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این نوشتار را  یاصلموضوع  هنر نزد گادامر ۀدر عرص »يباز«مفهوم  یبررس

 ةکه استفاددهیم  ن است که نشانیبر ا ین نوشتار سعیدر ا. دهدیل میتشک

ج یتواند از نتا یتا چه حد م یباشناسیهنر و ز ۀدر عرص يبازگادامر از مفهوم 

 .برکنار باشد) آن یانتدر خوانش کژه یبه و(مدرن  یباشناسیز یستیویسوبژکت

موفق بوده  ينه تاحدین زمین است که گادامر در ایما ا ي، مدعایبه طور کل

پرداخته شده لسوفان یف ین مفهوم نزد برخیداللت ابه ابتدا  ن راستایدر ا .است

ن نوشتار یدر نسبت با موضع ا از مفسران موافق و مخالف یو سپس نظر برخ

در (ج آن یمدرن و نتا یباشناسیمختصر ز طرحدر ادامه ضمن . مطرح شده است

ل گادامر در مقابل آن در یبه بد) یباشناختیو افتراق ز یباشناختیز هیقالب آگا

مدرن در  یباشناسیز یستیویکتج سوبژیز از نتاهیجهت پر يقالب مفهوم باز

     .هنر پرداخته شده است ۀعرص
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  مقدمه

را در  يو به تبع آن مفهوم باز یباشناسیگاه هنر و زیجابه نحو مختصر ابتدا بهتر است 

توان گفت هدف گادامر از یم. میکن یفهم بررس ۀمسألبا ها را گادامر و نسبت آن ۀشیت اندیکل

، برخالف »قت و روشیحق«هم در بخش نخست  آن یباشناسیطرح مباحث مربوط به هنر و ز

ست، یمستقل ن ۀک شاخیبه مثابه » یباشناسیز« يگذارانیمتفکران مدرن ناظر به بن یبرخ

ن ییاو تب یند هدف اصلین فرایدر ا. کندیتر را دنبال معیوس یتین مسائل غایبلکه او در طرح ا

ست یشناسانه نمعرفت يراجع به فهم امرد توجه داشت که بحث او یاما با. است» فهم«قت یحق

 ،)پردازدیحصول شناخت نم ةط نحویامکانات و شرا ین معنا که او همچون کانت به بررسیبه ا(

ن نگاه یلذا، در ا. است» فهم یشناسیهست« یدگر، در پیش، هایز به تبع استاد خویبلکه او ن

انسان  يهمچون وجه وجود ل در شناخت، بلکهیو دخ ییشناسا ةک قویفهم نه به مثابه 

دهد و  یع و متنوع انسان از جهان رخ میات وسیب، فهم در تجربین ترتیبد. شودیسته مینگر

 يهان تجربهیا» قت و روشیحق«ن جهت، گادامر در یبه هم. ستین یخاص ةک حوزیمحدود به 

 ةحوزدر سه  سازد،یک کل برمیقت فهم ما را از جهان به مثابه ی، که در حقرا متنوع

  .کندیم یزبان بررس خ ویو هنر، تار یباشناسیز

مدرن در بخش نخست کتابش در  یباشناسیگادامر در باب ز ین منظر بحث و بررسیاز ا

است که در  يادیبن يان تجربهییدر صدد تب یعنیاوست؛  یک فلسفیهرمنوت یخدمت هدف کل

. دهدیل میجهان تشک فهم ما را ازاز  ین تجربه خود بخشیدهد و ایرخ م یباشناسیهنر و ز ۀعرص

» يقت هنریپرسش از حق« يایز احیو ن» هنر یشأن معرفت«اثبات  یق، گادامر در پیطرن یبد

ن معنا که درصدد یشناسانه است، به ایاو هست ۀمواجه ةویاما، چنان که ذکر شد، ش. است

 شناسیهستی(مباحث  نیوند با ایز در پین يبحث باز. است» يا اثر هنریهنر و  شناسیهستی«

 »یشناسین هستییتب يبرا يدیبه مثابه کل«نزد گادامر  يرا بازیشود؛ زیطرح م...) قت و یفهم، حق

ش یا نمای يباز ياز گونهیشود تا نشان داده شود که خود فهم نیمطرح م يمفهوم باز. است

گادامر و  یک فلسفیتهرمنو یدر رابطه با طرح کل یستیرا با ين، طرح مفهوم بازیبنابرا. ستا

   .سته شودیآن نگر یاساس يهامؤلفه

حقیقت و «عمدتاً بر اساس برخی از آثار متقدم گادامر، از جمله  ن نوشتهیمباحث ا

هاي و داللت» بازي«، به بررسی مفهوم )1976(» زیباشناسی و هرمنوتیک«، )1960(» روش

اش نزد گادامر با کاربرد آن نزد یآن در کاربرد هرمنوتیکی و تفاوت داللت غیرسوبژکتیویست

نوشتار حاضر بر اساس تلقی گادامر از . پردازدکانت و به طور کلی زیباشناسی مدرن، می
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هنر و در رابطه با آثار هنري مدعی است که این مفهوم، به مثابه بدیلی  ۀمفهوم بازي در عرص

زیباشناختی  تمایزگذاريو به تبع آن  (aesthetic consciousness)زیباشناختی ةبراي آگا

(aesthetic differentiation)ةتواند نحو زیباشناختی، بهتر می هی، به عنوان عنصر مقوم آگا 

خواند، بدون توسل به مبناي می» هنري ۀتجرب«هستی آثار هنري و آنچه گادامر خود 

بیان دیگر،  به. سوبژکتیو، که نزد کانت و فیلسوفان مدرن در این زمینه مطرح بود، بیان کند

هنر و زیباشناسی خود را از استلزامات  ۀگادامر با استفاده از مفهوم بازي در عرص

اهمیت این موضوع در این است که با برداشت  1.رهاندسوبژکتیویستی زیباشناسی مدرن می

توان هنر و زیباشناسی را به عنوان گادامر از هنر و آثار هنري به یاري مفهوم بازي همچنان می

در این جا تلقی  .حفظ کرد) در معناي نامستوري(» حقیقت«اي مستقل در مواجهه با رصهع

را در پیوند با برداشت ) در معناي الثیا یا نامستوري(گادامر از هنر و نسبت آن با حقیقت 

کنیم و به چون و چرا در این قلمداد می» سرآغاز کار هنري«دو در  هایدگر در باب نسبت آن

 2.پردازیمی بحث نمیمسأله در ط

  

  »بازي«مفهوم  تبارشناسی

 یبرخـ متفـاوت آن نـزد    يهـا دها و داللـت ر، کاربيمفهوم باز یابتدا بهتر است به تبارشناس

گر و کـاربرد  یکرد متفکران دیتفاوت رون است که ین امر در ایت ایاهم .میگر بپردازیلسوفان دیف

خ فلسـفه هـر   یتـار  يرازالسوفان بـه د یف. سازدیمما آشکار  يرا برا يمفهوم بازاز ها متفاوت آن

 یمقصود خاصـ  يبرا ،اندکه از مسائل داشته یخود و نوع برداشت ينظام فکر يکدام بنا به اقتضا

ن یـ لـذا در آغـاز ا   .انداستفاده کرده ي، از مفهوم بازيبه صورت استعار، غالباً یموارد مختلف در و

ن یو البته خود او هـم چنـ  ست یتنها ن ياز مفهوم باز دهشود که گادامر در استفاینکته آشکار م

خـاص   یهدف يخاص و برا يان اصطالح در عرصهیاست که از ا ين متفکریندارد که اول ییادعا

گـادامر و نـوع    کـه برداشـت  ن اسـت  یـ مهم ا ۀنکت چنان که خواهد آمد،اما . استفاده کرده است

 یلر و حتـ یلسـوفان از جملـه کانـت، شـ    یاز ف ياریبا بسکند، یمن مفهوم یاز ااو  که يااستفاده

  . ن متفاوت استیاتتگنشیو

لم او ع یدر رابطه با هست يکه از اصطالح باز ين متفکریاول یتفکر فلسف ۀد در عرصیشا

کـردن   يکند که در حال بازیه میتشب یجهان را به کودک يو. توس بودیاستفاده کرد، هراکل

ن یچنـ  يو ۀیـ گونیگز .(Inwood, 1999, 167)سطح است م ۀک صفحی يها بر روزهیربا شن

، یهنـدان کُ( .»است از آنِ کودك ةکند؛ پادشایم يها بازاست که با تخته یدهر، کودک«: است
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 یمختلفـ  يهـا تیـ ها و موقع، در بافت»حکم ةنقد قو«، ز در نقد سوم خودیکانت ن .)60 ،1389

ست که کانـت تنهـا در نقـد سـوم     ین معنا نین بدیاالبته  (کند یاستفاده م يبارها از مفهوم باز

) 119 ،1377 ،کانـت (» یذهنـ  يآزاد قـوا  يباز«از  یوقت .کندیاستفاده م يخود از اصطالح باز

لـه و  یمخ ةقـو » یهمـاهنگ « ۀجـ ینتکـه   ين بازیچرا که ا .و داردیسوبژکت ۀجنب ،دیگویسخن م

کانـت  . و ناظر به سوژه اسـت  یدرون يمرباست، کامالً ایز ةا ابژین یع» صورت«فاهمه در ادراك 

  :دیگویم

کـه   یشناخت ين مزبور با قوایع یباشد جز هماهنگ يگریز دیاز چ یتواند حاکیلذت نم...  

از  ین فقط حاکیهستند، و بنابرا يبازکه در  ییو تا جاهستند،  يبازدر ما  یتأمل ۀحاکم ةدر قو

  .)86 ،همان] (ستد از من ایتأک[ .ن استیع یصورت ذهن يمندتیغا

: گویدبرد، چنان که مینیز براي اهداف دیگري این مفهوم را به کار می يدر آثار دیگرکانت 

وجـه اشـتراك    ..(Ibid)» م اسـت هیانسان در عالم بازیگري است که در بازي بزرگ زندگی سـ «

 .سـوژه اسـت  مفهوم بازي و کاربرد آن نزد کانت در این است که بازي امري سوبژکتیو و ناظر به 

ـ  ياز مفسـران بـاز   یکـ یبه بـاور  . دهدیو میسوبژکت ۀجنب يبه باز زین رلیش  یباشـناخت یز ۀمقول

,Grondin, 2001) لر بودیش يادیبن را از  يکنـد کـه مفهـوم بـاز    یگادامر خودش اظهار مـ . (43

 اقتبـاس » یباشـناخت یافتراق ز«لر جهت نقد یش (play impulse)» يتکانه باز«و یسپهر سوبژکت

,Gadamer, 2004)کرده است  561).  

و  يل در بـاز یت دخیت دهد، جدیاهم يو مفهوم بازیسوبژکت ۀش از آنکه به جنبیچه بیاما ن

ـ  . را مدنظر دارد ،»گفتن يآر« یعنی، یجابیا ۀجنب بـه او  » يهنـر  يبـاز « ۀخود گـادامر در مقال

در  یکه در دوران کودک یتیافتن آن جدیباز یعنیانسان،  یچه پختگیکند که به زعم نیاشاره م

,Gadamer, 1973)داشته است  يهنگام باز و هم در » ن گفت زرتشتیچن«چه هم در ین .(130

کمـال  همچـون   -هـوده یامـر ب  يبـاز « .کندیاستفاده م ياز مفهوم باز »معطوف به قدرت ةاراد«

»ِ یکـودك صـفت  «. است» کودك صفت«اشباع شده است، که  يرومندیاز نمطلوبِ آن کس که 

ن گفـت  یچنـ «در . )607 ،797ه یگونی، گز1386چه، ین( ».است يکه در حال باز یکودکخدا، 

 يهـا دن ارزشیـ آفر يبه زعم او برا. کندیبحث م »روح/جان« یسیز آنجا که از سه دگردین» زرتشت

 ی، چرخـ يک بازینو،  ي، آغازیاست و فراموش هیگنایکودك ب«را ید کودك شود؛ زینو، جان با

گفـتن   يآردن به یآفر يباز ي، برادران، برايآر. گفتن مقدس يآرن، ی، جنبش نخستخودچرخ

چـه  ین ۀشـ ی، جهان و کودك در انديباز ۀتوجه به رابط .)39 ،1384چه، ین( ».از هستیمقدس ن

بـه طـور   » یفلسـف  يپژوهش هـا «ز در ین نیگنشتاتیو .ان توجه استیتوس شایبا عبارت هراکل
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ک بـار  یـ و » یزبان يهايباز«ب مشهور یک بار در ترکی: کندیده ماستفا يخص از مفهوم بازمش

ن یرا ا» یزبان يباز«ن یتگنشتایو 3.ها»يباز«در مفهوم » یشباهت خانوادگ«در اشاره به مفهوم 

را  ین کل زبان، شامل زبـان و اعمـال  یو همچن... ها يها در بازکاربرد واژه«: کندیف میگونه تعر

 يو. )7ش /33 ،1381ن، یتگنشتایو( »دیخواهم نام "یزبان يباز"، را تکه در آن بافته شده اس

نکـه وجـه   یا یعنـ یست، یچ» ذات زبان«و لذا  یزبان يح دهد که اصوالً ذات بازینکه توضیا يبرا

کند کـه  یاشاره م) هاورزش(/ها »يباز«ست، به مثال یدر چ یزبان يهايباز ۀان همیمشترك م

گـاه  : و تقـاطع دارنـد   یم کـه همپوشـان  ینـ یب یها مـ ياز همانند يادهیچیپ ۀشبک«ها تنها در آن

» یباهت خانوادگش«و لذا مفهوم ) 76-7 همان،( »اتیدر جزئ ي، گاه همانندیکل يهايهمانند

  4.کشدیش میرا پ

 آن اسـتفاده کـرده   ياسـتعار  يدر معنـا  ياست که از اصطالح بـاز  یلسوفانیز از فیدگر نیها

 »گوشیبـاز «ن را بالـذات  یـ دازا. دهـد یونـد مـ  یپ... ن و یـ مکان، زمـان، دازا را با  يباز يو. است

(playful) ه نقد سـوژ  يدر راستا ين است که ویا ياز باز دگریدر کاربرد ها یاصل ۀنکت. داندیم

ن جهـت  یاز ا( کند،یم يکه باز یبه کسدهد و نه یم ينه به خود بازاد و اصالت را ی، بنيمحور

دور و حالـت   ین بـه نـوع  یـ ا دازایـ گر یو بـاز  يان بـاز یم، بلکه )کندیر هموار مگادام يراه را برا

وجـود   (games)هـا  يرا بازیم زیکنینم (play) يما باز«: دیگویمف قائل است؛ چنان که یمتضا

دا یدر 5.(Inwood, 1999, 167) »میکنیم يها وجود دارند چون ما بازيگر، بازیاز طرف د. دارند

شـناور  ان یـ که در جر(ا جنبش ی یگشادگ یرا در اشاره به نوع ياصطالح باز 1967ز در سال ین

هر ( )132، 1386، نیپ(برد یبه کار م یگوشیمترادف با باز یسرگرم یو نوع )دهدیرخ مها دال

 یت لحاظ کند و نه صرف سـرگرم ین جدیرا ع يدا در صدد است تا بازیبرخالف درچند گادامر 

 يبـاز  يز بـرا یـ دا نیدر  ).181 ،1383، دایرد(» شکست حضور یعنی يباز«دا ینزد در .)حیو تفر

امکـان حضـور و    يگر، بازیان دیداند، به بیاب میتناوب حضور و غرا  يباز وست یاصالت قائل ن

  : شودیوجود را موجب م ابیغ

 يبه مفهـوم بـاز   ياشهیر یم به شکلهیاب است، اما اگر بخوایحضور و غ يشه بازیهم يباز

 يبر اسـاس امکـان بـاز    یعنیم، یاب فکر کنیتناوب حضور و غقبل در ما يبه بازد یم، بایکن فکر

به مثابـه  را  ينکه بر اساسِ امکانِ وجود بازیم، نه ایاب فکر کنیا غیبه وجود به مثابه حضور د یبا

   6.)همان( میاب لحاظ کنیحضور و غ

برد، یتر از گادامر به کار مگسترده یرا به مفهوم يدا بازین باور است که دریبر ا يکوزنز هو

   .)235، 1371، يکوزنز هو( بودن آن است» سر و ته یب«دا ینزد در يباز يهایژگیاز و یکی
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بهتر است  ،میگادامر بپرداز ۀشیمورد بحث در اند ۀشتر مسألین بییکه به تبش از آنیپ

ت او یت و عدم موفقیو موفقمدرن  یباشناسیز برمفسران در باب نقد گادامر  یبرخ يکردهایرو

نوردنستام رویکرد گادامر در مورد  .میاوریرا به اختصار ب مدرن یباشناسیج زیاز نتا يدر فرارو

یکی . (Nordenstome, 1984, 26)داند هنري را چندان دور از رویکرد کانت نمی ۀهنر و تجرب

ر بر زیباشناسی مدرن را گادام ةدیگر از مفسران، مایکل کلی، در عین حالی که سه نقد عمد

 ۀزیباشناختی نتیج هیآگا داند، برخالف گادامر معتقد است که از خودبیگانگیِمحوري می

به عالوه، این . زیباشناسی سوبژکتیو نیست، بلکه معلول برداشت اشتباه از سوبژکتیویته است

 ۀست که نظرینویسنده با توجه به نقش شناختی هنر در خودفهمی نزد گادامر بر این باور ا

شیبلر نیز در این . (Kelly, 2004, 110-5)زیباشناسی خود گادامر بیشتر سوبژکتیویستی است 

او همانند مایکل کلی تأکید گادامر بر خودفهمی مخاطب . گویدمورد به نحو دو پهلو سخن می

است که  مدعی ،داند، اما از سوي دیگرمی» قطب سوبژکتیویته«در مواجهه با اثر هنري را حفظ 

و لذا . مفهوم بازي نزد گادامر از معناي سوبژکتیوي که نزد کانت در نقد سوم داشت، عاري است

نقد هایدگر بر  ۀتالش گادامر در جهت لحاظ کردن اثر هنري به مثابه بازي را ادام

اما در عین حال با توجه به عبارت مشخص گادامر مبنی بر اینکه . داندسوبژکتیویسم می

در (کند که از آنجا که معنا همواره براي سوژه اظهار می» مواره متضمن معناستادراك ه«

کند تأکید می» قطب سوبژکتیویته«است، لذا او بیش از هایدگر بر  )اینجا براي مخاطب

(Scheibler, 2001, 163-173) . اسکار بکر(Oskar Becker)  نیز با تمایز میان نگرش

 اثری گادامر موافق نیست و با این حکم هرمنوتیکی که معناي هرمنوتیک- زیباشناسانه و تاریخی

 هیآن وابسته است، همرا (historically effected consciousness) خیمتأثر از تار ةآگاهنري به 

» عالقگیبی«هایدگر نیز برخالف گادامر ). 235، 1371کوزنز هوي، (کند نمی

(disinterestedness) به داند، بلکه ها با ابژه نمیبه تعلیق تمام نسبتمورد نظر کانت را به مثا

در این تعلیق گذاري امور جانبی از قبیل عالقه و غایت است که نسبت ذاتی ما با خود زعم وي، 

  ). 157-8، 1388هایدگر، (شود زیبا وارد بازي می ةابژ

م بنیادین هیمفا«اما در مقابل کوزنز هوي هدف هرمنوتیک فلسفی گادامر را دگرگون کردن 

» فن شعر هرمنوتیکی«داند و فراروي گادامر از زیباشناسی سنتی را نوعی می» زیباشناسی

(Hermeneutical poetics) نتایج بسیار«پالمر نیز ضمن توجه به ). 184و  68همان، (نامد می «

دامر گا«: گویدکند و میبرداشت گادامر برخالف زیباشناسی مدرن، از برتري نگرش وي دفاع می

را اثبات ) ذهنی شده(الگویی یافته است که نه فقط ورشکستگی زیباشناسی شخصی شده 
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تواند به عنوان مبنایی براي پشتیبانی از خصلت دیالکتیکی و که الگویی است که میلکند ب یم

کارنسیس نیز بر این باور است ). 193، 1387پالمر، (» .شناختی علم هرمنوتیک خود او درآیدهستی

.  (Karnezis, 1987)است» انصافی بزرگیبی«بخواند، » سوبژکتیو«اگر کسی موضع گادامر را  که

نشان دادن  یکی دیگر از مفسران نیز بر این باور است که گادامر با کاربرد مفهوم بازي در صدد

دیلتاي  (Cartesianism)گرایی وضعیت هرمنوتیکی ما در جهان است تا بدین شیوه از دکارت

داند که مفهموم بازي ابژه می- وگویی گادامر را پاسخی به ثنویت سوژهکند و روش گفتگذر 

اما شاید تکیه برخی . (Martin Ford, 2006, 52)یکی از موارد کاربرد انضمامی این روش است 

از نظر گادامر، که به خودفهمی منجر هنري  ۀنویسندگان بر نقش مواجهه با اثر هنري و تجرب

ها در صدد حذف وبژکتیو خواندن برداشت گادامر ناشی از این غفلت باشد که آنشود، و سمی

هنر هستند، در حالی چنین چیزي  ۀها و به ویژه عرصکامل سوژه یا منظر انسانی از تمام حوزه

کند، اندیشه و فهم لزوماً اصوالً غیرممکن است؛ زیرا تا انسان هست و تا زمانی که اندیشه می

ذا نویسنده در این نوشتار در مقابل آن نویسندگانی که برداشت گادامر را ل. انسانی است

  . کند، قرار داردقلمداد می» سوبژکتیو«

    

  یباشناسیک و زیان هرمنوتیوند میپ

ا معاصر با یو  گادامرقبل از  ذکر شده لسوفانینزد ف يمختلف مفهوم باز يهااشاره به داللت

ت یـ را نه تنها اهمیز .شودیبه موارد فوق محدود نم ند، گرچهکیت میکفاما  یهدف فعل يبرااو 

هـا را در نسـبت بـا آن    دهد، بلکه تفـاوت نگـرش  ینشان مان مختلف لسوفیرا نزد ف يمفهوم باز

در  یباشناسـ یرش زیبدون پـذ ن است که ین موضوع در ایت پرداختن به ایاهم .سازدیان مینما

را حفظ کرد و آن را همبسـته بـا    يهنر ۀو تجرب نره ۀتوان عرصیچنان مهم ،خوانش مدرن آن

 ،یباشناسـ یگادامر به هنـر و ز  لذا بر اساس نگرش. ستیت خاص فرد نگریو وضع یان زندگیجر

ن یعـ  یات و حتـ یـ ح و مالزم ست، بلکه همبستهیو ما نیسوبژکت هیتابع آگا يامر يهنر ۀتجرب

خود  یستان زندگاست، دا »ياثر هنر یهست«که همان  يگر، بازیان دیبه ب .است يبشر یزندگ

شـود کـه   ین نکته روشـن مـ  یلسوفان اینزد ف يمختلف مفهوم باز يبا توجه به کاربردها .ماست

 هیآگـا «ش را در مقابـل  یگادامر برنهاد خـو  7.ن اصطالح حق تقدم نداردیگادامر در استفاده از ا

  : کندیان میوه بین شیبه طور مشخص بد» یباشناختیز

 هیآگـا  ةک ابـژ یـ تـوان بـه مثابـه    یهنـر را نمـ   ین اسـت کـه هسـت   یـ برنهاد من ا ن،یبنابرا

است که در باب  يزیاز آن چ فراتر یباشناختیز کردیورا، به عکس، ری، زف کردیتعر یباشناختیز
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 (presentation) شیاسـت کـه در نمـا    یرخداد هستاز  یبخش) هنر یهست(آن . پنداردیخود م

,Gadamer, 2004) بماهو متعلق است يبه باز ذاتاًو دهد یرخ م 115) .  

که از آن دارد، در صدد است  یخاص ین مفهوم و تلقیبا انتخاب ا ين است که ویاما مسأله ا

ش، از داللــت یخــاص خــو یکیرا، بــا توجــه بــه خــوانش هرمنــوت يمــا بــا آثــار هنــر ۀمواجهــ

-ین هسـت یـی تب يبـرا  يدیـ به مثابـه کل «را  يباز يلذا و .رها سازدو مدرن آن  یستیویسوبژکت

کرد، بـه  یلحاظ م یو کامالً ذهن یاختکند، نه همانند کانت که آن را امر شنیم یتلق» یشناخت

که به زعم او ؛ چراندیبیخود را در مقابل کانت م يگریلسوف دیف ش از هریل گادامر بین دلیهم

  8.کانت صورت گرفت ۀبه واسط یباشناسیدر ز» یسم افراطیویسوبژکت«

روان یـ ز بـرخالف پ یـ و ن ردیـ گیخود را عام در نظـر مـ   یک فلسفیهرمنوتگادامر جا که از آن

ن تفکر و یاو ع يک برای، بلکه هرمنوتکندینم یتلق» روش«ک را یک، هرمنوتیک رمانتیهرمنوت

اعـم از  ( يرتفکر بشـ  يهاها و حوزهک در تمام عرصهیلذا به زعم او هرمنوت 9،است يورزشهیاند

 یکیگـر، از آنجـا کـه فهـم همـواره هرمنـوت      یان دیبه ب. قابل اطالق است) یا تجربی یعلوم انسان

ـ از ا یکـ ی. فهم مـا باشـد   يبرا يارد و تجربهیتواند مورد مواجهه قرار گیم يااست، هر حوزه ن ی

شـود  یمـ  یتلقـ  ین نگاه همچون متنیز در این ياثر هنر. است يهنر و آثار هنر ۀها، عرصعرصه

از  .مییجـو یرکت مـ د که ما در آن مشـا شویل میتبد يارد و به تجربهیگیار مکه متعلق فهم قر

گر بـه خـود   یان دیا به بیش به مفسر و یخو یک فلسفیگر، از آنجا که گادامر در هرمنوتید يسو

در  يو. کنـد یز صـدق مـ  ین امر در قلمرو هنر نی، لذا ا»ت مؤلفین«دهد نه به یت میحورمتن م

بـه   .سـت ین ياثـر هنـر   ةنندیت هنرمند و آفریت و نیبه ذهن یابیدد دستز در صین يهنر ۀتجرب

دانـد، البتـه نـه    یمـ  (re-creation)» ینیبـازآفر «همان را ر ین عرصه تفسیدر ا ين جهت ویهم

اثر خلق شده کـه تـابع برداشـت مفسـر اسـت       ینیهنرمند، بلکه بازآفر ۀکنش خالقان ینیبازآفر

(Ibid, 118).  

ا ی، یباشناسیز ۀن و نشان دادن رابطییتب یدر پ» کیو هرمنوت یباشناسیز« ۀگادامر در مقال

کنـد کـه   یجـا اظهـار مـ   نیـ در ا .دیآیک برمیخواند، و هرمنوتیم» يهنر ۀتجرب«آنچه خودش 

گـادامر،  (ر داده اسـت  ییـ تغ» يهنر ۀپرسش از تجرب«را به  یباشناسینظامند ز ۀمسأل» آگاهانه«

ل آن قـرار  یذ يهنر ۀک عام است و تجربیه هرمنوتن است کیا يو یاساس يمدعا ).37 ،1385

خته شده است و در آنجـا گـادامر   یر »قت و روشیحق«ن ادعا قبالً در یا ۀهر چند نطف. ردیگیم

ـ اما در ا 10،ک ادغام شودیدر هرمنوت یستیبا یباشناسین باور است که زیبر ا ن یـ ن مقالـه بـه ا  ی

مجزا  يهنر، قلمرو ۀعرص یو به طور کل یباشناسی، زيو به زعم. پردازدینسبت به نحو روشن م
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 .سازدیرا برم یکیهرمنوت ۀاز تجرب یتنها بخش يهنر ۀست، بلکه تجربیک نیو مستقل از هرمنوت

گـادامر ضـمن   . شـود یمـ  یگادامر ناش یکیاز نگرش هرمنوت ين نوع نگرش به هنر و آثار هنریا

ز یر امور نیان سایدر م يگاه خاص اثر هنریبه جاک، یو هرمنوت یباشناسیان زیتوجه به نسبت م

  :کندیاشاره م

 نمایدشخصی یا تاریخی میان اذهان بدانیم، چنین می ۀاگر رسالت هرمنوتیک را پل زدن فاصل 

زیرا از میان تمام اموري که در . گیردهنري به تمامی خارج از قلمرو کار آن قرار می ۀکه تجرب

. گویدترین شکل با ما سخن میواسطهشویم، اثر هنري به بیاجه میها موطبیعت و تاریخ با آن

سازد، گویی اصوالً اثر هنري واجد قرابتی رازگونه است که تمامی وجود ما را به خود معطوف می

شویم رو میاي در میان نیست و در مواجهه با اثر هنري، در حقیقت با خویشتن روبهچ فاصلههی

,Gadamer, 1976؛ 36همان، ( 95 .(   

ـ از ا گـر ینسبت به تمام امـور د  يبودن اثر هنر ژهیو و  یخیتـار  ۀن جهـت اسـت کـه فاصـل    ی

مربـوط  شـود،  یکه با آن مواجه م يايست اثر هنریدارد که فرد متوجه نیرا چنان برم یشخص

ــه دور ــار ةب ــپر یخیت ــ يس ــده و شخص ــت     یش ــاس قراب ــان احس ــا آن چن ــذا ب ــت، و ل و اس

توجه  .شودین فاصله چندان احساس نمیاکند که یم )21 ،1371دامر، گا(» يخودهمانندساز«

  .ما بسنده است یهنر جهت هدف فعل و یباشناسیک و زیان هرمنوتیم یوستگین پیبه هم

  

  نزد گادامر يداللت باز

از  یکـ ی. میان کنـ یـ بهتر است به نحو مشروح آن را ب يخاص گادامر از باز یدرك تلق يبرا

، شـرکت  گـر یان دیـ و بـه ب  ياثر هنر ۀن است که تجربیگادامر ا ۀصول موضوعو ا یاصل يهادهیا

 هیستا در مقابل آگایا يااست، نه ابژه یت و زندگین جنبش، فعالی، عياثر هنر يدر باز جستن

د آمده و مورد مواجهـه قـرار   یکه اثر در آن پد یتیوضعخ و زمان، بدون مکان و یسوژه، بدون تار

کند کـه مـا در آن   یم یتلق یشیو نما يبازرا  ياثر هنر ۀگادامر تجرب ،ن جهتیبه هم. ردیگیم

کردن، نـه   یتلق يبازرا همچون  ياثر هنر ۀتوجه داشت که تجرب یستیاما با 11.میکنیشرکت م

و احسـاس  افـت  یبـه در اسـت و نـه    ياثر هنـر  ةنندیذهن آفر ةحالت و نحو يریگناظر به جهت

خود اثر  یهست ةنحو«نزد گادامر عبارت است از  يکالم، باز کیدر . يمخاطب اثر هنر ۀمنفعالن

کـه   بازي عبارت است از اجراي آنچه ابژه نیست به دسـت آن «به قول یکی از مفسران  .»يهنر

، آن گونـه  »یذهن يقوا یهماهنگ«نه ناظر به  يلذا باز). 33 ،1381هایمر، واینس(» سوژه نیست

آنچـه در نگـاه نخسـت از     12.اسـت  یشـناخت یمالً هسـت کـا  يکه نزد کانت مطرح بود، بلکه امر
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و  یسـرگرم  ۀجنبـ  یعنـ ی، »بودن يباز« یژگیشود، وممکن است به ذهن متبادر  ياصطالح باز

چـرا  . متعارف را از ذهـن دور داشـت   ین تلقیا یستیبا ن گام نخستیاما در هم. ح آن استیتفر

ست، امـا  ین يگر جدیباز ي، برااست يث که بازیاز آن ح ياز نظر گادامر درست است که بازکه 

ژه یـ و یاسـت، نسـبت   يبا آنچـه جـد   يباز«. ت نهفته استیت، جدیعدم جدبه ظاهر ن یدر هم

,Gadamer)» دارد 2004, واجـد   یت، حتـ ینـزد گـادامر نـه تنهـا متضـمن جـد       يلذا باز .(102

ـاز  ن يرا دارد که باز یین انتخاب و توانایا يرون از بازیگر بیباز. است» تقدس«  صـرفاً « يکند، چـون ب

و  اریـ االخترا انتخاب کرد و به درون آن قـدم گذاشـت، مسـلوب    ينکه بازیاما به صرف ااست،  »يباز

شود که اگر وارد شدن بـه  به گادامر اعتراض نجا ممکن است یدر ا .شودیم ين بازید به قوانیمق

اسـت،   یپاسخ منفـ ست؟ یرن نمد يمحورهمان سوژهن امر یا ایدارد، آ یبه انتخاب فرد بستگ يباز

ن یـ بـه ا  یخـوب  بـه  از مفسران یکی. ابژه قائل شد- ک سوژهیتوان به تفکینم يباز در درونچرا که 

   :شودیک قائل میان دو ساحت تفکینکته توجه کرده است، چنان که م

 کنـد یاراده مـ  یآزاد که آدمـ  یتیفعال یعنیت شناسنده است، یفعال ت ذهن،یدگاه فاعلیاز د يباز

 يم خـود بـاز  یپرسـ یکـه مـ   یاما هنگام. کسب لذت از آن استفاده کند يبه آن وارد شود و برا

 ةم و نـه قـو  یریـ گیشـروع بحثمـان مـ    ۀرا نقط يکه باز یرد، وقتیگیست و چگونه صورت میچ

  ).188 ،1387پالمر، ( ابدییم یمتفاوت ۀجنب يگاه بازآنشناخت انسان را، 

بـه نقـد   ... دا و یـ دگر، گادامر، فوکو، دریچون ها یلسوفانینکه فیان است که از یگر اید ۀنکت 

گونه هر ینفها کامالً درصدد ن امر به ذهن متبادر شود که آنید ایپردازند، نبایسم میویسوبژکت

ر اسـت  یاز آنجا که انسان همواره ناگز. هستند يبشر ۀشیاند يهااز تمام ساحت یانسان» منظر«

رون رفت ین منظر بیتوان از این جهت نمیام انسان به عالم بنگرد، از اکه از منظر خودش در مق

ز یـ سـت، گـادامر ن  یآن نگر يهادهیبه جهان و پد ياندازگونه چشماز هر يو عار» چ جاهینگاه از «و با 

، بـه  شـود یطـرح مـ   ین جهت که از منظر انسـان یاز ا يز بازینجا نیدر ا. ستین یمستثن قاعده نیاز ا

 ۀتیویسـوبژکت  ییار نهـا یـ نجـا داور و مع ین اسـت کـه در ا  یگادامر ا يو است، اما مدعایتسوبژک ينحو

ـاص خـودش را دارد    يست، بلکه بازیفرد وابسته ن يهاکامالً به خواسته يست و بازین يبشر قواعد خ

 ۀانشناسـ انسان يمبنا«ن یبنابرا. میباش ییگر نهانیینکه تعیم، نه ایکن» مشارکت«در آن  یستیو ما با

  .)36، 1383گراهام، (ست یاز ساحت هنر قابل حذف ن» ما از هنر ۀتجرب

 یچیسـرپ  يتوانـد از قواعـد بـاز   ینمگر یت است و دین جدیگر عیباز يبرا يبه هر حال، باز

گر ین جهت، تنها اگر بازیبد. تن در دهد يدر آن مشارکت کند و به قواعد باز یستیکند، بلکه با

نشـود،   يم قواعـد بـاز  یکنـد و اگـر تسـل   یدا میتحقق پ يت بازی، غا»گم کند« يخود را در باز



  27 مفهوم بازي نزد گادامر به مثابه بدیلی براي آگاهی زیباشناختی                                      

و  هینه آگا، چرا که بازدیرنگ م يمتعارف از باز ین برداشت تلقیدر ا. است يباز» گربیتخر«

در « ينکه بـاز یا(کند یدا میت پیاهم ي، بلکه خود بازيو ۀاعمال دلبخواهان یو حت گریت بازین

  ). است »انیحال جر

و یسـوبژکت  هیو سرشـت آن را در تأمـل و آگـا    ينکه بـاز یا يخالصه، گادامر به جابه طور 

تقرب جسـتن بـه اثـر     ةن نحویا .پردازدیم» يباز یهست ةنحو« يگر جستجو کند، به واکاویباز

 ۀبلکـه تجربـ  سـت،  ین» یباشـناخت یز هیآگا«در مقام  ،لحاظ کردن يو آن را همچون باز يهنر

در قالـب   ياثـر هنـر   ۀتجربـ ن نحو، یگادامر بد. است »يثر هنرا یهست ةپرسش از نحو« يهنر

را از عـالمش جـدا    ياثر هنر، که »یباشناختیز هیآگا«در مقابل  یلیبدرا به مثابه  يمفهوم باز

گام نخستین و هدف آغازین خـود را  » حقیقت و روش«گادامر در مقدمه  .دهدیقرار مکند، یم

  :کندبدین شیوه بیان می

 ۀشود، به منظور تعریف تجربشناختی آغاز میزیباهی ژوهش حاضر با نقد آگاپ از این رو

شناختی که خود را به زیبا ۀشود، در مقابل نظریمی اثر هنري براي ما حاصل ۀحقیقت که به واسط

، بلکه ورزدالبته این کتاب به توجیه حقیقت هنري اکتفا نمی. کندمفهوم علمیِ حقیقت منحصر می

 ۀعزیمت در صدد گسترش درکی از شناخت و حقیقت است که با کل تجرب ۀاز همین نقط

  . (Gadamer, 2004, xxii)مان مطابق و همخوان است هرمنوتیکی

 یعالم ياثر هنربود که معتقد  دگریبه تبع ها(نه اصل موضوع گادامر ین زمیجه در ایدر نت 

ستا و بدون زمان و مکان، در یا ةژاب يهنراثر  ن است کهیا ،)28 ،1385دگر، یها( دیگشایرا م

به  .دیگشایم یتجربه است که بر ما عالم ینوع ي، بلکه اثر هنرستیقائم به ذات ن ةمقابل سوژ

  قول گادامر

شود و تبدیل می اش را مدیون این واقعیت است که به یک تجربهاثر هنري هستی حقیقی

 یکه باق يا، سوژههنري ۀتجرب ي»سوژه«. سازدکند، متحول میتجربه میشخصی که آن را 

خود ست، بلکه ین تجربه است نیکه در ح يفرد) تیذهن( ۀتیویابد، سوبژکتییماند و تداوم میم

,Ibid)است ] هنري[اثر  103).  

گذار به درون «شود، را یبر ما م یکه سبب گشودن عالم ،يگادامر مواجهه با اثر هنر

,Ibid, 2004)خواندیم» ساختار  يست، بلکه امریوسته نیو پ یفیک يریین گذار تغیاما ا. (110

با وارد شدن به . است» ناتمام يرخداد«به مثابه  ياثر هنر ين جهت بازیبه هم .است یناگهان

 یکه آن شودیبر ما گشوده م یگر، عالمیان دیم، به بیگذاریم ی، قدم به عالمياثر هنر يباز

 يانکه ابژهی، نه ا»گذاردیاثر م« يافت، اثر هنرهین ریا يبر مبنا. میستیم که اکنون نیشویم
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 یکیبرداشت هرمنوتبر اساس  مواجهه و تجربهن یاما ا .ذات باشدبهقائم ةستا در مقابل سوژیا

  . افتدیاتفاق م يمنحصر به فرد نحوبه  هرکس يگادامر برا

در بردارد، چنان  اثر هنري براي هر شخصی سخنی... » گویدسخن می«در هر حال اثر هنري 

بنابراین رسالت ما . گذاردکه گویی آن را به صورت چیزي معاصر و حاضر منحصراً با او در میان می

اثر هنري . گوید و روشن ساختن آن براي خودمان و براي دیگرانفهم چیزي است که اثر می

,Gadamer, 1976؛ 40 ،1385 ،گادامر(گیرد کار هرمنوتیک جاي می ةغیرزبانی نیز در حوز 100 .(  

 ۀتجرب ةگر موضوع و سوژیاست، د یشدنيک بازی، یکردنيکه در نگاه گادامر هر بازاز آنجا 

 ییهامستقل از آن ين جهت، بازیبه هم. است ي، بلکه خود اثر هنريفرد ۀتیوینه سوبژکت يهنر

 يامر به کاربردهاگاد 13.ستیها نو قائم به آن »ت خاص خودش را داردهیما«کنند، یم يکه باز

با  يباز یها، حتدنده ينور، باز يامواج، باز يکند، مثل بازیاشاره م ياصطالح باز ياستعار

ست، بلکه عالم یمختص انسان ن يکه بازکند یز اشاره مین» يهنر يباز« ۀدر مقال .کلمات

اش ياستعار، خواه در کاربرد يمحور مشترك و غالب مفهوم باز .ردیگیز در برمیرا ن یوانیح

 ةواژ یاصل يدر معنانهفته در آن است که  (movement) ، حرکت و جنبشير استعاریخواه غ

spiel یاز فهم اجمالخود  یکیهرمنوت با نگاهکند، بلکه یف نمیرا تعر يباز او .ز متضمن استین 

 ارد،شمیرا برم يباز يهاز مؤلفها یکیرود و در هر گام یش میل آن پیبه تفص يمفهوم باز

,Gadamer)» عبارت است از رخداد جنبش يباز« .هاستن مؤلفهیاز ا یکیو تحرك جنبش 

2004, از  یکی به مثابهش یتوجه داشت که جنبش و حرکت به پس و پ یستیاما با .(104

از  یتین جنبش ناظر به غایا یعنیست، یوابسته ن یت و هدفیبه غا يباز یاساس يهامؤلفه

آنچه مهم است حرکت و جنبش . ردیآن انجام گ يکه لزوماً در راستاست ین شده نییش تعیپ

 يدهند و موجب تحرك بازیرا انجام م يکه باز هستند یا کسانی یکس نکهیاست، نه ا يباز

 يشدنِ باز يگر، مهم بازیان دیبه ب. انجامدیبه کجا م ينکه تحرك بازیا یا حتیشوند و یم

است که گادامر  ییهااز گام یکین یا. ربط استیکنند، بیم يآن را باز ییهانکه سوژهیاست، ا

ن یمهم ا ۀنکت. مدرن برداشته است یشناسبایز یستیویج سوبژکتیاز نتا ییاست در رها یمدع

اد یبن )است يمقوم بازکه ( ياً جنبش بازیاست و ثان» رخداد«ک یاوالً همچون  ياست که باز

(substrate) يجه را گرفت که بازین نتید اینبا ،میگفت يدر باب بازکه  یبر اساس مطالب .ندارد 

است، بلکه  یرواقعیو غ یتوهم ياصوالً امر يکه باز ستیهم ن ن معنایا بهاصالت دارد؛ البته 

ذات  يدارا يامرو به عنوان  »انهیگراذات« يگادامر در باب باز ین است که تلقیمقصود ا

ساختار «و » است (Gebilde/structure)ساختار  يباز«د که یگویم یگادامر وقت. ستین محصل
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,Ibid, 2004) »است يز بازین ن یهمچن گادامر( دیآین مسأله برمیان ایدر صدد ب يبه نحو ،(116

 خواندیاست، آن را ساختار م) قوه( energeiaو ) فعل( ergon يدارا ين جهت که بازیاز ا

(Ibid, ک ذات محصل یبه عنوان  »يهنر اثرِ یِتهس ةنحو«در مقام  يجه، بازیدر نت .)(110

گر ید یکین امر یا( است (medial)» یانیم« يمعنا يباز یاصل يوجود ندارد، بلکه معنا» آنجا«

 یتیا موقعیدر زمان و مکان ) يک اثر هنریمثالً ( يزیچن معنا که ی، بد)است يباز يااز مؤلفه

به  يگریاگر باز ین، حتیبنابرا 14.است» در حال رخ دادن«ا ی» شدن يدر حال باز«خاص 

 ين اظهار تاحدیالبته ا. باز هم در حال رخ دادن است يگر موجود نباشد، بازنییتع ةعنوان سوژ

را از هر  يمفهوم باز کوشدیمن است که گادامر یل آن هم ایباشد، و دل زیآماغراق تممکن اس

» یکس يبرا«همواره  يکه بازد یوگیم يراسته کند و گرنه خود ویگونه داللت ناظر به سوژه پ

را  یقینباشد که موس یاگر مثالً در تاالر کس یهمواره معطوف است، حت يباز یعنیاست، 

,Ibid) ش را تماشا کندیا نمایبشنود  110 ) .  

حاضرِ در دست به عنوان  يگر امرید يدر مقام باز يگر، به زعم گادامر اثر هنریاز طرف د

کند ید میتأک» يهنر يباز« ۀدر مقال يو. ستیشه نیهم يمام شده برات يا اثریستا یا ياابژه

در مقام سوژه با آن  یهر کس ۀشه خلق نشده است که مواجهیهم يکبار برای يکه اثر هنر

هر  يو برا يهر فرد يبرا وارهاست که هم يرخداد يک نحو باشد، بلکه اثر هنریهمواره به 

منحصر  ةویهر بار به ش ياینیست، اما هر مواجهه و بازآفرا ینیهمواره در حال بازآفر يامواجهه

است تا  (creation) نشیآفرک یهنر «م ییدهد که بگویح میترج يلذا و .دهدیرخ م يبه فرد

,Gadamer) »ک اثری 1973, ست که یک کاال نیا ی »محصول«ک ی ين اثر هنریهمچن .(26

سود و  ۀهنر، عرص ۀکانت است که عرص یلقادآور تین نکته یا( .سود و منفعت باشد بر یمبتن

ست که برنهاد ین نیل بر این دلیاما ا .ستیو امور مطبوع ن یلذت حس ۀعرص یان و حتیز

ده یشه آفریهم يکبار برای ياثر هنر 15.).است که مدنظر کانت بود يزیقاً همان چیگادامر دق

ست ین ینجاست که هر با اثر همانیا شود، اما نکتهیاز نو خلق م يادر هر مواجهه، بلکه شودیمن

بارها و بارها مورد مواجهه قرار  ياثر هنرب، ین ترتیبد .ده شده استیکه ابتدا توسط هنرمندآفر

 ۀمنحصر به فرد و با مواجه ياهر مواجهه و شودیگر خلق میبار د یدر هر تقرب ییرد و لذا گویگیم

 ياهست، هر مواجهه و ظهورها هاکثرت مواجههو  دنکه تعدین ایدر ع یعنی. ن متفاوت استیریسا

 .دیآیاو به ظهور درم يبرا يو اثر هنر مشارکت دارد ياثر هنر ياست که در باز يخاص آن فرد

آن  (recognition)» یبازشناس«صرف  يهنر يو مشارکت در باز يک اثر هنریه شدن با مواج



              9، شماره مسلسل90 پاییز و زمستان، 5هاي فلسفی دانشگاه تبریز، سالنشریۀ پژوهش        30

د آورده است، یه عنوان خالق اثر پدا آنچه هنرمند بیم یشناختیش میست که ما از پین يزیچ

    .(Gadamer, 2004, 113)ص است یو تشخ یشناسزن بایافزون بر ا يزیبلکه چ

 یواقع ةژ، سواست یکانت یباشناسیز یتسیویسوبژکتج ینتاب یتخر یاز آنجا که گادامر در پ

گر یباز هیبر آگا يباز« يلذا به باور وداند، یم» يخود باز«، بلکه يفرد ۀتیویرا نه سوبژکت يباز

,Gadamer, 2004) »مقدم است . گادامر استنزد  يباز يهاگر از مؤلفهید یکین یو ا .(105

گر را یاست که باز ين بازی، اقواعد خاص خودش است يگر مسلط است و دارایبر باز يباز

 يرون از بازیگر در بیباز .شودیمستغرق م يکند و او در بازیش جذب مدبه درون خو

شود و لذا عمل یم يمسخّر قواعد باز ،شد ين که وارد بازیهم یت انتخاب دارد، ولقدر

ش را به یتمند خویگر، او اهداف غایان دیبه ب .شودیمحدود به آن م يو ۀو آزادان يابتکار

 یستیکه با يانکته .است يش بازینقش همان نما يکند و اجرایمحول م يباز يهانقش

به باور  .رقابل انفکاك استیغ ياز خود باز يباز يکه اجرا ن استیبه آن توجه کرد ا

 يبرا ییعت الگویل طبین دلیو به هم 16دار استیپا يک بازی یعت و هستیگادامر، کل طب

 يانگریخودنما يبشر يباز، لذا عت استین طبیاز ا یز بخشیاز آنجا که انسان ن 17.هنر است

 یکیخود  ،يبه اجرا درآمدن باز یعنی، شینمان یهمو  .است (pure self-presentation)محض 

  .است يباز یها و مقومات اساساز مؤلفه

ن معنا که ی، به ااست (whole)» کل«ک ی ين است که بازیا يباز يهااز مؤلفه گرید یکی

استقالل « يها داراو لذا نسبت به آن ردیگیا مخاطب را در برمیگر و هم تماشاگر یهم باز

در  ياثر هنرن است که یگادامر ا یک فلسفین امر در قاموس هرمنوتیگر ایدان یب. است» مطلق

 يهایژگیاز و یکی .رودیتر در مقام متن از افق مؤلف و مفسر فراتر میا به طور کلی يمقام باز

کند و یم يرا باز» يزیچ«گر لزوماً یکه بازن جهت یآن است، هم از ا معطوف بودن يبشر يباز

 .گر وجود مخاطب استید يگر و از سوی، مستلزم وجود بازيشدنِ باز يباز ث کهین حیهم از ا

 يست و خود امریو احساس سوژه ن هین است که تابع آگایا يبودن باز »کل«ر از ومنظ

,Ibid)» روح خاصِ خودش است يدارا يايهر باز«است، به قول خود گادامر و معنادار مستقل 

 ي، به عنوان امريش هر بازیرا جنبش به پس و پیاند؛ زفاوتها از هم متيذا روح باز، و ل(107

از آنجا . ردیگیمختلف الگو قرار م يهاوهیمختلف به ش يهايدر بازو قوام بخش آن،  یکینامید

رد و یگیگر انجام میباز ينقش از سو يکه با اجراش درآمدن آن است یهمان به نما يکه باز

 ينجا پایاست، لذا در ا یکس يبرا (representation)ش یو نما ییبازنمااصوالً  یشیهر نما
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ت ین واقعیا ،هنر است یقوام بخش هست يآنچه به نحو. دیآیان میمخاطب و تماشاگر به م

  . است یکس يش برایو بالقوه نمابه نح يبه مثابه باز ياست که اثر هنر

کند، بلکه یمل یش تبدیک نمایرا به  يست که بازین یوار چهارمید لذا تنها فقدان

مخاطب . است يباز (closedness) یاز فروبستگ یتماشاگر است که بخش يبه سو یگشودگ

,Ibid) کندیاست، کامل م يق کلمه بازیدق يتنها آن چه را که به معنا 109).  

مخاطب  يگر هم براید يست، از سویگر نیت بازیغاو تابع قصد  ياما همان طور که باز 

ن است که یز نظر گادامر اا يباز يهاها و مؤلفهیژگیگر از وید یکین، یبنابرا. قصد نشده است

گر و ین بازیماب یعنیدهد، یرخ م (in between)» نیبما یف«است که  يندیبه مثابه فرا يباز

دهد، چرا که یل شود، جهش کامل رخ میش تبدینما ای يک بازیبه  يگاه که بازآن. تماشاگر

او  يدر درون تماشاگر و برا يب، بازین ترتیبد. ندینشیگر میباز يجا ن حالت تماشاگر دریدر ا

 ینجا منتفیگر و تماشاگر در ایان بازیاساساً تفاوت م«: دیگویلذا گادامر م. دیآیش درمیبه نما

,Ibid)» شودیم ست، بلکه یان نیو احساس سوژه در م یباشناختیگر ادراك زینجا دیدر ا .(110

  .بردیگر و مخاطب را به کام خود فرو میکه باز است یانیجنبش و جر

  

  یباشناختیز هیآگا يبرا یلیبد يباز

 ۀاست، دغدغ» ذوق«بر مفهوم  ی، مبتنآن است یغازگر واقعکانت آمدرن که  یباشناسیز

طرح پرسش از «کانت در قلمرو هنر به . بود» مفهوم«ار یو هنر از مع یباشناسیکانت رهاندن ز

قت یآن از حق یدر خوانش کانت مدرن یباشناسیز ،گادامرو لذا به زعم  پردازدینم» قتیحق

 نبود و لذا حکم» مفهوم«شناسی قائل به دخالت زیبا ةاز آنجا که کانت در حوز. شده است هیت

اي که او گرفت این بود که در این دانست، نتیجهمی» حکم تأملی«در این عرصه را  متضمن

شناختی خود بر مفهوم چرا که وي با بنیاد نهادن زیبا ود،شچ شناختی حاصل نمیهیسپهر 

این گل زیبا «با گفتن اینکه . عمالً همه چیز را به احساس و دریافت سوژه تقلیل داد» ذوق«

ام که در گل به نحو عینی وجود نگفته» گل«چ چیزي در باب هی، من به عنوان سوژه »است

ام، بلکه تنها احساس و درك حمل نکرده چ مفهومی شناختی را بر آنهیداشته باشد و 

شناختی به وجود گل به عنوان عین زیبا» صورت«با شناختی درونی خودم را که در نسبت زیبا

ام، بدون اینکه است، بیان کرده» )متخیله و فاهمه(بازي آزاد قواي شناختی « ۀآمده و نتیج

ین از پیش لحاظ کرده باشم، و لذا اي را در مواجهه با صورت عچ غرض یا غایتی و یا عالقههی

دهم؛  يتسر توانمنیز می» کنندهي حکمهافاعل ۀهم« به ینحو ضمن حکم شخصی خود را به
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 یکین یا .است» ضرورت«و » کلیت«زیرا به ادعاي کانت گرچه حکمی شخصی است، اما واجد 

تا دوباره است صدد گادامر در  .ردیگیاست که مورد نقد گادامر قرار م ین نکاتیترياز محور

 .هنر بازگرداند ةمدرن از ساحت هنر رخت بربسته بود، به حوز ةقت را که در دوریحق ۀمسأل

اً به یقت بحث کرد و ثانینه حق تقدم با هگل بود که اوالً از نسبت هنر با حقین زمیالبته در ا

کته به عنوان دو ن دو نیادامر خود از اگالبته . ز توجه نمودیهنر ن يخمندیو تار يزمانمند

  18.کندیاد میدستاورد مهم هگل 

ادراك همواره متضمن «را یمتضمن فهم است؛ ز ياثر هنر ۀ، نزد گادامر تجربیبه طور کل

,Ibid) »معناست ن یا ۀجید نتیگویسخن م» یشناخت يقوا آزاد يباز«از  یکانت وقت .(80

اثر  ،ین تلقیبر اساس ا. وژه استناظر به سن لذت یداند که ایم» یباشناختیلذت ز«حالت را 

تواند متعلق ادراك یم یکسانیبه نحو  یتیو در هر موقع یستاست که در هر زمانیا ياابژه يهنر

نش یآفر ینوع يامواجههبرداشت گادامر، هر  يبر مبنا که یدر حال .ردیو احساس سوژه قرار گ

 يرخداد«، مواجهه با يبا اثر هنر مواجهه .ل و واحد وجود نداردیک قرائت اصیاست و لذا تنها 

و  يان اثر هنریم يوگوق گفتیاز طراست که  يزیآن چ ياثر هنر يمعنا است و» ناتمام

  .ستیک طرفه نی يهنر ۀتجرب جه،یدر نت .شودیمخاطب آن آشکار م

ل یتقل یسنت یباشناسیکه هنر به ز یمدرن هنر را محدود کرده است در حال یباشناسیز 

من  یق اصلیاز عال یکی«: دیگویم ینیبو يان که خود گادامر در مصاحبه با روابد، چنیینم

شه یهنر هم. وجود ندارد یبه طور مجرد و کل یباشناسیز هین است که آگاینشان دادن ا

به باور ب، ین ترتیبد .)301 ،1373گادامر، ( »است یباشناسیزش از تحقق انتظارات یب يزیچ

 یخیبا سرشت تارم که یاتخاذ کن يمنظر يهنر ۀنر و تجربدر نسبت با ه یستیبا گادامر

است و مواجهه با اثر قت یو حامل حقمطابق باشد، چرا که هنر متضمن شناخت » ت بشریوضع«

کند که هنر ینکه گادامر اذعان میدر ا 19.شرکت جستن در آن شناخت است يبه معنا يهنر

ز از یجهت گر يچه هنر مفریه نزد نک یدر حال .دگر متأثر استیقت است، از هایحامل حق

   .قت استیجهت ظهور حق یدگر و گادامر هنر مأمنیها يقت بود، برایحق

احساس سوژه در مواجهه صرف قت است و نه یاز حق یصورت يهنر ۀحال اگر هنر و تجرب

ست، ین شده نییش تعیاز پ یتین حال که ناظر به غایدر ع يدر مقام باز ي، اثر هنريبا اثر هنر

ندارد،  یتیغا ییگو يم، بازیبنگر رون کهیاز ب. ت لحاظ کردیتوان آن را اساساً بدون غایما نما

ت را سوژه بر ین غاینجاست که ایاما نکته ا. ت خاص خود استیغا يدارا یاما از لحاظ درون

 ییگو. دهد نه برعکسیم ين بازیت و قوانین سوژه است که تن به غایا. کندیل نمیتحم يباز
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هر چند  یعنیاست، » تیبدون غا يتمندیغا« يرااد يجنبش نهفته در باز یزبان کانتبه 

، اما در )بودیجه متضمن فهم و ادراك نمینداشت و در نت ییو گرنه اصوالً معنا(تمند است یغا

 درگادامر ه از آنجا ک. ستیگر نیت بازیغاست و تابع یت آن چندان آشکار نیغا ن حالیع

به مثابه  »عالقهیلذت ب« ۀ، لذا مسألدهدینم» ذوق«مفهوم ت را به یحورم و هنر یباشناسیز

 ۀگادامر مسألن یهمچن 20.از اعراب ندارد یمحل يز نزد وین بایز ةسوژه با ابژ يهاق تمام نسبتیتعل

ادراك محض را تفکر مدرن  ۀنظری ۀمنشأ و سرچشم يو. را هم مورد نقد قرار داد» ادارك محض«

,Gadamer, 2004) کند یاد می» شناختیفتگرایی معرجزم«آن به داند که از می ن، از یبنابرا .(79

نظر گادامر نه ادراك محض وجود دارد و نه صورت محضی هم که متعلق ادراك قرار گیرد، بلکه 

به همین جهت، گادامر متمایز کردن . محتوا و معناي اثر هنري است ۀصورت همواره همبست

,Ibid)خواند می» فرمالیسم منحرف«ک اثر هنري را یک صورت از محتوا در ی در مقابل  و. (80

نه  یباشناختیافتراق ز .دهدیقرار م »یباشناختیعدم افتراق ز«، اصل »یباشناسیافتراق ز«اصل 

ز از یرا ن يمخاطب اثر هنر یهنرمند و حتبلکه کند، یرا از عالمش جدا م يتنها اثر هنر

م، یشنویمحض را نم يم؛ چرا که مثالً ما صدایندار» ادراك محض«ا م. سازدیگانه میعالمش ب

م یشنویشود، میخوانده م یقیکه در تاالر موس يا آوازیکند یه میرا که گر يابچه يبلکه صدا

(Weinsheimer, 1985, شه دارد، یخاص ر یتیدر وضع ین، از آنجا که هر فهمیبنابرا .(93-4

 یم با ذهنیتوانیچ گاه نمهیم، لذا یرویم يبه سراغ آثار هنر »هافهمشیپ«همواره با  یعنی

ت یقعبافت و موده از یبر يارا به عنوان ابژه يآثار هنر یفهمشیاز هر گونه پ یمحض و خال

نجاست که گادامر از یا 21.مهیواسطه قرار دیمورد ادراك بکه به آن متعلق است،  یخاص) عالم(

  .آوردیان میه مسخن ب» یباشناختیز يزمانمند«

در « يزیعنوان چت را به ی، واقعیشناختیاز منظر هست» یباشناختیز ۀتجرب«، یبه طور کل 

ابژه قائل است، گادامر با هر دو - ت سوژهیبه ثنو یشناسکند و از منظر شناختیلحاظ م» رونیب

شتن یخواز  ياساساً فرد را با درك و يهنر ۀتجرب يمنظر مخالف است؛ چرا که به زعم و

ت هنر در یگر، اهمیان دیبه ب. )1385،40گادامر، ( شودیم يو» یخودفهم«و سبب  کندیمواجهه م

و  کندیبا خودش مواجه م یهم به نحو اخالقاش آننیمتع یت است که انسان را در هستین واقعیا

,Gadamer, 2004) استمفسر ن مخاطب قرار دادن یلذا رسالت هنر در هم ج یاز نتا یکی .(45

و مشارکت  يهنر اثر ۀتجربتوان در هنگام یگر نمین است که برخالف کانت دیکرد گادامر ایرو

کننده صادر کرد، بلکه به حکم يها فاعل ۀدر مورد هم يو ضرور یکل یحکم ضمن ،آن يدر باز

ت یدر واقع، جذاب .از ظهور منحصر به فرد اثر است يانحوه يتقرب هر کس با اثر هنر ينحو
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گادامر هر  توجه داشت که یستیبا. تکرار نخواهد شد یقبل ۀجین است که همان نتیدر ا يباز

 یکلبه طور  اما دهد،یمورد نقد قرار م ، آن هم خوانش خاص کانت، رامدرن یباشناسیچند ز

 یعنی، یباشناسیاز ز یخاص ۀاز گون يست، بلکه وین یباشناسیکنار نهادن تام و تمام ز صدددر

   22.کندیدفاع م» کیمنوتهر یباشناسیز«

  

  جهینت

 ۀکه در تجربم یمتضمن معناست و اگر قائل باش ياتجربههر و  یهر فهمم که یریاگر بپذ

شود و از یز شناخت حاصل مین ين وادیم که در ایریبپذ یستیدهد، لذا بایز فهم رخ مین يهنر

 یکس يهمواره برا» عنام«که از آنجا . دهدیل میک را تشکیاز موضوع هرمنوت ین جهت بخشیا

توان منظر یمفسران نم یجه، برخالف برخیفهم کند، در نت یستیآن را با یاست و لزوماً کس

 یتوان مدعین حال، طبق آنچه گذشت، میو در ع ن عرصه حذف کردیاز ا» کامالً«و را یسوبژکت

اگر  یحت. ستمدرن گذر کرده ا یباشناسیسم نهفته در زیویسوبژکت يبود که گادامر به فراسو

هنر گادامر حفظ شده است، باز  ۀیدر نظر یکانت یباشناسیها و عناصر زداللت یم که برخیریبپذ

ن ید، بلکه ایشیاندیشد که کانت میاندیم یمیگادامر در همان پاراداادعا کرد که توان یهم نم

  .اندبه خود گرفته) یشناختیهست( يگرید يها کامالً رنگ و بوعناصر و داللت

 )ن سرشت فهم طرح شده استییتب يکه در اصل برا( يگادامر با بهره گرفتن از مفهوم باز

 »کل«ک یرا در  يهنر ۀدو طرفه در تجرب يریمشارکت و درگ ۀک جهت جنبید که از یکوش

بر . دیمدرن را در سپهر هنر بزدا یشناسو و شناختیگر منظر سوبژکتید ينشان دهد و از سو

 ین معنیقت باور دارد؛ به ایهنر با حق وندیبه پدگر یادامر به تبع هگل و هان اساس است که گیا

 يها، بنا به مؤلفهيکه باز ییاز آنجا. دهدیرخ م ها فهمر حوزهیز همانند ساینن حوزهیکه در ا

 استقالل يو دارا يخود اثر هنر یهست ةاصوالً نحوو قائم به سوژه، بلکه  ویسوبژکت يآن، نه امر

از  یکی. دهدیتن م ياست که به قواعد باز ن سوژهیست، در عوض ایتابع سوژه ن يباز ااست، لذ

هم آند، یآیبه حضور و ظهور م ين است که خود اثر هنریبرنهاد گادامر ا یشناختیج هستینتا

ستا و بدون زمان و مکان و یا ياابژه ين نگاه اثر هنریدر ا. دیش درآیبه نما يکه اثر هنر یزمان

گر، اثر یان دیبه ب. »گذارد یاثر م«است و  یخیتار یتیو واجد وضع ست، بلکه زمانمندیعل نمنف

ن حالت نه قطب سوژه و نه قطب یل شود و در ایش تبدیاست که به نما يگاه اثر هنر، آنيهنر

   . ت داردیآن اهم يو اجرا ين بازیابژه، بلکه اصوالً هم
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  : هانوشتپی

م کرد و دلیل اینکه چرا رویکرد گادامر از هیاستلزامات را بیان خوابعداً در طی بحث این  -1

  .م دادهیااین استلزامات فارغ است، را توضیح خو

وي . این نکته را نه تنها مفسران، بلکه خود گادامر نیز آن را به صـراحت پذیرفتـه اسـت    -2

اي، یعنـی  زارهفهمد؛ لذا اگر حقیقـت مـورد نظـر گـادامر را حقیقـت گـ      حقیقت را هایدگري می

شاید توجـه  . اي او مفهوم نخواهد بودلحاظ کنیم، بسیاري از آموزه» مطابقت«حقیقت به معناي 

براي اطالع بیشـتر بنگریـد   . براي تأیید این نکته بسنده باشد» حقیقت و روش«به عنوان کتاب 

:به

)  Lawn, 2007, 75-89 Guignon, 2003, 38;  ،459-461، 1386؛ خاتمی.(  

افـت ویتگنشـتاین از آن   هیبیشتر در باب تفاوت تلقی گادامر از بـازي بـا ر   هیهت آگاج -3

  )Nordenstan, 1984, 23-28؛ 129، 1387خاتمی، : (د بهیبنگر

هـاي  بـازي «مقدمه بر ویراسـت دوم بـه اصـالح     13گادامر خودش در پی نوشت شماره  -4

دانـد  مـی » کـامالً طبیعـی  «را بـا آن   خود ۀکند و برخورد و مواجهویتگنشتاین اشاره می» زبانی

(Gadamer, 2004, xxxvi) .  گویـد کـه ویتگنشـتاین مفهـوم     همچنین در جاي دیگـري مـی

  . (Gadamer, 2004, 561)کرد را به منظور نقد متافیزیک طرح» زبانی هايبازي«

ها بـازي صـرف تـوالی مکـانیکی رخـداد     ) 1: شماردهایدگر چهار ویژگی اساسی بازي را برمی -5

آنچـه در بـازي مهـم اسـت آن     ) 2. اسـت  (rule-governed)منـد  نیست، بلکه همواره رخدادي قاعده

 (finding-oneself)، یـا یـک خودیـابی    (mood)دهد، بلکه یک حالت چیزي نیست که بالفعل رخ می

 ما در درون (play)بازي . گیرنداز این رو، قواعد در روند بازي شکل می) 3. خاص در بازي است

یابد که ممکن است یا ممکن نیست به مثابه نظامی از قواعد مجزا گسترش می (game)اي بازي

یک بازي هنجار ثابتی نیست که ما آن را بپذیریم، بلکه ایـن قاعـده در رونـد     ةلذا قاعد) 4. شود

 هـا ها و تفـاوت شباهتالبته برخی (. (Inwood, 1999, 167)گیردکند یا شکل میبازي تغییر می

ـال،    .) طلبـد می یخورد که بحث مستقلدر تلقی هایدگر از بازي با تلقی گادامر به چشم می بـه هـر ح

و نسبت دازاین را بـا آن در قالـب    داندهایدگر نیز همانند برخی از فیلسوفان، جهان را یک بازي می

  .(Ibid)» است) جهان(یک بازي ) استعال(بودن بازي کردن -جهان-در«. کندبازي بیان می

توسل دریدا به اصطالح بازي نه تنها در راستاي طرح هایدگري تخریب سوژه و محوریت  -6

. آن است، بلکه در جهت نقد و تخریب مواضع سـاختارگرایان و تفکـر مرکزمحورانـه نیـز هسـت     
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جهـت اطـالع بیشـتر    . براي دریدا همانند هایدگر و گادامر بازي هم اکنون در حال جریان است

  ).169-70، 1383 ا،درید: (بنگرید

تلقی خاص خود را از بازي در فصلی تحت » حقیقت و روش«گادامر به طور مشخص در  -7

اي او همچنین در مقاله. کندبیان می» شناختیبازي به مثابه کلیدي براي تبیین هستی«عنوان 

ر هنـري  نیز به داللت مفهوم بازي و به ویژه ارتباط اثـ ) 1973(» بازي هنري«مجزا تحت عنوان 

 يز بـه بحـث بـاز   یـ ن) 1973(» بایمناسبت امر ز« ۀدر مقال .پردازدبه مثابه بازي با زندگی ما می

: جهت اطالع بیشتر در باب داللت مفهوم بازي نزد گادامر بنگرید بـه ). 22-31صص (پردازد یم

)Gadamer, 2004, 102-110 ،126-139، 1387؛ خاتمی، 189-194، 1387؛ پالمر.(  

  .(Gadamer, 2004, 84): اطالع بیشتر، بنگرید بهبراي  -8

  .خواندمی» هرمنوتیک فلسفی«به همین جهت آن را  -9

 ۀکلیت مسـأل « ۀگادامر در مقال .(Gadamer, 2004, 157): براي اطالع بیشتر بنگرید به -10

نحـوي  نیـز بـه    (The Universality of the Hermeneutical Problem)» )1966(هرمنـوتیکی  

ـ  ۀدد نشان دادن این نسبت است و به همین جهت از دو تجربدرص از  ۀاز خودبیگانه، یعنی تجرب

ـ  . کندتاریخی، یاد می هیزیباشناختی و آگا هیخودبیگانگی آگا  ۀمدعاي وي این است کـه تجرب

  .(Gadamer, 1966, 4-5)ماست  ۀمحض پذیرش یا نفی آزادان ةهنري چیزي بیش از ابژ

دانـد؛ زیـرا   شـناختی مـی  با این معنا را متضمن یک دشواري هسـتی  گادامر تلقی بازي -11

  .(Gadamer, 2004, 561)کند حد میتشان مرخداد و فهم را توأمان در تأثیر و تأثر متقابل

 gameاست و هم به معنـاي  ) نمایش، مثل رقص( playهم به معناي  spielآلمانی  ةواژ -12

؛ رهبري، 191، 1387پالمر، : (اطالع بیشتر بنگرید به براي. است) هاي ورزشیبازي، مثل بازي(

و تفـاوت میـان    gameو  playهمچنین یکی از نویسندگان در مورد دو اصـطالح  ). 126، 1385

قواعد بیشتر نـاظر   gameکند؛ به زعم او اگرچه هر دو داراي قواعد هستند، اما در ها بحث میآن

قواعد برد و باخت را تعیـین   playدر حالی که در  ،)هاي ورزشیمثل بازي(به برد و باخت است 

جهـت   .(Vikhagen, 2009)است  playخاصی از  ۀگون gameتوان گفت که کند و لذا مینمی

شود و نیز در اینکه در نقد بر گادامر در اینکه وي میان هنر و ورزش چندان تفاوتی قائل نمی

البته این مسأله جـاي بحـث دارد و   (د دهبرتري دادن هنر بر ورزش دلیل کافی به دست نمی

  ). 41- 44، 1383گراهام، : (، بنگرید به)توان در اینجا آن را بررسی کردبه روشنی نمی

 ۀنیز بر این باور است که حتی رفتار و اعمال بازیگوشـان » بازي هنري« ۀدر مقالگادامر  -13

خـود  «بـازي باشـد،    ةی بیرون از دایرکه امري قصد شده و ناظر به غایتکودکان و حیوانات بیش از آن
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ـان  » عمل بازي ـان زنـدگی   «است و البته بازي هم  .(Gadamer, 1973, 124)اسـت  » وضـعیت و جری

  .کردقلمداد می» صورت زندگی«یا » جریان زندگی«هاي زبانی را همان ویتگنشتاین نیز بازي

ـان تصـور مـی   شناسان در بشاید بتوان تلقی گادامر را، همانند آنچه زبان - 14 ، کننـد اب دستور زب

  . گیردشکل می» موقعیت ارتباطی«بدین نحو بیان کرد که بازي همواره در یک 

دست یک انسان است  ۀتوان انکار کرد که اثر هنري از آن حیث که ساختهر چند نمی -15

فعل اوست، محصولی انسانی است، اما به هر حال، اثـر هنـري شـیء مـادي یـا کـاالي        ۀو نتیج

» فـراز آوردن «کنـد و  به این تفاوت اشاره می» سرآغاز کار هنري«هایدگر نیز در . جاري نیستت

» ابـزار «دانـد کـه از کـارایی    عالمی را دو شأن از شئون ذاتی اثر هنري می» برافراشتن«زمین و 

  ).31، 1385هایدگر، (متفاوت است 

  .همداستان است... در این نکته گادامر با متفکرانی چون هایدگر، دریدا و  -16

ممکن است در اینجا این نکته یادآور برتري زیبایی و هنر طبیعی نزد کانت باشـد، امـا    -17

داند که نه از حیث زیبا بودنش که احسـاس  گادامر از این جهت طبیعت را الگویی براي هنر می

اسـت  » (self-renewing)یک بازي دائمـاً خـود احیـا    «سوژه باشد، بلکه به جهت اینکه طبیعت 

(Gadamer, 2004, 105) . ـ نظـر هگـل را در   » زیباشناسـی و هرمنوتیـک  « ۀاو همچنین در مقال

 ،چرا که به زعم گـادامر . ستایدبرتري دادن زیبایی هنري بر زیبایی طبیعی را در مقابل کانت می

لق توسط انسان و براي انسان خ ي، در حالی که اثر هنر»گویدچیزي به ما نمی«زیبایی طبیعی 

-8، 1385گـادامر،  (داند وي اثر هنري و نه زیبایی طبیعی را موضوع هرمنوتیک می. شده است

ـ  ). Gadamer, 1964, 97؛ 37  ۀهمچنین بر اساس هرمنوتیک فلسفی گادامر از آنجا کـه در تجرب

افتد و از آنجا که هر فهمی و هر ادراکی متضمن معناسـت، لـذا در آثـار    هنري نیز فهم اتفاق می

  .تر استاین امر پررنگ هنري

.(Gadamer, 2004, 83): بنگرید به -18

 شـود هنري حاصـل مـی   ۀالبته بایستی توجه داشت که گادامر شناختی را که از طریق تجرب - 19

داند، هر چند به لحاظ مرتبـه شـناخت   با شناختی که علم تجربی دعوي آن را دارد، متفاوت می

براي اطالع بیشـتر بنگریـد   . داندشناخت مربوط به علم نمیتر از هنر را پایین ۀمتضمن در عرص

  .(Gadamer, 2004, 74): به

 .کنددیگري خوانش می ۀگوناما هایدگر بر اساس روش پدیدارشناختی خویش کانت را به - 20

رضایت خاطر عاري از هر «مدنظر کانت و مقصود وي از » حالت زیباشناختی«به زعم هایدگر، 
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شستن از و یا دست» اعالن خواست«نسبت با امر زیبا، برخالف شوپنهاور نه  اي در»گونه عالقه

  آن گونه که نیچه مدعی است، بلکه» سرمستی«هر گونه کوشش یا معلق گذاشتن اراده است، و نه 

براي آن که چیزي را زیبا ببینیم، باید بگذاریم خود آن چه در برابـر مـا قـرار    : توان گفتمی

خود و با حفـظ   ۀ، در مرتب]آن گونه که هست[عنی همان گونه که خود آن هست گیرد، به تمام ممی

را پیشاپیش با نظر به چیز دیگري، با توجـه بـه   ] زیبا[توانیم، آن ما نمی. جایگاه خود، بر ما ظاهر شود

  ).158، 1388هایدگر، (م هیمقاصد و اهداف خود، نفع و لذت ممکن خود، مدنظر قرار د

تـوان  این باور است که گادامر قول به اینکه درك معناي اثر هنري را نمی یکی از مفسران بر

کند و از سوي دیگر، فهـم ایـن   در قالب زبان به صورت مفهوم درآورد، دقیقاً از کانت پیروي می

پـذیر اسـت، تفسـیر گـادامر از     ، امکـان )همان بازي(معنا در قالب نماد که فعالیتی جمعی است 

اي از هر چند ممکن است ایـن تفسـیرها بهـره   ). 37، 1373گراهام، (حس مشترك کانت است 

مورد نظر کانت امري » حس مشترك«حقیقت را دربر داشته باشند، اما بایستی توجه داشت که 

  .سوبژکتیو است که در عین حال واجد کلیت و عینیت است

  .(Gadamer, 2004, 79-80): براي اطالع بیشتر بنگرید به -21 

  ).Kelly, 2004, 118؛ 314-5، 1383دیوي، (: اطالع بیشتر بنگرید بهبراي   -22
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