
الفن كتعبير عن الروح المطلق عند هيغل
منظور انتقادي ملعىن الصورة وصورة املعىن

[1[

ثريا بن مسمية]*[

تهدف هذه الدراسة للباحثة التونسية ثريا بن مسمية إىل بيان أحد األوجه األساسية املحجوبة 

يف منظومة هيغل الفلسفية، عنينا به الوجه الجاميل )األستطيقي( الذي يقاربه هيغل كمعطى 

أنطولوجيٍّ يؤسس لألفكار ال كمجرِد مشهديٍّة ال صلة لها بروح التاريخ.

تسعى الباحثة يف دراستها إىل تظهي حقيقة موقف هيغل من الفن باعتباره نتاجاً من نتاجات 

الروح املطلق الذي سيوظف أخياً يف نطاق اإلمرباطورية الجرمانية املنشودة.

املحرر

أخذت املعرفة الغربيّة من الفيلسوف األملاين جورج فيلهلم هيغل قسطها األوفر مام أنجزه يف 

فلسفة التاريخ وقوانني الديالكتيك وسائر العلوم اإلنسانيّة، وعىل األخص فلسفة الجامل. حتى إّن 

املفّكر الفرنيس باتريس هونريو سيرّصح بيشٍء من الحامسة ويقول: »كلّنا هيغليون عىل معنى أّن 

زماننا ما كان ليكون ما هو عليه لو مل يكن هيغل قد فهمه، وكذلك ألّن املدخل إىل فهم أفكارنا 

إمّنا ميّر بذلك الفكر«]]].

- لكن لَِم هيغل كفيلسوف جامٍل، هو موضوع بحثنا؟ وملَ نهتم باملبحث األستيطيقي الهيغيل 

دون غريه من املباحث؟ ولَِم فّن الرسم بالذات؟

هذه األسئلة تبدو رضوريًّة لعملنا هذا، ألّن الغرض من هذا العمل هو النظر يف ما به تستقيم 

*ـ باحثٌة يف الفلسفة وأستاذة الدراسات اإلسالمية ـ جامعة الزيتونة ـ تونس.
[2]- « Nous sommes tous hegelins en ce sens que notre temps ne serait pas ce qu’il est si Hegel ne l’avait 

pas compris, et aussi parce que l’accès à la compréhension de nos pensées passe par cette pensée ». 

Patrice Henriot, La peinture, Hatier, p.55.
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الرابطة الجامليّة بني الصورة واملعنى يف  فّن الرسم داخل األستيطيقا الهيغليّة، الذي انتقل معها من 

مجرّد تصوٍر للطبيعة إىل استبطاٍن للمعنى.

»يؤكد  الطبيعة:  إىل  اإلحالة  من  بدالً  فكرٍة  إىل  إحالًة  هيغل،  مع  الرسم  فّن  أضحى  فقد  إذاً،   

هيغل يف هذا املضامر عىل أّن مضمون األثر الفّني يكون بالرضورة مطلقاً، فآنية الحدس والتمثّل 

املتخيّل تجلب نهاية الصورة املتحّققة يف الوجود- هنا ملادٍة محدودٍة«]1].

من  العبور  هيغل برضورة  عند  عنه  يُعرّب  مبحٍث  إىل  يحملنا  ما  الرسم هو  فّن  التحول يف  هذا 

املعنى.  صورة  إىل  الصورة  معنى  من  الصريوري  باالنتقال  عنه  عربنا  ما  أو  املعنى  إىل  الصورة 

فالرسم مل يعد مع هيغل نقالً لألشياء بقدر ما هو إتباع لألفكار.

وهكذا فإن العبور من معنى الصورة إىل صورة املعنى يف فّن الرسم، يدخل تحت إطار تحوٍل 

أشمل يخص املبحث األستيطيقي الهيغيل برمته، فهيغل قد صاغ نسقاً يف املثاليّة األستيطيقيّة تقوم 

عىل تجاوز الحكم الجاميل الشكالين، إذ بنيَّ حدود إرجاع املسألة الجامليّة إىل مجرّد مسألة ذوٍق 

وحكٍم كام حصل يف املثاليّة الرتنسندنتاليّة مع كانط، لذا كان يشّدد دوماً عىل فكرة مثاليّة الجميل.

هذه املثالية للجميل سيؤكد عليها هيغل منذ الكلامت األوىل لكتابه »مقدمة يف األستطيقيا« 

بقوله »هذا الكتاب يهتم باألسيتطيقيا أي بفلسفة وعلم الجميل، وبأكث دقة بالجميل الفني مبنأًى 

عن الجميل الطبيعي«]]].

الهيغيل يف األستيطيقا مل يحتل عني املنزلة  إليه هو أن املبحث  لكن ما تجدر اإلشارة 

فالدارسون  والتاريخيّة،  والسياسيّة  املنطقيّة  املباحث  البدء  منذ  احتلتها  التي  املتقدمة 

املنطق  علم  عىل  أوالً  اشتغلوا  ما  بقدر  هيغل  بأستطيقا  يهتموا  مل  للهيغليّة  واملؤرخون 

بنفسه  هيغل  نرشها  التي  النصوص  أّن  ذلك،  يف  العلّة  تكون  وقد  والتاريخ،  الحق  وفلسفة 

دروسه  ومنها  وبرلني  هايدلربغ  يف  دروسه  به  اتصفت  الذي  التنزيل  خالف  عىل  نزلت 

إليها  يحال  وظّل  وفاته،  بعد  إالّ  تنرش  مل  الدروس  فهذه  األستطيقيا،  ويف  الفّن  فلسفة  يف 

[1] - «Hegel insiste bien que le contenu de l’œuvre d’art soit effectivement absolu, l’immédiateté 

de l’intuition et la représentation imagée entraîne la finitude de la figure réalisée dans l’être là d’un 

matériau fini». Yan Patocka. Hegel et le temps, P.O.L, 1990, p.275.

[2]- « Cet ouvrage est consacré à l’esthétique, c’est-à-dire à la philosophie, à la science du beau, plus 

précisément du beau artistique, à l’exclusion du beau naturel ». Hegel: Introduction a l’esthétique 

Aubier, Paris,1964, tome I, p.9.

الملف
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»موسوعة  املنطق«  »علم  الروح«  »فنيومينولوجيا  املعروفة  للنصوص  تابعٍة  كنصوٍص 

الحق«. فلسفة  و»أصول  الفلسفية«  العلوم 

ماهّية الفن اهليغيل

التي سبق  أّن املبحث األستيطيقي ورغم كّل الصعوبات  ما يخصنا نحن يف هذا اإلطار، هو 

ذكرها قد صار شيئًا فشيئًا يحتّل منزلًة مرموقًة يف النسق الهيغيل كافًة.

فام هي الداللة النسقيّة العامة التي تتصف بها دروس هيغل يف األستيطيقا؟

إّن علم األستيطيقا جزٌء ال يتجزّأ من النسق الهيغيل ألنّه يقوم بالدقّة عىل فلسفة الروح، ولعلنا 

بهذا املعنى ميكن أن نقول بأّن املثاليّة األستطيقيّة ليست إال انبساطاً نظريًّا ملثاليّة الروح املطلق 

عند هيغل  ـ كام يقول ـ »فالروح تغدو ما هي عليه بتحقيق ذاتها فعليًّا يف العامل، فهي ليست ال 

متناهياً منفصالً عن املتناهي فلو كان األمر كذلك لكانت ال متناهياً محدوداً وهذا غري معقوٍل، إذاً 

فهي الالمتناهي الذي يشمل عىل املتناهي ويحقق ذاته يف املتناهي«]1].

لقد شكلت دروس هيغل يف »األستيطقيا« أرضيًّة تحاورت فيها الفلسفات األملانيّة يف الفن، وبخاصٍة 

املثاليّة الرتنستدنتاليّة لكانط، حيث صاغ هيغل نسقاً يف املثاليّة األستطيقيّة قام من خالله بنقد ومجاوزة 

فلسفة كانط يف الفن كام صاغها، واتضح ذلك خاصة يف القسم األول من »نقد ملكة الحكم )1790(«.

معنى هذا أّن هيغل قد استأنف االشتغال عىل مسألة الفن ال يف سياق تأسيس علٍم يف األستطيقيا 

وحسب، بل كذلك يف سياٍق فلسفيٍّ نقديٍّ يتحّدد يف رضورة الوقوف عىل حدود فلسفة الفّن كام 

متّت صياغتها يف نظريات الفّن عامة، وكام هي عند غوته وشلر والفلسفة الرومنطيقية، ثم يف نقد 

ملكة الحكم عند كانط عىل وجه الخصوص.

إّن دروس هيغل يف األستيطقيا مبا هي علٌم إمّنا تلتمس الخروج عىل تنزيل مسألة الجميل 

إىل  هيغل  نظر  يف  ينتهي  التنزيل  هذا  مثل  ألّن  الذوقي.  الحكم  سياق  يف  األستطيقي  والحكم 

رشط  مع  متاماً  يتناىف  ما  وهو  األستيطقية،  الذاتيّة  مقام  إىل  برمتها  األستطيقية  املسألة  إرجاع 

الروح املطلق،  مثاليّة  املثاليّة األستطيقيّة يف سياق  إدراج  بذلك  نعني  قيام علٍم يف األستطيقيا، 

وذلك ما يتجىّل يف املقدمة العامة لألستطيقيا عند هيغل )الفصل الثالث خاصة(، حيث يحتكم 

هيغل يف نقد فلسفات الفّن الحديثة إىل فلسفته يف الروح، وهو ما يتوّضح أكث يف تناوله لفكرة 

[1] - جيار برا، هيغل والفن، ترجمة منصور القايض، ص 9.

الفن كتعبير عن الروح المطلق عند هيغل
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الجميل حني يثبت منذ الفصل األول ارتباط املسألة األستيطقيّة بالفكرة والروح املطلق.

نتاجاً  نعني كونه  الجميل،  مثاليّة  تقرير  الحديثة إىل  الفّن  نقد فلسفات  ينتهي هيغل يف  لذلك 

مخصوصاً من نتاجات الروح املطلق.

حدود  يف  الكانطي،  للنقد  الرئيسيّة  النتائج  إذاً  هي  الكانطيّة:«تلك  الفلسفة  ناقداً  هيغل  يقول 

الفني، ولكّنه ينطوي عىل  النقد نقطة االنطالق لتفّهٍم حقيقيٍّ للجامل  اهتاممنا هنا. ويشّكل هذا 

بعض الثغرات كان من الرضوري ردمها حتى يغدو هذا التفهم أكث صالحيًّة واكتامال«]1].

لكن ما تجدر اإلشارة إليه بالنسبة ملبحٍث يخّص فّن الرسم، أي يخّص األستطيقيا الهيغليّة أّن 

هذه النصوص مل تكن نصوصاً معّدًة للبحث، بل هي جملة من الدروس يف األستطيقيا تنتمي إىل 

طور تدريس هيغل بجامعة برلني، وقد تم نرشها ألول مرٍة يف ]]18 يف ثالثة أجزاء ضمن أعامل 

وهننغ  وغانس  )امرهاينكه  بينهم  ومن  وطلبته  أصدقائه  وجمع  ترتيب  بفضل  صدرت  كام  هيغل، 

وهوته وميشليت وفورسرت( ولعلّنا قد نعترب هذا األمر سبباً من األسباب التي جعلت هذه الدروس 

مل تنل القدر الكايف من الدراسات واألبحاث مثلام هو الحال يف ما يتعلق باألبواب األخرى من 

نسق هيغل يف الفلسفة كعلم املنطق وفلسفة السياسة وفلسفة التاريخ، وهذا ما ميثل يف حّد ذاته 

صعوبًة كبريًة يف االشتغال عىل مثل هذا املوضوع وخاصًة أّن جّل الدراسات املتعلقة بأستيطيقيا 

هيغل كتبت باللسان األملاين.

أشكاله  تتناول  دروساً  له  ويخّصص  عقليًّا،  مبحثاً  األستطيقي  املبحث  من  يجعل  هيغل  إذاً، 

وتاريخه، بل إّن تاريخ الفّن نفسه يرتبط عند هيغل بفلسفته امليتافزيقيّة، حيث يتطور الفّن منطقيًّا 

وفنٍّ  كالسييّكٍّ،  وفنٍّ   ، رمزيٍّ فنٍّ  أنواع:  ثالثة  يف  رتّبها  األعىل  إىل  األدن  من  وأشكاٍل  أنواٍع  يف 

رومنتييّك. وكّل فنٍّ منها يخضع بدوره إىل مراحل البداية والتحقق واألفول.

، وهو العالقة بني الروح واملادة أو املضمون  هذا الرتتيب النسقي للفّن يعتمد عىل مبدأٍ أسايسٍّ

والشكل، فلاّم كانت املادة تطغى عىل الروح أو الفكرة يف الفّن الرمزي كانت العامرة هي املمثلة 

لهذا الفن، وعندما تطابقت الفكرة مع مضمونها يف الفّن الكالسييك أصبح النحت هو املمثل لهذا 

النوع من الفّن. أما عندما انسحبت الروح إىل الداخل متخليًة عن املادة متوحدًة مع ذاتها، ظهرت 

[1] - « Tels seraient les principaux résultats de la critique kantienne pour autant qu’ils nous intéressent 

ici. Cette critique constitue le point de départ pour une véritable appréhension du beau artistique, mais 

elle présentait certaines lacunes qu’il importait de combler, pour rendre l’appréhension plus efficace et 

plus complète ». Hegel: introduction a l’esthétique , tome I, p.124

الملف
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أشكاٌل أخرى من الفّن تعرّب عن االنسحاب واالبتعاد عن املادة كالرسم واملوسيقى والشعر، إنّه 

الفّن الرومنطيقّي.

أنّه  سنقول  الرومانيس،  الفّن  يف  والشكل  املضمون  بني  العالقة  لهذه  هيغل:»تلخيصاً  يقول 

حينام يظهر يف مظهره الصادق، ترشق النربة األساسيّة للفّن الرومانيس -إذا ما أخذنا بعني االعتبار 

النفس  وبحكم   درجاتها  أعىل  فيه  تبلغ  التي  الشموليّة  بحكم  وذلك  للتمثل،  املحّدد  املضمون 

حميميًّة-  األكث  أعامقها  يف  والتنقيب  البحث  عن  تنقطع  ال  ذاتها،  عن  فيه  التعبري  إىل  الساعية 

األساسيّة  السمة  تكون  األمر  حقيقة  يف  والغنائيّة  الغنائيّة.  الطبيعة  من  بل  املوسيقيّة  الطبيعة  من 

والجوهريّة للفن الرومانيس«]1].

إّن ما يخّصنا من الفنون يف هذا اإلطار من املبحث األستطيقي الهيغيل الفن الرومانيس دون 

غريه، ويتمثل املبدأ األسايس الذي يرتكز عليه هذا الفن، هو انسحاب الروح من العامل الحيّس 

الخارجي، فهو يركز الحياة الداخليّة للنفس ويبتعد بالتدريج عن جانب التجسيد الحيّس.

مبعنى آخر نقول أن الفّن الرومانيس هو فنٌّ يركّز عىل الذاتيّة الداخليّة للفّنان التي تقلب التجسيد 

الحيس تصّوراً عقليًّا وذهنيًّا.

لذا يقول هيغل:»إّن املطلق الكيّل يف ذاته، كام يعرض ذاته للوعي اإلنساين، هو بذاته يؤلف 

املضمون الداخيل للفّن الرومانيس، وهذا الفّن يجد مادًة له ال تنفذ وال تنضب يف اإلنسانيّة جمعاء 

ويف مجمل تطورها«]]].

جدل االغرتاب واالقرتاب

والشعر.  املوسيقى،  الرسم،  وهي  فنوٍن،  ثالثة  عىل  يحتوي  هيغيلٍّ  مبنظوٍر  الرومانيّس  الفّن 

تعرض لنا هذه الفنون مسار الروح يف ما سميناه باالغرتاب من أجل االقرتاب، ففي كّل فنٍّ من هذه 

إنّه  الروحاين الخاص.  الروح أن تغرتب عن عامل الحواس وتقرتب من مضمونها  الفنون تحاول 

اغرتاٌب عن ذاتها من أجل ذاتها.

[1] - «Pour résumer ce rapport entre le contenu et la forme dans l’art romantique, nous dirons que 

là où il apparaît sous son aspect authentique, le ton fondamental de l’art romantique, en raison de 

l’universalité qui s’y trouve poussée au degré le plus élevé et du fait que l’âme, pour s’y exprimer, ne 

cesse de fouiller dans ses profondeurs les plus intimes, est de nature musicale et vu le contenu précis 

de la représentation physique. Le lyrisme, à vrai dire, constitue le trait élémentaire essentiel de l’art 

romantique… ». , Hegel-l’art romantique, Op.cit, p.24-p.25.

[2] - هيغل- الفن الرومانيس- ترجمة جورج طرابييش، دار الطليعة، بيوت، 1978، ص 245.

الفن كتعبير عن الروح المطلق عند هيغل
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وموسيقى  رسٍم  من  الرومانسيّة  الفنون  يف  تتمظهر  واالقرتاب،  االغرتاب  ثنائية  الثنائية،  هذه 

وشعٍر. كام أّن االشتغال عىل هذا املبحث األستطيقي بفّن الرسم كفنٍّ رومانيسٍّ أول دون غريه من 

الفنون، يقلّص لنا األبعاد الثالثة للفضاء إىل بعٍد واحٍد وهو السطح الذي يتخذ منه وسطاً يعمل فيه.

يقول هيغل »فّن الرسم يقلّص األبعاد الثالثة للفضاء إىل السطح«]1].

فّن الرسم عىل هذا النحو تجاوز فّن النحت، إذ إنّه ال يتخذ من املادة الجامدة الثقيلة مادًة له، 

بل إّن خيال الفّنان وموهبته اإلبداعيّة هي ركيزة العمل.

وعىل هذا األساس نقول بأّن الوجود الحيّس للعمل املعامري أو للنحت كان شيئًا ماديًّا بالفعل، 

بينام نجد أّن الجانب الحيّس للرسم ليس ماديًّا بحتاً وإمّنا فيه جزٌء عقيلٌّ وذهنيٌّ من إنتاج مخيّلة 

الفّنان الرسام.

هذا الخروج من املادي إىل اإلبداعي، ومن املوضوعي إىل الذايت، ولو جزئيًّا، هو ما قد أعطانا 

مرشوعيّة الحديث يف فّن الرسم عن تحّوٍل من معنى الصورة إىل صورة املعنى أو بتعبريٍ أشمَل من 

الصورة إىل الرسم.

 أردنا من خالل هذا اإلشكال بيان خروج فّن الرسم يف رؤية هيغل من مجرّد تصويٍر إىل رضٍب 

من التمثّل الذايت مبا هو استبطاٌن للمعنى، فّن الرسم بهذا الشكل تحّول من مجرّد نقٍل للصورة 

العامل  من  يتخذ  الذي  املعنى  إبداُع  إنّه  الروح.  وغايته  الروح  وسيلته  ذايتٍّ  إبداٍع  إىل  الخارجيّة 

الخارجي مجرد مادٍة يشتغل عليها، بهذا تتحول اللوحة الفنيّة من مجرّد صورٍة إىل رسٍم، ومبعنى 

أشمل يتحّول فّن الرسم من مجال معنى الصورة إىل صورة املعنى.

ولقد ارتأينا يف بحث هذا اإلشكال -من معنى الصورة إىل صورة املعنى- أن ننظّم العمل عىل 

نحو أطواٍر أربعٍة حاولنا من خاللها مزيد التعمق يف البحث، بدءاً بالطور األول الذي نعتناه »الروح 

« أو »باالغرتاب من أجل االقرتاب«، هو طوٌر بنّي فيه أن الروح يتخذ يف كّل مرٍّة شكالً  حراٌك دوريٌّ

من أشكال التعبري عنها لتنفصل عنه يف ما بعد وتتجاوزه إىل شكٍل أرقى، وهذا ما قد يتجىّل يف فّن 

الرسم كفنٍّ رومانيسٍّ أّول.

قد ميثل هذا الطور من البحث متهيداً له ال بدءاً فيه، ولكّنه طوٌر الزٌم قد سمح لنا بالبدء يف 

[1] - « La peinture réduit les trois dimensions spatiales à la surface » Hegel, La peinture- la musique,Aubier- 

Montaigne, Paris, p.18.
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االشتغال باملسألة التالية وهي »الرسم والفكرة« أو »مسألة املعنى يف الصورة«، هذا العنرص الذي 

مجال  إىل  القراءة  مجال  من  تخرج  تأويليًّة  قراءًة  الهيغيل  للنص  قراءتنا  من  نجعل  أن  فيه  حاولنا 

الذي  الفني«  الخلق  أو أسلوب  الحديث عن هذا اإلشكال بعنرص »اإلبداع  بدأنا يف  لذا  »الفهم« 

حاولنا من خالله تبيان جملٍة من أساليب الفّنان الرّسام يف اإلبداع، الذي يُخرج هذا الفّن من مجال 

الصورة إىل مجال الرسم أو من معنى الصورة إىل صورة املعنى.

، وهو ما نعتناه  لكن ال يقترص اإلبداع الفني يف الرسم عىل األداتية، بل يتجاوزها إىل عنرٍص أهمَّ

»بالذاتيّة الفنيّة أو الروح اإلبداعيّة يف معنى الصورة كفّن رسٍم«.

هذه الروح اإلبداعيّة تتجىل من خالل رهافة إحساس الفّنان الرسام ودقّة مالحظته، التي تزيد 

الفّن  يقول هيغل »يف  لذا  الصورة إىل رسٍم حي،  فتتحول  نابعًة من روحه  الرسم واقعيًّة وجامليًّة 

الرومانيس الكّل منّغٌم، ومرّمٌز، األشياء مل تعد أشياًَء إمّنا رموزاً حيًّة«]1].

يف هذا العنرص من البحث تحدثنا عن اإلحساس كمحتوى أسايسٍّ للرسم، وعن متعة الفّنان يف 

رسم األشياء ويف رسم املتزائل أو العابر، هذه العنارص اتضح من خاللها أّن فّن الرسم هو إبداٌع، 

أي إنّه إعادة حضور األشياء حضوراً فنيًّا ال حضوراً واقعيًّا، هذا اإلبداع الذي يخرجنا من الصورة 

إىل الرسم أو من معنى الصورة إىل صورة املعنى.

ثم قّدمنا العنرص الثالث من البحث كعنرص تأريخيٍّ لفّن الرسم حسب دراسة هيغل له، ولقد 

أدرجناه يف هذا الطور من البحث رغبًة مّنا يف التمهيد للعنرص الالحق الذي يخّص فّن الرسم اليوم، 

أو فّن الرسم كانقالٍب من معنى الصورة واستالب يف صورة املعنى.

فّن الرسم كانقالٍب من معنى الصورة إىل صورة املعنى، هو قوٌل يحتاج إىل تدّرٍج يف الفهم، 

أردنا من خالله الترصيح بأّن الخروج الهيغيل من الفّن إىل الجامليّة -وهو ما عرّبنا عنه داخل فّن 

الرسم من معنى الصورة إىل صورة املعنى- هو خروٌج مرتبٌط بجملة فلسفته األستيطيقيّة مبا هي 

يف  الفكري  املطلق  تجسيد  نحو  ساعيًة  الطبيعي  الجامل  دون  الفّني  الجامل  يف  تبحث  فلسفٌة 

الخلق الفني.

الرسم عىل هذا الشكل أضحى فنًّا للمعنى، فالصورة أضحت مألى باملعاين، إنّها صورُة املعنى 

بامتياٍز، وبهذا الشكل قد يدخل فّن الرسم كغريه من مجاالت الفكر كالكتابة - مبا هي كتابٌة بالرسم- 

[1] - هيغل، فن الشعر، املصدر نفسه، ص 261.
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إىل رضٍب من التأويليّة قد تسمح لنا بالحديث عن تحّوٍل من معنى الصورة إىل صورة املعنى. لذا 

املعنى  لنبنّي مدى حضور   ،)Margritte  René( لـ  الرسوم  العمل مبجموعٍة من  نتّوج  أن  اخرتنا 

داخل اللوحة، ليجعل منها صورًة للمعنى ال معنى للصورة أي رسامً ال صورة.

I-الــروح حـراٌك دورّي: االغرتاب من أجـل االقــتـــراب 

1-حركة الروح من الشكل املادي إىل الفكر الروحي:

ليس الفّن محاكاًة للطبيعة أو تعبرياً عنها، هذا ما يؤكده هيغل تجاوزاً للرؤية األفالطونيّة التي 

هيمنت عىل نظريّة الفالسفة حول الفّن خالل الحقبتني القدمية والوسيطة والتي مل يتم القطع معها 

العامل  يفقد اإلنسان حريته داخل هذا  الكانطية، فقد  من األستيطيقا  انطالقاً  عىل نحٍو جذريٍّ إال 

-عامل األشياء- لكن مع الفّن يختلف األمر فهو ميثل التقاء الالمتناهي، التقاء الروحي يف تجسيٍد 

حيٍّ خارجّي، فليس الفن إذاً محاكاًة للطبيعة أو تعبرياً عنها لذا:

اليوميّة العادية،  التي نواجهها يف الحياة  هكذا يضعنا الفّن عىل أرٍض مختلفٍة متاماً عن تلك 

، بل هو وقوٌف أمام روٍح تتجىّل من خالل وسيٍط  فالوقوف أمام لوحٍة فنيٍّة ليس وقوفاً أمام يشٍء حيٍّ

إدراكنا  أساسيًّا عن  اختالفاً  الفّني  لألثر  تقبّلنا  باألحرى  أو  إدراكنا  يختلف  لذا  اللوحة،  هو  حيسٍّ 

للموضوعات الحسيّة العاديّة، ألّن تقبّل األثر الفني يفرتض متثّل ما هو روحيٌّ فيه أي ما هو متظهٌر 

للروح وإن كان يتوسل ما هو حيسٌّ أو ماديٌّ مبا أن:

منفصالً عن  متناهياً  ليست ال  العامل، فهي  فعليًا يف  ذاتها  بتحقيق  ما هي عليه  تغدو  »الروح   

الالمتناهي  املتناهي، فلو كان األمر كذلك لكانت ال متناهياً محدوداً وهذا غري معقوٍل، فهي إذاً 

الذي يشتمل عىل املتناهي ويحّقق ذاته يف املتناهي«]1].

فالفّن يحّرر الظواهر من املظهر الخالص والخداع الخاص بهذا العامل ليعطيه واقعيًّة أسمى، 

الفنان الرسام إذاً ال ينقل لنا األشياء كام هي بل يقدمها  إّن  وهي واقعيٌّة تنتجها الروح املبدعة. 

، وهذا ما يجعل اللوحة الفنيّة تخرج من مجال الصورة إىل مجال الرسم أي إىل  يف شكٍل إبداعيٍّ

مستوى اإلبداع والخيال الفني:

»فالتخيّل ال يكتفي من جهٍة أخرى، بهذا اإلدراك البسيط للواقع الخارجي والداخيل، إذ ليس 

[1] - جيار برا، هيغل والفن، ص 6.
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الفنّي مجرد كشٍف عن الروح املتجّسد يف أشكاٍل خارجيّة، لكن ما ينبغي عليه أن يعرّب  العمل 

عنه يف املقام األول هو حقيقة الواقع املمثل وعقالنيّته«]1].

فّن الرسم عىل هذا الشكل هو استعادٌة للفكر ومتثٌل له بواسطٍة حسيٍّة مخصوصٍة مقارنة بغريه 

من الفنون، وعرب هذه الوساطة يقهر اإلنسان غرقه يف الجزيّئ والحيّس والعريّض إذ يقول هيغل:

»املبدأ األسايس لفّن الرسم كام أسفلت القول، متكوٌن من الذاتيّة الداخليّة والحيّة بأحاسيسها 

ومتثالتها وأفعالها، متّخذاً كموضوع له كّل ما هو موجود يف السامء وعىل األرض بتعدد مواقعها 

ومتظهراتها الخارجية والجمسانية«]]].

أن  الروحي، ومبا  إىل  املادي  من  انتقاليٍّة  هيغل كمرحلٍة  يدرجه  رومانيسٌّ  فنٌّ  إذاً،  الرسم  فّن 

الفلسفة الهيغليّة هي فلسفة الحركة الدائريّة، فهي تُقيم تصنيًفا للفنون يعتمد اقرتابها من الفكرة، أي 

تحّولها من املادي إىل الروحاين، حيث تبدأ بالرمزي ثم الكالسييك ويليها الفّن الرومانيس، وحتى 

داخل هذه الفنون يبقى التصنيف الدوري، فمن فّن العامرة إىل النحت ثم من الرسم إىل املوسيقى 

إىل الشعر.

 )cylindrique( ٍّهذا الحراك الدوري هو أساس الفلسفة الهيغليّة من حيث هي ذات مساٍر اسطواين

تجعل العالقة ما بني الفنون عالقَة تجاوٍز، أي تجاوز وسيلة االغرتاب من أجل االقرتاب، أي أّن 

وسيلته تتمثل يف بحث الروح عن التحرر من عامل األشياء بدءاً باألشياء واغرتاباً عنها:

»املضمون الالمحدود والشكل املحدود، مستقلٌّ كلُّ واحٍد منهام عن اآلخر، لكنهام متّحدان 

داخليًّا يف الجامل«]]].

لذا قد ميثل فّن الرسم يف الفلسفة الهيغليّة أحسن منوذجاً عىل هذه الحركة الجوهريّة للروح، 

فهيغل يأخذنا يف هذا الفّن من معنى الصورة إىل صورة املعنى أي من الصورة إىل الرسم، فالصورة 

مبا هي تقليٌد لألشياء هي ظاهر اليشء، أما الرسم فهو خروٌج عن الصورة ليكون إبداعاً تحرض فيه 

[1] - جورج طرابييش، املرجع نفسه، ص 441.

[2] -« Le principe essentiel de la peinture , ai-je dit plus haut, est constitué par la subjectivité interne et 

vivante, avec ses sentiments, représentations et actions ayant pour objets tout ce qui se trouve dans le ciel 

et sur la terre, avec la multiplicité de ses situations et de ses manifestations extérieurs et corporelles », 

Hegel, la Peinture- la Musique, Op.cit, P.18.

[3] -« Le contenu infini et la forme finie indépendants l’un de l’autre mais intérieurement unis dans la 

beauté » Yan Potocka, Op.cit, P.259.
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روح الفّنان وذاته الخالقة لتنقل الصور إىل رسوٍم، أي لتجعل من اللوحة الفنيّة عاملاً مستقالً عن 

العامل الطبيعي، فالرسم عىل هذا الوجه أضحى اتباعاً ألفكار الفّنان ال نقالً لألشياء كام هي، ولذا 

يحرض املعنى يف الرسم ليكون »معنى الصورة« هو »صورة املعنى« بامتياٍز.

ولعّل هذا املرور من املادي إىل الروحي أو هذا الحراك الدوري من الشكل املادي إىل الفكر 

الروحي ال ميكن الحديث عنه بتفصيٍل إال إذا ما درسنا فكرة تشّكل الجميل يف الفلسفة الهيغليّة 

بأطوارها الثالثة الرمزي- الكالسييك- الرومانيس.

فكيف ذلك؟

2- أطوار تشكّل فكرة الجميل: الرمزي-الكالسييك-الرومانيس:

نرى منذ البدء أن هيغل يقّر بأّن دراسته هي للجامل الفّني دون الجامل الطبيعي، كام يعطي قيمًة 

أرفع للجامل الفّني عن الجامل الطبيعي ألنّه نتاج الروح، فكّل ما يأيت من الروح هو أسمى من 

الطبيعة، ويف هذا اإلطاريقول هيغل:

»ليس جميالً إال ما يجد تعبريه يف الفّن بوصفه خلقاً روحيًّا خالصاً وال يستأهل الجامل الطبيعي 

هذا االسم إال يف نطاق عالقته بالروح«]1].

عىل هذا األساس تُرتّب الفلسفة الهيغليّة الفنون، فإذا قمنا بربط هذه الفنون الخاصة مع األشكال 

، والنحت كالسييّك، أما الرسم واملوسيقى  الثالثة ميكن القول عندها أّن الفّن املعامرّي هو رمزيٌّ

فهام رومنسيان.

يشّكل الفّن املعامرّي كفنٍّ رمزيٍّ أول الفنون، ويستخدم هذا الفّن للتعبري عن أفكاره الروحيّة 

الرمَز الذي يوحي باملعنى وال يعرّب عنه أي ال يجّسده ماديًّا، لذا نعترب أّن املضمون الروحيَّ يف الفّن 

الرمزّي ال يعتمد إال عىل التجريد املحض بالرغم من أنّه يتخذ من كتل املادة الجامدة الضخمة 

وسطاً يظهر فيه:

»بوجه اإلجامل، كّل مضامر الفّن الرمزّي هذا يُؤلّف -كام سبق لنا القول- مضامراً نستطيع أن 

أّن األشكال املرتبطة به  أنّه يقّدم مدلوالٍت غرَي منفردٍة بعد، مبعنى  بأنّه ما قبل فّنيٌّ مبعنى  نصفه 

ميكن أن تكون مطابقًة وغري مطابقٍة عىل حدٍّ سواٍء]]].

[1] - هيغل: املدخل إىل علم الجامل، ترجمة جورج طرابييش، نفس الطبعة، ص 15.

[2] - املرجع نفسه.
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أما النحت كفنٍّ كالسييكٍّ، وعىل الرغم من أنّه ال يزال يستخدم املادة الجامدة كوسٍط يعمل فيه 

إال أّن الجامل الشكيل للجسم البرشي يظهر فيه بشكٍل أفضل مع كّل استقالليّته ألّن الجسم البشري 

هو التجسيد األقرب للتعبري عن الروح، لكن يبقى النحت كشكٍل فنيٍّ تقليديٍّ للغاية إذ يغيب فيه 

تصوير التعابري االنفعاليّة ليقّدم لنا مالمَح ساكنًة ومستقرًّة.

وتبدأ مع الرسم كفنٍّ رومانيسٍّ حركة انسحاب الروح من العامل الحيس الخارجي، إذ يتخذ هذا 

الفّن من الذاتيّة مبدأ له ويبتعد تدريجيًّا عن جانب التجسيد الحيس ويف الوقت نفسه يحاول أن 

، ليس بكلّه،  يصّور كّل الخصائص االنفعاليّة والعرضيّة، لذا نرى بأّن الجانب الحيس للرسم ماديٌّ

إمّنا جزءه الباقي عقيل، ويتمثل هذا االنسحاب من الحيس إىل الروحي يف مبدأ الفّن الرومانيس 

إذ يقول هيغل:

»ألّن الروح يف املرحلة الرومانسيّة يعرف أّن حقيقته ال تتمثّل يف الغوص يف الجسامين، بل 

عىل العكس، فهو ال يعي حقيقته إالّ بانسحابه من الخارج لريجع إىل ذاته، أي بعزوفه عن العامل 

الخارجي ألنه ال يجد فيه عنارص وجوٍد مالئٍم«]1].

إالّ أّن الرسم يحتوي عىل مبدأ سقوطه وتجاوزه يف الوقت عينه، وذلك باتجاهه يف بعض األحيان 

إىل متثيل مجرّد ماديّة األشياء، فيخرج من الرسم إىل الصورة أي من العنرص الروحاين اإلبداعي إىل 

التصوير املادي املجرد، لكن إذا ما انتقلنا إىل الفّن الرومانيّس الثاين وهو املوسيقى فسنجد أّن هذا 

الفّن ينفي املكان متاماً وال يستخدم إال الزمان، فاملوسيقى تقلّص املسطّح إىل نقطٍة لتجعل منه 

ذبذبًة، وهنا تجد الروح نفسها أقرب للعامل الروحي ألنّها تستغني عن املكان وعن مادية األشياء لتبقي 

فقط عىل الصوت، ليجعل هذا السلب الكامل للمكان املوسيقى فنًّا ذاتيًّا خالًصا.

لكن هذا الوجود الروحي يف فّن املوسيقى يبقى وجوداً منقوصاً، لذا يكون الشعر فنًّا بامتياٍز 

ويف الوقت عينه تجاوزاً للفّن باتجاه العنرص الروحي الرصف، فالشعر كفنٍّ هو كالٌم غايته األصليّة 

يستهدف  إنّه  الدفينة،  والعواطف  الحارة  االنفعاالت  يف  الحيويّة  وبّث  وإثارة  داخليتنا  مخاطبة 

ليشّكل  االستهالكيّة  بروتنيّته  املادي  الواقع  عن  ويرتفع  وللقول  للوجود  أصيلٍّ  كمعنى  الجامل 

بنشاطه الروحي الداخيل ما هو عقالينٌّ ويجعل له متظهراً خارجيًّا صادقاً.

[1] -« Car à la phase romantique l’esprit sait que sa vérité ne consiste pas à se plonger dans le corporel ; 

au contraire, il ne prend conscience de sa vérité qu’en se retirant du dehors pour rentrer en lui-même, 

et en renonçant au monde extérieur, parce qu’il n’y trouve pas les éléments d’une existence adéquate », 

Hegel- Du romantique en général, Aubier, Montaigne, 1964, P.9- 10.

الفن كتعبير عن الروح المطلق عند هيغل
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تعبرٌي مرسٌل  ذاتها  الفكرة حسب هيغل هي يف حّد  إذ  الشعر،  فالروح هي املبدأ املحرّك يف 

وسيالينٌّ، أي إّن الفكرة حاملٌة للمعنى، فاملعنى ما هو إال فيٌض عن الفكرة، وبهذا الشكل يكون 

الشعر كفنٍّ رومانيسٍّ تجاوزاً للرسم وللموسيقى.

لذا قد تتساءل يف ما يخّص فّن الرسم كفنٍّ رومانيسٍّ أّول: كيف ميثّل هذا الفّن حركة الروح يف 

االغرتاب من أجل االقرتاب ؟

أي كيف تحّول فّن الرسم مع هيغل إىل رضٍب من اإلحالة الذاتيّة ليخرج من »معنى الصورة« إىل 

»صورة املعنى« فيصبح اتباعاً لألفكار ال نقالً لألشياء ؟

وما هي األداة أو األسلوب الذي يتبعه الفّنان الرسام ليجسد هذه األفكار ؟

 أهي تتمثل يف ذاته اإلبداعيّة أم يف جملٍة من الوسائل املاديّة أم مزيٍج من هذا وذاك؟

 كّل هذه األسئلة تجعلنا نبحث يف معًنُى هيغيلٍّ بامتياٍز وهو معنى األستيطيقا:

 فهل تعني األستيطيقا يف فّن الرسم موتاً للفّن، أو بالعكس فهي تعني توّسعاً ملجاالته إىل حّد 

فقدانه داخل املعنى حني يتحول هذا الفّن إىل رضٍب من اإلحالة الفكريّة فيتحّول فيه الفّنان الرّسام 

إىل مفّكٍر وتصبح فيه املقاييس األستيطيقيّة مقاييس فكريًّة وفلسفيًّة أكث منها جامليًّة ؟

باسم  الفنون  اقتحام مجال  الفالسفة حّق  ليمنح  استحدثه هيغل  أال تكون األستيطيقيا مفهوماً 

فلسفة الفّن؟

الملف


