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چکیده
هنراندیشی هیدگر حاصل اندیشۀ دورۀ متأخر اوست؛ اما مرگ اندیشی پابه پای وجوداندیشی در تمام ساحت اندیشه اش 
حاضر است. در هستی شناسی بنیادین، وجود از طریق دازاین فهمیده می شود. مسألۀ تاریخمندی و زمانمندی  دازاین، هیدگر را 
به تأمل دربارۀ مرگ کشاند.  پس از »گشت«، مرگ اندیشی از طریق رویداد اندیشی پی گیری می شود. وی در وجود و زمان دربارۀ 
هنر به صراحت سخنی نگفت اّما پس از گشت، هنر و به ویژه شعر را ساحتی مناسب برای وجوداندیشی یافت. از وجهۀ نظر 
هیدگر هنراندیشی و مرگ اندیشی خالف آمد عادت هرروزینۀ آدمی است. رازگونگی این دو سبب طرح این پرسش شد که آیا 
نسبتی بین شان برقرار است؟  نتایج حاصل از این  پژوهش نشان می دهد که مرگ اندیشی و هنر اندیشِی هیدگر ویژگی  های 
مشترکی دارند؛ زیرا دازایِن هنراندیش، مرگ اندیش هم هست و مرگ اندیشی در کار هنرِی اصیل آشکار می شود. دازاین در 
و  برمی خیزد  میان  از  هنرمند  آفرینش،  از  پس  تنهاست.  مرگ  با  مواجهه  در  که  همان طور  تنهاست،  و  یّکه  آفرینش،  مرحلۀ 
گردآوردِن یک مّلت در حوالت کار هنری است . کار هنری، وجوداندیشی از طریق رویداداندیشی است، روی دیگر »وجود«، 
»نیستی« است. هنرمنِد)دا- زایِن( ترس آگاه، نیستی را فهم می کند زیرا از »رو به سوِی مرگ بودن« آگاهی دارد. در این پژوهش 

کوشش شده نسبِت مرگ اندیشی و هنراندیشی به دید بیاید. 
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مقدمه
شکِل  کهن ترین  هنر،  تاریخ نگاران  زعم  به 
مرگ اندیشی، در آثار هنرِی تمد ن هاِی کهن جهان مانند 
در  است.  مانده  برجای  مصر  و  هند  ایران،  میان رودان، 
از  می توان  نمونه  عنوان  به  کهن،  دنیای  آثاِر  میاِن 
مرگ اندیشی و چاره ناپذیری آن در حماسة گیلگمش یاد 
باید  بنگریم  موضوع  به  منطقی  وجهی  از  اگر  اّما  کرد. 
حیرِت  زمان،  و  مکان  هر  در  ُمردن،  و  زادن  بگوییم: 
همیشه  مرگ  مسألة  البته  است؛  برانگیخته  را  آدمیان 
تأمل برانگیزتر از زایش بوده است. به همین دلیل هیدگر 
در وجود و زمان با اشاراتی موجز از موضوِع زاده شدن در 
می گذرد اّما در مرگ اندیشی سخن را به اطناب کشانده 
و در بسیاری از رساالِت دیگر در دورة پس از گشت هم 

این موضوع را پیگیری کرده است.
همان طور که اشاره شد، موضوِع مرگ در ابتدایی ترین 
و...  دیوارنگاره ها  کهن،  حماسه های  از  اعم  هنری،  آثار 
نمایش داده شده و می توان گفت، اوج آن در تراژدی های 
و  فرهنگ ها  دیگر  مانند  نیز  غرب  در  است.  یونانی 
تمدن ها، مرگ اندیشی ریشه در اساطیر دارد اّما  نقطة 
عطِف اندیشة فلسفی دربارة مرگ، تأمالِت سقراط است؛ 
هرچند موضوع مرگ اندیشی پیش از سقراط و در نزد 
فیثاغورثیان هم داراِی اهمیت بوده است. با نگاهی گذرا 
به رسالة فایدوِن افالطون که گیر و دار مرِگ سقراط را 
به دید می آورد، سخن از هنر، زیبایی و هارمونی در میان 
است، بی درنگ باید پرسید چرا در این رساله در چنان 
موقعیتی، سخن از هنر به میان می آید؟ چرا سقراط در 
روزهاِی واپسین زندگی به سرودن شعر روی می آَوَرد؟ 
خود سقراط در هم پُرسة فایدون پاسخ می دهد که در 
بکوش«  هنر  در  سقراط   « کرده اند:  امر  او  به  خواب 
)افالطون، 13۸0: 456(. درست است که سقراط، فلسفه 
را واالترین هنرها می داند، اما حیرتا که او در اینجا به 
مانند هومر در ستایش  بلکه درست  نمی کوشد  فلسفه 
یکی از خدایان )آپولون( شعر می سراید. سقراط بر این 
باور است که تن، پیاپی از ما خواهش دارد و مرگ است 
که رشتة خواهش های تن را می گسلد. در زندگی تنها 
آن گاه به حقیقت نزدیک می  شویم که تا حدِّ ممکن به 
مرگ  در  سقراط،  نظِر  به  باشیم.  بی اعتنا  تن  خواهِش 

است که با فرو گذاردِن باِر تن، حقیقت تمام وکمال خود 
را نشان می دهد )افالطون، 13۸0: 463-464(. در بیاِن 
آن  متافیزیکی  شکل  در  روح  و  تن  دوگانگی  سقراط 
آشکار است اما وجه مشترک اندیشة  سقراط با هیدگر 
مرگ  با  رویارویی  در  معتقدند  دو  هر  که  است  درآن 
حقیقت)Aletheia( خود را نشان می دهد؛ که این مسأله 
در مرگ اندیشی و هنراندیشی هیدگر مهم ترین جایگاه را 

دارد. 
هیدگر از اندیشمندانی است که مسألة مرگ را بسیار 
ذیل  تا  صدر  از  موضوع  این  چنان که  می گیرد،  جّدی 
اندیشة او را فراگرفته است. او پس از نگارش »وجود و 
کتاب،  این  در  وجوداندیشی  که  شد  متوجه  زمان« 
همچنان در زیر سیطرة متافیزیک است، زیرا واژگان به 
»وجود«  واژة  خوِد  جمله  از  کتاب،  این  در  رفته  کار 
نرفتنی  را  زمان  و  وجود  راه  بنابراین  است،  متافیزیکی 
اعالم کرد. والگانیو بر این اعتقاد است که هیدگر با تمام 
متافیزیک  بار  زیر  از  را  اندیشه  نتوانست  مجاهدتش 
برهاند. واژگان کارآمِد وجود و زمان مانند شروط امکان، 
ویژه  به  ایده آلیسم  فلسفة  یادآورِد  هنوز  و...  افق  زمان، 
متافیزیکی  هم  زمان  و  وجود  پس  است.  کانت  فلسفة 
است و هم غیِر متافیزیکی. بنابراین در مرحلة گذار است 
ماندن  ناتمام  این  بر  )Vallega-Neu, 2003: 28(. عالوه 
وجود و زمان خود دالِّ بر این مدعاست. هیدگر ناگزیر 
هروزینه  عادت  امری خالف آمد  که  وجوداندیشی  برای 
است؛ به رویداد اندیشی روی1 آورد، زباِن رویداد اندیشی، 
ابزار  زبان  آن،  در  که  است  هنر  و  غیِرعادی شعر  زبان 
می شود  سبب  که  است  چیزی  بلکه  نیست  ارتباطی 
چیزها از پوشیدگی به در آیند و پدیدار گردند. در واقع 
در رویداداندیشی و به پیوسِت آن هنراندیشی است که 
تجربه ناپذیر  و  غیرعادی  امری  عنوان  به  اصیل  مرِگ 

می تواند خود را در نشان  دهد.  
با دّقت در زمان مندی و مرگ اندیشِی هیدگر فهمیده 
می شود که دازاین اساساً موجودی تاریخی است. وجوِد 
دازاین در ژرف ترین شکل اش با زمان مندی گره خورده 
کار  اکستازة  در  که  هنگامی  نیز  اصیل  هنرمند  است. 
هنری درگیر است، تن را به فراموشی می سپارد، درست 
مانند هنگامی که ابزار را به کار می گیرد، که هم خود را 
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اّما در کار هنری،  ابزار را به فراموشی می سپارد.  و هم 
مواجهة هنرمند با کار، نه پیِش دست2 است، آن گونه که 
که  آن چنان  تودستی3  نه  و  می اندیشند  فیلسوفان 
صنعت گران درگیر کارند؛ با این حال کار هنرمند، حیِن 
کار، کاماًل تودستی است. او در »آدینه  روز«4 به سراغ کار 
تأملی فروگذاشته شده و هم کار  تفکر  می رود که هم 
روزمّره به تعطیلی کشیده شده است و آشکارگی )آلتئیا( 
روی می دهد. این نوع رویکرد در مواجهه با مرگ هم در 
شکل اصیل اش آشکار می شود. این برون خویشی همان 
است که یک سماع کننده در میانة رقص یا نقاش هنگام 
طرح و رنگ زدن دارد، کنش های آنان نظرورزانه نیست. 
هنرمند و مخاطِب اندیشمند در هنرورزی و هنراندیشی، 
مانند رویارویی اصیل با مرگ در پِی حقیقت و آشکارگِی 
وجود است. بنابراین در هنراندیشی و مرگ اندیشی راهی 
از  ناپوشیدگی  با  هنرورزی  می شود.  طی  مشابه  تقریباً 
طریِق پوئسیس و فراآوری سر و کار دارد، که امکاِن آن 
برون خویشی، تن محل  برون خویشی است. در  در گرِو 
)بگذار-  اعتنا نیست و آن چه روی می دهد، وارستگی5 
باش بودن( است. در اینجا هنرمنِد اندیشمندی که مورد 
نظر هیدگر است، مانند سقراِط مواجه با مرگ، بی اعتنا 
به تن و تجربة بدن مندی است. دریدا که در هنر اندیشی 
ازهیدگر متأثر است، در گفت و گویی یادآوری می کند 
که:  تن  هنرمند و مخاطب هنگام  آفرینش  و مواجهه با 
تجربه هایی  از  به سطوحی  و  نیستند  کار هنری حاضر 
گسسته می شوند. بدین ترتیب، حضور، معنی مرگ نیز 

.)Brunette & Wills , 1994 : 15-16( می دهد
ایدة نیستی به هیدگر اجازه می دهد که رابطة آدمی 
با مرگ را در نسبت با ُسکناِی شاعرانه مورد بازاندیشی 
قرار دهد. در وجود و زمان، به سوی- مرگ- بودن چونان 
رابطه ای با امکان عدم خویشتن تصور شده است. این امر 
نسبتی  دازاین  آن  پایة  بر  که  است  معنایی  حامل 
برای  رابطه  این  می یابد.  نیستی  با  درونی  و  ساختاری 
اندیشة  در  است.  تعیین کننده  هیدگر  متأخِر  فلسفة 
»راز«6تعبیر  صریحاً  باید  را   » »نیستی  متأخر،  هیدگِر 
که  وجود  واگشایی  در  تاریک«  »مادة  گونه ای  کرد، 
کماکان  و  می شوند  ناپوشیده  آن  طریِق  از  موجودات 
این   .)Wheeler, 2011: 57( می ماند  باقی  پوشیده 

پوشیدگِی ضروری »تعلّق ذاتی آن چه نیست به وجود 
به    )Heidegger, 1998:160:199( است.  وجود«  بماهو 
عبارتی  روشن تر نیستی و هستی دو روی یک سّکه اند. 
در به- سوی- مرگ- بودن، تناهی آدمی که مبنای راز 
است، یعنی سرشاری عالم های ممکنی که من در آن ها 
نیستم، برجسته می شود. در این موقعیت، رابطة درونی 
ما، در جایگاه میرندگان، با مرگ به راز پیوندمان می دهد. 
تنها  نه  شاعرانه(  سکناِی  )چونان  سکونت  بنابراین، 
آسمان،  ]زمین،  چهارگانه  در  گرفتن  جای  مستلزم 
میرندگان و خدایان[ است، بلکه همچنین، چونان بخشی 
از یک ساختار هستی شناسانة یکپارچه، مستلزم رابطه ای 
ضروری با راز است )Wheeler, 2011: 57-58(. مرگ با 
نیستی، وجود )هستی(، راز، زمین و عالم  و سکناگزینی 
نسبتی دارد، از سوی دیگر کاِر هنری نیز ماننِد مرگ با 
عناوین یاد شده  نسبت استواری دارد، بنابراین برقراری 
نسبت بیِن مرگ اندیشی و هنراندیشی ممکن است. سه 
مثال عمده ای که هیدگر در سرآغاز کار هنری می آورد و 
روشن  را  هنری  کار  و  مرگ  نسبت  تلویحاً  یا  تصریحاً 
اثر  کشاورز  زن  کفش های  تابلوِی  از  عبارتند  می کند، 
و  مایر  فردینان  ُکنراد  اثر  رومی  ون گوک، شعر چشمة 
معبد یونانی)هیدگر، 13۸2: 1۸، 1۹، 21، 22، 26، 27(. 
در  یاد شده مسئلة مرگ  اثر  از سه  تحلیل هیدگر  در 
تابلوی ون گوک و معبد یونانی به صراحت مطرح شده 
است و در شعر مایر، پایان هر مرحله را می توان مرگ 

تلقی کرد که خود سرآغازی بر مراحل بعد است.
این  می شود،  مطرح  پژوهش  این  در  که  پرسشی 
است: رو به سوی مرگ داشتن که همانا بنیاِد درافکنی 
با  نسبتی  چه  است  آدمی  مألوِف  عاداِت  زدِن  برهم  و 

هنرورزی و هنر اندیشی دارد؟ 
 فرضیه: به نظر می رسد هنر تنها ساحتی باشد که 
باشد.  اصیل  مرِگ  روبه  موجود  بازنمایانندة  می تواند 
هنرورزی با درافکنی و رو به سوِی آینده داشتن همراه 
است که از امکانات دازاین است. این رو به سوِی آینده 
بنابراین  می شود،  احتمال  مرگ  امکان  با  داشتن 
اندیشی  هنر  و  مرگ اندیشی  بین  متعددی  ویژگی های 

هیدگر مشترک است. 
بر اساِس جستجوهای نگارندگان، اثر مستقلی اعم از 
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آن  نسبت  و  مرگ اندیشی  با  ارتباط  در  مقالة  یا  کتاب 
متعددی  مقاالت  اما  نشد،  یافت  هیدگر  هنراندیشی 
انسان  زندگی  امور مختلف  با  آن  رابطة  و  دربارة مرگ  

موجود است که به ذکر دو مورد بسنده می کنیم:
1. مقالة »مرگ اندیشی و معنای زندگی در هیدگر«، 
نوشتة علی عسکری یزدی و مسعود میرزایی، در نشریة 

فلسفة دین، شمارة 1، سال 13۹7.
بر معنای مرگ اندیشی در فلسفة  2. مقالة »تأملی 
هیدگر«، نوشتة جمال سامع و محمدجواد صافیان، در 

نشریة تأمالت فلسفی، شمارة 17، سال 13۹5.
مسألة مرگ در هنراندیشی هیدگر بدان علّت اهمّیت 
تنها  وجود  و  انسان  مورد  در  هیدگر  »فلسفة  که  دارد 
که  می رسد  خود  مرحلة  فرجامین ترین  به  هنگامی 
قرار  تأمل  مورد  خوبی  به  مرگ  دربارة  او  اندیشه های 

.)Demske, 1976: 3( »گرفته باشد

ممد ا دشید هیدرم
زمانمندی،  واسطة  به  دازاین  هیدگر،  اندیشة  در 
از دیگر موجودات  داشتن حیث تاریخی و اگزیستانس 
متفاوت است و تقابل بین دازاین دارای اگزیستانس و 
حضور پیِش دسِت غیردازاین، زمینه را برای طرح مفاهیم 
ضد طبیعت گرایی و ضد انسان-شناسی هیدگر، به ویژه 
در مسألة مرگ  اصیل دازاین فراهم می آورد. سایمون 
گلندینینگ - تفاوت  مرگ دازاین با موجود غیر دازاین 
را در نزد هیدگر با مثالی روشن می کند. او می نویسد: 
هردو  می زند،  قدم  خود  با سگ  پیرمردی  کنید  فرض 
دست  از  را  خود  جان  دو  هر  تصادفی  اثر  در  زنده اند 
می دهند، در نگاهی سطحی زندگی هردو به طور یکسان 
پایان یافته است. از وجهة نظر هیدگر پایان زندگی سگ 
رخدادی یعنی دگرگونی درون جهان است که »نابودی« 
خوانده می شود لیکن پایان زندگی پیرمرد چیزی دیگر 
 Glendinning :( است؛ می توان گفت پایان عالمی است
بین  از   )Sein( وجود  دازاین،  مرِگ  در   .  )2001:115

دیگر  »این جا«  »آن گاه«،  »آن جا«،   Da بلکه  نمی رود 
نیست. این نگرش هیدگر، گفتاری از ویتگنشتاین را به 
نمی کند  تغییر  عالم  مرگ،  »در  می آورد:  آدمی  خاطر 
 .)Wittgenstein, 1961:6.431( می رسد«  پایان  به  بلکه 

و  وجود  از  گفتاری  یادآور  نیز  ویتگنشتاین  این سخن 
زمان است که می گوید: »همراه با دازاین واقع بوده که 
در جایگاه در- عالم- بودن قرار دارد، همواره عالم و تاریخ 
نیز هست. اگر دازاین دیگر آن جا نباشد، پس عالم نیز 
 Heidegger, 1955:( چیزی است که آن جا- بوده است
393(، یعنی عالم دیگر نیست. منظور از این عبارت آن 

است که عالم دازاین با مرگ او از میان می رود. از وجهة 
نظر متافیزیکی این سخن سردرگم کننده است. بنابراین 
» ما باید میاِن »آن جا بودن« و »دیگر آن جا نبودن« 

.)Inwood, 2000: 109( »فرق بگذاریم
در اینجا دوگانة موجود بینانه7 و هستی شناسانه۸ در 
فهم مرگ دازاین یاری رسان است. فرِد منتشر۹ از منظری 
مواجه  مرگ  با  »اگزیستانسیال«  نه  و  »اگزیستنیسل« 
که  است  مرگ  از  موجودبینانه  مفهومی  که  می شود 
رخدادی بیرونی در روزی نامعّین تلقی می شود. هیدگر 
این رویکرد را با مفهوم Demise )مرگ موجودبینانه یا 
یک  مرگ  دوم  معنای  می کند.  متمایز  طبیعی(  مرگ 
 Death با واژة از مرگ است که  معنای هستی شناسانه 
معین می شود. اکنون باید نسبِت بین مرگ اگزیستانسیال 
و مرگ طبیعی را به دید بیاوریم. هیدگر معتقد است 
با این حال، مرگ  مرگ طبیعی رخدادی ناگزیر است. 
اگزیستانسیال انسان بر مرگ زیست مبنا و موجودبینانه 
بر  مبتنی  بیولوژیک  و  یعنی مرگ طبیعی  دارد  پیشی 
به  بخشیدن  تمایز  برای  او  است.  اگزیستاسیال  مرگ 
و دیگر موجودات، مسامحتاً  آدمی  زندگی  یافتن  پایان 
به  زیرا درگذشت،  را »درگذشت« می نامد  مرگ آدمی 
عنوان یک رخداد در عالم با مرگ دازاین متفاوت است. 
موجودات   همة  میان  در  که  است  این  مهم  مسألة 
گیاه  و  جماد  دارد،  »عالم«  حاضر  و  حّی  انسان  تنها 
وحیوان بی عالمند، مردگان یک گورستان برفرض که از 
نظر شمار بر تعداِد زندگان افزون باشند باز هم بی عالم اند 
بدان دلیل که نمی توانند نسبتی با یکدیگر و چیزهای 
نمی تواند  منتشر  فرد  که  آن گونه  باشند  داشته  دیگر 
عالم مند باشد، آن گونه که سنگ و گیاه و حیوان را یارای 
نسبت داشتن نیست. »عالم داشتن« شأِن دازاین است. 
آن چه که به روشنی از تأمل در اندیشه های هیدگر به 
سبب  وجود  بپنداریم،  اگر  که  است  این  می آید  دست 
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بنابراین  نیست  موجود  خوِد  وجود،  باز  است  موجود 
در  متافیزیکی،  فراداِد  هستی شناسِی  در  وجوداندیشی 
قامِت ایدة افالطونی، اوسیاِی ارسطویی و سوژة اندیشمند 
است.  وجود  بر  فراموشی  و  نسیان  غبار  خود  دکارتی، 
»آنچه جایی نیست )وجود ندارد( چه بسا که جاهایی 
)گاه دور از امید و انتظار و شاید هم شگفت آور( هست 
کتاب هایی،  در  ولی  هست  چیزهایی  دارد(.  )وجود 
چیزهایی  نمی خوانندشان.  کسی  دیگر  که  کتاب هایی 
از آن ها ما بی خبر( در کهکشان هایی هزاران  هست )و 
سال نوری از ما دور. چیزها هست در نفس االمر، در علم 
الهی. کوتاه سخن آنکه مردم که »موجود« می گویند، از 
و  مشخص  و  معین  می خواهند  مصادیقی  بیشتر  آن 
»هست«  از  است.  هستی اندیش  فیلسوف  محسوس. 
مفهوماً همان معنا می خواهد که همه می خواهند، ولی 
مصداقاً لفظ را در معنایی چندان گسترده به کار می برد 
)یا  »نیست«  خود  نقیض  بر  تاب شمول  گاه حتی  که 
از   .)۹5-۹4 )ضیاءشهابی،13۹6:  دارد«  نیز  را  معدوم( 
هنر  و  هنرورز  موجود  تنها  بنگریم  که  نظر  وجهة  این 
دازاین  شامل  که  باشد  مرگ اندیش  می تواند  اندیش 

اصیل در  معنای هنرمند و اندیشمند می شود.  
سخن  او  اگزیستنس  حسب  بر  دازاین  از  هیدگر 
می گوید. در این تلقی، دازاین یعنی آن موجودی که از 
»به-  رو  که   است  برخوردار  بودنی«  »کامل-  امکاِن 
کمال  این  روند  از  چندان  و خود  است«  مرگ  سوی- 
به  رو  من  می نو  یسد:»  این باره  در  اینوود  ندارد.  آگاهی 
سوِی آینده ای دارم که جز از زمان نامعیِن مرگم چیز 
نمی دانم«  داد،  خواهد  روی  آن چه  دربارة  زیادی 
زمان- ساختار  هیدگر،  نظر  به   .)Inwood, 2000: 95(

به  رو  که   است  بودنی«  »کامل-  امکاِن  همان  مندی 
سوی مرگ دارد.  در مسیر تکامل بودن، شامل گذشته 
و حال می شود و »به سوی- مرگ- بودن« شامل آینده. 
لذا  و  امکان ها  به  توجه  مرگ،  مسئلة  به  هیدگر  توجه 
توجه به »آیند-گی« است.  آن گونه که از کیرکگارد نقل 
می شود: »زندگی رو به جلو زیسته می شود و رو به عقب 
فهم می شود«. )Kierkegaared, 1977: 306( رو به جلو 
زیستن را اگر از وجهة نظر هیدگر بنگریم، آیند-گی و 
و  شاعر  توسط  آمدنش  که  خداست  واپسین  پیشامد 

 Heidegger, (1998: 277-(   اندیشمند خبر داده می شود
81( و )Ibid: 288(. به همین دلیل شاعر، سوِگ ورجاوند 

به راِه واپسین خداست و دلهرة  را می سراید زیرا چشم 
مرگ نیز ُمدام، همراِه اوست.

رو به جلو زیستن رو به سوی مرگ داشتن، رو به 
سوی راِز ورجاوند داشتن است. »دازاین در وهلة نخست 
و غالباً در جهان با فرد منتشر و گرفتار آن است. از آن جا 
که دازاین در وجودش آینده دار است، می تواند نسبت به 
مرگی که فراروی اوست، وقوف یابد. تنها از این راه است 
که می تواند از افق آینده درانداختی بر شرایط جاری اش 
بیفکند و خود را از انحطاط و گرفتاری رها سازد. اما این 
آزادی از قید انحطاِط جهان و فرد منتشر هنگامی حاصل 
می گردد که دازاین بتواند گذشتة خود را باز پس آورد و 
آن را عهده دار گردد. صرفاً با عزم به بازآوردن گذشته و 
گردد«  اصیل  می تواند  دازاین  که  است  آن  عهده داری 
با  آدمی  مرگ آگاهی،  در   .)2۹  :13۹5 )حیدری، 
هرزه گویی دربارة آن، نمی خواهد پرده ای بر آن بپوشاند، 
و  می آورد  دید  به  هست  چنان که  را  معما  و  راز  بلکه 
می پذیرد، این همان کاری است که دا-زاین مصّمم در 
هنر اندیشی  انجام می دهد. مصّمم بودِن دازاین یعنی 
مجال دادن به )بگذار- باش بودِن( آنچه که می خواهد 
خود را نشان دهد. این مسأله به معنای مسئولیت پذیری 
دازاین است که شیوة بودن او را در عالم رقم می زند. به 
دنبال تصمیم گیری که از امکانات اگزیستانسیال دازاین 
است، موضوع پروا10 مطرح می شود که در هنر اندیشی و 
مرگ  موجود  است.  اهمیت  حائز  هیدگر  مرگ اندیشی 
می تواند  در-عالم  و  اگزیستانس  پروا،  دارای  اندیِش 

هنراندیش باشد.
مطرح  هیدگر  مرگ اندیشی  در  که  دیگری  موضوع 
انسان  زندگی  در  نفس  به  نفس  و  جاری  مرگ  است، 
است.  هیدگر در درس گفتار ترم زمستانی 1۹21/1۹22 
مشهور  سرچشمه«  از  سپاس گزاری  »نشان  نام  با  که 
است، چنین می نویسد: » در کنار یاد کردن از کیرکگارد، 
جملة زیر از تفسیِر مارتین لوتر بر کتاب عهد عتیق به 
چشم می خورد: »از همان زهدان مادر، بی درنگ مردن 
ما می آغازد« )GA 61, 182(. ما می دانیم که همین گونه 
که  نیست  روشن  فقط چندان  لوتر می گوید؛  که  است 
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خویش  )دازاین(  بودِن  آنجا  با  پیوند  در  را  آن  چگونه 
تجربه می کنیم. آن چه که ما دربارة مرگ می دانیم، از 
رهگذِر مرگ دیگری می دانیم، و از دیِد هیدگر، چنین 
و  شالوده ای  مرگ«،  به سوی  »پیشرفتن  برای  دانشی، 
نظر  وجهة  از  هنر   .)13۹4:۸۸ )فیگال،  نیست«  مهم 
هیدگر، روبه پیش بودنی است که هنرمند و شاعر را از 
دیگران متمایز می کند  و این تمایز در برون خویشی و 

مرگ آگاهی است. 

مقاشهۀ امکان ممد  و امکان هنمورزِی دازاشن
هیدگر در وجود و زمان جز چند مورد نادر، اشاره ای 
به هنر و کار هنری ندارد، اما به تفصیل از مرگ سخن 
گفته است. شاید مهم ترین اشارة او به مرگ در قالِب کاِر 
تولستوی  اثر  ایلیچ  ایوان  ُرمان مرگ  به  اشاره  هنری،  
رویکرد  از  نمونه ای  را  ایلیچ  ایوان  مرگ  هیدگر،  است. 
است  دانسته  می میرد«  که  »کسی  مسألة  به  اصیل 
دوراِن  محصول  هنراندیشی   .)Heidegger, 1995: 495(
پس از گشت در اندیشة هیدگر است اما وجوداندیشی و 
مرگ اندیشی تمام ساحت تفکِر هیدگر را از آغاز تا انجام 
در  نوردیده است. پس تأمل دربارة وجود، مرگ و هنر در 
اندیشة  از  توجهی  قابِل  بر بخش  با هم می تواند  رابطه 

هیدگر پرتوانداز باشد. 
 هیدگر در رسالة سرآغاز کار هنری آن جا که از معبد 
به عنوان یک کار هنری سخن می گوید در خالل برپایی 
سخن  بردن،  نصیب  مرگ«  و  »زایش  از  هنری  کار 
می راند. »معبد گرداگرد خود، رشته و سلسله نسبت هایی 
چهرة  انسان  آن ها  از  که  می دهد  وحدت  و  سامان  را 
حوالت خود را، از زایش و مرگ، شکر و شکایت، پیروزی 
و شکست، پایندگی و فروپاشی، نصیب می برد «)هیدگر، 
13۸2: 26(. اثر دیگری که هیدگر در سرآغاِز کار هنری، 
تابلوی  می دهد،  دست  به  آن  از  شاعرانه  توصیفی 
از  نیز  آن جا  در  است،  ون گوک  کشاورِز  زن  کفش های 
تشویش »زایش و هوِل« مرگ سخن می گوید. » ... در 
اندیشیدن،  نان  از  است، شکایت  گرفته  ابزار جای  این 
بی گفتار شادمان شدن از باز هم برآوردِن نیاز، تشویش 
زایش و لرزِش از هول مرگ. این ابزار تعلق دارد به زمین 
و در عالم زِن کشاورز، نگاه داشته می شود... « )هیدگر، 

13۸2: 1۹ (. می توان پرسید در کار هنری، چه جای 
این سخنان است؟ 

هیدگر در سرآغاز کاِر هنری به طور عمده سه نمونة 
تاِی  وتحلیل می  کند  که در دو  توصیف  را  کار هنری 
از زایش و مرگ است که ما  به صراحت سخن  آن ها  
اگر  می بینیم.  هنری  کار  سرآغاز  با  پیوند  در  را  زایش 
مرگ اصیل وجهی اُنتولوژیک دارد پس زایش هم ناگزیر 
امری اُنتولوژیک است و همان طور که هیدگر نقل قولی 
از  مرگ  می آورد،  عتیق  عهد  بر  لوتر  مارتین  تفسیر  از 
زایش آغاز می گیرد11. زایش چونان ابداِع کاِر هنری، در 
جمع روی می دهد و تواِن گردآوری دارد اما مرگ یّکه و 
یگانه است که دازاین باید به تنهایی با  آن رویارو شود، 
این رویارویی درست مانند تنهایِی هنرمند در میان جمع 
او،  از میان بر می خیزد، زیرا  از آفرینش  است که پس 
فقط گذرگاه هنر است و حقیقِت وجود است که خود - 
متوجه  هیدگر  کالم  از  می نشاند.  هنری  کاِر  در-  را- 
می شویم در کاِر هنر چیزی بیش از و فراتر از بازنمایی 

روی می دهد. 
از وجهة نظر هیدگر »مرگ رویداِد درگذشت نیست 
بلکه امکاِن نه- دیگر- در-عالم- بودن است که چونان 
یک امکان، رویاروی هر دازاین، مادامی که دازاین است 
را  دازاین  که  است  آن  خاطر  به  تنها  این  و  دارد.  قرار 
می توان، از این طریق، »سکنای فانی »توصیف کرد، که 
آدمی چونان دازاین می تواند با درگذشتن روبرو شود« 
می شود  گفتار  این  از   .)Glendinning : 2001:115(

استنباط کرد که اندیشیدن در موجود و وجود مسئلة 
آدمی است که اگزیستانس دارد و دازاین بیش از هر چیز 
و هر کس به وجود و موجودیت خویشتن می اندیشد و 
با  رابطه  در    « »تجسد  و  »نشان«   ،« »نام  سه گانة 
مرگ اندیشی طرح می شود. اگر موجودی این سه را یا 
الاقل یکی از آن سه را نداشته باشد، نیست و نا- بود 
است، این سه گانه تنها برای انسان معنادار است. سه گانة 
زمان  و  وجود  در  هیدگر  اندیشة  خالل  از  شده  یاد 
مکان یابی می شوند و در آثار متأخر دگرگون می شوند، 
نام و نامیدن که در زبان روی می دهد، شاعرانه است و 
آن چه که به طریق پوئسیسی فرا آورده می شود و تخنه 
حتی  و  دارماتیک  تجسمی،  زبانی،  هنری  کار  از  )اعم 
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بنابراین  است.  شاعرانگی  ذاتش  نیز   قدیم(،  صناعِت 
نهان روی  و  می دهد  نشان  روی  آن چه  زبان،  از  خارج 
زبان  در  عالم  واقع  در  است.  فوسیس  می   شود 
بشر«  اصالت  دربارة  »نامه  در  چنان که  می عالمد)12(. 
 Heidegger, 1977:( است  وجود  خانة  زبان  است  آمده 

 .)262

نامیدن، کاری شاعرانه است  که در مرگ اندیشی نیز 
اهمیت دارد. هیدگر در »شاعران به چه کار می آیند؟« 
»سکوت  نام گذاری  از  پیش  که  می کند  خاطرنشان 
»است. این سکوت با »نیستی« نسبتی دارد، نیستی در 
 Heidegger, 1971:( است  وجود  دیگر  روِی  حقیقت 
124(. در این سکوت بانگی هست و آن بانِگ وجود است 

نامیدن که اشارتی  )Heidegger, 1998: 87(. به محض 

است و خود وجود در زبان آن را نشان می دهد، چیزها 
به دید می آیند. با فراموش شدن نام، به هر دلیلی، چیزها 
دوباره پنهان می شوند. مثاِل درخور، پهلوانی از پهلوانان 
شده  »نامیده«  تراژدی  در  »آشیل«  است.  اسطوره ای 
است. بنا را بر این می گذاریم که اصاًل تجسدی نداشته 
است، مرگ اگزیستانسیال او منوط به آن است که دیگر 
نامی از او نباشد اّما پس از گذشت قرون و اعصار آشیل 
نیز  نبودنش  البته  نیست،  عالم  در  اما  هست  همچنان 
محتمل و ممکن است. شاید روزی این نام بزرگ نیز به 
فراموشی سپرده شود. نا گفته نماند، درست است که ناِم 
آشیل برجای مانده ولیکن او در عالِم یونانِی کهن منشأ 
در  که  یونانی  معبد  یک  مانند  درست  است،  بوده  اثر 
که  اکنون  و  داشت  گردآورندگی  توان  خود،  روزگار 
خدایان از آن گریخته اند، بی کار افتاده است یعنی دیگر 
 ،)30-2۹  :13۸2 )هیدگر،  ندارد  گردآوری  توان 
گردآوری  تواِن  یونانی  عالم  در  آشیل  نیز  همان گونه 
داشت و اکنون دیگر ندارد. آشیل نامی است که اکنون 
پهلوان حی و حاضر در آن ظهور ندارد. این جاست که 
هیدگر به تبعیت از نظریة پایاِن هنِر هگل، مرگ هنر را 
آن  قرینة  و  اندیشی   - مرگ  با  تجسد  می کند.  مطرح 
زندگی در تجربه، عمل و ِکرد و کار و زبان به صورت 
زبان  نیز در  نام ها  نسبت می یابد و »نشان«  و  واژگان 
شاعرانه که زبان اصیل است و در کار )اثر( اعم از کار 
هنری، صناعت، ابزارسازی و... خود را آشکار می کند. در 

طریق  از  مرگ  و  زایش  بردن  نصیب  هنری  کار 
ممکن  اشارت  و  )تجسد(  تجسم  و  نامیدن)سرودن( 
رابطة  به  متافیزیک«  به  »درآمدی  در  هیدگر  می شود. 
مرگ و شاعرانگی توجه ویژه دارد. » آدمی در برابر مرگ 
راه گریزی ندارد، نه تنها هنگام مردن بلکه دائماً و ذاتاً 
این گونه است. آدمیان تا آن جا که هستند در ناگزیری 
مرگ قرار دارند. بنابراین در این جا وجود، خود رویداِد 
عادت،  خالف آمِد  )رویداد  است.  عادت  خالف آمد 
می بایست برای ما از آغاز به عنوان این جا- وجود، بنیاد 
شده باشد(. با نام بردن از این »چیِز« پرهیبت و نامتعارف 
]مرگ[، درافکنِی  شاعرانة وجود و ذات بشری، محدودة 
 Heidegger,( برای خودش روشن می سازد«  را  خویش 

. )2000: 169

با مرگ به ترس آگاه می شود.  دازاین در رویارویی 
با »نیستی«13 می بیند. در  مواجهه  را در  زیرا که خود 
حال ترس آگاهی، رابطة معمول دازاین با موجودات فرو 
می پاشد. درست مانند مواجهة هنرمند با کار هنری، که 
هم یادآور مرگ است و هم زایش. اما مرگ برجسته تر 
است چون در آن ترس آگاهی هست. در مواجهه با مرگ 
همه چیز بی معنا می شود و تنها امر معنادار برای دازاین 
بنابراین نیستی، تنها چیز معنادار  »نیستی« می گردد، 
که  هیدگر  هنراندیشی  در  می ماند.  باقی  دازاین  برای 
رویداد وجود است، ما در انقطاع و اتّصاِل مکرر، نسبِت 
استواِر وجود و عدم )نیستی( را در ناپوشیدگی می بینیم 
که در پیکار زمین و عالم جا خوش کرده است و این 
اتّصال و انقطاع مرگ آنی و »فوت« نیست بلکه از آغاز 
هر  ما  سخن  دیگر  به  ماست.  با  فوت  لحظة  تا  زایش 
لحظه، در حال مردنیم اّما  تنها در آنات خاصی )وجد 
و  هنراندیش  هنرورز،  می توانیم  بیان(  و  تفهم  وحال، 
مرگ اندیش باشیم. زیرا سه گانة نام، نشان و تجسد تنها 
در برون خویشی بر آدمی گشوده می شوند، با این حال در 
هنر و مرگ اندیشی آدمی، یک »نه-هنوز« در پیِش  رو 

هست. 
به دلیل آنکه هنر روبه آینده دارد پس هیچ هنری 
کامل نیست و هیچ هنرمندی از آنچه که اکنون آفریده، 
رضایت ندارد بنابراین یک »نه هنوز« در ذات هنر نهفته 
است که همان رو به سوی مرگ بودن است. مثال های 
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فراوانی از آثار هنری می توان آورد که موضوع آن مرگ 
اگزیستانسیال است. جهت روشن شدِن موضوع، تنها به 
سوگواری  موسیقی های  می کنیم.  اکتفا  نمونه  سه 
)رکوییم ها( مانند رکوییم موتزارت، بهترین شکل مواجهه 
با مرگ در شکل اصیل آن اند که از مرگ بیولوژیک و 
موجودبینانه در آن ها خبری نیست، اما تمامیت دلهرة 
مرگ را آشکار می کنند. می توان به نقاشی های کاسپار 
داوید فردریش )1774- 1۸40( نقاِش پیشگاِم جنبش 
نمود  او  کارهای  در  مرگ  کرد.  اشاره  نیز  ُرمانتیسم 
حیرت آوری دارد. رنگ های تیره، انسان به عنوان عنصر 
پشت،  از  پیکره ها  عمدة  ترسیم  طبیعت،  در  مغلوب 
و  زمستانی  مناظر  شامگاهان،  و  سپیده دمان  ترسیم 
ترکیب بندی های  در  حاضر  سکون  و  سکوت  یخ بسته، 
وی، رویداِد مرگ و تنهایی را مجسم می کند. و آخرین 
مثال از سینماست. یکی از فیلم هایی که رویارویی اصیل 
مالیخولیا  فیلم  تصویر شده،  آن  در  به خوبی  با مرگ  
)2011( یکی از سه گانة »افسردگی«، کاری از »الرنس 
فون تریه« است. در این فیلم زمین و میرندگان به سمت 
نیستی در حرکت اند. تأکید فیلم ساز بر خود مرگ نیست 
بلکه بر اضطراِب ناشی از آن است که دو خواهر در آن 
 )Demise( درگذشت  از  جاستین  اضطراب  دارند.  قرار 
حتمی است اّما با بی خیالی در برابر مرگ تسلیم است با 
این حال این فهم اصیل باعث نمی شود که حمام آفتابش 
را نگیرد با آن که می داند سیارة مالیخولیا در راِه انهدام 
زمین است. او با تکیه براگزیستانس خود با مرگ مواجهه 
او  برای  اجتماعی،  کارکردهای  همة  بنابراین  است 
برای  مرگ  اصیل  درک  آشفته کننده اند.  و  آزار دهنده 
جاستین در مواجهه حتمی با مرگ، آرامش را به ارمغان 
آرام  را  خود  خواهر  پسر  که  این جاست  در  می آورد. 
می کند و در ساعات انتظار و پیش از مرگ با او »بازی« 

می کند.
در هنر که ناشی ازپیکاِر عالم و زمین است، حقیقِت 
وجود، خود را در »روشنی گاه«14  نشان می دهد اما در 
این حالت نیز سخن کار هنری تمام و کمال منعقد نشده 
و نخواهد شد زیرا امکاناتی در خوِد هنر هست که راه بر 
تفهم وتفسیرهای نو از نداِی هنر که ندای وجود است، 
می گوید:  گادامر  که  آن گونه  بنابراین  می دارد.  گشوده 

هنوِز«  »نه  آن  و  داشت  نخواهد  وجود  پایانی  سخن 
ممکن ها که در پیِش روی دازاین هست در پیِش روی 
کار هنری نیز خواهد بود. » هنر دارای صمیمِت رازآلودی 
است که سراسر وجود ما را فرا می گیرد. چنان که گویی 
آن  با  مواجهه ای  هر  و  نیست  بین  در  فاصله ای  هیچ 
این  در   .)Gadamer,1977:95( ماست«  خوِد  با  مواجهه 
عبارت گادامر با جایگزین کردن واژة مرگ به جای هنر 
ما با قرابت ذاتی آن دو با هم  روبرو می شویم. مرگ نیز 
مانند هنر نه تودستی است و نه پیِش دست بلکه رویداد 
آلود  راز  و  امری در پیش  بنابراین  و پیش- آمد است، 
خواهد بود. نزدیک ترین شاهد وجود، خوِد مرگ است و 
بیراه نیست اگر بگوییم شیوه ای  از هستن است زیرا مرگ 
یک امکان است نه پدیده ای صرفاً بیولوژیکی. از وجهة 
نظر هیدگر، وجود و هستی آدمی در نیستی قوام دارد، 
فهم نیستی، برای دازاین سبِب ترس آگاهی است. در این 
وجد و حال، دازاین همه چیز را از دست  رفته می داند. 
بنابراین در نگرش هیدگر اگر وجود و دازاین دو روِی یک 
سّکه اند، می توان گفت هستی و نیستی نیز دو روِی یک 
می شود،  نیست  نیستی،  وسیلة  به  که  آن چه  سّکه اند. 

جهان هرروزینة دازاین است. 
 اکنون می شود درنگی کرد و پرسید بر این بنیاد، آیا 
بین هنر و »رو- به سوِی- مرگ بودن« دازاین ارتباطی 
هست؟ به نظر می آید که نسبتی هست«. روشنی گاه و 
]در   Da ناِم  به  زمان  و  وجود  در  هیدگر  را  باز  میان 
حضرت، آن جا[ و گشودگی اندیشده است. وجود حاضر 
که رو به مرگ است  به طریِق به تحقق رساندن طرح- 
که خود نه فقط حقیقی بل مجازی نیز تواند بود- قائم 
به  گشودگِی  در  مرگ  َخلِِش   ظهوری.  قیام  به  است 
مباالت)پروا( بازگشوده آمده الزِم ذاِت گشودگی است. 
خویشمندانه- برونخویشانه برگشودگی بازگشوده بودن 
که  مرگی  هست،  نیز  مرگ  بودن  گشوده  باز  متضمن 
وجود حاضر با آن اوالً و اکثراً فروبسته ولی در آناتی نادر 
نافروبسته نیز نسبتی دارد« )ُفن هرمان، 13۸2: 13۹(.  
بنابراین اگر وجود، هنر را از آِن خود می کند و آشکارا در 
آن واپس  می نشیند تا راِز سربه ُمهرش توسِط  وجود- 
وجود  رویداِد   یقینی ترین  مرگ،  شود،  آشکار  حاضر 
است. در روشنی گاه یعنی این/آن جاِی وجود و آشکارگی 
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حقیقت وجود، که هنر یکی از مهم ترین محل های وقوع 
آن است، کماکان یک فروبستگی، »نه هنوز« و»راز« در 

میان است. 
که  آن گونه  »اگر،  می نویسد:  گلندینینگ  سایمون 
هیدگر مدعی است، »پدید آوردن« دربردارندة فعالّیت 
پدید  مانند  نمی تواند  آوردن  پدید  این  باشد،  هنرمند 
آوردن یک قطعه ابزار، یعنی ساختن چیزی باشد. هیدگر 
می کوشد که بر این نوع پدید آوردن با مقایسه ای روشن 
تمرکز کند، مقایسه ای که دیگر بار موازاِت عجیب بین 
کار هنری و دازاین را پیش می کشد، و این بار موضوع 
مرگ   .)Glendinning , 2001:114( است«  مرگ  اصلی 
امکان در-عالم- نبودن است و متناهی بودن و زمان مندی 
دازاین روبه سوی مرگ دارد. فهم این دو مستلزم برون- 
را  مرگ خود  آدمی  این حال  با  است.  دازاین  خویشی 
در  بسته  سر  رازی  صورت  به  مرگ  و  نمی کند  تجربه 
زندگی او باقی می ماند، هنر نیز تجربة زیسته نیست بلکه 

تجربة رویداِد وجود است. 
و  پیِش دست  چیزهاِی  شدن،  نیست  و  مرگ  در 
با وجود بماهو  تودستی رنگ می بازند و ما در مواجهه 
وجود قرار می گیریم. از این روست که وجود )هستی(، 
عدم  نباید  این جا  در  نیستی  نیست.  نیستی  از  جدای 
محض تلقی شود بل باید چونان افق فهم وجود درک 
افِق  فهِم  میاِن  در  ایستاده  است  برزخی  نیستی،  شود. 
وجود )هستی( و التفاِت دازاین به متناهی بودن خود و 
چیزهای درون جهان. از این رو رازآلودی هنر با رازآلودی 
مرگ می تواند نسبتی داشته باشد. در رازآلودی، هنر و 
هم  با  وجودند،  رویداِد  که  اصیل شان  وجه  در  مرگ 
از موجودبینی و  نسبتی می یابند بدین معنا که سخن 
مادیِّت چیزها در میان نیست. هیدگر مواجهه با مرگ را 
با استفاده از واژة وارستگی مورد تأمل قرار می دهد که 
در هنراندیشی نیز این واژه، دارای اهمّیت است. وی در 
مرگ اندیشی خود، با مرگ در معناِی نابودی سِر سازش 
ندارد بلکه آن را تا حدی چیرگی بر این اندیشه می داند 
و  پوچ  نیستی ایی  زندگی«،  »غایِت  عنوان  به  که مرگ 
تالش   .)Heidegger,1971: 151( می شود  قلمداد  تَهی 
برای چیرگی بر این اندیشه از آن جا سرچشمه می گیرد 
با  وحشت  و  ترس  بدون  نمی توانند  مردمان  قاطبة  که 

مرگ روبه رو شوند زیرا از مغاک، بی- بنیادی و در افتادن 
به چیزی بدون انتها هراسان اند. این رویارویی، نااصیل 
این نکته که  است. زیرا ریشه در متافیزیک دارد. فهم 
»نیستی« روِی دیگِر هستی و وجود است از راه تأمل در 
گرفتن  وام  با  هیدگر  است.  امکان پذیر  »وارستگی« 
عبارتی از ریلکه، مرگ را آن روِی زندگی می داند که از 
مثال  آوردن  با  او  است.  خاموش  و  می کند  پرهیز  ما 
ُکره ای- باز هم از ریلکه- که نیمی از آن در روشنایی و 
نور و نیمی دیگر در تاریکی است از تمامیت و یکپارچگی 
 .)Young, 2002: 68( می دارد  بر  پرده  نیستی  و  وجود 
بنابراین »نیستی« نه مغاِک نابودی، بلکه راِز وجود است. 
این چیرگی بر دهشت مرِگ متافیزیکی تنها در اندیشة 
شاعرانه و وارستگی قابل درک است که تجربة رویدادی 

است.
مسألة دیگر این است که به سوی مرگ بودن چگونه 
تجربه می شود؟ می دانیم که مرگ شامِل تجربة زیستة 
هیچ  و  است  من  آِن  از  تنها  مرگ  زیرا  نیست،  دازاین 
کسی به جای کس دیگری با مرگ مواجه نمی شود و 
هنگامی روی می دهد که موجود میرا دیگر نیست. در 
هنرورزی اصیل نیز تجربه ای منحصر به فرد روی می دهد 
هیچ  زیسته  تجربة  با  نه  و  گشتل  با  نه  علم،  با  نه  که 
نسبتی ندارد، مواجهه ای یّکه و یگانه که هر کس با آن 
این  مواجه می شود.  »تنهایی« خویش  و  در »سکوت« 
سکوت و تنهایی، آدینه روز را فرایاد می آورد. همان گونه 
که هیچ کس به جای دیگری ولو نزدیک ترین فرد به او، 
پروا و دلهرة مرگ را به دوش نمی کشد، در هنرورزی نیز 
کس  هیچ  و  دیگری  هنرمند  جای  به  هنرمندی  هیچ 
دیگری نمی تواند حقیقت وجود را به آشکارگی در آورد 
و اگر هنرمند در مسئولیت پذیری اش و مصّمم بودن اش 
امکانات  از  هم  کردن  کوتاهی  این  که  کند  کوتاهی 
پیِش روی دازاین است، شیء چنانکه هست، به او روی 
نشان داده بود، نهان شده و حقیقت - در - کار - نشانده 
نمی شود و آن چیز هیچ گاه با همان چهره، به هیچ کس 
دیگری روی نمی کند و فانی می گردد، نیست می شود. 
اگر مرگ در وجه اصیل اش درک شود، اضطراِب ناشی از 
آن جای خود را به سرور آدینه روزی می بخشد که  هنگاِم 
رها کردِن کار و بار هرروزینه، در تَهی، خلوت وسکوِت 
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امکان ُسکناگزینِی ورجاوند هست. این خلوت، سکوت و 
هنرمند  و  شاعر  که  کاری  نیز هست.  مرگ  در  سکون 
خلوت  و  سکون  سکوت،  همین  آوردن  فراهم  می کند، 
باشد. هیدگر در  نیوشا  را  بنیادین وجود  ندای  تا  است 
چونان  را  مرگ  »انسان ها،  می نویسد:  »چیز«  رسالة 
وجود  خوِد  »راِز  که  می یابند  در  ورجاوند«  »معبدی 
 Heidegger, 1971:( می رساند«  به حضور  را   »)being(

  .)178

 تیجه  ریمی
برای  هنراندیشی  و  مرگ اندیشی  که  آن جا  از 
هنرمند  و  باشد  عالم  دارای  که  است  مطرح  موجودی 
بودن و رو به سوی مرگ داشتن دو شیوة اصیل وجود 
آدمی اند، می توان از دازاین مرگ اندیش و دازاین هنرورز 
و هنراندیش سخن گفت. با توجه به آن چه گفته شد، 
سوِی-  به  رو-  و  اصیل  هنرورزی  که  می گیریم  نتیجه 
نیست.  زیسته  تجربة  حاصل  هیچ کدام  بودن،  مرگ 
هنراندیشی و هنرورزِی اصیل تجربة وجودِی »مِن« در 
عالم است، نه قابل انتقال است و نه می توان در آن به راِه 
رویکرد،  این  در  که  است  روشن  رفت.  »دیگران« 
سوِی  از  باشد.  داشته  جایگاهی  نمی تواند  زیباشناسی 
دیگر مرگ براِی دازاین، تجربه ناپذیر است، زیرا مرگ، 
امکاِن در -عالم نبودن است. اما دازایِن اصیل مادامی که 
در عالم است، پروای مرگی را دارد که تنها از امکاِن آن 
باخبر است و دیگر چیزی دربارة آن نمی داند بنابراین هر 
گزارشی از مرگ تقلیل گراست و پرده ای بر مرگ اصیل 
می پوشاند، به همین منوال دازاین از هنری که در پیش 

است جز امکاِن آن اطالعی ندارد. 
مواجهه با مرگ وکار هنری، مواجهه ای یگانه  است 
که برای هر تن، ویژة خود اوست و تکرار پذیر نیست. در 
توصیِف  در  هیدگر  که  هنر  جمعی  وجه  مورد 
تأکید  آن  بر  معبد  مانند  آثار هنری ایی  پدیدارشناسانة 
می کند، باید گفت: ِگرد آوردن یک قوم وملّت در تقدیر 
دازایِن هنرمند نیست بلکه حوالِت کار هنری است، این 
سخن بدان معنا که پس از آفرینش کار هنری، هنرمند 
البته  می خیزد.  بر  میان  از  بوده،  گذرگاهی  چونان  که 
می شود چنین تأویل کرد که: دازاین جمعی یک قوم و 

ملّت را یک واحد از طریق هم - دازاینی به شمار آورد و 
ملت را هم یک پیکر انگاشت که تجربه هاِی هنری ایش 
قابل انتقال برای قوم و ملّت دیگر نیست. این قوم، ژرف 
و  شاعران  که  دارد  شدنی(  )زاده  سرآغازی  و  تاریخی 
هنرمندانش، بنیادش نهاده اند و به دالیلی متعدد ممکن 
است مرگش نیز فرا برسد. در ذیل عنوان این واحد )ملّت 
یا قوم(، آحادی نیز هستند که تجربة وجودی شان دربارة 
هنر و بی تجربه گیشان دربارة مرگ - در عیِن رو به سوی 
مانند  دو  این  زیرا  است،  آِن خودشان  از   - داشتن  آن 
تجربیات زیسته15 قابل انتقال نیست. از این وجه زایش 
اندیشی  هنر  و  هنرورزی  با  معناداری  ارتباط  مرگ  و 

دارند.
و  ناتمام  امکانات  مقابل  دازایِن هنرمند، همواره در 
بی پایاِن هنر قرار دارد که برخی از این امور ممکن در 
»آیند-گی« رقم می خورد. آنچه که پیش می آید، برای 
می آید.  پیش  مرگ اندیش  و  به سوی مرگ  رو  موجود 
بنابراین »نه -هنوِز« هنرمند، سبب پوشیدگی ایی است 
که به صورت راز و معما به دید می آید و کار هنرمند 
گشودن این راز نیست بلکه او می تواند این راِز ورجاوند 
را چنان که هست به دید بیاورد. راِز خلیده در کار هنری، 
رویدادی وجودی است که تاریخ متافیزیک حتی شکل 
با  است. شکل  کرده  فراموش  را  آن  پوشیدة  و  رازآمیز 
هیبت این راز در مرگ است. بنابراین شاعران و هنرمندان 
که موجوداتی نیمه انسان- نیمه خدا هستند، واپسین خدا 
آمدنش،  هنوِز«  »نه-  از  خبردار  و  می کشند  انتظار  را 

سوگوارند زیرا مرگ هم پیش روست. 
مسئلة قابل تأمل دیگری که در مقایسة مرگ اندیشی 
و هنراندیشی هیدگر مطرح است، این است که  دازاین 
در رویارویی با مرگ، ترس آگاه می شود، زیرا خود را در 
ساختیم  روشن  چنان که  می بیند.  نیستی  با  مواجهه 
نیستی، روی دیگر هستی است و هنرمند وجود اندیش 
ترس آگاهی،  حال  در  هست.  هم  مرگ اندیش  واقع  در 
رابطة معمول دازاین با موجودات فرو می پاشد. درست 
مانند مواجهة هنرمند با کار هنری، که هم یادآور مرگ 

است و هم زایش.
و  مرگ اندیشی  بین  که  دیگری  مشترِک  ویژگی 
هنراندیشِی هیدگر وجود دارد، این است که مواجهه با 
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مرگ و کار هنری نه از طریق اندیشة پیش دست ممکن 
است و نه از طریق کاِر تودستی. هنرمند و مرگ اندیش 
که بر هم انطباق دارند، در تأمِل غیر مفهومی شان، دست 
از کار و بار روزمّره می کشند، و وارد آدینه روزی می شوند. 
در تهی بودن، سکوت و خلوِت آدینه روز، چیزها چنان که 
در  به  پوشیدگی  از  و  می دهند  نشان  را  خود  هستند 
گشودگی  معنای  در  حقیقت  سخن  دیگر  به  می آیند؛ 
)Aletheia( روی می دهد و ندای وجود شنیدنی می شود. 

در اینجاست که هنرمنِد مرگ اندیش، در قالب کار هنری 
راز مرگ را که راز وجود است، ناگشوده و به صورت خود 
راز، به دید می  آورد. در شعر، تراژدی، نقاشی، سینما و ... 
ورطة  در  آدمی  بی آنکه  می دهد،  روی  اصیل  مرگ 
پُرچانگی و هرزه نیوشی دربارة مرگ گرفتار آید. در پایان 
کاِر  طریق  از  مرگ  اندیشی  نهایِی  گفت:محصول  باید 

هنری آزادی است.

پد  وشا 
خود  آِن  از  رویداِد  یا   )Ereignis( رویداد  رویداداندیشی:   .1
Beit-( »ادای سهمی به فلسفه«  کننده آن گونه که از رسالة

rage zur Plilosophie( بر می آید، به اختصار، رویداِد تعلق 
نطفة  گفت  می توان  است.  یکدیگر  به  وجود  و  آدمی 
رویداداندیشی در مفهوم دازاین بسته شده است، بی آنکه از 
پیونِد  هنوز  زمان  و  وجود  در  شود.  برده  نامی   Ereignis
ُسستی بین دازاین و سوژه برقرار است  اما در »اداِی سهمی 
 Da امالء می شود که Da-Sein  به فلسفه«، دازاین به صورِت
به گشودگی در این/آن جاِی »وجود« اشاره دارد؛ با گذاشتن 
واژه  بخش  دو  متوجه  مخاطب  دا-زاین،  میان  کوتاه  تیرة 
می شود. Sei توجه را به سمت »در- ایستادگی« وجود انسان 
در این گشودگی جلب می کند. بنابراین براِی اجتناب از فهم 
با عبارِت »وجود-  از آن  دا- زاین به عنوان گونه ای موجود 

.)Vallega-Neu, 2003: 83( حاضر« یاد می کند
2. Vorhanden
3. Zuhanden

Festival .4: بسیاری از مترجمان این واژه را به جشن ترجمه 
آشکار  را  فستیوال  مفهوِم   تمامیِت  جشن  واژة  کرده اند، 
نمی کند؛ زیرا جشن، تنها بخشی از فستیوال است. در کنار 
جشن، سوگواره نیز حضور دارد، این دو با هم و در کنار هم 
وجود دارند؛ به همین دلیل در هنراندیشِی هیدگر زایش و 
بنابراین ترجمة شاعر  با هم مطرح می شوند.  مرگ در هنر، 

اشعار  ترجمة  برای  که  یافتیم  مناسب  را  الهی  بیژن  فقید 
هولدرلین در مقابل Feiertage واژة »آدینه روز« گذاشته بود 
)هولدرلین، 13۹3: 32(. این واژة آلمانی را مترجمان انگلیسی 
که   برگردانده اند   festival،  public holiday  ،fest به 
برگردانده اند که Holyday در اصل Holy- Day به معناِی 

ورجاوند- روز است.
5. وارستگی )Gelassenheit(: در تحلیل هیدگر از نگرانی در 
وجود و زمان، به معنای رها کردن چیزها به حال خود مطرح 
 Farrel Krell,(شده بود که دلهرة مرگ هم در آن راه دارد

.)1986:155
6- Geheimnis/ mystery
7- ontic
8- ontologic

۹. فرد منتشر )Das Man(: » فرد منتشر که کس نیست و همه 
کس است، اگر چه نه مجموع آن ها، که نوع هستن هرروزینگی 
بنابراین فرِد   .)Heidegger, 1996:119( را مقرر می دارد« 
منتشر موهوم است، وجود واقعی ندارد. داسمن را فردید به 
فرد منتشر برگردانده است، جمادی و رشیدیان به ترتیب به  

همگنان و کسان برگردانده اند. 
10. Sorge

11. همگامی مرگ و هنر با زندگی انسان در فیلم های »اینگمار 
برگمان«، که تأکیدش بر وجه اگزیستانسیال زندگی است، 
بسیار دقیق به تصویر  کشیده شده است. فیلم »ُمهره هفتِم«  
جنگ  از  شوالیه ای  زندگی  روایت  او   )Seventh Seal)  
می خواهد  که  جا  هر  است،  داده  کف  از  ایمان  و  برگشته 
بیاساید، مرگ همراه اوست. شوالیه مرگ آگاه است، بیش از 
مرگ دیگران با مرگ خود نشست و برخاست دارد و با او وارد 

بازی شطرنج می شود.  
 die »12. عبارتی از هیدگر سرآغاز کار هنری »عالم می عالمد
هنر  در  وجود  تذوت   .)2۸  :13۸2 )هیدگر،   Welt weltet
اندیشِی هیدگر سبِب »عالمیدن  عالم« است. در این جا چیزی 
برابر ایستاِی شناخِت ما نیست پس دا- زاین »در- ایستادة« 
مصّممی است که پرسش داِر وجود خود و وجود به نحو کلی 

است.
13. Notness
14. Lichtung
15. Erlebnis
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