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 مســائلیهاست؛ روشی براي تفکر بــه یدهي پدواسطهروشی براي بررسی، تحقیق و شناخت مستقیم و بی شناسی،دارپدی

ي وســیلهها نداریم و بــهی نسبت به آنتوجّهها مواجهیم، اما در عین حال هیچ با آن روزمرّهکه در روند مستقیم زندگی 

توصــیف دنیــاي  ایم. در واقــع هــدف اصــلی پدیدارشناســی،فل گشتهها غا، از آنروزمرّگیهاي ناشی از گرایش به عادت

- ها باید چیزي بیش از موجودات مادّي که فضاي فیزیکــی را اشــغال مــی. دنیایی که در آن انسانهاستي انسانزیسته

تعامــل  و در نســبت و "جهان -در - وجود"دار این مکتب از آن به عنوان کنند تلقی شوند، موجوداتی که هایدگر، طالیه

- گزینــد. از دیــدگاه پدیــداررا براي نامیــدن آن برمــیجهان) -در-کند و اصطالح دازاین (هستیها یاد میمستقیم با آن

خــواهیم جهــانی را کنیم. در این نوع تحقیق ما میشناسانه، انجام تحقیق، پرسش از روشی است که ما دنیا را تجربه می

تــرین و و حــال در ایــن میــان رمــان بــه عنــوان مهــم کنیم بشناسیم.گی میکه در آن به عنوان یک موجود انسانی زند

ترین شکل و قالب براي این نوع از شناخت باشــد. چــرا کــه شتابد تا بهترین شکل ادبی روزگار ما به کمک ما میمعروف

تحلیــل دقیــق و عمیــق کشد و به تجزیــه و نما، که زندگی در دنیاي واقعی را به تصویر میایست تمامچون آیینهآن هم

اي نــو در ادبیــات شــیوه ،به واقعیت و تحلیل روانی و درونــیپردازد و با رو آوردن هاي متفاوت میها با ذهنیتشخصیت

گــر آن ن نوع قالب ادبی، بــه خــوبی نمایــانایاي از کنم نیز، به عنوان نمایندهها را من خاموش میآفریند. رمان چراغمی

فســیر آن اســت. مقــوالتی کــه ریشــه در تجربیــات زنــدگی است که پدیدارشناسی به دنبــال ت دسته از مقوالت زندگی

   دارد. روزمرّه
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  لهئبیان مس - 1- 1

دار زندگی گم وگیرآدمی در  هویّتاست. دورانی است که  پارهدوران مدرن، دورانی سرگشته و پاره 

همین دوران، به خوبی  در هاي ادبیترین قالبه عنوان یکی از مهمرمان ب ،شود. حال در این میانمی

به  "تهران مخوف"و  "عشقیمریم "چون هایی همگر موضوعاتی از این قبیل است. داستاننشان

و  "خواب زمستانی"هاي زنان ایرانی چون اما در داستان .نگردسرگذشت زن ایرانی و آشوب آن می

هاي سان، حاصل از نفوذ مدرنیته به اتاق، سرگشتگی مرد و زن، به یک"نمکها را من خاموش میچراغ"

ها را من خاموش چراغ"ها و به خصوص در رمان دار است. در این داستانخلوت مرد کارمند و زن خانه

بودن و الصاق انسان به یک زندگی تیپ شده و به نوعی هبوط  روزمّره، این سرگشتگی از جنس "کنممی

چون هم ،مند و هر روزه و در یک فضاي مدرنبیگانگی از خود رسیده است. این امر به طور زماندر آن و 

  دهد. مدرن رخ می قابل تصوّرِ ه براي هر هستیِشهر، خانه و محلّ

پردازد. او ي انسان از زندگی خود میدر میان محققان علوم انسانی، ویلهلم دیلتاي به بررسی تجربه

ي خود زندگی زندگی گرفته شود. زندگی باید از تجربه ي خودِندگی باید از تجربهمعتقد است که هر ز

ها از روش هرمنوتیکی استفاده می). او براي شناخت تجارب زندگی آدم114: 1387(پالمر، فهمیده شود

ي متن در نظر گرفت تا فهم هر روایت . و براي همین هم کل جهان اجتماعی تاریخی را به مثابهکرد

اما پس از او، ادموند هوسرل به بررسی شناخت انسان از اشیاء و  .)108: 1387(شرت،  ر شودالمی میسّک

ها پرداخت که به صورت فهمی برتر از صورت عینی آن می ی به آنتوجّهعینیات پیش رو بر اساس باور و 



پردازد. از این یش انسان است میو باوري که از آن در پ توجّهبه  ،تر از معناباشد. او بیش رتواند قابل تصوّ

کند، تصوري نسبت به اشیاء و زندگی مجاور رو هر انسانی از طریق ذهن خود در جهانی که زندگی می

) نیز شاگرد ادموند هوسرل، موضوع پدیدارشناسی را هستی انسان 1389( خود دارد. مارتین هایدگر

 ،. از نظر اوکردشناخت بود را عوض  ، خودِدانست و آن قسمت از موضوع شناخت که در دیدگاه هوسرل

برایش قابل شناسایی بوده و او این وجود را در حین این که مستغرق  قرار داردانسان در جایی که  وجود

  داند. چنان مقید به فضا نیز میدر زمان است، هم

بخشی از  کنند و هر کسها در زندگی خود یک نمایش اجرا میاروینگ گافمن، معتقد است انسان

هاي نمایشی هر انسان نقش جرا در اختیار دارد. از نظر اونمایشی را که متعلق به زندگی او است، براي ا

آشنایی پیدا کرده است.  هارولد گارفینگل  روزمرّهها به صورت ی را بازي خواهد نمود که با این نقشخاصّ

اي از قواعد هنجاري و در جریان گفتوعهها بر اساس مجم) نیز معتقد است انسان275: 1388(استونز، 

ها دچار سردرگمی خواهند پردازند و هرگاه بخشی از این جریان مخدوش شود، آنوگو با هم به تعامل می

چنین او و هم روزمّرهچون هستی انسان، زندگی هایی که مطرح شد، موضوعاتی همبه دیدگاه توجّهشد. با 

که به خصوص در میان  استترین مسائلی ادبی یکی از اساسی عد فضاي زندگی به خصوص در متنبُ

پردازان مدرنیته مطرح شده. در این تحقیق بررسی این هستی و چند و چون آن از لحاظ فالسفه و نظریه

  . قرار گرفته استزبان، زمان و فضا، مد نظر محقق 

  سؤاالت پژوهش- 2- 1

  اصلی:  سؤال

  چگونه است؟"کنم ها را من خاموش میچراغ " و فضا در رمان روزمرّگیتداعی هستی،  .1

  سواالت فرعی: 

 شود؟هستی یا وجود استعالیی از منظر شخصیت اول زن داستان (کالریس) چگونه تجربه می .1

 در این رمان چگونه توصیف شده است؟ روزمرّهزندگی  .2

 چگونه است؟ "کنمها را من خاموش میچراغ"در رمان » کالریس«فضاي زندگی  .3

 و فضا چیست؟ روزمّرگیان در به هم پیوستن مقوله هاي هستی، نفش زب .4



و فضا  روزمرّگیهاي هستی، به مقوله توّجهبا » کالریس«فرایند معنا و گشودگی در زندگی  .5

 چگونه توصیف شده است؟

 

  فرضیات پژوهش - 3- 1

ي اپوخه یا گیرد، اساس بر روبر اساس نقد ادبی پدیدارشناسانه صورت می در این تحقیق که غالباً

اي براي این که فرضیهشود تا اینتر به سوال تحقیق اکتفا میدر پرانتز گذاردن دانش محقق است و بیش

  .نخواهد بودها مشخص شود. از این رو تحقیق حاضر داراي فرضیه چگونگی

  پژوهش اهداف - 4- 1

را من خاموش ها چراغ "اش بر اساس روایت رمان . نقد وضعیت وجود یک انسان در زندگی1

   "کنممی

  زندگی شخصیت اصلی داستان روزمرّگی. نقد 2

  »کالریس«. نقد روایت موجود در داستان با تصویري از فضاي زندگی پیرامون 3

  و فضا روزمرّگیهاي هستی، . بررسی نقش زبان در مقوله4

  »کالریس«هاي مذکور براي آمدن مقوله . بررسی سیر روایی داستان در جهت فرا5

  پژوهش اهمیّتضرورت و  - 5- 1

 توّجهه مورد یششان در نویسندگی، همآثار زویا پیرزاد به عنوان نویسنده زن ایرانی به دلیل توانایی

تر از منظر یک زن با خصوصیات زنانه به او و آثار او منتقدان قرار گرفته است. اکثر این منتقدان بیش

 ر صرف. در واقع اکثر منتقدان ظاهراً به آثار این نویسنده ازبه طو اند، نه به عنوان یک نویسندهنگریسته

یق پارامتر جنسیت به عنوان نقش اند. اما در این تحقنیستی نگریستهموضع تقابل جنسیت و از منظر فمی

تر سعی خواهد شد از پارامتر وجود و درك انسانی از موضع زندگی به ر مطرح نیست. بلکه بیشثّ مؤ

قرار  توجّهچنین عامل دیگري که مورد نگریسته شود. هم "کنمرا من خاموش میها چراغ "داستان 



چنان که که آن روزمرّه ي این کتاب است در نشان دادن فضاي زندگیگرفت، زبان و بیان ویژه نویسنده

  باید، در آثار منتقدان قبلی، به عنوان موضوعی مهم جلوه نیافته است.

  ي پژوهشپیشینه - 6- 1

هایی ي خانم زویا پیرزاد است. اگرچه پژوهش، اثر برجسته "کنمها را من خاموش میاغچر"رمان 

در واقع متروك مانده است.  آنبه برخی زوایا در  توجّه، اما انجام گرفتهي نقد و شناخت این اثر در زمینه

کنون اثر مستقلی  و فضا) در این رمان، تا روزمّرگیي هستی، نامه ( مطالعهدر مورد موضوع این پایان

و هستی به طور کلی، آثار متعدد و  روزمّرگیچون ر نشده است. اما صرفاً در مورد موضوعی همشمنت

- شود. همها پرداخته میترین آناي نوشته شده است که در این قسمت به معرفی برخی از مهمبرجسته

مخصوصًا کتاب ار خانم پیرزاد اندیشه و سبک آث ي نقد و شناختهاي مختلفی در زمینهچنین پژوهش

  شود:ها اشاره می، انجام گرفته است که در ذیل به برخی از این یافته "کنمها را من خاموش میچراغ"

) به بررسی تطبیقی سبک شناسی آثار داستانی زویا پیرزاد، شهرنوش 1390( ثه حمید زادهمحدّ

ي سبک (زبان، اندیشگان و ر تشکیل دهندهعناص ی پرداخته است. در این کارقّپارسی پور و گلی تر

ي ادبیات زنان در داستان، وجه تمایز آثار در حوزه ست وازویا پیرزاد بررسی گردیده  ادبیات) آثار داستانی

ي اختالف داستانی زویا دالئل عمدهو  داستانی زویا در رابطه با ادبیات فمنیستی مشخص گردیده است

 ی معلوم گشته است. پور و گلی ترقّ پیرزاد با آثار شهرنوش پارسی

 مجموعه یعنی نویسنده اثر نخستین اند از) در پژوهشی، نشان داده1391و دیگران ( نیکوبخت

 سطح و جمالت واژگان،( متن مختلف سطوح در ، "کنیم می عادت" رمان تا "عصرها همه مثل" داستان

 پیرزاد آثار در شود، می منجر زبان لتحوّ به که هاندیش لتحوّ سیر. است یافته نمود زنانه دیدگاه) گفتمان

 به مانده روز یک" و " خرمالو گس طعم" ، "عصرها همه مثل" هایی داستان مجموعه در: است گونه این

 "کنم می خاموش من را هاچراغ" رمان در ندارند، اياراده خود از و اند گیروزمرّ  اسیر زنان "پاك عید

 گريکنش عرصه به زن نقش لتحوّ  با "کنیممی عادت" رمان در و گیردمی قرار پرسش مورد زن جایگاه

  است.  شده ارائه فاعلی نقش در زنانه تهویّ از دیگرگون توصیفی اجتماعی، فعالیت و



 انهبازاندیشی خویشتن زنشناسی اي به روایت) در مقاله1385ن، حمیدي و فرجی (هیاعبدالّ

از زندگی زنان را به تصویر فضایی بازاندیشانه  ،هاي منتشرهرانی در رماننویس ایاند. زنان رمانپرداخته

 "فقدان بازاندیشی"این چهار تیپولوژي به  اند.ژي از بازاندیشی زنان اشاره کردهاند و به چهار تیپولوکشیده

گی در زند "ه عمومیبازاندیشی در حوز"و  "بازاندیشی در حوزه خصوصی"،  "اندیشی در مناسکباز"، 

هاي نویسندگان ادبیات داستانی ایران هستند. هاي زنان در داستاناند که ویژگی نقشزنانی پرداخته

هاي مورد بررسی این مقاله است که بازاندیشی در حوزه پیرزاد از جمله متن "عادت می کنیم"داستان 

    .فته استعمومی و خصوصی و بدن در این داستان صورت گر

 و پرداخته فمنیستی رویکردي با پیرزاد زویا آثار بررسی به اي) در مقاله1389( حیدري و بهرامیان

 مورد داستان زنان سلطه یا تسلیم جنبه از پیرزاد آثار در را فمنیستی جریان رشد به رو روند چگونگی

 هايستاندا در را روایت برندهپیش و اصلی هاينقش که از دیدگاه آنان، زنان. اندداده قرار بررسی و بحث

 به سر و بودن مطیع از و شوندمی لمتحوّ  مرور به هاآن کنند،می طی صعودي روندي هستند، دارا پیرزاد

 .است بارز کامال پیرزاد هايرمان در زنانه هویت حفظ و آگاهی و شعور هايبارقه. آیندمی در به بودن راه

 "ها را من خاموش می کنمغرمان چرا" پردازيدر خصوص شخصیت) نیز 1388( نژاد گودرزي

 هايتوانایی و خصال و صفات با مناسب، هايشخصیت یا شخصیت مطالعه نموده است. چرا که برگزیدن

 اهمیت به توّجه با مقاله این در. است پردازيداستان در دقّت قابل و مهم فنون از یکی خود، ویژه

 پیرزاد زویا اثر "کنم می خاموش من را هاچراغ" رمان هايشخصیت بررسی به داستان، در شخصیت

  .است شده پرداخته

  ژوهششناسی پمواد و روش - 7- 1

ي یک نقد از است، روش کار، ارائه تفسیريدر اجراي این پژوهش که از نوع بنیادي و به روش 

نظر پدیدارشناسی و هرمنوتیک است. ي زویا پیرزاد از منوشته "کنمها را من خاموش میچراغ"کتاب 

، روش هایدگر در تحلیل ه استاي که در این تحقیق براي پدیدارشناسی هرمنوتیک انتخاب شدوهشی

انسان به عنوان  حالت،. در این نگردمی "جهان- در- هستی"به عنوان  ،به اووضع وجودي انسان است که 

ودن ب- فضا-گردد که توسط فضاي اطرافش، احاطه شده و بودنش در عین درموجودي فضامند تلقی می



-گر میگی جلوهعد زمانی او که خود را در ساحت روزمرّچنین او به دنبال فضامندي آدمی به بُاست. هم

-ترین ابزار براي برقراري ارتباط با دنیاي اطرافش مید و به زبان آدمی به عنوان اساسیسازد، اشاره دار

االت طرح شده، از متن کتاب از سؤ هاي مربوط به هر یکنقد، مقولهنوع از  این در فرایند اجراي نگرد.

ال و بررسی ساختاري ز پاسخ هر سؤبندي و ارائه یک تم نهایی اتفسیر، جمعاستخراج و از طریق انجام 

  .گردیده استنقدهاي انجام شده به ذکر نقدي پدیدارشناسانه اقدام 
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  شناسیپدیدار - 1- 2

ي اواخر قرن هجدهم به معنی مطالعه اصطالحات فلسفه متعارف است و در از یکیشناسی پدیدار 

اصطالح این  ).11: 1387وال،  و شود، به کار برده شده است (ورنوچه ظاهر و نمایان میپدیدار، یعنی آن

ن نوارغ«را نخستین بار یوهانس هاینریش المبرت که از معاصران کانت است در کتاب خود موسوم به 

ي علوم الطبیعهبعدمبادي ما«موسوم به  چنین درکتاب کانتبه کار برده است. این لفظ هم» جدید

ت. البته و در چند کتاب دیگر به کار رفته اس» شناسی روانپدیدار«نیز در کتاب معروف هگل،  و» طبیعی

عانی مختلفی از معناي واحدي ندارد و در هر مورد، م پدیدارشناسیها اصطالح در هیچ یک از این نوشته

را به معنی  پدیدارشناسیادموند هوسول نخستین کسی است که اصطالح با این حال  آن مراد شده است.

   ).4: 1382گران، به کار برده است (ریخته» یک روش دقیق و جامع تفکر«

عبارت از مطالعه یا شناخت پدیدار است؛ چون هر » پدیدارشناسی«کلمات،  اللغهبر اساس فقه

توان آن را رشناسی در عمل نامحدود است و نمیشود، پدیدار است. قلمرو پدیداي که ظاهر میچیز

دارد، به شرط  پدیدارشناسیتوان مانع کسی شد که ادعاي علم خاصی قرارداد؛ بنابراین نمی درمحدوده

یشه کلمه اکتفا اگرتنها به ر«ربطی داشته باشد:  پدیدارشناسیکلمه  ياي با ریشهنگرش وي به گونه هآنک

پردازد و در نتیجه، هر کسی که ي ظهور و  نمود چیزي میدرواقع هر کسی به نحوي به مطالعهکنیم، 

 ).3: 1391(دارتیگ، » انجام داده است پدیدارشناسی، کندیا نمودهاي چیزي را توصیف میظواهر 

از فعلی که خود را  است و اي یونانیاست: این لفظ واژه» فنومنون«ي لفظ ترجمه» پدیدار«اصطالح 



ي است که خود را ظاهر و از این رو،  فنومنون آن چیز .دهد، مشتق شده استمعنی می »ظاهر ساختن«

ر ردار بوده است و در تفکّ بسیار زیادي برخو اهمیّتدر فلسفه قرن بیستم از  پدیدارشناسی سازد.آشکار می

ایندگان متعددي دارد، بی تردید مؤسس حقیقی و ثیرات شگرفی داشته، اگر چه این نحله نمفلسفی تأ

بستر به معناي در فرهنگ وِ ي پدیدهواژه ) است.1938-1359ي آن ادموند هرسول (رین نمایندهتبزرگ

 معموالً آمده است. پدیده » ریک شیء یا یک جنبه و نمود شناخته شده از طریق حواس، نه از طریق تفکّ «

دیده چیزي در تقابل است. پ» ر دریافت می شودي تفکّ چه به وسیلهنآ«با اصطالح معقوالت به معناي 

 ف آنشناسی، چیزي بیش از توصیدهد؛ اما پدیدارشود یا خود را نشان میاست که بر کسی ظاهر می

شناسی پدیدار«گوید: ) می1962( گونه که مرلوپونتیشود. آنچیزي است که بر شخص ظاهر می

رائه توان تعاریفی از ماهیت ایشان اي مسائل میبه تبعیت از آن براي همه است و هاي ماهیتمطالعه

چیز، باید در پی یافتن نوعی ارتباط یا ساختار باشیم که در میان تعدادي براي تعریف ماهیت یک». نمود

ق و تحقی، بررسی، پدیدارشناسیماند. هدف اصلی ر باقی میغیّبه طور ثابت و ال یت هاي مرتبطاز موقعیت

تکا به فرضیات قبلی ي شناخت هر پدیده بدون اهاست. در این شیوهي پدیدهواسطهشناخت مستقیم و بی

جا که هدف، شناسایی ماهیت نشود. از آبررسی و درك می ،ر آگاهانه و صریحآزموده به طوو ادراکات نا

ل و رها از نظریات و دست اوّ  ها برخوردي خالص وهاست باید در این روش تالش نمود که با پدیدهپدیده

: 1392چنان که هستند، شناخته و بیان شوند (پرتوي، ها آنهاي قبلی صورت پذیرد و پدیدهشائبه

  ).27و28

اند؛ براي فه به طور گوناگون اصطالح پدیدارشناسی را مورد استفاده قرار داده، فالساندیشهدر تاریخ 

- ي ما ظاهر میگونه که در تجربهآن ي اشیاء و حوادثن مطالعهآن براي تمایز میامثال امانوئل کانت از 

را در کتاب خود به  پدیدارشناسیکرد. هگل نیز اصطالح گونه که در خود هستند استفاده میشوند و آن

شود، به کار برده است. نفسه میفی روح براي توصیف علمی که منجر به شناخت روح پدیدارشناسینام 

گردد روش توصیفی کامل تبدیل میل است که پدیدارشناسی به یک فلسفه / د هوسراما فقط با ادمون

  ).28(همان: 



  ادموند هوسرل- 2- 2

د شد و پس از فراغ از تحصیالت علمی در پروزنیتس (موراویا) متولّ 1859ادموند هوسرل به سال 

در دانشگاه وین، » راتحساب تغیی«ي درباره 1883ي دکتري به سال راندن رسالهدر برلین و وین و گذ

ي دکتري دیگري با عنوان فلسفه حساب یات، به فلسفه متمایل شد و رسالهتر در ریاضق بیشبراي تعمّ

) و فرایبورگ 1916- 1901هال و گوتینگن (در دانشگاه هاي گذراند. سپس با عنوان استادي به ترتیب

زندگانی علمی مصروف تأسیس  در) به تعلیم و تربیت پرداخت. تمام سعی او 1928-1916آلمان (

نامید. هوسرل از طریق تعالیم کشیش می» پدیدارشناسی«اي چون علم بود که خود، آن را فلسفه

» لتفاتیحیث ا«چه در فلسفه ي اهل مدرسه با عنوان استاد دانشگاه وین، به آن  کاتولیکی به نام برنتانو

اي را پایه هوسرل در پی آن بود که فلسفه ).23: 1387 ورنو، شد، آشنایی حاصل کرد (وال وخوانده می

اي که به پراکندگی و عتبار باشد؛ فلسفهچون اصول علمی داراي ایقان و اکه اصول آن هم کندگذاري 

هاي نوینی سی خاتمه دهد و علم را بر شالودهشناي مباحث شناختاء و عقاید دربارهچند دستگی آر

ل فلسفه از ي گذر و تحوّ ي مرحلهر هوسرل، پدیدارشناسی نشان دهندهظاز ن« ).29استوار سازد (همان: 

ي عالم مانند اي دربارهنه به عنوان نظریه پدیدارشناسیوضع پیش از علمی به وضع علمی است ...  

وال، و  (ورنو» چون نخستین تحقق فلسفه به عنوان علم معرفی شده استهاي دیگر، بلکه همنظریه

1387 :22.(  

ل کنار بگذاریم. این ي گذشته را در هر حاهاي ساخته و پرداختهخواند که سیستما را بدان میماو 

مبتنی است جواز اي که بر استنتاج عقلی و استقراي تجربی سان هرگز نباید به هیچ نظریهشنایعنی پدیدار

 خستین گام است.ي جهان نفرض دربارهد بدهند، عزل نظر از هر گونه پیشي پژوهش خوورود به حیطه

در  گونه کهکه گامی است به سوي خود چیزها آننه به سبب انکار، بل و  شک این گام عامدانه نه از سرِ

- اك همین ظهورات یا پدیدهي روند و چگونگی ادرنظرانهتوصیف بی پدیدارشناسیشوند. آگاهی ظاهر می

ما « نوشت:آن چنین می بر سر درِ حتماالًداشت، ادهند. هوسرل، اگر آکادمی میخ میگونه که رهاست آن

داند براي که مقدمات نمی این بدان معنی است که آن کسی». هیم به سوي خود چیزها باز گردیمخوامی

ی ي هوسرل زماننظریه ).42: 1389تر و مستعدتر است (جمادي، شایسته پدیدارشناسیورود به مدرسه 



هایی بست رسیده بود، دیدگاهسفه ایدئالیسم و رئالیسم به بنفلمطرح گردید که منازعات بین دو جریان 

 که ذهن در مقابل هم، بر سر آن حتّیکه ضمن پذیرفتن ذهن و عین به عنوان دو وجود مستقل از هم و 

اي به ي ذهن، مجادله داشتند؛ مجادلهي عالم خارج از ذهن است یا عالم خارج از ذهن سازندهسازنده

هوسرل با آن روبرو گردید؛  هایی باشد کهترین چالششر. شاید این مسئله از مهمتاریخ ب قدمت کلّ 

: 1392بژه بر کنار (پرتوي، بدیهی و متقن باشد و از دوگانه انگاري سوژه و اُ ،چون علماي که همفلسفه

29.(  

ی ر فلسفه و متافیزیک غرببازگشت به خود اشیاء به دنبال یک جریان مفصّل دو هزار ساله د«

با مفهوم  ءي انسان به جاي خود شیي جدید، مواجههي یونانی تا دوره. از زمان فالسفهشودمطرح می

- خواستند چوب را بشناسند، به جاي پرداختن به حقیقت و ماهیت چوب اینگر میبوده است. مثال ا ءشی

- .. به مفهوم چوب میزاندن است و .دهد، اگر گردو است، محکم است، قابل سوکه اگر صندل است، بو می

گوید: فلسفه نوعی اصالت دادن به م بر ماهیت چوب بود. از این روست که نیچه میپرداختند. ایده مقدّ 

- بر می -مفهومش را  -  اش راکشند، و سپس جنازهآن است. چون هر چیزي را می مصر و مومیاي کردن

به این معناست که  "ءزگشت به خود اشیابا"کنند. شعار هوسرل در جمله ي دارند و راجع به آن بحث می

تشنگی خوریم و رفع شویم، میبه همان آبی که وقتی تشنه می - ب بیایید به خود چیزها برگردیم. به آ

ها را کنار بگذاریم و با سازيبیایید مفهوم -شوددهیم، گیاه زنده میبه باغچه می شود، همان آبی کهمی

  ).1378گران، مصاحبه با دکتر ریختهاز پرتوي:  به نقل» (اجه شویم مو ءخود اشیا

ن اتاقی در بسته، بلکه کند. هوسرل آگاهی را نه چو، هوسرل آگاهی انسان را توصیف میلدرگام اوّ 

کند و با کشیدن خط ابطال بر انتزاعی بودن آگاهی و اي گشوده بر روي هستی توصیف میچون دریچه

در واقع  »واره آگاهی از چیزي است.آگاهی هم«داند: جین با آن میعالم و ع توجّهواره مذهن، آن را هم

واره هوسرل در پی اثبات این نکته است که احساس، ادراك، تعقل و هر گونه فعل و انفعال ذهن هم

براي فهم بهتر این عینیت شاید توسل  ).30: هماناحساس چیزي، ادراك چیزي، تعقل چیزي و ... است (

ي اسالمی علم حضوري بی فایده نباشد. در سنت فلسفه» یعلم حصول«و » م حضوريعل«به دو اصطالح 

حال یا یا شهودي علم بی واسطه است. معلوم با عالم فاصله ندارد و از او جدا و دور نیست. وقتی من خوش



ا وقتی به ها یکی هستم. امواسطه علم دارم؛ با آنامیدم به این احوال نفسانی بیگین یا امیدوار و ناغم

کنم، علم من با واسطه و حصولی است ومعلوم من می توّجهشخصی دیگر  حتّیدرختی یا  چیزي، مثال،

پرسیدند علم ما به عینی است که در برابر من قرار دارد و با من یکی نیست. اگر از حکماي پیشین ما می

دادند که چنین علمی ن پاسخ میگمای است، بیدرِك) از چه سنخ(و نه مُي ادراك م یا به نحوهخود عل

انگیز هوسرل آن است که ا یا در برابر ما نیست. کار شگفتزیرا معلوم، عینی جدا از م .حضوري است

چه به طور مشهود در کند. محتویات آگاهی یا آندرست، این علم حضوري را حصولی میدرست یا نا

صالح قابل تنها مواد و م -در آگاهی هایی مقیمچون عیندرون خود آگاهی هم - ر استآگاهی حاض

شناسی در دست دارد. اما براي درك سازوکار آگاهی یا، به بیانی دیگر، براي اعتمادي است که پدیدار

  نیستند.  دائم به این نکته الزم است که آگاهی و متعلقاتش هرگز دو چیز توّجهآگاهی از آگاهی 

ها ي جهان نیست که عینینه یا، به اصطالح معدهظرف یا آ هاي ثنوي، آگاهی نوعیبر خالف نظریه

قات آگاهی را بگیرید تا آگاهی دیگر وجود نداشته باشد. آگاهی را در آن ریخته باشند. کافی است متعلّ

کند وجود دارد. احساس یعنی چه به آن التفات میواره بر هر شکل که باشد در آندرونه ندارد. آگاهی هم

ي اندیشیده و قس ه اراده شده، اندیشه یعنی اندیشهچي آناراده یعنی، ارادهمر احساس شده، احساس ا

به شهود او  گردد کها زمانی براي انسان واجد معنا میپس به عبارتی دنی ).61: 1389علی هذا (جمادي، 

د. گردانی بدون ارتباط با انسان بدل میصورت، همان به جهان فی نفسه، یعنی جهدر آید و در غیر این

ي ي ما و به مدد تعامل در هم تنیدهشود. عالمی که برا، ذهن و آگاهی، شرط ظهور عالم میبدین ترتیب

- یجاست که هوسرل از دکارت فاصله مظهور رسیده است (عالم لنفسه) و این يهآگاهی ما با آن، به منصّ

عالم. اشیاي عالم بر ما  جداي از داند، نه وجوديآورنده به غیر میروي د؛ زیرا ذهن و آگاهی را ذاتاًگیر

نامیده  شوند، نه به استقالل، بلکه در پرتو خصلتی از ذهن که هوسرل آن را قصد یا حیث التقاتیظاهر می

خوانده  پدیدارشناسیاست. و این ظاهر شدن همان چیزي است که هوسرل آن را پدیدار و شناخت آن را 

   است.

و التفات  توجّه، ظاهر شدن و پدیدار شدن عالم منوط به نهپدیدارشناسابدین ترتیب، از دیدگاه 

است   پدیدارشناسیشعار اصلی  "بازگشت به سوي خود اشیاء"چنین ذهن انسان به آن است؛ هم



یک چیزي در و نگرش طبیعی، ذهن دگاه گردد که به تبعیت از دیمی یادآوري« ).31: 1392(پرتوي، 

را از عالم  هاا هم هستند. گویی که اگر این ذهنهها هستند و ذهنها و ستارهها و چوبعالم است. سنگ

ما  گوید که ذهنپدیدارشناسانه میافتد و فقط دیگر ذهنی درعالم نیست؛ اما دیدگاه برداریم، اتفاقی نمی

- (ریخته» ست که براي ما وجود دارداي اشرط ظهور و پدیدآمدن عالم است و عالم همین ظهور پدیده

دف مذکور و شناخت از دیدگاه هوسرل شرط ضروري براي نیل به ه پس ).60: 1380گران، 

در مطالعات خود به این باور رسید  او ).32: 1392(پرتوي، ي اشیاء، شهود و بصیرت است پدیدارشناسانه

ي اشتغاالت ما با تجربه در به وسیله تجارب آگاهی ما، عمیقاً که شناسایی و بررسی ساختار و محتواي

دچار تحریف گشته یا نهی شده است و لذا براي پرهیز از این انحرافات و حرکت در  ، یاروزمّرهزندگی 

تحویل «ها ترین آنتوجّهنماید که قابل هایی را پیشنهاد می، گامپدیدارشناسانهراستاي روش 

ن است که ما از مراد هوسرل از تحویل ای« ).33است  (همان:  »تعلیق نگرش طبیعی«یا » پدیدارشناسانه

: 1380گران، (ریخته» کنیم توّجهها صرف نظر کنیم و به صرف ماهیت آن وجود خارجی اشیاي عالم،

160 .(  

را پیشنهاد » تحویل یا ردّ و ارجاع استعالیی« پدیدارشناسانههوسرل در گام بعدي پس از تحویل «

ي نوعی در پرانتز گذاشتن همهی است. ي مورد بررسامی که هدف آن نیل به ذات پدیدهکند؛ گمی

هاي در روش هوسرل، محقق قسمت ).33: 1392(پرتوي، » روزمّرهفرهنگی و  مفروضات علمی، فلسفی،

آن برسد. این عمل  ماهیتگذارد تا زمانی که بتواند به می پرانتزي مورد مطالعه را در غیر ضروري پدیده

ي ز شما قرار دارد نگاه کنید، کلیهنجانی که روي میشود. به فل (رّد و ارجاع) ماهوي نامیده میتحوی

شود، به کناري بگذارید. فنجان من سرامیکی است اما را که موجب فنجان بودن فنجان می هاییبخش

ها بدون دسته نجان من یک دسته دارد  اما فنجانی براي فنجان بودن نیست. فسرامیک بودن شرط مهمّ

اي است ندارند. رنگ فنجان من بژ و قهوه هاي چاي ژاپنی دستهد. فنجانتوانند فنجان باقی بماننهم می

است، اما  cc 220رنگ باشند. ظرفیت فنجان منبی توانند هر رنگی داشته باشند یا اصالًها میاما فنجان

تر از آن تر از آن یا کوچکاي وجود دارد که بزرگتر باشند. آیا اندازهتر یا کوچکتوانند بزرگها مینفنجا



را دیگر نتوان فنجان نامید؟ خیر، اندازه، ماهیت فنجان بودن نیست. این کار را ادامه دهید تا وقتی که به 

  ).34ماهیت غیر قابل تقلیل فنجان بودن دست یابید (همان: 

قرار گرفته و مراد از آن،  پدیدارشناسیي در مرکز فلسفه» تعلیق« یا » تأویل«توان گفت فکر می

-ست و از آنهاآن ان پرانتز گذاشتن یا عزل نظر از بعضی احکام و بعضی معلومات و توقیف و تعلیقدر می

وال،  و ق شناسایی است (ورنوجا تعریف نوعی منظر و دورنما، یا به عبارت دیگر، نوعی شناسایی و متعلّ

ها از منظر پدیده یل استعالیی به ذات و معنیي تحوم است هوسرل در مرحلهچه مسلّ آن ).25: 1387

ي مشهود خواهد از مرحلهدارد؛ زیرا می توجّهحض و خود محض افراد جزئی نظر ندارد، بلکه به آگاهی م

- را نوعی باستان پدیدارشناسیتوان بدین ترتیب می ي شهود مثالی یا شهود ذات برسد.ی به مرحلهحس

 يجووتا جایی که امکان جست تجربی راهاي گوناگون زندگی دانست. پدیدارشناسان الیه شناسی تجربه

کنند تا در نهایت به اساس و مبناي ایجاد معنی که به طور بنیادي تر فراهم گردد، حفر مییقهاي عمالیه

  .)34: 1392(پرتوي،  جور مانده است، برسند مه

ي است؛ مانند هندسه "واتذ"ها ق بحث آننظیر علومی است که متعلّ استعالیی پدیدارشناسی«

هاست و غرض از آن، دریافت و ي باالتر از آناز جهت ماهوي بودن در درجه حتّیو محض، حساب محض 

چه در وجدان ابیم و قلمرو آن محدود است به آنیها ما ذوات را در میست که با آنضبط افعالی ا

-ات و روانشود و مطالعه و توصیف محتویات حال در وجدان، صرف نظر از مالحظ(آگاهی) یافت می

موازات آن شهود ي وقایع و امور است؛ که به ی عرضه دهندهشهود حسّ« ).35همان: » (تاریخی شناسی و

عی آسان بودن شهود ذوات نیست. این شهود دقیقاً شهودي است. هوسرل مدّ معنیي عقلی ارائه دهنده

را  استفاده از روش استقراء یابد. البته هوسرلق خود را بدون واسطه در مین متعلّ بی واسطه است، چو

- تجربی و آن را محصور در وقایع میي علوم را شیوه کند؛ زیرا او استقراءبراي نیل به شهود ذاتی رد می

که سهم آزادي خواند، به شرط آن انتزاعداند. شاید روش شهود ذاتی مورد نظر هوسرل را بتوان یک نوع 

توان اطوار گوناگون چیزي را به لحاظ آورد یال است که میگیریم؛ چه درعالم خرا در آن نادیده ن تخیل

ي تر برویم، به این نتیجهکمی پیش را دید. اگر در این فکر ذاتاست، یعنی  تغییر ناپذیرچه در آن وآن

 ي و از قوه و هر علم به ذات است پدیدارشناسیامر خیالی، عنصر اصلی رسیم که خالف عرف عام می
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Abstract: 
phenomenology is a method to analyse, research and know the 

phenomena directly; its a method to ponder about things we face in daily 
affairs, but anyhow we notice them the least and we ignore them for tendency  
to daily pleasures. In fact the main target of phenomenology is to describe 
human biology. a world that human must be considered more than other 
physiological entities, as Martin Heidegger (pioneer of phenomenology) calls 
them "entity in world", and addresses them in direct relation and proportion. 
he chose them the term "dasein" ( entity-in-world) from phenomenological 
point of view researching is knowing the method in which we experience the 
world. In this research we like to know the world in which we live as a human 
being. However romance as the most important and famous kind of literature 
frame in our age helps us to be the best kind and frame for it. For its like a 
entire mirror which shows us the life in real world and analyse the personals 
deeply with different mind and mentality. with facing to reality and analysing 
mentality, it creates new methods in literature. The Romance, "I turn of the 
lights" , as a representative of this literature kind shows well the kind of life 
which phenomenology is to comment it. The affairs which origin in daily life 
experiences.  
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