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چکیده
متفکــران مســلمان ایرانــی در ســدههای نخســت هجــری بــا برپاســاختن نوعــی عرفــان،
در جهــت دریافــت ادراک ایرانــی از مفاهیــم دینــی حرکــت میکردنــد و اماممحمــد غزالــی
از جریانســازترین ایــن اندیشــمندان اســت .یکــی از تجربیــات عارفانــه کــه وی آن را راهــی
بــرای دریافــت حقیقــت برمیشــمارد "ســماع" اســت کــه دربــاره شــرایط ،انــواع ،حــاالت
ســماعکنندگان و درجــات آن در کتــاب احیــاء علومالدیــن ،بــه تفصیــل صحبــت کردهاســت.
ـه غربــی
ـه خــاص عارفانــه ،نحــوهای از ادراک حقیقــت اســت کــه بــا ســیر اندیشـ 
ایــن تجربـ 
س گئــورگ گادامــر ،فیلســوف معاصــر نیــز کــه بــا نقــد سوبژکتیویســم در
متفــاوت اســت .هانـ 
جهــت ارای ـه رویکــردی جدیــد از فلســفه باســتان حرکــت میکنــد ،بــا بیــان آنچــه در فهــم
هنــر رخ میدهــد ،ســعی میکنــد تــا نحــوه فهــم و ادراک از راه هنــر تاتــر را شــرح دهــد.
اگرچــه مفهــوم هنــر بــه معنــی امروزیــن در نــزد فقیــه مســلمان قــرن پنجــم و ششــم مطــرح
نبــوده؛ امــا هــدف از ایــن پژوهــش کــه بــا توجــه بــه رویکــرد هرمنوتیکــی گادامــر و مقایسـه
توصیفــی و تحلیلــی ایــن تجربیــات زیباشناســانه بــا یکدیگــر انجــام شــده ،تــاش بــرای
خوانشــی جدیــد از اندیشــههای یکــی از برجســتهترین متفکریــن ایرانــی در مقایســه بــا
یــک فیلســوف معاصــراســت؛ زیــرا شــناخت همــواره بــر اســاس مقایســه و تطبیــق صــورت
میپذیــرد.
واژههــای کلیــدی :غزالــی،زیباشــناختی ،ســماع ،گادامــر ،هرمنوتیــک ،بیــنرشــتهای ،ادبیــات
تطبیقی.
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مقدمه
اماممحمــد غزالــی ( 505-450هـــ .ق ).از برجســتهترین متکلمــان مســلمان در طابــران
طــوس متولــد شــد .او پــس از آشــنایی بــا خواجهنظامالملــک ،در ســال  484و بنــا بــه
ـه بغــداد شــروع بــه تدریــس کــرد .غزالــی پــس از چهــار
ـه نظامیـ 
درخواســت وی در مدرسـ 
ســال تدریــس ،ایــن ســمت را بــه بــرادر خــود احمــد غزالــی واگــذار و در پــی تغییــر و
تحــوالت روحــی شــروع بــه ســیر و ســلوک کــرد و پــس از چنــد ســال بــه زادگاه خــود
بازگشــت و بــه درخواســت ســلطان ســنجر بــه نظامیــه نیشــابور رفــت و در آنجــا بــه تدریــس
پرداخــت؛ امــا پــس از یــک ســال ،بــار دیگــر تدریــس را رهــا کــرد و بــه طــوس بازگشــت
و تــا پایــان عمــر در آنجــا بــه ســر بــرد .ســعید شــیخ در کتــاب مطالعــات تطبیقــی در فلســفه

اســامی
دربــاره غزالــی میگویــد :شــک دســتوری دکارت ،1شــکاکیت هیــوم ،2نقــد عقــل
3
ً
محــض کانــت و اصالــت تجربــ ه روحــی برخــی از فالســفه دیــن در عصــر مــا ،قبــا در
نظریــات غزالــی آمدهاســت (شــیخ .)158 :1369 ،غزالــی بیــش از صــد عنــوان کتــاب دارد کــه
احیــاء علومالدیــن بــه عربــی و خالصــه و ترجم ـه فارســی آن بــا عنــوان کیمیــای ســعادت
تأثیرگذارتریــن کتــاب اوســت .احیــاء علومالدیــن همانطــور کــه از نامــش برمیآیــد شــبیه
رنسانســی در دیــن ،قصــد دوبــاره زندهکــردن آن را داشتهاســت؛ زیــرا در قرنهــای نخســت
ـفه مشــایی ،غزالــی دیــن
دوران اســامی ،بــا نفــوذ اندیش ـههای یونانــی و قدرتگرفتــن فلسـ 
ـزه خــود در نــگارش احیــاء علومالدیــن
را در خطــر نابــودی حــس میکنــد .او در بیــان انگیـ 
میگویــد« :بــه تحقیــق میدانــم و ســوگند بــر زبــان میرانــم کــه اصــرار تــو را بــر انــکار
"حقیقــت دیــن" موجبــی نیســت ،مگــر آن بیمــاری کــه بســیاری از مردمــان ایــن روزگار را
دامنگیــر شــده و جمهــور خلــق بــدان مفتــون گشــتهاند» ()11 :1359؛ بنابرایــن در کتــاب
خــود ،ابتــدا بــا اســتفاده از اســتداللهای عقلــی و ســپس بیانهــای نقلــی ســعی دارد بــا
آوردن شــاهد از ســنت ،وجــه دینــی کارش را همزمــان بــا وجــه منطقــی آن پیگیــری کنــد.
بدینترتیــب علیرغــم مخالفتــش بــا فیلســوفان میتــوان وی را «فیلســوفی ناخواســته»
(حنایــی کاشــانی )353 :1393 ،دانســت.
در فرهنــگ و ادب ایرانــی هیــچ فیلســوف یــا عــارف و اندیشــمندی ســراغ نداریــم کــه
بهطــور مســتقل دربــاره هنــر ســخن گفتــه باشــد؛ همانطــور کــه تــا قــرن  18در اروپــا
نیــز همینگونــه اســت .نصــراهلل پورجــوادی در کتــاب شــعر و شــرع عقیــده دارد :خاصیــت
هــر تمدنــی کــه دایــر بــر دیــن باشــد ،ایــن اســت کــه کلیــه علــوم و معــارف و هنرهایــی
کــه در آن پدیــد میآیــد ،بــا میــزان احــکام و تعالیمــی ســنجیدهشــود کــه خــود از اصــول
اعتقــادی آن دیــن برمیخیــزد .تمــدن اســامی نیــز کــه مــدار آن احــکام آســمانی بــوده ،از
ایــن قائــده مســتثنی نبودهاســت .کلیــه علــوم عقلــی و فعالیتهــای فرهنگــی و هنــری در
ایــن تمــدن اساسـ ًا بــا میــزان دیــن ،یعنــی احــکام و تعالیمــی کــه منشــأ آنهــا آســمانی اســت
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و اصطالح ـ ًا بــدان شــرع یــا شــریعت گفتــه میشــود ،ســنجیده شدهاســت .در واقــع بخشــی
از فعالیتهــای عقلــی متفکــران مــا در طــول ســیزده -چهــارده قــرن گذشــته ناظــر بــه همیــن
ســنجشها و داوریهــا دربــاره علــوم ،معــارف و هنرهــا بودهاســت (پورجــوادی.)41 :1376 ،

مقالــه
ریچــارد اتینگهــاوزن 1از نخســتین کســانی اســت کــه در تحقیقهــای خــود و در
«زیبایــی از نظــر غزالــی» بــا الهــام از ســخنان آنانــدا کومــارا ســوامی 2بیــان کــرد کــه بــرای
فهــم بهتــر هنــر ایرانــی ،میتوانیــم در احیــاء علومالدیــن غزالــی ،نظریـهای ایرانــی و اســامی
راجــع بــه زیبایــی و لــذت زیباشــناختی بیابیــم:
آنانداکنتیــس کوماراســوامی چشــماندازهای بســیاری را در مقابــل دیــدگان مــا قــرار داده؛ یکــی از
آنهــا آگاهســاختن مــا بــه ایــن امــر اســت کــه نظریــه یــا فلســفهای ایرانــی در بــاب زیبایــی وجــود
دارد کــه از هــر تصدیــق صــرف کمــال و واالیــی فراتــر م ـیرود (.)27 :1373

البتــه بایــد در نظــر داشــت ،آنچــه از نوشــتههای او و دیگــر فیلســوفان و حکمــای
مســلمان دریافتــه میشــود ،بیشــتر راجــع بــه بحثهایــی دربــاره خداونــد و صفــات او و
متأثــر از آرای ارســطو بودهاســت؛ امــا بــا تحقیــق دربــاره آرای اماممحمــد غزالــی ،همانطــور
کــه اتینگهــاوزن بیــان مــیدارد ،میتــوان رویکــرد نظاممنــد وی را در اینبــاره دریافــت.
او برخــاف متفکرانــی کــه عقیــده داشــتند همــه حقایــق بهصــورت یکپارچــه وحــی شــده
و تحــول مفاهیــم دینــی ،تحــول شــکلی اســت و نــه محتوایــی و حقیقــت جدیــدی بــر
کســی معلــوم نمیشــود؛ معتقــد بــود کــه وحــی اســتمرار دارد و امــکان دریافــت حقیقــت
گشودهاســت؛ البتــه اگــر انســان توانایــی دریافــت را در خــود فراهــم ســازد:
عــدهای از متفکــران مســیحی میگوینــد کــه در رویارویــی بــا وحــی عیســوی کــه در کتــاب مقــدس
از آن ســخن رفتهاســت ،بــرای شــخص مراجعهکننــده ،وحــی رخ میدهــد ،منتهــی شــرط ایــن
ـه او بــه وحــی عیســوی و رودررویــی بــا آن اســت .بنــا بــر ایــن نظریــه ،اصــوالً
رخــداد ،مراجعـ 
وحــی الهــی یــک امــر مســتمر اســت و چیــزی اســت کــه هویــت تاریخــی دارد و تــا انســان ،انســان
اســت ،اســتمرار دارد .در میــان مســلمانان نیــز انســانهای بزرگــی مثــل محیالدیــنابــن عربــی و
غزالــی ،طرفــدار ایــن نظریهانــد .بــه نظــر اینــان وقتــی کســی بــه قــرآن مجیــد مراجعــه میکنــد و
میخواهــد آن را بفهمــد ،حقایقــی کــه بــرای او کشــف میشــود ،مخصــوص خــود اوســت و کامـ ً
ا
شــخصی و جدیــد اســت؛ البتــه ایــن ســعادت نصیــب هرکــس نمیشــود ،آمادگیهــای روحــی،
صفــای درونــی و کمــال معنــوی میخواهــد (مجتهــد شبســتری.)171 :1384 ،

از نظــر غزالــی ،ســماع راهــی بــرای رســیدن بــه ایــن آمادگــی روحــی و معنــوی و مراتــب
و مراحــل اســت و او در ایــن راه کامــ ً
ا بــه اهمیــت زیبایــی و لــذت زیباشــناختی اشــاره
دارد .نظــر غزالــی در اینبــاره در بخــش «وجــد و ســماع» در کتــاب ربــع عــادات احیــاء
علومالدیــن و همچنیــن اصــل هشــتم کیمیــای ســعادت بیــان شدهاســت .نصــراهلل پورجــوادی
Richard Ettinghausen
Ananda K. Comaraswamy
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در کتــاب دو مجــدد مینویســد:
بحــث ســماع در احیــاء علومالدیــن بــدون شــک یکــی از جامعتریــن و مفصلتریــن و روش ـنترین
بحثهایــی اســت کــه در اینبــاره نوشــته شدهاســت .غزالــی بــا آشــنایی عمیقــی کــه بــه ســوابق
ـه مســائلی را کــه پیــش از او و در زمــان او در تصــوف مطــرح بــوده پیــش
ایــن موضــوع داشــته ،همـ 
کشیدهاســت؛ از ایــنرو ســخنان غزالــی مــا را بــا تاریــخ ایــن بحــث ،بــه خصــوص در ســنت
صوفیانــه خراســان آشــنا میســازد .عــاوه بــر ایــن ،جامعیــت و تفصیــل و روشــنی بحــث غزالــی
در احیــاء و کیمیــا موجــب شدهاســت کــه نویســندگان بعــدی نیــز تحــت تأثیــر او قــرار بگیرنــد؛
بهطوریکــه کمتــر نوشــتهای را پــس از غزالــی میتــوان پیــدا کــرد کــه در بحــث ســماع مســتقیم ًا
ـن غیــر مســتقیم از غزالــی متأثــر نشــده باشــد (.)4 :1381
یــا مـ 

غزالــی بــا بیــان اینکــه ســماع راهــی بــرای ورود بــه حقیقــت و رســیدن بــه اصــل اســت ،در
دفــاع از آن ،دالیــل عقلــی خــود را بیــان میکنــد .در ادامــه دفــاع از ســماع و آنچــه بــه دنبــال
آن میآیــد ،یعنــی وجــد و در پــی آن رقــص ،در رد نظــر مخالفانــش نیــز دالیلــی منطقــی
مـیآورد .او ســماع را بــه معنــی شــنیدن و درنتیجــه فهمیــدن آنچــه شــنیده میشــود ،میدانــد؛
چراکــه فهــم باعــث وجــد میشــود و وجــد حرکــت جــوارح را بهبــار مــیآورد (رقــص) .او
شــرح دقیقــی از آداب و مناســک ســماع میدهــد تــا معیــاری جهــت شناســایی وجــد صــادق
داشــته باشــد و اگرچــه اصالــت را بــه وجــد حقیقــی و باطنــی و در نتیجــه رقــص و شــوریدگی
میدهــد ،بــا تســاهل بســیار ،رأی بــه اباحــت مراتــب دیگــر ســماع ،وجــد و رقــص میدهــد؛
البتــه تــا جاییکــه باعــث فعــل حــرام از نظــر اســامی نشــود .در شــرح روش و آییــن درســت
ســماع ،مخاطبــان یــا ســماعکنندگان را هــم درجهبنــدی میکنــد و بــرای عالیتریــن نــوع
فهــم ،شــوریدگی و ازخودبیخودشــدگی ،یعنــی نهایــت وجــد را شــرح میدهــد؛ گویــا
زمانیکــه تجربــه زیباشــناختی از حــد گذشــته اســت ،انســان درک و دریافتــی خواهــد داشــت
کــه وجــود خــود را نیــز فرامــوش میکنــد .ایــن نــوع از تجربــه زیباشناســانه ،بــا آنچــه هانــس
ـوه مواجهــه و دریافــت
گئــورگ گادامــر ( )2002 -1900در هرمنوتیــک فلســفی خــود از نحـ 
اثــر هنــری بیــان میکنــد ،مشــابه اســت.
گادامــر درگیــر ایــن پرســش اســت کــه فهــم چگونــه رخ میدهــد و بــرای ایــن جســتجو
بــه تجربــه مــا از اثــر هنــری ارجــاع میدهــد .او اثــر هنــری را جایــی معرفــی میکنــد
کــه بایــد حقیقــت را در آن جســتجو کنیــم .بخــش اول کتــاب مهــم گادامــر ،حقیقــت و
روش ،1بــا عنــوان "مســئله حقیقــت ،آنگونــه کــه در هنــر ظهــور مییابــد" بــه ایــن موضــوع
میپــردازد کــه بــدون آموزههــای دنیــای مــدرن چگونــه حقیقــت از راه اثــر هنــری ظهــور
مییابــد و نســبت هنــر و حقیقــت را بررســی میکنــد .گادامــر هرمنوتیــک خــود را فلســفی
میخوانــد؛ چــون فهــم را بهطــور کلــی بررســی میکنــد .او بــا ذهنمــداری و اصالــت
ســوبژه مقابلــه کــرد؛ زیــرا معتقــد بــود ایــن امــر موجــب ایجــاد روششناســی بــرای شــناخت
عینیــات میشــود؛ بنابرایــن بــه مقابلــه بــا دیدگاهــی پرداخــت کــه بــه اصالــت روش اهمیــت
Truth and Method
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ـوزه علــوم انســانی را آشــکار کنــد:
مـیداد و کوشــید تــا مشــکالت ناشــی از ســلطه روش در حـ 
هرمنوتیکــی کــه مــن آن را بــه فلســفیبودن منتســب میکنــم ،روش جدیــدی در تفســیر یــا تبییــن
نیســت .اساس ـ ًا ایــن هرمنوتیــک تنهــا در صــدد توصیــف ایــن نکتــه اســت کــه هــر جــا تفســیری
موفــق یــا متقاعدکننــده حاصــل میشــود ،درواقــع چــه اتفاقــی افتادهاســت .هــدف آن نیســت کــه در
بــاب مهــارت فن ـیای کــه بایــد در عمــل فهــم اعمــال گــردد ،نظریهپــردازی شــود (.)111 : 1996

هانــس گئــورگ گادامــر اثــر هنــری را صرف ـ ًا یــک محصــول نمیدانــد کــه بتــوان آن را
چندبــاره تولیــد کــرد .اثــر هنــری بــه شــیوهای غیرقابــل تکــرار بهوجــود میآیــد و بنابرایــن
او آن را یــک خلقــت میدانــد نــه محصولــی کــه در برابــر ذهنیــت مــا قــرار بگیــرد و نقــش
ابــژه را بــازی کنــد؛ آنچــه کــه خصلــت خلقتبودگــی بــه اثــر هنــری میدهــد ،مفهــوم بــازی
اســت .او در کتــاب حقیقــت و روش ،بــا نقــد زیباییشناســی کانــت ،میکوشــد در برابــر
انتــزاع موجــود در آگاهــی زیباییشــناختی او ،مفهــوم کســب آگاهــی را در عمــل بــازی تعریــف
کنــد .فــرد بایــد هنــگام تجرب ـ ه اثــر هنــری ،خــود را در اختیــار حقیقتــی قــرار دهــد کــه اثــر
مدعــی آن اســت؛ درســت همانگونــه کــه فــرد بــه هنــگام بــازی بایــد خــود را از یــاد ببــرد تــا
در بــازی مســتحیل شــود .ایــن فیلســوف هرمنوتیکــی قــرن بیســتم بــا نقــد زیباشناســی کانــت
بــه تجربــه زیباشناســانه در ســنت پیــش از عصــر روشــنگری بازمیگــردد و تــاش میکنــد
بــه اثبــات ایــن نکتــه بپــردازد کــه در هنــر مــدرن هــم تجربــه زیباشناســانه ،لحظـه دریافــت و
فهمــی اســت کــه از طریــق تشــریک مســاعی میــان مخاطــب و اثــر هنــری اتفــاق میافتــد کــه
نمــود ایــن تجربــه زیباشناســانه در نمایــش اســت و از معنــی نمایــش در یونــان باســتان بــرای
اثبــات نظــرش بهــره میگیــرد .بــه نظــر او اثــر هنــری بــا دربرگرفتــن مخاطــب ،او را بــا خــود
در جریــان یــک بــازی ،یکــی میکنــد و لحظــهای خلــق میکنــد کــه میتوانیــم در آن بــه
فهــم حقیقــت دســت یابیــم.
پرسشهای پژوهش:
1.تجرب ـه زیباشــناختی عارفانــه بــا تجربــه زیباشــناختی هرمنوتیکــی چــه تفاوتهــا و
چــه شــباهتهایی دارد؟
2.تجربــه زیباشناســانهای کــه در آثــار غزالــی مییابیــم چقــدر بــا تجربــه زیباشناســانۀ
هرمنوتیکــی گادامــر قابــل تطبیــق اســت؟
3.مفهوم سماع در نظر غزالی چقدر با مفهوم بازی نزد گادامر مطابقت دارد؟
پیشینه پژوهش:
اگرچــه اندیش ـههای هرکــدام از ایــن متفکریــن بهطــور جداگانــه در مقالههایــی بررســی
شــدهاند ،بررســی و مقایســه دو اندیشــمند از دو ســنت متفــاوت و یافتــن نقطــه مشــترک میــان
دو متفکــر ،وجــه نوآورانــه تحقیــق حاضــر بهشــمار مـیرود؛ بــرای مثــال ،محمدســعید حنایــی
کاشــانی ( )1393در «رویکردهــای هرمنوتیکــی بــه هنــر اســامی» ،بــا توجــه بــه نظــرات
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سیدحســین نصــر و تیتــوس بورکهــارت 1کــه هــر دو از فالســفه و متفکــران اســامی هســتند،
رویکردهــای هرمنوتیکــی بــه هنــر در نخســتین قرنهــای اســامی را در آثــار عطــار و غزالــی
ـه «بررســی مفهــوم
بررســی اجمالــی میکنــد .ســپیده اقتــداری و امیــر مازیــار ( )1395در مقالـ 
هنــر بــه منزلــه بازنمایــی نــزد هانــس گئــورگ گادامــر» ،دربــاره دریافــت گادامــر از هنــر ،بــه
بحثــی کلــی دربــاره نحــوه دریافــت حقیقــت و مســئل ه گــذر از سوبژکتیویســم میپردازنــد.
ســمیه جاللیــان و مهــدی کشــاورز ( )1396در مقالــ ه «ماهیــت و غایــت هنــر در اندیشــه
اولیــه اســامی را

ابونصــر فارابــی و ابوحامــد غزالــی» ،دو اندیشــمند مســلمان ســدههای
بــا هــم مقایســه میکننــد؛ اگرچــه هــر دو اندیشــمند ،مســلمان هســتند ،توجــه بــه دریافــت
مفهــوم هنــر نــزد آنــان در ایــن مقالــه قابــل تأمــل اســت.
ضرورت پژوهش:
بــا آنکــه قرنهــا از نــگارش کتــاب احیــاء علومالدیــن گذشــته و آرای غزالــی بــر
فیلســوفان مســلمان بســیاری تأثیــر داشتهاســت و اتینگهــاوزن ســالها پیــش بــه وجــود
نوعــی زیباییشناســی ایرانــی در اندیشــههای او اشــاره میکنــد ،تاکنــون مطالعــات زیــادی
مقایســه غزالــی

از جنبــ ه بررســی هنــر و زیبایــی در اندیشــههای او صــورت نگرفتهاســت.
بــا فیلســوف معاصــر ،هانــس گئــورگ گادامــر را میتــوان بازاندیشــی در یافتههــای او ،بــه
روشــی معاصــر و در حــوزه مطالعــات بیــن رشــتهای دانســت.
روش پژوهش:
روش تحقیــق در ایــن پژوهــش بــر اســاس شــرح و توصیــف اندیشـههای هــر یــک از ایــن
متفکــران و مطابقــتدادن ایــن اندیشــهها بــا یکدیگــر بهصــورت تحلیلــی -تطبیقــی اســت.
گــردآوری اطالعــات بــا تکیــه بــر آرای اماممحمــد غزالــی در احیــاء علومالدیــن و کتــاب
اصلــی هانــس گئــورگ گادامــر ،تحــت عنــوان حقیقــت و روش و بــا رویکــرد بینرشــتهای
بودهاســت.

غزالی و احیاء علومالدین
غزالــی احیــاء علومالدیــن ،کتــاب مهــم خــود را در چهــار جلــد نوشتهاســت .او کــه
یــک اندیشــمند نظامســاز اســت ،علــم را بــه دو قســمت تقســیم میکنــد :علــم مکاشــفه
(کشفوشــهود) و علــم معاملــه (عقلــی)؛ «بــه علــم مکاشــفه آن میخواهــم کــه مطلــوب
از آن تنهــا کشــف معلــوم باشــد و بــه علــم معاملــه آن میخواهــم کــه کشــف معلــوم بــا
عمــل همــراه باشــد» ( )13 :1359و بــا ایــن تقســیمبندی ،کتــاب احیــاء علومالدیــن را در
تقســیمبندی علــم معاملــه قــرار میدهــد و بــه همیــن دلیــل چنانکــه در مقدمــه گفتــه شــد،
اســاس اســتداللهایش در ایــن کتــاب عقلــی اســت و اســتداللهای نقلــی را فقــط در جهــت
تثبیــت دالیــل عقلــی بیــان میکنــد .در ابتــدای کتــاب نیــز میگویــد :و علــم معاملــه نیــز بــر
Titus Burckhardt
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دو قســم اســت :یکــی علــم ظاهــر و آن علــم اعمــال جــوارح تــن اســت ،چــون عبــادات و
عــادات؛ دوم علــم باطــن و آن علــم اعمــال دلهاســت چــون مهلــکات و منجیــات (همــان).
بنابرایــن احیــاء علومالدیــن را بــه چهــار جلــد "عبــادات"" ،عــادات"" ،مهلــکات" و "منجیــات"
تقســیم میکنــد کــه هــر کتــاب بــه موضوعــی از مباحــث دیــن پرداختهاســت .بحــث وجــد
و ســماع کــه موضــوع ایــن مقالــه اســت ،در کتــاب دوم یعنــی کتــاب عــادات آمدهاســت.
بهطــور خالصــه میتــوان گفــت غزالــی بــا ایــن ترمینولــوژی بــه تفســیر و توضیــح دیــن
میپــردازد.
وجد و سماع از نظر غزالی
غزالــی در آغــاز بخــش وجــد و ســماع ،در ابتــدا مباحبــودن ســماع را اثبــات میکنــد و
ســپس آداب آن را بیــان م ـیدارد .او اینگونــه شــروع میکنــد:
بــدان کــه دلهــا و باطنهــا خزایــن اســرار و معــادن جواهــر اســت ،و جواهــر آن ،همچنــان پوشــیده
اســت در دل ،کــه آتــش در آهــن و ســنگ ،و آب در زیــر خــاک و گل ،و بیــرونآوردن آن (جواهــر)
امــکان نــدارد جــز بــه ســماع باجــوش (شــوریدن)؛ چــه بــه شــغاف خــاص خانــه دل راهــی نیســت
جــز از دهلیــز گــوش و نغمههــای مــوزون متناســب ،خزینههــای ســینهها را پیــدا گردانــد و
محاســن و مســاوی آن را بــه حــد ظهــور رســاند و در حــال شــورانیدن ،از کــوزه دل بیــرون نهآیــد
ـوزه گل ترشــح ننمایــد مگــر آنچــه در آن اســت؛
جــز چیــزی کــه در او نهــان اســت ،چنانکــه از کـ 
پــس نقدهــای دل را ســماع محکــی صــادق و معیــاری ناطــق اســت .هرگــز هیــچ روحــی بــه دل
نرســاند کــه نــه چیــزی را کــه بــر او (دل) غالــب اســت بجنبانــد و چــون دلهــا -از آنجــا کــه
طبعهاســت -مطیــع و منقــاد سمعهاســت ،تــا ســر آن در ســماع نهــان پیــدا میآیــد و نیــک و بــد
آن روی مینمایــد ،واجــب باشــد "شــرح ســماع و وجــد" و آنچــه در آن اســت از فوایــد و آفــات و
آداب و هیئــات و ذکــر اختــاف علمــا در آنچــه از محظــورات اســت یــا از مباحــات (.)788 :1359

او باطــن و آنچــه در آن اســت را اصــل در نظــر میگیــرد و ســماع بــه معنــی شــنیدن از
راه دهلیــز گــوش را راهــی کــه حقیقــت باطــن بــه منصــه ظهــور میرســد .ســماع از شــنیدن
میآیــد و شــنیدن اصــل اســت .اصــل ،دل اســت و ســماع ،راهــی اســت بــرای محــک دل.
رقــص در واقــع تبعــات ســماع بهمعنــی شــنیدن اســت:
بــدان کــه ســماع ،اول کار اســت ،و آن در دل حالتــی پیــدا آرد کــه آن را "وجــد" گوینــد و از وجــد
تحریــک اطــراف (اعضــا) زایــد -امــا بــه حرکتــی نامــوزون -کــه آن را اضطــراب گوینــد و امــا
مــوزون کــه آن را تصفیــق و رقــص گوینــد (همــان.)789 :

غزالــی ،ســماع را راهــی میدانــد کــه باطــن را بــه ظاهــر وصــل میکنــد؛ پــس دالیــل
عقلــی و منطقــی در بــاب اباحــت ســماع را بیــان میکنــد؛ زیــرا از نظــر او در درجــه اول،
ـانه غربــی کــه
ســماع و رقــص مربــوط بــه خــود رقصنــده اســت .برخــاف سیســتم زیباشناسـ 
هنــر بهــرهای اســت بــرای چشــم مخاطــب ،در سیســتم غزالــی رقــص و ســماع راهــی اســت
کــه بــه واســطه آن باطــن را بــه ظهــور میرســاند .مخاطــب در ایــن سیســتم ،بهطــور فعاالنــه
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ـاره مشــارکت حاضــران در مجلــس
در ســماع مشــارکت دارد؛ زیــرا در بــاب آداب وجــد دربـ 
ســماع صحبــت میکنــد و ســماع را فعالیتــی توصیــف میکنــد کــه هرکــس در مجلــس
حضــور دارد ،بهطــور فعاالنــه و بــه درجــه فهــم خــود در آن مشــارکت میکنــد .ســماع،
بهان ـهایاســت بــرای ظهــور حقیقــت:
هرکــه خــدای تعالــی را دوســت دارد ،و دوســت او و مشــتاق لقــای او باشــد ،در چیــزی ننگــرد کــه
نــه او را بینــد و بــه گــوش او چیــزی نرســد کــه نــه از او یــا در حــق او شــنود ،ســماع در حــق او
مهیــج شــوق او باشــد و مؤکــد دوســتی و شــوق او ،و از آتشزن ـه دل او آتــش محبتهــا جهانــد
و از مکاشــفات و مالطفــات او حالهایــی پیــدا آرد کــه آن را صفــت نتــوان کــرد .کســی شناســد آن
را کــه جــام آن نوشــیده باشــد و جام ـه آن پوشــیده و کســی کــه کمــی از طعــم آن نیــارد چشــید و
از ضعیفــی ،بــار آن نتوانــد کشــید ،آن را انــکار نمایــد .و ایــن حالهــا را بــه زبــان صوفیــان "وجــد"
خواننــد و آن را از وجــود گرفتهانــد؛ ای در دل خــود حالهــا یابنــد کــه پیــش از ســماع نیافتــه
باشــند (همــان.)816 :

او ایــن دریافــت و لــذت را بهطــور طبیعــی بــرای بشــر امکانپذیــر و عــادی میدانــد؛
دریافــت ایــن تجربــه زیباشــناختی را واجــد نوعــی لــذت میدانــد از جنــس لــذت دانســتن
و ادراک:
و بلیــد جامــد ســختدل بــیروزی از لــذت ســماع ،تعجــب نمایــد و از لذتیافتــن شــنونده و وجــد
و تغییــر لــون او ،همچــون تعجــب بهیمــه از لــذت لوزینــه ،و تعجــب عنیــن از لــذت مباشــرت .و
همچــون تعجــب کــودک از لــذت ریاســت ،و توســع در اســباب جــاه .و همچــون تعجــب جاهــل از
لــذت معرفــت الهــی ،و لــذت معرفــت جــال و عظمــت و عجایــب صنــع او .و آن همــه را یــک
ســبب اســت و آن ســبب آن اســت کــه لــذت نوعــی ادراک اســت و ادراک مقتضــی مــدرک اســت
و مســتدعی قــوه مدرکــه .هرکــه قــوه ادراک او کمالــی نــدارد ،تلــذذ او از آن صــورت نبنــدد (همــان:
.)817

جملــه «لــذت نوعــی ادراک اســت» خــودِ لــذت را نوعــی شــعور میدانــد؛ لــذت ناشــی از
درک نیســت؛ اینکــه درک میکنیــم ،خوشــایند اســت و آدمــی کــه لــذت نمیبــرد ،اصــ ً
ا
وجــود نــدارد.
تجربه زیباشناختی سماع از دیدگاه غزالی
غزالــی در بــاب دوم و بخــش آثــار ســماع و آداب آن مینویســد« :بــدان کــه اول درجـ 
ـه
ســماع فهــم مســموع باشــدو حمــل آن بــر معنــیای کــه در خاطــر مســتمع افتــد .پــس فهــم
وجــد بــار آرد و وجــد حرکــت جــوارح بــار آرد» (همــان .)838 :ســپس آداب ســماع و
درجــات آن را بیــان میکنــد .اساسـ ًا بــرای غزالــی هــم در بــاب فهــم مســموع و هــم در بــاب
وجــد درجاتــی مطــرح اســت .او درجــات مختلــف فهــم را بنــا بــر احــوال شــنونده تقســیم
میکنــد .غــرض از بیــان ایــن درجــات شــناخت ســماع درســت اســت؛ البتــه همانطــور کــه
پیشتــر بیــان شــد کــه بهــرهای بــرای چشــم مخاطــب نیســت ،پــس غــرض از ســماع درســت،
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انجــام حــرکات درســت نیســت .او مخاطــب را بنــا بــر درجــات فهــم بــه چهــار گــروه تقســیم
میکنــد :درجــه اول کســی کــه میشــنود و از شــنیدن لــذت میبــرد «شــنیدن او بــه مجــرد
طبــع باشــد»؛ البتــه ایــن مرتبــه را «خســیسترین مرتبــه» میدانــد زیــرا حیوانــات هــم از
درجــه دوم کســی

شــنیدن آواز خــوش لــذت میبرنــد و بــرای آن از شــتر مثــال میزنــد.
اســت کــه بشــنود و بفهمــد؛ امــا آنچــه را کــه درک کــرده «بــر صــورت مخلــوق» تصــور کنــد.
ـه بســیار پاییــن میدانــد کــه حتــی ارزش
ســماع جوانــان و اربابــان شــهوت را در ایــن مرتبـ 
ســخنگفتن هــم نــدارد .درجــه ســوم ،ســماع مریــدان مبتــدی اســت کــه هرچــه میشــنوند
«بــر احــوال نفــس خــود» بپندارنــد کــه از مراحــل قبلــی باالتــر اســت؛ امــا هنــوز مرتبــه پایینــی
اســت« .او را مجالــی واســع باشــد در حمــل الفــاظ بــر حــال خــود و رعایــت مــراد شــاعر از
ســخن ،بــر او الزم نبــود؛ بــل هــر ســخنی وجههــا دارد و هــر یابنــدهای را در اقتبــاس معنــی
از آن نصیبــی باشــد» (همــان .)839 :بــه نظــر میرســد غزالــی بــا رویکــردی بســیار پیشــرو
تعــدد معانــی را تــا جایــی کــه برخــاف اصــول شــرع نباشــد بــدون مشــکل میبینــد؛ زیــرا
بــه درجــات فهــم معتقــد اســت؛ بنابرایــن ایــن مقــام را هــم مبــاح میدانــد .مقــام چهــارم کــه
برتریــن درجــات اســت:
ســماع کســی اســت کــه از احــوال و مقدمــات گذشــته باشــد و آنچــه جــز خــدای اســت از فهــم
او دور باشــد ،تــا بهحــدی کــه نفــس او و حالهــا و معاملتهــای آن از نفــس او دور بــود.
و چــون مدهوشــی باشــد در "عیــن شــهود" غوطهخــورده کــه حــال او ،حــال آن زنــان را مانــد
مشــاهده جمــال یوســف – علیهالســام -دســتهای خــود میبریدنــد و آن را احســاس

کــه در
نمیکردنــد (همــان.)847 :

بــا ذکــر مثــال داســتان یوســف اشــارهای فیزیکــی و نــه فقــط عرفانــی ،بــه دریافــت تجربـ 
ـه
زیباشــناختی میکنــد کــه تجربــه زیباشناســی از حــد کــه بگــذرد زمــان از دســت م ـیرود و
شــخص نفــس خــود را هــم فرامــوش میکنــد؛ ایــن درجــه باالتریــن درجــه ســماع اســت
کــه آن را خــاص "صدیقــان" میدانــد« :و ایــن درجــه صدیقــان اســت در فهــم و وجــد»
(همــان .)848:غزالــی بــا آوردن فهــم و وجــد در کنــار هــم لــذت را در بلندتریــن درجــات
قــرار میدهــد .کمــال مرتبـهای اســت کــه انســان از نفــس خــود فانــی شــود؛ مرتبـهای اســت
کــه مــرز صــورت و معنــی برداشــته میشــود .بــرای ایــن یکیشــدن از آینــه مثــال میزنــد:
ـه زدوده اســت .چــه آن را در نفــس خــود لونــی نیســت؛ بــل لــون او لــون آن چیــز
و مثــال آن آینـ 
اســت کــه در او حاضــر اســت .و مثــال آن آبگینــه اســت کــه لــون چیــزی کــه در او قــرار گیــرد
حاضــر شــود و حکایــت کنــد .و آن را در نفــس خــود صــورت نیســت؛ بــل صــورت آن قبــول
صورتهاســت .و لــون آن هیــأت اســتعداد اســت قبــول لونهــا را.
از لطیفی جام و لطف می به جام
گویی اینجا جام هست و باده نیست

کس نداند این کدام است آن کدام
گویی اینجا باده هست و نیست جام
(همان)849 :
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پس از فهم به مقام دوم یعنی وجد میرسد:
در دل فضیلتــی شــریف اســت کــه بیــرونآوردن آن بــه لفــظ -یــا بــا قــوت نطــق -متعــذر بــود .پــس
نفــس آن را بــه لحنهــا بیــرون آورد .چــون ظاهــر گشــت ،شــاد شــد و از غایــت شــادی ســوی آن
رفــت پــس بشــنود از نفــس ،و راز بــا وی بگوینــد ،و رازگفتــن بــا ظاهرهــا بگذارنــد (همــان.)852 :

آنچــه را کــه نمیتــوان نوشــت و گفــت ولــی در دل حــس میشــود ،میتــوان بــا
موســیقی و لحــن بیــان کــرد و فهــم رخ میدهــد .پــس در نتیجــه فهــم ،آنچــه ناگفتنــی بــود
و در باطــن بــود ظاهــر میشــود .وقتــی شــخص دچــار ایــن تجربــهشــد ،احســاس شــادی
خواهــد کــرد .در نتیجــه ،ســماع ،آنچــه را کــه از عهــده عقــل برنمیآیــد ،انجــام میدهــد؛
«آنچــه از فهمهــا ُکنــد شــود تیــز کنــد» ( .)852حاصــل وجــد ،مکاشــفات و تغییــر احــوال
اســت .مقــام اول ،فهــم و تأویــل مخاطــب اســت و مقــام دوم ،وجــد کــه حاصــل آن فهــم
اســت و پــس از آن ،اثــر وجــد کــه از باطــن میآیــد و در ظاهــر نمایانــده میشــود .ســپس
اثــر وجــد را بررســی میکنــد و آداب وجــد را پنــج مــورد میدانــد :اول؛ رعایــت وقــت،
جــای و یــاران .مفهــوم وقــت در اینجــا بــا زمــان متفــاوت اســت؛ زمــان اشــاره بــه مفهــوم
نیوتنــی دارد کــه گــذر آن بــا ســاعت اندازهگیــری میشــود؛ امــا غزالــی از وقــت صحبــت
میکنــد؛ یعنــی برشــی از زمــان کــه بــرای رقــص مناســب باشــد .دربــاره مــکان میگویــد:
باشــد کــه شــارع عــام بــود یــا موضعــی کــه هیــأت و صــورت آن مکــروه باشــد ،یــا در آن
ســببی باشــد کــه دل را مشــغول گردانــد ،پــس از آن دور بایــد بــود (همــان .)880 :در انتخــاب
یــاران بــرای ســماع هــم بایــد دقــت کــرد و اگــر ایــن شــروط اولیــه مهیــا نباشــد ،تــرک ســماع
را ترجیــح میدهــد .مرحلــه دوم از آداب وجــد را ،نظــر حاضــران بیــان میکنــد :ادب دوم؛
نظــر حاضــران؛ کــه چــون گــرد بــر گــرد شــیخ مریدانــی باشــند کــه ســماع ایشــان را زیــان
دارد ،نبایــد کــه در حضــور ایشــان بشــنود و اگــر بشــنود بایــد کــه ایشــان را بــه شــغلی دیگــر
مشــغول کنــد (همــان) .مریدانــی کــه ســماع بــرای ایشــان زیــان دارد را هــم بــه ســه دســته
تقســیم میکنــد :اول کســانی کــه ظاهربیــن هســتند؛ دوم کســانی کــه ذوق ســماع دارنــد ولــی
بــه شــهوات و دنیــوی مشــغولند و ســوم:
آنکــه شــهوت او شکســته شــده باشــد و از غائلــه آن ایمنــی حاصــل آمــده و بصیــرت او منقــح گشــته
و دوســتی خــدای تعالــی بــر دل او غالــب شــده ،ولیکــن ظاهــر علــم بــه اتقــان نیاموختــه و نامهــا
و صفتهــای خــدای تعالــی -و آنچــه در حــق او جایــز باشــد یــا مســتحیل -ندانســته و چــون درِ
ســماع بــر وی گشــوده شــود ،او در حــق خــدای تعالــی مســموع را حمــل کنــد بــر چیــزی کــه روا
باشــد و روا نباشــد! پــس ضــرر او از آن خاطرهــا کــه کفــر اعظــم اســت بیــش از نفــع ســماع باشــد
(همــان.)881 :

ادب ســوم؛ کســی کــه گــوش کنــد و ک ً
ال بیصــدا و حرکــت بنشــیند و بــه خــود مشــغول و
از دیگــران فــارغ و اعمالــش متناســب بــا وجــد خــودش باشــد و اگــر غیــر ایــن باشــد ریاســت
و ریــا در ســماع یعنــی ادای وجــدی را درآورد کــه در او نباشــد و ایــن مرحلــه را دقیقـ ًا شــرح
میدهــد:
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آنکــه گــوش بــه قــول گوینــده دارد ،دل حاضــر آرد و بــه جایهــا ننگــرد و از نگریســتن در روی
مســتمعان -و آنچــه از احــوال وجــد بــر ایشــان ظاهــر شــود -احتــراز کنــد و بــه نفــس خــود و
مراعــات و مراقبــت آنچــه حقتعالــی از رحمــت خــود بــر وی گشــاده گردانــد مشــغول گــردد و از
هــر حرکتــی کــه اصحــاب را مشــوش کنــد تحفــظ نمایــد؛ بــل ظاهــر را ســاکن نشــاند و اطــراف را
آرمیــده دارد و از ســرفیدن و یازیــدن (خمیــازه) و رقــص محتــرز باشــد .چشــم پیشانداختــه نشــیند؛
چنانکــه در اندیش ـهای نشــیند کــه دل در او مســتغرق بــود و از دســتزدن و رقصکــردن و دیگــر
حرکتهــا بــر وجــه تصنــع و تکلــف و ریــا ،تماســک نمایــد و ســخنی کــه از آن چــاره باشــد در
میــان قــول نگویــد و اگــر وجــد غلبــه کنــد و بیاختیــار وی را بجنبانــد ،در آن معــذور بــود و مالمــت
بــر او راه نیابــد و چــون اختیــار بــر او بــاز آمــد ،بــه ســکونت و آرام بازگــردد و از شــرم آنچــه
گوینــد کــه وجــد او بــه زودی منقطــع شــد ،آن را دایــم نگردانــد و از بیــم آنکــه گوینــد کــه دلــش
بــا قســاوت اســت ،صفــا و رقتــی نــدارد ،اظهــار وجــد نکنــد (همــان.)882 :

ادب چهــارم؛ ریــا در گریســتن و ادب پنجــم؛ همگرایــی در انجــام اعمــال ،همــه بایــد بــا هم
برقصنــد اگــر کســی برخاســت دیگــران هــم برخیزنــد و اگــر کســی شــروع بــه جامهدریــدن
کــرد ،بقیــه هــم همــراه شــوند:
موافقــت قــوم در برخاســتن یعنــی همــه بایــد برخاســتن ،چــون یکــی از ایشــان بیاختیــار برخیــزد
در وجــد صــادق -بیریــا و تکلــف -یــا بــه اختیــار برخیــزد -بیاظهــار وجــد -و مردمــان بــر او
برخیزنــد .پــس چــاره نباشــد از موافقــت ،و آن از آداب صحبــت اســت (همــان.)888 :

بنابرایــن غزالــی در بخــش وجــد و ســماع کتــاب احیــاء علومالدیــن ،ســماع را راهــی
بــرای کناررفتــن حجــاب حقیقــت میدانــد .هرچنــد وی فقیــه و متکلــم اســت ،دســتگاه فکــری
عقالنــیاش خالــی از ظرافتهــای روحانــی نیســت؛ همانطــور کــه هانــری کربــن عقیــده
دارد کــه پــس از غزالــی ایــن بنبســت کــه یــا بایــد فیلســوف بــود یــا صوفــی ،شکســت
و ایــن نظــر پیــدا شــد کــه بــدون صوفیبــودن نمیتــوان فیلســوف کامــل بــود و بــدون
فیلســوفبودن هــم نمیتــوان صوفــی کامــل شــد ( .)250 :1358او بــا شــرح دقیــق ســماع و
حــاالت و درجــات آن در احیــاء علومالدیــن ،گــزارش دقیقــی از ایــن تجربــه ارائــه میدهــد
و دقیقــ ًا معیــار حقیقیبــودن ایــن تجربــه را بــه مثابــه قوانیــن یــک بــازی بیــان مــیدارد و
اینکــه هرکســی بــا هــر درجــهای از ادراک میتوانــد بهــرهای از ســماع ببــرد.
هانس گئورگ گادامر و نحوه بیان تجربه هنری
گادامــر فیلســوف هرمنوتیســت معاصــر ،دوســت و شــاگرد هایدگــر در ســال  1900در شــهر
ماربــورگ آلمــان متولــد شــد .او در فلســفه ،هنــر ،تاریــخ و فقهاللغــه تحصیــل کــرد .از 1922
بــه تدریــس در دانشــگاه مشــغول شــد و در ســال  1933کرســی اخــاق و زیباییشناســی
دانشــگاه ماربــورگ و الیپزیــک را بهدســت آورد .در ســال  1949بهعنــوان جانشــین کارل
یاســپرس راهــی دانشــگاه هایدلبــرگ شــد و پــس از بازنشســتگی در ســال  1968همچنــان بــه
تدریــس در دانشــگاه هایدلبــرگ ادامــه داد و بخشــی از ســال را در آمریــکا ،بهویــژه در کالــج
بوســتن ،درس مـیداد .او قســمت عمــده زندگـی علمـیاش را در همانجــا ســپری کــرد و در
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ســال  2002چشــم از جهــان فروبســت.
او کــه بــا روششناســی ناشــی از تفکــر ســوبژکتیو مخالفــت میکنــد ،بــا دیــدگاه
هرمنوتیکــی خــود بــه بررســی تجربــه مــا از اثــر هنــری میپــردازد و نــه روششناســی؛
چراکــه هرمنوتیــک را راه مناســب جســتجوی فهــم میدانــد .میتــوان گفــت کــه او خواســتار
نوعــی تعامــل هرمنوتیکــی بــا اثــر هنــری اســت؛ زیــرا تعامــل بــا اثــر هنــری راه را بــرای
تفســیر مــا از آن میگشــاید .او درگیــر ایــن پرســش اســت کــه فهــم چگونــه رخ میدهــد
و بــرای ایــن جســتجو بــه تجرب ـه مــا از اثــر هنــری ارجــاع میدهــد و اثــر هنــری را جایــی
ـه مــا بــا اثــر هنــری را
معرفــی میکنــد کــه حقیقــت را در آن جســتجو کنیــم .نحــوه مواجهـ 
گفتگویــی میــان افــق تاریخــی مــا بــه عنــوان مخاطــب و افــق تاریخــی اثــر هنــری میدانــد؛
گفتگویــی کــه ســازنده مــا و اثــر اســت .او بنیــان شــناخت و فهــم را بــر مکالمــه اســتوار کــرد.
بــرای نشــاندادن آنچــه در جریــان فهــم رخ میدهــد ،بــه نحــوه مواجهــه و برخــورد مــا بــا اثــر
هنــری میپــردازد .هایدگــر کــه اســتاد گادامــر بــود و ریشــه تفکــر گادامــر در اندیشــههای
اوســت ،عقیــده دارد کــه خردگرایــی عصــر روشــنگری همــراه بــا نگــرش ابــزاری و بیرحمانــه
مســلط آن نســبت بــه طبیعــت بایــد کنــار گذاشــته شــود و جــای آن را گوشدادنــی متواضعانــه
بــه ســتارگان ،آســمانها و جنگلهــا بگیــرد (ایگلتــون .)89 :1382 ،گادامــر میگویــد :واژه
روش بــه معنایــی کــه دکارت آن را تثبیــت کــرده ،مبتنــی بــر ایــن پیشفــرض اســت کــه
بیــش از یــک روش بــرای رســیدن بــه حقیقــت وجــود نــدارد .او در گفتــار در روش و
نوشــتههای دیگــر ،بــه تأکیــد میگویــد کــه تنهــا یــک روش عــام بــرای کلیــه متعلقــات
ممکنــ ه معرفــت وجــود دارد ( .)34 :1384گادامــر بــر آن اســت کــه ایــن گرایــش در اثــر
پذیــرش جداانــگاری و دوگانگــی "مــن -شــیء" یــا "ابــژه -ســوژه" اســت؛ ایــن دوگانگــی،
اســاس احســاس بیگانگــی و عــدم تعلــق اســت و تمایــل بــه معرفتشناســی و روششناســی
کوششــی بــرای غلبــه بــر ایــن بیگانگــی اســت .جداانــگاری فاعــل شناســا و موضــوع شناســایی
ـه ابــژه -ســوژه ضــرورت نیــاز بــه روش را توجیــه میکنــد؛ زیــرا بــه واســطه روش،
و فاصلـ 
ارتبــاط بــا ســوژه امکانپذیــر میشــود و راه بــر خطاهــای احتمالــی در مســیر شناســایی بســته
میشــود .عصــر روشــنگری بــر آن بــود کــه تنهــا ،صحــت نتیجــه کافــی نیســت و راه و روش
وصــول بــه آن نیــز بایــد از خطــا مصــون باشــد .پیشفــرض عصــر روشــنگری ایــن بــود
کــه کاربــرد منظــم و روشــمند عقــل ،از هرگونــه خطایــی جلوگیــری میکنــد .گادامــر بــر
اســاس دیــدگاه دیلتــای ،نحــوه فهــم در علــوم انســانی را بــا علــوم طبیعــی متفــاوت میدیــد
و روش عصــر روشــنگری را جوابگــوی یافتــن نحــوه فهــم در علــوم انســانی نمیدانســت.
گادامــر ابتــدا در بخــش نخســت کتــاب مهــم خــود حقیقــت و روش ،نقــد ســوم کانــت (نقــد
قــوه داوری) را نقطــه شــروع کار خــود قــرار میدهــد و عقیــده دارد اگرچــه تفکــر کانتــی
نوعــی اســتقالل بــرای زیباییشناســی فراهــم م ـیآورد؛ امــا نتایجــی بهدنبــال دارد کــه اســاس
مشــکالت زیباییشناســی ســدههای اخیــر اســت؛ یعنــی فهــم هنــر نتیجــه تببییــن علمــی هنــر
در ذهنیــت ماســت و دربــاره حقیقــت خــودِ هنــر موضوعــی وجــود نــدارد .گادامــر بــا طــرح
مفهــوم "بــازی" ،مــا را از ایــن سوبژکتیویســم رهــا میکنــد.
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گادامــر بــرای فهــم ،دو خصیصــه قائــل اســت؛ یکــی زبانیبــودن و دیگــری از ســنخ بــازی
بودن:
نقــش و اهمیــت مفهــوم کلیــدی بــازی در فهــم اندیشــه گادامــر از آنجــا آشــکار میشــود کــه وی
ـه هنــری و زیبایــی و نیــز ماهیــت تفســیر
فهــم صحیــح از حقیقــت در علــوم انســانی و درک تجربـ 
متــن را بــه تلقــی مفهــوم صحیــح از بــازی گــره میزنــد .در واقــع میتــوان ادعــا کــرد کــه تجربــه
ـه اشــکال آن -از ســنخ ورود بــه نوعــی بــازی اســت و ایــن
هرمنوتیکــی از جهــان و فهــم -در همـ 
ـه هرمنوتیکــی اســت .گادامــر بــا بحــث از بــازی و تحلیــل ماهیــت آن ،بــه
مدلــی بــرای درک تجربـ 
تبییــن هستیشناســی فهــم پــل میزنــد و بــرای وصــول بــه ایــن هــدف فلســفی از مفهــوم بــازی
مــدد میگیــرد (واعظــی.)234 :1380 ،

او در کتــاب حقیقــت و روش ،مفهــوم بــازی را در دو مناســبت بیــان میکنــد؛ در بخــش
اول بــا دالیلــی علیــه ذهنیکــردن زیباییشناســی کانــت ،میکوشــد در برابــر انتــزاع موجــود
در آگاهــی زیباشــناختی کانــت ،مفهــوم جــذب آگاهــی در بــازی را قــرار دهــد؛ فــرد بایــد بــه
هنــگام تجربــه اثــر هنــری ،خــود را در اختیــار حقیقتــی بگــذارد کــه اثــر مدعــی آن اســت؛
درســت همانگونــه کــه بــه هنــگام بــازی بایــد خــود را از یــاد ببــرد تــا در بــازی مســتحیل
تجربــه هرمنوتیکــی

منزلــه ابــزار

شــود .گادامــر در بخشهــای دوم و ســوم ،بــه زبــان بــه
پرداختــه و بــا ایــن کار بــار دیگــر مقولــه بــازی را مــورد نظــر قــرار دادهاســت .بهعقیــده او
زبــان نــه در آگاهــی فــرد ،بلکــه در بدهبســتانهای بــازی زبــان کــه مــا گفتوگــو مینامیــم،
ریشــه دارد.
مــا بــه هنــگام بازیکــردن ،در مقابــل بــازی قــرار نمیگیریــم؛ بلکــه در آن شــرکت
میکنیــم .بازیکنــی کــه خــود را کامـ ً
ا درگیــر بــازی نمیکنــد ،آدم ضایــع یــا حالگیــر نامیــده
میشــود؛ چــرا کــه بازیکــردن بــا بــازی یــا ادای آن را درآوردن ،بــازی را ضایــع میکنــد.
در مقابــل ،جدیگرفتــن بــازی متضمــن تعلقداشــتن بــه آن اســت و ایــن تعلــق ،خــود مانــع
از تلقــی بــازی بــه مثابــه عیــن یــا ابــژه میشــود .وانگهــی ،در همــان جریــان بازیکــردن
کــه مانــع از عینیتبخشــیدن بــه بــازی میشــود ،بازیکنــان ،مرتبــه خــود را بهعنــوان ســوژه
یــا فاعــل شناســایی از دســت میدهنــد .شــرکتکنندگان در بــازی ،در مقــام بخشــی از آن،
نقشهایــی را بــازی میکننــد کــه مــادام کــه نقشهایــی بــرای اجــرا بــه آنهــا واگــذار
شدهاســت ،آن نقشهــا صرفــ ًا خــود آنهــا نیســتند .بــازی عبــارت اســت از اجــرای آنچــه
ابــژه نیســت بــه دســت آنکــه ســوژه نیســت .اگــر ،آنطــور کــه گادامــر اســتدالل میکنــد،
تفســیر مــا از اثــر هنــری هماننــد بــازی باشــد ،در ایــن صــورت همــواره مشــتمل اســت
بــر چیــزی هماننــد اجــرای نمایــش؛ چراکــه بازیکنــی کــه بــازی را بــه جــد میگیــرد ،بــا
تعلقداشــتن بــه بــازی و ایفــای نقشــی در آن ،بــازی را از درون تأویــل میکنــد (وایســنهایمر،
 .)33 :1382بهاینترتیــب اثــر هنــری موضــوع یــا ابــژهای بــرای ســوژه شناســندهنیســت؛
بلکــه امــری دربردارنــده هــر دو میباشــد؛ بنابرایــن گادامــر بــا نقــد زیباییشناســی کانــت
مینویســد :آفریــده نابغــه را هرگــز نمیتــوان بــه واقــع از همســازی بــا کســی کــه آن را
تجربــه میکنــد ،جــدا کــرد (.)21 :2001
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او همچنیــن در مقالههــای گوناگونــی کــه تحــت عنــوان کلــی «فعلیــت و زیبایــی» در
 1971بــه چــاپ رســیدند ،دربــاره گسســت هنــر مــدرن از هنــر ســنتی و ایــن پرســش ســاده
امــا کلیــدی کــه هنــر امــروز بــرای مــا چیســت و اینکــه نســبت مــا بــا هنــر مــدرن چیســت،
صحبــت میکنــد و ایــن نســبت را در مقالــه «فعلیــت زیبایــی» بــر نســبت انسانشناســانه
اســتوار میکنــد و از بــازی ،نمــاد ،جشــن و ارتبــاط آنهــا ســخن میگویــد .گادامــر واژه
آلمانــی  )1(Spielرا بــرای بــازی در نظــر میگیــرد کــه بــه تناســب گاه بــازی و گاه نمایــش
معنــا میشــود .او نمایــش را ماننــد بــازی معرفــیمیکنــد .گادامــر در مقالــه «هنــر بــه
مثابــه بــازی» ،خصیصــهای بــرای بــازی قائــل میشــود :او (بــازی) خصیصــهای بــا عنــوان

"چنانچــه گویــی" در درونــش دارد کــه مــا آن را بــه مثابــه چهــرهای ذاتــی از ماهیــت
بــازی متمایــز میکنیــم .ایــن یــک "اثــر" اســت؛ زیــرا شــبیه چیــزی اســت کــه بــازی میشــود.
او بهطــور حقیقــی مــورد مواجهــه قــرار نمیگیــرد؛ بلکــه عالمــت و نشــانه چیــزی دیگــر
اســت؛ همانطــور کــه یــک نشــانه ســمبلیک ،مــاک و معیــار صحــت خــودش نیســت؛ بلکــه
چیــز دیگــری را از طریــق خــودش بیــان میکنــد ،اثــر هنــری هــم صرفــ ًا یــک محصــول
نیســت و نــه یــک چیــز مــادی کــه ممکــن اســت از آن چیزهــای دیگــری بســازیم؛ برعکــس
چیــزی اســت کــه بــه شــیوهای غیــر قابــل تکــرار بهوجــود میآیــد و خــودش را در طریقــی
منحصربهفــرد متجلــی میســازد (.)126 :2002
در هــر ســه مفهــوم (بــازی ،نمــاد و جشــن) آزادی نقــش مرکــزی و اصلــی را ایفــا
میکنــد .آن هــم نــه بــه معنــای منفــی و ســالبهای کــه معمــوالً بــا آن شــناخته میشــود؛ یعنــی
«آزادی از ایــن یــا آن قیــد و بنــد» و از ایــن یــا آن عملــی کــه دنیــای بیــرون تحمیــل میکنــد؛
برعکــس ،در اینجــا آزادی بــه معنایــی مثبــت میآیــد .انگیزشــی یــا بهتــر بگوییــم رانشــی
ســرخوش ،آزاد و پیشرونــده اســت کــه نســبتی میــان تخیــل و خــرد میســازد و بــا خــود
بازشــناخته میشــود .درگیــری هنــری همــان درگیــری بــازی اســت؛ قاعدههایــی کــه فقــط
بــه ایــن دلیــل پذیرفتــه میشــوند کــه بــه بــازی راســتین خیــال شــکل دهنــد و اصولــی تــازه
را بنــا کننــد .بــازی وجــود نــدارد مگــر در تحقــق خــود .نخســت قاعدههایــی بیــش بــه نظــر
نمیآیــد؛ اصولــی کــه در تحقــق خــود ،یعنــی در فعلیــت خویــش دگرگــون میشــوند .هنــر
بــه ایــن اعتبــار بــا بــازی هماننــد اســت .ایــن گــذر از قاعــده و تحقــق دگرگونــی آن ،در نمــاد
نیــز جلوهگــر اســت .آیــا نمــاد چیــزی جــز بــازی آزادان ـهای اســت کــه مــدام میــان خــود
و بــه دیگــری تبدیلشــدن در گــذر اســت؟ نمــاد چیــزی اســت کــه معنــای چیــزی دیگــر
میدهــد و معنایــی نــدارد جــز در پیکــر دیگــری؟ در هنــر نیــز کارکــردی وجــود نــدارد ،مگــر
همیــن ازخودبهدرشــدگی .هنــر بــه خــود بــاز نمیگــردد ،مگــر ایــن خــود ،معنایــی دیگــر
بیابــد .ایــن اصــل در مــورد هنرهــای ســنتی و باســتانی بــا همــان قــدرت صــادق اســت کــه در
مــورد هنرهــای مــدرن .مفهــوم ســوم جشــن اســت .مفهومــی کــه در خــود جدایــی نمیپذیــرد
و ارتبــاط را پیــش میکشــد .جشــن نمیتوانــد فــردی باشــد ،آزادی همــگان اســت و از
سرخوشــی و شــادمانی جمعــی خبــر میدهــد .جشــن ،مفهومــی گروهــی اســت .پیــش از مــن
وجــود دارد و بایــد در آن شــرکت کنــم .اثــر هنــری بــزرگ در حکــم جشــنی اســت (احمــدی،
 .)415 :1383مــا تماشــاچیان ایــن جشــن هســتیم .اثــر هنــری بــدون تماشــاچی ظهــور نــدارد.


مقایسه مفهوم تجربهی زیباشناختی نزد هانس گئورگ گادامر و اماممحمد غزالی15 /

واژه تئوریــا 1را شــرح میدهــد؛
گادامــر بــرای اینکــه معنــای تماشــاگران را روشــن ســازد ،
کلم ـ ه تئوریــا در اصــل بــه معنــای نظربــازی بودهاســت .امــا گادامــر تحلیــل ایــن مفهــوم را
بیشــتر ادامــه میدهــد؛ تئوریــا نظربــازی و تماشــاکردن قدســی اســت .او در اینجــا بــه کلم ـه
تئــورس 2استشــهاد میکنــد .تئــورس کســی بــود کــه بــر هیئــت مذهبــی نظــارت میکــرد
تــا قدســیت عیــد حفــظ شــود .تئــورس عضــو هیئــت نمایندگــی مذهبــی بودهاســت .اگــر
تئــورس بــه ایــن معناســت ،ایــن تئــوری بایــد بــه چیزهــای دیگــر نیــز پیونــد میداشــته تــا
ایــن معنــا را بهدســت آورده باشــد .در مفهــوم جشــن مذهبــی تکــراری نهفتــه اســت کــه بــه
آن عیــد میگوییــم .ایــن بــدان معناســت کــه جشــنها در تاریــخ خاصــی تکــرار میشــوند
و مــا میگوییــم اینهــا همــان اســت کــه بازگشتهاســت .عیــد ماهیتــ ًا مذهبــی بودهاســت و
ماهیــت عیــد تکــرار مراســمها ،نمایشهــا و جشنهاســت؛ یعنــی چیــزی اتفــاق افتادهاســت
و ســالهای بعــد ایــن عیــد گرفتــه شدهاســت و بــه آن روز بازگشــت شدهاســت (خاتمــی،
 .)164 :1387تئــورس کــه در جشــن شــرکت میکــرد ،خــود را جزئــی از جشــن میدیــد.
یعنــی نمیتوانســت آنچــه را کــه در آن حضــور داشــت ،بــدون آنکــه خــود را جزئــی از آن
بدانــد؛ متصــور شــود .ایــن همــان مفهومــی اســت کــه مــا بهعنــوان تماشــاچیان یــک جشــن
یــا عیــد متوجــه میشــویم؛ تماشــاچی خــود بخشــی از اثــر اســت .بنــا بــه دیــدگاه گادامــر،
هنــر همــواره چیــزی بیــش از یــک بازنمایــی ســاده اســت و بــه بیــرون از خــود داللــت دارد.
اثــر هنــری بــا هــر واســطهای کــه باشــد ،بــا خصلــت نمادیــن خــود فضایــی میگشــاید کــه
در آن هــم جهــان و هــم وجودمــان در جهــان در روشــنایی قــرار میگیرنــد .مــا در تجربــه
هنــری صرفــ ًا لحظــهای از درک و حــس هنــری را کســب نمیکنیــم؛ بلکــه ایــن امــکان را
مییابیــم کــه از طریــق اثــر هنــری بــه بیــرون از زمــان عــادی گام نهیــم؛ زمانــی کــه گادامــر
آن را زمــان «پُربــار و بهثمررســیده» و مســتقل مینامــد .بدینترتیــب اثــر هنــری خصلتــی
جشــنگونه و طربانگیــز و نمادیــن و بازیگرایانــه دارد؛ زیــرا جشــن و شــادمانی نیــز بــه
نحــو مشــابه مــا را بــه بیــرون از زمــان عــادی میبرنــد .او بــرای بیــان نســبت هنــر و بــازی و
جشــن از تئاتــر یــاد میکنــد.
گادامــر میگویــد کــه هنــر تئاتــر بــه مــا امــکان میدهــد تــا تجربــهای انســانی را بــه ایــن
معنــا بپذیریــم؛ تجرب ـهای کــه فقــط در نســبت میــان افــراد انســان ،یعنــی در رابط ـ ه هنرمنــد
و تماشــاگر اثــر هنــری ،شــکل میگیــرد و معنــا میابــد .تجربــ ه نمایشــی از هــر دو ســوی
گــروه بازیگــران و تماشــاگران «بــرای یکدیگــر» وجــود دارد .تئاتــر مــدرن نیــز ایــن اشــتراک
تجربههــا را میشناســد و بــر آن اســتوار اســت .درســت بــه همیــن دلیــل «یــک لحظــه
فــوری و آنــی» میســازد .در ایــن رفتوآمــد تجربههــا و در ایــن گفتوشــنود تئاتــری،
جنبــه جشــن و بــازی قــدرت مییابــد .تئاتــر مــدرن و هنــر نــو بــه «حقیقــت مشــترک»
نمیاندیشــند .بــه حقیقــت ،مــا در ایــن زمانــه ،یعنــی در روزگار ارزشهــای بیارزششــده
میاندیشــند .ایــن مــا هســتیم کــه معناهــای گوناگــون و بیشــمار بــه زندگــی خــود نســبت
Theoria
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میدهیــم .جهــان -همانگونــه کــه نیچــه گفتهاســت -نســبتی راســتین بــا ایــن معناهــا
نــدارد .هنــر فقــط پژوهــش ایــن معناهــا نیســت؛ آن بیارتباطــی جهــان و معنــا را نیــز روشــن
و آن نســبتهای ادعایــی و خیالــی را فــاش میکنــد (احمــدی .)416 :1383 ،او بــا ایــن مثــال،
بدفهمیهــای رایــج در مــورد هنــر مــدرن را توضیــح میدهــد .شــايد ســاحتي از ايــن معنــا
كــه بــه هنرمنــد بازميگــردد ،بــه ايــن علــت باشــد كــه هنرمنــد امــروز دچــار ازخودبيگانگــی
شدهاســت؛ يعنــي هنرمنــد امــروز خــودش را عمــدا ً يــا غيرعمــد ،شــبيه ديگــري ســاخته و
از خــود دور شدهاســت .هنگامــي كــه آدمــي بــه ايــن ورطــه گرفتــار شــود ،ناخــودآگاه الينــه
ميشــود .اليناســيون 1يعنــي ازخودبيگانهشــدن آدمــي؛ يعنــي انســان خــود را گــم كنــد و يــك
شــيء ديگــر يــا ديگــري را بــه جــاي خــودش در خــودش احســاس كنــد.
بحــث گادامــر دربــارۀ مفهــوم و کارآيــيِ مســتمر و مانــدگار تجربــۀ يونانــيِ جشــن مذهبــي
و مفهــوم يونانــي «ميمســيس» گويــاي راه و رســم هرمنوتيــک اوســت .مــا خــود را در موقعيتــي
مييابيــم کــه هرچنــد در ابتــدا ظاهــرا ً از لــوازم درک وضــع کنونــي هنــر بيبهرهايــم؛ ولــي
اگــر بــه سـنّت بازگرديــم؛ سـنّتي کــه اگــر آن را بهنحــوي مربــوط بــه گذشــته بدانيــم ناچيــزش
شــمردهايم ،حقيقت ـ ًا امکانــات الزم بــراي درک آن ،در اختيارمــان خواهــد بــود .نويســندگان و
هنرمنــدان جديــد ممکــن اســت مکــررا ً خــود را در حالــت طغيــان عليــه صــور هنــري گذشــته
يافتــه باشــند؛ امــا در واقــع طغيــان آنــان اغلــب متوجــه تعريــف زيباييشناســانهاي از هنــر
بودهاســت کــه در اواخــر قرنهــای هجدهــم و نوزدهــم بهوجــود آمــد .هــرگاه بتــوان نشــان
داد کــه تعريــف زيباييشناســانۀ هنــر ،برداشــتی محــدود و در جریــان ساختهشــدن اســت،
آنگاه تصــور هنرمنــد از خويــش بهعنــوان عصيانگــر عليــه ســنت ،خــود محــل بحــث و
چونوچــرا خواهــد بــود .تنهــا از طريــق گذشــته اســت کــه ميتوانيــم حــال را دریابیــم و
در زمــان حــال و بــه کمــک آنچــه بيــش از هــر چيــز تــازه و غيرقابــل پيشبينــي و در حــال
ساختهشــدن اســت ،ذخايــر گذشــته را بازيابيــم و در رونــد تاریخیســاختن آن مشــارکت
کنیــم .اثــر هنــری توانایــی آن را دارد کــه افقهــای تاریخــی را درهمبشــکند و آنهــا را بــه
زمــان حاضــر انتقــال دهــد .از میــان تمــام چیزهایــی کــه رویــاروی انســان در طبیعــت و
تاریــخ قــرار میگیرنــد ،اثــر هنــری اســت کــه مکاشــفه معنــا را ممکــن میســازد.
تجربه زیباییشناختی میان اماممحمد غزالی و هانس گئورگ گادامر

مقایسه
اگرچــه اماممحمــد غزالــی ،آنچنانکــه از یــک فقیــه انتظــار مــیرود ،بهطــور خــاص
دربــاره هنــر و زیبایــی بحثــی ارائــه نکردهاســت؛ امــا بــا توجــه بــه شــرحی کــه دربــاره تجربــه
وجــد و ســماع و احــوال آن ارائــه میدهــد؛ بــه نظــر میرســد مفهــوم تجربــه زیباییشــناختی،
آنگونــه کــه در ســنت عرفانــی ایــران بیــان میشــود ،مشــابهتهایی بــا تجربــه زیباشــناختی
هرمنوتیکــی کــه گادامــر ،فیلســوف دنیــای معاصــر ،بیــان میکنــد ،داشــته باشــد .غزالــی
بــا برخــورد هرمنوتیکــی بــا دیــن (مهمتریــن مســئله زمانــه او) در جهــت یافتــن تجرب ـهای
صوفیانــه از دیــن حرکــت میکنــد و شــناخت حقیقــی یــا کســب معرفــت را فقــط از ایــن
Alination
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ـه «رویکردهــای
طریــق امکانپذیــر میدانــد؛ همانگونــه کــه ســعید حنایــی کاشــانی در مقالـ 
هرمنوتیکــی بــه هنــر اســامی» میگویــد کــه موفقیــت متفکــران مســلمان در بهوجــودآوردن
ـعه هنــر
مشــروعیت بــرای هنــر ،بــا تالشهــای هرمنوتیکــی یــا تأویلــی ،تنهــا بــه رواج و توسـ 
در جامعــه اســامی نمیانجامــد .در ایــن میــان ،خــود هنــر نیــز طبیعتــی هرمنوتیکــی مییابــد.
سرش��اری هن��ر اس�لامی از بیانه��ای نمودگاران��ه ،تمثیلــی ،اســتعاری و رمــزی ،همــه حاکــی از
ایــن اســت کــه هنــر اســامی نمیتوانــد یــا نمیتوانستهاســت بــدون اســتفاده از ایــن صنایــع
بیانــی وجــود یابــد یــا بــه حیــات خــود ادامــه دهــد .بنابرایــن ،هنــر اســامی بــه دو معنــا
طبیعتــی هرمنوتیکــی دارد؛ نخســت آنکــه نمیتوانــد بــدون کســب مشــروعیت از جهانبینــی
ـه خــود حیاتــی مختــار داشــته باشــد ،بنابرایــن بایــد خــود را تأویــل
مســط بــر زمانــه و زمینـ 
کنــد؛ دوم اینکــه امکانهــای تأویلــی بســیاری را در خــود نهفتــه دارد کــه هــم میتوانــد
ـه خــود ،هــم بــه صورتــی متناقضنمــا،
بازتابــی از تســلیم بــه جهانبینــی مســلط زمانــه و زمینـ 
شورشــی بــر ضــد آن باشــد ( .)338 :1393جرالــد ال برونــس در مقالــه «هرمنوتیــک صوفیانــه
غزالــی» ضمــن اینکــه عقیــده دارد هرمنوتیــک صوفیانــه ،هرمنوتیــک تجربــه اســت و ایــن
تجربــه را بایــد غیــر ذهنگرایانــه در نظــر گرفــت ،مینویســد :ســاختار کلــی هرمنوتیــک
غزالــی را فــرار فکــریاش از فلســفه رایــج و تعلیمــات قیممآبانـه روزگارش بــه ســوی حالتــی
مشــاهده مســتقیم ،شــکل میهــد؛ یعنــی حرکتــی بهســوی اولویــت تجربــه عرفانــی بــا

از
دورزدن تفاســیر مرســوم (.)178 :1389

لحظــه
ســماع نــزد اماممحمــد غزالــی راهــی بــرای بهظهوررســاندن حقیقــت باطنــی و
نحــوه مشــارکت در ســماع عارفانــه و

یکیشــدن بــا معبــود و ازخودبیخودشــدن اســت.
حقیقــی کــه وی در احیــاء علومالدیــن شــرح میدهــد ،تجربــه عارفانــهای اســت کــه بــا
مشــارکت در یــک جریــان و مراســم خــاص دریافتــه میشــود و لحظــهای را میســازد کــه
تجلــی حقیقــت باطــن افــراد اســت و بســته بــه درجــات ادراک معنــوی هــر فــرد و حــال
شــخصی؛ افــراد در هــر بــار تجربــه ،دریافتــی جدیــد خواهنــد داشــت.
تجربــه زیباشــناختی هرمنوتیکــی گادامــر در مفهــوم بــازی بیــان میشــود .او تمــام جریــان
فهــم یــک اثــر هنــری را در جریــان بــازی شــرح میدهــد کــه مــا در حقیقــت جزئــی از آن
هســتیم و اثــر هنــری را نیــز جایــی معرفــی میکنــد کــه حقیقــت در آن دریافــت میشــود.
در عیــن حــال ظهــور اثــر هنــری نیــز بــه مخاطبــش وابســته اســت و در ایــن جریــان همــواره
چیــزی تولیــد میشــود یــا اثــر هنــری همــواره در حــال تولیــد اســت .در رویکــرد هرمنوتیکــی
او اثــر هنــری نماینــده حقیقــت اســت .از نظــر گادامــر تجربـه زیباشــناختی همــواره در ارتبــاط
مخاطــب بــا اثــر هنــری در حــال تجلــی اســت.
ریچــارد پالمــر در کتــاب علــم هرمنوتیــک ،نظریاتــی در بــاب تأویــل ارائــه میکنــد کــه
ـه هرمنوتیکــی از ایــن نظریــات ،بــه بیــان چنیــن مــواردی میپــردازد؛ تجربــه
در بخــش تجربـ 
ـه هرمنوتیکــی
هرمنوتیکــی دیالکتیکــی اســت؛ تجربــه هرمنوتیکــی هستیشــناختی اســت؛ تجربـ 
ـه هرمنوتیکــی افشــای حقیقــت اســت؛
ـه هرمنوتیکــی عینــی اســت؛ تجربـ 
واقعــه اســت؛ تجربـ 
زیباییشناســی بایــد در کام علــم هرمنوتیــک فــرو شــود ( .)271 -267 :1384مفهــوم تجربــه
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زیباشــناختی نــزد ایــن دو متفکــر را میتــوان ذیــل ایــن مجموعــه از تجربــ ه هرمنوتیکــی
دســتهبندی کــرد.
نتیجه
تجربــه ســماع و تجربـه هرمنوتیکــی مواجهــه بــا اثــر هنــری ،اگرچــه از دو ســنت فکــری و
مذهبــی متفــاوت هســتند؛ میتــوان میانشــان مشــابهتهایی هــم در فــرم و صــورت ظاهــری
اعمــال و هــم در محتــوا یــا آنگونــه کــه غزالــی بیــان میکنــد صــورت باطــن ،دریافــت .غزالــی
ســماع را عالیتریــن درجــه یعنــی تجلــی معنــی باطــن در صــورت ،یــا یکیشــدن ایــن دو
تجربــه هرمنوتیکــی گادامــر از اثــر هنــری ،مــوارد مشــترک

میدانــد .بــا مقایســه ســماع و
میــان آنهــا را میتــوان اینگونــه برشــمرد :غیــر قابــل تکراربــودن تجربــه زیباشــناختی
کــه موجــب میشــود هــر تجربــهای منحصربهفــرد باشــد؛ اهمیــت شــرکت مخاطــب کــه
تأکیــد بــر تعامــل در هــر دو تجربــه را بیــان میکنــد؛ توجــه بــه ادراک فــردی ،کــه ناشــی از
منحصربهفردبــودن هــر تجربــه اســت و بــا توجــه بــه تعامــل و دســتهجمعیبودن ایــن ادراک،
فهــم و ادراک فــردی هــم ارزشــمند اســت؛ ازخودبیخودشــدن و فراموشکــردن خــود در ایــن
ـه هنــری در نابتریــن حالــت خــود موجــب ازدســتدادن زمــان عــادی خواهــد بــود؛
تجربـ 
اهمیــت و توجــه بــه مخاطــب بهعنــوان یکــی از عوامــل شــکلدهنده ایــن تجربــه زیباشــناختی
نیــز نــزد هــر دو متفکــر جــای مهمــی دارد و گویــی مخاطــب بــرای ایــن تجربیــات برگزیــده
میشــود .یکــی از جالــبتوجهتریــن نــکات مشــترک میــان ایــن دو تجربــه ،اصالــتدادن بــه
حالــی اســت کــه تجربــه میشــود یــا مســیری کــه بــرای دریافــت طــی میشــود؛ نــه صرف ـ ًا
انتقــال پیــام .اگرچــه اگــر تمامــی عناصــر فراهــم باشــد و ارتبــاط بهخوبــی برقــرار شــود،
درنهایــت دریافــت حقیقــی صــورت خواهــد گرفــت.
پینوشتها
( )1این واژه در زبان آلمانی ،هم به معنی بازی در معنای مصطلح آن و هم به معنی رقص بهکار میرود .در انگلیسی میتوان
آن را بازی یا نمایش هم ترجمه کرد.
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A Comparative Study of the Aesthetic Experience in Hans-George Gadamer
and Imam Mohammad Al-Ghazali
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Abstract
During the early Islamic Centuries, Persian Muslim thinkers initiated a particular
type of mysticism to gain insight into religious concepts, and Imam Mohammad
Al-Ghazali is one of the most influential of these philosophers. One of the mystical
experiences which he considers as a means of reaching the truth is Sama‘. Al-Ghazali
has explained in detail about conditions, types, levels and the dancers’ states in his
book, Ehya al-Uloom al-Din (The Revival of Religious Sciences). This unique mystical experience in perceiving truth is quite distinct and does not have a parallel in the
Western philosophy. Hans George Gadamer, a contemporary Continental philosopher
who pursues a new approach to the ancient philosophy in his critique of subjectivism, tries to explicate the concept of human understanding through art (theatrical
performance) by delineating what occurs in the perception of a work of art. Since
cognition is always based on analogy and comparison, even though the concept of
art in its modern sense was not problematic to the sixth century Muslim jurists, the
present research, which is premised on Gadamer’s hermeneutic concerns, seeks to
descriptively and analytically compare these two thinkers’ approaches to aesthetic
experiences. The goal is to offer a new reading of one of the most influential Persian
thinkers compared to a leading contemporary European philosopher.
Keywords: Aesthetic experience, Al-Ghazali, Gadamer, Hermeneutics, Sama‘.
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