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مقدمه
قرن فیلسوفان برجستهترین از هایدگر،1 مارتین
بیستم،باانتشارکتابوجودوزمان2درسال1927،به
طوررسمیبهنشرآراءخویشپرداخت.اودراینکتاب
با و کرد راطرحریزی فلسفةخویش اساسی پایههای
استفادهازروشپدیدارشناسی،3بهرابطةمیانانسانو
جهانتوجهویژهاینشانداد.اوباپشتسرگذاشتن
در خود موضعگیری دوم جهانی جنگ تلخ تجربة
تكنولوژی۴ از پرسش رسالة در را تكنولوژی خصوص
مطرحکردونسبتبهعدمشفافیترابطةانسانباوجود
دارند تسلط انسان بر ماشینها آن در که دورهای در
هشدارداد.هایدگرنگاهابزاریوتکبعدیانسانمدرن
بهجهانرابرجستهترازهرزماندیگریمیداندوبیان
را جهان مدرن، تكنولوژی پرتو در انسان که میدارد
و ذخیره مصرف، جهت الیزال منبعی شكل به صرفاً
بهرهمندیخوددرکمیکند.اینچنینبودکهبرخی
مواضع تكنولوژی نظریهپردازان و هایدگر شارحان
نگاه مصادیق از تكنولوژی به نسبت را هایدگر
آثار دترمینیستی5دیستوپیایی6میدانند.امریکهدر
برخیهنرمندانآوانگاردبارویكردماشینینیزصادقبه

نظرمیرسد.
دوران در خود گوناگوِن اشكال در آوانگارد هنر
مدرن،بازتابفضایپرتنشقرنبیستماست؛قرنیکه
دراوایلآنتجربةانقالبروسیهپشتسرگذاشتهشد
دنبال به درگرفت. دوم و اول جهانی جنگ سپس و
واقعیتهایجنگوتأثیراتمخربسالحهاینظامیبر
و فرهنگی جنبشهای از زیادی شمار بشر، زندگی
هنرینسبتبهآیندةتكنولوژیكیاظهارنگرانیوازآن
ابداعات و صنعتیسازی پررنگ نقش کردند. انتقاد
فكری دغدغههای از مذکور وقایع در تكنولوژیک
که طوری به بود، زمان آن هنرمندان و اندیشمندان
ومظاهر تكنولوژی به نسبت واکنشهایصریح آنها
آن،ازجملهماشین،نشاندادندوذهنیتشانرانسبت
بهروندپیشرفتتكنولوژیدرآثارشانمنعكسساختند.
آثارماشینی، اینرو،موضعگیریهایهنریوخلق از
خودبازتابکشمكشیبودکهمیانحامیانومخالفان
مطرح پرسش این اکنون داشت. جریان تكنولوژی

میشودکهچگونهمیتوانبااستفادهازنظریاتهایدگر
جنبشهای بررسی و تحلیل به تكنولوژی، مورد در
تكنولوژی به نسبت که پرداخت جریاناتی و هنری
موضعگیریکردند.بنابرفرضیةاینپژوهش،توجهبه
رویكردهمسومیانهایدگرودوجنبشسورئالیسمو
دادائیسمنسبتبهتكنولوژیسببمیشودتابتوانآثار
ماشینیراموردخوانشیفلسفیقرارداد.شكاکیتو
بدبینیدربرابرتغییراتزندگیانسانمدرندرسایة
به وابسته ماشینیهنرمندان آثار ویژگی از تكنولوژی
ایندوجریاناستکهدرپرتوآراِءهایدگرکامالوضوح
مییابند؛همچنینمفاهیمیکهازدلنظریاتهایدگر
بیرونمیآیندمولفههاییهستندکهفرضیاتپژوهش
قوام رادرموردموضعگیریدوجنبشهنریمذکور
ازمنظرهایدگردردورةمدرن،تكنولوژی میبخشند.
رابطة اینرو از است، وجودشده بر بهحجابی تبدیل
انسانباوجودودستیابیبهآنرامختلمیسازدواین
امربرایانسانمدرنبحرانسازاستوبهنظرمیرسد
و زبان آوانگارد هنرمندان که است آرمانی همان این

بیانخودرابهآناختصاصدادند.
پژوهشهایی زمینه، این در استکه بهذکر الزم
با تفاوتهایی و شباهتها هرکدام که گرفته صورت
پژوهشحاضردارند.بیشترینپژوهشانجامشده،حول
محورنظریاتهایدگردرخصوصتكنولوژیدردوبازة
زمانیاست.آثاریچون»پرداختیبرفلسفةتكنولوژی
هایدگر«،7»آشناییباآراِءهایدگردربابتكنولوژی«،۸
»دستیابیبهنسبتآزادباتكنولوژیازمنظرهایدگر«9
و»هایدگرواپسین«10همگیازپژوهشهاییهستندکه
باب در اندیشههایش و هایدگر به مفصل طور به
بر معطوف نیز دیگر گروهی پرداختهاند. تكنولوژی
فلسفةهنرهایدگربودهوازخاللمباحثآنگذریبه
نظریاتفیلسوفدرموردهستیشناسیپدیدارشناسانه
و »هنر چون مقاالتی میزنند. آن مولفههای و
هستیشناسینزدهایدگر«11اثریاناشولتز،»هنربرای
اگزیستانس«12نوشتةپلشوماخر،»هایدگرودوگونه
ازهنر«13اثرجانبروینرو»هایدگر،پلکلهومنشأاثر
هنری«1۴نوشتةاستفاناچ.واتسونازایندستهستند.
هنری جنبشهای به اخص طور به نیز دیگر گروهی
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توجهدارند؛آثاریچون»سیاستمدارانپنهان:دادائیسم
و دادا هنر: در »بلشویسم ادبیات«،15 رستگاری و
سیاست«،16»ازبرتونتادالی:سرگذشِتناهشیارآفرینی
درسورئالیسم«17و»زمانیبرایغنودن:ناهشیارآفرینی
روانیوکاوشسورئالیستی«1۸رابطةمیاندادائیسمو
سیاستونگاهروانشناسانهبهآثارسورئالیستهابخش
با جستار این هستند. دسته این پژوهشهای غالب
کمکگرفتنازمولفههایمربوطبههرسهدستهازآثار،
بدین برداشت. آنهاخواهد از متفاوت درجهتی گام
ازهستیشناسی ازتوضیحیبسیارکوتاه ترتیب،پس
برایفهمبخشهایبعدیالزموضروری هایدگرکه
در هایدگر تكنولوژی پدیدارشناسی به ابتدا است،
پرسشازتكنولوژیپرداختهمیشودوپسازآنتحلیل
باتمرکزبرآثار آثارجنبشهایسورئالیسمودادائیسمـ
درهمتنیده بهصورت هایدگر، آراء پرتو در ـ ماشینی
مطرحخواهدشدوسپسرویكردشكاکانهوبدبینانةدو
جنبشمذکورنسبتبهماشینومولفههایآنکهدر
آثارنفوذپیداکردنددرهنرتبیینمیشود.بنابراین،این
خصوص به آوانگاردها ماشینی هنر بر که پژوهش
نقطةعظیمتش است، دادائیسممتمرکز و سورئالیسم
به راستا این در و بوده هایدگر اندیشههای بر مبتنی
آثاریچونرسالة ـ معتبریرجوعخواهدکرد منابع
پرسشازتكنولوژی،19کتابوجودوزمان20وشاعران
اول اثرهایدگرکهمنابعدست بهچهکارمیآیند؟21
محسوبمیشوندوشروحمعتبریچونآثاردنآیدی
ازجملهرسالةهنروتكنولوژی:فلسفهپدیدارشناختی
هایدگردربابتكنولوژی22-درنهایتمیکوشدتاتابر
عصر به نسبت هنر که موضعی و رویكرد آن، مبنای
آنها بر تأمل به و راروشنساخته داد نشان ماشین

بپردازد.

۱. هایدگر و پرسش از تکنولوژی
مارتینهایدگرکهدرفلسفهاشدغدغةبحرانانسان
روش از دارد را آن برای حلی راه ارائة و مدرن
استفاده خود نظریات ارائة جهت پدیدارشناسی23
الزم پدیدارشناسی آنرو از هایدگر منظر از میکند.
در و نشود پدیدار چیزی است ممكن که میآید

پوشیدگیباقیبماند.»پدیدارشناسیبیشتربرایچیزی
به یا و ماست دید از نهان معموالً که میرود کار به
شكلیتحرفشدهدرمعرضدیدماقرارگرفتهاست.«
انسان که میکند عنوان هایدگر )Moran,2000:300(

مدرن،ازآنجاکهپوشیدگیواستتاِرانحاءوجودیدر
برابرشبهحداکثررسیده،انسانیاستبدونعالم،که
بحراناوریشهدرهمینبیعالمیاشدارد.2۴بدینسان،
بیعالمِیانساِنمدرن،گمکردنوجودودستوپنجه
نرمکردنبانیهیلسماست.ازمنظرهایدگرنسبتهایی
کهانسانباجهانبرقرارمیکندچونانابزارهاییهستند
با بودن ابزاری از هایدگر وجود.25 به رسیدن جهت
آن از مراد و میکند یاد بودن26 دستی توی عبارت
به و میکند زندگی آن با انسان که است چیزی
:1395 )هایدگر، نمیپردازد. آن باب در مفهومسازی
92-96(درمقابلآنلفظفرادستی27قرارداردکهبه
و نظریهپردازی چیزها، کیفیات و خصوصیات بررسی
مفهومسازیتعلقداردورابطةمستقیممیانانسانو
وجودبرقرارنمیکند.بنابراینهنگاممواجههبااشیابه
مثابةامرتویدستیـبهانحاِءمختلف2۸وبابرقراری
نسبتهایجدید-بخشیبهمجموعةعالِمدازایناضافه
بگیریم؛ نظر در را فرادستی نسبت اگر اما میشود.
ترتیب بدین  نمیآید. پدید وجود با مستقیم نسبتی
اجازة بهپدیدار برقرارمیکنیم ارتباط باچیزی وقتی
از میکند. ظهور وجود29 حالت این در و داده حضور
اینروجهتحلبحرانانسانمدرننیازاستتارابطة
میانانسانوعالمانسواصالتبیشتریبیابدوانسان
رابطهایجدیووجودیباعالمبرقرارکندوباغلبهبر

نیهیلیسم،بحرانمدرنیتهراپشتسرگذارد.
پسازبیانمختصریازپدیدارشناسیوارائةکلیتی
اودرباب دربابفلسفةوجودیهایدگر،فهمنظریات
از پرسش رسالة هایدگر میشود. آسانتر تكنولوژی
آغاز تكنولوژی ماهیت مورد در سؤال با را تكنولوژی
میکند)هایدگر،۴:1393-10(وپسازآنبهتحلیل
واژةپوئسیس30پرداختهوعنوانمیکندکهپوئسیسبه
کهحضور است آنچیزی به بخشیدن معنایحضور
در ازعدمحضور آنچه آوردن راه به ندارد.»هرگونه
نوعی پیشمیرود، یافتن بهسویحضور و میگذرد
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هایدگر )همان:11( است.« آوردن فراـ یا پوئسیس
پوئسیسرابهدومفهومدیگرتقسیممیکند:فوزیس31
عملی معرفت نوعی تخنه هایدگر، منظر از تخنه.32 و
استکهمتعلقبههنرمندوصنعتگراستوفوزیساز
آِنچیزیاستکهخودبهخودبهشكوفاییمیرسد.به
عبارتی،فوزیسشكوفاییخودبهخودیطبیعتاستو
پوئسیسبهظهوردرآمدنبهواسطةانسان.ازآنجایی
کههایدگرپوئسیسرانوعیانكشافوجودمیداندبه
ساحت یا انكشاف ساحت در نیز را تخنه آن دنبال
حقیقتقرارمیدهد.»تكنولوژییکنحوانكشافاست.
تكنولوژیدرقلمروییحضورمییابدکهانكشافوعدم
استتاردرآنرخدهد،قلمرویآلِثیا،33حقیقت،درآن
اگرچه است معتقد اما )1۴ )همان: مینماید. رخ
تكنولوژیمدرننیزنوعیانكشافوناپوشیدگیهستی
حوزة در که است پیشامدرن تكنولوژی این اما است
تكنولوژی در که »انكشافی میگیرد.3۴ قرار پوئسیس
معنای به فراآوردن در را خود است، حاکم جدید
پوئسیسمتحققنمیسازد.انكشافحاکمدرتكنولوژی
جدیدنوعیتعرضاست،تعرضیکهطبیعترادربرابر
اینانتظاربیجاقرارمیدهدکهتأمینکنندةانرژیباشد
دل از است، انرژی که حیث آن از را انرژی بتوان تا
طبیعتاستخراجوذخیرهکند.«)همان:15(تكنولوژی
مدرندرتالشبرایبهنظمدرآوردن،تعرضودرافتادن
باطبیعتاست.»انكشافیکهبرسراسرتكنولوژیجدید
حاکماست،خصلتدرافتادن،بهمعنایتعرضرادارد.«
)همان:17(هایدگرایننحوةحضورجهاندرچارچوب
میدهد، توضیح گشتل35 واژة با را مدرن تكنولوژی
نحوهایکهنهتنهابهمعارضهباطبیعتپرداختهبلكه
اورسوخ عالم بر و رادگرگونساخته انسان نوعفهم
میکند.»گشتلبهمعنایامرگردآورندةتعرضآمیزی
معارضه به و میدهد قرار مخاطب را انسان که است
میخواند،تاامرواقعرابهنحویمنضبطبهمنزلةمنبع
نحوی از است عبارت گشتل کند. منكشف الیزال
دارد.« استیال جدید تكنولوژی ماهیت بر که انكشاف
به مربوط بخش در که همانطور )23 )همان:
پدیدارشناسیوجوِدهایدگرگفتهشد،ازطرفیظهور
ازطرفی اما میپذیرد، مختلفصورت انحاء به جهان

دیگر»گشتلنحویاستکهازطریقآن،امرواقعخود
به )همان(. میکند« منكشف الیزال منبع راهمچون
وجود آشكارگی مسیرهای از یكی هایدگر عبارتی
)الِثیا(36راازطریقتكنولوژیوآنراحوزهایازانكشاف
وجودمیداندیعنیتكنولوژینوعینسبتاستکهاز
طریقآنانسانباوجودرابطهبرقرارمیکندوازطریق
آن مختص کهصرفاً بهشیوهای را نسبت،جهان این
استدریافتمیکند.امانكتهایناستکهنامستوری
درحوزةتكنولوژیبرابردیگرگشودگیهامیایستد.در
واقعنسبتبرقرارکردندرچارچوبتكنولوژیکرویكرد
انسانرابهجهانتغییرمیدهد.»هایدگرمعتقداست
کهتكنولوژیمدرندورهایازبشریتراارائهمیکند،
همانطورکهمذهب،گرایشبهسمتقرونوسطیرابه
همراهدارد.تكنولوژیهایمدرناگرچهازاسالفخود
نشأتمیگیرنداماازصناعتپیشینمتفاوتندتاجایی
قاببندی را چیزی هر خود جهتگیریهای با که
)Blitz,2014:75(».میکنندومهرکلیشهایبهآنمیزنند
برقراری شیوههای از یكی نیز تكنولوژی عبارتی، به
نسبتوعالمداشتنووجهیازناپوشیدگیاست.اما
نسبتیکهتكنولوژیمدرنبرقرارمیکند،جهانراصرفاً
چونانمنبعینامتناهیازانرژیومنبعذخائرمیداند.
اینامردراینجاخاتمهنمییابدبلكهتاماشینیشدن
خودانسانپیشمیرود.»ماشینکهروزیچنینفرض
میشدکهبندةماستاکنوناربابماشدهاست.آدمی
از بخشی به خودش تمایزی چنین دادن دست از با
فرایندیتبدیلشدهاستکهدرآنموردبهرهکشیقرار
میگیرد؛ومطابقزبانمعاصر-خانةهستیمدرنیته-به
منبعانسانیتبدیلشدهاست.«)هایدگر،نقلدریانگ،
خطرناکی ورطة به انسان ترتیب بدین )۸5 :139۴
میافتدو»]..[درآستانةجاییمیرسدکهخوداوهم
)هایدگر، شود.« تلقی ثابت منبع عنوان به فقط باید
تكنولوژی میان هایدگر که اینروست از )31 :1393
او میشود، قائل تفاوت مدرن تكنولوژی و پیشامدرن
ابزار مدرن تكنیک که داشت توجه »باید میگوید:
)Heidegger,1967:7(».نیستودیگرباابزارنسبتیندارد
اینامربدانجاختممیشودکهنهایتاًتكنولوژیمدرن
ویرانگروبهصورتبالقوهخطرناکجلوهگرمیشود.»از
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منظرهایدگربزرگترینخطرتكنولوژیایناستکه
میتواندذاتما،یعنیسرشتمعنویآدمیرابهتمامی
مستورومغفولنگاهداردآنچنانکهخوداینغفلتاز
ماپنهانباقیبماند.«)جانسون،173:1395(آنچهکه
بهحذف تمایل راخطرناکمیسازد تكنولوژیمدرن
سایرنسبتهاییاستکهانسانمیتواندباجهانداشته
باشد.ویلیامبرتدرکتابخودباعنوانتكنیک،وجود،
»مدتی میدهد: توضیح چنین را امر این آزادی37
پرتوافكنینظریةعلمیجدیدیمارا،وهرچندمدت
میسازد. نابینا جهان در امور سایر به نسبت درازی،
هرچهنظریهبزرگوچشمگیرتر،احتماالًبیشتروضع
رخوتانگیزمابهسویسطحینگریپیشمیرود:همة
با تا میکند مخدوش را تجربه روزمرة موضوعاِت
چارچوبجدیدتطبیقنمایدواگرتطبیقنیافت،سرو
تهآنرامیزند.«)برت،225:13۸7(ازاینروتكنولوژی
مدرنتنهایکنسبتجهتانكشافوجودرابرایبسط
عالمانسانباقیمیگذاردوآننسبتتكنولوژیکاست،
پسعالمانسانوسعتیبیشترازآننمییابد.»بشری
کهدراینراهافتادهاستدائماًبهآستانةامكانینزدیک
میشودکهفقطامریراکهدرانضباطمنكشفشده
استدنبالکندوبهپیشراند.«)هایدگر،1393:30(از
منظرهایدگرزمانیکهانسانتنهاازطریقیکنسبت
باوجودرابطهبرقرارکندپوشیدگیوحجابوجودبه
حداکثرممكنمیرسدورابطهباوجودتیرهمیگرددو
و مدرن انسان بیعالمی و بحران دالیل از یكی این،

ویرانیاوستکهبهنیهیلیسمختم3۸میشود.

نیمه  هنرِی  آثار  در  ماشین  حضور  تحلیل   .2
نخست قرن بیستم

جنگجهانیاولوانقالبروسیهدوپدیدةسیاسی-
اجتماعیدهةنخستقرنبیستمبودکهفهممردماز
جهانرابهشدتتحتتأثیرقرارداد.ایندههمصادف
استباآنچهکهبهعصرماشینشهرتداردواموری
و تكنولوژیک پیشرفتهای بود. دوران این رهآورد که
و صنعتیسازی عمومی، سرگرمیهای سربرآوردن
شهرسازیوچیزهاییازایندست،همگیعصرجدیدی
رارقمزدندکهانسانمدرنبدانپاینهادوبهتجربة

که آنچه تمامِی اما پرداخت. تكنیكی ازجنبهای آن
عصرماشینرارقمزدتنهادردنیایبیرونیانسانتغییر
ایجادنكردبلكهسببتحوالتودگرگونیهایفكریو
درونینیزشد.»اکتشافاتفرویدواینشتینوابداعات
تكنولوژیکعصرماشینبهطوراساسیوبنیادیآگاهی
)Hopkins,2004:1( کرد.« دگردیسی دچار را مردم
تنها میدارد برپا را انسان عالم که آنچه مشخصاً
پدیدارهایعینیوبیرونینیستبلكهبهدروناونیز
تعلقدارد،بدینترتیبدرکنارعناصربیرونیتكنولوژیک
فرهنگماشیننیزظهورکردکهدراواخرقرننوزدهم
واوایلقرنبیستمواکنشهایمتضادیرابرانگیخت،
خصوصاًمیانهنرمندانوجنبشهایهنریمدرن.در
یكدیگر به ناگزیر ماشین و انسان عصر این در واقع
تاتفكرهنریوعلمی اینسببشد نزدیکشدندو
پیوند از پیشگویی که آنچنان رود. پیش آوانگاردها
نزدیکانسانوماشینیكیازمولفههایمشترکمیان
انتزاعی »صورتهای شد. آوانگارد هنری جنبشهای
مكانیكیکهدرهنرمدرنسربرآوردهاندبهدلیلتولیدات
دلیل به بلكه نیستند مكانیكی مدرن محصوالت و
ارزشهاییکههمبستةانسانوماشینهستندبهوجود

)Shapiro qtd. In Mattick, 2003:77(».میآیند
آوانگارد هنرمندان که متفاوتی واکنشهای بنابر
را آنها میتوان دادند نشان ماشین عصر به نسبت
نسبتبهعالقهوپذیرشماشینویابدبینیوطردآن
دستهبندیکرد.»اینواکنشهادرطیفیقرارمیگیرند
کهازحمایتهمهجانبهازپتانسیلهایماشینجهت
آزادسازیانسان)فوتوریستها(39شروعشدهوبهتجلیل
ازتكنولوژیبهمثابةامرپیشرودرپیشرفتاجتماعی
)کانستراکتیویسم(میرسدونهایتاًباترسونگرانیاز
)دادائیستها،سورئالیستها( تكنولوژی ویرانگر نیروی
آندریاس )Jochum,2007:82( میرسد.« پایان به
بروکمندرکتابش۴0اینطیفمتفاوترایکدوئالیسم
فریتزالنگ۴1در اثر بهخوبیدر ایندوئالیسم نامید.
فیلمیباعنوانمتروپولیس۴2نشاندادهشدهاستکه
»درنمایشخودازربوتهاوفرهنگماشینسعیبرآن
باب در هم امتداد در را متضاد نگاه دو این تا دارد
امر این )Huyssen,1986:11( کند.« حل را تكنولوژی
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از آوانگارد هنر مدیومهای تمامی توجه نشاندهندة
روسیهتااروپابرپیشرفتهایعلموتكنولوژیاست.اما
تمامنگاههاییکهنسبتبهآوانگاردهاوجوددارددریک
امرمشترکهستندوآناینکهبرخالفگونهگونیشان،
درنقدرادیكالگذشتهوتعریفوارائةمفاهیمیجهت
»آوانگاردها، هستند. مشترک آینده ارزشهای تغییر
شكل به ولی اخذ را مدرن هنر و مدرنیسم عناصر
بزرگنماییشدهازآناستفادهکردندوقصدشاناین
امور گذشته، زیباییشناسی تغییر اندازة به که بود
دگرگون را آنها و کشیده چالش به نیز را اجتماعی
سازند.«)Malkolm & Turvey,2002:35(درواقعآنچه
کههردودرآنسهیمبودندباوربهتغییراتانقالبیدر
آثاریکهدرآنزمانخلق بهواسطة بودکه اجتماع
شدندمیتواندغدغةهنرمنداندراینموردرابهوضوح
تكنولوژی، نوین محصوالت و علم اما داد. تشخیص
مدرنیتهسازیبهواسطةتكنولوژیویكهتازیآنهادر
رابطةانسانوجهانمیتوانندازمهمترینبحرانهای
مدرنی بشر بیخانمانِی آن و اروپایی روح و فرهنگ
»پیشرفتهای میزند. دم آن از هایدگر که باشند
آثار خلق برای انگیزهها نافذترین از تكنولوژیک
اتوپیایی۴3ونیزدیستوپیاییازهمانشروعقرنبیستم
مانند و  فرهنگی انتقاد نوعی از حاکی امر این بود.
قریبالوقوعدریک تغییرات نشانگریاستکهعالیم
Kadar & J.( میدهد.« خبر را فرهنگ و تمدن
هایدگر منظر از که شگرفی تغییرات )Toth,2013:53

پوشیدگِیجهانرابهدنبالداشته،عالمانسانراتقلیل
میدهد،بهآننظممیبخشدودرچارچوبیمعینقرار
میدهد.نگاهعلمیصرفبهعالم،کهدرفلسفةهایدگر
درحوزةمتافیزیکوبررسینظریقرارداردبهکلیبر
عالمانسانمسلطخواهدشد.»هایدگرخواستارمطرح
ساختناینادعاستکهمتافیزیک-مطلقسازِییک
است.« مدرن تكنولوژی ذات ناپوشیدگی- افق
از انتقاد تكنولوژی ناقدان نزد در )73 )یانگ،139۴:
تكنولوژیبهانتقادازانسانیاجوامعیبدلشدکهاز
میکردند. استفاده کالن مقیاس در مدرن ابزارآالت
تكنولوژِی دارای که زمین از بخشهایی در »مردم
پیشرفتهاست،دربرخوردارِیکاملبهسرمیبرند.مادر

رفاهزندگیمیکنیم.واقعاًکموکاستیماچیست؟این
کهاموردرحاِلانجاماست،دقیقاًهمانچیزیاستکه
هراسمیآورد.«)Heidegger,1967:7(بهعبارتیآنچه
انسان برای جعلی جهانی ساخت میآورد هراس که
»]انسانها[شیوة اتفاقمیافتد. او غیبت در است،که
زندگیپیشینزیستنوسنتهایخودرافراموشکرده
وهمینمسببسوقدادنآنهابهسمتشرایطبسیار
نامناسبمیشودوحتیبهخود-ویرانیانسانمنجر
میشود.«)Kadar & J.Toth,2013:53(درواقعازمنظر
ناقدانتكنولوژی،انسانبیشازآنچهازتكنولوژیسود
میبردخودرامیبازدودراینبازیکهنتیجةآنبه
جهان و انسان روابط تنها نه بود نخواهد انسان سود
میان رابطة بلكه میگردد اساسی تغییرات دستخوش
انسانهانیزدگرگونمیشود،همانطورکههایدگردر
تا انسان که میکند عنوان تكنولوژی« از »پرسش
بدانجاپیشمیرودکهحتیخودراچونانمنبعانرژی
مییابدوغیرازآنازصفاتانسانیخودبیگانهمیشود،
را مدرن تكنولوژی اساسی ویژگی »]هایدگر[ چه،
خشونتمیدانست.«)یانگ،۸2:139۴(آنهاکهدر
که بودند تكنولوژیای قریبالوقوع سلطة با نزاع حال
مستقلوغیرقابلکنترلمیپنداشتندش،معتقدبودند
کههنروهنرمنددراینراستامیتوانندنقشیحیاتی
ایفاکنند.دوجنبشدادائیسموسورئالیسمسهمبزرگی
جریانی مثابة به را خود »دادا داشتند. انتقاد این در
میدیدکهتغییروتحولاجتماعیوروانیرابهواسطة
وقوعجنگجهانیاول،بهنمایشمیگذارد.درهمین
نیز سورئالیستها ستایش مورد غیرعقالنی امر راستا،
نیروهایی به وچرا بیچون بازگشت مثابة به میتواند
گرفتند.« قرار جدید دورة سرپوش تحت که باشد

)Hopkins, 2004:1(

2. ۱ جنبش هـای انتقـادی سورئالیسـم و دادائیسـم و 
موضع گیری در برابر تکنولوژی

درسالهاینخستقرنبیستم،نمایشدیستوپیا
از استفاده منفی نتایج روشنی به هنری آثار در
دستاوردهایتكنولوژیکرانشانمیداد.هنرمندانناقد
پیشرفتهای باب بدبینانهایدر آثار تكنولوژِیمدرن،
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و آن منفی آثار تا کردند خلق تكنولوژیک و علمی
انحطاطیراکههایدگرنیزپیشرویانسانمیدانست،
عناصر تكنولوژیكی، دیستوپیای به قائالن کنند. بیان
تمدنمدرنرااموریبیمارگونهتلقیمیکردندکهذهن
نظر مطابق دیستوپیا، این در میسازد. آشفته را بشر
نهسلسله امكانروبروستو بایک تنها هایدگر،بشر
امكاناتیکهبتواندازمیانآنهاگزینشکند.عالماودر
مدرنیته، چه، میماند، باقی خود شكل حقیرترین
ناپوشیدگیوجودرامنحصراًدراختیارتكنولوژیقرار
تأمین و تنظیم است، حاکم گشتل جا »هر میدهد.
ذخیرةثابت،مشخصةهرگونهانكشافمیشودوتنظیم
حتی تا نمیدهند امكان دیگر ثابت ذخیرة تأمین و
انكشاف همچون انكشاف، انحاء دیگر اصلی مشخصة
آشكارشود«)هایدگر،32:1393(.صورتانتقادیهنر
ازپیشرفتهایتكنولوژیدرزمانجنگوپسازآنبه
شكلجدیتریمطرحشد.»دقیقادرزمانیکهجهان
دادائیستها بود، زمانه بحران بزرگترین درگیر
بازگرداندنآنچهکهازسرچشمهاشجداشدهبودرا
افرادی ازدست را نامزندگی،آن آغازکردندوتحت
برای ایمن پناهگاهی عنوان با آن از که دادند نجات
خیالباطلوکمالمطلوب-کهنهایتاًبهمرگمیلیونها
 Sorka,(».انسانختممیشد-سوءاستفادهمیکردند
نیچه۴۴ فردریش آنها از پیش که همانطور )2011:2

بازگشتبههنرپیشاسقراطیراجهتجستجویذات
انساندرنسبتباوجودانسانطلبکردهبود،بههمین
ترتیبدادائیستهابازگشتکودکانهوبدویبهطبیعت
انسانرادرایندورهبرگزیدندتاحالتهایجدیدیاز
بیانراکشفکنند،واینگونهشایدتوانستندبهنسبتی
انفجار مقابلطبل معنادر برسندکهدرآن باجهان
اولیة »دادائیستهای پاشید. هم از اول جهانی جنگ
کابارهولتر۴5وابستگیمشخصیبهفلسفةفردریشنیچه
داشتندوبههیچوجهازآنبیاطالعنبودند.خیلیپیش
ازشروعجنگجهانیاول،هوگوبال۴6باآثارنیچهآشنا
شدهبودودراعتقادیراسخمبنیبراحیایجامعهاز
انكارخردگرایی و بهغریزه،احساسات بازگشت خالل
.)Ibid:5( »سقراطیخودرابانیچههمعقیدهمیدانست
امابحرانبیعالمیانسانبهشكلیفلسفیترازنیچهنزد

هایدگرنیزمطرحشد.هایدگرکهدورانمدرنراعالم
عالمی چنین در که است معتقد و میداند تكنیكی
وضعیتجهانتكنیكیجدید،عالمراتصرفمیکندو
تفكر به بازگشت میدهد، تسری عالم به را نهیلیسم
یونانیوبهدستآوردنانسباتجربةوجودیرادرمان
انسان او منظر از چه میدانست، مدرن بشر بیماری
بافاصله مدرندرچنگالتكنولوژیونگاهعلمی،که
نسبتبههرچیزنظریهپردازیمیکند)نسبتفرادستی(
دست از دستی( توی )نسبت را آن بالفصل تجربة و
را آشكارگی خود »گشتل است. گرفتار میدهد،
میپوشاند.بههمیندلیلامكانناپوشیدگیهایدیگر
ازواقعیت،مگرناپوشیدگیخودشرا،بهبیرونمیراند
ودرنتیجهبهمتافیزیکتبدیلمیشود.«)هایدگرنقل
دریانگ،96:139۴(سورئالیستهانیزکهدرعالقهبه
نامعقولیت-کهدردادابهشكلبازیآزادروحیوروانی
ضِدبورژوادرآمدهبود-ودرنقدهنرخودمختاروارث
دادائیستهابودند،اگرچهتوجهاولیهشانصرفاًبردرون
ذهنبودامادرگامهایبعدیبرحقایقدرونیورابطة
 Hopkins,( میکردند« تأکید بیرونی واقعیات با آن
2004:12(.یكیازدالیلمشترکضدیتایندوجنبش

ضدیت بود.۴7 آنها عقالنی ضد رویكرد تكنولوژی با
که بود ابزاریای خرد با ضدیت عقل، با آوانگاردها
هایدگرآنرادردلمتافیزیکجایمیدهدومعتقد
استکهانسانهارانسبتبهجهانباتمامبیواسطگی
واضحوسادهاشبیگانهمیکند.دادائیستهاعقلگرایی
مفرطرابهعنوانبخشیازافت،زوالوسقوطانسان
میدانستند.»داداینیویورکوزوریخبااخذرویكردی
تمسخرآمیزدرمواجههباهیوالهایجنگ،سالمتعقل
وروانرادربیخردیوکمعقلیمیدیدند.]...[پساز
جنگنیزماشینرابهعنوانعاملخشونتوعنصری
مخربنشاندادندوبرسرکوبگرِیذاتِیعقلاصرار
را گشتل نیز هایدگر .)Herbert,1997:22( میکردند«
عاملیبرایبنیانخشونتتكنولوژیمدرنمیداندزیرا
عنوان به گذشته زمانهای در »اشیا که است معتقد
منبعونیزچیزیدیگرآشكارمیشدند،مدرنیتهاین»و
نیز«راازدستدادهاستوبههمیندلیلرابطةآنبا
)یانگ، هستندگانبهخشونتتنزلپیداکردهاست«
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90:139۴(.تریستانتزارا۴۸درمانیفستدادادرسال
اشتباهاست.منطق بیانکرد:»منطقهمیشه 191۸
شمایلیظاهریوسطحیازمفاهیمکلماتدرمقابل
 Hopkins,( میکند.« رسم واقعی غیر و وهمی امور
2004:98(هایدگرنیزباتفكرپوزیتویستیومفهومیدر

ستیزاستواصالترابهتفكراگزیستانسیالیمیدهد
همچنین دارد. فرهنگ و تاریخ زبان، در ریشه که
هنرمندانباایجادپیوندمیانتكنولوژیوهنر،تكنولوژی
راازجنبههایابزاریآنرهاساختهوبدینترتیببه
رسوخ پیشرفت مثابة به تكنولوژی بورژوازِی مفاهیم
کردند.آوانگاردهانقدرادیكالازپیشرفتتكنولوژیرابا
خودمختار، ابژههای و ماشین مثابة به انسان نمایش
باسرهای بدونصورت، اغلب ومجسمههای پیكرهها
میانتهی،چشمانکوریاخیرهبهفضانشاندادند.این
همانتصویردازاینهایدگراستکهآزادیخودرااز
دستدادهوتنهاازیکدریچهمیتواندبهجهاننظر
کند،وچنانچهآزادیاوازدستبرودحقیقتنیزروی
میگراید. پوچی سمت به چیز همه و داد نخواهد
همانطورکههایدگرزندگیبشرمدرنراباعدمنسبت
باوجود،یابهعبارتی،عدمنسبتبافرهنگانسانیخود
در که چیزی میکند- مشخص تاریخیاش میراث و
تمدنمدرنکمتربهچشممیخورد-جورجگروز۴9نیز
درآثارشدردادایبرلینتصاویرکالنشهرهایمدرنرا
ترسیمکرد.اوشهررابهمثابةفضاییجهنمیازنیروهای
نوشت:»من نامهای در او میدانست. رهاشده و آزاد
کاماًلمتقاعدشدمکهاینعصروزمانهبهسمتانهدام
آثار در  )Hopkins, 2004:57( ».راهمیپیماید وویرانی
منتقدانةهنرمنداِنایندوجنبش،امورانسانیبهاعمال
مكانیكیتقلیلمییابندوتاآنجاپیشمیرودکهخود
انساننیزتبدیلبهماشینمیشود.»هایدگربرآناست
طبیعت با را انسان رویایی نحوة فقط گشتل این که
شكلنمیدهدبلكهرفتارآدمیانبایكدیگرراهمنظم
مفهوم امر این )170 :1392 )کاجی، میبخشد.«
درافتادنباطبیعترابهذهنمتبادرمیسازد،طبیعتی
کهدراینجاازجهانبیرونیفراتررفتهوسرشتآدمی
رانیزنشانهمیرود.ازاینرودرایندستهازآثار،موجود
دووجهِیانسان-ماشیندیدهمیشود.»دیگرتكنولوژی

آنچیزینیستکهمیتوانیمبهمثابةیکابژهبیرونو
خارجازخودداشتهباشیمبلكهاکنوْنتكنولوژیخوِد
ما.« بدن و ذهن تصرف از است نشانی و ماست
خواهد بشری جهانی چنین در )Goodall,1997:453(

واالی کیفیات دیگر و اخالق دغدغة دیگر که زیست
انسانیرانخواهدداشتوبنابرنظرهایدگر،نسبتیبا
قوموقبیلةخودشندارد.رائولهاسمنمیگوید:»دادا
غیبتتماموکمالروح50است.درجهانیکهبهشكل
روح؟« به احتیاجی چه دیگر میکند کار مكانیكی
و دادائیستها آن بر عالوه )O.Benson, 1987:46(

سورئالیستهابهمفهومسازیانسانبهمثابةماشینیا
بالعكسدرآثارشانپرداختند.درآثارماکسارنست،51
مارسلدوشان،52فرانسیسپیكابیا53ورائولهاسمن5۴
با اجتماعیاش محیط و انسان خصومتآمیز مواجهة
ماشینمشهوداست.آنهاحتیتاجاییپیشرفتندکه
از مستقل و هوشمند ماشینهای قریبالوقوع ظهور
بهترین که موجودی کردند، پیشبینی نیز را انسان
که را آفرینش و خالقیت جمله از انسان تواناییهای
اومیگیرد.بدینخاطر از اوست، دیگروجوهوجودی
بسیاریازعناصرآثاراینهنرمندانعناصریمصنوعی
به کمتر باشد طبیعت به متعلق که آنچه و هستند
صرفاً هایدگر منظر از که طبیعتی میخورد، چشم
قرار وموردتعرض ایجادشده باآن فرادستی نسبتی
تنها که انسانی هایدگر، آراِء مطابق چه، است. گرفته
کمتر است مانده باقی برایش تكنیكی محِض روابط
تجربة یا نسبت بیابد، دیگری طور را جهان میتواند
بیواسطةانساندردورةتكنولوژیکازمیانرفتهوهمه
بهرهبرداری و اندازهگیری قابل اشیایی چونان چیز
همچونعناصرمصنوعیموجوددرآثارهنرمندانجلوه
میکند؛مصنوعاتیکهرهآورِدگشتلدردورةانكشاف
تكنولوژیهستند:»گشتْلآدمیرابهانكشافیمیراند
کهازنوعانضباطاست.هرجااینانضباطاستیالدارد
امكانهرانكشافدیگریهمسلبمیشود.«)هایدگر،
32:1393(درترکیبانسانوماشین،سورئالیستها
بیشترنگرانکیفیاتشبهانسانیسازوکارماشینبودند.
داشتند،هم ماشین از آنهاکهخوانشیسورئالیستی
تخطیوتجاوزماشینبهقلمروصفاتانسانیرانشان
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ماشینهای که احساسیای واکنشهای هم و دادند
پیشرفتهومتفكروانسانهایماشینیبرمیانگیختند.از
از دیدهمیشود؛ متضاد عنصر دو آنها آثار در اینرو
و ترس دیگر سویی از و ماشینآالت کامیابی سویی
دهشتیبینهایتوعظیم.»سورئالیسمباماشینمدرن
درتعارضوناسازگاربود]...[سورئالیستهاارزشهای
سودمندگرا،عقالنیوفاقدشخصیتقرنبیستمیعنی
ضدماشینها، ساختن واسطة به را ماشین عصر
و دادن انسانی شكل و بیمعنی و پوچ ماشینهای
خاصیتشهوانیبخشیدنبهماشینها،ماشینهارابه
روشیخندهدارواژگونساختهودستبهخرابكاریدر
سازوکارآنهازدند.«)Baldwin,2007:2(اینامرمصداق
ایجادوقفهایاستدرنسبتتكنولوژیکباجهان؛در
به ماشین میآفریند، هنرمند که جعلی نسبت این
درستیعملنمیکندوسببمیگرددتاازآنفاصله
گرفتهوبهشكلیفرادستیماهیتشرابهگونهایمورد
تفكرقراردهدکهبهطورمداومدراستفادةعملینباشد.
زمانة که کند یادآوری انسان به میتواند روش این

تكنولوژیچهخطراتینهفتهاست.هایدگرمیگوید:
شد...هیچ بیکران آشناییتی چنین که »زمانی 
چیزرایارایایستادگیدرمقابلسلطةتكنیكی
نیست.بهدیگربیان،اگرچیزیوقفهایدرجهان
روزانةکارایجادنكند،اگرجابهجاییایرخندهد،
اگرچیزیخارقالعادهاینآشناییبلندمدترابه
ازقلمرو بهنحوی را اگرچیزیما پاییننكشد،
متعارفروزانهخارجنكندکهبهموجبآنروابط
همیشگیماباجهان...همةاعمال،ارزشها،دانایی
سلطة نتیجه در سازد، دگرگون را ما نگرش و
تكنیكیبیکرانمیشود،یعنی،تبدیلبهنیرویی
بیحدوحصرمیگردد.«)هایدگر،نقلدریانگ،

)99:139۴
ماکسارنستچهرةبرجستةسورئالیسمودادائیسم،
شماریازآثارهندسیایکهپسازجنگارائهداد،نه
بود صنعتی نظامی- موضوعات هجوآمیز نمایش تنها
بلكهنشانمیدادکهارنستبهامتزاجانسانوماشین
فكرمیکند.هراساوبیشتراز»ناانسانیشدنیانسان
بهواسطةتكنولوژیبودتادستیابیماشینهابهصفات

نام با ارنست ماکس اثر .)Foster,2006:1( انسانی.«
نام با او دیگر اثر و )1 )تصویر ساز«55 انسان »کاله
است« فانی هنر بكند،57 را خود کار مد56 »بگذارید
)تصویر2(.محصورشدنانسانرادرتولیداتصنعتیو
کاالهایمصرفینشانمیدهد.سوژههایاوگرفتاردر
تنها و هستند مكانیكی و صنعتی فرایندهای چنگال
انتخاببرابرخودرا،شیفتگینسبتبهکاالمیبینند
مطلقسازِی آن در که میزیند زمانهای در زیرا
ناپوشیدگیتكنولوژیكیرویمیدهد.اینتنهاانتخاب
با همراه انسان هایدگر، منظر از زیرا است انسان
تكنولوژیمدرنکههمهچیزرابهمنبعصرفتقلیل
میدهد،دیگرامكاناتوانحاِءوجودیپیشرویخودرا
عالم کدام هر که متفاوتی امكانات میدهد؛ دست از
انسانرااززوایایمختلفامتدادمیدهند.»ارنستدر
نمو و رشد ماشینها اگر که میکند یادآوری آثارش
کنندانسانمبهوتتر،گیجترونادانترمیشود،خصوصاً
 )K.E,2012:23(».اگرتكیهانسانبرماشینافزایشیابد
همچنیناومجموعهکالژهاییپدیدآوردکهدرآنها
تصاویریازادواتوابزارآالتجنگیرابااعضایبدن
رگة دو مخلوقات از دستهای خلق منظور به انسان،
عجیبوغریبترکیبکردهبودکهمیبایستطنین
دهشتناکیبرایمخاطبوخوداوداشتهباشد.دراثر
»بلبلچینی«5۸)تصویر3(بازوهاوبادبزنیکرقاصو
بمب یک را بدنش که میشود دیده موهایش تزیین
را پرندهایمضحک عناصر این ترکیب شكلمیدهد.
پدیدمیآوردکهپوچبهنظرمیرسد.روبرتهربرت59
هیدرومتریِک »نمایش عنوان با ارنست اثر مورد در
مطرح را جالبی تحلیل )۴ )تصویر دما«60 با کشتار
میسازد:»کمپوزیسیونعجیبایناثرمانندپیشگویی
اثر خلق سال در که است هیتلر آدمسوزی کورههای
یعنی1920نشانیبودازکارخانههایتهدیدکننده.«
مجله با مصاحبه در نیز هایدگر  )Herbert,1997:24(

نداریم؛ نیاز اتم بمب به ابداً »ما میگوید: اشپیگل61
ریشهکنیآدمیپیشاپیش]درروابطتكنیكیباجهان[
اتفاقافتادهاست.«)Heidegger,1967:7(ارنستدراثر
»تقدیسفیل«62)تصویر5(نیزبهخردابزاریودنیای
به را ماشینی نیروهای اثر این در او تاخت. مكانیكی



48

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال ششم، شامرۀ 25، زمستان 1396

سمتیکناهمخوانیوناهماهنگیمیکشدکهباعث
شكلگرفتنابداعاتیمضحکوپوچمیشوند.دراندام
فلزیوقالبگیریشدهایناثر،یکلولةصنعتی،نقش
خرطومرابازیمیکند؛انتهایلولهبهچیزیشبیهسر
شاید است؛ آن روی بر شاخ دو که میرسد گاو یک
عاجهایفیلهستندکهقراراستهمراهباکالهآباژور
کهبرخرطومقرارگرفتهنقشیهجوآمیزداشتهباشد.در
کناراینهیكلعظیم،ازسرهمبندیشدنقوطیهاو
کاالهای پسماندهای انباشتگی از یا فلزی ظروف
البته که برآورده سر درخت به شبیه چیزی مصرفی،
برگوباریندارد.درگوشةسمتراستپایینتصویر
نیزاندامیانسانیدیدهمیشود،انسانیکهبرهنهاست
وسرنداردودرمقابلاینهیوالحقیرجلوهمیکند.
تصویر این است. کنده را او سر هیوال همین شاید
دیستوپیاییاستکهانسانهمراهباتكنولوژیبرروی
انسان میگوید هایگر که همانطور میبرد. سر به آن
آن روی بشر امروزه »آنچه و شده بیخانمان مدرن
)Heidegger,1967:7( ».زندگیمیکند،دیگرزمیننیست
درآثارمارسلدوشانوفرانسیسپیكابیاکههردو
نیز بودند دادائیسم و سورئالیسم برجستة اعضای از
ماشیندیدهمیشود.آندریاسبروکمننویسندةکتاب
هنرماشیندرقرنبیستم،اوجگرفتنآثارماشینیدر
و پویا محیطهای تأثیر را دوشان و پیكابیا آثار میان
تكنولوژیکشهریمیداند. )Broekmann,2016( »مغایر
بافوتوریستهااو]دوشان[یكیازاولینکسانیبودکه
طبعمخربفعالیتهایمكانیكیمدرنراافشاکرد.«
با دوشان اثر )1۸ :1390 کابان، در نقل پاز )اکتاویو
عنوان»برهنهازپلكانپایینمیآید«63)تصویر6(به
وضوحتأثیرعصرماشینرامنعكسمیکند.»درایناثر
بیشترازاینکهسوژةانسانیوبرهنهکهبهشكلاسكلت
که سوژهای باشد، زننده است شده داده نمایش
انرژیهایحرکتیآنبرجستهاستوظاهریرباتیک
Henderson,1997: 83-( زنندهاست.« پیداکردهاست
و آگاهی بر را تكنولوژی تأثیرعصر دوشان آثار )101

دوشان اثِر گنِگ مفهوِم میدهد. نشان انسان ذهنیت
مبتنیاستبرسوژةاوکهبرمخاطبمشخصنمیکند
کهآیااینسوژهانسانیاستبالباسمبدلویاُرباتی

استزیرلباسیانسانی.نوسانبینایندوموجودوعدم
تشخیصآنهانشانگرازدسترفتنکیفیات،هویتو
اصالتانسانیاست،انسانیکههایدگرمیگویدرابطهای
انسانی حال به هایدگر ندارد. خویش قوم و سنت با
تاسفمیخوردکهایننسبتراازدستدادهباشد،چه،
بدون که میداند تاریخی موجودی را انسان هایدگر
که حالی در »دوشان ندارد. وجود گذشتهاش میراث
نگاهیتحقیرآمیزبهعلمداشتوهنررادرجایگاهی
بلندمرتبهقرارمیداد،درآثارشبهشیوهوبیانخاصی
رسیدکهدرآنعناصرمكانیكیباصورتهایاحشایی
درهممیآمیزند.«)Ibid(عناصرحاضردرآثاردوشان
شمایلهایمكانیكیهستندکهبهامریاشارهدارندکه
اما بودهاند انسان زمانی گویی نیست؛ مكانیكی خود
و فردی عجز دچار و شده فراموشی دچار اکنون
جمعیاند.»دراینتابلوها،6۴فرمآدمیبهکلیازبین
میرود،جایگزیناینفرم،فرمهایانتزاعینیستندبلكه
را استحالةآدمیدرمكانیسمهایسرسامآورجایآن
میگیرد.«)پازنقلدرکابان،19:1390(پلهاویلند65
عكاسوهمقطارپیكابیاکهتأثیربسزاییبراوداشت

میگوید:
مادرعصرماشینزندگیمیکنیم.انسانماشین
بازوهاییکهحرکت بهخودشساخت. راشبیه
که قلبی میکشد، نفس که ششهایی میکند،
میتپد،سیستمعصبیکهازخالءآنالكتریسیته
جریاندارد.گرامافونیازصدایاوودوربینکه
انساناست چشمهایاوست[…]ماشیْندختر
کهبدونمادرزادهشده.بههمیندلیلانسانآن
سالهای هنوز ماشین اما ]...[ دارد. دوست را
طفولیتووابستگیخودراطیمیکند.انسانبه
مطیع او  ]...[ تفكر بهجز بخشید همهچیز او
خواستههایانساناستامافعالیتهایشراخود

هدایتمیکندوراهخودرادرپیشمیگیرد.«
)Haviland qtd. In elger,2004:90(

ـ آراِءهایدگرمیتوانگفتکهماشین بر باتكیه
تكنولوژیدرحالتغیرمدرنـدرمیانةرابطةانسانبا
رفع همان یا الِثیا حالت این در است، شفاف وجود
پیشرفتهتر هرچه اما میافتد اتفاق وجود از حجاب
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ایننسبت،شفافیتخودرا تكنولوژیمدرنـ میشودـ
ازدستمیدهدونسبتمیانانسانوعالمتیرهوتار
ماشیندرآثاررائول میگردد.پیشرفتوتكاملانسانـ
مشهود نیز برلین، دادای برجستة اعضای از هاسمن،
است.دراثراوباعنوان»سِرمكانیكی«66)تصویر7(که
بهسر ابژههایی ما،67 زمانة روح عبارت با است همراه
علم و تكنولوژی از نشانی همگی که هستند متصل
دارند.ابزارآالتیچونخطکش،ماشینتایپ،اجزاییاز
یکدوربینوسازوکارساعتمچی.»اگرچهتمامیاین
ادوات،ابزارآالتمكانیكیجهتمرتبسازی،اندازهگیری
وکنترلجهانهستنداماهمةآنهابهگونهایبهدور
یکسرجمعشدهاندکههیچارتباطیبابازنماییجهان
و گیجکننده بسیار شكلی به عوض در بلكه ندارد
)Broekmann,2016:66(».مغشوش،اطالعاتیرامیرساند
صورتکهاسمنتمامتفكراتشازبیرونبهوسیلةمترو
مغزش داخل در و گرفته شكل مكانیكی معیارهای
چیزیندارد.اوتنهاباتجهیزاتمكانیكیکهازبیرونبه
مطابق او تفكر بیاندیشد. میتواند است متصل سرش
ابزاریکهبهسرشمتصلاستهمهچیزرااندازهگیری
کرده،درچارچوبمعینیقرارمیدهدوبهقولهایدگر،
بخشیدن« انضباط بیامان وسوسة »دچار او
)هایدگر،1393:39(است.چشماِنتهیآنبازتابدهندة
عدم از نشانی تهیاش میان سِر و ماشین زمانة روح
وجودتفكروخالقیتاست.اینصورتکهمهچیزرا
چونانامریقابلاندازهگیریوقابلمحاسبهمیبیندو
عالمشمحصوردرگشتلاست.»گشتلیکههایدگرآن
رامشخصةزمانةمدرنوافقیازناپوشیدگیمیداندکه
مطابقآنامرواقعخودرابهعنواناندوختةپایاآشكار
میکند.«)یانگ،۸3:139۴(ازینرومیتواناینادعارا
داشتکههاسمندرکناراخطارنسبتبهتكنولوژی،
نیزدر را انسان وطبیعتخوِددرونی ماهیت دغدغة
عصرماشیندارد.اودراثردیگرخودبانام»تاتلیندر
کودکانة و خوشبینانه رویكرد )۸ )تصویر خانه«،6۸
هنرمندانروسیرامورداستهزاقرامیدهد.»درایناثر
جمعیازادواتوابزارآالتبررویپیشانیفردنقاشی
که شده کشیده مردی تصویر زمینه پس در و شده
همچنین میکند. نمایان را لباسش خالی جیبهای

تصویریازپروانةکشتینیزدرایناثروجودداردکهاز
مهندسیصنعت سنگین کار از نشانی بروکمن منظر
است.«)Broekmann,2016(قرارگیریابزاروادواتبر
طرز به میشود تكرار نیز اینجا در که پیشانی روی
است. گرفته نشانه را انسان ابزاری خرد چشمگیری،
هاسمنمیگوید:»هدفازروحدرجهانیکهبهشكلی
او چیست؟ انسان چیست؟ میرود پیش مكانیكی
میتواندهمامورشادداشتهباشدهمغمناک،ومحیط
اجتماعیاوازخاللشیوةتولیداوشكلمیگیرد.شما
میبینید...باوردارید...تفكرمیکنیدوتصمیممیگیرید،
اتفاقی چه و هستید. اصیل خودتان که دارید اعتقاد
به را ماشین روح  باور... اجتماعی... محیط میافتد؟
میافتد.« کار به خود چیزی هر و میدمد چرخدنده
هاسمن رائول بیان این از )Hausmann,1920:95(

از دادائیستها فهم اندازه چه تا که میشود مشخص
ماشینانتقادیودیستویاییبود.هاناهخ69دراثرشبا
عنوان»برشیدرشكممشروبخورِیجمهوریوایماربا
چاقویآشپزخانهایدادا«70)تصویر9(درکنارجنبههای
سیاسی،نگرشخودبهماشینرانیزعرضهمیدارد.در
باالیتصویرسمتچپسرانیشتیندیدهمیشودکهاز
در میآید. بیرون دادا واژة و ماشینی صورتهای آن
قابل چرخدنده ماننِد ماشینْی عناصر اثر، جای جای
مشاهدهاست.اگرایناثْرسلطةعلمراموردپرسشقرار
نمیدهدپسچهچیزرابهچالشمیکشد؟.آثاربوریس
آرتزیباِشف71کهمملوازموجوددورگةانسانوماشین
ماشین به سورئالیستی نقد از برجستهای نمونة است
نشاندهندة وضوح به که او آثار میشود. محسوب
خطراتبالقوةماشینواستشمارانسانتوسطآناست
مبتنیاستبراستحالةانسانبهماشینازخالِلسروکار
»آثار ماشینآالت. با او روزة هر اگزیستانس داشتن
آرتزیباشفنقدبیپرواییاستنسبتبهنیازروزافزونبه
مصرفگرایی.« و زندگی کردن مكانیكی
نام به آرتزیباشفدرمجموعه )Williams,2007: 121(

و صورتها ترکیب به میبینم«72 من که »آنچنان
اندامهایانسانیباماشینهامیپردازد.دردواثر»دریل
هیدرولیک«7۴ »پرس و )10 )تصویر هیدرولیک«73
ماشینصورت و انسان هنرمندانة تلفیق )تصویر11(
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میگیرد؛دست،پا،بازو،اندامجنسیوچشمانساندر
البهالیاجزایمكانیكیقابلتشخیصهستند.دردیگر
آثار،مجموعهموجوداتیرابهتصویرمیکشدکهبیشتر
انسانماشینیشدهرابهذهنمتبادرمیکنند؛موجودی
انساننما،افسردهودچاردلمردگیکهنگاهیخیرهو
نام»ماشینهایمدرنجنگی: با او اثر تهیدارند.در
با است انسان-ماشینی تانْک )12 )تصویر تانک«،75
طرز به پاها انسانی. انداموار پاهای و غریب چهرهای
در که میکنند تداعی را بردههایی اندامهای عجیبی
قدیمبهعنوانموتورکشتیازآنهااستفادهمیشد.در
واقعدرزمانةماشینهایپیشرفتهوهوشمندانسانبه
ماشینهاوموجوداتغیرانسانیاجازهمیدهدکهبراو
ماشینآالت شبیه بیشتر انسان هرچه و برانند فرمان
شودکنترلاوآسانترصورتمیگیرد.»ازآنجاییکه
جزمنبعبودگیوبرای-ما-بودِناشیاساحِتدیگریاز
آنهاآشكارنمیشود،هیچچیزیبرایمحدودساختِن
دستكاریوبهرهکشیازآنهابهعنوانمنبعنیزآشكار
اثر مورد در ویلیامز )9۴ :139۴ )یانگ، نمیشود.«
»نمایشآینده«76)تصویر13(میگوید»درچشمهای
اینموجودبهوضوحمیتوانمالیخولیارادید.لبهای
برگشتةاینموجودطفلیگیرافتادهدرماشینیدردناک
بیفتند.« گریه به است ممكن آن هر که مینماید را
)Williams,2007: 121(جالبآنكهدرایناثرآرتزیباشف

نهایتاًبهاتحادماشینوانسانمیرسد،آنجاکهدراین
اثرتكنسینیرابهنمایشمیگذاردکهخودبهماشین
تبدیلشدهاست.مغزمكانیكیاوباچندسیمبهجایی
او بیاختیاری از نشان قابمتصلاست،که از بیرون
دارد.بنابرآراءهایدگر،اوآزادینداردچونانتخابو
امكانیجهتانتخابندارد.مشخصنیستکهمغزاورا
چهکسییاچهچیزیکنترلمیکند.تماماعضایاو
مكانیكیهستندواوبیشتریکروباتانساننماست،
زیرابهغیرازاندامانسانینشاندیگریازیکانسان
انجام درحال امور تكنولوژی[همة زمانة »]در ندارد.
استواینکارکردبیشتروبیشترمارابهکارکرِددیگری
سوقمیدهدوتكنولوژیآدمیرااززمینبرمیکندو
همچنین )Heidegger,1967:7( درمیآورد.« ریشه از
و قدرت ماشینیشدن، میان رابطهای که آرتزیباشف

میلبهکنترلانسانهامیدیدتنفرخودازماشینرا
همجوارباتنفرازحكومتهایستمگرشاملکمونیسم77
افكار کنترل کار در که ناسیونالیسم و فاشیسم79 و
هستندمیکند.)Williams,2007(نشانهایازاینتفكر
رامیتواندراثراوبانام»پرکردنقالبهایشمش«79
را نما انسان قالبهای تولیدی خط که )1۴ )تصویر
نشانمیدهد.صورتهایانسانیدراینخطتولیدتا
پیشازآنکهدیگمذابکارخانهآنهارامملوازمواد
کند،نگرانوپریشانباچشمانیبازاستاماپسازآن،
هم شبیه همگی و میشود بسته لبها و چشمها
نمیتوان آنها میان تفاوتی هیچ که طوری میشوند
قایلشد.هیچافقناپوشیدگیبهجزتكنولوژیوهیچ
بودگیایبهجزمادةخامبودنبرایآنهاوجودندارد.
دارد.»ماهیت نیزوجود دادائیستها آثار در ایده این
عواقب دادن قرار نمایش معرض در دادا هنر رادیكال
اجتماعیجهاِنماشیناستکهنظماجتماعیمیتواند
بهکنترلاجتماعیتبدیلشود]...[داداادعامیکردکه
نیست ازجهان برتر نقصی و بیعیب دستگاه ماشین
بلكهنشانهایاستازکنترلبرخیانسانهاتوسطبرخی
هایدگر آراء بر نظری با )Herbert,1997: 28( دیگر.«
میتوانادعاکردزمانیکهانتخابهاوامكانهایكسان
هم به شبیه چیز همه و یكسان نیز عالم میشوند
پیشبینی را روزی »هایدگر هم طرفی از میشود.
میکندکهکارخانههاییساختهخواهندشدکهمطابق
نیازوهدفجامعه،دستبهتولیِدِمثلمصنوعیمادة
انسانیمیزنند.«)هایدگر،نقلدریانگ،۸5:139۴(در
چنینزمانهایاستکهانسانمیبایستخودرابرای

رویاروییبایکدیستوپیامجهزکند.
مجموعکلیتفكراتهنرمندانواندیشمندانیکه
دغدغةذهنیشانانسانوزیستجهاناوستایناست
در انسان که صورتی در تكنولوژیک دیستوپیای که
مسیریکهآغازکردهگامبردارد،خودراپدیدارمیسازد.
دازایِنهایدگردرزمانةتكنولوژییافیگورهاوپیكرههای
استیالی از خبر تنها نه ماشین، عصر در هنرمندان
میدهند زندگیاش و انسان بر تكنولوژیک ابزارگرایی
موجودی از انسان بنیادی و صنعتی دگردیسی بلكه
ذیروحبهاندامیمكانیكیکهفاقدهرگونهآزادیاسترا
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پیشبینیمیکنند.
نتیجه

پدیدارشناسی چهارچوب در هایدگر مارتین
تكنولوژی،تفكرهرروزةانسانمدرنوپسازآنرادر
موردتكنولوژیبهچالشکشید.مباحتتأملبرانگیزاو
در انسان تفكر بر بود تلنگری چونان حوزه این در
دورهایکهتكنولوزیوصنعتدررأسامورقرارگرفتند.
هایدگردرراستایهستیشناسیپدیدارشناسانهاشبه
تكنولوژیمیپردازد.اوکهدرهستیشناسیخودعالِم
انسانرامجموعهایازنسبتهاییمیداندکهانسانبا
و عالم بدون را مدرن انسان میسازد، برقرار هرچیز
گرفتارنیهیلیسممیداندزیراانسانبافراموشیمسألة
تكنولوژیک نسبتی جز به آن با نسبتی دیگر وجود،
ندارد.بیعالمِیانسانمدرنکهازمنظرهایدگرریشه
تنها دارد، تكنولوژیک ناپوشیدگی افق درمطلقسازی
از حجاب کشف جهت انسان اکنون که است نسبتی
نسبت چه، گذاشته، باقی آن نامستورِی و وجود
چنین میزند. پس را وجودی انحاِء دیگر تكنولوژیک
تفكراتبنیادینیدرموردتكنولوژی،دردیگرحوزههاو
درارائةتحلیلهاییروشنترمیتوانندبسیارکاراباشند.
تكنولوژی پدیدارشناسی از بهرهگیری با جستار، این
هنری مكتب دو ماشینی آثار خوانش به هایدگر،
آوانگارد-سورئالیسمودادائیسمدرقرنبیستمپرداخت
وباتكیهبرتفكراتهایدگرموضعمنفیودیستوپیایی
اعضایایندوجنبشهنرینسبتبهتكنولوژیروشن
مدرن، انسان بیعالمِی هایدگر که آن-چه شد.
دست از گشتل، تكنولوژیک، ناپوشیدگی مطلقسازی
دادنرابطهایاصیلباوجود،عدمبسطوگسترشعالم
مینامد، انسان وجودی نسبتهای تقلیل و انسانی
همگیدرآثارماشینیایندوجنبشقابلردیابیاست.
تنها نه آثار برجستهترین از برخی موردی تحلیل در
رابطهایدوسویهمیانآراِءفیلسوفوآثارهنریپدید
بخشید. بیشتری قوام را دیگری هریک بلكه آمد
هایدگر، و هنرمندان ذهنی و عینی دستآوردهای
دغدغههایانسانمدرننسبتبهتكنولوژیواحساس
خطرازجانبآنرامنعكسمیسازند.خطریکهنه
تنهادردوجنگجهانیبهفجیعترینشكلممكنخود

رانشاندادبلكهپسازآنبهمسندقدرتتكیهزدو
نهایتاًدرجایگاهیبرتربهکنترلانسانهاپرداخت.به
آثار از موشكافانهتری تحلیل هایدگر آراِء کمک
رویكرد و گرفت انجام سورئالیستی و دادائیستی
دیستوپیاییوناگزیریازآندرصورتتسلیمبیچون
وچرامقابلتكنولوژیپیشاپیشنمایانشدوازخالل
بهجریانماشینیسمدوره انتقادیآنها آثار به اشاره

مدرن،ازدیگرجریانهایهنریمتمایزگشت.
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