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مقدمه
مسئلةمحوریدرنظامفلسفیهگلپدیداریروح1
درجهاناست.ویازطریقبیانمنازِلصیرورِتروح
درهنر،دینوفلسفه،کلّیِتزندگیاجتماعیانسانرا
تبیینمیکند.اودرپدیدارشناسیروح۲دربارههرسه
بخشهای در میگوید. سخن ایجاز با شده یاد مورد
پایانیپدیدارشناسیروح)VII)،بهادیانطبیعی۳،دین
در و آشكارمسیحی۵میپردازد دین و یونانی4 هنری
را موضوعات تفصیل به زیباشناسی۶ درسگفتارهای

موردبررسیقرارمیدهد.
موضوعاینپژوهش،بخشیازدینهنرییونانیان
یعنیپیكرسازی7استکهارتباطمستقیمیباامرالهی
هم از یونانی، دین و هنر دارد. یونانی خدایان و
در را موضوع ما دلیل همین به جداییناپذیرند
زیباشناسی درسگفتارهای از بخشی و پدیدارشناسی
دنبالمیکنیم.یادآوریمیکنیمکهامرالهیدردین
ازموضِعرفع۸میتواندهمان»روح«باشدکه یونانی،
برایبرونشدازخود،محتاِجتنیافتگِیانسانیاست.امر
الهیکهواقعیوعقالنیاست،درفلسفةهگلدربرگیرندة
نیز فلسفه و هنر در و است دین از وسیعتر ساحتی
خویشتنرابیانمیکند.درنظرهگل،خداوندوجهان
بههمدرآمیختهاندآنچنانکهباچشمپوشیازیكیاز
طرفیناینمعادله،نهخدا،خداتواندبودونهجهان،
جهان.وایندرحالیاستکهدرجهانمنزلمناسب
روح،تنانساناست.»روحازاینحیثکهانساناست
است« انسان خداست که حیث این از و خداست
متأله، هگلشناِس لویر۹، .)40 :1۳۶4 )طباطبایی،
معنای در روح از دقیقهای را انسانی روح کرانمندی
ازطریقسیرخوددر الهیمیداندکه امِر بیکرانگِی
طبیعتامكاِنخویشتنآگاهیبرایشدرمنازلومواقف

.)Lauer, 1982: 328(مختلففراهماست
پیكارروحبراییافتنجایگاهمناسبدردینیونانی
بهنتیجهمیرسدوروحخودرادرقامتانسانیدیدار
میکندوبهخویشتنآگاهمیشود.هرچنداینمنزل
امابدونوجودآن برایروحخرسندکنندهنیست نیز
خویشتن به بازگشِتش و آن کمال و تمام پدیداری
با مردمی یونانیان همه این با ...« نیست. امكانپذیر

سرزندهترینروحنمیبودند،اگرچندگانگیشگفتانگیز
امر مختلف صورتهای چندگانگِی از آنها با هستی
الهیسخننمیگفت،صورتهاییکههمگیجاودانو
الهیرا امر باگردهمآمدنشان اماتنها نامتناهیاند،
تشكیلمیدهند.آنهاگرامیداشتِنامِرالهیدرکل
را میشود آشكار که طریقی در و آنجا آن، ُشكوِه
یک سر بر چیز همه قمار تا میدانستند پارسایانهتر
هستِییكتاکهاینآشكارگیهاِیکثیربهآنخالصه
لوکسروا،۲1:1۳۹7(.هنگامیکه )توشار- میشوند«
روح)امرالهی(جایگاهمناسبخودرایافت،محتاجبیاِن
بسندةخویشتنازطریق»کار«است.کاِرهنرمندبیان
امرالهیازطریقساختنپیكرةخدایانمتعددرامیسر

میکند.پرسشاینپژوهشآناستکه:

هنِر پیکریا ی، چشونه می تواند بیان گر امر الهی 
لر لی  هنرِی یونانی باشد؟

پاسخبهاینپرسشدربردارندةاینفرضیهاستکه:
بهنظرمیآیدروحدرپیكرسازیکالسیکیونانیخود
امكانپیراستهاستچنانکهکاهش رااززواید،تاسرحدِّ
یاافزایِشعناصرآن،سبِبنقصانخواهدشد.روح،در
دینهنرییونانی،تنانسانرابهعنواِنمأمنومأواِی
خویششناختهاستوازطریقپیكرسازیکهحاصل
آگاهی و میشود آگاه خویشتن به است هنرمند کار

نسبیدرمقایسهباگذشتةخودبهدستمیآورد.
دربارةزیباشناسیهگلمقاالتوکتابهایفراوانی
تألیفشدهاست،اماآثارمستقلدربارةهنرپیكرسازی
عنوان با هولگیت استفان مفصل مقالة کمیابند.
استنفورد دانشنامة در مندرج هگل«، »زیباشناسی
)۲01۶(،مقالة»زیباییشناسیهنر«،نویسنده:م.ا.لیف
شیتز؛مترجم:مددی،مجید؛مجله:هنر،بهار1۳74-
مقالة ،)1۳۲ تا 1۲۳ از - صفحه 10(۲۸ شماره
نویسنده: سنتگرایان«، و هگل نظر از »سمبولیسم
معتمدی،احمدرضا؛مجله:قبسات،تابستان1۳۹0-
شماره۶0علمی-پژوهشی/ISC)۲۶صفحه-از1۶۵تا
زیباشناسی در که هستند آثاری از نمونههایی )1۹0
هگلتأملکردهاند.وجهتمایزمقالةحاضرباآثارپیشین
آناستکهمسئلةزیباییوپدیداریامرالهیدرهنر
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پیكرسازیبهطورویژهموردتوجهقرارگرفتهاستو
نسبتزیباییباپدیداریامرالهیدرهنرپیكرسازیبه
دیدآمدهاست،برایرسیدنبهاینهدفناگزیردواثر
عمدةهگلیعنیپدیدارشناسیروحودرسگفتارهای
زیباشناسیبهصورتتطبیقیموردمطالعهقرارگرفتند.

1. لی  هنرِی یونانی
دردینهنریکهمحلظهورآنیونانباستاناست،
روحدادهشدگیخویشرارفعکردهودرصورتهنر
نمایانمیسازد،البتههنوزازمیراثاستادکارانمصری
بهرهمنداست.درایندیِنتكاملیافتهنخست»روح«
بهاندیشیدندربارةخودبهصورتیطبیعیمیپردازد،
سپسپابهحیاِتخالقمیگذاردوازاینمرحلهبهبعد
بهخودآگاهیبهصورتاندیشةبیمیانجیدستمییابد.
رویكرد با هنری، دین به طبیعی دین از گذار در
دینیروحکهرویكردیمبتنیبراخالقیاتاست10سر
وکارداریمکهعالمیونانیآنرابرمالمیکند.دراین
سطح در اخالقیاتی روح دستاوردهای هگل مرحله،
آگاهیدینیرامغتنممیشماردوبربرتریآننسبتبه
مراحلپیشینصحهمیگذارد؛بااینحال،ازکرانمندی
آنمطلعاست؛روحاخالقیاتیدرسطحآگاهیدینیدر
نمایشنامة به هگل اشاراِت که مییابد تجسم پولیس
آنتیگونه،مرزآنرامشخصمیکندوازخاللدیالكتیِک
دینی،گسترشآنراتانهایِتتوانمندیروحدرقالب
دین از چرخش هگل نظر »از میکند. تشریح هنر
طبیعیبهدینهنریدربردارندةارتباطانسانباپولیس
بهجایارتباطانسانباطبیعتاست،آنچنانکهاکنون
طبیعی« پدیدههای نمودار نه دولتند، تجسم خدایان
پدیدارشناسی در دینی آگاهی .)Stern, 2002: 187(

سبب بلكه نیست واپسگرا و جزماندیشانه روح،
این در میشود. آن تمدنی مظاهر و شكلگیریشهر
کتاب،فعلّیِتخودآگاهِیروحدردینهنری،دربرگیرندة
صورتهایپیشیندیناستودرصورتهایپسیننیز

باقیمیماند.
ِدست شاهد هنری دین از گرفته نشأت آثار در
هنری کار این که هستیم غریزیای کار از کشیدن
غریزی،موجِداثرناآگاهدرمقابلخودآگاهیبود،زیرادر

آنشاهدتضاددرونیبههماناندازهخودآگاهدربرابِر
عملاستادکارهستیمکهخودآگاهیراشكلدادهاست
کهخودبیانگرباطناست.دراینجا،ایناستادکار،با
آگاهیاش بیگانگی حد از را خویشتن خود، کار
مواجه روح با روح آن در که بیگانگیایی برمیکشد،
میشود.دراینوحدتروحباخودش،تاآنجاکهروح
شیوة با که است، خویش آگاهی اُبژة و است،صورت
شده، آمیخته ضروری طبیعی اشكال از ناخودآگاه
این اینهیوالگونگِیصورت، تمیزمیدهد. را خودش
سخنوعملدرصورتروحمنحلمیشود-داخلیک
بیرونگیقرارداردکهیکچرخشدرونیگرفتهاست
نگاهدارندة خودبیانگر، دازایِن11 که تفكری در و -
صورتمتناسبباتفكراست]قرارمیگیرد[،واینبه
معنایآناستکهدازاینروشنوشفافاست.روح]در

.)Hegel, 2018: 403(است)Künstler(اینجا[هنرمند
خدایانیونانیدرهنر،تنیافتهشدندکهنمودآنرا
برآورندة تنیافتگی این اما میبینیم پیكرسازی در
نیازهایروحنبود.برایآنکهآشكارگیامرالهیوخدا
عینی تجسم باید باشد داشته بیشتری وضوح بتواند
یونانی انسان میشد. همراه آنان زبانآوری با خدایان
این پاسخ میکرد؟ میباید چه اتحاد این ایجاد برای
ازدیِنهنریاش بایدواردساحتدیگری او استکه
میشدکهدرریختفرقه)cult(قرارداشت.یونانیاناز
قالب در یکجا بهصورت پیكره و سرود تجمع طریق
آیینوفرقهبدیناتحاددستیافتند.حالبایدپرسید
اتحادپیكرهوسرودبرایایجادفرقهوآیینچهضرورِت
دیگریراپیشمیکشد؟خداییونانیوسرودهایبا
مكان یک به میشد خوانده او افتخار به که عظمتی
خاصنیازداشتکهخدارادرخودمحفوظنگهدارد،
در معماری« »هنر هنری، دین تكامل برای بنابراین
درمحضر معبدضروریمیشود.سرودخوانی ساختن
خدامیبایستدرمكانیاجرامیشدکهبهدستانسان
نیست چیزی از تقلیدی مكان، این بود. شده ساخته
بلكهازخودروحسرچشمهمیگیرد،سرنمونازلیآن
تقدس سرود و خدا به که معبد است. روح پیش در

میبخشد،آییِنتشرفوخروجخاِصخودرادارد.
خدایانبخشیازخودآگاهِیمشترکشانباآدمیان
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از را دیگر بخش و میکنند کسب پیكره طریق از را
طریقسرودها.اینجاستکهخداوانسانیونانیدریک
تعامل،ضرورتخودویكدیگررامیشناسند.بهعبارتی
دیگرخودآگاهیمتقابلبینخدایگانوبندگی،ازطریق
دین دیالكتیک همان که میگیرد شكل هنری کار
که آنگونه خداوند هنوز این، وجود با است. هنری
سزاست،بینا،شنواوگویانشدهاست،زیراهنوزآزادی
درخوررانداردوعالوهبرآننمودوپدیدارخدایگاندر
پیكره،گونهایپایدربندبودنرامیرساند،زیراپیكره
این از روح برونرفِت برای است. مكانی هنری ذاتاً
در میشد. حرکت داراِی پیكره میبایست معضل،
اینجاستکهروحمتوجه»بازی«ازطریقپیكرانسانی
میشود.انسانیونانیدرآیینهایبزرگداشتخدایانو
هنرتئاتربهاینبازیمبادرتمیورزدوبهآزادیممكن

درهنردستمییابد.
و تراژدی از اعم یونانی تئأتر مقدمة بازیها این
کمدیهستند.هردووجهتراژیکوکمیکدرزندگی
دیونیزوس1۲وجوددارد.ازسویدیگرنزدیكیاینخدا
بهطبیعِتافسارگسیخته،اینظنرانیرومندمیکند
کهبهموازاتتكریمدیونیزوسدرشكلگیریبازیهای
یونانی،آنیمیسم1۳واعتقادبهجادوهممؤثراست.»بشر
ازمبارزهعلیهبرخیعواملوحوادثعاجزاست، که
آنهارابهقدرتهایفوِقطبیعیوارواحنسبتمیدهد.
انواع بهاینترتیبآنتروپومورفیسم14،بهخدایانوبه
دسولیر، )لكرک- میبخشد« انسانی خصال پدیدهها
ریشههای به اسطورهای نگرش این .)۳۳-۳۲:1۳۸1
بازیهاییونانی،کهازدیدوینكلمان1۵همپنهاننمانده،
درنگرشهگلبهدینهنرییونانیان،مؤثربودهاست.
تا که است تئأتر در مهمی رویداد زبان، بروندادگِی
پیشازاینازطریقراویبیانمیشد.دراینجاامر
الهِیزبانآورشده،ازطریقمخاطبانآگاهبهخودشان،

.)Hegel, 2018: 392( نیوشایخویشتنمیشود
درتراژدیامرالهیچونانتقدیرنمودپیدامیکند
پذیرش جز چارهای که هستند بندگانی آدمیان، که
حكمخدایگانراندارندوهرگامکهبرایگریزازتقدیر
برداشتهمیشود،حلقةدامتقدیرتنگترمیشودتاامر
محتوِممقدررویبدهد.امرخطیروباعظمتبایدروی

سرودهشدناند« خواستار عظمت، و »ذات زیرا بدهد
)اوتو،4۸:1۳۹۶(.دیدارخدابرایتماشاگرتئأتریونانی
ازطریقزبان)لوگوس(ممكنمیشودبههمیندلیلبه
شخِصبازی)هنرپیشه(بیاعتنااست،امادرکمدیبا
از نیست، بازی،خدا اینموضوعکهشخص بر تأکید
واقع در اصلی بازیگردان میشود. استفاده چهرک
اثر »ابرها« نمایشنامة در که هستند خدایانی
آریستوفانسبهسخرهگرفتهمیشوند،زیراخدایانبه
 Stern,( شدهاند تبدیل افالطونی انتزاعِی کلّیاِت

.)2002:189-190

هنر در یعنی یونانی هنری دین پایانی مرحلة در
تئأتر،امرالهیبینا،شنوا،گویاوقابللمسمیشودواز
مجسم اینجا در حرکت میگردد، برخوردار تحرک
به باتوجه امكانجابجاییهست. بلكهدرآن نیست،
آنچهکهگفتهشد،هنرپیكرسازیتنهامسیِرمشخصی
ازپویشروحوبیانامرالهیرابهعهدهدارد؛تاجاییکه
امرالهیبتوانددرپیكرةانسانِیسهبُعدیدرفضامجسم

ومنجمدباشد.

2.  دایان یونانی و نیمت ظن ها با هنر
دردینهنرییونانی،خدایانناگزیر،صورتانسانی
میکنند. پیدا نسبتی انسانی اجتماع با و میپذیرند
کوششهنرمنددینیآناستکهمردموخدایانرابه
همبشناساند.اوبرایاینآیینمعارفه،امرالهیوخدا
رادرریخِت»پیكره«بازمینمایاند.دراینجاهنرمند
واسطهایاستکهکوششاشوجِهخالقانهنداردبلكه
به را الهی امر بتواند برایآناستکه او ِجّدوجهد
صورتمجسم،بنمایدوبیانکند.ازاینرویاومیان

خداوانسانایستادهاست.
نخستینگامآزادشدنامرالهی،آناستکهامر
دین در گردد. آزاد شدن کرانمند طریق از بیکران
یونانی،مجسمشدنخدایانوپیداکردنریخِتخوش،
ولی الزم شرط که میرساند انجام به را وظیفه این
ناکافیبیاِنامرالهیاست.بنابراینامرالهیبایدزبانآور،
یونانی، خدایان که اینجاست بشود. بینا و شنوا
گوش به را خدایان پیغام که دارند »دایمون«هایی

انسانهایبرگزیدهمیرسانند.
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پسازآنکهروح،بیانخویشتنازطریقپیكرسازی
رابسندهنیافت،فرقهوآیینبیانگرامرالهیدرطبیعت
تِن بهوسیلة باید بلكه پیكره ازطریِق نه میشودکه
یونانی، خدایان میان در شود. بازنموده انسان
است. طبیعت به شخصیت نزدیکترین »دیونیزوس«
که وسرخوش شخصیتیشگفتانگیز،دوستداشتنی
درزبانالتین»باکوس«نامیدهمیشود.اوخدایتخطی
وافراط،خدایشعرشهوانیوآزادیغرایزواحساسات،
بهانةجشنهاوبازیهایپُرجنبوجوِشسالیانهبود.
کار از ازسالدست روزهایی اودر افتخار به مردمان
بازی و نوش و عیش سرگرم و میکشیدند روزانه
میشدند.دیونیزوسو»دیگرخدایانیونانیدربازیها
وآیینهاهمچناندرپیكرانسانیبازنمودهمیشدند،در
توامان و زنده پیكرة گونهای ورزشیکه قهرمان پیكر

.)Ibid: 188(»تجلیگاِهغرورملیاست
»چهرههایخداییدردینهنری،ازعناصرطبیعی
نیزبهرهمندندواینعناصرطبیعیدروضعیترفعشده
پذیرفتهمیشود...اینخدایانکهن،خدایانیکهدرآنها
به نخست را خود و میآمیزد تاریكی با نورانی گوهر
صورتآسمان،اقیانوس،خورشید،آتشتوفندهوکور
زمین،وغیرهوغیرهمتشخصمیسازد،جایخودرابه
اشكالیدیگرمیدهند؛اشكالیکهدردرونخودفقط
پژواکهایتیرةبهجاماندهازتیتانهایپیشینرادارند
و آتش و رعد ]همچون طبیعی موجوداتی دیگر و
خورشیدوغیره[نیستندبلكهبایدگفتارواحاخالقی
در .)Hegel, 2018: 407( خودآگاهند« مردمان روشِن
اینجاخودآگاهیروحدرعالمیونانیبامدنیتارتباط

مستقیمیمییابد.
دردینهنرییونانی،تولدخدایاندرحماسههای
الهیاست.»برایآنها امر آزادسازی بهمعنای هومر
)یونانیان(نور،ذاتیالهینیستکهدروحدتآن،برای
خودبودِنخودآگاهی،تنهابهصورتسلبی،بهصورت
یونانیروح باشد.ودردینهنری گذرا،وجودداشته
این میکند؛ شهود را واقعی جهان ارباب و خدایگان
جوهرنهویرانیمداوممردمستیزهجواستونهبندگی
آناندرکاستیکهشبیهسازمانکلکاملاست،امادر
بلكهبرعكس افرادخالیاست. آزادیفراگیر آنجای

اخالقی آن در که است آزاد مردم همان روح، این
برسازندةجوهرهمگاناست؛جوهریکههر )ethos(
کسفعلّیتووجود)existence(آنراخواستوعمل
خودمیداند«)Ibid: 404(.بهاعتقادهگل،اینهومرو
هزیودبودندکهخدایانیونانیرابهآناندادند.»ایندو
شاعرتصورهایمبهممردمرابهصورتمتعینازآگاهی
نامگذاریخدایان .)James, 2009: 27( تبدیلکردند«
براینخستینباردرنزدآنانرویداد،تخمهوتبارشان
راآنهاتعیینکردندوریختودیدارشانرانهابداع
برخی جاپاِی هگل چند هر کشیدند. تصویر به بلكه
خدایاِنیونانیرابایاری»هردوت«تامصرباستانهم

.)Hegel, 1975: 780(دنبالمیکند
انسانمدارانه ازطریقتصاویری را شاعرانخدایان
تا تصور فاصلة اما تصویرکردند، یونانی مردمان برای
تحققرا،پیكرتراشانپُرکردند.آنانتمایزنهادنبین
انضمامی وجه به را آنان یكایک بازشناسی و خدایان
امكانپذیرکردند.باتمایزوفردیّتیافتِنخدایانیونانی،
هنر زیبایی به سمبولیک هنِر واالیِی از امكانگذار
عالی تجسم برای مفهوم »این شد. میسر کالسیک
خدایانوانسانهاعمدتاًدرخانهبودنیونانیاناست.
یونانیانباشاعرانوسخنوران،تاریخنگارانوفیلسوفانش
نمیتواننددرکشوند،مگرآنکهباخودکلیدیبرای
درکبصیرتدرایدئالهایپیكرسازیداشتهباشیمواز
در پهلوانی شخصّیتهای تنها نه شكلپذیری منظِر
حماسهودرامبلكهدولتمردانوفیلسوفانرابررسی
واقع در یونانیان بودن خانه در .)Ibid: 719( کنیم«
سكناگزینیآناندرعالمیونانیستکهاینسكناگزینی
میگردد. ممكن بندگی و خدایگان تعامل طریق از
پیكرهبهعنوانکالبدومحلسكنایخدایاندرشهر
یونانیکهخانةانسانیونانیاست،نقطةعطفوتوجه
آحادمردماناستکهمیتواندبهشكلگیریقوموملت
طریق از یونانیان خداشناسِی بنابراین، بینجامد.
پیكرسازیبهترازحماسةاصیلممكنمیشود.برای
نخستینبار،آزادیروحدرپیكرسازییونانیبهچشم
آمد.امرالهیچنانفهممیشدکهبایدبهصورتافرادی
درمیآمدکهدرپیكرسازیونمایشرؤیتپذیرشود.
درک متعال و واال صورت به را الهی امر یونانیان
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نمیکردندبلكهخدادرنزدآنانمانندروحانیتیکهبه
اشكالمختلفتجسمپذیربود،درکمیشد.بههمین
دلیلچندخدایییونانیضرورتیافتوالزمبودپیكر
Houl-( نمایشدهد را آزاد انسان،شكلمناسبروح
gate, 2016: 16(.پسپُربیراهنیستاگربگوییمهومر

و بخشیدند مردمشان به را یونانی خدایان هزیود و
پیكرتراشانیمانندپرکسیتلس1۶وفیدیاس17آنانرابه

صورتتنیافتهپروردند.

3. پیرو ی روا بر طمیبت لر پیکریا ی یونانی
هگل،هنردردینیونانیراهنرمطلقمیداند.این
هنرباشكستجوامعنخستینبروزیافتکهکارشان
غریزهمحوربودوروحدرآنآزادینداشت.نمونههای
بسیاریازپیكرسازییونانیبرجاماندهکهمؤیِدپیروزی
روحبرطبیعتاند.»پیكارآتنیهاوسنتاورسها1۸بر
رویمتپهها1۹نیزپیروزیروحبرطبیعت،پیروزیبر
 Michelet, 2006: 64-( »بربرها۲0رابهمانشانمیدهد

65()تصویر1(.

ُفرمِی بیانِ طریق از طبیعت، بر روح پیروزی
پیكرسازییونانیقابلدریافتاست.پیكرههاییونانی
مجسم مكان، در ایستا آزادِی و تحرک از حالتی در
شدهاند،درحالیکهپیكرههایمصریرادستوپای
فشردهبهتنمیبینمکهمیتوانایننوعمقابلهرامقابلة
بیکراِن اسارت برابر در یونانی پیكرة کرانمند آزادی
جهانبربرقلمدادکرد.تحرکوآزادیپیكرةیونانیبا
سكونوآرامشیکهبهاستقاللوخودبسندگِیآرمانی
صورت هگل، اعتقاد به ندارد. منافاتی است، مرتبط
آرمانیآزادیانسانیوامرالهی،بهوجودآورندةزیبایِی
حقیقیاستکهباالترازهمهدرپیكرسازیخدایانو
پهلوانانیافتمیشود)Hegel, 1975: 155- 156(. هگل
قرن پیكرههای در آرمانی زیبایی چنین است معتقد
چهارموپنجمقبلازمیالدمانندپیكرةزئوِسدرسدن۲1
ماننِد پیكرتراشانی آثار در و کنیدوس۲۲ آفرودیت و

فیدیاسوپراکسیتلسیافتنیاست)تصویر۲(.
دردینهنری،تضاددرونوبرونحلشدهاست.
»هنرکالسیکمرحلهایاستکهمعناوجسمانیت۲۳را
میتواند انسان برونهشتگی۲4 تنها میکند. متحد

روحانیبودنرابهطریقیحسیآشكارسازد.پیكرسازی
یونانیکهمبتنیبرریخِتانسانیاست،بیانیازایدئال
 Bowie,( است« جزییات وابستة هنوز گرچه است،
دیدار خودش با هنرمند طریق از روح .)2003: 173

ساخته یونانی پیكرساز توسط که پیكری میکند.
آگاهیخودش اُبژة با که است روح واقع در میشود،
وحدتیافتهویكیشدهاست.پیكرسازییونانیزیبایی
نابیا»مطلق«است؛بنابراینپیكرههایغولآسادیگر
ضرورتنمییابند.درآنبیانوعملباپیكریذیروح
همراهشدهاست.امربیرونیبهدرونخودرفتهوامر
مبناِی بر را خود که میآید بیرون خودش از درونی
دازایِنشكلدهندةخودابرازمیدارد.پیكرهدرانطباقبا
روح اینجا در میگیرد، قرار خودصورتبخش دازاین

.)Hegel, 2018: 403(هنرمند۲۵است
پیكرةیونانی،درواقعخدایدرونبودوُسكناگزیده

درسنگسیاهراازقیودطبیعتمآبانهآزادمیسازد.
»پیكرسازیمیبایستخدایانرادرساحتویژة
خودشان،برپایةایدةازلیبیافریند،]وخدا[در
حالیبهتصوردرآیدکههرچیزدیگریبهجز
واقعیتبرایآزادیواراده-خودراترکگوید«

.)Hegel, 1975: 719(

اینخدادیگرتختهسنگیبیریختنیست،ستوِن

تصویر 1: متپه در ضلع جنوبی پارتنون، قطعه 27: نبرد آتنی ها با سنتاورس ها 
)سنگ مرمر(، حدود 438-447 ق م، محل نگهداری موزه  بریتانیا، لندن. 

)Fullerton, 2016: 146(
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گیاهپیكرنیستوجانوریاجانور-انسانهمنیست.هر
چندتماماینمراحلراپشتنهادهوبهصورترفعی

آنهاراباخودداردوپنهانشانکردهاست.
یونانیان،متوجههنِرپیشینیاِنخودشدهبودندوآن
بر چیرگی خود، اساطیر در آنها یافتند. ناقص را
نیروهایخشنطبیعیتیتانهارابیانمیکردند.هنر
نیروهای به معماری از کمتر که بود پیكرسازی آنها
آرامش نمایانگِر بودو]پیكره[ وابسته محضطبیعی
روحانسانیاخداِیخالصییافتهازطبیعتگشتهبود.
پیام کامل تناسب و هماهنگی بیانگِر پیكرسازی
مضمون به پیكرسازی است. صورت و )محتوا(
زاید آن ماّدِی جزِء هیچ نمیکند؛ اشاره بیاننشدهای

دارد... آنضرورت پیام بیان برای جزیی هر و نیست
انسانی ریخِت به هستند جهان جوهِر که خدایان
بازنمایندةذهنانسان درآمدهاند.بنابراینجهانآیینة
In-( است؛یونانیاندردنیایخودکاماًلدرخانههستند

.)wood, 2001: 68

ظ الی لر هنر  با  و نیمت ظن  الهی  امر  بیان   .4
پیکریا ی

و مكانی پیكرسازیکههنری و آزادی بین رابطة
است. تأثیرگذار آن فرم در است، مكان در منجمد
»پیكرسازینبایدانسانهاراچنانبنمایدکهگوییدر
نگاِه وسیلة به و شده منجمد کاری یا حرکت میان
»گورگونی«۲۶بهسنگتبدیلشدهاند.برعكس،اگرچه
حالتقرارگیریبدن،میتواندبرعملیخصلتنماداللت
آمادگی و سرآغاز میبایست حال این با باشد، داشته
برایعملیرابیانکند،یاپایانکاروبازگشتبهسكون
وآرامشرانمایانسازد.آنچهکهبرایپیكریتراشیده
شدهمناسبتراست،سكونواستقاللروحاستکهدر
.)Hegel, 1975: 740(»خودقوةجهانیکلیراداراست
داده نمایش خدایان زیباشناسی درسگفتار در هگل
ایناوصاف،توصیفمیکند: به را شدهدرپیكرسازی
متوازنوزیبا،سادهوبیکنش،آزاد،بیتكلّف،بیضرر
در را کهخدایان پیكرههایی بسیارند اما .)Ibid: 776(

مطلق زیبایِی هگل، نظر از میبخشند. تجسم پیكار
پیكرسازی،مبتنیبرپیكرةافرادآزادومستقلاست-نه
تنهاخدایانباالترازهمه،بلكهمیرندگاننیز-بیحرکت
جهان دلمشغولیهای از افرادی چنین آرمیدهاند.
میل و احساسات وسیلة به دلیل، بههمین و فارغاند
درونیونیازبرانگیختهنمیشوند.آنانجداازدیگران
ایستادهاندومشغولفعالّیت،یادرگیِررابطةنزدیکبا
همراهانشاننیستند.زیباییپیكرهها،دراختیاِرآزادیو
هیچ پیكرهها دارد. قرار خودکفایشان خویشتنداری
رغبتیبراینایلآمدنبهورایخویشنشاننمیدهند،
اماطرزعالیبیانمحتوا،بهعهدةآنهاست.»پیكرهدر
زیباترینشكلخود»امرالهی«،بهمعنایدقیقکلمه،
بیحرکت، بیزمان، واالیی«۲7 و »بیحدوحصر آرامش
شیوة در ناسازگاری و ذهنی شخصیت صرفاً بدون

تصویر 2: پیکره زئوس درسدن، )کپی مرمر رومی از اصل یونانی(، توسط
فیدیاس، حدود 420-430 ق م، محل نگهداری موزه  باربرینی، پوتسدام.

)Koja, Philipp & Westheider, 2018: 32(
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 Houlgate, 2007:(»رفتارهاوحالتهارانمایانمیکند
.)57- 58

نمایشحرکتبهاندازةسكوندرپیكرسازیازنظر
با متناسب باید حرکت اندازه است. بحث محل هگل
جایگاهخدایانباشد.وظیفةاصلیپیكرسازیارائةچهرة
آرامالهیدرکمالملكوتشاست،بیآنکهکوششیدر
کارباشد.بنابراینگوناگونیحرکتدراینپیكرههاخود
بیشتر مییابد حضور آنچه میرود. میان از خود به
پیكرهایایستادهیادرازکشیدهاستکهدرخویشتن
مستغرقاست.چیزیکهامكانهایمتفاوتیدراختیار
داردولیكندراینمنزلبههیچعملمعینیمشغول
تقلیل جداافتاده لحظهای به را توانش و نمیشود
نمیدهد؛دوامهمراهبااعتدالاست.چهرةالهیکهداده
بقااست شدهاست،مستلزمتصورآندرجاودانگیو
)Hegel, 1975: 740- 741(.حرکتوجنبِشمعتدلو

باقیکهمرتبطبهبقاِیخدایاناست،مانعازتشّخص
آناننیست.ذاتالهیبایدچونانفردیتدرکشده،به
صورتتنیافتهبهنمایشگذاشتهشود.وضعیتدرونی
است، متمرکز آن شكل و موضوع بر پیكره بیرونی و
ناچاربایدفردیباشد.اینفردیّتوضعیِتویژهایاست
کهاساساًدرحالتبدنوحرکتآننشاندادهمیشود
یافتة فردیت پیكرههای در الهی امر .)Ibid: 741(

کالسیکآشكارمیشودامااینفردیت،ویژگِیالزامآوری
برایپیكرسازینیست،بلكهآنچهمهماست،ایناست
کهتصورکنیمکهخدایانمیتوانندبههمهچیزوهمه
کسچیرهشوند.»خدایاننمایانشدهدرپیكرةیونانی
زیباهستندزیراریخِتتنآوردةآنهاکاماًلمظهرآزادی
معنویشاناستونشانیازفتورجسمییاوابستگیدر
آزادی .)Houlgate, 2016: 8( نمیآید« بهچشم آنها
سوژهتنهاگونهایازحیات،بدونبازتابدرخود،بدون
درونسوشدِنسوبژکتیووجداناست.دراینجاتكامل
بعدیازطریقوقِفخویشتنهنرمندوپرستشدردین
.)Hegel, 1971: 169- 170(هنرهایزیباروشنمیشود

هنری  لیِ   پیکریا ی  لر  الهی  امر  بیان   .5
یونانیان

بهاشارِتهگل،دردینهنری،استادکارجایشرابه

هنرمندمیدهد.»روحپیكرهاشرابرکشیده،کهدرآن
]پیكره[،اوبرایآگاهیخودشدرصورِتخوِدآگاهی
آمیختن و ترکیب پُرزحمِت کاِر استادکار۲۸، است،
کرده رها را طبیعت و تفكر بیگانة هم با صورتهای
کسب را خودآگاه عمل صورت پیكره، بنابراین است؛
شده ذیروح کارگر به[ ]تبدیل استادکار است. کرده
است«)Hegel, 2018: 403(.دراینمرحلهازتاریخدین
لوگوس ما، اگر میشود. متولد هنرمند هنر، و
دهیم، قرار )Μύθος( میتوس از پس را )λογότυπος(

تولدانساِنداراِیلوگوسمقارنباپیكرسازیآرمانیدر
پیكرسازی در آرمانی امر »زیبایی است. یونانی دین
کالسیک،بهطورویژهدربازنماییفرممحسوسبدن
.)Michelet, 2006: 64( میشود« پدیدار ]انسان[
بنابراینپدیداریپیكرةتماموآرمانیانسانیبالوگوس

یونانی،نسبِتمعناداریدارد.
درپیكرسازیکالسیک،محتوایانضمامِیبهطور
تلویحیدربرگیرندةوحدتذاتالهیباطبیعتانسانی
تجلی حسی طریق به بیواسطه وحدت این است.
مییابد.خداییونانی،متَعلَِّقشهودخاموتخیلحسی
استوهمانطورباقیمیماند؛بنابراینپیكرآنپیكر
انساناست.مرتبةوجودوقدرتالهی،کرانمند،ویژهو
فردیاست.خدا،جوهروقدرتیاستکهوجوددرونی
انسانفردیتنهابهطریقتلویحیباآنوحدتدارد،
بیآنکهاینوحدتبهمثابةشناسایِیسوبژکتیودرونی
باشد.اکنونشناساییآنوحدتتلویحیکهمحتوای
به آنچه و است ]پیكرسازی[ کالسیک هنر صورت
عنوانامریتلویحیبهطورکاملدرصورتتنآورده
,Kockelmans(عرضهمیشود،حالتبرتریمیآفریند

.)44:1۹۸۵
عصرکالسیک،اوجهنرپیكرسازیدرجهاناستو
بهزعمهگل،درپیشوپِسآنهماوردینیست.در
هنرکالسیک،هنرتنهانمادیازامرالهینیست؛بلكه
تجلیخودامرالهیاست)Beiser, 2005: 301(.دراین
هستند. انسان روح آفریدة ایدئالهاِی خدایان هنر،
 James,(بنابراینریختانسانیبرایآنانضروریاست
28 :2009(.پیكرسازیکالسیک،ایدئاِلزیباییرامحقق

میسازدووحدتیبینقصمیانصورتومحتوابرقرار
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میکند.تعاملدینوهنردرپیكرسازییونانیانطباق
یونانی مدنیت به تعادل و تعامل این مییابد. کامل
بیارتباطنیست.درپیكرسازییونانی»جوهراخالقی،از
دازایِنخود،برونآمدهوبهخودآگاهیمحضخویش
اینخودآگاهیمحض،چشمانداِز یافتهاست.پس راه
مفهومیاعملیاست،کهباآنروحخودراچونانابژه
)برابرایستا(میبیند«)Hegel, 2018: 405(.دینوهنر
درپیكرسازییونانیبرهممنطبقاند.هگلمعتقداست،
دراینشرایطاستکهاُبژهچونانجوهرباذاتسیال

آنپیوندمیخورد.
اُبژه،چونانجوهرباذاتسیالآن دراینشرایط
پیكرهاِی در خدایان دوره این »در میخورد. پیوند
مجسم پیكره در کاماًل که میگردند نمایان انسانی
میشوند.پیكرسازیقالباصلیهنردردورةکالسیک
است.درپیكرههایکالسیکیونان،خدایابعدهاقهرمان
یاورزشكاریاشخصیتعمومیبهصورتکاماًلمحسوس
محسوس »حضور .)Hegel, 1975: 154( دارد« حضور
پیكرهبهعنوانیکوحدتزندهومعنادارازصورتو
ماّده،مبیِنتكریمبهانسانیِتحاصلآمدهبرایانسان
یونانیاست.دراینمرحلهوتنهادراینمرحله،هنر
باالترین،بسندهترینشكلبیاننفسانسانازمقدسات

.)Eldridge, 2012: 81(»است
صورتبامحتواکهامرروحیاستدرپیكرةانسان
پیكر علیرغم انسانی، »پیكر میخورد. مناسب پیوند
جانور،بدنینهتنهادربرگیرندةجان،بلكهدربرگیرندة
روحهمهست.روحوجانمیبایستاساساًازیكدیگر
متمایزگردند.زیراجانتنهااینایدئالخویش-آگاهِی
سادةبدنبهمثابةبدناست،درحالیکهروح،خودآگاهِی
زندگیآگاهانهوخودآگاهانهباهمةاحساسات،عقاید،و
هدفهایاینوجودآگاهانهاست.باپذیرفتناینتفاوت
روح، آگاهی و جانوری صرفاً زندگی میان مهم
تن معنای در روح، کهجسمانیِت است اعجاببرانگیز
آدمی،باجانورهمانندباشد«)Hegel, 1975: 714(.در
امتزاِجروحومادةطبیعی،لفظطبیعیدیگرتحقیرآمیز
به سخن این است، شده ایدئال طبیعِت بلكه نیست
معنایآناستکهمادهبهوسیلةروحتعینیافتهاست.
درهنریونانهیچشكافیبینایدئالوشكلحسی

آنوجودنداشتزیرادینیوناناساساًانسانمداربود.از
تصور انسانی بهشكل را الوهیت یونانیان که آنجایی
میکردند،میتوانستندامرالهیراکاماًلازطریقبدن
انسانبیانکنند،ازاینروهگلنیزمانند»وینكلمان«
اوج بازنمایانندة یونانی پیكرسازی که است معتقد
پیكرسازی هنر در است، یونان زیباشناسی دستاورد
و بود رسیده غایتش به مؤثری طور به هنر یونانی،
غیرممكنبودهنرپسازپیكرسازییونانیچیزیبرآن
رسیده حد باالترین به کالسیک هنر »شكل بیفزاید.
استکهمیتوانازطریقحسیکردنهنربداندست
یافت.واگرناتوانیدرآنهست،اینتنهابهدلیلخود
 Beiser, 2005:(»هنرومحدودیتهایساحتهنراست

.)303

محتوادردینهنری،امرالهی)خدا(استکهباید
شود. متمایز آن دربرگیرندة محیط و طبیعت از
»نخستینشیوهایکهدرآن،روحهنرمندانه،پیكرهاش
قرار هم از فاصله دورترین در را فّعالاش آگاهی و
میدهد،صورتضروریاست،کهپیكرهچونانچیزی
آنجاهست۲۹.ـاینپیكره،درخودش،بهتمایزفردیتی
تقسیممیشودکهدرآنازریختخودبهرهمنداست،
ناارگانیک ذات نمایشدهندة بودن، فراگیر منظر از و
نسبتبهریختاستوبرسازندةمحیطزیستوُسكناِی
از خدا پیكرة .)Hegel, 2018: 406( است« آن
خدا میشود، جدا است، معماری که سكونتگاهش
فردیتمییابد.بیرونآمدِنپیكرساختهشدةخدااز
معبد،ازادیانپیشینآغازشدهبودامابهزبانیُگنگو
نامفهومبهبیانامرالهیپرداختهبود،آنچنانکهنهخدا

ونهانساندرروندآنبهخود،آگاهنشدند.
پیكرةخدانمیتواندبهطوربایستهدرموجودفقیر۳0
طبیعیتجلیتمامداشتهباشد.»جوهرخدادرواقعدر
پدیدار خودآگاه روح و طبیعت عام دازایِن وحدِت
میشودکهدربرونهشتگِیخویشباطبیعتدرتباین
میباید نخست پیكره این اینحال، با میگیرد. قرار
ریخِتفردیازافرادانسانیبپذیرد.دازایِنآنیكیاز
که همانگونه است، طبیعت از برآمده عناصر
برونهشتگِیخودآگاهاش،یکروحقومیفردانیاست«
همان واقع در وحدتیافته، دازاین .)Ibid: 406- 407(

تصویر شماره 2: نمونه ای از گره شمسه و کاربرد آن به جهت حمل معنا در ارتقاء کیفیت و معنابخشی به اثر
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گفت میتوان که است روح در یافته انعكاس عنصر
با استکه اندیشه پرتو در یافته تغییرشكل طبیعت

خودآگاهیپیوندیمحكمدارد.
نمودوبیانامرالهیدرپیكرسازییونانیخودرا
شنیدنی و رسا انسان زبان که آنجا میکند؛ آشكار
در یونانی، خدایان پیكرههای اعتبار این به میشود.
عنصر بلكه نیستند بینیاز طبیعی عنصر از خودشان
طبیعیرابهصورترفعشدهدرریختیمبهمباخود
دارند.هگلدرفلسفةذهن۳1براینموردتأکیدمیکند.
مفهوم،برایتولیداُبژههایتفكر،نهتنهابهموادمعین
بیرونیمحتاجاستبلكهپندارهاوایدههانیزجزوآنبه
نیز معنوی حقیقت بیان برای که میآیند، حساب
اساس بر را طبیعت از معین صورتهای میبایست
اهمیتشاندرهنرداراشود.ازمیانهمةصورتهای
صورت حقیقیترین و عالیترین آدمی پیكر موجود،
بیان و دارد تجسم توانایی آن در روح تنها که است
آشكارمییابد)Hegel, 1971: 170(.هگلیادآورمیشود
کهاینروندپدیداریروحبهاصلمحاکاتازطبیعت
ازحیات بهآنچه تنها پیكرسازی پایانمیدهد.هنر
درونیروحمیپردازدکهبتواندبهعنصربیرونیراهبیابد
 Hegel,(وروحرادرآنجادارایتنورؤیتپذیربسازد
716 :1975(،اینتمامکاریاستکهپیكرسازیمیتواند

بكند.
پیكرةانسان،ویژگیبیکرانگیراکهدرآثارپیشین
بیکرانه مییابد. فردیت و میزند کنار دارد، وجود
را ترس احساس و واالیی بلكه باشد زیبا نمیتواند
برمیانگیزدکهدرآنصورتهمحدودذهنآدمیآن
بنابراین میسازد. کرانمند یعنی میگیرد، قاب را
بیکرانوالیتناهیبهمعنایخاصشقابلتصورنیست.
کرانمندشدنپیكرةانسانیکهمیبایدآنرامحدویت
آزادی دربردارندة پارادوکسیكالی طور به کرد، قلمداد
برایاوست.هگلدرفلسفةذهنتصریحمیکند:»روح
 Hegel, 1971:(»هنرزیباهمانروِحکلیکرانمنداست
171(.پیكرهازطریقکرانمندی،خودراازقیِدعمومّیِت

در خود، دازایِن در حال این با میرهاند؛ بیانتها
صیرورتاش،ازراِهوحدتبخشیبهتودههایپراکندة
مردمان،دازاینجمعیراشكلمیدهدکهروحوامر

الهیرادرزمانومكانخاصیپذیراست.بهواقعروح
دورانحاصلوحدِتخودآگاهیهایمتفرقورنگارنگ
وسیلة به و )پیكره( ازخدا استعانت با کار این است.

معبدامكانپذیرمیشود.
پیكرسازییونانی،تصوریانسانمدارانهازامرالهی
هگل دلیل، همین به میدهد. نمایش کامل طور به
اعتقادداشت:»پیكرسازیوحدتمطلقصورتومحتوا
رانمایانمیکند.اینوحدتازآنجهتمطلقاستکه
برایکاملشدنبهچیزیبیرونازخودنیازمندنیست«
یونانی، خدایان پیكرسازی در .)James, 2009: 34(

اجبارینیستبگوییم«امرالهی«،تنها»هست«،»وجود
دارد«،بلكهمیشودگفت:»اکنون«و»اینجا«هست.
تحصیل آنجا از »اینجایی«، و »اکنونی« مهِم امر
میشودکههنرمند،»همةآنچهراکهبهجوهروذات
تعلقداردرابهکارشبخشیدهاست،ولیبهخودشبه
عنوانفردیِتمتعّین،درکارهنریخویش،هیچگونه
.)Hegel, 2018: 407(»برونهشتگیعرضهنكردهاست
هگلدرفلسفةذهنمینویسد:»درایدئالیاصورت
انضمامیکهازروِحسوبژکتیومتولدمیشود،بیواسطگی
طبیعیکهتنهانشانهایازایدهاست،بهوسیلةروِحآگاه
برایبیانایدهتحولیافتهاستکهپیكرآنرابهتنهایی
He-( نشانمیدهدکهـصورتیاریخِتزیباییاست«
که میشود یادآور هگل ادامه در .)gel, 1971: 169

برونهشتگیحسیکهبهزیبایی-درشكلبیواسطهاش
چنانکهبایدباشد-افزونمیشود،درهمینموقعیت،
تنیافتگیخصوصیتهاامكانپذیرمیشودوخدایدین
هنریباروحانیتاشدرعینحال،خودهنوزواسطة
عنصرطبیعییاهستیرادارااست،یعنیداراِیوحدت
بیواسطةصورتشهودحسیاست.ازاینروبهاصطالح
وحدتروحیکهدرآنطبیعیبهصورتایدئالاست،
آنطورکهدرروحرفعمیشودنهادهمیشودومحتوای
روحیتنهادرارتباطباخوداست.اینروحمطلقنیست
اینمنظر،قوموملت از اینآگاهیمیشود. کهوارد
از هست که آنگونه و میشود اخالقی حیات دارای
و خودآگاهی و میشود. آگاه ذاتش روحانیِت
بنیادی آزادی به آفرینش کنش در فعلّیتیافتگیاش
ارتقاءمییابد؛بااینحالبیواسطگیراهمراِهخوددارد.
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هنری دین پایان روح، پدیدارشناسی در هگل
اینگونه را پیكرسازی هنر با آن نسبِت و یونانیان
صورتبندیمیکند:»ازطریقدینهنر،روحازصورت
است، آمده در سوژه صورت به و شده خارج جوهر
بنابرایندردینهنر،عاملبودنیاخودآگاهبودنصورت
ناپدید میتواند تنها ترسناک جوهر در که میگیرد،
گردد،ودراعتمادخویشتنرادرنمییابد.اینتجسِد۳۲
ذاِتامرالهی،باپیكرسازیآغازمیشود؛پیكرهایکه
اینحالعنصر با بهرهمنداست، بیرونی ازریخت تنها
درونی،عملوفعالیتاشبیرونازپیكرهقرارمیگیرد.
ایندووجهدرآیینیكیشدهاند؛درنتیجةدینهنر،
یكیشدهاند.]روح[بهکرانةنهاییخودرسیدهاست«

.)Hegel, 2018: 400(

پایاِنسخندربارةپیكرسازیانسانیدردینزیبایِی
یونانیاینکه:بهاعتقادهگل،پیكرسازییونانیتجسم
نابترینزیباییاستکهازعهدةهنربرمیآید.»زیبایی
است، هنرکالسیک زیبایی درجة باالترین پیكرسازی،
آرامش،کهدرآن با زیراخودکفاییبیدغدغه،همراه
در است. بدن و روح کامِل پیونِد دارد،مستلزم وجود
از قبل پنجم قرن یونانی میرندگان و خدایان پیكره
از کاماًل و هستند خود خانة در آزاد ارواح میالد،
که نیستند ناآرامی ارواح آنها خشنودند. کالبدشان
بهدنبالرهاییازحدودوثغوِربدنخویشویاهمراه
آرامی ارواح آنها باشند. خواستشان با آن ساختن
بدن با ارتباط به تمایل گذشته، همانند که هستند
خویشدارندوکسانیکهدرآنجااکنونبهطرزکاملی
 Houlgate,(»زیبا،درآرامشووقارخویشایستادهاند
58 :2007(.پیكرسازیکالسیکباآنکهایدئاِلکاملرا

چونانامریتحققیافتهدرعالِمواقععرضهمیدارداما
صرفاً میشود، مجسم انسانی پیكر در که روحی امر
نمیتواندموجودیحسیباشدبلكهپیكرانسان،وجودو
ریخِتطبیعیروحبهشمارمیآید.بنابراینبایدازتمام
نقصهایصرفاًحسیوکرانمندمحتملعالمپدیداری
محض صورت نخست انسانی، پیكر پس باشد. برکنار
میشودتابتواندمحتواییمناسبباخویشتنبیانکند،
سپسمطابقتغیر-صوریبینمحتواوصورتراحمل
میکند.محتواخودبایدچنانباشدکهبتواندخودرابه

بدون کند، بیان طبیعی انسانی درصورت کامل طور
آنکهفراترازاینبیانبرود.بنابراینروحدراینمحمل،
بهعنوانامریویژهوانسانییعنینهدرقامِتمطلقو
جاودانهعینیتمییابد.زیراروحبهعنوانمطلق،خود
امر این دهد. نشان میتواند روحانیت چونان تنها را
فقدانکمالونقصهنرکالسیک]پیكرسازی[راسبب
شد خواهد جبران ُرمانتیک هنر در تنها که میشود

.)Karelis, 1979: 77- 69(

نتیجه گیری
هنری دین در الهی امر مجسِم صورِت نخستین
یونانیانازطریقهنرپیكرسازیاست.هنرهایتجسمی
خود رشد منتهای به یونانی کالسیِک پیكرسازِی در
رسیدهبود،هماهنگیوهموزنیروحومادهیابهعبارتی
صورتومحتوادراینهنرآنچناناستکهپسازآن،
هنر در خاطر همین به افزود آن بر چیزی نمیشد
مسیحییکبُعِدپیكرسازیتقلیلیافتونقاشیبیش
ازپیكرسازی،مناسببیانامرالهیتشخیصدادهشد.
اینسخنبهمعناینادیدهگرفتِنپیكرسازیمسیحی
نیستاماپیكرسازیمسیحینیازمبرموبیانمناسب
یونانی پیكرسازِی هنر اینحال با نیست. روح
محدودیتهاییبرایبیانامرالهیداردکهبهمحدودیت
هنربرمیگردد.دردورةکالسیک،ایدئالیشكلمیگیرد
کهدرآن،دینوهنریونانیبااتوسوپاتوسجامعة

یونانیمنطبقبرهمهستند.
نموداروبیانامرالهیدرپیكرسازییونانیباانواع
دیگرازهمگنان،اعمازپیكرسازیپیشوپسازآن
متفاوتاست.اگردرپیكرسازیهندوان،مصریانونوع
انتزاعییونانی،توحشوخشونتپدیداراستونیزاگر
از سرشار و دردمندانه بیان، مسیحیان پیكرسازی در
دین در پیكرسازی اینها همة مقابل در است، عذاب
سروری و شادی بیاِن و گرامیداشت یونانیان، هنری
ممكن آرمانیترینصورت به آن در کهخدایان است
نه یونانی ازمنظرهگل،پیكرةخدای ساختهشدهاند.
آبگینةشفافویژةفهماستونهآرامگاهمردهایاست
کهکسیدرآنآرمیدهباشد.نیزپرتویازجاِن۳۳بیرونی
کهدرروشناییقرارگرفتهنیست.بنابراینآمیزةطبیعت
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واندیشهدردینگیاهیهمنیستبلكهخودراازریشه،
شاخهوبرگمیپیراید.بدینترتیباندامواریسرشاراز
زندگیدرصورتمجردفهم،جایصورتهایپیشین

فهمرامیگیرد.
اهمیِتهنرپیكرسازیازآنروستکهعالمیونانیو
خدایانش،باسخنوروفیلسوفدرکنمیشد،بلكهفهِم
اما بود، امكانپذیر پیكرسازی ازطریق آنان غیِرتأملی
هنگامیکهازدریچةمتافیزیکبهعالمیونانینگریسته
میشود،اوراقبسیاربایدسیاهگرددوهمچناندرک
درستازعالمآناندستنایافتنیاست.آنچهیونانیان
بیواسطهازپیكرهدریافتمیکردند،نیازمنِدفهمنظری
علم به نیاز بدون یونانی، عالم دلیل همین به نبود،
زیباشناسیبودوبهگذشتهتعلقداردبنابرایناحیاِی

آنغیرممكناست.
خدایانیونانیمتولدشدهبهوسیلةهومر،هزیودو
و پراکلیتس ماننِد پیكرسازانی توسط شاعران، دیگر
هرگونه میشوند. تنیافته انسانی، قامِت در فیدیاس،
بیشوکمیدرمادهومحتواسبِبنقصاناینخدایان
میشدکهدرآنخدایانبهساحِتانسانیپاگذاشته
بودندوانسانهاتمایلبهخداییشدنداشتند.هنرمند
است. نیمانسان نیمخدا- و ایستاده میانه در هم
پیكرسازیباهمكاریمعبد،نقشبیبدیلیدرتشكیل
به پیكرسازی هنر همچنین دارد. یونانی ملِت و قوم
ندرتاستقاللدارد.هگلهرچندآنرادرزمرةهنرهای
اصلیمیآوردامادردرسگفتارهاآنرادوِنمعماریو
فوِقنقاشیقراردادهاست.درنتیجهمیتوانگفتتواِن
هنرپیكرسازییونانیبرایبیانامِرالهیارجمنداست
اماتمامیِتبیاِنامرالهیازعهدةپیكرسازیوکلهنر
خارجاست.بااینحال،تاجاییکهحوالِتاینهنراست
امرالهیرابهنیكیبیانمیدارد.هنرپیكرسازِییونانی
راهرابراِیظهورتراژدییونانیوسپسوآشكارشدن

انسان-خداِیمسیحیفراهممیکند.



پی نوشت ها
1. Geist/ Spirit
2. The Phenomenology of Spirit
3. Natural religion
4. Religion of art
5. Revealed religion
6. Aesthetics. Lectures on Fine Art
7. Sculpture
Aufhebung:.۸بهمعنایرفعکردناستومرادازاینواژه
نابودکردن،محوکردنودرعینحالحفظونگهداشتن

.)Inwood, 1999:283(است
9. Quentin Lauer
10. Ethic
برگرداندهاستکه Existence به را   Dasein پینكارد، .11
ظاهراًدرستنیست.اکنوندازاینرادرزبانهایمختلفبا
نگارشوتلفظآلمانیآنبهکارمیبرند.اینلفظدرفلسفة
هگلوکییرکگوروحتیپیشازآنهادرفلسفةکانتنیز
کاربردداشتهاست،اّماکاربردوسیعآندرفلسفةهیدگر
است.دازاین،سوبژهنیست،اّماهگلآنراازطریقاُبژههایی
 Inwood,( باشد کیفیت یک دارای که میکند معرفی
94 :1999(.کوژونیزبهپیرویازهیدگر،مفهوموجودی
وتجربیانسانرادازاینمینامدواعالممیکندکه:»وجود
انسان،عمِلاوست«)سّیداحمدیان،۶۸:1۳۹4(. حقیقی
»وجود معناِی به را اصطالح این منطق، علم در »هگل
متعّین«بهکارگرفتهاست)WL I, 115(.بادرنظرگرفتن
است، حیات هگل، نظر از ذات تعّین عالیترین اینکه
Daseinمنظور در درهمهحالعنصریحیاتی معموالً
استکهدرترجمهوتفسیربایدموردتوجهقرارگیرد.در
فلسفةهیدگرکهگوشةچشمیبهفلسفههایحیاتدارد،
ایناصطالحالیبنیتسیبهمعناییمتفاوتازمنظورهگل
احمدیان،1۳۹4: )سّید میرود« کار به آن با مرتبط اّما
خارج در محقق وجود را دازاین مرادخانی علی .)1۳4
برونخویشِیوجودفیالنفسهوضعمییابد با میداندکه
)مرادخانی،۲۶:1۳۸0(.ازنظرهگل،دازاین، Seinاست
,Inwood(افزونشدهاست)Determinacy(کهبرتعّین

.)۹4:1۹۹۹
برایمطالعةتفاوتوتشابهدازایندراندیشةهگلوهیدگر،
رک:الیاسی،بهروز-صافیان،محمدجواد،)1۳۹۸(،»نقش
دازایندرهنراندیشیهیدگر«،نشریةپژوهشهایفلسفی
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دانشگاهتبریز،شمارة۲۹،زمستان۹۸،صص۶۳-4۵.
طرفی از است، یونانی ایزدی  )Διονύσιος(:دیونیزوس .1۲
ناظربرجشنهای انگور،قداستمی، ایزدشراب،زراعت
دیگر سوی از و است طبیعت حاصلخیزی و مقدس
دین در هنرها برخی برجستة ویژگیهای نشاندهندة

یونانیاست.
را عالم اجزای همة که عقیدهای  )animism(:آنیمیسم .1۳

دارایروحمیداند.
14.آنتروپومورفیسم:)Anthropomorphism(انسانانگاری

15. Johann Joachim Winckelmann
یونانی نامآورترینپیكرساز )Πραξιτέλης(: 1۶.پراکسیتلس

درسدهچهارمقم.
یونانی پیكرساز قم( 4۳0 -4۹1( )Φειδίας(: فیدیاس .17

بود.اورابرجستهترینپیكرسازکالسیکمیدانند.
1۸.سانتوریاقنطورس:)Κένταυρος(موجوداتافسانهایدر

اساطیریونانکهنیمانسانونیمحیواناند.
Metope(:.1۹(عنصرتزیینیمستطیلشكلدرشیوةدوریک،

درمعمارییونانیدورةکالسیک.
20. Barbarian
21. Dresden Zeus
22. Aphrodite of Knidos 
23. Corporeality
24. Externality
25. Artist/Künstler
26. Gorgon’s
27. Ruhe und Erhabenheit  
28. Artisan
29. so that the shape is there as a thing as such
۳0.محتماًلهیدگرلفظموجوِدداراِی»عالم«راازهگلگرفته
باشد.اوابتدامعتقدبودکهدرمیانموجودات،تنهاانسان
عالمدارد.سپسایننظررابدینصورتتعدیلکردکه
انساندارایعالم،جانورفقیردرعالموگیاهوجمادبدون

عالماند.
31. Philosophy of Mind
32. Incarnation
33. Soul
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