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چکیده

هدف از نگارش مقالۀ حاضر بررسی ریشههای اندیشۀ تصویری شاعرانه در نگارهسازی پل کلی؛ با تأکید بر نگرش
ِ
حقیقت وجودیِ موجودات است .لذا به منظور
مارتین هیدگر در خصوص تفکر تأملی به مثابۀ اندیشیدن -در -رهایی و ظهور
راه یافتن به کنه برداشتهای هیدگر از خصلت شاعری به عنوان ذات هنر و ارتباطش با شیوۀ آفرینشهای هنری پل کلی؛
در این نوشتار تالش میشود به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که با توجه به این که هیدگر ذات اندیشۀ شاعرانه را بنا
ِ
ِ
حقیقت وجودی
حقیقت هستی چونان کشف حجاب میخواند؛ آیا به راستی میتوان گفت؛ در بیان تصویری پل کلی
کردن
خاص نگرش او به هستی آشکار خواهد شد؟ سپس دربارة یافتهها و نتیجۀ حاصل آمده باید
عناصر و اشیاء در راستای شیوۀ
ِ
گفت :با واکاوی آراء هیدگر در خصوص چگونگی رخداد حقیقت در اثر هنری و ارتباط آن با فرآوری هنری و تفکر شاعرانۀ 
هنرمند و مقایسۀ آن با طریق تأمالت پل کلی و اعتقادش بر پدیدار شدن عناصر موجو ِد نگاره در گونهای از فرآیند شکلدهی
به همراه وحدت هنرمند با هستی و تأمل راستین او به طبیعت در جریان خلق نگارههایش؛ میتوان گفت که از نظر هیدگر
تفکر تأملی ،نحوهای از چگونه زیستن انسان در عالم و ارتباطش با موجودات در خصلت رها گذاشتن آنها به دور از هر گونه
القای اندیشۀ استیالگرانه است؛ و پل کلی بر خالف اکثر هنرمندان دورۀ مدرنیسم توانسته این شیوۀ نگرش را در آفرینشهای
ِ
حقیقت
هنری خود پیاده نماید .بدین علت است که هیدگر با دیدن آثار این هنرمند؛ نگارههای او را به دلیل آشکار کردن
وجودیِ موجودات ارج مینهد.
کلید واژهها :حقیقت ،نامستوری ،تفکر تأملی ،شاعری ،اثر هنري
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مقدمه
دریافت متفاوت هیدگر از هنر نمایانگر تعاملی نوین
1

20

میان بینش فلسفی و نگاه هنری است .هیدگر هنر را از
دریچۀ زیباییشناسی 2نمیبیند ،به عقیدۀ او « در نگرش
زیباییشناسی فاعل شناسا 3در حالتی استیالگرانه به
مثابۀ من متفکر 4هنر را تجربه میکند و این تجربه؛ مبدل
ِ
به منشاء و معیاری جهت درک و خلق اثر هنری میگردد،
که حاصل آن مرگ هنر است» (ر.ک :هیدگر18 :1389،
الی .)20بدین علت او در مالحظات خود به دور از کاربرد
واژههای متعارفِ مباحث فلسفی و زیباییشناسی؛ چیستی
ذات هنر را به عنوان رخدا ِد حقیقتی آشکار میکند؛ که
حاصل پیکار ذاتی میان عالم و زمین است .هیدگر هنر را
ِ
داشت حقیقت در
دستاوردی از فرآوری هنرمندانه و پاس
اثر هنری میداند ،حقیقتی که یگانه شرط تحقق آن
اندیشیدن -در -رهایی 5به مثابۀ تفکر تأملی است .از نظر
هیدگر « در شیوۀ نگرش تأملی موجودات آن گونه که
هستند؛ برای ما آشکار میشوند و چنین بر آیندی مستلزم
فارغ بودن اشیاء و موجودات از غلبه و سلطۀ  انسانی
است( ».هیدگر )15:1389 ،به زعم او  نگرشی که آدمیان
را  اربابان زمین معرفی میکند؛ پیامدی از فناوری 6دوران
مدرنیسم است؛ که اوج تفکر متافیزیکی 7دانسته میشود
و انسان معاصر تقدیری جز پذیرش آن نمییابد و تنها
طریق رستن از این تقدیر زیستن شاعرانه به مثابۀ تفکر
تأملی است .معنای اندیشۀ تأملی؛ رها گذاشتن و امکان
خود ماندن و نه غیر خود شدن موجودات است .اما چگونه
میتوان به این شیوۀ نگرش دست یافت؟ به زعم هیدگر
«شاعری ذات همۀ هنرها است ،زیرا حقیقت آن چه که
هست را؛ به ظهور میرساند» (هیدگر .)177:1389 ،بدین
علت او به هنر مدرنیسم توجهی ویژه دارد .رابطۀ هیدگر
با هنر مدرنیسم درهالهای از ابهام است ،زیرا از سویی در
ادامۀ مباحث هگل8؛ هنر این دوره را نقد میکند ،از آن
جهت که خصلت فرد گرایی و انتزاع گرایی در آن رشد
یافته و ارتباطش با جامعه کم رنگ تر شده است .اما از
جهت دیگر برخی از هنرمندان آن نظیر ونسان ون گوگ،9
پل سران10و پل کلی 11را به علت بیان تصویری ناب و
شاعرانه مورد ستایش قرار میدهد (ر.ک :نامور مطلق
 202:1390،الی .)205

پل کلی هنرمندی است که به سبب نو اندیشی ،تخیل
آزاد و درون گرایی ،از جمله شخصیتهای برجسته در
هنر مدرنیسم به شمار میآید .او هیچ گاه جهان پدیدارها
را بازآفرینی نمیکرد ،بلکه در نگرشی بی بدیل حقیقت
وجودی آنها را به نمایش میگذاشت« ،در نظر او هنرمند
ملزم به گفتگو با طبیعت است ،اما نباید این نگاه بر ظاهر
طبیعت محدود شود ،بلکه هنرمند باید به عمق هستی
نفوذ کند و رمزهای صوری اشیاء و ساختارهای آن را
کشف کند» (احمدی .)61:1379،بدین علت او همواره
سعی میکرد با نزدیک شدن به طبیعت و تأمل در معنای
پدیدارهای هستی؛ از نیروی آنها الهام بگیرد .هدف پل
کلی در جریان خلق نگارههایش دوست و محرم شدن با
عالم هستی بود تا از این طریق به سرمنزلی هدایت شود
که در آن هیجانات و اضطرابهای زندگی و پیامدهای
دهشتناک عصر مدرن از جمله جنگ جهانی و
بیدادگریهای آن؛ نتواند سیمای نگارههایش را تیره
سازد .لذا در این مقاله فرض بر این است که پل کلی نه
تنها در هنرش ،بلکه در نوشتههایش در خصوص اندیشۀ 
تأملی تجربهای مشترک با هیدگر داشته است .هیدگر و
پل کلی با اینکه تقریبا در یک دورۀ تاریخی زندگی کرده
اند ،اما هیچ مالقاتی با هم  نداشتهاند .نخستین رویارویی
هیدگر با آثار پل کلی سیزده سال پس از مرگ این
هنرمند است .بر اساس آراءهاینریش پتست « 12هیدگر در
سال  1953میالدی جذب آثار پل کلی میشود ،علت این
توجه بازید او از نمایشگاهی بود که از آثار این هنرمند در
شهر بازل 13بر پا شده بود .هیدگر بعد از دیدن این نگارهها
تصمیم میگیرد که بر رسالۀ سر آغاز اثر هنری 14قسمت
دومیبیافزاید» ( .)Petzet,1983:126بدین منظور؛
پژوهش در نگاه ویژۀ هیدگر به آثار پل کلی و درک متقابل
تأمالت فلسفی و بیان هنری این فیلسوف و هنرمند در
طریق نگرش آنها به هستی ضرورت مییابد .لذا در این
مختصر ابتدا نگاه هیدگر به هنر و رخداد حقیقت در اثر
هنری مورد بررسی قرار میگیرد .سپس به خصلت
شاعرانهگی هنر از نگاه هیدگر اشاره میشود و سرانجام
ریشههای اندیشه و بیان تصویری شاعرانه نزد پل کلی و
نگاه هیدگر به آثار این هنرمند واکاوی میشود ،تا از این
رهیافت علت ستایش هیدگر از پل کلی روشن گردد.

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ � یلک لپ یاه هراگن رد هنارعاش ةشیدنا و رگدیه هاگن زا یلمأت رکفت

همچنین با در نظر داشتن نکات مطروحه در این جستجو
سه پرسش اصلی به شرح ذیل مطرح میگردد:
 .1آیا مفهوم حقیقت به معنی کشف حجاب از منظر
هیدگر در نگارههای پل کلی مشهود است؟
 .2آیا میتوان میان فلسفۀ هنر هیدگر و بیان تصویری
پل کلی رابطۀ متقابلی را جستجو کرد؟
 .3آیا براساس تفکر هیدگر میتوان نتیجه گرفت که
نگارههای پل کلی ذاتاً شاعرانه هستند؟

پیشینۀ تحقیق

آنچه اهمیت و ضرورت نگارش این تحقیق را آشکار
میسازد ،فقدان پژوهش جامع به صورت تطبیقی در تفکر
شاعرانه و رخداد حقیقت از منظر هیدگر در نگارههای پل
کلی است .در خصوص بررسی نگاه هیدگر به نقاشیهای
پل کلی آثار اندکی وجود دارد ،که مهمترین آن کتابی با
عنوان «وابستگی هیدگر به هنر ،در مالقات و گفتگو با
ایشان» 15نوشتۀهاینریش پتست است .پتست به عنوان
دوست و دانشجوی تاریخ هنر ،مدت طوالنی از محضر
هیدگر  بهره جست و بسیاری از آراء هیدگر در خصوص
هنرمندان عصر مدرنیسم توسط وی بازگو شده است.
براساس سخنان پتست دو کتاب دیگر با عنوان «هیدگر
در هنر ،سیاست و تکنولوژی»« ،16هیدگر ،پل کلی و هنر
مدرن»17توسط اوتو پوگلر 18نوشته شده است .نویسنده
در این کتابها با تاکید بر مالحظات پتست آراء هیدگر در
خصوص هنر مدرن و هنرمندان برجستۀ  آن را بررسی
مینماید .پوگلر به پیروی از پتست مطالب مهمیدر
خصوص نگاه فلسفی هیدگر به نگرش بصری پل کلی
نوشته و هم عقیده با پتست اعالم نموده که در «آثار پل
کلی به عنوان نقاش دورۀ مدرنیسم چرخشی رخ داده که
در رویکرد هیدگر نسبت به تفکر متافیزیکی دیده
میشود» ( .)Poggeler, 2002:147پوگلر در کتابش
پل کلی را هنرمندی نـؤکانتی و متعهد به پرسش دربارۀ
فرم معرفی میکند ،مباحث پوگلر بیشتر مختص به
فیزیک مدرن و تجربی نبودن آن و تأثیر آن بر هنرمندان
مدرنیسم است ،که از اهداف این نوشتار به حساب نمیآید.
کاترین کرامر 19نیز در کتابش با عنوان افسانه و شاعری
در زبان بصری اواخر کار پل کلی 20هم عقیده با نقل قول

پتست از هیدگر است؛ که «در پل کلی و نگارههایش
اتفاقی رخ داده ،اما تاکنون کسی قادر به درک آن نشده
است ،)Petzet,1993:150( ».و بر این اساس
صورتهای اسطورهای و ازلی را در آثار پل کلی دنبال و
مورد بررسی و شناسایی قرار میدهد ،وی در این راستا
تالش پل کلی در به تصویر کشیدن آنچه که مستور و
نامرئی است را توضیح میدهد و در نهایت به این نکته
اشاره مینماید که «زبان بصری پل کلی بسیار خصوصی
و اختصاصی است» ( .)Kramer,1991:182که این
نیز خارج از مباحث مقال ًه حاضر است .لذا در این مختصر
عالوه بر توجه به منابع مندرج؛ به صورت خاص هم سویی
نگرش بصری پل کلی و آراء فلسفی هیدگر در خصوص
تفکر تأملی مورد کنکاش قرار میگیرد.

پرسش از سرآغاز اثر هنری
هیدگر در رسالۀ «سرمنشاء اثر هنری» چشماندازی

منحصر به فرد نسبت به اندیشۀ زیباییشناسی رایج ارائه
میدهد ،که در آن به دور از تعاریف معمول به پرسش از
چیستی هنر میپردازد .ابتدای رسالة او با پرسش از
سرآغاز اثر هنری شروع میشود .از نظرگاه وی مقصود از
«واژۀ سرآغاز 21چیستی و چگونگی یک امر به همان
شکلی که هست ،دانسته میشودHeideg�( » .
 )ger,1935:17به عبارتی این واژه امکانی برای اشیاء
فراهم میآورد تا آن چنان که هستند؛ بتوانند ظهور یابند،
بدین ترتیب سرآغاز هر چیز به معنای سرچشمهای است،
که ذات شیء از آن بهره میگیرد .سپس هیدگر به روش
پدیدارشناسی زندآگاهانه ،22در سرچشمة اثر هنری
کنکاش مینماید؛ که آیا سرآغاز اثر هنری از فعالیت
هنرمند منشاء میگیرد؛ یا این سر آغاز از اثر هنری است.
به زعم وی اگر ما با اتکا به اندیشۀ زیباییشناسی دورۀ
23
مدرن که منجر به شکلگیری هنرمند نابغهی خالق
گردیده ،پاسخ سؤال را بدهیم بیدرنگ سرآغاز اثر هنری
را؛ به فعالیت هنرمند باز میگردانیم ،اما «همان اندازه که
هنرمند سرآغاز اثر است ،اثر هنری نیز سرآغاز هنرمند
دانسته میشود» (کوکلمانس .)171:1388 ،هیدگر در
این تحلیل خود به منظور گریز از گرفتار شدن به دام دور
باطل و سرگردانی در پاسخ ،نه تنها سرآغاز آفرینش هنری
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را در هنرمند و اثر هنری نمیداند ،بلکه معتقد است «هر
دوی آنها از امر سوم که چیزی جز هنر نیست ،طلوع
خود را به دست میآورند ،بنابراین هنر ،سرچشمۀ اثر و
هنرمند دانسته میشود» (هیدگر.)104:1389،
در ادامه هیدگر طرح پرسش از ذات هنر مینماید و با
تأکید بر رسالت پدیدارشناسی که راه و روش آن بازگشت
به خود چیزها است؛ به جنبۀ  شیءوار اثر هنری توجه
مینماید تا از این طریق نشان دهد که اثر هنری یک شیء
صرف 24همانند یک تکه چوب و یا سایر اشیاء نیست ،بلکه
با اثر هنری چیزی بیان میگردد که در شیء صرف آن را
نمیتوان یافت .ریخته گران در شرح خود بر این رساله
بیان میدارد« :اثر هنری به غیر از جنبۀ شیءوارگیاش،
در مرتبۀ کنایی و تمثیلی قرار دارد و از امر دیگری که اثر
را از وجهۀ  مستوری 25به مقام نامستوری 26میرساند؛
سخن میگوید» (ریختهگران .)33:1393 ،این امر غیر
همان تقرر حقیقت در اثر هنری است؛ بدین اعتبار آن چه
در اثر هنری همراه با شیء آشکار و فاش میگردد،
ِ
حقیقت وجودیِ موجودات است .اما تحقق حقیقت در اثر
هنری چگونه رخ میدهد.

حقیقت به مثابۀ التیا در مواجه با لوگوس

حقیقت؛ همرا ِه وجود از محورهای اصلی فلسفة
هیدگر به حساب میآیند ،او با ارائۀ  تفسیری نوین از
حقیقت به دور از مطلق بودن آن در اندیشۀ متافیزیکی؛
آن را ناپوشیدگی ،نامستوری ،ظهور و آشکارگی مینامد
که از خفا ،مستوری و پوشیدگی به در آمده است .این
برداشت هیدگر از حقیقت ریشه در اندیشۀ  یونانیان
باستان دارد زیرا آنها حقیقت را به مثابۀ التیا27به معنای
28
کشف حجاب میپنداشتند .به استدالل دانیل دالستروم
در مقالة «حقیقت و التیا به مثابۀ ظهو ِر وجود»29؛ « التیا
هم خانوادۀ صحت و درستی است ،و هیدگر به تأسی از
حکیمان پیشاسقراطی آن را به عنوان نامستوری در نظر  
میگیرد ،که ویژگی یک موجود خاص نیست ،بلکه بر
تمامیموجودات به عنوان یک کل مشتمل میشود ،و تنها
نزد موجودی آشکار میگردد که مجهز به قوۀ تکلم است»
( .)Dahlstrom,2010:116-123هیدگر این موجود
30
که هر یک از ما انسانها یکی از آن هستیم را؛ دازاین

مینامد .از نظر او «ذات دازاین مبتنی بر تقرر ظهوری
است ،زیرا ماهیتش در عالم بودن است و دازاین به بهانۀ 
بودن -در -عالم تنها موجودی است که خودش میتواند
وجهۀ وجودی خویش را آشکار سازد و متضمن پرسش به
عنوان یکی از امکانات وجودیاش میگردد»
(هیدگر.)59:1389،
هیدگر در کتاب وجود و زمان دو صورت دازاین
اصیل 32و روزمره 33را در مقابل هم قرار میدهد .در تفسیر
کوکلمانس آمده «هیدگر ،مشخصۀ اصلی دازاین را فهم
وجود میداند ،که در این مسیر رفتهرفته از موجودات به
سوی وجود تعالی مییابد ،و در این راستا وجود همۀ 
موجودات و خودش را درک مینماید ،بنابراین ذات دازاین
دازاین اصیل مبتنی بر جریان
قابل تعریف به استعال است.
ِ
ً
استعالی متناهی است ،به این معنی که کامال از محدود
بودنش در زمان آگاه است ،بدین علت در پاسخ به ندای
وجدان خود تالش   مینماید که از موجودات به سوی
دازاین روزمره حاصل تحمیل
وجود آنها تعالی یابد ،اما
ِ
تفکر متافیزیکی و جامعة سنتی دانسته میشود؛ از آن
جهت که دازاین به خودی خود بر مبداء خویش غلبه
ندارد و به سادگی خود را افتاده 34در میان موجودات
مییابد ،لذا میل به گم کردن خویش در میان آنها دارد،
این میل به گم شدن در میان موجودات موجب سقوط و
غفلت از مقصد هستی  -شناختی میگردد .در این حالت
دازاین مبتال به بیهودهگویی ،روزمرگی و ابهام میشود.
هیدگر مفهوم استعالی متناهی که مشخصۀ دازاین اصیل
است را؛ قوام یافته از فهمیدن میداند ،که در آن و از
طریق آن دازاین عالم را طرح میافکند ،و در این مسیر
لوگوس 35را به مثابۀ چیزی که در زبان منجر به آشکارگی
جریان فهمیدن میشود در نظر میگیرد»
(کوکلمانس .)149:1388،لوگوس امری است که منجر به
آشکارگی و نامستوری چیزها میشود ،همانند حقیقت در
جایگاه التیا؛ که به آشکارگی بیرون آمده از خفا چونان
کشف حجاب میانجامد ،بنابراین لوگوس حاصلی از
نامستوریِ فهم حقیقت توسط دازاین است ،زیرا به باور
هیدگر «لوگوس رویدادی است که حقیقت تمام امور را به
36
حضور میآورد از آن جهت که این واژه بازتابی از لگین
به معنای آن دسته از ساختارهای هستی -شناختی است،
31
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که دازاین در روند به کار بردن زبان با آن مواجه و یگانه
میشود» ( .)Heidegger,1962:70حاصل سخن این
است که دازاین به عنوان موجودی که؛ هستیاش را
ضرورتاً قدرت تکلمش تعیین میکند 37در نظر گرفته
میشود ،در این نگرش لوگوس اجازه میدهد آن چه
دربارهاش سخن گفته میشود ،به دیده آید .لوگوس نوعی
رخصت دیده شدن به چیزها بر اساس التیا به مثابۀ 
نامستوری که از خفا حاصل گردیده ،در نظر گرفته
میشود .بنابراین لوگوس آشکارکنندۀ ذات حقیقت است،
که به نحوههای گوناگون میتواند ظهور یابد است و یکی
از مظاهر اساسی تجلیاش؛ بنیان نهادن حقیقت در اثر
هنری است.

رخداد حقیقت در اثر هنری

از منظر هیدگر «حقیقت در اثر هنری محقق میشود
و به عنوان تعارض میان ناپوشیدگی و مستوری در تقابل
میان عالم و زمین به حضور میرسد .در اثر هنری مجالی
جهت پیکار دائمیمیان عالم و زمین فراهم میآید که در
39
این پیکار عالم برافراشته 38میشود و زمین بر فراز
میآید» (ر.ک :هیدگر164:1389،الی .)167
عالم مدنظر هیدگر در رد تصور متافیزیکی متعارف
چیزی برابر ایستا در مقابل انسان نیست ،بلکه تا
هنگامیکه ما به عنوان دازاین در طریق مرگ ،تولد و
تصمیمهای تاریخی به وحدت رسیده و با وجود نسبت
داریم با این عالم نیز مرتبط هستیم و این عالم همراه ما
است و ما در معرض آن هستیم ،بدین علت هیدگر از
اصطالح «عالم میعالمد»  40استفاده میکند ،ریختهگران  
در شرح عالم و زمین از منظر هیدگر معتقد است «عالم
جنبۀ  شیئیت ندارد بلکه حالتی از تقرر و ثبوت است.
پیش از آنکه اشیاء به ظهور برسند عالم وجود دارد و به
واسطۀ ظهور عالم؛ اشیاء نیز آشکار میگردند و به دیدار
میرسند ،بدین جهت عالم عرصۀ گشودهای است که از
جانب وجود به سوی ما باز شده و دیگر موجودات چون
گیاهان ،حیوانات و تمام اشیاء فقط در محیط واقعاند
چون که فتوح و گشایشی ندارند ،و لیکن انسان این گونه
نیست زیرا وی به عنوان دازاین در فتوح و گشایش
موجوداتی که به ظهور آمدهاند ،سکنی دارد»

(ریختهگران .)134:1393،بنابراین وجهة هنری اثر؛
اقامهکنندة  عالمیاست که تنها شرط ظهور آن دازاین
است ،به دیگر سخن اگر من نباشم ،هیچ ظهوری هم برای
من اتفاق نمیافتد زیرا من شرط ظهور این عالم هستم.
«اما همان طور که اثر هنری مستلزم برپا داشتن عالم
است ،نیازمند بر فراز آوردن زمین نیز است ،چرا که اثر
هنری خصلت فرآوری و فراز آوردن را دارد .آنچه در اثر
هنری خلق میشود و عالمیرا برپا میدارد بیگمان از
مادة اولیه چون سنگ ،چوب ،فلز و رنگ پدید میآید .به
عبارت دیگر در جریان خلق اثر هنری مادۀ اثر نه تنها
ناپدید و مصرف نمیشود بلکه هم زمان با برپا شدن عالم
این مواد نیز به درخشش و ظهور میرسند و خود را
جلوهگر مینمایند ،برای نمونه فلز در مجسمه ،سنگ در
بنا ،رنگ در نقاشی به تأللؤ ،جال و درخشش در میآیند و
این خصلت تنها زمانی اتفاق میافتد که در جریان بر
افراشتن عالم؛ زمین به عنوان مادۀ اثر هنری واپس نشیند،
بدین جهت که عالم همواره میل به فتوح و گشایش دارد
و میکوشد تا از زمین و زمان در گذرد اما زمین همواره
میل به پوشیدگی و فروبستگی دارد ،بنابراین زمین هموار
برای عالم حد میگذارد تا ظهوری که در عالم اثر هنری
اتفاق میافتد ،ظهور کامل نباشد» (ر.ک :همان144،الی
 .)158از این رو همواره میان عالم و زمین نزاع و پیکاری
دائمیوجود دارد که در آن هر دو طرف پیکار نه تنها
یکدیگر را نابود نمیسازند ،بلکه ارتقاء میدهند تا عرصه
را جهت سر بر آوردن حقیقت و جلوهگر شدن آن در اثر
هنری مهیا سازند .در ادامه ،هیدگر شرط ظهور حقیقت را
در اندیشۀ شاعرانۀ هنرمند مییابد.

هنر و شاعری به معنای اندیشیدن ـ درـ رهایی

از نگاه هیدگر «هنر؛ حقیقت را درون اثر هنری
مینشاند و این سکنی گزیدن حقیقت در اثر ،مستلزم
تولید هنرمندانه توسط هنرمند است و تنها زمانی پیش
میآید که سروده شود» (.)Heidegger,1977:184
به تفسیر کوکلمانس «هیدگر سرودن را شاعری 41مینامد
اما این ویژگی مختص به هنر شعر سرودن نیست ،بلکه
شاعری آن چیزی است که ذات همة صورتهای هنری به
آن وابسته هست ،بدین اعتبار ذات و ماهیت هنر؛ شاعری
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است .شاعری نه بافتن دلخواه اندیشه و نه به هم دوختن
تصورات محض و تخیالت غیرواقعی هست ،بلکه چونان
طرح افکندی است؛ که ظهوری را از خفا باز مینمایاند و
به هیأت درمیآورد .این امر به مثابۀ رخدادی است که
توسط آن؛ موجودات در ساحت گشودۀ عالم برای دازاین
به درخشش در میآیند ،اینگونه تفکر را هیدگر
اندیشیدن -در  -رهایی مینامد» (کوکلمانس،
 .)333:1388از نظر هیدگر اندیشیدن -در -رهایی به
معنای «نگرشی براساس اجتناب از پیش داوری و اعمال
منش تهاجمینسبت به موجودات و رها گذاشتن آنها در
آن چه  هستند ،است» ( هیدگر .)14:1389 ،او در این
شیوۀ نگرش ،از منش استیالجویانه با تأکید بر ذهن
شناسندۀ دکارتی اجتناب میورزد ،بدین جهت که در
نظرگاه او کشف حجاب و نامستوری زمانی رخ میدهد که
انسان با چیزها همانگونه که هستند رابطه برقرار نماید
نه اینکه موجودات را مملوک خواست و ارادۀ خود نماید
زیرا موجودات در راستای اعمال ارادۀ قدرتطلب به
ِ
حقیقت وجودیِ خود را
حجاب و مستوری میروند و
پنهان میسازند .این رویکرد به موجودات از نظر او تفکر
تأملینامیده میشود .در این شیوۀ برخورد ،دازاین از ارادۀ
معطوف به قدرت فارغ میگردد و به جای آن؛ به موجودات
آن چنان که در حالت طبیعی خود هستند ،مینگرد به
دیگر سخن انسان دیگر مغلوب استیالورزی خود نمیگردد
و حقیقت نیز به خفا نمیرود ،بلکه به مثابۀ  کشف حجاب
متحقق میگردد (ر.ک :همان15،الی.)20
کوتاه سخن آن که در آراء هیدگر ،میان ظهور حقیقت
به معنای التیا و کشف حجاب؛ چونان نامستوری به ظهور
رسیده از خفا و اندیشیدن  -در  -رهایی ارتباط بنیادین
وجود دارد ،حال این سؤال مطرح میگردد که رهایی
چگونه حاصل میشود « ،از دید هیدگر رهایی در شاعری
تحقق مییابد و شاعری اصیلترین شکل زبان در معنای
لوگوس و از جمله راههای تحقق حقیقت در هنر است،
بدین جهت هیدگر شاعری را ذات همۀ صورتهای هنری
میداند ،اما این به آن معنا نیست که تمامیگونههای هنر
را میتوان به شعر تبدیل کرد ،بلکه از آن جهت که ذات
زبان مبتنی بر پیش  -آمد حقیقت به صورت نامستوری
است و اندیشۀ شاعرانه در این میان نسبت آن چه در زبان

پیش میآید را؛ با آن چه در اثر هنری رخ میدهد ،قوام
میبخشد» (کوکلمانس .)334:1388 ،به دیگر سخن ذاتِ
زبان اصیل؛ مبتنی بر تفکر شاعرانه است ،از این رو میان
ِ
هنر و زبان رابطهای ناگسستنی وجود دارد ،زیرا ماهیت
هر دوی آنها در خصلت شاعرانهگی نهفته است؛ که به
نامستوری موجودات اشاره مینماید .زبان با نامیدن چیزها
برای اولین بار آنها را به واژه میآورد .به تعبیر هیدگر
«زبان موجودات را به ظهور میرساند و به آنها اجازه
زبان
میدهد آن چنان که هستند ،باقی بمانند این
ویژگی ِ
ِ
ِ
ِ
اصیل؛
گفت فرافکن هر
گفت فرافکن 42نامیده میشود.
سرایشی که در آن عالم و زمین متحقق شوند را ،در بر
میگیرد؛ زیرا حقیقت چونان کشف حجاب و نامستوری
در خصلت سرودن رخ میدهد ،بنابراین تمامیهنرها در
ظهور حقیقت ذاتاً شعر هستند» (هیدگر.)177:1389 ،
کوتاه سخن این که تفکر شاعرانه در هنر ذاتاً واسطۀ 
انسان اصیلی است
ظهو ِر حقیقت است ،بنابراین هنرمند
ِ
که با شاعرانه زیستن به دور از اندیشههای استیالگرانه اثر
هنری خود را عرصۀ  کشف حجاب از حقیقت وجودی
مینماید و این همان ویژگی زیست دازاین اصیل است،
چنین زیستی منوط به اندیشۀ رهاییجویانه است .هیدگر
خصلت اینگونه زیستن را نمایش آیینهای از
چهارگانههای 43هستی مینامد ،از منظر وی «چهارگانههای
هستی شامل قدسیان (مظهر اصالت) ،فانیان(مخاطبان
ربالنوع) ،آسمان (پهنۀ  گشودگی ممکنات) و زمین
(مظهر خود فروبستگی) میگردند ،این چهارگانهها در
مقابل تکنولوژی قرار دارند ،که حاصل تفکر استیالگرانة
انسان مدرن است .زیرا در تفکر مدرن طبیعت تنها به
ِ
مادة  اولیه جهت بهرهبرداریهای خودخواهانه مبدل
میشود و این خصلت منجر به خفا رفتن حقیقت میگردد،
اما در مقابل این رویکرد توجه به چهار گانههای هستی
منجر به زیستن در عیانی و رهایی از هر گونه تفکری
میگردد که در نهایت به غلبۀ  تکنولوژی و استحالۀ 
آدمیبه عنوان دازاین روزمره میاندیشد و آن چه در این
راستا رخ میدهد زیستن شاعرانه و عیانی موجودات در
آن چه که هستند ،است» (همان.)19 ،
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ریشههای اندیشه و بیان تصویری شاعرانه در
نگاره سازیهای پل کلی

پل کلی در هیجدهم دسامبر سال  1879میالدی در
مونش بوخزه 44که جزء بخش آلمانی زبان سویس به
حساب میآید؛ در روستایی نزدیک شهر برن 45متولد شد.
او به عنوان هنرمندی اندیشمند با بهرهگیری از تخیالت،
احساسات شاعرانه و مطالعات ناب توانست جهان پدیدارها
را در نگرشی تأملی به بیان تصویری در آورد .راز چنین
بیانگری تنها در شیوة زندگی و نگرش او در عناصر هستی؛
نهفته است .به عقیدۀ هافتمان «نطفۀ هنری پل کلی از
دوران کودکی ،آرامش طبیعت محل زندگی و خانوادۀ او
شکوفا گردید .پدر او آموزگار موسیقی بود و این مسأله بر
گرایشهای ذوقی پل کلی تأثیر فراوان نهاد»
(هافتمان .)17:1385،عالوه بر ذوق هنری که در خانوادۀ
او بود ،پل کلی در طول زندگی سفرهای متعددی انجام
داد ،که هر کدام از آنها تجربهای دگرگون کننده و مفید
برایش به ارمغان آورد .به عنوان مثال در سال 1901
میالدی سفری به ایتالیا داشت و در آن سفر توانست با
آثار هنرمندان بزرگ دورۀ رنسانس آشنا شود و آنها را
مطالعه نماید ،عالوه بر مطالعۀ  آثار هنرمندان؛ مناظر
افسون کنندۀ طول سفر نیز ابداعات هنری او را غنی تر
کرد«.او پس از بازگشت از ایتالیا به روش کنده کاری روی
چوب 46روی آورد .آثار این دورۀ او یادآور کنندۀ کاریهای
سدة پانزدهم میالدی است( .تصویر )1پل کلی این نگارهها
را نگارههای گوتیک_کالسیک نام نهاد» (همان.)36،
عالوه بر هنر دورۀ رنسانس ،هنرمندان بزرگ مدرنیسم

نیز؛ یکی پس از دیگری الهام بخش او بودند .اما باروری
اصلی در اندیشۀ تصویری پل کلی؛ پس از سفر او به تونس
متحقق گردید .به منظور ارزیابی دستاورد هنری او از این
سفر؛ نگارۀ مسجدی در حمامات (تصویر )2مورد بررسی
قرار میگیرد :این نگاره در گامیرنگین مصور شده؛ که در
آن تعدادی فرم با رنگهای شفاف و گرم به یاد مناظر
شرقی از درون زمینهای مملو از رنگ مایههای خاکستری
روشن گسترش مییابند .شیوۀ رنگگذاری در این اثر؛ به
صورت قرارگیری الیههای شفاف رنگ بر روی هم است؛
که نشانی از مکاشفۀ  درونی هنرمند به حساب میآید.
نکتۀ حایز اهمیت در این نگاره تقسیم بندیهای رنگین
آن است؛ که فضایی موزون را به تصویر میکشد .پل کلی
در نگارههای این دورهاش ،توانسته قوانین شکل دهندۀ
رنگ  -نور  -فضا را مکمل تجربههای خطی مراحل
گذشتۀ  خود نماید .او با قرارگرفتن در موقعیتهای
آزمودگی عناصر و اشیاء در طول سالهای سفر
متفاوت و
ِ
و اندیشه توانست فکرش را پویاتر نماید و با درون نگری
سرشار از تفحص و مکاشفه به مقوالت پیرامونش بنگرد و
از پس همین نگاه موضوعات و ارتباطات هستی را به
گونهای دیگر بیازماید ،و آن چه که در اعماق وجودش
رسوخ  کرده بود را به وسیلۀ بیانی شاعرانهتر به تصویر
کشد .به عنوان مثال رفته رفته ساختار شبکهای
نگارههایش را گسترش داد و آنها را با تجربههای رنگی
در ضرب آهنگی شاعرانه در آمیخت( .تصویر  )3از این
پس بود که در آثار پل کلی رنگ ،نور و فضا به قلمرویی
دور از دنیایِ مادیِ ساختۀ  تفکر مدرنیسم نزدیکتر
گردید .ورنرهافتمان متنی از سخن این هنرمند؛ پس از
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بازگشت از سفر تونس در کتابش آورده که بسیار قابل
تأمل است « :این زمان؛ هماهنگی در اعماق وجودم نفوذ
کرده ،و برای همیشه در آن جا خواهد ماند ،حتی اگر در
این لحظه نقاشی نکنم ،زیرا بیشتر از گذشته میدانم.
اکنون وسعت شکاف بین طبیعت و توانایی خود را درک
میکنم ،این موضوع وابسته به مواردی در درونم است؛ که
باید در چند سال آینده آنها را تعالی بخشم .اگر انسان
خواستههای زیادی دارد نباید کم حوصله باشد .آن غروب
برای همیشه در من رخنه کرده ،و تنها رسالت من این
خواهد بود که انگیزۀ رها سازیاش را فراهم آورم ،بدین
علت که من طلوع مهتاب جنوب هستم» (همان.)101 ،
خودآگاهی
پل کلی به صراحت در این سخنان متذکر
ِ
وجودی میشود؛ که با تأمل و اندیشیدن در هستی به
اعماق درونی اش نفوذ کرده است .به عقیدۀ او انسان در
طول حیاتش باید زیستی آگاهانه داشته باشد « ،مهم آن
است که آدمیممتاز شود .تسلط بر زندگی و شور نهفته
در فراز و فرودهای آن از دالیل آفرینندگی پر بار است»
(احمدی .)63:1379،شیوة نگرش این هنرمند به انسان و
تأمل او در عناصر هستی بسیار متشابه آراء هیدگر در
توصیف دازاین اصیل و ارتباطش با ساحت گشودۀ عالم
است؛ که تنها راه رسیدن به آن طریق تفکر تأملی و
اندیشیدن -در  -رهایی است.

پل کلی هنرمندی متفاوت از نگاه هیدگر

شیوۀ نگرش پل کلی به هستی متفاوت از سایر
هنرمندان هم دوره اش است ،زیرا «هنرمندان معاصر او بر
مبنای شک دستوری 47دکارتی ،در تالشی نوین انگیزش
اصلی آفرینشهای هنری خود را ،بر اساس تسلط بر عالم
ِ
و شک کردن نسبت به اشیاء شکل دادند .این رویکرد در
دنیای هنر رفتهرفته عالقهمندان روزافزونی که سعی در
تسلط و رخنه کردن در اشیاء داشتند؛ را پیدا کرد اما
حاصل این نگرش دلهره و نفرتی بود که در هنر مدرنیسم
رفته رفته پدیدار گردید» (هافتمان .)140:1385 ،بدین
علت که در شیوه ی تفکر مدرن انسانها از اشیاء فاصله
گرفته و تنها با روشهای تئوری و نظری رهیافتی به سوی
شیء یافتند ،اما همان گونه که در سطور باال اشاره شد
این طریق نگرش ریشه در جهان فیزیکی -ریاضی دکارت

دارد ،که در آن همۀ موجودات به منزلۀ اشیاء ممتدی در
نظر گرفته میشوند ،که باید اندازهگیری شوند .به عنوان
مثال کوبیستها اشیاء را تجزیه و تحلیل کردند ،تا با
اجزاء جدا از هم آنها نظمیتازه در نگارهسازی بیافرینند،
دادائیستها در آثار خود به دنبال غلبه بر اشیاء بودند و  
به منظور از پای در آوردن اشیاء گام برداشتند ،سپس
آنان برداشتهای خود را به سوی سوررئالها پرتاب کرده
و آنها نیز در اقدامیجدید اشیاء را در محیطهای
غیرمعمول قرار دادند و در این مسیر تأثیر مکان را بر
اشیاء جستجو نمودند .به استدالل هیدگر «رویکرد و
نگرش تمامیاین مکتبها به هنر ریشه در تفکر2400
سالۀ  متافیزیکی دارد که حاصل آن تکنولوژی مدرن و
نگرش زیباییشناسی است» ()Heidegger,1999:354
در تفسیر والتر بیمل آمده که «هیدگر نهایت این تفکر و
شیوۀ برخورد با اشیاء را استیالورزی انسان بر طبیعت،
موجودات و اشیاء میداند که پیامد آن استحالۀ انسان و
به خفا رفتن حقیقت امور هست .زیرا عصر مدرنیته توسط
فناوری علمیتبیین میگردد .فناوری به آن معنی که همه
چیز منوط به شمارش دقیق میگردد ،اما سرانجام این
تفکر چیزی جز سلطۀ  انسانی به همراه ندارد»
( .)Biemel,1972:374-375این رهیافت نظری به
ِ
سوق دازاین به
حقیقت عالم و
عالم منجر به مستور ماندن
ِ
سوی خصلت روزمرگی و نامتأصل بودن میشود.هاینریش
پتست به نقل از هیدگر بیان میدارد «در هنر مدرنیسم،
اثر هنری خادم دازاین روزمره است و دیگر راهی به سوی
ظهور حقیقت نمیگشاید و تنها مبدل به وسیلهای جهت
ِ
حقیقت وجودیِ فناوری میشود»
پردهبرداری از
( .)Petzet,1993:660پتست در ادامۀ  بحث متذکر
میشود که «هیدگر بر خالف هگل معتقد است هنوز هم
میتوان هنر را محملی جهت ظهور حقیقت دانست و
لیکن این نگرش نیازمند تفکر شاعرانه در هنر است .بدین
علت است که هیدگر جذب نگارههای پل کلی میگردد،
زیرا معتقد است؛ در آثار پل کلی اتفاقی رخ داده که هیچ
یک از ما هنوز پی به آن نبردهایم و آن را درک نکردهایم»
( .)Ibid,142پل کلی هنرمندی است که بر خالف
جریان مدرنیسم هنری؛ راه دیگری جهت درک حقیقت
اشیاء یافت .به زعمهافتمان «او ایستادن در مقابل شیء و
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گوش سپردن به ندای درونی آن را جهت دوست و محرم
شدن با عالمیکه در آن میزیست؛ ضروری میدانست تا
از این طریق به سرمنزلی راه یابد که در آن هیجانات
نفسانی دیگر نتوانند سیمای چیزی را تیره سازند ،و اشیاء
بتوانند جوهر هستی خود را آشکار سازند» (هافتمان:
 .)140:1385او همانند یک متفکر در هستی و موجودات
مینگریست و از این طریق بیانی شاعرانه را به نمایش
میگذاشت .پل کلی در خلق آفرینشهایش به
سرچشمههای اصیل هنر در طبیعت توجه داشت و تفکر
شاعرانه را موهبتی میدانست که به او عطا شده ،بدین
ترتیب او توانست بر خالف جریان مدرنیسم در مسیر
اندیشیدن اصیل؛ پرسش از هستی موجودات را مطرح
ِ
نماید ،زیرا معتقد بود «هر آن چه دیدنی است فقط جزیی
از کل و قطرهای از اقیانوسی هست که درونش واقعیات
بیشمار نهفته است» (همان .)141 ،تنها هدف پل کلی
در خلق نگارههایش این بود ،که تماشاگران را برای لحظه
ای هر چند کوتاه از جهان هوشیاریهای انسان عصر
مدرنیته برهاند ،و آنها را به هستی راستینی فرو برد ،که
توسط نامالیمات روزمرۀ زندگی به خفا رفته است .این
طریق نگرش او در جریانی موازی با آراء هیدگر قرار دارد.

همانندی نگرش هیدگر و پل کلی در زیستن
شاعرانه

بیشک پل کلی همانند هیدگر در نگرشی اصیل؛ به
خصلت افتاده بودن خود در عالم پی برده بود ،از آن جهت
که در  نامهای خطاب به پدرش مینویسد «هنر از دیدگاه
فرهنگی نقش بسیار کم اهمیتی ایفا مینماید اما این
چندان مهم نیست ،زیرا ما به دنیایی این چنین آمدهایم و
باید آن را بپذیریم( ».همان )36،و در جملۀ دیگری بیان
میدارد «ما میان مرگ و زندگی توسط حالت افتادگی رها
شده ایم؛ و این حالت زمینیمان ما را وادار به داشتن
چنین پیکرههایی کرده است» ( .)Klee,1961:62در
این دو جمله متوجه میشویم که این نقاش نگرش
شاعرانۀ خود به طبیعت را مدیون زیستآگاهانهاش است،
عالوه بر این تجربههای سیاه جنگ جهانی اول و از دست
دادن دوستش آگوست ماکه 48در این جنگ و به فاصلۀ 
یک سال بعد آن از دست دادن دوست دیگرش فرانتس

مارک 49تأثیر فراوانی بر او نهاد« .جان باختن این دو
هنرمند که در بینش و احساس به او بسیار نزدیک بودند،
تا واپسین دم حیات گریبان گیر پل کلی بود .از این پس
بود که مرگ اندیشی با او آمیخته گردید» (احمدی،
 .)69:1379احیا شدن مرگ آگاهی در وجود پل کلی هم
پایۀ  تجربة دازاین اصیل و آگاهی از خصلت متناهی
بودنش در نگرش هیدگر است .کلی؛ در یادداشتهایش
دربارة مرگ آگاهی آورده است« :قلبی که برای این عالم
مادی میتپید ،در وجود من تقریبا باز ایستاده است .چنان
که گویی پیوند من با این جهان خاطرهای بیش نبوده
است .....من از این عالم دست میشویم و به جهان دیگر
میپیوندم ،عالمیکه سراسر تأیید است» (همان) .این
شیوۀ تأمل پل کلی در مسیر تالشهای هنری اش او را به
منشاء و سرآغاز اثر هنری نزدیک تر نمود .به اعتقاد او
«ریشههای هنر تنها در هنر نیست ،بلکه از هستی نیز
تغذیه میشود که در این گستره هنرمند باید به سرنوشت
اعتماد داشته باشد و بگذارد تا خویشتن او نیز همانند
طبیعت رشد کند» (هافتمان .)51:1385 ،بدین ترتیب
پل کلی در جریان نگاره سازیهای شاعرانه و رهایی از
ِ
من متفکر سعی
هرگونه تفکر استیالگرانه با
محوریت ِ
نمود به طبیعت نزدیک تر گردد و در آفرینشهای هنری
خود از ساحت گشودة عالم بهره گیرد .از منظر او «تکانة
درونی هنرمند منجر به انگیزشی میگردد که حاصل آن
تولید هنری است .اما این میل و رغبت ناگهانی هنرمند
ریشه در موهبتی دارد که از جانب هستی به وی عطا
میگردد ،از آن جهت که طبیعت خالق است ،پس ما نیز
خالقیم و تحت الهامات طبیعت چیزهایی در ارتباط با
خالقیتمان میآموزیم» ( .)Klee,1973:259بر این
اساس او خلق اثر هنری را کاری انجام شده توسط هنرمند
میدانست ،ولیکن مسئلة خلق و خالقیت را متفاوت از
جریان محوریت هنرمند نابغة مدرن تبیین میکند .و
معتقد است که اثر هنری چیزی ساخته و ابداع شده
توسط هنرمند؛ در نگرش ویژة او به هستی است .بنابراین
میتوان گفت پل کلی خالقیت بر پایة اندیشیدن  -در -
رهایی را عاملی مهم در فرآوری اثر هنری میداند .از
جهتی هیدگر نیز در مبحث کار هنری و تخنه 50این
موضوع را تفسیر میکند .از نظرگاه هیدگر «هنر به عنوان
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تخنه قابل درک است ،اما تخنه نه به معنی فناوری و
تکنولوژی؛ بلکه به عنوان دانایی دانسته میشود و از این
جهت هنرمند نیز تخنتیس نامیده میشود ،اما نه به تعبیر
صنعتگر بلکه در مقام فردی که صاحب دانایی است»
( .)Heidegger,1975:137به دیگر سخن هیدگر
تخنه را به معنی ساختن و کار دست و فن در نظر
نمیگیرد ،بلکه به مثابة نوعی دانایی و دانستن میداند؛
که منجر به آشکار شدن حقیقت وجودی در مرتبة التیا
میشود ،و تخنتیس نیز چونان فردی است که دانایی
کشفی برایش حاصل میگردد و بدین علت میتواند اشیاء
را از مستوری و پوشیدگی به در آورد و آنها را به حوزة 
نامستوری و ناپوشیدگی بیاورد و کشف حجاب را میسر
سازد .هیدگر فقط در آثار هنری مسئلة ابداع و خالقیت را
مطرح میکند و این خالقیت همانند فرآوری در تخنه ،به
مثابه آشکارسازی راز هستی در نظر گرفته میشود که
تنها در تفکر تأملی حاصل میگردد .در نگرشی همسو پل
کلی نیز در مقام تخنتیس در تفکری تأملی از طریق مواد
اثر هنری حقیقت اشیاء را با الهام از سر منشاء آنها به
ظهور میآورد به عقیده ویل گروهمان «کلی؛ تمام
نیروهای طبیعت را در هم ادغام مینماید و در نگرشی
شاعرانه آنها را در آثارش متبلور میسازد ،از این رو
حاصل کار هنریاش موازنهای میان نیروهای عالم و
درونش است» ( .)Grohmann,1987:27یگانه تاکید
این نقاش برجسته تجربة طبیعت است ،به زعم پل کلی
«هنرمند باید همانند طبیعت شود تا بتواند بیافریند.
خودتان تجربه کنید که درخت چگونه میروید ،پروانه
چگونه بالهایش را میگشاید زیرا فهم و درک آن ،یعنی
وحی به مثابة دروننگری کارگاه آفرینش ،آنجا که
همهی اسرار هستی نهفته و آرمیده است»
( .)Klee,1973:47او در مقام هنرمند نقاش هستی را
باز میتاباند و به ظهور میرساند و در این راستا به وحدت
چهارگانههای هستی اعتقاد دارد و در این باره متذکر
میشود که « :هر آن چه در اثر هنری آفریده میشود،
دقیقاً درون همبستگی چهارگانهای حاصل مییابد؛ که
شامل نفس ،اشیاء ،عناصر خاکی و کیهانی است»
(هافتمان .)156:1385 ،تأکید کلی بر همبستگی عناصر
چهارگانه در راه آفرینش اصیل هنری همسو با نگرش

هیدگر در توجه به چهارگانههای عالم در طریق اندیشة
تأملی است.

عناصر تجسمیدر هنر پل کلی به مثابۀ فوزیس
از منظر هیدگر

از نظر پل کلی«عناصر موجود در نگاره از طریق فرایند
شکلدهی ظهور مییابند ،اما این سخن به معنای این
نیست ،که فرمها یک هدف پیش ساختهاند ،بلکه فرایند
شکلدهی گونهای آفریدن ،به وجود آمدن و هدایت شدن
جهت تشخیص ویژگیهای اثری است؛ که از درون
هنرمند پدیدار میگردد ،و این فرایند مملو از حرکت،
پویایی ،عمل و زندگی است» ( .)Klee,1973:262بر
این اساس پل کلی کار هنری را نه تنها یک پدیده پیش
ساخته نمیداند ،بلکه جریانی در نظر میگیرد که قبل از
هر چیز بر مبنای پیدایش و ظهور فرآوری میگردد .بر
مبنای این شیوة نگرش؛ او از طریق مواد ساخت اثر هنری
با روشی منطقی عناصر تجسمیاثر مانند نقطه ،خط،
سطح ،حجم ،فضا را در جهت آشکار شدن راز هستی به
کار میبرد .پل کلی به عناصر تجسمیاثر اجازه میدهد
که در جریان خلق نگاره؛ اندک اندک و خود به خود تجلی
51
یابند .این پیدایش و آشکارسازی در آراء هیدگر فوزیس
نامیده میشود .از نظر هیدگر«این واژه چیزی را روشن
میکند که انسان در متن آن و بر پایة آن سکونت خود را
پی میریزد و ما آن را زمین مینامیم .در این جا مراد از
زمین آن تودة جرم رسوبی نیست و هم چنین منظور ،آن
سیارة موضوع ستاره شناسی هم نیست .زمین جایی است
شدن هر آن چه که پدیدار شدنی است را بدون
که پدیدار
ِ
خدشه بر میتابد و پناه میدهد» (هیدگر.)137:1389،
فوزیس در آراء هیدگر به معنی آن چیزی است که از خود
بر میدمد .به عقیده ی ریخته گران «در تفکر یونانی این
واژه به ظهور بطون تعبیر شده و این ظهور ،آشکارگی
بدون مستوری است .به دیگر سخن اگر ما به جنبة
آشکارگی موجودات توجه کنیم ،فوزیس را خواهیم داشت
زیرا فوزیس ظاهر آمدن آن چیزی است که در باطن بوده،
بدین ترتیب فوزیس؛ نامستوری و ظهور هستی معنا
میگردد .فوزیس موجب میگردد تا اشیاء به ظهور
برسند»  (ریختهگران .)227:1393،کوتاه سخن این که
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هیدگر در شرح فوزیس معتقد است «که اثر هنری
عالمیرا بر پا میکند که در آن نه تنها مواد کار ناپدید
نمیشوند؛ بلکه ظهوری تازه مییابند»  (هیدگر.)142:1389،
بر این اساس پل کلی نیز در فرایند خلق اثر هنری و
شکلدهی با اتکا به مواد و عناصر تجسمی ،حقیقت اشیاء
را در نگارههایش به ظهور میسازد .از این جهت در آراء
پتست آمده «هیدگر ادعا دارد که آثار پل کلی در حد و
مرز هنر مدرن نمیگنجد ،زیرا هنر انتزاعی دورۀ مدرن
ِ
مبدل به وسیلهای جهت پردهبرداری از
حقیقت وجودیِ
تکنولوژی گردیده است ،اما نقاشیهای پل کلی در
ِ
حقیقت
مسیری متفاوت از جریانهای مدرنیسم هنری؛
وجودیِ موجودات را از خفا بیرون آورده و آشکار میسازد»
( .)Petzet,1933:66بنابراین پل کلی مواد و عناصر
تجسمیاثر هنری را به معنای فوزیس در آراء هیدگر؛
ِ
مبدل به وسیلهای جهت آشکار ساختن
حقیقت وجودیِ
اشیاء و موجودات مینماید.

تجلی حقیقت و شاعرانهگی از منظر هیدگر در
نگارههای پل کلی

در آراء پتست آمده که هیدگر در توصیف خود
پیرامون آثار پل کلی بیان میدارد «که این هنرمن ِد نقاش؛
نادیدنیها را آشکار میسازد .آثار هنرمندانة پل کلی
52
ِ
همانند اشعار ریلکه
حقیقت وجودیِ موجودات را ارج
مینهد» ( .)Ibid,149اما چرا او؛ پل کلی را همتراز
ریلکه میخواند؟ راینر ماریا ریلکه یکی از تأثیرگذارترین
شاعران؛ بر شعر معاص ِر جهان است .در اشعار او طبیعت
مقامیخاص دارد ،زیرا در نگرش این شاعر همواره وجهۀ 
راز گونة طبیعت مد نظر است .بدین علت هیدگر او را
همانند هولدرلین 53میستاید و در مقالهای با عنوان
«انسان شاعرانه سکنی میکند» دربارۀ او میگوید «آن
چه ریلکه طبیعت مینامد با تاریخ تقابل داده نمیشود.
طبیعت موضوع علوم طبیعی و امری در مقابل بشریت
نیست ،بلکه مبنای تاریخ و هنر است .در کلمۀ طبیعت آن
گونه که این جا (در شعر ریلکه) استفاده شده؛ هنوز کلمۀ 
ِ
طبیعت زندگی در
فوزیس بازتاب دارد .در نگرش ابتدایی؛
قالب زیست شناختی فهم نمیشده ،بلکه به عنوان
فوزیس؛ یعنی آن چه میشکفد ،فهمیده میشد .ریلکه

طبیعت را بنیان اولیه مینامد ،چون برای موجوداتی که
خود ما هستیم ،مبنا است» (هیدگر .)199:1389،هیدگر
در انتهای این مقاله؛ سخنش در مورد ریلکه را این گونه
به پایان میرساند که « نشانۀ شاعر آن است که ماهیت
دوران
شعر برایش پرسش برانگیز است؛ ریلکه شاع ِر
ِ
پرسش
عسرت(عصر فناوری مدرنیته) است .شعر او به
ِ
ِ
غایت شاعریاش ،جایی که سرودنش بدان معطوف است
شب جهان تعلق دارد؛ پاسخ میدهد.
و شاعر به سرنوشت ِ
این سرنوشت تعیین میکند که چه چیز در این شعر
سرنوشتساز است» (همان .)253،در این مقاله هیدگر در
شرحی کامل توضیح میدهد که ریلکه در عصر سلطۀ 
فناوری یا به تعبیر خودش دوران عسرت توانسته با دوری
حقیقی موجودات را به زبان
از نگاه سلطهگرانه ،وجو ِد
ِ
آورد .بدین علت است که او بعد از مشاهدة آثار پل کلی و
نگاه ویژه اش به طبیعت و اشیاء؛ نگرش این نقاش را
زبان شاعرانۀ ریلکه میخواند .زیرا پل کلی خود
همتراز ِ
نیز معتقد است که رسالت هنر ظهور را ِز نهفته در
نقاش اندیشه ورز «هنر
موجودات است ،به عقیدۀ این
ِ
چیزهای محسوس را باز آفرینی نمیکند ،بلکه وجو ِد آنها
را آشکار میسازد» ( .)Klee,1973:76او همانند دیگر
هنرمندان هم دورهاش از جمله همکارانش در باوهاوس
تنها دید صورتگرایی 54صرف نداشت ،بلکه در اندیشه
اش همواره به ساختار هستی توجه میکرد و در این
خصوص بیان میکند « صورتگرایی نمیتواند بر اصول و
مسیرهای آفرینش هنری تأکید کند» ( .)Ibid,17بدین
علت تمامی توجهاش به مسیرهای بود که از طریق آن
اشکال پدیدار میشدند .سپس از این رهیافت تجربههایش
را توسط حرکت از نقطه به خط و از خط به سطح و از
سطح به رنگ و بُعد؛ آشکار میکرد .از این جهت بود که
هیدگر   با دیدن نگارههایش در نمایشگاهی که سیزده
سال بعد از مرگ او بر پا شده بود ،به ظرافت تمام اندیشۀ 
ِ
حقیقت
رساندن
تصویری این هنرمند را در جهت به ظهور
ِ
وجودیِ موجودات دریافت کرد .به زعم هیدگر«اثر هنری
به عنوان چیزی خلق شده است؛ که اجازۀ ظهور و رخداد
حقیقت به معنای التیا را میدهد و این نگرش در هنر تنها
همانند یک شعر اصیل سروده میشود » (�Heideg
 .)ger,1975:72بنا بر آراء پتست «هیدگر در این
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نمایشگاه بیشتر جذب سه نگارۀ پل کلی به نامهای رزهای
اسطورهای (تصویر  ،)4یک دروازه (تصویر  )5و زن بیمار
(تصویر )6گردید و مطالبی در توصیف آنها عنوان کرد»
( .)Petzet,1993:148هر سه نگاره به سالهای پایانی
جسمانی
عمر پل کلی باز میگردند ،دورهای که بیماری
ِ
غدد لنفاوی او بسیار وخیم شده بود و بدین علت رنجی
مالل آور را تحمل میکرد .از این رو دشواری سالهای
بیماری در نگارههای این دورۀ او کامال مشهود است ،به
عنوان مثال با نگاه بر نگارۀ رزهای اسطورهای (نک:تصویر
 )4دیگر از شیوة رنگگذاری شفاف و خطوط منحنی و
ظریف گذشته خبری نیست بلکه رنگهای جرمیزمینۀ 
ضخیم شکل دهندۀ آن و
اثر به همراه خطوط سیاه و
ِ
اشکالی با لبههای تیز؛ نشان دهندۀ پختگی سرشار از
اندوه او در سالهای جنگ جهانی ،اوضاع آشفتۀ  اروپا،
طریق برخورد کشور آلمان با هنرمندان و اجبار به ترک
آلمان و رفتن به سرزمینی است؛ که روزی از آن برخاسته
بود .ترکیببندی خطوط و رنگها در این نگاره به گونه
ای مخاطب را به سوی بزرگ ترین رز هدایت میکند و
این رز که تقریبا در مرکز اثر قرار دارد مارپیچی را آشکار
میکند که بیننده ناخودآگاه به سوی آن کشیده میشود.
آیا این حرکت اسپیرال نشانی از مارپیچ زندگانی پر فراز و
نشیب نقاش است؛ که در نهایت او را به سرزمین دوران
کودکیاش در سویس بازگرداند ،تا در خلوت آن آخرین
مکاشفات غیر دنیایی خود را انجام دهد .جایی که محل
تولدش بود و چراغ زندگانی اش هم در همان جا خاموش
شد .اثر دیگر نگارۀ یک دروازه (نک :تصویر  )5است؛ که
بنا بر گفتۀ پتست« :هیدگر بعد از دیدن این اثر در وصفش
بیان میدارد ،این دروازه همان معبری است که همۀ ما
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باید روزی از آن بگذریم» ( .)Ibidخلوت سرد حاکم بر
اثر سکوتی مرگ بار به همراه دارد ،شیوۀ ترکیببندی
سادۀ نگاره؛ که متشکل از خطوطی سیاه در زمینه ای از
رنگ خاکستری است؛ شهری بدون انسان را نشان
میدهد .قرار گرفتن دروازه در مرکز اثر تأکید بر چیزی
خاص دارد که به تعبیر هیدگر مبین لحظهای است که هر
انسان به حکم سرنوشت با آن روبرو خواهد شد ،اما در این
لحظه که انسان تنهایی خود را در مییابد؛ شکل دایرهای
باالی دروازه به او نوید هدایت و حرکت به سوی باال را
میدهد ،گویی در این سف ِر پر مخاطره و رازگونه نقش این
دایره همانند خورشید؛ روشن کنندۀ راه است .همچنین
هیدگر در وصف نگارۀ دختر بیمار (نک :تصویر  )6میگوید
«این اثر هنری تنها یک نقاشی ساده نیست ،بلکه حالتی
از بیماری را به حضور میآورد ،از این رو هیچ گونه معاینۀ 
بالینی نمیتواند به ژرفای درد و رنجی برسد؛ که این نگاره
به آن دست یافته است ،بدین علت یک پزشک از این
نقاشی بیشتر از کتابهای درسی میتواند بیاموزد ،از آن
جهت که در این نگاره ،بیماری دختر  به ظهور آمده و پل
کلی توانسته حقیقت بیماری را در اثرش بنشاند»
( .)Ibid,151پل کلی در هنرش به آن جنبه از اشیاء و
موجودات میپردازد که به شناخت علمیقابل تحویل
نیست اما بی تردید بخشی از جهان ما است ،او هر آن چه
را که به تصویر کشیده در نگرشی تأملی در دورهای خاص
تجربه کرده و در اعماق وجودش با آن دیدار کرده است،
حتی درک مالل بیماری که در این نگاره به تصویر
کشیده؛ یادآور بیماری خودش است که هر روز بیشتر از
روز قبل وجودش را میخشکاند .بدین علت است که در
باور هیدگر نگارههای این هنرمند توانسته به مقام
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شاعرانهگی راه یابد ،زیرا او به واسطۀ  مواد اثر هنری و
فرایند شکلدهی عناصر تجسمی ،جلوههایی از زمین به
عالم
عنوان زمینۀ اثر هنری را فراز میآورد تا با اتکا به آن؛ ِ
اثرش را که نتیجۀ دوست و محرم شدن با عناصر هستی
ِ
حقیقت اشیاء و
است را؛ برپا سازد و از این رهیافت
موجودات را در نگارههایش بنشاند .لذا در خاتمۀ  این
نوشتار میتوان به این نتیجه رسید که پل کلی به عنوان
یک نگارگر در دورۀ عسرت همانند ریلکه شاعر مورد
عالقۀ هیدگر؛ توانسته در هنر و اندیشه و یادداشتهایش
به چیزی رسد که هیدگر در آراء فلسفی خود آن را ظهور
ِ
حقیقت وجو ِد موجودات میخواند.

نتیجهگیری

آن چه در بیان ایدههای کلیدی این پژوهش انجام شد؛
تالشی در جهت پیوند نگرش شاعرانه از منظر هیدگر و
پژواکهای هنری پل کلی در مسیر خلق نگارههایش
است .هیدگر در تأمالت خود بر هنر مدرنیسم آن را
حاصل نگرش قدرتطلبانة هنرمند خالق و نابغۀ مدرن
میداند ،که سعی مینماید حقیقت نهفته در موجودات را
با ذهن انسانی منطبق سازد ولیکن این رویکرد از نظر او؛
ِ
حقیقت وجودیِ اشیاء
منجر به خفا رفتن و پنهان شدن
میشود ،هیدگر در مقابل این نگرش؛ حقیقت را به مثابۀ 
التیا در معنی کشف حجاب یا نامستوری که از خفا بیرون
آمده ،در نظر میگیرد و یگانه مسیر رسیدن به آن را تفکر
تأملی به معنای اندیشیدن  -در  -رهایی عنوان میکند،
که تنها طریق رسیدن به آن زیستن شاعرانه و دوری از
اعمال ارادۀ استیالگرانه به موجودات در جهت
هرگونه
ِ
آشکار سازی حقیقت وجودیشان است ،بدین علت هیدگر
پل کلی را هنرمندی برجسته میخواند .این هنرمند
نقاش بر خالف جریان هنری معاصرش که آیینۀ تصویری
از نگرش مدرنیسم به حساب میآید؛ همواره کوشیده در
نگارههایش بازتابی از مکاشفه و دریافتهای درونی از
هستی را به نمایش بگذارد ،و این رسالت را؛ به وسیلۀ 
واسطههای تجسمیچون نقطه ،خط ،سطح ،حجم  و رنگ
پدیدار سازد ،و از این طریق نگارههایی شاعرانه بیافریند،
ِ
حقیقت عناصر هستی   به ظهور میرسند.
که در آن
هیدگر این پیدایش و ظهور عالم در اثر هنری را حاصل

پیکاری میداند که میان عالم اثر و زمین به معنای مواد
اثر هنری رخ میدهد و نهایت این پیکار را آشکار شدن
حقیقت به معنای کشف حجاب میخواند .این رخداد تنها
زمانی ممکن است ،که هنرمند در نگرشی شاعرانه به
ِ
حقیقت وجودی
موجودات بنگرد تا از این رهیافت بتواند
که بر او آشکار  گشته را به ظهور برساند .بدین اعتبار
میتوان چنین برداشت کرد که بیان تصویری پل کلی
همان گونه که هیدگر عنوان کرده همانند فن شاعریِ
ِ
حقیقت وجودی که در جریان اندیشۀ 
راستین توانسته،
خود خواهانة مدرنیته پنهان گشته را آشکار سازد .از نظر
هیدگر تنها راه ظهور این مستوری تفکر تأملی است؛ که
حاصل آن نمایش آیینهای چهارگانههای هستی در مقابل
فناوری دنیای مدرن است .در موازات این نگرش پل کلی
هم عنوان نموده هر آن چه در اثر هنری پیدایش مییابد
حاصل همبستگی عناصر چهارگانه در عالم هستی توسط
تجربة راستین هنرمند است .بنابراین در نگرش هیدگر و
پل کلی ،تفکر تأملی مستلزم رهیافت به سوی منطق
عشق و به حاشیه راندن منطق حسابگری و غلبهورزی
است .بدین اعتبار در نتیجۀ این پژوهش میتوان به نکتۀ 
مهمیاشاره کرد که هیدگر با زبان فلسفه و اندیشۀ شاعرانه
پیرامون حقیقت به معنای کشف حجاب در گسترۀ تفکر
تأملی سخن میراند و پل کلی به وسیلة بیان تصویری
شاعرانه به دنبال زبانی میگردد تا به کمک آن بتواند
حقیقت  هستی را آشکار سازد.

پینوشتها

)1. Martin Heidegger (1889-1976
2. Aesthetics
3. Subject
 Subjectivism .4نگرشی بر پایۀ « »Cogitoدکارتی که
«من میاندیشم ،پس هستم».

5. Release / Gelassenheit.
 .6مراد از فناوری در این مقاله واژۀ تکنولوژی است ،که نتیجۀ 
تفکر مدرنیته به حساب میآید.
 .7به عقیدۀ هیدگر در مرحلهای از تاریخ ،تفکر بشری به
صورت شاعرانه بوده است .این مرحله قبل از شکلگیری
فلسفة یونانی و برقراری نسبت فلسفی و متافیزیکی بشر
است .بزرگانی چون هراکلیتوس و پارمنیدس از جمله
کسانی هستند که از اندیشۀ شاعرانه برخوردار بودهاند به
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دیگر سخن از منظر هیدگر آنها فیلسوف نبودند زیرا
نگرش آنها به حقیقت هستی به مثابۀ کشف حجاب به
معنی ظهور همراه با خفا بوده است ،اما با تفکر پارمنیدس
و توجه ویژۀ او به واژۀ  eonدر معنای هست؛ ظهور نسبت
به خفا ارجحیت مییابد و تفکر فیلسوفان از سقراط به بعد
متوجۀ نامستوری و ظهور میگردد و مستوری و خفا رو به
فراموشی میسپارد ،در نتیجه تاریخی آغاز میگردد که
پایههای آن توجه به ظهور و نامستوری موجودات است.
این تاریخ برای بشر تاریخ مغربی نامیده میشود که بر پایۀ 
فوزیس شکل گرفته است .هیدگر این نگرش را اندیشۀ 
متافیزیکی مینامد که تأکید آن بر چشم موجود بین و
جهانبین هست و کام ً
ال از وجود و چشم دیدار بین غافل
شده است( .ریختهگران)17 -15 :1393،
،Georg Wilhelm Friedrich Hegel(1770-1831) .8
به زعم هگل هنر در یونان باستان ،قرون وسطی و دورۀ
رنسانس پیوند نزدیکی با دین داشت ،و کارکرد هنر بیشتر
آشکار کردن امر الهی بود .اما با نهضت اصالحات دینی در
عصر روشنگری دین حالت درونی پیدا کرد ،بدین علت
حضور خدا تنها در ایمان خالصه شد و نه در شمایل و
تصاویر هنری؛ به عقیدۀ هگل در نتیجۀ این امر دیگر آثار
هنری تقدیس نشدند و هنر پیوند محکم خود با دین را رها
کرد و امکان غیر دینی شدن را یافت .بنابراین هنر دورۀ
مدرن دیگر برترین نیازهای بشر را فراهم نکرد ،بدین علت
هنر از حیث رسالتش برای ما چیزی متعلق به گذشته  و
پایان پذیرفته است.
)9.Vincent Van Gogh (1853-1890
)10.Paul Cezanne (1839-1906
)11. Paul Klee (1879-1940
)12. Heinrich Weigand Petzet (1909-1997
 . 13شهری آلمانی زبان در کشور سویس است.
14. The Origin of the Work of Art / Der Ursprung des Kunstwerkes
15. “ Heidegger Association with Art”, in Encounters and Dialogues with Martin Heidegger
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
 . 23به زعم هیدگر این تلقی که اثر هنری صرفاً از فعالیت
هنرمند سرچشمه میگیرد ریشه در زیباییشناسی دورۀ
مدرن دارد که منجر به شکلگیری هنرمند خالق نابغه
شده است و نقطۀ اوج این تلقی در آثار کانت و شوپنهاور
دیده میشود.
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 .30که به نحو تحتاللفظی به معنی آنجا  /اینجا-
بوده است ،هیدگر این واژه را معادل انسان بودن به کار
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
 .47به صورت کلی دو نوع شک وجود دارد :اول شک مطلق که
در این نوع اصل بر ماندن در شک است ،اما در نوع دوم یا همان
شک روشی یا دستوری شکكننده میخواهد به یقین برسد،
در این نوع؛ گذر از شک و به یقین رسیدن مهم است .بنابراین
شک دکارت نیز از نوع دستوری است تا از این رهگذر به یقینی
شدن شناخت برسد.
)48. August Macke (1778-1914
)49. Franz Marc (1880-1916
50. Techne
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