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 1عند هيجلالجمال 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

 راس حمدانفترجمة: 

ين الحاج حسير   مراجعة:   سير

 

 

 

 

  الجمال عند هيجل حول 
  سيستم هيجللفن والشعر والموسيق  ا ف 

جم  ؛، وحول الفن والدين والفلسفة ف  نص مت 

  الموسوعة عىل موسوعة ستانفورد للفلسفةوالمنشور عىل ) للـد. 
جمة ه  للنسخة المؤرشفة ف  ذا ه(. ننوه بأن الت 

 عن الرابط
ا

  قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعدي الدارجةالنسخة ، والت  ل للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد  من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الت 

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للت 
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Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/hegel-aesthetics/>. 

https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/hegel-aesthetics/
https://plato.stanford.edu/archives/spr2016/entries/hegel-aesthetics/
https://plato.stanford.edu/entries/hegel-aesthetics/#SysIndArt


 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  2

تشكل مجاليات هيجل أو "فلسفة الفن" جزًءا من اإلرث اجلمايل األملاين الغين واالستثنائي والذي ميتد من 
ينج "الوكون" إلفرامي ليسو (1755عند اليواننيني ) والنحتأتمالت يوهان فينكلمان يف تقليد الرسم 

شيلر يف "أدبيات الرتبية اجلمالية  وفريدريش( 1790يف "نقد َمَلكة احلكم" ) ( مروراً إبميانويل كانط1766)
"أصل العمل الفين" ملارتن هايدغر و (1872( إىل "ميالد الرتاجيداي" لفريدريك نيتشه )1795لإلنسان" )

(. كان هيجل متأثرا بشكٍل خاص 1970تيودور أدورنو اجلمالية ) ونظرية( 196-1935يف القرن العشرين )
عن "هناية الفن" )أو ما اعُتربت أهنا األطروحة( هي نفسها حمّط  بفينكلمان وكانط وشيلر، وكانت أطروحته

 وللتطور الفن يف للجمال النطاق واسعةاهتمام ابلغ من قبل هايدغر وأدورنو. فلسفة هيجل يف الفن هي نظرة 
حتليالت  يف الفن لنحت والرسم واملوسيقى والشعر. تتضمن فلسفتهاو  العمارة يف الفردية وللفنون للفنون التارخيي

ون واحدة من أعظم ويعتربها الكثي  واحلديثة،والرتاجيداي القدمية  اليوانين،والنحت  املصري،مميزة وانفذة للفن 
 .أرسطومنذ شعر  ت النورأاليت ر النظرايت اجلمالية 

 

 ابلفنمعرفة هيجل  .1
 هيجل يف اجلمالياتنصوص وحماضرات  .2
 الفن والدين والفلسفة يف سيستام هيجل .3
 وشيلر وهيجل عن اجلمال واحلريةكانط  .4
 الفن والسعي إىل املثالية .5
 الفناستطيقا هيجل السيستيماتيكية أو فلسفة  .6

 اجلمال املثايل كما هو 6.1
 األشكال واهليئات اخلاصة ابلفن  6.2
 سيستام الفنون الفردية 6.3

 اخلامتة .7
 بيبلوغرافيا 
 أعمال هيجل اجملّمعة 
 الرتمجات اإلجنليزية لنصوص هيجل املفتاحية 
 نصوص حماضرات هيجل يف اجلماليات 
 مصادر اثنوية ابإلجنليزية 

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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 مصادر اثنوية ابألملانية 
 أعمال أخرى مرتبطة 
 أدوات أكادميية 
 مصادر أخرى على االنرتنت 
 مداخل مرتبطة 

 

 

 هيجل ابلفن معرفة .1

( Kunstreligion( فصوالً عن "داينة الفن" اليوانين القدمي )1807تتضمن فينومينولوجيا الروح هليجل )
قّدمة يف أنتيجون وأوديب ملكاً لسوفوكليس. غي أن فلسفته يف "الفن 

ُ
وتتضمن أيضاً تلك النظرة إىل العامل امل

احلق" تشكل جزءاً من فلسفة الروح اخلاّصة به )بداًل من الفينومينولوجيا(. ميكن اعتبار الفينومينولوجيا كفاحتٍة 
وفلسفة  ،الطبيعة ةوفلسف، نفسه من ثالثة أقسام: املنطق السيستاميتألف هيجل الفلسفي.  نظامأو كمقدمٍة ل

(. تتفرّع 1830 ،1817،1827فقرات مرقمة( يف موسوعة هيجل للعلوم الفلسفية )بوهي موضوعة ) الروح،
لروح املطلق. تشكل يف ا وأخياً  ،الروح املوضوعي ويف ،فلسفة الروح بدورها إىل ثالثة أفرع: يف الروح الذايت

يها فلسفته يف الدين وتل املطلق،من فلسفته يف الروح  أو "علم اجلمال" أول قسٍم فرعي فلسفة الفن لدى هيجل
 ورؤيته حول اتريخ الفلسفة.

ألشكال عديدة من  -من األصل األساسي ملفهوم اجلمال نفسه  -تزّودان فلسفة الفن هليجل ابستدالٍل قَبلّي 
ية للجمال الكثي يربط هيجل يف دراسته الفلسف كانط،يف تبايٍن واضٍح مع  و  من الفنون الفردية. لعديدولاجلمال 

إىل املدى الذي يُقال به حسب كلمات هاميمايسرت أبن  -من اإلحاالت والتحليالت أبعمال فنّية فرديّة 
 .eister, 24(Hammerm( "للفن حقيقياً  اً عاملياً "اترخي هيجل( ُتشّكلُ مجالّياته )أي 

رابعة قرأ هيجل كلتا اللغتني اليواننية والالتينية )يف الواقع، فقد كتب مذكراته جزئًيا ابللغة الالتينية مذ كان يف ال
 ،فقد كان قادًرا على دراسة أعمال هوميوس وبذلكقرأ أيضا اإلجنليزية والفرنسية.  وقدعشرة من عمره(؛ 

فر قّط إىل اليوانن ومولي ابللغات األصلية. مل يسا ،وشكسبي ،فيجيلو  ،ويوريبيدس ،وسوفوكليس ،وأسخيليوس
( إىل دريسدن 1818لكنه قام بعّدة رحالٍت طويلة من برلني )حيث مت تعيينه بروفيسوراً فيها عام  إيطاليا،أو 
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 وابريس( 1824) وفيينا( 1827 ،1822املنخفضة من أورواب ) ( والبلدان1824 ،1820،1821)
ها كوريجيو لوحات رمس وعّدة(. رأى يف هذه الرحالت لوحة سيستني مادوان اليت رمسها رافائلو سانزو 1827)

سي "تقديس املركزي من لوحة املذبح الكن والقسم"دوريّة الليل" لرامربانت )يف أمسرتدام(،  ولوحة (،)يف دريسدن
أيضاً  وشاهد -ية يف ذلك الوقت يف برلني كانت اللوحات اجلانب  -احلَمَل" لألخوين فان إيك )يف غنت( 

رافائيل وكوريجيو  وهم"األعمال الشهية ألنبل األسياد اليت كان املرء قد رآها مئات املرّات يف النقوش النحاسية: 
. كان حيب زايرة املسرح )Hegel: The Letters(654 ,وليوانردو دافنشي وتيتيان" )يف ابريس( 

ان )اليت غنت يف مثل آاّن ميلر هاوبتم املغّنني،أو يف برلني، وكان على معرفة برّواد  سواء يف رحالته واألوبرا،
(، وكذلك امللحن فيليكس مندلسون ابرتولدي )الذي 1814اإلنتاج األول ألوبرا بيتهوفني "فيديليو" عام 

على عالقة  (. كان هيجل أيًضا1829يف مارس " حضر له هيجل إحياءه ألوراتوريو "آالم القّديس ماثيو
 وشعربشخصية وثيقة مع غوته، وكان يعرف دراماه وشعره جيًدا بشكل خمصوص )مثلما كان يعرف دراما 

 فريدريك شيلر(.

هنما كاان قادرين على كتابة نظرايت مجالّيٍة رائدة دون فهم أي شيء أب [ … ] وكانطينُقُد أدورنو على هيجل 
كبي   وحٍ وبوضابلنسبة إىل كانط، لكنه  واخلطأ. قد حيتمل هذا الرأي الصواب (Adorno, 334)عن الفن" 

يجل: فقد كان لديه معرفة واسعة وفهم جّيد للعديد من األعمال الفنية العظيمة يف هلغي صحيح ابلنسبة 
ر اهلندي عالتقليد الغريب. مل يكن اهتمام هيجل وال معرفته مقيديّن ابلفن الغريب: فقد قرأ أعمااًل من الش

Pöggeler 1981, 206)–والفارسي )ُمرتمجًة(، ورأى بشكٍل مباشر أعمااًل من الفن املصري يف برلني 
طٌ خمُ . ابلتايل فإن فلسفة هيجل يف الفن هي استدالٌل قبلّي لألشكال املختلفة للجمال (8 مبعرفة  رٌب وُمتَ َوسط

 من أحناء العامل. فرديةألعمال فنّية  -لنتخطى أدورنو  -متَتاّمني  وفهم

 

 نصوص وحماضرات هيجل يف اجلماليات .2

من موسوعة العلوم  563إىل  556ميكن العثور على أفكار هيجل املنشورة حول علم اجلمال يف الفقرات من 
ويف برلني يف  1818. أعطى هيجل أيًضا حماضراٍت حول اجلماليات يف هايدلربغ عام 1830الفلسفية 

 يفو  (،)يف الفصول الدراسّية الصيفية 1826و 1823 ويف (،دراسي الشتوي)من الفصل ال 1820/1821
 اآلن نصوص حماضرات هيجل اليت أعّدها طالبه يفُنشرت )يف الفصل الدراسي الشتوّي(.  1828/1829
إىل اإلجنليزية(  1823إال حماضرات عام  بعد منها مجَ يرتَ )رغم ذلك مل  1826و1823و 1820/21األعوام 
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هيجل، هاينريش غوستاف  نشر أحد طالب (،1842)مث مرة أخرى يف عام  1835)انظر املراجع(. يف عام 
من حماضرات هيجل حول علم اجلمال استند فيها إىل خمطوط كتايّب هليجل )مفقود اآلن( وسلسلًة ةً هوذو، طبع

Aesthetics.  G.W.F. Hegel,G: ابللغة اإلجنليزيةتاحة ممن نصوص احملاضرات. هذه الطبعة 
, trans. T.M. Knox, 2 vols.Lectures on Fine Art (Oxford: Clarendon 

Press, 1975 .) حُتيل أغلب املؤلفات الثانوية عن مجاليات هيجل )ابللغتني اإلجنليزية واألملانية( إىل طبعة
، فإن هوذو قد سيفرت -البارزين يف مجاليات هيجل، أنيماري جيتمان هوثو. لكن وفًقا ألحد املتخصصني 

ا قدمه مم حّرف أفكار هيجل بطرق متعددة: فقد أعطى منظور هيجل للفن بنيًة سيستيماتيكية أشّد صرامة
. )xiiiPKÄ ,–(xvإبحلاق أدواته اخلاصة )أي هوذو( مبنظور هيجل  وقام لفن،لهيجل نفسه ملنظوره 

أن نبين و أال نعتمد على طبعة هوذو يف سعينا لفهم مجاليات هيجل، لذلك يفرت أبنه يجب جيتمان س انقش
 تفسيان على نصوص احملاضرات املتاحة.

زم بشكٍل قطعي مل يُعد ابإلمكان اجل ؛منذ أن فُقد خمطوط هيجل الذي اعتمد عليه هوذو بشكل كبي يف طبعته
إىل أّي مدى قد حّرف هوذو منظور هيجل للفن )هذا إن مل يكن قد حرّفه بشكٍل كّلي(. جتدر اإلشارة أيًضا 

 see Houlgate)مان سيفرت جلماليات هيجل قد أصبح موضع تساؤل أيضًا تإىل أن تفسي جي
1986a) لرجوع القراء الذين لديهم معرفة ابللغة األملانية على ا فإن جيتمان سيفرت حمقة يف حثّ  ذلك،. ومع

وذو ويف بعض احلاالت مواد مفقودة من طبعة ه املهّمة،واالطالع على النصوص املنشورة كوهنا مليئة ابملواد 
 (.]VÄ[192 , 1820/١٨٢١ عامي فريدريش يف كاسرب ديفيدحماضرات  )مثل اإلشارة القصية إىل 

. هل يعتقد أن الفن اليوانين هو اجلميل فقط؟ 1831الفن جدالً كبياً منذ وفاته عام يف  هيجلأاثرت فلسفة 
هل ارأتى أن الفن سيؤول إىل هنايته يف العصر احلديث؟ يجب مع ذلك أن تكون اإلجاابت املقّدمة ملثل هذه 

 ورمسيل كامل أو ُمثبتة بشك ومؤيدةاألسئلة على درجة من احليطة ألنه، لألسف، ال توجد فلسفة فنٍّ مصاغة 
ة للغاية وموجزة وكانت ، لكنها خمتصر هيجلنفسه. الفقرات املعنّية بفلسفة الفن ُكتبت بواسطة  هيجلبواسطة 

ا دوِّن يف عليها؛ ُكتبت نصوص احملاضرات بواسطة طالبه )بعضه وُمضافةً النّية يف أن تكون مكّملًة حملاضراته 
ت النظامية حملاضرا والطبعة (؛من مالحظات ُأخذت يف الصف كعد ذلالصف، والبعض اآلخر قد دّون ب

هيجل هي عمل مجعه تلميذه هوذو )ولو أنه استخدم خمطوطة كتبها هيجل بنفسه(. وابلتايل، فليس هنالك 
طبعٌة هنائية لنظرية هيجل اجلمالية كاملة التطّور ميكنها أن تتفوق على ابقي النظرايت أو حتسم كل اجلدل 

 م.القائ
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 والدين والفلسفة يف سيستام هيجل الفن  .3

ى يف الفن جزًءا من سيستامه الفلسفي الشامل. ومن أجل فهم فلسفته يف الفن، يجب عل هيجلتشكل فلسفة 
لوجود مسلطٌم هيجل يف منطقه النظرّي أبن ا حياجّ األساسية لفلسفته ابجململ والُكل.  االدعاءاتاملرء أن يفهم 

ن أ الطبيعة ليظهر(. ومع ذلك يتابع يف فلسفة Ideeأنه عقل متعنّيٌ بذاته أو "فكرة" )به أو مفهوٌم على 
وجوس غي متجّسد فهو ليس ل -املنطق يروي نصف احلكاية فقط: فالعقل على سبيل املثال ليس شيئاً جمرداً 

ل ليس عقاًل جبل يتشكل على هيئة مادة منظمة بشكٍل عقاليّن. يستتلي ذلك أن العقل املوجود حسب هي -
 حّية ختضع للمبادئ العقالنية. وكيميائيةحمضاً، بل مادة فيزايئية 

 جليّ  بشكلحياٌة مقررة ملصيها و ميكن القول أبن احلياة أكثر عقالنية من جمرد مادة فيزايئية ألهنا  وابألحرى
مّث واعيًة بذاهتا، أي  ومنبشكل صريح عندما تصبح واعية  وتقريرًا ملصيهااحلياة أكثر تعّقاًل  وُتصبح. جداً 

(. Geistح" )احلرية. يسّمي هيجل هذه احلياة الواعية بذاهتا "ابلرو  وختتربحياًة تتخّيل وتستخدم اللغة وتفكر 
لواعية بشكل كامل عندما أيخذ هيئة الروح ا وحمددًا ملصيهيصبح العقل أو الفكرة بناًء على ذلك عقالنيًا 

ابلنسبة هليجل ليسوا جمرد عوارض طبيعية؛  مع بزوغ الوجود اإلنساين. فالبشر بذاهتا. حيدث هذا يف نظر هيجل
 يوجد يف َكون بذاته. ال وواعياً العقل الذي أصبح حّيًا  - العقل املتضمن يف الطبيعة -بل هم العقل ذاته 

لى  جد عهيجل عقٌل واٍع خارج نطاق الوجود البشري )أو أي موجودات متناهية عقالنية من املمكن أن تو 
 كواكَب أخرى(.

اإلنسانية حرًّة  –و لنقل أ –حيلل هيجل يف فلسفته للروح املوضوعي الُبىن املؤسساتية املطلوبة لتكون الروح 
 ومؤسسةلعائلة ا ومؤسسةبشكٍل صحيح فعلّي. تتضمن تلك البىن مؤسسات احلق القانوين  قررًة ملصيهاوم

الدولة. حيلل هيجل بعد ذلك يف فلسفة الروح املطلق الطرق العديدة اليت ُتظهر هبا  ومؤسسةاجملتمع املدين 
الروح فهمها األقصى واملطلق لنفسها. يتم التوصل إىل الفهم األعلى واألكثر تطوراً واألكثر مالءمًة للروح من 

َم اة األساسية "اللُّبنة األساسيةخالل الفلسفة )اليت تُعترب البني هلا(. تزودان الفلسفة إبدراك لعامل من خال" اليت ُفهِّ
ملكان والزمان بشكل دقيق ملَ على العقل أن أيخذ هيئة ا وتفّسرواضح لطبيعة العقل أو الفكرة.  وعقليّ تصّوري 

 ا.هتالواعية لذا والروحواحلياة  واملادة

. ولنفسهاللعقل  فة،لفلساتعرّب الروح عن الفهم ذاته املوجود يف  –أساسي يف املسيحية  وبشكل –يف الدين 
االستعارات فإن العملية اليت تصبح فيها الفكرة روحاً واعية بذاهتا متمثّلة ابلصور و  أيًضا يف الدينمن انحية اثنية 

https://hekmah.org/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A9/
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 ذلك فهذه هي العملية ىلابإلضافة إُدس الساكنة لإلنسانية. هي مثل العملية اليت يتحول فيها هللا إىل الروح القُ 
 . إهنا موضوع الشعور واالعتقاد، بداًل من الفهم التصّوري.وثقتنااليت نضع فيها إمياننا 

 –حية ، فلسفة هيجل النظرية واملسيابملقابل أو إن جاز القول –الفلسفة والدينإن فمن وجهة نظر هيجل 
 الفلسفة تلكنما تفهم بي، و بشيٍء ينوب عنهاأ حقيقةلل بتمثيلٍ يعتقد احلقيقة نفسها. لكن الدين  تفهمان

من املؤكد أن  :كنا منلك الفلسفة  إن الدينقد يبدو غريبًا أننا حنتاج إىل  جبالء مفاهيمّي متكامل.احلقيقة 
بل  ،أو اثنوايُ. لكن حسب هيجل فال تستطيع اإلنسانّية العيش ابملفاهيم وحدها األول زائدا األخية جتعل

أساسّي  وبشكلِّ  الدين نه يفحقيقًة أب هيجل هبا. يزعمتلك احلقيقة وتؤمن  وتتخيلإىل أن تتصور  حتتاج أيًضا
 Lectures on the Philosophy of World)" يرتؤونه صائباً ما  القوم حيددون" فإن

History, 105.) 

التعبي  والدين يفلفلسفة ا . إال أنه خيتلف عنتبياانً للروح يف فهمها لنفسهاابلنسبة هليجل يُعطي الفن أيضًا 
من  ولكن ،وال على صور إميان حمض، فهو ال يقدمه على شكل مفاهيم جمردة خالصة، روح لذاهتاعن فهم ال

  -جسام أو املواضيع. مثل هذه األشر خصيصًا هلذا الغرضبصنعها ال وموادخالل أجساٍم 
ُ

بتدعة  بتكرةامل
ُ

وامل
ُ ت –احلجر أو اخلشب أو اللون أو الصوت أو الكلمات  من ن محرية الروح مرئية أو مسموعة للجمهور. صيِّّ

 هليجل هولنسبة اب الفنالغرض من ابلتايل ف. "اجلمال"احلرة  احلسي للروحهذا التعبي  يكّون منظور هيجل،
 ية تعبيًا حسًيا.احلقيقية للحر  سمةالمن خالهلا تُعطى حبيث مجيلة  ومواضيعجسام خلق أ

أو حثنا على االخنراط  ،حميطنا وهبرجةأو جتميل  ،الطبيعة أو تقليدليس القصد األساسي للفن حماكاة وابلتايل، 
 ساسي. بل مقصده األسحبنا عنوًة من منطقة الرضا الذايت عن النفسأو  ،يف العمل األخالقي أو السياسي

لة حتديداً ألهنا تعرب عن صوٌر مجي -ابلصور املتشكلة حلريتنا الروحية  ونتفكر ونستمتعإفساح اجملال لنا لنتأمل 
ما حنُن عليه رك ولُِّند ،حقيقة أنفسنا للعقل جلبيتيح لنا  أخرى فإن الغرض من الفن أن وبكلماتٍ حريتنا. 

عن  للتعبيِّ  زبغيَة الشكل احلسي املميأو: حقاً. فالفن ليس موجودًا بغية الفن فقط، بل بغيَة اجلمال أيضاً، 
 لنفسها.  وفهمها ،الذات اإلنسانية

 

 عن اجلمال واحلرية وهيجل وشيلركانط    .4

 واضح. اّدعى  عليه بشكلٍ  وشيّلرإن االرتباط الوثيق للفن مع اجلمال واحلريّة عند هيجل يُظهر َدين كانط 
ياء. حاجج على أن اجلمال ليس ميزًة موضوعية لألش وقدكانط أيضًا أن جتربتنا للجمال هي جتربٌة للحرية. 
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من وجهة نظر كانت، فعندما حنكم على جسٍم أو شيء طبيعي أو عمٍل فين أبنه مجيل، فإننا حقيقًة نصدر 
حكًما على موضوٍع ما خارج ذواتنا، لكننا نؤكد أن هذا املوضوع له أتثي معني علينا )وأنه ال بدط أن يكون له 

على كل من يشاهده أو يُبصره(. فاألثر الناتج عن املوضوع اجلميل يضع فهمنا وخيالنا يف حالٍة نفس التأثي 
األثر هو املتعة النامجة عن هذا اللعب احلر وهو  وهذامن "اللعب احلر" حسب كانط مع بعضهما البعض، 

 .Kant, 98, 102)–(3للحكم على املوضوع املعنّي أبنه مجيل  ويقودانالذي يدفعنا 

متتلكها الكائنات  ،على عكس كانط، يفهم شيللر اجلمال أبنه ميزة خاصة ابملوضوع اجلمايل نفسه. إنه خاصّية
لُتظهرها على أهنا حرّة أو منعتقة من القيود بينما ال تكون كذلك يف  ،ية واألعمال الفنية على حد سواءاحل

، واالستقاللية  للعيان كما تظهراحلرية  هو "اجلمال ف ،"Kallias" لر يف مراسالتشيلوكما سطّرها . الواقع
رية شيء "نومييّن أو أهنا من ضمن )الشيء ر على أن احللشيل صرُّ . يُ (Schiller, 151)" كما تظهر للعيان

احلواس. ال ميكننا  أن تبنّي نفسها يف حّيز حقيقةً ميكنها ال ف، وابلتايل يف ذاته(" )ابستخدام مصطلحات كانط(
لتايل ففي حالة اب .متجّسدًة فيهرؤيتها  حدود عامل الزمان واملكان أو يف اجلمايل العمل يفرية إطالقًا رؤية احل

أن هذه املواضيع  [ … ]فكل ما يهم هو  –سواًء كانت نتاجاً للطبيعة أو للخيال البشري  –املواضيع اجلميلة 
 .(Schiller, 151) اجلمالية تظهر على أهنا حرّة أو منعتقة من القيود بينما هي ليست كذلك

هو خاصية موضوعية لألشياء. لكن يف رأيه فإن اجلمال ( على أن اجلمال طلر )ضد كانلشي هيجل معفق يت
ف يك  يُرينا جلمال(. فهو )أي امتّثالً هلاو  للحرية أو حماكاةً ، وليس جمرد مظهر احلسي املباشر للحرية هو التبيان

فاوتة من املثالية(. )وإن كان ذلك بدرجات متكيف ُتسمع عندما تُعرّب عن نفسها تعبياً حسياً و  تبدو احلرية حقاً 
روح حرة من طة واس، فيجب أن يتم إنتاجه ببي احلسي املباشر عن حرية الروحهو التع ومبا أن اجلمال احلق

، واحلياة  و الصوريأ الرمسي ابجلمالكفيلة نتاج للطبيعة. الطبيعة   ال ميكن أن يكون جمرد ة، ومن مثّ أجل روح حر 
موجود فقط يف األعمال الفنية  ، ولكن اجلمال احلق)PK(197 ,ا يسميه هيجل اجلمال "احلسي" كفيلة مب

بتكرة حبرية بواسطة املوجودات اإلنسانية الستحضار ما تكونه احلرية احلقيقية إىل عقولنا.
ُ

 امل

 

ذه العناصر ال تكون هوحدة أو تناغم عناصر خمتلفة حبيث عند هيجل مسات شكلّية متحققة: فهو جمال لل
لى الشكل ع . يعطي هيجل مثاالً بل أن تكون متوحدًة بشكل عضويّ فقط  مرتبة بنمٍط منتظم أو متماثل

ل كما قيل لنا، ألن مجي فاملظهر اجلانيب اإلغريقي الشهيلنحت اليوانين: عن اه اجلميل حًقا يف خضّم حديث
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ث تكون الزاوية حيالروماين اجلانيب ، على عكس املظهر تهدالن بسالسة بعضهما إىل اآلخراجلبني واألنف ي
 .)727Aesthetics :2 ,–(30بني اجلبني واألنف أكثر حدة 

 هيجلأفكار هذه واحدة من أكثر بل هو أيضًا مسألة مضمون.  ،حسبو  ليس مسألة شكلجلمال لكن ا
صرون على ي هؤالء الفنانني ومنظري الفن املعاصرين الذينتضعه يف حمل خالف مع  اليت وهي ،إاثرة للجدل

فإن  أيضاً ابلفعل االستغناء عنه بشكل كلّي. كما رأينا،، وميكن مضمون نستهويهأن الفن ميكن أن يشمل أي 
وثراء  ريةو حفن األصيل( هجمال األصيل )وابلتايل لللل ضروريو  أنه أساسيالذي يدعي هيجل  املضمون

مصورة يف  كرة. نظرًا ألن الف، كروح عارفة بذاهتاتوى هو الفكرة، أو العقل املطلقالروح. بعبارة أخرى، هذا احمل
 حىت اآلن هيجل ناقشي. الدين على أهنا "هللا"، فإن مضمون الفن اجلميل حًقا هو اإلهلي من نفس املنظور

وابلتايل فإن  .من خالل الوجود اإلنساين املتناهيو  فقط يفكما رأينا أعاله أبن الفكرة أو )هللا( تعي ذاهتا و 
كما ) مضمون الفن اجلميل يجب أن يكون اإلهلي متمثالً ابهليئة اإلنسانية أو اإلهلي متماهياً ابإلنسانية نفسها

 (.هو حال احلرية اإلنسانية اخلالصة والنقية

يرى أن مهمة  اتت والطبيعة غي العضوية، لكنهان الفن ميكن أن يصور احليواانت والنبويعرتف أبهيجل  يُقرّ 
وام اإلنساين ية واإلنسانية. يف كلتا احلالتني، ينصب تركيز االنتباه على القاحلرية اإلهل الفن األساسية هي متثيل

أن و  بشكل خاص. هذا ألن القوام اإلنساين هو التجسيد احلسي األكثر مالءمة للعقل من وجهة نظر هيجل،
صوات يف حال  تستطيع األلوان واأل .نظور أو املرئي األوضح واألكثر نقاوة للروح هو الشكل اإلنساينالتعبي امل

كانت لوحدها أن تنقل احلالة املزاجية أو النفسية بكل أتكيد، لكن اهليئة اإلنسانية فقط هي اليت جتسد الروح 
أي  –ملسيح و شعرية لآلهلة اإلغريقية أو ليسوع اوالعقل. وابلتايل يُرينا اجلمال احلق صوراً منحوتًة أو مرسومًة أ

 أو يُرينا صوراً للحياة اإلنسانية احلرة ذاهتا. –اإلهلي يف اهليئة اإلنسانية 

 

 والسعي إىل املثالية الفن .5

التعبي ه هو ، ولكن ألن الغرض من. ليس ألنه يسعى إىل حماكاة الطبيعةابلنسبة إىل هيجل فن جمازي أساساً لا
أخذ . )سنيةالبشر املوجودات من خالل صور أكثر الطرق مالءمة لتحقيق ذلك هي ، و احلرة وجتسيدها عن الروح

ل دور الفن أدانه(. وبشكل أكثر ختصيصاً، يتمث -قى واملوسي العمارة -هلذه الطريقة  ابالعتبار االستثناءات
. إىل عقولنا نشاطنا اليومي اليت غابت عن انظران خاللحريتنا عن و  عن أنفسنا تلك احلقائقيف استحضار 

ظهاره حرية الروح إبيُتم الفن هذا الدور للحرية.  ةاحلقيقياخلاصية  السمة أوب (  ذكرانيُرينا )أو يهو أن  فدوره



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن حاالته ال ميثل فالفن يف أحس أكثر حتديداً  اليومية. بشكلبشكلها األنقى لنا بدون شوائب احلوادث الطارئة 
ة( الكدح امللول هلذا الوجود اليومي، ولكنه ميثلنا ابحلالة املثالية )مثال احلريو  املألوفةملحقات الوجود اليومي 

. هذه احلالة املثالية للحرية اإلنسانية )واإلهلية( تؤسس اجلمال see) 155Aesthetics :1 ,–(6 للحرية
 بطال.القدمية لآلهلة واألول حسب ادعاء هيجل يف املنحواتت اإلغريقية األهي موجودة يف املقام و  احلق،

ياة إىل عامل وير األزايء احلديثة( لتوفي مهرب من احلمثل تص) الفين الساعي إىل املثالية ال يتمعمل الالحظ أن 
ابالهتمام  تايليتم السعي حنو املثالية ابل، ولكن لتمكيننا من رؤية حريتنا بشكل أكثر وضوًحا. من الفانتازاي

صور ل (. املفارقة هي أن الفن ينقل احلقيقة من خالة احلقيقية لإلنساين )ولإلهليبتجّل أكثر وضوحًا للسم
 خارجي(.الوهم بواقع من خالل  -يف الرسم  -)ويف الواقع  تنشد املثالية للموجودات اإلنسانية

معيارايً يف و  من املفرتض أن يكون وصفياً  "منظور هيجل إىل الفن"أن من اجلدير ابملالحظة عند هذه املرحلة 
ليد  التقعمال الفنية يفالسمات الرئيسية ألعظم األيرسم و  الذي يقدمه يصف آن. يعتقد هيجل أن املنظور

نفسه فإن منظوره  . يف اآلنسوفوكليس أو أسخيليوسأو دراما  فيدايس أو براكسيتيليز، مثل منحواتت الغريب
و أهنا من األشياء اليت نلقي عليها تسمية "عمل فين أ ك العديدهنا أنه خيربان ما هو الفن احلق.ا معياري طامل

راهقني، أشعار حب املو  يكسبيومسرحيات ش ال والنحت اليوانينطفم األو رسمثل لوحات الكهوف و ": فن
نه ليس كل أل ،اً" يستحق هذا االسمفنشرين(. لكن ليس كل شيء يسمى "طوب كارل أندريه )يف القرن العو 

اً للروح احلرة، حسي اً تعبي  : أي يُعطييُؤدي ما ينبغي أن يؤديه أو يفعله الفن احلق شيء ُيسمى أو يُدعى فناً 
ال يسن هيجل قواعد صارمة لإلنتاج اجلمايل؛ لكنه حيدد معايي جامعة يجب أن . وابلتايل يبتكر عماًل مجيالً 

فشل يف استيفاء لكنها تو  فنيةو دقيق وانقد لألعمال اليت تّدعي أهنا أعمال هو ، اجلميل حًقاالفن يستوفيها 
ابالكتفاء  املراممثل  - يإصالحاملا بعد فن المعينة يف هيجل لتطورات  نقد ابلتايل فال يعتمد .تلك املعايي

في للطبيعة لى فهمه الفلس، ولكن عميوالت شخصية مشروطةو  على تفضيالت -الطبيعة  حماكاةو  بتقليد
 .احلقيقية للفن والغرض منه

 

 جل السيستيماتيكية أو فلسفة الفنهي إستطيقا .6

، أو اجلمال املثايل يف حد ذاته أو كما هو( 1 تكون منظور هيجل الفلسفي للفن واجلمال من ثالثة أجزاء:ي
 اليت يتالقى فيها ( الفنون املختلفة3 ( األشكال املختلفة اليت يتشكل هبا اجلمال يف التاريخ،2 ،اجلمال احلق

 .منظور هيجل للجمال املثايل كما هو أو يف حد ذاته. سننظر أواًل يف اجلمال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 اجلمال املثايل كما هو 6.1

ف و يُ فهو يُعلِّّم و : يعي هيجل جيداً أن للفن وظائف متعددة يؤديها ل و يجُ زخرف و يُ ثقِّ إال أن  حيّث وهلمط جرطا.مِّّ
 ى حد زعمه هيهذه الوظيفة عل .اهتمامه األساسي كان يف حتديد الوظيفة األكثر متييزاً واألكثر مالءمة للفن

 ن يعكس أو حياكيأ –فنقطة الفن ليست أن يكون واقعيًا إعطاء تعبي بديهي حسي حلرية الروح. وابلتايل 
ا التعبي احلسي عن هذمثل . بل لُيينا كيف تبدو احلرية اإلنسانية واإلهلية –يقلد احلوادث اليومية الطارئة و 

 .جل "املثايل"، أو اجلمال احلقوحية هو ما يسميه هياحلرية الر 

ا حسًيا عندما يتم طى احلرية تعبيً عتُ ابلتايل املكان والزمان. يف  سي هو عامل األشياء الفردية املوجودةعامل احلال
 ميارس استمتاعه الذايت أو استكنانه أو تنّعمه" لوحدهيقف  جتسيدها يف شخص ُمنفرد )ذكر أو أنثى(

[Seligkeit "]1: 179) ,Aesthetics( . ًشكليًا )كما يف و  مثل هذا الفرد ال يجب أن يكون جمردا
ن املنحواتت م )كما هو احلال يف الكثيصلداً و  وال ينبغي أن يكون ساكناً ، األسلوب اهلندسي اليوانين القدمي(

التضحية  دون لكن منمفعمني ابحلرية واحلياة و  املصرية القدمية( ولكن يجب أن يكون جسده وطريقة جلوسه
وجد يف املقام األول ي اجلمال املثايلمثل هذا ابلصفاء واهلدوء والسكينة اللوايت يتبعن لالنكفاء الذايت املثايل. 

ألقى ) اخلامس والرابع كما يزعم هيجل، كتمثال زوس يف درسدن األملانيةيف التماثيل اليواننية لآلهلة يف القرن 
 دية"القرن التاسع عشر( أو متثال براكسيتيليس "أفروديت القينيهيجل نظرًة عليه يف بداايت عشرينيات 

, 143 and Houlgate 2007, 58)PKÄ (see. 

 وجه احلصر انية أو من قوالب اجلبس علىميثل النحت اليوانين القدمي الذي عرفه هيجل غالباً من النسخ الروم
طلق"ما ي

ُ
ستنفد فكرة ال ي )أي النحت(مع ذلك لكنه . و )PKÄ(124 , سميه اجلمال اخلالص أو "امل

الشكل جند هذا  .تطوراً و  أو ميثلها بشكل كامل، ألنه ال يعطينا اجلمال أبكثر أشكاله واقعيًة وتعّيناً اجلمال 
فراد األحرار إىل حيث يسعى األ – خصوصًا يف الرتاجيداي –اليواننية القدمية يف الدراما واقعية و  األكثر تطوراً 

دام و و أد إىل صراع القيام بفعل يقو  ما ، كاناألحي )بعنف يف بعضحل للعقدة وللمشكلة من مث أخياً إىل صِّ
(. شعرية أوريستياال  هو احلال يف أنتيجون سوفوكليس، وأحيااًن بسالم، كما هو احلال يف ثالثية أسخيليوس

هم الروحية وهو حريّت ّسد بشكل مثايلالذين يصورهم النحت اليوانين مجيلون ألن شكلهم اجلسدي يجاآلهلة 
الت . األبطال والبط)أي شكلهم اجلسدي( غُي مشوٍب بعالمات الوهن اجلسدي أو التبعية واالتكالّية

 راثءو  شفقةو  و حتننٍ ُمفعٌم ابهتماٍم أخالقي أو  متعّمقٌ اليواننية مجيلون ألن نشاطهم احلر  لرتاجيدايالرئيسيون يف ا
"pathos " ما هو منفعة الدولة كو  األسرة كما يف حالة أنتيجون، أو االهتمام مبصلحة)مثل االهتمام ورعاية

ٍت رمزية ا متثياًل . هؤالء األبطال ليسو عواطفهو  مفعماً بنواقص اإلنسان الثانوية التافهة، وليس كريون(  احلال عند



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن ما حيركهم ؛ ولكحية ذات خيال وشخصية وإرادة حرة ، بل هم كائناتواملناقب اجملردةفضائل أو استعارية لل
 .ويقويههللا قية، وهو جانب يدعمه جلانب من جوانب حياتنا األخالهو شغف 

 الدراما اليواننية املوجود يفكثر عينّيًة هذا التباين بني اجلمال اخلالص املوجود يف النحت اليوانين واجلمال األ
تخدم اجلمال هذه يس. من الصعب مالحظتها يعين أن اجلمال املثايل أيخذ يف الواقع شكلني خمتلفني مبهارة

جلمال هو التعبي ا .فيه بعض التجريد –إجناز الفن رغم أنه ميثل قمة  -اهليئات ألن اجلمال النحيت اخلالص 
ر العينّيةاحلسي للحرية  ملثال.ى سبيل اعل نية املفقودة يف النحت املصرية واإلنساركاحلو  2، ولذا يجب أن يُظهِّ

ملكاين نغمسًة يف احليز ااحلرية الروحية م، هو اخلالص كما هو متمثل يف النحت اليوانينومبا أن اجلمال 
هذا  طة اخليال واللغة.فعٍل يتم حتريكه بواس، ، فإنه يفتقر إىل الدينامية األكثر عينيًة للفعل يف الزمنواجلسدي

. إذا كان دور الفن )PKÄ, (125 ,57وابلفعل برودًة( على اجلمال اخلالص هو ما يضفي "جتريًدا" معيًنا )
 ين أنه يجب أن يتجاوزع. هذا يجب أن يتجاوز التجريد حنو العينّية، فيإعطاء تعبي حسي للحرية احلقيقيةهو 

ذان النوعان من يشّكل هابلتايل  املوجود يف الدراما. عينيةً اجلمال اإلنساين األكثر أصالة و  اجلمال اخلالص إىل
( Mittelpunkt) كالن مًعا ما يسميه هيجل "مركز"ويش ،اخلليقة مبسمى الفناألعمال جلمال املثايل ا
 (.PKÄ، 126لفن نفسه )ا

 

 األشكال واهليئات اخلاصة ابلفن 6.2

 ثايل يف حاالت،هذا اجلمال املمثل  عن أن يتخلف  –يف الواقع يجب عليه  –يُقرُّ هيجل أبن الفن يستطيع 
ذ هيئة يتجاوزه عندما أيخو  عندما أيخذ شكل الفن الرمزي، عنه فهو يتخلف يتجاوزه يف حاالت أخرى.و 

 وهيئة الفن اليت تتصف أعماهلا أبهنا ُتطابق اجلمال املثايل نفسه تدعى ابلفن الكالسيكي.. يرومانسالفن ال
، اليت يعتقد هيجل )PKÄ(68 ," ( أو "هيئات اجلميلKunstformenهيئات الفن الثالثة )هذه هي 

ل األكثر أصالة ختلقها بشكل ضروري. تطور الفن من هيئة إىل أخرى يوّلد ما يعتربه هيجل أن فكرة اجلما
ميِّّز للف

ُ
 .نالتاريخ الفارق أو امل

                                                           
مالحظة: ستَرد كلمة العينّي في عدة مواضع في هذا المدخل؛ "حيث ال يعني العينيُّ الُمعطى الُمباشر للحواس، بل هو من حيث أصله  2

، يدلُّ على ما ينمو و يتكاثر بنمو مجموع أجزائه، كالنبات الذي ينمو. وبعبارة أخرى، فالعينّي  concrescereمن  concretumاللغويّ 
لشمول المبنيُّ ديالكتيكياً انطالقاً من لحظاته. وينبغي أن تكون هذه اللحظات في البدايات مجّردةً، أي منفصلةً ومنتزعة من عند هيجل، هو ا

 ."المعطيات المباشرة والغامضة



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  13

كيفية و  –ا روحًا الفكرة بوصفه –ما يُنتج هذه اهليئات الثالث للفن هو العالقة املتغية بني مضمون الفن 
ل أو ات يف هذه العالقة من خالل الطريقة اليت يتم فيها ختييف املقابل، تتحدد التغي  عرض هذا املضمون.

ٍل  يُتصّور املضمون يف الفن الرمزي بصورة جتريدية، حبيث ال يستطيع تبيان نفسه بشكتصور هذا املضمون. 
 يرقى هلا فهم ضبابية الو  جلّية )أي أنه يقبع يف عامل احلواس لكن بصورٍة ُمبهمةو  يف هيئة حمسوسةٍ كاٍف 

الحظ(. 
ُ

على النقيض، ففي الفن الكالسيكي يتم تصّور املضمون بطريقة قادرة على إيجاد تعبي مثايل امل
ة قادرة على إيجاد قي فيتم تصور املضمون بطريرومانسجلّية للفهم. أما يف الفن الو  ومناسب يف هيئة حمسوسة
 حلسي واملنظور.أن هذه اهليئة تستطيع يف النهاية أن تربو على العامل اجلّية، حىت و  تعبي مالئم يف هيئٍة حسّية

مال ما يدعوه هيجل "ابجلي فهو موطن رومانسالفن الكالسيكي هو موطن اجلمال املثايّل احلق، أما الفن ال
أو كما يرتمجه نوكس "مجال الشعور العميق"  (Schönheit der Innigkeitالباطين أو الداخلي" )

, 1: 531)ticsAesthe( على النقيض، فاجلمال الرمزي يتخّلف عن اجلمال األصيل بشكٍل كّلي. ال .
وايت الفنية. أبن الفن الرمزي هو غالباً نتاج أعلى املستيعين هذا أن الفن الرمزي جمرد فنٍّ سيء: فهيجل يعرتف 

لطبيعة الروح و  غنياً لطبيعة اإلهليو  إال أنه )أي الفن الرمزي( يتخلف عن اجلمال ألنه ال ميلك بعد فهماً كافياً 
اإلنسانية. ابلتايل فاألشكال الفنية اليت يُنتجها الفن الرمزي انقصة ألن املفاهيم اليت يستند عليها خبصوص 

تَضمنة يف املقام األول يف الدين  –الروح 
ُ

 .)PKÄ(68 , انقصة بدورها –املفاهيم امل

 

 الفن الرمزي 6.2.1

متنانه للفن غي الغريب. اُتظهر فهمه البليغ و و  ات خمتلفةالرمزي ابلفن اخلاص بعدة حضار  حُتيط نظرة هيجل للفن
ي يربطها بشكل كامل. إذن ما الذو  رغم ذلك، ليست كل أنواع الفن الرمزي اليت تطرق إليها هيجل رمزيًّة حبق

 دان "ما قبل الفن"وه هيجل مبيما يربط هذه األنواع ببعضها هو انتماءها مجيعها إىل ميداٍن يدعمجيعاً ببعض؟ 
)Vorkunst( , 73)PKÄ( الفن احلق ابلنسبة إىل هيجل هو التعبي احلسي أو تبيان الروح احلرة يف .

ٍل أو مشغٍوٍل أبانٍة بواسطة البشر  يئة من أجل احلصول على هوسٍط من )املعدن أو احلجر أو األلوان( ُمشكط
تعرب عن احلرية. ميدان "ما قبل الفن" يشمل الفن الذي يتخّلف )مبعىن ال يصل إىل حدود( عن الفن احلق 

، بعد قروٍح ال تفهم أهنا روح حرٌة حببطريقٍة ما. هذا التخلف عن الفن احلق هو إما ألن هذا امليدان هو نتاج 
تشمل تبيان نفسها  اليتيتها اخلاصة لكنها ال تفهم بعد مثل هذه احلرية أو أنه نتاج روٍح لديها تصّوٌر عن حر 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  14

يف وسط حمسوس ُشكِّل خصيصاً من أجل هذه اهليئة النهائية )أي الفن احلق(. يف كل األحوال فإن "ما قبل 
 نسبياً عن الروح إذا ما قورن ابلفن األصيل.  جمّردةالفن" يستند على مفاهيم 

 نظرته للفن الرمزي أن يعّلق بشكل مفّصل على كل أنواع ميدان "ما قبل الفن" املوجودة.مل تكن غاية هيجل يف 
 يقول شيئًا عن فن ما قبل التاريخ )كرسومات الكهوف(، وال يتطرق إىل الفن الصيين أو الفن و مثاًل الفه

ل كانت غايته لدين(. باالبوذي )على الرغم من أنه تطرق للداينتني الصينية والبوذية يف حماضراته عن فلسفة 
روري خيترب األنواع املتعددة للفن اليت تتخلق بشكل ضو  يفحصو  أن يستعرض من نظرته إىل الفن الرمزي

بواسطة فكرة الفن األساسية نفسها، أو املراحل اليت يتعنّي على الفن عبورها يف رحلته من "ما قبل الفن" إىل 
 "الفن احلق". 

اَجه هذه املرحلة َوحدة مباشرة مع الطبيعة. ُتو و  يف انسجامٍ تصّور الروح فيها كوجود  املرحلة األوىل هي اليت يتم
لكنهم  –اخلي  –ية بقوة إهل ونعتقدزرادشتيني ييف الداينة الفارسية القدمية، الزرادشتية. يّدعي هيجل أنه ال

رمز أو ُيشي ا اخلي هو النور. ال يحيددون هذه األلوهية ابعتبار أهنا الطبيعة نفسها، أي أن هذه األلوهية أو هذ
النور إىل إلٍه أو خٍي منفصل، ابألحرى، ففي الزرادشتية )كما يفهمها هيجل( فإن النور هو نفسه اخلي، هو 

ة هو الذي يُعطي احلياو  ل األشياءابلتايل فالنور هو اجلوهر يف ك. )Aesthetics(325 :1 ,نفسه هللا 
ن على عكس . لكود" أو "أهورامازدا"ز ميُجّسد يف هيئة "أور هيجل أن هذا النور للنبااتت واحليواانت. خيربان 

نور بل هو )أو هذا الشيء املسمى أورموزد( اخلي يف هيئة ال إله اليهود فأورموزد ليس ذااًت حرًة واعيًة بذاهتا،
 على هذا فهو حاضر يف كل مصادر النور، مثل الشمس والنجوم والنار.و  نفسها،

 تعبي لفظي و إطالقأكأنه اخلي )و  هيجل السؤال الذي يتحتم علينا طرحه بعني االعتبار، فهل رؤية النورأيخذ 
لسببني: . ال ميكن اعتبار ذلك فناً حسب هيجل )PKÄ(76 ,فناً؟  هر اعتبكن ا( ميُ هذه البديهةمثل على 

على الكفة األخرى و  ، بل يبنّي نفسه فيه،فعلى الكفة األوىل، ال يُفهم اخلي على أنه روح حرة متمايزة عن النور
و أُنتج ال يُفهم على أنه شيٌء ُشكِّل أ –أي النور نفسه  –فالعنصر احلسي الذي يكون اخلي فيه حاضرًا 

 بواسطة روح حرة بغية التعبي عن نفسها، لكنه يُفهم ببساطة "أي النور" على أنه ميزة ُموهوبة من الطبيعة
 ة تطابق مباشر معها.حيث يكون اخلي يف حال

.  )Darstellung[ ", 76)PKÄ[يف الرؤية الزرادشتية للخي على أنه النور، نواجه "متثيالً حسياً لإلهلي 
 ال تؤسس هذه النظرة رغم ذلك لعمل فين، حىت إن وجدت هلا تعبيًا مناسبًا يف صلوات ُمتقنة النظم واملعىن

 يف تعابي لفظية مناسبة.و 
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حلة الثانية يف تطور ما قبل الفن هي اليت يكون فيها اختالٌف مباشٌر بني الروح والطبيعة. جند هذا االختالف ملر ا
 –املباشر، من وجهة نظر هيجل، يف الفن اهلندوسي. االختالف بني الروحي والطبيعي يعين أن هذا الروحي 

اليت  اطة مع جانب من جوانب الطبيعةال ميكن فهمه )كما يف فارس( على أنه متطابق ببس –اإلهلي مثال 
غي و  من جهة أخرى، يدعي هيجل أن اإلهلي يف اهلندوسية يتم تصوره بطريقة جمّردة هتبها بشكل مباشر.

ابلتايل و  عي.طبيو  من خالل شيء حّسٍي مباشر، خارجيو  حمددة، وال يكتسب هذا التصور هيئًة حمددًة إال يف
 1826راته عام هيجل يف حماضاألساسية للحسي والطبيعي. وكما صاغها  يُفهم اإلهلي أبنه حاضر يف اهليئة

 .)PKÄ(79 ,تُقَدس كإهلية"  -احليواانت و  اإلنسان  –عن اجلماليات: "املواضيع الطبيعية 

سيع األشكال الطبيعية اليت تو بني الطبيعي اجملّرد بتشويه و و  ميّيز الفن اهلندوسي الفرق بني الروحي )أو اإلهلي(
ية اخلالصة لإلنسان واحليوان يع. إذن ال ُيصوطر الطبيعي ابهليئة الطبواملبالغة فيها يُتَخّيل أن اإلهلي حاضٌر فيها

 ا أبربعة وجوه(.برامهو  فشيفا مثاًل مصّوٌر بعدة أذرع،) إمنا هبيئة غي طبيعيٍة مشوهة لإلنسان واحليوان.و 

)PKÄ ,عبي الت حلّيز" على عمل "تشكيل" أو "قولبة أو الوصف ينطوي يالحظ هيجل أن مثل هذا التصوير
هيجل أن الفن ميكن للمرء أن يتحدث عن "الفن اهلندوسي". ومع ذلك، يدعي  من هذا املنظور، .(78

بذلك خيلق صورًا و  َخليقة ابلروح احلرة،و  ألنه ال يعطي هيئة مالئمة اهلندوسي ال حيقق الغاية احلقيقية للفن
ذي يصبح فيه إىل احلد ال -الشكل الطبيعي للحيواانت واإلنسان  فإنه يشوه ببساطة ذلكوبدالً من . للجمال

من أجل  - )PKÄ(84 ,78 ," " أو "مريعاً" أو "شاذاَ غريباً أو "  )unschön(اً" "قبيح هذا الشكل
خمتلف  وقتهو يف ذات ال، والذي ال ميكن فهمه إال يف حدود الطبيعي واحلسي، اإلهلي أو الروحي أن نيتبي

نفصلة عن اهليئات إذن فاأللوهة اهلندوسية غي م عن العامل الطبيعي واحلسي وال ميكنه إيجاد تعبي مالئم له فيه.
خذها للتعبي واسطة ال طبيعية األشكال الطبيعية اليت تتب واألشكال الطبيعية، ولكنها تشي إىل حضورها املميز

 .عن نفسها

 .اهلندوسي ال يعين أنه ال يجد هذا الفن بال أهلية أو جدارة على اإلطالق وابملناسبة، فحكم هيجل على الفن
 يعرضها مثل "وفرة البداهة احلسية" اليت االعتبار هباء الفن اهلندوسي و"الشعور األكثر رقًة" وأيخذ بعنيهو ف

الروح حرًة  رهذا الفن. لكنه مع ذلك يصرُّ أبن الفن اهلندوسي يفشل يف الوصول إىل ذروة الفن، حيث تظه
 .)PKÄ(84 , مرئية مالئمةو  بذاهتا ُمعطاًة هيئة طبيعية

خلق األشكال و  الذي يتم فيه تصميم فن" هي مرحلة الفن الرمزي األصيلاملرحلة الثالثة من تطور "ما قبل ال
 (Innerlichkeit)أو "اجلوهرانية"" ومنفصل متاًما من "اجلوانّية حمددٍ  والصور أبانة لإلشارة إىل ميدانٍ 
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(PKÄ, 86).خيربان هيجل أن املصريني هم أول من ثّبتوا  . هذا امليدان هو ميدان الفن املصري القدمي
(fixieren)  ٌمستقلٌّ بذاته و  فكرة أن الروح شيء ابطيّن منفصل(PKÄ, 85) .(إىل  يشي يف هذا السياق

 :Herodotus, 145 [2] ختليد الروح" من طرح مبدأأن املصريني كانوا "أول  الذي زعم وسهيودوت
سيد نفسها جت سيورة هي ل )يف فلسفته عن الروح الذايت واملوضوعي(، كما يفهمها هيج(. الروح[[123

يت بشكل أي هبذه الفكرة عن الروح كجوانّيةو  مؤسسات.و  أعمالو  صورو  والتعبي عن نفسها يف هيئة كلماتٍ 
تخرجًا من س، أي، لُينتج هذا احملرُِّك شكاًل للروح مُ ذه الروح الداخليةضروري احملرك لُيعطي شكاًل خارجيًا هل

خللق وإبداع صوٍر وأشكال )فنّية( يستطيع من خالهلا العامل الداخلي  –إذن فهذا الدافع  الروح ذات نفسها.
ٌر بعمق يف طريقة فهمهم للروح.و  غريزيٌّ لدى املصريني –معلومًا و  جعل نفسه حمدداً   ذا املعىن، ويفهب متجذِّ

 )Aesthetics ,فاحلضارة املصرية حضارٌة فنّيٌة أعمق من احلضارة الفنية اخلاصة ابهلندوسيني ، رأي هيجل
, 86)PKÄ 1: 354;.  

ن ليس فناً ابملعىن الكامل. هذا ألن األشكال والصور اليت يبتكرها الفو  فالفن املصري جمرد فنٍّ رمزيمع ذلك 
ّيٍة تظلُّ حمجوبًة عن فقط أو ُتشي إىل جوانولكنها ترمز  مالئماً أو كافياً للروح،و  تعبياً مباشراً املصري ال تُعطي 

 ارها "جوهراً الفهم املصري ابعتب، على الرغم من ثبوهتا يف ىل ذلك، فإن الروح الداخليةابإلضافة إ. األنظار
ريون يف احلقيقة، يفهم املص حرٍة ابلكامل. فإهنا ذاهتا غي مفهومٍة كروحٍ ، (PKÄ, 86)منفصاًل ومستقاًل" 

فهمون عامل الروح يف أي أهنم يلعامل الطبيعة واحلياة. إىل حد كبي عامل الروح على أنه السلب أو النفي الطبيعي 
 املقام األول على أنه عامل املوت.

كون مبدأ ختليد وانً ملاذا يتفسر احلقيقة القائلة أبن املوت هو العامل األساسي الذي يكون حترر الروح فيه مص
لفن الرمزي ا ل للهرم على أنه الصورة اليت توجزفسر أيًضا سبب رؤية هيجوتالروح مهمًا جدًا للمصريني. 

فهو بذلك حيقق  .اجلسد امليت وهُمبتكر خُيفي يف ثناايه شيئًا منفصاًل عنه، أال و اهلرم هو شكل فاملصري. 
حياة تلك و  قر إىل احلريةلكنه ما يزال يفت من اجلوانّية املستقلةرموز املصرية اليت تشي إىل كياٍن الصورة الوافية لل

 ,Aesthetics)ال تكشف عن هذا الكيان وال تُعرب عنه  ،هذه الرموز ،هي يف ذات اآلنو  الروح األصيلة،
1: 356) . 

الرمز ، لكن س(و يرمز إىل قوة ز  عقاب الذيحيتوي الفن اإلغريقي على عناصر رمزية ابلنسبة هليجل، )مثل ال
يجل، املصري رمزيٌّ حىت اجلذور. يف الواقع، من وجهة نظر ه الفنعلى النقيض، ف. ليس ُلبط الفن اإلغريقي

، ولذا يء أعمقيواانت كرموز أو أقنعة لش، تُعترب احل. على سبيل املثالفإن الوعي املصري ككل رمزيٌّ ابألساس
 ةمتعدد يةلرمز كون ا(. ميكن أن تحُمنطٍة )من بني أشياء أخرىالوجوه احليوانية كأقنعة هذه غالًبا ما تستخدم 
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فسيورات االختفاء ومعاودة الرجوع الطبيعية )وخاصًة السماوية منها( يُرمز إليها حسب زعم الطبقات أيًضا: 
 .(PKÄ, 87) الروحيموٍز لالنبعاث ر ك  هيجل بصورة العنقاء، لكن هذه السيورات نفسها تُعرض

وت فهذا الفن ال يشي رمزاًي إىل عامل امل، الفن الرمزي للمصريني. مع ذلك فإن اهلرم يوجز ،كما ذُكر أعاله
فقط؛ بل إنه أيضًا حيمل إقرارًا إبدراٍك أويلٍّ غي متطوٍر بعد أبن اجلوانّية احلقيقية موجودة يف الروح اإلنسانّية 

من  جأجل التخار من  هي جتاهدو  إظهار الروح اإلنسانية، من خالل كد هيجلفهو يفعل ذلك كما يؤ  احلية.
أسد  ه األمثل هي ابلطبع صورة أيب اهلول )الذي لديه جسدبشكل . إن الصورة اليت تصور هذا التخارجاحليوان

)الذي لديه جسم  مثل حورس اآلهلة،اهليئة البشرية أيضاً مشوبة هبيئة احليواانت يف صور ورأس كائن بشري(. 
ح لكن مثل هذه التصويرات ال تؤسس للفنٍّ مبعناه الكامل ألهنا ال تُعطي تعبياً مالئماً للرو بشري ورأس صقر(. 

غامضة و ) يقية خفّيةتبقى مستها احلق رد رموز تكشف جزئيًا عن جوانّيةٍ جم البشرية يف هيئٍة بشرية اتمة. فهي
 م(.حىت ابلنسبة للمصريني أنفسه

وإن كانت اهليئة البشرية يف الفن املصري ُمصّورًة بدون شوائب أو خلط مع اهليئات احليوانية، فإهنا ال تزال حىت 
التماثيل اآلدمية مثل من منظور هيجل، ف هيئة احلريّة.و  عليه فإهنا ال تتوافقو  غي مفعمٍة بروٍح حرٍة أصيلٍة حّية،

احلركة"  ث يف طيبة الغربية )األقصر حالياً( ال ّتظهر أي "حريٍّة يفمتثايل ممنون اخلاصني أبمينحوتيب الثال
(PKÄ, 89)،  تكون أيديها مرصوصة إىل جوانبها وأقدامها منصوبّة على  –تفتقر متاثيل أخرى أصغر و

لنحت املصري أشاد هيجل ابوقد . [Grazie]"نعمة احلركة" إىل  –األرض أو مغروسة فيها بشكٍل حُمكم 
 30-305يف عهد البطاملة ) أظهر يدعي أن النحت املصري، تًا "يستحق اإلجالل"؛ يف الواقعحنابعتباره 

فإن الفن املصري ال  ،على الرغم من مزاايهعظيمني. ومع ذلك و  (Zierlichkeit)أتنقًا و إتقاانً ق.م.( 
 .لفنة ليقياحلق لتايل يفشل يف حتقيق الغاية، وابيُعطي هيئًة مناسبًة للحرية واحلياة احلقيقية

حيث  ة،يهي تلك اليت تكتسب فيها الروح درجة من احلرية واالستقالل "ما قبل الفن"املرحلة الرابعة من مرحلة 
ضم . يأقسام فرعية ذه املرحلة بدورها إىل ثالثةهتنقسم  .(PKÄ, 89)الطبيعة تنفصل فيها "الروح" عن 

 للشعب اليهودي.القسم الفرعي األول فًنا سامًيا: الفن الشعري 

ّوٌة إىل مستقلة. لكّن هذه احلرية واالستقاللّية معز و  على أهنا حرّةٌ يف اليهودية يؤكد هيجل أن الروح مفهومة 
د و  ،(PKÄ, 75)اإلهلي بداًل من الروح البشريّة. فاهلل ابلتايل ُمتصوطٌر على أنه "ذاٌت روحيٌة حرة"  هو املوجِّ

كمقابٍل سليب هلل، أي   على النقيٍض،متناٍه يُعترب و  ما هو طبيعيٌّ و  متناٍه.و  للعامل والقوة فوق كل شيء طبيعيٍّ 
د خلدمة هللا   .(PKÄ, 90) شيٍء مل يوجد من أجل ذاته، بل ُوجِّ
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امل غي حقيقٍة إبنتاج أعمال مجالّيٍة حّقة ألن اإلله اليهودي متجاوٌز لع، الروحانية اليهودية من وجهة نظر هيجل
الشعر ف وعليه فال ميكنه تبيان نفسه يف هذا العامل وال أن يكون شكاًل مرئيًا ُمعطى فيه.الطبيعة والتناهي 

عوضاً ، لهامدحه بوصفه مصدر األشياء كو  اإلشادة بهو  املزامي( يعرب عن تسامي هللا إبعالئهسفر اليهودي )
( glänzendلقًا )تعبيًا متأ عن اإلشادة ابلعامل الطبيعي واملتناهي. يُعطي مثل هذا الشعر، يف الوقت ذاته،

 .(PKÄ, 91)ما اآلومون جتاه موالهم لألمل واخلوف اللذين يشعر هب

"وحدة  "ما قبل الفن" ما يسميه هيجل "احللولية الشرقّية" أو التفرع الثاين يف املرحلة الرابعة من ميدان يضم
، كالشاعر الغنائي (PKÄ, 93) رسي(املوجودة يف الشعر اإلسالمي )العريب والرتكي والفا الوجود" الشرقية

يف مثل وحدة الوجود ميالدية(.  1389-1310يف األملانية( ) Hafisالفارسي حافظ على سبيل املثال )
العامل  ذلكبهذه يُفهم هللا أنه يقف متسامياً فوق عامل الطبيعة والتناهي منفصاًل عنه، لكن يُعتقد أبن عالقته 

 وميألها ابلروح يُعّلي اإلهلي األشياء إىل مسّوها الذايت سلبية كما يف اليهودية. يستلعالقة إيجابّية ثبوتّية، و 
 . (Aesthetics, 1: 368; PKÄ, 93) األشياء يفجوهريٌّ راسخ ويعطيها احلياة، وهبذا املعىن فهو 

 

مستقلٌّ عن و  اً ضحرٌّ أيلشاعر واملواضيع اخلارجية. فا وهذا بدوره حيدد العالقة اليت تربط الشاعر ابلكائنات
ذه الكائنات ويرى جتانس مع هو  تربطه هبا أيضًا عالقة حمايثة إيجابية. مبعىن أنه يشعر بوحدةٍ ، ولكن األشياء

 دم كائناتٍ وحدة الوجود هذه من الفن األصيل، ألهنا تستخ هكذا تقرتبو  ُمنعكسةً فيها. حريته الرائقة الصافية
.  )94PKÄ ,–(5" "ابلبهجة الداخلية امليمونة( لشعورها Bilder"شعرية" ) كصورٍ   عية، مثل الوردة،طبي

يف و  هذه الروح احللولية حرًّة ضمن ثنااي نفسها يف متايٍز عن الكائنات واملوضوعات الطبيعية، تظل ومع ذلك
ها حريّت بل تظهر –هلة اليواننية كالصور املستمثلة لآل  –فال تبتكر أشكااًل هلا  معها يف ذات الوقت،عالقة 

احللويّل  يوضع الشعر اإلسالميهيجل يف اجلماليات، )الحظ إنه يف إصدار هوذو حملاضرات  للعيان مباشرًة.
 (.364Aesthetics see :1 ,–.77بداًل من أن يكون بعده  قبل الشعر اليهودي

والعامل وضح بني الروح األ لك الذي حتصل فيه القطيعةالتفرع الثالث يف املرحلة الرابعة من "ما قبل الفن" هو ذ
 كال متمايزاً ش –غي مرئي و  الذي كان داخلياً  –الطبيعي أو احلسي. يف هذه املرحلة أيخذ اجلانب الروحي 

أيضاً  فكرٌة أو معىًن فّكر فيه اإلنسان. العنصر احلسي هو حمدود:و  منفصالً متاماً. هذا الشكل هو أيضاً متناهٍ و 
"ظاهر"  ،يجلكما يقول ه  ،وليس له أي صلة جوهرية ابملعىن، لكنه املعىن.متمايز عن و  بدوره شيء منفصل

غي مرتبط ابملعىن  –الصورة التصويرية أو الشعرية  -. وابلتايل فإن العنصر احلسي أو هيئته اخلارجية هذا املعىن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  19

كما يّدعي هيجل يف   . يظهر هذا التكوين (PKÄ, 95) إال من خالل العقل أو اخليال الذاتيني للشاعر 
 والقصص الرمزية والتشبيهات.اخلرافات واألمثال واالستعارات 

ديد من احلضارات موجود يف العيرتبط هذا التفرع الثالث أبي حضارة معينة، ولكنه شكل من أشكال التعبي  ال
بط الفن اجلميل لُ  يؤكد هيجل رغم ذلك أن هذه االستعارات والتشبيهات والقصص الرمزية ال ُتشّكلاملختلفة. 

احلق، ألهنا ال تقدم لنا احلرية احلّقة واألساسية اخلاصة ابلروح، ولكنها تشي إىل )وابلتايل ترمز إىل( معىن 
فاالستعارة القائلة أبن "أخيل أسد" ال جتّسد روح البطل املستقل كما يفعل النحت اليوانين، مستقل. و  منفصل

 ,see Aesthetics, 1: 402–8; PKÄ)ن االستعارة نفسها جماز لشيء متمايز عو  بل هي استعارة
104). 

زميله تاب كنظرة هيجل إىل الفن الرمزي أو "ماقبل الفن" إىل حدٍّ كبي على أعمال ُكّتاٍب آخرين، مثل  تعتمد 
، جورج فريدريخ كروزر "رمزيّة وميثولوجيا الشعوب القدمية، اليواننيون بشكل السابق يف هولدلبيغ

كال يناقش األشو  ال يُقصد مبنظور هيجل أن يكون اترخييًا متاما، بل أن يضع. (12–1810)  خاص"
ة بدرجة اختالف تتحدد هذه العالقو  املختلفة مليدان "ما قبل الفن" يف حدود عالقة منطقية مع بعضها البعض.

  دان.كل هيئة من هذا امليو  الروح والطبيعة )أو احملسوسات( عن بعضها البعض يف كل شكل

ل النور(. يف حدٍة مباشرٍة مع بعضهما البعض )مثادشتية تكون الروح والطبيعة يف و تلخيٌص ملا سبق: يف الزر 
اً غي حمدداً جمرد لكن الروحي يبقىبني الطبيعة، و  هناك اختالٌف مباشٌر بني الروحي )اإلهلي(، الفن اهلندوسي

غي و  اليت تكون مشّوهةالل صور األشياء الطبيعة )يف ذاته، ولذا ال ميكن أن حيضر إىل العقل إال من خ
على عكس األلوهية و . واحلسي الصرف حي جمدداً عن اجملال الطبيعي، خيتلف الرو يف الفن املصري طبيعية(.

ة يف كل اآلهلة والروح البشرية( معلومة، منفصلة وحمدد، فإن الروحانية املصرية )يف شاهلندوسية غي احملددة
ومع ذلك، تفتقر هذه  ة.باشر لروح يبقى متوارايً عن األنظار املابلتايل فصور الفن الرمزي تشي إىل جماٍل ل ذاهتا.

  د مبجال أو عامل املوت.حُتدّ و  غالبا ما تُعرطفو  الروح اليت ُتشي إليها الصور الرمزية إىل احلرية األصيلة واحلياة،

ما البشر املتناهون فيتم أ هللا ابعتباره "ذااًت روحّيًة حرًّة" متعالية. متثيل ، يتميف الشعر الساميِّّ اخلاص ابليهود
سبب آاثمهم. يف الشعر بالعذاب و  التأملو  تسبيح هللاو  حيث أهنم ُخلقوا خلدمة ،تصويرهم يف عالقة سالبة مع هللا

اهلل ف ،هوديةعكس اليهللا مرة أخرى على أنه متعاٍل، لكن على  رُ وط صَ يُ  ابحللولية الشرقية""اخلاص  السامي
غرس هللا الروح واحلياة ي حبيث البعض: اإثباتية مع بعضهميف عالقة إيجابية كأهنما و  يظهران واألشياء املتناهية
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ألشياء د فيها روحه احلرة نفسها منعكسة يف اعالقة الشاعر ابألشياء هي عالقة جت، فإن يف األشياء. وعليه
 . الطبيعية من حوله

: أقصاه طبيعي )أو احلسي( إىلبني الروحي وال صل االختالف، ياألخية من ميدان ما قبل الفنيف املرحلة 
يشكل  و  همامستقلني متاماً عن بعضالعنصر الروحي )"املعىن"( والعنصر احلسي )"الشكل" أو "الصورة"( فيكون 

ة  أو جمال القصة الرمزي هذا هو عاملو . حمدودانو  هيئته. وفوق ذلك فهما متناهيانو  كل منهما ظاهر اآلخر
 .واجملاز واالستعارة

 

 الفن الكالسيكي 6.2.2

هذا ما قبل الفن، لكنه يّدعي أهنا تتخلف عن الفن احلق. و ميدان هيئات و  مسوط أشكالو  ُحسنَ  هيجلال ينكر 
 األخي موجوٌد يف الفن الكالسيكي، أو فن اليواننيني القدماء.

ح. يوجد الفن نه التعبي احلسي املثايل حلرية الرو حيث أمن يؤكد هيجل أن الفن الكالسيكي حيقق مفهوم الفن 
يّدعي هيجل و  )ويف  الدراما(. –يف النحت اليوانين القدمي يف املقام األول  –احلق إذن يف الفن الكالسيكي 

طلق 
ُ

؛ لكالسيكياوجود شيٍء أمجل من   "ال ميكن": مثلما هويف الواقع أن آهلة اليوانن القدمية ُتربز "اجلمال امل
 .(PKÄ, 124, 135; see also Aesthetics, 1: 427) إال املثايل"

يكتفي ، ال قيقاجلمال احل يف تكمن ميزة هذا اجلمال يف االنصهار املثايل بني الروحي واحلسي )أو الطبيعي(.
وال ، هخالل التشويه غي الطبيعي هليئت اإلهلي منضور اإلشارة إىل حجرد الشكل املرئي املعروض أمامنا مب

بل تعاٍل إهلي. و  يتجاوز نفسه )أي هذا الشكل املرئي( ابإلشارة إىل روحانّية متوارية أو متخفية أو إىل جتاوزٍ 
د رمزاً أو استعارًة ملعىن يقبع  ليس احلق اجلماللتايل فالشكل يف يبني هذا الروحانّية احلرة يف أمتِّّ معاملها. ابو  يُجسِّّ

رًة. ستجلب تلك احلرية إىل مرأى النظر مباشي التعبي عن حرية الروح الذيوراء اهليئة أو الشكل، بل هو 
 . املرئي للحرية نفسها اجلمال إذن شكٌل مرئيٌّ حمسوس قد حتول ليكون مبثابة التجسيد

 

ل املثال، ليواننية يتضمنان العديد من العناصر الرمزية: على سبيامليثولوجيا او  اليوانينأن الفن  هيجلال ينكر 
 :Aesthetics, 1)فالقصة اليت حتكي أن كرونوس والد زيوس قد التهم أبناءه ترمز إىل القوة املدّمرة للزمن 

492; PKÄ, 120)الفارق للفن اإلغريقي يف األعمال  . رغم ذلك، فمن منظور هيجل، يكمن اجلوهر
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تاج مثل هذا اجلمال من أجل إنو  املثالية اليت أصبحت فيها حرية الروح مرئية للمرة األوىل يف التاريخ.اجلمالية 
 يجب تلبية ثالثة شروط.

ي، أن يكون ذاتّيًة اإلهليتحتم فهم اإلهلي على أنه روٌح حرّة مقررٌة ملصيها، أن ُتسبغ الذاتية على هذا  ،أوالً 
ئة األفراد املستقلني يهل أن يُفهم اإلهلي على أنه آخذٌ يجب  ،اثنياً  دة مثل النور(.)أي أال يكون جمرد قوة جمر إهلية 

، ولكن مبعىن آخر، يجب تصوُّر اإلهلي ليس على أنه متعاٍل ساٍم رفيعيف النحت والدراما. الذين ميكن تصويرهم 
، عدداً لآلهلة اليواننية. اثلثًاتلتايل اب فجمال الفن اليوانين يستلزمعلى أنه روحانّيٌة متجسدٌِّة بعدة طرق خمتلفة. 

غالًبا ما  د احليواين. ليست هيئة اجلسو  أن ُتدرك اهليئة احلقيقية للروح احلرة على أهنا هيئة اجلسد البشري يجب
كانت ُتصوطر اآلهلة املصرية واهلندوسية على أهنا انصهاٌر بني هيئيت اإلنسان واحليوان، لكن على النقيض، فاآلهلة 

حليوان يف بعض ا يالحظ هيجل أن زوس قد أيخذ هيئة اننية األساسية ُصوِّرت يف هيئة اإلنسان املثالية.اليو 
كصدى   اجلذب يةَ ه إىل ثور بغنفسيل زوس لكنه يرى حتو  ؛على سبيل املثال عندما عكف على الغواية، األحيان

أن هيجل نفسه يتداخل عليه األمر ، حىت PKÄ, 119–20) متأخر للميثولوجيا املصرية يف العامل اليوانين
  يعرفها هيجل(.، معشوقة زوس يف القصة اليتبني أوروابو  بني "إيو"، اليت حولتها هيا إىل بقرة يف قصة أخرى،

يست من انحية الفن ل قيةوامليثولوجيا اإلغرياإلغريقي  مع الدينواجلمال اإلغريقيني  بني الفنتلزام السعالقة ا
شي يُ  من أجل إعطاء هويّة حمددة لآلهلة اخلاصة به. وجود الفن فقط، ولكن الدين اإلغريقي نفسه يستلزم

أن فهم ، و هسيودوس مها من وهب اإلغريق آهلتهمو  هيجل )معتمداً على هيودوت( أن الشاعرين هوميوس
س يف كتاابت ثيولوجّية و ليالدراما اخلاصة هبم )و  حنتهم ألول يفُشيِّّد يف املقام او  هم قد ُعربِّّ عنهاإلغريق آلهلت

. ابلتايل أخذت الداينة اإلغريقية اهليئة اليت أطلق عليها هيجل يف الفينومينولوجيا (PKÄ, 123–4) مميزة(
اسم "داينة الفن". عالوًة على ذلك، فقد حقق الفن اإلغريقي أعلى درجات اجلمال حرفياً من منظور هيجل، 

 كان التعبي األمسى عن حرية الروح احملفوظة واملقدسة يف الداينة اإلغريقية.ألنه  

مسواً ال نظي له من اجلمال، إال أن هذا الفن مل يُعطي ا م من أن النحت والدراما اإلغريقية قد حققعلى الرغ
كانت   اإلنسانية.ة و اإلهلية احلريهذا بسبب عّلٍة يف املفهوم اإلغريقي عن و تعبيًا عن احلرية األعمق للروح. 

الداينة اإلغريقية مناسبة جداً للتعبي اجلمايل ألن اآلهلة كانوا ُمصّورين كأفراد أحرار مستقلني يف كلّيٍة واحدة مع 
. (PKÄ, 132–3)ما زالت مغمورة يف الطبيعة  حرةً  اً ، كانوا أرواحبعبارة أخرىحياهتم احلسّية. و  أجسادهم

وانّيًة خالصة صبح ج تو  تتحقق يف رأي هيجل عندما تعزل الروح نفسها عن الطبيعةلكّن احلرية األعمق 
اإلله املسيحي هو روح  يستتلي ذلك أن عارفة لذاهتا. مثل هذا الفهم للروح ُمعربطٌ عنه وفقاً هليجل يف املسيحية.

أن تصبح أرواحاً  من املمكن هو احملّبة اليت خلقت الكائنات البشرية واليت بدورها أيضاً و  خالصة عارفة لذاهتا
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حَمّبة. مع نشأة املسيحية أتيت هيئة جديدة للفن: الفن الرومانسي. يستخدم هيجل مصطلح و  خالصة
ع عشر )والعديد أوائل القرن التاسو  "الرومانسي" ال ليشي إىل فن الرومانسيني األملان يف أواخر القرن الثامن عشر

 كل األسلوب الفين الذي ظهر يف املسيحية الغربية.إىل   منهم كان يعرفهم شخصياً(، بل ليشي

 

 الفن الرومانسي 6.2.3

ٌق ابجلمال فهو إذن حقي. ثل الفن الكالسيكي، مهو التعبي احلسي أو جتّلي حرية الروحالفن الرومانسي 
فة اإلميان الديين والفلس إفصاٍح عنها يفو  األصيل. لكن احلرية اليت يُبّينها حريّة داخلّية عميقة، جتد أمسى تعبي

ن حرية الروح اليت  عيعرّب ابلتايل فإن الفن الرومانسي  ،على عكس الفن الكالسيكيليس يف الفن نفسه. و 
جلسد إن كان ابإلمكان تشبيه الفن الكالسيكي اب .يتجاوزهو  أو خارج حدوده احلقيقي وراء الفن يكمن موطنها

بدي للعيان يُ فباإلمكان تشبيه الفن الرومانسي ابلوجه اإلنساين الذي  اإلنساين املغمور كلّيًا ابلروح واحلياة،
داًل من جمرد ب سي يكشف فعاًل عن الروح الداخلية،نظرًا ألن الفن الرومانو  .الروح والشخصية اليت بداخله

 الفن الرمزي، أما خالف هذا فهو يشاهبه.، فهو خيتلف عن ااإلشارة إليه

يؤكد . يّ  هي هيئة الفن الديين اجللاألوىلاهليئة أساسية.  جل ثالث هيئاتأيخذ الفن الرومانسي حسب هي
مثلة يف حملهيجل أن الطبيعة احلقيقية للروح قد بُ يِّّنت يف املسيحية. إن فكرة احلياة اإلهلية احلقيقية للحرية وا

ُ
بة امل

ترك أومن و  ة أبنفسناابلتضحينرغب فيها ته هي يف ذات الوقت حياة إنسانّية كاملة قيامو  هموتقصة املسيح يف 
 موته.و  حي الديين على معاانة املسيرومانسما لدينا يذهب مع هذه التضحية. ولذلك يرّكز الكثي من الفن ال

إلله أو البطل ال ثّ مي املسيح جبسدٍ ي رومانسأيخذ هيجل بعني االعتبار أنه من غي املناسب أن ُيصوِّر الفن ال
ي رومانس يقطع الفن الابلتايلفناءه غي القابلني لالختزال. و   املسيح هو إنسانيتهاإلغريقي، ألن ما هو أساسي يف

 يدمج األمل واهلشاشة واملعاانة اإلنسانية يف صوره للمسيح )و يفملثل األعلى الكالسيكي للجمال و صلته اب
ا غي جذاب أو فيهصوره للشهداء الدينيني أيضاً(. يف احلقيقة، ميكن هلذا الفن أن يصل إىل درجٍة يكون 

 .(PKÄ, 136) يف تصويره للمعاانة(unschön) قبيحاً 

ان لزاماً وأن يربز اهليئة اجلميلة حلريّة الروح احلقة، فكي أن حيقق غرض الفن رومانسكيفما كان على الفن الو 
عميق وحسٍّ أصيٍل  (Innigkeit) عليه أن يُظهر معاانة املسيح ومعاانة الشهداء خمّضبًة بشعوٍر داخليٍّ 

: مثل هذا احلس الداخلي ابلتآلف هو حسب (PKÄ, 136–7) (Versöhnung)ابلتوافق والتآلف 
ي احلسي )ابأللوان أو الكلمات( عن هذا احلس الداخلي يشكل التعب هيجل احلرية الروحية األعمق واألصدق.
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)geistige Schönheit( , PKÄ(" أو "اجلمال الروحي" يمال الداخلاجلما يسميه هيجل " ابلتآلف
ابألحرى، هذا اجلمال الروحي ليس مجياًل بشكل كامل كما اجلمال الكالسيكي، الذي تكون فيه . (137

بكثي  رية روحّية داخلّية أعمقنتاج حلغم ذلك، فإن اجلمال الروحي ر . الروح منصهرة مع اجلسد بشكل مثايل
وسهولة أكثر بكثي  حيرّكنا بُيسرفإنه يستحوذ علينا و  ،عليهو ، هاشٌف عناكو من تلك اليت للجمال الكالسيكي، 

 مما تفعله بنا متاثيل اآلهلة اإلغريقية الباردة نسبياً.

ادوان والطفل، الصور املرسومة ملعمقا حسب هيجل يف و  يف الفنون البصرية، يوجد اجلمال الروحي األكثر صدقاً 
رسومات ولٌع خاٌص ب. كان لدى هيجل و شعور احلب الالمتناهيألن ما هو ُمَعربطٌ عنه يف هذه الرسومات ه

بروج عام و  الذين رأى أعماهلا يف زايراته إىل غينتهانس ميملنغ، و  الفلمنك البدائيني، أمثال اين فان إيك
1827 (Hegel: The Letters, 661–2)،  بشكل  قد أتثرو  كان أيضاً يُكّن عظيم التقدير لرافائيلو

َعربط عنه يف رمسته للسيستني مادوان اليت رآها يف درسدنخاص حبب األم 
ُ

عام   التقي الطاهر امل
1820 (PKÄ, 39; Pöggeler et al 1981, 142.)  صّور النحاتون اليواننيون نيويب على أهنا

ببساطة "متحجرة يف أملها" على فقدان أطفاهلا. وعلى النقيض من ذلك، فإن الصور املرسومة بواسطة فان 
ورافائيل ملرمي العذراء مشّبعٌة ب "احلب األبدي" و"العاطفة" اليت ال ميكن للتماثيل اليواننية أن تصل إليها  إيك

 (.PKA، 142، 184أبداً )

ح ي اليت حددها هيجل ما يسميه "ابلفضائل" الدنيوية للرو رومانستصور اهليئة الثانية األساسية للفن ال
. هذه الفضائل ليست نفسها الفضائل األخالقية اليت ( (Aesthetics, 1: 553; PKÄ, 135) احلرة

يعرضها أبطال وبطالت الرتاجيداي اليواننية: فهي ال تنطوي على التزام مبؤسسات احلرية الضرورية، مثل األسرة 
أو الدولة. بل هي الفضائل الرمسية للبطل الرومانسي: أي أهنا تنطوي على التزام من جانب الفرد احلر بكيان 

 شخص حيدده اختيار الفرد أو شغفه. أو

الوالء جتاه الفرد يلة فضو  ،(عَرضيّ و  )اليت تركز على شخص معني تشمل هذه الفضائل فضيلة احلب الرومانسي
لتحقيق  الشجاعة )اليت تظهر غالًبا يف السعيفضيلة و  ،(صاحل الواحدإذا كان ذلك يف  )الذي ميكن أن يتغي

مثل  ،ولكن ميكن عرضها أيًضا يف السعي لتحقيق أهداف شبه دينية ،مثل إنقاذ فتاة يف حمنة ،غاايت شخصية
 .(PKÄ, 143–4)البحث عن الكأس املقدسة 

يجل هنا إىل وهي ُمسّخرٌة للهزء، يشي هتوجد مثل هذه الفضائل ابدئ ذي بدء يف عامل الفروسية القروسطي )
لكن من املمكن هلذه الفضائل . (Aesthetics, 1: 591–2; PKÄ, 150)دون كيشوت ثيابنتس( 
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أن تظهر ابلصدفة وبشكل غي متوقع يف أعمال أكثر حداثة، يف احلقيقة، تظهر هذه الفضائل حرفياً يف شكل 
 فيّن مل يتّسن هليجل معرفته قط، أال وهو الشكل الفين للغرب األميكي. 

هذه احلرية أبي  ترتبط ال رية الشكلية للشخصية واستقالليتها.ي احلرومانستصّور اهليئة األساسية الثالثة للفن ال
" "قّوة ولكنها تكمن ببساطة يف ،ية املذكورة للتومع أي من الفضائل الرمس ،أو يف الواقع ،مبادئ أخالقية

(Festigkeitا )لشخصية (Aesthetics, 1: 577; PKÄ, 145–6) هيئتها . هذه هي احلرية يف
. ويعتقد هيجل أهنا معروضة بشكل رائع يف شخصيات مسرحيات شكسبي مثل احلديثةالعلمانية الدنيوية 

ون ليس أي غاية أخالقية قد تكالحظ أن ما يهمنا بشأن هؤالء األفراد  ماكبيث.و  عطيلو  ريتشارد الثالث
يجب أن  .تقريٍر للمصي )وانعداٍم للرمحة غالباً(و  ما تعرضه هذه الشخصيات من طاقة، ولكن ببساطة لديهم

خصيات جمرد ش يكون هلذه الشخصيات ثراء داخلي )يتم الكشف عنه من خالل اخليال واللغة( وأال تكون
و كان على حساب ول، حىت ها الرمسية يف االلتزام بسلوك ماهي حريت ، ولكن جاذبيتها األساسيةأحادية البعد

 هذه الشخصيات  حياهتا اخلاصة. ال تؤسس
ُ

للفن  ةسياسية، لكنها متثل املوضوعات املالئمأخالقية أو  ُثلٍ مل
 .ال أخالقّيةو  علمانّيةً رية حىت يف أكثر أشكاهلا الرومانسي احلديث الذي تتمثل مهمته يف تصوير احل

بعد ف. ، مثل جولييت لشكسبيسي يف شخصيات أكثر حساسية وداخلّيةيرى هيجل أيًضا اجلمال الرومان
ورد، مملوءًة ابلرباءة تصبح أكثر قابلّيًة له كربعم التفتح جولييت على احلب و حظ هيجل تلقائها بروميو كما يال

بعيًدا  :وهنا جتسيدا للحب. هاملت شخصية مشاهبة إىل حد مايكمن مجاهلا يف ك. ابلتايل الساذجة الطفولية
اجلمال الداخلي للروح النبيلة  فإنه يعرض يف رأي هيجل، عن كونه ضعيًفا )كما اعتقد غوته(

 .(Aesthetics, 1: 583; PKÄ, 147–8) لعميقة ا

 

 "هناية" الفن 6.2.4

)كناية عن لمنة عيف  ينطوي على زايدةٍ  ،كما يصفه هيجل  ،ينبغي للمرء أن يالحظ أن تطور الفن الرومانسي
طًا ي العصور الوسطى وعصر النهضة )كما يف اليوانن القدمية( كان الفن مرتبفالفن. فطغيان الدنيوية( وأنسنة 

 الديين فقداإلصالح  لكن مع هي أن يجعل اإلهلي مرئياً.ارتباطًا وثيًقا ابلدين: كانت وظيفة الفن إىل حد كبي 
نتيجة لذلك، ك  وليس يف أيقوانت وصور الفن. ،حتول الدين إىل الداخل ووجد هللا حاضرًا يف اإلميان وحده

 ,VPK)نية" األعمال الف الديين "مل نعد نوّقر أو نبّجلنعيش بعد اإلصالح  أننا حنن الذين يشي هيجل إىل
لط له أنو  فقد مت حترير الفن نفسه من ارتباطه الوثيق ابلدين،  ذلكوابإلضافة إىل.(6 ُيصبح دنيوايً بشكٍل   أُحِّ
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ها موطئ قدم ضع لنفساألهم للربوتستانتية هو أن ت ء"إن الشي يُعرّب هيجل عن هذه الفكرة قائاًل: كامل.
 أن جتعلهأن جتعله معقواًل بشكل كّليٍّ يف ذاته مستقاًل عن االرتباطات الدينية، و ، املنثور احلياةاثبت يف هباء 

 .(Aesthetics, 1: 598)يتطّور حبريٍّة مطلقة" 

كتفاء أو ال يعد يليب أعلى احتياجاتنا ومل يعد مينحنا ا، يرى هيجل أن الفن يف العصر احلديث مل هلذا السبب
من  لىب الفن احتياجاتنا األمسى عندما شّكل جزءا مكمالً الذي أعطاه للثقافات واحلضارات السابقة.  اإلشباع

اماتنا يف اليوانن عندما كشف لنا عن السمة احلّقة اللتز )وكما  كشف لنا عن الطبيعة اإلهلية،و  حياتنا الدينية
أما يف عامل ما بعد اإلصالح احلديث، فقد استربأ الفن من )أو أعتق نفسه من( . ألخالقية األساسية(ا

 يء من املاضيهو شفالفن الذي اعُتقَِّد أنه يف أمسى رسالٍة له، " ،. نتيجة لذلكاالستسالم واالنقياد للدين
 .(Aesthetics, 1: 11) سيظّل ابلنسبة لنا شيئاً من املاضي و 

 يعد الفن ملال يعين هذا أن ليس للفن دوٌر يلعبه أو أنه ال مينح ذلك االكتفاء أو ذلك اإلشباع على اإلطالق. 
الطريقة األمسى أو األكثر مالءمًة للتعبي عن احلقيقة )كما كان حسب هيجل يف أثينا القرن اخلامس(؛ فنحن 

)يف  ليس يف الفن.و  ة" يف اإلميان الديين والفلسفةأبناء العصر احلديث نبحث عن احلقيقة النهائية أو "املطلق
لسفية للفن نفسه ابئنةٌ يف ظهور الدراسة الف ، من منظور هيجل،لفلسفةنُفردها لاليت  فإن األمهية البالغة، الواقع

إال أن الفن يف العصر احلديث مستّمر يف  (. [Aesthetics, 1: 11; VPK, 6] يف العصر احلديث
كلِّّ منا ألنفسنا يف  مسعّي عن حريّتنا اإلنسانية املتمّيزة والتعبي عن فهو  ّية ابلتعبي بشكل مرئيأداء وظيفته اجلل

 إنسانيتنا احملدودة. 

ال يّدعي هيجل ابلتايل أن الفن يؤول ببساطة إىل النهاية أو أنه ميوت يف العصر احلديث. لكن وجهة نظرة 
 أكثر حمدودية من الدور الذي لعبه آنذاك يف اليوانن القدمية (هي أن الفن يلعب دوراً )أو يجب أن يلعب دوراً 

 أن الفن يف العصر احلديث يؤول إىل النهاية من جانب معنّي. يعتقد مع ذلك فهوأو يف العصور الوسطى. 
من أجل فهم ملاذا يعتقد بذلك، حنتاج إىل أن أنخذ بعني االعتبار ادعاءه أبن الفن يف العصر احلديث يتخّلف و 
(zerfällt)  ًّية الذاتية من اهلزل تقديس األملعّيةو  يف استكشاف احلوادث والعوارض اليومية من انحية، منغمسا

 .(PKÄ, 151ى )انحية أخر 

بعد اإلصالح اهتمامه على التفاصيل غي املنتظمة للحياة اليومية العادية من يركز الكثي من الرسم والشعر 
طاقتهم. و  ى محيمية احلب الديين أو إصرار األبطال الرتاجيديني املهيبوجهة نظر هيجل، بدال من تركيزه عل

 ،محلت مثل هذه األعمال الفنية يف اجملال الذي مل تعد فيه تطمح إلعطاء تعبي عن اإلهلي أو احلرية اإلنسانية
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تُعترب  تبل تبتغي )ظاهراًي على األقل( أن حتاكي الطبيعة فحسب هيجل على التفكي فيما إن كانت ال زال
ى سبيل املثال، عل .للمصطلح )على عكس املعىن األكثر استخداما( "أعمااًل فنية" ابملعىن الفلسفي الصارم

فإن التكوينات اجملردة اليت ابتكرها جاكسون بولوك أو كارل أندريه هي اليت استدعت السؤال: "هل هذا فن؟". 
)مبعىن أهنا ال  ةهنا طبيعيأ تظهر علىلكن يف رأي هيجل فإن األعمال اليت تثي هذا السؤال هي األعمال اليت 

ااًل فنية أصيلًة ألعمال تعترب أعموجهة نظره هي أن مثل هذه امتثيلية. و  متّثل سوى الطبيعة فحسب( خالصة
هذا  اليت حتقق الرسم( )يف غي املنتظمة النثريةو  كد أن األعمال الطبيعيةالطبيعة. ويؤ  فقط عندما تتعدى حماكاة

لقرن السادس يف ا (اهلولندي الذهيب رسامو العصر) هي رسومات السادة اهلولنديني ،املعيار على أفضل وجه
 عشر والسابع عشر.

فإن الرسام ال يسعى ليينا كيف يبدو العنب أو كيف تبدو الورود  ،يّدعي هيجل أنه يف مثل هذه األعمال
يسعى الفنان بداًل من ذلك إىل تصوير احلياة . واألشجار: ألننا نعرف ذلك مسبقًا من الطبيعة

(Lebendigkeit )  ،تألأل عنقوٍد من العنب على ضوء الشمعة، أو سريعة األفول لألشياء: "بريق املعدن
 ,Aesthetics) التعبي عن عاطفة عابرة سريعة" أو حملًة متالشيةً خاطفةً للقمر أو الشمس، أو ابتسامة، أو 

ي أبلوان ركاللعب احلا على وجه التحديد من خالل ة، غالباً ما يسعى الفنان إلهباجنيف احلقيق.  (599 :1
يالحظ هيجل أننا يف مثل هذه األعمال ال نواجه تصويراً لألشياء فقط، بل  الذهب والفضة واملخمل والفراء.

 ,Aesthetics)"  [ein Tönen in Farben]نغمةً يف اللون و  يقى موضوعية،، موسبشكٍل أساسي"
1: 598–600) . 

يل أن األعمال اليت يتّضح ابلتاواحلياة.  اإلهلية واإلنسانيةحلرية االعمل الفين األصيل هو التعبي احلسي عن 
تتخلف عن للنشاطات اإلنسانية سليست إال تصويراٍت طبيعيٍة نثريّة غي منتظمة للموضوعات اليومية أو 

خضيب لكن الفنانني اهلولنديني حيولون هذه التصويرات إىل أعمال فنية حقيقية حرفياً بت الوصول للفن األصيل.
ك يّدعي هيجل أهنم يعربون عن حّسهم اخلاص ابحلرية، ذلوبذلك املوضوعات ب "رابلة أو بشمولّية احلياة". 

 :Aesthetics, 1)مهارهتم الذاتية املدرارة ويعربون أيضًا عن  ،كتفاء"احلّس املليء "ابلسلوان" و"اال 
599; PKÄ, 152)  .ا جلمال الكالسيكي للفن اليوانين، ولكنهقد تفتقر لوحات هؤالء الفنانني إىل ا

  مباهجها.و  تظهر بعظمة احملاسن األريبة للحياة اليومية العصرية

لَفكِّهة ة هيجل يف أعمال الفكاهة احلديثة. تُبنّي مثل هذه الذاتية اُوجد تعبي أكثر وضوحاً عن الذاتية بواسط
 "حتوير"و يع،ملواضمن خالل التالعب ابنفسها  –اليت من املمكن أن ندعوها ب "الفوضوية"  –األملعية الساخرة 

 واالجتاهات ذهاابً بني تقاطعات التعبياتو  "احلركة غي املنتظمة جيئةيف و  مهم،و  ما هو جوهريٌّ  "تشويش"و
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 :Aesthetics, 1) مبواضيعه فيها على حد سواء" و  وجهات النظر الذاتية اليت يضحي املؤلف بنفسهو 
حلقيقية" مثل عمل لورنس ستين "آراء وحياة تريسرتام شاندي" يدعي هيجل أن أعمال "الفكاهة ا. (601

ابلتايل "داث غي املتوقعة". جوهري ينبثق من العوارض واألحو  ( قد جنحت يف جعل "ما هو أساسي1759)
 ,Aesthetics)متنحنا األحداث التافهة أو صغائر األمور يف مثل هذه األعمال الفكرة األمسى للعمق حرفياً" 

مثل أعمال أحد معاصري هيجل، جني بول  –على النقيض، فإننا ال نواجه يف أعمال أخرى  .(602 :1
 اضطرااب وتشابكاً ر "اخللط األكثو موضوعياً فيما بينها إىل أبعد حد" إال "دجماً ابروكّياً ألشياء تتباعد –رخيرت 

ال نرى يف مثل هذه األعمال  .)601Aesthetics :1 ,( املتعلقة خبيال الكاتب الذايت فقطللمواضيع 
جعل ل كل شيء يعتزم حُتلو  تدّمرذاتّية "بداًل من ذلك  بل نشهد، موضوعياً  تعبياً إنسانية تُعطي نفسها  حريّة

 .)Aesthetics(601 :1 , "هيئة مكينةً  مرتاصًة يف العامل الواقعيأن يكتسب و  نفسه موضعياً 

األمسى  م الفكرةقدّ ت أو أهنا –احملددة ملصيها واحلياة احلقيقية وألن األعمال الفكاهية ال تُعطي جتسيداً للحرية 
فإهنا حسب  – بية املستقرةتقويض الرتات يفاألملعّية الذاتية  هلذهاالعتباطّية تكتفي بتبيني القوة بل  – للعمق

  إىل النهاية وابلتايل، فعندما ميضي الفن بنفسه يف هذا السبيل فإنه يؤول .رؤية هيجل ليست أعماالً فنية أصيلة
]so hört damit die Kunst auf[  , 153)PKÄ( .  يُعلن هيجل هبذا املعىن أن الفن ينتهي يف

هناك بل ألن لفن؛ وابلتايل مل يعد يُليّب الرسالة األمسى ل فنّيةالعصر احلديث. ليس ألن الفن مل يُعد يؤدي وظيفة 
د بذلك مل تعُ و  حلياةاحلرية اإلنسانية احلّقة وامل تعد تعبياً عن " معّينة قد ظهرت يف العصر احلديث فنية "أعماالً 

 أعماالً فنية أصيلة على اإلطالق.

ن مستقبل للفو رغم ما لوحظ أعاله، فال يعين هذا أن الفن ككل ينتهي يف بداايت القرن التاسع عشر. 
 "دائماً  إىل الكمال لألعلى والسعيذلك، فالفن سيواصل السموط أنمل " هيجل، يقول:حسب رؤية 
, 1: 103)Aesthetics( .املستقبلية(يف احلداثة املعاصرة )و  األصيل ابلنسبة هليجلللفن  طابع املميزإن ال 

احلرية اإلنسانية ابلتعبي عن احلياة اإلنسانية و  ُملزمجهٍة من  فهو .و وجهنيذ –وابلتايل للفن احلديث األصيل  –
هة أخرى و  العينّيتني،  القول فإنه ال لزام إن صحّ . للفن الثالثة األشكال شكٍل من يٍّ فهو مل يُعد مقيداً أبمن جِّ

احلرية أو ية العارمة العاطف أن يستكشف اجلوانّيةأو  خلصائص الفن الكالسيكي على الفن احلديث يف أن ميُثل
تطيع الفن احلديث حسب يس .الرومانسي اللوايت جندهن يف الفناملسرتحية البطولّية أو العمومية أو العادية الوثية 

متثيله  يف واالعتماد عليها (الرمزي)مبا يف ذلك الفن  أشكال الفن أي شكل من مميزاتمن  االستفادةهيجل 
  طبيعة.ال تصويرر عرب احلياة اإلنسانية واحلرية على حنٍو غي مباشفإنه يستطيع متثيل  يف احلقيقة للحياة اإلنسانّية.
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ٍر تصوّ تفضيله على و  عن احلرية اإلنسانّيةر حمدد واحد ابلتايل ال ينبغي أن ينصّب تركيز الفن احلديث على تصوّ 
أعايل القلب و  أعماق" أي ""Humanus " اجلديد يف الفن هو اإلنسانية نفسها"قدس األقداسآخر. 

)Aesthetics , يف مصائرهم"و  ،موأعماهل كفاحهميف  ، ممآسيهو  حبورهم يف األانمُ ، يف حد ذاتهاإلنساين 
هنائية الفؤاد  ال" يف استكشافحبرية غي مسبوقة  ،من وجهة نظر هيجل ،يتمتع الفن احلديث . (607 :1

ب يج السبب، ال ميكن هليجل إال قول القليل عن املسار الذيهلذا .  )181VÄ ,( بطرق متعددةالبشري" 
  .يتحتم على الفنانني حتديدهوهو املسار الذي ؛ يف املستقبل على الفن أن يسلكه

 –ك متامًا هم مستأهلون لذلو  –حيلو هلم  أي أسلوب بيّن املعاصرين أحرار يف تُحكم هيجل أبن الفنانني 
تحقٍق بواسطة اتريخ الفن منذ وفا

ُ
ولكن هناك سبب للشك يف أن هيجل رمبا مل يرحب  . 1830 ته عاممل

يضع أي  مل. ويرجع ذلك إىل حقيقة أنه على الرغم من أنه اهليجليابلعديد من التطورات يف الفن ما بعد 
للفن احلديث أن  دَ إذا ما أُرياملعينة اليت يجب أن تتوافر  قواعد حتكم الفن احلديث، إال أنه حيدد بعض الشروط

 يف كونهالرمسي  يثاقامل يناقضأن مثل هذا الفن "يجب أال  إىلعلى سبيل املثال  هيجلشي يُ  يكون فناً أصياًل.
على أن  فهو ُيصرّ . )VPK , 1: 605;stheticsAe(204 ," ابلتناول الفين ببساطة وكفيالً مجياًل 

يء ميكن أن ش أن ال"و من روحهم اإلنسانية أو مضموهنم الفين حمتواهم يستقواالفنانني املعاصرين يجب أن 
ميكن  ههو يرى أيضاً أنو  تلك الروح". عنغريباً  ميكن أن يكوناإلنسان  صدريف  ]lebendig[يعيش يف 

 هنزلمالوجود البشري يف حد ذاته أن يكون يف  يستطيعحيث  "كل شيءأن ميثل  احلديث للفن
[heimisch]" , 1: 607)Aesthetics(  ضارة إىل حد ما، لكنها  غي محيدةً . قد تبدو هذه ظروفًا

قد  .املا بعد هيجلية قد ال حُتتسب كأعمال فنية أصيلة يف عييّن هيجلتشي إىل أن بعض األعمال الفنية 
 )مثل بعض لوحات أبي حال من األحوال إطالق لفظة "مجيل" عليها األعمال أعمااًل ال ميكنتشمل هذه 

ا "يف املنزل" تشعر أبهن بشكٍل جليٍّ أن(، أو األعمال اليت من الصعب ويليم دي كونينج أو فرانسيس بيكون
مل يكن يعترب  )مثل النحت والرسم( أيًضا أنه رؤية هيجل للفنون املختلفةظهر تُ و  ) مثل كتاابت فرانز كافكا(.

يف الفرتتني نديون الرسامون اهلول برعَ فقد  رية إىل التجريدية نقلًة سديدة:ايف الفن البصري من االستعالنقلة 
 ،أللواناللعب اب ربعخلق "موسيقى موضوعية"  )الفلمنكية البدائية ويف العصر الذهيب للرسم اهلولندي( يف

دةيف املوضوعات اجملردة بل عوا يرب لكنهم مل  . )يتبىن روبرت قطف برعوا يف تصوير املواضيع العينّية املعرّفة واحملدط
 .(2007بيبني وجهة نظر خمتلفة حول هذه النقطة األخية ؛ انظر بيبني 

كان كنه  لوجهة نظر القرن العشرين أو القرن احلادي والعشرين.  قد يبدو موقف هيجل تقليداًي حمافظًا من
ون أعماالً فنية تكحياول، من وجهة نظره، أن يفهم الشروط والظروف الواجب توافرها يف األعمال الفنية حىت 
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أنه  أي –حددها هيجل  اليت بعض الفنانني احلديثني أي مشكلٍة يف توفي الشروط يجدمل . ة حقاً حديثو  أصيلة
ا ومسكننا نموطنننا يف كأو  يُتيح لنا أن نشعرأن  أنه يجبو  احلياةثراء و  اإلنسان ل ثراء حريةثّ الفن أن مي لزاٌم على

لبعض الفنانني احلديثني  أما ابلنسبة .(على سبيل املثال وسيسلي وبيزارو مثل مونيهن و )االنطباعي  – بتصويراته
لكاً ينقطع فيه الفن مس األخيونابلتايل فقد سلك . للغايةاآلخرين فقد كانت هذه الشروط ببساطة، تقييديًة 

 احلديث عن كونه فناً ابملعىن احلق هنائياً من املنظور اهليجلي.

 

 الفنون الفردية سيستام 6.3

ي مث إىل الفن لفن الكالسيكاب مروراً هيجل )من الفن الرمزي  تبعًا لروايةتطورًا اترخييًا فحسب  ليس الفن
 معيناً  تقارابً أو آتلفاً  ظهرويُ  مميزة مسةٌ الرومانسي مث احلديث(، بل مييز نفسه أيًضا يف فنون خمتلفة. كل فن له 

عتمدةأو أكثر من أشكال الفن. ال يقدم هيجل سرًدا شاماًل جلميع الفنون  شكلٍ مع 
ُ

الشيء  فال يقول) امل
قد أن فكرة يتطرق إىل الفنون اخلمسة اليت يعت لكنه ،وال شيء ابلطبع عن السينما( مثاًل، عن الرقص الكثي

  نفسها جعلتها ضرورية.الفن األساسية 

 

 العمارة 6.3.1

ن الروح ذا كان اهلدف هو إثبات أوإ. واإلنسانية احلرية اإلهليةهو التعبي احلسي عن  كما نتذكر، فإن الفن
أي  - احلياةو ابلنسبة ملا هو يف ذاته غي ُحر، جمّرٌد من الروح أن الروح حرة  الفن هريُظحرة ابلفعل، فيجب أن 

ثقلةِّ ابجلاذبية
ُ

بكماء ذه املادة ال. لذلك يجب أن يكون الفن هو حتول هتلك املادة غي العضوية ثالثية األبعاد وامل
. الفن الذي  )VPK(209 ,"ضويتشكيُل الالعإىل تعبي عن احلرية الروحية، أو ما يسميه هيجل " الثقيلة

يفعل ذلك عرب و  ،النحت فن اهليئة الصرحية أو الشكل األكثر وضوحاً للحرية الروحية هويعطي املادة الثقيلة 
عضويٍّة  تُعطي العمارة هيئة جمّردًة غي على النقيض من ذلك، احلجر واملعدن إىل هيئة إنساٍن أو إله.حتويل 

نح املادة فالعمارة ال ُتضفي طابعاً حيوايً على املادة كأسلوب النحت لكنها مت ين.يبتكرها الفهم اإلنسا للمادة
املاّدة إىل تعبٍي  العمارة حتوِّلال . وبذلك )PKÄ(166 ,155 , مكّثفمتاثاًل بشكٍل و  تناسقاً و  تناغماً 

لٍ  اصطناعيٍّ إبداعيّ حتوهلا إىل حميٍط حسيٍّ مباشر عن احلرية الروحية، بل  لتعبي املباشر عن اب ُيحيطُ ل ُمشكط
تسكنها السيكية وغايته إذن عندما يبتكر معابَد ك مبتغاهارة حيقق فن العم يف فن النحت. احلرية الروحية املوجودِّ 

  .)VPK(221 , متاثيل اآلهلة
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 )selbständig( "للعمارة "االستقالليةالعمارة قد أخذت اهليئة األكثر بدائية  ومع ذلك، يشي هيجل إىل أن
 .)PKÄ , 2: 635;Aesthetics(159 ,يف اليوانن القدمية  أو "الرمزية" قبل ظهور العمارة الكالسيكية

معماريٌّة و  تّيٌة جزئياً حنبل هي ذاهتا  أو حُتيُط ابملنحواتت الفردية،املنشآت اليت تندرج ضمن هذه الفئة  أتوي ال
ٌة لكوهنا حنتاً موجوداملنشآت حنتيًة طاملا أهنا تكون هذه فهي أعماُل حنٍت معمارّي أو عمارٍة حنتّية.  جزئياً.

تفتقر و   ظاهرضخمٌة بشكلٍ و  طاملا أهنا ثقيلةتكون معماريًّة و  تُ ّتخُذ كمأوى أو حُتيُط بشيء آخر. فقط، وال
كاألعمدة، بال أي   ف،صفو  على هيئة ض األوقاتا أيضًا يف بعتّم ترتيبهيو . ة املوجودة يف النحتإىل احليوي

 .فارقة متميزةفرديٍّة 

الذي وصفه  دمربل يف تأشكال هندسية غي عضوية منتظمة )مثل معبد  هذه هلا العمارة املستقلةعمال أبعض 
للقوة العضوية للحياة يف "عضها جتسيد واضح وب[( ؛ 181: 1] 80-79 ،هيودوت( )انظر هيودوتوس

كان الواحد منها ، وإن  ةنسانيهيئة إ؛ وبعضها له )Aesthetics(641 :2 , لينغام(و  فالوس)مثل " الطبيعة
هلا أمهية آت إال أن مثل هذه األبنية أو املنش (.متثايل ممنون املصريني ألمينحوتيب الثالث)مثل  عمالقاً و  جمرداً 

)مثل ايًة للناس لتُ ّتخذ كمأوى أو لتوفّر محفهي مل ُتشّيد ببساطة . يف رأي هيجل رمزية ألولئك الذين شّيدوها
 رمزية.البيت أو القصر(، إمنا هي أعماٌل فنّيٌة 

يف شكلها أو يف  ،املثاليف حد ذاهتا: فمعانيها تكمن على سبيل  معىنً "املستقلة"  أو األبنية اإلنشاءاتذه هل
 هو"املعىن"  ذلكالبناء نفسه.  هرامات املصرية "معىن" منفصل عنفلألعدد أجزائها. على النقيض من ذلك، 

على هيجل  ذاهتا فهي حسبشيئًا غي  مبا أن األهرامات تضمُّ بني ثناايهاو  ابلطبع جسد الفرعون امليت.
ن تكون ألكنها على الرغم من ذلك ال تصل إىل أعماالً معماريًّة حبق. ، بشكٍل أساسيّ الطريق القومي لتكون، 

 بّلوراتيجل "فهي كما يصفها ه جتسيد اإلله احلي:ألهنا حتتوي داخلها املوت، وليس  عمارًة كالسيكية حّقة،
ها، خمفي ابلكامل داخل املعىن" الذي حتتويه. عالوة على ذلك، فإن " )VPK(218 ," ةفارقتتغّمُد أرواحاً مُ 

  ،اقعاألهرامات أعمااًل فنية رمزية تشي إىل معىن خفي مدفون فيها. يف الو  ابلتايل تظلغي مرئي للجميع. و و 
 . )Aesthetics(356 :1 ,رمز للفن الرمزي نفسه  أو يزعم هيجل أن اهلرم هو صورةٌ  ،كما لوحظ أعاله

سها ال نف العمارة، فإن ذلكرغم العمارة الرمزية )على وجه التحديد، األهرامات(. و  هيالرمزي  زُبدة الفن
 وّفر العمارةت فقط يف العهد الكالسيكيو  إال بظهور الفن الكالسيكي: االستقاللية والنضوجصل إىل مستوى ت

 ه.لموظطفًة للروح احلرّة، وابلتايل ُتصبح إحاطًة ابلنحت الذي هو ذاته جتسيٌد 
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احلرية الروحية  نأساسية هي . النقطة األاحمليط الوسط هذاملثل  اهليئة احلقةلدى هيجل الكثي ليقوله عن 
الذي هو و هو شيء خمتلف متاًما عن النحت الذي حييط به  -املعبد  -تتجسد يف حنت اإلله. بيت اإلله 

 أن ال يجب مثّ وابلتايل يجب ان تكون هيئة ذلك املعبد متمايزًة متاماً عن هيئة املنحوتة. ؛ )بيت اإلله( ُمطوطٌع له
ملنتظمة واملتماثلة حمكوماً ابملبادئ اجملردة ا ن يكونأاملنسابة، بل عليه اإلنساين  اجلسد ياً ملعاملكا حميكون املعبد 

 واملتناغمة. 

إحاطًة فر أن يو : أي ختدمهاملعبد من خالل الغرض الذي  هيئة ان تتحدديصر هيجل أيًضا على أنه يجب 
أن الشكل األساسي للمعبد يجب أن حيتوي فقط على امليزات  يعين هذا .)VPK(221 ,لإلله  ومحايةً 

. عالوة على ذلك، فهذا يعين )من وجهة نظر هيجل( أن كل جزء من املعبد ذلك الغرضاملطلوبة لتحقيق 
 كل جزء معلالوظائف املختلفة  اال خُتلطاملبىن ابلكامل وأنه يجب  ضمن نظاميجب أن يؤدي وظيفة حمددة 

 مهمة رفع فرق ابلنسبة هليجل بني . هناكعمدة ضروريةاملُتطّلب االخي هو ما يجعل األ بعضها البعض. هذا
نفيذها يتم ت -حاطة مهمة اإل -. املهمة الثانية بني مهمة اإلحاطة ابملنحوتة ضمن مساحة ُمعطاةو  السقف

 أالجب مة الثانية، فيبشكل واضح عن امله أن تكون متمايزةاألوىل  لزاماً على املهمة بواسطة جدار. إذا كان
السيكي ملعبد. األعمدة ضرورية يف املعبد الكاب علٍم منفصٍل خاصيتم تنفيذها بواسطة جدار بل بواسطة م

 فإن املعبد وابلتايل املتمثلة برفع السقف دون تشكيل أي حائط. اخلاصةحسب هيجل، ألهنا تؤدي املهمة 
يزات معمارية واسطة مب هبذه الطريقة تلفةخم يتم تنفيذ وظائفه ألن جالًء نظرًا األبنيةِّ الكالسيكي هو أكثر 

مثل ، يكمن مجال قيقةنا يف احلوه شائبٍة تشوهبا.دون  تلك امليزات متناغمة مع بعضها البعضتبقى و خمتلفة، 
 .)VPK(224 ,221 ,املعبد هذا 

  على فكرةالعمارة الكالسيكية، فإن العمارة الرومانسية أو "القوطية" تعتمد على عكس 
ُ

غلق حيث البيت امل
طوقة تتموضع أعمدة الكاتدرائية القوطية ضمن املساحة امل ن العامل اخلارجي.مهلا  مالذاً جتد اجلوانية املسيحية 

صبحت وظيفتها أة مل تعد رفع الثَِّّقل فحسب، بل ئنباووظيفتها ال حُميطًة خبارجها،أن تكون املغلقة بداًل من 
مدة اليت عبنهاايت حمددة )بتيجان األ الدعاماتو أ، ال تنتهي األعمدة وابلتايل السماوات.إىل  رواح توجيه األ

سقفاً و أ اً مدبباً سو قمتتُد مكّملةً بعضها البعض مشكِّلًة  للمعبد الكالسيكي(، بلفقية دة األضاالعترتكز عليها 
ًا ترمز إىل احلركة لكنها أيضديين فحسب، وي الكاتدرائية القوطية روح اجملتمع الوهبذه الطريقة ال أت مسّنماً.

 .)170PKÄ ,–(1ساسيني. تكوينها األو  ة لتلك الروح يف بنيتهاصعوديال

املدنية أو املباين  يقول شيًئا على سبيل املثال، عنفهو ال يكاد  نسبياً من املباين: االً صغياً جم ستعرض هيجلي
، فقط فن يهأنه مهتم ابلعمارة بقدر ما  ابلهأن يضع يف  املرءعلى  لكن ينبغي العلمانية البعيدة عن الدين.
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خلف عن  وعليه فتجدر اإلشارة إىل أن العمارة تتيف حياتنا اليومية.  أمانٍ و  من محايةلنا  توفرهوليس بقدر ما 
لروحية ذاهتا اطاملا أهنا ليست التعبي احلسّي املباشر عن احلرية يعرّفها هيجل، و  كوهنا فنًا أصياًل كما يصفها

: رةابلنسبة للعما أساسياً التحديد  يُعترب هذا. Aesthetics (see(888 :2 , )كما هو احلال يف النحت(
ستقلة" ُتشي إىل مع

ُ
 ؛أي املوت خفّي، ؛ ُتشي األهرامات إىل حضورِّ معىنحمددةٍ تقريباً  اٍن غيفُبنيات "العمارة امل

نتجه يبقى منفصاًل ، طاملا أن الُبنيان الذي توالرومانسية تبقى العمارة فناً "رمزايً"حىت يف هيئاهتا الكالسيكية و 
األحوال أن حال من  أبي. ال ميكن للعمارة )Aesthetics(888 :2 , عن الروح اليت حيتضنها يف جوفه

ة رغم ذلك، كوهنا ضروريّ  ال يجعل هذا األمر العمارة أقلّ ًا أو جتسيدًا للروحانية احلرة ذاهتا. صرحي تبياانً تكون 
العمارة   فنالفارق يفوال مينع هذا األمر هيجل أيضًا من السعي إىل فهم جزء من مجالّياتنا وحياتنا الدينية. 

   ة والتمييز بينهما.والرومانسيالكالسيكية  بني احلقبتنيخالفاً للممارسة اليومية للعمارة واألعمال اخلاصة هبا( )

 

 النحت 6.3.2

يئة الكائن هعكس العمارة، حيّول النحت املادة الثقيلة إىل التعبي العييّن عن احلرية الروحّية إبعطائها على 
نت متاثيل النحت فغالبًا ما كابلغ النحت نقطته األمسى ابلنسبة هليجل يف اليوانن الكالسيكية.  اإلنساين.

انيب حكاٍم جبإب ملتصقتانبينما اليدان تسبق إحدى القدمني األخرى و  اثبتةً  تنتصب على قدميهااملصري 
ك، فالتماثيل على النقيض من ذل تبدو عليه. صم الذياجلسد، مما يعطي التماثيل مظهراً ميتاً فوق املظهر األ

ستمثلة 
ُ

 واحلركة عمًة ابحليويةبراكسيتيليز، تبدو مفو  لآلهلة اليت صنعها النحاتون اإلغريقيون، مثل فيدايسامل
 يف لعيانيكون التحريك واضحًا ل حىت عندما ُتصوطر اآلهلة على أهنا ساكنٌة أو راقدة. واضح،واحلياة بشكٍل 
يم اإلجالل والتقدير عظ يُكّن هيجل ضاً.أي ملالبسهيف السقوط احلّر و  ويف معامل اجلسد الدقيقةوضعة التمثال 

)Aesthetics , برلني النظر يفبعضًا مما ألقى هيجل عليه منحوتته "بييّتا"  كانت  –لنحت مايكل آجنلو 
 الواقع، يجّسد يفاجلمال النحيّت "املثايل" يف نظره. لكّن اإلغريقيني هم الذين وضعوا معايي  – (790 :2

نظور هيجل ملثر تفصياًل أك)لدراسٍة نفسه.  دير ابلفناجلالنحت اإلغريقي حسب هيجل اجلمال األنقى 
 (.  Houlgate 2007, 56–89للنحت، انظر 
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النحت كّنه يّدعي أن لة متاماً. ُمبهرج بطريقةٍ كان هيجل يدرك جيًدا أن التماثيل اليواننية غالًبا ما كانت تُرسم 
يف الرسم على ّبقة عليه. طعاد للتمثال، وليس ابأللوان املبيعرّب عن احلرية الروحية واحليوية ابهليئة ثالثية األ

نا كيف ليس املغزى من الرسم ابلنسبة هليجل أن يُريط التعبيي األساسي. الوسالنقيض من ذلك، فاللون هو 
ف ُتظهر نفسها ، كيفقط بل املغزى هو أن يُرينا كيف تبدو الروح احلرّةتبدو الروح احلرة جمّسدًة ابلكامل، 

 فصيل واخلصوصية اليتلكنها ُتضيف الت َة األبعادِّ املوجودة يف النحت،ابلتايل تفتقر صور الرسم ثالثيط للعني. 
 اللون. يوفرها

القائل أبن  حيافظ على موقفهيف العامل الكالسيكي، لكنه  قّر هيجل ابن الرسم قد بلغ مرحلًة من الكماليُ 
 (ا بعد اإلصالح الديينداثة محلواحلرية العلمانية تعبي عن الروحانّية املسيحية والرومانسية )للم مالئٌم أكثر سالر 

, 181)PKÄ( .حي للروحانية الداخلية للعامل املسياللون يسمح حضور و  هذا ألن غياب الصالبة اجلسدية
سي، فإذا كان النحت هو التجسيد املادّي للروح، فالرسم، بشكٍل أساأبن تبنّي نفسها بشكٍل أكرب مثلما هي. 

 .)PKÄ(183 ,الروح يف الداخل نفسها من خالله كما هي ابلضبط وجه الروح الذي تبنّي مينحنا 

 أن يضع الروح اإلهلية واإلنسانية يف عالقة مع -على عكس النحت-نية، فالرسم قادٌر أيضًا اثمن انحيٍة 
قديسني والمرمي العذراء و  ن املناظر الطبيعية والعمارة اليت حُتيط ابملسيحعلى أن ُيضمّ  قادرٌ  اخلارجية: فهوبيئتهما 

 ملابجمل اّج هيجل أبن الرسميف الواقع، حيُ  .(854Aesthetics :2 ,) ذاهتا املرسومة الصورةيف أو املدنيني 
مالئٌم  –متثيل األفراد ااملستقلني الواقفني حبريٍّة دون االعتماد على اآلخر على عكس النحت الذي برََع يف  –

مرمي احلب بني  ويراتتص يف رسممهية األمن هنا تربز و : اآلخرين وابإلنس ة اإلنسان ببيئتهيف إظهار عالقأكثر 
 .على سبيل املثال العذراء واملسيح الطفل

تيتيان والسادة و  برافائيل مستفيضةشادة ولديه إمنظور هيجل للرسم غينٌّ بشكٍل استثنائي وواسع النطاق. 
مبتكرين  زج األلوانمهبا الرسامون  يستطيعيت اهلولنديني، وهو كما ذُكر مسبقاً مهتمٌّ بشكٍل خاص ابلطريقة ال

رغم ذلك يجب أن يُذكر و  (.599Aesthetics :1 ,–600)بذلك ما يدعوه هو "ابملوسيقى املوضوعية" 
ل  ح الرسم جمرداً صبوال يقرتح أن يُ يف تصوير اإلنس األحرار، أن هيجل يرى الدور اجملّرد لأللوان كجزء مكمِّّ

  )كما أصبح يف القرن العشرين(. اإلطالق على خالص وموسيقياً بشكلٍ 

 

 املوسيقى 6.3.4
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يضًا مرحلة النضج هي أتبلغ حيث "سيستام هيجل للفنون الفردية" هو املوسيقى نفسها. الفن التايل يف 
اشرًا للذاتّية تُعطي املوسيقى على غرار النحت والرسم، تعبيًا مبو  ية.رومانسالفرتة ال والكفاءة يف واالستقاللية

سقاط أبعاد املكان إب لكّن املوسيقى تُبحر أكثر يف اجتاه التعبي عن جوانّية الذاتية .كس العمارة، بعاحلرّة
لسل املنظم ابلتايل ال تُعطي املوسيقى تعبياً بصرايً مستدمياً ملثل هذه الذاتية، إمنا تعرّب عنها بواسطة التسابجململ. 

"ابملالحظة وه املباشر عن املشاعر، أو ما يدع اإلفصاحبة هليجل يف تنشأ املوسيقى ابلنسلألصوات املتالشية. 
أو  و التعجبأاخلوف  وأالدهشة ، أو النداء الصويت الذي يفيد التعبي عن مشاعر االعرتاضية أثناء احلديث

لكّن . )Aesthetics (903 :2 , – "أّواه القلب وآهه" –" interjection" أو اإلقحام"األمل، 
لتايل فاملوسيقى اب ٌم متطوٌر إيقاعي.تظ؛ بل هَي إقحاٌم منالتنّهداملوسيقى أكثر من جمرد البكاء بسبب األمل أو 

هيكل املشّيد يف ، إمنا هي من أجل التعايف فحسب ألصواتلليست تتالياً 
ُ

 .الذاتية الداخلية صواتأالتعبي امل
 تأثر ابملقابلتستمع إىل حركتها الداخلية وأن ت أبن واللحن واإليقاع اهلارمونيكاللروح من خالل تسمح املوسيقى 

] in ihrem وتشعر ابلرضى لسماع ذاهتا رجع الصدى لنفسها تّواً "إهنا روٌح، نفٌس تُ  مبا تسمعه.
]Sichvernehmen ", 2: 939, translation altered)Aesthetics( . 

تسمح لنا بسماع و  يف الزمن عرب التباين والنشاز وعودهتا إىل وحدهتا مع ذاهتا تعرب املوسيقى عن حركة الروح
ة والفرح عّدة مثل احلب والشوق واللهفة والبهجوتعرّب أيضًا عن مشاعر خمتلفة  هذه احلركة واالستمتاع هبا.

لكن الغاية من املوسيقى حسب هيجل ليست فقط إاثرة تلك . )Aesthetics(940 :2 , وتقودان إليها
الرضا مع االستمتاع حبسٍّ من التآلف و ا من متكنن أن –فن األصيل احلال يف كل ال هوكما   –املشاعر فينا بل 

يدن موسيقى ابليسرتينا وغلوك وها املوسيقى "املثالية" احلّقة كما يّدعي هيجل،هذا هو سر  واجهه.نما 
هناك يف  َكَدر أيضاً يُعربطُ عن ال؛ [ … ] ح مطلقاً و تُفقد سكينة الر األعمق، "ال َدر كَ حىت يف ال وموتزارت:

 ٍط مقّيدمضبو  ُكّل شيٍء مع بعضه إبحكاٍم يف شكلٍ ستبقى  يُ  … ][ حااًل؛  املوسيقى، لكنه ما ينفكُّ خُيفف
)Aesthetics :2 ,يعطينا السكينة األكثر مباركة"  منّفرة، حىت الراثءجعجعٍة  حىت ال يتداعى التهّلُل إىل

939). 

 ،شعريّ  عندما تكون مصحوبة بنص خاص الءٍ يالحظ هيجل أن املوسيقى قادرة على التعبي عن املشاعر جب
اّج أبنه يف مثل هذه احلاالت حي لالنتباهبشكل مثي و  لكنه .واألوبرامميز ابملوسيقى الكنسّية وقد كان لديه تعلُّق 

ة العكس حيث تكون املوسيقى هي اليت تعرّب عن احلركات العميقفإن النص هو الذي خيدم املوسيقى وليس 
لكن ليس على املوسيقى أن تكون مصحوبًة بنص؛ . )Aesthetics(934 :2 , للروح يف املقام األول

طريق  حتقق مثل هذه املوسيقى اهلدف من الفن عنّلة". حيث إبمكاهنا أيضاً أن تكون موسيقى آالتية "مستق
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)Aesthetics :2 , "انفعاالت منسجمة معها" ملالقاةابملقابل  قيادة النفسو نفس التعبي عن حركة ال
 البحت لثيماهتا املنهجيّ هذا التعبي عن حركة النفس، تواصل املوسيقى يف االرتقاء وابإلضافة إىل . (894

مالئٌم بشكٍل مثايل للموسيقى أن . آخر من أجل شيءفقط ال  أجل ذاهتامن  harmonicsتوافقياهتا و 
راه هو أن لكن اخلطر الذي يتفعل هذا الشيء، يف الواقع إنه ملن الضرورّي أن تفعله من وجهة نظر هيجل. 

وابلتايل كنتيجة ية، لذاتيصبح هذا االرتقاء املنهجي مسلوخاً متاماً عن التعبي املوسيقي عن املشاعر الداخلية وا
 يقى نفسها بطريقٍة ماتفقد املوسعن كوهنا فّناً أصيالً وتصبح جمّرد شيٍء فيّن.  تكفط لذلك ميكن للموسيقى أن 

تثي أي مشاعر ال تعود املوسيقى  .)Aesthetics(906 :2 ,ليس إال براعًة يف التأليف" و  تصبح "مهارةً و 
 "اخلبي"قل . ُتصبح املوسيقى عندئٍذ حاجملرد فقط بكل بساطة عقلناغل تشلدينا عند هذه النقطة، لكنها س

و تعبيها اجللّي الواضح عن األفكار واملشاعر ه [ … ] الذي أكثر ما حيّبه يف املوسيقى"ترتك العامّي و  العامل،
 . )Aesthetics(953 :2 , وراءها"

غي أنه كان  تدارسها.و  ضليعاً يف املوسيقى كما هو حاله يف بقّية الفنون اليت انقشها يعرتف هيجل أبنه ليس
لحن واهلارمونيكا لديه الحتليالته لإليقاع، وأن و  هايدن وموتزارتو  ابخ ليوهان سيباستيانيكّن عظيم التقدير 

و أنه كان انقداً الذي عاصره ول وقد كان متآلفاً مع موسيقى كارل ماراي فون فيرب ن على أعلى املستوايت.نّيا
من املثي للدهشة و  .)Aesthetics(949 :2 ,159 :1 , خاص مبوسيقى روزيين عّلق بشكلوقد ت هلا،
 .بيتهوفن قط مل يذكرأنه 

 

 الشعر 6.3.5

لى األفكار والتمثالت ع تدل يُفهم على أنه عالمة ه صوتٌ صوت، لكنّ  فنط الفن األخي الذي يعتربه هيجل أيًضا 
عّد هيجل ي للمصطلح.( ابملعىن الواسع Poesieفن الشعر ) هو أو كخطاب، الصوت ككالم -الداخلية 

ابلتعبي األغىن واألكثر عينّيًة عن  يزّودانألنه ، )PKÄ(197 , الشعر على أنه "الفن األكثر مجااًل ومتاماً"
الشعر كفيٌل . قى(األنه الكالسيكية يعطينا اجلمال املثايّل )على عكس النحت الذي يف هيئت احلرية الروحية

وٌد ابلتساوي يف وهو موجاحلرية الروحية كجوانّية متمركزٍة مكثّفة أو كأفعال هلا حيز يف الزمان واملكان. إبظهار 
)Aesthetics :2 , "ةً طالق"أكثر الفنون  مما يُفيد أبنهي، رومانسوالفن الكالسيكي والفن ال الرمزيالفن 

626). 
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يف الواقع، ،  اللغةوالتعبي عنها يف لألفكار، بل هو اإلفصاحُ منظماً عرضاً مهيكاًل لنسبة هليجل اب ليس الشعر
قه بوضوٍح عن النثر فرّ يوالذي  –املهم لفن الشعر  وعليه فاجلانبيف اللغة احملكّية املنطوقة عوضاً عن املكتوبة. 

، يّدعي هيجل يف هذا الصدد أن هناك فروقاٍت مهّمة النظم""أو  نفسها هو الرتتيب املوسيقي للكلمات –
 وضع القدماء الكثي من التوكيد والتشديد على بنيات نظمهمفقد ي: رومانسبني الفّنني الكالسيكي وال

)PKÄ ,أكثر ما اسُتخدم يف العامل املسيحي )وخصوصاً يف فرنسا وإيطاليا(  كانت القافيةبينما  اإليقاعية، 
4)–201 . 

 األشكال الثالثة األساسية للشعر اليت حددها هيجل هي الشعر امللحمي والغنائي والدرامي.

 

 الشعر امللحمي والغنائي 6.3.5.1

الظروف. األحوال و حداث و األيف سياق عامل من  -أي البشر األحرار  -يعرض الشعر امللحمي احلرية الروحية 
ّلة، فلألحداث إال أن أفعاهلم غي مستقيتصرفون ويفعلون ويشعرون؛ مة أن "األفراد يف امللحينّوه هيجل إىل 

)PKÄ ,ابلتايل فإن ما هو موصوف يف مثل هذا الشعر هو "مسرحّية بني األحداث واألفعال"  حّقها أيضاً".
مثل حرب طروادة يف إلياذة إبرادة وإقداٍم ابلغني ) مغمورون موضوعونن أفراُد ميو األفراد امللح .(208

عواقب أفعاهلم ختضع ، و حسب إرادهتمابملوقف الذي يجدون أنفسهم فيه ما يفعلونه ابلتايل يتحدد  .(هوميوس
وليس نسانية السمة العاملية )من انحية العادية واإلابلتايل يُظهر لنا الشعر امللحمي  بشكٍل كبي لرمحة الظروف.

شأن فاإلسكندر األكرب ال يف هذا )يشي هيجل إىل أنه ا.والروحية( للحرية اإلنسانية مصحوبةً بتحديداهتالدينية 
مل يكن  ُقه حتت سيطرته، وبذلكلمل يشّكل موضوعًا جيدًا للشعر امللحمي، ألن "جيشه كان عامله، كان خَ 

 [.(PKÄ, 213حقاً مستقاًل إبرادته ]

كوميداي و  سأوديسة هوميو من بني كل القصائد امللحمية العظيمة فالقصائد اليت انقشها هيجل ودرسها هي 
يد". لكّن الكثي مما كان عليه قوله حول امللحمة  دانيت اإلهلية والقصيدة امللحمية اإلسبانية القروسطية "السِّّ
معتمٌد على قراءته إللياذة هوميوس. يزعم هيجل أن امللحمة تتنحى عن الطريق للرواية يف الفرتة احلديثة 

(PKÄ, 207, 217.)  

غامرات يف امل أو القيام ابلرحالتهام أو امل أبداء موضوع الشعر الغنائي فال يقومطل امللحمي، على عكس الب
صائد املغّناة أو )الرتاتيل أو القالداخلية من خالل ، ولكنه ببساطة يعطي تعبيًا ألفكار الذات ومشاعرها العامل

خر.  ر، مثل الورد أو النبيذ أو شخص آالوصف الشعري لشيء آخ عرب. ميكن القيام بذلك مباشرة أو األغاين(
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بصيته ة و ئيستثناهيجل حول الشعر الغنائي تشهد على معرفته اال مالحظاتكما هو احلال دائًما، فإن 
( لكنه ينتقد شاعر القرن الثامن 1819ديوان غوته الغريب الشرقي ) ووفي على. وهو يثين بشكل خاص الناقدة

)Aesthetics :2 ,شعرية" جديدة  ميثولوجياعشر فريدريش غوتليب كلوبستوك بسبب رغبته يف إنشاء "
, 218)PKÄ 7;–1154. 

 

 الشعر الدرامي 6.3.5.2

يف  - العامل يف شخصياٍت فاعلة عرضفهو ييجمع الشعر الدرامي بني مبادئ الشعر امللحمي والشعر الغنائي. 
كي بواسطة تتحدد بشكٍل تشار )بدالً من أن  الداخلية.أفعاهلم تصدُر مباشرًة من إرادهتم  ولكن –موقف معني 

 البًا ما تكونوغ –عواقب أفعال اإلنسان احلر نفسه الدراما  متّثلوابلتايل  أحداٍث حتت سيطرة وسيٍط ما(.
 . –تدمياً ذاتًيا 

الذي يكون فيه البشر هم الفن  – )PKÄ(205 ,عينّية " واألكثر األمسىالدراما ابلنسبة هليجل هي الفن "
ت عاٍل أو ، بداًل من مساعها تقرأ بصو ؤداٍة بواسطة ممثلنيم رؤية مسرحية. )إن التعبي اجلمايلوسط أنفسهم 

]1182Aesthetics :2 ,–الدرامية جربة لتل ،وجهة نظر هيجل أساسية منهي مسألٌة ، أبنفسناقراءهتا 
4]–, 223PKÄ 5;.)  (: اضياً افرت الفنون األخرى )فعلًيا أو حيتوي كل  ، هي الفن الذيابلفعلالدراما

الدراما اإلغريقية  يفو  -"، تكون هناك عمارةٌ حقيقيةل العمارة ابلرسم أو ثّ ومتُ  ،ياحلتمثال ال"الكائن البشري هو 
القول يف هذه املرحلة أبن الدراما  املغريمن  .)PKÄ(223 ," رقٌص وإمياءو  موسيقى هنالك" –خصيصاً 

 لكن من .(Gesamtkunstwerk) هي "العمل الفين الكامل"فاغنر  تعبيابلنسبة هليجل وابستخدام 
اهليئة اما أتخذ أن الدر  . فهيجل أيخذ بعني االعتبارمشروع فاجنر وافقًا معاملشكوك فيه أن يكون هيجل مت

)PKÄ , اما احلّقةأكثر من جمال الدر  وبرا، واليت تنتمي إىل جمال املوسيقىللكلّية أو "التمامّية" يف األصرحية ال
مثلما "على النقيض، ففي الدراما  يدور يف ذهنه أوبرا غلوك وموتزارت بشكل خمصوص(.)وقد كان . (223

. إن ظم الشعرحاضرًة إال يف اهليئة االفرتاضية لناثنوايً وقد ال تكون تلعب املوسيقى دوراً و  هي"، تسود اللغة،
وجهة نظر  من مّثل ابلتايلدراما بسيطة ست صرحية وال هي أوبرا"الدراما املوسيقية" اليت ال  غنر عنفكرة فا

 يزين.ابني فنني متم خلطاً  هيجل

بل تعرض  . لغنائيالعامل الداخلي للشعور ا ال تصّور الدراما حسب هيجل ثراء العامل امللحمي أو تستكشف
اآلخرين  اماهتا، وابلتايل تدخل يف صراٍع مع األفرادابلسعي إىل إرادهتا اخلاصة واهتم مشتغلةً  لنا شخصياتٍ 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كوميدية وبني والدية رتاجيهيجل بني الدراما ال يفّرقحىت ولو كان كما يف حالة هاملت، بعد تردٍد أويّل(. )
عض ب رتاجيداي تشّكل هتديدًا يفمنهما. )يالحظ أيًضا أن الاإلصدارات الكالسيكية والرومانسية لكل 

الصفح والتسامح لثقة أو ا أفعال اتقاؤها بسبب، ولكن يتم ايفيجنيه يف اتورس"مسرحية غوته " مثل املسرحيات،
, 2: 1204]Aesthetics[.) 

مبا يُثي الشفقة خالقي أو هتماٍم أيُدفع األفراد إىل التصرف أو الفعل يف الرتاجيداي اليواننية الكالسيكية بواسطة ا
يجوان" الصراع بني أنتيجوان وكريون يف "أنت والقلق عليهما. لعائلة والدولةمثل االهتمام اب "pathosوالراثء "

لصراع يف "أوديب ليس ا"أوريستيا" ألسخيليوس. الصراع الذي ُمّثَل يف  ومثله لسوفوكليس هو من هذا النوع،
بول املسؤولية حق الوعي بق اً واضحاً بسيطاً، بل هو عالوًة على ذلك صراٌع بني "حّقني": يملكاً صراعاً أخالق

مأساة  .أن يُعطى الذي ال نعرفه االهتمامو  –فيما ال نعرفه  – عما يعرف أنه حصل فقط، وحق "الالوعي"
د يكون قخذ ابحلسبان أبنه هو نفسه األأوديب هي أنه يواصل حقه يف كشف حقيقة مقتل اليوس دون 

ه أو أي شيء له عالقة بأن يكون هنالك أي شك حوله  أن أيخذ ابحلسبان حقيقةأو  مسؤواًل عن القتل،
 . )1213Aesthetics :2 ,–(14 حييط به علماً أن  دون

أو النفعية  خالقياألالتصرف والفعل بواسطة االهتمام غريقيون واإلغريقيات إىل يُدفع األبطال والبطالت اإل
ن حبريّة ساعني لكنهم يتصرفو  أو خالفاً لذلك يربّر فعلهم ابالهتمام األخالقي( الذي حيددونه هم،) األخالقية

أو  عنفيّ من مث إىل حلٍّ و صراٍع تلك التصرفات احلرّة تقود إىل ُتظهر لنا الرتاجيداي كيف أن  .النفعّيةتلك إىل 
يات أننا نتحطم يف هناية الدراما بسبب مصي الشخصيزعم هيجل  الصراع. )سلمّي يف بعض األحيان( لذلك

ضع ي رضى ابلنتيجة ألننا نرى أن العدالة قد أخذت جمراها وحتققت.نو  .)على األقل عندما يكون احلل عنيفاً(
عائلة مثل ال –اليت يجب أن تكون متناغمة ومتوافقة مع بعضها البعض هؤالء األفراد منافعهم واهتماماهتم 

 لتايل ذلكابوبسبب ذلك، تدّمر بعضها البعض الغيًة  وتقابل مع بعضها البعض، يف تعارض – والدولة
ذه الشخصية يف التدمي الذايت هل"العدالة األبدية"  حنن اجلمهور نرىيعتقد هيجل أننا  والتقابل. التعارض

 ايلمصي الشخصية وابلت بنيو  بيننا ّلف هذا األمرؤ يُ  .)Aesthetics(1215 ,1198 :2 , أحادية اجلانب
 . )Aesthetics(1173 :2 , "يزّودان إبحساس "التآلف الذي يجب أال يفقده الفن

 –  املقام األوليعين هبا هيجل الرتاجيداي الشيكسبيية يف اليت – رتاجيداي احلديثةال ال ُتدفع الشخصيات يف
هذه الشخصيات  لكن تظلّ الغية.  وأ، مثل الطموح ذايتابهتماٍم أخالقي أو منفعة أخالقية، بل تُدفع بشغٍف 

سواًء   –اجيدية ابلتايل ال تسقط هذه الشخصيات الرت تتصرف حبريّة مدّمرًة ذاهتا يف سعيها لتحقيق شغفها. 
جل يف احلقيقة يزعم هيبسبب مصائرها، بل تكون مسؤولة بشكٍل هنائّي عن موهتا.  –أو حديثة  كانت قدميةً 
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 . وأن الدراما اليت ترى الناس)231PKÄ ,–(2يست موضوعاً للفن السامي" ربيئة لالساذجة ال "أن املعاانة
، هي ابلتايل [(١٨٣٦]ر ن"وويزيك" جلورج بوش)مثل مسرحية  أو االضطهاد يف املقام األول كضحااي للظروف

  من غي تراجيداي أصيلة. من وجهة نظٍر هيجلية دراما

كون سخيفة لكن الغاايت اليت حتّفزهم إما أن تقّوض األفراد يف الكوميداي مساعيهم أيضاً بطريقٍة أو أبخرى، ي
على عكس ئمة. غي مالو  واتفهًة أصالً وإما أن تكون عظيمة وكبية حبيث أهنم يسعون إليها بطريقٍة مضحكة

سبلها و  وسائلهابالشخصيات الرتاجيدية، فال حتدد الشخصيات الكوميدية احلقيقية نفسها بنهايتها أو 
 غالبًا الضحك على أنفسها بطريقٍة ال تستطيعو  ابلتايل ميكنها النجاة من إخفاق مقاصدها،املضحكة. 

يات يف العديد الشخصعي هيجل أن هبذا املعىن يدّ الشخصيات الرتاجيدية أن تفعلها أو حتذو حذوها فيها. 
خصيات  ش موليي، لكنها ليست من األعمال الكوميدية احلديثة غالبًا ما تكون مضحكًة، مثل شخصيات

ال يضحكان  ، لكنهاشيكسبي ميلفوليو: من املمكن أن نضحك على خبيل موليي أو على كوميدية أصيلة
سرحيات الكاتب ميات الكوميديّة احلّقة بواسطة هيجل يف ُوجدت الشخصمعنا على تصرفاهتم الغريبة والشاذة. 
ن يّدعي هيجل أن ما نلقاه يف مثل هذه املسرحيات هو "خلوٌّ ال هنائيٌّ مالدرامّي اليوانيّن القدمي أريستوفان. 

 هذه الثقةيف  بؤسَ  مرارة والوال  اهلموم، وثقة يشعر هبا شخٌص ما قد تسامى ابجململ عن تناقضاته الداخلية
يستطيع  ه أبنهقاً بنفسثوا الواحدواهلناء والسكون والطمأنينة الذين يكون فيهم وهذا هو النعيم  على اإلطالق:

احلديثة  املكافئاتنستطيع أن جند . )Aesthetics(1200 :2 ," هزمية إخفاق إجنازاته ومقاصده وأهدافه
العبقرية الكوميدية منقطعة النظي هلومر  ( ويف١٨٩٣فيدي )ل "فالستاف"أوبرا للمرح األريستوفاين يف 

  مل يكوان معروفني ابلطبع هليجل.  والذين، سيمبسون

لكن الطريقة اليت . )Aesthetics(1236 :2 , "احنالل الفن" إشارًة إىل هيجل رأي يف ّثل الكوميدايمتُ 
الفكاهة ثة ذلك. الساخرة احلدي"حُتّل" الكوميداي هبا الفن ختتلف عن الطريقة اليت تفعل هبا أعمال الفكاهة 

 ر الذاتية"قوة األفكاهي التعبي عن  –جان بول رخيرت النوع الذي جنده يف أعمال على األقل  –الساخرة 
)Aesthetics :1 , عياً"و نفسه موض عتزم جعليكل ما   إحاللو  اليت من شأهنا تدمي، ومضات الفكرو 

هذه اإلجادة  ومبا أن هيجل ال يعترب مثل .لألملعّية والكياسةفيها  شكّ اإلجادة اليت ال إهنا التعبي عن  (601
م فيها مثل هذه اإلجادة مل تعد  أصيلة، حريّةً االعتباطّية  فهو يجادل أبن أعمال الفكاهة الساخرة اليت تُقدط

 حياتهو  لفرد الذاتيةة احري –مال كبلكن الكوميداي احلقيقية ابملقابل هي التعبي عن حسٍّ  أعمااًل فنّيًة أصيلة.
 وحُتتسب والسيطرة على حياته. من خسارة إجادته ينجو واليت جتعله، خائهاور  وسرورها بنفسها والثقة –

ظهر احلرية اليت ابلتايل فهي أعمال تُ  أعماٌل فنّيٌة أصيلة.على أهنا  املسرحيات اليت تعرّب عن مثل هذه احلرية
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تستقر حرفيًا يف الذاتية نفسها، الذاتية اليت تتحمل بسعادٍة إخفاق مقاصدها املضحكة، وليس يف األعمال 
 اليت هنتم حنن هبا. 

دة للتخلي عتحسب هيجل، تكمن الفكرة القائلة أبن الكوميداي احلقيقية املوجودة يف الروحانية الداخلية املس
احلقيقية  الكوميداي جاوزابلتايل تت غاايهتا األاننية أو املوت من أجلها، يف الدين، وخصوصاً يف املسيحية.عن 

وهنا فنًا أو أهنا ما بتوقفها عن كهبذه الطريقة "حُتلُّ" الكوميداي الفن، وليس الدين. الفن بشكٍل ضمينٍّ إىل 
 عادت لتكون فناً.

الك فقط الدين ، هنه: ليس من بعد الكوميداي أي تبياٍن مجايلٍّ للحريةهبذا أتخذ الكوميداي الفن إىل أقصا
 بل حلاجة؛االتعبي اجلمايل عن احلريّة زائدًا أو فائضًا عن ن من وجهة نظر هيجل ديال يجعل ال )والفلسفة(.

، كما تزّودان بل يزودان الدين بفهٍم أعمق وأكرب للحرية من الفن احلقيقة مصدر الفن األعظم.يف  لطاملا كان
  عنها.الفلسفة بفهٍم أوضح وأكثر عمقاً للحرية مما يزودان به الدين 

 

 اخلامتة  .7

منذ  - دكانت حمّل نقثيًا ما  وك -وغادامي فالسفٍة مثل هايدغر وأدورنو اهتمامكانت مجاليات هيجل حمط 
قرتحة "لنهاية الفن".  .وفاته

ُ
هيجل األكثر  رمبا يكمن إرثوكان الكثي من هذا االهتمام خمصصًا لنظريته امل

و مسألة مضمون كما ه هو مسألة هذا اجلمالادعاءاته أبن مهمة الفن هي عرض اجلمال ومتثيله، وأن أمهيًة يف 
ن احلسي يابأو جمرد أانقٍة ومجال؛ بل هو الت  وانسجاماً صورايً اثالً ليس اجلمال ابلنسبة هليجل متهيئٍة أو شكل. 

رباعة يف أيخذ مثل هذا اجلمال هيئاٍت خمتلفًة ب يف احلجر واللون والصوت أو الكلمات.حرية الروحية واحلياة لل
و آبخر، يبقى هذا أ رغم ذلك وبشكلٍ و الفنون الفردية املختلفة أيضاً. ية، ويف رومانسالفرتتني الكالسيكية وال

 اية الفن، حىت يف العصر احلديث.اجلمال غ

حتديداٍت معّينٍة  ، وتفرض عليناهذه االدعاءات اليت وضعها هيجل وصفّيًة فقط، بل هي معياريّة أيضاً ليست 
. ٍة بسيطةحمافظ ةِّ نزعوليست مع ذلك ادعاءاٍت صادرة عن ملا ميكن أن حنتسبه كفنٍّ أصيل يف العصر احلديث. 

ن يستكشف أو أ أو أن يرّوج ألهداٍف أخالقية أو سياسية،، اً تزيينيّ فهو يعي متامًا أن الفن ميكن أن يكون 
عل ذلك املنتظمة، وأنه يستطيع أن يفاألحداث اليومية غي  اإلنساين، أو أن يسّجل ببساطة أعماق االغرتاب 

 ل يف تقدميمن دون أن مينحنا اجلمال يفش شياءهو أن الفن الذي يفعل هذه األلكّن قلقه بفنّيٍة عالية عظيمة. 
 إلنسانية احلقة. ا بعاد احلياةأمن عداً أساسياً علنا نفقد بُ وبفعله لذلك يجالتعبي اجلمايل عن احلرية لنا. 
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