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In the “phenomenology of the spirit”, there is
evidence of absolute Identify as divine order. For Hegel, the
divine order has a rational essence; therefore, the infinite divine
order must be present in a finite being in order for the spirit to
realize itself in the world. This movement of the spirit appears in
“natural religion” and in parallel in symbolic art. “Plant
Sculptures” are the first embodied form of the divine order. This
primitive form is first shown as simple “columns” on which the
least “work” has been done. These columns are mainly
architectural components. Independent plant Sculptures are rarely
found, because at this step the spirit is not free and its knowledge
of itself is limited to the knowledge of plants. There are innocent
in “plants religion” who lost with the onset of animal life and the
resulting struggle and dynamism. With the end of natural religion
and symbolic art, plant sculpture continue to repeal “Aufhebung”
form in religions and the art of later periods. Plant religion is the
beginning of the expression of the divine commandment
embodied in religions.

DOI: 10.30470/phm.2020.124970.1783

Homepage: phm.znu.ac.ir
1. PhD. student of comparative philosophy of art, Department of Philosophy, Faculty of Law, Theology and
Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
mahboubeh.akbari@srbiau.ac.ir.
2. Associate Professor, Department of Philosophy, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
(corresponding author), sha_mostafavi@yahoo.com.
3. Assistant Professor, Department of Philosophy, Faculty of Law, Theology and Political Science, Science and
Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. sh-eslami@srbiau.ac.ir.

78

.

79

Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022

.

80

.

81

Vol. 11/ Issue: 27/ Autumn & Winter 2021-2022
-

.
-

.

-

-

.
-

:

.
-

.
-

.
-

-

.
-

-

.
.

.

-

.

-

.
-

82
-

-

.
-

.
.

-

.
.

-

.
-

.

دوفصلنامه علمی

تأمالت فلسفی
مقاله پژوهشی

دوره یازدهم ،شماره  ،27پاییز و زمستان  ،1400صفحه 83-104

بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی
(بر اساس پدیدارشناسی روح و درسگفتارهای زیباشناسیِ هگل)
محبوبه اکبری ناصری  ،1شمسالملوک مصطفوی ، 2شهال اسالمی

3

تاریخ دریافت:

ی مطلق و امر الهی
ی روح» ،شواهدی دال بر اینهمان ِ
چکیده :در «پدیدارشناس ِ

1399/4/23

وجود دارد .امر الهی در نزد هگل ذاتِ عقالنی دارد؛ بنابراین امر الهی بیکرانه،

تاریخ پذیرش:

میبایست در موجودِ کرانمند حضور یابد تا روح ،خود را در جهان محقق سازد.

1399/6/30

این پویش و عزیمتِ روح در «دین طبیعی» و به موازاتِ آن در هنر نمادین پدیدار

واژگان کلیدی:

میشود« .پیکرههای گیاهی» نخستین ریختِ تنیافتۀ امر الهیاند .این ریختِ بدوی
ابتدا به صورت ستونهای ساده نشان داده میشود که کمترین «کار» بر روی آنها

امرر الرهری ،دیرن

ی
انجام شده است .این ستونها عمدتاً از ملحقات معماری هستند .پیکرههای گیاه ِ

طررربررریرررعررری،

مستقل به ندرت یافت میشوند ،زیرا در این مرحله روح آزاد نیست و شناخت او

پیکرسازی ،دین

از خویشتن در حدّ شناختِ گیاهان است .در «دین گیاهان» معصومیتی وجود دارد

گیاهی ،هگل.

که با آغاز زیستِ جانوری و پیکار و پویشِ ناشی از آن ،از دست میرود .با پایان
دین طبیعی و هنر نمادین ،پیکرههای گیاهی بهصورتِ «رفعشده» در ادیان و هنر
ی تنیافته در ادیان است.
ادوارِ بعدی تداوم مییابد .دین گیاهی ،سرآغاز بیان امرِ اله ِ
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وجود دارد .پیکرسررازی ،5همگامی

مقدمه

مختل

مسرر رألرۀ بنیرادی در نمرام فلسرررفیِ هگرل،1

انکرارنراپرییری برا ادیران بردوی و

«پدیداری روح» و مطالعۀ صرریرورتِ آن در
طول تراری اسررررت .این نگری تراریخی و
اسرتعالیی به روح 2در

پدیدارشرناسری روح3

بررا رشررررد و ترعررالریِ دیرن از مرنرمرر هرگررل،
هرمپروشرررران هسررررترنررد .دیرن و خرردا ،در

پدیدارشرناسری روح با امر الهی نسبتی دارند.
بنابراین ،پدیداری روح و صرریرورتِ آن از
طرریرق مرطررالرعررۀ ادیرران در ادوار مرخرترلر
پیگیری میشرود .در پدیدارشرناسری سره منزل
اسرراسرری برای پدیدار شرردن روح از طریق
ادیان تعری

شرده اسرت .منزل نخسرت دین

طبیعی ،دوم دین زیبایی یونانی و سرروم دین
آشررکار اسررت .سرررآغاز پدیداری روح به
صررورت مجسررم و تنیافته در گامِ دوم دینِ
طبیعی ،4در هنررد و مصرررر و برره وسررریلررۀ
پیکرههای گیاهی و جانوری است.
بخش قرابرل توجهی از پردیرداری روح
در ادیران ،از طریق هنر پیکرسررررازی روی
مریدهررد .پریرکررههررای گریرراهری و جررانروری
زیرادی در تراری هنر و فرهنرمِ ملّرتهرای

1. Georg Wilhelm Friedrich Hegel
2. Geist
3. The Phenomenology of Spirit
4. Natural religion
5. Sculpture

توتمی6

دارد ،ایرن هرمرگررامری حرتری در فررهرنررم
درخشررران یونانیان و سرررمس در مسررریحیت
تررداوم مییررابررد .بررا ر نگری در ادیررانِ
گیراهی-جرانوری ،درمییرابیم کره نخسرررتین
پیکرههایِ افراشررته شررده و نه سرراخته شررده
توسرررن انسررران ،سرررتونهرای گیراهپیکرنرد.
انسرررانهرا ،تنرۀ درخترانِ بر زمینافتراده را کره
فراز آوردنرد ،گویی نخسرررتین پیکرههرای
گیراهی را سررراختنرد .هگرل ،در هی یر

از

آثاری اشارۀ صریحی به پیکرسازی گیاهی
نرمریکرنررد ،برنررابررایرن ترنرهررا بررا غرور و جرهررد
میتوان نشرانی از این مووروی یافت .ممکن
اسررت پرسرریده شررود که این موورروی ه
اهرمریرتری دارد در ترراریر فررهرنررم و هرنرر
ملّرتهرا ،پیکرههرای گیراهی فراوانی ره بره
صررورت مسررتقل ،ه به صررورت تزئیناتِ
معماری وجود داشررته و دارد .عالوه بر آن،
نخسرررتین منزل برای پردیرداری تنیرافترۀ امر
الهی در پیکرههررای گیرراهی برره صرررورتِ
سرتونهای افراشرته اسرت که کارِ وی های بر
روی آنهرا انجرام نشررررده اسررررت؛ بنرابراین
 . 6در ادیان ابتدایی ،توتمها اشررریاا یا اجسرررامی
نمرادین هسرررتنرد کره در اقوام بومی کراربردهرای
آیینی دارند.
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نمیتوان از آن شم پوشید.
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بره نمر میآیرد غرایرتِ پردیرداری امر

اکرنرون مرهرم اسررررت کرره حرلرقررۀ ارتربرراطریِ

الهی(روح) به صرورتِ «تنیافته» ،مسریحیت

پریرکررسررررازیِ «گریرراهپریرکرر» را بررا بریرران و

است؛ اما از بدویت تا مسیحیت ،را ِه طوالنی

آشررکارگیِ امر الهی در نمام فلسررفی هگل

برای آشررکارگی و بیان امر الهی اسررت که

بجوییم .سررررآغرراز نگریه رای «وحرردت

بخشرری از این فاصررله با پیکرههای سرراخته

وجودی» هگرل در دین گیراهی و جرانوری

شده پیموده میشود .پیکرهسازیِ گیاهپیکر،

قابل مطالعه اسررت .در این مرحله ،از انسرران

سررر شررمۀ آشررکار شرردنِ امر الهی مجسررم

سرررخن نمیگوییم زیرا انسررران هنوز دارایِ

اسررت که سررمس وجه تکامل یافتهترِ آن را

لوگوس 1نیسررت .انسررانِ متوحش حتی وجهِ

در پیکرههرای جرانوری میبینیم ،بعرد از آن

نمیشرناسرد و پیکارِ او

روح خود را در پیکرههرای جرانور-انسررران

با دیگری به جِد آغاز نشرده اسرت .آشرنایی

مییرابرد و برا خودآگراهیِ روح بره خویشرررتن

او با خودی ،گویی در حد شرررناختِ نباتی

در پیکرههرای انسررررانیِ یونرانیران ،انسرررران

است .وحدتِ وجود حاور در دین گیاهی،

احساس «در خانه بودن» میکند .کاملترین

بیان متناسب با خودی را میطلبد .بر اساسِ

وجه را هگل در ریختِ انسان-خدا (مسیح)

انگرارۀ کلّیِ هگرل کره سررررآغرازِ پردیرداری

میبیند که دیگر پیکرسرازی پاسر گویِ آن

روح را از شرررر و برالیردن آن را در غر

نیسرت ،هر ند پیکرههای بسریاری از مسریحِ

مریبریرنررد ،مریتروان سررررآغررازِ پرردیررداری

مصلو ساخته شده است.

حیوانی خود را نی

سرتونهای گیاهپیکر را در شرر دید و ادامۀ

نکترۀ پرایرانی این اسررررت کره هگرل،

آن را تا پیکرسرازی و معماری معاصرر غر

آفرینشهرایِ بشرررری را در ادیران طبیعی،

دنبال کرد.

سرزاوارِ عنوانِ هنر نمیداند و آفریننده را نیز

در پ وهش حاوررر ،تالی میشررود به

نه هنرمند 2بلکه اسرتادکار 3مینامد ،بنابراین

این پرسرررش پاسر ر داده شرررود که از نمر

اگر در این مقرالره از هنر پیکرسررررازی یرا

هگل ،پیکرسرررازیِ گیاهپیکر ه نسررربتی با

هنرمندِ پیکرسرراز سررخن میگوییم ،از سرررِ

پدیداری امر الهی در دین گیاهی دارد

تساهل است.

)1. Logos (Λογότυπα
2. Artist/ Künstlerin

3. Artisan/ Handwerkerin
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خصررروصررریراتِ بسررراواییِ آن (Martin,

 .1هنر پیکرسازی

در دایررۀالرمرعررار

برریرتررانریرکررا دربررارۀ

).1966: 5-12

پیکرسررررازی آمرده اسررررت «هنر برازنمرایی

افالطون در رسرررالرۀ هیمیراس بزر

یزهرای واقعی یرا خیرالی برا مواد جرامرد در

رسرالۀ قوانین به پیکرسرازی به صرورت جنبی

سرررره ب.عررد» .برخی از متفکرین هنر ،رویِ

مریپرردازد .کررانررت 3در نرقررد قروۀ حرکرم

نرردارنررد و

اشررارات گیرایی به هنر پیکرسررازی دارد.

نقشبرجسررتهها را نیز در شررمار پیکرسررازی

نخسررتین بار در قرن هیجدهم ،زیباشررناسرران

میآورنرد .برخی پرا را از این فراتر نهراده و

غربی ،پیکرسازی را در ز.مرۀ پنج هنر اصلی

پیکرسررازی و نقاشرری را یکی انگاشررتهاند.

شرررناختند (Kristeller, 1965: 165-

لسررینم 1از جملۀ کسررانی اسررت که میان

) .227لسررینم ،هگل و شرروپنهاور 4نیز به

طراحی ،نقراشررری و پیکرسررررازی تفراوت

اهرمریّررت پریرکررسررررازی ،از وجروه مرخرترلر

فاحشری نمیبیند و تمایز این دسرته از هنرها

پرداختهاند .شروپنهاور پیکرسرازی یونانی را

را برا ادبیرات پیش میکشرررد (Hopkins,

مرعریررار بررازنرمررایری ریرخ رتِ برردن انسرررران

) ،2003: 2-3زیرا بازنمایی با تصرویر اعم

مررریدانررد (Schopenhauer, 1977:

از پیکرسررررازی ،نقراشررری و طراحی را از

) .III, 193-199در میرران متفکران قرن

برازنمرایی در زبران متفراوت میبینرد .واقعیرت

بیسرتم تعداد انگشرتشرماری به تأمل در هنر

آن اسرررت کره فیلسررروفران ،توجره وی های به

پیکرسرازی پرداختهاند؛ دیویی ،5گودمن 6و

پیکرسرررازی نداشرررتهاند .مارتین 2سررره دلیل

النگر 7از سرشناسترین این گروه هستند.

خرروشرررری برره ایررن تررعررری ر

و

بررای ایرن امرر مریآورد نرخسررررت ترردیررد

در میان فیلسوفان ،هگل بهطور مدثری

دربارۀ خودآیینی و اسرررتقالل پیکرسرررازی،

به تبیین نسرربت پیکرسررازی با شررکلگیری

دوم دامنۀ گسرترده و پیییدگی پیکرسرازی.

فرهنرم ،دین ،اجتمرای ،تراری  ،نمرامهرای

سررروم ترأثیر نمریرههرای ادراکی کره مدیردِ

سریاسری و  ...میپردازد .هر ند مسرألۀ اصرلی

وی گیهرای بصرررری نقراشررری اسررررت ترا

برای او ،صریرورت روح در تاری اسرت اما

1. Gotthold Ephraim Lessing
2. F.David Martin
3. Immanuel Kant
4. Arthur Schopenhauer

5. John Dewey
6. Nelson Goodman
7. Susanne Katherina Langer
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مسرألۀ اسراسری برای هگل ،آشرکارگی

هنرهای دیگر در اندیشرۀ او آشکار میشود.

روح از طریق منازل و به شرریوههای مختل

وی در پردیردارشرررنراسررری روح اشرررراراتِ

اسررت .در پیکرسررازی ،بخشرری از مقصررود

مختصرری به هنر پیکرسرازی در رابطه با بیان

فیلسرررو

برآورده میشرررود« .پیکرسرررازی

امرر الرهری دارد ،امررا در درسگرفرتررارهررای

برای نشرران دادن روح ،دارایِ درسررتترین

زیبرراشرررنرراسررری 1برره طور مفصررررل برردان

شرریوه با طبیعت اسررت» (Hegel, 1975:

مررریپرررردازد(Hegel, 1975: 721-

) .702-703هرگررل در مرورد اسررررترقرالل

) .788در درسگررفررتررارهررا تررمرررکررز بررر

پیکرسرازی ،دوگانه عمل کرده اسرت .او از

یونانی اسرت ولی در

طررفری پریرکررسررررازی را در نرمررام خرود از

حاشریۀ آن به پیکرسرازی مصرری و مسریحی

هنرهای زیبای اصرلی به شرمار میآورد ولی

هم توجره شررررده اسررررت .او از پیکرههرای

از سروی دیگر ،این هنر را در سرلسرلهمراتب،

جررانورپیکر هم سرررخن میگویررد ،امررا از

پس از هنر معماری و وابسرتۀ آن میداند .او

پیکرسازیِ گیاهپیکر که سرآغاز پیکرسازی

در پدیدارشررناسرری روح ،هنرها را در ادیان

و پویش روح در دین و هنر اسررت ،سررخنی

مختل  ،نه از منمر زیباشرناسی بلکه محملی

به میان نمیآورد ،با اینحال اشرارات موجز

برای پردیرداری امر الهی میدانرد .هگرل از

او در پدیدارشررناسرری ما را به این سرررآغاز

سرررمیردهدم تراری کره پیراسرررتره از اسرررطوره

رهرنرمرون مریکرنررد .هرگررل ،ترعرریرفری از

نیسرت ،سریر تطور ادیان را از طریق صرناعتِ

پیکرسررازی به دسررت داد که جهت خا

آنران بررسررری میکنرد .برخی از ادیران مراننرد

دارد« .پیکرسررازی معجزۀ روح اسررت که به

دین زرتشرررتی و یهودیرت بره خراطر نگری

خود تصرروری از خویشررتن در یز صرررفاً

وی ه به امر الهی ،نتوانسرتند و نخواسرتند امر

مادّی میدهد .بنابراین روح این یز بیرونی

الهی را در ریخرت پیکره مجسرررم کننرد ،امرا

که برای خود در آن حضور دارد و صورت

ادیان هندی ،مصررریان ،یونانیان و مسرریحیان

منراسررررب حیراتِ درونی وی های را در آن

از هنر پیکرسرررازی برای بیران امر الهی بهره

مررریدهرررد ،برره وجرررود

بردند .پیکرسازی باید امر الهی را در فضای

پیکرسرازی کالسری

تشرررررخررریرر

میآورد»).(Hegel, 1975: 710
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سرروب کتیو و سررازگاری اعمال و

خود اسررررت ،میتوانرد بردون حیرات ذهنی

موقعیتها نشان دهد .بنابراین امور عاروی،

درونی ،آنگونه که باید باشررد ،برونهشررته

اتفراقی و گریرا را نبرایرد انتخرا کنرد ،زیرا

شررود و با تمامیّتِ فضررا ارتباق برقرار کند.

روح در عینیّرت خود در این جهران متییر و

بههمین دلیل ،هنر پیکرسرررازی باید بهعنوان

نراپرایردارِ جزئیرات کره برا ذهنیتی آشرررکرار

ا.بر ه ،از مرحرتروایِ ا.بر کرتریروِ روح ،ترنرهررا آن

میشرررود و ونان فردیت به خاطر میآید،

وجهی را بگیرد کره میتوانرد در یز بیرونی

وارد نمیشود).(Hegel, 1975: 712

و جسرررمانی تجلی یابد (Hegel, 1975:

امرر الرهری ،بررای آنکرره ترجرلّری یررابررد،

)« .713از نمر هگل ،هنر پیکرسررازی فقن

احتیرا دارد کره از طریق عینیرت ،خود را از

شررامل تراشرریدن یا قالبگیریِ اشررکال سرره

وجره ذهنیبودن متمرایز کنرد .ذاتِ غیرِ آلی

بعردی نیسرررت ،بلکره مبتنی بر آفرینشِ آثرار

روح ،برای پدیدار شدن ،ناگزیر است که با

زیبراسرررت .هگرل معتقرد اسرررت هنر ،دین و

مرادّه آمیختره شرررود .درک آمیزی روح در

فلسرفه بهعنوان مهمترین راههایی هسرتند که

فلسرررفۀ هگل مسرررتلزمِ فهم عزیمتِ روح و

انسررررانهرا از طریق آن ،خودشرررنراسررری و

مراتب تشرکیکی آن در ادیان اسرت .بخش

خودآگاهیشران را صورتبندی میکنند .در

قرابرل توجهی از این پویشِ روح در ادیران از

نرتریرجرره ،هررد

اصرررلری هرنرر ،ترزئریرن مرحررل

طریق هنر پیکرسرازی بیان میشرود .اسرتقالل

سرررکونرت ،ارتقراا اخالقی و اصرررالحرات

کم و بیشِ پیکرسرررازی از معمراری کره بره

سریاسری نیسرت ،بلکه به یادآوردن این اسرت

شر ردّت تحتِ تأثیر قانون جاذبه اسرررت ،را ِه

کرره رره کسررررری و یررا رره رریررزی

گشرایش روح به خود و شرناسراییِ خویشرتن

هسررتیم») .(Houlgate, 2007: 56اگر

از طریق پیکره است .روح در آغاز در برابرِ

روح را محتوایِ سررربسررتهای تلقی کنیم که

جسرررم قرار دارد ،برای آنکه از خود آگاه

محتا گشرایش اسرت ،رایی و گونگیِ

شرررود ،باید رفعِ امر بیرونی جزاِ اسررراسر ریِ

گشرررایشِ آن محل پرسرررش اسرررت .میل به

حیاتِ درونی آن باشررد .بنابراین امر الهی و

پردیرداری امر الهی ،نیراز و وررررورتی برای

بشرررری بره م رابرۀ محتوایِ پیکرسررررازی در

وجود داشرتن آن اسرت ،وجود سرربسرته و در

خصرررلت انضرررمامی خودشررران نشررران داده

خود اگر عدم نباشد ،همنشین آن است.

میشرررونرد .از این جهرت ،روح عینی کره در

پردیرداری روح در طبیعرت وحشررری،
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نشران سررگردانی آن اسرت .در آغاز ،روح

اسرررت ،تصرررویر کند؛ ورررمن آنکه انتمار

از طررریررق انسررررانِ وحشرررری خررودی را

میرود آن ه کلی اسررت را فردیت بخشررد

برازمیشرررنراسرررد و این خودشرررنراسررری در

تررا نررهتنهررا قررانون انتزاعی ،بلکرره شرررکررل

دسررتسرراختههای انسررانی که وجه دینی و

درآمیخته با آن را از کار در آورد(عبادیان،

آیینی دارد خودی را نشرررران میدهرد کره

.)81 1390

بسرریاری از این آثار ،در جهان امروز با دیدِ
اسرتتیکی نگریسرته میشروند؛ به این دلیل که
این دسرررتسررراختهها ،جزوِ ابزار ورررروریِ
زندگی نیستند که امکان بقا را تسهیل کنند.
اگر ی ر

تیروکمرران یررا تنپوی برره کررار

میآیرد ،فالن توتمِ قبیلره ،فالن پیکرۀ خردا به
هی کراری نمیآیرد .این پیکرههرا مرا را بره
ورایِ نیرازهرای زیسرررتی میکشرررانرد ،اینهرا
اصالً نیاز ما نیستند ،نیاز روح هستند .ریخت
و صرررورت پیکره که حامل بیان امر الهی و
به نوعی محتوای آن اسرت ،صرناعت انسرانی
نریسررررت .بررهعرنروان مر ررال ی ر

مرعربررد یررا

پرسررتشگاه که نخسررتینبار سرراخته شررده
است ،رونگاشت از یزی در طبیعت نیست
ولی سررن اصررلی پیکره در ریخت انسررانی
داده شرده اسرت ،ابدای انسران نیسرت ،ون
ریختِ انسانی متعلق به طبیعت است« .هیئت
انسرررانی برهعنوان تجلی روح در دسرررترس
هنرمند نهاده شررده اسررت»(عبادیان1390 ،
 .)81پیکرهسرراز موظ

اسررت آن ه را که

در شرکل انسرانی ماندگار ،کلی و قانونمند

 .2اینهمانی امر الهی و روح مطلق

در متن پرردیرردارشرررنرراسررری روح میتوان
اشررارههایی مبنی بر اینهمانی روح مطلق و
امر الهی یرافرت؛ ولی در برخی متون ،گمران
نمیرود هگل این دو را یکی پنداشرته باشد.
مووع هگل دربارۀ این پرسش که آیا روح
مطلق و امر الهی یکی هستند یا خیر ،صریح
نیسررت .عالوه بر این یادآوری میکنیم ،امر
الهی و دین نیز در فلسرفۀ هگل یکی نیسرتند
امّرا در فلسرررفرۀ دین و پ وهشهرای هگرل
دربرارۀ دین ،بیران امر الهی در قرالرب دین
صررورت گرفته اسررت .پرسررش از امر الهی،
پرسررش از امر دینی نیسررت بلکه پرسررش از
امرری "جرهررانری" و امرکرران وجرود "خرردا"
اسررررت(توشررررار -لوکسرررروا.)71 1397 ،
بنابراین امر الهی و دین ،اینهمان نیسرتند امّا
یکی از راههررای مدثر بیرران امر الهی برای
هگرل دین اسررررت و دو راه دیگرِ بیران امر
الهی یعنی هنر و فلسرفه نیز هر کدام سرهمی
مهم و البتره نراهمسرررنرم دارنرد .برا اینحرال
درک درسرت و ر

فلسرفۀ هگل در گروِ
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فرهرمریرردن مرفرهروم امرر الرهری در دیررالرکرتری ر

و هم نه .مووررع هگل در قبال امر الهی نیز،

اسررت .در مراحلی از پدیداریِ روح ،هنر و

مووررع رفعی 4اسررت .هگل امر الهی را رفع

دین از هم جدا نیستند.

میکنررد و برای بیرران آن ،از سرررطح دین

یکی از مهمترین مسرررائرل در عزیمرتِ

ایجابی برگیشرته و آن را در سرطح فلسرفی

روح ،رگرونرگری نسررربررت یررافرترنِ امرر الرهریِ

برمینشرراند .در نمام فلسررفی هگل میتوان،

بیکرانره برا امور انسرررانیِ کرانمنرد اسرررت.

امر الهی را در سراحتی وسریعتر و فراختر از

ادوار تراریخی کره هگرل معیّن میکنرد ،ره

ادیان پییرفت که عالوه بر سراحت دینی در

سرره دورۀ تحول هنر ،1ه سرره دورۀ تحول

دو گسرترۀ هنر و فلسرفه نیز حاورر اسرت و

دین 2و غایت آن یعنی فلسررفه و به پیوسررت

کم و بیش شدن حضور آن ،برسازندۀ روح

آنهرا نمرامهرای اجتمراعی برسررراختره از ترأثیر

دوران اسررت .این سررخن بدان معناسررت که

آنها نمیتوانسرت بیرون از گسرترۀ امر الهی

هرر دوره ،مرمرکرن اسررررت در ترحرقرق اوامررِ

و روح ،وجود داشرته باشرند (Eagleton,

الهی(روح مطلق) ،نراکرام بمرانرد ،حتی اگر برا

) .1990: 149ررنررانکرره از اشررررارات

نراکرامی خود نقشررری در پیروزی نهرایی آن

ایگلتون 3برمیآیرد "امر واقعی" مدیرد "امر

داشرته باشرد .در واقع نین اسرتنباق میشرود

عقالنی" اسرت؛ یعنی اگر نمام فلسرفی هگل

کرره امر الهی همیشرررره در ی ر

موقعیررت

بخواهرد بر امر مطلق اسرررتوار براشرررد ،برایرد

ترراریرخری قررار دارد (Eagleton,1990:

خصررلتی عملی داشررته باشررد ،زیرا ذات امر

).149

مطلق(امر الهی) در پی تحققِ مداومِ خویش
در جهران اسررررت (Eagleton, 1990:
).148
اکنون به پرسرش آغازین برمیگردیم
آیا امر الهی ،روح ،امر مطلق در نمام فلسفی
هگل اینهمان هستند پاس هم آری است

 .1هنر نمادین ،کالسی

 ،ر.مانتی

.

 .2دین طبیعی ،دین زیباییِ یونانی ،دین آشکار.
3. Terry Eagleton

 .3خدا در فلسفۀ هگل
یکی از مباحث اسرراسرری و محل مناقشرره در
فلسرررفرۀ هگرل ،مسرررألۀ خداسرررت .نرانکه
هگرلگرایران را بر اسررراس مواجهرهای کره برا
این مووروی داشرتهاند ،به هگلیهای راسرت
و ررت تقسررریم کردهانررد .بررههمین دلیررل
 :Aufhebung .4به معنای رفعکردن است و مراد از این
وا ه نابود کردن ،محو کردن و در عین حال حفظ و
نگهداشتن است).(Inwood,1999:283
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مباحث فلسفی و کالمی زیادی پیرامون این

متفراوت اسرررت(اردبیلی .)6 1397 ،خردای

مووروی شرکل گرفته اسرت .طبیعتاً رویکرد

فلسرفۀ هگل همان خدای دین مسریح نیسرت،

این مقرالره در راسرررترای انردیشرررۀ هگلیهرای

بلکه خدایِ "دینِ" هگل یزی نیسررت جز

خردابراور و مترألهی مراننرد "لویر" اسرررت .هر

"ایردۀ منطقی"ای کره "روح مطلق" درک

نررد این الهریررات فراخدامن را نبررایررد در

میکند ،و "مطلق" بیانگر وررورتِ منطقی

تنگنرای الهیرات دین آشرررکرار 1گنجرانرد .امر

اسررررت نرره یزی بیش از آن« .از لحررا

الهی ،خردا و دین ،از ارکران بنیرادی پ وهش

مسریحیت ،الهوت در بشرر تجسرم پیدا کرده

حاور هستند ،زیرا میخواهیم بیان امر الهی

یرعرنری در وجرودی غریرر از خرود کرره کرلرم رۀ

را از طرریرق ترجسرررم سررررهب.رعرردی در هرنرر

) (Verbe-Logosبراشرررد ظهور و تجلی

پیکرسرازیِ گیاهپیکر در دین طبیعی بررسری

مریکرنررد»(داوری اردکررانری.)217 1374 ،

کنیم.

"کلمه" یا لوگوسرری که هگل خدا را با آن
بره نمر میآیرد توجره هگرل بره ادیران

یکی میگیرد ،کلمۀ [انجیلِ] یوحنا نیسررت،

در حکم مقردمرهای برای بیرانِ امرِ

بلکه عقل هگلی اسررت(اردبیلی.)8 1397 ،

الهی در دین مسریحیت اسرت .مفهوم سرنتی

دریردا 2در بخش نخسرررت از کترا دربرارۀ

مختل

3

خدای بیکران در دین مسرریحی ،نزد هگل

گرامراتولو ی معتقرد اسررررت کره هگرل،

معتبر اسرت امّا این خدای بیکران برخال ِ

بریشرررر

ترمررام فرلسررررفررۀ لروگروس را

خدای مسرریحی ،جوهری فراطبیعی نیسررت

صرورتبندی کرده اسرت .او هسرتیشرناسری

که جدا از خلقت خود بتواند وجود داشرررته

را بره مرابرۀ منطق مطلق در نمر گرفرت و همرۀ

براشرررد .در متن آثرار هگرل ،نره از "روح در

کرانمنردیهرای هسرررتی را ونران حضرررور

مقام خداوند" ،بلکه از "خدا در مقام روح"

گرد آورد .معادشررناسرریِ رسررتاخیز دوبارۀ

سرخن رفته اسرت .با نین مواجههای میباید

مسرریحی و معادشررناسرری به خود -نزدیکیِ

نخسرت معنای روح از منمر هگل را فهمید،

سرروب کتیویتۀ بیکران را به حضررور نسرربت

کرد و

داد) .(Derrida, 1974: 24-26برررا

این برا خوانش کالمی و سرررنتیِ خرداونرد

ایررنحررال ،هررگررل در دوران پررخررتررگرری

1. Revealed religion
2. Jacques Derrida

3. Of Grammatology

سرررمس معنای امر الهی را مشرررخ
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اندیشررهای ،عقل و لوگوسِ برآمده از عالم

ناپدید میسرازد .ادعای هگل این اسرت که

یونرانی را بر اریکرۀ الهی مینشرررانرد .هر نرد

رنریرن آمروزهای را " انرکررار غریررِ خرردا"

این نمر هم در نزد هگلشررناسرران خالی از

بخوانیم ،بدین معنا که ناپدیدشدن کرانمند

مناقشررره نیسرررت .هگل به صرررراحت اظهار

در بریکرران اسررررت» (Beiser, 2005:

مرریدارد خرردا برردون جررهرران ،خرردا

) .143-144بنابراین تمامیتِ هنر و دین را

نیست).(Beiser, 2005:142-143

میتوان بره معنی عرام" ،نمرادین" توصررری

از منمر هگرل ،خرداونرد هنگرامی کره

کرد.

کرانمنرد میشرررود ،در طبیعرت و تراری ،

تأکید هگل بر سررروب کتیویسرررم برای

دارایِ پیکر میشرود .با اینحال تنآوردگیِ

ایجراد پیوندی محکم بین عقالنیرت فلسرررفی

خداوند نباید سبب تقلیل آن به پیکر صر

وی و باورهای دینی مسرریحی اسررت« .هگل

گرردد .بررا وجرود ایرن ،امرر بریکرران رون

نمیگویرد کره واقعیرت خردا را میتوان از

سررآغاز و ورایِ تنآوردگی خویش اسرت،

مفهوم خردا در ذهنی کرانمنرد دریرافرت،

یزی بیش از آن است (Beiser, 2005:

بلکره او معتقرد اسررررت کره تنهرا واقعیرت

) .143این سررخنان ،ما را به سررمت مفهوم

خرداسررررت کره درک خردا را برای ذهن

وحردت وجود هردایرت میکنرد کره برخی

کرانمنرد ممکن میسرررازد؛ اگر خدا واقعی

آن را برا خردانرابراوری یکی گرفترهانرد .گویی

نبود ،غیر قرابرل درک میبود یرا بره سرررخنی

هگرل ،عبرارت منتسررررب بره ترالس را پیشِ

درسررتتر ،اسرراسرراً درک کردنش ممکن

شررم داشررته اسررت که میگوید «همه یز

نمیبود») .(Lauer, 1982: 252خردای

سررشرار از خداسرت» .هگل آموزۀ تالس را

هگل عقالنی اسرت و اقانیم سرهگانۀ مسریحی

در صرررورتبنردی ترازهای ارائره میدهرد کره

را از منمر فلسرررفی تبیین میکنرد .بره دیگر

منرافراتی برا ت لیرث مسررریحی نردارد« .اعتقراد بره

سرررخرن ،خرردای مسررریرحری(پرردر) کرره در

وحردت وجود ،بردان معنراسرررت کره خرداوند

خود(فیالنفسه) است ،از طریق مسیح(پسر)،

ذات تمرام یزهراسرررت ،یزهرایی کره خود

تنآور شررررده و بره خود آگراه میشرررود،

تنهرا نمودهرای خرداونردنرد .اعتقراد بره وحردت

میشرناسرد و میل به شرناخته شردن دارد ،پس

وجود ،بره جرای آنکره یزهرای کرانمنرد را

از آن تنرانگی را ترک میکنرد سرررمس در

الهی سرررازد ،آن یزهرا را در میران الوهیرت

میان مدمنان به شرکل متک ر و بدون تن دوام
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خواهرد آورد .اینجراسرررت کره اقنوم سررروم

شرمپوشری از سروب کتیویسرم ،نبوا ،الهام،

یعنی روحالقرد.س ،تجلی مییرابرد .در اقنوم

تجربه ،مهارت و دیگر شراخصرههای هنرمند

سروم ،عقالنیت دینی هگلی به منتهای تعالی

اسرت .به اعتقاد هگل آن ه خدا در طبیعت

خود میرسرررد .برههمین دلیرل پس از عرو

آفریده ،بخشری از فرآیند آفرینش اسرت که

پسرر و ترِک تن ،دیگر روح پییرای معجزه

تکامل روح در آن آشررکار نمیشررود و در

نیسررررت .هنگررامیکرره دین عقالنی گردد،

روند آفرینش طبیعی ،روح نانکه شرایسرته

دیگر هی جرایی برای براور بره معجزه براقی

اسررت در سرریر تکامل قرار نمیگیرد .بخش

نمیمرانرد») .(Beiser, 2005: 151این

دیگر از فرایند آفرینش الهی از طریق انسان

روند تنیافتگی ،سرررآغازی دارد و آن جدا

و برا واسرررطرۀ او انجرام میگیرد .اهمیّرت این

شردن روح از خود و فرود آمدن به نخسرتین

بخش از آفرینش ،در آن اسررت که روح از

منزل یعنی دین نوری ایرانیان اسرت و سرمس

طریق انسررران در مسررریر تکرامرل خود قرار

در دین گیرراهی عینیررت مییررابررد .در دین

میگیرد .به اعتقاد هگل ،این فرض درسرت

گیاهی ،روح با "کار" و "کنش" میخواهد

نیسرررت کره خرداونرد فقن و فقن برا تکیره بر

خود را از طبیعت متمایز کند.

الوهیّتِ خویش و بدون مشرررارکتِ انسررران

امرا نکترۀ پرایرانی این بخش ،پرسرررشررری

میآفریند .میتوان باور داشررت که خداوند

اسررررت آیرا کرارهرای هنری و در اینجرا

از طریق هنرمند نیز در کار آفرینش اسررت؛

پریرکررسررررازیِ گریرراهری را مریتروان مرخرلرو

برههمین دلیرل از نمر هگرل ،آن ره هنرمنرد

روح(خداوند) دانسرت این پرسرش در پی

میآفرینرد ،بهتر از آن یزی اسررررت کره

ارتبراق انسررران و خردا و گونگی نسررربرت

بررررهطررررور طرررربرررریررررعرررری خررررلررررق

کرانمند و بیکران مطرح میشرود .اگر دو

میشود).(Kockelmans, 1985: 39

طر

معادلۀ پدیداری مطلق ،انسرران و خدا

هسرررتنرد کره هر یر

وررررورتراً برای نیرل بره

خودآگراهی بره یکردیگر نیرازمنردنرد ،پس
میتوان فعررل هنررمنررد را نتریرجررۀ فرراعلریّ رتِ
خرداونرد (روح) دانسرررت بسررریراری بر این
براورنرد کره انتسرررا کرار هنری ،بره معنرای

 .4بیان امر الهی در دین طبیعی و نسبب نن
با پیشاهنر

دین در سررریر دیرالکتیکی خود از توانهرای
مختل

روح مراننرد آگراهی ،خودآگراهی،

عررقررل و  ...بررهررره مرریبرررد؛ هررمررانررا دیررن
وحردتبخش این صرررور اسرررت« .آگراهی،

94

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

خودآگراهی ،عقرل و روح صرررور مختل

خرویرش ،در ریرخ رتِ دیرن ،ریرزی رونرران

علم به مطلق هسرتند .هر ند "هسرتی مطلق"

آفریردگرار طبیعرت نردارد .بلکره آن یزی کره

از خررویشرررررتررن در ایررن صرررررور آگرراه

از این صرریرورت نصرریبش میشررود ،همان

نیسرررت»(فینردلی-کو و .)213 1393 ،این

ریختهایش بهعنوان روح هسررتند که همه

توانها در انطبا با یقین حسرری هسررتند که

باهم برسازندۀ کلیّتِ پدیداری آنند ،و خود

میسرررر
پردیرداری امر الهی از طریق هنر را ّ

این صیرورت هم ،به هستی آمدن کامل آن

میکننرد .در مرحلرۀ آغرازین دین یعنی دین

از خالل شرررمانرداز فردانی یرا از خالل بره

طربریرعری ،ترعریّرنپررییرری مرطرلرق از طرریرق یرقریرن

هسرررتی در آمردن نراکرام اسرررت» (Hegel,

حسررری ممکن میشرررود .عینیرتیرافتن یقین

) .2018: 395-396از این سرخنان نین

حسررری ،در واقع سررررآغررازِ عینیررتیررافتن

برمیآید ،روح مادامی که در خود اسرررت،

خردایگران و بنردگی 1اسررررت کره در این

بره عردم مراننرد اسررررت و هنگرامی کره برون

عینیرتیرافتگی ،آگراهی حراصرررل میشرررود.

خویش میشرررود ،در مسررریر حرکرت خود

«هگرل برا آغراز کردن از "دین طبیعی" در

برسررراختره میشرررود ،تکرامرل مییرابرد و در

پی آن اسرررت کره دین را در سرررادهترین و

نهرایرت بره انتزای میرسرررد .از این منمر دین

"بیواسرطهترین" صرورت آن بررسری کند،

طبیعی و به موازاتِ آن ،پیشرراهنر در فلسررفۀ

از آنجرا کره هی شرررکرافی بین انسرررران و

هگرل توجیرهپرییر میشرررود .دین گیراهران و

طبیعرت وجود نردارد و بنرابراین جرایی کره

گرلهرا در سررررآغرازِ رونردِ روح قرار دارد.

خود طبیعت الوهی شرده اسرت ،نخسرت در

نخسرتین پیکرههای گیاهی سررآغاز عزیمتِ

ریخرتِ نور و سرررمس در ریخرتِ گیراهران و

امر الهیِ تنیافته است.

حریروانررات سرررربررب پرردیررداری امرر الرهری
میشود»).(Stern, 2002: 185

هگل در پدیدارشررناسرری روح ،رابطۀ
سره صرورت دین را با آگاهی و خودآگاهی

هگرل معتقرد اسررررت «اتحراد روح برا

ایرنگرونرره تربریریرن مریکرنررد «نرخسررررتریرن

خودی بنیراد آگراهی اسرررت کره درون آن،

برونهشرررتگیِ روح ،همانا خود مفهوم دین

آگاهی داده نشده است .بدینگونه روحِ در

اسرررت یا دین ونان وررررورت و بنابراین،

خود(نراگشررروده) در خودآگراهیِ خرال

دین طبیعی اسرررت .در این دین ،روح خود

1. Mastership and Servitude
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را بره م رابرۀ ا.ب ه در یر
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ریخرت طبیعی یرا

میشررود و در عالم مادّی متجلی میشررود.

وررروری میشررناسررد .به هر روی ،دومین

این صررورتِ بیصررورت ،نور فراگیر اسررت

برونهشرررتگیِ نراگزیرِ روح ،آن اسرررت کره

کره در مواجهره برا تراریکی قرار دارد« .در

روح خود را در ریختِ طبیعی دادهشررده یا

دیرن نروری ،نرور را نریرروی آفرریرنرشگرری

خوددانسررتگی طبیعی رفعشررده میشررناسررد.

قلمرداد میکننرد کره جهران را از تراریکی

این دومی ،دین هنری 1اسررررت ،زیرا ،این

بیرون میآورد و بردین دلیرل مورد تکریم و

ریخت ،آن نان به حد صرورت خود ترفیع

سرررترایش فرد قرار میگیرد .این نیروی نور

یرافتره اسررررت کره آگراهی در ا.ب ۀ خویش،

فاقدِ هرگونه تعیّن مادی اسرت و در مقایسره

شرررهودکننردۀ خویش یرا خود اسررررت .در

برا جهران مرادّی ،بردون پیکر مرادّی پردیردار

نهرایرت ،سرررومین برونهشرررتگی ،رفعکننردۀ

میشود») .(Stern, 2002: 185روح در

جانبۀ دو واقعیت پیشرین اسرت.

تکاپوی دسرررتیابی به خودآگاهی اسرررت؛

خود بره همران مقردار داده شرررده اسرررت کره

باید خود را از طریق خود بازشررناسررد .این

دادهشرردگی ،خود اسررت .اگر در نخسررتین،

ذات قوامیرافتره نهرایتراً میبرایسرررت در صرررور

روح در ریرخ رتِ آگرراهری قررار دارد و در

گونراگون بشرررری متجلی شرررود .در مرحلرۀ

دومی ،در ریختِ خودآگاهی ،در سررومی،

بعرد ،ادامرۀ حیرات روح در دین هنردو در

ریخت ،اتحاد هردو اسرررت .اینجا هسرررتی

قالب ارواح گیاهی و جانوری اسررت .روح،

روح ،ریختی در خود و برای خود دارد و

خویشرررتن را در صرررورتهای گیاه پاک و

از آنجا که بدینسرران آنگونه که در خود

سرررمس حیوان درّنرردۀ وحشررری مییررابررد.

و بررای خرود 2مرینرمررایررد ،ایرن دیرگرر دیرنِ

اینجراسرررت کره امر الهی ،از طریق آگراهی

آشکار است»).(Hegel, 2018: 396

دینی در ریختِ گیاهان و حیوانات ،خود را

وی گی ی

دین ایرانی ،طلیعررۀ آگرراهی روح برره

نشرررران میدهررد .خرردای ران در حیوانررات،

خویشرررتن از طریق یقین حسررری اسرررت که

ابترداییترین وجرهِ خودبودگی را در ریخرت

میبایسرت صرورتی خارجی بیابد .هگل دین

جن رمِ خرردایرران حیوانگون بررا یکرردیگر

ایرانی را سررآغاز سریر امر مطلق میداند که

آشرررکرار میکننرد کره نمودارِ پیکرار قبرایرل

روح برای نخسرررتریرن بررار از خود بیگررانرره

مقابل اسررت .سررمس

1. Religion of art

برای اسررتیال بر طر

2. In and for it self
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روح بره جرامرۀ دیگری در میآیرد کره در آن

بریترحررکری وجرود و نرراتروانری فرردیّ رتِ

تصررررور افررراد از خرردا و گرریار آنرران از

شرررهودکننرده ،جرای خود را بره ،برای خود

جنمجویان به کشراورزان را نشران میدهد،

بودنی ویرانکننرده میبخشررررد» (Hegel,

یعنی کسررانی که خود را از طریق کارشرران

).2018: 400

در نسررربرت برا امر الهی میبیننرد (Stern,
).2002: 185

ادراک حسری ،ایجاد ارتباق بین روح مطلق

 .5بیان امر الهی در پیکرسازی گیاهی

هگل در فصرلِ دین طبیعی از پدیدارشرناسری
روح ،بخشِ بسررریرار کوتراهی(حردودِ یر

صفحه) را به دین "گیاه و جانور" اختصا

داده اسررت .در دین گیاه و جانور ،امر الهی
بسرین که هنوز بیصرورت اسرت ،خود را در
صرورتهای گوناگون نشران میدهد؛ از این
طریق امر مطلق به صرورت روح در بیشرمار
ارواح توانرا و نراتوان ،دارا و نرادار ،پراکنرده
مررررریشررررررررود.

بررهواقرع هرمرراه کرردن امرر انرترزاعری بررا

ایرررررن

وحررررردت

وجود(1همررهخررداانگرراری) کرره قراریررافتن
مسررررالمررتآمیز جوهرهرای بنیررادی ارواح
اسررررت ،تبردیرل بره پیکراری در درون خود
میشرود« .معصرومیت دین گلها که در آن
برازنمراییِ خودِ عراری از خود اسرررت ،جرای
خود را بره جردیّرتِ حیرات درگیر پیکرار ،بره
گرنرراهکررار برودن دیرن جررانروران مریدهررد؛

1. Pantheism

و روح عینی اسررت .روح عینی ،پراکندگی
در عینِ وحدتِ روح مطلق اسرررت .در دین
جانوری ،پیکراری رقم میخورد که در دین
گیاهی و میهب گلها وجود نداشرررت و یا
دسرتِکم آشرکار نبود .در دین گیاهی اگر
پیکاری به شرکل رفعی وجود داشرته باشرد،
ی

پیکار درونی است که در آن یزی از

مریرران مریرود و ریرز دیرگرری جررای آن را
میگیرد ،ورمن آنکه ،آن یز پیشرین نیز به
نوعی هست و از خالل ی

تکاپوی درونی

از قوه بره فعرل میرسرررد .2برای م رال یر
تکراپوی درونذاتی که از دانه تا میوه وجود
دارد ،نردان برا عرالم بیرونی سرررر و کراری
ندارد .هر مرحلۀ رشرردِ گیاه از بیر گرفته تا
جوانره و گرل و برعکس ،مرحلرۀ پیشرررین را
نفی و نابود میکند .امّا مرحلۀ پسررین ،بدونِ
مرحلۀ پیشرررین آشرررکار نتواند شرررد .توالیِ
ظواهر کره گیراه را پردیرد میآورد ،توالی
 .2یزی شبیه به حرکت جوهری که مالصدرا در
فلسفۀ اسالمی مطرح میکند.
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درخت تشررخی

واقعیرت گیراه برهصرررورت فراینردی عروررره

).2013: 32
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نمیدهد» (Houlgate,

میشرود که مراحل پسرین ،مراحل پیشرین را

هگرل در درسگفترار زیبراشرررنراسررری،

نابود میکند .با اینحال ،کلیّتِ فرایند است

اشرارۀ سرراستی به پیکرسازی گیاهی ندارد.

که "مفهوم" گیاه را تشرکیل میدهد و هی

این پیکرههرای برهشررردت سررراده ،بردوی و

مرحلرهای برارزتر از مرابقی مراحرل نیسرررت.

انتزاعی ،عمردتراً متعلق بره هنر پیشررراتراریخنرد

همرۀ مراحرل برایرد براشرررنرد ترا مراهیّرتِ تکراملیِ

کره هگرل نردان اعتنرایی بره آنهرا نردارد و

واقعیت شرررکل بگیرد (Bowie, 2003:

آنجرایی کره بره پیکرههرای گیراهی گوشرررۀ

).149- 150

شرررمی دارد ،آنها را بهعنوان مووررروعی

با اسررتناد به متن پدیدارشررناسرری روح،

فرعی در نمر گرفتره اسررررت .برای نمونره،

پردیردارشرررردن پیکرهرای گیراهی در یقین

هنگامی که او در هنر پیکرسررازی از ابزار و

حسررری و دین طبیعی ،نراشررری از کشررر

زینرتِ خردایران یونرانی سرررخن میگویرد ،از

خرویشرررترن امرر مرطرلرق بررهعرنروان ا.بر ۀ مرنرفررد

گیراهان ،گلها و میوهها بهعنوان زینرتِ آنان

نیسررررت .در این مرحلره ،تصرررور آدمی از

در هنر پیکرسررررازی یراد میکنرد .هگرل از

برازترا روح در یزهرایی کره بر روی آنهرا

پیکرۀ باکوس 2با و دسرررتی در دسرررت،

کار میکند ،روشررن نیسررت .او تنها متوجه

سررررخرن برره مریرران مریآورد کرره برر سررررر

شررده اسررت ،یزی هسررت ،یزی "بینام"

و دسرتی ،میوۀ درختِ کا قرار دارد و

در دین طبیعی کره اکنون مرا از آن برا عنوان

شراخۀ انگور به دوورِ آن پیییده اسرت .عالوه

"امر الهی" یراد میکنیم .در دین طبیعی کره

بر آن ،تا گلی که "باکوس" بر سرر دارد،

دقیقۀ "یقین حسری" اسرت ،اگر ه امر مطلق

درخرت غرار اسرررت؛ ترا او را

ملهم از بر

هولگیت1

بهعنوان فاتحِ از شررر (هند) برگشررته نشرران

معتقد اسرت «[یقین حسری] هم نان ا.ب های

دهرد)(Hegel, 1975: 753؛ یرا هنگرامِ

به کشر

ا.ب ه نایل آمده اسرت امّا

را بره روشرررنی برهعنوان یر

خرانره یرا یر

1. Stephen Houlgate
 .2دیونیسوس یا دیونیزوس ) (Διόνυσοςنام
ایزدی در اساطیر یونان ،که رومیها این خدا را

بحث از مواد و مصرالح برای سراخت پیکره
بیشتر با نام باکخوس ) (Βάκχοςیا باکوس
) (Bakchosمینامیدند.

98

دوفصلنامه علمی تأمالت فلسفی ،شماره  ، 27پاییز و زمستان 1400

بهصرورت رفعشرده

میگویرد «یکی از کهنترین انوای موادی

اسرت ،در ادیان مختل

کره پیکرسرررازان برا آن ،شرررمرایرل خردایران را

دوام آورده و حضور دارد.

میسراختند ،و بود .تکه وبی که بر سررِ

پریرکررنرگرراری گریرراهری و گررلهررا در

آن ،وکلّرهای قرار داده شرررده؛ این سررررآغراز

ستونها و تزییناتِ معابد شرقی وجود داشته

بود») .(Hegel, 1975: 772این اشررارۀ

اسررررت« .سررررترون بررهعرنروان عرنصررررری

هگل از نمر ما اهمیّتِ بسیار دارد .تکّه وبی

حمرایرتکننرده ،مراننرد تنرۀ یر

درخرت از

کره هگرل از آن یراد میکنرد ،در واقع تنرۀ

جرررهررران طررربررریرررعررری گسررررررترررری

درختی سررررالخورده اسررررت کره ابتردا در

مییرابرد») .(Michelet, 2006: 57او

معماری بهعنوان ستون از آن استفاده میشد

سرررترونهررای "گریرراهپریرکرر" را مریتروان در

و سررمس امکانِ برآمدن هرۀ بشررری از آن

کنگری

سرررتونهای ق.رنطی با آرایشِ بر

میسرّ ر شرد .اشرارۀ دیگر ،دربارۀ پیکرسرازی

در معمراری کالسررریر

مصرررری اسرررت کره این پیکرههرا تمرام دور

میتوان آنها را پیکرسرازی گیاهپیکر نامید.

نیسررتند ،بلکه پشررتشرران به سررتونها متکی

هر ند ستون در جهان غر به اندازۀ ستون

اسرت) (Hegel, 1975: 782و سرتونها

در جهران شرررر  ،نبراتی نیسررررت .پیش از

بیگمران اولین پیکرههرایی بودنرد کره روحِ

معماری کالسرری

و سررتونهای مربوق به

نههنوز آزاد ،از سرر سرادگی صورت با آنها

آن ،در جهان غر ستونهایی وجود دارند

آشرنا شرده اسرت .در پیکرسرازیِ مسریحی نیز

که بهطور مسرتقیم مانند درختان از زمین سرر

تکیهگا ِه مسررریح ،صرررلیبی اسرررت که از آن

برآوردهاند و پایهسررتون ندارند .سررتونهای

آویخته شررده اسررت .در واقع وجود صرریلب

اتررروریررایرری و ترروسرررررکررانرری از ایررن

برهعنوانِ سرررتونِ گیراهپیکر در پرایران هنر،

دسرررتررهانررد).(Michelet, 2006: 58

حیرتآور اسررت .گویی آغاز پدیداری امر

سرررتونهررای معمرراری یونررانی را(شررررامررل

الهیِ تنیافته که همان سررتونهای گیاهپیکر

سرتونهای دوریکی ،ایونیایی و ق.رنطی) ،1به

 .1عالوه بر سه گونه ستون یاد شده ،نوعی دیگر

میشود.

زنپیکر

از ستونها در معماری یونانی و مصری وجود دارد

ستونهای نیایشگاه ارختئیون )(Έρέχθειον

که به آنها کاریاتید ) (caryatidبه یونانی

آتن است .ستونهایی که در آن پیکر مردانه

) (Καρυάτιςمیگویند .کاریاتیدها پیکرههای

تراشیده میشد معموالً شکلی تناور و پهلوانی

زنانهای هستند که سق

بر روی دستان آنان حمل

معرو ترین

یونرانی دیرد کره

ستونهای
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دلیررل پیکرسررررازی گیرراهپیکر برره شرررمررار

و این پیکرهها هنوز اسررتقاللی ندارند ،یعنی

میآوریم کرره این سرررتونهررا ملهم از تنررۀ

به معماری الحا شده و طفیلی آنند.

درختران و گیراهران هسرررتنرد (Michelet,
).2006: 58

از مرنرمرری دیرگرر در مروقر

دیرن در

پرردیرردارشرررنراسر ری روح ،میتوان معمرراری را

پیکرار بیرونی برای گرلهرا و گیراهران

پیکرسرازی غولآسرا انگاشرت .به اعتقاد "گوردن

قرابرل تصرررور نیسرررت؛ بره همین سررربرب در

گراهرام ،1هر بنرایی کره هرد از آن فقن تزیین

پیکرسرررازی گیاهی ،معصرررومیت گیاهان و

خال

اسررت و با هد تحسررین و لیّت بردن

گلها که هگل از آن سرخن میگوید نمود

سرررراخرترره مریشرررود ،رتقرریربر ًا مریتروان آن را اثرر

مییابد .آنها در مکان ،بیحرکت تجسرررم

پیکرسررازی قلمداد کرد (Graham, 1977:

یرافترهانرد .آزادیِ روح ،محردود اسررررت و

) .133در مررحرلررۀ دیرن طربریرعری کرره قرریرن هرنرر

مرادامیکره پویش و پیکراری در پیشِ روی

سرررمبولیر

ی
اسرررت ،معمراری دینی ،یعنی بنرا ِ

روح نبراشرررد ،مرتکرب گنراهی نمیشرررود.

زیگوراتهررا ،معررابررد و مقررابر اهمیررت وی های

فراموی نکنیم تمرام این رفترارهرایِ روح نره

مییابند .بنا به اذعان هگل ،سر ِر خدایان نخسرتین

بهصرورت مسرتقیم ،بلکه به صرورتِ نمادین

از ترنررۀ درخرترران بررمریآمررد (Hegel, 1975:

بیران میشرررود .در پیکرههرای گیراهی کره

) 772و بعدها این کوشررش در پیکرههای دینی

عمدتاً به شکل نقشبرجسته و عنصر تزیینی

ادامره یرافرت .تالی برای بیرون آمرد ِن آدمی از

بر روی دیوارها و سرررتونها به کار رفتهاند،

مادّۀ صرلب و سرنگین ،در پیکرۀ قدیس متّی 2اثر

هی نشررررانی از تکراپو و تقالی روح برای

مریرکررلآنر  3برره خروبری نرمررایرش داده شررررده

برونرفت از عالم معصررومانۀ گیاهی نیسررت

اسرت(جنسرن )4 1379 ،که کوشرش روح برای

داشت و از اینرو اینگونه ستونها را ستون

زنده و آزاد سر برنمیآورد ،به همین سبب اینها

پهلوانپیکر مینامند).(Hersey, 1998: 69

پیکرهای آزادی نیستند .از منمر هگل ،پیکرها،

ستونهایِ زنپیکر و مرد پیکر ،آزادی ندارند و

مانند ستونهای دوقلوی ممنون از آمنحوتتِ سوم

هنوز وی گیهای ستونهای گیاهپیکر در آنها

در غر

تبس ،هی گونه آزادی را به نمایش

باقی مانده است .وابستگی آنها به معماری سبب

نمیگیارند).(Houlgate, 2016: 13

میشود آنها را پدیدههای بندهوار و بردهوار در
نمر بگیریم .حتّی هنگامیکه پیکر انسان بهطور
کامل در هنر یونانی ساخته میشود ،هم نان روح

1. Gordon Graham
2. Saint. Matthew
3. Michelangelo di Lodovico
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آزادی را نمایان میسرازد .با گیشرت زمان ،روح

آنگونره کره برایرد ،معمراری نیسرررت بلکره اثر

ابتدا تکاپو و پیکار خود را برای آشرکار شردن از

پیکرسرازی اکسرمرسریونیسرتی اسرتادانهای اسرت که

طریق پیکرههرای جرانوری و سرررمس پیکرههرای

از درون دیرده میشرررود (Scruton, 1979:

جرانور-انسررران پی میگیرد .برا این فرض کره

) .8این نگری دربرارۀ بسر ریراری از کلیسررراهرای

ستونهای سنگی ،بخشی از ی

اثر معماریاند،

گوتی

و مساجد اسالمی نیز صد میکند.

گراهرام ترأکیرد میکنرد هنگرامیکره عملکرد و

در پدیدارشرناسری روح ،اشراراتی موجز و

بنا از شررمانداز زیباییشررناسرانۀ

مختصرررر بره دین گیراهی وجود دارد .امّرا همین

آن جردا میشرررود ،دلیرل قرانعکننردهای داریم کره

اشرارات مختصر کافی است که متوجه مرحلهای

اثر پیکرسرازی غولپیکر،

از دین طبیعی از طریق پیکرسرازی گیاهی بشرویم

تررفرراوترری قررائررل نشررررویررم (Graham,

کره در واقع انعکراس آگراهی نبراتی امر مطلق در

) .1977:133در اینجا سررتونهای گیاهپیکر،

هسرتی آدمی اسرت و پس از پایان دین طبیعی در

ت پیکرۀ اصررلیاند که از آن بهعنوان
مکمل کل ّی ِ

دین زیبرایی یونرانی و دین وحیرانی ادامره مییرابرد.

معبرد ،مقبره و  ...یراد میکنیم .رونرد اسرررتفراده از

ش منجمرد پیکره در فضرررا،
ی توام برا پوی ِ
ایسر رترای ِ

سرررتونهرای گیراهپیکر ،محردود بره هنر شررررقی و

بسرررتره بره انردازۀ آزادی روح ،از دین طبیعی و

یونانی نمیشررود و در معماری دینی مسرریحی و

پیکرههرای گیراهپیکر آغراز میشرررود ،در دین

حتی در معمراری مردرن نیز ترداوم مییرابرد .راجر

هنری یونرانی بره کمرال میرسرررد و نهرایتر ًا این

زیبراشر رنراسررری معمراری2

پویش ،دیگر بره وسررریلرۀ پیکرسرررازی ترداومپییر

مینویسررد کلیسررای کولونیا کوئیل ،3اثر آنتونی

نیسررت و پویش روح به وسرریلۀ تن آدمی در هنر

گرائودی ،4در واقع بره صرررورت درختی در حرال

تئاتر پی گرفته میشرود .بنابراین ،از منمر هگلی،

رشرررد سررراختره شرررده کره تالی دارد سررراخترار

ی هنر پیکرسازی ،در دین یونانی و هنر
پایان ج ّد ِ

مهندسرری خود را پنهان کند .آن ه در حقیقت،

ی آنان اسررت .با این حال پیکرسررازی
آرمانگرا ِ

سرررتونهای پشرررتیبان هسرررتند ،به نمر میآید تنۀ

در دین مسررریحی ادامره مییرابرد و پیکرههرای

را در

بیشرماری با مضرامین دینی و میهبی در اقصری

بر های خود پنهان میکنند .اسرکرتون دربارۀ

نقراق جهران سرررراختره میشرررود و پیکرههرای

ایرن اثرر خررار الرعرراده اظرهررار مریدارد ایرن اثرر

گیراهپیکر ،برهعنوان پیکرۀ فرعی و تزیینی در هنر

1. Roger Scruton
2. Aesthetics of Architecture

3. Church of the Colònia Güell
4. Antoni Gaudi

کارآمدی ی

بین اثر معماری و ی

اسرررکرتون 1در کترا

درختان نخل است و محل اتصال به سق
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پیکرسرررازی و معمراری دوام میآورد .بره نمر

فراصرررلره بردون واسرررطرههرای دین جرانوری و

ت رهنرر
مریآیررد ایرن رپیرکررههررای گریرراهری و رکلر ّیر ِ

پیکرههای درخورِ آن ،دین جانور-انسران و

ح ّتری در شرررکررل ترکررامررلیررافتررۀ
رپیرکررسررررازی ر

پیکرههرای بسرررنردۀ آن ،دین هنری و بیران

ت
یونانی) ،صررالحی ِ

مرنرراسررربرش ،بررنرراگرریشرررترنری اسررررت .در

بایسررتۀ بیا ِن امر الهی را ندارند؛ زیرا شررأن بیان امر

پردیردارشرررنراسررریِ روح و درسگفترارهرای

الهی در دین مسریحی از طریق لوگوس اسرت نه

زیباشرناسری ،گام نخسرتِ تنیافتگیِ روح در

از طریق بیان تجسمی.

دین گیراهی و ریخرتِ منراسررربِ نمود و بیران

نتیجهگیری

آن ،یعنی پیکرههرای گیراهپیکر مورد غفلرت

نخسرررتین گرام در ادیران طبیعی ،دین نوری

واقع شده است .با اینحال ،تداوم پیکرههای

ایرانیان است که فاقد تجسم و عینیتیافتگی

گیراهی در ادیران مورد نمر هگرل کره بره

اسرت .دومین گامِ ادیان طبیعی ،دین گیاهی

تنیافتگیِ امر الهی اهمیّت میدهند ،نشررران

اسررررت .در گررام دوم ایرن دیرن ،امررِ الرهریِ

از اهمیّتِ این سررآغاز دارد .از سروی دیگر

برونهشرته ،نمود تجسرمی یافته و دارای تنِ

نمرام عقالنیِ فلسرررفرۀ هگرل ،اگر بخواهرد بر

گیراهی میشرررود .برای آنکره امر الهی در

امر مطلق اسرتوار باشرد ،ناگزیر باید خصرلتِ

وحدتِ وجودِ هگلی ،از طبیعت جدا شررود

عملی داشررته باشررد .پیکرسررازی در شررکل

باید عنصرر آشرنا برای روح ،با کار و کنش،

صررنعتگرانه یا هنرمندانۀ آن ،بخش مهمی

برسررراختره شرررود .روح یزِ زیرادی از خود

از بیرانِ تجسرررمی امر الهی را در ادیران و در

نمیدانرد؛ برا انردکی از آگراهی ،از آگراهیِ

میان هنرها به دوی کشرریده اسررت .در میان

عامِ طبیعی جدا شررده اسررت ،به همین دلیل،

هنرها ،پیکرسررازی ،حتّی شررکل کمالیافتۀ

محصررولش سرراده و خامدسررتانه اسررت .این

آن ،محردویرتهرای خرا

خود را دارد.

آگاهی به بدویترین و سرادهترین صرورت،

جررایی کرره "گفرتِ" لوگوس ،جررای بیرران

در ریختِ سررتونهای برافراشررتۀ گیاهپیکر،

تجسرمی را میگیرد ،بیان پیکرسرازی دیگر

خود را نشرران میدهد .نمود تجسررمی که از

کارگر نیست.

آن(پیکرسررازی کالسرری

دین گیراهی آغراز شرررده ،در نگری هگرل

برا توجره بره یرافترههرای این پ وهش،

غرایتی دارد .غرایرتِ آن تبیینِ امر الهی در

دربرارۀ پیکرسرررازی گیراهی در هرار و ِ

پیکرِ انسرران-خدای مسرریحی اسررت .امّا این

اندیشۀ هگل ،نتایج زیر حاصل شده است
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ت بیان امر الهی است
پیکرسازی گیاهی ،گا ِم نخس ِ

-

پیکرسررازی در نمام فلسررفی و زیباشررناسررانۀ

ح از خود جدا شده،
که مجسم و تنیافته است .رو ِ

هگرل ،غرایرتگرا اسرررت .یعنی روح برایرد از

میخواهد از طبیعت نیز متمایز شود ،پس به

"درخود بودن" بیرون بیاید ،تنیافته شرود و

سادهترین پیکره که طبیعی نیست و حاصل کار

به خود بازگردد .با این اوصرا  ،پیکرههای

انسان است ،احتیا پیدا میکند.

گیراهی از آغراز ترا پرایرانِ هنر پیکرتراشررری بره

ت مستقل،
پیکرسازی گیاهی ،به ندرت بهصور ِ

اشکال تزیینی و حمایتکننده وجود دارند.

امکان بروز یافته است که نشان از عدم استقالل

سررتونِ صررلیب پیکرههای مسرریح مصررلو ،

روح در دین طبیعی دارد .با توجه به ستونهای

همان پیکرههای گیاهی هسرررتند که از آغاز

گیاهپیکر که مانن ِد درختان ،ریشه در خاک دارند،

صرریرورتِ روح ِتنیافته تا بازگشررتِ آن به

در این مرحله از دین طبیعی ،آزادی روح بسیار

خویشرررتن ،حضرررور دارند؛ هر ند بیانِ این

محدود است و به خاط ِر این محدودیت ،امکان

پیکرههرا دیگر نیراز مبرم روح نیسرررت ،زیرا

معصیت برای آن ،ممکن نیست .گناه نخستین،

روح بیران برتر(لوگوس) را یرافتره اسررررت.
حیاتِ

نتیجۀ آگاهی و آزادی است.

پیکرسررازی گیاهی در منازل مختل

پیکرسازیِ گیاهی اگر ه سهم بهسزایی در

روح در ادیرانی کره برایرد خردا در آن تنیرافتره

بیان امر الهی ندارد امّا تا اعالمِ پایانِ

باشد رفع میشود و دوام میآورد.

ورورتِ هنر توسن هگل و حتّی پس از آن
در دوران مدرن تداوم مییابد.
مالحظات اخالقی:
حامی مالی :این پژوهش هیچ کمک ماهی اا ساامان های تأمین ماهی دریافت ندرده است.
تعارض منافع :طبق اظ ار نویسنهگان ،این مواهه تعارض منافع نهارد.
برگرفته از پایان نامه/رسااله این مواهه برگرفته اا رسففاهه دکتری ناارنهه او با عنوان «تجلی امر اه ی در
هنر پیدرترامی براساس انهیشه هال» است.
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