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  چکیده
و هـا  امکـان هـاي روایـت سـینمایی، یعنـی     هدف این نوشته آشکار نمودن منشـاء و بنیـان  

روایت سینمایی به مثابه رفتار انسان ریشه در ذات و نحوة هسـتی  . آن، است هايضرورت
در این مقاله از منظر پرواي وجود، یعنـی  . انسان دارد و ضرورتاً برآمده از ذات انسان است

بـه هسـتی    هایـدگر منظر یکی از وجوه بنیادین انسان، و با راهنما قرار دادن نگرش کلی از 
تحلیلـی سـعی در   - به ماهو و هستیِ انسان و حقیقت یا ناپوشیدگی و با روشـی توصـیفی  

هـاي مونتـاژ   هـا و ضـرورت  ، امکـان زبـان هاي روایت بـه مثابـه   ها و امکانتبیین ضرورت
ایم، و در نهایت و پـس از  برآمده هاي انضمامیآموختهو  نحضور نامتعیسینمایی بر مبناي 

بررسی روایت از این سه زاویه روشن خواهد گشت که پـرواي وجـود بـه مثابـه سرشـت      
ذاتی انسان که دغدغۀ حقیقـت یـا ناپوشـیدگی موجـود و وجـود را دارد، و از آن رو کـه       

بخشد، مبناي انضمامی را ضرورت میهاي بودن و لذا زبان به ماهو زبان، و نیز آموخته باهم
  .همچون روایت سینمایی در انسان است رفتاريبروز 

  .هاي انضمامیروایت، روایت سینمایی، زبان، حضورِ امر حاضر، آموخته :ها کلیدواژه
  
  مقدمه. 1

؛ و بـه طـور کلـی    کار انسـان و بـراي انسـان اسـت    ها روایت ها، هنرها و در میان آندانش
ها ضرورتاً تنها در پرتو فهـم چیسـتی انسـان قابـل فهـم      لذا چیستی آن. اندنهاي انسارفتار
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که داراي وجوه بنیـادین متعـدد و   ) 1(اي لیکن روایت به مثابه رفتارِ آن هستنده. خواهد بود
به قول هایدگر به هم پیوسته و به یک اندازه نخستینی، است، رفتاري پیچیده خواهد بـود و  

ن در گرو نگریستن به آن از وراي تمام دقایقِ ساختی صاحب چنـین  لذا فهم کامل چیستی آ
اي کـه معنـابخشِ تمـام هسـتندگان     از سوي دیگر انسـان بـه مثابـه هسـتنده    . رفتاري است

، )203، 1391، هایـدگر (ها و نیز رفتارهاي خـویش اسـت   ها و کلیتجهانی، وضعیت درون
شود که به تبـع آن پیرامـونِ   نیادین میاش متحمل تغییر ماهیتی بخود، در طول تاریخ حیات

 پـرواي هسـتی  بنیـان انسـان را   ) Heidegger( هایدگرگردد؛ وي از این تغییرِ ماهیت متأثر می
اش و نیز در اغلب آثار دیگرش ماهیت انسان و رفتارهـایش  داند و در نخستین اثر بزرگمی

اي اسـت  یعنی انسان هستنده. نمایدبخشی به پرواي وجود تبیین و توصیف میرا با اولویت
لـیکن پـرواي وجـود بـه مثابـه      . اش هم و پرواي همین وجـود داشـتن را دارد  که در هستن

 دهی به پرواي وجـود، بارهـا بـا    چه خود هایدگر نیز، برخالف اولویتانسان، چنانسرشت
 تشویش بقابر پرواي وجود یا ) 2( رفاهنماید، پس از آغاز غلبۀ دوران این پدیده برخورد می

چه شود؛ یعنی گشایش وجود، یعنی آندچار تغییر ماهیتی در جهت خالف پرواي وجود می
بایـد شـود    رفـع ؛ یعنی به مثابه چیزي که بارکه قاعدتاً باید پروایش را داشته باشیم، به مثابه 

 دهد، لذا به تبع آن چیستیِ رفتاربه سخنی دیگر معنابخش هستی خود تغییر ماهیت می). 3(
انسـان  . البته روشن است که این تغییر ماهیت مطلق نیست. شودوي نیز دچار تغییر معنا می

برد و از سوي دیگـر پـرواي   تشویش بقا پا بر جا است به سر می هنوزدر دوران رفاهی که 
وجود سرشت ذاتی انسان است حتی اگر این پروا که قصدمند است، در یافتنِ مقصود خود 

  .شده باشد سردرگم
وجـوه بنیـادین انسـان نـه در      تمـام اما پرداختن به روایت به مثابه رفتار انسـان از وراي  

لذا در نوشتۀ حاضر تنها از چند . حوصلۀ نوشتۀ حاضر است و نه به طور کامل ممکن است
به روایت نگریسته شده  است؛ به سخنی دیگر از  از منظر کلی پرواي وجودزاویۀ محدود و 

و ایـن  . این منظر روایت به مثابه رفتاري است در راسـتاي هسـتن و تـداومِ هسـتن انسـان     
اي کـه  گفتهباشد که در چه به هستی انسان راجع است، میآن ناپوشیدگیِمستلزم حقیقت یا 

گـردد و  مـی  آشـکار شـود  یبا روایت به طور خاص و از طریقِ هنرها به طور عام گفتـه مـ  
امرِ راجـع بـه هسـتیِ انسـان      ناپوشیدگیِلذا خواست حقیقت یا . شودگذاشته می اشتراكبه

بخشـد و هـم   مـی » ضـرورت «هاي اصلی روایت سینمایی است که هـم آن را  یکی از بنیان
تحلیلـی و  - در ایـن نوشـته بـا روشـی توصـیفی     . هاي روایت را در خود نهفته دارد»امکان«
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مشاهدات تجربی و در نهایت با رجوع به آراي هایدگر و چند اندیشمند دیگـر در   براساس
 حضورِ امر حاضر، زبانهاي روایت از سه زاویۀ روایت به مثابه سه بخش این نوشته به بنیان

  .نظر خواهیم داشتهاي انضمامی آموختهو 
 نخسـتینیِ چه خاطر نشان شد منظر کلی این نوشته پرواي وجود به مثابه سرشـت  چنان

لذا پیش از ورود به مباحث اصلی مختصراً به مقصود هایدگر از پرواي وجـود  . انسان است
را براي نامیـدن سرشـت    Sorgeاصطالح آلمانی  هستی و زمانوي در . پرداخته خواهد شد

 »sorgen«فعـل  «ایـن اسـم مشـتق از    ). 41 §، 1391دگر، های(برد نخستینی انسان به کار می
در زبان متداول آلمانی به معنی هم و غم، غصه، عذاب، تشویش و مراقبت است ] است که[

هـاي  لیکن این پرواي بنیادین که بـه شـکل  ). ، افزوده از نگارنده499، 1389جمادي، (» ... .
شـود، در  در هسـتی انسـان متجلـی مـی    ، ...پروایـی و  گون، ماننـد دگرپروایـی، جهـان   گونه

اش هـم هسـتی   اي اسـت کـه در هسـتن   دازایـن هسـتنده  «را دارد؛  هستیاش پرواي  اساس
یـا نیسـتی را    هستی- نهمسألۀ هستی همواره مسألۀ ). 252، 1391هایدگر، (» خویش را دارد

از این روست . نیز به همراه دارد و لذا این پروا، در اصل، پروايِ هستی در برابر نیستی است
پرسـش  بنیـادین و آغـازینِ متافیزیـک و اندیشـه را       درآمدي بـر متافیزیـک  که هایدگر در 

 ,Heidegger(» چرا اصوال موجودات هستند به جاي آن که نباشـند؟ «: کندگونه مطرح می این

اما پرسش در این است که چرا اصال چنین پرسشی، یعنی پرسش هستی و نیستی ). 1 ,2000
شود؛ به سخنی دیگر چرا انسان پرواي هستی در مقابل نیستی دارد؟ بـروز چنـین    مطرح می

یا بـه  ) (4(هستی و نیستی است که به عقیدة هایدگر صرفا به دازاین » فهمِ«پرسشی در گرو 
لیکن خود این فهم هرگـز  ). Heidegger, 2000, 31(تعلق دارد ) زبان غیر هایدگري، به انسان

ی انسان پایانی نداشت؛ یعنی اگر انسان میرا نبود چنین فهمی و به گشت اگر هستممکن نمی
از این روست که هایدگر در آثار متـأخر  . یافتتعاقب آن چنین پرسشی نیز مجال بروز نمی

  ).5(برد را به کار می) mortals(خود به جاي اصطالح دازاین اصطالح میرایان 
آگاهی بنیادین بر واسطۀ اضطراب یا ترساز سوي دیگر این میرایی به طرزي بنیادین به 

انسان گشوده است و آگاهی آگاهانه از مرگ و میرایی مسبوق به این آگاهی ذاتی و بنیـادین  
پدیدة صیانت نفس که مشترك بین انسان و کل موجودات زنده است، گواه ایـن  ). 6(است 

ي دیگر همـین پـروا   هاتوانند ناممی تشویش بقاصیانت نفس یا . آگاهی ژرف و ذاتی است
باشند، ولی هایدگر از به کاربردن چنین اصطالحات رایجی، از آن رو که بـه عقیـدة وي بـه    

چه بایـد ادا  دلیل کثرت استعمال در طول تاریخ اندیشه فرسوده گشته و حق مطلب را چنان
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اب که این دو اصطالح اخیر از آن رو که رنـگ و لعـ  مضافاً این. کندکنند، خودداري مینمی
تواننـد مـا را از   هـا مـی  شناختی دارند، استفادة نامحتاطانـه از آن شناختی و حتی روانزیست

شــناختی و هــاي زیســتاي اســت فراتــر از پدیــدهکــه پدیــده» پــروا«مقصــود هایــدگر از 
تر بـودن موضـوع،   لیکن در چند جاي این نوشته براي روشن. شناختی صرف، دور کند روان

به معناي وسیع آن نظر داشته باشد، اصـطالح تشـویش بقـا بـه کـار       که خوانندهبه شرط آن
  .است  رفته

ایـن اصـطالح   . اصطالح دیگري که نیاز به تبیین دارد نامستوري یـا ناپوشـیدگی اسـت   
یونانی، کـه بـه صـورت متعـارف در طـول      ) aletheia(يِ آلثئامعادلی است که هایدگر براي 

این واژه را مرکّب از  وي. بردشده است، به کار میترجمه ) truth( حقیقتتاریخ اندیشه به 
 دو جزءa  وletheiaئیا . داندمیلث به گفتۀ وي به معناي پوشیدگی و مستوري است و پیشوند

هایـدگر،  (اسـت   نامسـتوري یـا   ناپوشیدگیهرگاه به این واژه افزوده شود به معناي  آسلبی 
شـود  استفاده مـی  eidenaiدر یونانی واژة  دانستنو از سوي دیگر براي مفهومِ ). 285: 1391
دیـده  با توجه به ریشه در اصل به معناي  eidenai. استدیدن به معناي ideinریشه با که هم
و  نـور دیدن و بنابراین دانستن متضـمن  ). 134، 1، 1391، آرنت(است ] to have seen[ بودن

ري درنیاید دانستنی نیز در کار نخواهد اي از مستوري به نامستوتا هستنده. است ناپوشیدگی
) حقیقـت (گویـد دانسـتن بـه نـزد یونانیـان در ناپوشـیدگی       از این روست که وي می. بود

  .ددار  ریشه
  

  زبان ۀمثاب هاي روایت به بنیان. 2
اش را بدانیم ضروري است کـه چیسـتی   زباناگر روایت را موافق با اغلب نظریه پردازانش 

اي گفتنِ گفتهچه در ن که تشویشِ بقا یا پرواي وجودش را دارد آننزد آ .پیش چشم آوریم
و  گفـتن است؛ یعنی نزد پرواي هستی بین  گفته به ماهو گفتهاولویت و اهمیت اساسی دارد 

آشکارگی چیزي است که به هستی گوینده  از آن رو که گفته. است گفتهسنگینی از آنِ  گفته
عمـلِ  » محتـوا یـا گفتـۀ   «این  از منظر پروایا مخاطب که پرواي هستی دارد، راجع است لذا 
. کنـد را تعیـین مـی  » گفتن« ارزش و اعتبارگفتن است که اهمیت اساسی و اصلی را دارد و 

آغـاز   ناپوشیدگییا  حقیقتبخشی به پرواي وجود و با اولویت هستی و زمانهایدگر که در 
با عنوان پرگـویی و   گفتن به خاطر گفتنداند و از کند، گفته را وجه بنیادینِ گفتار میراه می
گوید؛ از سه مقوم بنیادین دازاین سخن می هستی و زماندر وي ). 7(کند درایی یاد میهرزه
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ی هسـتند و هـیچ   این سه مقومِ وجودي به یک انـدازه نخسـتین  . گفتار، فهم و )8( حالیافت
، )9( هسـتن - جهـان - ایـن از آن روسـت کـه در کنـار در    . یک سابق بر آن دیگـري نیسـت  

هسـتن، دازایـن را   - باهم«: ین استاداز )10( هاي اگزیستانسیالاز ساخت هستن- بایکدیگر
اي فرادسـت یـا   »دیگـري «کند حتی وقتی که در واقعِ امر نیز به نحو اگزیستانسیال تعیین می

دیگـري فقـط   . هستن در جهان اسـت - حتی تنها هستنِ دازاین نیز باهم. باشدمورد ادراك ن
هسـتن  - تنها هستن وجه ناقصـی از بـاهم  . باشد غایبهستن - یک باهم برايو  درتواند می

لـذا گفتـار بـه نحـو     ). 161: 1391، هایدگر(» هستن- اش دلیلی است بر باهماست که امکان
؛ بـه سـخنی   هسـتن - دازاین فهمید؛ یعنی بایکدیگر تینوعِ هسرا باید به مثابه  اگزیستانسیال

هستن است، چیـزي بـه   - هستن یا با دیگري- دیگر، از آن رو که انسان در ذاتش با یکدیگر
  .تواند ممکن شودنام گفتار و ارتباط می

اي بـه مـاهو در آرزو کـردن،    اي بـه مـاهو وجـود دارد، گفتـه شـده     در هر گفتاري گفته
در این چیزِ گفته شده است کـه گفتـار مـرتبط    ]. چیزي... [دربارة  پرسیدن، اظهار نظر کردن

  ).216: 1391، هایدگر. (کندمی
گفته ، دربارگیکند؛ یعنی ساخت در این قطعه، هایدگر به سه وجه اصلی گفتار اشاره می

سـتکه پیشـاپیش در   »جـا آن«گفتار یا موضوع آن به طور کلی » دربارة چۀ«. ارتباطو  به ماهو
جـدا گشـته اسـت؛ بـه سـخنی      » جـا ایـن «حال و فهـم تقـویم و از   هاي بنیادینِ یافتمقوم
به ماهو که دربـارة   گفتهولی تحققِ . زاین متضمن گفتار در بطن دازاین است- ي دا»دا«دیگر

» جـا آن«اش است، یعنـی  چه گفتار دربارهدر این ارتباط آن. استارتباط چیزي است تحققِ 
چیزي است که دازاین، از » جاآن«. )11( شودمی مشتركو شنونده به طور کلی، بین گوینده 

یـا جهـان   » جـا آن«؛ یعنی به طور کلـی  هستاش است، به خاطرِ آن آن رو که پرواي هستی
بـه اشـتراك   که چه لذا آن. شودمی تهدیدیا  تأمینچیزي است که هستی دازاین از سوي آن 

اش را دارند؛ به سخنی هم مشترکاً است که طرفین ارتباط چیزي آنضرورتاًشود گذاشته می
ارتبـاط از نظـر    کنـد، ضمن نقدي بر هایـدگر اظهـار مـی   ) Levinas( لویناسچه ، چناندیگر

که در پـرواي مشـترك بنیـان دارد    » هستییا همان  چیزي مشترك«یا تابعِ حول صرفاًهایدگر 
تالف نظـر بـین هایـدگر و لوینـاس در     در واقـع اخـ  ). Levinas, 1979, 45( گیـرد شکل مـی 

تر چه کمی پیشبه یکی از دو وجه بنیادین انسان دارد؛ اولویت هایدگر، چنان بخشیاولویت
ذکر شد، پرواي وجود است در حالی که لویناس به وجه بنیادینی غیر از پرواي وجود، یعنی 

، اولویـت  دیگـري  غیریـت مطلـقِ  یـا   دیگري بـه مـاهو دیگـري   گیري ذاتی انسان به جهت
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بخشد، که در آن صورت ارتباط با دیگري نه همچون امري ثانی که تـابع امـرِ نخسـتینیِ     می
امـر   غایـت دیگري است بلکه همچون امري نخستینی است؛ یعنی خـود غیریـت دیگـري    

لیکن باید خاطر نشان شد که در ارتباط، هم دیگري همچون امرِ تـابعِ پـرواي   . ارتباط است
یز دیگري همچون خود غایت ارتباط، از آن رو که هـر دو وجـه مـذکور وجـوه     مشترك و ن

لـیکن در ایـن نوشـته از آن رو کـه بـه بررسـی        .)12(بنیادینِ انسان هستند، حضور دارنـد  
 بنیان ارتبـاط به مثابه  پرواي مشتركموضوع حاضر از دیدگاه هایدگر پرداخته شده است، با 

مشـترك   پیشاپیش] جهان[» جاآن«این است که  ايِ مشتركپرومعناي ضمنیِ  .دهیمادامه می
را محقـق  ] یـا همبـودي  [هسـتن  - حالی و فهمِ بـاهم یافت- هم» اشتراك«این ارتباط «: هست

فهمـی  - حالی و هـم یافت- ذاتاً پیشاپیش در هم] یا همدازاینی[هستن - جاآن- باهم. ... کند می
شـود،  می مشترك» به نحو آشکار«] يیا همبود[هستن - در گفتار است که باهم. آشکار است

نشـده مـورد   نیامـده و تصـاحب  دسـت اما به مثابه چیـزي بـه   وجود داردیعنی گرچه از قبل 
 امکـان هایدگر در این قطعه در واقـع بـه مهمتـرین    ). 216: 1391، هایدگر(»اشتراك نیست

حـال و  یافـت - هـم کند؛ در ارتباطاز آن رو که گوینده و شنونده یا مخاطب ارتباط اشاره می
» هستیِ مشترکی«تر هستند یا به بیانی روشن )یعنی صاحب فهمِ مشترکی از جهان( فهم- هم

. شود پیشاپیش از سوي شـنونده فهمیـده شـده اسـت    اي اظهار میچه که در گفتهدارند، آن
 حضورپیشاپیش به نزد شنونده » جاآن«ي شنونده نیز هست؛ یعنی »جاآن«ي گوینده »جا آن«

، دیدارپـذیر و دیدارناپـذیر  نیز، بویژه در کار متأخر خود، ) Merleau-Ponty(پونتی- مرلو .ددار
گویـد کـه   وي در اثر یـاد شـده مـی   . کنداشاره می مشترك هستیِبه این امکان ارتباط یعنی 

اند کـه بـه   چنان در هم تنیده«هاي مختلف حسی ادراکات حسیِ مختلف ما به وسیلۀ ارگان
و همگی باهم یـک  . ... کنیمتجربه می ،ها یک بدن را در مقابل تنها یک جهانها تنوسیلۀ آن

، کـه  )generality( حـال چـرا ایـن کلـی    . پذیرِ کلـی هسـتند  احساسِ کلی در برابریک حس
 چـرا همسـویگی  ... هـاي دیگـر گشـوده نباشـد؟     سازد، بـه روي بـدن  وحدت بدنِ مرا می

)Synergy (مختلف وجود نداشته باشد، در حـالی کـه در    ]هايیا بدن[ هايدر بین اندامواره
بـا دسـت سـیبی را لمـس     . )Merleau-Ponty, 1968, 142(» پـذیر اسـت؟  میانۀ هر یک امکان

با این حال نه دو سیب بلکه تنها . میبینمی انم و در همان حال آن سیب را با چشمانمیکن می
کنـیم  حسـی خـاص درك مـی    م؛ هر ادراکی که به واسـطۀ یکنیک سیبِ واحد را ادراك می

پـونتی، چیـزي   - در عین حال، به گفتۀ مرلـو  میبینمیچیزي که . بر حسی دیگر است گشوده
بـه همـین ترتیـب،    . ؛ دیدن لمس کـردن بـا چشـمان اسـت    المسهاست وعده داده شده به 
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هـا  هاي مختلف به روي یکدیگر به واسطۀ هستی مشترك آنپونتی از گشوده بودن بدن مرلو
گـویم در  گاه که از چمنزارِ پیش رویم با کسـی سـخن مـی   گوید آنوي می. ویدگسخن می

کند، بـی آن کـه   بینم در او نفوذ میچه من میتعاقب عملکرد هماهنگ بدن او و بدن من آن
] alter ego[من - جا مشکلی به نامِ دیگردر این«شود، مرا ترك کند، چمنزارِ من چمنزارِ او می

در هـر  ] anonymous[بیند نه من هستم و نه او؛ زیرا یک ناشناس که مینوجود ندارد، زیرا آ
  ).Merleau-Ponty, 1968: 142(» ...دوي ما خانه کرده است؛ 

شـود بـه   را که در گفته به اشتراك گذاشـته مـی  » جاآن«دیگري یا شنونده اگر پیشاپیش  
باشـد امکـان گـوش دادن و ارتبـاط بـه طـور کلـی منتفـی          نفهمیـده ي خـود  »جاآن«مثابه 
هاي دیگر مسکن گزیده بنابراین هر بدن منفرد پیشاپیش بیرون از خود و در درون بدن.است
 پاسـخ روست که تنها یک نگاه قدرت نفـوذ در دیگـران را دارد و از دیگـري    از این. است

چونان کسی که  ،بیندکه نگاهی را میآن. اي بر زبان رانده شودطلبد بی آن که حتی کلمه می
شادي، خشم و غم نشانۀ چیـزي نیسـتند   . در نگاه خانه خواهد کرد ،نگاه از آنِ خود اوست

وي پیشاپیش آن خشم، ش نفوذ میاخشم در بینندة خشم تا اعماق بلکه خود کند زیرا خود
بـه دنبـال    اسـت کـه ممکـن اسـت     آگـاهی تنها در مراتب بعديِ . آن شادي و آن غم است

گوید نگاه عریـان  چه با ما سخن میهاي خشم و شادي برآییم؛ در مواجهۀ نخست آن سبب
پـیش از آن کـه معنـی کلمـات      ،است؛ رنگ رخساره است؛ لحن و آهنـگ کلمـات اسـت   

  .دریابیم  را
گفتار پیشـاپیش بـه نـزد    » دربارة چۀ«اي مهم باید توجه کرد؛ اگر جا به نکتهلیکن در این

گاه چه ضرورتی بر ارتباط است؟ پاسخ این پرسـش در گـروِ   دارد آن حضورارتباط  طرفینِ
هر حضوري متضمن غیبت است و حضورِ مطلق و غیابِ مطلـق تنهـا   . معناي حضور است

چه خواهیم دیـد،  غیاب است که چنان- اي وحدانی به نام حضورانتزاعی ساختگی از پدیده
عجالتاً بـه  . یمپرداختخواهدان در بخش بعدي بکه  امدنمی حضورِ امرِ حاضرهایدگر آن را 

کنیم که مراتبِ حضور از حضور به نزد المسه و چشـایی تـا حضـور در    این نکته اشاره می
دو  بخـشِ تعـین  اندیشه متغیر است و المسه و چشایی از یک سو و اندیشهاز سـوي دیگـر  

بنـابراین  . مطلـق نیسـت  گـاه  اي حضور و غیـاب هـیچ  قطب حضور هستند و در هیچ مرتبه
. چه به نزد طرفین ارتباط مشترکاً حضور دارد حضوري از مرتبۀ یکسـان نیسـت  ضرورتاً آن

گفتار به نزد طـرفین ارتبـاط حضـور دارد    » دربارة چۀ«از آن رو که : توان چنین گفتلذا می
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ط هـا یکسـان نیسـت ارتبـا    جا که این حضور نزد هر دوي آنشود و از آنمی ممکنارتباط 
  .یابدمی ضرورت

  
  حضورِ امرِ حاضر؛هاي تدوین بنیان .3

چه در این جا از تدوین یا مونتـاژ مـراد   آن. یابدتحقق می) مونتاژ(روایت سینمایی با تدوین 
 )dissolve( و دیزالـوي  )cut( هایی را کـه شـامل هـیچ کـات    کنیم کلی است و حتی فیلممی

و یا حتی عـدم  (ها روایت با حرکات دوربین فیلم گیرد، چرا که در این گونهنیستند، دربرمی
به طـور  » امکان سینما«جا در صدد بررسی بنابراین ما در این. یابدتحقق می) حرکت دوربین

اوسـت، نظـر    بـراي اوسـت و نیـز    کارِکه سینما  آنیهاي به این منظور به بنیان. کلی هستیم
  .خواهیم داشت

تـر اشـاره   چـه پـیش  چنان. روي زمینِ صلب انسان وجودي است متناهی و جسمانی بر
حتی اگر به صورت آگاهانـه   ؛آگاه است ]میرایییعنی [او در ذات خویش از این تناهی شد، 

از سوي دیگر وي در ذات خویش خواست ماندگاري مداوم بـه  . خبر باشداز این تناهی بی
براي یونانیان  هستیایدگر، به گفتۀ ه؛ )Heidegger, 2000, 67( اي که هست داردمثابه هستنده

فـوزیس؛  (ایستادن به مثابـه قیـام و ظهـور    - خود- در. 1«: اي بوده استبیانگر دو معنی ریشه
phusis( ،2 . ،یعنـی بـه شـکلی مـداوم، جاودانـه      "به طور مانـدگار "اما، همچنین ،)  جـوهر؛
ousia( «)Heidegger, 2000, 49 .(پـروا و  آن موجودي که سرشتش پرواي هستی است،  یعنی

- تـأمین لـیکن ایـن هسـتنده بـدون هسـتندگان      .داردیا ماندگاري متـداوم  خواست نامیرایی 
. کننـد تداوم وي را تهدید مـی  کنندهتهدیدقادر به تداوم نیست و هستندگان  اشکنندةهستی

 نزدیکبنابراین وي پیشاپیش خواست - سازيِ هسـتندة  - دورآوريِ هستندة تأمین و خواست
تأمین و تهدیـد   موجوداتویژگی مهم  داللت بر این گفته به صورت ضمنی؛ را داردتهدید 

نیستند و در صورت ظهورشان بـه   آشکارهستندگانِ تأمین و تهدید لزوماً  بدواً که ؛ ایندارد
و این از آن روست . نیست حضورشان متعینترتیب نزدیک یا دور نیستند و به سخنی دیگر 

کـه  دیگـر ایـن   نیـز هسـت   کننـده پنهانزمین در عینِ این که آشکارکننده است،  نخست، که
که ریشه در بنیانِ  حضور نامتعیندر اصل همین . بدنِ جسمانیحضور حضوري است براي 

دارد، مقـوم معنـاي دوري و نزدیکـی    ) اقامت جسمانیِ پرواي هستی بر زمین(هستیِ انسان 
  .)13( ختاست که در ادامه بدان خواهیم پردا
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  به چه معناست؟ حضورِ نامتعین1.3
اي کوتـاه و معـروف از   قطعـه چـه خواننـدش تفکـر؟    چـه باشـد آن  هایدگر در بخـش دومِ 

. کنـد اي از آنِ خود براي این قطعه ارایـه مـی  کند و در نهایت ترجمهرا تفسیر می پارمنیدس
  :ترجمۀ متعارف این قطعه بدین گونه است

  ).325: 1390، هایدگر( )14( اندیشیدن که هستنده هستالزم است هم گفتن و هم 
لیکن وي پس از تفسیري مفصل در اواخر درسگفتار یازدهم این قطعـه را بـدین گونـه    

  :کندترجمه می
به هستومند هسـتنده یـا حضـورِ امـر     - نهادن- رخصت دادن به فراپیش قرار داشتن و دل

  ).439: 1390، هایدگر) (15( حاضر
، را بـه صـورت   »هسـتنده هسـت  «رجمه آخرین بخـشِ قطعـه، یعنـی    هایدگر در این ت

وي با این ترجمه و با توضیحاتی که دربارة این ترجمـه  . کندترجمه می» حضورِ امرِ حاضر«
وي در تبیـین  . شـود اي رهنمون مـی اي بس مهم و ریشهدهد ما را به نکتهدر متن کتاب می

  :گویدسبب ترجمۀ آخرین بخش قطعه چنین می
] حاضـر بـودن  [» an-wesen«را بـه   )17( و  ) )16و امـا چـرا کلمـات یونـانیِ     

شود و غالباً نیـز بـه   در زبان یونانی هماره با متممی اندیشیده می کنیم؟ زیرا ترجمه می
جا، به این طـرف، بـه   یعنی به این] پارا[ .و  :شوداین سان گفته می

  .جا، به آن طرف، به آن سویعنی به آن]اپو[ .)18( این سو
در وهلۀ نخست، دیمومت و دیرندي صـرف  » ماندن«و » حاضر بودن«تصور یونانیان از 

ویژگیِ کالً دیگري حاکم است که گهگاه بـه  » حاضر بودن«و » ماندن«به نزد آنان در . نیست
نزدیـک، در  - ضر بـودن یعنـی بـه   حا. شودخوانده می] اپو[ و ] پارا[ طور خاصی 

  ).429: 1390، هایدگر(دور - بودن به معناي به- تقابل با غایب
چنـان کـه از   گوید که حضور امري ایسـتا و مطلـق، آن  هایدگر در این قطعه صراحتاً می

افالطون به این سو تعبیر شد و با دکارت به اوج خود رسـید، نیسـت بلکـه هـر حضـوري      
غیاب هستند که در - و غیبت دو وجه پدیدار واحد حضور حضور. متضمن غیبت نیز هست

ــه صــورت  ــانی ب ــودن- حاضــرکلمــات یون ــه- ب ــودن- حاضــرو  نزدیــک- ب  آن ســو- در- ب
  . شودمی  اندیشیده

غیاب مستلزم نگریسـتن  - لیکن روشن شدن حضور امر حاضر یا پدیدة وحدانی حضور
شد که پرواي وجود  تر اشارهپیش. به نحوة هستی آن کسی است که حضور براي وي است
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ها و موجـودات دیگـر و   انسانی است که بر زمین صلب و در میانۀ انسان نخستینیِسرشت 
پرواي وجود، یعنی صرفاً یکی از وجـوه بنیـادین هسـتیِ انسـان، موجـودات      . جهان هست

هسـتی پـروا، یعنـی همـان      جهتموجودات یا در : گشایدجهانی را به دو صورت میدرون
کننـدگان  هستی آن، یعنی تهدید خالف جهتکنندگان تداومِ هستی آن، هستند و یا در تأمین
خطـرِ  و هستندة تهدید به مـاهو   تأمینِ بالقوههستندة تأمین به ماهو هستندة لیکن . اشتداوم
هستندة تأمین، مثالً نان، تأمینِ بالفعل و هستندة تهدید، مثالً گرگ، خطرِ بالفعـل  . است بالقوه

گاه که تأمین قابل لمـس و  با انسان باشد؛ به سخنی دیگر آن تماسگاه که در مگر آن نیست
، تأمین تبدیل به تأمینِ چشیدن شود و یا انسان توسط خطر قابل لمس و چشیده شدن شود

بنابراین هرگاه نان دور باشد آن را به نزدیـک  . شودبالفعل و تهدید تبدیل به خطر بالفعل می
مند لیکن از آن رو که انسان به صورت بدن. داردخود را از گرگ دور نگه میآورد و نیز می

لذا حضور هسـتندگان در   )19( کننده استپنهان- بر زمین اقامت گزیده و زمین آشکارکننده
هر آن یکسان نیست و نه تنها یکسان نیست بلکه بدواً مستور نیز هست؛ بـه سـخنی دیگـر    

تأمین ناروشن است و در یک کالم حضور هستنده هم از  بودگیِ- آییِ تهدید و کجا- نزدیک
اش اي کـه هـم هسـتی   از این رو هسـتنده . است نامتعینحیث مکانی و هم از حیث زمانی 

المسه و چشـایی محصـور در   . را دارداست خواست ذاتی متعین کردن این حضور نامتعین 
؛ و این به معنیِ تماسیافت مگر در  را در نخواهند» دیگري«است و از این رو جا این- اینک

بویایی، شنوایی و بینـایی قـادر بـه فراگـذريِ     . نهایی ترین حد انفعال در این دو حس است
از این . یابدمکانی هستند لذا انفعال چشایی و المسه در آن ها تخفیف می جايِایننسبی از 

ممتازي نسبت به سایر حـواس  روست که در تاریخ اندیشه بویژه به بینایی برتري و جایگاه 
نهـیم و از آن رو  بینایی را برهر چیز دیگر برتري مـی «: گویدمی ارسطو. بخشیده شده است

هـا و  سازد و فرقکنیم که این حس بیش از حواس دیگر ما را به شناختن توانا میچنین می
حواس بـه طـور    ارسطو غایت). 19: 1389، ارسطو(» کنداختالفات اشیاء را بر ما نمایان می

لیکن نـه  . داند و غایت شناخت را خود شناختکلی و بینایی به طور خاص را شناخت می
حـواس،  . اي در جهت غایتی هستند و نه غایت شناخت خود شناخت اسـت حواس وسیله

جـا کـه   از آن. اسـت  )20( مطمـئن خود، غایت خود هستند و غایت شناخت حاضرسـازي  
با المسـه و چشـایی،    تماسخطرِ بالقوه بالفعل نخواهد شد مگر در تأمینِ بالقوه و تهدید یا 

سـازي  - نامسـتور  و سـازي - دورو  آوري- نزدیـک غایت فعلِ  ]یا بدن[لذا المسه و چشایی 
اش را دارد کـه هـم هسـتی    موجـودي لیکن از سوي دیگر انفعال ایـن دو حـس در    .است
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حفظ فاصلۀ امن از هسـتندة  » امکان«یی دیگر و بویژه بینا حواسِ. غافلگیري را به دنبال دارد
رابطۀ . کندیابد و تعیین موقعیت میبینایی درمی«: یابیِ هستندة تأمین هستندتهدید و موقعیت

پیشاپیش افقی گشـوده  . شودشود که خود عین داده میعین با سوژه در همان زمانی داده می
هاسـت، بـه   ن افقی پیرامـون آن هاي دیگر به سبب نبودتیره و تار بودن احساس. شده است

نفسـه  چنان که فـی ها را آنها براي ماست، هنگامی که این احساسسبب غافلگیرکنندگی آن
هـاي  دیگـر حـواس شـکل   ،درواقع، بنـابراین ). 72: 1392،لویناس(» گیریمهستند در نظر می

  :دیگري از المسه و چشایی هستند
، کیفیتی است حاملِ یک بافت، سطحِ یـک  چه گفتیمش، چنانانامیمچه دیدارپذیر میآن

جا که تمامیت دیدارپذیر همیشه در از آن... . ، ]یا متراکم[عمق، مقطعی از هستیِ صلب 
بینـیم، دسترسـی بـه آن تنهـا بـه      پشت، یا در پسِ و یا در میانِ وجوهی است که ما می

ایـن گونـه    .اي ممکن است که همانند آن کامالً خـارج از خـویش اسـت   واسطۀ تجربه
مـان   است که بدنِ ما، نه بـه مثابـه دربردارنـدة سـوژة آگـاهی، دیدارپـذیر را بـه تسـلط        

  ).Merleau-Ponty, 1968: 136... . (آورد،  درمی

اي در جهـت  بنابراین بینایی نیز به مثابه صورت دیگري از المسه و چشایی، نـه وسـیله  
کم غایت باواسطه است غایتی شناختی بلکه خود با ایـن تفاسـیر هـر    . غایت است یا دست

چند بینایی برتر از سایر حواس و بویژه المسه و چشایی به شمار آمده لیکن دو حسِ مزبور 
  .دبخشنحواس بنیادین ما هستند که دوري و نزدیکی و حضور را معنا می

 هـاي صـورت  ن اسـت، چه در بخشِ دوم نقل قـول بـاال نیـز روشـ    عالوه بر این، چنان
هرگز قادر نیسـتند حضـور را بـه تمـامی     نیز ) یعنی دیگر حواس(مختلف المسه و چشایی 

 ن کنند لذا حواس نیازمندمیمتعیتخفیـف     متم و بـه   ادراكذاتـی   قصـور دیگـر در جهـت
حضـور  «لیکن پیش از ادامه بایسته است که این . چیزها هستندو نامستورسازيِ آوري چنگ

اي اي در برابـر سـوژه  حضور به مثابه حضورِ ابـژه . فته شوداش دریادر معناي کامل» نامتعین
جـا  سـوژه کـه در ایـن   . در اصل ما نه ابژة مطلق و نه سوژة مطلـق، نـداریم  . نیست محض

است، در عین حال، خود، ابژه نیز هست؛ به سخنی دیگر سوژه در عـین   بدنمرادمان همان 
نیز هست و از سوي دیگر چون حضور نامتعین » دیدن«ضوعِ است، خود، مو» بیننده«که این

نیز نامتعین است؛ یعنی در هر آن و از هر کجـا و  ... هست لذا این دیده شدن، شنیده شدن، 
کـه لمـس شـویم،    کنیم مگر اینپیش از این گفته شد که لمس نمی. ناکجا قابل دیده شدنیم

بـا سـوژه صـفر     ابژهمان کند؛ یعنی مسافت لمسِ اشچشیمچه میکه آنچشیم مگر ایننمی
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بوییده شدن نیز تا حدودي چنین است؛یعنی سوژه و ابژه تا مسافت نزدیک به صفر به .باشد
توانیم ببینیم و بشنویم بی آن که دیده یا شـنیده  گونه که میلیکن همان. شوندهم نزدیک می

شـوندگی   نِ ویژة این دو حسشنیدن نیز امکابیدیدن و بیشویم، دیده شدن و شنیده شدنِ 
و شـدن  شنیدن به معناي احتمال لمـس  بیدیدن و بیاست و این دیده شدن و شنیده شدنِ 

لـذا سـوژه در   . چشیده شدنِ ناخواسته یا گریزِ امکانِ لمس و چشیدنی است که مـراد شـده  
ایـن قصـور و   . نیـز هسـت   نشـدن ، خواسـت دیـده   )21( شدنکنار خواست بنیادینِ دیده 

کننده دارد پنهان- مندمان و نیز زمینِ آشکارکنندهت ادراکی ما که ریشه در هستیِ بدنمحدودی
. نامـد  ادراك می- رفتار پدیدة وحدانیِ آن راپونتی - مرلوبخشد که ما را شکل می» رفتار«کل 
انـد و دو  صرف ادراك نیست بلکه این دو پیوسته و در هم تنیده معلولِ ، به عقدیۀ وي،رفتار

بـه نقـل از   ) Taylor Carman(تیلـور کـارمن   . کنندنمایی میداري واحد را خصلتوجه پدی
  : نویسدمیپونتی، - ، اثر مرلوپدیدارشناسیِ ادراك

کنند، محال است که بگـوییم در  وقتی چشم و گوش، حیوانی  پا در گریز را تعقیب می
حرکات موجود زنده جا که همۀ از آن. »آیدکدام یک اول می«ها ها و پاسختبادل محرك

یافته بـه تـأثیرات خـارجی اسـت، اگـر بخـواهیم،       همواره مشروط و تعین] یا انداموند[
اما به همین صـورت، چـون همـۀ    . توانیم به آسانی رفتار را معلول محیط تلقّی کنیم می

کند خود تنهـا بـه واسـطۀ حرکـات قبلـی آن      هایی که موجود زنده دریافت میتحریک
ه در وضعیت قرار گرفتن اندامِ دریافـت کننـده در معـرض تـأثیرات     پذیر است کامکان

تـوان گفـت کـه رفتـار علـت اول همـۀ       رسـند، ایـن را نیـز مـی    خارجی بـه اوج مـی  
  ).133: 1390، کارمن(هاست  تحریک

قصور ادراکـی و  » تصحیحِ«ادراك،  متممِمهم رفتار، به مثابه  هاياز ویژگی یکیبنابراین  
تر رفـتن  برگرداندنِ سر به این سو و آن سو، تیز کردن گوش، نزدیک محدودیت بدن است؛

سـاختن منـاره تـا صـدایمان را در      وبراي بهتر دیدن، شنیدن و بوییدن، ایستادن بر نوك پـا  
مـا بـویژه ایـن    . همه برآمده از این قصور و محـدودیت اسـت  ... ) 22( ها بشنونددوردست

  .دوینِ سینمایی است، مد نظر داریمهاي تویژگی رفتار را که یکی از بنیان
هـا و اسـتعدادهاي   انواع گونـاگون قابلیـت  «قصور ادراکیِ ما که به طور ضمنی به معناي 

. گیريِ ادراکی ما در جهاننـد سمت علّیِمان است مبناي در جهت تسلط بر محیط» جسمانی
اي هنجـاري بعد « شکل تسلط بر چیزها بهترینادراکی در راستاي  سازِبهینهگیريِ این جهت
» قصـدیت «چیـزي کـه   . تواند قصدي باشـد گذارد که بدون آن ادراك اصالً نمیرا بنیاد می
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درسـتی و نادرسـتی   : کند که دارد دقیقاً هنجاري بودنِ آن اسـت حرکت را در خور نامی می
) و خـواب (احساس شدة حاالت جسمانیِ گوناگون که در سراسـر زنـدگیمان در بیـداري    

  ).160- 1: 1390،کارمن(» کنیمنااندیشیده اختیار و حفظ میها را  آن
ادراك اندیشید که ریشه در حضورِ امـر   امتدادتوان به مثابه بنابراین وجهی از رفتار را می

  .داردیا حضور نامتعین حاضر 
نـه   ، یعنی تدوین به طور کلـی، ها و نماهاي مختلفبرشدر سینما نیز حرکات دوربین، 

عـرض بـا آن   ردیـف و هـم  از رفتارهاي ادراکیِ ما بلکه به مثابه چیـزي هـم  تقلیدي صرف 
و  خود را از حضور امر حاضر» ضرورت«ي است که »امکان«چه حرکات بدن چنان. هستند

 ازمسـتقیماً  اش ضـرورت سینما نیز امکانِ ویـژة دیگـري اسـت کـه      ،گیردمی قصور ادراکی
ي روشــن شـدن مطلــب اشـاره بــه گفتــۀ   شــاید بـرا . شــودناشــی مـی قصـور ادراکــیِ مـا   

را تعـینِ   جهـان شوپنهاور . در مورد موسیقی خالی از فایده نباشد) Schopenhauer(شوپنهاور
نفسۀ ي است نشأت گرفته از شیء فیپدیدارداند؛ یعنی جهان می ]نفسهشیء فییعنی [اراده

 بازنماییِ پدیدارِ ناشـی از اراده به زعم وي موسیقی نیز تعینِ مستقیم اراده است نه . ناپدیدار
. انـد ریشههمدر عینِ حال  امادو پدیدة متفاوت نیز تدوین سینمایی و رفتار ادراکیِ ما . )23(

شود لیکن این انطباق را نباید بـه مثابـه   هر چند در بسیاري موارد تدوین بر رفتار منطبق می
 شـنویم دایی را از جهتی خاص میتقلید صرف از رفتار تلقی کرد؛ براي مثال هنگامی که ص

براي دیدن منبعِ صدا سرمان را بـه آن   )شودگاه که موجودي بر گوشِ ما حاضر مییعنی آن(
نظیر این . اش آشکار گرددتا آن موجود بر بینایی نیز حاضر شده و موقعیت گردانیمسو برمی

 در مورد، مثالً، لیکن. گیرداتفاق در سینما با حرکت دوربین به سمت منبع صدا، صورت می
فـردي  ادراکـات  «تـوان گفـت؟   نماي سوبژکتیو چـه مـی   برش از نمایی به نماي دیگر و یا

ما قادر به ترك بـدنِ خـود   . پذیر نیستندگاه به صورت مستقیم دسترسبراي ما هیچ» دیگري
در ( شود هرگـز بـا هـیچ رفتـاري    چه توسط بدنی دیگر ادراك میلذا دستیابی به آن. نیستیم

لیکن تدوین سینمایی امکانی ویژه بـراي تـرك بـدن    . نخواهد شد ممکن)معناي محدود آن
کنـد کـه   خود و مهاجرت به بدن دیگري و دیدن از منظرِ چشمانِ دیگري برایمان فراهم می

بنـابراین سـینما و در کـل هنرهـا و بـویژه نقاشـی هرچنـد        . است) P.O.V. )24همان نماي 
هـا،  هر دوي ایـن . نیستند هاآنما هستند ولی به هیچ وجه تقلید راکیِ ادبنیان با رفتارهاي  هم

و هنرها، تالشی است در نامستور ساختن امر مستور و نیز فائق آمدن بـر   ادراکی یعنی رفتارِ
و بـه  ) بویژه در هنرها آن قصوري که با هیچ رفتاري قابـل تصـحیح نیسـت   (قصور ادراکی 

امـر   نمـودن حـداکثريِ   واضـح مان؛ یا بر جهان اطرافدست آوردن بهترین نظرگاه و تسلط 
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کودکـان  دیـد؛  تـوان  ین پدیده را بویژه در نقاشی کودکـان بـه روشـنی مـی    ا. نامستور شده
دهند که هیچ کدام دیگـري را نپوشـاند و   اي در نقاشی جاي میموضوعات خود را به گونه

حتی گاه موضوعِ واحدي را هر یک آشکارا دیده شوند و نیز موضوع را از نماییسرراست و 
کنند تا موضوع به طرزي صریح و بـا حـداکثر وضـوح    از چندین نمايِ سرراست ترسیم می

توان در آثار بسیاري از نقاشان بزرگ نیز مشاهده این پدیده را می. )3تا  1اشکال ( دیده شود
حضرت مسیح  ، است که در آنلئوناردو داوینچی، اثر شامِ آخرمثال معروف آن تابلوي . کرد

و حواریان، همگی، تنها در یک سوي میز شـام، بـرخالف چیـزي کـه در واقعیـت رخ      ) ع(
و یا اغلب آثار نگارگري اسالمی و آثار . اند تا همه از روبرو دیده شونددهد، ترسیم شده می
نقاشـی کودکـان و   . النهرین و یونان گواه این پدیده هستندهاي مصر، بینمانده از تمدنجابه

پـونتی از آن مـراد   - ، در معنـایی کـه مرلـو   عمـق به نوعی این آثار تاریخ هنر در واقع بـدون  
توانایی آن در عیان کـردن و  ... «به نزد وي جنبۀ ذاتی عمق عبارت است از . کند، هستند می

جهان از آن رو که هـیچ  ). 277: 1390، کارمن(» ...نهان کردن، در فروبستن و پرده برداشتن 
 عمـق دارد داراي که وجوه دیگر آن را از ما نهان میدهد مگر آننی را به ما نمیوجهی از عی

و  .جهان به نزد وي همین مقاومت آن در برابـر خواسـت تسـلط مـا بـر چیزهاسـت      . است
هنرها، هر گاه از منظـر پـروا نگریسـته شـوند، تالشـی هسـتند در جهـت فـائق آمـدن بـر           

  .جهان عمق
او در بیرون خانه . عنصري در نقاشی به وسیلۀ عنصري دیگر ابا دارد پوشاندنکودك از 

کنـد؛  مـی  آشـکار اسـت،  نهـان الواقع چه را که فیایستد لیکن درون خانه را نیز، یعنی آنمی
اي بـر  او بـا چنـین نقاشـی   . محـال اسـت  ) 25(اش ]فکتیسـیته [بـودگی  واقـع چیزي که در 

اي محـض مکـان و   آید و به سان سـوژه می اش غالباش و محدودیت جسمانیبودگی واقع
 ناکجـا گیـرد؛ بیـرون و درون؛ در   نوردد و در چندین نقطه جـاي مـی  میقصور ادراکی را در

اسـت نهفتـه در ذات و نحـوة هسـتی      امکانیحال در سینما نیز تدوین یا مونتاژ  .)3شکل (
گردانـد؛ اگـر   کن مـی اش را ممانسان که تکنولوژي صرفاً تحقق عملیِ آن به این شیوة ویژه

اي به نام سـینما  رود، ذات انسان نبود هرگز پدیدهچه پروایش میخواست نامستورسازيِ آن
بدین قرار، براي مثال، حرکت از نماهاي عریض به متوسط و سپس . نیز امکانِ بروز نداشت

، یعنـی از نامسـتور سـازي کلـی بـه سـمت       )به ویژه در سـینماي کالسـیک  (نماي نزدیک 
ترین وضـوحِ نامسـتور شـده در نمـاي نزدیـک، فرآینـدي برآمـده از خواسـت ذاتـیِ           شبی

هـا  نامستورسازي است، یا فاش و نامستور ساختن افکار ذهنـی و درونـی شخصـیت فـیلم    
  .شودداللت بر آن چیزي دارد که در واقعیت ممکن نیست ولی خواسته می
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  نقاشی کودکان؛. 1شکل 
  )نگارنده: منبع. (اند که همدیگر را نپوشانندتصویر شده عناصرِ مهم نقاشی به نحوي

  
تر از اش از روي درخت سمت چپ که نزدیکنقاشی کودکان؛ رودخانه به دلیل اهمیت. 2شکل 

  )نگارنده: منبع. (رودخانه به بیننده است، گذشته است
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شده ولی قالیِ درون خانه را نیز که خانه از نماي بیرونی ترسیم نقاشی کودکان؛ با وجود این. 3شکل 
 )نگارنده: منبع. (بینیممی

  
  هاي انضمامی آموختههاي تدوین؛  بنیان. 4

 از چیـزي گوید هر آگـاهی بـه طـورکلی آگـاهی     اش میدر پدیدارشناسی) Husserl(هوسرل
لیکن ما چه پدیدارشناس باشیم چه نباشیم در متنِ زندگی انضمامی خویش این نکتۀ . است

دو یکـی  آموزیم؛ هنگامی که بـه یـک کـودك   اساسی پدیدارشناسی را به صورت ضمنی می
کنیم، ساله که هنگام بازي با توپش آن را گم کرده است، با انگشت اشاره به توپش اشاره می

اي که نشـان داده شـده اسـت بـه خـود      ردن به مسیر انگشت و نقطهکودك به جاي نگاه ک
 است» چیزي«که اشاره کردن همواره اشاره به  آموزدمیولی به مرور زمان . نگردانگشت می

آموزیم که نگاه کردن، اندیشیدن و فرار بر همین سیاق ما در زندگی انضمامی خود می. )26(
ه چیزي و فرار کردن از چیزي است و به طور کلـی  کردن، نگاه کردن به چیزي، اندیشیدن ب

هـاي  هاي انضمامی یکی دیگر از بنیاناین آموخته. هر فعل و عملی معطوف به چیزي است
  .تدوین و فهم فیلم است

  :نویسدهوسرل در تأمالت دکارتی می
متضمن امکانات بالقوة خویش است، که نـه فقـط   ] فعلیت آگاهیِ بالفعل[هر فعلیتی ... 
شان به نحـو قصـدي در   کاناتی تهی نیستند بلکه امکاناتی هستند که از حیث محتوايام
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باید بـه وسـیلۀ   «اند، و به عالوه از این خصلت که خود زیستۀ بالفعل از قبل ترسیم شده
  .برخوردارند» من تحقق یابند

هـر زیسـتۀ آگـاهی    . این امر نشان دهندة خصلت اساسی جدیدي از قصدیت است
اش ارجاع به امکانات بالقوة آگاهی است که به همـین  که ویژگی... است » قیاف«داراي 

ادراك شدة شـیئ  » واقعاً«افق تعلق دارند، مثالً در هر ادراك خارجی، هر یک از جوانب 
به جوانبی ارجاع دارند که هنوز ادراك نشده بلکه در حالـت انتظـاري غیرشـهودي بـه     

، 87: 1390هوسرل، (شوند واهند شد پیش بینی میادراك خ» آینده«مثابه جوانبی که در 
  ).افزوده از من

انـد؛ ایـن   گوید این افق امکانات از قبل ترسـیم شـده  چنان چه هوسرل در قطعۀ باال می
هاي ممکن آگاهی از پذیرد، یعنی کلیۀ نحوهترسیم بر اساس همان ابژة داده شده صورت می

بـه بیـان    .از کثرات آگاهی به هم پیوند دارند] تزيسن[در تألیفی ] یا اینهمان[یک ابژة واحد 
هاي منفرد هاي مختلف آگاهیدیگر در زندگی انضمامی به واسطۀ تجارب گوناگون و نحوه

، »هـاي واحـد  وضـعیت «، و در نیز در مورد موضوعِ این نوشته ]همانیا این[اي واحد از ابژه
اي شوند؛ به بیان دیگر آگاهی از ابـژه تقویم می» کُل«ها به صورت یک ها و وضعیتاین ابژه

یعنـی  یـا سـنتزي اسـت؛     تـألیفی ) 27(ابژه اسـت   معنايهمان که نزد هوسرل آگاهی از این
 وجـود کـه   شناختی اولیهیا  اکتسابی اولیهوجود دارند در اثر فعالیت » من«هایی که براي  ابژه
این عادت یک ابـژه همـواره بـه    بر اثر  کند کهخلق می عادتیکند در من می وضعاي را ابژه

در آگاهی فعلی است، بر آگـاهی گشـوده    غایبمثابه کلی که متضمن تمام تعینات حاضر و 
اما حاضر در کلیت تقویم شده از ابژه، به گفتۀ » غایب در آگاهیِ فعلی«این تعینات . شودمی

لذا هر آگـاهی   ).117: 1390، هوسرل( گرداندرا ممکن می» بینی افق امکاناتپیش«هوسرل، 
، از آن رو که پیش از ایـن  ...)نظیر ادراك مستقیم آن، تخیلِ آن و (از ابژه یا وضعیتی  بالفعلی

» تواننـد مـی «اسـت کـه    ايبـالقوه هاي به صورت یک کل تقویم شده است، متضمن آگاهی
را  مکانی فالن وجوه مکعب براي مثال من در حال حاضر و از این نقطۀ خاصِ. وقوع یابند

هاي انضـمامی مـن   جا که پیش از این کلیت مقولیِ مکعب در طیِ زیستهلیکن از آن. بینممی
تقویم شده است و نه به صورت فالن وجوه خاص مکعب لـذا ابـژة    در کلبه مثابه مکعب 

شـود و از ایـن رو وجـوه داده    داده شده در آگاهی بالفعل به مثابه مکعب تشخیص داده مـی 
به صورتی ضمنی همراه و پیوستۀ وجوه داده شـده هسـتند   ) کنونی(لفعل نشده در آگاهی با

  .درآیند بالفعلام به صورت آگاهی مثالً با تغییر موقعیت مکانی» آینده«در » توانندمی«که 
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 حضـور آن نیز بـه شـکلی ضـمنی     بالقوةاي تعینات از ابژه بالفعلبنابراین در هر آگاهی 
این امر، یعنـی افـق    ،در واقع. دهدغیاب خود را نشان می- رجا باز پدیدة حضودر این. دارد

شود که هیچ گاه حضور به تمامی متعین و مطلـق نیسـت و هـر    جا ناشی میامکانات از آن
اسـت و ایـن، خـود، از آن     حضورِ غایبو در واقع حضور، است حضوري متضمن غیاب 

 آغـازد ش را از آن مـی اروست که ما بدن هستیم نه اگوي محض که هوسرل پدیدارشناسـی 
؛ به سخنی دیگر هر ابژه صرفاً ابژة داده شده از وجهی خاص در آگاهی بالفعل نیسـت  )28(

شـده  تقـویم ) Merleau-Ponty, 1964: 54(است گشتالتیپونتی - یا به تعبیرِ مرلو "کلیتی"بلکه 
د عین را در که تمام تعینات منفر یا بدن هاي ذاتیِ ذهندر زندگی انضمامی بر اساس شالوده

سازند؛ به سـان وجـوه   کلیت را می یک هاي انضمامی مابر همین سیاق تمام زیسته. بر دارد
اشـاره  بـراي مثـال   . سـازند مختلف که کلیتی به نام مکعب را می مختلف مکعب از زوایايِ

وجهی دیگر از کلیتی واحد یا گشتالتی را که در طول زنـدگی   اشاره شدهیک وجه و  کردن
 اشارهبنابراین در هر ادراکی از . دهندبه مثابه یک کل تقویم شده است، تشکیل می انضمامی

لـیکن در  . حضـور دارد بدان اشاره شده است نیز همراه اشاره کردن » چهآن«به طور ضمنی 
این جا به تفاوتی مهم بینِ مثالً وجوه ضمنیِ مکعبِ ادراك شده از وجهـی خـاص و امـري    

کنـیم  هر گاه مکعبی را از وجهی خـاص تجربـه مـی   . باید توجه کرد شدهاشاره- مانند اشاره
 "بـاور دارم "هستند؛ به سخنی دیگـر مـن    بینیپیشقابل  "بداهتی خاص"وجوه دیگر آن با 

ام را تغییر دهم فالن وجه خاص را قطعاً خواهم دید، یعنی گویی ادراك اگر موقعیت مکانی
یـا  [ شده» پر«و نه بداهتی واقعی  "اهتی خاصبد"بالقوه از وجه خاصِ مکعب پیشاپیش در 

وضـعیتی  «اي واحـد بلکـه   اما در مورد اشاره کردن و اشاره شده که نه ابژه. است ]داده شده
اشاره شـده از آن رو کـه نـامتعین    » چۀآن«. اي دیگر استسازند، وضع به گونهرا می» واحد

...) نگاه کردن، اندیشیدن و (ره کردن اشا» چۀآن«نِ این عدم تعی. بینی نیستاست قابل پیش
توقـع  «کند که ما آن را بـه زبـانِ هوسـرل    ایجاد می» اشمتعین شدن«در ما در جهت  توقعی
ما را مثالً براي برگرداندن سرِمان به سمت اشـاره شـده    توقع قصدياین . نامیممی» قصدي

در اشـاره کـردن رفتـاري     نـامتعین و  غایـب اشاره شدة  حضورِانگیزد؛ به سخنی دیگر برمی
و بر همین اساس است کـه  . انگیزدخاص در ما در جهت متعین کردن حضور نامتعین برمی

» نگـاه «ما در آزمایشِ وي نخست نمایی از یک . گرددممکن می پودوفکینآزمایش معروف 
ر مـا  نامتعین را به همراه خود دارد توقعی قصدي د نگاهشدةاین نگاه از آن رو که . بینیممی

گـذریم و  می نگاه شدهبه  نگاهانگیزد؛ به سخنی دیگر ما از برمی» نگاه شده«در جهت دیدنِ 
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از آن رو . تعبیرشده اسـت » نگاه شده«به مثابه  پیشاپیشبینیم پس از این نما میچه هر آنلذا 
ما در ایـن آزمـایش   . تواند جایگزین نگاه شده شودکه نگاه شده متعین نیست هر نمایی می

توقـعِ  گاه که این لیکن آن. بینیم که به خودي خود معناي چندانی دربرنداردنگاهی خنثی می
کلیـت   پیونـدد مـی برآمده از زندگی انضمامی نماي نخست و نماي بعدي را به هم  قصديِ

شـوند؛ نگـاه یـک مـرد گرسـنه، نگـاهی از روي       آنها، یعنی هر دو با هم، حامل معنایی مـی 
  .شودنگاهی که آمیخته به رضایت تعبیر میافسوس، و در نهایت 

  
  گیري نتیجه. 5

اي هستند کـه  انسان، یعنی آن هستنده امتداد رفتارو  رفتارها، هنرها و فرهنگ و تمدن دانش
هسـتیِ انسـان را    ها و تهدیـدهاي تأمیناش است؛ پروایی که پرواي هستیاش سرشت ذاتی

مثابه رفتاري از انسان معاصـر تنهـا در پرتـو فهـم      بنابراین روایت سینمایی به. رودنشانه می
در این مقاله این عقیـده تنهـا از منظـر یکـی از وجـوه بنیـادینِ       . انسان قابل فهم خواهد شد

هـاي روایـت سـینمایی، در    ها و ضـرورت انسان، یعنی پرواي وجود، آزموده شد و به امکان
یا پدیـدة   حضور نامتعین دید کهروشن گر. اي مختصر گردیدحد بضاعت این نوشته، اشاره

کننـده  پنهان- که ریشه در اقامت جسمانی انسان در زمین آشکارکننده غیاب- حضوروحدانی 
. اي استدر کل و هنرها و سینما به مثابه رفتار چنین هستنده رفتاراي به نام دارد بنیان پدیده

رفتـارِ بـه   بـه مثابـه    هنرها اگر از این وجه انسـان، یعنـی پـرواي وجـود، نگریسـته شـوند،      
چـه  آن. گذارندة آن چیزي هستند که از سـوي پـرواي مشـترك قصـد شـده اسـت       اشتراك

. آشکار و نامستور نیست بدواًمند هست، رود، از آن رو که انسان به صورت بدنپروایش می
لذا پروا چنین موجودي را به نامستورسازيِ قصدشده برخواهد انگیخت که نتیجۀ آن ظهـور  

است؛ لذا غایت هنرها و روایـت سـینمایی در وهلـۀ نخسـت      رفتار به ماهواي به نام پدیده
است؛ بر همین اساس تدوین یا مونتاژ سینمایی، از آن رو که انسان  نامستورسازيِ امر مستور

هـاي  یابـد و بـر پایـۀ آموختـه    مـی  ضرورتگردانیِ امر مستور است نامستور خواست ذاتیِ
گـردد؛ و تکنولـوژيِ   مـی  ممکـن اش در جهـان،  دن در طول زندگیانضمامی یا اکتسابات ب

  .آوردسینمایی این ضرورت و امکان را به عرصۀ ظهور می
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  ها نوشت پی
نامۀ کارشناسی ارشد نگارندة سوم است که در دانشـگاه تربیـت مـدرس    این مقاله برگرفته از پایان*

  .دفاع گردیده است
 در صـدد رسـاندن ایـن   ) هستن به سـوي ( Sein zumفی در قالب هایدگر با عبارات ترکیبی مختل. 1

مطلب است که هستی یا هستن همان قدر که وجود و بودن را به مثابه هستیِ ثابت در بر دارد بـه  
در چنانکـه رشـیدیان در ترجمـۀ هسـتی و زمـان      .را نیز شامل است»becomingشدن؛«همان اندازه 

، »هسـتن «را به صورت مصـدرِ   Seinاز این اصطالح، همین راستا و براي رساندن مقصود هایدگر
در این مقاله کند، ترجمه میرود و حتی نامأنوس نیز هست، هرچند در فارسی متداول به کار نمی

، بـاز بـه تبعیـت از ترجمـۀ     »هسـتنده «به عنوان معادل براي هستی یا وجـود، و از  » هستن«نیز از 
استفاده شده است، گرچـه در جاهـایی از   » موجود«براي رشیدیان از اثر هایدگر، به عنوان معادلی 

  .اندهاي سنتی نیزبه کار رفتهمقاله معادل
؛ یا بـه سـخنی دیگـر    درگیري با خطرِ جهاناز » خود«امکان خارج کردنِ "جا در این رفاهمراد از . 2

مثابـه   جهـان بـه  » مشـاهدة «از جهان و » امن«و ایستادن در فاصلۀ » جهان«از » خود«خارج کردن 
دغدغـۀ بقـا   » هنـوز «محصول دوران رفـاهی اسـت کـه    » سوژه«ابژه و، به تبع آن، . ، است"»ابژه«

  .پابرجاست
   180، صفحۀ هستی و زمان.: ك.ن. 3
 هسـتی واژة اخیر در زبان آلمانی به معنی . است Seinو  Daاصطالحِ دازاین متشکل از دو بخشِ . 4

و . ، یعنی صـورت مصـدري ایـن واژه اسـت    هستنچنان که مقصود هایدگر است، به معنیِ یا آن
اسـت   جـا آنو هم به معنـیِ   جاایندر آلمانی هم به معنی  دابخش نخست این اصطالح، یعنی 

است؛ بـه سـخنی    هستن- جاآن- جااینبنابراین معناي لغوي این اصطالح ). 177: 1391هایدگر، (
در . جاي خویش ایسـتاده اسـت  است که معطوف به آن) being-here(هستنی - جادیگر دازاین این

کنـد؛ یعنـی رویـداد    بنیادین در هسـتی داللـت مـی    رویدادياست که بر  کلیزاین نامی - واقع دا
ابژه - هایی چون سوژهجا، که سابق بر هرگونه فهم، آگاهی و ثنویتجا و آنشکافتنِ هستی به این

جاي خویش یعنی آن پروايیی است که جانابراین دازاین هستن در اینب .است انسانو در نهایت 
جـا یـا جهـان بـراي     آن گشودگیِبه سخنی دیگر اصطالح دازاین در خود متضمن . را داردجهان 

باشد که مرکز گشایش یا به تعبیر » من«هستن می تواند یک - جاهستن است؛ این این- جااین یک
  .است معناي هستیهستی است که سرآغاز پرسش از  هستی به ماهو روشنگاههایدگر 

  .: ك.ن. 5
Heidegger, M., 2001, Poetry Language Thought, Translation and Introduction by Albert 

Hofstadter, New York: Harper Colophon & Perennial Classics 
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  هستی و زماناز  30بند .: ك.ن. 6 
  زمانهستی و  35بند .: ك.ن. 7
کـه انسـان خـود را    ؛ به شکلی مختصـر، ایـن   Befindlichkeit [state-of-mind/attunement]حالیافت.8

که هست و باید چنین و چنان باشد، چیـزي اسـت کـه هایـدگر از ایـن      ، یعنی اینیابدهست می
عنـی  ي نیز هست؛ ی»حال«ي متعین به »یافت«لیکن بنا بر اظهار هایدگر هر . کنداصطالح مراد می

یـابیم؛ بـراي مثـال خـود را     نیـز مـی   چنین و چنانبلکه یابیم مینه تنها خود را هست و موجود 
، همچنـین  هستی و زمان 39بند .: ك.تر نبراي مطالعۀ بیش .یابیممی... افسرده، شاد، خشمگین و 

یشـن کوتـاه   فهم و معنـا در روایـت آثـار انیم   «نامۀ کارشناسی ارشد نگارنده با عنوان پایان.: ك.ن
  حالیافتگی؛ یافت، ذیل 10، صفحۀ 1393، دفاع شده در دانشگاه تربیت مدرس، »تجربی

هایدگر با این اصـطالح حیـات   . است هستی و زمان هستن یکی از اصطالحات مهم - جهان- در. 9
تـر و بـه ویـژه از سـوي     مند انسان بر روي زمین خاکی را، کـه پـیش  جسمانی، یعنی حیات بدن

از انسان گرفته شده و به انسانِ سوژة محـضِ آگـاهی فروکاسـته شـده بـود، بـه وي بـاز         دکارت
گیـرد و  انسان آن موجودي است که هستی به ماهو و هستیِ خویش را به پرسش مـی . گرداند می

لـیکن  . ، هستیِ همین پرسنده راهنماي این پرسش از هستی اسـت معناي هستیلذا در پرشس از 
و نـه  ) 196: 1391، هایـدگر (نگریسته شود  اشتمامِ دقایقِ ساختیاید از وراي لزوماً ب راهنمااین 

  . هستن یکی از دقایق ساختیِ این موجود است- جهان- همچون سوژة مجرد دکارتی؛ و در
تواند در قبال آن به این یـا  اي را که دازاین میما آن هستن«: نویسدمی هستی و زمانهایدگر در . 10

: 1391هایـدگر،  (» نـامیم می اگزیستانسکند، اي رفتار مید، و همیشه نیز به گونهآن گونه رفتار کن
 وجـود داشـتن  در کل به معناي همان  ]existing[ریشه با وجود داشتن واژة اگزیستانس هم). 18

بلکه به همان اندازه که این نحوة ] fix[کند نه وجود ثابت لیکن آنچه هایدگر از آن مراد می. است
 هسـتن بـه صـورت مصـدريِ     هستشود، در اصل، چنان چه از کاربرد فعـلِ  را شامل میوجود 

هـاي غیـرِ فلسـفی و    اگر بخواهیم از میـان واژه . گیردرا نیز در بر می] becoming[آید، شدن برمی
بهتـرین   زیسـتن روزمره معادلی براي این اصطالح بیابیم، و البته اگر مجاز به این کار باشیم، واژة 

اگزیستانسـی از روي  ) existing(اگزییدن اما این اگزیستانس یا . دل غیر فلسفیِ آن خواهد بودمعا
. شـود کـه از خـود دارد، هـدایت مـی     فهمیتصادف نیست، بلکه هر کسی در اگزییدن از سوي 

هایدگر این نوع فهم را، که هرکسی در ادارة اموراتش، چه به صورت آگاهانه، ناآگاهانـه، ضـمنی   
امـا تحلیـل و پـژوهشِ    . نامـد مـی ) existentiell(اگزیستانسیل گیرد، فهمِ ر، از آن بهره مییا آشکا

هایدگر، (است ) existenzial( اگزیستانسیالهاي چنین فهمی نه فهمِ اگزیستانسیل بلکه فهمی بنیان
1391 :18.(  
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جهان در گفتار آن ... مشترك ساختنِ جهان است ... سخن گفتن «: گویدلویناس در این باره می. 11
؛ کلیـت و نامتنـاهی  از (» بخشمچیزي نیست که به من داده شده است؛ آن چیزي است که من می

  ).، پاورقی137: 1388به نقل از علیا، 
  .:ك.باره ندر این. 12

Levinas, Emmanuel, 1979, Totality and Infinity; an Essay on Exteriority, Translation by 

Alphonso Lingis, Second printing, The Hague/ Boston/ London, Martinus Nighoff Publishers 

، 3، بـویژه پـانویس شـمارة    کشف دیگـري همـراه بـا لوینـاس    مسعود علیا، .: ك.همچنین ن
  114  صفحۀ

  :در Building Dwelling thinkingمقالۀ .: ك.ن. 13
Heidegger, Martin, 2001, Poetry Language Thought, Translation and Introduction by Albert 

Hofstadter, New York: Harper Colophon & Perennial Classics 

  :آمده است هستیدر ترجمۀ انگلیسی به جاي هستنده، . 14
“One should both say and think that Being is”; Heidegger, Martin; What Is Called 

Thinking?, trans. by Fred D. Wieck and J. Glenn Gray, (New York, Evanston & London: Harper 

& Row, 1817: 171). 

15. “Presencing of what is present” 

16. einai 

17. eon 

18. Being here 

 :در The Origin of the Work of Artمقالۀ . ك.ن. 19
Heidegger, Martin, 2001, Poetry Language Thought, Translation and Introduction by Albert 

Hofstadter, New York: Harper Colophon & Perennial Classics 

20. Secured 

  .:ك. ن. 21
Heidegger Martin, Introduction to Metaphysics, Trans. by Gregory Fried & Richard Plot, 

Yale University Press – New Haven & London, 2000 

. دهندة رفتارِ ما بل بنیانِ فرهنگ و تمـدنِ انسـانی نیـز اسـت    این حضور امر حاضر نه تنها شکل. 22
هـا  دیدن هستیم؛ منـاره بیاز آن رو خانه است که در هر لحظه و از هر کجا قابل دیده شدنِ  خانه



 151و دیگران   علی صفورا  محمد

بـه  هاست؛ حضورِ امـرِ حاضـر انسـان را از طبیعـت     براي رساندن صدایمان تا و دیدنِ دوردست
  :گویدکه هایدگر میچنان. دهدفرهنگ و تمدن سوق می

ذخـایر  ] یـا ابژکتیویتـۀ  [، یا هستیِ هستندگان، در معناي حضور، و در نتیجـه برابرایسـتایی   einaiاگر 
افتادند، بلکه اصالً موتـور  در کار نبود، نه تنها موتورهاي هواپیماها از کار می] یا ابژکتیو[برابرایستاده 
اگر هستیِ هستندگان به صورت حضورِ امرِ حاضر متجلی نبـود، هرگـز   . بودر میان نمیهواپیمایی د

توانست بـه طریـق خـاص خـود     یافت و نمیاي مجال ظهور نمیالکتریسیتۀ حاصل از انرژي هسته
  ).426: 1390، هایدگر( کند منصوب کندها را به کاري که همه سر تکنولوژي تبیینش میانسان

  1375؛ ترجمۀ فواد روحانی، هنر و زیبایی شناسیهاور؛ شوپن.: ك.ن. 23
24 .Point of View بازیگر؛ نماي سوبژکتیو یا نماي دید  
این بـدان معنـی   . وجودیا  هستبه  سپرده شدنیعنی  ، از دیدگاه هایدگر]هفکتیسیت[ بودگیواقع. 25

بـه  «و » از کجـا «ي کـه  »هسـت «در اصـل خـود را بـه    » یابیمهست می«است که هرگاه خود را 
منـد و  تـر، واقعیـت مکـان   ؛ به بیانی روشـن یابیمیش ناروشن است واگذار و سپرده شده می»کجا
اي دیگـر و در  که چنین و چنان و در فالن مکان و زمان، و نه بـه گونـه  مند انسان، یعنی اینزمان

  . بودگی وي است، همان واقعهستمکان یا زمانِ دیگر، 
دانـد بلکـه او صـرفاً اشـارة دیگـران را      معنا نیست که کودك اشاره کردن نیز نمی البته این بدان. 26

چه در متن نوشـته نیـز گفتـه شـد،     چنان ارتباطداند از آن رو که کودك ذاتاً اشاره می. یابددرنمی
خیزنـد و حتـی   هستن، برمـی - اشاره کردن و زبان از یک بنیان، یعنی بایکدیگر. ذاتیِ انسان است

  .تفاوتی ندارندماهیتاً 
نشـر نـی؛ صـفحۀ    : ، چ سـوم، تهـران  هوسرل در متن آثارش، 1391رشیدیان، عبدالکریم،.: ك.ن. 27

  .»اوبژه«معنا به مثابه به بعد، ذیل  117بویژه صفحۀ  معنا، ذیل 112
کند لیکن از آن رو که نقطۀ آغاز وي اگـوي مجـرد از   که وجود جسمانی را انکار نمیوي با این. 28

کـه  چنـان . بین اذهان مختلف چنـدان موفـق نیسـت    مشتركت در تبین ساختارهاي ذاتیِ بدن اس
هاي دوبـاره  هاي هوسرل معروف هستند و یکی از دالیل مهم این آغازیدندانیم از نو آغازیدن می

  .تنهاانگاري یا سولیپسیسم است- به دلیل مشکل خود
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