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Hegel is one of the few thinkers who has thought about the art of sculpture. He has 

spoken concisely in his book Phenomenology of Spirit and extensively in his 

Lectures on Fine Art about sculpture. The common feature of these two texts is that 

the Absolute, which is synonymous with the Divine, in both, has been able to express 

self-conscious through Sculpture to the extent of the power and capacity of art. 

Hegel considers art to be over after the Romantic and believes that art can no longer 

represent the need of the Spirit because art is no longer an urgent need of the spirit. 

Modern sculpture is fundamentally different from Hegel's conception of this art. 

However, this new conception of sculpture can also be found in the heart of Hegel's 

thought. Hegel considers the art of sculpture as expressing and representing the 

divine order in different stages of history (including the history of religion and the 

history of art). In the art of modernism, the human body as a sanctuary and temple 

of the spirit has disintegrated, and the art of sculpture can no longer express the 

divine. In fact, the foundation of modern sculpture is humanism, and human 

individual and social affairs replace the divine. In this article, an attempt has been 

made to reflect on the relationship between the divine order and the announcement 

of the end of art by Hegel. Then the discontinuity of the expression of the divine 

command in modern sculpture is investigated. The results suggest that a secular 

conception of modern Sculpting can be extracted from the heart of Hegel's thought. 
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Extended Abstract 

Introduction 

Hegel begins the evolution of religions through their artistic creations from the dawn of history. Some 

religions like Zoroastrianism and Judaism did not want to embody the divine command in the form of a 

body but Indian, Egyptian, Greek and Christian religions used the art of sculpture to express the divine. In 

the modern period, there is a gap between the divine, religion and art, which Hegel understands this but does 

not examine and suffices only with hints. Modern sculpture, which emerges from the heart of modernism 

art, moves towards an autonomy that instead of being related to the divine, finds a conceptual relationship 

with politics and social actions. Therefore, human freedom is no longer related to divine order and religion, 

but man searches for it in another area. 

With the announcement of the end of art by Hegel, not only the creation of art did not stop, but the 

number of works increased, and sculpture was not an exception to this rule. The pre-modern sculpture served 

to express the divine order and was suitable for different religions and rituals; But modern sculpture 

expressed humanism and nihilism. Modern sculptures no longer show savagery or malformed human beings 

of Symbolic art and Natural religion; Just as it does not represent the perfected man in Classical art and the 

Greek religion of beauty. A significant part of modern sculpture continues the representation of pain and 

suffering of Romantic art and Revealed religion; At the same time, this pain and suffering is not related to 

the divine order in the Christian religion and no kind of theology at all. 

The fundamental subject of the phenomenology of spirit is how the absolute or the divine appears. In 

other words, God is the main subject of this book, in which part of the appearance of the divine order and 

God  is the responsibility of religion. An important issue in Hegel's thought is man's self-conscious of the 

divine. But remember that human consciousness is not distinct from God's consciousness. This two 

consciousness will be infinitely reflected in each other. The description of the transcendental philosophical 

system of Hegel cannot be theological or humanistic, or in other words, divinity or worldly. This description 

should explain "mutual reflection" of divinity and worldly in "spirit". 

Thus, two divinity and worldly readings emerge from the text of Hegel's works. It is interesting that 

Hegel considers the Christian religion to be more humanistic than the Greek religion, and consequently the 

period of modernism is a continuation of the originality of the Christian man. Modern nihilism has its roots 

in Christianity in which the type of encounter with Hegel leads us to Nietzsche and Heidegger. 

Conclusion 

According to Hegel, the beginning of the modernization of the world is on a horizon far beyond the 

nineteenth and twentieth centuries in the heart of the Greek world, and from there the feeling of being at 

home becomes doubtful. Following this event, the type of confrontation of artist and audience  changes with 

the art of sculpture in the event of history. The art of sculpture has not been very effective in expressing the 

divine command, as the art has this inefficient feature. According to the findings of this article, the 

connection between the divine order and the art of sculpture has been broken in the modern world, and the 

human body, except God, the divine order and religion is described as the object of the sculptor artist. His 
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inside and outside are explored and shown far from idealism. man's suffering is no longer the torment of a 

painful spirit that seeks self-conscious. Carefully in the text of Hegel's works, especially the phenomenology 

of spirit and Lectures on Fine Art, this kind of confronting can be predicted with the art of sculpture. In 

Aesthetics, Hegel pursues a kind of future studies and considers art emerging from the modern world to be 

incapable of expressing the divine, for this reason, he announces the end of art. There is a capacity to 

modernize the world in the heart of Hegel's thought that in this new world, the divine order is separated 

from art and man will emerge with all new dimensions. This emerging man shows his confusion, 

homelessness, nihilism in the art of secular sculpture in which political and social action take the place of 

the divine.  
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 ها:  واژهکلید

هنر،   دین،  خدا،  الهی،  امر  هگل، 

 پیکرسازی، هنر مدرنیسم.

 

 

 

در ذیل مبحث دین    روح  یِدارشناسیپددر کتاب  یاست. و  دهیشیاند  سازیکریاست که به هنر پ یهگل از معدود متفکران
دو متن   نیمشترک ا  ی ژگیسخن گفته است. و   سازیکریپ  ۀدربار  لیبه تفص   یباشناسیز  یگفتارهادرس به طور موجز و در  

  ت یدر حد توان و ظرف  یکرتراشیپ  قیاز طر  است، توانسته  متن  است در هر دو   یآن است که امر مطلق که مترادف امرِ اله 
ب به  از  هگل، هنربپردازد.    شتنیاز خو  ی آگاه  انیهنر  پایان   پس  را  است که هنر دیگر  یافته می رُمانتیک  معتقد  و  داند 

گر نیاز روح باشد زیرا دیگر هنر نیاز مبرم روح نیست. پیکرسازی مدرن تفاوت ماهوی با تلقی  گر و بیانتواند نمایاننمی
است. هگل هنر    افتقابل دریهگل از این هنر دارد با این حال این تلقی جدید از پیکرسازی هم از بطن اندیشۀ هگل  

داند. در هنر  گر و بازنمایانندۀ امر الهی در مراحل مختلف تاریخ )اعم از تاریخ دین و تاریخ هنر( میپیکرسازی را بیان
گر امر الهی تواند بیانمدرنیسم، پیکرۀ انسان به عنوان مأمن و معبد روح، متالشی شده است و هنر پیکرسازی دیگر نمی

شود. در این  است و امور فردی و اجتماعی انسانی جایگزین امر الهی می ، اصالت بشر  د پیکرسازی مدرنباشد. در واقع بنیا
مقالۀ تالش شده است نسبت بین امر الهی و اعالم پایان هنر توسط هگل مورد تأمل قرار گیرد سپس گسست از بیان  

آن است که تلقی سکوالر از پیکرسازی مدرن  امر الهی در پیکرسازی مدرن بررسی شود. نتایج به دست آمده حاکی از  
 تواند از بطن اندیشۀ هگل بیرون کشیده شود. می
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   مقدمه
کارکرد اصلی  .  کندتبیین می  های هنریو در ساحت ادیان و دوره  سازیکریو خدا در هنر پ  انیتجسم خدا  قیاز طر  را  یامر الههگل  

و  یانسان یآزاد ۀبلکه نشان دادن چهر ست؛یروزمره ن یزندگ  یامکان یدادها یو انعکاس رو دیتقل، بودن انهیگراواقعهنر پیکرسازی  
در اشکال مختلف   سازیکریاز نظر هگل پ  .نامدیم  یق یحق  ییبایو ز  یآرمان  یرا امر  یروح   یاز آزاد  یحس   انیب  نیاست. هگل ا  یاله

یعنی    هنر   اصلی  خود، سه صورت  یباشناسیدر ز  یاست. و  یو اله   ی انسان  یآزاد  ش یدارِ نماعهده  کیو رمانت  کیکالس  ک،یسمبول
یعنی دین طبیعی، دین هنری یونانی و  او    یشناس ن یدر د  1که با سه منزل روح  کندیم  لیرا تحلسمبولیک، کالسیک و رُمانتیک  

 نسبت دارند.  یامر اله انیبا ب قاًیعم هاگانهسه  نیانطباق دارد. ا 2دین آشکار
داشته   یصورت آرمان  تواندینم   پیکرسازی  ک،یهنر سمبول  درهای اصلی هنر و دین حضوری قدرتمند دارد.  پیکرسازی در صورت

 یاله   –یدوره هنوز از سرشت روح انسان  نیا  . پیکرسازینشان دهد  ریپذتیو رؤ  یحس   یخود را به شکل مناسب در صورت  تاباشد  
 . اندینمای انسان م خویتر از برجستهرا  یوان یح عطب ست وناقص و نارسا صورت آن بنابراین  ندارد بهره کافی

 ک یکالس  پیکرسازی. در  شودیم   یمتجلتئاتر  و    سازیکری است که اوج آن در پ  کیروح در هنر کالس  یداریپد  ۀمرحل  نیدوم
. کندیم  دایپ  ودنم  انیمطلقِ خدا  امر  ،سازی یونانیکریهگل در هنر پاعتقاد  . به  شودمی   انیب  یکامل در صورتِ حس  یمحتوا به شکل

.  واناتیالزم بود تنِ انسان شکل مناسبِ روح آزاد شناخته شود نه جسم ح  ن یبنابرا  بود؛   یونانی  3یی خدامستلزم چند   یونانیهنر    ییبایز
 یسنخ اساس  ک یانسان    کری پساختن    یری. به تعبشدندیآزاد تصور م  یافراد  انیخدا  زیرابود    یشناخت با یز  ان یب  مناسب  یونانی   نید

  شیخو  ۀ کریانسان از پ  یخودآگاه  دیآی دارد و به نظر م  عتیانسان تعلق به طب  ئتیاتحاد انسان و خداست. ه  دارشدنیپد  ریتصو  یبرا
 توانستیبه کمال م  یروح و امر مطلق تنها در کالبد انسان  یداریبه پد  لیم  گرید  یاست و از سو  نیاو از د  یهاافتیمقارن با در

در برابر خود داشت.    یو هنرمند آن را به صورت کل  تروح در دسترس هنرمند قرار داش  گاهِیبه عنوان تجل   یانسان  ئتیباشد. ه
در   .ببخشد  تیفردنیز  را    یکل  امر  رفتیکه انتظار م. ضمن آنردکمی  ریتصو  یتشکل انسانمند را در  امر کلی و قانون  سازکریپ

هگل هنر  .  میشویم  کیرُمانت  سازیکر یمتوجه پ  کیکالس  سازیکر یپ  ان یبا پا  وندد،یپیم  گرید  یبه آغاز  ان یروح هر پا  رورتیص
  یهنر اصل  سازیکریاست. پ  یحیاست که همان هنر مس  قیهنرِ احساِس عم  ک،یهنرِ رُمانت  .نامدیسو مدرون  ییبای، زرا  کیرمانت
جسم    ۀعذاب، شکنج  ک،یرُمانت   یهاکره یپ  یۀما. درونندنکرد  یپوشاز آن چشم  یامر اله  انیب  یبرا   ،مسیحیان  یول  ست؛ین  یحیمس

 .است  زیرستاخ و و روح، توبه، مرگ
ازی هم از  با اعالم پایان هنر توسط هگل، نه تنها آفرینش هنری متوقف نشد بلکه بر تعداد آثار هنری افزوده شد که پیکرس

های مختلف بود؛ اما پیکرسازی این قاعده مستثنی نبود. پیکرسازی پیشامدرن در خدمت بیان امر الهی و متناسب با دین و آیین
الخلقۀ هنر سمبولیک و دین  خو، یا ناقصهای مدرن دیگر انسان جانورگر اصالت انسان و به خود وانهادگی او شد. پیکره مدرن بیان

گر انسانِ کمال یافته در هنر کالسیک و دین زیبایی یونانی نیست. بخش قابل گونه که نمایاندهد؛ همانش نمیطبیعی را نمای
بخشد؛ در عینِ حال این درد و رنج نسبتی  توجهی از پیکرسازی مدرن نمایش درد و عذاب هنر رُمانتیک و دین آشکار را تداوم می

 الهیاتی ندارد. الهی در دین مسیحی و کالً هیچ نوع   با امر
 شود به این پرسش پاسخ داده شود که: پیکرسازی مدرن چه نسبتی با امر الهی در نگرش هگل دارد؟ در این مقاله کوشش می

گر امر الهی بوده است، زیرا موضوع  گانۀ هنر و دین، در حد گنجایش هنر بیانآید که پیکرسازی در تمامی مراحل سهبه نظر می
آثار، روح نامتمایز امر الهی و انسان است. بنابراین پیکرۀ انسان موضوع اصلی هنر پیکرسازی بوده است. در هنر مدرن، این ادیان و  

 توجه به انسان و پیکرۀ او نسبت سلبی با امر الهی مورد نظر هگل دارد.

 نسبت امر الهی، خدا و دین با هنر در اندیشۀ هگل
هستند.    النفسهیف  نیاز تکامل د  یمراحل  انیاد  ۀاست. هم  نی د  خیتار یروح به عبارت خیتار ؛روح است  یخودآگاه  نیداز نظر هگل،  

مواجهه سببِ    نیا  .ردیپذی( صورت م نیدر جهان )دازا  یبودن آدم  ۀویاز ش  یروح با آگاه  یآگاه  ۀاز مواجه  یدر واقع ناش  یآگاه  نیا
 ینیکه روح د  دیآ  دیپد  یدو آگاه نیب  یاکه فاصله   شودیدو سبب م نیا  یِدوگانگ نِی. وحدتِ در عشودی م  ن ید  کِیالکتید  شیدایپ

 
1. Geist/ Spirit 
2. Revealed religion 
3. polytheism 
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است   یکیالکتید  ش یدایسبب پ  نگرانه،تیغای  در وجه  یظاهر  یناهماهنگ  ن یو هم  ندیآبه نظر    روح در جهان با هم ناهماهنگ  و
 . شودیحاصل م یو خودآگاه یکه از خالل آن خودفهم

سبب   دیخدا نبا  یِآوردگتن  حالنی. با اشودیم  کریپ  یِدارا  خیو تار  عتیدر طب  شود،یمند مکه کران  یهگل، خدا هنگام  به اعتقاد
: 2005،  یزرب)  از آن است  شی ب  یزیاست، چ  شیخو  یآوردگتن  یِکه سرآغاز و ورا چون  کرانیصرف گردد. امر ب  کر یآن به پ  لیتقل

را در روند    یامر اله  ،یاتحاد خدا و جهان انضمام  قِیاز طر  ی. و ندیبی متعامل م  کنیخدا و جهان را دوگانه، ول  ۀ. هگل رابط(143
 در د. شویم  ییاستعال  خیتارپیدایش  سبب    ،یجهاننیا  یزهایچ  بهخداوند    یریناپذ  لیتقل  گرید  یو از سو  ابدییم  خیو تار  عتیطب

معادله، نه خدا، خدا تواند بود و نه    نیا  نیاز طرف  یکیاز    یپوشکه با چشمچنانآن   اندختهیدرآم  همنظر هگل، خداوند و جهان به 
بر اساس    ز یدر متن جهان ن  .(142-143:  2005،  بیزر)  ستی: خدا بدون جهان، خدا نداردیجهان، جهان. هگل به صراحت اظهار م

 :دیگویم «کوژو»محور قرار داد.  درانسان  ی،هگل ۀانگار
، همانا انسان است. «خدا»  ۀنیشیکه پ  میداشته باش  ادیبه    دیبا  م،یسخن بران«  خدا»از مفهوم    میاگر بخواه»
 . (167: 1980کوژو، « )شده است نه خدا به انسان  لیانسان است که به خدا تبد نیا

  ، یی )طباطبا  که خداست انسان است«  ثی ح  نیکه انسان است خداست و از ا  ثیح  نی: »روح از اشودیادآور می  زین  ییطباطبا
 ی اقه یرا دق یروح انسان یمند، کران«ریلو» .بدهد 1اصالت انسان  یمعنا  د به اندیشۀ هگل جهتِتوانیمها خوانش  نیا (.40: 1364

در منازل و مواقف    شیبرا  یآگاهشتنیامکانِ خو  عتیخود در طب  ریس  قی که از طر  داندیم  یامرِ اله  یِکرانگیب   یاز روح در معنا
  ش ی خو تِیبر الوه هیکه خداوند فقط و فقط با تک ستیفرض درست ن ن یبه اعتقاد هگل، ا. (328: 1982لویر، ) مختلف فراهم است

نظر    از  لیدل  نیاست؛ به هم  نشیدر کار آفر  ز یهنرمند ن  قیباور داشت که خداوند از طر  توانی. مندیآفری و بدون مشارکت انسان م
 ۀ]در هم  ی»کار هنر  .(39:  1985،  کوکلمان)  شودیخلق م  یعیاست که به طور طب  یزیبهتر از آن چ  ندیآفری چه هنرمند مهگل، آن 

  ی و به آگاه  "یامر اله"آوردنِ    انیهنر به ب  ۀفیوظ  نی»برتر  گر ید  یبه سخن  ای  .( 171:  1971،  هگل )  از خداست«  یان یابعادش[، ب
در منظومۀ هگلی با هر نوع خوانشی، نیاز متقابل خدا و انسان اجتناب ناپذیر است. به همین    .(17:  2009جیمز،  )   آوردن آن است«

 پذیر است. های اصالت انسان از متن اندیشۀ او امکان دلیل خوانش
 ترکینزد  نیبه د  اش قتی»هنر در حق  .سازدیم  مانیپدو را هم  نیا  نیحاضر در د  یتجسم  ل یاضر در هنر و تخح  یشهود حس

 آمده است:  یباشناس یز یگفتارها درس . در (175: 1983هگل، ) «است
و فلسفه   نی دخود را در حوزه و    کهیهنر است و تنها هنگام   قتاًیحق  با،ی تنها هنر ز  یآزاد  ن ی»اکنون، در ا

روح را به    قیحقا  نیترو کامل   یبشر  قیعال  نیترو ژرف  یتا عنصر روحان   ابدییقرار داده است، تحقق م
 ی هاده یو ا  یشهودات باطن  نیخود دولتمندتر  یها در آثار هنرما در آورد و قابل درک سازد. ملت  یآگاه

و   نی فهم د  یبرا  د،یها تنها کلملت  یاست و در مورد برخ  یدیلو هنر، غالباً ک  نهندیم  عهیخود را به ود
 ات یواقع  نیخود که واالتر  ۀژیبه روش و  کنیاست، ل  ک یو فلسفه شر  نی معنا هنر با د  نیدر ا  .هاآن   ۀفلسف

 .2  (7-8:  1975هگل، ) «سازدیو قابل درک م پروراندیرا به نحو محسوس م
اله  یابیدست اله  ریو س  رورتیص  نیآغاز  ۀ مرحل  ،یهنر در شهود حس  قیاز طر  یبه مطلق و امر  است که از   یاستکمالِ امر 

. رسدیآشکار به کمال خود م  ن یدر د  ک یمنزل هنر رُمانت  نیدر شعر به عنوان واپس  نهایتاًو    شودیآغاز م   یعیطب  نی، در د«شاهنریپ»
حاضر در فلسفه شکل    میو مفاه  نیحاضر در د  یتجسم   لیهنوز تخ  رایز  داشته باشد  وجود  دیاست که ضرورتاً با  حسیهنر شهود  

به فلسفه    تیو در نها  شودیم  متمایل  نیبه سمت د  که  است  گریدیکانسان و خدا از    زینامتما  یِسرآغاز آگاه هنر  واقع    درد.  اننگرفته
قرار دارد. اگر با دقت    شرفتیپ  ۀ دیاو ا  ۀ )امر مطلق( است. اما در پسِ فلسف  یامر اله  یداریدر نزد هگل، پد  یاساس  ۀ. مسئلرسدیم

 ۀ فلسف»از    توانیو م  شوندیم  یدو، موضوع تأمالت فلسف  نی بلکه ا  ابند،یینم  انیدر فلسفه پا  نیهنر و د  م،یاو بنگر  یدر نظام فلسف
را در   «علم»،  روح  یدارشناسیپدمعتقد است که هگل در    نوودیا  کلیکه ما  جاستن یهگل سخن گفت. از ا  « نِید  ۀفلسف»و    «هنر
این علم جدا از فلسفه نیست. ایدۀ پیشرفت هگلی و سیر استکمالی روح  . (65: 2001اینوود، ) نشاندیم نیبرتر از هنر و د یگاهیجا

 
1. Humanism 

 شناسی آن به قرار ذیل است: به فارسی ترجمه شده و مشخصات کتاب هگلگفتارهای زیباشناسی درسکتاب   اما امبهره گرفتهمقاله از ترجمۀ انگلیسی ناکس  ایندر  .2
 ش. 1382، نشر شفیعی، شناسیگفتارهایی پیرامون فلسفۀ زیباییدرسزیبا جبلی، با عنوان 
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کند و همین موضوع سبب گسست  گیرد که در آن هنر خود را به اندیشۀ فلسفی و مفهومی نزدیک میهم در بر می  را  دورۀ مدرن
 شود.هنر از دین می 

و   تیزرتشدین    مانند  انیاز اد  یبرخ  کند،یم   آغاز  خیتار  دمدهی آنان از سپ  یهنر   یهانشیآفر  قیرا از طر  انیتطور اد  ریس  هگل
 یونانی  ،یمصر  ،یهند  انیمجسم کنند اما اد  کرهیپ  ختیرا در ر  ینخواستند امر اله  ،یبه امر اله  شانژهیبه خاطر نگرش و  یهودی

آید که  . در دورۀ مدرن گسستی میان امر الهی، دین و هنر به وجود می بهره بردند  یامر اله  انیب   یبرا  سازیکریاز هنر پ  یحیو مس
کند. هنر پیکرسازی مدرن که از بطن هنر مدرنیسم پردازد و تنها به اشاراتی بسنده مینمیکند اما به بررسی آن  هگل آن را درک می

های اجتماعی  رود که به جای ارتباط با امر الهی نسبتی مفهومی با سیاست و کنشآورد به سمت یک خودآیینی پیش میسر بر می
گیرد، بلکه انسان آزادی خود را در ساحتی دیگر  ی و دین قرار نمییابد؛ بنابراین آزادی انسانی دیگر در جهت ارتباط با امر الهمی

 . کندجستجو می

 از نظر هگل شامدرنیدر ادوار پ یکرسازیو هنر پ ی امر اله یهمگام
 یامر اله  را ی. زستیکار روح ن  ان یپا  ن یاما ا  دهدینشان م  یمتجسد را به خوب   یِسلوک امر الهسازی،  کریهنر پدر منظومۀ هگلی  

 .  زدایی کند تا در قوس صعود قرار گیردو سپس از خود ماده  زدیبا ماده درآم ستیبایو م ستین یاصواًل ماد
  ن یو ا کند،یگذر م یبه نقاش سازیکریو از پ ،سازیکریبه پ یاز معمار ، یبصر ی»هگل در بحث از هنرها

 . (70-71: 2009هریس، ) است« یکار هنر  یگونگءیش ا ی تیارج کردن مادکه قصد او کم دهدی نشان م
. و فرد تنها در  ابدیتجسم    یانسان  کریکه در پ  دیآیدر م  یحس  انیبه ب  یهنگام   یآزادزدایی با آزادی روح همگام است.  این ماده 

 . (179: 2018هگل، ) داشته باشد یمندو احساس سعادت افتهیآرامش  بردن، قرار و شیلذت از خو
و خواست در انطباق  لی م نیا و و خواست روح و امر مطلق است لیم نیع نیست بلکه یعیمحاکات از بدن طب  سازیکریهنر پ
که   کندیم  انیرا ب  یرتیبلکه بص  کندیرا محاکات نم  یانه تنها اُبژه   سازیکریپ  نی. بنابراقرار داردشده از بدن انسان    آلده یبا شکل ا
را    سازیکریدر هنر پ  یحس  ۀ از امر مطلق هرگونه پنداشتِ محاکات از اُبژ  یحس  یتجسم آگاه.  م یکنی م  اد ی  یخودآگاه  نام از آن با  

از نظر هگل،  .(144: 1990ایگلتون، ) شودیگذاشته م شیاش به نماآوردهروح با تمام ضرورتِ تن تاًیو در آن نها داردیبرم انیاز م
امر    انیو ب  ییبازنما  قیها از طراست که خود انسان   یآدم  ریفناپذ  کر یتجسم آن در پ  قیصورت تحقق امر مطلق، از طر  نیترکامل

 دوام بخشند.  نیلب و سنگآن را در مواد صُ کوشندیم سازیکریدر پ یاله
 ق ی کار را از طر  نیو ا  کند؛ی بدل م  ی نروحا  یآزاد  یِانضمام  انیلب را به بو صُ  نیسنگ  ۀماد  یکرتراشی»پ

 . (25: 2016هولگت، ) رساند«یبه انجام م  یصورت انسان دنیبخش
باید هستند که  ییمحتوا یدارا یکه آثار هنر دیآیبر م نی چن یباشناس یز یگفتارها درس و  روح  یدارشناسیپداز گفتار هگل در 

و تن    کریپ  ییتوجه به بازنما  قیاست، از طر  یروح انسان. محتوا که روح اثر، روح مطلق و  باشندمناسبِ خود    یِمتناظرِ صورت حس
 . شودیم ییانسان در ساحت مناسبِ خود شناسا

را دارد که در آن مسکن    یامر روح  ییبازنما  تی است که قابل  یآدم  کریتنها پ  نیا  ،یحس   انیاع  ۀهم  انی»از م
 (.  243: 1390)شفر، « است دهیگز

و در هر دوره    کندیم  رییتغ  در منازل مختلف صیرورت روح،  شتنیتصور انسان از خو  ،سازیکریدر نگرش هگل به پ  نیبنابرا
که در واقع بازتاب مقدار برخورداری    گذاردیم  شیاو را به نما  بودن   تیاز انسان  یااندازه   کرهیدارد، پ  شتنیکه از خو  یمتناسب با شناخت
 . از امر الهی است

به روح است. اوج  زیچ  نیترهیموجودات شب ان یهنر به خود انسان است و انسان در م نیترهیهنرها شب ۀهم انیمدر سازی کریپ
 .اندافتهیتمام و کمال ن  یهنوز شأن انسان  کیسمبول  یهاکرهیاز آن پ  شیپ  ؛دهدیم  یرو  یونانی  کی در عالم کالس  ،سازیکریهنر پ

 : دیگویم هگلنشان از توحش روح دارد.  ینامتعارف جملگ  یهاو خشن، اندازه دارهیگوشه، زاوخطوط راست
. دهدیم  یصرفاً ماد  زیدر چ  شتنیاز خو  یروح است که به خود تصور  ۀمعجز  سازیکریپ  ی»به طور کل

را در   اش ژهیو یدرون اتِیخود در آن حضور دارد و صورت مناسب ح یکه برا یرونیب زیچ ن یروح ا نیبنابرا
 . ( 710: 1975هگل، )  آورد«یرا به وجود م دهد،یم صیآن تشخ
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آخرین منزل برای هنر پیکرسازی در نزد هگل است. وی این هنر را با ذات هنر   ،آشکار  ن یمتناظر با آن دو    کیهنر رُمانت
 : سدینوی م بارهنیدر ا مزی جبیند. یرُمانتیک و دین آشکار هماهنگ نم 

  نی کرد که از د  یتلق  یگذار از صورت هنر  ۀ به مثاب  د یهگل را نبا  یدر نظام فلسف  ن ی»گذار از هنر به د
 دِیکه خود را از ق  افتیبا هنر در  یادیبا نسبت بن  ینیآن را گذار از د  دی آن، با  یاستقالل دارد، بلکه به جا

 . (39: 2009جیمز، )هنر رها ساخته است« 

 :  کندیبه صراحت اعالم م یشناس بایز یِگفتارها درس هگل در 
هستند.   یچقدر عال   یونانی  انیخدا  یها کرهیندارد که پ  یت ی. اهمستیمبرم روح ن  ازین  گری»صورت هنر د

ما   یشده باشند: برا  میو کامل ترس  ز یبرانگشیتا چه اندازه ستا  میو مر  ح یپدر، مس  یندارد که خدا  یتیاهم
   .(103:  1975هگل، ) «میزنیدر برابر آنان زانو نم گریاست. ما د هیالسویعل

 خی روح در تار  رورتیبابِ ص   هگل در  یۀهنر پس از نظر  یلیو تعط  افتنی  ان یپا  ایمرگ    یبه معنا   دیرا نبا  نیگذار از هنر به د
  « فلسفه»و    «آشکار  نید»  درآمدش یپ  ۀهنر را به مثاب   « ذهن  ۀفلسف»با عنوان    یعلوم فلسف  ۀ دانشنامکرد. هگل در بخش سوم از    یتلق
گوید، پایان اتحاد دین و هنر است که هر کدام به روش خود  در واقع پایانی که هگل از آن سخن می   .(29:  1971هگل،  )  ددانیم

 های دینی به معنای کلی آن و امر الهی باشد.تواند بازتاب انگارهالهی( هستند. پیکرسازی مدرن نمیگر امر مطلق )امر نمایان

 سازی جهانهگل و اندیشۀ مدرن 
متأخرتر    اریبس  یحت   یدکارت و برخ  یهاشهیاز جمله رنسانس، اند  یخیمدرن شدن را به چند مقطع تار  سرآغاز  شمندانیاز اند  یاریبس

و تداوم آن را تا زمان حیات    گرددیبرم  یونانیجهان به عالم    یساز هگل، سرآغازِ مدرن   ۀدیبه عقاما    دهند؛یقرن نوزده ارجاع م  یعنی
داشت،    یاگر تعارض  شامدرن،یفرد پاز نظر هگل  .  شودپدیدار می  ستمی قرن ب  ۀ مین  در  یساز مدرن نیا  یقطع  ۀ جی. اما نتبیندخود می 

که انسان یونانی  . تا آن بشر بود  تی محور فعال  ،ی وانیو توحش ح  یاهیگ  ستِیز  تیمعصوم  ترحیبه عبارت صر  بود.  عتی تعارضش با طب
به   یبندیعقل فعال شد؛ با پا ۀانسان دارند کهی. هنگامکردیم  جادیانسان، حس در خانه بودن ا یراب  شامدرنی. جهان پسر برآورد

طرح    نینو  یمدرن را در نظمشایاحساس در خانه بودن پ  تواندیم  ژهیو  یاوه یداشت که به ش  نانیبه خود اطم  اتیو اخالق  سینوام
   شد. افتیجسته شد، کمتر  شتر یدر خانه بودن هر چه ب حساس ا نیمدرن شدن جهان، اآغاز . اما به محض زدیبر

کتاب  نیا یتر، خدا موضوع اصلروشن  یاست. به عبارت یمطلق و امر اله یداریپد یچگونگ  روح  یدارشناسیپد یادیموضوع بن
گر امر  کنم که هنر نیز پا به پای دین، بیان. خاطر نشان میاست  نید  ۀو خدا بر عهد  یامر اله  ی دار یاز پد  یاست که در آن بخش

 است.   یروح و امر اله یِشناس شتن ی از مواقف مهم خو یکی نیو د شناسدی. روح در انسان است که خود را چونان روح مالهی بود
 . ( 390: 2018هگل، )  «کنندیجستجو م واسطهیآن ]عقل[ اشکال، خود را در حضور ب ی»خودآگاه

  ت یدر قالب فردان  یکه در عالم سُفل  ابدییعام م  یقالب   اش یدر شکل سلب  نی: ددیآیبرم  نیچن   نیاز تأمالت هگل بر موضوع د
ذاتِ    حال،نیاست، با ا  یامر عام و کل  یۀسا  ت،یاست. در واقع فرد  یدر عالم سفل  نیمنظر خودِ منفرد، موضوع د   نی. از اابدیینمود م

 امده یدر ن  یجابیبه شکل ا  هنوز  اش یسلب   یاست که معنا  یامر عام و کل   ۀحالت رفع شد  یهسا  نیامر عام را با خود همراه دارد. ا
نگرش  (391:  2018)هگل،    است د.  به  و  ۀآشکارکنند  روح  یدارشناس یپددر    نی هگل  فلسف  یمخالفت  که    یروشنگر  ۀ با  است 

از فلسفه   کهنیشود نه ا  نیی تب  یاز منظر فلسف  نیجهت بود که د  نیدر ا  یکوشش و   نیرا کنار بگذارد. بنابرا  ینید  یآگاه   دیکوشیم
  کرد یسو مدر جهان مدرن هم  انهیگراعقل یفلسف یرا با آگاه ینیبود که تفکر د یراه افتنیتالش،  نیشود. حاصل ا هکنار گذاشت
هگل، دین و هنر را حامل پدیداری   .( 184:  2002)استرن،    نمودیم  ترک یبه هم نزد  نید  کیالکتید  قیها از طرآن  انیو شکاف م

  های یافت. هگلی  پدیدارشناسی روحتوان از میان سطور نانوشتۀ  داند. بنابراین ناگزیری عالم سکوالر را میامر مطلق و امر الهی می
 اند.چپ، این نگرش را از متن آثار هگل دریافته و تبیین کرده 

و به    ستین  داریچندان پا  یهماهنگ  نیا،  رندیگیراستا قرار م  کیدر    نیو د  یاله  با امر  یبشر  نی، ابتدا قوانروح  یدارشناس یپددر  
 ۀ به مرحل  یاگذار از مرحله و تاس  شرفتیبلکه سبب پ  ست،ین کنندهرانیو کاریپاین  هرچند    شود،یدو آشکار م   نیا  ییارویرو جیتدر

. هگل از شودی م  کیو به کمال خود نزد  دیمایپیاست که مواقفِ مختلف را م  کاریپ  نیا  قیاز طر  ی. امر الهکندیرا ممکن م  گرید
تب  ن یا  1گونهیآنت  ۀشنامینما  یبازخوان  قیطر را  و    یشکاریکدام خو  هر و کرئون که    گونهیآنت  ییِارویرو  یعنی.  کندیم  ن ییموضوع 

 
 . استنوشته شده الدی از م  شیپ 442سوفوکل که در حدود  ، یونانی مشهور  سینویاست از تراژد یا شنامهینما. 1
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از   انتیدر قالب حفظ و ص  یامر اله  ۀندینما  گونهیاست. آنت  یو قانون بشر   یتقابل قانون اله  ۀندیخود را دارند، نما  ۀژیو  «پاتوِس»
   .(256-267: 2018هگل، ) شهر را دستور کار خود قرار داده استو حفظ دولت یاست و کرئون رفاه اجتماع خانواده

و    مانیا  انیشده م  داریتِ پد گسس  یاتر برفراخ  یمدرن فراتر رود و در سپهر  یاز آگاه  یناش  یِهااز گسست  خواهدمیهگل  
گسست    نی. ا( 183:  2002استرن،  )  دیشیندیب  یاو فلسفه است، چاره  نیخدا و انسان، احساس و عقل، د  انیآن تضاد م  ۀعقل که ثمر

  گردد یآغاز نم  «سمیرنمد»ضرورتاً از    یآگاه  ن یا  د.شویم  آشکار  گونهیآنت  شنامه یو در اشارات هگل به نما  شود،یآغاز م  ونان یاز  
  ان یگسست م  د وشویم  یو عصر روشنگر  یونانی  یاتیاخالق  یناشاد، در زندگ  یمتوجه آگاه  انسانکه    دهدی روی میبلکه هنگام

شود. گسست  دچار تردید می یونانیجهان  یکپارچگیدر  آنتیگونههگل از طریق نمایشنامه . دهدروی میو عقل و تبعات آن  مانیا
گردد؛ به همین دلیل گسست از امر الهی در هنر پیکرسازی در دوران در واقع به صیرورت روح در جهان بر میمیان عقل و ایمان  

   :سدینویم زری که ب. چناناندافته یرا از متن آثار هگل در یخداناباور  یبرخ مدرن در جوف اندیشۀ هگل جای دارد. حتی
اصالت   شگامیاست که او در خفا، خداناباور و پ  نیبود، بلکه ا  تیحیکه او مدافع مس  ستین  نی»راز هگل ا

 .  (125: 2005بیزر، ) است« یآلمان ۀدر فلسف یبشر الحاد
 سازی جهان از نظر هگل امر ناگزیری است، هرچند بهای آن بسیار سنگین است. میل به مدرن

از سرِ   یرخداد نیترک کنند و ا ؛ندکنیرا که در آن، احساس در خانه بودن م ینیآرامش بر دیها با»انسان
   .(309: 2000استوارت، ) ست«ین یشوربخت

 یانسان از امر اله  یهگل آگاه  ۀشیمهم در اند ۀمسئل.  نهدی رو م  شِیرا پ  یدر واقع ترک منزل است که منازل مختلف امر اله
 .ستیخدا ن یاز آگاه زیانسان متما یکه آگاه میاست. اما به خاطر داشته باش

خاص  ۀویش نیا spekulativمنعکس خواهند بود، و منظور از  گریکدی در  هیرالنهایغیال یدو آگاه نی»ا
. شرح افتیمعنا خواهد    "هیمتعال"از مفهوم    یفهم درست  اب  فلسفه  نیاز ا  یانعکاس متقابل است. هر شرح 

 ی آشنا برا ریبه تعب ایمدارانه، انسان  ای  یاتیاله م،یکه برشمرد یلیبه دال  تواندیهگل نم یۀمتعال ۀنظام فلسف
 حیتوض  "روح"الهوت و ناسوت را در    "انعکاس متقابل"بتواند    دیبایشرح م  ن یباشد. ا  ،یناسوت  ای  یما الهوت

 . (195- 194: 1396 ان،یداحمدیّ)س« دده
خدا در تجسد، ممکن   افتنِی یانسان کریپ مز،یبه اعتقادِ جآید. بنابراین دو خوانش الهوتی و ناسوتی از متن خود آثار هگل برمی 

 یانگارانسان  نیانسان نشده است بنابرا  ت،ی به قدر کفا  یونانی  یتقد است خدا عاز خدا مطابق باشد اما هگل م  یونانیاست با فهم  
قابل    حیمس  یمندآثار هگل، کران  تن از م  گر ید  یاست و از سو  یونانی  کیحاضر در هنر کالس  یانگاراز انسان   دتریشد  یحیمس
 یهستند و در ساحت  راینام  یونانی  انیخدا  کهیدر حال   شد،یها کشته م انسان   گریو به دست د   شد یزاده م  دیبا  رایاست، ز  افتیدر

بنابراین سکوالریسم و   (.41:  2009  )جیمز،  نهادندیمند پا نمبه قلمرو موجودات کران نیسُکنا داشتند، بنابرا  ان یرایفراتر و برتر از م
 انگاری مسیحی است. دنبال آن هنر مدرنیسم در واقع تداوم انسانبه 

زند و این به معنای سرآغاز مدرنیسم را به مسئلۀ گسست از امر الهی پیوند میهنر    انیپا  ۀدیا  گفتارهای زیباشناسی درس هگل در  
 تینظرات هگل سبب شد اهمبینیم.  میشود و نمود عینی آن را در هنر پیکرسازی  تاریخی است که در اواخر قرن نوزدهم محقق می

 یی بازنما  یبه جا  یدرون  ی ها بر حالت  دی مرتبط شود. هگل با تأک(  1)تصویر  1« آگوست رودن»باستان با آثار    ونانی  سازیکریبدن در پ
توان آثار رودن را می  .(508:  2001کارتر،  )  هموار کرد  یانسان  ۀکریرودن به طرح پ  یانقالب  کردیرو  یراه را برا  عت،یمحاکات از طب  ای

 سرآغاز پیکرسازی مدرن دانست.

 الهیاتی پسادر جهانِ  یکرتراشیهنر پ
 انیونانینظر    ۀکه از وجه  ابدییمند هگل ضرورت م نظام  ۀدر فلسف   ،یامر اله  انیمشخص در ب  یبه عنوان حدود  نیوجود هنر و د
 دارشدنِ آن است. در گرو صورت  یامر اله یِسخن، آزاد گریبه د کند،یبه کسموس م لیتبد یآگاه قیخائوس را از طر

 
 

1. Auguste Rodin 
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 ک یشان به هر  بخشوحدت  یِو خدا است که تالق   سانان  "متقابلِ  یگشودگ"است،    ی»کسموس گشودگ
را   ش یدایناپ  ییِکتایرازآلود است که    ی و اتصال  کیهارمون  یِ ... کسموس گشودگردیبگ  یصورت  دهدیاجازه م

 (. 65: 1397لوکسروا،  ؛)توشار شد«بخیم دارهایپد یِبه گوناگون
محقق   یونانی  یکرسازیدر پ  یتا حدود  یآزاد  نیاست. ا  ی سانان  نیمتع  یهاصورت  قیاز طر  ی امر اله  یآزاد  یسخن به معنا  نیا

 : کندیمطرح م یباشناس یز یگفتارهادرس هگل در بود.  دیآن در تراژ ترافتهیشد و صورت تکامل 
   .(103: 1975، هگل) «رودیکه هنر با هر گام از خود فراتر م رسدیفرا م یتمدن، زمان شرفتِی»با پ

 کرد:   یبنددر چهار گام صورت  توانی هگل را م یِشیهنراند ن،یبنابرا
ارز  ریتکرارناپذ  یونانی  ۀ»نخست، هنر کامل دور . ست ین  ریدپذیتجد  یونانیو عظمتِ هنرِ    ش است. دوم، 

باشد و هنر به    یا دوره  یا دهیو هنر رنسانس محتمالً پد  ستین  انهیهنر قرون م  یبه خوب   دیسوم، هنر جد
هنر    "معبد"به    ییقابل اعتنا  زیهر اندازه خوب باشد چ  ندهی. چهارم، هنر آابدیهنر ممکن است بهبود ب  ۀمنزل

 .  (71: 2001اینوود، ) «نخواهد کرد فهانسان اضا یاستعداد هنر ای
 : سدینویم بارهن یدر ا زریب کیفردر

 ی حیخاصِ مس  ن یدر پسِ پشتِ د  یاد یبن  قیحقا  تواندیمدرن، نم  یِایاست که هنر در دن  ن یا  یاساس  ۀ»مسئل
 ن یا یروحان  قی جهت که حقاغالب در جهان مدرن است، و از آن نید ت،یحیجا که مسرا آشکار کند. از آن

ما    نیادیباورها و خواستِ بن  انیب  یبسنده برا  یامقاومت دارند، هنر واسطه  یحس  ییِدر برابر بازنما  نید
 .  (302: 2005بیزر، ) ست«ین

به    یآن در عصر  یایاح  ن یاش شکل گرفت. بنابراانگارانهانسان   ن یبر اساس د  یونانی  یکرسازیباور است که پ  ن یهگل بر ا
. (303:  2005بیزر،  ) باور داشته باشد؟«  انیهست که امروزه به خدا  یکس   ای: آپرسدی. »هگل مستین  ریپذامکان  تر،روشناصطالح  

 کیالکتیچه رسد به هنر مدرن. درست است که د  د،یگوینمچیزی  هنر    داریحضور پا  ۀدربار  ک،یالکتی: اصل ددیگوی م  بارهن یدر ا  زریب
شدن هنر   دیناپد ن ی. بنابراستیها نمستمر آن   ۀها مستلزم ادامآن  یداراما نگاه  دارد،یخود را نگاه م ن یشیمراحل پ ۀصورت رفع شد

 نخواهد داشت  یهگل معتقد است که هنر در جهان مدرن نقش محور  گر،ید  یندارد. از طرف  یهگل، منافات  یک یالکتیبا ساختار د
 .ستی بسنده ن یامر اله انیب یبرا اش کالها و اشمدرن در انواع سبک یکرساز پی. پس (300: 2005بیزر، )

در   1«پرفورمنس آرت»  . تمرکزِشودمی  یکیمخاطبش با اثر    یهنرمند است. گاه خود هنرمند و حت  ۀهنر مدرن، تن انسان اُبژ  در
 کشدیم  بیواگن به صل  لوکسفو  ل یاتومبکه خود را بر    2«بردن  سیکر».  ساستیخدا از کل  ختنیبر فقدان و گر  یاتیجهان پسااله

که بر رنج    3«چیهرمان ن»هنر ثبت شده است. پرفورمنس    خیاست که در تارآرت  از پرفورمنس   یااز صدها نمونه  یکی(،  2تصویر)
  است، یکه پو  شودیقلمداد م  اُبژۀ هنرمند،   زندهاست که در آن بدن انسانِ  گرید  یاو نوع بشر متمرکز است نمونه  حیمس  انیپایب

آنکه ، بی استمصلوب  حیمس یهاکره یآرت ملهم از پانسان در پرفورمنس کریدردمند بودن پ یژگیو .کشدی م رد و د دیگویسخن م
و انسان به خود واگذاشته  ی است فقدان امر الهنمایش  ،یاتیدر جهان پسااله یاثر هنر ۀانسان به مثاب ۀکری. پبازتاب امر الهی باشد 

مشترک   یژگیو  کی  یحیمس  یکرتراش یبا پ  یادیبن  یها تفاوت  رغمیانسان، عل  کرینوع مواجهه با پ  نیا  دهد؛نمایش میو رها شده را  
  .ندارد انیپا خدایانسان چه با خدا و چه ب یهارنج ییاست. گو یرنجِ انسان انیبا آن دارد و آن ب

  های سبک  سازیکری. در پشودیم  در هنر نمایش داده  سمیاز مدرن  یااستعاره  ۀتکه شده به مثاب بدن تکه  ،یاتیجهان پسااله  در
به    ی. اگر از منظر هگلشودساخته میو مُثله شده    یبدن انسان متالشمعمواًل    سم،یونیو اکسپرس  ، سورئالیسمسمیفوتور  سم،یکوب

تن    یروح و امر اله  یمأمن برا  نیهگل بهتر  ۀدیما معنادار خواهد شد. به عق  یبرا  یفقدان امر اله  ؛میبدن مُثله شده بنگر  ۀاستعار
  ی روم  یهاسیمثله شدن به سرد  نی. محتمالً آغاز ادهدآلش را از دست میایدهروح پناهگاه    ، آن   دنیبا از هم پاش.  انسان است

 .  شودیساخته م یانسان کریاز پ یو برش یرسد که تنها بخشمی

 
1 .Performance Art : دانندیم کینزد یشینما یآمد اما غالباً آن را به هنرها رونیب یتجسم یاز دل هنرها یالدمی شصت  ۀهنر در ده  نیا . 

2. Christopher Lee Burden 
3  .Hermann Nitsch  :یجنجال  یِاز اجراها  یکیشد.    لی کار کرد و سپس به سمت هنر پرفورمنس آرت متما  ینید  ینقاش  ۀن یدر زم  یمدت   ی، شیهنرمند آوانگارد اتر  

  وانات یزمان از الشه و خون حهنرمند، هم  نیتئاتر« ا   زی»مجالس اسرارآم   ی. در اجراهااردتئاتر( نام د  زی)مجالس اسرارآم  Orgien Mysterien Theater  "چ ین"
 .کندیم ییو مثله کردن را بازنما دنیکش  بیو صل شدیاستفاده م
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قرن    نوزده و آغاز قرن  پایان  انسان، در هنر    کریپ  یدگیپاشاز هم   ن یاست. اما اوج ا  ینیردی عمدتاً غ  یهنر پس از قرون وسط
 :  سدینویم بارهن یدر ا نوودیا. کندیم ییخودنما ستمیب

 زها، یچ  تیکنش ذهن در ماه  صیتشخ  یو بدون کوشش برا  نید  بدونذهن انسان    ی»به اعتقاد هگل، تعال 
جدا   ن یکامالً از د  گاهچی . پس هنر هستیمتقاعدکننده ن  رد،یگیبه خود م  ینیدیصورت ب  کهیهنگام  یحت
اینوود، )  د«دهیقرار م  ریفراگ  تِیحیمس  ۀ ]هنر[را در زمر  ر،یانند آثار شکسپم  1ی وی. او آشکارا هنر دنشودینم

2001 :69) . 

به وقوع    ن یو د  اتیگذار از اله  سم،یمدرنو پست  سمیهنر مدرن  هر چند در،  تأثیر نبوده استبی نگرش هگل در هنر مدرن    نای
است.   یباشناس یفاقدِ هنر و ز یریزناپذیجامعه به طورِ گر نیا م،یمدرن بنگر ۀهگل به جامع یهاشهی. اگر بر اساس اندپیوسته است

را به    ی ادیزنان »افراد ز  نی اغواگرِ ا  ۀ کریپ  معتقد استهگل .  (70:  2001اینوود،  )  تموضوع هنر اسزنان    یِعفتیدر روزگار مدرن، ب
. یکی  ( 72:  1975هگل،  )  ت«کار بودن اسجلوه کند و توبه کردن مستلزم گناه   بایتوبه، ز  شودیهنر سبب م  رای، زاستگناه کشانده  

بنیادهای پیکرسازی مدرن، نمایش  ا صورت در هنر مدرنیسم به آور است؛ در غیر اینهای برهنۀ غیرآرمانی و حتی شرمپیکرهز 
منفرد و کامل  تن    نمایش  سازیکریاست که از آن با عنوان پ  یآن کنش جمع  نیگزیجا   اعتنایی شده است وآرمانی بی  انسانِ 
کار    ۀاست، ثمر  یعمومسازی  کریرکت مردم در پکه هدف آن توجه به ضرورت مشا  کردهایرواین  از    یکی.  کنندیم  ادی  یاجتماع

را  یاجتماع  سازیکریبلوط در دوکومنتا واقع در آلمان، مفهوم پ ۀهزار دانبا هفت یالد یم 1982در سال  سیاست. بو 2س یبو وزفی
،  ثنور)  به تک درخت بلوط ساخته شد  هیگوش شبهس  یاسنگ بازلت بزرگ به شکل توده  ۀهزار قطعاثر با هفت  ن یطرح کرد. ا

نفر قرار داد تا    کیها را بخرند، و در مقابل هر سنگ  درخواست کرد که سنگ  اهاز افراد و سازمان   سیس از آن بو. پ(11:  1922
و خود   کندیشرکت م  مقدس   نِییآ  کیبه    هیاجتماع بزرگ شب  کیمخاطب در    جانیهزار اصله نهال بلوط بکارند. در ابتوانند هفت

 . اندر کار استو هنرمند دست یبه عنوان مجر

خود در آن شرکت داشت   س یباشد که بو  تواندیم  یپس از جنگ دوم جهان  یانگارست ین  ۀج ینت  یسازکر یبه هنر پ  کردیرو  نیا
، انسان را به ش با خداارتباط  گسستن ی و  انسان از امر اله  یدیناام  ،کنش  نیبود. در ا  دهیدخود  مُثله شده را به چشم    یهاو بدن
امر    ،. هگل معتقد بود که در هنر سکوالر همندینشی و هنرمند م  ش یکش  یشَمَن به جا  در آن  که  کندیم  تابپر  یبَدَو  یسرآغاز

  اعتقاد او به  .  دانستیم  ینی از هنر د  کیقابل تفک  ریهنر سکوالر را غ  ی. وآوردیرا شاهد مثال م  ریحضور دارد و آثار شکسپ  یاله
 شده است،  لیگام تشک چند سکوالر از یایهنر در دن

گاه؛ در خدا در پرستش  ۀکریپ  ،سازیکریو از پ  دیآیم  دیپد  یگاه که از معمار »گام نخست: ساختِ پرستش
 ی پدر و خدا  ی. خداپردازدیمؤمنان م  یگاه، به زندگو شعر در خارج از پرستش  یقیموس  ،یگام دوم نقاش

خداوند هستند که    یها ذاتاً منظر الهدارند. انسان   وندیپ  ؛است  یبشر  ۀس که تجسم جامعدُالقُروح  پسر ذاتاً با
: 2001اینوود،  )  ت«اس  یصورت ذاتِ امر اله  مِیترس  ،یانسان  کر ی. نقش کردن پدنرسیم  یبه خودآگاه  در آن

69).  
است؟   یاله  رام  ۀشد  یو صورت متالش  کریمدرن، پ  یهاکرهیپ  ختیانسان در ر  ۀشد  یو صورتِ متالش  کریپنداشت پ  توانیم  اآی

کرد؛ اکنون متالشی شده و هر تکه از حقیقت نزد توان گفت لوگوس که در دوران پیشامدرن حقیقت واحدی را بیان میبله می
این یعنی برکشیدن فردیت که از بنیادهای ای از روح است اعتماد و اطمینان دارد و  کسی است که به آن مقدار از حقیقت که پاره 

 . مدرنیسم است
 دارد.  یخاص  یتنها تلق یدر هنر مدرن، انسان از آزاد

رذالت و نجابت قلب انسان، نوع بشر در   یعن ی،  " است  3تیدر هنر مدرن خودِ انسان"مقدسات   نِیتر»مقدس 
 . ( 607: 1، ج1975هگل، ) رفتارها و مقدراتش« ش،یهاتالش و کوشش ش،یهاو اندوه هایشاد

 
1. secular art  

2 .Joseph Beuys:  استو روزمره   ین یزم  یمنحصر باشد، بلکه کنش دگانینخبگان و برگز ارکه در انحص ستیبرتر و واال ن یمعتقد بود هنر امروی  ی:هنرمند آلمان  .

 شکوفا شود.  شانیتا استعداد درون ازمندندیشهامت ن یها به اندکآن دانست، یهنرمند م  شیها را کمابانسان ۀاو هم  اساس،  نیبر ا 
3. humanus  
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محتوا  کندیم  یادآوریهگل   مدرن،  انسان  یِکه هنرمندانِ  روح  از  را  اله  کنندیم  افتیدر  یآثار خود  امرِ  از  زبانِ ینه  به  و   .
هگل، د ) کننیخود طلب م  یساناز روح ان  زیرا ن  1احساس در خانه بودن  یآثار، حت   نی: ادیگویدر مورد هنر مدرن م   یزیآمطعنه

 . ( 607: 1، ج1975

مانند    گریو د  ندیبیم  یشناسبایو ز  کیالکتیعقل، شهود، د  انیم  یشکاف  یرا دارااز آن  یناش  یکرسازیهنر مدرن و پ  گلتونیا
 نیمدرن، چن  یزندگ  یها یدگیچیبا توجه به پ  یحس کرد. و  ی کار هنر  ۀواسطی وحدتِ جامعه را به صورتِ ب  توانینم  یونانی  ۀجامع

ز  یانتظار و  هنر  ب  یباشناسیاز  زداندی م  هوده ی را  امر  جا  ۀدر جامع  یباشناختی.  در  اجتماع  یشکل  گاهِ یمدرن   رِ یتصو  ،یاز شناخت 
از   یباشکوه   یدگ یتنو درهم  یدگ یچیاست، پ  یهنر  نشیآفر  ی . در واقع، جامعه خودش نوعدهدی را به ما نشان م  یتغزل   ییِمعنایب

آزاد اُبژه، صورت و محتوا،  پ  یهگل  یکیالکتی: عقل ددیگویم  گلتون یا  تینها  درو ضرورت.    یسوبژه و  اجماع   یادگذار یبن  یدر 
چه در عمل و  . آن داندیم ییهایدشوار یرا دارا ینگرش هگل ن یاست. او ا ریپذامکان  یاست که تنها در سطح مفهوم کیدئولوژیا

که از هر نوع تجسم    یتیباشد، کل  تیکل  کی  ۀارندخود دربرد  تواندینم  شود،یتجربه م  ،یآرمان  یِاس یدر درون دولت س  ایدر جامعه  
 . (151: 1990ایگلتون، ) شودیاست و تنها در نوشتار حاضر م زانیگر یحسان

ژان  کردیکه روچنان کندیم تیرا تقو یاتیانسان پسااله یاز هگل، ظنِّ به خود واگذاشتگ کی و آنتروپولوژ ل یستانسیاگز ریتفاس
و  دانستیم  "روح " در    یوجود  یِاز دوپارگ   یو رنجِ انسان را ناش  بتیسمت و سو قرار دارد. او مص  نیاز هگل در ا  یو   ریوال و تفس

تنها در آن   د،یخواهد بخش  انیپا  زیانسان را ن  یعذاب روح   ، یینهاکاملِ کلّ و جزء، در وحدت مطلقِ    باور بود که وحدتِ  نیبر ا
از آن احساس عذاب وجدان  شیپ یخواهد آمد ول  انیبه پا زین  «روح ۀسیاُد»و   دی خواهد رس انیبه پا  یصورت است که عذاب روح 

 (. 48: 1396 ان،یداحمدی )س است یدر تمام منازل آگاه «روح» یدرون، سائقِ اصل بتِیو مص
  سازی کری. هنر پرسدیپس از آن به اوج خود م   یحی، در انسان مسیشتن همراه استروح جدا شده از خو  باکه    یو عذاب اله  رنج

شده است  دیعذاب تشد نی ا سم،یتر، هنر مدرنبه عبارت روشن ای یاتیالهانسان و خداست. در هنر پسا  دنِیتجسم، درد کش یحیمس
خدا  - انسان  ۀدیدردکش  لیشما  ۀسمبول و نشان  ،سازیکریهنر پ  گریداست.    آن شده  ریدرگ  یبه صورت واقع  انسان بدن    ماًیو مستق

 کرد یرو  نی. اکندیم  لیو آن را برگوشت و پوست و استخوان و روح خود تحم  دهدی. هنرمند، خود را عذاب مستیدر اقنوم پسر ن
 گرانیو د  یمانند سارتر، مرلوپونت  تیالیستانسیاگز  ۀآن بر فالسف  ریثچپ هماهنگ است و تأ  ی هایهگل  الِیستانسیبا نگرش اگز

  کره، یو پ  دهداز دست میرا    وارش شیکشهنرمند نقشِ    نیها آشکار است. بنابراو نوشتار آن   انیدر ب   یآشکار است که فقدان امر اله
بر اساس    ،یات یپسااله  سازیکری. هنر پرا ایفا کند  ساینقش کل  تواندینم  -چه مستقل  ،یچه کوچک، چه بزرگ، چه وابسته به معمار  -

 مسرور است.  ایو  اعتناستیبدان ب ای، معذب است، امر الهیفقدان  در ای ،یهگل  یِهاانگاره
که وجه   شویممیمواجهه  عمده  شش گونه  با  م،  یکن  یبندرا صورت  یاتیدر جهان پسااله  سازیکریپ  یکردهایم رویبخواه  اگر

 نمایانند.را باز می آنفقدان  ای امر الهی به ییاعتنایها بآن ۀمشترک هم
 سیکر». آثار  یگرآزاریو د  یشده تا سرحد خودآزار  ساخته  کرِیپ  یانسان به جا  یبدن واقع  دیو عذاب شد  ۀ دردمندان  انی: بنخست

 .به عنوان شاهدِ مثال آورد توانیرا م 2«چیآبرامو نایمار»و  «چیهرمان ن»، «بردن
  ستوفیکر»کارل مارکس اثر    ۀپرتر  دمانی. چسمیاز مدرن  یابه عنوان استعارهو از ریخت افتاده  تکه شده  بدن تکه  شی: نمادوم
 .5«رمو یهنر» ۀدیلم یکرهایپ ایو  4« شرمن یندیس»اثر  316 ۀاثر شمار ای، 3ی« بدنارسک
« که منجر به کاشت چند هزار اصله سیبو»  اثرآن. مانند    یبه جا  یکنش جمع   ینیگزیکامل به تن انسان و جا  ییاعتنای: بسوم

 درخت بلوط شد. 
( 3)تصویر 7«دوشانمارسل » ،6« باربارا هپورتآثار ». یا مفاهیم آن با انتزاع محض ینیگزیبه تن انسان و جا ییاعتنای: بچهارم

 . 8« الکساندر کالدر» و

 
1. heimissch  
2. Marina Abramović 
3. Krzysztof Bednarsk 
4. Cindy Sherman 
5. Henry Moore 
6. Barbara Hepworth 
7. Marcel Duchamp 
8. Alexander Calder 
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تجاوز اثر    ۀکریپ.  (، همراه با هراس و تجاوززیآم)طنز  کیو پارود  زیبرانگشهوت   ،یبا موضوعاتِ نفسان  ییهاکرهی: ساختن پپنجم
  .1« پی جنت ل»

  ن ینظر هگل ا ۀ. از وجه3«کیهانس رونالد مو»  تباریآلمان ییِایآثار هنرمندِ استرال. 2پررئالیها  یانسان یهاکرهی: ساختن پششم
بردن    ن یاز ب  یبرا  آل،دهیا  کردیبا رو  کی . او معتقد است هنر کالساست  تیو فارغ از معنو  یدونِ شأنِ انسان  کرهینوع مواجهه با پ

که در جهت   ردیگیم  دهیسر و... را ناد  فیظر  یو چروک، موها  نیچ  ز،یر  یها رگ  اش،ییجز  بِیدر ترک  یجانور  اتِیح  ییِنارسا
-745:  1975هگل،  )  دشویم  داریپد  ینگرییدور از هر نوع جزه  ب  یِدر طرح کل  دیتأک  نیو ا  شودیانجام م  یبر رفتار معنو  دیتأک

744) . 

 گیرینتیجه
گردد. این تفاوت در واقع دربرگیرندۀ محتوای آثار و  با نگاهی گذرا به هنر پیکرسازی مدرن تفاوت آن از انواع پیشین آشکار می

هاست. در پیکرسازی پیشامدرن امر الهی و امر دینی حضوری قاطع دارند. صیرورت روح در جهان مادی دارای  اندیشۀ حاکم بر آن
شود. گانۀ هنری از زواید و خلقیات حیوانی پیراسته میاست. در قوس نزول انسان در ادوار سهیک قوس نزول و یک قوس صعود  

گانۀ دین نیز همین  در سه  پدیدارشناسی روح گردد. طبق گزارش هگل در  نمود این پیراستگی در پیکرسازی ادوار مختلف آشکار می
داند و به تبعِ آن دورۀ مدرنیسم تداوم تر از دین یونانی میانهگرایفرماست. جالب است که هگل دین مسیحی را انسانروند حکم

انگاری مدرن به نوعی ریشه در مسیحیت دارد که نوع مواجهه با هگل ما را به سویِ نیچه و  اصالت انسانِ مسیحی است. نیست
 کند.  هیدگر هدایت می

جا  نبیست در بطن عالم یونانی قرار دارد و از هما  به عقیدۀ هگل، سرآغاز مدرن شدن جهان در افقی دورتر از قرن نوزده و
شود. به دنبال این رخداد، نوع مواجهۀ هنرمند و مخاطب با هنر پیکرسازی در پیشامدِ تاریخ تغییر احساس در خانه بودن متزلزل می

م این ویژگی ناکارآمدی را دارد؛ کند. کلیتِ هنر پیکرسازی در بیان امر الهی چندان کار آمد نبوده است، کمااینکه کلیت هنر همی
آمد. بنابراین بیان امر الهی در پیکرسازی حال منازلی از بیان امر الهی وجود دارد که جز از طریق هنر پیکرسازی به بیان در نمیبا این 

 و هنر پیشامدرن ایجابی بود و در هنر مدرن ارتباط این هنر با امر الهی سلبی است. 
، منهای خدا، امر  مقاله، پیوند میان امر الهی و هنر پیکرسازی در جهان مدرن گسسته است و تن انسانهای این  بنا بر یافته 

ابژۀ هنرمند پیکره  گرایی نمایش داده  شود. درون و برون او کاویده شده و به دور از آرمانساز تشریح میالهی و دین به عنوان 
یست که در پی آگاهی از خویشتن باشد. با دقت در متن آثار هگل به ویژه  شود. درد و رنج آدمی دیگر عذاب روح دردمندی نمی

بینی است. او در زیباشناسی دست به این نوع مواجهه با هنر پیکرسازی قابل پیش  گفتارهای زیباشناسیدرس و  رشناسی روح  پدیدا
کند.  داند به همین دلیل پایان هنر را اعالم می می   زند و هنر برآمده از جهان مدرن را فاقد توان بیان امر الهیپژوهی مینوعی آینده 

شود و انسان به ماهو انسان  سازی جهان در بطن اندیشۀ هگل وجود دارد که در این جهان نو، امر الهی از هنر جدا میظرفیت مدرن
در هنر پیکرسازی سکوالر نمایان    انگاری خود راخانمانی، نیسترسد. این انسان نو ظهور آشفتگی، بیبا تمام ابعادی نو به ظهور می

 نشیند.سازد که در آن کنش سیاسی و اجتماعی به جای امر الهی میمی

 
1. Janet Lipp 

2 .Hyperreal :کند یتداع  قیدق اتِیرا با جزئ  واقعی ۀنمون  ایعکس  کیکه  شودیگفته م  یسازو مجسمه یدر نقاش یبه سبک. 
3. Hans Ronald Mueck 
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