
نامه هایی در تربیت
زیبایی شناختی انسان

فریدریش شیلر
ترجمۀ سید مسعود حسینی



/نامه هایی در تربیت زیبایی شناختی انسان/فریدریش شیلر/ ترجمۀ سید مسعود حسینی /

/ مدیر هنری و طراح جلد: سیاوش تصاعدیان/

/صفحه آرا:   محمدرضا اسالمی/ چاپ  اول/ ۱4۰۰ تهران/۱۱۰۰نسـخه/

/چاپ و صحافی: پردیس دانش/ شابک: 978-622-7554-38-۰/

ک۱۲۷۴/  پال رازی،  فخر   و  فروردین   ۱۲ بین  انقالب،  خیابان  تهران،  فروشـگاه:  /نشانی 
/تلفن فروشگاه: ۶۶۴۶۳۵۴۵، ۶۶۹۶۳۶۱۷/تلفکس:۶۶۹۶۳۶۱۶/

/ www.bidgol.ir /  

/همه ی حقوق چاپ و نشر برای ناشر محفوظ است./



فهرست

9 پیشگفتار مترجم 
19 یبایی شناختی: زمینه و چکیده  مقدمه: نامه های ز

123 یبایی شناختی انسان  بیت ز نامه هایی در تر

125 نامۀ اول 
129 نامۀ دوم 
133 نامۀ سوم 
139 نامۀ چهارم 
145 نامۀ پنجم 
149 نامۀ ششم 
161 نامۀ هفتم 
165 نامۀ هشتم 
169 نامۀ نهم 
177 نامۀ دهم 
185 نامۀ یازدهم 
191 نامۀ دوازدهم 



197 نامۀ سیزدهم 
205 نامۀ چهاردهم 
209 نامۀ پانزدهم 
217 نامۀ شانزدهم 
223 نامۀ هفدهم 
227 نامۀ هجدهم 
231 نامۀ نوزدهم 
239 نامۀ بیستم 
243 نامۀ بیست ویکم 
247 نامۀ بیست ودوم 
255 نامۀ بیست وسوم 
263 نامۀ بیست وچهارم 
273 نامۀ بیست وپنجم 
279 نامۀ بیست وششم 
289 نامۀ بیست وهفتم 

303 واژه نامه 
307 کتابنامه 
311 نمایه 



پیشگفتار مترجم

یسبود، یششیلر)۱۸۰۵-۱۷۵۹(دراصلشاعرونمایشنامهنو یدر  فر
یـخنیـز گرچـهدرابتـداپزشـکیخوانـدوبعدهـاآثـاریبرجسـتهدرتار
یباییشناختی بهنگارشدرآورد.امابانگارِشنامههاییدرتربیِتز
یباییشناسی،خودرادرقدوقامِتفیلسوفی دیگریدرز انسانوآثاِر
گراز برجسـتهمطرحسـاخت.نامههااثریفلسـفیـــنظریاسـتکها
یـم،جنبـۀعملـی)سیاسـیـــاخالقی(اش منظـِرغایتـشبـهآنبنگر
یم، گرازمنظِروسیلۀتحقِقاینغایتبهآنبنگر برجستهمیشود،وا
یباییشــناختیاشجلــِبنظـرمیکنـد.روِحفلســفۀنقــدِی جنبــۀز
کـماسـت،امـاایـناثـربسـیدورازآناسـتکـه  کانـتبـر نامههـاحا
مضامیِنکانتیباشد.شیلردرنامهها  استعدادونبوِغخودرادر تکراِر
یستنبهایندودرآینۀیکدیگرآشکارمیسازد.  یخونگر فلسفهوتار
بیشکنمیتوانایناثرراازحیِثدامنهوعمقواستحکاِمنظری
بزرگـیچـوننقـِدقـوۀحکـِمکانـتودرسـگفتارهاییدربـاِب بـاآثـاِر
یباییشناسـِیهـگلمقایسـهکـرد.بـاوجـوِدایـن،ایدههـاومضامیِن ز
کـهنشـاندِنایـناثـررادرردیـِفآثـاِر  بدیعـیدرآنمطـرحشـدهاند

کالسیِکفلسفۀآلمانموجهمیدارند. 
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کـه شـیلرنامههـارادرسـاِل۱۷۹۵منتشـرسـاخت،دردهـهای
برجسـتۀفیشـتهو نقدهـایسـهگانۀکانـتراپشِتسـرداشـتوآثـاِر
شلینگوهگلراپیِشرو.ازاینرو،نامههارابایددربستِرفلسفۀ
ایدئالیسِمآلمانیقرائتکرد.شیلرخوددراین نقدیودرچشمانداِز
اثرازکانتوفیشتهیادمیکند۱،درحالیکهشلینگوهگلهنوزبه
گاهبودهوبرخی آرایشیلردر نامههاآ عرصهنرسیدهبودند.فیشتهاز
ازآنهارانقدکردهاست۲،وشهرِتشیلردرآنایامدلیِلخوبیاست
بـرایـنمدعـاکـهشـلینگوهـگلنیـزنامههـاراخواندهانـد.درمـورِد 
نسبِتفیشتهوشیلر،بهگواهِیاثِرپیِشرو،حقایناستکهشیلر
یژه فیشتهبدانیم،امابیتردیدشلینگوبهو راازبرخیجهاتوامداِر
 هگلبیاندازهوامداِرشیلربودهاند.برایناساس،مایۀتأسفاست
کهنامههاپیشتربهوجهیدرخوربهفارسیبرگرداندهنشدهاست.3 
دشـواریاسـتوازایـنرو،

ً
نامههـااثـِرفلسـفِیعمیـقونسـبتا

گاهـیپیگیـرِیاسـتداللهایمنـدرجدرآنبیانـدازهسـختاسـت.
ایـندشـواریبـرایخواننـدۀفارسـیزباندوچنـداناسـت،ازایـن

تأثیِراندیشــههایکانتبرشــیلرآشــکاراســت،اماشــیلردرنامههادوباربهفیشــته .۱
 اشارهمیکند،یکباربهاثِراوتحِتعنواِندرسگفتارهاییدربابرسالِتدانشور
نیزبهوجهــی کِلآمــوزۀعلــم،وهــردوبــار وبــاردیگــربــهاثــِردیگــراوباعنــوانبنیــاِد
یــدبه:یوهــانگوتلیب بــهفارســیترجمــهشــدهاند.بنگر  تأییدآمیــز.هــردویایــنآثــار
بــارۀرســـالِتدانشـــمند،ترجمــۀاســـماعیلســـعادت)تهــران: فیشـــته،گفتارهایــیدر
گیِردانش،ترجمۀ ید،۱3۹۵(،ویوهانگوتلیبفیشته،بنیاِدآموزۀفرا  فرهنِگجاو

سیدمسعودحسینی)تهران:حکمت،۱3۹۵(.
یباییشناسیمطلعبودهوبهدلیِلمغایرِتآنهاباآرای آرایفیشتهدرز شیلرنیزاز .۲ 
یدبهیوهان ن،امتناعکردهاسـت.بنگر آنهادرمجلۀخود،هوِر انتشـاِر یشاز خو
یباییشناسی[،ترجمۀ  گوتلیبفیشته،درباِبروحولفظدرفلسفه ]رسالهایدرز

سیدمسعودحسینی)تهران:شبخیز،۱3۹۸(.
یـدبه ایـناثـررابـهفارسـیبرگرداندهانـد.بنگر مرحـوممحمـودعبادیـاننخسـتینبار .3
یباییشناختِیانسان  یششیلر،آزادیودولِتفرزانگی،نامههاییدرتربیِتز  فردر

)تهران:اختران،۱3۸۵(.
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یادیبهزباِنفارسیدرمورِداندیشههای جهتکهخواندنیهایز
یباییشناختِیشیلردردستنیست.نگارندهنیزدرمقامینیست ز
کهتمامیمضامیِنایناثررادراینپیشـگفتارشـرحدهد،گواینکه
آثاریچنینهرگزتنبهتفسیرینهایینمیدهند.ازهمینرو،برای
یخـیو  اطـالِعخواننـدهازچندوچـوِنشـکلگیرِینامههـا،زمینـۀتار
فرهنگیوسیاسیوفلسفِیاثر،مضامیِنآن،استداللهایمندرجدر
 آنوتفسیرهاییکهدیگرانازاینکتاببهعملآوردهاند،فصلیاز
یباییشناختی: کتاِبشیلردرمقاِمفیلسوفتحِتعنواِن»نامههایز
یکبیزربهفارسیترجمهوتحِتعنواِن  زمینهوچکیده«بهقلِمفردر
»مقدمـه«بـهکتـابافـزودهشـد.وجـوِدایـنافـزودهنگارنـدهراتـاحـِد
یادیازبیاِنمطالبیکهچهبسادانستِنآنهاپیشیاپسازمطالعۀ ز
 اثرسودمندباشدمعافمیداردو،درعوض،فرصتیبهاومیدهدتا

برنکاِتدیگریانگشتبگذارد.













یبایی شناختی: زمینه و چکیده1 مقدمه: نامه های ز

وش1 1. مسائل و ر

اثـِرفلسـفِیعمـدۀشـیلرکتـاِباوتحـِتعنـواِننامههایـیدرتربیـِت
یباییشـناختی، نامههـایز

ً
یباییشـناختِیانسـان۲،یـااصطالحـا ز

یۀهورن3بهانتشـاررسـید. اسـتکهنخسـتدرسـاِل۱۷۹۵درنشـر
یناثـردرمیـاِن یـنومنسـجمتر یباییشـناختینظاممندتر نامههـایز
فلسفِیشیلراست،واوِجهمۀتالشهایاودراوایِلدهۀ همۀآثاِر
یبا«راکهدرنامههای ۱۷۹۰.شیلردرایناثرسرانجام»تحلیِلامِرز
کالیاس4ناتمامرهاکردهبودبهدسـتمیدهد.بازدرایناثراسـت
یباییشناسیرا،کهدرمالحتو کهاوسرانجامپیونِدمیاِناخالقوز
منزلت۵آنقدرمبهمباقیگذاشتهبود،تبیینمیکند.وبازدرایناثر
یباییرابهانجاممیرساند یشازز یندفاِعخو استکهپیگیرانهتر
بهصــورِتمنظـوم

ً
 وهمــۀاســتداللهاییراکـهدرهنرمنــدان6صرفـا

یر: اینبخشترجمهایاستازفصِلچهارِمکتاِبز .۱
 Frederick Beiser, Schiller as Philosopher: A Re-Examiantion, (Ox-

ford: Oxford University Press, 2005).
2. Über die Ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von 

Briefen
3. Horen
4. Kallias Briefe
5. Anmut und Würde
6. Die Künstler
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 باقیگذاشتهبوددرآرایشییگانهمنظمومرتبمیسازد.درخصوِص
یباییشـناختیواپسـینوصیتوکالِم همۀاینمسـائل،نامههایز

آخِراوست. 
یناثِرشـیلرنیزبود.برنامۀ یباییشـناختیتأثیرگذارتر نامههایز
یباییشـناختیمنبِعالهـاِمجنبِشرمانتیِک ایـناثرراجـعبـهتربیـِتز
یباـــــاینکه امِرز پـِستحلیـِلایناثـراز متقـدمبـود.پیـاِمبنیـادیدر
انسـانهابایـدمبـدلبـهآثـاریهنـریشـوندـــــعاقبتمبـدلبـهایـن
یم. رمانتیکشدکهمابایدزندگِیخودرابهشکِلرماندرآور دستوِر
متضاد،دولِت برخیازمضامیِناصلِیمورِدنظِرشیلرـــــوحدِتاموِر
یباییشـناختی،مفهـوِمآزادیـــــبـرایایدئالیسـِممطلـِقهولدرلین، ز
شـــلینگوهــگلتعییـنکننـــدهبودنــد.میـــراِثایــناثــردرمکتــــِب
یباییشناسـِی درز

ً
فرانکفـورتبـهحیـاِتخـودادامـهداد،مخصوصـا

یت کیدنهادنبراهمیِتهنربرایرهایِیبشر  مارکوزهوآدورنو،کهدرتأ
ازشیلرپیرویمیکردند.۱

یباییشناختی،نبایدتعجب باتوجهبهاهمیتوتأثیرِنامههایز
یناثِرفلسفِیشیلربودهاست.بحثو کردکهایناثرمناقشهانگیزتر
کتابآغازشـدوهرگزمتوقفنشـدهاسـت. مشـاجرهازهمانانتشـاِر
یادیهستکهتکلیِفآنهاهنوزمشخصنیست،اما پرسشهایز
دوفقرهازآنهاعلیالخصوصمهموبحثانگیزند.اولیمربوطاست
یز بهمقاصِدشیلرازنگارِشایناثر:آیانامههاکوششیاستبرایگر
اثر:آیا ازسیاستیادرگیر شدنباآن؟دومیمربوطاستبهساختاِر

یدبه درخصوِصمیراِثشیلربرایمکتِبفرانکفورتبنگر .۱
 Klaus Berghahn, ‘Ästhetische Reflexion als Utopie des Ästhetischen’, 

in Schiller, Ansichten eines Idealisten (Frankfurt: Athenäum, 1986), 
125-55.
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دسـتخوِششـقاق؟
ً
نامههاکلییکپارچهاسـتیااثریاسـتعمیقا

بهنظرمیرسـداثرازایننظردسـتخوِششـقاقاسـتکهشـیلرهنررا
یِقهنر  هـموسـیلهمیسـازدهـمغایـت،ازایـننظـرکـه»تربیتـیازطر

مبدلمیشودبهتربیتیازبرایهنر«.۱
نظـربـهبنیـادیبـودِنایـنپرسـشها،اجتنـابازآنهـاغیرممکـن
است.طِیاینفصلبههردوخواهمپرداخت.درخصوِصپرسِش
اثریسیاسیاست

ً
نخستخواهمکوشیدتانشاندهمکهنامههاذاتا

کهُبعِدسیاسیاشتنهاهنگامیمعلوممیشودکهکتابرادربسترو
کیاولی، ِنما زمینۀمناسبشقراردهیم:سنِتجمهوریخواهانۀمدر
روسو،مونتسکیووفرگوسن.درمورِدپرسِشدوماستداللخواهمکرد
کهنامههادرحقیقتاثرییکپارچهومنسـجماسـت،وبخشهای
متعـارِضآنابزارهایـیضروریانـدبـرایدسـتیابیبـههـدِف

ً
ظاهـرا

یبایی.امامعنایاینسـخن عاِماثر:بهدسـتدادِندفاعیهایازز
یـراخواهیـمدیدکه آننیسـتکـهایـناثـربـیدرزوبینقـصاسـت،ز
کماکانازحیِثطرحوتحققلغزشهایچشمگیریدرآنهست.
یخیداردهمجنبۀفلسفی.ازجنبۀ  کاِرمندراینجاهمجنبۀتار
مــنایــناســتکــهنامههــارادربســتروزمینــۀعــاِمآن یخــی،کاِر  تار
 جــایدهــموآنراواکنشــیبــهبرخــیازمســائِلفرهنگــیوسیاســیو
یباییشناختِیزمانهاشتلقیکنم.پسازافزونبریکقرنپژوهش،  ز
یرا هنــوزنمیتــوانگفــتایــنکاربــهپایــاِنخودنزدیکشــدهاســت،ز
یباییشــناختِی موضــِعشــیلردربســتروزمینــۀمباحثــاِتسیاســـیوز
 دهــۀ۱۷۹۰همچنــانبســیارمبهــماســت.ازجنبــۀفلســفی،خواهــم

گادامراست: اینصورتبندِیسلیِس .۱
 Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode (Tübingen: Mohr, 

1990), 88.
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کوشیدبرخیازاستداللهایاستعالیِیفنیتِرشیلررابازسازیکنم. 
بهشکلیاجمالیوطرحوارانجامخواهم

ً
بااینحال،اینکارراصرفا

 داد؛شرحیدقیقتروتفصیلیترموکولبهرسالهایمستقلاست.در
اینجانیزنمیتوانگفتاینکاردرپژوهشهایسابقبهتمامیانجام
شــدهاســت.درحالیکــهبیشــتِرپژوهشــگرانبرســِرضــرورِتشــرحی
 فلســفیازاینمتنتوافقدارند،میاِنانتظاروعملشــکافیدهان
تفسیرِیعمدهراجعبهنامههاچیزی   گشودهاست.هیچیکازآثاِر
یابِیدقیقیازاستداللهایایناثربهدست ازجنِسبازسازیوارز
فقهاللغــهشــدهاند۲یــاتعمیمهاییکلیوبرخی  نمیدهنــد.۱یــاگرفتــاِر
ینیبرایفهِمفلســفِیواقعیجازدهاند.3 کلیشــههارابهمنزلۀجایگز

یلدرخصوِص یگانهاستثنایمهمکهمنازآناطالعدارمسهفصلازکتاِبآنتونیَسو  .۱ 
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راباهمدارد.
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یلکینسـونو کیدمیکنند؛و همـۀایـنپژوهشـگرانبـراهمیـِتشـرحیفلسـفیازاثـرتأ  
کیدبرشیلردرمقاِمشاعر تأسفمیکنند«ازاینکهچگونهتأ یلوبیدرحقیقت»اظهاِر و
 مانـِعارجشناسـِیدرخـوِرمحتـوایاثـرشـدهاسـت)xcix(.بااینحـال،چنـانکه)در
قسمِت۱۵(خواهیمدید،آنهاکاریراکهموعظهمیکنندخودبهانجامنرساندهاند.

یرآشکارنیست: اثِرز اینمطلبدرهیچجابهقدِر .3
 Wilhelm Böhm, Schillers Briefe über die Ästhetische Erziehung 

des Menschen (Halle/Salle: Niemeyer, 1927).

کیــدمیکنـــد،ایــدۀاوراجعبــه گرچـــهُبــمنیــزبــرضــرورِتارجشناســـِیفلســـفِیاثــرتأ ا  
جایدادِنشیلراستدرمقولۀایدئالیستیمطلقیانوعی 

ً
 تفسیریفلسفیظاهرا



نامۀ اول

یبا یدتــانتایِجپژوهشهایــمرادربارۀامِرز پــسمایلیــدمــرامفتخــرســاز
 وهنــر درقالــِبمجموعــهایازنامههــابهمحضرتــانعرضــهکنــم.مــن
اهمیتونیزجذابیتوارِجاینکاررابهطرزیزندهاحساسمیکنم.
یــنبخــِشســعادتمان  ازموضوعــیســخنخواهــمگفــتکــهبــابهتر
پیونــدیبیواســطهداردوفاصلــۀچندانــیبــاُعلــِو۱اخالقــِیطبیعــِت
یباییرادرپیشگاِهدلیمطرحخواهمساخت  بشریندارد.مسئلۀز
ــهعمــلدرمــیآوَردودر ــدوب ــدرِتآنرااحســاسمیکن ــههمــۀق ک
یــمبــراحســاسها۲اتــکاکنیــمکه یر گز  پژوهشــیکــهدرآنهمانقــدرنا

ینبخِشکارمرابرعهدهخواهدگرفت. براصول،دشوارتر
شـماآنچـهرامـنهمچـوننظـِرلطفـیازجنابعالیمیخواسـتم
طلـبکنـمبـهوجهـیبزرگمنشـانهبـرمنتکلیفمیکنیـدودرجایی
یشــم،ظاهــِر3خدمتگــزاریرابـهمــن تســلیِمتمایــِلخو

ً
کـهصرفــا

یدنهاجبار نسـبتمیدهید.آزادِیعملیکهشـمابرایممقررمیدار

1. Adel
2. Gefühle
3. Schein
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کـهدربهکاربـردِنقوالـِبمرسـوم بلکـهنیـاِزخـوِدمـناسـت.مـن،
چنـدانکارآزمـودهنیسـتم،بهنـدرتدرمعـرِضایـنخطـرخواهـمبـود
کهبهموجِبکاربرِدنادرسِتآنقوالب،درقباِلذوِقخوبمرتکِب
گناهشوم.ایدههایمن،کهبیشازآنکهازتجربهایغنیازجهان
راِهمطالعهکسبشدهباشندمولوِدهمصحبتِییکپارچه برآمدهیااز
باخودمهستند،خاستگاِهخودراانکارنخواهندکرد،مسئولیِتهر
خطایدیگریجزفرقهگراییرابرعهدهخواهندگرفت،وبیشازآنکه
یـِقمرجعیـتوقـدرِتبیگانـهاسـتواربماننـدبهموجـِبضعـِف  ازطر

خودشانباژگونمیشوند.
نمیخواهـمازشـماپنهـانکنـمکـهادعاهایـیکـهدرپـیمیآینـد
گرطِیاینپژوهشها براصوِلکانتیمتکیخواهندبود؛ولیا

ً
عمدتا

بهیـاِدمکتـِبفلسـفِیخاصـیافتادیـد،ایـنراناشـیازناتوانـِیمـن
بدانیدنهناشیازآناصول.خیر،آزادِیروِحشمامیبایدبرایمن
واقعـیرادراختیـارم تعرضناپذیـرباشـد.احسـاِس۱ خـوِدشـماامـوِر
خواهدگذاشتکهمن]ساختماِنفکریامرا[بررویآنهابنامیکنم،
 نیـرویاندیشـۀآزاِدخـوِدشـماقوانینـیرامقـررخواهـدداشـتکـهمـن

میبایدبراساِسآنهاقدمبردارم.
برسـِرآنایدههایـیکـهدربخـِشعملـِینظـاِمکانتـیحکمفرمـا
هستندفقطفیلسوفاناندکهاختالِفنظردارند،امابهگمانممیتوانم
گرآن بـارۀآنهـاهـمرأیبودهاند.ا اثبـاتکنـمکـهانسـانهاازدیربـازدر
ایدههاراازصورِتفنیشـانبرهانیم،همچوناقواِلکهِنعقِلعام
یزهایکه یزۀاخالقی]بشری[جلوهگرخواهندشد،غر واقِعغر واموِر
طبیعِتخردمندآنرا،تاپیشازبالغشـدِنانسـانبهدســِتبینِش

1. Empfindung
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روشن،َقیِمانسانتعیینکردهاست.امادرستهمینصورِتفنی
کـهحقیقـترابـرایفاهمـهمرئـیمیسـازد،آنرادوبـارهازاحسـاس
گـربخواهدابژۀحـِسدرونیرا یـرامتأسـفانهفاهمـها مخفـیمیکنـد؛ز
ازآِنخودکند،نخستبایدمتالشیاشکند.فیسلوفنیز،هماننِد
یهوکاِرطبیعِتخودانگیخته یِقتجز شیمیدان،ترکیبرافقطازطر
یـِقعـذاِبهنـرمییابـد.فیلسـوفبرایبهچنگگرفتِن رافقـطازطر
یبایشرا پابایدآنرابهغلوزنجیِرقاعدهبکشد،جسِمز یز نموِد۱گر
درمفاهیمازهمِبَدَرد،وروِحزندهاشرادراسکلِتُسستیازکلمات
گراحساِسطبیعیدرچنین محفوظبدارد.آیاجایشگفتیاستا
 روگرفتی۲دوبارهپیدانشودوحقیقتدرگزارِشفرِدتحلیلگرهمچون

ناسازهایجلوهکند؟
گرپژوهشهاییکهدرپیمیآیندموضوِعخودرا،در ازاینرو،ا
تالشبراینزدیکساختِنآنبهفاهمه،ازحسدورکنند،شمابا
منقدریمداراکنید.آنچهآنجادرمورِدتجربههایاخالقیصدق
یباییصادق میکند،بایدبهدرجهایازآنهمبیشتردرمورِد نموِدز
گراتحاِد آنمبتنیاسـتوا یباییسراسـربرراِز  باشـد.جادوینموِدز

ضرورِیعناصرشملغیشود،ذاتشنیزملغیمیگردد.

1. Erscheinung
2. Abbild




