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ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ راد
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ ،۱۴۰۰/۱۰/۲۸ :ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش۱۴۰۱/۳/۳ :

ﻋﺮﻓﺎن ﻧﺎﻇﺮ

۱

ﭼﮑﯿﺪه
از زﻣﺎن ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن ﺗﺌﺎﺗﺮ و درام در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻣﮑﺎن ،ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺘﯽ اﯾﺠﺎﺑﯽ ﯾﺎ
ﺳﻠﺒﯽ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺌﺎﺗﺮ /درام وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺌﺎﺗﺮ/
درام در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﯿﺰ ،ﭼﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﮥ ﻓﻼﺳﻔﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺮ
ً
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮ /درام ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﻓﺮﻣﯽ از ﺑﺮای ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺮﻣﯽ از
ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺑﺎ ﻫﻨﺮ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺳﺮآﻏﺎز ﮐﺎر ﻫﻨﺮی ﺗﻔﺴﯿﺮی ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺗﺮاژدی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮر
ﺑﺎﺳﺘﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ و ِ
و ﻏﯿﺎب ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ،ﻓﺎرغ از
ﻫﺎی
ِ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﭘﻮزﯾﺘﯿﻮﯾﺴﺘﯽ و ﻣﺎﺗﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺛﺮ ﻫﻨﺮی ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﮑﺎن ِ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺗﺌﺎﺗﺮ /درام را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺐ ،آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ رو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻣﯿﺎن ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﺗﺌﺎﺗﺮ /درام ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ،در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از
ﻓﻬﻢ راﺑﻄﮥ ِ
ِ
روش ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﺮﻣﻨﻮﺗﯿﮑﯽ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ راد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ دو ﻣﻔﻬﻮم
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و
ﺗﺌﺎﺗﺮ /درام را ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در دراﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و
ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ وﺟﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﮥ
ِ
ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب اﺳﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺳﺎﺧﺘﺎری اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺮ آن ﺑﻨﯿﺎد اﺳﺘﻮار ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ را ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﺮح روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮد ،در ﺑﺎب ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺣﻀﻮر
رﺧﺪاد اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ
ﻓﻬﻢ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ِ
و ﻏﯿﺎب ﺗﺄﻣﻞ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﺪف ِ
اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻧﺰدﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺿﻤﻨﯽ
ﻧﺸﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ داد ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻣﺪاﻗﻪ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﺴﻔﯽ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی آﻧﺎن
رواﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮﺟﻮد آورد.
در درام ،اﻣﮑﺎﻧﯽ از ﺑﺮای
ِ
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﺣﻀﻮر ،ﻏﯿﺎب ،ﻫﺴﺘﯽ ،ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻓﻌﻞ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ راد.
 .۱داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺌﺎﺗﺮ ،داﻧﺸﮑﺪۀ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،اﯾﺮان.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ارﺳﻄﻮ در ﻓﻦ ﺷﻌﺮ ﻫﺪف ﺧﻮﯾﺶ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ
ﺑﻪ ﺗﺮاژدی را ،ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﺟﻮﻫﺮ« ﺗﺮاژدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
)ارﺳﻄﻮ ،(۹۱ :۱۳۸۸ ،در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ
ﻣﯿﺎن ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻫﻤﯿﺖ
ﻫﺪف ارﺳﻄﻮ را ﻣﯽﺗﻮان در ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد؛ ﺑﻪ زﻋﻢ او
ﻓﻬﻢ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻮﻫﺮ در ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﺗﺄﻣﻼﺗﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺨﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﻼﺳﻔﻪ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
)ارﺳﻄﻮ .(۱۰۷ :۱۳۹۲ ،اﻣﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﺷﺎرت
ارﺳﻄﻮ ﯾﺎ ﻓﻼﺳﻔﮥ ﻣﺪرن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ در واژۀ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﯾﺎ
در ﺷﮑﻞ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽاش ،ﺗﺌﺎﺗﺮون ،در ﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﺗﺌﺎﺗﺮ،
ﻧﮑﺘﻪای ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﺷﮑﻞ ﻧﻮﯾﻦ واژۀ ﺗﺌﺎﺗﺮون ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ
 ، qέatron/ Theatronﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﮑﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ اﺳﺖ .اﯾﻦ
واژه از دو ﺑﺨﺶ  qέa/ Theaو  (tron/ tronﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه؛
ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »دﯾﺪن ﯾﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ «...و ﺑﺨﺶ
دوم آن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »اﻧﺠﺎم دادن« اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ دﯾﺪن ،دﯾﺪن ﭼﻪ
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ؟ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺌﺎﺗﺮون را ﺑﻪ »ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻞ
دﯾﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ آﻣﻮﺧﺘﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﺪن و ﯾﺎ ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارای ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻔﺎﺗﯽ ۱اﺳﺖ؛
ﺑﻪزﺑﺎﻧﯽدﯾﮕﺮ ،در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ )ﺳﺎﮐﺎﻟﻮﻓﺴﮑﯽ،
»دﯾﺪن ﭼﯿﺰی« ﺑﺎﺷﺪ .از
 ،(۴۸ :۱۳۸۴ﭘﺲ دﯾﺪن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ
ِ
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ  qέa/ Theaﺑﻪ qaumάzein/ thaumaze-
 inﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﯿﺮت« ،ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد )Hoﬀmann, 1949:
 .(111-112ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ
آن دﯾﺪن ،دﯾﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﺮت ﻣﯽﺷﻮد .اﮐﻨﻮن
ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﮥ ﺗﺌﺎﺗﺮون ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد» :ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻋﻤﻞ دﯾﺪن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ،دﯾﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﯿﺮتزا
اﺳﺖ« .ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﺣﯿﺮت را ﺳﺮآﻏﺎز ﺟﺴﺘﺠﻮ و
ﮐﺸﻒ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،آﺷﮑﺎرﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ آﺷﮑﺎرﮔﯽ ﭼﯿﺰی از ﻏﯿﺎب ﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﯽرﺳﺪ ﭘﺲ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺌﺎﺗﺮون ،ﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﻫﺴﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﺣﯿﺮت
اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو اﮔﺮ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب
در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ اﺛﺮ دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ،
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ از ﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ رﯾﺸﻪای در ﺗﺌﺎﺗﺮ
1. inten onality

و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮآﻣﺪه اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺟﺰ آن.
ﻣﺮاد ﻧﮕﺎرﻧﺪه از واژۀ ﺣﻀﻮر ،ﮐﻪ در ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﮥ دﻫﺨﺪا ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﺿﺮ آﻣﺪن ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪن؛ ﻧﻘﯿﺾ ﻏﯿﺒﺖ )دﻫﺨﺪا،
 (۷۲۱ :۱۳۳۸اﺳﺖ و در زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی
آﻧﭽﻪ در ﻓﺮﻫﻨﮓ واژﮔﺎن دودن آﻣﺪه اﺳﺖ  präsenzﻧﺎﻣﯿﺪه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی زﻣﺎن ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ ﺑﻮدن
در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎدل اﯾﻦ واژه در اﯾﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن،
َﺑ ِﻮش ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺎﻟﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ،ﭼﻮﻧﯽ و ﺑﻮدی )ﺷﻬﺰادی،
(۹۳ :۱۳۸۶؛ ﺑﻮد و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ،وﺟﻮد ،ﺷﺨﺼﯿﺖ
)ﻫﻤﺎن(۹۲ :؛ ﺑﻮدن :ﻣﺎﻧﺪن ،اﻗﺎﻣﺖ ﮐﺮدن )ﻫﻤﺎن(؛ ُﺑﻦ :رﯾﺸﻪ
ﯾﺎ اﺻﻞ )ﻫﻤﺎن(۹۰ :؛ داﺷﺖ .ﻧﺰد ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم An-
 wesenheitﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد و دﻻﻟﺖ ﺑﺮ آﺷﮑﺎرﮔﯽ ذات
دارد؛ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ در رﯾﺸﮥ واژۀ ﺣﻀﻮر و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ
آن ﺑﺎ ذات و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ )Heideg-
 .(ger, 1967: 441ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد .در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ واژۀ An-
 ،wesenheitﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺟﺰء  Anو  Wessenاﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی در ﭘﯿﺶ ذات ﺑﻮدن اﺳﺖ .در
ﺗﻀﺎد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،واژۀ ﻏﯿﺎب ﯾﺎ آﻧﭽﻨﺎﻧﮑﻪ در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ
ﻣﺒﺮﻫﻦ اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم  Abwesenheitـ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﺎد Anwe-
 senheitاﺳﺖ ـ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؛  Abwesenheitﯾﺎ
ﻏﯿﺎب را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺘﺶ ﺑﺎ  ،Wesenﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪﯾﺖ
ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺎب در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮ ﻓﺮو ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ
ﻧﻔﯽ آن را؛ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ﻏﯿﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻔﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ
زﯾﺮا ﻏﯿﺎب ﻧﯿﺰ »ﻫﺴﺖ« و وﺟﻮد دارد.
در اداﻣﮥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﺢ دو ﻣﻔﻬﻮم
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب و ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد ﻓﻠﺴﻔﯽﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮۀ ﺑﺮوز و
ﻇﻬﻮر آﻧﺎن در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﮏ اﺛﺮ دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺮای اﯾﻦ
ﮐﺎر ،ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ ) (۱اﺛﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﯾﯽ راد را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ؛
زﯾﺮا در اﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و اﺷﺨﺎﺻﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﯿﻢ
ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺑﻮدن ﺧﻮد را در داﺳﺘﺎﻧﯽ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ،
زﻣﺎن و ﻣﮑﺎنﭘﺮﯾﺶ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺮض ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ ،رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﺪاوم،
ﻣﯿﺎن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻦ و ﻏﺎﯾﺐ ﺷﺪن اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ
آﻣﺪوﺷﺪ را ،از اﺛﺮ ،ﮐﻨﺎر ﻧﻬﯿﻢ ،ﺗﻤﺎم ﺷﺎﮐﻠﮥ آن ﻓﺮوﻣﯽﭘﺎﺷﺪ .از
اﯾﻦ رو ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻔﻬﻮم ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

در اﯾﻦ اﺛﺮ وﺟﻬﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ .ﻧﮕﺎرﻧﺪۀ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺮای ﻓﻬﻢ
اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ،از روش ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﺎﺳﯽ ۲ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﻬﺮه
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮﺿﯿﻪاش ،ﺣﻀﻮر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ
در اﺛﺮ دراﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺬﮐﻮر را ،از ﻣﻨﻈﺮ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ
ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﭘﮋوﻫﺶ
را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد:
ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ ،ﮐﺪام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ در اﯾﻦ
اﺛﺮ وﺟﻪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ دارﻧﺪ و ﺗﻤﺎم اﺟﺰای رواﯾﺖ را درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؟
اﻣﺎ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺬﮐﻮر ،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی زﯾﺮ ،ﮐﻪ وﺟﻬﯽ از ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ
دﻫﯿﻢ؛ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﭼﯿﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ؟
اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ در اﺛﺮ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ از اﯾﻨﺮو ﮐﻪ ﻣﺎ از
اﯾﻦ دو واژه ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺧﻮد
و دﯾﮕﺮان را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻓﻬﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ
دو دﻻﻟﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﺤﻮهای از ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺎ دارﻧﺪ و ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻫﺴﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺗﺎﮐﻨﻮن در اﯾﺮان ،ﻣﻘﺎﻻت و ﮐﺘﺐ ﻣﺘﻌﺪدی درﺑﺎب
ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﻫﯿﭻ اﺛﺮی ﮐﻪ در ﺑﺎب
ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ .از
ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺟﺴﺘﺠﻮﻫﺎی ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﻞ
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎرۀ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻣﺬﮐﻮر ﻧﯿﺰ ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﭼﺎپ
ﻧﺸﺪه و از ﻫﻤﯿﻦ رو ،اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻤﯽ درﺑﺎرۀ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻌﻞ از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
روشﺷﻨﺎﺳﯽ
ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﯽ اﺳﺖ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮﺳﺮل (۱۸۵۹ -۱۹۳۸) ۳ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﮐﺎرﺑﺮد
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻮﺳﺮل ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪه
ﻫﺎ )ﻫﻮﺳﺮل (۷۹ :۱۳۹۷ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﭼﯿﺰﻫﺎ «zurück zu den Sachen selbst /ﻣﯽداﻧﺴﺖ؛
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دوﺑﺎره ﺑﻪ آن ﺷﻬﻮد اوﻟﯿﻪ از
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻬﻢ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ در آﮔﺎﻫﯽ
ﻣﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد را
2. Phenomenology
3. Edmund Husserl

ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻌﻠﻖ ﺳﺎزﯾﻢ و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪه ﻣﯿﺴﺮ ﮐﻨﯿﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .در ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ،
اﻣﺎ ،روش ﻫﻮﺳﺮل ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻓﻠﺴﻔﮥ دﮐﺎرت ِاﺑﺘﻨﺎ داﺷﺖ )ﻫﻤﺎن:
َ
 (۲۵و ﺧﻮد را در ﺣﺪود آﮔﺎﻫﯽ ﺳﻮﺑﮋﮐﺘﯿﻮ و ﺗﻘﺪم ذﻫﻦ ﺗ ُﻌﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺨﺸﯿﺪ؛ درواﻗﻊ ﮐﺎر ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎس ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ذﻫﻦ ﺳﻮژه ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪه اﺳﺖ:
»ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎس ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻄﻘﯽ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی
ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﮑﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺎﻟﻢ ،در ﺟﺴﺘﺠﻮی اﯾﻦ ﮐﻪ "آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ
ﮐﻪ  "...و ﻧﻪ ﻧﻈﯿﺮ رواﻧﺸﻨﺎس در اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ
ً
آﻧﭽﻪ واﻗﻌﺎ در وﺟﺪان ﻣﯽ ﮔﺬرد ﭼﯿﺴﺖ؛ ﭘﺮﺳﺶ
اﺻﻠﯽ و اﺳﺎﺳﯽ در ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
"ﭼﻪ ﻣﺮاد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ از ...؟" آﻧﮕﺎه ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮاب ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ و
زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ،..ﻣﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در ذﻫﻦ دارﯾﻢ
ﭼﯿﺴﺖ؟« )روژه ورﻧﻮ و دﯾﮕﺮان.(۵۶ :۱۳۷۲ ،
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﻣﺪ ﻧﺰد ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ و
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎر آن ﻫﺪف اﯾﻦ روش اﺳﺖ و از ﻫﻤﯿﻦ رو،
ﻫﻮﺳﺮل ﺑﺎ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ) (۱۸۸۹ - ۱۹۷۶ﻣﻮاﺟﻬﮥ ِ
اﯾﻦ روش ،ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺪرن
ﺑﻮد؛ ﭼﺮاﮐﻪ در ﻓﻠﺴﻔﮥ ﻣﺪرن» ،اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن« ،ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﺶ
ﺑﻨﯿﺎد آﮔﺎﻫﯽ اﺳﺖ و ﺷﺮط اﺳﺎﺳﯽ »ﺑﻮدن«.
در ذﻫﻦ اﺳﺖِ ،
ﻫﻮﺳﺮل ﺑﺎ ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺪرن ﺑﻪ
او ﺑﺮای ﯾﺎدآوری ﻧﺴﺒﺖ روش ِ
ﺟﻤﻠﮥ ﻣﺸﻬﻮر دﮐﺎرت »ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻢ ،ﭘﺲ ﻫﺴﺘﻢ« اﺷﺎره
ﮐﺮد ﮐﻪ »اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن« را ﺷﺮط ﺿﺮوری »ﺑﻮدن« ﻣﯽداﻧﺴﺖ.
ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ و ﺗﺬﮐﺮ درﺑﺎرۀ آﻧﮑﻪ
اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻣﺪرن ،ﺧﻮد ،اﺑﺘﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض دارد و ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﻣﺎ
»ﺧﻮد ﭼﯿﺰﻫﺎ« دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
را از ﻣﻮاﺟﻬﮥ اﺻﯿﻞ ﺑﺎ
ِ
ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ
دﯾﮕﺮ از ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ داد ﮐﻪ در
ﺗﻔﮑﺮ ِ
ﺗﺎرﯾﺦ ِ
ِ
ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻧﻘﻄﮥ ﻋﺰﯾﻤﺖ
اﯾﻦ روش ﻧﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ »ﻫﺴﺘﯽ «Sein /ﺑﺎﺷﺪ و در
ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ روﺷﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﯽ
ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎ:
»ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﯿﻮۀ دﺳﺘﺮﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺒﯿﻦ
و ﻣﺒﺮﻫﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮدد .ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ[...] .
ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﻌﻨﺎی آن ،ﺗﻄﻮرات و
ِ

۹۹

۱۰۰

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺬﯾﺮیﻫﺎی آن و اﺷﺘﻘﺎقﻫﺎی آن اﺳﺖ«
)ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ.(۱۳۶ :۱۳۸۶ ،
از اﯾﻦ رو ﻫﺴﺘﻨﺪه ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدی ﭼﻮن »آﮔﺎﻫﯽ« ،ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺖ دارد؛ آﮔﺎﻫﯽ ،ﺧﻮد ،در ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .ﻫﺴﺘﯽ »ﺑﻨﯿﺎد«
اﺳﺖ و ﺷﺮط ﻻزم و ﺿﺮوری وﺟﻮد ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪهای .وﺟﻪ ﻣﻬﻤﯽ
از ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﯾﺎدآوردن ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ
زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮۀ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ،ﻣﻐﻔﻮل واﻗﻊ ﺷﺪه
در ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و در ِ
و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺣﯿﺚ
ﺧﻮد ،ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ» :ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ از ِ
ﻋﻠﻢ ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ«
ﻣﻮﺿﻮﻋﺶ ِ
)ﻫﻤﺎن.(۱۳۹ :
ﺑﺮای ﻣﺪاﻗﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ در روشﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ و ﻣﺒﺘﻨﯽ
ﺑﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﻮر و
ﻏﯿﺎب ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﭙﺲ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ را در دو ﺳﺎﺣﺖ
ﺷﺨﺼﯿﺖ و روﯾﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
در ﺑﺎب ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺣﻀﻮر
ِ

واژهﻧﺎﻣﮥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺪﯾﺪارﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ واژۀ ،Präsenz
ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﺪﺧﻞ  Anwesenheitارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ )Eb-
 .(ner & Kadi, 2004: 434ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ واژه و
ﻣﻔﻬﻮم آن ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺎن دو واژۀ ﻓﻮق روﺷﻦ ﺷﻮد.
واژۀ  Präsenzدر زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﯾﺎ  Presenceدر زﺑﺎن
اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ،ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از واژۀ  praesen aدر زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻓﻌﻞ  praeesseﻣﻨﺸﻌﺐ ،و از دو ﺑﺨﺶ prae
و  esseﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﭘﯿﺶ«
و ﺑﺨﺶ دوم ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﻮﻫﺮ« اﺳﺖ esse .ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻻﺗﯿﻨﯽ
واژۀ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ  ousiaاﺳﺖ .در ﮐﻞ ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ واژه را ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »در ﻧﺴﺒﺖ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺟﻮﻫﺮ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ«
درک ﮐﺮد ) .(Ibid: 34ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ در ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺧﻮد ،اﯾﻦ واژه را
ﺑﻪ  Ousiaﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن  Seinﯾﺎ »ﻫﺴﺘﯽ« اﺳﺖ
ذات ﻫﺴﺘﯽ
و آﻧﭽﻪ از آن اﻓﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖﺗﺮِ ،
اﺳﺖ ) .(Ibid: 36ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ از ﻃﺮﯾﻖ اﺗﯿﻤﻮﻟﻮژی ،اﯾﻦ واژه
را ﺑﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪﻫﺎی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و ﻓﻬﻢ اوﻟﯿﻪ از آن ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ و در
اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻀﻮر را ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ آﻧﭽﻪ از ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ،
ﻓﻬﻢ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﺮآﯾﻨﺪ در اﺻﻞ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ اﺳﺖ از ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﺎ
 ،Aletheiaﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﺰد ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻔﯽ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ  a-letheiaو ﯾﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪﯾﺎدآوردن
)ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ .(۵۰۰ :۱۳۸۶ ،ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ،ذات ﯾﮏ ﭼﯿﺰ ،ﺑﺮ ﻣﺎ

آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و در واﻗﻊ ﺑﺎ ﺑﻪﯾﺎدآوردن ﻧﺴﺒﺖ آن ﭼﯿﺰ ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﯽ ،آن ﭼﯿﺰ »ﺣﻀﻮر« ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﺎ ﺗﺪﻗﯿﻖ در رﯾﺸﮥ
واژۀ ﺣﻀﻮر و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ ذات و ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻀﻮر
ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ) Heidegger, 1967: 441و ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ:۱۳۹۶ ،
 .(۱۷۵از اﯾﻦ رو ﺑﯽﺟﻬﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻓﻮق،
 Anwesenheitﮐﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺟﺰء  Anو Wessen
اﺳﺖ ،در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺑﻪ »ﭘﯿﺶ ذات ﺑﻮدن« اﻓﺎده ﺷﻮد.
از اﯾﻦ رو ﺣﻀﻮر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن در ﺟﺎﯾﯽ«
اﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﯾﮏ ﭼﯿﺰ آﺷﮑﺎر
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،وﺟﻪ دﯾﮕﺮی از ﺣﻀﻮر ﺑﺮ
ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ دﭼﺎر
ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ Ekstase/اﺳﺖ؛ او از وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺮﻓﯽ و
اﮐﻨﻮن
ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﻓﺮاﻣﯽرود ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
ِ
ﺧﻮﯾﺶ را ﻃﺮحرﯾﺰی ﮐﻨﺪ .در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،آدﻣﯽ ﻧﻪ ﺑﺮ
اﺳﺎس ﮔﺬﺷﺘﻪاش ﺑﻠﮑﻪ از آنرو ﮐﻪ »رو ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه« و در
ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻃﺮحﻫﺎی ﺧﻮد را در آﯾﻨﺪه اﻋﻤﺎل ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
اﮐﻨﻮﻧﯿﺖ و ﯾﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﺑﻔﻬﻤﺪ .ﭘﺲ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻦ
ﺑﺎﯾﺪ رو ﺑﻪ ﺳﻮی آﯾﻨﺪه ﺑﻮد و از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮون اﯾﺴﺘﺎد ﺗﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ »ﻟﺤﻈﮥ دﯾﺪار« ﻣﯿﺴﺮ ﮔﺮدد) .ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ(۷۱۲ :۱۳۸۶ ،
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮥ دﯾﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ
ً
ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻋﻘﻞاش ﻫﻮﯾﺖ
ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻣﺮی ﮐﻠﯽﺗﺮ از ﻋﻘﻞ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﺒﻨﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺗﻘﺪم ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪه و اوﻟﻮﯾﺖ ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪه از
ﻫﺴﺘﯽ اذﻋﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﻧﮑﺘﻪای دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ »ﻧﺴﺒﺖ
ﺣﻀﻮر ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ و ﻫﺴﺘﯽ« ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد؛ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ
ﺣﻀﻮر رخ دﻫﺪ ،اﻧﺴﺎن از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻨﺪ و اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﮐﺎر ﻫﻨﺮی
اﻧﺴﺎن ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ
ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﻓﺎرغ ﻧﯿﺴﺖ .اﺛﺮ ،ﻫﻤﭽﻮن ِ
از ﻫﺴﺘﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﯾﺪارﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻓﺮازی
از ﺳﺮآﻏﺎز ﮐﺎر ﻫﻨﺮی آﻣﺪه:
»ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻨﻬﺎﺗﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد اﯾﺴﺘﺪ و از ﻫﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﻣﺮدم دارد ،ﭘﺎکﺗﺮ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺎن
ﻧﺴﺒﺖ ﺗﮑﺎندﻫﯽ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﮐﻪ ﮐﺎری ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺖ
ﻫﺴﺖ ﺳﺎدهﺗﺮ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ِ
ﺳﻬﻤﮕﯿﻦ ﺧﻼفآﻣﺪ ﻋﺎدت ،ﺗﮑﺎندﻫﻨﺪهﺗﺮ رو
ِ
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ﻣﯽآﯾﺪ و آﻧﭽﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﺎدی ﻣﯽﻧﻤﻮد ،زﯾﺮ و روﺗﺮ
ﻣﯽﺷﻮد« )ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ.(۴۸ :۱۳۹۰ ،
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﻘﺎد ﻣﻨﻄﻖ
»ﻓﻬﻢ ﻣﺸﺘﺮک«_ ۴ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽاش اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮای
ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ_ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﺗﺜﺒﯿﺖ ﭘﯿﮑﺎر
اﺳﺖ؛ ﭘﯽ-ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﯽ و ﺑﻨﯿﺎد را اﻓﺸﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻫﺴﺘﯽ
را ﭼﻮﻧﺎن ﺑﻨﯿﺎد از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .در
۵
ﺗﺌﺎﺗﺮ ﭘﺴﺖدراﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ ،ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را ﻧﻪ در ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ
و ﺗﮑﺮار واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﮑﺎف ﯾﺎ اﺧﺘﻼل
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﯿﻨﯿﺖﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ﭼﻮن ﻓﻘﺪان،
ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ،ﻧﺎﻓﻬﻤﯿﺪﻧﯽ ﺑﻮدن و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ﺗﺠﺮﺑﮥ زﯾﺴﺘﻪای
ﮐﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ،اﺑﺰاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ »ﺣﻀﻮر« ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ را ادراک ﮐﻨﺪ
) .(Fischer-Lichte, 2014: 267-270از ﻧﻈﺮ ﻟﻤﻦ،۶
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی )ﺷﯽء ،ﺑﺪن ،واژه( ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ اﺳﺖ
را واﺟﺪ ﺣﻀﻮر داﻧﺴﺖ؛ ﺣﻀﻮر اﻣﺮی دﮔﺮﮔﻮنﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭼﻬﺮۀ ﻣﮑﺘﻮم ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪو رﺧﺪادﻫﺎی ﺗﺌﺎﺗﺮ
ﭘﺴﺖدراﻣﺎﺗﯿﮏ از زﺑﺎن و ﺑﺪن ﻋﺮﻓﯽ و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل و ﻧﻘﺼﺎن ،ﺟﻨﺒﮥ دﯾﮕﺮی از ﺣﻀﻮر ﻫﺴﺘﯽﻣﻨﺪ
اﻧﺴﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ).(Lehmann, 2005: 301- 305
ﻫﺎﻧﺲ اوﻟﺮﯾﺶ ﮔﻮﻣﺒﺮﺷﺖ ،۷ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ و ﻟﻤﻦ ،اﯾﻦ
وﺟﻪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ زﻣﺎن ﺧﻄﯽ اﺳﺖ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار داده اﺳﺖ .زﻣﺎن ﺧﻄﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺴﺴﺖ؛
ﮔﺴﺴﺖ ﻣﯿﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه؛ اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ ﻇﺮف،
ﮔﺴﺴﺖ زﻣﺎﻧﯽ را ادراک ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر اﻣﺮی
ﺗﺠﺮﺑﮥ
ِ
اﺳﺖ ﺗﻨﺎﻗﺾآﻟﻮد؛ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﮔﺮﭼﻪ در ﻓﻘﺪان ،اﺧﺘﻼل
و ﺿﺪﯾﺖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﺗﺬﮐﺎر ﭘﯿﻮﻧﺪ و
ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ اﻣﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ .در واﻗﻊ ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺮای
ﮔﺴﺴﺖ
او ﻧﻪ از ﺑﺮای ﺗﺪاوم داﺷﺘﻦ در ﮔﺴﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای
ِ
ﮐﺮدن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ
از ﻓﺮاﻣﻮش ِ
) .(Gumbrecht, 2012: 147ازﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐﻪ
ﮔﻮﻣﺒﺮﺷﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮ روﻻن ﺑﺎرت ،ﺣﻀﻮر را »ﺗﺜﺒﯿﺖ
ﺗﻮأﻣﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺮگ« ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن
ِ
ﯾﺎدآوری »ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺮگ «Sein- zum- Tod /و ﺗﺬﮐﺮ
4. common sense
5. representa on
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اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻣﺮگ )ﻧﯿﺴﺘﯽ( ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ ﺑﺮﻗﺮار
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺑﺨﺶﻣﻌﻨﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ اﺳﺖ .ﭘﺲ اﮔﺮ اﻧﮑﺸﺎف
ﺣﻀﻮر در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ زﻣﺎن ﺧﻄﯽ ﻗﺮار دارد ،ﺑﺎﯾﺪ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
زﻣﺎن وﯾﮋه و ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮد را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ زﻣﺎﻧﯽ
اﻧﮑﺸﺎفِ ،
ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ،ﮐﻪ ﻫﻤﺎن زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ اﺳﺖ و ﻣﺮزﻫﺎی ﻋﺮﻓﯽ را
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
در ﺑﺎب ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻏﯿﺎب
ِ
ﻣﻮرﯾﺲ ﺑﻼﻧﺸﻮ ۸وﻇﯿﻔﮥ ادﺑﯿﺎت و زﺑﺎن ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ در آن را،
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻏﯿﺎب ﻣﯽداﻧﺪ )Schmitz- Emans, 2009:
 .(267زﺑﺎن ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن در دﺳﺘﺮس
ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﯿﺪن آﻧﭽﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ آن ﭼﯿﺰ را ﺑﯿﺎن
دارد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ،دﺳﺘﺮسﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن آن ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻓﺎش
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﯿﺎب آن ﭼﯿﺰ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﻣﺘﻨﺎﻗﺾآﻟﻮد؛
ِ
زﯾﺮا ﭼﯿﺰ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﯿﺎن و َﺑ ﱢﯿﻦ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻧﯿﺴﺖ
و ﻏﯿﺒﺖ دارد .از ﻧﻈﺮ ﺑﻼﻧﺸﻮ زﺑﺎن _ اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪارﻧﺪۀ ﻏﯿﺎب_
ﺗﺬﮐﺎر وﺳﺎﻃﺖ ﭼﯿﺮﮔﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮی اﺳﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺎ و ﻋﺎﻟﻢ .از
ﻧﻈﺮ ﻣﻮﻧﯿﮑﺎ اﻣﺎﻧﺲ» :۹ﻫﺮ ﺳﻔﯿﺪی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺧﻄﻮط ﺳﯿﺎه ،ﺑﻪ
ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﺬﮐﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺣﺘﻤﯽ ﻧﻪ -ﺣﻀﻮر )ﻏﯿﺎب( ﺑﺮ
ﻧﺮﺳﯿﺪن ﻧﻮﺷﺘﺎر ،اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ«
ﺣﻀﻮر؛ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﻮد
ِ
).(Ibid: 268
در زﺑﺎنﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ واژۀ  absenceﻓﺮﻣﯽ از واژۀ ﻻﺗﯿﻦ
 absen aاﺳﺖ؛ اﯾﻦ واژه از دو ﺑﺨﺶ  - abﮐﻪ ﺣﺮف ﻧﻔﯽ
اﺳﺖ -و  esseﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه و ﺑﻄﻮر اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ،دﻻﻟﺖ ﺑﺮ
ﻧﻪ -ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎ ﻧﻪ -ﺣﻀﻮر دارد؛ ﻣﻌﺎدل ﻏﯿﺎب و در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ
ﺣﻀﻮر اﺳﺖ .ﻣﻀﺎف ﺑﺮ اﯾﻦ در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ﻣﻌﺎدﻟﯽ دﯾﮕﺮ
ﭼﻮن  Abwesenheitـ ﮐﻪ ﻣﺘﻀﺎد  Anwesenheitاﺳﺖ،
وﺟﻮد دارد Abwesenheit .ﯾﺎ ﻏﯿﺎب را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺴﺒﺘﺶ
ﺑﺎ  ،Wesenﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺿﺪﯾﺖ ﯾﺎ ﻧﻔﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻓﺮوﭘﻮﺷﯿﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ دارد؛ ﻏﯿﺎب ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﻔﯽ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ زﯾﺮا »ﻫﺴﺖ« و وﺟﻮد دارد .از ﻧﻈﺮ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ،
ﻏﯿﺎب ﻧﻤﻮدی از ﻧﯿﺴﺘﯽ Nichts /اﺳﺖ .ﻧﯿﺴﺘﯽ را آن ﺑﻨﯿﺎدی
ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﻘﺪان ،ﻏﯿﺎب و ﻣﺮﮔﯽ ﺑﻪ آن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد
)ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ .(۱۵۸ :۱۳۹۳ ،اﻧﺴﺎن ازآنرو ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻣﺮگ _ و در اﺻﻄﻼح ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ_ دارای ﭘﺮوا،
ﭘﺲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺎب ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﭘﺮوا
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اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺑﺎب ﻧﺤﻮۀ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ و اﻋﻤﺎﻟﺶ اﻧﺪﯾﺸﻨﺎک
ﻣﯽﺷﻮد و اﻣﮑﺎن ﺗﻔﮑﺮ در ﺑﺎب ﻫﺴﺘﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ» :ﺗﺮس
آﮔﺎﻫﯽ دازاﯾﻦ را ﺑﺎ ﺧﻮﯾﺸﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪﮔﯽاش ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺣﺠﺎب از ﻧﺎﻣﺄﻧﻮﺳﯽ و ﻏﺮاﺑﺖ در -ﺟﻬﺎن -ﺑﻮدن
آﺷﻨﺎ و ﻣﺄﻧﻮس ﻫﺮروزﯾﻨﻪ ﺑﺮﻣﯽدارد« )ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ.(۷۲۱ :۱۳۸۶ ،
او از ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﭘﺮوا دارد و ﺑﻪ در -ﺟﻬﺎن -ﺑﻮدن ﺧﻮد
واﻗﻒ ﻣﯽﺷﻮد )ﻫﻤﺎن .(۴۵۵ :ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ در ﻣﺘﺎﻓﯿﺮﯾﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻧﯿﺴﺘﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای آن
ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﯿﺴﺘﯿﺪن «Nichten /ﻣﯽﺳﺎزد )ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ،
(۱۸۱ :۱۳۹۳؛ اﯾﻦ ﻓﻌﻞﺳﺎزی ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻧﯿﺴﺘﯽ دارای
ﮐﻨﺶ اﺳﺖ و آدﻣﯽ را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ واﻣﯽدارد ﺗﺎ زﻧﺪﮔﯽاش را
ﻣﻌﻨﺎدار ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﮥ ﻏﯿﺎب ،در ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎ وﺟﻬﯽ
از ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻌﺎدلﻫﺎی ﻏﯿﺎب ،واژۀ  Weg-seinاﺳﺖ Weg .دﻻﻟﺖ
ﺑﺮ دور ﺷﺪن ،ﺟﺪاﯾﯽ و ﻓﺎﺻﻠﻪ دارد و در ﻣﻘﺎم ﻗﯿﺪ ،دال ﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﮑﺎن و ﺣﺮﮐﺖ از ﺟﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،و در ﻣﻘﺎم اﺳﻢ
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ راه ﯾﺎ ﻣﺴﯿﺮ دارد .اﮔﺮ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ را ﺗﺠﻤﯿﻊ
ﮐﻨﯿﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻏﯿﺎب را ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻬﻤﯿﺪ :ﻏﯿﺎب ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر وﺟﻮد اﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ -ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ راه ﻧﯿﺰ اﺳﺖ -اﻣﮑﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪن راه ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺴﺘﯽ
را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻀﻮر ،ﻏﯿﺎب اﻣﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ
دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻓﻬﻢ ﻫﺴﺘﯽ.
ﻧﺴﺒﺖ ﻏﯿﺎب ﺑﺎ ﯾﺎدآوری ﮐﻪ در ﮔﺰارﻫﺎی ﻓﻮق ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪ را ﻣﯽﺗﻮان در رﺳﺎﻟﮥ آﻣﻮزۀ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﺰد اﻓﻼﻃﻮن ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد .در اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺗﻔﺴﯿﺮی از ﻣﺜﺎل ﻏﺎر اﻓﻼﻃﻮن
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ آن اﻧﺴﺎن در ﻏﺎر ﻓﺮوﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم
رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون و ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
ﺗﻬﯽ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد )(Heidegger, 1987: 253
ﯾﺎدآوری در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ و از ِآن
ﺣﻘﯿﻘﺖ؛ ﯾﺎدآوری ﮐﻨﺶ ﺣﺎﻓﻈﻪ اﺳﺖ؛ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻪ
ِ
داﺷﺖ ﯾﺎ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ.
ﻫﺎﻧﺮی ﺑﺮﮔﺴﻮن ۱۰ﺑﻪ ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﯾﺎد و ﻏﯿﺎب ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺟﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﯾﺎد ﻫﻤﻮاره ] [...ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆﺛﺮ ،ﺑﻪ روز
رﺳﺎﻧﯽ ﺷﻮد .ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻫﻤﻮاره ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ و از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﺎد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻀﻮر ،ﻓﺮاراﻧﺪه
10. Henri Bergson

ﺷﻮد؛ زﯾﺮا ﯾﺎد ﭘﻠﯽ اﺳﺖ ﻣﯿﺎن اﻣﺮ ﻏﺎﯾﺐ و اﻣﺮ
ﺣﺎﺿﺮ« ).(Schmitz- Emans, 2009: 267
ﻏﯿﺎب در ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻟﺴﯿﻨﮓ ،۱۱ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن در ﻫﻨﺮ ،در ﻣﻘﺪﻣﮥ
ﮐﺘﺎﺑﺶ ﻻﺋﻮﮐﻮن ۱۲اﻫﻤﯿﺖ ﻏﯿﺎب را در ﻫﻨﺮ ﺗﺬﮐﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
او وﻇﯿﻔﮥ ﺷﻌﺮ و ﻧﻘﺎﺷﯽ را ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪن ﻏﯿﺎب ﻣﯽداﻧﺪ؛ ﻫﻨﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻏﺎﯾﺐ را در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ و ﻧﻤﻮد را ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﮕﺬارد .در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ،ﺳﺎرﺗﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﻌﻨﺎدار ﺗﺌﺎﺗﺮ را،
ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ آﻧﭽﻪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و ﻟﯿﻮﺗﺎر ،۱۳اﯾﺪۀ ﻏﯿﺎب
را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ،ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ آن وﺟﻮدی
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ :ﻧﻪ -ﻗﺎﺑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺑﻮدن .ﮔﻮﯾﯽ
اﻫﻤﯿﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﻫﻤﭽﻮن ﮐﻬﻦاﻟﮕﻮی
دوران ﻣﺪرن اﺳﺖ ).(Ibid: 453
ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺤﺚ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ،وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب را ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻮرتﺑﻨﺪی ﮐﺮد:
 -۱در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﭘﺮوا ،ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ و ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدن
ﻫﺴﺘﯽ؛ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺗﻀﺎد ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
 -۲وﺟﻮد ﻓﻘﺪان و اﺧﺘﻼل در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روﯾﺪاد اﺛﺮ؛ ﮐﻪ در
زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد.
در ﺑﺎب ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در ﻓﻌﻞ
ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﺗﺎ آﻧﭽﻪ از درک
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮده ،در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ
ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﻨﺪ و وﺟﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺬﮐﻮر را در ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .ﺑﺮای
ﺳﻬﻮﻟﺖ در اﯾﻦ ﮐﺎر ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﮔﻔﺘﻪ،
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب را در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ و در وﺟﻮد
ﻓﻘﺪان و اﺧﺘﻼل در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روﯾﺪاد اﺛﺮ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ :ﭘﺮوا،
ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ و ﻣﻌﻨﺎ ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﯽ
ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ ،ﺷﺨﺼﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﺑﯿﺮ
ادﺑﯿﺎت ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ آﻣﺪه ﺗﺎ داﻧﺶآﻣﻮزان را ﺑﺮای
آزﻣﻮن اﻟﻤﭙﯿﺎد آﻣﺎده ﮐﻨﺪ .او اﮐﻨﻮن داﻧﺸﺠﻮی ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
ادﺑﯿﺎت اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺗﺄﻣﻞ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺑﺎب ﻣﻮﺿﻮع
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش :ﻓﻌﻞ .ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ ،در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺻﻔﺤﺎت
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎرش ﺷﯿﻮا ﭘﺮﺗﻮی دارد،
ﻣﻮﺿﻮعاش را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﺷﯿﻮا :ﯾﻌﻨﯽ ﭼﯽ ﻓﻌﻞ؟ ...ﺧﺐ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ
ﻓﻌﻞ؟ ...ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺣﺎل ،آﯾﻨﺪه؟
ﻓﺮﻫﺎد :ﻫﻤﻪﺷﻮن ،ﻫﻤﮥ ﻓﻌﻞ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﻌﻞ،
ﻣﺎﻫﯿﺖ دﺳﺘﻮر.
ﺷﯿﻮا :ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮاﯾﺪ ﯾﻪ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ؟
ﻓﺮﻫﺎد :ﻧﻪ ،ﻣﯽﺧﻮام ﺑﮕﻢ اﺳﻢ ﭼﯿﻪ؟ ﺻﻔﺖ ﭼﯿﻪ،
ﭼﯿﺴﺘﯽ اﺳﻢ،
ﭼﯿﺴﺘﯽ اﯾﻨﻬﺎ،
ﻓﻌﻞ ﭼﯿﻪ؟ ][...
ِ
ِ
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﻓﻌﻞ« )رﺿﺎﯾﯽ راد،
ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺻﻔﺖ،
ِ
ِ
.(۱۵ :۱۳۹۶
ﻓﺮﻫﺎد ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن
 ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد  -ﺑﻪ ﺟﻬﺖﺗﺪرﯾﺲ ،وارد ﺷﺪه اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﮥ اﺻﻠﯽ او ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﯾﺎ ﯾﮏ
ﻧﻈﺎم زﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﻗﺮاردادﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰاء آن دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺴﺌﻠﮥ او ﻧﺴﺒﺖ اﺳﻢ ،ﺻﻔﺖ و ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ
اﺳﺖ:
ﻓﺮﻫﺎد» :ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ در ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺖ  ...ﮐﻪ ﻣﺎ
ﺑﻬﺶ ﻣﯽﮔﯿﻢ "ﻓﻌﻞ"« )ﻫﻤﺎن.(۱۶ :
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﮥ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻗﺮاردادی ،ﻫﯿﭻ
ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻗﺮاردادی ،ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ
آﻣﻮزش ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺻﻠﺒﯽ
روﺑﺮواﯾﻢ؛ ﺑﺎ زﺑﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﺎرف و ﺗﮏﻣﻌﻨﺎ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﺰاره ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﺷﺎرﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دﭼﺎر ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ آن
ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺻﺪﻗﺶ ﻣﻌﻠﻮم ﮔﺮدد )ارﺳﻄﻮ:۱۳۷۸ ،
(۷۷a ۱۰ -۱۱؛ اﻣﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮﻫﺎد در اﯾﻦ وﺟﻪ ﻗﺮاردادی زﺑﺎن
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ زﺑﺎن را ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻮرد
ﺗﺄﻣﻞ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎﻧﯽ ورود ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺪاق ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽ و ﻗﺮاردادی
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﻃﺮحاﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای
اداﻣﮥ ﺑﺤﺚ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺿﺮورت ﻃﺮحاﻧﺪازی
ﭘﺮﺳﺶ ،ﺧﻮد ﮔﻮاه ﻧﺤﻮۀ ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن
ﻗﺮار دارد .ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﺑﺮ آﻏﺎزﯾﻦ ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ ،ﭼﻪ در ﻋﻠﻮم
اﺛﺒﺎﺗﯽ و ﭼﻪ در ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد .از ﻧﻈﺮ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ
در ﻋﻠﻮم اﺛﺒﺎﺗﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪه اﺳﺖ و ﻋﺎﻟﻢ از

ﺣﺪود ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﺎن ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ آﻧﭽﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪه در ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ آن اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ »ﻫﺴﺘﯽ« ،در اﯾﻦ
ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎس،
ﻋﻠﻢ ﻣﻐﻔﻮل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﻓﺎرغ از اﯾﻦ،
ِ
ﭘﺮﺳﺶ را ﺟﺴﺘﺎری ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪاش ﻋﺒﻮر از وﺿﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی را ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ:
»ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺟﺴﺘﺎر اﺳﺖ .ﻫﺮ ﺟﺴﺘﺎری آﻧﭽﻪ
را ﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻮن ﻫﻤﺮاه ﭘﯿﺸﺎﻧﮥ ﺧﻮﯾﺶ،
ﺑﺎ ﺧﻮد دارد .ﭘﺮﺳﻨﺪﮔﯽ ﺟﺴﺘﺎری اﺳﺖ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ
از ﭘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪهای از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و از
آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن ﻫﺴﺖ .اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر
آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ "ﭘﯽﺟﺴﺘﺎر"ی ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻘﺶ آن
ﺗﻌﯿﯿﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ آن ﭼﯿﺰ را ﻋﯿﺎن و آﺷﮑﺎره ﮐﻨﺪ«
)ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ.(۶۶ : ۱۳۸۶ ،
ﭘﺮﺳﺶ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮ ﭘﯿﺶﻓﺮﺿﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ ﺑﺮ ﭘﻨﻬﺎن
ﺷﺪن و ﯾﺎ ﻧﺎآﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ﯾﮏ ﭼﯿﺰ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره
از ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﮕﺮ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺪف ،آﺷﮑﺎر
ﺷﺪن ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﺗﯿﺮﮔﯽ و ﻧﺎآﺷﮑﺎره ﺑﻮدن ﯾﮏ
ﭼﯿﺰ ،ﮔﻮﯾﯽ از آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﺮﯾﺰد و ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎ
زدودن اﺑﻬﺎﻣﺎت ،ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﻮﺿﻮع درآﯾﺪ .ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺶ ،در
ﺧﻮد ،ﮐﻨﺸﯽ دارد ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻮﺿﻮع ﺧﻮد و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ آﺷﮑﺎرﮔﯽ
و آﮔﺎﻫﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ وﺟﻪ ﮐﻨﺸﮕﺮی ﭘﺮﺳﺶ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ از اﺳﻢ ﻣﺼﺪر  Suchenدر ﻣﺘﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(Heidegger, 1967: 5ﻣﺼﺪری ﮐﻪ در ﮔﺮاﻣﺮ
زﺑﺎن آﻟﻤﺎن ﺟﺰو اﻓﻌﺎل ﺣﺮﮐﺘﯽ اﺳﺖ و ﻓﺎﻋﻞ را ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
وادار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﺒﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ،ﺑﻪ اﺳﻢ ﻣﺼﺪر در واﻗﻊ ﻣﺘﻌﯿﻦ
ﮐﺮدن ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺼﻠﺘﯽ اﺳﺖ و آن را ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶ
ﺣﺮﮐﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﺧﺼﻠﺖ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ
ِ
ِ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺣﺎل ﮔﺴﺴﺘﻦ از ﭼﯿﺰی اﺳﺖ،
ﮔﺸﻮدن ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﻪ درون آن راه ﯾﺎﻓﺘﻦ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آن را ﻋﯿﺎن
ﮐﺮدن اﺳﺖ.
اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮﻫﺎد
اﮐﻨﻮن
ﻓﻮق
ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت
ﺑﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ِ
ً
ﮐﺎﺗﺐ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد؛ ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ،ﺻﺮﻓﺎ
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ او ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزﺷﯽای وارد ﺷﺪه ﮐﻪ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ً
اﺳﺖ؛ او در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن  -ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد  -اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ او را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﺳﻮژه

۱۰۳

۱۰۴

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

اﻧﻘﯿﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ درک ﮐﺮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺳﯿﻄﺮۀ ﻧﻈﺎم ﻗﺮار دارد و ﱡ
ﺗﻌﯿﻦ
و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﻮد را از آن ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺳﻮژۀ اﻧﻘﯿﺎد ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﺑﺎ ﺑﻨﯿﺎد
ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﯽﻧﺴﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻮﯾﺖ ﺧﻮد را ﻣﺘﺄﺛﺮ
از ﺳﺎز و ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽداﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﺳﺎز و ﺑﺮگﻫﺎ
دال ﺑﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﺮه ﺷﻮﻧﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻮژهای ،ﻣﻮﺟﻮدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ را
ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﮥ ﻓﺮﻫﺎد وﺟﻪ
دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد و آن ﺗﺬﮐﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻪ در
اﻧﻘﯿﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪه ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎر
ِ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪه
ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ _ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ )ﻫﺴﺘﻨﺪه( ﺑﺎ
ﻫﺴﺘﯽ_ و ﻧﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪهای ﺑﺮﺗﺮ و ﻣﺴﻠﻂ.
اﯾﻦ وﺟﻪ ،ﺳﺎﺣﺖ وﺟﻮدی ﻓﺮﻫﺎد را ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ :او
ﭘﺮﺳﻨﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و در
اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر او ﻫﺴﺘﻨﺪهای اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺴﺘﯽ .ﻻزﻣﮥ اﯾﻦ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻮدن ،از ﺑﺮای ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪاش ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ
ً
و ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻧﻈﻢ واﻗﻌﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮاﺗﺮ رود ،اﺳﺘﻌﻼ اﺳﺖ.
ﻓﺮد در اﯾﻦ اﺳﺘﻌﻼ ،از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮونآﻣﺪه و ﺳﺎﺣﺖ دﯾﮕﺮی از
اﻧﺴﺎن را ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺳﺎﺣﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺳﻨﺘﯽ -از آن
رو ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ-
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺪ .اﯾﻦ ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺎب ،و ﺑﻪ زﺑﺎن ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
از ﺗﺒﻌﺎت اﯾﻦ ﻣﻮاﺟﻬﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﺮد ﭘﺮوا رخ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻓﺮﻫﺎد
ﮐﺎﺗﺐ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﻀﻮرش ،در ﺑﺮاﺑﺮ
ﻏﯿﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﻮرد از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ او؛ در اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ،
ﺳﯿﻤﯿﻦ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ،ﻣﺪﯾﺮ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ،ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪای
ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ را ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ آن ﺳﻮی ﺧﻂ ﺗﻠﻔﻦ اﺳﺖ،
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ .ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر او در
دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎﺗﺶ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮔﻔﺘﻪ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ .درواﻗﻊ ،او در ﮔﺰارهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن
ﻓﺮد ﺣﺎﺿﺮ و ﯾﮏ ﻓﺮد ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد )ﻧﮏ.
رﺿﺎﯾﯽ راد . (۹ -۱۱ :۱۳۹۶ ،ﻣﻮرد دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻓﺮﻫﺎد
ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ؛ او دﻟﯿﻞ ﺣﻀﻮر ﺳﯽ ﺳﺎﻟﮥ ﺧﻮد در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را
اﯾﻦ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﭼﯿﺰی را ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن
آن ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻧﻤﯽآورد:
»ﺷﯿﻮا :ﮔﻔﺘﻢ روزی ﮐﻪ اوﻣﺪی اون ﺟﺎ ﺑﺎورم

ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻮ اون ﻣﺪرﺳﮥ ﮐﻮﻓﺘﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ و
ﺑﻪ اون ﻣﺤﺼﻞﻫﺎی اﺣﻤﻖ درس ﺑﺪی.
ﻓﺮﻫﺎد :ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﯾﻪ ﭼﯿﺰی اون ﺟﺎ ﺑﺮام ﺟﺎ
ﻣﻮﻧﺪه.
ﺷﯿﻮا :ﭼﯽ؟
ﻓﺮﻫﺎد :ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ...ﯾﻪ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ) ....ﮔﻮﯾﯽ
ﭼﯿﺰی را از ﯾﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ(.
ﺷﯿﻮا) :ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ( ﭼﯽ؟
ﻓﺮﻫﺎد :ﯾﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ از ﯾﺎد ﺑﺮدماش ...از ﺳﯽ ﺳﺎل
ﭘﯿﺶ« )رﺿﺎﯾﯽ راد.(۳۹ : ۱۳۹۶ ،
او ﻓﻌﻠﯽ را از ﯾﺎد ﺑﺮده اﺳﺖ .ﻓﻌﻞ ،ﮐﻨﺶ اﺳﺖ .او در
ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا آن ﮐﻨﺸﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده ﮐﻪ اﻣﮑﺎن
رﻫﺎﯾﯽ از ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎی ﻧﻈﺎم دﺳﺘﻮری را ﺑﻪ او ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﻏﯿﺎب ﻓﻌﻞ ،او را ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن و
ﻧﻈﺎم آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ و آن وﺟﻪ از وﺟﻮد ﻓﺮﻫﺎد را ﻋﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ در ﺳﺎز و ﺑﺮگﻫﺎی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﻘﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪه ،ﮐﻪ ﻣﻨﻘﺎد ﺷﺪه در ﻧﻈﺎم
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮاﺟﻬﮥ ﺑﺎ ﻏﯿﺎب و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ "ﻧﯿﺴﺖ"،
ﻫﺴﺖ ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺎد ﻣﯽآورد و "ﺑﻮدن" ﺳﯽ ﺳﺎﻟﻪاش در
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن را ﻣﻌﻨﺎدار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺳﻮم دﯾﺎﻟﻮﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ و ﻟﯿﻼ آرش _ﻣﺤﺼﻠﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ ﻓﺮﻫﺎد ﺷﺪه
اﺳﺖ_ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻮﺿﻮع اﯾﻦ دﯾﺎﻟﻮگ ،ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻫﺴﺘﮥ
اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻖ اﺳﺖ و ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﯽاش اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻋﺸﻖ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﺑﻪ
ﻓﻌﻠﯿﺖ درآوردن آن در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ،ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺼﺪرﻫﺎی ﺟﻌﻠﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻓﻘﺪان ﻓﻌﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﻋﺸﻖ را از ﮐﻨﺸﯽ ﻣﻄﻠﻖ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻨﺸﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ و
اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﺎﺳﺎزه ﯾﺎ اﻣﺮی اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺮی ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻫﻤﻮاره ﺑﺎﯾﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺸﯽ ﺑﯿﺮون از
ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻬﯽ از ﻣﻄﻠﻘﯿﺖ؛ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،ﻋﺸﻖ
از ﮐﻨﺶ وﯾﮋۀ ﺧﻮد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ از ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ
وﯾﮋۀ ﺧﻮد ،ﺑﯽﺑﻬﺮه اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺪه _ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت اﺳﻢ_ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ:
»ﻟﯿﻼ) :ﭼﻨﺪ ﻟﺤﻈﻪ درﻧﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ(...
ﻓﻌﻞ ”ﻋﺸﻖ“ ﭼﯿﻪ؟
ﻓﺮﻫﺎد :ﻣﻨﻈﻮرت رو ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻢ.
ﻟﯿﻼ :ﺑﺮای ﻋﺸﻖ ﺑﺎﯾﺪ از ﭼﻪ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﺮد؟ ”ﻋﺸﻖورزﯾﺪن“” ،ﻋﺸﻖﺑﺎزیﮐﺮدن“،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﮥ رﻫﭙﻮﯾﮥ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ،دورۀ اول ،ﺷﻤﺎرۀ ﺳﻮم ،ﺑﻬﺎر ۱۴۰۱

”ﻋﺎﺷﻖﺷﺪن“” ،ﻋﺎﺷﻘﯽﮐﺮدن“؟ ”ورزﯾﺪن“،
ﺧﻮد ”ﻋﺸﻖ“ ﻧﺪاره،
”ﺷﺪن“” ،ﮐﺮدن" رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ِ
ﻣﯽآد ﻣﯽﭼﺴﺒﻪ ﺑﻪ ”ﻋﺸﻖ“ ،ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﺮ اﺳﻢ دﯾﮕﻪای ﺑﭽﺴﺒﻪ” :ﺗﻨﻔﺮورزﯾﺪن“،
ﺧﻮد
”ﻧﺎﮐﺎمﺷﺪن“” ،ﺟﺴﺎرتﮐﺮدن" .اﻣﺎ ﻓﻌﻞ ِ
”ﻋﺸﻖ" ﭼﯿﻪ؟ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺧﻮد ”ﻋﺸﻖ"
ﻓﻌﻠﯿﺖ ”ﻋﺸﻖ" در ﭼﻪ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺤﻘﻖ
ﺑﺮﮔﺮده؟
ِ
ﻣﯽﺷﻪ؟ و ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ ﻓﺎﻋﻞ ،ﯾﺎ درﺳﺖﺗﺮ ﺑﮕﻢ،
ﻋﺎﺷﻘﯿﺖ ﻋﺎﺷﻖ رو ﭼﻪ ﻓﻌﻠﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﻪ؟
اون ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻓﻌﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ”ﻋﺸﻖ" ﺑﺎﺷﻪ ،ﻫﯿﭻ
ﮐﺪوم اﯾﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ اﻧﮕﺎر .ﻋﺮبﻫﺎ ﻓﻌﻞ ﺑﻬﺘﺮی
َ َ
ﺧﻮد ﮐﻠﻤﻪ ﻓﻘﻂ.
ﺧﻮد ِ
ﺑﺮاش دارن” :ﻋ ِﺸﻖ“ِ ،
ﻓﺮﻫﺎد :ﺧﺐ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺗﻮ ﭼﯿﻪ اون ﻓﻌﻞ؟
ﻟﯿﻼ :ﻓﻌﻠﯽ ﻧﺪاره .ﯾﻪ اﺳﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺪر ﺟﻌﻠﯽ
ﺑﻪ ﻓﻌﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺸﻪ؛ ﻓﻌﻞ ﻣﺤﺾ ،ﺑﻪ ﺣﺎل ﻧﺎب،
”ﻋﺸﻘﯿﺪن“ ،ﮐﻪ ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﺣﺎل ﺻﺮف ﻣﯿﺸﻪ،
ﻧﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻧﻪ آﯾﻨﺪه ،ﻓﻘﻂ ﻣﻀﺎرع اﺳﺘﻤﺮاری،
ﻓﻘﻂ" :ﻣﻦ ،ﻣﯽﻋﺸﻘﻢ“” ،ﺗﻮ ﻣﯽﻋﺸﻘﯽ“ )ﻫﻤﺎن:
.(۷۳ -۷۴
ﻓﻌﻞ ﻋﺸﻖ در دﺳﺘﻮر زﺑﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﻣﻮﺿﻮع آن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﺎﯾﺐ اﺳﺖ؛ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ اﻣﺮ
ﻏﺎﯾﺐ ،ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﻧﺤﻮۀ ﺑﻮدن و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را
ﻣﯽﺳﺎزد .ﻣﻼﻗﺎت آﻧﺎن در ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
رخ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺴﺘﯽ روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ در ﭘﺮوای
از ﻋﺪم ،ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ و آﮔﺎﻫﯽ از ﺣﺎل و ﻫﺴﺘﯽ
ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ:
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﻮرد از ﻣﺘﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
ﺑﺎ ﻏﯿﺎب و ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ادراﮐﯽ از ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﻓﺮﻫﺎد »ﺣﻀﻮر« ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ از آنروﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی
ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ ،از ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ .او اﻣﮑﺎن
ﺗﺤﻘﻖ  Anwesenheitﯾﺎ ﺣﻀﻮر را ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آﻧﭽﻪ در
ﻫﺴﺘﻨﺪه ﭘﻨﻬﺎن ﺑﻮده را آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺳﺎزد و درواﻗﻊ ،ﺑﻪ »ﺣﻀﻮر«
ﻣﯽآورد؛ او ﻏﯿﺎب ﻫﺴﺘﯽ و ﺑﻪ زﺑﺎن اﺳﺘﻌﺎری ،ﻏﯿﺎبAbwe- /
 senheitﻓﻌﻞ ﻋﺸﻖ را ﻣﺘﺬﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﺬﮐﺮ ،ﮐﻨﺶ
ِ
ﺣﻘﯿﻘﺖ Aletheia /را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽﺳﺎزد؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻣﺮ ﭘﻮﺷﯿﺪه را
ﻧﺎﭘﻮﺷﯿﺪه ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ،در
ﺳﺎﺣﺖ ﻓﺮدی رخ ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در ﻓﻘﺪان و اﺧﺘﻼل؛ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و روﯾﺪاد
اﺛﺮ :ﯾﮏ زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ
ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﺮدی ﻓﻌﻞ،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ روﯾﺪاد ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﯾﺎ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ
ِ
ﺷﺪن رواﯾﺖ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .در اﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪن،
آﺷﮑﺎر ِ
ﻓﻌﻠﯽ از ﻣﮑﺘﻮم ﻣﺎﻧﺪن ،ﻧﺎﻣﮑﺘﻮم ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ روﯾﺪاد،
»روی« ﯾﺎ ﭼﻬﺮه ،ﺧﻮد را از ﭘﻨﻬﺎنﺑﻮدﮔﯽ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد .ﻣﺮاد
اﺳﻢ eventus
ﻣﺎ از روﯾﺪاد ،واژۀ  eventاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ِ
ﻻﺗﯿﻨﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ واژه از دو ﺑﺨﺶ  exﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺑﯿﺮون« و
 venireﯾﺎ »آﻣﺪن« ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾﻦ دو ﺑﺨﺶ
در زﺑﺎن ﻻﺗﯿﻨﯽ ﻓﻌﻞ  evenireﯾﺎ »رخدادن« و »ﻧﺘﯿﺠﻪدادن«
را ﻣﯽﺳﺎزد و اﺳﻢ ﻣﺼﺪر آن  eventusاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ
اﺳﺎس رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ واژه ،از آن »ﺑﯿﺮونآﻣﺪن ،ﺧﺎرجﺷﺪن،
ﺑﯿﺮونﺷﺪن« را اﻓﺎده ﮐﺮد .در زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎدلﻫﺎی
اﯾﻦ واژه Ereignis ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه از ﻓﻌﻞ ereignen
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﻌﻞ ﮐﻪ از آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻬﻦ آﻣﺪه ،در اﺻﻞ ارﺟﺎع ﺑﻪ
»ﭼﯿﺰی را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ آوردن« دارد .اﯾﻦ ارﺟﺎع ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ  Ereignisآن را ﺟﻠﻮی ﭼﺸﻢ آورﯾﻢ و ﻗﺎﺑﻞ
روﺋﯿﺖ ﺳﺎزﯾﻢ ) (Hofmann, 1949: 174ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ Ere-
 ignisرا ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ واژه و ﺗﺪﻗﯿﻖ در ﺗﻌﻠﻖ آن ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »روﯾﺪاد از ِآن ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪه« ﻓﻬﻢ ﻣﯽﮐﺮد.
اﯾﻦ روﯾﺪاد ،از آنرو ﮐﻪ در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺤﻮهای از »ﻗﺎﺑﻞ
روﺋﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ« اﺳﺖ و ﭼﯿﺰی را از ﺧﻔﺎ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآورد ،ﺑﺎ
ﮐﻨﺶ ﺣﻘﯿﻘﺖ Aletheia /ﻧﺴﺒﺖ دارد؛ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﯾﻦ
ﻗﺎﺑﻞ روﺋﯿﺖ ﺳﺎﺧﺘﻦ ،ﭼﯿﺰی را ﺑﻪ ﺣﻀﻮرAnwesenheit /
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
»ﺑﻨﯿﺎن ﺧﻮد« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﯾﻌﻨﯽ روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪه را ﺑﻪِ ۱۴
ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ .ژانﻣﺎری وﯾﺲ وﯾﮋﮔﯽ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم را
ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﺪ» :ﻣﻮﺿﻮع ] [Ereignisﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ،از ِآن
ﻫﻢ-ﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﯽ ) (Seynو اﻧﺴﺎن،
ِ
] [...ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﺶ ﺣﻀﻮر ] [...اﺳﺖ .ﺑﺎ
ِ
ِ
ﻗﺒﻮل اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺣﻀﻮر داده ﻣﯽﺷﻮد ،اﻣﺎ
ﺣﻀﻮری ﻣﻄﻠﻖ ،ﺑﺪون ﭘﺲﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺣﻀﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد در ﻋﯿﻦ اﯾﻨﮑﻪ
ﺧﻮد را در ﭘﺲﻧﺸﯿﻨﯽ ،در ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﯾﺎ ﻣﻔﻘﻮد
ذاﺗﯽ ﺧﻮد
ِ
ﻣﺎﻧﺪن ِ
14. Jean-Marie Vaysse

۱۰۵

۱۰۶
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ﻧﮕﻪﻣﯽدارد .ﻫﺴﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان وﺟﻬﯽ از  Ereignisدر ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺖ؛ اﯾﻦ ،روﯾﺪادی ﺳﺎدهای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻟﺤﻈﮥ ﻣﺸﺨﺼﯽ
آﻣﺪن دﻫﺶ ﺣﻀﻮری اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺸﻮده
ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺶ ِ
ِ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﻋﯿﻦ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن« )وﯾﺲ.(۱۷۳ : ۱۳۹۷ ،
ﮐﺮدن ﻫﺴﺘﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه
در اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ،روﯾﺪاد ،آﺷﮑﺎر ِ
ﻏﯿﺎب ذاﺗﯽ
اﺳﺖ و ﭼﻮن ﺑﺴﺘﺮی ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر و ِ
ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﻨﺪه را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﯽآورد .در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮرﯾﺖ دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ذاﺗﯽ روﯾﺪاد ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ روﯾﺪاد رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ
ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎبِ ،
ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻫﺴﺘﻨﺪه را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب،
ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﺤﻮۀ روﯾﺪاد
ﻓﻌﻞ را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،آﻧﭽﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ
ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻮﺿﻮع روﯾﺪاد
اﺛﺮ اﺳﺖ .روﯾﺪاد ﻓﻌﻞ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن دﺧﺘﺮاﻧﻪ رخ ﻣﯽدﻫﺪ؛
ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﺶ را ﻧﻪ از ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺮﻓﯽ و ﺑﺪﯾﻬﯽاش ﺑﻠﮑﻪ از
ﺧﻮد روﯾﺪاد ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻏﺎزﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ:
ِ
»ﺻﺤﻨﻪ ﺗﺠﺴﻢ دﻓﺘﺮ ﯾﮏ ﻣﺪرﺳﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ
آن ﻗﺪر اﻧﻌﻄﺎف داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ
ﺑﻪ ﮐﻼس درس ،راﻫﺮوی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﯾﮏ اﻧﺒﺎری و ﯾﺎ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﯽ
ﺷﺎپ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد« )رﺿﺎﯾﯽ راد.(۹ :۱۳۹۶ ،
ﻣﮑﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزی ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد.
ﮐﻼس درس زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﺎﯾﺐ
ﺷﻮد و راﻫﺮوی ﻣﺪرﺳﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎری.
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺒﺪل ،در اﯾﻦ
ﺣﻀﻮر ﯾﮑﯽ و ﻏﯿﺎب دﯾﮕﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ.
روﯾﺪادی ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد ﺧﻮد ﻧﺘﯿﺠﻪ
اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ آﺷﮑﺎرﮔﯽ
ﺳﺎﺣﺖ وﺟﻮدی ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺤﻮۀ رواﯾﺘﯽ در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺒﻮد ،ﻣﺎ ﺑﺎ داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺳﺎده و ﺳﺮراﺳﺖ روﺑﺮو ﺑﻮدﯾﻢ؛ داﺳﺘﺎﻧﯽ در ﺑﺎب ﺣﻀﻮر
ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ ،دﺑﯿﺮ ادﺑﯿﺎت ،در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮاﻧﻪ ﮐﻪ ﻋﺎﺷﻖ
ﺷﺎﮔﺮدش ،ﻟﯿﻼ آرش ،ﻣﯽﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ رخ ﻧﺪادن وﺻﺎل،
ﻟﯿﻼ آرش ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در رواﯾﺖ ﻓﻌﻞ ،وﻗﺎﯾﻊ ﺟﺎﺑﺠﺎ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﺗﻌﻠﯿﻖ درآﻣﺪن و
اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رواﯾﺖ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﺧﺘﻼل و ﻓﻘﺪان در ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻄﯽ داﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب رخ
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮم اﺑﺘﺪای ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﻧﺎﮔﺎه ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻟﯿﻼ _ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﭽﻪ در آﯾﻨﺪه اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ

اﻓﺘﺎد_ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد و ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺎ در
آﯾﻨﺪهای ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ رخ داده و اﮐﻨﻮن دو ﻧﻔﺮ _ﺷﯿﻮا
و ﻓﺮﻫﺎد_ از آن رﺧﺪاد ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻟﯿﻼ
ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
»ﻓﺮﻫﺎد [...] :ﻟﯿﻼ آرش رو ﯾﺎدت ﻣﯽآد؟
ﺷﯿﻮا :ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرۀ اون اﺣﺴﺎس ﻋﺬاب
وﺟﺪان ﮐﻨﻪ؟
ﻓﺮﻫﺎد :ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮدش رو ﻣﻘﺼﺮ ﻣﯽدوﻧﻪ .ﻣﺜﻞ
ﻫﻤﻪ ﻣﻮن.
ﺷﯿﻮا :در ﭼﯽ؟
ﻓﺮﻫﺎد :در ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻟﯿﻼ
)ﺳﮑﻮت .ﺗﻘﻪای ﺑﻪ در ﻣﯽﺧﻮرد و ﻟﯿﻼ وارد
ﻣﯽﺷﻮد(« )ﻫﻤﺎن.(۳۴ -۳۵ :
او آن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﺣﻀﻮر ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ رواﯾﺖ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل
ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ رخداده اﺳﺖ؛ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺎﻟﻮگﻫﺎﯾﯽ
ﺷﺪه،
ِ
درﺑﺎرۀ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﻏﯿﺎب و ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮدن ﻟﯿﻼ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ.
اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر اﺳﺖ؛ ﺑﻪ زﺑﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ،
در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ،ﻏﯿﺎب،
ِ
ﮐﺎری ﮐﻪ روﯾﺪاد اﺛﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ »ﺣﻀﻮر در آوردن آن
ﭼﯿﺰ ﻏﺎﯾﺐ« اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﻮأﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب را ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻣﺮی
ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺴﺖ؛ ﺑﯿﺶ از آن ،اﯾﻦ ﺗﻮأﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ
ﺑﯿﺎن
ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ ِ
ﻫﺴﺘﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ
ِ
ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻟﯿﻼ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺻﺤﻨﻪ ﺣﺎﺿﺮ
اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻏﯿﺎب ﺧﻮد ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﻟﯿﻼ :ﻣﺎ از ﺿﻤﯿﺮ ﺑﻪ ﺟﺎی اﺳﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟ ﺑﺮای ﭘﺪرم ﻣﻦ ﯾﮏ "او"ی اﻓﺴﺮدهام،
ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻢ اﻓﺮاﺷﺘﻪ ﻣﻦ ﯾﮏ "او"ی ﮔﺴﺘﺎﺧﻢ و
ﺑﺮای ﻫﻤﮑﻼﺳﯽﻫﺎم ﯾﮏ "او"ی ﻣﺰاﺣﻢ و ﻣﻨﺰوی
" ...او" ...ﯾﮏ ﺿﻤﯿﺮ ﺑﯽوﺟﻮد ) «...ﻓﻌﻞ،
.(۴۴ :۱۳۹۶
ﺳﺨﻦ ﻟﯿﻼ ﻧﻤﻮﻧﻪای اﺳﺖ از ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺣﻀﻮر و
ﻏﯿﺎب و اﯾﻨﮑﻪ او ﻫﺴﺖ و ﻧﺎﻣﯽ دارد؛ اﻣﺎ در زﺑﺎن دﯾﮕﺮان ،ﻧﺎم
ﻏﯿﺎب ﺗﻌﯿﻨﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ
و ﺗﻌﯿﻦ او ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و او در ِ
ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﺣﻀﻮر دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺮونﺧﻮﯾﺸﯽ
ﻓﻬﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ آوﯾﺨﺘﻦ ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در
ﺟﺴﺘﺠﻮی ِ
ِ
ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪه
ﻫﺴﺘﯽ ﻓﻌﻞ اﺳﺖ _ﻫﻤﭽﻮن دازاﯾﻨﯽ ۱۵ﮐﻪ از
ِ
ِ
15. Dasein
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ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ_ ﺧﻮد را از ﺿﻤﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان
ﻣﻮﺟﺐ ﻏﯿﺎب او ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺗﻬﯽ ﺷﻮد
ﺑﺮ او اﻟﺼﺎق ﮐﺮدهاﻧﺪ و
ِ
ﻫﺴﺘﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮﯾﺶ را در ﻫﺴﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ؛ او
و ِﻧﺎم ﻣﻌﯿﻦ و
ِ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻫﻤﺎن(.
دال ﺑﺮ ﺣﻀﻮر
ﭼﻨﯿﻦ روﯾﺪادی ﮐﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ ِ
و ﻏﯿﺎب اﺳﺖ؛ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم دﭼﺎر زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ ﻧﯿﺰ اﺳﺖ.
زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ ﺗﺮﺟﻤﮥ واژۀ  anachronismﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
ﭘﯿﺸﻮﻧﺪ  anaدﻻﻟﺖ ﺑﺮ »دوﺑﺎره« و در ﺿﻤﻦ »ﺗﻀﺎد« دارد
) .(Hofmann, 1949: 85ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺗﮑﺮار
ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه را ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎزﮔﻮﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﮑﺮار ﺣﺮﮐﺖ
زﻣﺎن اﻣﺎ در ﺟﻬﺖﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ دارد .در زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ ،زﻣﺎن
ﺧﻄﯽ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ژرار ژﻧﺖ ،روال ﻃﺒﯿﻌﯽ
ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﺑﺮﻫﻢ زده ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ در
روﯾﺪاد رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد )ژﻧﺖ .(۳۲ :۱۳۹۸ ،ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ِ
زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ در ﻓﻌﻞ زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ
در ﺣﺎل ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪاش ﺑﻪ ﺷﯿﻮا ﭘﺮﺗﻮی _دﺑﯿﺮ
ادﺑﯿﺎت_ اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﺎد ،ﻓﻌﻞ را »ﮐﻨﺶ ﻣﻄﻠﻖ« ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ
ﮐﻪ »ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺰﺋﯽ از زﺑﺎن ]اﺳﺖ[ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ زﯾﺮ ﺑﺎر واژهﻫﺎی
ﻗﺮﺿﯽ ﻧﺮﻓﺘﻪ« و »در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدهن و ﻋﻠﯽرﻏﻢ
ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ زﻧﺪه ﻣﻮﻧﺪهن« )رﺿﺎﯾﯽ راد .(۱۶ :۱۳۹۶ ،ﻓﻌﻞ ،ﮐﻪ
ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﻣﻘﺎوﻣﺖ در
ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺷﯿﻮا ،ﺑﺎ ﺷﯿﺪاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯽرود و آن اﯾﺪۀ ﻣﻄﻠﻖ از ﻧﻈﺮ ﻓﺮﻫﺎد را ﺑﺎ اﻣﺮی ﺗﻨﺎﻧﯽ
ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧﺪ؛ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﻤﺎس ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن آﻧﺎن اﺳﺖ
ﻃﺎﻟﺐ
)ﻫﻤﺎن .(۱۷ :آﯾﻨﺪه ،در ﻧﻔﯽ ﺣﺎل آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد و
ِ
وﺣﺪت ذﻫﻦ و ﺟﺴﻢ اﺳﺖ.
ﺷﺪن ﮐﻨﺶ ﻣﻄﻠﻖ در
ِ
ﭘﺪﯾﺪار ِ
ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ ،اﻏﻠﺐ وﻗﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در روﻧﺪ روال ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺳﺘﺎن رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و زﻣﺎن ﭘﺮﯾﺸﯽ اﺛﺮ
آﺷﮑﺎر ﻣﯽﮔﺮدد ،زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎ از ﻓﻌﻞ و ﺿﻤﯿﺮ ﺳﺨﻦ
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ از ﻟﯿﻼ )ﻧﮏ .ﻫﻤﺎن،۶۶ ،۷۵ ،۷۸ ،۸۰ :
.(۲۷ ،۳۲ ،۳۴ ،۳۸ ،۳۹ ،۴۱ ،۴۳ ،۴۴ ،۵۲ ،۵۵ ،۵۸
ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻓﻌﻞ و ﻟﯿﻼ در زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﯽ روﯾﺪاد ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﻟﯿﻼ ﻫﻤﺎن ﻓﻌﻞ اﺳﺖ؛ ﺗﺠﺴﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ از ﻏﯿﺎب
ﺑﻪ ﺣﻀﻮر رﺳﺪ و ﺧﻮد را در
ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ
ﻣﻄﻠﻘﯿﺖ ﺑﻮدﻧﺶ ،ﯾﻌﻨﯽ
ِ
ِ
ﻫﺴﺘﯽاش آﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ:
»ﻓﺮﻫﺎد [...] :ﻣﻦ ﻟﯿﻼ آرش رو در ﺷﮑﻞ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ ﯾﺎد
ﻣﯽآرم ،ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺻﺮف ﻧﺸﺪه؛ ]) «[...ﻫﻤﺎن.(۵۸ :
اﯾﻦ روﯾﺪاد ،ﮐﻪ در ﻓﻘﺪانﻫﺎ و اﺧﺘﻼلﻫﺎی زﻣﺎنﭘﺮﯾﺸﺎﻧﻪ

ﻧﺸﺎن داده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮأﻣﺎﻧﯽ ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب اﺳﺖ؛
اﯾﻦ ﺗﻮأﻣﺎﻧﯽ در دو ﻓﻬﻤﯽ ﮐﻪ در ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ از ﻓﻌﻞ وﺟﻮد دارد
ﻧﯿﺰ ،ﻫﻮﯾﺪا ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮏ ﻓﻬﻢ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ آن را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد _ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره
ﺷﺪ_ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ »ﭼﻪ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ در ﻫﺴﺘﯽ ﻫﺴﺖ
 ...ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﻬﺶ ﻣﯽﮔﯿﻢ "ﻓﻌﻞ"« )ﻫﻤﺎن(۱۶ :؛ اﯾﻦ ﻓﻬﻢ ﻧﺎﻇﺮ
ﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ﻓﻬﻢ
دﯾﮕﺮی از ﻓﻌﻞ ،در اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ ،آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
»ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﻞ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻣﺮگ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯿﺸﻪ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯿﺘﻮﻧﻪ
ﺑﺎ دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﺑﻤﯿﺮه) «...ﻫﻤﺎن .(۸۵ :ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺮض اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ،اﯾﻦ وﺟﻪ دﯾﮕﺮ از ﻓﻌﻞ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻏﯿﺎب و ﻧﯿﺴﺘﯽ
دارد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻀﺎد ﺑﺎ آن ﻓﻬﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ،ﮐﻪ از ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﻞ
ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﮐﺮد ،ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ دو وﺟﻪ ،ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب ﺗﻮأﻣﺎن در ﻓﻌﻞ
وﺟﻮد دارﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﻓﻌﻞ ،ﺧﻮد ،ﯾﮏ روﯾﺪاد اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﻗﻮع
آن ،ﭼﯿﺰی از ﻏﯿﺎب _ﮐﻪ ﻫﺴﺖ و وﺟﻮد دارد_ ﺑﯿﺮون ﻣﯽآﯾﺪ
و ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ از
دو ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب و ﻓﻬﻢ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻨﯽ
ﭼﻮن ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ ،ﻧﺴﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺗﺤﻘﻘﺸﺎن در اﺛﺮی دراﻣﺎﺗﯿﮏ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .ﺑﺪﯾﻦ
ﻣﻨﻈﻮر ،ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آراء ﻣﺎرﺗﯿﻦ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ و ﺑﺮﺧﯽ از اﺧﻼف او،
ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻨﯽ از ﺣﻀﻮر و ﻏﯿﺎب دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی روزﻣﺮه
و ﻟﻐﺖﻧﺎﻣﻪای ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺧﻮد را در ﻧﺴﺒﺘﯽ
ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯿﺖ و روﯾﺪاد اﺛﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ آن دو زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻋﺎدی
و ﻧﻤﺎدﯾﻦ ﺷﺪه در ﻫﻢ ﺑﺸﮑﻨﻨﺪ و وﺟﻪ دﯾﮕﺮﮔﻮﻧﻪای از آﻧﺎن
آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ذاﺗﯽ ﺣﻀﻮر و
ﻏﯿﺎب ،و ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﻫﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺴﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺧﺘﻼل
ﯾﺎ ﻓﻘﺪاﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد؛ زﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﭼﯿﺰی از دﺳﺖ ﺑﺮود ﺣﻀﻮر و اﻫﻤﯿﺘﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد و اﻧﺴﺎن در اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻪ درک دﯾﮕﺮی از ﺧﻮﯾﺶ
و ﻋﺎﻟﻤﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ درﮐﯽ ﮐﻪ
او را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﺎﺣﺖ دﯾﮕﺮی از ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان وﺿﻌﯿﺖ ﻏﺎﻟﺐ و
اﺳﺎس ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ داﻧﺴﺖ .وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ آن ﻫﻨﮕﺎم
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ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد و دﯾﮕﺮی ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺎب ،ﻓﻘﺪان،
و در ﮐﻞ ،ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻟﯽ در ﻣﻨﻄﻖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﺴﺴﺖﻫﺎی
زﻣﺎﻧﯽ رواﯾﺖ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ً
ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻤﺎﻣﺎ ﯾﮏ ﻓﻌﻞ ﺑﻮد؟ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﮐﻪ از
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ،دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ اﺛﺮ ،ﺣﻀﻮر،
زﻣﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻏﯿﺎب و ﻧﯿﺴﺘﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و
زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ از ﭼﯿﺴﺘﯽ اﻣﻮر
ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻨﯿﻢ و دوﺑﺎره ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ آن اﻣﻮر ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎده و
ﭘﯿﺶ ﭘﺎاﻓﺘﺎده را ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ

در ﯾﮏ اﺛﺮ ،ﭘﺮﺳﺸﯽ در ﺑﺎب ﻧﺴﺒﺖ ﯾﮏ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮد _ در اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺮﺳﺶ از ﻧﺴﺒﺖ »ﻓﻌﻞ« ﺑﺎ ﻫﺴﺘﯽ ﻣﺪﻧﻈﺮ
اﺳﺖ_ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮی ﺳﻌﯽ دارد ﺧﻮد را
در ﺣﯿﻄﮥ ﺗﺌﺎﺗﺮ و ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺳﺎزد .ﺑﺎ ﺗﺸﺨﯿﺺ اﯾﻦ ﺣﯿﻄﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ورود ﺑﻪ اﺛﺮ و ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﻌﺮﯾﻒ آن ﻣﯿﺴﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﮐﻮﺷﯿﺪﯾﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺟﻪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﻪ ،ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎری
و ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ اﺳﺖ ،ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ و ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ﺣﻀﻮر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻓﻠﺴﻔﯽ در اﺛﺮ دراﻣﺎﺗﯿﮏ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار
دﻫﯿﻢ.

ﭘﯽﻧﻮﺷﺖ
 .۱ﻧﻤﺎﯾﺸﻨﺎﻣﮥ ﻓﻌﻞ داﺳﺘﺎن داﻧﺸﺠﻮی رﺷﮥ ادﺑﯿﺎت ،ﻓﺮﻫﺎد ﮐﺎﺗﺐ ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﺪرﺳﻪای دﺧﺘﺮاﻧﻪ ،وارد آن ﻣﮑﺎن ﻣﯽﺷﻮد و در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﺎن
ﻓﺮﻫﺎد و ﺷﺎﮔﺮدش ،ﻟﯿﻼ آرش ،راﺑﻄﻪای ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮدد .ﻓﺮﻫﺎد ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻋﺸﻖ و ﺗﺒﻌﺎت آن ﺑﮕﺮﯾﺰد؛ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻟﯿﻼ در ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﻮاﺟﻪ
ﻣﯽﺷﻮد و ﺗﻤﺎم زﻧﺪﮔﯽاش ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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