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مقدمه
دریافتمتفاوتهیدگر1ازهنرنمایانگرتعاملینوین
میانبینشفلسفیونگاههنریاست.هیدگرهنررااز
دریچةزیباییشناسی2نمیبیند،بهعقیدۀاو»درنگرش
به استیالگرانه حالتی در شناسا3 فاعل زیباییشناسی
مثابةمِنمتفكر4هنرراتجربهمیکندواینتجربه؛مبدل
بهمنشاءومعیاریجهتدرکوخلقاثرهنریمیگردد،
کهحاصلآنمرگهنراست« )ر.ک:هیدگر،18:1389
الی20(.بدینعلتاودرمالحظاتخودبهدورازکاربرد
واژههایمتعارِفمباحثفلسفیوزیباییشناسی؛چیستی
ذاتهنررابهعنوانرخداِدحقیقتیآشكارمیکند؛که
حاصلپیكارذاتیمیانعالموزمیناست.هیدگرهنررا
دستاوردیازفرآوریهنرمندانهوپاسداشِتحقیقتدر
آن تحقق شرط یگانه که حقیقتی میداند، هنری اثر
اندیشیدن-در-رهایی5بهمثابةتفكرتأملیاست.ازنظر
که گونه آن موجودات تأملی نگرش درشیوۀ « هیدگر
هستند؛برایماآشكارمیشوندوچنینبرآیندیمستلزم
انسانی سلطة و غلبه از موجودات و اشیاء بودن فارغ
است.«)هیدگر،15:1389(بهزعماونگرشیکهآدمیان
رااربابانزمینمعرفیمیکند؛پیامدیازفناوری6دوران
مدرنیسماست؛کهاوجتفكرمتافیزیكی7دانستهمیشود
تنها و نمییابد آن پذیرش تقدیریجز معاصر انسان و
طریقرستنازاینتقدیرزیستنشاعرانهبهمثابةتفكر
تأملیاست.معنایاندیشةتأملی؛رهاگذاشتنوامكان
خودماندنونهغیرخودشدنموجوداتاست.اماچگونه
میتوانبهاینشیوۀنگرشدستیافت؟بهزعمهیدگر
»شاعریذاتهمةهنرهااست،زیراحقیقتآنچهکه
هسترا؛بهظهورمیرساند«)هیدگر،177:1389(.بدین
علتاوبههنرمدرنیسمتوجهیویژهدارد.رابطةهیدگر
باهنرمدرنیسمدرهالهایازابهاماست،زیراازسوییدر
ادامةمباحثهگل8؛هنرایندورهرانقدمیکند،ازآن
جهتکهخصلتفردگراییوانتزاعگراییدرآنرشد
یافتهوارتباطشباجامعهکمرنگترشدهاست.امااز
جهتدیگربرخیازهنرمندانآننظیرونسانونگوگ9،
و ناب تصویری بیان علت به را کلی11 پل سران10و پل
مطلق نامور )ر.ک: میدهد قرار ستایش مورد شاعرانه

،202:1390الی205(.

پلکلیهنرمندیاستکهبهسببنواندیشی،تخیل
در برجسته ازجملهشخصیتهای گرایی، درون و آزاد
هنرمدرنیسمبهشمارمیآید.اوهیچگاهجهانپدیدارها
رابازآفرینینمیکرد،بلكهدرنگرشیبیبدیلحقیقت
وجودیآنهارابهنمایشمیگذاشت،»درنظراوهنرمند
ملزمبهگفتگوباطبیعتاست،امانبایدایننگاهبرظاهر
بهعمقهستی باید بلكههنرمند طبیعتمحدودشود،
را آن ساختارهای و اشیاء صوری رمزهای و کند نفوذ
همواره او علت بدین )احمدی،61:1379(. کند« کشف
سعیمیکردبانزدیکشدنبهطبیعتوتأملدرمعنای
پدیدارهایهستی؛ازنیرویآنهاالهامبگیرد.هدفپل
کلیدرجریانخلقنگارههایشدوستومحرمشدنبا
عالمهستیبودتاازاینطریقبهسرمنزلیهدایتشود
پیامدهای و زندگی اضطرابهای و هیجانات آن در که
و جهانی جنگ جمله از مدرن عصر دهشتناک
تیره را نگارههایش سیمای نتواند آن؛ بیدادگریهای
سازد.لذادراینمقالهفرضبرایناستکهپلکلینه
تنهادرهنرش،بلكهدرنوشتههایشدرخصوصاندیشة
تأملیتجربهایمشترکباهیدگرداشتهاست.هیدگرو
پلکلیبااینكهتقریبادریکدورۀتاریخیزندگیکرده
اند،اماهیچمالقاتیباهمنداشتهاند.نخستینرویارویی
این مرگ از پس سال سیزده کلی پل آثار با هیدگر
هنرمنداست.براساسآراءهاینریشپتست12»هیدگردر
سال1953میالدیجذبآثارپلکلیمیشود،علتاین
توجهبازیداوازنمایشگاهیبودکهازآثاراینهنرمنددر
شهربازل13برپاشدهبود.هیدگربعدازدیدنایننگارهها
تصمیممیگیردکهبررسالةسرآغازاثرهنری14قسمت
منظور؛ )Petzet,1983:126(. بدین دومیبیافزاید«
پژوهشدرنگاهویژۀهیدگربهآثارپلکلیودرکمتقابل
تأمالتفلسفیوبیانهنریاینفیلسوفوهنرمنددر
طریقنگرشآنهابههستیضرورتمییابد.لذادراین
مختصرابتدانگاههیدگربههنرورخدادحقیقتدراثر
خصلت به سپس میگیرد. قرار بررسی مورد هنری
نگاههیدگراشارهمیشودوسرانجام از شاعرانهگیهنر
ریشههایاندیشهوبیانتصویریشاعرانهنزدپلکلیو
نگاههیدگربهآثاراینهنرمندواکاویمیشود،تاازاین
گردد. روشن کلی پل از هیدگر ستایش علت رهیافت
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همچنینبادرنظرداشتننكاتمطروحهدراینجستجو
سهپرسشاصلیبهشرحذیلمطرحمیگردد:

1.آیامفهومحقیقتبهمعنیکشفحجابازمنظر
هیدگردرنگارههایپلکلیمشهوداست؟

2.آیامیتوانمیانفلسفةهنرهیدگروبیانتصویری
پلکلیرابطةمتقابلیراجستجوکرد؟

3.آیابراساستفكرهیدگرمیتواننتیجهگرفتکه
نگارههایپلکلیذاتاًشاعرانههستند؟

پیشینة تحقیق
آنچهاهمیتوضرورتنگارشاینتحقیقراآشكار
میسازد،فقدانپژوهشجامعبهصورتتطبیقیدرتفكر
شاعرانهورخدادحقیقتازمنظرهیدگردرنگارههایپل
کلیاست.درخصوصبررسینگاههیدگربهنقاشیهای
پلکلیآثاراندکیوجوددارد،کهمهمترینآنکتابیبا
عنوان»وابستگیهیدگربههنر،درمالقاتوگفتگوبا
بهعنوان نوشتةهاینریشپتستاست.پتست ایشان«15
محضر از طوالنی مدت هنر، تاریخ دانشجوی و دوست
هیدگربهرهجستوبسیاریازآراءهیدگردرخصوص
است. شده بازگو وی توسط مدرنیسم عصر هنرمندان
براساسسخنانپتستدوکتابدیگرباعنوان»هیدگر
درهنر،سیاستوتكنولوژی«16،»هیدگر،پلکلیوهنر
نویسنده است. نوشتهشده پوگلر18 اوتو مدرن«17توسط
دراینکتابهاباتاکیدبرمالحظاتپتستآراءهیدگردر
بررسی را آن برجستة هنرمندان و مدرن هنر خصوص
مهمیدر مطالب پتست از پیروی به پوگلر مینماید.
کلی پل بصری نگرش به هیدگر فلسفی نگاه خصوص
نوشتهوهمعقیدهباپتستاعالمنمودهکهدر»آثارپل
کلیبهعنواننقاشدورۀمدرنیسمچرخشیرخدادهکه
دیده متافیزیكی تفكر به نسبت هیدگر رویكرد در
میشود«)Poggeler, 2002:147(.پوگلردرکتابش
پلکلیراهنرمندینـؤکانتیومتعهدبهپرسشدربارۀ
به مختص بیشتر پوگلر مباحث میکند، معرفی فرم
فیزیکمدرنوتجربینبودنآنوتأثیرآنبرهنرمندان
مدرنیسماست،کهازاهدافایننوشتاربهحسابنمیآید.
کاترینکرامر19نیزدرکتابشباعنوانافسانهوشاعری
درزبانبصریاواخرکارپلکلی20همعقیدهبانقلقول

نگارههایش و کلی پل »در که است؛ هیدگر از پتست
اتفاقیرخداده،اماتاکنونکسیقادربهدرکآننشده
اساس این بر و ،)Petzet,1993:150( است.«
صورتهایاسطورهایوازلیرادرآثارپلکلیدنبالو
موردبررسیوشناساییقرارمیدهد،ویدراینراستا
و آنچهکهمستور تصویرکشیدن به در کلی پل تالش
ایننكته به نامرئیاستراتوضیحمیدهدودرنهایت
اشارهمینمایدکه»زبانبصریپلکلیبسیارخصوصی
این که .)Kramer,1991:182( است« اختصاصی و
نیزخارجازمباحثمقالًهحاضراست.لذادراینمختصر
عالوهبرتوجهبهمنابعمندرج؛بهصورتخاصهمسویی
نگرشبصریپلکلیوآراءفلسفیهیدگردرخصوص

تفكرتأملیموردکنكاشقرارمیگیرد.

پرسش از سرآغاز اثر هنری
هیدگردررسالة»سرمنشاءاثرهنری« چشماندازی
منحصربهفردنسبتبهاندیشةزیباییشناسیرایجارائه
میدهد،کهدرآنبهدورازتعاریفمعمولبهپرسشاز
از پرسش با او رسالة ابتدای میپردازد. هنر چیستی
سرآغازاثرهنریشروعمیشود.ازنظرگاهویمقصوداز
همان به امر یک چگونگی و چیستی سرآغاز21 »واژۀ
Heideg-( میشود.« دانسته هست، که شكلی
اشیاء برای امكانی واژه این عبارتی به )ger,1935:17

فراهممیآوردتاآنچنانکههستند؛بتوانندظهوریابند،
بدینترتیبسرآغازهرچیزبهمعنایسرچشمهایاست،
کهذاتشیءازآنبهرهمیگیرد.سپسهیدگربهروش
هنری اثر سرچشمة در زندآگاهانه22، پدیدارشناسی
فعالیت از هنری اثر سرآغاز آیا که مینماید؛ کنكاش
هنرمندمنشاءمیگیرد؛یااینسرآغازازاثرهنریاست.
اندیشةزیباییشناسیدورۀ اتكابه با بهزعمویاگرما
خالق23 نابغهی هنرمند شكلگیری به منجر که مدرن
گردیده،پاسخسؤالرابدهیمبیدرنگسرآغازاثرهنری
را؛بهفعالیتهنرمندبازمیگردانیم،اما»هماناندازهکه
هنرمند نیزسرآغاز هنری اثر است، اثر هنرمندسرآغاز
در هیدگر .)171:1388 )کوکلمانس، میشود« دانسته
اینتحلیلخودبهمنظورگریزازگرفتارشدنبهدامدور
باطلوسرگردانیدرپاسخ،نهتنهاسرآغازآفرینشهنری



22

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 18، بهار �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

رادرهنرمندواثرهنرینمیداند،بلكهمعتقداست»هر
نیست،طلوع امرسومکهچیزیجزهنر از دویآنها
خودرابهدستمیآورند،بنابراینهنر،سرچشمةاثرو

هنرمنددانستهمیشود«)هیدگر،104:1389(.
درادامههیدگرطرحپرسشازذاتهنرمینمایدوبا
تأکیدبررسالتپدیدارشناسیکهراهوروشآنبازگشت
توجه هنری اثر شیءوار جنبة به است؛ چیزها خود به
مینمایدتاازاینطریقنشاندهدکهاثرهنرییکشیء
صرف24همانندیکتكهچوبویاسایراشیاءنیست،بلكه
بااثرهنریچیزیبیانمیگرددکهدرشیءصرفآنرا
اینرساله بر یافت.ریختهگراندرشرحخود نمیتوان
بیانمیدارد:»اثرهنریبهغیرازجنبةشیءوارگیاش،
درمرتبةکناییوتمثیلیقرارداردوازامردیگریکهاثر
میرساند؛ نامستوری26 مقام به مستوری25 وجهة از را
غیر امر این .)33:1393 )ریختهگران، میگوید« سخن
همانتقررحقیقتدراثرهنریاست؛بدیناعتبارآنچه
میگردد، فاش و آشكار شیء با همراه هنری اثر در
حقیقِتوجودِیموجوداتاست.اماتحققحقیقتدراثر

هنریچگونهرخمیدهد.

حقیقت به مثابة التیا در مواجه با لوگوس
فلسفة اصلی محورهای از وجود همراِه حقیقت؛ 
از نوین تفسیری ارائة با او میآیند، حساب به هیدگر
حقیقتبهدورازمطلقبودنآندراندیشةمتافیزیكی؛
آنراناپوشیدگی،نامستوری،ظهوروآشكارگیمینامد
این است. آمده بهدر پوشیدگی و ازخفا،مستوری که
یونانیان اندیشة در ریشه حقیقت از هیدگر برداشت
باستانداردزیراآنهاحقیقترابهمثابةالتیا27بهمعنای
کشفحجابمیپنداشتند.بهاستداللدانیلدالستروم28
درمقالة»حقیقتوالتیابهمثابةظهوِروجود«29؛»التیا
همخانوادۀصحتودرستیاست،وهیدگربهتأسیاز
حكیمانپیشاسقراطیآنرابهعنواننامستوریدرنظر
بر بلكه نیست، خاص موجود یک ویژگی که میگیرد،
تمامیموجوداتبهعنوانیککلمشتملمیشود،وتنها
نزدموجودیآشكارمیگرددکهمجهزبهقوۀتكلماست«
)Dahlstrom,2010:116-123(.هیدگراینموجود
کههریکازماانسانهایكیازآنهستیمرا؛دازاین30

مینامد.ازنظراو»ذاتدازاینمبتنیبرتقررظهوری31
است،زیراماهیتشدرعالمبودناستودازاینبهبهانة
بودن-در-عالمتنهاموجودیاستکهخودشمیتواند
وجهةوجودیخویشراآشكارسازدومتضمنپرسشبه
میگردد« وجودیاش امكانات از یكی عنوان

)هیدگر،59:1389(.
دازاین صورت دو زمان و وجود کتاب در هیدگر
اصیل32وروزمره33رادرمقابلهمقرارمیدهد.درتفسیر
رافهم کوکلمانسآمده»هیدگر،مشخصةاصلیدازاین
وجودمیداند،کهدراینمسیررفتهرفتهازموجوداتبه
همة وجود راستا این در و مییابد، تعالی وجود سوی
موجوداتوخودشرادرکمینماید،بنابراینذاتدازاین
قابلتعریفبهاستعالاست.دازایِناصیلمبتنیبرجریان
استعالیمتناهیاست،بهاینمعنیکهکاماًلازمحدود
بودنشدرزمانآگاهاست،بدینعلتدرپاسخبهندای
سوی به موجودات از که مینماید  تالش خود وجدان
وجودآنهاتعالییابد،امادازایِنروزمرهحاصلتحمیل
آن از میشود؛ دانسته سنتی جامعة و متافیزیكی تفكر
غلبه خویش مبداء بر خود خودی به دازاین که جهت
موجودات میان در افتاده34 را خود سادگی به و ندارد
مییابد،لذامیلبهگمکردنخویشدرمیانآنهادارد،
اینمیلبهگمشدندرمیانموجوداتموجبسقوطو
غفلتازمقصدهستی-شناختیمیگردد.دراینحالت
میشود. ابهام و روزمرگی بیهودهگویی، به مبتال دازاین
هیدگرمفهوماستعالیمتناهیکهمشخصةدازایناصیل
از و آن در که میداند، فهمیدن از یافته قوام را؛ است
طریقآندازاینعالمراطرحمیافكند،ودراینمسیر
لوگوس35رابهمثابةچیزیکهدرزبانمنجربهآشكارگی
میگیرد« نظر در میشود فهمیدن جریان
)کوکلمانس،149:1388(.لوگوسامریاستکهمنجربه
آشكارگیونامستوریچیزهامیشود،همانندحقیقتدر
ازخفاچونان آمده بیرون بهآشكارگی التیا؛که جایگاه
از حاصلی لوگوس بنابراین میانجامد، حجاب کشف
باور به نامستورِیفهمحقیقتتوسطدازایناست،زیرا
هیدگر»لوگوسرویدادیاستکهحقیقتتماماموررابه
حضورمیآوردازآنجهتکهاینواژهبازتابیازلگین36
بهمعنایآندستهازساختارهایهستی-شناختیاست،
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کهدازایندرروندبهکاربردنزبانباآنمواجهویگانه
میشود«)Heidegger,1962:70(. حاصلسخناین
را هستیاش که؛ موجودی عنوان به دازاین که است
گرفته نظر در میکند37 تعیین تكلمش قدرت ضرورتاً
چه آن میدهد اجازه لوگوس نگرش این در میشود،
دربارهاشسخنگفتهمیشود،بهدیدهآید.لوگوسنوعی
مثابة به التیا اساس بر چیزها به شدن دیده رخصت
گرفته نظر در گردیده، حاصل خفا از که نامستوری
میشود.بنابراینلوگوسآشكارکنندۀذاتحقیقتاست،
کهبهنحوههایگوناگونمیتواندظهوریابداستویكی
اثر در نهادنحقیقت بنیان تجلیاش؛ اساسی ازمظاهر

هنریاست.

رخداد حقیقت در اثر هنری
ازمنظرهیدگر»حقیقتدراثرهنریمحققمیشود
وبهعنوانتعارضمیانناپوشیدگیومستوریدرتقابل
میانعالموزمینبهحضورمیرسد.دراثرهنریمجالی
جهتپیكاردائمیمیانعالموزمینفراهممیآیدکهدر
فراز39 بر زمین و میشود برافراشته38 عالم پیكار این

میآید«)ر.ک:هیدگر،164:1389الی167(.
متعارف متافیزیكی تصور رد در هیدگر مدنظر عالم
تا بلكه نیست، انسان مقابل در ایستا برابر چیزی
و تولد مرگ، طریق در دازاین عنوان به ما هنگامیکه
نسبت وجود با و رسیده بهوحدت تاریخی تصمیمهای
داریمبااینعالمنیزمرتبطهستیمواینعالمهمراهما
از هیدگر علت بدین هستیم، آن معرض در ما و است
اصطالح»عالممیعالمد«40استفادهمیکند،ریختهگران
درشرحعالموزمینازمنظرهیدگرمعتقداست»عالم
است. ثبوت و تقرر از حالتی بلكه ندارد شیئیت جنبة
پیشازآنكهاشیاءبهظهوربرسندعالموجودداردوبه
واسطةظهورعالم؛اشیاءنیزآشكارمیگردندوبهدیدار
میرسند،بدینجهتعالمعرصةگشودهایاستکهاز
جانبوجودبهسویمابازشدهودیگرموجوداتچون
واقعاند محیط در فقط اشیاء تمام و حیوانات گیاهان،
چونکهفتوحوگشایشیندارند،ولیكنانساناینگونه
گشایش و فتوح در دازاین عنوان به وی زیرا نیست
دارد« سكنی آمدهاند، ظهور به که موجوداتی

اثر؛ هنری وجهة بنابراین )ریختهگران،134:1393(.
دازاین آن ظهور شرط تنها که عالمیاست اقامهکنندۀ
است،بهدیگرسخناگرمننباشم،هیچظهوریهمبرای
مناتفاقنمیافتدزیرامنشرطظهوراینعالمهستم.
عالم داشتن برپا مستلزم هنری اثر که طور همان »اما
است،نیازمندبرفرازآوردنزمیننیزاست،چراکهاثر
هنریخصلتفرآوریوفرازآوردنرادارد.آنچهدراثر
از بیگمان میدارد برپا عالمیرا و میشود خلق هنری
مادۀاولیهچونسنگ،چوب،فلزورنگپدیدمیآید.به
تنها نه اثر مادۀ هنری اثر درجریانخلق دیگر عبارت
ناپدیدومصرفنمیشودبلكههمزمانبابرپاشدنعالم
را خود و میرسند ظهور و درخشش به نیز مواد این
جلوهگرمینمایند،براینمونهفلزدرمجسمه،سنگدر
بنا،رنگدرنقاشیبهتأللؤ،جالودرخششدرمیآیندو
بر جریان در که میافتد اتفاق زمانی تنها خصلت این
افراشتنعالم؛زمینبهعنوانمادۀاثرهنریواپسنشیند،
بدینجهتکهعالمهموارهمیلبهفتوحوگشایشدارد
ومیکوشدتااززمینوزماندرگذردامازمینهمواره
میلبهپوشیدگیوفروبستگیدارد،بنابراینزمینهموار
برایعالمحدمیگذاردتاظهوریکهدرعالماثرهنری
اتفاقمیافتد،ظهورکاملنباشد«)ر.ک:همان،144الی
158(.ازاینروهموارهمیانعالموزمیننزاعوپیكاری
تنها نه پیكار طرف دو هر آن در که دارد دائمیوجود
یكدیگررانابودنمیسازند،بلكهارتقاءمیدهندتاعرصه
راجهتسربرآوردنحقیقتوجلوهگرشدنآندراثر
هنریمهیاسازند.درادامه،هیدگرشرطظهورحقیقترا

دراندیشةشاعرانةهنرمندمییابد.

هنر و شاعری به معنای اندیشیدن ـ درـ رهایی
هنری اثر درون را حقیقت »هنر؛ هیدگر نگاه از
مستلزم اثر، در حقیقت گزیدن سكنی این و مینشاند
تولیدهنرمندانهتوسطهنرمنداستوتنهازمانیپیش
.)Heidegger,1977:184( شود« سروده که میآید
بهتفسیرکوکلمانس»هیدگرسرودنراشاعری41مینامد
امااینویژگیمختصبههنرشعرسرودننیست،بلكه
شاعریآنچیزیاستکهذاتهمةصورتهایهنریبه
آنوابستههست،بدیناعتبارذاتوماهیتهنر؛شاعری
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است.شاعرینهبافتندلخواهاندیشهونهبههمدوختن
بلكهچونان تصوراتمحضوتخیالتغیرواقعیهست،
طرحافكندیاست؛کهظهوریراازخفابازمینمایاندو
مثابةرخدادیاستکه به امر این بههیأتدرمیآورد.
توسطآن؛موجوداتدرساحتگشودۀعالمبرایدازاین
هیدگر را تفكر اینگونه میآیند، در درخشش به
)کوکلمانس، مینامد« رهایی - در اندیشیدن-
به رهایی در- اندیشیدن- هیدگر نظر از .)333:1388
معنای»نگرشیبراساساجتنابازپیشداوریواعمال
منشتهاجمینسبتبهموجوداتورهاگذاشتنآنهادر
آنچههستند،است«)هیدگر،14:1389(.اودراین
ذهن بر تأکید با استیالجویانه منش از نگرش، شیوۀ
در که جهت بدین میورزد، اجتناب دکارتی شناسندۀ
نظرگاهاوکشفحجابونامستوریزمانیرخمیدهدکه
انسانباچیزهاهمانگونهکههستندرابطهبرقرارنماید
نهاینكهموجوداترامملوکخواستوارادۀخودنماید
به قدرتطلب ارادۀ اعمال راستای در موجودات زیرا
را خود وجودِی حقیقِت و میروند مستوری و حجاب
پنهانمیسازند.اینرویكردبهموجوداتازنظراوتفكر
تأملینامیدهمیشود.دراینشیوۀبرخورد،دازاینازارادۀ
معطوفبهقدرتفارغمیگرددوبهجایآن؛بهموجودات
آنچنانکهدرحالتطبیعیخودهستند،مینگردبه
دیگرسخنانساندیگرمغلوباستیالورزیخودنمیگردد
وحقیقتنیزبهخفانمیرود،بلكهبهمثابةکشفحجاب

متحققمیگردد)ر.ک:همان،15الی20(.
کوتاهسخنآنکهدرآراءهیدگر،میانظهورحقیقت
بهمعنایالتیاوکشفحجاب؛چوناننامستوریبهظهور
رسیدهازخفاواندیشیدن-در-رهاییارتباطبنیادین
رهایی که میگردد مطرح سؤال این حال دارد، وجود
چگونهحاصلمیشود،»ازدیدهیدگررهاییدرشاعری
تحققمییابدوشاعریاصیلترینشكلزباندرمعنای
ازجملهراههایتحققحقیقتدرهنراست، لوگوسو
بدینجهتهیدگرشاعریراذاتهمةصورتهایهنری
میداند،امااینبهآنمعنانیستکهتمامیگونههایهنر
رامیتوانبهشعرتبدیلکرد،بلكهازآنجهتکهذات
زبانمبتنیبرپیش-آمدحقیقتبهصورتنامستوری
استواندیشةشاعرانهدراینمیاننسبتآنچهدرزبان

پیشمیآیدرا؛باآنچهدراثرهنریرخمیدهد،قوام
میبخشد«)کوکلمانس،334:1388(.بهدیگرسخنذاِت
زباِناصیل؛مبتنیبرتفكرشاعرانهاست،ازاینرومیان
هنروزبانرابطهایناگسستنیوجوددارد،زیراماهیت
هردویآنهادرخصلتشاعرانهگینهفتهاست؛کهبه
نامستوریموجوداتاشارهمینماید.زبانبانامیدنچیزها
بارآنهارابهواژهمیآورد.بهتعبیرهیدگر اولین برای
اجازه آنها به و میرساند ظهور به را موجودات »زبان
میدهدآنچنانکههستند،باقیبماننداینویژگِیزباِن
هر فرافكن گفِت میشود. نامیده فرافكن42 گفِت اصیل؛
سرایشیکهدرآنعالموزمینمتحققشوندرا،دربر
میگیرد؛زیراحقیقتچونانکشفحجابونامستوری
درخصلتسرودنرخمیدهد،بنابراینتمامیهنرهادر
ظهورحقیقتذاتاًشعرهستند«)هیدگر،177:1389(.

کوتاهسخناینکهتفكرشاعرانهدرهنرذاتاًواسطة
ظهوِرحقیقتاست،بنابراینهنرمندانساِناصیلیاست
کهباشاعرانهزیستنبهدورازاندیشههایاستیالگرانهاثر
وجودی حقیقت از حجاب کشف عرصة را خود هنری
اینهمانویژگیزیستدازایناصیلاست، مینمایدو
چنینزیستیمنوطبهاندیشةرهاییجویانهاست.هیدگر
از آیینهای نمایش را زیستن اینگونه خصلت
چهارگانههای43هستیمینامد،ازمنظروی»چهارگانههای
فانیان)مخاطبان اصالت(، )مظهر قدسیان شامل هستی
زمین و ممكنات( گشودگی )پهنة آسمان ربالنوع(،
در چهارگانهها این میگردند، فروبستگی( خود )مظهر
مقابلتكنولوژیقراردارند،کهحاصلتفكراستیالگرانة
به تنها طبیعت مدرن تفكر در زیرا است. مدرن انساِن
مبدل خودخواهانه بهرهبرداریهای جهت اولیه مادۀ
میشودواینخصلتمنجربهخفارفتنحقیقتمیگردد،
امادرمقابلاینرویكردتوجهبهچهارگانههایهستی
تفكری گونه هر از رهایی و عیانی در زیستن به منجر
استحالة و تكنولوژی غلبة به نهایت در که میگردد
آدمیبهعنواندازاینروزمرهمیاندیشدوآنچهدراین
راستارخمیدهدزیستنشاعرانهوعیانیموجوداتدر

آنچهکههستند،است«)همان،19(.
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ریشه های اندیشه و بیان تصویری شاعرانه در 
نگاره سازی های پل کلی

پلکلیدرهیجدهمدسامبرسال1879میالدیدر
به سویس زبان آلمانی بخش جزء که بوخزه44 مونش
حسابمیآید؛درروستایینزدیکشهربرن45متولدشد.
اوبهعنوانهنرمندیاندیشمندبابهرهگیریازتخیالت،
احساساتشاعرانهومطالعاتنابتوانستجهانپدیدارها
رادرنگرشیتأملیبهبیانتصویریدرآورد.رازچنین
بیانگریتنهادرشیوۀزندگیونگرشاودرعناصرهستی؛
نهفتهاست.بهعقیدۀهافتمان»نطفةهنریپلکلیاز
دورانکودکی،آرامشطبیعتمحلزندگیوخانوادۀاو
شكوفاگردید.پدراوآموزگارموسیقیبودواینمسألهبر
نهاد« فراوان تأثیر کلی پل ذوقی گرایشهای
)هافتمان،17:1385(.عالوهبرذوقهنریکهدرخانوادۀ
اوبود،پلکلیدرطولزندگیسفرهایمتعددیانجام
داد،کههرکدامازآنهاتجربهایدگرگونکنندهومفید
1901 سال در مثال عنوان به آورد. ارمغان به برایش
میالدیسفریبهایتالیاداشتودرآنسفرتوانستبا
آثارهنرمندانبزرگدورۀرنسانسآشناشودوآنهارا
مناظر هنرمندان؛ آثار مطالعة بر عالوه نماید، مطالعه
افسونکنندۀطولسفرنیزابداعاتهنریاوراغنیتر
کرد.»اوپسازبازگشتازایتالیابهروشکندهکاریروی
چوب46رویآورد.آثارایندورۀاویادآورکنندۀکاریهای
سدۀپانزدهممیالدیاست.)تصویر1(پلکلیایننگارهها
)همان،36(.  نهاد« نام گوتیک_کالسیک نگارههای را
مدرنیسم بزرگ هنرمندان رنسانس، دورۀ هنر بر عالوه

نیز؛یكیپسازدیگریالهامبخشاوبودند.اماباروری
اصلیدراندیشةتصویریپلکلی؛پسازسفراوبهتونس
متحققگردید.بهمنظورارزیابیدستاوردهنریاوازاین
سفر؛نگارۀمسجدیدرحمامات)تصویر2(موردبررسی
قرارمیگیرد:ایننگارهدرگامیرنگینمصورشده؛کهدر
مناظر یاد به گرم و رنگهایشفاف با فرم تعدادی آن
شرقیازدرونزمینهایمملوازرنگمایههایخاکستری
روشنگسترشمییابند.شیوۀرنگگذاریدرایناثر؛به
صورتقرارگیریالیههایشفافرنگبررویهماست؛
میآید. حساب به هنرمند درونی مكاشفة از نشانی که
نكتةحایزاهمیتدرایننگارهتقسیمبندیهایرنگین
آناست؛کهفضاییموزونرابهتصویرمیکشد.پلکلی
قوانینشكلدهندۀ توانسته دورهاش، این نگارههای در
مراحل خطی تجربههای مكمل را فضا - نور - رنگ
موقعیتهای در قرارگرفتن با او نماید. خود گذشتة
متفاوتوآزمودگِیعناصرواشیاءدرطولسالهایسفر
واندیشهتوانستفكرشراپویاترنمایدوبادروننگری
سرشارازتفحصومكاشفهبهمقوالتپیرامونشبنگردو
به را هستی ارتباطات و موضوعات نگاه همین پس از
اعماقوجودش در که آنچه و بیازماید، دیگر گونهای
بهتصویر بیانیشاعرانهتر بهوسیلة را بود رسوخکرده
شبكهای ساختار رفته رفته مثال عنوان به کشد.
نگارههایشراگسترشدادوآنهاراباتجربههایرنگی
این از  )تصویر3( آمیخت. در آهنگیشاعرانه درضرب
پسبودکهدرآثارپلکلیرنگ،نوروفضابهقلمرویی
نزدیکتر مدرنیسم تفكر ساختة مادِی دنیاِی از دور
گردید.ورنرهافتمانمتنیازسخناینهنرمند؛پساز

تصویر1.قهرمان،اثرپلکلی،1905م
)http://www.wikiart.org(

تصویر2.مسجدیدرحمامات،اثر
پلکلی،1914م

)مأخذ:
)http://www.wikiart.org

تصویر3.گنبدهایقرمزو
سفید،اثرپلکلی،1914م

)مأخذ:
)http://www.wikiart.org
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قابل بسیار که آورده کتابش در تونس ازسفر بازگشت
تأملاست:»اینزمان؛هماهنگیدراعماقوجودمنفوذ
کرده،وبرایهمیشهدرآنجاخواهدماند،حتیاگردر
میدانم. گذشته از بیشتر زیرا نكنم، نقاشی لحظه این
اکنونوسعتشكافبینطبیعتوتواناییخودرادرک
میکنم،اینموضوعوابستهبهمواردیدردرونماست؛که
بایددرچندسالآیندهآنهاراتعالیبخشم.اگرانسان
خواستههایزیادیداردنبایدکمحوصلهباشد.آنغروب
برایهمیشهدرمنرخنهکرده،وتنهارسالتمناین
خواهدبودکهانگیزۀرهاسازیاشرافراهمآورم،بدین
علتکهمنطلوعمهتابجنوبهستم«)همان،101(.
خودآگاهِی متذکر سخنان این در صراحت به کلی پل
به هستی در اندیشیدن و تأمل با که میشود؛ وجودی
اعماقدرونیاشنفوذکردهاست.بهعقیدۀاوانساندر
طولحیاتشبایدزیستیآگاهانهداشتهباشد،»مهمآن
استکهآدمیممتازشود.تسلطبرزندگیوشورنهفته
درفرازوفرودهایآنازدالیلآفرینندگیپرباراست«
)احمدی،63:1379(.شیوۀنگرشاینهنرمندبهانسانو
در هیدگر آراء متشابه بسیار هستی عناصر در او تأمل
باساحتگشودۀعالم ارتباطش توصیفدازایناصیلو
و تأملی تفكر طریق آن به رسیدن راه تنها که است؛

اندیشیدن-در-رهاییاست.

پل کلی هنرمندی متفاوت از نگاه هیدگر
سایر از متفاوت هستی به کلی پل نگرش شیوۀ
هنرمندانهمدورهاشاست،زیرا»هنرمندانمعاصراوبر
مبنایشکدستوری47دکارتی،درتالشینوینانگیزش
اصلِیآفرینشهایهنریخودرا،براساستسلطبرعالم
وشککردننسبتبهاشیاءشكلدادند.اینرویكرددر
دنیایهنررفتهرفتهعالقهمندانروزافزونیکهسعیدر
اما کرد پیدا را داشتند؛ اشیاء در کردن رخنه و تسلط
حاصلایننگرشدلهرهونفرتیبودکهدرهنرمدرنیسم
رفتهرفتهپدیدارگردید«)هافتمان،140:1385(.بدین
علتکهدرشیوهیتفكرمدرنانسانهاازاشیاءفاصله
گرفتهوتنهاباروشهایتئوریونظریرهیافتیبهسوی
شیءیافتند،اماهمانگونهکهدرسطورباالاشارهشد
اینطریقنگرشریشهدرجهانفیزیكی-ریاضیدکارت

دارد،کهدرآنهمةموجوداتبهمنزلةاشیاءممتدیدر
نظرگرفتهمیشوند،کهبایداندازهگیریشوند.بهعنوان
با تا کردند، تحلیل و تجزیه را اشیاء کوبیستها مثال
اجزاءجداازهمآنهانظمیتازهدرنگارهسازیبیافرینند،
دادائیستهادرآثارخودبهدنبالغلبهبراشیاءبودندو
برداشتند،سپس گام اشیاء آوردن در پای از منظور به
آنانبرداشتهایخودرابهسویسوررئالهاپرتابکرده
محیطهای در را اشیاء اقدامیجدید در نیز آنها و
بر را مكان تأثیر مسیر این در و دادند قرار غیرمعمول
و »رویكرد هیدگر استدالل به نمودند. جستجو اشیاء
تفكر2400 در ریشه هنر به مكتبها تمامیاین نگرش
و مدرن تكنولوژی آن حاصل که دارد متافیزیكی سالة
 )Heidegger,1999:354(»نگرشزیباییشناسیاست
درتفسیروالتربیملآمدهکه»هیدگرنهایتاینتفكرو
برطبیعت، انسان استیالورزی را اشیاء با برخورد شیوۀ
موجوداتواشیاءمیداندکهپیامدآناستحالةانسانو
بهخفارفتنحقیقتامورهست.زیراعصرمدرنیتهتوسط
فناوریعلمیتبیینمیگردد.فناوریبهآنمعنیکههمه
این اماسرانجام دقیقمیگردد، بهشمارش منوط چیز
ندارد« همراه به انسانی سلطة جز چیزی تفكر
به نظری رهیافت این .)Biemel,1972:374-375(
عالممنجربهمستورماندنحقیقِتعالموسوِقدازاینبه
سویخصلتروزمرگیونامتأصلبودنمیشود.هاینریش
پتستبهنقلازهیدگربیانمیدارد»درهنرمدرنیسم،
اثرهنریخادمدازاینروزمرهاستودیگرراهیبهسوی
ظهورحقیقتنمیگشایدوتنهامبدلبهوسیلهایجهت
میشود« فناوری وجودِی حقیقِت از پردهبرداری
متذکر بحث ادامة در پتست .)Petzet,1993:660(
میشودکه»هیدگربرخالفهگلمعتقداستهنوزهم
و دانست حقیقت ظهور جهت محملی را هنر میتوان
لیكنایننگرشنیازمندتفكرشاعرانهدرهنراست.بدین
علتاستکههیدگرجذبنگارههایپلکلیمیگردد،
زیرامعتقداست؛درآثارپلکلیاتفاقیرخدادهکههیچ
یکازماهنوزپیبهآننبردهایموآنرادرکنكردهایم«
خالف بر که است هنرمندی کلی پل  .)Ibid,142(
جریانمدرنیسمهنری؛راهدیگریجهتدرکحقیقت
اشیاءیافت.بهزعمهافتمان»اوایستادندرمقابلشیءو
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گوشسپردنبهندایدرونیآنراجهتدوستومحرم
شدنباعالمیکهدرآنمیزیست؛ضروریمیدانستتا
هیجانات آن در که یابد راه سرمنزلی به طریق این از
نفسانیدیگرنتوانندسیمایچیزیراتیرهسازند،واشیاء
)هافتمان: سازند« آشكار را خود هستی جوهر بتوانند
140:1385(.اوهمانندیکمتفكردرهستیوموجودات
نمایش به را شاعرانه بیانی طریق این از و مینگریست
به آفرینشهایش خلق در کلی پل میگذاشت.
سرچشمههایاصیلهنردرطبیعتتوجهداشتوتفكر
بدین اوعطاشده، به راموهبتیمیدانستکه شاعرانه
مسیر در مدرنیسم جریان خالف بر توانست او ترتیب
مطرح را موجودات هستی از پرسش اصیل؛ اندیشیدِن
نماید،زیرامعتقدبود»هرآنچهدیدنیاستفقطجزیی
ازکلوقطرهایازاقیانوسیهستکهدرونشواقعیات
بیشمارنهفتهاست«)همان،141(.تنهاهدفپلکلی
درخلقنگارههایشاینبود،کهتماشاگرانرابرایلحظه
عصر انسان هوشیاریهای جهان از کوتاه چند هر ای
مدرنیتهبرهاند،وآنهارابههستیراستینیفروبرد،که
این است. رفته بهخفا زندگی روزمرۀ نامالیمات توسط
طریقنگرشاودرجریانیموازیباآراءهیدگرقراردارد.

همانندی نگرش هیدگر و پل کلی در زیستن 
شاعرانه

بیشکپلکلیهمانندهیدگردرنگرشیاصیل؛به
خصلتافتادهبودنخوددرعالمپیبردهبود،ازآنجهت
کهدرنامهایخطاببهپدرشمینویسد»هنرازدیدگاه
این اما مینماید ایفا اهمیتی کم بسیار نقش فرهنگی
چندانمهمنیست،زیرامابهدنیاییاینچنینآمدهایمو
بایدآنرابپذیریم.«)همان،36(ودرجملةدیگریبیان
میدارد»مامیانمرگوزندگیتوسطحالتافتادگیرها
داشتن به وادار را ما زمینیمان حالت این و ایم؛ شده
چنینپیكرههاییکردهاست« )Klee,1961:62(.در
نگرش نقاش این که میشویم متوجه جمله دو این
شاعرانةخودبهطبیعترامدیونزیستآگاهانهاشاست،
عالوهبراینتجربههایسیاهجنگجهانیاولوازدست
دادندوستشآگوستماکه48دراینجنگوبهفاصلة
یکسالبعدآنازدستدادندوستدیگرشفرانتس

دو این باختن »جان نهاد. او بر فراوانی تأثیر مارک49
هنرمندکهدربینشواحساسبهاوبسیارنزدیکبودند،
تاواپسیندمحیاتگریبانگیرپلکلیبود.ازاینپس
)احمدی، گردید« آمیخته او با اندیشی مرگ که بود
69:1379(.احیاشدنمرگآگاهیدروجودپلکلیهم
متناهی خصلت از آگاهی و اصیل دازاین تجربة پایة
بودنشدرنگرشهیدگراست.کلی؛دریادداشتهایش
دربارۀمرگآگاهیآوردهاست:»قلبیکهبرایاینعالم
مادیمیتپید،دروجودمنتقریبابازایستادهاست.چنان
نبوده بیش خاطرهای جهان این با من پیوند گویی که
است.....منازاینعالمدستمیشویموبهجهاندیگر
این )همان(. است« تأیید سراسر عالمیکه میپیوندم،
شیوۀتأملپلکلیدرمسیرتالشهایهنریاشاورابه
او اعتقاد به نمود. تر نزدیک اثرهنری وسرآغاز منشاء
نیز ازهستی بلكه نیست، هنر در تنها هنر »ریشههای
تغذیهمیشودکهدراینگسترههنرمندبایدبهسرنوشت
همانند نیز او خویشتن تا بگذارد و باشد داشته اعتماد
ترتیب بدین )هافتمان،51:1385(. کند« رشد طبیعت
از ورهایی نگارهسازیهایشاعرانه پلکلیدرجریان
سعی متفكر مِن محوریِت با استیالگرانه تفكر هرگونه
نمودبهطبیعتنزدیکترگرددودرآفرینشهایهنری
خودازساحتگشودۀعالمبهرهگیرد.ازمنظراو»تكانة
درونیهنرمندمنجربهانگیزشیمیگرددکهحاصلآن
تولیدهنریاست.امااینمیلورغبتناگهانیهنرمند
عطا وی به هستی جانب از که دارد موهبتی در ریشه
میگردد،ازآنجهتکهطبیعتخالقاست،پسمانیز
با ارتباط در چیزهایی طبیعت الهامات تحت و خالقیم
این بر .)Klee,1973:259( میآموزیم« خالقیتمان
اساساوخلقاثرهنریراکاریانجامشدهتوسطهنرمند
از متفاوت را وخالقیت مسئلةخلق ولیكن میدانست،
و میکند. تبیین مدرن نابغة هنرمند محوریت جریان
شده ابداع و ساخته چیزی هنری اثر که است معتقد
توسطهنرمند؛درنگرشویژۀاوبههستیاست.بنابراین
میتوانگفتپلکلیخالقیتبرپایةاندیشیدن-در-
از میداند. هنری اثر فرآوری در مهم عاملی را رهایی
این تخنه50 و هنری کار مبحث در نیز هیدگر جهتی
موضوعراتفسیرمیکند.ازنظرگاههیدگر»هنربهعنوان
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و فناوری معنی به نه تخنه اما است، درک قابل تخنه
تكنولوژی؛بلكهبهعنوانداناییدانستهمیشودوازاین
جهتهنرمندنیزتخنتیسنامیدهمیشود،امانهبهتعبیر
است« دانایی صاحب که فردی مقام در بلكه صنعتگر
هیدگر سخن دیگر به .)Heidegger,1975:137(
نظر در فن و دست کار و ساختن معنی به را تخنه
نمیگیرد،بلكهبهمثابةنوعیداناییودانستنمیداند؛
کهمنجربهآشكارشدنحقیقتوجودیدرمرتبةالتیا
دانایی که است فردی چونان نیز تخنتیس و میشود،
کشفیبرایشحاصلمیگرددوبدینعلتمیتوانداشیاء
راازمستوریوپوشیدگیبهدرآوردوآنهارابهحوزۀ
نامستوریوناپوشیدگیبیاوردوکشفحجابرامیسر
سازد.هیدگرفقطدرآثارهنریمسئلةابداعوخالقیترا
مطرحمیکندواینخالقیتهمانندفرآوریدرتخنه،به
که گرفتهمیشود نظر در رازهستی آشكارسازی مثابه
تنهادرتفكرتأملیحاصلمیگردد.درنگرشیهمسوپل
کلینیزدرمقامتخنتیسدرتفكریتأملیازطریقمواد
اثرهنریحقیقتاشیاءراباالهامازسرمنشاءآنهابه
تمام »کلی؛ گروهمان ویل عقیده به میآورد ظهور
نگرشی ودر ادغاممینماید رادرهم نیروهایطبیعت
رو این از میسازد، متبلور آثارش در را آنها شاعرانه
و عالم نیروهای میان موازنهای هنریاش کار حاصل
درونشاست«)Grohmann,1987:27(.یگانهتاکید
ایننقاشبرجستهتجربةطبیعتاست،بهزعمپلکلی
بیافریند. بتواند تا شود طبیعت همانند باید »هنرمند
پروانه میروید، چگونه درخت که کنید تجربه خودتان
چگونهبالهایشرامیگشایدزیرافهمودرکآن،یعنی
که آنجا آفرینش، کارگاه دروننگری مثابة به وحی
است«  آرمیده و نهفته هستی اسرار همهی
)Klee,1973:47(.اودرمقامهنرمندنقاشهستیرا
بازمیتاباندوبهظهورمیرساندودراینراستابهوحدت
متذکر باره این در و دارد اعتقاد هستی چهارگانههای
آفریدهمیشود، اثرهنری :»هرآنچهدر میشودکه
که مییابد؛ حاصل چهارگانهای همبستگی درون دقیقاً
است« کیهانی و خاکی عناصر اشیاء، نفس، شامل
)هافتمان،156:1385(.تأکیدکلیبرهمبستگیعناصر
نگرش با همسو هنری اصیل آفرینش راه در چهارگانه

اندیشة هیدگردرتوجهبهچهارگانههایعالمدرطریق
تأملیاست.

عناصر تجسمی در هنر پل کلی به مثابة فوزیس 
از منظر هیدگر

فرایند ازطریق نگاره ازنظرپلکلی»عناصرموجوددر
این معنای به سخن این اما مییابند، ظهور شكلدهی
نیست،کهفرمهایکهدفپیشساختهاند،بلكهفرایند
شكلدهیگونهایآفریدن،بهوجودآمدنوهدایتشدن
درون از که است؛ اثری ویژگیهای تشخیص جهت
حرکت، از مملو فرایند این و میگردد، پدیدار هنرمند
پویایی،عملوزندگیاست«)Klee,1973:262(. بر
ایناساسپلکلیکارهنریرانهتنهایکپدیدهپیش
ساختهنمیداند،بلكهجریانیدرنظرمیگیردکهقبلاز
بر پیدایشوظهورفرآوریمیگردد. برمبنای هرچیز
مبنایاینشیوۀنگرش؛اوازطریقموادساختاثرهنری
خط، نقطه، مانند تجسمیاثر عناصر منطقی روشی با
سطح،حجم،فضارادرجهتآشكارشدنرازهستیبه
کارمیبرد.پلکلیبهعناصرتجسمیاثراجازهمیدهد
کهدرجریانخلقنگاره؛اندکاندکوخودبهخودتجلی
یابند.اینپیدایشوآشكارسازیدرآراءهیدگرفوزیس51
ازنظرهیدگر»اینواژهچیزیراروشن نامیدهمیشود.
میکندکهانساندرمتنآنوبرپایةآنسكونتخودرا
پیمیریزدوماآنرازمینمینامیم.دراینجامراداز
زمینآنتودۀجرمرسوبینیستوهمچنینمنظور،آن
سیارۀموضوعستارهشناسیهمنیست.زمینجاییاست
کهپدیدارشدِنهرآنچهکهپدیدارشدنیاسترابدون
پناهمیدهد«)هیدگر،137:1389(. و برمیتابد خدشه
فوزیسدرآراءهیدگربهمعنیآنچیزیاستکهازخود
برمیدمد.بهعقیدهیریختهگران»درتفكریونانیاین
آشكارگی ظهور، این و شده تعبیر بطون ظهور به واژه
جنبة به ما اگر سخن دیگر به است. مستوری بدون
آشكارگیموجوداتتوجهکنیم،فوزیسراخواهیمداشت
زیرافوزیسظاهرآمدنآنچیزیاستکهدرباطنبوده،
معنا هستی ظهور و نامستوری فوزیس؛ ترتیب بدین
ظهور به اشیاء تا میگردد موجب فوزیس میگردد.
اینکه )ریختهگران،227:1393(.کوتاهسخن برسند«
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هنری اثر »که است معتقد فوزیس شرح در هیدگر
ناپدید عالمیرابرپامیکندکهدرآننهتنهاموادکار
نمیشوند؛بلكهظهوریتازهمییابند«)هیدگر،142:1389(.
و هنری اثر خلق فرایند در نیز کلی پل اساس این بر
شكلدهیبااتكابهموادوعناصرتجسمی،حقیقتاشیاء
رادرنگارههایشبهظهورمیسازد.ازاینجهتدرآراء
پتستآمده»هیدگرادعاداردکهآثارپلکلیدرحدو
انتزاعیدورۀمدرن زیراهنر نمیگنجد، مرزهنرمدرن
مبدلبهوسیلهایجهتپردهبرداریازحقیقِتوجودِی
در کلی پل نقاشیهای اما است، گردیده تكنولوژی
ازجریانهایمدرنیسمهنری؛حقیقِت مسیریمتفاوت
وجودِیموجوداتراازخفابیرونآوردهوآشكارمیسازد«
عناصر و مواد کلی پل بنابراین .)Petzet,1933:66(
هیدگر؛ آراء در فوزیس معنای به را هنری تجسمیاثر
مبدلبهوسیلهایجهتآشكارساختنحقیقِتوجودِی

اشیاءوموجوداتمینماید.

تجلی حقیقت و شاعرانه گی از منظر هیدگر در 
نگاره های پل کلی

خود توصیف در هیدگر که آمده پتست آراء در
پیرامونآثارپلکلیبیانمیدارد»کهاینهنرمنِدنقاش؛
کلی پل هنرمندانة آثار میسازد. آشكار را نادیدنیها
ارج را ریلكه52حقیقِتوجودِیموجودات اشعار همانند
همتراز را کلی پل او؛ چرا اما  .)Ibid,149( مینهد«
ریلكهمیخواند؟راینرماریاریلكهیكیازتأثیرگذارترین
شاعران؛برشعرمعاصِرجهاناست.دراشعاراوطبیعت
مقامیخاصدارد،زیرادرنگرشاینشاعرهموارهوجهة
رازگونةطبیعتمدنظراست. بدینعلتهیدگراورا
عنوان با مقالهای در و میستاید هولدرلین53 همانند
»انسانشاعرانهسكنیمیکند«دربارۀاومیگوید»آن
باتاریختقابلدادهنمیشود. چهریلكهطبیعتمینامد
بشریت مقابل در امری و طبیعی علوم موضوع طبیعت
نیست،بلكهمبنایتاریخوهنراست.درکلمةطبیعتآن
گونهکهاینجا)درشعرریلكه(استفادهشده؛هنوزکلمة
فوزیسبازتابدارد.درنگرشابتدایی؛طبیعِتزندگیدر
عنوان به بلكه نمیشده، فهم شناختی زیست قالب
ریلكه میشد. فهمیده میشكفد، چه آن یعنی فوزیس؛

طبیعترابنیاناولیهمینامد،چونبرایموجوداتیکه
خودماهستیم،مبنااست«)هیدگر،199:1389(.هیدگر
درانتهایاینمقاله؛سخنشدرموردریلكهرااینگونه
بهپایانمیرساندکه»نشانةشاعرآناستکهماهیت
دوراِن شاعِر ریلكه است؛ برانگیز پرسش برایش شعر
پرسِش به او شعر است. مدرنیته( فناوری عسرت)عصر
غایِتشاعریاش،جاییکهسرودنشبدانمعطوفاست
وشاعربهسرنوشتشِبجهانتعلقدارد؛پاسخمیدهد.
شعر این در چیز چه که میکند تعیین سرنوشت این
سرنوشتسازاست«)همان،253(.دراینمقالههیدگردر
سلطة عصر در ریلكه که میدهد توضیح کامل شرحی
فناورییابهتعبیرخودشدورانعسرتتوانستهبادوری
زبان به را موجودات حقیقِی وجوِد سلطهگرانه، نگاه از
آورد.بدینعلتاستکهاوبعدازمشاهدۀآثارپلکلیو
را نقاش این نگرش اشیاء؛ و طبیعت به اش ویژه نگاه
زباِنشاعرانةریلكهمیخواند.زیراپلکلیخود همتراز
در نهفته راِز ظهور هنر رسالت که است معتقد نیز
»هنر ورز اندیشه نقاِش این عقیدۀ به است، موجودات
چیزهایمحسوسرابازآفرینینمیکند،بلكهوجوِدآنها
راآشكارمیسازد«)Klee,1973:76(. اوهماننددیگر
باوهاوس ازجملههمكارانشدر هنرمندانهمدورهاش
اندیشه در بلكه نداشت، صرف صورتگرایی54 دید تنها
این در و میکرد توجه هستی ساختار به همواره اش
خصوصبیانمیکند»صورتگرایینمیتواندبراصولو
مسیرهایآفرینشهنریتأکیدکند«)Ibid,17(. بدین
آن ازطریق بودکه بهمسیرهای توجهاش تمامی علت
اشكالپدیدارمیشدند.سپسازاینرهیافتتجربههایش
راتوسطحرکتازنقطهبهخطوازخطبهسطحواز
سطحبهرنگوبُعد؛آشكارمیکرد.ازاینجهتبودکه
سیزده که نمایشگاهی در نگارههایش دیدن با  هیدگر
سالبعدازمرگاوبرپاشدهبود،بهظرافتتماماندیشة
تصویریاینهنرمندرادرجهتبهظهوررساندِنحقیقِت
وجودِیموجوداتدریافتکرد.بهزعمهیدگر»اثرهنری
بهعنوانچیزیخلقشدهاست؛کهاجازۀظهورورخداد
حقیقتبهمعنایالتیارامیدهدوایننگرشدرهنرتنها
Heideg-( میشود« سروده اصیل شعر یک همانند
این در »هیدگر پتست آراء بر بنا  .)ger,1975:72



30

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 18، بهار �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

نمایشگاهبیشترجذبسهنگارۀپلکلیبهنامهایرزهای
اسطورهای)تصویر4(،یکدروازه)تصویر5(وزنبیمار
)تصویر6(گردیدومطالبیدرتوصیفآنهاعنوانکرد«
)Petzet,1993:148(. هرسهنگارهبهسالهایپایانی
عمرپلکلیبازمیگردند،دورهایکهبیماریجسمانِی
غددلنفاویاوبسیاروخیمشدهبودوبدینعلترنجی
اینرودشواریسالهای از راتحملمیکرد. آور مالل
بیماریدرنگارههایایندورۀاوکامالمشهوداست،به
عنوانمثالبانگاهبرنگارۀرزهایاسطورهای)نک:تصویر
4(دیگرازشیوۀرنگگذاریشفافوخطوطمنحنیو
بلكهرنگهایجرمیزمینة ظریفگذشتهخبرینیست
و آن دهندۀ شكل ضخیِم و سیاه خطوط همراه به اثر
از سرشار پختگی دهندۀ نشان تیز؛ لبههای با اشكالی
اروپا، آشفتة اوضاع جهانی، جنگ سالهای در او اندوه
طریقبرخوردکشورآلمانباهنرمندانواجباربهترک
آلمانورفتنبهسرزمینیاست؛کهروزیازآنبرخاسته
بود.ترکیببندیخطوطورنگهادرایننگارهبهگونه
ایمخاطبرابهسویبزرگترینرزهدایتمیکندو
اینرزکهتقریبادرمرکزاثرقرارداردمارپیچیراآشكار
میکندکهبینندهناخودآگاهبهسویآنکشیدهمیشود.
آیااینحرکتاسپیرالنشانیازمارپیچزندگانیپرفرازو
نشیبنقاشاست؛کهدرنهایتاورابهسرزمیندوران
کودکیاشدرسویسبازگرداند،تادرخلوتآنآخرین
مكاشفاتغیردنیاییخودراانجامدهد.جاییکهمحل
تولدشبودوچراغزندگانیاشهمدرهمانجاخاموش
شد.اثردیگرنگارۀیکدروازه)نک:تصویر5(است؛که
بنابرگفتةپتست:»هیدگربعدازدیدنایناثردروصفش
بیانمیدارد،ایندروازههمانمعبریاستکههمةما

بایدروزیازآنبگذریم«)Ibid(. خلوتسردحاکمبر
ترکیببندی شیوۀ دارد، همراه به بار مرگ سكوتی اثر
سادۀنگاره؛کهمتشكلازخطوطیسیاهدرزمینهایاز
نشان را انسان بدون شهری است؛ خاکستری رنگ
میدهد.قرارگرفتندروازهدرمرکزاثرتأکیدبرچیزی
خاصداردکهبهتعبیرهیدگرمبینلحظهایاستکههر
انسانبهحكمسرنوشتباآنروبروخواهدشد،امادراین
لحظهکهانسانتنهاییخودرادرمییابد؛شكلدایرهای
باالیدروازهبهاونویدهدایتوحرکتبهسویباالرا
میدهد،گوییدراینسفِرپرمخاطرهورازگونهنقشاین
دایرههمانندخورشید؛روشنکنندۀراهاست.همچنین
هیدگردروصفنگارۀدختربیمار)نک:تصویر6(میگوید
»ایناثرهنریتنهایکنقاشیسادهنیست،بلكهحالتی
ازبیماریرابهحضورمیآورد،ازاینروهیچگونهمعاینة
بالینینمیتواندبهژرفایدردورنجیبرسد؛کهایننگاره
این از پزشک یک علت بدین است، یافته دست آن به
نقاشیبیشترازکتابهایدرسیمیتواندبیاموزد،ازآن
جهتکهدرایننگاره،بیماریدختربهظهورآمدهوپل
بنشاند« اثرش در را بیماری حقیقت توانسته کلی
)Ibid,151(. پلکلیدرهنرشبهآنجنبهازاشیاءو
تحویل علمیقابل شناخت به که میپردازد موجودات
نیستامابیتردیدبخشیازجهانمااست،اوهرآنچه
راکهبهتصویرکشیدهدرنگرشیتأملیدردورهایخاص
تجربهکردهودراعماقوجودشباآندیدارکردهاست،
تصویر به نگاره این در که بیماری مالل درک حتی
کشیده؛یادآوربیماریخودشاستکههرروزبیشتراز
روزقبلوجودشرامیخشكاند.بدینعلتاستکهدر
مقام به توانسته هنرمند این نگارههای هیدگر باور

تصویر6.دختر
بیمار،اثرپلکلی،

1937م)مأخذ
http://www.:
)wikiart.org

تصویر4.رزهای
اسطورهای،اثرپل

کلی)مأخذ
http://www.:
)wikiart.org

تصویر5.یک
دروازه،اثرپلکلی

1938م)مأخذ
http://www.:
)wikiart.org
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و هنری اثر مواد واسطة به او زیرا یابد، راه شاعرانهگی
فرایندشكلدهیعناصرتجسمی،جلوههاییاززمینبه
عنوانزمینةاثرهنریرافرازمیآوردتابااتكابهآن؛عالِم
اثرشراکهنتیجةدوستومحرمشدنباعناصرهستی
و اشیاء حقیقِت رهیافت این از و سازد برپا را؛ است
این خاتمة در لذا بنشاند. نگارههایش در را موجودات
نوشتارمیتوانبهایننتیجهرسیدکهپلکلیبهعنوان
مورد شاعر ریلكه همانند عسرت دورۀ در نگارگر یک
عالقةهیدگر؛توانستهدرهنرواندیشهویادداشتهایش
بهچیزیرسدکههیدگردرآراءفلسفیخودآنراظهور

حقیقِتوجوِدموجوداتمیخواند.

نتیجه گیری
آنچهدربیانایدههایکلیدیاینپژوهشانجامشد؛
تالشیدرجهتپیوندنگرششاعرانهازمنظرهیدگرو
نگارههایش خلق مسیر در کلی پل پژواکهایهنری
را آن مدرنیسم هنر بر خود تأمالت در هیدگر است.
نابغةمدرن و قدرتطلبانةهنرمندخالق نگرش حاصل
میداند،کهسعیمینمایدحقیقتنهفتهدرموجوداترا
باذهنانسانیمنطبقسازدولیكناینرویكردازنظراو؛
منجربهخفارفتنوپنهانشدنحقیقِتوجودِیاشیاء
میشود،هیدگردرمقابلایننگرش؛حقیقترابهمثابة
التیادرمعنیکشفحجابیانامستوریکهازخفابیرون
آمده،درنظرمیگیردویگانهمسیررسیدنبهآنراتفكر
تأملیبهمعنایاندیشیدن-در-رهاییعنوانمیکند،
کهتنهاطریقرسیدنبهآنزیستنشاعرانهودوریاز
جهت در موجودات به استیالگرانه ارادۀ اعماِل هرگونه
آشكارسازیحقیقتوجودیشاناست،بدینعلتهیدگر
هنرمند این میخواند. برجسته هنرمندی را کلی پل
نقاشبرخالفجریانهنریمعاصرشکهآیینةتصویری
ازنگرشمدرنیسمبهحسابمیآید؛هموارهکوشیدهدر
از درونی دریافتهای و مكاشفه از بازتابی نگارههایش
وسیلة به را؛ رسالت این و بگذارد، نمایش به را هستی
واسطههایتجسمیچوننقطه،خط،سطح،حجمورنگ
پدیدارسازد،وازاینطریقنگارههاییشاعرانهبیافریند،
میرسند. ظهور به  هستی عناصر حقیقِت آن در که
هیدگراینپیدایشوظهورعالمدراثرهنریراحاصل

پیكاریمیداندکهمیانعالماثروزمینبهمعنایمواد
اثرهنریرخمیدهدونهایتاینپیكارراآشكارشدن
حقیقتبهمعنایکشفحجابمیخواند.اینرخدادتنها
به شاعرانه نگرشی در هنرمند که است، ممكن زمانی
موجوداتبنگردتاازاینرهیافتبتواندحقیقِتوجودی
اعتبار بدین برساند. بهظهور را گشته آشكار او بر که
کلی پل تصویری بیان که کرد برداشت چنین میتوان
شاعرِی فن همانند کرده عنوان هیدگر که گونه همان
اندیشة درجریان توانسته،حقیقِتوجودیکه راستین
خودخواهانةمدرنیتهپنهانگشتهراآشكارسازد.ازنظر
هیدگرتنهاراهظهوراینمستوریتفكرتأملیاست؛که
حاصلآننمایشآیینهایچهارگانههایهستیدرمقابل
فناوریدنیایمدرناست.درموازاتایننگرشپلکلی
همعنواننمودههرآنچهدراثرهنریپیدایشمییابد
حاصلهمبستگیعناصرچهارگانهدرعالمهستیتوسط
تجربةراستینهنرمنداست.بنابرایندرنگرشهیدگرو
منطق سوی به رهیافت مستلزم تأملی تفكر کلی، پل
غلبهورزی و منطقحسابگری راندن حاشیه به و عشق
است.بدیناعتباردرنتیجةاینپژوهشمیتوانبهنكتة
مهمیاشارهکردکههیدگربازبانفلسفهواندیشةشاعرانه
پیرامونحقیقتبهمعنایکشفحجابدرگسترۀتفكر
تصویری بیان بهوسیلة وپلکلی تأملیسخنمیراند
بتواند آن کمک به تا میگردد زبانی دنبال به شاعرانه

حقیقتهستیراآشكارسازد.

پی نوشت ها
1. Martin Heidegger )1889-1976(
2. Aesthetics 
3. Subject 
Subjectivism .4 نگرشیبرپایة»Cogito«دکارتیکه

»منمیاندیشم،پسهستم«.

5. Release / Gelassenheit.      
6.مرادازفناوریدراینمقالهواژۀتكنولوژیاست،کهنتیجة

تفكرمدرنیتهبهحسابمیآید.
به بشری تفكر تاریخ، از مرحلهای در هیدگر عقیدۀ به .7
صورتشاعرانهبودهاست.اینمرحلهقبلازشكلگیری
فلسفةیونانیوبرقرارینسبتفلسفیومتافیزیكیبشر
جمله از پارمنیدس و هراکلیتوس چون بزرگانی است.
کسانیهستندکهازاندیشةشاعرانهبرخورداربودهاندبه
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زیرا نبودند فیلسوف آنها هیدگر منظر از سخن دیگر
نگرشآنهابهحقیقتهستیبهمثابةکشفحجاببه
معنیظهورهمراهباخفابودهاست،اماباتفكرپارمنیدس
وتوجهویژۀاوبهواژۀeonدرمعنایهست؛ظهورنسبت
بهخفاارجحیتمییابدوتفكرفیلسوفانازسقراطبهبعد
متوجةنامستوریوظهورمیگرددومستوریوخفاروبه
که میگردد آغاز تاریخی نتیجه در میسپارد، فراموشی
نامستوریموجوداتاست. بهظهورو پایههایآنتوجه
اینتاریخبرایبشرتاریخمغربینامیدهمیشودکهبرپایة
اندیشة را نگرش این هیدگر است. گرفته شكل فوزیس
و بین موجود برچشم آن تأکید که مینامد متافیزیكی
جهانبینهستوکاماًلازوجودوچشمدیداربینغافل

شدهاست.)ریختهگران،17-15:1393(
 ،Georg Wilhelm Friedrich Hegel(1770-1831).8
ودورۀ قرونوسطی باستان، یونان در بهزعمهگلهنر
رنسانسپیوندنزدیكیبادینداشت،وکارکردهنربیشتر
آشكارکردنامرالهیبود.امابانهضتاصالحاتدینیدر
علت بدین کرد، پیدا درونی حالت دین روشنگری عصر
و درشمایل نه و ایمانخالصهشد در تنها حضورخدا
تصاویرهنری؛بهعقیدۀهگلدرنتیجةاینامردیگرآثار
هنریتقدیسنشدندوهنرپیوندمحكمخودبادینرارها
بنابراینهنردورۀ یافت. امكانغیردینیشدنرا کردو
مدرندیگربرتریننیازهایبشررافراهمنكرد،بدینعلت
هنرازحیثرسالتشبرایماچیزیمتعلقبهگذشتهو

پایانپذیرفتهاست.

9.Vincent Van Gogh )1853-1890(
10.Paul Cezanne )1839-1906(
11. Paul Klee )1879-1940(
12. Heinrich Weigand Petzet )1909-1997( 

13 .شهریآلمانیزباندرکشورسویساست.
14. The Origin of the Work of Art  /  Der Ur-

sprung des Kunstwerkes
15. “ Heidegger Association with Art”, in En-

counters and Dialogues with Martin Heide-
gger

16. Heidegger on Art, in Martin Heidegger 
Politics, Art, and technology

17. Bild and Techink: Heidegger, Klee and die 
Moderne Kunst

18. Otto Poggeler )1928-2014(
19. Kathryn Elizabeth Kramer )1962(
20. Myth Invisibility and Politics in the Late 

Work of Paul Klee

21. Origin / Ursprung 
22. Hermeneutic Phenomenological

فعالیت از اثرهنریصرفاً تلقیکه این بهزعمهیدگر .  23
هنرمندسرچشمهمیگیردریشهدرزیباییشناسیدورۀ
نابغه هنرمندخالق بهشكلگیری منجر که دارد مدرن
شدهاستونقطةاوجاینتلقیدرآثارکانتوشوپنهاور

دیدهمیشود.

24. Mere Thing
25. Covered-up-ness / Verdecktheit
26. Discoveredness / Entdecktheit
27. Aletheia 
28. Daniel  O. Dahlstrom
29. Truth as aletheia an the clearing of Beyng 
Dasein.30کهبهنحوتحتاللفظیبهمعنیآنجا/اینجا-
بهکار بودن انسان رامعادل واژه این بودهاست،هیدگر

میبرد.

31. Exsistent
32. Authenticity /   Eigentlichkeit
33. Inauthenticity  /  Uneigentlichkeit
34. Thrownness  / Geworfenheit
35. Logos
36. Legen 
37. Zoon   Logon   Echon 
38. Setting- Up / Aufstellen 
39. Herstellen / Setting- Forth. 
40. Worlding  of  the  World  /   Das   Welt   

Weltet  
41. Poetical  / Dichtend
42. Projective   Saying
43. Four  Fold / Geviert 
44. Munchenbuchsee
 45. Bern
46. Etching
47.بهصورتکلیدونوعشکوجوددارد:اولشکمطلقکه
درایننوعاصلبرماندندرشکاست،امادرنوعدومیاهمان
شکروشییادستوریشککنندهمیخواهدبهیقینبرسد،
درایننوع؛گذرازشکوبهیقینرسیدنمهماست.بنابراین
شکدکارتنیزازنوعدستوریاستتاازاینرهگذربهیقینی

شدنشناختبرسد.

48. August Macke )1778-1914( 
49. Franz Marc )1880-1916(
50. Techne
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51. Phusis
52. Rainer Maria   Rilke )1875-1926(
53. Friedrich Holderlin )1770-1843(
54.Formalism
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