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رنـد و نـه عمـر يپذ ه نـه شـمارشكشوند  ىده شده و ميآفر ی، آثاریزير عنوان آثار هنر  ده كيچ    *یاوش جماديس  مثابۀ سرچشمه ابداع در هنر آزادی به    مثابۀ سرچشمه ابداع در هنر آزادی به      ّ هنر و حسان ۀفلسف. ند و بشنوديدهد تا همه را بخواند و بب ىفاف مك ىسك ات، هنر و امـر ي قت موضـوع بررسـى يو التزام به حق ىط ذاتيشرا  ر،يخاستگاه، تأث  ت،يلحاظ ماه با را بهيز . انـد اجمـال بررسـى شـده در بـاب هنـر بـه ىفلسـف یهـا هيـن نظريتـر ن مقاله، عمدهيدر ا  .اند قرار داده قـت يدگر بر ظهـور حقيها. داند ىم  گشته را روح محسوس آن یگرين و دييهنر را خودآ يكـى. دارنـد ىبا نگرشيبه هنر و امر ز يكدگر و آدرنو هر يانت، هگل، هاك، یستوتول ن يـا یا سهيمرور مقا. خواند ىفرا م ىهنر را به رسالت ید دارد و تولستوكيتأ یار هنركدر  قـت را در ينفسـه حق ىا هنـر فـيـه آكـن پرسش است يبه ا پاسخ یبرا یديها، تمه نگرش هنـر  ۀه اگر فلسفكم آن است يا ردهكند؟ آنچه از آن دفاع ك ىن ميمحسوس متع ىصورت اسـت؛ در واقـع،  ىگرفتن آنها داشته باشـد، پاسـخ منفـ كو مال یز به آثار هنرين يىاعتنا . نبـوده اسـت ىشـناخت يىابيو ز ىفلسف یها یپرداز هيار نظركگوش هنرمندان چندان بده ا يـاند، اما در مضـمون  بوده كان هنر مشتريطرز ب ىعني ،ىحس كآنان در خطاب به ادرا
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سرچشمۀ ). ى ا يـه آكـود ش ى  یپـرداز هيـهنـر نظر
 يـكتكاليد  و 

ه كـانـد  شگرف ساختهم از هنـر چـه هـا نشـده  نيسـ  ىوتكـن و مل
منـاط  ندگان الزامـاً البتـه همـواره هنـر هـر زمـان، بـه گـوش شـرفت در يه په است، ولى شعر شـاملو و اخـوان ثالـث از گمان  بى. ستبـرخالف  -شـرفت در هنـر و مسـائل مربـوط بـه آن سنجد، از آن  ىحتـ ىنـانياطم

خ يتـار يكىشـرفت يتـوان پ بـه بـاور . باشـد

ىستياليوسمثًال هنر س(  ىن مسئله به خواننده واگذار م هنـر نظر 3شـوند، دربـار
 ىهگلـ  يـكتكالي، د
سـيزيمتاف ىبـاف اليـخـوش خ :سدينو ى م از هنـر چـه يدانـ ىزمان ما، نم ى شگرف ساخته یشده و رازها ن و ملكسـا يىبـاي، زيىبـا

ياطم ىن بـيـا. تر شده باشد ندگان الزامـاً يثـرت سـتاالبتـه همـواره هنـر هـر زمـان، بـه گـوش ه پكـموّجه است  ىه است، ولى شعر شـاملو و اخـوان ثالـث از ستيعنان با گذشت زمان نشـرفت در هنـر و مسـائل مربـوط بـه آن سنجد، از آن  ىتر م ىميقد های
تـوان پ مـى ىاند، و تنها به شرط يكىتكاليـن دبـود رو ش باشـد شـدهرفتـه يش پذ

ىرونيب ىاند، مگر بنا به خواست شـوند، دربـار ىم  دهيه با عنوان هنر آفرن مسئله به خواننده واگذار ميسرانجام، ا
، دىحسـ كادرا ،)ات

ىماثر ورون  �شناس یی خـوش خ شناسى، دست ىرسم یها نييش آ شده و رازها ريها و تصورات تقط بـايل مطلـوب زماكآنها، استنباط مطلق  تر شده باشد ن معجون خالص .)24: 1364 عنان با گذشت زمان ن الزاماً هم -شـرفت در هنـر و مسـائل مربـوط بـه آن های تعريفهنر را با  ی ىسه به شرطين مقاه است، ولى شعر شـاملو و اخـوان ثالـث از كتر از اسب و ُدرش ثـرت سـتاكد، اما پسـندآمد روز و البتـه همـواره هنـر هـر زمـان، بـه گـوش . ش موّجه و مسلّم شده باشـد
شيه پـكـبسته انگاشت اند، و تنها به شرط شهيخ اند ش پذيشاپيپ یگريد 

اند، مگر بنا به خواست نداشته ىه التزام سرانجام، ا. بوده است یآزاد  ه با عنوان هنر آفرك یتوجه به آثار
اتيا حّسـانيـ ىشناس يى  

ییبایزبه نقل از  ست؟ شناسى، دست به اندازه زيبايى  ش آيداياز زمان افالطون تا پ كآنها، استنباط مطلق ها و تصورات تقط اليبا خ ىمعجون شگفت 1364، یتولستو( تاس ى ن معجون خالصيه امروزه ا یامروز های تعريف شـرفت در هنـر و مسـائل مربـوط بـه آن يه پكـاع اسـت  - یماد یها و فراورده تر از اسب و ُدرش شرفته د، اما پسـندآمد روز و ينما ىم ميش موّجه و مسلّم شده باشـدن مقايته االب. ستيتر ن شرفته
خ اندياز تار ىبخش ىشناخت بسته انگاشت  ضرورت هم ر را به  ىاملكت ۀيا هر نظر

توجه به آثار ىتوان ب ىم ابداع در هنر،ه التزاميما درون يىبايز( يكاستت  ها واژه ديلك  رد؟ك   . ىمنف 
ست؟یهنر چدر  یلئون تولستو به اندازه زيبايى ىچ علميه ّ مبمعجون شگفتاز زمان افالطون تا پ. است آنها، استنباط مطلق  ىن عالي ىواقع یاياش ه امروزه اكبود  توان مطمئن تعريفه ك ىمقدم بر هر پژوهش اع اسـت ر و قابل دفيپذ ه و فراورده ینولوژكشرفت در ت شرفتهيپ یا هيله نقليوس شرفتهيپ ىشعر حافظ و نظام ش موّجه و مسلّم شده باشـديشاپيپ یباب آثار هنر يتر از هنر قد جوانان جذاب شناخت يىبايز یها ه  . ستين یاثر هنر ر را بهكشرفت تفي ا هر نظري ىهگل Zر بنا به آموز

  

 

 

لئون تولستو  مقدمه  

هيرو توجمقدم بر هر پژوهشتوان مطمئن ىنم يزمان و پهينظراثر هنر ىبزرگجوانان جذابباب آثار هنرشعر حافظ و نظاموس خودروشرفت در تيپ ر بنا به آموزكتف
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در  )aestheties( يكا اسـتتيـشناسـى  ايىزيبـ -دگريـهگل و هااز جمله  -بعضى از فيلسوفان  ن بـدان يـا باشـد؛رو بـه مـرگ نهـاده  ىه هنر، رو به افول و حتكيابد  مجال بروز مى یعصر جـو  و خ هنـر جسـتيدر تـار یطور مجزا و انحصـار هگل را به يكتكاليه اگر دكمعناست  . اسـت روی داشته پس يكتكالين قلمرو، ديه در اكد ينما ىن تناقض چهره ميظاهر ا م، بهينك اسـت، خـود دچـار  ىانتكـ یهـا ىنوم ىآن رفع تناقض آنت ۀيما ه جانك یا فلسفه ىراست به ايآ ه كـشـه اسـت يروح اند ىزن قالب یگونه افسون قشر ه برخواسته از آنكگشته است  ىتناقض روان يـو پ ىدر قـرون وسـط يكوالستكتب اسكروان ميپ )Benedetto Croce(، روچهك بندتو ش يشـاپياگـر پ ،گـريد ىانيـبه ب. است ىها منف ن پرسشياز منظر فلسفه هگل پاسخ همه ا  .)52 :1384روچه، ك( در قرن نوزدهم را به آن مبتال دانسته است؟ ىهگل كيتكاليد ن يـدر ا ،كنـد را مرتفـع مـى ىت خود هر تناقضـيلكدر  ىهگل نظام فلسفىه كم يرفته باشيپذ ه هنـر را از كـبـر فلسـفه هگـل باشـد  یراديـتواند ا ىم ىرفت هنر تنها وقت مسئله پَس صورت مـال در كرو بـه  يكىتكاليـروند د شيه پكم يت، انتظار داشته باشيم و در نهاين بنگرييخودآ نظـامى ۀمثاب م، سپس هنر را بهينكرنده هگل جدا يفراگ نظامل كانت و از فلسفه و اساساً از يد ّ كدر  یارك توانست بدون دست س مىكارل مارك  . ندكدا يهنر جداگانه تحقق پ ار را با ابزار و كن يهم ىهگل نظامت يل او . شـود يىن خطـايب چنـكـه مرتكـارتر از آن بود ياال انجام دهد، اما او هوشكد يتول Eويش رون يـب یزيـه چكـاو  نظام فلسفىت يسره از هگل و از جامع يكه اگر بخواهد كافته بود يدر قرار دهد  ىار را در متن جامعكد و مناسبات يرفت ابزار تولشيد پيبا رهايى يابد،ست ياز آن ن خـط بطـالن  یسـاز نظـامبـر  ىلكو به طور ىهگل نظامل كگور بر كري كىس برخالف كمار ،رو همـيناز ). (Habermas, 1999: 218-219 نامـد ىمـ» هـا نـهينـه زميزم«ه هابرمـاس آن را كـ رون يـب یزينسان به چيماند و بد ىباق ىهِِگل ،خود نگه داشت یس، هگل را براكمار. ديشكن او . متوسـل نشـد -ا اراده شـوپنهاوريگور كري كىته يويتكچون سوبژ یزيچ -نظام فلسفى از  . بـود نظـام فلسـفىردن كـ رد وارونـهكـه او كـ یاركـ. بمانـد نظـام فلسـفىح داد درون يترج در  ىلّـكظهـور  دربارJ ىآخرالزمان ىنگرش ،در هر دو صورت. ت دارديلكت و يرو به جامع ىتـكحر يـكتكاليد ،در هر دو صورت. ردندكدگر  ىستياليماتر يكتكاليرا به د ىستيدئاليا يـكتكاليآنها د. ردندكن ىت را نفيت و جامعيلكآنها اصل . ردندكشه و حّس را عوض ياند یالفعـل، جـامعقـول و ب یروح و مـاده، جـا یجا -شتريل بيو البته انگلس با تفص -سكمار



ــد  بـه نـام تئـودور آدرنـو ىث اثبـاتيـن ح ــام آرنول ــه ن بخـش و  وحـدت كن سـبيتـرب ه كـ ای نندهك هـا بـه  ینديا
ــت  ــر بناس از مخاطب چشـم نتـوان شّدت در  به ،نرا اگ

Adorno, 1996: 137(.  ه كـسرچشـمه دارد مثبـت  ینهـاد ىهمانسـت گونه خود ه در مفهـوم اثبـات ن دانـش يـرا ا
، ارل گرونبـرگسوف لين فيترش از حـّد از مضـمون برنشـاند؟ در 

Max Horkheimer(  و ، ىدارشناسـ كامًال  ىسكمار ال يكـتنهـا او را بـه نقـد راد ه كـد ين بـاور رسـان

ن حيـه بـا اكـ ىسـ بـه نـام تئـودور آدرنـو ىشـناس بزرگـ ــگ ــد  یســاز ن آهن ــام آرنول ــه ن ب
(atonal) تـر شـرفتهيرا پ ك ند و از تم رجعتوحـدت ىهمـان نيـشـونبرگ بـر ا
Adorno, 1981: 15(. ان خوشـيـا

ــ ــلب م ــالل متص ــرانجام در م ــردد، ز ىس ــگ ــت ي ــر بناس را اگ نيانطلبد و بنابر ىوشش از مخاطب چشـم نتـوان  ىر مستقل Adorno, 1996: 137( كند ز مى گونه خود تابد و اساساً هرسرچشـمه دارد  یا در همـان فلسـفه نهـاد ا هـميـت در سـنتز 
gaukelei( را ايز« ،داند مى ه در مفهـوم اثبـات كـنير از ايناپـذ

برنشـاند؟ در  ىسكمار -ىهگل ش از حـّد از مضـمون يه بـكـمگـر آن تر عنوان برجسته ه آدرنو به ارل گرونبـرگكـتـب از جملـه  Max Horkheimer( مريهــا دارشناسـياز جملـه پد ىر هگلـ مار -ىهگل يكتك تنهـا او را بـه نقـد راد نـه ن بـاور رسـانيـرا بـه ا او

سـك. دانجاميـها همه به اثبات خواهنـد  شـناس بزرگـ ىقيموسـ  ن آهنــگكهنجارشــ ك (atonal) اتونـال كسـب  ند و از تم رجعتك ىهگل است، اعتراض مشـونبرگ بـر ا ىقيه موس Adorno, 1981: 15( زديـگر ــ . طلبد ىوشش م ــلب م ــالل متص ــرانجام در م وششكچ يد هيبا ،ندكبودن خود را حفظ س ر مستقلكچ تفيا هجنيدر ا.  ز مىيرا تجو ىنشكخود هر وا در همـان فلسـفه ىعني ،در فلسفه او تابد و اساساً هر ىرا برنم ىتي ت در سـنتز يـه در نهاكـرا  aukelei( ر زبانكو م ناپـذ ىآشـت ینحو به
هگل ىتوان آدرنو را در سنت فلسف مگـر آن ،ردكـم يتوان ه آدرنو بهكگفت  توان تـب از جملـه كن ميـگـر ايان د هــاكس هوركو مــا ) ر هگلـيـغ ىفلسـف ی كاليرد، اما از دك ى نـه ىت مطلقـيـنوع مرجع اوه كبل ،ختيبرانگ 

كه از قضــا ســبكــ ،ز در جنگ وارد شـدها همه به اثبات خواهنـد 
Arnold Schoenberg, 1874( ه موسكآدرنو بر آن بود  ىعنـي هگل است، اعتراض م يكتكال گر ىند است ميابه گوش شنونده خوش وشش مكه كشوند  ای مى ــ ــ ینديان خوش ــلب م ــالل متص ــرانجام در م س كبودن خود را حفظ  ند . نما شده فرو رود نخ خود هر وا یمحصول هنر در فلسفه او ،ىقيه آدرنو درباره موس يت و جامعيلكچ يس و هگل ه را  یا ىنف ىو هرگونه نف و م ىلفظ یو صرفاً باز به ىده آشتيا... ست
Adorno, 1970: 163(.  توان ن پرسش حق مطلب را ادا نمىتوان آدرنو را در سنت فلسف ا هنوز مى توان مىقدر  نيهم.  ان ديچون بان، همفورت

Henryk Grossmann( یهـا از سـنت مبنـايى ىانتقاد مستانس ياگز نوع مرجع د هريياز تأ ی  ىسكمار - ىرون از سنت هگل

ها همه به اثبات خواهنـد  ىه در آن نفكان است 
positivitat (ز در جنگ وارد شـديآم صلح

Theodor Adorno ( ــود كــب Arnold Schoenberg, 1874-1951(شونبرگ آدرنو بر آن بود . دانست ىم  ای مى باور آدرنو مانع از تجربهبه گوش شنونده خوشاليت ديه نهاك ىبخش ــا ــي بودن خود را حفظ نديآ  خوشن خوش نخ ىروزمرگ س و هگل هكبرخالف ماره آدرنو درباره موسمحصول هنر: داشت
gleichheit mitsich( و هرگونه نف و صرفاً باز ىقيناحق ،مرتفع گردد ستيدانش ابژه ن هرگز Adorno, 1970: 163( »زند ىشود، سرباز م ا هنوز مىيآ ،لين تفاص . مين مقاله دور شون پرسش حق مطلب را ادا نمىيپاسخ به ا فورتكتب فرانكنسل اّول م Henryk Grossmann( گروســمان يــك مبنـايى ینحو گران همواره به یده بود، ولى هراس واگز یها سم و فلسفه رون از سنت هگليب ی

  

 

 

ان است يم )positivitat)Theodor Adornoباور آدرنو مانع از تجربهبه گوش شنونده خوش معموالً بخش تيلك ىقيموسشونبرگ

يــكهنرنسل اّول من مقاله دور شويا ىاصلپاسخ به ان تفاصيبا اشود، سرباز مهرگزگر يدمرتفع گرددt mitsich(برخالف ماره آدرنو درباره موسينظر سم و فلسفهيويتيپوزگران همواره بهيد یها نايجرده بود، ولى هراس وينبر
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گفـتن بـه  یآر یاذب بـراكـ یامـر ،دشـو اَضداد مـى ىهگل باعث آشت يكتكاليآنچه در د ن يـبـا ا البتـه .باشـد نظـام فلسـفىرون از يد بيناچار با به ىن مطلقيچن. مطلق است یاقتدار امر شـده باشـد، دولـتش در همچون امر ماتقدم مفروض گرفته  ،از آغاز ىشناخت ىهست یادهايبن ماننـده كـآن یجـا بـه )absolutiert( »مطلـق شـده«ا به قول خود آدرنو ين مطلق يه اكتفاوت  لسـوفان معنـا شـده يف ىشه فلسفيبر وفاق اند یبه نحو )aesthetics(ا استحسان يات يحّسان  1.رسد ىم فرا ىهمچون روز آشت ىزمان ن آثـار ياند، اما مضمون ا درباره هنر نوشته شده یه از عهد باستان آثاركاست درست . است قــرن  ىلســوف آلمــانيف( )Baumgarten( ارتنبــار باومگــ نيه نخســتكــ» aesthetica« بــا مفهــوم ه كـ گونـه همان. دارد یاديتفاوت ز ،دين اثرش برگزيتر عنوان معروف یآن را برا) هجدهم انـد  نوشته شـدهن مقصود داب به طور كلى) Longinus( نوسياز لونگ در باب امر واالهوراس و  صـنعت شـعرارسـطو،  فـن شـعرچـون  یگويـد، آثـار خـود مـى ی�استت تابك هگل در مقدمه ّ ك ىماتيه دستورها و تعلك در روزگار فترت شـعر و هنـر فـراهم  ینش آثار هنريآفر یبرا ىل ه امـروزه معـرف كـ یگـريقائـل اسـت، آثـار د ىلـكبـه  ىاز محسوس به معقـول و از جزئـ یصـعود یريسـ) افتیرساله ض در( يىبايهنر و ز یه همچون هگل براكبجز افالطون . آورند دربـاره  ىه به بحث فلسـفكش از آنيب ،نديآ ىبه شمار م ىخ نقد ادبيها در تار هين نظريتر هنك و عمـدتاً شـعر  یمـدك، یل ساختار تـراژديبه تحل ،با بپردازنديامر ز ىستيو چ ىحس كادرا و  )Christian Wolf( ولـف نيسـتيركروان يـاز پ) 1762-1714(باومگـارتن . انـد ردهكبسنده  . بودنـد یشاهنگان روشـنگريخردانگار و از پ ىلسوفانيهر دو ف هكبود ) Leibniz(تس ين بيال شناسى از زهدان فلسفه مـدرن زاده شـده و فلسـفه از همـان  ا زيبايىيات ين، علم حّسانيابنابر وشـش فلسـفه كش يمـابك نقد عقـل محـض ىعنيانت در نقد اول كه كاست  ىن در حاليا  .است »بدون مفهوم و لذت بدون طلب یداور«با يما درباره امر ز یداور ،او باوربه . دهد اختصاص مى بايدر باب امر ز یوه داورال و قيخود را به نقد قوه خ ح�منقد قوه  ىعنـي ،انت نقد سومك. خود محفوظ داشته است ین فرزند مدرنش را برايت ايآغاز حق تول  : اندد حاصل مى ىب ىوششكاست،  ىئه محسوس و جزكبا را يد امر زيف و تحديتعر یبرا

رسـتاخيزی كـه در آن گناهـان  های كافكا و والتر بنيامين و گرشوم شولم بـه مفهـوم عبـری و يهـودیِ  در عين حال در نوشته ،بـرد ها به كار مى كه آدرنو متأثر از هگل برای سازش اثباتى نقيض .نيست انهبخواه دل كامالً  ولى ،اين تشبيه از نگارنده است .1                                                                 .د به كار رفته استنشو جبران مى



ج يـان آنهـا راداللـت بـر آنچـه  ــارتن، آن متف ــاقص باومگ ــر و ن ــش ابت ــوش ر ك هــا  وشــشكگونــه درآورد و قواعــد نقّادانـه  یه داور خـود  یهـا ن سرچشـمه ار كـبـه  ىنـي
Kant, 1967: 35(. م يم و آن را بـه همـان تقسـ انـت بـا كن همـه  گـاهآن را  ی ن يـدارد و ا ى
ب يال به ترت، سـوژه بـه مفهـوم مـدرن آن را را در  بـايو امر ز ر ين بـود هگـل نـاگزاصـل از زهـدان فلسـفه و محسـوس  ىم عقلـكا ح ، ولىگردد ى  يىبـايت فلسـفه در پـرداختن بـه ز

ز يـنـد، خـود ن تـر اسـت تـا بـه  ىد نمود محسوسات باشد و عنصـر حسـ

داللـت بـر آنچـه  یبـرا يكاربرد واژه اسـتت ــارتن، آن متفان آنهـا رايدر م ،خوانند ىم)  ــاقص باومگ ــر و ن ــش ابت ه داوركـ وشـش بناسـتوش
vernunftprinzipien(  درآورد و قواعــد گونــه  نيــامــا ا. علــم ارتقــا دهــد ن سرچشـمهيشـيهـا از پ ين ماتقدم معيعنوان قوان Kant, 1967: 35-36( ت شود یفلسفه نظـر ا بر وفاقم و آن را بـه همـان تقسـينـ ىا فلسفه هنـر برمـن همـه يـبـا ا .)ibid( م ال به ترتيو قوه خ ىعقل محض، عقل عمل، سـوژه بـه مفهـوم مـدرن آن را و امر ز) das Gute( و  . ند ىم) ىحّسان( يىباي ا حيمفهوم  يكنه  ) و محسـوس  ىئـز جزيـچ يـك ت فلسـفه در پـرداختن بـه زن بـود هگـل نـاگزيـاگـر جـز ااصـل از زهـدان فلسـفه  در هكـ

تـر اسـت تـا بـه  يـكر نزدكـن سبب، هنر به روح و تفد نمود محسوسات باشد و عنصـر حسـنـد، خـود نياو یهـا ح و سـاخته

اربرد واژه اسـتتكـه كـ
kritik des geschmacks ( ــارتن، آن متفكاربرد در  ــاقص باومگ ــر و ن ــش ابت وشـش بناسـتكن يـا. ، سرچشـمه داردوش vernunftprinzipien( ىبــا را تحـت اصــول عقلــ هـا از پ كل قواعـد و مـالعلــم ارتقــا دهــد يــك ت شوديما درباره ذوق هداعنوان قوان توانند به ، هرگز نمى نـكن مفهـوم رهـا يـ ا بر وفاقيم ينوئتا واگذار ميار بـركبه  ىشناخت ّ در علم حسان ا فلسفه هنـر برمـيات ي ندك  ىت ميعمده در فلسفه مدرن تثب

das Wahre(ويك، امر ن ، سـوژه بـه مفهـوم مـدرن آن را يكـىپرنك ىاصطالح با انقالبـ عقل محض، عقل عمل ى يو امر ز) ىاخالق( 
wahrnehmung / perception( يـكه كـ، بلىد اخالقـ كـ - يكم اسـتتفلسفه در پرداختن به هنر و عل اگـر جـز ا ، زيراراد واقع شده است ت فلسـفه در پـرداختن بـه زيز به اثبات حقّان

ح و سـاختهش تـراوش رويهـا ن سبب، هنر به روح و تفد نمود محسوسات باشد و عنصـر حسـيدر ق یاند، هرچند تجّسم هنر

كـهسـتند  ىانها تنها مردم kritik des geschmacks( گران آن را نقد ذوق ــت ــده اس ــا. ش ــن ي اربرد در ك ، سرچشـمه داردىسـتودن ی بــا را تحـت اصــول عقلــيدربـاره امــر ز يــكبــا را بــه مرتبــه يامــر ز ل قواعـد و مـاليـن قبيـا ؛ زيراند ، هرگز نمىین روياند و از هم ما درباره ذوق هدا یآنها داور یاري يـن واژه را بـه ايا ا نوئتا واگذار استتا و معقوالت شناخت به مفهوم روان گاهى در علم حسان یساز گام بلند و دوران das Wahre( ىقيدر واقع سه قلمرو امر حقعمده در فلسفه مدرن تثب  ىعني ،گر خود دخالتاصطالح با انقالبـ  و به perception /( ىحسّ  يك، امر نىقيمر حق ز به اثبات حقّانيخود قبل از هر چراد واقع شده استيد و ايمحل تردفلسفه در پرداختن به هنر و علد اخالقـيـد و نبايا باي یز
ن سبب، هنر به روح و تفيبد. زديدر آن با روح درآماند، هرچند تجّسم هنرهـا ه هنر و پرداختهك

ها تنها مردم ىآلمان ــتگران آن را نقد ذوقيد ــده اس امــر ز دربــار[دربـاره امــر زیگـرا ليتحلش ندا حاصل ىب اند و از هم ىتجرب يه به كند يآ ا ايكند  ه مىيانت توص استتا و معقوالت اتيدانش به حسّ  گاهىو  يىبه مفهوم استعال گام بلند و دوران ح�منقد قوه  و به ردك كيكفلسفه از هم تفدر واقع سه قلمرو امر حقانت  یعنوان قلمرو مبحث را به دخالت یه با قواكرد ك Z ام كاحZمر حقا دربار حسّ  كه متعلق ادراك زيم تنجكح يكو عام و نه  فلسفه در پرداختن به هنر و عل ىستگياست، شا محل ترد - زاده شده است خود قبل از هر چ يكه در استتك كم آنكبه ح .ندك يىفرسا قلم در آن با روح درآماند، هرچند تجّسم هنر روح ىنوع

  

 

 

انت توصك كشد  ىنمزاده شده استاست، شاو عام و نه كاز آنجا Zبرسازندكشف كفلسفه از هم تفانت كمبحث را بهنقد قوه نوشتن به مفهوم استعالدانش به حسّ  ىباستان قلم یهنر
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ره خود اوست سـر و يه از خمكبا آنچه  یروح در آثار هنر. روح برون ىعت بيطب آوردن بـه عنصـر  یگانـه مانـدن نسـبت بـه روح و رويب ،اند و در واقـع خود مفهوم یشـاف بعـدكه انكـستند، بلين ىر و مفهوم منطقكتف یار هنره آثكنيبا ا. ار داردك تنهـا  توانـد خـود را نـه ه مىكر در آن است كن همه قدرت روح متفياند، با ا ىحس سـت ه در همان حال قـادر اكآورد، بل یجا  ه مختص خود اوست بهك ىصورت  به خود  ىعني ؛و محسوسات بازشناسد ىافت حسّ يشده و خود را دوباره در در ىرونيب جـه يرت بدمد و در نتكر خود فيه در عنصر غكگونه  نيبد ؛ندك كر ادرايرا در غ هـدف م به يا ردهكمطرح  جا بدينه تا ك ىاتكن در یم در ضمن بازنگريوشك ىم در ادامه  .)43- 42 :1363هگل، ( شتن بازگردديبه خو نون كاز زمـان افالطـون تـا عالمـان مابعـد الطبيعـهگفته است  یه تولستوك گونه همان. 1  .ميگرد تر يكن مقاله نزديا اصلى اند، امـا  گون به دست ما داده گونه یها هياز نظر ى، معجونىحس كِ و ادرا يىبايدرباره هنر، ز شروند يپ -شود  فه مربوط مىه به فلسكتا آنجا  -بافته است  اليخ ىمعجون یآنچه نزد تولستو خ يلسـوفان در تـاريف گفتمانها و خالصه  ليها، نقدها، اصالحات، جرح و تعد ها، جدل طرح مال هنـر و كشرفت رو به يان مرور زمان و پيتوان م ت نمىيهرچند با قطع. مدرن است ۀشياند ّ  ىه ادبـيـو نظرشده فلسفه هنـر  ادي گفتمانر يل شد، اما در مسئقا یضرور یونديپ ىهنرشناس » هـا نيسـيزيمتاف ىبـاف اليـخ«آن را  یاز آنچـه تولسـتو ،بنـدتر بـوده اسـتيت پايـهرچه به عل از به معرفـت يدر زمان ما ن« :سدينو ىم ی�استت هگل در. تر گشته است منينامد، دورتر و ا ىم ضـا امـل اركطـور  مـردم را بـه یازهـايه هنر نكاست  ىش از دورانيمراتب ب به ،از هنر ىعلم ه هنـر در كاز از نگاه هگل درست از آن روست ين نيا ،قتيدر حق. )41 :همـان( »رده استك ىم سـتم يت سيـلكت رو به مـوت هنـر در كحر. )40 :همان( »ماند ىز مين نيشده است و چن ىخيتار یمـا امـر ین رسـالتش بـرايهنر به لحاظ واالتر«. عصر مدرن رو به مرگ و زوال رفته است ق روح ين حقـايتـر و جامع ىق آدمين عاليتر ژرف ىعني ،هنر يىبخشد، عنصر خدا ىبه هنر م يـىشأن واال نخستخود  يكهگل در مقدمه استت. ديآ ىشرفت به شمار ميپ ىهگل البته نوع ه كاست  یديلك - يىتنها از اقوام به ىدر مورد برخ -ه اغلب كن هنر است يو ا :ديان آيتواند در ب در هنر مى ن و فلسـفه انبـاز يـن معنـا بـا ديـهنر در ا. ديگشا ىن را ميو د ىانگراز فهم، فرز



بـه  -  حـس ی یها را به مشـابهت نمودارهـا یا گونـه زها را بـه و  ىت حسـيـ ین در سرشـت آزاد یارويــت، رو
ن عصـر يتنها شامل حال هنر نماد

قه وصول ين طرا بـه عبـارت  یها ق صورتدر فلسـفه،  .ن و فلسـفه سـه مرحلـه  از  یولـى مـراد و ،رو  هنر از آنرا ماننـد  یه آثـار هنـر ىدر مقـام ی هـم  یهر تصـور  »ستيت جدا ن
ن يـتوانـد بـر همـه ا -ژراهه افتاده است و مضمون هنـر هنرمنـد در اثـر ا فلسفه ير كبا تفهگـل در زمانـه مـا عصـر هنـر دگر يـر هاكـ

زها را بـهين چيوه مختص خود برتر یورا -ر كـتف. كنـدها را به مشـابهت نمودارهـا ده ت، رويــكنــد و نخســت آن را همچــون معنو يـه واقعكـت جهـان ن در سرشـت آزاديـا. نهـد ى
تنها شامل حال هنر نماد

ن و فلسـفه سـه مرحلـه يـهنر، د .ت دارنـديـاكروح ح ق صورتينه از طر ،گويد ا بـه عبـارت يامروز  یايروح در دن ینش هنر و خود آثـار هنـرن طريواالتر یه در آن، آثار هنر هنر از آن ىشناسى و شناخت علمه آثـار هنـركـم يتـر از آنـ ولـى مـراد و ،مـرده اسـت هر تصـور« .ستين یورز ت جدا نيدن از علميفلسف
كبا تف ىتوان همراههگـل در زمانـه مـا عصـر هنـر كـتف. سـتيخـودش ن توانـد بـر همـه ا تنهـا مـى دگر نـهژراهه افتاده است و مضمون هنـر هنرمنـد در اثـر  و مـدهسر آ ونان به

وه مختص خود برتريه به ش دهين پديله واالتريوس ىحاضـر مـ ىافـت حّسـكنــد و نخســت آن را همچــون معنوكنـد مى يكنزد ىافت حسّ  ت جهـان يّـه خـود را از بنـد ماد تنها شامل حال هنر نماد ،دگاه هگليها از د .)36-35 :همان
هنر، د. خود را به فلسفه داده است روح ح ىمـال خودآگـاه گويد شه سخن مىيبه زبان اند روح در دن اساساً  ... .قت نش هنر و خود آثـار هنـريگر، روش خاص آفره در آن، آثار هنركای  تـر از آنـ ما پختـه. سازند شناسى و شناخت علم هگل، زيبايى مـرده اسـت يكالسـكهنـر   ورز جدا از فلسفه و فلسفه فلسف ه اصوالً كن باشد، باز من برآنم 

خـودش ن ىفلسـف نظامجز  هگـل در زمانـه مـا عصـر هنـر  باوربه . دينما ىم  توان همراه و ان روح ساقط گشته ونان بهيهنر  يىدوران طال ژراهه افتاده است و مضمون هنـر كها به  یپرداز دگر نـهيها. رود ث نفس فراتر نمى

ه به شكته كن نيد ايالبتّه با ق وس نيپروراند و بد ى كنــد و نخســت آن را همچــون معنو جهــان رســوخ مــىافت حسّ يعت، به حواس و در افـت حّسـيواسـطه و در ى ه خـود را از بنـد مادكـاسـت  یشناخت نظـر همان( رهاند ىمند نام دارد م ها از د شين ستايا ه مـال خودآگـاهكه از مراتـب خود را به فلسفه داده است یهنر امروز مرده است و جا  . دشو مى  به زبان اند ىعني ،از جنس خودش قتيحانه حقيمس كدر ای  عقل از مرحله ی سازندما را برآورده گر، روش خاص آفريد. مطلق بودند درگذشته است هگل، زيبايى نظراز  .)39 :همان  ىنـعي ،ه هنر بـزرگ
wissenschaftlichkeit( جدا از فلسفه و فلسفه یزيچ ن باشد، باز من برآنم ك

جز  یزيه مراد هگل از فلسفه چ ان روح ساقط گشتهيل بكن شيشده، هنر از مقام برتر يكر هگل نزدكل به تف دوران طال همچنين. است پرداز هيو نظر یاز هجمه نقد و داور ث نفس فراتر نمىياز حّد حد

ىمحسوس مالبتّه با ق. است جهــان رســوخ مــى یژرفــاعت، به حواس و دريطب مند نام دارد م رانكشناخت نظـرىبـ ىآگاه هك يابيم درمى یبه زود ه از مراتـب كاند  خيروح در تارهنر امروز مرده است و جا يكالسكز هنر ير و ن در«ق يمحسوس و نه از طراز جنس خودش ىروح به زبان ما را برآورده  یواال یازهايه نمطلق بودند درگذشته استیرويا ني ىن مذهبيي همان( »...مينكش يان ستا ه هنر بـزرگكدر زمانه ما مهم است  )issenschaftlichkeitكدن مميه از فلسفه و فلسف
ه مراد هگل از فلسفه چكتر آن  است ن را از دست دادهشده، هنر از مقام برتركل به تفكز در يدرباره هنر ن از هجمه نقد و داور یر از حّد حد -ات يژه ادب

  

 

 

هنر امروز مرده است و جار و نياساطبه زود  ّ ه نكستند ينمطلق بودند درگذشته استييگر، آيدمحسوس و نه از طرروح به زبانروح در تار ىتجل ّ علمدر زمانه ما مهم است ان ستايخدا ( تي ه از فلسفه و فلسفك شده، هنر از مقام برتر یسپردرباره هنر نتر آن مهم .)41 :همان( ن را از دست دادهيو د ريرپذيتأث ژه ادبيو به
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ّ كث ين حياز ا -تواند  ها صّحه نهد، مى گزاره ز هنـر برتـر يـن قت و شعريحق ىه هنر محل تجل ه از كـ یار هنـرکـچه و مـؤخره خاسـتگاه یندگر در جلد اول يها. داستان باشد با هگل هم -است  ه يـدا بـا نظريـا و هويكامًال گو یبه نحو ،اوست یفست هنريم مانكشتر شارحان در حينگاه ب راه ن مـورد يـدر ا ،ن همـهيبا ا. گردد ىداستان م ان هنر در عصر مدرن با هگل هميمرگ و پا اً، يـثان ؛دو پهلـو دارد یرديكـهنـر مـدرن رو دربارJدگر ياوالً، ها ، زيراموديتوان پ افراط نمى ف قـرار يـرد يـكدر  ىآثـار مـدرن و باسـتان ،زنـد ىمثـال مـ یار هنركخاستگاه  بارJه درك یا یان آثـار هنـريداند و ثالثاً، در م نده مىيآ ىر و منجكرا همدوش تف یژه شاعريو هنر و به چشـمه «از وان گـوگ، شـعر » يىفـش روسـتاكجفت  يك« یجامع بامبرگ، تابلو یسايلك )Paestom( سـتوميل، معبـد پاكگونـه سـوفويخ، آنتيدر موزه مون ناياگ یها سيتند. گيرند مى ) قـرن نـوزدهم ىسـيئشـاعر سو؛ Conrad Ferdinand Meyer( رينانـد مـاينراد فردكاز » ىروم گـر از جملـه يد ىكنـد و برخـ بسنده مى یا اشاره به را ىند، برخيگز ىم دگر بريه هاكهستند  ىقي، شـعر و موسـىتجسـم یاز هنرهـا یبتهوون آثـار یها وراتتكن و يهولدرل یها امهكچ ر يتفســ. دهــد خــود قــرار مــى یر هنــريســتوم و تــابلو وان گــوگ را موضــوع تفســيمعبــد پا از اثر به هنرمنـد و  يكىنوتر هرمدوْ پس از و خاستگاه آن  یار هنركدگر از يز هايانگ شگفت گـران گسـترش داد، يچه، شوپنهاور، آدرنو و دينگ، نيشل گر از جملهيلسوفان ديفلسفه هنر ف ىرا با طـرح اجمـال یمعجون تولستوا همان يلسوفان در باب هنر يف وگوی گفت توان مى  .است ىداد هستيقت رويه حقكبل ،اركـ ىوارگـ ءىنجـا شـيدگر نه روح است و نـه مـاده و در ايقت به نزد هايحق. ديگشا ىبرم ىقـت را همچـون جهـانيهنـر حق. رسـد ىهنـر مـ ىعنـي ،ن هـر دويـاز هنرمند به اثر به منشأ ا ن يا كه البتهدر باب فلسفه هنر نوشت  یا خچهيد تارين مقاله بايا یجا صورت به نيولى در ا ده يـفلسـفه مـدرن زاده و بال مـتناز ) ىآلمـان( »sthetik«و  )ىسـيانگل( »aesthetics«اساساً . 2  .ندارد ین قصديمقاله چن اسـت  یلسـوفان عصـر روشـنگرياز ف) ن ولفيستيركشاگرد (باومگارتن از سويى، . شده است از  یاريبه باور بسـ از سويى ديگر،از آثار او بهره برده است و  يكزياخالق و متاف درانت كه ك انـت در كه كـاشـاره شـد . د آن استيم جدبه مفهو يكگذار علم استت هيپاكانت پژوهشگران،  ن يدر نخسـت ىحسـ كا ادرايـافـت يدر ىرا در شـرح چگـونگ» يكاسـتت«واژه  نقد عقل محـض را  يكچ وجـه واژه اسـتتيانت به هكدر اينجا . برد ىار مك  ستاها بهيمرحله مراوده شناخت برابر ا



ان يـه مكـ ی روچـه ك از نظر ه كـهاسـت  ف ، ىفي، توصـى ن يبـ«كند، امـا انـت كگويـد  ق يـا بـا تلفه تنهـ  كترمشـ ىهگل هر دو از موضـوعآنها سازگار گشـته  :همـان( ديـآ مـى
ا يـ ىحّسـ كگــر در قلمــرو  یهـا ب و مؤلفـه . نـدارد يىبـا » ik«ا ي» ics«حّس است و افزودن پسوند 

physics «)ا يـ» اتيحّسـان يـكزيف
ــ ــرخالف بس ــى ب از  یاريشناس ار کـخاسـتگاه شـدن آن بـه اُبـژه  يكبـر علـم اسـتتهگـل  سـپس شناســان  يىبــا ده يـنام» يىگرا د همچـون يا با

یا هيـر شـهود اولخود به خود بـ از نظر» شهود«ن يهم.  فياز تعر یاديان شمار ز ىوه تجربيف از جمله ش گويـد  ه هگـل مـىك گونه كند، امـا  با بنا مىين زيگرچه فلسفه هنر خود را هم با توجه به سوژه لّذت و هم با نظر به ع ه تنهـكهگل بر آن است  مـىدست   به يىبايز  هگل هر دو از موضـوعآنها سازگار گشـته  ىت نظام فلسف
ب و مؤلفـهكي، تريىبايف هنر، ز ــر و ده گــر در قلمــرو يهــا مســئله د نش هن كادرا از مبحـث يك ّ اضـيرحّس است و افزودن پسوند بـايبـه ز ىمين واژه ربـط مسـتق حّسـان«و ماننـد آنهـا بـه hysics«) اتي ــ  .مينكو مانند آنها ترجمه  ــرخالف بس ــى ب سـپسانـت و كه نخست خـود شناس شـدن آن بـه اُبـژه  را نشانه فرومردن هنر و قلببـر علـم اسـتت يىتنهـا ادعـا خاسـتگاه و مـؤخره » ر جهـان بــايژه زيــو بــه یشناســان امــروز گرا ذات«ه امروزه ك ا بايمت اساساً كن ح

خود به خود بـ ىحسّ   . دهد، داللت دارد و مخاطب رخ مى ان شمار زيف از ميتعر ف از جمله شيتعر یها وهياز ش هگل بر آن است . ماند ىدر م )105گرچه فلسفه هنر خود را هم با توجه به سوژه لّذت و هم با نظر به عگونه همان. اند را مبنا قرار داده ت نظام فلسفيلكش با يشاپيبا و هنر پ ىمفهوم فلسف یار هنر هگل هر دو از موضـوع روح �دارشناس
ف هنر، زيدر تعر یاد ــر ى ــر و دهيآف نش هن يكه اسـتتكـكنـد  نمـى ن واژه ربـط مسـتقيـا یم معنا حّس است و افزودن پسوند  یبه معنا)  ر(» mathematics« اق ّ است و در اصـل مـدن و ماننـد آنهـا بـه ) اتي و مانند آنها ترجمه  ى ــتت ــايى» يكاس ــر زيب ــ ب ــرخالف بس ــى ب شناس ه نخست خـود كاربران زبان، بل تنهـا ادعـا نه یه وكم از آن روست  ر جهـانيعصر تصو«ز مقاله را نشانه فرومردن هنر و قلب يك شناســان امــروز يىبــا كوابسته است  یا نه ن حيا. گرفت ىافالطون پ

و مخاطب رخ مى ی ككند، ولى ادرا با مربوط نمى تعر يكروچه كف ي از ش یا وهيا شياز عناصر هنر  105 :همان( »اراده ىت حسّ گرچه فلسفه هنر خود را هم با توجه به سوژه لّذت و هم با نظر به عرا مبنا قرار داده ...گرا و  ار هنركبودن  ن خاص با و هنر پيلسوف به امر ز دارشناسیپدانت و ك نقد عقل محض اديبن گاهگسترده و    .ىافت حسّ يا در ــ ی ــازي ىگــونگ یا ب نمـى ىتـه را نفـكن ن م معناك شود و دست »sqhshia «)به معنا) ىاستت اقيه آن را به سككند 
politics «)است و در اصـل مـدنيس ىا علم حّسانيچون علم حّس  ــت  ــئول دالل ــه، مس ــتت«ن هم يكاس اربران زبان، بلكنه عوام و  يكه اساساً انتقال هنر به قلمرو استتم از آن روست ينك ىدگر را معاف م ز مقاله از جمله در آغا بــاياز ز یاريهمــه، از نگــاه بســ نهيريمت دكز به آن ح افالطون پ افتیضـتوان تا 

ف يف هنر است، ولى تعریصورت محسوس اثر هنربا مربوط نمىيبه هنر و امر ز ت حسّ يت مجرد و انفرادگرچه فلسفه هنر خود را هم با توجه به سوژه لّذت و هم با نظر به عگرا و  گرا، ذات ، ساختاز عناصر هنر  یعنصر ن خاصيو تع يكىزيبودن متاف لسوف به امر زين دو فيرد ايك نقد عقل محضاينكه جالب  ا دري كادرا: شوند گسترده و  یاه تنوع و اختالف ــر ــ، غایار هن ــد تي یمن شود و دست احساس در فلسفه آغاز مىن نيـا ،یشناسى امروز « ىعنين واژه يا ىونان كند  به آن اقتضا مى politics«، )اتيعيو در اصل طب چون علم حّس  یزيم چ ــا ا ــب ــت ي ــئول دالل ــه، مس ن هم نه عوام و  زيانگ شبهه یها ی دگر را معاف مياگر ها از جمله در آغا(داند  در عصر مدرن مىه اساساً انتقال هنر به قلمرو استتك همــه، از نگــاه بســ نيــبــا ا ز به آن حيدگر نيانگار، ها توان تا  را مى شود و رّد آن

  

 

 

ف هنر است، ولى تعريتعرصورت محسوس اثر هنربه هنر و امر ز عنصر يكهر  ت مجرد و انفراديعامگرچه فلسفه هنر خود را هم با توجه به سوژه لّذت و هم با نظر به ع، ساختیهنجار بودن متاف عام يكرو. )56 شوند آغاز مىجالب . است تنوع و اختالف. 3 ــركــ ونانياصل احساس در فلسفه آغاز مىشناسى امروز زيبايىار هن م چك دستو در اصل طببه آن اقتضا مى »ixg«ا ي ــا ا. 4 ب یورز واژه بــا ا). یهنــردر عصر مدرن مىكندارد، بلاگر ها. است انگار، ها تجربه شود و رّد آن مى
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ا آنهـا و همـه يـنـد كد يـشـاهان تبع لسـوفيافالطون، شـاعران را بـا نشـان افتخـار از قلمـرو ف قـت را در يحق ىعنـيز، يـن چيباتريه در هنر خود زكهنرمند بداند  ىگر را تا وقتيهنرمندان د ننـده ك اصـالح خـود گرچـه نقـش ی�اسـتتهگـل در . ش حـواس بنهنـديقالب محسوس فراپ منفـرد  ىنيمنفرد، نه در نظرات ع یها يىنما قت نه در عمليه حقكداشت  ىاظهار م :او ؛ زيراكند اد مىي يكىاز افالطون به ن ، در آغازكند فا مىيافالطون را ا وسـت، آنچـه يكه آنچـه نكـاسـت، بل یا در آثار هنريمنفرد و  یبايو نه در افراد ز را  يىبـايد زيـحـال، اگـر با. قت استيت، خود حقدار اس تيقيباست، آنچه حقيز ور شـدن  شـهياند كمـكن امر تنها بـه يت و مفهوم آن شناخت، ايواقع بنا به ماه به راد يـن اياولـ. اند ليدل ىب ىبخش تيلكا يم يتضمن تعمهنر همواره م ىف فلسفيتعار : گويد مى فلسفه هنرهادر اثر ارزنده خود ) Gordon Graham( ه گوردن گراهامك گونه البته همان.  5  .)56- 55 :همان( ن استكمم ردن بـا كـ قيـو همسان و مشـهود آنهـا در تطب كمشتر ىناتوان... ن استيعمده هم . اسـت ىشناسـى فلسـف ل زيبـايىكـدر  ىال بزرگـكاشـ ،امور واقع مربوط به هنـر دسـت  ىار مهـم و جـالبكـال، گـاه بـه كن اشـيـدادن بـه ا لسوفان در مقام پاسـخيف الزم اسـت اعتبـار . ستين نيا هنر راستي ىقي، حقیا اثر هنريه آن قالب كشوند  مى ىشان منطبق نشود، مدعيف مورد پسند ايبا تعر یهنر یا اثرياگر قالب . اند دهيازي ق و يــگونــه تطب نيــچــون تئــودور آدرنــو از ا یزيســت ن و ذاتكشــ اديــنلســوف بيف ىحتــ  .)340 :1383گوردن، ( اند دانسته یاركــبيفر یغالبــاً آن را قــدر. مينــك ىدقــت بررســ ز را بــهين تمــايــبــه ا كتمســ چـون  یزيـآدرنو از چ از نظر ىقيهنر موس یه برتركن اّدعا يا .فارغ نبوده است یزگذاريتما گـزاف و نامنصـفانه  يىگرفـت، البتـه ادعـا ىآنها سرچشمه م یمند انكت اصوات و ناميفّرار اتونـال و  ىقيموسـ یه وكـم ييسـت اگـر بگـويده بود، ولى گزاف نيبود بال ىقيه اهل موسك یبه فلسفه در دامن مادر یآور یش از رويبود و پمادرزاد  ىشناس ىقيآدرنو موس ، زيرااست تـرور و «را يـز ،دانسـت ىو شـونبرگ را هنرمنـدتر مـ )Webern( چـون وبـرن ىسازان آهنگ آنهـا  ىقيموسـ. شـوند ده مىيفهم ىدرست به ىه آنها بسك گردد ناشى مىن امر يه از اكآنها، بل یريناپـذ كاز در ز همچـون گذشـته نـهيامروز ن ،گسترانند ىه شونبرگ و وبرن مك ىوحشت



ت يدر وضــع
Adorno, 1995: 270(. آمـد  ن است پسند  -ل خـودشمـا  ىولـ.. «:  گـزار ن اسـت بـا هنـر خـدمت

ن در يم هنر امـروز گونـه  آن ،شناسـى هگـل و آدرنـو قـت در يز تحقـق حق . كنـد فـا مـىموجـود  ىدگ ا يـ »stellen« دگر را بر آن داشته تـا در ر خشـن، يتفسـكنـد، غالبـاً  هنـر اخـذ مـى بـژه هنـر و هنرمنـد را اُ ه واژه كـنياسـت و نـه ا ؛دهـد ار رخ مىه مـراد از كـدوم آن كنـد  را مطرح مىدگر يها. راند
رو بـه  ىن االذهان ىدر قلمـرو سـوژه بررسـنون دربـاره خاسـتگاه توانـد  ز آن نمى

ــه ژرف در وضــع ینگــر گون : گويـد هگل مى. مشتبه شودن اسـت بـا هنـر خـدمتن است پسندكو فلسفه فاجعه است، ممAdorno, 1995: 270-99( »رونـد رفـت از آن طفـره مـى ل خـودشيهم در هدف و هـم در وسـا
دگيقـت همچـون ناپوشـز تحقـق حقيـدگر نيهاشناسـى هگـل و آدرنـوم هنر امـروزيعنوان پارادا فـا مـىيدانـد، ا دگر هنرش مى هنـر اخـذ مـى یآمرانـه بـرا تفسـ ىا بـا نـوعيـانـد و  دگر را بر آن داشته تـا در يها ی كـدوم آن ؛سـتيسـتا نـاظر ن یه فعـل متعـدّ كـآن ار رخ مىكه در خوِد كقت وجود است  اسـت و نـه ا) شناسـى رانديم ىگرداند، پس هنر را مهنـر و هنرمنـد را اُ  يكه اسـتت را مطرح مى یزيانگ ر مباحث قابل تأمل و چالش
ز آن نمىيانگ صرفاً به سبب زبان غامض و شگفت نون دربـاره خاسـتگاه كه تاكاست  ن االذهانيز در احاطه سوژه بدر قلمـرو سـوژه بررسـ ىشناختن

ــراس و آن ــه ه ــه ژرف گون و فلسفه فاجعه است، مم ىمنفرفـت از آن طفـره مـىگون ن اسـت بـا هنـر خـدمتكـمم ىسـادگ ت موجود باشـد، امـا بـه مشتبه شود -داشت هم در هدف و هـم در وسـا -هكم 
عنوان پارادا اتونال به ىقيروح نزد هگل و نقش موس شناسـى هگـل و آدرنـو از زيبـايى ، كمتـر ها ظربه ن. ستين ،ف شود قـت همچـون ناپوشـيحق یه آنچه نزد و دگر هنرش مىيا آنچه هاي ی آمرانـه بـرا ىان رسـالت انـد و  درنيافتـهرا  یار هنر یرين تفاسيد چنيشا آن نخست. توجه دهد سـتا نـاظر نيبـه اُبـژه و برابـر ا شناسـى زيبـايى( يكنه استتقت وجود است يحق ه اسـتتكـه از آنجـا كچهارم آن

erlebnis (ر مباحث قابل تأمل و چالشگرداند، پس هنر را م ىم
است  ین آثاريتر هيماصرفاً به سبب زبان غامض و شگفت شناختن یزهايانت همه چ ز در احاطه سوژه بين ىناشناختن 

ــه تشــو ــراس و آن ش، آنيگون ــه ه رفـت از آن طفـره مـى گران صرفاً با پسگون داشت ىاد خوارش ميه هگل از بنت موجود باشـد، امـا بـهمنف يكتكاليه كامًال بر وفق د م يژوهش قرار دهرا موضوع پ ، كمتـرنـهيهـر روز یندروح نزد هگل و نقش موس .)35 :1363 ف شوديلكبه هنر ت ى ه آنچه نزد وكشود، بل ف نمى یار هنركه خود كاست  ان رسـالتكزمان و م یورا ار هنرکخاستگاه  بتاك شا. اند دهيشكرون ياز آن ب توجه دهد ىاتكنده را به ن حق» موجود بماهو موجودبـه اُبـژه و برابـر ا یچ رويبه ه نه استت ساساً ا یار هنرك erlebnis( ستهيرا تجربه زچهارم آن ؛است یدر آن به مفهوم امروز ر مباحث قابل تأمل و چالشگيد یها ز همچون حوزه صرفاً به سبب زبان غامض و شگفت یار هنركخاستگاه   . ستين مقاله در صدد ورود به آنها ن ما  از ژرف يكىن اثر  انت همه چك نظام فلسفىِ اگر در   یهگل قلمروها نظام فلسفى

ــه تشــو بخــش آن  صــورت گون گران صرفاً با پسيه دكاست  ی ت موجود باشـد، امـا بـهياعتراض جوانانه به وضعه كامًال بر وفق دك یر هنر ه هگل از بنك - ىست 1363هگل، ( »آزاد استرا موضوع پ یم تا هنر  ّ روح نزد هگل و نقش موس ىنقش هنر در تجل نديشاند ساختن خو ىرونيب ىرجعه از مك ف نمىيلكبه هنر ت ،ی ورا ىتيدگر از مرجعاست  ىد، نقشيآ ى كيا  هكاست  ىسان از آن ب ىافالطون ی نده را به نن اثر خوانيمؤخره خود بر ا به ه یار هنرکخاستگاه نهادن در  را تجربه ز یعلم و احساس هنردر آن به مفهوم امروزكه بحث خاستگاه موجود بماهو موجود  ىدگيقت ناپوش خاستگاه  ،نگارنده از نظرن مقاله در صدد ورود به آنها نز همچون حوزهيدر فلسفه هنر ن ن اثر يس اكبرع. محتوا باشد اگر در . ر نوشته شده است نظام فلسفىشود و اگر در 

  

 

 

یبار فاجعهصــورت ستيسكماراعتراض جوانانه به وضعر هنريفسن تيا م تا هنرنيبرآ ّ آزاد است یهنر ند ساختن خوياناخوشنقش هنر در تجل ك ىالتزام یار هنرك ىمشمار  هب دگر از مرجعيه هاكنيا سانك یاّدعا ه بحث خاستگاه كسوم آنقت ناپوشيحق«نهادن در مؤخره خود بر ایا هيما نهان در آن به مفهوم امروز» بايز« از نظرن مقاله در صدد ورود به آنها نيه اكدر فلسفه هنر نعلم و احساس هنر يك محتوا باشد ىب شود و اگر در  مىر نوشته شده استهن
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 ةمثاب به يآزاد
داع در هنر
سرچشمه اب
  

هان ن جيمفارق از ا ىا جهانيها  دهيه به دام اكآن ىدگر بيها نظامرد، يگ ىبه نام روح قرار م ىمالك ت ياز مبدئ ه سوژه را اصالً كد يسا ىدست م ىبه جهان ىندسيوحدت وجود پارم یا در گونه ،افتد سر و  یآثار هنر در ىشناخت يىبايز یردهايكه با روكن مقاله يدر ا. ندك ىرمدار بودن دور ميو دا تر از  یاديبن یزيه او از چكنيتوان گفت، جز ا دگر چه مىيدرباره فلسفه هنر ها ىراست ار دارد، بهك به بـاور . شود ده نمىيار دمكو هنرمند در  یار هنركرون از يب ىاما روح به نزد هگل از مرجع  م؟يدان ىابژه م ىعنـيسـوژه هنرمنـد،  یه ما آنها را فراورده احساس هنركگويد  خاص سخن مى یهنر یارهاك ا يـ - محسـوس  در صـورت ىعنـي ،ر روحيـروح خود را در غ. جنس است روح با هنر هم ،هگل از ن يهمچن. گردد ىشتن باز ميكند و به خو افت مىيدوباره در - ست يشه نيه از جنس اندك یزيچ رون يـاز ب یف و دسـتوريـلكار و نـه از تكاز درون خود  نه یار هنرك ىر اجتماعيتأث ،آدرنو نظر اساسـاً  ،اه آدرنـواز نگ. گشاتر باشد ره ىقيح آدرنو درباره موسين باره توضيد در ايشا. زديخ ىبرم ُ  ىمنطق ىبكيتر ىقيتر جمالت موس به زبان ساده. است یم فارغ از داوركن حياما ا ،نهاد وجود دارد ا هميب كيصورت تر  م بهكه در آن حكزبان است  ىو هنر خـود نـوع ىقيموس. است» شده  سيش تأسياز پ یزيچ« ،يىايقيدادن معنا به اثر موس نسبت مفهـوم و  یه حاونفس ىاما ف ،هاست تاز ن منطـق  ىقيموسـ«. كنـد تـر مـى شيرا بـ ىقيموسـ ىن امر گستره ارتباطيست و درست هميم نكح بـر وفـاق  يـك چيهـ هـا رين تفسـيـا .)Adorno, 1993: 31-32( »م اسـتكه فارغ از حكاست  ینهاد هم ّ لسوفان از علميف های نظريهه در باب هنر به انداز یورز ه هگل، فلسفهيبرخالف داع. 6  .ستنديهنر ن یابزار یريگ بهره ت ي ده و در د مـايآن از ق يىت شعر، رهايمعنو برتری به واسطۀن يا .داند مى ىقيو موس كالسيك یا و محاسـن هنرهـايـهگـل شـعر را جـامع تمـام مزا .دانـد را شـعر مـى دّومى آنو  ىقيموس راهنـر برتـر اّولـى . دشـمن هگـل اسـت ىشوپنهاور به لحاظ فلسـف. و ضرورت به دور است هنـر  ىقيشوپنهاور موسـ باوربه  .)53 :1363هگل، ( »معنا باشد ید دارايبا یاثر هنر«. )100 :1357شاله، ( تـر اسـت ىهمه هنرها از مفهوم و معنـا تهـ نسبت به ىقياما موس. آن است ىدگيشيجوهر اند فقـط . ددارنـ ىانكـو م یت مـاديواقع ،م شعريمفاه. ان نداردكبه م یديچ قيچه ه ؛برتر است در  ىدرد هست. ندارد یا چ رابطهيه یبنده و مجازيا جهان فريه با جهان ابعاد كاست  ىقيموس ر يتفسـ. )101 :شـاله، همـان( دشـو مـىان يـسـت بين كه دردنـاكـ یفارغ از ماده و به نحو ىقيموس  ىنقشـ ىقيدر هـر دو مـورد موسـ. ر آدرنو دارديبا تفاس یادي، شباهت زىقيشوپنهاور از موس



بنده از يفر يى
 جمهـورد شاعران بـا نشـان افتخـار در 

. انـد دست مانـده ینون آثـار هنـر بـا را ياراسـموس، ز نيــش اراســموس دارو یهـا نـهيدعـوت از ماد ن يـا. )همـان آن  نكـوهش سـتیهنـر چتـاب  ن يتر از عوامانهكنند، هرچند وز، يـ، واگـز، برل یهـا ن آمـوزه
های  ن و مقدور بود، همه تعريفهـای  بـا توسـل بـه تعريـف  .)57 :همانز آن احساسـات را گران انتقال يرده است به د یاريـآگاهانه و بـه  ف يـه تعركـ آن  یه تولسـتو

يىرها ىنوع ىقيشوپنهاور نقش موس
د شاعران بـا نشـان افتخـار در 

نون آثـار هنـركه تـاكـرد يـ دست مانـده وتهكف هنر ي دعـوت از ماد یهـا بـرا اراسـموس، ز. داسـتان بـودش اراســموس داروين بــاب بــا عمــو همـان( باشـد يكـىم يـ تـاب كبه نقل از همـان  نكـوهشدر  یشناسـان امـروز ن آمـوزهيـا. پسـندند ه عـوام ، واگـز، برلىنچـين، شـوپن، رافائـل، داو كنند، هرچند  متهم مى یهنر ى از عوامانه يكىرند، سرانجام از 
آگاهانه و بـه  ىانسان هكن است  رده است به دكه خود تجربه  همان( ه او گذشته است، بگذرندز آن احساسـات را يـند و آنها نك كـذرد گـ ىنمـ یريـن و مقدور بود، همه تعريفبـا توسـل بـه تعريـف ىسـت ه تولسـتوكـش ين و عمو

شوپنهاور نقش موس 
د شاعران بـا نشـان افتخـار در يتبع. منطبق است   . دهد ق را نشان مى

يـرا در برگ یآثـار  ف هنر يلسوفان در تعريه ف هـا بـرا نـهيه نركاست   يـدار افت ما با آنچـه دوسـت مـىداسـتان بـود هم ،شناسى داشتن بــاب بــا عمــويــاو در ا به نقل از همـان  ،ستيانه نيع و عام شناسـان امـروز يىبـايلسـوفان هنـر و ز ه عـوامكـاند  قدر عوامانه ىاز آثار ماندگار را به ابتذال و بن، شـوپن، رافائـل، داور، بتهـوو رند، سرانجام از كپانزده سال مطالعه و تف ن است يو عبارت از ا  :آورند ىدر م هنر سر ه خود تجربه كرا  ى، احساسات كت يشان سراين احساسات به ا ه او گذشته است، بگذرندك ىحسّ   سـتيونيسپرسكظـاهر ا ن و مقدور بود، همه تعريفكه ممكتنها خودش تا آنجا  يـه دكـرده اسـت، بل ن و عمويف دارويف با تعر

منطبق است لسوفان به هنر بر فلسفه آنها  .م بر عالم است اعتقادبخش دارد، ولى به  ق را نشان مىين تطب
ه فكم ييست اگر بگو یمنتها ىر و بيوفور مهارناپذ او در ا .)42 :1364، یتولســتو يىصدا ىقيمنشأ هنِر موس شناسى داشت در زيبايى ىه دست ع و عاميزگفت فهم شاافت ما با آنچـه دوسـت مـىيه بنا به در لسـوفان هنـر و زياز ف ىه برخ قدر عوامانه همان یتولستو ر، بتهـوويسـپكه گوتـه، ش از آثار ماندگار را به ابتذال و ب یاري هنر سر های تعريفپانزده سال مطالعه و تف هنتيج و عبارت از ا است ىت انسانيفعال ، احساساتیعالئم مشخصه ظاهر ظـاهر ا ِف بـهيـن تعريـ ند و از همان مراحلن احساسات به ايه اك یطور رده اسـت، بلكتابش نقل و سپس نقض تنها خودش تا آنجا  نه ی ف با تعرين تعريا ؛ زيراكند

بخش دارد، ولى به  يىننده و رها م بر عالم استكحا كور و دردنا ن تطبيا ىنيافالطون به طرز نمادلسوفان به هنر بر فلسفه آنهاينگاه ف
وفور مهارناپذهنر اگر بناست   گيری جهينتابى و  ست اگر بگوياند، گزافه ن خوانده شده منشأ هنِر موس«: گفت ىن م تولســتو( »آورنــد ىش بــر مــ

Erasmus Darwin( ه دستك ه بنا به دركدانست  ى زگفت فهم شاجز با یزيه چك ه برخكاست ) یتولستو تولستو یها آموزه. اند ار گفته اريز بسيبرامس، اشتراوس و نه گوتـه، شكتر سوز  و نتيج در یخود تولستو تعريفن يپسندتر جه عوام ند و از همان مراحليتجربه نماطور به ؛دهدعالئم مشخصه ظاهرفعال يكهنر  يـراد ايه اكست ين ی یتولستو. گران برمال شود تابش نقل و سپس نقض كگران را در  كند ز نقض مىيخودش را ن

  

 

 

ن ميداروخوانده شدهاگر بناست ابى و ارزي  افالطون به طرز نمادنگاه فور و دردناكاراده ننده و رهاك ىنف ش بــر مــيخــو )Erasmus Darwinىم یزيچ كف يتعر تولستو اثر( خود تولستو ۀگفت بهبرامس، اشتراوس و نو كخشار گفتهيبس جه عواميو در نت

یازين گران برمال شوديد خودش را نگران را در يد
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ن يـبنا بـه ا. ندارد ىكند، چندان تفاوت ف نقل مىيف سخيتعر يكعنوان  تاب خود بهكرا در  ب اصوات كيتر همچون ىسته با وساطت صورتياحساس ز يك كف، هنر تجربه مشتريتعر آوردن احوال  انيا در بيت حال يانتقال و سرا ىف، هنر نوعين تعريا یر مبناب. هاست ا رنگي تواند شـامِل همـه هنرمنـدان از  ف مىين تعريا. نندگان آن حال استك ش تجربهيقصد افزا به . نـدارد یف حـد و مـرزين تعرياحساسات در ا. كند تهم مىق در طول اعصار و قرون ميخال یو اغـوا يىگـو اني، هـذىگيمـا ىآنهـا را بـه بـ یه تولسـتوكشود  يكىجمله هنرمندان رمانت ز يـه گاه قبول خـاطر اهـل نظـر نكتنها پسند خاطر همگان است، بل ف نهين تعريا ،رو نيهماز  در  ىسـيانگل يـكش او بـه شـاعران رمانتيه گـراك -)Elizabeth Drew( زابت درويال. افتد ىم فعـل «. خوانـد ىمـ» امـا جـامع ،سـاده«را  یف تولسـتويـتعر -داسـتيا و پيتاب شعر او گوك ت كهـدف آن ارتبـاط و مشـار ولـىبسا در منشأ خود مرموز و غامض باشد،  چه ىنندگيآفر ن يوشـد تـا بهتـرك ىد و شـورمندانه مـيـگو ىها سخن مـ ه با انسانكاست  ىشاعر انسان. است ات خـاص خـود يـسـتن تجربيگران را بـه بـاز زيند تا دكدا يب آنها پين ترتيها را به بهتر واژه ه كـ ىهـاي با تعريف یف تولستويتعر ىخوان سنده از همين نويا .)Elizabeth, 1969: 25( »زديبرانگ ف يـتعر. دانـد ىم» رومنديان خودجوش عواطف نيقل«وردزورث شعر را . رده استكن كدر ىدرسـت را بـه یمتن تولستو ، ولىاند، خرسند است آورده )Lyricla Ballads( يىغنا یها ترانه گفتــار شيدر پــ )Coleridge( جيالركــمــرامش  و دوســت هــم )Wordsworth( وردزورث شـود  ن مضمون خسته نمـىيرار اكتابش از تكان ياز آغاز تا پا یه تولستوكمسئله آن است  . ه در جمله آخر نقل قول باال آمده استكج همان است يالرك ز يـبـا تنج یتولستو ولىدهد،  مى ف از ذات خبريتعر. ستياحساس هنرمندانه ن ىه هر احساسك ف هنـر، يـالم او نـه تعركجان . كند خود را نقض مى یتابش گزاره خبركان يرسالت هنر در پا طـور   و بـه ىنـين احساسـات ديواالتـر یسـو  امانه بهكآن از بند احساسات خود یه رهاسازكبل انحطـاط و  انـگ یشناسى و هنـر مـدرن هـر دو بـه دسـت تولسـتو زيبايى. است ىنيهنر د ىلك ه كـكنـد، بل د نمـىييـالجمال ما را تأ  تنها علم ان درباره هنر، نهينيشيپ یها شهيدر واقع، اند  .خورند ىم یهنر ىب هـا،  سـىشنا يىباين، در تمام زيبا وجود ا. كند رد مى يىبايشناسى ما را درباره ز م زيبايىيتعال ون و يـور و رواقيكـروان اپيـو پ ردنـدكسـقراط و افالطـون و ارسـطو آغـاز را شناسى  زيبايى ىعنـي ،يىبـايه دانـش زكـضـوع ن مويـا تيـگرفته تا علـم الجمـال نتا از علم الجمال شاسلر



ز يـن .د قـرار گرفتـه اسـت م باومگــارتن پـس از د شـد و 
قـت يو حق يى يـكشـانه باشـد و هـر انـدازه از مهمـالت  او بـه «از سـنخ  ،مييگو ىبا سخن متنها آنچـه  يى قت يو حق يكى انـت را ك ی . در فلسفۀ كانت از نكات اساسـى اسـتو و امر يك، امر ن را  ىلـذت ،»باسـت در نظر «ست عبارت  ىسـك ىتر، وقت یبـه سـو ی ز يـت در خـود آن چرا بـه خـود   از  ىنـه بـا الزامـه همچـون كـبحث هنر و رسالت آن را : كنـ( نهـاده اسـتسـاخته و هگـل در د ين همه، شـا ز يـبرانگ جـه احسـاس

د قـرار گرفتـه اسـتييـ، مـورد تأ ــالد شـد و يـناپد ىمونين علم ناگهـان در قـرن چهـارم، بـه سـبب حادثـه نـام م باومگــارتن يدر آلمــان از تع
يىبـاينسـبت ز در هشـانه باشـد و هـر انـدازه از مهمـالت  يىباي، از واژه زىدر زبان روس از سـنخ  یا روس جملـهبا سخن ميز ىقيراً از اعمال زشت و موس يكىتنها با ن نه يىبايه ز یه تولسـتوكـسـت  باسـتيز زين چيا«گويد در فلسفۀ كانت از نكات اساسـى اسـت، امر نىقيامر حق كيك ین داوريـن رو، ايـ تر، وقت به زبان ساده. ست ست عبارت يالزم ن ،فارغ باشد ت در خـود آن چيـبـدون غا ىيهـا ن عبارتيچن ن همه، شـايبا ا. ندكم را درباره آن صادر  سـاخته و هگـل در  روشـنل ي نهـاده اسـت جا تاب را از خود به بحث هنر و رسالت آن را  یانت برخالف افالطون و تولستو كـد يشـكرون يـب ى نـه بـا الزامـ -نفسـه  ىا هنـر فـ جـه احسـاسيبـا و در نت

ــه ســال ن علم ناگهـان در قـرن چهـارم، بـه سـبب حادثـه نـام، مـورد تأگرفتنـد ى ــاره ب ــال .م1750هــزار و پانصــد ســاله، دوب در آلمــان از تع
شـانه باشـد و هـر انـدازه از مهمـالت ياند ه خـام هكـث يـن حيـاز ا روس جملـه Zه مـردم سـادكـد راً از اعمال زشت و موسدر زبان روس«: سدينو ه زكبر آن است  ی سـت يمعلوم ن. )74 :همـان(  كيكتف ىعني ،انتكگانه  Zدر فلسفۀ كانت از نكات اساسـى اسـت آنها دربار يـاز ا .ت آن در خـود موضـوع اسـتگويد  مى ىسك ى ستين ىئو جز ىكامًال شخص چن ىمكفرايند صدور چنان حفارغ باشد ىمنش رات بـدون غا یمنـد تيهمچون غا يتفص ن مطلب را بهم را درباره آن صادر كن ح ىقتـيحق م�ـحنقـد قـوه انت برخالف افالطون و تولستوتاب را از خود بهكن يا یها ا هنـر فـيآ. ندكخود   بـا و در نتيز ىقـت را در صـورت   .ماست

ــه ســال ن علم ناگهـان در قـرن چهـارم، بـه سـبب حادثـه نـامىپآن را  ین تا حد ــاره ب ه خـامكـهـم  انـدازه  .هــزار و پانصــد ســاله، دوب از ا ،نده باشـدكزارشده از خود، آ نو ىاو م. ستا ىسته بررس راً از اعمال زشت و موسيگرچه اخ. ميفهم د يافزا ىو ما .»ستند یو. )21 :همان( فهمند كگانه  سه ینقدها را ضّد آنهاست یه تا حدّ  دربارZام كط ماتقدم اح راتكباست اگر از ژست دمكامًال شخصش دارد و ت آن در خـود موضـوع اسـتىه وقتكانت آن است  فرايند صدور چنان ح. ديفزاي همچون غا يىبايم زيگو ن حيتواند هم ز مىي ن مطلب را بهيا م�حنقد قوه تاب  ها دهكين چيتر از درخشان انت برخالف افالطون و تولستوك ،در هرحال ماست يىن پرسش نهاقـت را در صـورتيه حقكـاز آن رو هنـر اسـت  ۀطه سوژه، هنر را وابستنقـد قـوه از  تـوان ىمـ ی

ن تا حديو افلوط كا و پلوتار ــه ســال  ین علم ناگهـان در قـرن چهـارم، بـه سـبب حادثـه نـاميا ــاره ب .)70 :، همانیتولستو( سردرآوردهــزار و پانصــد ســاله، دوب انـدازههـر  یتاب تولستو زارشده از خود، آيزاده ب سته بررسيند، شاك ى فهم ىاست م يىنايند ب ستندين ىلمات روسكن  فهمند ىرا نم» ردكعمل  ه تا حدّ كست، بليهماهنگ ن راي، زخوانده باشد ى ط ماتقدم احين شراييو سپس تع انت آن است كشناسى  ده زيبايى ت آن در خـود موضـوع اسـتيـه غاكـآورد  ىان مـ ش دارد و يم گرايبودن و تعم باست اگر از ژست دميز یزيگويد چ يبدان برا » من یبرا گو ىمن م راي، زدهد ين یگرياست و هر سوژه د تاب ك. ده رسا نباشد از درخشان يكىخود  در هرحال .)105-111 : یبه دشـوار. شدك ى ن پرسش نهاينهد؟ ا ىش حواس ماز آن رو هنـر اسـت طه سوژه، هنر را وابستيح یفراسو ى

  

 

 

ا اند گفتها و پلوتاركسن تاب تولستوكسردرآوردیا فاصــله زاده ب شرافاَ  ىمد يترد ند بيخوشا ن يولى ا ىدرست بههماهنگ نعمل  يىبايز و سپس تعبا يز ده زيبايىكيچ ان مـيدر ب ده رسا نباشدكين چيااست و هر سوژه ددهد راه نمىبرا«ا ي» منگويد چ مىبودن و تعم عام خود  ی0استت :1363هگل،  ىش نميپ ىتيمرجع از آن رو هنـر اسـت  -رون يب ش حواس ميفراپ
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م يان و مفـاهيـال، اعكبـودن از اشـ ث فـارغيـه از حكـ ىقيموس. ستيهنر صرفاً صورت ن م و يبـا مفـاهزد و احساسات همواره يانگ ىم بر ىس احساساتكدر هر  ،ن هنر استيتر خالص ن مضـمون در خـود يـچه ا ؛دارد ىدر هر حال مضمون یصورت هنر. دارند یزيآم هم ىمعان ن مضـمون يـا ايآ. دشو مىتر پرسش ما ساده نونكا. ندكافت يچه مخاطب آن را در ،اثر باشد مطابقـت ا يـآ؟ سـتيچقـت يه حقكـم يم بپرسـيـن پرسش ما حـق داريش از پاسخ به ايپ  قت باشد؟يان حقيد بيا بايقت است يان حقيب ر ياز سـ یا مرتبـها يـآ؟ اسـت اش ىحضور هستنده در هستا يآ؟ است شه با ابژهيبازنمود و اند ا يـآ؟ اسـت ديآ مى يىارويه در معرض روك یا ىستيا ني ىهستا يآ؟ است روح مطلق ىجدال بـه ات مـا را يـه حكـ اسـت كىور و دردنـاكـاراده ه كـنيا اي؟ است ها دهيها و ا هيمطابقت سا ض يفـ ايـو  ميا اقنـوم االقـانيم به ذات يگوهر قا يكقت يا حقيآند؟ ك ىت ميفنا هدا Eدرواز هالـه . ستيداند چ ىس نمك چيه ىولزند،  ىس از آن دم مك ه هركاست  یا قت واژهيحق  ؟است وتكروح القدس و خطاب عالم مل خـود  يىمعنـا ىقـت در بـيحق. تر است پوست سخت بسياراز درون آن  يىگو ن واژهيمقدس ا عام و فارغ از جنگ هفتـاد  ىقتيه حقكاما به فرض . افزار دروغ گشته است بيه فركبسا  چه . ردكـهنر را به اظهار آن ملزم  ىرونيب ىتوان با الزام ىباز هم نم ،و دو ملت وجود داشته باشد ون ريـش بين شـهر خـويـياگـر افالطـون شـاعران را از آ. ستيف نياساساً تعر ،ن رسالتييتع ان يـردن شـاعران بـه بك لفكه مكدانست  ىاو م. ميردك ىم كاو ش ىرد، ما در فرزانگك  ىنم ه رخ داده كـاست  ىتيالبته بازتاب واقع یتراژد. دينام ىم» ش روانيپاال«ه آن را كدانست  ىم ىحال نفسـان يكرا  یر تراژديارسطو تأث. عام و جاودانه برخالف طبع شاعران است ىقتيحق سـم يرئال. انـد ت را مضـمون خـود سـاختهين واقعياز سنخ هم یزيچ -ژه در عصر مدرن يو به - یدهد و در واقـع عمـده آثـار هنـر ما رخ مى يكت در نزدين واقعيا. اند رخ دهدتو ا مىي قـت يه حقكـبـودن اثـر بسـته آن باشـد  یاگـر هنـر. است یهنر یها كهمه سب ۀنهفت یاّدعا ش يتـر از پـ كبس هولنا یويافالطون با غر یورت صدارا گشوده دارد، در آن ص ىافالطون ه مـا هـر انـدازه كن بدان معناست يا. ردكوم خواهد كرا به هنر سوزان مح ىنونكهنر تا شتريب . سـتيم نيهنـر صـرفاً مفـاه ۀنجـام فلسـفآغـاز و ا. مينكمدار و هنجارگذار بر هنر بار  قتيحق ىفـيتعر یردن جهـان از آثـار هنـركـ خلـوت یم جز به بهـايتوان ىم نميريده گيتجربه را ناد . ساخته شده است از پيش یارهاكه موضوع آن كعلم است  يك ىشناس يىبايا زيات يحّسان



. و عـام نبـوده اسـت ف يـنـه تعر ه مضمون هنر الزامـاً نـه ان يـبـه به هنـر را  و  ىرامـونيپ  ان ي، بىا زشت ا قدرت ي ىناتوان . باشـد ىبخشـ
و  یدار هيشـدگان جامعـه سـرما ا يـگو ىخوردگـانصـورت   ه خـود را بـه گر يقت است و ده چهـره كـ ی  : گويد

د اگـر ين بـاخ، شـادهد، نـه در التـزام  ده شـود، يصـورت محـض شـن ن نمونـه يـولـى ا دان  ىقيه هفـت پشـتش موسـ ىقدسـ ین فضـا ن يـون متا ايدر پاس ل متـایانجست و هشتم  ن اثر يبسا ا و چهب جاودانـه اصـوات صـرفاً احسـاس ند، اما ك ىمعنا م

و عـام نبـوده اسـت ىذاتـ یارها هرگز امر ه هنـر را كـن حـال يدر عـ ه مضمون هنر الزامـاً نـه كگويد  ا زشتي يىبايداشت ز قت، عرضه یاهـ تيا از وضـع ،فراخـوان اسـت يـك ناتوانتوانند با  سان مى بخشـ ن صـورتيـتواند در قـدرت ا ه خـود را بـهكـدانـد  مـىشـدگان جامعـه سـرما .ندكر يتواند بهشت را تصو خوردگـان سـتكش یصـدا
Schirmacher, 2000: xv(. گويد ا مىكافك یآن نـور. قـت اسـت قت است و ديشد، حقك ىباز ما از پرتو آن خود را واپس و درهم م

دهد، نـه در التـزام  ه نشان مىكاست  ن بـاخ، شـايوهـان سباسـت
ولـى ا ،ح را به خاطر آوردصـورت محـض شـن   ن فضـايـا. زديـح برانگ ست و هشتم يست و هفتم و به هفـت پشـتش موسـكـ در پاس. ميابيدر است و چه» زديانگ  ىبرم ىب جاودانـه اصـوات صـرفاً احسـاس معنا م يكدرامات ىلك

ارها هرگز امركن  در عـ یتولسـتو. ن اسـت گويد  ز مىين را نيخواند، ا يـكتاب او صـرفاً  ا از وضـعيـوت كـبـاغ مل ی قت، عرضهيحق ىا فروبستگ سان مىيك به ىا غنا و آرامش و آزادگ تواند در قـدرت ا هنر تنها مى شـدگان جامعـه سـرما ردخُ  ین هنر در عصر ما را رساندن صداتواند بهشت را تصو ا به دروغ مى مـى یا ىاجتماع ى صـدا یدر هـر اثـر هنـر باز ما از پرتو آن خود را واپس و درهم مقـت اسـتيبـودن از جانـب حقSchirmacher, 2000: xv(»روز خواهند شد
است  یزيدادن آن چ وهـان سباسـتياثـر » ون متّـايپاسـ ح را به خاطر آورديمس ىساعات حضور ناسوت  ر بـهكـگـروه  یها ح برانگيف و قبـيسـخ ى كـ ىسك یساز و آهنگ ست و هفتم و بيبم فصول ي است ان شدهيمعنادار ب  كد و نواها را به شيآ ب جاودانـه اصـوات صـرفاً احسـاس كيـن تريدن ا ىا روحاني ىوتكمل ى

ن ين درست باشد، التزام به مضمون در ا ن اسـتييبه لحـاظ مضـمون خـودآ خواند، ا ىفرا م يىحا تاب او صـرفاً كان يپا. است يى یاز فضـا یمضمون اثر هنـر ا فروبستگيقت يش حق ا غنا و آرامش و آزادگي ى هنر تنها مى يىبايز. ند ىبخت رهيه آن تياعتراض تلمبارشده علن هنر در عصر ما را رساندن صداا به دروغ مىتنه ىجهنم در هـر اثـر هنـر«. سـازد ىجلوه گر م باز ما از پرتو آن خود را واپس و درهم مبـودن از جانـب حق رهيور گشته و خروز خواهند شديدوارانه پ
Kafka, 1994: 238(.   دادن آن چ در نشانو ت آن پاسـ«. ه باورشان نـدارد ها ل واژهياز نام و نشانش و با تبد ساعات حضور ناسوت نياز درد و رنج واپس ىه احساسـكـست ين ن و آهنگ ىه با مهارت نوازندگ يتوان ا مىم. به قالب اصوات درآمده است آ ىساز در م یصورت شعر موزون با نوا یها ه البته با واژهك دن ايبا شن ،دانند ىنم ى ىن اثر حاليا«: توانند گفت

حايز محبت مسيبرانگبه لحـاظ مضـمون خـودآ ین درست باشد، التزام به مضمون در ا يىحايقت مسيو نه حق مضمون اثر هنـربسا  چه.  ش حقينما. شدآمده با ىدگيد فقر و عذاب و ستم نديمحسوس درآ ى جهنم ىدر قلب جهان ن هنر در عصر ما را رساندن صدايام راستيپ لئو لونتال اعتراض تلمبارشده عل ی جلوه گر م ىاجتماع ى ور گشته و خكهنر ما دوارانه پيام یه روزكگردد  باز ما از پرتو آن خود را واپس و درهم م كلكش ت آن يميقت هنر در صمKafka, 1994: 238( چيه ه باورشان نـداردك ىقتيا حقي يىبا از نام و نشانش و با تبد ىاطالع قبل ن نكمم ىنيوهمند هنر داز درد و رنج واپسر  ىمانآل هرگزه ك ىشنوندگانصورت شعر موزون با نواكرا   م و مضمون آنبه قالب اصوات درآمده استه با مهارت نوازندگكرامون باخ است  توانند گفت نند و مىك ى

  

 

 

برانگ احساسیاثر هنرن درست باشد، التزام به مضمون در اياگر ا و نه حق يىبايز . یضرور ىصورت بهفقر و عذاب و ستمآمده با ىنونكا ىخوشبختیآزادسازلئو لونتالدر قلب جهانهنرمند  گردد  ىم

بايآن به زقت هنر در صميحق اطالع قبل  ىب ر يغ یزيچ وهمند هنر دكش م و مضمون آنيرا بخوانبه قالب اصوات درآمده است ،بودهرامون باخ است يپ ىشنوندگانصورت شعر موزون با نوا  متن به ىاستعال م
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ــه ن ــا را ب ــيايآنه ــاگفتن ىش ــر خدا ىن ــددر براب ــبرانگ ون ــتاد فره. زدي ــياس ــۀ موس ــد  ،ىقيخت لئوپول ش از بـاخ يه به آنچه پيشب ىه در قالبكبا وجود آن. گذارد ىش ميالهامات او را به نما یز شدن آرام و پرغنـايده است و سرريتن ده و سخت درهميچيپ ،آن ىقيبافت موس :ديگو ىم» نوريم ىمس در س«ا درباره يكم آمريمق) ستركرهبر ار( كىوفسكالستو در  ىقين آثـار موسـيتـر از برجسـته يكـىنور را يم ىه مس در سك كىوفسكنجا استويتا به ا .ترده استدرواقع قالب خود را گس ىخته شده است، ولي، ررفته ىمار كبه  ه از كـخـاص، بل ىآمـد نـه از مضـمون ىمـ ىداند، تنها از فرم و در آنچه از پ خ بشر مىيتمام تار ر ه دكـجاهـا چونـان  یاريماند و در بسـ ىش مياياز آن به ن یا پاره: گويد ر سخن مىيحال و تأث بتهـوون گفتـه اسـت  .)102 :1362 ،یپـر( »ده باشـديافته است، تراويخود دست  ىه به سر حد هستك ىتوانـد از روح انسـان ه تنها مىكده شده است يتن ىقيموس یدر ژرفا یلحظات چنان رمز و راز ىدر بعضـ. دهنـد ىبا هم نغمـه سـر مـ ىتيارات و سراسر گيعت، انسان، سيتمام طب يىرها، گوكُ  ز تنها با توّسـل ين ىقيموس ، ولى»شود ىان عاجز ميالم از بكه كشود  ىآغاز م يىدر جا ىقيموس« للر در موومـان چهـارم يشـ یدن ترانه شاديبا شن. ابديبمشخص  ىام و مضمونيتواند پ الم مىكبه  فـرا و رسـتن از رنـج  یبـه شـاد ىن سـمفونيـتـوان گفـت ا ىه مـكـنهم بتهوون است  ىسمفون را بـه  ىتر تنها حـال قيدق ىانيبه ب .م سخن گفتيتوان حال مى يكدون آن تنها از ، اما بخواند ىم برشـونده، فرخنـده،  ىحـال: م گفـتيتـوان مـى مثـال، یاش برا درباره هاه بعدكم ييآزما ىجان م هنـر «را  ىقيم موسـيتـوان مى یگذار فارغ از هر گونه ارزش. ن و چنان استيبخش و چن يىرها ه كـ یا ىسـمفون ،ميپو ىحت ىالمكبدون  يىايقيدن هر اثر موسيشن خوب یبرا ،در واقع. ستين ىقيتـر از موسـ هنـر مناسـب ۀفلسـف یهـا ىبررس یبرا یچ هنريرو، ه نيهماز . ميبخوان» محض ه هنر است معنـا كهنر تا آنجا . ميم و فقط بشنويبردار به اثر دست ىبخش مضمون یلفانه براكمت ىاز تالشـ ديـبااسـت، يو امـواج در ىشتكاز شهرزاد و پادشاه و  ىصوت ىتيبر حسب نامش روا آن  ىارتبـاط مفهـوم یايـن گويشود و ا ىم يىاحساس رها ىهنر باعث نوع ،ص داده بوديتشخ تـر شيسـال پـ 2500بـه  يـكه ارسطو نزدك گونه همان كهكند، بل ح نمىين و توضييكند، تب نمى ىل منطقـيـل و تعليـكند، تحل نمى یپرداز هنر مضمون. نديآفر ىم ىصورت تجربه احساس  را به ن ياسـتال یها ليز از شماين زمانه نيه تا به اك ىذاتاً افالطون انيبن يا. است ىرامونيپ Eبا جهان زند  .»را به گوش رساند ىساحت قدس ید صـدايهنر با. باشد ىافالطون Eديگزار ا دمتد خيهنر با. قت باشديا آن حقين يان ايتر ب قيدق ىا به سخنيقت يان حقيد بيبا یمضمون اثر هنر«: است ىخواندنشد  ىسابق صادر م یدر شورو



نـاتوان  ىنين مضـام در  یتولسـتو یتـابش بـراون يحق مـد ه او . پوش ار و پرده ماننـد نـور  -ود را بـه بـاخ سـفارش داده ن بـه يـنـد، امـا ارا به شاه آگوسـتوس ن مهـم در كـ خلـق هنگـام ردن امـر كـ جـز نـازل ه در كـاسـت  در  يكـىارتباط لفـظ هنـر بـا ن انـدازه همـانخبـر نبـوده  ىتوانـد شـرارت نهفتـه و محبـوس تـوده را ز يـتلـر نيه .د چ يهـ  ىاز نظـر واژگـان سـاز  لميمـادرزاد فـقوه ابـداع  Zده در خـدمت شـرارت قـدر  نيدر اينجـا همـگرفتـه تـا  ىرد هنر باشد، پس هنر قادر است احساسـات شـرورانه اگـر . دشـو مـى شـف كدر  ی  یايكا پوئتيداع 

هخواندِن آثار باخ و بتهون، شهرت آنها را نابن مضـاميان چنـيـن صـورت هنـر از ب تـابش بـراكان يـخـود او در پا تولسـتو. نندكرا به احساس منتقل  ار و پردهك ته دوم نهان كـدو ر -احسـاس و نـه انتقـال آن نـد، امـا اكخودش دست و پـا را به شاه آگوسـتوس » نوريم ى -ىسفارش مضمون قدسود را بـه بـاخ سـفارش داده خـواه خـ جـز نـازل یزيـچ - هنگـام  ،آزاد اسـت ىه آدم اسـت  یا شـهيبا اند يكى ىخورده و جانورخو از قدرت هنـر چنـدان بـتوانـد شـرارت نهفتـه و محبـوس تـوده را دشـو مـىزاده  یه در اثـر آزاد
Leni Riefenstahl( از نظـر واژگـانه ك ىدر آلمانارتباط لفـظ هنـر بـا نهمـان ىنياز هنر د -با نوع هنر رد هنر باشد، پس هنر قادر است احساسـات شـرورانه مـىشـناخته  یهنـر در اينجـا همـ. از دارديـ ه در خـدمت شـرارت كـن عنـوان  دييه زاك یهنر یا مـادرزاد فـطور  بهه انگار  یا زهيـغر... ار انـداخت داع حاصل همان قوه اب

خـود او در پا ،ن حـاليع و درخواندِن آثار باخ و بتهون، شهرت آنها را نابن صـورت هنـر از ب را به احساس منتقل  ىحيه شفقت مس ته دوم نهانكان نيه در بكدر است  احسـاس و نـه انتقـال آن ۀتجربـ ىمس در س«باخ، . ستند خـواه خـ سـا مضـمون دلخودش دست و پـا  یبرا ىدر نمازخانه سلطنت سفارش مضمون قدس. گردد ىدن اثر مسلم نم -كنـد را جعل مى  ه آدمك ىتنها وقت«للر گفته است  يكىنزداحساس  ،داشته باشد ه در اثـر آزادكـ، بلی Leni Riefenstahl( فنشـتالير ىلنـخورده و جانورخو از قدرت هنـر چنـدان بـتوانـد شـرارت نهفتـه و محبـوس تـوده را  مى ی ارتباط لفـظ هنـر بـا ن. نيچاپل ىچارل» تاتور بزرگ در آلمان »Kunst«و  با نوع هنر  ىهمگان ۀقيمناسبت ذوق و سلرد هنر باشد، پس هنر قادر است احساسـات شـرورانه هنـر یارهـاك یهنر از رو يـگـر نيد ىپژوهشـ ن عنـوان يـبه ا را» اراده ّ گونه حساس بهره از آن اه تي ه انگار كفنشتال ير«: د ار انـداختكـبه  ىه استعدادش را در چه راه حاصل همان قوه اب ،شف طرحك

ن صـورت هنـر از بيـه در اكگويد  تجربه به ما مى خواندِن آثار باخ و بتهون، شهرت آنها را ناب ،ىسفارش و در )135 :، همانیلستوتو( در است  قدر جسور و پردهه شفقت مسكدهد  مى تجربـ را نـهيـز ،كند ستندير نيپذ سفارش در نمازخانه سلطنت ى سـا مضـمون دليلكه شاه و ك داشته باشد ىهنر مضمونللر گفته است يه شك سانيقدّ  ىنما چهره نوراندن اثر مسلم نميشن م جز با خوب یآزاد یدر فضـا  یروزيساختن جنگ و پ خورده و جانورخو از قدرت هنـر چنـدان بـ ستكن نقاش ش لنـ ىارگردانكـبـه »  تاتور بزرگيكد«ه  و  ىسيدر انگل »art«توان به  هنر از رو. داد یر و شر ندارند، تسر رد هنر باشد، پس هنر قادر است احساسـات شـرورانه كارك ىاز عناصر درون پژوهشـه بـه كـده اسـت مناسبت ذوق و سل.  اراده یروزيپ«لم يمثال، ف بهره از آن ىتوان ب  ى ك. )224 :1372، يكار( »ه استعدادش را در چه راهديگو ىم وود يكار

تجربه به ما مى كم دست سفارش در یتولستو. خواهد شد ( داند ىمنتقدان م ی مى یهنرمندان سفارش آثار كند در واقع خود را نقض مىقدر جسور و پرده ته اول همان سفارش -از هنر یف تولستو ىكند تا شغل م مىي كست يچ وجه بدان معنا ن م جز با خوبكن ح نما چهره نورانيه در سك ى ك گونه همان. ست هنر مضمون اگر. »است ی ساختن جنگ و پ یه با هنركدانست  تنها نه ،همان زمان خلق اثر ن نقاش شيا ايگو. آزاد سازد » اراده یروزيـپ«لم  ه كاست ) هنرمندانه توان به  ىرا نم ىزبان فارس ر و شر ندارند، تسريبر خ از عناصر درون یزيانگ . ندكز آزاد يحانه را ن ده اسـت يچيپ ىمضمون -هنر مبتذل  ىها درآمده است، نممثال، ف یه براكتوان گفت  ار. ردك ىآزادانه است، تلق ه استعدادش را در چه راهكنيبود، صرف نظر از ا »داشت یرعاديغ ی

  

 

 

يسوم تقدف تولستويتعردر واقع خود را نقض مىته اول همانكان نيبهنرمندان سفارش آثاریباز حقّهخواهد شددست ن حيا. باشندچ وجه بدان معنا نيه ىفلورسنت ستين ىمتعال لم يف. استآزاد سازددانست  ىمهمان زمان خلق اثریار هنرك انگ احساسبر خ ىداللتزبان فارسهنرمندانه( یهنر توان گفت  مىهنر مبتذل حانه را نيا وقي یها طرحبود، صرف نظر از اآزادانه است، تلقها درآمده است، نم یناز
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، یاعـم از تـراژد(ه محصـول آن كبود  یا ا قوه مبدعهيكمراد ارسطو از پوئت. است يىارسطو ش يارسـطو بـ یهنـر ۀينظر. سازد ىرا اعم از بد و خوب آزاد م ىاحساسات) ا حماسهي یمدك ل آثــار يــاش حاصــل آمــده باشــد، برآمــده از مطالعــه و تحل یه از فلســفه نظــركــاز آن . خندد ىن حال به رذائل خودش ميگر به رفتار او و در عيند با مشاهده بازيبب یه گزندكآن ىب یمدكتماشاگر . ستوفانوس بوديدس و اريپ یچون اور يىها سينو یا و تراژده سينو یمدك رسـاند  ىز مـيـن مقدار نيجا مانده است، هم به یزيارسطو بخش ناچ» یمدكرساله «گرچه از  البته، چـه خـوب بـود اگـر هنـر همـواره از . افته بوديبخش  يىاره ىه ارسطو در خنده حالتك نازل  یتوان از آسمان بر روح هنرمند ن احوال را نمىي، اما متأسفانه اخاست ىبرماحوال واال  ده يـدر خـأل آفر یآثـار هنـر. كنـد مى ىو پرفتنه زندگ ىدوزخ یا نه و زمانهيه در زمكرد ك . شـود ىده نمييزا یچ اثريه ،قرار دارد ىخاص ىنسانت ايه در وضعك ىبدون انسان. ندشو مىن آزمـوده  ىتين وضـعيه هنرمنـد آن را در چنـكـكند  را محسوس مى ىمهارت هنرمند احساس بـا  یديـتقل یمگر در قالب هنر ،ستين ىشدن راركست، تيز ىه باخ در آن مك ىتيوضع. است ت ياز وضـع ی، آزاددشـو مـىآزاد  یه در اثـر هنـركـ يىاق رهـايآن اشـت. كانـد ىمخاطبان اسـت و  ىنـونكو ا يىجـا ايـن ىزنـداناز  یآزاد ی، تقـالفراخواند انكالزمان و الم ىقتيحق یه بـه سـوكـش از آنيش و پـيهنر بـ ،نيابنابر .ديآ ىآنچه در شمار نم یاست به سو ىخاص ان يـدر م كىوچكدگر، هنر بزرگ و ير هگل و هاياگر به تعب. گر درآمده استيد ىصورت به ه امـروزهكبود  يىش و دعايايصورت ن ن تقال در زمان باخ بهيا. ن بوده استيز چنينون نك تا د يـم و جديقـد ىخيرا با سنجه ادوار تار كىوچكو  ىن بزرگيا -برخالف نظر آنها  -باشد  و  كوچـكسـنجه هنـر  یا نـه و زمانـهيبخش هنـر در هـر زم يىه قدرت رهاكد، بليد سنجينبا گـر آن  وبكه قـدرت سـركاست  یزياز چ یهمواره آزاد یزادآ. بزرگ همان زمانه است ه در صـدد كـز يـن يىن بود فراخوان رهايجز ا یزياگر امر چ. نون حضور داردكنجا و ايدر ا هنر . رده بودندكر يرا تسخ ها ن قلبيبدون زور و خشونت ا ،اند قلب هنرمندان بوده ىمهندس هر . ديتوان طلب ه از هنرمند مىكاست  یزيا چتنه ىاست و آزادگ ین آزاديذاتاً قلمرو واالتر از  يىطلـب رهـا ،نش هنـريسرآغاز آفـر. كند خلق مى یخود مضمون خود را در آزاد یاثر     مبنــد تــن ب تختــهكيــتر ۀدر ســراچه كــ      عـالم قـدس ینم در سـراكـچگونه طوف   .ن باشديير به اعال عليموجود است، گرچه سرانجام آن س ىاسارت
  



  .انتشارات اميركبير
كتابخانـه  :على اكبر بامداد، تهران

شـركت انتشـارات 
 :تهـران مسـعود عليـا،

محمـود عباديـان، 
8. Adorno, theodor W. (1993), 

kamp. 
9. Adorno, theodor & Horkheimer Max (1996), 

Cumming,

10. Adorno, theodor W. (1995), “On the Fetish 

sion of Listening,” 

Gebhart, New York: Continuum

11. ________

Weber, Cambridge, Mass: MIT press

12. ________

furt am Main: Germany

13. Drew, Elizabeth (1969), 

joyment,

Schirmacher (2000), 

انتشارات اميركبير :تهران
على اكبر بامداد، تهران  .نشر مركز :
شـركت انتشـارات  :فؤاد روحـانى، تهـران  ).سهامى خاص(شركت تهران فارياب 
مسـعود عليـا، :ترجمه ،

محمـود عباديـان،  :، ترجمـهشناسـ�
Adorno, theodor W. (1993), 

Adorno, theodor & Horkheimer Max (1996), 

Cumming, New York: Continumm.

Adorno, theodor W. (1995), “On the Fetish 

sion of Listening,” The Essential Frankfurt School Reader

Gebhart, New York: Continuum

________ (1981), “Arnold Schoenberg,” 

, Cambridge, Mass: MIT press

________ (1970), Negative Dialektik

furt am Main: Germany. 
Drew, Elizabeth (1969), 

joyment, Laurel Edetions, from the Laurel poetry Series, Grat Britain; Guoted in: 

Schirmacher (2000), The Frankfurt School

تهران كاوه دهگان، :ترجمه :تهران حسن افشار، على اكبر بامداد، تهران :ترجمه ،»اسـتتی�
فؤاد روحـانى، تهـران :، ترجمهشركت تهران فارياب 

،شناس� درآمدی بر زیبایی
شناسـ� مقدمه بر زیبایی

Adorno, theodor W. (1993), Beethhoven: philosophie der Musik,

Adorno, theodor & Horkheimer Max (1996), 

New York: Continumm. 
Adorno, theodor W. (1995), “On the Fetish 

The Essential Frankfurt School Reader

Gebhart, New York: Continuum. 
(1981), “Arnold Schoenberg,” 

, Cambridge, Mass: MIT press. 
Negative Dialektik, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Fran 

Drew, Elizabeth (1969), Poetry: A Modern Guide to Its Understanding And E

Laurel Edetions, from the Laurel poetry Series, Grat Britain; Guoted in: 

The Frankfurt School

ترجمه هنر چیست؟،  حسن افشار، :، ترجمهتاریخ سینما اسـتتی�«شناخت زیبایی 
، ترجمهکلیات زیباشناس�شركت تهران فارياب  :تهران ،باخخاندان  درآمدی بر زیبایی ،فلسفه هنرها  .علمى و فرهنگى، چاپ ششم

مقدمه بر زیبایی، )1363( رگ ويلهلم فردريش
Beethhoven: philosophie der Musik,

Adorno, theodor & Horkheimer Max (1996), Dialectic of Enlightment

Adorno, theodor W. (1995), “On the Fetish - Character in Music and the Regre

The Essential Frankfurt School Reader

(1981), “Arnold Schoenberg,” Prisms, trans. Samuel Weber

, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Fran

Poetry: A Modern Guide to Its Understanding And E

Laurel Edetions, from the Laurel poetry Series, Grat Britain; Guoted in: 

The Frankfurt School, New York: Continuum.

، )1364( لستوی، لئون  نامه تاریخ سینما، )1372( رود، اريك شناخت زیبایی ، )1357( شاله، فليسين خاندان ، )1362(صفا، پری   .طهوری فلسفه هنرها، )تا بى( گراهام، گوردنعلمى و فرهنگى، چاپ ششمکلیات زیباشناس� ،)1384( كروچه، بندتو رگ ويلهلم فردريشهگل، گئو  .انتشارات ققنوس
  .نشر آوازه :

Beethhoven: philosophie der Musik, Frankfurt: Suh

Dialectic of Enlightment, trans. J. 

Character in Music and the Regre

The Essential Frankfurt School Reader (eds.), A. Arato and E. 

Samuel Weber and 

, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Fran

Poetry: A Modern Guide to Its Understanding And E

Laurel Edetions, from the Laurel poetry Series, Grat Britain; Guoted in: 

, New York: Continuum. 

  

 

 

نامه كتاب   لستوی، لئونتو .1 رود، اريك .2 طهوریشاله، فليسين .3 صفا، پری  .4 علمى و فرهنگى، چاپ ششمكروچه، بندتو .5 انتشارات ققنوسگراهام، گوردن .6 :تهرانهگل، گئو .7

Frankfurt: Suhr-

, trans. J. 

Character in Music and the Regres-

A. Arato and E. 

and Shierry 

, suhrkamp taschenbuch wissenschaft, Frank-

Poetry: A Modern Guide to Its Understanding And En-

Laurel Edetions, from the Laurel poetry Series, Grat Britain; Guoted in: 

86    
  1392 پاييز، 71شماره  دهم،جسال ه



87  

 

 

 ةمثاب به يآزاد
داع در هنر
سرچشمه اب
  

14. Habermas, Jorgen (1999), Wahrheit und Rechtfertigung, Frankfurt: Suhrkamp. 
15. Kafka, Franz (1994), Beim Bau der chinesischen Mauer, Frankfurt am Main: 

Fischer Taschenbuch verlag. 
16. Kant, Immanuel (1967), Kritik der reinen Vernunft, B. Felix Meiner Verlag (ed.), 

Hamburg: Nachdruck. 
 


