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  چكيده
امروزه فلسفه هگل را جایگزینی برای بسیاری از مواضع مسئله آفرین و در عین حال منسوخ دوره های گذشته 

تفسیر وتبیین « آگاهی»و « آزادی»، «مطلق»می دانند، هگل آثار هنری را با عناصر کلیدی فلسفه خود از قبیل:

نمونه اصلی هنر  .، کالسیك و رمانتیك تقسیم می کندبه سه دوره نمادین  می کند.هگل تاریخ تحول هنر را

ولی هگل از معماری کالسیك و معماری رمانتیك  که مستقل محسوب می شود نمادین، معماری نمادین است

. و مستقل محسوب نمی شوند نیز یاد می کند که در واقع معماری را به خدمت هنری از نوع دیگر در می آورند

از نگاه را معماری و معانی آنها و  هنر  های و گونه می پردازدهگل  در اندیشهمعماری نر و ه  به بررسیاین مقاله 

تحلیلی و از روش های  کتابخانه ای و  -روش تحقیق در این پژوهش توصیفی  کند. این فیلسوف تبیین می

ز فلسفه هنر معماری بخشی اهنرو  نظر هگل درباره  اسنادی جهت جمع آوری اطالعات استفاده شده است.

اوست و از آنجا که فلسفه هگل نظام مند و کل گرا است، فهم فلسفه هنر او وابسته به فهم کل سیستم فلسفی 

تا آنجا که برای فهم نظریات هگل درباره هنر و به ویژه ندیشه هگل در اینجا به اختصار تمام توصیفی از ا، اوست

و نتیجه  .معماری ارائه شودهنر و  از نظر هگل درباره  و سپس دورنماییارائه می شود  معماری ضروری است

آگاهی   هگل آثار هنری معماری را دارای معنا می داند و معانی آنها را وابسته به میزان و مرتبهآنکه 

 به را تاریخی زمینه این هگل اما شمارد می آمدند وجود به آنها در آثار این که ای تاریخی زمینه و پدیدآورندگان

رداشتی که خود او از تاریخ دارد، تفسیر می کند. همچنین ب و تاریخ کل با نسبت در خود، گرای کل فلسفه تبع

مل أمعنا و محتوای اثر هنری معماری لزوما توسط پدیدآورندگان این آثار دریافته نشده است بلکه این معنا طی ت

 .فلسفی دریافته می شود

 

  هگل، هنر در اندیشه هگل،معماری در اندیشه هگلفلسفه هگل ،فلسفه هنر كليدی: های واژه

 

  مقدمه -1
، خودآگاهی مطلق و «شدن»هدف و غایت فرایند  هگل فیلسوف ایده آلیسم آلمانی بود که در افکار فلسفی خود مادی نبود.

عنی هنگامی که آگاهی او از آزادی او است و این خودآگاهی در نهایت در مرحله سوم از مراحل مذکور حاصل خواهد شد؛ ی

از او حاصل شود و این آگاهی دارای سه شکل در تاریخ است: هنر، دین و  انسان هاآگاهی مطلق از خود در آگاهی روح های 
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و برخی نسبت به  است متفاوت آگاهی صور حدود و حد ولی. است او  فلسفه. این سه، صور مختلف آگاهی روح مطلق از اراده

ی دیگر کاملتر. از نگاه هگل صور محدودتر آگاهی ضرورتا تکامل پیدا می کنند و به صورت های برخی دیگر محدودترند و برخ

 کاملتر و واالتر مبدل می شوند: هگل ... شکوفایی یا تکامل آگاهی را تکاملی می داند به سوی صورتی از آگاهی که دریافت

فلسفه هنر هگل نقطه ی عطفی در  [1]0شودمنتهی  «شناخت یا معرفت مطلق»آگاهی برای آن کاملتر باشد و سرانجام به 

توسعه و پیشرفت فلسفه کالسیك آلمان در باب هنر و نقد هنری است،حوزه ی مطالعاتی جدیدی که پیشتر یعنی عمدتا در 

ن به نظر هگل، شناخت دقیق هنر و آثار گوناگون آ گسترش یافته بود. از این بابت،رویکرد« ذوق» قرن هجدهم،حول نظریه ی

هنر در قالب محسوس و ، به نظر هگل شناخت دقیق هنر و آثار گوناگون آن امکان پذیر است، پذیر است. به طور کلی امکان

انضمامی خود حاوی حقایقی است ذاتی که عقل به نحو دیالکتیکی بدانها راه می یابد و شناسایی معتبر و صحیحی در مورد 

 .هنر به وجود می آورد

ر و زیبایی شناسی در فلسفه او قسمت مجزا و مستقلی را تشکیل نمی دهد، بلکه برداشت او از فلسفه در نظر هگل درباره هن

واقع آگاهی و وقوف به روش خاصی است که به نظر وی نه تنها در موضوعهای مختلف قابل اعمال است، بلکه هر موضوعی به 

را همواره در حاشیه می نهادند و به عنوان موضوعی  فالسفه پیشین زیبایی  .خودی خود صحت آن روش را ثابت می کند

فرعی از آن یاد می کردند.در فلسفه هگل مطلق چیزی جز فلسفه نیست و فلسفه چیزی نیست جز بیان متافیزیکی هنر و هنر 

خود می چیزی جز مطلق نیست.هنر از مرحله نمادین به کالسیك و از کالسیك به رمانتیك می رسد و این گونه به اوج تجلی 

رسد.پدیده های معماری نه تنها در زمینه های فرهنگی بلکه به زمینه های فلسفی نیز تعمیم پیدا می کند.بر این اساس 

معماری در هر دوره سبك مربوط به آن زمان را بوجود می آورد که در واقع برخاسته از مفاهیم محتوایی فلسفه آن دوره می 

یش از اندازه ای که بعد از انقالب روشنفکری روی ذهنیت گردید و به دنبال آن ظهور به دنبال تاکید ب 11باشد. در قرن 

رمانتیسیم و تحقیقات باستان شناسانه ،تاکید بیشتری روی مفاهیم ذهنی و متافیزیکی فرم در معماری صورت گرفت.درواقع 

و از     (individualismو خالقیت فردی ) ظهور گونه،در معماری بعد از رنسانس از سویی ریشه در تاکید و توجه به انسان

(شروع گردید.این تعبیر mannerismکالبدی با عناصر معماری داشت که به صورت معماری شیوه گرا) "سویی پروژه های صرفا

اشکال معماری که در قالب تیپ یا سبك بیان می گردد در واقع ریشه در باورهای فلسفی پیشین یا هم عصر خود دارد که به 

 [2].وعی بر تمام جنبه های اجتماعی هم عصر به خصوص از لحاظ فرهنگی تاثیر گذاشته استن

 

 اندیشه فلسفی هگل -2
فهم درست فلسفه هگل ،بی فهم زمانه ی او ممکن نیست.با آنکه زندگی خود هگل سوانح بسیار نداشت،زمانه او پر از 

که فلسفه،همان زمانه آن است بدان گونه که با اندیشه آدمی رویدادهای شگرف اجتماعی بود.هکل خود به ما آموخته است 

دریافته شود.،اندیشه های هگل با تحوالت روزگار او پیوندی استوار دارد.این سخن درباره بینش او از فلسفه به طور کلی و نیز از 

 [3]رسالت او در تاریخ فکر صادق است. 

ق اند خود مطلق دانست.مقوالت به همان اندازه درباره این شی یا آن شی می توان مقوالت هگل را که از یك لحاظ تعاریف مطل

صادق اند که درباره مطلق،و بواقع مقوالت مفاهیمی هستند که ما به یاری آنها می کوشیم تا کائنات را بشناسیم.این نکته 

و جز آن درآورد،ولی نکته دیگری بدیهی که اعیان خارجی را می توان تحت مقوالتی مانند هستی و جوهر و علت و کم و کیف 

که چندان بدیهی نیست اما به همین اندازه اهمیت دارد این است که مقوالت برین درباره عالم اعیان راست در می آیند و بواقع 

غایت فلسفه هگل نیز اثبات همین معناست،زیرا حتی این جهان مادی نیز در اصل چیزی جز مثال مطلق نیست مثال همه 

ت و همان روح است بلکه می توان گفت مثال اندیشه است.همچنانکه مقوله جوهر همان اندیشه است. گفتن اینکه حقیقت اس

مقوله مثال مطلق به همان اندازه مقوالت کمیت و علت و غیره حتی درباره جهان مادی نیز صادق است برابر گفتن این است 

این نکته را به این شیوه ثابت می کند که اگر درباره چیزی  که جهان مادی در واقع چیزی جز اندیشه نیست.منطق هگل
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بپذیریم که آن چیز هست ضرورت منطقی چنین اقتضا می کند که بگوییم آن چیز نیست و می گردد و علت و جوهر و سر 

متضمن  "زاماانجام اندیشه و مثال مطلق است.این درست همان نکته ای است که از استنتاج مقوالت عاید ما می شود.هستی ال

تعیین می گرددو گردیدن بالضروره متضمن مقوله بعدی است و از این رو اگر چیزی  "گردیدن است،پس اگر چیزی هست الزاما

 بگردد الزم می آید که مقوله بعدی نیز درباره آن صادق آید و همین مقوله بعدی و بعدی تا پایان منطق هگل.

ه آن راست بیاید مثال مطلق نیز درباره آن راست می آید به عبارت دیگر هرچیز که از این رو هر عینی که مقوله هستی دربار

هست اندیشه هست پس سراسر کائنات اندیشه است،یا اگر بخواهیم بهتر بگوییم روح است. برهان این معنی فقط در استنتاج 

 [3]برهان قاطع است. درست باشند آن  "تفصیلی مقوالت نهفته است و اگر همه مراتب این استنتاج منطقا

با توجه به وحدت اندیشه و واقعیت که حتی ماتریالیسم و ایده آلیسم که دو ضد آشتی ناپذیرند در نزد هگل وحدت یافته و 

ماتریالیسم نوع خاصی از ایده آلیسم محسوب گشته و نظریات ایده آلیستی از درون ماتریالیسم استخراج شده است:))هر فلسفه 

ایده آلیستی است یا دست کم اصلش بر ایده آلیسم نهاده شده است و مسأله فقط این است که تا چه حد به ای در ذات خود 

 (.آن اصل وفادار مانده. اصول و مبانی فلسفه های پیشین یا نو ،یعنی آب یا ماده یا اتم همه از مقوله اندیشه هایند نه چیزها(

[3]  

 "ی نسبت به مسائل دارد.از نگاه او واقعیت عبارت است از مطلق،که اصالتاهمانطور که گفته شد هگل موضعی ایده آلیست

:» او می نویسد [1]« هگل معتقد است واقعیت قصوا همان ذهن )روح(است و نه ماده.:» روح یا به تأبیری ذهن است و نه ماده 

عیت قصوا در تاریخ ظهور می کند و در این واق[4]« ذات حقیقی را باید نه چون جوهر ،بلکه همچنین چون سوژه در نظر گرفت.

چیز « شدن» این فرایند آگاه تر می شود.متعلق آگاهی آن،خودش است؛خود مطلق، که در فرایند شدن خود آگاه می شود. این 

نتیجه  "یعنی آگاه شدن روح از خود.در مورد مطلق باید گفت که مطلق اساسا [4]«شدن خویش است»دیگر شدن نیست ؛بلکه

ی تنها در پایان مطلق همانی است که در حقیقت هست؛و برون ذاتی بودن سرشت مطلق،که سوژه یا شدن خویش است،یعن

 [5] حله است:ایده منطق،طبیعت و روح.فرایند آگاه شدن روح از خود دارای سه مر[4]است،درست،در همین است

 

 او هنر فلسفه و هگل -3

یست های پساکانتی و رمانتیك ها هر دو جان تازه ای به پرسش در باب هنر و اندیشه هگل در زمانه ای ظهور یافت که ایده آل

ارتباط آن با فلسفه دمیده بودند. در این میان اندیشه های هگل در این حوزه،در عین حال که وارث هر دوی این جریان 

نقدی و پیشا رمانتیك(را پیگیری  هاست،اما تکذیب و رد آنها نیز هست.با این حال هگل قصد ندارد گرایش های کالسیك )پیشا

با خوانشی از زیبایی شناسی هگل نتیجه گرفته است که دو  «زیبایی و حقیقت»و احیا کند.استفان بانگی در کتاب خود با نام

رویکرد عمده و فراگیر در زمینه ی هنر قرن هجدهم وجود داشت که در اندیشه هگل و پیروان او ناپدید گشته است،در سنت 

 .یگر کسی از هنر چشم داشتی برای تهذیب اخالقی و آموزش ندارد،و دیگر اینکه از هنر توقع تقلید طبیعت نمی رودهگلی د
[6] 

بدین ترتیب آنچه در فلسفه ی هگل و پیروان او مطرح میگردد،نشان می دهد این فلسفه دارای دیدگاه ویژه ای پیرامون جایگاه 

فلسفه است.در واقع اهمیت رویکرد نوین هگل در این است که این دو مضمون را به واستقالل هنر و ارتباط آن با حقیقت و 

یکدیگر نزدیك می کند.یعنی استقالل و خودبنیادی هنر در عین رابطه ی ضمنی آن با فلسفه،در نخستین صفحات درس 

 گفتارهای زیبایی شناسی هگل می خوانیم:

است که هم در هدف و هم در وسایل خویش آزاد است. این حقیقت که هنر  آنچه ما بر آنیم تا وجهه ی نظر قرار دهیم،هنری»

 می تواند در حاشیه قرار گیرد و در خدمت اهدافی دیگر باشد ،موضوعی است که در مورد تفکر نیز صادق است.
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دین و فلسفه قرار هنر زیبا تنها در عین آزادی اش هنر حقیقی است و تنها در این حالت است که می تواند در قلمروی مشابه 

گیرد و به شیوه ای بدل شود تا عنصر روحانی،عمیق ترین عالیق بشریت و جامع ترین حقایق روح را به آگاهی ما آورد و قابل 

درک سازد.ملت ها در آثار هنری خود غنی ترین شهودات و ایده های خود را به ودیعه می نهند و هنر ،اغلب کلیدی است)و در 

نها کلید(برای فهم دین و فلسفه ی آنها.هنر در این معنا با دین و فلسفه شریك است،اما به شیوه ی خاص برخی ملت ها نه ت

 [7]« خود که واالترین امور را به نحو محسوس می پروراند و ادراک پذیر می سازد.

را نیز در بر می گیرد،هگل هنر  گفتار باال بیانگر فاصله ای است که هگل با کانت پیدا می کند،که این امر موضوع استقالل هنر

را به عنوان امری همبسته با دین و فلسفه مطرح می سازد ،اما کماکان به استقالل هنر قائل است و لذا ارتباط هنر و حقیقت 

و برای او نافی اصالت و استقالل گستره احکام زیبایی شناسانه نیست. از این رو با افق تازه ای پیشا روی نسبت هنر و حقیقت 

آزادی و ارتباط اینها با یکدیگر گشوده می شود،می توان از آن چارچوب تنگ و سخت گیرانه ی کانت برای هنر و تجربه ی 

 زیبایی شناسانه فاصله گرفت.

در همین ارتباط است که در نظر هگل،زیبایی شناسی در چارچوب قوه ذوق ،در پایان هنر تالقی پیدا می کند،چرا که دیگر 

نکه تجلی مطلق یا نوعی آگاهی محسوس باشد،به تجربه حسانی فرو کاسته شده است.همانگونه که فرو کاستن دین زیبایی بی آ

به تجربه ی دینی صرف ،می تواند احتماال نشانه ای بر پایان دین داری قلمداد شود. به همین دلیل عنوان زیبایی شناسی نزد  

محدود aesthesis)نرهای زیبا در واقع به علم احساس ها و دریافت ها )هگل کامال راضی کننده نیست،زیرا بحث در مورد ه

 [7]نمی شود.)اشاره ای به پیش گفتار آغازین هگل در درس گفتارهای زیبایی شناسی( 

متاثر از هگل،به این موضوع می پردازد که تجربه ی هنری و مواجه شدن با  «حقیقت و روش»گادامر نیز در کتاب خود با نام 

نری برای ما بر گشاینده ی جهانی است که تمام وجود مارا به خود مشغول میکند و تجربه ای پر معناست و نه یك لذت اثر ه

 از فاصله و دیگر هیچ. او می نویسد:

آن نقش استعالیی که کانت به زیبایی شناسی نسبت می دهد،تنها برای تمایز اساسی بین داوری زیبایی شناسی و دانش »

بر این مشخص ساختن پدیده زیبایی و هنر کفایت می کند.اما آیا این کار درست است که ما حقیقت را منحصر  مفهومی و بنا

به دانش مفهومی کنیم؟همچنین آیا نباید هیچگاه اثر هنری را به عنوان آنچه واجد حقیقت است،تصدیق کرد؟ما امیدواریم در 

 [8]« بلکه همچنین در مورد تاریخ نیز انجام دهیم.پرتو نگاهی جدید،این تصدیق را نه فقط در مورد هنر،

ر ب»نام هگل اگرچه در عرصه ی هنر عموما تداعی کننده ی قول او مبنی بر سپری شدن دورانی است که در آن هنر 

نظام  اما این موضوع که عصر سیطره ی هنر به پایان رسیده ،تنها بیانگر گوشه ای از[7]بود،« آورنده ی واالترین نیازهای روح

اندیشه ی هگل پیرامون هنر است،هم چنانکه آرای او در این زمینه نیز ،خود جزئی است از یك کل که هگل تمایل دارد آن را 

 سیستم علم بنامد.

 

 مراحل سه گانه هنر در اندیشه هگل -3-1
یافته است،مشخص می  هگل سه صورت اساسی هنر شامل هنر نمادین،هنر کالسیك و هنر رمانتیك را که در طول زمان بسط

 کند.ریشه و اساس این صور مختلف را می توان در طرق مختلف فهم ایده به عنوان محتوا یافت.

 صورت نمادین هنر -3-1-1

در صورت نمادین هنر بین محتوا و صورت تعارض وجود دارد.در اینجا ایده هنوز به طور مبهم و نامعین و حتی با تعین بد و 

چون ایده نامتعین است،محتوا هنوز واجد فردیتی که اقتضای ایده آل است،نمی باشد.بدین ترتیب نادرست عرضه می شود.
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شکل بیرونی آن،تا حدی گزافی و ناقص است.اولین صورت هنر بیشتر جستجویی برای الگو است تا توانایی برای عرضه 

ه اشکال مختلف عرضه می شود،خود را در درست.چون در این هنر ایده واجد هیچ واقعیت طبیعی برای بیان خویش نیست،ب

آنها در بی عدالتی و بی قراری شان می جوید،با این حال آنان را مناسب با خود نمی یابد.دلیل این امر آن است که ایده هنوز 

 معین است. کشمکشی بین محتوا و صورت وجود دارد.رابطه "نامعین است،در حالی که صورتهای انتخاب شده شکل شان کامال

 [9]ایده با عالم عینی منفی است. 

اشاراتی به آن می شود. بنابراین هنر نمادین معماوار و رازگونه است و  "بیان نمی شود بلکه صرفا "در هنر نمادین محتوا کامال

و معماوار یعنی زمانی که مردم جهان و نیز انسان،و طبیعت و روح را رازناک »با دوره های آغازین زندگی انسان سازگار تر است:

بر همین اساس است که هگل نمونه چنین هنری را هنر مصریان و هندیان باستان می داند و در میان [5] «احساس می کردند.

 انواع هنری،هنر نمادین بیش از همه در هنر معماری مصداق می یابد.

 

 صورت كالسيک هنر -3-1-2

می شود.همان گونه که دیده ایم،صورت نمادین ناقص است در صورت کالسیك هنر نقض مضاعف صورت نمادین فرو نشانده 

زیرا ایده در آن به عنوان امری نامعین یا تنها به طور انتزاعی معین،عرضه می شود و بنابراین تطابق بین معنا و شکل ناقص 

یده و شکل حسی است.صورت هنر کالسیك تجسم آزاد و مناسب ایده در طبیعت ذاتی آن است.در اینجا هماهنگی کاملی بین ا

وجود دارد.صورت هنر کالسیك اولین تولید ایده آل کامل و عرضه آن به عنوان امری متحقق در واقعیت است.این هنر با تصویر 

ایده به عنوان امر روحی در صورت انسانی،این کار را انجام می دهد.اما صورت جسم انسانی در هنر کالسیك دیگر به عنوان 

وب نمی شود،بلکه تنها به عنوان وجود و شکل طبیعی روح محسوب می گردد.بنابراین باید از تمام حسی محس "موجودی صرفا

 [9].حسی و تناهی احتمالی عالم پدیداری مبرا شود "نقصان صرفا

اینگونه هنر،بنابراین،انسان وار »در هنر کالسیك انسان که دارای خودآگاهی و روح کرانمند است به نمایش در می آید:

هنر کالسیك در تاریخ بیشتر در میان آثار یونانیان باستان قابل مشاهده است و از  [5] «است.(anthropomorphic)رانهانگا

 میان انواع هنری نیز در هنر مجسمه سازی بیشتر مصداق دارد.

 

 صورت رمانتيک هنر3-1-3

ن،از امری بی واسطه به وحدتی شناخته در هنر رمانتیك،آنچه در هنر کالسیك ضمنی بود یعنی وحدت طبیعت الهی و انسا

شده،ارتقاء می یابد. عامل راستین برای تحقق این محتوا دیگر وجود بی واسطه حسی امر روحانی در صورت جسمانی انسان 

نیست،بلکه درونی بودن خودآگاهی است.بدین طریق هنر رمانتیك خودفراروندگی هنر است،اما آن چیزی است که درون سپهر 

 [9] می ماند. خود باقی

هنر رمانتیك نیز به واسطه ای بیرونی برای تجلی خویش نیازمند است.در این هنر جنبه وجود خارجی به احتمال و امکان 

آن گونه که "واگذار می شود و به مخاطرات پرداخته شده توسط تخیلی که هوسش می تواند آنچه را در آن حاضر است،دقیقا

ت می تواند اشکال جهان خارجی را مغشوش کند و آنها را به طور نامناسبی از شکل هست منعکس کند و به همان سهول

هنر رمانتیك بیشتر به معنا و محتوا تاکید دارد و به همین خاطر عنصر جسمانی و مادی هنر در [9] بیندازد،سپرده می شود.

مکن نفی می شود و انواع هنری متناسب با هنر رمانتیك نیز چنین خصوصیتی را دارا هستند، یعنی هنر رمانتیك تا جای م

 .عنصر جسمانی و مادی در آنها به حداقل می رسد: نقاشی، موسیقی و شعر
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تیك( کالسیك و رمان نمادین،) هنری  البته باید به خاطر داشت که درست است که هریك از انواع هنری با یکی از سه گونه

بدینسان، »سازگارترند ولی محصور در آن گونه خاص نیستند. این مطلب به ویژه در مورد معماری مورد توجه هگل است: 

 آنکه حال است، کالسیك معماری از نمایانی  نمونه شده، ساخته وار انسان خدایان برای که کاملی  پرستشگاه یونانی، آن خانه

یك است، فرانماینده این احساس است که وجود االهی از سپهر حد و ماده بر می ه معماری رمانتنمون که گوتیك، سبك

 [5]«.گذرد

 معماری و انواع آن در اندیشه هگل: -3-2
معماری هنری خاص است که دوران شکوفایی خود را دارد.همبستگی،نخستین محتوای معماری مستقل را تبیین می کند.  

بنیان گذاری این همبستگی »که با کاردسته جمعی و همبستگی مردم بنا شده است.مثال بارز در این باره برج بابل است 

یك وحدت مبتنی بر مشی و روال پدرساالری نبود،بلکه برعکس،وحدت پدر ساالنه خانوادگی از بین رفته  "اجتماعی صرفا

ید و پهناور داد،به مجموع مردمانی بود:بنایی که سر به آسمان کشید،آن وحدت اولیه را وراثت و الغا کردو به آن یك حدت جد

که آن زمان در آن بنا کار کردند و عظم شان بر آن بود که یك اثر بزرگ همچون برج بابل را بنا کنند و به فرجام برسانند.این 

یکدیگر  کار بزرگ رشته ای بود که آنها را به همدیگر همبسته کرد،همانطورکه منش ها،آداب و رسوم و نهادهای قانونی ما را به

متصل می کند.اثری شد که از طریق کنده کاری در ابعاد زمین،گرد هم نهی ستونهای سنگی،بدان گونه که پرورش معمارانه 

داشتّ؛برای تمامی سرزمین.یك چنین بنایی یك اثر سمبولیك است،سمبولیك به اعتبار رشته پیوندهایی که درآن تبلور یافته 

.این داللت خاص از آن رو است که بنا در شکل خود تنها از طریق بیرونی میتواند بیان بر چیزهایی داللت می کند "و صرفا

معماری به تدریج پدیده های نو به خود [01] «قدیسیت کند،یعنی به عنوان اثری که موجب وحدت مطلق مردمان می شود.

ثار خویش به گستره و چشم انداز جهان جذب می کند ،البته بی آن که معماریت خود را از دست بدهد،از آنجا که هنر در آ

بینی های واقعی و تاریخی و اندیشه های دینی میل می کند،غرق در پدیده های تصادفی می شود.عامل اصلی آن است که 

معماری گرایش به در آمیختن با تندیس دارد،ضمن آن که معماری برای آنکه معماری بماند،شاخصه  اساسی خود را نگه می 

مونه اصلی و واالی هنر نمادین، معماری نمادین است ولی معماری نمادین تنها نمونه معماری نیست. خصلت ن[01].دارد

اساسی معماری این است که به کلی متعلق به هنر نمادین باشد با این حال معماری در مراحل مختلف تحول خود به گونه های 

وصیت برجسته تر از سایر انواع هنری )از جمله مجسمه سازی( کالسیك و رمانتیك نیز محقق می شود و معماری در این خص

 [7] .است
 

  معماری نمادین:-3-2-1

هنر نمادین مربوط به دوره ای از تاریخ است که آگاهی انسان ها از مطلق )که از دیدگاه هگل همان خودآگاهی مطلق است(  

 و رازآمیز ی گونه به جز روحانی  ز نمی تواند به مطلق و ارادههنوز آگاهی ای مبهم و رازگونه است و بنابراین هنر این دوره نی

 در روح صاحب موجودی شکل به ماده معماری در. داراست را رازآمیز اشارت این قابلیت معماری. باشد داشته اشارت معماوار

شبیه  (organic) و آلیطبیعی  موجود هیچ به که شود می اعطا انتزاعی شکلی اثر، جسمانی و مادی عنصر به بلکه آید نمی

شباهت دارد. شکلی که در هنر معماری نمادین به ماده داده می شود شکل  (inorganic)نیست بلکه به موجودی غیرآلی

موجود صاحب روح نیست بلکه صرفا نظم است، نظمی که ساخته و ابداع فاهمه بشر است و نه تقلیدی از طبیعت: معماری بر 

 و هارمونی (symmetry)، تناسب (strict regularity)جان نمی دهد، بلکه به آن نظم دقیقخالف مجسمه سازی، به ماده 

(harmony) هنر نمادین در میان انواع هنری غالبا در هنر معماری مصداق پیدا می کند. )اما همه آثار [11].می بخشد

ن نیز یاد می کند(. واالترین هنر از نگاه هگل معماری، اثر هنری نمادین نیستند بلکه هگل از معماری کالسیك و معماری نمادی

 در. کند نمی پیدا تحقق نمادین معماریِ هنر در کمال این ولی باشد روحانی هنری است که اظهار، بیان و فرانمود اراده

می آنچنان می کوشید پیامی را بیان کند، پیا هنری چنین: گیرد می قرار اشاره مورد اثر محتوایی عنصر صرفا نمادین معماریِ

 [02]نامحسوس و مبهم که نمی شد آن را در قالب فرمی محسوس یا هیچ فرم دیگری بیان کرد. 
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از جمله آثار هنری نمادین هستند معبد نگهداری مجسمه های خدایان نیستند و در اصل محل نگهداری هیچ هایی که عمارت 

محسوب می شوند ولی خود این آثار به همین  -مجسمه سازیچیز نیستند و از این حیث یك اثر هنری مستقل و نه وابسته به 

علت )مستقل بودن( تا حدی به آثار مجسمه سازی و تندیس شباهت دارند چرا که تندیس ها نیز آثار هنری مستقلی هستند 

یگر آثار )به خالف آثار معماری کالسیك که کمال آنها این است که محل نگهداری تندیس های خدایان باشند(. به عبارت د

معماری نمادین، کامال معماری و عمارت محسوب نمی شوند بلکه چیزی بین عمارت و تندیس هستند، هم تا اندازه ای تندیس 

 architectural)آنها تندیس عمارت گونه»architectural) :)هستند و هم تا اندازه ای عمارت گونه (sculptural) گونه

sculpture) یا عمارت تندیس گونه (sculptural architecture) نه تنها فاقد جاندارنمایی است بلکه  عمارتهاشکل [11] .«اند

حتی گاهی فاقد تمایز و تشخص است و برخی از این آثار معماری صرفا عبارتند از چند ستون شبیه به هم که در ردیف هایی 

ل هندسی منظمِ غیر آلی هستند بعضی نیز آشکارا به موازات هم ساخته شدند: برخی از این آثار معماری مستقل، دارای اَشکا

و بعضی حتی شکل انسانی دارند، هرچند انسانی انتزاعی و غول پیکر ... اما  هستند« نیروی انداموار زندگی در طبیعت»تجسم 

می (symbolic art)  هگل این آثار را هنر نماد[11].دارند به نظر هگل همه این عمارت ها، برای سازندگانشان معنایی نمادین

داند چرا که نه همچون تندیس ها نمایانگر روح هستند )و بنابراین فرانمود روح نیستند( و نه محل نگهداری این تندیس ها 

هستند و نه پناهگاه و قلعه ای برای محافظت از مردم اند و بر این اساس یك اثر هنری مستقل محسوب می شوند و به خودی 

 تواند می معنا این  ك اثر هنری دیگر، دارای معنا هستند. آنها نماد یك معنای غیرواضح و مرموزند.خود و بدون وابستگی به ی

در معماری مصری ما از یك سو به عناصر .باشد آنها های ستون تعداد در یا و آنها اجزای تعداد یا و آنها اجزای و شکل در

بناهای قبر گونه،با حصاربندی صرف به عنوان شاخصه معماری رو سمبولیك بر می خوریم،ولی از سوی دیگر ،به ویژه در مورد 

به رو می شویم. بنابر این،حصار بندی غیر ارگانیك به نفسه یك بنای فردانی نیست که در طبیعت،روح به نحو زنده در آن مأوا 

ی تعین خانه شوند،از آنجا که داشته باشد،بلکه بیشتر هیئت یك چیز خارجی را داراست.اهرام هر اندازه هم که بخواهند پذیرا

در هرم ابعاد دیوار همگانی به خوبی جا باز نکرده،امری که خانه مسکونی آن را ایجاب می کند،هرم فاقد غایت مندی خانه گونه 

این آثار محل نگهداری آنچه به بیان هگل  [ 4] می باشد؛در هرم پوشش دیواره ای از قاعده ی گسترده به رأی هرم می گرود.

انمود روح است، نیستند بلکه آنها مرگ را درون خود جای دادند. بنابراین اهرام را نمی توان جزء آثار معماری کالسیك فر

عصاره »واال و اصلی هنر نمادین هستند:  دانست بلکه آنها نیز در دسته معماری نمادین قرار می گیرند اما آنها نمونه

(epitome)  [11] «ویژه اهرام(است.هنر نمادین،معماری نمادین )به 

 معماری كالسيک گذار به معماری خدماتی:-3-2-2

احتیاج به شکل های معماری غایت مند و فهم پذیر الزم می دارد که در بنای آن خط راست و زاویه قائمه ترازو و مسطح به 

اشد تا نه تنها برای مراسم آیینی،بلکه کار رود. معماری خدماتی باید متناسب با قامت تندیسه یا افراد انسانی ،جماعت یا قوم ب

برای مقاصد اجتماعی و سیاسی نیز متناسب باشد.بنابر این،شکل گذار معماری را می توان چنین متصور شد که معماری 

مستقل شکلی به خود می گیرد که در مسیر قاعده مند و ارگانیك بودن دگرگون می شود و به غایت مندی کاربردی می 

ه ممکن است صرف غایت مندی کاربردی اشکال در مقابل اصل سازمان یاب بودن قرار گیرد.آنجا که این دو گراید،ضمن آنک

 [01]کرانگین به هم ادغام شوند و در هم بتنند،از این ترکیب آنها معماری زیبای کالسیك پدید می آید. 

ت و کارکرد آن و شرایطی است که در نخستین مسئله ای که در مورد بنایی از این نوع مطرح است،پرسش در باب غای

ساختمان آن باید لحاض گردد؛طبیعی است که تجربه و استادی معمار در این راه به کار می افتد.برای یونانی ها موضوع های 

اساسی معماری عبارت بودند از برپایی بناهای همگانی به همراه پرستشکده،گردشگاه،تراس ها جهت استراحت،فضای قدم 

ان ها،جاده های عمومی و راه به آکروپلیس.در روم باستان آن چه چشم گیر است،شکوه و تجمل در ساخت خانه های زدن،خیاب

 [01].خصوصی ،وبالها،قصرهای پرابهت،حمام ها،سیرک ها،تئاتر ،آمفی تئاتر،آب نماها و فواره ها است
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ه به مقاصد روحی اش در نظر می گیرد،ضمن آن معماری کالسیك شکلها و ترکیب بندی های خود را در زمینه محتوا با توج

که صورت آن حاصل اندیشه انسان است،در امری که مدلی برای پیروی از آن در دست ندارد.در کل می توان گفت که رویکرد 

 [01].کالسیك به هنر معماری انتزاعی و خشك است،دلیل آن را باید در خصلت ریاضی شکل آن جست

ادی اثر به فرانمود حسی بی واسطه اراده روحانی مبدل نمی شود بلکه این عنصر مادی به محیط در معماری کالسیك عنصر م

 انواع میان در آن نمونه بارزترین و است، روحانی  و فضایی مبدل می شود که در آن محصول هنر کالسیك که فرانمود اراده

: است هارمونی و نظم دارای و ابداعی و ندانههنرم طرحی دارای محیط این. شود می نگهداری است، سازی مجسمه هنری

ه معابد کالسیك برای مستقر کردن تندیس های خدایان در آنها، ک رسد می انجام به هنگامی معماری هنر هدف بنابراین»

 [11].«ساخته شوند

 مظهر فرانمود، ا،خد  به نظر هگل تندیس .عماری نسبت به معماری نمادین محسوب می شودم واالتر  معماری کالسیك نمونه

بتکده یا معبد( در واقع تابع آن (شده احداث تندیس آن نگهداری برای که عمارتی و است روحانی  اراده و «مطلق» تجسم و

از نگاه هگل مولفه های مختلف یك اثر معماری )از  .تندیس می باشد ولی شکل آن عمارت دارای تناسب، هارمونی و نظم است

نقش ها و کارکردهای متفاوتی دارند و در معماری کالسیك ستون ها نقش و کارکرد تعیین  ) رجمله سقف، ستون و دیوا

کننده ای می یابند. توضیح اینکه به بیان هگل در معماری کالسیك کارکرد سقف )محافظت از آنچه درون عمارت است( از 

یز می شود و در این نوع معماری سنگینی کارکرد دیوار )محصور کردن و حصار کشیدن دور آنچه درون عمارت است( متما

 [7] .  شود می تامین ها ستون  سقف فقط بر روی ستون ها قرار می گیرد و شکل اصلی این گونه معماری به وسیله

 معماری رمانتيک و انواع آن :-3-2-3

دارد. پیشتر درباره معماری ، کالسیك و رومانتیك( مصداق نمادین) هنر تحول  معماری نوع هنری ای است که در هر سه دوره

نمادین و معماری کالسیك سخن گفتیم. ذکر شد که در معماری کالسیك ستون ها نقش مهم و برجسته ای را در معماری ایفا 

می کنند چرا که در معماری کالسیك نقش محافظت سقف ها از نقش حصارکشی دیوارها متمایز می شود و بر نقش سقف ها 

،معماری گوتیك و معماری دنیوی در قرون ر معماری رمانتیك، که عبارت است از سبك رومیتاکید می گردد. ولی د

، نقش و کارکرد دیوارها مورد تاکید است چرا که در این نوع معماری تاکید بر باطن و معنویت مسیحیت و جدایی و .[7]وسطی

ردن انسان به ارزشهای معنوی قرون وسطی می عدم آالیش آن به دنیای خارج است.هدف اصلی معماری رمانتیك نیز نزدیك ک

باشد همانطور که هگل در رساله زیبایی شناسی خود عنوان می دارد تمایز زیباشناسی این معماران از پیشینیان خود در این 

اعی پدیده است که این افراد فعالیت هنری را در پیوند با فعالیت عملی و نظری انسان تحلیل کردند و بیشتر به جنبه های اجتم

هنر نظر داشتند و زیبایی هنری را از زیبایی طبیعی متمایز نمودند. همچنین این معماران نقش عامل ذهن در فعالیت هنری را 

.خصلت کلی این معماری تأکید بر کارکرد مذهبی آن است.با این همه بناهای گوتیك به مثابه خانه [2]کامال در نظر گرفتند 

در این واقعیت است که "برای مراسم نیایش و دیگر کاربردها نیز هستند،ولی طبیعت ذاتی شان دقیقا خدا دارای آمادگی  کامل

از هر هدف و مقصد خاص فرا می روند؛به دلیل کمالی که به نفسه از آن برخوردارند آنها وجود قائم به خود دارند؛بنای قائم 

در معماری گوتیك  [01] )ریاضی(به کل بنا خصوصیت بخشد.پایاست؛بنابراین صفت شان این نیست که با نگرش مجرد نظری

نگه داشتن سقف نیست بلکه شکل طراحی آنها به گونه ای است که داللت گر معنویت مسیحی و ترغیب  "کارکرد ستونها صرفا

نمی  کننده روح به سمت آسمان و جهان اخروی و تعالی باشد)در کلیسای جامع گوتیك( ستون ها به نقطه پایان مشخصی

رسند)و به سر ستونی که گچبری معبد کالسیك روی آن قرار می گرفت منتهی نمی شوند(بلکه ستونها ادامه پیدا می کنند تا 

از روح جامعه دینی محافظت "اینکه به کنبدی نوک تیز یا سقفی قوسی شکل برسند.بدین شیوه،کلیسای جامع گوتیك صرفا

 [11]ه باالی این روح است .  نمی کند،بلکه همچنین حکایت گر حرکت رو ب
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آنچه معماری رمانتیك را از پرستشکده های یونانی متمایز میکند در واقع معماری گوتیك کلیسایی مسیحی است در سالهای 

اخیر گوته بود که به مخالفت با سلیقه فرانسوی برخاست و برای سبك گوتیك منزلت پدید آورد و به جنبه های طبیعی و 

 داد.شاداب آن توجه 

دوش به دوش معماری دینی شکل گرفته وبا حرکت ذاتی خود،خصلت معماری دینی را تغییر صورت  (scolar)معماری دنیایی

داده است.در این معماری احتیاج ،حرف نخست و اساسی را داشته است.نیاز و توجه  به بر آوردن آن به این سبك معماری 

 [01].ست،مگر این که عنصر دکور در آن به بازی گرفته شده باشدمجال چندان برای استفاده از هنر نگذاشته ا

معماری رومی در واقع حد معماری یونانی و مسیحی است،چون که با طاق کمانی و گنبد شاخص می شود.گذشته از بنای 

مهارت گنبدی شکل،به طور کلی معماری رومی دارای خصلتی سوای معماری یونانی است.رومی ها در تکنیك ساختمان ها 

بیشتر نشان داده اند؛با آن که بناهایشان باشکوه تر و غنی تر است،از لحاظ وقار و نجابت به پای معماری یونان نمی رسد.گذشته 

از این،آنها برخی مقاصد متنوع برای معماری در نظر می گرفتند که یونانیان آن را نمی شناختند.آنها از امکانات معماری برای 

 [01] .،نمایش هایی همچون نبردهای گالدیاتور ها،استفاده می کردند سرگرمی های همگانی

 نتيجه-4

در فلسفه هگل مطلق چیزی جز فلسفه نیست و فلسفه چیزی نیست جز بیان متافیزیکی هنر و هنر چیزی جز مطلق 

ود می رسد.معماری در نیست.هنر از مرحله نمادین به کالسیك و از کالسیك به رمانتیك می رسد و این گونه به اوج تجلی خ

اندیشه هگل بیشتر در هنر نمادین خود را نشان می دهد و به طور کلی متعلق به هنر نمادین است،با این حال معماری در 

 مراحل مختلف تحول خود به گونه های کالسیك و رمانتیك نیز محقق می شود.

 تاریخی زمینه و پدیدآورندگان آگاهیِ  بسته به میزان و مرتبههگل آثار هنری معماری را دارای معنا می داند و معانی آنها را وا

 کل با نسبت در خود، گرای کل فلسفه تبع به را تاریخی زمینه این هگل اما شمارد می آمدند وجود به آنها در آثار این که ای

معماری لزوما توسط  رداشتی که خود او از تاریخ دارد، تفسیر می کند. همچنین معنا و محتوای اثر هنریب و تاریخ

و بر این اساس معماری در هر دوره .پدیدآورندگان این آثار دریافته نشده است بلکه این معنا طی تامل فلسفی دریافته می شود

سبك مربوط به آن زمان را به وجود می آورد که برخاسته از مفاهیم محتوایی و فلسفی آن دوره می باشد. فلسفه هگل با تأکید 

 ذهنی ،فرم در ارتباط با محتوا و ساختارهای عقلی و معطوف با شرایط انسانی ارائه داد.بر مفاهیم 
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  .( هگل، عزت اهلل فوالدوند، طرح نو، دوم1317سینگر، پیتر ) [0]

توسعه پایدار کنفرانس بین المللی عمران، معماری و ، تاثیراندیشه های فلسفی هگل برمعماری قرون اخیر، 1392ایمن پور، فرناز،  [2]
 http://www.civilica.com/Paper-ICCAU01-ICCAU01_2648.html ،، تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریزشهری

 ،جلد یك.یرکبیر: انتشارات امتهران. عنایت حمید ترجمه .هگل  فلسفه (،1311استیس،و.ت.) [3]

                                                                 .تهران .( پدیدارشناسی جان. باقر پرهام. کندوکاو1319گ.و.ف. )،هگل [4]

 .)از فیشته تا نیچه( داریوش آشوری، علمی فرهنگی و سروش 7( تاریخ فلسفه، جلد 1367کاپلستون، فردریك ) [5]

http://www.civilica.com/Paper-ICCAU01-ICCAU01_2648.html


International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 10 

(،تحول زیبایی شناسی در فلسفه هنر هگل،در فصلنامه 1392ساعتچی،سید محمد مهدی،)-احمد علی اکبرمسگری، [6]

 شناخت،پژوهشنامه علوم انسانی.

[7].Hegel, G.W.F,  Aesthetics, Lectures on Fine Art, Translated by T. M. Knox, Volume II, Oxford University 

Press I975. 

 [8]. H.G gadamer.truth and method(new York:seabury,1990) 

 (،هیدگر و هنر،ترجمه محمدجواد صافیان،نشر آبادان.1941کوکلمانس،یوزف) [9]

 ،گزیده زیبایی شناسی هگل،انتشارات فرهنگستان هنر،چاپ دوم.1316عبادیان،محمود، [01]

[11] Houlgate Stephen, "Hegel's Aesthetics". Stanford Encyclopedia of philosophy, First published Tue Jan 20, 

2009; substantive revision Tue Dec 15, 2009; < http://plato.stanford.edu/entries/hegel-aesthetics/>  (Houlgate < 

plato.stanford.edu>). 

( هگل، در دانشنامه زیبایی شناسی، ویراسته ی بریس گات و دومینیك مك آیور لویس، گروه مترجمان، 1314، مایکل )اینوود [02]

 .فرهنگستان هنر، تهران، اول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://plato.stanford.edu/entries/hegel-aesthetics/

