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ترجمۀ انگلیسی این مقاله نیز با عنوان:

Art and the Possibility of Breaking AwayFrom Subjectivism in
Heidegger’s Perspective

.در همین شمارۀ مجله بهچاپ رسیده است

مقالۀ پژوهشی

هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر
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 .1پژوهشگر دکتری فلسفه هنر ،گروه فلسفه ،دانشکدۀ حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.

 .2دانشیار گروه فلسفه ،دانشکدۀ علوم انسانی ،واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
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تاریخ بسطِ نیهیلیسم میداند.
تاریخ متافیزیک را
بیان مسئله :مارتین هایدگر همچون فریدریش نیچه
ِ
ِ
اما در نگرش او به انسان مدرن ،آنچه موجب بیخانمانی انسانها شده ،ساختن جهانی خیالی چنانکه
نیچه گفته است نیست :جهانی خیالی که ما آن را حقیقی و ارزشمند تصور کرده ،و به واسطۀ آن،
نیهیلیسم
زندگی اینجهانی و نیازهای طبیعی خود را بیارزش فرض کردهایم .هایدگر معتقد است
ِ
حقیقی آنجاست که متافیزیک به واسطۀ رویکرد سوبژکتی ِو خود ،در پیشزمینۀ آنچه به حضور
میآید یعنی موجودات باقی مانده« ،وجود» و «موجود» را با هم خلط کرده و در نتیجه حتی پرسش
اصلی
عامل
سوبژکتیویسم متافیزیکی را
از «وجود» را نیز فراموش کرده است .ازاینرو هایدگر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امکان گسست از
پژوهش حاضر ،پرسش از
انسان مدرن میداند .بر این اساس
نیهیلیستیک
وضعیت
ِ
ِ
ِ
عنوان ضرورتِ فلسفی امروز ما مورد بررسی قرار داده است.
سوبژکتیویسم را به
ِ
هدف پژوهش  :مقالۀ پیشرو بر آن است تا عالوه بر پاسخ به چیستی نیهیلیسم ،متافیزیک و
سوبژکتیویسم در اندیشۀ هایدگر ،به سنجش هنر در مقام امکانی برای گسست از سوبژکتیویسم
بپردازد.
روش تحقیق :با توجه به موضوع و اهداف این پژوهش از روش توصیفی استفاده شده است.
نتیجهگیری :با تکیه بر تفسیر هایدگر از شعر « ِمنِه مِسین» از هولدرلین در مقالۀ «شاعران به چه
کار آیند؟» و همچنین توصیفی که او ازکارهای پُل سزان ارائه میدهد ،این موضوع طرح میشود که
ِ
حقیقت وجود آماده
حضوریافتن عدم در کار هنری نهتنها صحنه را برای رخدا ِد
هنرمند با اجازهدادن به
ِ
میان «وجود» و «موجود» این دوگانگی را رفع کرده و به
میکند بلکه همزمان با آگاهکردن ما از تمای ِز
ِ
امکان گسست از سوبژکتیویسم را فراهم میآورد.
وحدتی رازآمیز بدل میکند و در نتیجه
ِ
واژگان کلیدی :هنر ،امکان گسست ،سوبژکتیویسم ،تفکر هایدگر.

مقدمه

هایدگر فلسفه را همان متافیزیک میخواند و بر این باور
تاریخ بسطِ سوبژکتیویسم است؛
است که تاریخ فلسفه،
ِ
سوبژکتیویسمی که منتهی به وضعیتی نیهیلیستیک
پایان فلسفه ،انسان
شده است .او بر این باور است که در
ِ

مدرن که دیگر نه میاندیشد و نه سکنی میگزیند،
عمارت نیز نمیکند و ازاینرو بیخانمان شده است.
هایدگر اما میکوشد با طرح پرسش از وجود -که در
طول تاریخ متافیزیک به فراموشی سپرده شده است-
راهی برای رهایی انسان مدرن از این وضعیت بیابد .بر

«امکان
* این مقاله برگرفته از رسالۀ دکتری «کامیار پورعالی» با عنوان
ِ
گسست از سوبژکتیویسم در هنر از منظ ِر هایدگر؛ با تأکید بر هن ِر
موسیقی» است که بهراهنمایی دکتر «بیژن عبدالکریمی» و مشاورۀ

دکتر «شهال اسالمی» در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
تهران در حال انجام است.
** نویسنده مسئولabdolkarimi12@gmail.com،09124108248 :
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کامیار پورعالی و همکاران

پرسش از وجود بما ه و
این اساس مشخص میشود که
ِ
وجود ،که میتوان آن را مسئلۀ اصلی هایدگر خواند ،در
ارتباطی نزدیک با «متافیزیک و تاریخ» قرار دارد.
هایدگر بر این باور است که انسان امروزی همه چیز را از
سوبژکتیویسم متافیزیکی مینگرد؛ ازاینرو انسان
منظر
ِ
مدرن ،آدمی را به سوبژه ،حقیقت را به «سوبژکتیویته یا
دروندانستگی» ،تفکر را به «تفکرِ بازنماگرـمحاسبهگر» ،2
طبیعت را به یک مخزن عظیم و منبع انرژی برای صنعت
و تکنولوژی جدید ،کار هنری را از منظر نوکانتیها به
ارتباطی سوبژهها
فرآوردۀ نبوغ هنرمند و زبان را به ابزار
ِ
فروکاسته است .ما که امروز پرسش از معنای وجود را
اصطالح
فهم
ِ
فراموش کردهایم و حتی از ناتوانی خود از ِ
«وجود» نیز آگاه نیستیم ،بر روی کرۀ ارض گیج و سرگشته
انسان مدرن ،گویی در همهجا هست و
و حیران شدهایم.
ِ
در هیچجا نیست .هایدگر برای رهایی از این بیخانمانی،
3
تاریخ
تاریخ فلسفه -که همان
دست به «ساختگشایی»
ِ
ِ
بسطِ
سوبژکتیویسم متافیزیکی است -میزند.
ِ
ِ
وصف انسان را نه سوبژهبودن
پس این ساختگشایی،
او در ِ
بلکه اگزیستانس یا در-عالم-بودن ،حقیقت را نه
سوبژکتیویته بلکه «انکشاف» « ،4ناپوشیدگی» یا « ا َلثیا»،
تفکر را نه تفک ِر «محاسبهگرـبازنماگر» بلکه تفک ِر معنوی
اساسی خود در معنای آنچه که بر
(یا تفکری که با ویژگی
ِ
همه چیز حاکم است ،تأمل میکند ،بلکه چیزی است که با
«نگهداری» و «محافظت» ،به چیزها اجازه میدهد آشکار
منبع ذخیرۀ ثابت و استوار بلکه
شوند) ،طبیعت را نه یک
ِ
یونانیان باستان تجلیگا ِه وجود ،کار هنری را نه
همچون
ِ
ِ
حقیقت وجود و
محصول نبو ِغ هنرمند بلکه صحنۀ رخدا ِد
ِ
زبان را خانۀ وجود میخواند.
هایدگر زیباشناسی را نیز یکی دیگر از برساختههای
سوبژکتیویسم متافیزیکی میداند .او دربارۀ اصطالح
ِ
زیباشناسی در جل ِد اول از مجموعۀ چهارجلدی «نیچه»
میگوید« :زیباشناسی» به همان شکلی ساخته شده
است که اصطالحات «منطق» و «اخالق» ساخته شدهاند.
هایدگر اپیستمه یا شناخت را کاملکنندۀ این الفاظ
ِ
ِ
شناخت
شناخت تفکر ،یا
میخواند .در نتیجه او منطق را
ِ
وضع درونی انسان
شناخت
صو ِر تفکر و قواعد آن ،اخالق را
ِ
وضع رفتا ِر او را تعیین میکند و بر این مبنا
و شیوهای که
ِ
ِ
شناخت رفتا ِر حسی ،احساسی و عاطفی
«زیباشناسی» را
ِ
شناخت اینکه آن رفتارها چگونه به وجود میآیند،
انسان و
بیان میکند .به عبارتی دیگر میتوان گفت که از منظر
هایدگر زیباشناسی در مقا ِم یک علم به مشاهده و مطالعۀ
احساس ما زمانی که بر اثر ام ِر زیبا برانگیخته شده
حاالت
ِ
است ،میپردازد؛ همان کاری که منطق به عنوان آنچه که
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تفکر ما را تعیین میکند و یا علمی که راهبر تفکر است،
در رویارویی ما با ام ِر واقع انجام میدهد.
سوبژکتیویسم
از آنجا که هایدگر زیباشناسی را برساختۀ
ِ
متافیزیکی میداند پیشاپیش مشخص است که نسبت به
آن خو شبین نیست؛ از این رو برآن است که در سایۀ
عبور از متافیزیک به فراسوی زیباشناسی نیز گام بردارد.
او زیباشناسی را عامل سقوط و مرگ هن ِر بزرگ میداند.
پرسشی که اکنون مطرح میشود این است که اگر از نظر
سنجی هنر به
هایدگر هن ِر بزرگ مرده است آیا با امکان
ِ
عنوان راهی برای گسست از سوبژکتیویسم دچار تناقض
نشدهایم؟ خیر!
پایان هن ِر هگل
هایدگر تا اندازۀ بسیار زیادی با اندیشۀ
ِ
یافتن قرون
همدل است .هگل بر این باور است که با پایان
ِ
وسطی و آغاز رنسانس ،هنر پیون ِد خود را با دین از دست
داده است و به همین دلیل هنر دیگر برترین راه برای
«عقل خود-تعین-بخش»
سان
ِ
بیان حقیقت یا روح به ِ
ِ
حیث
نیست .او معتقد است که در دوران مدرن ،هنر از
تجلیگا ِه روح بودن ،جای خود را پس از دین به فلسفه
نقش اساسی
داده است .در نتیجه هنر در دوران مدرن
ِ
خود را از دست داده است .هایدگر با هگل ،از این منظر
که هنر در بزر گترین صورتش امری متعلق به گذشته
ِ
مرگ هنر
است ،همداستان است تا آنجا که خود ،حکم به
تاریخی اندیشۀ
خطی
میدهد؛ اما هایدگر چندان با سی ِر
ِ
ِ
شب زمانۀ مدرن
هگل موافق نیست به این معنا که او ِ
را الزاماً ابدی نمیداند .در اندیشۀ هایدگر این «وجود»
شاعران بزرگ را از آن
است که تاریخ را بنیاد میگذارد .او
ِ
جهت که به لوگوس گوش میسپارند به نوعی درککنندۀ
تجربهای شاعرانه از «وجود» میخواند .هایدگر معتقد است
که به واسطۀ چنین تجربهای ،عالمی که ریشه در تاریخ و
ِ
فرهنگ قوم دارد در بست ِر زبان برای شاعر ظهور میکند.
دوران عسرت به آمادهسازی
در اندیشۀ هایدگر شاعر در
ِ
بیدارکردن احساساتِ
ِ
طریق
بازگشت خدایان از
امکان
ِ
ِ
ِ
شب زمانۀ مدرن هرچند خدایان
دیگران میپردازد .در ِ
زمان حضو ِر
جهان را ترک گفتهاند اما بقایای امر مقدس از
ِ
میان ما برجای مانده است و این شاعر است که
آنها در
ِ
ِ
غیبت خدایان یافته ،با کال ِم خود از آن
آن را در زمانۀ
پاسداری کرده و دیگر فانیان را به تجربۀ ام ِر مقدس دعوت
میکند (هایدگر .)191-190 ،1389 ،این رویداد همان
چیزی است که این مقاله به عنوان امکانی برای گسست از
سوبژکتیویسم در پی بررسی آن است.

پیشینۀ تحقیق

جستجوی نگارندگان نشان میدهد که در ارتباط با
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حقیقت ،هنر ،زبان و مفاهیم اینچنین در اندیشۀ هایدگر،
پژوهشهایی انجام شده اما تاکنون پژوهشی در قالب رساله
یا مقالۀ علمی در باب نقش هنر به عنوان امکانی برای
گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر انجام نشده است.

روش تحقیق

روش
در این پژوهش سعی شده است با استفاده از
ِ
کتابخانهای ،از یک سو با مطالعۀ رساالتِ مارتین هایدگر و
شارحان آراء او و از سوی دیگر با بررسی برخی کارهای
آثا ِر
ِ
هنری ،داد ههایی در بابِ تفک ِر هایدگر و هنر گردآوری
تحلیل داد هها ،در گام نخست بر مفاهیم
شود .سپس با
ِ
متافیزیک و سوبژکتیویسم در اندیشۀ هایدگر نور افکنده
شود و در ادامه هنر به عنوان امکانی برای گسست از
سوبژکتیویسم مورد بررسی قرار گیرد.

هایدگر و مسئلۀ سوبژکتیویسم

...................................................................

شاید بتوان انگیختار اصلی هایدگر را برای نق ِد متافیزیک،
بحران نیهیلیسم دانست؛ بحرانی که
پاسخدادن به
ِ
5
فریدریش ویلهلم نیچه پیش از او آن را درک کرده و
بشارت آمدنش را داده بود.
تاریخ بسطِ
سو
ن
ای
به
سقراط
تاریخ فلسفه را از
نیچه
ِ
ِ
نیهیلیسم میداند .به باور نیچه با افالطون و تأثیری که
او از سقراط گرفته بود و در ادامه با پیدایش مسیحیت که
ِ
تحت تأثی ِر اندیشۀ افالطون شکل گرفته است،
آن نیز خود
دلیل تضاد
چیزهایی به عنوان ارزش وضع شدهاند که به
ِ
ِ
طبیعت بشر ،خو ْد خود را بیارزش کردهاند ،از اینرو
با
همۀ ارز شهایی که از رهگذ ِر آ نها تاکنون کوشید هایم
دنیا را برای خویش معتبر سازیم ،ناکارآمدی خود را به
اثبات رساندهاند و بنابراین وضعیتی را پیش آوردهاند که
جهان برای ما از ارزش تُهی شده است .او بر این باور
است که همگی این ارزشها ،از جنبۀ روانشناختی ،نتیجۀ
چشماندازهای معینی از سودمندی هستند ،اما به خطا در
جوه ِر اشیاء فرافکنده شدهاند (نیچه.)33-30 ،1393 ،
هایدگر معتقد است نیچه با وجو ِد آنکه به درستی
تاریخ بسطِ نیهیلیسم دانسته و به
تاریخ متافیزیک را
ِ
ِ
نق ِد متافیزیک پرداخته ،اما نهتنها خود او نیز اندیشهای
متافیزیکی طرح افکنده ،بلکه بنیاد نیهیلیسم را به درستی
درک نکرده است .هایدگر میگوید نیهیلیسم واقعی در
آنجاست که آدمی موجودات را صرفاً به همان صورت که
حضور دارند در نظر میگیرد و با این رویکرد به موجودات،
پرسش از وجود نفی گردیده و وجود نوعی عدم  6تصور
میشود .بر این اساس به باور هایدگر نیهیلیسم حقیقی
که بنیاد نیهیلیسم نیچه است فراموشی پرسش از وجود

تاریخ متافیزیک ریشه
است که در بیش از  2500سال
ِ
دوانده است .نکتهای که باید به آن توجه داشت این است
که در اندیشۀ هایدگر «عدم» به این اعتبار که ذاتاً منکشف
میشود در یک معنای خاص «وجود» دارد؛ ازاینرو او
معتقد است که نخستین و مؤثرترین قدم به سوی غلبه
واردکردن عدم در پرسش از وجود است
بر نیهیلیسم
ِ
(هایدگر.)307 ،1396 ،
همانطورکه گفته شد هایدگر به منظور یافتن راهی برای
رهایی ما از نیهیلیسم میکوشد پرسش از وجود بما هو
وجود را طرح کند؛ پرسشی که در ارتباطی نزدیک با
«متافیزیک و تاریخ» قرار دارد.
واژۀ متافیزیک با وجود آنکه کمی مبهم به نظر میرسد اما
مفهومی جدا از زندگی ما نیست .همۀ ما گاهی به مسائلی
همچون مرگ ،زندگی پس از مرگ ،خدا و اموری از این
دست فکر کردهایم ،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.
پاسخ
یافتن
پی
طول
فیلسوفان در
ِ
ِ
تاریخ متافیزیک در ِ
ِ
ِ
پرسش از چیستی موجودات بود هاند .به باو ِر هایدگر
متافیزیک همیشه چنین نشان میدهد که از «وجود»
پرسش میکند و به این پرسش پاسخ نیز میدهد ،اما هرگز
«حقیقت وجود» پاسخی نداده است ،زیرا اص ً
ِ
ال
به پرسش از
دراینباره پرسشی طرح نمیکند .تفکر متافیزیکی زمانی
زعم خویش به «وجود» میپردازد ،همواره به صورتِ
که به ِ
بازنمو ِد موجودات بما هی موجودات درمیآید .متافیزیک
هرگاه از «وجود» سخن میگوید مقصودش موجودات به
زبان متافیزیک همیشه «وجود» و
صورتِ یک کل است.
ِ
«موجود» را با هم خلط کرده و این خلطِ مبحث نه یک
خطا بلکه خود« ،حادثه»7ای در تفکر است .متافیزیک به
دلیل شیوۀ تفکری که ناظر به «موجود» است ،نادانسته
همچون سدی جلوی انسان را گرفته است و آدمی را از
برقرارکردن نسبتی اصیل و آغازین با «وجود» بازمیدارد
(هایدگر .)140 ،1398 ،به همین دلیل هایدگر به منظور
ِ
بازتعریف
طرح پرسش از «وجود» میکوشد تا به واسطۀ
ِ
متافیزیک بر این مشکل فائق آید؛ گو اینکه از مقطعی به
بعد تصمیم میگیرد تا به فراسوی متافیزیک گام بردارد.
در اندیشۀ هایدگر ،بهویژه در دورۀ متأخر ،هنر ساحتی
است که انسان را به تفکر دربارۀ «وجود» فرامیخواند؛
موضوعی که پژوهش حاضر به واسطۀ آن میکوشد تا هنر
را به عنوان امکانی برای گسست از سوبژکتیویسم مورد
بررسی قرار دهد.
سوبژکتیویسم در حقیقت نحو های از مواجهه با جهان
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است که تاریخ آن را میتوان به بلندای تاریخ متافیزیک
دانست .اما نکتهای که باید به آن توجه داشت این است
که سوبژکتیویسم در معنای هایدگری ،که با عنوان
«سوبژکتیویسم متافیزیکی» از آن یاد میشود ،تا حدودی
فهم متداول از سوبژکتیویسم در معنا و مفهو ِم
متفاوت از ِ
فهم رایج از سوبژکتیویسم ،در فرآین ِد
رایج است .در
ِ
فاعل شناسا در یک سو و شیء
شناخت ،سوبژه در مقام
ِ
به عنوان متعلَّ ِق شناخت در سوی دیگر قرار دارد ،اما آنچه
سبب میشود سوبژکتیویسم ،سوبژکتیویسم خوانده شود
این است که در این رویکرد گزار هها و احکا ِم شناخت
ِ
ِ
اساسی شیء
وصف
ذهنیت سوبژه واگذار میشود و
به
ِ
ِ
شناخت سوبژه قرار گرفتن فرض میشود .هایدگر
متعلَّ ِق
اما در ارتباط با سوبژکتیویسم در مقالۀ «عص ِر تصوی ِر
جهان» میگوید :زمانی که انسان تبدیل به نخستین و
تنها  subjectumواقعی میشود ،موجودی میشود که هر
آنچه هست از نظ ِر نحوۀ وجود و حقیقتش ،بر او استوار
است .انسان مرک ِز نسبتهای موجودات بما هی موجودات
میشود ( .)Heidegger, 1977, 128به بیانی دیگر سوبژه
بنیا ِد وجود تصور شده است .از این منظر میتوان نتیجه
گرفت که در تاریخ متافیزیک بهویژه از زمان دکارت به این
سو ،این سوبژه است که به بنیا ِد متافیزیک بدل شده است.
تاریخ فلسفه را
بر این مبنا در یک نگا ِه کلی میتوان تما ِم
ِ
«سوبژکتیویسم متافیزیکی» خواند.
تاریخ بسط
ِ
ِ
ِ
«درک انسان در مقا ِم
با توجه به آنچه گفته شد میتوان
عنوان ابژه» و همچنین «تلقی
سوبژه»« ،تفسی ِر جهان به
ِ
عنوان اصلیترین رابطۀ آدمی با جهان»
رابطۀ سوبژه-ابژه به
ِ
اصلی سوبژکتیویسم در نظر گرفت.
را شاخصۀ
ِ

....................................................................

هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم

همانطور که بیان شد رویکر ِد سوبژکتیو که متافیزیک از
ِ
سرشت انسان را آگاهی میداند.
آن بهره میبرد ،حقیقت و
تاریخ متافیزیک ،آدمی را با
ازاینرو فیلسوفان در طول
ِ
فاعل شناسا ،خودادراکی
حیوان ناطق،
تعابیری همچون
ِ
ِ
و ...تعریف کرد هاند .تعابیری که هایدگر با آ نها همدل
کردن مفهو ِم دازاین به عنوان نحوۀ در
نیست .او با مطرح
ِ
چیستی آدمی
فهم
عالم
ِ
ِ
بودن انسان میکوشد در راستای ِ
طرحی نو دراندازد.
مسیر فکری هایدگر را با تکیه بر تفسیرهای شارحان
اندیشۀ او میتوان به دو دوره تقسیم کرد .مرحلۀ نخست
که تا اواسط دهۀ  1930میالدی ادامه مییابد و هایدگر
ِ
متافیزیک
وجودشناسی بنیادی،
طرح
میکوشد تا با
ِ
ِ
کالسیک را از بیراههای که رفته است به را ِه اصلی
ِ
متافیزیک راستین را بنا کند و مرحلۀ آخر که
بازگردانده و

..............................................................................
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هایدگر رفتهرفته از متافیزیک ناامید میشود و درمییابد
راهی که در «وجود و زمان» رفته نیز چندان کارآمد نبوده
است زیرا که در «وجود و زمان» چنان که باید صورتِ
ِ
پیش چشم نداشته است.
تاریخی رخدا ِد
حقیقت وجود را ِ
ِ
اندیشۀ هایدگر در دورۀ نخست تحت تأثیر و در واکنش به
اندیشۀ فیلسوفانی چون دکارت ،کانت و هوسرل است .او
در «وجود و زمان» میگوید پرسش از معنای وجود تنها
برای آن موجودی ممکن است که فهمی از وجود داشته
داشتن
باشد؛ او این موجود را ،که در حقیقت نحوۀ وجود
ِ
ماست «دازاین» میخواند .هایدگر ساختا ِر ذاتی دازاین
را «اگزیستانس» یا «در-عالم-بودن» مینامد و بر این
باور است که عالم به دازاین تعلق دارد زیرا نحوۀ وجو ِد
این موجود در-عالم-بودن است .او میگوید انسان دارای
وجودی «رو به مرگ» است؛ از اینرو «ترسآگاهی /دلهره/
اضطراب»  8و «ماللت»  9اگزیستانسیالهای بنیادی دازاین
هستند .الزم به ذکر است که در اندیشۀ هایدگر ،دازاین
دارای برخی تواناییهای بالقوه است که میان همۀ انسانها
مشترک است حتی اگر شناختی از آ نها نداشته باشد.
او این تواناییهای مشترک را «اگزیستانسیال» مینامد.
با توجه به آنچه گفته شد :اگزیستانسیا لها ساختارهای
وجودی هر دازاینی است.
هایدگر در دورۀ نخست ،برای فهم و رسیدن به «وجود» به
عنوان موجودی دارای ساختاری
پدیدارشناسی دازاین به
ِ
زمانمند میپردازد و در حقیقت میکوشد پرسش از
افق زمان طرح کند.
«وجود» را در ِ
دورۀ متأخر اندیشۀ هایدگر که میتوان آغاز آن را در
ِ
تحت تأثیر
رویارویی او با نیچه یافت به میزان قابل توجهی
اندیشه و شع ِر فریدریش هولدرلین است که این اثرپذیری
در رسالۀ «سرآغاز کار هنری» به روشنی مشاهده میشود.
در این دوره برخالفِ دورۀ نخست که دازاین ،ازآنرو که
دارای ساختاری زمانمند بوده و وجودش در-عالم-بودن
ِ
ِ
حقیقت وجود است ،این وجود است که
کاشف
است،
در بست ِر تاریخ ُرخ مینماید ،منکشف میشود و انسان را
ِ
درک عالم را برای او امکانپذیر میکند.
فرامیخواند و
بر اساس آنچه گفته شد در دورۀ دوم ،بحث دیگر نه بر
تاریخ خو ِد وجود
س ِر تاریخ و تاریخمندی ما ،بلکه بر س ِر
ِ
ِ
نسبت حقیقت با
است .در این دوره است که هایدگر از
هنر و زبان سخن میگوید و در رسالۀ «سرآغاز کار هنری»
ِ
حقیقت
بیان میکند که ذاتِ هنر «خود را در-کار-نشاندن
ِ
وجود» و کا ِر هنری نمونۀ ویژهای از رخدا ِد حقیقت وجود
است (هایدگر .)64 ،1392 ،از منظر هایدگر تفکر و هنر
بهسان راههایی به هم پیوسته با غایتی مشترک ،منجر به
حضوریافتن انسان در جهان میشوند .هنر ازآنرو که ذاتش
ِ
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ِ
حقیقت وجود» است همچون
«خود را در-کار-نشاندن
تفک ِر معنوی -که ما را به دلنهادن به وجو ِد موجودات که
به صورتِ حضو ِر ام ِر حاضر متجلی است راهنمایی میکند-
انسان را در حوزۀ انفتاح و گشودگی وجود قرار میدهد.
هایدگر تجربۀ انفتاح و گشودگی را نوعی دانستن میداند
اما دانستن نه در معنای باخبرشدن از چیزی و بازنمایی
سوبژکتیویسم متافیزیکی
تاریخ
آن ،به آن شکل که بر
ِ
ِ
حاکم است بلکه به این معنا که از یک سو دازاین با رویکر ِد
ِ
حقیقت وجو ِد
آزادانۀ خود به سوی چیزها ،زمینۀ ظهور
آنها را فراهم میآورد و از سوی دیگر ظهور و آشکارگی
ِ
موجب آزادی دازاین میشود.
حقیقت وجو ِد موجودات
ِ
هایدگر ذاتِ حقیقت را آزادی میداند و بر این باور است که
هویداشدن
این دو سویه ،یعنی بازی آزادانۀ وجو ِد دازاین و
ِ
ِ
حقیقت وجو ِد موجودات هر دو باهم روی میدهد.
اما با توجه به اندیشۀ هایدگر ،در دوران مدرن بیش از هنر
این فلسفه ،علم و تکنولوژی هستند که به قلمروهایی برای
ِ
فرهنگ تاریخی ،از
انکشاف حقیقت تبدیل شد هاند .هر
کل انداموار پیچیدهای
جمله همۀ فرهنگهای پیشامدرنِ ،
هستند که در خود ،زیستجهانی را شکل میدهند .این
دسترس کسانی است که به آن
زیستجهان تنها در
ِ
زیستجهان تعلق دارند .از این رو ما دیگر نمیتوانیم در
عالمی که کارهای هنری بزرگ برای ما برپا میکنند سکنی
بگزینیم .در روزگار ما کارهای هنری بدون آنکه سرآغا ِز
حضو رِ تاریخیِ یک قوم باشند به ابژ ههایی زیباشناسانه
فروکاسته شدهاند.
بر این اساس تا زمانی که ما کارهای هنری را با رویکردی
سوبژکتیو تفسیر میکنیم هنر از این منظر که صحنۀ
ِ
حقیقت وجود است امری مربوط به گذشته است.
رخدا ِد
اما همانطورکه در مقدمه هم گفته شد هایدگر چندان با
کنش
خطی تاریخ موافق نیست و با وجود آنکه تفکر و
سی ِر
ِ
ِ
انسان را وابسته به افقها و چهارچوبهای تاریخی میداند
اما از سوی دیگر دازاین -یا نحوۀ وجودداشتن انسان -را
عین استعال دانسته و بر این باور است که آدمی میتواند
از محدودههای تاریخی ،اجتماعی و فرهنگی فراتر رود .بر
عین استعال دانستن
اساس همین توانایی
فرارفتن انسان و ِ
ِ
دازاین است که با وجود آنکه ما انسانهای مدرن از برقرار
ِ
حقیقت وجو ِد چیزها در کارهای
کردن نسبتی اصیل با
هنری محروم ماند هایم ،میتوان هنر را به منزلۀ امکانی
برای گسست از سوبژکتیویسم در نظر گرفت.
کارهای هنری هنوز میتوانند خاطرهای از تجربۀ حقیقتِ
وجود را برای ما یادآوری کنند .ما انسانها این توان را
ِ
حقیقت وجود را در
داریم که در دوران عسرت ،رخدا ِد
کارهای هنری دریابیم؛ حقیقتی که خود را در کار هنری

به کار میاندازد .هایدگر در مقالۀ «شاعران به چه کار
آیند؟» به ذک ِر شعری ناتمام از هولدرلین به نا ِم « ِمنِه
مِسین» میپردازد؛ هولدرلین میگوید« :قدر تهای
آسمانی را /یارای انجا ِم همۀ کارها نیست /این فانیاناند
که به ژرفنا میرسند /پس بازگشت با اینان است /زمان
طوالنی خواهد بود /اما حقیقت /خود روی خواهد داد»
(.)Heidegger, 2001, 90
آشکارگی
عنوان
هایدگر بر این باور است که «حقیقت» به
ِ
ِ
پوشیدگی آنچه هست ،در سرودهشدن ُرخ می
همراه با
ِ
دهد .شعر کالمی است که هنوز شاعر بر آن چیره نشده
است .به بیانی دیگر ،در لحظاتی از فرآین ِد سرایش این
شعر است که شاعر را میسراید و نه برعکس .از همین
ِ
حقیقت
اشکال هنر را از آنجا که به
منظر ،هایدگر تمامی
ِ
آنچه هست اجازۀ ر خدادن میدهند در ذاتِ خود شعر
میداند .هایدگر دربارۀ نسبت شعر ،تفکر و حقیقت در
عنوان «متفکر چونان شاعر» میگوید« :سرودن
شعری با
ِ
و اندیشیدن /ساقههایی هستند همسایۀ شعر /آ نها از
ِ
حقیقت آن دست مییابند» (ibid.,
وجود میرویند و /به
.)13کاری که شعر /کا ِر هنری به عنوان قلمرو گشودگی
حقیقت وجود انجام میدهد بازنمایی صرفِ
ِ
و ُر خدا ِد
طبیعت نیست بلکه درنگ کردنی اندیشهورزانه است که
حضوریافتن عدم ،منجر به آزادی از همۀ
با اجازهدادن به
ِ
گزیدن
اصیل سکنی
آستان
محدودیتها میشود« .شعر
ِ
ِ
ِ
[انسان] است» ( )Young, 2001, 225و شاعر را ِه قرار
ِ
ماهیت خود ،یعنی بازگشت به خانه را ،به
گرفتن انسان در
ِ
انسان نشان میدهد .سکونتی که چیزی نیست جز تجربۀ
گسست از سوبژکتیویسم.
هایدگر میگوید شاع ِر زمانۀ عسرت «که امر مقدس را
بنیاد مینهد» به این دلیل که پیر ِو دیونوسیوس است
شاعری غِنایی و شعر او نیز نه ناظر به تاریخ بلکه معطوف
به طبیعت است .از د لسپردن به دیونوسیوس انسان به
َوجد میآید .با توجه به این نکته میتوان نتیجه گرفت که
در اندیشۀ هایدگر در دوران عسرت این تجربۀ شوریدگی،
آگاهی آرامشبخش و یا آشوبِ مقدس در هنر است
ترس
ِ
که منجر به تجربۀ بقایای امر مقدس برای ما انسا نها
میشود.
میان زمین ،آسمان،
هایدگر با تأثیر از اشعا ِر هولدرلین بازیِ
ِ
خدایان و میرایان را زمینهسا ِز رخدا ِد وجود میخواند .زمین
پنهانکنندۀ آن چیزی است که آسمان در پی آن است تا
به ظهور برساند .زمین ،آسمان را به سوی خود میکشد
تا در خود نهان کند و عالم میکوشد تا بر مستوریِ زمین
فائق آید .این کشمکش که همیشه و پیوسته در جریان
است نشاندهندۀ پیون ِد زمین و آسمان است .از سوی دیگر
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کامیار پورعالی و همکاران

ِ
ِ
هویت خود را
مرگ خود آگاه هستیم
ما میرایان که به
در نسبتی مییابیم که با خدایان داریم .هایدگر خدایان
میان زمین و
کشمکش
را سرچشمۀ الها ِم انسان میداند.
ِ
ِ
ِ
خواست
میان تمایل به روزمرگی و
کشمکش
آسمان ،شبیه
ِ
ِ
اگزیستانسیال خود است .هایدگر
فهم
ِ
ِ
اصیل دازاین برای ِ
بر این باور است که ما با رویکر ِد سوبژکتیو که در زندگی
زورمره از آن بهره میجوییم خود را در روزمرگیهایمان
گم کرده از این رو از «وجود» غافل شدهایم .او پُرگویی،
کنجکاوی و ایهام را اگزیستانسیالها بنیادی برای دازاین
هرروزگی دازاین هستند.
میداند که آشکارکنندۀ وجو ِد
ِ
هایدگر این گمشدن در روزمرگی را «سقوط» مینامد.
او سقوطِ دازاین را در دیگر موجودات و جهانی که او را
د لمشغول کرده است« ،فرار» از برابر خود میخواند.
هایدگر «تر سآگاهی» را موقعیتی میداند که دازاین به
فهم اونتیک یا موجودشناسانه ــکه ماحصل
واسطۀ آن از ِ
سوبژکتیویسم استــ رها میشود .در ترسآگاهی در یک
لحظه همۀ موجودات و جهان را از دست میدهیم و در
نتیجه دچار احساس تعلیق میشویم .بر این اساس آنچه
ِ
حالت تر سآگاهی میشویم موجودی
در برابرش دچار
ِ
درونجهانی نیست ،بلکه خود در-عالم-بودن بما هو در-
عالم-بودن است .در پی ترسآگاهی ،دازاین گویی با لَنگر
از کف دادن ،خویش را روبهرو میشود ،زیرا دیگر چیزی
َد ِم دست ندارد تا در پشت آن پنهان شده و خود را در آن
ُگم کند .در اندیشۀ هایدگر دازاین «درایستادگی فراپیش
عدم»  10است؛ و اگر دازاین ترسآگانه فراروی عدم قیام
نمیکرد هرگز نمیتوانست نه با دیگر موجودات و نه با خود
تعامل کند.
هایدگر میگوید:
دازاین
سرآغازین عدم است که
گشودگی
تنها بر بنیا ِد
ِ
ِ
ِ
توان رویکرد و رهیافت به موجودات است.
انسانی را
ِ
عدم ظهور موجودات بماهی موجودات را برای دازاین
انسان ممکن میسازد .عدم بدو ا ً مفهوم متضادی در
مقابل موجودات افاده نمیکند ،بلکه هم از اصل و آغاز
به ظهور ذاتی هستی [ /وجود] تعلق دارد .نیستکاریِ
نیستی (عدمانیدن عدم) در هستی هستندگان است که رخ
میدهد (هایدگر.)179-178 ،1398 ،
ِ
حال بنیادینی است که
یافت
بر این اساس تر سآگاهی،
ِ
جریان سقوط عمل کرده و منجر به گشودگی
برخالف
ِ
دازاین رو به جهان و وجود خود و در نتیجه فهم وجودش
میشود.
آنچه باید مورد توجه قرار داد این است که ترسآگاهی و
عین حال متفاوت هستند .تفاوت
ترس  11همگون اما در ِ
آنها در برانگیزانندهشان است؛ ترس همیشه از موجودی
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درو نجهانی است ،در صورتی که عامل تر سآگاهی در-
عالم-بودن بماهو در-عالم-بودن است.
بر اساس آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که
ِ
یافت حالی بنیادی ،از آنرو که منجر
ترسآگاهی به عنوان
به قیا ِم دازاین فراروی عدم میشود ،رویدادی است که
ِ
گسست از سوبژکتیویسم را فراهم آورد.
امکان
میتواند
ِ
تجربۀ ترسآگاهی واقعهای است که در مواجههای اصیل با
کارهای هنری برای انسان رخ میدهد.
شرح هایدگر بر کارهای پُل سزان نقاش فرانسوی را میتوان
روش سزان
نمونهای از تجربۀ این رخداد در نظر گرفت .او
ِ
روش خود در مقا ِم یک متفکر میخواند .هایدگر در
را
ِ
محل زندگی سزان ،زیستن در آن مکان
پایان دیدارش از
ِ
ِ
معادل اقامت در یک کتابخانۀ آکنده از کتابهای فلسفی
را
ِ
دانسته و گفته است که ای کاش میشد هما نگونه که
سزان نقاشی میکرد اندیشید .هایدگر شع ِر زیر را با الهام از
نقاشی سزان با عنوان «پرترۀ باغبان» سروده است:
شکل نگهبان
سزان /صفای مملو از اندیشه /سکون ضروریِ
ِ
پیر ،والیه /که ام ِر ناپیدا را در شمیندولوو ،نگاهداری
میکند /نقاش در این اثر مربوط به دورۀ متأخر /دوگانگی
آن واحد «تحقق بخشیده»
آنچه حاضر است و حضور را /در ِ
و رفع کرده است /آن را به وحدتی رازآمیز بدل کرده است/
آیا در اینجا طریقی آشکار است /که به اتحاد شعر و تفکر
میانجامد؟ (یانگ.)243-240 1395 ،
همانطور که در شعر نیز مشخص است آنچه در کارهای
سزان بهویژه در کارهای متأخر او هایدگر را جذب
کرده است واقعۀ برآمدن چیزها از خفا و تمایلشان به
پنهانشدگی است؛ گویی اشیاء از دل زمین سر برمیکشند
و باز در نیستی فرومیروند .از نظر هایدگر این واقعه -که
موجب ترسآگاهی ما نیز میشود -همیشه به صورت یک
رخداد ،ناگهانی و بدون واسطه ،همچون یک رعد و برق،
اتفاق میافتد.
این رویداد را میتوان در هنرها و کارهای هنری گوناگون
تجربه کرد ،به عنوان مثال هن ِر موسیقی ازآنرو که چیزی
دل سکوت نیست،
جز آشکارشدن نغمههای هماهنگ از ِ
حضوریافتن عدم در کار هنری ،همچون
با اجازهدادن به
ِ
نقاشیهای پل سزان ،اشعار هولدرلین و دیگر شاعران زمانۀ
عسرت ،ما را از تمایز میان «وجود» و «موجود» آگاه کرده
و در نتیجه منجر به گسست ما از سوبژکتیویسم میشود.
12
در همین راستا میتوان به تفسیری که اسالوی ژیژک
فیلسوف و نظریهپردا ِز انتقادیِ معاصر بر یکی از کارهای
موسیقایی روبرت شومان 13آهنگساز و نوازندۀ پیانو آلمانی
با نام ( )Humoresque/ Humoreskeنوشته است ،اشاره
کرد .واژۀ  Humoresqueاز لحاظ لغوی به اصالح آلمانی
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ِ
تصنیف
 Humoreskeبه معنای طنز ،هوس ،هوسرانی و
خیالی برمیگردد Humoresque .در موسیقی اشاره به
قطعهای برای پیانو دارد که معموالً بیش از آنکه خندهدار
موجب َو جد میشود .شومان نخستین آهنگسازی
باشد
ِ
است که این اصطالح را برای یک کا ِر موسیقایی به کار
برده است .او در سال  1839میالدی قطعهای با نام
 Humoreske, Op. 20در  B-flat majorساخته است.
آنچه این پژوهش را به سمت این قطعه فراخوانده ،این
ِ
آهنگ ساده برای پیانو نیست؛
است که  Humoreskeیک
در این اثر خط آوازی به تدریج به سکوت تبدیل میشود و
ما تنها صدای پیانویی را میشنویم که در حقیقت سکوت
را همراهی میکند .در ِ
بین دو
نت این موسیقی ،شومان در ِ
خطِ پیانو به جای خطِ آوازی نوشته است Inner voice
یا صدای درونی؛ به عبارتی خط آوازی تنها به صورت
 Augenmusikیا  Eye musicوجود دارد ،یعنی موسیقیای
که در قالب نتها نوشته شده ،تنها برای چشمهاست.
نکتۀ جالب اینجا است که نتهایی که برای دست راست و
چپ نوشته شدهاند رابطۀ مستقیمی با هم ندارند ازاینرو
برای درک موسیقی ،باید خط سوم یا همان آواز سکوت را
14
بازسازی کرد؛ خط ملودیای که به صورت بالقوه موجود
است اما به لحاظ ساختاری قابل اجرا نیست .این خط سوم
غیرممکن واقعی دارد
یک وضعیت  impossible-realیا
ِ
یعنی حضور فیزیکی دو خط ملودیای را که ما میشنویم
محو میکند (  . )Zizek, 2005این دقیقاً اجاز هدادن
حضوریافتن عدم در کار هنری است .رویدادی که با
به
ِ
آگاهکردن ما از تمایز میان «وجود» و «موجود» و تبدیل
تغییریافتن ما فانیان و
این تمایز به وحدتی رازآمیز ،موجب
ِ
گسستمان از سوبژکتیویسم شده و جهان را آمادۀ بازگشت
خدایان میکند.
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Virtual .13

نتیجهگیری

فهرست منابع

پینوشتها

Representational

•نیچه ،فریدریش .)1393( .ارادۀ قدرت( .ترجمۀ مجید شریف).
چاپ ششم .تهران :جامی.
•هایدگر ،مارتین .)1389( .شعر زبان و اندیشۀ رهایی( .ترجمۀ
عباس منوچهری) .چاپ دوم .تهران :انتشارات مولی.
•هایدگر ،مارتین .)1392( .سرآغاز کار هنری( .ترجمۀ پرویز ضیاء
چاپ پنجم .تهران :انتشاراتِ هرمس.
شهابی).
ِ
•هایدگر ،مارتین .)1396( .درآمد به متافیزیک( .ترجمۀ انشاءاهلل
رحمتی) .تهران :سوفیا.
•هایدگر ،مارتین .)1398( .متافیزیک چیست؟( .ترجمۀ سیاوش
جمادی) .چاپ دهم .تهران :ققنوس.
•یانگ ،جولیان .)1395( .فلسفۀ هنر هایدگر( .ترجمۀ امیر مازیار).
چاپ سوم .تهران :گام نو.

• Heidegger, M. (1977). The Question Concerning Technology

...................................................................

هایدگر بر این باور است که سوبژکتیویسم متافیزیکی در
طول تاریخ متافیزیک با ماندن در پیشزمینۀ موجودات،
میان «وجود» و «موجود» ،یعنی تمایز میان
تمای ِز
ِ
«حضور» و «آنچه حاضر است» را نادیده گرفته است .در
انسان مدرن در وضعیتی نیهیلیستیک قرار
پس این حادثه،
ِ
گرفته است .اکنون هایدگر میکوشد که با طرح پرسش از
«وجود» ،این تمایز را احیاء کند .البته باید توجه داشت
یونانیان باستان آن را «فوسیس» میخواندند
«وجود» که
ِ
و ما آن را «حضور» خواندیم خود «موجود» نیست بلکه
سرزدن از خفا است.
واقعۀ برآمدن و
ِ
از منظر هایدگر اگر به جای رویکرد زیباشناسانه ،در کنار
کارهای هنری سکنی بگزینیم و اجازه دهیم تا آنچه در

کار هنری در کار است خود را آشکار کند ،قادر خواهیم
بود واقعۀ تقرریابی یا برآمدن از خفا را درک کنیم .هایدگر
معتقد است که کارهای هنری این رویداد را ثبت و منتقل
میکنند و به ما این امکان را میدهند تا آن را تجربه
کرده و به واسطۀ آن از محدودیتهایمان در فهم حقیقت
موجودات گذر کنیم.
یافتن
افق وجود
در اندیشۀ هایدگر ،عدم چیزی جز ِ
ِ
موجودات نیست .اکنون هنرمندی که در زمانۀ عسرت در
یافتن
پی دیونوسیوس گام برمیدارد با اجازهدادن به حضور
ِ
عدم در کار هنری نه تنها صحنه را برای رخدا ِد حقیقتِ
وجود آماده میکند بلکه همزمان با آگاهکردن ما به تمایز
میان «وجود» و «موجود» ،این دوگانگی را رفع کرده و به
وحدتی رازآمیز بدل میکند .تجربۀ این رویداد منجر به
قیام تر سآگاهانۀ دازاین فراروی عدم میشود .همانطور
که پیشتر نیز بیان شد به باور هایدگر دازاین«درایستادگی
فراپیش عدم» است .در لحظۀ تجربۀ این رخداد آدمی نه
در مقام سوبژه بلکه بسان دازاین در عالم حضور پیدا کرده
و در نتیجۀ گسست از سوبژکتیویسم را تجربه میکند.

..............................................................................
نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر ،معماری و شهرسازی نظر

87

کامیار پورعالی و همکاران

• Young, J. (2001). Heidegger’s Philosophy of Art.

and Other Essays. w. Lovitt. London, & England: GARLAND

Cambridge: Cambridge University Press.

PUBLISHING.

• Zizek, S. (2005). Move the Underground!: What’s Wrong

• Heidegger, M. (2001). POETRY LANGUAGE THOUGHT.

with Fundamentalism? - Part II. Retrived May 27, 2022, from

New York: HARPERCOLL.

https://www.lacan.com/zizunder.htm

:نحوۀ ارجاع به این مقاله
، باغ نظر. هنر و امکان گسست از سوبژکتیویسم از منظر هایدگر.)1401( . شهال، بیژن و اسالمی، کامیار؛ عبدالکریمی،پورعالی
.88-81 ،)109(19
DOI:10.22034/BAGH.2022.316216.5054
URL:http://www.bagh-sj.com/article_145713.html

....................................................................

COPYRIGHTS
Copyright for this article is retained by the author)s(, with publication rights granted to
the Bagh-e Nazar Journal. This is an open-access article distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons Attribution License
)https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/(.

..............................................................................
 معماری و شهرسازی نظر،نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر

88

