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  :دمةـــاملق
قبل أن خنوض يف تعريف معىن علم اجلمال جيدر بنا أن نعرف ما هو اجلمال؟ أو مبعىن 

  .أكثر دقة ما هي فلسفة اجلمال؟
فنقول إا ذلك الفرع من فروع الفلسفة الذي يهدف إىل دراسة التصورات اإلنسانية عن              

حساس يها من جهة، مث إصدار األحكام عليها من جهة ثالثة ومـن             اجلمال من جهة، واإل   
مت يتحول التعريف باجلمال إىل ثالث مراحل هامة يكتمل ا تعريفه هي مرحلة التصور،              

  .مث مرحلة اإلحساس، فمرحلة احلكم
وتتصل فلسفة اجلمال عن كتب بتاريخ الفن والفلسفة ومن بني التعريفات احلديثة الـيت              

كل تفكري  " التعريف الذي يرى أن اجلمال هو     . توثيق الصلة بني الفن واجلمال    تذهب إىل   
  "فلسفي يف الفن

ومع أن الصلة بني اجلمال والفن هي صلة وثيقة إىل حد كبري، بيد أننا جند مثة اختالفا بني                  
دراسة كل من هذين االني، فالدراسات اجلمالية جماهلا اخلاص ا حيث أا ال تتعـدى               

البحث يف تصنيف األعمال الفنية أو حماولة حتديد خصائصها كما أا ال تقف عند              حدود  
حد توضيح ما تتسم به هذه األعمال من مميزات، وال تبحث قي حتقيق نسبتها أو تأصيلها                
تارخييا من جهة وليس من اختصاصها أن تتدخل كما حيدث يف فلسفة الفـن يف دقـائق                 

ك وتتجاوزه إىل حماولة البحـث يف جمـرد اإلحـساس           عمل الفنان، ألا ترتفع فوق ذل     
باجلمال، وتقدير شروط حتقيقه ومقدار إبداعه، واحلق أن املسألة اإلحساس باجلمال كانت         

  " اإلستطيقا" هي اهلدف من فلسفة اجلمال يف العصر احلديث وهي ما عرفت باسم
 وضعت لنفسها منهجا    تبلور علم اجلمال داخل اإلستطيقا اليت استقلت عن الفلسفة عندما         

حمددا وخاصا ا خالل القرن الثامن عشر، وتعد اإلستطيقا امتدادا جذريا لفلسفة اجلمال             
اليت كانت حمط حبث الفالسفة واملفكرين منذ عصر اليونان ومنذ أن وضـع الفالسـفة               
القدماء أمثال أفالطون وأرسطو تساؤالت كثرية عن معـاين اجلمـال وأصـل الفنـون               

نظريتهما اليت مازلت تشغل أفكار     ) اجلمال والفنون (  وصاغا يف هذين االني    وتقسيماا
الباحثني يف علم اجلمال حىت يف هذا العصر ولقد تأثر باوجمـارتن عنـدما أطلـق لفـظ             



اإلستطيقا على علم اجلمال املقصود به اإلحساس أو العلم املتعلق باإلحساسات وذلـك             
  . ليت كانت تعين اإلدراك احلسي اAesthesisطبقا للفظة اليونانية 

ويقصد باإلدراك احلسي يف جمال اجلماليات، عملية اإلحساس باجلمال ولكن ليس كـل             
 ألصبحنا مجيعـا علمـاء      إدراك حسي هو بالضرورة إحساسا باجلمال، ولو صح ذلك          

استطيقا ألننا سوف ندرك يف هذه احلالة الواقع باحلس وسوف منتلك بالطبيعة والفطـرة،              
  .اكا حسياإدر

ولكن اإلحساس باجلمال يفترض تصورا معينا له، يضاف إليه قدره على التمييـز بـني               
األشياء املتصفة به، وغريها ممن تتصف بالقبح، ويتعلق مبحث اجلمال باألشياء األوىل أي             
املوصوفة باجلمال، فهو الذي يبحث يف األحكام املتعلقة باألشياء اجلميلة ومـن مث فإنـه               

 معياريا ميثل موضوعه جمموعة القيم واملعايري اليت يؤسس عليها هذا النوع من             يكون علما 
   1األحكام املتعلقة بكل ما هو مجيل

ويشهد الواقع بأن كل احملاوالت املختلفة اليت أرادت استخدام  املناهج  التجريبية وتطبيق              
أن دراسـة   الواقع العلمي املوضوعي على الدراسات اجلمالية قـد بـاءت بالفـشل، إذ              

اإلحساس اجلمايل، وشروط حتقق اجلمال ال ختضع ألي مقاييس من نوع علمي أو جترييب              
وهذا يعين أن استقالل علم اجلمال عن الفلسفة ال يعين أكثر من اسـتقالل األخـالق أو               
املنطق عنها، ومن مث ال ينبغي على دارسي اجلمال أن يفصلوا فصال حامسا بني دراسـتهم                

ني دراسة احلق واخلري، فالصلة وثيقة بني هذا الثالوث الفلسفي للقيم املطلقة            هلذا الفرع، وب  
  " احلق واخلري واجلمال" العليا

وإن كان الفكر الفلسفي هو يف جوهره حماولة لتحديد العالقة بني اإلنـسان والوجـود،               
وكان علم اجلمال ميثل فرعا من فروع هذا الفكر الفلسفي اخلالد ومـن مث يـستلزم أن                 
يدرس هذا العلم العالقة بني اإلنسان والوجود احمليط به وملا كان عامل اإلنـسان يتميـز                
بالرمزية اليت تبدو مظاهرها يف الشكل، اللغة، والعلم والفـن واألسـاطري حـىت عـامل                
املوجودات الطبيعية ذاته ميكن أن يتحول داخل العقل اإلنساين إىل جمرد رموز ميكن التعبري              

ة تصورها على أي حنو يراه، لذلك فقد متيز اإلنسان عن سائر الكائنـات              عنها، أو حماول  
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بالقدرة العجيبة واخلالقة على إجياد هذه الرموز يف حياته فهو يتصور أو يتخيل األشـياء               
احمليطة به، وليعرب عنها بالرموز كما أنه قادر على حتويل الوقائع املادية اخلارجية إىل جمـرد                

ويترمجها حسب حالته النفسية، وحيددها وفق رغباتـه وأهوائـه          رموز يف عقله يفهمها     
ولذلك فإن آراء الفالسفة املعاصرين، تكون حني يذهبون إىل تعريف اإلنسان بأنه احليوان             

إن العالقة وثيقة بينهما،    " اجلمال"و" الرمز"القادر على خلق الرموز، لكن هي العالقة بني       
ن الوسائل الرمز عند اإلنسان، فالفن شاهد على صدق         ألن التعبري الفين ما هو إال وسيلة م       

مشاعر اإلنسان، ودليل واضح على لون حضارته، وعلى مستوى تقدمه ورقيه، ومبلـغ              
  .ختلفه وكذاك على مقدار وعيه أو جهله

ويطلعنا تاريخ احلضارة اإلنسانية على الكثري من النماذج واألمثلة من الفن الذي هو تعبري              
ن حال اتمع فإن يد الزمان تطوي األجيال البشرية جيال بعد حيل بيد             عن احلضارة ولسا  

أن التراث املادي يظل متمثال يف الرمز الفين والصناعة املادية اليت تشهد مبا كان عليه حال                
احلضارات، وبالتايل فإا تساعدنا يف التوصل إىل معرفة أسرار هذه احلضارات ومقدار ما             

علمية واالقتصادية والعسكرية والفنية وغريها،وبذلك يستفيد املعاصرون       أجنزته يف امليادين ال   
من خربات وثقافات احلضارات املاضية ومن هذا املنطلق تربز أمهية وعظمة الدراسة الفنية             
اجلمالية وعلى سبيل املثال فن الدراما واملسرح قد بلغ أوجه يف أثينا يف ظل نظام احلكـم                 

كما أنه قد تتدخل عوامل حضارية معنية       ) ق م ( القرن اخلامس الدميقراطي اليوناين خالل    
لتساهم يف حتديد ذوق الذوق اجلمايل يف عصر من العصور فحضارات الـشرق كانـت               
تتميز بطابع معني يف فنها خيتلف عن الطابع الذي ظهرت عليه الفنون والعمارة يف أوروبا               

ان املصري القدمي لبنـاء مـسالته       يف العصور القدمية، كما أن مثة عوامل قد دفعت اإلنس         
وأهراماته، ومعابده على النحو الذي نراه عليه اآلن والذي يدل على ارتبـاط  املـصري                
القدمي ارتباطا وثيقا بالدين وبالعوامل الطبيعية األخرى اليت أسهمت يف تزيني وزخرفة هذا             

ملكـان والزمـان    التراث املادي وهكذا فنحن نرى إىل أي حد تسهم الظروف  املتعلقة با            
والبيئة احمليطة، واالعتقادات السائدة يف االنطباعات اجلمالية ويف اخلربات الفنية إىل حـد             

 .1كبري
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وما يهمنا يف عامل اجلمـال واإلسـتطيقا هـو الفيلـسوف اإليطـايل بنديتوكروتـشه                       
الذي يعد من أكرب علماء اإلستطيقا يف القرن العشرين حيث سـاد             ) 1866-1952(
يطاليا بشخصيته الضخمة وقد كان كروتشه تلميذا لفيكو وكانط وهيغل وماركس فكان ا

بذلك جامعا لكل االجتاهات، كان ماركسيا مرتدا على حد قوله وكانطيا غـري شـديد               
، يف خالل حياته الطويلة حدد معاملها بنشره        1الطاعة، وهيغيليا يساريا ولكنه معتدل للغاية     

  : همنا منها كتابني هامني يف موضوع حبثنا أال ومهاملؤلفات ال عد هلا، وما ي
  . 1902اإلستطيقا بوصفها علم التعبري أو علم املعاين العام سنة 

 والواقع أن الدراسة اجلمالية ليست دخيلة علـى فلـسفة           1911وامل يف فلسفة الفن     
ـ                 سفة كروتشه بل هي جزء ال يتجزأ من مذهبه الفلسفي العام الذي أطلق عليه اسـم فل

  فما هي ماهية الفن عند كروتشه؟ . الروح
وقد قسمنا البحث إىل ثالث فصول تطرقنا يف الفصل األول إىل املؤثرات الفكرية والفنية              
على مفهوم الفن عند كروتشه أما يف الفصل الثاين فقد تطرقنا بالشرح والتفصيل لفلسفة              

وذج يعترب صدى من أصداء فلسفة      كروتشه اجلمالية أما يف الفصل الثالث فقد تطرقنا إىل من         
  .يكروتشه اجلمالية أال وهو ريد هربارت، متبعني يف هذا البحث منهج حتليلي نقد
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تـأثري باتستـا فـيكو، كـانط، هيغل، :  املبـحث األولـ-1
 شـوبنهاور على نظـرية الفـن عند كـروتشه 

 
 يف القـرن العـشـرين           التـفكـري الفـين :  املبـحث الثـاين  -2

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  

  :املبــحــث األولـــــ
 

تـأثـري بـاتـستا فـيكـو، كـانـط، هـيغـل، 
 شـوبـنهاور عـلى نـظـرية الفـن عـند كـروتشـه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  



نهاور على النظريـة الفـن عنـد        تأثري باتستا فيكو، كانط، هيغل، شوب     : املبحث األول 
  كروتشه 

نشأ يف القرن السادس عشر والقرن      . يرى كروتشه أن فلسفة الفن علم حديث كل احلداثة        
  .السابع عشر  واشتد ساعده يف القرنني األخريين

لكنه يرى من جهة أخرى أن إنكار وجود فلسفة للفن يف العصور الـسابقة ال يعـين أن                  
كفلوا من العناء يف شؤون الفن فإمنا حنن مـدينون إىل اليونـان             الناس يف ذلك العصر مل يت     

والرومان بإقامة العلم العملي أو التجرييب للفن يف خمتلف صوره من حنو وبالغة ومدينون              
هلم بسائر القواعد املتصلة بالفنون التصويرية والعمارة واملوسيقى وال نزال نعجب باآلثار            

ماين كملهاة أريسوفان وحمـاورات أفالطـون ومؤلفـات    اليت أجنبها الفكر اإلفريقي الرو  
أرسطو يف الشعر والبالغة ومؤلفات شيشرون وكونتليان وال نستطيع أن نزعم أن ليس يف              
هذا العصر فضال عن مفهوم الفن الشائع عامة والذي يفعل فعله يف األحكام معامل أفكار               

ا أبدي أفالطون من شك يف قيمة       أكثر اتصافا بالروح الفلسفية احلقة، وهذا ما يالحظ فيم        
الشعر وإنكار هلذه القيمة، وكان هذا الشك وهذا اإلنكار ينطويان على احلاجة إىل حبث              
يف دور اخليال، ويف العالقة بني اخليال واملعرفة املنطقية ويالحظ ذلك أيضا لـدى هـذا                

 والـرباهني    الفيلسوف نفسه حني أظهر التعارض بني باألساطري واألفكار وبني اخلرافات         
  .وبني الصور واملفاهيم، ونسب إىل الشعر األساطري ال األفكار

ويالحظ ذلك أيضا فيما أتى به أرسطو من أراء أعمق وأدق يف الشعر إذ قال إنه خيتلـف                  
عن التاريخ من حيث أنه يعين بالعام أو باملثال ويف االختالف بني الشعر العميق والنظـام                

يما حاوله أفالطون من إرجاع مجال األشياء اخلارجية إىل         الصوري ويالحظ ذلك أخريا ف    
مجال داخلي روحي، لكن يعود كروتشه فيقول أن الفترة املمتدة من عهـد اليونـان إىل                

ذلك أن الفـن الـذي      . القرن السابع عشر، خالية من فلسفة الفن باملعىن األصلي للكلمة         
لتعريفات وآراء وكان مفككا خاليا من  أشدنا بقيمته كان شائعا يف األحكام أو متناثرا يف ا         

اإلرتباط على حد تعبري سقراط وأفالطون أي كان بال ارتباط مذهيب باملفاهيم الفلـسفية              
  . األخرى وكانت األحباث الفنية من نتاج التجربة



والسبب يف فقدان فلسفة الفن واجلدل أيضا مند العصور القدمية حىت مطلع العصر احلديث              
لتفكري القدمي وتفكري القرون الوسطى وعصر النهضة من أنه متأرجح بني           هو ما اتصف به ا    

بدون توقف حقيقي عند مفهـوم      . بني الدنيا واآلخرة  . ما هو طبيعي وما هو فوق الطبيعة      
  1الفكر

  وملا كان كروتشه يرى أن الفن علم حديث كل احلداثة فمنهم الفالسفة الذين تأثر م؟
  :ل، شوبنهاور على نظرية الفن عند كروتشهتأثري باتستا فيكو، كانط،هيغ

  ):Vico)(1668-1744( فيكو-1
كان كروتشه صاحب الفضل الكبري يف إحياء فكرة يف العقد األول من القرن العـشرين                

نشر كروتشه كتابه عن فلسفة     . كما كان له الفضل األكرب يف ذيوع شهرته خارج ايطاليا         
 سريته الذاتية وقام قبل ذلك بعمل ببلوجرافيا         وهي السنة اليت نشر فيها     1911فيكو سنة   

علم " وقد زعم كروتشه أن فيكو هو مكتشف       1910 إىل   1904عنه استمرت من عام     
قبل بوجمارتن وإذا كانت كلمة اإلستطيقا نفسها مل ترد على لسانه فقد نطقت             " اإلستطيقا

بالفطرة طبيعة شاعرية،   ا آراءه عن الشعر، وفكرته الرئيسية عن الطبيعة البشرية اليت هي            
وإميانه العميق بأن أول شكل من أشكال التفكري كما ظهر عند اإلنسان البدائي كان هو               
التفكري بالصورة اخليالية الشعرية، وقدم كروتشه العلم اجلديد كفلسفة للروح، فبعـد أن             
 هبط أفالطون بالشعر وطرد الشعراء من مجهوريته رفعه فيكو وجعله أساس الروح، بـل             
جعله ميثل مرحلة كاملة من مراحل تطور البشرية، يؤكد فيكو على شـاعرية الـشعوب               
األوىل ويوضح كيف كان البشر األولون شعراء بالفطرة ويشبه الشعراء باألطفال فكالمها            
لديه خيال قوي وكالمها يفكر من خالل تصورات خيالية، مل يكن اجلنس البـشري يف               

اضح لألشياء، متاما كاألطفال العاجزين على التجريـد        طفولته قادرا على تكوين تصور و     
لذلك بدأت املعرفة البشرية باحلس  ومل تبدأ بالعقل، وتكونت اجلمل الشعرية عن طريـق               
األحاسيس العاطفية، مث تكونت بعد ذلك اجلمل الفلسفية عن طريق التفكري والعقـل أو              

وأقرب إىل احلقيقة، أضف إىل هذا      املقوالت العقلية، ولذلك كانت أكثر اجتاها حنو العام         
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أن كل الفنون الضرورية والنافعة أبدعت يف العصور الشعرية قبل جميء الفالسفة، ويـرى              
فيكو أن لدى العامة نزعة طبيعية خللق األساطري على حنو مناسب وهذه عادة متأصلة لدى               

  .1ظروفأي شعب، فهو يبتكر لكل إنسان مشهور حكايات تالؤم ما جرى له يف تلك ال
فقد نظر فيكو للفن باعتباره ظاهرة اجتماعية ينطبق عليه ما ينطبق على اتمع بشكل عام               
ولذلك فالفن لديه خيضع لنفس القوانني اليت خيضع هلا اتمع كله ففي نظرة أن اتمـع                

املرحلة األوىل يسميها مرحلة اآلهلة حيث سـاد        : البشري وكذلك الفن مر بثالث مراحل     
اخلوف مما دفع الناس إىل تصور األرواح اخلفية ولذلك تشبعت عقلية اإلنـسان             الرعب و 

وكذلك الفن بروح اخلرافة وأصبح فنا الهوتيا أسطوريا يف نزعته واملرحلة الثانية يـسميها   
مرحلة األبطال حيث كان الفن هو الوسيلة لتمجيد األبطال وأعمال الـسادة األحـرار،              

ين والفن الروماين، واملرحلة الثالثة يسميها مرحلة احلرية، حيث         وهذا ما جنده يف الفن اليونا     
تسود احلقوق املدنية والسياسية وتتقدم الفنون يف هذا العهد ويصبح الفن هو وسيلة التعبري              
عن احلياة اليومية لكن هذه املرحلة ال تطول إذ يدب الصراع بني األغنياء والفقراء وتسود               

  .2ث لتبدأ دورة جديدة متر بنفس املراحل الثالث السابقة الفوضى وتنتهي املراحل الثال
تدور فلسفة كانط النقدية حول ثالث جمـاالت        ) 1804-1723(  اميانويل كانط  -2

جمال املعرفة الذي يعتمد على ملكة الذهن وهو موضوع نقد العقل اخلالص وجمال             : رئيسية
لمي وجمال الشعور باللـذة     األخالق الذي يعتمد على العقل وهو موضوع نقد العقل الع         

الذي يعتمد على ملكة احلكم فقد تساءل كانط عن الصفة املوضوعية للحكـم اجلمـايل        
وبني أن املرء كي مييز اجلميل من غري اجلميل ال يقيم عالقة بني التصور احلسي وموضوع                

ضـا أو  املعرفة عرب ملكة الفهم بل يرتبط التصور بالذات عرب املخيلة وعاطفة السرور و الر  
  .عدمهما فاحلكم اجلمايل ليس حكما منطقيا بل حكم حدس مرتبط بالذات

أما املبدأ الذي تعتمد عليه ملكة احلكم فهو مبدأ الغائية أو القصد وهو الذي يسمح بقيام                
احلكم املنعكس وخيتلف هذا احلكم عن أحكام الذهن يف أنه ال يعتمد على مقوالت سابقة               

اجلزئيات ولكنه يتعلق حباالت خاصة فردية لكي ينتقـل  إىل           يطبق بواسطتها الكلي على     
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كلي ولكنه خاص ذه احلاالت الفردية ولكي حيقق هذه املهمة فإنه يوجد احلكم الكلـي            
املناسب لكل حالة خاصة واملبدأ الذي يسري عليه يف هذه العملية هو مبدأ الغائية،فالغائيـة               

الت وهو الذي يضفي الوحدة واالنسجام علـى   هي املبدأ املنظم الذي يتدخل يف كل اا       
  .عناصر عامل الطبيعة ويضفي الوحدة والتآلف  على قوى النفس

 غري أن اللذة املصاحبة للحكم اجلمايل ختتلف عن اللذة املصاحبة للحكم الغائي إذ يذهب              
س  يف حني أن االنعكا    تكانط إىل أن االنعكاس يف احلكم اجلمايل يقع على اللعب بالتمثال          

  .يف احلكم الغائي يقع على اللعب بالتصورات
ففي احلالة األوىل تستمد اللذة من تأمل الشكل بغري إدخال ما جيب أن يكون عليه شيء                

  .حىت حيقق وظيفة أو منفعة معينة متصورة من قبل
فالقصد والغاية فيه ترتبط بقوى املعرفة يف حني أن احلكم الغائي يدخل يف اعتباره التنظيم               

ي املستمد من العقل املطلق حني يفترض التصور األمثل فعندما نتأمل صور الظـواهر              الكل
  .حنكم عليها مجاليا أما عندما نتأمل حياا فنحن حنكم عليها غائبا

ففكرة الغائية على الوجهني عند كانط وجه شكلي ذايت يف احلكم اجلمايل ووجه حقيقي              
ئي توصل كانط إىل حلقة الوصل بني نظـام         وذا احلكم الغا  . موضوعي يف احلكم الغائي   

  .الطبيعة ونظام األخالق واحلرية
وخالصة القول أننا عندما نكون إزاء الشيء اجلميل نقوم حبكم منعكس يعتمد على مـا               
جيري بني ملكاتنا الذاتية واجلمال الذي ندركه يف املوضوع اخلارجي مـصدره عمليـة              

ني اخليال وبني الذهن وهذه العملية هـي مـصدر          التأليف و التوفيق أو اللعب الذي يتم ب       
  . الشعور باللذة اجلمالية أو الرضا املصاحب له

  .كذلك ميكن أن نعد نقد احلكم جزء متمما لفلسفة كانط النقدية
وهو األمر الذي وضحه كانط يف مقدمته لكتاب نقد احلكم حني ذهب إىل القول بـأن                

ه التوفيق بني نشاط الذهن من جهة ونشاط العقل         الدافع إىل كتابة  هذا املؤلف هو حماولت       
  .من جهة أخرى وأن ذلك يتم عن طريق ملكة احلكم

بعبارة أخرى يعد نقد احلكم حماولة منه ليعرب اهلوة القائمة بني جمال اإلدراك احلسي واخلربة               
 عنـد   الطبيعية أي عامل الطبيعة والعامل املثايل وحموره عامل احلرية وجاء نقد احلكم ليثبـت             



كانط الغائية يف عامل الطبيعة وليؤكد أن موضوعات عامل الطبيعية وإن كانت ظاهرية إال               
أن ما تدركه الذات فيها من تنظيم وتآلف وغائية يرجع إىل أن هذه الذات تنتمي يف نفس                 

أي أا تعلو على هذا العامل      " فينو مينية " الوقت  إىل عامل األشياء يف ذاا وأا ذات طبيعة         
  .1احلسي

غري أن أهم ما أحدثه كتاب نقد احلكم يف تاريخ علم اجلمال هو أنه قد جعل هلذا العلـم                   
جماال مستقال عن جمال املعرفة النظرية وجمال السلوك العملي ففيما يقـول كروتـشه أن               
ظاهرة اجلمال قد ظلت يكتنفها غموض وتناقض كبري فحىت عصر كانط ظلت فلـسفة              

  .اإلستطيقا إىل املبدأ آخر غريب عليهااجلمال حماولة إلرجاع 
أما كانط فقد كان يف نقد احلكم أول من وهب الفن ميدانية املستقل، فكـل املـذاهب                 
السابقة قد حبثت عن مبدأ الفن يف أحد االني اآلخرين جمال املعرفة النظرية أو جمال احلياة                

ل اإلستطيقا عند كـانط أن      األخالقية ويكفي لتوضيح هذه التفرقة اليت تنتهي إىل استقال        
نرجع إىل خامتة مقدمته لكتاب نقد احلكم فنجده يفرق بني جماالت ثالث جمال الطبيعيـة               

  .وجمال احلرية أو األخالق وجمال الفن
ويف نطاق كل جمال من هذه ااالت الثالث توصل إىل مبادئ أولية بالنسبة ال الطبيعة               

وبالنسبة للحرية توجد الرغبة يف اخلري ويف الفن توجـد          يسود قانون ارتباط العلة واملعلول      
  .صورة الغائية

  :ختطيط يبني ملكة احلكم وموضوعها يف فلسفة كانط
  

   جماالت تطبيقها        املبادئ األولية               ملكات النفس يف جمموعها 
  
      الطبيعةملكة املعرفة                الذهن      االرتباط بالقوانني        *
  ملكة الرغبة                 العقل      اخلري األقصى               احلرية*
  ملكة الشعور باللذة واألمل    احلكم       الغائية                     الفن*
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وملكات املعرفة اليت تقابل املبادئ األولية اليت تعمل يف جماالت الطبيعة واحلرية والفن هي              

  :ملكات اليت كانت موضوع دراسته يف مؤلفاته النقدية الثالث وهي ملكاتالثالث 
   الذهن-                    
   العقل-                    
   احلكم-                    

  : أما ملكات الروح اإلنسانية املقابلة هلذه امللكات الثالث هي
   ملكة املعرفة -                    

   ملكة الرغبة -                    
  . ملكة اللذة واألمل-                    

وخصص كانط كتابه نقد احلكم للبحث يف الشروط األولية اخلاصة بأحكامنا اإلستطيقية            
أو أحكامنا عن اجلميل و اجلليل وقد قسم كانط هذا املؤلف إىل جزئني رئيسيني اجلـزء                

 باجلميل واجلليل واجلزء الثاين يشمل نقد احلكم        األول يشمل احلكم اإلستطيقي أي احلكم     
الغائي وما يهمنا هو احلكم اإلستطيقي واحلكم باجلميل بالذات وأول ما مييز حكم الذوق              
عند كانط، هو أنه حكم استطيقي أي حكم يرجع إىل الذات  وإذا كانت كـل أفكـار            

أن األفكار املستمدة   العقل حىت املستمدة من اإلحساس تشري إىل موضوعات خارجية إال           
ألننا يف هذه احلال ال نشري إىل موضوع  خارجي          . من الشعور باللذة واألمل ليست كذلك     

بل يكون لدينا شعور عن أنفسنا عندما نتأثر ذا النوع من األفكار، فالذوق هو ملكـة                
  .تقدير شيء أو فكرة من حيث قبوهلا أو عدم قبوهلا بدون وجود أي غرض معني

انط احلكم اإلستطيقي فطبق عليه ما طبق على األحكام املنطقية من مقـوالت             وقد ميز ك  
الكيف والكم واجلهة والعالقة وإستدل من هذه املقوالت على اللحظات األربع اليت حتدد             

  :الشروط الشكلية للحكم اإلستطيقي وهي
م وضح فيها حكم الذوق أو احلكم باجلميل  هو حك         :  اللحظة األوىل وفقا للكيف    -1ٍ

جمرد من املنفعة وأنه خيتلف عن األحكام املتعلقة باللذيذ أو اخلري فكالمها يسبب لذة معينة               
إال أ، اللذيذ يكون وراء منفعة أو له تأثري حسن على احلواس كذلك فإن الرضى أو اللذة                 



املستمدة من اخلري تتعلق بدورها أيضا مبنفعة ما تتعلق باإلرادة أو العمل، أما اجلميل فهـو                
تأمل صرف مبعىن أن اللذة اليت حنس ا عندما نتأمله هي لذة تأملية خالصة ختتلف عـن                 
اللذات الناجتة عن إرضاء أي حاجة بيولوجية أو حتقيق أي غاية عملية إا لذة إحـساس                
بالشكل بدون رغبة يف امتالك الشيء أو االنتفاع به فالذوق هو ملكه احلكم على شيء ما              

ليب التمثيل بواسطة الشعور باللذة أو األمل على حنو خال مـن أي             أو أسلوب ما من أسا    
  .منفعة وموضوع هذه اللذة هو الذي نسميه باجلميل

يؤكد أن له طابعا كليا وهـذا       : اللحظة الثانية لتحديد حكم الذوق من جهة الكم        -2
ر عقلـي   الشرط الثاين املتعلق بالكم حيدد اجلميل بأنه ما يروق لنا بطريقة كلية وبال تصو             

وهذا الطابع الكلي ال يرجع إىل املوضوع بل إىل الذات ولكنه ال يعين أنه يعتمـد علـى                  
الرأي الشخصي مبعىن أنه إذا ما تعلق األمر باللذيذ أو الرائق جيوز أن يرتكز كل شـخص                 
إىل ذوقه اخلاص أما بالنسبة للجميل فليس احلال كذلك إذ ال  يكفي أن يروق يل شـيء                  

مال فوصف شيء معني باجلمال يستلزم أن يكون كذلك بالنـسبة للغـري             حىت أصفه باجل  
أيضا ذلك أن الكل مطالبون باملوافقة عليه، كذلك فإن من العبث االجتاه إىل األدلة العقلية               
إلقناعنا باجلميل ذلك ألن حكم الذوق ال يرجع إىل قواعد عقلية وال يستند إىل بـراهني                

  .عدة أو من أو من تصور عقلياستداللية وال نستدل عليه من قا
وملكات املعرفة نقوم بعملية لعب حر بالفكرة اخلاصة باملوضوع اجلميل وجيـري هـذا              
اللعب بني اخليال الذي يؤلف بني الكثرة املدركة وبني ملكة الذهن الذي يوحـد بـني                
األفكار وجتري هذه العملية يف البشر مجيعا وعلى أساسها يوجد شـعورنا بالرضـى أو               

بول الذي حنس به حنو اجلميل، وحكمنا على شيء بأنه مجيل إمنا هو تقرير بأنه ينطوي                الق
على ختطيط معني وهذا التخطيط ليس موجها ألي غرض معني سوى تيسري عملية التأليف    

وينتج عن ذلك شعور باللذة يرجع إىل إقناعنا بـأن          . والتوافق بني ملكيت اخليال والذهن    
كنها أيضا أن تأتلف على نفس النحو الذي تتألف بـه عنـدنا             هذه امللكات عند غرينا مي    

خاصة إذا ما صادفت نفس املعطيات احلسية حبيث تصبح األحكام عند اجلميع أحكامـا              
ذات طبيعة يقينية كما لو كانت أحكاما علمية تتعلق بوقائع علمية، وذا يفسر كانط أن               

ي ولكنه يتميز بصفته اخلصوصية     احلكم اإلستطيقي على اجلميل إمنا هو حكم كلي ضرور        



فهو كلي ولكنه خاص وعلى هذا األساس خيتلف احلكم اإلستطيقي عن احلكم املنطقـي              
بأنه ليس حكما ناجتا عن تعميم أو مربرات عقلية فشأن هذا احلكم اإلستطيقي من جهـة                
اخلصوصية شأن أي شعور أو إحساس خاص فمهما أقنعين الطاهي مثال بندرة املواد الـيت               
أدخلها يف الطعام ومهما حاول إثبات براعته فال ميكن يل أن أحكم على الطعـام بأنـه                 
يعجبين ما دام مل يعجبين عندما تذوقه لساين، وقد يصطحبين أحدهم ملشاهدة فيلم أو يقرأ               
قصيدة وحياول إقناعي باألدلة والرباهني العقلية وباستخدام معايري النقد املختلفة، ومع ذلك            

ا يعرضه علي مجيال ما مل أشعر أنا بتأثريه علي، وذا فإن حكمنا على اجلميل               فلن بكون م  
حكم اجلمع بني خاصيتني  يبدوان ألول وهلة متعارضني وعلى الرغم من أننا نطالب الغري               
بأن يوافقننا عليه إال أننا ال نقدم هلم السبب والربهان، وتفسري ذلك عند كانط أن احلكم                

تميز بصفة الكلية إال أن هذه الكلية ال تستند إىل تصورات عقلية أو             اإلستطيقي وإن كان ب   
استدالل عقلي وإمنا ترجع إىل عملية جتري يف العقول البشرية تتلخص يف انسجام املخلية              
مع الذهن وهذا االنسجام بني ملكات اإلنسان الروحية هو أمر مشترك بني اجلميع، وهو              

لكلية إذ أن الذات واحدة مشتركة عند البشر مجيعا         الذي يصبغ احلكم اإلستطيقي بصبغة ا     
ولذلك فإن اجلميل حني يروق يل شخصيا ال يروق يل بصفة خاصة بل بصفيت فردا مـن                 
طائفة البشر وهلذا يتميز احلكم اإلستطيقي بالكلية ويترتب على شرط الكلية هذا الـشرط         

  .الضرورة الذي يكسب اجلميل واحلكم عليه تلك الطبيعة األوىل
اليت حيدد ا حكم الذوق حبسب اجلهة أي من حيث اإلمكان والـضرورة   :اللحظة الثالثة 

تبني أن حلكم الذوق ضرورة خاصة به مبعىن أن هناك عالقة ضرورية بني اجلميل والشعور               
باللذة فهي ختتلف من هذه الناحية عن الضرورة النظرية املستمدة من قوانني العقل األولية              

ضرورة العملية وألا  ضرورة منوذجية ألننا يف حكمنا علـى اجلميـل             كما ختتلف عن ال   
حنس بنوع من اإللزام غري املعتمد على التصورات العقلية وال على السلوك العملـي بـل                
الذوق العام أو احلس املشترك ووجود هذا احلس املشترك يسمح لنا بتفسري األعمال الفنية              

  .تذي يف كل زمان ومكانالنموذجية تفسريا جيعل منها مناذج حت
فكيف يوحى حكـم    : أما اللحظة الرابعة لتحديد حكم الذوق حبسب العالقة بالغايات        

الذوق بالغائية بغري أن يتعلق بغاية حمددة ؟ احلكم الغائي هو ما حيدث لـذة ترجـع إىل                  



 املالئمة بني شيء معني وغاية خارجية كأن يالئم طعام معني شهيتنا لألكل أو يالئم شيء              
معني فكرة أو تصورا معينا ففي كال احلالتني ميكن أن نقول إن الشيء مالئم لغـرض أو                 
غاية معينة، أما اجلميل فإنه يقدم لنا مثاال هلذه املالئمة لكنه خيتلف عن احلالتني السابقتني               
ألنه ال يالئم رغبة حسية وال يرضى حاجة بيولوجية وال حيقق منفعة وال يطابق تـصورا                

 هنا فهو يتصف بأنه يوحي بالغاية بغري أن يتعلق بغاية حمددة، واألعمال الفنية              عقلي، ومن 
توحي لنا بغائية ألا مثرة ختطيط معني وهذا التخطيط ليس موجها لتحقيق غايـة معينـة                
سوى تيسري عملية التأليف والتآزر مللكاتنا الفكرية، أي أن حكم الذوق ينطـوي علـى               

لشيء اجلميل ووعينا ذا اإلدراك وال ينبغي للعمل الفين أن          تكيف ومالئمة بني إدراكنا ل    
  .1يشعرنا ذا التخطيط بل ينبغي أن يومهنا أنه كائن طبيعي

إن الفن والدين والفلسفة متثل مراحل يف تطـور الـروح           ): 1831-1770( هيغل -3
قـل  املطلق والفن أول شكل للتجلي الذايت أو التعرف الذايت يف الروح املطلـق وهـو أ               

على هذا النحـو    :" األشكال كما أنه األلق احلسي للروح أو حضوره احلسي يقول هيغل          
 والدين تعبري رمزي للروح املطلق أما الفلسفة 2"يتحدد اجلميل  بأنه التظاهر احلسي للفكرة

لقد تعني الفن على هذا     . فهي مرحلة أرقى  يصل فيها الروح املطلق إىل الوعي الذايت التام           
بري حسي عن الروح يلعب دور الوسيط بني الواقع احلسي والفكر اخلالص، بني             النحو كتع 

الطبيعة املتناهية وحرية الفكر الالمتناهية والفن كما يقول هيغل شيء من املاضـي، وإذا              
كان النشاط الفكري على العموم يستهدف التوحيد الواعي للذايت واملوضوعي، فـالفن            

  .الئم مع الواقع واعياكشكل هلذا النشاط يتوخى جعل الت
إن الفن يصل اجلانب اخلارجي واحملسوس والزائل بالفكر اخلالص وبكلمة أوضح إنه عالقة             
بني الطبيعة واإلنسان، ولكن هذا الوصل بالذات خطوة يف طريق حترير الروح من حمتوى              
 التناهي وصورته، الفن ميثل الوجود بوصفة مجاال وهو كتعبري عن الروح يـستمد قيمتـه              
وهدفه من أنه يرفع إىل مستوى الوعي أعمق مصاحل اإلنسان وأمشل حقائق الروح، ومـن               

إن الفن من عامل الروح ولـيس مـسامرة أو تزجيـة            . هنا اهتمام هيغل باحملتوى يف الفن     
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ألوقات الفراغ، وانطالق من هذا الفهم ينتقد هيغل الرتعة الشكلية عند كانط وأتباعـه،              
أمام مجال الشكل بذاته أو روعة اجلمال واللعب الفين، ويؤكـد           هذه الرتعة اليت تتوقف     

بقوة أن احملتوى هو العنصر احلاسم يف الفن كما يف سائر الفعاليات اإلنـسانية، وهكـذا                
يتضح أن للفن قيمة معرفية فهو شكل من أشكال املعرفة، والبحث يف حمتوى الفن جيعلنا               

إن احلاجة إىل التعبري الفين تتفق مع طمـوح         . قةنتجاوز دائرة الفن اخلالصة إىل جمال احلقي      
اإلنسان إىل وعي العامل الداخلي واخلارجي كموضوع يكتشف ذاته وأناه اخلاصة يـرى             
هيغل أن الفن يطمح إىل تصوير اال الفكري واإلهلي فهو مشغول باحلقيقة والروح ومبا              

ن الدين والفلسفة، أما إذا نظرنا      هو إهلي، فالفن من هذه الناحية ناحية احملتوى، ال يتميز ع          
إىل الشكل  واألسلوب الذي يبلغ فيه املطلق مرتبة الوعي الذايت فإننا بذلك نضع أسـاس                

إن الفن يقوم بتصوير املطلق تصويرا حسيا، ومن هنـا          . التمييز بني الفن والدين والفلسفة    
 أو الروح يف ذاته     ليس الروح كروح،  . يتبني لنا أن موضوع الفن ليس الروح احلق ببساطة        

إن حتليل هيغل للتجلي احلسي للروح هو الذي يعطـي          . ولذاته بل العرض احلسي للمطلق    
لكن ما هو هذا املطلق احملسوس؟ ما هو هـذا العنـصر            . علم مجاله أمهيته وقيمته الراهنة    

عبريا اإلهلي؟ مث ما هي هذه الوحدة بني احلسي املتناهي والكلي املطلق الالمتناهي اليت جتد ت              
عنها يف الفن؟ إن العنصر اإلهلي الذي ميثل حمتوى الفن ليس سوى أعمق مصاحل اإلنسان،               
وعند هيغل أن أمشل حقائق الروح ليس أمرا غريبا عن املسائل االجتماعيـة والـسياسية               

إا مجلة عالقات اإلنسان املوضوعية     . اليت حتدد حياة اإلنسان   .. والتارخيية واألخالقية اخل  
 العامل، وماهية اجلميل تتجلى حني تتخد وحدة احلسي واملطلق مظهرا فرديا، وهذه             يف هذا 

العالقة بني احلسي واملطلق هي نفسها عالقة الشكل  أما املضمون فهو الروح، العنـصر               
  .اإلهلي، أعمق مصاحل اإلنسان ومجلة عالقاته املوضوعية يف هذا العامل

 اللحظة احلسية مؤكدا أا أقرب ما تكون مـن          ومما له أمهية كبرية أن هيغل يتوقف عند       
لقد بني هيغل أن الفن شكل للمعرفة أو أن مثة قيمة معرفية للفـن،              . أسلوب جتلي الطبيعة  

أما كيف يعرف الفن؟ ما هو أسلوبه؟ هذا ما برز وحتدد يف الصياغة احلـسية الفرديـة،                 
ي للفن والـدين والفلـسفة   إذا كان احملتوى األساس: والسؤال الذي يطرح اآلن هو التايل    

أفال يوجد باإلضافة إىل ذلك موضوع خاص بالفن؟ أال يوجد حمتوى فين متميز؟             . واحدا



هنا يتجاوز هيغل مقاصده الفلسفية الشاملة فيشري إىل أنه         -وبكلمة أخرى ماذا يعرف الفن    
ين فهناك  مثة دائرة معينة ودرجة معينة للحقيقة تستجيب للنشاط الفين وتتجسد يف األثر الف            

إذن متايز نسيب بني موضوع املعرفة وموضوع العرض الفين، فإذا كان اإلهلي العام املطلـق               
هو املوضوع احلقيقي للفن وهو يف الوقت ذاته موضوع املعرفة فإن موضوع العرض الفين              
هو الغين الكلي ألشكال الطبيعة وصورها، فثمة إذن حمتوى فين خاص مثـة خـصائص               

كن أيضا أن ننظر إىل احملتوى الفين اخلاص من ناحية دور الفن االنفعايل      مضمونيه للفن، ومي  
يرى هيغل إن الفن يكتشف سيطرة القوى العامة يف التاريخ وذا الصدد مييز بني              . والثقايف

فهو يبني يف فلسفة التاريخ أن القـوانني ال تؤلـف           . حمتوى نظري فكري وحمتوى انفعايل    
  . العواطف واالنفعاالت  اإلنسانية فهي اليت تؤلف حلمتهاسوى العملية التارخيية أما

إن علم التاريخ يتناول بالبحث القوانني، أما الفن فمجاله االنفعاالت والعواطف فـالفن             
معرفة وحبث وتقص، لكنه حبث وتقص يف ديالكتيك النفس اإلنسانية، وهكذا يتـبني أن              

  .ية واجتماعية واقعيةوراء التصوير احلسي للمطلق مدلوالت ملموسة تارخي
إن للفن قيمة معرفية كالفلسفة، إال أننا رأينا أن موضوع العرض الفين هو الغـين الكلـي    

والشك أن وحدة الطبيعة واإلنسان وهي أساس القيمة الفنية،         . ألشكال الطبيعة وصورها  
 ال نتطابق متاما مع موضوع املعرفة، والعرض الفين ال يقتصر على الغىن الكلـي لـصور               
الطبيعة، بل يتناول أيضا القوى السائدة يف التاريخ وهو يتناوهلا ال من حيث هي قوانني بل                
من حيث هي عواطف إنسانية، فاعلة، ألن الفن غين باحملتوى فهو قادر على التأثري أيـضا                
على العملية التارخيية، وذلك بتغيريه لإلنسان إن الفن هو العامل األهم يف صنع الثقافة، إذ               

اإلنسان يطمح بتأثري الفن إىل أن يعيش كفنان وإىل أن يصوغ  مادة حياته صياغة فنية                أن  
مجالية، إن الفن يساعد وال شك يف إبعاد مظاهر القسوة واهلمجية والفظاظة مـن حيـاة                

فالفن ميتلك ذا املعىن قيمـة ثقافيـة        . اإلنسان، ويف إحالل الرقة والنقاوة واللطف معها      
انه إذا كان العلم جيعـل اإلنـسان        :"الباحثني معلقا على هذه النقطة    كربى وقد قال أحد     

إن هذه األفكار اهليغيلية حول املوضوع اخلاص للعرض        ". اختصاصيا فإن الفن جيعله إنسانا    
 .1الفين تتعارض كليا مع الرتاعات الشكلية والتجريدية ومع بعض مظاهر الفن املعاصر
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  :تفسري الفعالية اجلمالية
نا يف ما تقدم عن النشاط الفين وكأنه معادل للنشاط اجلمايل وللجميل عمومـا              لقد حتدث 

والواقع  أن هيغل قد أوىل الفن فعال أمهية كبرية جدا، صحيح أن هيغل قد حلـل أيـضا                   
اجلميل يف الطبيعة ويف النشاط العملي والعالقات اإلنسانية إال أنه كاد يف منظومته الفلسفية 

ايل، إن هيغل قد قام بتفسري ظاهرة اجلمايل وبتحليل النشاط اجلمايل           يوحد بني الفين واجلم   
وقد انطلق ذلك من أن اإلنسان ال يوجد مثـل          . والفين وحتليل طبيعة اجلمايل وطبيعة الفن     

األشياء الطبيعية بل يوجد لذاته أيضا، يوجد كروح، والوجود لذاته هو معرفة اإلنـسان              
  .ية العمل يف الوعي الذايت ويف فهم طبيعة اجلمايللذاته إال أنه قد أكد أيضا على أمه

ففي اال النظري تتم معرفة اإلنسان ذاته من أجل ذاته ووعي كل حياته الداخلية مبا فيها                
اللحظة العاطفية، ودف هذه العالقة النظرية إىل معرفة األشياء يف كليتها ومعرفة ماهيتها             

والعالقة العملية  .  هذه العالقة تعبريا عنها يف العلم      الذاخلية وقوانني وجودها وتطورها،وجتد   
نفعية يتم فيها استهالك الشيء إذا كان فيه نفع أو فائدة و تلعب الرغبة الدور األساسي يف                 
تدمري الشيء من أجل االنتفاع به أما العالقة اجلمالية أو الفن فإن اإلنسان فيها يبدع ذاته                

ل من أشكال إنتاج اإلنسان لذاته، حيث يّؤنس اإلنسان         أا شك .يف أشياء العامل اخلارجي   
العامل ويطمح من خالل ذلك إىل جعل العامل الداخلي واخلارجي موضوعا يتعرف فيه على              
ذاته املبدعة الفعالة فاجلمال عند هيغل ليس أثرا طبيعيا بل صنع إنـساين،يرتبط بالعمـل               

راك األشياء يف حريتها ويف فرديتها احلسية       والعالقة اجلمالية تقوم على إد    . وبفعالية اإلنسان 
  .ويف كليتها العضوية وأصالتها غري القابلة للنسخ والتكرار

ومن هذه الناحية ختتلف العالقة اجلمالية عن       . إن اجلميل هو موضوع إدراك حسي مباشر      
العالقة النظرية، وهي ختتلف عن العالقة العملية ألا ال تتلف الشيء وال تـستهلكه بـل                
جتعل منه غاية يف ذاته وتدعه يتمتع بوجود مستقل وحر إن العالقة اجلمالية هـي رؤيـة                 
األشياء من حيث هي أثر لإلبداع اإلنساين، رؤيتها يف استقالهلا وحريتها كتعـبري عـن               
اإلنسان وفعاليته، وهذه العالقة ليست واسطة بل غاية يف ذاا، إن عالقة اإلنسان اجلمالية              

ان بذاته، ويضرب هيغل مثال لذلك بالصيب الذي يرمي احلجـر يف املـاء        هي عالقة اإلنس  
فتندح الدوائر فيأخذه العجب والدهشة من فعله، يرى هيغل أن اإلنسان يفعـل ذلـك               



كذات حرة كما ينتزع من العامل غرابته القاسية وكما يتمتع بواقع خارجي لذاته يف غالب               
صل عن الفعالية العملية ترسم أفق التقـدم العقلـي          األشياء  والفعالية اجلمالية اليت ال تنف      

  . والنمو الداخلي للمحتوى العقلي يف أفق احلرية
وتواجه هيغل هنا مسألة التوفيق بني اعتبار الفعالية اجلمالية غاية لذاا وبني كـون الفـن        

ي إن هيغل يفهم املسالة اجلمالية من خالل وع       . تعبريا عن الروح ومرحلة عابرة يف تطوره      
الفكرة لذاا، إال أنه بقوله بالغائية الداخلية للفن أضفى على العالقة  اجلماليـة، وعلـى                

  .العالقة بني الطبيعة والفكر داللة ذاتية ال ترجع إىل مبدأ يتجاوزها
  :املراحل التارخيية لتطور الفن

ـ        سم قسم هيغل على أساس مذهبه الفلسفي الذي يعد الفن حلظة معينة يف تطور الروح، ق
  :تطور اإلنسانية الفين واجلمايل إىل ثالث مراحل أساسية

 وهي مرحلة الفن الشرقي الذي يظهر فيه عدم التوافق بني الفكـرة             : املرحلة الرمزية  -1
وصورا املادية اخلارجية، والرمز يف نظر هيغل يوحي باملعىن ولكنه ال يفصح عنه يـرى               

جيعل من هذا األسد متثيل إلله فإن التوافق        هيغل أنه حني متثل القوة يف شكل أسد وحني            
إن العمارة اليت يغلـب فيهـا    . بني الفكرة والصورة املادية يكون خارجيا جمردا يف رمزيته        

الشكل املادي اخلارجي على الفكرة هي النوع الذي يهيمن يف هذه املرحلة، فالفكرة هنا              
  .جمردة غري متوافقة مع قالبها املادي ومثقلة به

 وهي مرحلة الفن اليوناين الذي يتحقق فيه االنسجام  والتطابق           :حلة الكالسيكية  املر -2
إن الفكرة جتد هنا    . بني الفكرة وشكلها الطبيعي املادي أو التوافق بني الشكل واملضمون         
فالفكر احلر يتجسد   .تعبريا منسجما عنها، والنحت هو الشكل الفين السائد يف هذه املرحلة          

وتتـصف هـذه    .  وتقوم بينه وبني اجلسد مواءمة وتناسب وانسجام       يف اجلسد اإلنساين،  
املرحلة بأن عالقة اإلنسان مبحيطه تكون فيها منسجمة شفافة مباشـرة ال يداخلـها أي               

فالبطل يف امللحمة اليونانية جيسد فضائل أمته، فهو بذات الوقت صورة           . إكراه أو اختالل  
ناين الصورة اإلنسانية على اآلهلة فعرب      شخصية وحقيقة موضوعية وقد أضفى النحات اليو      

  .عن الروح وأوجد مثال أعلى للجمال اإلنساين



 وهي مرحلة الفن الوسيط واحلديث، وهنا ال يبقى التطابق بني           : املرحلة الرومانسية    -3
الفكرة وشكلها املادي قائما بل يأخذ عدم التوافق بينهما بالظهور، إال أن عدم التوافـق               

 هذه املرحلة ملصلحة الفكرة والروح بعكس املرحلة الرمزية، حيث كانت           بينهما يتطور يف  
إن هذه املرحلة تكشف عن حرية الروح وانتـصارها         . املادة تضغط على الفكرة وترهقها    

على املادة الطبيعية، إذ ليس الشكل العادي فيها سوى إشارة أو إمياءة للروح وموضـوع               
ملطلقة وأنواعها الفنية هي الرسم واملوسيقى والـشعر        الفن الرومانسي هو احلياة الداخلية ا     

ففي الرسم ال حيتاج املضمون الفكري إىل احلجم املادي للجسم، ويف املوسيقى يـستغين              
املضمون  كليا عن املكان ذي األبعاد ويتم فيها عرب تواصل الزمن التعـبري عـن اـال                  

ادي هو الكلمة فحسب، وفيه يطلـق       االنفعايل للحياة الداخلية، أما يف الشعر فاحلامل امل       
الفنان العنان للخيال الذي ميثل احلياة الروحية والعاطفة واملشاعر اإلنسانية، يرى هيغل أن             
الشعر هو الفن املطلق للفكر الذي أصبح حرا يف طبيعته والذي يتغرب يف املكان البـاطين                

 والوصل بني الفن والـدين      والزمان الباطين لألفكار واملشاعر، والشعر هو حلقة االنتقال       
  .حيث تعرب الفكرة عن نفسها يف قالب التصور اخليايل

وال شك أن التحليل التارخيي للمقوالت اجلمالية هو الذي أكسب علم اجلمال اهليغلي من              
تعسف فإن رأيه بأن تطور الفن ال يرجع إىل الشكل والعبقرية الفردية سـوى عالقـات                

وهذا االختالف يف عالقة الفكرة بالقالـب مـشروط         . يخمتلفة للفكرة بالقالب اخلارج   
بدرجة التطور االجتماعي والتارخيي، ورغم ما يف هذا التقسيم اهليغلي من تعسف فإن رأيه              
بأن تطور الفن ال يرجع إىل الشكل والعبقرية الفردية بل إىل تطور املضمون صحيح متاما،               

ا يف جممل العالقـات اإلنـسانية ويف        فهيمنة نوع فين أو خصائص فنية معينة جتد تفسريه        
  .درجة تطورها أو تطور الروح

إن هيغل يبني أن لكل مرحلة من املراحل الثالث خصوصية ال تتكرر، وهلا عاملها الداخلي               
اخلاص ا، والشكل الكالسيكي هو من الناحية الفنية أعلـى تطـور للحيـاة اخلاصـة                

واملثـل األعلـى    ) غاية الروح ( ى املطلق للموضوع وهكذا يظهر التعارض بني املثل األعل      
الفين، إن هذا الترتيب املرحلي التارخيي جيمع بني فكرة التقدم املـستمر وفكـرة عـودة                



األشياء إىل أصوهلا، ومع ذلك فإن الصفة التارخيية لعلم اجلمال اهليغلي تظل أحـد أهـم                
 1منجزاته وحقائقه الكبرية

  ):1860-1788(  آرثر شوبنهاور-4
رغم من اختالف شوبنهاور وكانط اختالفا يف الطبع واملزاج العـام، إال أن تـأثري               على ال 

كانط كان واضحا، فقد كان كانط بطبيعته وثقافته تقدميا ذا نزعة عقالنيـة، يف حـني                
شوبنهاور بطبيعته وثقافته شكاكا متشائما ذا خيال جيسد اردات، ولكن شوبنهاور أخد            

 اليت تفرق بني عاملني من املوجودات خمتلفني عامل الظـواهر           ةيقيعن كانط الثنائية امليتافيز   
  .وعامل احلقائق أو الشيء يف ذاته كما يقول كانط

وإذا كان عامل الظواهر سواء عند كانط أو عند شوبنهاور هو العامل الذي يظهر لنـا يف                 
املكان إال أن عامل معرفتنا العقلية ويقدمه لنا العلم حني خيضعه ملقولة العلية صوريت الزمان و         

الباطن أو عامل احلقائق عند شوبنهاور خيتلف يف جوهره عن عامل األشياء يف ذاـا عنـد                 
كانط ألنه عند كانط أشبه بعامل املعقـوالت إذا مـا أخـذنا يف االعتبـار أن كلمـة                   

Noumena  أو العقل عند اليونـان ولكنـه عنـد    " نوس" عند كانط ترجع إىل كلمة
يقته قوة عمياء ال عقل هلا وال معقولية وال تسعى هلدف أو لغايـة ألن               شوبنهاور عامل حق  

 شوبنهاور عن كل ميتافيزيقا مثالية      اجوهره إرادة وقد ترتب على هذا أن متيزت ميتافيزيق        
عقالنية سابقة عليه، ألنه إذا صح وكان جوهر الوجود يف املذاهب امليتافيزيقية  الـسابقة               

ل ما يترتب على ذلك هو أن يتصف كل ما يصدر عنه ظواهر       عليه عقال أو معقوال فإن أو     
وأحداث بأنه مربر ومعقول ومنطقي ولكن إذا انعكست اآلية فسلبنا جـوهر الوجـود              
املعقولية وبالتايل التدبري والغاية واهلدف فلن تبقى من مث إال القوة الغامشة اليت ختبط خـبط                

 وإمنا التشاؤم الذي هـو النتيجـة املنطقيـة          عشواء وبالتايل فال جمال للتفاؤل امليتافيزيقي     
والضرورية لفلسفة شوبنهاور وميتافيزيقاه اليت ال تربر الوجود نفسه وال ترى يف حياتنا إال              
مأساة مضحكة، ذلك ألن العذاب فيها ليس حىت على مـستوى البطولـة املطلوبـة يف                

  .التراجيدية على حد قوله
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بدو أنه مل يكن من أنصار فلسفته ومل يذكر انـه           أما عن صلة شوبنهاور مبعاصره هيغل في      
تأثر بفلسفته اجلمالية ويؤكد ذلك أن حماضرات هيغل يف علم اجلمال مل تنشر إال يف وقت                

  .متأخر وبعد أن كان شوبنهاور قد نشر مؤلفه
كذلك يظهر االختالف  بينهما إذا  ذكرنا أن العقل عند هيغل كان أداة لتفسري احلقيقـة                 

قية والوجود، يف حني اقتصر دور العقل  عند شوبنهاور علـى إدراك الظـواهر               امليتافيزي
ووقف عند حد خدمة احلياة وظل أداة لتحقيق اإلرادة على حنو ما سوف يظهـر مـرة                 
أخرى عند برجسون ، ولكن رغم ذلك االختالف التقى شوبنهاور مع هيغل يف إميانـه               

، ولكن كل مبنطق ومنهج خمتلف كـل        بإمكانية تفسري ومعرفة احلقيقة القصوى للوجود     
االختالف عن اآلخر، ففي حني توصل هيغل إىل املنطق اجلديل الـذي يقبـل التنـاقض                
ويقضى بذاتية األضداد مل يتجاوز شوبنهاور منطق الذاتية عند أرسطو الذي انتهى به إىل              

  .احلدس امليتافيزيقيافتراض قوة ال منطقية هي 
وبنهاور يف هذه القضية إال أن تفسري عقالنية هيغل بأا          ورغم عقالنية هيغل وحد سبة ش     

عقالنية حتمل مسات عصر الرومانسية يف القرن التاسع عشر وأا ختتلف كل االخـتالف              
  .عن الرتعة العقلية اليت سادت عصر التنوير

فالعقل عند فالسفة عصر التنوير هو العقل الذي يؤكد التمايز واالنفصال بـني األشـياء               
" دعه يعمل دعه ميـر    " ة عن ذلك على املستوى السياسي االقتصادي باملبدأ املعروف        املعرب

فهو منطق حياول دائما ضمان حرية الفرد يف العمل واكتساب القوة والنقود بغري حـدود               
ولكن منطق العقل عند هيغل ينتهي إىل نتيجة عكسية ألنه منطق ال يرى للفرد معىن إال يف                 

كل ما هو حمدود فهو ناقص، وبالتايل ال ميكن تفسري اجلـزء إال             ضوء اموع، ويرى أن     
من خالل الكل ومن هنا كانت النظرة الشمولية اليت ارتبطت بالروح الرومانـسية  الـيت      
سادت األدب عند كل من جوته ورد ذورت وكانت جذور هذا املنطق وهـذه احلريـة                

فقد انتهى كالمها على أن إدانة      واحدة وراء فكر هيغل و شوبنهاور على السواء، ومن هنا           
  . الفردية ووصفها باألنانية وقد أكد شوبنهاور هذا اإلحساس بالكل عن طريق احلدس



وتأثري فلسفة شوبنهاور يف الفن والفلسفة منذ اية القرن التاسع عشر ومنتصف القـرن              
العشرين عميق إىل أبعد حد خاصة عند نيشه وبرغسون وكروتـشه ورجـال التحليـل               

    1نفسي ابتداء من فرويدال
  .ويظهر تأثر كروتشه بشوبنهاور يف تعميق مفهومه للحدس

بعد أن تعرضنا يف هذا املبحث لآلراء اجلمالية للفالسفة الذين تأثر م كروتشه ننتقـل يف   
  .املبحث املوايل لعرض أهم اإلجتاهات  اليت ميزت فلسفة اجلمال يف القرن العشرين
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  :املـبحث الثــانـــي
  
  

  التـفـكيـر الفــين فـي القــرن العــشريـن 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   التفكري الفين يف القرن العشرين:املبحث الثاين
  : هناك أربعة اجتاهات متيز فلسفة اجلمال يف القرن العشرين

  .  االجتاه الفين أو األديب-1
   .  االجتاه التحليلي أو املنهجي-2
  . التفسري املوضوعيةاجتاه مناهج -3
    . االجتاه الفلسفي-4
يعترب هذا االجتاه أثرى االجتاهات ألنه استفاد من احملـصلة          : االجتاه الفين أو األديب   : أوال

  : الفلسفية املوجودة واهتم مبسألة اللغة، ولقد اهتم باللغة لسببني
احليـاة األمـر                    حساس الفنانني والنقاد بالتغري السريع والتعقـد الـشديد ألمنـاط             إ -أ

الذي يقتضي بدوره أن يواكب وسيلة متطورة يف التعبري، فربزت مشكلة التعبري والداللـة              
لدى الفنانني ونقاد القرن العشرين وحاولوا الوصول إىل املواصفات اليت ينبغي أن تكـون              

اضية، ألم أرادوا أن  يكون التعـبري        عليها لغة التعبري،واملالحظ أا كانت مواصفات ري      
  .دقيقا، فأصبحت اللغة الفنية جمموعة من الرموز تشري إىل معىن حمدد

أراد أصحاب هذا االجتاه أن تقوم اللغة التعبريية اجلديدة حبل مـشكلة التـداخل يف                -ب
 والداللة  العالقات من خالل التعبري الفين، بأن يعتمد هذا التعبري على جهاز دقيق يف التعبري             

فاهتموا مبا يسمى بالرموز الفنية، وميثل هذا االجتاه الفلسفي انتربولوجي هـو ارنـست              
مقـال يف   "يف ثالثة أجزاء ويف كتابه    " األشكال الرمزية "كاسيور يف كتابه الضخم فلسفة      

 وقد تطورت فلسفته مع فلسفة سوزان الجنر من حيث رأت أن الفـن              1944" اإلنسان
  ".الفلسفة مبفتاح جديد والشكل والشعور"ظهر اخلارجي وذلك يف كتبها رمز متثيلي أو امل

وهذا االجتاه يتميز يف األساس بأن النقطة الرئيسية فيه         : االجتاه التحليلي أو املنهجي    :ثانيا
هي التحليل العلمي للحقيقة وإن اختلفت األسئلة اليت يطرحها ممثلوه وإجابـام عنـها              

 علـى يـد     1840 أدوات الفن وخاصة بعد تطور الرياضيات        فمنهم من اجته إىل حتليل    
لوباتشفنسكي ورميان، وظهر ما يسمى باألمناط التصورية حيث استقلت اهلندسـة عـن             
الواقع فأصبحت تبدأ من فرض خيايل يتسق مع نتيجته اليت ختلص إليهـا فظهـر اجتـاه                 

ج اليت حتـل مـشاكل      الالمعقول يف الفن، واجتاه الفن للفن ومنهم من تساءل عن املناه          



 وتوماس مولز و    ماكس دسوار، اإلستطيقا واعتمدوا على نتائج البحث السيكولوجي مثل        
إيتيان سوزيو ومنهم من اهتم بدراسة الظواهر اإلدراكية وقوانني اإلدراك اليت تظهر طبيعة             

مشاكل علـم   " وهم اجلشطاليتون وخاصة عند كوفكا يف كتابه      " الشكل يف الفن  " وقيمة
 و ردولف أرنيهم يف اإلدراك املرئي ومنهم من قام بتفسري العملية اإلبداعيـة    "لفننفس ا

ذاا من خالل مناذج من الفنانني وهم أتباع املدرسة الفرودية، وما قامت به من حتليل كل   
من هاملت وليوناردو دافنتشي و دستوويفسكي تلك الدراسات اليت أضاءت طبيعة اخللق            

 لتيودور ليـبس    Empathyعة اخلربة اجلمالية يف ضوء مفاهيم مثل        الفين والتذوق وطبي  
واملسافة النفسية إلدوارد بوالر واالنسجام املتزامن لريشاردزا الذي انشغل أيضا باملنـاهج            

   1االستبطانية
ينظر أصحاب هذا االجتاه إىل العمل الفين على أنه         : اجتاه مناهج التفسري املوضوعية   : ثالثا

إنساين وبالتايل ال بد أن تنعكس فيه كل القوانني النشاط اإلنساين حـىت             عبارة عن منتج    
ميكن تفسريه فإذا كانت الظاهرة اإلنسانية حمكومة بقوانني سيكولوجية وفيزيقية بيلوجيـة          
واقتصادية واجتماعية فال بد من االعتماد على هذه القوانني عند حتليلنا للعمل الفين وميثل              

ث يرى املاركسي أن القوى االجتماعية هـي احملركـة لتطـور            هذا االجتاه ماركس، حي   
الشخصيات الدرامية وأن الشخصيات بدورها ال بد أن تصور هذه القوى ولقد تطور هذا              
االجتاه مع لوكاتش وأظهر مرونة يف التفاعل واحلوار مع األنظمة األخرى وخاصة يف كتابه             

أيضا تني حيث نظر للعمل الفين على أنه         وميثل هذا االجتاه     1962معىن الواقعية املعاصرة    
ظاهرة من الظواهر الطبيعية حيث حتكمه عناصر اجلنس والبيئة والعصر وأيضا جيو حيث             

  .يرى أن الفن هو اجلانب احليوي يف حياة الفرد
  : وينقسم إىل فئتني : االجتاه الفلسفي: رابعا
سفية األصيلة بواسطة األدب مثل     فئة الفالسفة الذين فسروا أفكارهم الفل     :  الفئة األوىل  -أ

سارتر، و جربيل مارسني وألبري كامي، ولكن هؤالء الفالسفة وقعوا يف مغالطـة التعـبري               
األحادي للطبيعة البشرية فكانت شخصيات روايام ومسرحيام تسلك مسلكا وفقا أو           

  .تفسريا لطبيعة فلسفتهم
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 يف كتابه االستطيقا أو علم اللغة العام،        فئة االجتاه الفلسفي امليتافزيقي وميثله كروتشه      -ب
 وكلنجوود الذي قام بتفسري وتوضيح فلسفة كروتـشه يف      1911وامل يف تاريخ الفن     

 والتطـور اخلـالق     1903كتاب مبادئ الفن وبرغلسون يف كتبه مقدمة يف امليتافيزيقـا           
  وجبمع هؤالء الفالسفة القول بأن الفـن حـدس وأن          1900 وفلسفة الضحك    1907

 وما يهمنا يف هذا االجتاه هو كروتشه واجلـو          1اختلفت طبيعة هذا احلدس عند كل منهم      
الفلسفي الذي ظهر فيه حيث يعود منو التأثري اهليغلي يف ايطاليا إىل أوساط القرن التاسـع                
عشر إذ ارتبط باحلركة السياسية الرامية إىل حترير ايطاليا وتوحيدها، وقد بدأ يومئـذ أن               

 ككلية وكهدف ائي ينبغي أن ختضع له األفراد هي الفكـرة املركزيـة يف               فكرة الدولة 
) 1883-1817(املذهب وقد تكاثرت ترمجات هيغل وتعددت شروحه وكان سـبافنتا         

من نابويل واحد من أولئك الذين أسهموا بقسط وافر يف نشر أفكاره ويف القرن العشرين               
 جنتيله،إن الفلـسفة اجلزئيـة معـىن        تعززت مواقع الفكر اهليغلي مع بنديتو كروتشه و       

متناقض، فالفكر إما أن يتعقل كل شيء أو ال يتعقل شيئا ولو كان له حدا لكـان حـدا                
متعقال وبالتايل متجاوزا فال توجد حقيقة خبارج العقل اإلنساين والفرد ال ينفـصل عـن               

تـشه مبوجبـها    احلقيقة الكلية بل هو جتسيد هلا تلك هي الطبيعة اهليغلية اليت انتصر كرو            
للمثالية املطلقة ضدا على نقدية كانط، وكان كروتشه يرى أن القسم الوعر واخلطر مـن               
مذهب هيغل يتمثل يف فلسفة الطبيعة والتاريخ اللذين مها علمان كاذبان، لكنه احـتفظ              

اهليغلية اليت هي تركيب أضداد، ليست األضداد       " لبيضة كوملبوس "باملقابل باكتشاف هيغل  
ست الوحدة ومها فاألضداد تتعارض فيما بينها، ولكنها ال تعارض الوحـدة ألن             ومها ولي 

  .2الوحدة احلقة والعينية ما هي إال وحدة األضداد أو تركيبها
فالوحدة والتميز حدان متضايفان فال وحدة بال متييز وال متييز بال وحدة، فوحدة العقل ال               

 إال بوحدا يف العقل،كما أنه ال توجـد         نفهم إال بتنوع األفكار وتنوع األفكار ال يفهم       
حقيقة خبارج العقل اإلنساين وهلذا فإن املوضوع باطن يف الذات والعقل نظر وعمل  وال               
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ينفصل الفرد عن احلقيقة الكلية بل هو جتسيد هلا والفرد مهما يفكر أو يفعل فإنه يف حياته                 
  .1األرضية يشعر بأن العمل اإلهلي يتم داخل ذاته

روتشه إذن هي فلسفة الروح وقد جرت على أربع مراحل أو درجـات طبقـا               فلسفة ك 
لألقسام األربعة اليت تتألف منها فلسفة الروح، فالروح أوال هو احلدس بالفردي أو متثل له               
ذلك هو موضوع علم مجال، وهو بعد ذلك وجدان الكلي ووحدته مع الفردي، وتؤلف              

للمعرفة صورتان، فهي إما معرفة حدسية      :" وتشههاتان الدرجتان الدائرة النظرية يقول كر     
وإما معرفة منطقية، معرفة أعطتها املخيلة أو معرفة أكسبها العقل، معرفة الفردي أو معرفة              
بالكلي معرفة باألشياء الفردية أو بالعالقات اليت بينها، فهي آخر األمر إما مبدعة صور إما               

  .2"منتجة تصورات
الدائرة العملية أو النشاط العملي وهو أيضا ينقسم إىل درجـتني           والدائرة النظرية تقابلها    

تتضمن ثانيتهما األوىل فأما الدرجة العملية األوىل فهي النشاط النفعـي أو االقتـصادي              
احملض، وأما الثانية فهي النشاط األخالقي فاالقتصاد استطيقا احلياة العمليـة واألخـالق             

  .منطقها
عد منهجا لتمييز صور نشاط الفكر وترتيب عالقات هـذه          وخليق بالفلسفة بعد هذا أن ت     

  .الصور بعضها ببعض مع بيان وحدا العضوية اليت ينتج عنها عامل التجربة العيين
وليست مهمة الفلسفة يف إدراك حقيقة خارجة عن الفكر وإمنا هي إدراك حلياة الفكر وقد               

 هي الوجود احلقيقي الوحيـد      مسى كروتشه مذهبه العام بفلسفة الروح، والروح يف نظره        
وليس الوجود الطبيعي إال تركيبه من تأليف العقل، لكن الروح ليست شيئا مفارقا للخربة              

 والـروح   3ألن كروتشه ال يرتضي لنفسه أن  يتأمل متفلسفا فيما يتجاوز اخلربة البشرية              
دراكية الـيت   وإن كانت واحدة فإا حتتوي ضروبا أربعة من اخلربة فهناك أوال اخلربة اإل            

 ندرك ا ما هو جزئي حيث تعرب الروح عن نفسها يف أمثلة جزئية تتجسم فيهـا وهـذا                  
وهناك ثانيا اخلربة اإلدراكية اليت ندرك ا ما هو كلي وهذا هو ميدان             ميدان علم اجلمال    
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مات االهتما، وهناك ثالثا اخلربة العملية فيما يتعلق باألمور العملية وهذا هو ميدان             املنطق
علـم  مث هناك رابعا اخلربة العملية اليت تعين مبا هو كلي وهذا هـو  ميـدان                 االقتصادية  
   .األخالق

  :وسنتناول هذه اللحظات األربع بشرح وتفصيل أكثر
فلسفة كروتشه فلسفة مثالية تتأثر خطى هيغل فهو يرى أن الفكر هو احلقيقة ومـا مـن                 

، وليست املعرفة إذن عالقة بـني الفكـر         حقيقة غري الفكر فالفكر واحلقيقة شيء واحد      
وموضوع مستقل عن الفكر، بل هي الفكر ذاته يف إدراكه لذاته وإذا كانـت احلقيقـة                
والفكر شيئا واحدا فقد ترتب على هذا انقالب يف الفهم التقليدي للفلـسفة، فليـست               

غري الفكـر   الفلسفة عبارة إذن عن جمردات بل هي إدراك للواقع العيين وما من واقع عيين               
: فموضوع الفلسفة هو إدراك العيين وأوىل بـالعلم أن يقـال إن موضـوعه اـردات               

فاملفهومات العلمية مفهومات كاذبة ينشئها العلم يف سـبيل الفائـدة العلميـة، وحـىت               
الرياضيات ليست هلا قيمة علمية فهي تفيدنا يف استخدام معرفتنا للحقيقـة الفرديـة، أمل               

إال أنه أكثر سـهولة  ) ذي األبعاد الثالثة ( ديدة أننا ال نأخذ باملكان اإلقليدي       تربهن اهلندسة اجل  
وموافقة فاملفاهيم العلمية مفاهيم جمردة، أما املفاهيم الفلسفية فهي مفاهيم عينية فاحلياة العينيـة              
للفكر هي موضوع الفلسفة، وليست مهمة الفلسفة هي إدراك حلياة الفكر، وهنا ال يكون مثة               

 بني الفلسفة والتاريخ ألن التاريخ يسجل تكشف الفكر عن ذاته وهذا فتح  مـن أهـم                  فرق
فتوحات كروتشه وخليق بالفلسفة بعد هذا أن تعد منهجا لتمييز صور نشاط الفكر، وترتيـب               
عالقات هذه الصور بعضها ببعض، مع بيان وحدا العضوية اليت ينتج عنـها عـامل التجربـة                 

  .1العيين
النشاط الفين هو أول خطوات الفكر أو هو الصورة الفجرية لنشاط الفكر، وهو             : فلسفة الفن 

حدس خالص، واحلدس هو اإلدراك املباشر حلقيقة فردية جزئية إنه اإلدراك اخلايل مـن كـل                
عنصر منطقي، وهو من شأن املخيلة، يف حني أن اإلدراك املنطقي من شأن الذهن الذي يدرك                

الفن ليس عمل تأمل أو جهد منطقي أو منتوج صـناعي،           :" وتشهمفاهيم كلية عامة، يقول كر    
 2"لكن شكل عفوي وخالص بكامله متحدر من اخليال
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فاملعرفة إما حدسية وإما منطقية، إما باملخيلة وإما بالذهن إما هلا هو فردي وإما هو كلي،                
هي سـابقة   إما خالفة لصور، وإما مكونة ملفهومات واملعرفة احلدسية هي املعرفة الفنية و           

للمعرفة املنطقية حبيث تقوم هذه األخرية عليها، ولكنها هي ال تقوم على غريها ألا فجر                
كل معرفة وكل حدس حمض أي كل معرفة فنية هي غنائية مبعىن أا تعرب عن حالة خاصة                 

 إن الفن هو التعبري عن شعور أو هو التكافؤ الكامل بني العاطفة اليت حيسها الفنان              . بالذات
يف " وبني الصورة اليت يعرب ا عن هذه العاطفة أي بني احلدس والتعبري يقـول كروتـشه               

البداية يكون احلدس غري موجود فهو إحساس وانطباع وعاطفة فهو يعود إىل الطبيعة وهي              
خمتلطة باملادة باملعىن أرسطو طاليسي للكلمة هذا يعين أن احلدس غري موجود إال عند مـا                

ثال وأن األلفاظ الثالثة هي مترادفات وجند مرة جديدة فكرة قد عرب عنها             يصبح تعبريا ومت  
ولكنه اآلن يربرها قائما بفكرة رئيسية يف نظامه ليصف الفن كتركيـب مجـايل أسـبق                

إن العاطفة بدون صورة عمياء، وأن      "للعاطفة والصورة يف احلدس والذي ميكننا تكراره        
  .1"الصورة بدون عاطفة فارغة

ميكن أن تصنف الفنون واألنواع األدبية بصورة ائيـة ألن احلـدوس فرديـة              ولذلك ال   
وجديدة أبدا وال اية لعددها، فال قيمة لتلك التصنيفات اليت يصنفها النقاد واملتمذهبون             

جتمـاعيون والنفـسيون واحلقيـون      عيون والعقليون، والصناعيون، واال   التجريبيون والنف 
قيمة األثر الفين على التزامه لقواعد أو إحداثه للـذة أو           واألخالقيون بوجه خاص يعقلون     

توليده للحقيقة، وما إىل ذلك حبيث ال يعدون األثر الفين الذي خيرج على األخالق مـثال                
  .أثرا مجيال بل قبيحا

إن الفنان فنان ال أكثر، أي إنسان حيب ويعرب وليس الفنان من حيث هو فنان عاملـا وال                  
 وقد تنصب عليه صفة التخلق من حيث هو إنسان أما من حيث هو              فيلسوفا وال أخالقيا،  

إالّ شيئا واحدا هو التكافؤ التام بني ما ينتج وما به  فال نستطيع أن نطلب إليه. فنان خالق
يشعر ، وعلى  الناقد أن يقف أمام مبدعات الفن موقف املبتعد ال موقـف القاضـي وال                  

 حيس ما أحسه الفنان األول فيعيش حدسه مرة موقف الناصح، وما الناقد إال فنان آخر 
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  .1ثانية وال خيتلف عنه إال يف أنه يعيش بصورة واعية ما عاشه الفنان بصورة غري واعية
وإذا كانت فلسفة الفن هي علم احلدس اخلالص أو احملض، فإن املنطق علم املفهوم              : املنطق

ل صورة للمعرفة ولكن املفهـوم      اخلالص أو احملض، واحلدس ال يقوم على املفهوم، فهو أو         
يقوم على احلدس، ألن احلدوس هي موضوع املعرفة املفهومية أو العقلية فمعرفة املفـاهيم              
هي معرفة العالقات القائمة بني األشياء، وهذه األشياء هي احلدوس وبدون هذه احلدوس             

وب من املاء،   ال ميكن وجود املفهوم، فهذا النهر، وتلك البحرية، وهذا اجلدول وذلك الك           
وهذا املطر، كل أولئك حدوس، واملاء عامة هو املفهوم، إال أن املفهوم عنـد كروتـشه                
خيتلف عن املفهوم األرسطوطاليسي ارد الذي ال يزيد على أنه تعميم، فما املفهوم عنـد               
كروتشه  إال الفكر نفسه، وقد بلغ مرحلة العموم فإنه بالنسبة إىل املفهوم األرسطوطاليسي              
مبرتلة املضمون من الصورة، إن املفهوم هو حلظة منطقية اليت خترج من أرحـام اللحظـة                
السابقة أعين حلظة احلدس، أما املفاهيم األرسطوطاليسية فأحرى أن تسمى مفاهيم كاذبة            
توجدها يف سبيل غاية عملية هي حفظ ثروة املعارف املكتسبة، فاملنظومات العلمية تقوم             

نشؤها يف سبيل التذكر  ورؤية جتليات الفكر اليت ال حصر هلا رؤيـة              على مفاهيم كاذبة ن   
إمجالية من علّ، ويف سبيل التفاهم مع اآلخرين، وتستوي يف ذلك العلوم الفيزيائية والعلوم              
الرياضية فجميعها مفاهيم كاذبة ألا جمردة من الواقع العيين جتريدا، وال وجود جمرد، يف              

 اخلالصة مفاهيم عينية وال وجود لغري العيين، فهي رغم تعاليهـا            حني أن املفاهيم احلقيقية   
على مجيع احلدوس كامنة يف كل حدس أو حمايثة يف كل حدس، وهكذا نـرى املثاليـة                 
املطلقة أو فلسفة احملايثة عند كروتشه تتجلى على أوضع صورة يف استخراج الفردي مـن            

ينقلب إىل واقعة منطقية أي أن يصبح       الكلي بنوع من التنشر إذ يرى أن الفردي ميكن أن           
لو مل نكن حنن أنفسنا قيصر وبوميب أي الذي حتدد مرة يف قيصر وبوميب              : " معقوال يقول 

 وهنا يوجد كروتشه    2"ويتحدد اآلن فينا ملا استطعنا أن نكون أية فكرة عن قيصر وبوميب           
 املاضـي، ويفهـم     إن الرجل العادي يفهم التاريخ على أنه سجل       . بني الفلسفة والتاريخ  

 املاضي على أنه شيء قد انقضى، شيء كان موجودا ومل يبق له وجود، ولكن الفيلسوف 
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  .يرى أن التاريخ حقيقة راهنة قائمة يف احلاصر احلايل
إن الشخص العادي يرى أن له تارخيا، وأنه ليس بتاريخ، ولكن احلقيقة غري هذا ففكرنـا                

 حقيقتنا، وكما أن املاضي جـزء جـوهري قـي           إن تارخينا هو  : ليس خارجا عن تارخيه   
احلاضر فكذلك املستقبل جزء ضروري يف كل تغري حاضر، إن التاريخ يعرض لنا الفكر يف             
حقيقته فالتاريخ هلذا معاصر أبدا، هو صورة احلقيقة  كحاضـر سـرمدي وال نقـصد                

اضي واحلاضر  بالسرمدية اخلروج عن الزمان، وإمنا اعتبار احلقيقة كلها مرة واحدة هي امل           
واملستقبل، وإذا صدق هذا على احلقيقة فقد صدق بالتايل على الفلسفة، ومن هنا كانت              
مهمة الفلسفة أن تكون منهجا ال مذهبا، فال شيء ائي ثابت يف الفلسفة وعلى هذا فلن                

فلـسفة  . تكون فلسفة املستقبل فلسفة إهلية أو ميتافزيائية أو وضعية، بل فلسفة تارخييـة            
ر على أنه الواقع العيين، وإذا كان ذلك كذلك فقد انتفى أن يكون مثة خطأ مطلـق                 للفك

إالّ أن هناك مع ذلك     . ألن احلقيقة نسيج ضدين، واخلطأ أحد طرفيها أعىن طرف السلب         
خطأ إجيايب، ينتج عن سوء استعمالنا للملكات الفكرية إذ ننحرف ا حنو العمل ال النظر               

   .1دي ميكن تالفيهفهذا النوع من اخلطأ إرا
وبوصولنا اآلن إىل اإلرادة نصل إىل عامل العمل فالقيم األربعة تتموضع يف ترتيب مثـايل               
تارخيي، اجلمال، احلق، املنفعة، اخلري، االثنني األوالن خيتصان بفعل التأمل واملعرفة ويعودان            

العملي ويتعلقان بإنتاج   إىل اال النظري و االثنان اآلخران خيتصان بفعل اإلرادة يف اال            
األشياء وكل واحدة من املقوالت هلا موضوع علم، مقولة اجلميل تأخذ شكلها بفـضل              
النشاط اجلمايل واليت هي معرفة الفردي وتنتج متثالث أو صور وعلم اجلميل هـو علـم                
اجلمال، أما النشاط الذي مينح ملقولة احلقيقة شكلها هو النشاط املنطقي وخيتص مبعرفـة              

كلي بواسطة الفكر وعلم احلقيقة هو املنطق واخلاصية املشتركة للمنفعة واخلـري هـي              ال
اإلرادة لكن األول خاص بالفرد ويرضي غايات فردية والثاين يهدف ملا هو كلي ويهدف              
إىل إرضاء غايات نفعية كلية األول ينتج أعماال نفعية والعلم الذي يالزمه هو االقتـصاد               

  .والعلم الذي يالئمه هو األخالقواآلخر أفعال أخالقية 
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والعلم الذي يشمل كل  جمموع نشاطات الروح هو الفلسفة اليت هـي معرفـة الكلـي                 
 .1امللموس

فالصورة العملية للفكر هي اإلرادة ومهمتها باعتبار نشاط للفكر خيتلف عن حمض التأمل             
 بقدر مـا هـو      النظري لألشياء وينتج أعماال ال معارف فما يكون العمل عمال حقا إال           

إرادي وإرادة العمل تتضمن أيضا ما يعتربه العامة امتناعا عن العمـل فـإرادة العـصيان                
هي أيضا عمل، بالنظر يفهم اإلنسان األشياء وبالعمل يبـدهلا        " إرادة بروميثيوس " والرفض

اإلرادة ليست فكـر وال هـوى       :" باألول ميتلك الكون أما الثاين  فيخلقه يقول كروتشه        
 .2"إراديانطق وال تاريخ ولنفترض أا فكر فال تكون إالّ فكرا وليست م

ويظهر النشاط العملي مبقارنة مع النشاط النظري على أنه طبيعي وليس كأنه شيء خارج              
عن الروح وهو يف مقابل النشاط النظري كشكل من أشكال الروح فما هي العالقة بـني                

وعلى حنـو مـا     . معرفة ال يكون مثة إرادة    املعرفة وعامل اإلرادة؟ يرى كروتشه أنه بدون        
تكون املعرفة تكون اإلرادة وهو بذلك يتفق مع ديكارت وخيالف  خمتلـف النظريـات               
الربامجاتية الشائعة يف الفلسفة احلديثة لكن ليس معىن هذا أن للعقل النظري مرتلة الصدارة              

إن اإلنسان ال يـستطيع أن      فليست املعرفة غاية وإمنا هي وسيلة للحياة        . بالنسبة إىل العمل  
يوقف احلياة  اليت تنبض فيه وتتطلب االستمرار واملعرفة اليت ال تفيد هذه احليـاة معرفـة                 
زائدة بل بالتايل مضرة، ولكن اإلنسان مع ذلك ال يستطيع أن يستمر يف هذا اخللـق إىل                 

تجاوز بفكرة احلياة   غري اية بغري تفكري، فال بد أن يصعد ثانية من احلياة إىل املعرفة وأن ي              
اليت تصبح  اآلن وسيلة وأداة للفكر نفسه فنحن إذن بصدد دائرة ننتقل فيها من الفكرة إىل      
احلياة ومن احلياة إىل الفكر، مث نستأنف الطواف وهكذا دواليك، وفكرة الـدائرة هـذه               
فكرة أساسية يف فلسفة كروتشه فاللحظات األربع اليت سبقت اإلشارة إليهـا مرتبطـة              

فاللحظـة األوىل شـارطة للثانيـة       . بعضها  ببعض ارتباطا دائريا ارتباط شارط مبشروط       
ومشروطة للرابعة ولكن ال جيب أن نفهم من ذلك أن فعل اإلرادة جمرد من احلريـة، وإذا                 

خبلق ألن استئناف الطواف مصحوب دائما      . كان ضروريا ذا املعىن، فهو حر مبعىن آخر       
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 مثرة فعل حر و لكي نفهم ذلك جيب أن نشبه الفعل اإلرادي             جديد مل يكن موجودا و هو     
و لكن مـىت مت     . فما من شاعر خيلق أثره حرا من شروط الزمان و املكان          . بالنشاط الفين 

خلق القصيدة فقد أضيف إىل الوجود عنصرا مل يكن موجودا من قبل أو اكتشفت حقيقة               
 و اخلري و ما نسميه شرا هو تغلب         الشر: كانت إىل ذاك جمهولة و احلرية إذن نسيج ضدين        

اإلرادة اإلرادات  اجلزئية املشتتة على اإلرادة الواحدة الكربى و هنا حنس أن كروتـشيه               
صورة النشاط االقتصادي و صورة النشاط      : سينتقل بنا إىل تقسيم عامل العمل إىل صورتني       

املنطقـي علـى    األخالقي، و جند أن النشاط الثاين يتوقف على األول كتوقف النـشاط             
النشاط الفين، فالفرد حممول بطبيعته اخلاصة على البحث عن منفعته الشخـصية و لكنـه              
حممول بطبيعته كذلك إىل اخلروج عن نطاق الفردية و الوصول إىل املنفعة الكلية أو منفعة               

إن األخـالق   . املنافع وليست األخالق إذن إالّ املنفعة الكلية  يف كل أخالق إذن اقتصاد            
نتصور الفكر قائمـا يف     :"قوم على االقتصاد كقيام املفهوم على احلدس  يقول كروتشيه         ت

أربع درجات مرتبة حبيث تكون عالقة الدرجتني النظريتني بالدرجتني العمليتني كعالقـة            
الدرجة النظرية األوىل بالنظرية الثانية و الدرجة العملية األوىل بالعملية الثانيـة، و هـذه               

و من هنا نرى دائـرة      . 1"  بعضها بعضا بصور رجعية يف حتققها العيين       الدرجات تتضمن 
اللحظات األربع اجلمال و احلقيقة و املنفعة و اخلري ترتبط حلظتها الثانية بلحظتها الرابعـة               
ارتباطا شارط مبشروط ليستأنف الطواف من جديد، حدس فمنطق فاقتـصاد فـأخالق،        

ين من هذه املراتب فاعلم أن الـدين يف رأي          وهكذا دواليك و إذا سألت أين موضع الد       
كروتشيه ال يدخل يف ميدان الفن ألنه ينشد املطلق، و إمنا يدخل يف نطاق الفلسفة لكنـه                 

  .2فلسفة مل تنضج و مل تكمل
و ليس صحيحا أن هناك بشر نظريني و بشر عمليني فالشخص النظري هو ذاته الشخص               

دما نقول عملي هو كذلك نظـري يتأمـل         العلمي حييا و يريد و يتحرك و الشخص عن        
  .3ويعتقد و يفكر و يقرأ و يكتب و حيب املوسيقى و الفنون األخرى

 .بعد انتهائنا من هذا الفصل ننتقل إىل الفصل الثاين لنتعرض لفلسفة كروتشيه اجلمالية
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  :ـحث األولــاملب
  دودهـروتشه و حـد كـين عنـل الفـالعم



  العمل الفين عند كروتشه و حدوده : املبحث األول
ن األفكار اجلمالية تتمثل يف احلدس وو الفن عند         و نناقش حتت هذا العنوان مجلة م        

كروتشيه، العبقرية الفنية، العمل الفين و اخليال، املضمون و الصورة يف علم اجلمال التعبري              
يف العمل الفين، االنفعال يف التعبري الفين، تقليد الطبيعة، نظرية احلواس اجلمالية و وحـدة               

  .األثر الفين
  :تشيهاحلدس و الفن عند كرو. 1

تؤكد الرتعة احلدسيبة على حلظة التأمـل و   : الرتعة احلدسية يف اجلمال و الفن      -  
املعاناة الروحية املباشرة يف العالقة اجلمالية و الفنية و على جترد احلياة اجلماليـة و               
الفنية من اإلهتمامات العملية و املضمون املعريف العقلي، و هي ال تويل امهية كربى              

 مع مادة العمل الفين و التحقق اخلارجي و ما يقتضيه مـن براعـة               لصراع الفنان 
  .حرفية

ظهر هذا االجتاه مع هنري برغسون و يعين عنده أنه معرفة ال تتعلق بالكليات أو بالقوانني                
العامة بل تتناول ما هو جزئي أو فردي حيث يعرب هنري برغسون عن فلسفة مثاليـة يف                 

اليت متثل أساسا و أصال جلميع األشياء و ال تتحقق املعرفـة            الدميومة اخلالصة أي الالمادية     
بالدميومة إال باحلدس الذي ميثل اإلدراك الصويف أو املعرفة الصوفية، حيث يتطابق فيهـا              

  .1فعل املعرفة مع الفعل الذي خيلق الواقع
 و من أبرز املمثلني لالجتاه احلدسي كذلك جند بنديتو كروتشه و ملا كان موضوع حبثنـا               
اجلمال عند كروتشه و قد رأينا انه يعتمد يف ذلك على احلـدس فمـا معـىن اجلمـال                   

  .كمصطلح فلسفي و ما هي املعرفة احلدسيبة
علم موضوعه احلكم التقوميي الذي ينطبق على التفريـق بـني   :"حسب الالند اجلمال هو   

حتديـد أي   اجلميل و البشع، تسمى اجلماليات نظرية أو عامة بقدر ما تأخذ على كاهلها              
طابع أية جمموعة مسات مشتركة تصادف يف إدراك كل األغراض الـيت تـثري االنفعـال                

  .2"اجلمايل
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أما احلدس فهو عند كروتشه معرفة مستمدة من اخليال و تتعلق بالفردي و منتجة للصور               
ن اخليالية، و حنن نلجأ لالستعانة باحلدس يف احلياة اليومية ألن هناك من احلقائق ما ال ميك               

أن خنضعه لتعريف او لقياس منطقي، و كثريا ما جيد الساسة قصورا لدى من يقتصر على                
التفكري ارد و ال يتوفر له احلدس احلي بالظروف الواقعية و املفكر التربوي يؤكد ضرورة               
تنمية ملكة احلدس يف األوالد و يقدم هذه امللكة على غريها من امللكـات األخـرى و                 

عند حكمه على العمل الفين يستبعد النظرية و األفكار اردة و حيكـم  كذلك جند الناقد  
  .بفضل احلدس املباشر و كذلك جند رجل األعمال يهتدي يف حياته باحلدس ال بالعقل

مث ميضي كروتشه يف متييز احلدس عن اإلدراك فيبني أن احلدس أوسع من اإلدراك ألن كل                
فاحلدس جيتاز املدركات إىل املمكنات كما      إدراك حمتاج حلدس وليس كل حدس إدراكا،        

انه أوسع من اإلحساس، ألن اإلحساس حمدود مبقوليت الزمان و املكان فلون السماء مثال              
و لون شعور معني أو صرخة أمل أو شحن إرادة ميكن أن يكون موضوعا حلدس و لـيس                  

  .1إلحساس
ند كروتشه يعين احلـدس و      و ينتهي كروتشه إىل التوحيد بني احلدس و التعبري فاجلمال ع          

التعبري فكل حدس حق كل امتثال، هو يف الوقت ذاته تعبري فإذا مل يتجسد يف عبارة فليس                 
حدس و ال امتثاال و لكنه إحساس و واقعة طبيعية فحسب فاحلدس يعمل و ينشئ و يعرب                 

ه ليس فإذا فصلنا احلدس عن التعبري استحال علينا مجعهما مرة أخرى و التعبري عند كروتش
لفظيا فقط فهناك تعابري أخرى غري لفظية كتعابري اخلطوط و األلوان و األنغام فاحلـدس               
التعبريي لوين لدى املصور، و لفظي لدى الشاعر و لكن أيا كان اسم التعـبري لونيـا أو                  
لفظيا أم موسيقى، و على أية صورة جتلى فال خيلو قط حدس منه ألنه جزء مـن هـذا                   

  .احلدس ال ينفصل عنه
إن يف وسع كل منا أن يستشعر النور الذي يغمر نفسه حني ينجح و بقدر ما ينجح يف أن                   

من أفق الـنفس    " اللغة"يصوغ لنفسه انطباعات و عواطفه اليت تنتقل حينئذ بعون الكالم           
الغامض إىل وضوح الفكر التأملي، و يستحيل يف هذه العملية اإلدراكية أن مييز احلـدس               
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يان معا و يف حلظة واحدة ألما واحد ال اثنان نستطيع أن نضيف إىل              من التعبري إذ يتجل   
املعرفة احلدسية  :"التعارف املختلفة اليت وصفنا ا احلدس منذ البداية هذا التعريف اجلديد            

هي املعرفة التعبريية، فاحلدس املستقل اجتاه الوظيفة العقلية املنفصل عن التمييزات الالحقة            
قع و غري الواقع و عن تكوين الزمان و املكـان أو إدراكهمـا،و مهـا                التجاربية عن الوا  

عمليتان الحقتان أيضا، هذا احلدس أو االمتثال ميتاز مما نشعر به و نلقاه من سيال احلس                
أو من املادة النفسية بوصفه صورة و هذه الصورة احملتازة هي التعبري، فاحلدس إذن هـو                

  .1"أقلالتعبري دون سواه و ال أكثر و ال 
و ليس صحيحا ما نسمعه ممن يزعمون أن لديهم أفكار كثرية هامة و لكنهم ال يـصلون                 
إىل التعبري عنها، فاحلقيقة لو كانت لديهم هذه األفكار لصاغوها يف كلمات مجيلة عذبـة   
املسامع فدلوا بذلك عليها فإذا بدت األفكار مستعصية هزيلة حني يريدون التعبري عنـها،              

اهنة هزيلة يف وضوحها يف أذهام و ليست األشياء و الصور من الوضـوح              فذلك ألا و  
يف ذهن العامة مثل ما هي من الوضوح يف ذهن الفنان و ليس من احلق أن يقال إن كـل                    
الناس يستطيعون أن يتخيلوا الصور اليت رمسها رفائيل او املعاين اليت حتدث عنها دانته فإن               

شاعر بفكره و و إدراكهما عميق شامل و ال يتاح لكثري           الفنان يرسم بذهنه كما يصور ال     
من الناس فما كان املصور مصورا إال ألنه يرى أشياء غريه يستشفها فحسب أو يوجسها               
و ال يراها حنسب أن نرى ابتسامة و لكننا يف الواقع ال منلك عنها إال شعورا غامضا غري                  

ذه االبتسامة، كما يدركها املصور     مدركني كل السمات املميزة اليت من مجاعها تتألف ه        
بعد دراسته فيحسن تثبيتها على القماش و احلدس الكامل، أو الكشف التام يستلزم التعبري              
عنه و ال قيمته ملا يعجز املرء عن التعبري عنه ألن معىن هذا العجز أن الفكرة غري واضحة،                  

 عند كروتشه فكل ما كتب      و التعبري العلمي نفسه من حيث هو تعبري عن الفكرة يعترب فنا           
  .2جيدا فهو فن و ما مل يكتب جيدا فهو رديء ألن احلدس فيه غري كامل

  :وحدة الفن و املعرفة احلدسية
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رأينا أن كروتشه وّحد بني اجلمال و احلدس و اختذ اآلثار الفنية أمثلة للمعرفة احلدسـية                
سية أو التعبريية و الواقعـة      بإضفائه على الواحدة مسات األخرى لقد وّحد بني املعرفة احلد         

اجلمالية أو الفنية، و هو يرفض الرأي القائل بأن احلدس الفين نوع خاص ميتاز عن احلدس                
عامة بشيء إضايف لكن ما هو هذا الشيء اإلضايف تتمثل هذه اإلضافة يف أن الفن لـيس                 

دي بأنه  جمرد حدس و لكنه حدس حلدس مثلما قيل بأن تصور العلم يتميز عن التصور العا              
تصور لتصور حبيث يرقى اإلنسان إىل الفن ال بتجسيده انطباعاته كما جيري يف احلـدس               
العادي بل بتجسيده احلدس نفسه و املقارنة بالتصور العادي و التصور العلمي ال تصل إىل               
نتيجتها املبتغاة لذلك يرفض كروتشه التمييز بني احلدس العادي و العلمي و الفين و يقول               

كذلك ما اعتدنا أن نطلق عليه اسم الفن يضم حدوسا اوسع و أعقـد مـن                :"كروتشه
حدوسنا العادية، و لكنها على كل حال حدوسن أحاسيس و انطباعات، فالفن هو التعبري           

  .1"عن االنطباعات و ليس التعبري عن التعبري
رى اليت هي   إن الفروق بني التعبريات احلدسية اليت تعد يف الفن تعبريات كاملة و بني األخ             

غري كاملة كالفروق بني التعبري عن عاطفة احلب من سذج الناس و عامتـهم و وصـف                 
احلب يف اغاين الشاعر االيطايل ليوباردي هي فروق كمية و ليست فروق يف املاهيـة و                
العمق إذ ميكن ان يكون التعبري الساذج قويا يف داللته مىت دلّ على املضمون فيعد فنيـا،                 

ن جتريبية يستحيل حتديدها و ال تعبا ا فلسفة التعبري احلدسي مهما يكن             هذه الفروق إذ  
  .2مظهر التعبري

فالفرق بني البشر كمي فحسب فالفنانون هم أقدر الناس و أكثر استعدادا لإلبانـة عـن                
أحوال النفس املعقدة، و يوحد كروتشيه بني علم اجلمال و الفن و يرى أن فصل الفـن                 

لعامة و جعله خاص بالنبالء يعترب من األخطاء اليت عاقت علم اجلمال            عن احلياة الفكرية ا   
  .و هو علم الفن

و يوضح كروتشيه فكرته عن احلدس فيقول انك لن تعجب إذ ترى يف اجلبل السامق مـا                 
وجدته من عناصر كمياوية يف احلجر الصغري و كما أنه ليس هناك علم عضوي خـاص                
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كذلك ليس هناك من علم يدرس احلدس البسيط و         بصغار احليوان و آخر خاص بكبارها       
آخر يدرس احلدس الكبري أو من علم للحدس العادي خيتلف عن احلدس الفين بل هنـاك                

  .1استاطيقا واحدة هي علم املعرفة احلدسية او التعبريية اليت هي الواقعة اجلملية او الفنية 
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  :العبقرية الفنية. 2
يالد العمل الفين، أو عملية اخللق الفين بإرجاعها إىل نوع          نظرية اإلهلام أو العبقرية تفسر م     

من الوحي أو اإلهلام، فالفنان يستلهم عمله الفين ال من عقل واع أو شـعور ظـاهر أو                  
جمتمع معني أو تاريخ فن سابق أو حىت ال شعور دفني و إمنا يستلهم ذلك من قوة إهليـة                   

ة غيبية أو حىت مـن شـياطني        عليا، أو من وحي مساوي خارق، أو من هواجس سحري         
  .خفية

إن شذرات هذه النظرية جندها عند هوهريوس وهرياقلطس فلقد استجدى هـوهريوس يف             
بداية اإللياذة ربات الشعر أن تتعمق عليه باإلهلام كما حتدث هرياقلطس فيلسوف الـتغري              

لوايت يصدرن  اليوناين و الذي كان يتمتع بعبقرية الشاعر عن نفسه قائال إنين كالعرافات ال            
  .1كالمهن عن وحي و إهلام و تردد أصوان حقائق إهلية على مر العصور

إن براعتك يف الكالم عن     :"و يقول أفالطون حماورا خماطبه يف حماورة ايون أو عن اإللياذة          
هوهريوس ال تعزى إىل فن كما قلت لك منذ حلظة لكنها تأتيك من قوة إهلية حتركـك،                 

  .2"ذي مساه يوربيدوس مغناطيس و مساه آخرون حجر هرياكلياقوة كاليت يف احلجر ال
و كما أن كهنة كوبيال ال يرقصون إال إذا فقدوا صوام فكذلك الشعراء الغنـائيون ال                
ينظمون أشعارهم اجلميلة و هم منتهون إذ حينما يبدأ اللحن و التوقيع يأخـذهم هيـام                

 اخلاليكدي الذي مل ينظم قـصيدة       عنيف و يرتل عليهم الوحي اإلهلي، كما أن توفيخوس        
واحدة تستحق الذكر، لكنه نظم تشيد أبولون الذي يتغىن به الناس مجيعا و قـد يكـون                
أروع الشعر الغنائي كله و هو من إبداع رّبة الشعر كما يعترف الشاعر نفسه، فإذا كان                

مزيـة  مصدره إهلام صادر عن ربات الفنون فإن ربات الفنون هذه ليست إالّ إشارات ر             
أسطورية يف حماورات أفالطون و يبقى مصدر هذا اإلهلام من الناحية امليتافيزيقية، يبقى يف              
اجلمال بالذات و على هذا النحو يكون مصدر الفن يف اية األمر هو املثـال املعقـول                 
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للجمال تلك الوحدة املتعالية عن احلدس و اليت تتربع يف عامل وراء عاملنا و هـو العـامل                  
  .1لاملعقو

و أول من قال بالعبقرية كمصدر لألصالة و اخللق يف العصر احلديث هـو الفيلـسوف                
  :األملاين اميانويل كانط و ذلك يف اية القرن الثامن عشر يقول

اليت تعطي القواعد للفن حيث أن النبوغ كقـدرة         ) املوهبة الطبيعية (العبقرية هي النبوغ    " 
  :نفسه للطبيعة، و ميكن أن نعرب عن ذلك كالتايلإنتاجية نظرية للفنان الذي ينتمي هو 

العبقرية هي التأهب الفطري للروح اليت من خالهلا تعطي الطبيعة القواعد للفن، و مهمـا               
كان هذا التعريف اختياريا أو غري مطابق للتصور الذي تعودنا على ربطه بكلمة العبقرية،              

مبعىن أن الفنون اجلميلة هي بالضرورة      ميكن اثبات أن املعىن الذي تأخده هذه الكلمة هنا،          
        2."فنون عبقرية

  .أما عند كروتشه فالفرق كمي بني العبقري فنيا و الالعبقري، رجل الشارع
إن كبار الفنانني يكشفون لنا عن دواتنا، و لكن أّنى هلم ذلك لوال وحدة الطبيعة يف  

خلط هذا الفرق الكمي بالفرق خيالنا و خياهلم، حنن شعراء صغار و هم شعراء كبار و 
الكيفي هو الذي أدى بنا إىل تأليه العباقرة بكل ما يرافقه من خرافات إذ نسينا أن العبقرية 

  . ليست شيئا نزل من السماء و لكنها اإلنسانية ذاا
لكن جيب اإلشارة هنا إىل أن أولئك الذين يرون يف الالوعي مزية أساسـية يف العبقريـة                 

إن العبقرية احلدسية أو    .  ذه العبقرية إىل احلضيض بعد أن رفعوها إىل السماء         الفنية يرتلون 
و لكن مـا    . الفنية ككل صور النشاط البشري هي أبدا واعية و إال ألصبحت آلية عمياء            

الوعي اإلضـايف الـذي     " الوعي التأملي "قد يعوز العبقري الفنان كما يعوز أّيا آخر هو          
   3.و هو يف الفن غري جوهرييتصف به املؤرخ أو الناقد 

  : العمل الفين و اخليال-3
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ميكن أن نعود إىل العمل الفين لنتبني حقيقته هل يكون شيئا ماديا كاحلجارة و احلديد؟ أم                
  .هو شبح أو ظل أو وهم كالصورة املنعكسة على املاء؟ أم هو فكرة يف العقل

فة و النقاد و ما يهمنا هو       سوف جند لكل رأي من هذه اآلراء من يتمسك به بني الفالس           
التفسري املثايل للعمل الفين الذي يرى أن العمل الفين ليس شيئا فيزيقيا ماديا بل هو أقرب                

  .إىل احلقيقة اخليالية أو الروحانية
يأيت كروتشه على رأس الذين يتمسكون ذا الرأي فعنده ال ينبغي أن نفرق بني التمثال 

 يف العمل الفين ألن كل هذه املوجودات املادية ليست يف أو املبىن أو الكتاب أو اللوحة
إن العمل الفين حييا . الواقع سوى منبهات إىل نشاط روحاين خيايل هذا النشاط هو الفن

  .على مستوى اخليال أما املوضوع الفيزيقي فهو ضروري لكنه ال يتجاوز فعل التنبيه
  : املضمون و الصورة يف علم اجلمال-4

ق بوجود الصورة أو التعبري املتجسد يف شيء حمسوس بقدر ما يتحقق يف الفن ال يتحق
عملية عقلية روحية خالقة تنطوي على معرفة معينة حدس تتم لبعض الناس فئة الفنانني 

الذين يستطيعون أن خيرجوا احلدوس اخليالية و اإلدراكات اخلاصة م إىل صورة واضحة 
  .و تعبري واضح هلذه احلدوس

الصورة يف العمل الفين، نقول أن النشاط هو يف حقيقته عملية انتقاء و تنظـيم               و لتوضيح   
ملادة مستمدة من الطبيعة أو من احلياة اإلنسانية، فقد تكون املادة اليت يفرض عليها الفنان               
الصورة ألوانا و أشكاال أو أصواتا أو أفكارا أو عواطف و هنا تقترب الصورة يف أحـد                 

  رد يف حني يقترب املضمون من العناصر الدرامية اليت متثل لنا األشياء أو             معانيها بالعنصر ا
األحداث أو األشخاص فمعىن الصورة يتحدد بالعالقات املكانية و الزمانية و السببية اليت             
تنسق بني العناصر احملسوسة املستمدة من الطبيعة مثل األصوات و األلوان و األشـكال أو        

بيعة تنطوي على مثل هذه العالقات فيمكن أن نقول أن الـصورة            األفكار و ملا كانت الط    
توجد يف الطبيعة إال أن الصورة الفنية متتاز بأا انتقاء و ذيب للمادة احملسوسة املستمدة               

  1.من الطبيعة أو من احلياة اإلنسانية وغاية هذا االنتقاء هو إثارة التأثري أواالنفعايل اجلمايل
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ية عالقة املادة بالشكل أو كما يقول عـادة عالقـة املـضمون             و كروتشه يطرح إشكال   
بالصورة و هل الواقعة اجلمالية مضمون فحسب أم صورة فحسب؟ هذا ما يعمل كروتشه             
على توضيحه فهو يعين باملادة االنفعال الذي مل حيقق فنيا أي االنطباعات و يعين بالصورة               

  .التحقيق و النشاط الذهين أي العبارة
أي (لك أن علينا أن نرفض اعتبار الواقعة الفنية قائمـة يف املـضمون وحـده                و معىن ذ  

أي بـني   (، كما نرفض القول بأا جتمع بني املـضمون و الـصورة             )االنطباعات احملضة 
ففي الواقعة الفنية ليس النشاط التعبريي شـيئا يـضاف إىل           ) االنطباعات و التعبري عنها   

تبدو من خالله كاملاء املوضوع يف املصفاة يظهر مـن          االنطباعات و لكنه أداة حتقيقها، ف     
  .وجهها اآلخر ثابتا و متبدال معا و من هنا كانت الواقعة الفنية صورة، صورة فحسب

و لسنا نعين ذا القول أن املضمون نقل زائد بل هو على العكس نقطة البدء الضرورية يف                 
ائص املضمون و خصائص الـصورة،      ما نعنيه هو أنه ليس من نقله بني خص        . واقعة التعبري 

لقد ظن بعضهم أن املضمون لكي يكون مضمونا مجاليا أي قابال للصياغة يف صورة، جيب               
أن يتصف خبصائص حمددة أو ممكنة التحديد و لكن حىت لو كان األمر كذلك ملا كان من                 

  .1العبارة و االنطباعفرق بني الصورة و املضمون بني 
ني الشكل و املضمون، أو الصورة و املادة حيث يقرر البعض           و نواصل يف مشكلة الصلة ب     

أنه ليس للمضمون من أمهية كربى يف الفن، على اعتبار أن املهم يف العمل الفين إمنا هـو                  
تلك الصورة اجلميلة اليت يبدعها خيال الفنان بينما يذهب آخرون إىل أن الفن يف جوهره               

ا املضمون أو طبيعة ذلك املوضوع الذي       مضمون صرف و إن اختلفوا يف حتديد صيغة هذ        
ميكن أن يعرب عنه و كروتشه يرفض هذين املوقفني كما يرفض كل حماولة للمزج بينـهما                
على أساس أن الصورة تنضاف إىل املادة و كأن الفن تأثريات حسية تعقبـها تعـبريات                

التـأثريات  خارجية و احلق أن النشاط التعبريي كما يقول كروتشه ال ينضاف إىل واقعة              
فالفن يف نظر فيلسوفنا    . احلسية و إمنا تصاغ هذه التأثريات و تشكل بفعل النشاط التعبريي          

مبعىن أنه مؤلف من العاطفة و الصورة على شكل حدس أو           ) أو قبلي (تركيب مجايل أويل    
الفن تركيب فين قبلي حقيقي، تركيب للعاطفـة و الـصورة يف            :" عيان يقول كروتشه  
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ستطيع أن نقول بصدده أن العاطفة بدون صورة عمياء و الصورة بـدون  احلدس تركيب ن 
و احلق أن الروح الفنية ال ترى صورة على حدا و ال تستشعر العاطفة على               1"عاطفة فارغة 

  .حدا بل هي متزج بني االثنني يف وحدة منسقة هي ما نسميه باسم العمل الفين
ن صورة، ما دام العمل الفين إمنا يعـين         و هنا يستوي أن يقال أن الفن مضمون، أو أن الف          

أن املضمون قد اختذ صورة، و أن الصورة قد امتألت باملضمون و معىن هذا أنـه ال بـد                   
من أن تأخذ طابع الصورة كما أنه ال بد للصورة من أن تتـسم              . للعاطفة يف العمل الفين   

 من وراء قوهلم    يقصدون) أو الصورية (بصبغة العاطفة و مل يكن أصحاب الرتعة الشكلية         
بأن الفن هو جمرد شكل أو صورة سوى تأكيد استقالل النشاط الفين عن كل ما عداه من                  

و كروتشه خيشى أن تفـسر      ) كاألخالق و الفلسفة و التاريخ    (ضروب النشاط الروحي    
فنراه يؤكد أن أصحاب هذه     ) أو صورية (نظريته اجلمالية يف احلدس بأا جمرد نزعة شكلية         

فسهم مل يكونوا ينكرون دور العاطفة يف النشاط الفين أو أمهية املضمون يف كـل               الرتعة أن 
  .عمل فين

أما التفرقة املزعومة بني احلدس و التعبري أو بني باطن الفن و ظاهره فهي يف نظر كروتشه                 
تفرقة خاطئة ليس ما يربرها على اإلطالق و احلق أنه إذا كانت عالمة أكيدة لتميز احلدس                

صيل أو االنطباع اجلمايل الصحيح من احلدس العادي املتبدل أو االنطباع النفسي            الفين األ 
الدينء، فذلك أن احلدس الفين أو االنطباع اجلمايل ال بد أن يكون يف الوقت نفسه مبثابـة             
تعبري و معىن هذا أن ما ال يتحقق موضوعيا على شكل تعبري ليس حدسا و ال متثال بل هو                   

ي، و هلذا فإن احلدس ال يتأتى للفهم اللهم إال حني يعمل و يشكل  إحساس أو انطباع حس   
فإنه ال يستطيع من بعد أن جيـد        " التعبري"عن  " احلدس"و يعرب و كل من يعمد إىل فصل         

 من التفرقة بني باطن     – بطبيعة احلال    –سبيال إىل اجلمع بينهما و ليس أيسر على الباحث          
ارج عن الداخل و غريب عنه أن يتحد ـذا          الفن و ظاهره و لكن كيف يتسىن لشيء خ        

و يعرب عنه؟ هل يستطيع الصوت أو اللون أن يعرب عما ليس جبسمي؟ بل كيف               " الداخل"
  يتسىن للتفكري و اخليال التلقائي و النشاط التكنيكي أن يتظافروا مجيعا لتحقيق فعل واحد؟ 
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واحد منهما خمتلفة عـن طبيعـة       الواقع أننا إذا ميزنا احلدس عن التعبري، و جعلنا طبيعة ال          
اآلخر فإننا لن نستطيع بعد ذلك أن تدي إىل حد وسط يكون هـو الكفيـل بتحقيـق       
االتصال أو اإلهلام بينهما و هلذه األسباب مجيعا يقرر كروتشه أنه ال موضع لتصور حدس               
بدون تعبري كما أنه ال موضع لتصور نفس بال بدن و حسبنا أن نعود إىل الواقـع لكـي                   

  .نتحقق من أننا ال نعرف إال حدوسا معربا عنها
إن الفكرة عندنا ال تكون فكرة اللهم إال إذا كان يف إمكاننا أن نصوغها يف كلمـات و                  
اللحن  املوسيقي ال يكون حلنا موسيقيا، اللهم إال إذا كـان يف اسـتطاعتنا أن نؤديـه                  

 كان يف وسعنا أن نـصدرها       مبجموعة من األنغام، و اللوحة ال تكون لوحة اللهم إال إذا          
مبجموعة من األلوان، و معىن هذا  أن الفكرة و املقطوعة املوسيقية و اللوحة التصويرية ال                
توجد مطلقا قبل أن تنشأ لدينا تلك احلالة اجلمالية اليت نسميها باسم احلالة التعبريية للذهن               

      1.كل تعبريخالفا ملا تومهه البعض من أا ميكن أن توجد خارجا متاما عن 
  : ما معىن التعبري يف العمل الفين-5

يتضمن العمل الفين مضمونا معينا هو الذي نعنيه بالتعبري و إن جاز أن نـستعمل كلمـة                 
التعبري كمرادف لعملية اخللق الفين و قد يعرب العمل الفين عن انفعاالت أو عن تصورات و                

ن الشعوري أو الفكري أو اخليايل و       أفكار و صور خيالية، و هذا ما يعرف باسم املضمو         
هو ما نستخرجه من العمل الفين، و من هنا ينشأ التفاعل الذي يراه بعض النقـاد بـني                  
  .املضمون أو ما يرمز إليه العمل الفين و بني الصورة أو الطريقة اليت يوحي ا العمل الفين

  : االنفعال يف التعبري الفين-6
النقاد عناية ال جيب أن ختتلط بعناية علماء النفس و علـم  مشكلة عىن ا علماء اجلمال و     

النفس مثال يصف االنفعال و ال جيوز للفنان أن يقوم بوصف االنفعال و إال كان يقـوم                 
مبهمة العامل ألن الفنان ال يصف االنفعال و إمنا يعرب عنه بتقدميه و قد يعرب عن الغـضب                  

 مصطلحات علم النفس لكي يـصف       بغري أن نذكر كلمة غضب بل لو استعمل الشاعر        
االنفعاالت اليت يعرب عنها فإنه عندئذ يضعف قدرته التعبريية و لكي يتضح لنا اخـتالف               
التعبري الفين عن وصف االنفعال نالحظ أن الوصف العلمي لالنفعال إمنا هو حماولة لـرد               
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س من ذلـك    االنفعال الفين إىل نوع معني أو إىل فكرة عامة يف حني أن التعبري على عك              
يتجه إىل التخصيص و تأكيد الفردية و التكثيف، فالغضب الذي قد انفعل به اآلن املتعلق               
بأمر معني أو اجتاه شخص معني ليس جمرد مثال للغضب على العموم أّيا كان بـل هـو                  

لذلك خيتلف . غضب حمدد معني خيتلف عن أي غضب آخر قد أشعر به يف ظروف أخرى           
 بتهوفن مثال يف اللحن اجلنائزي لسمفونية البطولة عنه عن حـزن            احلزن الذي قد يعرب عنه    

فاخنر يف تعبريه عن موت بطله سيجفريد و هكذا أمثلة عديدة من الفن، و مـن هنـا ال                   
يكون الفنان بصدد الوصف بل يعين بالتعبري فالوصف يرجع اخلاص إىل العـام يف حـني                

لمشاعر حبيث ال نكـون إزاء عمليـة        يكون التعبري تكثيفا للخصائص الفردية و جتسيما ل       
  .جتريد بقدر ما نكون إزاء عملية تكثيف كما يقول كاسريو

و من هنا يصدق على االنفعال الفين أنه ال يلجأ إىل التفسري بالتـصورات كمـا يقـول                  
  .1كروتشه بل باحلدس
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  : تقليد الطبيعة و الوهم الفين-7
عنها و هو الذي يوجدها إذا ليس الفـن         و حيث أنه ال عربة بالطبيعة، إذا الفكر مستقل          

حماكاة للطبيعة بل هو خلق مستقل عنها، يناقش كروتشه هذه الفكرة و يـرى أن فهـم                 
التقليد على أنه لون من املعرفة هو امتثال الطبيعة و حدسها أو هو رفع الطبيعة إىل املثالية                 

لفن يقدم لنا نسخا آلية ملواضـيع  أو هو تقليد الطبيعة مثاليا أما إذا أريد بتقليد الطبيعة أن ا     
طبيعية و تتحدد اجتاهها نفس فوضى االنطباعات اليت تولدها تلك املواضيع الطبيعية فالرأي 

  .واضح الضاللة
و مل يكن بد لكروتشه من أن يتعرض ملناقشة مشكلة صلة الفن بالطبيعة خـصوصا و أن                 

  . التقليدالكثريين قد ظلوا متمسكني بنظرية أرسطو يف احملاكاة أو
فكان على كروتشه أن يفند أمثال هذه املزاعم اليت جتعل من الطبيعة األسـتاذة الوحيـدة                
للفنان و الرأي الذي يذهب إليه كروتشه يف هذا الصدد هو أنه ليس للجمال أدىن وجود                
طبيعي و بالتايل فإن الطبيعة ال تكون مجيلة اللهم إال يف نظر ذلك الذي يتأملـها بعـني                  

حقا إننا كثريا ما نتحدث عن أشياء مجيلة بطبيعتها و لكن من املؤكد أن اخليـال                .الفنان
هـو  ) أو على األصح خيال بعض املصورين أو الشعراء أو غريهم من الفنـانني            (البشري  

الذي خيلع على تلك األشياء معظم مجاهلا و هذا هو السبب يف أن علماء احليوان و علماء                 
 اجلميلة أو األزهار اجلميلة فلوال اخليال لبدت لنا الطبيعة خالية           النبات ال يعرفون احليوانات   

من اجلمال مفتقرة متاما إىل كل تعبري و إن مل نقل عدمية االكتراث و أما حني نطلق على                  
بعض األشياء الطبيعية صفة اجلمال فإننا عندئذ إمنا ندركها بروح أولئك الفنانني الـذين              

ىل ذوام فأضفوا عليها قيمتها و أبرزوا جانب اجلمال فيها          استلبوها ألنفسهم و أحالوها إ    
و حددوا لنا الزاوية اليت ال بد لنا من أن ننظر منها إىل تلك األشياء حىت نكشف ما فيها                   
من مجال و من هنا فإننا قلما نلتقي بشيء مجيل ال تكون يد الفنان قد امتـدت إليـه ال                    

  .نه أيضالتربزه و تظهره فحسب بل و إمنا تعّدل م
هذا إال أن مجال الطبيعة، كما الحظ ليوباردى هو يف الغالب نادر و عابر، إن مل نقل بأنه                  
زئبقي سريع التغري، و لعل هذا هو السر يف أن معظم علماء اجلمال قد نظروا إىل اجلمـال      

و إذن فلندع أصحاب البالغـة و       . الطبيعي على أنه يف مرتلة أدىن بكثري من اجلمال الفين         



لسكارى يزعمون أن الشجرة اجلميلة، و النهر اجلميل، و اجلبل الـشاهق أو احلـصان               ا
اجلميل و الوجه البشري اجلميل أمسى بكثري من العمل الفين الذي حنثه إزميل هيشال اجنيلو               
أو من أشعار دانيت و لنقل باألحرى إن الطبيعة بليدة إذا قيست إىل الفن و إا خرساء ما                  

  . سانمل ينطقها اإلن
و أما النظرية القائلة بأن الفن حماكاة للطبيعة، فإن كروتشه يرفضها رفضا باتا إذا كـان                
املقصود ا أن الفن ال يقدم لنا سوى صورة منقولة نقال آليا عن الطبيعة و كأن كل مهمة                  
الفنان هي خلق بعض املوضوعات الفنية اليت جتيء مماثلة متاما لبعض املوضوعات الطبيعية،             

 لكن بعضا من الذين استخدموا هذا االصطالح قد قصدوا باحملاكاة هنا ضربا من التمثل               و
أو اإلدراك العياين للطبيعة، فال بأس من قبول هذا االصطالح و لكن على شرط أن نتذكر                
أن الفن صورة من صور املعرفة و مثة باحثون آخرون قد أولوا احملاكاة الطبيعية، على أـا        

و مثالية وكأن من شأن النشاط الفين أن يقلد الطبيعة تقليدا إنسانيا حبيـث              عملية روحية أ  
خيلع عليها طابعا مثاليا يكون على صورته ومثاله وكروتشه ال يرى مانعا من املوافقة على               
هذا التأويل مدام من شأنه أن حيتفظ للفن بطابعه الروحي الصرف وأما فهم مبدأ حماكـاة                

تام للطبيعة واالقتصار على ترديد أشكاهلا فهذا يف رأي كروتشه ما     الطبيعة مبعىن اخلضوع ال   
ال سبيل إىل قبوله بأي حال من األحوال ويضرب لنا كروتشه مثال فيقول إن متاثيل الشمع           
امللونة اليت قد تقع عليها أعيننا يف بعض املتاحف فنجزع بسبب ما تنطوي عليه من تشابه                

 ألا ال تزودنا بأي حدس مجايل وأما حني جيـيء           قوي مع األصل ليس من الفن يف شيء       
أحد املصورين فريسم لنا منظرا يف أحد متاحف الشمع أو حينما يقوم أحد املمثلني علـى                

 فهنالك نكون حقا بإزاء عمل روحي يولد        - التمثال –خشبة املسرح بتمثيل دور اإلنسان      
ر الفوتوغرافية منطوية علـى     لدينا حدسا مجاليا وليس ما مينع أحيانا أن جتيء بعض الصو          

عنصر فين ولكن بشرط أن تنقل إلينا حدس املصور الفوتوغرايف أو وجهة نظره اخلاصـة،               
نتيجة ملا بدله من جهد يف اختيار زاوية التقاط الصورة،وحتديد أوضاع األشـياء وتعـيني               

  ..اخل...املسافات واختيار املناظر 



رافية فنية حقا ألننا نرى فيها العنصر الطبيعـي         ولكننا يف العادة قلما نلتقي بصورة فوتوغ      
كان يف وسع الفنان    ) روتوشات  ( غالبا على ما عداه فضال أننا نشعر بأن مثة تعديالت أو            

  1.أن يضيفها إليها وأن يدخلها إليها
و العمل الفين ليس نتيجة الشعور ولكنه أوال نتيجة الذكاء وفكر وإرادة قد يعتمد علـى                

ة ولكن على أن يتخذ منه الفنان موضوع تفكري فتفقد العاطفة ذا التفكري       الشعور والعاطف 
والتأمل حّدا الذاتية اليت كانت هلا يف البدأ ويفقد الشعور عنصر اإلضطراب الذايت، إذن              

  .خصائص الفن حتقيق الشعور الذايت
   نظرية احلواس اجلمالية-8

 أمهلوا التمييز العبارة من االنطبـاع و        يناقش كروتشيه نظرية احلواس اجلمالية ويرى أم      
الصورة من املادة فخلقوا بذلك نظرة احلواس اجلمالية هذه النظرية مردها اخلطـأ الـذي               
ذكرناه من قبل والقائم يف حماولة اكتشاف نقله بني خصائص املضمون وخصائص الصورة             

النطباعـات احلـسية   فالبحث على ماهية احلواس اجلمالية إمنا يعين التساؤل أوال عن أي ا       
ميكن أن يشمله التعبري الفين،ثانيا عن أي  هذه االنطباعات ميكن أن تـدخل يف عطـف                 

يقـول  .العبارات و الصور اجلمالية وأن ليس من واحد منها جيب أن تشمله بالـضرورة               
لكن عندما يكون التعبري كامال ويكون املسار يف مشوليته ننـسى الـشروط             :(( كروتشه

 و األذن وكـل احلـواس ونعـيش فيهـا وإليهـا ونـستطيع القـول                 اخلارجية للعني 
صوت،نربة،خط،نقش،رائحة،ذوق،أو شيء آخر ألا كلها موجودة مرة واحدة والشيء         

  .2)) املهم هو الصورة املشكلة وطابعها اجلمايل
ويتسامح بعض الذين ال يتمتع باخلاصة اجلمالية لديهم إال فريق من االنطباعات البـصرية              

عية فيقولون أن هذه االنطباعات تدخل يف الواقعة اجلمالية بصورة املباشـرة بينمـا              والسم
تدخل فيها االنطباعات األخرى ولكن ملحقة فحسب ولكن هذا التمييز يرفضه كروتشه            

أما االنطباعـات الـيت     .فالتعبري الفين تركيب ال يستطاع فيه متييز املباشر من الغري املباشر          
أفق الفن فكلها فيه متساوية فالتعبري ال يعرف الواقعات الفيزيولوجية        يضمها قد انتقلت إىل     
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إن خطواته األوىل تبدأ من االنطباعـات وال يعنيـه يف شـيء أن يعـرف أي الطـرق                   
إن التعبري يفترض سبق االنطبـاع      .الفيزيولوجية سلكته هذه االنطباعات حىت بلغت الفكر      

يضاف إىل هذا أن كل انطباع ينفـي غـريه يف           وأن االنطباعات املعينة تنتج تعابري معينة       
  .اللحظة اليت يهيمن فيها وكذلك كل تعبري



  : وحدة اآلثر الفين-9
إمتناع اآلثر الفين على التجزئة فكل عبارة هي عبارة وحيدة والنشاط التعبريي هو مـزج               

تصف اإلنطباعات يف كل عضوي وهذا ما عناه الناس أبدا بقوهلم أن على األثر الفين أن ي               
أن العبارة هي تركيب امللون املتعدد يف الواحد والنتيجة من          .بالوحدة أو الوحدة يف التعدد      

هذا أننا لو نرتع للقصيدة شاعرها، إيقاعها ونظمها وكلماا ال يبقى كما يظن الـبعض               
   1. الفكر الشعري، ال يبقى شيئا القصيدة تولد بكلماا ونظمها وصاحبها

 املبحث ننتقل للمبحث املوايل لنناقش مجلة من األفكار اجلمالية بعنوان           بعد انتهائنا من هذا   
  .املمارسة الفنية عند كروتشه ومظاهرها
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  :املبـحث الثــانـي
  

  املمـارسـة الفـنيـة عـند كـروتشه ومـظاهـرهــا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



  :رهااملمارسة الفنية عند كروتشه و مظاه: املبحث الثاين
و نناقش حتت هذا العنوان مجلة من األفكار اجلمالية هي، الفن حمرّرا، الفن و العلم، الشعر                
  . عند كروتشه، الفن و التارخيية، العمل و علم اجلمال، نظرية غاية الفن و انتقاء املضمون

  : الفن حمررا-1
احلدس فهل يكون   و لكن إذا كانت كل وظيفة الفنان إمنا تنحصر يف التعبري عما يدركه ب             

معىن هذا أن رسالته هي على نقل مشاعره إىل اآلخرين؟ أو بعبارة أخـرى هـل يتفـق                  
كروتشه مع تولستوي يف القول بأن مهمة الفنان هي توصيل أحاسيسه و عواطفه وأفكاره              

هنا نرى كروتشه يقرر أن الفنان حني يصوغ انطباعاته أو حينمـا            .إىل أشباهه من الناس   
فإنه يف احلقيقة إمنا يتحرر منها فالفنان الذي خيلع على انطباعاته طابعـا             يشكل أحاسيسه   

  :موضوعيا إمنا يفصلها عنه لكي يعلو عليها يقول كروتشه
اإلنسان إذ يصوغ انطباعاته ليتحرر منها، و إذ جيسدها يفصلها عن ذاته فيسمو عليهـا               "

نشاطا، و ما كـان     فوظيفة الفن كمحرر و مطهر هي مظهر آخر و صيغة أخرى لكونه             
و إذا كان للفن وظيفة تطهرييـة حترريـة         1".النشاط الفعل، حمررا إالّ ألنه يطرد االنفعال      

فذلك ألنه ميثل نشاطا إجيابيا تتجلى فيه قدرة الفنان على التحرر من انطباعاته و أحاسيسه               
 الداخلية  و ليست السكينة اليت يتمتع ا كبار الفنانني سوى نتيجة لسيطرم على الفوضى            

لعواطفهم و حتكمهم يف الشغب الباطين ألحاسيسهم حبيث جتيء أعماهلم الفنية فتكـون             
مبثابة تأكيد خارجي هلذا االنتصار الباطين و تبعا لذلك فإن الفنان الـذي يتحـرر مـن                 
أحاسيسه بفعل جهده التعبريي، ال يقوم ذا النشاط من أجل اآلخرين بل هو إذ ما حيققه                

و قبل كل شيء و هنا يظهر الطابع الفردي لفلسفة كروتشه يف الفن فإنه يعزل               لنفسه أوال   
الفنان بوجه من الوجوه عن اتمع لكي جيعل من نشاطه الفين تعبريا عن حالـة نفـسية                 
فردية أو حدس ذايت خاص، و احلق أن الفنان الذي يبدع أي عمل فين يف رأي كروتـشه   

 جمرد التعبري عن حالته النفسية األصيلة و هذا هو          هو يف غري ما حاجة إىل شيء آخر سوى        
السبب يف أن كل عمل فين أصيل ال بد أن حيمل تعبريا فرديا، حبيث قد يكون من العسري                  

فالعمل الفين يف   . علينا متاما أن نصنف األعمال الفنية، أو أن ندرجها حتت أنواع وأجناس           
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نونه اخلاص، فال وجه السـتبداله      نظر كروتشه خملوق حي فردي و هو حيمل يف باطنه قا          
بغريه و ال موضع إلحالله حتت فئة أو إدراجه حتت نوع ما من األنواع الفنية و معىن هذا                  
أن كروتشه يرفض الرأي القائل بوجود أشكال خاصة أو صور جزئية، للفـن حبجـة أن                

ن حدوس  هناك من األشكال الفنية قدر ما هنالك من األعمال الفنية، بل قدر ما هنالك م              
  .فنية جزئية

بيد أن كروتشه ال يقتصر على تأكيد الطابع الذايت للنشاط الفين، بل هو يقرر أيضا أن مثة                 
تواصال يتحقق بيننا و بني الفنانني، عرب تلك األعمال الفنية اليت عربوا فيها عن أنفـسهم،                

ية اليت أبرزها   صحيح أن الفنان مل يعمل، و مل ينفعل، اللهم إال من أجل تلك الصورة الفن              
إىل اخلارج املوضوعي على حنو غنائي متحررا عن طريقها من اضطرابه االنفعايل و لكـن               
من املؤكد مع ذلك أن هذه الصورة اليت اغتبط الفنان لنجاحه يف إبداعها هي يف الوقـت                 

أو . نفسه صورة يغتبط اآلخرون لرؤيتها و كأن انفعاالت الفنان قد أصبحت انفعـاالم            
طة اإلبداع قد استحالت إىل غبطة تذوق و احلق أننا إذا كنا نفهم عمل الفنان و                كأن غب 

حبيث أن انفعاالت   . نتذوقه فذلك ألن مثة  وحدة أصيلة يف املشاعر جتمع بني البشر مجيعا            
اآلخرين لتصبح عن هذا الطريق مبثابة انفعاالت شخصية لنا، و كما أن احليـاة الفرديـة                

 دائم مباضينا فإن احلياة االجتماعية أيضا ممكنة ألننا على اتـصال            ممكنة ألننا على اتصال   
و . دائم مباضينا فإن احلياة االجتماعية أيضا ممكنة ألننا على اتصال دائم بأشباهنا من الناس             

الواقع أننا نستطيع بالفعل أن نتذوق أعمال الفنانني، ألننا نستطيع أن نستعيد يف نفوسـنا               
ت عملية اخلضوع ملؤثر مجايل معني كما أننا نستطيع يف الوقـت            تلك الظروف اليت اكتنف   

نفسه أن نتغلب على سائر العوائق االجتماعية و التارخيية اليت قد تفـصل بيننـا و بـني                  
األحوال اليت قد مت يف كنفها حتقيق هذا األثر الفين أو ذاك، و معـىن هـذا أن يف وسـع                     

ني، ما دام يف وسعه أن يـستعيد يف ذهنـه           اإلنسان العادي أن يتذوق أعمال كبار الفنان      
خياالت مماثلة لتلك اليت طافت بأذهان أولئك الفنانني، ولو ال ذلك ملا كان للفن تـاريخ                
بل ملا كان يف وسعنا أن نتحدث عن تراث فين ومهما كان من أمر تلك الصعوبات الـيت                  

مبا فيها فنـون    ( شعوبقد نصطدم ا يف حماوالتنا العديدة من أجل فهم فنون غرينا من ال            
فإن تقدم الدراسات العلمية يف جمال تاريخ الفن        ) األقدمني وفنون بعض الشعوب املتخلفة    



وعلوم اإلتنوجرافيا هلو الكفيل بالقضاء يوما على تلك الصعوبات وال ريب أن أمثال هذه              
تعيننـا  التأويالت التارخيية قد ال ختلوا من اخلطأ،أو تعسف أو سوء فهم ولكنها على كل               

على حتقيق ضرب من التواصل اإلنساين بيننا وبني أشباهنا من البشر يف املاضي واحلاضـر               
معا وهلذا يؤكد كروتشه أننا على إتصال دائم بإخوتنا يف اإلنسانية قدميا و حديثا، و حىت                
و لو قدر للبعض هنا أن يسيء فهم البعض اآلخر، أو أن يتجىن يف حكمه على هذا البعض             

و لكن بيت القصيد أن نتدكر دائما أنه مهما كان من سوء الفهم الذي قد ينـشأ                 اآلخر،  
" ديالوج"أو  " حوار"بل حنن دائما بإزاء     " مونولوج"بيننا، فإننا لسنا مطلقا بإزاء مناجاة أو        

و هكذا خيلص كروتشه إىل القول بأن للفن طابعا تارخييا، خصوصا و أن كل تغيري يطرأ                
لبشر ال ّبد بالضرورة من أن ينعكس على النشاط الفين الـسائد يف             على املوقف الروحي ل   

  .عصرهم
و لكن نزعة كروتشه الفردية يف احلكم على العمل الفين قد حالت بينه و بني فهم الصبغة                 
االجتماعية و التارخيية للنشاط الفين، فبقي الفن عنده ظاهرة مونادية و ظل الفنان يف نظره               

  .1جمرد متأمل صرف
ل احلدس جتسيد موضوعي للمحتوى املدرك يف ذهن الفنان و فاعلية التعبري ليـست              إن فع 

 حمتوى روحي معني جيري فرزه من تيار اإلحساسات و االنطباعات و            بأكثر من استيعا  
و هذه متثل عملية ارتقاء يف قلـب الـوعي مـن            . إعطاؤه شكال ذا أمهية روحية إنسانية     

ا و ذه العملية التعبريية الداخلية يتحرر اإلنسان        ظلمات النفس إىل وضوح الروح و ألقه      
إن التعبري تطهري يسيطر بواسطته الفنان على عامله الـداخلي          . من اإلحساسات واضطراا  

وهكذا يفهم كروتشه اإلبداع الفين بوصفه      .وال يتوخى من ذلك غرضا غري التطهري الذايت       
 غايته التطهريية بالنسبة إىل الفنان حىت       عملية داخلية روحية يكتمل فيها األثر الفين وحيقق       

  اخل ...2قبل جتسده اخلارجي يف أثر فين مثل الرسم أو املوسيقى 
الفن والعلم خمتلفان ومتصالن يلتقيان من جانب واحد فقط هو اجلانب           :  الفن والعلم  -2

ق فكرنا  فكل صنيع علمي هو أثر فين أيضا فقد ال تم للناحية اجلمالية إذا استغر             . اجلمايل
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كله اجلهد لتفهم فكرة رجل العلم وقدر صحتها، ولكنها تصبح ذات شأن إذا ما انتقلنـا                
من التفهم إىل التأمل، فنرى هذه الفكرة وقد صيغت واضحة نرية، صحيحة اخلطـوط ال               
اطناب فيها وال فجوات مرفقة مبا يناسبها من جرس ونغم أو غامضة متقطعة مـضطربة               

فر هلم أال جييدوا العبارة أما الفنان فكيف نرضى عـن أداء رديء             واملفكرون والعلماء يغ  
لديه؟ إال اآلهلة وال الناس يرضون عن الشاعر العاثر والشاعر  أو املصور الذي ال ميلـك                 

  .األسلوب ال ميلك شيئا ألنه ال ميلك ذاته
  يرى كروتشه أن املادة الشعرية عائمة يف نفـوس اجلميـع،             : الشعر عند كروتشه   -3
لكن العبارة الصورة وحدها تصنع الشاعر، كذلك ال ميكن تربير التمييز بني الشعر والنثر              و

إال إذا كان على حنو التمييز بني الفن والعلم فلقد رؤى منذ القدم أن هذا التمييز ال ميكن                  
أن يستند إىل عناصر خارجية كالوزن والروي، وحرية القافية وقيدها وإمنا هـو داخلـي               

 لغة الشعور، والنثر لغة العقل، ولكن مادام العقل أيضا شعور يف جتـسيده             فحسب فالشعر 
وواقعه فلكل نثر جانبه الشعري، وملا كان النشاط الفين ظاهرة عامة جتمع بني الفنان وغري               
الفنان وإذا اختلفت لديهما درجة ال نوع وفيما يقول كروتشه أننا مجيعا شعراء مـا دام                

 والتعبري لغة واللغة مبعناها الواسع شعرا وكروتشه يوحد بـني           الفن حدسا، واحلدس تعبريا   
اللغة والشعر ألنه يرى أن اإلنسان يتحدث  يف كل حلظة حديث الشاعر، ما دام يعرب عن                 
انطباعاته وعواطفه على صورة كالمية وليس يف التقريب  ين الشاعر والرجل العادي أي              

" لغة اآلهلة " خاصة قائمة بذاا أو لو كـان        انتقاص من قدر الشعر فإنه لو كان الشعر لغة        
ملا استطاع البشر أن يفهموه، لئن كان الشعر يسمو بالبشر فإنه ال يسمو  م فوق ذوام                 

  .بل يف داخل ذوام
ولكن احلقيقة أن الناس ينطقون بالشعر إن من حيث يدرون أو من حيث ال يدرون ولوال                

الكبري على نفوس الناس أمجعني وكروتشه ميضي إىل        ذلك ملتا كان للشعر كل هذا التأثري        
. حد أبعد من ذلك فيقرر أن الشعر هو اللغة األصلية للجنس البشري فإلنسان ولد الشاعر              

 .1كل إنسان شاعر والفرق بني اإلنسان العادي والشاعر الكبري ما هو إال كمي
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 أن التعبري هو    -عبارة أخرى  ب -والشعر تعبري عن العاطفة يف حني النثر لغة العقل ومعىن هذا          
الشكل األول من أشكال النشاط البشري وهلذا كان الرجال األولون يف تاريخ البـشرية              
شعراء ممتازين استطاعوا أن يستعينوا بقدرم التعبريية على اخلروج باإلنسانية من مرحلـة             

الفيصل الذي  الوجود الطبيعي إىل  مرحلة الوجود اإلنساين وهكذا كانت اللغة هي العامل             
حدد انتقال اإلنسان من احلساسية احليوانية إىل النشاط اإلنساين أو من مستوى الوجـود              

  .الطبيعي إىل مستوى الوعي البشري
وكروتشه يوحد بني اللغة والتعبري ألته يرى أن املادة الشعرية تطفو يف نفوس الناس مجيعا               

الشاعر والرجل العادي ما دام كـل       حبيث قد ال يكون مثة موضع إلقامة تفرقة حامسة بني           
منهما ميلك حدس وما دام الواحد منهما واآلخر حياوالن التعبري عن هذا احلدس، حقا إن               
تعبري الشاعر بتسم بشكل خاص هو الذي جيعل منه فنانا، ولكن من املؤكد أنـه مـا دام       

إننا مجيعـا شـعراء     الشعر لغة العاطفة وما دمنا مجيعا نستطيع يف تعبرياتنا مثل هذه اللغة ف            
وفنانون إن يف كثري أو يف قليل وال غرابة بعد ذلك أن يوحد كروتشه بني علم اجلمـال                  
وعلم املعاين أو بني فلسفة الفن وفلسفة اللغة ما دام كالمها يشري يف خامتة املطاف إىل علم                 

  .1التعبري 
لتعبري واملعرفة الذهنية أو    وليس يف املستطاع تعريف العالقة القائمة بني املعرفة احلدسية أو ا          

التصور، بني الفن والعلم، بني الشعر  والنثر إال بالقول أا عالقة ذات درجتني أوالمهـا                
  .العبارة وثانيهما التصور أوالمها يف غىن عن األخرى وثانيهما بغري األوىل ال وجود هلا

ل توكيـد للنـشاط     هناك شعر بال نثر ولكن ليس من نثر بال شعر والعبارة يف الواقع أو             
 وما دام األمر كذلك فـالفن لـصيق         2البشري والشعر هو لغة املهد لدى اجلنس البشري       

بصميم اإلنسان وهو أسبق من النثر لغة العقل وكما أنه ال وجود ملعرفة منطقيـة بـدون                 
حدس فكذلك ال وجود لنثر بدون شعر فالفن والشعر والتعبري أقدم مـن العلـم والنثـر              

3ردواملفهوم ا.  
  : الفن والتارخيية-4
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 خيطئ من يرى يف التارخيية صورة نظرية ثالثة فليست التارخيية صورة ولكنها مـضمون              
وهي كصورة ليست إال حدس أو الواقعة اجلمالية فالتاريخ ال يبحث عن قوانني وال خيلق               

ت تصورات إنه ال يستقرئ وال يستنتج بل يتجه إىل الوصف دون الربهان وال يبين كليـا               
وهـذا  1والفرد احملدود يف كل حني    " هنا"و"هذا"وال جمردات  بل يضع حدوسا ميدانه هو       

املعرفة التارخييـة  :" نفسه ميدان الفن ومن هنا يرد التاريخ إىل مفهوم الفن ويقول كروتشه        
تتضمن كامل املعرفة ال يكفي أن نقول أن التاريخ ال يعمل إال مع احلكم التـارخيي بـل                  

 .2"كل حكم هو حكم تارخيي، أو لنقول تاريخجيب أن نضيف أن 
كما متسك كروتشه مببدأ أساسي يف فلسفته هو رفض فلسفة التاريخ واالنتقال إىل فهـم               

أو املبادئ  املتعالية على     . واقعي له، يستبعد التخطيطات اجلاهزة واملعىن امليتافيزيقي للتاريخ       
 بعبارات واضحة املبدأ الكـبري      إن هيغل الذي وضع   : " البشر يقول كروتشه ناقدا هيغل    

لـست  .  أحس هو نفسه  " إن كل ما هو عقالين واقعي وكل ماهو واقعي عقالين         " القائل
أدري بأي رعب أمام هذا الكالم وضاع فيه وتاه فيه مث عاد ليميز بني العقالين الذي هو                 
حقا عقالين وضروري وبني الواقعي الذي هو رديء وعارض ومن جهة أخـرى كـرر               

 الذي ارتكبه فكره إذ أدخل يف الزمان مراقب منطقة امليتافيزيقي الـيت حوهلـا إىل                اخلطأ
حقب تارخيية فإذا كان مل يتصور التاريخ كتكرار أبدي لدائرة من احلقب فقد أوقفه مـع                
ذلك عند حقبة ائية إذ اعتربه كمنظومة مغلقة، ومؤلفة من املاضـي دون املـستقبل إن                

نفي للتاريخ الذي هو فعالية، وللمعرفة التارخيية اليت هي ينبـوع           احلتمية واجلمود مها يف     
 .3"فعالية

ويف اجلدل الذي أعدته حديثا ضد املذهب املاركسي أن موضـع           :" ويقول ناقدا ماركس  
" ال هوتيـة  " استنكاري مل يكن الشيوعية كما يبدو وملن يتوقف عند الظاهر بل بالضبط             

كل تأكيد ال متحوها كلمة مادة املمنوحة لآللة الذي         التاريخ اليت يدعمها ماركس واليت ب     
يقودها واليت ال تشرف االستعمال  الذي به تفقد حىت هذا االحترام الذي يستطيع املفهوم               
املسيحي املطابقة به حبق ألنه يف العصور الغابرة جلب الراحة للعديد من النفوس بينما هذا               
                                                 

  .37 املصدر السابق ص- علم اجلمال–  بنديتو كروتشه - 1
2 - Benedette Croce- L’histoire comme pensée et comme action trad- Jules chaix Ruy 
Genève Librairie  D R O Z 1968 P 48. 
3 - Ibid P 



ول بالظلمة وبفعل الدعاية، إحداث هيجان شبيه       املفهوم اجلديد واملادي حينو حنو غمر العق      
  .1"مبا تسببه مسوم احلرب الفعالة

فالبشر هم الذين يصنعون التاريخ يف ظل ظروف موضوعية يعيشون فيهـا كمـا أـم                
يصنعون هذه الظروف عرب مثلهم العليا وجهودهم ومصاحلهم وآالمهم وعواطفهم القوية           

ؤرخني إىل دراسة األشكال العينية للنشاط اإلنساين       ويريد كروتشه ذا الفهم أن يوجه امل      
وإىل اكتشاف كفاءة البشر يف استخدام طاقام والتحكم مبصريهم ومصاحلهم وصراعام           

  .على النفوذ أو السلطة وحسابام األنانية وحنكتهم الواقعية
ع والدرايـة   والواقع أن نظرة كروتشه إىل التاريخ تتضمن تقديرا إمجاليا للرباعة واإلبـدا           

اإلنسانية، وقد وضع نصب عينيه مهمة التوفيق بني التطلع إىل املثل األعلـى وامليـل إىل                
التوغل يف الواقع التارخيي ، والتعرف على الواقع يف مجاله اخلاص، فالتاريخ ليس تارخيـا               
زمنيا أو سرد الوقائع بل هو ما يغدو لدى الباحث حيا حاضرا لكن هذه النظرية العينيـة                 

ىل التاريخ ال تبعد التاريخ عن حركة الروح الواحدة إذ أنه يف احلقيقة تاريخ ارتقاء الروح                إ
وبذات الوقت جمال األفعال الفذة اليت تقوم ا        الشخصيات الفذة أدوات الـروح،                    

  .أما اجلماهري فإا عاجزة عن التفكري والفعل والتأثري
التارخيي فهو ال يفصل هذا االرتقاء  عـن         وحني يتحدث كروتشه عن االرتقاء الروحي       

الفعل الروحي املبدع وال خيضعه لقوانني موضوعية للتطور التارخيي، ففعل األفراد املبـدع             
وحركة الروح مها شيء واحد وأقصى ما ميكن أن يشري إليه كروتشه عن اجتـاه حركـة          

  .2التاريخ هو وجود ميل معقول للتطور والترقي لدى البشر
ت الرتعة التارخيية لدى املفكر اإليطايل بنديتو كروتشه الذي انتقد األسس اليت            وقد اكتمل 

تستند إليها الرتعة الطبيعية، أما االهتمام جيمع أكرب قدر ممكن من املعلومات التارخيية فـال     
جيعل التارخيية فال جيعل التارخيية يف نظره إال جمرد سرد أو تقومي حيث االهتمـام مبجـرد                 

لتصنيف دون حبث عما وراء القصص فال يعد تارخيا جمرد تـسجيل الوقـائع              التحليل وا 
  .املاضية امليتة
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 كتابا يف التاريخ وقرأت فيه      - عشوائيا -وال يسعى التاريخ إىل ما هو كلي إنك إذا فتحت         
حيب أال يغيب عن بالنا ملوكا مثل لويس احلادي عشر أو فرديناند الكـاثوليكي يف               : مثال

 فإم أجنزوا عمال وطنيا حني جعلوا كـال مـن فرنـسا             - من جرائمهم  بالرغم–اسبانيا  
واسبانيا دولتني قويتني إن هذه القضية تنطوي على تصورات عامة ملوك، جرمية، وطـن،              
قوة ومع ذلك فإن هذه القضية مل تربح الواقع التارخيي ألن ما تنطوي عليه أساسا هو كل                 

ما تتشكل القضايا التارخيية على حنو يكون       من لويس احلادي عشر وفرديناند وهكذا حين      
فيه املوضوع فرديا واحملمول كليا فإا ال تعد قضايا كلية وما الكلية فيها إال جزء مكمل                

  .للتفكري التارخيي
وال جمال للتبوء يف التاريخ ألن املعرفة التارخيية تتعلق مبا هو جزئي مقيد أما املستقبل فهـو                 

نستطيع أن منلكه، وإذا كان أعظم القواد ولـيكن نـابليون مل            مطلق غري مقيد ومن مث ال       
يستطع أن حيدد مصري معركة ما منذ بدايتها فكيف ميكن للمـؤرخ أن حيـدد مـستقبل            

  .اإلنسانية
  ولكن إذا مل يكن التاريخ علما باملفهوم الفيزيائي للعلم فما هو التاريخ وما هو منهجه؟ 

رق بني املمكن والواقع بني الكلي واجلزئي، بني املنهج         إن الفرق بني العلم والتاريخ هو الف      
االستقرائي واملنهج  احلدسي ذلك أن التاريخ ال يستدل إنه يسرد  لكنه ال يقف عند جمرد                 

إن موقف املؤرخ أقرب إىل موقف الفنان حيث يتمثل كالمهـا الواقـع             . السرد الظاهري 
صقلي من العصر احلجري فحاول     بنظرة فردية، إذا أردت أن تدرك عن قرب تاريخ رجل           

أن تكون صقليا من العصر احلجري أي أن تفكر تفكريه فإن مل تستطع أن تكون كذلك                
أو ال تعبأ بذلك فاقنع نفسك بالوصف والتصنيف إىل مجاجم وآالت ورسوم ختص أناس              
العصر احلجري ولكن ذلك لن يشكل تارخيا، وإذا أردت أن نفهم التاريخ احلق لقطعة من               

عشاب فحاول أن تكون عشبا فإن مل يكن ذلك بوسعك فـاقنع بتحليـل أجزائهـا                األ
وتصنيفها ولن يكون ذلك يف وسعك ألنه ليس لقطعة العشب تاريخ ألن حياا منـذ أن                
كانت بذرة على أن منت ال نفترق فيه عن سائر األعشاب ومن مث فإن دراستها تنـدرج                 

  .حتت العلم الطبيعي



دخل يف فكر الصقلي أو أن تفكر كما يفكر وأن تتعمق يف أسلوب             أما إذا مل تستطع أن ت     
قد يندرج ما   . حياته وفكره إىل حد أن جتعل أفكاره كما لو كانت لك فليس ذلك تارخيا             

تذكره عنه حتت علم آخر كعلم األجناس أو اآلثار وهكذا ينصح كروتشه من يعجـز أن                
  .مؤرخا تعوزه البصرية التارخييةيتعايش مع العصر أو الفرد الذي يؤرخ له أال يصبح 

إن التاريخ معرفة ذاتية لذهن حي، ومع أن وقائعه ماضية فإا جيب أن تبقى حية يف ذهن                 
املؤرخ وال يعترض  على ذلك لكون الواقعة غري ماثلة أمامه ألن الـدليل عليهـا قـائم                  

يـه دلـيال    فليس موضوع التاريخ هو املاضي ولكنه املاضي الذي منلك عل         " اآلن"و"هنا"
تارخييا والذي يصبح ببعد ذلك حيا يف ذهن املؤرخ يعيش يف احلاضر ويبلغ من ذاته درجة                
الوعي ال جمرد الفهم  الظاهري، إن التاريخ الذي يقف عند جمرد الوصف أو السرد جسم                
بال روح فإن نفخ فيه املؤرخ من روحه فقد بعث احلياة يف املاضي امليت ومن مت فإن كل                  

  ورغم أن كروتشه قد قال بأن أحداث التاريخ تنعكس يف الفن إال             1اريخ املعاصر التاريخ ت 
أنه عّد الفن باألساس مستقال عن املعرفة املنطقية واألخالق واالقتصاد، وانشأ منه عاملا فنيا              
فرديا داخليا مستقال وحول الفنان إىل جمرد فرد متأمل يعرب عن ذاته من أجل ذاته، فاعتق                

نشاطا حرا مطلقا من كل قيد وجعل القيمة اجلمالية للعمل الفين حيادية إزاء             الفن بوصفه   
ما حيتويه من عناصر املعرفة العقلية وإزاء أفكار الفنان الفلسفية واإليديولوجية والسياسة،            
وهكذا وصل إىل القول بأن الفن شكل حر ال حمتوى له غري التعبري عن عاطفة الفنان، وأنه                 

 تربوية أو سياسية معرفية إن الفن ال ميثل الطبيعة وال حياكيها والطبيعة ال              غري ملتزم بوظيفة  
متلك بذاا مجاال طبيعيا، واألصح القول بأن خيال الفنان املبدع هو الذي مينحها اجلمال              
فالفن جوهره روحي ينافس فيه الفنان الطبيعة متكامل مغلق  ال وسيلة وال غاية له أو هو                 

ا كرس كروتشه نظرية الفن للفن لكن هذا املوقـف الثابـت لفهـم              غاية يف ذاته وهكذ   
كروتشه للفن مل يظل على ثباته املطلق يف حياته الفلسفية اليت شهدت بعض التحـوالت               
فهو يقول مثال بأن األخالق ليست مستقلة عن االقتصاد فحسب بل هي أيـضا مبـدأ                

ايل املطلق الذي يعتمـد علـى       للحرية املطلقة،وهكذا يضع كروتشه إىل جانب املبدأ اجلم       
احلدس مبدأ أخالقيا مطلقا مستقال على املبدأ اجلمايل ومرتكزا إىل العاطفـة األخالقيـة              
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فاألخالق يف عامل العمل ما للفن يف عامل النظر،ومبا أن للفن جتسد يف الواقع العملي املادي                
 كروتشه حتليـل    فال بد من أن تنشأ بعض الصالت بني األخالق و الفن ، وعندما حياول             

العالقات بني النشاطات األربعة املختلفة ورؤية اإلنسان يف إبداعه الكلي تضعف الفواصل            
واحلدود اليت أقامها بني خمتلف النشاطات و املبادئ، وهذا ما ظهر يف جهده حلل مشكلة               
احلرية اإلنسانية على الصعيد الفلسفي الشامل حيث تكمل جماالت النشاطات اإلنـسانية            

ضها البعض ويلجأ كروتشه إىل التاريخ يف إجناز هذه املهمة التوحيديـة ألن التـاريخ               بع
يشتمل على كل النشاطات وهكذا تستعيد الرتعة التارخيية قيمتها املطلقة بوصفها جمـاال             
جيمع خمتلف أشكال اإلبداع اإلنساين الروحي يف عملية واحدة،و الواقع أن االجتاه السائد             

هو السعي إىل اجلمع بني اجلمال و التاريخ فالتاريخ ال يكسب شـكال       يف فلسفة كروتشه    
إال يف إيطار اجلمال أو اإلبداع اإلنساين،والشكل الفين يف عامل اجلمال يستحيل إىل خيال              

   .1املؤرخ الذي جيعل أحداث املاضي حاضرة حية فثمة بني املؤرخ و الفنان قرابة محيمة
  
   العمل و علم اجلمال-5

اقعة اجلمالية تكتمل كلها يف مرحلة أداء االنطباعات فإذا ما استطعنا تكوين الكلمة      إن والو 
يف ذاا أو تصور وجه أو متثال يف وضوح لينبض باحلياة أو اكتشاف الزمة موسيقية فقد                
ولد األداء واكتمل دومنا حاجة إىل شيء آخر وسواء علينا بعد فتحنا شـفتينا أو أردنـا                 

جرتنا للغناء أو إىل اإلزميل و الريشة لنسجلها يف مادة خنلـف فيهـا              فتحها للكالم أو حن   
بعض أثر التعبري أو كله فإمنا هذا كله إضافة وحادث له قوانني غـري قـوانني احلـادث                  

أي أن  ) ماديـا (األول،وهو إشارة إىل دور الوسائط املادية يف العمل الفين وجودا فيزيائيا            
عينة أو واسطة معينة ينتقل ا العمل الفين إىل اآلخـرين           الفنان جيسد عمله الفين يف مادة م      

وهذه الواسطة املادية متنوعة قد تكون حجارة أو معدن أو خشب أو ألوان أو أصواتا أو                
أجساما إنسانية وتتحكم قوانني املادة يف حرية الفنان ويف فنه وإمكانية تعبريه فمن يتعامل              

ن اليت تنصهر،لكن كروتشه يركز على العمـل        مع اخلشب حيتفل مع من يتعامل مع املعاد       
الداخلي للفن و يهمل املادة لذلك يرفض الرأي الذي مييز العمل الفين الداخلي و العمـل                
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الفين اخلارجي،ويرى العمل الفين اجلمايل دائما داخلي وما يسمونه خارجيا ال يعد عمال             
يث تظهر الثانيـة هـي املرحلـة        فنيا وكذلك ما ميبز الواقعة اجلمالية عن الواقعة الفنية حب         

اخلارجية أو العملية اليت ميكن أن تلحق باألوىل وغالبا ما تلحق ا غري أن كروتشه يوحد                
  .1بني اجلمال و الفن ويركز على اجلانب الداخلي

  
   نظرة غاية الفن وانتقاء املضمون-6

ملضمون الفن جيـب أن     فتحديد الغاية يعين االنتقاء و كروتشه ينقد النظرية اليت يزعم أن ا           
ينتقى فاالنتقاء من بني االنطباعات واألحاسيس يفترض أا قد غدت عبارات االنتقاء يعين   
اإلرادة،أن تريد هذا وال تريد ذاك  وهذا وذاك جيب أن يكون إذا حاضرين أمامنا وقد بلغ                 

 أن الفنان احلق    فالعمل يتبع النظر وال يسبقه و العبارة استلهام غري إرادي غري          .درجة العبارة 
يلقي بنفسه دون أن يدري كيف وقد حبل مبوضوعه إنه يوجس اقتراب املخاض ولكنه ال               
ميلك أن يريده أو يرفضه وهذا جيرنا إىل القول أننا ال نستطيع أن نتنـاول املوضـوع أو                  
املضمون بالذم أو املديح ولئن كان نقاد الفن يتحدثون أحيانا عن موضوع أسيئ انتقائـه               

 مالحظام هذه حمقة يف بعض األحوال فذلك ألن النقد ال يوجه حقا إىل انتقـاد                وكانت
املوضوع بل إىل األسلوب الذي عرضه فيه الفنان وإىل عبارته املخففـة ملـا فيهـا مـن                  
متناقضات،وإذا كان هؤالء النقاد أمام آثر ما قد يعلنون أن هذا األثر كامل فنيا مث يثورون                

ن الذي يرونه مبتذال لكن كروتشه يرى أن الفنانني ال ميلكون أن            على املوضوع أو املضمو   
يستوحوا إال ما يطبعهم مبؤثراته و أن حياولوا تبديل الوسط الطبيعي أو االجتماعي لكي ال               
تكون هناك مرة أخرى هذه املؤثرات فلو أن البشاعات زالت من الكون وحلت حملـها               

تصوير عواطف فاجرة أو متشائمة بل انصرفوا إىل        الفضيلة و السعادة ملا عاد الفنانون إىل        
عواطف أخرى هادئة بريئة فرحة أما و اآلالم و البشاعات املادية و املعنويـة قائمـة يف                 
الطبيعة تفرض نفسها على الفنان فال حميد له من التعبري عنها أيضا فإذا ما ولد التعبري فلن                 

  .2يكون هذا شرا
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قل إىل املبحث الثالث وهو بعنوان الفن والعمل الفين عنـد           بعد انتهائنا من هذا املبحث ننت     
  .كروتشه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :املبـحث الثــالـث
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  الفن و العمل الفين عند كروتشه: املبحث الثالث

إلنكارات اليت يبعدها كروتـشه     ونناقش حتت هذا العنوان مجلة من األفكار اجلمالية هي ا         
  عن الفن،العاطفة والوجدان،استقالل الفن،خلود الفن وخصائصه

  اإلجنازات اليت يبعدها كروتشه عن الفن
بالتساؤالت عن ماهية الفن    ) امل يف فلسفة الفن     ( يفتتح كروتشه كتباه املسمى باسم      
و احلق أن ما يقدمـه لنـا        إن الفن عيان أو حدس      : لكي ال يلبت أن جييب تساؤله بقوله      

الفنان إمنا هو صورة أو شكل ومهي ومن هنا فإن كل من يتذوق الفن إمنا يدير بصره حنو                  
تلك اجلهة اليت يدله عليها الفنان، لكي ينظر من النافذة اليت أعدها له الفنان، حمـاوال أن                 

س أو  يعيد تكوين تلك الصورة يف نفسه وميضي كروتشه يف شرح مفهومه لكلمة احلـد             
  .1مبعىن أدق ملاهية الفن مستعرضا كافة اآلراء اليت ينكرها

  :وأول إنكار يقدمه هو إنكاره للفن أن يكون أوال
أي ال يكون ظاهرة فيزيائية أو واقعة طبيعية ومعىن هذا أن الفن ال ميكـن أن                :واقعة مادية 

لكهربـاء أو   كالضوء أو األصـوات أو ا     ( يوضع على قدم املساواة مع الظواهر الطبيعية        
كما أنه ال ميكن أن يرد إىل جمموعة من األشكال الرياضـية أو             ) احلرارة أو ما  إىل ذلك       

ننكر أوال أن :" يقول كروتشه) كاملثلثات أو املربعات أو املكعبات أو ما إىل ذلك        (اهلندسية
 يكون الفن الواقعة مادية أن يكون مثال ألوانا أو نسبا بني ألوان أو أن يكـون أشـكاال                 
جسمية، أن يكون أصواتا أو نسبا بني أصوات وأن يكون ظاهرات حرارية أو كهربائيـة               

وكروتشه هنا ينقد سائر الرتاعات التجريبية يف علم اجلمال ألنه ال يرى يف الظـاهرة               . 2"
الفنية واقعة تقبل القياس أو جسما ماديا يقبل التجزئة بل هو يرى فيها حقيقة روحيـة ال                 

أو جتزئتها، وليس أبعد عن الصواب يف رأي كروتـشه مـن تلـك               |سبيل إىل قياسها  
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احملاوالت، اليت قام ا فشنر  وأتباعه من أجل إرجاع الظـاهرة اجلماليـة إىل املـستوى                 
  .الفيزيائي الصرف

وكروتشه ال ينكر أنه قد يكون من املمكن تقسيم الشكل املادي الذي يتجلى على حنـوه         
ئية صغرية حبيث نرد اللوحة مثال إىل سطح مـادي مغطـى            العمل الفين إىل عناصر فيزيا    

باأللوان واخلطوط إىل جمموعات  خمتلفة من العناصر اخلطية وهلم جرا ولكننا عندئذ لـن               
نصل إىل أجزاء ميكن أن نعدها مبثابة وقائع مجالية وإمنا سنصل إىل وقائع فيزيائية أقل صغرا                

 تعسفية صرفة ولو جاز لنا أن جنـزأ الواقعـة           أو إىل ظواهر مادية اقتطعت اقتطاعا بطريقة      
مبثابـة األشـكال البدائيـة    " الذرات" أن نعد|اجلمالية على هذا النحو لكان من واجبنا    

احلقيقية للظاهرة اجلمالية وأما القوانني اليت زعم أصحاب املدرسة الفيزيائيـة أـم قـد               
واق فهي يف نظـر كروتـشه       استطاعوا التوصل إليها  يف مضمار الدراسة التجريبية لألذ        

تعميمات سريعة ال تصدق حبال على الظاهرة اجلمالية نفسها لسبب بسيط جدا أال وهو              
أنه ليس للواقعة اجلمالية أي  وجود مادي ولو قدر ألي فنان أن يطبق على إنتاجه الفـين                  

ومىت كان للجمـال    .أمثال هذه القوانني، لكانت أعمال هذا الفنان مدعاة للسخرية حقا         
قوانني طبيعية حىت يتخذها الفنان يف نشاطه الفين ألسنا نالحظ أننا يف كل مرة حناول أن                

دون أن  ( جنعل من الظاهرة اجلمالية جمرد واقعة طبيعية ال نلبث أن جند أنفسنا قد انتقلنـا              
من جمال التأثري الفين إىل جمال آخر ال صلة له على اإلطالق باجلمال إننا نـستطيع                ) نشعر

 أن نغفل التأثريالفين الذي حتدثه   فينا قصيدة ما من القصائد، لكي نـسترسل يف            بال شك 
عملية عد الكلمات اليت تتألف منها أبيات هذه القصيدة وتقسيم هذه الكلمات إىل مقاطع              
وحروف ولكن من املؤكد أننا عندئذ نضرب صفحا عن العمل الفين نفسه لكي نعمد إىل               

ا على اإلطالق باملوضوع اجلمايل من حيث هـو حقيقـة           دراسة ظاهرة مادية ال شأن هل     
  .1روحية تنفعل ا نفوسنا

  : أن يكون فعالنفعيا-2
حنن حني عّرفنا الفن بأنه حدس فقد أنكرنا ثانيا أن يكون الفن فعال نفعيا يقصد من ورائه                 

يان، اإلنسان حتصيل لذة أو اجتناب أمل و الواقع أن كروتشه حني جيعل الفن ضربا من الع               
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أو معرفة حدسية و بالتايل فإنه يأىب أن يهـبط          " تأمال"فإنه خيلع عليه طابعا نظريا بوصفه       
يقـول  . بالفن إىل مستوى األفعال النفعية اليت تدخل يف نطـاق اإلهتمامـات العمليـة             

إذا كان الفن حدسا و كان الفن من باب النظر ال العمل أي من قبيل التأمـل                 :" كروتشه
مكن أن يكون فعال نفعيا و ملا كان الفعل النفعي يتجه دائما إىل بلوغ لذة               كان من غري امل   

و استبعاد أمل فإن الفن إذا نظرنا إىل طبيعته اخلاصة ال شأن له باملنفعة إذ ال شأن له باللذة                   
   1".و األمل

أو املنفعـة   " اللذة"و  " الفن"و هنا يثور كروتشه على النظريات التقليدية يف التوحيد بني           
إنه قد يكون الشكل الذي تصوره اللوحة عزيزا علينا و بالتايل فإنه قد يـستثري يف                "فيقول  

قلوبنا بعض الذكريات الطّيبة، و لكن اللوحة يف حد ذاا قد تكون قبيحة مـن الناحيـة                 
الفنية و ليس ما مينع من جهة أخرى أن تكون اللوحة مجيلة من الناحية الفنية، مع كوـا                  

و كروتشه ال ينكـر أن اهتماماتنـا        . 2"ه مصّورة ملنظر ثقيل على النفس     يف الوقت نفس  
العملية مع ما يقترن ا من لذات و آالم، قد خيتلط يف بعض األحيان باهتمامنا اجلمايل، و                 
لكن ال يوافق على القول بأن اللذة هي جوهر االهتمام اجلمايل و الظـاهر أن أصـحاب                 

ملتعة الفنية، فراحوا يقولون إن الفن صورة خاصة مـن          مذهب اللذة قد فطنوا إىل نوعية ا      
صور اللذة بدليل أنه ال حيقق لنا جمرد إشباع عضوي أو لذة حّسية، بل هو يرضي لـدينا                  
بعض احلاجات العقلية و األخالقية أيضا، و لكن كروتشه يالحظ مع ذلك أن املـذهب               

س باملالئم يف حني أن هذا      يفترض وجود ضرب من التطابق بني االهتمام اجلمايل واإلحسا        
اإلحساس جمرد عرض مصاحب لالهتمام اجلمايل، ولكن كان النشاط الفين مصحوبا بلذة            
إال أن اللذة يف الواقع ظاهرة مشتركة يتقامسها مع النشاط الفين غريه من ضروب النشاط               

أو الروحي و هذا هو السبب يف أن كروتشه يرفض تعريف الفن بالرجوع إىل مفهوم اللذة        
  .3املنفعة أو اإلحساس باملالئم

  : أن يكون فعال أخالقيا-3
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مثة إنكار ثالث ينطوي عليه تعريف كروتشه للفن بأنه حدس أو عيان و ذلك هو انكاره                
أي أنه ذلك النوع من التأثري العملي، و لكننا نقول          "للنظرية القائلة بأن الفن فعل أخالقي       

و احلق أنه   1"مع كل نوع من أنواع التأثري العملي      ما دام احلدس فعال نظريا فهو متعارض        
ملا كان الفن يف نظر كروتشه معرفة حدسية فإنه ليس بدعا أن نراه يستبعده مـن دائـرة                  

و هلذا يقرر كروتشه أنه إذا كانت اإلرادة اخلرية هي قوام اإلنسان الفاضل             " اإلرادة"العمل  
 أن مقولة األخالقي ال تنطبق أصـال        فإا ليست قوام اإلنسان الفنان، و السبب يف ذلك        

 احلكم على أية صورة،     - ما دام من املستحيل    –على العمل الفين من حيث هو عمل فين         
 بأا مقبولة أو مرذولـة أخالقيـا اللـهم إال أن يكـون يف               -من حيث هي جمرد صورة    

 يوجد حىت   بأنه أخالقي و املثلث بأنه ال أخالقي و مل        ) مثال(استطاعتنا احلكم على املربع     
 أي قانون جنائي حيكم على الـصورة الفنيـة بالـسجن أو             -فيما يقول كروتشه  –اآلن  
 من جانب أي إنسان عاقل على صورة مـا          –كما مل يصدر أي حكم أخالقي       . اإلعدام

و ال يكتفي كروتشه بالتمييز بني النشاط الفين و النشاط العملي بـل هـو               . من الصور 
وإذا كان البعض قد ذهـب إىل  . اما عن نطاق األخالقيضيف إىل ذلك أن الفن خارج مت     

أن من واجب الفنانني أن يّوجهوا الناس حنو اخلري، و أن يبثوا يف أنفسهم كراهية الـشر و         
أن يعملوا على تقومي أخالقهم و إصالح عادام و أن يسهموا يف تربية اجلماهري و تقـومي   

 العليا بني الناس فإن كروتشه يّرد هـذا         الروح القومي أو احلر لدى الشعب، و نشر املثل        
الزعم بقوله إن كل هذه األمور ال يستطيع الفن أن يقوم ا أكثر مما تـستطيع اهلندسـة                  

إال أننا جنـده    " الفن املّوجه "ذلك، و لكن على الرغم من أن كروتشه يرفض أصال فكرة            
 و ليس يف حل      ليس خارجا عن سلطان األخالق     - من حيث هو إنسان    –يقرر أن الفنان    

من أن ينهض بواجباته كإنسان بل إن عليه أن ينظر إىل الفن نفسه على أنه رسالة و بالتايل          
فإن عليه أن ميارسه كواجب مقدس، و قد كان من بعض أفضال املذهب األخالقي على               

  .2الفن أنه فصل الفن عن اللذة و أّحله مرتلة أرفع و أمسى
  : أن يكون جمرد معرفة تصورية-4
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و هذا  (الحظ كروتشه أيضا أننا إذا عّرفنا، الفن بأنه عيان أو حدس فقد أنكرنا كذلك               ي
أن املعرفة املفهومية واقعية الرتعة     : "أن يكون جمرد معرفٍة تصورية يقول     ) هو اإلنكار الرابع  

دائما ألا حتاول أن تقرر الواقع يف مقابل الالواقع أما احلدس فمعناه أن ال يكون متييز بني                 
  .1"الواقع و الالواقع

و قد سبق لنا أن رأينا كيف مّيز كروتشه املعرفة احلدسية أو العيانية عن املعرفة التصورية                
أو العقلية كي يؤكد الطابع الالعقلي بالنسبة للجمال الذي هو وحدة حدسية للـشكل و         

دعا ، فليس ب  2املضمون و نشاط مبدع مفصول عن اإلرادة و العقل و جوده مستقل بذاته            
أن نراه يضع الفن يف مقابل العلم أو الفلسفة على اعتبار أن األول منهما حدس يقدم لنـا                  
العامل أو الظاهرة، يف حني أن الثاين تصور عقلي أو مفهوم يكشف لنا عن احلقيقة املعقولة                
أو الروح و لو أننا قلنا عن املعرفة احلدسية إا شكل بسيط أويل من أشكال املعرفة، لكان                 

  وسعنا أن نضع الفن يف مقابل الفلسفة على أساس أن األول منهما أشبه مـا يكـون  يف
 باليقظة و احلق أننا حينما نوجد بإزاء أي عمل من باحللم يف حني أن الثاين أشبه ما يكون 

األعمال الفنية فإنه ليس من احلق أن نتساءل عما إذا كان الشيء الـذي أراد الفنـان أن                  
 كاذبا من الناحية امليتافيزيقية أو من الناحية التارخيية ألن مثـل هـذا              يعرب عنه صادقا أو   

التساؤل لن يكون إال تساؤال عقيما خاليا من كل معىن مثله يف ذلك كمثل أي حكم قد                 
تصدره حمكمة األخالق على مبدعات خيالية حتلّق يف مساء الفن و التساؤل هنا عدمي املعىن               

طأ فإننا لن نكون بإزاء واقع نصدر عليـه حكمـا مـن             ألننا حني منيز الصواب من اخل     
األحكام، يف حني أن العمل الفين بطبيعته موضوع خالص أو صـورة حمـضة ال ختـضع           
للحكم نظرا ألا ال متلك أية كيفية أو أي حممول و ما دام اخليال و الفكـر متمـايزان                   

ون أن يكـون يف     فسيظل املوضوع اجلمايل صورة فردية تعرب عن حالة خاصة بالـذات د           
اإلمكان حتويلها إىل مفهوم كلي أو معرفة عقلية، و ليس الطابع املثـايل الـذي ينـسبه                 
كروتشه إىل الفن سوى جمرد تعبري عن متيز احلدس عن التصور أو املعرفة الفنية عن املعرفة                

  .العقلية
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 فاخلرافـة   و يستتبع كروتشه متيزات أخرى يف طليعتها متيز الفن عن اخلرافة أة األسطورة            
تبدو ملن يؤمن ا أمرا مرتّال و معرفة للواقع يف مقابل الالواقـع، و جنـاة مـن خمتلـف                    
االعتقادات اليت يعدها ومهية خاطئة، و ال ميكن أن تصبح اخلرافة فّنا إال مىت أصبح املرء ال                 

ة عامل من   يعتقد ا فإذا هي يف نظره أشبه باستعارة من االستعارات و إذا عامل اآلهلة العابس              
مجال و إذا اهللا صورة للجمال و الروعة و العظمة أما اخلرافة بعني املؤمن ال الكـافر أي                  

، فإن الدين   1واقعها الصرف، فليست جمرد صورة من مبدعات اخليال و إمنا هي أمر ديين            
صورة غري ناضجة أو غري مكتملة من صور الفلسفة، و بالتايل فإنه مظهـر للـتفكري يف                 

 احلقيقة األزلية األبدية و ما ينقص الفن لكي يكون أسطورة أو ديانة إمنا هو على                املطلق أو 
يف الفن يغيب اإلميان فلـيس هنـاك   "وجه التحديد الفكر و اإلميان الذي ينشأ عن الفكر         

  .2"مكان للفنان لالعتقاد أو ال لالعتقاد يف الصورة اليت خلقها، لقد خلقها
أو كفره بالصورة اليت خيلقها مادام هو منها مبثابة اخلـالق           فليس هناك موضع إلميان الفنان      

أو املبدع وميضي كروتشه إىل حد أبعد من ذلك  فيقول إن تصورنا للفن باعتباره عيانا أو                 
حدسا يستلزم أيضا استباق شىت التصورات اجلمالية اليت جتعل من الفن وسـيلة  إلقامـة                

وكأن الفن أدخل  يف بـاب       " األنواع"و  "األجناس"و" النماذج" و  "الفئات"جمموعة من   
املعرفة الوضعية والرياضية منه يف باب املعرفة احلدسية وهنا يثور كروتـشه علـى شـىت                
احملاوالت اليت قام ا بعض العلماء الطبيعيني والرياضيني من أجل إدخال الظاهرة اجلمالية             

ور الفن من العلوم الوضعية     يف جمال التصورات العامة والتجريدات احملضة لكي يقرر أن نف         
والرياضيات أشد من نفوره من الفلسفة والدين والتاريخ وحجة كروتشه هنا أن الـروح              
الرياضية والروح العلمية مها ألد أعداء الروح الشعرية فإن التصنيف للشعر كاملاء والنار أو              

  .3كاألرض والسماء وليس أقتل للشعر من حفاف العلم وصرامة الرتعة العقلية
كما أن العلوم الطبيعية ال تدخل يف عداد املعرفة، وهي جمرد قواعد أو تكنيـك موجـه                 
للعمل، ولعل تقدمي احلدس اجلمايل عند كروتشه راجع إىل سعيه إىل تأسيس حرية اإلنسان              
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املبدعة وشخصيته، ففي اإلبداع اجلمايل الفين يتجلى انفتاح النشاط اإلنساين وعدم تقيده            
وأصالته، كصورة مثالية أوىل توجه الفعل اإلنساين احلر دون أن تكبله،           بضوابط خارجية   

كروتشه يؤكد خصوصية الفعل املبدع واستقالله املطلق وقيمته الذاتية اليت ال ميكـن أن              
  .ألنه يقع يف أساس احلق واخلري) األخالق(واخلري) املنطق( تتأثر بصوريت احلق

لحق الفن بالعاطفة، أو الوجـدان، إن الفـن          يأىب كروتشه أن ي    : العاطفة والوجدان  -2
 معرفة نظرية، وإن كانت هذه املعرفة حدسية أو عيانيه، مبعىن           -كما سبق لنا القول   -عنده

أا ال تستند مطلقا إىل التصورات العقلية أو املفاهيم املنطقية، وحني يقرر كروتـشه أن               
ة اجلمالية ليست جمـرد واقعـة       الفن معرفة حدسية أو تعبريية، فإنه يعين بذلك أن الظاهر         

وقـد ظـن بعـض      " شكل"أو  "صورة"نفسية أو ظاهرة وجدانية، بل هي أوال وبالذات         
الباحثني أن كروتشه قد أغفل  اجلانب العاطفي متاما يف تصويره للنشاط الفين فلم يكن بد                

ان للفيلسوف من أن يعاود النظر إىل مشكلة الصلة بني العيان أو احلدس من جهة و الوجد               
أو العاطفة من جهة أخرى، لكي يبني لنا أن العاطفة هي اليت ختلع على احلدس متاسـكه                 
ووحدته و أن احلدس ال يكون حدسا حقا إال أنه ميثل عاطفة، فاحلدس ال ينبثق إال مـن                  

 هي اليت تضفي على الفن ما يف الرمز من خفـة            - ال الفكرة  -أعماق الوجدان و العاطفة   
روتشه إىل الفن طابعا غنائيا معلنا يف الوقت نفسه أن الفن ملحمـة  هوائية و هلذا ينسب ك  

  .العاطفة و درامتها
و يرى كروتشه أن هناك من النقاد من وصف احلدس احملض الذي انتهى إليه بأنه شـيء                 

فأعاد النظر يف صلة احلدس بالعيان و رأى أن احلدس احملض من حيث             . بارد ال حرارة فيه   
عة العقلية و املنطق يفيض بالعاطفة و االنفعال و أنـه ال خيلـع              كونه غري ذي صلة بالرت    

الصورة احلدسية التعبريية إال عن حالة نفسية أي أن مثة حرارة متأججة حتـت الـربودة                
  .الظاهرة

لقد اتضح هذا التغري يف رأي كروتشه و خاصة بعد أن ناقش املذهبني الشهريين يف الفن،                
ومانتيكي من حيث أن األول مييل إىل التصور و الثـاين           املذهب الكالسيكي و املذهب الر    

مييل إىل العاطفة و رأى أنه من األفضل أال نصف الفـن العظـيم بأنـه كالسـيكي أو                   



رومانتيكي، تصوري أو عاطفي بل األفضل أن نقول إن الفن العظـيم هـو كالسـيكي      
  .رومانتيكي معا أو أنه عاطفة و تصور يف آن واحد

ن حالة نفسية فردية فمنظر ضوء القمر الذي يرمسه الرسـام و احلركـة              و العاطفة تعبري ع   
املوسيقية الرقيقة أو العنيفة اليت يلعبها املوسيقار أو الصورة الشعرية اليت يصورها الشاعر،             
هي حدوس فردية تعرب عن عواطف فردية هلا وحدا اخلاصة و حيث أن القصيدة الغنائية               

 و يعممه على كل أنواع       الغنائية  فإن كروتشه يستعري مصطلح    مثل ميثل هذا التعبري الفردي    
يـة، و بفـضل      العاطفة و الشعور و الصور اخليال      الفنون و يصبح الفن هو مثرة لكل من       
 هو قوام الفنون مجيعا، و لذلك يقول كروتـشه          1العاطفة تتحول الصور إىل  تعبري غنائي      

لغنائية صفة أو نعتا للحدس و إمنا هي        إن احلدس ال يكون إذن إال حدسا غنائيا و ليست ا          "
 و معىن هذا أنه ال حمل لفصل احلدس عن العاطفة ما دامت العاطفة القويـة ال                 2مرادف له 

بد من أن تصنع لنفسها تصورا رائعا و إذا كان البعض قد ذهب إىل أن كل الفنون تسعى                  
 الـصواب أن    جاهدة يف سبيل بلوغ مستوى املوسيقى فإن كروتشه يقرر أن األقرب إىل           

يقال إن الفنون مجيعا هي ضروب من املوسيقى على شرط أن نرقى إىل املنشأ العـاطفي                
للصور الفنية يف خمتلف الفنون، مستبعدين من بينها تلك األشكال اليت بنيت بنـاءا آليـا                

و كروتشه ال يرى مانعا أيضا مـن  . صرفا أو اليت رصفت يف أثقال الواقعية الفضة الغليظة       
منظر أو  (ل مع أحد فالسفة إن كل منظر إمنا هو حالة نفسية و لكن ال ألن املنظر                 أن يقو 

و مجلة القول أن الفن     ) مبعىن أنه ظاهرة روحية   (بل ألنه داخل يف باب الفن       ) واقعة طبيعية 
يف نظر كروتشه حدس غنائي جيمع بني العيان و العاطفة أو بني املعرفة التمثيلية و النـربة                 

  .3الوجدانية
  : استقالل الفن-3

إن نظرية كروتشه يف استقالل الفن إمنا تقوم يف احلقيقة على مذهبه الفلـسفي العـام يف                 
حتديد حلظات الفكر األربعة أو املراحل األربعة للنشاط الروحي بصفة عامة و قد سبق لنا               
أن رأينا كيف حصر كروتشه هذه املراحل يف الفن أو احلـدس و املنطـق أو التـصورو                  
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صاد أو املنفعة و األخالق أو اخلري، و كيف جعل كل مرحلة من هذه املراحل متوقفة                اإلقت
على ما سبقها يف ما عدا املرحلة األوىل منها نظرا ألا غري مسبوقة مبرحلة أخرى ميكنـها                 

 فالواقعة اجلمالية من بني مجيع وقائع النشاط الروحي هي وحـدها الـيت              أن تعتمد عليها  
تتمتع باستقالل حقيقي بينما تعتمد عليها سائر الوقائع األخرى مبا فيها العلم و االقتصاد،              
و األخالق و إذن فاملفهوم أو التصور العقلي ال ميكن أن يقوم بدون احلدس أو العيان، و                 

بدون الواحد منهما و اآلخر، و األخالق ال ميكن أن تقوم بـدون             النافع ال ميكن أن يقوم      
املراحل الثالث املتقدمة عليها يف حني يبدو احلدس التعبريي مبثابة املظهر الوحيد املـستقل              
عن كل ما عداه من بني سائر النشاط الروحي، و بينما ينكر كروتشه على الفـن كـل                  

 العلم من طابع فين فيقرر أن لالكتـشافات   تراه يربر ما يف   ) أو صوري حمض  (طابع علمي   
العلمية الكربى طابعا مجاليا و يصور لنا العلم كله بصورة عمل فين موحد أسـهمت يف                
خلقه البشرية مجعاء مند عدة قرون وهكذا يبدو العلم لكروتشه نشاطا مطردا يتسم تارخيه              

فن، ألن كل عمل فين ميثل يف       بالتقدم، بينما نراه يؤكد أنه ليس مثة تقدم مجايل يف تاريخ ال           
حد ذاته دائرة خاصة، حتمل يف ثناياها مشكلتها اخلاصة، وإن كان تزايد معلوماتنا الفنية،              
وتراكم اآلثار الفنية جبال يعد جيل قد عمل على تزايد وعينا اجلمايل يف العصر احلـديث                

نه واقتصاده  ومهما يكن من شيء فقد كان لكل عصر من العصور فنه وعلمه وفلسفته ودي             
وأخالقه حبيث قد يستحيل علينا متاما أن نتحدث عـن عـصور خياليـة ، وعـصور                 
دينية،وعصور فكرية ، وعصور صناعية، وعصور أخالقية، دون أن نفطن إىل ما هنالـك              

يف ما وراء كل هذه االختالفات العديدة، حقا إن الفنان والفيلسوف واملؤرخ            " وحدة"من  
ي وجل األعمال ورجل اخلري يعشون يف متايز أحدهم عن اآلخـر            والعامل الطبيعي والرياض  

ولكن النظرة الفلسفية الثاقبة البد أن ترى فيما وراء هذا التمايز وعي إنساين موحد ينمو               
ويتطور ويتقدم حمققا ضربا من الترقي التارخيي الذي هو يف الوقت نفسه مبثابـة ترقـي                

 . 1روحي أو عقلي
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  : خلود الفن-4 
استنتج بعض الفالسفة خلود الفن بوضعه كأخويـه          خلود الفن فحسب كروتشه    أما عن 

من دائرة الفكر املطلق، بينما خالفهم آخرون يرون أن الدين زائال ينحل يف الفلسفة فقالوا               
أما عند كروتشه فال معىن هلدا كله، ألن وظيفة الفن          . أن الفن زائل، أو بأنه قد زال فعال       

درجات الفكر فإذا سألت هل يزول الفن فكأنك تـسأل عـن            لدينا درجة ضرورية من     
  .1اإلحساس أو العقل هل يزول

  : خصائص الفن-5
اجلنسية و النوعية و الفردية فأما األوىل فترجع        : يلخص كروتشه صفات الوظيفة  اجلمالية     

و األصالة و تتصل بالثانية صفات      " البساطة"و الوحدة يف الكثرة و      " الوحدة"إليها صفات   
و شبيهاا و بالثالثة صفات احلياة و احليوية و احلركة و الفرديـة و              " الصراحة"حلقيقة و   ا

إن . العينية و التمييز و لقد تتبدل هذه األلفاظ أيضا و لكنها لن تأتينا علميا بأي جديـد                
                          2.حتليل العبارة بصفتها عبارة يكتمل بالنتائج اليت عرضناها و ليس وراءها من مزيد

و بعد عرضنا هلذا املبحث ننتقل لعرض املبحث الرابع و هو بعنوان علم اجلمـال عنـد                 
  .كروتشه
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  :املبـحث الـرابـع
  

  عــلم اجلــمال عـند كـروتشـه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  علم اجلمال عند كروتشه: املبحث الرابع
جلمالية هي مشاكل علـم اجلمـال،       العنوان كذلك مجلة من اآلراء ا      و نناقش حتت هذا   

اجلميل والقبيح، نقد مذاهب اللذة يف علم اجلمال، التعبري مجاليا وطبيعيا، اجلمال الطبيعي             
واجلمال املصنوع اجلمال احلر واجلمال املقيد، الذوق والتكرار الفـين، وحـدة الـذوق              

  .والعبقرية، الترميمات والتأويل التارخيي وعلم اجلمال وعلم اللغات
I-مشاكل علم اجلمال :  
  : ليس يف التعبري من درجات-1

يتساءل كروتشه هل من طرق أو درجات خمتلفة للتعبري لقد ميزنا يف نشاط الفكر درجتني               
أخريني إحدامها احلدسية التعبريية فهل تنقسم هذه األخرية بدورها  إىل صورتني  أو أكثر               

 التعبري ال إن هذا االنقـسام األخـري   من صور احلدس وإىل درجات أوىل وثانية وثالثة من  
مستحيل صحيح أنه ليس هناك ما مينع من وضع تصنيف للتعبريات احلدسية ولكنـه لـن          
بكون فلسفيا ذلك ألن كل واقعة تعبريية هي يف ذاا فرد ال جمال لتشبيه بـآخر إال مـن           

احليـاة  حيث هو عبارة فاالنطباعات  أي املضامني ختتلف كل مضمون خمالف غريه ألن              
جمرى ما به من تكرار والتنوع الدائم يف صور التعبري يستتبعه بالضرورة هذا التنوع املستمر               

  .يف املضامني اليت هي التركيب اجلمايل لالنطباعات
  :  استحالة الترمجة-2

من حيث يراد نقل املضمون من قالب عبارة إىل آخر لكننا ال نستطيع أن نأيت مضمون له                 
 فنلبسه صورة أخرى هي أيضا مجالية فكل ترمجة إما إن تنقص األصل أو              .صورته اجلمالية 

تفسده ويف هذه احلال ال تكون العبارة اجلديدة الفاسدة عبارة حقا وتبقى هنـاك عبـارة                
واحدة فحسب هي األوىل وإما أن خنلق عبارة جديدة ألا ترجـع األوىل إىل البوتقـة،                

ويف هذه احلال تكون لدينا عبارتان، ولكن لكل        ومنزج ا أخريات هن من صنع  املترجم         
منهما مضمونا غري مضمون الثانية، لقد قيل إن الترمجة إما قبيحة أمينة وإما مجيلة كاذبـة                
وهذا قول يصور اإلحراج الذي يعترض كل مترجم فليست التراجم غري مجالية سواء منها              

  .أويل مجلة إىل جمرد شروح لألصلاليت تنقل النص احلريف أو توضع قبالة املنت أو تقوم بت



  : احملسنات البالغية-3
إن النظرية اخلاطئة اليت أريد ا وضع درجات للعبارات تعرف باسم نظرية الزخـرف أو               
احملسنات البالغية على أن مثل هذه احملاولة يف التصنيف مل ختل منـها الفنـون األخـرى                 

رة الواقعية والصورة الرمزيـة والقيمـة       ويكفي أن نذكر أم يف التصوير مييزون بني الصو        
 بني الواقعي والرمزي والبليغ     ت هلذه التمييزيا   اجلمال العلمية اليت جيب أن تعطي يف علم        

واملوضوعي والذايت واإلبداعي، والبسيط واملنمق واحلقيقي واازي وبني أقسام  اـاز             
جياز والقلب والتكرار و التـرادف      األربعة عشر بني التقابل ومراعاة النظري  واإلطناب واإل        

واجلناس إىل غري ذلك من األحوال والدرجات هذه القيمة العلمية تساوي الصفر فمثـال              
يقولون إنه لفـظ وضـع مكـان اللفـظ          : هذه التعريفات هو التعريف الشائع للمجاز     

فلماذا خنتار أطول الطريقني وأعـسرمها والطريـق القـصري          ) الدال على املعىن  (احلقيقي
األصلح معروف فإذا كان اللفظ احلقيقي يف بعض األحوال غري معرب حقا كما يقال فهذا               و

يعين أن ااز هو اللفظ احلقيقي الذي ميزوه منه ومثل هذا القول الذي حيكم به احلـدس                 
السليم العادي يصح على احملسنات األخرى كالتنميق مثال فكيف يـضاف التنميـق إىل              

ظل منفصال عنها؟ أم داخليا فإما أن يفسد العبارة وال يفيـدها            العبارة؟ أيكون خارجا في   
وإما أن يكون جزء منها فهو ليس بنمق بل هو عنصر أساسي يف تكوين العبارة اليت هـي                  

  .1بدورها وحدة غرب قابلة للتجزئة
  : املرادفات-4

ليس من درجات للعبارات و لكن هناك عبارات موفقة و أخرى أخفقـت أو ظلـت يف                 
الطريق، فهناك العبارات الكاملة و الناقصة، السليمة و الشوهاء فاملصطلحات اليت           منتصف  

ذكرنا و أمثاهلا تدل إذن على العبارة املوفقة حينا و على خمتلف عيوب العبارات املخفقـة                
إن بعض الناس ليقفون أمام لوحتني احدامها يعوزها اإلهلام قلّـد           . حينا آخر و لنأت مبثال    

طبيعة ذومنا ذكاء و األخرى ملهمة و لكنك لن جتد هلـا صـلة وشـيجة              فيها صاحبها ال  
باملوجودات فيسمون األوىل واقعية و األخرى رمزية، و بالعكس يقف آخرون أمام لوحة             
تضج بصدق متثيلها مشهدا من احلياة العادية فيسموا واقعية و أمام أخرى باهتة الكنايـة               
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يعين الفن يف احلال األوىل و غري الفين يف احلـال           فيسموا رمزية فمن الواضح أن الرمزي       
  .الثانية بينما يرادف الواقعي يف األوىل غري الفين و الفين يف الثانية

كان يدور يف الغالب حول غوامض مماثلة       " اإلبداعي"و  " اإلتباعي"و اجلدل الطويل حول     
 الناقص املضطرب كان    فبينما كان اإلتباعي لدى بعضهم يعين الكامل فنيا و اإلبداعي يعين          

األول لدى بعض آخر يعين البارد الزائف، و الثاين يعين الصادق احلي القوي املعرب حقا، و                
  .هلذا كان يف اإلمكان أن نقف مع اإلتباعي ضد اإلبداعي أو مع اإلبداعي ضد اإلتباعي

أن فيقال يف بعض األحيان أن على الكاتـب         " األسلوب"و حيدث  مثل هذا يف أمر كلمة         
يتمتع بأسلوب خاص فيكون األسلوب هنا مرادفا لصورة األداء و أحيانا يقولون أن قانونا              
أو كتابا يف الرياضيات يفتقر إىل األسلوب، فيقعون من جديد يف ضلّة القول بـدرجات               
تعبريية خمتلفة، بعضها مزوقة و بعضها جرداء فإذا كان األسلوب يعين صورة األداء فـإن               

 الرياضيات أسلوما أيضا، و لقد تسمع يف أحيان أخرى نقادا يعيبـون             للقانون و لكتاب  
على بعض الكتاب أم أسلوبيون يف إفراط فإذا األسلوب هنا ال يعين التعـبري و ال لونـا                  

  . خاصا من األداء بل العبارة الفاسدة الكثرية الزخرف و اليت تغدو ذا غري فنية
  : العيوب اجلمالية-5

هنا أطناب و هناك إجياز، و يف هـذا         :  يقول و هو يدرس قطعة أدبية      كأن نسمع أحدهم  
املوضع جماز و يف ذلك ترادف أو التباس و هو يعين ذا هنا أخطأ الكاتـب فاسـتخدم                  

إجيـاز  (و هناك أخطأ ألن ألفاظه مل تكن وافية بقصده          ) إطناب(ألفاظا تزيد عن حاجته     
و يف ذلك استعمل لفظني ظاهرمها      ) جماز(اه  و يف هذا املوضع استعمل لفظا بغري معن       ) لخم

أو وضع لفظا ال يعين ما أراده منه        ) ترادف(يدل على شيئني و مها يف احلقيقة شيء واحد          
  ).التباس(
  : تشابه العبارات-6

لقد يبدو أننا ذا ننكر تشابه العبارات و اآلثار الفنية، ال إن التشابه لقائم، و إن اآلثـار                  
بفضله ألوانا متمايزة و لكنه كالتشابه الذي نلقاه بـني األفـراد مث ال              الفنية لتكون حقا    

نستطيع تصويره بتحديدات جمردة هو أبعد ما يكون عما بني التصورات مـن عالقـات               
تساوق و تطابق و متاثل ألنه يقوم فيما يسمونه جبّو األسرة و يرجع إىل التشابه الظـروف   



تلفة وإىل تقارب نفوس الفنانني و يف هذا التشابه بالذات          التارخيية اليت تنشأ فيها اآلثار املخ     
يقوم اإلمكان النسيب للترمجة ال من حيث هي نسخة جديدة للعبارة األصلية األوىل و لكن               
بوصفها، نتاجا لعبارة تشبهها و تقترب منها جهد الطاقة فالترمجة اليت ندعوها موفقه هي              

  .1 فين مستقلتقريب فحسب و لكن له قيمته األصلية كنتاج
II-اجلميل و القبيح :  

  :اجلمال قيمة التعبري
إن األصناف القيمة و عكس القيمة اجلمالية و الذهنية و االقتصادية و األخالقية تسميات              

و " العادل"و  " املناسب"و  " النافع"و  " احلق"و  " اجلميل"خمتلفة يف املصطلح العادي فهناك      
تحه احلر كالعمل و التقصي العلمي و اإلنتـاج         كنعوت للنشاط الفكري يف تف    " الصحيح"

غـري  "و  " اللغـو "و  " الـشر "و  " الباطل"و  " القبيح"الفين حينما تكون موفقة، و هناك       
كنعوت للنشاط غري احلر للنتاج الذي مل نوفق فيه و هذه التسميات            " اخلاطئ"و  " املناسب

نعث اجلميل مثال يقال للعبارة     يف االستعمال اللغوي دائمة التنقل بني خمتلف نظم الوقائع ف         
املوفقة فحسب، بل يقال يف نعث حقيقة علمية ما، أو نعث عمل أخالقي أو عمل موجه                
للنفع هلذا يتحدثون عن اجلمال الذهين و اجلمال اخللقي و العمل اجلميل، و لقد طاملا ظل                

ـ               تعماالت الطريق كثري من الفالسفة و خاصة من علماء اجلمال يف السعي وراء هذه االس
  .املختلفة فتاهوا يف سرداب لفظي

فاجلمال هو العبارة املوفقة، أو هو العبارة فحسب ألن العبارة إن مل تكن موفقة فليـست                
  .بعبارة

  :القبح و عناصر اجلمال فيه
أما القبح فهو بالتايل العبارة املخففة و يف وسعنا أن نقول أن اجلميل يقدم لنا وحـدة يف                  

 القبح كثرة و هلذا ترانا أمام اآلثار الفنية اليت نالت من اإلخفاق خطـأ        اجلمال، بينما يقدم  
ضؤل أو عظم نتحدث عن بعض مزاياها أي عن نواحيها اجلميلة بينما ال نرى يف اآلثـار                 
الكاملة نواحي مجيلة و ال نستطيع تعداد مزاياها ألا كل متصل و مزية واحدة و انسجام                

تها ال يف هذا اجلزء منها أو ذلك و مزايا اآلثار املخفقـة  كامل، جتري احلياة يف كل عضوي  
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ميكن أن تكون على درجات، حىت العالية منها فبينما ال ترى للجمال من درجات ألنه ال                
ميكن تصور مجيل أكثر مجاال من آخر و عبارة أكثر تعبريا من أخرى ترى للقبح درجات                

                                        1.و القبيح جّدا) مالأي القريب من اجل( القبيح بعض القبح  بنيتتراوح
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III-نقد مذاهب اللذة يف علم اجلمال :    
يعترب كروتشه من خصوم اهليدونية هذه النظرية اليت تقوم على اللذة و األمل غري معترفة إال                

مايل جمرد واقعة شعور و تنكـر       بانطباعات عضوية مردها اللذة أو األمل و أن النشاط اجل         
  .النشاط الذهين

  :اجلمال و مالءمته للحواس العليا-1
هذه النظرية اهليدونية إىل اجلمال اكتسبت لدى دعاا صورا خمتلفة من أقدمها واحدة ترى    
أن اجلميل هو ما يالئم السمع و البصر أي ما يسمونه احلواس العليا ففي بـدئ حتليـل                  

ان من العسري بالفعل اجتناب ضالل االعتقاد بـأن لوحـة أو قطعـة              الوقائع اجلمالية ك  
موسيقية مها انطباعات بصرية أو مسعية استنادا إىل أن األعمى ال يرى اللوحة وأن األصم               
ال يسمع النغمة، ذلك أن الربهان كما فعلنا حنن على أن الواقعة اجلمالية ال تتعلق بطبيعـة            

حلسية ميكنها رفعها إىل مكانة العبارة اجلميلة دون أن         االنطباعات و أن كل االنطباعات ا     
  .ترفع أي منها إىل هذه املكانة بالضرورة

  : نظرية اللعب-2
وأهم أصحاا شيلر، إذ ترى أن اإلنسان ال يكون حقا إنسانا حقا إال مىت بدأ يلعب أي                 

لفن ولكن ملـا    مىت ختلص من العلّية الطبيعية األولية وعمل بذهنه وأن أول لعب اإلنسان ا            
كانت كلمة اللعب أيضا تعين تلك اللذة اليت يلدها فيض الطاقة الزاخرة يف العضوية وهذه               

لقد كانت نتيجة اللعب أن مسو أي لعب كان واقعة مجالية ومسوا الوظيفـة              . واقعة عملية 
اجلمالية لعبة ألننا ا أيضا ميكن أن نلعب كلعلم أو كأي شيء آخر، فيما عـدا العمـل                  

خالقي إذ ال ميكن أن تنتجه إرادة اللعب بل على العكس هو الذي يسيطر على اللعب                األ
   .1وينظمه

  : نظرية اجلنس و الظفر-3
 وهذه النظرية ترى أن الفن هو صدى لذة األعضاء اجلنسية وهذه النظرية جتد خري ممثـل                

لطريـق  هلا عند فيلسوف معاصر لكروتشيه هو جورج سنتيانا الذي يرى أن يف منتصف ا             
بني الوظائف احليوية و الوظائف االجتماعية توجد الغريزة اجلنسية فلو أن الطبيعية وجدت             
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حال للمشاكل التكاثر غري حل التفرقة بني اجلنسني الختلفت حياتنا العاطفيـة اختالفـا              
جوهريا، فهذه الوظيفة اجلنسية هلا تأثري عميق شامل وال سيما عند املرأة حيث نـصل إىل                

دقة عن الطبيعة البشرية إذ حنن أمهلنا البحث يف عالقـة اجلـنس  باحلـساسية                فكرة صا 
و النظام الذي يستطيع أن يتصوره اإلنسان و الذي يوفر لنـا االقتـصاد كـل                . اجلمالية

االقتصاد هو ما يلي أن تكون األنثى اليت هي أكثر اإلناث صالحية للحمل من ذكر معني                
ته و أال تثري فيه هذه الشهوة إال يف األوقات اليت تناسب            هي األنثى الوحيدة اليت تثري شهو     

محلها منه فحسب و هكذا تتحرر طاقته و اهتمامه يف غري هذه األوقات مـن مطالـب                 
  .1الغريزة اجلنسية فيصرفها يف تنشيط ملكات الطبيعة البشرية األخرى

ة الغلبة والظفر أو يف     هناك من علماء اجلمال احملدثني من يرون منشأ الواقعة اجلمالية يف لذ           
ابتغاء الذكر امتالك األنثى وهذه النظرية زينوها بعادات الشعوب البدائية إال أن كروتشيه             

  .ال يرى يف امتالك املرأة أي شأن يف تفسري واقعة الفن
  : نظرية التعاطف -4

) باجلـذاّ (هو علم ما ننعطف إليه، ما جيذبنا ويطربنا،ويبعث فينا اللذة واإلعجاب ولكن            
هو صورة ما يرضي أو تصوره، فهو إذن واقعة معقدةـ تنتج من عنـصر              ) املستلطف(أو  

ثابت هو العنصر اجلمايل يف الصورة والعبارة وآخر متحول هو اللذة يف مظاهرها الغـري               
املتناهية العدد اليت تولدها أنواع القيم املختلفة و لقد جند يف املصطلح العامي نفورا مـن                

ال على تعبري ليس تعبريا عن شيء جذاب ومن هنا التضاد الـدائم بـني               إضفاء صفة اجلم  
نظرة عامل اجلمال أو ناقد الفن وبني نظرة الرجل العامي الذي ال يستطيع االقتنـاع بـأن           
  .صورة األمل واحلطة ميكن أن تكون على األقل، مجيلة مجال صورة اللذة أو اخللق الطيب

بالتمييز بني علمني خمتلفني علم التعبري وعلم التعاطف         ولقد كان ميكن أن حنل هذا التضاد        
لو أن يف وسع التعاطف أن يكون  لعلم خاص أي لو مل يكن كما بينا تـصورا مركبـا                    
وغامضا فإذا حنن رجحنا فيه كفة الواقعة التعبريية أدخلناه يف علم اجلمال بوصـفه علـم                

دراسة وقائع هيدونيـة منفعيـة يف       التعبري أما إذا رجحنا املضمون املالئم فهي رجعة إىل          
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ويف أستطيقا التعاطف جند أيضا منشأ النظرية اليت        . جوهرها وإن بدأت يف جوهرها مركبة     
  .1تفهم عالقة املضمون و الصورة على أا مجع قيمتني
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 IV-لتعبري مجاليا و طبيعيا،اجلمال الطبيعي و اجلمال املصنوع،اجلمال احلر واجلمال          ا
  :املقيد

ن وجود اجلانب النفساين أو اهليدوين،يف كل نشاط فكري،قد أدى إىل اخللط بني             وكما أ 
النشاط اجلمايل وبني الفائدة أو املصرة، فمن املهم أن نوضح أن وجـود هـذا اجلانـب                 
النفسي الفيزيقي أو ختيل وجوده على األصح، كان كذلك سبيال إىل اخللط بني التعـبري               

الطبيعي أي بني واقعة فكرية وأخرى آلية سـلبية فكلمـة           اجلمايل وبني التعبري يف معناه      
يف املصطلح السائد قد تعين الشاعر وأنغام امللحن ولوحات املصور كما تعين محرة  " التعبري"

اخلد اليت ترافق اخلجل،والشعور الذي يرافق اخلوف وصريف األسنان يف عنف الغـضبة             
 عن احلمى وأن اخنفاض امليزان اجلوي       ويقال أيضا أن درجة بعينها من احلرارة هي التعبري        

تعبري عن املطر فهنالك يف الواقع هوة كبرية بني امرئ مغضب بكل ما يل الغـضب مـن                  
بني مظهر رجل ميزقه فقدان شخص      . مظاهر الطبيعة ، وآخر يعرب عن هذه العاطفة مجاليا        

ليس هذا مـن    عزيز فيصيح ويتلوى وبني ألفاظه أو عنائه وهو يف حلظة أخرا يصور آمله ف             
إن علم اجلمال هو علم التعبري الفكري وليس من صلة تربطه بالطـب             .نطاق علم اجلمال  

  .وبعلم احلوادث اجلوية
أعين طـابع   ) باملعىن الفكري ( إمنا هو التعبري ذاته     ) يف املعىن الطبيعي  ( فما يفتقر إليه التعبري   

 اجلمال والقبح إنـه يف املعـىن        النشاط و الفكر الذي يتميز به وبالتايل االنقسام إىل قطيب         
األول ليس إال جمرد عالقة بني السبب واألثر وقد ثبتناها بالذهن ارد بينمـا ال تكتمـل                 

  :عملية اإلنتاج اجلمايل إال مبراحل أربع هي النواحي األربع يف الواقعة اجلمالية وهي 
  االنطباعات) أ(
  .التعبري أو التركيب الفكري اجلمايل) ب(
  ).اللذة اجلمالية(افق اهليدوين املر) ج(
كاألصـوات و النـربات و احلركـات     (حتويل الواقعة اجلمالية إىل حادث فيزيقـي        ) د(

  ).وتراكيب األلوان واخلطوط
ومن اجللي أن الناحية األساسية هي الثانية،اليت هي وحدها مجالية حقا واليت إليها يفتقـر               

  .التركيب الطبيعي



 األربع متت العملية التعبريية مث هي تبدأ مرة أخرى بانطباعات           فإذا ما انتهت هذه املراحل    
  .وبتركيب مجايل جديد ترافقه التوابع املعتادة

 فلقد اعتاد النـاس أن مييـزوا، يف اجلمـال            اجلمال الطبيعي و اجلمال املصنوع     أما عن   
يني هـي   الفيزيقي مجاال طبيعيا ومجاال مصنوعا، وهذا يتأتى بنا إىل مشكلة أجهدت اجلمال           

مشكلة اجلمال الطبيعي أو مجال الطبيعة فهذه الكلمات ال تعين يف الغالب إال وقائع مـن                
فمن يسبغ وصف اجلمال على ريف تستريح فيه العني على اخلضرة ويستنشق .اللذة العملية 

فيه اهلواء من الرئتني، وتغمره أشعة الشمس دافئة ومداعبة ال يقصد أبدا إىل معـىن فـين،                 
ريب يف أن وصف اجلمال حينا يطبق يف أحوال أخرى على أشياء ومشاهد قائمة     ولكن ال   

  .كامل) أي فين( يف الطبيعة له معىن مجايل 
ولقد لوحظ أن املتعة اجلمالية بأعراض الطبيعة تستلهم جتريدها ومن واقعها اخلـارجي  و               

 أمـررت   التارخيي،وفصل مظهرها البسيط من الوجود، وذلك إذا متليت منظرا ما وقـد           
رأسك بني ساقيك حبيث تبدل عالقتك املعتادة به بدا لك هذا املنظر مشهدا مثاليـا، وأن                
الطبيعة ال جتمل إال بعيين الفنان، وأن علماء احليوان و النبات ال يعرفون احليوان اجلميـل                
والنبتة اجلميلة وأن اجلمال الطبيعي يكتشف اكتشافا وأن أي شطر من الطبيعة ال يبـدوا               

كما أن عون اخليال هذا حبسب أحوال النفس، جيعلنا نـرى املـشهد             .ال لوال اخليال  مجي
الطبيعي الواحد معربا مرة وتافها أخرى ذا معىن خاص هنا وأخر هناك،فرحا أو حزينـا،               

 ال يدخل عليه الفنان     - أخريا -ساميا أو سخيفا، ناعما أو هادئا وأن ليس من مجال طبيعي          
  .بعض التعديل
الحظات صحيحة،تؤكد أن اجلمال الطبيعي حافز فحسب لتكرار اجلمـايل          وكل هذه امل  

الذي يفترض سبق اإلنتاج األول، فلو حدوسنا اجلمالية املتخلية السابقة ملا ابتعثـت فينـا    
عند النبع، فاجلمال الطبيعي    " نرجس"الطبيعة أي حدث، واإلنسان أمام مجال الطبيعة يشبه       

و كلنا يرجع الظاهرة الطبيعية إىل التعـبري        " يوبارديل"نادر مبدد شارد، كما كان يقول       
القائم يف عقله، فبينما خيلب أحد الفنانني مشهد ضاحك يفنت آخر خمز للحزق، و ثالثـا                
وجه فتاة ناعم و رابعا سحنة عجوز سكري، و لرمبا قال الفنان األول إن خمزن احلـزق و                  

ك و الوجه الناعم تافهان ال معىن       سحنة العجوز مستكرهان و قال الثاين إن الريف الضاح        



هلما، و لقد يستمر النقاش بني االثنني إىل األبد مث ال يتفقان إال إذا توافرت هلما ذخرية من                  
املعارف اجلمالية تكفي إلقناعهما أن كال منهما كان على صواب يف وجهـة نظـره إن                

  .1اجلمال املصنوع الذي خيلقه اإلنسان، ظهري خري مرونة وأجدى و أمنت
  :اجلمال احلر و اجلمال املقيدأما عن 

و مثال اجلمال املقيد هو هندسة البناء، و هلذا ترى الكثري من اجلماليني ينفون اهلندسة من                
عداد ما يسمى الفنون اجلميلة، فاهليكل هو قبل كل شيء بناء للعبادة و املرتل جيـب أن                 

نبغي أن ترتـب وفـق هـذه        يضم كل احلجرات اليت تقتضيها ضرورات احلياة و اليت ي         
الضرورات فاملهندس ال يستطيع أن جيسد من صورة اجلمال لديه إال ذلك اجلزء الذي ال               
يعارض مطالبها األساسية غري اجلمالية و أمثلة أخرى يأتون ا مما يسمونه الفن املطبق على       

 و  الصناعة، ففي وسعك أن تصنع أطباقا و كؤوسا و سكاكني و بنادق، أمشاطا مجيلـة              
لكنهم يقولون أن مجاهلا جيب أن يقف عند حد حبيث ال مينع الطبق أن تؤكل فيه و الكأس          

  .أن يشرب منها و السكني أن يقطع ا و البندقية أن يصطاد ا
 ليست بالضرورة حدا و     - ألا خارجية  –كل هذا جيب أن يرد عليه بأن الغاية اخلارجية          

كرار اجلمايل، و من مث ال نرى مثال، أضل من هـذه            حافزة الت . عائقا أمام الغاية األخرى   
النظرة اليت ترى أن هندسة البناء هي يف ذاا فن مقيد ناقص ألا مضطرة أن ختضع أيضا                 
لغايات أخرى عملية و هي على أي حال نظرة تتكفل اآلثار اهلندسية اجلميلة بدحـضها               

  .مبجرد وجودها يف الواقع
الضرورة، و جيب أن نضيف أن لدى الفنان دائما وسـيلة           مث إن اهلدفني ليس متعارضني ب     

مينع تعارضهما أن يوجد و ما هي هذه الوسيلة؟ هي أن يتخذ من غاية الـشيء العمليـة                  
نفسها مادة حلدسه و لتجسيده اجلماليني، فلن نكون به حاجة إىل أن يضيف شيئا آخـر                

صل مبجرد جعلـه مالئمـا      إىل موضوعه ليجعله أداة حدوس مجالية بل إن هذه الغاية لتح          
هلدفه العملي فاملنازل الريفية و القصور و الكنائس و السيوف و احملاريث مجيلة ال بقدر ما                

  .2هي جمملة بل بقدر ما تعرب عن غاياا
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V-الذوق و التكرار الفين :  
  عندما تكتمل العملية اجلمالية و التجسيدية و تنتج العبارة اجلميلة يف مادة فيزيقية معينـة              

  .فنحكم حينئذ على العبارة و جييب نقاد الفن أن هذا ال يعين أن نستعيدها يف نفوسنا
يبحث عن تعبري النطبـاع حيـسه أو        ) ا(الفرد: و يقدم كروتشه لشرح هذا باملثال التايل      

يوجسه و لكنه مل يؤده بعد و مل يصل إىل العبارة املرجّوة، العبارة اليت ال بد أا موجودة                  
فريفضه ألنه خاطئ، غري معرب، ناقص، قبيح،       " م"ميلكها بعد، إنه مير بالتركيب      و لكنه ال    

و غريه من التراكيب و خيرج بالنتيجة ذاا و ما تزال العبارة تفلت منه يقترب من هدفـه                  
حينا و حينا يبتعد، يكّون العبارة املطلوبة فجأة و ينبعث النور و يشعر يف اللحظة العـابرة       

يّود أن حيكم على تلـك      ) ب(اللذة الفنية و اآلن ليكن فرد آخر، ندعوه         بلذة اجلمال أو    
و أن يكرر   ) ا(العبارة أهي مجيلة أو قبيحة، فال ّبد له بالضرورة أن يضع نفسه يف موقف               

الـذي  ) ب(الرؤية فـإن    ) ا(فإذا أجاد   ) ا(عمليته مستعينا باإلشارة الفيزيقية اليت أنتجها       
 أيضا و سيحس مجال هذه العبارة، و إذا كان العكـس         وضع نفسه مكانه سريى بوضوح    

  .سيكون سيء الرؤية و سيتفق معه يف أن العبارة قبيحة كل القبح أو بعضه) ب(فإن 
VI-وحدة الذوق و العبقرية :  

إن ملكة احلكم اليت تنقد اجلمال و تعترفه، هي نفسها امللكة اليت تنتج هذا اجلمال و الفرق           
نتاجا مرة و تكرارا مرة أخرى، و ملكة احلكم         إألحوال يف كوا    الوحيد هو يف اختالف ا    

أما ملكة اإلنتاج  فتدعى العبقرية هلذا كان الذوق و العبقريـة واحـد يف             " الذوق"تدعى  
جوهرمها و نلتمس هذه الوحدة حني نالحظ عادة أنه جيب أن ميلك الناقد روح الفنان و                

  .أن ميلك الفنان حس الذوق
جوهري بني العبقرية و الذوق بني اإلنتاج الفين و التكرار الفـين جتعـل              لكن إقامة فرق    

  اإليصال و احلكم كليهما غري معقولني، و كيف لنا أن حنكم على ما هو خارج عنا؟
فالناقـد ميكـن أن   " مغايرة"كيف تستطيع ملكة ما أن حتكم على ما أنتجته ملكة أخرى      

، لألول قوة و للثاين عشرة أمثاهلا و األول ال          يكون عبقرية صغرية، و الفنان عبقرية كبرية      
يسمو إىل بعض املرتفعات إال بعون اآلخر و لكن طبيعتهما كليهما واحدة فكي حنكـم               

أو أن  ) دانيت(جيب أن نرتفع بأنفسنا إىل مستواه من الواضح جتاربيا أننا لسنا            ) دانيت(على  



ك يتحد فكرنا بفكره بل نكون حنن       ليس إيانا، و لكن يف حلظة التأمل و احلكم تل         ) دانيت(
و دانيت شيئا واحدا و يف هذا التماثل وحده يتهيأ ألنفسنا الصغرية ختفق مع الكـبرية و أن    

  .تكرب معها يف الفكر الكلي
فاالستعادة حتصل كلما أمكننا أن نعود فنضع أنفسنا يف الظروف اليت فيها أنـتج احلـافز                

ست إمكانا جمردا فحسب بل هـي واقـع نفعلـه          الفيزيقي و العودة إىل هذه الظروف لي      
و حياتنا  ) مباضينا(باستمرار و لوال ذلك الستحالت حياتنا الفردية و هي االتصال بذواتنا            

  .االجتماعية و هي االتصال بأشباهنا



VII-الترميمات و التأويل التارخيي :  
ن إىل النصوص صورا    أما احلافز الفيزيقي فاللغويون و علماء اخلطوط القدمية الذين يعيدو         

األصلية، و مصلّحوا اللوحات و التماثيل و أشباههم من العمال حياولون أن حيفظوه أو أن               
يرجعوا إليه كل طاقته األوىل و أما الظروف النفسية اليت حتولت خالل الزمن و التـاريخ                

و جيعل يف   الذي حيي امليت و يكمل الناقص       " التأويل التارخيي "فإعادتنا إليها هي من عمل      
كما كان يراه مؤلفه حني إنتاجه، إن شـرطا         ) الشيء الفيزيقي (وسعنا أن نرى األثر الفين      

الذي ميكننا بفضله أن جنمع متناثر األشعة يف        " التواتر"من شروط هذا التأويل التارخيي هو       
 يغـدو   احملرق الواحد، و بالذاكرة حنيط احلافز الفيزيقي بكل الوقائع اليت بينها ولد، و هذا             

من املمكن أن يفعل فينا من جديد كما كان يفعل يف نفس منتجه و حني ينقطع التـواتر                  
يقف التأويل، و تظل منتجات املاضي أمامنا خرساء و هكذا تفوتنا العبارات القدمية و حنن    

  .ذا النهج الذي حتدثنا عنه، نعيش يف صلة مع أناس آخرين يف احلاضر و املاضي
VIII-و علم اللغات علم اجلمال :  

يوحد كروتشه بني علم اجلمال و علم اللغات العام و حجته أن علم اللغات لو كان شيئا                 
آخر غري التعبري الذي هو الواقعة اجلمالية ذاا أي لكان علينا أن ننكر أن الكالم تعـبري و                  

احملـدد  لكن صوتا ينطلق، إذا كان اليفيد شيئا، ليس بالكالم، و الكالم هو الصوت البّين              
يقصد التعبري، و من جهة أخرى لو كان علم اللغات علما خاصا بالنسبة إىل علم اجلمال                
لوجب أن يكون موضوعه نوعا خاصا من التعبري و حنن قد رأينا أن ليس للتعـبري مـن                  

  .أصناف
كما أن من يدرس علم اللغات العام، أي علم اللغات الفلسفي، يدرس مشكالت مجالية و               

       1.سفة الكالم و فلسفة الفن شيء واحدبالعكس أن فل
بعد انتهائنا من عرض فلسفة كروتشه اجلمالية يف هذا الفصل ننتقل إىل الفـصل الثالـث                
لنعرض منوذجا ميثل صدى فلسفة كروتشه أال و هو ريدهربارت الذي اعتمد يف عـرض               

  :نظريته اجلمالية على مصطلحات كروتشه اجلمالية اليت هي
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و هذا ما سنعمل على توضيحه من       . ، االنطباع، الوجدان، العاطفة، اللغة    احلدس، التعبري 
خالل املبحث األول يف هذا الفصل حيث يظهر تأثر ريد بكروتشه جليا خاصة يف كتابه               

 ليتطور موقفه بعد ذلك و يصبح اجلمال عبارة عن لغة           ،1931سنةمعىن الفن الذي نشره     
  .ين من هذا الفصلرمزية و هذا ما سنوضحه يف املبحث الثا
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  معىن الفن: املبحث األول
للكثري من التأثريات األجنبية،تأثر يف     إقليميا يف تفكريه،بل لقد خضع      1مل يكن هربرت ريد   

كاكا مباشرا بفيلهلم فورجنر الذي     تولسترى وبردجسون،قبل أن حيتك احت    مطلع حياته ب    
ثري وقد وقع ريد يف تلك الفترة حتت تأ       ) مشكلة الشكل يف الفن الفوطي    (ترجم له كتاب    

 روتشه اجلمالية يتعميق فلسفة ك  هتم يف الوقت نفسه     علماء أملان آخرين مثل ليبس،كما ا     
مع حتريرها من شوائب اهليجيلية اليت كانت تتعارض يف نظره مع التصور الدقيق للخـربة               

ثر تـأثرا   فكان أن تـأ   .اجلمالية ، مث جاءت املرحلة احلامسة يف تطرو هاربرت ريد الروسي          
  .2راد فيدلر وسوزان الجنر عميقا بأحباث بكل من كون

  فما معىن الفن عند هاربرت ريد؟ 
  :ريف الفن تع

ماهو الفن؟ذلك السؤال حاول الكثري من العلماء اإلجابة عنه ولكن أي منهم حصل على              
رضى الناس مجيعا يف هذا الصدد، فالفن أحد األشياء املوجودة حولنا يف كل مكان مثـل                

 تأمله وذلك ألن الفن ليس جمرد شـيء       ا ل رى متاما، ولكن قلما توقف أحد من      اهلواء و الت  
عارض الصور وال يف املدن القدمية مثل فلورنسا وروما، فالفن مهمـا            متاحف و جنده يف امل  

 نصنعه إلدخال املصرة علـى حواسـنا          اليت نعرفه ا موجود يف كل شيء        تكن الشاكلة 
ن جتتمع لتجعل   وسنرى من فورنا أن يف الفن ضربا من الطبقية،وأن الصفات كثرية البد أ            

األول، ولكن ليس مثة عمل فـين أصـيل ال يـروق             الطراز    يقع يف  من العمل الفين شيء   
فإمنا نـسأل يف    .  وعندما نسأل ما الفن    - أي أعضاء احلس الفيزيائية لدينا     -حواسنا ابتداءا 

 ولكن نظـرا    مل فين خلاصية اليت تروق حواسنا يف أي ع      أو ا  احلقيقة عند إذن عن الصفة و     
                                                 

من أسرة ريفية و ليس هربرت ريد جمرد  1893ير  هربرت ريد مفكر اجنليزي معاصر ولد مبقاطعة يوركستا- 1
  الفن اليوم ،1931و أيضا شاعر و روائي و أديب و ناقد فين من مؤلفاته معىن الفن ÷فيلسوف أو عامل مجال، بل 

 عني ريد أستاذ للفنون اجلميلة جبامعة ادنربه، و لكنه  ، 1937 الفن و اتمع  ،1934 الفن و الصناعة  ،1933
 يف نشاطه العلمي على التدريس ذه اجلامعة، بل لقد حاضر أيضا يف إحدى كليات جامعة كمربدج مل يقتصر

 كما شغل منصب أستاذ الشعر جبامعة هارفرد إىل جانب أنه حصل على درجة  1930-1929خالل عامي 
  .دكتوراه الفخرية من جامعة ليدز

   .330جع السابق ص  املر- فلسفة الفن يف الفكر املعاصر– إبراهيم زكريا -2
 



 مع   وشديد تناسجها إحداها   نطباعات اال بالغ تفتحها جلميع أنواع   لشدة مشول احلواس و     
كي تدق فيـه    تيوتومان العقل يشبه سنتراال للتلفون األ     األخرى أي نظرا بعبارة أخرى أل     

جتاهات من أجل ذلـك   ة وتطلب االتصال بنواحي يف كل اال      األجراس احلواس يف كل ثاني    
ءا أن  ل إبتـدا  مل يكن هناك إجابة بسيطة على سؤالنا ما الفن؟ على أننا يف إمكاننا أن نقو              

 ينكر ريد أا كلمة بـسيطة       وال) الشكل(  مشترك يف األعمال الفنية يسمى       هناك شيء 
ا معىن مألوف لدى أفراد الناس مجيعا فإذا لعب أحد من الناس جيدا أو عمـل                وقصرية وهل 

  .شيئا جيدا قلنا أنه عمل بشكل حسن
عبني وتـشكل   ات من اال  فتشكل األربع  من الشكل فعال فنقول شكّل يشكّل،        إننا نصوغ 

ية الكريكت وفرق الكرة،وتشكل مجعية للدراسات الطبيعية وذا يكون للفظة الشكل           أند
 بغـرض   معىن يقارب اهليئة ومعنا هذا أننا نظفي هيئة على عدد مـن النـاس ليقومـوا               

قول مثال أن الثلج يتشكل على سطح إحـدى الـربك،أو أن            معني،ولكننا نتجاوز ذلك فن   
ن املعىن الفعلي للفظة يتشكل هـو       ئذ يكو دلى غصن شجرة وعن   قطرات الندى تتشكل ع   

ختاذ هيئة ما أو شكل ويرى هاربت أن للشكل يف حبثنا يف الفن نفس املعىن فشكل العمل                 ا
قصيدة  صورة أو  الفين هو اهليئة اليت أخذها و ال يعنينا إذا كان العمل الفين بناء أو متثاال أو               

 هيئة خاصة أو متخصصة،وتلك     يء من هذه قد اختذ    ن كل ش  شعرية أو صوناتا موسيقية فإ    
وذلـك  .نيفيها عليه شخص مع   ين ولكن الواقع أن اهليئة إمنا يض      اهليئة هي شكل العمل الف    

ميه بالفنان والفنان كما ينبغي أن ال يغيب عن بالنا ليس فقط            الشخص املعني هو الذي نس    
وسيقى أو يقرض الشعر أو     بالرجل الذي يرسم الصور ولكن هو باملثل أي رجل يلحن امل          

و العامل حافل جبميـع أنـواع       .ثاث بل هو حىت فنان لو صنع األحذية والثياب          يصنع األ 
  . مامجيعا رجال يضفون هيئة ما على شيءالفنانني وخمتلف درجام، ولكنهم 

  فما الشكل اجليد يف الفن؟
مل الفـين الـذي     ستطعنا أن نقول أن أحد األشكال خري من اآلخر و أن الع           وذلك أننا ا  

  قـد  ي له أجود شكل، فإننا نكون  عندئذ        الذ لى أحسن وجه   هو العمل الفين         يصرنا ع 
األعمال الفنية هي األعمال     سنكون قد قلنا أن أحسن       فسرنا املعىن احلقيقي للفن، وعندئذ    

ه يستويف شروطا معينة    شكل يعترب عندنا أحسن من اآلخر ألن      سن األشكال وأن    ذات أح 



الشروط؟ إمنا على اجلملة بالطبيعة احلال الشروط اليت تعطي حواسنا أعظم قدر            ،فما تلك   
من املسرة ونعين بذلك الشروط واألحوال اليت متنح املسرة ليس فقط حلاسـة واحـدة يف                

 احلـاوي حلواسـنا     خريا لذلك اخلزان  أيضا حلاستني أو أكثر تعمل معا،وأ     وقت واحد بل    
  .1لنامجيعا الذي هو عق

ه األشـكال تـشبع      اجلمال كذلك أنه حماولة خللق أشكال ممتعة ومثل هـذ          ويعرف ريد 
نا باجلمال إمنا يشبع حينما نكون قـادرين علـى أن نتـذوق             إحساسا باجلمال وإحساس  

الوحدة أو التناغم بني جمموعة من العالقات الشكلية من بـني األشـياء الـيت تـدركها           
 باجلمال، واإلحساس املـضاد هـو       حواسنا،إن اإلحساس بالتناسق املمتع هو اإلحساس     

، 2 اليت تدركها حواسنا   وحدة للعالقات الشكلية بني األشياء    اإلحساس بالقبح فاجلمال هو     
نفعالية تعبريا تشكيليا وحسيا    ة إىل إعطاء حاالتنا احلدسية واال     هو احلاج ( واجلمال عند ريد  

.(3  
  :الفرق بني الفن و اجلمال

تخدام كلمة الفن و    سالفن  إىل االفتقار إىل الثبات يف ا       اطئة عن   م مفاهيمنا اخل   ترجع معظ 
فنحن نزعم دائما أن    .ما  هلستخدامنا   نقول أننا ال نثبت إال على سوء ا        نا أن اجلمال بل ميكن  

هو مجيل يكون فنا أو أن كل ما هو فن مجيل وأن كل ما ليس مجيل ليس فنا و أن                     كل ما 
ب اليت تواجهنا   ن و اجلمال وراء كل املصاع     يف للف القبح هو نقيض الفن ويكمن هذا التعر      

نطباعات مجاليـة   عم لدى من يتمتعون بإحساس حاد با      يف تقييم الفن،بل ويلعب هذا الز     
بشكل عام يلعب دور الرقيب الغري الواعي يف حاالت خاصة حينما ال يكون الفن مجـال                

مـن  ىل املـشكلة     نظرا إ  واءإن هذا ال ميكن أن يقال على الدوام أو بكثري من الضجيج س            
لعصور  املاضية أو من الزاويـة       عتبارنا ما كان الفن عليه يف ا      الزاوية التارخيية واضعني يف ا    
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جتماعية ناظرين إىل حالة الفن يف وجوهه احلالية على نطاق العامل كله فإننا جند أن الفن                اال
  .كان أو هو غالبا ما يكون، شيئا ال مجال فيه 

  



  :عتباره حدساالفن با
 املتعة، وهكـذا يـدفع النـاس إل         رف الفن بشكل عام وبصورة مبسطة بأنه ما جيلب        يع
عتراف بأن األكل وشم الروائح الذكية وخمتلف األحاسيس مادية األخـرى ميكـن أن              اال

تعترب فنونا، رغم أن هذه النظرية سرعان ما تصبح شيئا غري مقبول عقال،فقد قامت عليـه       
ملدرسة كانت حىت وقت قريب هي املدرسة        إن هذه ا   جلمال بل مدرسة بأكملها يف علم ا    

وقد خلفتها اآلن بصورة أساسية نظرية يف علم اجلمال مـستمدة مـن بنـديتو               .السائدة
 النقد فإن مبـدأها األساسـي       كروتشه ورغم أن نظرية كروتشيه قد قوبلت بطوفان من        

هدة عقلية قـد    ا  أو مشا   عتباره حدث فن يتحدد بشكل كامل حينما يعرف با      ل بأن ال  القائ
تمد علـى   ت أا أكثر من النظريات وضوحا،وأصبحت الصعوبة هي تطبيق نظرية تع          أثبت

ها علـى   ولكن النقطة اليت نالحظ   " الرتعة الغنائية "و" احلدس"مثل هذه املصطلحات مثل     
الفور هي أن هذه النظرية احملكمة الشاملة عن الفنون تنطلق على حنو مقبول جـدا دون                

  . مجالحاجة إىل كلمة
  : الفن و علم اجلمال-4

ي نه تعريف نظر  بد لنا على الفور من أن نصفه بأ       مهما كان تعريفنا لإلحساس للجمال فال     
 القاعدة األساسية للنشاط الفين فالناس األحياء هـم         فإن اإلحساس ارد للجمال ليس إالّ     

، وهنـاك   من يفسرون هذا النشاط كما أن نشاطهم خاضع لكل تيارات احلياة العـابرة            
األلوان واألصوات و احلركات والعديد      ادية،اململيزات  صور ا األوىل جمرد ت  : مراحل ثالث 

خرى،و الثانية هي تنظيم مثـل هـذه        دية الغري احملدودة و املعقدة األ     من ردود األفعال املا   
نتـهاء هـاتني    قد يقال أن احلس اجلمايل ينتـهي با       التصورات يف أشكال وصور ممتعة و     

 إال أنه البد من مرحلة ثالثة حينما يتم مثل هذا التنظيم للتصورات لكي يتطابق               العمليتني،
ة من قبل حينئـذ نقـول أن الـشعور          مع حالة من الشعور أو اإلحساس كانت موجود       

، إننا نكون على حق عندما  نقول ذا املعىن أن الفن تعـبري              هحساس قد نال تعبريا عن    واإل
 الذي يفشل أتبـاع     و الشيء  الضروري دائما أن نتذكر وه     إال أنه من    ال أكثر وال أقل،    –

ذا املعىن هو عملية أخرية تعتمد علـى           إن التعبري  –كروتشه يف بعض األحيان يف حتقيقه       
التصور احلسي و من التنظيم الشكلي املمتع ومن املمكن بـالطبع أن             عمليات سابقة من  



أن نسميه فنا   هذه اللحظة سنمتنع متاما عن      خيلو التعبري متاما من التنظيم الشكلي ولكننا يف         
  .بتعاده عن هذا التنظيمبسبب ا

إال أن الفن يندرج حتـت      .ليني فحسب ومال،أو علم التصور بالعمليتني األ    ويهتم علم اجل  
ضطراب يف املناقشة الـدائرة     لوجداين وميكن أن كل ما نراه من ا       م ذات النوع ا   تلك القي 

لتفرقة فإن تلـك األفكـار       احملافظة على وضوح تلك ا     حول الفن إمنا يرجع إىل الفشل يف      
 الفـن   بتاريخ الفن فحسب تطرح يف مناقشات حول مفهوم اجلمال وخيتلط هدف   علقةاملت

نقل املشاعر خيتلط بشكل ال ميكن اخلالص منه،مبميزات اجلمـال           على   وهو الذي يقتصر  
  .1وهي اليت تقوم على املشاعر املنقولة عن طريق أشكال معينة

  :عبريت الشكل و ال-5
إن العنصر الدائم يف البشرية الذي يتجاوب مع عنصر الشكل يف الفـن هـو حـساسية                 
اإلنسان اجلمالية، إا احلساسية الثاقبة، أما الشيء املتغري فهو الفهم الذي يقيمه اإلنـسان              

لني بالعنصر  ذين العام هلعن طريق جتريده النطباعاته احلسية، و حلياته العقلية، و إننا لندين            
و ريد ليس متأكدا من سالمة اسـتخدام        .املتغري يف الفن، و هو ما ميكن أن نسميه التعبري         

للتـدليل عـن ردود     " التعبري"و نستخدم كلمة    " الشكل"كنقيض لكلمة   " التعبري"كلمة  
األفعال الوجدانية املباشرة، و لكن النظام أو القيود اليت حيقق الفنان الشكل عن طريقهـا               

ليل الشكل إىل مصطلحات نفعيـة، مثـل        و رغم أنه ميكن حت    . وسيلة للتعبري فسها  هي ن 
لذوق حقا يف أصله، فهو ال      املقياس و التوازن و اإليقاع و التناغم، إال أنه أمر يرجع إىل ا            

إنه باألحرى نوع من الـشعور      . نتاجا ذهنيا يف التطبيق العملي الذي يقوم به الفنان        يعترب إ 
فإننا ال نتخيل نـشاطا     " الرغبة يف التشكيل  "و حنن حينما نصف الفن أنه       املوجه و احملدد    

ذهنيا شامال و إمنا نتخيل نشاطا غريزيا شامال و هلذا السبب ال ميكننا القـول أن الفـن                  
البدائي هو شكل أكثر احنطاطا للجمال عن الفن اإلغريقي، فرغم أنه  قد ميثل نوعا أكثر                

يعرب عن إحساس غريزي بالشكل متساو مع الفن اإلغريقي         احنطاطا من احلضارة، إال أنه      
إن فن مرحلة ما، ال يعد معربا عن هذه املرحلة إال إذا كنا حناول التمييـز بـني عناصـر               

ا و هكـذ  . الشكل و هي عناصر عاملية، و بني عناصر التعبري و هي عناصر حملية موقوتـة              
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. أيت يف مرتبة أدىن من هيكالجنلو     بالنسبة للشكل ي  " توجيو"فنحن ال نستطيع أن نقول أن       
  .إنه قد يكون أقل تعقيدا و لكن الشكل ال يقيم على أساس درجة تعقيده

  
  : الفن و العلم-6

رمبا كان الفارق األساسي بني املوضوع اجلمايل و املوضوع العلمي هو أن األول منـهما               
تجربـة، و لكـن     يف حني أن الثاين منهما معطى يف عامل ال        " خملوق"أو  " مبدع"موضوع  

الفنان قد ال جيد أدىن صعوبة يف القول بأن موضوعه هو اآلخر ال خيلو من موضوعية ألن                 
نفعال أو الفكـرة أو      املقابل املوضوعي للعاطفة أو اال     الواقعة اليت خيلقها أو يبدعها إمنا هي      

هـذا أن   احلدس أو احلالة النفسية، فهي مبثابة حتقق عيين حلالة من حاالت الشعور و معىن               
معانيه و توضيح أفكاره     املهمة الكربى اليت تقع على عاتق الفنان إمنا هي العمل على تطهري           

و تنقية حدوسه حبيث يقدم لنا رموزا دقيقة مضبوطة أو رمبا كان األدىن إىل الـصواب أن                 
يقال إىل املوضوع الذي خيلقه الفنان و الوعي املوجود لديه عن هذا املوضوع إمنا هو شيء                

احد، مبعىن أن هذا املوضوع مل يظهر أوال يف الشعور مث خرج بعـد ذلـك إىل عـامل                   و
و .  صورة فنية  الة شعورية مبجرد ما تشكل على       بل هو قد منا وتطور فأصبح ح      . الوجود

حساس الفنان باملوقف أو الـسياق   على نضج املوضوع الفين إمنا هو إ    ال شك أن ما يعمل    
وضوع مبجرد ما يتحقق فإنه يستحيل إىل واقعة ملموسة قـد           أو البناء، و لكن املهم أن امل      

 سوى جمرد إشـارة     –  ذا املعىن     –عملت على خلقها إرادة الفنان و ليست واقعية الفن          
إىل تلك املوضوعات اليت متت و تطورت على هذا النحو يف الوعي أو الشعور، فأصبحت               

قد يقال إن يف اسـتطاعة املتأمـل ألي         و هنا   . مبثابة حقائق عينية ماثلة يف صميم التجربة      
عمل من األعمال الفنية أن خيلع عليه ما شاء من دالالت، أو أن ينسب إليه ما حيلو له من                   

 إمنـا ميثـل     معان و لكن من املؤكد مع ذلك أن العمل الفين من حيث هو واقعة مجاليـة               
ضـربا مـن    يه  نسجام و التناسب ما يسمح لنا بأن ننسب إل        موضوعا له من ضروب اال    

ن يف وسعنا أن نتحقق من مدى أصالته بالرجوع إىل صميم الواقـع و              الواقعية و بالتايل فإ   
هو تعبريه عن بعـض االنفعـاالت أو        هلذا يقرر ريد أن ما يكون قيمة أي عمل فين ليس            

ثارة لبعض األهداف، بل هو كونه يضع بني أيدينا موضـوعا          إشباعه لبعض الرغبات، أو إ    



جمـرى احليـاة    ه حتت الشمس، أعين ذلك الشيء الذي انتزعه الفنان من           واقعيا له وجود  
ريد هنا يتالقى مع عامل اجلمال  حالته إىل الشيء واقعي موضوعي والوجدانية و جنح يف إ

الفرنسي سوريو فيقرر أن وجود العمل الفين و استمراره يف البقاء إمنا هو يف حّد ذاته ذليل                 
ؤكد أن من شأن الفن     ضا مع املفكر الفرنسي أندريه مالرو في      و هو يتالقى أي   . على واقعيته 

جياد عامل جديد مستقل عن عامل الطبيعة، حقا إن ريد ال يذهب مع مالرو              أن يعمل على إ   
إىل حد القول بأن الفنان خيلق الطبيعة من جديد و كأن الفن درس لآلهلة بل هو يقتـصر                  

ود الواقع حبقائق جديدة، و يوفر      عامل، و يز  على القول بأن النشاط الفين يوسع من دائرة ال        
لوجود من العناصر ما يضفي على اخلربة البشرية ضربا من االستمرار أو االتصال لكـن               ل

بيت القصيد هنا أن ريد يرفض التفرقة بني العلم و الفن على أساس اعتبار الظاهرة العلمية                
  .ية أو جمرد عملية تقييمواقعة موضوعية و اعتبار الظاهرة اجلمالية جمرد حالة نفس

  : القطاع الذهيب، و حدود التناغم اهلندسي-7
حاول الناس، مند أوائل أيام الفلسفة اإلغريقية أن يعثروا يف الفن على قانون هندسي ذلك               

هو التناغم، و إذا كان التناغم هو النتيجة        ) ذلك الذي عرفوه باجلمال   (ألنه إذا كان الفن     
ات النسبية، فسيبدو و من املعقول أن نزعم أن تلك العالقات تتمتع            املنطقية الدقيقة للعالق  

" القطاع الـذهيب  "بصفة الثبات، و هكذا ظلت العالقات النسبية اهلندسية املعروفة باسم           
 الفن، و ملا كانت هذه العالقات على هذه الدرجة من العاملية يف تطبيقها،              ضمفتاحا لغوام 

جمال الطبيعة أيضا فلقد نظر إليها يف بعض األزمنة بنوع          ال يف جمال الفن فحسب، وإمنا يف        
اب القرن الـسادس عـشر بـربط        كّتكاتب من   من التبجيل الديين بل لقد قام أكثر من         

  .أجزاءها الثالثة  بالثالوث املقدس
وقد استخدم القطاع الذهيب على الدوام لضمان النسبة الصحيحة بني الطول والعرض يف             

ها النوافذ واألبواب، وإطارات الصور وأوراق الكتب أو الصحف،         املستطيالت اليت تضع  
ذلك فهـم النـاس   لقد قيل أن كل جزء من الكمان اجليد الصنع خيضع للقانون نفسه، ك          

 كما كان من السهل أن تفـسر العالقـات النـسبية القائمـة يف               أهرام مصر عن طريقه   
 إىل صـحنها    وجزئها املـسقوف  النسبة  بني طول ليوان الكنيسة       . الكاتدرائيات القوطية 

كما استخدمت  . ة إىل الربج وهكذا   املكشوف ونسبة العامود إىل العقد، ونسبة القمة املدبب       



العالقة النسبية كثريا جدا أيضا يف فن الرسم، نسبة الفراغ فوق خط  السماء إىل الفـراغ                 
  .1من حتته، ونسبة املقدمة إىل اخللفية

  :حدود التناغم اهلندسي
لقطاع الذهيب هو الذي استخدم وحده وإمنا استخدمت أيضا كثريا من النـسب             مل يكن ا  

اهلندسية، مثل املربع القائم داخل املستطيل على ضلع عرض املستطيل نفسه اسـتخدمت             
تساق املطلوب، وهذه   ن التركيبات لضمان التناغم أو اال     هذه النسب يف عدد ال اية له م       

ليت حتول دون أي شرح ميكـانيكي لالتـساق         يبات هي ا  الالاية النسبية ملثل هذه الترك    
مل من أعمال الفن، ذلك أنه رغم ثبات مقاييس العملية وموازينها إال أـا              الكلي ألي ع  

تتطلب نوعا من الغريزة واحلساسية الستخدامها يف إنتاج تأثري رقيق وقد أحب ريـد أن               
ي وزن منتظم متاما يف الشعر      يطرح فرضا قائما عل أوزان الشعر فمن املعروف جيدا أن أ          

يكون من الرتابة حبيث ال ميكن احتماله، وقد حقق الشعراء حريتهم إزاء أوزام، فعكسوا              
جزئيات األوزان، وهكذا أمكن أن ينعكس اجتاه اإليقاع كله، وكانت النتيجة أكثر مجاال             

وهي النسب  بصورة ال تقارن، وبنفس األسلوب، قد تكون بعض النسب اهلندسية املعينة،            
اليت ورثناها من بناء الكون، وهي املقاييس املنتظمة اليت يبتعد عنها الفن بدرجات متفاوتة،              
وتتحدد مسافة هذا البعد مثل تنويع الشاعر إليقاعه ومقياسه ال عن طريق القوانني، وإمنـا             

  .عن طريق غريزة الفنان وحساسيته
  
  :  تسرب االنفعال، الرتعة العاطفية-8

عت نظريات عديدة لتفسري أعمال العقل ولكن معظم هذه النظريات ختطـئ يف             لقد اختر 
رأي ريد عن طريق املبالغة يف تقدير تأثري احلدث وإحلاحه، يقول ريد إنين ال اصـدق أن                 
شخصا ذا حساسية واقعية، ميكن أن يقف أبدا أمام صورة ما مث بعد عملية  حتليل طويلة                 

ومن الطبيعي أن   . أن حنب عند النظرة األوىل وإما ال حنب أبدا        يعلن أنه قد متتع ا، إننا إما        
تكون هناك حلظات، حيث ال يكون من املمكن أن يتلقى املتفرج انطباعا تلقائيا دائمـا               

 كواجهة  –لسبب أو آلخر، جيب أن يعزل العمل الفين على الدوام، إن أعماال فنية عديدة               
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ا مكونا من عدة أعمـال فنيـة منفـصلة، وال           الكاتدرائية القوطية مثال، تكون بناء معقد     
، ولكن هذا هو التكييف الوحيـد الـذي         وحدة بسيطة يف املفهوم أو التنفيذ     يضمها إال   

العملية اليت حتـدث    ف. تصنعه احلاجة إننا نقول أن عمال فنيا معينا حيركنا وهذا تعبري دقيق           
سات التلقائية اليت قد    انعكداخل املتفرج أمل،عملية وجدانية فهي حتدث مصحوبة بكل اال        

يربطها العامل النفساين بعاطفة ما وما كتب عن هذه النظرية  ضخم جدا، ولكنها حصلت               
على التعبري الكالسيكي عنها على يد تيودور ليبس وهو واحد من أعظم من كتبوا يف علم                

 إىل تسرب االنفعال  أو انتقال االنفعال علـى          Empathyاجلمال وقد ترمجت كلمة     
 تعـين  Sympathy وكما أن كلمـة التعـاطف        - التعاطف – Sympathy قياس

فإننا حينما  " يف" تعين اإلحساس    Empathyفإن كلمة تسرب االنفعال     " مع"اإلحساس
نشعر بالتعاطف مع اإلنسان املخزون فإننا نعيد متثيل إحساسات اآلخـرين يف أنفـسنا،              

ر هذا العمـل الفـين، وسـتتحدد        داخل إطا . وحينما نتأمل عمال فنيا فإننا نزج بأنفسنا      
  .مشاعرنا تبعا ملا سنجده هناك وتبعا للمكان الذي حنتله

  : الرتعة العاطفية
إن العمل الفين هـو مبعـىن مـن املعـاين حتريـر للشخـصية إذ تكـون مـشاعرنا                    

يء من التنفيس عـن      مكبوتة مضغوطة، إننا نتأمل عمال فنيا، فنشعر بش        -بصورة طبيعية -
 والتعاطف هو النوع من التنفـيس عـن         -مشاعرنا بل أننا ال نشعر ذا التنفيس فحسب       

 ولكننا نشعر أيضا بنوع من اإلعالء، والعظمة والتسامي وهنا ميكن االخـتالف             -املشاعر
فاإلحساس العاطفي تنفيس   . فاإلحساس العاطفي . األساسي بني الفن واإلحساس العاطفي    

ر ولكنه أيضا نوع من االرتياح  وارختاء الوجدان، والفن أيضا تنفـيس عـن               عن املشاع 
املشاعر ولكنه تنفيس منشط مثري، فالفن هو علم اقتصاد الوجدان، أنه الوجدان متخـذا              

  .1شكال مجيال
                :، القيم النفسيةه الفن ارد، فن إنساين بورتري-9
  :الفن ارد -1
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فالفنون مجيعا جمردة بشكل مبـدئي، وإال فمـاذا         . هذه" جمرد"مة  جيب أال خناف من كل    
اليت نزع عنها غطاؤها العارض وارتباطها سوى اسـتجابة مـن           . تكون التجربة اجلمالية  

جسم اإلنسان وعقله للتناغمات املنعزلة أو املخترعة؟ إن الفن هروب من الفوضى، إنـه              
ا مقياس معني أو املخترعـة؟ إن الفـن         حركة حمبوسة حمكومة باألرقام، إنه كتابه حيكمه      

هروب من الفوضى، إنه حركة حمبوسة حمكومة باألرقام، إنه كتابه حيكمها مقياس معـني              
  .إا تلقائية املادة وفوضاها تبحث عن إيقاع احلياة

  : فن إنساين بورتريه-2
ـ                 ال ولكي حنصل على نقيض كامل ملثل هذا الفن ارد ميكننا أن نتناول عمال مـن أعم

 يف تاريخ الفن األورويب، مثل رسم الوجه املرمري لشاب من عمـل             كثر إنسانية احلقبة األ 
حنات إيطايل يف أوائل القرن السادس عشر قال راسكني ذات مرة أن أفـضل الـصورة                

أو جمموعات لوجوه   " Portraits"املوجودة للمدارس العظمى هي كلها صورة لوجوه        
سوا من النبالء أبدا لقد امتحنت قوة هذه املـدارس          وهي دائما ألشخاص بسطاء جدا لي     
أن برزت هذه القوة مبثـل هـذا        -يف حدود علمي  -احلقيقية على أقصاها ومل حيدث أبدا       

النفاد مثلما حيدث يف رسم رجل أو امرأة أو الروح اليت متكن فيهما وأيا ما كان عظيمـا                  
  .على وجه التحديدحقا يف الفن اإلغريقي أو املسيحي، فهو أيضا شيء إنساين 

ورسم الوجه من الناحية التارخيية كما تبني راسكني، خاصية مميزة لفترات معينة نـسميها              
واإلنسان يف مثل هذه الفترات هو املعيار لكل شيء بل أن كل ما يـصنع              . حنن باإلنسانية 

ابـا  ومن مث يصبح الفن إعر    . إمنا يصاغ ليسهم يف التعبري عن وعي اإلنسان حبيويته اخلاصة         
وال مرية يف أن هذا هو األساس احلقيقي لشيوع رسـم           .وتقديرا إلنسانية اإلنسان نفسها   

تارون دائما أقبح زمالئهـم لكـي       الوجوه، ومل يضعف من هذه النظرية أن املصورين خي        
 معني يعترب هزمية للـدافع      ذلك ألن االنطالق من الواقع من أجل تصوير مثال        . روميصو

  .الذي يتطلب دائما صورة ميكن الوثوق ا) تعبادات الذا( النرجسي
ويتطابق ظهور رسم الوجه مطابقة تكاد تكون دقيقة مع ظهور الروايـة، فقـد حتقـق                

ة املعزوة  إىل جيوتو بدأت يف       الدارسون من أن رسوم وجوه دانيت وآخرين يف الرسوم املائي         
 وعلى ذلك فيمكننا    1337يسة بارجيللو يف فلورانس اليت يعود زمن تشييدها إىل سنة           كن



ه رسم صادق لشخصية فرد معني،      أن نصف رمسا جيدا باملعىن اإلنساين ألحد الوجوه، بأن        
هتمامنا من نوع سيكولوجي  وهذا يعين أننا ال نصدر أحكاما أخالقية على الشخصية              إن ا 

الفرد املرسوم، إننا لنحس بالرضا إذا بان لنا أن الفنان قد أدرك شخـصية موضـوعة يف                 
ردها ومتيزها، ونقنع برباعته الرشيقة ومهارته املتمثلة يف معرفته وفهمه لوسـيلته الفنيـة              تف

اليت حنسها نتيجة ملثـل هـذا       " اإلثارة"واآلن ال بد أن يكون  من الواضح أن          . التشكيلية
الغرض ليس من الضروري أن تكون من نوع مجايل، ،إننا غري مهتمني مبيزة جمردة للجمال               

وليس الفنـان  . ن بالتعرف على شيء قد ميكن لنا  أن نسميه احلقيقة العلمية          ولكننا مهتمو 
يف مثل هذه احلالة إال جمرد عامل نفسي يستخدم األلوان، وكثري من عظمـاء مـصوري                

هي أعمال فنية    الوجوه من هذا النوع، ومهما يكن من شيء فإن كثريا من صور الوجوه            
ما الذي مييز بني رسم لوجه  يعترب وثيقة         .  النهاية عظيمة حىت أننا ال بد أن نسأل أنفسنا يف        

أن ما مييزمها ببساطة هي     : سيكولوجية عن رسم لوجه يعترب عمال فنيا؟ قد جييب أحدهم         
القيم اجلمالية، أي العالقات الشكلية، للفراغ واللون اليت تشكل النظـام البنـائي لكـل               

لوجوه على أسـاس قيمتـه الظـاهرة        األعمال  الفنية وذا املعىن، قد يقبل رسم ألحد ا         
  .باعتباره حياة جامدة

  
  : القيم النفسية-3

 قد توجد قيم     جانب القيم الشكلية اخلالصة      ميكننا على ذلك أن نستنتج أنه قد توجد إىل        
 مشاركتنا العاطفية اإلنسانية العامة ومن خالل سيكولوجية، وهي القيم اليت تربز من خالل 

قيم اليت تربز من خالل حياتنا الالواعية وبعد تلك القيم الفلسفية           اهتمامنا بل توجد تلك ال    
ورمبا كانت تلك الكلمات غامـضة بعـض        . مستوى عبقرية الفنان وعمقها    اليت تربز منٍ  

هذه، ولكن لكي نضع قولنا يف كلمات أبسط ميكننا أن          " عبقرية"الشيء على األقل كلمة     
 القدرة التكنيكيـة وحتديـد      -متشاة-ننيبني الفنا –نقول أنه حينما تكون كل اجلوانب       

 فإن الفنان األكثر عظمة، هو ذلك الذي        –التعبري االقتصادي والنظرة السيكولوجية الثاقبة      
يتمتع بالذهن األكثر اتساعا، هو ذلك الرجل الذي ال يرى وال يشعر باألشياء اليت تواجهه               

 أي أنه يرى الواحد املتعـدد،       مباشرة فحسب، ولكنه يرى هذا الشيء يف داللته العاملية،        



لفنون التشكيلية هي   ويرى املتعدد يف الواحد، ولكننا ال نستطيع أن نؤكد بقوة كبرية أن ا            
 فإذا كان لدينا    لها،عمل من خالل العينني، تعرب عن حالة شعورية معينة وتنق         فنون مرئية، ت  

فالفنان غـري قابـل لنقـل    . أفكار نريد التعبري عنها، فإن الوسيلة املناسبة لذلك هي اللغة  
إال أن عمله ال يتم عن طريق تقدمي مثل تلك األفكار ولكنه يتم             . األفكار يف خماطرته الفنية   

  .1عن طريق نقل رد فعله الوجداين إزاءها
  : عناصر العمل الفين-10

 هناك طرق خمتلفة ميكننا ا أن حنلل العمل الفين، إذ ميكننا أن نتناول العناصر الفيزيقية يف               
صورة معينة، مث نعزل هذه العناصر ونتأملها، ونقيمها كل عنصر منها على حـدة، مث يف                
ارتباط الواحد منها باآلخر، ورمبا كان هناك مخسة من مثـل تلـك العناصـر، إيقـاع                 

 هو وضـعها يف معظـم    راغ، والضوء والظل، مث اللون وهذا     اخلط،وحجم األشكال، والف  
جرد اعتبارها مراحل متتالية    لنسبة ألمهيتها املطلقة، ولكن مب    ااحلاالت من ناحية ترتيبها ال ب     

يف ذهن الفنان، فالشكل ال بد أن يتحدد عن طريق خط معني وهذا اخلط ال بد أن يكون                  
ذا إيقاع خاص به، إال إذا أراد الفنان أن يكون جمردا من احلياة، وال بد مـن أن يفكـر                    

ء والظل ويف ارتباط وثيق ببعضها الـبعض        الفنان يف حجم األشكال ويف الفراغ ويف الضو       
فالكتلة فراغ صلب، والضوء والظل هـي  . فهي مجيعا جوانب من إحساس الفنان بالفراغ    

وهذا واضح بشكل خاص    . تأثريات الكتلة بالنسبة للفراغ، وليس الفراغ إال عكس الكتلة        
 أما باعتبارها عددا من .إذ ال بد لنا من أن نتصور الكاتدرائية على سبيل املثال         .يف فن البناء  

  .اجلدران تضم فيما بينها فراغا، فينبغي حينئذ أن ينظر إليها من اخلارج
I-اخلط :  

الفن مبعناه الدقيق يبدأ  بعملية التحديد، يبدأ بالطريق القائم بني الغمـوض  والتخطـيط                
 -هوففمن رجال الك  -اخلارجي، ومن املؤكد أننا جند أن النوع األول من الفنون تارخييا          
 وما زال يبـدأ هـذه       –يبدأ باخلط اخلارجي، فقد بدأ الفن بالرغبة يف رسم خطوط  ما             

البداية عند الطفل، وقد ظل رسم اخلطوط واحدا من أكثر العناصر أساسـية يف الفنـون                
 حىت يف فن النحت، وهو الفن الذي ال يعترب جمرد كتلة وإمنا كتلة ذات خطـوط                 -املرئية
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على إجياد أكثر من خط خارجي، فإن اخلط ميكن أن           قدرة اخلط    نالحظ أوال خارجية، ول 
باملعىن - عن احلركة والكتلة فاحلركة ال يعرب عنها فقط،          -بني أيدي أستاذ متمكن   –يعرب  

يعين إخضاع اخلط للمالحظـة     (  عن طريق اإلشارة املتحركة      -الواضح لألشياء املرسومة  
 باحلصول على حركة ذاتية خاصة      -كثر مجالية ، ولكنها يعرب عنها بصورة أ     )التقييمية للعني 

 عن طريق رقص الفرشاة على الصحيفة يف مرح مستقل متاما عن أي هدف نفعـي،                -ا
 رغم أننا نستطيع أن نذكر بعض الرسامني الغربيني مثـل           -وقد جتسمت هذه امليزة للخط    

طـات  يف الرسـومات والتخطي   –بوتشيلي وبليك أفضل مما جتسمت يف الفنون الـشرقية          
والنحت على اخلشب يف الصني واليابان، وحينما ننظم هذه األعمـال الفنيـة تنظيمـا               

اإليقاع نتيجة هذا التنظيم، ورمبا كان بإمكاننـا أن نتـصور كيـف             "صحيحا، فسنرى   
يستطيع اخلط الراقص أن يقدم هذا اإلحساس اإليقاعي تصورا أكثر سهولة من تفسري هذه              

ن طريق مشااا املوسيقية والفيزيقية ولكن شرحنا هلا بنوع         الظاهرة، ميكننا أن نصورها ع    
 فإن حساسيتنا   –" تسرب االنفعال "من املصطلحات  املرئية حيتاج إىل النظرية مثل نظرية          

كل شـيء ال     أن تلج اخلط متعرضة له، ذلك ألن اخلط بعد           -بطريقة ما -الفيزيقية جيب 
  .ا وحنن نرقص على مدى مسارهن الذين نتخيل أنفسنيتحرك أو يرقص، وإمنا حن

 وهذه ميـزة ال     -وأبرز ميزات اخلط هي قدرته على أن يوحي بالكتلة أو الشكل الصلب           
حيصل عليها إال لدى أعظم األساتذة، وهي ميزة تبدو يف عديد من الشطحات املاهرة عن               

 فاخلط نفسه عصيب وحساس عند أطراف األشياء، إنـه سـريع            -اخلط اخلارجي املستمر  
زي، وبدال من أن ينطلق مستمرا يف طريقه، فإنه ينكسر يف النقط الصحيحة متامـا،               وغري

وهو قبل  .ليدخل جسم التصميم مرة أخرى ليوحي بنوع من األشكال املتجمعة املتضامنة          
ائمـا، وسـيلة    كل شيء ذو صفة انتقائية، ويوحي بأكثر مما يقرره، واخلط يف احلقيقة د            

  .أي أنه نوع من االختزال التصويري.ع ما موضوءاخمتصرة جدا وجمردة إل
II-النغم :  

فالنغم كلمة ختدم أكثر من فن واحد، واملفروض أن أول استخدام هلا كـان اسـتخداما                
ها منذ بداية النقد الفين يف القرن السادس عشر استخدمت يف الرسم وقد             سموسيقيا، ولكن 

إنين أفهـم   "ىن النغم يف الرسم   حملاولة لتحديد مع  " مصورون حمدثون "قام واسكني يف كتابه   



أوهلما االرتياح الكامل والعالقة بني األشـياء بـني األشـياء يف            ": شيئني من كلمة النغم   
كثافتها وعتامتها، وفيما يتعلق  بكوـا أقـرب أو   تضادها، وبالنسبة لبعضها البعض، يف      

 وثانيا،النـسبة،    الـصورة  وبالنسبة السليمة بني ظالهلا مجيعا الضوء الرئيسي يف       .أكثر بعدا 
الدقيقة بني ألوان الظالل إىل األلوان األضواء حىت ميكننا أن نشعر على الفور بـأن تلـك                 
الظالل ليست إال درجات متفاوتة للضوء نفسه، ال يعترب هذا التحديد واضحا جدا، ورمبا              
كان من األفضل أن يعاجل املوضوع باعتباره موضوعا يدور حول التطور التكنيكي، فبعد             
مشكلة اإلجياد بكتلة ذات أبعاد ثالثة عن طريق التخطيط اخلارجي جاءت مشكلة اإلجياد             
بالكتلة عن طريق الضوء، فاخلط يعترب جتريدا، فهو ال حيمل عالقة باملظهر املرئي لألشـياء               
إنه ال يفعل شيئا إال أن يوحي بذلك املظهر، إن باستطاعة اخلط أن يوحي بضوء موضوع                

ه الرئيسي ينصب على ما ميكن لنا أن نسميه احلقيقة املوضوعية لألشـياء  ما و لكن اهتمام   
فهو ظاهرة متغرية تغري دائما من درجة انتشارها و من          : ال منساب سّيالاجلامدة و الضوء    

زاوية سقوطها، فهي على ذلك ال ميكن أن متثل عن طريق شيء مبثـل هـذا اجلمـود و                   
 ميثل الضوء بالتدرج بـني      -مي عملية التظليل  و هكذا حنصل على تقد    . التحديد مثل اخلط  

ميثـل  "طريف األبيض و األسود، و حىت حينما يستخدم اللون، فإن الضوء ال ميكـن أن                
إال عن طريق امتصاص ملعانه الكامل بواسطة كمية معينـة مـن اللـون              " بصورة واقعية 

  .األسود، لكي حنصل على نقيض الظل
  :تدرج هذه لتقدمي ثالث خصائص متميزة متاماو ميكن أن تستخدم عملية التظليل امل

  .العبور من الضوء إىل الظل داخل جمال لون واحد أو كتلة واحدة. 1
يف رسم أحادي اللون، االتساع النسيب لأللوان املختلفة كما ميكن متييزها من مركـز              . 2

  .متعادل اللون
 و هذه عالقـة     - الصورة الدرجة الفعلية لإلضاءة أو الظالم بالنسبة للضوء الرئيسي يف        . 3

  .1تقوم من أجل الصورة ككل
III- لقد أعطانا اخلط   . مليضيف اللون عنصرا آخر إىل تركيب العمل الفين الكا        : للونا

ي و رمبا قد أوحى لنا بالكتلة أو بالشكل الصلب الذي منحه            كيقاع الدينام الوضوح و اإل  
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 العناصر، و أسهل تفسري لوظيفتـه       و يضاف اللون إىل تلك    . النغم التعبري املكاين الكامل   
يرى فيه نوعا من تأكيد املشاكلة يف الصورة و قد يسمى هذا االستخدام للون استخداما               
طبيعيا، و لكنه بعيد عن ان يكون االستخدام الوحيد و من املؤكد أن االستخدام الطبيعي               

رافيني يف النصف الثاين    ينا كونستابل و الرسامني الفوتوغ    للون نادرا يف تاريخ الفن إذا استثن      
  .من القرن التاسع عشر

 فإن اختاذ قرار حاسم بالنسبة هلا يعتـرب شـيئا غايـة يف              أما جتارب ترينر و االنطباعيني    
ل إىل الشكوى مـن عـدم       يف الطبيعة فإننا مني   " الواقعية"الصعوبة، إننا حينما نرى األلوان      

 للون أن منيز بني ثالثة أسـاليب هـي   كننا بعيدا عن هذا االستخدام الطبيعي    واقعيتها و مي  
األسلوب الرمزي، األسلوب التناغمي األسلوب النقي، و رمبا كان األسلوب الرمـزي يف             

 للعـصر احلجـري نفـسها       -فإن الرسوم الصخرية امللونة   -استخدام اللون أكثرها بدائية   
الرمزي يصعب وصفها بأا رسوم طبيعية و يستخدم اللون يف هذا األسلوب ألجل مغزاه              

فالطفل مثال إذا ما كان حرا يف اختيار األلوان، يرسم الشجرة خضراء دائمـا، و يرسـم              
ن الشجرة قد تكون بنية اللـون، و الربكـان          أمحر اللون، و السماء زرقاء رغم أ      الربكان  

أسود، و مساء موطنة ذات لون رمادي و يف فن العصور الوسطى، بعيدا عن حماولة متثيـل                 
املرحلة اليت تلي األسلوب املشابه ألسلوب الطفل، متيـل األلـوان إىل أن             الطبيعة، و هر    

 و هي قواعد مل يقررها الفنان، بل قررـا          -تكون واقعة حتت سيطرة أكثر القواعد قسوة      
العادة و سلطة الكنيسة، فال بد من أن تكون رداء العذراء أزرق اللون دائما، و عباءـا                 

تلك العناصر و ثبتت فال بد أن تتناسب معهـا بقيـة يف             محراء و هكذا، و طاملا حتددت       
الرسم متاما مثلما حيدث أللوان الشعارات الرباعية على الدروع، و قد استمر األسـلوب              
الرمزي حىت اية القرن اخلامس عشر، حينما بدأت أفكار أكثر ثقافة و علمية عن اللون               

 حرية األسـلوب الرمـزي و       يف احللول حمل تقاليد العصور الوسطى وريد يتحدث عن        
من تـاريخ   (فقد أصبح استخدام اللون يف القرن اخلامس عشر         : مباهجه يف أروع صورة   

  .الفنون االيطالية أصبح يف منتهى احلرية و التحكمية و التحديد
أما األسلوب التناغمي فيعود أساسا إىل اعتبارات القيم النغمية فحينما يبـدأ املـصور يف               

يضع يف اعتبـاره    ن  ضوء و الظل، فال بد له حينئذ من أ        ه يف عالقتها بال   النظر إىل موضوعات  



و بعبارة أخرى الشدة النسبية لكل لون من ألوانه املتعددة بالنسبة للـضوء     القيمة النغمية، أ  
العام للرسم كله، و هذا يتضمن بناء على ذلك تنظيم األلوان لكي تتوافق مـع مقيـاس                 

ئد للرسم، كما تتدرج كل األلوان األخرى يف هذا االجتاه  حمدد، و هكذا يتحدد النغم السا     
أو اآلخر طبقا ألبعاد حمددة بينها و بني هذا النغم السائد و اللون حيمل الشكل مباشـرة،                 

لق بغض النظر عن الضوء و الظل أي التظليل و هذا يقترب من األسلوب الثالث الذي أط               
جل اللـون   م اللون يف هذا األسلوب أل     للون و يستخد  " النقي"عليه ريد اسم االستخدام     

نفسه، و ليس حىت من أجل الشكل، و يتجسد هذا األسلوب بشكل ملحـوظ جـدا يف      
رسامي املنمنمات الفارسيني، فاأللوان تؤخذ يف أكثر شدا يف اللون مع املساحة و ينتقل              

ن، و لكـن   املضمون املكاين، كما يفصل سيزان، عن طريق التدرج يف القيم النغمية لأللوا           
و كلما كان اهلدف    . بالقدر الذي يكفي فقط لضمان التركيز و التوازن على القطعة كلها          

الرئيسي هدفا زخرفيا فإن مسائل املشاكلة تصبح مسائل ثانوية، و هكذا يهبط اللون إىل              
اإلثارة احلسية املباشرة يف أجلى معانيها و رمبا أفضل وصف ملا تعنيه هذه املعاين احلسية و                

أن كل الناس من ذوي التدريب الكامل و املزاج املعتدل          :"و ما تتضمنه كلمات راسكني    ه
يتمتعون باللون و اللون يقصد من أجل الراحة الدائمة للقلب اإلنساين و جته، كمـا أن            
أمسى أعمال اخللق قد منحت اللون بثراء و كرم، و كان اللون هو اإلشـارة و الـدليل                  

يف اجلـسم اإلنـساين، و      " باحليـاة "عمال، إذ يرتبط اللـون      العظيم على كمال هذه األ    
يف السماء و بالنقاء و الصالبة يف األرض، ذلك أن املوت و الليل و الدنس من                " بالضوء"

  ".كل نوع تصبح و ال لون هلا
IV-الشكل  :  

قوم عليها بناء العمل الفين يف الرسم صعوبة، فهو يتـضمن           الشكل هو أكثر العناصر اليت ي     
اكل ذات طبيعة ميتافيزيقية، فأفالطون على سبيل املثال مييز بني الـشكل النـسيب و               مش

املطلق، و يرى هربرت أن هذا التمايز جيب أن يطبق على حتليل الشكل التصوري، و قد                
عىن أفالطون بكلمة الشكل النسيب، الشكل الذي كانت نسبته أو مجاله موروثة يف طبيعة              

لصور املقلدة لألشياء احلية، كما عىن بكلمة الـشكل املطلـق،           األشياء فيه و يف طبيعة ا     
اخلطوط املـستقيمة و املنحنيـات و الـسطوح و          "الصورة أو التجريد الذي يتكون من       



القضبان اخلـشبية و    "اليت تستخرج من مثل هذه األشياء احلية بواسطة         "األشكال الصلبة   
طلق و الطبيعي و الثابت للهيئة أو        امل و قد قارن أفالطون هذا اجلمال     " املساطر و املربعات  

الشكل بنغمة ناعمة و نقية منفردة للصوت، الذي ال يتعلق مجاله بالنسبة ألي شيء آخر،               
بني نوعي الشكل -و لكنه مجيل بطبيعته هو وحده فحسب و أخذا ذه اللمحة من التمايز      

حة إىل نوعني، األول و     فإننا نستطيع أن نقسم األشكال اليت حققتها األعمال الفنية الناج         
و املطلق  ارد أ " الرمزي" و الثاين و هو      هو ما ميكن أن يسمى بالشكل البنائي أو اهلندسي        

و املشكلة الوحيدة هي أننا حينما نضع يف اعتبارنا شكل تركيب هندسي ما بعيدا عـن                
رمزي مضمونه، فإننا نتجه إىل أن نرتل بالشكل كله إىل مستوى شيء جمرد أو مطلق، بل                

  .أيضا
إن الضرورة الواضحة يف تركيب ما، هي أنه ببساطة سيلزم مببدأ معني فـإذا اسـتخدمنا                
مصطلحات مادية، قلنا أنه ال ينبغي هلذا التركيب أن يؤذي الغري باضطرابه و افتقـاره إىل                
التوازن و هكذا فإن املصور يبدأ يف تصوير أشخاصه أو موضوعاته األخرى وفقا ألساس              

ني من نوع ثابت، مثل اهلرم و كل اللوحات اليت اصطلح على تسميتها باللوحات              بنائي مع 
الكالسيكية أي لوحات النهضة األوىل من هذا النوع و يكون التأثري العام يف هذه احلالـة                

ع و الذي يستبدل به     راجعا إىل تركيب ستاتيكي أو مغلق و الشكل الذي يناقض هذا النو           
 رغم أنـه يظـل    و مفتوحيمن أشكال التركيب الدينامك  خرى، هو شكل    من فترة إىل أ   

كما تكون حدود إطار الصورة حدودا جمهولة       " و متصاعد البناء  شكال ذا نسق هندسي أ    
كما جيهل السطح احلقيقي لقماشه الرسم و قد ميضي الفنان يف بناء عمله الفين على أساس         

بـيريو  - صر النهضة العظـام   ذهين أو غريزي، أو رمبا ميضي غري أنه كان ملعظم فناين ع           
 كان هلم ميل واضح جتاه البناء الذهين الذي كـان           -ديالفرانشيتكا و ليوناردو و رافاييل    

يقوم دائما مثلما كان يقوم النحت أو فن العمارة اإلغريقية، على أساس رياضي نـسيب               
فيهـا،  حمدد و جيب أن نكتشف العالقة احلقيقية بني الفنان و حضارة املرحلة اليت يعيش               

فاملرحلة أو احلضارة اليت متنح الشكل بل و تفرض مضمون العمل الفين، و لكن الطاقة اليت            
تسهر الشكل و املضمون، و ترفعها إىل مستوى العبقرية و امتدادها هذه الطاقة إمنا حتددها               

  .روح الفنان الفردية وحدها



V-الوحدة :  
خلي متشابك فهي تتضامن مجيعا لكي      تعيش كل عناصر العمل الفين الكامل يف ارتباط دا        

ختلق وحدة يصبح هلا من القيمة ما هو أعظم من جمرد قيمة جمموع تلك العناصر، و قـد                  
ن املرء يصور بدمه،  و      له، كما أم يقولون يف أملانيا أ      قال هويستر أنه قد مزج ألوانه بعق      

يطر عليهـا و    تعين تلك العبارات أن عناصر الصورة تتضامن بفضل الشخصية اليت تـس           
مامـه و   لوجداين املباشر للموضوع القائم أ    تصهرها يف وحدة، هي وحدة إدراك املصور ا       

حنن حينما ننتهي من حتليل كل العناصر املادية يف صورة ما فسيظل علينا أن ـتم ـذا                  
  .1العنصر الذي ال تدركه احلواس و هو التعبري عن فردية الفنان
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  : املبــحث الثــاين
  

  الفــن لغــة رمــزيــة
  



  الفن لغة رمزية: املبحث الثاين
ن احملاوالت العلمية العديدة اليت قام ا هربرت ريد من أجل فهم الفـن و تفـسري                 احلق أ 

و أنه خلق ألشـكال     دل عن القول بأن الفن حدس أو فن أ        الظاهرة اجلمالية، قد جعلته يع    
 القول بأنه لغة رمزية على حدي تعبري كاسرير         سارة، أو أنه جمرد إرادة تشكيل، من أجل       

" حيوان رامـز "و ليس من شك يف أن هذا التعريف يستند إىل النظرية القائلة بأن اإلنسان         
خرين، أو نقل مشاعره و أفكاره إىل أشـباهه مـن           ىن أنه ينشد دائما التواصل مع اآل      مبع

أن جيعلنا نتصور " الرمز"ن شأن الناس، و لكن ريد يفرق بني الرمزية و العالمة فيقول إن م       
موضوعه، يف حني أن كل ما ترمي إليه العالمة إمنا هو أن جتعلنا نتعامل مع ما تشري إليه أو                   
تدل عليه، و ذا املعىن ميكننا أن نقول إن لغة الفن لغة نوعية خاصة تقوم على الرموز ال                  

املوضوعات عـن طريـق     ألن من شأن هذه اللغة أن جتعلنا نتصور بعض          : على العالمات 
وسائط غري لغوية، و آية ذلك أن لألعمال الفنية وظيفة خاصـة يف مـضمار التواصـل                 

و قيم هي فيما وراء العامل اللغوي و         ألن يف وسعها التعبري عن معارف أ       االجتماعي، نظرا 
حني يقول ريد إن الفن نشاط عرفاين فإنه ال يعين بذلك أن وظيفة الفن هو جتميل األمناط                 

يعين بذلك أن الفن    للغوية من التعبري أو العمل على زيادة شدا و تقوية أساليبها، بل هو              ا
 فهو يوصلنا إىل جماالت      أسلوب متمايز من أساليب التواصل،     ال، أو قضرب خاص من امل   

جديدة من املعرفة غري تلك اليت اعتدنا الوقوف عليها يف مضمار املقال اللفظـي و لـئن                 
 جتلت بوضوح يف إنتاج فالسفة شعراء من أمثال جيته و شلي إال أا              كانت هذه احلقيقة  

و قد بني لنا هذان املفكـران       مل تشرح شرحا فلسفيا عميقا إل على يد فيدلر و كاسرير            
ن الفن ليس جمرد تكرار حلقيقة جاهزة او ترديد لواقع قائم من ذي قبل، بل هـو                 كيف أ 

رمزية، و على الرغم مـن أن فنـا كالـشعر           اكتشاف حلقيقة جديدة و تعبري عنها بلغة        
يستخدم األلفاظ و يصطنع مادة املقال العقلي، إال أن املؤكد أنه ال بد للكلمات يف الشعر                
من أن تفقد كل ثقلها العادي، لكي تستحيل إىل صور رمزية، و لعل هذا هو السبب يف                 

و العبـارات، ال    ات أ يعرب عنه ببعض الكلم   أن نوع اإلشراق الذي ينبثق يف وعي الشاعر ف        
يكاد خيتلف عن ذلك اإلشراق الذي يرد إىل املصور أو النحات فيعرب عنه ببعض الـصور                

إن مل نقل بأنه ال يكاد خيتلف أيضا عن ذلك اإلشراق الذي يرد إىل املوسـيقار،                . املرئية



 مثلها يف ذلك كمثل اللوحة أو     -فيعرب عنه ببعض الصور السمعية، و من هنا فإن للقصيدة         
يقاعات، و هذا عه هو مبثابة مؤلف من الصور و اإل     شكال فريدا من نو    -املقطوعة املوسيقية 

الشكل هو مبثابة جتسيم ملشاعر الفنان فضال عن أنه يشتمل على بعض املعاين اليت ال تسري                
و الدالالت الذهنيـة املتـضمنة يف األلفـاظ         أبالضرورة جنبا إىل جنب مع املعاين العقلية        

ن القصيدة تعين دائما شيئا أكثر مما تعنيه ترمجتـها          ، و لعل هذا هو السبب يف أ       ستخدمةامل
" و جمموعة منسقة من     أ" وسيقي ما جيعل منها شكال رمزيا     النثرية، ما دام فيها من البناء امل      

  ".العالمات غري املنطوقة
ن النشاط  ق من أ  نون غري اللفظية، فإننا لن جند أدىن صعوبة يف التحق         و أما إذا نظرنا إىل الف     

عداه من مظاهر النشاط الذهين، و احلق        الفين نشاط ذهين أصيل مستقل متاما عن كل ما        
 أن متدنا مبعرفة عن الواقع هـي نـسيج          -كما الحظ فيدلر  -أن من شأن الفنون البصرية    

وحدها ألن هذه املعرفة متمايزة كل التمايز عما يوفره لنا العلم أو ما يزودنا بـه النظـر                  
ن األعمال الفنية جتسم يف موضوعات عينيـة        و آية ذلك أ   .  من معرفة عن الواقع    فيالفلس

صورة حرة مستقلة من صور التجربة احلسية و هناك أشخاص ممتازون قد جادت علـيهم               
الطبيعة مبنحة نادرة، فوهبتهم من رهافة احلس ورقة الشعور ما يستطيعون معه أن حيققـوا       

يعة، و مثل هؤالء األشخاص ال يدكون من أي موضـوع           ضربا من االتصال املباشر بالطب    
 عن بعض التأثريات احملدودة، بـل هـم       املنبثقة  -من املوضوعات بعض العالقات اجلزئية    

 صميم وجود املوضوع، و بالتايل فإم يشعرون بـه          - على العكس من ذلك    -يدركون
إلحساسات املنفصلة، ككل قبل أن يعمدوا إىل جتزئة هذا الشعور العام و إحالته إىل بعض ا      

و الواقع أن ما جيعل من الفنان فنانا إمنا هو قدرته على التسامي بنفسه فـوق مـستوى                  
و أ(بضرب من السيطرة الفكرية     ن ميدنا   لفردية، و إذا كان من شأن العلم أ       اإلحساسات ا 

ة اإلدراكيعلى العامل، فإن من شأن اإلبداع الفين أن ميدنا بضرب من السيطرة             ) التصورية
ن العلماء قد دأبوا على اعتبار النشاط اإلدراكي صورة دنيا مـن            على العامل و على حني أ     

فاهيم املتحكمة يف صور النشاط، اللهم إال إذا كان من شأنه أن يقودنا إىل توضيح بعض امل     
وا عـن مرحلـة اإلدراك احلـسي دون    توقف جند أن الفنانني يريدون أن ي      اإلدراك احلسي، 

رحلة التجريد، ألم يرون أن يف إمكاننا الوصول إىل معرفة حقيقية حىت يف             االنتقال إىل م  



ن املعرفة احملصلة عن طريق التجربة اإلدراكيـة        ى اإلدراك احلسي و على الرغم من أ       مستو
ع ذلك معرفة حقيقية ال     خمتلفة عن املعرفة احملصلة عن طريق التجريد، إال أن هذه املعرفة م           

ل العادي و العامل إمنـا       و ما مييز الفنان عن كل من الرج        ن معارف ا عداها م  ّمتقل قيمة ع  
هو متسكه خبرباته اإلدراكية، بدال من االنسياق وراء اإلحساس أو وراء التجريد، و حسبنا              

لكي نتحقق من أن الفن عنده      ) املصور الفرنسي (أن نرجع إىل  تصرفات فنان مثل سيزان         
  . عن كل من املعرفة العلمية و املعرفة الفلسفيةكان يعين أسلوبا يف املعرفة متمايزا

و هلذا فإنه كان حيذر املصورين من االنسياق وراء التأمالت الفلسفية أو األدبية، كما كان               
يفرق بني التعبريات األدبية القائمة على التجريدات و التعبريات التصورية القائمـة علـى              

 و األشكال و األلوان و هربـرت        جتسيم اإلحساسات و اإلدراكات، عن طريق احلظوظ      
حينما ينعكـسون علـى خـربم       -ريد يؤكد لنا ان الشواهد كثرية على شعور الفنانني        

لغة التـصورات   :  بأم يستخدمون لغة ال عالقة هلا على اإلطالق باللغة األدبية          -اإلبداعية
ودية اال و هي    أو املفاهيم  و إن كان يف اسطاعة هذه اللغة التعبري عن أعمق احلقائق الوج              

تلك احلقائق اليت ال سبيل إىل التعبري عنها بلغة املفاهيم أو التصورات و ال شك ان اجلهد                 
األكرب الذي يقوم به الفنان إمنا ينحصر يف العمل على إعادة هذه اللغة، حبيث يـصل إىل                 

  .1مستوى الوضوح يف تعبريه عن احلقيقة
أو العالمات غري اللفظيـة فيقـول إن        " الرموز"و يشرح لنا ريد وظيفة الفن باعتباره لغة         

النشاط الفين ال يبدأ إال حينما جيد املرء نفسه وجها لوجه أمام العامل املرئي و كأمنا هـو                  
بإزاء شفرة غامضة أو حقيقة جمهولة مغلقة باألسرار و هنا جتيء الضرورة الباطنة فتملـي               

اثلة شة امل  تلك الكتلة الغامضة املهو    صارع مع على الفنان استخدام قوة الذهنية من اجل الت       
بداعية، و احلق أن     على تشكيلها و صياغتها يف صورة إ        أن يعمل  يف العامل املرئي، فال يلبت    

اإلنسان حني يقدم على إبداع أي عمل فين فإنه يقبل على معركة يصارع فيها الطبيعة، و                
فإن بداية العمـل     هنا   لكن ال من أجل وجوده املادي، بل من اجل وجوده الذهين، و من            

و الصور اليت يستطيع الفنان من      منان يف عملية إبداع تلك األشكال أ      كالفين و ايته إمنا ت    
ن خيلق عاملا ثانيـا يـضعه إىل        لب الوجود، و ليس من شأن الفنان أ       خالهلا الوصول إىل ق   
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جييء الفـن   بذاته دون حاجة إىل نشاط الفنان، و إمنا   لذي يوجد جوار ذلك العامل اآلخر ا    
فيقدم لنا العامل نفسه و قد أعاد خلقه الوعي الفين، و كأمنا هو قد صنع خصيصا من اجل                  
الفنان و بفضل الفنان، و معىن هذا أن الفن يبدع أشكال تلك املوضوعات اليت مل توجـد   
بعد بالنسبة إىل العقل البشري، إذ جييء النشاط الفين فيخلع ضربا من الوجود على تلـك                

عات اليت مل توجد بعد سنة بالنسبة إىل العقل البشري، إذ جيئ النشاط الفين فيخلع               املوضو
ضربا من الوجود على تلك املوضوعات اليت ضلت مفتقرة إىل الشكل أو الصورة ولكـن               
الفن ال يتخذ نقطة انطالقة من الفكر ارد لكي ال يلبـث أن ينتـهي إىل األشـكال أو                   

يء املختلط  الذي ال صورة له، إىل الشيء املتحدد الـذي            الصور، وإمنا هو يرقى من الش     
  .اكتسب صورة، حمققا كل معناه الذهين يف صميم هذه العملية

والواقع أن النشاط الفين هو الكفيل بإظهارنا على حدود اللغة ليست هـي بالـضرورة               
لتعبري عنها، قد   احلدود النهائية للخربة البشرية، ما دامت األشياء اليت قد ال تنجح اللغة يف ا             

تلقى عند الفنان أشكاال موفقة تكون مبثابة لغة رمزية تفصح عن مكنوناا، ومعىن هذا أن               
التعبري الفين لغة رمزية أصيلة تعيننا على الكشف عن بعض اجلوانب اخلفية مـن جتربتنـا                
احلية، مما قد ال تنجح التصورات العقلية يف إزاحة النقاب عنه، ولعـل هـذا مـا دعـا                   

ة صـحيحة عـن الطبيعـة       سربز إىل القول بأننا ال نكون خرب      الفيلسوف األملاين كارل ي   ب
واإلنسان اللهم إال حني نتلقى  ما يف صميم ماهيتهما على حنو ما تكشف لنا عنها فنون                  

فن هو مبثابة جمموعـة مـن       : يسربز يفرق بني نوعني من الفن     . النحت والرسم والتصوير  
ن الواقع كشفا ميتافيزيقيا، وفن هو عبارة عن مهارة تكنيكية ال           الرموز اليت تكشف لنا ع    

وهذه التفرقة شبيهة إىل حد ما بتلك التفرقة العادية بني الفن والتسلية،            . صلة هلا بالفلسفة  
وهربرت ريد ال يرى مانعا من القول مع يسربز بأن كل فن عظيم إمنا هو بالضرورة فـن                  

 مرئية تكشف عن احلقيقة الضمنية اخلفيـة، ولكنـه          ميتافيزيقي يضع بني أيدينا مبدعات    
يضيف إىل ذلك أن الفن امليتافيزيقي ليس من النشاط الفلسفي يف شيء، بل هو نـشاط                
ذهين أصيل كل األصالة، مستقل متام االستقالل عن كل ما عداه من ضـروب النـشاط                

  .1"التصورات"الذهين، مبا فيها الفلسفة أو التفكري العقلي القائم على 
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لوجدنا أننا  ولو أننا نظرنا اآلن إىل مدى العناية اليت يوليها اتمع لكل من هذين النشاطني               
هتمامنا إىل النشاط الذهين القائم على املنطق أو املفاهيم العقلية، يف           قد اعتدنا توجيه كل ا    

ـ                 ري حني أننا قلما حنفل بذلك النشاط الذهين القائم على اللغة الرمزيـة أو العالمـات غ
املنطوقة، ومن هنا فإننا نتوهم أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق التواصل بني الناس إمنـا هـي                

وأن املعرفة الوحيدة اليت ال بد لنا من العمل على حتصيلها إمنا هي املعرفة              . الوسيلة اللغوية 
القائمة على بعض العالمات املنطقية وهذا هو السبب يف أننا ننظـر إىل أولئـك الـذين                 

ن أنفسهم باألساليب غري اللفظية من الفهم واملعرفة، على أم طائفة شـاذة مـن               يشغلو
الناس ال تفيد البشرية كثريا من وراء حماوالم العقيمة يف سـبيل التعـبري عـن املعـاين                  
والدالالت بلغة األشكال واأللوان واألصوات وقد انعكس هذا االجتـاه علـى أسـاليبنا              

لقدرة على تكوين التصورات، ونشجعهم علـى       ا فوس النشء ربوية فأصبحنا ننمي يف ن    الت
القيام بشىت عمليات التجريد، دون أن حنفل كثريا بتنمية قدرم على اإلدراك احلسي، أو              
تشجيع ميوهلم اإلدراكية على التعبري عن احلقيقة احلسية بلغة الرموز غري املنطوقة، و ليس              

 العقلي و التجريد الذهين هي اليت عملت على         من شك يف ان املبالغة يف االهتمام بالتصور       
إضعاف قدرتنا على اإلدراك احلسي و اهتمامنا بالبحث عن اجلزئيات و األفراد، بدال من              

 إىل  -الوقوف عند الكليات و املدركات العامة، و لكننا عمدنا إىل االهتمام بالتربية الفنية            
خالق ن علم و فلسفة و سياسة و أ       ألخرى م اجلانب عنايتنا بشىت مظاهر النشاط الذهين ا      

و دين و قانون و تكنولوجيا و غري ذلك، لكان يف وسعنا أن ننمي لدى األفراد القـدرة                  
و مهما كان من قيمة     . على إدراك اجلزئيات، و متيز األفراد، و فيهم القيم النوعية لألشياء          
 اإلنسان احلـديث يف     املعارف الكلية القائمة على العالمات اللفظية، فإن ا من املؤكد أن          

حاجة أيضا إىل تزود بتلك املعرفة اإلدراكية القائمة على العالمات غـري املنطوقـة، و إذا                
عفى اإلنسان من متثيل األشياء احملسوسة مبجموعة مـن الـصور           قد أ كان اختراع الكتابة    

ن وعيه  املرئية، فإن ترقي إحساسات اإلنسان و مشاعره قد اوجد لديه احلاجة إىل التعبري ع             
و لعل هذا هو الـسبب يف ان        . املترقي بلغة رمزية قد تفوق يف دقتها و رقتها لغة الكتابة          

اإلنسانية قد وضعت جنبا إىل جنب أفالطون و مصمم البارتنون، القديس توما اإلكويين و        
مصمم كنيسة شارتر، فرانسيس بيكون و ميكائيل اجنلو، اسبينوزا و رومربانت برغسون و      



 املـساواة مـع     نا نضع كل هؤالء الفنانني على قدم      خل و لكن على الرغم من أن      ا...سيزان
ننا مازلنا نفتقر إىل تقدير صحيح لتلـك املعرفـة           الفالسفة و كبار املفكرين، إال أ      أولئك

اإلدراكية اليت قامت عليها جهود أولئك الفنانني و قد تزايد يف القرنني األخريين إمهـال               
 تآزر اجيايب بني اليد     فلم يعد يف وسع الكثريين منهم حتقيق أي       الناس لكل جهد إدراكي،     

و القيام بأي كشف بصري للعامل، او العمل على استخدام خربم اإلدراكيـة             و العني، أ  
استخداما بنائيا فعاال و هكذا قامت احلاجة من جديد إىل استعادة ذلك األسلوب القـدمي               

  . غري املنطوقةمن أساليب التواصل أال و هو لغة العالمات
ن نفس قد اهتموا بدراسة سيكولوجية الفن، علـى اعتبـار أ          و إذا كان كثري من علماء ال      

ه العمل الفين هو مبثابة تعبري عن شخصية صاحبه، فإن هربرت ريد يؤكد لنـا يف دراسـت                
ن ما جيعل من العمل الفين موضوعا مجاليا لـه وجـوده يف             العميقة يف العملية اإلبداعية أ    

لواقع، إمنا هو ذلك التنظيم اخلاص الذي خضعت له العناصر املادية املكونة له، ال              صميم ا 
املعىن الذي يعرب عنه، و هلذا فإن ريد يرى يف مورفولوجية الفن دراسة علمية هامـة قـد                  

ري قوامه التناسب و التوافق و تعيننا على التوصل إىل فهم ما يف العمل الفين من تنظيم صو           
نطوقة،  سبق بأنه لغة رمزية تقوم على عالمات غري م         مانا قد عّرفنا الفن في    يقاع و إذا ك   اإل

ربا من املعرفة البصرية فرمبا كان من واجبنا اآلن أن نتوقف قليال مبعىن أنه نشاط يوفر لنا ض    
كي أال و هو الشكل الفـين و        عند دراسة ذلك الشكل اخلاص من أشكال التواصل اإلدرا        

طريقة حمـدودة   : واضحة بني طريقتني من طرق التواصل البشري      د ريد يقيم تفرقة     هنا جن 
ابتدعها اإلنسان و تلك هي اللغة و طريقة أخرى أوسع مدى خلقتها الطبيعة، و تلك هي                
الفن، و احلق أننا لو نظرنا إىل الطبيعة لوجدنا أا عامل بأسره من األشكال التجسيمية، و                

التطور و احلركة املستمرة، و اإلنسان باعتبـاره        إن كان هذا العامل ال يكف عن التغيري و          
موجودا يف العامل ال ينقطع حلظة عن إدراك تلك األشكال، فضال عن أنه حيمل صـورها                
بالضرورة يف ذاكرته، و هذه الصور املستقلة عن الكلمات و العالمـات املـستخدمة يف               

ستقل فتتآلف عن طريق من     و التفكري اللفظي، قد تتخذ طابع النشاط امل       العقلي أ االستدالل  
 اآلثار اجلمالية الـيت     و التناظر أو التشابه و بالتايل فإا قد حتدث يف أنفسنا بعض           التماثل أ 
و ال بد لنا من أن نتذكر دائما أن مثل هذا التأثري اجلمـايل إمنـا                . جهزتنا احلسية تز هلا أ  



قلية أو العوامل الذهنية    ن يكون للوسائط الع   ال و بالذات على احلساسية، دون أ      يتوقف أو 
ما احملاوالت اليت يقوم ا بعض علماء النفس        و أ . أي دور أساسي يف هذه العملية     املساعدة  

من أجل تفسري العمل الفين باالستناد إىل ضرب من العملية السيكولوجلية فإن هربرت ريد              
 بتحليـل   ال يرى فيها سوى حماوالت قاصرة تشبه ن بعض الوجود، تفسري طبيعة النبات            

كيمياء التربة اليت نبت فيها و حنن ال نكرر أن دراسة الوسط املادي الذي ينشا يف كنفـه                  
النبات قد يعيننا على فهم الكثري من خصائص هذا النبات، و لكن أحدا لن يـستطيع أن                 

و مـن   . يزعم أن مثل هذه الدراسة هي الكفيلة وحدها بإظهارنا على طبيعة ذلك النبات            
خصوصا إذا عرفنا   " العمل الفين "ة الفنان ال تكفي وحدها لتفسري حقيقة        هنا فإن شخصي  

أن العمل الفين ليس كائنا بشريا بل هو حقيقة فائقة للشخص البشري أو هو على األصح                
شيء و ليس شخصا و هلذا يقرر يونغ أن ما يكّون الطبيعة اجلوهرية للفن إمنا هو شـيء                  

و مهما كان من دقة املناهج اليت قد يصطنعها         . جيخارج متاما عن دائرة البحث السيكولو     
تمكنوا يوما من الوقوف على سـر       بداعية فإم لن ي   ماء النفس يف دراستهم للعملية اإل     عل
بداع دون التعرض يف الوقـت      ن من املستحيل احلديث عن فعل اإل      بداع الفين، نظرا أل   اإل

ة جمرد نشاط ذايت، بل هـي       بداعيو ليست العملية اإل   . الشيء املبدع نفسه للحديث عن    
مركب مستقل يعمل عمله يف الشخصية، و كأن ما هو قوة عليا تتلبس بالشخصية مـن                
اخلارج و لعل ها ما حدا باليونانيني قدميا إىل تفسري فكرة العبقرية بـالرجوع إىل فكـرة                 

 كانوا يعدونه هو املسؤول عن ظاهرة اإلهلام الـشعري و رمبـا             daemonوجود جين   
و العبقرية الفنية هـي     داللة احلقيقية ألمثال هذه التفسريات الغيبية لإلبداع الفين أ        كانت ال 

ن نعتـرب الفنـان     ملية اإلبداعية حبيث قد حيق لنا أ      التسليم الضمين بتدخل الالشعور يف الع     
تتم يف نطاقه بعض العمليات أو رمبا كان األدىن إىل الصواب أن يقال             " وسيط"نفسه مبثابة   
ياالت النفسية  و تستثار يف نفسه بفعل بعض الس      لذهنية املاثلة لدى الفنان تثار أ     إن الصور ا  

و . بداع مثرة هلذه االستثارة من عناصر بيولوجية، و أخرى سيكولوجية         العميقة، فيكون اإل  
بداعية اليت يقوم ا الفنان جانبا مجاليا       كن، مهما يكن من شيء فإن املؤكد إن العملية اإل         ل

دراك احلسي، و هو التنظيم الذي أطلق عليـه بعـض           يم الفين ملعطيات اإل   هو ذلك التنظ  
دراك احلسي هي منذ البداية عملية ية التشكيل و الواقع أن عملية اإلعلماء اجلمال اسم عمل   



ألننا ال جند يف التجربة عاملا جاهزا من األشياء بل حنن نكّون من املوضـوعات               : تشكيلية
فهـي  : أشكاال أو صورا جتمع يف وقت واحد بني شيئني        -نيةبفعل أجهزتنا احلسية و الذه    

هـي  (من جهة أشياء فردية جتريبية و هي من جهة أخرى رموز ملفـاهيم أو تـصورات                 
ن لدى أجهزتنا املستقبلة ميال حنو      و معىن هذا أ   )  اخلاصة من األشياء   تصورات تلك األنواع  

يات احلسية، و نزوعا حنـو إدراك       مناط من املعط  اال احلسي على صورة جماميع و أ      تنظيم  
. األشكال أو الصور، بدال من االقتصار على إدراك جمرى من االنطباعات احلسية املفككة            

دراكاتنا احلسية  إ يف مستوى    إمنا تبدأ  - كما تقول سوزان الجنر    -ن حياتنا الذهنية  و هلذا فإ  
داءا من املعطيات احلسية    بتتطاعة ذهننا أن يكّون املعاين ا     نفسها، و لوال ذلك ملا كان يف اس       

  .1يل األشكال إىل صور رمزيةأو أن حي
حاول البعض منهم إرجاعهـا إىل      ، ف "أصل الصورة "دراسة  بو قد اهتم كثري من الباحثني       

 األمناط البيولوجية، بينما رأى آخرون أا ترتد يف النهاية إىل بعض األشكال الطبيعية              بعض
 أن تفسر الداللة اجلماليـة لألشـكال        -يرى ريد  فيما   -و قد يكون من حتصيل احلاصل     

ن شكال الطبيعية، و ال بد لنا مـن أ        الرمزية بإرجاعها إىل فعل احملاكاة الشعورية لبعض األ       
نتذكر أيضا أن علينا التمييز بني األشكال الطبيعية مبعناها الكوين الواسـع و األشـكال               

 وجدت يف تاريخ الفـن عـصور        العضوية مبعناها البيولوجي احملدود، خصوصا و أنه قد       
بأكملها ساد فيها االنصراف عن األشكال العضوية و االهتمام بالتجريدات اهلندسية كما            
هو احلال مثال يف الفن التجريدي السائد يف أيامنا هذه و لكن الظاهر أنه كلمـا أمعنـت            

جتد نفسها  ال بد من أن     النفس البشرية يف العمل على التهرب من األشكال العضوية فإا           
عماق ذلك الرحم الكلي الذي انبعثت منه كل تلك األشكال، و مع ذلك قد              مطوية يف أ  

يكون يف وسعنا أن منيز األشكال العضوية عن ضروب التناسب الكامنة يف تلك األشكال،              
مما ينطبق أيضا على ظواهر أخرى خترج عن دائرة احلياة العضوية، و سـواء نظرنـا إىل                 

ـ         املتمثلة يف قطع البلور، أ     ندسيةاألشكال اهل  ة يف  م نظرنا إىل ضـروب التناسـب الكامن
عـامل  : م اجتهنا بأبصارنا حنو ذلك املاثل يف العامل األصغر        عمليات الكون املادي نفسه، أ    

يف العـامل   الذرات و اجلزيئات، فإننا ال بد من أن جند أنفسنا مضطرين إىل االعتراف بان               
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 حمددة لعلها األصل يف كل ما حيفل به الوجـود مـن             و أشكاال الالعضوي مناذج أصلية أ   
  .صور مجالية ال حصر هلا

فإن مـن املمكـن     . بداعيية اليت اعتدنا ربطها بالنشاط اإل     و مهما كان من أمر تلك احلر      
و ليس يف مثل هذا التفسري      ) يف الظاهر (تفسري املبدعات الفنية باعتبارها سلسلة ال متناهية        

فإن فنا كاملوسيقى و هي اليت      : لفنية أو أي حجر على حرية الفنان      أي حتديد لإلمكانيات ا   
قيل عنها أا أكثر الفنون حرية ال خيرج عن كونه فنا يقوم على التالعب بعدد حمدود من                 

تبطة بأشـكال   و مهما يكن من شيء، فإن أشكال اجلمال مر        . الصور أو األشكال احملددة   
و مـشروطة بالعمليـة     ة و هذه بدورها حمددة أ      البيولوجي و على األصح بالصور   احلياة، أ 

عي، و البيئة، و ما     العضوية نفسها، أعين بعوامل ثالثة أال و هي الفعالية، و االختيار الطبي           
ن بعـض   حيدد الصورة أو الشكل إمنا هو العلل الطبيعية أو الفيزيائية، و لكن املالحـظ أ              

متباعدة بيولوجيا، و ما دمنـا نعـين        األشكال املتقاربة رياضيا قد تنتمي إىل كائنات حية         
بالصور تلك األشكال، املنتظمة فال بد لنا من التسليم بان للصور دائـرة حمـدودة مـن                 
التغريات، مما حدا ببعض الباحثني إىل إرجاع شىت أشكال التغيري الصوري يف الطبيعـة إىل               

لة الرمزية لألشـكال    عدد حمدود من العلل الفيزيائية و هكذا احلال أيضا بالنسبة إىل الدال           
و هربرت ريد ال    . الفنية فإن مثة عددا حمدودا من األشكال الرياضية هو الكفيل بتفسريها          

يرى مانعا من القول مع بعض علماء اجلمال بأن لكافة قوانني الصورة الفنية طابعا رياضيا               
ي ال عالقة   بسيطا و رمبا كان السر األعظم للنشاط الفين هو أن قانون الصورة الصارم الذ             

له يف الظاهر ملضمون العمل الفين إمنا هو الذي يسمح للفنان بالتعبري عن أشياء تفلت من                
  .طائلة القول أو التعبري اللفظي

ن األشكال الفنية اليت تقوم يف جوهرهـا علـى          هكذا يلخص هربرت ريد إىل القول بأ      و  
نطـوي علـى أيـة داللـة        التناظر، و اإليقاع، و التناسب، إمنا هي أشكال مجالية ال ت          

سيكولوجية، أو هي على األقل ليست حمددة حتديدا سيكولوجيا، و ال يقتصر ريد علـى               
القول مع يونغ بأن حياة الفنان اخلاصة قلما تكفي لتفسري عمله الفين بل هو يـصنف إىل                 

أي عنصر شخصي، باملعىن    -نه ليس يف النشاط الفين من حيث هو إنتاج مجايل         أذلك أيضا   
ن الفن العظيم ال ميكن أن خيلو مـن حـساسية و            و على الرغم من أ    . ق هلذه الكلمة  الدقي



و جمرى لبعض القوى الالشخصية، و مـا مييـز          نفسه جمرد واسطة أ   موهبة، إال أن الفنان     
العمل الفين األصيل عن العمل الفين التافه إمنا هو اهلدف الذي وجهت حنـوه حـساسية                

نه ليس ما مينع الفنان من استخدام نفس املواهب الفنية الـيت            الفنان و موهبته، و بالتايل فإ     
ل حتقيق بعض التأثريات الفنية التافهة و       جأبدع بفصلها بعض األعمال الفنية الكربى، من أ       

 فيمـا يقـول     -لسنا نريد أن حنيط العبقرية الفنية هلالة من الصوفية  ولكننا منيل إىل الظن             
فوق شخصي وما خيلع على الكثرة املـشنتة مـن           بأن ما حييل الشخصي إىل شيء        -ريد

التأثريات ضربا من الوحدة إمنا هو يف صميمه مبدأ أسطوري أو شبه أسطوري وهو مبدأ               
سية، ولكن من املؤكد مع ذلك أن       ييؤثر على ال شعور الفنان بفعل بعض القوى   املغناط          

الستعمال الطويل للموهبة،   احلدوس الفنية الكربى ال تنبثق إال يف أذهان صقلتها التجربة وا          
مما حدا ببعض الباحثني إىل القول بوجود مسات سيكولوجية مـشتركة بـني الفنـانني               
واملتصوفة وال يتسع املقام لشرح تلك اآلراء القيمة اليت بسطها هربرت ريد يف حديثه عن               

دة اليت قام   دور التربية الفنية يف اتمع احلديث، ولكن حسبنا أن نشري إىل احملاوالت العدي            
ا املفكر اإلجنليزي الكبري من أجل تأكيد دورا اإلبداع الفين بوصفه منهجا من املنـاهج               

جل الوقـوف علـى     املثالية يف العمل على تعريف اإلنسان بنفسه وإتاحة الفرصة له من أ           
ه ملا كان النشاط الفين يف صميمه عملية تركيب للخربة اإلدراكيـة            شخصيته، والواقع أن  

ورة أمناط ذات معان أو أشكال ذات دالالت، فليس بدعا أن تكون ملثـل هـذا                على ص 
و فإن الشخصية    و حتقيق التكامل النفسي، و ال غر       النشاط قيمته الكربى يف بناء الشخصية     

عالة قادرة على جتـسيم      شخصية خالقة مبدعة، أغىن شخصية ف      املتكاملة ال بد أن تكون    
يل فإا ال بد من أن تكون قديرة على حتويل املواد املرنة            أفكارها و حتقيق معانيها، و بالتا     

تنقل عربها شىت حاالا الشعورية     " أدوات تواصل "أو  " رموز"الكائنة يف العامل املادي إىل      
إىل اآلخرين، و رمبا كان من بعض أفضال التربية الفنية على الشخصية أن تتيح هلا الفرصة                

 الوسـط    و بني العامل اخلارجي، إن مل نقل بينها و بـني           لتكوين عالقة اجيابية عملية بينها    
ما داة فعالة لتحقيق ضرب من االمتزاج بني        االجتماعي نفسه، و احلق أن الفن ليس جمرد أ        

اخلي و العامل اخلارجي، و إمنا هو أيـضا         دو بني العامل ال   هو كائن و ما ينبغي أن يكون، أ       
ية صورة خارجية حـىت يكـون يف اإلمكـان          وسيلة ناجعة إلعطاء احلقيقة الذاتية الباطن     



بأن مـن   تقامسهما، و اختيارها، و التحقق منها، و إذا كان البعض قد حرص على القول               
ن يغري من الطبيعة، فإن هربرت ريد يؤكد بصفة خاصة أن ما يعدل منه الفن               شأن الفن أ  

اهلوة اليت تفـصل    إمنا هو الطبيعة البشرية نفسها، و آية ذلك أن النشاط الفين حيطم تلك              
فيشعر املرء بأن يف وسعه اختـراق حـدود         " واتالذ"يف العادة عن غريها من      " لذاتا"

، و لكن رمبـا مـن أعجـب         "اآلخر"و  " األنا"املكان، و حتقيق ضرب من االحتاد بني        
تها كأعمق ما يكون الشعور، مع      بداع الفين انه يتيح للذات الشعور بشخصي      مفارقات اإل 

قت نفسه مبا بينها و بني الشخصيات األخرى مع وحدة بشرية قوامهـا             حساس يف الو  اإل
و أخريا يقرر هربرت ريد أن العمل الفين إمنا هو علـى            . التفاهم بلغة الرموز غري املنطوقة    

وجه التحديد تلك النقطة اخلارجية الساطعة اليت تتالقى عندها سـائر العقـول املنتبهـة               
جعة لتحقيق ضرب من االحتاد العميق بني النفوس البشرية يف          فهو مبثابة الوسيلة النا   . الواعية

  . كل زمان و مكان
بداع الفين و التربية اجلمالية و عالقـة        تأمالت ريد الطويلة يف الفن و اإل      و هكذا كانت    

الفنان باتمع، و صلة الفن بالعلم، و قيمة املعرفة الفنية مبثابة دوائر متعاقبة أخذت تتسع               
مال على يديه إىل فلـسفة       خالل حياة علمية طويلة حىت استحال علم اجل        يوما بعد يوم،  

ن قادتـه إىل أعنـاب حكمـه        أ هذه الفلسفة العامة     احلياة، أو فلسفة عامة، مث مل تلبث      
 كانت هي يف خامتة املطاف الكلمة األخرية لسلسلة طويلة مـن األحبـاث              "ةميتافيزيقي"

  .1ف قرن من الزماناجلمالية اليت قام ا فيلسوفنا خالل نص
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ل مجيء               أن آل الفنون الضرورية و النافعة أبدعت في العصور الشعرية قب
الفالسفة و يرى فيكو أن لدى العامة نزعة طبيعية لخلق األساطير على نحو              

دى أي شعب           سان مشهور          , مناسب و هذه عادة متأصلة ل و يبتكر لكل إن فه
اره           )1(فحكايات تالؤم ما جرى له في تلك الظرو        ن باعتب و للف د نظر فيك  فق

ذلك  ام و ل شكل ع ع ب ى المجتم ق عل ا ينطب ه م ق علي ة ينطب اهرة إجتماعي ظ
ه ففي نظره أن                 فالفن لديه يخضع لنفس القوانين التي يخضع لها المجتمع آل

ثالث مراحل              ن مر ب ذلك الف شري و آ سميها      : المجتمع الب ى ي ة األول المرحل
ب و    اد الرع ث س ة حي ة اآلله صور     مرحل ى ت اس إل ع الن ا دف وف مم  الخ

ة        و , األرواح الخفية و لذلك تشبعت عقلية اإلنسان و آذلك الفن بروح الخراف
ة         سميها مرحل ة ي ة الثاني ه و المرحل ي نزعت طوريا ف ا أس بح فناالهوتي أص
, األبطال حيث آان الفن هو الوسيلة لتمجيد األبطال و أعمال السادة األحرار          

اني      و هذا ما نجده في الفن      ن الروم سميها      ,  اليوناني و الف ة ي ة الثالث و المرحل
ة   ي                  , مرحلة الحري ون ف دم الفن سياسية و تتق ة و ال وق المدني سود الحق حيث ت

ذه        ن ه ة لك اة اليومي ن الحي ر ع يلة التعبي و وس ن ه صبح الف د و ي ذا العه ه
سود الفوضى                  راء و ت اء و الفق المرحلة ال تطول إذ يدب الصراع بين األغني

ثالث         و تنت ل ال نفس المراح ر ب دة تم دأ دورة جدي ثالث لتب ل ال ي المراح ه
  .  )2(السابقة

  
  ).1804-1723(إيمانويل آانط 

  
ان،               ه اتجاه عاش آانط نهاية القرن الثامن عشر، ذلك القرن الذي تعاصر في
م               ل آل اآلراء، ول االتجاه العقلي واالتجاه التجريبي، واستوعب آانط بل تمث

 دور المايسترو الذي االختالف في الوحدة، تلك الوحدة         يرضى إال بأن يلعب   
التي اعتقد أنها تتبع من ذات تمتلك ملكات متألفة آل منها يعمل بال تعارض    
ي ومع                مع اآلخر فاختلف بذلك مع العقليين في اقتصارهم على الجانب العقل
ة                   سفة نقدي سعى لتأسيس فل ان ي ة، وآ ى التجرب صارهم عل التجريبيين في اقت

 ليس نقد المذاهب أو اآلراء بل هذه الفلسفة هي نقد إلمكانيات العقل في              وهي
ي     –المعرفة وحدوده وألف آتبا ثالث هي نقد العقل الخالص            نقد العقل العمل

  . نقد مكلف الحكم–
  
  

                                                 
.1997 1منشأة المعارف باإلسكندرية ط.  فلسفة التاريخ عند فيكو–عطيات أبو السعود  )1(  

 ص 1992 1 المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع بيروت ط –فلسفة هيغل الجمالية  –رمضان بسطاوي محمد غانم  )2(
11-12-10.  



  
  
  

ى أساسين                : نقد العقل الخالص   وم عل ي تق ة الت سألة المعرفي وهو خاص بالم
ا     دون           الحدوس   . هما العقل والتجربة مع والت ب اء والمق والت عمي دون مق  ب

تيطيقا          . حدوس قوالب فارغة   والت واإلس ى الحدوس والمق فالمعرفة تقدم عل
ات الحس  ستقبل معطي ا ن ة عن طريقه م، . هي ملك ة هي الفه ة الثاني والملك

وم                  ة تق ة فالمعرف ا التجرب نظم به ي ت ائل الت وهذه المعطيات الحسية هي الوس
ة والع        ة من جه ة أخرى       على التجريبي ة من جه انط ال       .  قالني د آ ل عن والعق

دود    ي ح ي ف ة تنته ة المعرف ة فإمكاني اوز التجرب ا يتج رف م ستطيع أن يع ي
اقض       ي تن ع ف التجربة وفي حدود الظواهر فعندما يجب العقل في الغيبيات يق
ة من               محدودة هي حدود التجربة عندما حاول تجاوزها وقع في تناقض فبداي

  . يعا موضوع األخالقآانط أصبحت الميتا فز
  

ي  ل العلم د العق سالة : نق تفحص الم ي ب ل العلم د العق ي نق انط ف زم آ يلت
ه              األخالقية التي جرت طرحها بشكل عام في نقده األول، وتحاول آانط نعلم
ل           د العق ارج نق ا خ ي ترآه صعبة الت سائل ال ى الم ضوء عل سليط ال ذا ت ه

اء مرجع           . النظري ي         آما أنه يعتقد أنه تمكن من بن وم ف  أساسي لألخالق يق
  .خلود النفس ووجود اهللا. حرية اإلراءه

  
تثناء هو                ا اس وهكذا فإن القانون األخالقي هو التزام شامل وأمر متعلق دونم

رى     ة أخ ة غاي ه، ال ألي ذلك لذات ة      . آ ى حري د عل ه يعتم ي تحقيق ا أن ف آم
  )1(اإلرادة

  
محاولة تأسيس ترآيب   وآان دفعه من آتابه هذا الكتاب هو        : نقد ملكة الحكم    

ل بضرورة                  زمن طوي أو تأليف بين الفهم والعقل من خالل الحكم لقد أحس ل
وق               ة والمجال المخل ردم تلك الهوة القائمة بين المجال الحسي لمفهوم الطبيع

ال   . حسي لمفهوم الحرية   فموضوع الجمال تجمع بين القانون والحرية والجم
  .ميه حكم تأمليعند آانط حكم ذاتي يطمح إلى الكلية بي
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يس                    م ل والت الفه ة يجب أن ال يخضع لمق ولكي نميزه عن الحكم في المعرف
ه آموح أن يكون                        انط ل د آ ال عن ا والجم وم عليه اهيم يق والت أو مف لديه مق

   )2(موضوعي إذن فالحكم الجمالي هو تأملي ذاتي يطمح إن الكلية
ة        د أفالطون و أرسو المرحل انط بع ر آ ذا يعتب ه ه ي  و بكتاب ة ف ة الثالث العام

ل النظري و                  د العق سابقين نق تاريخ الفن فقد جاء هذا الكتابين تكملة لكتابيه ال
  . نقد العقل العملي و تعتبر هذه الكتب الثالث دعائم الفلسفة الكانطية

ى من خالل لحظات                  انط يتجل و لكي يتحدد الجمال بصورة واضحة جعله آ
  . هةأربع هي الكم و الكيف و اإلضافة و الج

م     ) 1 ا          : اللحظة األولى من حيث الك ا آلي ال طابع انط أن للجم د آ ذا   . يؤآ و ه
ة و               ة آلي ا بطريق روق لن الشرط األول المتعلق بالكم و يحدد الجميل بأنه ما ي
ذات                 ى ال ل إل , بال تصور عقلي و هذا الطابع الكلي ال يرجع إلى الموضوع ب

رأي الشخصي            ى ال ق األمر          بم, و لكنه ال يعني أنه يعتمد عل ا تعل ه م ى أن عن
سبة             ا بالن ه الخاص أم ى ذوق باللذيذ أو الرائق يجوز أن يرتكز آل شخص إل
ال            للجميل فليس الحال آذلك إذ ال يكفي أن يروق في شيء حتى أصفه بالجم

ضا     ر أي سبة للغي إذن . فوصف شيء معين بالجمال يستلزم أن يكون لذلك بالن
  .بشر و تحقق بذلك الموضوعيةأن يكون الجمال حاصال على اتفاق آل ال

ات      : اللحظة الثانية الكيف  ) 2 , على الحكم الجمالي أن يأتي خاليا من آل الغاي
ذ أو     ة باللذي ام المتعلق ن األحك ف ع ة مختل ة و آل ن المنفع رد م م مج و حك ه

ة        ذة معين سبب ل ا ي ذة       . الخير فكالهم ى أن الل ل هو تأمل صرف بمعن فالجمي
ه   دما نتأمل ا عن ي نحس به ذات    .الت ن الل ف ع صة تختل ة خال ذة تأملي ي ل  ه

ذة     ا ل ة إنه ة عملي ق أي غاي ة أو تحقي ات بيولوجي ن إرضاء حاج ة ع الناتج
   )1(اإلحساس بالشكل دون الرغبة في امتالك الشيء أو االنتفاع به 

  
ة              : اللحظة الثالثة ) 3 ذوق بحسب الجه م ال ا حك أي من حيث     : التي تحدد به

اك   اإلمكان والضرورة تبين ـن ح  ى أن هن كم الذوق ضرورة خاصة به بمعن
عالقة ضرورية بين الجميل والشعور باللذة فهي تختلف من هذه الناحية عن            
ن           ف ع ا تختل ة آم ل األولي وانين العق ن ق ستمدة م ة الم ضرورة النظري ال
ل    ى الجمي ا عل ي حكمن ا ف ة ألنن ا ضرورة نموذجي ة وألنه ضرورة العملي ال

ر ال    زام غي ن اإلل وع م سن بن ى    لح ة وال عل صورات العقلي ى الت د عل معتم
  .السلوك العلمي بل الذوق العام أو الحس المشترك
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ل  : تحديد حكم الذوق بحسب العالقة بالغايات       : أما اللحظة الرابعة  ) 4 فالجمي
ة حسية م رغب ة. ال يالئ ة و ال , و ال يرضى حاجة بيولوجي ق منفع و ال يحق
ا  صورا عقلي ابق ت صف  , يط و يت ا فه ن هن ر أن  و م ة بغي وحي بالغاي ه ي بأن

رة تخطيط               . يتعلق بغاية محدودة   ا ثم ة ألنه ا بغائي وحي لن ة ت ال الفني و األعم
ة                       سيير عملي ة سوى ت ة معين ق غاي ا لتحقي يس موجه ذا التخطيط ل معين و ه

ة        ا الفكري آزر لملكاتن قا            . التأليف و الت اك تناس دما يكون هن ال يكون عن فالكم
ة الخي م و ملك ة الفه ين ملك ل  . الب ات آ ي ملك ق ف ق تناس ل يحق فالجمي

        )2(البشرية
ة                ة عبقري دعها عقلي ن صورة حرة تب ة هي     , آما يرى آانط أن الف و العبقري

ه    ا عدت ي م ي تعط ة الت ة الطبيعي د و دون أن   , الموهب ال جه ل ب ي تعم و ه
  .يسيطر عليها شكل من األشكال العلمية

  
م         آما يختلف عن الحرفة من حيث إنه هو مطلق           ة الله ة غائي ال يرمي إلى أي

شاط غائي يقصد من                         ة ن ة أو الحرف ي حين أن المهن ا، ف ة ذاته إال إلى المتع
م           . ورائه الحصول على آسب مادي     ن عن العل ومن ناحية أخرى يختلف الف

ه روق ل ي ي ة الت ياء يعمل بالطريق نظم أش ان ي ل . فالفن ونين مث ال يخضع للق
تمداد           آم. العلم فالعلم نظر عقلي ومعرفة     ا أن العبقرية ال تتبع قواعد فهي اس

ن       ي الف طو ف ة ألرس ن نظري انط ع تم آ ا ي ري آم ى   . فط وم عل ن ال يق الف
   )1(فالحاآاة تشويه للواقع . المحاآاة

  
  : أقسام 3ويصنف آانط الفنون إلى 

  
شعر            :  فنون القول    –) 1( ون ال ذه الفن م ه تالعب المحلية الحر بالكلمات وأه

ة            التخلص من القوان   ي عملي ين هو التالعب، والتالعب يعني أن أآون حرا ف
ا  ون آله م الفن شعر أه انط إن ال رى آ ي وي اج الفن ط . اإلنت ن نق م يك شعر ل ال

ات         . زخارف آالمية بل آل يحمل فكرا      ستبعدوا الحطاب شعراء أن ي ى ال وعل
  .الرنانة التي تسعى إلى الضغط على محلية اآلخر ولكن ال تمثل شيئا

  
العمارة أو النحت  والرسم  وهي فنون التالعب أو          : ن التشكيلية    الفنو –) 2(

ة بالحدوس الحسية       ي آل                . هو المخيل اك حدس عقل يس هن انط ل د آ ه عن ألن
ارة    ي العم ة ف ب المخيل سية، تالع دوس ح ا. الح ب  . أي تنظيمه نظم الجان ت
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ى                  ون هو التالعب باألحاسيس وعل انط للفن الحسي وال لست تصنيف عند آ
  وسيقىرأسها الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ).1831-1770(هيغل 
  

ة      ايز الهيول يس بتم ن ل ديث ولك ى الح صر إل طو الع ل أرس سمى هيغ ي
ة أو اللوغوس أو اهللا رة المطلق صورة الفك سمى ال صورة هيغل ي د . وال توج

ول الفكر      . الفكرة المطلقة ثم تقترب هذه الفكرة في الطبيعة        االغتراب هو حل
ا     . لطبيعةفي الطبيعة النذماج الفكرة مع ا      . وبهذا االندماج تفقد حريتها ووعيه

د هيغل                  ي الموت عن اك ف م الترآيب إذن هن إذن . هناك األطروحة ونقيمها ث
  .وال بد أن تسترد حريتها. الفكرة وهي في الطبيعة فقدت حريتها ووعها

شرق                     دأ من ال اريخ يب ارات إذ ت ى من اريخ إل وقمت هذه العملية عن طريق ت
رب  ي الغ صب ف ذا البحث الح. وي ن ه ر ع ي تعتب ل . ضارات ه ن هيغ وع

  .بالتاريخ جعله اغترابها في الطبيعة
  

هناك مراحل تقطعها الفكرة أو اإلنسان عن طريق منهج جدلي، والجدل هو             
و صراع                  ق الجدل فه الصراع ينتقل اإلنسان من مرحلة إن أخرى عن طري

ضية               اقض الق ى التن ائم عل اريخ ق ي الت ا  بين الحضارات والصراع ف  نفيه
  . نفي نفيها

  
ة     . هيغل يرى أن ليس هناك في بث وهنا هيغل عن أرسطو           ة النابت هذه الهوي

ا هو موجود                      ة آل م سفة الحديث ة الفل ا قيم غير موجودة بل هناك تغير، وهن
ه      هو نسبي وال يمكن القول أن هناك قطيعة مع الذي مضى وإنما تؤسس علي

اء ا          ي اإللغ ه تواصل     لذلك النفي عند هيغل ال يعن شري في اريخ الب دم  . لت والتق
ل     . يكون نحو الفكر  ة ليست مجردة ب فهي عددة نحو الفكر الحر وهذه الحري



ن          . ممتلئة ألنها أخذتها من الطبيعة وصفتها بنفسها       ذا اإلطار يلعب الف ي ه ف
ي                  ة ف دورا أساسيا في تحرير الفكر من الطبيعة ويكون الفكر هو أول مرحل

ة              استرداد النفس آريثها     أتي مرحل م ت ة ث ووعيها لذاتها   وهي مرحلة معرفي
ة                سميها مرحل ة وي ة ثالث أتي مرحل م ت ة ث ة الديني سميها هيغل المرحل ثانية وي

ا            . الفلسفة وهناك ثالث الشكاالت معرفية عند هيغل مترا تبة زمانيا و تاريخي
ذه              وى ه ن محت ل الف ين قب دين وال ال بمعنى ال يمكن أن تسطير الفلسفة قبل ال

افيزيقي              . األشكال الثالثة واحد   ا ميت ة محتواه رة المطلق ر عن الفك فكلها تعتب
ن                ففي آل واحدة تتخذ شكال خاصا للتعبير عن ذاتها بينها المحتوى واحد الف

على هذا  : "يقول هيغل   ) 2(عند هيغل هو تعبير عن الفكرة في طالب حسي          
رة      سي للفك اهر الح ه التظ ل بأن دد الجمي و يتح ي   ث)1(النح دين وه ة ال م لغ

  .تصورات خيالية مجازية لذلك سميت فلسفة المثالية المطلقة
ة          . الجميل هو الغني، يبعد هيغل جمال الطبيعة       ال الطبيع ة جم ل من أهمي يقل

ة     سفته الجمالي سان      . في فل ذي ينتجه اإلن ال نحو ال ا الجم ود    . أم ن هو مول الف
ستخدم    الفن رسالة فالفنان عليه دور. جديد للفكر عند هيغل   رة وي  تجسيد الفك

  .المسائل الحسية في التجسيد
  
  
   

ألن الفكرة المطلقة عندما تأخذ لغة آلغة لها فإنها ال          , الفن عند هيغل له نهاية    
ة   ب الحسي باللغ ستبدل العال ذلك ي ا ل ر عنه ين أن تعب ي وقت مع ستطيع ف ت

اك  ا هن ة تاريخي سألة مرتب ة الم ة الديني ي المرحل ة ف ة والخالي ون المجازي  فن
ا               ي ظهوره اك تراتب ف تسبق فنون أخرى وهي ال تظهر جملة واحدة بل هن
أتي                م ت الفنون التي تكون لها عالقة آبيرة مع الجانب الحسي تكون األولى، ث
شعر     و ال ون ه ذه الفن ر ه سي وآخ ب الح ع الجان ا م ون ارتباط دريجيا الفن ت

اك         ...... ن الرمزي آو      آخر مرحلة تصل إلها الفنون في المرحلة الفنية هن  الف
يس     ر ل سية الفك ة الرومان يكية والمرحل ة الكالس ة والمرحل ة الرمزي المرحل
ة                     ن يلعب دور إذ تحقق مرحل ة الكون الوجود الف ميزة إنسانية فقط بل ماهي

ا   ة مباشرة بالميتافرزيق ه عالق ع الجانب  . ول د هيغل هو الفكر م ال عن الجم
ن شكل من شكل                رة وحس الف ر عن         الحسي فال له من فك  من أشكال التعبي

الروح المطلق فالفن هو المرحلة األولى التي تقتطعها الروح في التعبير عن            
  .الفن مراحل وفي هذه المراحل. ذاتها
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  :تظهر األنواع الفنية والنوع األول هو

  
شكل رمزي        : الفن الرمزي  ي        . ألن تجسيد الفكرة يكون ب ن تظهر ف ذا الف وه

ة اس  سان وبداي ي اإلن ة وع ة بداي ى الطبيع سان عل زي . تقالل اإلن ن الرم الف
ارة                   ن العم ن ظهر هو ف ة أول ف شرقية القديم وهي  . ظهر في الحضارات ال

ورمز ألفكاره لذلك سمي رمزي . أول الفنون التي استخدمها اإلنسان للتعبير   
ة     ذا               . وهو فن الشعوب القديم د ه ة ال تتوقف عن رة المطلق سبة هيغل الفك بالن

  .  ه الفكرة تبحث عن وضوحهاالنوع من الفنون هذ
  
  
  
  

ي                    د و يعن ن النحت بالتحدي ن الكالسيكي هو ف المرحلة الثانية هي مرحلة الف
الفنون اليونانية وقع االنسجام بين الجانب المادي و الجانب الحسي تموضع             

ة   ضارة اليوناني ي الح ال ف ار   , الجم ن األفك ر ع ادي يعب سد الم انوا , الج فك
سان شاعر اإلن ون الم سيطرة ينحت ة فال ساني و اآلله سيد الجسم اإلن ي تج ية ف

  . آانت للنحت في الحضارة اليونانية
هي . المرحلة الثالثة هي الفن الرومانسي مفهوم هيغل للرومانسية شيء آخر         

ي تغطي      , هذا التطور للفكرة و هي تستعمل الجانب الحسي        األنواع الفنية الت
ذا الترتيب و       , ن الشعر فن الموسيقى و ف   , هذه المرحلة هي فن الرسم     ى ه عل

د                ذي تفق هناك تخلص تدريجيا من الجانب الحسي و الشعر هو آخر الفنون ال
ة        , فيه انسجام بين الجانب الروحي و الجانب الحسي         شعر هو لعب للمخيل ال

  )1(إنتاج خيالي
  

روح          ا ال ى حد        . جمالية هيغل هي هذه المرحلة التي تقطعه ة إل رة المطلق الفك
شعر            . فصل إلى الجدل   ى ال إذن . الفن يموت عند هيغل و ينتهي بالوصول إل

 . المرحلة الجمالية تنتهي آما سينتهي الدين لتبقى الفلسفة آخر المراحل
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  :امتةـــخ
ن يكتفي مبنظور واحد ذلـك       فلسفة اجلمال يف القرن العشرين أ      يصعب على الباحث يف   

إلمكانيات اهلائلة اليت أصبحت أمـام       ا ألن لكل فنان و مفكر رؤيته اخلاصة املستمدة من        
عصر غـزو   لمية و الصناعية اليت جاء ا       ن حتققت االجنازات الع   التعبري الفين، خاصة بعد أ    

الفضاء و بعد اإلطالع على الفنون البدائية و على فنون الشرق القدمي و الشرق األقصى،               
 الروماين الذي ظل مقيدا     األمر الذي ترتب عليه حترر الفن من التراث الكالسيكي اليوناين         

  .به لقرون طويلة
و من جهة أخرى زادت حرية اختيار الفنان لبدئه بعد أن بدأ يشك يف قيمـة احلـضارة                  
الغربية املعاصرة له و مبفاهيمها املتوازية حني أخذ يعاين فشلها يف حتقيق السعادة و السالم               

جتماعية السائدة، و قد صـاحب      املنشود من العلم و التكنولوجيا و النظم السياسية و اال         
ذلك أن حترر الفكر املعاصر من قيود املنطق العقلي القدمي بل جتاوز الرتعة العلمية التجريبية               
اليت كانت قد سيطرت على عقلية القرن التاسع عشر و زادت الدعوة إىل منطـق يقبـل                 

سية و الـيت تـشمل      التطور و احلركة و التناقض، بل يتسع خلربة احلياة االجتماعية و النف           
و أصـبحت غايـة     . التعبري عن جوانب اإلنسان الالشعورية و قدراته يف اخللق و اخليال          

الرتعات الفنية اجلديدة يف االنطباعية و التعبريية و الـسوريالية و الرمزيـة هـي التـأثري                 
السيكولوجي يف املشاهد ياأللوان و األشكال و األصوات و الكلمات، و عـدم التقيـد               

اة موضوعات حمددة معينة منتقاة من العامل اخلارجي، األمر الذي جعل الفن احلديث             مبحاك
يستعصي على الرؤية العادية و يكتسب يف رأي فيلسوف معاصر هو الفيلسوف اإلسباين             

صفة الالشعبية و هو يفسر هذه الالشعبية بأنه قد أصبح فنا ال يفهم من              " أوتيجا حاسيت "
فحىت هذا القرن احلايل كانـت      . لص من عنصر الواقع اإلنساين    عامة اجلماهري ألنه قد خت    

 واقعـه   اللذة اجلمالية املستمدة من تذوق الفن تستمد من حماولة اإلنسان التعرف علـى            
ن يتبني من خالل العمل الفين موضوعات مشاهدة لـه بالرؤيـة            اخلارجي فهو مييل إىل أ    

 اخلاصة، فمن كان يشاهد مثال لوحـة        العادية مصدرها املكان و الزمان احملدودان برؤيته      
تيسييان اليت صور فيها شارل اخلامس و هو ميتطي جواده كان يقوم مبقارنة بني العمـل                
الفين و بني موضوع مستمد من العامل اخلارجي، و كان الفنـان يقـوم بعمليـة أشـبه                  



مناسبة س الفن   باالحتراف الذي يفصح فيه عن عواطفه و جتاربه، و لكن يقول أورتيجا لي            
و ننقل خربتنا، إنه خيلق عاملا آخر له وسائله و خصائصه و مـضمونه              لكي جنتر مشاعرنا أ   

  .اخلاص به
إىل " ديبوسـي "و لعل هذا التجريد من الواقع اإلنساين هو الذي ارتفع بفن املوسيقى مع              

مضاف التجريد إذ خلص املوسيقى من متثيل العواطف اخلاصة بنا و هذا أيضا هو ما قـد                 
  .قه ماالرمية بالنسبة للشعرحق

معىن هذا كله أن الفن احلديث ينظر إىل العمل الفين على أنه حقيقة أخرى خمالفـة كـل                  
نسانية العادية و الفنان حني يبدع العمل الفين إمنا يـضيف إىل            ة اإل االختالف حلقائق احليا  

يف أصـلها  ) author(الواقع شيئا جديدا و ال يأخذ منه، و من هنا كانت كلمة املؤلف              
 لقبا أطلقته روما على كل غاز أمكنه أن يضيف إىل الدولة أراضي جديدة              autorالالتيين  

و يتضح هذا يف التعبريية و التكعيبية اللتان سادتا التصوير احلديث، ففي هذه االجتاهـات               
أنه أشبه ما يكون    -حياول الفنان أن ينقل لنا الواقع و لكن من خالل فكرته هو اخلاصة به             

باملرايا املقوصة تظلل عن احلقيقة و ال تعكسها كما هي يف الرؤية العادية و يشّبه أورتيجا                
 يلتقـي   تاريخ الفن بأنه يشبه يف تطوره توايل الصور السينمائية على شريط  واحد و حني              

  .خرى يظن أن الصور تتحركنظر اإلنسان من صورة إىل أ
ىت القرن العشرين بأنه قد مت باالنتقال من         من جيوتو ح   و يفسر تطور الفن التصور الغريب     

 املصورون األوائل   فقد عىن تركيز النظر إىل املوضوع إىل تركيز النظر إىل الذات اإلنسانية           
 يفهـل فينيـسيا      اليت لألشياء اخلارجية، و ادخل أ      ر األحجام يتصوبيف هولندا و ايطاليا     

تب  تيسيان تصور الفراغ و تر     ت لوحات جيو جوين و    اعتبارهم املكان و املسافات، فبدأ    
و كـان  ن تفقد حدودها لتسبح يف الفراغ كالـسحاب  على ذلك أن مالت األشياء إىل أ  

هم من حقق هذا التجريد و قد كان هذا مبثابة صدى لتطور الفلـسفة و               فيالسكني، من أ  
ين و  انتقاهلا من التركيز على وصف اجلوهر املوجود يف اخلارج إىل البحث يف االمتداد املكا             

من هذه الفكرة اردة على يد ديكارت و لكن املثالية احلديثة الـيت             ابتداء  تفسري األشياء   
سادت تاريخ الفلسفة بعد ذلك قد انتهت إىل رد األشياء اخلارجية كلـها إىل جمموعـة                
اإلحساسات اليت تصل اإلنسان من اخلارج، فظهرت املثالية التجريبية يف اجنلترا مث الوضعية             



ت معها الرتعة االنطباعية فتحول التصوير مع قدوم هـذه الرتعـة إىل تـسجيل               و ساد 
اإلحساسات الذاتية حبيث مل يعد املوضوع اخلارجي هو القائم يف احملل األول بل أصـبح               

بية و قـد    و تطور التصوير بعد ذلك فظهرت التكعي      . املهم هو أثره على الذات اإلنسانية     
ير قد ارتد إىل تقدمي األحجام، و لكن احلقيقة يف الفن           ن التصو يظن البعض يف أول وهلة أ     

احلديث غري ذلك ألن الذاتية مازالت تسود على املوضوعية و املصور الذي يقدم األحجام              
يف لوحته ال يعنيه أن حياكيها كما يف اخلارج، و إمنا يقوم غالبا بالتنقيب عـن األفكـار                  

كار اخلاصة بالفنـان قـد حلـت حمـل          إن األف . اخلاصة به مث جتسدها يف صورة أحجام      
اإلحساسات اخلاصة به و أصبحت توحي له بأشياء ممكنة ال حصر هلا و حرية يف التعـبري                 

ن نقول أنه ليس هناك أدىن عالقة بني الكتلة عند جيوتو مثال            أال اية هلا، و من هنا ميكن        
ـ             حلقيقيـة لألشـياء    ام ا و الكتلة عند سيزان ذلك ألن جيوتو إمنا كان يريد تقدمي األحج

و أكدت الرتعة   - عند سيزان ال يصور أشياء يف اخلارج بقدر ما يصور األفكار           الواقعية أما 
للفكر التعبريية أن األفكار حتلق األشياء و ليس العكس، و كذلك يظهر من حتليل جاسيت        

صبح  قد أ  اقعية السائدة القدمية و أنه    ن الواقعية املعاصرة خمالفة كل االختالف للو      املعاصر أ 
بالضرورة بني  و مت التالزم    . مقابل الوعي اإلنساين عاملا ممكنا هو الظاهر من عاملنا املعاصر         

و ننتهي مما سبق إىل أنه إذا كان كل عصر من عـصور             . ع الفين الفكر الفلسفي و اإلبدا   
ث الفن قد قدم لنا صورة حمددة للعامل و لإلنسان إال أنه من العبث أن جند يف الفن احلـدي                  

مثل هذا التحديد، و ليس املسؤول عن ذلك تعدد الصور أو اقترابنا من إنسان هذا العصر                
بقدر ما يكون املسؤول عن ذلك هو فلسفة هذا العصر، هذه الفلسفة اليت مل تعـد جتـد                  
لإلنسان طبيعة حمددة أو ماهية ثابتة كما كان احلال يف الفلسفة التقليدية ذلك أن اإلنسان               

و لعـل فـن     . ورة و على كل تعريف    كل شيء آخر يتعال على كل ص      على العكس من    
ال بال  ا ما حناول أن نتبني وجهة أبطاهلا، إذ هم أبط         ة احلديثة جيسد هذه النظرة، فعبث     ايورال

 جنـد أبطـال     ال واحد منهم على حنو ما       ن يكونوا كل الناس و      وجهة و ال اسم ميكن أ     
يؤكدون تداخل العدم و الوجود كما جند       روايات كافكا و هاهم أقطاب أدب الالمعقول        

يف مسرح بيكيت و ليس كل هذه االجتاهات إال مقابال فنيا و جتسيدا مباشرا ملا أتت بـه                  
  .يتهاأكيد لعرضية احلياة و عبثالوجودية املعاصرة من ت



و فلسفة اجلمال املعاصر إمنا تعرب عما عرب عنه الفن املعاصر من مالمح احلضارة املعاصـرة                
أن الفن جيسد بالصور احملسوسة ما تصوغه الفلسفة من تصورات و أفكار جمـردة و               ذلك  

تفاوتت قدرة املذاهب يف توضيح هذه السمات بقدر ما تفاوتت يف تفسريها لطبيعة العمل              
  .1الفين و اخلربة الفنية 

ن تؤكد ما للفن من قيمة يف مقابل العلم الذي كاد يسلبه            و لقد حاولت بعض املذاهب أ     
ن الفن يكشف احلقيقـة ال ميكـن        وده و معناه، فظهرت مذاهب حاولت أن تثبت أ        وج

للفلسفة و ال للعلم أن يكشف عنها و من خالل هذه الرؤية ميكن أن نتبني تيارا حدسـيا                  
على رأسه كروتشه الذي عمدنا إىل شرح فلسفته اجلمالية يف هذا البحث فمـا هـي إذا                 

   .االنتقادات اليت ميكن أن توجه إليه
نرى انه ال موضع الام كروتشه بأنه قد قسم الروح البشرية إىل جماالت منفصلة كل منها  

ه قد فتـت    دىن اتصال بااالت الباقية و كأن كروتش      دون أن يكون له أ    مقفل على ذاته    
اين، و  و كأنه مل يفطن أصال إىل تداخل مظاهر النشاط اإلنـس          وحدة الشخصية البشرية، أ   

نـه   العلم، و املنفعة، و األخالق، فإ بفصل الفن عن كل منينما نادىاحلق أن كروتشه ح  
مل يكن يرمي من وراء ذلك إال إىل الكشف عن السمات النوعية املميزة للحقيقة اجلمالية،               

ا و قد كان فيلسوفن   . و االقتصاد أو األخالق   قعة متمايزة ال تندرج حتت العلم أ      بوصفها وا 
م بالغوا يف حتمسهم للفنن فثاروا بطريقة درامية علـى          أيأخذ على مجاعة الرومانتيكيني     

العلم، و الفكر، و العمل، و األخالق فلم يكن كروتشه يفصل احلقيقة الفنية عما عـداها       
من احلقائق بل هو قد كان حريصا على متييزها عن كل من احلقيقة العلميـة و احلقيقـة                  

اجلانب االجتماعي للنشاط الفـين،     األخالقية بصفة خاصة، و لئن كان كروتشه قد أغفل          
ن هذا ال مينعنا مـن      ظهر التارخيي للتطور الفين إال أ     فضال عن انه مل يتوقف طويال عند امل       

القول بأنه قد حرص على إبراز مكانة الفن يف مضمار الفن و يف صميم اتمع البشري و                 
، فإن من املؤكد أن     م به الفن يف نظر كروتشه     الذي اتس مهما كان من أمر الطابع الفردي       

الفن قد بقي عنده شكال ضروريا، من أشكال النشاط الروحي، فضال عن أنه قد بدا لـه                 
ن يكون هناك موضع الرتكاز أي شـكل        ة بغريه من األشكال األخرى، دون أ      وثيق الصل 
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 يعد للفن موضع يف عـصرنا احلـايل         يقال إنه مل  من األشكال حلساب شكل آخر، و قد        
 صناعي يف اجتاهه العلمي و لكـن        عصر طبيعي يف حضارته    -لتجريبيونكما يزعم ا  -فإنه

 أنه ليس يف وسع أي عصر من العصور أن يعـيش بـدون              -فيما يقول كروتشه  -احلقيقة
ن يزود نفسه بفلسفة خاصة و فن خـاص و          عصرنا أ فلسفة و بدون فن، و قد استطاع        

  .لكن على حنو ما كان ميسرا له أن يبلغ ذلك
 الذي أطلق على مذهبه كله اسم فلسفة الروح قد بقي مـع             -املثايل-شهبيد أن كل كرت   

األسف حبيس مذهبه املثايل، فأصبح الفن يف نظره جمرد معرفة حدسية أو كيان روحي، و               
 فيما يقول الفيلسوف األمريكي جون ديوي -intuition-لو أننا نظرنا إىل كلمة حدس 

 األلفاظ غموظا و التباسا يف كـل مـضمار   لوجدنا أننا هنا بإزاء لفظ قد يكون من أكثر    
و قد شاء كروتشه أن يزيد األمر تعقيدا، فمزج فكرة احلدس بفكرة التعـبري و               . تفكريال

  .1ا مما تسبب عنه الكثري من اخللط يف أذهان القراءيجعل من الفن حدسا تعبري
رتكز عليها كـل    بأنه راجع إىل الدعامة اليت ي     ) بني املفهومني (و ديوي يعلل هذا التوحيد      

بناء مذهب كروتشه الفلسفي و هو ما يعطينا مثال ممتازا ملا حيدث حينما يفرض الباحث               
بعض التصورات الفلسفية السابقة على اخلربة اجلمالية و احلق أن  - بطريقة تعسفية  -النظري

و العقـل و أن     د احلقيقي األوحد إمنا هـو الـروح أ        كروتشه فيلسوف يؤمن بأن الوجو    
و  ال ينفصل حبال عن العقـل العـارف أ         ال يوجد إال إذا أصبح معروفا مبعىن أنه       املوضوع  

لموضوعات باعتبارهـا   الذات العارفة، فليس بدعا أن نراه يتصور احلدس على انه معرفة ل           
ن جية مستقلة عن الذهن و معىن هـذا أ        و فلسفية ال باعتبارها أشياء خار     حاالت ذهنية أ  

يـان   من حاالت اإلدراك احلسي، بل هـو ع        ليس حالة إدراك موضوعات الفن و اجلمال      
ن ما يعجبنا، يف أي     هي ذاا حاالت نفسية و تبعا لذلك فإ       روحي يدرك األشياء بوصفها     

عمل فين إمنا هو الصورة التحليلية املكتملة اليت التحفتها أو اكتست ا إحـدى حاالتنـا         
 الكلمة، ألا متثـل مـشاعر و        يانية مبعىن تشه إدراكات ع  النفسية و احلدوس يف نظر كرو     

ن احلالة الذهنية اليت نكّون أي عمل فين إمنا هـي           و هلذا يقرر كروتشه أ    حاالت وجدانية   
و " تعبري من حيث هي مظهر حلالة ذهنية و هي حدس من حيث هي معرفة حبالة ذهنيـة                "
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 إىل  إننا ال نقصد من وراء هـذه اإلشـارة        :"ديوي خيتم إشارته إىل نظرية كروتشه بقوله      
و دحضها، بل حنن نوردها على سبيل التمثيل للتطرف الذي تقع            كروتشه تفنيدها أ   نظرية

 نظرية مسبقة على اخلربة اجلمالية، فال تكون        -بطريقة تعسفية –فيه الفلسفة حينما تفرض     
  .1"النتيجة اليت نصل إليها يف خامتة املطاف سوى ضرب من التشويه التعسفي اجلائر

وتشه املثالية قد جعلته يعترب الفن جمرد معرفة حدسية أو معرفة تعبريية،            واحلق أن نزعة كر   
 كروتشه يدلل على صحة رأيه      ى التخيل والتصرب والتعبري الباطين     يف الفن سو   سوكأن لي 

عن طريق االستشهاد بكل من ميشيل أجنيلو وليوناردو دافينشي، إن األول منهما كـان              
إن أصـحاب  : بل برأسه، بينما كان الثـاين يقـول      إن اإلنسان ال يصور بيديه،      :" يقول

العبقرية السامية ليكنون أنشط فاعلية عندما يقل عملهم اخلارجي، ألـم عندئـذ إمنـا               
 على العكس مما توهم كروتـشه فعـل          ولكن الفن  2ينشدون االبتكار عن طريق الفكر    

ن بايري إىل القول    وحتقيق، ال جمرد حدس وتعبري، وهذا ما حدا بعامل اجلمال الفرنسي رميو           
بأن يف أعماق كل عمل فين متحقق إمنا ميكن أكرب دليل على افت املثالية، والواقع أننا لو               
نظرنا إىل أي عمل، فين، فإننا ال بد منن أن جند فيه أثرا مسجال حلركة قد انقطعـت، أو                   

 هلا ألـف    نشاط قد حتقق، ومثل هذا األثر إمنا هو العالمة الوحيدة اليت ال بد من حنسب              
حساب، وهل كان الفن إال مسارا سحريا ميضي يف إعجاز من املوضوع إىل العني، ومن               
العني إىل القلم،أجل لقد حتركت اليد، فخلفت أثرا أو خلقت رمسا أو أبدعت ألوانـا أو                
أحدثت إيقاعا وما اجلمال إال األثر  الذي سجله هذا الفعل، أو حققته تلـك العمليـة،                 

لنشاط الفين هو احلدس أو العاطفة أو التخيل أو التعبري فحسب، بل املهم             فليس املهم يف ا   
هو العمل واإلنتاج والتحقيق واألداء أيضا، ومعىن هذا أن النشاط الفين ال بـد مـن أن                 
يقترن بواقعية إجرائية أو واقعية فعالة، وإال ملا كان مثة موضع للحديث عن أثر فين يكون                

حتت الشمس وليس اجلمال فكرة، أو هاجسا، أو خاطرا، أو          مبثابة عمل واقعي له وجود      
جمرد حدس، بل هو واقعة أو أثر متحقق، أو ناتج إجيايب، أو مثرة حقيقية لنشاط  فعـال،                  

حيابية تأمل باطين صرف، بل هناك واقعية إ      رجسية، أو ال  نشاط الفين سلبية، أو ن    فليس يف ال  
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ن أجل القضاء على الفوضـى      ي هائل م  بداعوصراع شاق أليم ضد املادة وجهدا إ      فعالة  
  .والقبح واالضطرابوالعمى 

إنه ليس أمعن من اخلطأ الظن بأن املهارة السوية هـي           : وهنا قد يرد علينا كروتشه بقوله     
كل شيء غي العمل الفين، وكأن باستطاعة  أي فرد منا أن يكون رافئيل لو يأت لـه                  

ورة اليت ختيلها يف ذهنه واحلق فيما يقول        أسباب الصنعة، حبيث ينقل إىل القماش تلك الص       
 أن فاعلية الفنان إمنا هي أوال وقبل كل شيء فاعلية تعبريية تتجلى يف القـدرة                -كروتشه

على تكوين الصورة الذهنية، يف حني أن املهارة اليدوية هي جمرد  عادة تكنيكية تكتسب               
  .ة الفنيةباملران والتعلم، وبالتايل فإا ال تدخل يف صميم العبقري

وقد روى عن الفنان االيطايل ليوناردو دافينتشي أنه اتفق يوما مع أحد الرهبان على رسم               
لمـس  يوجلس الفنان أمام لوحته عدة أيام ساكنا صامتا ال يكـاد            . لوحة العشاء األخري  

! الفرشاة، فكان الراهب يستحثه يوما بعد يوم على البدء يف العمل، ولكن دون جـدوى              
 ساكنا ال يعمل شيئا وإمنا كان يرسم الصورة يف ذهنـه،            - يف احلقيقة  -ناردوومل يكن ليو  

وكان يستكمل شىت تفاصيلها يف خياله موقنا بأن إخراجها بعد ذلك لن يكون إال عمـال                
آليا أو مهارة يدوية ومعىن هذا أن كروتشه ال يقيم ملادة العمل الفين أي حـساب، إن مل                  

ة النشاط الفين كل جهد قد يبذله الفنان يف تشكيل مادته أو            نقل بأنه يستبعد متاما من دائر     
استخالص ما قد تنطوي عليه من دالالت كامنة، وال شك أن جتاهـل كروتـشه هلـذا                 

 إىل نزعته املثالية  املتطرفـة       -مرة أخرى -اجلانب اهلام من جوانب النشاط الفين إمنا يرجع       
 عملية اإلنتاج الفين، وفات كروتـشه أن        اليت أملت عليه ازدراء املادة، واحتقار دورها يف       

الفن ليس أحالما، بل تنظيما لألحالم، وأن عمل الفنان ال يتوقف عن التخيـل واإلدراك،    
بل هو ميتد أيضا إىل اإلنتاج  والصناعة، ومهما كان من أمر احلساسية الفنية اليت ننـسبها                 

جدان قـوي وعاطفـة جياشـة       إىل مجهرة الفنانني، بل مهما قلنا بأنه ال بد للفنان من و           
وحدس نفاذ حىت يتمكن من اإلبداع فإنه ال بد من أن نقر بأنه قد يكون املـرء مملـوءا                   

حقا إن كـل    ! عاطفة ووجدانا وحدسا، دون أن يكون يف استطاعته التعبري عن أي شيء           
عمل فين يستلزم شعورا عميقا وعاطفة قوية، ولكن من الواجب أيضا أن يكـون هـذا                

حا وأن تكون  تلـك العاطفـة متمـايزة، ألنـه بـدون التماسـك أو                 الشعور واض 



الترابط،والصياغة لن يكون الفن ممكنا على اإلطالق  وإذن فال سبيل إىل تعريـف الفـن                
بالرجوع إىل احلدس الفنان أو قدرته التعبريية أو ملكته التخيلية، مـا دام الفـن صـناعة                 

ون خبيال  لكثري من الفنانني مل يكونوا يتمتع     وعمال،أكثر مما هو حلم وختيل، وآية ذلك أن ا        
 أكثر مما–أكرب مما يتمتع به بعض العامة من الناس، كما أم مل يكونوا ميلكون من العاطفة 
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▬ SOUMISSION ▬ 
 

( Etablie   en   conformité   des    dispositions   de   l'article   45 du  decrêt présidentiel    
N° 02/250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés   publics) 
 
Je soussigné (Nom et Prénom) :SEBIATI   Mouloud  

Profession  : gérant            
Demeurant à : 04 rue aiche amari oued koriche  
Agissant au nom et pour le comte de :  (Nom et Prénom ou Raison Sociale)SARL  SEB  R.B.H 

Inscrit au registre de commerce sous le numéro : 03B0021299 
Matricule Fiscal : 000316089005841 

Article d'Imposition : 109222 

 
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de contrat et après avoir apprécié à mon 
point de vue et sous ma responsabilité  la nature et la difficulté des prestations à exécuter . 
Je remets, revêtu de ma signature, un bordereaux des prix et un détail estimatif établis 
conformément aux clauses figurant au dossier de projet de contrat 
 
Je  me soumets est m'engage envers la direction de l’emploi de la Wilaya (DEW) de Alger ,  
d'exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescription spéciales 
et moyennant la somme de : 1240200 (indiquer le montant du contrat en chiffres et en lettres )…………………… 

un million deux cent quarante deux cent dinars en touts taxes comprises. 

  
L'opérateur Public contractant se libère des sommes dues par lui en faisant donner crédit au 
compte Bancaire N° : 303 101.643 

Ouvert  auprés de  : BNA ZIROUT  YOUCEF  

A l’ordre de : SARL   SEB . RBH 

 
J'affirme sous peine de  résiliation de plein droit de  contrat ou de sa mise en régie aux torts 
exclusifs de l'entreprise que celle-ci ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par 
la législation et la réglementation en vigeur et les dispositions de la loi n° 95/06 du 25 
Janvier 1995, relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. 
 
 
 

                                               Fait à :Alger ,  Le 30/01/2006 

(Nom, Qualité du Signataire et Cachet du Co-contracteur) 
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▬ DECLARATION A SOUSCRIRE ▬ 
 

Etablie en application des dispositions de l'article 45 du  décret présidentiel N° 02/250  du 
24 juillet 2002 portant réglementation des marches publics. 
 

En réponse à votre appel d’offre lancer le : 06/01/2006 
 

1/ Dénomination de la société ou raison sociale : SARL  SEB   R.B.H 
 

2/ Adresse du siège social :08 rue dene mille oued koriche alger  
 

3/ Forme juridique de la Société : SARL 
 

4/ Montant du capital social : 100000,00 
 

5/ N° et date d’inscription ou registre du commerce  : 03 B 0011299 
 

6/ Wilaya ou seront exécutées les prestations faisant l’objet du contrat  : Alger  
 

7/ Nom, Prénom, Nationalité, date et lieu de Naissance du ou des responsables statutaires de 
l'entreprise et des personnes ayant qualité pour engager l’entreprise à l'occasion du contrat. 
SEBIATI  Mouloud     Algérienne  1970.01.01.  Medea 
 

8/ Existe-t-il des privilèges et nantissements inscrits à l'encontre de l'entreprise au greffe du 
tribunal / section commerciale : Non 
 

9/  La société est-elle en état de liquidation ou de règlement judiciaire: Non 
 

10/ Dans l’affirmative  
a)Date de jugement déclaratif de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire:     / 

b)Dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité, indiquer le 
nom et l’adresse du liquidateur ou de l’administration au règlement judiciaire :  / 
 

11-Le déclarant  a-t-il  été  condamné   en  application  de l'ordonnance  n°: 66/180   
du 21 juin 1996 portant répression des infractions économique  à la réglementation des prix 
/ 
 

12/ Le déclarant atteste que la société n'est pas en état de faillite : / 
 

13/Nom, Prénom, Qualité, Date et Lieu de Naissance et Nationalité du signataire de la 
déclaration:   SEBIATI  Mouloud  Gérant        1970/01/01     Algérienne   
 

14/ J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du contrat ou de sa mise en régie aux 
torts exclusifs de l’entreprise  que celle-ci  ne tombe pas sous le coup des interdictions 
édictées par la  législation et la réglementation en vigueur. 
 

15/ Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de 
l'ordonnance n° 66/156 du 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-
dessus sont exacts 
 

                                                Fait à :Alger ,  Le 30/01/2006 

(Nom, Qualité du Signataire et Cachet du Co-contractant) 
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Ce contrat est conclu entre. Le service technique de la wilaya, représenté par 
Monsieur :…………………………………………………….. 

Directeur de ……………………….désigné ci-après par l’expression LE MAÎTRE D’ŒUVRE 
 

  
Le Directeur de l'emploi   de la wilaya de : Alger  Représentant l'Agence de 
Développement Sociale, dans le cadre de la gestion et de l'exécution du programme d'Utilité 
Publique à Haute Intensité de Main d'œuvre, sous  abréviations (TUP à HIMO), 
conformément à la convention cadre intersectorielle N° 006 du 27/07/1996 portant 
modalités de gestion et d'exécution du programme TUP à HIMO, des notes et instructions 
d'application, désigné ci-après par l’expression LE MAITRE DE L’OUVRAGE D’une 
Part.  
Et, L’entreprise représentée par Monsieur :   SEBIATI  Mouloud    désigné  ci-après  

Par l’expression LE TACHERON ET/OU L’ENTREPRENEUR D'autre part. 
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Il a été arrêté ce qui suit: 

 
 

PARTIE A/ CLAUSES GENERALES 
 
ARTICLE 1/ OBJET ET LOCALISATION DES TRAVAUX. 
La présente convention à pour objet la définition des conditions d'exécution des travaux de : 
Nettoyage (Désignation précise et localisation éxacte  des travaux à exécuter)…………………………………………………, 

tels que décrits dans la partie B << programme et exécution des travaux >> et 
conformément à la méthode de réalisation à haute intensité en main d'œuvre         
(TUP à HIMO). 
 
 
ARTICLE 2 / MODE DE PASSATION : 
La présente convention est passée suite à l’appel d’offres local lancé par voie d'affichage, 
par la direction de l’emploi de la wilaya de Alger  du 06/01au 20/01/2006 conformément 
aux dispositions du décret présidentiel N° 02/250 du 24 juillet 2002 portant réglementation 
des marchés publics et aux intructions de l’agence de développement social.  
 
ARTICLE 3/ LES PIECES CONTRACTUELLES. 
- La soumission  
- La déclaration à souscrire  
- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) 
- Le bordereau des prix unitaires. 
- Le devis quantitatif et estimatif. 
 

ARTICLE 4/ MONTANT DU CONTRAT. 
Le montant du  présent contrat est de : 1240200,00 (T.T.C) ……………………………………….(en lettres)un  
million deux cent quarante mille  deux cent dinars  en toutes  taxes  comprises, 
conformément  au  caractère  général  des  prix  tel  que  décrit à  l'article  13  du   présent 
contrat.   
 
ARTICLE 5/ ORGANISATION DES TRAVAUX. 
Les travaux objet du présent contrat seront exécutés conformément au planning de travail 
préalablement approuvé lors de la soumission et aux modes d'exécution tels que détaillés 
dans la partie B du cahier des prescriptions spéciales.  
Les travaux seront exécutés manuellement, toute utilisation d'engins est proscrite, elle peut 
entraîner une résiliation aux torts exclusifs du co-contractant. 
 
ARTICLE 6/ DELAIS D'EXECUTION. 
Le délai d'exécution des travaux est fixé à Trois (03) mois à compter de la date du début 
des travaux stipulée dans l'ordre de service notifié à l'entrepreneur par le D.E.W  ou le BET 
agissant pour le compte du DEW et du service technique. 
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ARTICLE 7/ OBLIGATIONS DU TACHERON EN MATIERE D'EMPLOI DE LA 
MAIN D'ŒUVRE LOCALE. 
- Le co-contractant est soumis à la législation et réglementation du travail et de la protection 
sociale en vigueur, notamment celle relative aux conditions de travail, aux salaires, à 
l'hygiène et à la sécurité. 
- La liste des ouvriers locaux doit être communiquée au tâcheron par le président d' APC 
avant le  lancement  des  travaux, en cas de défaillance de la part  du  président,  le  
co-contractant peut faire appel à la main d'œuvre de proximité disponible. 
- Le co-contractant est tenu de présenter au service technique, au BET au D.E.W ou à 
n'importe quel contrôle délégué par l'A.D.S, le livre de paie dont les pages sont cotées et 
paraphées. 
- Lorsque le tâcheron soumissionne pour un lot couvrant plusieurs communes, il s’engage à 
procéder au recrutement des ouvriers équitablement  à  travers les  communes concernées.   
- Le nombre d'ouvriers à recruter dans le cadre du  présent  contrat est de :……..  (en chiffres et  

en lettres)21/Mois, en cas de non respect des conditions de règlement des salaires ou des 
cotisations il sera procédé à des retenues au tâcheron  suivant la méthode suivante : 
• Exemple : nombre d'ouvriers prévu par la convention 10 
Salaire net à payer           =   10000  x 10       =     100.000 DA 
Charges sociales              =  100000 x 35%   =       35.000 DA 
Total masse salariale       =  13500 x 10        =     135.000 DA 
Si le nombre d'ouvriers relevé sur le chantier lors des différentes visites est inférieur à celui 
prévu, il sera appliqué une retenue sur la situation de travaux au prorata du nombre 
d'ouvriers manquants,  
Si c'est une différence qui ressort de la déclaration CNAS la retenue à effectuer est égale à 
la différence entre la masse salariale déterminée suivant la méthode ci-dessus et celle qui 
apparaît sur la déclaration. Le décompte de cette retenue doit être porté au verso de la 
situation de travaux. 
A chaque situation doivent être joints : l’état d’émargement du personnel et la copie de la 
déclaration CNAS attestant le paiement des salaires et des cotisations. 
 
ARTICLE 8/ SIGNALISATION DU CHANTIER. 
L'entrepreneur est tenu d'assurer la signalisation du chantier au moyen de panneaux. Il 
demeure responsable des accidents dus à une mauvaise ou à un défaut de signalisation. 
 
ARTICLE 9/ JOURNAL DE CHANTIER 
L'entrepreneur devra tenir à la disposition du maître de l'ouvrage, du maître d’œuvre et du 
BET (s’il en est fait appel), un cahier journal sur lequel seront consignés tous les 
renseignements relatifs à la marche des travaux. 
 
 
ARTICLE 10/ DOMICILIATION BANCAIRE. 
Le paiement des sommes dues au tâcheron au titre des travaux réalisés dans les conditions 
prévues au présent contrat se fera par virement trésor au  compte  N° : 300 101.643 

Ouvert au nom de :BNA ZIROUT  YOUCEF 

Auprés de : SARL    SEB  R.B.H   
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ARTICLE 11/ MODALITE ET ECHEANCIER DE REGLEMENT. 
Les situations dûment visées par le service technique, seront présentées mensuellement sur 
la base de l'avancement des travaux, elles indiqueront clairement les travaux effectués au 
cours du mois. Le montant à payer est calculé en référence au devis estimatif en multipliant 
les quantités effectivement réalisées par les prix unitaires. Elles doivent parvenir au DEW 
avant le 10 du mois suivant la période de réalisation, sous couvert exclusif du service 
technique  
Le paiement se fera après toutes les vérifications d’usage.  
La situation de travaux ne peut en aucun dépasser le 1/3 du montant total du contrat, elle 
doit être datée cachetée et signée, l’entête doit être au nom du co- contractant et il sera fait 
référence au numéro du contrat à la date de l’ODS et le montant du contrat etc… 
Toute situation comportant des anomalies fera l’objet d’un rejet. 
   
ARTICLE 12/ MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS. 
Le montant des prestations sera évalué sur la base des prix unitaires figurant au bordereau 
des prix unitaires, appliqués aux quantités réellement exécutées dans le mois considéré. 
 
ARTICLE 13/ CARACTERE GENERAL DES PRIX. 
Les prix du contrat comprennent le bénéfice ainsi que les droit, impôt, taxes, frais généraux, 
faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et 
directe du travail, notamment celles concernant les salaires et les charges salariales. 
 
ARTICLE 14/ REVISION ET ACTUALISATION DES PRIX. 
Les prix fixés du  présente contrat sont fermes et non révisables ni actualisables. 
  
ARTICLE 15/ RETENUE DE GARANTIE. 
 Il est prévu une retenue de garantie de 05% du montant du contrat, constituée par des 
prélèvements sur le règlement de chaque situation .   
 
ARTICLE 16/ PENALITE DE RETARD. 
Au cas ou l'exécution des travaux serait retardée par rapport à l'échéancier fixé dans le 
présent contrat, il sera appliqué une pénalité de retard sans mise en demeure préalable. Le 
montant des pénalités est fixé à un millième (1/1000) du montant du contrat  par jour 
calendaire. 
En tout état de cause, le montant total des pénalités ne saurait dépasser 10% du montant 
total du contrat. 
 
ARTICLE 17/ CAS DE FORCE MAJEURE. 
Aux fins du présent contrat << force majeure >> signifie tout événement imprévisible et 
indépendant des deux parties contractantes et qui rend impossible l'exécution des 
prestations prévues. Les cas de force majeure doivent être  signalés  dans  un délai de huit 
(08) jours, par le responsable sectoriel concerné  au DEW qui doit émettre un O.D.S d'arrêt 
des travaux et lors de la reprise il signifiera par un O.D.S au tâcheron la reprise des travaux, 
tous ces documents doivent être joints à la situation lors de l'appel de fonds. 
L’insuffisance de moyens humains ou matériels ne peut en aucun cas constituer un cas de 
force majeur.  
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ARTICLE 18/ RECEPTION PROVISOIRE. 
La réception provisoire sera prononcée à la fin des délais contractuels par le  responsable 
sectoriel habilité, le BET et le directeur de l'emploi de la wilaya, en présence du tâcheron. 
Si des anomalies sont relevées elles seront consignées sur le procès verbal,  le co-
contractant devra les lever avant la réception définitive. 
 
ARTICLE 19/ RECEPTION DEFINITIVE.  
Elle sera prononcée par les mêmes personnes ayant signé la réception provisoire un mois 
après la réception provisoire et après constat de la levée des réserves signalées. 
 
ARTICLE 20/ RESTITUTION DE LA RETENUE DE BONNE EXECUTION. 
La main levée de restitution est prononcée par le  responsable du secteur concerné appuyée 
des procès verbaux de réception provisoire et définitive et accompagnée d'un état des 
retenues effectuées sur toutes les situations. 
 
ARTICLE 21/ REGLEMENT DES LITIGES  
Si en cours de l'exécution des travaux, des problèmes surgissent entre les deux parties, le 
règlement à l’amiable du conflit est privilège. En cas de désaccord, chacune des deux  
parties peut recourir à l'arbitrage conformément à la réglementation en vigueur qui ne peut 
être effectué qu'après saisine de la partie adverse par écrit officiel et après mise en demeure. 
 
ARTICLE  22/  RESILIATION. 
En cas  d’inexécution totale ou partielle par le tâcheron et/ou de l’entrepreneur de l’une ou 
quelconque de ses obligations, le maître  de l’ouvrage se réserve le droit de résilier le 
présent contrat dans sa totalité ou en partie et aux torts exclusifs du co-contractant. 
 
ARTICLE 23/ TEXTES APPLICABLES. 
Le présent contrat est soumis aux textes législatifs et réglementaires suivants :  
- Décret présidentiel N° 02/250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés   

     publics. 
- Textes régissant le programme des travaux d'utilité publique à haute intensité de   

     main d'œuvre (TUP à HIMO), des notes et instructions d’application. 
 
ARTICLE 24/ ENTREE EN VIGUEUR. 
Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de lancement des travaux 
mentionnée sur l'ordre de service notifié au tâcheron et/ou l'entrepreneur. 
 
Fait à :…………….. le :………………….                                                  Fait à :Alger le :30/01/2006 

Le Maître de L’ouvrage                                                            Le Co-contractant   
           (DEW)                                                                       
                                             

    
 
                                                Fait à :…………….. le :…………………. 
                                                         Le Service Technique 
                                                           (……..Secteur Concerné…….) 
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PARTIE B/ CLAUSES TECHNIQUES. 
 
ARTICLE 01// 100,00  (Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)………………………………………. 
 
 
ARTICLE 02/  250,00 (Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)……………………………….………. 
 
 
ARTICLE 03// 500,00 (Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)………………………………………. 
 
 
ARTICLE 4//……………………………..(Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)…………………………………………. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10

 
 
 
 
 
 
 

BORDEREAU  DES PRIX UNITAIRES 
 
Lot N°:  02 

Intitulé du projet : ……………………………………………… 

Localisation:  OUED  SCOTTO 

Lieu dit : OUED KORICHE  
 

P.U en HT 
(en chiffres)

 
U 

 

 
Désignations des Travaux  

 

100,00  

 
 

(Unité de mesure) 
 

M2 
 

  

icle N° 1:Nettoyage et curage manuel           

   
 

250,00  
(Unité de mesure) 

M2  

 

Article N° 2:Transport à la D.P 
 
 

500,00  
(Unité de mesure) 

M2  

 
Article N° 3: Débroussaillage   

   

  
(Unité de mesure) 

  

 
Article N° 4:………………………………………………………………………………. 
   

   
      

 ………………….. 
  ………………….. 
 

     
 …………………. 
 ……………….…. 
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  
 

Lot N°:02 

Intitulé des projet:……………………………………………… 

Localisation: Oued scotto nodal   
Lieu dit :Oued koriche  

  

Montant HTPrix Unit.  Qté U  DESIGNATIONS 
  N°  

Article  

275000,00  100,00  2750  M²  
Nettoyage et curage manuel  

Du lit de oued   
01  

600000,00  250,00  2400  M²  Transport de la D.P  
02  
  

185000,00  500,00  370  M²  Debroussaillage   03  

          04  

          05  

          06  

          ……  

          ..…  

1060000,00  Total  ( HT)  

180200,00  TVA 17%  
1240200,00  Total (TTC)  

Le Présent Devis est arrêté à la somme de:   un million deux cent quarante mille deux 
cent dinars   en toutes taxes comprises. 
 

Nombre d'ouvriers: 21 /Mois 
Délais d'exécutions : 3 mois 

 
                                                       Fait à :Alger  le :30/01/2006   

                                                       Le Co-contractant 
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 REPUBLIQUE  ALGERIENNE   DEMOCRATIQUE  ET POPULAIRE  

 
SERVICES  DU  CHEF  DU  GOUVERNEMENT 

 
MINISTERE  DE  L’EMPLOI   

ET   DE  LA  SOLIDARITE  NATIONALE 
 
 
 

AGENCE  DE  DEVELOPPEMENT SOCIAL 
 

                                              DIRECTION  DE   L'EMPLOI  DE  LA  
                                                        WILAYA DE : Alger  

 
                                                        SECTEUR  : Hydraulique  
 
 

 
 

 
 

CONTRAT DE 
TRAVAUX 

 
 
 

LOT N° : 01 
 
 

 
 
Commune de :           OUED  KORICHE  

Intitulé du projet :…………Nettoyage et Curage Manuel ………………………………………………… 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Localisation :   OUED CHEMIN DU FORT  
                                         ………………………………………………………. 
 
 
 

                                                    Contrat  N°   01/1   / DEW/2005 
 
 
 
 

 
 
 

Programme TUP HIMO/ 2ème Phase 
Tranche : 2005 
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▬ SOUMISSION ▬ 
 

( Etablie   en   conformité   des    dispositions   de   l'article   45 du  decrêt présidentiel    
N° 02/250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés   publics) 
 
Je soussigné (Nom et Prénom) :SEBIATI   Mouloud  

Profession  : gérant            
Demeurant à : 04 rue aiche amari oued koriche  
Agissant au nom et pour le comte de :  (Nom et Prénom ou Raison Sociale)SARL  SEB  R.B.H 

Inscrit au registre de commerce sous le numéro : 03B0021299 
Matricule Fiscal : 000316089005841 

Article d'Imposition : 109222 

 
Après avoir pris connaissance des pièces du projet de contrat et après avoir apprécié à mon 
point de vue et sous ma responsabilité  la nature et la difficulté des prestations à exécuter . 
Je remets, revêtu de ma signature, un bordereaux des prix et un détail estimatif établis 
conformément aux clauses figurant au dossier de projet de contrat 
 
Je  me soumets est m'engage envers la direction de l’emploi de la Wilaya (DEW) de Alger ,  
d'exécuter les prestations conformément aux conditions du cahier des prescription spéciales 
et moyennant la somme de : 1155492,00 (indiquer le montant du contrat en chiffres et en lettres ) 

un million cent quatre vingt douze dinars . 

  
L'opérateur Public contractant se libère des sommes dues par lui en faisant donner crédit au 
compte Bancaire N° : 303 101.643 

Ouvert  auprés de  : BNA ZIROUT  YOUCEF  

A l’ordre de : SARL   SEB . RBH 

 
J'affirme sous peine de  résiliation de plein droit de  contrat ou de sa mise en régie aux torts 
exclusifs de l'entreprise que celle-ci ne tombe pas sous le coup des interdictions édictées par 
la législation et la réglementation en vigeur et les dispositions de la loi n° 95/06 du 25 
Janvier 1995, relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix. 
 
 
 

                                                Fait à :Alger ,  Le ………………… 

(Nom, Qualité du Signataire et Cachet du Co-contracteur) 
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▬ DECLARATION A SOUSCRIRE ▬ 
 

Etablie en application des dispositions de l'article 45 du  décret présidentiel N° 02/250  du 
24 juillet 2002 portant réglementation des marches publics. 
 

En réponse à votre appel d’offre lancer le : 06/01/2006 
 

1/ Dénomination de la société ou raison sociale : SARL  SEB   R.B.H 
 

2/ Adresse du siège social :08 rue dene mille oued koriche alger  
 

3/ Forme juridique de la Société : SARL 
 

4/ Montant du capital social : 100000,00 
 

5/ N° et date d’inscription ou registre du commerce  : 03 B 0011299 
 

6/ Wilaya ou seront exécutées les prestations faisant l’objet du contrat  : Alger  
 

7/ Nom, Prénom, Nationalité, date et lieu de Naissance du ou des responsables statutaires de 
l'entreprise et des personnes ayant qualité pour engager l’entreprise à l'occasion du contrat. 
SEBIATI  Mouloud     Algérienne  1970.01.01.  Medea 
 

8/ Existe-t-il des privilèges et nantissements inscrits à l'encontre de l'entreprise au greffe du 
tribunal / section commerciale : Non 
 

9/  La société est-elle en état de liquidation ou de règlement judiciaire: Non 
 

10/ Dans l’affirmative  
a)Date de jugement déclaratif de liquidation judiciaire ou de règlement judiciaire:     / 

b)Dans quelles conditions la société est-elle autorisée à poursuivre son activité, indiquer le 
nom et l’adresse du liquidateur ou de l’administration au règlement judiciaire :  / 
 

11-Le déclarant  a-t-il  été  condamné   en  application  de l'ordonnance  n°: 66/180   
du 21 juin 1996 portant répression des infractions économique  à la réglementation des prix 
/ 
 

12/ Le déclarant atteste que la société n'est pas en état de faillite : / 
 

13/Nom, Prénom, Qualité, Date et Lieu de Naissance et Nationalité du signataire de la 
déclaration:   SEBIATI  Mouloud  Gérant        1970/01/01     Algérienne   
 

14/ J'affirme, sous peine de résiliation de plein droit du contrat ou de sa mise en régie aux 
torts exclusifs de l’entreprise  que celle-ci  ne tombe pas sous le coup des interdictions 
édictées par la  législation et la réglementation en vigueur. 
 

15/ Je certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de 
l'ordonnance n° 66/156 du 8 juin 1966 portant code pénal que les renseignements fournis ci-
dessus sont exacts 
 

                                                Fait à :Alger ,  Le ……………… 

(Nom, Qualité du Signataire et Cachet du Co-contractant) 
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Ce contrat est conclu entre. Le service technique de la wilaya, représenté par 
Monsieur :…………………………………………………….. 

Directeur de ……………………….désigné ci-après par l’expression LE MAÎTRE D’ŒUVRE 
 

  
Le Directeur de l'emploi   de la wilaya de : Alger  Représentant l'Agence de 
Développement Sociale, dans le cadre de la gestion et de l'exécution du programme d'Utilité 
Publique à Haute Intensité de Main d'œuvre, sous  abréviations (TUP à HIMO), 
conformément à la convention cadre intersectorielle N° 006 du 27/07/1996 portant 
modalités de gestion et d'exécution du programme TUP à HIMO, des notes et instructions 
d'application, désigné ci-après par l’expression LE MAITRE DE L’OUVRAGE D’une 
Part.  
Et, L’entreprise représentée par Monsieur :   SEBIATI  Mouloud    désigné  ci-après  

Par l’expression LE TACHERON ET/OU L’ENTREPRENEUR D'autre part. 
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Il a été arrêté ce qui suit: 

 
 

PARTIE A/ CLAUSES GENERALES 
 
ARTICLE 1/ OBJET ET LOCALISATION DES TRAVAUX. 
La présente convention à pour objet la définition des conditions d'exécution des travaux de : 
Nettoyage Curage Maneul OUED CHEMIN DUFORT 
tels que décrits dans la partie B << programme et exécution des travaux >> et 
conformément à la méthode de réalisation à haute intensité en main d'œuvre         
(TUP à HIMO). 
 
 
ARTICLE 2 / MODE DE PASSATION : 
La présente convention est passée suite à l’appel d’offres local lancé par voie d'affichage, 
par la direction de l’emploi de la wilaya de Alger  du 06/01au 20/01/2006 conformément 
aux dispositions du décret présidentiel N° 02/250 du 24 juillet 2002 portant réglementation 
des marchés publics et aux intructions de l’agence de développement social.  
 
ARTICLE 3/ LES PIECES CONTRACTUELLES. 
- La soumission  
- La déclaration à souscrire  
- Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) 
- Le bordereau des prix unitaires. 
- Le devis quantitatif et estimatif. 
 

ARTICLE 4/ MONTANT DU CONTRAT. 
Le montant du  présent contrat est de : 1155492, 00 (T.T.C) ……………………………………….(en lettres)un 
million cent cinquante cinq mille quatre cent quatre vingt douze dinars en toutes  taxes  
comprises, conformément  au  caractère  général  des  prix  tel  que  décrit à  l'article  13  du   
présent contrat.   
 
ARTICLE 5/ ORGANISATION DES TRAVAUX. 
Les travaux objet du présent contrat seront exécutés conformément au planning de travail 
préalablement approuvé lors de la soumission et aux modes d'exécution tels que détaillés 
dans la partie B du cahier des prescriptions spéciales.  
Les travaux seront exécutés manuellement, toute utilisation d'engins est proscrite, elle peut 
entraîner une résiliation aux torts exclusifs du co-contractant. 
 
ARTICLE 6/ DELAIS D'EXECUTION. 
Le délai d'exécution des travaux est fixé à Trois (03) mois à compter de la date du début 
des travaux stipulée dans l'ordre de service notifié à l'entrepreneur par le D.E.W  ou le BET 
agissant pour le compte du DEW et du service technique. 
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ARTICLE 7/ OBLIGATIONS DU TACHERON EN MATIERE D'EMPLOI DE LA 
MAIN D'ŒUVRE LOCALE. 
- Le co-contractant est soumis à la législation et réglementation du travail et de la protection 
sociale en vigueur, notamment celle relative aux conditions de travail, aux salaires, à 
l'hygiène et à la sécurité. 
- La liste des ouvriers locaux doit être communiquée au tâcheron par le président d' APC 
avant le  lancement  des  travaux, en cas de défaillance de la part  du  président,  le  
co-contractant peut faire appel à la main d'œuvre de proximité disponible. 
- Le co-contractant est tenu de présenter au service technique, au BET au D.E.W ou à 
n'importe quel contrôle délégué par l'A.D.S, le livre de paie dont les pages sont cotées et 
paraphées. 
- Lorsque le tâcheron soumissionne pour un lot couvrant plusieurs communes, il s’engage à 
procéder au recrutement des ouvriers équitablement  à  travers les  communes concernées.   
- Le nombre d'ouvriers à recruter dans le cadre du  présent  contrat est de :……..  (en chiffres et  

en lettres)18/Mois, en cas de non respect des conditions de règlement des salaires ou des 
cotisations il sera procédé à des retenues au tâcheron  suivant la méthode suivante : 
• Exemple : nombre d'ouvriers prévu par la convention 10 
Salaire net à payer           =   10000  x 10       =     100.000 DA 
Charges sociales              =  100000 x 35%   =       35.000 DA 
Total masse salariale       =  13500 x 10        =     135.000 DA 
Si le nombre d'ouvriers relevé sur le chantier lors des différentes visites est inférieur à celui 
prévu, il sera appliqué une retenue sur la situation de travaux au prorata du nombre 
d'ouvriers manquants,  
Si c'est une différence qui ressort de la déclaration CNAS la retenue à effectuer est égale à 
la différence entre la masse salariale déterminée suivant la méthode ci-dessus et celle qui 
apparaît sur la déclaration. Le décompte de cette retenue doit être porté au verso de la 
situation de travaux. 
A chaque situation doivent être joints : l’état d’émargement du personnel et la copie de la 
déclaration CNAS attestant le paiement des salaires et des cotisations. 
 
ARTICLE 8/ SIGNALISATION DU CHANTIER. 
L'entrepreneur est tenu d'assurer la signalisation du chantier au moyen de panneaux. Il 
demeure responsable des accidents dus à une mauvaise ou à un défaut de signalisation. 
 
ARTICLE 9/ JOURNAL DE CHANTIER 
L'entrepreneur devra tenir à la disposition du maître de l'ouvrage, du maître d’œuvre et du 
BET (s’il en est fait appel), un cahier journal sur lequel seront consignés tous les 
renseignements relatifs à la marche des travaux. 
 
 
ARTICLE 10/ DOMICILIATION BANCAIRE. 
Le paiement des sommes dues au tâcheron au titre des travaux réalisés dans les conditions 
prévues au présent contrat se fera par virement trésor au  compte  N° : 300 101.643 

Ouvert au nom de :BNA ZIROUT  YOUCEF 

Auprés de : SARL    SEB  R.B.H   
 



  7

 
 
ARTICLE 11/ MODALITE ET ECHEANCIER DE REGLEMENT. 
Les situations dûment visées par le service technique, seront présentées mensuellement sur 
la base de l'avancement des travaux, elles indiqueront clairement les travaux effectués au 
cours du mois. Le montant à payer est calculé en référence au devis estimatif en multipliant 
les quantités effectivement réalisées par les prix unitaires. Elles doivent parvenir au DEW 
avant le 10 du mois suivant la période de réalisation, sous couvert exclusif du service 
technique  
Le paiement se fera après toutes les vérifications d’usage.  
La situation de travaux ne peut en aucun dépasser le 1/3 du montant total du contrat, elle 
doit être datée cachetée et signée, l’entête doit être au nom du co- contractant et il sera fait 
référence au numéro du contrat à la date de l’ODS et le montant du contrat etc… 
Toute situation comportant des anomalies fera l’objet d’un rejet. 
   
ARTICLE 12/ MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS. 
Le montant des prestations sera évalué sur la base des prix unitaires figurant au bordereau 
des prix unitaires, appliqués aux quantités réellement exécutées dans le mois considéré. 
 
ARTICLE 13/ CARACTERE GENERAL DES PRIX. 
Les prix du contrat comprennent le bénéfice ainsi que les droit, impôt, taxes, frais généraux, 
faux frais et d'une façon générale toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire et 
directe du travail, notamment celles concernant les salaires et les charges salariales. 
 
ARTICLE 14/ REVISION ET ACTUALISATION DES PRIX. 
Les prix fixés du  présente contrat sont fermes et non révisables ni actualisables. 
  
ARTICLE 15/ RETENUE DE GARANTIE. 
 Il est prévu une retenue de garantie de 05% du montant du contrat, constituée par des 
prélèvements sur le règlement de chaque situation .   
 
ARTICLE 16/ PENALITE DE RETARD. 
Au cas ou l'exécution des travaux serait retardée par rapport à l'échéancier fixé dans le 
présent contrat, il sera appliqué une pénalité de retard sans mise en demeure préalable. Le 
montant des pénalités est fixé à un millième (1/1000) du montant du contrat  par jour 
calendaire. 
En tout état de cause, le montant total des pénalités ne saurait dépasser 10% du montant 
total du contrat. 
 
ARTICLE 17/ CAS DE FORCE MAJEURE. 
Aux fins du présent contrat << force majeure >> signifie tout événement imprévisible et 
indépendant des deux parties contractantes et qui rend impossible l'exécution des 
prestations prévues. Les cas de force majeure doivent être  signalés  dans  un délai de huit 
(08) jours, par le responsable sectoriel concerné  au DEW qui doit émettre un O.D.S d'arrêt 
des travaux et lors de la reprise il signifiera par un O.D.S au tâcheron la reprise des travaux, 
tous ces documents doivent être joints à la situation lors de l'appel de fonds. 
L’insuffisance de moyens humains ou matériels ne peut en aucun cas constituer un cas de 
force majeur.  
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ARTICLE 18/ RECEPTION PROVISOIRE. 
La réception provisoire sera prononcée à la fin des délais contractuels par le  responsable 
sectoriel habilité, le BET et le directeur de l'emploi de la wilaya, en présence du tâcheron. 
Si des anomalies sont relevées elles seront consignées sur le procès verbal,  le co-
contractant devra les lever avant la réception définitive. 
 
ARTICLE 19/ RECEPTION DEFINITIVE.  
Elle sera prononcée par les mêmes personnes ayant signé la réception provisoire un mois 
après la réception provisoire et après constat de la levée des réserves signalées. 
 
ARTICLE 20/ RESTITUTION DE LA RETENUE DE BONNE EXECUTION. 
La main levée de restitution est prononcée par le  responsable du secteur concerné appuyée 
des procès verbaux de réception provisoire et définitive et accompagnée d'un état des 
retenues effectuées sur toutes les situations. 
 
ARTICLE 21/ REGLEMENT DES LITIGES  
Si en cours de l'exécution des travaux, des problèmes surgissent entre les deux parties, le 
règlement à l’amiable du conflit est privilège. En cas de désaccord, chacune des deux  
parties peut recourir à l'arbitrage conformément à la réglementation en vigueur qui ne peut 
être effectué qu'après saisine de la partie adverse par écrit officiel et après mise en demeure. 
 
ARTICLE  22/  RESILIATION. 
En cas  d’inexécution totale ou partielle par le tâcheron et/ou de l’entrepreneur de l’une ou 
quelconque de ses obligations, le maître  de l’ouvrage se réserve le droit de résilier le 
présent contrat dans sa totalité ou en partie et aux torts exclusifs du co-contractant. 
 
ARTICLE 23/ TEXTES APPLICABLES. 
Le présent contrat est soumis aux textes législatifs et réglementaires suivants :  
- Décret présidentiel N° 02/250 du 24 juillet 2002 portant réglementation des marchés   

     publics. 
- Textes régissant le programme des travaux d'utilité publique à haute intensité de   

     main d'œuvre (TUP à HIMO), des notes et instructions d’application. 
 
ARTICLE 24/ ENTREE EN VIGUEUR. 
Le présent contrat entre en vigueur à compter de la date de lancement des travaux 
mentionnée sur l'ordre de service notifié au tâcheron et/ou l'entrepreneur. 
 
Fait à :…………….. le :………………….                                                  Fait à :Alger le :…………….. 

Le Maître de L’ouvrage                                                            Le Co-contractant   
           (DEW)                                                                       
                                             

    
 
                                                Fait à :…………….. le :…………………. 
                                                         Le Service Technique 
                                                           (……..Secteur Concerné…….) 
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PARTIE B/ CLAUSES TECHNIQUES. 
 
ARTICLE 01// 120,00  (Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)………………………………………. 
 
 
ARTICLE 02/  280,00 (Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)……………………………….………. 
 
 
ARTICLE 03// 250,00 (Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)………………………………………. 
 
 
ARTICLE 4//……………………………..(Décomposition des prix unitaires des taches à  
 
exécuter)…………………………………………. 
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BORDEREAU  DES PRIX UNITAIRES 
 
Lot N°:  01 

Intitulé du projet : Nettoyage Curalge Maneul  

Localisation:  OUED  DU FORT CHEMIN  

Lieu dit : OUED KORICHE  
 

P.U en HT 
(en chiffres)

 
U 

 

 
Désignations des Travaux  

 

120,00  

 
 

(Unité de mesure) 
 

M2 
 

  

icle N° 1:Nettoyage et curage manuel           

   
 

280,00  
(Unité de mesure) 

M2  

 

Article N° 2:Transport à la D.P 
 
 

250,00  
(Unité de mesure) 

M2  

 
Article N° 3: Débroussaillage   

   

  
(Unité de mesure) 

  

 
Article N° 4:………………………………………………………………………………. 
   

   
      

 ………………….. 
  ………………….. 
 

     
 …………………. 
 ……………….…. 
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DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF  
 

Lot N°:01 

Intitulé des projet:Nettoyage Curage Maneul  

Localisation: Ouzd chemin du fort   
Lieu dit :Oued koriche  

  

Montant HTPrix Unit.  Qté U  DESIGNATIONS 
  N°  

Article  

327600,00  120,00  2730  M²  
Nettoyage et curage manuel  

Du lit de oued   
01  

560000,00  280,00  2000  M²  Transport de la D.P  
02  
  

100000,00  250,00  400  M²  Debroussaillage   03  

          04  

          05  

          06  

          ……  

          ..…  

987600,00  Total  ( HT)  

167892,00  TVA 17%  
1155492,00  Total (TTC)  

Le Présent Devis est arrêté à la somme de:   un million cent cinquante cinq mille quatre 
cent quatre vingt douze dinars . 
 

Nombre d'ouvriers: 18 /Mois 
Délais d'exécutions : 3 mois 

 
                                                       Fait à :Alger  le :……………….. 

                                                       Le Co-contractant 
                

 
 

 


