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 المحاضرات محاور

 :الفلسفة - 1

 تعريفها. -

 .عالقتها بالفكر واإلبداع -

 (المثالية ، المادية ، العقالنية...اتجاهاتها الكبرى ) -

 الفلسفة والفن والجمال: - 2

 الفن: -

عمل فني  ما الفن؟ كيف يكون العمل الفني ممكنا؟ ما الذي يجعل من

 أثرا فنيا؟ وبماذا يختلف عن باقي إنتاجات الفاعلية البشرية؟

 الحكم الجمالي: -

ما هو أساس الحكم الجمالي؟ من أين يستمد الجميل قيمته؟ هل 

 األذواق تناقش؟

 الفن والواقع: -

محاكاة للواقع أم إبداع يمتلك حقيقته الخاصة؟ هل الفن هل الفن 

 عبقرية؟

 

 :عر والخيالآراء في األدب والش - 3

 .أفالطون  -

 .أرسطو -

 .نوالفالسفة المسلم -

 إيمانويل كانط. -

  فريدريك هيجل. -
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 المحور األول:

 الفلسفة العنصر األول:

لعّل أهّم ما عرفت به الفلسفة هو طرح السؤال الذي يكون، في الكثير من األحيان، أهم 

، ولم يسلم اسم "الفلسفة" نفسه من السؤال، بل ال زال هذا السؤال من من إيجاد الجواب. هذا

األهمية بحيث يستمر طرحه وإعادة صياغة األجوبة حوله إلى اليوم. ومقاربة سؤال: "ما 

الفلسفة؟"، كما هو الشأن بالعديد من إشكاالت التعريف، يرتّد بنا، دائما، قصصا إلى البدايات. 

لحظة أساسية من لحظات التشّكل. وترتبط الوالدة بالتسمية، فأن نسمي فلحظة الخلق أو الوالدة 

شيئا يعني أنّنا نجعله معروفا )نعرفه(. من هنا، كان البحث في أصل االشتقاق اللغوي مرحلة 

أساسية من مراحل تحديد المفهوم أو الفن أو الصنعة أو المجال المعرفي... غير أّن الفلسفة، ال 

لية إمكانية الوقوف على ميالدها، فال تسلّم بلحظات التأريخ التي تنسبها إلى تريد أن تمنحنا أفض

هذه الحضارة أو تلك، باعتبار األسئلة التي تطرحها حول نسبتها إلى الحضارة اليونانية أم الفلسفة 

المشرقية القديمة؟ أم أنّها توجد في لحظة وجود الكائن اإلنساني؟ فال تريد أن تسلّم لنا بلحظة 

يالدها وال مكانه، حتى تجعل الحيرة ركنا أساسيا من أركان بنائها وتشّكلها. على أنّنا سنعتمد م

 اللحظة اليونانية، باعتبارها، إذا شئنا، لحظة اكتمال الوالدة، لحظة التسمية.

وتعود كلمة فلسفة إلى األصل اليوناني "فيلوصوفيا"، وهي كلمة مركبة من "فيلو" 

وتعني حكمة. وقد جاءت لتقابل مصطلح "صوفوس" الحكيم. وربّما  وتعني محب، و"صوفيا"

توحي هذه التسمية بمعاني التواضع، لكنها تعني أيضا معاني البحث الدائم، وعدم الركون إلى 

التقليد، أي الحضور الدائم للتفكير واإلبداع. ونصادف الصعوبة ذاتها التي صادفناها مع 

موضوع أو المواضيع التي تدخل في إطار اهتمام الفلسفة. ولعّل التعريف، عندما نتطّرق لتحديد ال

جنوح برتراند راسل إلى محاولة تعريف الفلسفة بما ال يدخل في إطار اهتمامها مؤّشر على هذه 

الصعوبة. إال أّن هناك مواضيع درج الباحثون على اعتبارها مجاال خصبا للتفكير الفلسفي الذي 

ومية والتجريد، ومن أمثلة ذلك: الميتافيزيقا، والمنطق، والقيم، يتّمز بدرجة عالية من العم

 واألخالق، واإلبستيمولوجيا، وفلسفة الدين، وفلسفة الجمال.

 نصوص للتوسع

. من: "وفي الوقت ذاته" إلى " مايبدو حكمة 81-81، صص. حكمة الغربنص: برتراند راسل،  -

 إنما هو جنون محض".
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. من: "لعلنا لن نتمكن من طرح 71-72؟، صص. ما الفلسفةنص: جيل دولوز، فليكس غتاري:  -

السؤال.... ويخترق كل العصور." ثم من: "ال نستطيع تحقيق ادعائنا ... إن الفلسفة هي فن تكوين 

 وإبداع وصنع المفاهيم. 

 شيء، أي إنتاج” :هبأن  (créationاإلبداع )مفهوم أحد معانيه الالند واإلبداع: كما يحدد

 إنشاء فني، عمل خلق :قبل من موجودة عناصر بواسطة لكن شكله، في جديدا كان إذا خصوصا

. يرتبط اإلبداع بالخلق، لكن من شيء موجود مسبقا. من هنا نعود إلى ”خالق خيال طريق،

 حركية الفعل بين جدلية القديم والجديد المتضمن في اإلبداع.

 

 التيارات الفلسفيةالعنصر الثاني: 

 المثالية - أ

حقيقة تقوم على الفكر، اليقصد عادة بالمثالية، كل النظريات الفلسفية التي تعتبر أّن طبيعة 

وعلى األشكال المجردة، والتصورات العقلية. فهي المذهب القائل بأن حقيقة الكون أفكار وصور 

ب يجعل الحقيقة النهائية للعالم فت بأنها: مذهكما عر    ،وأن العقل هو مصدر المعرفة ،عقلية

معبرا عنها بلغة الفكرة، كما تعرف المثالية: بأنها مذهب يعتقد المؤمنون بها وجود أفكار عامة 

وثابتة ومطلقة وهذه األفكار وجدت بطريقة ما من قبل عقل عام أو روح عامة. ويتعارض هذا 

له وجود مستقل عن الوعي والمعرفة  التوجه مع المذهب الواقعي الذي يؤّكد أّن العالم الخارجي

التي يمكن ن نكونها حوله. فقد قال أفالطون بوجود ما يسميه العالم الحقيقي الذي تتواجد فيه 

والتي لها وجودها المستقل، ال تتبدل وال تتغير، بينما العالم الواقعي ال  ،األفكار العامة الحقيقية

لم الحقيقي الذي توجد فيه الحقائق واألفكار الثابتة يمثل الحقيقة النهائية وهو خيال )وهم( للعا

إذ يرى أفالطون، أن الحقيقة ال توجد إال في عالم المثل الذي يستمد منه العالم المحسوس  ؛النهائية

 (19-17-18ص.  ،حكمة الغرب)حقيقته. 

 وقد تطورت هذه الفلسفة عبر التاريخ بمفاهيم ومذاهب جديدة مثل :

يرى ديكارت أّن الفكر هو الحقيقة البديهية الوحيدة، بينما يطرح وجود العالم  :المثالية اإلشكالية -

 الخارجي وجود إشكالي، وحده اإلله القادر على ضمانه.

: جاءت هذه الفلسفة في العصور الحديثة في أواخر القرن السابع عشر المثالية الذاتية أو الالمادية -

( الذي أنكر المادة مدرعا باستحالة 8219-8811باركلي)على يد األسقف االيرلندي جورج 

 (.مبادئ أولية في الفلسفة، إدراك األشياء المادية. )جورج بوليتزر
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  المثالية المتعالية أو النقدية:  -

( وقد أشار النقاد والفالسفة على أن المثالية عند كانط 8181-8211رائدها "إيمانويل كانط" )

 تتميز بصفتين:

 ال يتعداها اال في حدود التجربة الممكنة.انها اهتمت بوضع حدود للعقل بحيث  -

  .إنها وضعت شروطها عقلية تجعل هذه التجربة ممكنة -

حيث آمنت بوجود عقل  ،(8198-8228جاءت المثالية المطلقة على يد هيجل ) المثالية المطلقة: -

اإلنساني وجد حقيقة خارج العقل تمطلق في الطبيعة. حيث أن المطلق هو الوجود الواقعي كله فال 

وكل ما هو واقعي  ،فكل ما هو عقلي واقعي" ؛ وكل معرفة هي معرفة إنسانية ،أو فوقه

 .وترى أن العقل عبر تطوره الخاص به يعبر عن تطور الواقع "عقلي

 

 :المادية - ب

صفة الوجود هو المادة؛ فكل األشياء  يستحقّ الشيء الوحيد الذي  يجعلتصور فلسفي 

مكونة من المادة، وكل الظواهر تنتج عن تفاعالت مادية. وترتبط المادية بالفيزيائية، التي تطرح 

أّن كل ما هو موجود هو تمظهرات فيزيائية. وهذا التصور هو تطور للمادية، والذي يتأسس على 

اج مفاهيم لتمظهرات فيزيائية أكثر تطورا من االكتشافات في العلوم الفيزيائية، ويهدف إلى إدم

تكون وعليه،  المفهوم البسيط للمادة، من قبيل مفاهيم الزمكان، والطاقة والقوى، إلى غير ذلك.

النفس. وقد ظهر \يرفض وجود أي شيء عدا المادة. وبذلك تنفي وجود ثنائية المادة االمادية مذهب

ن أجل تعيين الفلسفات التي تنفي وجود أشياء ذات م م82المصطلح في النصف الثاني من القرن 

طبيعة روحية، وال تضفي صفة الوجود إال على المادة. وال بّد من التأكيد على أّن المادية مذهب 

 أنطولوجي ال ينبغي خلطه مع المذهب الواقعي أو التجريبي.

 

 العقالنية -ج

ال يمكن  هيرى أّن العقل هو المصدر الوحيد لكل المعارف الحقيقية. بمعنى أنّ  مذهب

هذا الفعل بأنه ضروري وكافي للوصول  صفمعرفة وإدراك الواقع إال من خالل فعل العقل، ويت

بناء الحقيقة. والعقالنية، في تحديدها الكالسيكي، تنطلق من مسلمة أّن التفكير المنطقي يتحدد إلى 

ثار تنتج عن األسباب، ويمكن بلو  ذلك فقط من خالل بعض المباد  المنطقية، ويتم ذلك بأّن اآل

بالكيفية نفسها التي تنتج بها المبرهنات الرياضية عن الفرضيات األولى. وتكون المباد  المنطقية 

 المستخدمة في التفكير ناتجة أصال عن االستنباط.
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 الواقعية -د

لفلسفي الذي يؤّكد وجود حقيقة خارجية ومستقلة عن وجود تحيل الواقعية إلى المذهب ا

اإلنسان )وجود العالم واستقالليته(. يترتب عن ذلك أّن العالم شيء، وتمثالتنا أو تصوراتنا عن 

هذا العالم شيء آخر. وعندما نقبل بهذا، فإّن ذلك يعني أّن وجود العالم يسبق وجود الفكر، 

 ذا الفكر. ويستمر العالم في الوجود بدون ه

 

 :2المحور 

 العنصر األول: ما الفن؟

 تقديم:

 تداخل المفهوم مع مفاهيم اخرى: التقنية الجمال االبداع الفاعلية...

يمكن البدء بمحاولة طرح هذا السؤال على "الفنان": ما الفن؟ أو بشكل مباشر: كيف تنتج 

ربّما لن يكون الجواب مقنعا، إذ ليس على  عملك الفني )موسيقى، شعر، نحت، رسم...(؟ لكن

الفنان أن يكون فيلسوفا حتى يستحق هذه الصفة. ثّم عن أي فّن يمكنه الحديث؟ الرسم أم النحت؟ 

الموسيقى أم المسرح؟ أليس استخدام مصطلح جامع اختزال لالختالف بين الفنون ولخصائص 

تحدث عن الفن وإنجاز عمل فني؟ فقد كّل صنف منها؟  ويستتبع ذلك السؤال عن البون بين ال

أتحدث بإسهاب عن لوحة فنية لكنني أظل عاجزا عن رسم أبسط الرسوم. فإذا كان العمل الفني 

مصدرا لحديثنا، فلماذا ال يكون الفنان نفسه صاحب الحديث؟ قد يدل هذا السؤال على تعقد 

اياه. يبدو أّن كل محاولة ممارسة الفنان وعلى الحاجة إلى خطاب خارج الفن من أجل طرح قض

 لمقاربة األسئلة السابقة ال بّد أن تبدأ بالبحث بتحديد مفهوم الفن. 

نطلق لفظ فنان على الموسيقى كما يصدف أن نطلقه على العب كرة وطباخ، كما قد 

نطلقه على الفنون القتالية والحربية. ويمكن أن التداخل والتعدد في استخدام اللفظ يعود جذره 

، كان يدل على كل معرفة عملية تقوم على مهارة خاصة وتخص ARSي. فاألصل الالتيني اللغو

موضوعا معيّنا. وقد كان لفظ "الفن" يشير في المجتمعات الحرفية السابقة على المجتمع 

الصناعي إلى النشاط المنتج عموما، دون التمييز بين الفنان بحصر المعنى والصانع الحرفي، أي 

 بين النحت وبين البناء والنجارة. ونجد في اللسان العربي هذا التداخل بين كلمتي دون تمييز مثال

 "فن" و"صناعة"، إذ تدل على ما يقوم به االنسان من صنائع وحرف.
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ومنذ القرن الثامن عشر، عرف المجتمع الصناعي تمييزا بين "الفنون الحرة"، التي ال 

تستخدم للحصول على مقابل مادي )الرزق والربح(،  والفنون اآللية التي كانتمنفعة، تسعى إلى 

 وقد سميت هذه الفنون الحرة الحقا "الفنون الجميلة"، وتشير هذه التسمية إلى الفن بمعناه الخاص.

وهذا المعنى الخاص هو الذي يعرفه الالند: "كل إنتاج للجمال يتم بواسطة أعمال ينجزها كائن 

تشترك فيها كل األعمال الفنية." وهذا التعريف يحيلنا إلى واع... كما يشير إلى الخصائص التي 

عالقة بين الفن والجمال والوعي، ويستدعي، من ثم، طرح مسألة الجمال الفني )في تميّزه عن 

 الجمال الطبيعي( وداللته وغايته ودور في إنتاجه. 

 نصوص للتوسع

 98-71، ص. مبائ الفننص روبن كولنجوود، 

 98-71، ص: المجمل في فلسفة الفننص: ب. كروتشه، 

 )نص: ماهو الفن؟ كانط( 

 نص: الجمال الفني والجمال الطبيعي، هيجل

 نص: أصل الفن، هيجل

 نص: كيف نفهم العمل الفني هانز جورج غادمير.

 

 (8181-8271)  إيمانويل كانط -

والعمل العمل الطبيعي مثل  ،الفعاليات األخرى بين العمل الفني ومجموع  ميز كانطي

من أي تفكير  فهو خال ،أما العمل الطبيعي .فالعمل الفني ناتج عن إرادة حرة عاقلة ؛الحرفي

ال يحتاج ألي مهارة أو معرفة  هالفن عن العلم بكون ويتميّزهو ناتج عن طبيعة غريزية. و ،عقلي

ا محددة. أهدافمجموعة  العلم ويتوخى ،لقواعد منهجية ومباد  خضوع العلم في مقابل ،أو قدرة

من أي إرادة  الحرفة هي نشاط خال فإنّ  ،ال ينتظر منه الربح و الكسب احر اوإن كان الفن نشاط

 .عيشال كسبوسيلة ل ، ومجردحرة بل هي شاقة متعبة

 

 (8128-8111)  مارتن هايدغر -

إذ ترتبط هذه اآلثار البعد  ؛لآلثار الفنية ئيعلى الطابع الشير" غيؤكد "مارتن هايد

وتات لحجر، أو الخشب أو الرخام في المنحاالمعمار الفني من حضور  المادي، كما هو الشأن

لكن حضور  .الصوت في األثر اللغوي، و الرنين في األثر الموسيقيالفنية و اللون في اللوحة و

إحضار الشيء القدرة على بل الشيء في المنتوج الفني ليس هو الذي يمنحه طابعا فنيا إبداعيا، 
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الرمزي هو ما يضفي وهذا البعد التمثيلي و .أي ما يحمله األثر الفني من دالالت ورموز ،الغائب

 على أي أثر مادي طابعا فنيا.

 

 هيجل: تجلي الفكر المطلق -

ن الفكر المطلق يتطور أمنهج قائم على  أي ،تناول الجمال من خالل منهج مثالي جدلي 

 :والجدل يعني أن التطور يتم من خالل صراع المتناقضات عبر ثالثة لحظات .الجدلمن خالل 

فهذا الفكر المطلق يتطور عبر ثالث مراحل هي المرحلة الذاتية والتركيب.  هاالدعوى ونقيض

والمرحلة الموضوعية وتتضمن  ،وهي تقابل لحظة الدعوى ()وتتضمن اللذة والعاطفة والفضيلة 

والمرحلة الجامعة للذات  وهي تقابل لحظة نقيض الدعوى ()األخالق والعرف والقانون 

الدعوى  تركيبوتقابل لحظة )والموضوعية أو المرحلة المطلقة تتضمن الفن والدين والفلسفة 

من مراحل تطور  يرى هيجل أن الفن يمثل لحظة الدعوى في المرحلة المطلقة وعليه،.  ونقيضها

يتجلى فيها عبر وسائط و ،ويعتبر آخر مظهر من مظاهر تجلي الفكر المطلق ،الفكر المطلق

  .حسية

 

 الــــفن عكس الوعي للواقع المادي: كارل ماركس -

التي استند إليها  لتلك ةأسس فلسفية نقيض إلى تناول ماركس مفاهيم الجمال والفن استنادا

فالمادية  ؛ةلمادإلى ايسنده كي  ن هيجل الجدلعخذ أولكنه  ،الفكر المطلقفقد أنكر وجود  ؛،هيجل

حركة و .انعكاس لحركة المادةهو ما الفكر فأ ،ن المادة وحدها الوجود الحقيقيأالجدلية تقوم على 

والمادية التاريخية هي تطبيق . عبارة عن تطور من خالل صراع المتناقضات أي ،المادة جدلية

مجرد هي البنية الفوقية )الفن والفلسفة واألخالق والنظم السياسية( ف ؛الجدلية على التاريخالمادية 

عاكس للتطور الجدلي الحادث في البنية التحتية . وهو ما يعبر عن نفسه في صورة صراع طبقي 

من  كالش وتبعا لذلك، يكون الفن ال تملك هذه األدوات.أدوات اإلنتاج والتي  تمتلكبين الطبقة التي 

جزء من البنية الفوقية التي هي  مجردإذ الجمال والفن  ؛شكال عكس الوعي للواقع الماديأ

كل ل) ال توجد قيم جمالية مطلقة، فتاريخية وطبقية القيم الجمالية ،للبنية التحتية. من هنا انعكاس

باستثناء الطور  ،كل طبقة قيمتها الجماليةلو .(الجمالية هطور من أطوار التطور التاريخي قيم

 . الشيوعي الذي ستتالشى فيه الطبقات
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 الفن خبرة :جون ديوي -

رفض الفصل ي براجماتيمعرفي ذات أساس  خلفيةتناول ديوي مفهوم الجمال من خالل 

بأنها  "تفاعل حيوي بين اإلنسان ويأتي ديوي بمفهوم الخبرة التي يعرفها  .الموضوعوبين الذات 

التفاعل يتم خالل االنتقال من صراع بين اإلنسان وبيئته )الحاجة( إلي التوازن هذا و ،وبيئته"

والشكل األولي للخبرة الجمالية نجده في اإليقاع الناشئ عن االنتقال من حالة .  بينهما )اإلشباع(

فاإلحساس الجمالي هو في طبيعته  ؛ةبيئمع هذه الالصراع مع البيئة إلى حالة التوازن بين اإلنسان 

بحيث  ،رة في طريقة تعاملنا مع األشياء الطبيعيةاألنه ثمرة لضرب من المه ،خرآتلذذ  كأي

 ل.وأنقى وأطو شدّ أفنجعلها  ،نتمكن من زيادة ألوان اإلشباع التي تحققها لنا تلك األشياء

عندما تصبح من  األولىن أي أ ؛هو فرق في الدرجة ،والفرق بين الخبرة العادية والخبرة الفنية

كما يربط  . فالفنان يمتاز عن غيره من الناس بالمهارة والحساسية ؛تصبح خبرة فنية ىعلأدرجة 

 .يرفض الفصل بين الفنون الجميلة والفنون التطبيقية النافعة لكلذ ،جون ديوي بين الفن والمنفعة

قائمة بذاتها  غير ،ن األعمال الفنيةإف يه،علو .يرى أن التفرقة بين الفنون الجميلة والتطبيقيةو

الفنون الجميلة لها قيمة تربوية تتمثل في أثرها التربوي كما يرى أّن  .ومستقلة عن الحياة اليوميةأ

شكالها متالئمة مع كون أالفنون التطبيقية على قيمة جمالية حين توتنطوي  .على النفس

 .اهتاستعماال

 

 الفن تعبير عن حدس :كروتشه -

لروح نوعين من إلى اتنسب تناول كروتشه مفهوم الجمال من خالل فلسفة روحية  

نشاط ، والثاني نشاط نظري يظهر في المعرفة المنطقية وأداتها العقل وغايته الحق ، األولالنشاط

األخالق وتستند الى  -ب .االقتصاد ويستند الى الرغبة وغايته المنفعة  -أعملي وله مظهران :

والفن هو القاعدة التي يستند إليها هذا الهرم ألنه أولى درجات التعبير عن  .ايته الخيراإلرادة وغ

ن باقي الدرجات )العلم واالقتصاد واألخالق ( تستند إليه وفي ذاته الوقت إف عليه،و .نشاط الروح

على يقوم  ،والجمال عند كروتشه. يتمتع باستقالل حقيقي عنها ، فهومن ثمو. ال يستند هو إليها

للصور الخيالية التي تتحول إلى تعبير  ةفه بأنه فاعلية في عقل اإلنسان منتجالحدس الذي يعرّ 

المعرفة الحدسية المستندة  :حد مظهري النشاط النظري للروحأثمرة لالنفعاالت؛ فالحدس بوصفه 

لى العقل والمعرفة المنطقية المستندة ع، الى الخيال والمنتجة للصور الخيالية وتتعلق بالفردي

ثم يوحد كروتشه بين  .وتتعلق بالكلي والعالقات القائمة بين األشياء ،للتصورات الذهنية ةومنتج

أما ما ال يمكن أن يتحقق  ،ن أهم خصائص الروح إمكانية تحققه في التعبيرأل ،الحدس والتعبير
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لط بين من هنا ال يجوز الخ ،أما الواسطة فهي أداة توصيل .في موضوع خارجي فهو إحساس

 ،يترتب على هذاوالعمل الفني وواسطته المادية التي هي أداة توصيل بين الفنان والجمهور. 

. أما الصنعة فهي مادة أساسا ،فالفن حدس أوال ومادة ثانيا ؛ضرورة التمييز بين الفن والصنعة

والمتذوق يقوم بإعادة تكوين هذه  ،خيالية ايقدم الفنان من خالله صور احدسوبهذا يكون الفن 

 .التعبير المخفق هو التعبير الموفق والقبح هوالجمال  وعليه، يكونالصور في وعيه. 

 

 98-71، ص. المجمل في فلسفة الفنكتاب : للتوسع نص

 

  الفن وعي خيالي :سارتر -

يوجد أوال ثم يختار  أي؛ يتميّز اإلنسان عن باقي الكائنات بأّن وجوده يسبق ماهيته

ألنه يختار صفاته بينما كل الكائنات  ،فهو الوحيد الحر لك،.. لذ.يكون طيبا أو شريراف ،صفاته

 اويرى ساتر أن هناك تعارض)ماهيتها تسبق وجودها(.  األخرى يتم تحديد صفاتها قبل أن توجد

عي، وموضوع ع موجود قبال يلتقي به الووحيث هو موض ، منبين موضوع اإلدراك الحسي

ن إوفي الوقت ذاته ف ،فالتخيل هو سلب لإلدراك الحسي وهو موضوع يوجده الوعي؛ ،لالتخيّ 

ساس الفن أالذي هو  ،الوعي الخيالي. وعليه، يتميّز لقيام الخيال بدوره ةالحسي هو األدا اكاالدر

يستعين بموضوع مادي  نفسه، ي الوقتف ،ن موضوعه ال واقعي وغائب ولكنهأب ،عند سارتر

وتبعا  .نسيج اللوحة الواقعي أن يختفي وجب على موضوعها،لكي يظهر  ماواقعي، ففي لوحة 

لموضوع  معادالبوصفه سيط مادي ) وجود في ذاته ( يعمل سارتر الفن بأنه خلق و يعّرف لذلك،

خالل هذا  التذوق الفني هو تأمل لهذا الموضع المتخيل منيكون و. جمالي متخيل ال واقعي

 .الوسيط

 

 : الجمال والحكم الجماليعنصر الثانيال

، فإننا نحكم على العمل "جميلة"عندما نصف لوحة أو مسرحية أو قطعة موسيقية بأنها 

الفني من زاوية خاصة، وحكمنا هذا حكم جمالي. وهذا ما يدفعنا للتساؤل: عالم يقوم حكمنا 

يحظى بإعجاب المشاهد؟ أال يكتفي عدد كبير من الناس  الجمالي؟ وما الذي يجعل عمال فنيا

بمشاهدة لوحة في متحف دون رغبة في اقتنائها أو التجارة فيها رغم استطاعتهم لذلك؟ أال يعني 

ذلك أن للعمل الفني خاصية أساسية تدخل في صميم تكوينه هي أن قيمته تتجسد في جماله 
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الذي يجعلنا نحكم على العمل الفني بأنه جميل؟ وما هو الشيء   وتجعله يندرج في مجال خاص؟

 ومن تأتي القيمة الفنية لعمل فني؟ هل منه أو منا؟

 فيثاغورس

فيثاغورس أن العدد هو جوهر األشياء وهو حقيقتها الكامنة، حيث أن معرفة  يرى 

عالقة بين األعداد في تركيبها وتناسقها تقود إلى معرفة العالم ومعرفة ماهيته وقوانينه. وتكون ال

 وسر الجمال ال يمكن أن ُيقرأ إال الكون فسر   ؛معنى الحياة بكامل جوانبها يمختلف األعداد ه

عن ترابط دقيق  تنتجفالعالقة الجمالية إنما  ؛من خالل القيمة العددية، ومن خالل الرياضيات

الجمالي لم تنشأ الناعمة والجذابة في مضمونها  المقطوعة الموسيقيةف .ومتناسق بين تلك األعداد

 . وبهذا يكونعلى مستوى السياق العددي والوتريوإنما بسبب االمتزاج المنسجم بينها  ،اعتباطا  

الزمان  يبعالقات رياضية منطقية ثابتة ال تخضع لعنصر امحكوم ،فيثارغوس مع ،الجمال

اسق العددي وبدأ فيثاغورس في تفسير الجمال بأنه جوهر آلية التن .والمكان وال إلى تحوالته

وجمال الموسيقى كجمال الوجود  ،التي تنطبق على أبسط الظواهر وأعقدها، فالعلم نغم وعدد

في االنسجام الدقيق بين حركة  يكمن جمال الكونأن  كما  .يكمن في النسب والعالقات الرياضية

م يخدم من حيث التحليل الجمالي، فاإلحساس بالجمال يخرج من اإلنسان كنتاج متقد  و .الكواكب

  .أهدافا  تربوية تنعكس على المنتج األول ذاته

 

 53-53، ص. حكمة الغرببرتراند راسل، للتوسع: 

 سقراط: -

وضع الشروط األساسية  . وقد سعى سقراط إلىيرتبط الجمال عند سقراط بالخير

لنظرية إيجابية فى الفن، ترى أن الفن سواء ما كان منه فنا  جميال  أو فنا  صناعيا  له وظيفة 

أما الجمال فهو جمال هادف،  .أساسية هي خدمة الحياة اإلنسانية، وبمعنى أدق الحياة األخالقية

ية العليا. أما معايير اللذة الجمالية التي إذ أن الجمال هو ما يحقق النفع أو الفائدة أو الغاية األخالف

فصلت بين الجمال وقيم الحق والخير، فلم تكن فى رأى سقراط، سوى نوعا  من أنواع التدهور 

الفني واالنحالل الخلقي، فالمعيار الحسي المرتبط بنظرية اللذة الجمالية عند جورجياس وغيره 

 ،كانوا يحفظونها عن ظهر قلب ويعلمونها للناس من الفنانين والخطباء، والقواعد المدروسة التي

كانت كلها فى رأى سقراط ال تكفى لخلق الفن األصيل، وتفتقد العنصر الجمالي الذي تنطوي 

يكون الجمال عند سقراط: هو جمال هادف، أي أن الجميل هو ما  ،وبهذا .عليه أخالقية اإلنسان
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ويرى أن الصفة المشتركة لألشياء الجميلة تكمن  .لياائدة أو الغاية األخالقية العيحقق النفع أو الف

. وعليه، يرى سقراط افي أن جميعها قد صنعت على النحو الذي تحقق به الغرض من وجوده

أن العين الجاحظة أجمل من العين العادية، ألن الجحوظ يؤدي إلى وظيفة أفضل وهي اتساع 

المستقيمة، ألن األنف المستقيمة قد تعوق مجال الرؤية، وأن األنف األفطس أجمل من األنف 

زاوية الرؤية. ودعا سقراط أن يركز الفنانون على إبراز التعبير عن أحوال النفس البشرية من 

خالل التأكيد على تعبيرات العين والوجه في موضوعات الرسم والنحت وذلك بهدف إظهار 

 ب مراعاة جمال الصورة ونسبها الفنية.الفضيلة واالنفعاالت السامية لتأكيد الجمال الخلقي بجان

 

 ق.م(574-724أفالطون:) -

تضمن قيم الخير والحق ينقسم العالم عند أفالطون إلى قسمين: عالم المثل العليا، والذي ي

أن الروح تدرك الجمال  بما يشمله من شرور وآثام. ويرى أفالطون يالعالم الواقعوالجمال، و

ت ظالل الجمال. وبهذا، يكون الفن عند أفالطون محاكاة. ولكن الحواس ال تدرك سوى انعكاسا

ولهذا جعل أفالطون  أي يجب أن يحاكى عالم المثل وأن يرتبط بمعاني الحق والخير والجمال.

ال تصحبها معرفة وثيقة  التيورأى أن المحاكاة  نية بالنسبة إلى الحقيقة والخير.الفن في مرتبة ثا

ا هي نقل آلي تعتمد على التمويه ويخلو من الحق والجمال وهذه بحقيقة األصل الذي تحاكيه، إنم

المحاكاة ال تعتمد على الحقيقة وال تمت للجمال والخير بصلة، وقد أطلق أفالطون على هذا 

النوع "المحاكاة الزائفة" ألنها المحاكاة التي تدخل السرور على العامة والسذج. لذلك، طرد 

هو مبدأ  ،والجمال بالذات عراء الذين يحاكون األفعال الرذيلة.أفالطون من مدينته الفاضلة الش

ال بد   ،ومن أجل التقرب من هذا الجمال. الموجودات، وهو غايتها القصوىجميع الحركة في 

 ،رؤية األشياء الجميلةف ؛الحياة التي عاشتها قبل أن تكون في هذا الجسد الفاني تتذكرللروح أن 

وهي تسعى من جديد  ،الجمال األول الذي تأملته النفس في حياتها السابقةتوقظ في أنفسنا ذكرى 

 درك الجمال المطلق الذي يتألق به الخير.تإلى االرتفاع أعلى فأعلى حتى 

 

 ارسطو -

والوحدة بين أجزائها.  تناسقها ونسبة الوفاقيرى ارسطو أن األشياء تبدو جميلة نتيجة  

ما تكون أجزاؤه منسقة ة أجزاء أن يكون جميال إال بقدر ال يمكن لشيئ مألف من عد أنه ويقول

وهو ما ينطبق على  ال يستقيم إال بالنسق والمقدار. ،فى نظر أرسطو ،فالجمال ؛وفق نظام معين

تتميز بالوحدة  والتي يجب أن ،وضعها للمسرحية التراجيدية فى كتابه "فن الشعر" التيالمبادئ 

البداية تشمل ف ؛وتتكون من بداية ووسط ونهاية ،الزمان( ولها حجم محدد -المكان -)الموضوع
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 والوسط يتضمن ذروة األحداث والنهاية تأتى بالحل. ،التمهيد لألحداث والتعريف بالشخصيات

نعيشه بخيره  لواقع المادي الذياه محاكاة غير أن ،عرف أرسطو الفن أيضا  على أنه محاكاةقد و

لخير حتى يتحقق تظهر النفس البشرية من لفعلى الفنان أن يعرض الشر كما يعرض  ؛شرهو

شرورها عن طريق إثارة عاطفتى الخوف و الشفقة. وبهذا، تكون اللذة الجمالية عند أرسطو هي 

 فقة.تصفية لالنفعاالت الضارة بالنفس وتنظيما  للمشاعر المضطربة بإثارة عاطفتى الخوف والش

 

 كانط:إيمانويل   -

تتمثل المعرفة عند كانط بالحكم، والحكم هو الربط بين الموضوع والمحمول، فبين أن 

كل   أحكام تحليلية يكون محمولها متضمنا  في موضوعها كقولنا:  هناك نوعين من األحكام:

الموضوع وهي أحكام تركيبية، وهي التي يكون في محمولها إضافة ما إلى و  الكرات كروية.

 ،8=7+7وهي تشبه األحكام التحليلية في استغنائها عن التجربة ومثالها :  أحكام قبلية  نوعان:

عشبة كذا تعالج والتي ال يمكن معرفة محمولها إال من خالل التجربة مثل:  ،أحكام بعديةو

يقوم إال  لتجربة، وحكم العلى اكانط نوعان من الحكم: حكم سابق  عند نجد ،وبذلك مرض كذا.

هل نكتسب معرفة الجمال و  ففي أي نوع من هذين النوعين يقع الحكم الجمالي ؟ ؛بعد التجربة

وقد   بالتجربة، أم إن الحكم الجمالي في فطرتنا مبدأ قبلي مثله مثل إدراكنا المبادئ الرياضية؟

نقد العقل ) واألخالقنقد العقل المحض(، ) معرفةاللكل من مبادئ قبلية بالنسبة  كانط وجد

  .الحكم الجماليبحث عن مبادئ قبلية بالنسبة إلى اح ي، ولهذا ر(العملي

القادر على إثارة شعور المتعة غير المعنية، وغير  ، هو الشئكانطوالجميل حسب 

. وعندما يشرح إحساس المتعة يطرح نظريته المبتكرة التي تقترح  المشروطة باإلرتواء الحسي 

الحر  و المتناغم بين ملكتي التخي ل والفهم بسبب التبادل أن  هذا اإلحساس يتحقق
ألي  . ويمكنُ 1

الحر  الذي  شخٍص أن يستشعر جمال الشئ إذا شعر بذاك اإلحساس الذي يحققه التبادل والتناغم

إذ ال يمكن لشخٍص أن يحكم على  ؛يحدث بين ملكتي التخي ل والفهم بمجرد مشاهدة الشئ الجميل

يربطه بشروط أساسية ُمسبقا ، كأن يكون مفيدا ، أو متوافقا  مع الذوق  كانشئ بأنه جميل إذا 

                                                           
تعزيزه  الَملَكة أو الخاصية العقلية التي تمكننا من استدعاء تمثل الشئ بعد غيابه، أو َملَكة التخيل هي تلك  1
المكاني،  / تلك الَملَكة أو الخاصية العقلية التي تتبع َملكة الَحدس و الربط الزماني وَملَكة الفهم هي .استكمالهو
التي تحاول أن تفسر الشئ بإرجاعه إلى األصناف. وهي تختلُف عن َملَكة العقل التي تستنبُط و تعمم. مثال  و

بأنه د، و بأنه زجاج في صنع المادة، ونحلله بأنه واحد في صنف العد عندما نشاهد كأس الماء، فإننا نفهمه عندما
كننا نعقله عندما نستنتُج أن  كل األشياء ذات في صنف الوظيفة، و هكذا. و ل مخصص لشرب الماء

 .المشابه يمكن أن تستخدم لشرب الماء الشكل
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الشروط المسبقة، تفسد ملكة التذوق الجمالي، و تجعلها غير خالصٍة، إذ أنها تقيد  العام. مثل هذه

 .حرية التالعب و التبادل بين ملكتي التخي ل و الفهم من

ن اللذة التي نشعر بها أمام الجمال، وبين ينشأ الذوق الجمالي عندما نستطيع التمييز بي

فما هو  ؛اللذة الحسية المرتبطة بإشباع حاجات الحواس، وهكذا يتميز ما هو جميل عما هو ممتع

ممتع مرتبط بالحواس، واللذة المترتبة عما هو ممتع وليدة الحس، لذا فهي ذاتية مثلما الممتع 

هو تحقيق لمنفعة ذاتية.  ة، فإشباع حاجاتيأخرى بالمنفع ذاتي. ولذا يرتبط الممتع من جهة

فالحسن يرتبط بالمنفعة أيضا. وهكذا،  ؛ويرى كانط أن  ما نعتبره حسنا، يختلف عن الجميل

النظر عن  يرتبط الحسن والممتع بالنفع، بينما يرتبط الجميل باللذة الخالصة التي أشعر بها بغض  

تجسد حذاء أو حربا... وعليه، يعرف كانط بلوحة المرء عجب يحدث يقد لك، لذ .أي منفعة

الذوق بأنه "الملكة التي نحكم بها على موضوع ما، أو أسلوب لتمثل يتم عن طريق الشعور 

 باالرتياح أو بعدمه، دون أن تتدخل المنفعة في ذلك الحكم.

كانط يفترض أن كلَّ شخٍص قادر على الوصول إلى نفس الحكم  أن ،من الجدير بالذكرو

الجميَل جميٌل عالميا  بالضرورة، و أنَّ هذا االختالف الذي نشاهدهُ  ي في النهاية، وأنالجمال

كالحكم -األذواق، يرجع إلى عدم تحقق صفاء الحكم الجمالي بالضرورة، إذ أنه  واقعيا  في

 غيرها يمكن أن ُيفسد باألفكار المسبقة، و الذوق السائد، و األهواء الشخصية، و -تماما   األخالقي

يقرر كانط و .الفهم من العوامل المؤثرة التي تحد  من حرية التبادل بين ملكتي التخي ل التمثلي و

ف على جمال شيء ما، ولهذا أنه ليس من الممكن وضع قاعدة بموجبها يستطيع اإلنسان أن يتعر  

فإنه يختلف عن  عليه،و .، وهو يتغير من شخص إلى آخرحكم ذاتيفإن الحكم على الجمال 

فالحكم المتعلق بالذوق ال يمكن أن  ،حكم المنطقي القائم على التصورات العقلية. ومن هناال

يدعي الموضوعية وال الكلية. ورغم ذلك، فمن الممكن أن تتصف أحكام الذوق بصفة الكلية 

أن الجمال  وينتهي كانط إلى)الكوني( ألن الشروط الذاتية لملكة الحكم واحدة عند كل الناس. 

هو حكم غائي بدون أية غاية موضوعية أو فعيا  لغاية، ولكن هذه الغاية مجهولة تماما ، يبدو سا

فله إذن صورة الغائية أو شكلها، دون غاية محددة مثل السعي إلى المنفعة  (...) خارجية

 والفائدة. 

 : لتوسعمن أجل ا وصنص
 
 كانط: الحكم الجمالي.  
  :الحس المشترك والحكم الجمالي.كانط 
  كانط: الجميل والممتع والنافعنص 
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  :ما قيمة العمل الفني؟كريستيان دوالكومبان 

 بيير بورديو: استيطيقا ال كانطية. 

 

 الفن والواقعالعنصر الثالث: 

من أين يستمد  العمل الفني تعبيره وداللته؟ أمن قدرته على محاكاة الواقع، أم من قدرته 

ما يتم تحديد عالقة العمل الفني بالواقع بوصفها عالقة محاكاة وتقليد  على االبتعاد عنه؟ غالبا

بحيث تصبح اللوحة " نسخة" للشيء الذي تعكسه كما لو كان معروضا أمام مرآة أو على 

صفحة الماء لكن هل الفن محاكاة يسعى إلى نقل الواقع حرفيا؟ أي هل الفن هو محاكاة 

إنسانية أم هو إبداع حر لموضوعات جمالية خالصة للموضوعات الخارجية طبيعية كانت أو 

 لهذا الواقع؟ هل يمثل الفن إعادة إنتاج للواقع أم تجاوزاتفسر بواسطة التخيل؟ و

 أفالطون -

ومن هذا كما سبق أن أشرنا لذلك، يتحدد الفن عند أفالطون بوصفه محاكاة للواقع. 

. وبما أن الحقيقة نسخةهو في حد ذاته المنطلق فإن قيمته مبتذلة، ألنه ليس إال تقليدا لعالم 

السامية والمطلقة ال تتاح إال باالرتباط بعالم المثل، فإن العمل الفني يبعد الناس عن الحقيقة. لهذا 

 .الفاضلة أفالطون مكانا للفنانين والشعراء في مدينته لم يجد ،السبب

 نص أفالطون: وهم االبداع الف

 أرسطو -

أما أرسطو، فينطلق في تحليله ودراسته للظاهرة الشعرية والفنية، من التأكيد على أن 

الفعالية الشعرية والفنية، لدى المبدعين عموما، تتعلق أساسا بالمحاكاة، وتختلف األعمال 

والمبدعات الفنية والشعرية، بعد ذلك، تبعا لألنحاء التي تكون بـها المحاكاة، وهي إما ترجع إلى 

وسائل أو الموضوعات أو األسلوب والشكل الفني. والمحاكاة في استعمال أرسطو، هي ال

باإلضافة إلى كونـها مبدأ سببيا للشعر والفن، فهي أيضا، وقبل ذلك، مبدأ غريزي في اإلنسان، 

يرتبط به تهيؤ اإلنسان لتقبل المعارف األولية، كما يرتبط به الشعور باللذة الناجمة عن حصول 

ة والتعلم لدى اإلنسان. إن مفهوم أرسطو للمحاكاة، ال يقف عند مجرد كونه أداة خارجية المعرف

لمقاربة العمل الفني ونقد فعالية اإلبداع الشعري والحكم عليها، انطالقا مما هو بعيد عنها، كما 

فعل أفالطون بالضبط، بل لقد أصبحت المحاكاة، هنا، مع أرسطو هي جوهر العمل الشعري 
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، الذي يتوقف على فهمها وتحديدها، فهمنا وإدراكنا للفعالية الخالقة والمبدعة، بكل والفني

 .عناصرها ومكوناتـها

 نص أرسطو: الفن محاكاة

 هيجل: -

ل أن الفن يتجاوز المحاكاة ويرتفع بالكائنات الطبيعية والحسية إلى جفي المقابل يرى هي

من الجوانب العرضية والمؤقتة، فالفن يرد المستوى المثالي، ويكسبها طابعا كليا حين يخلصها 

الواقعي إلى المثالية ويرتفع به إلى الروحانية، والفكرة إذا تشكلت تشكال داال على تصورها 

فما يهم ، حسب هيجل، في اللوحة هو جمال التشكيل واإلبداع. وفي هذا  .العقلي تتحول إلى مثال

ل على الواقع مثل الموسيقى، وتكون مصدرا للذة السياق، نفهم لماذا نجد أشكاال من الفن ال تحي

الجمالية، وال يكون الجمال في هذه األشكال نسخة مطابقة للجمال الطبيعي. ذلك أن  الجمال الفني 

ال يتوقف على موضوع العمل الفني قدر توقفه على تحكم الفنان في أسلوب عمله وقدرته على 

تعبير الجمالي، وهذا ما يثبته الفن التجريدي الذي ال فالموضوع ليس مناسبة لل ؛االيحاء والتعبير

يجسد موضوعات ذات نظائر في الواقع. وهكذا، ال يحيل الفن على شيء غير ذاته، ويكون كل 

عمل فني موضوعا قائما بذاته، ال يسعى إلى بلوغ كمال خارج عنه. ويضيف هيجل هنا حجة 

ما هو موجود أصال، وما ضرورة أخرى ضد المحاكاة، حين يتساءل: ما ضرورة تصوير 

 إعادة تشكيله؟ أال يكون العمل الفني شيئا يضاف إلى الواقع ويحاكيه؟

ل أن الفن يتجاوز المحاكاة ويرتفع بالكائنات الطبيعية والحسية إلى جفي المقابل يرى هي

يرد  المستوى المثالي، ويكسبها طابعا كليا حين يخلصها من الجوانب العرضية والمؤقتة، فالفن

الواقعي إلى المثالية ويرتفع به إلى الروحانية، والفكرة إذا تشكلت تشكال داال على تصورها 

فما يهم ، حسب هيجل، في اللوحة هو جمال التشكيل واإلبداع. وفي هذا  .العقلي تتحول إلى مثال

صدرا للذة السياق، نفهم لماذا نجد أشكاال من الفن ال تحيل على الواقع مثل الموسيقى، وتكون م

الجمالية، وال يكون الجمال في هذه األشكال نسخة مطابقة للجمال الطبيعي. ذلك أن  الجمال الفني 

ال يتوقف على موضوع العمل الفني قدر توقفه على تحكم الفنان في أسلوب عمله وقدرته على 

فالموضوع ليس مناسبة للتعبير الجمالي، وهذا ما يثبته الفن التجريدي الذي ال  ؛االيحاء والتعبير

يجسد موضوعات ذات نظائر في الواقع. وهكذا، ال يحيل الفن على شيء غير ذاته، ويكون كل 

ال يسعى إلى بلوغ كمال خارج عنه. ويضيف هيجل هنا حجة  ،عمل فني موضوعا قائما بذاته

يتساءل: ما ضرورة تصوير ما هو موجود أصال، وما ضرورة أخرى ضد المحاكاة، حين 

 إعادة تشكيله؟ أال يكون العمل الفني شيئا يضاف إلى الواقع ويحاكيه؟ 
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 نصوص إضافية:

 نص هيجل: ليس الفن محاكاة للطبيعة
 نص آرتر شوبنهاور: لماذا يجب رفض فكرة المحاكاة؟

 

 : الفن والعبقرية: ثالثالعنصر ال

 ؟وما الذي يعطيع قيمته الفنية العمل الفني ممكنا؟ما الذي يجعل 

 كانطإيمانويل  -

لإلبداع، واعتبرها موهبة أو ملكة فطرية  الرئيسي هي المصدرالعبقرية كانط أن   رأى

د"تملي على الفن قواعده".   ؛أن العبقرية، باعتبارها شرطا لإلبداع، تتميز باألصالة أوال وأك 

ما دامت عبقريته موجودة بذاتها وال تحتاج إلى التعلم  ،فالفنان العبقري أصيل بالضرورة

، فإن المهارات التقنية في بداية مسارهأوالمحاكاة. وإذا كان ال بد للفنان من تعلم بعض القواعد و

 العبقرية هي ما يجعل منه مبدعا متفردا، ويجعل من أعماله أعماال فنية كبرى. لكن أصالة

يقوم  بفرد ال قالعبقري ال تعني شذوذ فرد ال يخضع لقواعد وال يندرج في تقليد فني، كما ال يتعل

فاألصالة  ؛لكنا أمام جنون أو أصالة عقيمة ،فلو كان األمر كذلك إال بما تمليه عليه نزواته.

اع ونماذج خلق أتبعلى ليست جنونا وال انعزاال وال نزوات. إنها، وهذه ميزتها الثانية، قادرة 

هبة الطبيعية، في نظر كانط، هي التي تخلق وفالم ؛ومدارس، أي تخلق قواعد تحتذى وتتعلم

القاعدة، إذ يتم استخالص هذه األخيرة من العمل الفني. واتباع هذه القواعد يعني استلهام 

ا نيتشه، أم المعلمين الكبار دون محاكاتهم، إذ أن أفكار الفنان توقظ لدى تلميذه أفكار مشابهة.

يرى أن الحديث عن عبقرية الفنان يأتي من تأثرنا بعمله وتعبيره عن حقيقة لم نتصورها، إال ف

 أن هذا العمل المكتمل يخفي ما كلف الفنان من جهد.

 :نصان للمناقشة

 نص كانط: الفن والعبقرية.
 هل الفن عبقرية؟ :نص فريدريك نيتشه
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