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 لگشناسي در فلسفة هنر ه تحول زيبايي

  مسگرياحمد علي اكبر 

    سيد محمد مهدي ساعتچي
  21/2/1392: تاريخ دريافت
 10/4/1392: تاريخ پذيرش

  :چكيده

شناسي در فلسفة عصر روشنگري را در نظام فلسفي گرايانة پروژة زيبايي هگل طرح سوبژكتيو و تقليل
موضوع   تازه،كند، به طوري كه در اين رويكرد  اي را جايگزين آن ميخود دگرگون كرده و مسير تازه

هگل با تجديد نظر در ميراث . دهد جاي خود را به بازانديشي پيرامون نسبت هنر و حقيقت مي» ذوق«
كه پيشتر زيبايي طبيعي و (شناسي  از كردن هنر در حيطة زيباييتانديشة روشنگري و به تبع آن، مم

در نظام كلي فلسفة . يخي خواندآن را صراحتاً نمودي از حقيقت در جرياني تار) گرفت هنري را در بر مي
. ترين نمود تجلي حقيقت است، ليكن در امر محسوسهگل، هنر به همراه دين و فلسفه، عظيم

شناسي هگل با رويكرد ديالكتيكي خود، بدون قصد بازگشت به دوره پيشانقدي، به دنبال گشودن   زيبايي
در اين . تري در مسيري تاريخي به هنر است تهياف اي براي فلسفة هنر و در نتيجه، آگاهي تكامل افق تازه

يابد، قلمروي كه با فلسفه مشترك است، و بنابراين گذر از  پارادايم نوين، هنر به قلمرو حقيقت ارتقا مي
عطف توجه به زيبايي هنري و پيوند بدين ترتيب، . سازد شناسي صرف را به فلسفة هنر ممكن مي زيبايي

پيرو پرداختن به . داري را در اين زمينه به دنبال داردهاي دامنه دگرگونيدادن آن با حقيقت و فلسفه، 
زيبايي هنري به جاي طبيعي، مفهوم هنر و زيبايي، تحت عنوان بياني انساني و تاريخي، در راستاي 

از اين رو، هنر و فلسفه به قلمرو واحدي تعلق دارند و ديگر بيگانه باهم در . گيرد آگاهي و آزادي قرار مي
 . برتر از هنر نشانده شوددر جايگاهي شوند، اگرچه ظاهراً به بيان هگل، فلسفه  نظر گرفته نمي

 .شناسي، مطلق، حقيقت، هنرهاي زيبا هگل، فلسفة هنر، زيبايي :واژگان كليدي
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 مقدمه

هنر و نقد   فلسفة هنر هگل نقطة عطفي در توسعه و پيشرفت فلسفة كالسيك آلمان در باب
حول نظرية هنري است؛ حوزة مطالعاتي جديدي كه پيشتر يعني عمدتاً در قرن هجدهم، 

شناسي، نسبت به  از اين بابت، رويكرد او در حوزة زيبايي. گسترش يافته بود 1»ذوق«
هاي ماقبل خود در اين عرصه، حاوي برخوردي نو و متفاوت در مطالعة هنر است و  انديشه
زيبايي هنري در انديشة هگل بر . كند اي از تاريخ هنر جهان ارائه مي نظري و يكپارچه  تحليل

و آزادي است، امري كه سرتاسر  2يابد، چرا كه واجد عناصر معنوي زيبايي طبيعي رجحان مي
پراتيك آن را در شكل روندي   هگل، هنر و تمام. سازد تاريخ بشري را متحد و يكپارچه مي

مندي و ارتباط  تبيين جديدي از تاربخدر فلسفة خود، از اين روي، . دهد ديالكتيكي نشان مي
  .كند هي و حقيقت عرضه ميهنر با آگا

توان در ادامه راهي دانست كه  تر، مي فلسفة هنر هگل را همچون فلسفة او به شكل گسترده
ادراك حساني، كه . با تفكر سوبژكتيو مدرن و توسعه آن در قرون هفده و هجده آغاز شده بود

لسفة غرب به جهت پيوندش با جهان نامطمئن جزئيات از زمان پارمنيدس به اين سو در ف
چندان مورد توجه نبود، در در اين دوره، و با توجه به غلبه رو به رشد انديشة سوبژكتيو، 

هاي پيرامون هنر، ذوق و تجربة بر همين اساس پژوهش. تأمالت زيادي را از آن خود كرد
شناسي، جاي تالش براي يافتن جهان   اي از فلسفه با عنوان زيباييحساني در قالب شعبه

همچنين در پرتو اين نگاه در دوره روشنگري، . هاي كلي قرار گرفتمتشكل از ذات معقول
نگريسته شد كه به آزمايش » ايقوه«عقل ديگر نه به عنوان نظامي از حقيقت، بلكه به مثابة 

توان فرديت و احساسات را به عنوان طبق اين برداشت، ديگر نمي. پردازدو سنجشگري مي
ترين محركهاي رفتار در نتيجه هنر تبديل به يكي از پرقدرت. ذاشتامور نامربوط كنار گ

ناپذير براي تأمل فلسفي اجتماعي انسان شد و همچنين فيلسوفان آن را موضوعي پايان
اي در باب حقيقتي مطرح شد كه با شناسي جديد، چالش تازهبدين ترتيب با آغاز زيبايي .يافتند

  . ادراكات فردي ارتباط داشت
براي انسان، ناسازگاري ميان 4خود با تمايز گذاردن بين دو سرچشمة معرفت 3گارتنباوم

به عقيدة او . نگري حسي و تأمل مابعدالطبيعي را آشكار ساختمفهوم حقيقتي مبتني بر جزئي

                                                            
1 . taste/geschmack                    2. Spiritual 3. Baumgarten(1714–1762) 
 
 

كه تا زمان اما آن سرچشمة دوم . كندسرچشمة يكي منطق است كه كسب حقيقت را از طريق تفكر جستجو مي.  4
او براي مشخص ساختن اين حوزه عنوان . ها و ادراكات حسي استگارتن هنوز نامي نگرفته بود، ناشي از تجربه    باوم

  .بود» ادراك حسي«اي يوناني به معناي را براي آن وضع كرد كه صورت التيني شدة كلمه] aesthetica[استتيكا
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ادراك حسي كمال ويژه و مختص به خود را دارد كه مالك آن مالكي منطقي نيست و 
كانت ابتدا در كتاب نقد خرد محض، 1.ت با اين معيار استادراك زيبايي منوط به مطابق

هاي ذوقي بتوانند كسب گارتن گرفت و نپذيرفت كه داوريموضعي در مخالفت با رويكرد باوم
او در آنجا جانب نويسندگان فرانسوي و انگليسي دورة روشنگري را كه به نقد . حقيقت كنند

كردند، و متكي به سوژه قلمداد مي) تجربي(سانيذوق پرداخته بودند و داوري ذوق را صرفاً ح
توان آن را نقطة اوج مباحث دورة  با اين حال در كتاب نقد قوه حكم كه مي 2. گيرد مي

روشنگري پيرامون مبحث ذوق به حساب آورد، اين موضع را رها كرد و به اصول پيشيني 
بر استقالل گسترة احكام بيان نكرد و  3ذوق پرداخت، اگرچه آن را در سطح مفاهيم تعيني

شناسي، تا حدي بر رد از اين بابت او با تكيه بر جنبة ذهني داوري زيبايي. ذوقي تأكيد داشت
شناسي و ذوق، پاي سنت تجربي فلسفه وفادار ماند، جز اين مطلب مهم كه افزود زيبايي

ها و اصول  گياز جمله ويژ 5غرضي و يا بي 4مندي خاص خود را دارد و اعتبار همگانيقانون
  . آن است

دهد، اما حاكي از ادراكات حسي و داوري متكي بر آنها، اگرچه از حقيقت عيني خبر نمي
ضرورتي است كه بواسطة آن ما تنها در چارچوب يك غايتمندي بدون غايت احساس رضايت 

گردد در عطف توجه به غايت اين حس رضايت براي ما راهنمايي مي. كنيمو خوشايندي مي
دهيم، غايتي عيني و تعيني در جهان نيست، غايتي كه ما در جهان تشخيص مي. هايي جهانن

مندتري از  كه اوالً بواسطة آن درك نظام 6هاي ذوقي، حكمي است تأمليبلكه همچون داوري
، و ثانياً اين امر شرايط )بدون اينكه شناخت عينيِ غايتي را تعهد كند(جهان خواهيم داشت 

سرجمع انديشة روشنگري و پيروان . كند و نه غايتي عيني را فراهم مي 7عقولامكان اميد م
شناختي پرداختند و زيبايي هنري و هم  كه در اين زمينه به بسط چگونگي تجربة زيبايي ،آن

  .طبيعي را يكجا مد نظر داشتند نيز همين است
انتزاعات فاهمه  شناختي، فراتر از در نظر هگل، كانت به درستي دريافت كه امر زيبايي

، ضمن اينكه عقل را نيز از دستيابي به محدود كرد» سوبژكتيو«رود، اما آن را به كليت  مي
هايي همچون شيلر به درستي تمام همت خود را  از سوي ديگر رمانتيك 8.مطلق باز داشته بود

ر امر بر وحدت ارتباط بين خرد و احساس، روح و طبيعت، وظيفه و تمايل، آزادي و ضرورت د
                                                            

 19: 1384كانت : نگاه كنيد به . قوة حكم عبدالكريم رشيديان، مقدمه بر كتاب نقد.  1

  21A: 1362كانت . 2
 
3 . determinative    4 . general validity 
 

5 . disinterestedness   6 . reflective 
 

7 . reasonable hope (Cureton: 2005) 
8 . Hegel 1975: 60 
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بندي فلسفي خود، مراتب برتر آگاهي را كنكاش  شناختي نهادند، اگرچه در صورت زيبايي
امر «و شكل حسي آن را در هنر » ايده«بخش تضاد را  هگل اين وحدت ارتباط 1.نكردند
وظيفة هنر نيز يافتن . در فلسفة هگل، هنر به قلمرو روح مطلق تعلق دارد. نامد مي» آل ايده

ها است، آن هم با نشان دادن اينكه حقيقت  رفت از اين تضادها و تناقض رونراهي براي ب
اين آشتي و توافق خودش را از . گري ميان آنها نهفته است تنها در برقراري آشتي و ميانجي

اين بدان معنا است كه در هنر، روح با . كند طريق هنر، دين و در نهايت، فلسفه آشكار مي
رسد، يعني از اين طريق كه يك شكل حسي  به خودآگاهي مي يابد يا خودش ارتباط مي

  . گيرد آلي شده يا نمود محض به خود مي ايده
آليسم آلمان و متأثر از گرايشات فكري  از اين بابت هگل در ادامة تحول انديشة ايده

شناسي قبل از خود در پيش گرفت و در جهت مقابل  اي نسبت به زيباييرمانتيك، رويكرد تازه
  . هنر را صراحتاً نمودي از حقيقت خواند كه بر امر محسوس تكيه دارد

البته هنر بزرگ (هنر ،كه بيان گردد موضوع قابل تأمل استپس از فلسفة نقادي كانت، اين 
فيلسوف قرن بيستمي  2ر دانتوبي جهت نيست كه آرتو. تجلي حقيقت است) به تعبير هگل

  : پيرو هگل در ديدگاه پايان هنر، با مقايسة كانت و هگل عقيده دارد
كند، چه بسا هگل خواهيم دربارة هنر بدانيم عرضه مياگر كانت به ما كمتر از آني كه مي«

  3».گويدبه ما بيش از آني كه بتوانيم تصديق كنيم مي
شناسي كه در انديشة دوره روشنگري چگونه آن زيبايياما پرسش اصلي اينجا است كه هگل 

اي براي آن با توجه هبه ظهور رسيده بود را در فلسفة هنر خود دگرگون كرده و تعريف تاز
توان پرسيد اهميت فلسفي اين موضوع آورد؟ ضمن آنكه ميچارچوب فلسفة خود بوجود مي

ين مقاله نه شرح فلسفة هنر هگل، در درك تاريخ فلسفة هنر در چيست؟ بدين ترتيب هدف ا
شناسي ايجاد كرد و سنت  بلكه روشني بخشيدن به تحولي است كه او در مسير مباحث زيبايي

  .جديدي را در اين حوزه براي پيروان خود بنا نهاد
  هگل و فلسفة هنر او
جان ها هر دو  هاي پساكانتي و رمانتيك آليست اي ظهور يافت كه ايده انديشة هگل در زمانه

هاي  در اين ميان انديشه. بودند  اي به پرسش در باب هنر و ارتباط آن با فلسفه دميده تازه
هاست، اما تكذيب و رد آنها نيز  هگل در اين حوزه، در عين حال كه وارث هر دوي اين جريان

را ) پيشانقدي و پيشارمانتيك(هاي كالسيك  با اين حال هگل قصد ندارد گرايش. هست
                                                            

1 . Ibid: 63-64    2. Arthur Danto(1942) 
 

 34: 1385دانتو .  3
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با خوانشي از » زيبايي و حقيقت«استفان بانگي در كتاب خود با نام . احيا كندپيگيري و 
شناسي هگل نتيجه گرفته است كه دو رويكرد عمده و فراگير در زمينة نظرية هنر قرن  زيبايي

هجدهم وجود داشت كه در انديشة هگل و پيروان او ناپديد گشته است؛ در سنت هگلي ديگر 
براي تهذيب اخالقي و آموزش ندارد، و ديگر اينكه از هنر توقع داشتي  كسي از هنر چشم
از دانشجويان  2اي از هانريش تئودور راتشر بانگي با اشاره به مقاله1.رود تقليد طبيعت نمي

 :دهد گونه شرح مي شناسي قرن نوزدهم را اين هگل، وجه مثبت و نوين زيبايي

حساب آمد، و آثار هنري با معياري در درون  نتيجه مثبت اين بود كه هنر امري خودبنياد به«
. ند و متفكري كه سهم عمده را در اين امر داشت نيز هگل بوددخود آثار هنري داوري ش

چرا كه اين هگل بود كه تالش داشت هر اثر هنري را تحقق مفهوم هنر به عنوان امري 
   3».فرداني ببيند

دهد اين فلسفه داراي  گردد، نشان مي رح ميبدين ترتيب آنچه در فلسفة هگل و پيروان او مط
در واقع . اي پيرامون جايگاه و استقالل هنر و ارتباط آن با حقيقت و فلسفه است ديدگاه ويژه

. كند اهميت رويكرد نوين هگل در اين است كه اين دو مضمون را به يكديگر نزديك مي
در نخستين صفحات . لسفهيعني استقالل و خودبنيادي هنر در عين رابطة ضمني آن با ف

  :خوانيم شناسي هگل مي گفتارهاي زيبايي درس
آنچه ما برآنيم تا وجهة نظر قرار دهيم، هنري است كه هم در هدف و هم در وسايل «

تواند در حاشيه قرار گيرد و در خدمت اهدافي ديگر  اين حقيقت كه هنر مي. خويش آزاد است
اش هنر  هنر زيبا تنها در اين آزادي...صادق است باشد، موضوعي است كه در مورد تفكر نيز

تواند در قلمروي مشابه دين و فلسفه قرار گيرد  حقيقي است و تنها در اين حالت است كه مي
ترين حقايق روح  ترين عاليق بشريت و جامع اي بدل شود تا عنصر روحاني، عميق و به شيوه

ترين شهودات و  در آثار هنري خود غنيها  ملت. را به آگاهي ما درآورد و قابل درك سازد
ها تنها  و در مورد برخي ملت(نهند و هنر، اغلب كليدي است  هاي خود را به وديعه مي ايده
هنر در اين معنا با دين و فلسفه شريك است، اما به شيوة . براي فهم دين و فلسفة آنها) كليد

 ٤».سازد و ادراك پذير ميپروراند  خاص خود كه واالترين امور را به نحو محسوس مي

كند، كه اين امر موضوع استقالل  كانت پيدا مي بااي است كه هگل  گر فاصله گفتار باال بيان
گيرد؛ هگل هنر را به عنوان امري همبسته با دين و فلسفه مطرح  هنر را نيز در بر مي

براي او نافي سازد، اما كماكان به استقالل هنر قائل است و لذا ارتباط هنر و حقيقت  مي
اي كه پيشاروي  از اين رو با افق تازه. شناسانه نيست اصالت و استقالل گستره احكام زيبايي
                                                            

1   . Bungay 1984: 188   2. Heinrich Theodor Rotscher 
 

3   . Ibid.     4. Hegel 1975: 7 

 

www.sid.ir


  132 The Transformation of Aesthetics in Hegel’s. . .

Ahmad A. A. Mesgari, S.M. Mahdi Saatchi    

   شناخت   132

توان از آن چارچوب  شود، مي نسبت هنر و حقيقت و آزادي و ارتباط اينها با يكديگر گشوده مي
) صرف در غالب احكام تأملي(شناسانه گيرانة كانت براي هنر و تجربة زيبايي تنگ و سخت

همچنانكه . هاي ديگر را با اين رويكرد مورد بررسي قرار داد فاصله گرفت و هنر و تجربة ملت
  .فلسفة هگل مبتني است بر به درآمدن از سوژه فردي و تاريخ و هستي را در تماميت ديدن

كـه در قـرن   (شناسي در چارچوب قـوه ذوق  در همين ارتباط است كه در نظر هگل، زيبايي
آنكه كند، چرا كه ديگر زيبايي بي ، با پايان هنر تالقي پيدا مي)ار متداول شده بودهجدهم بسي

فرو كاسـته شـده   ) حساني(تجلي مطلق يا نوعي آگاهي در محسوس باشد، به تجربة استتيك 
اي بر پايـان   تواند احتماالً نشانه همانگونه كه فروكاستن دين به تجربة ديني صرف، مي. است
شناسـي نـزد هگـل كـامالً راضـي كننـده        به همين دليل عنوان زيبايي. شود داري قلمداد دين

-محدود نمـي  1هاها و دريافت نيست، زيرا بحث در مورد هنرهاي زيبا در واقع به علم احساس

  2.شود
پردازد  متأثر از هگل، به اين موضوع مي »حقيقت و روش«گادامر نيز در كتاب خود با نام 

كه تجربة هنري و مواجه شدن با اثر هنري براي ما بر گشايندة جهاني است كه تمام وجود ما 
او . اي پر معناست و نه يك لذت از فاصله و ديگر هيچكند و تجربه را به خود مشغول مي

  :نويسد مي
دهد، تنها براي تمايز اساسي بين  ت ميشناسي نسب كه كانت به زيبايي آن نقش استعاليي«

شناسي و دانش مفهومي و بنابراين مشخص ساختن پديده زيبايي و هنر  داوري زيبايي
اما آيا اين كار درست است كه ما حقيقت را منحصر به دانش مفهومي كنيم؟ . كندكفايت مي

، تصديق كرد؟ ما همچنين آيا نبايد هيچ گاه اثر هنري را به عنوان آنچه واجد حقيقت است
اميدواريم در پرتو نگاهي جديد، اين تصديق را نه فقط در مورد هنر، بلكه همچنين در مورد 

 3».تاريخ نيز انجام دهيم

نام هگل اگرچه در عرصة هنر عموماً تداعي كنندة قول او مبني بر سپري شدن دوراني است 
ا اين موضوع كه عصر سيطرة هنر ، ام4بود» برآورندة واالترين نيازهاي روح«كه در آن هنر 

چنانكه آراي  اي از نظام انديشة هگل پيرامون هنر است؛ هم گر گوشه به پايان رسيده، تنها بيان
 5او در اين زمينه نيز، خود جزئي است از يك كل كه هگل تمايل دارد آن را سيستم علم

  . بنامد
                                                            

1   . aesthesis 

 )Hegel 1975: 1(شناسي گفتارهاي زيبايي گفتار آغازين هگل در درس اشاره به پيش.  2

3 . Gadamer 1990: 37   4 . Hegel 1975: 9-10 
 

5   . System der Wissenschaft 
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كه » شناسي تارهاي زيباييگف درس«از سوي ديگر با نگاهي به اثر عظيم هگل با عنوان 
است،  1827تا  1818هاي  هاي او پيرامون هنرهاي زيبا در خالل سال مكتوب سخنراني

كردن نظام  هاي هگل پيرامون هنر، فراتر از كامل توان حدس زد كه مقاصد و دغدغه مي
اگرچه ديدگاه . اش است؛ موضوعي كه شايد نتوان در مورد كانت به سادگي ادعا كرد فلسفي

كدام  هگل پيرامون هنر در مراحل مختلف تكامل فكري او تمايزهايي را در بر دارد، اما در هيچ
توان گفت كه هنر و بررسي ارتباط آن با فلسفه براي او جايگاهي فرعي  ها نمي از آن برهه
غلبه داشت كه طي آن با » مذهب زيبايي«هاي جواني او، گرايش به  در انديشه 1 .داشته است

سخن او در . پرداخت هاي هنري مسيحي مي هاي يونان باستان به نقد جريان آل ر ايدهتكيه ب
  :گويد اين دوره مشهور است كه مي

شناختي است و اينكه  هاست، كنش زيبايي واالترين كنش عقل كه دربرگيرندة همة ايده«
  2».حقيقت و خير برادران يكديگراند تنها در زيبايي

گوياي آن است، هگل مذهب » پديدارشناسي روح«هاي او كه كتاب  انديشهبا تحول تاريخي 
اي از تاريخ و  اي كه مربوط به برهه يابد؛ دوره اي غير قابل احيا مي زيبايي يوناني را گذشته

از آن سخن » روح«تر فرهنگ و آگاهي غربي است، كه او از آن پس با مفهوم  سير گسترده
به بعد، ارتباط پيچيدة هنر و دين از يك سو و فلسفه از سوي  از پديدارشناسي روح. گويد مي

گفتارها، تحليل اين رابطه به اوج خود  كه در درس ديگر براي هگل مورد توجه است، چنان
  . رسد مي

                                                            
براي مشاهدة . امري كه در هيچ فيلسوف پيش از او سابقه نداشته است. اي چندوجهي به هنرها داشتهگل عالقه.  1

اين گرايشات هنري در . دادكرد و ادبيات جهان را نيز به نحو وسيعي مورد مطالعه قرار ميهاي هنري مسافرت ميگالري
دهد و در نهايت ور و حرارتي به اُپرا و تئاتر نشان مييعني در جايي كه عالقة پرش. رسد برلين به اوج خود مي

هايش در  با همة اين احوال در زمان ارائة سخنراني. كند شناسي را نيز در چند نوبت ايراد مي گفتارهاي زيبايي درس
او . دارد ان ميرا بي) اي به نادرستي البته تا اندازه(ناميده شده است  "مرگ هنر"شناسي او آنچه را كه به نظرية  زيبايي
كند كه هنر پتانسيل خود را به مصرف رسانده و در بهترين حالت چيزي  گفتارهايش را با اين عنوان شروع مي درس

 )Cooper 1992: 183 .(مربوط به گذشته است

 "ناي با عنوا است و در مقاله) و از سوي برخي شارحان، منسوب به شلينگ يا هولدرلين(اين سخن منسوب به هگل .  2
، ذكر )Oldest Programme for a System of German Idealism ("برنامة ديرينه براي نظام ايده آليسم آلماني

  :نگاه كنيد به. شده است
Bernstein 2003: 185-188 
برنستاين در مقدمه كتاب عقيده دارد اين كلمات اذعان بر رسوايي عقالنيت انديشه ايدئاليستي است، كه زماني 

شناسي دست يافت، گو اينكه هگل چنين رويكردي  ت خود را جايگزين علم كند، اما تنها به ادعاهايي در زيباييخواس مي
  ) Ibid: ix.(را ترك گفت
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  عيني كه)انديشه(فكري را در مناسبت با ايده  هگل، جهان هستي، قلمرو اجتماعي و عالم
  اين ايده، تبلور فعاليت آگاهانه انسان است كه. كند ي ميانعكاس فلسفي آنهاست، بررسي نظر

را به عنوان يك اصل ناظر بر حركت چيزها و   هگل از برآورد اين فعاليت منتزع كرده و آن
ايده مطلق، يعني مرحله آغازين، با عبور از مرحله طبيعت به . هاي آدمي دانسته است كنش

مرتبت آگاهي انسان از اين ايده به   برترين. دياب مرحله روح مطلق و آگاهي برتر دست مي
براي آنكه ايده، به . يابد شناختي مي  تجلي) به مثابه علم(ترتيب در هنر، دين و نهايتاً در فلسفه

  هنر، نخستين. از آن را در هنر و دين از سر بگذراند  آگاهي فلسفي ارتقا يابد، بايد مراحل پيش
  .يافتگي ايده است مرحله عينيت

گفتارها با تكيه بر  گل اگرچه اذعان دارد كه دورة تفوق هنر به سر آمده است، اما در درسه
آرتور دانتو كه براي . پردازد نظرية هنر خود، به شكل گسترده به نقد هنر دوران خود نيز مي

اي  فهم هنر قرن بيستم به او رجوع كرده و نظرية پايان هنر او را بسط داده است، طي مقاله
  :نويسد نوان نقد هنري پس از پايان هنر ميبا ع

من نخستين فيلسوفي نبودم كه از يك سو پايان هنر را اعالم دارد و از طرف ديگر به «
فيلسوف بزرگ آلماني، گئورگ ويلهلم فريدريش هگل در سال . نگاشتن نقد هنري بپردازد

در "شد كه هنر گفتارها درباره زيباشناسي خود در برلين مدعي  در اولين درس 1828
با اين حال هگل در  ".باالترين جايگاه خود همواره چيزي بازمانده از روزگار گذشته است 

تحليل عميقي كه پس از اين ماجرا نگاشت، خود را به عنوان يكي از بزرگترين پردازندگان 
 رافائل، كه تا آن زمان شاهكاري» تجلي«نقد او درباره تابلوي . به نقد هنري نشان داد

همچنين به باور من . شد، تالشي بي نظير در زمينه تحليل هنري است آشفته تلقي مي
براستي مايه خشنودي . صفحاتي را كه او به نقد نقاشي هلند اختصاص داده، بي همانند است

ام، به سطحي رسيده  من خواهد بود اگر متقاعد شوم آنچه را كه در حيطه نقد هنري نگاشته
  ١».نوشته است كه هگل در اين ژانر

توان گفت اگرچه در فلسفه هنر هگل، اين ادعا طرح شده است كه هنر در  بدين ترتيب مي
زمانه ما ديگر برآورنده واالترين نيازهاي روح نيست و هنر بزرگ متعلق به گذشته است، اما 

آنچه . اين به معناي از دست رفتن اهميت بحث و نظر و نقد در مورد هنر و آثار هنري نيست
شناسي در چارچوب  گردد، زيبايي اندن هنر و انزواي آن به لحاظ فلسفي ميموجب مسكوت م

صرف انتظار معقول، ولي . ذوق و ادراك حساني است، كه گستره كوچكي براي آن قائل است
همواره نامحقق در قالب فلسفه كانت نيز، هر چه بيشتر ما را از امكان هنر و احكام 

در اين بين از قضا رويكرد هگل اين امكان . سازد اميد ميشناسي به معناي آرماني آن نا زيبايي
                                                            

1   . Danto 1998: 1-2 
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تري از مسائل و مباحث مرتبط  آورد كه مطالعه هنر و آثار هنري با دايره گسترده را بوجود مي
ترين  چرا كه از اين منظر آثار هنري منبع غني. تري را موجب گردد گشته و آگاهي افزون

اي جهت قضاوت  ان است و نه ابژههاي مردمان و روح يك دور شهودات و ايده
   .شناسانه زيبايي

  شناسي دو فلسفه و دو زيبايي
هاي  بر اخالف خود در حوزه) در پارادايم روشنگري(شناسي كانت گونه كه تأثير زيبايي همان
شناسي و نقد هنري وجود دارد، همچنين رويكرد هگلي نيز مدافعاني داشته كه  زيبايي

. با انديشه هگل و نقد دروني او از آثار هنري سازگاري بيشتري داردها و نقدهاي آنها  پژوهش
  : نويسد شناسي در قرن بيستم مي گر حوزة زيبايي ديويد كوپر پژوهش

اند يا شناسان قرن نوزده و بيست يا كانتي بودهتوان گفت زيبايي  با اندكي مسامحه مي«
شناختي كه آن را از ه تجربة زيباييهاي مربوط بشناسي كانتي بر آن ويژگي  زيبايي. هگلي

د و تأمل بر فرم را مشخصة سازد توجه دار متمايز مي) دانش و عمل(ها  ديگر حوزه
در مقابل، در فلسفة هنر هگل با تأكيد بر معنا و محتواي آثار هنري . داند شناسي مي زيبايي

هنري معناگرا همچون برخي هاي  نظريه. بزرگ و ايدة به بيان درآمده در آنها سر و كار داريم
  ١».تري با نظريات هگل دارند هاي چپ ارتباط نزديك هاي هنري جنبش نظريه

شناسي رغم اين تضاد، زيباييبا اين حال علي. در نتيجه ما با دو رويكرد مختلف مواجه هستيم
و تصورناپذير است مگر بواسطة كانت و پيروان رمانتيسم ا) همچون نظام كلي فكري او(هگل 

تري از واقعيت كه هنر و زيبايي را به عنوان اموري نگريستند كه بواسطة آن، درك عميق
ها بر تعريف عصر روشنگري كه هنر را طي يك  هگل همچون رمانتيك. گرددممكن مي

آشوبد، چنانكه هايدگر نيز كه وامدار  كند، مي شناسي توصيف مي تجربة سرد و بي روح زيبايي
بنابراين، اين رويكرد نظر به وجهي شاعرانگي و تجربه . كند چنان مي اين جريان فكري است

كند، زيرا نسبت هنر با حقيقت  زيسته دارد و از ظهور زيبايي شناسي همچون پايان هنر ياد مي
ظاهراً هگل تأسف چنداني از اين بابت . رود شناسي از دست مي در اين تلقي از زيبايي

اما هايدگر و بسياري از . قادرند اين عرصه را تصرف كنندخورد، چرا كه دين و فلسفه  نمي
هاي چپ، سطحي شدن تجارب  شناسي از جمله در انديشه پيروان هگل در عرصة زيبايي

آنها عقيده داشتند كه با اين اوصاف هنر ديگر . شمرند هنري را ضعفي غير قابل جبران برمي
رود كه چنين كند، نه از آن انتظار ميسازد و  نه هدايتي براي چگونه زندگي كردن مهيا مي

شناسانه هم در  امر زيبايي. فراهم آورد» شناسانه هاي زيبايي تجربه«خواهند  بلكه از هنر مي

                                                            
1 .Cooper 1992: 182 
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هاي لذت  شده است، صنعتي كه هدف از آن ايجاد تجربه» صنعت هنر«نظر آنها وارد حوزه 
  1.بخش براي ديگران است

به فرم در آن، از منظر منتقدان، با مدرنيسم و شناسي كانت به لحاظ غل اگرچه زيبايي
همچنين فرماليسم پيوند ناگسستني دارد، اما دستاورد هگل به عنوان فيلسوف هنر همواره 

اند و برخي نيز از  اي او را فيلسوف هنر مدرن دانسته دسته. مورد توجه و مناقشه بوده است
  . اند ته را برداشت كردههاي گذش آراي او نقد جدي هنر مدرن و جستجوي ايدئال

تأييد » پدر تاريخ هنر«ارنست گامبريج و بسياري از مورخين هنر، جايگاه او را به عنوان 
گرا و در چارچوب موجبيت  گرايانه، ذات هاي او را تكامل اند، در عين حال كه برخي ايده كرده

همچون آرتور دانتو، اگرچه بسياري از فيلسوفان و مورخان هنر معاصر  2.اند تاريخي دانسته
درآمد گفتمان نظري مدرنيسم  شناسي هگل را پيش زيبايي 4و جيمز كالرك 3هنريك ولفلين
اغلب به عنوان » پايان هنر«هاي او پيرامون  دانند، اما از سوي ديگر، ايده در هنرها مي

اي كه  گستردههاي هنري  رود، مبني بر اينكه او قادر نبوده جنبش كار مي شاهدي بر عليه او به
از اين رو اختالف نظر . در زمان حيات او تازه شروع به پيشرفت كرده بودند را پيش بيني كند

   5.گسترده است در مورد جايگاه انديشة هگل در تاريخ فلسفة هنر
وجه پارادوكسيكال در فلسفة هنر هگل را  ،آنچه بيش از همهجالب توجه است كه شايد 

ويژه ارتباطي است كه  رويكرد دوگانة خود اين فيلسوف به هنر و بهسازد، تلقي و  برجسته مي
درست است كه هگل جايگاه مستقل و باشكوهي براي . او بين فلسفه و هنر برقرار كرده است

داند و كليدي براي  ها مي ترين عاليق انسان هنر قائل است و آن را كاشف حقيقت و ژرف
اما اين استقالل و اين شكوه سرانجام با توجه به  6ها، هاي ملت گشودن راز شهودات و ايده

دهند،  استلزامات كلي روح فلسفة او كه در آن، هنر و سپس دين، جاي خود را به فلسفه مي
   7.پاشد فرو مي

                                                            
  24: 1385يانگ، . ١

  : در منبع زير مطرح كرده است »پدر تاريخ هنر«اي تحت عنوان  موضوع را در مقالهارنست گامبريج اين .  2
Gombrich, “The Father of Art History,” in: Gombrich 1984: 51– 69. 

شناسي هگلي كه مورد توجه مورخين هنر از جمله گامبريج نيز  گرايانه به هنر در زيبايي همچنين وارد كردن نگاه تاريخ
  :مورد بررسي قرار گرفته است» ردشناسي آكسفو دانشنامه زيبايي«واقع شده، در مدخل زير از 
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3 . Heinrich Wölfflin(1864-1945)  4 . Timothy James Clark(1943) 
 

5   . Allen Speight, Hegel and Aesthetics, in: Beiser(ed) 2008: 378 

6   . Hegel 1975: 7-8    7 . Ibid, p: 9 
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از منظر بسياري فيلسوفان از . شناسي مدرن مديون كانت و شيلر است در نظر هگل زيبايي
شناسي  را سرجمع آراي انديشة روشنگري در زيبايي توان نقد قوة حكم كانت جمله هگل، مي
نمايندة شيوة تفكر رمانتيك پسانقدي در ) و همچنين شلينگ(كه انديشة شيلر دانست، همچنان

شناسي، انديشة كانت در اين  گفتارهاي زيبايي اما هگل در درس 1.شناسي است حوزة زيبايي
دهد و اگرچه انتقادات خود را به كانت  يشناسي ارتباط م حوزه را با كل روند پيدايش زيبايي

گيري و تقويت  دارد، اما سوبژكتيويتة انديشة كانت و دورة روشنگري را گامي اساسي در شكل
  :شمرد آن بر مي
اساساً اين فلسفة كانتي بود كه طي عقالنيت خودبنيادش، آن آزادي و خودآگاهي را كه «

ابد و در درون خويش به آن وقوف پيدا ي كران مي خود، همواره در خويشتن به شكل بي
بازشناسي مطلق بودن عقلِ در خود، كه همچون . كند، مبناي تفكر و اراده قرار داد مي

معضلي در فلسفة كنوني است را بايد سامان دهيم و حتي اگر انديشة كانت را در تبيين آن 
حال كانت موضوع زيبايي  با اين.... نارسا بيابيم، اين خصلت انديشة او را نبايد انكار كرد

داد به عنصر آلي و زنده  هاي غايتمند طبيعت را كه به او امكان مي طبيعت و هنر و فرآورده
  ٢».كند مورد كنكاش قرار داد اي كه به طور ذهني داوري مي دست يابد، تنها از منظر انديشه

شناسي را سرآغاز  شناسي كانت و دستاورد انديشة روشنگري در حوزة زيبايي هگل زيبايي
گردد كه اين  هايي ممكن مي يابد، اما فهم كامل تنها با غلبه بر تضاد تالش براي فهم هنر مي

) سوبژكتيو(ناتواني در حل تضاد افكار ذهني. شكل انديشه ناتوان از حل و فصل آن بوده است
ل از از يك سو و تضاد ضرورت و آزادي و همچنين حس و عق) ابژكتيو(و موضوعات عيني

شناسي نيز كماكان متأثر از معضالت  از اين بابت پروژة فكري او در حوزة زيبايي. سوي ديگر
  .كلي فلسفة او نيز هست

با اين حال آنچه از اين منظر اهميت دارد، اين است كه در دوره روشنگري بود كه استقالل 
لوم مختلف نيـز بـه   هايي چون اخالق و عكه در اين دوره، حوزههمچنان. هنر صورت پذيرفت

. گردند تا اصول خود را در محدودة دانش خود به كـار اندازنـد     دنبال زمين مختص به خود مي

                                                            
: نويسد گيل، كانت پژوه و محقق فلسفة دورة روشنگري، با استناد به آراي چند فيلسوف مي به عنوان نمونه، هوارد كي.  1
به طبع رسيد، نه تنها نقطة اوج  1790آلمان سال كتاب نقد قوة حكم كانت كه يك سال پس از انقالب فرانسه، در «

به لحاظ اينكه دو حوزة متقابل، يعني ضرورت طبيعي و آزادي را كه ميراث دو نقد اول كانت بودند ( فلسفة انتقادي است،
ز اي ا شناسي دورة روشنگري است؛ همچون خالصه ، بلكه همچون يادگار و يادبودي از زيبايي)كند را با هم مرتبط مي

. گراييِ هيوم و اديسون در باب مفهوم ذوق دستاوردهاي خردگراياني چون ولف و باوم گارتن در باب كمال و تجربه
همچنين عناصري در درون آن نهفته است كه مقدمه و نقطة عزيمتي براي گسترش رمانتيسم در فلسفة هنر 

 )Caygil 2002: 27(».شود مي
2 . Hegel 1975: 56-57 
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پيامـدهاي ظهـور   . اين كاري بود كه علم تجربي نيـوتن در فيزيـك بـه انجـام رسـانده بـود      
ر نظر هاي ماقبل خود جدا ساخت، اين بود كه د شناسي در اين عصر كه آن را از ديدگاه زيبايي

اي در درون اشـياء بلكـه بـه معنـاي     اين عصر چنانكه اشاره شد، زيبايي نه به عنوان ويژگـي 
كانـت در كتـاب   . گردد از اين رو زيبايي قائم به نفس مي. شودبايد بررسي 1»كيفيتي نفساني«

هـا نيسـت، بلكـه    شناسي آدمي خادم پديـده  شود كه در احكام زيبايينقد سوم خود مدعي مي
در . ها هستند كه بايد خود را با نفس مـا سـازگار كننـد و تـابع آن گردنـد     اين پديده برعكس،

بدين ترتيب قابل فهم است كه تأمـل بـر   . يابدهمين جاست كه نفس خود را واجد هويت مي
ايـن  . شـود انسان در توجه به شييء زيبـا متمركـز مـي   » احساس«امر زيبا در هنر منحصراً بر 
  . شناسي در اين عصر قرار گرفت زيبايي چرخش به ذهنيت در بطن

شك يكي از  بي. اما وجه ديگري كه هگل از آن متأثر شده است، رويكرد رمانتيك است
شناسي در معناي جديد و به تبع  توان خود ظهور زيبايي هاي انديشه رمانتيك را مي سرچشمه

سعي در رفع آن  آن مفاهيمي چون ذوق و نبوغ و همچنين تعارضاتي انگاشت كه كانت خود
اين تعارض بايد به نفع كدام . كرده بود؛ تعارض آزادي و ضرورت، و تعارض ميل و احساس

  :يك از قواي آدمي پايان پذيرد
ها خواهان آن بودند كه كل گسترة هستي انسان را در پرتو احساس و عواطف  رمانتيك«

كنند تا به آنجا كه هامان بنگرند و اساساً معناي جهان را در يقيني متكي بر احساس بنا 
  ٢»"كند طبيعت از راه حواس و عواطف فعاليت مي": عقيده داشت

شناسي روشنگري و ذوق وارد آوردند  شايد متفكران رمانتيك بزرگترين نقدي كه بر زيبايي
شناسي در پرتو كليت و انتقال پذيري زيبا، عاطفه و رابطة  دقيقاً اين مسئله بود كه اين زيبايي

ها زيبايي و معنايي از نظر رمانتيك. تجربة زندة هنري را به نابودي كشانده استخاص و 
  : هامان عقيده داشت. حقيقي در يك رابطة سرد و خشك انتقال پذير نيست

كل باوري، خيال محالي است، تالشي است براي تقليل دادن تنوع سرشار عالم به نوعي «
خواهد واقعيت را  اجهه با واقعيت است و مييكنواختي مالل آور، خودش صورتي از عدم مو

  3».در نوعي حصار منطقي دلخواه و پيش ساخته محبوس كند
، به )فقدان مفهوم(شناسي كانتي به واسطة نظرية نبوغ و غايتمندي بدون غايتي معين زيبايي

اثر هنري » طبيعي«جا كه بر جنبة در حقيقت، تا بدان. خوردنظرية هنر رمانتيك پيوند مي
نهد، نظرية نبوغ راهگشاي مفهومي است كه بنابر آن، اثر نه بر حسب شأن انگشت مي

همانگونه كه زيبايي ) نبوغ(شود؛ اثر اش تعريف مياش، كه بواسطه خصلت وجودي ارتباطي
                                                            

1 . subjective quality 
 63: 1385برلين . 3   25: 1385 بووي.  2
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اين دوگانگي بين . كندنمايد، طبيعت را در هنر منعكس ميطبيعي، هنر را در طبيعت باز مي
  1.هاست اس اساس برنامة رمانتيك استوحدت استعاليي آن طبيعت و هنر كه ضامن

فلسفه راه به  2بودن برهانيهاي آلماني با كانت بر سر اين مسأله توافق داشتند كه رمانتيك
اما به واسطة شيلر، هامان و هردر انتقادات شديدي نيز به . شناخت امر مطلق نخواهد برد

يزة اصلي در راه كنش و رفتار انساني در استدالل به زعم شيلر انگ. نظريات كانت وارد آمد
شود، بلكه در برانگيختن ميل و كارگيري عقل صرف خالصه نميروح و به خشك و بي

و آموزش مفيد در اين مسير  مؤثرشيلر هنر را تنها راه . احساس در دل آدمي نهفته است
كند و به گفتة وي اين هنر است كه ميل و احساس را در وجود آدمي زنده مي. معرفي نمود

دهد تا از معيارهاي عقل خويش پيروي دارد و به وي الهام ميتخيل او را به خالقيت وامي
ارتباط ميان فلسفة همين ايجاد  ،اي كه فلسفة شيلر درپي آن بود در واقع مهمترين نتيجه. كند

انتقاد به كانت از سوي شيلر در . شناختي نوع بشر است شناسي كانت با تربيت زيبايي زيبايي
  .ها ادامه يافتنظريات رمانتيك

بندي كرد؛ كانت كه در درون  گونه جمع توان اين به طور كلي رويكرد كانت و شيلر را مي
ي را به مثابه وحدت خرد نظري و عملي در شناخت انديشد، امر زيبايي پارادايم روشنگري مي

هاي فاهمه كه فرهنگ  گرفت، اما در نهايت به زعم هگل قادر نشد بر محدوديت نظر مي
از سوي ديگر شيلر امر . كرده بود فايق آيد - روح و طبيعت–مدرن را درگير دو جهان 

كرد، زيرا  لقي ميشناختي را به عنوان راهي براي برون رفت از اين بحران فرهنگي ت زيبايي
يعني به عنوان -شناختي را به عنوان وحدت روح و طبيعت، وظيفه و تمايل وي امر زيبايي

  . در نظر گرفت -گريزد وحدتي كه از چنگ فاهمه مي
  فلسفة هنر هگل و نقد دروني اثر

كند، اگرچه كه مدعي  ها پيدا مي هگل تمايالت و پيوندهاي بيشتري با رويكرد رمانتيك
رويكرد رمانتيك چشم داشتي بيش از داوري زيبايي . از پارادايم رمانتيك است فراروي

تر از نقد در  داد كه بسيار عميق شناسانه از هنر داشت و همچنين مفهومي از نقد را ارائه مي
مين در رساله دكترايش با عنوان والتر بنيا. كرد شناسي دورة روشنگري عمل مي معناي زيبايي

هاي ، عقيده دارد كه نظرية انتقادي رمانتيك)1920( 3»در رمانتيسم آلماني مفهوم نقد هنري«
به موازات فلسفه و  -اي استاوليه در بر دارندة اين امر است كه اثر ادبي و هنري شيوه

                                                            
 100: 1385 شفر.  1

2   . discoursive 

3. Der Begriff der kunstkritik in Der Deutschen Romantik (The concept of art critisim in 
German Romanticism).  
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ر، ارزش نقد را هم بسيار وسيع اين امتياز براي هن. گيردكه از حقيقت هستي مي -مذهب
اثر هنري فرصتي است براي منتقد تا در مسير دنبال كردن حقيقت، ها،  نزد رمانتيك. كند مي

هايي آنچه بنيامين از رمانتيك. به سطوح باالي معرفت و معرفت نسبت به خود، دست يابد
گيرد، برخالف نقد سطحي و داوري زيبايي شناسانه، چون فريدريش شلگل و نواليس فرا مي

] حوزة[توان با چيزي بيرون از  را نمي ثر هنريبه نظر آنها هيچ ا. است» نقد درون بودي«
آفريند، و توسط اش را مي و نيز مفهوم و انگاره) فرم(خود اثر داوري كرد، زيرا اثر خود، صورت 

اما مهمترين نتيجه اين قاعده . آورد به وجود مي] اثر[معيار خود را براي داوري و سنجش  ،آن
. شناسانه سرد يعني همان تجربة زيبايي. ديبانه استسازي، پيراستن كامل نقد از آفت داوري ا

ها ويژگي مهم اثر هنري در شكل ايدئال آن، اين است كه خود اين اثر،  نهايتاً نزد رمانتيك
  1.كند امكان نقد را فراهم مي

شناسي هگل بر نقد دروني آثار هنري تكيه دارد، اما بيش از آن، متكي است  اگرچه زيبايي
و فلسفي خود در تحليل عنصر دروني و مقوم اثر هنري كه بازتابي است از بر رويكرد نظري 

از اين رو هگل در نسبت با نهضت رمانتيك، نقد را نيازمند پشتوانه نظري و فلسفي . مطلق
آنچه منشأ تمايز هنرهاي . دهد داند و افزون بر آنها، حكم به تقدم فلسفه مي تري مي محكم

اي است فلسفي مبني بر رويكردي تكامل  گردد، نظريه يسمبليك، كالسيك و رمانتيك م
اي  تر هنر و نظريه گرايانه در آگاهي كه بايد ديد اين رويكرد فلسفي چگونه در تبيين گسترده

  . رساند براي نقد هنر ما را ياري مي
شناسي روشنگري و احياي دوبارة آن با توجه به سير آگاهي، مسير چرخش هگل از زيبايي

زيبايي . خوانندي است كه بسياري از متفكران قرن بيستم كار خود را تداوم آن ميهمان جهت
طبيعي نشاني از آگاهي و در امتداد آن آزادي را با خود ندارد و شايستة بررسي فلسفة هنر در 

  :معناي تازة آن كه هگل ادعاي آن را دارد، نيست
ي هنر، زاييدة روح و بازآفريني زيبايي زيبايي هنر از زيبايي طبيعت برتر است، چرا كه زيباي«

هاي آن برترند، زيبايي هنر نيز  هايش از طبيعت و پديده است، و به حكم آنكه روح و پرداخته
حتي يك فكر )بي توجه به محتواي آن(در واقع از منظر فرمي. از زيبايي طبيعت واالتر است
چرا كه در . بوده، برتر استگذرد، از هر آنچه محصول طبيعت  بد كه از مخيلة انسان مي

  ٣».و آزادي مكنون است ٢انديشه، معنويت

                                                            
  43: 1382اشتاين . 1
2  .spirituality - پيوند با روح مشخص است كه هم البته)geist ( توان روحيت هم به جاي  مي. نيز هستدر نظر هگل

   .آن قرار داد
3  .  Hegel 1975: 2 
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شناسي مابعد او، وجوه فكري مختلفي همچون  به تبع چنين تحولي در انديشة هگل و زيبايي
شناسي و  گرايي در فلسفة هنر، توجه به هنرهاي خاص در زيبايي گري در هنر، تاريخي بيان

اي  هاي تازه در قرن بيستم، برداشت. يد آمده استهاي هنري پد نظريه محور شدن تحليل
اندره بووي در كتاب خود . اي به ميان آمدند مبتني بر اين ايده به شكل گسترده

  : گويد مي 1»شناسي و ذهنيت زيبايي«
به آن ) اواخر قرن بيستم(اي رسد كه در عصر ما هنگامي كه هنر به سطح آن خودآگاهي«

يان واقعيت و هنر مسئله آفرين و فلسفه به اندازة تمايز م رسيده است، تمايز ميان هنر
هاي فلسفة و در اين مورد كه شناخت هنر تا چه ميزان به صورت يكي از موضوع. شود مي

  2».توان مبالغه كردآيد به ندرت ميعملي در مي
 شناسي خود،گفتارهاي زيبايياز همين رو است كه هگل در نخستين گام در مقدمة بر درس

بنابراين او . يابدگفتارها دارد، نارسا مياصطالح استتيك را براي مقصودي كه از اين درس
همين امر . گذارد مي» گفتارهاي پيرامون هنرهاي زيبا درس«هاي خود را  عنوان سخنراني

كافي است كه به ما نشان دهد تمركز اصلي پارادايم انديشة دورة هيوم و يا كانت تغيير مسير 
و يا تجربة امر زيبا و احتماالً مسئلة » ذوق«گفتارها ديگر دغدغة مسئلة  اين درس. تداده اس

  . داوري آن را ندارند
طبيعي، نوعي نياز انسان به سخن گفتن با طبيعت و الگو گرفتن از   كانت در مسئله زيبايي 

د اين همان شاي. سخن گويد  يعني نياز آدمي به اينكه با چيزي غير از خودش. بيند آن را مي
چون تا به امروز . دارد تا موجودات هوشمند كيهاني را جستجو كنيم نيازي است كه ما را وامي

آفرينيم،  سازيم، تمثيل مي پس در خيال خود اسطوره مي. ايم ما فقط با خودمان روبرو بوده
ل هگ. با ما صحبت كنند»ديگري«يا »غير«سازيم تا همة آنها در مقام  جانوران سخنگو مي

اش فقط به زيبايي اثر هنري  گرفت و برعكس در زيباشناسي زيبايي طبيعي را كامالً ناديده 
تاريخ و قلمرو بشري   اعتنا بود، او فقط به اي به نام زيبايي طبيعت بي توجه داشت و به مقوله

  آنچه كانت. انگاشت توجه دارد، چرا كه فقط تاريخ را عرصه گفتگوي روح با روح مي
دانست، براي هگل معنا ندارد و روح فقط با روح صحبت  ي روح با طبيعت ميوگو گفت
  .كند مي

هاي فلسفي كه  وي قصد دارد تقابل. گذرد آنچه هگل خواهان آن است، از اين مسير مي
او اصل وحدت را با . شد، به وحدت برساند مي  پيش از او در كانت، فيخته و شيلينگ ديده

                                                            
1   . Aesthetics and Subjectivity (From Kant to Nietzsche) 

  284-283: 1385بووي .  2
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  ها جاي خود را به نوعي ها و تقابل در مطلق تمام ثنويت. كند ي ميبازشناس  ي مطلق طرح ايده
شود و اين مطلق است كه در سير ديالكتيكي خود  چيز از مطلق صادر مي همه. دهد وحدت مي

وحدت اصيل به حقيقت خود دست   تواند در يك گذارد و مي مراحل آگاهي را پشت سر مي
االمرين است، رسالت تفكر مدرن است  اي جمع بينيافتن وحدت كه در معندر نظر هگل . يابد

 1.تر از بسط آن است اساسي  طور تعمق در فرهنگ صوري فاهمه و فهم درست آن و همين

تواند شأن انضمامي حاصل كند و در اثر هنري خودش  هگل بر اين باور است كه مطلق مي
در ساخت دين و فلسفه نيز به  كند كه تنها خود را در هنر پديدار مي مطلق نه. را پديدار سازد

گاه كه مطلق نتواند خودش را به تمامي در هنر متجلي  آن. كند سوي ظهور خويش حركت مي
زماني هم كه نتواند در دين به غايت ظهور خويش برسد، به . برد دين پناه مي  كند، به دامان

هنر در قياس با  از نظر هگل. فلسفه غايت ظهور مطلق است. برد ساحت امن فلسفه پناه مي
نمود اشياء محسوس اين برتري را دارد كه بيانگر معناي خود و معطوف به جنبة روحي 

ترين و  غايت هنر پرده برداشتن از دروني. هنر از نظر هگل امري غايتمند است. موضوع است
ري آنچه روح در انديشه و نظر خويش اندوخته دارد و براي او ام. ترين زواياي روح است نهفته

غايت روح مطلق هگل، حساني . شود اي قابل تمتع تبديل مي واالست، در هنر به مشاهده
  :شدن او در اثر هنري است

آنچه . غايت هنر در آن است كه هرگونه احساس خفته، تمايالت و شور و شوق را بيدار كند«
بپروراند، آنچه را  زواياي روح دارد، تجربه كند و  ترين ترين و نهفته را عاطفة انسان در دروني

هاي گوناگون نهاد انسان است به جنبش درآورد و  در ژرفا و امكانات متعدد و و جنبه
  براي....آنچه را روح عالوه بر اينها در انديشه و نظر خود اندوخته دارد و واالست. برانگيزاند

 2».احساس و مشاهده قابع تمتع كند

  :گيري نتيجه
شناسي ماقبل خود، نه  شناسي هگل نسبت به زيبايي ديدگاه زيباييمندي و خصلت مترقي  توان

نظري از هنر جهان، بلكه حاوي رويكردي نو در مطالعة هنر انساني   تنها شامل تحليل عميق
از اين روي، . دهد پراتيك آن را در شكل روندي ديالكتيكي نشان مي  هگل، هنر و تمام. است
كند، امري كه تا پيش از اين در باب  و حقيقت را تبيين مي مندي و ارتباط هنر با آگاهي تاريخ

شناسي پيش از خود كه تمركز آن بر  هنر صورت نگرفته بود و فلسفة هنر را نسبت به زيبايي
  .كند اي هدايت مي شناسانه و داوري است، به مسير تازه ذوق و تجربة زيبايي

                                                            
  29: 1383عباديان  . 2      88 :1384مرادخاني .  1
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داند، با اين حال از هر دوي آنها  دار كانت و شيلر مي هگل طرح جديد فلسفة خود را وام
رود،  شناختي، فراتر از انتزاعات فاهمه مي كانت به درستي دريافت كه امر زيبايي. رود فراتر مي

از سوي ديگر شيلر تمام همت خود را بر وحدت . اما آن را به كليت سوبژكتيو محدود كرد
در . شناختي نهاد امر زيبايي ارتباط بين روح و طبيعت، وظيفه و تمايل، و خرد و احساس، در

رفت  وظيفة هنر نيز يافتن راهي براي برون. فلسفة هگل، هنر به قلمرو روح مطلق تعلق دارد
ها است، آن هم با نشان دادن اينكه حقيقت تنها در برقراري آشتي و  از اين تضادها و تناقض

اين جهان قرار » راتر ازف«حقيقت يا ايده چيزي نيست كه . گري ميان آنها نهفته است ميانجي
اين بدان معنا است كه . كند داشته باشد، بلكه خودش را از طريق هنر، دين و فلسفه آشكار مي

رسد، يعني از اين طريق كه يك  يابد يا به خودآگاهي مي در هنر، روح با خودش ارتباط مي
  . گيرد آلي شده يا نمود محض به خود مي شكل حسي ايده

دهد، قلمروي كه با فلسفه مشترك  هنر را به قلمرو حقيقت ارتقا مي هگل در رويكرد خود
بدين ترتيب، . سازد شناسي صرف را به فلسفة هنر ممكن مي است، و بنابراين گذر از زيبايي

شوند، اگرچه  هنر و فلسفه به قلمرو واحدي تعلق دارند و ديگر بيگانه باهم در نظر گرفته نمي
  .در جايگاهي برتر از هنر نشانده شودظاهراً به بيان هگل، فلسفه 
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