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  1هايدگر مارتين و ،داوري رضا شعر،

  *حيدري احمدعلي

  چكيده
 ،شعر به  را داوري رضا ايران، در فلسفه ةبرجست استاد توجه وجوه است مترصد مقاله اين
 توجـه . دهـد  شـرح  ،مدرن دورة ةسوژ اصالت مهلك تنگناي از رهايي براي عاملي مثابة به

 آن را هايـدگر  نظـر  مطـابق بـا   وكنـد   مـي  تلقـي  ابزار وراي را آن كه ،زبان به شاعر ةويژ
 توان مي آن از استمداد با كه دهد مي دست به شرايطي داند، مي »كلمات به متعهد گذار بنيان«
 داوري رضـا . داشت اميد مدرن فناوري قهر در گرفتارآمده و زده عسرت روزگار تحول به

 شـاعرانه  احـوال  و حال سبب به آن ةعمد نقش كه داند مي وجود ظهور وجه را شعر زبان
 .است جهان اين در گذار اثر نسبت هرگونه اساسي شرط و انسان شئون ديگر بر  احاطه

  .اميد ،هايدگر فناوري، شعر، داوري، رضا :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
تفكـر   ياي كه بخشي از آن مقايسه ميان شعر و ديگر انحـا  نوشته استاد رضا داوري در كوته

  اند:  است آورده
 غيـر  سلطنت اگر ها اين كه دارد تفاوت نيز حيث اين از تكنيك و علم و ديانت با شعر
 تحمل را ديگري سلطنت نه شعر اما ،اند سلطنت و حكومت به قادر خود ،پذيرند نمي را
 اوسـت  زبان در و است زمان گوي سخن شاعر. كند سلطنت تواند مي خود نه و كند مي
 ،معاصـر  شـاعران  گفـت  در امـا  ،شـود  آشـكار  و روشن آدمي تكليف است ممكن كه
ـ  سـرگرداني  در متجـدد  عـالم  آبادهـاي  حلبي و ها حاشيه در كه آنان خصوص هب  سـر  هب

 ظلمـت  و شـب  حكايـت  ،نباشـد  خواب حديث اگر حتي ،حكايتشان تر بيش ،برند مي
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 دراصـل  كه ،تكنيك آيا .است شده روشن روز مثل تكنيك روشنايي در كه شبي ،است
 از پـيش  ،نـدارد  جـايي  آن سـلطنت  قلمرو در اما ،است بوده خويشاوند شعر با آغاز و
 گـوش  و گشت بازخواهد خويش اصل به شود گر ويران نيروهاي تسليم سره يك كه آن
 تبـاهي  نـاك  بيم بايد ،نشود گشوده زباني هم ساحت اين اگر ؟داد خواهد شاعر گفته ب

  .)الف 2017داوري ( بود بشر وجود

 ،اند هم اشاره كرده يگريد يدر جا كه گونه آنشب و روز،  تعبير ازاستاد  رسد يم نظر به
بـوده اسـت.    مـدنظر باسـتان   يونـان  ةدر فلسـف  كـه  گونه آن يقتحق ،نظر دارند »حقيقت«به 
  :اند آورده باره ايندر

 را افـق  ،شـود  مي نشين هم آنان جان با ايدئولوژي كه اوقاتي در جز ،امروز شاعران اگر
 در و انـد  آورده خـود  بـا  را تاريكي ايشان كه نيست معني بدان ،بينند مي تاريك و سياه
 هم ايشان نفساني اوصاف و اخالق ةنتيج آنان بيني تاريك. سازند مي پراكنده شهر هواي
  .)ب 2017 داوري( است عدم حجاب يافت فرع بيني تاريك اين بلكه ،نيست

 ظـر ن به. يابيمنهفته در آن را در يمعان ياندك يمتا بتوان يمدر عبارات استاد درنگ كن كمي
توان در وراي  است كه با استمداد از آن مي دادن به قابليتي در شعر مراد استاد توجهرسد  مي

. در عبارتي كـه از ايشـان   فتحجاب و تاريكي وجود ناپوشيدگي و روشنايي آن را نيز دريا
جديـد بسـتگي و    دورةدرك اصـالت سـوژه در    سـبب  بهشوند كه شعرا  نقل شد يادآور مي

دانند كه اين بسـتگي و كوتـاهي    مي حال درعيناند و  دريافته كوتاهي افق و سقف آسمان را
 ،با درك روشني كه از جايگاه شـعر دارنـد   ،اين بر مقارن و مالزم گشايش و بلنداست. عالوه

تـوان   توان مجالي براي رهايي از ايـن انسـداد و گرفتـاري نيـز جسـت. مـي       دانند كه مي مي
كه ايشان با طرح  فتدريابه آشنايي عميق استاد با مĤثر عرفان اسالمي اين نكته را نيز  باتوجه

نگاهي هـم بـه اشـعار     نيم» شبي كه در روشنايي تكنيك مثل روز روشن شده است«عبارت 
  گونه نگاشته است:  اين كه جا آناند.  داشته گلشن رازصاحب 

 هللا اعلــــمجــــدا هرگــــز نشــــد وا   رويـــي ز ممكـــن در دو عـــالم ســـيه
ــش  ــدارين دروي ــي ال ــواد الوجــه ف ــي     س ــد ب ــم آم ــواد اعظ ــم  س ــيش و ك  ب

 شـــب روشـــن ميـــان روز تاريـــك   گويم كه هست اين نكته باريك چه مي
 ةجنبـ » سـواد وجـه  «انـد كـه منظـور از     شارحان در توضيح اين عبارات شبستري آورده

آن  از پـس منقضي خواهـد شـد و    ،وجود است كه اگر جلوه و دولتي هم دارد »الخلقي  يلي«
اي ديگـر خواهـد داشـت.     ديگـر بـار جلـوه    الحقـي  يلـي سـوي   و و سـمت » سواد اعظـم «
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كـه   ،با درك تاريكي حاكم بـر روزگـار   اند، سالكان ةكه خود در زمر ،ديگر شاعران عبارت به
 آن سـياهي  برمبنايرسند كه  به دركي مي ،بسا در تلقي رايج عين روشنايي و ظهور است چه

جانـب درك   ممكنات راهـي بـه   ةيابند و از اين سياهي چهر جلوات ممكن حقيقت را درمي
گشايند و اين بدان سبب است كه  مي ،مكمونِ حقيقت صورتيعني  ،»اعظم سواد«روشنايي 

با كفر هم نسبت دارد. اگر كفر نبود حقيقت  ،با حقيقت نسبت دارد كه گونه ناهم ،ذات بشر«
موجودات آن روزگـار بـه    ة). چنين سيري با درك فناي كلي58 : ب 1390 ي(داور» هم نبود

خواهد شد كه بنياد و انتظـام جديـدي   اميدوار اي  ازآن به جلوه پسبرد و  بقاي وجود راه مي
  اند:  كه استاد داوري نوشته گونه آن .آورد در زمان پديد مي

شاعر افـق و سـقف   هاست كه  شود، اما اكنون مدت در شعر وجود و حقيقت ظاهر مي
بيند. در وجود ما و در زمين همواره چيزي هست كـه مـانع    آسمان را بسته و كوتاه مي

دارد. امـا در   شود و حقيقت را در پنهاني و خفاي خـود نگـاه مـي    ظهور و انكشاف مي
اين عصر عصري اسـت كـه در آن حقيقـت     .عصر ما چيز ديگري هم پيش آمده است

انگاريم  يعني ما حجاب وجوديم و حجاب را عين حقيقت ميماييم. ما ميزان حقيقتيم، 
  ). 127 :همان(

اي از تفكـر ايـن    نحوه منزلة به ،يعني شعر ،تلقي استاد داوري هنر و صورت ممتاز آنرد
  : را داراستويژگي 

كند. هنر خطر اسـت و گـاهي خطـر     گذارد و چيزي را ويران مي هنر چيزي را بنياد مي
، هنـر هـم   اسـت  انگاري فروافتـاده  نيست ةبشر در گرداب فتن خطرها است. اگر اكنون

جملـه چيزهـايي كـه     حال اگر بشر بايد نجات پيدا كند، از انگار شده است. بااين نيست
تواند بـه بشـر كمـك     تواند در نجات او مؤثر باشد هنر است. هنر بيش از فلسفه مي مي

رد. بحران هنـر معاصـر نيـز    وبيش در هنر معاصر جلوه دا كند و اين چيزي است كه كم
يك دوران و انتظار دوران ديگر. هنرِ معاصـر هنـرِ عصـر    يافتن  پايان ةنشانه است، نشان

  ).143 :فترت است. اين بحران را بايد ديد (همان

 )كـرد  اگر هنر نبود حقيقت ما را نابود مي(استاد در جاي ديگري در تفسير عبارت نيچه 
اند. آن حقيقتي كه در روزگار ما اسباب كدورت و  بيان كرده اي ديگر گونه همين ويژگي را به

تنگناي معيشت را فراهم آورد خود نوعي از اعراض حقيقت بوده است كه ظـاهراً موجـب   
گفتـه اسـت    هايـدگر كـه   گونـه  را آن چيـز  همـه اما درباطن  ،روشنايي و گشايش شده است

نيچه حقيقت علمـي   مدنظركه حقيقت اند  ). استاد اشاره كردهgestellصالبه كشيده است ( به
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خواهد  است. درتلقي نيچه مطلب برسر استيالي روش علمي بر شعر و تفكر است. نيچه مي
شد و البته استيالي روش علمـي [...] عـين    نابود مي ،بگويد كه اگر بشر شعر و هنر نداشت

وجـود  مرگ هنر است. اكنون اين پرسش مطرح است كه مگر در شعر و هنر چه خاصـيتي  
و از ديكتـاتوري و  » شناسـي  روش« ةگشـايش انسـان را از سـيطر    دارد كه اسباب رهايي و

  ). 97(همان:  كند ميفراهم اختناق 
 در توانـد  نمـي  مالحظه همين با. دارد بودن ابزار وراي ذاتي شعر كه اند شده يادآور استاد
 كننـد  اسـتفاده  خـود  جمعـي  و فـردي  مصالح تأمين منظور به آن از تا گيرد قرار افراد اختيار

دهـد تـا شـعر و     مـي  دست به). وجود همين خصيصه در شعر و شاعري مجالي 57(همان: 
  تواند وسيله شود.  مي  چه براي آن ،گذاران و مؤسسان قرار گيرند بنيان ةزمر درشاعران 

او اسـاس كارهـا را    ؛كنـد  سازد و نه بنـاي مشخصـي را ويـران مـي     شعر نه چيزي مي«
). اسـتاد در فقـرات   58 :(همـان » سـازد  و معيار امور را مستحكم و يا متزلزل مـي رد اگذ مي

وجودشان «) و يا 60 :كنند (همان اند كه شاعران خود را قرباني مردم مي متعددي يادآور شده
). 112 :(همـان » انديشي و مبناي عقل و حساب گذاشـته شـود   كنند تا بنيان صالح را فدا مي

بينـي   جا ناشي شده است كه شاعر با مصلحت ه اين خصوصيت از ايناستاد بر اين باورند ك
چون حافظ خراب و خراباتي است و از همين مقام اسـت كـه    سروكاري ندارد. شاعري هم

مـارتين   ةها را فراهم كند. استاد بارها با رجوع به انديش سكونت و قرار انسان ةتواند زمين مي
» بـريم  سـر مـي   سـازيم و در آن بـه   وي زمين خانه ميما با شعر ر«اند كه  هايدگر توجه داده

ها را برهم زده است  كه نظم و ساحت معاش آن اند ). شاعران حامالن آذرخشي128 :(همان
 سـاحت انتظامِ جديد در  هخاستگاتوانند  دهد كه مي ها را در مرتبتي قرار مي و همين مقام آن

شاعرترين شاعر  ،اي به هلدرلين ) و در اشاره61 :معاش در معناي بسيار عام آن شوند (همان
گفت آپولون (خـداي عقـل) مـرا زده     آن شاعري كه مي«نويسد:  مي ،تعبير هايدگر به ،آلماني

انديش را قرباني كرده بـود. او   است و به تاريكي افكنده است درحقيقت خرد خام مصلحت
  ). 142 :(همان» تفنن را براي كسي فراهم كند ةتوانست وسيل نمي

اش مشـعلي از   دل/ درپـي  سـنگين زد و آن  كفر زلفش ره دين مي(استاد با تأسي به حافظ 
اند كه فناوري و شريعت علمي دوران جديد روي ديگـري   اشعار داشته) چهره برافروخته بود

انكار شوند، اما اين سكه روي ديگري نبايد اند كه  ها سياهي و كفر زلف . آناند حقيقت ةاز سك
يافتن به مبـاني تكـويني و وجـودي آن اسـت.      دارد كه ديدار آن مستلزم كوششي براي راههم 

خود  ةچهر مشعلدلي)  تواند به ما نشان دهد كه در پشت اين كفر و خشونت (سنگ شاعر مي
  بخش و اين بانگ باطن را تفسير كند.  رهايي ةرا پنهان كرده است. شاعر مترصد است اين شعل
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زبان او زبان حقيقت است و  حال درعينكند و  ني مردم را تفسير ميپس شاعر بانگ باط
برنـد.   سـر مـي   گزينند و به مردم است و مردم در اين خانه سكني مي ةزبان حقيقت خان

مـا  ”كنيم كـه   را تكرار مي هايدگربار ديگر قول  اما يك ،“شاعر دوست اين خانه است”
. چه كساني بايد ما را از اين “عالمي سرگردانيم كه دوست آن غايب است [...] ةدر خان

  ).59 :فال 1390 يعسرت نجات دهند؟ (داور

اصالت سوژه ديـده اسـت كـه     بر مبتني ةانديش ةدوران مدرن را در غلب خطرنيز  هايدگر
عسرت و اضطرار بشر معاصر را در  وجود و زمانرسد. او در  هاي آن به متافيزيك مي ريشه
گرداني از وجود و اشتغال به موجود دانسته است و بر ايـن بـاور اسـت كـه فنـاوري       روي
كه همانا بردگي و خواري آدمي است، ماحصل تاريخ دراز متافيزيك  ،معناي بسيار عام آن به

ين تنگنا را در موضوع نجات از ا هايدگراز دوران افالطون و ارسطو تا روزگار جديد است. 
 او ازمنظـر فناوري اسـت.   ةها عرص قرار داده است كه يكي از آن مدنظرهاي متعددي  حوزه

  دست خواهد آمد. بهانسان  ةنجات متعاقب اقبال وجود و مواجه
گيري  پي هايدگرمارتين  ةكنيم اين اشارات را درانديش كوشش مي هدر اين بخش از مقال

گـذر توجـه بـه شـعر و شـعر       تلقي اين استاد آلمـاني از ره كنيم و نشان دهيم كه چگونه در
  توان راهي به رهايي جست. هلدرلين مي

  
  به شعر هايدگر هتوج. وجوه 2

مطـرح اسـت. او در    هلـدرلين ويژه شـعر   به شعر و به هايدگردو دليل عمده براي پرداختن 
 نخست ناظر دليلرا در اين موضوع ارائه كرد.  خود گفتار درس نخستين 1935- 1934 سال

دوم به بسـتر و   دليلارسطو داشت و  يفلسفه و منطق كالسيك بود كه پايه در آرا ةبه رابط
گفتـاري را   درس هايـدگر  1934تابستاني   سال شد. در نيم سياسي آن روزگار راجع مي ةزمين

 اومنطق عرضه كرد كه در آن پرسش از ماهيت زبان در كـانون درس قـرار داشـت.     دربارة
 ازتفصيل به اين مسئله پرداخت كه چرا فهمي كه ارسطو و سـنت متـافيزيكي پـس از او     به

كـه لوگـوس و منطقـي كـه      درحـالي  ،ذات زبان صادق نيسـت  ةاند دربار داده دست بهمنطق 
وجود اين در  از پيش هايدگرمعنايي بنيادين براي دازاين دارند.  است گرفته آن شكل برمبناي
زبـاني هنـد و ژرمـن از بسـتر و      ةبه اين نكته اشاره كرده بود كه دستور زبانِ خانواد و زمان

 اي بينديشد كه الزاماً متكي گونه مترصد بود ذات زبان را به اوخيزد.  منطق يوناني برمي ةزمين
زيرا  ،داد مي دست بهشعر چنين مدخلي را  هايدگر ازمنظرمنطقي نباشد.  ةبر اين پايه و سابق 



  1397تابستان سال نهم، شمارة اول، بهار و  ،شناسي بنيادي غرب   72

هـاي منطـق    آن مجالي براي رهايي از فروكاهشن كرد برجستهداشت كه با  مدنظراني را امك
  آورد.  صوري فراهم مي
رسد. منطـق از   نمي ،يعني شعر ،گستر زبان و به شأن واالتر آن دامن عرصةفهمِ منطق به 

د جهاني توان آن زباني كه مي هايدگر ازمنظرخبر است.  گذاردن جهان بي توانِ زبان براي بنياد
اما خود  ،عام است نحوي بهگذاري جهان در شعر  را تأسيس كند شعر است. البته قوت بنيان
 ،هايدگردهد. درتلقي  ملتي خاص نشان مي درميانرا برحسب ضرورت در مكان و زمان و 

هلـدرلين نيـز بـراي      هومر در تكوين عادات و هويت يونانيان نقش داشته است، كه گونه آن
 از شـعر  هايـدگر فهـم  بـه  مشابهي دارد. براي فهم روشن موضوع الزم است  آلمان اهميت
  تلقي هلدرلين دارد. كه ريشه در توجه كنيم

آيد  ها و آثار آن از قلمرو زبان و مصالح زباني برمي خالق است كه فرآورده يشعر فعاليت
)Heidegger 1981: 35 هاي سوبژكتيو شاعر  فهمند كه تجربه اثري مي مثابة به). معموالً شعر را

توانـد جايگـاهي    دهد كه شعر مي سنت فرهنگي اروپا نشان مي حال درعينكند؛  را اخبار مي
هـاي شـعري هـومر، شـعر ديگـر       فراتر از اين تعريف داشته باشد. از همان روزگار حماسه

 حـال  درعـين بلكـه   ،شـد  تلقـي نمـي    جنسي از هنر كه صرفاً برآمده از عناصر زبـاني باشـد  
بخشـي را بـه    كـه اسـباب هويـت    شـد  مـي مناسباتي از معـاني متنـوع مالحظـه     ةدربردارند

  كرد.  گويان آن زبان فراهم مي سخن
توان  ارمغان آورد. مي  گيري در جهان را براي يونانيان به اين هومر بود كه نوعي از جهت

بندانه  يان نوعي از التزام و تفسير پاييونان درمياناي هومر از خدايان  گفت حكايات اسطوره
دانست كـه بـا اسـتمداد از آن     اي اصيل مي را پديد آورده است. افالطون نيز فلسفه را شيوه

مترصـد بـود آن را در چـالش بـا      اوشود. البته  گيري انسان در جهان فراهم مي امكان جهت
اي از عناصر فرهنگي جهان  همالحظ پسنديد جدا كند. بخش قابل هايي كه نمي  هومر از مؤلفه

اي است كه شعراي بزرگ ايـن دوره   كننده و تعيينگذار  اثرمسيحي نيز برآمده از متون بسيار 
  اند. باعث و باني آن بوده

اي دانست كه خود  سوژه ةتوان شعر را حاصل فعاليت خالقان با چنين توجهي ديگر نمي
 هايدگردهد كه خود را بشناسد و بازبشناسد.  دارد. شعر اين امكان را به جامعه مي را بيان مي
قـوت زبـان و   «چنين معني و اهميتي را براي شعر قائل شـد:   1934گفتار تابستاني  در درس

). او Heidegger 1998: 168» (دهد صرفاً قوت زبان است كه به جهان مجال تدبير و اداره مي
در همان معنايي كه  ،»ذات زبان«گفتار  درپي آن است كه اين تعين عام را براي زبان در درس
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پديدار خاصـي از زبـان در    مثابة به ،تجديد كند. شعر ،هومري براي يونانيان داشت ةحماس
 ةيافتـ  اي دارد. شـعر ظهـور تشـديد    كننـده  جستن اين بازيابي معنايي از زبان، نقـش تعيـين  

)verdichtet هـاي آدمـي در    گيـري  تواند نقش جامعي در جهـت  مي رو ازاين) زبان است و
 »وجـود اسـت   واژة  بـه  شعر بنياد مقيـد «نويسد:  مي هايدگرجهان ايفا كند. با همين توجه 

]Dichtung ist die worthafte Stiftung des Seins [)Heidegger 1981: 41(.  شعر افقي را بنيان
  اند.  زيسته ها همواره در جريان زندگي و مراوداتشان مي گذارد كه در بستر معاني آن انسان مي

 ترتيـب   اين  به ؛در خود زبان ريشه دارد ،پديداري زباني مثابة به ،با چنين توضيحي شعر
چنـين   گرهايـد توان شعر را صورت خاص ظهور يك امر عام (زبان) تلقـي كـرد. البتـه     مي

پس شعر آنـي   ،وجود است واژة  به كند. اگر شعر بنياد مقيد نسبتي را در تعريف شعر رد مي
مـا    چه آن ةيعني هم ؛آيد ) درميins Offeneظهور ( عرصةدر  چيز همهآن  ةواسط است كه به

 ). بنابراين شعر مقدم بر زبـان ebd.: 43كنيم ( در زبان روزمره بر زبان جاري و بدان عمل مي
راه ذات زبان چيستي شعر را  ازتوان  ) است. بنابراين نميUrspracheزبان ( ةشعر آرخ  ؛است
 شعر عرصة جوي خود را در و الزم است جست ،جوي ذات زبانيم و . اگر در جستفتدريا

ازقبيل اشعار شعراي بـزرگ   ،تر است. شايد وجود شواهدي تر و بنيادي كه اصيل دنبال كنيم
  بتواند اين تلقي را تأييد كند.  ،ها هاي بياني آن  دم و شيوهدر زبان جاري مر

كـه   دهد كه فارغ از قواعد منطقي تفكر، يعني فارغ از ايـن  مي دست بهشعر اين امكان را 
 گيـري مقيـد   جهـت  نوعي بهاند،  شود درست يا نادرست هايي كه بر زبان جاري مي آيا گزاره

و صـوري نشـان    نظري نحوي بهبارات شعر خود را در جهان راه بريم. حقيقت در ع هواژ  به
بـا   هايدگردرخور با آن زندگي كنيم.  نحوي بهكه  شود ميبلكه بدين ترتيب ظاهر  ،دهد نمي

يافتـه از   اشتقاقامري  مثابة بهزبان است قصد ندارد زبان را  ةطرح اين موضوع كه شعر آرخ
كـه   ،اروپـايي  ةخواهد بگويد كه صـورت انديشـه در فلسـف    مي هايدگرشعر توصيف كند. 

در عسرت افتاده و نيازمند تحول  ،منطق افالطون و ارسطوست و متافيزيك نام دارد بر مبتني
 هايدگرتوان با زبان موجود انديشيد. چنين مشكلي  ) را نميSeynو دگرگوني است. وجود (

  نويسد: مي باره دراين هايدگرجو كند.  و جست برد كه نوع ديگري از تفكر را جا مي را بدان
كند كه تفكر برآمده از منطق تفكري دقيق  گويد و چه كسي اثبات مي پس چه كسي مي

بتوان بـراي آن اعتبـاري قائـل    اگر  البته(است؟ اين سخن البته زماني معتبر خواهد بود 
سخني كه البتـه   ،كه مفروض بداريم تفسير منطق از وجود تنها امكانِ تفسير است )شد

  ). Heidegger 1994: 461حكمي بدون پشتوانه است ( بر مبتني
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سخني ميان انديشه و شعر احكـامي از ايـن دسـت را رد     با طرح تخاطب و هم هايدگر
اي بـراي فيلسـوفاني اسـت كـه      كند. نسبت ميان شعر و تفكر و پرداختن به آن مشخصه مي

زبـان   ةآرخـ  مثابـة  بـه با طرح شـعر   هايدگراند.  مترصد گذار از مباني صوري تفكر اروپايي
  اعطا كند.كند زبان ديگري را به تفكر  كوشش مي

  
  گشتل براي رهايي از آن  ةمخاطر. شعر و درك 3

بلكـه   ،اي تلويزيوني اعالم كرد كه او نه بمب اتمي درجريان مصاحبه 1969در سال  هايدگر
ترين پديدار فنـاوري تلقـي    كار ساختن آدم است خطرناك را كه در) Biophysik(بيوفيزيك 

علـوم   عرصـة به جايگاه خطيـر تحـوالت    ترتيب  اين  بهو  )Heidegger 2000: 706( كند مي
حدود سي سال ديگر اين مسـئله را   آناز پسروي خود اشاره كرد.  هاي پيشِ طبيعي در دهه

از همان آغاز به چيستي اين عبارت دكـارت در   هايدگرانديشيد.  آن  ةداشت و دربار مدنظر
، »و مالك طبيعـت اسـت   انسان آقا«)، يعني 1637( گفتار در روشدوران جديد و در كتاب 

از منبعي سخن گفـت كـه تمـامي     1935گفتار ترم تابستاني  در درس هايدگرتوجه داشت. 
سوفوكلس بود كـه   آنتيگونةفناوري متأثر ساخت. اين منبع  ةمسئل درخصوصاو را  ةانديش

) متنـوع  Unheimlicheنـاك (  خـوف «: از اين قرار است هايدگرآن درزبان  ةبخشي از ترجم
  ). Heidegger 1983: 155» (رسد پاي انسان نمي ناكي به اي در خوف هيچ جنبندهاست. 

گويد قابليـت   ترين جنبندگان سخن مي ناك خوف مثابة بهكه سوفوكلس از انسان  هنگامي
نفع مصـالح خـود تصـرف كنـد. شـاعر       تواند در طبيعت به دارد كه مي مدنظررا  اوفناوري 

تواند يا به شر روي آورد يا شـرافت را   آن مي سبب بهدهد كه  به انسان نسبت مي اي را تخنه
) to machanoenتو ماخانوئن ( واژةمنظور توصيف اين قابليت از  تحقق بخشد. سوفوكلس به

 هايـدگر ) از آن گرفتـه اسـت.   mechanikosكند كه صورت وصفي مخانيكوس ( استفاده مي
» نظـام فعـل  «مفهـوم   ،مهارت و تدبير است بر مبتنيمعناي ابداعي  كه به ،همين واژه برمبناي

)Machenschaftبرد ( كار مي ) را بهebd.: 168 .(اين اين واژه را براي بيان ماهيت  از پس هايدگر
  .برد كار مي بهفناوري 
كند كـه در   تر مفهوم تكنيك به متن فلسفي كالسيكي اشاره مي شدنِ بيش روشن براياو 

 اخـالق ) به دانش ترجمـه شـده اسـت. ارسـطو هـم در كتـاب ششـم از        techneآن تخنه (
يعني فضيلتي كه بـا فاهمـه سـروكار     ،)dianoetischديانوئتيك ( مثابة بهتخنه را  نيكوماخوس

اي است كه با عقل حقيقـي   ) فراآورندهhexisگرفتن ( توصيف كرده است. تخنه نسبت ،دارد
)logos) 1140) مرتبط است a 10 فراآوردن و توليد است. درخصوصدانشي  ور ازاين) و  
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جا  از اين ،كار برده است سوفوكلس به كه گونه آن ،در وصف انسان »ترين ناك خوف« واژة
اختيار دارد و از اين حيـث دانـش دربيـان او متضـمن      شود كه انسان دانش را در ناشي مي

شناخت ما قـرار   عرصة خوبي در اي است كه به كننده ناك تهديد خوف .معنايي دوگانه است
اي  كـه حادثـه   يمناك همواره درمعرض اين خطـر  مثال در يك جنگل خوف براي .گيرد نمي

سالمت از اين مهلكه  انديشيم كه به به اين امكان نيز مي حال درعيناما  ؛ناك روي دهد خوف
آن  توان درقبـال  دانيم كه نمي گوييم مي ناك سخن مي هرگاه از خوف حال درعينعبور كنيم. 

  توانيم از آن رهايي يابيم.  گيرد و نمي خنثي بود؛ او ما را در برمي
شود كه سوفوكلس آن را  بريم آشكار مي كار مي انسان به ةكه اين وصف را دربار هنگامي

تخنه به  برمبنايتواند  عيار خوش فهميده است. انسان مي ذاتي تراژيك درمعناي تمام مثابة به
 ،)hybridتواند از حدود و معيارهـا عـدول كنـد (    مي حال درعين اما ،كاري بزرگ دست زند

) دارد Ambivalenzتكنيك در ذات خود ماهيتي دوارزشي ( رو ازاين. شودو ناكام  ،خطا كند
  دارد و درصدد تبيين آن است. مدنظرآن را تا آخرين آثارش  هايدگراي است كه  و اين نكته
. ايجاد كرده اسـت ) تغييراتي Machenschaftدر مفهوم ( مواجهه نخستيناز پس  هايدگر

اين تغيير بيش از هرچيز متوجه اين تلقي از فناوري است كه آن را دانشي در اختيار تصرف 
آن را وضـعيتي   ،دهـد  مي دست بهدر تعريفي كه از اين مفهوم  ،كند. ارسطو آدمي قلمداد مي
انديشد. هنرمند در فهمي كه يونانيان  رمندانه ميهاي هن داند و عمدتاً به فعاليت ديانوئتيك مي

ها  ها و تنديس ازقبيل گلداني ياشياتواند  آن مي برمبناياز آن دارند صاحب دانشي است كه 
را فراآورد و توليد كند. البته ما در زندگي مدرن با چنين شرايطي مواجه نيسـتيم. انسـان در   

ـ  اين بدون ،كند مدرن البته فناورانه زندگي مي بزرگجوامعِ   ةكه ابزارهاي بسيار متنوع فناوران
ها را بسازد. انسان امروز در  كه اساساً بتواند آن اين بدونپيرامونش را خود توليد كرده باشد و 

كنـد خبـر دارد. انسـان فناورانـه      اقل موارد از چندوچونِ كارِ ابزارهايي كه از آن استفاده مي
اختيار داشته باشد. بسياري   اند در ايي كه او را احاطه كردهكه ابزاره اين بدون ،كند زندگي مي

هاي ناظر به رايانه كه امـروزِ   مثال دانش براي ،هاي كاربردي پندارند كه با تجهيز به دانش مي
 ،زودي محو خواهد شـد  اما اين پندار به ؛ندا ها حاكم اند، بر اين دستگاه  اهميت بسياري يافته

 ةهايي از حيز انتفاع بيفتند. بدين ترتيب شيو ختصري چنين دانشنقص فني م سبب بههرگاه 
گشـايد و   زندگي مدرن آدمي ديگر از نوع دانش نيست. در افقي كه اين واقعيت مي ةفناوران

دانش ما نيست، اين نسبت  ةحيط انسان و فناوري مدرن با ابزارها در ةدهد كه رابط نشان مي
بلكـه   ،توان گفت كه اين ما نيستيم كه بر تكنيك حـاكميم  ميشود. با اين توجه  دگرگون مي

  بر ما حاكم است. آن
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را گسـترد و   machenschaft واژةمفهوم  1930هاي  دوم سال ةهاي نيم در نوشته هايدگر
نظر  ) انسان موجودات را درذيلِ وجههMachenschaftدر دستگاه فعل («نويسد:  مي اوپرورد. 
تواند متعلقي بـراي   كه هست ميچه ). هرآنHeidegger 1994: 126» (بيند ) ميMachenعمل (

شـمار   در فعـل  دستگاهرسد كه  مي نظر بهنخست چنين  ةدر وهل جاكه آنتا ،عمل آدمي باشد
ايـن نكتـه را    هايـدگر كند.  ها و خصايص آدمي است و بر نوعي از رفتار داللت مي ويژگي

بتـوان چيزهـا را    كـه  ايـن  شرطكند كه چنين وضعيتي برآمده از شرايطي است.  برجسته مي
اين در وجودشان چنين نشـان دهنـد.    از پيشها خود را  اين است كه آن متعلق فعل قرار داد

پيش خود را در وجودشـان   ازاختيار آدمي نيست كه موجودات  ةحيط اين در هايدگرازنظر 
) و بـه توليـد   Machenهـا را بـه اعمـالِ توانـايي (     انسـان  حـال  درعـين چنين نشان دهند و 

)Herstellenجا  تدريج كار به آن ) دعوت كنند. صورت درست مسئله از اين قرار است كه به
) اشـيا طفـره   Seinsweise der Dingeوجودي ( ةتواند از اين شيو خواهد رسيد كه آدمي نمي

مـراوده بـا موجـودات     ةكه گويا تنها شيو ودش ميگرفتار اين تلقي  نهايتكه در جا تاآن ،رود
دهد كه در  اساسي اين رويداد خود را در اين پديدار نشان مي ةهاست. مؤلف اعمال فعل بر آن

از تـأثيري متقابـل    هايدگركند كه آقا و حاكم وضعيت است.  ي آدمي گمان ميفرايندچنين 
تر شود، وابستگي آدمي  تكنيك بر آدمي و بر جهان كلفت ةگويد: به ميزاني كه لفاف سخن مي

قابليـت   ازمنظـر را فقـط   چيز همه جاكه آنتا ،شود تر مي به اين اقتدار و وابستگي به آن بيش
دانـش   ةزمر كند. در چنين شرايطي فناوري در ) مشاهده ميMachbarkeitآوردن ( در  زيرسلطه
) براي انسـان. در  ein pochale Schicksalيخي (حوالتي تار :بلكه نظامي از فعل است ،نيست

چنين اوضاع و احوالي ديگر ناممكن است تكنيك را نـوعي ابـزار تلقـي كنـيم كـه انسـان       
  آن خوبي يا بدي كند. ةواسط به

اي فناورانه يافتـه   كه اينك صبغه ،اطالقي را در فهم آدمي از وجود  ةاين جنب هايدگر
   بـرمن موسـوم بـه     رانـي  سـخن گذشـته در چهـار    ةهاي چهـل سـد   در اواخر سال ،بود

)Bremer Vorträge .هسـت  چـه  آن به نگاهي«ها را  عنوان اين نشستاو ) توصيف كرد« 
)Einblick in das was istصراحت نشان دهد كـه   ) گذاشت و با چنين عنواني خواست به

بينـد. در همـين اثنـا نظـام مفهـومي       انسان اين روزگار خود را تحت چه شـرايطي مـي  
منتقل شد. اكنون ذات  Stellenبه  Machenدر آن از مفهوم  هايدگرجديدي رخ نمود كه 

شود. منظور اين بود كه در ايـن دگرگـوني مفهـومي     معرفي مي Ge-Stell مثابة بهتكنيك 
ا تري نشـان داده شـود. ايـن عناصـر مفهـومي ر      هاي مختلف فناوري با دقت بيش مؤلفه
  توان ازطريق مثال زير نشان داد:  مي
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تصـور درآوريـم     نخسـت الزم اسـت كـه آن را بـه     مرحلـة براي توليد يك هواپيمـا در  
كنـيم آن را توصـيف و ترسـيم     ). در آن هنگام كه آن را تصور مـي vorstellen[برابرنهادن] (

 ،چنين توليدي استكه يك شركت هواپيمايي طالب  جا ). ازآنdarstellenكنيم [برنهادن] ( مي
توليد مستلزم اين است كـه   فرايند). اساساً bestellenنهاددادن] ( دهد [پيش آن را سفارش مي

) ظـاهر شـوند و   herstellbaresشـدن] (  است [برنهادينه شدنيچه توليد آن مثابة بهموجودات 
اها در آن انسـان و برابرايسـت   برمبنـاي كنـد كـه    چنين استلزامي انسان را درگير چالشي مـي 

آن را وضـعيت متـأخر    هايدگرگيرند كه  ) خاصي قرار ميEinstellungوضعيت [درنهادي] (
روابط و مناسبات را گشـتل [مجمـع    اين مجموعه هايدگرنامد.  ) ميnachstellenنهاد] ( [پس
  ). Trawny 2003: 154) خوانده است (Ge-Stellها] ( ايستاندن ها/ نهادن

 ةتراز با ريش دارد هم يوناني )techne( ةتخناي در  را كه سابقهاين نوع از فناوري  هايدگر
اوجـي   مبيسـت  سـدة آورد و در  جديد سر بـر  دورةداند. اين تمايز كه از آغاز  اش نمي يوناني

 نـوعي   بـه  ،يك پديدار جـامع  ةمثاب به ،سابقه را تجربه كرد در اين است كه فناوري مدرن بي
چيـز   از بسيج در تمامي ابعاد تبديل شده است كه هيچ نوعي  بهاطالق رسيده است. فناوري 
از  نـوعي   بـه بدون استثنا  چيز همهامان نيست. در چنين شرايطي  از تصرف و دخالت آن در

) auswechsel- und lieferbar( يـافتني  و انتقال شدني ) معاوضهBestand[نهادينگي] ( موجودي
بـا   گشتلگفتار  درسانگاري را در  اين مطلق هايدگر). Heidegger 1994: 26شود ( تبديل مي

  كند:  آميز است بيان مي عباراتي كه امروز هم تحريك
همان توليد صنعتي اجساد  اساساًفعاليت موتورهاست،  بر مبتني ةتغذيصنعت اينك مزرعه 

دادن  ) و گرسـنگي Blockadeكردن ( همان تحريم اساساً ،هاي نابودي در اتاق گازها و اردوگاه
  ).ebd.: 27هاي هيدروژني ( صنعتي بمبتوليد همان  اساساً ،ها به ملل و سرزمين

اي ازقبيل جنگ و يا مديريت كشـتار جمعـي يهوديـان،     دهنده رويدادهاي تكان هايدگر
 يكـي و نيز توليد صنعتي مواد غذايي را ذيـل مفهـوم گشـتل     ،قدرت بياستثمار كشورهاي 

كند كـه پـنج سـال از     اين جمالت را زماني بر زبان جاري مي هايدگر). das Selbeداند ( مي
خوبي دريافت كـه   توان به دوران حاكميت ناسيونال سوسياليسم بر آلمان گذشته است و مي

مـردان سـفاك آن    دولـت  ةخورد زخمكساني را كه  احساساتچگونه جمالتي از اين دست 
و  ،ن عبـاراتي كـه صـريح، سـرد    كند. حتي امـروز هـم چنـي    دار مي اند جريحه روزگار بوده

ايـن   هايدگرآورد. آيا قصد  دردي است در مخاطبان احساسات متضادي را پديد مي هم فاقد
 واژةيعنـي   ،بار مكرر شـده اسـت    نيست كه با اين تكرارِ خطابي كه در عباراتي طوالني سه

خواهـد   مـي با طرح عباراتي از اين دست  هايدگربه يك رسوايي بزرگ اشاره كند.  ،»همان«
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جا رسـيده   بيستم به آن سدةانگاريِ موجود در ذات فناوري  اين توجه را بيدار كند كه مطلق
) standby /Betandكـار (  بـه  ايسـتاده  ]موجـودي [نهـادينگي   منزلـة  بـه است كه در آن چيزها 

هاست. توصيف چنين  اند كه حاصلِ بالفصل آن كشتار و نابودي انسان درآمده شدني مصرف
آن افعـالي از ايـن دسـت را     برمبنـاي منظور صادركردنِ احكام اخالقي نيست تا  بهشرايطي 

هـا بـه    بـار در تـاريخ انسـان    غيرانساني بدانيم، بلكه تأكيد بر اين مسئله است كه براي اولين
اجـراي آن   ةاند كـه شـيو   اقتصادي تبديل شده فرايندبرابرايستاهايي [برابرنهادهايي] در يك 

اهـداف   بـر  مبتنـي هاي فراينـد حظات اقتصادي هيچ تمايزي با ديگـر  ازحيث صورت و مال
ي كه حاصل آن نابودي انسـان اسـت. سـازمان اداري و    فرايند ،ها ندارد آن ةجويان مصلحت

هاي صنعتي ازحيـث صـورت    اي در آوشويتس و توليد در مجموعه ريزي كشتار توده برنامه
هـاي نـازي را    انگيز است و فجايع اردوگـاه  دهشت). درك اين واقعيت das Selbe( اند يكي

  . دكن مي ناپذير تحمل 
بـودن هلوكاسـت را در    هم مانند هانا آرنت و تئودور آدورنو يگانگي و خـاص  هايدگر

ـ  هايدگردارد.  مدنظربلكه چگونگي آن را  ،بيند وقوع آن نمي  ةنيز بر اين باور است كه حادث
انگاري است كه طي يك تاريخ طـوالني بـه فهمـي از جهـان      مذكور برآمده از نوعي مطلق

 حال درعين هايدگررسيده است كه از تبعات آن اداره و تدبير كشتارهاي جمعي بوده است. 
تـوانيم پديـدارِ    كنـد كـه مـا هنگـامي مـي      نظر آدورنو و آرنت را در اين موضوع تأييد مـي  

فناوري را مالحظه كنيم كه آن را در بستر مصـيبتي كـه پديـد     ماهيتانگاريِ نهفته در  مطلق
هـايِ   رانـي  سـخن در يكي از  هايدگرقرار دهيم. با همين توجه است كه  مدنظراست آورده 

راه تأمالت نظري  ازاين مصيببت  ةشود كه درك سابق يادآور مي ،»خطر«با عنوان  ،برمن خود
) و درد اسـت  Pathosلزم نـوعي پـاتوس (  آيد، دريافت باطن اين موضوع مسـت  نمي دست به
)ebd.: 57 درد آن است. ةمردمان فرع بر تجرب درميان). حصولِ معناي درد  

نقـل  بيتي معـروف از هلـدرلين را   » گشت«با عنوان  برمنچهارم  راني سخندر  هايدگر
جاكـه خطـر اسـت منجـي نيـز       آن«) اوست: Patmosكه برگرفته از سرود پاتموس (كند  مي
  ). !Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch» (بالد مي

فنـاوري خطـر اسـت و     ذاتدانـد.   را دو پديدار مختلف نمي» منجي«و » خطر« هايدگر
جانبه به پراكسـيس   جدايي ميان نظر و عمل و توجه يك هايدگردرتلقي  .منجي حال درعين
 پرسش از تكنولـوژي در  هايدگر هك گونه آنست. از مĤخذ خطرِ بزرگ در روزگار ما و اجرا

) حاكم است rasende des Bestellensهاي مكرر ( نهاددادن خشونت پيش گشتلگويد: در  مي
اين مخاطرات تبعـات ناشـي از بيوفيزيـك،     ةتواند از آن مصون بماند. از جمل كه انسان نمي
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است كه دير يا زود دامن آدمي را خواهد  ،هاي زنده به فيزيك و مكانيكفرايند ةدهند تقليل
گويد: گشتل صرفاً انجام  ذات تكنيك سخن مي ةاز معاني دوگان هايدگر حال درعينگرفت. 
بلكه نوعي بسترسـازي   ،) نيستdas Unaufhaltsameوقفه ( هاي بي نهاددادن پيش ها/ سفارش
ا به آدمـي عرضـه   ) است كه صورتي خاص از وجود و دوام رGewährendesدهي ( و امكان

در ايـن   .شـود ) كه تاكنون تجربه نشده است، اما شـايد در آينـده تجربـه    währenدارد ( مي
رفـع نيـازي    ،)Gebrauchte( شـود تواند موضوعي بـراي رفـع نيـاز     شرايط جديد آدمي مي

 ). ايـن بسترسـازي و  Wahrnis des Wesens der Wahrheit» (جانـب حضـور ذات حقيقـت    بـه 
، شـود  مـي ) حاصل Bestellenدادن ( سفارش نهاددادن/ كه صرفاً در خشونت پيش ،دهي امكان

عيار جهان و انسان حفظ  شدن تمام ما را درقبال روال تكنيكيتواند  مياست كه  اي خود منجي
 ،بودن ما را تضمين كنـد]. بنـابراين گشـتل    ةادام تواند مي ) [كهbewahren( )دوام بخشد( كند
 ةامكـان مـراود   حال درعينبلكه شود،  ميكننده ظاهر  يك توليد و واسازي مسخ مثابة بهتنها  نه

  زند.  ها را رقم مي اي جديد از مناسبات با اشيا و انسان است كه شيوه يبخش دار و رهايي معني
 

  ها شاعرانه. 4
تـرين   هلـدرلين ترسـناك   ةترجمـ  طبـق يا بر ترين ناك خوف مثابة بهاگر سوفوكلس انسان را 

)Ungeheurerنظـام  مثابـة  بـه در تفسيرِ ذات فناوري  اوگونه نيست كه  اين ،كند ) مالحظه مي 
رسد كه سوفوكلس هم ايـن نكتـه را    مي نظر بهسبقت جسته باشد.  هايدگريا گشتل بر  فعل
بـه   اوكه حاصـل تجهيـز    ،برداري از طبيعت و تصرف در آن داند كه توان آدمي در بهره مي

) است. انسان با استفاده از ابزارهايي كـه  zweideutigمتضمن معنايي دوگانه ( ،فناوري است
منطبـق بـا معيـار درسـت      نحـوي  بـه تواند زيست خود را در جهان و يا در پلـيس   دارد مي

)Maßvoll دادن معيارِ درست دچار  است كه با ازدست مدنظر) تنظيم كند. البته اين امكان نيز
هـاي   ) در مرز ميان انسـان metron) يا مترون (Maßي اين معيار (خطا شود. در تراژدي يونان

يعنــي  ،)hybrisفــاني و خــدايان بــاقي قــرار دارد. خطــاي انســان عــدول از معيــار اســت (
قـدرتي   گشـتل خدايان به انسان داده شـده اسـت.    ةمعياري كه از ناحي دربرابركردن  قدعلم

در گرايشي كـه بـه    گشتلگيرد.  ري قرار مينوردد و بر فراز هر معيا مي است كه مرزها را در
هاي زير اتـم اسـت و هـم راه خـود را      اندركار كشف عرصه اطالق و تعميم دارد هم دست

 برمبنـاي گويـد كـه    سخن مـي  به قدرت هاراداز تفكر  هايدگرگشايد.  جانب كهكشان مي به
مـان  اندركار محاسبه و پـژوهش اسـت. چنـين تفكـري ه     مصالح صنعتي و اقتصادي دست
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طور خـاص   شناسد و به گرايشي است كه براي وصول به مقاصدش هيچ حدومرزي را نمي
  دارد. علوم طبيعي عرضه مي ةحوز عمدتاً خود را در

دانسـته  سـوفوكلس   بـرادر او را در جايي  هايدگركه  ،با اين، در شعرِ هلدرلين ةمقابل در
طور خالصه توجـه بـه تنـاهي انسـان.      است، عناصري از نجات داريم: حدومرز، معيار و به

در  اوگويـد.   ) مـي das Dichterische( شاعرانه امريا  شاعرانهاين عناصر  ةبه مجموع هايدگر
  گويد:  ) چنين ميAndenken( »تذكار«هلدرلين خود با عنوان  ةمقال

. شود ميبه مرزهاي وجاهت و برازندگي ملحق   چه [...] شاعرانه امري است متناهي، آن
شـده و آن   داشـته  پيوندد. شاعرانه آن نگاه ها را مي عرانه آن پيوندي است كه ناپيوستهشا

جا شـاعرانه نـاظر بـه حفـظ حـدود،       معياري است كه در پيوند و اندازه است. در همه
  ). Heidegger1981: 127و اندازه است ( ،آرامش، پيوند

از همان روزگار سوفوكلس، نه در فلسفه و نه در علوم طبيعي، بلكه در شعر اسـت كـه   
تنها  نه ،كه شعر خود تذكار است جا گيرد. ازآن قرار مي مدنظرتذكار به تناهي آدمي و عملش 

هـاي   هـاي قابليـت   را در عرصـه  چيـز  همهشناسد، گرايشي كه  مي گشتلگرايش آدمي را به 
ل زنـدگي  انسياها و منابع اگزيست از كيفيت و منزلت عسرت حال رعيندبيند، بلكه  عملي مي

اند. شعر كه به ميزان توجه  بيرون  محاسبه و انتفاع عرصةاندازه از  چه تاانساني باخبر است كه 
به دو جهت خطر و نجـات   يابد و  دوارزشي ذات تكنيك را نيز درمي ةجنب حال درعيندارد 

نظـام فعـل و گشـتل معضـلي را مخاطـب       مثابة بهاز فناوري  هايدگرآن وقوف دارد. تفسير 
 عرصـة هاي كار اجبـاري و بمـب اتمـي بـه      خود را در اردوگاه مبيست سدةسازد كه در  مي

  نمايش آورد.
اين به آن اشـاره   از پيش هايدگريابد كه  معضلي مي دربرابرويكم خود را  بيست ةاينك سد

 برمبنـاي هـايي كـه مترصـدند انسـان را      ما با فعاليـت  ةكرده بود. پرسش اين است كه مواجه
اين را پنهـان   هايدگرها طراحي كنند چگونه خواهد بود؟  به تصرف در ژن هايِ ناظرِ فناوري

مهلك بيرون آيـيم.   ةهايي باقي است تا از اين گردون نكرده است كه هنوز براي انسان فرصت
به خويش   تكنيك چيزي است كه با اتكا يادآور شد كه ذات Der Spiegelوي در مصاحبه با 

از  نوعي  بهاميد ، اميدوار است هايدگر). Heidegger 2000: 669تواند بر انسان غالب آيد ( نمي
سياست و علم  ةانگاري فناورانه در حوز مطلقتحرك حيات و شورمندي آزاد كه بتواند مانعِ 

) اسـت در  riss(تركـي   منزلة بهلدرلين . به اين منظور به شعر هلدرلين نياز داريم. شعر هشود
  توان دازاين آزاد ديگري را ديد.  انگار، شكافي است كه از درون آن مي مطلق ة زده عالم تكنيك
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تواننـد بـا    مـي  ،كه بيش از همه در مبـاالت وجودنـد   ،دربيان استاد رضا داوري شاعران
از حوالت عالمي كه با ريسـمانِ كلفـت منطـق و حسـاب سـوبژكتيو      » وقت تفكر«دريافت 

  را به بند كشيده است عبور كنند و بسرايند:  چيز همه
 كين شحنه در واليت ما هيچ كاره نيست   منــع عقــل مترســان و مــي بيــار مــا را ز

  )213: 1359(داوري 

خود نيز بر همين معنا تكيه كرده است.  توتاليتاريسمدر كتاب  هايدگرهانا آرنت شاگرد 
گويند و مصـون از   براي فرزندان جهان سخن مي ،ها نظريهكه فارغ از خطاهاي  ،صرفاً شعرا

توانند انجـام چنـين كـاري را     (تأكيد از نگارنده) مي اند جهان حقيقي جريانمتعهد به   اشتباه
  ). Arendt 1998: 325دار شوند ( عهده
  

  گيري نتيجه. 5
بلكه كليتي است كه حيات آدمي و دازاين به آن گره  ،هاي منتزع نه دانش جهان حقيقي جريان

خورده است. استاد رضا داوري درك اين جامعيت و كليت را نوعي از ادراك بسـيط قلمـداد   
ي بـر  بر به اين دريافت بسيط است. چنين معرفتـي حتـ   كند. درتلقي ايشان فطرت آدمي راه مي

 بـدون  ادراكـي  و معرفت نوع هيچ گفت بتوان شايد و ،هنر، فلسفه«شود:  زبان هم جاري نمي
 هـر  شرط درحقيقت ادراك اين است، نيامده زبان به ادراك بسيط ادراك اگر. آيد نمي پديد زبان

  ).15 :ب 1390 داوري» (است شده داده ادراك نام آن به مسامحه سبيل بر و است ادراك
هـاي نظـري و تركيبـي     كه مبناي دانـش  ،بر به جامعيت عالم درك بسيط راه داوري اين

معرفي كـرده   مسموع علم دربرابر مطبوع علماست، در عبارت ديگري با تأسي به علي (ع) 
دهد كه در آن اشـيا   مي دست بهمجالي  ،كه سرايش مسبوق به آن است ،است. طبع شاعرانه

. شايد با همين مالحظه است شودظاهر شوند و نسبتشان در پيوندي با تماميت عالم آشكار 
  نويسد:  كه داوري مي
 زبـان  در اما ندارد، كاري وقايع به شاعر نه، كند؟ مي گويي پيش را آينده وقايع شاعر آيا
 وقايع و است وقايع ةهم بر (تأكيد از نگارنده) محيط كه شود مي ظاهر چيزي گاهي او
. نيست شاعر شخص زبان زبان اين. كند مي (تأكيد از نگارنده) پيدا تعين آن با نحوي به
 خـود  كـار  عظمـت  از شـايد  و (تأكيد از نگارنده) است الغيب لسان حقيقي شاعر هر

 .بگويد است آورده شاعرانه اشارت زبان به چه آن معني نتواند و نباشد آگاه بايد كه چنان
 ؛بينـيم  مـي  را زمـان  گفـت  و دوران وصف معاصر شاعران از برخي شعر در حتي [...]
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 اگـر  شايد و آيد زبان به توانست (تأكيد از نگارنده) نمي شاعرانه وقت در جز كه گفتي
  ). 140 :همان( گفت نمي و شنيدي نمي را آن برد نمي سر به تحول دوران در شايد

ياد چشم دوست، خود را خراب خواهند كرد و بناي  به ،قلبيشاعران با استمداد از تفكر 
 قالبيتفكر  ةبست تواند دل عهد قديم را استوار خواهند كرد (حافظ). چنين شاعري ديگر نمي

بـار   چنين شاعري بـراي اولـين  « ؛)88  :همانهاي حصولي باشد ( دانش قالبيمنطق يا تفكر 
گذاري و در كـالم   سازد. شاعر با اين نام بيان نشده بود در كالم آشكار مي چيزي را كه قبالً

موجـودات شـناخته    ترتيـب   ايـن   بـه كند و  كه هستند آشكار مي را چنان  خود اشيا ةشاعران
 يشود كه بيان شاعرانه از حقيقت بروفق اشيا ). استاد داوري يادآور مي58 :(همان» شوند مي

بلكه شـاعران دسـت بـه ابـداع      ،تيب حقيقت تابع موجود شودمحسوس نيست تا بدين تر
گـذاري ظهـور    گذارنـد. ايـن تأسـيس و بنيـاد     زنند و اساس هستي بشري را مي حقيقت مي

 هايدگراعطا كند. در تلقي مارتين » معنا«تواند به تماميت انسان و دازاين  معنايي است كه مي
 :1394اسـت (لـوكنر   » هـاي جهـان   ربـط  ةپيوست هم به ةدرك مجموع«نيز معناداري مستلزم 

مستلزم عزم دازاين اصيلي اسـت كـه عـالم را     هايدگرشناسي  ) كه در اصطالح136، 34  بند
). اين شـأن  272 :(همان» هست جهان هست، دازاين كه مادام«گذارد و از اين منظر  بنياد مي
توانـد   اوست كه مـي  ةبرآمده از خصلت شاعران ،شود مياو جهاني ابداع  سبب بهكه  ،دازاين

الخلقي خود عامي را تأسيس كند. بـا ايـن توجـه      سوي يلي و و در سمت شودحقيقت  ةآين
   2.شود مي كالم شعرا را بايد موهبتي تلقي كرد كه در آن اساس هستي بشر گذاشته

 دوســـت جنـــاب از عـــاطفتي اميـــد دارم
ــردم ــايتي ك ــدم و جن ــه امي ــو ب ــت عف اوس

ــم ــه دان ــذرد، ك ــر زِ بگ ــرم س ــن ج ــه م  او ك
 خوسـت  فرشـته  ولـيكن  اسـت  پريـوش  گرچه

ــيچ ــت ه ــان آن اس ــنم و ده ــان او از نبي  نش
  موسـت  چـه  آن كه ندانم و ميان آن است موي

 نرفـت  چـون  كـه  خيـالش  نقش ز عجب دارم
 شوسـت  و شسـت  كـار  دمـش  به دم كه ام ديده از

ــا  ــت ت ــف ز عمريس ــو زل ــويي ت ــنيده ب  ام ش
ــوي زان ــام در ب ــن دل مش ــوز م ــت هن  بوس

ــافظ ــد ح ــت ب ــالِ اس ــان ح ــو پريش ــي ت  ول
ــر ــوي ب ــف ب ــار زل ــانيت ي ــت پريش  نكوس
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