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مقدمه
یكیازکهنتریننگرشهاینظریبههنرنگرشی
استکههنررابازنماییطبیعتیانسخهبرداریازآن
معرفیمیکند.مفهومبازنمایییامحاکاتنخستینبار
ازسویافالطونوشاگردشارسطوپیشنهادهشدو
از بسیاری تفكر در فرد به منحصر جایگاهی سپس
قرنها بازنمایی کرد. کسب هنر عرصة اندیشمندان
هنری اثر تولید اصلی خصوصیت و بود هنر معّرف
دانستهمیشد.دامنةنفوذایننظریهراتاسدةبیستم
که بود سده همین در اما گرفت. پی میتوان نیز
رویكردهایجدیدبههنرنظریةبازنماییراابطالکردند.
درحقیقت،آثارهنریمدرنمبیناینواقعیتبودندکه
بیآنكه شوند برشمرده هنر آثار برخی است ممكن
این پیدایش باشند. طبیعت از تقلیدی یا محاکات
صورتهایهنرغیربازنمودیموجبتردیدنظریهپردازان
هنردرجامعیتنظریةبازنماییشدومنسوخشدنآن
نظریهرابهدنبالداشت.اماهانسگئورگگادامردر
هنر فهم در بازنمایی مفهوم کارآمدی از بیستم سدة
سخنبهمیانمیآورد.ویبهدنبالپاسخبهاینپرسش
استکه،»آیامفاهیمکهنزیباییشناسی،کهتاپیشاز
دورةمدرندربررسیوفهمطبیعتهنرراهگشابودند،
 Tate,( هستند؟« معتبر نیز بیستم[ سدة ]در امروز
2 :2008(.وی،کهبهخوبیازتغییراتهنردرزمانةخود

آگاهاست،درپاسخبهاینپرسشبهکهنترینمفهوم
درتعریفهنردرتفكرغربی،یعنیمفهومهنربهمنزلة

بازنمایی،بازمیگردد.
تأمل قابل ایننظریهمسئلهای به بازگشتگادامر
است،امازمانیکهبدانیمویدربازگشتبهایننظریه
بههیچوجهدرپیفروکاستنهنربهآینهایازطبیعت،
یا،احیایزیباییشناسیکالسیکقرنهجدهنبوده و
استاهمیتبررسیکاراودوچندانمیشود.گادامردر
»مفهوم که میدهد نشان نظریه این از خود تبیین
چیزی آن از اصیلتر صورتی به میتوان را بازنمایی
.)Ibid(»فهمیدکهدردورةکالسیکدرکمیشدهاست
امابایددیدکهاهمیتمفهومبازنماییدرفلسفةگادامر
چیستیا،بهبیاندیگر،ویدرفلسفةخودبهچهدلیل
بهاینمفهومرجوعمیکند.پسازروشنشدندلیل

بازگشتگادامربهمفهومبازنماییالزماستبدانیموی
ازنظریةهنربهمنزلةبازنماییچهمعناییمرادمیکند.
بررسیچگونگیتبییننظریهیهنربهمنزلةبازنماییاز
سویگادامردرنوشتةحاضرعمدتاًبراساساثراصلی
است. گرفته وروش1،صورت کتابحقیقت یعنی او،
نوشتارپیشرو،برمبنایتلقیگادامرازمفهومبازنمایی،
مدعیاستکهاینمفهومبهمثابهبدیلیبرایآگاهی
زیباییشناختیورویكرداستتیكی)یازیباشناختی(به
سوبژکتیویستی استلزامات از رهایی پِس از هنر
کهن نظریه این نقایص رفع و مدرن زیباییشناسی
هنر گسترة تعریف برای است بوده تالشی و برآمده،

دورانمدرن.

بازنمایی و نسبت آن با فلسفة هرمنوتیکی 
گادامر

بهطورکلی،رویكردگادامربههنردارایدووجه
است:

رویكرد نقد به گادامر وجه این در سلبی؛ وجه
مدرن زیباییشناسی پیامدهای و هنر به استتیكی

میپردازد.
مسئلة به وجودشناسانه رویكردی ایجابی؛ وجه
نسبتمیانهنروحقیقت.)دراینرویكردتعریفهنر
بهمنزلةبازنماییمطرحمیگرددوگادامرباتلقیخاص
خودازمفهومبازنماییمیکوشدتاحقیقتاثرهنریرا

توصیفکند.(
یكدیگر موازات به گادامر توصیف در وجه دو این
معنای ساختن نمایان وی، نظر در میروند. پیش
یاتجربةزیباشناختی حقیقتوکارکردشناختیهنر
»آگاهی مفهوم از که است امكانپذیر زمانی
زیباشناختی«2عبورکنیموآنراازمیانبرداریم.یابه
بیاندیگر،باازمیانبرداشتنرویكرداستتیكیبههنر
میتوانپیوندهنروحقیقترادوبارهبرقرارساخت.در
چنین باره این در روش و حقیقت کتاب مقدمة

میخوانیم:
تحقیقپیشروبانقدیازآگاهیزیباشناختیآغاز
میشودتاازتجربةحقیقتیکهازطریقاثرهنریبرای
که زیباییشناسانهای نظریة مقابل در میدهد رخ ما
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است ساخته محدود علمیحقیقت مفهوم به را خود
.)Gadamer, 1989: xxii(دفاعکند

اهمیتاینموضوعدرایننكتهاستکهباگذراز
آگاهیزیباشناختیهمچنانمیتوانزیباییشناسیرا
دانست: »حقیقت3« با مواجهه در مستقل عرصهای
تجربهایکهشناختیبههمراهدارد.گادامربرایتبیین
با تجربهایکهدرحوزةهنررخمیدهد،حوزهایکه
عنوان به بازنمایی مفهوم بر دارد، نسبت حاضر بحث
مفهومیاساسیتكیهمیکندوبااستعانتازآننسبت
از واقعیتکه نمایانمیسازد.»این را هنروحقیقت
به که تجربهمیشود اثرهنریحقیقتیچنان طریق
اهمیت مقّوم نیست، تحققپذیر دیگری طریق هیچ
فلسفیهنردرمقابلتمامآنکوششهاییاستکهدر
برانند« حاشیه به را هنر عقالنی روشهای با تالشند

.)Ibid: xxi(

فقط »کوششها« این که داشت توجه باید
و بلكهعلومطبیعی زیباییشناسیراشاملنمیشود،
دورة در واقع، در میگیرد. بر در نیز را مدرن انسانی
مدرن،ازسوییروشدرعلومطبیعییگانهراهحصول
حقیقتشناختهوپذیرفتهشدهوبهسایرحوزههانیز
در هنر از تلقی دیگر، سوی از و شد، داده تعمیم
نظریههایهنریبهادراکسوبژکتیومحضفروکاسته
صرفاً که گشت بدل امری به هنر سان، بدین شد.
با نسبتی و است سوبژکتیو احساسی برانگیزانندة
نه مدرن، دورة در قرار، بدین ندارد. حقیقت شناخت
فقطعلومطبیعیکهخوِدزیباییشناسینیزبهمانعیبر
جوئل است. شده بدل هنر حقیقت تجربة راه سر
نگاشته روش و حقیقت بر که شرحی در وانسهایمر4
است،ایناستتیکرا»استتیکعلمی«5میخواندوآن
راچنینتوصیفمیکند:»تمامنظریههاییکهناظربه
حقیقتبودنهنررانفیمیکنند،نادیدهمیگیرند،یا
تغییرمیدهند.]چنینرویكردی[بانظریةزیباییشناسی
علت .)Weinsheimer, 1985: 65( میشود«  آغاز کانت
ایناستکهپیامد بهاستتیککانت اشارةوانسهایمر
فروکاستهشدن هنر حوزة در زیبایی از کانت تعریف
ادراکاثرهنریبهایجادلذتزیباییشناسانهایصرف-
درمخاطببود؛بهنحوی ورضایتیفاقدهرگونهعالقهـ

کهآنچهاثربهدنبالبیانآناست،حقیقتیکهپیش
محوریت از میشود موجب که شناختی یا و مینهد،
برخوردارنباشند.بهنظرمیرسدبرایآنكهبتوانیمفهم
درستیازحقیقتموجوددرهنرداشتهباشیمبایدآن
کنیم.6 ادراک کانتی زیباییشناسی دایرة از خارج را
زیباشناختی[ »]آگاهی مینویسد: باره این در گادامر
کیفیتاستتیكیاثرراازتمامآنعناصرمحتواییکه
موجبفهماثرازنظرگاهاخالقییاشناختیمیشوند
وجود در صرفاً و تنهایی به را آن و میسازد متمایز
.)Gadamer, 1989: 74(»زیباشناسانهاشحاضرمیسازد
باچنینرویكردی،هنربهصرفنمودهایزیبافروکاسته
میشودکهپیوندیباواقعیتبیرونیندارد.اینتلقیاز
از او تجربة ماهیت و سوژه زیباشناختی واکنش هنر
زیباییرادردرجةاولاهمیتقرارمیدهدو–درکنار
تلقیروشمندازحقیقت-هنررابهامریتفننی،فاقد
که فرومیکاهد مدَرک احساس به وابسته و حقیقت،

هیچنوعشناختیازآنحاصلنمیشود.7
اماگادامراینرویكررانمیپذیرد.ویمدعیاست
کهتجربةهنرذاتاًودراصلخودتجربةحقیقتوازآن
همبیشتر،»تجربهایاستکهمیتوانددرآشكارکردن
 Grondin, 2002:( باشد.« یاریرسان حقیقت چیستی
5(.لذا،درنظراواوالًمعرفتوشناختیدرتجربةهنر
چنین معرفتی آن،فهم بر مضاف و میگردد، حاصل
استتیكی رویكرد گرفتن پیش در با فرد به منحصر
امكانپذیرنیست.وی،درمقابل،رویكردیوجودشناختی
بههنررابهعنوانبدیلیبرایاستتیکمعرفیمیکند.
برای گادامر اصلی مسیر وجودشناختی چرخش این
احیایتعریفهنربهمنزلةبازنماییاستزیرابامشخص
شدنمسیرنادرستیکهاستتیکدرپیشگرفتهاست،
وبامشخصشدناهمیتوجهشناختیهنر،نظریههای
مدرنیکهدرنسبتبااینرویكردبناشدهانددیگربرای
گادامر، گفتة به بود. کافینخواهند آن تجربة و هنر
»زمانیکهبهنادرستیسوبژکتیوشدناستتیکبعداز
منزلة به هنر قدیمیتر مفهوم به ببریم، پی کانت
بازنماییبازخواهیمگشت«)Gadamer, 1989: 115(.با
اینوصف،گادامرنیزهنررابازنماییمعرفیمیکند،اما
برمشكالتنظریةبازنماییدربیاننسبتهنروحقیقت
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درسنت هم که است آگاه خوبی به وی است. واقف
راه سر بر مسئلهایجدی ارسطو نزد هم و افالطونی
حقیقتنماییهنروجودداشتهاست.درنظراینان،هنر
به است. نبوده حقیقت بازنمایی برای مناسب ابزاری
بیاندیگر،اگرچهدراندیشةاینمتفكرانهنرتااندازهای
باحقیقت امرحقیقیاست،ونسبتی نمایش به قادر
دارد،چنانکهبایدنمیتواندحقیقتراآشكارسازد.8

لذا،بااینكهدرایننظریه،برخالفتلقیاستتیكی،
میانهنروحقیقتنسبتیبرقراراست،ناکافیانگاشتن
هنردرمقامابزاریبرایانتقالحقیقتانجاماصالحاتی
راالزممیسازد.گادامردرمقالة»هنرومحاکات«مدعی
میشودکه،»اینمفهوم]بازنمایی[رامیتوانآنچنان
در که، کرد فهم گسترده چنان است آن درخور که
Ga-( تحلیلنهایی،همچنانازحقیقتبرخوردارباشد«
damer, 2002: 94(.بررسیداللتمفهوممحاکاتنزد

نقطهایاست ارسطو-مهمترین افالطون-وهمچنین
برای وجوهی چه از نظریه این میکند مشخص که

انتقالحقیقتدچارنقصانگاشتهشدهاست.

بازنمایی نزد افالطون و ارسطو
گادامرنخستینمسئلةقابلتأملدرسنتنظریة
بازنماییرادرمكالماتافالطونمییابد.معناوکاربردی
کهازمفهوممحاکاتازتفكرافالطونبرمیآیدمسئلهای
نظر در است.9 حقیقت و هنر گسست در توجه قابل
از که امور ایده اصلی صورت از نه هنرمند افالطون،
ترتیب بدین و میکند تقلید آدمی ساختههایدست
محصولاوصرفاًنمودهاوظواهریهستندکهسهمرتبه
ازحقیقتامورفاصلهدارند.بدینقرار،هنر،درتمامی
اشكالش،تقلیدظاهراستونهتقلیدحقیقت)جمهوری:
c598(.درتفكرافالطونآنچهبهحقیقتراهمیبردنه
تقلیدهنری،کهبصیرتفلسفیاست.زیراکاملترین
ابزارادراکوانتقالحقیقتفهموعقلاست.آنچهدر
توجه مورد محاکات و بازنمایی از افالطونی توصیفات
و اصل میان افالطون که است تمایزی است، گادامر
مفهوم »افالطون میگیرد: پیشفرض بدل نسخه
فاصله بر که میبندد کار به منظور بدین را محاکات
Gadam-( وجودشناختیمیاناصلوتصویرتأکیدکند«

er, 2002: 116(.درنظرگادامر،نقصنظریةبازنماییاز

همینتمایزناشیمیشود.10زمانیکهمیانواقعیتو
نظریة باشیم فاصلهایوجودشناختی به قائل بازنمایی
وهنر نخواهدکرد توصیفهنرکفایت برای بازنمایی
ابزارمناسبیبرایانتقالحقیقتنخواهدبود.گادامربه

جایگاهاینمفهومنزدارسطونیزرجوعمیکند.
و میمسیس را هنر افالطون، مانند نیز، ارسطو
محاکاتمیخواندوهنررادرجایگاهینازلترازفلسفه
مینشاند.11لذا،ارسطونیزمیانواقعیتوآنچهبازنمایی
شدهاستقائلبهفاصلهمیشودوهمینفاصلهمنجر
بهتصورنارسابودنهنردرانتقالحقیقتمیگردد.با
عطفبهایننكاتمیتوانچنیننتیجهگرفتکه،با
میان محاکات ارسطویِی ـ افالطونی الگوی پذیرش
بازنماییوآنچهبازنماییشدهاست،یعنیمیاناصلو
نكته این پذیرش با شدهایم. فاصله به قائل روگرفت،
نخستینمسئلةقابلتأملایناستکهروگرفتتاچه
اندازهاصلرابازنمودهاست؟بهبیاندیگر،باپذیرش
اینامرنخستمسئلةمیزانمطابقتبازنماییباآنچه
بازنمودهشدهاستمطرحمیگردد.دیگرآنكه،پذیرش
اینفاصله،مسئلةظرفیتروگرفتراپیشمینهد:آیا
اساساًروگرفتظرفیتوقابلیتنمایشاصلراداردیا
درنمایشآنچهبازنماییشدهاستنارساست؟برایحل
الگوی چنینمسائلیاستکهگادامردستبهاصالح

افالطونیـارسطویینظریهیبازنماییمیزند.

تببین گادامر از نظریة هنر به منزلة بازنمایی
اهدافگادامردربهدستدادنتعریفیاصالحشده
ازنظریهیبازنماییرامیتواندراینمواردخالصهکرد:
ـنخستآنكهویدرپیآناستتاایننظریهرااز
الگویاصل/روگرفتآزادسازد)الگوییکهازپذیرش
آنچه و بازنمایی میان وجودشناختی فاصلهی وجود

بازنماییشدهاستناشیمیشود(؛
چگونه هنری بازنمایی دهد نشان آنكه دیگر ـ
معنایوسیعی در است)حقیقت تحققبخشحقیقت

کهموردنظراوست(.
توصیفی ارائة راه این در وی قدم نخستین
مفهوم توصیف است. بازی12 مفهوم از پدیدارشناسانه
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بازیدرآمدیاستبرایقدمهایبعدیگادامرتابتواند
درپایاننشاندهدکهبازشناسِی13حقیقتیکهدربازی
هنررخمیدهد-آنچهکهارسطونیزبهآناذعاندارد-
مفهوم به رسیدن تا اما است. بازشناسیای نوع چه
بازشناسییکگامدیگرفاصلهاست.اینگامباتبیین
اصطالحتبّدلبهساختار14برداشتهمیشود:گادامرپس
ازبرشمردنشباهتهایمیانبازیواثرهنری،ایدهآل
بازیرادرتبّدلیمیخواندکهآنرابهساختارهنری
بدلمیسازد.اینساختارکلیتیخودبسندهومستقل
استکهبهواسطةمعیاریبیرونیمحکزدهنمیشود،
هنری فرمی در تمامّیتش در نحوی به را امری بلكه
مجسممیسازدکهدرهیچصورتدیگریقابلتحقق
نیست.لذا،آنچهدرمقابلمخاطبآشكارمیشودتمام

حقیقتیکامراستدرذاتش.
در را نهایی گام مفاهیم این شرح از پس گادامر
جهتتوضیحنظریةهنربهمنزلةبازنماییبرمیداردو
مفهومبازشناسیرابهعنوانوجهشناختیتجربةهنر
در آن نقش و وجه این تبیین اهمیت مینهد. پیش
تكمیلایننظریهازآنروستکهویدرابتدایمسیر
مدعیمیشودزمانیایننظریهبرایهنرکفایتمیکند
کهاینوجهشناختیدرنظرگرفتهشود.بااینوصف،
درپایانمسیرباروشنشدنمعنایموردنظرگادامراز
بازشناسی،وبامشخصشدنجایگاهاینمفهومدراین
نحوة بازنمایی و تجسم چگونه که درمییابیم نظریه،
وجودیاثرهنریاست.15بادرنظرگرفتناینچارچوب
کلیازمسیریکهبرایرسیدنبهمعنایبازنمایینزد
از یک هر تا است نیاز اکنون شود، طی باید گادامر
مؤلفههایموردنظرویبهتفصیلشرحدادهشوندتادر
بازنمایی منزلة به هنر از وی نظر مورد معنای پایان

روشنگردد.

بازی
سوی از بازی مفهوم شدن مطرح علت مهمترین
گادامرازمیانبرداشتنالگویدوگانهسوژه/ابژهاست:
ابژهوسوژهقائلبهفاصلهاستوبر الگوییکهمیان
اساسآناثرهنریابژهایمنفکازسوژهاستکهدر
گادامر رویكرد در اما میشود. ادراک آن از فاصلهای

حقیقتموجوددرهنربهیکمیزانبهسوژهوابژهتعلق
دارد.بهکارگیریمفهومبازیدرتوصیفاینتجربهاین
تعلقرانمایانمیسازدوایندوگانهراازمیانبرمیدارد.
درعینحال،بهکارگیریاینمفهومنشانمیدهدکه
به الگویاصل/روگرفت اینرویكرداطالق چگونهدر

تجربهیهنرکنارگذاشتهمیشود.
نزد بازنمایی نظریة بازتعریف مسیر در نهادن گام
وی میگردد. آغاز وجودشناختی چرخشی با گادامر،
برایفهمحقیقتیکهدربُنتجربةهنرنهفتهاستبه
توصیفحالتوجودیاثرهنریمیپردازدزیرامعتقد
استفهمیکهدرتجربةهنررخمیدهدمتعلقاستبه
مواجهباخوداثرهنریواینتعلقراتنهابارجوعبه
ساخت نمایان میتوان هنری اثر وجودی حالت
)Gadamer, 1989: 102(.گادامرحالتوجودیاثرهنری

راباتوصیفمفهومبازیتبیینمیکند.گروندن16در
چنین گادامر توسط بازی مفهوم کارگیری به شرح
مینویسد:»تجربةهنرشاملدووجهبهظاهرمتناقض
رامقومتجربةزیباشناختی استکههرمنوتیکآنها
امكانپذیر بازی مفهوم مدد به دو این جمع میداند.
است:تجربةواقعیتیمستقلکه»ازمافراترمیرود«
مستقیماً تناقضآمیز، نحوی به حال، عین در اما
دلمشغولآنهستیم.لذاهنرهمبهشدتابژکتیوو
همهمزمانبسیارسوبژکتیواست:زیراهموارهبهنحوی
بازی »وارد یا میگیریم، قرار خطاب مورد رمزآمیز

 .)Grondin, 2003: 41(»میشویم
گادامرمعتقداستکهحالتوجودیبازیبهبازیگر
که کند رفتار بازیچنان مقابل در تا نمیدهد اجازه
گوییدرمقابلابژهایسادهقرارگرفتهاست،زیرابازی
بازی را آن که دارد کسی آگاهی از مستقل ماهیتی
میکند)Gadamer, 1989: 103(.بازیكندربازی،خود
ابژه بهمنزلة بازی با یادمیبردو از رادرمقامسوژه
آن به که است امری او برای بازی نمیشود. مواجه
میپیوندد،باآنیكیمیشودودرنهایت،بهآنتعلق
پیدامیکند.لذا،ُمرادگادامرازبازیاشارهبهیکابژه
نیست.بازیزمانیبهراستیوجودداردکهبازیشود:
»هنگامیکهسوژهوابژهچنانبهیكدیگربپیوندندکه
 Weinsheimer,(»ابژهدیگرابژهوسوژهدیگرسوژهنباشد
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103 :1985(.باوجودآنكهبازیبرکسانیکهآنرابازی

برای آنها سوی از بازی انجام دارد، تسلط میکنند
هستیبازینیزحیاتیاست.بازی،ازسویی،ساختاری
داردکهعالمبستهایازآنخوداست؛امریکههمواره
تجسمپیدامیکندوتقّدمیذاتیبربازیكنانشدارد.
اماازسویدیگر،هرتجسمبالقوهبازنماییایبرایاین
وابسته بازیكنان به بازی هستی است. مخاطب آن یا
استوازطریقبازیكناناستکهبهتجسمدرمیآید.
بنابراین،بازیهمافعالبازیكنانشراتعّینمیبخشدو
همخودچیزیجزهمینافعالنیست:بازیتجسمپیدا
میکندوازطریقبازیكنان،چنانکهگادامرمیگوید،

بهاین»تجسمازخویش«17میرسد.
آنچهدرمواجههبااثرهنریرخمیدهدنیزمشابه
همانچیزیاستکهدربازیتجربهمیشود:موضوع
تجربهیهنرنیزسوبژکتیویتهشخصینیستکهآنرا
تجربهمیکندبلكهخوداثراست.بهبیاندیگر،تجربة
در دو این نیست. ابژه آن یا این از تجربةسوژه هنر،
تازهبهیكدیگرمیپیوندند.»اثر تجربةهنربهطریقی
میانجی به که است چیزی آن اثر است: بازی هنری
بازیكنانیکهخودبهبازیگرفتهاستبازیمیشود«
)Ibid(.اثرهنرینیززمانیوجودانضمامیپیدامیکند
کهتجربهشود.اماوجودبازیدرذهنیارفتارسوژهیا
بازیگرمحققنمیشود.بلكهاینبازیاستکهبازیگررا
بهقلمروخودمیکشاندوبازیگردربازیمحومیشود.
دراینمیانآنچهاهمیتداردبازیشدنبازیاستو
از یكی این میکنند. بازی را آن که سوژههایی نه
گامهاییاستکهگادامردرتالشبرایرهاییازنتایج
سوبژکتیویستیزیباییشناسیمدرنبرداشتهاست.بنا
برادعایگادامر،زمانیکهنفسبازیمقصودباشدبازی
هنگامی این و میسازد نمایان را اولیخود طریق به
استکهبازیبرایتماشاگرانتجسمپیداکند:زمانی

کهبازی،بازینمایشباشد.18
باتبدیلشدنبازیبهنمایش،دربازیازآنجهت
این میگیرد. صورت کاملی دگرگونی است بازی که
نه این بازیگرمیکند. راجایگزین تماشاگر دگرگونی،
بازیگر،بلكهتماشاگراستکهبازیبرایاوودربرابراو

)Gadamer, 1989: 109(.بازیمیشود

بدینقرار،هنگامیکهاثرصرفاًبراینفسآنقصد
برابر در بازی معنای و میگردد بدل نمایش به شود
به بازی بودن گشوده همین میشود. محقق تماشاگر
رویتماشاگراستکهزمینهرابرایمعرفیمؤلفةبعدی

بازنماییفراهممیسازد.


تبّدل به ساختار 
گادامردرتوضیحمؤلفةدومشرحمیدهدکهچگونه
چه تبّدل این در و میگردد هنری اثر به بدل بازی
تغییریدرآنرخمیدهد.ویبامعرفیاینمؤلفهقصد
فعل از مستقل چیزی هنری اثر که دهد نشان دارد
تجسمیبازیكنانخوداستوتوسعاًاثباتکندحقیقتی
کهدراثرنهفتهاستبدونوابستگیبهسوژهایخاص
درتجربةهنربازنمودهمیشود.»منتغییریراکهطی
بودنمیرسد، تكاملحقیقیهنر به انسانی بازی آن
تبّدلبهساختار]هنری[نامنهادهام.بااینانقالباست
کهبازیتازهبهمرتبتایدهآلخودمیرسد،بهگونهای
کهمعنایبازیرامییابدوبهعنوانبازیفهممیشود.
فعل از جدای گویی بازی که است انقالب این در
تجسمیبازیگرانخودراآشكارمیسازدونمودمحض
 Ibid:(»چیزیمیگرددکهبازیگرانآنرابازیمیکنند

.)110

اصطالحی را بهساختار« »تبّدل اصطالح گروندن
دشواردرترجمهمیخواندومرادگادامرازآنرا»تبدیل
اثرهنریبهصورتوفرمی«میداند»کهایدئالخودرا
دارد«)Grondin, 2003: 43(.اینفرمایدهآل،جهانیاز
آنخوداستکهماراازجهانروزمرهجدامیسازدو
واقعیتیرادرمقابلمانتجسممیبخشد.میتوانگفت
تبّدلبهساختاربهطورکلیبهاینمعناستکهبازیبه
عنوانکلّیتیقائمبرخوددرتجسمبرایمخاطبدچار
تغییریکلیمیشود)تبّدل(؛تغییریکهحقیقتآنرا
بهفرمیهنریبدلمیسازد:امریماندگارومستقلاز
منشأپیدایشخودوهمچنینمنفکازهویتوذهنیت
بازیكنانوجهانبیرونی)ساختار(.»هنگامیکهبازیبه
یکنمایشیاهرنوعدیگریازتجسمبدلگردد،همین
خود- و معنادار ساختاری مثابه به که است واقعیت
لذامخاطب نهادهمیشود. برایمخاطبپیش بسنده
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ساختاریرانمایانمیبیندکهقراراستدالبرجهانی
ازآنخودباشدویاچنینجهانیرامحققسازد؛جهانی
آن با نسبت در منفردی سوژة هر قصد یا باور از که
وصف، این با )Warnke, 1987: 55(.۱۹»است مستقل
بازییااثرهنریواقعیتیازآنخوددارد.چیزیکه
کلی طور به برتر واقعیتی و بیرونی امری با قیاسش
منتفیاست.دراینجاستکهگادامرازهمانمسئلهای
سخنبهمیانمیآوردکهنقصعمدهینظریةبازنمایی
نزدافالطوندانستهشد:یعنیمقایسهآنچهبازنماییو
محاکاتخواندهمیشودباحقیقتیکهبرترازآناست.
است ساختار که حیث آن از هنری، فرم یا »ساختار
گوییمعیارسنجششرادرخودیافتهاستوخودرابا
هیچچیزدیگریخارجازخودنمیسنجد.لذاجریان
یکبازینمایشچیزیاستکهوجودشمطلقاًقائمبه
به واقعیت با مقایسهای مجال آن در و است خویش
اصل با روگرفت شباهِت هرگونه ناپیدای معیار منزلة

.)Gadamer, 1989: 111(»باقینمیماند
قیاس اصطالح این مدد به گادامر سان، بدین
در میکند. ابطال را اصل/روگرفت الگوی از برگرفته
نهفتهاست آن اثردرخود تمامحقیقت رویكردوی،
بیآنكهبهفعلسوژهایوابستهباشدیابهچیزیبیرون
ازخودارجاعدهد.آنچهدراثروجودداردصرفاًباخود
و فهم چگونگی توصیف میشود. مقایسه و معنا اثر
شناختاینحقیقِتمتحققشدهمهمترینمؤلفةنظریة

بازنماییگادامر،یعنیبازشناسی،راتبیینمیکند.

بازشناسی
نسبتاینمفهومبادریافتگادامرازنظریةهنربه
منزلةبازنماییدرنمایانساختنوجهشناختیتجربهی
موفق مؤلفه این تبیین و معرفی با گادامر است. هنر
بازگرداند، آن به را هنر تجربة شناختی وجه میشود
جنبهایکهدرخوانشکانتیازتجربةهنرسلبشده
در بازنمایی معرفتی »معنای گادامر، زعم بود.20به
اما .)Gadamer, 1989: 113( است« نهفته بازشناسی
ضروریاستکهبدانیم»دربازشناسیماامریرادوباره
نمیشناسیم.آنامربرایماآشناییزداییمیشود،زیرا
همواره که است چیزی آن دانستن بازشناسی

به هرگز این از پیش گویی که چنان میشناختهایم
 Weinsheimer,(»نحویحقیقیبرآنمعرفتنداشتهایم
109 :1985(.آنچهدراثرهنریبازشناسیمیشوددر

واقعامریاستدرماهیتخود،یعنی،چیزیکهوجوه
َعَرضیوغیرذاتیاشپشتسرگذاشتهشدهاست.پس
درتجربةهنراموردرذاتخودشناختهمیشوند.این
امریاستکهدروجودحقیقیاش شناخت،شناخت
گشته مفارق اتفاقی مواجهه نوع هر از و نمایانشده
باره این در محاکات« و »شعر مقالة در گادامر است.

مینویسد:
مخاطبدراینبازنماییچیزیورایآنچهدرآنجا
بازنماییشدهاستنمیبیند]...[لذامحاکاتبهمعنای
ازخودشنیست، بهعنوانچیزیغیر بهاصل ارجاع
بلكهبدانمعناستکهامریمعناداردرمقامخودشدر
 .[Das Dargestellte ist da] است شده حاضر آنجا

)گادامر،6:1369(
گادامرپسازآنكهنشانمیدهدچگونهدرتجربة
هنرحقیقتیدرذاتوجودیاشمحققمیگردد،مدعی
وجود به زمانی فقط حقیقت این حتی که میشود
حقیقیاشمیرسدکهبازشناسیشود.یعنی،درتجربة
حقیقتی مثابه به است شده بازنمایی که امری هنر
بازشناسیمیشودکهبهلحاظهستیشناختیازآنچه
وجود در فزونی این و است یافته فزونی بوده پیشتر
امكانپذیرنیستمگربهمددبازنماییهنری.ازسوی
دیگر،اینبازشناسیبرایمخاطبمنجربهکسبنوعی
معرفتمیگردد.ازاینروستکهگادامرلذتحاصلاز
این و  بازشناسیمیداند از ناشی لذت را تجربةهنر
همانبازشناسیولذتیاستکهارسطونیزدرفنشعر
بهآناشارهدارد.21»ارسطوبرآنبودکهمردمممكن
استازاعمالتقلیدگرایانه،ازجملهتقلیدهاینمایشی،
مطالبیفراگیرند،وکسبمعرفتازاعمالتقلیدگرایانه،
مایةلذتیاستکهنظارهگرانازبازیبازیگرانمیبرند«
اثر به مخاطب پاسخ نیز گادامر )کارول،34:1386(.
هنریرا»نهلذِت22محِضسوبژکتیو،کهلذتوشوق23
بدین )Gadamer, 2002: 99( میداند.  بازشناسی«
ترتیب،تجربةهنرهمدیگرتجربهایصرفاًلذتبخش،
از و باشد نمیتواند میکند، معرفی کانت که آنچنان
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همینروستکهاینوجهبرایگادامردارایباالترین
ارزشاست:»بازنمایی،بهعنوانتجسم،نقشمعرفتی
ممتازیدارد.بههمینجهتدرنظریةهنر،تازمانیکه
مفهوم بود، نگرفته قرار انكار مورد هنر معرفتی نقش
بازنماییتوانستپابرجابماند.امااینمسئلهمادامی
صادقاستکهبپذیریمشناختحقیقتمعادلشناخت
ذاتماهیتاست.چراکههنربهنحویقابلقبولدر
 Gadamer,( میگیرد«24 قرار شناخت نوع این خدمت

 .)1989: 114

امااینتلقیازحقیقتچهزمانیموردپرسشقرار
گرفت؟آنچنانکهپیداست،پاسخرابایددرتلقیفلسفه
مدرنازحقیقت،یعنیدرانحصارحقیقتبهروش،وبه
ُجست؛ کانت زیباییشناسی پیامدهای در آن موازات
با را خود ضروری پیوند بازنمایی مفهوم که جایی
زیباییشناسیبهطورکاملازدستمیدهد.اینمسئله
همانموضوعیاستکهدرنوشتهحاضردرپیتبیین
و مسائل این ازطرح پس نیزخود گادامر بودیم. آن
چنین را حاصل نتیجة نظرش مورد مفاهیم توصیف

صورتبندیمیکند:
آنكهمعلومشدهاستکهمسیرهای از اینکپس
به راه زیباییشناسی در سوبژکتیو تحول این مختلف
سنت به میبینیم ناچار را خود ما نمیبرند، جایی
مختلف تجارب از انبوهی هنر اگر بازگردیم. دیرینتر
قالبی مانند آنها از یک هر متعلق که نباشد متغیر
توخالی،بهنحوسوبژکتیوازمعناانباشتهمیشود،باید
اثر خود وجودی نحوة عنوان به بازنمایی[ ]یا تجسم

)Ibid(.هنریبهرسمیتشناختهشود

نتیجه گیری
منزلة به هنر از گادامر دریافت اینكه به توجه با
بازنماییتبیینیغیرازآنمعناییاستکههموارهدر
که پذیرفت باید است، داشته وجود نظریه این سنت
مطرحشدننظریةبازنماییازسویاو،آنچنانکهدر
بدوامربهنظرمیرسد،ناپختهوابتدایینیست.زمانی
کهویازهنربهمنزلةبازنماییسخنبهمیانمیآورد
بههیچرویدرپیفروکاستنهنربهآینهایازواقعیت

را واقعیت از آثارهنریجنبههایی او، نظر در نیست.
از روگرفتی نه بازنمایی این اما میکنند؛ بازنمایی
واقعیتیبیرونیوبرترکهخودواقعیتیتماماًمستقلو
معناداراست.لذا،هنرازآنرومحاکاتوبازنماییاست
تصادفیاشجدا و َعَرضی ازوجوه را کهموضوعخود
میسازدوآنرابهصورتحقیقتیمستقلبهتصویر
میکشد.گادامرنیز،مانندهگلوهیدگر،بهپیوندهنر
باحقیقتمعتقداست.ویباورداردکهدراینحوزهنیز
مانندسایرحوزههافهمرخمیدهد.لذا،اگربااودراین
موضوعهمداستانشویمکههرفهموتجربهایمتضمن
معناستودرتجربةهنرنیزفهمیرخمیدهد،بهاین
نتیجهمیرسیمکهازچنینتجربهایشناختیحاصل
مفهوم از بهرهگیری با موفقمیشود گادامر میگردد.
دو تعلق بازی، مفهوم از استعانت با نخست بازنمایی،
بهعنوانیککل بهتجربةهنر را ابژه و جانبةسوژه
نمایانسازد؛ویسپس،بهمددمفهومتبّدلبهساختار،
نشانمیدهدکهاینکلچگونهازهرواقعیتبیرونی
مستقلاست؛ودرنهایت،باتببینمفهومبازشناسی،از
عبور مدرن زیباییشناسی سوبژکتیویستی پیامدهای
میکند.بهزعماو،اثرهنریزمانیاثرهنریاستکه
ابژهبرتری بر اینحالتنهسوژه تجسمپیداکند.در
داردونهبالعكس،بلكهخودهمینتجسموبازنماییاز
باالتریناهمیتبرخورداراست:بازنماییوتجسمیکه
حقیقتیرادرمقابلمخاطبآشكارمیسازدوشناختی

راموجبمیگردد.

پی نوشت ها
1. TruthandMethod

)Aesthetic Consciousness(2.منظورازآگاهیزیباشناختی
یا اخالقی داللتهای از را هنری اثر که است آگاهی آن
ابژهای عنوان به صرفاً را آن و میسازد جدا شناختیاش
زیباشناختیدرنظرمیگیرد.برایاطالعبیشترازمعنایاین

مفهومنزدگادامربنگریدبه،
Hans-Georg Gadamer, “Reitrieving the question of 

artistic truth“ in, TruthandMethod,Translatedby J. 
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Weinsheimer and Donald G. Marshall, New 
York: Continuum. 1989. pp. 70-102. 

3.حقیقتدرمعناینامستورییا»alethia«.دراینجاتلقی
گادامرازحقیقترابایددرپیوندبانسبتهنروحقیقتنزد
هیدگردرنظرگرفت.زیرااگرحقیقتموردنظرگادامررا
حقیقتگزارهای،یعنیحقیقتدرمعنای»مطابقت«،درنظر
بگیریم،بسیاریازآموزههایاوعاریازمعناخواهندشد.این
نكتهموردپذیرشخودگادامرومفسرانشنیزهست.نقد
گادامر،درواقع،بهمحدودساختنمفهومحقیقتبهمعنای
دوران اندیشة در باید را آن ریشههای که است مطابقت
باستانُجست.یعنی،دراندیشهمتفكرانیچونافالطونکه
جهان و جهان از انسان ادراک میان مطابقت را حقیقت
آنچنانکهواقعاًوجودداردمعناکردند.اماحقیقتدرنظر
گادامرچیزینیستکهتماماًبهچنگبیاید.درنظروی،با
بهکارگیریوتثبیتروش،درکوتجربةاینصورتبنیادین

حقیقتدرعلومانسانینادیدهگرفتهشدهاست.
برایاطالعازمعنایحقیقتنزدگادامربنگریدبه،

Hans-Georg Gadamer, TruthandMethod, Translated 
by J. Weinsheimer and Donald G. Marshall, New 
York: Continuum. 1989. p. xviii. 

و
Chris Lawn, Gadamer: A Guide for the Perplexed, 

A&C Black, 2006. Pp.75-89
4. Joel C. Weinsheimer )1946(
5. scientific aesthetics 
6.وانسهایمردرشرحخودبرحقیقتوروشتأکیدمیکند،این
مسئلهکهکانتحقمطلبرادربابادعایحقیقتهنربه
جانیاوردهباشد،بدانمعنانیستکهگادامرمیبایستدر
اشارة بلكه کند. رد را کانتی زیباییشناسی نهایی تحلیل
گادامر،درواقع،بهایننكتهاستکهپرداختنبهفلسفههنر
بهنحویدرخور،ازمرزهایحوزةتفكرکانتفراترمیرود.

بنگریدبه،
Joel C. Weinsheimer, Gadamer’s Hermeneutics, A 

Reading of Truth and Method, UK: Yale 
University Press. 1985. Pp. 70-80.

باب در گادامر دیدگاه از بیشتر اطالع برای همچنین،
زیباییشناسیکانتبنگریدبه،

Hans-Georg Gadamer, “The subjectivization of 
aesthetics through the Kantian critique” in,Truth
and Method, Translated by J. Weinsheimer and 

Donald G. Marshall, New York: Continuum, 
1989. Pp. 37-53.

پِس از را زیبایی و هنر زمینة در خود اندیشههای کانت .7
تثبیتمفهوماستتیکوبادنبالکردنمسیرتجربهگرایان
انگلیسیمطرحساخت.برایمطالعهدرمورداستتیکنزد

تجربهگرایانانگلیسیبنگریدبه،
ویلیامبریستو،روشنگری،ترجمةمرتضیعابدینیفرد،تهران:

ققنوس،1393.صص94-83.
برایمطالعهدرمورداندیشههایکانتدربابهنروزیبایی

بنگریدبه،
رشیدیان، عبدالكریم ترجمة حكم، قوة نقد کانت، ایمانوئل

تهران:نی،1390.بخشاول.
و

Christian Helmut Wenzel, an Introduction to Kant’s 
Aesthetics: Core Concepts and Problems, MA: 
Blackwell. 2005. Pp. 19-86.

8.مفهوممحاکاتدربسیاریازآثارافالطونبهکارگرفتهشده
است.درمكالماتاولیةاو،مكالماتیچونایون)Ion(ویا
در فلسفی مسئلهای بامطرحشدن ،)Apology( آپولوژی
بارةشاعرانازمفهوممحاکاتنیزغیرمستقیمسخنبهمیان
میآید.امابعدهادرمكالماتیمانندکراتیلوس)Cratylus(و
جمهوری)Republic(محاکاتبههستةاصلیتحلیلهای
سوفیست مانند متأخرتر، آثار در میگردد. بدل وی
بهمفهوممحاکات )Laws(،همچنان قوانین و )Sophist(
ایفا بحثها در اساسی نقشی مفهوم این و میشود رجوع
میکند.مكالماتیچونمهمانی)Symposium(،فایدروس
)Phaedrus(وتیمائوس)Timaeus(نیزدیگرآثاریهستند
بهکارگیریمفهوم نوع اما بامحاکاتسروکاردارند. که
تقلیددرمكالمة و بازنمایی بهمسئلة محاکاتوپرداختن
جمهوریمستقیماًوبیشازسایرمكالماتافالطونبابحث

حاضرنسبتپیدامیکند.
9.برایاطالعازتمایزیکهافالطونمیانمحاکاتفلسفیو

محاکاتهنریقائلمیشودبنگریدبه،
استیونهالیول،پژوهشیدربارةفنشعرارسطو،ترجمةمهدی

نصرالهزاده،تهران:مینویخرد،1388.ص.121.
از حاکی شاعران« و »افالطون مقالة در گادامر رویكرد .10
نوعیمصالحهبادیدگاهافالطوندرباببازنماییومحاکات
است،امادرحقیقتوروشبهنحویقاطعانهتربهنقداین

دیدگاهافالطونیمیپردازد.
یوسف ترجمة شاعران«، و »افالطون گادامر، گئورگ هانس
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اباذری،ارغنون،1390،شمارة14،صص.80-49.
11.اینموضوعباتوجهبهاینبخشازفنشعرروشنمیگردد:
»تفاوتبینمورخوشاعردرایننیستکهیكیروایتخود
رادرقالبشعردرآوردهاستوآندیگردرقالبنثر،زیرا
ممكنهستکهتاریخهرودتبهرشتهنظمدرآیدولیكنبا
اینهمهآنکتابهمچنانتاریخخواهدبودخواهنظمباشد
وخواهنثر،تفاوتآندودرایناستکهیكیازآنهاسخن
ازآنگونهحوادثمیگویدکهدرواقعرویدادهاستوآن
روی است ممكن که است وقایعی باب در سخنش دیگر
بدهد.ازاینرواستکهشعر،فلسفیترازتاریخ،ومقامش
باالترازآناست.زیراشعربیشترحكایتازامرکلیمیکند
)ارسطو، دارد« حكایت جزیی امر از تاریخ که صورتی در
128:1387(.بااینكهاینمفهومنزدارسطوداللتیبنیادین
ومثبتپیدامیکنداماجایگاهشعروهنر،باعطفبهاین
سخنارسطودرفنشعر،جایگاهیاستکهنسبتبهفلسفه،
بهعنوانمعرفتیکهباامرکلیسروکارداردوراهرسیدن

بهحقیقتاموراست،سنجیدهمیشود.
12. play
13. recognition
14. transformation into structure )verwandlung ins 

gebilde( 
15.درمتنحاضرمعادلهای»تجسم«و»بازنمایی«بهترتیب
نظر در representation و presentation واژههای برای
vorstel- گرفتهشدهاست.اینواژههایبرگرداناصطالحات

lung و darstellungاززبانآلمانیهستند.
16. Jean Grondin )1955(
17. Self-representation

دربارةاینمفهومبنگریدبه،
Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Translat-

 ed by J. Weinsheimer and Donald G. Marshall,
.New York: Continuum, 1989. Pp. 108-110

18.الزمبهذکراستکهگادامردراینجابحثخودرابهنمایش
)a play(بهعنوانبازی)play(اختصاصمیدهد.اماباید
توجهداشت،همانطورکهویازبازیبهعنوانخصلتیازهنر
بهطورکلیسخنبهمیانمیآورد،بحثازنمایشنیزبه
مطرح عام طور به هنر ویژگی تبیین و توصیف منظور
میگرددونهدرجهتارائةنظریهایدربابنمایشودرام.

19.گادامراصطالحساختاررابرایاشارهبهاینخصلتمستقل
بودنبازیازبازیكنانومخاطبانبهکارمیبرد.»بازیفی
چون تعییننشدهای پیش از بازیهای حتی ذاته- حد

ماندگار سبب همین به و تكرارپذیر اصالتاً بدیههسازیها-
هستند.بازینهفقطخصوصیتروندانجامفعلبلكهخاصیت
ماحصلفعلرانیزداراست.بههمینمعناستکهمنآنرا
.)Gadamer, 1989: 110( مینامم« ساختار یک
از برگرفته کارمیبندد به اینجا در گادامر اصطالحاتیکه
»ماحصل ،)ergon( ارگون به وی هستند. ارسطو فلسفه
فعل«،وانرگیا)energia(،»روندانجامفعل«یا»فعلیت«،
یا ارگون ویژگی هنر بازی گادامر، نظر در میکند. اشاره
حاصلکاررادارد.یعنی،چیزیماندگارومستقلازمنشأ
پیدایشخود.آنچهغایتش)Telos(درخودشاستوبه

امریخارجازخودمتكینیست.
همچنین،درموردمفاهیمارگونوانرگیابنگریدبه،

ققنوس، تهران: علیا، مسعود ترجمة بشر، وضع آرنت، هانا
1390،ص313.

دخالت به مدرن، زیباییشناسی آغازگر مقام در کانت، .20
مفهومدرحوزةزیباییشناسیقائلنبود.ویبابنیادنهادن
زیباییشناسیخودبرمفهوم»ذوق«تجربةهنروزیباییرا
بهاحساسسوژهفروکاست.اماگادامرتجربةهنررابخشیاز
تجربة زیرامعتقداستکهدر موضوعهرمنوتیکمیداند،
در معناست متضمن تجربه این و میدهد رخ فهمی هنر

نتیجهدراینعرصهنیزشناختیحاصلمیشود.
عبدالحسین ترجمة شعر، فن و ارسطو ارسطو، به، بنگرید .21

زرینکوب،تهران،امیرکبیر،1387،ص117.
22. pleasure
23. joy

24.برایمطالعةشرحگادامرازمفهوم»ذات«بنگریدبه،
Hans-Georg Gadamer, Truth and Method, Translat-

 ed by J. Weinsheimer and Donald G. Marshall,
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