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  شو از گشتل تکنولوژی  مثابه برون هنر به
  *زاده مهدی معین    

 
  چكيده

از است كـه مـا را     شود كه هنر نيرويي منجي هايدگر مدعي مي» پرسش از تكنولوژي«در مقاله 
توانـد نيـروي    دهد، اما اينكه چگونه و بر چه مبنايي امري همچون هنر مـي  تكنولوژي نجات مي

مقالـه متـأخر از بسـياري آثـار ديگـر      . مانـد  در آن مقاله مكتـوم مـي   ،منجي از تكنولوژي باشد
گفتارهـاي   درس«، »سرچشمه اثر هنري« مانندهايدگر است كه با موضوع مرتبط هستند؛ آثاري 

شـايد بـه دليـل همـين تـأخّر و      ... و »گزيدن انديشيدن ساختن سكنا «، »افادات به فلسفه«، »نيچه
توضيح بنيادهاي تكنولوژي و هنر در آثار پيشين است كه هايدگر از توضيح جزئيات نسبت بـين  

نسـبت   واقع آن است كه بازسـازيِ . نظر كرده است صرف» پرسش از تكنولوژي«دو در مقاله  اين
مقالـه  . نمايـد  آثار پس از چـرخش هايـدگر نـاممكن مـي     بدون تأمل در بيشترو تكنولوژي هنر 
  .است اي در جهت چنين بازسازيرو كوششي  پيش

در اين مقاله نسبت هنر و تكنولوژي از ديدگاه هايـدگر در دو جهـت قرابـت مـاهوي در عـين      
  .شود ميتأمل و بازسازي تفاوت بنيادين 
 .هايدگر، گشتل، تكنولوژي، هنر، تذوت :واژگان كليدي
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  مقدمه
پس از آنکه تسلیم در برابر تکنولوژی و قیام بـر علیـه آن،  ،»پرسش از تکنولوژی«در مقاله  1هایدگر

، هنر )٢٣۴، ص٢٠١١هایدگر، (هر دو را به یک اندازه به دور از مواجهه اصیل با تکنولوژی دانست 
همـان، (صـورت بنـدد کند که مواجهه با امر تکنولوژیک در آن ساحت بایـد  ی قلمداد میرا ساحت

بنابر قول هایدگر هنر از آن جهت ساحت رویارویی قطعی بـا تکنولـوژی اسـت کـه در ). ٢٣٣ص
تر  انکشاف هنری بسی بنیـادین. عین داشتن قرابت ماهوی با آن، از بنیان با تکنولوژی متفاوت است

روست که هنر نیروی منجی را در بطن خـود  است و از همین) گشتل(از نحوه انکشاف تکنولوژیک 
نیروی منجی / اما هرجا خطر هست « :کند که را نقل می هولدرلینهایدگر وقتی این بیت . وردپر می

  .بر تعلق ذاتی تکنولوژی و هنر به یکدیگر چشم دوخته است ،؛ در واقع»بالد نیز می
رسد که به کـدام اعتبـار، فیلسـوف، تکنولـوژی و هنـر را ذاتـًا  اما این سؤال پرسیدنی به نظر می

پاسخ بـه ایـن سـؤال آن اسـت کـه  ترین الوصول سهلشمارد؟  سرچشمه می یکدیگر و هم متعلق به
نـامیم، واژه واحـدی اطـالق  هایی مشابه آنچه ما امروز حوزه هنـر و تکنولـوژی می یونانیان به حوزه

خـاطری هـم بـه اندیشـه یونـان و هـم بـه دقـایق  رو کـه تعلـق پس هایدگر از آن. 2تخنه کردند؛ می
اتیمولوژیک دارد، از اطالق واژه واحد به دو حوزه هنر و تکنیـک، تضـایف ذاتـی ایـن دو را نتیجـه 

ویژه با روش مألوف هایـدگر  به کلی از حقیقتی خالی نیست و بهچنین تحلیلی هرچند . گرفته است
ظرایف اتیمولوژیک نیز همخوانی دارد، ولی بیانگر کل  مبنی بر حمل احکام سنگین فلسفی بر شانه

چون تعلـق ذاتـی واز بیان چنـد» پرسش از تکنولوژی«متن مقاله البته  . تواند باشد موضوع نیز نمی
 ،ها پـیش از ایـن مقالـه سبب که هایدگر سـال ساکت است، شاید بدین هنر و تکنولوژی به یکدیگر

بـه ... و» ساختن، سکنا گزیـدن، بـودن«و » هنری سرچشمه اثر«و  »تارهای نیچهگف درس«در  مثالً 
در اینجا از کیفیت این تعلق ذاتی پـرده  دوبارهکه دانسته ن تفصیل بدان پرداخته است و بنابراین، نیاز

  .بردارد
بر ادعای هایدگر مبنی بر قرابت ماهوی هنـر و تکنولـوژی  افزون ،»پرسش از تکنولوژی«مقاله 

دربردارندۀ ادعای بزرگتری نیز هست؛ ادعایی که همانند ادعای نخست، مقاله چنـدان بـه تنقـیح و 
اینکه امری . آن ادعا این است که هنر نیروی منجی از گشتل تکنولوژی است. پردازد توضیح آن نمی

» پرسش از تکنولـوژی«نجی از گشتل تکنولوژی باشد، در مقاله تواند نیروی م چون هنر چگونه می
سرچشمه هنر «شود؛ جمالتی چون  ماند و تنها به جمالتی فتواگونه دربارۀ آن بسنده می سربسته می

                                                           
1. Heidegger, M. 

2. Techne 
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ادعـای امـا .  ...و» آورد هنر انکشاف حقیقت را به درون جـالل ظهـور فرامـی«، »اثر هنری نیست
او . آن اســت کــه چنــین جمالتــی از عهــده مــدلل ســاختن آن برآینــدتر از  بســی پردامنــههایــدگر 

مثابـه امکـانی دیگـر روزی  به«گذارد کـه  توضیحی مکفی تکلیفی چنین شاق را بر عهده هنر می بی
  .»العنانی تکنولوژی را بگیرد روزگاری جلوی مطلق

که هنـر را بـدیل اما اینکه هنر نیروی منجی از گشتل تکنولوژی باشد، خود دربردارندۀ آن است 
قرار گیرند، چه نسبتی نسبت به یکدیگر باید بدیل یکدیگر توانند  میدو امر که . تکنولوژی قرار دهیم

دو امر که همبسـتگی عمیقـی بـا  ،داشته باشند؟ آن دو اوًال، باید در سطحی همبسته یکدیگر باشند
رای آنکـه بتواننـد بـدیل هـم باشـند، در سـطحی گیرند؛ ثانیًا، ب توانند بدیل هم قرار هم ندارند نمی

باید حداکثر تباعد را از یکدیگر اخذ کنند تا بتوانند مقابـل  ) سطح همبستگی(متفاوت با سطح اول 
پس این ادعا که هنر نیروی منجی از گشتل تکنولـوژی اسـت، خـود دربردارنـدۀ آن . هم قرار گیرند

بستگی و در سطح دیگر حداکثر تفـاوت را داشـته است که هنر و تکنولوژی در سطحی حداکثر هم
  . باشند

آنچـه الزم . دشـچگونگی همبستگی هنر و تکنولوژی قبًال به عنوان موضوع این مقالـه مطـرح 
مـا بـه ایـن . است به عنوان موضوع جدید مقاله افزوده شود، تفاوت بنیادین هنر و تکنولوژی اسـت

به عبارت دیگـر، . خواهیم پرداخت» گوهریدن یا ذاتیدن یا تذوت«تفاوت در پرتو مفهوم هایدگری 
ای اساسی هایدگر ادعکه سعی خواهیم کرد » پرسش از تکنولوژی«با تحقیق در آثاری غیر از مقاله 

  .کنیمدر این مقاله را که خروج از گشتل تکنولوژی از رهگذر هنر است، مدلل 
به طور خالصه، باید گفت که مقاله ما در پی مدلل ساختن ادعای هایدگر مشعر بر معرفی هنر 

ی ماهوی ادعای هایدگر دربردارندۀ آن است که هنر قرابت. شو از گشتل تکنولوژی است مثابه برون به
پس بر عهدۀ ماست که این قرابـت در عـین تفـاوت را . در عین تفاوت بنیادین با تکنیک داشته باشد

  :شود ترتیب، مقاله ما دارای دو بخش می بدین. توضیح دهیم
  داند؟ به چه اعتباری هایدگر هنر و تکنولوژی را دارای قرابت ماهوی می. ١
 )تـذوت(= در پرتـو مفهـوم گوهریـدن  تکنولـوژی راتفاوت بنیـادین هنـر و توان  چگونه می . ٢
  فهمید؟

در واقع، فهم تفاوت بنیادین هنر و تکنولوژی چیزی جز فهم فحوای این ادعای هایـدگر نیسـت 
  . که هنر منجی از گشتل تکنولوژی است

 داند؟ هنر و تکنولوژی را دارای قرابت ماهوی می به چه اعتباریهایدگر  
» ماهیـت و وجـود«بـه سـرآغاز تمـایز » مسائل اساسـی پدیدارشناسـی«هایدگر در فصل دوم 
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خواهد سرآغاز ایـن تمـایز را در نسـبت پدیدآورنـده دازایـن بـا موجـودات بجویـد  پردازد و می می
به عبارت دیگر، قصد هایدگر آن است که به مدلل ساختن ادعای خود ). ١١۴، ص١٩٨٨هایدگر، (

 1دانیم در هستی و زمان جهان عبارت از فراگـرد جهـان چنانکه می. دست یازد» نهستی و زما«در 
هایـدگر، (گردید، یعنی جهان چیزی نیست جز آنچه دازاین بـا آن سـروکاری از سـر پـردازش دارد 

جهان اصطالح یا موجودی تئوریک نیست، بلکه جهاِن آدمی مکان عاملیت  ).٧٢−۶٧، ص٢٠٠١
که به تصریح نویسنده در پانوشـت  −» مسائل اساسی پدیدارشناسی«در فصل دوم هایدگر . اوست

قصد دارد از راه  −است »  وجود و زمان«کوششی نو در نگارش بخش سوم نیمه اول  ،بند اول کتاب
ترین و نافذترین تمایزات  تأویل آرای ارسطو نشان دهد که تمایز بین ماهیت و وجود نیز که از قدیمی

  .ریشه در نسبت پردازشگرانه یا پدیدآورانه دازاین با جهان دارد در فلسفه است،
دهـد  پـردازد و منشـی زمـانی بـه تعریـف ارسـطو از ماهیـت می هایدگر نخست به ماهیت می

این منش زمـانی همـان عنصـری اسـت کـه هایـدگر نقـش و نسـبت ). ١٣٠، ص١٩٨٨هایدگر، (
ارسطو در تعریف ماهیـت  گفتۀاو . واهد کردپدیدآورندگی دازاین در مفهوم ماهیت را بر آن حمل خ

آنچـه موجـودی «، بـه صـورت  quod quid erat esseو ترجمـه اسکوالسـتیک آن را بـه  τόرا کـه 
کیـدات از مـن اسـت( بود به فعلیت رسد، آنکه از پیشبرحسب شیئیتش،  کنـد و  تأویـل می »)تأ

و » پـیش از آنکـه«زمانی کلمات  به منِش (دهد  گونه به تعریف ماهیت منش و جهت زمانی می این
، اما هایدگر با مدخلیت دادن منش زمـانی در تعریـف ماهیـت )در تأویل هایدگر توجه شود» بود«

تابع پردازشگری، پدیدآورندگی و  مفهوم ماهیت راقصد دارد  راهخواهد بکند و چگونه از این  چه می
  عاملیت دازاین قرار دهد؟

 اسکوالسـتیکاز مفاهیم شایع در فلسـفه ارسـطو و  بسیاریهایدگر مفهوم ماهیت را مساوق با 
آیـدوس مسـاوقت ماهیـت بـا 5 و سرانجام دیدار یا چهره 4، طبیعت3، صورت2با تعریف: شمرد می

براساس تأویل هایدگر از تعریف ماهیت توسط ارسـطو، . کند اهمیت خاصی در این بحث پیدا می
آنچه که موجود پیش از آنکه به فعلیت برسد، بود همان آیدوس است؛ همان چهـره یـا دیـداری کـه 

آیـدوس چـون « :به قـول هایـدگر. موجود قبل از به فعلیت رسیدنش بر آن چهره و دیدار بوده است
پیش از هرگونـه  شیءدهد که  آن می یءگیرد، به ش پذیر پیشی می دیدار که در تخّیل بر شیء صورت

                                                           
1. umwelt 

٢. difinito ارسطو نزد؛ :ο΄ριδομο'ζ 
٣. forma ارسطو نزد؛ :μορφη'  
٤. natura ارسطو نزد؛ :φύσις  
٥. idea ارسطو نزد؛: είδος  
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شـدۀ مفهـوم  زمینـیماهیت ارسطویی در واقع،  ؛)١۵۶همان، ص( »به فعلیت رسیدن بود و هست
عـالمی کـه . مثلی که در عالمی سابق بر عالم فعلیـت حضـور داشـتند. آسمانی مثل افالطونی بود

  .منش زمانی سابق بر عالم فعلیت دارد
بدان انجامید کـه ماهیـت مسـاوق تأویل هایدگر از تعریف ماهیت توسط ارسطو تا اینجا، پس 

دارد تا نشان دهد که تمایز ماهیت و وجـود ریشـه  گامی دیگر را هم برمیهایدگر اما  ،آیدوس است
  :گام این استآن . در پردازشگری دازاین دارد

. هایدگر معتقد است که مفهوم آیدوس در ساخته شـدن و صـورت پـذیرفتن چیـزی بنیـاد دارد
گر یک  کوزه. شود انجام می) دیدار= آیدوس(تصویر  −ساختن هر مصنوعی از روی و بر معیار پیش 

آیـدوس برآمـده از مفهـوم  اساسـًا ایـده. سـازد ی که از آن در مخیله دارد، میکوزه را از روی آیدوس
با نظر بـه صـورت ) چهره(هم آیدوس و هم مورفه  که گوید هایدگر می. ساختن و پدید آوردن است

که بر صـورت یـافتن و ) دیداری(آیدوسی . اند چهره درآوردن، ساختن و پدیدآوردن فهم کردهدادن، 
پیش از ساخته  یءآورد که ش یتصویری است که نموده م −آن پیش  ،ساخته شدن پیشی گرفته است

  ).١۵٧همان، ص(چگونه باید دیدار بنماید  ،چیزی ساخته شد اگرشدن چیست و 
تمـایز  − تـرین تمـایز فلسـفی  کالم اینکه مفهوم ماهیت به عنوان یک سویه شـاید بنیـادیکوتاه 

  .خود مبتنی بر مفهوم ساختن و پدیدآوردن دازاین پدید آمده است −ماهیت و وجود 
و نسبت آن بـا مفهـوم  −عنوان طرف دوم دوگانه ماهیت و وجود ه ب − »وجود«مفهوم  ۀباراما در

 ندگی دازایـن رارآونسبت بین وجود و پدیدچگونه  توان گفت؟ هایدگر  پدید آوردن و ساختن چه می
  کند؟   برقرار می

کویناس گفتۀویل أهایدگر برای این منظور به ت وجود، بالفعل بـودن همـه  کهپردازد  می توماس آ
در ) actualitas(معنـای بالفعـل بـودن ه وجود باگر که هایدگر معتقد است . ها و طبایع استصورت
) کار، کارکردن(او ریشه فعل . کردمالحظه را  )کارکردنکار، = act( باید ریشه فعل ،شود گرفته  نظر

کویناس عبارت از آن دانسته می عالوه بـر زبـان  ،شود در فعلیت یا بالفعل بودن را که وجود توسط آ
اللفظی  در آلمانی به معنای تحت Wirklichkeit  .جوید آلمانی و یونانی نیز میهای  زباندر  ،التین

در . هویداسـت ثیر و کـار در آن کـامالً أبه معنای تـ Wirkungبودن و فعلیت است و ریشه بالفعل 
کالم آنکه زبان خالصه . است معنای بالفعل بودن یا فعلیته و ارگو بمعنای کار ه یونانی نیز ارگون ب

در اسکوالسـتیک . است فهم کرده »حاصل یک کار بودن است«این حقیقت را که وجود عبارت از 
. شـد ها و عدم تفسیر می صورت قیام شیء بیرون از علته ب) اگزیستانس، وجود(Existentia لفظ 

ثر، أمت(واسطه بالفعل بودن، معلول  بگوید که به هد این راخوا اسکوالستیک میکه گوید  هایدگر می
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یعنی موجود  ؛ایستد ها می بیرون از علتشود، روی پای خود  الذات می مستقل) ثیر و کارأحاصل ت
در تنها وجود، . وجود، پدیدآوردن و ساختن است. است ثیرأو وجود همان کار و تثیر أنتیجه کار و ت

وجود «ادعای مدلل ساختن دوباره همان در واقع  ،امر این. شود نسبت پدیدآورندگی دازاین فهم می
 ،دانست )جهان، ساحت عاملیت و پردازشگری دازاین فراگرد(umwelt است که جهان را  »و زمان
  .ی ارسطو و توماس اکویناسأویل رأت راهاین بار از  ولی

اینکه مفهوم وجود در تمایزش با ماهیت از مفهـوم سـاختن و پدیـد آوردن اخـذ  ۀبارهایدگر در
  :گوید  میاست، شده 

 عملیبه } بالفعل بودن{ actualitasآشکار ساخت که } وجود{ existentiaهمان شرح لفظ 
دست بنابر معنایش بـه ِ◌  پیش/موجود نامعین اشارت دارد،) ای سوژه(از جانب مدِرکی  )ای معامله(

حتـی تفسـیر . اوسـت و دسـتِی  آیـد دستش پیش میدم ِ نحوی به چیزی مضاف و منسوب است که 
امـا نـه  ،دارد بـه سـوژهاشـارت  اساسـاً } بالفعل بـودن{ actualitasنمای وجود به ) ابژکتیو(عینی 

دازایـن معنای نسبت به  بله مدرِک به معنای نسبت شیء به قوه شناخت، ژچنانکه نزد کانت، به سو
 هایـدگر،.}(هایـدگر اسـتکیـدات از أت{چون پدیدآور، سـازندهیم یتر بگو دقیق، یا ما چون عامل

  ). ١٣٧، ص١٣٩٢
، تقویم یک تمایز بسیار مهم فلسفی دیگر را نیز بر مفهوم بر تمایز ماهیت و وجود افزونهایدگر 

 =hyle(و مـاده  )morphe= Form(سـازد؛ تمـایز بـین صـورت   سـاختن و پدیـدآوردن مبتنـی مـی
Matter( . اینکه یک موجود  ،او باوربه)ens(  یا چیز)res( انـد را متشکل از صورت و ماده دانسـته، 

هایدگر با اشاره به این نکتـه  »وجود و زمان«یاد داریم که در ه ب. ریشه در ساختن و پدیدآوردن دارد
سـازد کـه فهـم و دریافـت شـیء در عاملیـت و   گفتنـد مـدلل مـی که یونانیان به شیء پراگماتا مـی

یـا  این اثـر ،»سرچشمه اثر هنری« دراما  ). ۶٨، ص٢٠٠١هایدگر، ( پردازشگری دازاین بنیاد دارد
ست کـه ا کوتاه سخن آن. گردد کار هنری است که محمل اصلی نحوه وجود پردازشگرانه انسان می

چـون در ضـمن سـاختن . فهمد ، میکند انسان چیز را از روی کاری که در ساختن و پدیدآوردن می
پـس چیـز  ،دهد تا به کار او آیـد می) صورت( شکل خاصی) ماده(انسان آن را که آنجا افتاده است 

 ست که قرون وسـطا و عصـرا هایدگر بر آنباور . شود صورت ترکیب ماده و صورت فهم میه ب کالً 
بـا ایـن  ،انـد خلق کردن مشابه بـوده پدیدآوردن و ،اساس ساختنجدید در فهم شیئیت یک شیء بر

تفسـیر قـرون  ،به عبارت دیگر. بودندبه خدا نسبت داده را تفاوت که در قرون وسطا این خلق کردن 
  .)٢٣، ص١٩۶٠هایدگر، (وسطا از شیء تئولوژیک بود 

مـا  ،جوید پدیدآوردن و ساختن می از اینکه هایدگر بنیان تمایز ماهیت از وجود را در مفهوم اما
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  بگیریم؟ ای برای بحث قرابت ماهوی هنر و تکنولوژی   چه نتیجهخواهیم  می
ارسـطو را  کـه نقشـی مهـم در  دیـدگاهوردن از آ باید مفهوم ساختن و پدیـد  ،برای درک این امر

و اشـاره مبسـوط هایـدگر در مقالـه  ردنسبت هنر و تکنولـوژی نـزد هایـدگر دا لهئبندی مس صورت
ثیر أید این نقش و تؤمکه ی ارسطو در کتاب ششم اخالق نیکوماخوس أبه ر »پرسش از تکنولوژی«

  . از نظر بگذرانیم ،است
حـاالتی را کـه  )Aristotle:1139b15(ارسطو در فصل سوم کتاب ششم اخالق نیکوماخوس 

  :شمرد عبارت از این پنج حالت می ،یابد تصدیق یا انکار به حقیقت دست می راهضمن آنها روح از 
 .5شهودی عقل، 4عملی حکمت، 3نظری متکح، 2عملی ییتوانا، 1علمی شناخت

گوید  ارسطو می. در بن هر چهار حالت دیگر وجود دارد 6از بین این پنج حالت، عقل شهودی
 توانند مبادی نخستین را در اختیار مـا قـرار نمی )شهودیغیر از عقل (کدام از چهار حالت  که هیچ

از . )Ibid :1141a4( تواند دریابد ی است که مبادی نخستین را مییدهند و عقل شهودی یگانه نیرو
عنـوان دانـش نظـری ه ای تعلـق دارنـد کـه مـا امـروزه بـ چهار حالت باقیمانده دو حالت به حـوزه

دو حالـت دیگـر ایـن چهـار . 8و حکمـت نظـری 7شناخت علمـی :از این دو عبارتند. شناسیم  می
 :ایـن دو عبارتنـد از. کنیم  شوند که ما امروزه حوزه عمل قلمدادش می ای می متعلق به حوزه ،حالت
   .10و حکمت عملی 9ی عملییتوانا

کـه  همچنـان ،دیـد البته باید توجه داشت که ارسطو شقاق و شکافی بین حوزه نظر و عمل نمـی
 )یتخنـه، فـن یـا هنـر(ی عملـی یداند و هـیچ توانـا ی عملی همراه با تفکر مییتخنه را حالت توانا

و  )طـور اعـمه بـ(تفکر را منحصر به شناخت نظـری  .مگر اینکه همرا با تفکر باشد ،متصور نیست
کـه  چنـان ،از آن شـمردن ی همچون هنر را بـرّی یها دانستن و حوزه )طور اخصه ب(شناخت علمی 

خصیصه عصر جدید است که هنر را بـه که کند  تصریح می »عصر تصویر جهان«هایدگر در مقاله 
. )١١۵، ص١٩٧٧هایـدگر، ( دورش داشـته اسـته شناسی رانده و از حوزه حقیقت ب ییپستوی زیبا

                                                           
1. Episteme=Knowledge 

2. Techne= Art 

3. Sophia=Philosophic Wisdom 

4. Sophia=Philosophic Wisdom 

5. Sophia=Philosophic Wisdom 

6. Nous= Comprehension 

7. Episteme=Scientific Knowledge 

8. Sophia=Philosophic Wisdom 

9. Techne=Art 

10. Phronesis=Practical Wisdom 
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متبـاین بـا  بنیانـاً نـه دو مقولـه  ،دانسـت ارسطو نظر و عمل را دو وجه متفاوت از فعـل انسـانی مـی
  :باره فعالیت انسانی را چنین خالصه کنیمی دریشاید روا باشد که مالحظه ارسطو. یکدیگر

In Theory 
Theoria→ Theoritical activity promotes scientific skills→ Episteme 
 
In Practice 
Poiesis→Making promotes Skillfullness and Proficiency→Techne 
Praxis→Acting promotes wisdom and judgement→Phronesis 
Source: Ramo(1999:310) 

 »پنج حالت روح در دستیابی به حقیقـت«ی یتصریحی بر مراتب آموزه ارسطوهایدگر هرچند 
پـنج حالـت قائـل مراتبـی بـین ایـن  بندی و نظام سلسله نوعی سطحه رسد ب نظر میه اما ب ،کند نمی
 »شـهود ذات«صـورت ه سی از پدیدارشناسی هوسرل بـأکه نزد هایدگر و به ت 1عقل شهودی .است
پس از عقـل . گیرد می هایدگر نیز همانند ارسطو در بنیاد چهار حالت دیگر قرار دیدگاهاز  ،آید میدر

دو کمتر از سـطوح  این. ندهست بندی شهودی، شناخت علمی و خرد فلسفی مراتب دیگر این سطح
پس از سه حالـت شـهود عقلـی، . باشند انکشاف حقیقت می دربردارنده) فرونزیس و تخنه(عملی 

فرونـزیس متعلـق بـه . رسـد شناخت علمی و خرد فلسفی نوبت به فرونزیس یا حکمت عملی می
ن در فرونزیس قابلیت بسـیاری وجـود آ پیرویدر عاملیت آدمی و به . حوزه پراکسیس یا عمل است

امـا در  ،اسـت این قابلیت و ظرفیت تحمل انکشاف حقیقت. شوددارد تا محمل انکشاف حقیقت 
  . رسد  تخنه که به حوزه پوئسیس یا همان ساختن و پدیدآوردن تعلق دارد به اوج خود می

بـه سـاحت عمـل تعلـق  ،هسـتندپراکسیس و پوئسیس ترتیب محصول ه فرونسیس و تخنه که ب
این بود که نخستین گشایش دازاین  »وجود و زمان«ترین مدعیات هایدگر در  یکی از اساسی. دارند

یعنی گشایشی نه مبتنـی بـر نظـرورزی کـه مبتنـی بـر عمـل و  ،به عالم گشایش پردازشگرانه است
پراکسیس محمـل اصـلی انکشـاف حقیقـت  »جود و زمانو«در  ،به عبارت دیگر. باشد پراکسیس

امـا از تعلـق  ،آورد از فرونـزیس سـخنی بـه میـان نمـی »وجود و زمان« هایدگر هر چند در. است
یابی بـه حقیقـت طـی توان نتیجه گرفت که در این کتـاب دسـت پراکسیس و فرونزیس به یکدیگر می

کید أت ،شویم دورتر می »وجود و زمان«ز تدریج که اه ب .شود حالت فرونزیس برای دازاین میسر می
مسـائل اساسـی «در . شـود هایدگر بر پوئسیس بیش از پراکسیس و بر تخنه بـیش از فرونـزیس مـی

شود که افق فهم تمایز ماهیت و وجود سـاختن  هایدگر مدعی می ،شد بیانکه  چنان »شناسیپدیدار
در ساختن و . نیستند) پراکسیس(عمل کردن  تنهاآوردن ساختن و پدید. و پدیدآورندگی دازاین است

                                                           
1. Nous 
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کـه در  حـالیدر ،شـود صورتی قائم به ذات از سازنده و پدیدآورنده جدا مـیه پدیدآوردن محصول ب
 ۀنقطـ »شناسـیمسائل اساسـی پدیدار« ،دیگر بیانبه  ؛عمل کردن صرف وضع به این منوال نیست

محـل و محمـل  ۀمثابـ هآغاز عطف توجه هایدگر از پراکسیس به پوئسیس و از فرونزیس به تخنـه بـ
مســائل اساســی «پــس از  ســالپــنج کــه  »گفتارهــای نیچــه درس« در. آشــکارگی حقیقــت اســت

این روند . کند این روند عطف توجه بیشتر به سوی تخنه ادامه پیدا می ،اند ایراد شده »پدیدارشناسی
  .رسد به اوج خود می »پرسش از تکنولوژی« و پس از آن در »سرچشمه اثر هنری« در

شمرد کـه بیشـترین انکشـاف حقیقـت در آن رخ  ای می کوتاه سخن آنکه هایدگر تخنه را عرصه
ه محمل چیز دیگر قابیلت آن را دارند ک این بدان معناست که مصنوعات دازاین بیش از هر. دهد می

مصـنوعات دازایـن  »وجـود و زمـان«از  برگرفتهبه تعبیری . انکشاف و نامستور شدن حقیقت باشند
آنجا ایـن در  ،خود دازاین نسبت داده شده بود »وجود و زمان«این ویژگی در . وجود هستند 1نورگیر

نورگیری از دازاین به مصنوعات و مخلوقـات  اکنون. شد خود دازاین بود که نورگیر وجود قلمداد می
آیـا . ی دازاین مصنوعات و مخلوقاتش را بر صـورت خویشـتن آفریـده اسـتیگو. یابد ی میاو تسّر 

  اینجا مسموع است؟  »خداوند انسان را بر صورت خویش آفرید«ی که یطنین این قول قرون وسطا
روی تصـادفی و  هیچ به ،مشهور است »خرأهایدگر مت« ای که به دوره بحث از تخنه در آثار دوره

هایـدگر در تمـام حیـات فکـری . باشد میو نتیجه یک ضرورت است خواهانه پیش کشیده نشده دل
در آن عرصـه  ،همان حقیقت و همان نور است ،»وجود«دنبال آن عرصه گشایشی است که ه خود ب

دازاین و مصممیت او عرصـه ایـن  »وجود و زمان«در . شود میافکند و نامستور  میپرده از چهره بر
نشـان ست که وجود خود را در آن عرصـه ا ای  دازاین خود به معنای آن عرصه اساساً . نامستوری بود

و نامستوری وجود  3همان آشکارگی ،هایدگر دیدگاهنیز خود از  2مصممیت ،از سوی دیگر. دهد می
مراوده عملی و پردازشگرانه دازایـن بـا عـالم محـل و محمـل  »وجود و زمان« در. و حقیقت است

محمل التفات عملی و پردازشگرانه است و مراد از عالم در اینجا، . آشکارگی وجود و حقیقت است
نکته اینجاسـت کـه از نظـر . آسمان و غیره ،زمین ،مصنوعات آدمی ،البته اعم است از امور طبیعی

اشـاره . شـود  دازایـن محقـق مـی 4عمـل کـردنآشکارگی وجود ضمن  »وجود و زمان«هایدگر در 
  .دهد می 5ساختنخر جای خود را به أخواهیم کرد که این عمل کردن در هایدگر مت

                                                           
1. Lichtung 

2. Entschlossenheit 

3. Erschlossenheit 

4. doing 

5. making 
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رسد که هر چه را مربـوط بـه طبیعـت  ی هایدگر به این نتیجه مییگو »نیچه هایگفتار درس«از 
. از بحث محمل آشکارگی وجود خارج کنـد ،است) طبیعت به معنای عالمی غیر از عالم انسانی(

 »، بودنگزیدن اساختن، سکن« ،»چیز چیست« ،»هنری سرچشمه اثر«این روند در آثاری همچون 
بـار بـر تمـایز  گفتار برای نخستین در این درس. کند ادامه پیدا می »پرسش از تکنولوژی« امسرانجو 

فـوزیس «: گویـد مـی »گفتارهای نیچه درس«هایدگر در  .رود کید میأت 1تخنه و پوئسیس با فوزیس
لبریـز و سـرریز  ،بالیـدن ،برآمدنخود هز فوزیس  .مثابه یک کل است هنام نفس موجود و موجود ب

فوزیس به خود رجعـت کـردن و از  .ن را مجبور کرده باشدآآنکه چیزی  بی ،شدن یک موجود است
رشـد و جوشـیدن فـوزیس  ،بـه عبـارت دیگـر. )٨٢، ص١٩٧٩هایـدگر، (» خود در گذشتن است

فـوزیس سـوی دیگـر . ثیری داشته باشـدأاین رشد و بالیدن تآنکه انسان در    دونب ،خود است هخودب
مصـنوعات  ،، یعنی عالمی غیر از انسانیعنی طبیعت ؛گفتند  Naturaهمان است که در التین به آن
مثابه عالمی غیر از عالم انسان و تجلیات  های از حقیقت ب چنین تلقی. و تجلیات حضور او در عالم
 Bildung، مفهوم ها نیست و نسب به رمانتیکسابقتی  بی یشه آلمانی البتهحضور او در جهان در اند

. رساند ن نوزده میل قریدر اوا Geiteswissenschaftو   Naturwisswnschaftو تمایز رمانتیک بین
این مفهوم را در تقابـل  ،کند ویلی که از مفهوم فوزیس در کتاب فیزیک ارسطو میأهایدگر خود در ت

ه بـ ).١٣٨، ص١٩٩٨هایـدگر، ( دهد می قرار... ، دین و، هنر، فرهنگ، تاریخ، روحعالم انسانیبا 
امـا . یابـد و نه با ساختن مالئم میهایدگر مفهوم فوزیس یا طبیعت را با عمل کردن که رسد  نظر می

 − جـای پراکسـیسه بـ ،شـویم تدریج که از وجود و زمان دورتر مـیه این یعنی چه؟  چرا هایدگر ب
گویـا ؟ کنـد...) ، فرهنـگ وتـاریخ هنـر،( عالم انسـانی −تخنه  −طبیعت بر پوئسیس  −فرونسیس 

وجـود ه اکنـون بـاسـت، وجود نداشته  داند که چیزی که قبالً  ی مییجایگاه آشکارگی را جاهایدگر 
 بـاآمـدن و خلـق شـدن  کید بر انکشاف وجود یا حقیقت در امری که در حـال پدیـدأتاین . آید می

گزیـدن،  اسـاختن، سـکن« ۀمقالـتـوان در  را مـی − و نه در امـر از پـیش موجـود −خالقیت آدمی 
 از که اموری میان به ،مثابه امری حاضر است هبای  آورده −تخنه آوردن هر فرا«: یافت که »اندیشیدن

  ).٢۵١ص ،٢٠١١ هایدگر،( »حاضرند قبل
تمـایز  3و سـاختن 2کید خاصی بین عمل کـردن و فعالیـتأارسطو در اخالق نیکوماخوس با ت

تدریج نورگاه وجـود ه کند ب کید ارسطو میأویلی که از تأبا تهایدگر  .)Aristotle:1140a3(نهد  می
افتـد  وجود و حقیقت آنجا از پرده بیرون مـی. شمارد بلکه ساختن آدمی می ،عمل دازاین را نه صرفاً 

                                                           
1. Physis 

2. Prakton 

3. Poeiton 
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وجـود یـا حقیقـت در . وجود نداشت کند که قبالً  یعنی چیزی را خلق می ،سازد که آدمی چیزی می
  .شود  خالقیت آدمی است که منکشف می

به این نیسـت کـه  تنها ،ت که تمایز بین عمل کردن و ساختن از نظر هایدگرالبته توجه باید داش
در عمـل (آیـد و در دیگـری  وجـود مـیه ذاتـی بـه محصول محصل و قائم بـ) در ساختن(در یکی 
منظور از خالقیـت نیـز سـاختنی و کار بودن خالقیت آدمی اندر منظور از ساختن دست. ، نه)کردن
حسـب عـادت بـدون هـیچ تفکـری گری کـه کـوزه را بر کوزه. ن تفکر در کار استآکه در  باشد می
 وکردنـی خالقـه  عمـل ؛پس ساختن که نورگاه وجود یا حقیقت است. کند عمل می سازد، صرفاً  می
 ذات کـه بیـرون از علـله محصـل و قـائم بـاست محصولی ساختن . است کردنی عین تفکر عمل

نمادی است از تفکری کـه در سـاختن خالقـه هسـت و در عمـل کـردن صـرف  ،خویش قیام دارد
ن فیزیکی محصـول فیزیکی بین عمل کردن و ساختن و نه تعیّ  تفوتنه خود  ،به دیگر سخن. نیست

. کنـد کدام آنی نیستند که به اعتبار آن هایدگر ساختن را از عمل کردن متمـایز مـی هیچ ،در ساختن
ن در آکار بـودن قـوه خالقـه آدمـی در یکـی و عـدم  در ،نزد هایدگر استدر دو  مایه تمایز این آنچه

. حقیقت اسـت 1خالقیت نورگیر. قوه خالقه نیز نه یک استعداد بلکه عین تفکر است. دیگری است
حقیقـت دسـت ای اسـت کـه روح بـه  گانه نزد ارسطو نیز تخنه یکی از حاالت پنج ،که دیدیم چنان
به هیچ روی  یونانیپس کاربرد کلمه تخنه در . ندهست نیز چنینسوفیا و اپیستمه که  همچنان .یابد می

  .خر استأیونانی و متغیر کاربرد آن در معنای فن و تکنیک کامالً . یک کاربرد فنی نبوده است
بین هنر و تکنولوژی را در چنـد جملـه توانیم قرابت ماهوی  ایم که می ای رسیده اکنون به مرحله

  :بیان کنیم
ماننـد صـنعتگر د را نگونه که هنرم همان ،شناسند همانند صنعت با واژه تخنه مییونانیان هنر را 

گاه به معنـای  از همان آغاز هیچ) تخنه(این کلمه باید توجه داشت که . شناسند می 2با واژه تخنیتس
گونه  آن ،بلکه تخنه نامی است برای نامیدن، آوردن و ساختن بدون تفکر نبوده است پدیدصرف یک 

تخنه اشاره به شناختی یکسـره انسـانی . شناختی که هرگونه ظهور و بروز موجودات را بر عهده دارد
در . اسـت حقیقـت نشـاندِن  −در کـار  −از خود را تخنه عبارت  ). ١۴٣، ص١٩٧٩هایدگر، ( دارد

هایـدگر، ( ن کـار قیـام ظهـوری کـرده اسـتموجود در تعیّ  حقیقت ،کاری که محصول تخنه است
  ). ٢٨، ص١٩۶٠

ی یاما معنـا ،هستند نآورد و پدید قرابت ماهوی تکنولوژی و هنر در این است که هر دو ساختن

                                                           
1. Lichtung 

2. technites 
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کـردن و بـه نمـایش گذاشـتن اسـت؛ بـه  عنان با پدیدار بلکه هم ،نه فنی از ساختن و پدیدآوردن که
  : گوید هایدگر می). دیدار( نمایش گذاشتن آیدوس

 −نمـود را در چیـز دیگـری، در سـاخته شـده، بـه نمـایش خـود ِ : ساختن به ایـن معناسـت«
، نه خود آن را ساختن، بلکه امکان پدیـدار شـدن بـه آن  گذاشتن − جا اینآوردن، نمود را در 

  ). ٢۵٢، ص١٩٧٩هایدگر، ( »دادن

 فهم کرد؟) گوهریدن(در پرتو مفهوم تذوت تفاوت بنیادین هنر و تکنولوژی را توان  چگونه می
بـه ایـن واقعیـت اشـاره است، هایدگر نوشته  »سرچشمه اثر هنری«ای که بر  در مقدمه 1گادامر

باید به . 2غایب است »وجود و زمان«کلی از ه وجود ب یعنوان یکی از انحاه له هنر بئکند که مس می
 دنیالـهگفته گادامر این نکته را اضافه کرد که بحث هنر از یک کتاب مهم دیگـر هایـدگر کـه حکـم 

یافتن توجیهی . غایب است »شناسیمسائل اساسی پدیدار«را دارد نیز یعنی کتاب » وجود و زمان«
 ،له هنر فقط در پرتو مفهومی از وجـود کـه حیـث تـاریخی داردئمس. برای این غیاب مشکل نیست

، وجـود هنـوز واجـد »مسائل اساسی پدیدارشناسی«و  »وجود و زمان«قابل طرح است و البته در 
  .یثی نشده استچنین ح

اما چرا باید چنین باشد که بحث از هنر تنها زمانی رخ نماید که حیث تـاریخی وجـود مطمـح 
ه گیرد؟ چه نسبت است هنر را با حیث تاریخی وجود که صـرف در پرتـو آن بـه اندیشـ نظر قرار می

پاسـخی کـه بـه ایـن آید؟ ما توضیح خواهیم داد که تفاوت بنیادین هنر و تکنولوژی را باید در  میدر
  .جست ،شود ال داده میؤس

گـاه در   ایـن روشـنی و نورگاه یا نورگیر حقیقت اسـت گاه  گفتیم که از نظر هایدگر تخنه روشنی
تطـوری در فهـم کـه رسـد  نظـر مـیه ب. بود و نسبت پردازشگرانه او با عالمدازاین  »وجود و زمان«

در . نیسـت ،باشـد هستد که روشنی گاه یک موجو. وقوع پیوسته استه ب »روشنی گاه«هایدگر از 
سـهولت ه اما در مـورد روشـنی گـاه چنـین بـ ،هست توان گفت که سادگی میه مورد یک موجود ب

پیونـدد  وقـوع مـیه دهـد، بـ  در مورد روشنی گاه باید گفت که روشنی گاه روی مـی. گفت توان نمی
)geschieht  =ــی ــوع رخ م ــد، وق ــی ده ــد م ــذوت)یاب ــا ت ــی 3، ی ــی  م ــد و م ــوهرد  یاب  Von(گ

Hermann,1994:§24(.  
کند کـه  از فعلی استفاده می »رخ دادن، وقوع یافتن«نکته مهم اینجاست که هایدگر برای معنای 

                                                           
1. Gadamer, H. G.  

2. H H.G.Gadamer,Zur Einleinung, in , M. Heidegger, Der Ursprung des Kunstwerkes,Reciam,Stutgart, 

1960,p107 

3. wesung 
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وقـوع پیوسـتن و ه به معنای رخ دادن، ب Geschehen. ریشه با معنای تاریخ در زبان آلمانی است هم
Geschischte مفهوم روشنی گاه و میل آن از یـک ناحیـه  تطور ،ترتیب بدین ؛به معنای تاریخ است

آن التفات هایدگر به هنر با عطـف  دنبالای که در حال وقوع و تکوین است و به  یافته به ناحیه تثبیت
  .است دهشعنان  توجه هایدگر به حیث تاریخی وجود هم

در اندیشـه آلمـانی چنـدان غریـب و  ؛یابد بلکه وقوع می ،نیست هستمعنا که روشنی گاه این 
. کید بسـیار کـرده بـودأت انتولوژیکبر تفاوت  »وجود و زمان«در  هایدگر خود قبالً . مهجور نیست

 تـوان گفـت کـه سادگی مـیه در مورد موجود ب. تفاوت انتولوژیک تفاوت بین موجود و وجود است
سـابقه ایـن تمـایز را در . یابـد وقـوع مـیو یا  دهد رخ میکه یم یاما در مورد وجود باید بگو ،هست

پـدر معنـوی نهضـت  ،1لوتسـه )١٨۴٣( منطقتوان تا اواسط قرن نوزدهم و کتاب  میاندیشه آلمان 
. دشـفلسفه آلمان با نوعی بحـران هویـت مواجـه  ١٨۴٠پس از مرگ هگل در . عقب برد ،نئوکانتی

مجـردات و (و متافیزیـک ) محسوسـات(عالم بنا بر یـک ثنویـت باسـتانی بـه دو قلمـرو فیزیـک 
قلمرو فیزیک را به علم طبیعی سپرد و قلمرو متافیزیک را از دستبرد  کانت. شد تقسیم می) مفارقات

فلسفه چه کاره است و موضوع  ال پیش آمد که اساساً ؤپس این س. خارج کرد) فلسفه(عقالنی  ملأت
صـورت ه ای را بـ ، دوگانـهلوتسه پیرو همین بحـث. )Beiser,2014:17−21( و حوزه آن چیست؟
Entity− Validity در مورد. پی افکند entity اما در مـورد  ،هستسادگی گفت که آن ه توان ب می 

validity در مورد . میان آورده سخن ب هستن توان از  نمیValidity  باید گفت کهIt validates   یاit 
holds امیـل . )١۶۶−١۴۵، ص١٨۴٣لوتسـه، ( شـود کند، آن معتبر شمرده مـی  آن صدق می یعنی
 که همانند هایدگر شاگرد ریکـرت بـود و هایـدگر در رسـاله اسـتادیاری خـویش در مـورد 2السک

و  validityدوگـانگی بـین  ،ثیر زیـادی از او پـذیرفتأت 3»مقوالت و معنا در نزد دونس اسکاتوس«
entity مورد توجه و مرجع هایدگر بوده  که احتماالً ) ٩۴−٨٢، ص٢٠٠٣السک، ( به تنسیقی رسید
  ).Crowell,2001:37−50(است 

بـه حالـت  − هستتوان گفت  آن می ۀبارکه در −شده  تطور مفهوم روشنی گاه از حالتی تثبیت
باید در زمینه طـرح  − پیونددمی وقوع هب یا دهدمی رخآن باید گفت  ۀبارکه در −یک واقعه و رخداد 

که پیداست  چنان. شودتوجه و تفسیر  ،یعنی پرسش از وجود در پرتو تفاوت انتولوژیک ،تمام عمر او
هنری را بیش از صرف پردازشگری و عاملیت دازاین مالئم با مفهـوم  اثر درهایدگر خالقیت انسان 

                                                           
1  . Lotze, H. (1817-1881) 

2. Emil Lask (1875-1915) 

3. Die Kategorien und Bedeutungslehre des Duns Scotus, M.Heidegger,Tubingen:Mohr,1916. Reprinted 

in Gesamtausgabe vol 1. 
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مالت هایدگر در اندیشه یونـانی بهتـر ایـن أای به یکی از ت رهاشا. ددان وقوع پیوستن میه رخ دادن و ب
  .کند نمایان میواقعیت را 
 مسـاوق بـا بـالقوگی 3و ماده یا هیـوال 2مساوق با فعلیت 1نزد ارسطو صورت ،دانیم  میکه  چنان

. اسـت 4داشـتن −پایـان  −در  −از خـود را در اندیشه یونانی عبـارت فعلیت  ،از سوی دیگر. است
ای در  صـورت ایـدهه چیز بـ داشتن آن است که در فعلیت، غایِت  −پایان  −در  −مقصود از خود را 

پـس . گفتنـد  مـی )(τέλος  telos یونـانیایـن پایـان یـا غایـت را در . حالیه آن حاضر است خود
entelecheia در عین حال که به سویtelos  ایـن . آن را در خـود دارد، آیدوس یـا دیـدار ِروان است
موجودات نیز که تحت سیطره  اعمال انسان و بلکه در تمام در تمام entelecheiaو   telosنسبت بین

کـه  entityهـر  ،هـر عمـل انسـانی و همچنـین ،عبارت دیگربه . ، وجود دارددارند علت غائی قرار
  .از غایت خویش را در خود دارد) دیداری( ، آیدوسهستتوان گفت که   آن می بارۀدر

 5غایت در هر موجود )دیدار(چهره نمودن آیدوس ِ ،و همچنین entelecheiaو   telosنسبت بین
رسـد کـه چنـین نسـبت و چنـین  هنگامی به شفافیت و روشنی بسنده خود مـی ،هایدگر دیدگاهدر 

اعمـال انسـانی و موجـودات  نه در اعمال انسانی و موجـودات از آن حیـث کـه صـرفاً  ،یینما چهره
نظـر  اند، مطمح بلکه از آن حیث که کار هنری و محل ظهور پدیدآورندگی و خالقیت آدمی ،هستند
کـه در مـورد آنهـا ( نه در موجـودات و اعمـال صـرف انسـانی ،از فعلیت و غایتوقتی . گیرند قرار
و  entelecheia  جـایه هایـدگر بـ ،ودشـ  مـیصحبت بلکه در کار هنری  ،)هستند توان گفت کهمی

telos  6ازترتیب ه بEnergeia   8وErgon نحـوه وجـود. کند  استفاده میentelecheia    وtelos   هـر
 ،هستندصورت موجود ه دو ب این هر. است 10دستی، پیش ِ»وجود و زمان«از  برگرفتهدو با تعابیری 

ایـن  و خـود رخـدادی در حـال تحقـق اسـت) Ergon(رخدادی است که غایت آن  Energeiaاما 
ه کـصرف وجـود داشـتن  پیوستن و نهوقوع ه رخ دادن و بامری از جنس  ،حقیقت که از نظر هایدگر

له تفاوت بنیادین هنر و تکنولوژی ئچه ربطی به مس ،شایسته است روشنی گاه وجود و حقیقت باشد
؟ و آیا بین تکنولوژی و رخ وقوع پیوستن ارتباطی ذاتی هسته رخ دادن و ب ،کند؟ آیا بین هنر پیدا می
  ارد؟وقوع پیوستن تباینی وجود ده دادن و ب

                                                           
1. morphe 

٢. entelecheia نزد ارسطو؛ :ἐντελεχεια  
3. hyle 

4. having-itself-in- the end 

5. entity 

  ἐνέργεια: نزد ارسطو. ٦
  έργον: نزد ارسطو. ٨

10. vorhandenheit 
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مفاهیم فلسـفی ماهیـت،  ۀبارفرد هایدگر در هبمنحصر یال باید به آراؤبرای پاسخ دادن به این س
است که تالئم هنر و تباین تکنولوژی  زمان تنها آن ،فکنیمبی )کوتاهبسیار هرچند (ذات و بنیاد نظری 
  .افتد وقوع پیوستن از پرده برون میه ب با مفهوم رخ دادن و
تکنولـوژی را عبـارت از  ماهیـتیـدگر پـس از آنکـه اه »پرسش از تکنولوژی«در همان مقاله 

همـان  در باب ماهیت در نسبت این نحوی غیرمنتظره وارد بحثی کوتاه و نامستوفاً ه ب ،گشتل دانست
 معنـای معهـودتوان از ماهیت به  در مورد تکنولوژی نمی :گوید هایدگر آنجا می. شود آن با ذات می

ه ایـن واژه بـ زیـرا ،سخن گفت − کند التین آن را نمادینه می quiditasی که واژه یهمان معنا −کلمه 
 ،تکنولوژی جنس ،حال آنکه ؛شود معنای چیستی چیزی است و از آن همان جنس آن چیز مراد می

لوف فلسـفی آن أاز ماهیـت بـه معنـای مـتوان  که در مورد تکنولوژی نمی اکنون. فصل و غیره ندارد
گوید که ماهیت تکنولوژی گشتل است؟ به چه معنا و مدلولی  یدگر میاپس چگونه ه ،سخن گفت

به اینکـه تکنولوژی خود ما را  :گوید یدگر میاتوان در مورد تکنولوژی سخن از ماهیت گفت؟ ه می
سـت ا اما به کدام نحو؟ مقصود هایـدگر آنخواند؛  را میف، نحوی خاص بیندیشیمه ماهیت ب ۀباردر

ایـن . افکنـد  مـیی خاص از ماهیت را دریکه تکنولوژی با حضور خود و به صرف حضور خود معنا
  معنا چیست؟

ماهیت نهاد خـانواده یـا که شود  وقتی گفته می. کند هایدگر از امکانات زبان آلمانی استفاده می
بلکه آنـی اسـت کـه  ،جنس کلی خانواده یا دولت نیست در موردماهیت نهاد دولت مقصود امری 

هایدگر ایـن مـراد از ماهیـت را . کند یابد و قدرتش را اعمال می آن تحقق می راهدولت یا خانواده از 
بـه معنـای برپـا بـودن، بـودن، کـه » wesen«: یابـد نزدیک به مفهوم یک فعل مهم زبان آلمانی می

کـار ه معنـای ذات و جـوهر بـه ای فلسفی است و بـ   واژه این کلمه خودالبته  . است حضور داشتن
از  تنها نه ،wesen :گوید هایدگر می. خوانند  می )οὐσία  )ousiaبهآن را همان که در یونانی  ،رودمی

بـا یافتن، دوام آوردن  معنای استمراره ب ؛است wahrenآواشناسی نیز همان فعل  نظر معنا که از نظر
  . تبدالت و غیره وجود

همه تغییـرات  با وجودماهیت در متافیزیک به معنای امری گرفته شده است که  ،از نظر هایدگر
معـادل مفهـوم ذات یـا  لبمساوق  ،ماند و از این حیث همچنان ثابت و الیتغیر باقی می ،و تبدالت

چیـزی  ،ها متفاوت بـا یکدیگرنـد ها که از بسیاری حیث در انواع خانه برای مثال ،ده استشجوهر 
هـا اعـالم  ای به خانه دیگر همچنان سرسختانه در تمام خانه ها از خانههست که با وجود همه تغییر

  .یعنی ماهیت خانه، ذات یا جوهر خانه ؛نیست »بودنخانه «کند و آن چیزی جز خود  حضور می
چیز، ذات و را دهد که ما ماهیت  کند و به ما نشان می دگرگون میاز ماهیت را تکنولوژی فهم ما 
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و این یکی همان امر ثابت الیتغیر امر استمرار یابنده . ایم جوهر چیز را با تثبیت و دوام آوردن فهمیده
اینجا استمرار از طریق . ، همان امر ثابت استماهیال ؤپاسخ س. چیزی به آن استهمان است که 

توان استمرار داشت که واجد چیـزی ثابـت و  فقط در صورتی می ایگو. شود و در پرتو ثبات فهم می
  .فهماند  تکنولوژی ماهیت را چنین می. الیتغیر بود

توان تصور کرد که استمرار یافتن و بـودن چیـزی بـه وجـود امـری  اما پس مگر غیر از این را می
این تاریخ را کـه  بلماند؟ هایدگر این موضع و  همه تبدالت ثابت می با وجودثابت در آن است که 

خواند و سـعی در عبـور از آن  ، متافیزیک میشده استمساوق ) یعنی ثبات(در آن وجود با حضور 
متافیزیـک « ، دو سـالی پـس از آن درشدهآغاز  »وجود و زمان«ر از همان اوان انتشار این عبو. دارد

کننده نائل آمده و  ای تعیین به لمحه) یعنی عدم حضور، عدم ثبات(کشیدن عدم  و با پیش »چیست؟
سـرانجام بـه تنسـیقی مناسـب  2و تـذوت  1و با طرح مفهوم رخداد »افادات به فلسفه«سرانجام در 

  .دست یافته است
، تفاوت بنیـادین بـا آن دارد و اگـر نیـروی منجـی از اگر هنر در عین قرابت ماهوی با تکنولوژی

جـای حضـور ه ، تذوت و عدم ببدان معناست که هنر با مفاهیمی همچون رخداد ،تکنولوژی است
ت و ذات کـه بـودن را بـا ثبـات و الیتغیـر بـودن سرچشمه است و تکنولوژی با مفهومی از ماهی هم

  .انگاردمعادل می
با این تفاوت که این بـار از  ؛ال از وجود استؤال هایدگر کماکان سؤس 3»افادات به فلسفه«در 

هایدگر برای معرفی مقـدماتی و مـوقتی برخـی . پرسد می رخداد ۀمنزله یا از وجود ب »وقوع وجود«
تـرین  به نزدیک − که البته مفاهیم اساسی رخداد وجود هم هستند − »افادات« اصطالحات کلیدی

خواهد به  هایدگر می. 4ال کردن خودش از هستوؤیازد؛ به س امر دست می) و در عین حال دورترین(
خـود را از پـرده  اندیشیم، مفاهیمی که در چنین اندیشیدنی زبان حال بگوید که اگر ما در هستو می

اندازند باید در همه لمحات هستو از جمله همین لمحه اندیشیدن ما به هستو قابل تمییـز  بیرون می
خـود هایدگر برای معرفی اجمـالی اصـطالحاتی چـون تـذوت، رخـداد از آن  ،ترتیب بدین؛ باشند
  .اندیشد  از رخداد هستو می ال کردن خودشؤبه واقعه س )ab−grund= مغاک (بنیاد  ، بنیاد بیکننده

                                                           
1. Ereignis 

2  . Wesung 

3. Beiträge zur Philosophie (Vom Ereignis)/Contributions to Philosophy (From Enowning) 

 vorhanden=present at( دسـتِ◌  پـیش و حاضـر امـری نـه وجـود از که نکته این رب کیدأ ت برای افادات در هایدگر. ٤
hand(، یعنـی آلمانی زبان در وجود معمول واژه جای هب ؛است کرده مراد را دادن رخ و تحقق حال در امری بلکهsein  

 be-ing از being جای هب هم انگلیسی مترجمین. کند می استفاده seyn یعنی اوست خود مجعول که دیگری کلمه از
 واژه نیو والگا دانیال اثر" هایدگر فلسفه به افادات بر آمدی در" کتاب ترجمه در قربانی رضامحمد آقای. اندکرده استفاده
  .ستا برده کار هب را هستو
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منزله رخصـت دادن بـه صـیرورت هسـتو تـا اینکـه در  هخود از رخداد هستو بال ؤهایدگر به س
رخصت دادن به صیرورت هستو تا خـود را  ،به عبارت دیگر. اندیشد صورت کلمات رخ نماید، می

همچـون یکـی از  نیـزال خود ؤالبته توجه باید داشت که هایدگر به س. ال متجلی کندؤصورت سه ب
ه خود این تالش، این رخصت دادن بـه هسـتو، بایـد بـ. اندیشد مراحل و اطوار صیرورت هستو می

به عبـارت . به خطاب آغازین خود هستو اندیشیده شود) gehoren(مثابه تعلق داشتن و پاسخ دادن 
ال ؤبلکـه سـ ،نهـد ال را بنا نمیؤس ، هایدگر باشد یا دیگران،ای نیت هیچ سوبژکتیویته قصد و ،دیگر

 اسـت، یعنـی خـود هسـتو »تـرین پرسـیدنی«یک حیث اساسی، یک بعد، یـک مسـاوق خـود آن 
)Schoenbohm,2001:17.(  

، امـا نـه اسـت های دیگر متمایز از ابعاد و حیث ،ال باشدؤآن حیث از هستو که س ،ترتیب بدین
یعنی  ،دهد ی هستو ارجاع می»نه«ال هستو را به خصیصه ؤاین حیث س هایدگر .ماند مجزا باقی می

این قول مشابه . دهد بودن هستو خود را نشان می »پرسیدنی«صورت ه که ب هستای »نه«در هستو 
از  −گفـتن  »نه« −نفی و انکار . گفت نفیامکان  ۀباردر »وجود و زمان«همان است که هایدگر در 

. هنـوز اسـت »نه«در خلیده است؛ دازاین همواره  »نه« گردد که در بنیاد دازاین یک رو ممکن می آن
ایـن . تعین هستو است یکهستومند هستو، نه  یک نه ۀخلیده در هستو همان لمحی »نه«خصلت 

ی هسـتو کـه همـان »نـه«خصـلت . است »وجود و زمان«همان تفاوت انتولوژیک مطرح شده در 
ه بـ ،دهـد  هستومند نشان نمی یکصورت ه از آنجا که خود را ب ؛هستو استهستومند  یکلمحه نه 

البتـه  .)٢٠۴، ص١٩٩٩هایـدگر، ( صورت یک لمحه عدم، یک لمحه انقطاع خود را خواهد نمود
انقطـاع یـا  −هستو یک رخداد اتصـال . شود که اتصالی در پی خود دارد رو انقطاع می از آنانقطاع 

 1اتصـال انقطـاع هسـتو را تـذوت ۀهایدگر ایـن واقعـ. است »انقطاع از ظاهر شدن −ظاهر شدن «
یم که ایـن خـود هسـتو یباید بگو کهبل هستندیم که یتوانیم بگو در مورد موجودات ما نمی. نامد می

ه به هنگام اتصال، هستو ظاهر است و دارای بنیاد اینجا هسـتو بـ. شود است که متصل و منقطع می
به هنگام انقطـاع . هستو متعین در یک موجود نیست. دهد خود را نشان نمی »یک موجود«صورت 

 گـردد جاست کـه هسـتو متعـین در یـک موجـود مـی    همین. بنیاد  هستو منقطع از ظهور است و بی
)Emad,2007:137(.  

که مفهوم جوهر و ذات از افالطون  حالیست که درا سخن هایدگر در این موضع از افادات آن لّب 
، مفهوم تـذوت، رخـداد و مغـاک ماندگاری و ثبات قائم است ،ییبه بعد و در سخن متافیزیکی بر مانا

قـوام ... کلـی نوشـدن وه ، هـر دم بـو در وجود آمدنپی، به هردم از بین رفتن در به انقطاع و اتصال پی
                                                           

1. wesung 
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 −ذات و جوهر متعلق متافیزیک است و تذوت مالئم با تفکـر کـه هایـدگر آن را تفکـر تـاریخی . دارد
  ).Seynsgeshichtliches Denken=Be−ing_ historical − thinking( نامد  هستو می
بـا مفهـوم  تکنولـوژیتنها  نـه  ،رود کید میأهم بدان ت »پرسش از تکنولوژی«که در مقاله  چنان

همـانی  نقطـه اوجـی اسـت کـه در آن ایـن بلکه اساسـاً  ،ذات و جوهر ثابت و ماندگار مالئم است
بـه . رسـد درجـه خـود مـیبـاالترین مفاهیمی چون ماهیت و ذات و جوهر با ثبات و ماندگاری به 

یعنـی  ،اما چگونه است که بدیل هایدگری تکنولوژی ؛تکنولوژی اوج متافیزیک است ،عبارت دیگر
هایـدگر در هنـر چـه یافتـه مت دارد؟ ئانقطاع و اتصال پی در پی مال ،مغاک ،رخداد ،هنر با تذوت

دانـد؟ هـر چنـد برخـی از  مدن و به عـدم رفـتن مـیآاست که آن را عرصه تذوت و هر دم به وجود 
پرداختن هایدگر به هنر را پیامد تفطن او بـه مفهـوم  فون هرمانهمچون  ،ترین شارحان هایدگر مهم

خـود وی تصـریحی بـر  در آثـارامـا  ،)Von Hermann, 1980:§2(انـد   شمرده افاداتتذوت در 
برخـی ویلی از أتـوان بـا تـ مـیایـن، وجود با . چون این مالئمت بین هنر و تذوت نرفته استوچند

مواضع آثار او و اشارتی به آثار فیلسوفان قبـل و بعـد از وی توضـیح داد کـه چـرا وی هنـر را بـدیل 
و ماندگاری و  ییسو ذات و جوهر از  ،همان پنداشتن ماهیت که قوام آن به این ددان ای می  تکنولوژی

  .ثبات از سوی دیگر است
 دانســـت طبیعـــت مـــی 1هنـــر را محاکـــاتاندیشـــه یونـــان باســـتان دانیم،  کـــه مـــی چنـــان

)Aristotle,1963:1199a( . باره این رویکرد یونانی به نسـبت بـین متناقض در ییآرا ،هایدگرظاهر  به
گفتارهـای  درس«در او  ؛ مثالً دهد می هنر را در تقابل با طبیعت قرار ی،وسو  یکاز . هنر و طبیعت دارد

بـدون اینکـه انسـان را در آن  ،خـود اسـت بـهجوشی و لبریز شدن خودکه فوزیس خود دورآ می »نیچه
خـودی  هبـصـورت خوده مواجه است که جوشیدن و لبریز شدن ب وضعیتیتخنه اما با . مدخلیتی باشد

بـه  دیـدگاهاز  »مقدمه بـر متافیزیـک« در ،از سوی دیگر و )٧۶ص ،١٩٧٩ هایدگر،( افتد اتفاق نمی
رفع این تناقض ظاهری یکی از مواضعی است کـه . ، هنر محاکات طبیعت استآمدن وجودظهور در

  داند؟  مالئم میپی در  انقطاع و اتصال پی ،هنر را با تذوتهایدگر چرا دهد به ما نشان می
اندازی،  هایدگر استعالی دازاین را که در وجود و زمان در قالب طرح »مقدمه بر متافیزیک« در

حوه ن. دهد اندازانه و استعالی خود وجود نسبت می به خصیصه طرح ،نحوه وجود دازاین دانسته بود
سـت کـه ا نکته قابل توجـه ایـن. جود استعالئی استوجود دازاین از رو استعالئی است که خود و

امـا مـراد هایـدگر از اینکـه  ؛اسـتعالئی هسـتند طبیعت یعنی ،فوزیس ووجود که گوید  هایدگر می
ست ا مراد نزدیک آن ؛چیست؟ هایدگر دو مراد نزدیک و دور در نظر دارد، هستندطبیعت استعالئی 

                                                           
1. mimesis 



      ۶۵   تکنولوژیشو از گشتل  مثابه برون هنر به

 ravesh shenasi85 Sm 8-6-95  مقدماتيبندي  صفحه  85شناسي شماره  مجله روش

و بـه بیـرون از خـود راه  »شدن«تحقق یافتن و در یک کلمه  ،سرریزشدن ،جوشیدنکه طبیعت خود
ست که طبیعت مایه و دستمایه استعال را ا اما مراد دور آن ،جستن است که معادل همان استعالست

  .)۶٣−۶٢، ص٢٠٠٠هایدگر، ( دهد می هنری قرار در اختیار اثر
. کشـد پیکاری را بین زمین و عالم در اثر هنری به تصویر مـی هایدگر »سرچشمه اثر هنری«در 

 »وجود و زمـان«زمین همان موجود . رنگ یک تابلوی نقاشی مثالً  ،اثر هنری است ۀزمین نماد ماد
شناسانه است که هایدگر در تمام عمـر فکـری  پیکار نیز تفاوت هستی. »وجود«است و عالم همان 

هـر جـای  زن بـیش اآشناسـانه در  ی است که تفاوت هسـتییاثر هنری جا. ندک میخود آن را دنبال 
 حرکـت ؛پـی در حـال رخ دادن اسـتدر در اثـر هنـری انقطـاع و اتصـالی پـی. دیگر آشکار است

اینجـا حیـث . پوسـت و چـوب اسـت ،تـابلوی نقاشـی از رنـگ. شدی بین وجـود و موجـودوآمد
چوب و  ،آنگاه اثر هنری است که رنگتابلوی نقاشی اما  ،دهد ا نشان میموجودیت اثر هنری خود ر

این حیـث وجـودی اثـر هنـری . به اختفا روند و عدم شوند ،آورد میپوست در آنچه اثر به ظهور در
هنـری  اثـر. شـونده وجـود و موجـود اسـت اثر هنری آشکارترین عرصه بـازی مـدام تکـرار. است

هنری است کـه نمایـان  در اثر. ، انقطاع و اتصال، وجود و عدم استو موجود پارادوکس بین وجود
و نـه نـه وجـود  ،در اثر هنری آنچه ثابت اسـت. ثبات نیستجوهر و ذات امری ایستا و با ،شود  می

  .است »نه موجود −نه وجود « ؛است موجود
بلکه قائم  ،جوهر یا ذات مانندنه قائم به وجود امری ثابت  ،گونه استمرار و تداوم اثر هنری بدین

و وجـود به هر لمحه حرکت رفت و برگشتی بین وجود و موجود یا بین ظهور و اختفا یـا بـین عـدم 
آنچه گـادامر . کند اصطالح می »انقالب به سازه هنری«گادامر این حرکت رفت و برگشتی را . است

همان انقطاع و اتصالی است که هایدگر هسـتو را قـائم بـدان  دربردارندۀ ،کند مراد می »انقالب«از 
در تحول چیزی ثابت، . گادامر مفهوم انقالب با مفهوم تحول تفاوتی اساسی دارد دیدگاهاز  .داند می

است، بوده  انقالب آنچه قبالً اما در  ،ماند تمام تبدالت باقی میبا وجود ، همواره جوهری ثابت مثالً 
  :همان امر سلبی پایدار است ،ماند  در انقالب به سازه هنری هم آنچه باقی می. ماند دیگر باقی نمی

 ...} ماند جوهر باقی می{ دهد تحول همواره در یک عرض رخ می... انقالب یک تحول نیست
در انقـالب . شـود دیگـر منتهـی مـی ءبه شی ءرو نیستیم که شی هما با یک تحول روب اما در انقالب

سـت کـه ا در انقالب به سازه هنری هم مقصود آن. وجود چیز قبل و بعد از انقالب نافی یکدیگرند
   .)١١١−١١٠ص ،١٩٨٩ گادامر،( دیگر نباشد ،بود بالً قآنچه 

ه ، تذوت و رخداد در آن بـانقطاع و اتصالشود که  ای می نزد گادامر نیز هنر عرصهدر گونه  بدین
  .کار است
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