
 

 هگلدر فلسفه و تراژدی آنتیگونه هنر کالسیک  پیرامون

 

 معصومه بوذری 

 مقدمه 

  در باب هنر بیشتر گفتارهای او    منتشر نکرده بود؛ و  به طور مجزافلسفۀ هنر    درسگفتارهایش را در خصوصو  تأمالت  حاصل  هگل  

هنرها، به مثابه فلسفۀ    باب زیبایی شناسی در نظام فلسفی هگل، به نگرش او در    مبحث   توسط شاگردانش جمع آوری و تدوین شده است. 

بسیار غنی  ، بخشی از سنت  فلسفه هنِر هگل  به تعبیر بهتر  زیبایی شناسی یاهنر، و تفسیر او از آثار هنری مشخص اختصاص دارد.  

 ست. زیبایی شناسی آلمانی ا

 در سنت زیبایی شناسی آلمانی این متفکران آثار ارزشمندی بجا گذاشته اند: 

  گوتهولد افرایم لسینگ "،  دربارۀ تقلید و نقاشی و مجسمه سازی یونانیانتأمالتی  با کتاب "  وینکلمان  پیش از هگل و همزمان با او:   - الف  

 "،  نامه هایی دربارۀ تربیت زیبایی شناختی انسانبا کتاب " یدریش شیلرفر"، نقد قوۀ حکم با کتاب "  ایمانوئل کانت "، الئوکونبا کتاب "

با کتاب    تئودور آدورنو"،  سرآغاز کار هنریبا کتاب "  مارتین هایدگر"،  زایش تراژدی با کتاب "  فریدریش نیچه پس از هگل:    -ب  

 ".  نظریۀ زیبایی شناختی"

هگل در زیبایی شناسی تحت تأثیر وینکلمان، کانت و شیلر بوده است. و بعد از هگل نیز، نظریۀ او مبنی بر "پایان هنر" را هایدگر و  

 آدورنو مورد توجه دقیق قرار می دهند.  

  نر و سپس هنر کالسیک در این یادداشت سعی می کنیم نگاهی مختصر داشته باشیم به نظر هگل ابتدا نسبت به زیبایی شناسی و فلسفۀ ه

"، به عنوان  آنتیگونه . و در پایان، تفسیر او را از تراژدِی "هگل )هنر نمادین، هنر کالسیک، هنر رمانتیک( از تقسیم بندی سه گانۀ  

 ، بررسی نماییم.  "هنر کالسیک"نمونه ای از  

 

 هگل و عصر روشنگری زیبایی شناسی 

،  نقاشی،  مجسمه سازی،  معماریشرح مفصلی است از زیبایی در هنرها، و سیر تاریخ و تحول انواع هنر )شامل:  زیبایی شناسی هگل  

 (؛ و نیز تحلیل هایی متمایز و مؤثر در تفسیر هنر مصر، مجسمه سازی یونان باستان، تراژدی کهن و تراژدی مدرن.  شعر، و  یموسیق

از نظر هگل، در عصر روشنگری، بخصوص قرن هجدهم، با ظهور پروژۀ زیبایی شناسی، به نحوی هنر تقلیل یافته بود در ساحتی  

ایده آلیست های پساکانتی و رمانتیک ها، چرخشی ایجاد کرد و طرحی نو جایگزین پرسش دربارۀ  صرفاً سوبژکتیو. هگل در امتداد سنت  

 هنر و ارتباط هنر و فلسفه ارائه نمود. و بدین ترتیب هم وارث آن دو سنت فکری پیش از خود شد و هم با آن ها وداع کرد.  

حاال به زعم هگل،    –نمونۀ آن بود    هیوم "  در باب معیار ذوق"  الۀکه رس   –   ذوق به طوری که در این رویکرد تازه، دیگر بجای توجه به  

بود. در زیبایی شناسی پیش از او هم زیبایی طبیعی و هم زیبایی هنری هر    رخ داده دیگر بازاندیشی در نسبت هنر و حقیقت و فلسفه  

چشم اندازی وسیع   "فلسفه "و  "دین"است که همراه با   "هنر"دو مورد توجه بود. حال آنکه در نظام کلی فلسفۀ هگل، آنچه اهمیت دارد 

 فک نمی شود.  می سازد؛ و البته به صورتی محسوس؛ و قابل دریافت دراحساسی که از عقل من 

کیفیت زیبایی را متعلَق ذهن هایی می دانست که در مورد اعیان تأمل می کنند؛ نه اینکه زیبایی باید چیزی باشد در خود اشیاء؛    هیوم

 پس بنابر رأی هیوم زیبایی در هر ذهنی متفاوت خواهد بود.  

تأکید داشت. و رمانتیک های آلمانی هم با    " ایت اثر هنریغایتمندی بدون غ"و    "نبوغ هنرمند"بر    زیبایی شناسی کانتیپیش از هگل،  

کانت هم عقیده بودند که در فلسفه سراسر برهان های عقلی حاکمیت دارند و فلسفه به این علت نمی تواند راهی به شناخت امر مطلق  

نظر رمانتیک ها وارد آوردند. اّما هگل    از طریقی دیگر داشته باشد. بعدها البته متفکرانی مثل شیلر و هردر انتقاداتی بر این رأی و

 بود که در درسگفتارهایش ساحت و چشم انداز هنر را در کنار فلسفه ترسیم کرد.   



منتسب می شود. این مفهوم در بیان تاریخ تمدن    " حقیقت" در فلسفه هنر هگل، مفهوم هنر و زیبایی تکامل می یابد. و هنر به قلمرو  

به فعلیت درآمده و رخ نموده است. از نظر هگل فلسفه و هنر نمی توانند از هم بیگانه    آزادی و    آگاهیانسان، و در مسیر رسیدن به  

جلوه ای از حقیقت و   نیز  "هنر" اّما باشند؛ هرچند در هر حال، فلسفه جایگاهی برتر از هنر دارد که به روح و امر مطلق می پردازد.  

   اعتال بخشی دارد. "فلسفه "روح تلقی می شود و همپای 

 

 به مثابه فلسفه هنر هگل زیبایی شناسی

 : آمده استهگل چنین  درسگفتارهای زیبایی شناسیدر نخستین صفحات 

»آنچه ما برآنیم تا وجهۀ نظر قرار دهیم، هنری است که هم در هدف و هم در وسایل خویش آزاد است. این حقیقت که هنر می تواند در  

  آزادی تنها در این    "هنِر زیبا"موضوعی است که در مورد تفکر نیز صادق است...  حاشیه قرار گیرد و در خدمت اهدافی دیگر باشد،  

قرار گیرد و به شیوه ای بدل شود تا    " فلسفه"و   " دین"اش، هنِر حقیقی است؛ و تنها در این حالت است که می تواند در قلمروی مشابه  

و قابل درک سازد. ملت ها در آثار    ؛ما درآورد  آگاهیرا به    روح، عمیق ترین عالیق بشریت و جامع ترین حقایق  عنصر روحانی

هنری خود غنی ترین شهودات و ایده های خود را به ودیعه می نهند و هنر، اغلب کلیدی است )و در مورد برخی ملت ها تنها کلید(  

ین امور را به نحو محسوس  برای فهم دین و فلسفۀ آنها. هنر در این معنا با دین و فلسفه شریک است؛ اما به شیوۀ خاص خود که واالتر

 می پروارند و ادراک پذیر می سازد.« 

 

مفهوم »دین هنر«  سوفوکل اختصاص داده و  اثر  فصل هایی را به جهان بینی تراژدی آنتیگونه،  (  1807" )پدیدارشناسی روحهگل در "

(Kunstreligionرا تشریح )  سان و بخصوص نسبت دین با فلسفه می  است. اساساً هگل از جوانی به دین و نقش آن در زندگی ان  کرده

، مسیحیت را نقد می کند. او معتقد است مسیحیت در طول حیات خود تقلیل یافته به  دین یونانیاناندیشیده است؛ و با مطلوب پنداشتن  

 باید موجب رشد استعدادهای آدمی و اندیشیدن آزاد او گردد.   حقیقی دینِ . در حالی که ایجابی  دینیک مناسک و 

هگل در نظام فلسفی خود، وضع مطلوب را برای رشد استعدادهای آدمی و اندیشیدن آزاد، از افقی وسیع می نگرد که در آن دین در  

در طول روند تاریخی تمدن بشر مورد توجه قرار می    –از هنرها تا ساختارهای اجتماعی    – کنار مجموعۀ عناصر سازندۀ فرهنگ  

 گیرد.  

می داند. که در آن جهان هستی در مقابل خدا نبوده و خدایان همه در همین جهان هستند. در دین یونانی    یباییدین زهگل دین یونانی را  

 سیر تطور دارند.    ،و هم روح ،هم هنر ،خدایان خود را بیش از هر جایی در هنرها نشان می دهند. از نظر هگل، هم دین

ود )نه بخشی از پدیدارشناسی روح را(. برای تقریب به ذهن شاید  را شامل می شبخشی از فلسفۀ روح  در نظام فلسفی هگل  ،  فلسفه هنر

درگاه ورودی نظام فلسفی هگل است. که بعد از این ورودی    پدیدارشناسی بتوانیم به طور تمثیلی فلسفه هگل را به ساختمان تشبیه کنیم،  

  روحِ . در این آخرین داالن به سه سالن می رسیم: الف( فلسفۀ روح ( 3و   فلسفۀ طبیعت ( 2 منطق ( 1با سه داالن مجزا امتداد می یابد: 

مطلق است سکویی بلند قرار دارد   . حاال در این آخرین سالن، که روحِ مطلق روحِ )آبجکتیو(، و ج(   عینی روحِ )سوبژکتیو(، ب(   ذهنی

   . جای می گیرداست  فلسفۀ دینیا زیبایی شناسی است. که در مقابل سکوی دیگری که  فلسفه هنرکه 

روبرو می شویم که این مفهوم در هنرهای منفرد جلوه کرده است. طوری که با مطالعۀ فلسفه    زیبایی  ی از در فلسفۀ هنر هگل، با مفهوم

 هنر هگل می توان سیری داشت در تاریخ جهانی هنرها.  

ر برلین بارها در تئاتر و اپرا از  هگل تراژدی های یونانی را به زبان اصلی خوانده بود. او مسلط به زبان یونانی و التین بود. و د 

 نزدیک با آثار کالسیک تراژدی و موسیقی آشنایی مستقیم یافته بود.  

آنچه از درسگفتارهای هگل دربارۀ زیبایی شناسی به دست ما رسیده است، حاصل جمع آوری و تدوین شاگردان اوست که تا دهه دوم  

( تاکنون مباحثات زیادی را به دنبال  1831فلسفه هنر هگل پس از مرگ او ).  ( در برلین ایراد کرده بود1826قرن نوزدهم )حدود  

 :  ؛ از جمله داشته و سؤاالتی بی پاسخ را پیش روی پژوهشگران گذاشته است

 آیا به باور هگل، فقط هنر یونانی زیباست؟   -

 ت؟  ، دقیقاً این است که در دوران مدرن، هنر به پایان خود رسیده اس پایان هنرآیا منظور او از  -



 شاید بی پاسخ نمی ماند.   ،این درسگفتارها به صورت منظم تدوین شده بود ،که اگر در زمان خود فیلسوفی دیگر  سؤاالتبسیار  یا

نظری، هگل چشم اندازی پیش روی    « منطق»فلسفه هنر هگل بد نیست بازگردیم به همان تمثیل ساختمان. در داالن  جایگاه  برای فهم  

"  عقل"  اهمان  کهاّما چشم اندازی است  «فلسفه طبیعت» در داالن (. Idee" )ایده " است؛ یا "شخعقِل خودتعیُن ب ما می گذارد که همانا "

بلکه صورتی مادی یافته و حیاِت آن عقالنیت شکل یافته در ماده   ؛ به چشم نمی آیدانتزاعی و عاری از تن هم دیگر  و  ،است ( لوگوس)

 شیمیایی مالحظه می شود.   –ای فیزیکی 

است که در طول تاریخ از آگاهی به خودآگاهی می رسد. خودتعین بخش می    به صورت کلی   حیات  همانا»روح مطلق«    و در داالن 

ی و اختیار می یابد. این حیات همان شود. عقالنی می شود. رشد می یابد. خیال می ورزد. در زبان خود را به ظهور می رساند. و آزاد 

 ( است.  Geist« ) روح»

جامعه  ؛ خانواده؛  حقوقهگل برای سیر بروز و ظهور این خودآگاهی ساختارهایی را در نهادهای اجتماعی مورد مداقه قرار می دهد:  

 .  دولت؛ و مدنی

 

 هنر از نظر هگل و تطور سیر تحول

قرار دارند. "هنر"، نمود حسی است؛ "دین"، نمود    روح مطلقدر نظام فکری هگل، مجموع این سه مقولۀ "هنر"، "دین"، و "فلسفه" در  

تمثّلی، و "فلسفه"، صورت عقالنِی امر مطلق محسوب می شوند. این سه ساحت نسبتی دیالکتیکی با یکدیگر دارند: دین، آنتی تز هنر  

 ن دو.  و فلسفه، سنتز آ  ؛است

قرار می دهد، و دورۀ ادیان فردیت   سمبولیکهگل در مقایسۀ بین فلسفۀ دین با فلسفۀ هنر، دورۀ ادیان طبیعی را متناظر با دورۀ هنر  

)که در اینجا دو دین یهود و زرتشت استثنا هستند. چون دین یهود که از ادیان روحانی است هنر    کالسیکروحانی را متناظر با هنر  

از ادیان انتقال به دین روحانی  با آنکه  ای سمبولیک آسیایی قرار می گیرد؛ مانند هنر هندی و مصری. دین زرتشت هم  آن در هنره

 به پیشاتاریخ(. است هنر آن متعلق  اّما است؛ 

 

، با کل منظومۀ اندیشگی او مرتبط است. از نظر  رمانتیکبه بعد و   کالسیک به  سمبولیکتقسیم بندی هگل از سیر تحول هنر از دورۀ  

دوران سمبولیک به ساحت زیبایی آرمانی نمی رسد و هنر دوران رمانتیک از آن فراتر می رود. ساحت آرمانی زیبایی صرفاً    هگل هنر

 مختص هنر دورۀ کالسیک است.  

»هنر کالسیک، خانۀ آرمانی به معنای دقیق کلمه است، در حالی که هنر رمانتیک مأوای چیزی است که هگل "زیبایی درون سویی"  

 .« )دانشنامه استنفورد(  می نامد

هگل در تقسیم بندی خود، هنرهای پیشاتاریخ )مانند نقاشی غارها( را مورد توجه قرار نمی دهد. و نیز هنرهای چینی یا بودایی را وارد  

مفهوم  حمل  ی که به واسطۀ  های هنر نمادین نکرده است. و در بخش اول، بیشترین تأکیدش بر آغازگاه یک سیر تحولی بوده است از هنر

روح    ، هنر ضرورت بروز یافته اند تا آنگاه که در سیر تاریخی خود به هنر به معنای دقیق کلمه برسند. در اولین مرحله )هنر نمادین(

در وحدتی بالفصل و بی واسطه با طبیعت تصور می شود. چنانکه در باور پیروان دین زرتشت، باور به قدرت الهی همراه می شود  

مطلق، به طور حسی و البته نمادین، زمینۀ بروز و ظهور   تا الوهیت و مظهریت آن نیکیِ  -   از خود طبیعت به عنوان جنبه ای  - با نور 

مفاهیم الوهی را در نسبتی برابر و  نمی تواند  از این لحاظ که    ؛یابد. در حالی که در هنر هندیان و مصریان، روح نمی تواند آزاد باشد

 گنجاند.مناسب با امر طبیعی و حسی پیوند دهد و در اثر هنری ب 

 

 

 هنر کالسیک در فلسفۀ هگل 

. و این است که پس از هنر  امر محسوس در    روحهگل بر آن است که توازنی را در هنرها جستجو کند از ارتباط میان مفاهیم مرتبط با  

رخ می    "کالسیک "  نمادین، و تأیید شکوه و جالل آن، تأکید می کند که توازن میان مفاهیم مرتبط با روح با امر محسوس صرفاً در هنر



دهد. یعنی هنر متأخر یونان باستان، اعم از نقاشی یا مجسمه سازی و معماری یا شعر آن دوران، که زیبایی راستین را به نمایش می  

 گذارند.

و   روح  پدیدارشناسی  بر  های هگل  »مقدمه  کتاب  از  را  کالسیک"  "هنر  بخش  متن  هگل،  نظر  دقیق  مالحظۀ  منظور  به  اینجا  در 

 زیباشناسی« ترجمه دکتر محمود عبادیان« به طور کامل می آوریم:  

 

میان نیست.  می نامیم، از نارسایی دوگانۀ هنر نمادی اثری در    کالسیک در دومین شکل هنر که ما آن را شکل  »

شکل نمادی ناکامل است؛ چون از یک سو فکرت در آن تنها در تعیّن مجرد یا در نامشخصی به ذهن می آید و  

از سوی دیگر بدین واسطه هماهنگی میان فکرت و شکل پیوسته ناقص است و فقط به صورت مجرد باقی می  

با    فکرت در هم آمیختن آزاد و متناسب  ماند. شکل هنر کالسیک که حاصل رفع این دو کمبود است؛ به معنای  

است که به اقتضای مفهوم ذاتی خود، فکرت است و به آن تعلق دارد و به برکت آن، فرکت می تواند در   شکلی 

با آن باشد. در نتیجه، این تنها شکل هنر کالسیک است که آرمان کامل را تولید می کند،   هماهنگی آزاد و کاملی

 افاده اش می کند.   آرمان واقعیت یافته چونان  آن را به رؤیت می آورد و 

را نباید در هنر کالسیک صرفاً به معنای صوری مطابقت میان مضمون با شکل   واقعیت و    مفهوم البته تناسب »

یابی بیرونی آن فهمید؛ امری که مورد تجسم آرمان اصوالً زمینه ای ندارد. چه، در غیر این صورت هر تصویر  

ه  طبیعت، هر تک چهره، هر صحنه و گل و مانند آن که در غایت و مضمون هر تجسم بخشی پدید می آید، ب 

اعتبار همخوانی مضمون و شکل، کالسیک تلقی می شود. باید گفت خصلت بارز مضمون و شکل، کالسیک  

تلقی می شود. باید گفت خصلت بارز مضمون در هنر کالسیک، در آن است که مضمون خود فکرتی انضمامی  

ر درونی  است و چونان فکرت انضمامی عنصر روحی انضمامی است. چه، تنها هرآنچه روحی است، عنص

، مناسب  بالفعلو    بالقوهجست و جو کرد که ذاتاً،    شیء طبیعیحقیقت دار است. لذا چنین مضمونی را باید در آن  

باشد. این باید در خود مفهوم اصلی باشد که برای روحست انضمامی شکل پدید آورده است، در    عنصر روحی 

ون دارای وظیفه ای است که فقط آن را بیابد و اکن  –در مورد موضوع ما روح هنر  –نتیجه، کار مفهوم ذهنی 

 ت.  س به هیأت موجودیت طبیعی شکل یافته ای درآورد که با روحیت آزاد فردی متناسب ا

هرآینه رنگ    –البته روحیت فرداً تشخیص یافته    –چنین شکلی که فکرت را چونان شکل روحی دربردارد  »

را به    انسانی کردنو    شخصیت بخشی  بد. گو اینکه اغلبه خود گیرد، رخسارۀ انسانی می شو   مقتضیات زمان

منزلۀ فروداشت روح سرزنش کرده اند؛ ولی به حکم آنکه کار هنر آن است که جنبۀ روحی را به شیوه ای حسی  

به رؤیت آورد، راهی جز این ندارد که به پای انسانی کردن فکرت برود، چون که روح تنها می تواند به چنان  

پدیدار می شود. حلول روح در این مورد، تصویری انتزاعی است؛ در    پیکری درآید که  به اندازۀ کافی حساً 

خود به جایی   تکاملواقع، این یکی از کارهای اساسی فیزیولوژی است که نشان دهد زندگی ضرورتاً در گذار  

 مناسب است.   تجلی روح بروز کند؛ چرا که این تنها شکلی است که حساً برای  رخسارۀ انسانمی رسد که در  

البته شکل های بدن انسان در هنر کالسیک، صرفاً به منزلۀ موجودیت حسی ارزش ندارد، بلکه تنها چونان  »

یت  بایستی از تمام نارسایی هایی که صرفاً مختص محسوسات و متناه موجودیت و شکل طبیعی روح است و لذا  

تصادفی خاص پدیدارهاست، پیراسته شود. از یک سو، باید شکل هنری بدین گونه پاالیش یابد تا بتواند مضمون  

مناسب را در قالب خود بیان کند، از سوی دیگر، برای آنکه هماهنگی معنی و شکل کامل باشد، باید آن روحیتی  

کامالً در رخسارۀ طبیعی انسان بیان شود، بی  که متضمن مضمون است نیز دارای چنان کیفیتی باشد که بتواند  

آنکه از حد این بیان شوندگی در عنصر حسی و جسمی فرا رود. در چنین حالی، روح در عین حال تعیّن ویژه  

می یابد و فردین انسانی به خود می گیرد، چنان نیست که کالً یک روح مطلق ابدی باشد، زیرا چنین روحی تنها 

 ت تجلی یابد و افاده شود.  می تواند چونان روحی 

نکتۀ اخیر همان کمبودی است که شکل هنر کالسیک را به همراه دارد، این کمبود همان چیزی است که سبب  »

تجزیۀ این شکل هنری می شود و راه را برای گذار به مرحلۀ سوم که برتر است، هموار می سازد: گذار به  

دیدارشناسی روح و زیباشناسی« ترجمه دکتر محمود عبادیان،  )کتاب »مقدمه های هگل بر پ   شکل هنر رمانتیک. 
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بدین ترتیب متوجه می شویم که برای هگل یکپارچگی فرم و محتوا )ماده و موضوع( در هر اثر هنری به منزلۀ یگانی روح حاکم بر  

های یونان    تندیسدر    عادل و توازنت   شاید  و در این میان،بوده است.  ظاهر آن  و    تجلی بخش تعادل و توازن درون  آن اثر هنری و

از توازن و تعادل  نسان  در مجسمه های یونان باستان بدن اچنانکه می دانیم   .برای هگل معنابخش بوده است   هر هنریبیش از  باستان  

قارنی که موجب خشکی بدن شود )مانند مجسمه های مصر  ت   بوده وتکیۀ اصلی روی یک پا  اینکه  در عین    است؛  کامل برخوردار

 در آن دیده نمی شود.  باستان( 

 

 کالسیک  هنرآگاهی در امر روحانی و  

همان آزادی که    ؛زادی روحبر این است که این هنر نمود کاملی است از آ  هنر کالسیک  پیرامون زیبایی و امر روحانی درنظر هگل  

 آگاهی منجر می شود.   به

 چنین می خوانیم:   استنفورددر متن دانشنامۀ 

 ن،ی است. بنابرا  روح  یِ آزاد   کاملِ   یِ حس  انِ ی ب   رای بخشد، ز  ی مفهوم هنر را به تمام و کمال تحقق م  ک،ی هگل بر آن است که هنر کالس»

ً   -   کی در هنر کالس . در واقع، به باور  افتی   دی را با  نی راست   ییِ بای است که ز  -باستان    ونانی (   ِ شی و نما)  ی در مجسمه ساز  مخصوصا

  ؛ یافت   سیککال  [ هنر]از    باتری ز   ییز توان چ  یگذارند: نم  یم  شی به نماکلمه    ق ی دق  یبه معنا  را  مطلق  ییبای ز"باستان    ونانی   انی هگل، خدا

 « ."جاست  نی ا یامر آرمان 

؛ و اینکه هدف  می شویمواقع گرایی آن ها    اسلوب   یونان باستان نگاه کنیم، متوجه دوره کالسیک  اگر به مجسمه های    نمونه به طور  

  توازن و تعادل   در فرم و هم در محتوا بهو هم  تصرف کامل آرمان گرایی در عین وفاداری به واقعیت بوده است.  هنرمند به نحوی  

  نییعبدن انسان، در عین بازنمایی و واقع نگری، تا چه میزان تداعی گر زیبایی مطلق است.  و این است که می بینیم    اشته است. توجه د

  : باشد  و برتر و متعالی  ی داشته باشد تا اثرش از واقعیت بدن زیباترعاقهنرمند سعی داشته که گونه ای تصحیح و اصالح نسبت به بدن و

اسه  و حم  اساطیر  ابتدا  آثارشان  موضوع ، که  دوران کالسیکسازان  از مشهورترین مجسمه    ،دیاس و پلوکلتوسفی آثار  ،  طور مثالبه  

 . رو آوردند که سفارش می دادند اشخاص واقعیبه ساخت تندیس هایی از به مرور  و های ملی بود 

ر تقسیم بندی سه گانه اش )هنرهای نمادین، کالسیک،  د  ادآوری این نکته ضروری است که منظور هگل از هنر کالسیک،در اینجا ی 

   طوف به هنر دوران موسوم به کالسیک یونان باستان نمی شود.مع محدود و صرفاً  رمانتیک(

 در ادامه در دانشنامه چنین می خوانیم: 

که در    ی ری پذ  تی مشکل رؤ  ن،ی راست   ییِ بای است. در ز  (یعی طب   ای )   ی سامرح  یامر روحان   اری نقص و تمام ع  یب   قِ ی تلف  یا  ییبای ز  نی ن چ»

 ً   ی زی به چ  ن،ی کند؛ همچن   یصورت آن، اشاره نم  یِ عی رطب ی غ  یینماژگ و  اعوجاج    قی از طر  ،یبه حضور امر اله  برابر ما قرار دارد صرفا

آزاد را آشکار   تی روحان   یمای جا شکل، خود س   نی ، در اضاشاره ندارد. در عو  یاله  یِ تعال  ای پنهان   تِ ی روحان   یفراتر از خود، به نوع

 کند.   یم

  ی آزاد  انی ب بلکه    بوده باشد؛که در پس شكل نهفته    ستی ن   ییاز معنا  ی ا استعاره ا ی نماد    ،ری پذ  ت ی شکل رؤ  ن،ی راست   ییبای در ز  ن،یبنابرا

ً ی را مستق  یآزاد   نی است که ا  روح صورت    ریی که چنان تغ  یا  یحس  ری پذ  ت ی عبارت است از شکل رؤ  ،ییبای زآورد.    یچشم م  شی پ   ما
 است.  ی خود آزاد ری پذ ت ی است که تجسم رؤ افتهی 

که فرزندان   زئوس مثال، داستان کرونوس، پدرِ  ی برا : است  یمتعدد نی ادمعناصر ن  ی حاو  یونان ی ری و اساط ر ن کند که ه یانکار نم هگل

 . گر زمان است  بی اد قدرت تخرمبلعید ن  ی خود را م

روح    ی قرار دارد که در آن ها آزاد  ی آرمان   ییبای برخوردار از ز  ی ارث در آن آ  یونان ی هنر    زی هگل، هسته متما  دگاه ی حال، در د  نی با ا

 . برآورده شوند ستی با یسه شرط م ،ییبای هنر ز نی چن  جاد ی ا ی شده است. برا ری پذ  ت ی رؤ خی بار در تار نی نخست  یبرا

.  د ی ( به فهم درآنورمانند    یانتزاع  یرف قدرت و نه ِص )  یاله  ۀت ی وی سوبژکت خودتعین بخش،    آزادِ   روحبه عنوان    ستی با  ی م  ینخست، امراله

  ش ی توان آن ها را در مجسمه و نماب که    دی در آ  یکه به صورت افراد تا  فهم شود    این جهانی  یامر به صورت    ستی با  ی م  ی، امرالهدوم

که به    یت ی واال متعال است، بلکه به مثابه روحان   ی که به شکل  یامر  نه به عنوان   ستی با  یم  یسخن، امراله  گر ی . به ددی کش  ر ی به تصو

بود. سوم، الزم بود جسم    یونان ی   یی مستلزم چندخدا  یونان ی هنر    ییِ بای ز  ن،ی بنابرا  .درک شود   ابدی   یتجسم م   اری بس  گوناگونِ   ی ها  وهی ش

و    یانسان   ی از صورت ها  یقی و هند اغلب به شکل تلف  یمصر   انی . خداوانات ی ، شکل مناسب روح آزاد شناخته شود نه جسم ح"انسان"



شود که    یم  ادآور ی شدند. هگل    ی م  می انسان ترس  ی در قالب صورت آرمان   یونان ی   یاصل  انی شدند. در مقابل، خدا  ینشان داده م  یوان ی ح

نر    گاوِ به    زتوسصورت    ریی تغ  وکند؛ اما ا  یخواهد اغواگر   یکه م  یمثال زمان   یبرا  رد،ی گ  یبه خود م  یوان ی ح  صورت   یئوس گاهز

هگل در    PKA,   11۹-20به    دی نگاه کن ]نگرد    یم  یونان ی در جهان    ی مصر   ر ی مانده از اساط  ی باق  یا کورا به چشم پژ   ی در جهت اغواگر

مورد  وس در داستان  زئ   شود، با اروپا که معشوق   یم  لی تبد  دی سپ   یاو گرا به ماده  هبه دست    گری د  ی را، که خود در داستان   وی آن جا ا

 .  [رد ی گ ینظر اوست، اشتباه م

 

به    ازی ن   ان،ی به خدا  نی متع  یت ی هو  دنی بخش  یهم برا  یونانی  نی اند، بلکه خود د  یونان ی   نی و د  ر ی اساطمستلزم    یونان ی   ییبای نه تنها هنر و ز

پ هدارد.    هنر ا  را  انی ونان ی   انی بودند که خدا  هسیودو    هومرمانند    یشود که شاعران   یاز هرودوت( متذکر م  ی روی گل )به   شانی به 

 انی و ب  افتی پرورش  شانی ا ، بر اساس تصویرسازی هایشی و نما  یه سازماز هر جا در مجس شی ب   انی از خدا انی و فهم یونان  دند،ی بخش

ً  بر طبقونه ) شد   نامد.   یهنر« م نی د، »یدارشناسی که هگل در پد افتیی  صورت یونانی نی د بی ترت  نی بد .(یات ی اله  متون مشخصا

 

ً ی : دقافت ی دست    ییبای درجه ز  نی باالتربه    یونان ی هنر  هگل،    دگاه ی از د  ن،ی مضاف بر ا روح بود که    یآزاد  انی ب   نی که برتر  لی دل  نی به ا  قا

تر فتح نشده بود،    شی که پ   افتند،ی دست    ییبای از ز  یللبه ق  یونان ی   ش ی و نما  یکه مجسمه ساز   نی با ا  . شد  یپاس داشته م  یونائ ی   نی در د

  ن ی بود د  ی و اله  یانسان   ی از آزاد  یونان ی در برداشت    نقصی   سببامر به    نی کرد. ا  ی نم  انی را ب   روح  ی آزاد   نی تر  ق ی عم  یهنر  نی چن 

با بدن و   کپارچه ی و   کسری شدند که   تصور میآزاد  یافراد انی بود که خدا مناسبآن چنان  ،یشناخت  ییبای ز انی ب  یاز آن رو برا  یونان ی 

حال، از منظر هگل،    نی با ا.  اند غرق    عتی در طب   هنوز که    هستند  ی سخن، آن ها ارواح آزاد  گری بودند. به د   یکی   شان   ی حس  یزندگ

  ی خودشناسنده محض م  یو درون بودگ  ندی نش  ی باز پس م  ش ی به درون خو  عتی که روح از طب   دی آ  یبه دست م   یزمان   ، آزادي عمیق تر

  عبارت است از عشق و روح   ی حی مس  یخدا  ب،ی ترت   نی . بددی آ  یدر م   انی به ب   ت ی حی روح در مس  ازی  فهم  نی هگل، چن   اورب شود. به  

 شوند.   لی تبد یروح و عشق ناب  نی به چن  زی شناسنده ناب که انسان ها را آفریده است تا آن ها ن خود

 

  ی ها  کی اشاره به هنر رمانت   یبرا  کی هگل از اصطالح رمانت   .کیهنر رمانت آورد:    یاز هنر سر برم  ی دی صورت جد  تی حی ظهور مسبا  

کند، بلکه آن را در اشاره    یاستفاده نم  ( شناخت  ی م  ک ی از آن ها را از نزد  ی اری قرن نوزدهم )که بس ل ی ااواخر قرن هجدهم و او  یآلمان 

 . برد یافت به کار می ظهور   یغرب  تی حی ر که در قلمرو مسن ه سنتبه کل آن 

 

است. با این تفاوت که هنر رمانتیک آن صورت از    جلوۀ حسی آزادی روح رمانتیک هم مانند هنر کالسیک، بیان یا    از نظر هگل، هنر

 آزادِی هنر را بیان می کند که خانۀ حقیقی اش فراتر از هنر قرار دارد.  

هگل برای درک بهتر این تمایز بین دو هنر، هنر کالسیک را با بدِن انسان که یکپارچه و عمیقاً غرق در روح و زندگی است مقایسه  

می کند و هنر رمانتیک را با چهره و صورت انسان که پرده از شخصیِت درونی آن شخص صاحب بدن برمی دارد. بدین ترتیب است  

در هنر رمانتیک تصویر کردن عیسی مسیح با بدن آرمانی شده خدا یا قهرمانی یونانی مناسبتی گل  که روح دور می شود. از نظر ه 

ترتیب، هنر رمانتیک از آرمان های   بدین  انسانیت و اخالقیت فروکاستنِی اوست.  نیست؛ زیرا که اصل و محور شخصیت عیسی، 

ِی واقعی را در تصاویر خود از عیسی مسیح )و شهدای دینی(  کالسیِک زیبایی گسسته می شود و رنج و درد و ضعف و شکنندی انسان 

(  Unschonبه نمایش می گذارد. در ادامۀ چنین مسیری این هنر می تواند در کار به تصویر کشیدن رنج و درد حتی تا حّد بیان "زشتی" )

 )زشت بودن( پیش برود.  

 

 در پدیدارشناسی روح در بخش دین، ذیل عنوان "دین آشکار" چنین می گوید:  هگل 

گام نهاده است؛ زیرا آن ]دین هنر[ قالِب این ]سوژه[ را پدید می    صورِت سوژهبه    صورِت جوهر، از  دیِن هنر. روح، از طریِق  748»

ِر هولناک صرفاً ناپدید می شود و خویشتِن خویش را در  آورد، و بنابراین در این ]قالب[ عمل یا خودآگاهی ای را فرامی نهد که جوه

 ( 4۹۹ترجمه سیدمسعود حسینی و دکتر محمدمهدی اردبیلی، نشر نی، ص    – اعتماد درک نمی کند.« )کتاب »پدیدارشناسی روح« هگل  

 



 تراژدی نظر هگل دربارۀ 

می دانند. با این حال، مخاطب همسوی قهرمان    بر حق خود را    که هر دو   از دو سواست    نبردیدر تراژدی جوهر اصلی داستان،  

گرفتار شده موجه می داند. این است که اشتراک پایبندی به نیکی و زندگی    اجتناب ناپذیرداستان می شود و او را که در وضعیتی  

 اخالقی میان مخاطب و قهرمان خود را نشان می دهد.  

ناپذیری تحقق مطلق خود امر تراژیک و تراژدی در تاریخ است. در یک برهه از تاریخ،    تراژدی در دستگاه فلسفی هگل نیز اجتناب

موقعیت هایی پدیدار شد که در حیطۀ خود تعارض ها و کشمکش هایی را سبب شده بود؛ و پس از هر درگیری، و جنگ، پایان بخش  

ادها طی تناقض ها و تضادها، با مرگ است که به حیاتی  آن مرگ بود. این است که به تاریخ به طریقی دیالکتیکی پیش می رود و رخد

 جدید منتهی می شوند؛ که این صورت جدید فراگیرتر و پیشرفته تر است.  

ی را موجب شده و می پروراند.  آنتی تز ی تبدیل می شود که  تزاین سنتز نیز با گذشت زمان در خود دچار تعارض شده و خود به  

گذارد این است که چه ارزش های معنوی طی بحران های تاریخی و در تقابل همدیگر در نبرد    پرسشی که هگل پیش روی مخاطب می

خالف آمد عادت ایجاد می نماید ندای    قرار می گیرند؟ آیا ریشۀ هر حادثه در گذشته است؛ و یا رویدادی که رخ می نماید و وضعی 

 آینده را سر می دهد؟  

فرقی نمی گذارد. این اخالقی    قوانین اخالقی تحمیل شده از قوانین و مقررات جامعوی ، و  ردماخالقیات برخاسته از اجتماع مهگل میان  

زیستن در ناخودآگاه ما در یک هارمونی میان اجتماعیات و نظام های جامعوی شکل گرفته و همچنان وجود دارد. در این هارمونی هر  

طریق رفتار کند؛ بی آنکه نیازی به اندیشیدن و خودآگاهی داشته باشد؛  فرد از هر اجتماع چنان عمل و فکر می کند که باید به همان  

 برخالف تفکر کانت که آغازگر خودآگاهی و اندیشۀ وقوف به خود بعد از تردید دربارۀ تمام دانسته های وارد شده به ذهن خود بود.  

رده و در طول زندگی خود بر اساس آن به منش و  از نظر هگل، هر فرد در درون خود اخالقیاتی را از دو منبع و سرچشمه دریافت ک

رفتار و تصمیمات و حیات خود ادامه می دهد. یکی قوانین انسانی و اخالقیات حاصل از نظام ها و ساختارهای جامعوی است؛ و  

الهی. در تراژدی  دیگری قوانین الهی است که درونیات هر فرد با درونیات و منویات و روابط اجتماعی هر تشکل اجتماعی با ماهیت  

 را به طور مشخص مورد تحلیل قرار داده است.   اجتماعو  خانواده آنتیگونه، هگل این دو قلمرو اخالقی 

 

 آنتیگونهنظر هگل دربارۀ 

. و اینکه در نتیجۀ برخورد  انسانیو    قوانین الهی  دیالکتیکشرحی که هگل دربارۀ بن مایه های تراژدی آنتیگونه دارد مبتنی است بر  

 این دو نیرو صورت جدیدی شکل می گیرد که قوانین انسانی زمینه ساز آن بوده است.  

تضاد هایی    . بعدی را رقم می زند  وقایعتمام  ؛ که  ستبتدایی ای متخاصم اصر تراژدی آنتیگونه تضاد و تعارض دو نیرو عنامهمترین  

 قانون الهی / قانون انسانی. از همه مهمتر  و خانواده / کشور؛ دشمن؛   اهیسپ وطن /  سپاهیمثل: زن / مرد؛ حاکم / شهروند؛  

و همانند موارد دیگر در نوشته های هگل، جدال های خاص    »در درون جوامع، و نیز بین آن ها، همیشه امکان جدال وجود دارد. 

پیامدهای بزرگ فلسفی دارند. در این موقعیت ویژه، هگل دربارۀ تراژدی سوفوکلس یعنی آنتیگونه می نویسد که یکی از نمایشنامه های  

ضوع اصلی این نمایشنامه را باید محبوبش بود )و پانزده سال بعد در فلسفۀ حق به طور مفصل بار دیگر درباره آن بحث کرد(. مو 

که آنتیگونه از آن دفاع می کند، قانون قبایل بدوی، قانون    قانون آسمانیبرخورد دو مجموعه از قوانین، قوانین انسانی و خدایی، دانست.  

شد، کرئون، شاه، است.    خون، و تقدس نهایی خانواده است. ]از طرف دیگر،[ نمایندۀ قانون انسانی، یا آنچه بعدها به قانون مدنی بدل 

در پیکار بر سر خاکسپاری برادر آنتیگونه که قانون مقدس آن را می طلبید اّما کرئون ممنوع کرده بود، دو قانون در جدالی مرگبار  

درون شخص آنتیگونه با هم مواجه می شوند... وضعیت او تراژیک و الینحل است؛ اّما حرکت تاریخ و دیالکتیک راه حلی را برای  

جدالی پیش می گذارد که در دسترس زن قهرمان این تراژدی نبود. با رشد جامعۀ مدرن مدنی، افراد و خانواده ها تحت قانون زمین در  

 هم ادغام شدند.« )تاریخ فلسفه راتلج؛ جلد ششم( 

 

  که به مسألۀ اخالق   ارسی مقاالت به زبان فدر مورد نظر هگل در تفسیر تراژدی آنتیگونه مطالب بسیار نوشته شده است. یکی از  

بارانه  نوشتۀ  «  یگونه؛ حیات برهنه و میل زنانهآنت با عنوان »، مقاله ای است  ارائه کرده  را  تراژدیو تفسیر اخالقی هگل از این    پرداخته

   که بخش هایی از متن این مقاله را عیناً نقل می کنیم: ؛عمادیان



و انتخاب یا قضاوت   (cogitation) ارتباطی با اندیشیدن  ،بودِن قلمرو اخالقی  ترتیب، اخالقی  اند. بدین  اجتماعیها موجوداتی  انسان»

مثابه   ها بهندانیم چگونه عمل کنیم، زیرا بدامیان نیک و بد ندارد، و بیشتر ارسطویی است تا کانتی. پیش از اندیشیدن به قوانین، ما می

گری مفاهیم در این قلمرو اخالقی جایی ندارد. هگل این قلمرو را زیبا و پر از هارمونی    ایم. میانجی خویش خو گرفته (ethos) منِش 

 د. شوکشیدن آن به فرم هنری تراژدی یونان متوسل می  تصویر  بیند، پس بیهوده نیست که برای به می

و  می کند  ارگی را در بطن خود حملدر دروِن خود دوپاره است. دنیای سوفوکلی این دوپ  (ethical substance) اما جوهر اخالقی»

های روز و شب را    گیرد: دوپارگی میان قانوِن انسانی و قانوِن الهی. هگل استعاره شکنندگی آن نیز از همین دوپارگی سرچشمه می 

به  این دو قطب  انسانی که زندگی سیاسی را برمی کار می   برای توصیِف  انی دارند،  شمول و همگ- سازند، حالِت جهان  برد. قوانین 

،  روز/شبترتیب به دوگانگی    را به  الهی و    انسانی نهند. هگل دوگانگی قانون    که قوانین الهی جوهِر درونی جامعه را برمی   درحالی 

کند. قانون انسانی در فضای باِز میدان عمومی شهر  ، ملت/خانواده، خودآگاه/ناخودآگاه، و سرآخر مرد/زن تشبیه می عمومی/خصوصی

به دروِن خانه، به اعماق، تعلق دارد و چون  الهی  همین جهت مانند نور روز عیان است، درحالی که قانون  جریان دارد، و به یا آگورا  

 . تاریکی شب، پنهان و رازآلود است 

بر طبیعت.  عنوان گسستی از طبیعت یا مازادی  رابطۀ حقیقی خانوادگی همان رابطه با مردگان یا نیاکان خانواده است: خانواده به   »...

 د.  برای ارتقا و تعالی مرگ از مرتبۀ یک امر طبیعی، مرگ باید به کار گرفته شو

مشخص نیست پس از پایان تنش میان قانون انسانی و الهی،   ...  می شود. ون هم متعاقباً در پشیمانی و ماخولیا غرق ئ در پایان، کر»... 

 می یابند. های مؤنث و مذکر چه آرایش جدیدی  نقش

به عرصة عمْل هارمونی میان قانون انسانی و   (Sittlichkeit) شود. گذار از این قلمرودرونی قلمرو اخالقی به عمل منجر می   تضاد

 .« شکند  را درهم میالهی 

 

  هگلاست.    تفسیر به رأیمتوجه می شویم که تفسیر هگل از آنتیگونه تا چه پایه    Hegel’s Antigone  » -  J. Mills»  ۀمقال با نگاهی به  

مستبد؛ پیرو قانون ؛ پیرو قانون الهی( و کرئون )مرد؛ حاکم؛  انقالبیبین آنتیگونه )زن؛ شهروند؛  ا  ر  این تراژدیعادل موجود در  ت 

آنتیگونه    خودکشیکن در نتیجه ای که می گیرد در واقع به یکسویه نگری دچار می شود؛ آنجا که لی به درستی بیان می کند ومملکت(  

 می خوانیم:  چنین   Hegel’s Antigone  »- J. Mills» ۀ مقالدر  می داند. ناپذیرگریزن نیرو را ی ا نابودیو در واقع را 

است    یجدا هستند: خانواده نشان دهنده زندگ  گری کدی وجود انسان، از    یخاص و جهان   ی، حوزه هاسی پولو    خانواده  یبت پرست   یای در دن 

   است.  ریی تغ رقابلی و غ ری زناپذی دو حوزه گر  نی ا نی است. تعارض ب  ینشان دهنده خطر زندگ س ی و پول

در مورد    می بینیمکه    یی جاتنها  شود، و    ی م  تفسیر   هگون ی آنت   ری که در آن تفس  ی دارشناسی در پد  ونانی   ا ی   شرک از جهان اخالق    ی در بخش

 هویتی است.   یب  -  تی از هو ی زن و مرد به عنوان رابطه ا نی آل ب  دهی رابطه ا پی، هگل در بحث کردهزن 

به   وخون هستند  -شود. آنها هم   یم افت ی خواهر و برادر  نی آن، در رابطه ب  پیوندی ر ی زن و مرد[ به شکل غ نی رابطه ]ب او می نویسد: "

داده   همبه  شخص خود را مستقل  وجود و نه  ،دارند گری کدی تمایلی به ، نه نی . بنابرارار گرفته اندقو تعادل   تکیه گاه حالت هر حال، در 

   .هستند گری کدی فرد آزاد در رابطه با  کی اند. برعکس ، آنها  گرفته هماز  یا و

  ی مسئله چگونگ  نی ا  رای برخوردار است ز  ی ادی ز  تی مدرن از اهم  ی ای زن و مرد در دن   نی هگل در مورد رابطه ب   ی فلسف  ی رمول بندف

   است.  شخصی خویش   یو خواسته ها ازهای ن  پاسخگویی بهدهد که در آن هر کس به دنبال  یرا نشان م یبه وحدت در جهان  یاب ی دست 

کند، به   یرا از هم جدا م آگاهی و ناآگاهی، که هگلکه راه حل  میاب ی  یدر فلسفه حق، در م هگون ی او از آنت  تفسیر به رأی یاما با بررس

  برای رسیدن به آگاهی   یمناسب   راهکار ماند،    ی م  یباق  مجبور که در آن زن محدود و    ناآگاهیکه خانواده همچنان به عنوان حوزه    یطور 

 . ستی ن 

ً ی از نظر هگل، دق  و بودن    ی اکافدهد. ن   ی دوگانه جهان باستان را نشان م  ی ری با جهان مدرن است که درگ  یآشت   ای   Aufhebung  لغو  قا

تعارض    نی از ا  ینادرست و   انی سو استفاده و ب   لی به دل  یدر فلسفه حق، تا حد قابل توجه  یتفاوت جنس  نهی مدرن هگل در زم  یفرمول آشت 

 است.  ی دارشناسی پد ر د هگون ی آنت  ری در تفس

  ی هرگز در زن جمع نم  یجهان  یخودآگاه روح به سمت   شروندهی و فلسفه حق حرکت پ   یدارشناسی با محدود کردن زن به خانواده در پد

  ستم ی در س  تی محدود  کی زن،    تی را داشته باشد. با محدود  تی فرد  یژگی و  ای "  یبودن "انضمام  یجهان   یتواند آرزو   یشود. زن هرگز نم



  د ی با  یانسان بودن تجربه    ری فراگ  ی زن و مرد است و ادعا  تی . بشرستی ن   ی هگل لزوماً مرد است و مرد جهان   یوجود دارد. جهان   یهگل

هگل  آنچه  نسبت به  ارائه دهد    هگونی گزارش جامع تر از آنت   کی   دی با   نی تجربه و مشارکت زن در خارج از حوزه خانواده را فراهم کند: ا

 . ارائه داده است

 

 گیری  نتیجه

با بررسی آثار هنری دوران های مختلف  نظام فلسفی هگل به صورت فلسفه هنر  زیبایی شناسی در  مالحظه شد  چنانکه   و مشخصاً 

 می شود.  تبیین تاریخی 

خالصه می شود.    بندی سه گانه )هنر نمادین، هنر کالسیک، هنر رمانتیک(  تقسیم   یک   در   هاطور هنرمورد سیر تحول و ت   درنظر هگل  

 ل و توازن است.  تعاد هنر کالسیک،ویژگی در این میان، 

ی تضارب  در پ ق می داند. و بر حبر است که هر کدام خود را نتیجۀ کشمکش دو نیروی برا و امر تراژیک   در تراژدی تعادل و توازن  

 بوجود می آید که همانا پایان بخش داستان تراژدی است.  این دو نیرو سنتز 

 هد.  بتدا میان آنتیگونه و کرئون، به عنوان نمایندگان قانون الهی و قانون انسانی رخ می ددر تراژدی آنتیگونه این تعارض و تضاد از ا

می  مدرن  جهان باستان جای خود را به جهان    حکم تاریخ چنین است که  ؛ زیرایر استمرگ آنتیگونه از نظر هگل یک امر گریزناپذ

بخصوص آنجا که جهان مردانه را در مرگ محتوم  .  تردید داشت   در تفسیر این تراژدی  برخی نتایج هگل  نسبت به   ی توانم  ولیکندهد.  

 پیروز می داند.   عنصر ضعیف،ر در برابر یک یک قدن ، به عنوانهآنتیگو
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