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چکیده
نسبت بین هنر و حقیقت در تاریا تفکر ر الاقل از هنگام طرح مباح نظری راجع به هنر از
زمان افالطرن و ارساطر مطرح برده اسات .در دوران جدید نیز فیلسارفان به این نسابت اندیشایدهاند.
میدانیم که در دورة جدید و با تأسای زیباییشاناسای ترساط برمگارتن بین حقیقت و هنر بهکلی
جدایی و مفارقت حاصال شاد و این مفارقت با کانت قطعیت پیدا کرد .اما پ از او متفکرانی از جمله
هگل کرشیدند بار دیگر بر نسبت هنر و حقیقت بیاندیشند .اهبته هگل بهصراحت به طرح نسبت هنر
و حقیقت نورداخته اسات ،اما هنر را جلرهای از تجلیهای مطلق و مرتبهای از تحقق آن میداند .هنر
اوهین جلرة روح مطلق اسات .پرساش اصالی این مقاهه این اسات که هگل به چه نسابتی بین هنر و
حقیقت قائل اسات؟ درک و دریافت او از حقیقت چیسات؟ و چگرنه تالش میکند با طرح نسابت بین
هنر و حقیقت (اهبته با سابك و سایاق خرد) بر جدایی کامل آن دو که با زیباییشاناسای مدرن وقرع
یافته اسات لبه کند؟ شایرة این تحقیق تفسایری و تحلیل محترا با تکیه بر آرار هگل و شاارحان او و
 دانشجری دکتری فلسفه هنر ،دانشگاه تهران مرکزی واحد هنر و معماری ،تهران ،ایران.
 دانشیار فلسفه ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران.
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آرار سایر فیلسرفان (مرتبط با مرضرع) است.
واژگان کلیدی :هگل ،حقیقت ،هنر ،مطلق ،ایده.

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 43 )...
مقدمه
تأمل بر نساابت هنر و حقیقت تاریخی حداقل به درازای تاریا متافیزیك ربی دارد.
شااید اوهین بار افالطرن با طرح تقابل بین فلسافه و هنر در مراضاعی از دیاهرگهایی مثل
ایرن (افالطرن )577 :1380 ،و جمهرری (افالطرن )1170 :1380 ،حکم باه جادایی بین
آن دو میدهد و بر هزوم اشاراف و لبة فلسافه بر هنر (و شااعری) تأکید میکند .افالطرن
عمرم شاعران و هنرمندان را مقلدانی میداند که به جای آنکه به حقیقت نظر کنند و آن
را محااکاات نماایناد باه طبیعات مینگرناد و آن را تقلیاد میکنناد و هاذا اهال دروغ ،ا راق و
دوری از حقیقتاند .هنرمندان و شاااعران بر احساااس متکیاند حال آنکه فیلساارفان بر
عقل و اندیشه پای میفشارند و هذا در جستوجری حقیقتاند.
ارسااطر گرچه مانند اسااتاد خریش هنر را میمزی (تقلید /محاکات) طبیعت میداند
وهی باا درک معناای عمیقتری از میمزی و نیز از طبیعات ،باا آنکاه همچناان باه جادایی
هنر شااعری از فلسافه قائل اسات ،باری هر یك را مساتقل از دیگری می داند و هنر و
شااعری را ریل فلسافه قرار نمیدهد و فلسافه را بر آن مساترهی نمیکند (ارساطر:1387 ،
.)116-115
جادایی قااطع بین هنر و حقیقات در دورة جادیاد اتفااق میافتاد .در دورة جادیاد در تفکر
دکارت حقیقت عبارت میشاارد از حکم مبتنی بر تصاارر واضااح و متمایز یك امر .تصاارر
واضااح از هر چیزی نمایانگر حقیقت آن اساات .رس ایدن به چنین تصااررهایی با پیگیری
درسات اندیشایدن حاصال میشرد .از سری دیگر درک ما از زیبایی چه در طبیعت و چه در
کارهای هنری بر اسااس احسااس صاررت میگیرد .زیبایی احسااسای اسات در ما که در
هنگام مراجهه با آن چه عشا زیبا .مینامیم ،حاصال میشارد؛ بنابراین اگر الزم باشاد به
بح علمی در خصارص زیبایی بوردازیم باید نظام مساتقلی تأسای شارد ،زیرا اگر منطق
به شارایط صاحت تعاریف و اساتداللها میپردازد و بنابراین با حقیقت سارو کار دارد و اگر
علم اخالق ،خربی و بادی افعاال آدمی را مررد بحا قرار میدهاد ،زیباایی ناه میتراناد
مرضارع بح منطقی و نه بح اخالقی قرار گیرد و باید نظامی مساتقل داشاته باشاد .به
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همین جهت برمگارتن استتیك یا زیباییشناسی را به عنران نظام مستقلی که مرضرع آن
زیباایی اسااات تاأسا ای کرد (کرکلماان  .)39 :1382 ،باه این ترتیاب زیباایی (هنری و
طبیعی) اسااسااً مربرط به احسااس اسات و نه اندیشاه و چرن حقیقت مرضارع اندیشاه اسات،
زیبایی و به تبع آن هنرها که میکرشااند زیبایی بیافرینند از حرزة اندیشااه و به تبع آن از
قلمرو حقیقت منطقی طرد میشرند.
جدایی زیبایی (و به تبع آن هنر و شااعری) از علم و شاناساایی (و به تبع آن حقیقت)
در تفکر کانت به اوج کمال و نهایت دقت میرساد .چنانکه میدانیم کانت شاناساایی را
منحصر در اطالق مقرهههای فاهمه بر آنچه از طریق شهرد حسی حاصل میشرد میداند
و باا حفظ مفهرم حقیقات باه مثااباة مطاابقات ،حقیقات را بر خالف پیشا اینیاان خرد مطاابقات
آنچاه از خاارج میآیاد باا مقرهاههاای فااهماه میانگاارد .اهبتاه در نظر کاانات در هر صاااررت
حقیقت در حکم جایگاه دارد .حکمی که جایگاه حقیقت اسات ،حکم شاناختی اسات .حکم
زیباشاناختی ربطی به حقیقت ندارد ،بلکه صارفاً داوری در خصارص احسااس ما از شا
است نه راجع به خرد ش آنگرنه که بر ما پدیدار میشرد (همان.)76 :
بدین ترتیب از ابتدای تاریا رساامی متافیزیك ربی تا کانت بین هنر (شاااعری) و
فلسفه (و به تبع آن حقیقت) افتراق ایجاد میشرد.
از ساری دیگر در برخی سانتهای ( یر متافیزیکی) هنرها و بهخصارص شااعری مقام
ممتازی دارد .در سانت ایرانی اساالمی شااعران بزرگ حکیم (حکیم ابراهقاسام فردوسای،
حکیم نظامی و  ،)...زبان یب (حافظ شا ایرازی) و یا فیاهمثل ابراهمعانی (بیدل دهلری)
خرانده شادهاند؛ زیرا در این سانتها کارهای هنری و از جمله شااعری ابراز احسااسهای
هنرمندان نیسات .هنرمند واساطهای اسات که در هنر او حقیقت به ظهرر میرساد .حقیقت
اما در این سانتها صارفاً گزارة درسات که مربرط به عقل فلسافی و اندیشاة مفهرمی باشاد
و داور صاحت و ساقم آن نیز منطق شاناخته شارد نیسات .حقیقت ظهرر و تجلی هساتی

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 45 )...
اسات .واساطة این ظهرر میتراند شااعر یا هنرمند نقاش یا معمار و  ...باشاد .حتی گاهی در
سنت شاعرانة ما خداوند هم هنرمند نامیده میشرد .چنانکه حافظ میگرید:
خیز تا بر کلك آن نقاش دست افشان کنیم

کین همه نقش عجب در پرده پرگار داشت.

حال پرساش این اسات که چرا این جدایی به وقرع میپیرندد؟ به عبارت دیگر با چه
تلقی و دریافتی از هنر و حقیقت این جدایی صاررت میبندد؟ پاساا اجماهی به این پرساش
آن اساات که حقیقت نزد فیلساارفان عبارت اساات از حکم درساات و مطابق با خارج (این
مطابقت در نظر کانت مطابقت خارج با مقرهههای فهم است) که با تالش عقلی (در کانت
با تالش در اطالق مقرهههای فهم) حاصاال میشاارد .بنابراین حقیقت صاارفاً مربرط به
قلمرو شاناخت اسات .از ساری دیگر کار هنری که حاصال آفرینش هنرمند اسات از نبرغ او
ساارچشاامه میگیرد (کانت )243 :1393 ،و بیان احساااسهای فردی و یا تجربة زیسااتة
قرمی هنرمناد اسااات (کرکلماان  .)70 :1382 ،هنرمناد ناابغاهای اسااات کاه میتراناد
احساااسهای خرد را به زیباترین وجه در کارهای هنری بیان نماید .اظهار احساااسهای
فردی یا جمعی ربطی به حقیقت ندارد.
در دورة جدید رمانتیكهایی همچرن شلینگ و اشلگل که از جهاتی تحت تأریر کانت
بردناد ،تالش کردناد بر دوگاانگی زیباایی و حقیقات و باه تعبیری جادایی زیباایی از مطلق کاه
در کانت به اوج خرد رسایده برد لبه کنند .رمانتیكها وصارل به مطلق و بیکرانی را مدار
هنر تلقی میکردند .آنها ساار و کار هنر و دین و فلساافه را با مطلق میدانسااتند .برای
رمانتیكها این مفاهیم در پرتر شاهرد و تخیل شااعرانه و هنری درکشادنی و دریافتنی
اسات (مددپرر .)278 :1384 ،شالینگ جهان عینی را جز شاعر اصالی اما ناخردآگاهانه روح
نمیداند (کاپلساترن .)126 :1375 ،شالینگ حتی شاأن هنر را برابر با شاأن فلسافه دانسات و
نرشااات در حاهی که این یاك بیاانگر امر مطلق در مثال اعلی 1اسااات ،آن یك بیانگر امر
مطلق در پاد-مثال 2اسات (شافر .)212 :1385 ،این دیدگاه به وضارح تالشای اسات برای
ایجاد یگانگی و وفاق بین هنر و حقیقت.
یکی از مهمترین متفکرانی که پ

از کانت کرشاید بین هنر و حقیقت نحری آشاتی
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برقرار کند و هنر را از صارف بیان احسااس هنرمند رها کند و آن را با خرد هساتی مرتبط
گرداند ،هگل اسات .هگل در آراری همچرن پدیدارشاناسای جان ( ،)1807دانشانامه علرم
فلساافی هگل ( ،)1830 ,1827 ,1817دانش منطق ( )1832و بهویژه در درس گفتارهای
زیباشاناسای ( )1842-1835به بح از هنر پرداخته اسات .پرساش اصالی پژوهش حاضار
این اساات که در تفکر هگل چه نساابتی بین هنر و حقیقت برقرار اساات؟ و مرضااع او در
قبال جدایی بین هنر و حقیقت چیساات؟ و آیا میتراند بر این جدایی لبه کند؟ پاسااا به
این پرسااش فرع بر روشاانسااازی تلقی هگل از حقیقت و نیز از هنر اساات .هذا ابتدا به
بررسای دریافت او از حقیقت در مقایساه با تلقی دورة جدید (بهویژه دکارت و کانت) و نیز
مفهرم حقیقت در ساانت فلساافی قدیم میپردازیم و سااو مفهرم و جایگاه هنر را در
اندیشااة او بررساای خراهیم کرد و در نهایت به تحلیل تفساایر تلقی او از نساابت هنر و
حقیقت خراهیم پرداخت و بررسای خراهیم کرد که آیا او ترانساته اسات بر این جدایی فائق
آید یا خیر؟ و در صررت عدم مرفقیت دالئل آن چیست؟
حقیقت در نظر هگل
معمرالً حقیقت مطابقت بین رهن و امر واقع انگاشته میشرد .در قرون وسطی ضامن
نهاایی حقیقات علم بااری اسااات .در دورة جادیاد نزد دکاارت ،الک و کاانات حقیقات باا یقین
مترادف میشاارد .گزارهای درساات اساات که یقینی باشااد .اهبته مالک یقینی بردن نزد
دکارت تصااررهای واضااح و متمایز و نزد الک دادهشاادگی تجربی و نزد کانت مطابقت
دادههای تجربی با شارایط ماتقدم شاناساایی (مقرالت فاهمه) و اطالق مقرههها صارفاً بر
دادههای تجربی اسات .چنانکه میدانیم کانت دو ساری این مطابقت را جابهجا میکند و
حقیقت را عبارت میداند از مطابقت واقعیت با رهن (انقال کورنیکی) ،اما در هر صاررت
حقیقت همچنان وصاف حکم اسات و به تعبیر دیگر همان صادق یا درساتی گزاره تلقی
میگردد .در همة این مرارد حقیقت همان صادق یا درساتی گزاره اسات .اما هگل حقیقت
را نه در حکم درساات که در اسااتدالل عقلی میداند .با تعقل میتران حقیقت را دریافت.

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 47 )...
اما عقل صارفاً ترانایی اساتدالل کردن در انساان نیسات بلکه اسااسااً خرد هساتی واجد
نظامی عقالنی اساات .هگل حقیقت را همان ایده میداند .اما ایده در نظر او امری صاارفاً
رهنی نیساات .هگل در منطق به روشاانی نساابت ایده با حقیقت و هذا نظر خرد در مررد
حقیقات را بیاان میکناد :عایاده ،مفهرم منطبق ،امر حقیقی یاا امر حقیقی باه مثااباه چنین
امری اساات .اگر چیزی حقیقت داشااته باشااد ،حقیقتش را از طریق ایده دارد یا یك چیز
تنها هنگامی حقیقت دارد که ایده باشاد( .هگل .)740 :1391 ،هگل بالفاصاله میافزاید
کاه در زنادگی معمرهی ایاده باه معاانی مفهرم و حتی تصااارر محض باهکاار میرود .اماا او
ترضایح میدهد که چرن مفهرم در کل امری خردمندانه اسات و تا آنجا که خرد از فهم و
از مفهرم به مثابة مفهرم (مثالً آنگرنه که کانت بهکار میبرد و آن را به فاهمه اختصااص
میدهاد) متماایز میگردد ،پ ایاده تماامیات مفهرم و عینیات اسااات (هماان .)742 :بادین
ترتیب هگل اصاطالح ایده را برای مفهرم عینی بهکار میبرد و از مفهرم رهنی و از تصارر
صارف متمایز میکند .پ ایده اندیشاة صارف نیسات ،همچنین هدف یا کهن تصاریر یا
نمرنه اوهیهای نیست (آنچنان که کانت در نظر داشت) که باید بدان نزدیك شد ،بلکه هر
چیز فعلیات یاافتاه تنهاا تاا آنجاا هسااات کاه ایاده را درون خرد دارد و بیاان میکناد (هماان:
 .)743اینجا هگل نتیجه میگیرد که برابر ایساتای مکانیکی و شایمیایی و نیز رهنِ فاقد
روح و روحِ بهطرر صاارف متناهی ،مفهرمشااان را در شااکل متعلقِ به خریشِ آزادِ مفهرم
درون خرد نادارناد ،در واقع متعلقاات یاا ابژههاای فیزیکی و مکاانیکی کاه فااقاد آگااهی و هاذا
روح هستند ،واجد مفهرمی برای خرد نیستند؛ یعنی از خرد آگاهی ندارند و هذا واجد آگاهی
نیز نیساتند پ آزاد نیز نیساتند .عهیکن آنها تنها در صاررتی میترانند امر حقیقی باشاند،
که اتحاد مفهرم و واقعیتشاان ،اتحاد جان و تنشاان باشاد( .همان .)743 :به همین دهیل
هگل میگرید :عامرهای تام نظیر دوهت و کلیسااا اگر یکی بردگی مفهرم و واقعیتشااان
انحالل یاابد ،به مرجردیات خرد پایاان میدهناد( .همان .)743 :هگل نهایتاً نتیجه میگیرد
که عایده اوالً زندگی اسات و رانیاً امر حقیقی و خیر و به مثابة شاناختن و خراساتن اسات و
راهثاً روح ،ایده را به مثابة حقیقت مطلق خریش میشاناساد ،به مثابة حقیقتی که در خرد و
برای خرد اسات ،ایدة نامتناهیای که درونش شاناختن و عمل کردن خرد را با هم متعادل
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سااختهاند .دانش مطلق ،ایده پایانناپذیر به شاخصاه اسات( .همان .)743 :تا اینجا نظر
هگل در خصارص ایده و نسابت آن با حقیقت به زبان خرد او روشان شاد .اما هنرز معنای
ایدة مطلق مشاخ نشاده اسات .عایدة مطلق این همانی ایدة نظری و عملی اسات که
هریك برای خرد هنرز یك طرفه اسااات .ایدة مطلق به مثابة مفهرم خردمندانهای که در
واقعیت مفهرم تنها با خرد به شاخصاه همراه میگردد ،اما فقط جان نیسات ،بلکه مفهرم
رهنی آزاد اسات ،که برای خرد اسات و از اینرو دارای شاخصایت اسات( .همان.)809 :
ایدة مطلق ،یگانه برابر ایساتا و محترای فلسافه اسات ،زیرا همة معین بردگی را درون خرد
دارد و اقتضاای راتش این اسات که از طریق خرد تعین بخشایاش به خرد بازگردد ،پ
ایدة مطلق ظهررهای مختلف دارد و مشااغلة فلساافه این اساات که آن را در این ظهررها
بشاناساد .طبیعت و روح در کل شایرههای متمایزی هساتند برای آنکه هساتی مطلق را به
نمایش بگذارند ،هنر و دین شا ایرههای مختلفش هساااتند تا خرد را درک کند و به خرد
هساتی متناساب با خریش بدهد .فلسافه به همراه هنر و دین ،دارای مقصارد و محترای
یکساان اسات ،اگر چه فلسافه ،عاهیترین شایرة فهمیدن ایدة مطلق اسات .زیرا شایرهاش،
عاهیترین شیرة مفهرم است (همان.)810-809 :
به بیان دیگر در نظر هگل مرضارع فلسافه که علم کلی اسات ،مطلق (هساتی) اسات.
مطلق در نظر او همانسااتی رهن و عین در عین ناهمانسااتی رهن و عین اساات (بیزر،
 .)116 :1391هگل حقیقت را ایدة مطلق میداند که همانساتی ایدة نظری و عملی اسات
(هگال .) 809 :1391 ،باه نظر او تنهاا ایادة مطلق بردن ،زنادگی بااقی ،حقیقات خرد دانناده و
همة حقیقت اساات (همان .)809 :از آنجا که ایدة مطلق همة تعینات را درون خرد دارد و
اقتضاااء راتش این اساات که از طریق خردتعینیاش و تحقق خرد به خرد باز گردد ،هگل
آن را یگانه مرضرع و محترای فلسفه میداند .اهبته مطلق یا هستی امری رابت و از پیش
مرجرد نیساات بلکه حرکتی اساات از ناخردآگاهی (و به تعبیری بطرن و یا ) به سااری
آگااهی و خرد آگااهی و آزادی (و باه تعبیری ظهرر و آشا اکاارگی) .مراتاب ظهرر آن هماان

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 49 )...
تجلیها و ظهررها و یا تعینات آن اسات .پ مطلق تجلیهای مختلف دارد و کار فلسافه
این اسات که آن را در این تجلیها بشاناساد .هنر و دین و فلسافه شایرههای مختلف درک
مطلق از خرد هستند.
مطلق کاه باه تعبیر هگال در آ ااز نااخردآگااه اسااات (زیرا اوهین ظهرر آن در طبیعات
بیجان و ناآگاه اسااات) بهتدریج به سااامت آگاهی و خردآگاهی پیش میرود و به ظهرر
آگاهانه و خردآگاه میرساد .ظهرر آگاهانه مطلق ظهرر آن اسات در جامعه و حیات انساانی
که تاریخی اسات .مطلق در تاریا به آگاهی ،خردآگاهی و آزادی میرساد .هر مرتبهای از
تحقق مطلق عباارت اسااات از تحقق حقیقات آن در آن مرتباه .باه تعبیر دقیقتر ،نظاام
فلسافی هگل شاامل ساه بخش اسات :منطق ،فلسافة طبیعت و فلسافة روح .از منطق و
فلسافه طبیعت که بگذریم (زیرا مسائلة هنر در فلسافه روح مطرح میشارد) ،فلسافة روح
خرد به ساه بخش تقسایم شاده اسات :روح ساربژکتیر ،روح ابژکتیر و روح مطلق .در مرحلة
روح ساربژکتیر ،رهن انساان اسات که به مثابة رهن فردی ،زمینة بررسای قرار میگیرد.
بدین سااابب بخشهای فرعی این مرحله ،مدارج بعدی شاااعرر آدمی ،مانند احسااااس و
شااهرت و هرش و حافظه و جز آن اساات .روح در این حاهت ،در حال عدر خرد .یا روح
نهفته است.
در بهرة دوم فلسافة روح که عروح ابژکتیر .می باشاد ،روح از حال اصالی خرد بیرون
میآید و در عجز خرد .آشاکار میشارد؛ در اینجا خاصایت درون بردگی عروح ساربژکتیر،.
جاای خرد را باه ضاااد خرد یعنی عینیات یاا برون بردگی عروح ابژکتیر .میدهاد .همچناان
کاه ایاده باه حاال خاارجیات درآماد و جهاان خاارج عینی ،یعنی طبیعات را آفریاد ،اکنرن نیز
رهنیات روح ،جهاانی عینی بیرون از خریش میآفریند .وهی این جهاان ،مادة خام نیسااات،
بلکه جهان روحانی اسات یا جهان تأسایساات روحی اسات؛ که شاامل قانرن و اخالق و
کشااررند و به همان اندازه جنبة عینی و خارجی دارند که ساانگ یا سااتارهای آن را دارا
است.
سرمین بهرة بزرگ فلسفة روح هگل عروح مطلق .نام دارد که شامل تظاهرات آدمی
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در مساائل زیباشاناسای و فلسافة دین و سارانجام چیزی اسات که میتران آن را عفلسافة
فلسا افاه .ناامیاد (مجتهادی .)135- 123 :1383 ،در واقع عروح رهنی .و عروح عینی.
چرن دو قطب متضاد در برابر هم قرار دارند و یکدیگر را محدود میکنند ،پایانپذیرند؛ اما
از آنجایی که اقتضاای رات روح آن اسات که پایانناپذیر باشاد ،از اینرو الزم میآید که
روح پاایااننااپاذیر بر رهنیات و عینیات پاایاانپاذیر خریش چیره شااارد تاا مطلق گردد
(کاپلساااترن ،1375 ،جلد  .)232 :7در این مرحله ،تعارض میان رهن و عین ،یکساااره از
میان رفته و روح سارانجام پی میبرد که مرضارع آن و هر مرضارعی خردش اسات و از
اینرو اساات که پایانناپذیر میشاارد .بدینسااان رهن پی میبرد هر چه به عنران عین،
معارض با آن اسات ،چیزی جز خرد روح نیسات و به ساخن دیگر آگاه میشارد که خرد،
همة حقیقت ،یعنی مطلق اسااات (اساااتی  .)457 :1393 ،در واقع روح مطلق جمع روح
رهنی و روح عینی اسات و تنها در اینجاسات که روح سارانجام مطلقاً آزاد و بی پایان و
کامالً مشخ میشرد.
بناابراین معناای حقیقات را در نظر هگال باایاد باا ترجاه باه تلقی او از مرضااارع فلسا افاه
(مطلق) فهمید .حقیقت وصاف حکم (مطابقت حکم یا رهن با واقع یا عک آن) نیسات.
در عین حال حقیقت در نظر او همانند برخی دیدگاههای ساانتی عین هسااتی (حقیقت به
معنای حق یا به معنای حاقَ هر امری) نیز نیسات .زیرا حقیقت مساتلزم ظهرر و آشاکارگی
اسات و ظهرر ،ظهرر چیزی برای امری اسات که آن چیز بتراند برای آن ظهرر کند .چنین
امری باید واجد ویژگی آگاهی باشااد و چرن از حقیقت مطلق سااخن گرییم بیرون از آن
چیزی نیسااات کاه مطلق برای آن ظهرر کناد .اهبتاه مطلق در مراحال اوهیاة ظهرر خرد
(طبیعات) هنرز باه خرد ،آگااهی نادارد؛ یعنی طبیعات نمیداناد کاه ظهرر مطلق اسااات .در
مراحال بعاد (یعنی در هنر و دین و فلسا افاه) مطلق برای خرد ظهرر میکناد یاا باه عباارت
دیگر به خرد آگاهی مییابد .به همین معنا مطلق عبارت از این همانی رهن و عین اسات،
وهی در عین حال در مطلق ،عین و رهن این نه آن هم هساتند .بنابراین هستی (یا همان

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 51 )...
مطلق) همراره در تجلی و ظهرر اساات و در هر مرتبهای که ظهرر بیشااتری دارد ،تحقق
بیشتری هم دارد.
تنهاا در آخرین مرتباة تحقق مطلق اسااات کاه مطلق باه نحر مطلق و هاذا باه حقیقات
کامل و مطلق ظهرر میکند .آن مرتبة ظهرر مطلق اسات در فلسافه که مرضارع آن مطلق
است .اما پیش از آن مطلق در هنر و دین ظهرر کرده است .هنر اوهین مرتبة ظهرر مطلق
در تاریا و هذا ظهرر تحقق حقیقت در آگاهی است .هنر چنانکه مفصلتر بررسی خراهیم
کرد ظهرر مطلق اسات هنگامی که به خردآگاهی رسایده اسات .این بدان معنا اسات که در
هنر (همانند دین و فلسفه) مطلق ظهرر میکند .قرل به ظهرر مطلق در هنر به این معنی
اسااات که هنر واجد جنبة شاااناختی و واجد بهرهای از حقیقت اسااات .آرار هنری حامل
حقیقت و معرفت هسااتند نه بیان صاارف احساااسها و صااررتهای خیاهی گزافی و خرد
سااختة هنرمندان .اهبته پاساا به این پرساش که این معرفت و حقیقت تا چه حدی اسات و
کمال و نقصااان آن چه میزان و از چه جهتی اساات مسااتلزم درک معنا و جایگاه هنر و
نقش تاریخی آن در سیر و بسط مطلق در نظر هگل است.
هنر از نظر هگل
اگر مرضارع فلسافه از نظر هگل مطلق اسات ،بنابراین تأمل فلسافی در خصارص هر
امری باید با ترجه به نسابت آن با مطلق صاررت پذیرد .به این معنا که پرساش از چیساتی
طبیعت ،انساان ،خدا ،اخالق ،جامعه ،دین ،سایاسات ،هنر و  ...باید با ترجه به نسابت هر
کدام با مطلق مطرح شارد؛ زیرا همة امرر صاررت و جلرههایی از مطلق هساتند .اهبته هنر
نیز از این قاعده مساتثنی نیسات .پرساش از هنر باید با ترجه به نسابت آن با مطلق مطرح
شارد .بدین ترتیب این پرساش را که هنر چیسات ،میتران به این پرساش برگرداند که هنر
چه نساابتی با مطلق دارد .اهبته هگل در پدیدارشااناس ای ،هنر را ریل دین مطرح میکند.
برای هگل محترای هنر روح اههی و روح انساااانی اسااات ( .)Etter, 2000: 41دین
هنری دینی برتر از دین طبیعی اسااات .در دین هنری که هنرر به مرتبة دین آشاااکار یا
وحیانی نرسایده اسات ،مطلق (خدا) خرد را در هنر آشاکار میکند (هگل .)739 :1390 ،اما
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از آنجاا کاه مطلق در نظر هگال اوالً امری راابات نیسااات و راانیااً بیرون از عااهم (باه معناای
مجمرع هماة امرر) تحققی نادارد ،هماة امرر و از جملاه هنر ،تجلی مطلق اسااات؛ هاذا برای
پاساا به پرساش از نسابت هنر و حقیقت باید بررسای کرد که هنر چه مرتبهای از ظهرر
مطلق اسات؟ از ساری دیگر هگل در مقدمة زیباییشاناسای میخراهد بداند که آیا در زمینة
هنر و آراار هنری میتران معرفات دقیق و معتبری باه دسااات آورد یاا ناه؟ آیاا امکاان دارد
دربارة هنر به تجزیاه و تحلیال پرداخت و به کساااب حقیقتی نایال آمد؟ یاا اینکه چرن ارر
هنری از تخیال ماایاه میگیرد در نتیجاه یرقاابال تعریف اسااات و مرضااارع هیچ علمی
نمیتراند واقع شرد؟ (مجتهدی)121 :1383 ،؛ بنابراین روابط بین هنر و حقیقت را در نظر
هگل در دو ساطح باید بررسای کرد :یکی در ساطح متعلق و مرضارع علم قرار گرفتن هنر
و دیگری برخررداری هنر از حقیقت و یا حقیقتنمایی هنر .این دو سااطح در تفکر هگل
اهبته کامالً به هم پیرستهاند.
در مررد اینکاه آیاا هنر میتراناد مرضااارع علم قرار گیرد ،هگال مادعی میشااارد کاه
میتران هنر را مرضرع بررسی فلسفی قرار داد ( فلسفه عاهیترین صررت علم است) .زیرا
فلسافه به هر مرضارعی از جنبة ضارورتش میپردازد؛ بنابراین این نرع پژوهش از نظر او
علمی محسار میشارد .از آن جهت که هنرها تراوشاات روح هساتند ،هر چند در قاهب
محسارساات و به نازلترین شاکل ،اما از آن جهت که از روح نشاات میگیرند ،به روح و
تفکر نزدیكتر هسااتند تا به طبیعت و اشاایای بیجان ،به تعبیر خرد هگل :عروح در آرار
هنری با آنچه که از اسااس خرد اوسات ،سارو کار دارد .)Hegel, 1975: 12( .بنابراین
هنر از نظر او شاایساتة بررسای علمی اسات .در اینجا میبینیم هگل در پی ارتباط برقرار
کردن میاان امر کلی و امر جزئی اسااات .امر جزئی چیزی متماایز و مجزای از امر کلی یاا
روح مطلق نیساات ،چرا که امر جزئی خرد تجلی و ظهرر آن اساات .از آنجا که عوظیفة
هنر انتقال واالترین گرایشهای روح به ساری آگاهی اسات ،.مانع از حرکت خردسارانه و
کامالً ساربژکتیر مخیله میشارد (آنگرنه که نزد کانت بهویژه در مررد امر واال مطرح برد).

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 53 )...
در اینجا ععالئق معنری مرزهای مشاخصای برای مضمرن هنر تعیین میکنندIbid: ( .
 .)13تنهاا باا چنین رهیاافتی اسااات کاه هگال میتراناد از نقش شا انااختی هنر و باه مثااباة
مرحلهای از سیر تکاملی روح یا ایدة مطلق سخن بگرید.
در مررد اینکه هنر آیا نسابتی با حقیقت دارد و برخرردار از حقیقت هسات یا نه؟ باید
ترجه کرد که در هگل هنر مرحلهای از ظهرر ایده مطلق و هذا مرحلهای از حقیقت اسات.
در حرزة زیباایی حقیقات ایادئاال 3ناامیاده میشااارد (اساااتی  ،1393 ،جلاد .)618 :2ایادهآل
عبارت اسات از این نرع ویژة مثال که بهطرر محسارس درک میشارد و به ساخن دیگر،
مثال اسات نه بدان گرنه که در رات خریشاتن هسات بلکه بدان گرنه که در جهان حسای
پدیدار میشارد .اما پرساشای که در اینجا پیش میآید این اسات که چگرنه ایده یا مطلق
خرد را در عینی محسارس پدیدار میکند؟ نخساتین صاررت محسارس که روح در زیبایی
خرد را نمایان میساازد ،عطبیعت .اسات؛ وهی زیبایی طبیعی چرن زادة روح نیسات منظرر
نظر هگال قرار نمیگیرد .اما عزیبایی هنری آفریادة روح و بازآفرینی زیبایی .اسااات و به
همین سا اباب روح و فرآوردههاای آن در مقاام بااالتری از طبیعات قرار دارد ( Hegel,
 .)1975, vol1: 2بنابراین میرسایم به مرضارع خاص زیبایی که زیبایی هنر اسات و
حقیقت از طریق آن به آشکارگی میرسد.
هگل زیبایی را نمرد حسای ایده تعریف میکند ( .)Ibid: 92از نظر او هنر متشاکل
از دو بخش صاااررت و محترا اسااات؛ اماا این دو بخش در ظااهر متماایز ،از یکادیگر جادا
نیساتند و در وحدت کامل به سار میبرند .در واقع همین کنار هم بردن و وحدت صاررت
و محترا اسات که ارر هنری را محقق میساازد و ارر هنری به صاررت محسارس و عینی
ظهرر مییابد.
بنابراین از نظر هگل امر زیبا همان وحدت وجرد انتزاعی با وجرد انضامامی اسات .در
نتیجه صاررت چیزی یر از محترا نیسات و تنها در قاهب حسای نمردار میشارد ( Ibid:
.)95
روح مطلق ،خرد وحدت صااررت و محتراساات و امر زیبا تحققی محساارس از روح
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اسات .بنابراین میتران نتیجه گرفت امر زیبا و ارر هنری خرد بخشای از حقیقت اسات که
آن را بهصاررت محسارساات و وجرد انضامامی آشاکار میکند (امینی .)221 :1395 ،با این
تفاساایر میتران ادعا کرد که بر خالف تفکرات فیلساارفان مدرن میان حقیقت و زیبایی
شکافی وجرد ندارد.
در واقع ارر هنری با تحقق خرد در بیرون و به صاررت محسارس ،حقیقت و کلی را به
آشااکارگی میرساااند و کلی حقیقی و اصاایل ،کلی انضاامامی اساات و بر خالف تلقی
افالطرنی زیبایی امری یر حقیقی و یر اصیل نیست (.)Ibid: 143
باا اینکاه هگال امر زیباا را وحادت صاااررت و محتری میداناد ،اماا نمیتران آن را باه
معنی مطابقت امر عینی با تصارر رهنی دانسات .هگل همراره بر جنبة انضامامی و ملمرس
بردن هنر تاأکیاد میکناد و همراره منتقاد متفکرانی اسااات کاه هنر را صااارری میدانناد
(کانت) .از نظر او هنر باید بتراند انتزاعیترین امرر را هم بهصااررت محساارسااات محقق
ساازد و نمایش دهد (امینی)223 :1395 ،؛ بنابراین هنر تنها زمانی هنر اسات که ملمرس
بردن و انضامامی بردن خرد را هم در صاررت و هم در محترا به تصاریر کشاد .هذا محترا و
صاااررت هنری در کناار هم شا اکال میگیرند و به وحدت میرسا اناد و پرورش مییاابند
( .)Hegel, 1975: 126در اینصررت است که هنر وجه تاریخی مییابد.
باا وحادت امر انتزاعی و امر انضا اماامی کاه ایاده باه صاااررت ملمرس تحقق مییااباد
طبقهبندی هنرها به وجرد میآید .هر چه صاررت و محترا در نسابت بهتری محقق شارند،
ایت هنر نیز بیشاتر برآورده میشارد .نمیتران نزد هگل برتری میان صاررت و محترا بر
یکدیگر قائل شاااد .بلکاه هر دو امر در کناار هم و دو روی یاك سا اکاهاند (امینی:1395 ،
 ،)223اماا از آنجاا کاه روح مطلق سا ایر دیااهکتیکی دارد و امری راابات و پاایادار نیسااات،
همین عدم ربات و نسابت متغیر صاررت و محترا در کنار هم اسات که سابب پدید آوردن
هنرهای گرناگرن اسات .آنجا که ماده بر صاررت لبه دارد ،هنر نمادین شاکل میگیرد.

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 55 )...
در هنر کالساایك ترازن و تعادل بین صااررت و محترا برقرار اساات و در هنر رمانتیك
صاااررت بر محترا لباه مییااباد .در این مرحلاه از هنرهاا روح مطلق برای ظهرر و تحقق
خرد نیازمند است تا در امری عقالنیتر خرد را آشکار کند و به مادة محسرس نیاز کمتری
دارد در این مرحلاه کاه مرحلاة آخر هنرهاا اسااات (هنر رماانتیاك) مطلق میخراهاد از تماام
امرر مشروط و مقید رها شرد.
باه نظر هگال گرچاه هنر رماانتیاك خرد تعااهی هنر اسااات و واجاد نحرهای از دانش و
معرفت ،وهی قادر نیساات همة معرفت و حقیقت را عرضااه کند (.)Rapp, 2000: 14
بنابراین با آگاهتر شاادن مطلق دیگر نیازی به هنر جهت عرضااة مطلق (حقیقت مطلق)
نیست .در اینصررت است که مرگ هنر فرا میرسد.
مرگ هنر :جدايی هنر از حقیقت
مناقشه برانگیزترین وجه زیباشناسی هگل رأی مشهرر وی دربارة عپایان هنر .است.
هگل در دیباچة درسگفتارهایش در با زیباییشاناسای همه را متعجب سااخت ،زیرا با
اینکه بر خالف فیلسارفان پیشاین بین هنر و حقیقت نسابتی قائل شاده برد ،اعالم کرد
دوران هنر به ساار آمده اساات .با اینکه برای هنر ارزش و اعتبار واالیی قائل برد و آن را
همپای دین و فلساافه طریقی برای ساایر روح مطلق میدانساات ،اما دیگر هنر را برای
آشاکاری و آزادی روح مناساب نمیدانسات .ظاهراً عقیدة وی آن برد که هنر به پایان راه
خریش رساایده اساات .هنر هیچ آینده و نقش خطیری برای ایفا کردن در فرهنگ مدرن
ندارد .فلسفه میتراند آنچه هنر زمانی در اعصار باستان یا کالسیك و میانه واجد آن برد؛
یعنی بازنمایی واالترین اشاااتیاقها و ارزشهای بنیادیاش را به طریق بهتری حاصااال
آورد .چرا در نظر هگل هنر مرده اساات؟ نظر هگل دربارة هنر نقطه تعادهی اساات بین دو
دیادگااه مادرن در مررد هنر و زیباایی ،یکی نظر فیلسااارفاانی نظیر کاانات و اخالف ااهبااً
انگلیسای و فرانساری او که زیبایی و هنر را اسااسااً به احسااس هنرمند تحریل میکردند و
دیگری نظر رومانتیكهای هم عصار خرد که هنر را باالتر (نراهی و اشالگل) و یا الاقل
همطراز با فلسفه (شلینگ) به حسا میآوردند.
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از نظر هگل هنر مادون دین و فلساافه اساات ،زیرا در ساااحت نازلتری از خردآگاهی
واقع اساات .حال باید پرسااید چرا هنر در قیاس با دین و فلساافه صااررت نازلتری از
خردآگااهی اسااات؟ دهیال انتقااد هگال باه هنر ریشاااه در دیادگااه تااریا انگااراناة او دارد
( .)Etter, 2000: 35هگل میگرید :عهنر امری اساات مربرط به گذشااته .که دیگر
عواالترین طریق وصارل مطلق به حقیقت نیسات ،)Hegel, 1975, vol1: 11( .در
واقع هنر دیگر نمیتراند حقیقت را نشان دهد ،اصرالً روح یا به عبارت دیگر آیین دینی یا
عقل ،در دنیای امروز از مرحلهای که آرار هنری واالترین طریقة وصااارل مطلق باشاااند
گذشاته اسات .نزد هگل بر خالف شالینگ ،هنر دیگر امری تعیین کننده در فهم انساان از
جهان و خردش نیسااات .در واقع هنر دیگر ع ...نمیتراند نقشا ای را ایفا کند که تراژدی
زمانی در دوهت شهر یرنانی ایفا میکرد( .بروی.)235 :1385 ،
هگل شارح میدهد که هنر به مرحلة نخسات آگاهی و از خرد به در شادن تعلق دارد.
اوالً به این واساطه که به حراس آشاکار میشارد و رانیاً به این دهیل که وجرد متعلق آن در
بیرون از هنرمند اسات .متعلق مزبرر اگرچه نسابت به هنرمند امری بیرونی اسات ،کرد و
کار خالقانة او را نیز تنآور میسااازد و بنابراین هنرمند خریش را در متعلق یا ابژة خریش
میبیند ،بنابراین مشاخصاة مرحلهای از خردآگاهی اسات .در این مرحله از خردآگاهی ،هنر،
بااالترین حقیقات نیسااات ،اماا حااهتی از نقطاة قرت روح و حقیقات اسااات کاه بااعا ظهرر
حقیقت میشارد ( .)Desmond, 2000: 15با این همه دین و فلسافه به مرحلة بعدی
درونبردگی مجدد تعلق دارند؛ زیرا واساطة آنها کلی اسات و بر پایة تفکر هساتند .چنین
واساطههایی (فلسافه و دین) مخلرق خرد روح هساتند ،بنابراین از اساتقالل و خردآگاهی
ساااطح بااالتری برخرردار اسااات .باا ترجاه باه نگااه تااریخی هگال این نظر او راجع باه هنر
امری طبیعی اساات ،روح مطلق برای نیل به آزادی و آگاهی باید از مساایری که انتخا
کرده عبرر کناد ،قطعااً روح نمیتراناد در اوهین مرحلاه و ابتاداییترین جااماة خرد آرام و قرار
گیرد .زیرا برای رسایدن روح به آزادی ،امر محسارس و هنر واالترین جایگاهی نیسات که

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 57 )...
روح بتراند در آن باقی بماند.
از ساااری دیگر نقاد هگال بر هنر مادرن مبنی بر این اسااات کاه هنر مادرن تبادیال باه
امری تر خاهی (و با اندکی احتیاط در مررد هگل ،سارژهمحرر) شاده و دیگر حامل حقیقت
یا پیام و یا به بیان بهتر عامر قدسای .نیسات و هذا هنر به عنران یك امر انساانی ارتباط
خرد را باا دین یاا وجاه قادسا ایات و اهرهیات جهاان از دسااات داده و امری کاامالً بشاااری
شادهاسات .با نهضات اصاالح دین ،پیرند دین از هنر رها شاد ،بنابراین دیگر آرار هنری را
مقدس نمیشاماریم؛ زیرا هنر ،هنری یر دینی اسات ،این هنر دیگر حامل حقیقت نیسات.
به بیان دیگر همانطرر که پیشتر رکر شاد هنر نمیتراند امر قدسای را نمایش دهد؛ زیرا
ارتباط خرد را با دین از دست داده است و تبدیل به امری کامالً بشری شده است .استفان
باانگی دهیال انحالل هنر در قرن هجادهم را کااهش اعتقاادات ماذهبی مردم میداناد
( .)Etter, 2000: 35در حاهیکه هنرمند یرنانی اندیشاههای اخالقی و دینی را در شاعر
حمااسا ای خرد به ارمغاان میآورد ،هنرمناد مدرن محترا و ایاده را به انحالل و فروپاشا ای
میکشااند .در دوران باساتان ،هنر به عنران یك عنصار ضاروری و فرهنگسااز نقش داشاته
اساات و هدف آن عرضااه حقیقت به مخاطبانی اساات که حقیقت را جز در صاارر خیال
نمیترانند درک کنند ،اما در دورة مدرن هنر دیگر ابزار جهتگیری فعاهیتهای بشاری در
یك جامعه نیست .همچنین هنر به امری انتزاعی تبدیل شده است؛ زیرا بر خالف گذشته،
در جامعة مدرن هنر از جامعه و فرهنگ جدا شااده اساات ،هنر مدرن فارغ از محترای مد
نظر هگل صارفاً وجرد دارد ،بدون اینکه ارتباطی با امر قدسای داشاته باشاد .بنابراین مرگ
هنر ،نقاد هگال بر هنر مادرن باه عنران امری ترخااهی و سااارژهمحرر اسااات ( James,
)2009: 73-77؛ هاذا باه این جملاة معروف هگال میرسااایم کاه عدر نتیجاه زماان ماا باه
حکم نامرس عام خرد برای رشاد هنر مسااعد نیسات.)Hegel, 1975, vol1: 10( .
بنابراین وقتی هگل میگرید هنر به گذشته تعلق یافته است ،اشاره به دوران مدرن دارد و
این که در این دوران آرار هنری مانند ساایر اشایای معمرهی زندگی شادهاند و بیشاتر جنبة
سااربژکتیر پیدا کردهاند .یعنی زیبایی صاارفاً به ابژهای برای احساااس تبدیل شااده اسات.
امروزه زیبایی به صارف متعلقی برای احسااس مانند آنچه مد نظر کانت برد تبدیل شاده
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اساات .ارر هنری باید بسااتری باشااد برای بیان روح از خرد به یاری نبرغ هنرمند که در
نهاایات در امر محسااارس نماایاان میشااارد؛ یعنی بر پاایاة منطقی دیااهکتیکی و در نهاایات
تجلی معقرل در محسارس .اهبته هگل از اینکه هنر به گذشاته تعلق یافته اسات متاساف
نیسااات ،زیرا باه نظر او امروزه مطلق دیگر برای ظهرر نیاازی باه هنر نادارد .امروز مطلق
خرد را در عاهیترین علم که علم مطلق اسات؛ یعنی در فلسافه آشاکار میکند و این نشاان
از رسیدن تاریا بشری به اوج خردآگاهی و آزادی است.
باا اعالم عمرگ هنر .در نهاایات امر جزئی هنر را باه نفع امر کلی و مفهرمی کناار
میگاذارد .در واقع هنر باه نفع امر کلی و ظهرر مطلق باه کناار میرود ،زیرا گنجاایش و
تران محترای برآمده از آن را ندارد و بهترین محمل برای وصرل مطلق نیست.
نتیجهگیری
نسااابت هنر با حقیقت همراره در تفکر فلسااافی مطرح برده اسااات .هگل بر خالف
فیلسارفان مدرن که زیبایی و هنر را وابساتة ادراک حسای و نبرغ هنرمند میدانساتند ،هنر
را وابساته به حقیقت میدانسات .هگل از اوهین متفکران دورة مدرن اسات که میکرشاد
نظر مادرن راجع باه هنر را مررد نقاد قرار دهاد و باهنحری بین هنر و زیباایی باا حقیقات
ارتباط برقرار کند.
در پاسااا به پرسااش اصاالی این پژوهش که در تفکر هگل چه نساابتی بین هنر و
حقیقت برقرار اسات ،دریافتیم که مطلق هگل امری رابت و در خرد ماندگار نیسات .بلکه
مطلق در ظهرر و تجلی مدام است و برای رسیدن به کمال خرد سه منزل را طی میکند.
هنر اوهین مرتبة ظهرر مطلق به صررت امر محسرس است .بنابراین بین هنر و حقیقت از
آن جهات کاه یکی از مراحال ظهرر مطلق اسااات پیرناد وجرد دارد و هاذا در نظر هگال
کاارهاای هنری در حاد خرد معرفاتبخش هساااتناد ناه آنکاه صااارفااً بیاان احسااااسهاای
هنرمندان باشند.

نقد و بررسی نسبت هنر با حقیقت در فلسفۀ هگل (نرشآفرین شاهسرن و 59 )...
در مررد پرسش دوم باید پاسا داد با ترجه به اینکه هنر اوهین مرحلة ظهرر مطلق به
عنران مطلق اسات .در این مرحله مطلق نیازمند آن اسات که در صارر محسارس خرد را
نشاان دهد .این خرد نشااندهندگی مطلق ،کمال خرد نشااندهندگی آن نیسات .مطلق
بهطرر کامل خرد را در فلسافه نشاان میدهد .پ هنر به جهت وابساتگی ضاروریاش به
امر محسارس نمیتراند همراره نمایانگر حقیقت باشاد .هنر در مقطعی از تاریا نمایانگر و
نشااندهندة حقیقت اسات .در دورة تحقق دانش مطلق ،هنر به گذشاته تعلق پیدا میکند
زیرا دیگر تران نمایش امر مقدس را ندارد و امری ترخاهی و ساارژهمحرر اساات ،بنابراین
دیگر حامل حقیقت نیست ،هذا مرگ آن فرا میرسد.
بر اسااس آنچه آمد به نظر میرساد گرچه تالش هگل را برای ایجاد رابطة بین هنر و
مطلق (و از طریق آن حقیقت) میتران گام مهمی در لبه بر زیباییشاناسای مدرن تلقی
کرد وهی او بر اسااس سانا اندیشاة متافیزیکی خرد نمیترانسات در این راه به ترفیق کامل
رسد. .
پینوشتها
Urbild

1

Gegenbild

2

Ideal

3

فهرست مناب
ارس طو و فن اش عر ،ترجمه و تأهیف عبداهحساین زرینکر  ،تهران:
ارساطر .)1387( .ا
انتشارات امیرکبیر.
اسااتی  ،واهتر ترن  .)1393( .هگل ،ترجمة حمید عنایت .جلد  1و ،2تهران :کتا های
جیبی.
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افالطرن .)1380( .دورةاکاام ل اآث ار افالطون ،ترجماة محماد حسااان هطفی .تهران:
انتشارات خرارزمی.
امینی ،عبداهلل .)1395( .نسبت میان حقیقت و زيبايی .تهران :انتشارات نقد فرهنگ.
س ی و ذهنیت از کانت تا نیچه ،ترجمة فریبرز
ش نا ا
بروی ،آندرو ،)1385( .زيبايی ا
مجیدی .تهران :فرهنگستان هنر.
بیزر ،فردریك .)1391( .هگل ،ترجمة سید مسعرد حسینی .تهران :ققنرس.
شفر ،ژانماری .)1385( .هنر دوران مدرن ،ترجمة ایرج قانرنی ،تهران :آگه.
س فه ،ترجمة داریرش آشاارری .جلد  ،7تهران:
کاپلسااترن ،فردریك .)1375( .تاريخ فل ا
انتشارات سروش.
کانت ،ایمانرئل .)1393( .نقد قوة حکم ،ترجمة عبداهکریم رشیدیان .تهران :نشر نی.
کرکلماان  ،یرزف .)1382( .اهیدگر و هنر ،ترجماة محمادجراد صاااافیاان .آباادان :نشااار
پرسش.
اس ا
حس ب نظر هگل بر ا
ناس ی روح بر ا
دارش ا
مجتهدی ،کریم .)1383( .پدي ا
ناس ی روح هگل اثر ژان هیپولیت .تهران:
دارش ا
کتاب تکوين و اس اختار پدي ا
انتشارات علمی و فرهنگی.
هگل ،گِئررگ ویلهلم فردریش .)1390( .پديدارشاا ناساا ی جان ،ترجمة باقر پرهام،
تهران :نشر کند وکاو.
هگل ،گِئررگ ویلهلم فردریش .)1391( .دانش منطق ،ترجمة ابراهیم ملك اساماعیلی،
تهران :نشر نگاه.
هگل ،گِئررگ ویلهلم فردریش .)1395( .دانشنامه علوم فلسفی هگل ،ترجمة حسان
مرتضری ،تهران :نشر آگه.
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