
 1398 بهار و تابستان، 1 ۀ، شمار47فلسفه، سال 
 (87تا ص  69)از ص                                                                                                                               

 

 (1)نزد هیدگر هنر و صنعت شأن وجودشناختی
 

 کار سوزن مرجانه

 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، تهرانهنر، واحد علوم و تحقیقات، ۀ دانشجوی دکتری فلسف

 1گران ریخته محمدرضا 

 تهران دانشگاه فلسفه گروه دانشیار

 مصطفوی الملوکشمس
 شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه فلسفه گروه دانشیار

 31/06/1398 ؛ تاریخ پذیرش:05/03/1398تاریخ دریافت: 

 

 چکیده
 .دانیم که توسط صنعتگر تولید شده استصنعت را مجموعه ابزار و وسایلی می در مقام تعریف غالبا

 ها را به وجودمجموعه آثاری همچون نقاشی، شعر و غیره که هنرمند آن ؛مان به هنرهمچنین است نگاه

اما اگر در پی  از این قبیل صحیح هستند، مدارهای انسانتعریف آورده است. در نگرشی موجودشناسانه

های صحیح کافی ها را تعیین کنیم تعریفآن وجودشناسانه ها باشیم و بخواهیم شأنذات یا حقیقت چیز

چه امکان داده تا آن چیز همان که هست باشد. بر این نیستند؛ چرا که ذات هر چیز عبارت است از آن

های ساختهاز شخص صنعتگر یا شخص هنرمند و نیز از دست هاتن توانداساس، ذات صنعت و هنر نمی

بر اساس نسبت  صنعتهنر و  وجودشناختی شأن در این نوشتار تالش شده تا ها تعین پذیرفته باشد.آن

های گوناگون تاریخ و با در نظر گرفتن این نکته که وی دوره؛ گرددمعلوم از نگاه هیدگر  با وجود انسان

از جمله پوئسیس و  متفاوتبه انحاء داند و معتقد است وجود در اعصار گوناگون وجود میرا اعصار 

که چرا این متفکر دوران یونان باستان داده شود ، به این پرسش پاسخ است کرده مکشوفخود را  گشتل

 را عصر هنر و روزگار کنونی را عصر صنعت نامیده است.
 

 .پوئسیس، گشتلتخنه، وجود، هنر، صنعت، : کلیدی هایواژه
 

 
 ma.rn2436@gmail.com                                                        مسئول:   ۀنویسند ۀ. رایانام1



 هیدگر نزد صنعت و هنر وجودشناختی شأن /70

 مقدمه. 1

و  خوریم که عصر یونان باستان از هنربه این نکته بر میگهگاه های هیدگر در نوشته

نقش و نشان دارد. معنای این گفته چیست؟ چرا هیدگر  (technic) عصر ما از صنعت

دوران یونان باستان را عصر هنر و روزگار ما را عصر صنعت نامیده است؟ اگر بر اساس 

تلقی مألوف و متداول صنعت را مجموعه ابزارآالت و هنر را عبارت از آثار هنری متعارف 

از هیدگر بپرسیم مگر در دوران یونان و هر دو را فعالیت انسانی صِرف بدانیم، جا دارد تا 

شود. اسناد و مگر در دوران ما کم آثار هنری تولید می ؛شدباستان ابزارآالت تولید نمی

مدارک همه گواه این هستند که یونانیان باستان نیز برای گذران زندگی به ابزارآالتی هر 

چند دستی و ابتدایی نیاز داشتند. همچنین شاهد هستیم که امروزه تولید آثار هنری به 

 نااندیشیدهمراتب بیش از گذشته است. پس اشکال کار کجاست؟ آیا هیدگر سخنی 

لماً چنین نیست. ادعای متفکری که سراسر عمر خود را صرف پرسشگفته است؟ مس

از وجه شاید الزم باشد  تواند بیهوده باشد. بنابراینهای عمیق فلسفی کرده است نمی

 . دیگری به مسأله بیندیشیم

 اندیشموجود آید: نگرشفکر به میان میدو طرز ت جا پای دو نوع نگرش یااین

(ontical attitude) وجوداندیش و نگرش (ontological attitude). و نیز برای  برای ما

آشنا و معمول از  هایریفایم تعکه به موجوداندیشی خو گرفته رفیصنعتگر و هنرمند عُ

و هنر را  ،که به آسانی صنعت را مجموعه ابزارآالتچنان ؛کندکفایت می یا امور چیزها

گیریم. مسلماً این مجموعه آثار هنری متعارف اعم از شعر و نقاشی و غیره در نظر می

صنعت و ( essence) ذات ،صحیح هایهستند. اما آیا این تعریف (right) ها صحیحتعریف

دهد. برای متفکر کنند؟ هیدگر به این پرسش پاسخ منفی میهنر را معلوم می

ستند. او عمق را ـکافی نی از چیزها و البته صحیح مدارانسان هایوجوداندیش تعریف

کند. ذات صنعت چیست؟ ذات هنر کاود. او از ذات یا حقیقت چیزها پرسش میمی

 چیست؟ 

ام شویم و پا به پای او از حقیقت هنر و بر آن هستیم تا با هیدگر همگ نوشتاردر این 

 «وجود»را  این متفکر ترین واژه در اندیشهیاصلاگر به این منظور،  .پرسش کنیمصنعت 

(Being)  آدمی هیچ نیست  ویبدانیم و این نکته را در نظر داشته باشیم که به عقیده

ندارد مگر برای آدمی،  ]ی[ (appearance) ربط و نسبتی با وجود و وجود ظهورمگر 

یسه آن با همین نسبت در شاید با مطالعه نسبت آدمی با وجود در یونان باستان و مقا
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که جا با توجه به اینهنر و صنعت بیابیم؛ و از آن بتوانیم راهی به ذات جدیدروزگار 

وجود در هر دوره داند و معتقد است های گوناگون تاریخ را اعصار وجود میهیدگر دوره

تقدیرِ خود بر آدمی  (concealment) یا پنهانی (unconcealment)ناپنهانی  بر اساس

رقم را  ت صنعت و ذات انسان به طور کلیاز جمله ذات هنر، ذا ذاتِ همه چیزِ یک عصر

، به این پرسش پاسخ دهیم که چرا وی عصر یونان باستان را (104: 1395)هیدگر، زند می

سرآغاز برای انجام این تحقیق دو رساله  عصر هنر و عصر ما را عصر صنعت نامیده است.
به  ایم وگزیدههیدگر را به عنوان مراجع اصلی کار بر پرسش از تکنیکو  کار هنری

، عصر تصویر جهان، درآمد به متافیزیکحسب مورد به آثار دیگر این متفکر از جمله 

شارحان هیدگر در این برخی های و نیز نوشته ،غیره و )جلد اول( درس گفتارهای نیچه

 . ایمکردهخصوص مراجعه 
 

روایت هیدگر از نسبت آدمی با وجود در یونان باستان )پیش از عصر . 2

 متافیزیک( و معنای تخنه در آن دوران

تر از اندیشه ما حضور داشته ژرفبس ای اندیشه تاریخ سحرگاهدر معتقد است هیدگر 

زیستند که عالم در نظرشان راز بود و می اندیشمندانیدر آن روزگار  به باور ویاست. 

که از بودنِ موجودات  اندیشمندانیکردند. وجود را به نحوی اصیل و ناپوشیده تجربه می

 همانشد؛ موجودات برایشان مطرح میشدند و پرسش از حقیقت زده میشگفت

. به اندنامیده شدهپیشاسقراطیان تحقیر با لحنی آمیخته به  امروزهکه  اندیشمندانی

وجه از راه  هیچ در یونان باستان پیش از افالطون و ارسطو وجود به اعتقاد این متفکر

. در نظر یونانیان وجود (76: 1395)هیدگر، شد اثبات یا انکار عقلی و ذهنی قبول یا رد نمی

ای برد واژهرا به کار می (ousia) ارسطو وقتی واژه اوسیااساسا به معنای حضور بود. حتی 

 (substance)اش تهی و به جوهر های دیگر از معنای اولیهواژه که بعدها همانند بسیاری

نهد و خود را پیش می( presences)آید ترجمه شد منظورش چیزی بود که به حضور می

دوران برای آدمی در ظهور و آشکار بود و . به عبارتی، وجود در آن (118: 1396)هیدگر، 

ای مهم از تاریخ وجود محسوب شدند. این دورهموجودات به مثابه مظاهر وجود فهم می

 شود. می

آن بنای وجود در  گونه بیان کرد کهتوان اینمی بنا بر تاریخ وجوداندیشی هیدگر

روزگار آشنای وجود بود. در آدمی در آن آدمی بود.  بر ظهور و روی دادگی برای دوران

تیا ـش یعنی الئـنای اصیلـیقت را در معـو حق تـت داشـسکونقت وجود ـقیـقرب ح
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(a-letheia) ِکرد. در نظر یونانیان متقدم حقیقت به موجودات فهم می یا ناپوشیدگی

 (figure) شد که به موجودات امکان ظاهر شدن به این یا آن هیأتمنزله امری درک می

گونه که نور به موجودات امکان دیده شدن درست همان ؛(392 :1396هیدگر، )داد میرا 

حقیقت بود، حقیقت  (nearness) رو که در آن دوران آدمی در همسایگیدهد. از آنمی

 کرد. که هستند بر او ظاهر مینیز موجودات را چنان

وقفه هر دم و بی وجود خواندبعدها هیدگر آن را که  در نظر یونانیان باستان، چیزی

شدند. به عبارتی، یونانی معتقد بود موجودات در در ظهور بود و موجودات ظاهر می

پدیدار یا  شده شوند. او موجود را به منزله فراآوردهواگشایی ذاتی وجود به ما اعطا می

 (poiesis) پوئسیس در آن دوران موجودات یا ایجاد پدید آوردنکرد. شده فهم می

 به ظهور رسیدن وجود یا ظاهر شدن .(Heidegger, 1991: 165) شدخوانده می

 ,Heidegger) کردمیناپوشیده  ،بود پوشیدهچه را موجودات پوئسیس بود. پوئسیس آن

از حجاب  یا همان وجود نزد هیدگر که در حجاب بودامری  به این معنا که .(317 :2000

. (Heidegger, 1977: 11) رسیدموجودات گوناگون به ظهور میشد و در هیأت میخارج 

به عبارتی،  .(techne) و تخنه (physis) پوئسیس برای یونانیان به دو نحو بود: فوسیس

 شدند. یا از ناحیه خوددر نظر آنان موجودات به دو طریق ایجاد، فراآورده یا ظاهر می

 وان و انسان و کالهمانند شکفتن یک گل یا به وجود آمدن کوه و درخت و حی

های آدمی ساختهشامل همه تولیدات و دست و یا به واسطه انسان ؛موجودات طبیعی

همچون کفش و میز و معبد و شعر و غیره. ایجاد موجودات از ناحیه خود یا به بیان 

، سر زدن و بر آمدن هر یک و همه در آن روزگار فوسیس نام داشت سرآغازرساله 

. فوسیس خودِ وجود بود که موجودات به فضل آن برای نخستین بار (26: 1394)هیدگر، 

ایجاد  وجود یا (revealing)انکشاف  تخنه اما (.59: 1396ر، )هیدگشدند قابل مشاهده می

آدمی تخنه بودند.  هایساختهدست بود. همه کارها یا موجودات به واسطه انسان

شد و تخنه به موجودات فرآورده شده توسط فوسیس به موجودات طبیعی اطالق می

 انسان. 

چه زیرا آن ،ترین مفهومبه عالیان پوئسیس بود هم در واقع فوسیس در نظر یونانیان

ای که خود به خود و بدون به عنوان مثال غنچه کردپیدا میفوسیس حضور  وسیلهبه 

که به نفس  را شکوفا شدنبالیدن و خصوصیت  شدشکفت و ظاهر میدخالت آدمی می

چه تولیدات آدمی یعنی آن کهحالیدر ؛، در خود داشتبودتعلق مفراآمدن یا ظاهر شدن 
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 در تخنیتس بلکه در دیگری ،را نه در خود شکوفا شدن ،یافتبه اعتبار تخنه حضور می

(thechnites)  داشت(Heidegger, 1977: 10) .به این معنا که تخنیتس واسطه انکشاف 

 یا به ظهور رسیدن وجود در هیأت موجودات بود.

همه، آدمی در تخنه خود را فوسیس؛ با اینتخنه به نوعی چیرگی آدمی بود بر 

 ،ترتر نبوده است یا به بیان دقیقدانست که پیشموجودی می شدنمسئول ظاهر 

دادن به چیزی  مجالبودن در آن روزگار به معنی تر در حجاب بوده است. مسئول پیش

از طریق  ه حضورـبرای رسیدن ب کردن چیزی ؛ راهیبودرای درآمدن به قلمرو حضور ـب

 .(Heidegger, 1977: 9) بودن در آن دوران بودمشخصه اصلی مسئول  ،اشکردن رها

بلکه نحوی از  ،یک انسان نبود (act) یا کنش (make) تخنه هرگز به معنای فعل ساختن

هدایت دانستنی که تخنیتس را  ؛(42: 1394)هیدگر، بود  (episteme) شناخت یا دانستن

حو از دانستن با دیدن مرتبط بود اش ببیند. پس این نکرد تا موجود را در ناپوشیدگیمی

. به عبارتی و به ما هو حاضر و دیدن در معنای وسیع لفظ یعنی دریافتن موجود حاضر

یا کشف حجاب  ، برای تفکر یونانی ذات دانستن عبارت بود از الئتیاسرآغازبه بیان رساله 

 ،کهو بیش از آنکه، نابراین اهل تخنه یا تخنیتس یونانی پیش از آن. ب(41)همان: موجود 

باشد، اهل شناخت بود. اهل دیدن یا  یعنی صنعتگر یا هنرمند عرفی ستاهل کار با د

شدن بود. کسی بود که قابلیت برداشتن حجاب از موجودات یا پدیدار کردن  وردیده

 وجود در موجودات را دارا بود. 

کرد و به موجودات پذیر میتخنه در یونان باستان تأللو وجود در موجودات را امکان

خود را نه  یونانی . تخنیتس(305: 1395)کوکلمانس، چه هستند، باشند داد تا آنمجال می

ودات ـظاهرکننده موج واسطه انکشاف وجود یا بلکه ،سازنده موجودات یالت فاعلی ع

در آن دوران تمایز قاطعی میان صنعتگر و هنرمند وجود نداشت.  ،رودانست. از اینمی

رسانند. به عنوان مثال، نجار یونانی را به ظهور می وجود هر دو عقیده داشتند چیزی

اَشکال آرمیده در چوب را کشف کند و از چوب راهی باز کند داشت تا خود را وا می

ه بخواهد بر نبود ک گونهرَوی به سوی اثاثیه. او با چوب پیوند داشت و اینبرای پیش

ونت رفتار ـبا موجودات به خش دـجدیکه در دوره چنانهم چوب اعمال خشونت کند

چوب در هیأت اثاثیه چوبی  نرساندای بود برای به ظهور نجار واسطه ،سانشود. اینمی

ساز کار خود را نه ساز یونانی؛ پیکره. همچنین بود حکایت پیکره(198: 1395)بوفره، 

دانست. یونانی عطش تولید بلکه ظاهر کردن پیکره محبوس در سنگ می ،ساختنِ صرف
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باشد، به  کنندهتولیدکه نداشت. تخنیتس یونانی بیش از آن حصروحدبرای مصرف بی

چیزی را  ساختگاه که ابزاری برای استفاده میحتی آن مصنوعات او رساننده بود. ظهور

رساندند. البته باید توجه داشت که برای خود یونانیان میان هنر و صنعت به ظهور می

که به خویشاوندی ذاتی این دو اذعان اما هیدگر در عین این ؛وجود نداشتتمایز قاطعی 

داند. در ادامه خواهیم دید که به عقیده این متفکر آدمی ها را از اساس مغایر میدارد، آن

بیگانه شد و به  با حقیقت وجود ،یا به عبارتی ظهورت با هر چه در طول تاریخ پیش رف

  مگر مواردی نادر ل همـری اصیـر و کار هنـ، از هنقتـحقیگانه شدن او با ـموازات بی

 دیگر نشانی نبود. 

نشده بود و در قفس تنگ  (metaphysics) یونانی متقدم هنوز در بند متافیزیک

 منهنوز غرق در روزمرگی نشده بود. هنوز داسموجوداندیشی گرفتار نیامده بود. او 

(das man)  بی نام و نشان به تمامی او را از خود نگرفته بود. یونانی هنوز با اراده معطوف

آشنا نشده بود. هنوز وجود را فراموش نکرده بود یا به بیان  (will to power) به قدرت

دو بیان متفاوت از یک حقیقت  هاکه البته ایننوز وجود از او روی نگردانده بود؛ دیگر، ه

نسبتی با وجود. یونانی از این  مگرآدمی چیزی نیست  از نظر هیدگر چرا که؛ هستند

د. او سرشت خود را به مثابه ربه نکرده بووجود را تج دوری ازنسبت با خبر بود و هنوز 

کرد. بنا بر تعبیر هیدگر شاید بتوان کننده وجود یا جایگاه انکشاف وجود فهم میآشکار 

 اصیل دازاین ین سببانه نشده بود و به همگفت یونانی متقدم هنوز با سرشت خود بیگ

(dasein genuine)  .چشم جانش به روی بود. او قادر به دریافت حقیقت وجود بود

این قابلیت را داشت  ،روحقیقت وجود باز و گوش جانش شنوای ندای وجود بود. از این

کارهای خود حقیقت وجود را به ظهور برساند و ندای وجود را سر دهد.  یاتا در تولیدات 

وجود در  دادگی ویرمحمل  یا موجودات وقوع ناپوشیدگی مسئول یونانی تخنیتس

 موجودات بود. هیأت 
 

به عصر هنر  هنر نزد هیدگر و دلیل نامیده شدن عصر یونان باستانذات . 3

 توسط او

گفتیم که در یونان باستان ایجاد موجودات به وساطت آدمیو نه به فاعلیت محض او 

ر ـتعبی دگر از هنر به تخنهـکه هی جاآن سرآغاز کار هنری. در رساله نام داشتتخنه 

 سرایشپوئسیس یا با  و که اصیل است ایتخنهتخنه یونانی مدنظرش است.  ،کندمی

رف از نظر او تخنه صای که شاعرانه است. تخنه. (42-40: 1394)هیدگر،  وجود پیوند دارد
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 که در ادامه خواهیم دید تخنه در معنای متافیزیکی آن چنان و عاری از وجه شاعرانگی

با حقیقت نداشته پیوند تولیدات آدمی اگر  ها یاساختههرگز هنر نیست. یعنی دست

مانند و دست باقی می در حد کارِ در آنها واقع نشود، صرفاناپوشیدگی موجودات باشند و 

. کند ذات هنر استچه هنر را هنر مینخواهند رسید. به اعتقاد او آن یهنرکار به مرتبۀ 

. وقتی هیدگر هنر را کرده استاست که هنر را از اساس ممکن  انهماز نظر او ذات هنر 

خواند، منظورش این است که همین پوئسیس و پوئسیس را ذات هنر می انکشافی از نوع

کند. همین حقیقت وجود در کار است که هنر را هنر می نپوئسیس یا به تحقق رساند

نشاندن خود در وجود است که با  حقیقتهنر است.  ذاتشاعرانگی است که  یاسرایش 

کند. یعنی چنین نیست که ابتدا ذات هنر را متحقق می ،های آدمیساختهدست

ن معیرایش موجودی به نام کار هنری تولید شود و سپس وظیفه نمودار کردن حقیقت ب

جا از وجود به موجود است. کنیم. راه، اینبلکه راه عکس آن است که ما تصور می ،شود

کند، وجود است. خود حقیقت است که با نشانده شدن در چه موجود را موجود میآن

کند. حقیقت است که هنر را کار را به عنوان کار هنری ممکن می به واسطه آدمی کار

که رخ قت وجود همچنانـ»حقیطبق گفته والگانیو، . (40: 1394هیدگر، ) ندـکهنر می

: 1386)والگانیو، شود« دهد در موجودی مانند یک نقاشی، مجسمه یا شعر آورده میمی

175) . 

از  کار هنری داند.می عرصه این رخداد را رخداد حقیقت و کار هنریرا هنر  هیدگر

که دیدیم چناندهد. رخداد حقیقت را پناه میاست که  گاهیهمچون پناه نظر او

ور وجود هکه ظهمان  ؛به معنی ناپوشیدگی موجودات بود باستان یونانیان نزدحقیقت 

چیزی نبودند مگر موجودات  یونانیان، از نظر. کردپذیر میامکان را موجوداتدر هیأت 

 آنچیزی به  ،رأی یونانیانهیدگر ضمن موافقت با . به ظهور آمده بود که وجود خود

، ناپوشیدگی است حال که در عین در ذات خود، حقیقتاو به عقیده  .افزایدمی

، رسدبه ظهور میدر هیأت موجودات در همان حال که  وجودیعنی پوشیدگی هم است. 

گر هم است. پنهان. وجود به همان اندازه که خودآشکارگر است، خودرودبه خفا میخود 

پس . در کافی به آن نیاندیشیده بودندگریِ وجود چیزی بود که یونانیان به قخودپنهان

کار  سرآغازدر رساله وی دو وجه دارد. وجه آشکار و وجه پنهان.  وجود ،هیدگراز نظر 
تعبیر کرده است.  به زمین وجودوجه پنهان از  و به عالم وجودوجه آشکار از ، هنری

بین عالم و در کار هنری  معتقد استو  نامیده استپیکار  را نیز تقابل این دو وجه
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کار هنری عرصه تحقق پیکار بین ظهور و  به این معنا کهپیکار به کار است. زمین، 

: 1394)هیدگر، یابد. از همین پیکار است که ذات کار هنری قوام می است وخفای وجود 

25-36)  . 

به باور هیدگر، وظیفه هنر سرایش وجود نیست؛ بلکه سرایش وجود، خود، هنر است. 

الزاماً شخصی نیست که  اونگاه از  به این ترتیب و به لحاظ وجودشناسانه، هنرمند هم

رو، هر هنرمند حقیقی سُراینده وجود است. از اینکند. کار هنری متعارف تولید 

هنرمند  تواندکه امکان کشف برایش حاصل شده میکس  تنها آنهنرمندی شاعر است. 

چه هنرمند را هنرمند چرا که هنر کشف حجاب از موجودات است. آن ؛شود خوانده

چیره  البتهو بلکه وجه قبول و پذیرندگی اوست.  ،دستی و چیره کند نه وجه فاعلیتمی

پذیر نیست. ابداع هنرمندانه امکان چیره دستیهم دارد. هنر و هنرمندی بدون  دستی

دارند را بزرگ می توانایی کارِ دستیاست و هنرمندان بزرگ  کار با دستوانایی تمستلزم 

. گیرندبه کار میدر خدمت تحقق حقیقت  منتها این توانایی را؛ (41-40: 1394هیدگر، )

شود. سان مجرایی است که حقیقت از طریق او جاری مینظر هیدگر به ازهنرمند 

کارهای هنرمند عرصه تحقق حقیقت هستند.  وها ساختههنرمند راه گذر است. دست

دهد. مجال خود بودن می هاآنای است که به نحوه مواجهه هنرمند با موجودات به گونه

 که هستند باشند. گذارد تا همانبه عبارتی، موجودات را رها می

گونه اینبا موجودات  یونانی متقدم مواجههنحوه  که در بخش پیشین دیدیمهمچنان

نحوه بودن او هنرمندانه رو، از این .گذاشترها می شانموجودات را در بودنِ؛ یعنی بود

به  شاعر بود؛ چرا که، متقدم هنرمند بود یونانیبه زبان هیدگر شاید بتوان گفت بود. 

 ه بود تا خواست و اراده خود را بههنوز عادت نکرد یونانی .وجود گشوده بودحقیقت روی 

هنوز از منِ آدمی در آن دوران موجودات تحمیل کند یا بر موجودات خشونت روا دارد. 

که در عصر جدید هست. تخنیتس یونانی فاعل محض نبود. سازنده چنان نشانی نبود

وجودات در محض نبود. او مسئول بود. به ظهور رساننده بود. قادر به رؤیت م

برایش مرئی بود و آن را در  همان وجود یعنی پنهان حقیقتشان بود. وجه ناپوشیدگی

جا که هیدگر ذات هنر را در کار نشاندن آن سرآغاز کار هنریآورد. در رساله کار می

 که هنر ذات، به یونان باستان نظر دارد. به اعتقاد او (40: 1394هیدگر، ) داندحقیقت می

 در یونان باستان در تحقق بود.  عبارت است از پوئسیس یا شاعری
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وانیم به بخشی از پرسشی که در ابتدای تحقیق طرح کرده رسد حاال بتبه نظر می

 و ذات یا نامد؛چرا هیدگر دوران یونان باستان را عصر هنر می کهاین بودیم پاسخ دهیم.

جا گفتیم شاید با پاسخ به پرسش دوم بتوانیم راهی بیابیم به در آن حقیقت هنر چیست.

پاسخ پرسش اول. یعنی شاید با دانستن ذات هنر معلوم شود که چرا هیدگر عصر یونان 

موجودشناختی  ومدار انسان های. مالحظه کردیم که تعریفنامدباستان را عصر هنر می

 محض یا هنر به مثابه فعل عنی هنر به مثابه مجموعه آثار هنری متعارفی از هنر

رساند. دیدیم که از نظر هیدگر ذات هنر سرایش است. ما را به ذات هنر نمی هنرمند

پناه دادن وجود در وجود یا  هنر با حقیقت نسبت دارد. هنر در کار نشاندن حقیقت

است. هنر تخنۀ شاعرانه است. و از طرفی دیدیم که در یونان  به واسطه آدمیموجودات 

در موجودات  به واسطه آدمی باستان به دلیل همسایگی آدمی با وجود، حقیقت وجود

شد و به سراییده می های اوساختهدست یاگرفت. وجود از طریق آدمی در کارها پناه می

بنابراین به به عبارتی، دیدیم که تخنه در یونان باستان شاعرانه بود.  .رسیدظهور می

که عبارت است از پوئسیس یا  تخنه در آن دوران هنر بود و ذات هنر عقیده هیدگر،

 در آن عصر در تحقق بود.  شاعری

که دلیل نامیده شدن عصر یونان باستان به عصر هنر از  ه باشدروشن شد باید اکنون

بلکه به خاطر در تحقق بودن ذات  ،نه به خاطر تولید آثار هنری متعارفسوی هیدگر 

این  بهتوان گفت می هیدگرتاریخ وجوداندیشی آن دوران است. به بیانی، بنا بر  هنر در

جا که هنر بود و از آن بر آدمی که در دوران یونان باستان بنای وجود بر روی دادندلیل

نحوی ممتاز از انحاء روی دادگی وجود یا تحقق حقیقت است، امکان تحقق ذات هنر در 

که حقیقت آثار هنری یونان باستان تنها به این اعتبار بر این اساس، آن عصر فراهم بود. 

، این متفکربه باور چرا که  ؛توانند هنر خوانده شوندمیرساندند وجود را به ظهور می

  هنری عرصه تحقق حقیقت هستند. کارهای

که ذات هنر چیست و چرا جا به بخشی از پرسش تحقیق پاسخ دادیم. اینتا این

مان مربوط هیدگر دوران یونان باستان را عصر هنر نامیده است. اما بخش دیگر پرسش

یا ذات و  ؛چرا به باور هیدگر عصر ما از صنعت نقش و نشان داردکه این. به صنعت است

همانند بخش نخست بر آن هستیم تا از پاسخ پرسش دوم راهی  حقیقت صنعت چیست.

از صنعت مدار و موجودشناسانه جا نیز تصور رایج، انسانبیابیم به پاسخ پرسش اول. این

را فرو  مجموعه ابزارآالت دستی یا ماشینییعنی  صحیح آن یا به عبارتی تعریف صرفا
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مطالعه نسبت آدمی با وجود در دوران جدید در پی حقیقت صنعت روان گذاریم و با می

 شویم. می
 

روایت هیدگر از نسبت آدمی با وجود در روزگار پس از یونان باستان )عصر . 4

 معنای تخنهمتافیزیک( و تحول 

دیدیم که یونانیان باستان هنوز در دل مناسبتی با وجود : دوران افالطون و ارسطو

زیستند که در آن اندیشه انسانی خود را همچون تنها معیاری که امور دیگر باید می

گرانه و تصاحبدید، بلکه همچنان یک مناسبت غیرسازگار کنند نمی آنخودشان را با 

. وجود برای یونانیان (59: 1396)کالرک، مفهومی بین انسان با وجود برقرار بود غیر

در ناپوشیدگی  یانامی ها در ساحت بینبود. آنموجودی در کنار سایر موجودات 

امری که  ؛کردندزیستند و وجود را به عنوان امری خودآشکار تجربه میمی موجودات

داد تا این موجود چنین و آن موجود چنان باشد. اما به باور هیدگر، این تجربه امکان می

بود که درخشید ولی خیلی زود ای سان جرقهدیری نپایید. تجربه از وجود نزد یونانیان به

چه به آن هزمینخاموش شد. یونانیان وجود را به مثابه حضور تجربه کردند اما در پیش

. به عبارتی، بشر غربی خیلی زود (119: 1396)هیدگر، آید باقی ماندند حضور می

بیان یاد برد. به وجود را از موجودات شد و خودِ ظهور  چه ظاهر شدهمشغول آندل

بیمل، »آدمی تنها یارای آن چیزی را دارد که ظهور دارد و قادر نیست بار پرسش درباره 

: 1393)بیمل، کند، بر دوش کشد« ای که ظهور را اعطا میخود ظهور و آن آشکارگی

جای خود را به پرسش از  پرسش از وجود یعنیسان، پرسش اساسی فلسفه این .(244

 پرسش اصلی متافیزیک شد. به بیانی، متافیزیک ،پرسشن ایموجودات داد تا جایی که 

موجودات را یک موجود در همواره بنیاد ، بتدا به دنبال بنیاد موجودات بودکه از همان ا

که از ، به طوریرا لحاظ نکرد (ontological difference) رق وجودشناسانهو ف نظر گرفت

ارسطو امر ظاهر شده چنان معتبر دانسته . از زمان افالطون و شد حقیقت وجود غافل

وجود  حقیقتتوجهی به شد که به تدریج زمینه برای از میدان خارج شدن ظهور و بی

ها کوچاند، موجودات این جهان فراهم گردید. هنگامی که افالطون وجود را به عالم ایده

آرمانی. این لحظه به اعتقاد های آن عالم ها یا رونوشتدیگر چیزی نبودند جز بازنموده

ن متافیزیک محسوب ـخ وجود و سرآغاز راستیـکننده در تاریای تعیینهیدگر لحظه

 شود. می
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 وجود وجه آشکارگاه آغاز شد که بشر تمام توجه خود را به تفکر متافیزیکی آن

ه موجودات ظاهر شد. وجه پنهان نیز دارد وجودمبذول کرد و از این نکته غافل شد که 

ها ناتوان چنان آدمی را به خود مشغول داشتند که چشم او از دیدن وجه نامرئی آن

وجود پنهان شد و ناپوشیدگی هم دیگر مطرح نشد با آغاز متافیزیک گردید. باری، 

(Heidegger, 1991: 486). مطابقت حقیقت به (correspondence) گزاره با امر واقع 

چیز امکان داده است تا امر واقع، امر واقع نا داد و هیچ اندیشیده نشد که چه معتغییر 

دیگر به مثابه  نیز سرشت انسان موجود، موجود باشد.تا  ؛(Heidegger, 1995: 98)باشد 

بلکه انسان حیوان عاقل و ناطقی دانسته شد که  ،گاه حقیقت فهم نشددار و پناهپاس

 موجودات دیگر توان خردورزی دارد. بیش از

 :زیمرمانمایکل به گفته 
طرح متافیزیکی افالطون و ارسطو ساختار همه چیز را همانند ساختار تولیدات و 

رونوشتی از ایده جا که مثالً افالطون همه چیز را تا آن .گرفتمصنوعات بشر در نظر می

آشکارترین نمونه  دید.کرد و ارسطو همه چیز را همچون مادۀ صورت یافته میتعبیر می

 ساخته شده است. ت که توسط صنعتگرساز اسای دستمادۀ صورت یافته، شیء

های ساختهها ساختار مصنوعات یا دستصنعتگری که به ماده صورت داده است. آن

 (.Zimmerman, 1990: 157) دادندبت میبشر را به همه موجودات نس
 

چه سان، موجود در نظر این دو فیلسوف دیگر نه به مثابه مظهر وجود یا آنبدین

بلکه به عنوان رونوشت ایده )افالطون( یا ماده صورت یافته )ارسطو( و به ، ظاهر شده

 پیشینهگونه است که شد. اینچه از روی الگویی ساخته شده« فهم میطور کلی »آن

ر ( د1990)گردد. زیمرمان میفهم امروزی از صنعت هم به تلقی آنان از موجودات بر

گرا را وضع کرده است که نشان از وصف متافیزیک غربی عبارت متافیزیک صنعت

 فراموشی وجود است. چه رخ دادهچرا که در هر دو آن ؛شباهت متافیزیک با صنعت دارد

های افالطون و ارسطو را آغازگاه چه هیدگر اندیشهاگر: های میانهسدهدوران 

حال این دو فیلسوف برای او هنوز در مرز میان داند، اما با اینمتافیزیک غربی می

های میانه و نظر این متفکر، با آغاز سده جود و فراموشی آن قرار داشتند. ازآشکارگی و

های یونانی به مه واژهو همچنین با ترج به جای ظهور پیدایش مفهوم خلق یا صنع

کرد. در تفکر مسیحی، خالق یا صانع الهی جای میالتینی، متافیزیک خود را تکمیل 

م ـفهکار ـودات که قبالً به عنوان امر حاضر یا آشــت و موجـفوجودِ خودآشکار را گر

های . همچنین ترجمه واژه(56: 1394)هیدگر،  تلقی شدند شدند، مخلوقات خداوندمی
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روح شان تهی و به کالبدهایی بیو حقیقی ها را از معنای اصلییونانی به التینی آن

بُرد بلکه در خدمت آدمی و پیش ،تحقق حقیقت جایگاهها دیگر نه تبدیل کرد. واژه

کرد، فهم می ظهورانکشاف یا معنای  بهمقاصد او بودند. واژه پوئسیس که یونانی آن را 

علیت دیگر  .ترجمه شد. پای علت فاعلی به میان آمد ساخت یا تولیددر زبان التینی به 

یا به  و یا توسط صانع الهی بود. حاال همه چیز ساخته شده بود؛به معنای مسئول بودن ن

 دست بشر. 

که از نظر ارسطو همه موجودات ساختاری داشتند مطابق با ساختار  مالحظه کردیم

های بشر و آن عبارت بود از ماده صورت یافته. به اعتقاد هیدگر، تفکر ساختهدست

مسیحی نیز این نظر را دنبال کرد. حتی خداوند در عمل آفرینش به منزله خالق بر 

وسیس خودآشکار یونانی جای . ف(108: 1387)جانسون، اساس همین الگو فهمیده شد 

شف حجاب کوسط خداوند داد و معنای تخنه از ساخته شده ت خود را به طبیعتِ

. توسط انسان بر اساس الگویی ساختن هدفمندموجودات به واسطه انسان متحول شد به 

بلکه سازنده ، کننده موجوداتیا ظاهر  به ظهور رساننده وجودخود را نه آدمی دیگر 

دانست. درک او از موجودات و از سرشت خود تغییر کرده بود. وجود به می موجودات

شد. آدمی از حقیقت وجود ورطه فراموشی افتاده بود و دیگر به مانند قبل سروده نمی

های بشری را نداشت. به عبارتی، ساختهامکان تحقق در دست ،و حقیقت شده بوددور 

از وجه  یعنی .از دست داده بود پوئسیس در معنای ظهورتخنه پیوند پیشین خود را با 

تخنه  دست آدمی بود. به زبان هیدگر کارِشاعرانگی تهی شده بود و حاال دیگر صرفاً 

 ،چنان که در حقیقت بودندموجودات نه آن چرا که ؛بلکه صنعتگری بود ،دیگر هنر نبود

حال هیدگر معتقد است در شدند. با اینآشکار می ی درخدمت انسانبلکه به عنوان ابزار

چه ذات هنر را به طور کامل زیرا به باور او آن ؛های میانه هنر هنوز نمرده بوددوران سده

. از نظر که متعلق به دوران جدید است است (aesthetics) زیباشناسی ،ردببه محاق می

به مانند قبل در تحقق نبود، اما کارهای هنری آن  های میانهاو اگر چه ذات هنر در سده

و پیوندی هر چند ناچیز با حقیقت   دوران هنوز تبدیل به ابژه زیباشناسانه نشده بودند

که نقاشی عظیم کلیسایی مربوط به چنان .داشتند کم حقیقت موجودشناسانهدست

کلیسای جامع آن دوران هنوز کرد و می عیانهای میانه حقیقت عالم مسیحی را سده

 .(32 - 22: 1395)یانگ، جهانی داشت  اهمیت تاریخی
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که مالحظه کردیم نسبت آدمی با چنان: ان دکارت )دوران متقدم عصر جدید(دور

حقیقت وجود با آغاز عصر متافیزیک یعنی از زمان افالطون و ارسطو و به دنبال آن در 

به این معنا که وجود به تدریج از آدمی روی نهان  .های میانه دستخوش تغییر شدسده

هیدگر در دوران جدید است که ذات  ی از وجود غافل شد. اما به اعتقادکرد و آدم

به اوج  فراموشی وجود است؛ چرا که در این دوران متافیزیک به طور کامل متحقق شده

دانست، وجودات میخود رسیده است. اگر عالم مسیحیت خداوند را محور عالم و بنیاد م

با دکارت این جایگاه به انسان اختصاص داده شد. از زمان دکارت عصری جدید رقم 

خورد. عصری که در آن آدمی خود را محور عالم و بنیاد موجودات فرض کرد. اگر 

شدند، حاال در های میانه به عنوان مخلوقات خداوند در نظر گرفته میدر سدهموجودات 

همیشه و و مخلوق ذهن آدمی بودند. به باور هیدگر، بشر عصر جدید دوره جدید معلول 

چه پیش روی برد که هر آندر این توهم به سر میبیند و همه جا فقط خودش را می

 . (Heidegger, 1977: 27) اوست فقط به این اعتبار وجود دارد که ساخته اوست

ترین واقعه در عصر حاضر آن ، مهمدر مقاله عصر تصویر جهان،  این متفکر به گفته

)هیدگر، است که »ذات انسان تغییر یافته و به سوژه یا فاعل شناسایی تبدیل شده است« 

گاه دار و پناه. در دوران جدید آدمی دیگر سرشت خود را به مثابه پاس(149: 1379

مقاله عصر این ده است. هیدگر در چرا که خود معیار حقیقت ش ؛کندحقیقت فهم نمی

به عنوان سوژه روی انسان بهداند که جهان به تصویر مبدل شده و روجدید را عصری می

گرداند و های او باز میریشه این واقعه را به افالطون و نظریه ایده قرار گرفته است. وی

، فرض مقدمی تعریف کردهجود را به عنوان ایده مو معتقد است »این که افالطون وجودِ

بایست به مقدر جهانی را که میمستقیم و پنهانی سیر به صورت غیر بازاست که از دیر

در یونان  هیدگر. به اعتقاد (151: 1379هیدگر، )تصویر مبدل شود هدایت کرده است« 

چرا که در نظر یونانی متقدم ؛ توانست به تصویر مبدل شودباستان جهان هرگز نمی

یافت برای انسان عیان کرد و به عنوان چیزی که حضور می»موجود آن بود که ظهور می

های موجودات چیزی نیستند جز بازنموده ،که در عصر جدیدحالیشد« )همان(. درمی

 هایی در مقابل سوژه.ذهن آدمی یا ابژه

ها یا در این دوره و به موازات دوری آدمی از حقیقت وجود، ارتباط تخنه

صنعت و هنر که تا های آدمی نیز با حقیقت به طور کامل گسسته شد. ساختهدست

کامالً از هم متمایز عصر مرز قاطع و مشخصی نداشتند، در این  هنوز پیش از این دوره
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ها که مفید و کاربردی بودند صنعت نام گرفتند و آن دسته از شدند. آن دسته از تخنه

نامیده شدند. در همین دوران و در اواسط قرن هجدهم بود ها که زیبا بودند هنر تخنه

علمی که به جای مواجهه راستین  .تأسیس شد ای از علم با عنوان زیباشناسیکه شاخه

با کار هنری، کار هنری را به منزله ابژه زیبا و خوشایند ادراک حسی آدمی در نظر 

 (subjectivism) محوریسوژه علم زیباشناسی نه تنها پیامدبه گفته تامسون، گرفت. می

محوری را به فراسوی که سوژهکند، به طوریدوران جدید است بلکه آن را تغذیه نیز می

تر به بیان دقیق. (50: 1395)تامسون، راند می محوریو به چیزی حتی بدتر از سوژه خویش

کند و محوری در زیباشناسی به فراسوی خویش جهش میسوژه و طبق نظر هیدگر،

محوری ؛ چرا که به باور او، سوژه(Heidegger, 1991: 77) یابدمی بخشچارچوبصبغه 

جدید عنوانی است برای کوشش بشر به منظور تضمین »قدرت نامحدود ما در محاسبه، 

به این ترتیب،  .(Heidegger, 1977: 21)به قالب درآوردن همه چیزها«  ریزی وطرح

چه او اندکی آمدی است بر آنکند پیش درمحوری میتعبیر به سوژهچه هیدگر از آن آن

 نامد.می( gestell) یا گشتل (enframing)بخشی چارچوببعد 

گونه که دکارت همانبنا بر نظر تامسون  :خر عصر جدید(دوران کنونی )دوران متا

بخشی دوره چارچوبعصر جدید را گشود، نیچه باب دوره متقدم محوری باب سوژه

را بازگشت  تمامیت موجودات متأخر این عصر را گشوده است؛ از این راه که وجود

بخشی یا گشتل چارچوب .(51: 1395تامسون، ) داندجاودان اراده معطوف به قدرت می

فهمی که  ؛بردتعبیر مشهوری است که هیدگر در مورد فهم تکنیکی از وجود به کار می

عصر استیالورزی را روزگار ما  این متفکربخشد. می تعینبنیاد روزگار ماست و به آن 

بر آن است تا قدرت آدمی اراده  در آن  عصری که. داندمی ،چه هستآدمی بر هر آن

آورد. خود در تسلط دخل و تصرف کند و همه چیز را تحتدر عالم خود را بسط دهد، 

هم که در ابتدای این  موجودات در روزگار کنونی همان اندک استقاللی را ویبه اعتقاد 

هایی در که اگر در عصر دکارت موجودات ابژهبه طوری؛ دارا نیستنددیگر  ،عصر داشتند

شدند و استقاللی هر چند نسبی داشتند، حاال دیگر مقابل سوژه در نظر گرفته می

اگر آدمی در عصر  به بیانی گونه استقاللی ندارند.اند و هیچخدمت آدمیهایی در ابژه

های کرد و موجودات را بازنمودهدکارت سرشت خود را به منزله بنیاد موجودات فهم می

کند و استیالگر فهم می مثابهدانست، در عصر کنونی سرشت خود را به ذهن خود می

مجال خود بودن را از  کهتا جایی ؛گیردمی هایی قابل تصرف در نظرموجودات را ابژه
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بع قابل اکند. امروزه موجودات در نظر آدمی هیچ نیستند مگر منها سلب میآن

 برداری. حتی خود انسان هم در این عصر به منبع تبدیل شده است.بهره

در دوران کنونی که دوران اوج دوری آدمی از حقیقت وجود است،  به باور هیدگر

چه در قوه داشته به فعل تبدیل کرده است. متافیزیک خود را به تمامیت رسانده و هر آن

ودات به سوی وجود یر از موجذات متافیزیک از نظر این متفکر، ناتوانی انسان در سِ

متافیزیک ساکن می واقعیهنگامی فرد در قلمرو ، در مجموعه آثارش است. به گفته وی

 ,Heidegger) ها باشداز موجودات و عروج به وجه دیگر آن فرارَویشود که ناتوان از 

ها شده که حقیقت چنان غرق در موجودات و کارایی آنبشر امروز آن. (178 :1977

از  دیگر کهچنان ،است. امروزه موجودات برای ما راز  نیستندوجود را از یاد برده 

به  ،انگاردکنیم. انسان عصر ما بودنِ موجودات را بدیهی و مسلم میبودنشان حیرت نمی

شود. چشم جان ما امروز نابینا شده زده نمیکه هرگز از شکفتن یک گل شگفتطوری

نیستیم. گوش  یعنی همان وجودموجودات  که قادر به دیدن وجه دیگرتا جایی ،است

شنویم. ما امروز قادر دیگر ندای وجود را نمی کهچنانآن ،جان ما امروز ناشنوا شده است

به سرایش وجود نیستیم. به تعبیر هیدگر، ما امروز شاعر نیستیم. هنرمند نیستیم. وجود 

برای ما در غیاب است و به نحو گشتل ظهور کرده است. امروزه در روزگار کنونی 

بلکه تنها به عنوان منابع قابل  ،گونه که در حقیقت هستندموجودات برای آدمی نه آن

به عنوان منبع صرف برای  موجود منکشف شدنشوند. همین برداری آشکار میبهره

است که  انکشاف . گشتل نحویتعبیر کرده استگشتل از آن به آدمی است که هیدگر 

 :Heidegger, 1977) کندمی آشکار قابل استفادهآن امر واقع خود را همچون منبع  در

23).  

 ها شده که موجودات مجالی آنـموجودات و کارایچنان دلمشغول امروزه آدمی آن

سازی افق ات متافیزیک همین مطلقشوند. ذ منکشفیابند تا به انحاء دیگر بر او نمی

به خصوص  ؛(Heidegger, 1971: 55) دیگر است هایانکشافامکان  انکشاف و سلب

چه آنداد تا می مجال پوئسیس در معنای که دبربه محاق میکه گشتل انکشافی را این

گشتل  به اعتقاد هیدگر البته .(Heidegger, 1977: 27)آید به ظهور در ،یابدحضور می

تنها یک امکان بود. گشتل همواره تهدیدی برای  ولی ،در یونان باستان هم حضور داشت

منتها یونانیان به دلیل همسایگی با وجود از آسیب این تهدید در امان  ،ذات بشر بوده

نحوه مسلط به دید آمدن موجودات و تنها نحوه شده است. گشتل امروزه  اما. بودند
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است که شأن معرف یک دوره تاریخی  گشتل همان روزمرگی آدمی و دوری او از وجود

 به باور هیدگر . و البته توجه داریم که(146: 1395)یانگ، را پیدا کرده است  دوره کنونی

به این معنا که در هر شود. بلکه توسط خود وجود بنا می ،هاتاریخ نه به دست انسان

شود. وی این اف راهی شده یا حوالت داده میـوی نحو خاصی از انکشـعصر بشر به س

گونه که بشر عصر یونان باستان خواند و معتقد است همانمی (destiny)حوالت را تقدیر 

در انکشاف وجود به نحو پوئسیس شراکت داشت، بشر استیالگر و معارض زمانه ما نیز از 

سوی خود وجود به معارضه خوانده شده است تا انکشاف وجود به نحو گشتل را در این 

 . (Heidegger, 1977: 18-19)عصر به انجام برساند 
 

به عصر صنعت توسط  ن روزگار مایل نامیده شدصنعت نزد هیدگر و دلذات . 5

 او

وجه از نگاه هیدگر موجودات در عصر حاضر  آشکارگیوجه غالب  ،که دیدیمچنان

به  خواهد بودانکشافی تخنه یا  اوبر این اساس، صنعت از نظر صنعتی یا تکنیکی است. 

به جای  در آن که ایتخنه ؛است شاعرانگیوجه عاری از پوئسیس یا  کهگشتل  نحو

 نحوه بودن .استمطرح  او و استیالورزی فاعلیت حیث ،آدمی وساطت و پذیرندگی حیث

ت که با تحمیل ای اسبشر عصر حاضر صنعتگرانه و نحوه مواجهه او با موجودات به گونه

بر خالف هنر که در آن کند. ها سلب میمجال خود بودن را از آنخواست و اراده خود، 

و وجود را به ظهور  (Heidegger, 1971: 180)دهند« »موجودات ترانه وجود را سر می

به عنوان ابزاری کارآمد و  موجودات صرفا که مشخصه عصر ماست رسانند، در صنعتمی

ظهور  مجالها وجود از طریق آن حقیقتآیند و در خدمت اهداف بشری به دید می

  از آدمیبه دلیل روی نهان کردن وجود  عبارتی، ذات هنر در دوران کنونی یابد. بهنمی

توان گفت وجود در عصر ما به بر تاریخ وجوداندیشی هیدگر می بناامکان تحقق ندارد. 

 یعنی به صورت گشتل ظهور کرده رح شدن اراده انسان به غیاب رفته است.سود مط

بع صِرف اکه در حقیقت هستند، بلکه به عنوان منتا موجودات بر آدمی نه چنان است

یا  ،صنعت به معنای وجودشناختی آن یعنی موجودات همچون منبع ذخایرشوند. ظاهر 

 همان گشتل.
داند و می( machination) موجودات پذیریهیدگر عصر جدید را عصر غلبه ساخت

ریشه در یونان باستان و چیرگی فوسیس توسط تخنه دارد، معتقد است این فرآیند که 
پذیری را یکی از امروزه در گشتل خود را به تمامیت رسانده است. وی فرآیند ساخت
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، موجودات آنطی فرآیندی که ؛ داندهای بنیادین وضعیت ترک وجود میخصیصه
بالطبع در چنین وضعیتی،  .شوندریزی میو قابل برنامه پذیرمحاسبهتبدیل به چیزی 

)والگانیو،  پنهان کندساخته شده  موجوداتِ پسکند تا خود را در وجود تمایل پیدا می

پنهان شدن کامل وجود است که ذات صنعت یا گشتل امکان  در اثرو  .(118-123: 1386
 یابد.تحقق می

 حقیقتکه این به بخش دوم پرسش تحقیق پاسخ دهیم. توانیمرسد حاال ببه نظر می
که دیدیم را عصر صنعت نامیده است. چنان صنعت چیست و چرا هیدگر عصر کنونی

ودات در به دید آمدن موج و تنها نحوه گشتل نحوه غالبو گشتل است  صنعت حقیقت
 ,Heidegger)جدید بر گشتل استوار است در عصر ت صنعت ذاروزگار ماست. به بیانی، 

ما گشتل حکمفرماست یعنی موجودات و حتی خود  در دورهجا که و از آن (23 :1977
در تحقق است. نتیجه  اند، ذات صنعت در این دورهها به منبع صرف مبدّل شدهانسان

که دلیل نامیده شدن عصر ما به عصر صنعت از سوی هیدگر نه به خاطر تولید انبوه این
در تحقق  بلکه به سبب ،یتولیدات انسانحتی به خاطر ماشینی شدن ابزارآالت و نه 

 دگرـبراساس تاریخ وجوداندیشی هی ،به عبارتیبودن ذات صنعت در این زمانه است. 
ما بنا را بر روی نهان کردن از آدمی گذاشته  عصرجا که وجود در از آن توان گفتمی

. از این رو امکان تحقق دارددر این روزگار  که عبارت است از گشتل ذات صنعتاست، 
 عصر ما عصر صنعت است.

که هیدگر گشتل را تقدیر روزگار ما رغم ایناشاره کنیم علی الزم استدر خاتمه 
یابد، معتقد پذیر نمیرا در این زمانه امکان یعنی پوئسیس داند و تحقق ذات هنرمی

گاه آدمی هراو  عقیدهبه . رنوشت محتوم بشر در این عصر نیستاست چنین وضعیتی س
 جان عمق به اشانسانیبرای سرشت  است که تهدیدی بیاید و خطر گشتل رابه خود 

با . سوگردانی وجودی الزم استاز این وضعیت میسّر خواهد شد.  رهاییدریابد، امکان 
بار آدمی  و کردروی خواهد آدمی  دوباره بهوجود ، از موجود به وجود سوگردانی وجودی

در خود را در چنین حالتی آدمی دوباره  خواهد شد.اصیل وجود دیگر واسطه انکشاف 
 ازگرداندهببه او  بار دیگراش شأن و منزلت از دست رفته و خواهد یافت هنرقلمرو 

 خواهد شد.
 

 نتیجه. 6

دو نوع فعالیت انسانی یا دو گونه هنر و صنعت موجودشناسانه،  هایبنا بر تعریف

دو یعنی  وجود انکشافدو نحو  ،اما به لحاظ وجودشناسانه ساخته بشری هستند.دست



 هیدگر نزد صنعت و هنر وجودشناختی شأن /86

از همچنین . اندیا به عبارتی دو گونه تخنه شدن موجودات به واسطه آدمی ظاهرنحو 

روی نهان  باو گاه  نمودنروی  باگاه  به انحاء متفاوت گوناگوناعصار جا که وجود در آن

، هنر و صنعت هر کدام مشخصه عصری از اعصار کندمی مکشوفخود را بر آدمی  کردن

  .هستند نیز وجود

نحو اصیل انکشاف وجود یعنی ، باشددمی آبر  بنای وجود بر روی دادن گاههر

 در این نحو از انکشاف، موجودات چنان .پذیر خواهد شدپوئسیس امکان به نحوانکشاف 

آدمی و بین هرگاه  توان گفتمی به بیانیشوند. آدمی ظاهر میکه در حقیقت هستند بر 

حقیقت وجود از طریق آدمی و در کارها یا  ،برقرار باشدقرب  نسبتوجود 

در  پوئسیسکه عبارت است از  ذات هنر و ظهور خواهد یافت مجالهای او ساختهدست

بنای  هرگاهاما شود. تخنه اصیل است و هنر خوانده می این حالت،در  .بودتحقق خواهد 

نحو نااصیل انکشاف وجود یعنی انکشاف از نوع  وجود بر روی نهان کردن از آدمی باشد،

که در حقیقت در این نحو از انکشاف، موجودات نه چنانگشتل حکمفرما خواهد شد. 

در چنین حالتی، شوند. ظاهر میبرداری صرف هستند بلکه به عنوان منابع قابل بهره

نخواهد های او را ساختهحقیقت وجود امکان ظهور از طریق آدمی و در کارها یا دست

 . در تحقق خواهد بود که عبارت از گشتل ذات صنعت داشت و

روی به سبب گشوده بودن آدمی به روی وجود یا  جا که در دوران یونان باستاناز آن

در آن دوران انکشاف به نحو پوئسیس امکان پذیر بود، ذات هنر  وجود بر آدمی نمودن

 جا که در دوران کنونیتحقق داشت؛ بنابراین عصر یونان باستان عصر هنر بود. اما از آن

انکشاف به  د از آدمیبه سبب فرو بسته بودن بشر به روی وجود یا روی نهان کردن وجو

تحقق دارد؛ بر این اساس، روزگار ما در این عصر ر است، ذات صنعت نحو گشتل مقد

 عصر صنعت است.
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