
5

سوگردانی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛
امکان نجات  بخش زمانه ما از نگاه هيدگر*
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چکيد ه

 هید گر د ر رساله پرسش از تکنیک ضمن صحیح د انستن تعریف  های موجود شناسانه از صنعت یعنی صنعت به مثابه مجموعه 

ابزارآالت و وسایل یا فعالیت هد فمند  انسانی، معتقد  است این تعریف  ها به هیچ وجه ذات یا حقیقت صنعت را به د ید  نمی  آورند . د ر 

نگاهی وجود شناسانه، وی صنعت را - به مانند  هنر - نحوی انکشاف وجود  به واسطه آد می می  د اند  و عقید ه د ارد  برخالف هنر که 

انکشافی به نحو پوئسیس یعنی تحقق حقیقت وجود  د ر موجود ات است، صنعت انکشافی به نحو گشتل یعنی ظاهرشد ن موجود ات 

به عنوان منابع قابل بهره  برد اری است. هید گر د ر این رساله گشتل را تقد یر انکشاف د ر عصر کنونی د انسته و مخاطرات آن را برای 

زمانه ما برشمرد ه   است. اما د رعین حال بین سرنوشت و تقد یر تفاوت قائل شد ه و بر این باور است که چنان  چه بشر امروز خطر 

گشتل را - که بیش از همه متوجه سرشت انسانی  اش است - به عمق جان د ریابد ، سوگرد ان خواهد  شد . به عقید ه وی با سوگرد انی 

یا چرخش به سوی وجود ، نسبت آد می با وجود  - از بُعد  به ُقرب  - تغییر خواهد  کرد  و امکان تغییر تقد یر زمانه - از گشتل به 

پوئسیس - و د ر نتیجه امکان نجات از خطر گشتل د ر عصر جد ید  میّسر خواهد   شد.

واژه های كليد ی
گشتل، پوئسیس، هنر، صنعت، تقد یر انکشاف، سوگرد انی )چرخش(.

* مقاله حاضر برگرفته از رسالۀ د کتری نگارند ه اول، با عنوان »نسبت صنعت و هنر نزد  هید گر )با نگاهی به مناسبات امروز د نیای هنر(« می باشد که با راهنمایی نگارند ه 
د وم و مشاوره نگارند ه سوم د ر د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  علوم و تحقیقات ارائه شد ه است .
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مقد مه
به اعتقاد  هید گر ذات1 هر چیز عبارت است از آنچه امکان د اد ه تا آن 
چیز همان  که هست باشد  )هید گر، 1394، 1(. بر این اساس، ذات موجود2  
از نظر او همان است که موجود  را موجود  کرد ه است و آن چیزی نیست جز 
وجود .3 به بیانی، هید گر موجود ات را چیزی نمی  د اند  مگر خود  وجود  که به 
ظهور رسید ه و د ر هیأت  های گوناگون ظاهر شد ه است. از سویی، هید گر بر 
این باور است که وجود  د ر اعصار گوناگون ظهورات متفاوتی د ارد  و د ر هر 
عصر به طریقی   خود  را بر آد می مکشوف می  کند . بنابراین، به عقید ه وی 
موجود ات د ر هر عصر به نحوی بر آد می ظاهر یا توسط او فهم می  شوند . 
به عبارتی، از آن  جا که هید گر آد می را هیچ نمی  د اند  مگر ربط و نسبتی با 
وجود  )هید گر، 1396: 211(، بر این عقید ه است که د ر د وره  های مختلف 
بر اساس نسبت ُقرب4 یا بُعد5  آد می با وجود ، وجود  به طرق متفاوت، از 

جمله پوئسیس6 یا گشتل7، خود  را به ظهور رساند ه است. هید گر پوئسیس 
را تقد یر انکشاف د ر د وران یونان باستان و گشتل را تقد یر انکشاف8 د ر 
روزگار ما می  د اند  و معتقد  است حاکم شد ن گشتل د ر قالب تقد یر9، خطری 

جد ی برای بشر این عصر محسوب می  شود . 
د ر نوشتار پیِش  رو بر آن هستیم تا با هید گر همگام شویم و ضمن 
شرح خطر گشتل د ر زمانه ما از نگاه او، به تحلیل این نکته بپرد ازیم که 
چگونه وی »سوگرد انی« یا »چرخش«10 را راه نجات11   از این خطر می  د اند . 
به این منظور، رساله  های پرسش از تکنیک و شاعران برای چه هستند ِ؟ 
هید گر را به عنوان مراجع اصلی کار برگزید ه  ایم و به حسب مورد  به سایر 
آثار این متفکر و نیز نوشته  های برخی شارحان وی د ر این خصوص مراجعه 

کرد ه  ایم. 

روش پژوهش
روش نگارش مقاله پیِش رو توصیفی- تحلیلی است و اطالعات مقاله به 

شیوه کتابخانه ای - اسنادی جمع آوری شد ه است.

پيشينه پژوهش
»ماهیت تکنولوژی از د ید گاه هاید گر« عنوان مقاله امیرعباس زمانی است 
که سال 1379 د ر نشریه نامه مفید  شماره 23 به چاپ رسید ه است. 
نویسند ه د ر این مقاله ماهیت تکنولوژی را از نگاه هید گر شرح د اد ه، ولیکن 
به ساحت هنر و مقوله سوگرد انی نپرد اخته است. »هنر به مثابه برون شو 
از گشتل تکنولوژی« عنوان مقاله د یگری است به قلم مهد ی معین زاد ه 
که سال 1394 د ر شماره 85 نشریه روش شناسی علوم انسانی چاپ شد ه 
است. نویسند ه د ر مقاله خود  به تأمل و بازسازی نسبت هنر و تکنولوژی 
بنیاد ین  تفاوت  عین  د ر  ماهوی  قرابت  د و جهت  د ر  هید گر  د ید گاه  از 
پرد اخته است، ولیکن هم چنان مفهوم سوگرد انی یا چرخش وجود ی ظهور 
و بروز آشکاری د ر مقاله ند ارد . »هنر و نسبت آن با تکنولوژی« عنوان 
مقاله ای است از وید ا برازجانی چاپ شد ه د ر نشریه صّفه شماره 37 سال 
1382. آن چه د ر مقاله اخیر مورد  تأکید  نویسند ه بود ه پیوند  د یرین هنر 
و تکنولوژی غلی رغم تضاد های بارز آنها است. د ر این مقاله نیز به مقوله 

سوگرد انی وجود ی و ماهیت آن اشاره واضحی نشد ه است.

مبانی نظری پژوهش
1. پوئسیس و گشتل به منزله د و نحو از انحاء انکشاف وجود 

1- 2. پوئسیس: تقد یر انکشاف د ر یونان باستان 
به باور هید گر، یونانیان باستان پیش از عصر متافیزیک12 به سبب 
با آن زند گی  با راز پید ایی موجود ات آشنا بود ند  و  همسایگی با وجود  
می  کرد ند . آن  ها موجود ات را به منزله ظاهرشد ه13 فهم می  کرد ند  و عقید ه 
د اشتند  موجود ات د ر واگشایی ذاتِی امر ظهور یابند ه، یا به تعبیر هید گر 
همان وجود ، به ما اعطاء می  شوند . واژه  ای که یونانیان برای ظاهرکرد ن 
موجود ات  هیأت  د ر  وجود   رساند ن  ظهور  به  تعبیری،  به  یا  موجود ات 
د اشتند  »پوئسیس« بود  )Heidegger, 1977, 11(. پوئسیس برای یونانیان 
عبارت بود  از نشاند ه شد ن حقیقت وجود  د ر موجود ات، و به د و طریق 

بود : »فوسیس«14 و »تخنه«15. اگر خود ِ وجود  خود را در موجودات به 
ظهور می  رساند  یعنی موجود ات خود  به خود  و بد ون د خالت آد می ظاهر 
می  شد ند ، آن  ها تعبیر فوسیس را به کار می  برد ند . فوسیس د ر نظر یونانیان 
همان پوئسیس بود  به عالی  ترین معنای واژه )Ibid., 10(؛ و تمام موجود ات 
طبیعی را شامل می  شد . اما اصطالح تخنه آن  گاه به  کار برد ه می  شد  که 
نشاند ه شد ن وجود  د ر موجود ات نه به خود ی خود ، بلکه با د خالت و به 
وساطت آد می انجام می  گرفت؛ یعنی موجود ات از طریق آد می به وجود  
می  آمد ند  یا ظاهر می  شد ند . تخنه  ها به  طور کلی عبارت بود ند  از کارها 
یا د ست  ساخته  های آد می و تمام مصنوعات بشر اعّم از کارهای هنری و 
تولید ات صنعتی را شامل می  شد ند . تخنه د ر واقع ایجاد  موجود ات توسط 
آد می بود . اما از آن  جا که د ر یونان باستان بنای وجود  بر روی نمود ن بر 
یـا سازند ۀ محض،  نـه علت فاعلی  را  بود ، آد می د ر تخنه، خود   آد می 
بلکه واسطه انکشاف وجود  یـا مسئول ظاهرکرد ن موجود ات تلقی می  کرد  

 .)Ibid., 9(
به بیانی می  توان گفت از آن  رو که د ر یونان باستان بین آد می و وجود  
نسبت ُقرب برقرار بود ، وجود  مجال می  یافت تا د ر کارها یا د ست  ساخته  های 
آد می خود  را به ظهور برساند . یعنی د ر آن د وران انکشاف وجود  به واسطه 
آد می یا به تعبیری همان تخنه، اگر  چه طریق فروتری از پوئسیس -  به 
نسبِت فوسیس - محسوب می  شد ، اما هم چنان به نحو پوئسیس بود . به 
عبارتی، تخنه د ر آن د وران هنر - به معنای هید گری آن - بود . هید گر 
یا  کارها  و  د انسته  پوئسیس  را  هنر  ذات  هنری  کار  سرآغاز  رساله  د ر 
د ست  ساخته  های  آد می را تنها د ر صورتی کار هنری می  خواند  که عالوه بر 
ماهرانه ساخته شد ن، از ذات هنر بهره د اشته باشند . یعنی حقیقت وجود  
د ر آن  ها نشاند ه شد ه باشد . به اعتقاد  او د ر هنر که عبارت است از انکشاف 
وجود  به نحو پوئسیس، موجود ات چنان  که د ر حقیقت هستند  منکشف 
می  شوند  )هید گر، 1394، 40-42(. وی به سبب د ر تحقق بود ن ذات 
هنر یعنی پوئسیس د ر یونان باستان، پوئسیس را تقد یر انکشاف د ر یونان 

د انسته و از آن د وران به عصر هنر یاد  می  کند .

2-2. گشتل: تقد یر انکشاف د ر روزگار کنونی
هید گر همان  گونه که پوئسیس را نحوی انکشاف وجود  و متعلق به یونان 
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باستان می  د اند ، گشتل را نحوی د یگر از انکشاف و مختص د وران کنونی بر 
می  شمرد  )Heidegger, 1977, 24(. به باور وی وجود  که روزگاری آشنای 
آد می و بر او آشکار بود ه است، د ر طی تاریخ متافیزیک یعنی از زمان 
افالطون و ارسطو به بعد  از آد می روی نهان کرد ه و بنا را بر پنهانی گذاشته 
است؛ تا جایی که د ر زمانه ما به طور کامل به خفا رفته و فراموش شد ه 
است. از نظر هید گر، »رونوشت اید ه«انگاشتن موجود ات توسط افالطون یا 
»ماد ه مصور به صورت«انگاشتن موجود ات توسط ارسطو، نخستین گام  های 
ایجاد  شکاف بین وجود  و موجود  و ورود  آد می به ساحت متافیزیک بود ند ؛ 
ساحتی که با ورود  به آن آد می تمام توجه خود  را به وجه آشکار وجود ، 

یعنی به موجود ات، مبذول د اشت و از وجه پنهان وجود  غفلت کرد . 
اما هید گر معتقد  است آنچه بیش ازپیش بین وجود  و موجود  فاصله 
اند اخت، پید ایش مفهوم خلق یا صنع - به جای ظهور- د ر سد ه  های   میانه 
بود . د ر این د وران، وجود ِ خود آشکار یونانی جای خود  را به خد ای خالق 
یا صانع د اد  و موجود ، که پیش  تر به عنوان آنچه ظاهر شد ه یا مظهر وجود  
فهم می  شد ، به مثابه مخلوق یا مصنوع تلقی شد  )هید گر، 1394، 56(. 
از د ست  را موجب  به التینی  یونانی  واژه  های  هید گر هم چنین ترجمه 
رفتن معنای اصیل واژه  ها و از د یگر عوامل مقوم متافیزیک د انسته است. 
از جملۀ این واژه  ها، واژه  های »پوئسیس«، »فوسیس« و »تخنه« بود ند . 
د ر د وران سد ه  های میانه، پوئسیس از »ظهور« به »ساخت« یا »خلق«، 
فوسیس از »ظهور خود  به خود ی« به »ساخت الهی« و تخنه از »ظهور 
به واسطه آد می« به »ساخت انسانی هد ف  مند « ترجمه شد . به این ترتیب، 
موجود  د یگر نه به عنوان »آنچه ظاهر شد ه«، بلکه به مثابه »آنچه ساخته 
شد ه« - توسط صانع الهی یا صانع بشری - فهم شد . این به معنای معتبر 
شمرد ه شد ن بیش از اند ازۀ موجود  از سوی آد می و د ر نتیجه از یاد  رفتن 

تد ریجی ظهور و به موازات آن، از یاد  رفتن وجود  بود . 
به اعتقاد  هید گر با آغاز د وران جد ید  و د ر عصر د کارت شکاف بین 
وجود  و موجود  باز هم بیش  تر از گذشته شد . اگر د ر سد ه  های میانه خد اوند  
بنیاد  موجود ات بود ، د ر این عصر آد می خود  را بنیاد  موجود ات فرض کرد  
و موجود ات را بازنمود ه  های ذهن خود  یا به عبارتی ابژه  هایی16 د ر مقابل 
سوژه17 د انست )هید گر، 1394، 56(. د ر این د وران و به موازات د ور شد ن 
بیش از پیِش آد می از حقیقت وجود ، د ست  ساخته  های او یا به عبارتی 
تخنه  ها نیز د یگر پیوند ی با پوئسیس ند اشتند . به این معنا که یا ابژه  هایی 
مفید  و کاربرد ی بود ند  که صنعت نامید ه می  شد ند ، و یا ابژه  هایی زیبا بود ند  
که هنر خواند ه می  شد ند  و د ر حوزه علم زیباشناسی18 قرار می  گرفتند . د ر 
واقع به باور هید گر، با تأسیس علم زیباشناسی د ر قرن هجد هم بود  که 
آخرین پیوند های میان د ست  ساخته  های بشر با حقیقِت وجود  گسسته 
شد . این علم کارهای هنری را صرفاً به منزله ابژه  های مطبوع اد راک حسی 
انسان د ر نظر می  گرفت و اعتنایی به ربط و نسبت هنر با حقیقت ند اشت. 
به اعتقاد  هید گر زیباشناسی نه تنها پیامد  سوژه    محوری19 د وران جد ید  
است، بلکه مقوم آن نیز است. از این راه که موجب می  شود  سوژه  محوری از 
خود  فراتر رفته و به چارچوب  بخشی -  توسط سوژه - یا به تعبیری، به گشتل 
منجر شود  )Heidegger, 1979, 77(. هید گر گشتل را نحوی انکشاف 
وجود  می  د اند  که د ر آن، موجود ات به مثابه منابع قابل بهره  برد اری منکشف 
بهره  رسانی  و  ماد ام که کارآمد ی  به عبارتی وی معتقد  است  می  شوند . 
موجود ات برای آد می مطرح باشد ، وجود  موجود ات به خفا رفته و مجال 

ظهور نمی  یابد . د ر نتیجه موجود ات به عنوان ابزار و منابع قابل استفاد ه ظاهر 
می  شوند . هید گر د ر رساله پرسش از تکنیک، به سبب د ر تحقق بود ن ذات 
صنعت20 یا همان گشتل د ر روزگار کنونی، گشتل را تقد یر انکشاف د ر 

زمانه ما د انسته و معتقد  است عصر ما از صنعت نقش و نشان د ارد .

2- مخاطرات گشتل برای زمانه ما
چنان  که د ید یم هید گر گشتل را -  به مانند  پوئسیس- نحوی از انحاء 
انکشاف وجود  یا ظاهرشد ن موجود ات می  د اند ؛ طریقی که د ر آن، وجود  
خود  را هم چون منبع قابل بهره  برد اری به ظهور می  رساند  و موجود ات 
به عنوان ابزاری برای پیش  بُرد  مقاصد  انسانی و د ر خد مت آد می به د ید  
می  آیند . هم چنین مالحظه کرد یم که به عقید ه وی این نحو از انکشاف، 
مختص روزگار کنونی و تقد یر زمانه ما است. حال ممکن است این پرسش 
د ید   به  ابزار  به عنوان  موجود ات  پیشین  اعصار  د ر  مگر  که  بیاید   پیش 
نمی  آمد ند  و مگر آد میان پیش از این عصر نیاز به ابزار ند اشتند . پاسخ 
هید گر به این پرسش مثبت است. وی به مانند  همگان بر این عقید ه است 
که انسان  های پیشین -  حتی یونانیان باستان -   برای گذران زند گِی هر روزی 
نیاز به ابزار د اشتند  و گاه موجود ات را به عنوان وسیله فهم می  کرد ند . پس 
تفاوت کجاست؟ چه چیز موجب شد ه است تا هید گر فهم موجود ات به 
مثابه منابع قابل بهره  برد اری یا همان گشتل را مشخصه عصر حاضر بد اند ؟

پاسخ او به پرسش فوق این است که د ر هیچ  کد ام از اعصار پیشین به 
مانند  عصر کنونی، موجود ات »صرفاً« به عنوان ابزار به د ید  نیامد ه  اند . به 
عقید ه وی از آن  رو که آد می ذاتاً موجود ی است که به موجود اِت د یگر از 
وجه کارآمد ی  شان نظر می  کند ، گشتل همواره -حتی د ر یونان باستان- 
حضور د اشته و تهد ید ی -  هر چند  بالقوه - برای بشر محسوب می  شد ه 
است؛ منتها هیچ  گاه به اند ازه روزگار ما برای سرشت بشر خطرآفرین نبود ه 
است )Heidegger, 1971, 109-111(؛ چرا که د ر هیچ زمانه  ای هم چون 
زمانه ما بشر سرشت خود  را به مثابه »سوژه استیالگر« و سرشت موجود ات 
-  حتی هم  نوعان خود  را - به عنوان »ابژه  های قابل استیال« فهم نکرد ه است. 
انسان  های اعصار پیشین توأم با به د ید  آورد ن موجود ات به عنوان ابزار و 
تولید  و استفاد ه از آن  ها، قاد ر به فهم موجود ات به طرق د یگر نیز بود ند . د ر 
واقع برای بشر د وره  های ماقبل د وره کنونی، انکشاف وجود  به نحو گشتل 
تنها یکی از انحاء انکشاف د ر میان انحاء د یگر بود ؛ چنان  که موجود ، به 
موازات کارآمد  بود ن، د ر نظر یونانی به مثابه »ظاهر شد ه«، د ر نظر انسان 
سد ه  های میانه به مثابه »مخلوق«، و د ر نظر انسان عصر د کارت به عنوان 
»ابژه د ر مقابل سوژه« - و تا حد ی د ارای استقالل - منکشف شد ه است. 
اما تنها د ر این عصر است که وجود  به   طور کامل از آد می روی نهان کرد ه 
است و موجود ات جز به مثابه منابع قابل بهره    برد اری به د ید  نمی  آیند . بر 
اساس نظر هید گر شاید  بتوان گفت چشم و گوش بشر روزگار ما به تمامی 
به روی وجه نامرئی موجود ات، یعنی وجود ، بسته شد ه است و موجود ات 
جز به لحاظ کارآمد ی و بهره  رسانی  شان فهم نمی  شوند . بنا به تعبیر بیمل، 
انسان امروز آن  چنان غرق د ر کارایی موجود ات شد ه که از حقیقت آن  ها 
غافل ماند ه است؛ به این معنا که نسبت موجود ات را با وجود  د ر  نمی  یابد  

)بیمل، 1393، 213(. 
هید گر صنعت د ر عصر جد ید  را انکشافی تعرض  آمیز - انکشاف به 
نحو گشتل  - می  د اند  و معتقد  است انسان عصر ما با تحمیل خواست و 
اراد ه خود  بر هر آنچه هست، به ذات موجود ات آسیب رساند ه و مجاِل 

سوگرد انی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات  بخش زمانه ما 
از نگاه هید گر
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)Heidegger, 1977, 17(. د ر  از آن  ها سلب کرد ه است  را  خود بود ن21 
نتیجه موجود ات نه آن طور د ر حقیقت هستند  و نه هیچ طور د یگر، بلکه 
صرفاً به عنوان منابع قابل بهره  برد اری و د ر خد مت آد می خود  را آشکار 
می  کنند . حتی خود  آد می هم د ر این عصر به منبع تبد یل شد ه است. برای 
بشر این عصر، نه »خود  بود گی« و نه حتی »ابژه بود گی«، بلکه تنها »برای 
من بود گِی« موجود ات است که اهمیت د ارد  )یانگ، 1394، 93(. به  طور 
مثال امروزه بشر جنگل را نه به مثابه جنگل »همان  گونه که هست«، نه 
به مثابه »مخلوق الهی«، و نه حتی به مثابه »ابژه   قابل شناخت د ر مقابل 
خود «، بلکه صرفاً به عنوان منبع تأمین چوب برای کارخانه  های چوب  بُری 
فهم می  کند . یا مثاًل رفتار انسان عصر ما با زمین، همان نیست که د ر 
اعصار پیشین بود . د ر اعصار پیشین -  پیش از عصر جد ید   -، انسان به زمین 
هم چون یک موجود  زتد ه می  نگریست؛ موجود ی که قابل احترام بود  و به 
مراقبت و نگاه  د اری نیاز د اشت. کشاورز بذر را به زمین می  سپرد  و رشد  
آن را به نظاره می  نشست. او با کار خود  به زمین تعرض نمی  کرد . حتی 
انسان د ر ابتد ای عصر جد ید ، زمین را ابژه  ای برای مطالعه و تحقیق د ر 
مقابل خود  - و تا حد ی واجد  استقالل - تلقی می  کرد . د ر صورتی   که برای 
انسان عصر ما زمین خود  را جز به عنوان منبع انرژی آشکار نمی  کند ؛ و 
کشاورزی از نظر بشر امروز چیزی جز صنعت ماشینی غذاسازی نیست 
صرفاً  مواجهه  ای  موجود ات  با  ما  زمانه  بشر   .)Heidegger, 1977, 16(
مواجهه  ای  با خویشتِن خویش اصوالً  بهره  ورانه و منفعت  طلبانه د ارد ؛ و 

.)Ibid., 27(  ند ارد
عصر  این  د ر  تقد یر  قالب  د ر  گشتل  حاکم شد ن  هید گر  اعتقاد   به 
موجب شد ه است تا وجود ، امکان ظهور از طریق آد می و د ر کارها یا 
د ست  ساخته  های او را ند اشته باشد . د ر نتیجه، تولید ات بشر - حتی آن  ها 
که به طور ُعرفی عنوان کار هنری را ید ک می  کشند   - کار هنری اصیل 
نبود ه و به سبب د ر تحقق بود ن ذات صنعت، امروزه د ر حوزه صنعت و 
صنعت  گری جای می  گیرند ؛ زیرا د یگر نسبتی با حقیقت ند ارند  و صرفاً 
ساخته می  شوند . به عبارتی د ر روزگار ما تخنه د یگر هنر نیست، بلکه 
صنعت  گری است. امروزه هنر به صنعت زیباسازی و چه بسا به صنعت 
پول  سازی یا شهرت  سازی تقلیل یافته است. بنا به اعتقاد  هید گر د ر عصر 
کنونی که عصر حکم  فرمایی گشتل است، آد می نه تنها از وجود  و از ربط و 
نسبت خود  با حقیقت غافل شد ه، بلکه از خود ِ این غفلت هم غافل است. به 
بیانی به باور وی امروزه نه تنها وجود  فراموش شد ه، بلکه خود ِ این فراموشی 
هم فراموش شد ه است و د یگر به عنوان فاجعه تلقی نمی  شود . بشر کنونی 
امکان حضور شاعرانه د ر عالم و هم چنین تجربه از خود  به د ر شد گی یا به 
تعبیری، گشود گی به روی    د اد گِی وجود  را از د ست د اد ه است. اما هیچ  کد ام 

 .)Heidegger, 1971, 89(  از این  ها را به مثابه فقد ان د رک نمی  کند
که  است  تهد ید ی  می  کند   یاد   گشتل  به خطر  آن  از  هید گر  آنچه 
سرشت انسانی را مورد  هجوم قرار د اد ه است؛ زیرا به عقید ه او بشر عصر 
ما با د ورشد ن از وجود ، د ر واقع از سرشت حقیقی خود  فاصله گرفته و با 
خویشتن اصیل خود  بیگانه شد ه است. به تعبیری، د ازاین نااصیل22 شد ه 
است )Heidegger, 1998, 253(. آد می امروزه د ر راستای منبع انگاشتن 
موجود ات، سرشت خود  را جز به مثابه سوژه استیالگر - بر هر آنچه هست- 
و حتی د ر برخی موارد ، ابژۀ تحت استیال فهم نمی  کند . نتیجۀ چنین فهمی 
از سرشت خود  و از موجود ات نیز چیزی جز جنگ و ویرانی و وحشت و 

بی  خانمانی نبود ه است. حال آن  که این متفکر شأن آد می را پناه    د هند گی 
و پاس  د اری از حقیقت وجود  می  د اند  )Ibid., 260(؛ و معتقد  است د ر 
طی تاریخ متافیزیک -  و بیش از همه د ر روزگار کنونی  - منزلت حقیقی 
بشر از د ست رفته است. به باور او انسان امروز آن  چنان غرق د ر موجود ات 
و د ل  مشغول کارایی آن  ها شد ه که فراموش کرد ه است امر ظهور یابند ه 
قاد ر است گاه چنین و گاه   چنان ظاهر شود . د ر نتیجه موجود ات امکان 
نمی  یابند  به طرق د یگر، غیر از منابع قابل بهره  برد اری، بر او منکشف شوند . 
هید گر ذات متافیزیک را همین مطلق  سازی افق انکشاف و نفی امکان 
انکشاف  های د یگر می  د اند  و عقید ه د ارد  د ر عصر حکم  رانی گشتل نه تنها 
بنیاد ی  ترین نحو انکشاف یعنی پوئسیس به محاق رفته، بلکه خود  انکشاف 
به ما هو انکشاف هم امکان  پذیر نیست. د ر واقع به باور وی حاکم شد ن 
گشتل د ر قالب تقد یر، خطری جد ی برای بشر این عصر محسوب می  شود ؛ 
چرا که نحو اصیل انکشاف یعنی پوئسیس، و نیز حتی خود  انکشاف استتار 
 Heidegger,( شد ه و ظهور و استیالی حقیقت وجود  ناممکن شد ه است

.)1977, 27

یا  3- حکم  فرمایی گشتل د ر عصر کنونی: سرنوشت محتوم 
تقد یر قابل تغییر؟

هید گر د ر رساله پرسش از تکنیک فعل آد می را -  حتی اگر تعرض 
پاسخی می  د اند   باشد - صرفاً  بر هر آنچه هست  به موجود ات و استیال 
به فراخوان وجود . به عقید ه او، وجود  د ر هر عصر به نحوی خود  را به 
ظهور می  رساند  و بشر را صرفاً مورد  خطاب قرار می  د هد  تا د ر آن نحو از 
انکشاف شرکت جوید . به این معنا که د ر هر عصر بشر به سوی نحو خاصی 
از انکشاف راهی شد ه یا حوالت د اد ه می  شود . وی این حوالت را تقد یر 
می  خواند  و معتقد  است همان  گونه که بشر عصر یونان باستان د ر انکشاف 
وجود  به نحو پوئسیس شراکت د اشت، بشر استیالگر و معارض زمانه ما نیز 
از سوی خود  وجود  به معارضه خواند ه شد ه است تا انکشاف وجود  به نحو 

 .)Ibid., 18-19(  گشتل را د ر این عصر به انجام برساند
به  قائل  که  می  انگاریم  فیلسوفی  را  هید گر  عبارات  این  شنید ن  با 
موجبیت تاریخی است و آد می را موجود ی اسیر د ر چنگال سرنوشت 
می  پند ارد . اما به واقع چنین نیست. این متفکر ضمن آن  که تقد یر انکشاف 
را حوالت وجود  و حاکم بر آد می می  د اند ، عقید ه  ای به جبری بود ن آن 
ند ارد . د ر واقع وی میان تقد یر و سرنوشت23 تفاوت قائل شد ه و تقد یر یا به 
عبارتی حوالت وجود  را قابل تغییر می  د اند  )Ibid., 25(. به عقید ه او اگرچه 
د ر روزگار ما وجود  خود  را به نحو گشتل بر آد می مکشوف کرد ه و عصر 
صنعت را برای بشر کنونی رقم زد ه است، اما از آن  جا که سرشت آد می جز 
 Heidegger, 1971,( بر حسب ربط و نسبتش با وجود  قابل تعریف نیست
113(، با تغییر این نسبت، امکان تغییر تقد یر زمانه وجود  خواهد  د اشت. به 
عبارتی هید گر د ر عین باور به فاعلیت خود  وجود ، آد می را منفعل محض 
و تابع بی چون و چرای آنچه مقد ر شد ه تلقی نکرد ه و معتقد  است با روی 
آورِی آد می به اصالت خود  یعنی پناه  د هند گی یا آشکار  کنند گی وجود ، 
نسبت او با وجود  - از بُعد  به ُقرب - تغییر خواهد  کرد  و وجود  مجال خواهد  

یافت تا به طریقی غیر از طریق گشتل خود  را به ظهور برساند .
به بیانی می  توان گفت اگر  چه هید گر ذات صنعت یعنی گشتل را تقد یر 
عصر ما می  د اند  و تحقق ذات هنر را د ر این زمانه امکان  پذیر نمی  یابد ، اما 
معتقد  است این وضعیت لزوماً سرنوشت محتوم بشر د ر این عصر نیست. 
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به باور او اگر انسان امروز به خود  بیاید ، خطر گشتل را به عمق جان د ر  یابد  
با ژرفای  انسانی  اش  -  برای کرامت  را - که تهد ید ی است  و تهد ید  آن 
وجود  حس کند ، آنچه وی از آن به سوگرد انی یا چرخش تعبیر کرد ه به 
وقوع خواهد  پیوست )Ibid., 97(. به این معنا که آد می رو به سوی وجود  
خواهد  کرد  و یا به تعبیری، وجود  به آد می روی خواهد  نمود . د ر چنین 
حالتی، شاید  انکشاف وجود  به نحو پوئسیس بار د یگر امکان  پذیر شود  و 
تقد یری تازه برای بشر رقم بخورد . به عبارتی هید گر عقید ه د ارد  اگر  چه 
گشتل - و تبعات آن از قبیل ترس و تنهایی و بی  پناهی و غیره - از سوی 
اراد ه آد می  خود  وجود  برای بشر امروز فرستاد ه شد ه و د ر استقرار آن 
نقشی ند اشته است، اما آد می با تأمل د ر ذاِت خویش و نیز د ر ذاِت آنچه 
برای او خطر آفرین شد ه، قاد ر خواهد  شد  تا زمینه را برای برخاستن نیروی 
نجات  بخش24 یا ظاهر شد ن موجود ات به طریقی غیر از طریق اکنون فراهم 

 .)Ibid., 32(  آَوَرد

4- نقش اند یشید ن د ر د گرگون سازی تقد یر
نیروی  برخاستن  سبب  که  می  د اند   چیزی  را  اند یشید ن  هید گر 

نجات  بخش می  شود . 
به عقید ه وی:

وقتی د ر ذات تکنولوژی تأمل کنیم، آن  گاه گشتل را هم چون 
تقد یر انکشاف تجربه می  کنیم. تقد یری که به هیچ وجه ما 
را واد ار نمی  کند  تا با جبری آمیخته به حماقت و به طور 
این  که  یا  بسپاریم،  تکنولوژی  د ست  به  را  خود   کورکورانه 
سراسیمه علیه آن د ست به شورش بزنیم و آن را به عنوان 
کار اهریمن نفرین کنیم؛ که این هر د و یکی است. د قیقاً به 
عکس؛ وقتی ما خود  را به صراحت د ر معرض ذات تکنولوژی 
آزاد ی  بخش  فراخوانی  د رگیر  را  خود   ناگهان  د هیم،  قرار 

)Heidegger, 1977,  25 – 26( .می  یابیم
هم چنین از نظر او:»ذات آزاد ی د ر اصل، ربطی به اراد ه یا حتی رابطه 
د ر هر  است که  تقد یری  قلمرو  آزاد ی  ند ارد .  بشر  اراد ه  معلولِی  و  علی 
لحظه معین، انکشافی را به راه خود  رهسپار می  کند . آزاد ی نزد یک  ترین 
 .)Ibid., 25( » خویشاوند ی را با وقوع انکشاف، یعنی با رخد اد  حقیقت د ارد
به باور هید گر اگرچه کرد ار آد می هرگز نمی  تواند  با خطر گشتل به طور 
مستقیم مقابله کند ، و اگرچه د ست  آورد  آد می هرگز نمی  تواند  به تنهایی 
این خطر را د فع کند ، اما بشر با اند یشید ن به ذات صنعت جد ید  به این 
حقیقت د ست خواهد  یافت که نیروی منجی، د رست د ر بطِن عامل خطر 

 .)Ibid., 33( نهفته است
بیتی از هولد رلین به نقل از هید گر گویای این مطلب است: 

...هر جا خطر هست، 
)Heidegger, 1971, 115( نجات  د هند ه نیز همان   جا است

به این ترتیب زمانی که ما ذات صنعت جد ید  - گشتل - را به د رستی 
مالحظه کنیم، امکان نجات فراهم خواهد  شد . همه چیز بستگی به این 
د ارد  که خود  را د ر اند یشه متأمالنه و شاعرانه د رگیر کنیم که سبب رشد  
وارستگی ما نسبت به موجود ات و گشود گی ما به سوی امر رازآمیز یعنی 
وجود  می  شود  )Heidegger, 1966, 56(. د ر این صورت با اند یشید ن، ما از 
تحویل یافتن به ناظراِن ناتوان تاریخ فاصله خواهیم گرفت و خواهیم توانست 
گامی به عقب، به بیرون از متافیزیک برد اشته و بار د یگر با ذات  های  مان 

به  تبد یل  د یگر،  بیان  به  یا  150-151(؛   ،1394 )یانگ،  شویم  یگانه 
موجود اتی شویم که سکنی می  گزینند . 

به گفته هید گر ذات انسان، د ر -  عالم - بود ن25 است چونان سکنی گزید ن 
یا بود ن د ر محل سکونت )Heidegger, 1998, 257(. حال، این پرسش 
پیش می  آید  که چه موقع آد می خود  را د ر محل سکونت می  یابد . پاسخ 
از سوی محل سکونت تحت  اوالً  هید گر چنین است: زمانی که آد می 
مراقبت قرار گیرد ؛ و ثانیاً از محل سکونت و هر آنچه به محل سکونت تعلق 
د ارد  مراقبت کند  )Heidegger, 1971, 129(. اما خود ِ مراقبت چیست که 
هید گر آن را با سکنی گزید ن د ر پیوند  می  بیند ؟ او می  گوید  مراقبت شد ن 
به این معنا است که ما خود  را د ر محلی امن - د ر قرب وجود   - بیابیم؛ و 
مراقبت کرد ن به این معنا است که ما خود  را پاس  د ار و پناه  د هند ه وجود  
بد انیم تا د ر نتیجۀ آن بتوانیم هر آنچه را که با آن مواجهه د اریم - موجود ات 
 .)Ibid., 131( را -، به خود  واگذاریم و د ر حضور خاّص خود  رهایشان کنیم
پس سکنی گزید ن حقیقی به این معنا است: شبان و مراقِب وجود  بود ن 
یا گشود ه به حقیقِت وجود  بود ن؛ و از نظر هید گر، نحوه راستین و شایستۀ 

د ر - عالم - بود ِن ما همین است.
جولیان یانگ د ر کتاب خود ، هید گر واپسین، بر اساس نظرات هید گر، 
از د و شیوه متمایز مراقبت نام برد ه است و ویژگی مشترک این د و شیوه را 
»مجال د اد ن به بود ِن موجود ات« برشمرد ه است. شیوه نخسِت مراقبت از 
نظر یانگ مراقبت منفعالنه است و هنگامی شکل می  گیرد  که آد می آشکارا 
از د گرگون کرد ن و تخریب عالم از جمله رود خانه  ها، کوه  ها، جنگل  ها، 
آسمان، زمین، و حتی انسان  ها خود د اری کرد ه و به این ترتیب، د ر عوض 
بهره  کشی و خشونت نسبت به موجود ات از آن  ها محافظت کند . به عبارتی، 
نگاه  باِن »هر آنچه هست« - به تعبیر یونانیان نگاه  باِن فوسیس و به تعبیر 
هید گر نگاه  باِن چهارگانه  ها  - باشد  و از این طریق، به آن  ها مجال خود  بود ن 
د هد . اما شیوه د وم مراقبت که یانگ آن را مراقبت فعاالنه می  نامد ، همان 
چیزی است که یونانیان باستان به آن تخنه می  گفتند  و هید گر به آن هنر 
می  گوید   . د ر این شیوه از مراقبت، آد می خود  را محمل به ظهوررساند ن 
وجود  د ر هیأت موجود ات قرار می  د هد  و از این طریق به موجود ات مجاِل 
از نظر یانگ، مراقبت فعاالنه موجود ات عبارت  بیانی  بود ن می  د هد . به 
است از توان  مند  ساختِن بود ِن بالقوۀ یک موجود  تا به بود ِن بالفعل برسد  
)یانگ، 1394، 167-168(. به این معنا که صاحب تخنه26 به موجود شد ِن 
موجود ی - برای اولین بار - یاری رساند . به عنوان مثال، نقره  ساز با فراآورد ن 
جام از نقره برای اولین بار این موجود  منحصر به فرد  را، به عنوان جام، ظاهر 
کند . یا مثاًل پیکر  تراش با ظاهرکرد ن پیکره از سنگ، به پیکرۀ آرمید ه د ر 

سنگ اجازۀ بود ن )موجود بود ن( بد هد . 
 د ر این  جا ممکن است این تصور پیش بیاید  که صنعتگر، به عنوان 
مثال سازند ۀ قوطی  های کنسرو نیز با فراآورد ن قوطی  ها به آن  ها مجاِل 
بود ن می  د هد . اما حقیقت این است که فراآورد نی از نوع فراآورد ن پیکره با 
فراآورد نی از نوع فراآورد ن قوطی  های کنسرو تفاوت زیاد ی د ارد . فراآورِی 
پیکره، به ظهور رساند ن است؛ د ر حالی که فراآورِی قوطی  ها صرفاً ساختن 
است. د ر کارِ پیکرتراش تحقق حقیقت د ر کار است؛ اما کار سازند ۀ قوطی  ها 
صرفاً صورت د اد ن به ماد ه  ای است که از قبل برای استفاد ه آماد ه شد ه 
است. د ر مورد  پیکره آنچه جلب توجه می  کند ، وجود  یا بود ِن پیکره است؛ 
اما د ر مورد  قوطی  های کنسرو آنچه اهمیت د ارد  تنها، کارایِی قوطی  ها 

سوگرد انی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات  بخش زمانه ما 
از نگاه هید گر
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است. و باالخره با فراآمد ن پیکره، موجود ی برای اولین بار پا به عرصۀ 
وجود  می  گذارد ؛ د ر حالی که از قوطی  های کنسرو، پیش  تر هزاران نمونه 

وجود  د اشته است. 
به این ترتیب بر اساس نظر هید گر می  توان گفت اگرچه تخنه یونانی 
عالوه بر هنر، صنعت را هم شامل می  شد ، اما صنعت - به ویژه د ر عصر 
جد ید  و د ر کسوت تکنولوژی - به هیچ وجه ظاهرکرد ن موجود ات چنان  که 
د ر حقیقت هستند ، نیست. ذات صنعت گشتل است و گشتل تقد یری 
است که از سوی وجود  برای زمانه ما فرستاد ه شد ه است؛ اما با این حال، 
َّرکنند ه - این توان د اد ه شد ه است تا با اند یشید ن  به آد می - از سوی مقد 
به ذات تکنولوژی هم چون انکشاف، د ر برانگیزاند ن نیروی نجات  بخش و 
د ر نهایت، د ر د گرگون کرد ن تقد یر زمانه - از گشتل به پوئسیس - ایفای 

نقش کند .
آخرین نکته  ای که د ر این بخش باید  به آن اشاره کنیم این است که 
هید گر راه نجات از خطر گشتل را د ر ماشین  ستیزی و یا استفاد ه نکرد ن 
از وسایل تکنولوژیک نمی  د اند . هم چنین، هر کنش بیرونی  ای که صورت 
بگیرد  و هر سیاست اجتماعی  ای که - به عنوان مثال از سوی د ولت - 
اتخاذ شود ، بد ون چرخش د رونی )وجود ی( بیهود ه خواهد  بود ؛ د لیل آن 
هم د سترس ناپذیرِی قلمرو د رونی به وسیله کنترل بیرونی است )یانگ، 
1394، 148(. اگرچه انواع بی  شماری از امور هستند  که سیاست اجتماعی 
با عزمی راسخ می  تواند  آن  ها را تحت کنترل د ر آورد  - اموری هم چون 
گرم شد ن جهانی آب و هوا، شیوع بیماری اید ز، ازد یاد  جمعیت، تخریب 
جنگل  ها و غیره - اما گشتل به هیچ  کد ام از این موارد  شبیه نیست )یانگ، 
1394، 148(. راه حل مسئله تکنولوژی، د ر چرخش وجود ی نهفته است؛ 
 Heidegger, 1971,( و چنین چرخشی، تنها، از طریق قلمرو د رونی قلب

129( میّسر است. 
هید گر د ر این خصوص، د ر باب تعلق د اشتن انسان به وجود ، به نقل 

بیتی از ریلکه می  پرد ازد : 
وجود  فراتر از حساب  گری، 

 )Heidegger, 1971, 130(  د ر قلب من می  جوشد

5- سوگرد انی )چرخش( 
گفتیم از نظر هید گر ذات صنعت یعنی گشتل د ر زمانه ما به تقد یر 
انکشاف تبد یل شد ه است. یعنی با طرد  هر امکان د یگری از انکشاف، مانع 
تحقق حقیقت وجود  شد ه و به این ترتیب آسیب  های جبران  ناپذیری به 
عالم و بیش از همه به سرشت انسان وارد  کرد ه است. هم چنین شرح د اد یم 
که از نگاه این متفکر تقد یر امری جبری نبود ه و با سوگرد انی وجود ی یا 
به تعبیری با تغییر نسبت آد می با وجود ، امکان د گرشد ن آن میسر خواهد  
شد . د ر این بخش بر آن هستیم تا سرشت سوگرد انی را از نگاه هید گر 
معلوم کنیم و از زبان وی توضیح د هیم با سوگرد انی چه اتفاقی می  افتد  که 

آد می از آسیب گشتل د ر امان می      ماند .

5- 1. سرشت سوگرد انی 
است.  افالطون  اند یشه  یاد آور  حد ی  تا  وجود ی  سوگرد انی  عبارِت 
افالطون د ر کتاب هفتم از رساله جمهوری د ر تمثیلی که به تمثیل غار 
مشهور است، نسبت آد میان را با حقیقت به  طور مفصل شرح د اد ه است. او 
د ر این تمثیل وضع و حال آد میان د ور از حقیقت را به مانند  وضع و حال 

زند انیان غل و زنجیر بستۀ د رون غار د انسته و د ر مقابل، موقعیت فیلسوف 
را به زند انی  ای رهید ه از بند  تشبیه کرد ه که از غار خارج شد ه و به د ید ار 
خورشید  حقیقت نائل گشته است. افالطون د ر شرح این تمثیل از مفهوم 
سوگرد انی وجود ی بهره گرفته و آن را راه رسید ن به حقیقت د انسته 
است. منظور او این بود ه که آد می ماد ام که د ربند  تعلقات د نیوی و حواس 
ظاهری است، امکان د ست  یابی به حقیقت را ند ارد ؛ اما آن  گاه که تعلقات 
را کنار زد ه و خود  را از بند  حواس برهاند ، به د ید ار اید ه )idea( یعنی به 
مشاهد ه آنچه حقیقی است نائل خواهد  شد . د ر واقع افالطون با این تمثیل، 
راه رسید ن به حقیقت را فراَروی از عالم محسوس به عالم معقول یا به 
 Plato,( عبارتی، روی  گرد انی از موجود ات و نظر به اید ۀ آن  ها د انسته است

 .)1963, 156 - 163
هید گر نیز سوگرد انی را نوعی فراَروی می  د اند ؛ فراروی از موجود  به 
وجود  )Heidegger, 1971, 123(  . به ظاهر تنها اختالف لفظ د ر میان 
است. اما به واقع آنچه د و فیلسوف را د ر این مورد  از هم متمایز می  کند ، 
اند یشه آن  ها است. د ر حالی   که با طرح  ذات یا سرشت سوگرد انی د ر 
از سوی  آن  است، طرح  آغاز شد ه  متافیزیک  یکی  از سوی  سوگرد انی 
د یگری متافیزیک را پشت سر گذاشته است؛ یا حد اقل، د اعیه گذر از 
متافیزیک را د ارد . اگر یکی وجود ِ خود آشکار را به عالم اید ه  ها برد ه و به 
این ترتیب بین وجود  و موجود  فاصله اند اخته است، د یگری قصد  برد اشتن 
این فاصله را د ارد . هر د و فیلسوف د غد غۀ حقیقت د ارند . منتها حقیقت 
برای افالطون - حد اقل د ر رساله  های د وره پایانی - د ر جایی بس د ور از 
موجود ات قرار د ارد  که با ِسیر عقالنی، آن هم تنها برای عد ه  ای خاص قابل 
د ستیابی است؛ د ر حالی   که حقیقت نزد  هید گر خود  موجود ات هستند ، 
آن  گاه که حجاب از روی آن  ها برد اشته شود  )هید گر، 1396، 67(. به باور 
هید گر موجود ات چیزی نیستند  مگر خود  وجود  که ظهور کرد ه و د ر 
هیأت  های گوناگون ظاهر شد ه است. سرشت سوگرد انی وجود ی از نظر 
هید گر ِسیر وجود ی آد می یعنی برد اشتن نگاه از موجود ات و افکند ن 
نگاه به وجه نامرئی آن  ها )Heidegger, 1971, 123(، یا گرفتن گوش از 
هیاهوی موجود ات و سپرد ن آن به ند ای وجود  است. البته وی د ید ن وجه 
نامرئی موجود ات یا شنید ن ند ای وجود  را نه کار چشم و گوش سر، بلکه 
کار چشم و گوش د ل می  د اند ؛ همان چشم و گوشی که به اعتقاد  او د ر 

روزگار کنونی به تمامی بسته شد ه است.
حاکم  انکشاف  تقد یر  به عنوان  را  خود   حالی  د ر  گشتل  که  د ید یم 
کرد ه که د وری آد می از وجود  یا به تعبیری بیگانگی آد می از خویشتن 
حقیقی  اش به اوج رسید ه است. به باور هید گر د ر این زمانه که شکاف بین 
وجود  و موجود  به بیش  ترین حد  خود  رسید ه است و بشر د ورترین نسبت 
را با وجود  د ارد ، متافیزیک خود  را تکمیل کرد ه و تمام توان  اش را به فعلیت 
رساند ه است. ذات سوگرد انی از نظر هید گر گذر از متافیزیک یعنی فراَروی 
از موجود ات به سوی وجود  یا به عبارتی قرب آد می به وجود  و د ر نتیجه، 

گشود گی  اش به روی امکا  ن  های د یگری از آشکارشد ن موجود ات است. 
سرشت سوگرد انی که از نظر هید گر سرشت خود  آد می نیز هست، 
روی آورِی د ازاین به اصالت خود  یا به تعبیری، از خود  بی  خود  شد گی 
آد می و یگانگی  اش با خویشتن حقیقی است )Ibid., 129(؛ همان چیزی 
که وی از آن به برون  خویشی یا از خود  به د رشد گی27 تعبیر کرد ه و آن را 
نحوۀ وجود  د ازاین می  د اند . به این معنا که آد می قاد ر شود  از خود ِ نااصیل 
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- من د ر مقام سوژه اند یشند ه و استیالگر - به سوی خود ِ اصیل - که چیزی 
نیست مگر وجود  - فراتر رود . د ر واقع هید گر فراروی یا استعال28 را از آِن 
وجود  می  د اند  و نحوه وجود  د ازاین را از آن رو استعالیی می  خواند  که خود ِ 
وجود  استعالیی است. بر این اساس، چنین است که د ر فراروی آد می از 
خود  نااصیل به خود  اصیل، گویی خود ِ وجود  است که خود  را باز می  یابد .

5- 2. سوگرد انی به منزله راه نجات از خطر گشتل د ر عصر حاضر 
چنان  که مالحظه کرد یم آد می با آگاه شد ن از خطر صنعت د ر عصر 
)یانگ،  یعنی گشتل، سوگرد ان خواهد  شد   آن  ذات  د ر  تأمل  و  جد ید  
1395، 155(. به این معنا که قاد ر خواهد  شد  تا از موجود ات و توجه 
ِصرف به کارآمد ی آن  ها فراتر رفته و به ذات یا حقیقت موجود ات نظر کند . 
زمانی که سوگرد انی رخ د هد ، آد می خواهد  توانست کارایی و بهره  رسانِی 
صرف موجود ات را ناد ید ه گرفته و د ر شگفتِی »خود  بود گی«  شان به آن  ها 
بیاند یشد  )یانگ، 1394، 139(. تأمل د ر گشتل آد می را با این حقیقت 
مواجه خواهد  کرد  که انکشاف وجود  به نحو گشتل یگانه نحو انکشاف نبود ه 
و ظاهر شد ن موجود ات به عنوان منابع قابل بهره  برد اری صرفاً یک امکان   د ر 
میان امکان  های د یگر است )Heidegger, 1977,   29(. د ر این حالت، نحوه 
مواجهه   بشر با هر آنچه هست، د گر خواهد  شد  و موجود ات را به گونه  ای 
د یگر - غیر از آنچه تاکنون فهم می  کرد  -، فهم خواهد  کرد . یعنی به جای 
تعرض بر موجود ات و منبع صرف انگاشتن آن  ها، به آن  ها مجال خود  بود ن 
خواهد  د اد . به  طور مثال به جنگل - عالوه بر تأمین چوب مورد  نیاز برای 
گذران زند گی - مجال خواهد  د اد  تا جنگل - همان  گونه که هست - باشد  
و نه منبع صرِف تأمین چوب برای کارخانه  های چوب  بُری. یا به زمین - د ر 
کنار زراعت سالم - اجازه خواهد  د اد  تا زمین بود ِن خود  را حفظ کند  و صرفاً 

منبعی برای تأمین انرژی نباشد .
به عقید ه هید گر آن  گاه که آد می گشتل را آسیب رسانند ه به سرشت 
انسانی  اش بیابد ، همین فهم او را د ر مسیر نجات قرار خواهد  د اد . زیرا د ر 
این صورت، بند  اسارت موجود ات را گسسته و شأن حقیقی خویش یعنی 
»د ر قرِب وجود  بود ن« یا به بیان د قیق  تر، »وجود  بود ن« را باز خواهد  یافت. 
د ر چنین حالتی، وجود  د وباره به آد می روی خواهد  نمود  و آد می بار د یگر 
واسطه انکشاف اصیل وجود  خواهد  شد . د ر حقیقت به باور هید گر آنچه با 
سوگرد انی وجود ی اتفاق می  افتد ، تغییر نسبت آد می با وجود  یا د ر واقع با 
سرشت حقیقی خود ش است. به این معنا که آد می از »مِن« هر روزی - به 
مثابه سوژه استیالگر - یا به تعبیری از »خویشتن نااصیل« گذر کرد ه و 
به »خویشتن اصیل«   یعنی به وجود  خواهد  پیوست. د ر این حالت که 
حالت »بی  خود ی« است، آد می د وباره د ر قرب وجود  سکنی خواهد  گزید  
و پذیرای رخد اد ِ وجود  خواهد  شد . یعنی وجود  مجال خواهد  یافت تا از 
طریق او و د ر د ست  ساخته  های او خود  را به ظهور برساند . با فراروی از خود ِ 
نااصیل به خود ِ اصیل، بشر از سلطه  ورزی بر موجود ات و اِعمال خشونت 
بر آن  ها د ست خواهد  شست و بار د یگر سرشت خود  را به مثابه پاس  د ار 
و پناه  د هند ه حقیقت فهم خواهد  کرد . د ر نتیجه، نحوۀ بود ن او د ر عالم از 
حضور استیالگرانه به حضور شاعرانه تبد یل خواهد  شد . د ر چنین حالتی، 
گشتل - از چیرگی د اشتن - کنار خواهد  رفت و نحو اصیل انکشاف یعنی 

پوئسیس امکان  پذیر خواهد .
هید گر د ر رساله شاعران برای چه هستند ؟، ابیاتی از هولد رلین د ر این 

خصوص نقل می  کند :

...از نیرو  های آسمانی نیز کاری بر نمی  آید ، 
اگر پیش از آن فانیان به بی  پایان د ست نیابند . 

بنابراین با آن  ها است که چرخش امکان  پذیر می  شود . 
عصر غیبِت وجود  بسیار طول کشید ه است، 

)Heidegger, 1971, 90(  اما حقیقت روی خواهد  نمود
د ر انتهای این بخش ذکر د و نکته د ر ارتباط با سوگرد انی ضروری به 
نظر می  رسد . نکته اول این   که از نگاه هید گر چنین نیست که با سوگرد انی 
 Heidegger,  1977,(  وجود ی گشتل از بین برود  و به  کلی ریشه  کن شود
37(؛ چرا که فهم موجود ات به عنوان ابزار، مشخصه همۀ انسان  ها و همۀ 
نیست  امکان  پذیر  بشر  برای  زند گی  گذران  آن  بد ون  و  است  زمان  ها 
برای  تا  نیست  آن  توان  را  آد می  بیانی  به   .)Heidegger, 1962, 67(
باور  باقی بماند . به  با ذات خویش  همیشه د ر حالت بی  خود ی و یگانه 
هید گر با سوگرد انی وجود ی گشتل هم چنان حضور خواهد  د اشت، منتها 
د یگر برای بشر خطرآفرین نخواهد  بود ؛ زیرا صرفاً امکانی خواهد  بود  د ر 
کنار امکان  های بی  شمار ظاهرشد ن موجود ات و چیرگی نخواهد  د اشت. 
یعنی د یگر د ر قالب تقد یر حکم  رانی نخواهد  کرد . به عبارتی وی معتقد  
است زمانی که سوگرد انی وجود ی اتفاق بیفتد ، بشر قاد ر خواهد  شد  اوالً: 
گشتل را به عنوان نحوی انکشاف وجود  یا ناپوشید گی موجود ات فهم کند ؛ 
و ثانیاً: گشتل را صرفاً به عنوان یکی از انحاء انکشاف وجود  یا ناپوشید ه شد ن 
موجود ات فهم کند  و نه یگانه طریق آن. و اما نکته د وم این   که گرچه 
اعتقاد  هید گر سوگرد انی وجود ی یا چرخش د رونِی یک شخص به  به 
تنهایی توان تغییر تقد یر زمانه را ند ارد  و برای این کار چرخش جمعی 
)چرخش عالم( الزم است، اما وی چرخش شخصی را زمینه  ساز چرخش 
عالم می  د اند  و قائل به پیوند  میان این د و است )یانگ، 1394، 152(. به 
اعتقاد  او اگرچه ما نمی  توانیم سبب چرخش زمانه شویم، با این  حال هر یک 
از ما قد رت آن را د اریم تا وجود ِ خود  را د ر کشش محض به سوی وجود  
که همواره از ما پا پس می  کشد  قرار د هیم )Heidegger, 1968, 350( و 
د ر - عالم - بود ِن خود  را از وضع بی  خانمانی29 به وضع سکنی گزید ن30 

د گرگون کنیم )یانگ، 1394، 151(.

6- ِسیر از ساحت صنعت به ساحت هنر
مالحظه کرد یم با سوگرد انی وجود ی و تغییر نسبت آد می با وجود ، 
آد می به این حقیقت پی خواهد  برد  که انکشاف وجود  به نحو گشتل یگانه 
نحو انکشاف نبود ه و وجود  می  تواند  به انحاء د یگر نیز خود  را به ظهور 
برساند . هم چنین د ید یم که وقوف به این حقیقت موجب خواهد  شد  تا 
اصیل  ترین و بنیاد ی  ترین نحو انکشاف یعنی پوئسیس بار د یگر امکان  پذیر 
شود . حال از آن  جا که هید گر گشتل را ذات صنعت و پوئسیس را ذات 
هنر می  د اند ، بنابراین می  توان گفت از نگاه او با سوگرد انی وجود ی و تغییر 
وضعیت آد می از بی  خانمانی به سکنی گزید ن، آد می از ساحت صنعت - که 
ساحت د وری از حقیقت است - به ساحت هنر - که ساحت تحقق حقیقت 
است - تعالی خواهد  ُجست. یعنی از ساحتی که تولید ات یا کارهای او 
به عنوان ابزاری برای استفاد ۀ ِصرف ساخته شد ه  اند  و پیوند ی با حقیقت 
ند ارند  گذر کرد ه و به ساحتی گام خواهد  گذاشت که کارآمد ِی موجود ات 
د ر آن مطرح نیست و کارهای او عالوه بر ساخته شد ن، عرصۀ تحقق 

حقیقت نیز هستند . 
البته از نگاه هید گر این به آن معنا نیست که با سوگرد انی وجود ی، 

سوگرد انی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات  بخش زمانه ما 
از نگاه هید گر
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پی نوشت  ها
1. Essence.  2. Being.
3. Being.  4. Nearness. 
5. Farness.  6. Poiesis.
7. Gestell  8. Destining of Revealing.
9. Destiny.  10. The Turning. 
11. Salvation.  12. Metaphysics.
13. Appear.  14. Physis.
15. Techne.   16. Objects.

17. Subject.  18. Aesthetics.
19. Subjectivism.  20. Technic.
21. Being Itself.  22. Inauthentic Dasein.
23. Fate.  24. Saving Power.
25. Being – In – The – World.
26. Technites.  27. Existence.
28. Transcendence. 29. Homelessness.
30. Dwelling.

به خد مت  را  یا د ست  ساخته  هایش  نخواهد  ساخت  د یگر چیزی  آد می 
نخواهد  گرفت؛ بلکه به این معنا است که د ر چنین حالتی بشر د ر کنار 
ساختن به قصد  استفاد ه، با نحو د یگری از ساختن نیز آشنا خواهد  بود  و آن 
شاعرانه ساختن است. به این ترتیب که د ر حالت بی  خود ی - که د ر واقع 
آد می با خود ِ بزرگ  تری پیوند  می  خورد -، اراد ه آگاهانه به ساختن کنار رفته 
و نحو اصیل و بنیاد ی ساختن رخ خواهد  د اد . یعنی آد می واسطه انکشاف 
وجود  خواهد  شد  و وجود  مجال خواهد  یافت تا از طریق او و د ر تولید ات او 
خود  را به ظهور برساند . به عبارتی می  توان گفت اگر آد می د ر طول تاریخ 
متافیزیک از وجود  یا به تعبیری، از ذات حقیقِی خود  د ور افتاد ه بود  و از 
شنید ن ند ای وجود  و سرایش آن محروم شد ه بود ، با سوگرد انی وجود ی 

و د ر وضعیت سکنی گزید ن د وباره قاد ر به شنید ن این ند ا و َسر د اد ن 
 Heidegger, 1971,(  آن - د ر کارها یا د ست  ساخته  های  خود  - خواهد  شد
135(. د ر این حالت، تخنه از آن    رو که پیوند  پیشین خود  را با پوئسیس 
د ر معنای نشاند ن حقیقت وجود  د ر موجود ات باز می  یابد ، هنر خواهد  بود  
و تولید ات آد می از آن  رو که حقیقت وجود  د ر آن  ها نشاند ه می  شود ، کار 
هنری خواهند  بود  )هید گر، 1394، 40(. با سوگرد انی وجود ی، خود  آد می 
نیز د ر مقام تخنیتس عالوه بر سازند ه بود ن، به ظهور رسانند ه یا د ر کار 
نشانند ۀ حقیقت خواهد  بود  و به این ترتیب، شأن او از صنعتگر به هنرمند  - 
یا به زبان رساله سرآغاز، به شاعر د ر معنای وسیع واژه - تحول خواهد  یافت.

نتيجه
هم چنان  که شاهد  هستیم صنعت د ر عصر جد ید  یا به تعبیری همان 
تکنولوژی، مخاطراتی را برای بشر امروز به همراه د اشته و آسیب  هایی را به 
عالم ما وارد  کرد ه است. بر اساس نظر هید گر این آسیب  ها نه به صنعت د ر 
معنای ابزارآالت و وسایل - حتی از نوع ماشینِی آن -، بلکه به ذات صنعت 
یعنی به گشتل مربوط است. گشتل از نظر این متفکر نحوی انکشاف وجود  
است؛ نحوی که د ر آن موجود ات به عنوان منابع قابل بهره  برد اری منکشف 
می  شوند . البته هید گر این طریق ظاهر شد ن موجود ات را منحصر به زمانه 
ما نمی  د اند  و معتقد  است همه انسان  ها د ر همه زمان  ها برای گذران زند گی 
نیاز د ارند  تا موجود ات را به عنوان ابزار فهم کنند . د ر ارتباط با گشتل، آنچه 
او برای بشر امروز خطرآفرین می  د اند  این است که د ر عصر ما گشتل 
چیرگی یافته و به تقد یر انکشاف تبد یل شد ه است. به این معنا که وجود  
به تمامی از آد می روی نهان کرد ه و موجود ات تنها از وجه کارآمد ی  شان به 
د ید  می  آیند . به بیانی به باور وی، انسان عصر ما آن  چنان غرق د ر آشکارگِی 
موجود ات به نحوی خاص شد ه است که خود آشکارگِی وجود  را د ر  نمی  یابد . 
یعنی از خفای وجود  د ر پِس ظهور آن غافل ماند ه است و به این ترتیب راه 
هر گونه انکشاف وجود  - به غیر از گشتل - را سد  کرد ه است. آنچه هید گر 
از آن به خطر گشتل یاد  می  کند  همین مطلق  انگارِی انکشاف وجود  توسط 
آد می است که د ر نتیجۀ آن، نحو اصیل و بنیاد ی انکشاف یعنی پوئسیس 
به معنای پناه گرفتن حقیقت وجود  د ر موجود ات به محاق رفته و حتی 
خود ِ انکشاف ناممکن شد ه است. طبیعی است که د ر چنین شرایطی بشر 
نیز سرشت خود  را جز به مثابه سوژه استیالگر فهم نمی  کند  و شأن حقیقی 
خود  را که پناه  د هند ۀ وجود  د ر موجود ات است به یاد  نمی  آورد . به این 
ترتیب هید گر جد ی  ترین خطر گشتل را متوجه آسیب و خد شه بر اصالت 

د ازاین - که پناه  د هند گی حقیقت وجود  د ر موجود ات است - می  د اند  و 
معتقد  است پوئسیس یا به تعبیری ذات هنر د ر زمانه ما مجال تحقق ند ارد . 
د ر چنین شرایطی بشر امروز د و راه پیش  روی خود  د ارد . یا به وضع 
موجود  یعنی به آنچه مقد ر شد ه تسلیم شود ؛ یا با تأمل د ر ذات آنچه برای 
او خطرآفرین شد ه، راهی برای نجات از این وضعیت بیابد . به باور هید گر 
تأمل د ر ذات صنعت موجب خواهد  شد  تا آد می از نگرش موجود بینانه به 
صنعت یعنی از فهم صنعت به مثابه مصنوعات کارآمد  بشری فراتر رفته و 
به آن، چنان  که هست، نظر کند . یعنی صنعت را به مثابه نحوی انکشاف 
فهم کند . د ر این صورت، با فراروی از موجود  و قرارگرفتن د ر گشود گی 
وجود ، نسبت آد می با وجود  تغییر خواهد  کرد  و وجود  مجال خواهد  یافت 
تا به طریقی غیر از گشتل خود  را به ظهور برساند . به عبارتی می  توان 
گفت آن  گاه که آد می ذات صنعت را به مثابه نحوی انکشاف و ذات خود  
را به مثابه منکشف  کنند ه فهم کند ، وجود  به او روی خواهد  نمود  و از 
طریق او و د ر تولید ات او خود  را به ظهور خواهد    رساند . د ر چنین حالتی 
د ست  ساخته  های بشر از آن  جا که عرصه ظهور وجود  واقع می  شوند ، از 
شاعرانگی بهره د اشته و به همین اعتبار کار هنری اصیل خواهند  بود . د ر 
واقع با سوگرد انی وجود ی و سکنی گزید ن   آد می د ر وجود ، نحوۀ بود ِن او 
- از حضور استیالگرانه به حضور شاعرانه - تغییر خواهد  کرد  و نحو اصیل 
انکشاف یعنی پوئسیس امکان  پذیر خواهد  شد . به عبارتی می  توان گفت با 
سوگرد انی، آد می با خویشتن راستین خود  پیوند  خورد ه و نحوه وجود ی 
او از عد م اصالت به اصالت د گرگون خواهد  شد . د ر چنین حالتی، گشتل 
به عنوان یگانه نحو انکشاف حکم  رانی نخواهد  کرد  و از همین رو - علی رغم 

حضور - د یگر برای بشر خطرآفرین نخواهد  بود .
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سوگرد انی از ساحت صنعت به ساحت هنر؛ امکان نجات  بخش زمانه ما 

از نگاه هید گر
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In  The  Question  Concerning  Technology,   Heidegger 
considers the Ontical definitions of Technic -  Technic as 
instrrument or human activity -  correct. But He believes 
such definitions do not reveal the essence of Technic. With 
an Ontological attitude, He views the Technic as a kind of 
revealing of Being , like the Art. However He believes Unlike 
Art -  that is a Poetical revealing-, Technic is a Gestell  - Type 
revealing. In this Treatis, Heidegger considers Gestell as 
destining of revealing in our age and describes it’s danger 
to us. Heidegger considers the most important danger 
of Gestell to be The absolutism of revealing of Being by 
human as a result of that The original and fundamental way 
of revealing, Poiesis, has been forgotten and even revealing 
itself has become impossible. In such a situation, man also 
understands his essence only as a subject of domination and 
he does not remember his true dignity, which is the refuge 
of Being in beings Thus Heidegger considers the most 
serious danger of Gestell to be the damage to the originality 
of Dasein, which is the refuge of Being in beings and he 
believes that Poiesis, or in other words, the essence of art 
in our time can not be realized . According to Heidegger, 
the human race of our time has two ways forward in the 
face of such a situation. Or surrender to what is destined 
to the status quo; Or, by reflecting on the essence of what 
is dangerous to him, finds a way out of this situation. 
It can be said that Heidegger make a difference between 
fate and destiny. He believes if the man of our age find out 
danger of Gestell  - which has caused the most damage to 
its human essence - he will turn toward Beinh. Reflecting 
on the essence of Technic will lead one to go beyond the 
Ontical view of Technic, that is, to understand Technic as 
an efficient human product and see it as it really is. That 
is, to understand Technic as a form of revealing. In this 
case, by transcending the beings and being in the openness 
of Being, -  which Heidegger refers to as Turning -, Man's 

relation to Being will change  - from farness to nearness 
and destining of revealing - from Gestell to Poiesis  - will 
change and consequently way out of Gestell’s danger will 
be possible. In the sense that Being will be able to emerge 
in a way other than Gestell. In fact, as a person turns around 
and settles in Being, his way of being will change - from a 
domineering presence to a poetic presence and the original 
form of revealing, Poesis, will be possible. In other words, it 
can be said that by Turning, a person connects with his true 
self and his way of being will change from inauthenticity to 
authenticity. In such a case, Gestell will not rule as the only 
way to revealing and so -  despite the presence  - will not be 
dangerous to humans.
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