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Abstract 

As the founder of phenomenology, Husserl himself did not use phenomenology to analyze 

art and works of art. Except for a few hints in Encyclopedia Britannica's article, he did not 

write anything in this area. However, he paved the way for the phenomenology of art and 

led many post-Husserlian phenomenologists to look at art from a phenomenological 

perspective. This article aims to show the application of the phenomenological method in 

aesthetics and analysis of works of art. To achieve this, we will first refer briefly to the 

ideas of M.Dufrenne (who is somewhat faithful to Husserl's intellectual tradition) to reveal 

to him how the phenomenology of aesthetic experience. Then according to Heidegger's 

views (which are further from Husserl's tradition), we will examine in the phenomenological 

analysis of art to see how Hermeneutic phenomenology can re-establish the neglected 

relationship between truth and art. 
Keywords: Phenomenology, Methodology, Hermeneutics, Art, Truth, Heidegger, Dufrenne, 

Aesthetic Experience. 
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 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه ،انساني علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش
  360 -  339، 1400شمارة هفتم، مهر  يكم، و ـ پژوهشي)، سال بيست علمي ةعلمي (مقال نامة ماه

   هنر پديدارشناسانة شناسي روش
  هايدگر و دوفرن مايكل آراي به نگاهي با

  *مصطفوي الملوك شمس

  چكيده
هنـر و آثـار    يـل تحل يرا برا يدارشناسيروش پد يدارشناسي،مؤسس پد يگاهدر جا ،هوسرل

 يـن در ا يـزي چ يتانيكـا بر المعـارف  ةدائـر  ةدر مقال يكار نگرفت و جز اشارات كوتاه به يهنر
ــ ،حــوزه ننوشــت ــر را گشــود و موجــب  يدارشناســيراه پد يول ــه بســشــهن  از ياريد ك
ـ  بنگرنـد  پديدارشناسـانه  منظـري  از هنر به پساهوسرلي پديدارشناسان ـ  ة. هـدف مقال رو  يشپ

 يدنرسـ  ياست. برا يآثار هنر يلو تحل يباشناسيدر ز يدارشناسيدادن كاربرد روش پد نشان
به سـنت   يحدودتا(كه  »دوفرن مايكل« هاي يشهبه اند يكوتاه ةمقصود، نخست اشار ينبه ا
 يباشـناختي ز تجربـة  پديدارشناسـي  چگونگي تا داشت يمهوسرل وفادار است) خواه يفكر
ـ  ةرا (كـه بـا فاصـل    يدگرها يشود و سپس آرا  آشكار ينزد و  ياز سـنت هوسـرل   تـري  يشب
د كـه چگونـه   شـو كـرد تـا معلـوم     يمخـواه  يهنر بررس يدارشناسانةپد يلدارد) در تحل  قرار
 ديگـر  بـار  را هنـر  و حقيقـت  يـان مانده م مغفول نسبت است قادر يتيكيهرمنو يشناسيدارپد

ـ  يندرباب هنر، ا يدگرمباحث ها يگستردگ به باتوجه كه كند برقرار  يدر آرا تـر  يشموضوع ب
  دنبال شده است. يو

  .دوفرن هايدگر، حقيقت، هنر، هرمنويتيك، ،يشناس روش يدارشناسي،پد :ها يدواژهكل
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 مقدمه. 1

عنـوان   فلسفه به يسكه دغدغه تأس ،)1938- 1859( آلماني مشهور يلسوفادموند هوسرل، ف
 تـالش . اسـت  آن خـاص  معنـاي  در يدارشناسـي متقن را در سر داشت، مؤسـس پد  يعلم

 طريـق  از و رايج متافيزيكي و شناختي معرفت هاي فرض پيش بر غلبه با كه بود اين هوسرل
 يـز بـاور دارد) و ن  يمسـتقل از آگـاه   يتي(كه به واقع يعيطب يدگاه) دepoche/ يق(تعل اپوخة
كنـد    يمرتبط با آن بررس يطراه با شرا آگاهانه را هم ةتجرب ي) ساختارهاreductiion( يلتحو

روشن شود. از نگاه هوسـرل،   معاني آن يافتنقوام و آگاهي در جهان يافتنمعنا يتا چگونگ
 يهـا  معنا كه تمام صـورت  ينبد 1،) استintentionali( يتقصد يا هر تجربه يساختار اصل

 يهمواره آگاه يدر جهان دارند و لذا آگاه ينيخود رو به ع يمعنا و محتوا ةواسطبه يآگاه
سـاختار   يـن دادن انشـان   يبـرا  هـا  يدهاهوسرل در است.  يزيچ يسوبه يآگاه يا يزياز چ

كـه نمـودار    چنـان  آن عين يا يآگاه يروند قصد ؛noesis( نوئزيس يوناني ةتجربه از دو واژ
) اسـتفاده  يآگـاه  يدئالا يمحتوا يا شود يم  كه قصد چنان آن ينع ؛noema( نوئما و) شود يم
  .دهد يم يلرا تشك يكنوئمات يهمان معنا يآگاه يمحتوا يلو تحل يفكه توص كند يم

 يآگاهانـه اسـت كـه آن را از سرشـت     ةتجرب يتخصوص تجربه به وقوف گفت توان يم
 يژگـي شـخص نسـبت بـه تجربـه و    اول منظـر  يـن و ا كند يمند م بهره يستهشخص و ز اول

 يدارشناسـي عمـل پد  يطـة ). هرچند ح23: 1393 يتاست (اسم يدارشناسيپد يشناس روش
 ،ناآگاهانـه  يآگاهانـه و حتـ  يمـه ن يذهنـ  يـت آگاهانه تا فعال ةخودمان) از تجرب ةتجرب يعني(
 توانـد  يمـ  شـوند،  يما اقتضا م ةدر تجرب ينحو ضمنكه به يمرتبط ساز ينهزم يطشرا ةعالو به

  ).24(همان:  يابدگسترش 
ــان ســنت پد ــادر اغلــب او يدارشناســيشــاگردان هوســرل و وارث  روش و يجبــاب نت

 يها پس از هوسرل در شاخه يدارشناسيپد رو، يننظر داشتند. ازااختالف وي پديدارشناسي
 يدارشناسـي پد ه،ازجملـ  2؛گرفتشكل  يمختلف هاي يدارشناسيداد و پد يرمس ةادام يمتنوع
و  دهـد  يرا در دستور كار خود قرار م» تجربه يريتفس يساختارها« يكه بررس يتيكيهرمنو

را » بشـر   يانضـمام   يسـتانس اگز« يبررسـ  يفـة كـه وظ  يستانسياليسـتي اگز يدارشناسيپد يزن
  دار است.  عهده
 يا،از اش يرا نوع خاص يآثار هنر يدارشناسيپد ةمثاب به يشناسيبازكتاب  مقدمة در يگالف
 يآثـار هنـر   ي،و ةگفتـ . بـه دانـد  يم ،مانندشيء يدارهايپد يعبارتبه يا يداريپد  يءش يعني
 يـث، ح  ينهمـ   انـد و از  آمدن ساخته شـده يددبه ياند و اصوالً برا ظهور آمدهند كه بها يايياش
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از  يرا شـكل ممكنـ   يباشناسـي تنهـا ز نه يهستند. و يباظهورآمده، زبه يايعنوان اش به يعني
را  يدارشناسـي پد توانـد  يمـ  يباشناسـي است كه ز يدهعق ينبلكه بر ا داند، مي يدارشناسيپد

 يتيكيهرمنو يژگيبدون لحاظ و يستهنر قادر ن ةتجرب ي،از نگاه و ين،چن دگرگون كند. هم
 يعنـي  ويژگـي،  ايـن  و رنـد دا تفسير به نياز و يرندتفسذاتاً قابل يشود. آثار هنر يفآن توص

حسـاب آورد  بـه  يآثار هنر يبرا يا محدودكننده يژگيو يدرا نبا تفسير، طلب و پذيري فهم
)Figal 2015: 3-4.(  

 يدارشناسـي ، كاربرد پديدگردوفرن و ها يبا ابتنا بر آرا ،شود يتالش م ،رويشپ ةدر مقال
  د.شومعلوم  يآثار هنر يلدر تحل

 

  زيباشناختي تجربة پديدارشناسي و دوفرن مايكل. 2
 يدارشناسيپد كتاب يسندةو نو يبزرگ فرانسو يدارشناس) پد1995- 1910( دوفرن يكلما

 يمرلوپـونت  تـن  ادراك يدارشناسـي پد(كه بعد از كتاب  ياست. كتاب و يباشناختيز ةتجرب
 يآثـار  ينتـر  و مفصـل  ينتـر  از جامع يكيدارد)  يدارشناسياست كه عنوان پد ياثر يندوم

  شده است.  يفتأل يدارشناسانهپد يباشناسيز ةاست كه در حوز
 را يباشناسيبودن زوفادار است و لذا امكان علم يهوسرل يدارشناسيدوفرن به سنت پد

حق مطلب «نظر او چراكه به ،هوسرل است» پديدارشناسانة يدئاليسما«اما مخالف  پذيرد؛ مي
: 1391 يگلبرگ(اسـپ  »كنـد  يادا نمـ  يگـران ا از دادراك مـ  ةدربار يزذات ادراك و ن ةرا دربار

 عينـي  يقـت را نقـد كـرده و بـر حق    يهوسـرل  يياسـتعال  يويتةسـوبژكت  ينچن هم ي). و880
  .كند مي يداستقالل آن) در عمل ادراك تأك يعنيمدرك (  عينِ

دنبـال هوسـرل   بـه  خواهـد  نمي كه گويد مي خود كتاب هاي پانوشت از يكيدوفرن در 
 كـه  يـزي شـده و چ داده ازقبـل  يعنـوان امـر   دوفرن به يدارشناسيدر پد حركت كند. جهان

 يمسـتقل از آگـاه   يموجـود  يـز اسـت و ابـژه ن   يـل تحويرقابـل غ شـود  مـي  درك مستقيماً
  .شود يم  لحاظ
و » اسـت  يباشناسانهز تجربة و زيباشناسانه ينكتاب دوفرن دادوستد ع ياصل يةمادرون«
ـ  يباشناسانهز ينجلد اول كتاب خود را به ع يلذا و  يباشناسـانه ز ةو جلد دوم آن را به تجرب

دوفـرن   ،حـال يننـد. بـاا  ديگر يـك دو مكمـل   يـن تـا نشـان دهـد كـه ا     دهد ياختصاص م
از نمود محض است،  يشب يزيچ يكه از نظر و يباشناسانه،ز ينخود را از ع يدارشناسيپد

  ).881(همان:  كند يآغاز م
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ـ  يبـرا  ينچن دوفرن هم ـ   ةتجرب ـ    ير هنـر نـاظر اث  يـت خـالق آن اولو  ةنسـبت بـه تجرب
. دانـد  يتـر و معنـادارتر مـ    مهـم  يباشناسـانه ز يدارفهم پد يتجربه را برا ينو ا شود يم  قائل
چگونـه   يباشـناختي ز تجربة بررسي با كند يتالش م يسنت هوسرل ةدر ادام يو  حال، بااين
  روشن سازد.  يرا در آگاه يآن معان يافتن و قوام يهنر يدارهايپد يافتنمعنا

ـ  يست،هنر ن يبرا يفيتعر ةدوفرن ارائ يغرض اصل  يدارشناسـانه پد يفيتوصـ  ةبلكه ارائ
 ةابـژ  گويـد،  يكتاب خود م ةكه در مقدمچنان ي،و يدگاهاست. از د يباشناختيز ةتجرب يبرا
 يهرچند خارج از آگاه يزن يهنر ةابژ يست؛ن ياست، هرچند از آگاه يدر آگاه يباشناختيز

دارد.   اسـت كـه وجـود    يصرفاً با ارجاع به آگاه يول ،است يرونيب اشياي يانمدر يزيو چ
ـ  ،نحـو مسـتقل وجـود دارد   در جهـان و بـه   يهرچند اثـر هنـر   ،درواقع بخواهـد    اگـر  يول

بـه   يياسـتعال  ينچن يقشود و از طر يلتبد يباشناختيز ةبه ابژ يدبا شود، ادراك يباشناسانهز
 يباشـناختي ز ةدوفرن ابـژ  يدگاهگفت كه براساس د توان يم ين،. بنابرايابدكمال خود دست 

 بـراي  لـذا  و اسـت  درآمـده  نـاظر  ادراك بـه  اي يباشناسانهنحو زاست كه به يهمان اثر هنر
كـه بتوانـد    يناظر يزو ن يدر قالب ماد يوجود اثر هنر زيباشناختي اي تجربه به يافتن دست

براساس نگاه دوفرن، هرچند  ،است. درواقع يضرور كند ادراك اي يباشناسانهنحو زآن را به
 هـاي  صـورت  آيد يچه به ادراك ناظر درمآن يول يافته،محسوس شكل  يا از ماده ياثر هنر
 كـه  نامـد  يمـ » محسوس  وجه«دوفرن آن را  ؛اثر به خود گرفته است مادة كه است مختلفي
  . يددرآ  ادراكبه اي يباشناسانهنحو ز به ياست وقت ياثر هنر مادة همان

 يـن ا ي: اگرچـه هـردو  گويد يم يعيطب ةدر تفاوت با ابژ يباشناختيز ةدوفرن درمورد ابژ
اسـت و    ساخته و به آن فرم داده يرا كس يباشناختيز ةابژ اما شوند، مي داده ادراك به ها ابژه
). البته Dufrenne 1973: 89درون ماندگار است ( ياست كه در امر حس ييمعنا يرو داراينازا
 ياثـر هنـر   يتچون غا ،متفاوت است يزبشر ن ةساخت دست ياياش يگربا د ،خود ي،هنر اثر
  است.  يباشناسانهنحو ز درآمدن بهتجربه به

كــه  دهــد يو نشــان مــ نگــرد يمــ پديدارشناســانه منظــري از يــزدوفــرن بــه هنرمنــد ن
هنرمنـد   يـت خالق دهنـدة  تنها چون اثـر نشـان  نه شود؛ مي يدارهنرمند در اثر خود پد  چگونه
 عـالم  بـه  آن طريـق  از كـه  خوانـد  يفرام اي يويتهبلكه چون جهان اثر ما را به سوبژكت ،است

  ).ibid.: 100-124( كنيم يم يداراه پ ،شده يانكه در اثر ب هنرمند،
دارد   قـرار  يمحسوس اثر هنر يژگيدر و يباشناختيز ةابژ يمعنا ،طوركه اشاره شد همان
 ةكـه همـ   جـا  آناز و پردازد يمحسوس م يده مانسا به مكان و زمان هاي شاكله يقكه از طر

 ةدوفـرن ابـژ   ،»كنند  بيان را عالمي قادرند« و كنند يقالب ظهور م يندر هم يهنر يدارهايپد
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را كـه همـان    يباشناختيز ابژة عمق و نامد ي) مquasi-subject( »ـ سوژه شبه«را  يباشناسانهز
 از يابتن آن ابژه به ةواسطبه كه داند يبودن آن مربوط مسوژهآن است به شبه يگريانقدرت ب
 ينچنـ  هـم  يباشـناختي ز ة). ابژibid.: 411شود ( يلحاظ م يويتهمعادل سوبژكت سوژه و آگاهي

همواره به ناظر  يباشناختيدارد. اصوالً ابژه ز  يازادراكش به ناظر ن يراز ،ـ لنفسه است نفسه يف
  ).ibid.: 913( دهد يوام م يباشناختيز ابژة به را خود از يزيچ يكه آگاهييوابسته است، گو

   يگلبرگ،اسپ ةگفتبه
 طبيعـت  يـث ازح يول ،هستند  ما يكه ذاتاً حضورند تنها براييجاآناز زيباشناسانه ياناع

 بـار  مطالباتي ناظر بر كه دارند يم  عيان را يينخودآ حقيقتي يرشانناپذيانكرانه و پاناپيدا
 هسـتي،  و آگاهي تالقي از ديگري مجسم مصداق زيباشناسانه يانقرار، اعينااز. كند مي

  ).882: 1391 يگلبرگهستند (اسپ نفسه، في و لنفسه

 يـن معناست كـه هرچنـد ا   ينبد ينچن هم يباشناسانهز ةبودن ابژسوژهاز نظر دوفرن، شبه
 كنـد،  مـي  عمل آگاهي از يابتنچون به يول يست،زنده ن يآگاه موجود سوژة برخالف ابژه

  . شود ياحساس ممكن م ةواسطكه شناخت آن به يافريندرا ب يا قادر است جهان تازه
 يكينـوئت  ينـد ارزش و كـاركرد  توا يمـ  يتـأمل  يعنوان عمل به ،از نگاه دوفرن ،احساس

 يتنهـا واجـد وجـه معرفتـ    نـه  يشـاتأملي صورت، احساس در سطح پينايردرغ ؛باشد  داشته
امكـان   يباشناسـانه كرد. ادراك ز يتلق ياز آگاه يآن را صورت توان يم يسختبلكه به يست،ن

 كنـد  يمـ   ناظر اهل تأمل فـراهم  يرا برا يگربيان انكشاف امكان طريق ينتأمل در اثر و از ا
)Dufrenne 1973: 410-418.(  

. در دانـد  يآن با بدن ممكن م مواجهة طريق از را هنري اثر ادراك از مرتبه يندوفرن اول
 يعناصر حس يقحاضر در ماده از طر يهمان امر حس يامحسوس  ةمرحله، حضور ماد ينا

. شود يم  حاصل حسي يقين يبترت ينشود و بد يو دست ادراك م ،بدن مانند چشم، گوش
 ابـژة  يسـت ن  قـادر  ،دارد يباشناسـانه در ادراك ز يانكـار يرقابـل كـه نقـش غ  ينباا بدن، ولي
 بـا . كنـد  يم واگذار »تخيل« به دوفرن را وظيفه اين. كند يافتدر يتمامرا به يباشناسانهز

 شـود  يادراك م ياست موضوع خاص اثر هنر ييآن بازنما ياساس يژگيكه و يالخ قوة
)ibid.: 343آن، ژرفـاي  و اثـر  باطن تأمل، يا دروني بازتاب نوعي يق، از طرگام ين). در سوم 

  د.شو يآشكار و شكوفا م ،آن است يدرون ياتو ح يكه همان باطن آدم
اسـت.    نـاظر  يباشناسـانة و ز ياحساس هنر كند مي فراهم را ظهوري ينچه امكان چنآن

 يباشـناختي ز تجربـة  بـراي  را قابليتي چنين كه ناظر استعداد يا دروني هاي ييدوفرن به توانا
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 يباشناسـي بـه ز  يـل و معتقـد اسـت ن   گويد يم »ياحساس درون هاي يشينيپ« كنند يممكن م
 و يـو وجـه ابژكت   دو  واجد هـر  يشين. هرچند امر پشود يها ممكن م آن يقمحض فقط از طر

كـه وجـه    يوسـوبژكت  جنبـة  از. نيسـت  دو آن از يـك هـيچ  به يلتقلاما قابل است، سوبژكتيو
 يـو ابژكت ةكه قادر به تجربـه اسـت و از جنبـ    گيرد يشكل م يا آن است سوژه يستانسيالاگز

كه سوژه قادر باشد بـا  ينحوبه كند، مي يمتجربه تقد يگشوده برا يا عنوان ابژه را به يا ابژه«
  ).:.ibid 443-442( »آن نسبت برقرار كند

ذات  ي،پـس از معنابخشـ   و كرده بندي دسته را هنري يدارهايقادر است پد يهنر ةسوژ
ـ  و براسـاس هـم   يناسـوژگي عـالم ب  يـق از طر يـز ن يهنـر  يها كند. تجربه يينها را تع آن  يدل
جهـان  يسـت از ز يعنـوان صـورت   عـالم هنـر بـه    يـب ترت بدين و شود يگذاشته م اشتراك به

ـ  به هـم  يدارشناسانهپد يدوفرن همانند هوسرل نگاه ،جااين در. گيرد يم  شكل دارد. از  يدل
عالم ها از  سان آنيك تجربة و ها سوژه ميان ارتباط يجادا يسوبه يراه يدل هم ،نگاه هوسرل
 ،). درمجمـوع 130- 122: 1381هوسرل  به بنگريداست ( يينحو استعال به يگريو ادراك د

ـ  چيزهاست، يانمدر يزيچ يهرچند اثر هنر ،گفت: از منظر دوفرن  يدبا اگـر بخواهـد    يول
 يـق شود و از طر يلتبد يدر آگاه يباشناختيز ةبه ابژ يدبا ،ادراك شود اي يباشناسانهنحو ز به
  . يابدبه كمال خود دست  تواند يم ياست كه اثر هنر يياستعال ينچن
  
  هنر پديدارشناختي ـ هرمنويتيكي تحليل و هايدگر. 3
ـ  گيـرد،  مي هوسرل از را پديدارشناسانه نگرش امكان يدگرها  يگـر، د يريآن را در مسـ  يول

از  لحـاظ محتـوا  كه بـه ازآنبيش هايدگر كه گفت توان مي. بندد يكار مبه ،وجود يلتحل يعني
و  يانتولـوژ  يـدگر، خـود ها  ةگفتلحاظ روش از او آموخته است. بههوسرل آموخته باشد به

  . يستندن ديگر يكمتفاوت در كنار  ةدو رشت يدارشناسيپد
. كننـد  يآن مشـخص مـ   يبررس يوةهردو عنوان خود فلسفه را برحسب متعلق آن و ش

. كنـد  يمـ  يمـت عز يـن دازا يتيكاست كه از هرمنو يكل يدارشناختيپد يانتولوژ ةفلسف
 يوجـو  هـر پـرس   ينمـا راه ةسررشـت  يتغا اگزيستانس يلتحل ةمثاب به يتيكهرمنو  ينا

 آن بـه  و خيـزد  ين برمـ آ از وجـويي  پـرس  هر كه كند يمحكم م ييجارا در آن يفلسف
  ).51: 1389 يدگر(ها گردد يمباز

است كه  يزيآن چ دهندة يشنما يينتع يوةو ش يرس راه دست هايدگر نزد يدارشناسيپد
ـ  تنهـا بـه   يـدگر از نگـاه ها  يشود و لذا انتولـوژ  يموضوع انتولوژ يدبا  يدارشناسـي پد ةمثاب
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 ةنحـو  ،خـود  يزهـا، كـه چ  دهـيم  يمجال م يدارشناسي،). در پد50- 48 :هماناست (  ممكن
بـا   وجـود و زمـان   در يـدگر ها يدارشناسـانة روش پد ،رويـن ما را معلوم دارند. ازا ةمواجه

روش پرداختن بـه   يزها و ن پرسش ،واقعدر. رود مي پيش »يزهاخود چ يسوبه«دستورالعمل 
  د.شو يمعلوم م يزهاخود چ يها از سو آن

اسـت و   »دهنـده  نشـان  يشخـود را نـزد خـو   « يـدگر نـزد ها  يـز ن يـدار پد يلغو يمعنا
 ،جاينروش در ادادن دانست. نشان يدادن برامجال معنا اين در توان مي را يدارشناسيپد  لذا
  ).329: 1399هرمان دادن است (فنمجال ،هرمان ةگفت ربناب

است كه  يزيآشكارا آن چ كند ديدني را آن بايد يدارشناسيچه پدآن يدگراما از نگاه ها
ـ  ،و پنهـان اسـت   دهـد  ينخست و غالباً خود را نشان نمـ  ةدر وهل  يـزي ذاتـاً بـه آن چ   يول
كـه معنـا و   يا گونـه آن هـم بـه   دهد، ينخست و غالباً نشان م ةدارد كه خود را در وهل  تعلق
باشـد كـه    يـزي آن چ يـد با يدارشناسـي پد يحپس موضوع صر دهد؛ مي يلآن را تشك يمبنا

 را يـز چهمـه  يمبنـا  يـرا ز ،آشكارشـدن دارد  يشدت اقتضااما به دهد، يخودش را نشان نم
 دهـد،  يود خودش را نشان نموج يراز است؛ وجود آشكارا پديداري چنين. دهد مي تشكيل
 وجـود  از فهمـي  ينگرفتن با موجودات چنـ موجودات و نسبت يدنهرگونه فهم ياداما در بن

ـ بـه  يدارشناسي،پد بنابراين،. دارد قرار  اسـت  انتولـوژي  موضـوع  بـه  يافـت روش، ره ةمنزل
  ).84- 83: 1399(گروندن 

تـا   يـم دار يـاز ن يتيـك اسـت بـه هرمنو   يدارمقابل پد يبودن مفهوميدهكه پوشجااما ازآن
 يدر پنهان است حياتي بسيار كه را وجود موضوع فلسفه يا دازاين چرا كه شود داده يحتوض«

 يكـه از آن انتولـوژ   دهـد  يم يلرا تشك ييآن مبنا يندازا يتيكدارد. هرمنو ي(غفلت) نگاه م
  ). 87- 85(همان:  »خواهد كرد يافتخود را در يمتعز ةنقط يدارشناسانهپد

 هوسـرليِ  آرمـان  بـه  يـدگر ها يبنـد يپـا  وجود و زمانكتاب  يدارشناسيهرچند در پد
 ينچنـ  يـدگر ها هـاي  يشهمتأخر اند ةدر دور يول خورد، يچشم مبه »متقن علمي به اشتياق«

 امااست.  يبمتأخر او غا يها در نوشته يدارشناسياصطالح پد يوجود ندارد و حت ياقياشت
 وجـود  بـه  اش تازه يكرداو در رو يشةساختار اند ياصل يها كماكان از مؤلفه يدارشناسيپد«

را هـم   يبر وجود، آثار هنرعالوه او، متأخر تفكر ين). مضام611: 1391 يگلبرگ(اسپ »است
هنـر و    ذات هرمنـويتيكي  يدارشناسـي بر پدمبتني نگاهي با دوره اين در وي. گيرد يدر بر م

  3.كند يم يلوجودشناسانه تحل ياز منظر يسرآغاز اثر هنررا در كتاب  يقتنسبت آن با حق
و  يدارشناسـانه كـه پد  دانـد  يمـ  يهنـر  ةفلسـف  يرا حاو يسرآغاز اثر هنر يزهرمان نفن

 ينچنـ  و هـم  افكنـد؛  مـي  پـي  يدارشناسـانه چراكه پرسش از ذات هنـر را پد  ،است افكن يپ
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ـ  ،برداشـت  يشداشت، پ پيش يتيكيچراكه از عناصر هرمنو ،است يتيكيهرمنو  يافـت  يشو پ
  ).101: 1382هرمان  (فن است يافته قوام

گـاه   و آن كنـد  يمـ  يسرآغاز را نه هنرمند بلكه هنـر معرفـ   يسرآغاز اثر هنردر  يدگرها
كتـاب كـه    يـن در ا ي. وكشـاند  يم ياثر هنر يستيهنر را به پرسش از چ يستيپرسش از چ

 يدارشناسـانة پد يـل تحل بـا  4،از هنـر دانسـت   يتكيفهم اسـت  يبرا ينيگز يآن را جا توان يم
 كند يتالش م يوناني،و معبد  ير،از ما يگوگ، شعر ون يها كفش يتابلو يعني ي،اثر هنر  هس
اسـاس   ين،زد. بنـابرا  يونـد را بـا هنـر پ   يقـت آن بتـوان حق  يـق كه از طر يدرا بگشا يريمس

 هايـدگر  نـزد  نيز يقتگرفت و حق يپ »يقتاو از حق يردر تفس بايد ياز هنر را م يو  يرتفس«
 تحقـق  آشـكارگي  يـن نـر اسـت كـه ا   ه در و است گشودگي ساحت. است وجود حضور

 و دهـد  يخود را بـه پرسـش از وجـود مـ     يروست كه پرسش از هنر جاينااز. كند يم  پيدا
 نهايتاً لذا و گشايد مي را موجود وجود خاص وجهي به هنري اثر كه كند مي تصريح هايدگر

هرچند به خود پرسش از  شود، مي مبدل »اثر در را خود يقتكارنشاندن حقدر« چگونگي به
  5.شود يداده نم يوجود پاسخ

  
  گوگ ون نقاشي پديدارشناسانة تحليل. 4

گوگ صرفاً با ماده و صورت  ون يما در مواجهه با نقاش يدگر،ها پديدارشناسانة يلبنابر تحل
 يعالم زن كشاورز برا يزابزار و ن يقتاثر حق ينبلكه در ا يم،شكل و محتوا سروكار ندار ياو 

 دهنـدة   نشان افزار، يعنوان پا به ،ها گوگ، كفش ون يدر نقاش ،. درواقعشود يمخاطب آشكار م
  .يعالم كار و تالش و فقر و ندار ،عالم زن كشاورز است ةبرمالكنند يزو ن ييكار روستا

كـاه زن كشـاورز، از   كفـش فرسـوده رنـج جـان     درون يكتار ةاز دهان هايدگر، يرتعببه
سـخن   وزد، يكـه بـاد خـزان در آن مـ     يزاركشـت  شـيارهاي  طول در يشها قدم يخستگ

رخ كفش نشسته اسـت خـود را بـه    ينچرم يةكه بر رو يگل يناكو چسب يناك. نمگويد يم
 يـز رازآم يگاه لمس كـرده اسـت نـدا   شام در را دشت انزواي كه پاپوش اين كف. كشد يم
رهاشـدن   ينان شب، شادمان ةوشك يب ينگران ،وپود كفشتار در. رساند يگوش مرا به ينزم
). از نگـاه  98- 18 :1382 يـدگر (ها اسـت  گرفته جاي مرگ هول و زايش تشويش يا،بال  از
 يكـه بـرا  ي. درحالگويد يگوگ به ما م ون يتابلو يكفش بر رو يرهمه را تصوينا يدگر،ها

. كنـد  يمـ   پـا ند كه او هنگام رفتن به سر كار بـه ا  يا ساده يها ها فقط پاپوش زن كشاورز كفش
  . گشايد يما م يروگوگ عالم زن كشاورز را به ون ياثر هنر ،واقعدر



 347   )الملوك مصطفوي هايدگر (شمس و دوفرن مايكل آراي به نگاهي با هنر پديدارشناسانة شناسي روش

 و سازد يرا بر ما منكشف م رازاب يوجود ابزار ينچن كفش هم يگوگ از جفت ون ينقاش
 كنـد  يعنـوان كفـش آشـكار مـ     كـاربرد آن بـه   يـث بـا كفـش را ازح   يلاصـ  ةمواجهـ  نحوة

گـوگ   ون ياست كه نقاشـ  ينا آيد يم يشجا پينكه در ا ي). مشكل93- 92  :1395  (تامسون
 يرتصـو بـه  ييهـا  چون ابژهبلكه صرفاً هم رود مي كار بهابزار  ثابةمكه بهيها را نه درحال كفش

 يرچگونه تصو«كه  يدپرس  توان يو لذا م گيرد يم يجا جان يب يعتطب يكه در نقاش كشد يم
اند قرار است بـه   جا افتاده آن ييها چون ابژهكه هم اي استفاده يب يخال يها گوگ از كفش ون
 از اسـت  مسـتقر  مـدرن  يباشناسيسوژه/ ابژه را كه در كانون ز يگانگدو كه رساند ياريما 

  ).94(همان:  »رويم؟ فراتر آن از و بركنيم ريشه
هـا را   كـه كفـش   يبـي غر يكه با تأمل در فضا گويد مي پرسش ينا تامسون در پاسخ به

 يا نگرفتهشكل يها حال پوشاننده احاطه كرده است صورتينعدر و زيرين يطيمانند مح به
 ين. اگيرند يبه خود نم يهرگز شكل استوار يول كنند، مي ينهزمشدن از پسيدارشروع به پد

اسـت    گـوگ آشـكار   ون يدر نقاشـ  يامدنظهوردرنظهوردرآمدن و بهبه يدارشناسانةپد يكارپ
 زمـين  و عالم پيكار عنوان با آن از هايدگر كه است پيكاري همان ين) و ا102- 100(همان: 

 ينشـي و در هـر آفر  هنـر  كل در كه يكاريانكشاف و اختفا، پ يانم يذات يكاريپ كند، مي ياد
  كار است.   در
  
  زمين و عالم پيكار. 5

اسـت در فهـم مقصـود     يسـرآغاز اثـر هنـر    ياساسـ  يمكه از مفاه »ينزم«و » عالم«مفهوم 
 »يقـت ــ نشـاندنِ حق   ـ كار ـ در ذات هنر عبارت است از: خود را«كه چگونه ينو ا  يدگرها
  .هستند گشا راه يمي) مفاه20  :1382  يدگر(ها

  . دهد يمربوط به معبد پاسخ م ةدر فقر »يست؟عالم چ«كه اين از پرسش به يدگرها
ــ   صـخره  يـان . صـاف و سـاده درم  يستن يزيچ ةكنندمنعكس يوناني، معبدي بنا، يك
 تا گذارد يخدا را در بر گرفته است و م ةاست. بِنا چهر يستادهپرشكن و شكاف ا يا دره

 ةواسـط . بـه يستددرا يقدس حوزة و يمدر حر پرستون باز تاالر ميان از چهره پوشيدگي
 معبـد  رود، ينمـ   ناپيدا نامتعين در آن يممعبد، خدا در معبد حضور دارد. اما معبد و حر

 كـه  بخشد مي وحدت و دهد مي سامان را ها نسبت از اي سلسله و رشته خود، گرداگرد
و  يـروزي پ يت،و مـرگ، شـكر و شـكا    يـش حوالت خود را از زا چهرة انسان ها آن از

باز عبارت است از  يها نسبت ينا ة. گستربرد يم يبنص يو فروپاش يندگيشكست، پا
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 تـا  يدآ يمباز خود به قوم ينعالم است كه ا ينعالم و از ا ين. در ايخيقوم تار ينعالم ا
  ).26- 25: همان( كند ايفا تمام را خود نقش

ن تـوا  ي. مـ دانسـت  يونـان  به نوستالژيك بازگشتي را يوناني معبد به هايدگر توجه يدنبا
هـا بـه    كه ممكن بود در مثال كفش يمسيسم ةمثاب تعلق هنر به يزپره يرا برا مثال معبد  ذكر

 ،واقعدر. داند مي يزيكيمتاف يرا هنر يهنر بازنمود يدگرها يراز ،كرد يرد تفسشوذهن متبادر 
  . دهد يبه هنر را نشان م يدگرها يباشناسانةزيرغ ةمواجه ةو نحو يچگونگ يونانيمعبد 

و » اثـر اسـت   يـدايش دوران پ ييافـق معنـا  « كنـد  مي مراد يدگرچه ها عالم مطابق آن
 آمـده  پديد آن از اثر كه است يزيآن چ ةهم ين،چن اقامت ماست. هم يادمبنا و بن »ينزم«

است كه آن را  ينستوه آسودة ينزم«بسته است. فرو لذا و رازهاست سمبل زمين. است
 »كنـد  يمسكن خود را بنا مـ  ين آدمو بر آ ينزم يگرداند. رو توان يباز نم يگرد يزبه چ

  ).30(همان: 
 ابزار در هرچند. سازيم مي ابزار ها آن از كه موادي منشأ. است عالم طبيعي جايگاه ينزم

 يدر اثـر هنـر   يول گردد، مي ناپديد و محو ابزار كارايي پس در و شود مي مصرف ماده
. شـود  يگذر تازه مـ ره اين از و گيرد مي آرام و شود مي يه. سنگ پارسد يظهور مماده به

 به كلمه اندازي، ين، الحان به طنتأللؤ به ها رنگ. رسد مي مات و روشن درخشش به فلز
  ).30- 29و ... (همان:  گفتن،

بـا   ينكننده است و عالم افشاكننده. عالم و زم پنهان ينباطن است و عالم ظاهر. زم ينزم
امـا هرگـز جـدا     ،نـد ديگر يـك از  يـر غ ينزم ). هرچند عالم وconflictدر نبردند ( ديگر يك
 بـه  كـه  عالم. آيد مي فراز عالم ميان از زمين و نهد مي بنا زمين بر را خود عالم. يستندن  هم  از

عـالم را   خواهد يكننده است م كه پنهان يناما زم برگذرد، آن از كوشد مي است استوار زمين
 عـالم  كـه  گفـت  تـوان  مي. دهد مي رخ پيكاري يبترت يندر خود فروكشد و نگه دارد و بد

 يعني دو، يننبرد ا يراو ياثر هنر و. است وجود خفاي وجه زمين و وجود آشكارگي وجه
 يكـار محـل پ  يعنـي  يكارپ ينمحل ا يزوجود است و ن آشكاركنندة نيروي و گر پنهان نيروي

  . »يقتكار نشاندن حق در« يجهوجود و درنت يظهور و خفا
چه غالباً وجود به ما هـو   بر آن 1936- 1935 هاي سال در هايدگر كه است عنواني ينزم

مـا را   يمعنـا  يهـا  كـه جهـان   يـايي پو يدارشناسانةحضور پد يعنيگذاشت،  نامد يوجود م
كه ما  يريپذ از فهم يبعد شود؛ عيان تماماً ها جهان يندست اكه هرگز به آنيب آورد، يم  فراز

 »كنـد  يم يكار يستن يستين« يرتعب يدگرها ،نظر تامسون. از كنيم يتجربه م يريپذ آن را فهم
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ذاتـاً   ينزمـ «بـه   كتـاب  يـن در ا بـرد  يكـار مـ  بـه  سـرآغاز  از قبـل  سـال  شش حدود كه را
  ).105- 104: 1395(تامسون  دهد مي ييرتغ» است  خودپوشان

نظر  به يست؟مستلزم اختفاست چ يآشكارگ يمعنابه يقتكه حقاين از يدگراما منظور ها
كـه   دانـيم  يمـ  يقـت بـر خصـلت حق   ياست كه ما از خالل تـأمل  ينا يدگرمنظور ها يانگ،
 يگـر د يو طـوالن  يگـرفتن پنهـان  قرار كسـوف  در مـا،  عالم به يعني يقت،داشتن به حق تعلق
 عـالم  يگـر اسـت كـه وجـود د    ييهامنظرو  يآشكارگ يها افق يگرممكن و د هاي يقتحق

است   ما و بر ما روشن ةواسطبه كه وجود از وجهي وراي در. كند مي آشكار را ما موجودات
 اسـت  نگـاه  ينبه اناشده وجود دارد. باتوجهدرك يكتاري يامدنينچنگبه ناپذير ياسقلمرو ق

عـالم   يقاست از طر  يشگر خو كه پنهان يعنوان امر به ينزم هنري اثر در گفت توان مي كه
  ).76- 73: 1384 يانگ( شود يآشكار م
 عـالم  كه است عقيده اين بر يدگرها» بر آنيمبتن يكارو پ يكاروقوع راز پ«ساختار  ةدربار

سـاختن و   و روشـن  يكـار به پ« ديگر يكبا  يكارگذر پذات خود جز از ره ياقتضابه زمين و
 داري يدهرا با پوش ينزم شود، يهرمان متذكر مكه فنگونه اما همان ؛»آيند يداشتن درنميدهپوش

 شـود آشكار  يطور كلآن است كه چون موجود به ينگرفت. زم يكي يدنبا يقتدر ذات حق
موجـود   يورا«كـه  » اسـت  يسـاز  وصف الزم روشن يدارپوشيده«. پوشاند يخود را فروم

  . سازد يشدن موجود را ممكن مناپوشيده اما نيست موجود چيزي خود و »دهد يم يرو
 يزهـاي و در چ يعـي طب يزهـاي در چ ينو چه زم ي،طور كلبه ،باشد ينچه زم نيز ينزم

 يطـور كلـ  موجود بـه  ييآن است كه در آشكارا يناز موجودات است. زم يكيكارآمد 
...  يستن  داري يدهپوش يول ،است پوشنده هست يناست. چون چن يشخو ةفروپوشند

  ).142: 1382هرمان (فن

 پيكـار  اين. است كاريپ درعالم  يعالم با گشودگ يدنبازپوش«گفت كه  توان يم ين،بنابرا
همان به يد،تر گشوده آ كه خودگشاست. هرچه عالم به ذات شود ياحراز ذات عالم م ماية نيز

 ين). عـالم و زمـ  142(همـان:   »آيـد  يتر فراز م ناب ،خود است ةكه فروپوشند ين،نسبت زم
عـالم و   ،شـد كه گفته گونههمان يراز ،بردارند يانرا از م ديگر يك يكارپ يندر ا خواهند ينم
   يدگر،ها ةگفت. بهيازمندندن ديگر يكبه  ينزم

 يمعن به يدن(كوش يدنكوشار را با باهمپيك ذات اگر. است پيكار يك ينتقابل عالم و زم
 يم،نشناسـ   ساختنداشتن و تباهز آن جز زحمتا و بگيريم يكي ناسازگاري و) يدنجنگ
 خود پيكارجويان اصيل، پيكار يك در. شويم يدر [درك] ذات آن دچار خطا م يآسانبه
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 هـر  پيكـار  در...  برنـد  يمـ   ] پاسِ ذات خود داشـتن بـاال  ة[مرتب تا را ديگري يكهر را
 نمـودار  فروبسته چون خود تا زمين...  رساند يخود برم يرا به ورا يگريد پيكارجوي

هرچـه از   گسترة چون تا هم عالم. داد تواند نمي دست از را عالم گشودگي آمد، بتواند
 گسسـت  توانـد  نمي ينبود، از زم  استوار بتواند يدارپا يادياست بر بن يآنِ حوالت اصل

  ).32: 1382 يدگر(ها

 ينآورد و آن را نسـبت بـه زمـ    يـرون عـالم را از اختفـا ب   توانـد  يمـ  ياثر هنـر  ين،بنابرا
 يابـر «سـازد و   يـان ع يو آشكارگ يدگيچون ناپوشهم را يقتحق يعبارتسازد و به  شفاف

و » متمركـز سـازد   يمخاطبـان  يمعنـادار را بـرا   ياثر بخشد و جهـان  يبزرگ يكه اثر هنر  آن
در  يدگرها يرتعببه كه لذاست. كند حفظ زمين و عالم ميان را معناداري پيكار يددارد با  نگاه
  گوگ  ون ياست. تابلو يقيكه حق يزيچه چ نه آن ،كار استدر يقت، حقاثر

 چيـزي  از هم اگر سرايد، مي را رومي چشم كه شعر دهد، يمكه كفش كشاورز را نشان 
 يسـت چ اسـت  ايـن  كـه  متفرد و جزئي موجود اين كه دهند نمي خبر آن از دهند، خبر
 يابـد بـر موجـود وقـوع     است، يدگيكه ناپوش يرو آناز ناپوشيدگي، تا گذارند يم  بلكه

  ).39- 38 :همان(

 لـذا  و بخشـد  مي وضوح آن به و كند مي آشكار را خود عالم هنري اثر كه گفت توان يم
 يسـت صورت ن ينجز به ا يقتتحقق حق كند، مي تصريح بدان خود هايدگر چه آن براساس
 يقتجاكه حق سامان دهد و ازآن گشايد يكه خود م يا و عرصه يكارخود را در پ يقتكه حق
دادن مقام سامان ينچه در ا آن ،لذا به آن تعلق دارد است، داري پوشيده و سازي روشن تقابل
 دست پيش و موجود ستارگان در جايي نخست حقيقت كه يستطور ناين. است شده يدهنام

نـاممكن اسـت كـه شـرط      يرو آناز امـري  چنـين . آيـد  فـرود  موجـودي  بـه  پس و باشد
موجـود   يخود گشودگ جا آن در حاضر موجود يكشدن گير جاي و جا يكشدن يرپذ امكان

واحدند كه   ذات يكاند.  ر روشن به هم وابستهد يافتنو سامان يگشودگ يساز است. روشن
 يخياسـت تـار    يانحـا و طـرق گونـاگون امـر    به تحقق ين. ايقتعبارت باشد از تحقق حق

  ).43(همان: 
 

  مناقشه يك به نگاهي. 6
 يكـار گوگ پ ون ينقاش يدارشناسانةپد يلبا تحل كند يتالش م يدگرها ،طوركه گفته شد همان

وجـود آمـده اسـت كـه     به نقاشي ينا دربارة ياما مناقشات ،را در اثر نشان دهد ينعالم و زم
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ها به زن كشاورز  كفش ينكه اينازجمله ا ؛برد يال مؤسزير اثر ينمورد ادر را هايدگر يلتحل
جفـت   يكاز  يمتعدد هاي يگوگ نقاش توجه داشته كه ون يدگرها ياتعلق ندارد و اصوالً آ

 ،)، مـورخ مشـهور هنـر   Meyer Schapiro( شـاپيرو  يرازجملـه مـا   كرده است؟ يمكفش ترس
  است:  معتقد

 يكشـاورز  يهـا  اشتباه كفـش گوگ تعلق داشته به را كه به خود ون ييها كفش يدگرها
است.   يفتهخود را فر يلسوفف !يدگرهاكه افسوس  گويد يم يرودانسته است. شاپ ثمؤن

درمورد دهقانـان   يا دهنده تكان هاي يتداع ةگوگ مجموع ون ياش با نقاش او از مواجهه
واقـع  در او. گويد يم  يراست كه خود تصو يزيآن چ يو خاك در سر پرورانده كه مناف

از نقـل بـه  ،Schapiro 1968: 138افكنـده اسـت (  فرا نقاشـي  بـه  و كرده تخيل را يزچهمه
  ).19: 1395تامسون 

بـا  » دل هـم  يلسـوفان ف« امـا قلمداد شود، » گريرانو ياعتراض« تواند يم نقد ينهرچند ا
. اسـت  نفهميـده  هـا  كفـش  تحليـل  از را هايدگر غرض شاپيرو كه اند عقيده اين بر يدگرها

 ةبـه نحـو   يهـا ربطـ   صـاحب كفـش   يقـي حق يتهو ة: مسئلگويد يم يفوسدر مثال، براي
 ةپـرد  يها كفش ياآ«كه  داند يجا م هنابپرسش را  ينهرمان طرح افنندارد.   يركاركرد تصو

 يهـا  اصالً كفـش  يدشا ياو  ؟زن كشاورز يامرد كشاورز است  يها گوگ كفش ون ينقاش
 شـده  كشـيده  كه است افزاري يهرحال پابه ينقاش يو يدةعقچراكه به ؛»خود نقاش است

است.   شده عيان ينش و نسبتش با عالم و زما يو استوار ييكارا افزار يپاچون  هم و است
    ي،و ةگفتبه

 يبلكه آن است كـه در كـار هنـر    يست،كشاورزان ن ينعالم و زم يدگرها يمطلب اصل
اوصـاف   يانضـمام  ياندر ب يدگرها يد. شاآيد يفراز م ينو زم شود يبرافراشته م يعالم
 يهـا  كه تعلـق كفـش  يناست اشتباه كرده باشد، اما در ا يدهگوگ كش كه ون ييها كفش
هاسـت اشـتباه نكـرده اسـت      آن يقـت حق ةآشـكاركنند  ينشـده بـه عـالم و زمـ    يدهكش

  ).92: 1382  هرمان فن(

مطلـب   يـن ضمن طرح ا يمناقشه پرداخته است. و ينبه ا يمستوفطور  به يزتامسون ن
باشـد، كوشـش او    يخـود و  يوانـداز سـوبژكت   صرفاً چشم يدگرها يراگر تفس«كه  گويد يم

ــرا ــتن از سوبژكت يب ــمبرگذش ــانهز يويس ــود از در يباشناس ــد ب ــكوك خواه » ون آن مش
مـا   يفكه توصـ  يدهعق ينا«متذكر شده است كه  يزن ،خود ،يدگرها ).140: 1395  تامسون(
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كرده و سپس آن  يلتخ ياو  يرتصو يوسوبژكت يچون كنشوجه هم ينرا بد يزچنخست همه
  ».است يبيخودفر ينافكنده است بدتر فرا يرا به نقاش
 يبلكـه اسـتدالل   كنـد،  نمـي  بيـان گـوگ   ون يخـود را از نقاشـ   يرتفس يدگرها ين،بنابرا

 يدارشناسـي پد يـق از طر يكـه و  يـب ترت ينبد ،دهد يدست مآن به ييددر تأ يدارشناسانهپد
هنـر   ةوجودشناسـان  يقـت موجودشناسانه بـه حق  ياز اثر يا مخاطب را از تجربه خواهد يم
 يدارشناسـي بـه ادراك درسـت از پد   يـافتن دسـت  ينمون شود. تامسون بـرا ره يكلطور  به
آمـده اسـت    سـرآغاز از  يا فقرهرا كه در  او يدارشناسانةپدگذار  ةچهارگان يها گام يدگرها

  .دهد يم شرح
ـ  گـوگ بـه   ون يكـردن نقاشـ  مـا را از تجربـه   يـدگر ها يلتحل ي،و ةيدعقبه  يا ابـژه  ةمثاب

و عالم  ينزم يانم يبه مواجهه با كشاكش ذات يقطر ينو از ا يستيبه التفات به ن يباشناسانهز
 يمـا را بـه درك شخصـ    يتـاً و نها كشـاند  يانكشاف و اختفا است م يانكه همان كشاكش م

 يشده بـرا ياد يكاربا پ يشخص ةمواجه يقكشاورز، از طر يبرداشتن با كفش هاگام يستيچ
  . شود ينمون مبه نور عالم، ره ينزم يةآوردن عطيشفراپ
چـه را   آن آن ةيلوسبه يدگركه ها اند اي يدارشناسانهچهارگانه استدالل پد يها گام ينا

ظهور و بطون، كه در  يانكشاكش م يعني نامد، يو عالم م ينزم يانم ياييلثا »يذات يكارپ«
گفـت   تـوان  ي). لذا م144-142 :همان( كند يمضمون است كشف م يريپذ هرگونه فهم

  است.  يبا نقاش يدارشناسانهپد يا بلكه مواجهه ،يستاو ن يفراافكن يدگرها يركه تفس
اسـت كـه التفـات بـه      يـن ا ورزند ياز آن غفلت م يگرد ياريو بس يروكه شاپ يزيآن چ

كه خود  كند يما را قادر م سازد يم يگوگ مرئ ون ينقاش ينةزمكه خود را در پس يا»يستين«
كه درك  سازد يمواجهه ما را قادر م ينو هم يممواجه شو ينعالم و زم يانم يبا كشاكش ذات

 يـن ا يدگرها ييمراد نها يقت،حقدر. دارد يفيتيكشاورز چه ك يها برداشتن با كفشگام يمكن
 همـة  لذا و اند يستهگوناگون ز يانحارا به يواحد يكاركشاورزان پ ينگوگ و ا است كه ون

 يكيكه تار آموزد يهنر به ما نم« يت،هاندر. ايم زيسته را پيكار همين يزن» كاران معناكشت«ما 
كـه   آمـوزد  يرا مـ  يكـار يسـت همـان ن  يا يكيتار ينبه درون ا يستنبلكه نگر ،يمرا طرد كن

است كـه   يلياص يمعان ةدهند كه پرورش يمده يصرا تشخ يزياسرارآم يندر آن زم يمبتوان«
  ).152 :همان( »اند يامدهدرن يروشنهنوز به

مقصـود   يـان ب يزن كشاورز را برا يها كفش ينقاش يدگرچرا هاكه ينا مورددرتامسون 
 بـاوجود از آن انتخـاب كـرده اسـت (    يتيكيو هرمنـو  يدارشناسـانه پد يلـي تحل ةخود و ارائ
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 يـل ) تحلدانـد  ياز عالم خـارج مـ   يديرا تقل يكه اثر هنر اي يهنظر يهعل يحصر يريگ موضع
  . شود يطور خالصه نقل م به جا يندر ا) كه 130- 105: همانارائه داده است ( يتأمل ردرخو

/ ابـژه بـه مـا    سـوژه  يزيـك متاف يبـه فراسـو   يگوگ راه ون ينقاش يلتحل ينبراساس ا
نوردرآمـدن و  تعـارض بـه   يعني ،گوگ ون يتعارض موجود در نقاش ،واقعدر. دهد يم  نشان

. دهـد  يمـ  كه در زمـان رخ گونه آن ،است پذيري فهم بنيادين ساختار يكي،رفتن به تاربازپس
 شـرح  بـراي  اسـت  وي كوشـش  عـالم  و زمـين  ميان ذاتي تعارض اين از هايدگر توصيف

است   پيكارآميزي ذاتاً تجلي نيز يقتو حق يقتاز حق يو يفهم وجودشناخت ةپديدارشناسان
 ايـن  مـا  پـذيري  فهم در بنيادي تعارض. شود برداري پوشش زمان در وجود از گذارد يكه م
 چيزهـاي  برخـي  و آينـد  درمـي  ما پذير فهم هاي جهان نور به چيزها بعضي همواره كه است
  . روند يبازپس م ينهزم به پس ها آن از هايي جنبه يا و ديگر
 منظـور  و دانـد  مي يستيگر نيشگوگ را نما ون ينقاش يزيكبر متاف يدرآمددر  يدگرها
اسـت كـه    يـزي ظهـور آن چ «بلكـه   ،ستا غايب اثر در ها كفش صاحب كه نيست اين وي
ـ  ينموجود و نـه صـرفاً عـدم اسـت و بـاا      يقسم  نه مـا را از كـل موجـودات     ةهمـه تجرب

 در نيسـتي  بـا  مواجهـه «. آيـد  يم يدپد يستياز دل ن يقتحق هايدگر، يحتصربه. »زند يم  رقم
 بـر  كوشـند  يها م درون را كه در آن سوژه يارچوب نظرهچ ةپنداشتمسلم بداهت يهنر  اثر
. شـكند  يهـم مـ   در را درون بيني جهان بداهت و »پاشد يمفرو يابند تسلط خارجي هاي ابژه
ـ مـا بـه سـاحت اهتمـام     يدنبازگردان گوگ ون يبا نقاش يدارشناسانهپد ةمواجه نتايج  ةورزان
موجـودات اسـت و مـا را بـه      يسـتي مـا از چ  گر يتدرك هدا ةكنند و دگرگون يستانساگز

غلبـه و   يبـرا  ييهـا  چـون ابـژه  مدرن درباب وجود، كه وجود را هم هاي يافتدر يفراسو
 هايدگر ديدگاه تامسون، تحليل براساس. كند ينمون مره بيند، يم ينهبه استفادة براي يريذخا
چـه  كـه در آن آنشرطبه يم،از آن برگذر مدرن زيباشناسي درون از توانيم مي ما كه است اين
كفـش) كـه     يگوگ از جفتـ  ون ي(نقاش يا از ابژه يمعمول يباشناختيز ةتجرب يچون نوعهم

 يعنـي ( يـدايي ناپ  يـايي پو ينـة زمها در پـس  كه چگونه كفش يمدرمقابل ما قرار دارد تأمل كن
كه عدم  اي ينهزم پس ،گيرد يم  شده است) شكل يشيبازاند »ينزم« ةمنزلبه كه »يكارنيست«

و  دارد يهم برپا م خيزد يرا كه از دل آن برم يريپذ ، جهان فهمعكسبلكه بر ،يستمحض ن
كـه   دهـد  يبه ما نشان م گوگ ون يما با نقاش يدارشناسانةپد ةمواجه. رود يهم از آن فراتر م

مـا   يويتةدست سـوبژكت است و نه صرفاً به  مقابل ما مندرج ةطور كامل در ابژ بهآن نه  يمعنا
 اهتمـام  در يـدا نحـو ناپ  بـه  يداثر با يمعنا« ،آن يجا به. شود يافكنده مفرا معنا يذاتاً ب يبر اثر
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كـه   يمكه همان شو دهد يگوگ به ما مجال م ون ينقاش ين،چن . هم»يابد تحقق اثر به ما خود
درآوردن و فهـم از بـه  يروشـن بـه  دهـد  يراه كـه بـه مـا مجـال مـ      يـن از ا ،يمهست يشاپيشپ
قرار دارند  ينيكه درمقابل جهان ع يمعنابخش يها صورت سوژهبه يشدرآوردن خو تجربه به

  .داريم مشاركت هايمان جهان يريپذ نحو مضمر در فهم كه همواره به يابيمو در يمگذر كن
از  يـدگر كـه ها  دهـد  يگوگ نشان م ون ياز نقاش يدگرها پديدارشناسانة يرتوجه به تفس

 يستيمتعارف) به ن انةيباشناسنحو ز (به استفاده بي هايي كفش از ينيع يدرآوردن نقاش تجربه به
 و زمـين  پيكـار  بـا  مواجهه به يبترت ينو بد كند يتوجه م ينقاش ينةزم واقع در پس ياييپو

 استفادة چيستي به اشاره به پيكار اين از نهايتاً و شود مي ملتفت است مضمون اثر در كه عالم
و اغلب خوانندگان  يروكه شاپ يشگرد ،كند يابزار گذر م ةمنزلها به كشاورز از كفش يدايناپ

  .كنند ياز آن غفلت م يسرآغاز اثر هنر
ما  ينچن هم سازد يم يگوگ مرئ ون ينقاش ينةزمكه خود را در پس يا»يستين«التفات به 

مواجهه بـا   ينو هم يممواجه شو ينعالم و زم يانم يكه خود با كشاكش ذات كند يرا قادر م
خـود را در   ينچنـ  و هـم  پـرورد  يرا م يآشكارگ ينچه ا (عالم) و آن آيد ينور درم چه بهآن
 يهـا  برداشـتن بـا كفـش   گـام  يمكه درك كن كند ي) ما را قادر مين(زم پوشاند يمفرو يكيتار

  دارد.  يفيتيكشاورز چه ك
كشـاورزان   ينگوگ و ا است كه ون ينا يدگرها يتامسون، مراد اصل يدگاهاز د رو، ينازا

 ينهمـ  يـز ن ،»كـاران معنـا   كشت ةهم« ما، لذا و اند يستهگوناگون ز يانحارا به يواحد يكارپ
 شـكل  كلي نماهاي تشخيص طريق از كه ما ياندرم يآن كسان ةهم يعني ايم؛ يستهرا ز يكارپ

 ديـد  به اي اندازه تا فقط حالت بهترين در سابقاً كه چيزي به دهي شكل براي پيكار و نگرفته
 به هنر. زنند مي ينشست به آفرد تري يلنحو اص به است بوده پنهان تاريكي در لذا و آمده مي
 »زمـين « آن در تا ياموزيمجا حاضر را بهمه »يكارنيست« درون به نگريستن كه آموزد يم  ما

 به هنوز كه پروراند مي را يلياص يدست از معناهاآن همة كه دهيم تشخيص را اسرارآميزي
  . اند يامدهدرن يروشن

 يم،كن  يكارآوردن نهان آن پيشفراپ يبرا يدبزرگ هم با يهر اثر هنر يرتفس يبرا ين،بنابرا
ـ    يـة كـه عط  كنـد  مـي  پيكـار  ينطوركه كشاورز با زمـ  همان آورد.  يشنهفتـه در آن را فـرا پ
 مقـام  در يشتنشدن با خومواجه يمعنابه اي پديدارشناسانه هرمنويتيك چنين به يافتن دست
: كنـد  مـي  تجربـه  كشاورز كه يمكن يرا تجربه م يكاريما همان پ ،واقعدر. معناست كار كشت

  است.  يكيچه در تار درآوردن آنييروشنا به
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  هنر يقتشعر و حق. 7
 يقتفرافكنان حقعنوان  بههنرها  ةهم«كه  رسد يم يجهنت ينبه ا يسرآغاز اثر هنردر  يدگرها

تنها خلق اثـر  نه. شود يمهنر شعرگونه  گيرد يم يشعر در اثر جا يوقت ،ياز نگاه و». شعرند
ـ   يقبلكه به همان اندازه، اگرچه به طر ،شعرگونه است شـاعرانه   يـز ر نخاص خود، حفـظ اث

 يكـار پ  ةعرصـ   اسـت. گفـتن   ينشعرسرودن است: گفتن عـالم و زمـ   گفتن فراافكنْ«است 
» موجود است يدگيِاست. شعرسرودن گفتن ناپوش يانقرب و بعد خدا يگاههاست كه جا آن
  ).54: 1382 يدگر(ها

 يـز خـاص، ن  يقـي داشـت آن، هرچنـد بـه طر   بلكه نگـاه  ،تنها خلق اثر شعرگونه استنه
 يكـه از روزمرگـ   آيـد  يشمار مـ اثر به يواقع يرگذاريدر تأث ياثر هنگام يراز ؛شاعرانه است

  است. ما گشوده  وارد شود كه اثر بر يزيو به آن چ يدهدامن بركش يجرا
كه  يابد يمصورت وقوع  ينبد ،داشتن موجوديدهساختن و پوش عنوان روشن به ،يقتحق

است در   موجود يقتحقگذاشتن ورود وجود وعوقكه به روآناز يسروده شود و لذا هر هنر
 يو اساس ياصل يدر معنا يدگراز نگاه ها يز). زبان ن52سرودن است (همان: ذات خود شعر
 تـرين  يو زبـان پاسـدار سـرآغاز    دهد يم يدر زبان رو يشاعر يراز ،است ييخود شعرسرا
  است. ييذات شعرسرا

است كـه   ينكه زبان شعر است ااين از هايدگر منظور كند، مي اشاره يانگكه گونه همان
زبان صـرفاً بـه    يعني ؛»كند يها را وضع م آن«بلكه  ،دهد يزبان صرفاً به موجودات عنوان نم

زبان است كه  ،يدگراز نگاه ها ،يقتحقدر. »افكند يفرام«آن را  بلكه ،پردازد يعالم نم يقتصد
سـاختن و  بلكـه مفهـوم   ،يسـت عالم ن يدنآفر ي. نقش اثر هنرينه اثر هنر آفريند يعالم را م
قرار  يدو درمعرض د سازد يخارج م يداييعالم را از ناپ يآن است. اثر هنر يدنگردانواضح

  ). 67- 64 :1384 يانگ به بنگريد( دهد يم
 يافكنــيرا پــ ييذات شعرســراو  ييذات هنــر را شعرســرا  يــدگرها ،درمجمــوع

 يمعنـا شـكل هنـر بـه    تـرين  يلاص يزمحدود را ن يمعناهو شعر ب يو شاعر داند يم  يقتحق
ـ   ينكه در ا كند ياشاره م يبه ابهام يدگرها ،بارهينادر. شمارد يم  عام  يشجا ممكـن اسـت پ
 ي،معمـار   هنر يدپس با يمبدان ييت شعر سرامعنا كه اگر هرچه هنر است را با لذ ينبد ،يدآ

تحكم محض اسـت   ينكه ايدرحال ،يمبه شعر برگردان يمبتوانرا  يقيهنر موس ي،هنر تجسم
انواع هنر  ةبدان سبب ذات هم ينظرند، شاعر ينكه بر ا يزعم كسانبه. )52: 1382 يدگر(ها
. يسـت ن يحصـح  يرأ يـن ا اما ،اند از آن مشتق شده ه،هم ،هنر يگركه انواع د رود يشمار مبه
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 يشعرسـرودن در معنـا   ياراسـت از اطـوار بسـ    ياز انواع هنر، طور يكيچون  ،يزن يشاعر
 ييسـرا هرچنـد شعر  ،مشـتق دانسـت   يگـر هنر د از توان يرا نم ينوع هنر يچآن و ه يعوس
  ).16 :1382 هرماندارد (فن يمنزلت خاص يدگرخاص نزد ها يمعنا به

زبان گشوده شده اسـت و   ةواسطبه تر يشكه پ كنند يعمل م يا در عرصه يگرد يهنرها
ـ ييروشـنا به«دارند.  يازن اي ينهزم ينبه چن  يـد شـعر پد  يعبـارت بـه  يـا  زبـان  كـه  »يدرآوردن
شـعر   ين،. بنـابرا دارد تقـدم  هنرهـا  يگـر درآوردنِ حاصـل از د ييروشنااست بر هر به  آورده
از  تـر  ينآغـاز  يدرآوردن زبانييروشناكه بهگونه درست همان ،هنرهاست يگراز د تر ينآغاز
  ).255: 1395 ينووددرآوردن است (اييروشناصور به يگرد

 :گويـد  مـي  و دانـد  يمـ  ييسـرا خـود شعر  يو اساسـ  ياصـل  يزبان را در معنـا  يدگرها
 گردد يهو موجود بر انسان گشوده م است كه در آن موجود به ما يكه زبان رخداد جا ازآن«

زبان نـه بـدان   . «»عام است يمعناشكل هنر به ترين يلمحدودتر اص يمعناشعر به يا يشاعر
 يدر زبـان رو  ياست كهن، بل بـدان سـبب كـه شـاعر     ياست كه شعر ييسبب شعرسرا

  ).52: 1382 هايدگر(» ستا ييذات شعرسرا ترين يدار سرآغازو زبان پاس دهد يم
تـا نشـان دهـد     آورد يشـاهد مـ   را يلكـه و ر ينماننـد هولـدرل   يشـعر شـاعران   يدگرها
 چـه  بـه  شـاعران  ةدر رسـال  ،مثـال  يبـرا  ظهور وجود را ممكن كنـد.  تواند يشعر م  چگونه

كه در محـل ظهـور وجـود     ين،هولدرل ةيشمندانبا تأمل در شعر اند يدبا :گويد يم ؟آيند  كار 
وجود است. اگر ما  يختار يانمانده است همانا جر يچه ناگفته باق كه آن يابيمدارد، در يسكن
 يتوجـود هـدا   يختـار  ةدربار ييوگو به گفت يشهاند يمو وارد آن شو يمبرس يانجر ينبه ا

از  يشـعر  چـون شـاعر  متفكـر هـم  در  ينچن هم يو .)Heidegger 1977 c: 93( خواهد شد
  نظر است: ينا يدكه مؤ كند يم  را نقل ينهولدرل

  يشيدنرودن و انــدس
  جوار شعرند هم يها شاخه

  دروين يها از وجود م آن
  ).Heidegger 1977 b : 13( رسند يم وجود قتيو به حق

 يتلقـ  يثـانو  اي يـده آن را پد يدنبا ،دارد يقتخاص با وجود و حق يكه شعر نسبتجا و ازآن
مناسـب آن   يانب يبرا يشعر كاشف جهان و خالق زبان«است:  يقتافكندن حقيكرد. شعر پ

با امر مقدس  يزن يند. شعر قرابتا آن يرتشعر و بص يليشاعرانه طف يرغ يشةانداست. زبان و 
  ).12: 1395 ينودود(ا »سرايد يرا م ياست كه امر قدس يچراكه شاعر كس ،دارد
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 ياسـت امـر   يدر اثر هنر يقتحق نشاندن ـ  كار ـ  در يدگرنزد هابه كه هنر ،يتدرنها
اسـت در اثـر و    يقـت حق ةداشت مبدعاننگاه يخيتار يامرعنوان  بهو  ،ستا يزن يخيتار
 يختـار  يعنـي  ،يو ذات ياصل ير معناد يختار ،دهد يم ياست كه رو ييشعرسراعنوان  به
داران و كننـدگان و هـم نگـاه   ابـداع هـم سـرآغاز    يعنـي  يو سرآغاز اثر هنـر  هدن مي بنا
 يهنر در ذات خود سـرآغاز  يراز« ؛هنر است قوم يك يخيسرآغاز حضور تار يعبارت به

 »يقـت شـدن حق يخيتـار  يعنـي  ،شدن استطرز ممتاز و برجسته از موجود يكاست و 
  ).57 :1382 يدگر(ها

حضور  يثح ما از ياآ«ها كه پرسش يندر پاسخ به ا يدگر، هايسرآغاز اثر هنر يانپا در
 و »يم؟دار  يبه آن توجه يعني ،يمدان يم ر راذات هن« ياو آ »يم؟خود در سرآغاز هست يخيتار

  آورد:  يم يناز هولدرل ي... شعر
  دشوار ترك كند جا را

  كه در سرآغاز مسكن گرفته است.آن
  
  گيري يجهنت. 8

و شـناخت   يفتوصـ  يبـرا  يدارشناسياز روش پد شماري يب يشمنداناند ،پس از هوسرل
بـا   ياريمتفكـران بسـ   يـز هنـر ن  ةو ... استفاده كردند. در حـوز  ،ياستفرهنگ، س ين،ذات د

 يباشـناختي ز ةتجرب يفهنر و توص يلتحل يرا برا يدارشناسيمختلف روش پد هاي يشگرا
اسـت. هرچنـد    يبه سـنت هوسـرل   يلمتما يلسوفيدوفرن كه ف يكلازجمله ما ،كار بردندبه

ماننـد ســارتر و   يدارشناســانيرا بــه برداشـت پد  يدارشناسـي دوفـرن برداشـت خــود از پد  
ـ  يباشناسـي ز يفلسـف  يـل در تحل يروش و امـا  ،داند يم يكنزد يمرلوپونت  يروشـ  تـر  يشب
ــرل ــود   يهوس ــامع خ ــاب مفصــل و ج ــرن در كت ــا ،اســت. دوف ــوان  ب ــيپدعن  يدارشناس

ـ   يلن ي، چگونگيباشناسيز  ةتجرب  ةابـژ  يمعنـا  يـافتن قـوام  ةو نحـو  يباشـناختي ز ةبـه تجرب
 در هايـدگر  امـا . كنـد  مـي  يـل تحل يدارشناسانهپد يسوژه را از منظر يدر آگاه يباشناختيز

 ي،هوسـرل  يوسـوبژكت  يدارشناسـي گـرفتن از روش پد بـا فاصـله   ،به ذات هنـر جستن  تقرب
 يتا نشـان دهـد چگونـه در اثـر هنـر      گيرد يكار مرا به يدارشناختيـ پد يتيكيهرمنو  روش

  .نشاند يخود را در كار م يقترخداد حق
آن  يزيكيمتـاف  يتخنه را از معنـا  يدگرو لذا تخنه است (ها ييدانا يدگرها يدگاههنر از د

 اثـر  در). كنـد  يمـ  يتلق ياز كار انسان يناش ييرا دانا رها كرده و آن انجامد يكه به گشتل م
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 را وجـود  اسـت  قـادر  هنـر . شـوند  يفهـم مـ  و قابل آيند يظهور درمبه اشيا كه است هنري
 آشـكارگي،  و ناپوشـيدگي  و راز و يدگيپوش ي. در اثر هنرموجودات آشكار كندچون  هم
 يقـت سـت كـه وجـود چونـان رخـداد حق     دو آن يـان دركارند و از دل كشـاكش م  ،دوهر
    .آيد يم ظهور به

در زبـان كـه    يـرا ز ،و شعر را زبان داند يذات و سرشت هنر را شعر م ينچن هم يدگرها
صـورت   يـز معنا، كـار تفكـر ن   ين. در اشود يوجود است ظهور وجود ممكن م ةواردخود 
  وجود است.  ةدادن به وارد يكالم

 اي طرز ممتاز و برجستههنر را  يدگر، هايسرآغاز اثر هنر يانيمجموع و در فقرات پادر
ــ جاودانـه    يقـت هنـر بـا حق   يبترت ينو بد داند يم يقتشدن حقيخيتار از موجودشدن و

  . خورد يم  يوندپ
  

  ها نوشت پي
، مفهـوم  »هوسـرل  يدارشناسـي در پد يتو قصـد  يـل تحو يگـاه جا«عنوان  با يا نگارنده در مقاله. 1

  . )1398 طفوي(مص شرح داده است يلتفص را به يتقصد
  :اند شده يمعرف ليتفص به يدارشناسيهفت نوع پد يدارشناسيپد ةنام دانشدر . 2

 ين). اtranscendental constitutive phenomenology( يياستعال يميتقو يدارشناسيپد )1(
 يياسـتعال  يـا محض  يچگونه در آگاه يانكه اع پردازد يمموضوع  ينا يبه بررس يدارشناسيپد
  ؛ارندگذ يما ربط دارند كنار م يرامونپ يعيبه جهان طب ينحورا كه به يو مسائل شوند يم يمتقو

به چـه   يكه آگاه كند يم يموضوع را بررس ينكه ا يانهگرا يعتطب يميتقو يدارشناسي) پد2(
داسـتان بـا    و هـم  آورد يچنـگ مـ   بـه  يا كند يم يمهستند تقو يعترا كه در طب يزهاييصورت چ

   ؛بخش جهان است يكه آگاه كند يفرض م يعيطب يكردرو
ازجملـه   ،پردازد يبشر م يانضمام يستانساگز يكه به بررس يستانسيالاگز يدارشناسي) پد3(
  ؛يانضمام هاي يتعمل در وضع يا ياريما از انتخاب اخت ةتجرب
) كـه بـه   generative historicist phenomenology( يشـي زا ةگرايان يختار يدارشناسيپد )4(
ـ   چنـان  ، آنمعنا كه پردازد مي موضوع ينا يبررس چگونـه در   شـود،  يمـ  يافـت مـا   ةكـه در تجرب

  ؛شود يمدر طول زمان زاده  يجمع ةتجرب يخيتار يروندها
ـ  ياندر درون جر يزهاچ يمعان ينكه تكو )genetic( ينيتكو يدارشناسي) پد5( خـود   ةتجرب

   ؛كند يم يشخص را بررس
  ؛پردازد يتجربه م يريتفس يساختارها يكه به بررس يتيكيهرمنو يدارشناسي) پد6(
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 يـن هم با اآن ،كند يم يرا بررس يتو قصد يكه ساختار آگاه يانهگرا واقع يدارشناسيپد )7(
اسـت و   ياز آگـاه  يرونب ياديحد زكه تا شود يحادث م يساختار در جهان واقع ينفرض كه ا

  ).1393 يتبه اسم يدآن را به وجود آورده باشد (بنگر يآگاه ينحوكه به يستچنان ن
اشـاره   يانگكه گونه همان كرد.محدود  يسرآغاز اثر هنربه كتاب را  دگريهنر ها ةفلسف توان ينم .3

اثر صرفاً آغـاز   يناست. ا يضرور يدگرها يگرمراجعه به آثار د يچيدهاثر پ ينفهم ا يبرا ،كند يم
ها واقف بود و  بدان ،خود ،يدگردارد كه ها يدرباب هنر است و نواقص يدگرها يفكر يقطر يط
 يحخود درجهت توض آثار همجموعاثر در  ينا يينها يرايشنقادانه در و يارانوشت بسپ 42 رو ينازا

  ).20 :1384 يانگ به بنگريدنواقص و كمبودها نگاشت ( ينو رفع ا
كـه هـدف آن   اسـت   يعلم كه دستاورد باومگارتن است يباشناسيعلم ز اي )aesthetics( كياستت .4

از آن  يلذت ناشـ و  يحس ييبايهنر به ز كيدر استت ،دگريها نظر از. است يهنر ييبايشناخت ز
به مـرگ   تينهادر نديفرا نيا كه شود يم وارد ديتول و صنعت قلمرو به جهينتدر و ابدي يكاهش م

 اثـر  شود، يم نيـ ابژه مع سوژهنسبت  ةواسطكه به ،يكياستت ة. در مشاهددشو يمهنر بزرگ منجر 
 ةويشـ  نيا ،پردازد يشرح آن م به چهيندر كتاب  دگريكه ها  گونه . آنرديگ يحس قرار م ةابژ يهنر
تنهـا  نـه  تجربـه  نيا. آورد يفراهم مبشر  يبرا يذات اثر هنر ةرا دربار ياطالعات ياثر هنر ةتجرب

 ةتجرب نيهمه، چنني. بااستا زين يهنر نشيبلكه منشأ آفر ،است يمنشأ اعتبار ادراك و لذت هنر
  ).1391 يبه مصطفو ديبنگر( رديم ياست كه هنر بزرگ در آن م يا حوزه يا ستهيز

سـخن  » هنـر بـزرگ  «است و از مـرگ   توجه يبه هنر مدرن ب يسرآغاز اثر هنردر كتاب  دگريها .5
خود را بر كل  كي ةمثاب بهموجودات  قتياست كه در آن حق يهنر ي. هنر بزرگ نزد وديگو يم

د. از نظـر  سـاز  يخاص خود موجـودات را آشـكار مـ    ةويشبه و ديگشا يم انسان يخيوجود تار
اسـت.  مشـاهده  هنر روم قابـل  زي) و نيو معمار ي(تراژد يونانياوج هنر بزرگ در هنر  ،دگريها

و ...  ،تراكـل  ،ينسـك يمانند سزان، كلـه، استراو  يبا آثار هنرمندان يياثر آشنابربعدها  دگريها ،البته
قرار و اسـكان   يبرا يدانست محليم انگار ستينداد و هنر مدرن را كه در ذاتش  ريينظرش را تغ

  همان).دانست ( يآدم
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