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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
Phenomenology began with Husserl's research; From that time, it 

began its evolution and was expanded by other philosophers. This 

evolution continued and reached its peak with Heidegger's efforts. 

One of the prominent positions of the study of existence, everyday 

life and space in the field of phenomenology is in the examination of 

the personality of novels; Especially in the personality of Iranian 

women, who have been subjected to everyday life due to the duties 

of being a wife and housekeeper, they have forgotten their original 

existence. In this research, which was carried out by analytical-

descriptive method, Zari's character as a housewife has been 

investigated. The research results indicate that Zari's existence goes 

through three stages from the beginning to the end of the novel. 1- 

the stage of neglect and degraded human reality; 2- The stage of fear 

and awareness, emptiness and despair as a result of internal and 

external factors; 3- The stage of transformation from degraded 

human reality to authentic human reality. Therefore, Zari's existence 

as a result of everyday life is full of emptiness, sadness and self-

doubt; The hadith of the soul, which Heidegger refers to as 

conscience, after Yusuf's death, causes Zari to release himself from 

the degraded human reality and finally realize his original existence. 
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در رمان  «یزر» شخصیّت یلو فضا در تحل یهست ی،روزمرگ مطالعة
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی

شد؛ از همان زمان سیر تکااملی واود را آغااز کارد و توسا       پدیدارشناسی با تحقیقات هوسرل آغاز 

فالسفه دیگر گسترش یافت. این سیر تکاملی با تالش هایدگر ادامه پیدا کرد و به اوج رسید. یکای از  

های برجستۀ مطالعۀ هستی، روزمرگی و فضاا در عرۀاۀ پدیدارشناسای، در بررسای شت ای ت      جایگاه

داری دچاار  ن ایرانای کاه باه دلیاا و اایر همسارداری و واناه       ویژه در شت ی ت زناا هاست؛ بهرمان

 -اناد. در ایان پاژوهه کاه باه روش تحلیلای      روزمرگی شده، وجود اۀیا وود را به فراموشی سپرده

است. نتایج تحقیق حاکی از دار بررسی  شدهعنوان زن وانهزری به توۀیفی ۀورت گرفته، شت ی ت

مرحله غفلات و واععیات    -۱کند. ان رمان، سه مرحله را طی میآن است که وجود زری از آغاز تا پای

 -۳وآگاهی، پوچی و ناامیادی در نتیجاه عواماا درونای و بیرونای؛       مرحله ترس -۲یافته؛ تنزّل انسانی

یافتاه باه واععیات انساانی اۀایا. بناابراین وجاود زری درنتیجاۀ         تنازّل  ۱مرحله تحو ل از واععیت انساانی 

اندوه و حدیث نفس فراوان با وود است؛ حدیث نفسی که هایادگر از آن باا   روزمرگی دچار پوچی، 

یافتاه و  کند، بعد از مرگ یوسر، موجب رهاشدن زری از واععیت انساانی تنازّل  عنوان وجدان یاد می

 گردد.بردن به وجود اۀیا وود میدرنهایت پی

 ۲۷/0۳/۱۴00 :افتیدر خیتار
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 . پیشگفتار1

 کسانی ازجمله دگرهای میان این در و اندکرده اندامعرض فلسفه در ایعمده مکاتب بیستم، عرن در

 وود، فلسفه ندرو در و بود هوسرل شاگرد وی. استداشته مشغول وود به را بسیاری اذهان که است

. است گشته متفاوت استاد با نگرشه و اندیشه جهاتی، از نموده، اوذ استاد از را بسیاری مبانی

 ده است.فلسفی است که در آثار هایدگر نیز به آن پرداوته ش اۀطالحات از یکی پدیدارشناسی

 معنهي  بهه  هجدهم قرن اواخر در است و فلسفه متعارف اصطالحات از يكي پديدارشناسي»

 وال، و ورنهو ) «اسهت شهد   کهار بهرد   بهه  شود،مي نمايان و ظاهر آنچه يعني پديدار؛ مطالعۀ

1378 :11  .) 

 اللغه کلمات، پدیدارشناسی عبارت از مطالعه یا شناوت پدیدار است.براساس فقه

 مود چیزیناگر تنها به ريشۀ کلمه اکتفا کنیم، درواقع هر کسي به نحوی به مطالعۀ ظهور و »
کنههد، مودهههای چیههزی را توصههی  مههين پههردازد و درنتیجههه، هرکسههي کههه ظههواهر يههامههي

 (. 3: 1391)دارتینگ، « استپديدارشناسي انجام داد 

 «۱واععیت انسانی»شناسی عرار داده و موجود انسانی را هایدگر پدیدارشناسی را در ودمت هستی

 است. )دازاین( نامیده

، آن اشدازاين موجودی در میان موجودات نیست، بلكه موجهودی اسهت کهه وجهه ممیهز      »
است که وجود برای او مسأله است... و خاص اين موجود اسهت کهه بهه سهجو وجهودش،      

 (.32: 1389)اباذری، « وجودی دازاين استوجود بر او آشكار شود. فهم وجود از مشخصات 

 ابعاد بررسی به وود، هستی و زمانکتاب  در است، معروف وجودی فیلسوف عنوانبه که هایدگر

-۲ غیراۀیا؛ هستی -۱: است وجه دو دارای هستی وی دیدگاه براساس. استپرداوته هستی و وجود

 آن در موجودات که است واۀی وضعیت مبی ن واععیت انسانی، وجود نحوۀ یا شأن. اۀیا هستی 

 ایجاد عالم در واععیت انسانی درنتیجۀ فرافکنی غیراۀیا هستی موجودند. واۀی شیوۀ به وضعیت

 رهاشده وود وجودی مرحلۀ این واععیت انسانی از مرگ، و وجدان همچون عواملی در نتیجۀ و شودمی

 ________________________________________________________________      
شاود و باه هماان ۀاورت دازایان آورده      فارسی در بیشاتر ماوارد ترجماه نمای     که در زبان ای آلمانی استواژه« دازاین».  ۱

بارای ترجماۀ ایان واژه    « واععیت انسانی»است. کار رفتهبه« واععیت انسانی»در پژوهه حاضر به جای واژۀ دازاین،  شود.می

  «Existence»باه   انگلیسای هام اغلاب   زباان   ایان واژه در   هرچند جامع نباشد تا حدی جایگزین مناسبی برای آن اسات. 

 .استرجمه شدهت
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 .یابدمی دست وود اۀیا وجود به و

دربرگیرندۀ  که است فضا و روزمرگی هستی، که هایدگر به آن توجه ویژه داشته، مباحثی از یکی

 زنان شت ی ت در و وصبه روزمرگی این است، آدمیان زندگی در تکرارها و هاروزمرگی ها،عادت

 زن تا است آن پی رسووشون د وود اثر در ایرانی، زن نویسندۀ یک عنوانبه دانشور،. است گرجلوه

 هاسنّت اسیر جامعه، در زن گرچه که دهد نشان مردان جامعۀ به ساوته، رها روزمرگی این از را ایرانی

 بر که را هاروزمرگی و هاسنّت این همه بود وواهد عادر که است توانمند چنان اما است؛ مردساالری و

 اۀیا هستی به و کند دور وود از است،گردیده وی اۀیا هستی فراموشی باعث و شده تحمیا او

 .یابد دست وویه

 «رمانتیسهم  از هاييرگه با رئالیستي و رمزی حماسي، هنری، تاريخي، است سووشون رماني»

 ايهن  بهه  بايد اثر، اين سیاسي و تاريخي رمزی، روايي، هایاليه کنار در ؛(93: 1391 رنججر،)
 است؟يافته نمود چگونه اثر اين در زن اصیل وجود و هستي که شود پرداخته مسأله

 ایبرجسته و متعدد فلسفۀ هایدگر مستقالً آثار و سووشون رمان دریاره پژوهه، پیشینه در زمینۀ

 زری شت ی ت تحلیا گردد؛ اما درو وصها اشاره میآندر زیر به بروی از  که استشدهنوشته 

  است.نشده منتشر اثری هایدگر وجودی دیدگاه براساس

تحلیا روانکاوانۀ شت ی ت دو عهرمان زن و مرد در »( در مقالۀ ۱۳99رضایی، زیرک و آذر ) -

زن و مرد رمان  شت ی ت دو به تحلیا روانکاوانه« بر مبنای نظری ۀ ع بی ت کارن هورنای سووشونرمان 

 اند.پرداوته سووشون

 من را هاچراغ رمان در فضا و روزمرگی هستی، مطالعۀ»در رساله وود با عنوان  (۱۳9۳)دادفرمای -

به بررسی مطالعۀ هستی، روزمرگی و فضا در شت ی ت کالریس « پیرزاد زویا کنممی واموش

 است.پرداوته

اثر  سووشونها در نام،  هور و نقه شت ی ت»( با عنوان ۱۳8۶در پژوهه عویمی و پزشکی ) -

ای هیافتن ارتباط پرداوته، درنتیجه به سووشون رمانهای تشت ی  مۀهبه بررسی « سیمین دانشور

 .انددست یافتهت از یک سو و نتستین  هور و نقه آن از سوی دیگر احتمالی میان نام و نقه شت ی 

فلسفه وجودی هایدگر را تبیین  ،وجودی فلسفۀدر کتاب وود با عنوان  (۱۳۷۷) جان کواری،مک -

 است. نموده

 



 

 (41)پیاپی  1401، زمستان 4فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة یازدهم، شمارة  110
 

 

 های پژوهش. پرسش1-1

 فراهم ونسووش رمان در زری شت ی ت در فضا و روزمرگی هستی، مطالعۀ و برای بیان حاضر مقالۀ

 :است زیر سؤاالت به پاستگوی درۀدد اوت ار و ایجاز با که آمده

 و تاس( نااۀیا ای اۀیا) نوع کدام رمان از این در واععیت انسانیِ زری هایدگر، دیدگاه براساس -

 است؟ هاییویژگی چه دارای براساس آن

 چگونه زری شت ی ت تحو ل سیرِ( فضا و روزمرگی هستی، مطالعۀ) هایدگر دیدگاه براساس -

 شود؟می تحلیا

 . روش پژوهش 1-2

 هستی، بحث که استشده تالش آن تدوین در است و تحلیلی -توۀیفی پژوهه، این انجام روش

 . شود بررسی زری شت ی ت تحلیا در فضا و روزمرگی

 هایدگر زندگی بر نگاهی. 2

 او. آمد دنیا هب مسکیرش شهر در م۱889 سال در که است متفکرانی پرنفوذترین از یکی هایدگر مارتین

 و الهیات در هپژوه و مطالعه ۀرف فرایبورگ دانشگاه در را وود تحقیق و تح یا هایسال نتستین

 .گشت گرگوند مطالعاته مسیر و شد آشنا جدید فلسفه مباحث با زود ویلی اما کرد؛ کاتولیک کالم

 نظهر  زيهر  1دانه  اسهكاتو    نهزد  «احكهام  و مقوالت نظريۀ» عنوان با را خود نامهپايان وی»
 1933 سهال  در. درآورد تحرير رشته به داشته، وی فلسفۀ بر فراواني تأثیر که هوسرل ادموند

 يه   بهه  مجهدل  پرداخهت،  نازيسم از حمايت به و پذيرفت را فرايجورگ دانشگا  رياست که
 از و داد اسهتعفا  دانشگا  رياست از نازيسم چهرۀ به بردنپي از پ  اما گشت؛ سیاسي چهرۀ

 در کهردن تهدري   بهه  هايهدگر  عمهر  ههای سال بقیه. برداشت دست هیتلر حكومت حمايت
 سال در که است زمان و وجود کتاب وی، ارزشمند هایکتاب ازجملۀ. شد سپری هادانشگا 

 (.  32: 1378 گنج،آچی ) «استشد  تألی  1927

 سووشون رمان خالصة. 3

 از هنرمندانه و درونی ت ویری  محکم و دعیق، شاعرانه، نثری با ،سووشون وود، اثر در دانشور

 و وصبه رمان، هایشت ی ت. دهدمی دست به جهانی دوم جنگ هایسال در فارس منطقۀ تحو الت
 ________________________________________________________________      

۱ . Duns Scotus 
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رمان  اۀلی فکر. کنندمی روایت را روز آن جامعه در زندگی جزئیات باالیی، مشاهدۀ عدرت با زری،

 و هاۀحبت. شودمی آغاز حاکم دوتر عقد جشن روایت با داستان. است مبارز انسان به پرداوتن

 بارزی نحو به داستان، نتستین ف ا همان از یوسر، طلبانهمبارزه ستنان زری و درونی هایجدال

 هادرگیری همه در رمان، عهرمان ترینملموس و داستان راوی زری،. کندمی مشتص را داستان شالودۀ

 است زری ذهن تقابا اثر این درواعع. کندمی نقا واععی زمان و توالی ترتیب به را وعایع و دارد حضور

 به با -کندمی یاد وود شهر عنوانبه آن از که- زری وانه حریم به تجاوز. وی وانه از بیرون جامعۀ با

 یوسر شدنکشته به و شودمی شروع پسرش اسب سپس و او هایگوشواره شدنگرفته عاریت

 است؛ وویه وانه محی  داشتننگه آرام فکر در زده،آشوب وضعیتی در که است زنی او. انجامدمی

 پایان به چنیناین داستان و شودمی همسرش افکار دهندۀادامه وود یوسر، مرگ از بعد سرانجام ولی

 .رسدمی

 هایدگر فلسفة در فضا و روزمرگی هستی،. 4

 عاما کند. سهمی واععیت انسانی )دازاین( یاد عنوان با انسان هستنِ از وود، وجودی فلسفۀ در هایدگر

 . است فضا و روزمرگی هستی، است، شایان توجه بسیار فلسفۀ هایدگر در که مهمی

 وجود یا . هستی4-1

 هستیِ و وۀیت سه و گرددبرمی واععیت انسانی )دازاین(  به محض، هستی به رسیدن برای هایدگر

 :نمایدمی مطرح را او واص

. وودش وجود برابر در و دیگران برابر در عالم، برابر در انسان انفعالی حالت: انفعالی حالت -

 در. شودمی هدایت فهمیدن و ادراک به موععیت، آن تأثیر تحت انسان که است موععیتی انفعالی حالت

 . دارد وجود به راهی سازد، وارج عادی و روزمرگی وضع از را ما بتواند که عاملی هر هایدگر نظر

 به امکانات علمرو طور طبیعی دربه که است جدیدی امکانات اکتشاف و ادراک و فهمیدن -

 .است هستی سویبه شدنهدایت رفتن، بیرون وود از. آیددرمی حرکت

 احساس این و شدهانداوته  جهان در انسان: جهان در کرده سقوط و یافتهتنزّل هستی -

 هستیِ(. جهان در هبوط) است  لمت و پناهیبی در شدگیترک همانا شدگی،پرت و شدگیانداوته

 وویشتن از بیگانگی  اهری، آرامه غائب، شتص سوم هایوسوسه همچون هاییویژگی با یافتهتنزّل

 ، مقدمه: شانزده و هفده(.۱۳۷8کوروز، )است  همراه وَحَا در افتادن و
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 طریق به انسانی موجود» درواعع. است وود با بودن مرتب  وجود، هایویژگی از دیگر یکی

 دارد وجود فرید موجود این منزلۀبه یعنی است؛ وودش یا او. اوست که است فریدی شتص وودش،

 در یعنی نیست؛ وودش او یا و رودمی بیرون وودش معین حالت هر از و جهدمی برون اشیاء جهان از و

 بلکه گیرد؛نمی وودش برای ت میمی هیچ و شودمی جذب دیگری شیء هر همچون اشیاء جهان

 (.۷۱: ۱۳۷۷ کواری،مک) «گیردمی ت میم او برای چیزهمه و وص در وارجی عواما

  مندی. فضا4-2

 بنابراین است، مکان در واععیت انسانی همواره. است هستی یک فضامندی هایدگر، منظر از دوم نکتۀ

 جهان، با اشرابطه همچون مکان، با اشرابطه است، مندمکان واععیت انسانی موجودی ازآنجاکه

 نبود، دازاین اگر و شوندمی حاضر دازاین برای تنها موجودات» هایدگر از نظر. است شناسانههستی

 معنای .اوست اگزیستانس همان است، دازاین اۀیا و لت که داشتن جهان. نبود هم حضور

 او آگاهی که است موجودی آن وجود اگزیستانس،. گرددبرمی داشتن جهان به داشتن اگزیستانس

 (. ۳۴۷: ۱۳89 جمادی،) «اوست بر گشوده جهان و جهان به گشوده

 روزمرگی .4-3

 .است هایدگر فلسفۀ دیگر مبحث روزمرگی

 از ههم  و نهاق   ارتجاط نوعيبه طجیعي، محیط با دوستي مدرن، شهری انسان برای امروز ،»
 هها خانهه  و هها خیابهان  ازجمله بشر مصنوع اشیای با ارتجاط را آن جای و شد تجديل گسیخته

 (.  118: 1392 پرتوی،) «استگرفته

 به ناپذیریجبران اثرات است، بشر م نوع اشیای با ارتباط همین نتایج و آثار ازجمله که روزمرگی

 نام دازاین سقوط یا و هبوط عنوانبه آن از هایدگر که چیزی» سازد،می وارد آدمی وجودی گوهر

. است هستی و وجود از نادرست درک نوعی،به روزمرّگی بنابراین،(. ۲۷: ۱۳9۳ دادفرمای،) «بردمی

  .دهدمی روزمرّگی به تن وود، هستیِ چیستیِ به دادن جواب از فرار برای آدمی

 سووشون رمان در زری شخصیّت در فضا و روزمرگی هستی، مطالعة. 5

 اش، اهری آرامه ووردن برهم درنتیجۀ که داروانه است زنی ،سووشون داستان اول شت ی ت زری،

 هستی دارای داستان آغاز در زری هایدگر، فلسفۀ بر طبق. آیدبرمی وود اۀیا هستی جستجوی به

 . بردمی سربه مسئولیت عدم و ازوودبیگانگی  اهری، آرامه در که است اییافتهتنزّل
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 گرجلوه زری زندگی در «من شهر» عنوان با رمان، این در راند،می ستن آن از هایدگر که فضایی

را شاما  محدوده این به مشغولی مربوطهر دل و یوسر ها،بچه حیاط، باغ،وانه «زری شهر» شود،می

 شود. می

 . مراحل سیر تحوّل واقعیت انسانی زری5-1

 هر در. نمود تقسیم مرحله چند به توانمی را سووشون رمان در واععیت انسانی زری تحو الت سیر نحوۀ

 مرحله هر بررسی به زیر در که است واۀی ارتباطی و شت ی تی هایویژگی دارای زری مرحله

 . شودمی پرداوته

 «یافتهتنزّل انسانی واقعیت» در شدگیواقع و خبریبی غفلت، مرحله. 5-1-1

 :است زیر هایویژگی دارای زری، اول، مرحله در یافته،واععیت انسانی تنزّل هایویژگی براساس

 وجدان یا درونی ندای بودن کمرنگ -

 نتستین توۀیفات. شودمی دیده رمان اول ف ا در زری یافتهواععیت انسانی تنزّل جلوۀ نتستین

 است همراه زری درونی نجواهای با شود،می آغاز حاکم دوتر عقد جشن وۀر با که داستان

 و سازدمی واموش را آن اما است؛ نفس حدیث درگیر اگرچه مرحله، این در زری (۵: ۱۳۴8 دانشور،)

 ضعیر بسیار زری درونی ندای که بینیممی داستان آغاز همین در. گذردمی هاآن کنار از تفاوتیبی با

 دچار و مرگ از غفلت سراسر است زندگی دازاین غیراۀیا، زندگی» بنابراین. دهدنشان می واکنه

 (. ۲: ۱۳9۳ همکاران، و اکبرزاده) «شدن روزمرّگی

 ظاهری آرامش -

. است  اهری آرامه داشتن یافته،واععیت انسانی تنزّل هایویژگی از گفته شد، پیشتر که طورهمان

 در دیگران حضور در یوسر هایۀحبت مرحلۀ برهم ووردن آرامه  اهری زری را در نتستین

 برهم را زری آرامه که دیگری عاما شود.باعث نگرانی وی می بینم کهمی حاکم دوتر عقد جشن

 برایه یادآور که هاییگوشواره است؛ حاکم دوتر توس  هایهگوشواره شدنگرفتهامانت به زندمی

 (. 8: ۱۳۴8 دانشور،) است دادنه دست از نگران هر لحظه که یوسفی است، یوسر چشمان انعکاس

 چنانکه. است نمایان ووبیبه داستان در روز، آن فضای و ابزار در وی شدگیغرق و وودباوتگی

 . ببرد لذت منظره آن دیدن از توانستمی نبود، آشفته هایهگوشواره دادن دست از دلیا به زری اگر

 افسهر  همهه  بها آن  مخصوصها  . کندمي تماشا را سینما فیلم ي  کردمي خیال آدم طورکليبه»
 چند و دارچین هایشلیطه با اسكاتلندی افسرهای و هامدال و داريراق هایلجا  با خارجي
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 سهیر  توانسهت مهي  بهود  نهداد   دسهت  از را اشگوشوار  اگر آدم و هاعمامه با هندی افسر تا
 (.11: 1348دانشور، ) «کند تماشا

 روزمرگی -
 در روزمرگی .است آنان به رسیدگی و فرزندان از نگهداری مسئول دار،وانه زن عنوانبه زری،

 وود زبان از داستان روایت با متن الیالبه اما است؛نشده ذکر مشت ی بیان با و روشنیبه زری زندگی

... . و فرزندان باغ، وانه، به رسیدگی شویم،می او زندگی هایروزمرگی و هاعادت متوجه زری،

. شودمی دیده نیز وی اجتماعی زندگی در بلکه شت ی؛ زندگی در تنهانه زری زندگی روزمرگی

 برای وعتی چنانکه. دارد آن از نشانی درآمده، دیرینه عادتی ۀورتبه که زری هفتگی نذورات

 (. ۳۷:همان) گرددمی اندوه دچار کند، اعدام اشهفتگی نذر ادای برای وودش تواندنمی باراولین

 دیگران با زبانی ارتباط برقراری عدم -

واععیت انسانی در فرایند . است بودن دیگران با واععیت انسانی، اوۀاف تریناۀلی از یکی

 و بودنعالم در فهم آشکارکردن» دیگرعبارتوگو با دیگران آشکار و عابا تحقق است، بهگفت

 حشمت،سلیمان و رجبی) «شودمی متحقّق وگوگفت در ۀرفاً گفتن،ستن فراشدِ در اشیاء آشکارکردن

 وود باطنی وواسته را آنچه تواندنمی درنتیجه است، ناتوان هایهوواسته بیان در زری(. ۲۵: ۱۳9۴

 به عادر که بینیممی هاگوشواره گرفتنامانت زمان در را زری زبانی ناتوانی اولین. بیاورد زبان بر است،

 دروواست به که ایمهمانی در تاج،گیالن با زری بعدی مالعات در ؛(۶: ۱۳۴8 دانشور،) نیست گفتن نه

 :دهدمی آزار را او همچنان اشدرونی وواسته بیان در ناتوانی بودند، کرده شرکت وانابوالقاسم

: گفهت  تها  گیالن...بكنهد  گوشهزدی  هاگوشوار  دربارۀ و بردارد رو از دست داشت تصمیم»

 زری. میهدارم  نگهه  يادگهار  بهه  را آنهها  همیشهه . متشهكرم  تهان تحفهه  از دنیا ي  جون زری
 ايناهها . کردنهد  عاريه را هاآن ای؟تحفه چه: بگويد که کرد باز دهن... کرد نگاهش زد حیرت

 عرضهگي بهي  بهه  دل در. درنیامهد  لهجش  دو میان از صدا اما! حاضر و حيّ. خواهرت هم اين
 (37: 1348 دانشور،)« !بايند چنینهم من مثل پخمۀ هایزن: انديشید و کرد نفرين خودش

 (هاآن) دیگران کسان یا به سرسپردگی -

 ۷9: ۱۳9۲ راتال،) «استشدهبرگرفته  در دیگران توس  اشهستی»واععیت انسانی  مرحله، این در

 هستی در مؤثر دیگران این از یکی کنند؛می تکلیر تعیین زری برای آنها یا دیگران بنابراین ؛(80 و

 به حاکم دوتر عقد جشن از بعد هاوارجی مهمانی به رفتن است؛ یوسر برادر وان،ابوالقاسم زری،
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 وود با حتی و نداشت جشن این در حضور به تمایلی باطن در زری وگرنه بود، وانابوالقاسم وواست

 :برندمی عتلگاه به را او کندمی فکر

. درآمدنهد  چهادر  از دنجهال  بهه  هامهمان و جلو از حاکم و کلنل و آمد شیپور و طجل صدای»
 کهه  رسهیدند  ایسرگشهود   وسهیع  محوطهۀ  بهه . برنهدش مي قتلگا  به کردمي احسا  زری

 (.38: 1348 دانشور،)« ...صندلي

 . است حاکم به وسرو اسب کره سحر، دادنتحویا دیگران، هایوواسته به سرسپردگی موارد دیگر از

 چكهار . بفرسهتم  را قزل اسو شودنمي. اندکرد  هم را هابیع و شرط همۀ ديگر :گفت زری»
  (84: همان)« بنشینیم کنم چه درخت زير برويم بايد ديگر حاال: گفت و کشید آهي عمه کنم؟

  میشود؛ دیگران وواست تسلیم زری درنهایت و

 .(85: همان)« درآر طويله از را سحر برو غالم، :گفت زری»

 خانه فضای در خود محصورکردن -

 کندمی یاد« من شهر» عنوان با هایهدلبستگی و وود وانۀ از داستان، آغازین هایف ا در زری

(. شهری که زری از آن ۲۷شود )همان: اش( را به او یادآور مییوسر شهر زری را )وانه ،(۲۶: همان)

 کند: چنین یاد می

 تپهۀ . دارم دوسهت  را وجهجش بهه وجهو  و اسهت  من شهر اين. بله. ها: گفت و خنديد زری»

 خودشهان  خانهۀ  را مها  خانهۀ  کهه  هها کهال   و سارها و هاگنجش ... سرتاسری ايوان پشتش،

 بهاز ... الاليهي  يه   مثل است، نرم مخمل مثل صدايت :گفت و زد لجخند يوس . ...دانندمي
 و خهانم  عمهه  و هها بچهه  از تهو؟  از شههرم؟  ههای آدم از بگهويم؟  چهه  :گفت زری. بگو هم

 (.28-27: همان)« ...هايمان؟همسايه

 دلبسته... و ابزارهایه وود، وانه ساکنان به تنها که استشده غرق آن لوازم و وانه در چنان زری

 آن از وی که ح اری در نه شود شناوته اطرافیان کنار در و جامعه در باید زری اۀیا هستی اما است؛

 شهر این در زری چراکه است؛ رمان کلیدی عبارت من، شهر عبارت. کندمی یاد من شهر عنوان با

 . استشده یافتهتنزّل هستیِ دچار که است

 مندیفاصله صورتبه دگرپروایی -

 . نامدمی دگرپروایی را دیگری با دازاین بودن نحوۀ هایدگر،

 خهود   بهه  را او اسهت  قهادر  ههم  و سهازد  دور خودش از را دازاين تواندمي هم دگرپروايي»
 روزمرّ  بودنِ با يكديگر در يعني حد؛ دو اين میانۀ در غالجا  و اوال  دازاين بازگرداند؛ اصیلش
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 روزمهرّ   بهودن  بها يكهديگر   از ديگری ويژگي در خود مندی،فاصله برد... خصلتمي سربه 
 ايهن  روزمرّ ، دگرپروايي در يعني ديگران؛ با دازاين تعامل هایشیو  نخستین در دارد؛ ريشه

 عمهومي  قلمهرو  در ترتیهو، بهدين . گیهرد مهي  تصمیم دازاين جای به که است عمومي قلمرو
. اسهت کهرد   گم را آن نه و يافته را خودش نه هنوز واقعیت انساني. نیست خودش ک هیچ

 . (11: 1397 بهشتي، و آزاداني) «استشد  واقع وضعیت اين در فقط او

 . نتورد برهم اش اهری آرامه تا بگیرد فاۀله دیگران از کندمی سعی همواره مرحله در این زری

 خانه فضای از بیرون مسائل به توجه عدم -

 یافتهتنزّل واععیت انسانی وجودی ابعاد از یکی وانه، از بیرون و جامعه اوضاع از زری وبرنداشتن

 به حتی و کندمی توجیه شاعرانه ویالی با تنها را گیرعرق پیرمرد پسرهای نگرفتن زن وی. است وی

 وبریبی این(. ۲8: ۱۳۴8 دانشور،) است جوانان ازدواج مانع جامعه اوضاع کهکند نمی وطور فکرش

 :شودمی او یادآوری به کارگری توس  جامعه، اوضاع از وی

 همهان . قاپهد نمي شما از نان کسي را  قدم دو قدم، ي  در. رويدمي درشكه با  :گفت زری»

 (.29همان: )« نیستند شهر اين اهل خانم اينكه مثل :گفت اولي کشطجق

 (خود از بیگانگی) دیگران نزد در وی ابزارشدن و خود توسط زری هستی فراموشی -

 وود هستی چون وی. ندارد واععی حضوری حال عین در اما است؛ دیگران با جمع در اگرچه زری

 برای ابزاری عنوانبه وی از و اندکرده فراموش را او هستی نیز دیگران درنتیجه سپرده، فراموشی به را

در  یوسر و سهرابملک و رستمملک که جمعی در مثال برای کنند؛می استفاده هایشاننیازمندی رفع

 برای که ابزاری همچون تنها و دارد حضور آنان جمع در زری که انگار نه انگار هستند، مکالمه حال

 :کنندمی استفاده وی از دارند، نیاز آن به نیازها رفع

 آسپیرين ي . گرفت درد سرم است، وقت دير: گفت و کرد ساعتش به نگاهي سهرابمل »
 آب لیهوان  و بهاير  آسهپیرين  بها  وقتهي . رفهت  و برداشهت  را قلیهان  شد بلند زری... نداريد؟

 (.56: 1348 دانشور،)« ...دهممي اطمینان شما به: گفتمي يوس  برگشت،

 برای ابزاری عنوانبه زری از همواره نیست، یوسر وود، برادر کنترل به عادر چون وان،ابوالقاسم

 . (۱۲همان: ) کند می استفاده برادرش کنترل

 را خسهرو . نیايد هاآن جشن عصر فردا بزند سرشبه نكند: کرد نجوا زری به خانابوالقاسم»

 دانیهد مي است، جمعه شو شو، فردا :گفت زری. دنجالتان آيممي خودم. اندکرد  دعوت هم
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« !دامنهت  بهه  دسهتم  داداشزن :گفت و زد بهم را هايشچشم خانابوالقاسم. دارم نذر من که
 (.18 همان:)

 بیرونی و درونی عوامل درنتیجة ناامیدی و پوچی آگاهی،ترس . مرحلة5-1-2

 حاکم وس ت وسرو، اسب کره سحر، کردنطلب بعداز واععیت انسانی زری تحو ل سیر دوم مرحلۀ

 اما است؛ یافتهانسانی تنزّلواععیت  دارای همچنان اگرچه مرحله این در زری. کندمی پیدا  هور

 هستی هب زری یافتن دست به منجر در نهایت که شودمی ایجاد وجودش در اساسی تحو ل هایزمینه

 :است های زیرویژگی دارای زری شت ی ت نیز مرحله این در. گرددمی سوم مرحلۀ در اۀیا

 آگاهیترس -

 درون در زری اگرچه. شودمی آغاز آگاهیترس با واععیت انسانی زری، تحو ل سیر دوم مرحلۀ

 از اثری و شده محو زری افکار همان در نفس حدیث این است؛ اما نفس حدیث دچار همواره وود،

 دلیا به که در زمانی زری نفس حدیث در بارنتستین را آگاهیترس این شروع. ماندنمی برجای آن

 از یکی ۱آگاهیترس(. ۶۴: ۱۳۴8 دانشور،) کنیممی مشاهده کندمی سرزنه را وود سحر، دادنتحویا

 . است هایدگر اندیشۀ در «واععیت انسانی»  دیگر متت ات

 تهر   وعموضه . است آن با متفاوت حالدرعین ولي( fear) تر  جن  از نیز آگاهيتر »

 «اسهت  جههان  -در -بهودن   آگهاهي تر  موضوع ولي است؛ جهان در موجودات يا موجود
 .(210:1391مهربان،فدايي)

 با که شودمی متوجه کند،می وود زندگی و وجود عمق به نگاهی زری که در زمانی بنابراین

 :گرددمی ناامیدی و ترس دچار نیست، مأنوس اشزندگی

 و تخیهرا  فايهدۀ : کهه  بهود  گوشش در يوس  هایحرف و انديشیدمي نذرش بیهودگي به»

 (.111: 1348 دانشور،)« ... است خراب اسا  از کار چیست؟ تو مجرّات

 حاکم تحویا اجبار به را وسرو اسب کره سحر، که زمانی در زری، وجود در آگاهیترس این

 :یابدمی بیشتری  هور کند،می یوسر او را سرزنه و دهدمی

 اولهین  ايهن  و زد یليسه  زنش به يوس ... ای؟داد آب  به گليدسته چه زن،: پرسید يوس »

! منيخر سر مترس  ي  فقط غیابم در. بگیر خفقان :گفت آمرانه. کردمي چنین که بود باری
 .(120: همان) «شد سرازير تپه از و کرد رهايش و

 ________________________________________________________________      
۱ . anxiety/Angest 
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 آن به پاسخ و نفس حدیث بودن رنگ پر -

 از واععیت انسانی که است باور این بر وی. دارد بتهرهایی نقشی هایدگر فلسفۀ در وجدان ندای

 وجدان ۀدای شدنشنیده مانع که را همگنان به سپاریگوش وجدان، ندای به سپردنگوش طریق

 که وودی آن چون همآن و بیابد را وود بتواند باید نتست او پس» هایدگر گفتۀ به. گسلدمی شود،می

 درونی نجوای به مرحله، دراین زری(. ۵9۲: ۱۳8۷ هایدگر،) «استفرومانده  وود ۀدای شنیدن از

 بسیار زری درونی نجوای درنتیجه. کندمی دوری همگان به سپاریگوش از فراداده، گوش بیشتر وود

 را وود زندگی تمام و است وود ذهن درون سؤاالت همه برای پاستی دنبال به زری و شده ترپررنگ

 شودمی ایجاد ازدواج در نتیجۀ که بچه و همسر به را زن یک وابستگی و داندمی بیاساس و پوچ

 جزء که کندمی جستجو وود ذهن در را سؤاالتی زری(. ۱۳۴: ۱۳۴8 دانشور،) داندمی معنیبی

 :هستند او وجودی هایبحث تریناساسی

 (195: همان) «چه؟ وقتآن گرفتند، تو از داری تو که را هايينعمت اگر حاال»

  دیگران با ارتباط برقراری عدم -

 . دهدمی دست از را گفتنستن امکانات تمام عدم، با مواجهه و آگاهیترس در واععیت انسانی

 دازاين بها  و اندرفته از میان واقعیت انساني هاینسجت تمام از آنجاکه خاص، لحظه اين در»

 را سهكوت  ايهن  الجته. گرددمي متوق  گفتنسخن است،شد  مواجه با وجود و خويش عدم

 ههزاران  انسهان  گهويي  کهه  است حالتي سكوت اين. کرد مقايسه عادی کردنسكوت با نجايد
 (. 31: 1394 حشمت،سلیمان و رججي) «کند آغاز کجا از داندنمي اما دارد؛ سخن

 ارتباط ،وود بوده با درونی نجوای گرفتار دائماً اطرافیان، با ۀحبت جایبه  زری مرحله این در

 . است نق ان دچار اطرافیان با اشزبانی

 دیگر هایشت ی ت و زری بین هایدیالوگ و است سکوت از پر یوسر و زری بین عاطفی فضای

 و زری بودنضعیر از یوسر درگرفت، یوسر و زری بین که دعوایی در. نیست طوالنی اۀالً داستان

 کمرنگ، ۀورتبه و تدریجبه مرحله، این در. است مندگله دیگران مقابا در زری زبان بودنناتوان

 :است زری وجود در تحو ل سوم مرحلۀ به گذر برای پلی که یابدمی نمود اطرافیان با زری زبانی ارتباط

 و خنديهد  و کرد او به نگاهي يوس . رسدمي آدم به آدم رسد،نمي کو  به کو : گفت زری»

 .(213: 1348 دانشور،) «آمد  حسابي توی سرت کمکم هم تو دلم، جان: گفت

 در اما هست؛ بحث در مشارکت به عادر اگرچه زری ها،وارجی دربارۀ وسرو و هرمز مکالمۀ در
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 :کندمی نجوا را هایهجواب درون

 و بدههد  ادامهه  خواسهت مي. بكند حكم نشناخت و نديد اشخاص دربارۀ طوراين نجايد آدم»

 امها  گويهد؛ مهي  اسهتقالل  درخهت  شهعر  و بینهد مي را وطنش استقالل خواب حتي او بگويد
 (.228: همان) «نداشت دفاع و توضیح حوصلۀ... شد منصرف

 خویش وجودی هایناتوانی و زندگی هایروزمرگی بر آگاهی -

 :است اشزندگی روزمرۀ روال به واعر مرحله این در زری

 چها   چهر   مثهل  خانهه،  ايهن  تهو  روز هر :نالید. بگیرد را هايشاش  جلو نمیتوانست زری»
 حسین عین من... کرد  لگد کسي را هاآن بجینم توانمنمي. بدهم آب را هايمگُل تا چرخممي

« ...ديهدني  دنیها  نه. ایتجربه نه...  من... کنمنمي کاری هیچ خود برای هايمدست با کازروني
 (.132 همان:)

با  داروانه زن یک برای بگوید وود با زری که شودمی باعث هابچه و وص در زری هاینگرانی

 برای ندارد، وجود جامعه سیاسی و مردانه مسائا در مداوله برای جایی اش،حاملگی و بچه سه وجود

 (.۱9۴:همان) بود نتواهد مفید او برای مهمانه با یوسر ستنان شنیدن برای ایستادنه گوش همین

 گذشته زندگی بر مرور -

 شجاع دوتری که زمانی گردد؛بازمی وود مدرسه دوران واطرات به گاهی زری مرحله، این در

 : استکرده ایستادگی هاناحقی و  لم مقابا در بوده،

 مهدير  همان جلو بارچندين من... دانمنمي هم خودم و امبود  ترسو اول از هم شايد :گفت»

 روز آن... اسهت  شهجاعت  يها  ايستادگي کنممي که کاری اسم بدانم اينكهبي کردم، ايستادگي
 ههم  شهايد ... مانهدم  من اما دررفتند؛ ترسشان از هابچه همۀ داد، خوردش را مهری روزۀ که

 حاال اما... بدهم دست از که نداشتم چیزی روزها آن شايد دانم،نمي آمد ، پیش طوریهمین
 (.  130: همان)...« 

 هاآن در برابر مقاومت جهت در تالش و دیگران به خود سرسپردگیبه آگاهی -

 .است امکانات و ابزارها با ارتباط واععیت انسانی، جهانِ -در -بودن از منظور

 همیشهه  ديگهران  شود،مي تلقي بودن حضورهم منزله به ديگری پیراموني، عالم توصی  در»
 ما که هستند کساني دقیقا  بلكه نیستند؛ بیگانه و غريجه ما به نسجت ديگران. هستند حضورهم

 (.  64: 1378 بیمل،) «کنیم جدا هاآن از را خودمان توانیمنمي که کساني يعني آنهايیم؛ با

 مثا شود و کسانیمی یا دیگران مشاهده  هاآن به زری سرسپردگی همچنان مرحله این در
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 اسب سحر، دادنتحویا (. ماجرای۱۲۵: ۱۳۴8کنند )دانشور، می تکلیر تعیین او برای وانابوالقاسم

 .(8۵-8۴: همان) نمونۀ دیگر آن است  وسرو

 به آگاهی با ولی برد؛می سربه دیگران به نسبت سرسپردگی در همچنان زری اگرچه مرحله این در

 زمانی موارد، این از یکی سازد. رها دیگران به سرسپردگی از را وود وجود تا است تالش در مسأله این

 از یکی) هابچه افتادن وطر به فکر با هرچند کند،می مقاومت الدولهعزت برابر در زری که است

 :شودمی ودشه دچار مقاومته( شهرش هایدلبستگی

 زنهداني  بهه  را پاکهت  دو تها  نكهنم؟  اگر يا است شجاعت بكنم اگر آيا که انديشیدمي زری»

 تها  صجرکردن و انگشت با گذاریعالمت و کردنالتما  احتماال  و وراجي همهآن و رساندن
 امها  ترسهنا؛؛  کافي حد به است کاری... و بخواند را کاغذ دو هر سوادشکور  با فردو ننه

 داریحهق  کهدام  بهه  حق معامله اين در ولي بدهد؛ انجامش و بزند دريا به را دل توانستمي
 را آنهها  بهدنامي  معصهومي  و بمانهد  معصوم ظاهرا  گناهكاری که شدمي واسطه او رسید؟مي

 .(175 همان:) «بپذيرد

 پای که زمانی ویژهبه نیست، وی عطعی هایتالش دیگر چون مرحله این در زری مقاومت بنابراین

 .(۱۷8: همان) باشد میان در هابچه

 تنهایی و سکوت به نیاز -

 بها  سهكوت،  بخشهد. در مي را نامتناهي فضايي ح ّ ما به که نیست سكوتي چون چیزهیچ»
 در را مها  وجهود  تمهام  سهكوت  ايهن  شهويم، مي ربود  پايانبي و عمیق بیكرانه، چیزی ح 

 «شهويم مهي  غهرق  وارسهايه  آرامهش  ايهن  عظمهت  در چند، لحظاتي برای و گیردمي خويش
 (. 85: 1391 باشالر،)

 وانه به دیگری مسیر از برگشت راه در حاکم، منزل در هرمز و وسرو یافتن ماجرای از بعد زری

 تنهایی این وجودش در و است ورسند نیست سرش بر کسی منّت که تنهایی این از چقدر و گرددبرمی

 (.۱۲۳: ۱۳۴8 دانشور،) داندمی الزم وودش برای را

 خودش به نسبت زری درونی هایسرزنش -

 :کندمی سرزنه را وود... و ترسه هایه،ناتوانی دلیا به زری مرحله، این در

 لعنهت  الدولهه عهزت  و عرضهگي بهي  و اشمدرسهه  و ترسش و اجدادش و خودش به زری»

 .(96: همان) «فرستاد

 پیوند وود مادر با دیدارش آورین از واطرهای با دیگران، برابر در وود ناتوانی از زری واطرات
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 لحظات در روزمره مسائا دلیا به وواستۀ وی، باوجود مادرش عمر آور شب در چراکه وورد؛می

 .(9۶: همان) استنبوده مادر کنار آور

 ناامیدی و پوچی -

 در و شودمی پرت انتهابی پوچی نوعی در کند، گم را وود اۀیا وجود وعتی انسان هایدگر نظر به

 از که وانه فضای حتی زری، شت یت درو وص چنانکه بیند؛می تاریکی در را چیزهمه ۀورت این

 او کمکم پوچی و درماندگی» در نتیجه نیست. زیبا عبا همچون دیگر کند،می یاد من شهر عنوان با آن

 ت میم انسان دیگرعبارتبه. کندمی هدایت یافتهتنزّل واععیت انسانی یعنی او؛ از رهاشدن فکر به را

 و پوچی دچار زری ، بنابراین(۱9: ۱۳۷8کوروز، )« بگذرد یکنواوتی و روزمرگی این از گیردمی

 :کندمی منتقدانه نگاه وود روزمرگی از پر زندگی به و شودمی وستگی

 چهر   پشهت  روز ههر . گذشهته  طهور همین هم من زندگي تمام که انديشید زری ناگهان و»
 «...امداد  ههايي گهل  پهای  آب و امدرآورد  بهه حرکهت   را زنهدگي  چهر   و امنشسته چاهي

 (.123: 1348 دانشور،)

 درونیاش وجدان و بیرونی عواما در نتیجۀ که است زری درون در کلی نگرش یک نگاه، این

 وسرو. سازدمی آگاه است نااۀیا هستی و روزمرگی دچار وی که مسأله این به را او و شودمی ایجاد

 ناامیدی موجبات افزوده، زری ناتوانی و پوچی حس بر دروغگو و ترسو افرادی عنوانبه زنان وطاب با

 هاییغریبه همچون اطرافیانه در این میان، همۀ .(۱۲۴: ۱۳۴8دانشور، ) گرددمی زری درون در بیشتری

 . شوندمی گرجلوه او برای

 خستگی -

 :اندشده عارض او وجود بر دنیا هایدلتنگی تمام گویی است، وسته بسیار زری مرحله این در

 در او دلتنگهي  و خسهتگي  به آدمي که کردمي احسا . زد به گريه و وا رفت صندلي روی»

 (.132 :همان) «نیست دنیا تمام

 همچنان زری اما است؛ برعرار زری شهر در  اهری آرامه اگرچه وسرو اسب کره بازگشتن از پس

 .(۱۵۷همان: ) «نبود وسته اویر روزهای اندازۀبه عمرش در وعتهیچ زری»: بردمی سربه وستگی در

 آنها وانۀ مهمان ماهونمک که در زمانی کنیم،می مشاهده داستان اواور در را وستگی این اوج

 (. ۲۲۳: همان) است

 خود هایتوانمندی به باور عدم -
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 غرق چنان وی. است اجتماع مسائا در حضور برای وی توانمندی زری، وجودی امکانات از یکی

 اجتماعی هایفعالیت به دیگران همچون تواندمی نیز او کرده فراموش که است  اهری آرامه در

 :گویدمی چنین زری به وطاب و است آگاه زری توانمندی این به یوسر بپردازد؛

 بهروی  تهواني مهي  شهدن، عصجي و خودت کردنخسته و خانه،ديوانه به رفتن عوض عزيزم،»

 زينگهر،  کنهي مهي  بهاور ! بهدهي  در  دو استنشهل  شهد ،  باز تاز  که انگلی  و ايران انجمن
 (.132:همان ) «فرستاد ؟ پیغام برايم ماهونم  وسیلۀبه

  خود شهر با ارتباط عدم -

 حتی مرحله این در اما بود؛ کرده یاد وود شهر عنوانبه آن متعلقات همه و وود وانۀ از زری

 :اندغریبه و ناملموس برایه... و وانه فرزندان،

 (.125:همان)« !نمودندمي غريجه شانهمه چقدر. کرد نگا  شانهمه به کرد، نگا  او به زری»

 :نیست معنابته و زیبا برایه دیگر ،(او شهر) زری پیرامون دنیای بر اینعالوه

 همهه  روی بهر  داد ، دسهت  از را خهود  شهادابي  بها   کهه  آمهد  نظهرش  به و کرد نگا  با  به»
 هها درخهت  کهرد  خیهال  لحظهه  ي  سوخته، و کرد  زرد هايشانبرگ نشسته، غجار هادرخت

 و دهنهد مي تكان سر و لرزندمي هادرخت که ديد بعد. کنندمي نگاهشان بربر و برد  ماتشان
 (.244: 1348دانشور، )« ...گیرندمي آرام بعد

 هاآن برای ابزارشدن نوعی و دیگران توسط زری هستی فراموشی -

 زری هستی از یوسر چنانکهشده،  سپرده فراموشی به دیگران توس  زری هستی نیز مرحله این در

 کند:می یاد ملوس گربۀ عنوان با

 دهنهد مي کسي به را اول در  عالو به. نیستم ملو  گربۀ. آدمم من :گفت انديشنا؛ زری»

 .(133:همان)« داندنمي بر از را هر که

 وچرا در رمان مشهود است:چون بدون زری برداریو فرمان اطرافیان برای ابزاربودن زری

 تهاالر  میهز  روی را نهار سفر  يوس  دستور به... برود بايد که فهمید و چشم: گفت زری و»
 «درآورد گنجهه  توی از قرمز شراب بطری دو زری و خواست شراب يوس  نهار سر... چید

 (.197: همان)

 اضطراب و نگرانی ترس، -

 و هاگریه با که ترس این است، وود عزیزان دادن دست از نگران همواره مرحله این در زری

 (.۲۲۶: همان) شودمی دیده تریبرجسته ۀورتبه مرحله این در است همراه وی هایناامیدی
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 اصیل واقعیت انسانی به یافتهتنزّل واقعیت انسانی از تحوّل . مرحلة5-1-3

 امکان مثابۀبه را وودش وویشتن، سویبه عزم با که سازدمی وویه آن از را اشآزادی زمانی دازاین،»

 این در و (۱۴: ۱۳9۷ بهشتی، و آزادانی) «دریابد هستی گشودگیِ یا واععیت انسانی همان یعنی محض؛

 است؛ سوم مرحلۀ همان یوسر مرگ زری، زندگی در. یابدمی دست اۀیا هستی به که است مرتبه

 از کرده، درک را وود زندگی هدف و یافتهدست  اۀیا هستی به وی که است یوسر مرگ از بعد

 پیدا  هور یوسر مرگ از بعد زری اگزیستانس درواعع. شودمی رها عبا مراحا هاینگرانی و ترس

 :از اندعبارت مرحله این در زری اۀلی هایویژگی. کندمی

  تعلیق از آمدن بیرون و هدف داشتن -

 گذشته هایغفلت و هاحماعت از وود، اۀیا هستی به یافتن دست از بعد زری که اینجاست در

 :ووردمی افسوس وود

 خرمها  و نهان  جمعهه  شو هر ها،ديوانه و هازنداني برای عزيزدردانه و احمق و ننر زن ي »
 مثل طوراين ذهنش که کندمي تقال جنون مرز در شايد زن، آن خود حاال و کرد نذر. بردمي

 مرتجهه  يه   و بگیهرد  را ذهنش فعالیت جلو تواندنمي خودش که جوری. کندمي کار ساعت
 (.256: 1348 دانشور،)« ...شوممي ديوانه دارم نكند داشت برش تر 

 . است یوسر راه دادنادامه و مظلومان حق از دفاع آن و دارد هدفی که داندمی مرحله این در زری

 ماری زبان ظهور و زری درونی نجوای شدن صریح -

 بهه  کهردن گهوش  از که وقتي فقط او. داردبازمي هاآن در شدنگم از را دازاين خود وجدان،»

 «شهنود مهي  را وجهدان  نهدای  حقیقتا  که باشد موجودی آن تواندمي کشد، دست آنها صدای

 (.216: 1377 کواری،م )

 اۀیا هستی  هور از بعد که دارد هایدگر وجدانِ ندای همین از حکایت زری ماری زبان اۀطالح

 درونی نجوای بنابراین دهد،می عرار وطاب را دیگران و را او بیرون، در چه و زری درون در چه زری

 گویدمی ستن که است زری اۀیا هستی اینجا است.گرفته وود به دیگر بُعدی مرحله، این در زری

 :نگرانی بدون ترس و بدون

 خهانم (. 249: )همان «زد زری ذهن در را حرف اين کسي. کرديدمي گم را گورتان کاشكي»
 و خهدمت  دسهتمزد  اسهت  ايهن  گفهت » باشهد  شهنید   را زری ذههن  حهرف  انگار نیز حكیم

 تهان همهه . کهن  گهم  را گورت برو: کشید فرياد زری ذهن در بار اين ک آن و...  فداکاری؟
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نجواهای وجدان زری در اين مرحلهه بسهیار نمهود     (.250همان:) «کنید گم را گورتان برويد
 (.  262، 257 ،255، 254: دارد )همان

 خود اصیل هستی بر آگاهی -

 :استشده وود آگاه اۀیا هستی از مرحله این در زری

 ديوانهه  مهن  کهه  اسهت  اين زندمي ایديوانه هر که حرفي اولین خانه،ديوانه در: داد توضیح»
 نشهان  بايد ...امنشد  ديوانه من باشید مطمئن کاکا خان اما اند؛آورد  اينجا مرا بیخود و نیستم

 ظرافهت  بهه ... نشهد   ديوانهه  کهه  کردمي ثابت خودش به بايد ترمهم آن از و دادمي کاکاخان
 (.281:همان)« ...خورد صجحانه

 است وود اۀیا هستی اثبات بر دلیلی نیز وود بودنعاعا اثبات برای وانعبداهلل دکتر کردنطلب

 (.۲8۲: ۱۳۴8دانشور، )

 دست وود اۀیا هستی به که یابددرمی زری و شوندمی زری اۀیا هستی بر تأییدی دکتر، ستنان

 نوید و ندا او به اسرار دانای یک. باشد شده آزاد عفس از که بود مرغی مثا زری» بنابراین است،یافته

 در چیزهیچ و کسهیچ از که دانستمی دیگر. شد روشن ذهنه در ستاره هزار ستاره، یک نه. بود داده

 (.۲88: همان) «ترسید نتواهد دنیا این

 دیگران با زبانی ارتباط برقراری -

 بیان علنی را وود وواسته یا و بگوید نه دیگران وواسته مقابا در است عادر مرحله این در زری

 چاپ را حادثه وبر بدهید اجازه اگر که گفت و گرفته را زری دست روزنامه مدیر که زمانی در کند،

 :گویدمی چنین زری کردم، چاپ دوتان هر برای دوستی واطر به هم را وتم اعالن و نکنم

 (.292: همان) «است آزاد همیشه که ختم اعالن: گفت زری»

 جنازه تشییع جهت را یوسر دوستان که کندمی تقاضا زری از وانابوالقاسم که زمانی در همچنین

 :گفت واص جد یت با زری کند، من رف چراغشاه به او

 کهه  عهزاداری . است عزاداری کرد شودمي که کاری حداقل. اندکشته ناحق تیر به را شوهرم»
 مهرگش  در حهاال . بترسهانیم  ههم  را او کرديم سعي و ترسیديممي زندگیش در. نیست قدغن

 (.293: همان)« ...گذشته که يكي من سر از آب ترسیم؟مي چه از ديگر

 کند:می ماری یاد زبان عنوان با آن از وود که شودمی توانمند زبانی به زری

 زبهان : انديشهید  و زنهد مهي  حرف نشسته، بیدار درونش در که ماری که کرد احسا  زری»
 (.296همان: )« ...زندمي را وکالتتان شور دلتان شما گفت و! ماری
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 خود خانه از بیرون فضای با ارتباط برقراری -

 در ایرانی یک عنوانبه وود و یفۀ درک و جامعه فضای با ارتباط اجازۀ وود به که زمانی تا زری

 پایان در زری که چیزی. است ناورسند جهان به وود شدگیتسلیم از دهد،نمی را آن مشکالت برابر

 که داندمی و شده اوت وود وانه از بیرون فضای به در نتیجه و یابددرمی یوسر مرگ از بعد داستان،

 . دارد برعهده وود وانۀ از بیرون فضای عبال در سنگینی و یفه

  دیگران به سرسپردگی عدم -

 به عادر مرحله این در زری شد، گفته دیگران با زری زبانی ارتباط برعراری بته در که طورهمان

 :آوردنمی فرود تسلیم سر نیز دیگران هایوواسته مقابا در طرفی از و است وود هایوواسته بیان

 وعتی زن؟ نیستی ملتفت چرا! کردی سفید را ما روی عجب... داداش زن ایواهلل»: گفت کاکا وان

 «بگیرد؟ را جلوشان تواندمی دیگر کسی کند، تحریکشان آشوب به کسی اگر افتاده، راه آدم این همه

 .(۲9۳: ۱۳۴8دانشور، )

 جفت هایۀیغه از وواهدمی درونه در زری که جایی تا یابدمی ادامه کاکاوان و زری بین بحث

 شجاعتی چنان زری درواعع. شوندمی بحث ادامه مانع دیگران اما بگوید؛ ستن وانابوالقاسم... جفت و

 وجود در مردانه چنان زری اۀیا هستی. براند زبان بر ترسی هیچ بدون را حقایق بتواند که استیافته

 در مرد، جسورانه یک همچون باید نیز او روز آن جامعه و شهر در داندمی که استکرده علم عد زری

 . بایستد  لم مقابا

 اضطراب و شورهدل نگرانی، ترس، رفتن بین از -

 به اسلحه است حاضر زری کهتاجایی نیست، نگرانی و اضطراب و ترس دچار زری در این مرحله

 و یوسر ویژهعزیزانه به دادن دست از نگران زری دیدیممی عبا مراحا در. بدهد وسرو دست

 از است وطرآفرین وسرو دست اسلحه دادن داندمی کهوجودی با مرحله این در اما است؛ فرزندانه

 (.۲۵۴: همان) ندارد ابائی عما این

 زری نااصیل یا اصیل واقعیت انسانی در تأثیرگذار عوامل . بررسی6

 دارد عرار واععیت انسانی راه سر که شماریبی امکانات باوجود که یابیمدرمی هایدگر نگرش بهبا توجه 

 که آنها و رسانندمی مدد وود تحقّق به و هستند اۀیا که هاآن کرد، تقسیم گروه دو به باید را هاآن

 .شوندمی وود باوتن به منجر و هستند نااۀیا
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  باشهد  داشهته  پهیش  در ههدفي  چهه  فهرد  اينكه از نظرصرف و کردنانتخاب لزوم به وقوف»

 شدنتسلیم و کردنانتخاب لزوم از غفلت و بودناصیل ،...(و دين و انقالب و سیاست هنر،)

   .(225: 1389 اباذری،) «است بودن نااصیل جمعي قواعد و جمع به

 آن انتتاب از یا و کندمی زندگی اۀالت با و گزیندبرمی را وود زندگی امکانات یا آدمی بنابراین

 زری زندگی سیاق و سبک. ماندمی باعی نااۀیا و است انتتاب نوعی نیز وود این که کندمی غفلت

 و کنندمی تکلیر تعیین برایه دیگران که زندگی در زری یعنی است؛ چنین یوسر مرگ ازپیه نیز

 نکته هستی فراموشیِ هایدگر، فلسفه در. استکرده فراموش را وود هستی و بردمی سربه روزمرگی

 همین حتی و ایمبرده یاد از را هستی که کنیممی زندگی دورانی در ما گویدمی او. است مهمی بسیار

 ووانندش آنچه باشد چه در کتاب نیز همین برای و ایمبرده یاد از نیز را هستی فراموشی یعنی نکته؛

  نویسد:می تفکر

  «کنهیم نمهي  انديشهه  هنهوز  مها  کهه  اسهت  آن امهر  انگیزتهرين انديشه انگیزمانديشه زمانه در»

 (.78: 1388 هايدگر،)

 به و کرده فراموش را وود اۀیا هستی او که سازدمی روروبه حقیقت این با را وی یوسر، مرگ

 تمام و شودمی مسأله او برای اشهستی در نتیجه. استدادهنمی بهایی چندان وود جامعۀ در بودن

. کندمی پیدا  هور یوسر مرگ از بعد وی اگزیستانس درواعع. کندمی مرور بارهیک را اشزندگی

 و جامعه در فرد یک عنوانبه اش،اجتماعی ماهیت به توج ه با وود به زری که شودمی باعث حادثه این

 اجتماعی و سیاسی مسائا در عوا تمام با بودنه، زن مسأله به توجه بدون و نماید توجه روز آن ملت

 واععیت انسانی سپس و یافتهتنزّل واععیت انسانی در تأثیرگذار عواما بررسی به ادامه در. نماید شرکت

 .پردازیممی زری اۀیا

 یافتهتنزّل واقعیت انسانی در زری هبوط در تأثیرگذار . عوامل6-1

زیار   ماوارد  باه  عواماا  ایان  ازجملاه . هساتند  دویاا  وی هساتی  تنزّل در بسیاری عواما زری زندگی در

 : نمود اشاره توانمی

  یوسف شخصیّت و ایرانی جامعه در مردساالری -

 و سیاسهي  اجتمهاعي،  نهادههای  را  از کهه  سهاختاری  و نظهام  بهرای  است نامي مردساالری»

 (. 324: 1380 کلر، و آبوت) «دارد سلطه زير را زنان خود، اقتصادی

 شت ی ت نیز رمان این در. است برجسته تاریخ هایدوره تمامی در مردساالری نیز ایرانی جامعه در
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 :داردبرمی پرده دارد یوسر مقابا در که احساسی از وود زری چنانکه. است مردان سلطۀ تحت زری

 .(۱۳0: ۱۳۴8 دانشور،)« شده عادتم مدارا دیگر که امکرده مدارا تو با آنقدر»

  خارجی معلمان هایآموزش -

 از ناشی رسوب گفت توانمی بنابراین است؛ وارجی معلمان تعلیمات عواما، این مهمترین از یکی

 در اساسی مشیو  یک به هاآموزه این» که شده سبب او ذهن در زری اطرافیان عملکرد و هاگفته

 زری از زند،می دم آن از سارتر که را انتتابی آزادی آن ناوودآگاه طوربه و شوند بدل او زندگی

 طلبیآرامه و زری افکار در وارجی، معلمان هایآموزش تأثیرات(. ۷۶: ۱۳8۶ سارتر،) «کنند سلب

زری، اعتراف یوسر به تأثیرات  جانب از سیاوش ت ویر تشتیص عدم است؛بوده مؤثر او  اهری

 بر از سوی دیگر زری(. ۱۲9و  ۵۵ : ۱۳۴8 دانشور،)نامطلوب تعلیمات معلمان وارجی نمونۀ آن است 

 (.9۶کند )همان: می سرزنه را اشمدرسه و وود و است واعر اشمدرسه هایآموزه تأثیرات

 زری زندگی هایروزمرگی و وظایف -

 باید داروانه زن شرایطی چنین در و است مردان با سلطه شدگفته  که طورهمان مردساالر جامعه در

 کند، مدیریت را... و داریمهمان و بچه وانه، با مرتب  هایمسئولیت همه داده، انجام را همسر فرامین

 انجام به وچراچون بدون را وود و ایر که شودمی کوکی عروسک همچون زن، شرایطی چنین در

 :رساندمی

 ههای روزنامه. بجینمشان خواهممي کن، بیدار را هابچه جانم، پاشو: گفت زری رو به يوس »

 (. 192 همان:) «بخوانم بیاور هم را هفته دو اين

 زری واقعیت انسانی تحوّل در تأثیرگذار . عوامل6-2

  اهری آرامه دارای در نتیجه بوده، یافتهتنزّل هستی دچار که است شت ی تی رمان آغاز در زری

 وی  اهری آرامه حریمِ به تعرّض زری، واععیت انسانی تحو ل در عواماِ تأثیرگذار از یکی است.

 تحو ل به منجر سوم مرتبۀ در در نهایت دهدمی روی وی زندگی در مرتبه سه در که اتفاق این است.

 امکاناتی نوعیبه وود زده، برهم را زری  اهری آرامه که حوادثی. گرددمی زری واععیت انسانی

 :اند ازعبارت مرتبه سه این. بازیابد را آن و بیندیشد وود اۀیا هستی یافته بهتنزّل واععیت انسانی که است

 ؛(است هاگوشواره زمرده منظور) حاکم دوتر عقد جشن در هاگوشواره گرفتنامانت -  

 وسرو؛ اسب کره سحر، وواستارشدن -  

 داستان. آور در یوسر شدنکشته -  
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 آن در که را  اهری آرامه شوند، زری تعرض های دلبستگی و به عالیق که زمانی بنابراین

 دچار و پرداوته اشزندگی نحوۀ و گذشته در تفکر داده، به دست از است،آورده دستبه هادلبستگی

 (.۱۱۱: ۱۳۴8دانشور، ) شودمی آگاهی

 هایۀحبت است مؤثر اشیافتهتنزّل انسانیواععیت  به نسبت زری آگاهی در که دیگری عاما

دانشور، ) شودمی گوشزد زری به نسبت یوسر توس  و وصبه رمان در که است گاهیبیوگاه

۱۳۴8 :۱۲0.) 

 :است اۀیله مؤثر به هستیِنسبت  زری وودآگاهی در نیز زری به وانمعمه وطاب

 مججوری بعد و بروی درست را را  اول از تو گذارندنمي. نیست تو تقصیر هم همیشه ولي»
 «کنهي  ججهران  ایرفتهه  کهج  کهه  را راهي تا بخورد سنگ به سرت و بزني وجالجوش آنقدر

 (142: همان)

 . نتیجه7

 امکانات، داشتن وجودِ با او. کند توجه وود به وجود استنتوانسته وود روزمرّۀ زندگی جریان در زری

 و استگذاشته باعی نامعلوم وود برای را وجودیاش علت و گرفته پیه در را غیراۀیا زندگی شیوۀ

 نیز را امکاناته از درست انتتاب طریق از وود به گشودگی اجازۀ نشناوته، را امکاناته کهازآنجایی

 کسی اگر. استآمیتته درهم هاآن مکان هوی ت با هاانسان هوی ت پدیدارشناسانه، دیدگاه از. استنداده

 معنی به محی  شناسایی. کند برعرار ارتباط آن با تواندنمی باشد نداشته را وود محی  از الزم شناوت

 تحقق ووبیبه شناوت این که دهدمی رخ زمانی مکان، به واععی تعلّق این و است آن با الفت و انس

 . شود اوت وود وانه از بیرون فضای شرای  با استنتوانسته نیز زری که طورهمان. یابد

 او برای که هستند آنها و است دیگران گرفتار نااۀیا، و کرده سقوط واععیت انسانی عنوانبه زری

 در گیریت میم شیوۀ ازآنجاکه و کنندمی استفاده اهدافشان پیشبرد برای او از و گیرندمی ت میم

 زندگی در درواعع. استعرارگرفته غل  مسیری در نیز او پذیریمسئولیت شده، نحوۀ سلب او از زندگی

 که) مفرط ابزارشدگی نوعی. اندتوج ه مرکز در «دیگران» و شده فراموشی و اوتالل دچار «من» او،

 سقوط سبب بلکه است؛نشده او از اطرافیان رضایتمندی سبب تنهانه که( شود نامیده فداکاری شاید

 -۱ کند؛می سپری را مرحله سه وود تحو ل سیر در زری واععیت انسانی. استگشته نیز او وود زندگی

 و پوچی آگاهی،ترس مرحله -۲ یافته؛تنزّل واععیت انسانی در شدگیواعع و وبریبی غفلت، مرحله
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واععیت  مرحله هر در. اۀیا واععیت انسانی به یافتهتنزّل واععیت انسانی از تحو ل مرحله -۳ ناامیدی؛

 از. هستیم هاآن در اساسی تحو ل شاهد سوم مرحلۀ در و است ایویژه هایو لت دارای زری انسانی

 داری و تعلیماتوانه و ایر روزمرگی، مردساالری، یافته،تنزّل واععیت انسانی در زری هبوط عواما

 تکان هایۀحبت و ساحت سه در زری  اهری آرامه به تعرّض. برد نام توانمی را وارجی معلمان

 واععیت انسانی به غیراۀیا واععیت انسانی از تحو ل موجبات زری به نسبت اطرافیان و یوسر دهنده

 آورد.می ارمغان به وی برای را اۀیا

 کتابنامه
 چاپ سوم. تهران: میترا. شناسی،ورد جامعه( ۱۳89اباذری، یوسر. )

معناای  بررسی و تحلیا تطبیقی مرگ و رابطاۀ آن باا   ( »۱۳9۳اکبرزاده، فریبا؛ دهباشی، مهدی؛ شانظری، جعفر. )

 .۲0-۱(، ۀص۱۱)شمارۀ  ۳، دورۀ سال پنجم، ف لنامۀ الهیات تطبیقی. «زندگی از دیدگاه مولوی و هایدگر

 . ترجمۀ منیژه نجم عراعی. تهران: نی.شناسی زنانجامعه( ۱۳80آبوت، پامال؛ کلر واالس. )

گاه ۀادرالدین شایرازی و   شناسی تطبیقی، وجود از دیدای در هستیمطالعه(  ۱۳۷8ارسالن. )گنج، آلبآچینگ
 المللی اندیشه و تمدن اسالمی.محمدرضا جوزی، مالزی: کواالالمپور: موسسۀ بین مارتین هایدگ. ترجمۀ

«. آزادی اگزیستانسایال و آزادی اساتعالیی در اندیشاه هایادگر    ( »۱۳9۷آزادانی، زکیه؛ بهشتی، سیدمحمدرضا. )

 .۲۴-۷ص ( ، ۀ۱)شمارۀ  ، سال چهاردهممجلۀ حکمت و فلسفه

ترجماۀ ماریم کماالی و محماد شایربچه، چااپ اول. تهاران: انتشاارات          بوطیقاای فضاا.  ( ۱۳9۱باشالر، گاستن. )

 روشنگران و مطالعات زنان.

ترجمۀ بیژن عبدالکریمی، چاپ دوم. تهران:  های مارتین هایدگر.بررسی روشنگرانۀ اندیشه( ۱۳۷8بیما، والتر. )

 انتشارات سروش.

 ، چاپ سوم. تهران: انتشارات عقنوس.زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی( ۱۳89جمادی، سیاوش. )

. کنم زویا پیرزادها را من واموش میمطالعه هستی، روزمرگی و فضا در رمان چراغ(  ۱۳9۳دادفرمای، نرگس. )

 استاد راهنما: ابراهیم رنجبر. اردبیا: دانشگاه محقق اردبیلی.

 ترجمۀ محمود نوالی. تهران: انتشارات سمت. پدیدارشناسی چیست؟،( ۱۳9۱دارتینگ، آندره. )
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 . تهران: ووارزمی.سووشون( ۱۳۴8دانشور، سیمین. )

 ترجمۀ مهدی ن ر، چاپ دوم. تهران: انتشارات روداد نو.چگونه هایدگر بتوانیم؟. (  ۱۳9۲راتال، مارک. )

یازدهم  ، سالفلسفه و حکمت ف لنامۀ«. ندیشه هایدگرزبان در ا( »۱۳9۴حشمت، رضا. )اهلل؛ سلیمانرجبی، روح

 .۴0-۲۳(، ۀص ۴)شمارۀ 

تحلیاا روانکارواناۀ شت ای ت دو عهرماان زن و     ( »۱۳99رضایی، محمدعلی؛ زیرک، ساره؛ آذر، امیراسماعیا. )

پژوهشگاه ، ای ادبیرشتههای بینپژوهه«. کارن هورنای« ع بی ت»بر مبنای نظری ۀ  سووشونمرد در رمان 
 .۲۲0-۱9۱(، ۀص ۴دوم، )شمارۀ  سال نامۀ علمی،دو ف ا ،علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

 .۱0۶-9۳(، ۀص ۱چهارم )شمارۀ  ، سالفنون ادبی«. سووشونهای نمادین رمان جنبه( »۱۳9۱رنجبر، ابراهیم. )

چااپ دوازدهام. تهاران:     . ترجماۀ م اطفی رحیمای،   اگزیستانسیالیسام و اۀاالت بشار   (  ۱۳8۶پاا. ) سارتر، ژان

 انتشارات نیلوفر.

های کربن به هایادگر از منظار فلسافه شایعی(.     )پاسخ  ایستادن در آن سوی مرگ( ۱۳9۱مهربان، عباس. )فدایی

 تهران: نشر نی.

«. اثر سیمین دانشاور  سووشونها در رمان نام،  هور و نقه شت ی ت( »۱۳8۶عویمی، مهوش؛ پزشکی، شهروز. )

 .۵۲-۳۳(، ۀص ۵)شمارۀ  ۳ورۀ ، دنشریۀ علم

 ترجمۀ دکتر محمود نوالی. تهران: حکمت.فلسفه هایدگر. (  ۱۳۷8کوروز، موریس. )

 ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی. تهران: انتشارات هرمس.  فلسفۀ وجودی.( ۱۳۷۷کواری، جان. )مک

 یحیی مهدوی. تهران: ووارزمی.. ترجمۀ های هست بودنپدیدارشناسی و فلسفه( ۱۳8۷ورنو، روژه؛ وال، ژان. )

 . ترجمۀ سیاوش جمادی، چاپ دوم. تهران: عقنوس.هستی و زمان(  ۱۳8۷هایدگر، مارتین. )

 ترجمۀ سیاوش جمادی. تهران: عقنوس.  .چه باشد آنچه ووانندش تفکر؟(  ۱۳88هایدگر، مارتین. )
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