
 

دارای روابط عمیقی هستند. فلسفۀ هگل یکی از مظاهر آمیختگی این هنر، دین و فلسفه با یکدیگر  

است.   مقوله  را میهنر مجسمه سه  از جلوهسازی  یکی  دانست.  گاهتوان  هنر  نوع  این  اینهای    در 

نمونه از  مورد پژوهش  پژوهش  روش  است.  شده  استفاده  هدفمند  استنتاجی  استفاده  گیری  روش 

به  .  فرانکناست ابتدا محقق  این روش در  و گزاردر  غائی  از هدف  تربیتی  اصل  نگر  واقع  ۀ استنتاج 

سپس به استنتاج روش تربیتی از اصلی که در استنتاج پیشین به دست آمده و  مبنایی پرداخته و  

ها  پژوهش  و منابع های هگل، سایرپژوهش شامل کتاب  ۀ حوزنگر مصداقی پرداخته است.  گزاره واقع 

 . است های تربیتی آنزمینه زیباشناسی وی و نظری  زیباشناسی هگل، مبانی  مفاهیم حول محور

سازی  و آشکار  های ذاتی هر تمدنترین ارزشژرفهای این پژوهش حاکی از آن است که بیان  یافته

که نیل به    استنتاج شده از نظرات هگل است  ایده مطلق ازجمله اهداف اساسی تربیت زیباشناسی

تاریخی    ۀ های ذاتی هر تمدن متناسب با دور بیان ارزش   ۀآن در گرو استفاده از اصولی چون شیو

های رسیدن به این  از روشبیان هنری، دینی و فلسفی و ارتباط آنها با یکدیگر    ۀشیوکه    استخود  

اهداف اساسی انسان به حد کمال و حقیقت غایی از دیگر  اهداف و اصول است. همچنین رساندن  

های  که انتقال و اشاعه باورهای دینی از اصول آن و استفاده از قالب  شناسی هگل استتربیت زیبا

 های آن است.ری سمبولیک، کالسیک و نمادین به منظور بیان اعتقادات دینی ازجمله روشهن

 اهداف پژوهش 

 . وی  زیباشناسی های هنری دین درقالببررسی استنتاج اهداف تربیت زیباشناختی هگل با . 1

 وی  زیباشناسی های هنری دین درقالببررسی استنتاج اصول تربیت زیباشناختی هگل با . 2

 سؤاالت پژوهش 

 های هگل استنتاج کرد؟توان از اندیشهام اهداف تربیت زیباشناختی را میکد. 1

 های هگل استنتاج کرد؟ توان از اندیشههای تربیت زیباشناختی را میکدام روش . 2
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 مقدمه 

بنابراین شرط اساسی   ؛داندتجلّی روح انسانی می عرصه  را  هنر    ،شناسیزیبایی  ۀگفتارهایی دربارهگل در ابتدای درس

خواهد پاسخ این پرسش  در نظام فلسفی خود می  او  .در حال سازش با خویش نشان دهداثر هنری آن است که روح را  

دارد و دارای چه ساختاری    را بداند که هنر که یکی از مظاهر بیان و جلوه روح است، در تعالی روح مطلق چه جایگاهی

قرار گرفتن روح در قالب رنگ، سبک، نماد و نحوه هماهنگی    ۀنحو  دربارۀهنر یعنی بحث    دربارۀ لذا در نظر او بحث    است؛

ای که اثر هنری در  بسط و گسترش روح در قالب ماده  ۀو توازن بین معنای اثر هنری و قالب مادی آن همچنین نحو

به هر اثر هنری را با توجه    ،فلسفه هگلب خود با عنوان  در جلد دوم کتا   1ستیس یابد. بر همین اساس  آن تحقق می

سپس او خود    .محتوای روحی، ب(کالبد مادی یا صورت  ند از : الف(اکند که عبارت نظرات هگل به دو بخش تقسیم می

این دو بخش یعنی معنی و صورت با هم در یگانگی و سازش   ،دارد که در اثر هنری مطلوب و به کمال رسیدهبیان می 

ای کافی  سطهخود جز آن صورت، وا  ۀکاملند، چندان که صورت یا کالبد مظهر کامل و تام معنی است و معنی نیز به نوب

معنی  یابد. ولی حصول این یگانگی و سازش همیشه امکان ندارد و از روابط گوناگونی که میان  برای تظاهر خویش نمی

 های صورتشامل    هنر، ویژگی   هگل نظر از  (.629  :1393)ستیس،  آیندانواع اساسی هنر پدید می   ،دارد  و صورت وجود

 جمع برای   هگلاست.   امری غیرپدیدار  و مطلق، ذات و حقیقت آن کهحالیشود، در می آن جنبه پدیداری  و متغیّر

 مراحلی بستر در را هنر فلسفۀ و شناسیزیباییمفهومی خود،   نظام ۀدریچ از تا کوشدمی غیرپدیدار و پدیدار  این میان

، هنر برای آنکه بتواند به حقیقت خود تحقق بخشد، باید به  وی   ۀ دهد. همچنین به عقید کند، جای می طی آگاهی که

نسبت فلسفه با  جمع دین و فلسفه درآید و همانند چیزی از مراحل در آگاهی درآمدن امر الهی باشد. در باب ربط و  

ورزی؛  ورزی درواقع خود عبارت است از دینفلسفهداند، از همین رو،  می  دین، هگل باالترین فرمان مطلق را شناخت خدا

اما    ؛دار همین معناستهنر نیز عهده)دین و فلسفه( به دنبال شناخت آن جاودانی هستند که خداست.    چراکه هر دو

رضایت روح در حیات درونی   که دین،  همچنانلذا    ؛آوردیمحسوس به تحقق درمطرز  آن را بهخاص خود،    ۀبه شیو

هنر در ابتدا منضم به اعتقادات دینی  درواقع باید گفت که    انسان است هنر هم رضایت روح در قالب اثر هنری است.

کرده  بشر کوشش  تاریخ،  اند. از ابتدای  ساختهها را مجسم  اسطوره   اولین آثار هنری،  و  به معنای کلی کلمه بوده است 

آثار هنری مصوّ  ،پندارددر اشیاء طبیعی نهفته و پنهان میآنچه را که    است از    .ر گردانددر قالب  بدین ترتیب قبل 

  اعتقادات دینی بشر بوده است و آثار هنری ابتدایی،  ۀکننداولین بیان  هنر  های مقدس و مذاهب رسمی،پیدایش متن

سعی بر آن داشته   پژوهش  لذا محقق در این  ؛بلکه اعتقاد را منضم به قالب مادی خود دارند  ؛صور کلی انتزاعی نیستند

که دین    را  های هنری تاریخ وجود داشته و همچنین قالب  است چگونگی ارتباطی که بین قالب و محتوای هنر در طول 

ای ممتاز در حوزه تاریخ هنر بوده و او چهرهعنوان  که به  هگل   زیباشناسی  ۀدر فلسف  ،ها جای گیردتواند در آن قالب می

تاریخ هنر واقع  را در  فیلسوف   این  نظرات   از  سپس   و  کرده بررسی    ،(441:  2،1393)بیزر   انددانسته   پدر شکل مدرن 

 .کند استخراج تربیت  و  تعلیم نظام استفاده درهایی را به منظور اهداف، اصول و روش 

 
1 . Stace 
2 .Beiser 



 

 

 1400اسفند، 44 ۀ، شمار18 ۀدور 133
131 -  149  

تحریر درنیامده است. رمضان    ۀپژوهش حاضر باید گفت تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشت  ۀدرخصوص پیشین

ای با  عنوان »نقش هنر در رسیدن به معرفت با تکیه بر آراء هگل« به بررسی ارتباط هنر، اصول  ( در مقاله1395ماهی ) 

رداخته  سازی پجسمهشناسی هگل در هنر محال در این پژوهش به زیباییاینتربیتی و فلسفه هگل پرداخته است. با

 شناسی هگل پردخته شده است.لذا در پژوهش حاضر به صورت مفصل به بررسی دیدگاه زیبایی  ؛نشده است

شده به منظور تجزیه  آوری جمع  اطالعاتدر این روش    گرفته است.  انجام  3رونده فرانکنا روش الگوی پیش   با  پژوهش  این

ده شارزشمند تبدیل    یبه اطالعات  نگر فلسفیهای واقعهای هنجارین و گزاره رهگزاگیری، در قالب  و تحلیل و نتیجه

هنجارین    ۀو به یافتن نتیجر آغاز  نگرونده، کار از تمهید مقدمات هنجارین و واقعدر استنتاج عملی به شکل پیش  .است

مربوط به    ابتدا اطالعات  پژوهش حاضر،  کیفی های  به منظور تجزیه و تحلیل داده .  (60:   1394،  )باقری   شودمی   منجر  

از منابع  سپس توسط روش قیاس عملی در قالب دو مقدمه هنجارین و  گردید  استخراج  موردنظر    سؤاالت پژوهش 

)اصل    گزاره هنجارین بایدی نگر که منجر به استنتاج اصل تربیتی شده همچنین در قالب دو  اقع)هدف هنجارین( و و

و بدین گونه   مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت  ،شده  روش تربیتیکه منجر به استنتاج    نگر مصداقیتربیتی( و گزاره واقع

 های تربیت زیباشناسی از نظرات هگل استخراج گردید. اهداف، اصول و روش

 شناسی هگل یبایی ز  .1

ای نسبت  رویکرد تازهبود،    6آلمانی که متأثر از گرایشات رومانتیک   5آلیستیتحوالت تفکر ایدهدر ادامه    (1998)4هگل 

ولیکن از    مطرح ساخت و چنین ادعا کرد که هنر چنان نمودی از حقیقت است که بر امر محسوس تکیه دارد.  7به هنر 

استه  که زیبایی تنها به تجربه حسانی فروکچرادر چارچوب قوه ذوق با پایان هنر تالقی داشت؛    8شناسیزیبایینظر هگل  

ای درواقع نشانه  ،شدفروکاسته میگشود. اگر دین نیز به تجربه دینی صرف  ی مطلق یا آگاهی نمیشد و راهی به تجلّمی

و زیبایی را  چراکه هنر    ؛کننده نبودای راضیواژهبر پایان دینداری بود نه بیشتر. از همین رو زیباشناسی برای هگل  

از این مرزها جلوتر میل نه که هنر نزد هگطوری بهکرد.  محدود به علم حسی می بلکه راه به عالم آزادی،    ؛ دروتنها 

 شیوه  به که دانستمی مضمون و معنا بیانگر را هنر  9شلینگ از متأثر  هگل درواقع  گشاید.  آگاهی و حقیقت نیز می
 شود  گرفته نظر در زینت عنوان به صرفاً هنر اگر بود معتقد  او لذا  ؛آیددرمی به جلوه محسوسی  طرز به  و خود خاص

(. آنچه در فلسفه 120: 10،8713شفر) داشت نخواهد هوس و هوی  بردگی جز شهرتی و نیستهنر  دیگرلذّت،  ابزار یا

ای پیرامون جایگاه و استقالل هنر و  که این فلسفه دارای دیدگاه ویژه  دهدنشان می  ،گرددهگل و پیروان او مطرح می

دو مضمون را به یکدیگر    در این است که این ارتباط آن با حقیقت و فلسفه است. درواقع اهمیت رویکرد نوین هگل  

لذا    ؛(1392)مسگری و ساعتچی،    کند یعنی استقالل و خودبنیادی هنر در عین رابطه ضمنی آن با فلسفهنزدیک می

 تواند موجب به جلوه درآمدن روح در باالترین مرتبه از مراتب اه هنر نزد هگل از آن روست که میبلندی جایگ
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از آن به عنوان روح مطلق تعبیر کرده است. ولیکن    (1998)   ای که هگلمرتبهسیر خود به حقیقت ذات خویش گردد؛  

ترین منزل است؛ پس از آن دین و در باالترین مرتبه، فلسفه قرار دارد. هنر نخستین و البته نازلدر مرتبه روح مطلق، 

  دین   و  هنر  در  را  آن  از  پیش   مراحل  باید  شود  ایده فلسفی  آنکه  ی گوید: برااین موضوع میدر زمینه    (1386)  عبادیان

ترین ویژگی آن است.  شود و زیبایی حسی مهمات ظاهر میدر مرحله هنر، روح مطلق در قالب محسوس  بگذراند.  سر   از

این نکته حائز اهمیت است که ادامه    11با آنکه هگل در مسیر مفهومی زیباشناسی کانت  اینجا ذکر  قدم گذاشته و 

دهد اما زیباشناسی او در دو بحث بنیادین با زیباشناسی کانت مخالف بود و راهی یکسر متفاوت را برگزید: اول آنکه  می

فلسفه(، بلکه از طریق  )یعنی    برخالف او معتقد بود راه شناخت جهان و ذات انسان نه فقط از طریق شناخت محض

که شناخت جهان را امری فردی   12دین و هنر نیز برای انسان امکانپذیر است. دوم آنکه برخالف کانت و سنت دکارتی 

دانستند، هگل به ادراک و تأثیرپذیری جمعی قائل بود؛ یعنی اگرچه شیوه ادراک انسان از امور به کمک هنر، دین  می

ندیشه بود که هگل بخشی  یابد. بر مبنای همین امیاین شناخت در تحوالت تاریخی تکامل    اما  ؛پذیردانجام می  و فلسفه

های  بر ویژگیآورد آن این شد که عالوه های فلسفی خود را به تاریخ و روند تحوالت آن اختصاص داد و رهاز اندیشه

اندیشه هگل و کانت سبب شده تا  صوری اثر به محتوا و معنای آن نیز نظر داشته باشد. همین تفاوت ظریف میان  

گر کانت به ما های هگل پیرامون هنر است، بگوید: اکه پیرو اندیشهفیلسوف شناخته شده قرن بیستم    ،(1998)13دانتو

از آنی که بتوانیم تصدیق کنیم  کند، چه بسا هگل به ما بیش  هنر بدانیم عرضه می  دربارۀخواهیم  کمتر از آنی که می

 گوید.می

 

 اهداف و اصول تربیت زیباشناختی هگل  .2

تواند به صورت عمیق و در قالبی محسوس بیان میهای هر تمدن را  داند که ارزشزبان هنر را زبانی حسی میهگل  

ترین  به نحو حسی یافتی ژرف ای برای بیان راستی مطلق،  وسیله  ۀ منزلبهزیبایی هنری  » گوید:  او میکند و انتقال دهد.  

(. به  357:  1391)هگل،  «  دهدبه دست می،  شودشمرده می  آنچه الهوتی یا خداگونه،  هر تمدن گذرا راهای  ارزش 

های ذاتی هر تمدن  روند؛ هر سه آنها به ارزش فلسفی برای هدف واحدی به کار می   عقیده هگل بیان هنری، دینی و

به دورشکل می بسته  بیان مطلق،  این سه شیوه  از  یکی  و  منزلزمانی،    ۀبخشند  او یابد.  برتر چیرگی می  ۀشیو  ۀبه 

بخشی به بیان خاص  های گوناگون با سامانبه شیوهقطع نظر از اینکه گزینش چه باشد، هنر، دین و فلسفه  » :  گویدمی

گر بافت فرهنگی مردم را  به اتفاق یکدیسانی عام برای کمال و حقیقت غایی  و مشروط به شرایط تاریخی آرزومندی ان

شریکند، ولی  دین و فلسفه در هدف و محتوای کلی خود با هم    ،(. اما گرچه هنر 357:  1391)هگل،«  نددهتشکیل می 

بیان هنر حس است. هنر محتوای   از آنها متفاوت است. وسیله  بیان هر یک  از طریق  وسیله  به نحو حسی  را  خود 

است که با زیبایی هنری، کمال را از طریق حس    ها عبارت از آثار هنری این ساختهکند.  های انسانی عرضه میساخته

های ذهنی است و سرانجام، وسیله بیان فلسفه مفهوم ناب است  یان دین عبارت از الگوها یا ایده کنند. وسیله بعرضه می
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طرح    ،خواندمی  طور منطقی، به شکل فلسفی یعنی آنچه مفهومی است، یا آنچه هگل آن را مفهومو محتوای آن به

های گوناگون سازد و دین و فلسفه نیز به شیوه مطلق را آشکار میامر  هنر  (  31:  1391شود. به زعم هگل) میریخته  

بنابراین    ؛ولی به شکلی متفاوت  کنند،کند که دین و فلسفه بیان میهنر همان محتوایی را بیان می  کنند.خود چنین می 

یابد؛ اما اگر در  نر تجلّی مید. از نظر هگل امر مطلق ابتدا در ه یابنهگل، هنر، دین و فلسفه با هم ارتباط می  ۀدر فلسف

برد و اگر در آنجا نیز نتواند به سرمنزل مقصود  برای تجلّی خود به دین پناه می  هنر نتواند به هدف خود دست یابد،

به منصه  در   ،برسد را در فلسفه   شأن تواندمی  مطلق  که است  باور این بر هگل  درواقع  رساند.ظهور مینهایت خود 

 تحسا در که کندمی پدیدار هنر در را خود تنهانه  مطلق. سازد پدیدار را  خودش، هنری  اثر در و کند حاصل  انضمامی

  ،سازد   یمتجلّ هنر در تمامی به را خودش نتواند مطلق که گاهآن .کندمی حرکت خویش ظهور  سوی   به نیز فلسفه و دین

  برد می پناه فلسفه امن ساحت  به   برسد، خویش ظهور غایت به دین در نتواند که هم زمانی .بردمی   پناه دین دامان به

تنها بر قالب هنری بلکه بر قالب دینی نیز برتری دارد. برای تجلّی امر مطلق، قالب فلسفی نه   .(142:  14،2613گارودی )

که فلسفه آن را  حالیکند در ذهن مطلق را تصویر می  دین،» از نظر هگل، امتیاز فلسفه نسبت به دین در این است که  

( در این  121 :1393)15. اسکروتن است مطلق  ظهور غایت فلسفهبنابراین  .(1383،منصورنژاد)« نمایدل میر و تعقّتصوّ

عقیده به    روح در مقام یک ،  جای خود را به فلسفه بدهند چون در آنست که همه هنرها  ا  تقدیر این » گوید:  میباره  

 . « یابدبیان نهایی خود دست می

 های تربیت زیباشناسی استخراج شده از نظرات هگل اهداف، اصول و روش .1جدول 

 روش تربیتی اصول تربیتی  اهداف تربیتی 

 های ذاتی هر تمدن ترین ارزشژرفبیان -

)باالترین حالت  مطلقسازی ایده آشکار-

 آگاهی انسان(

ارزش بیان  تمدن  شیوه  هر  ذاتی  های 

 متناسب با دوره تاریخی خود

 

استفاده از شیوه بیان هنری، دینی و فلسفی  

 و ارتباط آنها با یکدیگر

 

انسانی عام به حد کمال و حقیقت رساندن  

  غایی

 

قالب انتقال و اشاعه باورهای دینی  از  ن استفاده  هنری  مادین، های 

بیان   منظور  به  سمبولیک  و  کالسیک 

 اعتقادات دینی 

 

 یان مفاهیم دینی در قالب هنر( )ب بیان هنری  روش تربیتی: .3

ر زیادی از هنری که هگل به آن  مقداورزد. حتی  می   هگل در فلسفه زیباشناسی خود بر ارتباط بین دین و هنر تأکید

به نحوی به    ،ستاید یعنی هنر کهن و کالسیک یونانبیش از همه آن را میت و هنری که  هنر دینی اسنیز  پردازد  می

است  ی قلمرو مربوط  هگل،  ۀرابط.  دینی  فلسفه  در  و  است  انکارناپذیر  دین  با  هنر  نحو   تنگاتنگ  به  دین  و  هنر 
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ه به دین کند، همیشتعریف می  16« خودآگاهی ذهن» طور کلی  هگل همواره دین را بهاند.  ناپذیری با هم آمیختهانفکاک

، هنر در حکم یکی از لحظات وجودی دین است. هگل  « نمودشناسی ذهن » پردازد. در فصل هفتم  و هنر با هم می

ا شود که دین غالباً  شناسی هگل دیده میییگوید. در زیباز هنر باستان نیز سخن میهنگام بحث از دین یونانیان، 

ل آموزشی در  شود. حتی هنگامی که هگل به دالیو در حکم فصلی از هنر مطرح مینر  عنوان چیزی همانند با ه به

محتوای    ،دهدمی   خود، دین و هنر را جداگانه مورد بحث قرار  « دانشنامه فلسفیِ» مثالً در    های خود،بعضی از نوشته 

اند یا نوعی  هن خویش نر تصوّرات مشخص بشر از ذدین و ه» گوید:  میبحث هر دو یکی است. هگل خود در این باره  

داند. به  ند توضیح میله را نیازمئولی هگل این مس .  (213:  1395)هگل،  «  اندذهن مطلق   بیان نمادین از خودآگاهی 

هنر فقط از رهگذر نوعی احساس دین ممکن است؛ احساسی که بر وارستگی و آزادی    ۀ جانبعقیده وی شکوفایی همه

ارتباط    بارۀشفر نیز در(.  197- 196:  1390)مجتهدی،  داللت دارد، ولی نه از این لحاظ که به تمامیت خود رسیده باشد

 هنرهگل،    ناسی روحپدیدارشدر کتاب  »گوید:  هگل وجود دارد چنین میو پیوندی که بین هنر و دین در فلسفه  

 (. 280: 1387)شفر،«  باشد دردست دینِ تواندنمی صورت  خود این شود، امامی دانسته دین از همچنان صورتی

ادیان،    را آشکار ساخت و  وجود دارند که نمی  یم و معانیمفاهنوعی  در  آنها  تمام و کمال  به  توان به طور کامل و 

ادیان  کنند و باید به نحو مفهومی به آنها پرداخته شود. در این موارد،  نمادی و ذهنی پیدا میناخواه بیشتر جنبه  خواه

بلکه افکار    ؛سازدها خود را به نحو هنری نمایان میتنکنند. به عنوان مثال دین یونانیان، نهنیاز مبرمی به هنر پیدا می

تواند به تصوّرات عمیق ذاتی ذهن خود پی  از طریق هنر است که انسان می  فقط گیرد.  می   و تفکرات کلی را هم دربر 

خود پیچیده و  خودی ای است که امکان درک محتوای معانی و مفاهیم مجرد و ذهنی را که بههنر تنها وسیلهببرد.  

ان واقف است و  های پنهان روح انسسد که هنر به نحوی عمیق به گرایشربه نظر میآورد.  فراهم میمبهم هستند،  

ها برقرار کند. در هر  و طبیعی و این گرایش خواهد نوعی رابطه میان امور حسی  ذهن و اندیشه به مدد آن می  گویی

کند. به اثر هنری کمک می  گیری یابد و همین به مرور به شکلس میصورت، حس زیباپرستی در درون انسان انعکا

دهد. مثل این است که هنر سعی دارد آنچه را که  نسبت به هنر نشان مین را  های دینظر هگل این مسائل نیازمندی 

رها و آزاد سازد،    ،های خاصی که در آن پدید آمده استکند یا اصالً آن را از محدودیت جبران    ،دین از دست داده است

  یا در قالباثر هنری  هر گونه موضوع مجرد و انتزاعی، مناسب برای به تجلّی درآمدن در هر نوع    ،از نظر هگلولیکن  

توان آنها را به قالب حسی درآورد؛  یا به عبارت دیگر بهتر می  ترند حسی  یخدایان یونانبه عنوان مثال    .یست محسوس ن

:  1396)فالح رفیع،«  دهند، دارندهمان معنا را که در هنر نشان می  خدایان یونانی، نماد نیستند و»   زیرا به زعم هگل

با  تر است و تجسّم حسی آن در قالب بعضی از هنرها ممکن نیست. به عبارت دیگر  حی انتزاعیمسیاما خدای    ؛ (142

اینکه   به    ذهنی مقصودها و موضوعاتی    ها،همواره مفهوم  مقصودها و موضوعات هنری،  ها،مفهوماز نظر هگل،  توجه 

قالب هنر را در  از  بر آن است که    لذا وی   ؛ دهندنشان می  ی)عینی(هستند که خود  مخصوصاً    مفاهیم ذهنیبرخی 

ت دیگر به موضوعات هنری  که به موضوعات حسی و عینی یا به عبار  خداوند و دین  بارۀدر  شناسیهنری و زیبا  مفاهیم

مفهوم خدایان یونانی    همچنینترند.  دیگر مناسب  های از مفهوماز برخی    ،برای شناخت خداوند و دین  شوندتعبیر می

به طور کامل به اما مفهوم خدای مسیحی، در قالب این هنر    ؛سازی به عینیت درآوردتوان در قالب هنر مجسمهرا می

ناچار برای بیان مفهوم آن به طور کامل باید آن را در قالب هنرهای دیگری همچون شعر قرار داد  رسد و بهعینیت نمی

به سطح حسی    یخدایان یونان» گوید:  می  خود را به مخاطب انتقال دهد. هگل در این بارهتا به تمام و کمال مفهوم  
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هم به دلیل اینکه این خدایان به طور تنگاتنگ با زندگی   نسبتاً نزدیکند،  ،دهندمی  چیزهایی که ماده هنر را تشکیل

  آسانی تصویر کرد.آنها را در شکلی انسانی بهتوان  اند و هم به این دلیل که میهای طبیعی گره خوردهانسان و پدیده 

ولیکن باید این نتیجه    (.27:  1391هگل،)«  طور پیوسته یا از نزدیک در امور انسانی درگیر نیستاما خدای مسیحی به

 است با ذاتش خود  تطابق کمال حائز هنر زمانی تنها زیرا  ؛ندارد استعاری   ۀجنب هنر خداشناسی  داللت  را گرفت که
 است، قادر فردی  متنوّع و همواره که آنجا تا ی هنر بازنمود که آنجایی از  کند، اما آشکار را خود خداشناختی معانی که

 بازنمود امکان و است تعیّنات فکری  دسترس در تنها کلیت این  .کند عرضه آن مطلق کلیت حیث از را الهی امر نیست
 کند، توانایی  جزئی و صور محسوس، فردی  در  را  خود کلیت که تاحدودی  تنها  هنر  لذا ؛ندارد  وجود حسی قالبی در آن

 واجد یک هر که خاصی اشکال  ۀواسط به الهی  امر که آنگاه تنها  هنردیگر،   عبارت به دارد. را مطلق کلیت بازنمایی
 محدود هنر معنای  اگربازتاباند. اما  را مطلق کلیت تواندمیشود،  داده تفصیل و یابد است، تحقق خویش خاص تعیّن

 هر که گفت توانمی کل در شود.روکاسته میف دینی هنر  به قلمروش لفظ دقیق معنی شود، به خدایان بازنمایی به
  هنر  ، خداشناسی است؛ اماهنر ، محتوای هگل برای  شود. واقع هنر محتوای  که دارد این را انسان، قابلیت ذاتی واقعیت

 است، چون ذاتی واقعیتی مبیّن که واقعی امر هر»   گوید:می نیست. همانگونه که هگل مضامین مذهبی به منحصر
 ترتیب بدین باشد. هنر از مضمونی تواندمی  روایناز ؛  دارد ای خداشناختیجنبه است،   فهم قابل  محض ۀ اندیش از تعیّنی
 که آورد می  حساب  به را مضامینی حال عین در  نیست، بلکه مذهبی  شمارش مضامین به منحصر هنر  محتوای  تعیّن

آنگاه واقعیت از برگرفته این است؛   ) « سازدمی ظاهر متناهی وجود چون خود در را قدسی امری  واقعیت که 

Hegel,1998: p.230) . 

تقسیم طی  سههگل  هنری سبک،  خود  ۀ گانبندی  متفاوت  نمادین  ؛های  کالسیک 17هنر  هنر  هنر    18)سمبولیک(،  و 

های  وت و سبکها به ارتباط بین اعتقادات دینی متفاسبکبیان کرده است که این    ییرا به صورت الگو  19رومانتیک 

هنر سمبولیک  » هگل عقیده دارد که    پردازد.متفاوت هر سبک می  متفاوت هنری آنان و همچنین به نحوه بیان هنری 

ر رومانتیک از آن تجاوز کرده است و به همین دلیل هنر  در جستجوی کمال است، هنر کالسیک آن را یافته و هن 

را مجسّم میسمبولی نامتناهی  راک  ذات  درون  رومانتیک صرف  هنر  و  را  و هماهنگی    « کند، هنر کالسیک وحدت 

 . (125: 1395، )مجتهدی 

 )سمبولیک(  روش تربیتی: سبک هنری نمادین .4

: 1393)  . الکستکندور غیرمستقیم و به تقریب بیان میاست که مضمون خود را تنها به ط  بیانی  ۀسمبولیسم شیو

کند، ولی سمبول برای اینکه سمبول باقی بماند نباید  را بیان می  ای هرچند سمبول ایده» گوید:  می  باره( در این 184

هایش را در قالب نمادها  تمایل داشته حرف   هنرها و آغاز  گیری تمدن بشر از ابتدای شکل  .« بیان کند  آن ایده را کامالً 

. در  نشان دهد  آید،تر از آنچه به چشم میمفاهیمی عمیق   به صورتها به زبان آورد و اشیای دور و برش را  و نشانه
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تا مفاهیم را به  نند  کاستفاده می  ندگان همگی از نمادهاهنرمندان و نویس   دانان،موسیقی  شاعران،ک  سمبولی سبک  

ه میان هگل در بحث از نمادهای هنری موجود در آثار هنری، از نمادهای دینی سخن ب  .ای غیرمستقیم بیان کنند شیوه

حسی    ها در جهت بیان اعتقادات معنوی و مذهبی خود در قالبیآورد. او این نمادها را حاصل سعی و تالش انسانمی

  به نیروهای ماورایی در قالبی مادی که همان هنر است،را  اعتقادات خود  ،  های بدوی انسان»   :گویدمی  کهچنان داند،  می

  کرده  خلق  بدوی   انسان  که   است  مشاهده   قابل   های غارها و اکثر آثار هنری این مطلب در نقاشی   نمودِ .کردندبیان می

های حسی بوده است. انسان برای اظهار اعتقادات خویش در قالبدر کوشش  ،  اولین صورت پیدایش آثار هنری   .است

ای حتی رقص که امروزه به عنوان گونه  .ها و تشریفات مذهبی انسان بدوی قابل مشاهده استاین مطلب در تمام آیین 

 ئیان شیهایی که امروزه به عنوای آیینی داشته است و ماسک جنبه ،  در بسیاری قبایل بدوی   ،شودهنر پنداشته می

  مذهبی   تشریفات  و   پرستش  اینکه آیین  ترمهم  ۀنکتاند.  کارکردی مذهبی داشته  د،شوهنری در تاریخ هنر بررسی می

 (.(Rappaport, 2001:p.26.« است شدهمی  برگزار سمبولیک شکل یک در اغلب

فاهیم خود را به مخاطب انتقال  م  ،سبک هنری نمادین بیشتر در قالب نماد و سمبول و به صورتی نامتعیّن و نامشخص

انتقال مفاهیم مشخص  می به میزان درک و فهم یستبه مخاطب مناسب ندهد و برای  بنابراین درک مفاهیم آن   .

هنر  »   . به باور هگلفهمدیابد و میرا درمی  نوعی آنبه    فرد  هرمخاطب از آن نمادها و اشکال و صور بستگی دارد و  

کند و سعی دارد  منازعه می  یابی منسجم معنی را کشف نکرده است؛ برعکس بیشتر با صورتنمادین که هنوز صورت

دارد که  و محتوای خاص آن کامالً محرز می  فوذ پیدا کند تا بتواند به فراسوی آن قدم نهد. معنای این نوع هنردر آن ن

ای آگاهی ندارد.  بلکه اصالً از چنین مرتبه  ؛شودمیتنها روح آزاد شناخته نهنوز به صورت نامتناهی نرسیده است و نه

آن   ۀفکر محض و گرایشی برای رسیدن به آن و نشان دادن بالفاصلهنر نمادین محتوایی جز نوعی الوهیت انتزاعی و ت

  « شود هدف اصلی خود را بیابدگویی این هنر موفق نمیدر اختیار ندارد و قادر نیست به اثر خود هماهنگی ببخشد؛  

کافی برای  های خود را بیان کند ولی چون وسیله  کوشد تا اندیشهذهن انسان می  (. در این نوع هنر،259:  1391)هگل،

کنایه خود همیشه  » گوید:  می   (638:  1393  ،ستیس)سازد.  خود مییابد، رمز و کنایه را وسیله و واسطه  این کار نمی 

موجود و  مادی  و  چیزی  است،  پدیدار  کنایه خواسته میو  از  که  مفهومی  داردلی  روحی  یا  فکری  او  « شود، جنبه   .

در هنر نمادین، معنی جزء ذات صورت  » گوید:  مبهم بودن معنا در هنر نمادین مینامتعیّن بودن و    بارۀ همچنین در

تر دارد و آن این است که محتوا در هنر نمادین به عیب علتی ژرف  نیست بلکه نسبت به آن خارجی است. ولی این

 . « جای آنکه انضمامی یا مشخص باشد، مجرد است

گردد. ارتباطش با محتوا یا اندیشه هنری غیرمستقیم  اندیشه به صورت نمادین مجسّم می  وح یا بنابراین در هنر نمادین، ر

به نحوی  را  )نماد( چیزی است که معنایی  انتزاعی است. سمبول  و  بیان می  است. هنری مبهم، کلی  کند. سربسته 

محتوا، معنای آن است.    سمبول )نماد( خود همیشه چیزی مادی و محسوس است و در هنر سمبولیک شکل، مادی و

)نماد( برای آنکه معنایی را برساند باید با مفهوم خود وابستگی داشته باشد. در عین حال باید از مفهوم خود   سمبول

صریح بیان است. به همین دلیل کنایه همیشه مبهم است.   ۀیگر سمبول )نماد( نیست بلکه شیومتفاوت باشد وگرنه د

های نامشخص و نامتعیّن در هنر خود و انتقال آن به دیگران، ناگزیر  برای بیان مفهومبه سخن هگل، هنرمند مصری  

درنتیجه این سبک؛    ؛اندها نامتعیّن و نامشخصمفهوم. چون  استها و نمادها در آثار هنری خود  استفاده از سمبولبه  

طی دوره  »گوید:  می  ان باشد. هگلهای دینی مصریتواند گویای اعتقادات و ارزشهای هنری دیگر میبهتر از سبک 
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در قیاس با آنچه بعدتر از لحاظ تاریخی به منزله    « آنچه خداگونه است» های غالب از  مفهوم  مصر باستان و پیش از آن،

  دتواناین هنر می  نتیجهدر   اند...ش از اندازه عام و نامتعیّن بودهبی   تر سر برآورد،تر و ویژه مشخص   تر،مفهومی راستین

از طریق سمبولیسم بیان کند. برای    تنها به صورت غیرمستقیم،  مستتر در کوشش خود را   ۀنیافتم متعیّن تحقق مفهو

(.  361:  1391)هگل،«  این باور خود را که زندگی در کل خدایی است با نمادهای حیوانی بازمی نمودند  مصریان  نمونه

همواره مستلزم پی بردن به معنای اثر هنری است اما در این نوع هنر نمادین هنری رمزی است. درک زیبایی  بنابراین  

ای  هنر نمادین لحظه  (1998)  های محسوس آن مطابقت دارد. به باور هگلسختی با نشانه هنر، معنای اثر هنری به 

هم به )یعنی خدا( جز تصوّری انتزاعی چیزی در دست ندارد و این تصوّر    است که ذهن بشر هنوز از وجود نامتناهی

بنابراین در هنر نمادین    ؛ )یعنی اثر هنری( پیدا کند  تواند صورتی محسوس در متناهیدلیل انتزاعی بودن خود نمی

معنای انتزاعی و تصویر خارجی آن در کنار هم قرار دارند بدون آنکه به نحوی هماهنگ در یک کلیت منسجم با هم  

   قرار گیرند.

 کالسیک روش تربیتی: سبک هنری  .5

از  آورد. او دلیل این تغییر سبک  کالسیک در هنر سخن به میان می  ۀسمبولیک، از آغاز دور  ۀهگل پس از پایان دور

تر  مشخصتر،  به هستی متعیّن  تغییر مفهوم امر خدایی از هستی عام، نامشخص و نامتعیّن» را  سمبولیک به کالسیک  

ادات  این سبک و این مفهوم از امر خدایی، گویای اعتق(. 361: 1391)هگل،« داندانسان می و حس پذیرتر خودآگاهی

مفهوم مصری عام هستی مطلق را به  ،  یونانیان عهد باستانبر این باور است که    . هگلاست  های دینی یونانیانو ارزش 

پروردند. از  خداییتر از امر  تر و متعیّندرست  تر،کردند و برای خود مفهومی راستین  انسان محور بدل  ۀ هستی ویژ  یک

خودآگاهی انسان به   پرستیدند،می   دیگر چیزهای زندهۀ  ای متمایز از همآفریده  ۀانسان را به منزل  آنجا که یونانیان،

از آنجا که سراسر انسان صورت آرمانی    برآورد. افزون بر این،  صورت موضوع هنری نخستین در فرهنگ یونانی سر

نگه داشت  پذیر،حس   ۀ بیونانی جن  مفهوم هستی مطلق  یافت، را  انسان جسمانی  هنر    ؛یعنی صورت  وقتی  بنابراین 

گویند. در  کالسیک می  ۀدوم سیر تاریخی هنر پدید آمد که به آن دور   ۀ دور  ،در بیانگری خود ناموفق گردید  سمبولیک 

تجلّی بیرونی پیدا کرده است.    سازی()در هنر مجسمه  روح موضوع قرار گرفته و در صورت انسانی  ،آثار هنری کالسیک

یافته بود. خدایان زعم هگل هنر یونانیان باستان، هنر کالسیک بود. خدا نزد یونانیان روح فردی مشخص و تعیّن به

کشید. صورت محسوسی که در  را به تصویر می  هنری بود که آدمییونانیان به آدمیان شبیه بودند. هنر کالسیک ذاتاً  

در این دوره  » گوید:  یافت. ستیس در این زمینه میانسانی بیشترین مجال تجلّی را میوحدت شکل و محتوا به شکل  

انسان دریافت که مطلق چیزی جز نفس خویش نیست و از میان همه صور جهان محسوسات تنها صورت انسانی است 

آرامجای و کالبد روح باشد. هنگامی که روح، مطلق را دیگر نه به عنوان هستی میان تهی، ه  که شایسته این است ک

یابد که مطلق همان خودش است. اینجاست که خدا همانند آدمی و مطلق به صورت  بلکه به عنوان روح بشناسد، درمی

صورت نیست  مفهومی مجرد و بی  اثر هنری دیگر   آید. چون در این مرحله، محتوا یا معنای ر ذهن درمیفرد آدمی د 

رو مفهوم  ایناز   ؛(640:  1393)ستیس «  آمیزدآسانی با کالبد محسوس خود درمیبلکه فردی صاحب صورت است، به

اصلی نوع کالسیک هنر، مستلزم آن است که صورت و معنایش با یکدیگر در سازش و توازن کامل باشند. صورت 



سازی مه جسهای تربیتی آن؛ انعکاس در هنر م شناسی هگل و داللتهای هنری دین در زیباییقالب 140   

 فهیمه حاجیانی، جهانبخش رحمانی، محمدرضا شمشیری

گوید: باره میهگل خود نیز در این   ماند.د و دیگر چیزی از معنی پنهان نمینمایبازمیی معنای درونی را به تمامی  بیرون

به صورت قلعه یا حصاری که غایت آن در    ،پیکرتراشی به جای آنکه عنصر غیرزنده را که دگرِ ذهن )یا روح( است» 

بیانگر غائیت و استقالل در خ  ۀکنندتبدیل کند مجسّم   ،خود آن نیست برای خود است که در  خود معنویت،  ود و 

)یا    شود. پیکرتراشی تن و ذهن( و همساز با فردیت آن، نموده میظاهری جسمانی، مناسب با مفهوم ذهن )یا روح

این دین  » گوید:  می   او همچنین (  102:  1391)هگل،«  گیردما می   ۀ ناپذیر در برابر نظارمصورت کلی تقسیروح( را به 

متناهی و نامتناهی در قالب زیبایی در وجود بشر است. در دین زیبایی، معنا با ماده، با عنصر محسوس،    ۀبیانگر رابط

کند و خارجیت دیگر بیانگر معنای درونی  ور کامل در خارجیت تجلّی پیدا مییابد؛ معنوی به ط می  با دگربودگی آشتی

(. چون هنر کالسیک ذاتاً هنری است که 61:  1396  ،)فالح رفیع«  کندمی  است که اکنون کامالً تظاهر خارجی پیدا

  تر دانستهصورت محسوسی که در آن برای پوشاندن معنی و محتوا از هر صورت دیگر شایسته   .کندمی  آدمی را تصویر

بدین سبب    (.356:  1393،  )ستیس  شود، صورت انسانی است. تن آدمی درواقع همان روح او در قالب مادی استمی

ه به ما هنر کالسیک است، هنری که کمال مطلوب کالسیک را به بهترین وج  ۀترین نمونسازی برجستههنر مجسمه

ترین موضوع خویش انسانی را مهم  ۀولی پیکر  ؛انسانی منحصر نیست  ۀسازی اگرچه به پیکرزیرا مجسمه  ؛کندعرضه می

چشمان خود  روحی اوست. وقتی آدمی با    ۀجنب  ۀ دهندو قیافه نشانچشمان  دهد. تصویر انسان از منظر چهره،  می  قرار 

کار هنر آن    به باور هگل  .شودتمام حرکات و رفتارشان نمایان مینگرد، خصلت روحی آنها در  به روان نفس دیگران می

کرت برود،  کردن فای حسی به رؤیت درآورد. راهی جز این ندارد که به فکر انسانی  روحی را به شیوه  ۀاست که جنب

بنابراین    .(36-35:  1395  ،الف،  )هگل  کافی حساً پدیدار شود  ۀه چنان پیکری درآید که به اندازتواند بچون روح تنها می

در هنر کالسیک میان ایده و بیان خارجی آن، میان فرم و محتوا، میان معنای انتزاعی و تصویر خارجی تطابق کامل و  

تواند به کمال مطلوب دست یابد که معنی یا محتوایش  می  هنر هنگامیگردد. در ضمن  اهنگی برقرار میتعادل و هم

  ۀ در این صورت است که محتوا شایستمشخص باشد. یعنی بتواند به میل خود به قالبی جزئی درآید و منفرد شود.  

  آمیزد.مادی است و به آسانی با آن درمی  قالب

 قرار گرفتن روح در کالبد آن  ۀ زی و نحو ساخصوصیات هنر مجسمه   .6

  ۀ دمیده شده است؛ مادای است که در آن روح  سازی ماده هنر مجسمهۀ  وسیل  خام است.ۀ  هنر مجسمه سازی ماد   ۀوسیل

ای است که صورت آدمی دارد. صورت  تر، آن گونه مادههن و روح انسان است و از این مهمای که پیرو ذیافتهشکل

فرعی دارند زیرا از نظر هگل    ۀ صور جانوران و چیزهای دیگر فقط جنب.  سازی استهمرکزی هنر مجسم  ۀ ی، نقطآدم

گوید: ( در این باره می366:  1393،  ستیس)  تن آدمی تنها کالبد مادی است که برای نمایش روح توانایی کافی دارد.

ون گفته یابد. پس چرا که سزاوارش باشد، نمی  جستجوی خود، باز هیچ صورت محسوسی  ۀروح در واپسین مرحل» 

مقصود فقط این است که در حدودی که مجرد چیزهای    ،ای کافی برای نمایش روح استشود که تن آدمی وسیلهمی

)یا معنی( و صورت در    آنها بیشتر است و چون روح  ۀ رخوردار باشد، شایستگی تن از هممحسوس بتواند از این کفایت ب

 .« سازی فرد اعالی نوع هنر کالسیک استاند و با یکدیگر یگانگی و تعادل کامل دارند، هنر مجسمه پیوسته  اینجا به هم

کند؟ در  سازی چگونه روح را توصیف مییا به عبارت دیگر هنر مجسمه   گیرد؟ وح چگونه در کالبد مجسمه قرار میاما ر
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سازی باید روح را در حالت کلیت و آرامش توصیف کند و از نمایش تب  فت که هنر مجسمه این سؤال باید گ  پاسخ به

جزئیات روحی  گیرد و از بیان  بیشتر آرامش روح مدّنظر قرار مییعنی در این نوع هنر    و تاب و تکاپو و جنبش بپرهیزد.

های خدایان یونانی همگی از این آرامش و  تندیس » گوید:  در این باره می   (149:  1396  ،الف،  هگل)شود.  خودداری می

و انتزاعی را توصیف کند.   تواند مفاهیم و صفات مجردسازی نمی. بنابراین هنر مجسمه« نشان دارند این صفای جاودانی  

باید خصوصیات    ،شودمعلوم باشند. ولی آنچه مجسّم می  های مشخص وهای این هنر باید افرادی دارای ویژگیآفریده 

های کلی شخص مانند خوبی و درستکاری و دلیری و نبوغ و مانند اینها باشد. حاالت گذران  صلی و ویژگی دائم و ا

تواند به تصویر بکشد نه شت. چنین حاالتی را هنر نقاشی میروانی چون خشم و تعجب و مانند اینها را باید کنار گذا

سازی، هنرمند باید از نمایش هر گونه  ر مجسمهسازی. همچنین برای به تصویر کشیدن کلیت و آرامش در هن مجسمه 

باید ساده باشد تا خصوصیات و    ،شودمی  جنبش و حرکت و تکاپویی پرهیز کند یا جنبشی که در مجسمه نمایش داده

سازی همان چیزی را بنمایاند که قصد  های کلی شخص تحت تأثیر این جنبش و تکاپو قرار نگیرد و هنر مجسمهویژگی 

کامل بشری نیست همان فردیت  ۀ  آنچه در این چهر» گوید:  می   باره( در این 192:  1391،  هگل) دارد آن را بیان کند.  

  ۀ واسطه، شهوات، خالصه با هم طبیعت بی ۀ  حادثات و سوائق ارادی، با هم   ۀها، با هم ها و جزئیتضعف  ۀبشری، با هم

هر نامتناهی  که وجودشان در کلیت بشری الزم است تا به فردیتی کامل از نفس تام بشری که در سپآن چیزهایی است  

)کامل   ن خدایان و آدمیانای» گوید:  ( نیز در این باره می227- 218:  1362،  گارودی ).  « یابد، برسیمواقعیتش تکامل می

-نواییبی  ۀها و از تمامی آنچه ایجادکنندها، درام دوپارگی اند. در روح آنان از  اهیهای یونانی( فاقد ذهنیت نامتندر پیکره 

زشتی درگیری ها،  و  ا  ،هاستها  هیچ  که  خوشبخت  زیادی  خدایانِ  این  در  موجود  آرامش  نیست.   ،ضطرابیخبری 

کند،  ار نمیزند و هیچ تناقضی شوق پیروزی و درگذشتن از وجود خویش را در آنان بیدشان را بر هم نمیهماهنگی 

سان نوعی خستگی  چیز حتی آینده نیستند، در انهای مرمرین که در ازلیت خویش نگران هیچ کمال مرده و چشم این 

آورد. در این مرحله هنری، خدا در اثر هنری آشکار است و در عنصر محسوس حاضر است. اما این  و اندوه پدید می

های هایی دارند که همچون هدفاند، هدف ه بشری اند، یا زیاد از حد حقیرانانگیز بشری ایان که به نحوی شگفتخد

اش، هنوز درک و دریافتی تنگ و دارای  ی زیباییک و دریافت بشری با همهبنابراین، این در. « آدمیان بسیار محدودند

ذهنیت خویش  هایی محدود است. این دریافت هنوز بسیاری از ابعاد خود را دارا نیست. انسان در این مرحله هنوز به  افق

  ،گونه قاعده و نظم از محدودیت خود بگذرد و امر معنوی را در نامتناهیتش بشناسد  تواند بدون مقیّد شدن به هرمی   هک

یابد که  دینی درمیسرانجام آگاهی » گوید: می استرن کهطوربرد. اما همان لذا هنوز در متناهی به سر می  ؛ردآگاهی ندا

. بنابراین آگاهی  (316:  201396،)استرن  شایستگی خدایان خود را بازنماید، یعنی در قالب فردیت تواند به  گونه نمیاین

 . یعنی حماسه، تراژدی و کمدی  ؛آورد های ادبی روی میسّمی به صورتدینی از هنرهای تج

 روش تربیتی: سبک هنری رومانتیک  . 7

ناپذیر و آزاد  برد که خدای هنر کالسیک، پایانروح پی مینتیک است. در این دوره  روما  ۀآخرین سیر تاریخی هنر، دور

گام روح خود را از قالب محسوس  یابد که هیچ صورت فردی و محسوسی بیانگر روح نیست. در این هناست. درمی

 
20 .Stern 
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ی  درون  ۀهد و به ستیزن. کالبد مادی خود را به کناری مییابدگیرد. روح وجودی مستقل میرهاند و در خود پناه میمی

رو  ایناز   ؛وی با خود و آشتی نهایی او همگی موضوع هنر رومانتیک است   ۀازد. بیگانگی روح با خود و ستیزپردبا خود می

یابد که هیچ شکل محسوسی قابلیت زندگی  رود. روح درمیحدت میان شکل و محتوا از میان میو  ،در هنر رومانتیک

خود را دارای ارزشی   کند و روحمی  این مرحله به کمیتی ناچیز تنزّلمعنوی او را ندارد. جهان مادی و خارجی در  

جهان درون، مضمون هنر رومانتیک است. در  » گوید:  یک چنین میهای هنر رومانتویژگی  بارۀ داند. هگل درپایان میبی

ایانگر این  ه نم شود و خودِ این جنبه بیرونی، آن چیزی است کطر درونی بر جنبه بیرونی چیره میهنر رومانتیک خا

(. 139:  1391،  )هگل  « یابد، داغ مُهر بی ارزشی به خود گیردشود که هر آنچه حساً نمود میپیروزی است و باعث می

لب بسیاری برای  هنر رومانتیک مطا» گوید:  ای هنر رومانتیک در این مرحله میهویژگی  بارۀ( در341:  1391،  گات)

فلسفه و الهیات مستقل از هنر    قالب جای بگیرد؛ درنتیجه تفکر در هنر به پیدایش تواند در یک  گفتن دارد که نمی

.  «شودو دیگر مرجع غایی مطلق محسوب نمیگیرد  می قرار میهای فلسفی و کالانجامد و هنر در معرض ارزیابیمی

با وجود اینکه در قالب    گردد ومی   ترتر و درونی های هنری قبل، شخصی دوره، مفهوم خداوند نسبت به دورهدر این  

شود. هگل دوره رومانتیک و خصوصیاتی که مفهوم از ذهنی بودن مفهوم آن کاسته نمی  ،بیان حسی قرار گرفته است

ک را از خداگونگی به یونانی کالسی  دریافت  ظهور مسیحیت،» داند:  ین دوره دارد را خاص دین مسیح میامرخدایی در ا

هرچه  ه است  بیان هنری کوشیددر این مرحله    نحوی مثالی غیرتجربی دگرگون ساخت.درونی و به    تر،مفهومی شخصی

متمرکز و منقبض    انسان را در موجودیتی ناملموس،  ۀور زندحض  مسیحیت،  ...تر به درون ذهنیت انسان دست یابد  ژرف

انی ساخت. از آنجا که این  کرد که با تن جسمانی بیگانه بود و این موجودیت را همچون روح نامیرا یا منش درونی آرم

هنر کالسیک است    ۀسازی که نمایند)که موضوع اصلی هنر مجسمهبرداشت دینی جدید از ارزش تن و نمودهای آن  

یعنی همان بُعدی که این ؛  عد حسی و مادی را از مفهوم خود از امر خدایی بیرون براندقصد کرد که بُ  کاست،می  (

:  1391،  )هگل  « های حسی بیان هنری هماهنگ گرددتا با وسیله  دپیشین داده بوامکان را به دیدگاه دینی یونانی  

362-363.) 

 . شودمی بنابراین هنر رومانتیک اساساً هنری مسیحی است و محتوای حقیقی هنر رومانتیک از درونیتِ مطلق تشکیل

دارد. ذهن در این  های آن بود، بسیار فاصله  این هنر با هنر کالسیک که یگانگی هماهنگ درون و بیرون، از ویژگی 

نرهای  خویش، قادر به بیان شدن در خارجیت جسمانی نیست. هگل نقاشی، موسیقی و شعر را  »ه  ۀ مرحله از توسع

آدمی را به جهانی که  سازی،  آید که برخالف مجسمهب میرو هنری رومانتیک به حساایننامد. نقاشی از رومانتیک« می

ماند،  می  کشاند و توجه او را به چیزهایی که در واقعیت جاری از دیدها نهانگذراند، میخود را در آن می  ۀحیات روزمر

ترین  شود، عالیمحو میکند. موسیقی به دلیل اینکه از خارجیت و هستی دائمی بسیار به دور است و در فضا  می   جلب

شعر ما را  » :  گویدرین هنرهاست، خود در این باره میتدر خصوص شعر که از نظر هگل کامل  .درونگراست  ۀهنر نمون

هنر رومانتیک به یک معنی   (. در اینجا باید گفت که363:  1391)هگل،«  کند دین رهنمون می  ۀهنر، به آستان  به ماوراء

مفهوم هنر، یگانگی کامل صورت و معنی است، هنر   ۀالسیک به معنایی دیگر. چون الزمبرترین نوع هنر است و هنر ک 

رود. از سوی دیگر  رسد، تنها هنر کامل به شمار می نها هنری است که به این مقصود میکالسیک به این دلیل که ت

بلندتری از تکامل   ۀ قیاس با هنر کالسیک، دارای مرتبیابد، در یک روح، حقیقت خود را بهتر درمیچون در هنر رومانت
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مان اندازه  جوید، به هشود و بر آن برتری میای از نوع کامل هنر جدا میولی هنر رومانتیک چون تا اندازه  روح است.

نهد. در  دین می ۀ گوید و پا به حوزک میهنر را تر   ۀیطاندک ح روح اندک رود. در هنر رومانتیک از حدود هنر فراتر می 

به   ،پنداردادیان می  ۀتر از همرتر و کامل اینجا ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هرچند هگل دین مسیحیت را ب

اسالم را که هگل    ،رددایبیان م   سیر حکمت در اروپا،  طور که فروغی در کتاب خودما باکی نیست. چون همان  ۀعقید

نطبق  م  ،اما اگر به حقیقت و روحش بنگریم   ؛از انواع دیانت است  ،در آن وارد نشده است که  اگر به قشرش نظر کنیم

 (. 42: 1383، )فروغی « هگل آخرین منزل سلوک عقل در مراحل روح مطلق است ۀ شود که به عقیدبا حکمت می

جهان محسوس و خارجی است. در هنر کالسیک، صورت فقط در حال آمیختگی  گیری روح از  ارهبنیاد هنر رومانتیک، کن 

اکنون صو به معنی نمایان شد. ولی  این رو در حال وابستگی  از  و  از هم جدا شدهبا معنی  آنکه  با    ،اندرت و معنی 

برابر دیگری  بلکه هر یک به صورت مستقل در    ؛رفتته، وگرنه هنر یکباره از میان میپیوندشان یکسره از هم نگسس

اینک ذهن از عین کناره گرفته و هنر نیز ذهن را قطعاً بنیاد کار خود  » گوید:  قرار گرفته است. ستین در این باره می

-محسوس اثر هنری مجسمه  ۀکه جنبحالیدر .  (659-658:  1393  ،ستیس)  « تدریج طرد کرده استو عین را بهنهاده  

واقعاً    ازی چیزی س یا  تمامی(  بخ)به  است،  اندازهمادی  تا  فقط  نقاشی  هنر  بقیش محسوس  و  است  مادی  آن    ۀای 

م  قالب  در  را  نقاشی، ذهن خود  دلیل در هنر  به همین  دارد.  نمودار  خصوصیت روحی  اثر هنری  یا صورت  حسوس 

ه صورت  ست. ولی این امر یکبار)یا صورت( در هنر رومانتیک نخست از راه نفی مکان ا  زوال کالبد محسوس »   .سازدمی

است. در    بلکه نمایش آن بنیاد کار هنر  ؛سازی()مانند مجسمه  خشن و واقعاً موجود  جامد و  ۀگیرد. دیگر نه مادنمی

خالف آنچه برخی  . ولی با اینکه نقاشی جنبه خیالی دارد، بر« خیال و نمایش جمود ماده است ۀاینجا هنرمند، آفرینند

مادی در هنر نقاشی رنگ است. به   ۀسازی است. وسیلبرتری آن بر هنر مجسمه  ۀپندارند، عیب آن نیست بلکه نشانمی

در هنر نقاشی این معنی را  ذهنیت    ۀکند. افزایش درجخیال ایجاد می  هاست که هنر نقاشی وهم ودلیل تفاوت رنگ

می به نیز  نقاشی  کار  که  هندهد  از  یکی  مجسمهعنوان  هنر  برخالف  رومانتیک،  مخصوص  رهای  دادن سازی،  نشان 

پذیرند. و خصوصیات فردی همه در آن توصیف  هابلکه ویژگی  ؛های آدمی نیستمشخصات کلی و دائم شخصیت و ویژگی

توانند موضوع نقاشی باشند. به  االت موقت روانی از این گونه، میح  ۀیا لبخندی گذرا و به طور کلی همتعجّب یا خشم  

 ؛ ش پایدار به تصویر بکشدسازی اشخاص را در آرام د که مانند هنر مجسمهبه آن ندار  همین دلیل است که نقاشی نیازی 

با این اوصاف، هنر نقاشی در این زمینه    های خویش نشان دهد.ها و کوششجنبش  ۀتواند آنان را در حال همبلکه می

عر در نفس خویش  ای از زمان را برای ما تصویر کند و برخالف موسیقی و شتواند لحظه نقاشی فقط می  .محدود است

 : (660: 1393 ستین،) وناگون فعالیت آدمی را نشان دهدامتداد زمانی ندارد تا بتواند مراحل گ

رو  اینرود و فقط در زمان وجود دارد. از کند یعنی از مکان فراتر می هگل موسیقی مکان را یکسره نفی می  ۀبه عقید

یی بلکه با  باید در مکان وجود داشته باشد، این هنر خطابش نه با حس بینا  ،چون هر چیزی که قابل مشاهده باشد

شوند. این  بلکه در زمان جاری می  ؛نه در مکانمادی آن نیز اصوات یا نواهایی هستند که    ۀحس شنوایی است. وسیل

خارجی در مکان    ای وجودی طلقاً ذهنی تبدیل گردد. هر مجسمه شود که موسیقی به هنری ممینفی کامل مکان باعث  

شود. با این وصف، حتی خود عکس  ای از میان برداشته میتا اندازهدارد و چیزی مستقل است. در نقاشی این عینیت  
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ای که از ساز  لکه در همان لحظهب  ؛وجودی خارجی دارد. ولی نوای موسیقی هرگز پایدار نیست  نیز به عنوان یک چیز،

بهره است. پس در موسیقی برخالف هنرهای  همین دلیل از هر گونه عینیت واقعی بیبه  » شود.  می  نابود  ،خیزدبرمی

 سازی و نقاشی از موضوع)یا عالِم( در مجسمه  رت دیگر نفسگونه جدایی نیست یا به عبادیگر، میان عین و ذهن هیچ 

هنری و مخاطبش    ان اثرشود، جدایی می عینیت خارجی در موسیقی ناپدید می ولی چون این    ؛)یا معلومِ(خود جداست

یابد و با عوالم  موسیقی تا بُن جان شنونده راه می  ۀرو نغماین. از (662-661:  1393،  )ستیس«  خیزدنیز از میان برمی

 . شودذهنی او یکی می

از بسیاری    ،سازی و نقاشی و موسیقی هستندهنرهای مجسمهای  نهایت باید گفت که سنگ و رنگ و نوا که ابزارهدر 

آگاهی انسان درآید تواناست. پس   ۀلحاظ به بیان معنی، توانایی کامل ندارند. ولی زبان، به بیان هر چیزی که در حیط

د. به خود دار   ۀبلکه تمامی ذهن را زیر سلط  ؛نیستشعر برخالف هنرهای دیگر مخصوص توصیف بخش خاصی از روح  

سازی، مفاهیم کلی و نیز آرامش  تواند مانند هنر مجسمهت. شعر میاستر  هنرهای دیگر کامل  ۀهمین دلیل شعر از هم

د و مانند  های روحی فرد و همچنین حاالت گذران روحی را بیان کن مانند هنر نقاشی، شگفتی ،خدایی را توصیف کند

در سراسر  جنبش و حرکت را    ،تواند کوشششعر برخالف نقاشی می  ترین عواطف آدمی باشد.هنر موسیقی، گویای ژرف

توانایی   یا چیزی که ذهن آدمی  را دارد  دربارۀاندیشیدن  مراحل یک رویداد توصیف کند. هر معنایی  تواند می  ،آن 

  وحدت اندیشه در شعر  بارۀ ( در369: 1391، هگل)توان به قالب شعر درآورد. می زیرا هر معنایی را ؛موضوع شعر باشد

راستی  رو آن چیزی که بهایناز   ؛داردمی  ر وحدتی حیاتی با یکدیگر نگاهشعر، مفاهیم اعتباری و حسی را د » گوید:  می

وار و  این است که شعر، چیزی اندام   ،کند و آن چیزی که شرط کلی وجود هر گونه هنر استمی   نظم را از نثر متمایز

شمول و احاطه دارد.  نامحدود و یکسره آزاد و خودسامان است. تنها یک اندیشه است که بر سراسر یک قطعه شعر  

فقط به نام مظاهر آن    گیرند و، زندگی خود را از همین کانون میتصوّرات و خصوصیات جزئی دیگر  ،استعارات   ،اجزاء

هنر    ۀیا دستمای  زیرا وسیله  ؛رسدمحسوس خود در شعر به حد کمال می  . بنابراین رهایی روح از کالبد« وجود دارند

روح و درون ذهن وابسته است، معنی است و چون به   ۀشعر چون به جنب » ی است.  شاعری، خیال کامالً درونی و ذهن

شود، کالبد  عرضه می  بلکه همیشه به فردیت سرشته است و در پوشش استعاراتِ حسی  ؛هیچ رو کلیِ مجرد نیست

 .(369: 1391، )هگل « محسوس است 

کند و کند. او مرگ هنر را اعالم میی میهنر را تمام شده تلق  ۀهنرهای رومانتیک است که هگل دوردرست پس از  

توا در این  وی یگانگی میان شکل و مح   ۀمعتقد است که هنر رومانتیک فکر منحل کردن خود را در سر دارد. به عقید 

دهد که شکل و  دهد. هنر رومانتیک نشان مییرسد و خاصیت هنر بودن خود را از دست مسبک هنری به پایان می

ولی به همین دلیل، شعر در    ؛ شود. شعر برترین هنرهاستمی   گارند و همین امر باعث انحالل هنرمحتوا با هم ناساز

زیرا در شعر    ؛ی انواع هنر و انتقال روح به پایگاهی بلندتر است که دین نام داردانحالل همه  ۀن حال نمودار مرحلعی

افتد. ولی اقتضای ذات هنر،  ر آن، میان صورت و معنی جدائی میرهاند و بر اث یکسره خود را از کالبد محسوس می  روح

ره گسسته شود، هنر خود را نفی یگانگی اندامی و آمیزش صورت و معنی است و هنگامی که در شعر این یگانگی یکس

کند: دلیل این انحالل را چنین بیان میهگل    کند.رواز میر پ ای بلندتپذیرد. پس روح به مرتبهنحالل میکند و امی

هنر هم این نیست که تصویری کامل از مطلق به دست   ۀخویش نیست. وظیف  ۀن کامل وظیفهنر قادر به انجام داد» 

گرای  بیان آن به کار افتادن نیروی درون  ۀد، بلکه امری درونی است که الزمزیرا مطلق ترجمانی کامالً محسوس ندار  ؛دهد

محض است. پس، از هنر باید درگذشت و در پرتو دیالکتیک درونی خودِ هنر،   ۀر و حتی برتر از آن نیروی اندیشتصوّ
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(. بنابراین ذات الهی که همچون چیزی درونی یا همچون چیزی  115:  1394،  )اردبیلی«  به دین و فلسفه باید رسید

اش های بیرونی در قالب شکل   ،خاص و جزئی درآمده استهای گوناگون به صورت  شناخته و ذهنی است که به شکل

ذات الهی در عین حال  » گوید:  اش باز گردد؛ چنان که هگل میهنی آورد، بلکه باید به درون انسان و جایگاه ذ دوام نمی 

که به  کند  های گوناگونی گذر میشود و به صورت ویژگی متمایز و جدا می   ،خود که ذهنی استکه از نخستین تجلّی  

اهی انسان  تعلّق دارد، باز در آخر به سوی خدا آنگونه که در آگ  -عاطفه، دریافت حسی و احساس  -های ذهنیشناخت

خود، از بیان حقیقت روح ناتوان   ۀ هنر حتی در اعلی درج» (. زیرا  164:  1391)هگل،«  گرددزنده و حاضر است، برمی 

تواند وی را به صورت حقیقی و کامل بیان  یابد که هنر نمیت درمی (. بنابراین روح درنهای116:  1394،  )اردبیلی«  است

. « دین است  ۀگردد که این حوزه، حوزمی  ای تازه   ۀ کند و برای اینکه خود را چنان که هست نمایان سازد نیازمند حوز

یافتن به  دیگر توانای بروز کامل در خارجیت محسوس نیست. روح با آگاهی    ،اشروح با آگاهی به طبیعت حقیقی» 

:  1391،  )هگل«  درونیت خویش زیر بار تمامی هراس دیرین جهان، دیگر قادر نیست به طور کامل در هنر تحقق یابد

ت در آن، هستیِ  هنر دیگر به عنوان واالترین راهی که حقیق» کند:  که هگل تز پایان هنر را اعالم می(. اینجاست  384

این است که در شعر    ،توان گرفتای که از این مبحث می(. نتیجه385:  همان) «  آورد اعتبار نداردخود را به دست می

زیرا ذهن در تالش است به طور کامل از قالب محسوس خود رها گردد    شود؛گی میان فرم و محتوا ناپایدار می هماهن

توجه دارد تا    و خود را نه در امور عینی و محسوس بلکه در درون خود تصوّر کند. پس ذهن در اینجا بیشتر به معنا

خوبی نمایان سازد و ذهن نیز  تواند معنویت و مطلق را بههای خارجی و محسوس آن. عنصر محسوس، دیگر نمی نشانه

که هنر نمادین به دنبال تحقق بخشیدن به وحدت  حالیدیگر قادر به رسیدن به تحقق کامل با وسایل خارجی نیست. در 

هنر کالسیک این تعادل را برقرار کرد و هنر رومانتیک که هنری معنوی است، از    ،معنای درونی و صورت خارجی بود

گذرد. این لحظه از نظر هگل مطابق با دین مبتنی بر وحی، یعنی مسیحیت و مطابق با درگذشتن دین از حد  آن درمی 

گوید: می  چنان که هگل  ست. واسطه اخود هنر است. اما این آگاهی دینی نیز، آگاهیِ فاقد اندیشه ولی در عین حال بی

اندیشه و وجود خداوند آغاز نمی »  از آنچه بی  ؛شودآگاهی از حیات درونی  واسطه حاضر است و خدا را در آن بلکه 

 (.  175- 174:  1396، )فالح رفیع« شودمی  دهد، آغازمی  تشخیص

وّر است. این وظیفه فلسفه است که  هگل بیانگر یک حقیقت مطلق و جاودان، در زبان پر از ایهام و تص  ۀدین به عقید

بیان کند. بنابراین وظیفه   ،از این مرحله بگذرد و این حقیقت را به صورت بیان فلسفی آن که همان اندیشه محض است

شود ندیشه محض بیان کند. اگر گفته میبه زبان ا   ،کندمی  فلسفه آن است که آنچه را که دین با زبان ایهام و تصوّر بیان

االترین مرحله گسترش ذهن نیست و فلسفه برتر از آن است به این دلیل است که دین صورتی از حقیقت  که دین ب

مه چیز  ای آزاد است. فلسفه هض پیدا خواهد کرد. فلسفه، اندیشهمطلق است که بیان کامل خود را فقط در اندیشه مح

  نه دارد: عقل عام که گوهر مطلق در خود و برای فلسفه موضوعی یگا» آفریند. به بیان هگل  را بر پایه اندیشه محض می

خواهد به این موضوع نیز دست یابد. دین همین آشتی را از رهگذر غور باطنی و  خود است. روح از رهگذر فلسفه می

 ،اندیشدر را با اندیشه، با شناختی که میخواهد این کا دهد؛ اما فلسفه مییعنی به میانجی احساسات انجام میپرستش،  

زیرا دین هنوز چیزی کم    ؛بردلسفی خود را با دین به پایان نمیبنابراین هگل نظام ف  ؛(151:  1396)هگل،  «  انجام دهد

دارد؛ هگل بر این عقیده است که محتوای دین احتماالً حقیقی است، اما این حقیقی بودن نوعی اطمینانِ بدون بصیرت  

ای موجود در تصوّر دینی را تا حد صورت اندیشگی و تعقل ارتقاء دهد.  است. وظیفه خاص فلسفه این است که محتو

یابد. اسد و آگاهی با خودآگاهی آشتی میشن)دانش مطلق( می  انش کامالً مفهومیاینجاست که روح خود را به شکل د
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 فهیمه حاجیانی، جهانبخش رحمانی، محمدرضا شمشیری

عنوان مفاهیم خود  بهها  یشیده است، آگاهی دارد اما از آنها اندچیزهایی که تاکنون به آن  ۀز همروح در خودآگاهی ا» 

 . (181-183: 1395 22،و بربیچ 21فیندلی )« هایی بیگانه آگاه استو نه ابژه 

 گیری نتیجه

جمله اهداف اساسی )باالترین حالت آگاهی انسان( از  سازی ایده مطلقآشکارهای ذاتی هر تمدن و  ترین ارزش ژرفبیان  

های ذاتی هر  بیان ارزش  ۀ که نیل به آن در گرو اصولی چون شیو  استشده از نظرات هگل  اسی استنتاج تربیت زیباشن

های آن  از روش بیان هنری، دینی و فلسفی و ارتباط آنها با یکدیگر    ۀشیوتمدن متناسب با دوره تاریخی خود است و  

است   حد کمال و حقیقت غاییانسانی عام به  یکی دیگر از اهداف اساسی تربیت زیباشناسی هگل نیز رساندن    است.

های هنری سمبولیک، کالسیک  که نیل به آن در گرو اصولی چون انتقال و اشاعه باورهای دینی است و استفاده از قالب 

تواند بستری مناسب برای رشد، تربیت زیباشناسی می  های آن است.و رومانتیک به منظور بیان اعتقادات دینی از روش

استفاده از هنر    زیرا اساساً یکی از نیازهای فطری انسان میل به زیبایی است.  ؛های واال باشدزشتعالی، درک و تجربه ار

استفاده از    است.  متربیانو دل    ذهندینی در    های های اسالمی و نشاندن اعتقادات و باوربهترین راه برای حفظ ارزش 

زیرا دین و هنر هر دو ریشه در فطرت انسان    ؛ کارگیری این ابزار نقش مهم و مؤثری در تعلیم و تربیت داردهنر و به

خواهی در فطرت انسان عاملی بسیار قوی است وجود حس زیباپرستی و جمال ند.  های درونی برخورداردارند و از کشش 

آموزان توانند رغبت و گرایش دانش با استفاده از آن می به آن اذعان دارند و    یتی ترب  خص معلمان و مربیانبال   که همگان،

ترین و کارآمدترین ابزارهایی از قوی   هنر یکی  .دینی افزایش دهند  موضوعاتویژه    پرورشی و به  را به مباحث تربیتی،

ثیر غیرمستقیم و ماندگار  أت ،گیری شوداست که در اختیار معلمان و مربیان پرورشی قرار دارد و اگر درست از آن بهره 

های عاطفی و عالیق کودکان جهت با ویژگی است و هم   هنر زبان دل.  دهدنحوی مطلوب افزایش میمسائل تربیتی را به

داشتن و باروری ابعاد مختلف شخصیت کودکان و نوجوانان  تواند نقش بسیار زیادی در زنده نگاه  و نوجوانان است و می

 یباییزهگل  .  داشته باشد و تأثیری ژرف و عمیق در آنها بگذاردو نهادینه کردن اعتقادات دینی و باورهای معنوی آنها  

شود  یم متجلّی هنری   اثر در که داندمی خدایی صوری  از متأثر بلکه  ؛هنری  اثر مندنظام و ساختار متناسب حاصل نه را

شاگردان در آغاز، درکی از  بنابراین در نظام تعلیم و تربیت اگر    ؛رسدحسوس آغاز و سپس به امر معقول میو از امر م 

های روحی و نامحسوس و  توان ذهن آنها را به سمت زیبایی نمی،  متناهی کسب نکنندهای عینی و محسوس و  زیبایی 

یابد. انسان با  سمت جهان برتر و واالتر عروج می  جهان محسوس و عینی به  ۀ بر پاینامتناهی سوق داد. ضمناً روح  

  دا کند. هنر به زعم هگلیابد تا شرایط درک حقیقت مطلق را پی از درون تصفیه و پاالیش روحی می  تذهیب و تزکیه 

تر  د و از دین و فلسفه محسوسکار داروی روحی است چون با امور محسوس زیبا سر اولین قدم برای درک دین و تصفیه

بنابراین هنر بهترین وسیله برای آغاز درک شاگردان از امور    ؛است. در قید و بند و گرفتار قالب محسوس و مادی است

به  است؛  مجرد  و  پایینمعنوی  در سنین  که شاگردان  م خصوص  امور  با  تحصیلی  و  تر  بهتر  ارتباط  مادی  و  حسوس 

بنابراین در تربیت دینی و اخالقی و    ؛کنندو نامحسوس و مجرد ذهنی برقرار میتری نسبت به امور روحی  ملموس

توجه    ،دشی شاگردان باید به میزان رقابتی که یک هنر نسبت به هنرهای دیگر در بیان امور محسوس و عینی دارارز
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سازی، سپس هنر نقاشی و درنهایت شعر که از هنرهای دیگر مجردتر است و در قالب  ویژه داشت و از هنر مجسمه 

ارزشی و    ال مفاهیم و موضوعات تربیتی، اخالقی،به منظور آموزش و انتق  ،کندلفاظ و معانی سخن خود را بیان میا

استفاده از روش مستقیم و غیرمستقیم در آموزش مفاهیم دینی به سن شاگردان و رشد  بنابراین    ؛اعتقادی بهره برد

خصوص در هفت سال اول تحصیل(، مفاهیم دینی  )به  تر تحصیلیر سنین پایینذهنی آنها بستگی دارد. همچنان که د

ی دیگر به شاگردان آموزش داده  مستقیم و در قالب نقاشی، نمایش، شعر، قصه و سایر هنرهاآموزش غیر   و ارزشی با

توانند به طور مستقیم  شده و معلمان و مربیان تربیتی میدر هفت سال دوم تحصیلی باید این آموزش مستقیم    .شودمی

تر تحصیلی نیز به دلیل رشد  های باالبه همین منوال در سال   .به آموزش مسائل دینی و ارزشی به شاگردان روی آورند

محض، معلمان و مربیان تربیتی    شناختی شاگردان و اشراف بیشتر آنها به مسائل مجرد و مباحث فلسفی و علوم  ۀحیط

تر مسائل مذهبی، ارزشی و اخالقی در تربیت دینی و  مباحثه جهت درک عمیق  توانند از روش پرسش و پاسخ ومی

 اخالقی شاگردان بهره گیرند. 

 در ارتباط با یکدیگر )فرم و محتوای هنری(  های روح و قالب هنری های هنری دین و نسبتبررسی قالب .2جدول 

هنرخاص   سبک هنری

 هرسبک 

دین مرتبط با هر  

 سبک هنری  

 های سبک هنریویژگی

 نمادین

 )سمبولیک(

اعتقادات  معماری خاص 

 دینی مصریان 

 ها استفاده از نمادها و سمبول  -

 بیان مفاهیم امر خدایی به صورت نامتعیّن و نامشخص  -

 معنی جزء ذات صورت نیست و نسبت به آن مجرد است. - 

اعتقادات  سازیمجسمه کالسیک  خاص 

 دینی یونانیان

 یابد.ر صورت انسانی تجلّی بیرونی میگیرد و دروح موضوع هنر قرار می -

دارا  - به هنر تر و حسمشخص  تر،ی هستی متعیّناین هنر  امر خدایی نسبت  از  پذیرتر 

 سمبولیک است.

بیان    - و  ایده  یعنی میان  دارند  قرار  با یکدیگر  توازن کامل  و  صورت و معنی در سازش 

 خارجی آن، میان فرم و محتوا، میان معنای انتزاعی و تصویر خارجی آن تطابقی کامل ایجاد

 گردد. می هماهنگی برقرارشود و تعادل و می

موسیقی   رومانتیک  نقاشی، 

 و شعر

اعتقادات  خاص 

 دینی مسیحیان 

وی با خود و آشتی نهایی او همگی موضوع هنر رومانتیک    ۀبیگانگی روح با خود و ستیز  -

 است

تر درونیو    ترمفهومی شخصیدر این نوع هنر امر خدایی نسبت به هنرهای دیگر دارای    -

 است.

ای از نوع چون روح تا اندازه رود.  می  در این نوع هنر وحدت میان شکل و محتوا از میان  -

رود. می  جوید، به همان اندازه از حدود هنر فراترمی  شود و بر آن برتری می  کامل هنر جدا

 نهد.می دین ۀگوید و پا به حوزمی هنر را ترک ۀاندک حیطهنر رومانتیک روح اندکدر 
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