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 دى هيغل :ــالفن ل

كما ذكرنا أن الدولة ال تمثل الغاٌة القصوى التً ٌتجه إلٌها تطور الروح مهما بلغت درجات الكمال إذ أن ماهٌة 

الروح هً الحرٌة واقصى ما تصل إلٌه الدولة من كمال هو عندما تصبح قوة خارجة لذا فالروح ترتفع إلى ما 

 (الدٌن وهللا ) (الفنى وٌتم ذلك بالجمال )هو أعلى و أسمى من الدولة حٌث ٌعمل على تحقٌق المثل األعل

حٌث ٌولد الفن والدٌن والفلسفة . فموضوع الفن هو تحقٌق المثل االعلى والتعبٌر عنه فً  (الفلسفةوالحقٌقة )

الظاهر أي أن فً الفن ٌحقق اإلنسان أنتصاره على المادة حٌث ٌعد الفن عبارة عن أنزال او تحقٌق فكرة ما فً 

ة تشكٌل تلك المادة على مثال هذه الفكرة وٌعود سبب تنوع الفنون الجمٌلة و أختالفها إلى مطاوعة المادة ومحاول

ٌلة تتدرج لتعبٌر عنها فالفنون الجمالمادة فالمادة تمتاز بأنها متفاوتة من ناحٌة مطاوعتها للفكرة التً ٌرٌد الفنان ا

 دٌة إلى الروحٌة وتقسم إلى :من الما

وٌشمل فن العمارة والنحت والتصوٌر . ففً فن  -:)المادي او الرمزي( الفن الموضوعًأوال ً : 

العمارة نالحظ الفكرة وصورتها تكون متماٌزة وٌعود سبب ذلك إلى عصٌان المادة وعدم مطاوعتها للفكرة 

فن ولهذا فالعمارة هً  (حٌث تعد ألمواد المستخدمة فً العمارة أغلظ مواد الطبٌعة أي أنها غٌر مطاوعة)

رمزي بحت ٌدل على الفكر و ال ٌعبر عنه تعبٌرا ً مباشرا ً فعلى سبٌل المثال نالحظ ذلك فً الهرم 

إال أن هناك مسافة كبٌرة بٌنها وبٌن ماترمز إلٌه أي ٌات والمعابد الٌونانٌة فهذه تعد رموز جمٌلة والكاتدرائ

 من الصعب الوصول إلى الفكرة التً أراد الفنان التعبٌر عنها.

أما فن النحت : فأن الصورة والفكرة تتقارب إلى حد ما حٌث ٌحاول هذا الفن أن ٌنفخ فً المادة المتمردة 

، النحاس .. الخ . لكنه كذلك ٌبقى أٌضا ً عاجزا ً عن روحا ً، مثال الحجر ، الرخام  (التً ال تطاوع الفنان)

التعبٌر عن النفس ذاتها كما تبدو للمشاهد إال أن درجة التعبٌر عن الفكرة والذات فً فن النحت تكون أكبر 

 وأوضح بعض الشًء عن فن العمارة.

تعد أكثر لطافة أما التصوٌر : فٌحقق ذلك أي ٌعبر عن النفس وٌعود سبب ذلك الى أنه ٌستخدم مواد 

سطح الجسم وٌوحً بالعمق  ومطاوعة من المواد المستخدمة فً فن العمارة والنحت فهو ٌقتصر على رسم

 لهذا السطح بواسطة السطح ذاته.

ٌعبر عن الذات أكثر من فن العمارة والنحت فهذه الفنون الثالث كما ٌرى هٌغل ال تعبر  :أي أن فن التصوٌر

حٌة الذي ٌحقق فً المادة أو ٌمكن التنبه إلٌه فً المادة أي تعبر عن لحظة من إال عن وقت من االوقات ال

  لحظات أبداع الفنان وذلك عندما تعبر المادة عن الفكرة التً ٌرٌد الفنان التعبٌر عنها.

أن ٌُعبر تماما ً عن المضمون الروحً الذي ٌحاول أن ٌنقله  فً الفن الموضوعً العقل البشري ال ٌستطٌع

بواسطة التجسٌد المادي ، و ال ٌمكنه سوى أن ٌفترض معناه عن طرٌق رمز ما.  مثل الفن الهندي الذي 

و أرجلها  ٌقدم مخلوقات هائلة ومشوهة ، ٌسعى من خاللها أن ٌوحً بعظمة االلهة عن طرٌق جعل أٌدٌها

كثٌرة. ثم ٌأتً الفن المصري فمثال ً أبو الهول ٌلفت األنتباه إلى لغز الكون . وأدنى مراتب الفن الرمزي 

 فً الحكاٌة الخرافٌة التً ال تكون سوى رموز.

 

 



2 
 

 : و ٌضم الموسٌقى والشعر.  )الروحً او الرومنسً(ًثانٌا ً الفن الذات

لى ما فنصل الى الفن الذاتً حٌث تعد الموسٌقى تعبٌرا ً عن أنفعاالت النفس وألوانها المختلفة إ الموسٌقى : 

النهاٌة ، فالموسٌقى تستخدم الصوت والصوت شًء جمٌل إال أن الصوت فٌها رمز مبهم غامض مثله فً 

 ذلك مثل األنفعاالت التً ٌترجم الصوت عنها ولهذا فالمقطوعة الموسٌقٌة قابلة لتأوٌالت مختلفة.

م عن الطبٌعة و أما فً الشعر : فالصوت فٌه قول معقول ونطق ٌعبر وٌترجم عن كل شًء حٌث ٌترج

إالنسان ووقائع التارٌخ أي أن الشعر ٌطاوع الفكر فً أجزائه فالشعر ٌنحت وٌصور وٌغنى وٌروى فهو ٌعد 

 الشعر الى ثالثة انواع :الفن الكامل وٌقسم  أنه فهو كما ٌرى هٌغل مجموعة لفنون

حٌث ٌصور الطبٌعة و آٌاتها المختلفة والتارٌخ و أمجاده وٌمثل الفنون الموضوعٌة حمً : الشعر المل .1

الشعر اي بداٌاته االولى البسٌطة فالملحمة تمتاز بأنها ثرثرة طوٌلة  والشعر الملحمً ٌعد كما ٌرى طفولة

 طفال.وهً متعددة الصور ملٌئة بالعجائب والغرائب والطرائف فهً من هذه الناحٌة كمخٌلة األ

وهو ٌقابل الموسٌقى أي العالم الذاتً فالشعر الغنائً ٌلجأ إلى العالم غٌر المنظور أي ما الشعر الغنائً :  .2

 ٌسمى بالنفس اإلنسانٌة ولكنه ال ٌستطٌع تجاوز ذلك فهو فن ناقص.

حٌث ٌجمع بٌن  (شعر الشعرأكمل أنواع الشعر فهو كما ٌرى هٌغل ):  (المسرحًالشعر الدرامً ) .3

لمٌن الظاهر والباطن فهو ٌمثل التارٌخ والطبٌعة والنفس. وهذا النوع ال ٌتحقق وٌزدهر اال فً أرقى عا

 الشعوب حضارة لذا فهو ٌأتً متأخرا ً وذلك عندما تزدهر الحضارة وتستقر. 

ٌُهٌمٌن المضمون الروحً ، وال تكفً المادة للتعبٌر عنه ، مثل الفروسٌة بخصائصها  الفن الذاتً فً 

 المتعلقة بالمجد والحب ، واعترافه بالقٌمة الالمتناهٌة ألشخاص آخرٌن.

 

وفٌه توازن بٌن المضمون المادي والمضمون الروحً ، مثل آلهة الٌونان فهً  ثالثا ً : الفن الكالسٌكً :

موجودات شخصٌة وفردٌة مثلنا ، كانت لدى النحات القدرة على أن ٌصورها فً جو من السعادة الهادئة 

 وكان هٌجل معجب بهذا النوع من الفن. .والخالدة التً تتجسد فً صور مثالٌة تعبر عن ما كان مقصود 

 -ر بها وهذه الفنون هً :إلى ثالثة عصور ، وذلك عبر عصوره المختلفة التً م عصور الفنونوٌقسم هٌغل 

وهو فن رمزي ٌستخدم االمثلة لذا ٌتطلب التأوٌل فهو ٌحتمل أوجه عدة وهذا الفن ال  -الفن الشرقً : .1

ٌمتلك قابلٌة أخضاع المادة له لذا فهو ٌنتقص الصورة الخارجٌة و ال ٌهتم بأجادتها فهذا الفن الشرقً 

 ذلك. أي أنه ٌضحً بالصورة من اجل المادة.ٌحب الكبر والِعظم والالنهاٌة فهو ٌبالغ فً 

وهذا الفن ٌستخدم التعبٌر المباشر بدال ً عن الرمز ولهذا فأن أنجازاته تفسر نفسها  -الفن الٌونانً :  .2

حٌث أن  كذلك ، بنفسها وذلك ألن الفن الٌونانً ٌصب الفكرة كلها فً الصورة وهذا هو سبب نقصه 

دة فهو ٌفنٌها وٌضحً بها من أجل الصورة الظاهرة والجمال تحقٌق الفكرة ٌكون على حساب الما

 المحسوس.

وهذا الفن ٌحاول أن ٌتالفى النقص الموجود فً الفن الشرقً والٌونانً حٌث ٌرفع الفن  -الفن المسٌحً : .3

من العالم المنظور الى العالم المعقول فهو ٌستدل بالجمال الحسً على الجمال المعنوي فعلً سبٌل 

حت تمثال العذراء أو تصوٌرها مثال القداسة والطهارة. حٌث ٌظهر هذا الفن ومن خالل تصوٌر المثال ن

او نحت تمثال العذراء المعنى الذي ٌكمن خلفه وهو القداسة والطهارة. اال ان الصورة المادٌة ال ٌمكن 
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مكن له مهما بلغ من لها أن تطابق المثل االعلى اي ان تمثال او تصوٌر العذراء الذي ٌبدعه الفنان ال ٌ

الكمال ان ٌقدم لنا القداسة المطلقة او الطهارة المطلقة وهذا هو سبب عدم رضا الفنان المسٌحً عن 

من أتقان ودقة. فالعذراء التً ٌتخٌلها والحٌاة األلهٌة التً ٌحاول التعبٌر عنها أنجازاته الفنٌة مهما بلغت 

أن تتجسد فً تمثال أو تصوٌر ولهذا ٌٌأس الفنان من  جمٌعها أسمى و أجمل من أن توضع فً المادة أي

أمكانٌاته فٌعود الى مقت وانتقاد الصورة والغلو فً الروحانٌة. وهذا الشعور بالعجز عن الوصول الى 

 تصوٌر المثل األعلى أو الفكرة النهاٌة وتحقٌقه فً المادة هو اصل الدٌن.


