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در  ،)و پرسش از حقیقت است "وجود"تفکرش  ۀکه دغدغ( بزرگ آلمانی متفکر ،هیدگر

پوئیسیس یا خلق ( به بررسی شعر "هولدرلین و ذات شعر"اي با عنوان در نوشته 1936سال 

هیدگر با وام گرفتن پنج . پردازد که ذات زبان است و ارتباط آن با ساحت قدس می) نامستوري

زبان  دیگر آنها، حقایقی را دربارة شاعري که اصل زبان یا به عبارتیگفته از هولدرلین و تفسیر 

او با الهام از . است) تفکر اصیل( اندیشیدن در باب وجود  کند که راهگشا در اصیل است بازگو می

ترین پیشه است که  شائبه شاعري بی که معتقد است )شاعر محبوب هیدگر(هاي هولدرلین  گفته

ساحت (ر عالم و آدم ندارد بلکه گشوده به روي ساحتی فراتر از زمین نه تنها دخل و تصرفی د

خطیر بودن این پیشه از آنجاست که سکنی گزیدن انسان بر روي زمین . و حقیقت است) قدس

براي به نامستوري ) اساس ظهور، زبان هستی وجود یا( با شعر که همانا پاسخ به دعوت لوگوس

هم تنها به انسان شاعر سپرده شده تا چیزها را بنامد و با آید و این م در آوردن است پیش می

شاعر خدمت به گشودگی و  دیگر به عبارتی. در ظهور چیزها بر عهده گیرد  نامیدن، سهمی

. شوند نشان داده می )اصیل ةبه شیو(در شاعري، موجودات آنگونه که هستند . کند ظهور می

نامیدن  ،بر این اساس. کشاند ه منصه ظهور می، حقیقت موجودات را ب)زبان( شاعر با نامیدن

نامیدن قدسیان و در پی آن، نامیدن  این سرآغازِ. حقیقت است ةپرده گشودن از رخسار

شاعر با تفکر حضوري و آماده ساختن خویش براي گشوده شدن ساحت قدس به . چیزهاست

س این همزبانی به کند و سپس بر اسا روي خود، همزبانی اصیل خود با قدسیان را آغاز می

اصل سخن . نامد شاعري، ذات زبان است که وجود و ذات چیزها را می. پردازد نامیدن چیزها می

است که در آن، موجود براي اولین بار نامیده  )saying( شاعري، گفتی. گفتن، شعر است

ن گفتن لذا شعر است که اساس سخ. شود وجود موجود بنا نهاده می دیگر یا به عبارتی ؛شود می

اي است بین  یک قوم تاریخی است و شاعر واسطه ۀشعر، زبان اولی. گرداند و زبان را ممکن می

از . زمین و آسمان قرار گرفته است "مابین"خدایان و آدمیان که از جماعت بیرون ایستاده و در 

باب توان دریافت که آنچه اینجا در  و شاعري می موضع هیدگر در قبال نسبت نزدیک بین هنر

  . شعر گفته شده است گویاي مقام خطیر زبان در تفکر اوست
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  مقدمه 

. است "وجود"یا  "حقیقت"، متفکر بزرگ آلمانی است که تمام تفکرش متمرکز بر هیدگر

از . پرداختن به موجودات به جاي وجود استاز نظر او تاریخ متافیزیک، تاریخ غفلت از هستی و 

که  )خلق نامستوري-پوئیسیس( تکنولوژي است، در شعر ۀجدید که عصر غلب ةنظر او در دور

توان جنبه نامستوري و آشکارگی هستی را  می -تمام هنرهاست ۀو اصل و ریش – 1ذات زبان

 ۀنگارش رسالحدوداً یک سال بعد از1936در سال  هیدگر. اندیشیدن اصیل راه یافت  یافت و به

، موضوع ن هنر از جهت پیش آمدن حقیقت در کار هنري بودأکه در باب ش سرآغاز کار هنري

در هولدرلین و ذات شعر به  او .گیرد هولدرلین و ذات شعر پی می ۀرسالشعر را دوباره در 

س، فراآوردن نامستوري که ذات تمام به معناي پوئیسی( بررسی زبان در ارتباط با هنر و شعر

برترین  )مدرن ةشاعر بزرگ آلمان در دور( از نظر هیدگر، هولدرلین. پردازد می )هنرهاست

گیرد و در  از هولدرلین، پنج گفته را وام میاو  .سروده است چرا که ذات شعر را ،شاعران است

  : کند تفسیر آنها ذات شعر و شاعري را بیان می

  .هاست پیشهترین  شائبه ـ شاعري بی 1

  .داده شده تا بتواند بیازماید که چیست امري خطیر همثاب ـ زبان به انسان به 2

از . ـ آدمی بسیاري چیزها را تجربه کرده است و بسیاري از امور آسمانی را نامیده است 3

  .توانیم سخن دیگري را بشنویم ایم و می بوده زبانیآن زمان ما هم

  .ماند، توسط شاعران بنا نهاده شده است میـ اما آنچه  4

,Heidegger) "تآدمی با شایستگی و شاعرانه در زمین سکنی گزیده اس ـ 5 1956, 293).  

  هاست پیشهترین  شائبه شاعري بیـ 

شاعر در عالم خویش به سرودن هاي هولدرلین معتقد است  سی به گفتهأهیدگر با ت

 هايگیريکند و دست به تصمیم نظام عینی عالم نمی هرگز دخل و تصرفی در شاعر .پردازد می

ضرر است به این معنا که قصد تغییر و تعدیل چیزها را  سرایش شعر، کامالً بی. زند نمی آور زیان

شود، نه به جهت  یا بودن شعر صحبت میؤاگر در اینجا از ر. یاستؤشعر، شبیه یک ر. ندارد

که شعر قصد تغییر و تصرف در  است بلکه از آن جهت آن از حقیقت استموهوم بودن و دوري 

و نظام هستی چیزها را  را نداردعملی و کاربردي از موجودات  ةبه قصد استفادعالم خارج 

شکل و  تغییرقصد شعر با کلمات سر و کار دارد نه با فرآیندي عملی به . سازد دگرگون نمی

اي  خاصه در تبلیغات که زبان وسیله -ج و متداول از زبانتلقی رایبر خالف . همه چیز تحریف

بودن محدود  ۀهرگز در وسیل )شعر(ذات زبان -براي اعمال قدرت و تصرف در چیزهاست

ذات زبان که همان زبان اصیل یعنی شاعري است، اشیاء را آنچنان که هستند، نشان . شود نمی

تأثیر و تأثر عملی که منجر به تحریف و تغییر دور از هرگونه گذارد تا چیزها  زبان می. دهد می

,Heidegger( ، خودنمایی کنندذاتی آنها گردد 1956 ,296.(  
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چیز را تغییر کند و ظاهراً هیچ جهان تصرف نمینظام فعلی و چینش واقعیات شاعر در 

شاعري بر خالف نگرش تکنولوژیک به اشیاء به قصد غلبه و کنترل یا تحت فرمول . دهد نمی

شاعري در راه باز نگاه داشتنِ . نیست کند و در پی به هم ریختن نظام اشیاء آمدن نگاه نمیدر

هویت یا ذات موجودات را به هم ) بر خالف تکنولوژي( شعر. یافت انسان بر خود و عالم است

بلکه این اجازه را به  ،کند طلبی انسان تفسیر نمیریزد و چیزها را بر اساس منافع و قدرت نمی

  .خود را به نمایش گذارند) یعنی از جهت وجودیشان(دهد تا آنگونه که هستند آنها می

زبان . ضررترین امورترین و در عین حال بی یعنی خطرناك ،استزبان شاعر، حوزة کار  

 تسخیر و تصاحب عالم ةهیچ تغییري در هستی چیزها به نفع انگیز اصیل که زبان شاعر است

نیز تصرف و از سوي دیگر  .حقیقت موجودات نیست ةکند در عین حال که پوشانند ایجاد نمی

اگر زبان نبود و اشیاء جهان نامی نداشتند چگونه در  .گردد تحریف اشیاء از طریق زبان انجام می

کردیم؟ این درست است که ما به مدد زبان در طبیعت تصرف  اشیاء و جهان تصرف می

زبان . 2)زبان اصیل( ، زبان مفاهیم انتزاعی است نه زبان شعرتسخیرگر این زباناما  ،کنیم می

. کند مفاهیم یا به عبارتی زبان منطق، هر چیز را به نفع استیالي بشر بر همه چیز، تفسیر می

پس زبان شعر باید زبان دیگري غیر از زبان متداول مردمان باشد، زبانی که قصد غلبه و چیرگی 

  ).33، 1350، يداور(ندارد 

زبان عبارت و زبان : کردند همین جا باید یادآور شد که قدما، زبان را به دو قسم تقسیم می

زبان عبارت . فهمیم بندي، نسبت شعر و زبان را در نزد هیدگر بهتر می با فهم این تقسیم. اشارت

ستفاده کنیم و از آن حتی در علوم رسمی ا پردازي می همان زبان روزمره است که جمله

برخالف زبان عبارت، زبان  ،در مقابل، زبان اشارت. پردازیم کنیم و به وصف و تشریح امور می می

اما در این فشردگی،  ،شود یعنی به فشردگی گفته می ؛بلکه زبان اجمال است ،تفصیل نیست

زبان . شویم کرانگی مفاهیم مواجه می در واقع در اشارة آن ما با بی. مطالب زیادي نهفته است

اشاره است و فرد هم از آن جهت که اجماالً آشناي با آن حقیقت نحو اشارت بیانگر حقیقت به 

شود ماهیت زبان،  هنگامی که گفته می. شود داند متذکر می است، از طریق اشاره به آنچه می

نه  ،سرآغاز پیش آمدن حقیقت است محمل یا منظور همین زبان اشارت است که ،شعر است

پس زبان اشارت یا شعر، . که قصد تسخیر در همه چیز را دارند زبان روزمره یا زبان علومی

بازي صرف هم  در عین حال که ،انفعاالت نفسانی نیستیا بیان توصیفات علمی و روزمره و 

این زبان، زبان اشاره به حقیقت است و قصد  .بلکه مشیر به سوي حقیقت چیزهاست ،نیست

 نکهبراي آ ؛چرا که سراسر اشاره و راز است ،پردازي و توضیح و تفصیل ندارد ومهیچ گونه مفه

پس کارشان  .آنها هیچ قصد و غرضی ندارند. شاعران، آرایشگران خانه و کاشانه زمینی نیستند

ضرر است، از آن جهت است که تنها ظاهر کار  یم شاعري بییگو اگر می. ضرر است اثر و بی بی

یعنی  ،دهد شاعر، کار شاعري ضرر است که امکان می و همین ظاهر بی بینیم شاعر را می

یم شاعر از امور عادي زندگی بیرون یخیلی آسان است که بگو. انجام دهدرا  ،خطیرترین کارها
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اما همین . افتاده و به امور متداول آلوده نشده است و از این جهت ظاهراً منشأ اثري نیست

ایستادن میان زمین و آسمان کاري بس خطیر است که فقط  بیرون افتادن از جماعت یعنی

با اینکه شاعر مستقیماً در وقایع روزمرة حیات عادي مؤثر نیست، اما در . اثر دارد ظاهري بی

  .نامی بودداد، هر چه بود پریشانی و بی حقیقت اگر بشر، شاعرانه، نامی به جهان و اشیاء نمی

داده شده تا بتواند بیازماید که چیستامري خطیر  مثابه زبان به انسان بهـ 
3

  ؟

اي است که به  ترین هدیه ترین اشتغال است در عین حال خطرناك شائبه چگونه زبان که بی

جمله یعنی  ،انسان داده شده است؟ براي پاسخ به این پرسش، ابتدا باید به قسمت دوم

بان و خطیر بودن آن نیز معلوم ، پرداخته شود تا معناي اعطا شدن ز"بیازماید که چیست"

  .گردد

مکشوف شدن خود و عالم در زبان براي انسان  .تواند بیازماید که چیست انسان در زبان می

وجود ممکن  ۀبدون زبان تجرب. آید پیش می  یعنی در زبان، بنیاد نهادن عالمی ؛گرددمتحقق می

ذات زبان صرفاً  .آن متحقق گردددر   نیست و هیچ قلمرویی از فتوح نیست تا عمل و فعل آدمی

ذات زبان  جانبیهاي  رسانی تنها یکی از مشخصه بلکه اطالع ،اي براي اطالع رسانی نیست وسیله

فقط زبان است که . گردد در زبان، ساختار یک عالم یا به عبارتی گشایش متحقق می. است

تنها به جهت زبان است که انسان در قلمرو فتوح قرار  4دهد امکان قیام در گشودگی وجود را می

ها،  تصمیمات، فعالیت ةفقط جایی که زبان هست، عالم یعنی تحول دائمی حوز. گیرد می

وجود دارد و فقط  هامسئولیت و همچنین حوزة جنبش و تکاپو، اختیار، تنزل و سردرگمی

به انسان داده شده تا امکان قیام در یعنی زبان  .جایی که عالم حکمفرماست، تاریخ وجود دارد

باز وجود  ۀیعنی با زبان روشنگاه هستی یا ناحی( گشودگی یا برافراشتن عالم براي او میسر گردد

براي آنکه وقوع تاریخ ممکن باشد،  ،به عبارت دیگر. خورد رقم می و بدینوسیله تاریخ )گردد می

سرآغاز کار "ماهنگ و منطبق با محتواي کتاب هکامالً  این تعبیر. زبان به انسان داده شده است

  .است "هنري

آنجاي ( ـ زاین زبان، تضمینی است براي آنکه، دازاین، دا. زبان، یک بخشش یا داده است

تواند در ناحیۀ باز قرار گیرد و قیام  به جهت این بخشش است که انسان می. باشد )هستی

بر این حقیقت است که انسان به نحو بر همین اساس، زبان تضمینی . ظهوري داشته باشد

  .تاریخی وجود دارد

ابزاري  مثابه یا به ؛از طریق آن ارتباط برقرار کند تا صرفاً زبان، ابزاري در اختیار انسان نیست

یا براي انتقال معنایی استفاده گردد  ؛اند شکل گرفته هایی به کار رود که قبالً اندیشه  براي تبادل

رویدادي است زبان . معنا و روشنایی لحاظ نشود أو هرگز به عنوان منش –موجود است  که قبالً

به در عبارتی که از زبان . 5سازد را مهیا می) اگزیستانس(که به نحو علی، وجود خاص بشري 

چرا  .معنایی عمیق و غیرمتداول دارد "داده"شود،  آدمی صحبت می یا داده شده به عنوان هدیه
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ابزار یا ملک  همثاب دگی یا برون شد وجود خاص بشري است و هرگز نباید بهکه ضامن گشو

,Heidegger, 1956(آدمی تلقی گردد  300.(  

بلکه رویدادي است که باالترین امکان  ،اي در خدمت انسان و در اختیار او نیست زبان وسیله

هر آنچه که در مورد شعر . زبان، آشکارکنندة حقیقت است. بخشد وجودي آدمی را به او می

آهنگ و تهجی موجود . شوند اشیاء در سخن آشکار می. در حقیقت وصف زبان استگوئیم  می

ه است که مقدمه و این آشکارگی و اظهار اولی .در زبان همه فرع بر آشکار شدن چیزهاست

   .گیرد  قرار می... اساس تمام هنرها اعم از معماري، موسیقی، نقاشی و

آنگاه که گفته با توجه به آنچه که از زبان گفته شد، حال باید پرسید انسان کیست؟ 

، این آزمون به چه "زبان به عنوان امر خطیر به انسان داده شده تا بیازماید که چیست"شود  می

رسد؟ انسان در مقایسه با دیگر موجودات طبیعت، کیست؟ انسان متمایز از گیاهان،  جوابی می

 Heidegger ,( "گزیند انسان در خانه، سکنی می"چرا که  .جانوران و دیگر موجودات است

1956, 297.(  

تصریح کردن به . کند انسان کیست؟ انسان کسی است که چیستی خود را تصریح می

فتن است و در عین حال به معناي آن است که در اظهار، دربارة آنچه معناي اظهار داشتن و گ

اش دقیقاً در اظهار  و هستی "هست"انسان کسی است که . شود، تضمین داده شود که گفته می

این اظهار به معناي بیانی اضافه شده به وجود خاص . خودش است) اگزیستانس(وجود خاص 

انسان چه چیز را . هار، سازندة وجود خاص بشري استبلکه این اظ ،نیست) اگزیستانس(بشري 

این نسبت تعلق، بدان جهت است که انسان، . باید اظهار کند؟ اینکه او متعلق به زمین است

هولدرلین آنچه که چیزها را . کشمکش و نزاع هستند که در حال چیزهاست ةوارث و یادگیرند

 (Intimacy)قرار می دهد، انس و قربدر مقابل یکدیگر و در عین حال وابسته به همدیگر 

اظهار تعلق به این انس و قرب، با برافراشتن یک عالم و یا از طریق تخریب یک عالم و . نامد می

,Heidegger, 1956( دهد زوال آن روي می 298.(  

این آزادي، . است)استعالء، تقرر ظهوري(اظهار اگزیستانس بشري و تحقق اصیل آن، آزادي 

) نامستوري(بر نسبت خاص داشتن با حقیقتگواهی که  ـبا این آزادي . امر استترین  ضروري

تا تاریخ ممکن گردد  هشداعطاء پس در واقع زبان به انسان . گردد تاریخ متحقق می ـاست 

)Heidegger, 1956, 298.(  

خطیر بودن این بخشش به چه معناست؟ هیدگر خطیر بودن را که هولدرلین به طرق 

اولین جهت خطیر بودن از این تعبیر اساسی هیدگر . یابد دهد، درمی زبان نسبت میمختلف به 

,Heidegger(براي وجود است  شدن زبان، تهدید موجود": شود که فهمیده می 1951,298.( 

یا صورت زبان به ابزار  در این که ؛یابداین خطر هست که با زبان، وجود در حد موجود تنزل 

در مسیر تنزل زبان، زبان . شود صرف ارتباط لحاظ می ۀیابد و وسیل می تنزل زبان روزمره

و تنزل از آن  "سقوط"در بحث  "وجود و زمان"که هیدگر در  م تلقی گردد چنانتواند توه می
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اگر زبان که رویداد اصلی وجود آدمی است، تبدیل به ابزار شود  .گوید به تفصیل سخن می

به . به موجودي روزمره و یا وسیله تنزل یافته استمعنایش این است که هستی خاص بشري 

در حد  رانگاه ابزارگونه به زبان، بشر  ،زبان است، بیان دیگر، با توجه به اینکه بنیاد اگزیستانس

تواند به  اساسی هستی ماست، به راحتی می ۀزبان که به ما داده شده و حادث. دده ابزار تنزل می

تواند تبدیل به ابزار یا  کند، می زبان که با آن، وجود بر ما تجلی می. زبان روزمره تبدیل شود

نسبت با  در در آنجا زبان. این مسأله در وجود و زمان به خوبی نشان داده شده است. توهم شود

این معنا که زبان که یکی از سه ساحت  مطرح شده است، به "سقوط"پدیدارهایی از قبیل 

اگزیستانسیال آدمی است، ممکن است به سقوط ما در میان اشیاء، در گل فروماندن و انجذاب 

زیرا  .حفاظت از زبان در این مرحله، کار سختی است. گویی بیانجامد در اشیاء، ژاژخایی و بیهوده

زبان گرایش به تنزل و  دیگر، عبارتی به .تبدیل شدن به ابزار دارد به زبان پیوسته گرایش

,Kockelmans( کند سقوط پیدا می 1972, 79.(  

اگر آدمی زبان نداشت، . ایم جهت دیگر خطیر بودن زبان این است که ما با زبان، آدم شده

در هر دوره، وجود به . شود کند و تاریخ آغاز می با زبان، وجود ظهور پیدا می. تاریخ هم نداشت

توانیم هم هستی چیزها و هم  با زبان است که ما می. کند ا نامیدن چیزها ظهور مینحو دیگري ب

که ما عالم داریم یعنی حضور ما در عالم است زبان واسطه ب. هستی خود را تعیین کنیم

هیچ  آمد توانست نامستور گردد و امکان پیش بدون زبان، وجود نمی. از راه زبان است )گشودگی(

خطر و بدون منشأ اثر باشد، اما بیرون افتادن از  شاید ظاهر کار شاعري بی. بوداي ن قلمرو گشوده

به  که در عین ایستادن بر روي زمین، نگاه - عقاید و آراء روزمره و تقرر در میان زمین و آسمان

اما در . اثر دارد کاري بس خطیر است که فقط ظاهري بی - باشد ایزدیان و آسمانسوي 

نامی و پریشانی همه چیز را  حقیقت، اگر نامیدن شاعرانه نبود و چیزها نام نداشتند، بی

در آنچه نامی  است که گذاري همه چیز از آغاز، کار شاعر است که یاد گرفته نام. گرفت فرامی

و  بشکندتانس فردي را تجربه کند و عهد متداول را ضعف و ناتوانی اگزیس ؛ندارد، زندگی کند

  .کند براي اولین بار اشیاء را نامگذاري 

تواند بدین معنا باشد که هیچ ضرورتی وجود ندارد که آنچه  خطیر بودن زبان همچنین می

زبان . ترین امور باشد تواند عامیانه بلکه می ،شود، امري اصیل و مقدس باشد در زبان گفته می

تواند اساسی و ذاتی وانمود شود  یعنی یک امر غیر اساسی می .م باشدواند همچنین یک توهت می

)Kockelmans, 1972, زبان  واین خطري بزرگ است که در زبان ممکن است پیش آید ). 79

  .کند پیدا به عبارت تنزل

ست، آدمی بسیاري چیزها را تجربه کرده است و بسیاري از امور آسمانی را نامیده ا ـ

  توانیم سخن دیگري را بشنویم بوده ایم و میزبانی از آن زمان ما هم

 همثاب ، زبان به)گیرد اي که هیدگر از هولدرلین وام می از پنج گفته( در سومین گفته

 دیگر، یا به عبارتی .کنند شود که در آن، خدایان گوش شنوایی پیدا می تلقی میاي  همزبانی
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)

توان گفتن و شنیدن مالزم یکدیگرند همانطور که  .کند ظهور می  کنند و عالمی اجابت می

 .انداختن آشکارگی است  نامیدن در اصل طرح در. نامیدن خدایان و ظهور عالم نیز مالزمند

به این معنا که ما ابتدا زبان  .نه اینکه همزبانی فرع بر زبان باشد ،حقیقت زبان، همزبانی است

چنین نیست که من زبانی داشته باشم و هیچ کس . ی شویمداشته باشیم بعد واجد همزبان

اساس دازاین، دیالوگی است که در آن  .نفهمد و با آموختن زبانم به دیگران، با آنها همزبانی کنم

  .آید درستی پیش می زبان به

با  زبان ضامن نسبت وهمزبانی و محادثه چیست؟ همزبانی و محادثه، روح زبان است 

یم و معناي سخنان تازه را یگو یابیم و سخن تازه می ان یکدیگر را درمیاگر ما زب. حقیقت

همزبانی، نوعی حضور مشترك است در  ،به تعبیر دیگر. یابیم همه بسته به روح زبان است می در

در دنیایی که همه چیز در تغییر است، حضور باید در برابر امري ثابت باشد که . برابر امر واحد

همزبانی از راه نطق و منطق به معنی جدید لفظ، همزبانی . امکان ندارد بدون آن، تغییر هم

منطق به معنی جدید کلمه که ( همزبانی مستلزم گذشت از نطق و منطق ،بر عکس. نیست

اگر . است) است است و از اصل خود یعنی لوگوس دور شده-یا قواعد فکر کردن بشري - لوژیک

این امر ثابت چیزي جز  ،دانیم مفاهیم ریاضی و منطق میامروز، امر ثابت و اساس همزبانی را 

شویم  هر چه زبان، زبان مفاهیم انتزاعی و منطق گردد، بیشتر از همزبانی دور می. وهم ما نیست

  ).42، 1350 ،داوري(

است  )ظهور بخشی و جهت وحدت( با فراخوان لوگوس  اصل همزبانی در درجۀ اول همزبانی

دعوت لوگوس را اجابت  دیگر یا به عبارتی ،یابند گوش شنوایی می که در آن، ابتدا خدایان

یابد و  ظهور می  تنها زمانی عالمی .شوند تا عالمی ظهور پیدا کند کنند و واسطۀ ظهور می می

 یعنی تنها در صورتی ظهور و فتوح عالمی .کنند که نامیده شده باشند خدایان خودنمایی می

 یعنی نامیدن امور آسمانی دیالوگ، این .لوگ با ساحت قدس باشدگردد که شاعر در دیا ممکن می 

حضور ایزدیان . که با خود، حضور خدایان و امور آسمانی و ظهور یافتن عالم را به همراه دارد است

بین شاعر و امور آسمانی و خدایان، دیگر،  به عبارتی. گردد متحقق می و ظهور عالم با زبان

. دهند نامد و خدایان با ظهورشان به نامیدن او پاسخ می خدایان را می شاعر،. همزبانی وجود دارد

. زبان است نامیدن خدایان و ظهور عالم دو امر متفاوت نیست، یک چیز است که همزمان با

  ).Heidegger, 1956, 303(همزبانی واقعی در نامیدن خدایان و تجلی عالم در کلمه است 

) سخنی یا همزبانی هم(چون لوگوس در عین حال، دیالوگ  .اساس همزبانی، لوگوس است

در زبان است که خدایان و امور الهی نامیده . نیست) تک زبانی(زبان هرگز منولوگ . است

تا به نداي لوگوس گوش . زبان گفتن و شنیدن مالزم یکدیگرند. کند شوند و عالم ظهور می می

که به ظهور درآورنده است،  ین همزبانی با لوگوسا. قادر به همزبانی نخواهیم بود ،فرا ندهیم

ظهور امور الهی محقق ، با نامیدن خدایان توسط شاعران. پیوندد توسط شاعران به وقوع می

در عین حال که شرط نامیدن خدایان نیز آن است که خدایان، خود را به شاعر نشان  .گردد می
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یعنی اینکه وجود تنها زمانی  .ز وجود دارداین تعبیر به موازات معنایی است که هیدگر ا. دهند

,Kockelmans, 1972(شود که خودش را به ما نشان دهد  آزموده می کلمه یا نامی که ). 80

نشان دادن خدایان به شاعر، طلبی است که . آنهاست ۀنامد، پاسخی به مطالب خدایان را می

 ةیعنی بر اساس نحو(تاریخی این پاسخ همواره بر اساس حوالت. استکالم شاعر پاسخ به آن 

یعنی پاسخ به اشارة خدایان از تعهد یا مسئولیتی نشأت  .است )متفاوت ظهور وجود در هر دوره

در هر دوره این پاسخ به نحو  ،بر این اساس. گیرد که این تعهد مربوط به حوالت تاریخ است می

به این طلب، در پاسخ . تاریخی مستلزم پاسخ دیگري است ةیعنی مبناي هر دور. دیگري است

گیري در  به حوزة تصمیم ،بدین ترتیب. شوند تا اگزیستانس ما به زبان درآید خدایان موجب می

 ,Heidegger(شویم  داخل میردیم، گباب اینکه خود را براي خدایان آماده سازیم یا از آنها دور 

1956, 303.(  

شاعر  .اي از شاعري و هنر دارد بهرهدر تاریخ هر قوم، آنچه ماندگار است چیزي است که 

با کالم شاعر و نامیدن قدسیان توسط اوست که ظهور متحقق . کند است که همزبانی را آغاز می

از زمانی است که خدایان ما را به ) است که بنیادش با نامیدن شاعر(همزبانی ما . گردد می

ه اساس اگزیستانس ما، همزبانی یعنی از زمان وجود زمان، از زمانی ک .همزبانی هدایت کردند

  .بوده است

همزبانی لحاظ  مثابه به چه اگزیستانس را. واحد و منحصر به فرد، تاریخی است این همزبانیِ

. هر دو بیانگر یک حقیقت است ازیر .وجود خاص تاریخی تفاوتی ندارد مثابه بهو چه کنیم 

اکی از حوالت بلکه ح ،همزبانی و تاریخی بودن جدا از یکدیگر نیستند

,Heidegger,1956)وجودند 302).  

همزبانی بودن ما به چه معنا تاریخی است؟ همزبانی تاریخی است زیرا مستلزم گذشتن از 

با تجدید عهد است که . همزبانی مستلزم عهدي تازه است. عادات و اشتغاالت روزمره است

اي دیگر در تاریخ بنا نهاده  ن دورهشود و با آ عهد در وقت تفکر بسته می. گردد می تاریخ آغاز

زبانمند ، آدمی دنحوة وجو. جدا نیستانسان از ذات  ،زبان که ذات آن همزبانی است. شود می

به این معنا که عالوه  .آن ناطقیت باشد ۀتوان حیوانی دانست که فصل مقوم را نمی انسان. است

زبان خانۀ حقیقت . هاي مختلف واجد قابلیت سخن گفتن نیز باشد بر داشتن اوصاف یا قابلیت

ذات زبان . زبان روزمرّه نیست، اما این زبان. گزیند شاعرانه در این خانه سکنی می انساناست و 

ي است که آنرا چیزي زائد بر ا امروزه نسبت ما با زبان به گونه. ماند در زبان روزمره پوشیده می

هاي متداول در عصر  از طریق حرفها و نوشته. بینیم یهاي بشر مییذات خود در میان سایر توانا

نسبتی  )خودبنیاد یا اصالت ذهن بشري ةاصالت سوژ ۀجدید که زمان ةدور( جنون عقل مشترك

ا خود ببینیم، آن را تبدیل به ایم و بی آنکه زبان را در نسبتی ذاتی ب دا کردهیغیراصیل با زبان پ

، در چنین وضعیتی است که زبان. گیریم وسیلۀ تفهیم و تفاهم کرده و همچون ابزاري بکار می

  .پوشاند ذات خود و ذات بشر را می
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  ماند، توسط شاعران بنا نهاده شده است آنچه می ـ اما

 "و در کلمه است شعر، تحقق موجود بواسطۀ کلمه": گوید عبارت میاین هیدگر در تفصیل 

)Heidegger, 1956, گویند با این نامیدن، موجود  اي را می وقتی شعرا نام یا کلمه). 304

آنجا که . کند نامد آن را آشکار می وقتی کسی چیزي را می. گردد آنچنانکه هست، متحقق می

د و این گیرن با نامیدن، موجودات براي اول بار در دسترس قرار می. نامیدن نیست فتوح نیست

این . شرط ضروري براي آنهاست تا به مالحظه درآیند و به عنوان موجودات متعین لحاظ شوند

نامستوري  -یعنی کشف موجودیت آنها –در دسترس قرار گرفتن موجودات به عنوان موجود 

اینگونه نیست که نامیدن، نامیدن چیزي باشد که قبالً شناخته شده و آشکار باشد بلکه  .است

را ) ايکلمه(وقتی شاعر نامی. کشاند لمه و نام است که موجود را به منصۀ ظهور میاین ک

به ظهور در (شعر بنیاد نهادن. شود با این نام نامیده می - آنچه هست مثابه به-گوید، وجود  می

در حقیقت، . وجود بوسیلۀ کلمه استظهور شعر، تحقق .وجود است توسط کلمه یا نام) آمدن

وجود  دیگر، آورد، با این کلمه، موجود یا به عبارتی یک کلمۀ اصیل را به زبان میوقتی شاعر 

توسط کلمه  )ظهور رساندن موجود ۀبه منص(شعر، بنیاد نهادن موجود. شود موجود نامیده می

وجود کشاند، بنیادي است که به  سخن شاعر و نامیدن او که همه چیز را به آشکارگی می. است

,Heidegger, 1956(بخشد  سی محکم می، اساخاص انسانی تا بتواند اهل انفتاح و  )305

  ).دازاین- باز هستی بودن ۀروشنگاه یا ناحی ،یعنی(انکشاف باشد و حافظ ذات اصیل خود

 گفته شد، هیدگر، تحقق فتوح را بنیانگذاري "کار هنريسرآغاز"مطابق با آنچه که در 

)grounding( شاعر، بنیاد است. داند می وجود خاص انسانی و بنیادي که بر اساس آن،  ؛گفت

,Kockelmons, 1972( کند در پی آن تاریخ و هنر یک قوم مبنا پیدا می هیدگر بنیاد  ).81

نه تنها به معناي  ؛گفت شاعر بنیاد است. داند نهادن فضاي باز و مفتوح را بنیانگذاري می

به این  .عین حال به معناي بنیانگذاري مستحکم وجود خاص انسانیبلکه در  ،بخشش آزاد

شعر یک بازنمود صرف فرهنگی یا پیامد نشأت گرفته از روح فرهنگی نیست که  ،ترتیب

,Heidegger, 1956(اگزیستانس، شاعرانه است  بلکه ذات ثیر گذارد، أت براگزیستانس 307.( 

بلکه  ،آدمی یا سرگرمی و تفریحی براي او نیستشده به اگزیستانس اضافه ۀشعر، یک پیرای

   .نهد اساسی است که تاریخ را بنا می

با عقل . زیرا بر خالف جریان متعارف است .بنا نهادن شاعرانه، سراسر خطر و حیرت است 

بنا نهادن، حرکت بر خالف جریان زندگی . توان چیزي را بنا نهاد بینی نمی مشترك و مصلحت

بنیانگذاري تاریخ یک قوم، . یابد دهد و چیز دیگري می اساس را تغییر میچون  .روزمره است

  به قول حافظ . بس خطیر است  که خود اقدامی ،طلبد فرارفتن از عقل مشترك را می

  بینی چکار؟ سوز را با مصلحت رند عالم
  

  کار ملک است آنچه تدبیر و تأمل بایدش  
  

قدرت . دارد است که او را به خطر کردن وامی وجود خاص آدمیشاعرانۀ  اساس یا ذات

هاي امور آسمانی و سکوت آدمیان، زندگی انسان در میان طبیعت، محدودیت آدمیان و  صاعقه
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: گوید تا آنجا که می .دارد وامی و خطر کردن هاي ایشان، پیوسته شاعر را به حیرت خشنودي

ل آنکه شاعر از جنون عقل مشترك حا ،، مظهر عقل مشترك استنآپولو. مرا زده است 6نآپولو

آیا اشتغالی . درخشندگی مفرط، او را به مستوري و خفا کشانده است. دوره شده است

,Heidegger, 1956(تر از این هم است  خطرناك 309(.  

گوید و او را به درون ساحت روشنایی مفرط  حوالت تاریخ به شاعر هر چیزي را می

این افتادن در . افکند ه شاعر را به مستوري و تاریکی میدرخشش همین نور است ک. کشاند می

زیرا تاریکی شب سایه است و حاصل  .تاریکی و خفا با گم شدن در ظلمات محض یکی نیست

اما برداشتن این پرده کاري  .باید با این سایه و حجاب آشنا شد تا بتوان آنرا برداشت. حجاب نور

عقل مشترك، دیگر شاعر را به تاریکی شب  به عنوان مظهر جنون ،نآپولو. خطیر است

. یعنی هنر بزرگ را نابود کرده است و در حال تسلط بر ذات بشر است ،، شعرنآپولو. کشاند نمی

باید کسانی . این بشر باید بمیرد و نابود شود تا انسان زنده شود. "بگذار بشود"به قول نیچه، 

ر بمانند و نور بیافشانند تا آدمیان بتوانند باشند که در شب تیره و ظلمانی، سرگردان و بیدا

باشد و ) خورشید حقیقت(باید دوست خانه  که مانند ماه ،کار شاعربه همین جهت . بیارامند

  ).40، 1350،داوري(شود  مستنیر از آن، بسیار خطیر می

 شود، گشودگی آنچه در شعر بنیاد نهاده می. بنا نهادن یا تحقق فتوح، کار خطیر شاعر است

کند، باید از پردة  چیزها در اهتزاز است و آنها را محافظت و حمایت می ۀآنچه بر فراز هم. است

وجود باید از خفا بیرون آید تا . وجود باید نامستور گردد تا ظهور میسر شود. خفا بیرون آید

ت، گشودگی فتوح اس دیگر، یا به عبارتی ،آنچه که فتوحِ فتوح. موجودات بتوانند موجود شوند

,Kockelmons, 1972(شود  نامیده می "وجود" 80.(  

توجه هیدگر در تفسیر عبارت چهارم، همچنین به این امر معطوف است که وجود به انسان 

همانگونه که در شعر هولدرلین هر  ؛شود به انسان محول می دیگر، یا به عبارتی .نیازمند است

آنچه "شود  وقتی گفته می. شود محول می )هنرمند( به شعرا) آسمانی(چیزي به نحوي الوهی 

اساسی را  ۀمنظور آن است که وقتی شاعر کلم ،"شود ماند، توسط شاعران بنا نهاده می می

در اصل، . شود بنا نهاده می ،گوید، موجودیت موجود آنچنانکه هست با این نام، براي اولین بار می

شاعر،  به همین جهت .نام است کلمه یادرنامیدن موجود آنچنانکه هست، پیش آمدن وجود 

  .بنیانگذار است

روشن است . ذات شعر را باید از طریق زبان فهمید. شعر براي شعر بودن به زبان نیاز دارد

 ۀشعر، نوع خاصی از سخن گفتن است که هم. در کلمات زبان است که شعر، نامیدن موجودات

ولین بار به ساحت گشودگی و فتوح شود، براي ا آنچه را که حتّی در گفتگوي روزمره بیان می

خام تودستی در راستاي  ةماد همثاب زبان را بهدر عین حال باید توجه داشت که شعر، . آورد درمی

 ،ریشۀ زبان استن یا زبااصل شعر، . شود ، زبان میشعر زبان با گیرد، بلکه هدف خود به کار نمی

زیرا شعر در ؛ داند می aboriginalیا ، هیدگر شعر را زبان اصیل .و کشف حجاب به معناي افشا
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شود  اساس زبان که وقوع یا پیشامد وجود است، شعر خوانده می. ریشه و اساس زبان قرار دارد

)Kockelmons, 1972, که به معناي  ،)نظم مخیل( شعر در اینجا نه به معناي معمول. )81

 .شود طریق آن قابل فهم می یعنی انکشاف نامستوري است که ماهیت زبان تنها از ،خاص کلمه

اي که در مقام نخست با خدایان است و بر مبناي  همزبانی(اساس هستی خاص انسانی، دیالوگی

) زبان اصیل یا(آید و شعر  که در آن، زبان پیش می) تر با خود و دیگران است آن در مقام پایین

ست و بشر شاعرانه در این اموجودات  )الثیا، کشف حجابِ( خانۀ حقیقتشعر، . شود خوانده می

زبان اصیل در نزد هیدگر، امري  .گزیده استسکنی  )زبان یا افشاگري و پرده برداشتن( خانه

چون تلقی از انسان به عنوان سوژة  .عواطف و احساسات آدمی بیان شود، نیست که با آن

بسیار دور است و اگرچه بشر امروز از زبان اصیل و شاعرانه . شود اندیشه کنار گذاشته می صاحب

اندیشد تا به پندار خود، حقیقت  تنها به تصرف در همه چیز و تملک بواسطۀ زبان منطق می

اما زبان اصیل فراتر از این است و از مقاصد بشر امروز  ،عالم را با عقل و خرد خویش بسازد

در عالم و کننده  گر و تصرف نه زبان سلطه ،زبان حقیقی محل ظهور وجود است. بسیار دور است

نیز گشایش و   چرا که بنیاد وجود آدمی .زبان حقیقی، شعر است که بنیاد وجود آدمی است. آدم

اي بین خدایان  شاعر، واسطه. است) است انفتاح و انکشاف که از حد خود فرارفتن( قیام ظهوري

راي فانیان کند، حقایق الهی را ب شاعر با نسبتی که با امور آسمانی برقرار می. و آدمیان است

کار شاعر، آن است که با نامیدن  .و همین امر، بنیانگذاري تاریخ براي هر قوم است ؛کند بیان می

با این نگاه به زبان، . شود گذارد که آن بنا، سرآغاز تاریخ آن قوم می امور آسمانی، بنایی را می

. زبان، شاعري استاصل  ،یا به عبارتی دیگر ،حقیقت زبان. شود دیگر زبان ابزار تلقی نمی

با نامد،  گوید و می وقتی شاعر سخن می. امور این جهان و آسمان است، شاعري، نامیدن چیزها

 .توانست باشد اگر کلمه نبود هیچ چیز نمی. دارد حقیقت اشیاء برمی ةیا نام پرده از چهرکلمه 

کند و به این ترتیب  یشاعر براي اولین بار چیزي را که قبالً بیان نشدنی بود، در کالم آشکار م

نیست که شاعر تصویري از  معنا آنبه این سخن . دهد نشان میآنچنانکه هستند، را موجودات 

بلکه  ؛شود موجود میصورت حقیقت تابع در این صورت زیرا  .دهد اشیاء محسوس به دست می

. کند میبه عنوان چیزي که هست، معرفی  نامیدن، موجود را. نامد شاعر، وجود موجود را می

به همین جهت است که شعر . شود بواسطۀ نام است که موجود، به عنوان موجود شناخته می

وقتی خدایان بطور اصیل . شود می تلقیعنوان بنیانگذاري موجودیت موجود بوسیلۀ کلمه  به

کند، همه چیز براي نخستین بار درخشش  شوند و ذات چیزها نامی دریافت می نامیده می

اساسی مستحکم  یعنی ،کند زیستانس نیز نسبتی خاص با اساس چیزها پیدا میگیرد و اگ می

,Heidegger, 1956(یابد  می 305.(  

ماند و در این بنا، معناي  این بنایی است که می. شود با شعر، بنیادهاي تاریخی قوم بنا می

شاعر، . قومی که شاعر ندارد، هیچ چیز ندارد. شود شجاعت، درستی، نیکی، ظلم روشن می

یم که شاعر به پیش آوردن یا ابداع یگو اگر می. سازد را منکشف می  حقیقت موجودات و آدمی



89پاییز و زمستان / 53سال / 219شماره / نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش12

از آن جهت است که حقیقت  ،گذارد را می آدمیپردازد و اساس هستی  می) نامستوري(حقیقت 

 حقیقت را باید آزادانه در شعر کشف و ابداعبلکه نسبت مفاهیم ساخت،  یاتوان با مفهوم  را نمی

 انسان ،بر عکسانسان باشد، بلکه  ملک که حقیقت و آزادي استبدان معنی نه این ابداع . کرد

و به همین جهت به ابداع یا فراآوردن  است تعلق به آزادي و حقیقت دارد انساناز آن حیث که 

کالم شاعرانه یک موهبت است که با این موهبت، اساس هستی بشري  .پردازدنامستوري می

از آنجا که در  انسان. خود، بناي هستی خویش را بگذارد، نه آنکه بشر ،شود یگذاشته م

نزدیکترین نسبت با هستی و حقیقت قرار دارد بنیانگذار فتوح و پاسبان و محافظ حقیقت براي 

حقیقت، ذات او را حفظ و  خود ومفتوح نگاه داشتن ساحت گشوده و مکشوف حقیقت است 

برقراري نسبت با . است انسانحیث که با حقیقت نسبت دارد،  او از این. کند نگاهداري می

شود، زبان  بر اساس آنکه با شعر، فضاي بازي گشوده می. پیوندد حقیقت، در شعر به وقوع می

ذات زبان را باید از طریق . بدین معنا ریشه و اساس زبان، شعر است .گردد آدمی نیز گشوده می

آید و  دیالوگی است که در آن، زبان پیش می همزبانی یااساس وجود آدمی، . ذات شعر دریافت

گذاري  کار شاعر، بنیان. گذاري وجود است آن دیالوگ، شعر است که زبان حقیقی و بنیان

و پیشه ترین  شائبه ترین کار است که در عین حال بی به همین جهت ضروري ؛شاعرانه است

در عین حال که  ،مانی و زمینی استشاعري، نامیدن امور آس. داشت است بدون هرگونه چشم

با  ،بر اساس یافتی که از هستی داردشاعر . قصد تصرف و تغییر موجودیت چیزها را ندارد

نه با دخل  ،چرا که با خود حقیقت مرتبط است .زند نامیدن چیزها، بنیاد تاریخی قوم را رقم می

  .و تصرف در موجودات

  نی گزیده استآدمی با شایستگی و شاعرانه در زمین سک ـ

با درك و تلقی خاصی از هستی در زمین ساکن  ما یعنی .وجود آدمی، وجود شاعرانه است

چرا که اساس دازاین آدمی،  .زبان که ذات آن، شعر است از هستی ما دور نیست. ایم شده

هیدگر با نگاه خاص خویش به شعر به عنوان زبان اصیل، شعرایی . گشودگی و همزبانی است

خود را به  ۀشاعران مهولدرلین، کال. داند لدرلین را واسط بین خدایان و انسانها میهمچون هو

. توان او را شاعر شاعران نامید دهد و به همین جهت می زمین و آسمان اختصاص می "بین ما"

افکند از باالترین ضرورت  می بنیادي که شاعر، پی. رسد هولدرلین با تفکر شاعرانه به بنیاد می

کالم . شود اي است که در آن، اساس هستی بشر گذاشته می کالم شاعرانه، عطیه. برخوردار است

نوردد و افق  گیرد و درمی شاعرانه، ساحتی را که میان زمین و آسمان گسترده شده است، فرامی

  .گشاید عالم بشري را می

وي گشایش ساحت اي است به س این نامیدن دریچه. شوند در شعر، امور آسمانی نامیده می

هایی که  فرض نامیدن ایزدیان آن است که خدایان بخواهند خود را از طریق نشانه پیش .قدس

هاي خدایان و نداي آدمیان  ذات شعر به نشانه. کنند، نشان دهند بواسطۀ شعرا به قوم عرضه می

ست که از او کسی ا. ایستاده است ،یعنی خدایان و آدمیان ،بین این دو ما، شاعر. متصل است
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 "مابین"بیرون افتادنی که در عوض او را به . امور عادي و متداول زندگی بیرون افتاده است

)Between( مابین"فقط در این . خدایان و انسانها ایستاده است شاعر مابینِ. سوق داده است" 

,Heidegger, 1956(خورد  رقم میاو است که هستی انسان و جایگاه سکونت  همین به ). 312

  ."گزیند انسان شاعرانه بر روي زمین سکنی می"گوید  جهت است که هولدرلین می

نمایانند تا او، این  ها به شاعر می ها و اشاره از یک طرف، خدایان، خود را از طریق نشانه

هاي  اما از طرف دیگر شاعران هم مقید به اسطوره ؛ها را با شعر خود به قوم عرضه کند اشاره

هایی که نمایانگر تاریخ یک قوم و رویدادهاي قوم هستند، در عین  اسطوره ؛م هستندتاریخی قو

نقش شاعر در . هاست وظیفۀ شاعران، تبیین این اسطوره. حال که حافظ آن رویدادها نیز هستند

گیرد و از  هاي خدایان را می واسط بودن میان زمین و آسمان همین است که از طرفی نشانه

  .تاریخ قوم است دیگر سو متصل به

چرا که وجود  .تواند غیرزمانی یا خارج از زمان باشد تعریف هولدرلین از ذات شاعري نمی

ذات شاعري به زمان معینی تعلق دارد نه به این معنا که مطابق زمانه . آدمی، تاریخی است

زمانی که . کند در بنا نهادن ذات شعر، زمانۀ جدیدي را مشخص می) هولدرلین(باشد بلکه شاعر 

اند و آمدن خدا  یعنی زمانی که خدایان گریخته .این تاریخ در آن صادق است، زمانی خاص است

شاعر با شعر خود به نامیدن چیزها و  .یا به تعبیري گشوده شدن ساحت قدس در انتظار است

  .ورزد شروع یک دورة تاریخی دیگر اهتمام می

اي است که  زمانه. اندهنوز نیامدهد و خدایانی که ان زمانۀ خدایانی است که گریختهن زمانه، ای

اي و از طرف دیگر با  از یک طرف با خالی شدن عالم از تقدس و حضور خدایان اسطوره

این زمانه، چون با . جایگزین شدن عقل جزئی بشر به جاي حقیقت و ساحت قدس روبرو است

و نیاز  "زمانۀ عسرت"، )اند ز نیامدهاند و خدایانی که هنو خدایانی که رفته(دو فقدان روبروست 

,Heidegger, 1956( است در این دوره که زبان در خدمت اعمال روزمره درآمده و ). 313

چه کسانی باید ما را از این عسرت نجات  است، یعنی سرگردانی او، فراگیر شده ،عسرت بشر

د که خانه نده ا نشان میامروزه تنها کسانی هستند که به م )حقیقی انِهنرمند( دهند؟ شاعران

یعنی از اصل خود که قرب به . ایم ایم و بر سر امواج تغییر خانه ساخته خود را گم کرده

متافیزیک جدید و  ۀایم و آن را به نفع غلب دور شده) همزبانی(نامستوري است و از ذات زبان 

وطن  ةخواهیم که درواز ما شاعرانی می. اما این کافی نیست. گیریم خودبنیادي بشر، به کار می

  .ما باید منتظر بمانیم و انتظار را یاد بگیریم. به روي ما بگشایندرا دیار آشنا  مألوف و

ف هولدرلین هیدگر در تعری. ترین کار است بنیانگذاري ذات شعر توسط هولدرلین، تاریخی

حقیقت که حوالت تاریخ در آن  آمد پیش مثابه بهاز ذات شاعري تأییدي بر تفسیر خود از شعر 

ش به یهیدگر به زبان خو .یابد میشود،  شود و مبناي تاریخ دیگري گذاشته می آشکار می

دو به زیرا هر  .یابد هیدگر تفکر خویش را با شعر هولدرلین مرتبط می. پردازد تفصیل آنها می

شاعر و متفکر هر دو براي رسیدن به یافتی دیگر و . ورزند افشاي غفلت از وجود اهتمام می
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نیاز زمانه آن است که مبناي تاریخ دیگري در زبان . کنند آغازي دیگر براي قوم تالش می

به پایان رسیدن دورة متافیزیک و آماده شدن  ، طلبِ"عسرت و نیاز ۀزمان"تعبیر  .گذاشته شود

که قرب یا  است)نه تفکر انتزاعی و مفهومیتفکر شاعرانه یا هنرمندانه (اي زمانۀ تفکر اصیل بر

  .است )حقیقت(به ذات زبان  ینزدیک

    نتیجه

مل در شعر أهاي هولدرلین به ت با تفسیر گفته "هولدرلین و ذات شعر" ۀهیدگر در رسال

نامیدنی است که چیزها را به شعر، . اصل زبان، شعر است. پردازد و زبان می) پوئسیس(

 مل در ذاتأت) پوئسیس، خلق نامستوري( مل در شعرأبر همین اساس ت. کشاند آشکارگی می

زبان که بستر تمام هنرهاست، امري خطیر و . زبان و به تبع آن تحقیق در ذات هنر است

. کشاف گردداي بخشیده شده به انسان است تا بتواند بر روي زمین سکنی گزیند و اهل ان هدیه

زیرا براي اولین بار  .واسط میان زمین و آسمان است) هنرمند اصیل(هیدگر معتقد است شاعر 

جوید و گشایش بر او حاصل  وجود، استعالء می ةبا نامیدن چیزها، به سوي ساحت گشود

شاعري و زبان در عین حال که دخل و تصرفی بر عالم و آدم ندارد، خطیرترین امور . گردد می

طرف دیگر خطر تنزل  آیند و از ظهور می ۀچرا که از یک طرف چیزها با نامیدن به منص .است

نامیدن چیزها توسط  ۀمقدم. وجود به موجود و استفاده ابزاري از زبان نیز در آن نهفته است

شاعر، همزبانی اولیه و اصیل شاعر با ساحت قدس است که به واسطۀ این همزبانی، نامیدن 

شاعر، بنیانگذار تاریخ و فرهنگ یک قوم و ساکن حقیقی . گردد گی آنها میسر میچیزها و آشکار

شود،  اصالت تکنیک خوانده می ۀسرگردانی و نیاز که عصر غلب ۀدر این زمان. بر روي زمین است

  .تواند راهگشاي انسانها باشد می) نمایانگر حقیقت چیزها( تفکر شاعرانه

. آورد امري ثابت که بتوان به همگان انتقال داد نیست میکه شاعر به ظهور در  عالمی. 1

کند به نحوي شاهد ظهور حقیقت  پیدا می) ساحت قدس(شاعر به جهت نسبتی که با ایزدیان 

اما این ظهور و گشایش امري ابژکتیو و تثبیت شده نیست که براي دیگران  ،بر خویشتن است

  .طلب دیگران براي رسیدن به حقیقت دارد بلکه بستگی به مواجهه و ،به همان نحو پیش آید



15"هولدرلین و ذات شعر"تلقی هیدگر از زبان در 

   ها پی نوشت

از نظر برخی متفکران از زبان روزمره –نه زبان در شکل کاربردي و تنزل یافته زبان اصیل -1

هستی است و در  ةکنندءچرا که در اصل زبان وجه آشکارگر و افشا .جمله هیدگر شعر است

شناسی به معناي آشکارساختن یا فراهم آوردن ظهور است، اصل پوئیسیس یا شعر که در ریشه

بر این اساس هر آنچه که در راستاي نشان دادن و ظهور موجودات . اساس و ذات زبان است

  .شعر است ۀباشد امري زبانی و از ریش

ایجادکننده  یرد که صرفاًگ اي در نظر می وسیلهابزار و  مثابه تلقی مرسوم از زبان آن را به -2

 ،سازد آنها را منتقل می بر اساس نظر رایج موجودات از قبل هستند و زبان صرفاً. ارتباط است

اصل و اساس زبان نه در نگاه متداول به . حال آنکه از نظر هیدگر زبان آشکارگر موجودات است

اي  چرا که حادثه .ه معناي اصیل کلمه شعر استزبان ب. دهد زبان که در شعر خود را نشان می

شود و انکشاف  است که در آن براي اولین بار وجود به عنوان وجود بر انسان منکشف می

ي زبانی و راقسام هنرها مبتنی بر ام. گردد موجودات براي اولین بار در زبان متحقق می

شعر و امري زبانی در باب خدایان اي شدن  از جمله معماري معبد یونانی که سازه( اند شاعرانه

.)است

ساختاري دازاین  ۀگان در تفکر هیدگر متقدم در کتاب وجود و زمان، زبان وجهی از وجوه سه -3

است که  "تفهم"وجه دیگر هستی دازاین . هستی انسان هستی زبانمند است. است) انسان(

است که در  "حالی"همان تفسیر است که با زبان مرتبط است و تفسیر او بر اساس موقعیت یا 

 ساختار وجود دازاین هستند که هر سه به ةدهند سه وجه حال، تفهم و زبان شکل. عالم دارد

یابند و بر همین اساس او را روشنگاه هستی یا ناحیه باز هستی  ساختار زبانمند انسان ارجاع می

. گردانند می

مفتوح بودن و امکان انکشاف براي انسان  ،با توجه به ساختار وجودي دازاین که زبانی است -4

.به جهت زبان است

است که به نقش اصیل و بنیادین از آن جهت  ،اینکه گفته می شود ذات زبان ابزار نیست -5

.هاي جانبی و ثانوي از زبان است وگرنه موارد کاربردي استفاده ؛زبان توجه شود

  .حاکمیت عقل مفهومیـ  )موجودبینی( پولون به عنوان مظهر نظم عقالنی و متافیزیکآ -6

  

  

  

  

  

  



89پاییز و زمستان / 53سال / 219شماره / نشریۀ دانشکده ادبیات و علوم انسانی/ هاي فلسفی پژوهش16

 منابع 

.1350انتشارات نیل، تهران،  شاعران در زمانۀ عسرت، .ـ داوري، رضا     

  .1382محمد جواد صافیان، نشر پرسش، آبادان،  هیدگر و هنر، .ي.کوکلمانس، یوزف -

- Heidegger. Martin, Erlauterungen Zu Holderlins Dichtung, Frankfurt A.M: 
Vittorio Klostermann,1951.

- -------------------, (second publish), Existence and Being, ed. With Introd. 
By W. Brock, Chicago, 1956.

- Kockelmans, Josef, On the Heidegger and Language, Northwestern, 
Northwestern University Press, Evanston Il, 1972.


