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 چکیده

 از هنر  به  راجع  ینظر مباح  طرح  هنگام از  الاقل  ر   تفکر ایتار  در  قتیحق و  هنر نیب  نسبت
. انددهیشایاند  نسابت نیا  به لسارفانیف زین دیجد  دوران در.  اسات برده مطرح  ارساطر و  افالطرن زمان

 یکلبه هنر و  قتیحق  نیب  تنگاربرم  ترساط  شاناسایییبایز   یتأسا  با و دیجد ةدور در که مدانییم
 جمله از  یمتفکران  او از  پ  اما. کرد دایپ  تیقطع  کانت با مفارقت  نیا و  شاد  حاصال مفارقت  و ییجدا

 هنر نسبت طرح  به  صراحتبه هگل   اهبته. شندیاندیب  قتیحق و  هنر نسبت  بر گرید  بار دندیکرش  هگل
 هنر. داندیم  آن  تحقق  از ایمرتبه  و مطلق  هاییتجل  از  ایجلره  را هنر اما  اسات،  نورداخته  قتیحق و
 و هنر نیب  ینسابت  چه  به هگل که  اسات نیا مقاهه نیا  یاصال  پرساش.  اسات مطلق روح ةجلر نیاوه
 نیب نسابت  طرح با کندیم  تالش  چگرنه و  سات؟یچ  قتیحق  از او افتیدر و درک  اسات؟ قائل  قتیحق
 وقرع مدرن شاناسایییبایز  با که دو آن کامل ییجدا  بر( خرد  اقیسا و سابك  با اهبته)  قتیحق و هنر

 و او  شاارحان و  هگل  آرار  بر  هیتک با  محترا لیتحل و  یریتفسا  قیتحق نیا  ةریشا  کند؟   لبه  اسات افتهی
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 .است( مرضرع با مرتبط) لسرفانیف ریسا  آرار

  .  دهیا مطلق،  هنر، قت،یحق هگل، :کلیدی  واژگان
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 مقدمه

.  دارد   ی رب  كیزیمتاف  ایتار  یدرازا  به  اقلدح  یخیتار  قتیحق و  هنر نساابت  بر  تأمل
 مثل  هایی اهرگید  از  یمراضاع  در  هنر و  فلسافه نیب  تقابل  طرح  با  افالطرن  بار  نیاوه  دیشاا
 نیب  ییجادا  باه  حکم(  1170:  1380  افالطرن،)  یجمهرر  و(  577:  1380  افالطرن،)  رنیا

  افالطرن.  کندیم  دیکأت(  یشااعر و)  هنر  بر  فلسافه  ة لب  و  اشاراف  هزوم  بر و  دهدیم  دو  آن
  آن  و  کنند نظر  قتیحق به  کهآن  یجا به که  داندیم  یمقلدان  را  هنرمندان  و  شاعران  عمرم

 و  ا راق دروغ،  اهال  هاذا  و  کننادیم  دیاتقل  را آن  و  نگرنادیم  عاتیطب  باه  نادینماا  محااکاات  را
 بر  لساارفانیف  کهآن  حال  اندیمتک  احساااس  بر  شاااعران و  هنرمندان.  اندقتیحق  از  یدور
 .اندقتیحق جریوجست در هذا و فشارندیم یپا شهیاند و عقل

  داندیم  عتیطب(  محاکات  /دیتقل)   یمزیم  را  هنر  شیخر  اسااتاد  مانند  گرچه  ارسااطر
  ییجادا   باه  همچناان کاهآن  باا  عات،یطب  از  زین  و  یمزیم  از  تریقیعم یمعناا  درک  باا  یوه

 و  هنر  و  داند  یم  یگرید  از  تقلسام  را كی  هر  یبار  اسات،  قائل  فلسافه  از  یشااعر  هنر
:  1387  ارساطر،)  کندینم  یمساتره  آن  بر  را  فلسافه  و  دهدینم  قرار  فلسافه  لیر را  یشااعر

116-115.) 

  تفکر در  دیاجاد  ةدور در. افتادیم اتفااق  دیاجاد ةدور در قاتیحق  و  هنر  نیب  قااطع  ییجادا
  تصاارر.  امر  كی  زیمتما و  واضااح  تصاارر بر  یمبتن حکم  از  شااردیم  عبارت  قتیحق  دکارت
  یر یگیپ  با  ییتصااررها  نیچن  به  دنیرساا. اساات  آن  قتیحق  انگرینما  یزیچ  هر  از واضااح
 در  چه و عتیطب  در چه  ییبایز  از ما  درک  گرید  یسر از.  شردیم  حاصال  دنیشایاند  درسات
  در که  ما  در  اسات  یاحسااسا  ییبایز.  ردگییم  صاررت  احسااس  اسااس  بر  یهنر  یکارها
 به باشاد  الزم  اگر  نیبنابرا  شارد؛یم  حاصال  م،ینامیم  با.یز  شا ع  چه  آن  با  مراجهه  هنگام
 منطق  اگر  رایز  شارد،   یتأسا  یمساتقل نظام  دیبا  میبورداز  ییبایز  خصارص  در  یعلم بح 

  اگر و  دارد  کار سارو  قتیحق با  نیبنابرا و  پردازدیم  هااساتدالل و  فیتعار صاحت  طیشارا به
  ترانادیم  ناه  ییباایز  دهاد،یم  قرار  بحا   مررد  را  یآدم  افعاال  یباد  و  یخرب  اخالق،  علم

 به.  باشاد  داشاته  مساتقل  ینظام  دیبا و  ردیگ  قرار  یاخالق بح   نه و  یمنطق  بح   مرضارع
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  آن  مرضرع  که  یمستقل  نظام  عنران به  را  شناسیییبایز  ای  كیاستت  برمگارتن  جهت  نیهم
 و  یهنر) ییباایز  بیاترت  نیا  باه(.  39: 1382 کرکلماان ،)  کرد   یتاأسااا  اسااات ییباایز

 اسات،  شاهیاند  مرضارع  قتیحق  چرن و  شاهیاند  نه و اسات  احسااس به  مربرط  اسااسااً(  یعیطب
 از  آن تبع به  و  شااهیاند  ةحرز از  نندیافریب  ییبایز  کرشااندیم که  هنرها  آن  تبع به  و  ییبایز

 .شرندیم طرد یمنطق قتیحق قلمرو

(  قت یحق  آن تبع به  و)  ییشاناساا و  علم  از(  یشااعر  و  هنر  آن تبع به  و)  ییبایز  ییجدا
 را  ییشاناساا  کانت  مدانییم  کهچنان.  رسادیم دقت  تینها  و کمال  اوج به کانت  تفکر  در

  داندیم  شردیم  حاصل  یحس  شهرد  قیطر  از  آنچه  بر  فاهمه  هایمقرهه  اطالق  در  منحصر
 مطاابقات   خرد  انیانیشااایپ  خالف بر را قاتیحق مطاابقات،  ةمثاابا  باه  قاتیحق  مفهرم  حفظ  باا و

  صاااررت هر در  کاانات  نظر در  اهبتاه.  انگااردیم فااهماه  هاایمقرهاه  باا  دآیایم  خاارج از چاهآن
 حکم.  اسات  یشاناخت  حکم اسات،  قتیحق  گاهیجا  که  یحکم.  دارد  گاهیجا  حکم  در  قتیحق
 شا   از  ما احسااس  خصارص  در  یداور  صارفاً  بلکه  ندارد،  قتیحق  به  یربط  یباشاناختیز

 (.76: همان) شردیم داریپد ما بر که گرنهآن ش  خرد به راجع نه است

 و(  یشاااعر)  هنر  نیب کانت  تا  ی رب  كیزیمتاف  یرساام  ایتار  یابتدا  از بیترت  نیبد
 . شردیم جادیا افتراق( قتیحق آن تبع به و) فلسفه

 مقام  یشااعر  خصارصبه  و  هنرها(  یکیزیمتاف  ری )  هایسانت  یبرخ  در  گرید  یسار  از
  ،ی فردوسا  ابراهقاسام میحک)  میحک  بزرگ  شااعران  یاساالم  یرانیا سانت  در.  دارد  یممتاز
(  ی دهلر   دلیب)  یابراهمعان  اهمثلیف  ای  و(  یرازیشااا  حافظ) بی   زبان  ،...( و  ینظام  میحک

  یها احسااس ابراز  یشااعر  جمله  از و  یهنر  یکارها  هاسانت  نیا  در  رایز  اند؛شاده  خرانده
  قتیحق.  رسادیم  ظهرر به  قتیحق  او  هنر  در  که اسات ایواساطه  هنرمند.  ساتین  هنرمندان

 باشاد  یمفهرم  ةشایاند  و  یفلساف  عقل به  مربرط که  درسات  ةگزار  صارفاً  هاسانت  نیا  در  اما
  یهسات   یتجل  و  ظهرر  قتیحق. ساتین  شارد  شاناخته منطق  زین  آن  ساقم و  صاحت  داور و
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  در  یگاه  یحت.  باشاد...    و  معمار  ای  نقاش  هنرمند  ای  شااعر  تراندیم  ظهرر  نیا ةواساط. اسات
 : دگرییم حافظ کهچنان. شردیم دهینام هنرمند هم خداوند ما ةشاعران سنت

 .داشت پرگار پرده در عجب نقش همه نیک      میکن افشان دست  نقاش آن کلك بر تا زیخ

 چه  با  گرید  عبارت به  رندد؟پییم  وقرع  به  ییجدا  نیا  چرا که اسات  نیا  پرساش  حال
  پرساش  نیا  به  یاجماه  ساااپ  بندد؟یم  صاررت  ییجدا  نیا  قتیحق و  هنر  از  یافتیدر  و  یتلق
 نیا)  خارج با  مطابق و  درساات  حکم از  اساات  عبارت  لساارفانیف  نزد  قتیحق که اساات  آن

 کانت  در)  یعقل  تالش  با  که(  است  فهم  هایمقرهه  با  خارج  مطابقت  کانت  نظر  در  مطابقت
 به  مربرط  صاارفاً  قتیحق  نیبنابرا.  شااردیم  حاصاال(  فهم  هایمقرهه  اطالق  در  تالش  با

 او  نبرغ  از اسات  هنرمند  نشیآفر  حاصال که  یهنر کار  گرید یسار  از. اسات  تاخشان  قلمرو
 ةسااتیز  ةتجرب  ای  و  یفرد  هایاحساااس  انیب و(  243:  1393 کانت،)  ردگییم ساارچشاامه

  ترانادیم  کاه  اسااات  ایناابغاه  هنرمناد(.  70:  1382  کرکلماان ،)  اسااات  هنرمناد  یقرم
  هایاحساااس  اظهار.  دینما  انیب  یهنر  یکارها  در وجه  نیباتریز به  را  خرد  هایاحساااس

 .ندارد قتیحق به یربط یجمع ای یفرد

 کانت   ریتأر  تحت  یجهات  از  که  اشلگل  و  نگیشل  همچرن  هاییكیرمانت  دیجد  ةدور  در
 کاه مطلق  از  ییباایز  ییجادا  یریتعب باه و  قاتیحق  و  ییباایز  یدوگاانگ بر  کردناد تالش  بردناد،

  مدار را  یکرانیب  و  مطلق به  وصارل  هاكیرمانت.  کنند   لبه  برد  دهیرسا  خرد اوج  به کانت  در
 یبرا.  دانسااتندیم  مطلق با  را  فلساافه  و  نید و  هنر  کار  و  ساار  هاآن.  کردندیم  یتلق  هنر
  یافتن یدر و  شادنیدرک  یهنر و  شااعرانه  لیتخ و  شاهرد  پرتر  در  میمفاه  نیا  هاكیرمانت
 روح  ناخردآگاهانه اما  یاصال  شاعر  جز را  ینیع  جهان  نگیشال(.  278:  1384  مددپرر،) اسات

 و دانسات  فلسافه  شاأن با  برابر  را  هنر  شاأن  یحت  نگیشال(.  126:  1375  کاپلساترن،)  داندینم
 امر  انگریب كی  آن اسااات،  1یاعل  مثال  در  مطلق  امر انگریاب  كیا  نیا که  یحاه  در نرشااات

 یبرا اسات  یتالشا  وضارح  به  دگاهید  نیا(.  212:  1385  شافر،) اسات  2مثال-پاد  در  مطلق
 .قتیحق و هنر نیب وفاق و ینگاگی جادیا

  یآشات   ینحر  قتیحق و  هنر نیب  دیکرشا کانت از  پ  که  یمتفکران  نتریمهم از  یکی
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  مرتبط  یهسات  خرد با  را  آن و  کند  رها  هنرمند  احسااس  انیب  صارف  از  را  هنر و  کند  برقرار
  علرم  دانشانامه  ،(1807)  جان  یدارشاناسایپد  همچرن  یآرار  در  هگل.  اسات  هگل  گرداند،
  یگفتارها   درس  در  ژهیوبه  و(  1832)  منطق  دانش  ،(1830,  1827,  1817)  هگل  یففلساا

  حاضار  پژوهش  یاصال  پرساش.  اسات  پرداخته  هنر  از بح  به(  1842-1835)  یباشاناسایز
  در او  مرضااع  و اساات؟  برقرار  قتیحق و  هنر  نیب  ینساابت چه  هگل  تفکر  در که  اساات  نیا

 به  پاسااا  کند؟   لبه  ییجدا  نیا بر  اندرتیم  ایآ و ساات؟یچ  قتیحق و  هنر نیب  ییجدا  قبال
 به ابتدا  هذا. اساات  هنر  از  زین و  قتیحق از  هگل  یتلق  سااازیروشاان بر  فرع  پرسااش  نیا

 زین و(  کانت و  دکارت ژهیوبه)  دیجد  ةدور  یتلق با  ساهیمقا  در  قتیحق  از او  افتیدر  یبررسا
  در را  رنه  گاهیجا  و  مفهرم  سااو  و  مپردازییم  میقد  یفلسااف  ساانت  در  قتیحق  مفهرم

 و  هنر نساابت  از او  یتلق  ریتفساا  لیتحل به  تینها  در  و  کرد  میخراه  یبررساا او  ةشاایاند
 فائق  ییجدا  نیا  بر اسات  ترانساته او  ایآ  که  کرد  میخراه  یبررسا و  پرداخت  میخراه  قتیحق
  ست؟یچ آن دالئل تیمرفق عدم صررت در و ر؟یخ ای دیآ

 هگل  نظر در  قتیحق

  ضامن  یوسط  قرون  در.  شردیم  انگاشته واقع  امر  و  نره  نیب  مطابقت  قتیحق  معمرالً
  نی قی  باا  قاتیحق کاانات  و الک  دکاارت،  نزد  دیاجاد ةدور  در. اسااات  یباار علم  قاتیحق  یینهاا

  نزد  بردن  ینیقی مالک  اهبته.  باشااد  ینیقی  که  اساات  درساات  ایگزاره.  شااردیم  مترادف
 مطابقت کانت  نزد  و  یتجرب  شاادگیداده الک  نزد  و  زیمتما  و  واضااح  یتصااررها  دکارت

 بر  صارفاً  هامقرهه  اطالق و(  فاهمه  مقرالت)  ییشاناساا  ماتقدم  طیشارا با  یتجرب  هایداده
 و  کندیم  جابهجا  را مطابقت  نیا  یسار دو  کانت  مدانییم  کهچنان. اسات  یتجرب  هایداده
  صاررت  هر  در اما  ،(یکیکورن  انقال )  رهن  با تیواقع  مطابقت از  داندیم  عبارت را  قتیحق
  یتلق   گزاره  یدرسات  ای  صادق  همان  گرید  ریتعب به  و اسات حکم  وصاف  همچنان  قتیحق
  قتیحق  هگل اما.  اسات  گزاره  یدرسات  ای  صادق  همان  قتیحق  مرارد  نیا  ةهم  در.  گرددیم
.  افت یدر  را  قتیحق  ترانیم  تعقل  با.  داندیم  یعقل  اسااتدالل  در که  درساات  حکم  در نه  را
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 واجد  یهسات  خرد اسااسااً  بلکه ساتین  انساان  در  کردن اساتدالل  ییترانا  صارفاً  عقل  اما
 صاارفاً  یامر او  نظر  در  دهیا  اما.  داندیم  دهیا  همان  را  قتیحق  هگل. اساات  یعقالن  ینظام
  مررد  در  خرد  نظر  هذا و  قتیحق با  دهیا نساابت  یروشاان به  منطق  در  هگل.  سااتین  یرهن
  نی چن  مثااباه  باه  یقیحق  امر  ایا  یقیحق  امر  منطبق،  مفهرم  ده،یاا: عکنادیم  انیاب  را  قاتیحق
 زیچ  كی  ای  دارد  دهیا  قیطر از  را  قتشیحق  باشااد،  داشااته  قتیحق  یزیچ  اگر.  اساات  یامر
  دافزای یم  بالفاصاله  هگل(.  740:  1391  هگل،)  باشاد.  دهیا  که  دارد  قتیحق  یهنگام  تنها
 او  اماا.  رودیم  کاارباه  محض تصااارر  یحت  و  مفهرم  یمعاان  باه  دهیاا یمعمره یزنادگ  در  کاه
 و فهم  از  خرد که  جاآن  تا  و اسات  خردمندانه یامر  کل  در  مفهرم  چرن  که  ددهیم  حیترضا
  اختصااص  فاهمه به  را  آن  و  بردیم  کاربه کانت که  گرنهآن مثالً)  مفهرم  ةمثاب به  مفهرم  از
  نی باد(.  742:  هماان)  اسااات تیانیع  و مفهرم تیاتماام دهیاا  پ   گردد،یم زیمتماا(  دهادیم

  تصارر  از و  یرهن  مفهرم  از  و  بردیم  کاربه  ینیع  مفهرم  یبرا  را  دهیا اصاطالح  هگل  بیترت
  ای   ریتصار  کهن  ای  هدف  نیهمچن  سات،ین  صارف  ةشایاند  دهیا  پ .  کندیم  زیمتما  صارف
  هر  بلکه  شد،  كینزد  بدان  دیبا که(  داشت نظر  در کانت که  چنانآن) ستین  ایهیاوه  نمرنه

:  هماان ) کنادیم  انیاب  و  دارد  درخ  درون را دهیاا  کاه هسااات  جااآن تاا تنهاا افتاهیا تیافعل زیچ
 فاقد  رهنِ  زین و  ییایمیشا و  یکیمکان  یساتایا برابر  که  ردگییم  جهینت  هگل  جانیا(.  743
  مفهرم  آزادِ  شِیخر  به  متعلقِ  شااکل  در  را  شااانمفهرم  ،یمتناه  صاارف  طرربه  روحِ و  روح

  هاذا  و  یآگااه  دفااقا  کاه یکیمکاان  و یکیزیف یهااابژه ایا  متعلقاات  واقع در نادارناد، خرد درون
  یآگاه   واجد  هذا  و  ندارند  یآگاه  خرد  از  یعنی  ستند؛ین  خرد  یبرا  یمفهرم  واجد  هستند،  روح

  باشاند،  یقیحق  امر  ترانندیم  یصاررت  در  تنها  هاآن  کنیه. عساتندین  زین  آزاد  پ   ساتندین  زین
  لی ده  نیهم به(.  743:  همان)  باشاد.  تنشاان  و  جان  اتحاد  شاان،تیواقع و  مفهرم  اتحاد که

 شااانتیواقع  و  مفهرم  یبردگ  یکی  اگر  سااایکل و  دوهت  رینظ تام  یامرها: عدگرییم  هگل
  ردگی یم جهینت  تاًینها  هگل(.  743:  همان)  دهناد.یم  انیاپا  خرد  تیامرجرد به  ابد،یا  انحالل

 و اسات خراساتن  و  شاناختن ةمثاب به  و  ریخ و  یقیحق امر  اًیران و اسات  یزندگ اوالً  دهیاع که
 و  خرد  در که  یقتیحق  ةمثاب به  شاناساد،یم  شیخر  مطلق  قتیحق ةمثاب به  را  دهیا  روح،  راهثاً
  متعادل  هم با  را  خرد  کردن  عمل و  شاناختن  درونش که  ایینامتناه  ةدیا  اسات،  خرد  یبرا
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 نظر  جانیا  تا(.  743:  همان)  اسات.  شاخصاه به  ریناپذ انیپا  دهیا  مطلق،  دانش.  اندسااخته
 یمعنا  هنرز  اما.  شاد روشان  او  خرد  زبان به  قتیحق  با  آن  نسابت  و  دهیا  خصارص  در  هگل

 که اسات  یعمل و  ینظر  ةدیا  یهمان  نیا  مطلق  ةدیا. عاسات  نشاده  مشاخ   مطلق  ةدیا
  در که  ایخردمندانه  مفهرم ةمثاب به  مطلق  ةدیا. اسااات  طرفه  كی  هنرز  خرد  یبرا  كیهر
  مفهرم  بلکه سات،ین  جان  فقط اما  گردد،یم  همراه شاخصاه  به  خرد  با  تنها  مفهرم تیواقع
(.  809:  همان) اسات. تیشاخصا  یدارا  رونیا  از و اسات  خرد  یبرا که اسات،  آزاد  یرهن

  خرد  درون  را  یبردگ  نیمع  ةهم  رایز اسات،  فلسافه  یمحترا  و  ساتایا  برابر  گانهی  مطلق،  ةدیا
  پ   بازگردد،  خرد به  اشیبخشا  نیتع  خرد  قیطر  از که اسات  نیا  راتش  یاقتضاا و  دارد

  ظهررها  نیا  در  را  آن که  اساات  نیا  فلساافه  ةمشااغل  و  دارد  مختلف  یرهاظهر  مطلق  ةدیا
 به را  مطلق  یهسات  آنکه  یبرا  هساتند  یزیمتما  هایرهیشا  کل  در  روح و  عتیطب.  بشاناساد

  خرد به  و کند  درک  را  خرد  تا  هساااتند  مختلفش  هایرهیشااا  نید و  هنر  بگذارند،  شینما
  یمحترا  و  مقصارد  یدارا  ن،ید و  هنر  همراه به  فلسافه.  بدهد  شیخر  با متناساب  یهسات

  اش،رهیشا  رایز.  اسات  مطلق  ةدیا  دنیفهم  ةریشا  نترییعاه  فلسافه،  چه  اگر  اسات،  کساانی
 (.810-809: همان) است مفهرم ةریش نترییعاه

. اسات(  یهسات)  مطلق اسات،  یکل  علم که فلسافه  مرضارع  هگل نظر  در  گرید  انیب به
 زر،یب)  اساات  نیع و  رهن  یانسااتهمنا  نیع  در  نیع  و  رهن  یهمانساات او  نظر  در  مطلق
 اسات   یعمل  و ینظر  ةدیا  یهمانسات  که  داندیم  مطلق  ةدیا را  قتیحق  هگل(.  116:  1391

 و  دانناده  خرد  قاتیحق  ،یبااق  یزنادگ  بردن،  مطلق  ةدیاا  تنهاا او نظر  باه(.    809:  1391  هگال،)
 و  دارد  خرد  درون  را  ناتیتع  ةهم  مطلق  ةدیا که  آنجا  از(.  809:  همان)  اساات  قتیحق  ةهم

  هگل  گردد،  باز  خرد  به  خرد  تحقق و  اشینیخردتع  قیطر از که اساات  نیا  راتش  اقتضاااء
  شی پ  از  و  رابت  یامر  یهست  ای  مطلق  اهبته.  داندیم  فلسفه  یمحترا  و   مرضرع  گانهی  را  آن

  یساار  به(  ا ی  و  بطرن  یریتعب به و)  یناخردآگاه  از اساات  یحرکت  بلکه سااتین  مرجرد
  هماان  آن ظهرر مراتاب(.  یآشاااکاارگ و ظهرر  یریتعب  باه  و)  یآزاد  و  یآگااه  خرد  و  یآگااه
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  فلسافه  کار و  دارد  مختلف  هاییتجل  مطلق  پ .  اسات  آن  ناتیتع  ای و  ظهررها و  هایتجل
  درک  مختلف  یهارهیشا  فلسافه  و  نید  و  هنر.  بشاناساد  هایتجل  نیا  در  را  آن  که اسات  نیا

 . هستند خرد از مطلق

 عاتیطب  در  آن  ظهرر  نیاوه  رایز)  اسااات نااخردآگااه  زآ اا  در هگال  ریتعب  باه  کاه  مطلق
  ظهرر به و  رودیم  شیپ  ی خردآگاه و  یآگاه سااامت به  جیتدربه( اسااات  ناآگاه و  جانیب

  یانساان   اتیح  و جامعه  در اسات  آن  ظهرر  مطلق  آگاهانه  ظهرر.  رسادیم  آگاهخرد  و  آگاهانه
 از  ایمرتبه  هر.  رسادیم  یآزاد و  یخردآگاه  ،یآگاه به  ایتار  در  مطلق. اسات  یخیتار که

 نظاام  تر،قیدق  ریتعب  باه.  مرتباه  آن  در  آن  قاتیحق  تحقق  از  اسااات  عباارت  مطلق  تحقق
 و منطق  از.  روح  ةفلساف و  عتیطب  ةفلساف  منطق،:  اسات  بخش  ساه  شاامل  هگل  یفلساف

 روح  ةفلساف  ،(شاردیم  مطرح  روح  فلسافه  در  هنر  ةمسائل  رایز)  میبگذر که  عتیطب  فلسافه
  ةمرحل   در.  مطلق  روح و  ریابژکت  روح  ر،یساربژکت  روح: اسات شاده  میتقسا  بخش ساه به  خرد
.  رد گییم  قرار  یبررسا  ةنیزم  ،یفرد  رهن ةمثاب به که  اسات  انساان  رهن  ر،یساربژکت  روح
 و  احسااااس  مانند  ،یآدم  شاااعرر  یبعد  مدارج  مرحله،  نیا  یفرع  هایبخش سااابب  نیبد

 روح  ای  خرد.  درع  حال  در  حاهت،  نیا  در  روح. اساات  آن  جز  و حافظه و  هرش و  شااهرت
 . است نهفته

  رونیب  خرد  یاصال  حال  از  روح  باشاد،  یم  ر.یابژکت  روحع که  روح ةفلساف  دوم  ةبهر  در
  ر.،یساربژکت  روحع  یبردگ  درون  تیخاصا  جانیا  در  شارد؛یم  آشاکار  خرد.  جزع  در  و  دآییم
  انهمچنا.  دهادیم  ر.یابژکت  روحع  یبردگ برون  ایا  تیانیع  یعنی  خرد  ضاااد  باه  را  خرد یجاا
 زین  اکنرن  د،یاآفر  را  عاتیطب  یعنی  ،ینیع  خاارج  جهاان  و  درآماد  تیاخاارج  حاال  باه  دهیاا  کاه
 سااات،ین خام  ةماد  جهاان،  نیا  یوه.  ندآفرییم  شیخر از  رونیب  ینیع  یجهاان  روح،  تیارهن
 و  اخالق و  قانرن  شاامل که اسات؛  یروح  سااتیتأسا  جهان  ای اسات  یروحان  جهان  بلکه

  دارا را  آن  ایسااتاره  ای  ساانگ که  دارند  یخارج و  ینیع  ةجنب  اندازه  همان به  و  کشااررند
 . است

  یآدم   تظاهرات  شامل  که  دارد  نام  مطلق.  روحع  هگل  روح  ةفلسف  بزرگ  ةبهر  نیسرم
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  ةفلساف ع را  آن  ترانیم که اسات  یزیچ  سارانجام و  نید  ةفلساف  و  یباشاناسایز  مساائل  در
  .ی نیع  روحع  و .یرهن  روحع  واقع  در(. 135-  123:  1383  ،یمجتهاد)  دیاناام  فلسااافاه.

 اما  رند؛ی پذانیپا  کنند،یم  محدود  را  گریکدی و  دارند  قرار  هم  برابر  در  متضاد قطب  دو  چرن
 که  دآییم  الزم  رونیا  از باشاد،  ری ناپذانیپا که اسات  آن  روح  رات  یاقتضاا که  ییجاآن  از

  گردد  مطلق  تاا  شااارد  رهیچ  شیخر  ر پاذیانیاپاا  تیانیع  و  تیارهن  بر  رینااپاذ انیاپاا  روح
 از  کسااارهی  ن،یع و  رهن  انیم  تعارض  مرحله،  نیا  در(.  232:  7  جلد  ،1375  کاپلساااترن،)
 از و  اسات  خردش  یمرضارع  هر و  آن  مرضارع که  بردیم  یپ  سارانجام  روح و  رفته  انیم
  ن،یع  عنران  به چه  هر  بردیم  یپ  رهن  ساااننیبد.  شااردیم  رناپذیانیپا که اساات  رونیا

  خرد، که  شاردیم  آگاه  گرید  ساخن به و ساتین  روح  خرد  جز  یزیچ اسات،  آن با  معارض
 روح  جمع  مطلق  روح واقع  در(.  457:  1393   ،یاسااات) اسااات  مطلق  یعنی  قت،یحق  ةهم
 و  انیپا  یب  و  آزاد  مطلقاً سارانجام  روح که  جاساتنیا  در  تنها  و  اسات  ینیع روح  و  یرهن

 .شردیم مشخ  کامالً

 فلسااافاه  مرضااارع  از او  یتلق باه  ترجاه  باا  دیاباا  هگال  نظر  در را  قاتیحق  یمعناا  نیبناابرا
. ساتین(  آن  عک   ای واقع با  رهن  ای  حکم  مطابقت) حکم  وصاف  قتیحق.  دیفهم(  مطلق)

 به  قتیحق)  یهساات  نیع  یساانت  هایدگاهید  یبرخ  همانند او  نظر  در  قتیحق  حال  نیع  در
  یآشاکارگ  و  ظهرر مساتلزم  قتیحق  رایز.  ساتین زین(  یامر  هر  حاقَ  یمعنا به  ای  حق  یمعنا
  نی چن.  کند  ظهرر  آن یبرا  بتراند  زیچ  آن که اسات  یامر  یبرا  یزیچ  ظهرر  ظهرر، و اسات
  آن  از  رونیب  مییگر  سااخن  مطلق  قتیحق از  چرن و  باشااد  یآگاه  یژگیو  واجد  دیبا  یامر
  خرد  ظهرر  یاةاوه  مراحال  در  مطلق  اهبتاه.  کناد  ظهرر  آن  یبرا  مطلق  کاه  ساااتین  یزیچ
  در.  اسااات  مطلق  ظهرر  کاه دانادینم  عاتیبط یعنی نادارد؛  یآگااه  خرد،  باه  هنرز(  عاتیطب)

  عباارت  باه  ایا کنادیم ظهرر خرد  یبرا  مطلق(  فلسااافاه  و  نید  و  هنر در یعنی) بعاد  مراحال
 اسات،  نیع  و  رهن  یهمان  نیا از  عبارت  مطلق  معنا  نیهم به.  ابدییم  یآگاه  خرد به  گرید
  همان  ای)  یتسه  نیبنابرا.  هساتند  هم  آن نه  نیا  رهن و  نیع  مطلق،  در  حال  نیع  در  یوه
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  تحقق  دارد،  یشااتریب  ظهرر که  ایمرتبه  هر  در و اساات  ظهرر و  یتجل  در  همراره(  مطلق
 .دارد هم یشتریب

  قاتیحق  باه  هاذا  و  مطلق  نحر  باه  مطلق  کاه  اسااات  مطلق تحقق  ةمرتبا  نیآخر  در  تنهاا
 مطلق  آن  مرضارع که  فلسافه  در اسات  مطلق  ظهرر  ةمرتب  آن.  کندیم  ظهرر  مطلق و  کامل
 مطلق  ظهرر  ةمرتب  نیاوه  هنر.  است  کرده  ظهرر  نید  و  هنر  در  مطلق  آن  از  شیپ اما.  است
  می خراه  یبررس  ترمفصل  کهچنان  هنر.  است  یآگاه  در  قتیحق  تحقق  ظهرر  هذا  و  ایتار  در

  در که اسات  معنا  بدان  نیا. اسات  دهیرسا  یخردآگاه  به که  یهنگام اسات  مطلق  ظهرر  کرد
  یمعن   نیا به  هنر  در  مطلق  ظهرر به  قرل.  کندیم  ظهرر  مطلق(  فلسفه و  نید  همانند)  هنر

  حامل  یهنر  آرار.  اسااات  قتیحق  از ایبهره  واجد  و  یشاااناخت  ةجنب  واجد  هنر  که اسااات
  خرد و  یگزاف  یاهیخ  یهاصااررت  و  هااحساااس  صاارف  انیب نه  هسااتند معرفت و  قتیحق

 و اسات  یحد چه  تا  قتیحق و  معرفت  نیا که  پرساش  نیا به  پاساا  اهبته.  هنرمندان ةسااخت
 و  هنر  گاهیجا و  معنا  درک  مسااتلزم اساات  یجهت  چه از  و  زانیم  چه  آن  نقصااان و  کمال
 .است هگل نظر در مطلق بسط و ریس در آن یخیتار نقش

 هگل  نظر  از هنر

  هر  خصارص  در  یفلساف  تأمل  نیبنابرا اسات،  مطلق  هگل نظر  از  فلسافه  مرضارع  اگر
  یسات یچ  از  پرساش که  معنا  نیا به.  ردیپذ  صاررت  مطلق  با  آن نسابت به  ترجه  با  دیبا  یامر
  هر نسابت به  ترجه با  دیبا...   و  هنر اسات،یسا  ن،ید  جامعه،  اخالق،  خدا،  انساان،  عت،یطب

  هنر  اهبته.  هساتند  مطلق از  هاییجلره و  صاررت  امرر  ةهم  رایز  شارد؛  مطرح  مطلق  با کدام
 مطرح  مطلق  با  آن  نسابت به  ترجه  با  دیبا  هنر  از  پرساش.  ساتین  یمساتثن  قاعده  نیا از  زین

  هنر که  برگرداند  پرساش  نیا به  ترانیم سات،یچ  هنر که  را  پرساش  نیا  بیترت  نیبد.  شارد
.  کند یم  مطرح  نید  لیر را  هنر  ،ی دارشااناساایپد  در  هگل  اهبته.  دارد  مطلق  با  ینساابت  چه
  نی د(.  Etter, 2000: 41)  اسااات  یانساااان روح  و  یاهه  روح  هنر  یمحترا  هگل  یبرا
  ای   آشاااکار  نید  ةمرتب به  هنرر که  یهنر  نید  در.  اسااات  یعیطب  نید از  برتر  ینید  یهنر
 اما(.  739:  1390  هگل،)  کندیم  آشاکار  هنر  در  را  خرد(  خدا)  مطلق اسات،  دهینرسا  یانیوح
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  یمعناا   باه) عااهم از  رونیب  اًیاراان و ساااتین  راابات یامر اوالً  هگال نظر  در مطلق کاه  جااآن از
 یبرا هاذا اسااات؛  مطلق  یتجل  هنر،  جملاه از و امرر  ةهما  نادارد،  یتحقق( امرر  ةهما  مجمرع
  ظهرر از  ایمرتبه  چه  هنر که  کرد  یبررسا  دیبا  قتیحق  و  هنر  نسابت از  پرساش به  پاساا
 ةنیزم  در  ایآ که  بداند  خراهدیم  شاناسایییبایز  ةمقدم  در  هگل  گرید  یسار  از اسات؟  مطلق
  دارد امکاان  ایاآ  ناه؟  ایا آورد دسااات  باه یمعتبر  و قیدق  معرفات  ترانیم  یهنر  آراار  و هنر
  ارر  چرن  کهنیا  ایا  آمد؟  لیانا  یقتیحق  کساااب به و  پرداخت  لیاتحل و  هیاتجز به  هنر  ةدربار
  یعلم   چیه مرضااارع  و  اسااات  فیتعر  قاابالری   جاهینت  در ردگییم  هیاماا  لیاتخ  از  یهنر
 نظر  در  را  قتیحق و  هنر  نیب  روابط  نیبنابرا  ؛(121:  1383  ،یمجتهد)  شرد؟ واقع  تراندینم

  هنر  گرفتن  قرار  علم  مرضارع و  متعلق  ساطح  در  یکی:  کرد  یبررسا  دیبا  ساطح  ود  در  هگل
  هگل  تفکر  در  سااطح  دو  نیا.  هنر  یینماقتیحق  ای و  قتیحق  از  هنر  یبرخرردار  یگرید و

 .اندرستهیپ هم به کامالً اهبته

 کاه   شاااردیم  یمادع  هگال  رد،یگ قرار علم  مرضااارع  ترانادیم  هنر ایاآ کاهنیا  مررد  در
  رایز(.  است  علم  صررت  نترییعاه  فلسفه)   داد  قرار  یفلسف  یبررس  مرضرع  را  هنر  ترانیم

 او نظر  از  پژوهش  نرع  نیا  نیبنابرا  پردازد؛یم  ضارورتش  ةجنب  از  یمرضارع  هر  به  فلسافه
 قاهب  در  چند  هر  هساتند،  روح  تراوشاات  هنرها  که جهت  آن  از.  شاردیم  محسار   یعلم

 و  روح به  رند،گییم  نشاات  روح از که  جهت  نآ از  اما  شاکل،  نترینازل به   و  محسارساات
  آرار  در  روح: عهگل  خرد  ریتعب به  جان،یب  یایاشاا و  عتیطب به  تا  هسااتند  تركینزد  تفکر
  نی بنابرا(.  Hegel, 1975: 12)  دارد.  کار سارو اوسات،  خرد اسااس  از که  چهآن  با  یهنر
 برقرار  ارتباط  یپ  در  هگل مینبییم  جانیا  در.  اسات  یعلم  یبررسا  ةساتیشاا او  نظر  از  هنر

 ایا  یکل امر  از یمجزا و  زیمتماا  یزیچ  یجزئ امر.  اسااات  یجزئ امر و  یکل امر  انیام  کردن
  ةف یوظع که  جاآن  از. اساات  آن  ظهرر و  یتجل  خرد  یجزئ  امر که  چرا ساات،ین  مطلق  روح
 و  خردسارانه حرکت  از مانع  اسات.،  یآگاه یسار به  روح  یهاشیگرا  نیواالتر  انتقال  هنر

(.  برد  مطرح واال  امر  مررد  در ژهیوبه کانت  نزد که  گرنهآن)  شاردیم  لهیمخ  ریبژکترسا  کامالً



( آفرین شاهسرن و ...نرش ) هگل ۀ فلسف در قت یحق با هنر نسبت یبررس  و نقد  53  

 

 :Ibid)  کنند.یم  نییتع  هنر  مضمرن  یبرا  یمشاخصا  یمرزها  یمعنر  عالئقع  جانیا  در

 ةمثاابا باه و هنر  یشااانااخت نقش از  ترانادیم  هگال کاه  اسااات  یافتیاره  نیچن باا تنهاا(.  13
 . دیبگر سخن مطلق ةدیا ای روح یتکامل ریس از ایمرحله

  دی با نه؟  ای  هسات  قتیحق از  برخرردار و  دارد  قتیحق  با  ینسابت  ایآ  هنر  کهنیا  مررد  در
. اسات  قتیحق  از  ایمرحله  هذا  و  مطلق  دهیا  ظهرر  از  ایمرحله  هنر  هگل  در که  کرد  ترجه
  آلدهیاا(.  618:  2جلاد  ،1393   ،یاسااات)  شاااردیم  دهیاناام  3دئاالیاا  قاتیحق  ییباایز  ةحرز  در

  گر،ید ساخن  به و  شاردیم  درک  محسارس  طرربه که  مثال  ةژیو  نرع  نیا  از  اسات  عبارت
 یحسا  جهان  در  که  گرنه  بدان  بلکه هسات  شاتنیخر  رات  در که  گرنه  بدان نه اسات  مثال
 مطلق  ای  دهیا  چگرنه که اسات  نیا  دآییم  شیپ  جانیا  در که  یپرساشا اما.  شاردیم  داریپد

  ییبا یز  در  روح که  محسارس  صاررت نینخسات  کند؟یم  داریپد  محسارس  ینیع  در را  خرد
 منظرر ساتین  روح  ةزاد  چرن  یعیطب  ییبایز  یوه اسات؛  عت.یطبع  ساازد،یم  انینما را  خرد
 به و اسااات  .ییبایز  ینیبازآفر و  روح  ةدیاآفر  یهنر  ییبایزع اما.  ردگیینم  قرار  هگال نظر
 ,Hegel)  دارد  ارقر   عاتیطب  از  یبااالتر  مقاام  در  آن هاایفرآورده  و  روح  ساااباب  نیهم

1975, vol1: 2  .)و اسات  هنر  ییبایز که  ییبایز  خاص  مرضارع به  مرساییم  نیبنابرا 
 .رسدیم یآشکارگ به آن قیطر از قتیحق

  متشاکل  هنر او  نظر  از(.  Ibid: 92)  کندیم  فیتعر  دهیا  یحسا  نمرد  را  ییبایز  هگل
 جادا  گریکادی از  ز،یمتماا  ظااهر  در بخش دو  نیا اماا اسااات؛ محترا و صاااررت  بخش دو از
  صاررت  وحدت  و  بردن  هم  کنار  نیهم واقع  در.  برندیم  سار به  کامل  وحدت  در و  ساتندین
  ین یع و  محسارس  صاررت به  یهنر  ارر و  ساازدیم  محقق  را  یهنر  ارر که  اسات  محترا و

 .ابدییم ظهرر

  در. اسات  یانضامام  وجرد با  یانتزاع  وجرد  وحدت  همان  بایز  امر  هگل  نظر  از  نیبنابرا
 :Ibid)  شاردیم  نمردار  یحسا  قاهب  در  تنها و  ساتین  محترا از  ری   یزیچ  صاررت  جهینت

95.) 

 روح  از  محساارس  یتحقق  بایز امر  و محتراساات و  صااررت  وحدت  خرد  مطلق،  روح
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 که اسات  قتیحق  از  یبخشا  خرد  یهنر  ارر  و  بایز  امر  گرفت جهینت  ترانیم  نیبنابرا. اسات
  نی ا با(.  221:  1395  ،ینیام)  کندیم  آشاکار  یانضامام  وجرد  و  محسارساات  صاررتبه را  آن

  ییبا یز و  قتیحق  انیم  مدرن  لساارفانیف  تفکرات  خالف  بر که  کرد  ادعا  ترانیم  ریتفاساا
 .ندارد وجرد یشکاف

 به را  یکل و  قتیحق  محسارس،  صاررت به  و  رونیب  در  خرد  تحقق با  یهنر  ارر واقع  در
  یتلق   خالف  بر و اساات  یانضاامام  یکل  ل،یاصاا  و  یقیحق  یکل  و  رساااندیم  یآشااکارگ
 (.Ibid: 143) ستین لیاص ری  و یقیحق ری  یامر ییبایز یافالطرن

 باه  را آن ترانینم  اماا داناد،یم یمحتر  و  صاااررت وحادت  را باایز  امر هگال  کاهنیا  باا
  ملمرس  و  یانضامام  ةجنب بر  همراره  هگل.  دانسات  یرهن  تصارر با  ینیع امر  مطابقت  یمعن

  داننادیم  یصااارر  را  هنر  کاه  اسااات یمتفکران  منتقاد رهراهم  و  کنادیم  دیاتاأک  هنر  بردن
  محقق  محساارسااات  صااررتبه  هم  را  امرر  نیتریانتزاع  بتراند  دیبا  هنر او  نظر  از(. کانت)

  ملمرس که  اسات  هنر  یزمان  تنها  هنر  نیبنابرا  ؛(223:  1395  ،ینیام)  دهد  شینما و  ساازد
 و  محترا  هذا.  کشاد  ریتصار به  محترا  در  هم  و  صاررت  در  هم را  خرد  بردن  یانضامام و  بردن

  ابندیایم  پرورش و  رسااانادیم  وحدت به  و  رندیگیم شاااکال  هم  کناار  در  یهنر  صاااررت
(Hegel, 1975: 126 .)ابدییم یخیتار وجه هنر که است صررتنیا در. 

  ابادیایم تحقق ملمرس صاااررت  باه  دهیاا  کاه  یانضاااماام  امر  و  یانتزاع  امر وحادت  باا
  شارند،  محقق  یبهتر نسابت  در  محترا  و  صاررت  چه  هر.  دیآیم  وجرد به  هنرها  یبندطبقه

 بر  محترا و  صاررت  انیم  یبرتر  هگل  نزد  ترانینم.  شاردیم  برآورده  شاتریب  زین  هنر  تی ا
:  1395  ،ینیام) اندساااکاه  كیا  یرو  دو و هم  کناار  در امر  دو  هر  بلکاه.  شاااد قائل  گریکدی

  سااات،ین  داریاپاا  و راابات  یامر و دارد  یکیاهکتیاد  ریسااا مطلق  روح کاه  جااآن  از  اماا  ،(223
  آوردن  دیپد  سابب که اسات  هم  کنار  در  محترا  و  صاررت  ریمتغ نسابت و  ربات  عدم  نیهم

.  رد یگیم  شاکل  نینماد  هنر  دارد،   لبه  صاررت بر  ماده که  جاآن. اسات  گرناگرن  یهنرها
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 كیرمانت  هنر  در و  اساات برقرار  محترا  و  صااررت  نیب  تعادل  و  ترازن كیکالساا  هنر  در
  تحقق  و ظهرر  یبرا مطلق  روح هنرهاا از  مرحلاه نیا در. ابادیایم   لباه محترا  بر صاااررت

 یترکم  ازین  محسرس  ةماد  به  و  کند  آشکار  را  خرد  تریعقالن  یامر  در  تا  است  ازمندین  خرد
 تماام از  خراهادیم مطلق(  كیارماانت هنر)  اسااات  هنرهاا  آخر  ةمرحلا  کاه مرحلاه نیا در  دارد
 . شرد رها دیمق و مشروط امرر

 و  دانش از  اینحره واجاد  و  اسااات هنر یتعااه خرد كیارماانت هنر گرچاه هگال  نظر  باه
(.  Rapp, 2000: 14)  کند  عرضااه را  قتیحق و  معرفت  ةهم سااتین  قادر  یوه  معرفت،

(  مطلق   قتیحق)  مطلق  ةعرضاا  جهت  هنر به  یازین  گرید  مطلق  شاادن  ترآگاه  با  نیبنابرا
 .درسیم فرا هنر مرگ که است صررتنیا در. ستین

 قتیحق از  هنر يیجدا: هنر مرگ

. است  هنر.  انیپاع  ةدربار  یو  مشهرر  یرأ  هگل  یباشناسیز  وجه  نیزتریبرانگ مناقشه
 با  رایز  سااخت،  متعجب را  همه  شاناسای ییبایز  با   در  شی گفتارهادرس  ةباچید  در  هگل

  کرد اعالم  برد، شاده  قائل  ینسابت  قتیحق  و  هنر  نیب  نیشایپ  لسارفانیف  خالف بر  کهنیا
 را  آن و  برد  قائل  ییواال  اعتبار و  ارزش  هنر یبرا  کهنیا  با.  اساات آمده  ساار به  هنر  دوران
 یبرا  را  هنر  گرید  اما  دانساات،یم  مطلق روح  ریساا  یبرا  یقیطر  فلساافه و  نید  یپاهم

 راه  انیپا به  هنر که  برد  آن  یو  ةدیعق  ظاهراً.  دانساتینم مناساب  روح  یآزاد و  یآشاکار
  مدرن  فرهنگ  در  کردن  فایا  یبرا  یریخط  نقش  و  ندهیآ  چیه  رهن.  اساات  دهیرساا  شیخر

  برد؛  آن  واجد  انهیم  و  كیکالس  ای  باستان  اعصار  در  یزمان  هنر  چهآن  تراندیم  فلسفه.  ندارد
  حاصااال  یبهتر  قیطر به  را  اشیادیبن  هایارزش  و  هااقیاشااات  نیواالتر  ییبازنما  یعنی

 دو  نیب اساات  یتعاده  نقطه  هنر  ةدربار  هگل  نظر اساات؟  مرده  هنر  هگل  نظر  در  چرا.  آورد
   ااهبااً  اخالف  و  کاانات  رینظ  یلسااارفاانیف  نظر  یکی ،ییباایز  و  هنر  مررد  در  مادرن  دگااهیاد

 و  کردندیم  لیتحر  هنرمند  احسااس به اسااسااً  را  هنر  و  ییبایز که  او یفرانسار  و  یسایانگل
 الاقل  ای  و(  گلاشال و   ینراه)  باالتر را  هنر که  خرد  عصار  هم  هایكیرومانت  نظر  یگرید

 .آوردندیم حسا  به( نگیشل) فلسفه با طرازهم
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  یخردآگاه   از  ترینازل ساااحت  در  رایز اساات،  فلساافه و  نید  مادون  هنر  هگل نظر  از
 از  ترینازل  صااررت  فلساافه  و  نید با  اسیق  در  هنر  چرا  دیپرساا  دیبا  حال. اساات واقع

  دارد  او  ةانگاارانا  ایتاار دگااهیاد  در  شاااهیر  هنر  باه  هگال  انتقااد لیاده  اسااات؟ ی خردآگااه
(Etter, 2000: 35  .)گرید  که  گذشااته. به  مربرط اساات  یامر  هنر: عدگرییم  هگل  
  در  ،(Hegel, 1975, vol1: 11)  سات.ین  قتیحق  به  مطلق  وصارل  قیطر  نیواالترع

 ا ی  ینید  نییآ  گرید  عبارت به  ای  روح  اصرالً  دهد،  نشان را  قتیحق  تراندینم  گرید  هنر واقع
 باشاااند  مطلق  وصااارل  ةقیطر  نیواالتر  یهنر  آرار  که  ایمرحله  از امروز  یایدن  در  عقل،

 از  انساان فهم  در  کننده  نییتع  یامر  گرید  هنر  نگ،یشال  خالف  بر  هگل  نزد. اسات  گذشاته
  یتراژد  که  کند  فایا  را  ینقشااا  تراندینمع...    گرید  هنر واقع  در.  ساااتین  خردش و  جهان
 (.235: 1385 ،یبرو) کرد.یم فایا یرنانی شهر دوهت در یزمان

.  دارد   تعلق  شادن  در به  خرد  از  و  یآگاه نخسات  ةمرحل به  هنر که  دهدیم شارح  هگل
  در  آن  متعلق  وجرد که  لیده  نیا به  اًیران  و  شاردیم  آشاکار  حراس به  که  واساطه  نیا به اوالً

 و  کرد اسات،  یرونیب  یامر  هنرمند  به  نسابت  اگرچه  مزبرر  متعلق. اسات  هنرمند  از  رونیب
  شی خر  ةابژ  ای  متعلق  در را  شیخر  هنرمند  نیبنابرا  و  سااازدیم  آورتن  زین را  او ةخالقان  کار
  هنر،  ،یخردآگاه  از  مرحله  نیا  در. اسات  یخردآگاه  از  ایمرحله  ةمشاخصا  نیبنابرا  ند،بییم

  ظهرر  بااعا  کاه اسااات قاتیحق و روح قرت  ةنقطا از  یحااهت اماا سااات،ین قاتیحق  نیبااالتر
  یبعد   ةمرحل به  فلسافه و  نید  همه  نیا  با(.  Desmond, 2000: 15)  شاردیم  قتیحق

  نی چن.  هساتند  تفکر  یةپا بر  و اسات  یکل  هاآن ةواساط  رایز  دارند؛  تعلق  مجدد  یبردگدرون
  یخردآگاه   و  اساتقالل  از  نیبنابرا  هساتند،  روح  خرد  مخلرق(  نید و  فلسافه)  هاییواساطه
  هنر باه  راجع او نظر  نیا  لگاه  یخیتاار  نگااه باه  ترجاه  باا. اسااات  برخرردار  یبااالتر ساااطح

  انتخا  که  یریمساا  از  دیبا  یآگاه  و  یآزاد به  لین یبرا  مطلق  روح  اساات،  یعیطب  یامر
 قرار  و آرام خرد  ةجااما  نتریییابتادا  و مرحلاه نیاوه در ترانادینم  روح قطعااً کناد، عبرر  کرده

 که ساتین  یگاهیجا  نیواالتر  هنر و  محسارس امر  ،یآزاد به روح  دنیرسا یبرا  رایز.  ردیگ
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 . بماند یباق آن در بتراند روح

 باه  لیاتباد  مادرن  هنر کاه اسااات  نیا بر  یمبن  مادرن  هنر بر  هگال  نقاد  گرید  یسااار از
  قتیحق  حامل  گرید  و  شاده(  محررسارژه  هگل،  مررد  در  اطیاحت  یاندک با و)  یخاه  تر  یامر
  ارتباط  یانانسا  امر كی  عنران به  هنر  هذا و ساتین  .یقدسا  امرع  بهتر  انیب به  ای  و  امیپ  ای

 یبشااار کاامالً یامر و  داده  دسااات از  جهاان  تیااهره و  تیاقادسااا وجاه  ایا  نید باا را  خرد
 را  یهنر  آرار  گرید  نیبنابرا  شاد،  رها  هنر  از  نید  رندیپ  ن،ید  اصاالح  نهضات با.  اساتشاده

. ساتین  قتیحق  حامل  گرید  هنر  نیا اسات،  ینید  ری   یهنر  هنر،  رایز  م؛شاماریینم  مقدس
  رایز  دهد؛  شینما را  یقدسا امر  تراندینم  هنر شاد  رکر  ترشیپ که  طررهمان  گرید  انیب به

  استفان.  است  شده  یبشر  کامالً  یامر به  لیتبد و  است داده  دست  از  نید  با  را  خرد  ارتباط
  دانادیم  مردم  یماذهب  اعتقاادات  کااهش  را  هجادهم  قرن  در  هنر  انحالل  لیاده  یباانگ

(Etter, 2000: 35  .)شاعر  در  را  ینید و  یاخالق  یهاشاهیاند  یاننری  هنرمند  کهیحاه  در 
 یفروپاشااا  و انحالل به  را  دهیاا و  محترا  مدرن  هنرمناد  آورد،یم  ارمغاان به  خرد  یحمااسااا

  داشاته  نقش  ساازفرهنگ  و  یضارور  عنصار  كی  عنران به  هنر  باساتان،  دوران  در.  کشااندیم
 الیخ  صاارر  در  جز  را  قتیحق که اساات  یمخاطبان به  قتیحق  عرضااه  آن  هدف  و اساات

  در یبشار  هایتیفعاه  یرگیجهت ابزار  گرید  هنر  مدرن  ةدور  در  اما  کنند،  درک  ترانندینم
  گذشته،  خالف  بر  رایز  است؛  شده  لیتبد  یانتزاع  یامر  به  هنر  نیهمچن.  ستین  جامعه  كی

 مد  یمحترا از  فارغ  مدرن  هنر اساات، شااده  جدا  فرهنگ و  جامعه  از  هنر  مدرن  ةجامع  در
 مرگ  نیبنابرا.  باشاد  داشاته  یقدسا  امر با  یارتباط  کهنیا  بدون  دارد،  وجرد  صارفاً  هگل نظر
 ,James)  اسااات  محررسااارژه  و  یترخااه  یامر عنران  باه  مادرن هنر  بر هگال نقاد هنر،

 باه  ماا  زماان  جاهینت درع  کاه  مرساااییم هگال معروف  ةجملا نیا  باه هاذا  ؛(73-77 :2009
(.  Hegel, 1975, vol1: 10) سات.ین  مسااعد  هنر  رشاد  یبرا  خرد  عام  نامرس  حکم
 و  دارد  مدرن  دوران به  اشاره است،  افتهی  تعلق  گذشته به  هنر  دگرییم  هگل  یوقت  نیبنابرا

 ةجنب شاتریب  و  اندشاده  یزندگ  یمعمره  یایاشا  ریساا  مانند  یهنر  آرار  دوران  نیا  در که  نیا
. تاساا  شااده  لیتبد  احساااس  یبرا ایابژه  به  صاارفاً  ییبایز  یعنی.  اندکرده  دایپ  ریسااربژکت
 شاده  لیتبد  برد کانت نظر  مد  چهآن  مانند  احسااس  یبرا  یمتعلق  صارف به  ییبایز  امروزه
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  در که  هنرمند  نبرغ  یاری به  خرد  از  روح  انیب  یبرا باشااد  یبسااتر  دیبا  یهنر  ارر. اساات
  تیانهاا  در و  یکیاهکتیاد  یمنطق  یاةپاا بر  یعنی  شااارد؛یم  انیانماا  محسااارس امر  در  تیانهاا
 متاساف  اسات افتهی  تعلق  گذشاته به  هنر  نکهیا  از  هگل هاهبت.  محسارس  در  معقرل  یتجل

 مطلق امروز. نادارد هنر  باه  یازیان ظهرر  یبرا گرید مطلق  امروزه  او  نظر  باه رایز  سااات،ین
  نشاان  نیا و  کندیم  آشاکار  فلسافه  در  یعنی اسات؛  مطلق  علم که  علم  نیتریعاه  در را  خرد
 .است یآزاد و یخردآگاه اوج به یبشر ایتار دنیرس از

 کناار  یمفهرم  و  یکل  امر  نفع  باه  را  هنر  یجزئ  امر  تیانهاا  در  هنر.  مرگع  اعالم  ابا
 و  شیگنجاا  رایز  رود،یم  کناار  باه  مطلق  ظهرر  و  یکل  امر  نفع  باه  هنر  واقع  در.  گاذاردیم

  .ستین مطلق وصرل یبرا محمل نیبهتر و ندارد را آن از برآمده یمحترا تران

 گیرینتیجه

  خالف بر  هگل.  اسااات  برده  مطرح  یفلساااف  تفکر  در  همراره  قتیحق با  هنر  نسااابت
  هنر  دانساتند،یم  هنرمند  نبرغ و  یحسا  ادراک ةوابسات  را  هنر  و  ییبایز که  مدرن  لسارفانیف
  کرشادیم که  اسات  مدرن  ةدور  متفکران  نیاوه  از  هگل.  دانساتیم  قتیحق به  وابساته  را

  قاتیحق  باا  ییباایز  و  هنر  نیب  ینحرباه  و  دهاد  قرار  نقاد  مررد  را  هنر  باه  راجع  مادرن  نظر
 . کند برقرار ارتباط

 و  هنر  نیب  ینساابت چه  هگل  تفکر  در که  پژوهش  نیا  یاصاال  پرسااش به  پاسااا  در
 بلکه.  ساتین  ماندگار  خرد  در  و رابت  یامر  هگل  مطلق که  میافتیدر  اسات، برقرار  قتیحق

  .کند یم  یط  را  منزل سه  خرد  کمال به  دنیرس  یبرا  و است  مدام  یتجل و  ظهرر  در  مطلق
 از  قتیحق  و  هنر  نیب  نیبنابرا. است  محسرس امر  صررت  به  مطلق  ظهرر  ةمرتب  نیاوه  هنر
  هگال  نظر  در  هاذا  و  دارد  وجرد  رنادیپ  اسااات  مطلق  ظهرر  مراحال  از  یکی  کاه  جهات  آن

  یهاا احسااااس  انیاب  صااارفااً آنکاه  ناه  هساااتناد بخشمعرفات خرد حاد در یهنر یکاارهاا
 . باشند هنرمندان
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 به  مطلق  ظهرر  ةمرحل  نیاوه  هنر  کهنیا به  ترجه با  داد  ساپا  دیبا دوم  پرسش  مررد  در
 را  خرد  محسارس  صارر  در که  اسات  آن  ازمندین  مطلق  مرحله  نیا  در.  اسات  مطلق  عنران
 مطلق.  ساتین  آن  یدهندگنشاان  خرد  کمال  مطلق،  یدهندگنشاان  خرد  نیا.  دهد  نشاان

 به  اشیضارور  یتگوابسا جهت  به  هنر  پ .  دهدیم  نشاان  فلسافه  در  را  خرد  کامل  طرربه
 و  انگرینما  ایتار  از  یمقطع  در  هنر.  باشاد  قتیحق  انگرینما  همراره  تراندینم  محسارس  امر

  کندیم  دایپ  تعلق  گذشاته  به  هنر  مطلق،  دانش  تحقق  ةدور  در.  اسات  قتیحق  ةدهندنشاان
  نی بنابرا اساات،  محررساارژه و  یترخاه یامر  و  ندارد  را  مقدس امر  شینما  تران  گرید  رایز
 . رسدیم فرا آن مرگ هذا ست،ین قتیحق حامل گرید

 و  هنر  نیب ةرابط  جادیا  یبرا را  هگل  تالش  گرچه  رسادیم نظر  به  آمد  آنچه  اسااس  بر
  یتلق   مدرن  شاناسایییبایز بر   لبه  در  یمهم  گام  ترانیم(  قتیحق  آن  قیطر  از و)  مطلق
 کامل  قیترف  به راه  نیا  در  ترانساتینم  خرد  یکیزیمتاف  ةشایاند سانا  اسااس بر  او  یوه  کرد
 . .      رسد

 

 هانوشتپی

1 Urbild 

2 Gegenbild 

3 Ideal 

 مناب  فهرست

طو(.  1387. )ارساطر عر  فن  و  ارسا :  تهران   کر ،نیزر  نیعبداهحسا  فیتأه و  ترجمه  ،شا

 .ریرکبیام انتشارات

  یها کتا :  تهران  ،2و  1  جلد.  تیعنا  دیحم  ةترجم  ،هگل(.  1393. )ترن   واهتر   ،یاساات

 .یبیج
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ل  ةدور(.  1380. )افالطرن اما ار  کا :  تهران .  یهطف  حسااان  محماد  ةترجما  ،افالطون  آثا

 .یخرارزم انتشارات

 . فرهنگ  نقد  انتشارات:  تهران  .يیبايز  و  قتیحق  انیم  نسبت(.  1395. )عبداهلل  ،ینیام

ناسا  يیبايز  ،(1385. )آندرو  ،یبرو   برزیفر  ةترجم  ،چهین تا  کانت  از تیهنذ  و  یشا

 .هنر فرهنگستان: تهران. یدیمج

 .ققنرس: تهران. ینیحس مسعرد دیس ةترجم ،هگل(. 1391. )كیفردر زر،یب

 .آگه: تهران ،یقانرن رجیا ةترجم ،مدرن دوران هنر(. 1385. )یمارژان شفر،

فه  خيتار(.  1375. )كیفردر  کاپلسااترن، :  تهران   ،7  جلد  .یآشاارر  رشیدار  ةترجم  ،فلسا

 .سروش انتشارات

 .ین نشر: تهران. انیدیرش میعبداهکر ةترجم ،حکم ةقو نقد(. 1393. )مانرئلیا کانت،

 نشااار:  آباادان.  انیاصااااف  جرادمحماد ةترجما ،هنر و  دگریا ه(.  1382. )رزفی  کرکلماان ،

 .پرسش

ناسا يپد(.  1383. )میکر  ،یمجتهد ب بر  روح  یدارشا ا   بر  هگل  نظر  حسا   اسا
اختار  و  نيتکو کتاب ناسا يپد  سا :  تهران .  تیپولیه  ژان  اثر  هگل  روح  یدارشا

 .یفرهنگ و یعلم انتشارات

ناساا يپد(.  1390. )شیفردر  لهلمیو  گِئررگ  هگل،   پرهام،  باقر  ةترجم  ،جان  یدارشاا

 .وکاو کند نشر: تهران

  ،ی ل یاساماع  ملك میابراه  ةترجم  ،منطق  دانش(.  1391. )شیفردر  لهلمیو  گِئررگ  هگل،

 . گاهن نشر: تهران

 حسان  ةترجم  ،هگل  یفلسف  علوم  دانشنامه(.  1395. )شیفردر  لهلمیو  گِئررگ  هگل،

 .آگه نشر: تهران ،یمرتضر
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