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چکیده
بیان مسئله:  مارتین هایدگر همچون فریدریش نیچه تاریِخ متافیزیک را تاریِخ بسِط نیهیلیسم می داند. 
اما در نگرش او به انسان مدرن، آنچه موجب بی خانمانی انسان ها شده، ساختن جهانی خیالی چنان که 
آن،  واسطۀ  به  و  کرده،  تصور  ارزشمند  و  را حقیقی  آن  ما  که  نیست: جهانی خیالی  است  گفته  نیچه 
نیهیلیسِم  است  معتقد  هایدگر  کرده ایم.  فرض  بی ارزش  را  خود  طبیعی  نیازهای  و  این جهانی  زندگی 
حضور  به  آنچه  پیش زمینۀ  در  خود،  سوبژکتیِو  رویکرد  واسطۀ  به  متافیزیک  که  آنجاست  حقیقی 
می آید یعنی موجودات باقی  مانده، »وجود« و »موجود« را با هم خلط کرده و در نتیجه حتی پرسش 
اصلِی  عامِل  را  متافیزیکی  سوبژکتیویسِم  هایدگر  ازاین رو  است.  کرده  فراموش  نیز  را  »وجود«  از 
از  امکاِن گسست  از  پرسش  پژوهِش حاضر،  اساس  این  بر  مدرن می داند.  انساِن  نیهیلیستیِک  وضعیِت 

سوبژکتیویسم را به عنواِن ضرورِت فلسفی امروز ما مورد بررسی قرار داده است.
و  متافیزیک  نیهیلیسم،  چیستی  به  پاسخ  بر  عالوه  تا  است  آن  بر  پیش  رو  مقالۀ  پژوهش:  هدف 
سوبژکتیویسم  از  گسست  برای  امکانی  مقام  در  هنر  سنجش  به  هایدگر،  اندیشۀ  در  سوبژکتیویسم 

بپردازد.
روش تحقیق: با توجه به موضوع و اهداف این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده است.

چه  به  »شاعران  مقالۀ  در  هولدرلین  از  ِمسین«  »ِمِنه  شعر  از  هایدگر  تفسیر  بر  تکیه  با  نتیجه گیری: 
ارائه می دهد، این موضوع طرح می شود که  ازکارهای پُل سزان  او  کار آیند؟« و همچنین توصیفی که 
هنرمند با اجازه دادن به حضوریافتِن عدم در کار هنری نه تنها صحنه را برای رخداِد حقیقِت وجود آماده 
می کند بلکه همزمان با آگاه کردن ما از تمایِز میاِن »وجود« و »موجود« این دوگانگی را رفع کرده و به 

وحدتی رازآمیز بدل می کند و در نتیجه امکاِن گسست از سوبژکتیویسم را فراهم می آورد.
واژگان کلیدی: هنر، امکان گسست، سوبژکتیویسم، تفکر هایدگر.

»امکاِن  عنوان  با  پورعالی«  »کامیار  دکتری  رسالۀ  از  برگرفته  مقاله  این   *
هنِر  بر  تأکید  با  هایدگر؛  منظِر  از  هنر  در  سوبژکتیویسم  از  گسست 
مشاورۀ  و  عبدالکریمی«  »بیژن  دکتر  به راهنمایی  که  است  موسیقی« 

تحقیقات  و  علوم  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  اسالمی«  »شهال  دکتر 
تهران در حال انجام است.

مقدمه
باور  این  بر  و  را همان متافیزیک می خواند  هایدگر فلسفه 
است؛  سوبژکتیویسم  بسِط  تاریِخ  فلسفه،  تاریخ  که  است 
نیهیلیستیک  وضعیتی  به  منتهی  که  سوبژکتیویسمی 
شده است. او بر این باور است که در پایاِن فلسفه، انسان 

می گزیند،  سکنی  نه  و  می اندیشد  نه  دیگر  که  مدرن 
عمارت نیز نمی کند و ازاین رو بی خانمان شده است.

در  -که  وجود  از  پرسش  طرح  با  می کوشد  اما  هایدگر 
است-  شده  سپرده  فراموشی  به  متافیزیک  تاریخ  طول 
بر  بیابد.  این وضعیت  از  مدرن  انسان  رهایی  برای  راهی 
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هو   بما  وجود  از  پرسِش  که  می شود  مشخص  اساس  این 
در  خواند،  هایدگر  اصلی  مسئلۀ  را  آن  می توان  که  وجود، 

ارتباطی نزدیک با »متافیزیک و تاریخ« قرار دارد.
از  را  امروزی همه چیز  انسان  باور است که  این  بر  هایدگر 
انسان  ازاین رو  می نگرد؛  متافیزیکی  سوبژکتیویسِم  منظر 
یا  به »سوبژکتیویته  را  سوبژه، حقیقت  به  را  آدمی  مدرن، 
درون دانستگی«، تفکر را به »تفکرِ بازنماگر ـ محاسبه  گر« 2، 
طبیعت را به یک مخزن عظیم و منبع انرژی برای صنعت 
به  نوکانتی ها  منظر  از  را  هنری  کار  جدید،  تکنولوژی  و 
سوبژه ها  ارتباطِی  ابزار  به  را  زبان  و  هنرمند  نبوغ  فرآوردۀ 
را  وجود  معنای  از  پرسش  امروز  که  ما  است.  فروکاسته 
اصطالِح  فهِم  از  خود  ناتوانی  از  حتی  و  کرده ایم  فراموش 
»وجود« نیز آگاه نیستیم، بر روی کرۀ ارض گیج و سرگشته 
و  در همه جا هست  گویی  مدرن،  انساِن  و حیران شده ایم. 
بی خانمانی،  این  از  رهایی  برای  هایدگر  نیست.  هیچ جا  در 
تاریِخ  همان  -که  فلسفه  تاریِخ  به »ساخت  گشایی«3  دست 

بسِط سوبژکتیویسِم متافیزیکی است- می زند.
او در پِس این ساخت گشایی، وصِف انسان را نه سوبژه بودن 
نه  ا  ر حقیقت  لم-بودن،  در-عا یا  گزیستانس  ا بلکه 
»اَلثیا«،  یا  »ناپوشیدگی«  »انکشاف«4،  بلکه  سوبژکتیویته 
معنوی  تفکِر  بلکه  ـ بازنماگر«  »محاسبه گر  تفکِر  نه  را  تفکر 
)یا تفکری که با ویژگی اساسِی خود در معنای آنچه که بر 
همه چیز حاکم است، تأمل می کند، بلکه چیزی است که با 
اجازه می دهد آشکار  به چیزها  و »محافظت«،  »نگهداری« 
بلکه  ثابت و استوار  نه یک منبِع ذخیرۀ  را  شوند(، طبیعت 
نه  را  هنری  کار  وجود،  تجلی گاِه  باستان  یونانیاِن  همچون 
و  رخداِد حقیقِت وجود  بلکه صحنۀ  هنرمند  نبوِغ  محصوِل 

زبان را خانۀ وجود می خواند.
برساخته های  از  دیگر  یکی  نیز  را  زیباشناسی  هایدگر 
اصطالح  دربارۀ  او  ند.  می دا متافیزیکی  سوبژکتیویسِم 
»نیچه«  چهارجلدی  مجموعۀ  از  اول  جلِد  در  زیباشناسی 
شده  ساخته  شکلی  همان  به  »زیباشناسی«  می گوید: 
و »اخالق« ساخته شده اند.  اصطالحات »منطق«  است که 
الفاظ  این  کامل کنندۀ  را  شناخت  یا  اپیستمه  هایدگر 
یا شناخِت  تفکر،  را شناخِت  منطق  او  نتیجه  در  می خواند. 
صوِر تفکر و قواعد آن، اخالق را شناخِت وضِع درونی انسان 
و شیوه ای که وضِع رفتاِر او را تعیین می کند و بر این مبنا 
عاطفی  و  احساسی  رفتاِر حسی،  را شناخِت  »زیباشناسی« 
انسان و شناخِت اینکه آن رفتارها چگونه به وجود می آیند، 
منظر  از  که  گفت  می توان  دیگر  عبارتی  به  می کند.  بیان 
هایدگر زیباشناسی در مقاِم یک علم به مشاهده و مطالعۀ 
حاالت احساِس ما زمانی که بر اثر امِر زیبا برانگیخته شده 
است، می پردازد؛ همان کاری که منطق به عنوان آنچه که 

است،  تفکر  راهبر  یا علمی که  و  تعیین می کند  را  ما  تفکر 
در رویارویی ما با امِر واقع انجام می دهد.

سوبژکتیویسِم  برساختۀ  را  زیباشناسی  هایدگر  که  آنجا  از 
به  نسبت  که  است  مشخص  پیشاپیش  می داند  متافیزیکی 
سایۀ  در  که  است  برآن  این  رو  از  نیست؛  خوش بین  آن 
بردارد.  گام  نیز  زیباشناسی  فراسوی  به  متافیزیک  از  عبور 

او زیباشناسی را عامل سقوط و مرگ هنِر بزرگ می داند.
از نظر  پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که اگر 
به  هنر  امکان سنجِی  با  آیا  است  مرده  بزرگ  هنِر  هایدگر 
تناقض  دچار  سوبژکتیویسم  از  گسست  برای  راهی  عنوان 

نشده ایم؟ خیر!
هگل  هنِر  پایاِن  اندیشۀ  با  زیادی  بسیار  اندازۀ  تا  هایدگر 
همدل است. هگل بر این باور است که با پایان یافتِن قرون 
وسطی و آغاز رنسانس، هنر پیونِد خود را با دین از دست 
برای  راه  برترین  دیگر  هنر  دلیل  همین  به  و  است  داده 
خود-تعین-بخش«  »عقِل  به ساِن  روح  یا  حقیقت  بیان 
حیِث  از  هنر  مدرن،  دوران  در  که  است  معتقد  او  نیست. 
فلسفه  به  دین  از  پس  را  خود  جای  بودن،  روح  تجلی گاِه 
اساسی  نقِش  مدرن  دوران  در  هنر  نتیجه  در  است.  داده 
منظر  این  از  با هگل،  هایدگر  است.  داده  از دست  را  خود 
گذشته  به  متعلق  امری  صورتش  بزرگ ترین  در  هنر  که 
است، هم داستان است تا آنجا که خود، حکم به مرِگ هنر 
اندیشۀ  تاریخِی  سیِر خطِی  با  چندان  هایدگر  اما  می دهد؛ 
مدرن  زمانۀ  شِب  او  که  معنا  این  به  نیست  موافق  هگل 
»وجود«  این  هایدگر  اندیشۀ  در  نمی داند.  ابدی  الزاماً  را 
است که تاریخ را بنیاد می گذارد. او شاعراِن بزرگ را از آن 
جهت که به لوگوس گوش می سپارند به نوعی درک  کنندۀ 
تجربه ای شاعرانه از »وجود« می خواند. هایدگر معتقد است 
که به واسطۀ چنین تجربه ای، عالمی که ریشه در تاریخ و 

فرهنِگ قوم دارد در بستِر زبان برای شاعر ظهور می کند.
آماده سازی  به  عسرت  دوراِن  در  شاعر  هایدگر  اندیشۀ  در 
احساساِت  بیدارکردِن  طریِق  از  خدایان  بازگشِت  امکاِن 
خدایان  هرچند  مدرن  زمانۀ  شِب  در  می پردازد.  دیگران 
جهان را ترک گفته اند اما بقایای امر مقدس از زماِن حضوِر 
است که  این شاعر  و  است  مانده  برجای  ما  میاِن  در  آن ها 
آن  از  خود  کالِم  با  یافته،  خدایان  غیبِت  زمانۀ  در  را  آن 
پاسداری کرده و دیگر فانیان را به تجربۀ امِر مقدس دعوت 
همان  رویداد  این   .)191-190  ،1389 )هایدگر،  می کند 
چیزی است که این مقاله به عنوان امکانی برای گسست از 

سوبژکتیویسم در پی بررسی آن است.

تحقیق پیشینۀ 
با  ارتباط  در  که  می دهد  نشان  نگارندگان  جستجوی 
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حقیقت، هنر، زبان و مفاهیم این چنین در اندیشۀ هایدگر، 
پژوهش هایی انجام شده اما تاکنون پژوهشی در قالب رساله 
برای  امکانی  عنوان  به  هنر  نقش  باب  در  علمی  مقالۀ  یا 
گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر انجام نشده است.

روش تحقیق
روِش  از  استفاده  با  است  شده  سعی  پژوهش  این  در 
کتابخانه ای، از یک سو با مطالعۀ رساالِت مارتین هایدگر و 
آثاِر شارحاِن آراء او و از سوی دیگر با بررسی برخی کارهای 
گردآوری  هنر  و  هایدگر  تفکِر  باِب  در  داده هایی  هنری، 
مفاهیم  بر  نخست  گام  در  داده ها،  تحلیِل  با  سپس  شود. 
افکنده  نور  هایدگر  اندیشۀ  در  سوبژکتیویسم  و  متافیزیک 
از  گسست  برای  امکانی  عنوان  به  هنر  ادامه  در  و  شود 

سوبژکتیویسم مورد بررسی قرار گیرد.

هایدگر و مسئلۀ سوبژکتیویسم
متافیزیک،  نقِد  برای  را  اصلی هایدگر  انگیختار  بتوان  شاید 
که  نی  بحرا نست؛  دا نیهیلیسم  ِن  بحرا به  پاسخ دادن 
و  کرده  درک  را  آن  او  از  پیش  نیچه5  ویلهلم  فریدریش 

بشارت آمدنش را داده بود.
بسِط  تاریِخ  این سو  به  سقراط  از  را  فلسفه  تاریِخ  نیچه 
که  تأثیری  و  افالطون  با  نیچه  باور  به  می  داند.  نیهیلیسم 
او از سقراط گرفته بود و در ادامه با پیدایش مسیحیت که 
آن نیز خود تحِت تأثیِر اندیشۀ افالطون شکل گرفته است، 
تضاد  دلیِل  به  که  ارزش وضع شده اند  عنوان  به  چیزهایی 
این رو  از  کرده اند،  بی ارزش  را  خود  خوْد  بشر،  طبیعِت  با 
کوشیده ایم  تاکنون  آن ها  رهگذِر  از  که  ارزش هایی  همۀ 
به  را  خود  ناکارآمدی  سازیم،  معتبر  خویش  برای  را  دنیا 
که  آورده اند  پیش  را  وضعیتی  بنابراین  و  رسانده اند  اثبات 
باور  این  بر  او  است.  شده  تُهی  ارزش  از  ما  برای  جهان 
نتیجۀ  از جنبۀ روانشناختی،  ارزش ها،  این  است که همگی 
اما به خطا در  از سودمندی هستند،  چشم اندازهای معینی 

جوهِر اشیاء فرافکنده شده اند )نیچه، 1393، 33-30(.
درستی  به  آنکه  وجوِد  با  نیچه  است  معتقد  هایدگر 
به  و  دانسته  نیهیلیسم  بسِط  تاریِخ  را  متافیزیک  تاریِخ 
اندیشه ای  نیز  او  خود  نه تنها  اما  پرداخته،  متافیزیک  نقِد 
متافیزیکی طرح افکنده، بلکه بنیاد نیهیلیسم را به درستی 
در  واقعی  نیهیلیسم  می گوید  هایدگر  است.  نکرده  درک 
که  به همان صورت  را صرفاً  موجودات  آدمی  که  آنجاست 
حضور دارند در نظر می گیرد و با این رویکرد به موجودات، 
تصور  عدم6  نوعی  وجود  و  گردیده  نفی  وجود  از  پرسش 
حقیقی  نیهیلیسم  هایدگر  باور  به  اساس  این  بر  می شود. 
وجود  از  پرسش  فراموشی  است  نیچه  نیهیلیسم  بنیاد  که 

ریشه  متافیزیک  تاریِخ  سال   2500 از  بیش  در  که  است 
باید به آن توجه داشت این است  دوانده است. نکته ای که 
که در اندیشۀ هایدگر »عدم« به این اعتبار که ذاتاً منکشف 
او  ازاین رو  دارد؛  »وجود«  خاص  معنای  یک  در  می شود 
غلبه  سوی  به  قدم  مؤثرترین  و  نخستین  که  است  معتقد 
است  وجود  از  پرسش  در  عدم  واردکردِن  نیهیلیسم  بر 

)هایدگر، 1396، 307(.
برای  راهی  یافتن  به منظور  همان طورکه گفته شد هایدگر 
هو  بما  وجود  از  پرسش  می کوشد  نیهیلیسم  از  ما  رهایی 
با  نزدیک  ارتباطی  در  که  پرسشی  کند؛  طرح  را  وجود 

»متافیزیک و تاریخ« قرار دارد.
واژۀ متافیزیک با وجود آنکه کمی مبهم به نظر می رسد اما 
مفهومی جدا از زندگی ما نیست. همۀ ما گاهی به مسائلی 
این  از  اموری  و  مرگ، خدا  از  زندگی پس  مرگ،  همچون 
دست فکر کرده ایم، مسائلی که برخاسته از پرداختن ما به 
موضوعات جزئی نیستند بلکه برعکس حاصل فرارفتن ما از 
موجودات و امور جزئی و توجه به زندگی و وجود به صورت 

کلی هستند.
پاسِخ  یافتِن  پِی  در  متافیزیک  تاریِخ  طوِل  در  فیلسوفان 
هایدگر  باوِر  به  بوده اند.  موجودات  چیستی  از  پرسش 
»وجود«  از  که  می دهد  نشان  چنین  همیشه  متافیزیک 
پرسش می کند و به این پرسش پاسخ نیز می دهد، اما هرگز 
به پرسش از »حقیقِت وجود« پاسخی نداده است، زیرا اصاًل 
زمانی  متافیزیکی  تفکر  نمی کند.  طرح  پرسشی  دراین باره 
که به زعِم خویش به »وجود« می پردازد، همواره به صورِت 
متافیزیک  درمی آید.  موجودات  هی  بما  موجودات  بازنموِد 
به  موجودات  مقصودش  می گوید  »وجود« سخن  از  هرگاه 
و  »وجود«  همیشه  متافیزیک  زباِن  است.  کل  یک  صورِت 
نه یک  مبحث  خلِط  این  و  کرده  با هم خلط  را  »موجود« 
به  متافیزیک  است.  تفکر  در  بلکه خود، »حادثه«7ای  خطا 
نادانسته  است،  »موجود«  به  ناظر  که  تفکری  شیوۀ  دلیل 
از  را  آدمی  و  است  گرفته  را  انسان  جلوی  همچون سدی 
بازمی دارد  »وجود«  با  آغازین  و  اصیل  نسبتی  برقرارکردن 
منظور  به  هایدگر  دلیل  به همین   .)140 )هایدگر، 1398، 
بازتعریِف  واسطۀ  به  تا  می کوشد  »وجود«  از  پرسش  طرِح 
به  مقطعی  از  اینکه  گو  آید؛  فائق  این مشکل  بر  متافیزیک 

بعد تصمیم می گیرد تا به فراسوی متافیزیک گام بردارد.
ساحتی  هنر  متأخر،  دورۀ  در  به ویژه  هایدگر،  اندیشۀ  در 
فرامی خواند؛  »وجود«  دربارۀ  تفکر  به  را  انسان  که  است 
موضوعی که پژوهش حاضر به واسطۀ آن می کوشد تا هنر 
مورد  سوبژکتیویسم  از  گسست  برای  امکانی  عنوان  به  را 

بررسی قرار دهد.
جهان  با  مواجهه  از  نحوه ای  حقیقت  در  سوبژکتیویسم 
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متافیزیک  تاریخ  بلندای  به  می توان  را  آن  تاریخ  که  است 
است  این  داشت  توجه  آن  به  باید  که  نکته ای  اما  دانست. 
عنوان  با  که  هایدگری،  معنای  در  سوبژکتیویسم  که 
تا حدودی  یاد می شود،  از آن  »سوبژکتیویسم متافیزیکی« 
مفهوِم  و  معنا  در  از سوبژکتیویسم  متداول  فهِم  از  متفاوت 
فرآینِد  در  سوبژکتیویسم،  از  رایج  فهِم  در  است.  رایج 
و شیء  سو  یک  در  شناسا  فاعِل  مقام  در  سوبژه  شناخت، 
به عنوان متعلَِّق شناخت در سوی دیگر قرار دارد، اما آنچه 
شود  خوانده  سوبژکتیویسم  سوبژکتیویسم،  می شود  سبب 
شناخت  احکاِم  و  گزاره ها  رویکرد  این  در  که  است  این 
شیء  اساسِی  وصِف  و  می شود  واگذار  سوبژه  ذهنیِت  به 
هایدگر  می شود.  فرض  گرفتن  قرار  سوبژه  شناخِت  متعلَِّق 
تصویِر  »عصِر  مقالۀ  در  سوبژکتیویسم  با  ارتباط  در  اما 
و  نخستین  به  تبدیل  انسان  که  زمانی  می گوید:  جهان« 
که هر  موجودی می شود  واقعی می شود،   subjectum تنها 
استوار  او  بر  حقیقتش،  و  وجود  نحوۀ  نظِر  از  هست  آنچه 
موجودات  بما هی  موجودات  نسبت های  مرکِز  انسان  است. 
دیگر سوبژه  بیانی  به   .)Heidegger, 1977, 128( می شود 
نتیجه  می توان  منظر  این  از  است.  تصور شده  وجود  بنیاِد 
گرفت که در تاریخ متافیزیک به ویژه از زمان دکارت به این 
سو، این سوبژه است که به بنیاِد متافیزیک بدل شده است. 
بر این مبنا در یک نگاِه کلی می توان تماِم تاریِخ فلسفه را 

تاریِخ بسط »سوبژکتیویسِم متافیزیکی« خواند.
مقاِم  در  انسان  »درِک  می توان  گفته شد  آنچه  به  توجه  با 
»تلقی  و همچنین  ابژه«  عنواِن  به  »تفسیِر جهان  سوبژه«، 
رابطۀ سوبژه-ابژه به عنواِن اصلی ترین رابطۀ آدمی با جهان« 

را شاخصۀ اصلِی سوبژکتیویسم در نظر گرفت.

هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم
از  متافیزیک  که  رویکرِد سوبژکتیو  بیان شد  که  همان طور 
آن بهره می برد، حقیقت و سرشِت انسان را آگاهی می داند. 
با  را  آدمی  متافیزیک،  تاریِخ  طول  در  فیلسوفان  ازاین رو 
خودادراکی  شناسا،  فاعِل  ناطق،  حیواِن  همچون  تعابیری 
همدل  آن ها  با  هایدگر  که  تعابیری  کرده اند.  تعریف  و... 
در  نحوۀ  عنوان  به  دازاین  مفهوِم  مطرح کردِن  با  او  نیست. 
فهِم چیستِی آدمی  راستای  انسان می کوشد در  بودِن  عالم 

طرحی نو دراندازد.
شارحان  تفسیرهای  بر  تکیه  با  را  هایدگر  فکری  مسیر 
نخست  مرحلۀ  کرد.  تقسیم  دوره  دو  به  می توان  او  اندیشۀ 
هایدگر  و  می یابد  ادامه  میالدی   1930 دهۀ  اواسط  تا  که 
متافیزیِک  بنیادی،  وجودشناسِی  طرِح  با  تا  می کوشد 
اصلی  راِه  به  است  رفته  که  بی راهه ای  از  را  کالسیک 
بازگردانده و متافیزیِک راستین را بنا کند و مرحلۀ آخر که 

درمی یابد  و  می شود  ناامید  متافیزیک  از  رفته رفته  هایدگر 
راهی که در »وجود و زمان« رفته نیز چندان کارآمد نبوده 
صورِت  باید  که  چنان  زمان«  و  »وجود  در  که  زیرا  است 

تاریخِی رخداِد حقیقِت وجود را پیِش چشم نداشته است.
اندیشۀ هایدگر در دورۀ نخست تحت تأثیر و در واکنش به 
او  است.  و هوسرل  کانت  دکارت،  فیلسوفانی چون  اندیشۀ 
تنها  وجود  معنای  از  پرسش  می گوید  زمان«  و  در »وجود 
داشته  وجود  از  فهمی  که  است  ممکن  موجودی  آن  برای 
را، که در حقیقت نحوۀ وجود داشتِن  این موجود  او  باشد؛ 
دازاین  ذاتی  ساختاِر  هایدگر  می خواند.  »دازاین«  ماست 
این  بر  و  می نامد  »در-عالم-بودن«  یا  »اگزیستانس«  را 
وجوِد  نحوۀ  زیرا  دارد  تعلق  دازاین  به  عالم  که  است  باور 
دارای  انسان  می گوید  او  است.  در-عالم-بودن  موجود  این 
وجودی »رو به مرگ« است؛ از این رو »ترس آگاهی/ دلهره/ 
دازاین  بنیادی  اگزیستانسیال های  »ماللت«9  و  اضطراب«8 
دازاین  هایدگر،  اندیشۀ  در  که  است  ذکر  به  الزم  هستند. 
دارای برخی توانایی های بالقوه است که میان همۀ انسان ها 
باشد.  نداشته  آن ها  از  شناختی  اگر  حتی  است  مشترک 
می نامد.  »اگزیستانسیال«  را  مشترک  توانایی های  این  او 
ساختارهای  اگزیستانسیال ها  شد:  گفته  آنچه  به  توجه  با 

وجودی هر دازاینی است.
هایدگر در دورۀ نخست، برای فهم و رسیدن به »وجود« به 
ساختاری  دارای  موجودی  عنواِن  به  دازاین  پدیدارشناسی 
از  پرسش  می کوشد  حقیقت  در  و  می پردازد  زمانمند 

»وجود« را در افِق زمان طرح کند.
در  را  آن  آغاز  می توان  که  هایدگر  اندیشۀ  متأخر  دورۀ 
رویارویی او با نیچه یافت به میزان قابل توجهی تحِت تأثیر 
اثرپذیری  این  اندیشه و شعِر فریدریش هولدرلین است که 
در رسالۀ »سرآغاز کار هنری« به روشنی مشاهده می شود. 
که  ازآن رو  دازاین،  که  نخست  دورۀ  برخالِف  دوره  این  در 
در-عالم-بودن  وجودش  و  بوده  زمانمند  ساختاری  دارای 
که  است  وجود  این  است،  وجود  حقیقِت  کاشِف  است، 
را  انسان  و  می شود  منکشف  می نماید،  ُرخ  تاریخ  بستِر  در 

فرا می خواند و درِک عالم را برای او امکان پذیر می کند.
بر  نه  دیگر  بحث  دوم،  دورۀ  در  شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
وجود  خوِد  تاریِخ  سِر  بر  بلکه  ما،  تاریخمندی  و  تاریخ  سِر 
با  حقیقت  نسبِت  از  هایدگر  که  است  دوره  این  در  است. 
هنر و زبان سخن می گوید و در رسالۀ »سرآغاز کار هنری« 
بیان می کند که ذاِت هنر »خود را در-کار-نشاندن حقیقِت 
از رخداِد حقیقِت وجود  وجود« و کاِر هنری نمونۀ ویژه ای 
هنر  و  تفکر  هایدگر  منظر  از   .)64  ،1392 )هایدگر،  است 
به  منجر  غایتی مشترک،  با  پیوسته  به هم  راه هایی  به سان 
حضوریافتِن انسان در جهان می شوند. هنر ازآن رو که ذاتش 
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همچون  است  وجود«  حقیقِت  در-کار-نشاندن  را  »خود 
تفکِر معنوی -که ما را به دل نهادن به وجوِد موجودات که 
به صورِت حضوِر امِر حاضر متجلی است راهنمایی می کند- 

انسان را در حوزۀ انفتاح و گشودگی وجود قرار می دهد.
دانستن می داند  نوعی  را  و گشودگی  انفتاح  تجربۀ  هایدگر 
بازنمایی  و  چیزی  از  باخبرشدن  معنای  در  نه  دانستن  اما 
متافیزیکی  سوبژکتیویسِم  تاریِخ  بر  که  شکل  آن  به  آن، 
حاکم است بلکه به این معنا که از یک سو دازاین با رویکرِد 
وجوِد  حقیقِت  ظهور  زمینۀ  چیزها،  سوی  به  خود  آزادانۀ 
آشکارگی  و  دیگر ظهور  از سوی  و  فراهم می آورد  را  آن ها 
می شود.  دازاین  آزادی  موجِب  موجودات  وجوِد  حقیقِت 
هایدگر ذاِت حقیقت را آزادی می داند و بر این باور است که 
این دو سویه، یعنی بازی آزادانۀ وجوِد دازاین و هویداشدِن 

حقیقِت وجوِد موجودات هر دو باهم روی می دهد.
اما با توجه به اندیشۀ هایدگر، در دوران مدرن بیش از هنر 
این فلسفه، علم و تکنولوژی هستند که به قلمروهایی برای 
از  تاریخی،  فرهنِگ  هر  شده اند.  تبدیل  حقیقت  انکشاف 
پیچیده ای  اندام وار  کِل  پیشامدرن،  فرهنگ های  جمله همۀ 
این  می دهند.  را شکل  زیست جهانی  خود،  در  که  هستند 
آن  به  که  است  کسانی  دسترِس  در  تنها  زیست جهان 
در  نمی توانیم  دیگر  ما  این  رو  از  دارند.  تعلق  زیست جهان 
عالمی که کارهای هنری بزرگ برای ما برپا می کنند سکنی 
سرآغاِز  آنکه  بدون  هنری  کارهای  ما  روزگار  در  بگزینیم. 
زیباشناسانه  ابژه  هایی  به  باشند  قوم  یک  تاریخیِ  حضورِ 

فروکاسته شده اند.
بر این اساس تا زمانی که ما کارهای هنری را با رویکردی 
صحنۀ  که  منظر  این  از  هنر  می کنیم  تفسیر  سوبژکتیو 
است.  گذشته  به  مربوط  امری  است  وجود  رخداِد حقیقِت 
با  اما همان طورکه در مقدمه هم گفته شد هایدگر چندان 
سیِر خطِی تاریخ موافق نیست و با وجود آنکه تفکر و کنِش 
انسان را وابسته به افق ها و چهارچوب  های تاریخی می داند 
را  انسان-  وجودداشتن  نحوۀ  -یا  دازاین  دیگر  از سوی  اما 
می تواند  آدمی  که  است  باور  این  بر  و  دانسته  استعال  عین 
بر  رود.  فراتر  فرهنگی  و  اجتماعی  تاریخی،  از محدوده های 
اساس همین توانایی فرارفتِن انسان و عیِن استعال دانستن 
دازاین است که با وجود آنکه ما انسان های مدرن از برقرار 
کارهای  در  چیزها  وجوِد  حقیقِت  با  اصیل  نسبتی  کردن 
امکانی  منزلۀ  به  را  هنر  می توان  مانده ایم،  محروم  هنری 

برای گسست از سوبژکتیویسم در نظر گرفت.
تجربۀ حقیقِت  از  می توانند خاطره ای  هنوز  هنری  کارهای 
را  توان  این  انسان ها  ما  کنند.  یادآوری  ما  برای  را  وجود 
در  را  وجود  حقیقِت  رخداِد  عسرت،  دوران  در  که  داریم 
کار هنری  در  را  دریابیم؛ حقیقتی که خود  کارهای هنری 

کار  چه  به  »شاعران  مقالۀ  در  هایدگر  می اندازد.  کار  به 
»ِمِنه  ناِم  به  هولدرلین  از  ناتمام  شعری  ذکِر  به  آیند؟« 
»قدرت های  می گوید:  هولدرلین  زد؛  می پردا ِمسین« 
فانیان اند  این  نیست/  کارها  همۀ  انجاِم  یارای  را/  آسمانی 
زمان  است/  اینان  با  بازگشت  پس  می رسند/  ژرفنا  به  که 
داد«  خواهد  روی  خود  حقیقت/  اما  بود/  خواهد  طوالنی 

.)Heidegger, 2001, 90(
هایدگر بر این باور است که »حقیقت« به عنواِن آشکارگِی 
می - ُرخ  سروده شدن  در  آنچه هست،  پوشیدگِی  با  همراه 

نشده  چیره  آن  بر  شاعر  هنوز  که  است  دهد. شعر کالمی 
این  سرایش  فرآینِد  از  لحظاتی  در  دیگر،  بیانی  به  است. 
همین  از  برعکس.  نه  و  می سراید  را  شاعر  که  است  شعر 
به حقیقِت  آنجا که  از  را  اشکاِل هنر  تمامی  منظر، هایدگر 
شعر  خود  ذاِت  در  می دهند  رخ دادن  اجازۀ  هست  آنچه 
در  حقیقت  و  تفکر  شعر،  نسبت  دربارۀ  هایدگر  می داند. 
می گوید: »سرودن  شاعر«  »متفکر چونان  عنواِن  با  شعری 
از  آن ها  شعر/  همسایۀ  هستند  ساقه هایی  اندیشیدن/  و 
 ibid.,( می یابند«  آن دست  به حقیقِت  و/  وجود می رویند 
گشودگی  قلمرو  عنوان  به  هنری  کاِر  شعر/  که  13(.کاری 
صرِف  بازنمایی  می دهد  انجام  وجود  حقیقِت  ُرخداِد  و 
که  است  اندیشه ورزانه  کردنی  درنگ  بلکه  نیست  طبیعت 
از همۀ  آزادی  به  منجر  عدم،  به حضوریافتِن  اجازه دادن  با 
سکنی گزیدِن  اصیِل  آستاِن  »شعر  می شود.  محدودیت ها 
قرار  راِه  شاعر  و   )Young, 2001, 225( است«  ]انسان[ 
گرفتِن انسان در ماهیِت خود، یعنی بازگشت به خانه را، به 
تجربۀ  نیست جز  نشان می دهد. سکونتی که چیزی  انسان 

گسست از سوبژکتیویسم.
را  مقدس  امر  »که  عسرت  زمانۀ  شاعِر  می گوید  هایدگر 
است  دیونوسیوس  پیرِو  که  دلیل  این  به  می نهد«  بنیاد 
شاعری ِغنایی و شعر او نیز نه ناظر به تاریخ بلکه معطوف 
به  انسان  دیونوسیوس  به  دل سپردن  از  است.  طبیعت  به 
َوجد می آید. با توجه به این نکته می توان نتیجه گرفت که 
این تجربۀ شوریدگی،  اندیشۀ هایدگر در دوران عسرت  در 
است  هنر  در  مقدس  آشوِب  یا  و  آرامش بخش  ترس آگاهِی 
انسان ها  ما  برای  مقدس  امر  بقایای  تجربۀ  به  منجر  که 

می شود.
هایدگر با تأثیر از اشعاِر هولدرلین بازِی میاِن زمین، آسمان، 
خدایان و میرایان را زمینه ساِز رخداِد وجود می خواند. زمین 
پنهان کنندۀ آن چیزی است که آسمان در پی آن است تا 
می کشد  خود  به سوی  را  آسمان  زمین،  برساند.  ظهور  به 
تا در خود نهان کند و عالم می کوشد تا بر مستورِی زمین 
جریان  در  پیوسته  و  همیشه  که  کشمکش  این  آید.  فائق 
است نشان دهندۀ پیونِد زمین و آسمان است. از سوی دیگر 
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را  خود  هویِت  هستیم  آگاه  خود  مرِگ  به  که  میرایان  ما 
خدایان  هایدگر  داریم.  خدایان  با  که  می یابیم  نسبتی  در 
و  زمین  میاِن  می داند. کشمکِش  انسان  الهاِم  را سرچشمۀ 
آسمان، شبیه کشمکِش میاِن تمایل به روزمرگی و خواسِت 
هایدگر  است.  خود  اگزیستانسیاِل  فهِم  برای  دازاین  اصیِل 
با رویکرِد سوبژکتیو که در زندگی  ما  باور است که  این  بر 
روزمرگی هایمان  در  را  می جوییم خود  بهره  آن  از  زورمره 
پُرگویی،  او  غافل شده ایم.  از »وجود«  این  رو  از  کرده  گم 
دازاین  برای  بنیادی  اگزیستانسیال ها  را  ایهام  و  کنجکاوی 
هستند.  دازاین  هرروزگِی  وجوِد  آشکارکنندۀ  که  می داند 
می نامد.  »سقوط«  را  روزمرگی  در  گم شدن  این  هایدگر 
را  او  که  و جهانی  موجودات  دیگر  در  را  دازاین  او سقوِط 
می خواند.  خود  برابر  از  »فرار«  است،  کرده  دل مشغول 
به  دازاین  که  می داند  موقعیتی  را  »ترس آگاهی«  هایدگر 
ماحصل  ــ که  یا موجودشناسانه  اونتیک  فهِم  از  آن  واسطۀ 
در یک  ترس آگاهی  در  رها می شود.  است ــ  سوبژکتیویسم 
در  و  می دهیم  از دست  را  جهان  و  موجودات  همۀ  لحظه 
آنچه  اساس  این  بر  می شویم.  تعلیق  احساس  دچار  نتیجه 
موجودی  می شویم  ترس آگاهی  حالِت  دچار  برابرش  در 
در- هو  بما  در-عالم-بودن  خوِد  بلکه  نیست،  درون جهانی 

لَنگر  با  گویی  دازاین  ترس آگاهی،  پی  در  است.  عالم-بودن 
دیگر چیزی  زیرا  روبه رو می شود،  را  دادن، خویش  از کف 
َدِم دست ندارد تا در پشت آن پنهان شده و خود را در آن 
فراپیش  »درایستادگی  دازاین  هایدگر  اندیشۀ  در  کند.  ُگم 
قیام  عدم  فراروی  ترس آگانه  دازاین  اگر  و  است؛  عدم«10 
نمی کرد هرگز نمی توانست نه با دیگر موجودات و نه با خود 

تعامل کند.
هایدگر می گوید:

دازایِن  که  است  عدم  سرآغازیِن  گشودگِی  بنیاِد  بر  تنها 
است.  موجودات  به  رهیافت  و  رویکرد  تواِن  را  انسانی 
دازاین  برای  را  موجودات  بماهی  موجودات  ظهور  عدم 
در  متضادی  مفهوم   ً بدوا عدم  می سازد.  ممکن  انسان 
آغاز  و  اصل  از  هم  بلکه  نمی کند،  افاده  موجودات  مقابل 
نیست کارِی  دارد.  تعلق  وجود[   /[ هستی  ذاتی  ظهور  به 
نیستی )عدمانیدن عدم( در هستی هستندگان است که رخ 

می دهد )هایدگر، 1398، 179-178(.
که  است  بنیادینی  حاِل  یافِت  ترس آگاهی،  اساس  این  بر 
گشودگی  به  منجر  و  کرده  عمل  سقوط  جریاِن  برخالف 
دازاین رو به جهان و وجود خود و در نتیجه فهم وجودش 

می شود.
و  ترس آگاهی  است که  این  داد  قرار  توجه  مورد  باید  آنچه 
تفاوت  هستند.  متفاوت  حال  عیِن  در  اما  همگون  ترس11 
موجودی  از  ترس همیشه  است؛  برانگیزاننده شان  در  آن ها 

در- ترس آگاهی  عامل  که  صورتی  در  است،  درون جهانی 
عالم-بودن بماهو در-عالم-بودن است.

که  گرفت  نتیجه  می توان  شد  گفته  آنچه  اساس  بر 
ترس آگاهی به عنوان یافِت حالی بنیادی، از آن رو که منجر 
که  است  رویدادی  می شود،  عدم  فراروی  دازاین  قیاِم  به 
آورد.  فراهم  را  سوبژکتیویسم  از  گسسِت  امکاِن  می تواند 
تجربۀ ترس آگاهی واقعه ای است که در مواجهه ای اصیل با 

کارهای هنری برای انسان رخ می دهد.
شرح هایدگر بر کارهای پُل سزان نقاش فرانسوی را می توان 
نمونه ای از تجربۀ این رخداد در نظر گرفت. او روِش سزان 
در  هایدگر  می خواند.  متفکر  یک  مقاِم  در  خود  روِش  را 
از محِل زندگی سزان، زیستن در آن مکان  پایاِن دیدارش 
را معادِل اقامت در یک کتابخانۀ آکنده از کتاب های فلسفی 
که  همان گونه  می شد  کاش  ای  که  است  گفته  و  دانسته 
سزان نقاشی می کرد اندیشید. هایدگر شعِر زیر را با الهام از 

نقاشی سزان با عنوان »پرترۀ باغبان« سروده است:
سزان/ صفای مملو از اندیشه/ سکون ضرورِی شکِل نگهبان 
نگاهداری  شمین دولوو،  در  را  ناپیدا  امِر  که  والیه/  پیر، 
به دورۀ متأخر/ دوگانگی  اثر مربوط  این  می کند/ نقاش در 
آنچه حاضر است و حضور را/ در آِن واحد »تحقق بخشیده« 
و رفع کرده است/ آن را به وحدتی رازآمیز بدل کرده است/ 
اتحاد شعر و تفکر  به  اینجا طریقی آشکار است/ که  آیا در 

می انجامد؟ )یانگ، 1395 243-240(.
کارهای  در  آنچه  است  نیز مشخص  در شعر  که  همان طور 
جذب  را  هایدگر  او  متأخر  کارهای  در  به ویژه  سزان 
به  تمایلشان  و  خفا  از  چیزها  برآمدن  واقعۀ  است  کرده 
پنهان شدگی است؛ گویی اشیاء از دل زمین سر برمی کشند 
واقعه -که  این  از نظر هایدگر  نیستی فرومی روند.  باز در  و 
به صورت یک  نیز می شود- همیشه  ما  موجب ترس آگاهی 
برق،  و  رعد  یک  واسطه، همچون  بدون  و  ناگهانی  رخداد، 

اتفاق می افتد.
این رویداد را می توان در هنرها و کارهای هنری گوناگون 
تجربه کرد، به عنوان مثال هنِر موسیقی ازآن رو که چیزی 
نیست،  سکوت  دِل  از  هماهنگ  نغمه های  آشکارشدن  جز 
همچون  هنری،  کار  در  عدم  به حضوریافتِن  اجازه دادن  با 
نقاشی های پل سزان، اشعار هولدرلین و دیگر شاعران زمانۀ 
عسرت، ما را از تمایز میان »وجود« و »موجود« آگاه کرده 
از سوبژکتیویسم می شود.  ما  به گسست  نتیجه منجر  و در 
ژیژک12  اسالوی  که  تفسیری  به  می توان  راستا  همین  در 
کارهای  از  یکی  بر  معاصر  انتقادِی  نظریه پرداِز  و  فیلسوف 
موسیقایی روبرت شومان13 آهنگ ساز و نوازندۀ پیانو آلمانی 
اشاره  است،  نوشته   )Humoresque/ Humoreske( نام   با 
آلمانی  اصالح  به  لغوی  لحاظ  از   Humoresque واژۀ  کرد. 
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تصنیِف  و  طنز، هوس، هوس رانی  معنای  به   Humoreske
به  اشاره  موسیقی  در   Humoresque برمی گردد.  خیالی 
آنکه خنده دار  از  بیش  دارد که معموالً  پیانو  برای  قطعه ای 
آهنگ سازی  نخستین  شومان  می شود.  َوجد  موجِب  باشد 
کار  به  موسیقایی  کاِر  یک  برای  را  اصطالح  این  که  است 
نام  با  قطعه ای  میالدی   1839 سال  در  او  است.  برده 
است.  ساخته   B-flat major در    Humoreske, Op. 20
این  فراخوانده،  قطعه  این  سمت  به  را  پژوهش  این  آنچه 
Humoreske یک آهنِگ ساده برای پیانو نیست؛  است که 
در این اثر خط آوازی به تدریج به سکوت تبدیل می شود و 
پیانویی را می شنویم که در حقیقت سکوت  تنها صدای  ما 
را همراهی می کند. در نِت این موسیقی، شومان در بیِن دو 
 Inner voice است  نوشته  آوازی  خِط  جای  به  پیانو  خِط 
صورت  به  تنها  آوازی  خط  عبارتی  به  درونی؛  صدای  یا 
Augenmusik یا Eye music وجود دارد، یعنی موسیقی ای 
چشم هاست.  برای  تنها  شده،  نوشته  نت ها  قالب  در  که 
نکتۀ جالب اینجا است که نت هایی که برای دست راست و 
ازاین رو  ندارند  هم  با  مستقیمی  رابطۀ  نوشته شده اند  چپ 
برای درک موسیقی، باید خط سوم یا همان آواز سکوت را 
بازسازی کرد؛ خط ملودی ای که به صورت بالقوه موجود14 
است اما به لحاظ ساختاری قابل اجرا نیست. این خط سوم 
دارد  واقعی  غیرممکِن  یا   impossible-real وضعیت  یک 
یعنی حضور فیزیکی دو خط ملودی ای را که ما می شنویم 
اجازه دادن  دقیقاً  این   .)Zizek, 2005 ( می کند  محو 
با  که  رویدادی  است.  هنری  کار  در  عدم  حضوریافتِن  به 
تبدیل  و  و »موجود«  میان »وجود«  تمایز  از  ما  آگاه کردن 
این تمایز به وحدتی رازآمیز، موجب تغییریافتِن ما فانیان و 
گسستمان از سوبژکتیویسم شده و جهان را آمادۀ بازگشت 

خدایان می کند.

نتیجه  گیری
در  متافیزیکی  که سوبژکتیویسم  است  باور  این  بر  هایدگر 
موجودات،  پیش زمینۀ  در  ماندن  با  متافیزیک  تاریخ  طول 
میان  تمایز  یعنی  »موجود«،  و  »وجود«  میاِن  تمایِز 
در  است.  گرفته  نادیده  را  است«  »آنچه حاضر  و  »حضور« 
پس این حادثه، انساِن مدرن در وضعیتی نیهیلیستیک قرار 
گرفته است. اکنون هایدگر می کوشد که با طرح پرسش از 
داشت  توجه  باید  البته  کند.  احیاء  را  تمایز  این  »وجود«، 
را »فوسیس« می خواندند  آن  باستان  یونانیاِن  که  »وجود« 
بلکه  نیست  »موجود«  خواندیم خود  را »حضور«  آن  ما  و 

واقعۀ برآمدن و سرزدِن از خفا است.
زیباشناسانه، در کنار  رویکرد  به جای  اگر  از منظر هایدگر 
در  آنچه  تا  دهیم  اجازه  و  بگزینیم  سکنی  هنری  کارهای 

خواهیم  قادر  کند،  آشکار  را  است خود  کار  در  هنری  کار 
بود واقعۀ تقرریابی یا برآمدن از خفا را درک کنیم. هایدگر 
معتقد است که کارهای هنری این رویداد را ثبت و منتقل 
تجربه  را  آن  تا  می دهند  را  امکان  این  ما  به  و  می کنند 
از محدودیت هایمان در فهم حقیقت  کرده و به واسطۀ آن 

موجودات گذر کنیم.
یافتِن  وجود  افِق  جز  چیزی  عدم  هایدگر،  اندیشۀ  در 
زمانۀ عسرت در  اکنون هنرمندی که در  نیست.  موجودات 
پی دیونوسیوس گام برمی دارد با اجازه دادن به حضور یافتِن 
رخداِد حقیقِت  برای  را  تنها صحنه  نه  هنری  کار  در  عدم 
تمایز  به  ما  آگاه کردن  با  بلکه همزمان  آماده می کند  وجود 
میان »وجود« و »موجود«، این دوگانگی را رفع کرده و به 
به  منجر  رویداد  این  تجربۀ  می کند.  بدل  رازآمیز  وحدتی 
همانطور  می شود.  عدم  فراروی  دازاین  ترس آگاهانۀ  قیام 
که پیشتر نیز بیان شد به باور هایدگر دازاین»درایستادگی 
نه  آدمی  این رخداد  تجربۀ  لحظۀ  در  است.  فراپیش عدم« 
در مقام سوبژه بلکه بسان دازاین در عالم حضور پیدا کرده 

و در نتیجۀ گسست از سوبژکتیویسم را تجربه می کند.
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