دوفصلنامه علمی-پژوهشی تأملات فلسفی
دانشگاه زنجان
سال نهم ،شماره  ،22بهار و تابستان 1318
صفحات 11 -56

Biannual Journal Of
Philosophical Meditations
University of Zanjan
Vol.9, No.22 Spring & Summer 2019

حفاظت بنیادین از محیطزیست و زمین با تکیهبر مفهوم سکنی گزیدن در
اندیشه هیدگر
خاطره سبحانیان 1

محمد جواد صافیان

2

چکیده

نحوهی تعامل ما با محیط زندگیمان بستگی وثیقی دارد به تلقی و نگرشی که دربارهی آن
داریم .این تعامل گاهی نسبتی است سلطهجویانه میان انسان و محیط زیست و موجودات،
چنانکه در تفکر سوبژکتیو مدرن شاهد آن هستیم .نسبتی که زمینهساز ایجاد و تشدید
بحرانهای زیستمحیطی شده و حیات زمین و موجودات را با تهدیدات جدی مواجه
ساخته است .در مقابل ،میتوان نسبت دیگری را در نظر آورد که بر اساس آن آدمی در
برابر جهان و دربارهی آن واجد نسبتی از سر خویشاوندی است .در میان متفکران معاصر
تفکر هیدگر مشیر به نسبتی با محیط زیست است که بر اساس آن میتوان بر بحرانهای
زیستمحیطی غلبه کرد .تفکری که درعینحال به مباحث این حوزه اعتباری عقلانی اعطا
میکند .در این مقاله نشان داده میشود اندیشهی هیدگر دربارهی وجود و سکنی گزیدن
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میتواند نگاه ما را در خصوص نسبت آدمی با خود و جهان تغییر دهد؛ بنابراین بر پایهی
مفهوم سکنی گزیدن و معنی زمین و طبیعت در اندیشهی وی ،شیوهی دیگری از مواجههی
انسان با محیط زیست و زمین موردبررسی قرار میگیرد ،شیوهای مبتنی بر ذات سکونت
که مطابق آن انسان در مقام نگهدارنده و وارث زمین و موجودات ،با آنها نسبت برقرار
میکند.
واژگان کلیدی :سکنی گزیدن ،محیط زیست ،زمین ،طبیعت ،فنّاوری ،مسؤولیت.
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مقدمه

آب ،هوا و غذا در زمرهی نیازهای ضررروری انسررانها اسررت و همهی ارزشهای دیگر با
آنهرا و در کنار آنها معنا پیدا میکند ،ارزشهایی مانند فردیت ،ذهنیت ،میل ،آرزو و...
 .هر موضرررور مرتبطی برا ارزشهرای انسرررانی که افراد به آن علاقه داشرررته و آن را دنبال
میکنند ،شامل آنها که انسانها بهعنوان سیاستهای هویتی بررسی میکنند مانند مباحث
فمینیسررتی و  ...و نیز هنر ،مذه  ،زندگی روشررنفکرانه و عقلانی مسررتلزم محیط زیسررت
سرررالمانرد .نرابود سررراختن محیط زیسرررت نیز ،نرابودی زندگی و همهی ارزشها اسرررت.
ارزشهای اقتصادی ،سلامتی و  ...متضمن وجود آبوهوای پاک ،خاک حاصلخیز و غیر
آلوده و شروطی هستند که این عوامل را ممکن میسازد؛ اما نور مواجههی انسان مدرن با
محیط زیسرت پیرامون خود ،اینهمه را با خطر نابودی مواجه ساخته است .جنگلهایی که
اکنون حاصرلخیز هسرتند ممکن اسرت بهواسطهی بارانهای اسیدی نابود شوند .بارانهایی
که به علت اسررتفاده از سرروختهای فسرریلی برای وسررایل نقلیهای که گمان میرود بسرریار
سرررودمندند؛ اما عملاأ ترثیر فرعی و اندکی بر زندگی بهتر انسررران دارند ،به وجود میآیند.
خاکها ممکن نیسرررت بتوانند غذا را به میزان موردنیاز برای جمعیت آیندهی زمین ،ترمین
کنند .گرسررنگی و قحطی ،تقدیر محتوم انسرران نیسررت؛ اما بهرهبرداری بیرویه و اسررتامار
زمین به مصریبت و گرسرنگی انسران منجر خواهد شد؛ بنابراین محیط زیست سالم ،بهماابه
امری دارای ارزش ذاتی ،لرازمره اسرررتمرار کل حیات بهویژه حیات انسرررانی و ارزشهای
مربوط به آن اسررت .فنّاوری نوین در کنار فواید آن ،مخاطراتی نو به همراه آورده اسررت.
هر اخترار تازه ،مسررؤولیتی سررنگین به همراه دارد؛ اما این مسررؤولیت ملازم با فنّاوری غالباأ
مورد غفلت قرا میگیرد .به همین دلیل در قرن بیسرررتم شررراخهای از اخلاق با عنوان اخلاق
زیستمحیطی شکل گرفت که عمدتاأ با رابطهی انسان با محیط زیست ،شناخت طبیعت از
طرف انسران و احسراس مسرؤولیت نسبت به آن و الزام انسان به کنار گذاشتن برخی مناب
طبیعی برای نسررررلهررای بعرردی ،آلودگی ،نظررارت بر جمعیررت ،کرراربرد منرراب  ،حف
حیاتوحش و بهطورکلی نسرربت انسرران با غیر انسرران سررروکار دارد .حوزهای که تلاش
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میکند به نحو بنیادین بر اندیشره و رویکرد انسرانها برای برقراری ارتباط مناس

با محیط

زیست و زمین و سایر موجودات ،ترثیر گذارد.
در میان متفکران معاصر ،مارتین هیدگر که تاریخ متافیزیک غربی را تاریخ فراموشی
وجود و غفلت از آن میداند ،معتقد است این فراموشی در زمانهی ما به تلقی از وجود
بهعنوان خواست قدرت انجامیده است .خواست قدرت و اراده برای آن ،اراده به تصرف
در همه چیز و سلطه بر موجودات است .این تفکر و ارادهی به سلطه ،خود زمینهساز
بهرهبرداری بیاندازه از مناب پیرامونی و عامل وارد آوردن آسی ها و لطمههای
جبرانناپذیر زیستمحیطی است .هیدگر معتقد است تعمق در تلقی مدرن از وجود
موجودات که در آن ،وجود همچون ارادهی به قدرت ظاهرشده و بر اساس آن همهی
موجودات بهعنوان مناب ذخیرهی انرژی درک و دریافت میشوند ،موج

توجه به وض

تاریخی کنونی بشر و درک آن میشود ،وضعیتی که در آن وجود به فراموشی سپرده شده
است؛ اما میتوان دریافت دیگری از وجود و نسبت متفاوتی با آن را تحقق بخشید که در
این نسبت ،رابطهی با موجودات ،طبیعت و محیط زیست دیگر رابطه و نسبتی نه از سر سلطه
بلکه مبتنی بر مهر و وفاق و دوستی باشد .پرسش تحقیق حاضر این است که آیا میتوان از
کلیت تفکر هیدگر بهویژه تفکر مترخر هیدگر مبانی هستی شناختیای را استخراج و
استنباط کرد که بتواند پشتوانهای استوار و عقلانی برای حفاظت بنیادین از محیط زیست
باشد؟ آیا میتوان فلسفهای همسو با اهداف زیستمحیطی را از اندیشههای هیدگر بیرون
کشید و بهعنوان طرحی جایگزین برای حفاظت زمین و سایر موجودات ارائه کرد؟ به نظر
میرسد چنین امری امکانپذیر است و با توجه به اندیشههای وی ،میتوان او را در زمرهی
متفکران زیستمحیطی قلمداد کرد.
برای پاسخ به پرسش راهنمای مقاله ابتدا بهاجمال تفسیر هیدگر از وضعیت کنونی
نسبت انسان با جهان را که نسبتی تکنیکی است ،مطرح نموده ،سپس به نقد هیدگر به
راهحلهای اخلاقی برای برونرفت از این وضعیت اشاره کرده ،تلقی او را از اخلاق
( )Ethicsبهاختصار توضیح میدهیم و با توجه به آنکه او اخلاق را به معنای وجود شناسانه
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و اصیل آن ،مرتبط با سکنی گزیدن آدمی میداند ،به بحث محوری سکنی گزیدن می-
پردازیم .با طرح تلقی هیدگر از سکنی گزیدن ،بهشرط امکان حفاظت بنیادین از محیط
زیست نزدیک میشویم.
 .8ذات تکنیک و نسبت کنونی ما با جهان و محیط زیست

آنچه امروزه دراینباره از همه روشررنگرتر اسررت ،امری اسررت که بسرریار متداول اسررت.
«مدیریت» واژهای اسرت که در مذاکرات اکولوژیکال (زیستبوم محور) بسیار بهکاربرده
میشرررود ،ازیکطرف عموم مردم میخواهند مناب طبیعی را برای بهرهبرداری و کسررر
فرایرده مردیریت کنند و از طرف دیگر حافظان محیط زیسرررت میخواهند مناب طبیعی را
برای اسرررتفرادهی نسرررلهای آینده حف و اداره کنند .این گروهها و احزاب درون آنها،
مررذاکرات پرهیرراهویی دربررارهی آنچرره بهترین نحوهی نظررارت مرردیریتی یعنی مقرون برره
صرررفهترین و قابلکنترلترین اسررت ،برگزار میکنند .از سررویی دیگر ،اکولوژیسررتهای
رادیکال دیدگاههای هر دو را رد میکنند و معتقدند با افزایش جمعیت انسررانی ،مصرررف
ذخایر افزایش پیدا کرده و بهتب آن نیازهای مدیریتی نیز باید تغییر پیدا کنند .ما در عصررر
مردیریت به تمام و کمال زندگی میکنیم ،از ابتدای آموزش تا دوران میانسرررالی و پایان
زنردگی این رونرد ادامره مییابد .مدیریت مالی ،مدیریت اندوه و ...ما جامعهای از مدیران
میشرویم که مدیر خانهها ،مشاغل ،داراییها و حتی بدنهای خودمان هستیم .بر همین مبنا
انسررانها خود را نه مقیمان ،نه خدمتگزاران و شرریفتگان بلکه مدیران سرریارهای میدانند که
در آن زنردگی میکنند و به آنها زندگی آنها را میبخشرررد؛ اما این مسررر له بر چه چیز
دلالت دارد؟ هیدگر در آثار مختلف و بهویژه در «پرسشی در باب فنّاوری» از خطر خطرها
در دوران ما ،سرخن میگوید .این خطر نوعی فراموشی است که نهتنها موج
هسرتهای یا بلاهای زیسرتمحیطی میشود بلکه موج

بحرانهای

میشود انسانها چیزی را فراموش

کرده و از دسرت دهند که آنها را موجوداتی که هستند ،ساخته ،موجوداتی که میتوانند
بیندیشرند و میتوانند در نسربتهای عقلانی با چیزها قرار گیرند .این فراموشری ،فراموشرری
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راز وجود است (.)Mcwhorteret-al,2009: 9-10
هیدگر فنّاوری را در نسبت با مس لهی وجود بررسی میکند .هیدگر عصر ما را عصر
سیطرهی درک و دریافت تکنیکی از موجودات میداند .در این دریافت ،موجودات
بهعنوان مناب ذخیرهی انرژی تلقی میشوند .او اظهار میکند که فنّاوری بهطور بنیادین
طریقی است که در آن موجودات خود را بهعنوان موجودات ،در وهلهی اول ،آشکار
میکنند؛ بنابراین هیدگر تعاریف متعارف از فنّاوری را در مس له ،سهیم نمیکند .فنّاوری
نه صرفاأ یک وسیله برای برخی اهداف عملی و نه یک فعالیت انسانی است .بعلاوه در ارجار
به ذات فنّاوری ،هیدگر ،به هیچچیز فنّاورانه ارجار نمیدهد زیرا فنّاوری یک نور خاص
از موجودات فنّاورانه نیست بلکه طریقی است که در آن موجودات بهماابه موجودات نشان
داده میشوند .پس فنّاوری طریق آشکارگی است ( )Heidegger,1993: 312و گفتن
اینکه دوره مدرن تحت سلطهی فنّاوری است ،گفتن این است که چیزها در دورهی مدرن
خودشان را به نحو فنّاورانه آشکار میکنند .چیزهایی که اینگونه آشکارشدهاند ،بهعنوان
مناب و ذخیرههایی برای اهداف انسانی موردتوجه قرار میگیرند .از طرف دیگر این جهان
سلطه ،یکنواختی و همانندی را نیز بر انسانها تحمیل میکند و انسانها بیشتر و بیشتر به
یکدیگر شبیه میشوند .این سلطه ،تصوری محدودکننده ازآنچه انسان است (هستی انسان)
و نیز نسبتی واحد و یکسان میان انسان و جهان ،نسبتی مبتنی بر تکنیک و سلطه را ارائه داده
و انسان را به تبعیت از آن وامیدارد؛ بنابراین مان برقراری نسبتهایی دگرگون با جهان
(شامل سایر انسانها ،طبیعت و موجودات دیگر) میشود ( .)Hodge,2001: 79البته
هیدگر همچنان این امید را مطرح میکند که درک از فنّاوری بهعنوان قدرت نگهداری
شده ،میتواند تغییر کند .گرچه قال بندی فنّاورانه برای انسان مدرن مقدر شده ،یک امر
مطلق نیست که برای همهی زمانها تعیین شده باشد .ما میتوانیم مبنایی برای ظهور طریق
جدیدی از آشکارگی فراهم کنیم .از طرف دیگر ،ما قادریم نسبتی آزاد با فنّاوری برقرار
کنیم ،نسبتی که در آن ما به ابزارهای فنّاورانه اجازهی ورود به زندگی روزانهمان را میدهیم
و درعینحال ،آنها را در بیرون بهعنوان چیزهایی که نه مطلق بلکه وابسته به امور بالاتر
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هستند ،رها میکنیم .این نوعی آری گویی و همزمان نه گویی به فنّاوری است
( .)Heidegger,1993: 311یعنی آنها بهواسطهی نور خاصی از رابطه با انسانها،
رابطهای که صرفاأ با مفهوم و نسبت ابزاری شرح داده نمیشود ،باقی میمانند.
 .2اخلاق رایج و فنّاوری

در اینکه سرریطرهی فنّاوری آثار زیانباری برای طبیعت و انسرران داشررته اسررت ،تقریباأ کسرری
تردید ندارد اما متداولترین راهکارهایی که برای برونرفت از وضررعیت کنونی به دسررت
داده میشرررود ،راهکررار اخلرراقی اسررررت .عموم راأ گمرران برده میشرررود کرره میتوان بررا
دسرررتورالعملهایی اخلاقی به مقابله با آثار سرررون فنّاوری مدرن پرداخت .هیدگر امیدی به
چنین راهحرلهرایی ندارد؛ زیرا اسررراس طرح اخلاقی را در دورهی مدرن بدون مبنا و یا به
عبرارت بهتر مبتنی بر غفلرت تراریخی از وجود میدانرد .در عصرررر فراموشررری وجود ،با
فراموشری راز ،گفتمان اخلاقی ،نظامهای اخلاقی و عمل ،خودشان صورتهایی از فنّاوری
محسرروب میشرروند ،یعنی مجموعهای از تکنیکها برای بقای کنترل بر خود و دیگری،
هسرتند .گناه احسراسری تقریباأ ایمن است ،از اینرو عجی

نیست زمانی که انسانها با پروا

دربارهی زمینی که بر آن زندگی میکنیم ،میاندیشرند ،احسراس گناه میکنند .با احساس
گنراه دربرارهی ریختن زبرالره ،نفتی کره میسررروزانیم ،آلودگی آبهرا ،مشرررکل بازیافت
بطریهای پلاسرتیکی و ...بندرت رفتارشران را تغییر میدهند .گویی گناه دفار استانداردی
علیه فراخواندن برای تغییر اندیشرره و رفتار اسررت .اگر مطابق نظر هیدگر پیش برویم ،نباید
با احسرراس گناه متوقف شررویم .احسرراس گناه به معنای احسرراسرری اخلاقی یا روانشررناختی
نمیتوانرد از عواقر

سرررون فنّراوری مدرن جلوگیری کند؛ زیرا فنّاوری مدرن نحوهای از

درک و دریرافرت مرا از موجودات و ظهور موجودات بر مرا اسرررت کره اجازهی درک و
دریرافرت دیگری از موجودات را منتفی میکند .گناه این نحوهی ظهور یا آشرررکارگی و
درک و دریافت را تغییر نمیدهد اما نقش مسررکن در خصرروص عواق

سررون فنّاوری ایفا

میکند و به همین دلیل طریقی اسرت برای پوشراندن راز فنّاوری .گناه معنایی است که در
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سرنت اخلاقی غرب واق شده اما این سنت با تاریخ تفکر فنّاورانه یکی است .بدین ترتی
اخلاق خود را بهماابه یک خطر ،بخشرری از تفکر مدیریتی ،محاسرربهای ،فنّاورانه نشرران
میدهد که اینک خود زمین را به خطر میافکند؛ بنابراین محکومیت اخلاقی و احسرراس
گناه برخاسرته از آن نیز اظهاراتی محاسربهگرانه محسوب میشوند .پس تمایل انسان برای
داشرتن احسراس گناه دربارهی رفتارش با زمین ،نه تغییر مرکزیت انسران بلکه بیشتر تداوم
سلطهی انسان است.
هیدگر معتقد است که دغدغههای اخلاقی در سنت تفکر غرب ،به نحو عمیق
موردتوجه و در راستای پرسش از وجود ،قرار نگرفتهاند .به تعبیر وجود و زمان ،دغدغههای
اخلاقی ،بیشتر موجود شناختیاند تا وجود شناختی و البته اعتراض بیشتر متوجه اخلاق
هنجاری است .در مشهورترین بحث وی از اخلاق ،در نامهای در باب اومانیسم ،او با توجه
به ریشه یونانی واژهی  ethos ،ethicsرا بهعنوان «محل سکونت» ترجمه میکند .میگوید
این واژه «ناحیهی گشودهای را که انسان در آن سکنی میگزیند» ( Heidegger,1993:

 .)256مینامد و این ترجمه مفهوم هیدگر و منظور او در تبعیت اخلاق از وجودشناسی را
تقویت میکند:
«اگر نام «اخلاق» مرتبط با معنای واژهی اتوس باشد ،اکنون باید گفت «اخلاق»
تأمل در باب محل سکنی گزیدن انسان است ،پس آن اندیشه که دربارهی حقیقت
وجود بهعنوان عنصر اولیهی انسان بهمثابه کسی که تقرر ظهوری دارد ،میاندیشد،
فینفسه ،اخلاق اصیل است» (.)Ibid: 258

بهواسطهی بازگشت به سرچشمههای وجود شناختی اخلاق (اخلاق اصیل) ،هیدگر
مس له را خارج از فهم متافیزیکی چونان نظامی از هنجارهای اخلاقی قرار میدهد .وی
اخلاق را در نسبت ما با وجود بهعنوان آشکارکنندهی هستی انسان ،درک و دریافت
میکند .اخلاق بهواسطهی وجود فهمیده میشود و دازاین در نسبتش با وجود ،درک
میشود.
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 .8-2مسؤولیت اصیل

بر مبنای چنین دیدگاهی دربارهی اخلاق ،هیدگر از مسؤولیت اصیل انسان نسبت به وجود
و موجودات سررخن میگوید .هیدگر پرسررش از مسررؤولیت را خارج از خودشررناسرری قرار
داده و در عوض اجازه میدهد از خودآشررکارگی و گشررودگی وجود ،جایی که انسرران
بهعنوان دازاین سرکنی میگزیند ،ناشری شرود؛ یعنی معنایی وجود شناسانه را که در تفکر
معمول از آن غفلت شده ،موردبررسی قرار میدهد .هیدگر با انتخاب دازاین و بهویژه این
که گاهی آن را  Da-seinمینویسد ،انسان را بهعنوان گشودگی وجود بررسی کرده و بر
نسبت آن با وجود ترکید میکند .نسبتی که بهواسطهی خود وجود قرار داده شده و مطابق
آن مسررؤولیت ،مبنایی متفاوت مییابد .او معتقد اسررت دازاین  -که یک سرروژه یا اگو،
آگاهی یا حیوان عاقل نیسررت -بهواسررطهی مسررؤولیت ،در سرره جنبه ،اندیشرریده میش رود:
مسرؤولیت ،ذات دازاین را بهعنوان امری وابسته به وجود تعیین میکند ،دازاین خود را در
مسرؤولیتی در قبال یک فراخواندن ،مییابد و مسرؤولیت نسربت انسران با وجود یعنی تعلق
دوجانبهی آنها را ،مینامد .دازاین به معنی مسررؤولیت برای خود بودن اسررت ،وجود در
چنان طریقی داده شرده که من نسربت به آن مس ول هستم .پروا ،اشتیاق ،اضطراب ،اصالت
و گناه وجودی همه نامهای متفاوت برای چنین مسررؤولیت اصرریلی هسررتند .دازاین از ابتدا
دربارهی وجودش نگران است و این از آغاز او را بهعنوان مس ول نسبت به وجود ،تعریف
و تعیین میکند (.)Raffoul,2010: 243
مسؤولیت نه بهماابه امری مرتبط با اعمال یا خودبودگی سوژه که نسبت به رویدادی
است که یک فراخواندن است .مسؤولیت نه مبتنی بر سوبژکتیویته که قوامبخش دازاین
بهعنوان شخص فراخوانده شده و مس ول است؛ بنابراین تعریف وجود شناختی ،مسؤولیت،
دازاین را تا آنجا که در بودنی اصیل ،وجود دارد ،تعریف و تعیین میکند .بهویژه در آثار
بعد از وجود و زمان ،بسیار بر فراخوانده شدن دازاین برای پاسخ دادن به گشودگی و داده
شدگی وجود و محافظت از آن ترکید شده است .مسؤولیت و پاسخگویی از ابتدا در
فراخواندن هست نه اینکه فراخواندن فرر بر اجازه و پاسخگویی باشد .دازاین برخلاف
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موجودات دیگر ،علاقه و مسؤولیتی دارد و موجودی بیتفاوت نیست .دازاین بهماابه طریق
وجود ،هست .وجود خود را آشکار میکند و به خفا میرود ،پس رویداد وجود فراخوانی
برای دازاین است؛ بنابراین رویداد وجود ،دربردارندهی مسؤولیتی اصیل است .مسؤولیت
اصیل ،پاسخی به این فراخواندن جهت کمک به آشکارگی وجود و حفاظت از آن است
( .)Ibid: 243-244این مسؤولیت اصیل و پاسخگویی انسان به آن نیز با سکونت حقیقی
انسان بر زمین تحقق پیدا میکند؛ اما سکنی گزیدن به چه معناست و شرط امکان سکنی
گزیدن چیست؟
 .9سکنی گزیدن

سکنی گزیدن درعینحال که ویژگی ذاتی و اساسی هستی ما است ولی در حقیقت آن را
غالباأ فراموش میکنیم .هیدگر با اشراره به بیخانمانی انسران امروزی« ،بازگشت به خانه»

1

را مطرح میکند که هم فرایندی اسررت که انسرران اصرریل باید آن را طی کند و هم هدف
وی محسروب میشود .بازگشت به خانه با آگاهی دقیق از بیخانمانی ملازم و همراه است
زیرا با جسرتجو برای درک آنچه مبنای بیخانمانی اسرت ،انسرانها برای بازگشتن به خانه
(در قرب وجود) تلراش میکننرد .بیخرانمانی در سرررنت افلاطونی ،گنوسررری ،مسررریحی،
فیااغوری و...عمدتاأ در معنای تبعید انسان به زمین خاکی و جهان مادی است که با اسارت
و رنج بسرریار همراه اسررت؛ اما در نظر هیدگر بیخانمانی در دوری از وجود و عدم تحقق
سرکونت حقیقی است ( .)O’donoghue,2011: 365ما میپنداریم که بهصرف داشتن
سرپناهی که ش

را در آن به صبح آوریم و یا خانهای مجلل داشته باشیم و در آن «وقت»

خود یا قسرمتی از آن را بگذرانیم« ،سکنی گزیدهایم» .درحالیکه اگر با محل اقامت خود
بیگانه باشریم ،اگر با آن انس و الفتی نداشرته باشریم ،چگونه میتوانیم از سکنی گزیدن در
آن سررخن بگوییم .به همین جهت سررکنی گزیدن غیر از وقت گذراندن در مکانی (به نام
 -1قرار گرفتن در نزدیکی وجود بهعنوان امر مقدس و اصررل و منشررر و  ...بنگرید بهHeidegger: Through :
Phenomenology to Thought
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خانه) است .هیدگر در مقالهی ساختن سکنی گزیدن اندیشیدن میکوشد به معنای حقیقی
سرکنی گزیدن و نسربت آن با تفکر و سراختن از دیدگاهی پست متافیزیکی نزدیک شود.

برای درک معنای سرکنی گزیدن ابتدا باید توجه داشته باشیم که هیدگر چنانکه در وجود
و زمان بهتفصرریل آورده اسررت ،آدمی را به سرروژهای جدا افتاده از عالم و در برابر آنکه
«جا» یی ( )Daمیداند که وجود ( )Seinدر آنجا ظهور کرده اسرررت .آدمی محل ظهور
وجود اسرررت پس خود در حکم یک جا (مکان) اسرررت .جایی که موجودات در آنجا در
افقی ظهور کردهانرد .افق ظهور موجودات ،عرالم اسرررت؛ بنابراین عالم نه امری در برابر و
مقابل ما که ویژگی نحوهی خاص هسررتی ما و به تعبیر فنی هیدگر ویژگی اگزیسررتانسرریال
دازاین اسررت؛ بنابراین نحوهی وجود آدمی با سررایر موجودات متفاوت اسررت؛ زیرا آدمی
گشودهی بهسوی چیزها ،عالم و وجود است .به همین دلیل هم مکان داشتن برای آدمی با
مکان داشرررتن برای سرررایر موجودات کاملاأ متفاوت اسرررت .در مورد اشررریا مکان آنها را
میتوان همانگونه که از ارسطو نقل شده است ،آخرین سطح حاوی دانست؛ اما مکان در
مورد آدمی برا دو ویژگی جهتگیری و رف دوری مشرررخص میشرررود .ما بهواسرررطهی
گشودگی و از خود بیرون بودن خویش (اگزیستانس) نسبت به امور جهتگیری میکنیم
یعنی سرررمت راسرررت ،چا ،بالا ،پایین ،جلو و عق را از هم متمایز میکنیم و هرلحظه به
سرویی متوجه هستیم و علاوه بر آن از امور رف دوری مینماییم .رف دوری به این معنا که
دازاین از چیزهرا دوری زدایی میکنرد و بره آنها نزدیک میشرررود و درواق در جوار و
قرب چیزها اسررت .مکان آدمی صرررفاأ آنجا نیسررت که بهطور فیزیکی در آنجا ایسررتاده یا
نشرسررته اسررت .چهبسرا بهجایی که از لحاظ هندسرری با آن فاصررله دارد ،نزدیکتر اسرت تا
آنجایی که در آن ایسرتاده اسرت .مکان داشتن بنابراین در مورد آدمی غیر از مکان داشتن
اشریا است .مکان داشتن آدمی مبتنی بر نحوهی هستی او است که گشوده بر چیزها و مقیم
در قرب آنها و بیرون شرونده از خویش اسرت .سکنی گزیدن مرتبط با مکانمندی آدمی
بره معنرای در قرب اشررریرا بودن اسرررت؛ امرا مراهیرت سرررکنی گزیردن در چه امری نهفته
است؟(هیدگر.)136 :1313،
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 .4ذات سکنی گزیدن

هیدگر برای پاسرررخ به این پرسرررش به تعبیر خود به ندای زبان گوش فرا میدهد .پیش از
اینکه پاسرخ هیدگر را به این پرسرش بر اساس گوش فرادادن و شنیدن سخن زبان توضیح
دهیم ،لرازم اسرررت به این پرسرررش مهم بپردازیم که چرا هیدگر از طریق زبان و بررسررری
واژههای قدیمی به دنبال پاسرخ پرسرش خویش میگردد؟ آیا اسراساأ چنین روشی مجاز و
مشررور اسرت؟ برای پاسرخ به این پرسش باید به نظر او در باب زبان توجه کنیم .زبان در
نظر هیدگر نه امری قراردادی و وسریلهای برای ابراز ما فی الضرمیر و احساسات و  ...بلکه
اسرراسرراأ نحوهی هسررتی ما اسررت .هسررتی ما هسررتی زیانمندی اسررت و زبان وجهی مهم از
آشرکارگی و فتوح ما اسرت اما هرگز امری اساساأ بشری و حتی صرفاأ اگزیستانسیال نیست
بلکه زبان ،زبان وجود اسررت .وجود در زبان آشررکار میشررود .موجودات با نام آشررکار
میشرررونرد و نامی که بر آنها میگذاریم ،نحوهی ظهور آنها را نشررران میدهد؛ بنابراین
هیدگر به این دلیل به سررراز زبان گذشررته و ازیادرفته میرود تا ببیند در زمانهای دور که
تفکر تکنیکی و حسررابگر امروز غال

نبود ،چه درک و فهمی از امور و در اینجا سررکنی

گزیدن وجود داشررته اسررت .هیدگر در عبارت مهمی از مقالهی «سرراختن ،سررکنی گزیدن،
انردیشررریردن» مینویسرررد« :لف قدیمی سررراکسرررونی " "Wuonو لف قدیمی گوتیک
" "Wunianهمانند لف قدیمی ساختن ( ،)baunenبه معنای [در جایی] ماندن و استقرار
یافتن یا رحل اقامت افکندن اسررت؛ اما کلمهی گوتیک " "Wunianاین را که این ماندن
چگونه تجربه میشررود ،با صررراحت بیشررتری بیان میکند "Wunian" .یعنی در صررلح و
صرفا بودن ،به صرلح و آرامش رسیدن ،در صلح و آرامش به سر بردن[ .لف آلمانی برای
کلمه] صرلح Friede ،اسرت -که همان  das fryeاسرت و  fryیعنی از آسی

و خطر در

امان ماندن ،از چیزی در امان بودن ،از خطر مصرون ماندن Frein .اصررلاأ یعنی آزار نکردن
و آسرری

نزدن .خود آسرری

نزدن در واقعیت معنایش فقط این نیسررت که به کسرری که

رعایت حالش را میکنیم ،آسری

نمیرسانیم .آسی

نرساندن حقیقی امری مابت است و

زمانی واق میشررود که ما امری را [به حال خود رها کنیم یا آن را] به دسررت ماهیت خود
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بسرپاریم ،بهخصوص وقتیکه امر خاصی را به درون وجودش بازمیگردانیم[ ،یعنی] وقتی
آن را بره معنای واقعی کلمه در حریم صرررلح رها میکنیم ،سرررکنی گزیدن ،در صرررلح و
آرامش قرار گرفتن ،یعنی در صررلح و صررفا ماندن و در درون امر آزاد یا در حریم آزادی
است که بر هر چیزی مطابق با ماهیتش حراست میکند .خصیصهی اساسی سکنی گزیدن
همین آسری

نرساندن و حراست است .این خصیصه ناظر بر همهی مرات

و وجوه سکنی

گزیدن اسرت» (هیدگر ،همان .)136-138 :پس سرکنی گزیدن یا زندگی کردن بر اساس
فهمی کره از زمانهای دور (در فرهنگ و زبانی که هیدگر به آن تعلق دارد) در زبان باقی
مانده اسررت ،به معنای در صررلح و سررازش و آرامش به سررر بردن اسررت .چنانکه در زبان
فارسرری نیز ما در جواب کسرری که از احوالمان پرسررش میکند میگوییم میسررازیم یعنی
زندگی میکنیم .هیدگر صررلح و سررازش را آزار نرسرراندن و آسرری
معنای آسرری

نزدن معنا میکند و

نزدن را نیز رها کردن امری به دسررت ماهیت خود تفسرریر میکند .سررکنی

گزیدن بنابراین به معنای در صررلح و آرامش قرار گرفتن و در صررلح ماندن اسررت .در این
صورت است که آدمی در حریم آزادی قرار میگیرد و در این حریم است که موجودات
و کل طبیعت که محل سکنای آدمی است ،حفاظت میشود .اینچنین نسبتی با موجودات
در مقرابرل نسررربت تکنیکی مدرن با موجودات بهطورکلی (طبیعت به عامترین معنای آن)
اسرررت که در آن موجودات بهعنوان منب ذخیرهی نیرو درک و دریافت میشررروند و کار
اصرررلی آدمی آن اسرررت کره این مناب را در اختیار گیرد و نیروی آنها را ذخیره کرده و
مورداسرررتفاده قرار دهد و به این صرررورت خود را حاکم بر موجودات گرداند و بر آنها
تسرررلط یابد .در نسررربت تکنیکی مدرن آدمی خود را حاکم و همهی موجودات و ازجمله
انسانهای دیگر را اموری میانگارد که باید تحت سلطه و انقیاد او درآیند .چنین رابطهای
عین تجاوز به حریم موجودات اسررت و بنابراین رابطهای از سررر صررلح و دوسررتی نیسررت و
نهرایتاأ به تخری

طبیعت و نابودی انسررران منجر میشرررود« .بودن بر روی زمین» یعنی زیر

آسرمان بودن .ما روی زمین و زیر آسرمان سرکنی میگزینیم اما هیدگر بلافاصله میافزاید
که این به معنای «در پناه خدایان بودن» است و متضمن نوعی تعلق افراد آدمی به یکدیگر
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هم هست (هیدگر .)138 :1313 ،معنای این قول این است که یکی از شرایط اصلی سکنی
گزیدن (به معنایی که گفته شررد) ،در پناه خدایان بودن و نسرربت داشررتن با امر الهی اسررت.
درک این مسر له با توضیح نظر هیدگر در خصوص طبیعت و زمین و نسبت انسان با آنها
و همچنین برا درک اینکره انسررران موجودی تراریخی (در معنرای هیدگری آن) اسرررت و
رابطهی آن با سکنی گزیدن شاعرانهی انسان ،صورت میگیرد.
 .8-4سکنی گزیدن و اکولوژی

در اینجرا برا رجور به ریشرررهی یونانی واژه ،میتوان به نزدیکی سرررکنی گزیدن با واژهی
اکولوژی پی برد .واژه اکولوژی به معنای «علم مربوط به خانهی طبیعت» اسررت .به دنبال
گفتگوهرا و بحرثهایی که در دههی هفتاد پیرامون این علم صرررورت گرفت ،مفهوم
اکولوژی از معنرای محردود ابتردایی خود فراتر میرود و جهرران را بررهماررابه یک کل
موردبررسرری و توجه قرار میدهد .در این معنای وسرری  ،اکولوژی منحصررراأ به سررکنی
گزیدن ما بر زمین ارجار میدهد .این واژه مشتق از  oikosیونانی است که به معنای خانه
و خانهداری اسررت و واژه یونانی برای گفتن legein ،اسررت و  logosکه به معنای سررخن
اسرت ،بنابراین «سرخن -سکنی گزیدن» eco-logy ،است ( Mcwhorter et-al,2009:

 .)18بعلاوه میتوان نشرران داد که در یک معنای همهشررمول ،اندیشررهی مترخر هیدگر
میتواند بهعنوان پیامی دربارهی سرررکنی گزیدن انسررران تلقی شرررده و از این رهگذر با
اکولوژی ارتباط یابد.
 .5زمین و طبیعت

درک و دریافت ما از زمین و طبیعت بسرررتگی تام با نحوهی نگرش ما به هسرررتی و جهان
دارد .در تفکر مرردرن بین عررالم و آدم جرردایی و بیگررانگی اتفرراق میافتررد .آدمی تبرردیرل
میشرود به سروژهی بدون عالمی که ذات او را شناسایی (اندیشه) تشکیل میدهد و جهان
به امتداد صررف بدل میشرود که باید توسط آدمی مورد شناسایی قرار گیرد .شناختی که
غایت خود را تسرررلط میداند .در این درک و دریافت آدمی بی عالم و عالم ،غیرانسرررانی
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میشرررود .در این نسررربت ،زمین و طبیعت باید به انقیاد ما درآید و مورد بهرهبرداری قرار
گیرد .هیدگر منادی نسرربتی دیگر با جهان و لذا با زمین و طبیعت اسررت .او عالم داشررتن را
ویژگی اگزیسرررترانسررریرال آدمی میداند و عالم و آدم را منفک از یکدیگر نمیانگارد و
درنتیجره رابطرهی آدمی برا زمین و طبیعرت را نیز رابطهی سرررلطه و سرررلطهپذیر نمیداند.
اندیشهی هیدگر دربارهی وجود زمین میتواند تفکر ما را از تمرکز بر مرکزیت خویش و
نیز تفکر دربرارهی جهان تغییر دهد .تا زمانی که ما زمین را بهماابه ماهیت ثابت امری
مدرک توسررط مشرراهدهی عقلانی و سرراختارهای نظریهای میدانیم ،امکان دیدن زمین و
وجود آن را بهماابه فرایند نامعین غیرثابت ،بهعنوان امر متغیر ،در حال رشرررد از دسرررت
میدهیم .تنها وقتیکه بهعنوان موجود انسرانی شرور به چنین تفکری میکنیم ،تفکری که
دربردارندهی دریافتی کمتر مخرب دربارهی سرکونت انسان بر زمین و مواجههی او با آن
اسررت ،طریقی از زندگی را درمییابیم که خویشرراوندی ما با زمین را ،چنانکه هسررت،
آشررکار میکند .هیدگر زمینهای برای سررکونت انسرران بر زمین به همراه خویشرراوندی و
نسرربت وی با همهی حیات ارگانیک فراهم میکند .ترکید هیدگر بر وجه جسررمانی بودن
در جهان ،سرکونت انسران را بهگونهای توضیح میدهد که شامل حفاظت انسان از زمین و
نگهداری از موجودات دیگر بعلاوه ی نگرانی برای سرررعادت انسرررانهای دیگر نیز بشرررود
(Mcwhorter et-al, 2009: 47-57).
برمبنای دیدگاه هیدگر دربارهی اخلاق و مسرررؤولیت و سرررکونت حقیقی ،انسررران
میتواند رویکردی متفاوت در برابر طبیعت و زمین و جهان اتخاذ کند .بعلاوه این واقعیت
که دازاین به شیوههای مختلف نسبتی با زمین دارد و میتواند بر آن ساکن شود ،مرکزیت
و اهمیت ویژهای به بحث زمین میبخشد.
 .6معانی زمین

در «سرراختن ،سررکنی گزیدن ،اندیشرریدن» واژه زمین در مجموعهی ترکیبیای که هیدگر
آن را «چهارگانه» مینامد ،پدیدار میشررود ،زمین و آسررمان ،فانیان و خدایان چهارگانه را
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شرکل میدهند؛ اما در سررآغاز کار هنری مفهومی دیگر از زمین مطرح میشود (که البته
در هر دو ،مفهوم زمین به مفهوم جهان وابسررته بوده و با آن نسرربت دارد) (.)Canan,?: 1
در سرررآغاز کار هنری ( )1135هیدگر کار هنری را محل کشررمکش عالم و زمین معرفی
میکنرد .زمین در آنجرا وجهی از کرار هنری (بجای آنکه بهطورمعمول مادهی کار هنری
مال رنگ و بوم و کلمه و صرروت و سررنگ و ...مینامند) معرفی میشررود؛ اما زمین یک
سریاره به معنای زمین شرناسرانه لف نیسرت .زمین محل سرکنای آدمی است .آن است که
منشررر پیدایش همهچیز اسررت و همهی آنچه را ایجاد میشررود ،حف میکند .هر چیز در
زمین آشرکار میشرود ولی زمین خود در پس آنچه آشرکار میشود ،پنهان میماند .زمین
در مقابل هرگونه نفوذ ادراکی بیشرتری مقاومت میکند .زمین در اصل غیرقابل افشا است
زیرا بالذات فروبسررته اسررت (کوکلمانس .)267 :1388 ،در این تلقی ،زمین مورد و متعلق
شناسایی ما و بهطریق اولی مورد تسلط ما نیست ،زمین محمل رازهای پنهان است و چونان
مادری است که در دامان آن پدید آمده و رشد میکنیم و البته بهسوی او میرویم .هیدگر
این معنا از زمین را با معنای فوزیس یکی میگیرد.
 .8-6فوزیس

واژهیونانی فوزیس بهعنوان طبیعت ترجمه میشرررود .مفهوم مدرن طبیعت ،صررررفاأ جنبه
کوچکی را ازآنچه توسررط پدیدار یونانی از فوزیس فهمیده میشررد ،منعکس میسررازد.
مطابق نظر هیدگر مفهوم طبیعت در فیزیک مدرن به امری محصررور در خود و بهعنوان
زمینهی حرکات زمانی-مکانی وابسرته به اشرخاص و تودهها است .طبیعت-مکان سهبعدی
اسرت که هر نقطه موجود در زمان و مکان به نحو ریاضریاتی با دیگری متشابه است .چنین
طبیعتی بهواسرطهی یک چشرم غیرشخصی ،چشم و نگرش علمی دیده میشود .این چشم
بهواسرطهی محاسبهی ارتباطات مابین این تودهها و قوانینی که بر آنها حاکماند ،خودش،
بهماابه عامل ،دارای بیشترین اهمیت میشود .چشمی که میخواهد مرکز همهی پیوندهای
خارج ،در جهان فیزیکی شررود و این امر بهواسررطهی تحلیل مدام عناصررر یا واحدهای
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طبیعت و کنترل هر چه بیشررتر بر آنها صررورت میگیرد .نتیجهی چنین نگرش علمیای،
یک طبیعت فاقد عینیت حقیقی و بسرریار تحت کنترل اسررت .به نظر میرسررد هدف نهایی
کنترل کامل طبیعت اسرت که در آن وضرعیت انسران غیرشخصی علمی کل چنین طبیعتی
را بهماابه ابزار در کنترل خود دارد .در اینجا این سررؤالات مطرح میشررود که آیا طبیعت
تحت کنترل ،کاملاأ آشرکار و فهمیده میشرود؟ و آیا انسان بهواسطه کنترل طبیعت ،انسان
حقیقی و اصرریل اسررت؟ البته مطابق تفکر هیدگر ،پاسررخ هر دو سررؤال ،منفی اس رت .ذات
طبیعت نمیتواند از طریق زور و کنترل آشررکار شررود بلکه با مجال بودن به آن دادن به
طریقی که حقیقتاأ هسررت ،آشررکار میگردد .انسرران نیز نه بهواسررطهی کنترل طبیعت که با
حف آن در حقیقتش ،انسرران اسررت؛ انسرران شرربان وجود اسررت .تنها یک دسررت محاف
میتواند طبیعت را در شرریوهی خاص ِبودنش احسرراس کند .با چنین محافظتی ،سررکنی
گزیدن بر روی زمین برای آدمی ممکن میگردد (.)Vycinas,1969: 133-134
فوزیس ،طبیعت به معنای علمی-فیزیکی مدرن نیست .طبیعت به معنای حقیقی آن بیشتر
زمانی است که برای بودن در شیوهی خاص خودش رها شده است و نه شیوهای که در
آن ،طبیعت مطابق نگرش یک سوژهی علمی و غیرشخصی موردتوجه قرار میگیرد
( .)Ibid: 135در تفکر هیدگر ،فوزیس پیش رفتن و بازپسگیری مدام است ،خود را
آشکار میکند و به عق  ،به پوشیدگی بازمیگردد .در آشکارگی و پوشانندگیاش،
فوزیس گشودگیای را ایجاد میکند که در آن هر چیز میتواند بیاید و برود ،متولد شود
و بمیرد .بر این مبنا فوزیس ،طبیعت است که بهعنوان مادر که تولد و مرگ را میدهد،
فهمیده میشود .چنانکه اوگن فینک نیز میگوید؛ فوزیس مادر و مبنای همهی چیزهای
قابلتغییر بهطور دائم است ،مبنا و منشر قابلیت تغییر ،فوزیس است ( Vycinas,1969:

 .)137بنابراین هیدگر با کنار زدن سوژهی دکارتی منفک از جهان و قرار دادن دازاین در
جهان و با آن ،نسبتی دیگرگونه برقرار میسازد.
 .7نسبت انسان با زمین و طبیعت

هیدگر ،چنانکه پیشتر اشراره کردیم ،معتقد اسرت فنّاوری و جهانیشدن زمانی خطرناک
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است که به تخری زمین بینجامد و این یک امکان است و البته زمانی بهعنوان یک امکان
تلقی میشررود که بتوان در برابر آن از امکان نجات زمین و حف آن از هجوم نیروهای
مخرب ،سرخن گفت .بهدرسرتی تنها زمانی که آدمی به نقطهای برسرد که فراموشی وجود
را برای اسررتفادهی ابزاری موجودات انسررانی رها کند ،وارد دورهای میشررود که در آن با
شررریوهای از سرررکنی گزیدن چنانکه باید باشرررد ،میتواند کارایی و ویژگیهای حقیقی
زیسررتبوم خودش را نشرران دهد .زمانی که تفکر هیدگر را مطابق حرکت اکولوژیکال
بررسری میکنیم ،معنایی دوگانه ازآنچه وی بهعنوان زمین توضیح میدهد ،مییابیم .زمین
بهماابه یک زیسرتبوم ،مکانی است برای سکونت ،برای تلاشهای انسان و به نحو مادی،
بهماابه خاکی که ما بر آن ایسرتادهایم و نگهدارندهی کل حیات؛ شامل گیاهان و حیوانات
اسررت .زمین هم بهعنوان «جایی» برای سررکنی گزیدن و هم بهعنوان مادهای که حیات را
حف میکند ،اسررارآمیزی ،عظمت و اعجاب خود را حف میکند .کشمکش ذاتی میان
زمین و عالم که هیدگر در سررآغاز کار هنری به آن اشاره میکند ،به معنای این است که
مادامیکه موجودات انسررانی وظیفهی سررکنی گزیدن را به عهده میگیرند ،آنها باید به
نحو اجتنابناپذیری بهواسرطهی خود-پوشرانندگی زمین و پرسرشگری برخاسته از آن ،به
چالش کشریده شوند .بدون آن خود-پوشانندگی ،نگرانی برای منشرهای حیات ،تکامل و
...هرگز ایجاد نمیشروند و بدون مقام پرسرشرگری انسران ،آنها هرگز به مس لهی به ارث
بردن و امکان بهرهمندی از مکان خوب یا مکان بد سرررکنی گزیدن انسرررانهای آینده،
نمیاندیشند (.)Schalow,2006: 98-100
انسرران زمین را به ارث برده و بهعنوان میراث برای انسررانهای آینده باقی میگذارد.
اگر میراث را در معنای دقیق هیدگری بررسررری کنیم ،به ارث گذاشرررتن زمین ،به ارث
گذاشرتن بخشرندگی و دهندگی آن اسرت .انسانها نقش «سرپرست» را بر زمین دارند ،ما
«مسرترجران» زمین هسرتیم ،در برابر معنای مالکانه آن .میراث بردن ،امری دوگانه است ،از
آن خود کردن زمین توسررط انسرران و انتقال آن به نسررلهای بعد بهعنوان به ارث برندگان،
درعینحال همراه با تصدیق و پذیرش تواناییشان برای محافظت کردن از آن است.
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همهی آنچه زمینی اسرت و خود زمین در تمامیت خود ،با یکدیگر بهسوی هماهنگی
متقابل درحرکتاند .البته این تلاقی ،مسرتلزم زدودن ذات اصلی آنها نیست بلکه حرکت
و جاری شرردن مرزهای چیزها و بسررط این مرزها اسررت .از سررویی دیگر زمین بهماابه یک
محدودیت ذاتی برای افشرررای عالم ،بهعنوان حد همهی پدیدارها آشرررکار میشرررود.
بهواسطهی مادی بودن ،زمین بهعنوان یک ورطه آشکار میشود .البته این شکاف یا ورطه
را نباید با نفی برابر دانسررت .برعکس ،این شررکاف جایی اسررت که اجزا و نیروهای متنور
طبیعت میتوانند محصرررولات و اجزای جدید و متنوعی را ایجاد کنند؛ بنابراین زمین،
ذخیرهی رشد و باروری ،منشر همهی ارگانیسم است .در نظر هیدگر ،بعد ارگانیک ،مادی
بودن زمین را از بین نمیبرد ،بلکه زمین همچنان پناهگاه و پرورانندهی راز نیز هسرررت
(.)Ibid: 93-94
هیدگر از طرف دیگر ،مفهوم زمین را وسرررعت میبخشرررد ،زمین بهماابه پناهگاه،
شرربکهای از ارتباطات و پیوندهای متقابل و بهعنوان مکانی برای ارتباطات عمیق اسررت .با
ریشررهیابی واژه زمین در زبانهای یونانی و آلمانی ،معانی مختلف واژه ازجمله میل ،تعلق
و بودن برای ،مشخص میشوند .طبیعت بهماابه فوزیس ،درحرکت و نوسان پیش آمدن و
همزمان عق

رفتن ،یک پدیدار آشرکارکننده اسرت .زمین عرصرهای است برای زندگی

عمیق غریزی و ظهور دوبارهی عناصر حیاتوحشی ،ابتدایی ما که عمیقترین نیازها ،امیال
و امور مورد اشرتیاق ما را شررح میدهد و بعلاوه تصویری از پیوند و اتصال است؛ بنابراین
زمانی که ما از زمین سررخن میگوییم ،از کوهها ،حیوانات ،غارها و ...نیز سررخن میگوییم
اما همچنین از کل بودگی ،دسرتنخوردگی (حالت طبیعی) ،قانون خویشاوندی و نسبت،
پیوند و اتصرال چنانکه هسرت و وجود متقابل سرخن میگوییم .مسررائل زیسرتمحیطی؛ به
خطر افتادن انوار و عوامل زندگی حیاتوحشررری در برخی موارد و معانی ،ضرررعیف و
کماهمیت باقی خواهند ماند مگر اینکه انسررانها زمین را بهعنوان عرصررهای برای پیوند،
بهماابه ریشره و قلمرو بیرونی خود بدانند ،قلمرویی که خود بخشی از آن هستند و نه عامل
کنترلکنندهی آن ( .)Mcwhorter et-al, 2009: 50زمین امری اهداشده و درعینحال
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دهنده ،بخشرندهی حیات اسرت .از سوی دیگر انسان وارث و گیرنده و درعینحال حاف
آن اسرررت .درک صرررحیح این رابطه و پیوند دوجانبه و دوگانه میان انسررران و زمین و نیز
مسرؤولیت اصریلی که بر عهدهی انسران است ،اشتیاق و وابستگی ریشهای انسان به زمین و
مروجرودات را کرره گرویی امروزه درخطر اسررررت و کمتر موردتوجرره قرار میگیرد،
برمیانگیزاند و در این صورت زمین مکان سکنی گزیدن آدمیخواهد بود.
زمین بهعنوان مکان مقدس ،مکان خاصی است که شخص در آن ،در خانه ،عمیقاأ زندگی
میکند .وقتی زمین را به شیوهای عمیق مورد تفکر قرار میدهیم و آن را بهماابه مکان
زندگی ،زنده و قابلتغییر میدانیم ،ما باید اقامتی دوباره و دیگرگونه بر مکانمان داشته
باشیم Inhabit .از واژهی لاتین  habitareو معادل  to dweallاست .اقامت دوباره ،برای
بازشناختن و بازآموختن سکنی گزیدن است (.)Ibid: 52
سراختن چیزها ،به آنها امکان تعلق اعطا کردن در یک کل ارگانیک بر زمین است.
چنانچه اینگونه شرود ،مکان نیز درون اتصرال و پیوند ،حف شده و ناحیهای را میگشاید
که در آن ،هر آنچه در مکان هست ،گرد آورده میشود .پس زمانی که ما اجازه میدهیم
پیوندهای متقابل ،وجود متقابل و گشررودگی چنانکه هسررتند ،باشررند و مکان نیز به پیوندها
امکان گشرودگی میدهد ،ما مکان داریم .برای انسان اقامت دوباره در مکان ،مستقر شدن
در مسرررؤولیت داشرررتن برای و توجه کردن بهجایی اسرررت که در آن اسرررت .فایدهی
اکولوژیکال این ریشرهیابی ،این اسرت که به انسران میآموزاند پروای «مکان» داشته باشد
زیرا میخواهد برای هزاران سررال در آن زندگی کند .بهعلاوه بهواسررطهی بودن در مکان،
وسری ترین معنای پیوند زیست شناسانه موردتوجه قرار میگیرد .این دوباره اقامت گزینی
یک ضررورت معنوی دارد ،اینکه موجودات غیر انسران در مکانشان ،برای زندگی خوب
انسان ،زندگی خوب زمین و پیوندهای میان موجودات ،چنانکه هستند ،ضروریاند.
 .1زبان و سکنی گزیدن

کنت میلی بهعنوان یکی از مفسررران هیدگر در این زمینه ،معتقد اسررت زمین اندیشرری در
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تفکر هیدگر میتواند با زبان پیوند داشرته باشد .فوزیس بهماابه طبیعت ،چیزی است که از
خودش ناشررری میشرررود و بعلاوه نمایان کننده و آشررکارکنندهی همهی چیزها اسرررت.
آشرکارگیای که همراه با پوشیدگی نیز هست .هیدگر معتقد است فوزیس یکی از طرقی
اسررت که نشرران میدهد زبان چگونه بهعنوان زبان آشررکار میشررود ،چنانکه زمین نیز .به
عبارتی ،پناهگاه بودن و حف چیزها که درحرکت زمینی فوزیس ریشررره دارد ،طریقی
است که در آن سکونت ما بهعنوان فانیان بر زمین هم رخ میدهد؛ بنابراین در تصور زمین
بهعنوان فوزیس که درون آشرکارگی و پوشریدگی رخ میدهد ،ما اتصال رخ دادن زبان،
چنانکه هست و رخ دادن سکنی گزیدن ،چنانکه هست را ،درمییابیم (Mcwhorter et-

.)al, 2009: 63
از سررویی دیگر به نظر کنت میلی ،ریشررهی اشررتیاق انسررانها ،بودن با زمین اسررت .در
یونانی کلمات برای میل( erao ،فعل) و ( erosاسررم) هسررتند که با یکی از کلماتی که
برای زمین به کار میرود ( )eraبسیار نزدیکاند .اگر به پرسش هیدگر دربارهی خاستگاه
حقیقی زبان توجه کنیم ،میتوانیم این اتحاد را در آنجا نیز بیابیم .او میپرسرد زبان چگونه
ایجاد میشود و بهعنوان زبان حمل میگردد؟ و پاسخ این است :بهعنوان سخن که عملش
نشران دادن اسرت .البته نشران دادن تنها در سرخن گفتن انسان نیست ،بلکه در ایجاد شدن،
آشرکارگی و خود آشکار کردن چیزها نیز هست .وقتیکه ما بهماابه موجوداتی که به نحو
اصریل بر زمین سررکونت دارند ،سررخن میگوییم ،سررخن گفتنمان ،زبانمان ،گفتهای مترخر
بعدازاین گفتن اولیه اسرت .در این سخن گفتن ،ما آنچه را که قبلاأ برایمان آشکار شده را،
به همراه نسرربتمان با آن و پاسررخی که به آن میدهیم ،آشررکار میکنیم .پس این گفتهی
مترخر ،یک تکرار صررف نیسرت .توانایی انسران برای گوش دادن ،توجه کردن و شرنیدن
نیز به سب تعلق وی به قلمرو نشان دادن-گفتن است .همچنین با توجه به واژهی انگلیسی،
تعلق داشتن ،به معنی اشتیاق داشتن و خواستن نیز هست .در  be ،belongچیزی است که
بهطور معین هسرت یا حاصرل شرده و فراهم اسرت .یکی از معانی  longنیز ،میل یا اشتیاق
اسررت .پس میلی مطابق آنچه پیشتر اظهار کرد که اشررتیاق انسررانها بودن با زمین اسررت،
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میگوید به این دلیل است که ما بهعنوان فانیان جسمانیت یافته be-long ،بر زمین هستیم.
ما از پیش خود را مشررتاق به حرکت بهسرروی و با زمین مییابیم .اشررتیاق و تعلق ما برای
حرکت کردن با حرکت سررخن ،از گشررودگی و اختفا ،از منشررر ایجاد و بازگشررت به آن
اسررت؛ بنابراین انسرران میتواند از طریق گوش دادن با توجه کامل ،بهواسررطهی توجه به
آنچه گفته نشررران میدهد ،حرکت کند ()Ibid: 63-64؛ بنابراین زمین و زبان ،هر دو
آشکارکننده-پوشاننده هستند.
در نظر هیدگر ذات سررکنی گزیدن ،بهواسررطهی چنین پروای عمیق و همراه با توجه
کامل اسررت که جهان انسرران را میسررازد .سررکنی گزیدن به معنای توجه کردن و پروای
چیزهای خاص را داشررتن اسررت .سررکنی گزیدن ،تعلق ما به زمین را تابیت میکند .گوش
دادن ،ما را در توجه کردن با پروا برای چیزهایی که ما خارج از تعلقمان از آنها سررخن
میگوییم ،گرد میآورد؛ بنابراین تعلق و توجه ما به زمین ،به ما هم اشررتیاق برای گفتن
مترخر و هم پروا نسرربت به چیزها و هم طریقی برای اتصررال زبان و سررکنی گزیدن را
میدهد .پس توجه کردن به زمین ،تذکر دوباره به خودمان اسررت ،تذکر برای بررسرری
دوبارهی خاستگاهمان و بهماابه کسانی است که به زمین ،تعلق و اشتیاق دارند .بنیادیترین
طرز گفتار که همهی گفتارهای بعدی مبتنی بر آن هسرررتند ،گفتار خود جهان بهعنوان
برخورد و ترثیر متقابل چهارگانه اسررت .مطابق با نظر هیدگر ،لوگوس به نحو اولیه ،قرار
دادن یک چیز همراه با دیگری اسررت ،قرار دادن با همدیگر ،گردآوردن اسررت و همراه با
این گردآوردن ،تمرایز یکی از دیگری تحقق پیدا میکند (.)Vincent,1969 : 262
انسران بهعنوان موجود سرخنگو ،محاف زبان وجود است .زبان است که سخن میگوید و
انسرران تنها تا آنجا که به زبان پاسررخ میدهد ،سررخن میگوید .هیدگر معتقد اسررت حالت
کنترل گری یا محاسبهگری انسان ،نوعی حالت سوبژکتیو است ولی برای تجربهی حقیقی
ذات زمین و زبان ،حالتی مؤدبانه و توأم با احترام نسربت به آنها ،موردنیاز اسرت .پاسخی
دربارهی ذات ،تنها میتواند بهواسرررطهی محافظت یا نگهداری زبان طبیعت در واژگان
انسانی به دست داده شود.
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ما در زمین سرکنی گزیدهایم .روی زمین بودن یعنی «زیر آسمان بودن» .هردوی این
عبارتها به معنای در «حضرور خدایان بودن» هم هستند و متضمن نوعی «تعلق افراد آدمی
به یکدیگر» اند (هیدگر .)138 :1313،سرکنی گزیدن مسرتلزم این چهار وجه است :زمین،
آسرمان ،خدایان و فانیان .زمین محل استقرار ما است .ما از خاک برآمدهایم ،اما خاکی و
زمینی صررف نیسرتیم .زمین منشر همه نعمتهایی است که در اختیار ما است .منشر رشد و
باروری ،زمین محل تولد و تناسررل گیاهان و حیوانات و سرربزهزارها و رودها و دریاها و
کوهها و دشرتها اسرت؛ اما زمین بدون آسرمان نیست .زمین بودن زمین وابسته به آسمان
اسرت .آسرمان محل حرکت قوسری (ظاهری) خورشررید اسررت .آسررمان محل سررتارگان و
موج

تغییر فصررول اسررت .آسررمان ،آسررمان زمین اسررت ،آدمی روی زمین زیر آسررمان

سررکنی گزیده اسررت؛ اما زمین و آسررمان محل ظهور خداوند هم هسررت .آدمی اسررت که
حضررور و ظهور خداوند را درمییابد .خدا که پیامآور الوهیت و ربانیت اسررت ،از درون
اسررتیلای سرراحت قدس حضررور خود را متجلی میکند یا خود را در حجاب اسررتتار محو
میکند .آدمی همواره یا در محضرر خداوند اسررت و یا در غفلت از او .در هر دو صررورت
نسرربتی وثیق با امر الهی دارد (همان)138 :؛ بنابراین سررکنی گزیدن که خصرریصرره هسررتی
آدمی اسررت واجد چهار وجه زمین و آسررمان و خدا و آدمی اسررت .ازآنجاکه ویژگی
اسراسری سرکنی گزیدن آسری

نرسراندن و حف و حراست است ،آدمی به نحوی سکنی

میگزیند که از ماهیت امر چهارگانه حراسررت و محافظت کند .سررکنی گزیدن مسررتلزم
حراست و حفاظت از زمین ،آسمان ،خدا و آدمیان است.
 .3سکونت اصیل و حفاظت از زمین و موجودات

اما حفاظت به چه معنا است و چگونه متحقق میشود؟ حفاظت صرفاأ به معنای نجات دادن
و از خطر رهانیدن نیست .حفاظت به معنای این است که چیزی را به دست ماهیت حقیقی
خود بسرپاریم .حفاظت از زمین فقط بهرهبرداری از آن و یا فرسرایش آن نیست .با سلطه و
اسرتیلا حفاظت صرورت نمیگیرد .درخصوص آسمان نیز لازمه سکنی گزیدن حفاظت از
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آن است .حفاظت از آسمان به معنای آسمان را در ذات و ماهیتش به حال خود رها کردن
اسرت .این رها کردن به معنای بیاعتنایی نسربت به آن نیست بلکه به معنای آن است که با
دخل و تصرفهای استیلاجویانه روال حرکت طبیعی آن را مختل نکنیم .این امر امروزه با
آلودگی هوا در شررهرها و تخری

لایه اوزن و پراکندگی ریز گردها به وجود آمده اسررت

که همگی حاصررل عدم محافظت از آسررمان و زمین اسررت .بدون چنین محافظتی سررکنی
گزیدن غیرممکن میشرود .لازمه سکنی گزیدن محافظت از خدا و امر الهی نیز هست .در
انتظار خدا بودن و چشررم به لطف او داشررتن ،حفاظت از امر الهی اسررت .به تعبیر هیدگر
فانیان (آدمیان) در آرزوی این هسرررتند که خدایان امر غیرمنتظره را برایشررران به ارمغان
آورند .آنان در انتظار نشررانههای ظهور خدایان هسررتند و در مورد علائم غیبتشرران هم خطا
نمیکنند (هیدگر .)121: 1313،لازمه سررکنی گزیدن علاوه بر حفاظت از زمین و آسررمان،
حفاظت از امر الهی است .این بدان معنا است که وجهی از هستی ما چونان سکنی گزیدن
با خدا نسربت داشرتن اسرت .این نسربت میتواند نسربت از سر توجه به خدا و در انتظار او
بودن ،باشرد و یا از سر غفلت و بیاعتنایی .محافظت از امر الهی مسلماأ مستلزم توجه به آن
اسررت حتی اگر در این توجه غیاب خداوند و روی گرداندن او از آدمیان ،تجربه شررود.
محافظت از امر الهی در حضررور او بودن اسررت .با چنین حضررور و انتظاری از خداوند
محافظت میکنیم به این معنا که حضررور او را حف کرده و اسررتمرار میبخشرریم .چنین
محافظتی به زندگی و سررکنی گزیدن ما معنا و روح میبخشررد و به محافظت از زمین و
آسمان نیز مدد میرساند؛ بنابراین سکنی گزیدن به معنای مراقبت از امر چهارگانه است.
نتیجه گیری

با توجه به آنچه ذکر شرد ،میتوان گفت به نظر هیدگر راهحل بحران زیسررتمحیطی ،شررامل یک
جابجایی وجود شرناختی است ،جابجایی از فهم انسانمحور ،دوآلیستی و فایدهگروانه از طبیعت به
فهمی که به چیزها اجازه دهد چنانکه هسرتند ،باشند ،یعنی اجازهی ظهور دادن به آنها در تمامیت
خود و نه صررفاأ بهعنوان مادهی خام برای اهداف انسران .یک انسانیت غیر انسانمحور که محملی
اسرررت برای پرورش انسررران برهمنظور ایجاد تغییری معنوی که حالات ،اعمال و اجتماعات را مترثر
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میسررازد .تغییری که احترام و پروا نسرربت به همهی موجودات را عرضرره میکند .بنابر نظر هیدگر
هسرتی انسان برای رویداد آشکارگی وجود و موجودات ضروری است و نه بهعنوان ارباب ،بلکه
برای خدمت و در خدمت خودآشررکارگی آنها اسررت .این امر نیز با سررکونت حقیقی در قرب
وجود و موجودات و بر روی زمین ،محقق میشرررود؛ سرررکونتی مبتنی بر نزدیکی و دوسرررتی و
حفراظرت .این حفراظرت و مراقبرت بره معنای احترام گذاشرررتن به ماهیت آنها و پرهیز از رابطهی
سلطهجویانه در نسبت با آنهاست .ازآنجاکه ما در میان موجودات استقرار داریم ،سکنی گزیدن به
معنای مراقبت کردن نیز ،در میان موجودات متحقق میشود .به همین دلیل سکنی گزیدن به معنای
حضرور بخشریدن به امر چهارگانه در موجودات است .این حضور بخشیدن با مراقبت از امور نامی
(گیاهان و حیوانات) و محیط زیست و زمین صورت میگیرد.
بهعلاوه با بیان اینکه هیدگر در سه جنبه بر اکولوژی و متفکران حوزهی مربوط به آن ترثیر داشته،
میتوان او را متفکری اکولوژیکال (البته به معنایی وسی تر از آنچه عموماأ ذیل این واژه موردتوجه قرار
میگیرد) و حتی پیشرررا-اکولوژیکرال و فراهم آورندهی زمینهی مباحث بعدی ،قلمداد کرد .اول؛ در
نقد مهم و بزرگ وی به تاریخ متافیزیک؛ زیرا او معتقد اسررت تاریخ متافیزیک به سرروبژکتیویته منجر
گردیده و راه غلبه بر طبیعت و تسلط بر آن را هموار ساخته است .دوم؛ هیدگر منادی نحوهای از تفکر
است که بر اساس آن باید امور و اشیا را به حال خود گذاشت و به آنها مجال «بودن» داد .نحوهای از
تفکر که به مفاهیم ذن بودیسررم نزدیکتر اسررت تا تفکر تحلیلی غرب؛ و سرروم؛ در اینکه او ما را به
سرکونت اصریل بر روی زمین فراخوانده است .فراخواندن ما به سکونت در منشر اصیل و سکونت به
همراه پرذیرش دگرگونی فراینردهرای طبیعی و طبیعرت .چیزی که عمدتاأ در تفکر متافیزیکی مورد
بیتوجهی قرار گرفته اسرت .این اقتضرای تفکری اسرت که نمیخواهد خودبنیاد باشد ،چنین تفکری
نحوهای اسرت از تسررلیم شردن به خود چیزها و آنها را به حال خود رها کردن و به معنای وارسررتگی
است.
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