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Abstract 

Art thinking produs in second period of Heidegger thinking, where in event 

thinking (Ereigins) dominate to fundamental ontology. Therefore, seems 

reduced special role of Dasein in art thinking. But in fact, it can be said that 

there is Dasein and Being (Sein) are both sides of one coin. Anywhere think 

of Being is possible, essentially Dasein is presence and importance of art is 

that bring out the truth of Being. In this paper attempts to clarify different role 

of dasein in Art thinking. Role of Dasein as passage of art let bart event 

happens and Being itself speaks. Then investigate place of artist Dasein and 

poet (creator), audience (recreator) and preserver. After asking question about 

how to be Dasein in art thinking, determine different role of Dasein in Dasein 

role as artist, audience and preserver. Dasein in art thinking is Being listener 

and he is passive, but he is responsible and care. He is trustee of meing and 

the destiny of nation is formed through it. Then it is destroyed himself after 

gathering a nation. In this aspect after create and compose infact Dasein not 

destroyed in fact but in place of audience, he addressed by Being. At the end 

this question is answerd, what make change in Heidegger,s thinking and why 

he attracted to Art thinking. 
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1-Introduction 
Throughout his thought, the main problem of Heidegger is Being thinking. 
Heidegger's way of thinking in his two periods of thought is one of two major 
parts. The horizontal transcendental part that revolves around the Da-Sein axis, 
and the event-thinking part in which Being itself is sway (wesen). With all his 
efforts in “Being and Time” he couldn't rid thought from the domination of 
metaphysics. The efficient vocabulary of “Being and Time” such as conditions 
of possibility, time, horizon, and so on is still reminder idealism philosophy, 
especially Kant. Art is the product of Heidegger's second period of thought, in 
which event-thinking dominates fundamental ontology. Heidegger's art thinking 
is Being thinking through the event. Heidegger does not consider the language 
of metaphysics to be an ontological one, so after trnuning, he chooses the 
language proportionally to an ontology which is the language of poetry and art.  

2-Dasein and historical root 
Some Heidegger commentators have recognized Hegel and Kirkgard's bottom 
line in his thought about open design. In their view, Heidegger is influenced by 
Kierkegaard in the work of personalizing the experience of God or the absolute. 
It must be remembered, however, that the subject of "objective mind" in 
Wilhelm Dilthey's hermeneutics had a profound effect on the formation of 
Dasein in Heidegger's mind. One of the important influences that Heidegger 
receives from Kierkegaard is the subject of care (sorge). For Heidegger, care is 
one of Dasein's most important characteristics. Care is an experience of 
possibility. As for the influence of other thinkers, Heidegger's formulation of 
Dasein's thought emerges as a result of his critical encounter with Husserl's 
phenomenology and Max Schler's philosophical anthropology. There are also 
concepts such as Existence, care, derived from Kierkegaard's, and Jasper's 
thought, although Heidegger himself follows in the footsteps of care to Luther 
and Augustine. 

3- Heidegger's evolution of thought and his tendency for art according to 
Dasein's role  
 In the turning, Heidegger record the word Sein with a multipication sign on it 
to prevent it from being considered "something" somewhere. Besides, the 
archaic form of “Sein” is also used, Syen. Following this “turning”, Dasein is also 
generally spelled Da-sein. By focusing on the Short dash, we focus on the Being 
itself. Sein's focus is on "in-stand" Being of human in openness to avoid 
understanding Da-sine as being. In the event (Ereignis) and Heidegger's art 
thinking, Da-sein is no longer transcendental being but is "in-standing" in 
openness. 
At first, it seems that Dasein's special role in art has diminished, but in fact, for 
Heidegger's, Being and Da-sein's are two sides of the same coin. Wherever one 
may think of Being, Da-Sain may inevitably be present, and for Heidegger, the 
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importance of art is that art reveals the truth of Being. So it can be said that 
Heidegger's totality of thought is inevitably involved in the Dasin problem. 

4- Preserver, artists, and audiences 
We try to look at Dasein's different roles in art. Dasein's role in art thinking is 
important because it allows art as a crossroads to become an art event and, 
through it, Speak Being itself. Then the status of the Dasein artist and the poet 
(the creator), the audience or the preserver, is examined. The "way" of the event, 
in the sense of openness, goes beyond "Da-sein", in that it becomes the artist, 
the poet and the audience, the home and the dwelling place for art and poetry. 
Like the artists and poets, the attentive audience begins with the artwork. Beyond 
that, we can say, artists and poets, either in the form of the invention or in the 
face of their artistic work and others, are “preserver” of the opposite of "audience 
response" in its subjective sense. Da-Sein's openness and determination, whether 
artist or preserver, allow the artwork to reveal the truth of itself. This openness 
is the openness of the truth of Being that sits itself-in-the-work. Therefore, the 
event does not occur until the artist or the preserver who is both Da-Sein (being-
present) hears the sound of Being. The prerequisite for this hearing is the 
abandonment of everyday work, the day-to-day sputter, and the entrance to the 
holiday (Festival). The holiday cannot be established without the audience and 
observer. 

5- The artist and the poet in relation to collective Dasein 
Heidegger's aspiration for art thinking is to enter the collective Da-sein in the 
sense of nation-state to this holiday. Dasein in art thinking, although is a listener 
to "being" and she/he, is a being without action, but responsible and care cause 
him to bear the burden of Being, the outcome of the fate of a nation being 
formed through him. 
6- Conclusion 
After creation and compose, Da-sein is not destroyed but is addressed as an 
audience and preserver. Finally, one can say with Heidegger: Being for its innate 
event requires man and man belongs to Being. This man is not a man of any 
kind, but this man is an artist and thinker Dasein. Therefore, diminishing the 
importance of Da-sein in art thinking does not mean abandoning it, but means 
changing its role. Determined Dasein, he decides to be "let-be" which means to 
allow things to be as they are.  
However, Dasein's decisive role in the fundamental ontology is not left out in 
the second period but is complicated by the event (ereignis). Dasein is thrown 
into the universe and is born into the crowd. So it does not start with itself, but 
in its original state ends with its own “loneliness” and “silence”. It is possible to 
hear the sound of being in silence, a necessity of poetry and art. The original Da-
sein is determined, but it is these individual decisions that provide the collective 
Da-saine that sets the depth of history (geschite). Quitting the action and "let it 
be" is an important role that Dasein, the artist, and preserver, is responsible for. 
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Poets projecting of truth do not come into the vacuum. Preserving occurs by the 
thinker artist. In Heidegger's view, thought Being thinking.  
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 چکیده
اندیشی بر دوم اندیشۀ هیدگر است که در آن رویداد ۀهنراندیشی محصول دور

ن ایژۀ دازاز نقش وی که آیدبه نظر می در بادی امر .یابدشناسی بنیادین سیطره میهستی
 ین برای هیدگراتوان گفت وجود و دازاما به واقع می ؛کاسته شده استدر هنراندیشی 

ین نیز به شکلی ااندیشیدن به وجود ممکن است داز که جا هر. اندیک سکّه دو رویِ
اهمیت هنر برای هیدگر از آن روست که هنر، حقیقتِ وجود را و  یابدناگزیر حضور می
ین در از-های متفاوت داقشن شودمیتالش  مطالعهاین  در آورد.به آشکارگی می

به عنوانِ گذرگاه هنر  یابد کهاز آن رو اهمیت مین یاز-به دید آید. نقش دا هنراندیشی
شود. سپس  آورخودِ وجود زبان آن،از خالل  دهد رویدادِ هنر روی بدهد واجازه می
شود. پس از می بررسی، دارنگاه یا )آفریننده(، مخاطب ینِ هنرمند و شاعراز-جایگاه دا

ین به از-های مختلف داین در هنراندیشی به نقشاز-بودن دا ۀطرح پرسش از شیو
ین در هنراندیشی اگرچه از-شود. دادار پرداخته مینرمند، مخاطب و نگاههعنوان 

شود بارِ پذیری و پروا سبب میو قابلی بدونِ فعلیت است اما مسئولیت "وجود"نیوشای 
یرد. گت )قوم( از طریقِ او شکل میحوالت یک ملّ آمدِامانتِ وجود را بر دوش بکشد، پیش

 گردد بلکه در کسوت مخاطبین نابود نمیااز این وجهۀ نظر پس از ابداع و سرودن، داز
شود به این پرسش پاسخ داده می در نهایت و  گیردرار می، موردِ خطابِ وجود قدارو نگاه

ه اندیشی جذب کردکه چه چیزی سبب تحول در اندیشۀ هیدگر شده و او را به سوی هنر
 است.

 ، شاعر، رویداد.هنرمند ین، هیدگر، هنراندیشی،اداز :واژگان کلیدی
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 مقدمه 
ذیر پشناسیِ بنیادین امکانهای هیدگر است که از طریق آن هستینوشته بسامد در ین از واژگان پُراداز
اشاراتِ هیدگر به  دهد.میاندیشی را به رویداد ین جای خوداتوجه به داز( Kehre) گشت ۀشود. در دورمی
گشاید. از طریق می اوهای دیگر راه را برای رجوع به متن «کار هنری سرآغازِ»و هنرمند در رسالۀ  یناداز

ود. شین در هنراندیشی هیدگر پرتوافکنی میامختلف بر نقش داز هایههایی از رسالکنار هم گذاشتن پاره
باید دربارۀ هنر به میان آورده نشده است اما  جز چند اشارۀ گذرا سخنی جدی «وجود و زمان»در کتاب 

ست به ا "فلسفه در افادات"دارِ رویداداندیشی و رسالۀ ای که وامهنراندیشی هیدگر به اندازهاقرار کرد که 
ین در اهمان اندازه نیز از سرچشمۀ وجود و زمان بهره برده است. در این پژوهش با طرح مسألۀ داز

 . دهیمدر دورۀ نخست و دوم مورد تأمل قرار را دازاین  نقش کوشیممی هیدگر هنراندیشیِ
 فیلی هنرطُ را کار هنریهنرمند و  ،کار هنری سرآغازدر خصوص  سرآغازِ کارِ هنریرسالۀ  در هیدگر

 ۀدهد. در دورهنر روی نمی وجود در ناپوشیدگی حقیقتِ ،با این حال بدون کار هنری و هنرمند .داندمی
رویدادِ » و «وجود» ۀهیدگر، برجسته شدن بیش از پیشِ مسأل از پژوهندگان اندیشۀ گشت به گمان برخی

 کنندۀ آن در هنراندیشی شده است. در اینین و نقش تعییناسبب به محاق رفتن داز ،«از آنِ خود کننده
 یرسشپ در این راستا. بپردازیم ین در هنراندیشی هیدگراز-دا هایتبیین نقش ایم بهمطالعه سعی کرده

 سرآغاز کارِ هنری گانۀکی از ارکانِ سهین ابه عنو (هنرمند حاضرِ -)وجود زاینِ هنرمند-دا: شودمطرح می
در هنراندیشی هیدگر چه و در مقایسه با دورۀ نخست پذیرا شده است؟  ایچه دگرگونی ،در دورۀ گشت

 تتمرکز وی بر هنراندیشی شده اسزی سبب تحول اندیشۀ هیدگر و چیاساساً چه  ؟کندمی هایی ایفانقش
 ؟و موقعیت دازین در این تحول چگونه است

 ،"ودوج"، دازاین هنوز نسبتی با متافیزیک دارد و اندیشۀ هیدگر دورۀ نخست که در آیدبه نظر می
اضر ح -وجود ،زاین-شود و داوابستۀ دازاین است اما در هنر اندیشی این نسبت به طور کامل برچیده می

 .د استزبانِ وجوزبان، نیست بلکه  زبان نیز در اختیار آدمیرویدادِ که در زبان سُکنا دارد و  شودقلمداد می
 -ذاربگ"و تصمیمِ او که در ینِ هنرمند فاعلیتی ندارد اما بدون حضور اهنر اندیشی هیدگر اگر چه دازدر 

داران در کسوتِ و نگاه انو از سوی دیگر مخاطبیابد کار هنری وقوع نمی شودخالصه می "باش بودن
یر توان گفت، تمامیت اندیشۀ هیدگر به ایجاب و به سلب درگمیبنابراین  بدیل دارند.ین جمعی نقشی بیاداز

 مسألۀ دازاین است.

 های تاریخی آن ین و ریشها. داز3

 خود پرسشی از سرآغازهاست. درکه انسان کیست و کیفیت بودن او چگونه است، در نوع پرسش از این  
شود که در قالب یک گزارۀ منطقی آمده است: فلسفۀ ارسطو تعریفی ماهوی از انسان به دست داده می

انسان حیوان ناطق است. هیدگر درصدد انکارِ ناطق بودن انسان نیست اما مسأله این است که این تعریفِ 
ه میان ب اووجود  ۀاز نحو ت انسان است و سخنیندۀ ماهیّتنها آشکار کن -از نظر ارسطو و پیروانش -به حد 

انسان را به حیوان عاقل تعریف کردن، یعنی موجودی که نطق »آمده است :  «وجود و زمان»آورد. در نمی
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 ,Heidegger) «گذاردین را فرو میاشدن تعریف اصیل داز نیست. اما اساس پدیدار "نادرست"دارد 

1995: 165) . 
انسان، از عالم داشتن، حضور آدمی و اگزیستنس او سخنی در میان  "حیوان ناطق بودنِ"در تعریف 

یده شود که به معنای نادکه شروط وجودی اویند. بنابراین درگیری هرروزینۀ او نادیده گرفته می نیست
ای توان سنگ بنوجود را می به محاق رفتندر نگرش فراداده، یا بدیهی پنداشتنِ وجود اوست. و گرفتن 

ی از فعالیت ناش ،تجربۀ هنرمندندیشی نیز که در هنراتلقی انسان جدید از خویشتن به عنوان سوژه دانست 
یکرد وهیدگر منتقد این ر .گرددمیچه که هست برابرایستایِ شناخت آن و هر شودقلمداد میذهن شناسنده 

  .دبو جدهمشناسی در قرن هزیبایی تشکیل علماش و محصول نهایی جدی آن ارسطوآغازگر که  است
چه تاکنون گفته شد، نشان از منازعۀ هیدگر با فرادادِ فلسفی دربارۀ انسان دارد. در این میان، فلسفۀ آن

محوریت دارد، او کوشیده بود  "حیات"دیلتای موضوع  هرمنوتیکِ ۀدیلتای دارای اهمیت است. در فلسف
بسیار نزدیک به  "ذهن عینی"قلمداد کند، این  "ذهن عینی"انسان را ( Lebenswelt) جهان که زیست

-یا موناد الیب دکارتی ۀنامد و به همان مقدار از سوژمی "ین نوعیاداز" راآن چیزی است که هیدگر آن

 ،ن استیاداز با معنیِ ، اظهار، آشکارسازی و افشاگریِ"خود"نیستی دور است. هیدگر بر این باور است که 
ین در هرروزینگیِ خود، نااصیل است که درون و برون برای او به هم پیوسته است اما دیگر ابنابراین داز

 یشیاندژرفتواند حاصل برای او در عالم است و نمی "معنی"مبنا  این بر .اش کردتوان سوژه تلقینمی
باور  "تهیاف نیتموناد عی"کند که به درنگی می  "خود"عالم باشد. هیدگر در فهم دیلتای از ای بیسوژه

 به همان میزان فردیت را برکشیده و بلند مرتبه را نامعتبر ساخته، داشت و وی به میزانی که عالم تاریخی
 .(Dilthey, 1976: 214)ساخته است 

 یناداز ۀبرخی از مفسران هیدگر مانند گونتر فیگال ردِّ پایِ هگل و کیرکگارد را در اندیشۀ وی دربار
خدا و یا امرِ  ۀفیگال، هیدگر در کارِ فردی کردن تجرب وجهۀ نظر(. از 92: 3121)فیگال، اند باز شناخته
د های مهمی که هیدگر از کیرکگاری به هگل دارد. یکی از وامدارِ کیرکگارد است که انتقاداتی جدّمطلق وام

، پروا»های دازین است. ترین ویژگیداشتن از مهم پروانزد هیدگر  .است 3(تیمار) گرفته است موضوع پروا
 (. 16: 3121 )فیگال، « امکان است ۀتجرب

مواجهۀ نقادانۀ  در نتیجهین نزد هیدگر اگیری اندیشۀ دازشکلثیر دیگر متفکران باید گفت که أدرباره ت
یمی مانند مفاههمچنین شناسی فلسفی ماکس شلر پدید آمده است. وی با پدیدارشناسی هوسرل و انسان

را تا  رواپخود هیدگر ردِّ پای  البتهیرکگارد و یاسپرس است، پروا و لحظه )آن(، برگرفته از کیاگزیستنس، 
اگرچه  کند. به نظر اینوود، نباید تأثیر اشپنگلر بر هیدگر را نیز نادیده گرفتاندیشۀ لوتر و آگوستین دنبال می

هیدگر در پانوشتی از وجود . (Inwood, 2000: 132-133) شده شده است تر آن را یادآورخود او کم
 ینیشناسی آگوستانسان"ین تالشی است برای سازگار کردن او زمان مدعی است که دیدگاهش دربارۀ داز

 . (Heidegger, 1995: 199) شناسی ارسطوییمسیحی( با وجود -)یونانی
لوتر  و پرواهمان جایگاهی را که کیرکگارد در واکاوی . »تاسهمدلی و پیکار اصلی هیدگر با ارسطو 

و برای اباره ارسطو  : در ایندارداند، ارسطو برای او در واکاوی وجدان در مرگ و میرایی برای هیدگر داشته
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(. در نظر هیدگر چه 11: 3121)فیگال،  «ترین بوده استها یا شاید کلیدیترین سرچشمهیکی از کلیدی
اما انسان دیگر  .متأخر، آشکار شدن وجود،  بدون حضور آدمی ممکن نیست ۀقدم و چه در دوردر دورۀ مت

است و با چیزها مراوده دارد. طریقی جز این وجود ندارد که  "ایستاده -در" او خود در عالم سوژه نیست،
توجه به جهان، همگامی ، 9هاهای زندگی واقعی، درافکنییعنی در افق امکان اش،ین را در هستِ راستیناداز

 .(Heidegger, 1976: 37, 61)کرد و تحلیل  شناخته بودگی با دیگران، تیمارداشت، و افق زمان

 تحول اندیشۀ هیدگر و گرایش او به هنر با توجه به نقش دازاین. 9
 اشهاندیشۀ راهِ اندیشۀ هیدگر در دو دوراش وجود اندیشی است. مسألۀ اصلی هیدگر در تمام دوران اندیشه

چرخد و بخش یکی است که شامل دو بخش عمده است. بخش استعالییِ افقی که بر محور دازین می
اندیشه در وجود و زمان نتوانست  . وی با تمام مجاهدتشیابدخود وجود تذوت میدر آن که  رویداد اندیشی

روطِ امکان، زمان، افق، و ... هنوز شمانند  "وجود و زمان " کارآمدِواژگان را از زیر بار متافیزیک برهاند. 
 ییزیکگوید: وجود و زمان هم متافبه همین دلیل والگانیو می به ویژه کانت است. آلیسمفۀ ایدهیادآوردِ فلس

در .  (Vallega- Neu, 2003: 28)است "گذار"است و هم غیرِمتافیزیکی. بنابراین در مرحلۀ 
ی اما در دورۀ گشت و به ویژه در هنراندیش بودشناسی بنیادین، وجود اندیشی از طریق دازاین ممکن هستی

رود و هم از سخن می (Sorge) نیز، هم از مباالتافادات  در»شود. نوع نگرش به دازاین دگرگون می
ذاشتن نیادی به معنای فرو گشناسی بشود که گذشت از هستیجا آشکار میها. از ایندیگر اگزیستانسیال

 (. 19-11: 3119)فُن هرمان، « جانبِ تحلیل وجود حاضر)دازاین( نیست. 
کند بر دو سویۀ تئولوژی و اُنتولوژی کهن و ماتَرَکش چیره شناسیِ بنیادین تالش میهیدگر در هستی

پس از . (Taminiaux, 1994: 38)شودمفاهیم کهن ممکن می سازیِشود این چیرگی از طریق ویران
فیزیکی ای متاهم واژه "وجود"جا که خودِ واژۀ تا آنپذیر نبود اندیشیدن در زبان فرادادِ فلسفی امکان ،گشت

هیدگر در دورۀ  .جای خود را به رویداد اندیشی دادبه همین دلیل وجود اندیشی در قالبِ وجود و زمان بود 
چونان چیزی در جایی  "وجود"کشد تا مانع تلقی از بر رویِ آن ضربدر می Seinگشت، در نگارشِ واژۀ 

 این دنبالشود. به نیز به کار گرفته می Syenیعنی  "وجود" بشود. عالوه بر این صورت نوشتاری آرکائیکِ
شود. با گذاشتن تیرۀ کوتاه متوجه خودِ وجود امالء می Da- sein، دازاین نیز عموماً به صورت "گشت"

زاین  -گشودگی است تا از فهم دا در وجود انسان "ایستادگی -در"معطوف به  Seinشویم. توجه به می
زاین  دیگر  -دا ،و به پیوست آن هنر اندیشیِ هیدگر( Erignis) به عنوان موجود اجتناب شود. در رویداد

در  گوید: وجود رویدادیوالگانیو می در گشودگی است. "ایستادن -در"فرارونده نیست بلکه به صورت  
 بازنمایی است در ساحتِ فراروندۀزبان  نقش کهاما مادامیکند. بندی میزبان وجود را مفصلو  اژگان استو

  .(Vallega- Neu, 2003: 68)ماندافقی وجود و زمان باقی می –
یب به صورت ترکشناسی، ن و با عنایت به فرقِ هستیزما شناسی بنیادین، وجود در افقِدر هستی

. وستا ین در بالقوگیِ نسبتاً خودمختارِانیوشاییِ داز "ندا"و  بودهاندیشه و اراده از طریق دازاین مورد تأمل 
و  "جایِ وجود"هست به جای آنکه نباشد بلکه آن "در گشت، انسان شبانِ وجود است و نه تنها اما 
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ین اگویِ فراخوان وجود است. انسان تنها پاسخ پس شودمیدار جا خود میدانوجود در این. گاه استروشنی
دهد. می روی و اندیشه رویداد در ساحت هنرشناسی بنیادین به رویداد اندیشی است. گذار از هستی ،تحول

شود که در آثار پیشین غایب بود. او متوجه شعر هولدرلین، به هنرهای زیبا آشکار میدر گشت عالقۀ هیدگر 
ردۀ همه، دامنۀ گست. با اینکندمیای به ذات تکنولوژی پیدا شود. عالوه بر آن عالقهریلکه و تراکل می

یری آن در گنیست بلکه پی یتوجه به موضوعات نو به معنای وانهادن دغدغۀ اصلی وی یعنی وجود اندیش
 .(Spiegelberg, 1982:311)ای تازه استگستره

ک و زبان متافیزی ممکن نیست دیگر "وجود و زمان"به روشِ  وجود اندیشی از طریق دازاین ،در گشت
ارد که رو د . در این مورد، گویی هیدگر دستورالعمل مایستر اکهارت را پیشِاست ناکاموجود  نیز در گفتِ

اخته را تا بتوان ناشن کندرا تجویز میاز منطق دستوری زبان رایج  سرپیچیبرای شناختن امر ناشناخته 
رندۀ زبان در برگی .دهدزبان به وجهِ اصیلش یعنی زبان شاعرانه روی میاین سرپیچی از دستور  شناخت.

آدمی چونان اگزیستنسی تاریخی به مانند  . رویداد زبانستو وجود به طور کلی ا آدمیآدمی و خانۀ وجود 
ترین نزدیک و شعرزبان در ذاتِ خود شاعرانه است  .(Beistegui, 2002: 92)گیردیک ملت شکل می
ذات همۀ هنرهاست.  شاعرانگی. دور است زبان به همان اندازه از منطق دستوریو  زبان به وجود است

 . استبنابراین هنر شعر سرایی در کنار هنرهای دیگر راهی برای گفتِ وجود 
پذیر مکانااما این پرسش دیگر از طریق دازاین  کماکان پرسش اصلی وجود است هیدگر در هنر اندیشیِ

در  .(Emad, 2007: 47)یابدمی (wesen)نیست بلکه پرسش این است که خود وجود چگونه تذوت
شود تذوتِ وجود است که سکوت، انتظارِ واپسین خدا و هنر اندیشی هیدگر آنچه که دیده و شنیده می

برد که را به صورت فعلی به کار می wesenکند. هیدگر پدیدار میدر زبان و هنر  تِ زبان شاعرانه راااشار
را  داوم و استمرار با وجود تبدالتت بلکهشود هیچ نشانی از ذات ثابت در آن یافت نمینه تنها پویاست و 
 وجود است که به وجود رِ. تذوت در آغازِ دیگر و به ویژه در هنراندیشی، اتصال و انقطاعِ مکرّدهدنمایش می

ست. در عین آشکارگی ا دنشینیِ وجونو به نو شدن، وارستگی،  پرهیز و واپسبنیادی، آورندۀ مغاک و بی
رویدادِ صیرورت . هنر و هنر ذات ثابت ندارد بنابراین در هنراندیشیِ هیدگر، عنصر گوهرین وجود ندارد

 آورد. یعنی چیزها را به ذاتشان می "ذاتدمی"در این میان زبان است که حقیقت وجود است. 
چیزی جا است. در این(  welt weltetdie) "عالم یدنعالم" سببِ در هنر اندیشیِ هیدگر تذوت وجود

وجود  دارِ وجود خود واست که پرسش یمصمّم "ایستادۀ -در" زاین -ما نیست پس داشناختِ برابر ایستایِ 
اسی شنهستیمانده در ته گراییِبه نحو کلی است. هیدگر در گشت و به دنبال آن هنر اندیشی از ذات

زهاست شناسی بنیادین کم و بیش پرسش از چیستی چیگیرد. در هستیمیزاین فاصله بنیادین با محوریت دا
شود و شود: هنرورزی چگونه ممکن میاما در هنر اندیشی پرسش از چیستی هنر نیست بلکه پرسیده می

 ده است.ش زدوده، ردِّ پای متافیزیک کامالً بینیم که در این رویکردمی کند؟وجود چگونه ایفای نقش می
تأمل ورد را مدر هنراندیشی  دازاینکارویژۀ  ،به برخی از دالیل تحول اندیشۀ هیدگر اشاره کردیم اکنون که
 .  دهیمقرار می
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پیش  زمین( )عالم و ناپوشیدگیپیکار پوشیدگی با هیدگر حقیقتِ وجود است که در  ۀبر مبنای اندیش
خود  موجودات در موجودیت گیرد ومیصورت  شکافیپیکار، در این  .کندنشیند و پرهیز میپس می ،آیدمی
بر  "داوودِ پیامبر". پیکرۀ دت دارباره مناسبسازی در اینهنر پیکرهمثال . آیندمی( lichtung) گاهروشنی به

و  دهدیروی ممختلف  صورتسه آنژ، برنینی و دوناتلو به برای میکلاساس توصیف واحد کتابِ مقدس، 
ود را چه خآن. » است وجود در عینِ پوشیدگی در پدیداریِ دگرگونی دهندۀکه نشان  کندخود را آشکار می

-روشنایی گاه وپوشاند، این است که حقیقت وجود در عین حال، روشندر این ناپوشیدگی پنهان داشته و می

کند، چه میپوشد. درک اختفای وجود و آنبخش وجود است. وجود خود را به عنوان وجود پنهان کرده و می
یا کیست؟  : این واسطه چیستپرسیماکنون می(. 10: 3121)حیدری،  «ر نیستواسطه میسّگاه بیهیچ

 پوشیدگیآشکارسازی و  ۀهر سه نه در مقامی برابر واسط .کار هنری و هنرمندهنر، دهد:هیدگر پاسخ می
حاضر(،  -این )وجود -دازعل بلکه به عنوان ا. آشکارگی، آلتئیاست. پس آدمی نه به عنوانِ سوژه و فوجودند

 .دهد که آشکارشونده، آشکار شودمجال می
 گوید، آن را امریآوردن یا پوئسیس سخن میا ، آنجا که از فرپرسش از تکنولوژیهیدگر در رسالۀ 

آوری ا گر فرحضور هنرمند و صنعتلیکن بی ،آوری، خودِ وجود در کار است ااگرچه در فر .داندخودبنیاد نمی
 صناعتِ دستی و پدیدار کردن و به تصویر درآوردن آوردن یا پوئسیس تنها به تولید افر» شود. ممکن نمی

 ا، همچنین برآمدن چیزی از خود هم، فر(Physisیس )شود. بلکه فوزهنری و شعری نسبت داده نمی
فوزیس چه به معنای آوردن یا پوئسیس است. فوزیس براستی همان پوئسیس به واالترین معناست. آن

ورده فرا آ گر یا هنرمند چه که به واسطۀ صنعتآوری وابسته است... آن ایابد به شکوفاییِ فرحضور می
 .(Heidegger, 1977: 317)« شود

به نوعی دیگر تکرار شده است و موقعیت هنرمند را چونان  سرآغاز کار هنریاین سخن در رسالۀ 
هِ گذرگاهی شبی باًماند، تقریاهمیت باقی میمقایسه با کار هنری بیهنرمند در » .سازدگذرگاهِ هنر روشن می

هیدگر  :نویسدمیولت ب. (Heidegger,1977: 166) کندابداع کارِ هنری، خود را نابود می که در فرآیندِ
ه ک ... در ابداع، هنرمند مسئول است که امکان ابداع هنری را فراهم آورد، داندهنرمند را شبیهِ گذرگاه می

)گذرگاه( خود درافتد. هنگامی که هنر در گذرگاهِ خود بیفتد، هنرمند در مقایسه با کار هنری  هنر به گذر راه
گونه مواجهه با هنر، صاحب علّه بودن هنرمند را به کناری . این(Bolt,2011:107) شوداهمیت میبی

 (Gestell) )گشتل( افتادن در دامِ نهادستانیافتن به مفهوم سوبژکتیویستی نابغه و  را از تقلیل او و نهاده
 شود.زاین دیده نمی-. در این عبارات نشانی از کنار گذاشتن ددارددر امان می

 داران، هنرمند و مخاطب. نگاه1
در به  "گذر گاه"دارنده( به عنوان مخاطب نگاه و هنرمند)شاعر،  یناز-برای اعالم حضور پدیدار، دا

، در گذردمی "ینا -داز"از  در معنایِ آشکارگیرویداد،  "راهِ "د. ابیوجود شأنی میآشکارگی آمدن حقیقت 
انند نیز مدار نگاهمخاطبانِ  شوند.شاعر و مخاطب، منزل و مسکنی برای هنر و شعر می هنرمند، این معنی

چه  زنی انو شاعر انتوان گفت: هنرمندفراتر از این می .گیرندهنرمندان و شاعران از کار هنری سرآغاز می
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پاسخِ "نقطۀ مقابل  "دارینگاه"دارانند،در زمرۀ نگاه و دیگران در ابداع و چه در مواجهه با کار هنری خود
دایِ زدار، برخوردی منصفانه با نیرویِ آشناییدر معنای سوبژکتیو آن است. مخاطب، چونان نگاه "مخاطب

اند زیرا هنرمند و شاعر نیز موردِ خطابِ کار هنریخودِ آنجا که مبدَع حاصل آمده است،  کار هنری دارد.
هی هر از گارا  یشتنهنرمندان نیز مانند مخاطبان کار خو سان بدین کندآوری میوجود در کار هنری زبان

  .یابنددر می و دیگرگون گونگونهمتغیر، 

( volk) "تملّ"را روی دادنِ از روی دادنِ باهمستان به میان آورده و آنسخن  وجود و زمانهیدگر در 
تن به یک ق داش، رویدادِ تعلّ"سرنوشت" خواند.می "سرنوشت تقدیروار" راملّت  به سخنی دیگر .نامیده بود

 ۀین خویش پذیرا شود. اما دیدگاه تازاتِ دازرا به عنوان واقعیّبایست آننسل است، امری که هرکس می
-را به عنوان دا "یناز-دا "گیر دارد: هیدگر اینک تفاوتی چشم وجود و زمانهیدگر با این دیدگاه او در 

تواند باهمستان را به عنوان آن چیزی نیز دریابد که از گونه میفهمد، و ایننمی "همواره از آنِ من"ینِ از
اشانه بدهی به یک عالمِ همدهی به عالم، ریختپذیرد. ریختشدن در یک درافکنی، ریخت می رهگذرِ بازگو

ا که بباشانه است. آنان ضمن آننقش شاعر و هنرمند در میان ملّت، نقشی هم (. 390: 3121)فیگال، است
 هایی در میان دیگرانند.های دیگر هستند اما در موقعیتی متناقض چونان غریبهدازین

با است و نسبت او ( ontology) شناسانههای دیگر هستیینابا داز در وجود و زمان ینانسبت داز
در  رهیدگها برقرار نیست زیرا یک از این نسبتاما در هنراندیشی هیچ .)اُنتیک( چیزها، موجودبینانه

ته بر گذشنیز  حال از موجود بودن و مادّۀ هنر ادین گذر کرده و در همانشناسی بنیاز هستی هنراندیشی
رابتی . هر چند قهنر رویداد است .نارواست نیز بودنِ هنر دست از تودستی و پیشِ این سخن عالوه براست. 

 دهد که هر نسبتی با کار تودستیِ هر روزهگاه روی میهنر در روشنی لیکنبینِ هنر و چیزِ تودستی هست 
ن در آ. کند( یاد میجشن) "روزآدینه"شود که هیدگر از آن فضای گشوده به عنوان گسسته میدر آن 

ه کجاست که چیزها خود را چنان. ایناندی هر روزینه فراغت یافتههاز نسبتهنرمند و شاعر اگشودگی 
. به یاد داریم که در وجود و آیندعادت نائل می آمدِو هنرمند و شاعر به دیدار خالف دهندنشان میهستند 

ویداداندیشی رانۀ در . گسست از این دوگاست تودستی یا پیشِ دست زمان نسبتِ دازاین با چیزها یا به صورت
 .شودممکن می

پُرگویی و "اما نگران آن است که به  آغازیممیهر روزه در جهان  ۀکه ما از تجرب پذیردمیهیدگر  
 -معال -و مسئولیت در گرفتار شویم، اجازۀ پیش آمدن پرسش وجود را به خود ندهیم "دراییِ هر روزههرزه

اساسیِ هنر،گزارشِ  ۀاز نظر هیدگر، مسأل. بیندرا در هنرورزی می چارهراهِ  او .کنیم بودن را فراموش
یزی ها و تجربیات هر روزه چه چتها و تجربۀ زیستۀ هرروزه نیست بلکه مسأله این است که فعالیّتفعالیّ

 ینِاین و دازاسازد. برای گسترش همین مضمون است که او میان دازدربارۀ وجودِ موجودات آشکار می
بود که دازاین اصیل را با فرد منتشر و توده خلط نکنیم،  بهوشدر اینجا باید فاوت قائل است. هرروزه ت

شناسی گرفتار شناسی فلسفی اشتباه نگیریم و به دنبال آن در ورطۀ زیباییتفکر اصیل هیدگر را با انسان
 نشویم.   
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قتِ متافیزیکی، حقی ۀدر اندیش»شود. می وجود از طریق هنر و رویدادِ از آنِ خود کننده، گشوده و آشکار
. در گیردآید و مورد اندیشه قرار میمی مکان به منزلۀ حضور، به تجربه در -زمان وجود، حضور است. بازی

است. رخداد، متضمن این نکته است که حقیقت  ماند، رخداداین میان، آن چیزی که پنهان و مخفی می
دهد. اینک هردو، وجوه اختصاصی خود را یافتهخ نموده و روی میین راوجود، در بازی متقابل وجود و داز

گاهِ روشنی چونانین که خود از-در دا "دا"»آمده که نامه در باره اصالت بشر  (. در 11: 3121)حیدری، «اند
 :Heidegger,1979)« آید، برآمده از حوالت وجود استمیحقیقت وجود است و به عرصۀ رخداد در

پایان است که در  "حوالت"آمدنِ وجود خود یک  ین است و فرااز-دا 1"تقدیرِ"وجوداندیشی در  1.(24
انگاری پنهان مانده است. بنابراین از نظر هیدگر شایسته است آدمیان را تاریخ متافیزیک در اثر نیست

مام داری ریشه در اهتاین نگاهدار شوند و باید بدانیم که داری از وجود را عهدهنگاه» گونه فرا بخوانیم:این
 .(Ibid:29)« ین دارداز-دا

هایِ به آشکارگی آمدنِ وجود، هنر ین است و یکی از راهاز-امانتی بر دوش دا بارِ داری از وجودنگاه
اشت دداری نشان داد که کار هنری به حکمِ کار بودن یعنی مبدَع بودن به نگاهتحلیل ذاتِ نگاه»  است.

کار هنری آورده شده است، وقوع پیکار ناپوشیدگی در آن تثبیت شده  ۀگونآنچه مبدعانه در زمیننیاز دارد. 
یافت که کسانی باشند قائم به قیام ظهوری و به ناپوشیدگی وقوع  توانداست جز بدین صورت وقوع نمی

رآغاز رساله]کار یابنده و در ایستاده در کار هنری روی آورند. بدین طریق ورای نسبتِ سرآغاز که در س
داران نیز هم، از کار صوری نشان داه شده بود فرانمود آمد که نه فقط مبدِعان، بل نگاه [ از جنبۀهنری

 (. 311: 3119)فُن هرمان،  «گیرندهنری سرآغاز می
داری، ناگزیر از مشارکت کار هنری رویدادی از حقیقتِ وجود است اما در ابداع و نگاهدرست است که 

ار چنان که کتواند وجود داشته باشد و همکارِ هنری، بدون مبدِع نمی»ین در این عرصه هستیم. ادازدادنِ 
« تواند موجود باشدداران نباشند نمیشود تا نگاهمبدِع است، بنابراین کاری که آفریده می نیازمندِ اساساً

(Heidegger,1977:191). دارانی برای کار هنری در زمان آفرینش آن نباشد، کار هنری در اگر نگاه
داری از کار هنری به معنای مشارکت از نظر هیدگر محافظت و نگاهدارانِ آینده خواهد ماند. نگاه "انتظارِ"

ی که قتساختن حقی جاودانه یعنی داریِ از کار هنری،نگاه»دهد. در حقیقتی است که در کار هنری روی می
 «داشتِ کارِ هنری به معنای تسلیم شدن به آن در متن تاریخ بشری استآید. نگاهدر کار به بیان می

(Johnson,2000:53, 54). 
مخاطب  توضعیّ .فاعلیّتی نداردهنر در مقایسه با کار هنری  هنرمند به عنوان گذرگاهِ ،به اذعانِ هیدگر

داران اه، یعنی نگآورندامکان گشودگی را فراهم میتنها داران در مقام نگاه مخاطبان. است وجهبه همین  نیز 
 ،تواند بوددار میگیرند. این مخاطب که نگاهمی "بودن  باش -بگذار"که مخاطبانِ اندیشمندند تصمیم به 

 ،گشتورۀ در دیا متأمالنه یا شاعرانه.  ؛اندیشیداندیشمند است و اندیشمند در وجهۀ نظر هیدگر دو گونه می
 ،دارچه نگاه ، چه هنرمند وزین-داو تصمیم گشودگی است.  از اندیشۀ متأمالنه تراندیشۀ شاعرانه بسیار وزین

این گشودگی، گشودگی حقیقت وجود است که تا خود را آشکار کند.  دهدبه حقیقت کار هنری امکان می
 نیوشای اندحاضر( -)وجود اینز-که هر دو دا داربنابراین تا هنرمند یا نگاه .نشاندکار می -در -را -خود
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وزمرّه رگوییِ هرزههرروزه،  از کارِ نستدست شدهد. شرط این نیوشایی د رویداد روی نمینبانگِ وجود نباش
 متوجه» گوید: داران میبولت دربارۀ توجه هیدگر به نگاه. است( Festival) (جشن)روزآدینهو وارد شدن به 

پس  .(Bolt,2011: 108)« داراننداند که هنرمندان نگاهکنندهایم که مخاطبان همان اندازه ابداعشده
تواند شد. آرزوی هیدگر در هنراندیشی وارد شدن دازاین داران برپا نمیهم بدون مخاطبان و نگاه روزآدینه

ای برای آفرینش و نیز بر که چهآن معتقد است  هیدگر» است. روزآدینهبه این  در معنایِ قوم وملت جمعی
اتِ خود ا و نیّهپنداشتدار پیشداری نیاز است، اشتیاق به گشودگی است. در گشودگی، آفریننده و نگاهنگاه

نامستور کردن است که به هنر اجازه ای فرآیند داری گونهکند. نگاهرا در برخورد با کار هنری وارد نمی
  .(ibid: 109)« خودش ظهور یابد ۀدهد تا به شیومی

ر برای تأمل د ،عصر تصویر جهان ۀدر رسالوی  ای اساسی است.گشودگی در هنر برای هیدگر مسأله
یکی از . دشویونانی دارد و ارتباط آن با وجوداندیشی را یادآور می هایمفهوم گشودگی، بازگشتی به ریشه

 To gar auto noein چه هست چنین است:یونانی دربارۀ وجودِ هر آنۀ ترین عبارات در اندیشکهن

estin te  kai einai. چه که هست متعلق به ین سخن پارمنیدس بدین معنی است: فهمیدن هر آنا
آید و میاست که برچه که هست، همان ن ساخته است. آنرا خواسته و متعیّوجود، آن وجود است، زیرا

 آورد،آید که خود به حضور میگشاید، بر آدمی برمیآید خویشتن را برمیچونان چیزی که به حضور می
را میگشاید، در این معنی که او آنآورد، میچه به حضور میکه خود را به آنشود با آنیعنی، رویارو می

گشاید چه در گشودگیِ خویشتن خود را میهر آن فهمد... انسان یونانی برای محقق ساختن ماهیت خود
بایست دارد، او میگیرد و نگاه میو به دست می  (Sozein)کندو اندوخته می (Legein) آوردگرد می

 این گرد . (Heidegger, (AWP)1977: 130,131 ) آن قرار گیرد ۀهای فروپاشندآشوب در معرضِ
 شود.آوردن در لوگوس محقق می

سان ان"اگر چه کنش  ،کهدیگر آن .فهمدین آن را میاآشکار است و داز سخن اهمیت گشودگیدر این 
 هر دو دغدغۀ گشودگی»هایی به هم دارند اما نباید این دو را یکی انگاشت. شباهت "هنرمند"و  "یونانی

-رواشدگید معرض همۀ نسبت به وجود را دارند. بنابراین، هنرمند برای آنکه به ظهور هنر توانا باشد، باید در

غایت  .(Bolt,2011:110)« ها چیره شودکه تالش کند بر آنهایِ فروپاشندۀ هنر باقی بماند، نه این
فلسفی  گریفیلَ. مقایسۀ انسان یونانی و هنرمند را نباید سَاست داری از آنهنر، پیروزی حقیقت و نگاه

یز چیزی اند. هنر ن-منتظر واپسین خدا از آینده که اند"گان -آیند"راندانگاهدیگر پنداشت بلکه هیدگر و 
 هنر» حاضرند.  -، وجود(دارانهنرمندان و نگاه) آورندگانفراهم .این رویداد نیستبستر جز فراهم آوردن 

 :Heidegger, 1977 «داری از آن، یعنی حاکمیت حقیقت و نگاهاست (Promos) تقوایِ پروموس

فراخوانِ نیروی کار]هنری[ است...  -یکتاییِ عالم "دارینگاه"مخاطب  ۀاز نظرِ هیدگر، وظیف (.(339
]هنری[ در حال  داری از آن نیروی آشکارگی است که هنرمند در کارِیگانگی کار]هنری[، نگاه داریِنگاه

 (. (Clark, 2002: 61 دهدظهور بدان پاسخ می
)برای هنرمند( و  ابداع فردیت و حتیاست نه در نبوغ،  "بگذار بشود"اهمیتِ هنرمند و مخاطب در 

ان، داری هم به همان میز]هنری[ شاعرانه است، بلکه نگاه نه تنها آفرینش کار»)برای مخاطب(.  بازآفرینی
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ا یکنواختی یابد که مخاص خودش شاعرانه است؛ زیرا کار چونان کار تنها هنگامی فعلیت راستین می ۀبه شیو
رشت گونه که سو به میان آن چه که به وسیلۀ کار آشکار شده است برویم؛ آن گذاشتهمعمول خود را کنار 

شعر، هیدگر در  .(Heidegger,1971:74-75)« چه هست واداریمخودمان را به شهادت بر حقیقت آن
ندارد.  نگاه رو به سوی فضایی نامتعیّدرافکنی شاعرانۀ حقیقت... هیچ» :شودیادآور می زبان، اندیشه

« اهیعنی به سوی گروهی از انسان؛ شودمی بآن پرتا ۀدارن آیندحقیقت، در کار، به سویِ نگاهبرعکس، 
(ibid: 175). ن )ملت( در آ گشاید که یک قومنیروی کار هنری جمعی است و فضایی را می ،از این نظر

 دارانند.ین در صورتی جمعی نگاها-گزیند و افراد دازمی اکنسُ

 ین جمعیانسبت با داز هنرمند و شاعر در. 4
جا که در سرآغاز کار سامان یافت و آن ریاست ۀخطابای نه چندان دور از با فاصله سرآغاز کارهنریرسالۀ 

راند، به دنبال آن از حوالت یک قوم کار هنری سخن می ۀهنری از توان گردآوردن اصیل افراد به وسیل
 این سخنان یادآور گفتار خطابه است.  .(96 :3119کند )هیدگر، یاد می تاریخی

-ت آگاه هستند: شاعر، اندیشمند و بنیانقوم و ملّ بودن هیدگر معتقد است فقط افراد اندکی از تاریخی

 از "راین ۀدربار"و  "ژرمانیا"دو شعر  ازگذار حکومت. هیدگر همکاری این سه دستۀ خالق را در تفسیرش 
آن دو شعر را  نحالت بنیادیاو . نامدمی (93)ندای بنیادین دهدروی می کهچه را آنهولدرلین مد نظر دارد و 

د نهین را بنیاد میا-داند. شاعر حقیقت دازعزیمت خدایان می هنگامِدر  ورجاوندسوگ 
(Grundstimmung ،)تفسیر ساختهروشن  وگونه که شاعر آشکار اندیشمند، وجودِ موجودات را آن ،

به سوی خویشتن ت ملّنماید. اما همکاری این دو نیازمند آن است که به مردم اجازه داده شود چونان می
حکومت  ۀد. این امر تنها از طریق تشکیل حکومتی منطبق با ذات مردم از سوی تشکیل دهندنهدایت شو

کند . هیدگر با روی آوری به رویداد اندیشی کوشش می(Taminiaux, 1994: 48- 49دهد )روی می
 لوحانۀ. اشتباهِ ساده(Ibid: 521)حزب نازی[ دست بکشدپیوستن به از تمایالت اختیارباورانۀ خود ]در 

(die grosste dumnheit ) این بود که دولتمرد )پیشوا( را دارایِ توانِ  -به اذعانِ خودشبنا  –وی
نرمند ت، هس از سرخوردگی سیاسی، در این جهت اندیشید که مؤسسِ قوم و ملّدانست. پبنیادگذاری می

 در. تواند وحدت تاریخی چهارگانۀ خدایان، میرندگان، زمین و آسمان را ممکن سازدو شاعر است که می
ین، موقع و مکان وجود است حتی در گشت از-بنابراین داشود. زاین تأکید می-این نگرش، بر وجه جمعی دا

بگذار "و  "وارستگی"رنگ کند، ازین را کم-کوشد نقش دهیدگر از طریق رویدادِ از آنِ خود کننده می که
 ین است. از-از امکانات دا که شودین ممکن میاز-از راهِ دا "بشود

 و کردهنویسد، نسبت حقیقت و وجود را بررسی می سرآغاز کار هنریفُن هرمان در شرحی که بر 
وشن ین را راز-دا در نسبت باسپس تحول حقیقت  .دهدحقیقت را مورد توجه قرار می ۀرویکرد فراداد دربار

ل در خالرا ین به حقیقت وجود و نسبت این دو با رویدادِ ازآنِ خود کننده ا-در گام آخر تعلقِ داز. سازدمی
نخستین آغازین: حیوان ناطق، وجودِ معقولِ موجود،  ۀتعینات اساسی به گون»بخشد. کار هنری وضوح می

 و یقین، (Richtiigkeit)مطابقت ،(stiftet)و حقیقت که عبارت دانسته شده از درستی
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(Angleichung)حاضر-یابند به وجود، در آغاز دیگر به ترتیب تحول می(Da-sein)   و وجود بماهو
تعلق متقابل حقیقتِ وجود و وجود حاضر عبارت است از  و لکنبرای وجود.  وجود و حقیقت چون روشنی

رویداد. بنابراین موضع وجود حاضر نسبت به هنر پس از تحول موضع وجود حاضر است نسبت به هنر که 
(. سخن فنُ هرمان بر این باور 11: 3119)فُن هرمان، «شأنی است ممتاز و برجسته از رخ نمود حقیقت

یق راند و خودِ رویداد از آنِ خود کننده از طیک سکّه قیقت وجود دو رویین و حاز-گذارد که داصحه می
از آن   "افادات در فلسفه"از کتاب  "رد و بدل"که در فوگ  گیردین شکل میاز-ق متقابل وجود و داتعلّ

 «اش نیازمند انسان است و انسان به وجود تعلّق داردوجود برای رویداد ذاتی. »به تفصیل سخن گفته است
(Heidegger, 1999: 177) . 

رمند ینِ هناز-شود از دا، هنرمند است پس میدر هنراندیشیِ هیدگر یکی از این ارکان دور هرمنوتیکی
ای برای ورود به دور با طرح پرسش از سرآغاز کارِ هنری در پی ایجاد رخنه هیدگرسخن به میان آورد. 

توانیم می ما به روشنی»با وجود و حقیقت را روشن سازد. بتواند نسبت هنر آن هرمنوتیکی است که از طریق 
وییم توانیم بگشود که ما به همان دقت مییادآور می بگوییم که هنرمند سرآغاز کار هنری است. اما هیدگر

 (. (Johnson, 2000:46« ، به دلیل کار هنری، هنرمند استکه هنرمند
فهمی شدید و پیداشت، پیشی وجود از طریق پیشآمدِ حقیقت و نحوۀ آشکارگبر پیش هیدگرتأکید 

 ،گی-آیندها سبب دهد که مجموع ایندار قرار میاست که وجود آن را در اختیار هنرمند و مخاطبِ نگاه
اند ینا-هنرمند و مخاطب که داز نظر  وجهۀین است. از این زا-ت دا، تاریخی بودن و متناهیّمندیزمان

. این دآییم هنر نیز متعلق به قوم تاریخی است پس حقیقت به نحوی تاریخی پیشاند و موجوداتی تاریخی
هر جا که »پندار نباید بدان معنا تلقی شود که هنرمند هیچ نقشی در ابداعِ هنری و آشکارگی حقیقت ندارد. 

ت ا را درسهها را بر عهده بگیریم و یا فروگذاریم، آنهای اصلی تاریخی ما گرفته شود، باید آنتصمیم
ین در تحقق حقیقت وجود نه فاعل ا-(. داز91: 3119)هیدگر،  «بشناسیم و از نو مورد پرسش قرار دهیم

اران ددار آن باشد و هنر را به نگاهشود که نگاهبنابراین بارِ امانت تنها بر دوش او نهاده می بلکه قابل است
 نیازِ مبرم است. 

جه دارد: وجه مکانی وفراهم آمدن نقش تاریخی و حوالت قومی در هنر و شعر از وجهۀ نظر هیدگر دو 
. وندشآشکار می "راین ۀدربار"و  "ژرمانیا" هایو تحلیل سروده گفتار هولدرلینو وجه زمانی که در درس

 امر ملی و طریق آن با میهناز  گزیدن بر زمین و ادر وجه مکانی گریز خدایان نسبتی دیگرگونه با سُکن
(Heimat  وVaterland) گاه که وجه تاریخی دارد، آدمی در این قرار یافتن در سکونت .کندپیدا می

( Grundstimmung) یابد. دیگر وجه زمانی است که در آن ندای بنیادینِرا می شاگزیستنس ویژۀ خود
از  ندای بنیادین به زمانی پیش این»گیرد. یشعر، بیانی بیش از حدیث نفس دیرپای آدمیان را در بر م

دو  او فاصلۀ بسیار دارد. این ۀگردد و از زمان اگزیستنسِ ویژاو بر می ۀاکنونی شاعر و پیش از سرود "منِ"
گو است، منِ فردی شاعر نیست، که در شعر سخن ی"من"یکی است:  بُعدی که در شعر جمع آمده ذاتاً

ی شناسد. به بیانت باز میخود را چونان ملّ تیک ملّین تاریخی از-است که در آن کلِ دا یی"ما"بلکه 
انداز است، اندوهی است که از ژرفای مأوا و موطنی سرچشمه طنین [ندای بنیادین]تر، اندوهی که در ویژه
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ر است. این اندوه د اند. این اندوه، پژواک و تشدید فغان موطن متروکگیرد که خدایان آن را ترک کردهمی
آورد. به همین دلیل گردآوری شعر است که مکان مناسب خود را فراهم میو خود ( intimacy) صمیمیت
 (Beistegui, 2002: 99)خورد ی موطن پیوند می"ما"گونه به طور ذاتی با شاعر این "منِ"است که 

. 

ۀ در چهارگان زادگاه نیست، بلکه چونان قدرت زمین  گفتار شعر هولدرلین الزاماًموطن در متن درس
 انکین تاریخی خود در آن شاعرانه سُاز-است که آدمی هر بار بر پایۀ دازمین، آسمان، خدایان و میرندگان 

ز ا سراید و اینیی است که شاعر آن را می"آورد  مارا پیش می تیملّ ۀی که حال و آیند"من"گزیند. می
ت در دست برگزیدگانی به نام شاعر نظر حوالت ملّ جاری بر زبانِ مردم متفاوت است. از اینه یِ روزمرّ"ما"

های شو ارز زنندب پساند تا مرزهای تاریکی را چکاد ایستاده وجود، بربانگِ نیوشای  و متفکر است که
رفت برون هکه تنها را نو است بخش سرآغازهایاین سخن نوید .پیشکش آرند به خویش تِای را برای ملّتازه

صیل در زمان ا . در سرآغازهای نوتواند باشدشناسی میانگاری حاصل از تکنولوژی مدرن و زیباییاز نیست
ود او را بیگانۀ روزگار خ متفکرداری شاعر، هنرمند و گیرد. طالیهپذیر فردی قرار میتضاد با زمان محاسبه

 آغازد. یرا با آن م وجود و زمانسوفیست افالطون که هیدگر  در رسالۀ اِلِئایی گانۀکند، درست مانند بیمی

 گیرینتیجه
ه راه تداوم وجود اندیشی ب وی. گرایش به هنر برای هیدگر است ۀوجوداندیشی رکن اساسی سراسرِ اندیش

ل را به نبود. برخی از دالی پذیرادامهشناسی بنیادین و زبان دیگر است، زیرا وجود اندیشی در طریق هستی
شناسی بنیادین دربند تئولوژی و انتولوژیِ مابعدالطبیعی  با محوریت دازاین هستی -3کنیم: اختصار بازگو می

شناسی زبان در هستی -9شود ردِّ پایِ این دو کامالً زدوده می هیدگر باقی مانده است. در هنراندیشیِ
د وجود جایگزین آمرا ندارد، پس باید زبانی مناسب با گفت خالف دگفت وجو بنیادین متافیزیکی است و توان

شناسیِ بنیادین هنوز ترکیبی از اندیشه و در هستی -1شد که زبان شعر و هنر است. زبان متافیزیکی می
ازی نکه البته ربطی هم به پیوستن او به حزب -ارداۀ دازاین یافتنی است. هیدگر برای انکار اختیار باوری 

مین ترین مسأله هکند. که در هنراندیشی مهمنقش دازاین را به گشودگیِ فارغ از فاعلیت محدود می -دارد
وجود هیدگر در هنراندیشی، از م  -1بد. یادر رویداد و هنر اندیشی خود وجود تذوت می -1گشودگی است. 

ر دو ا .متافیزیک داردتاریخ درازی خود  عمری به در غربصورت  -هبنیاد دوگانۀ مادّ که گذرده در میو مادّ
 مغفول مانده است. شناسیو زیبایی انگاریشود که در اثر نیستمتوجه خود وجود میهنراندیشی 

ود بلکه شدوم کنار گذاشته نمی شناسی بنیادین در دورۀین در هستیانقش تعیین کنندۀ داز حالبا این
 .یدآدر عالم پرتاب شده و در میان جمع به دنیا می یناداز. شودپیچیده میبا رویدادِ از آنِ خود کننده در هم  

نیدنِ ش  .شودخودش ختم می "سکوتِ"و  "تنهایی"آغازد اما در حالت اصیل به نمی یشتنبنابراین از خو
ین فردیِ اصیل مصمم از-. دااست یکه ضرورت شاعری و هنرورز شودممکن میدر سکوت وجود  بانگِ

( Geschichte) آورد که ژرف تاریخین جمعی را فراهم میاز-همین تصمیمات فردی، اسباب دااست اما 
. دار آن استعهده ،دارین هنرمند و نگاهانقش مهمی است که داز "بگذار بشود"زند. ترک فعل و میرا رقم 
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 یشهاند ،دهدروی میاندیشمند  هنرمندِشت توسط دانگاهدهد. درافکنی شاعرانۀ حقیقت در خالء روی نمی
 است. یوجود اندیش از وجهۀ نظر هیدگر

، 1در پروا داشتن است که هنرمند مانند ایثارکننده .دهدپیوند می او را به پروا ،دازاین یپذیرمسئولیت
 تهنر توان گردآوری قوم و ملّ شود.ین گذاشته میاز-پس بار امانت وجود بر دوش دا پروای دیگری دارد

خیزد، این میجوید، پس از گردآوری خود از میان برن قوم شرکت میدهنرمند با ابداع در گردآوررا دارد، 
کند. در عمل هم ای بدان میاشاره سرآغاز کار هنریهمان ایثارِ هنرمند است که هیدگر به تلویح در 

 الن هنرمندان موردسِ و گوگکنند، هولدرلین، ونبینیم هنرمندان وجوداندیش به واقع خود را فدا میمی
 گاه وجود است و راهین روشنیاز-یِ دا"دا"رو شدند.جنون نابهنگام روبه با مرگ وکه عالقۀ هیدگر بودند 

داری گاهن اندیشهکار هنری در  که توان گفتنتیجه می درگذرد. ین میاز-وجوداندیشی به وسیلۀ هنر از دا
 یِدار در هنراندیش. پرسششودداری نمیمحافظت و نگاه ،داریپرسش بدونِ ایاندیشهشود و هیچ می

این پرسش و  هنرمند )شاعر( و متفکر، اینِ-دهنده نیز. امّا بدونِ وجود دازهیدگر خود وجود است، پاسخ
 گردد. پاسخ ممکن نمی

با  هه، بسانِ مواجوییابد زیرا مواجهه با نوشتار می دارشأن نگاه هیدگرخودِ  ،هنراندیشیدر بنابراین  
 در انتظارِ هنریِ ین خود شده و کارِاز-وارد دا ،در هنراندیشی دارپرسشکار هنری است. هیدگر به عنوان 

ده دارانی است که از آیناکنون کار خود هیدگر نیازمند نگاه .دار بوده استرا نگاه )آثار هولدرلین(دارینگاه
ر این رض و مقابل هم نیستند. بهترین تعبیامع رویدادی در اندیشۀ هیدگر شناسانه وتقریر هستی آیند.می

را  جودواست. تقریر نخست  و برآمده از دل آن است که بگوییم تقریر دوم شرح بنیادین تقریر نخست
فسیر رویداد تبه مانندِ و تقریر دوم آن را  آوردمی یعنی حضور دازینچونان حضور به معنای هیدگری کلمه 

ماندۀ اندیشۀ متافیزیکی سترده شده است و هنراندیشی در هنراندیشی هیدگر ته توان گفتمی .کندمی
 به آشکارگی در آورد. ورجاوند که حقیقت وجود خود را به صورت معما و رازِمحملی شده است برای آن

 هانوشتپی
3. Care1  به آلمانیSorgeدلهره و  هایی مانندِ پروا، مباالت،: این واژه در نزد مترجمان فارسی زبان معادل

 تیمار دارد.
 برخیام. ( گذاشتهEntwurf)آلمانیِ  Projectionشهابی در مقابل افکنی را به پیروی از پرویز ضیاءدر .9

 "طرح"لفظِ عربی خودِ نماید بدان سبب که قدما اند که درست نمیمترجمان به طرح افکنی ترجمه کرده
جوزجانی  را ابوعبید "طرح"معنا است. لفظِ اند بنابراین طرح افکنی، حشو و بیکردهترجمه  "افکندن"را به 

 (.966: 3119ترجمه کرده است )طبری،  "افکندن"به واژۀ پارسی 
    ای به اندیشۀ هیدگر.ترجمه احمدعلی حیدری است، رک : روزنهبه  این عبارت .1
 لت بر وجه جمعی دازاین داللت دارد.تقدیر در نظر هیدگر به دازاین فردی مرتبط است و حوا .1

د. به  کنسرآغاز بدان اشاره می ایثار: یکی از سه شکل آشکارگی وجود است که هیدگر در رسالۀ .1
آندره  اثر کارگردان فقید "ایثار"آید بین هنر و ایثار نسبت وثیقی برقرار باشد. فیلم نظر می

 دهد.تارکُفسکی این نسبت داشتن را نمایش می
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