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 چکيده 
اولین تظاهرات    است  معاصر  شعري  هايجریان  از  یکی(  گراییحجم )  حجم  شعر که 

  و   نمک یداهلل رؤیایی و    يهای دلتنگدر دفتر    1347و    1346هاي  اش را در سال فردي
  در   آن  يبیانیه  انتشار  از   جاي گذاشت و سرانجام پس پرویز اسالمپور به   دی ور  حرکت 

کرد؛   تثبیت  روزگار  شعري  گفتمان  را در  خود  گروهی  حرکت  و  جایگاه  1348  زمستان

ها هایی دارد که هنوز با گذشت سال ي شعري حجم پیچیدگیاما متن این بیانیه و نظریه 

ي شاخص این گیرد. یداهلل رؤیایی که چهره ها شکل می مباحث و مناقشاتی پیرامون آن 

هاي فلسفی، زبانی ظرفیت  جریان است، در طول زمان تالش کرده است تا با آثار خود به

از    یها، پدیدارشناسی هوسرلي آن عینیت بخشد. از میان این ظرفیتشناسانهو زیبایی

ویژه اشعار  شناختی بر این نوع از شعر و بهترین و اثرگذارترین وجوه معرفت برجسته 
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به   رؤیایی  می یداهلل  مدت شمار  نیز  شاعر  خود  و  پسآید  انتشار  ها  بر  بیانیهاز  آن  ي 

اثرگذاري این مبناي فلسفی بر شعر حجم صحه گذاشته است. نگارندگان این پژوهش 

فرض وجود چنین تأثیري، به تحلیل و  اند تا با پیش با نظر به این مبناي فلسفی درتالش 

ي کارکرد آن در نظریات و بوطیقاي تصویر شعر یداهلل رؤیایی برآیند و به بررسی  مقایسه

از پدیدارشناسی هوسرلی و  اساسیِ چگونگی جدایی نظریهدو پرسش   ي شعر حجم 

 چگونگی کارکرد آن بر بوطیقاي تصویر شعر این شاعر بپردازند. 

 بوطیقاي تصویر، پدیدارشناسی هوسرل، تخیل حجمی، تصویر، یداهلل رؤیایی.های کليدی: واژه 

 

 . مقدمه 1

هاي شعري معاصر است که  ریان ( یکی از ج Espacementalismeگرایی/  شعر حجم )حجم 

در گفتمان شعري روزگار تثبیت    1348ي آن در زمستان  از انتشار بیانیه   جایگاه خود را پس 

ي این جریان، با آثار خود تالش کرد تا در  ترین چهره عنوان شاخص کرد. یداهلل رؤیایی نیز به 

ي آن عینیت  شناسانه بایی هاي متفاوتی چون مبناهاي فلسفی، زبانی و زی طول زمان به ظرفیت 

شود که هنوز  می   دلیل پیچیدگی متن بیانیه و مباحث نظري شعر حجم مشاهده بخشد؛ اما به 

توان  راستا می گیرد. دراین ها شکل می ها، مباحث و مناقشاتی پیرامون آن از گذشت سال پس  

پد  از  مباحث شعر حجم  وامداري  را  پیچیدگی  این  بر  اثرگذار  عوامِل  از  یدارشناسی  یکی 

ها  اند که مدت دانست. مخاطبان شعر حجم آگاه (  Husserl’s phenomenology)   هوسرلی 

هاي  از انتشار بیانیه، یداهلل رؤیایی خود بر تأثیر این مبناهاي فلسفی صحه گذاشته و شرح   پس 

ارائه داده است. همچنین    فنومنولوژي حجم و    ي پنهان حرف چهره نسبت مفصلی از آن را در  به 

می  هوسرلی  مشاهده  پدیدارشناسی  اساسی  مفاهیم  با  حجم  شعر  نظري  مباحث  که  شود 

همچون چرخش    دارد. مفاهیمی اساسی   اي هاي گسترده سویگی ها و هم بستگی ها، هم شباهت 

 pure Iمنِ استعالیی)، ( transcendental phenomenology) ي هوسرل  استعالیی فلسفه 

(ego)،)( )Epocheاپوخه  آگاهانه  تجربیات  فاصله،   ،)consciousness  پدیدارها  ،)

(phenomenaو... که در مضامین قابل )اند؛ مضامینی  برداشتتأملی از نظریات شاعر قابل

تأکید )شک  دکارتی  من  یا  سوژه  بر  مانند    پرانتز   در  یا  اپوخه  (،”Descartes “Iکننده 
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  ماورائی   جهانی  وجود  تصور  حجم،  شعر  بودنبنیانشالوده  ها،فرضپیش  تمامی  قرارگرفتن

 مکانیسم  با مواجهه در مخاطبان هايآفرینش و انضمامی تجربیات   کلمات، پشت  پسِ در

 . هاتجربه کثرت  از بنیادین وحدتی به رسیدن درنهایت و حجمی تخیل

کارکرد  به  و  است  فلسفی  مبناهاي  این  بر  تأکید  حاضر،  پژوهش  در  بنابراین 

ي شعر حجم و بوطیقاي تصویرِ شعر ِیداهلل  پدیدارشناسی هوسرلی و تأثیر آن بر نظریه

شود. ازآنجاکه مخاطب شعر حجم پیشاپیش ازطریق نظریات شاعر به  رؤیایی پرداخته می

سی هوسرلی آگاه است، تالش نویسندگان این  وامداري مفاهیم شعر حجم از پدیدارشنا

بلکه نباشند؛  کارکرد  این  احتمالی  اثبات  درپی  که  است    شناخت   دنبال به  بوده 

ساختارها    روابط،  اي میانبه تحلیل و مقایسه  حجم،  يفنومنولوژ  و  هوسرلی  پدیدارشناختی

شعر او    تصویر  بوطیقاي  کارکرد عملیِ آن را در  درنهایت   بپردازند و  ها هاي آنشباهت  و

 اساسیِ زیر بپردازند:   موضوعمنظور به بررسی دو اینارائه دهند و به

 هوسرلی  پدیدارشناسی  از  حجم شعري ينظریه جدایی چگونگی -

 یداهلل رؤیایی  شعر تصویر  بوطیقاي در آن کارکرد گونگیچ -

این پژوهش، از میان دفترهاي شعر    همچنین الزم است ذکر شود که تمرکز نویسنگان

وجوي در جست وهفتاد سنگ قبر  ،1هالبریخته، هادلتنگیهایی از یداهلل رؤیایی، بر نمونه

 خواهد بود.  آن لغت تنها

 

 ی پژوهش . پيشينه1.1

پژوهش  بررسی  انجام در  مقاله هاي  نوآوري ي عمارتی شده،  تا  اپوخه  »از  باعنوان  هاي  مقدم 

آسیب    زبان   ي حوزه   ادبی   هاي پژوهش   در   پدیدارشناختی   روش   کاربست   شناسی شاعرانه: 

با مقاله 1396فارسی« )  براي آشنایی  این  ساله هاي ده (، مرجع مناسبی  ي اخیر در کاربست 

خودداري شده است. همچنین باید افزود    ها مقاله   نظریه است؛ بنابراین از بردن نام یکایک آن 

اي  گونه هایی رفته است که به سراغ آن دسته از پژوهش ي خود به مقدم در مقاله که عمارتی 

عبارتی تعبیر  اند؛ به ي پدیدارشناسی در آثار ادبی پرداخته استنباطی به تبیین و کاربست نظریه 
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بیرو  امري  آثار  این  به  پدیدارشناسانه  نگاه  تبیین  که  و  است  درصورتی  این  است.  بوده  نی 

نوعی امري  ضرورت تبیین و تعبیر کاربست این نظریه در شعر و نظریات یداهلل رؤیایی به 

ي شعر معاصر فارسی است؛ چون تأثیر هوسرل و پدیدارشناسی  درونی و حیاتی در گستره 

هاي او  ظریه ها، سخنان و ن جاي کتاب تفصیل، توسط شاعري در جاي بار و به براي نخستین 

   فنومنولوژي حجم اي بوده که باعث پدیدآمدن اثري به نام  اندازه بیان شده است. این تأثیر به 

تأثیر دستگاه  هاي فلسفی بر شعر حجم،  گردد و همواره محل مناقشات و مباحثی پیرامون 

 انگیز آن شود. تصویر، مکانیسم تخیل حجمی و مفاهیم ابهام 

هاي  نوعی به مؤلفهشود که هرکدام بهمعرفی آثاري پرداخته میبر این مبنا، در ادامه به  

 اند: »پدیدارشناسی هوسرلی« و »تصویر« در شعر یداهلل رؤیایی پرداخته یا اشاره کرده

فنومنولوژي  و    2ي پنهان حرفچهرههاي یداهلل رؤیایی است و  ترین این منابع، نظریهاز مهم

ترین  تفصیل از مهمد. رؤیایی در این دو کتاب بهدر این زمینه اهمیت زیادي دارن 3حجم 

از او،  گوید. پس  هاي دستگاه فلسفی هوسرلی و شعر حجم سخن میها و تفاوتشباهت

خوبی هایی بوده که بهطاهایی در زبان و ادبیات فرانسه از اولین پژوهش  ي عاطفهنامهپایان

( و یداهلل رؤیایی خود  227: 1393مبناهاي فلسفی شعر حجم را بیان کرده )رک. رؤیایی، 

( با همین محوریت از  1385هاي ندیدنی« )ي »حجمبه این مسئله اشاره کرده است. مقاله

اي که باید توجه داشت، این است  چاپ شده است. نکتهیا  با  يهینشرعاطفه طاهایی در  

و شعر حجم نشده؛ اما در تبیین    که عاطفه طاهایی مستقیم وارد دستگاه فلسفی هوسرلی

گرایی« بسیار مؤثر بوده است. همچنین  ي »حجمهاي نظري و شرح و بسط بیانیهدیدگاه

ي دیگر، کمبود و نقصان بررسی تأثیر این دستگاه فلسفی بر »شعر حجم« به زبان مسئله

ان فارسی  هایی با زبي شعر معاصر بوده است. در این زمینه به پژوهشفارسی و در گستره

مند شوند.  زبان و دانشجویان زبان و ادبیات فارسی از آن بهرهنیاز است تا مخاطبان فارسی

باره به شعر حجم و یداهلل  هایی هم که به زبان فارسی دراینتوان گفت، پژوهشواقع میبه

و   اند کمبودهاي نظري را در این زمینه بهبود بخشند و شرحاند، نتوانستهرؤیایی پرداخته
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شکل اشاراتی گذرا بوده است. بر این مبنا برحسب  شده کوتاه، ناقص یا به تفسیرهاي ارائه

 توان از آثار زیر نام برد:اولویتِ توجه و پرداخت پژوهشگران می

  ،(1393  بیرانوند،)  ؟دیگویم  چه  و  ستیک  ییایرؤ  داهللی:  حجم  شعر  يقایبوط

  در   ییزداییآشنا  هاينامهپایان(.  1393  تسلیمی،)  شعر  /رانیا  معاصر  اتیادب  در  ییهاگزاره
  با   ،یادب  آثار   خلق  در  یادب يها هینظر نقش  و(  1382نوربیشه قدیمی،  )  یی ایرؤ  داهللی   شعر

. اما اهمیت کار بیرانوند  (1391رحیمی،  )  یی ایرؤ  داهللی  يها سروده  و  هاشهیاند  به  توجه

طوراختصاصی »بوطیقاي شعر حجم« را موردتوجه قرار داده  در این زمینه آن است که به

کند.  هاي متفاوت شعر حجم متمرکز میاست و این خود ذهن مخاطب آگاه را به ایده

  هاي زیادي است که به تبیین و تفسیر شعر همچنین با توجه به اینکه یداهلل رؤیایی سال 

حجم با نظریات و سخنان خود پرداخته و آثار جدیدي از خویش برجاي گذاشته است،  

ي  هاي شعري و شاعران دههپژوهشگران شعر معاصر و توجه به جریان نیز تغییر دیدگاه

ها نسبت به شعر حجم و یداهلل  به بعد، توجه استادان دانشگاهی و چرخش دیدگاه آن  40

شده  هاي انجامحاضر را با نظر به آخرین آثار و پژوهشرؤیایی، ضرورت انجام پژوهش  

ي مبانی نظري شعر حجم با مفاهیم  دوچندان کرده است؛ بنابراین تحلیل، بررسی و مقایسه

پدیدارشناسی هوسرلی، کارکرد عملی و تأثیر آن بر مکانیسم تخیل حجمی و بوطیقاي  

به رؤیایی،  یداهلل  پژوهش حگونهتصویرِ شعر  در  که  در حوزهاي  پرداخته شده،  ي اضر 

 سابقه بوده است. تحقیقات آکادمیک و شعر معاصر بی

نوعی در بررسی تصاویر شعري یداهلل رؤیایی و  شود که بهدر پایان به آثاري اشاره می

 اند:  شعر حجم به پژوهش حاضر کمک کرده

 ادوار   و(  1390  ،یکدکنیعیشف)  نهیآ  و  چراغ  با(  1371،ی براهن)  مس  در  طال  هايکتاب 
  ، چافی  پورنیحس)  یفارس  معاصر  يشعر  يهاانی جر  ،(1387  ،یکدکنیعیشف)  یفارس  شعر

  ، (1393  ،یفی شر)  ییایرؤ  داهلل ی /  12  ما   زمان   شعر (  1395 رانوند،یب)  ه یحاش  شرح  ،(1390

  داهلل ی  آثار  یبررس  يهانامهانیپا(.  1386  ،یلحسن)  رانیا  معاصر  شعر  در  ينوآور  يهاگونه

  داهلل ی  آثار  و  احوال  یبررس  ،(1385میرشکاک،  )  حجم  شعر   يهیانیب  بر  هی تک  با  ییایرؤ
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  حجم  شعر  در  محتوا  و صورت ی بررس ،(1384  موزیرجی، بزرگی) حجم شعر و ییایرؤ
  شعر   يها مؤلفه  نییتب  و  ی بررس  ،(1395حسینی،  )  آن  از  ییهانمونه  لیتحل  با

،  نسبيمحمد)  ییایرؤ  داهللی  و  یباباچاه  یعل  ،یبراهن  رضا   اشعار  در  یستیمدرنپست

  براساس   حجم  شعر  ينظر  یمبان  یبازخوان:  سمیکوب  و  حجم  »شعر  يها مقاله(.  1393

عمارتی)  سم«یکوب  یشناسییبایز و  شیري،  )  حجم«  شعر  انیجر»  ،(1389مقدم،  فاطمی 

  ي انتقاد  ی بررس»  ،(1385،  ییایرؤ)  «یی ایرؤ  يها ختهیلبر  و  حجم  شعر  ينظر   یمبان»  ،(1388

  ز ی ن  و(  1390،  زادهنیحسغالم)  «ییایرؤ  داهلل ی  اشعار   یشناستیروا  يبرمبنا   حجم  شعر

نژاد و علوي،  عباس)  شناخت«  يقایبوط  و  ریتصو  يقا یبوط  ،ییایرؤ  داهللی   ییگراحجم»

برده  نامي اخیر  ضمن اینکه باید توجه داشت که مقاله.  فرانسه  اتیادب  و  زبان  در(  1390

پژوهش فارسیدرراستاي  مخاطبهاي  نیاز  و  نبوده  فارسیزبان  نسبت  هاي  را  به  زبان 

 »بوطیقاي تصویر در شعر یداهلل رؤیایی« برطرف نکرده است. 

 

 . پدیدارشناسی هوسرل ۲

اند )رک.  گذار آن را هوسرل دانسته پدیدارشناسی دانشی فلسفی در قرن بیستم است که بنیان 

قرن هجدهم  ي  توان در آثار فالسفه ي این اصطالح را می (. پیشینه 28:  1394وودراف اسمیت،  

:  1399وجو کرد )رک. ملکیان و نجفی،  و... جست (  Hegel) ، هگل ( kant)   همچون کانت 

بوده  (  Brentano Franz)   بخش هوسرل در این زمینه فرانتس برنتانو (؛ اما اندیشمند الهام 18

این    (. 14- 13کار گرفته است )رک. همان:    به   1889بار در سال  براي اولین   که این اصطالح را 

هاي مختلفی در طول زمان ارائه شده؛ اما جایگاه اصلی خود را در شکلدانش فلسفی به

هایدگر هوسرل،  چون  بیستم  قرن  فیلسوفان  و  (Sarter) سارتر ،  (Heidegger)آثار 

 (. 14کرده است )رک. همان: تثبیت  ( Ponty-Merleau) مرلوپونتی

شود که به چگونگی  اي از فلسفه گفته میدر تعریف لغوي، پدیدارشناسی به شاخه

شنیده   آنچه دیده،  آنکه  از  نظرپردازد، صرفکردن و... میي دیدن، شنیدن، احساسنحوه

  بزرگ   فرهنگ  در  همچنین(.  oxford:2020)  واقعی باشد   یا  داشته  یا احساس شده، وجود
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  مقایسه   در  است، بشري  يتجربه  و  حواس   يحیطه  در  هر آنچه  يمطالعه»   معنايبه  سخن

  (.1288- 1287:  1382 ،2ج  انوري،)  تعریف شده است «دارد وجود طورعینیبه نچهآ با

  از   آنچه .  است   ضروري   پدیدارها   مفهوم   به   توجه   پدیدارشناسی،   از   مفهومی   تبیین   اما در 

رک.  )   گردد بازمی   کانت   به   که   دارد   اي پیشینه   شود، می   تعریف   پدیدارشناسی   در   پدیدارها 

  ها فنومن   بین »   فرارونده )استعالیی(   ایدئالیسم   از   مفهومی   تصدیق   در   کانت (.  16:  1398  غالمی، 

  که گونه  آن   چیزها   یعنی )   ها نومن   و (  شوند می   آشکار   که   گونه آن   چیزها   یعنی )   ]پدیدارها [

«  بدانیم   اولی   ي درباره   توانیم می   فقط   ما   که   بود   مدعی   و   گذاشت می   تمایز (  هستند   نفسه فی 

  شخص اول  توسط  گونه که آن   آگاهی   ذات  به   که   است  دانشی   پدیدارشناسی  بنابراین   ؛ ( همان ) 

که داراي روشی توصیفی  ( 82  ، 17:  1394  ، وودراف اسمیت رک.  )  پردازد می   شود، می   تجربه 

و  است   شهودي    زندگی   با   آمیخته   که   است   مختلفی   ي آگاهانه   هاي تجربه   آن   آگاهی   و 

  کردن، لمس    فکر کردن،   کردن،   میل   کردن،   احساس   شنیدن،   دیدن،   مانند   است؛   انسان   ي روزمره 

) و   شادي   خشم،   احساس  رشیدیان، ...  ویژه .  ( 31:  1382  رک.  خصوصیت  این  هوسرل  ي 

ي  میده که از مفاهیم محوري فلسفه « نا ( intentionality)  تجربیات آگاهانه را »حیث التفاتی 

آمده است )رک. وودراف  « است  چیزي  از   آگاهی ( همواره  تقریبا  ) آگاهی » معناي  اوست و به 

دراین 83- 82 ؛ 17 : 1394اسمیت،   نوئما (.  چون  دیگري  مهم  اصطالحات  از  او   راستا 

 (noema ( نوئسیس   ،)noesis ( نوئتیک  تحلیل   ،)noetic ( نوئماتیک  و   )noematic  در  )

  در   موجود   مفهوم   یا   ایدئال   محتواي » ي وي نوئما،  گفته اش سخن گفته است. به پدیدارشناسی 

  (255  : 1398غالمی،  .« ) بخشد می   تجسد   را   شود می   التفات   که   گونه آن   شیء   که   است   تجربه 

.«  اند شده   داده   آگاهی   به   که   است   گونه آن   ها ابژه   یا   معنا   ساختار   پی   در »   نوئماتیک   تحلیل   و 

 . ( 33:  همان ) 

حیثاینبه همان:)  است   بودگیمعطوف  یا  دربارگی  التفاتی  ترتیب،    که (  28  رک. 

  بازنمایی   را  هاآن  یا  است  »معطوف«  جهان  اشیاي  گوناگون  انواع  به  شیوه  بدان  آگاهی»

(  پدیدارها )  اشیا  سازد،می  را  آن  موضوع  آنچه  و(  30:  1394  وودراف اسمیت،.« )کندمی

رک.  )  دارند  وجود  خارج  جهان   در  طورکهآن  نه  شوند،می  آشکار   تجربه  در  طورکهآن  است
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تحویل درباره   (.20:  1371  شوتز، به ي  که  گفت  باید  نیز  پدیدارشناسانه  در  هاي  طورکلی 

قابل  تحویل  نوع  سه  هوسرلی،  پدیدارشناسانه پدیدارشناسی  تحویل  است:    شناسایی 

 (phenomenological epoche )  ( آیدتیک  تحویل  اپوخه،  من  eideticیا  تحویل  و   )

  فرض   (. در اپوخه،178-177:  1396مقدم،  ؛ عمارتی22:  1398استعالیی )رک. غالمی،  

  قرار   پرانتز  در   ما  آگاهی  از   خارج  4(طبیعی  نگرش  عام  تز )  مکانی  /زمان  جهانی   وجود

اسمیت،)  گیردمی وودراف  که  50:  1394  رک.    نه   و  ت اس  جزم   نه  است،  شک  نه »( 

  است   من  هايداراي اهمیت است، آگاهی  آنچه   و  شودمی  گرفته  نادیده  بلکه  ؛«دانمنمی

رشیدیان،) هدف  شکل  (.33:  1382 رک.  که  است  آن  براي  نیز  آیدتیک  تحویل  گیري 

توصیِف پدیدارشناسانه، توصیفی از تجربیات جزئی و امور کوچک نیست؛ بلکه دستیابی به  

؛  312- 311 : 1394ساختارهاي آگاهی داراي اهمیت است )رک. وودراف اسمیت،  قوانین و  

  منِ   قرار دادن   پرانتز  من استعالیی با در  ي درباره  هوسرل  عالوه دیدگاه ( به 22: 1398غالمی، 

قرار    پرانتز   در   با   است و   فردي   تاریخ   داراي   شناختی روان   مِن  این .  یابد تحقق می   شناختی روان 

:  1396  مقدم، عمارتی   ؛ 52:  1398  غالمی، .  رک )  کند می   چرخش  استعالیی   ي ( من )  به  گرفتن، 

  ، ( pure consciousnessمحض )   آگاهی   جریان   یک   و نشانگر آن است که در   ( 179- 178

 . ( 33:  1382  رک. رشیدیان، )   باشد   محض   نگاهی   داراي   باید   نیز   من 

 

 . تصویر در شعر یداهلل رؤیایی۳

تصویر در شعر یداهلل رؤیایی در مفهوم بنیادین خود با مکانیسم تخیل حجمی گره خورده  

ناقص   مکانیسم  این  از  مناسبی  دریافت  بدون  رؤیایی  یداهلل  شعر  تصویرِ  فهم  و  است 

 5ي شعر حجمماند؛ چون آنچه اهمیت دارد، رسیدن به ادراکی از مفاهیم بنیادین بیانیهمی

هاي داراي  ناپذیر، مظاهر هزارگانه، فضاسازيفوري، مطلق و تسکیناز واقعیت مادر،  اعم  

هاي شاعر  ابعاد طول ـ عرض ـ عمق و جهان ماورائی ـ انتزاعی حاکم بر ادراک و دریافت

تبیین   در  رؤیایی  یداهلل  شعر  تصاویر  که  داشت  توجه  باید  همچنین  است.  مخاطب  و 

بانی با برداشتی متفاوت از زیبایی، مخاطب  هاي خیالیِ نو و انواع تصرفات معنایی و زمایه
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را به چالش کشانده و ذهن و زبان فردي او همگام با تربیت ذهنی حجم رشد کرده است؛  

هاي سبکی و تربیت  از تشخص  هایی دوسویهبنابراین تصویر در شعرش همواره ویژگی

 ذهنی حجم داشته است.

  واردشدن  سازد،می  را  حجم  شعر   يخواننده  و  گراحجم  شاعر  چالش  راستا آنچه دراین

  تنها نه  بیانیه،  تعبیر  به  که  هاییحجم  است؛  خیال   هايحجم  فلسفی ـ انتزاعی  فضاي  به

  که   کاري  يهمه  پس  هستند؛  نیز(  ارتفاع)  عمق  داراي  بلکه(  عرض  و  طول )  سطح  داراي

  واقعیت   اولیه،  واقعیت)  مادر  واقعیت  از  گذر  بکنند،  باید  ي شعر حجمشاعر و خواننده

  این   در.  است(  برتر  واقعیت)  آن  ماوراي  به  رسیدن  و  خیال   هايحجم  از  عبور  ،(حاضر

  برخوردار   تسکینبی  و  مطلق  فوري،  چون  هاییویژگی  از  شاعر  عبور  که  است  گذار

  باقی   واقعیت   ماوراي  به  او  دستیابی  و  تخیل  يشیوه  از  ردپایی  دلیل  همینبه    و  شودمی

 به   دستیابی  ي شیوه  و  شدهدعوت  آن  به  که  چالشی  يواسطهبه  نیز  خواننده.  ماندنمی

  گذارد؛ می  قدم  کند،می  تخیل  گونه کهآن  فضا  این  به  خیال و ماوراي واقعیت،  هايحجم

 (.158- 157:  1357کند )رک. رؤیایی، در این آفرینشِ خیال شاعر را همراهی می پس

  خواننده  داشته،  تخیل  مکانیسم   این   از  رؤیایی  که   تبیینی  که دروجود دارد    این مسئله  اما 

  بیان   درواقع.  است  کرده  مجهز   نیز  شرطپیش  یک  به  خیال   هايحجم  این  از  گذار  در  را

 وجود  ذهنی   ماوراهاي  تا   عینی   واقعیت  بین  که  اي فاصله  این   طی  براي  یعنی: »...  کندمی

  و   کند  انتخاب   را   دلخواهی   و  مختلف  هاي راه  بُعد،  سه   از  هايپریدن  براي  تواند می  دارد

  سر   بر  کرد،می  ترنزدیک  شاعر  به  را   او  یا   و  دادمی  بیشتري  تمتع   او  ي ذائقه  به   که  هرکدام

اي است که خواننده  گونهشرط بهتوان گفت این پیش. می(158:  همان...« )  کند  توقف  آن

ي رسیدن به ماورا را مشخص کند و اگر  هوش خود، شیوه  يواسطهکند تا بهرا آگاه می

در این حرکت، انتخاب او با انتخاب شاعر یکسان باشد، به همان جایی خواهد رسید که  

هاي جایی که شاعر استقرار یافته،  شاعر نشسته است و در غیر این صورت در نزدیکی

  که   گر آن باشداند نشانتومی  این مسئله  (.305 :1390 ،چافی   پورنیحس)خواهد رسید  

  متعلقِ   و در آن یک   مشارکت   جمعی  يلذت یا تجربه  نوعیبه  رسیدن  در  خواننده  و  شاعر
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مختلفی  را  تجربه محتواهاي  یادآورمی  تجربه  به  درواقع   چگونگی  و  معنابخشی  کنند؛ 

 در   متفاوت  معنایی  هايگزاره  با  آگاهانه  يتجربه  یک  متعلقِ  حاضرسازي  فرایند

 است.  هوسرلی پدیدارشناسی

 

 هوسرلی در نظریات یداهلل رؤیایی   ی کارکرد پدیدارشناسی. تحليل و مقایسه۴

تأملی از سخنان و  ي میان شعر حجم و پدیدارشناسی هوسرلی مضامین قابل در تحلیل رابطه 

کننده، اپوخه یا  از تأکید بر سوژه یا من دکارتی شک برداشت کرد، اعم    توان نظریات شاعر می 

بودن شعر حجم، تصور وجود جهانی  بنیان ها، شالوده فرض در پرانتز قرار گرفتن تمامی پیش 

آفرینش  و  انضمامی  تجربیات  کلمات،  پشت  پِس  در  با  ماورائی  مواجهه  در  مخاطبان  هاي 

 ها. دن به وحدتی بنیادین از کثرت تجربه مکانیسم تخیل حجمی و درنهایت رسی 

ذکر است، توجه به گستردگی ابعاد تأثیر پدیدارشناسی  ي نخست قابلآنچه در وهله

شناسی  هاي شعري، زیباییهوسرل بر شعر حجم است که در کارکردهاي زبانی و نشانه

بوطیقايو شالوده مبناهاي  که  کارکردهایی  است.  بوده  اثرگذار  آن  تصویرِ    هاي عرفانی 

تأثیر این ابعاد به اشارهشعر یداهلل رؤیایی را تشکیل داده   ي عاطفه اند. همچنین اهمیت 

بیانیه بنیادین  مفاهیم  شناخت  در  تسکینطاهایی  و  مطلق  فوري،  حجم  شعر  ناپذیر،  ي 

(. این مسائل بیانگر آن است که خواننده بدون 92: 1385شود )رک. طاهایی، مشاهده می

آگاهی سطوح   داشتن  دریافت  و  درک  از  هوسرلی  پدیدارشناسی  از  کافی  شناخت  و 

ماند؛ بنابراین آنچه اهمیت  متفاوت فنومنولوژي حجم و مکانیسم تخیل حجمی آن بازمی

انگیز منجر  اي است که میان این دو مسئله به کنشی ابهامدارد، دستیابی به چگونگی رابطه

ي مشکل و پیچیده، دغام و آمیختگی دو مسئلهشده است؛ کنشی که در باور بیرانوند، با ا

سازي بینجامد )رک. بیرانوند،  خواهد به سادهیکی خوانش از هستی و دیگري نویسش می

سازي میل نخواهد  رسد که تلفیق این دو مسئله به سادهنظر می(؛ اما به  38-37:  1393

تقال آن از چیزها  ي نگریستن سوژه و انکرد و تأثیرات پدیدارشناسی هوسرل در شیوه

)اشیا( به کلمات که همچون نخی نامرئی در بافت تصاویر شعري شاعر ریشه دوانیده  
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ي  ي او: »ندیدهگفتهاست، به ذهن و زبان انتزاعی و استعاري شاعر دامن زده است. به

 (  103:  1396خیزد.« )رؤیایی، ي کلمه غالبا  از یک زهدان برمیشیء با نگفته

ي پدیدارشناسی هوسرل اندیشه قابلیت اندیشیدن به  رؤیایی، در فلسفه  به باور یداهلل

هاي فوري  کند، این یعنی »رسیدن به جایی از دریافتیابد. همچنین اضافه میخود را می

بی  درجه و  به  و  )همان:  دلیل  رفت.«  نتوان  آن  از  فراتر  که  مطلق  از  به89اي  که  واقع  ( 

دهد. همچنین ضمن ي هوسرل را ارائه میلسفهپرداختی تخصصی از چرخش استعالیی ف

باور دارد که  آنکه می بناي بوطیقاي شعر حجم را از دانشِ فلسفی جدا کند،  تا  کوشد 

به»حجم پیشنهاد میگرایی«  را  امکانِ عملی رسیدن  وامدار پدیدارشناسی  نوعی  دهد که 

(( است »که  transcendental phenomenology)  ترانساندنتال   يفنومنولوژ هوسرلی )

هاي  ي دانش سازي دکارت نیست؛ ولی در تخریب همه در دستگاه فلسفی هوسرلی دوباره 

اند تا آن زمان« )همان(. این شاعر در تبیینی دیگر از  اي است که در او خانه کرده بوده فلسفی 

گرایی، با بازگو کردن مفاهیم اساسی و بنیادین پدیدارشناسی هوسرلی،  کارکرد ذهنی حجم 

ذهنیت  از یش ب  کارکرد  او  باور  به  است.  کرده  تأکید  حجم  شعر  فلسفی  بنیادهاي  بر  پیش 

)رک. حجم  وابسته است  برتر( هوسرلی  )مِن  به من استعالیی    (؛ 40 : 1393 بیرانوند،   گرایی 

، منی که قابلیت اندیشیدن به خود ي دکارتی به منِ استعالیی هوسرل کنندهتبدیل من شک

کند که این من برتر با در پرانتز قرار  ي سخنانش اشاره میرا یافته است. رؤیایی در ادامه

هاي خود معطوف  دادن آن من دکارتی، توجه خود را از پدیدارهاي پیرامون به اندیشه

به خود وابسته شود که هستی آن من اندیشنده را  اي میکند و داراي هستی متعالیمی

هایی است که در پرانتز مانده است.  کند؛ اما »همین هستی متعالی بدهکار رسوب هستیمی

کند که زیر سؤالشان برده است و معذالک هنوز براي او در  هایی را تجربه میاو تجربه

جا  بودنشان وجود دارند؛ منتها در زیر سؤال. یعنی مسیر کارکرد ذهن تا اینهمان سؤال 

عنوان مظهري از مظاهر  کنم؛ پس هستم. من به. من فکر می1شود که: طور ترسیم میینا

. من آن متفکر و »مظهري از مظاهر جهان« را که در  2گیرم؛  جهان در تفکرهایم هستی می

گیرد که  اندازم و منی برتر در من هستی میتفکر او »هستند«، در تفکر خود از هستن می
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جهان اطرافش صددرصد نبریده است و هنوز اگرچه مشکوک ولی    معذالک با پدیدارهاي

 (  40 ( هستند.« )همان:فنومنال »پدیدارانه« )

تبیین از کارکرد ذهنیت حجم  یک از  آورد که کدام گرایی، این سؤال را به ذهن می این 

  گرایی اشاره کرده است؟ آیا من دکارتی، سخنان شاعر به تبیین کارکرد جدیدي از ذهنیت حجم 

من اندیشنده، من استعالیی هوسرلی یا روش در پرانتز قرار گرفتن تبیین جدیدي است یا  

داري مفاهیم  رسد که شاعر با وام نظر می اند؟ به  هایی که در پرانتز قرار گرفته رسوب هستی 

به  هوسرلی  پدیدارشناسی  حجم بنیادین  ذهنیت  کارکرد  از  تبیینی  اساس  عنوان  از  گرایی، 

ي معروف دکارتی  عري حجم را بر دانشی فلسفی بنا کرده است. او با تغییر جمله هاي ش شالوده 

اي از  هاي شعري تازه اندیشه   تنها اندیشم؛ پس نیست«، نه اندیشم؛ پس هستم« به »من می »می 

به  بیش  کند؛ بلکه مفاهیم بنیادین پدیدارشناسی هوسرلی را بیان نمی  را    Egoازپیش خود 

نزدی هوسرل  میاستعالییِ  عالوهک  میکند.  مشاهده  سخنان  این  در  آنچه  شود، براین، 

سازد و هنوز هیچ  ي سوژه است که مبناهاي تربیت ذهنی حجم را مییافتهي بسطنگره

به چرخش   توجه  همچنین  است.  نشده  آشکار  ما  بر  کلمه  و  میان شیء  مشترکی  خط 

هاي  ن را در برداشتهاي بارز سخنان اوست که آي هوسرل از ویژگیاستعالیی فلسفه

نویسد: »کشف اسپاسمان،  دهد؛ پس میشخصیِ خود از پدیدارشناسی هوسرل بسط می

هاي خودم، و به نگاه خودم تا وقتی نگاهی  نکردن به دریافتهاي ذهنی، اطمینانحجم

عینیت از  گذار  بیاندازم،  نگاه  آن  به  ذهنیتدوباره  به  بدوي  و  ساده  و  هاي  هاي دشوار 

حجم،    شعر  کند که بوطیقايبراین رؤیایی اشاره می( عالوه90:  1396رؤیایی،  متعالی.« )

پدیدارهایش جدا می و  جهان  از  را  برتر  من  خیال  آن  با  اپوخه  در  و شاعر  کردن  کند 

واقعیت    یا  ریخت  از  را  محتوایش  و  پرانتز  تا  خواهدمی  کند و در این خیال آفرینی مینقش

  کنند می  طی  را ايتازه  ضلع ماورا،  تا مشکوک  هايپدیدار آن»نویسد: بیندازد و سپس می

طی  و   مظاهرش   و  جهان  و  رسندمی  نفی  به  شک  از  که  است  تازه  ضلع  همین  در 

)کنندمی  پیدا  دیگري  حضور  گراحجم  شاعر  ذهن  در(  هایشفنومن) : 1393  بیرانوند،.« 

جاي اندیشه جایگزین شده است؛ اما شود که خیال به در این سخنان مخاطب آگاه می   (. 42
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گرایی با پدیدارشناسی هوسرلی است؟ حتی آیا این جایگزینی تبیین جدیدي از پیوند حجم 

کردن، امري مسّلم در هنر تصویرپردازي شاعر است و در این زمینه توان گفت خیال  می 

هاي زندگی اي باشد که آمیخته با روزمرگی ي آگاهانه ر تجربه تواند یکی از انواع صو می 

اي چون فکر کردن، کردن تفاوت چندانی با صور تجربیات آگاهانه اوست. درواقع خیال  

 تواند نداشته باشد. کردن یا تجربیاتی از این دست ندارد یا حداقل می تصور کردن، میل  

طی همین ضلع تازه است که از شک  در بخشِ دیگري از این سخنان آمده است: »در 

بیان این عبارت در نظر هوسرل، خود مجهز شدن به پیش رسندبه نفی می داوري  ...«. 

کند. به  ي دکارت دارد، دقیق به این مسئله اشاره میاست. هوسرل در نقدي که بر فلسفه

 و  است  کلی  نفی  انگار  که  است  ايگونهبه   خود  شکِ  بر  ي دکارت نقل از هوسرل، تکیه

 با  که  است  این  مسئله  رساند؛ امامی  کلی  نفی  یک  به  را  آن  جهان  به  نسبت  شکش  در  او

 جهان   به  کردنشک    با  سوژه  واقعبه  و  ساخت  فلسفیدن  براي  آغازي  ينقطه  تواننمی  نفی

رشیدیان،)  است  شده  داوري پیش  دچار  کند،  میل  نفی  سمت به  اگر   (. 32:  1382  رک. 

گرایی را اپوخه  هاي فلسفی حجمترین برداشترؤیایی یکی از مهمشود که  مشاهده می

تنها  رسد این نهنظر میگوید. به  رسیدن سخن میداند و در ضمن آن از شک به نفیمی

هاي  اش نساخته است؛ بلکه یکی از تفاوتي عزیمت شعر حجم را از مبناهاي فلسفینقطه

 دهد. نشان میي دکارت با پدیدارشناسی هوسرلی را فلسفه

ي شعر حجم دست یافته است؟  اي در نظریهبنابراین رؤیایی به چه کارکرد شاعرانه

تواند داشته باشد؟ همچنین است  داوري میجز پیشاز نفی درنهایت چه معنایی به  استفاده

بیان از ریخت یا از واقعیت انداختن محتوايِ پرانتز یا حضور دیگرِ جهان و مظاهرهایش  

گرا. در مواجهه با عبارت اول، مقصود و معناي آن مشخص نیست.  شاعر حجم  در ذهن

ازریختمی گفت  تأمل  توان  در  که  کاري  با  مقایسه  در  محتوایش  و  پرانتز  انداختن 

انجام می بودگی توجهِ من از متعلقِ آگاهی  شود، همان چرخش معطوفپدیدارشناسانه 

واقع محتواي در  ن جهان طبیعی است. بهگرفت)چیز( به خودِ آگاهی است، همان نادیده

شده پیشاپیش از واقعیت افتاده است؛ چون هدف هوسرل نیز همین بوده پرانتز گذاشته
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دربارهکه هرگونه پیش دیگر  فرضی  بار  گذاشته شود؛ پس  کنار  ي وجود جهان طبیعی 

جهه با  شود. موارو میاش با ابهام روبه مخاطب در جدایی شعر حجم از مبناهاي فلسفی

به است.  هوسرلی  پدیدارشناسی  همان  درراستاي  نیز  دوم    پدیدارشناسی  واقععبارت 

  پنداشته   بدیهی  امري  حال بهتا  نپذیرفتن آنچه که  و  نگرش است  اصالح  نوعی  خواستار

بود. هنگامی   روند   کند،می  رجوع   جهان  به  ها داوريپیش  تمامی  تعلیق  با  «من»  که شده 

گونه  همان  چیزها   به  و  کند می  بررسی  جریان آگاهی  در  را  تجربیاتش   متعلقات  آشکارگی

او   چشم  در  جهان  نگرش،  يشیوه  در  تغییر  دلیلبه   بنابراین  کند؛می  رجوع  هستند  که

  تحویل   ازپیش    جهان  میان  محتوایی  تفاوت  اشمیت،  توضیح  به.  یابدمی  دیگري   حضور

  است  جهان  دو  آن  با   ما  نسبت  در  تنها  تفاوت  بلکه  نیست؛  آن  از  پس  جهان  و  استعالیی

اشمیت،) می(30:  1375 رک.  پس  که؛  کرد  مشاهده    گرایی حجم  ذهنی  کارکرد  توان 

 نرسیده. آن تفاوتی از به و هنوز است  هوسرلی  پدیدارشناسی  برمبناي همچنان

مبناهاي به  نظریات شاعر  واکاوي  با  پژوهش حاضر همچنان  و    نویسندگان  فلسفی 

اند؛ براي نمونه تأثیري که پدیدارشناسی هوسرلی بر بُعد تشابهات دیگري نیز دست یافته

 به   عدد  و   گرا داشته است. به باور رؤیایی، واژهمهمی چون رفتار زبانی یک شاعر حجم

  در   اینکه  باوجود  که  اندذهنی  هاییمشغله  دارند؛ زیرا  حضور  ي سنگ و گیاهاندازه  همان

.  دارند  حضور  هاآن   به  من  بودگیمعطوف  در  اما  ندارند؛  فیزیکی   حضوري  رافاط   جهان

  عدد،  گوید که او را در میان کالم،او از حاکمیت منی فعال و مصور در تنِ من سخن می

بر خود نیز ناظر و حاکم  که  برتري من  آن سازد؛می پر  ارتباط  لحظاتِ از... و سنگ گیاه،

 اندازههمانبه  درخت  یا  سنگ  به باور هوسرل نیز، یک  .(22:  1397  رک. رؤیایی،)  است

  اي گونهبه  باید  را  ابژه  او  نظر   به  بنابراین  اند؛ابژه  ...و  موسیقی  نت  دو،  عدد  که  است  ابژه

 (. 30: 1385  رک. رشیدیان،) باشد  محتواها  این تمامی  يدربردارنده که  کرد  بنديصورت

شاهد   مخاطب  نیز،  سخنان  این  شباهتبستگیهمدر  و  و  ها  حجم  ذهنی  تربیت  هاي 

ها و برشمردن واژه و عدد،  بندي ابژهپدیدارشناسی هوسرل است. توجه رؤیایی به صورت

حجمنمی پیوند  در  فاصلهتواند  هوسرلی  پدیدارشناسی  و  باشد. گرایی  کرده  ایجاد  اي 
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هاي زبانی  ین ظرفیتها نباید تنها در تحققِ فرم خالصه شود. اهمچنین آگاهی او از آن

خود را در ابعاد مکانیسم تخیل حجمی، تربیت ذهنی حجم و مبناهاي فلسفی آن نیز نشان  

 اهمیت و زبان ي رؤیایی و به تصریح بیرانوند،است که به اشاره دهند. این درصورتیمی

باور    به.  کرده است  جدا  هوسرلی  پدیدارشناسی   از   را   ي آن بوطیقاي شعر حجمبرجسته

زبان پدیدارشناسی    بهنسبت    حجم   شعر  يبرجسته  ویژگی  و   عطف  ي نقطه  بیرانوند، 

رک. )نبوده    قائل  زبان  براي  چندانی  جایگاه  چون پدیدارشناسیِ هوسرل   است؛  هوسرلی

  بیشتر   شاهد  حجم  شعر  کند که در بوطیقاي. رؤیایی نیز تصریح می(44:  1393  بیرانوند،

او هستیم و به باور    از  پیش  هايفلسفه  و  هوسرلی  یپدیدارشناس   بهنسبت  شک  نقشِ  بودن

  خود   شاعري  خاص  بوطیقاي  هوسرل،  فلسفی  دستگاه  بر  درزدنضربه  با  گراییاو، حجم

  کند؛ می  اداره  را  گرایان حجم  هوش  که   است   عزیمتی  ينقطه  آن  زبان در  و  نهاده  بنا  را

 (.45: همانرک. ) است  خالی فلسفی ورزياندیشه در آن جاي که  هوشی

اند؛  مخاطبان شعر حجم از ارزش و اهمیت جایگاه رفتارهاي زبانی در شعر حجم آگاه

اش  اما براساس نظریات رؤیایی، کارکرد مستقل رفتار زبانی شعر حجم از مبناهاي فلسفی

  بر   درزدنضربهدر    ،گرایی فنومنولوژي حجمي شکداراي ابهام است. در گستردگی دامنه

شود. یافته گم میي این احیا و هویتِ استقالل یافتهي بسطمبناها  هوسرل، یفلسف دستگاه

شود  رو میهاي هوسرل روبهمخاطب پیوسته در نظریات رؤیایی با مبناهاي فلسفی و گفته

وامداري حجم مقایسه،  هنگام  بیشتري  و  و گستردگی  تشابهات  با  را  از هوسرل  گرایی 

کردن در امر شاعري بدیهی است، کارکرد زبان نیز  خیل  طور که تکند. همانمشاهده می

منسوب   )در یک جریان شعري  آوانگارد  تلقی میAvant- Gardeبه  بدیهی  و  (  شود 

ي عزیمت مناسبی از  توان گفت، آیا کارکرد زبان در یک جریان شعري آوانگارد نقطهمی

اینمبناهاي فلسفی است؟ همه با  ها درصورتیي  گرایی ور دارد حجماست که رؤیایی 

چنان نیست،  زمان خاصی  به  مثال متعلق  به  ادبیات  که  از  تحقق کالمش  براي  نیز  هایی 

 هایی کرده است.کالسیک اشاره
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پذیر نیست، در این بند پایانی  ي سخنان رؤیایی امکانبا توجه به اینکه بررسی همه

 شود:لسفی  اشاره میها و مبناهاي ف ترین تشابهطورخالصه به بعضی دیگر از مهمبه

ي  شود. بنابر گفتهها که در فنومنولوژي حجم برجسته میها و اهمیت آنتشریح فاصله

  ها فاصله  با  انسان   زندگی  يکنندهتنظیم  نوعی به  اش زبانی  رفتار  در  سمیاسپاسمانتالرؤیایی،  

  نزدیک   از   من  هايدریافت  دهد می  نشان  که   است   چیزي  فاصله  و  است  آن  برعکس   و

  حذف   معنايبه  این  و  شوممی  پر  ارتباط   شوم... ازمی  دور  آن  از  که   افتند می  اتفاق  زمانی 

 زبانِ  در»  که...    بپردازم  آفرینش  به  اطراف  يتازه  زبان  دانستن  با  باید  بلکه  نیست؛  فاصله

. این سخنان، مخاطب را به  (189 :1397 رؤیایی،)  .«نیست  معنا  ترک  فاصله،  درک  شعر

می ارجاع  هوسرلی  پدیدارشناسی  در  فاصله  مفهوم  بهاهمیت   هوسرل،  باور  دهد. 

  ي اندیشه  تمییز  يالزمه  ؛ یعنی(30:  1375  اشمیت،)  «است  متأمالنه  فعالیتی  پدیدارشناسی»

  خود   يهدربار  تأمل  میدان  ]عبارتی  به [...  است  انتقادي  گیريفاصله»  غیرمتأمالنه  از  متأمالنه

  با   شخص  نسبت  بهمربوط    وقایع  تأمل  زیرا  است؛  خود  به  اندیشیدن  از  تروسیع  بسیار

 .  (32-31همان: .« )گیرددربرمی هم را دیگران

بافت تصاویر شعري حجم که به تصریح رؤیایی، زندگی »درهم و باهم« خیال و زبان  

. مخاطب آگاه است که تربیت ذهنی حجم و مکانیسم تخیل حجمی  بخشدرا تحقق می

که  هایی با مبناهاي پدیدارشناسی هوسرلی است؛ اما به باور شاعر هنگامیبستگیداراي هم

 رکن  و  حجم  حکومت»  که  است  بعد  به  آن  از  کند،می  بنا  را  خودش  خاص  بوطیقاي  حجم

  و ...    شخصی  هايتکنیک  بعدي،سه  هاياستعاره  از  عبور  و  زبانی  کار  آن،  اسپاسمان

  (. 47:  1393  بیرانوند، .« )آیدمی  ما  کمک   به   ماست  کار  در  که   حجمی  تربیت  آن  طورکلی به

است که تربیتِ حجمی که خود داراي مبناهاي فلسفی است، چگونه عزیمتی    سؤال این

تحقق بخشیده است؟ رؤیایی در توضیح درهم را  مبناهاي فلسفی  و آماز  یختگی خیال 

  ، (نگاه)  بردمی  دور  هاي افق  به  و  خارج   به  را   شعر  که  خیال   از   ضلعی »نویسد:  زبان می

  که  ضلعی و( نگاه از ضلعی) کشاندمی ذهن و ضمیر جهان به را شعر که  خیال  از ضلعی

  با آنچه   زبانی،  هايتجربه  در  گانهسه  ابعاد  این.  گذاردمی  صفحه  سفید  فضاي  در  را  شعر
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 ( 179:  1397  رؤیایی،.« )دارند  باهم  و   درهم  حیاتی  شعر   در  کند،می  بعديسه  را   خیال  خود

ي مصور حرکت«  هايِ این مکانیسم تخیل حجمی و »مجموعهواقع آنچه از زیرساختبه

فلسفییافته می مبناهاي  آن  نشانگر  ذهنی حجم حرکت  شود،  تربیت  با  اند که همبسته 

شود  هاي معنایی در شعر حجم میمخاطب شاهد اِصالتروي است که    کنند. از همینمی

ي متافیزیک است )رک.  ي شاعر حجم مشغلهآورد که مشغلهو این سخن را به یاد می

به   مخاطب را  رؤیایی  شعر  در  معنایی  هاياصالت  و  معنابخشی  به  توجه  این  (87همان:  

 شود. هاي زبانی رهنمون میچگونگی اداي معانی و بازنمایی در گزاره

  

 ی کارکرد پدیدارشناسی هوسرلی در  . تحليل و مقایسه۵

 بوطيقای تصویر شعر یداهلل رؤیایی 

در این    .است  یافته   گرایی عینیتحجم  هاي نطفه  اولین  شعر،  قطعه   21  با   ها دلتنگی  در دفتر 

پیش کویر  روایت  برندهمجموعه،  به  ها یدلتنگي  و    هاي ظرفیت  که  رسدمی  نظر ست 

  نمایان   شاعري  هاي نگره  در  زبانی   و  ذهنی   هايتشخص  بر  عالوه  را  تصویر  بوطیقایی 

شاعر باشد. مخاطب    جهانِ يدیگرگونه  ادراک  بر  اي مقدمه  تواندمجموعه می این. کندمی

  انگیز ابهام  هايفضاگونگی شعرها کمتر و پارهدر این مجموعه شاهد آن است که روایت

 شود.می بیشتر موضوعی  هايگسیختگی و

 شود:اي از آن اشاره میبراي تبیین کارکردِ پدیدارشناسی به نمونه

 زخم ظریف عقربه در من بود

 وقتی که دایره کامل شد 

 معماري بیابان 

 همراه با روایت عقربه تکرار شد 

 من با خیال و عقربه مخلوط بودم

 و عقربه برروي یک بیابان 

 ( 395:  1387ساخت )رؤیایی، بیابان دیگري می
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 صورت زیر نوشت: توان اجزاي این قطعه را بهمی

 زخم ظریف عقربه ــ من ــ دایره ــ معماري بیابان ــ تکرار ــ خیال و عقربه.  

ي با آن، شود که خواننده در مواجههدر واکاوي مبناهاي فلسفی این قطعه، مشاهده می

ي اِتکا، در مبناهاي  شدگی این نقطهکند. گمي اتکاي روایت )منِ شاعر( را گم مینقطه

سکو  از  عبور  با  حجم  تعلیقِ  شعري  با  هوسرلی  پدیدارشناسی  در  و  مادر  واقعیتِ  ي 

میداوريپیش تعریف  اپوخه  و  مقدمهها  و  فلسفی شود  ـ  انتزاعی  فضاي  به  ورود    ي 

کند. این تعلیق منِ شاعر را به منِ برتر، منِ اندیشنده  مکانیسم تخیل حجمی را فراهم می

شاعر نیست؛ بلکه منِ برتر او    دهد. در این قطعه نیز ضمیرِ من، منِبه خود، چرخش می

ها دقت کنید. »زخم ظریف  در یک جریانِ آگاهیِ محض است. به ترتیبِ قرار گرفتن نشانه

واقع  دهد. بهبندي جریان آگاهی در پدیدارشناسی هوسرلی ارجاع  تواند به زمانعقربه« می

اندیشد  ود میگر زمان است. ضمیر »من«، منی حاضر نیست؛ بلکه منی است که به ختداعی

گر تکرار و زمان است و درنهایت »معماري  کند. »دایره« تداعیاش اشاره میو به تجربه

شود( در  بیابان و عقربه«، مدلول نهاییِ کویر را )که در خط موضوعی مجموعه دیده می

کند. دریافت معانی محضی  دو سطر آخر این قطعه، به اشتراکِ جمعیِ تجربه نزدیک می

در  )محتواها   را  بیابان(  اینجا  در  پدیدار=  )یک  متعلق  یک  که  متفاوتی(  نوئماهاي  یا 

ي مکانیسم تخیل حجمی بازنمایی  ي متفاوت افراد، در مظاهر هزارگانهتجربیات زیسته

و می مطلق  فوري،  مانند  بیانیه  از  اساسی سطرهایی  مفاهیم  که  داشت  توجه  باید  کند. 

ي  رسند. کامل شدن دایره درنهایت به تکرار تجربهتسکین در این چهارچوب به معنا میبی

شود. ي هرکدام از خوانندگان و منِ شاعر تبدیل میي بیابان در تجربیات زیستهآگاهانه

یابند. قطعه پیوسته براي بازیابی یک مفهوم  ي این مفاهیم در خودِ قطعه عینیت میهمه

حجمی، به آن مظاهر هزارگانه و دهد و در این مکانیسم تخیل  )کویر( به خود ارجاع می

بخشد. همچنین در تعمیمی کلی، خواننده منِ شاعر را از  آن تصاویر حجمی عمق می

شود و امکان مشارکت در ي او مواجه میدهد؛ بلکه با منِ برتر و اندیشندهدست نمی



 155 ـــــــــــــــ ــــــادل سواعدی ع /...ی کارکرد پدیدارشناسی هوسرلی تحليل و مقایسه 

 

تِ  چون قطعا  توان به قطعات دیگريراستا مییابد. دراینهاي خیالی قطعه را میآفرینش

 از این مجموعه اشاره کرد.  20و  9

غرض شعري  [قطعه، به باور شاعر به قصد و غرض شعر    179نیز با  ها  لبریختهدفتر  

برجستگینزدیک  ]حجم داراي  دفتر  این  است.  شده  تشخصتر  در  بیشتري  هاي  هاي 

سبکی و فردي شاعر است و میل و نزدیکی زیادتري به مکانیسم تخیل و تربیت ذهنی  

  اند؛ دانسته  زبانی  و   فرمی  محض   شاعر   را  رؤیایی  سیار، بسیاري  ارد. به باور هماحجم د

  رک. سیار، )اند  مانده  غافل  دفتر  این  در  ویژهبه  او  شعر  محتوایی  و  معنایی  فضاي  از  اما 

  پیوسته به   کند که خواننده نویسد و اشاره می او از ویژگی نمادین تصاویر آن می   (. 777:  1372

  جهانی   منی   به   کم کم   آن   مِن  آنجا که   خویشتن،   از   عمیقی   فردیت   به   که   برد شاعري پناه می 

از این سخنان، توجه شاعر به چرخش    ( 778:  رک. همان ) شود، دست یافته است  می   تبدیل 

ي هوسرل مشهود است. همچنین این مجموعه قطعاتی دارد که معموال  در  استعالیی فلسفه 

مندند. این  بهره   ورزانه گیرند و از مبناهایی اندیشه تصویر شکل می اره بستر یک، دو یا چهار پ 

نزدیک بهره  تخیل حجمی  مکانیسم  به فضاِي  را  این  کند. عالوه تر می مندي خواننده  براین، 

عارفانه مبناها می  با فضاي  را  به گفته اي روبه تواند خواننده  کند.  »موضوع رو    ي هما سیار: 

اي  . مضامین عارفانه ( 785:  همان ) است«    جسم   عمیق  مفهوم  با   آمیخته   ن عرفا  نوعی  ها لبریخته 

 اند؛ ماننِد »دایره« و »اوئیت«. گونه که گاه داراي صورت و مضامینی شطح 

 ي زیر توجه کنید: به نمونه

  در /    /یعنی  تو  هايتپیدن  /ببین  و  /باشد  بینی  تا  تو  و  من  بین  /بگذار  چیزي  فاصله  در

:  1387رؤیایی،  )  بگذار   /گذريمی  اگر  بگذار  /بگذار  تپش  معناي   /تو  و  من  بین  هايفاصله

486). 

 صورت زیر نوشت:  توان اجزاي قطعه را بهمی

 فاصله ــ من ــ تو ــ بین ــ تپیدن ــ معنا. 

می تأکید  فاصله  اهمیت  و  مفهوم  بر  قطعه  دربارهاین  قبل  بخش  در  اهمیت    يکند. 

بستگی آن با پدیدارشناسی هوسرلی سخن گفته شد. در این قطعه نیز  مفهوم فاصله و هم
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رسد که  شود. درنهایت مخاطب به به تصویري میشکلی عملی تحققِ آن مشاهده میبه

توان گفت،  جوید. میمفهوم »تپش یا تپیدن« را در بسترِ یک جریانِ آگاهیِ متأمالنه می

که حاصل نهاییِ آن یک تصویر در بستر مکانیسمِ تخیل حجمی    مخاطب در این قطعه

کند و این در حالتی  گرا را مشاهده میي شاعري حجمورزانههاي اندیشهاست، دغدغه

به او  توجه  که  مواجه  است  فرمدلیل  و  زبانی  با شاعري  ـ  بودن  انتزاعی  فضاي  به  گرا، 

ي  ن فضاي انتزاعیـ  فلسفی در قطعهفلسفی مکانیسمِ تخیل حجمی غافل مانده است؛ همی

 ي دید شاعر نمود یافته است: زیر در زاویه

 هاي دیوانه درختی با شاخه

 هاي پژواک  و برگ

 ي کوه بر تنه

 ( 520: 1387اخالق حمایت گل در باغ )رؤیایی، 

حاصلِ نهایی این قطعه یک تصویر است که از دو بُعد ساخته شده است. این ابعاد 

اند که هم اهمیت مفهوم فاصله در تربیت ذهنی حجم و  فضایی ایجاد کردهدر خودِ قطعه  

ي دیداري  بخشند. خواننده با دریافت این تجربهي دیداري محضی را عینیت میهم تجربه

تخیلِ حجمی می مکانیسم  این  وارد  تصویرِ  محض،  در  را  قطعه  معناي مرکزي  و  شود 

آن باغ«  در  ک»اخالق حمایت گل  تخیل  که  پیوسته  رده است، کشف میطور  کند؛ پس 

هاي  گیرد و درنهایت به تجربهي این معنابخشی در تجربیات محضِ من شکل میچرخه

از این مجموعه،    توان به قطعات دیگري راستا میبخشد. درهمینپدیدارشناسانه عینیت می

 اشاره کرد.  179و  161، 157،  140، 88،  84،  51،  40همچون قطعاتِ  

قبرهفتاد  دفتر   هستی  سنگ  فضایی  به  را  فرامیخواننده  مرگ  از  خواند.  شناسانه 

ها را از  نام مرگ آنبخشند؛ اما ماهیتی بههایی که با سیرِ در تاریخ، زمان را معنا میمتن

کنند و مرگ تجسمی نهایی از زمان است که همه  اندازد. گویا در زمان توقف میزمان می

در   هفتاد سنگ قبري سینا رؤیایی، مردگان در  گفتهر. به خواند: گورا به یک مکان فرامی

:  رؤیایی)اند  ادراک ابعاد زمان و مکان به بُعدهاي محض زمانی ـ مکانی آن دست یافته



 157 ـــــــــــــــ ــــــادل سواعدی ع /...ی کارکرد پدیدارشناسی هوسرلی تحليل و مقایسه 

 

تجربه  (.1397 باور شاعر،  پدیدارشناسی هوسرلی  به  از جنس  قطعات  این  در  ي مرگ 

سد که مرگ همچون پدیداري در  ر نظر میگونه به  (؛ اما این225:  1393 نیست )رؤیایی،

فرم درگاه  از  شاعر  نگاهی  نگاه  مرگ  به  او  نگاه  چون  باشد؛  کرده  عبور  مختلف  هاي 

یافتگی آن در اشخاص مختلف نظر کرده است )رک. نوربیشه،  جوهري است و به تجسم

ان  شورزانهي فرم از مبناهاي اندیشهبر تکوین تازه(؛ بنابراین این قطعات عالوه  94:  1382

گرا  هاي متافیزیکیِ یک شاعرِ حجمهاي کائناتی و دغدغهعبارتی به بینششوند. بهجدا نمی

توانسته    تنها  اما  است؛  «دیگري»  مرگ  يتجربه  زیستن  بخشند. شاعر خواهانعینیت می

 هاچون آن  ؛(225:  1393  رک. رؤیایی، )  کند  نزدیکی  مرگ  از  دیگران  يتجربه  به  است

ي  از دریچه  ي خود از مرگ بنویسند؛ بنابراین این شاعر است کهدیگر نیستند تا از تجربه

برد و در اندیشد، مفهومی انتزاعی را به قالب فرمی عینی )سنگ( میمرگ به هستی می

 بخشد. تحقق می بستر تصاویري شاعرانه ـ فلسفی

 ي زیر توجه کنید: به نمونه

 سنگ زکریا: 

  سنگ، تراشیده یا بر  ي خشک یک درختتنه، نیمه باز، بر  ي یک دستهاي پنجهانگشت

خود  زایر  بگذارند، در زیر آن به    ي بسیار قدیمیصندلی کهنهیک    درون مقبره،کَنده شود.  

 .ماندغیبت سکوت نیست، اغوا است و روي صندلی خالی میگوید:  می  زکریا

 حضور من اینجا برگی است 

 که از درخت  

 افتد با وزن من می

ي ما با  ترین فاصلهنزدیکگفت:  که میدید، در سهرورد وقتی  اغوا میفاصله  و زکریا در  

که رها کردم،  زندگی را هم وقتیشهاب گفته بود:    کنیم.مفاهیم وقتی است که رهایشان می

  فهمیدم.

و مرگ، وقتی به آن رسیدیم دیگر نیستیم تا رهایش کنیم و همین است که در فهم آن ـ  

 ( 20: 1379)رؤیایی،  ایم!عاجز مانده
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هاي شعري نبوده است؛  به باور رؤیایی، غرض از آفرینش این قطعات، آفرینش فرم

فرمِبلکه می تا  )رک. همان:    خواسته  بسازد  را  نیز  6شعرها  فرمِ شعرها  این  بستر  در   .)

ها را برجسته کرده است. خواننده  ي آنفضایی ایجاد شده است که مبناهاي پدیدارشناسانه

از همان ابتدا به فضاي تجسم و تصویرسازيِ مرگ وارد    هفتاد سنگ قبردر مواجهه با  

واقع  ي مرگِ دیگري نزدیکی کند. بهتجربه  شود. به فضایی که شاعر خواسته است تا بهمی

ي این نزدیکی زمانی عینیت یافته که شاعر از منِ خود فاصله گرفته و در یک جریانِ الزمه

ي  حالت مفهوم زمان را در نگره آگاهیِ محض مرگِ زکریا را تخیل کرده است. او دراین

ود داشتن، حاضر بودن خود به مرگ تحقق بخشیده است. او به مرگِ زکریا فارغ از وج

ها خط کشیده شده است، توجه کنید.  یا نبودن زکریا اندیشیده است. به کلماتی که زیر آن

بخشیدن به مفهوم مرگِ دیگري است.    ها، فضاسازي شاعر براي تجسمي این نشانههمه

او حتی در مواجهه با مرگِ خود نیز به منِ دیگر خود نزدیک شده است. همچنین در 

هایی که از زکریا و سُهرورد آورده، به اهمیت فاصله اندیشیده است. این فاصله  ول قنقل

ي هوسرلی است. هستی زندگی  ي تعلیق یا اپوخهکنندهنوعی تداعیدر سطرهاي پایانی، به

بخشد، در پرانتز قرارگرفتن  در رهاکردن زندگی است؛ یعنی آنچه زندگی را عینیت می

تواند به مفهوم زندگی تأمل کند. شاعر  که در آن انسان می  مفهوم زندگی است. فرایندي

ي  اندیشد، به مفهوم زندگی دست یافته است. همهحال که به تجسمی از مرگ میعیندر

اي تازه در »حضور من اینجا برگی است/ که از درخت/ با وزن من  گونهمفاهیم به  این

نشیند.  ي متن در این سطرها به بار میشود. تصویرسازي شاعر در میانهافتد« فشرده میمی

دهد. حضور منِ  ي اتکایی که متن از دست میزند، نقطهتلنگري که شاعر به مخاطب می

افتد. این نشانگر توجه شاعر به چرخش  شاعر همچون برگی از درخت با »وزنِ من« می

ن تعلیق منِ  ي هوسرل و آن منِ برتر است. این به معنی آن است که بدواستعالیی فلسفه

ي  ي مرگ دیگري، بازنمایی آن در تجربهشاعر و تبدیل آن به منِ برتر، نزدیکی به تجربه

تجربهزیسته به  آن  تعمیم  و  خود  زیستهي  است.  هاي  غیرممکن  تقریبا   دیگر  افرادِ  ي 

است؛  اینبه حجمی  تخیل  مکانیسم  در  مرگ  مفهومِ  بازنمایی  شاهد  مخاطب  ترتیب 
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بستر  ستگیبمکانیسمی که هم پدیدارشناسی هوسرلی،  اساسی  مفاهیم  با  آن  هاي عمیق 

توان به قطعاتی دیگر از این مجموعه، راستا میکند. دراینهاي آن را فراهم میتصویرسازي

 همچون سنگ مانی، بایزید، مافان، شاد و ویناس اشاره کرد.

(« به  logos) س لوگو هاي شاعر را در کشف » ، دغدغه وجوي آن لغت تنها در جست دفتر  

این شعرها منتشر نشده هستند.  نمایش می  بسیاِر   ...« است:  آمده  نیز  آن  ابتداي  گذارد. در 

هاي من بشنوند و کتاب بشنوند؛ چراکه موضوعی در  شعرهایی که نخواستند وارد دیگر کتاب 

خود نداشتند و خود موضوع خود بودند: شعر لغت، شعر لوگوس، لوگوس تنها!« )رؤیایی،  

می 11  : 1392 بنابراین  تصاویري (؛  چارچوب  در  لوگوس  گفت،  به  اندیشه   توان  ورزانه 

می  داده  ارجاع  خود  و  موضوعیت  کشف  عطِش  این  پدیدارشناسانه،  ازمنظري  و  شود 

 بخشد.  بودگی به خود تحقق می وجو را در اهمیِت معطوف جست 

انتخاب شده    وجوي آن لغت تنها«ي بلند »در جستهایی از قطعهبراي تحلیل بخش

 است: 

از سرعت    /بینممیکه آنچه    /آیدمی  نیستي که واژه  چیز  غایت   /واژهي  ابتدا... همیشه در  

 لباز  /بینمنمیو آنچه  /گذردمی  هست آنچه

 حرف اول!

 ای چگونه گفتن آخر 

 ای او!

خط کشیده شده است، دقت کنید. ابتدا/ غایت ـ واژه/ چیز   هابه واژگانی که زیر آن 

ي  اي که در بستر تجربههاي واژگانیگذرد ـ نیست/ هست ـ اول/ آخر، تقابلآید/ میـ می

نیز ازطریق همین  بینم/ نمیاند: میي دیدن اتفاق افتادهآگاهانه بینم. تصویرسازي شاعر 

بیان آن را برجسته کرده است. مشاهده ها شکل گرفته و زبان قطعه و چگونگتقابل ی 

به تجربهمی اندیشیدن  آن  شود که شاعر درحال  که در قالب  اندیشیدنی  ي خود است. 

کند« در تربیت ذهنی حجم و منِ استعالیی در پدیدارشناسی  »منی که به خود فکر می

می شکل  دغدغههوسرل  شاعر  بنابراین  اندیشگانیگیرد؛  تجربهي  قالب  در  را  اي  اش 
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اي  دهد و در سطرهاي آخر، به این تصویرسازي زمینهدیداري میان واژه/ چیز نشان می

کند و در عطشِ کشف  بخشد. خواننده نیز در مواجهه با این سطرها تجربه میتر میهنري

میو جست همراهِ شاعر  لوگوس  آن  بخشوجوي  در  قطعه،  شود.  این  از  دیگري  هاي 

ها با تشبیه یا  جاي تقابلشود، با این تفاوت که شاعر بهمی  تقریبا  همین فرایند مشاهده

هاي زبانی و تصویرسازي دست یافته است؛  هاي وصفی و اضافی به برجستگیترکیب

ي آخر، براین در نمونهاست. عالوه   تر بخشیدهاي هنريتصاویري که بیان شاعر را زمینه

دهد؛  کانیسم تخیل حجمی را نشان میاي از کارکرد آن در مفرایندِ تشبیه، تحقق عملی

یعنی فرایند تشبیه از مبناهاي کالسیک آن جدا شده و در زیربنایی پدیدارشناسانه، فضاي  

اي که شاعر میان شک ـ دریچه و  بین دریچه و گام طی شده است؛ اما همچنان با رابطه

این   و  داشته  نگه  فضا  این  در  را  خواننده  ذهنیت  است،  کرده  ایجاده  ي  چرخهگام 

 تصویرسازي را تکرار کرده است:

ي  رخنه   نگاه خیس و خستهگیرند/  از ماه/ کاله برمی  خیزانروحان و شبسبککه  ... وقتی

 خصم خواب دارد و  پاس خیال آب/  /نگاهِ نهانِ کشفکند/ و مانده در را آسیا می ایوان

 ی چابکعضلهبر  حروف پرنده

ـ   ـ لکنت 

 برگ بالين و   ستوه آبی مثل 

 پرت لغت 

 (16: 1۳9۲ )رؤیایی، پرتاب سرخ سکو!

 از شکّ است؟   عطرِ خاکستر خنکشاید این  

 شک دریچه بود: که 

 گامِ اول عبور 

 بود  گامدریچه 

 پشتِ گام دریچه 

 دریچه گام 
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 گيری . نتيجه6

فرض وامداري شعر حجم از پدیدارشناسی هوسرلی، به تحلیل  در پژوهش حاضر، با پیش

ي آن در نظریات و بوطیقاي تصویر شعر یداهلل رؤیایی پرداخته شد و نویسنگان  مقایسهو  

 اساسی زیر برآمدند: يمسألهدرصدد تحلیل و بررسی دو 

 ي شعر حجم از پدیدارشناسی هوسرلی . چگونگی جدایی نظریه1

 . چگونگی کارکرد پدیدارشناسی هوسرلی در بوطیقاي تصویر شعر یداهلل رؤیایی 2

ترتیب در پاسخ به پرسش نخست، شعر حجم اساس جدایی خود از مبناهاي  ینابه

راستا مشاهده شد که شعر حجم در تربیت  دهد. درایناي از ابهام قرار میفلسفی را در هاله

شباهت داراي  تخیل حجمی  مکانیسم  و  همذهنی خود  و همسویگیها،  هاي  بستگیها 

سی هوسرلی است؛ مفاهیمی چون حیث التفاتی، اي با مفاهیم اساسی پدیدارشناگسترده

بر ي هوسرل، منِ استعالیی، اپوخه، فاصله و... . همچنین عالوهچرخش استعالیی فلسفه

ویژگی بهاین  حجمی«  »تخیل  و  »زبان«  عملکرد  و  نقش  نقطهها،  از  عنوان  عزیمتی  ي 

رحی که بر تبیین  نظر رسید؛ زیرا در ش مبناهاي فلسفی پدیدارشناسی هوسرلی ناکافی به  

ي نظریات رؤیایی و مفاهیم اساسی هوسرلی صورت گرفت، مشاهده شد که  و مقایسه

میتخیل   نیز  همکردن  در  پدیدارشناسی  تواند  در  آگاهانه  تجربیاتِ  دیگر  با  سویگی 

دیگر اهمیت و برجستگی  کردن و... قرار بگیرد و ازسويکردن، قصدهوسرلی همچون فکر

یک   شعريِ  به  »زبان«  منسوب  شعري  که آوانگاردجریان  بود  مسلّم  و  بدیهی  امري   ،

شالودهنمی فرض  بنیان توانست  و  تأثیرات  ها  از  را  حجم  فلسفی  و  فکري  هاي 

توان گفت که بخشی از مسئولیت زبان در  پدیدارشناسی هوسرلی جدا سازد؛ چون می

است؛ بنابراین    هایی براي حمل مفاهیم پدیدارشناسی هوسرلیشعر حجم، ایجاد ظرفیت

در زدن به دستگاه هاي فلسفی و تالش رؤیایی در ضربهها و نگرهبستگیانکار این هم

انگیز  فلسفی هوسرل و جداسازي بوطیقاي شعر حجم از آن، امري است که همچنان ابهام

است و به جزئی از ذات دستگاه فکري شعر حجم تبدیل شده است؛ زیرا باوجود ادله و  

ها و مناقشات فراوان پیرامون شعر حجم، این بخش از  شاعر و بحث  نظریات مکتوب
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ها و ابهامات خود را جبران کند و همچنان  دستگاه فکري شعر حجم نتوانسته است، نقص

ي عزیمت بوطیقاي شعر حجم از پدیدارشناسی هوسرلی  مخاطب را با این سؤال که نقطه

 کند.  کجاست؟ مواجه می

آمده در بخش نخست  دستوم، با استفاده از آثار و نتایج بهاما در پاسخ به پرسش د

کند، مستقیما  به  بستگی این دو دستگاه شعري و فلسفی اشاره میسویگی و همکه به هم

هاي شعري یداهلل رؤیایی پرداخته  اي پدیدارشناسانه از قطعات و نمونهتحلیل و مقایسه

هایی عملی از آنچه در بخش نخست  هي نمون شد. در این بخش کوشش شد تا با ارائه

ي شعر حجم، با نظر به اهمیت  ي اهمیت ماهیت پدیدارشناسانهبررسی شده بود، مسئله

منظور قطعاتی از دفاتر  همینگرایی و شعر یداهلل رؤیایی نشان داده شود. بهپیوند حجم

انتخاب و مشاهده  آن لغت تنها   وجويدر جستو  هفتاد سنگ قبر، هالبریخته، هادلتنگی

تصاویر   و  ذهنی حجم  تربیت  تخیل حجمی،  مکانیسم  در  شعري  قطعات  این  که  شد 

بستگی گیرند و این همحجمی در پیوند با مفاهیم اساسی پدیدارشناسی هوسرلی قرار می

هم شیوهو  در  را  اصالتسویگی  بیان،  اداي  و  نحوه  شاعر،  نگرش  معنایی،  ي  هاي 

ها گذشت، همچون من  ي مفاهیم اساسی که شرح آنفیزیکی و در گسترهتاهاي مدغدغه

 کنند.  استعالیی، فاصله، اپوخه و... نمایان می

 

 ها یادداشت

ي اشعار  براساس مجموعه  هاختهیلبرو    هایدلتنگشده از  هاي ارائه. تعداد قطعات شعري و نمونه1

 ( است. 1387انتشارات نگاه ) یداهلل رؤیایی

  و  چاپ  نگاه  انتشارات  ازسوي  1390  سال  در  رؤیایی  یداهلل  ي نوشته  ،حرف  پنهان  يچهره.  2

  شعر   فلسفی  و  فکري  دستگاه   از  مفصل  نسبتا   تبیینی  و  شرح  در  کتاب  این  در  رؤیایی .  شد  منتشر

 .گویدمی حجم در پیوند با پدیدارشناسی هوسرلی سخن

  کتاب   يواسطهبی  انتشارات  ازسوي  1397  سال  در  رؤیایی  یداهلل  ي نوشته  ،حجم  فنومنولوژي .  3

  نشده   منتشر  و  چاپ  کتاب  رسمی   ناشران  توسط  هنوز  کتاب  این  متأسفانه.  شد  منتشر  و  چاپ
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با شعر    از پیوند پدیدارشناسی هوسرلی  تبیینی دقیق  و  شرح  به  مفصل  کتاب  این  در  رؤیایی.  است 

 پردازد.حجم می

 انگارد. نگرش طبیعی فرض وجود جهانی زمان/ مکانی و خارج از جریان آگاهی را مسلّم می.  4

هاي  وجوي دریافت ها به جست کند که در ماوراي واقعیت هایی را گروه میگرایی آن. حجم5

ها باطل  ر آنوجوي دیگر را دها هر جست اند و عطش این دریافت تسکینفوري و مطلق و بی

است براي آنکه از حکمت وجودي واقعیت و از علت غایی آن برخاسته است    مطلقکرده است.  

است براي آنکه شاعر در رسیدن   فوریکند.  و در تظاهر خود، خویش را با واقعیت مادر آشنا نمی

پریده    سرعت به  ،طول از نه به دریافت از حجمی که بین آن دریافت و واقعیت مادر بوده است، 

بی بهاست،  پا و عالمتی  بگذارد.  آنکه جاي  به جست   تسکينبیجاي  آنکه  براي  وجوي  است 

 دهد.هاي دیگري است که عطش کشف و جهیدن میي حجمکشف حجمی براي پریدن، جذبه

این حرف می آثار شیء فاصله  کنیم:تأملی بر سر  تا  از شیء  تا مظاهر واقعیت،  اي  از واقعیت 

چیز هزار شعاع  ي یکهایی از واقعیت تا ماوراء آن. از هزار نقطه هایی است؛ فاصلهفاصلهاست، 

اش با  رسد و واقعیت تا مظاهر هزارگانهخیزد، هر شعاع به مظهري در ماوراي آن چیز میبرمی

کند؛ تند و فوري و  گرا این فاصله را با یک جَست طی میشود. شاعر حجم هزار بُعد وصل می

کند از بُعدي که بین  گریزد. هر مظهري را که انتخاب  گونه از واقعیت به سود مظهر آن میبدین

گراست  پرد؛ پس حجم از حجم می   پرد؛ پسواقعیت و آن مظهر منتخب است با یک جَست می

 وجوي حجم است... . خواهد، به جست و چون پریدن می

 

 منابع 

( ریچارد.  پدیدارشناخت1375اشمیت،  »تأویل  پدیدارشناختی  (.  استعالیی  تأویل  ی/ 

   .37- 27، صص  18  يشماره  ،فرهنگ موحد، اء یض يههوسرل«. ترجم

 . سخن: تهران ،2 ج. سخن بزرگ فرهنگ (. 1382. )حسن ،يانور

)احمد  رانوند،یب . د؟ی گویم  چه   و  ستیک  ییای رؤ  داهللی  /حجم  شعر  يقایبوط(.  1393. 

 . افراز: تهران

 .روزگار: تهران. هیحاش  شرح(. 1395) ــــــــــــــ.
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 نویسنده. : ، تهران2ج .مس در طال .(1371) رضا. براهنی،

. حجم  شعر  و  رویایی  یداهلل  آثار  و  احوال   بررسی(.  1384)  اسماعیل.  موزیرجی،  بزرگی

 . بیرجند دانشگاه ارشد  ي کارشناسینامهپایان

 .اختران: تهران. شعر / رانیا  معاصر ات یادب در ییهاگزاره(. 1393. )یعل ،یمیتسل

 . ثالث: تهران. رانیا  معاصر  شعر در ينوآور  يهاگونه(. 1386. )کاووس ،یلحسن

. آن  از  ییهانمونه  لیتحل  با  حجم  شعر   در  محتوا  و  صورت  یبررس(.  1395. )یعل  ،ینیحس

 .گلستان دانشگاه ي کارشناسی ارشدنامهپایان

 . تهران: امیرکبیر. هاي شعري معاصر فارسیجریان(. 1390پور چافی، علی. )حسین

  و   هاشهیاند  به   توجه  با  ،یادب  آثار  خلق   در  ی ادب  ي هاهینظر  نقش (.  1391)  .هیمرض  ،یمیرح

 . زنجان دانشگاه ارشد  یکارشناس ينامهپایان .ییایرؤ داهللی  يهاسروده

)میعبدالکر  ان،یدیرش   ، فلسفه  و  اتیادب  ماه  کتاب.  «یشناس دهیپد  و  »هوسرل (.  1382. 

 .  39- 28صص ،82 یشماره

  ي شماره  ،ایبا  .«ییایرؤ  يها ختهیشعر حجم و لبر  ينظر   ی (. »مبان1385. )مظفر  ،ییایرؤ

 . 84-58، صص 41

 . دیمروار: تهران ،ییایرؤ اهلل بی حب اهتمامبه. سرخ يسکو  از (. 1357. )داهللی ،ییایرؤ

 .گرگان: نهیآژ. هفتاد سنگ قبر(. 1379ــ. )ـــــــــــ

 .نگاه: تهران. اشعار يمجموعه(. 1387)ـــــــــــــ. 

 .تهران: نگاه. تنها وجوي آن لغتدر جست(. 1392)ـــــــــــــ. 

 .نگاه: تهران. ست؟یچ از عبارت (.  1393)ـــــــــــــ. 

 .نگاه: تهران. حرف پنهان يچهره(. 1396)ـــــــــــــ. 

 کتاب(.   يواسطهیمَشر )انتشار ب   نَشر. حجم يِفنومنولوژ(. 1397)ـــــــــــــ. 

  ی شخص  تی سا  .«ییایرؤ  داهللی   قبر  سنگ  هفتاد  یشناسی»هست  .(1397/  2/2)  .نایس  ،ییایرؤ

 . یصادق الیل
8-royayee-works/612-critic-works/others-http://leilasadeghi.com/others 
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( هما.  »لبریخته1372سیار،  دیگرتر(.  شعري  صص 20ي شماره  ،یشناسرانیا  .«ها   ،  

777- 778. 

 .نگاه. تهران: 12  /ما زمان شعر( 1393. )ضی ف ،یفیشر

. سلطنت  سقوط  تا  تیمشروط  از  ی فارس  شعر  ادوار(.  1387. )محمدرضا  ،یکدکنیعیشف

 . سخن: تهران

  .سخن: تهران. نهیآ و چراغ با .(1392) ــــــــــــــــــــــــ.

  باهنر )  یانسان  علوم  و  اتیادب  يدانشکده  .حجم«  شعر  انیجر(. »1388. )قهرمان  شیري،

 . 91-73 صص  ،25  يشماره ،(کرمان

اصل   .(1371)  آلفرد.  شوتز، مفهوم    ، ياباذر  وسفی  يترجمه  .«ی دارشناسیپد  ی»چند 

 . 32- 11  صص، 11 يمارهش ،(فلسفه يژهی)و فرهنگ

 . 99- 89، صص  41  يشماره ،ایباهاي ندیدنی«. (. »حجم1385طاهایی، عاطفه. )

 و  ر یتصو  يقا یبوط  ،ییایرؤ  داهلل ی  ییگرا»حجم(.  1390. )ده ی فر  ،يعلو  فرهاد؛  نژاد،عباس

 .53- 39، صص  13 يشماره ،قلم .شناخت« ي قایبوط

  کاربست  یشناسبیآس:  شاعرانه  يها ينوآور  تا   اپوخه  »از(.  1396. )داوود  مقدم،یعمارت 

  ،10 سال ،یادب نقد . «یفارس   زبان يحوزه یادب يها پژوهش  در یدارشناختیپد روش

 . 212- 171  صص ،38 يشماره

  ي برمبنا   حجم   شعر   ي انتقاد   ی »بررس (.  1390) .  گران ی د   و   ن ی حس غالم   ، زاده ن ی حس غالم 

 . 206- 181، صص  21  ي شماره   ، ی فارس   ات ی ادب   و   زبان   . «یی ا ی رؤ   داهلل ی   شعر   ی شناس ت ی روا 

 .نو روزگار پگاه: تهران  .یدارشناسیپد با ییآشنا(. 1398. )نجاتیعل ،یغالم

  ی مبان  یبازخوان:  سمیکوب  و  حجم  »شعر(.  1389. )داوود  مقدم،  یعمارت   ن؛یدحسی س  ،یفاطم

  صص ،  9 یشماره،  3  سال   ،یادب  نقد  .سم«یکوب  یشناسییبایز  براساس  حجم   شعر  ينظر 

29- 48 . 
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  اشعار   در  ی ستیمدرنپست  شعر  يها مؤلفه  ن ییتب  و  یبررس  (.1393. )هیسم  نسب،يمحمد 
  ی ارشد دانشگاه ول  یکارشناس  ينامهپایان  یی.ایرؤ  داهلل ی   و  یباباچاه  یعل  ،یبراهن  رضا

 عصر )عج( رفسنجان. 

  در   یلی تحل  ي مولو  عرفان  در  عشق  یشناس»معرفت(.  1399. ) یسیع  ،ینجف  کمال؛   ملکیان،

   يشماره  ،25  سال  ،اتی اله  و  فلسفه.   «یمرلوپونت  و  دگری ها  هوسرل،  ی دارشناسیپد  پرتو

 . 32- 8   صص ،(97یاپی پ) 1

)آزاده  رشکاک،یم   . حجم  شعر  يهیانیب  بر  ه یتک  با  ییایرؤ  داهلل ی  آثار  یبررس(.  1385. 

 ي کارشناسی ارشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. نامهپایان

)محسن  ،یمیقد  شهینورب ي  نامهپایان.  ییایرؤ  داهلل ی   شعر  در  ییزداییآشنا(.  1382. 

 .النیگ دانشگاه ارشد  کارشناسی

)دی وید  ت،یاسم  وودراف :  تهران  ،يشاکر  یدمحمدتقیس  يترجمه.  هوسرل (.  1394. 

 .حکمت
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