازهرگونهحجابیره خوبیمطابقتدارد؛همان اینعملکردویبامبحثتقلیلپدیدارشناختیبه
به حیات دنیوي » نیکان ايج«ایییافت،کیخسرونیزعارفیاستکهبرایدستیابی به حقیقت وجودي خود و رسیدنبه

  .زند پشت پا می
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د به تأیید الهی و فره ترین چهره مؤی ، کیخسرو را درخشانفردوسی و شاهنامهمرتضوي در کتاب  منوچهر
-132: 1372مرتضوي . ك.ر(.کند معرفی می شاهنامهایزدي در 

یت توجهبهاینجنبهازشخصیتکیخسرودرمیاناندیشمندانایرانسابقهداردوحکیمسهروردینیز بهاینوجهازشخص)133
بعضی شاهان اساطیري ایران در آثار «. کیخسرو و فرّه ایزدي وي در آثار متفاوت خویش اشاره کرده است

وي پیدا سیماي قهرمانان معن ،سهروردي
. هافاصلهدارد اند،فرسنگ هابراینکشورحکمرواییکرده کنندکهشخصیتآنهاباشاهانجباروستمکاریکهطیقرن می

ضمن اشاره به  عمادي الواحدررساله
کدامبهنوبهخود،مظهرکفروظلمتودوسلطانغاصب ازدوشاهاساطیریایران،یعنیفریدونوکیخسروکههر»کیانخرّه«و»خرّه«

د الهی و آیدوکارهایسترگآناننتیجهتأیی اند،سخنبهمیانمی وستمگر،یعنیضحاکوافراسیابراازاریکهقدرتبهزیرافکنده
  )158: 1364پورنامداریان (».ودش فیض خرّه شمرده می

ده و از حد یک قهرمان کرتبدیل به یک قهرمان عرفانی  او راچنین از شخصیت کیخسرو این خوانشی
آنچه که درباره  ،یرانیا یمورخان اسالم اتیو روا درمتونپهلوي«. ایوحماسیفراتربردهاست اسطوره

 کیو مراحل گذر  افتهیبایز اي الهاستح ي،، در نظرگاه سهرورداست آمده يو عروج و خسرویسلوك ک و ریس
 یمعن پر اریدر حکمت اشراق بس ژهیو هب ،یاسطوره عرفان کیآن به  لیو تبد یاسطوره حماس هیما دست
که  یکیزیو با عوالم متاف ابندی یم یعرفان یاسطوره و حماسه خوانش ينزد سهرورد«)1380:426 یرض( ؛»است
 یکه دال بر تجارب روحان شوند یم لیتبد هابهرمزهاییآن. کنند یم دایپ قیوث یربط اند، یو فرازمان یخیفراتار

را بخواند و بشنید ) کیخسرو(پدر، او « ،اشراق قول شیخ به)1388:157 یهمدان(» .هستند یاشراق هاي و مکاشفه
که او را 

ترککردملکجملهمعمورهوحکممحبتروحانیراممثّلگشتبهترکخویشانوو.اجابتکردوهجرتکردبهحقتعالی.خواند می
را حرکت فرمود، بیرون  اوجز از او پادشاه یاد ندارد و قوه الهی  هلکی ندید و بروزگارها چنان م .طن و بیت

 سهروردي( ».روزي که به عالم علوي پیوست ؛درود باد بر آن روز که مفارقت وطن کرد. آمد از دیار خویش
 از جان عارف وارسته است ينمودار ،يسهرورد یو عرفان یفلسف هاي شهیدر اندکیخسرو )188-187 :ق1397

است که مقامات تبتل تا  یسالک ایو  سازد یو خود را از بند ظلمات رها م ردگی یم شیپ دیتجر قیطر« که
موحد (».شود یم بیالغ و از رجال ونددپی یو به عالم نور م رسد یو به اوج قله وصال م کند یم یفنا را ط

با توجه به اشاراتی که در مورد شخصیت کیخسرو شده است، این مقاله بر آن است تا تحلیلی  )1384:186
کیخسرو ارائه دهد که البته این تحلیل بر مبناي نظریه تقلیل پدیدارشناسانه ادموند هوسرل  داستانعرفانی از 
  .پذیرد انجام می

  

  تحقیق پیشینه
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متفاوتی انجام شده و از زوایاي گوناگونی به وي  هاي هشپژوکنون  تا شاهنامهشخصیت کیخسرو در  درباره
عروج کیخسرو را مورد مداقه قرار داده و به این نتیجه رسیده  )1389(غالمزاده ؛ از جمله نگریسته شده است

طور که کیخسرو نیز در  همان ؛بوده است  ایرانی همیشه از طریق کوه هاي اسطورهاست که صعود در 
شخصیتکیخسروراباشخصیت حضرت )1388(آیدنلو کند؛ عروج می کوه البرز

الگویی پرداخته  رسی داستان کیخسرو از منظر نقد کهنبهبر)1389(قائمی السالممقایسهکردهاست؛  مسیحعلیه
له فرهمندي کیخسرو أبه مس )1382(مدرسی ، وکرده است ههایآنکهمیلبهجاودانگیاست،اشار و به یکی از جنبه

معرفی بین  اق پرداخته و با بررسی فضایل او، کیخسرو را یک سالک جهاناشر از نظر فردوسی و شیخ
که مالحظه طور همان.کردهاست

 لهأمسهای یهمسانلجنبهنوآوریاینمقالهتحلی.گونهکیخسروتوجهشدهاست شود،درهمهاینآثاربهجنبهالهیوعارف می
از  یشناخت داریپد لیتقل يچارچوب نظر هیکه برپا استیو متون عرفان یرانیا هاي اسطورهجاودانگی در 

  .شود یشاهد آورده م شاهنامه
  

  پدیدارشناسی
) 1859-1938( 4ادموند هوسرل لهیبه وس عمدتاً ،رویکردي فلسفی است که در قرن بیستم پدیدارشناسی

به این معنا که  ؛آن است که در شناسایی هر پدیداري یک سوژه وجود دارد هوسرلاساس نظریه . عرضه شد
 یدارشناسیپد« ،واقع در. از لحاظ شناسایی داراي اهمیت هستند که توسط یک سوژه درك شوندپدیدارهایی 

 :1390 کیمکار(» .به دست دهد شود، یسان که بر سوژه ظاهر م آن ینیاز جهان ع یفیتوص یلیتحل خواهد یم
350(  

 7فریدریش لمبرت، 6کریستیان ولف، 5اندیشمندانی چون افالطون، يقبل از هوسرل از سو پدیدارشناسی
اصطالح «.رفت،اماهوسرآلنرابهصورتیکروشفلسفیمطرحکرد نیز به کار می 10و هگل 9کانت 8دکارت،

پدیدارشناسی پیش از هگل به وسیله المبرت، کانت، هردر، فیخته و نوالیس به کار رفته بود و بعد از او نیز 
ویلیام هامیلتون، موریس الزاروس و ماخ  به مفهومی که هگل در ذهن داشت، به وسیله کسانی چون سر

: 1387دهباشی و  مشکات(» .ها قبل از هوسرل به کار گرفته شده بود مدت
  . نامید اسیایچونعلمبودکهخودآنراپدیدارشن تمامسعیهوسرلدرزندگانیعلمی،تأسیسفلسفه)131

                                                   
4. Edmund Husserl  2. Plato 
3. Christian Wulff  4. Friedrich Lambert 
5. Decart   6. Kant 
7. Hegel    
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یا پدیدارشناسی را البته هوسرل وضع نکرده است، اما او کلمه فنومن را به صورتی  11واژه فنومنولوژي
 1736 قبالزاوشیستوففریدریشاوتینگر،زاهدآلمانی،در.کند سابقهوتازهمعنیمی بی

را مطالعه نظام الهی حاکم بر روابط چیزهاي  فنومنولوژياوتینگر. باراینکلمهرابهمفهومیدینیبهکاربرد شایدنخستین
. دانست در عالم قشر و محسوسات می محسوس

،اینواژهرابرایداللتبرنارغنوننوبعدهادرقرنهجدهم،یوهانهاینریشالمبرت،ریاضیدانوفیلسوفیکهمتأثرازکریستیانولفبود،در
کانت از او تأثیر پذیرفته است؛ زیرا در نزد  احتماالً. بنیادي هستند، به کار برد یظریهنمودهاییکهبرایهمهعلومتجرب

  )85-1385:84 جمادي(.شود یعنی آنچه از منشأ تجربه به حساسیت داده می ،فنومن کانت نیز
را که هوسرل براي شناخت پدیدارها پیشنهاد  روشی

پیشین خود را به حالت تعلیق درآورد تا  هاي کرد،روشتقلیالست؛یعنیسوژهمدرکدرمقابلپدیداربایدتمامدانسته
  . اصل و حقیقت آن براي وي قابل شناسایی باشد

معنا . و خواننده فرق گذاشت سندهینو یحالت روان رلغت و معنا به اعتبا يمعنا انیم دیهوسرل معتقد بود که با
حالت  انینقد ب ،اعتبار نیبد. فهمد یم يو خواننده هم طور کند یاعمال م يخود طور اتیبنا به روح سندهیرا نو
 نهیدارد و با توجه به آن زم یاما در ذهن هم عوالم ،وجود دارد برف مستقالً مثالً ؛است یخواننده از معن یروان
نخست  دیبا) ابژه(در مورد فهم متن . ستیاز آن ثابت ن یتلق ،ثابت است یچند معن پس هر شود؛ یم اكادر یذهن
  )329 :1388 سایشم(.را از ذهن زدود ها فرض شیو پ اتیتلق

آلیسم که جهان را ساخته ذهن بشر  دنبال فلسفه ایده به
گراییتأکی کردومذهباصالتتجربهکهبراستقاللواقعیتبیرونیوتجربه وجومی دانستوحقیقترادرتفکروذهنیتفردیجست می

که در  چنان آن ها یدهپددر کانون توجه هوسرل، مطالعه «. دداشت،فلسفههوسرلبهدنبالحلمناقشهذهنوعیناست
. شوند،قرارداشت آگاهی ظاهر می

 چناري(».ذهنراکنارنهاد-شوند؛بنابراین،ثنویتجسم ویمدعیبودکهعینوذهن،هردودرتجربهونهدربیرونازآنیافتمی
چگونه در ذهن  اي فی نیست، بلکه باید دید که هر پدیدهتنهاییکا اینبدانمعنا استکهعینیتبه)117 :1386
  .یابد کنند،نمودمی هاییکهآنرادرکمی سوژه

فلسفه پدیدارشناسی در پی بررسی 
گیرد،بلک نفسهموضوعتفحصپدیدارشناسانهقرارنمی آیند،است؛برایمثالگلفی کهبهوسیلهذهنبهوجودمی گونه هاآن پدیده

کننده  وب شدنتوسطسوژه اشازراهبوییده بودگی پردازد؛یعنیگلیکهگل شدهمی هفیلسوفپدیدارشناسبهبررسیگلبوئیده
  )112: 1390پاینده (.تعیین شده است

  .رود یم نیدو از ب نیا نیب یو دوگانگ خورند یم وندیاست که ابژه و سوژه به هم پ اي همان نقطه نیو ا
. هایدکارت،کانتوهگلضروریاست ت اندیشهخهوسرل شنا يبررسی آرا براي

خود شک، به یقین  ا شک در هر چیز، حتیکردوب وجومی دکارتبنیادیقینرادراندیشهجست
لذا  گیرد،شکینیست؛ هانیزاندیشهاستودرخودشککهبهوسیلهاندیشهفردصورتمی کردن رسید؛زیراوسیلهاینشک می

ه هانبود،بلک عقیدهبود،اماشکویدرخودپدیده هوسرلنیزدرشکبادکارتهم. اندیشم؛پسهستم می: گرفت نتیجه وي 

                                                   
11. Phenomenology 
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. کرد هاست،شکمیهاییکهدرموردپدید هاوقضاوت داوري وي نسبت به تمام پیش
اپوخه هوسرلی از شک دکارتی «. است دارشناسانهبردکههمانتقلیلپدی رابهکار12ویبرایروشخوداصطالحاپوخه

زیرا شک با طرد یقین همراه  ؛آن است کند،مستقلومتفاوتاز ایکهبرایشروعانتخابمی گیرد،امانقطه الهام می
» .است و نه نفی حدس یا فرض یا شککه اپوخه یک عمل تعلیق صرف و امتناع از حکم  درحالی،است

یگانه بنیان معتبر براي شناخت نگرشی است که هیچ چیزي «هوسرل بر این باور بود که )170: 1384رشیدیان (
، همه باشد را با اطمینان نپذیرفته

 :1385 سنوری(».آوردودرپرانتزبگذارد هاییراکهممکناستبرانگیختهاوهامباشند،اکیداًبهحالتعلیقدر هاوپنداشت ایده
76(  

: اند هایعالمدارایدووجه که تمام پدیده بودمعتقد  کانت
ما از طریق  بهعقیدهوي،. کهذاتپدیدهاست14کههمانظاهرپدیدهاستونومن13فنومن
. توانیمدریابیمکهذاتیدرپسآنهانهفتهاستکهادراکآنبرایمامیسرنیست ایعقالنی،می هابهشیوه فنومن

تفاوت آنها در این است که برخی از . نظر دارند که فنومن ذات نیستباره اتفاق  در این زانپردا همهنظریه«
ها ممکن است و  آنها مانند هیوم برآنند که علم و ادراك تنها در حد همین فنومن

مانند افالطون  نیزهگل)85 :1385 جمادي(».دانند هاوادراکذواتآنهارا ممکنمی ایدیگرچونافالطونگذرازفنومن عده
  . دید دانست،ولیآنرادرحیطههمینجهانمی دسترسی می نومن یا ذات را قابل

و معتقد  شتدر این فرض که ذات پدیدارها براي ما قابل دسترس نیست، با کانت اختالف نظر دا هوسرل
تواندازطریقاشراقبالواسطهبرایماشکلگیرد؛  که ماهیت پدیده سرشار از آگاهی ناب است و این آگاهی می بود
کندو چنین امري با  »اصل چیزها«دارشناسی هوسرل درصدد است تا ما را متوجه نظام پدی« ،گرید انیبه ب

شعیري (».آید شود،بهدستمی چیزهانامیدهمی»جوهر«رجعت به آنچه که 
  . اند هاهستندوبرخالفنظردکارت،برایماقابلدسترسی هاحاکیازوجودماهیت فنومن)1386:61

آغاز کند و  هواسط یاز شهود ب دیبا پردازد، یبشر م یتجارب محض و آگاه یبه بررس یدارشناسیآنجا که پد از
 دگاهید نیا یعن؛یاست »یعیطب دگاهید«،کنار نهاد دیرا که با یفرض نینخست. را کنار نهد فرضی شیهرگونه پ

انسان وجود دارد، خواه انسان آن را ادراك  یخارج و مستقل از آگاه یجهان کند یکه فرض م یستیویتیپوز
انسان، به  یمستقل از آگاه هاي حکم در باب وجود عالم و ابژه قیو تعل »پرانتز نهادن«هوسرل با در . نکند ا،یکند

  )1387:56 یخاتم( .است یآگاه يمحتوا یو بررس لیتحل دارشناسیپد فهیکه وظ رسد یم جهینت نیا
از طریق شهودي و روشی را که براي این درك انتخاب  بودهوسرل از پدیدارشناسی درك ماهیات  منظور

اینکه  مبنی برهوسرل عقیده . ستکرد،روشتقلیال 
. شودبهنومندستیافت،باهگلمشترکبود،اماروشویبرایرسیدنبهذواتمتفاوتبود می

. منِ منفرد و روش تجربه زنده شهود و توصیف خالص است یقلمروپدیدارشناسیهوسرلصرفاًادارکوآگاه«

                                                   
12. Epoche 
13. Phenomen   2. Noumen 
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تمام عالم و آدم و روش او استخراج مفاهیم معقول از پدیدارها یا  ،واقع دیدارشناسی هگل درقلمرو پ
 داشت هماهنگ با دکارت، سعی هوسرل)86: 1385جمادي (» .تجلیات روح مطلق است

  . ایمبتنیبراصولیکامالًمتیقنوعلمی ایجاد کند فلسفه
 کند ماهیات اتخاذ می پدیدارشناسیهوسرلنهتنهاروشیاستکهازطریقآن،فلسفهمعنایعلمدقیقرادرجهتشناختواقعی

مثابه فلسفه است؛ زیرا مدعی  ، بلکه خود به)بود ذکورچراکهعلمیودقیقبودنفلسفههموارهدغدغهذهنیفیلسوفم(
) بازگشتبهاشیا( بهتعبیرهوسرل،پدیدارشناسیبهصورت. است) آنچه هست(شناخت ضروري و ذاتی 

. انجامد هامی در پدیده ایبهکشفماهیات گونه شودوبه تصورمی
این خود . کشف نمود ،عینی است نسبتی را که واقعاً نتوا کندکهباپژوهشآگاهیمحض،می پدیدارشناستأکیدمی

 للهیا دهباشی وآیت(.بودنپدیدارشناسیاست) فلسفه( شودکهبیانگر محسوب می) وجود علم دقیق به اشیا(نوعی 
1388: 143(  

  15پدیدارشناسانه تقلیل

 يبحث نظر نیب« :دکر شنهادیرا پ لیروش تقل ء،یهر ش يوجود قتیبه حق دنیرس يبرا هوسرل
 ی،است که قبل از هر استدالل یموجود باشد و آن راه یراه سوم دیبا یو استدالل علوم تحصل یعیالطب مابعد

 نگیدارت( ».دهد یلقا م ایما را به خود اش ،و به قول خود هوسرل دهد یقرار م تیدر برابر واقع میما را مستق
 دانستکههماناپوخه را از طریق بازگشت به مبدأ آن میسر می) نومن(هوسرل رسیدن به ذات پدیدار  )16 :1373
  . یعنی جهان ماقبل علمی؛ است

از داوري و  ناعبهمعنایامتوارجهانهمنیست،بلکه نفی سوفسطایی .اپوخه شک واقعی درباره جهان طبیعی نیست
. تعلیق داوري است

هایرویکردطبیعیگرچهبرایزندگیطبیعیومعموآلدمیانالزمندوفیلسوفهمبهعنوانانسانیطبیعیقادربهشکدرآنهانیس فرض پیش
ویکرد فلسفی را اتخاذ ت،درمقامفیلسوفوبهعنوانفاعلفعالیتفلسفیوهنگامیکهر

  )169: 1384 رشیدیان(.لینبگذاردالهال مهارکندوبین هارا فرض کند،بایداینپیش می
شناختی برحسبتأویلپدیدار.تأویلهوسرلیبهشکدکارتینزدیکاست،ولیفرقشدرایناستکهشکدکارتیبهنوعینفیجهاناست

هن نمود شودوآنچهبهذ  ،چیزیحذفنمی
. ماند واسطهدرمقابلوجدانمدرِکباقیمی ماند،امااینباقیماندنصرفپدیداراست؛یعنیوجودپدیداربی شود،باقیمی می

  )14: 1381هوسرل. ك.ر(
تمام پدیدارها را در حالت تعلیق قرار  آنها.مشابه دارند ينیز در مقابل پدیدارهاي عالم، برخورد عارفان

 اي دههارادربارهپدی که همه قضاوت ونددپی یبه وقوع م یزمان لتقلی«. دهندتابتوانندبهحقیقتواحددستیابند می
 اییشدگ رها نیا باتا آنجا که  ردکنار گذا موقتاً ااست،رهاکند،ی شده ساخته یعیطب ينظرها که در خالل وجهه

  )41: 1368 یمیابراه(».دیبه دست آ یبه عنوان داده مطلق آگاه »در خود زیچ«قیتعل

                                                   
15. Phenomenological reductin 
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آنجا که  از
رود،در هایعرفانیبهشمارمی ترینموتیف ایهستند،مفهومبازگشتبهاصلکهیکیازمهم هایعرفانیدارایریشهاسطوره اندیشه
. خورد هایما و داستان کیخسرونیزبهچشممی اسطوره

تعلیق قرار  لتکیخسروسالکیاستکهبرایرسیدنبهحقیقتوجودیخود،تمامیچیزهاییراکهدردنیاوجوددارد،درحا
  .کنیم شناسی تحلیل می در ادامه این داستان را بر اساس نظریه پدیدار .دهد می
  

  یشناس داریپد هینظرداستان کیخسرو براساس 
راي رسیدن به مبدأ باید ب

. هایپیشینرابهکناریگذاشت هاودانسته طورکهبرایرسیدنبهنومنیاذاتچیزها،بایدپیشداوري هاراکنارزد؛همان حجاب
 نو حقیقت آغازی برایرسیدنبهحقیقتوذاتچیزها،بایدبهاصل.کند نظریهتقلیلپدیدارشناسانهمانندیکچرخهعملمی

درست مانند انسانی که به این دنیا  ؛آنها پی برد، یعنی زمانی که گرد هیچ حجابی به آنها ننشسته بود
. سازد گیردوویراازحقیقتیکهبهآنمتعلقبود،دورمی می هایدنیویگرداورافرا آیدوباگذرزمان،حجاب می

آغاز کند و همیشه این یاد حاال باید دوباره سفري را از خلق به سوي حق  .داینهمانسفریاستکهازحقبهخلقدار
به نظر هوسرل براي رسیدن به کنه  ،واقعدر.ماند ایازوجودشباقیمی و خاطره ازلی با او همراه است و در گوشه

به کناري بگذاریم تا خود  ،ت به آنها داریمهاییراکهنسب داوري هاوپیش و ذات چیزها، باید تمام حجاب
 -286: 1376بل . ك.ر(.واسطهبرماظاهرشود پدیدار، بی

آگاهی از پدیدارها، آنها را  کسبهابایدآنهارادرپرانتزگذاشت؛بهاینمعناکهدرزمان دانسته برایرهاشدنازپیش)287
سلوك خود، همه چیز را در  و عارف نیز در سیر. به کناري بگذاریم تا باعث جهت دادن به ذهنما نشوند

  .نگرد گذاردوباذهنیخالیوآزادبهعالممی پرانتز می
. افتد به فکر سراي جاوید میبا افراسیاب س از پیروزي در جنگ پ کیخسرو
ین جهانی نشود، نسبت به ویبرایاینکهاسیرآزوحرصا.ام گویدکههرچهدردنیاخواستم،بهدستآورده باخودمی

  :شود اعتنامی داریبی پادشاهی و جهان
  و آباد بوم رانیگفت و همی

  ز بدخواه کردم تهی سراسر
  بیمگشت از بداندیش بی جهان

  یزدان همه آرزو یافتم ز
  یمنزایآ نیابدزروانم

  

 ز هند و ز چین اندرون تا به روم  
گشت فرماندهی و مهی مرا  

 فراوان مرا روز بر سر گذشت
دل همه سوي کین تافتم وگر  

و کیش آهرمنی داندیش بد   
)976: 1378یفردوس(  
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و همه در  میدار ایاز دن یکه ما اطالعات یمعن ناند؛بهای ترجمهکرده16جهان ستیدارد کهز یهوسرل اصطالح«
 کهادارایی همه ما انسان )329 :1388 سایشم(».مفهمی یرا م) و از جمله متون( ایو با آن، امور و اش میکیآن شر

 یو به نوع میبگذاریآن را به کنار موقتاً دیبا ،یبه شناخت واقع دنیرس ياما برا م،یجهان خاص هست ستیز
 یادآوري این نکته ضرورت دارد)351: 1390مکاریک . ك.ر(.میبرس دارهایبه اصل پد میتا بتوان م،یدرآور قیتعل

جهان خود را به حالت تعلیق  ، زیستدر تحلیل پدیدارشناسانه، سوژه مدرك در برابر پدیدارها موقتاًکه 
 تمام مکتسبات دنیایی خود را به کوشد میشدن از تعلقات مادي،  اشخصیتکیخسرونیزبرایره. آورد می در

کیخسرو به دنبال آن  آنچه.تعلیق درآورد حالت
ایازآنجایگاهاست،ازویبگس است،رسیدنبهجایگاهصالحاناستوبیمآنداردکهبازندگیبیشتردرایندنیا،فرهایزدیکهنشانه

  :لد
  زمان ناسپاس کییزدان شوم  به
  من بگسلد فره ایزدي ز
  

روشن روان اندر آرم هراس هب    
نابخرديي و کژّ هب ایمگر  

)1378:976فردوسی (  
  :داند می هدفدنیا و قدرت آن را مانعی براي رسیدن به  وي

  بدان جاي نیکان برد روانم
  

 که این تاج و تخت مهی بگذرد  
)977: همان(  

باید تمام پیشینه ذهنی خود را نسبت به آن حذف کنیم و با ذهنی خالی به سراغ ذات آن  ،مقابل پدیدار در
گونه  در مواجه با یک درخت باید اعتقاد خود را در مورد واقعی بودن آن معلق کنیم و هر ،مثال رايب ؛برویم
وجود متفرد اشیا  ،لهدر این مرح«. به ادراکی شهودي از درخت برسیم درباره آن را کنار بگذاریم تا آگاهی

نیز براي دل کندن از دنیا و  کیخسرو)240 :1375گران  ریخته(».شود گیردوامرواقعیبهذاتتبدیلمی الهاللینقرارمی بین
  :گوید گونهباخداوندسخنمی کندواین الهاللینقراردادندنیا،دستدعابهسویپروردگاردرازمی به نوعی بین

  گفت کاي کردگار سپهر همی
  شهریاري مرا سود نیست ازین

  و زشت رفت بسیارمن نیکویی  ز
  

 فروزنده نیکی و داد و مهر  
از من خداوند خشنود نیست گر  

مرا جاي ده در بهشت نشستن  
)982: 1378ی فردوس(  

گوییویپیامبریاستکهپسازنجات . خواهد سان رسیدن به جایگاه ازلی خود را از خداوند می بدین و
داندوعاشقانهب یافتهمی حقیقت،خویشکاریخودراپایان دادنایرانیانازدستافراسیابوبرقرارکردنصلحوآرامش،رسالتودر

  . کند رایرسیدنبهصورتنخستینوازلیخودتالشمی
آنچه از طریق تجربه خارجی به دست  شناسانه، پدیدار روش در
آوریم،گرفته کهازطریقجهانخارجیبهدستمیدهد؛بهاینمعناکهتوجهماازهرچیزی آید،جایخودرابهتجربهآگاهیمی می

  .شود وبهآگاهیخودمانمعطوفمی

                                                   
16. Life world 
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. کند ارتقا بدهد، روش تأویل را اختیار می ترالهایبنیادینتجربهرابهسطحیبا هوسرلبرایاینکهدرکویژگی
کنیمتاازاینرهگذر هایمانتوجهمی گردانیموبهنفسکنش هایمانرویبرمی پذیردکهماازموضوعکنش تأویلبهاینطریقصورتمی

دیدگاه طبیعیمان نسبت به اشیا  ازدرانجاماینمهم،نخستباید. کنند ،بهکشفساختارهایینائآلییمکهدرامرالتفاتوساطتمی
در زندگی روزمره اختیار  به این معنی که از موضوع التفاتی که معموالً ؛روي برگردانیم

هاییکهدربارهدرکاشیاوجوددارد،کنارهبگیریمونیزنگریستنبهاشیا اوريد کنیم،عزلتوجهکنیم؛بهسخندیگر،بایدازپیش می
  )13 :1382 بیه کازه(.سازد،برکناربمانیم ایم،کناربگذاریم،تاازآنچهدرکمانرامخدوشمی خو گرفته نرابهروشیکهبهآ

  .سازد،رویبرگرداند سالکنیزبایدازآنچهکهدردنیادرکویراازحقیقتمخدوشمی
ها  و آغازین پدیده شود،همانرسیدنبهزمانماقبلعلمی که در فلسفه هوسرل، ذات نامیده می آنچه

. آغازوالستاست استوآنچیزیکهسالکدرراهعرفان،بهدنباآلناستنیزرسیدنبهزمانبی
اندیشد،اورادرک اندیشمی کند؛کیخسروعارفیپختهاستکهزالکهباعقلمآل اینمسألهدرمنازعهکیخسروبازالنمودپیدامی

. ش او براي انصراف کیخسرو از دنیاگریزي نماد جدال عقل و عشق استوگویزالوکوش گفت«. کند نمی
قبادي ( ».کندکهراهدرستومستقیمراخودانتخابکردهاست آیدوکیخسروزالراقانعمی سرانجام عشق بر عقل فائق می

بیندوبه  دنیاي پیرامون خود را می ،با دیدي متفاوت کیخسرو)1386:227و خسروي
کنددیوانبراوم نمایدوحتیشخصیتاندیشمندیچونزالنیزتصورمی گیریویازتاجوتختنزدایرانیانعجیبمی رهکناهمیندلیل،
رسیدن به جهان سرمدي است و بودن در  وگرا،گذشتنازجهانمادی کههدفاینشخصیتآرمان حالی در. اند سلطشده

این دنیا را خوار و تاج و تخت را مایه غم خود 
  :دهدکهسروشبرایویآوردهاست ایمی داندوباخوشحالیخبرازمژده می

  مرا چشم بغنود دوش سحرگه
  برساز کامد گه رفتنت که

  سر بارگاه من آمد به کنون
  

سروش ز یزدان بیامد خجسته    
نژندي و ناخفتنت سرآمد  

کشور و تاج و تخت و کمر غم  
)1378:985ی فردوس(  

خالی شدن کیخسرو از هرچه جز  ،دارد یخوبی با نظریه تقلیل همخوان بخش از داستان کیخسرو که به آن
. شود از آغاز داستان، وي از دنیا و مافیها جدا می ،تدریج به. خداوند است

براي رستم و گیو صادر  واییسپاردتابهدردمندانبرسد،منشورفرمانر ثروترابهدستگودرزمی
به   تریندلبستگی ویبدونکوچک .شتابد سپاردوسبکبارورهابهسویحقیقتمی کندودرپایان،پادشاهیرابهلهراسپمی می

قابل تأمل  ،شناسانه از منظر نماد زیرفتن در برف ن فرو.شود و در میان برف ناپدید می شود دنیاازرنگتعلقآزادمی
رنگ  قاًیو دق رود یمناسک گذر سخن م هاي نییکه از آ یرنگ گذر است، با همان مفهوم دیسف« .است

 هاي نییتمام آ میقد يو بنا بر الگو ابدی یانسان استحاله م ها نییآ نیا قیاست که از طر نییآ نیمشخص ا
رفتن در  با فرو زین خسرویک)589 :1388 و گربران هیشوال( ».استیهمان مرگ و بازگشت به زندگ ،یعرفان

  :ابدی یدست م يابد یزندگ يبه سو یجاودان یبه رجعت ،يدیسف
  از کوه، خورشید سر برکشید چو

  جوي از آن جایگه شاه ببودند
 ز چشم مهان، شاه شد ناپدید  

ریگ بیابان نهادند روي به  
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  خسرو ندیدند جایی نشان ز
  

ره بازگشتند چون بیهشان ز  
)1000: 1378ی فردوس(  

نوعی تغییر حالت و وضع  ،لحاظ عقلی و فکري بهفیلسوف «گفت با تأویل پدیدارشناسی،  توان می
داردوهم بیند،موجودوواقعیبداند،یعنیسطحیوجزمیباشد،حکمرامعلقمی دهدوبهجایاینکهمثلهمهمردمآنچهرامی می

. آورد می کیخسرونیزهمهچیزدنیارابهحالتتعلیقدر)32-1372:31 ورنوودیگران(».انگارد پدیدار می رفاًهاشیاراص
ویبرایرسیدنبهآرامشیکهدرپیآناست،یعنیآنحقیقتماقبلعلمیوذاتحقیقیخود،دنیاوقدرتآنرازایدوآنهارامایهدردورنجخ

  :ددان ودمی
  کنون جان و دل زین سراي سپنج

  
 بکندم سرآوردم درد و رنج  

)990: 1378فردوسی (  

  

  نتیجه
از نظریه تقلیل پدیدارشناسانه، خوانشی متفاوت از اندیشه میل به جاودانگی  يرگی با بهره ،این پژوهش در

اصطالح . که در داستان کیخسرو و همچنین در اندیشه عارفانه نمود یافته است، به دست داده شد
ادموند هوسرل  لهیوس هرفت،درقرنبیستمب پدیدارشناسی که از زمان افالطون توسط فیلسوفان به کار می

که در ذهن سوژه  یک روش فلسفی معرفی شد که در بطن آن، اندیشه شناخت پدیدارها، آنچنان صورت به
. یابند،وجوددارد نمود می

 راشود،حقیقتیاستکهدرورایظاهرپدیدارهاوجودداردوبرایدستیابیبهآنبایدظواهر آنچهدرفلسفه،ذاتیانومننامیدهمی
ن است با مبحث بازگشت ازلی که هم در این نظریه همخوا. به کناري زد تا بتوان به آن دست یافت

سالک که خاطره ازلی و پیمان الست را در ذهن .شود می انیو هم در عرفان ب ها اسطوره
نه که براي رسیدن به گو همان.هارابهکناریبگذارد دارد،برایرسیدنبهحقیقتیکهازآندورشدهاست،بایدتمامحجاب

سالک نیز براي رسیدن به اصل  ند،یآ در قهآنبهحالتتعلیهانسبتب فرض هاوپیش ذات هر چیزي باید تمام دانسته
را در  یزيهایدرونیوبیرونیخودرابهکناریبگذاردوباچشمانیدیگردنیاراببیند؛یعنیهرچ خویش، باید تمام خواهش

و بدون  بدانداز ذات مقدس خداوند  اي عالم، نشانه
  . دخالتندهدهایتاریخیخودنسبتبههرچیزیبهقضاوتبپردازدوحبوبغضخودرادرآن دانسته

 لایعرفانیتبدی رودوبهحماسه ، از محدوده یک روایت حماسی معمول فراتر میشاهنامهکیخسرو در  داستان
کیخسرونیزعارفیپاکباخته است .شود می

. شود کندوباپشتپازدنبهقدرتوتاجوتختپادشاهی،رهسپارجهانآغازینوابدیمی کهازظاهردنیاعبورمی
تعلقیووارستگیاوازدنیا  بی ناپدیدشدنویدربرفنیزبهصورتینمادین،نشانگر

. آالیشیاست کهسفیدیبرفیادآورپاکیوبی است؛چرا
این جهان است، به آسودگی و  ارکیخسروانسانیسبکبارورهاازهرگونهتعلقیاستکهباگذشتنازخاکتیرهکهنمود
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چه جز  شناخت حقیقت پدیدارها، باید هرکه در مبحث تقلیل، براي  گونه همان.یابد آرامش حقیقی دست می
وجود آنها را در تعلیق گذاشت، کیخسرو نیز براي رسیدن به آرامش ناشی از 

  .رهاند آوردوبارهاکردنآن،خودراازغمداشتنشمی آالیشی،دنیارابهحالتتعلیقدرمی بی
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  .1ش .جدید
  .هرمس: تهران .عالءالدین طباطبایی ۀترجم .پدیدارشناسی و سینما.1382. بیه، آلن کازه
  .مرکز: تهران.رؤیا،حماسه،اسطوره. 1372. الدین میرجالل ازي،کزّ

  .37ش .وم انسانیپژوهشگاه عل.»کیخسرو فرهمند به روایت فردوسی و سهروردي«. 1382. فاطمه مدرسی،
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  ). پژوهشگاه(مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی : تهران .فردوسی و شاهنامه. 1372. منوچهر مرتضوي،
  .1ش. 6س .حکمت ۀنام.»رابطه پدیدارشناسی و منطق هگل«. 1387. ومهدي دهباشی محمد مشکات،

  .آگه: تهران .4چ.يمهران مهاجر و محمد نبو ۀترجم. معاصر یادب هاي هینامه نظر دانش.1390. مایرناریا ک،یمکار
  .يطهور: تهران .آن يادیبن هاي حکمت اشراق و مفهوم هاي به سرچشمه ینگاه.1384. صمد موحد،

  .مرکز: تهران .پیام یزدانجو ۀترجم .شکنی شالوده.1385. کریستوفر نوریس،
  .7ش. 2س .ینقد ادب ۀفصلنام.»از شاهنامه يخوانش سهرورد یحماسه، اسطوره و تجربه عرفان«. 1388.. دیام ،یهمدان

  .نی: تهران .رشیدیان میعبدالکرۀ ترجم .تأمالت دکارتی.1381. ادموند هوسرل،
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