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چكيده

در تحليل هنر به روش پديدارشناسي به دو جريان عمده مي توان اشاره كرد: پديدارشناسي سوبژكتيو و پديدارشناسي غيرسوبژكتيو. 
پديدارشناسان سوبژكتيو هنر،  روش هوسرل را كه مبتني بر كشف معاني و ذوات در ساحت آگاهي است، در تحليل زيبايي شناسي 
به كار مي برند و لذا زيبايي شناسي را به مثابه يك علم تلقي مي كنند، اما در پديدارشناسي هرمنوتيكي، عمدة توجه، به ذات هنر 
و نسبتش با حقيقت معطوف است. در ميان اين گروه از پديدارشناسان، هايدگر جايگاه خاصي دارد. وي از يك سو هرمنوتيك را 
با وجودشناسي پيوند مي زند؛ چون بر اين عقيده است كه در جريان عمل فهم است كه اشياء ظاهر مي شوند و وجود منكشف 
مي شود و از سوي ديگر پديدارشناسي را نيز با امر آشكارشونده كه نزد او همان وجود است، مرتبط مي داند و لذا پديدارشناسي 
وي جنبة هرمنوتيكي به خود مي گيرد. هايدگر با اين نگاه در كتاب مشهور خود منشأ اثر هنري، به تحليل اثر هنري مي پردازد. 
وي با نقد زيبايي شناسي علمي كه هنر را به حس و لذات ناشي از حواس تقليل مي دهد، مي گويد كه از رهگذر هنر است كه 
مي توان نسبتي وجودي با گذشته برقرار كرد و به شناخت عالم يك قوم تاريخي راه يافت. در مجموع هايدگر هنر را محل رخداد 
يا پيشامد حقيقت مي داند. مقالة حاضر بر آن است نشان دهد كه چگونه هايدگر با به كارگيري روش پديدارشناسي هرمنوتيكي 
در تحليل اثر هنري، ضمن گشودن راهي نو به سوي روشن شدن پيوند وثيق ميان هنر و حقيقت، اثر هنري را محل برقراري و 

ظهور عواملي مي داند كه فتوح وجود را براي آدمي فراهم مي آورد. 
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فصلنـامه                           سال اول، شماره 3، تابستان 1391           

مقدمه

Phenemenon از فعل Phainein )چيزی را به روشنايی 

را  آنچه خود  معنای  به  اصل  در  رساندن(،  به ظهور  يا 
نشان می دهد )= پديدار( می باشد. واژة Phos به معنای 
نور كه در اصل Paos بوده، نيز از اين ريشه است. برای 
بودن«  »ظاهر  داشتن  وجود  از  خاصی  نحوة  يونانيان 
 Opsis adelon ta( آناكساگوراس  معروف  جمله  است. 
»پديدار  يعنی  است؛  معنا  اين  بر  ناظر   )phainomena

مرئی چيزی است كه نامرئی است.« می توان گفت در 
اين جمله كوتاه تمام ساختار بنيادين چگونگي رسيدن 
نهفته  داشتند،  نظر  مد  را  آن  يونانی ها  كه  به شناخت 
يك  بودن  نوع  باالترين  يونانيان  نزد  عبارتی،  به  است. 
كه  گفت  می توان،  بنابراين،  است.  بودن  آشكار  چيز، 
پديدارها تمام چيزهايی هستند كه با به روشنايی آمدن، 
خود را نشان می دهند )توجه به اين معنای از پديدار در 
فهم پديدارشناسی نزد هايدگر الزم است(. با اين مقدمه 
می توان  را  پديدارشناسی1  كلی،  نگاه  يك  در  و  كوتاه 
انسان  بر حواس  آنچه  يعنی  پديدار،  توصيف  و  مطالعه 
اين  از  استفاده  ظاهر می شود، دانست. علی رغم سوابق 
المبرت4،  و  هگل3،  كانت2،  چون  كسانی  آثار  در  كلمه 
قدر مسلم اين است كه پديدارشناسی با ادموند هوسرل5 
تأسيس  فلسفی،  مكتبی  نيز  و  عنوان روش  به  آلمانی، 
از  متفاوت  معنايی  در  را  شناسی  پديدار  هوسرل  شد. 
پيشينيان به كار برد. برای وی پديدارشناسی شيوه اي 
روشی  ارائه  با  می توانست  فلسفه  آن  به وسيله  كه  بود 
منظم برای تحليل آگاهی، به عنوان علمی متقن، تأسيس 
To-The-( اشياء  به سوی  بازگشت  شود. هوسرل شعار 
Thing(، يعنی توجه و التفات ذهن به داده های آگاهی 

 )epoche/ را، اساس كار خود قرار داد و با تعليق )اپوخه
حكم به وجود و يا عدم وجود ابژه های مستقل از آگاهی، 
نشان داد كه در مرحله تحويل )reduction(، آگاهی، در 
فرايند معنابخشی )idedtion( به داده های حواس، ذات 
و معنا می بخشد. همچنين هوسرل با طرح بحث حيث 
همواره  آگاهی،  كه  داد  نشان   )intentionality( التفاتی 

»آگاهی از چيزی و يا آگاهی به سوی چيزی« است. به 
عبارتی، آگاهی دارای هم پيوندی است كه آن را قصد و 
مراد می كند و اين مابه ازاء، نه به طور استنتاجی بلكه 
يقين درباره  به  آنچه  لذا، هر  بديهی »هست«.  به طور 
آگاهی خودمان می دانيم، درباره مابه ازاء آگاهی خود نيز 
می دانيم. البته، نبايد از نظر دور داشت كه نزد هوسرل، 
معنای  بلكه  نيست  فيزيكی  شیء اي  آگاهی،  مابه ازای 
يعنی همان چيزی كه  / ذات( شیء است؛  آيدوس   =(
هوسرل مدعی است در پديدارشناسی خود می تواند به 
يقين آنها را بشناسد. بنابراين سؤال اصلی پديدارشناسی 
هوسرل اين است كه جهان اطراف و اشياء برای من چه 
معنا می دهد و اين معانی )eidos( چگونه در آگاهی من 

شكل می گيرد؟ 
به عمل  تفاسير متعددی  از پديدارشناسی هوسرل 
آمده است كه در يك تقسيم بندی كلی می توان آنها را 
به پديدارشناسی سوبژكيتو يا متعارف و پديدارشناسی 
غير سوبژكيتو تقسيم كرد. در پديدارشناسی سوبژكيتو، 
مهم  اصل  اين  به خصوص  و  هوسرل  اصول  و  مبانی 
قرار  تأكيد  مورد  است،  واقعيت  معنابخش  سوژه  كه 
مـی گيرد، ولی در پديدارشناســی غيــر سوبژكيتوـ  كه 
خود به پديدارشناسی هرمنوتيكی، اگزيستانسيالستی، و 
پسامدرن قابل تقسيم است ـ فرا روی از مبانی هوسرل 

در اشكال مختلف به چشم می خورد. 
اعم  پديدارشناسانــه،  رويكــردهـای  متعدد  انواع 
قابل  نيز  هنر  حوزة  در  سوبژكيتو،  غير  و  سوبژكيتو  از 
سوبژكيتو  »پديدارشناسی  مثال،  برای  است.  شناسايی 
هنر به مسائل عمده ای نظير وضع سوژه، ابژه، و ادراک 
حسی زيبايی شناسی می پردازد و مسائلی از قبيل تحليل 
زيبايی و حقيقت را در پرتو همين امور مطالعه می كند، 
در حالی كه برای پديدارشناسی هرمنوتيك هنر در عين 
حالی كه همة اين گونه مسائل از جمله ادراک و آگاهی 
هنری يا تجزيه زيباشناسيك محل بحث و نقد و تحليل 
و  آن  ذات  و  آن، خود هنر  بر  افزون  اما  قرار می گيرد، 
نسبت آن با وجود، حقيقت و زبان مورد توجه است.« 

)خاتمی، 1387: 75(
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هايدگر شاخص ترين فيلسوفی است كه روش وی در 
تفكر، پديدارشناسی هرمنوتيك است، زيرا فلسفه خود 
را، حول محور پرسش از معنای وجود شكل می دهد و 
فهم  به  تقرب  برای  تنها شيوة ممكن  به زعم وی،  نيز 

معنای وجود پديدارشناسی است. 
در واقع، نزد هايدگر پديدارشناسی نمی تواند روش 
كشف ذوات به معنای هوسرلی باشد، بلكه روش وجودی 
است و لذا گونه ای هستی شناسی است. به تصريح وی، 
ممكن  پديدارشناسی  عنوان  به  تنها  هستی شناسی 
است؛ و پديدارشناسی به معنی اصيل كلمه هرمنوتيك 
بلكه وجه وجودی  نه يك روش  است. زيرا هرمنوتيك 
بحث های  كليد  درون فهمی،  يا  فهميدن  است.  انسان 
معنای  به  فهميدن  وی  نزد  است.  هايدگر  هرمنوتيك 
بلكه  نيست  روشی  ابزاری  يا  و  شناخت  از  مرحله ای 
نوعی زيستن و طريقی وجودی برای عالم داشتن است. 
فهميدن گشايش دازاين است به سمت عالمی كه دارد و 
نسبت هايی كه در ساحت وجود با موجودات ديگر برقرار 

می كند. )همان: 65 ـ70( 

هایدگروهنر

چندان  زمان،  و  وجود  خود،  اصلي  كتاب  در  هايدگر، 
به هنر و اثر هنری نمی پردازد. هر چند، هنر به عنوان 
تخنه6 مطرح است، اما امری اصيل تلقی نمی شود. آنچه 
بايد  آن  فهم  برای  كه  است  وجود  معنای  است،  مهم 
خود  كه  هستنده ای  )يعنی  دازاين7  پديدارشناسی  به 
مقابل  در  و  داريم،  وجود  كه  حيث  آن  از  هستيم،  ما 
آن مسئوليم( پرداخت. اثر هنری در اين وجودشناسی 
بنيادين و نيز تحليل وجودی دازاين نقشی ايفا نمی كند. 
چيزی  درخت  و  بر خالف صخره  هنری  »اثر  واقع  در 
مشخصات  متوجه  فقط  كه  نيست  دست«8  در  حاضر 
چيزی  چكش  و  كوزه  خالف  بر  و  شويم  آن  صفات  و 
ما  شناسايی  و  كار  ابزار  كه  نيست  دست«9  در  »آماده 
شود. اثر هنری نه هدف خاصی دارد و نه به كار می آيد، 
از موادی فراهم شده و تبلور آفرينندگی هنرمند است و 

در نهايت »چيزی« در اين دنياست كه محيط فرهنگی 
مشخص  است،  آمده  پديد  آن  در  كه  را  تاريخی ای  و 

می كند.
اما، در ميانه دهة 1930م، هايدگر عنايت خاصی به 
هنر، به خصوص، شعر پيدا كرد؛ درست همزمان با توجه 
و تمركزش بر انديشة پيش سقراطيان. در سال 1935م 
رساله منشأ اثر هنری )سرآغاز كار هنری(10 را به نگارش 
و  »ايستر«  اشعار  دربارة  درس هايی  سپس  و  درآورد 

»هولدرلين« ايراد كرد. 
هايدگر،  فكری  كار  از  دوره  اين  در  مهم  نكتة 
از »مرگ  و سخن گفتن  به هنر مدرن  بی توجهی وی 
است كه  نزد وی هنری  بزرگ  است. هنر  بزرگ«  هنر 
بر  را  مثابة يك كل خود  به  موجودات  آن حقيقت  در 
 .)Heidegger, 1936: 78( وجود تاريخی انسان می گشايد
در واقع، بزرگی هنر به اين است كه در وجود تاريخی 
انسان رسالتی تعيين كننده به عهده دارد. كارهای هنری 
بزرگ به شيوة خاص خود موجودات را آشكار می سازند 
و اين آشكارگی را گشوده نگه می دارند و لذا بزرگی هنر 
بزرگ، صرفاً، و در وهلة نخست، به كيفيت واالی آنچه 
آفريده نيست، بلكه به اين است كه نيازی مطلق است 
)ibid(. از نظر وی اوج هنر بزرگ، در هنر يونان )تراژدی، 
قابل  وسطی  قرون  و  روم  هنر  نيز  و  معماری(  و  شعر 
با  آشنايی  اثر  در  بعدها،  هايدگر  البته،  است.  مشاهده 
آثار هنرمندانی مانند سزان، كله، استراوينسكی، شوبرت، 
تراكل و...، نظرش را تغيير داد و هنر مدرن را، كه در 
ذاتش نيست انگار می دانست، محلی برای قرار و اسكان 

آدمی دانست.11

نقد استتیک12و سوژه باوری 

استتيك يا زيبايی شناسی كه دستاورد باومگارتن است، 
علمی است كه هدف آن شناخت زيبايی هنری است. 
و  حسی  زيبايی  به  هنر  استتيك،  در  هايدگر،  زعم  به 
لذات ناشی از آن و تجربة هنری به تجربه حسی كاهش 
می يابد. در نتيجه، هنر به قلمرو صنعت و توليد زيبايی 

هايدگر و پديدارشناسي هرمنوتيكي هنر 
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هنر  مرگ  به  نهايت  در  فرايند  اين  و  می شود  تبديل 
در  هايدگر  ديد  از  حقيقت،  در  می گردد.  منجر  بزرگ 
ابژه  ـ  سوژه  نسبت  واسطة  به  كه  استتيكی،  مشاهدة 
اين  قرار می گيرد.  ابژة حس  اثر هنری  معين می شود، 
شيوة تجربه اثر هنری اطالعاتی را دربارة ذات اثر هنری 
برای بشر فراهم می آورد. اين تجربه نه تنها منشأ اعتبار 
ادراک و لذت هنری است بلكه منشأ آفرينش هنری نيز 
هست. با اين همه، چنين تجربة زيسته ای حوزه ای است 
 )Heidegger,1978: 204( .كه هنر بزرگ در آن می ميرد
هايدگر، در كتاب نيچه، با ذكر شش مرحلة تكامل 
تاريخ زيبايی شناسی نشان می دهد كه چگونه  بنيادين 
زيبايی شناسی در دوران مدرن به عنوان علمی مدرن و 
براساس بينش متافيزكی شكل گرفته است. اين مراحل 
عبارت اند از: اول، دوران پيش از متافيزيك و دوران هنر 
بزرگ، يعنی هنر يونانی و رومی، كه هنوز زيبايی شناسی 
شكل نگرفته بود؛ دوم، دوران زيباشناسی، يعنی دورانی 
به هنر شكل  متافيزيكی  نگاه  ارسطو  و  افالطون  با  كه 
گرفت و هنر به مثابه ميسيس واقعی تلقی شد )هر چند 
آغاز  سوم،  نمی رفت(.  كار  به  زيبايی شناسی  واژة  هنوز 
فيلسوفانی  با  هنر  به  سوبژكيتو  نگاه  كه  مدرن  دوران 
برای  راه  و  گرفت  و اليب نيتس شكل  دكارت  همچون 
تأسيس استتيك گشوده شد؛ چهارم، دورانی كه با كانت و 
باومگارتن آغاز شد و با فلسفة هنر هگل، كه بيان تاريخی 
مبنای متافيزيكی هنر است، اوج گرفت؛ پنجم، دوران 
)واگنر  است  متجلی  واگنر  اپراهای  در  كه  هنر جمعی 
مدعی بود كه همة تجربه های هنری را در اپراهايش به 
كار گرفته است(. در اين دوره استتيك يا زيباشناسی به 
عنوان علمی مدرن تثبيت شد؛ ششم دوران معاصر )قرن 
بيستم( كه به زعم هايدگر زيبايی شناسی بی اعتبار شده 
و نسبی گرايی بر هنر غلبه كرده است و گونه ای آشوب 
فكری در نظريه های هنر مشاهده می شود. در اين دوران، 
را  افالطون  هايدگر،  نيست.  بزرگ خبری  هنر  از  ديگر 
هنر  به  نيچه  تفكر  و  می داند  زيباشناسی  تفكر  آغازگر 
 ibid:( را آخرين صورت تفكر استتيكی معرفی می كند
90-11(. به گفتة وی: »در آن لحظة تاريخی كه استتيك 

به نهايت اوج، گستردگی، و انسجام خود می رسد، هنر 
 )ibid: 84( ».بزرگ به پايان كار خود می رسد

نبايـد فــراموش كرد كه هــايدگر يكــی از ناقدان 
عنوان  به  مدرن  دوران  از  و  است  مدرنيته  سرسخت 
دورانی كه اوج فراموشی وجود است يا با تعبيراتی مانند 
»زمانة حسرت«، »سرزمين شب« و... ياد می كند. از ديد 
وی، غفلت از وجود، نتيجه استيالی تكنيك جديد است 

كه هنر را نيز تحت تأثير قرار داده است. 
به باور هايدگر، در رويكرد زيباشناسانه، ذهن هنرمند 
)= سوژه(، نبوغ وی و مسائل روانی و شخصيتی او اهميتی 
ابژه ای  به  نيز  هنری  اثر  الجرم  و  می كند  پيدا  كليدی 
تبديل می شود كه وظيفه اش دادن لذت زيباشناسانه به 
مخاطب است. به زعم وی، چنين نگاهی كه حاصل دور 
شدن از نگاه انتولوژيك و فروغلتيدن در دام متافيزيك 
است، هنر را از رسالت واقعی اش كه »انكشاف حقيقت« 
است دور می كند و در نهايت به مرگ هنر بزرگ منجر 
می شود. دغدغه هايدگر پيوند دادن بين حقيقت و هنر 
است و لذا نزد وی اثر هنری وظيفة سنگين آشكارگی 
وجود را عهده دار است. هايدگر در كتاب منشأ اثر هنری 

به اين مهم می پردازد.

منشأاثرهنری

رسالة منشأ اثر هنری13 با اين پرسش كه منشأ و سرآغاز 
اثر هنری چيست، آغاز می شود. به گفته هايدگر: »منشأ 
آنی است كه از آن و به آن چيزی هست. آنچه هست و 
آن گونه كه هست. آنچه چيزی هست چنان كه هست را 
ذات آن چيز می ناميم. منشأ هر چيزی برآمدگاه ذات آن 
است.« )ibid: 143( و »ذات هنر را همان جا بايد بجوييم 
كه هنر، بی شك، هست. در اصل، هنر در اثر هنری است 
با  سپس  هايدگر   .)ibid: 199( می رسد«  تحقق  به  كه 
طرح شیء گونگی اثر هنری بيان می دارد كه اثر هنری 

در آغاز با شیء تعين می يابد. 
شیء بودن اثر هنری نشان می دهد كه اثر مجموعه ای 
از روابط و شبكة نسبت هاست. هر چند، منظور وی از 
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شیء آنچه امروز به ذهن متبادر می شود نيست و لذا وی 
سرگذشت اين اصطالح را بيان می كند و نشان می دهد 
كه چگونه در طول تاريخ سه تلقی از شیء، يعنی شیء به 
مثابه جوهر و عرض، وحدت محسوسات و ماده و صورت 
وجود داشته است. اما، وی می كوشد شیء بودن شیء 
را براساس رخدادگی اثر هنری بيان كند و نشان دهد 
كه شیء بودن اثر هنری با ابزاری بودن و وجود تودستی 
داشتن متضايف است )خاتمی، 1387: 167ـ172(. اما 
به زعم هايدگر اثر هنری هر چند مانند ابزار محصولی 
انسانی است، اما بر خالف آنها به وجود آمدنش به خاطر 
غايت و استفاده خاصی نيست. همچنين اثر هنری مانند 
اشياء طبيعی چون صخره و سنگ نيز نيست كه قائم 
بالذات اند، بلكه اثر هنری اگرچه برآمده از نبوغ هنرمند 
يعنی  »چيز«ها،  ماهيت  كه  است  اين  رسالتش  است 
برای روشن  هايدگر  آشكار كند.  را  آنها  حقيقت وجود 
شدن منظور خود، تابلوی »كفش های زن كشاورز« ون 
گوگ را شاهد مثالی می آورد14. در اين تابلو، فقط با ماده 
و صورت و شكل و محتوا مواجه نيستيم، بلكه در اين اثر 
حقيقت ابزار و نيز عالم زن كشاورز برای مخاطب آشكار 
می شود. در واقع، در نقاشی ون گوگ، كفش ها به عنوان 
يك پای افزار، نشانگر كار روستايی است و نيز برمالكنندة 
نداری.  و  فقر  و  تالش  و  كار  عالم  روستايی؛  زن  عالم 
به تعبير هايدگر »از دهانة تاريك درون كفش فرسوده، 
رنج جانكاه زن كشاورز، از خستگی قدم هايش در طول 
شيارهای كشتزاری كه باد خزان در آن می ورزد، سخن 
می گويد. نمناكی و چسبناكی گلی كه بر روية چرمين 
اين  كف  می كشد.  رخ  به  را  خود  است،  نشسته  كفش 
پاپوش كه انزوای دشت را در شامگاه لمس كرده است، 
ندای رمزآميز زمين را به گوش می رساند. در تار و پود 
كفش، نگرانی بی شكوة نان شب، شادمانی رها شدن از 
باليا، تشويش زايش و هول مرگ جای گرفته است. »از 
تابلوی  روی  بر  كفش  تصوير  را  همه  اين  هايدگر  ديد 
ون گوگ به ما می گويد، در حالی كه برای زن كشاورز، 
كفش ها فقط پاپوش های ساده ای هستند كه او هنگام 
رفتن به سر كار به پا می كند و چنين است كه اثر ون 

گوگ عالم زن كشاورز را بر روی ما می گشايد. توصيف 
هايدگر از عالم زن كشاورز با نظر به تابلوی ون گوگ، 
نمونه ای است از فهم هرمنوتيكی به روش پديدارشناسی؛ 
به طريقی كه در آن حقيقت وجود موجودات منكشف 

می شود و ما در قرب حقيقت قرار می گيريم.«15
يونانی  معبد  هنري  اثر  منشأ  كتاب  در  ديگر  مثال 
برای  معبد،  مثال  می رسد،  نظر  به  است.  »پايستوم« 
شده  مطرح  ميمسيس16  مثابه  به  هنر  تعلق  از  پرهيز 
متافيزيكی  هنری  را  بازنمودی  هنر  هايدگر  زيرا  است، 
می داند. نزد وی هنر امری بازنما و تقليد چيزی )امری 
واقعی يا كنش انسانی و يا رخدادی( نيست، زيرا در اين 
واقعيت  انفعالی  بازتاب  حد  در  هنری  اثر  شأن  صورت 
كاهش می يابد، در حالی كه هنر رسالت مهم انكشاف 
حقيقت را عهده دار است و لذا َمنشی فعال و تأثيرگذار 
دارد. الزم به ذكر است كه وقتی هايدگر از ميمسيس 
به عنوان ذات هنر سخن می گويد، منظورش اين است 
كه اثر هنری محاكات وجود است، يعنی از وجود تقليد 
توليد  و  عرضه  خود  خاص  شيوة  به  را  آن  و  می كند 
می نمايد. وی، در كتاب نيچه، می گويد: »تفسير وجود 
همچون ايدوس، تفسير حقيقت همچون نامستوری را از 
پيش مفروض می دارد.« )Heidegger, 1978: 182( با اين 
تلقی ميمسيس ذات هنر است. در برداشت متافيزيكی 
از ميمسيس )به معنای روگرفت امر واقع( ميمسيس با 
وضعيت فاصله داشتن از وجود معنی می شود. )خاتمی، 

1387: 199ـ200( 
است  ممكن  كفش ها  مثال  كه  آنجايی  از  بنابراين، 
موجب اين سوء تعبير شود كه هنر نزد وی ميمسيس 
واقع است، بحث معبد يونانی به ميان می آيد؛ زيرا معبد 
تصوير چيزی از خارج نيست، بلكه خود »چيز« است. 
نمايانگر چگونگی زندگی قومی تاريخی است و آرمان ها، 
و  تولد  می دهد؛  نشان  را  آنان  و خواست های  ارزش ها، 
مرگ، مصيبت و رنج و شادی، نعمت و نقمت، عزت و 
ذلت، پايداری و انحطاط و به طور كلی سرنوشت مردمان 
آن دوران، خود را در معبد به نمايش می گذارد. به گفتة 
هايدگر معبد همان گونه كه بر پای ايستاده است عالمی 

هايدگر و پديدارشناسي هرمنوتيكي هنر 
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فصلنـامه                           سال اول، شماره 3، تابستان 1391           

مستقر  زمين  روی  بر  را  آن  و  می گذارد  نمايش  به  را 
منظر  چيزها  به  نخست  خود،  استقرار  در  و  می سازد 
می بخشد و سپس به انسان ها نگرشی نسبت به خودشان 
را  عالمی  تنها  نه  هنری  اثر  ترتيب،  بدين  و  می دهد. 
می گشايد بلكه عالمی را می آفريند كه خودش نيز به آن 
تعلق دارد. به گفتة وی، اثر هنری به عنوان اثر، منحصراً، 
به عالمی تعلق دارد كه توسط خود آن برگشوده می شود. 
هايدگر در وجود و زمان عالم را نه مجموعه ای از اشياء و 
موجودات بلكه شبكه نسبت های دازاين با وجود می داند 
مقومات  از  يكی  عنوان  به  را  بودن  ـ  عالم  ـ  در  لذا  و 
 )Heidegger, 1995: 56( می كند  معرفی  دازاين  وجود 
وی در منشأ همان معنای پيشين عالم را در نظر دارد 
و لذا می گويد: »عالم فقط مجموع چيزهای پيش دست 
ناشناخته ها  و  ناشمردنی ها، شناخته ها  و  از شمردنی ها 
نيست. همچنين عالم چارچوب مخيل متصوری كه به 
عالم  نيست.  باشد،  شده  افزوده  چيزهايی  چنين  جمع 
 .)Heidegger, 1975: 170( )می عالمد )يا تذوت می كند
منظور وی اين است كه اين عالم با به حضور درآوردن، 
وجود  هو  بما  وجود  به  و  می كند  عالمی  را  چيز  همه 
نسبت ها  و  حضور  شبكه  سان  بدين  و  می دهد  نسبت 
)خاتمی،  شود  عالم  عالم،  می گذارد  و  می كند  پا  بر  را 
1387: 190(. و از اين رو، معبد پايستوم به عالم يونان 
و كليسای جامع بامبرگ به عالم مسيحی قرون وسطی 

تعلق دارد. 
كليدی  مفاهيم  از  كه  »زمين«،  و  »عالم«  مفهوم 
كه  اين  بر  مبنی  هايدگر  مقصود  فهم  در  است،  منشأ 
چگونه اثر هنری به فهم حقيقت وجود راه می برد، نقشی 
به سزا دارد. وی، درخصوص، معبد می گويد: »بنا آنجا 
ايستاده است و بر پاية سنگی استوار است... روشنی روز 
را به نمايش می آورد و گستردگی آسمان را و نيز تاريكی 
هر  مور،  و  مار  گاو،  و  عقاب  سبزه،  و  درخت  را...  شب 
می گردد  نمودار  چنان  و  دارد  كه  می يابد  صورتی  يك 
 )phusis( كه وجود دارد. يونانيان اين برآمدن را فوزيس
می ناميدند. فوزيس چيزی را روشن می سازد كه انسان 
مسكن خود را بر آن و در آن بنا می نهد. ما آن را »زمين« 

می ناميم... آنچه اين لفظ گويای آن است نه با يك تودة 
ماده نهاده در جايی و نه با سياره ای نجومی بايد خلط 
گردد. »زمين« آن است كه برآينده )يعنی عالم( به آن 

 )Heideger, 1975: 168( .»...باز می گردد
در واقع، عالم، »افق معنايی دوران پيدايش اثر است«؛ 
محيط زندگی آدمی و زمين مبنا و بنياد اقامت ماست، 
همچنين همة آن چيزی است كه اثر از آنها پديد آمده 
فروبسته  لذا  و  رازهاست  زمين سمبل  به عالوه،  است. 
است و »باطن« ولكن عالم افشاكننده است و »ظاهر«. 
نزاع  عالم آشكاركننده است و زمين پنهان كننده و در 
اين دو است كه حقيقت رخ می دهد. به تعبير هايدگر، 
عالم محيطی است كه انسان در آن زندگی می كند، آنچه 
زمين جايگاه طبيعی  و   ... و  می آفريند  آنچه  می سازد، 
عالم است، منشأ مواردی كه از آنها ابزار می سازيم. هر 
و  می شود  مصرف  ماده  ابزار  در  هايدگر،  نظر  از  چند، 
در  ولی  می گردد،  ناپديد  و  محو  ابزار  كارايی  پس  در 
ميان  از  است(  زمين  نمايندة  )كه  اثر  مادة  هنری،  اثر 
نمی رود، بلكه به ظهور می رسد »سنگ پايه می شود و 
آرام می گيرد و از اين رهگذر تازه سنگ می شود. فلز به 
درخشش می رسد، رنگ به تأللو، لحن به طنين و كلمه 
به گفتن...« )ibid: 171( و با اين فعل ظهور است كه عالم 

پديدار می شود.
عالم و زمين با يكديگر در نبردند )conflict(؛ »عالم 
و زمين بالذات غير از همديگرند، ولی هرگز از هم جدا 
نيستند. عالم خود را بر زمين بنا می نهد و زمين از ميان 
عالم فراز می آيد. با اين همه، نسبت ميان عالم و زمين 
به  متضادهای  تهی  وحدت  به  نمی توان  رو  هيچ  به  را 
استوار  زمين  به  كه  عالم  بازگرداند.  نامربوط،  يكديگر 
است می كوشد از آن برگذرد. آن كه گشايندة خود است 
اين فروبسته را برنمی تابد. اما، زمين كه خود نهان كننده 
دارد  نگه  و  فروكشد  خود  در  را  عالم  می خواهد  است، 
...« )ibid: 174(، و بدين ترتيب پيكاری رخ می دهد كه 
بلكه  است  ناسازگاری  از  ناشی  جنگيدن  معنای  به  نه 
خود  ورای  به  را  ديگری  پيكارجو،  »هر  و  است  اصيل 

)ibid( »...برمی رساند
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می توان گفت كه عالم جنبة آشكارگی وجود است. 
بنابراين در پی كشف رازهاست، ولی زمين جنبة اختفا و 
پوشيدگی وجود است، پس سازندة رازهاست. هر دو به 
يكديگر نيازمندند و با يكديگر در نبرد و از دل اين پيكار 
است كه رخداد حقيقت آشكار می شود. اثر هنری از نبرد 
اين دو، يعنی نيروی پنهانگر و نيروی آشكاركننده وجود، 
خبر می دهد. در واقع، تعبير هايدگر كه اثر هنری جايگاه 
بر پا داشتن عالم )setting up the word( و فراز آوردن 
دو  اين  پيكار  و محل   )setting forth the earth( زمين 
است، اشاره به اين دارد كه اثر هنری محل پيكار ظهوری 
نشاندن حقيقت«  كار  نتيجه »در  و در  و خفای وجود 
مستلزم  ظهوری،  يعنی  حقيقتی،  هر  كه  چرا  است، 
خفاست. به تعبير جوليان يانگ، منظور هايدگر از اينكه 
حقيقت به مثابه آشكارگی مستلزم اختفاست اين است 
كه  می دانيم  بر خصلت حقيقت،  تأمل  از خالل  ما  كه 
در كسوف  ما،  عالم  به  يعنی  به حقيقت،  داشتن  تعلق 
قرار گرفتن پنهانی و طوالنی ديگر حقيقت های ممكن 
و ديگر افق های آشكارگی و نظرگاه هايی است كه وجود 
با  هايدگر  می كند.  آشكار  را  ما  موجودات  عالم  ديگر 
ماه  به  را  وجود  است،  گرفته  وام  ريلكه  از  كه  تعبيری 
تشبيه می كند: در ورای وجهی از وجود، كه به واسطة 
به چنگ  و  قياس ناپذير  قلمرو  است،  ما روشن  بر  و  ما 
نيامدنی تاريكی درک ناشده وجود دارد. با توجه به اين 
نگاه است كه می توان گفت در اثر هنری، زمين به عنوان 
از طريق عالم آشكار  امری كه پنهان گر خويش است 
زيبايی  حتی  هايدگر  73ـ76(.  )يانگ، 1384:  می شود 
وی  نزد  می كند.  توصيف  نگاه  همين  پرتو  در  نيز  را 
زيبايی يكی از راه هايی است كه در آن حقيقت همچون 
زيباست، چون  اثر هنری  به ظهور می رسد.  نامستوری 
تأللؤ و درخشش وجود در آن آشكار است و به عبارتی 
جلوه  و  می درخشد  كه حقيقت  است  زيبايی  از طريق 
می كند. »زيبايی امری در كنار حقيقت نيست. آنگاه كه 
حقيقت خود را در اثر بنشاند، زيبايی پديدار می گردد. 
بدين سان، زيبايی به رويداد حقيقت تعلق دارد« )همان: 
فعلی وجودی  نزد هايدگر  نيز  اثر هنری  ادراک   .)206

است كه از طريق آن محتوای اثر جلوه می كند و مدرک 
با اثر هنری يكی می شود. به زعم وی، احساس هنری 
چيزی جز مكشوف ساختن نيست. بنابراين» اگر حضور 
عبارت است از خود وجود و اگر مدرک ساحت حضور اثر 
هنری است و از سويی ديگر اگر اثر هنری چيزی )يعنی 
وجود( را به ظهور می رساند، پس اين حضور است كه 
اثر هنری هر دو را بنا می كند. در اين حال،  مدرک و 
در  موجود  نسبت های  كردن  برقرار  [يعنی  درون فهمی 
نيز  برای حضور و  اثر هنری] طريقی است  درون عالم 
بنا كردن عالم اثر هنری كه بر مدرک ظهور می كند« 
اثر  ادراک  در  مدرک  واقع،  در  )خاتمی، 1387: 195(. 
هنری همواره خود را در بطن عالم تفسير می يابد و از 
اين رو است كه هايدگر می گويد وجود مدرک همچون 
همان  هنری  اثر  معنی  متن.  يك  بر  است  تفسيرهايی 
است كه در فرايند آشكارسازی ظهور می كند. لذا جای 
سخن  »به  و  است  هنری  اثر  عالم  خود  هنری  معنی 
است  آن  عالم  معنی ظهور  به  نيز  اثر هنری  درآمدن« 
كه اين ظهور امكاناتی را در برابر مدرک می گشايد. از 
طرفی، چون اثر هنری متكی بر رموز و اشارات و عالئم 
است، درک آنها در گرو رمزگشايی و تأويل هرمنوتيكی 

است. )همان: 196ـ 199(
هايدگر می تواند  نزد  اثر هنری  كه  است  رو  اين  از 
زمين  به  نسبت  را  آن  و  آورد  بيرون  اختفا  از  را  عالم 
شفاف سازد و به عبارتی حقيقت را همچون نامستوری 
و آشكارگی عيان سازد. و نيز »مورد پذيرش قرار گيرد 
نه  محافظان  اين  البته  كه  باشد.«  داشته  محافظانی  و 
تك تك افراد، بلكه كل فرهنگ و يا قومی تاريخی است 
كه پذيرای آن هستند؛ هر چند خود اثر هنری نيز حافظ 

آن قوم تاريخی است.

نتيجه

يعنی  اثر،  هرمنوتيكی  پديدارشناسی  طريق  از  هايدگر 
توصيف آنچه اثر در برابر ما می گشايد، نشان می دهد اثر 
هنری برپاكنندة عالمی است كه در آن نسبت هايی كه 

هايدگر و پديدارشناسي هرمنوتيكي هنر 
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با وجود و حقيقت ايجاد می شود، آشكار می گردد. وی 
از اين طريق راهی به سوی فهم وجود می گشايد، و در 
نتيجه هنر را با حقيقت پيوند می زند. ذات هنر عبارت 
می شود از »خود را در ـ كار ـ نشاندن حقيقت« و اثر 

هنری عهده دار تحقق اين رخداد مهم می شود. 

پينوشتها

1. phenomenology
2. كانت آنچه بر تجربه بر انسان ظاهر می شود، پديدار ناميد؛ در مقابل 
ذات معقول يا نومن كه هرگز بر ما ظاهر نمی شود و شهود حسی 
آن برای ما ممكن نيست. كانت بر آن است كه شناسايی فقط به 
پديدارها تعلق می گيرد، بنابراين پديدارشناسی كانت، صرفاً، جنبة 

معرفت شناسانه دارد.
3. هگل بر آن است كه پديدارشناسی همان فلسفة روح است، زيرا 
معقول  ذات  خود  بلكه  نيست،  امور  ظواهر  می شود،  پديدار  آنچه 
وجودشناسی  هم  هگل  پديدارشناسی  رو،  اين  از  است.   (Geist)

است و هم معرفت شناسی. 
4. المبرت Lambert )1728ـ1777( رياضی دان و فيلسوف فرانسوی 
 Theory of( معاصر كانت است كه پديدارشناسی را نظريه وهم

illusion( ناميد.
5. Edmund Husserl 

techne .6 در يونانی هم به معنای فن و هم به معناي هنر به كار 
می رود. همچنين، تخنه ناظر به نوعی دانايی فنی و حرفه ای است 
مقابل،  )در  است.  مرتبط  ابداع  و  آفرينش  يعنی   ،poesis با  كه 
فرونسيس phronesis كه دانايی عملی بوده و با praxis مرتبط 
را  موجودات  وجود  كه  است  معرفتی  تخنه  هايدگر  نظر  از  است( 

آشكار می كند. 
آدمی  )وجود(:   sein و  آنجا(   / )اينجا   Da از  Dasein كه مركب   .7
وجود  نبود  اگر  كه  است  وجود  ظهور  عرصه  يعنی  است،  دازاين 
ظهوری نداشت. تعبير هايدگر كه دازاين روشنگاه وجود است، اشاره 

به اين مطلب دارد. 
8. present-at-hand
9. ready-to-hand

The origion of the work of art .10 يا به تعبيری »سرآغاز كار 
هنری«

11. از گفته های وی است كه »كاش می شد آن گونه كه سزان نقاشی 
می كرد، فكر كرد«. بررسی ديدگاه هايدگر در خصوص هنر مدرن، 
مجالی ديگر می طلبد كه نگارنده اميدوار است به زودی فراهم آيد. 

12. كلمه aesthetic  به aisthesis به معنای ادراک حسی برمی گردد. 
13. از كتاب منشأ اثر هنری چند ترجمه به زبان فارسی موجود است 

از جمله:
هايدگر، مارتين، منشأ اثر هنری )مندرج در كتاب شعر، زبان و انديشة 

رهايی( عباس منوچهری، تهران: انتشارات مولی. 
هايدگر، مارتين، سرآغاز كار هنری، پرويز ضياء شهابی، تهران: هرمس، 

 .1382

با مشخصات كتاب شناسی  انگليسی  از متن  تقرير حاضر  نگارنده در 
ذيل و ترجمه های فوق الذكر استفاه كرده است:

Heideget, Martin. )2000(, The origin of the work of Art, 

tra. Albert Hofstadter, Rautledge.
14. ون گوگ هشت تابلو از كفش های كهنه كشيده بود كه گويا به 
خودش تعلق داشت. تابلوی موردنظر هايدگر، تابلويی است كه در 
مارس 1930م در آمستردام به نمايش گذاشته شد. فرض هايدگر 
تعلق  روستايی  زن  به  كه كفش ها  است  اين  تابلو  اين  تحليل  در 
دارد، بنابراين از روابطی خاص كه مربوط به عالم زن كشاورز است 

سخن می گويد.
معنی كشف حجاب،  به  )الثيا(   aletheia يونانيان  نزد  حقيقت   .15
آشكارگی و نامستوری است. هايدگر به معنايی از حقيقت كه نزد 
از حقيقت در مقابل  اين تعريف  وی ظهور وجود است نظر دارد. 

تعريف سنتی حقيقت به معنای مطابقت قرار دارد. 
16. imitation / mimesis
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