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 ملخص البحث:

خقناول اتبحث موضوعات اتفنون واجلماتيات، وخهيف إىل إخضاح ختصصات علم اجلمال 
Aesthetics كما أن أمهية ديراسة  .ما ي وتنمية اتااقدة اجلماتيةوأمهيقه يف نشر اتوعي اجل

علوم اجلماتيات من شأنه صدل املواهب ومتكني اهلواة واملهقمني من فهم واسقيعاب املعاين 
اتيت  مظاهر اتقعبريواملضامني اتيت هتيف إتيها األعمال اتفنية، ابعقبايرها مظهر من 

بيع تقوصيل ما حيس به من مشاعر وانفعاالت كامنة يف وجيانه خسقخيمها اإلنسان امل
كما خهيف اتبحث إىل ديراسة قضااي اتفن من اتنواحي اجلماتية  .اوتعجز اتلغة عن توصيفه

واتنديخة اتيت غاخقها بيان خصاقص اجلمال يف األعمال اتفنية ومعرفة تدييمها وإصياير 
ة اجليتية اتداقمة ما بني اتفن واتيخن كما نسقعرض اتعالق األحكام اجلماتية عليها.

 واألخالق وميى أتثريها على مسقوايت اإلنقاج واإلبياع اجلما ي.
 

 األحكام اجلماتية، اتفنون اجلميلة، غاايت إسقاطيدية.  الكلمات املفتاحية
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Concepts in Aesthetics 
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Abstract 

The research deals with topics of arts and aesthetics, and aims to 

clarify the art of Aesthetics disciplines and its importance in 

spreading aesthetic awareness and developing an aesthetic taste. 

The importance of studying the sciences of aesthetics will refine 

talents and enable amateurs and those interested to understand and 

comprehend the meanings and implications that art works aim at, 

as it is a manifestation of expression used by the creative person to 

convey what he feels from feelings and emotions latent in his 

conscience that language is unable to describe. We also review the 

dialectical relationship between art, religion and ethics and their 

impact on the levels of production and aesthetic creativity. 

 

Key Words: Aesthetic Judgments – Fine Arts – Aesthetic Intent 

 

 :املقدمة .1
قيمياً ومنا صّوير هللا اإلنسان، وأودع فيه احلواس، وأقر فيه اتعدل واتقفكري، هيأأ  ألن 
خدبل على كل مجيل وخديير ، وخبقعي عن كل قبيح وخنفأر ، ولتأه هأو اتأنهس املسأقديم وات بأ  

ً عأن اتسليم، وتله هي ف رة هللا وسنقه، ومن نعمه على اإلنسان أن جعلأه مييأ ز اجلمأال دًو
غأأري  مأأن سأأاقر املخلوقأأات، فكلنأأا وسأأه ونأأرا  وهأأو حيأأيح بنأأا مأأن كأأل جانأأب، حيأأث  أأي  
ظاهراً يف توحات ات بيعة اتراقعأة، وتلأه املنأاظر اةالبأة، أو نلمسأه ووسأه يف ابطأن اتنفأوس 
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إبياع فأ   اةرية وامللهمة من هؤالء اتفنانني مبخقلف أمناطهم واجتاهاهتم اتيت تظهر على هيئة
 يف اتشعر أو اترسم أو اتنحت أو املوسيدى وغريها من اتفنون اتراقعة األخرى.

وتكأأأن اتنأأأاس وا قمعأأأات علأأأى مأأأر اتزمأأأان واخأأأقالف املكأأأان قأأأي  قلفأأأون يف تدأأأيخر 
اجلمال واتدبح، وخقباخنون يف إديراك معانيه، ولته تبعاً تقأثري بيئاهتم وأحأواهلم وجتأاير م وأخضأاً 
عداقيهم وثدافاهتم وعأاداهتم تداتيأيهم املقوايرثأة بيأنهم، وتكأن مهمأا خكأن بيأنهم مأن تباعأي أو 

مظأأاهر اجلمأأال  حأأولأو يف أحكأأامهم اتعدليأأة  جأأواهر األشأأياءأحاسيسأأهم وأأو  خأأالف يف
 واتدبح، فإننا دون شه  ي قامساً مشرتكاً جيمعهم يف أصول اجلمال.

فدأأي  قلأأف اتنأأاس يف أسأأاتيب تفكأأريهم، وأنأأواع معأأايرفهم وعلأأومهم كمأأا  قلفأأون يف 
يف املن أ،، وقواعأي اتقفكأري أو  فهم مداخيس اةري واتشر، وم  لته هلم أصول كليأة مقشأا ة

معاخري معينة حتكم اتسلوك واألخالق ومن لته فإنه تيس مأن اتصأعب علأى املفكأرخن إجيأاد 
أصأأأول جامعأأأة ميكأأأن االسرتشأأأاد  أأأا وت بيدهأأأا تقأأأاوق ومعرفأأأة وحتيخأأأي اجلمأأأال، إل البأأأي أن 

 ألواقهم. هناك عالقة بني املظاهر اجلماتية وخاصية مشرتكة جتم  هؤالء اتناس مبخقلف
 أمهية البحث: 1.1

اجلمأأأا ي اتأأأاب خنقابنأأأا وخعرتخنأأأا أو احلأأأس ابتشأأأعوير  اتأأأيت نسأأأميهاتعأأأل تلأأأه اةاصأأأية 
عنأأيما وأأس اتفأأن علأأى هيئأأة موسأأيدى أو شأأعر أو يرسأأم أو مأأا نشأأاهي  مأأن يرواقأأ  املشأأاهي 

 جيخرة ابالهقمام واتبحث. اتيت تثري مشاعًر وحترك ما يف وجياننا ات بيعية
تبحأأأث مأأأن خأأأالل تسأأأليح اتضأأأوء ومعرفأأأة ات بيعأأأة اتعامأأأة هلأأأاا اتشأأأعوير وأتيت أمهيأأأة ا

واتأيت قأي متأر دون أن نعريهأا  ،اجلما ي املمق  اتاب خبعث يف تلأه اتنفأوس اتراحأة واالنسأجام
 اهقماماً أو نع ي هلا اباًل.

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ويرأخأأأت مأأأن املهأأأم تفأأأت االنقبأأأا  إتيهأأأا وفهأأأم بواعثهأأأا وفلسأأأفة مجاهلأأأا، حأأأ  نسقشأأأعر 
ته عنيما نقعرض ته على كافة أمناطه وأشكاته املقنوعة.اجلمال ونقعر   ف على مالحمه ومكنًو

 إشكالية البحث: 1.1

حأ  واجه اتفن عرب اتعصأوير منأا أفالطأون وأيرسأ و وتومأا األكأوخ  وكأانح وهيجأل و 
سأأأانقياً وبرجسأأأون وكخأأأرخن كثأأأري غأأأريهم، واجأأأه مشأأأكلة عأأأيم اتثبأأأات يف نسأأأ، واحأأأي، وأن 
االتفأأاق مأأ  اجتأأا  فكأأرب معأأني خأأؤدب إىل خأأالف وتنأأاق، مأأ  اجتاهأأات أخأأرى، فهنأأاك مأأن 
خربح اتفن ابألخأالق ومفكأر كخأر خن لأ، مأن يرنى دخنيأة أو غأري دخنيأة، وهأل اتفأن مثأا ي أو 

ة أم موضأأوعيةو ومأأا هأأي طبيعأأة اتفكأأر املأأادب ومأأا إىل لتأأه مأأادبو وهأأل هأأا  املثاتيأأة لاتيأأ
يف أتيرجأأأح يرنخأأأة اتفأأأن مأأا بأأأني هأأأاا اتفيلسأأأوف ولاك املفكأأأر، وصأأأياغقهم سأأأبب وكأأان لتأأأه 

 تنظرايهتم يف اجلمال وفلسفة اتفن.
وكانأأت اةالفأأات واملفايرقأأات كبأأرية، فنجأأي فيلسأأوفاً كبأأرياً تأأه يرنخأأة فلسأأفية أو مأأاهباً 

ت اتوقت خقعايرض مأ  فيلسأوف كخأر منأاظر تأه و اتفأه اتأرأب متامأاً يف مأا قوايً، وتكنه يف لا
 .قيم ته احلجة وأثبت صحقه

تياوتأأه اتفالسأأفة  اإلشأأكاتية موضأأوعاً خصأأباً وهامأأاً  وتعأأل هأأاا مأأا جعأأل اتقسأأانل أو
 .على مر اتعصوير

 أهداف البحث: 1.1
 عرض اآليراء تبع، اتفالسفة حول مفهوم اتفن واجلمال. -
 مال واتقمييز ما بني اتفن واجلمال واتعالقة بينهم.حترخر ماهية اجل -
 اتقمييز ما بني اجلمال ات بيعي واجلمال اتف . -
 معرفة مداخيس اجلمال وكيف خثري فينا اتشعوير اباليرتياح. -

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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معرفأأة اتعوامأأل املأأؤثرة يف اتقدأأيخر اجلمأأا ي وصأأواًل إىل اتقديأأيم اجلمأأا ي وإصأأياير األحكأأام  -
 اجلماتية.

 السابقة:الدراسات  1.1

اتييراسات اجلماتية يرغم أمهيقها فإن املكقبات اتعربية تفقدر بشأكل ملحأوإ إىل كقأب 
ومؤتفات يف جمال اتفن واجلمال وهاا بسبب اتبيئة واتعوامأل االققصأادخة ابملن دأة اتعربيأة ومأا 
تعانيأأه مأأن أ مأأات وعأأيم اسأأقدراير وفدأأر ًأأا خأأؤثر سأألباً علأأى اتأأوعي اجلمأأا ي واإلديراك اتفأأ ، 

ديرة وهأاا مأا جيعأل اتكفاخأة يف و  ابتقا ي فإن اتبحوث اتعلمية املخقصة ابتفن واجلمال قليلأة ًو
 هكاا جمال أو ختصص مفيي وعلى قيير من األمهية.

 منهج البحث: .2

خرتبح منهس اتبحأث مبوضأوع اتييراسأة، فدأي اتبعأت املأنهس اتقحليأل املدأايرن يف حماوتأة 
وضأأأوع اتبحأأأث حأأأ  خكأأأون عرضأأأها ضأأأمن سأأأياق السأأأقنقاج املضأأأامني اتفلسأأأفية املقعلدأأأة مب

 اتييراسة وصواًل إىل اتغاخة أو األهياف املنشودة.

 علم اجلمال:. 3
وإلا بأيأً مأأن علأأم اجلمأأال فهأو أحأأي فأأروع اتفلسأأفة، وخبحأث هأأاا اتعلأأم يف املسأأاقل 
 املقعلدة بوجود األشياء اجلميلة واسقجابة اإلنسان هلا  األشياء وميى أتثر   ا، كمأا خبحأث

وإصياير األحكام اجلماتيأة وميكأن أن ندأول أخضأاً أنأه ا أال  عام،يف طبيعة وقيمة اتفن بوجه 
اتأأاب خقعامأأل مأأ  وصأأف اتظأأواهر اتفنيأأة واةأأربة اجلماتيأأة وتفسأأريها وكأأل مأأا خقعلأأ، بييراسأأة 

 اإلديراك تلجمال واتدبح.
وبشأأكل عأأام فأأإن علأأم اجلمأأال منأأا اتدأأيم خعأأ  ديراسأأة اجلمأأال يف اتفأأن وات بيعأأة أمأأا 
حأأيخثاً فدأأي اتسأأعت داقأأرة هأأاا املفهأأوم تقشأأمل ديراسأأات عيخأأية مأأن طبيعأأة اتقجربأأة اجلماتيأأة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وطأأرق وأسأأاتيب اتقعبأأري اتفأأ  وعمليأأة اإلبأأياع واتقأأاوق اتفأأ  وهأأو مأأا خسأأمى بسأأيكوتوجية 
 اتفن.

بأأني فأأرعني مأأن  1958مأأؤخراً يف  Beardsley ()بريدسأألي وقأأأي ميأأز اتفيلسأأوف
علأأوم اجلمأأال، األول يف جمأأال اجلماتيأأات اتفلسأأفية أو فلسأأفة اجلمأأال و أأقص بييراسأأة معأأاين 
اجلمأأأال وخصاقصأأأها وأنأأأواع األحكأأأام اجلماتيأأأة. أمأأأا اتثأأأاين فهأأأو علأأأم اجلمأأأال اتسأأأيكوتوجي 

 ، ص2001، يعبأي احلميأ) نفسو أقص ابجلماتيأات مأن اجلانأب اتسأيكوتوجي أو علأم اتأ
18). 

وابتقأأأأأا ي فأأأأأإن هأأأأأاا اتعلأأأأأم قأأأأأي جييأأأأأب علأأأأأى مجلأأأأأة تسأأأأأانالتنا اتأأأأأيت هأأأأأي مأأأأأن صأأأأأميم 
اخقصاصأأأاته فهأأأو خبحأأأث عأأأن معأأأم اجلمأأأال واتفأأأن ومأأأا هأأأي عالقأأأة اتشأأأكل ابملضأأأمون يف 
األدب اتف و وما هو اتيوير املشرتك اتاب تدوم بأه كافأة اتفنأون يرغأم اخقالفهأاو وعلأى لتأه 

اجلمال ال خبحث فيما إلا كان هاا اتشأيء مفيأياً أو ضأايراً، صأادقاً أو كأالابً، خأرياً  فإن علم
أم شراً، فهو خبحث يف اجلمأال ومداخيسأه ونظرايتأه ويف اتأاوق اتفأ  واألحكأام اجلماتيأة اتأيت 

 تنصب على األعمال اتفنية.
أول من خصه  خعقرب علم اجلمال من اتعلوم احليخثة وإن كان مقياواًل منا اتديم، وإن

ابتبحأأث هأأو أبأأو اتفالسأأفة أفالطأأون ومأأن بعأأي  أيرسأأ و وإن كأأان تكأأل مأأنهم كيراء  ونظرخقأأه 
اةاصة بأه واسأقمر اتفالسأفة مأن بعأيهم يف ديراسأة هأا  اتظأاهرة كعلأم، مأن ضأمن ديراسأاهتم 

 اتفلسفية تلديم اإلنسانية األخرى.
إالّ على خأي اتفيلسأوف إال أن هاا اتعلم مل خعلن عنه بشكل مسقدل كعلم قاقم بااته 

، وهو من Alexander Boumgarten 1767-1714األملاين إسكنيير بوجمايرتن 
                                                 

()  مونرو بريدسليMonroe Beardsley (1915-1985فيلسوف أمرخكي، وأسقال جأامعي ،) ويرقأيس ،
 تألكادميية األمرخكية تعلم اجلمال.
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، حيأأث أصأيير كقابأه اأتمأأالت Leibinzأتبأاع ااتأيخكايرتينيا وخنقمأأي إىل مييرسأة اتيبنقأزا 
، وتنأأاول فيأأه ديراسأأة اجلمأأال حتأأت 1757فلسأأفيةا حأأول املسأأاقل املقعلدأأة ابتشأأعر يف اتعأأام 

أب علأأأم اجلمأأأال وبأأأاته أصأأأبح  Aestheticesعه وهأأأو ااسأأأق يداا املسأأأمى اتأأأاب وضأأأ
اجلمأأال خأأييرس كعلأأم  أأقص بقكأأوخن اتأأاوق وطبيعأأة االنفعأأال وخهأأقم بقحليأأل ظأأاهرة اجلمأأال 

 (.39، ص.1981، اتيخيب) واةيال اتف  وكل ما خقعل،  ا
ملعرفأة وقي أطلأ، عليأه اسأم علأم احلساسأية وعرفأه رنأه نظرخأة اتفنأون احلأرة، وأنأه علأم ا

احلسأأأأية، وخهأأأأقم ابتنأأأأواحي اتعمليأأأأة وتأأأأيس فدأأأأح اتقأمأأأأل اتنظأأأأرب، وأشأأأأاير إىل أن اتفالسأأأأفة 
نيني ميأزوا بأني موضأوعات اإلحسأاس واجلمأال وموضأوعات اتقفكأري، حيأث أن يرنخأأقهم  اتيأًو
يرنكأأة ابتعدأأل، ألن األشأأياء اتأأيت ال  لي 

إىل موضأأوعات اإلحسأأاس أ أأا ال تق أأاب، مأأ  األشأأياء امل
ابتفعأل تسأمى ابملقخأيالت، ومأن لتأه فأإن موضأوعات اتفكأر هأي موضأوعات  تكون ماثلة

، جماهأي) املن ، بينما موضوعات اإلحساس واجلمال هلا علمها اةاص  ا وهو علأم اجلمأال
 (16، ص.1980

وقأأي الحأأو وجأأود ندأأص يف اتقدسأأيم اتأأاب خقبعأأه اتفالسأأفة بوجأأود قأأوى عليأأا وقأأوى 
اتدأأأوى اتعليأأا ووضأأ  اإلديراك احلسأأأي كعلأأم خبحأأأث يف دنيأأا، وجعأأل املن أأأ، كعلأأم خبحأأث يف 

، اينير أبأو ) اتدوى اتينيا مث جعل علم اجلمأال تكأي خبحأث يف تديأيم اإلديراك احلسأي اإلنسأاين
 .(30، ص.1992

وبأأأأاته خرجأأأأ  تأأأأه اتفضأأأأل يف االهقمأأأأام ابتييراسأأأأات واأل أأأأاث املقعلدأأأأة ابجلماتيأأأأات 
 نهجاً علمياً قوايً منظماً.وضرويرهتا ابتنسبة تلفلسفة وأ ا ميكن أن تكون م

( كلمأأأأأأأأأأأأة االسأأأأأأأأأأأأق يدا 1724-1804) E.kantكمأأأأأأأأأأأأا اسأأأأأأأأأأأأقعمل اكأأأأأأأأأأأأانحا 
Aesthetics  يف كقابأأه اتشأأهري اندأأي اتعدأأل اةأأاتصا وكأأان خبحأأث يف األشأأكال اتنفسأأية

تلمشأأاعر واألحاسأأيس، وتنأأاول املصأأ لح بعمأأ، وأكثأأر هوتيأأة يف كقابأأه اندأأي ملكأأة احلكأأما 
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اتقديخرخة اتيت تقعل، بشؤون اجلمال، وكان من أبر  ما جاء فيه أنه حيث ت رق إىل األحكام 
ميز بني اجلمال ات بيعي واجلمال اتف ، فاألول وهو ما خعقرب  اتشيء اجلميل، وهو من صن  
ات بيعة لاهتا وال دخل تإلنسان فيها، بينما اتثاين وهو اتعمل اجلميأل اتأاب خكأون مأن صأن  

اعقرب أن ما ميكن وصأفه ابجلميأل خقواجأي يف ات بيعأة بينمأا اجلليأل اإلنسان وإبياعه، وابتقا ي 
.  ال ميكن مالحظقه ويرنخقه إال يف ن اق فكًر

وتعأأل أبأأر  مأأا خهمنأأا هنأأا هأأو تعرخفأأه تلجمأأال رنأأه  كأأل مأأا خعأأرب عأأن االنسأأجام أو 
جمال  االتساق واتنظام وهاا هو قوام اجلمال وحمح تديخًر وإعجابنا يف جمال ات بيعة، أما يف

 .(Kant, 1790, P.79) اتالمقناهي فإن إعجابنا خرج  إىل اتشعوير ابتروعة واجلالل
وقأأي علأأرّلف علأأم اجلمأأال رنأأه اتعلأأم املقعلأأ، ابتشأأروس اةأأاص ابإلديراك احلسأأي وخلعقنأأرب 
هأأاا اتقعرخأأف عأأام ألنأأه يف اتدأأرن اتعشأأرخن حتأأول اتقأكيأأي اةأأاص يف هأأاا ا أأال مأأن االهقمأأام 

ومأن لتأه فإ أا تعقأرب اتقجسأيي  Sensibilityإىل االهقمام ابحلساسأية  Senseابحلاسة 
 Theاتواضأأأح تالنفعأأأال يف اتفأأأن، ومأأأن هأأأاا اتسأأأياق  أأأي اتدأأأاموس اإل ليأأأزب اجليخأأأي 

New English Dictionary  عرفأه رنأه فلسأفة أو نظرخأة اتقأاوق أو إديراك اجلميأل
 .(18 ، ص2001، يعبي احلمي) يف ات بيعة واتفن

واجليخر ابتاكر أن اتشعوير اجلما ي أو موضوعات اجلمال اتيت  قص  ا علم اجلمأال 
أو فلسأأأأفقه سأأأأابدة علأأأأى ظهأأأأوير هأأأأاا املبحأأأأث نفسأأأأه، فاإلنسأأأأان فل أأأأر علأأأأى حأأأأب اجلمأأأأال 
واإلحساس به، فهو مل خنقظر إنشاء هاا اتعلم تكي خقاوق اجلميل، وخصيير أحكاماً مجاتيأة، 

سأم وخكأون أقأيم منأه بكثأري قبأل أن خقأييرج وخق أوير تيصأبح فمن اتعادة أن املبحأث خسأب، اال
علم معروف قاقم بااته، فحسب ما هو معروف فإن أب علم تصدله ثالثة مراحل األوىل مأا 
قبأأل حتيخأأي تسأأمية هأأاا اتعلأأم، واتثانيأأة وهأأي ظهأأوير اتقسأأمية أو املصأأ لح اةأأاص بأأه، وهأأاا 

ملرحلأأة اتثاتثأأة اتأأيت خأأقم فيهأأا حتيخأأي اتعلأأم مبثابأأة اتأأوعي اتأأاايت  أأاا اتعلأأم، ومأأن مث خأأيخل يف ا
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وديراسأأقه وندأأي  ومأأزااي  وأهيافأأه، ومأأن لتأأه فأأإن حتيخأأي اسأأم أب علأأم خعأأ  حمصأألة جهأأأود 
عظيمة وبعيية تقحيخي معامله وهاا اتقحيخي ال أيت ب بيعة احلال يف اتبياخة وإمنأا عدأب أب 

 .(15، ص.1980)جماهي،  حدبة اتير ية
واتسأأاعه واترغبأة يف اإلحاطأأة مبفهومأه جعأأل اتفالسأفة خعملأأون وتعأل أمهيأة هأأاا اتعلأم 

 على إديراجه من ضمن اتعلوم اإلنسانية حتت مسمى فلسفة اجلمال أو علم اجلمال.
وعلأأأأم اجلمأأأأال خهأأأأقم بنظأأأأرايت اتفالسأأأأفة وخعقمأأأأي علأأأأى أ أأأأاثهم وكيراقهأأأأم يف اجلمأأأأال 

وإبياعاتأأه اتفنيأأأة يف  وعالققأأه ابإلنسأأان وخأأييرس مشأأأاعر وإحسأأاس اإلنسأأان وأتثأأأر  ابجلمأأال
 جماالت اتفنون املخقلفة وتدييمها وإصياير األحكام اجلماتية عليها.

وتأأأاته ال خأأأقم تفسأأأري هأأأا  اتنظأأأرايت بغأأأري اإلشأأأايرة إىل اتيرخأأأ  اتفنأأأون علأأأى وأأأو مأأأا 
تدقضي ابقي اتعلوم األخأرى مثأل اتفلسأفة األخالقيأة اتأيت تدقضأي اتبحأث يف دوافأ  اتسألوك 

 تاب خدقضي اتبحث يف اتيرخ  اتعلوم وطرق اتقفكري.وغاايته أو املن ، ا
وتدأأأي حأأأاول اتفالسأأأفة اتوصأأأول إىل هأأأاا اهلأأأيف وبقفسأأأري اتظأأأاهرة اجلماتيأأأة وحتيخأأأي 
تعرخفاهتا ومضمو ا واعقدي اتأبع، أ أا مدنعأة علأى طرخدأة املن ديأني وتكأن جأانبهم اتصأواب 

يف جمال اتبحث اجلما ي وهاا يف لته وأديركوا أ م أمام ظاهرة تسقعصي على اتقعرخف أل ا 
، 1992)أبأويراين،  خع  أ ا يف جمال اتوجيان واتشعوير ال يف جمأال اتعدأل واتدضأااي املن ديأة

 .(70ص.
واجلمال قي خييرك يف ات بيعة كما خييرك يف اتفن، وتكن إلا مأا كأان مأن اتيسأري علأى 

ه، إل قأأي خصأأعب اإلنسأأان إديراك اجلمأأال ات بيعأأي، فأأإن اجلمأأال اتفأأ  علأأى اتعكأأس مأأن لتأأ
إديراكأأه يف كثأأري مأأن األحيأأان، ألن لتأأه خق لأأب معأأاخري ومهأأايرات معينأأة خقوجأأب اإلملأأام  أأا 
وديراسأأقها وتأأييرخب إحسأأاس اتنأأاس  أأاا اجلمأأال بواسأأ ة اتفأأن وعلومأأه وهأأاا علأأى غأأراير مأأا 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 مفاهيم يف علم اجلمال                                2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
__________________________________________________________________________ 

87                                                https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

حييث م  ساقر اتعلوم األخرى ملعرفة حديدة األشياء واملوجودات اتيت تظهر بوضوح يف علأم 
 يعية وتق لب تعليم وتييرخب إديراكه تلواق  بواس ة اتعلم.ات ب

وابتقأأا ي فإننأأا ميكأأن أن ن مأأئن إىل اآليراء واتييراسأأات امليونأأة واملقخصصأأة يف تفسأأري 
اجلمأأال مثلمأأا ن مأأئن إىل نقأأاقس املعرفأأة اتعلميأأة يف فهأأم حديدأأة األشأأياء املوجأأودة يف اتواقأأ ، 

تأأيى بعأأ، اتفالسأأفة عأأل لتأأه خوضأأح تنأأا وهأأاا مأأا خأأيعًو إىل اسأأقعراض مفهأأوم اجلمأأال 
 املفاهيم األساسية هلا  اتظاهرة.

 مفهوم اجلمال: 1.1
 إلا  ثنا يف املعم اتلغوب فإننا  ي أن اجلمال خع  اجلميل،

 Beauty, Beautiful  ويف اتلغة اإل ليزخة فإن اجلمال خع    
 Beauté, Beau       ويف اتلغة اتفرنسية فإنه خع             

                           Bellusوهاا يراج  إىل األصل اتالتي   
واجلمال عني اتفالسفة كافة صفة تلحو يف األشياء وتبعأث يف اتأنفس سأرويراً ويرضأاً، 
 واجلمال هو أحي املفاهيم اتثالثة اتيت تنسب إتيهم أحكام اتديم وهي اجلمال، واحل،، واةأري

 .(407 ، ص1982، صليبا)
اً قال اتسوفس اقيون أنه ال خوجي مجيل ب بعه، بل خقوقأف األمأر علأى اتظأروف وقيمي

وعلأأى أهأأواء اتنأأاس، وعلأأى مسأأقوى اتثدافأأة واألخأأالق يف حأأني قأأال اتفيثأأاغويرخون أن اجلمأأال 
خدأأوم علأأى اتنظأأام واتقماثأأل يف االنسأأجام، كمأأا وصأأف دميدأأرخ س أن اجلمأأال هأأو املقأأوا ن أو 

أو اتقفرخح، ويربح اجلمأال ابألخأالق، يف حأني  أي سأدراس خدأول  املعقيل يف مدابل اإلفراس 
، (99 ، ص1965)أفالطأون،  ااجلمال هو اتشيء اتاب حييل كل األشياء اجلميلأة مجيلأةا

ويربأأح اجلمأأال ابةأأري واتفضأأيلة واتفاقأأية وقأأي سأأاير علأأى  جأأه تلميأأا  املخلأأص أفالطأأون وإن  
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مسأأأقداًل عأأأن مبأأأيأ اتشأأأيء اتأأأاب خظهأأأر فيأأأه، كانأأأت تأأأه يرنخقأأأه اةاصأأأة، فدأأأي اعقأأأرب اجلميأأأل 
فاجلمال اتاب نشاهي  يف األشياء تيس حديدياً فما هأو إال خيأال ومظهأر تلجمأال احلديدأي 
املثا ي يف اتعامل املعدول عامل املثل اتعليا، فاجلميل صويرة عدلية مثأل صأويرة احلأ، أو اةأري، وإن  

تلجمأال مأن دنيأا اتواقأ  خقعأايرض مأ   كان تلميا  أيرس و وض  يف كقابه افن اتشعرا تعرخفأاً 
 اتعامل املثا ي األفالطوين.

أمأأأأا اتدأأأأيخس اأوغسأأأأ نيا فكأأأأان خأأأأرى أن اجلمأأأأال خدأأأأوم يف املخقلأأأأف، واتقناسأأأأأب 
اتعيدب، واالنسجام بأني األشأياء يف حأني خدأول اتدأيخس اتومأا األكأوخ ا  اإن اجلميأل هأو 

ل عأن طرخأ، احلأواس أو داخأل لته اتاب تيى يرنخقأه خسأرا ومبعأث لتأه أنأه موضأوع تلقأمأ
 .(15-14 ، ص ص2001، يعبي احلمي) اتاهن

والحدأأأأاً  أأأأي يرنخأأأأة أخأأأأرى ومنظأأأأوير  قلأأأأف ملفهأأأأوم اجلمأأأأال حيأأأأث خأأأأرى دخكأأأأايرت 
(1596-1650 )Descarts أن اجلمأأأأال مسأأأأأتة نسأأأأبية يف احلكأأأأم اجلمأأأأا ي وتدأأأأيخًر ،

اب اتعيد األكرب مأن تلجمال فما ميكن أن ن ل، عليه صفة األمجل هو ما خروق وخنال إعج
 .(25، ص.1992)أبويراين،  حكم اتناس

-A Schopenhauer (1788 وأييت يف مرحلأة مقديمأة عأن لتأه شأوبنهوير
( اتأأاب خأأرى أن اجلمأأال واتفأأن أيرقأأى وأعلأأى مسأأقوى أو مرتبأأة ًكأأن أن خصأأل إتيهأأا 1860

اإلنسان، وخرى أن اتعامل تيس سوى موسيدى جتسيت، وأن مفهوم علم اجلمال عنأي  خأرتبح 
 .(490، ص.1992)أبويراين،  مبيقافيزخدا  املثاتية
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ي أن ترتيأأأب ( تأأأه يرنخأأأة أخأأأرى وهأأأ1888-1854) 1 كمأأأا أن جأأأان مأأأايرب جوخأأأو
 وهاان صنوا اجلمال.األجزاء وفداً تغاخة معينة خن وب على نظام وانسجام 

فدي خرج عن املأأتوف برنخأة فنيأة  قلفأة، حيأث  Paul Valiry 2 أما بول فاتريب
قال  وتي علم اجلمال لات خوم من مالحظة وشهية فيلسوف، وخّعرف علم اجلمال رنه علم 

 .(38ص.، 2001، اتصباغ) احلساسية
وإلا مأأأا أيردً أن وصأأأل علأأأى تعرخأأأف مبأأأيقي وهأأأو ي فأأأإن هيجأأأل خدأأأول  اإن علأأأم 
اجلمأأال هأأو فلسأأفة اتفأأن اجلميأأل، إنأأه فلسأأفة اتأأوعي اجلمأأا ي، وفلسأأفة تلدأأييرة علأأى اإلبأأياع 

 ، ص1980)جماهأي،  ااألكثر صيقاً ومجااًل وفلسفة تلقاوق األكثر قييرة على االسقيعاب
20). 

املثا ي فلسفة اتفن األملاين عامأًة بعأي كأانح وهيجأل، فنجأي يرنخأة شأوبنهوير وقي ساد اتقياير 
تلجمأال رنأه صأفة تلشأيء اتأاب خبعأث اتلأاة واملقعأة يف اتأنفس بغأ، اتنظأر عأن أب فاقأية، فهأو 
خبعأأث علأأى اتقأمأأل وحيدأأ، نأأوع مأأن اتسأأعادة اةاتصأأة، فهأأو خعأأرب عأأن اتشأأعوير واإلحسأأاس اتندأأي 

ان وحيأأرير اتعدأأل تأأبع، اتوقأأت مأأن اترغبأأة وحيدأأ، تلأأه اتصأأويرة اةاتأأية واتعبدرخأأة اتفنيأأة تأأيى اإلنسأأ
 .(17 ، ص1985)اتيخيب،  تله اتيت ًدت  ا املثل األفالطونية قيمياً 

هو صأاحب اتفضأل األكأرب يف ظهأوير  George Hegel 3 هيجلجويرج وخعقرب 
 4يرخأأي هربأرتعلأم اجلمأال بصأأويرة جيخأية، وقأأي تقأاب  اكقمأال هأأاا اتعمأل فيمأأا بعأي علأى خأأي 

                                                 
(، فيلسوف وشاعر مهقم ابتنظرخة اجلماتية 1854-1888) Jean Marie Goiaoجان مايرب جوخو  1

 ودويرها يف ت وخر ا قم .

 (، شاعر وفيلسوف فرنسي.1871-1943) Paul Valiryبول فاتريب   2

( ، فيلسوف أملاين من أهم مؤسسي املاهب املثا ي 1770-1831) Goerge Hegelجويرج هيجل  3
 واملنهس اجلي ي.

قي إ ليزبHerbert Read (1893-1968هربرت يرخي  4  ( فيلسوف ًو

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 مفاهيم يف علم اجلمال                                2021ديسمرب  18العدد  -جملة كلية اآلداب
__________________________________________________________________________ 

90                                                https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

Herbert Read  اتأأأأاب أطلأأأأ، عليأأأأه اسأأأأم اعلأأأأم اجلمأأأأال اتصأأأأويربFormal 
Aesthetics ا، كما خعقرب هاا اتفيلسوف هأو صأاحب اتيفعأة اتدوخأة يف جمأال اتييراسأات
 .(49 ، ص1992)أبويراين،  اجلماتية املعاصرة

واألهأم مأأن لتأأه هأأو أن اجلماتيأأة اتضأأحت معاملهأأا بشأأكل واضأأح وصأأرخح كمأأاهب 
، وخؤكأأأأي هأأأأاا Aestheticimيف اتدأأأأرن اتقاسأأأأ  عشأأأأر وهأأأأو املأأأأاهب اجلمأأأأا ي اةأأأأاتص 

املاهب على أمهية واسقدالتية اجلمال يف اتعمل اتف ، وأن اتديمة اتوحيأية تلعمأل اتفأ  هأي 
مقأأأياد ملأأأاهب اتفأأأن تلفأأأن اتأأأاب دعأأأا إتيأأأه اتشأأأاعر اتديمأأأة اجلماتيأأأة اةاتصأأأة ومأأأا هأأأاا إال ا

 Theophile Gautier 1811-1872 واترواقأأأأأي اتفرنسأأأأأي )بقوفيأأأأأل جوتييأأأأأه(
 .)6ص. ،2004 ،عبياحلفيو)

 إدراك اجلميل يف الفن والطبيعة: 1.1
اأن تفأأأو مجيأأأل ال خشأأأري ابتضأأأرويرة إىل أخأأأة  Clive Bell 1 خدأأأول كالخأأأف بأأأل

اتدأرن اةأامس قبأل  Zeuxis 2 وكيس خأكأانوا ميقأيحون وعامة اتنأاس  اسقجابة اسق يديةا، 
 ألنأأأه صأأأوير أعنأأأاابً تشأأأبه األعنأأأاب ات بيعيأأأة تييرجأأأة أن ات يأأأوير كانأأأت أتيت تقلقد هأأأااملأأأيالد  

، وابتقا ي فإن اتفنان ال خسجل شيئاً جاهزاً وتكنه خرى يف لتأه (17، ص.1996، ع ية)
اةاص، فصياغة اتفنان املوضأوعية قأي خلدأت فيأه حماكاة وموضوعاً تلبحث  ضعه ألسلوبه 

 واقعة جيخية بقعبريها.
وهأأأاا تعلأأأه سأأأبب اةلأأأح اتأأأاب حيأأأيث بأأأني اجلمأأأال ات بيعأأأي واجلمأأأال اتفأأأ  تأأأيى 
اتكثريخن عنيما خدوم اتفنان برسم توحات املناظر ات بيعية اةالبة أو مأا خعأرب عنأه اتشأاعر أو 

                                                 
(، ًقي ف  إ ليزب اجلنسية، مهقم ابتشكليات وت وير نظرخة 1881-1964) Clive Belكالخف بل  1

 اتفن.

 ق.م، اشقهر ابترسم اتقصوخرب آلهلة. 464، يرسام إخ ا ي وتي عام Zeuxis خوكس  2
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، وتكن ما مييز لته هأو أن احلكأم علأى مجأال اتكقاب عنيما خصف مجال ات بيعة وسحرها
ات بيعأأأأة وتدييمهأأأأا ال خأأأأقم إال مأأأأن خأأأأالل األعمأأأأال اتفنيأأأأة اتأأأأيت تضأأأأفي إتيهأأأأا وجتعلهأأأأا لات 

اات بيعة تيست هلأا   Charles Lalo 1 مضمون ومعم. وهاا على حي قول شايرل التو
 .(7، ص.1959 ،التو) قيمة اسقي يدية إال عنيما خنظر إتيها من خالل فن من اتفنونا

علم اجلمال ال خقخا من اجلمال ات بيعي موضأوعاً تأه إال حينمأا خكأون هأاا  كما أن
اجلمأأال معروضأأاً مأأن خأأالل يرنخأأة فنيأأة إنسأأانية، فاملوضأأوع احلديدأأي املباشأأر تعلأأم اجلمأأال هأأو 
اتديم اجلماتيأة يف األعمأال اتفنيأة وتأيس يف ات بيعأة، علأى هأاا فأإن اتفأن هأو حتليأل أو حتأوخر 

نسان تلمواد ات بيعية وإعادة صياغقه ومأن خالتأه ورسألوبه اإلنسأاين اتفأردب، أو حسأب اإل
 ما خدول بيكون أن اتفن هو اإلنسان مضافاً إىل ات بيعة.

فمأأن خأأالل اتقعبأأري اتفأأ  خكقسأأب اجلمأأال ات بيعأأي قيمأأة، وخصأأبح موضأأوعاً تلقأأاوق 
موضوع اجلمال تيس هو األشياء اجلميلة اتيت نييركها بشكل  إناتف  وتاته ميكن أن خدال 

مباشر بل هو أقرب إىل أن خكون تفسرياً تلقعبري اجلميل عأن األشأياء سأواًء كانأت طبيعيأة أو 
مسأأقمية مأأن احليأأاة اإلنسأأانية، فعلأأم اجلمأأال إلاً خهأأقم ابتدأأيم اجلماتيأأة كمأأا تبأأيوا مأأن خأأالل 

 .(8 ، ص1994، م ر) األعمال اتفنية
ال ميكن إديراك قيمة أب عمل ف  إال من خالل املنهس أو ات رخدأة االسأقاطيدية ألن و 

تأأاوق اتفأأن واالسأأقمقاع بأأه ال خأأقم إال مأأن خأأالل اتديمأأة اتكامنأأة أو االسأأق يدية تلفأأن، وال 
ميكننأأأا أن نفهأأأم هأأأا  اتديمأأأة اتأأأيت هأأأي أهأأأم أنأأأواع اتدأأأيم يف اتفأأأن إال بعأأأي أن نفهأأأم اإلديراك 

علنا قاديرخن على فهمها ومن مث نسأق ي  أن نفهأم ونأييرك املوضأوع اتفأ  االسق يدي اتاب جي
تااته ونسقمق  به تااته ونقجنب اةلح بني املقعة اتنابعة عن قيمة مجاتيأة خاتصأة وبأني قيمأة 

                                                 
1 Charles Lalo (1877-1953فيلسوف فرنسي، أحي مؤسسي األس ).قاتيكا اتفرنسية احليخثة 
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 ، ص2005، علأأي) قأأي تكأأون ألغأأراض أخأأرى مقياخلأأة معهأأا نفعيأأة أو أخالقيأأة وغريهأأا
27). 

 التقييم اجلمايل: 1.1
تدأأي اخقلأأف اتندأأاد واتفالسأأفة يف تعأأرخفهم ت بيعأأة اتديمأأة اجلماتيأأة ومداخيسأأها، فدأأي  

خرجعأأون هأأا  اتدأأيم إىل عأأامل مثأأا ي خفأأوق اتواقأأ  يف حأأني خأأرى كخأأرخن أ أأا ترجأأ  إىل شأأعوير 
اإلنسان فيما خنال إعجابنا أو تفضلنا هو اجلميأل واتدأيم، وتكأن قأي ال نثبأت علأى حأال قأي 

تية بأني مكأان وكخأر أو حأ   مأان و مأان، فدأي حيأيث أن خعجأب اتنأاس تقبيل اتديمة اجلما
بعمل ف  معني وال خهقمون تعمأل كخأر، مث تثبأت األايم أن مأا كأان خعجبأون بأه  أضأحى ال 
قيمأأأة تأأأه، يف حأأأني قأأأي خثأأأري إعجأأأا م مأأأا كأأأانوا ال خهقمأأأون تأأأه وخصأأأبح مأأأن األعمأأأال اتنأأأاديرة 

ثلأأة كثأأرية، فكأأم مأأن يرواقأأ  مل خدأأييرها أهأأل  ما أأا واألكثأأر قيمأأة، وتعأأل اتيرخأأ  اتفأأن حافأأل رم
 .(10، ص.1994)م ر،  اتقديخر اتالق،  ا ومل خقوصلوا إىل قيمقها اجلماتية

وأخضأأأأاً فأأأأإن اخأأأأقالف األلواق واملعأأأأاخري اجلماتيأأأأة ختقلأأأأف مأأأأن مكأأأأان إىل كخأأأأر فدأأأأي 
و أأي أ أأا عنأأي خقهافأأت بعأأ، اتنأأاس علأأى توحأأة يراقعأأة  ينأأة ترنخقهأأا أو شأأرانها ر أأان غاتيأأة، 

كخرخن ال تساوب شيئاً وال متله أخة قيمة، فمأا خدأيير  جمقمأ  معأني ال خعأ  اتكثأري  قمعأات 
 أخرى.

وابتقأأأا ي فأأأإن إديراك اجلمأأأال وإصأأأياير األحكأأأام اجلماتيأأأة ال خأأأقم إال مأأأن خأأأالل خأأأربة 
مجاتيأأأأة نكقسأأأأبها مأأأأن ديراسأأأأات علأأأأم اجلمأأأأال وإن كانأأأأت ال توجأأأأي قواعأأأأي صأأأأايرمة كدواعأأأأي 

ق واملعرفة اتعلمية ميكن أن ختض  هلا هأا  اتقجربأة اجلماتيأة، كمأا خصأعب تدييمهأا يف األخال
ظأأل معأأاخري املن أأ،، ومأأ  لتأأه فدأأي تقفأأ، اةأأربات اجلماتيأأة يف جانأأب األحكأأام اتأأيت تصأأيير 
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عن أصحا ا وهاا خعقمي على فهم طبيعة اتديمأة اجلماتيأة ومأن مث إصأياير األحكأام اجلماتيأة 
 املوفدة.

حأأال فأأإن هأأاا ال خعأأ  انعأأيام اتشأأعوير اجلمأأا ي عنأأي عامأأة اتنأأاس، فاتديمأأة وعلأأى أب 
اجلماتية واحلكم اجلما ي تيس غاقبأاً عنأيهم يف كثأري أو قليأل، وتكأن هنأاك فأرق كبأري بأني أن 
خفهموا أو ال خفهموا اتديمة اجلماتية هلا  اتلوحة أو أخة مظأاهر مجاتيأة أخأرى وبأني غيأاب أو 

نأأيهم الطأأالق، وعنيقأأا خكأأون اإلديراك اجلمأأا ي مأأن نصأأيب هأأأؤالء وجأأود احلكأأم اجلمأأا ي ع
املثدفني أو املقعلمني وتيس من عامة اتناس ومأ  لتأه خظأل تكأل إنسأان، مهمأا كأان بسأي اً 
أن خصيير أحكاماً مجاتية ومييز اتدبيح واجلميل، وإن كان ال خصل إىل إصياير احلكم مبسقوى 

بح األحكأام اجلماتيأة ابألحكأام األخالقيأة تأيخها، املثدف واملقعلم كما أن هناك جمقمعأات تأر 
وابتقأأا ي تفأأرض سأأي رة اتدأأيم األخالقيأأة علأأى اتدأأيم اجلماتيأأة، وتأأقحكم األخأأالق يف اتأأاوق 
اجلمأأا ي، فأأاورم واتألخالقأأي واتشأأرخر ال خكأأون مجأأياًل، بينمأأا  أأي كخأأرون علأأى اتعكأأس مأأن 

 منا األخالقية وو .لته متاماً، فهم خدوتون اجلميل مجيل مهما كانت أحكا
فدي خظهر اجلمال مثاًل يف أثر ف  حمرم دخنياً أو مسقهجن أخالقياً كما هأو احلأال يف 
معظأأم متاثيأأل اتفنأأان اتفرنسأأي يرودان أو يرواايت بعأأ، األدابء املشأأاهري مثأأل هوجأأو، وابتقأأا ي 

إلنكأاير قي حيكم يرجال اتيخن أو األخالقيون أو االجقماعيون علأى هأا  األعمأال ابتأرف، وا
أل ا تيعو إىل االوالل واتفساد واال يأاير األخالقأي وظأل هأاا مثأاير خأالف داقأم بأني اتفأن 

 .(83 ، ص1992)أبويراين،  واتيخن واألخالق
وتكأن هأاا احلكأم األخالقأأي ال خنفأي اتديمأة اجلماتيأة وهأأاا اةلأح خقشأابه مأ  اةلأأح 

ألنه غري ًفأ  وتأيس ألنأه خفقدأي  اتاب حييث بني اجلميل واتناف ، فدي ترف، موضوعاً ضايراً 
اتديمأأة اجلماتيأأة، فإننأأا ميكأأن أن نأأرف، موضأأوعاً مناقضأأاً تألخأأالق ألنأأه كأأاته وتأأيس ألنأأه 

 .(114 ، ص1994، أبودبوس) خفقدي اتديمة اجلماتية
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إل الحأأأو اتفالسأأأفة منأأأا اتدأأأيم أننأأأا نأأأربح خربتنأأأا اجلماتيأأأة وهأأأي إحساسأأأنا اةأأأاص 
يراكنأأأا تألشأأأياء اجلميلأأأة رحكأأأام معينأأأة، هأأأي أحكأأأام قيميأأأة، ابتلأأأاة واملقعأأأة اةاصأأأة عنأأأي إد

اليرتباطها بديمة معينة ندييرها هلاا اتشيء اتاب حكمنا عليه رنه مجيل، تكن هاا احلكم ال 
عالقأأة تأأه عأأادًة ابألمأأوير اتعمليأأة يف حياتنأأا أو املنأأاف  واتفواقأأي املادخأأة، فكأنأأه حكأأم جمأأرد ال 

 .(240 ، ص2003، أمحي) أو اتفنية لاهتاخهيف إالّ إىل املقعة غري احلسية 
ومأأن مث فأأإن اتديمأأة اجلماتيأأة تقعأأني تأأااهتا ال تنقاقجهأأا كمأأا هأأو احلأأال ابتنسأأبة تلدأأيم 
األخالقيأأة أو اتيخنيأأة أو االققصأأادخة، وابتقأأا ي ال ميكأأن أن تصأأف اتفأأن اجلميأأل ابتصأأواب أو 

و غأري صأأادق مأأن ًحيأأة اة أأ، وإمنأأا نقعامأأل معأه علأأى أسأأاس سأألوك فأ  أو تعبأأري صأأادق أ
اتفنان، كما خقوجب اتفصل بني اتديمة اجلماتية واألخالقيأة لتأه ألن اتفأن اجلميأل ال ميكأن 

 أن خوض  حتت يرقابة أصحاب املثل واتفضاقل األخالقية تعيم وجود صلة جتم  بينهما.
وقي حييث أن خوجه اتفن إىل غاايت سياسية أو اجقماعية وأخضاً دخنية وهأاا حأيث 

مر اتعصوير، فدأي اسأقغل اتفأن واسأقخيم كأأداة تأرتوخس وخيمأة أغأراض وأهأياف أخأرى على 
بعيية عنه وتكنها على أخة حال تظل أعمأال مصأ نعة تفقدأي إىل اتدأيم اجلماتيأة وبعيأية عأن 

وتكن هاا قي خثري تسانتنا عن أمهية األعمال اتفنية اتأيت نبحأث  اتفن وتيست منه يف شيء.
مبعأث وأسأأاس اتدأيم اجلماتيأة فدأأي طأرح فالسأفة اتفأأن هأاا املوضأأوع  عأن اتدأيم فيهأأا ونعقربهأا

تلقسانل، ما هي اتديمة اتيت خن وب عليها اتفن خاصة وإن معظم اتنظرايت اجلماتية تفرتض 
 ، فما هو هاا املفهوم وما هي غاخقهويمة ما تلظاهرة اجلماتية أو اتفنوجود ق
 املفهوم العام للفن: 1.1

وتعرخفأأات اتفأأن تبعأأاً آليراء اتفالسأأفة واخأأقالف ووجهأأات اتنظأأر  نظأأراً تقعأأيد مفأأاهيم 
كأأأأل حسأأأأب يرنخقأأأأه واالجتاهأأأأات واملأأأأااهب اتأأأأيت خنقمأأأأي إتيهأأأأا، وابتقأأأأا ي فإنأأأأه مأأأأن اتصأأأأعب 
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اإلحاطأأأة مبفهأأأوم خأأأاص وحمأأأيد وميكأأأن أن خصأأأف أو خعأأأرف هأأأا  اتظأأأاهرة أو هأأأا  اتديمأأأة 
 كلها.اإلنسانية بشكل ومضمون كامل وشامل خعرب عن حديدة اتفنون  

فأأأاتفن ظأأأأاهرة خصأأأعب تعرخفهأأأأا أو حتيخأأأيها متامأأأأاً، فأحيأأأاًً ال تكأأأأون هنأأأاك حأأأأيود 
واضحة بني ما ميكن اعقباير  فناً، وما ال ميكن اعقباير  كأاته، ومأا قأي نعقأرب  اتيأوم فنأاً قأي ال 
خصبح كأاته بعأي حأني مأن اتأزمن، وهأاا تبعأاً تالهقمامأات اتشأاقعة وأسأاتيب احليأاة املقغأرية 

 ة يف كل عصر.واملق وير 
ومأأأأا  اد األمأأأأر تعديأأأأياً أن هنأأأأاك تصأأأأنيفات عيخأأأأية تلفنأأأأون مأأأأن اتصأأأأعب حصأأأأرها 
وحتيخأأيها هأأي األخأأرى، فدأأي تأأياخلت إن مل ندأأل تضأأايربت املفأأاهيم بأأني مأأا هأأو فأأن ابتفعأأل 
حسأأب مأأا هأأو معأأروف يف اتقصأأنيفات اتفلسأأفية أو األكادمييأأة بشأأكل عأأام، وبأأني مأأا كأأان 

واعقأرب دخأياًل عليهأا مثأل فنأون األ ايء واملوضأة وفنأون ات هأي  خعقرب خأايرج عأن جمأال اتفنأون،
أو اتفنون اترايضية االسقعراضية، وما شأابه مأن املوضأوعات اتأيت خت أت احلأيود وتسأببت يف 
اةلأأح واتقأأأياخل بأأأني مأأأا هأأأو فأأأن ومأأأا هأأو غأأأري لتأأأه، فهأأأاا اتقنأأأوع يف جمأأأاالت اتفأأأن جعأأأل 

مأر اهلأني، وتكأن مأا  اد يف األمأر صأعوبًة إمكانية وض  تعرخف حميد ملصأ لح اتفأن تأيس ابأل
هأأو عأأيم حتيخأأي األسأأاس أو املعيأأاير اتأأاب منيأأز بأأه اتعمأأل اتفأأ  عأأن غأأري  مأأن األعمأأال غأأري 

 اتفنية.
 معىن الفن: 5.1

عأأرب اتقأأايرخ  وأخأأات معأأانح  قلفأأة حسأأب اهلأأيف أو  Artتدأأي ت أأويرت كلمأأة اتفأأن 
اتغأأأرض اتفأأأ  أو اتنظأأأرة اتأأأيت تكمأأأن خلأأأف معنأأأا ، وتعأأأل أبأأأر  األسأأأباب تعأأأيم إمكانيأأأة أو 
صأأعوبة حتيخأأي مفهأأوم حمأأيد تلفأأن ألنأأه نشأأاس إنسأأاين ال  ضأأ  تألحكأأام امل لدأأة وال خعرفهأأا 
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 قغري علأى اتأيوام وسأرخ  اتق أويروال خقديي بزمان وال مكان، فهو نشاس خقسم بعيم اتثبات وم
 .(27 ، ص2001)اتصباغ، 

وإلا مأأا  ثنأأأا عأأن معأأأم هأأاا املصأأأ لح بياخأأًة يف اتلغأأأة فأأإن كلمأأأة فأأن يف اتلغأأأة تعأأأ  
بأأن ) حسأأب مأأا ويرد يف اتدأأاموس اوأأيح )تغأأة احلأأال واتضأأرب مأأن اتشأأيء أب أنأأه نأأوع مأأا(

 .(258 ، صخعدوب
وهأو لات املعأم يف اتلغأة اتفرنسأية،  Art  وأما يف اتلغة اإل ليزخة فإن كلمأة فأن تعأ

 .Arsوهاا خرج  إىل األصل اتالتي  هلا وهو  
واتفن ابملعم اتعام مجلة من اتدواعي املقبعة تقحصيل غاخة معينة مثأل اجلمأال أو اةأري 
أو املنفعأأة وابتقأأا ي فإنأأه وفدأأاً هلأأا  اتغأأاايت خأأقم حتيخأأي اتقسأأمية، فأأإلا كانأأت اتغاخأأة مأأن اتفأأن 

ديأأ، اجلمأأال مسأأي اتفأأن ابتفأأن اجلميأأل، يف حأأني خ لأأ، علأأى اتفأأن ابتصأأناعة عنأأيما تكأأون حت
 .(165 ، ص1982)صليبا،  غاخقه املنفعة واتفاقية تإلنسان

ين اتدأأأي:م، فإ أأأا تعأأأ   واتواقأأأ  تأأأو أننأأأا  ثنأأأا يف أصأأأل كلمأأأة اتفأأأن منأأأا اتعهأأأي اتيأأأًو
Techne  نيأأأأأة وهأأأأأو مأأأأأا ميثأأأأأل اتنشأأأأأاس اتصأأأأأناعي اتنأأأأأاف بشأأأأأكل عأأأأأام املقمثأأأأأل يف  ابتيًو

اتصأأناعات املهنيأأة واملهأأايرات اتييوخأأة كاتنجأأايرة واحلأأيادة واتزخرفأأة واتعمأأايرة ومأأا شأأابه، إضأأافة 
إىل ابقي اتفنون االعقيادخة األخرى مثل اتنحت واترسم واملوسيدى وغريها من اتفنأون اجلميلأة 

 .(8 ، ص1977)إبراهيم،  املقنوعة
نية املص لح   Technologyويف اتلغات األويروبية احليخثة خرج عن اتكلمة اتيًو

، Artوخدصأأأي بأأأه اتصأأأناعة أو اتقدنيأأأة اتصأأأناعية، يف حأأأني خأأأرج عأأأن املعأأأم اتالتيأأأ  كلمأأأة 
واققصأأأر اسأأأقخيامها يف تسأأأمية اتفنأأأون اجلميلأأأة املقخصصأأأة مثأأأل اتنحأأأت واترسأأأم واملوسأأأيدى 

 واتشعر وغريها.
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نيني جعأأل اأيرسأأ وا خأأرى  وتعأأل هأأاا اةلأأح بأأني اتفنأأون اجلميلأأة واتق بيديأأة عنأأي اتيأأًو
 اتفن مساوايً تلصناعة أو احلرفة، أما اواكاة فكان خدقصرها على اتفنون اجلميلة.

وإلا كان ال وجود تلقمييز بني اتفنأون اجلميلأة اتق بيديأة يف تلأه اتعصأوير اتديميأة فأإن 
املعقدي فدي يرأى اتديخس اتوماا أن صأناعة األحاخأة  ادانيتا واتوما االكوخ ا  اتفان لته

 وات ب  وفن اتشعولة واتنحو واحلساب تيست أقل من اتفنون.
وهنأأاك كخأأرخن أخضأأاً خفرقأأون بأأني اتفأأن واملهأأن، فيدوتأأون أن اتفأأن نشأأاس تلدأأاقي حأأر 

أو بينما املهن صناعة مأجويرة وهاا علأى غأراير يرنخأة كأانح اتأاب خأرى اتفأن ال خأرتبح ابملنفعأة 
، 2004)خضأر،  اتفاقية يف حني أن املهن أو اتصأنعة عمأل نفعأي غاخقأه اتفاقأية واملصألحة

 .(393 ص
وإن كأأأان اتكثأأأري مأأأن فالسأأأفة اجلمأأأال فيمأأأا بعأأأي فرقأأأوا بأأأني اتفنأأأون اجلميلأأأة واتفنأأأون 
اتق بيدية أو اتنفعية فإننا  ي الحداً أن جون دخوب على اتعكس من لتأه، فهأو خؤكأي علأى 

يدأأة بأأني كأأل تلأأه اتفنأأون وجيمأأ  بأأني األنشأأ ة اتصأأناعية واتفنيأأة اتأأيت متثأأل اتنأأاف  اتعالقأأة اتوث
واجلميل على اتسواء، كاته خبني سويرخو يف مسقدبل علم اجلمال، اتقشابه اتواضح بني اتفأن 
واتصأأناعة وفأأرق بأأني اتشأأأكل اتعملأأي واتشأأغل اتفأأ  وابتقأأأا ي خقوجأأب اتقعامأأل مأأ  اتفأأأن إىل 

اء يف تو خ  اتشغل االجقماعي فإ ما ال  قلفان، وهنأاك مأن خأرى جانب اتصناعة على اتسو 
 ، ص2004)خضأأر،  أن اتفأن ابقكأاير واتصأأناعة منقجأة، واتفأن هأأو يروح اتصأناعة اتفاقدأة

الحدأأاً ويرفأأ، اجلمأأ   Sydney Colvin 1 . وهأاا مأأا عأأاد وأنكأأر  سأأيين كأأوتفن(20
 ، ص2004)خضأر،  ون اتنفعيأةبني تله اتفنأون اتأيت هتأيف إىل املقعأة واتقأمأل وتلأه اتفنأ

39). 

                                                 
قي ف Sydney Colvin (1845-1927سيين كوتفن  1  .(، مؤتف ًو
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 وابتنظر يف معجم االالنيا  ي تعرخف اتفن على صويرتني 
صويرة عامة، وتع  جمموع اتعمليات اتأيت تسأقخيم مأادة تلوصأول إىل نقيجأة معينأة، واتصأويرة 

أنه عملية إبياعية هتيف إىل غاايت اسقاطيدية و  اةاصة، وهي اتصويرة اجلماتية االسقاطيدية.
 .(La Land, 1947, PP 77-78) خهيف اتعلم إىل غاايت من ديةمثلما 

أن اتفأن نشأاس حأر، ويربأح بأني اتفأن  1905-1859وخدول خوهأان فرديرخأه شأيلر 
اتفن ال خبلغ احلديدة إال عنيما خند أ   إنواتلعب على أساس أن اتفن خرادف احلرخة، وخدول 

ن عأن سأاقر األنشأ ة اتعمليأة األخأرى متاماً عن اتواق  وخصبح مثاتياً متاماً، وبأاته فصأل اتفأ
 .(35 ، ص2001)اتصباغ،  اتيت ميايرسها اإلنسان

 الفن غاية أم وسيلة: 6.1
تدي ميز اتعيخي من فالسفة اتفن واجلمال بني األشياء اتنافعة واألشياء اجلميلة وتله 
اتأأيت حتدأأ، تنأأا اتقسأألية واتلهأأو األشأأياء اجلميلأأة، وكانأأت األشأأياء اجلميلأأة حتظأأى ابملدأأام األيرفأأ  

 The Gautierواتديمأأة األعلأأى مأأن هأأا  األشأأياء، إل نأأرى اتكاتأأب اتفرنسأأي جوخقيأأه 
ال م  املنفعة تيس مأن مجيأل حدأاً إال مأا خأال متامأاً مأن أب غأرض، فأإن  خدول بقعايرض اجلم

. (117 ، ص1973)إبأأأراهيم،  كأأأان مأأأا هأأأو ًفأأأ  البأأأي ابتضأأأرويرة مأأأن أن خكأأأون لميمأأأاً 
وابملدابل هناك اجتا  مغأاخر ال خأؤمن رمهيأة اتديمأة امل لدأة تلفأن وإمنأا خرجأ  أمهيقهأا اليرتباطهأا 

مأأن قيمقهأأا تعأأيم تديأأيها وخضأأوعها تدواعأأي اتعدأأل واملن أأ،  ابتلأأاة واتلعأأب واملنفعأأة أو خدلأأل
 .(250 ، ص2003، أمحي) واملصاحل اتعملية

وتعأأأأل اتقسأأأأانل اتفاقأأأأت أييت بنأأأأا إىل تسأأأأانل قأأأأي خكأأأأون أقأأأأل اتسأأأأاع وتكنأأأأه أكثأأأأر 
 خصوصيًة وعمداً  هل اتفن غاخة يف حي لاتهو أم وسيلة تقحدي، غاخة ماو
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ملنا م  اتفأن علأى أنأه فأن وتأيس شأيئاً كخأر غأري ، قي تكون اإلجابة مدنعة إلا ما تعا
وال نبحأأث يف اتفأأن عأأن قيمأأة غأأري قيمأأة اتفأأن يف لاتأأه وهأأاا هأأو اجتأأا  أصأأحاب نظرخأأة اتفأأن 
تلفأأن مبعأأزل عأأن مق لبأأات احليأأاة اتنفعيأأة واملادخأأة ودون يرب أأه ابجلوانأأب األخالقيأأة أو اترتبوخأأة 

 واتسياسية وال ح  اتيخنية.
رى غأأري لتأأه، فهأأو وسأأيلة تقحديأأ، غاخأأة، فأأاتفن ابتنسأأبة هلأأم وابملدابأأل هنأأاك مأأن خأأ

خلعب دويراً يف احلياة وخرجعون أمهيقه إىل اتيوير اترتبأوب واألخالقأي وقييرتأه علأى ترسأي  اتدأيم 
واتفضأأأاقل بأأأني اتنأأأاس أو ةيمأأأة أغأأأراض وطنيأأأة أو سياسأأأية ودخنيأأأة كمأأأا حأأأيث يف اتعصأأأوير 

تفن خعاين وخكابي من مثل ها  اتظأواهر وإن  اتوس ى إابن س وة وسي رة اتكنيسة، وال ال ا
كأأان رقأأل حأأية، وأخضأأاً فأأإن أصأأحاب هأأاا االجتأأا  ال خهملأأون اتأأيوير اتنفسأأي وحتديأأ، املقعأأة 
واتراحأأة وإشأأباع احلاجأأات اتنفسأأية واتروحيأأة تأأيى اإلنسأأان، فهأأي وإن كانأأت حاجأأات غأأري 

يأأ، غاخأأة مأأا يف احليأأاة مادخأأة وتكنهأأا أساسأأية فهأأو حيدأأ، نظأأرة هأأؤالء تلفأأن رنأأه وسأأيلة تقحد
اإلنسانية وابتقا ي حتد، أمهية وقيمة اتفن حتت شأعاير اتفأن مأن أجأل احليأاة وتأيس مأا خسأمى 

 ابتفن تلفن.
وإلا ما أخاً املفاهيم عامًة أو االجتاهات األساسأية تلرنخأة اتفنيأة وبشأكل عأام فإننأا 

أب عمأأل فأأأ  ال خثأأأري  أأي بعأأأ، اتفالسأأفة خأأأرون أن اتفأأأن تعبأأري عأأأن اتعاطفأأة وابتقأأأا ي فأأأإن 
عواطفنأأا أو حيأأرك مشأأاعًر ال خعقأأرب مجأأياًل، وبأأاته ميأأزوا بأأني فأأن خثأأري اتعاطفأأة أو كخأأر خعأأرب 
عنها وبني فن حيد، اتشروس اتفنيأة وخنبأ  مأن اتدأييرة اةالقأة والمكانأه حتديأ، أكأرب قأيير مأن 

 اإلمكانيات اتفنية داخل اتعمل اتف .
اتفأأن ابحللأأم أو اتعاطفأأة واةيأأال، وخعقأأربون  وهنأأاك فالسأأفة كخأأرون خعقدأأيون بعالقأأة

اتفن هو وسيلة تندلنا إىل عأامل اةيأال واألحأالم ابعقبأاير  اتعأامل اآلخأر اتأاب خقدابأل مأ  حيأاة 
 .(40-39 ، ص ص2004)خضر،  اتواق  وعامل احلداق،
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والحداً يف فلسفة اتدأرن اتقاسأ  عشأر ميكأن مالحظأة أمثلأة تلخلأح بأني اتفأن واتأيخن 
وابرجسأأأأأأأونا  Schellingواشأأأأأأأيلنسا  Hegelة كمأأأأأأأا هأأأأأأأو عنأأأأأأأي اهيجأأأأأأألا واتفلسأأأأأأأف

Bergson  وكأأأأاته خلأأأأح اتفأأأأن ابتعلأأأأوم ات بيعيأأأأة عنأأأأي اتأأأأنياTaine وخلأأأأح اتفأأأأن ،
وأخضاً خلح اتفن م  اترايضيات عنأي  ،كروتشه  وكاته ابتقايرخ  واتواثق، على خي اتفرنسيني 

تأأأأت منهأأأأا االنقدأأأأادات واسأأأأقمر  اتشأأأأكليني وكأأأأل تلأأأأه املعقدأأأأيات ظهأأأأرت  أأأأا مغات أأأأات ًو
اتقسأأانل واتبحأأث يف عدأأل اإلنسأأان عأأن لتأأه اتعأأامل مأأن اةيأأال اتندأأي اةأأا ي مأأن اتشأأواقب 

 تنفعية.وبيون تله احلداق، اتفلسفية واتقاير ية واتيخنية وبيون اتديم األخالقية وا
وقأأي أمجأأ  اتفالسأأفة علأأى أمهيأأة علأأم اجلمأأال كعلأأم قأأاقم بااتأأه  أأقص بييراسأأة تفسأأري 
اجلمأال واتفأن وات بيعأة وديراسأة هأا  اتظأاهرة ابعقبايرهأا قيمأة مجاتيأة خاتصأة وإن كأان أغلأب 
اتفالسفة خسقبعيون ات بيعة مأن هأا  اتييراسأة ألن علأم اجلمأال وفلسأفقه تبحأث يف اتشأكل 

ل اتفنية وما حتمله من معانح وتعبري عأن املشأاعر واألحاسأيس اإلنسأانية يف واملضمون تألعما
حأأني أن ات بيعأأة صأأامقة وختلأأو مأأن أخأأة مضأأامني وال دخأأل تإلنسأأان فيهأأا إل خعقربهأأا اتأأبع، 
جملي اإلبياع اإلهلي، وخكمن مجاهلا يف حماكاة اتفنان هلا فهي مصأيير اهلامأة وإبياعأه، وبراعأة 

 ات بيعة صويراً يراقعة ومعربة.اتفنان جتعل من توحات 
وابتقا ي فإن األعمال اتفنية تسقمي قيمقها تيس من خالل اتدياسات اةايرجية وتكن 
جليايرهتا أو قيمقها اجلماتية بااهتا، فاتفن ال خعرب عن شيء سأوى لاتأه وتأاته فأإن األعمأال 

عأأيم إخضأأاعها ألخأأة اتفنيأأة ال ميكأأن تدييمهأأا وإصأأياير األحكأأام عليهأأا إال ابملعأأاخري اجلماتيأأة و 
مدومات أخرى مثل اتيخن أو اتسياسة، وعأيم يرب هأا بديأود اجقماعيأة أو أخالقيأة ومأا شأابه 

 ح  خقسم تلفن اتقحرير وحتدي، أهيافه.
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 اخلامتة وأهم النتائج: -1
 ًا تديم عرضه ميكن أن خنلص إىل اتنقاقس اتقاتية 

اتييراسأأة املقعلدأأة بفهأأم وإديراك ( هأأو اتعلأأم أو Aestheticesعلأأم اجلمأأال )اسأأقاطيدا  -1
اجلمال فيما خدوم به األشخاص من إبياع يف  قلف جماالت اتفنون، وتدي:م منأاهس تييراسأة 

كمأأأا  أأأقص  اتفأأأن واجلمأأأال وعالققأأأه ابإلنسأأأان ومشأأأاعر  وإحساسأأأه ومأأأيى أتثأأأر  ابجلمأأأال.
 عليها.  األحكام اجلماتية اتفنية وإصياير بقدييم األعمال

ال يف إجيأأاد تعرخأأف جأأام  تلفأأن ويف حتيخأأي معأأاخري حمأأيدة تقديأأيم اخقلأأف فالسأأفة اجلمأأ -2
األعمأأأال اتفنيأأأة إال أ أأأم اتفدأأأوا علأأأى وضأأأ  شأأأروس وأصأأأول ميكأأأن االسرتشأأأاد  أأأا وت بيدهأأأا 

 تقاوق ومعرفة اجلمال وحتيخي  وتدييمه وإصياير األحكام اتفنية واجلماتية عليها.
اجلمأأأا ي االسأأأقاطيدية مأأأن حيأأأث كمأأأا اخقلأأأف اتفالسأأأفة واملفكأأأرون يف وضأأأ  املعأأأاخري  -3

خضوعها ألخة مدومات أخرى مثأل اتأيخن واتسياسأة مأ  عأيم يرب هأا رخأة قيأود اجقماعيأة أو 
 أخالقية، وأن خكون ااتفن تلفنا.

خظل من اتصعب فهم وإديراك األعمال اتفنية إال من خالل املناهس االسقاطيدية تلفأن،  -4
فأأ ، فأأاألول هأأو اتشأأيء اجلميأأل، واتثأأاين هأأو وميكأأن اتقمييأأز بأأني اجلمأأال ات بيعأأي واجلمأأال ات

اتعمل اجلميل، أب خل، اةات،، وإبياع اتبشر، بينما اجلليل ال ميكأن إديراكأه أو يرنخقأه وخظأل 
وغاتبأأاً مأأا حيظأأى بنصأأيب أوفأأر تأأيى فئأأات املثدفأأني ن أأاق فكأأًر يف اجلمأأال اتالمقنأأاهي، يف 

ا قمأأ ، وتكأأن خظأأل تكأأل فأأرد حظأأوة تزخأأي واملقعلمأأني، فيمأأا خضأأمحل تأأيى اتعامأأة مأأن أفأأراد 
، وتيس أدل مأن لتأه اهقمأام ويرقأي وتندص أن خسقشعر اجلمال ومييز ما بني اجلميل واتدبيح

 .ا قمعات املقديمة واملثدفة ابتفن واملظاهر اجلماتية
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