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۱lو فروکاهی شأن هنر در زمانۀ ما یدگره v 
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 **گرانمحمدرضا ريخته
 )نویسندة مسئول(

 ***الملوک مصطفویشمس
 چکیده

صییل( هیدگر ذات هنر را در کار نشاندن حقیقت می نیرِ )ا نیوان ه بیه ع نیر را  داند و معتقد است آنچه ه
نید  -در یونان باستان -کند، ذات هنر است. به باور او هنر که روزگاری ممکن می قیت پیو با تحقق حقی

نید داشت و از این لیه، پیو نیدین مرح رو، از امکان وجودی برخوردار بود، با آغاز عصر متافیزید و طی چ
نیه هیدگر خود را با ذاتش گسسته و از امکان وجودی دور شده است. به عبارتی  جدایی هنر از ذاتش را 

بیة و تدریجی میباره، بلکه آرام آرام ناگهانی و ید بیه مثا نیر  قیی ه بیا تل قیاد او  بیه اعت داند  روندی که 
شیناختی در  بیه زیبا بیة تجر بیه مثا نیر  میمسیس توسط افالطون و ارسطو آغاز شد و در ادامه، به تلقی ه
صیر  تیأخر ع بیه دوران م بیوط  دوران متقدم عصر جدید انجامید. اما وی جدایی کامل هنر از ذاتش را مر

نید داند  زمانهمی جدید یعنی زمانه ما ای که در آن، هنر به اشتغاالت هنری فروکاسته شده و شأنی همان
رانده شدن هنر به قلمرو صنعت در این عصر موجب شده است هیدگر صنعت پیدا کرده است. به عقیده 

 تا هنر اصیل، بیش از هر عصر دیگری، از امکان وجودی خود دور شود. 

 .سیس، زیباشناسی، صنعتهنر، حقیقت، میم: واژگان کلیدی
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 مقدمه
ییز هیدگر معتقد است آنچه به چیزی امکانِ بودن می دهد ذات آن چیز است. یعنی هر چ

حیاظ  بیه ل ییز  هیر چ تا زمانی وجود دارد که ذاتش در تحقق باشد. به عبارتی در نظر او، 
چیه  نیر را وجودی تا زمانی ممکن است، که با ذات خود در پیوند باشد. بر این اساس آن ه

به تحقق رساندن هیدگر کند، ذات هنر است  و ذات هنر از نظر به عنوان هنر ممکن می
نیی  خیود یع حقیقت وجود در کار است. پس هنر تا زمانی امکان وجودی دارد که با ذات 

پییش از هیدگرتحقق حقیقت در پیوند باشد. چنین پیوندی از نظر  ، تنها در یونان باستان 
تیاریخ عصر متافیزید برقر سیت. او  شیده ا سیته  ار بود و پس از آن به طور تدریجی گس

هیر متافیزید را تاریخ دوریِ هنر از ذات خود می بییش از  داند و معتقد است در زمانه ما 
 زمان دیگری هنر از ذات خود دور شده است. 

در این نوشتار بر آن هستیم تا عوامل مؤثر بر فروکاهی شأن هنر در روزگار کنونی را 
گویی به آن را داریم ای که قصد پاسخواکاوی کنیم. در واقع پرسش اصلیهیدگر ز نگاه ا

نیه  این است که هنر از دوران یونان باستان تاکنون، چه روندی را طی کرده است و چگو
این روند در انتهای خود یعنی در عصر ما منجر به جدایی کامل هنر از ذاتش شده است. 

صییل از از هنر و هم چنین به مؤلفههیدگر تلقی خا   به این منظور، ابتدا به های هنر ا
خیواهیم داد و  نگاه وی اشاره خواهیم کرد. ستس تلقی افالطون و ارسطو از هنر را شرش 
خیواهیم  در ادامه، به وص  دیدگاه هنر به مثابة تجربه زیباشناختی در ابتدای عصر جدید 

ه هنر در مقطع متأخر عصر جدید  و وضعیت پرداخت. در انتها نیز نگاهی خواهیم داشت ب
 بریم، تحلیل خواهیم کرد. ای که خود در آن به سر میهنر را در زمانه

الزم به ذکر است اهمیت و ضرورت پرداختن به چنین موضوعی آن است که آگاهی 
شیده نید، از عواملی که موجب فروکاهی شأن هنر و دوری هنر اصیل از امکان وجودی  ا

صییل تواند می نیر ا بیارة ه گشاینده راه بر پیوند دوباره هنر با ذاتش و امکان تحقق دیگر 
ایم را به عنوان مرجع اصلی برگزیده سرآغاز کارهنریشود. برای انجام این تحقیق رسالة 

عیه و نوشتههیدگر و به حسب مورد به سایر آثار  های شارحان وی در این خصو  مراج
 ایم.کرده

 نوايی با يونانیان باستانز هنر؛ هم. تلقی خاص هیدگر ا۱
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قییسرآغاز کار هنری در رسالة هیدگر  نیر دارد. تل عیارفی از ه میام تلقی نامت بیا ت کیه  ای 
سییسهنر به های پیشین ما از هنر، یعنیتلقی بیة میم سیات 1مثا طی  و احسا ییان عوا ، ب

تیافکه به -و غیره  2فردی، تجربة زیباشناختی یینش م میده از ب میه برآ یزیکی زعم وی ه
میی -هستند  میراد  نیر  چیه او از ه قیع آن میروزی فر  دارد. در وا نیای ا نیر در مع نید، ه ک

ییدگر توان گفت آنچه یونانی است. در واقع می 3)متافیزیکی( آن نیست، بلکه تخنه بیه ه
نیه آن هنر می یید از تخ صیر متافیز پییش از ع سیتان  ییان با کیه یونان گوید، همان است 

 فهمیدند.می
میییونانیان لفظی  عیوض، معادل هنر به معنایی که ما امروز  شیتند. در  سییم، ندا شنا

شد و اطال  می -اعم از کار هنری و ابزار  -بشر های لفظی داشتند که به کلیة فراآورده
، 5و هر دو از ا شکال پوئسیس 4آن تخنه بود. تخنه برای آنها لفظی بود در مقابل فوسیس

سیتان قیعنی ایجاد موجودات یا به بیان دقی ییان با نید. یونان تر ظاهر کردن موجودات بود
سیت. ظاهر شدن موجودات را به واسطة امری می هیور ا ییدگردانستند که هر دم در ظ  ه

خواند. از نظر یونانیان موجودات به دو طریق فراآورده  6بعدها این امر ظهوریابنده را وجود
جیود در شدند. به عبارتی برای آنها، پوئسیس یا به تیا ظاهر می قیت و حقق رساندن حقی

ییا موجودات به دو طریق امکان هیور  میی. ظ سیطة آد بیه وا پذیر بود: به خودیِ خود و یا 
انکشاف خود به خودیِ وجود، فوسیس نام داشت و انکشاف وجود به واسطة آدمی تخنه. 

نیه صیاحب تخ جیا   7تخنه در واقع دانستنی بود که  شی  ح جیودات ک سیط آن، از مو تو
ها کارِ دست آدمی بودند. به این معنا که دست آدمی در به وجود آمدن آنها کرد. تخنهمی

نقش داشت  اما نه نقشی همچون ید فاعل صِرف، بلکه نقشی همچون ید واسطه. از 
به همراه سه علت دیگر یعنی علت مادی،  -نظر یونانیان، علت فاعلی یا همان تخنیتس

غیایی  کیردن -علت صوری و علت  ییدار  سیئول پد بیود  م جیودات  ییأت مو جیود در ه و
(Heidegger, 1977: 9 – 11)بیه . یعنی به وجود مجال می جیودات  خیود را در مو داد تا 

نیام ظهور برساند. همه موجوداتی که این چنین و به واسطة آدمی پدید می نیه  آمدند، تخ
یش، چیزی هاساختهداشتند و یونانی بین آنها تفاوتی قائل نبود. زیرا او معتقد بود با دست

 رساند. را به ظهور می -وجود  -
هایش ساختهرو قادر به سرایش وجود در دستتخنیتس یونانی از آن هیدگربه عقیدة 
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کرد و بود که در قُر  وجود منزل داشت. در واقع تخنیتس حقیقت موجودات را رؤیت می
قیق  یرهیدگآورد. پس تخنه در یونان باستان )هنر در معنای آن را در کار می آن( با تح

بیه  ییا  میی  حقیقت پیوند داشت. تخنه به تحقق رساندن حقیقت در ید موجود توسط آد
سییس  -تعبیری، همان پوئسیس بود. تخنه در واقع با ذات خود   -که عبارت است از پوئ

تیی  سرآغاز کار هنری، ةدر پیوند بود. هیدگر نیز در رسال ییت حقیق نیر را تثب کیه ه جیا  آن
نیر و 52: 1394دهد )هیدگر، را در هیأت سامان میداند که خود می بیین ه نید  بیه پیو  ،)

آید که وجود برای ظهورش آدمی گاه پدید میحقیقت اشاره دارد. به باور او کار هنری آن
میی ییدگر، را واسطه قرار دهد. او ذات هنر را پوئسیس یا در کار نشاندن حقیقت  نید )ه دا

صییل ( و معتقد است در یونان باس40: 1394 تان به دلیل در تحقق بودن ذات هنر، هنر ا
امکان وجودی داشت. به اعتقاد هیدگر ساحت هنر ساحتی است که در آن موجودات رها 

 کنند تا همان که در حقیقت هستند، باشند.گری آدمی مجال پیدا میاز تحمیل
 خوانیم:می پرسش از تکنیددر رسالة 

طییاء  ا به منتها درجةدر یونان، در ابتدای تقدیر غر ، هنره هییا اع بییه آن انکشاف که 
فییتشده بود صعود کردند. هنرها حضور خدایان را فرا می هییا گ نیید. هنر گییوی آورد و

نییه  ]در آن زمان[کردند. و هنر تقدیر الهی و تقدیر بشری را آشکار می به سادگی تخ
کییه بو شد. هنر انکشافی واحد، و البته چند وجهی بود. هنر، وارستهنامیده می د  چرا 

نییری داری از آن تسلیم میبه استیالی حقیقت و پاس مییر ه شد. هنرها برگرفته از ا
گرفتند. هنر بخشی نبودند. کارهای هنری به لحاظ زیباشناختی مورد توجه قرار نمی

چییه  شییکوه،  لییی با تییاه و از فعالیت فرهنگی نبود. پس هنر، شاید تنها در آن مدت کو
نییر عنوان تخنه را تا  می بود؟ چگونه هنر، متواضعانه، کییه ه یییل  ییین دل بییه ا آورد؟ 

ضییور میانکشافی بود که فرا می ییینآورد و ح شییید، و از ا لییق بخ سیییس تع بییه پوئ رو 
داشت. و سرانجام، هنر انکشافی بود که بر همة هنرهای زیبا استیالی کامل داشت، 

بییود بر شعر، و بر هر امر شاعرانه سیییس  نییوان پوئ خییور ع کییه در  ,Heidegger)ای 

1977: 34). 

 

 های هنر اصیل از نزر هیدگر. مؤلفه2
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قیق های بشر را به این میساختههیدگر هنری بودن کارها یا دست صیه تح کیه عر نید  دا
فیا  بیا خ حقیقت یا ظهور وجود واقع شوند. اما از آنجا که وی ظهور وجود را ظهور همراه 

رود، کار هنری از د به خفا میداند و معتقد است وجود با ظهور در هیأت موجودت، خومی
ییدگر  سیت. ه نظر او در همان حال که عرصة ظهور وجود است، عرصة خفای وجود نیز ا

میین سرآغاز کار هنری در رسالة  بیه ز از وجه ظهور وجود به عالم و از وجه خفای وجود 
کیار کند و عقیده دارد همواره پیکاری بین این دو وجه در کار است. او هنر را پتعبیر می ی

بیه خواند و معتقد است از همین پیکار است که کار، کار هنری میعالم و زمین می شود. 
صیه ترین مؤلفهعبارتی از نظر او یکی از مهم های کار هنری اصیل این است که کار، عر

کیردن  بیاه  ییدن و ت پیکار عالم و زمین واقع شود. البته این پیکار از نظر او به معنی جنگ
خیود یکدیگر نیست،  بلکه پیکاری است که در آن هر ید از طرفین، دیگری را به ورای 

گذارد تا پیکارجویان از آنِ یکدیگر شوند. عالم و زمین گرچه رساند. به این معنا که میمی
جیز از اند، هرگز از هم جدا نیستند و به هم وابستهبه ذات دو چیز متفاوت میین  اند. زیرا ز

کیه تواند فراز میان عالم نمی سیت  میین رو ا سیت. از ه آید و عالم، جز بر زمین استوار نی
نیری  کیار ه تیی  شیئون ذا شیأن از  میین را دو  هیدگر برافراشتن ید عالم و فرازآوردن ز

سیت از 38 - 31: 1394خواند )هیدگر، می ییایی ا تیاً پو عید ذا میین ب (. به عبارت دیگر، ز
هید پذیری که خود را به نور عوالم ما روشن می کند و اثفهم ر هنری بزرگ امکان می د

که تقدس امر تفسیرناپذیر را در همان جهان معناها که اثر آن را افاده می کند به تمام و 
 (. 104-103: 1650کمال حفظ کند )تامسون،

شود تا وجود نامتعین، متعین شود گونگی اثر هنری موجب میتوان گفت وجه شئمی
ای ظاهر شود. به عنوان مثال سنگ که مادهو در هیأت موجودی منحصر به فرد و بدیع 
ییأت زمینی است، هم ظهور وجود را ممکن می هیور در ه بیه ظ کند و هم ظهور وجود را 

سیت، کند. یا مثالً واژه که مادهای خا  یا معبدی خا  محدود میمجسمه ای زمینی ا
شیعری دهد، ظهور وجود را به ظهور در هیأدر عین حال که به وجود امکان ظهور می ت 

نیری منحصر به فرد و یگانه محدود می در  -کند. به این ترتیب، یکتایی و بداعت کار ه
فیه -مقابلِ تکراری بودن تولیدات صنعتی یا ابزارها  نیری یکی دیگر از مؤل کیار ه هیای 

 اصیل از نظر هیدگر است. 
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 خوانیم:می سرآغاز کار هنریدر رسالة 

گییز سامان یافتن حقیقت در کار، فرا پیش  پیییش هر آوردن موجودی است که از آن 
 (.44: 1394گاه نخواهد بود )هیدگر، نبوده است و از آن پس هم دیگر هیچ

گذارد تا ماده های اثر هنری اصیل از نگاه هیدگر این است که کار میاز دیگر ویژگی
رایی اش به سودمندی و کاآید. به اعتقاد او بر خالف ابزار که تعینزمینی به درخشش در

مثالً چکش که فلز  -کند گیرد و مصرف میرو ماده را صرفاً به خدمت میاست و از این
شود. به عبارتی ماده ، در کار هنری، ماده مصرف نمی-شود در پسِ کارایی آن محو می

بیه رود، بلکه تازه همان میدر کار هنری نه تنها از میان نمی شود که در حقیقت هست. 
مییمهعنوان مثال، مجس کیار  بیه  سینگ در ساز در ساختن مجسمه سنگ را  میا  ییرد  ا گ

چیون شود، بلکه مجسمه میمجسمه نه تنها محو نمی بیار  لیین  بیرای او سینگ  گذارد تا 
ییان سنگ ظاهر شود. نقاش هم رنگ را به کار می هیا از م نیه تن برد  اما رنگ در نقاشی 

مییآید. شاعر هم واژرود، بلکه تازه به درخشش در مینمی بیه ه را به کار  میا واژه  بیرد  ا
 29: 1394ماند )هیدگر، شود  و به این ترتیب، میجای مصرف شدن، تازه حقیقتاً واژه می

- 31  .) 
بیا  -همانند بسیاری چیزهای دیگر  -در دیدگاه عُرفی، هنر  کیه  میان  تاریخ دارد. ه

کنیم. اما از آن یاد می -همچنان که تاریخ فلسفه، تاریخ علم و غیره  -عنوان تاریخ هنر 
نید. به اعتقاد هیدگر هنر در معنای ذاتی، خود، تاریخ است. به این معنا که تاریخ بنا می ک

بیه  مراد از تاریخ نیز از نظر هیدگر توالی وقایع نیست، بلکه رهستار شدن ید قوم است 
عیا(. هیدگر نیز آن57: 1394تقدیرشان )هیدگر،  سیخن گاه که دربارة برافراشتن ید  لم 

کیه  می گوید در واقع به گشایش دازاین در کلیتش می اندیشد. و از این رو  معبد یونانی 
میی شیاید ذاتاً به سمت امر الهی جهت یافته است ،عالم ید قوم تاریخی را به روی ما  گ

(Figal, 2015: 35به این ترتیب هنر برای هیدگر، امری فرعی و حاشیه ) ای در کنار امور
بلکه امری است ضروری که نقش محوری در زندگی ید قوم دارد. زیرا به  دیگر نیست 

 کند. دهد و آن قوم را به تقدیرشان رهستار میتاریخ ید قوم سرآغاز می
 به باور هیدگر:
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سییت از  سییته ا از آن جا که هنر در ذات خود سرآغازی است و ید طرز ممتاز و برج
سییت  موجود شدن، یعنی تاریخی شدن حقیقت، سرآغاز قییوم ا ییید  تییاریخی  حضور 

 (.57: 1394)هیدگر، 

 چنین به اعتقاد او:هم

سییان آنچه موجب بزرگی و اصالت هنر می تییاریخی ان جییود  کییه در و شود این است 
خییود، رسالتی تعیین خییا   شیییوة  بییه  بییزرگ  نییری  هییای ه کننده بر عهده دارد  کار
شییوده گشایند  و این گشچنان که در حقیقت هستند، میموجودات را آن ودگی را، گ

دارند. بزرگی هنر صرفاً و در وهله نخست، به کیفیت چیزی که آفریده شده نگه می
لییق   ,Heidegger)نیست، بلکه هنر بزرگ است چون پاسخی است به ید نیاز مط

1979: 84). 

 و یا:

گاه چیزی نیست که نیاز اگر هنر ربطی به عمل ندارد و اگر فاقد اثرگذاری است، آن
 .(Heidegger, 1949: 294)شیم تا آن را جدی بگیریم داشته با

بیار هیدگر هنر به معنای اصیل آن را تحقق حقیقت در اثر می داند و معتقد است هر 
میی پییش  کیانی  شییدگی که حقیقت در هیأت تثبیت شود، در تاریخ ت بیار ناپو هیر  یید.  آ

نیو یافکنی به تحقق مموجودات وقوع یابد، ذات تاریخی هنر به عنوان پی رسد و عالمی 
شود. به اعتقاد او این امر نخستین بار در یونان روی داد. یعنی وجود به وجهی شکوفا می

شید تعیین پیا  نیانی بر عیالم یو کننده خود را در کارهای هنری آن دوره به ظهور رساند و 
نید، (. به این ترتیب، هنر از نظر هیدگر وجود ید قوم را ممکن می56: 1394)هیدگر،  ک

نید« یرا میز نید یاب کیدیگر پیو بیه ی  :Heidegger, 1962)گذارد تا »افراد به نحو اصیل 

دهد و به قوم مجال، تا در جنب کار هنری تقدیر . هنر به تاریخ ید قوم سرآغاز می(348
میی میی از خود را به انجام برسانند. کار هنری تعیین  چیه فه هیر دوره  ییان در  نید آدم ک

سیتین داشته باشند. »... معبد با برجا ایستادگیموجودات و نیز از خویشتن  بیرای نخ اش، 
ییدگر، دهد و به مردم چشمبار به چیزها دیدار چیزها را می خیود...« )ه نیان را از  داشتِ آ

شود  و به باور هیدگر، کار (. باری، با پدید آمدن اثر هنری تاریخ از نو آغاز می27: 1394
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 هنری اصیل جز این نتواند بود.
نید نمیهیدگ بیه هنرم سیو   میاً من نیری را تما کیار ه گیر از ر  کیی دی یین ی نید  و ا دا
فیاوت از ویژگی نیری را مت کیار ه شیدن  های کار هنری اصیل از نگاه او است. او ساخته 

بیه ساخته شدن ابزار می میاً  میدنش تما جیود آ بیه و کیه  داند و معتقد است برخالف ابزار 
نیین صنعتگر وابسته است، در به وجود آمدن کار ه نری هنرمند نقش چندانی ندارد. همچ

غیه  -محوری جدید که هنر را حاصل نبوغ هنرمند به اعتقاد او سوژه سیوژه ناب  -در مقام 
ییدگر، در نظر می نید دارد )ه نیر و هنرم سیت از ه ییدگر 56: 1394گیرد، تعبیری نادر (. ه

بیری می نیدهنرمند را نه سازندة صِرف و نه سوژة صاحب نبوغ، بلکه م ع جیود از  دا کیه و
کند. بر خالف تولید صنعتی یا همان ابزار که ساختنش صورت طریق او خود را جاری می

ظیر دادن به ماده نیری از ن کیار ه ای است که برای استفاده آماده شده است، پدید آوردن 
رو که (  و هنرمند از آن46: 1394هیدگر به تحقق رساندن حقیقت در کار است )هیدگر، 

لیة به تحقق رسا بیودن جم هیول  نندة حقیقت است، نقش واسطه را دارد. شاید بتوان مج
سیالة  -»کار هنری ساخته شده است«  به جایِ »فالن شخص آن را ساخته است« در ر

جیه را، تأکیدی بر نقش واسطه سرآغاز یید تو گریِ هنرمند از سوی هیدگر دانست. البته با
میراه  گونه که تخنیتس یونانی واجد داناییِداشت همان بیه ه جیودات  کش  حجا  از مو

مهارت بود، هنرمند نیز در نظر هیدگر کسی است که عالوه بر قابلیت به تحقق رساندن 
 دستی و مهارت الزم برخوردار باشد. حقیقت، از چیره

نید، هایی که از نظر هیدگر اثر را به عنوان کار هنری ممکن مییکی دیگر از مؤلفه ک
بیدعان عقیدة او کار هنری همانداشتِ کار است. به نگاه ییا م گونه که به پدیدآورندگان 

گیاهنیاز دارد، به نگاه نیی داران نیز نیاز دارد. شاید تصور شود ن بیه مع نیری  کیار ه شیت  دا
میا  آویختن آن در موزه برای در امان ماندن از آسیب یا برای حظّ بازدیدکنندگان است. ا

گیاههیدگر چنین عقیده نیدارد. ن کیای  شیت  شیودگیِ دا گیرفتن در گ قیرار  ظیر وی  ار از ن
داران رسد. نگاهداشتِ حقیقتی است که در کار به تحقق میموجودات یا به تعبیری، پاس

شییدگی  کار هنری، مخاطبان اند  اما نه هر مخاطبی. مخاطبی که خود را در معرض ناپو
گذارد تا کار می دهد وقرار می -شود ای که در کار نشانده میآن ناپوشیدگی -موجودات 

نیا  نیری  کیار ه چیه  هیر  شییدگی هنری، همان که هست باشد. به باور هیدگر  تیر ناپو
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بیه  -موجودات را به وقوع برساند، بیشتر، مخاطب را به درنگ  کیار  کیه در  تیی  بر حقیق
شیتن( و قدرت50- 48: 1394دارد )هیدگر، وا می -رسد تحقق می -مندتر، سر و کار دا

گیاهبا کار هنری متحول میهای متعارف او را  سیانی کند. در واقع ن نیری ک کیار ه داران 
هستند که ایستادن در حقیقتِ متحقق شده در کار و حفظ این حقیقت را جایگزین درک 
بیة  بیه مثا نیری  کیار ه قیی  و مواجهة همیشگی با کار هنری کرده و به این ترتیب، از تل

میی324 - 320: 1395روند )کوکلمانس، موجود )ابژه( فراتر می فیت (. به بیانی  تیوان گ
بیه داشت کار هنری موجب مینگاه حیدّ تجر تیا  نید و  بیاقی بما فیس  شود تا کار قائم به ن

داشت کار، همچنین، مردم )مخاطبان( را به حقیقتِ متحقق شده زیستی تقلیل نیابد. نگاه
ستی دارند مبدل گذارد تا آنها به افراد تد و تنها که تجربه زیدهد و نمیدر کار تعلق می
 (. 49: 1394شوند )هیدگر، 

صینعتی  -و باالخره، به اعتقاد هیدگر کار هنری  بیه پیس -بر خالف تولیدات  لیرزه 
میی یین همراه دارد. به این معنا که مخاطب را متوجه وجود یا بودنِ خود  جیه ا نید  متو ک

بیودنش  کیه  بیزار  خیالف ا بیر  سیت.  نیه نی سیت  در واقعیت که این کار هست، و هست ا
جیودات در آن از آن -شود، بودنِ کار هنری اش ناپدید میکارآمدی رو که ناپوشیدگی مو
سیت  -یابد وقوع می به آسانی فراموش نخواهد شد. در کار هنری رخداد حقیقت در کار ا

توان به عنوان دهندگی کار هنری میای نیست. به این ترتیب، از تکانو این اتفا  ساده
 (.47: 1394نری اصیل از نظر هیدگر نام برد )هیدگر، دیگر ویژگی کار ه

 

 )تخنه( به مثابۀ میمسیس . هنر3
طیون و  1چنانکه در بخش  پییش از افال سیتان  نیان با نیه در یو کیردیم ذات تخ مالحظه 

نیه  صیاحب تخ کیه  نیا  ارسطو، کش  حجا  از موجودات به واسطة آدمی بود. به این مع
دید و آن را می -به دیدة دل  -را  از نظر هیدگر حقیقت موجودات یا به تعبیری، »وجود«

آورد. پس تخنه )هنر در معنای هیدگری آن( تا این زمان، با پوئسیس یا تحقق در کار می
حقیقت پیوند داشت. اما با افالطون و ارسطو عصری تازه رقم خورد. عصری که هیدگر از 

آغاز آن را آغاز دوری هنر از  کند وآن به عصر متافیزید یا عصر فراموشی وجود یاد می
 داند.ذات خود یا به تعبیری، آغاز ناممکن شدن هنر اصیل می
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 . تلقی افالطون از هنر3-۱
عیالم  کیی  عیالم داد. ی بیه دو  خیود را  جیای  شیین  چیه پی حید و یکتار با افالطون عالم وا
چیون  میوری هم تیا ا تیه  محسوس، که هر چه بود از انسان و حیوان و جماد و نبات گرف
ییدة گیاه ا کیه جای  8شجاعت و عدالت و غیره در آن جای داشت  و دیگری عالم معقول  
سیت و  جیود« نش جیای »و موجودات و امور این عالم بود. در واقع با افالطون »ایده« به 
نیه  وجودِ خود آشکار پیشین از نظرها پنهان شد. به این ترتیب موجودات این عالم، دیگر 

هیا در ه عنوان سایهبه عنوان مظاهر وجود، بلکه ب قیت آن هایی فهم شدند که اصل یا حقی
شییدگی  نیای ناپو عالم دیگری قرار داشت. در واقع حقیقت که تا پیش از افالطون به مع
بیا  هیا  موجودات و آشنای آدمی بود، در اندیشة افالطون تبدیل به چیزی نایا  شد که تن

. طبیعتاً با چنین (plato, 1963: 156 – 163)سِیر عقالنی )دیالکتید( قابل دستیابی بود 
 توانست معنای پیشین خود را داشته باشد.به عالم، تخنه نیز دیگر نمی نگاهی

نیی  سییس« یع بیة »میم بیه مثا سیاندن«،  با افالطون ذات تخنه به جای »به ظهور ر
بایست ایده به عنوان »ساختن بر اساس الگو« فهم شد. زیرا در به وجود آمدن چیزها می

میودار رار میسرمشق ق شیده ن سیاخته  جیودِ  گرفت. به این معنا که سازنده، ایده را در مو
لیین تیمائوس کرد. او در رساله می سیت و او هیی ا از دمیورژ سخن گفته است که صانع ال

قیول  عیالم مع هیا در  ییده آن مید  -نمونة موجودات یا امور این عالم را با نظارة ا بیه ک و 
قیع 32: 1351)افالطون،  ]آفریندمی[سازد می -ای که در اختیار دارد ماده نیی در وا (. یع

ترین نحوة آو ر د. این به نظر افالطون اصیلبه حضور می -بدون واسطة انسانی  -ایده را 
نمودار شدن ایده بود. زیرا ایده در موجودات ساخته شده توسط دمیورگ بیشترین تأللو را 

 داشت.
جید رو برای افالطون مذموم تقلید از این بود که نمی توانست به عنوان منبع دانش وا

داند. تقلید صرفاً نوعی کند چیزی نمیاهمیت باشد. زیرا مقلد در مورد آنچه که تقلید می
کیرد ) قیی  (. Nehamas, 1998: 302بازی است و نمی توان آن را امری جدی و مهم تل

سیت از دو سازندة )تخنیتس( دیگر  جمهوریاما او در کتا  دهم رسالة  نیز سخن گفته ا
سازد  و شماری را میکه از روی اولین نمونة هر موجود، موجوداتِ محسوس بی.یکی آن 
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میی جیودات دیگری آن که از روی موجودات محسوس، تصویر آنها را  سیازندة مو سیازد. 
 ,plato)  واقعی از نظر افالطون صنعتگر است  و سازندة تصویر موجودات، هنرمند مقلد

1963: 389). 
ییدات  ییا تول هیا  گفته شد که یونانیان باستان به این دلیل که باور داشتند با همة کار

های خود قائل نبودند و همه را ساختهرسانند، تفاوتی بین دستخود وجود را به ظهور می
یید نامیدند. اما به اعتقاد افالطون همة تخنهتخنه می بیه  میه  ها یکسان نبودند. زیرا ه

های کاربردی )ابزارها( ناچیز و کردند. چنانکه تأللو ایده در تخنهمودار نمیمیزان ایده را ن
و  -های تقلیدی )کارهای هنری اعم از شعر و نقاشی و غیره( از آن هم ناچیزتر در تخنه

کیه بود. به این ترتیب می -تقریباً بی فروغ  توان افالطون را از نخستین کسانی دانست 
و هنر تقلیدی( و به تبع آن بین دو گونة تخنیتس )صنعتگر و بین دو گونة تخنه )صنعت 

کند هنرمند مقلد( تفاوت قائل شده است. به اعتقاد او هنر از موجودات محسوس تقلید می
یید و از آنجا که موجودات محسوس، خود از ایده تقلید می ییدِ تقل نیر تقل نیابراین ه کنند، ب

 ,Plato)از حقیقت دور است  -ری سه مرتبه و به تعبی -است و به همین دلیل، دو مرتبه 

نید (400 – 384 :1963 صینعتگر و هنرم شیت  ییده دا کیه عق جیا  . به عبارتی افالطون از آن
بیه کدام قادر به نظاره ایده نیستند، هر دو را مقلد میهیچ دانست. منتها هنرمند را نسبت 

شیر ساختهدست توان گفت از نظر افالطوندانست. به بیانی میصنعتگر مقلدتر می های ب
تا آنجا ارزش داشتند که قادر به نمودار کردن ایده باشند  و هنرهای تقلیدی به این دلیل 

 تر از سایر تولیدات آدمی بودند، ارج و اعتباری نداشتند.که در نمودار کردن ایده ناتوان
یینمالحظه می بیه ا ییز  خیود، و ن  کنیم که افالطون بر اساس اصول و مبادی فلسفة 
گرایی گرایش پیدا کرده و از حقیقت فاصله گرفته، اش به واقعدید هنر زمانهدلیل که می
جا توجه به ید نکته ضروری اعتباری هنرهای تقلیدی داده است. البته در اینرأی به بی

است و آن اینکه چون افالطون قائل به دو عالم و دو نوع موجود بود، دو نوع هنر هم از 
شید  اشت. در واقع نوع دیگری از هنر هم بود که مورد پذیرش او واقع مینظر او وجود د

قید  -و آن هنر مبتنی بر الهام بود. اگرچه او ذات این نوع هنر را نیز  همچون هنرهای فا
 دانست لکن الهام برای اصیل بودن هنر ضروری بود. میمسیس یا تقلید می -الهام 
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 . تلقی ارسطو از هنر 3-2
اصل یا حقیقت موجودات چیزی نبود که با چشم  -به مانند افالطون  -طو نیز از نظر ارس

سیطو  بیرخالف  -ظاهر قابل مشاهده باشد، بلکه تنها با عقل قابل دستیابی بود. منتها ار
این حقیقت را نه در عالمی دیگر، بلکه در همین عالم محسوسات و در ضمنِ  -افالطون 

صیورت جُست. حقیقت موجودات موجودات می بیه » برای ارسطو چیزی بود که او از آن 
مییمعقول« تعبیر می جیود  جیود را مو صیورت کرد. به عبارتی در نظر او، آنچه مو کیرد، 

جیودات معقولِ آن موجود بود  و جویای حقیقت می قیول را از مو صیورت مع یین  بایست ا
دانست. به طور توان معادل ایده افالطونی کرد. در واقع صورت ارسطویی را میانتزاع می

میی صیورت  میاده و  شیکل از  شیت کلی ارسطو همة موجودات را مت ییده دا سیت و عق دان
بیه  خیود  ییت  سیب غا صورت، ساختاری درونی است که بالقوه در ماده وجود دارد و بر ح

 یابد. در واقع از دیدگاه او ماده، صورت بالقوه و صورت، مادة بالفعل بود.  تدریج فعلیت می
نیز راجع به هنر بر مبادی فلسفی او استوار است. از آنجا که ارسطو  اساس نظر ارسطو

دانست، هنرمند های آدمی را ترکیبی از ماده و صورت میساختههمه چیز، از جمله دست
کیار از نظر او در واقع کسی بود که این ترکیب را فراهم می آورد. به این ترتیب که ماده 

بخشید. ری قوة خیال، به نحو دلخواه به آن صورت میگرفت و با یاخود را از واقعیت می
صیورتبر این اساس تخنه برای ارسطو کنش صورت -دهی به ماده یا به تعبیری، تولید 

میی های خیالی بود  و تخنیتس هم بیه کسی بود که این کنش توسط او انجام  فیت.  گر
جیود عنوان مثال او عقیده داشت صورت تمام مجسمه سینگ و یین های عالم در  دارد و ا
جیام هنرمند )تخنیتس( است که آن را به فعلیت می رساند و در واقع عمل فراآوردن را ان

 دهد. می
 -چون افالطون ذات هنر )تخنه( را تقلید از موجودات و امور محسوس ارسطو نیز هم

سیانی  سیطو، میی -اعم از طبیعت یا رفتار ان سیت )ار عیالم 29: 1343دان چیون  هیا  (. منت
های تقلیدی یا به تعبیری از هنرها داشت. د او معتبر بود، تلقی مثبتی از تخنهمحسوس نز

بیود. از طرفی، تقلید از نظر ارسطو برخالف افالطون، نسخه ییت ن عیالی از واقع برداری انف
میی صیرف ن ّید  نید را مقل قیدرت یعنی او هنرم نید  بیرای هنرم حیدی  تیا  کیه  سیت، بل دان

بارتی، هنرمند از نظر ارسطو کسی بود که قادر بود گری و خالقیت قائل بود. به عآفرینش
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ییالیبا صورت -در واقعیت دخل و تصرف کند و واقعیت را  بیه آن های خ خیود  کیه  ای 
( و در واقع حقیقتی 25: 1343بهتر یا بدتر از آنچه هست نشان دهد )ارسطو،  -بخشد می

ویی انفعال مح  نبوده کنیم که میمسیس ارسطتازه بیافریند. به این ترتیب مالحظه می
میی سیطو را  سیاس ار یین ا بیر ا سیت.  تیوان و با کنشی خالقانه از جانب هنرمند همراه ا

ریزی بنای اندیشه و هنر عصر جدید را پی -خواسته یا ناخواسته  -فیلسوفی دانست که 
 کرده است.

سیته از چون افالطون تا حدی قائل به تفاوت بین تخنهارسطو نیز هم بیود. آن د هیا 
ها که کردند، از نظر او ابزار بودند و آن دسته از تخنهها که کار طبیعت را تکمیل میتخنه

یید های تقلیدی میکردند، کار هنری بودند. آنچه او تخنهاز طبیعت تقلید می نامید، نزد
سیطو خوانیم. هرچند این تقسیمبه آن چیزی است که ما امروزه هنرهای زیبا می بندی ار

گامی به سوی تمایزگذاری صنعت و هنر تلقی کرد، ولی باید توجه داشت که توان را می
 گیرد.تمایزگذاری قاطع این دو در قرن هجدهم صورت می

کنیم که تلقی افالطون و ارسطو از تخنه، یعنی تخنه به مثابة میمسیس، مالحظه می
نیر  تا چه اندازه از معنای نخستین تخنه یعنی تخنه به منزلة پوئسیس یا به ییری، از ه تعب

یین دو  بیا ا ییده دارد  در معنای هیدگری آن دور است. به همین دلیل است که هیدگر عق
فیلسوف بین هنر )تخنه( و ذات آن یعنی پوئسیس گسست ایجاد شد. هیدگر هنر تقلیدی 

میان271: 1395داند )یانگ، را برآمده از متافیزید می سیت ه کیه (  چون معتقد ا نیه  گو
مییموجودات را ید موجود در نظر می متافیزید بنیاد لیت  جیود غف ورزد، در گیرد و از و

میی تیه  ظیر گرف گیو در ن نیوان ال جیال تقلید نیز همواره ید موجود به ع جیود م شیود و و
توان آغاز فروکاهی شأن هنر یابد. به این ترتیب آغاز عصر متافیزید را میآشکارگی نمی

ه او گسست کامل پیوند هنر و حقیقت را به از نظر هیدگر دانست. اما باید توجه داشت ک
صیه  داند.تأسیس زیباشناسی در عصر جدید مربوط می بیه عر نیر  قیال ه قیاد او انت به اعت

کیار -شود که از مظاهر عصر جدید محسو  می -زیباشناسی  تیا  سیت  شیده ا جیب  ، مو
بیه هنری صرفاً به ابژة تجربه نیر  جیه، ه شیود و در نتی نیوان ایِ وابسته به سوژه تبدیل  ع

 (.Heidegger, 1977: 116وصفی از دوران حیات بشر تلقی شود )
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 امر زيبا -و تولید  -. هنر به مثابۀ تجربۀ ادراک 4
یین غیازگران اگرچه هیدگر افالطون و ارسطو را نخستین از یاد برندگان وجود و از ا رو، آ

سو فیلسوف سو داند، معتقد است هنوز درخششی از وجود در اندیشه این دومتافیزید می
 زد. درخششی که به اعتقاد او با آغاز عصر جدید و زایش سوژه به تمامی خاموش شد. می

شیید.زیرا  از نظر هیدگر افالطون هنوز به زیبایی به طریقی غیر زیبا شناسانه می اندی
لیق  گیر تع یید دی بیه  به نزد وی موجودات حقیقی زیبا هستند و لذا موجودات و امر زیبا 

بیا داشتند. ق ییر و زی قیی ،خ سیاحت حقی دم گذاشتن به قلمروی تفکر مدرن با جدایی سه 
ای در یونان توان چنین تفکیکی را مسبو  به سابقههمزمان بود حال آنکه به سختی می

نیوان  .(Heidegger, 1992: 88دانست ) بیه ع میی را  کیارت آد به باور او آن هنگام که د
بیة فاعل شناسنده در نظر گرفت، وجود بیش از  بیه مثا جیودات  پیش واپ س نشست تا مو

سیانی مخلو  ذهن آدمی یا ابژه یید ان صیر جد هایی در مقابل سوژه ظاهر شوند. با آغاز ع
شیمان  متولد شد که تا پیش از آن هرگز نزیسته بود. انسانی که به همه چیز از دریچة چ

را  -یش هیاساختهاعم از موجودات طبیعی یا دست -نگریست و همة موجودات خود می
 دانست.های ذهن خود میبازنموده

فیت و آن  -به صنعت و هنر  -ها در این دوره بود که تفکید کامل تخنه صورت گر
کیه های آدمی که کارایی داشتند با عنوان صنعت و دستهساختهدسته از دست گیر  ای دی

یین دوره و از زیبا بودند با عنوان هنر شناخته شدند. از دست هیم ا هیای م میدهای آورد پیا
محوری جدید، تأسیس علم زیباشناسی است که طبق آن هنر به مثابة تجربه ادراک سوژه

سیتتید« و آفرینش امر زیبا تلقی می شود. البته باید توجه داشت که این علم در ابتدا »ا
سیمیت  بیه ر یعنی ادراکِ محسوسات از طریق حواس نام داشت و هدف از ایجاد آن هم 

سیات شناخته شدن ادراک ح میال محسو سی در مقابل ادراک عقلی بود. اما از آنجا که ک
کیه تواند باشد و کاملچیزی جز امر زیبا نمی سیت  کیی ا سیی، ادرا ترین صورت ادراک ح

شید متعلَّق آن امر زیبا باشد، رفته نیده   ,Heidegger)رفته این علم، علم زیباشناسی خوا

1979: 79 - 83) . 
آدمی خود را هم شناسنده و هم تولیدکنندة امر زیبا تلقی در تلقی زیباشناسانه از هنر، 

داند. به این کند و هنر را تجربة شناختی سراسر انسانی و نیز تولیدی یکسر انسانی میمی
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گونه پیوندی با حقیقت شود که دیگر هیچای کامالً انسانی تبدیل میترتیب، هنر به مقوله
یدگر تأسیس زیباشناسی در عصر جدید را اِعمال در معنای انکشاف وجود ندارد. در واقع ه

جیود، متافیزید در هنر می میل و شیی کا داند و معتقد است در این عصر به موازات فرامو
 هنر هم از ذات خود به نهایت دور شده است. 

قیت  2که در بخش چنان قیق حقی صیة تح نیری را عر کیار ه مالحظه کردیم، هیدگر 
بیا در  داند. این در حالی است که علممی بیژه زی زیباشناسی کار هنری را صرفاً به منزلة ا

میش ای که کاری جز لذتگیرد  ابژهنظر می جیاد آرا بخشی به ادراک حسی مخاطب و ای
 (. 213: 1396روانی برای او ندارد )هیدگر، 

 به باور هیدگر:

آن گیرد، در نظر می ]عین مدر ک، ابژه[علم زیباشناسی کار هنری را ید برابر ایستا 
گیرد. امروز به این را برابر ایستای حس، محسوس در معنای وسیع کلمه در نظر می

مییورد ]به جان دریافتن[گویند تجربه زیستی احساس می هییا در  . تجربه زیستی نه تن
سییت ای است تعیینحظّ هنری، بلکه در کار ابداع هنر هم سرچشمه کننده. هر چه ه

نییر زیستی، حوزهتجربة زیستی است. با این همه تجربة  کییه در آن ه بییود  نیید  ای توا
میییمیرد. مردن چنان به کندی صورت میمی طییول  بییه  میید گیرد که چند قرن  انجا

 (.59 - 58: 1394)هیدگر، 

هیدگر زیباشناسی را تأمل در حواس انسان در نسبت آن با امر زیبا، و یا نظر کردن بر 
نید و ، می(Heidegger, 1979: 78)امر زیبا تا آنجا که در نسبت با حواس انسان باشد  دا

 معتقد است:
سیان در  در زیباشناسی، حواس انسان نقطة آغاز و نیز هدف این تأمل است. حواس ان

هیای های هنری، میرابطه با هنر و فراآورده تواند سرچشمه باشد هم برای فراآوردن کار
سیان هنری و هم برای ادراک و لذت بردن از کارهای هنری. آنچه چنین حا لتی را در ان

شید. از بر می انگیزد، امر زیبا است. حال، امر زیبا ممکن است مربوط به هنر یا طبیعت با
آورد، و تا آنجا که هنر هنرِ زیباست، تأمل در آنجا که هنر به شیوة خود امر زیبا را فرا می

 .(Heidegger, 1979: 78)انجامد هنر به زیباشناسی می
ای که هنر به زیباشناسی تبدیل شده است، آنچه از هنر انتظار به این ترتیب در زمانه
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بیة می جیاد تجر کیه ای سیت  بل جیودات نی رود، دیگر گشودن یا به ظهور رساندن وجود مو
بیرای  میایی  کیه راهن جیای آن زیباشناسانه است. طبیعی است که در چنین حالتی، هنر به 

شود و ضرورت گی او تبدیل میای در زندچگونه زیستن بشر فراهم کند، به امری حاشیه
نیر دهد. به تعبیری میخود را از دست می نیر، ه بیه ه توان گفت در رهیافت زیباشناسانه 

گیر از دست می -بیش از گذشته  -پیوند خود را با تحقق حقیقت  جیه، دی هید و در نتی د
 تواند در یگانگی با ذات خود باشد.نمی
 

 9. گشتل5
شیت،  هانو ارغنون دانشفرانسیس بیکن انگلیسی گاه که در سرآغاز عصر جدید آن را نو

به نوعی نوید دوران متأخر این عصر را داده بود  چرا که منظور او مجهز شدن به دانشی 
نید، و  صیرف ک خیل و ت بود که توسط آن آدمی بتواند قدرت خود را بسط دهد، در عالم د

جیودات را اگر بشر در آورد. همه چیز را تحت اراده و اختیار خود در ابتدای عصر جدید مو
بیر صرفاً متعلَّق شناخت خود می سیلط  ییل ت کیرد و م فیا ن یین اکت بیه ا میه  دانست، در ادا

سیت،  که به بیانموجودات را در سر پروراند  چنان چیه ه هیر آن بیر  میی  هیدگر امروزه آد
شیناخت در به عبارتی اگر در عصر دکارت موجودات ابژه استیالی کامل دارد. هایی قابل 

هایی در خدمت سوژه اند و مقابل سوژه بودند و تا حدی استقالل داشتند، در زمانة ما ابژه
تیا  گونههیچ خیود  ییز از ذات  جیودات و ن استقاللی ندارند. در عصر کنونی فهم بشر از مو
صیاحب، و ذات جا منحرف شده است که موجودات را جز به مثابة ابژهبدان بیل ت هیای قا

بیه گر فهم نمیتصاحبخود را جز به مثابة  صیر  کیه در ع ییدی  کند. به دنبال نسبت جد
تمامیت رسیدن متافیزید بین آدم و عالم برقرار شده، آدمی دیگر جزء کوچکی از کائنات 

 نیست  بلکه سرور کائنات است. 
جیودات و  در روزگار ما که روزگار اوج فراموشی وجود است، آدمی خود را در میانة مو

هیم در ساحت حقیقت نمی جیودات  بیل مو خیود را در مقا تیی  بیند  آدمی در این عصر ح
هیور بیند، بلکه فرمانروای موجودات مینمی میی در ظ داند. وجود در عصر کنونی برای آد

نیابعی  بیه م بیدیل  نیست و به طور کامل روی نهان کرده است. موجودات در این عصر ت
شید، در که قابل بهره برداری آدمی  و چنانچه موجودی باشداند برای بهرهشده برداری نبا
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نظر آدمی هیچ نیست. ظاهر شدن موجود به عنوان منبع صِرف در نظر آدمی همان است 
مییکه هیدگر از آن به گشتل تعبیر می یید  صیر جد نید کند و آن را ذات صنعت در ع خوا

(Heidegger, 1977: 24) . 
مییهیدگر از پوئسیس و گشتل به عنوان دو نحو از انحاء انکشا نیام  جیود  بیرد و ف و

میی صیورت  جیود  صییل و شیاف ا کیه در آن انک سییس  ییرد و معتقد است برخالف پوئ گ
حیو موجودات چنانکه در حقیقت هستند منکش  می بیه ن شوند، در گشتل انکشاف وجود 

شوند. به باور او برداری ظاهر مینااصیل است و موجودات صرفاً به مثابة منابع قابل بهره
انکشاف اصیل  -ه دوری آدمی از وجود به بیشترین حد خود رسیده است ک -در زمانة ما 

کییان جییود ام سییت و و جییود نی سییرایش و بییه  قییادر  مییی  صییر آد ییین ع سییت. در ا پییذیر نی
نیه در دوران ساختهدست های او عرصة انکشاف وجود نیستند. در واقع به باور هیدگر، تخ

بیه کنونی به کل از وجه شاعرانگی یا سرایش وجود یا به بیا شیده و  نی از پوئسیس تهی 
 صنعت جدید )تکنولوژی( منجر شده است. 

رو که توانمندیِ ضبط و مهار کامل از آن -محوری عصر جدید به اعتقاد هیدگر سوژه
در مقطع متأخر این عصر به گشتل منجر شد. در  -همة موجودات و امور عالم را دارا بود 

یِ مضاع  دانست  زیرا در گشتل خود آدمی محورتوان سوژهواقع گشتل را به نوعی می
جیودات 53: 1395شود )تامسون، در مقام سوژه نیز به ابژه مبدل می میة مو  -(. امروزه ه

خیدمت  -ها حتی انسان نید در  تیر بتوان شیند و به تا آنجا ارزش دارند که کارایی داشته با
 آدمی و مقاصد او باشند.

 

 . هنر در زمانۀ ما۶
سیی مالحظه کردیم که تل قی زیباشناسانه از هنر، اثر هنری را به منزلة متعلَّق شناخت ح

گرفت. در تلقی آدمی، و هنرمند را به منزلة سوژة آفریننده و شناسنده ابژه زیبا در نظر می
زیباشناسانه از هنر اگرچه کار هنری دیگر عرصة تحقق حقیقت نبود، اما از آنجا که صرفاً 

سیتقالل -ای تماماً در خدمت سوژه و نه ابژه -ای در مقابل سوژه بود ابژه ، هنوز قدری ا
داشت. همچنین در آن دوران اگرچه هنرمند دیگر واسطة تحقق حقیقت نبود، ولی هنوز 

 منش استیالگرانه نداشت.  
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گیری اشتغاالت هنری همچون خرید اما در دوران متأخر عصر جدید و در پی شکل 
تیازه و فروش آثار، نمایش آثار، رقابت قیی  ییره، تل ثیار، و غ قید آ تیی آثار، ن نیر، ح ای از ه

شیتغاالت  یین ا خیودِ ا بیا  نیر  نیر، ه جایگزین تلقی زیباشناسانه شد. در این تلقی تازه از ه
یین  سیتیالورزی داد. ا بیة ا یکسان انگاشته شد و تجربة ادراک حسی جای خود را به تجر

ثیار بیا  نگاه تازه به هنر امروزه تا آنجا پیش رفته است که آ بیژة زی صیرفاً ا گیر  نیری دی ه
نیستند، بلکه ابژة قابل استیال هم هستند. آثار هنری امروزه همان اندک استقاللی را هم 
نید از  بیه هنرم که در ابتدای این عصر داشتند، دیگر ندارند. در عصر ما نسبت کار هنری 

بیارتحدّ برابر ایستایی فراتر رفته و به سلطه بیه ع نیری پذیری تبدیل شده است.  ثیر ه ی ا
بیژهامروز برخالف اوایل این عصر، دیگر »ابژه ای در ای در مقابل سوژه« نیست، بلکه »ا

 ای تحت تسلط سوژه« است.خدمت سوژه« یا به بیانی »ابژه
شیم -اگر در تلقی زیباشناسانه از هنر صرفاً زیبایی اثر هنری  ییا میثالً چ بیودن  نیواز 

بیش از هر چیز موفقیت آن مطرش است  و البته  مطرش بود، امروزه -نواز بودن آن گوش
برای  -تر، در دورة ما، اثری است که کارآمدی و در واقع منفعت بیشتری اثر هنری موفق
بیه  -آفرینندة اثر  نید.  تیأمین ک داشته باشد و بهتر بتواند منافع شخصی و اجتماعی او را 

یید، نمایشگاهترین تر است که در معروفعنوان مثال امروزه اثری موفق ها به نمایش درآ
بیه های معتبر جشنوارهبا باالترین قیمت به فروش برسد، جایزه خیارجی را  های داخلی و 

اش تر آفرینندهخود اختصا  دهد، مورد توجه منتقدین هنری قرار بگیرد، و از همه مهم
 را به شهرت و معروفیت برساند.

خیدمت شود که میریسته میای نگدر زمانة ما به اثر هنری به چشم ابژه سیت در  بای
مییگاه که اثر به جشنوارههنرمند و اهداف او قرار گیرد. مثالً آن بیا ای فرستاده  تیا  شیود 
مییای میدیگر آثار رقابت کند، تبدیل به ابژه ظیار  جیایزهشود که از آن انت تیا   -ای رود 

بیر -مادی یا معنوی  نیدهرا به خود اختصا  دهد و ثروت یا شهرت را  بیه ای آفرین اش 
بیژة همراه آورد. وقتی اثر هنری در موزه یا نمایشگاهی به نمایش در می بیه ا آید، تبدیل 

شود. کند، تبدیل به ابژة خرید و فروش میها شرکت میشود. وقتی در حراجینمایش می
بیژة و باألخره وقتی منتقدی اثر را به منظور نقد و تفسیر انتخا  می قید کند، تبدیل به ا ن

رسانی به شود. اثر هنری در عصر ما به منبعی فروکاسته شده است که کاری جز بهرهمی
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 رو، دیگر قادر به برافراشتن ید عالم نیست.اش ندارد  و از همین آفریننده
صیطالش گالریامروزه حتی خود هنرمند نیز به منبع فروکاسته شده است.  بیه ا هیای 

شید و می معتبر، آثار هنرمندی را به نمایش خیوردار با شیتری بر گذارند که از معروفیت بی
نامش بتواند به رونق بازار گالری کمد کند. موزه تا زمانی هنرمند را به عنوان راهنمای 
نید.  مید ک نیدگان ک عیداد بازدیدکن نیق ت بیه رو کیه  خیود دارد  سیتخدام  توضیح آثار در ا

نیق بسازی قرارداد میهای سینمایی با فیلمکنندگان فیلمتهیه فییلمش، رو ندند که تولید 
مییگیشه را به همراه داشته باشد. مجله قید  کیه های هنری آثار هنرمندی را به ن شیند  ک

تیا ها باشد و بتواند به فروش یا معروفیت مجله کمد کند. حتی مجلهنامش سر زبان ها 
فیزایش کنند که نقدهای تند و تیز او در ازمانی با هنرمند )به عنوان منتقد( همکاری می

اندرکاران هنر امروزه تا آنجا تیراژ یا محبوبیت مجله نقش داشته باشد. به طور کلی دست
عیه ییا مجمو صیی  هیرة ارزش دارند که برای شخ شیاهدة چ شیند. م شیته با عیت دا ای منف

گیری از هنرمندان سرشناس روی بیلبوردهای تبلیغاتی شهرمان را نیز می نیة دی توان نمو
برداری دگان آثار هنری و تبدیل شدن آنان به منابع قابل بهرهشدن شأن آفریننفروکاسته

بیه  ییاز  شیدن و ن دانست. هنرمندان در عصر ما بیش از هر عصر دیگری، تمایل به دیده 
 مطرش شدن دارند. چنین هنرمندانی طبیعتاً قادر نیستند محمل ظهور وجود قرار گیرند.

بلکه به آثار بزرگ تاریخ هنر نیز صرفاً در زمانة ما نه تنها به آثار هنری همین دوران، 
شوند. هایی که به مبالغ باالیی معامله میشود  ابژههای کارآمد نگریسته میبه منزلة ابژه

سیته بیر امروزه تاجران و دلّاالنِ آثار هنری، ارزش آثار بزرگ را به رقم فروکا هیا  نید و تن ا
روزگار ما نه تنها عامّه مردم، بلکه  کنند. درآوری میاساس مقاصد اقتصادی، آنها را جمع

حتی دانشجویان هنر و بسیاری از هنردوستان نیز ارزش آثار بزرگ را با مبالغی که خرید 
سنجند. آنها حتی به خود زحمت تفکر در چراییِ عظمت این آثار را شوند، میو فروش می

نید. خریدار تبدیل شدهدهند. امروزه اکثر هنرمندان به فروشنده، و اکثر مخاطبان به نمی ا
میاننگرند و آنها را خریداری میمخاطبان آثار هنری، آثار را به چشم کاال می -کنند، ه
گیاهگونه که مبلمان یا اشیاء عتیقه خریداری می بیانی، ن قیی کنند  چنین مخاط داران حقی

 نیستند. 
جیودات اشتغاالت هنری عصر ما )مناسبات امروز دنیای هنر( اکثر آدمیان را دربن د مو
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یید نمی -به سوی وجود  -اند و به آنها امکان سِیر کرده بیا تول کیه  دهند. این اشتغاالت 
میی صییل  نیر ا ییداییِ ه نید. صِرف )ساختن به قصد استفاده( همراه هستند، راه را بر پ بند

دستی هنرمند در خدمت انکشاف وجود یا به تحقق رساندن حقیقت امروزه مهارت و چیره
هیا  -در خدمت اهداف شخصی است. آثار هنری در عصر ما نیست، بلکه   -همانند ابزار

شوند، و همین اولویت داشتنِ وجة کارایی موجب شده است تا به قصد استفاده ساخته می
سیت -هنر شأن ابزاری بیابد. امروزه بین آدمی با موجودات  بیا د تیی  بیه سیاختهح هیای 

جیود  رابطة استیال برقرار شده -اش اصطالش هنری صییل و و از آنجا که الزمة انکشاف ا
توان گفت در زمانة رها گذاشتن موجودات است تا همان باشند که در حقیقت هستند، می

بیا پذیر نیست. در عصر ما هنر، آنما انکشاف اصیل وجود امکان تیی  چنان با اقتصاد و ح
، بلکه حتی دربارة آوردسیاست پیوند خورده است که نه تنها کسی ذات هنر را به یاد نمی

 کند.آن تفکر نیز نمی
نیه بیه گو میی  بیودن آد حیوة  مینش مالحظه کردیم در حوزة صنعت، ن کیه  سیت  ای ا

بیا استیالگرانه و سلطه میی  بیودن، آد حیوه از  جویانه او بر همه چیز حاکم است. در این ن
میانع خیود در آورده و  خیدمت   تحمیل خواست و ارادة خود بر موجودات، موجودات را به 

شود. در چنین حالتی تولیدات بشر، حتی اگر عُرفاً عنوانِ اثر هنری تحقق حقیقت آنها می
شوند. برداری ظاهر مییابند و صرفاً به مثابة منابع قابل بهرهداشته باشند، شأن ابزاری می

میی در آن  بیودن آد حیوة  کیه ن سیت  همچنین دیدیم که در مقابل، ساحت هنر، ساحتی ا
دهد. این معنا که با رها گذاشتن موجودات، به آنها مجالِ خود بودن میشاعرانه است. به 

بیرای  ییدگر  قیاد ه بیه اعت کیه  سیت  همین مجال دادن به خودبودگی موجودات، چیزی ا
ضیروری  صییل  نیر ا انکشاف اصیل وجود یا به تعبیری، برای تحقق ذات هنر و پیدایی ه

نیده  توان گفت هنراست. به این ترتیب، بنا بر نظر وی می در زمانة ما به حوزة صنعت را
به دلیل مغفول واقع  -شده است. ما امروز افتاده در عصری هستیم که در آن هنر اصیل 

 از امکان وجودی دور شده است.   -شدن ذاتش 
کیان  میا از ام نیة  صییل را در زما نیر ا ییدگر ه در انتها الزم است اضافه کنیم اگرچه ه

صیر ن معنا نیست که از نظر او هنر نمیبیند، اما این به آوجودی دور می یین ع تواند در ا
صییل  میا روی  -امکان وجودی داشته باشد. به باور هیدگر تأمل در ذات هنر ا چیه از  آن
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موجب خواهد شد تا بار دیگر بنای وجود بر روی نمودن بر آدمی قرار گیرد.  -نهان کرده 
میل در چنین حالتی آدمی ذات خود را نه مثابة سوژة استیال بیة مح گر، بلکه دوباره به مثا

توان گفت تغییر نسبت آدمی با خواهد یافت. به عبارتی می -در موجودات  -ظهور وجود 
نیر  -از بُعد به قُر   -وجود  موجب خواهد شد تا ذات هنر دوباره امکان تحقق بیابد و ه

شد مگر با اصیل در این عصر امکان پذیر شود. چنین امری از نظر هیدگر میسّر نخواهد 
 اش.به خود آمدن آدمی و پیوند او با خویشتن حقیقی

 

 نتیجه

نیی آن -به لحاظ وجودی  -به باور هیدگر هنر اصیل  گاه ممکن است که با ذات خود یع
که در حقیقت پوئسیس در پیوند باشد. قلمرو هنر قلمروی است که در آن موجودات چنان

کیه در آن توان گشوند. به بیانی میهستند ظاهر می فت هنر از نظر هیدگر ساحتی است 
میی بیودن  خیود  جیال  هید. در کارآمدی موجودات مطرش نیست و آدمی به موجودات م د

شوند. هیدگر معتقد است ساحت هنر، موجودات برای اولین بار به عنوان موجود ظاهر می
سییس یونان باستان پیش از عصر متافیزید تنها عصری بود که در آن هنر به مثابه پ وئ

یینفهم می شیت و از ا نید دا خیود پیو بیا ذات  رو، از شد. به این معنا که هنر در آن عصر 
امکان وجودی برخوردار بود. ولی در زمانة ما بین هنر و ذاتش گسست ایجاد شده است. 
پییش تیر در واقع به نظر هیدگر آنچه امروزه عنوانِ هنر را بر خود دارد، همان نیست که 

بیه بود. البته هیدگ سیطو  ر دوریِ هنر )تخنه( از ذاتش )پوئسیس( را تا زمان افالطون و ار
گرداند. او معتقد است با این دو فیلسوف و تلقی آنان از هنر )تخنه( به مثابة عقب باز می

بیة  بیه مثا نیر  قیی ه بیا تل یید  صیر جد میمسیس، بین هنر و ذاتش شکاف ایجاد شد  و ع
شیین هنر دیگر نمی ،ر نتیجهتر کرد. دزیباشناسی این شکاف را عمیق لیت پی توانست منز

گیری از ذات  میان دی خود را داشته باشد. اما به باور هیدگر، هنر در زمانة ما بیش از هر ز
بیه  تیی  نیه ح قیت، و  خود دور شده است. امروزه کار هنری نه به مثابة عرصه تحقق حقی

ی در خدمت منافع آدمی عنوان ابژة خوشایند ادراک حسی آدمی، بلکه تنها به عنوان ابزار
توان گفت از نظر هیدگر آثار به اصطالش هنری عصر ما، شود. به این ترتیب میفهم می

بیه شأن ابزاری پیدا کرده میروزه  نیر، ا نید. ه صینعتی ندار ییدات  اند و تفاوت چندانی با تول
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بیه  گیر  سیت و دی شیده ا سیته  اشتغاالت هنری و بیش از همه به داد و ستد هنری فروکا
ییل انکشاف وجود فهم نمی عنوان گیی تقل میر فرهن شود. همچنین در روزگار ما هنر، به ا

میی ییدگر  ظیر ه تیوان پیدا کرده و نقشی در سرآغاز دادن به تاریخ مردمان ندارد. طبق ن
گیری از  میان دی هیر ز بییش از  تیاده و  گفت هنر در زمانه ما از اصالت پیشین خود فرو اف

 امکان وجودی خود دور شده است.

هانوشتپی

 
1. Mimesis 

2. Aesthetics Experience 

3. Techne 

4. Physis 

5. Poiesis 

6. Being 

7. Technites 

8. Idea 

9. Gestell 
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