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 ال هداء
ي مثرة هجدي دأ ه  

ىل   ا 

 وادلي العزيزان من بفضلهم حتققت يل ال حالم

ىل   ا 

مام   يتأ خو من معهم ثقدمت لل   

ىل  ا 

 أ و هدام  ءبنقد بنا من سامه يف جنايح

ىل   ا 

لك عائليت ولك أ صدقايئ وثلميذايت اللوايت أ درسهن ولك من 

 يعرفين عن قريب أ و بعيد أ هدي معيل هذا

  ةبوداود خي                   
  



  

 ال هداء
 أ هدي مثرة هجدي

ىل وادلي العزيزان أ طال هللا يف معرهام  ا 

ىل أ يم وأ يب يف هللا الذلان اكان يل س ندا وعوان  ا 

ىل زويج س ند ظهري  ا 

ىل أ خيت وشقيقيت كوثر كريبعي  ا 

خويت ال عزاء يل ا   ا 

ىل لك أ ساثذيت الكرام  ا 

ىل رفيقات ادلرب  ا 

لهام                 عرابن ا   

 



  

 

 

 

 الشكر والتقدير

 

 

 



  

 

 الشكر والتقدير
بعد ثوجهينا ابمحلد و الشكر هلل املنعم الكرمي, هتقَدم يف املقام 

ىل ال س تاذ املرشف ادلكتور بن ماكل  الثاين بشكر خاص ا 

ىل ما هو أ حص...و  حبيب اذلي أ وسع صدره لهفواثنا فوهَجنا ا 

ىل لَك من هصحنا فأ فادثنا هصيحته  .ا   

 

 



  

 

 

 

مقدمت



  

 أ
 

ىبو اهلل عز و جؿ يو الكائف الوحيد الذي و اىتـ اإلنساف منذ القدـ بالفف، ف    
فمسفة الفف والجماؿ لـ يتواجد إال مع س بالجماؿ وكيؼ يتذوقو، االقدرة عمى إحس

 نشأة الفمسفة مع أعالـ قدماء اليوناف.

إختالؼ بيف دراسة كؿ مف  ونجد، ترابطيةوثيقة  العالقة بيف الجماؿ والفف ىي  
كما أنيا ال تقؼ عند  ىذيف المجاليف فالدراسات الجمالية مجاليا الخاص بيا،

توضيح تتسـ بو ىذه األعماؿ مف مميزات، وال تبحث في تحقيؽ نسبتيا أو 
أف تتدخؿ كما يحدث في تأضيميا تاريخيا ومف جية أخرى فميس مف اختصاصيا 

فمسفة الفف في دقائؽ عمؿ الفناف، ألنيا ترتفع فوؽ ذلؾ، وتتجاوزه إلى محاولة 
شروط تحقيقو ومقدار ابداعو اذف  البحث في مجرد اإلحساس بالجماؿ وتقدير

الجماؿ والفف رغـ إتصاليما ببعض، إال أف الجماؿ يختمؼ عف الفف مف جانب 
 األمور الحسية و الوجدانية

عمـ الجماؿ أو اإلستطيقا ىو فرع مف فروع الميتافيزيقا الخاصة أو الفمسفة اف     
الخاصة، يعني دراسة القيـ الجمالية ، فيو لـ يعرؼ كعمـ قائـ بحد ذاتو، إذ قاـ 

( بوضع األفكار األولى لعمـ الجماؿ 1762-1714الفيمسوؼ ألكسندر بومغارتف )
يتحدد ىذا العمـ بالمنظور  Aesthetics 1735في كتابو الموسـو ب اإلستطيقا 

الباحث بوصفو مادة فمسفية جديدة تعني بدراسة المعرفة الحسية والوجدانية فعمى 
ىذا األساس عمـ الباحث نطاؽ ىذا المجاؿ بكونو يتمحور حوؿ منطؽ الشعور 
والخياؿ الفني، أي المنطؽ الذي يختمؼ جذريا عف المنطؽ العممي الممنيج 

 والعقالني.



  

 ب
 

أما الفف كاف عند اليوناف ىو انتاج أو إعادة إنتاج مكوف مادي محسوس،     
حيث كاف يعرؼ بكؿ نشاط صناعي نافع بصفة عامة تتمثؿ في لوحة فنية، 
تمثاؿ، قصائد شعرية، موسيقى، النحت، كذلؾ شمؿ الصناعات المينية كالنجارة 

)محاكاة( أما معجـ والبناء والحدادة ....إلخ يرى الفيمسوؼ أرسطو أف الفف ىو 
اكسفورد عرفو نقال عف جوف ستيوارت مؿ )السعي وراء الكماؿ في األداء (، ماثيو 
ارنولد عرؼ الفف انو الصناعة التي ال تشوبيا شائبة، ستولنتز عرؼ الفف 

 بالمعالجة البارعة الواعية بوسيط مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ ما.

يثة والمعاصرة ىدفيا تفسير لقد ظيرت مجموعة مف النظريات والمذاىب الحد   
 الجماؿ مف عدة إتجاىات )النظرية و العممية(.

تكويف رؤية نظرية لموضوع الجماؿ برزت لنا المدرسة النظرية التي يرى ل و
يكوف في عالـ غير عالمنا الواقعي  «الجماؿ الموضوعي»أتباعيا أف موضوع 

الحسي، وأنو يمكف تممسو في عالـ عموي )مثالي( يجاوز نطاؽ عالـ المحسوسات 
ويعمو عميو، وىـ يستندوف في ىذه الرؤية المثالية إلى وجود أفكار تأممية مسبقة، 
ومتعالية عمى مستوى التجربة الحسية ومف أمثاؿ ىؤالء الفالسفة نذكر بندتو 

 .كروتشو 

والذي يفيدنا وييمنا في الجماؿ والفف ىو الفيمسوؼ والمفكر اإليطالي بندتو   
( الذي يعتبر أعظـ عمماء الذيف أىتمو بالجماؿ خالؿ 1952-1866كروتشو )

 القرف العشريف. 



  

 ج
 

وفي ىذا السياؽ تأتي دراستنا التي نتناوؿ فييا آراء كروتشو حوؿ الجماؿ    
ة عمى فمسفتو، وانطالقا مف ىيذه اإلشكالية والفف، مسمطيف الضوء بصفة خاص

 وىذه الممارسات يمككنا طرح تساؤالت التالية:

كروتشو في الفمسفة  مدى اسياماتفيما تتمثؿ نظرية الفف عند كروتشو ؟ وما 
 ؟ ولالجابة عمى ىذه التساؤالت اعتمدنا الفرضيات التالية:الفف

 الفرضية األولى:

بحث المتعمقة بفمسفة الفف عند كروتشو ىو التعرؼ اف عممية إختيارنا ألطروحة ال
عمى اآلراء واألفكار الجمالية غند كروتشو بإعتبارىا مدرسة مف المدارس التي 
عرفت أنذاؾ، ممثميا مثؿ المدارس األخرى صراع ،مف أجؿ تفسير معنى الجماؿ 

 و الفف.

 الفرضية الثانية:

يعود الفضؿ إلى فمسفتو التي الفيمسوؼ بندتو كروتشو شخصية غنية عف التعريؼ 
إحتمت مكانة مرموقة في الفكر المعاصر، والدليؿ عمى ذلؾ ىو تناوؿ العديد مف 

 الكتب فمسفة ىذه الشخصية اإليطالية.

وييدؼ بحثنا ىذا لمتعريؼ بكروتشو الذي يعد فيمسوؼ جمالي لو وجية نظر 
المضاميف الجمالية كذلؾ البحث عمى أىـ  خاصة في الفمسفة والمعرفة والفف ،

 التي تبناىا كروتشو في فمسفتو .



  

 د
 

إف األىمية األساسية ليذا البحث تتأتى في مسار الجيود اليادفة التي تناولت 
الجماؿ والفف في القديـ والحديث حيث تختمؼ و تتفؽ أحيانا فتندرج أىمية البحث 

 في محاولة دراسة فمسفة الفف عند الفيمسوؼ اإليطالي بندتو كروتشو

حدود البحث يتحدد بحثنا باألفكار الفنية لكروتشو أثناء مدة الحداثة ومسيرة حياتو 
 (1952-1866بيف )

اف األسباب التي دفعتنا ألختيار ىذا الموضوع ىو األستاذ المشرؼ كما اعتمدنا 
في بحثنا عمى المنيج الوصفي التاريخي لمتعرؼ عمى فمسفة الفف عند كروتشو، 

لمنيج التحميمي لتحميؿ لوحة فنية موسومة بالثورة الجزائرية كذلؾ إعنمدنا عمى ا
لمحمود صبري، قسمنا بحثنا ىذا إلي فصميف فصؿ نظري وتطبيقي ففي الفصؿ 
األوؿ تناولنا فمسفة الجماؿ لبندتو كروتشو وجزئنا ىذا الفصؿ إلى أربع مباحث 

ي الفمسفة يضـ كؿ مف حياة كروتشو، كذلؾ المسممات الفكرية لو، ثـ مكانتو ف
اإليطالية، وأخيرا الحدس الفني.أما الفصؿ الثاني وىو عبارة عف إطار تطبيقي 
قسمناه إلى مبحثيف تمثؿ في التصورات األولية ويميو المبحث الثاني قمنا بتحميؿ 

 لوحة الثورة الجزائرية عند محمود صبري في ضوء نظرية الحدس.

و تعذر وجود المصادر التي وأبرز الصعوبات التي واجيتنا في بحثنا ىذا ى
تتضمف فمسفة كروتشو لعدـ تواجدىا في المكتبات الجامعية وكذلؾ مواقع األنترنت 
وليذا إكتفينا بالقميؿ الذي وجدناه بعد مشقة ، وعمى الرغـ مف ذلؾ سعينا إلى 

 انجاز ىذا البحث مف أجؿ سد النقص في الدراسات العممية واألكاديمية 

 لبحث ثمرة جديدة ليستفيد ويستند عميو الطمبة والباحثيف .ونرجو أف يكوف ىذا ا



  

 ه
 

وفي األخير نشكر األستاذ الفاضؿ والكريـ الدكتور بف مالؾ حبيب عمى إشرافو 
 عمى ىذا العمؿ ومساعدتو لنا. 

                     

 

 

 

 

                 

 



  

 أ
 

 

 

 الفصؿ األوؿ
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 انفصم األول

 فهسفت انجمال عند بندتى كروتشه

                        .وتشوحياة كر المبحث األول: 

.المسممات الفكرية لكروتشوالمبحث الثاني:   

لفف.مكانة كروتشو في فمسفة االمبحث الثالث:   

.الحدس الفني عند كروتشوالمبحث الرابع:   
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                        انمبحث األول: حياة انفيهسىف بندتى كروتشه
يعتبر بندتو كروتشو مف اىـ واعظـ الفالسفة ورواد الفكر االنساني الذي      

انجبتو ايطاليا ، ويعد مف احد القالئؿ المشيود ليـ في عصرنا ببعد االثر في 
توجيو الفكر الحديث، فالمطالع أو القارئ ال يجد مشقة في البحث عف تفاصيؿ 

فكره وفمسفتو في سنوات  ىذا الفيمسوؼ، ألنو أنجز مجموعة مف المذكرات* تخص
 إسهام في نقدي الخاص.مختمفة حيث قاـ بجمعيا ووضعيا في كتاب سمي ب 

ـ، في بسكاسرولي مقاطعة أبروتزي )منطقة 1866ولد بندتو كروتشو سنة        
في وسط ايطاليا ( ثـ نزحت عائمتو إلى مدينة نابولي، "كاف منذ طفولتو يحب 

يديو، وكاف مولعا بقراءة الروايات بوجو خاص،  المطالعة  فيقرأ كؿ ما يقع تحت
فما بمغ التاسعة مف عمره حتى كاف قد قرأ أميات اآلثار األدبية اإليطالية. وقد 
أحب الفنوف واآلثار القديمة، وكانت أمو تغذي فيو ىذه الميوؿ، فتصحبو إلى 

ية قوية كنائس نابولي، وتقؼ معو أماـ روائع الموحات الفنية، كانت عاطفتو الدين
مشبوبة، حتى لقد كاف يتقشؼ ويفرض عمى نفسو أنواعا مف الحرماف، وكاف يمـو 
نفسو عمى أنو ال يحب اهلل محبة خالصة مف الرىبة، فقد كاف شبح جينـ يرعبو 

   1كثيرا."
كاف كروتشو في ريعاف شبابو متديف ومحافظ عمى كؿ موضوع ديني،      

لثانوية حيث كاف يقوي ايماف كروتشو عف والسبب في ذلؾ تأثره بمدير مدرستو ا
                                                           

، المركز الثقافي العربي، تشريف 1ب.كروتشو، سامي الدروبي، المجمؿ في فمسفة الفف، الطبعة  -1
 7، صفحة 2009أكتوبر -األوؿ

نابولي  –( 29/5/1941بولونيا ) –( 5/10/1934فونتانيفا )-(8/4/1915*تمثمت مذكراتو في: نابولي)
( كؿ ىتو المذكرات جمعيا في كتاب إسياـ في نقدي الخاص.  4/1/1945سورونت ) -(8/5/1945)
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طريؽ القاء عميو دروس سماه كروتشو ب "فمسفة الديف"، لكف سرعاف تزعزع ايمانو 
و أصبح يرواده اليـ والقمؽ مما أدى بو إلى اإلبتعاد عف الديف، لكف لـ يبقى 
مكتوؼ األيدي بؿ بحث عف ما يميؿ إليو وىو حبو لممطالعة وقراءة الكتب، حيث 

ت قراءتو تبمغ حد عظيـ، وبدأ يكتب أبحاثا نقدية نشرىا في مجمة أدبية وجمعيا كان
 في كتاب بعنواف "الخطوة األولى", كاف متأثرا في أفكاره األدبية بآراء دي سانكتس.

وقع زلزاؿ في نابولي، "و كاف كروتشو يبمغ سبعة عشر عاما  1883في عاـ    
كتشؼ بعد ذلؾ أنو فقد والديو واختو ولـ استفاؽ مف وقع حادث الزلزاؿ المروع وا

ينج مف عائمتو إال أخوه، وقد أدت ىذه الظروؼ المريرة إلى إنتقالو مف مدينة 
نابولي إلى روما، عند أحد أقارب عمومتو وىو )سمفيو سبافونتا( وكاف ىذا األخير 

كر شخصية مرموقة فكريا، إذ كاف بيتو يـؤ كبار األدباء والساسة، وكذا رجاؿ الف
المعروفيف بمكانتيـ اإلجتماعية وألدبية في إيطاليا، وقد مكنتو األوضاع الجديدة  

 .2مف اكتشاؼ حياة ثقافية زاخرة باألحداث"
درس القانوف في كمية الحقوؽ بجامعة روما، لكنو ما لبث أف تركيا واىتـ ]  

االقتصاد بدراسة األدب متأثرا ب )لدي سانكتيس(، كما توجو باىتمامو لدراسة 
والسياسة واألفكار اإلشتراكية والماركسية حيث يعود الفضؿ ؿ )أنتونيو البريوال( 
في كتاباتو حوؿ اإلقتصاد الماركسي وشكمت جانبا ىاما مف فمسفة كروتشو التي 

 .  [ستؤسس فيما بعد لفمسفة الروح

                                                           

سالمي لمدراسات خديجة زتيمي، بندتو كروتشو والنزعة التاريخية المطمقة، المركز العربي اإل - 2 
                                                                         25، صفحة  2007الغربية، 
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ىا " كاف أوؿ عمؿ عممي قاـ بو منصبا عمى تاريخ منطقة نابولي وعمى آثار     
القديمة، ثـ تحوؿ إلى الفمسفة الخالصة بعد فترة طويمة قضاىا مؤرخا وناقدا، عمى 
أنو استمر يزاوؿ التاليؼ في ىذيف الميادنيف حتى نياية حياتو، ولـ يشغؿ كروتشو 
أي منصب أكاديمي، لكنو عمؿ وزيرا لمتربية في الحكومة اإليطالية منذ عاـ 

 3الحرب العالمية الثانية" ، ثـ لفترة ثانية بعد1921إلى  1920
أما "المرة األخيرة كاف في حكومة التحرير وتعميؿ ىذا أف كروتشو ظؿ في     

أثناء الحكـ الفاشي، بقيادة موسيميني، أمينا آلرائو المبرالية والديمقراطية محافظا 
عمييا، لي عكس زميمو الممثؿ العظيـ ىو اآلخر لالتجاه المثالي في ايطاليا 

(. الذي خدـ الحكـ الفاشي وأعدمو الوطنيوف 1944-1875تيمي )جوفاني جن
قاـ بجمع  1900خالؿ أربع سنوات  4االيطاليوف عند التحرر مف الحكـ الفاشي"
المادية التاريخية واإلقتصاد الماركسي مقاالتو حوؿ الماركسية جمعيا في كتاب 

نشر كتاب  1902كانت ىذه المرحمة سببا في تشكيؿ المذىب الفمسفي.أما سنة 
الجزء األوؿ مف )فمسفة عمم الجمال بوصفه عمم تعبير ولغويات عامة بعنواف 
أسس مجمة النقد تعونا مع )جانتيؿ و فوستو نيكوليني( التي كانت  1903الروح(، 

تبحث عف الفكر الييجمي والمثالي المذاف كاف يؤثراف عمى ايطاليا في القرف 
ما هو  تشو حوؿ ىيجؿ الموسـو ب:ظير كتاب كرو 1907العشريف، اما سنة 

 حي وماهو ميت في فمسفة هيجل .
                                                           

فؤاد كامؿ، جالؿ العشري، عبد الرشيد الصادؽ، الدكتور زكى نجيب محمود، الموسوعة الفمسفية   -  3  
                                                         340لبناف ، صفحة -مختصرة، دار القمـ بيروت

، 1992تاليؼ إ.ـ.بوشنسكي، ترجمة د.عزت قرني، الفمسفة المعاصرة في أوروبا، عمـ المعرفة،سبتمبر  4
108صفحة 
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وىو يمثؿ الجزء الثاني مف المنطق" ظير كتابو: " 1908-1905"في سنوات     

وىو الجزء  فمسفة العمل"نشر كروتشو كتابو " 1909"فمسفة الروح". وفي سنة 
الثالث كذلؾ مف "فمسفة الروح" وفيو يؤكد كروتشو عالقة ىذا الكتاب بالمادية، فمف 

 .  5مظاىر النشاط العممي إجماال ىناؾ اإلقتصاد و األخالؽ"
يعد كروتشو مف المعجبيف بفمسفة )جامباتيستا فيكو( حيث تأثر بو ػأثرا عظيما     

 1915، أما سنة 1911سنة  "فيكو فمسفةأدى إلى إصدار كتاب عنو سماه ب "
اما "، 1871/1915"تاريخ إيطاليا في العصر الحديث نشر كتابو الموسـو ب 

ظير أشير كتبو  1938كذلؾ سنة الشعر" قاـ بنشر كتاب " 1932في سنة 
ويعد الجزء الرابع ؿ كتاب التاريخ بوصفه فكرا وبوصفه فعال" الفمسفية في التاريخ "
كتاب  1949 "طابع الفمسفة الحديثة" ،نشر كتاب  1941"فمسفة الروح"، سنة 

نشر آخر كتاب لو كاف حوؿ  1952أما سنة الفمسفة والكتابة التاريخية" بعنواف "
يضاحات فمسفية .فمسفة ىيجؿ سماه ب  "أبحاث عن هيجل وا 

عاما ما عمينا قولو  86عف عمر يناىز 1952وأخيرا توفي بندتو كروتشو سنة    
انو قد مارس حوالي نصؼ القرف مف التأثير الفكري عمى إيطاليا في القرف 
العشريف والدليؿ عمى ذلؾ تمؾ المنجزات التي خمفيا مف وراءه عبارة عف كتب 

 قة.ومذكرات تركيا حتى يستفيد مف فكرىا  األجياؿ الالح
 

                                                           

خديجة زتيمي، بندتو كروتشو والنزعة التاريخية المطمقة، المركز العربي اإلسالمي لمدراسات - 5  
                                                                          27، صفحة 2007الغربية ،
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. انمبحث انثاني:انمسهماث انفكريت نبندتى كروتشه  
 

(:1744-1668فيكو)-1     
لكروتشو دور كبير في التشيير بنظريتو في العقد األوؿ مف القرف العشريف      

 1911وذيوع شيرتو خارج ايطاليا. نشر كروتشيو كتابو عف فمسفة فيكو سنة 
 1904كما قاـ بنشر سيرتو الذاتية حيث قاـ بعمؿ ببموجرافيا عنو استمرت مف 

قا قبؿ بومجارتف اعتقد كروتشو اف فيكو ىو مكتشؼ عمـ اإلستطي  1910إلى 
و إذا كانت كممة اإلستطيقا نفسيا لـ ترد عمى لسانو فقد نطقت بيا آراءه عف "

الشعر, و فكرتو الرئيسية عف الطبيعة البشرية التي ىي بالفطرة طبيعة شاعرية، 
و إيمانو العميؽ بأف أوؿ شكؿ مف أشكاؿ التفكير كما ظير عند اإلنساف 

الخيالية الشعرية ، وقدـ كروتشو العمـ الجديد  البدائي كاف ىو التفكير بالصورة
كفمسفة  لمروح ، فبعد أف ىبط أفالطوف بالشعر وطرد الشعراء مف جميوريتو 
رفعو فيكو وجعمو أساس الروح، بؿ جعمو يمثؿ مرحمة كاممة مف مراحؿ التطور 

يؤكد فيكو عمى شاعرية الشعوب األولى ويوضح كيؼ كاف البشر  " البشرية
عراء بالفطرة ويشبو الشعراء باألطفاؿ فكالىما لديو خياؿ قوي و األولوف ش

 6"كالىما يفكر مف خالؿ تصورات خيالية
لقد كاف غرض فيكو في العمـ الجديد وضع عمـ بإمكانو أف يجمع الطبيعة     

اإلنسانية لألمـ محددا لو الموضوع و المنيج فقد تحدث عف نظرية سماىا بنظرية 

                                                           

 6                 61عطيات أبو السعود، فمسؼ التاريخ عند فيكو، منشأة المعارؼ باإلسكندرية ، صفحة
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تعني أف قانوف الحياة ىو تقدـ وتدعى أيضا بقانوف المراحؿ الدورة التاريخية و 
الثالثة وفيو يعتقد فيكو أف البشرية مرت بمراحؿ ثالثة خالؿ تطورىا وىذه المراحؿ 
ىي :عصر اآللية وتعبر ىذه المرحمة عف طفولة البشرية و تشمؿ كؿ الثقافات 

بتدبير كؿ شيء ،فالحكـ البدائية و يعتقد في ىذه المرحمة أف اآللية ىي التي تقـو 
تيوقراطيف ويمعب الديف في ىذه المرحمة الدور الحاسـ في حياة الشعوب و األمـ، 

 و القانوف السائد و ىو القانوف اإلليي المقدس
عصر األبطاؿ و تتميز ىذه المرحمة بظيور شخصيات قومية، فالحكـ يعتمد عمى 

يعرؼ بالقانوف البطولي نسبة  األقمية  وىو أرسطوقراطي ويبرز في ىذه المرحمة ما
 إلى ظيور شخصية البطؿ في التاريخ.

عصر البشر وتتميز ىذه المرحمة بالنضج و ظيور الحكومات الشعبية ،     
وتأسيس العدالة وتكريس العقؿ، إذ يسير األفراد شؤوف حياتيـ وفؽ قوانيف 

ي ىذه إجتماعية. وفي مسائؿ الحكـ يعتبر الشعب ىو مصدر السمطة و يظير ف
المرحمة الدور الحقيقي لمفرد في التاريخ  ويبرز القانوف اإلنساني وليست ىذه 
المرحمة أزلية ألنيا تنيار بفعؿ الترؼ، وحب الماؿ، وفساد األنظمة اإلجتماعية 
وضعؼ مقاومة المجتمع لألجانب و الغزاة ، فيعود المجتمع إلى البربرية، ولكنو ال 

لى مرحمة أعمى منيا ألنو يكوف قد تَمرس مف التجارب يعود إلى نقطة البداية  بؿ إ
 7الفائتة.

                                                           

العربي اإلسالمي لمدراسات خديجة زتيمي، بندتو كروتشيو و النزعة التاريخية المطمقة، المركز - 7 
30الغربية، صفحة   
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 ( :1804-1723ايمانويل كانط ) -2   

فمسفة كانط تعد نقطة تحوؿ في الفكر الفمسفي ككؿ، فكؿ فمسفة حديثة أو     
معاصرة إال ونجدىا مرتبطة بالفمسفة الكانطية، ومف قوؿ كانط الذي اشرنا إليو 
نجد اف فمسفتو نقدية النو اعطى اىتمامو الكبير لنقد العقؿ البشري في مختمؼ 

 جوانب نشاطو.
حوؿ ثالث مجاالت رئيسية : مجاؿ المعرفة الذي  تدور فمسفة كانط النقدية"    

يعتمد عمى ممكة الذىف وىو موضوع نقد العقؿ الخالص و مجاؿ األخالؽ الذي 
يعتمد عمى العقؿ وىو موضوع نقد العقؿ العممي ومجاؿ الشعور بالمذة الذي 

ففي راي كانط اف الصفة  8.وىو موضوع نقد الحكـ"يعتمد عمى ممكية الحكـ 
لمجماؿ ترتبط بالذات عف طريؽ المخيمة وبالتالي الحكـ الجمالي  الموضوعية

 حكـ يرتبط بالحدس.
نستخمص اف المشكالت النقدية الثالثة عند كانط ىي كالتالي مشكمة     

المعرفة وتعني العقؿ النظري الخالص حيث تعتمد عمى ثالث مراحؿ ىي جمع 
المكاف والزماف االحساسات في عينات مدركة حسية بواسطة فعؿ صورتي 

القبميتيف بعد ذلؾ توحيد ىتو المدركات الحسية في احكاـ منطقية عف طريؽ 
مقوالت الذىف اىميا مقولة العمية ثـ بعد ذلؾ توحيد العاينات الحسية ومقوالت 

                                                           

، 1998ميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ أعالميا ومذاىبيا، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع، أ- 4
                                                                                          108صفحة
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الذىف بفضؿ التخطيط الخيالي، المشكمة األخالقية وتخص العقؿ العممي 
انوف السموؾ االخالقي فيي تعطي توصؿ كانط ىنا اف االرادة الخيرة ىي ق

الحرية االنسانية وتصبح الحرية المبدا االساسي التي تعتمد عمية االرادة 
 االخالقية.

اما الثالثة مشكمة الشعور بالمذة وىي ممكة الوجداف أو ممكة الحكـ فيتو     
عميو مبدأ الغائية أو القصد وىو الذي يسمح بقياـ قـو الذي تاالخيرة المبدا 

 الحكـ المنعكس،.
أف المذة المصاحبة لمحكـ الجمالي تختمؼ عف المذة المصاحبة لمحكـ الغائي إذ  

يذىب كانط إلى اإلنعكاس في الحكـ الجمالي يقع عمى المعب بالتمثالت في 
 حيف أف اإلنعكاس في الحكـ الغائي يقع عمى المعب بالتصورات.

بغير إدخاؿ ما يجب أف يكوف  ففي الحالة األولى تستمد المذة مف تأمؿ الشكؿ
 عميو الشيء حتى يتحقؽ وظيفة أو منفعة معينة متصورة مف قبؿ.

وجاء نقد الحكـ ليثبت عند كانط الغائية في عالـ الطبيعة وليؤكد أف "
ف كانت ظاىرية إال أف ما تدركو الذات فييا مف  موضوعات عالـ الطبيعة وا 

تنتمي في نفس الوقت إلى عالـ  تنظيـ وتآلؼ وغائية يرجع إلى أف ىذه الذات
األشياء في ذاتيا وأنيا ذات طبيعة "فينومينية" أي أنيا تعمو عمى ىذا العالـ 

 الحسي.
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وفي نطاؽ كؿ مجاؿ مف ىذه المجاالت الثالث توصؿ كانط إلى مبادئ أولية 
فبالنسبة لمجاؿ الطبيعة يسود قانوف اإلرتباط بيف العمة و المعموؿ وبالنسبة 

 9"جد الرغبة في الخير وفي الفف توجد صورة الغائية.لمحرية تو 

 

 تخطيط بيف ممكة الحكـ وموضوعيا في فمسفة كانط

 مجاالت تطبيقيا           المبادئ األولية         ممكات النفس في مجموعيا

 *ممكة المعرفة           الذىف      اإلرتباط بالقوانيف            الطبيعة

 العقؿ       الخير األقصى               الحرية       *ممكة الرغبة     
 *ممكة الشعور بالمذة     الحكـ      الغائية                         الفف

وممكات المعرفة التي تقابؿ المبادئ األولية التي تعمؿ في مجاالت الطبيعة 
تو النقدية والحرية والفف ىي الثالث ممكات التي كانت موضوع دراستو في مؤلفا

 الحكـ-العقؿ-الذىف-الثالث وىي ممكات:

 أما ممكات الروح اإلنسانية المقابمة ليذه الممكات الثالث ىي :
 ممكة المذة و األلـ-ممكة الرغبة-ممكة المعرفة-

والذي يمفت نظرنا ويفيدنا ىو الحكـ اإلستطيقي و الحكـ بالجميؿ وأوؿ ما يميز 
ذا  حكـ الذوؽ عند كانط، ىو أنو حكـ استطيقي أي حكـ يرجع إلى الذات، وا 
كانت كؿ أفكار العقؿ حتى المستمدة مف اإلحساس تشير إلى موضوعات 

                                                           
                                                 110، صفحة السابؽميرة حممي مطر، المرجع أ-9



  

16 
 

ليست كذلؾ، ألننا  خارجية إال أف األفكار المستمدة مف الشعور بالمذة و األلـ
في ىذه الحاؿ ال نشير إلى موضوع خارجي بؿ يكوف لدينا شعور عف أنفسنا 
عندما تتأثر بيذا النوع مف األفكار فالذوؽ ىو ممكة تقدير شيء أو فكرة مف 

 10غرض معيف. حيث قبوليا أوعدـ قبوليا بدوف وجود أي
بدراسة  يعتبر ىيجؿ مف الفالسفة الذيف اىتمو(: 1831-1770هيغل )-3

عمـ الجماؿ كما أنو يعد مف أعظـ مؤلؼ معاصر في عمـ الجماؿ وخير دليؿ 
لموضوع المتمثؿ في "عمـ عمى ذلؾ ىو ما أنتجو مف مؤلفات عدة في ىذا ا

 .الجماؿ" 
"كانت كتابات ىيجؿ قد استحوذت عمى اىتماـ كروتشيو شأف كؿ مثقفي إيطاليا 

واقع األمر فإف عالقة المثالية األلمانية ومفكرييا في مطمع القرف العشريف، وفي 
بالفمسفة اإليطالية ترجع إلى ما قبؿ القرف العشريف وبالتحديد إلى القرف التاسع 
عشر "ففي البدايات األولى لمقرف التاسع عشر عرفت الفمسفة اإليطالية بداية 

كاف عدد توغؿ لممثالية األلمانية ". فقد احتمت الييجمية في إيطاليا مكانا ىاما و 
.  الييجمييف يزداد يوما بعد يـو

لقد كانت منابع قراءة كروتشيو لفمسفة ىيجؿ في بداية األمر، ىي كتابات 
إليطالي سبافونتا الذي عرؼ عنو أنو كاف أشير مف تناوؿ أفكار ىيجؿ  الييجميا

بالدراسة والتحميؿ ولكننا نجد أف كروتشيو سيعترؼ فيما بعد أف اعتماده عمى 
كاف مرده إلى تقميد عاـ، إذ كاف ىذا األخير أشير اليجمييف أنذاؾ،  سبافونتا

                                                           

                                                                    112المرجع السابؽ، صفحة -10
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وسيعترؼ كروتشيو أف كثيرا مف األفكار الييجمية لـ تفيـ وتدرؾ معانييا الحقيقية 
مف طرؼ ىذا الييجمي اإليطالي الذي تحمس كثيرا لييجؿ  -كما قصدىا ىيجؿ–

 11ولنشر تعاليـ فكره في ايطاليا.
 -في نظر كروتشو–ولكف في ذات الوقت نجد اف نتائج ىذه القراءة غير صائبة 

قد ىيأت األجواء إلى إعادة اكتشاؼ ىيجؿ مف طرفو وقراءة نصوصو في محاولة 
ألدراؾ معاني ىذا الفكر، وقد كانت النتيجة التي أفضت إلييا ىذه القراءة في 

ويبدو مف الوىمة األولى ماهو حي وماهو ميت في فمسفة هيجل. كتاب كروتشو: 
لمقارئ بأف فمسفة ىيجؿ في نظر كروتشو لـ تعد تمؾ الفمسفة التي يمكنيا أف 

 تصمد طويال أماـ النقد .
إف النسؽ الفمسفي الييجمي الذي ظؿ لفترة طويمة مف الزمف يحتؿ مركز الصدارة، 

التي عميو اآلف أف يحتفظ بما تبقى منو حيا فقط ويستغني عف األجزاء األخرى 
صارت ميتة. فييجؿ الذي تعرؼ عميو كروتشو في مرحمة ىامة مف مراحؿ تطوره 
الفكري والفمسفي لـ يعد لو نفس اإلبيار السابؽ، وحتى تمؾ الصورة التي وصمتو 
مف سبافونتا لـ تعد تعكس الحقيقة .فقد أصبح ضروريا أف تخضع الكثير مف 

 القضايا في فمسفة ىيجؿ إلى البحث والمساءلة.
ولكف يجب التنبيو في البداية إلى حقيقة ال يمكف إغفاليا وىي تمؾ التي تتمثؿ في 
إعجاب كروتشيو الشديد بييجؿ واالعتراؼ لو بالعبقرية. وفي ىذا الصدد يذىب 
كروتشو إلى القوؿ: أف ىيجؿ ىو أحد العباقرة التأممييف )الفمسفة التأممي( الذيف 

                                                           

اإلسالمي لمدراسات الغربية،  خديجة زتيمي، بنديتو كروتشو، المركز العربي، المركز العربي-د-11
                                                                                        44-43صفحة
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-فيكو-ديكارت-أرسطو-مف طراز أفالطوفظيروا في تاريخ الفمسفة، إنو عبقري 
كانط .ويواصؿ كروتشو في ذات السياؽ قائال: بعد ىيجؿ لـ تظير إال عقوال أقؿ 

 مرتبة منو.
ىناؾ إذا حضور أساسي لييجؿ، ىكذا يشعر المرء وىو يقرأ المذاىب الفكرية 
الحديثة والمعمصرة لذلؾ ال يمكف تجاىمو أبدا . وىكذا يشعر كروتشو أيضا في 
عالقتو بييجؿ وفي قراءتو إلنتاجو الفمسفي، فيو يعترؼ أننا ال يمكننا أف نعيش 
مع ىيجؿ وال بدونو. وىي العبارة التي تعني انو ال يمكف تبني الفكر الييجمي جممة 
وتفصيال وفي ذات الوقت ال يمكف إغفاؿ حضوره الياـ في الفمسفة الحديثة و 

 المعاصرة.
 :(1860-1788آرثر شوبنهاور)-4

عمى الرغـ مف إختالؼ شوبنيور و كانط اختالفا في الطبع و المزاج العاـ، إال أف 
تأثير كانط كاف واضحا. فقد كاف كاتط بطبيعتو وثقافتو تقدميا ذا نزعة عقالنية، 
في حيف شوبنيور أخذ عف كانط الثنائية الميتافيزيقية التي تفرؽ بيف عالميف مف 

ر وعالـ الحقائؽ أو الشيء في ذاتو كما يقوؿ الموجودات مختمفيف: عالـ الظواى
 كانط. 

ذا كاف عالـ الظواىر سواء عند كانط أو شوبنيور ىو العالـ الذي يظير لنا في  وا 
معرفتنا العقمية ويقدمو لنا العمـ حيف يخضعو لمقولة العمية وصورتي الزماف 

ي جوىره عف والمكاف، إال أف عالـ الباطف أوعالـ الحقائؽ عند شوبنيور يختمؼ ف
 عالـ األشياء في ذاتيا عند كانط، ألنو 
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 12Noumena عند كانط أشبو بعالـ المعقوالت إذا ماأخذنا في اإلعتبار أف كممة
 عند كانط ترجع إلى كممة "نوس" أو العقؿ عند اليوناف   

والمعقولٌةوالتسعى عمٌاءالعقللها قوة حقٌقته شوبنهورعالم ولكنهعند

لغاٌةألنجوهرهأرادة.لهدفأو

مثالٌة مٌتافٌزٌقا كل عن شوبنهور مٌتافٌزٌقا تمٌزت أن هذا عن ترتب وقد

عقالنٌةسابقةعلٌه،ألنهإذاصحوكانجوهرالوجودفًالمذاهبالمٌتافٌزٌقٌة

السابقةعلٌهعقالأومعقوال،فإنأولماٌترتبعلىذلكهوأنٌتصفكلما

إنعكستٌصدرعنهمنظواهروأح داثبأنهمبررومعقولومنطقً،ولكنإذا

اآلٌةفسلبناجوهرالوجودالمعقولٌةوبالتالًالتدبٌروالغاٌةوالهدف،فلنٌتبقى

للتفاؤل مجال فال وبالتالً عشواء، خبط تخبط التً الغاشمة القوة إال ثم من

الضرورٌة و المنطقٌة النتٌجة هو الذي التشاؤم وإنما لفلسفةالمٌتافٌزٌقً

إالمأساة والترىفًحٌاتنا نفسه الوجود التًالتبرر شوبنهورومٌتافٌزٌقاه

فً المطلوبة البطولة مستوى على لٌسحتى فٌها العذاب ألن ذلك مضحكة،

التراجٌدٌاعلىحدقوله.
13



أماعنصلةشوبنهوربمعاصرههٌجلفٌبدوأنهلمٌكنمنأنصارفلسفتهولم

فلسفتهالجمالٌةوٌؤٌدذلكأنمحاضراتهٌجلفًعلمالجماللمٌذكرأنهتأثرب

تنشرإالفًوقتمتأخروبعدأنكانشوبنهورقدنشرمؤلفه.

لتفسٌر أداة كان هٌجل عند العقل أن ذكرنا إذا بٌنهما االختالف ٌظهر كذلك

على شوبنهور عند العقل دور اقتصر حٌن فً والوجود، المٌتافٌزٌقة الحقٌقة

                                                           

  12-ىو مصطمح فمسفي ويقصد بو ويرادفو في االستخداـ الفمسفي الشيء في ذاتو جاء بو كانط       

أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ اعالميا ومذاىبيا، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع القاىرة،    -31
                                                                                          146صفحة
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راكالظواهرووقفعندحدخدمةالحٌاةوظلأداةلتحقٌقاإلرادةعلىنحوماإد

سوفٌظهرمرةأخرىعندبرجسون.

تفسٌر بإمكانٌة إٌمانه فً هٌجل مع شوبنهور االختالفالتقى ذلك رغم ولكن

ومعرفةالحقٌقةالقصوىللوجود،ولكنكلبمنطقومنهجمختلفكلاالختالف

 حٌن ففً اآلخر، التناقضعن ٌقبل الذي الجدلً المنطق إلى هٌجل توصل

وٌقضًبذاتٌةألضداد،لمٌتجاوزشوبنهورمنطقالذاتٌةعندأرسطوالذيانتهى

بهإلىافتراضقوةالمنطقٌةهًالحدسالمٌتافٌزٌقً.

ورغمعقالنٌةهٌجلوحدسٌةشوبنهورفًهذهالقضٌةإالأنهمنالضروريأن

هٌجل عقالنٌة القرننفسر فً الرومانسٌة عصر سمات تحمل عقالنٌة بأنها

التًسادتعصر العقلٌة النزعة اإلختالفعن تختلفكل وأنها عشر التاسع

التنوٌر.

عشر التاسع القرن نهاٌة منذ الفلسفة وفً الفن فً شوبنهور فلسفة وتأثٌر

وبرجسون نٌتشه عند خاصة حد أبعد إلى عمٌق العشرٌن القرن ومنتصف

روتشهورجالالتحلٌلالنفسًابتداءمنفروٌد.وك
14
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 انفن فهسفت: مكانت كروتشه في انمبحث انثانث 


لقد عرفت فمسفة الجماؿ المعاصرة عدة مذاىب واتجاىات فمسفية، ادى ذلؾ     
إلى إعطاء الحرية لمفالسفة والفنانيف في التعبير عف خواطرىـ و آرائيـ عكس ما 
كاف متواجد قديما، الذي كاف يعرؼ بالمثؿ األعمى لمجماؿ أو لمصورة النموذجية  

ية بفنوف الحضارات الشرقية القديمة، لإلنساف وحياتو، مف أثر ذلؾ زيادة العنا
 والبحث عف الغريب وغير المألوؼ والتعبير عما في الحياة مف عبث وال معقولية.
ذا كانت الفمسفة في القرف الماضي تتجو إلى العمـ وتعد منيجو المثؿ األعمى  وا 
 لممعرفة الفمسفية فإنيا في ىذا القرف وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية تراجعت
عف ىذا اإلتجاه، ومالت إلى البحث عف مناىج جديدة مستمدة مف تحميؿ المغة 
ودراسة األدب والشعر، لذلؾ فقد كانت أىـ سمات فمسفة الجماؿ في القرف 
العشريف ىي إعتمادىا عمى تحميؿ الخبرات النفسية واإلعتماد عمى القدرات 

                                 15.والفنيي تظير آثارىا في التعبير األدبي التمقائية الت
مف اىـ فمسفات الجماؿ في القرف                                         .

العشريف نذكر فمسفة ايطاليا حيث ظير فييا المذىب الوضعي فقد نشأ 
ـ( وجسيي فراري 1869-1801مع مفكريف مف أمثاؿ كارلوكاتانيو )

ـ( حتى وجد لنفسو 1920-1852ـ( وانريكو مرسممي )1812-1876)
بسط ـ( الممثؿ القوي الذي 1920-1828في شخص روبرتو أرديجو )

نفوذ المذىب حتى أصبحت الوضعية ىي التيار المسيطر في الحياة 
                                                           

 42أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ ،دار المعارؼ كورنيش النيؿ القاىرة، صفحة -د -31

 



  

22 
 

العقمية اإليطالية ولكف المثالية كانت حاضرة ىي األخرى إلى جانب 
ـ(، وعمى األخص 1885-1813الوضعية، وقاـ كؿ مف أوجستو فيرا )

ـ(، بالتقريب بيف المثالية وبيف 1883-1817برتراندو أسبافنتا )
، وكذلؾ بينيا وبيف اإلتجاه التاريخي في عصر الفمسفة الييجمية

 النيضة اإليطالية.     
وظير في ايطاليا كذلؾ عدد غير قميؿ مف ممثمي الفمسفة الكانتية  

ـ( وقد ظير كذلؾ 1860-1783الجديدة، ومف أىميـ ألفونسوتستا )
عديد مف الفالسفة الذيف دافعوا عف المثالية بمفيوميا العاـ، وكا منيـ 

ـ(.       1933-1850ريقتو، ومف ىؤالء برناردينو فاريسكو )عمى ط
ومع ذلؾ، فإف التيار الوضعي، الذي كانت سيادتو واضحة حاسمة، 
ليس عند الفالسفة المحترفيف وحسب، بؿ وكذلؾ عند الطبقة المثقفة 

                                                          16اإليطالية.
أوؿ مف قاـ بتغيير سمات ىذا الوضع العقمي ورأى بأف كاف كروتشو   

intuition) الفف ينطوي عمى معرفة مف نوع معيف ىي المعرفة الحدسية  
وىي المعرفة التي تصؿ إلى أعماؽ حقيقة اإلنساف وتكشؼ أبعادا ال  

 يمكف العقؿ وال المنطؽ العممي أف يفيدا منيا. 

                                                           

عالـ المعرفة، صفحةتأليؼ: إ.ـ.بوشنسكي، ترجمة: د.عزت قرني، الفمسفة المعاصرة في أوروبا، --16  
107-108                                                                                          
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مثؿ فمسفة ىيجؿ  17وقد تعمؽ ىذا اإلتجاه بفضؿ روافد فمسفية أخرى 
)مف الفالسفة الذيف تعمقوا في دراسة عمـ الجماؿ الذي يعتبر بأف 

ومف ىنا نالحظ أف كروتشيو أخذ منيا الجماؿ ىو التجمي المحسوس لمفكرة( 
 قضاياه الرئيسية ثـ وضعيا في قالب جديد مف صنعو.

نما تأثر لـ تكف الفمسفة ال    مثالية الوحيدة التي إستقى منيا كروتشيو فمسفتو وا 
كثيرا بالفمسفة البرغماتية، وكذلؾ بدراسة المذىب الماركسي لمفيمسوؼ البريوال 

عادة اإلىتماـ بفمسفة فيكو)دراسة التاريخ( .1843-1903)  ـ( وا 
سبقة كؿ المبادئ والنظريات التي جاء بيا كروتشيو إنطمقت مف مسممات فمسفية م

 بحيث قاـ بجمعيا وتمحيصيا في تركيب جديد يعبر عف مذىبو .
كاف كروتشيو يؤمف بأف الفف ال يحاوؿ تصنيؼ األشياء كما يفعؿ العمـ لكنو يحس 
بيا ويمثميا فقط بحيث األساس المنطقي لمنظاـ الفمسفي عنده تأكيد دور الخياؿ 

 في اإلبداع والتذوؽ الفني.

 قسميف : يقسـ كروتشيو المعرفة إلى

المعرفة الحدسية : بحيث يقوؿ بأف الحدس ىو أداة الفف ويعرؼ الحدس بأنو 
فاعمية في عقؿ اإلنساف منتجة لمصور الخيالية التي تتحوؿ إلى تعبير ، 

 المعرفة العقمية : موضوعيا الكميات.أما موضوعيا الجزئي أو الفردي 

                                                           

القاىرة ج.ـ.ع.،  -كورنيش النيؿ 1119-أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ، دار المعارؼ -د-17 
123صفحة   
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النظرية وتأكيد قيمة اإلرادة "يؤمف بقوى اإلنساف غير العقمية وغير رأي كروتشيو 
ردة القوة وأثر الوجداف في اإلبداع الفني" .  18بإرادة الحياة وا 

 أي أنو ركز عمى الجانب الفكري في العمؿ الفني )تحت تأثير الفمسفة المثالية(

دراسة الجدؿ يؤدي إلى إدراؾ أف العالـ تيار مف األحداث المتصمة والصيرورة 
بخصائصيا الذاتية فالواضح أف ىذه المفاىيـ  تتكوف في تركيب المختمفات

األساسية لمجدؿ عند كروتشيو تتفؽ مع مذىب ىيجؿ الذي تناوؿ الجماؿ مف 
خالؿ منيج مثالي جدلي أي منيج قائـ عمى أف الفكر المطمؽ يتطور مف خالؿ 
نما  الجدؿ لكف عند كروتشيو ىذا التصور ليس مف خالؿ صراعات المتناقضات وا 

مختمفات كما أشرنا سابقا . وأف ىنالؾ حقيقة واحدة ىي العقؿ متعدد في تركيب ال
الوجود ذات تنوع ، فمف خالؿ آراء كروتشيو في دراستو لمجدؿ نممس تأثره بمذىب 

 ىيجؿ مع إدخاؿ تعديالت .

 والعقؿ عنده لو أنشطة متعددة ، ويعمؿ عمى التمييز بيف مختمؼ ىذه األنشطة .

يز بيف ماىو موضوعة المفرد ، أو الجزئي ، أو الكمي  في األخير فإف كروتشيو يم
أو العاـ ، كذلؾ يميز بيف النشاط النظري بيف نشاط إستيطيقي ، موضوعو الفردي 
، ونشاط منطقي ، موضوعو الكمي . كذلؾ في رأيو " الفف اليستطيع أف يقـو 

التي ال  بوظيفة الدعوة األخالقية لكنو يكتفي أف يكشؼ لنا عف جوانب اإلنسانية
يمكف لمعمـ أف يكشفيا ، وأف يحقؽ في الجماؿ وجودىا المستقؿ عف وجود الحقيقة 

 العممية أو الفائدة اإلقتصادية أو المذة المادية . 
                                                           

                                                                 43د.أمير حممي مطر، المرجع نفسو، صفحة -18
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 الحدس الفني عند بندتو كروتشه  انمبحث انرابع:   


فمسفة كروتشو مثالية تتأثر بييجؿ، فيي ال تتطور إال إذا إرتبطت بفمسفة     
ىيجؿ، ورغـ ىذا التأثر فكروتشو يرفض أف تسمى فمسفتو ب الييغمية الجديدة، 
ألنو لـ يتقبؿ فكرة تالوف ىيجؿ التي تتمثؿ في )الفكر، الطبيعة، الكممة( لكونو 

فاإلنساف ال يعمـ شيء اال كما يصوره  مثالي، وعنده الحقيقة كميا عبارة عف فكر،
 لو حواسو وافكاره .

الجماؿ عند كروتشو يعتبر مدخؿ لفمسفتو المثالية في الروح، ولروح نوعيف مف     
النشاط النظري يتمثؿ في )مظير جمالي تمثؿ في المعرفة الحدسية أداتيا المخيمة 

اسيا العقؿ وغايتيا وىي لب حديثنا ومظير نظري يبدو فب المعرفة المنطقية اس
الحؽ( أما النشاط عممي لمروح يتمثؿ في اإلقتصاد ىدفو المنفعة ويستند إلى 

 الرغبة، ويظير كذلؾ في األخالؽ تسعى لمخير وتستند عمى اإلرادة.
الفكر عند بندتو برأيو ىو الحقيقة وما مف حقيقة غير الفكر، الفكر والحقيقة     

لذاتو أو إدراكو لذاتو. ويقسـ المعرفة إلى  شيء واحد والمعرفة ىي وعي الفكر
 المعرفة أو العمـ العقؿ النظري وتتضمف المعرفة الحدسية  -1قسميف: 
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فالمعرفة الحدسية تؤكد عمى لحظة التأمؿ و المعاناة الروحية المباشرة في     
الجماؿ والفف وتجرد الحياة الجمالية والفنية مف اإلىتمامات العممية والمضموف 

 عرفي العقمي .الم
يشرح كروتشو فكرتو عف الحدس فيؤكد أف الحدس ليس إحساسا تطبعو     

األشياء عمى العقؿ كما لو كاف سطحيا خاليا وانما الحدس نشاط وفاعمية تجري 
في العقؿ اإلنساني، وىو منتج لمصور أي أنو ليس مجرد تسجيؿ بؿ يتكوف في 

الية، وبفضؿ اإلنفعاالت تتحوؿ وعي اإلنساف كثمرة لإلنفعاالت والصور الخي
 19الصور إلى تعبير غنائي ىو قواـ كؿ الفنوف.

وىي المعرفة التي تدرؾ الصور الجزئية الفردية بواسطة المخيمة وتقدـ لمعقؿ    
آلية التحميؿ والتركيب، ىي تنتج الفف الذي حقؽ الجماؿ ىو جزء مف المحظات 

وتمثؿ الجزء األوؿ، خطوات نشاط األربعة لمحقيقية )كـ، كيؼ، ضرورة، غايات( 
 الفكر ىو إدراؾ )الجماؿ أو صناعة الفف وىو اإلدراؾ حدسي خالص

المعرفة المفيومية )المنطقية( ىي إدراؾ العالقات الكمية وعممية اإلدراؾ سماه    
كروتشو بالمنطؽ، فالمنطؽ عنده ىو عمـ المفيـو الخالص يعتمد عمى تجميع 

الذي ذكر في الحدس. فالمعرفة المفيومية عبارة عف المدركات الجزئية لمصور 
مجموعة مف الصور أو مجموعة الحدوس المكوف لممفاىيـ الكمية أو المنطؽ، اذف 

 ىناؾ عالقة وصؿ بيف الحدس والمنطؽ فال ننجد مفيـو دوف حدس.
 صورة العمؿ أو اإلرادة :-2    

                                                           

د.أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ أعالميا ومذاىبيا، دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع القاىرة، -19
                                                                                   194،صفحة1998
             



  

27 
 

 أو نفعيةنشاط إقتصادي وىو الذي ييدؼ إلى تحقيؽ غايات فردية -أ
نشاط أخالقي ييدؼ إلى تحقيؽ الغايات الكمية وىذا يحقؽ الخير ضمف -ب

 الزماف والمكاف.
 
 

 اخيرا سنقـو برسـ توضيح يتمثؿ في تحميؿ كروتشو لمنشاط اإلنساني                              
 نشاط الفكر اإلنساني                               

 لعمـ                                  صورة العمؿصورة ا           
 معرفة حدسية       معرفة المنطقية            نشاط اقتصادي     نشاط أخالقي

 الذىف                الفردي               الكمي-الخياؿ             العقؿ  
 النظـ          تكويف الصور         المفاىيـ                   المنفعة     

 الجماؿ              الحس                     األقتصاد             األخالؽ  
 عمـ الجماؿ          عمـ األخالؽ

   
فالفف بالنسبة لكروتشو اف الفف حدس يمكف تحميمو إلى تركيب مف الصورة   

صورة المتخيمة واحساس يميـ ىذه الصورة او انو االحساس الذي تحوؿ الى 
متخيمة، حيث يقـو الخياؿ بتحويؿ اإلحساس المتاجج الى حدس واضح، ويعني 
بالحدس معرفة نظرية تختص باالدراؾ المباشر التاـ الوحد لمموضوعات الجزئية 
الحقيقة والخيالية وىذا االدراؾ او الرؤية ياتي في مرحمة تسبؽ التامؿ الفمسفي 

فة والوجداف .. الفف اذف عاطفة قوية والمنطقي ويكزف معبرا عف اإلحساس والعاط
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في صورة موحدة أو في الحدس ، تشترؾ في ىذا سائر األعماؿ الفنية العظيمة 
  20ميما اختمفت مف ناحية االسموب.

   
 
 ونظرية الفف ومميزاتو حسب كروتشو تتمثؿ في ما يمي:  
لالنسانية الفوائد أما يفضؿ كروتشو الفف عمى الميتافيزيقيا والعمـ الف العمـ يقدـ -1

 الفف فيقدـ ليا الجماؿ.
اف العمـو تباعد بيف الفرد والحقيقة وتنقؿ اإلنساف إلى عالـ المجردات  -2

 الرياضية، اما الفف فيتجو مباشرة الى داخؿ اإلنساف وتنبني في داخمو الحقائؽ.
ياؿ قيمة الفف تكمف في قدرتو عمى تحقيؽ الصور الحدسية الذىنية بحكـ الخ -3

والمخيمة في داخؿ األنساف، فالفف يحكمو الخياؿ، وثروتو الصور الذىنية والحدسية 
 فقط.
الفف ال يقسـ وال يصنؼ وال يرتب األشياء وال يحكـ عمييا بأنيا حقيقة أو  -4

 زائفة.
ليست بيجة الفف الوصؼ والتعريؼ بؿ ىو يصور األشياء بتأكيد حقائقيا  -5

 21الباطنية.
كروتشو الذي يحب ويعبر، فيو ليس عالما وال فيمسوفا، فميمة الفناف عند    

الفناف بالنسبة لو ىي تحقيؽ التكافؤ بيف ماينتج وما يحدسو الف الفف حب وتعبير، 
                                                           

  20 1988(، كانوف الثاني، بغداد، 1حمدي، فاتنة، فمسفة الفف عند كروتشو، مجمة آفاؽ عربية، العدد ) 
101، صفحة 1422، بغداد، 2تأليؼ أ.ـ.د نجـ عبد حيدر، عمـ الجماؿ آفاقو وتطوره، طبعة  -23
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أما الناقد عميو اف يقؼ اماـ العمؿ الفني متعبدا وليس قاضيا فالناقد الحقيقي ىو 
أما الفرؽ بينيما الفناف الذي يعيش في داخمو حدس ال يختمؼ عف حدس الفناف، 

يعيش عممو الفني الحدس بمخيمتو )عتؽ المعصيات الجزئية الحدوس( أما الناقد 
 يعيشو بصفة واعية يحكميا المنطؽ واليو العقؿ )كاشؼ لمتركيبات الكمية(.  

ال يتضح مفيـو الفف عند كروتشو إال بإستخراج سمبيات أو روافض تمثمت فيما    
 يمي:
و حدسا ينفي كونو حادثا طبيعيا. إف الفف اليمكف أف إف تحديد بكون -1

يكوف حادثا طبيعيا ألف الحادث الطبيعي ال حقيقة لو ، بينما الفف الذي 
 يمأل حياة اإلنساف بالسرور الروحي يتبوأ أعمى قمة الحقيقة .

ذا كاف الفف حدسا فال يمكف أف يكوف نفعيا أو مثيرا لمذة ، فالفف ال  -2 وا 
، فعندما يقـو شخص ما بتناوؿ وجبة ، فال يوجد فف في  عالقة لو بالمذة

 المذة الحاصمة عف األكؿ .
رفض كروتشو أف يربط الفف باألفعاؿ األخالقية، فيي صفات اإلنساف  -3

، اذف الفاضؿ ولكنيا ليست بالضرورة مف ميمات الفف حسب نظره 
 فالقيـ األخالقية والتربوية ليست اساس ومفيـو لمعمؿ الفني .

إف المعرفة العقمية واقعية وباعتبار الفف حدسا فيو ليس معرفة فكرية  -4
دائما ألنيا تنجح إلى وضع الحقيقة ضد الالحقيقة  أو عمى التقميؿ مف 
الالحقيقة ، الصورة  تواجو كصورة محضة . إننا إذ نقابؿ المعرفة 
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نما والجمالي بالشعري إ الفكرية،الحدسية أو الحسية بالمعرفة العقمية أو 
 22.الحمـنذكر ذلؾ الشكؿ البسيط مف المعرفة الذي يشبو 

"رفض كروتشو التفريؽ بيف الشكؿ والمضموف فيو يرفض اإلتجاىات  -5
التي تؤكد عمى المضموف في الفف فقط، واإلتجاىات التي تؤكد عمى 

 الشكؿ في الفف فقط .
التفريؽ بيف الباطف والظاىر في العمؿ الفني ألف ىذا التفريؽ خاطئ  -6

)ىؿ يستطيع الصوت بمفرده أو الموف بمفرده أف يعبر عف صورة خيالية 
 مف الصوت أو الموف التي تحوييما.

أف يجعؿ الطبيعة المميـ الوحيد لمفناف في نظر ذلؾ الذي يتأمميا بعيف  -7
الفناف، ألف الفناف ىو الذي يعطي الجمالية األشياء تحقيقا ليا،فيجعميا 

ؿ الفني عند كروتشو أجمؿ وأرقى مف جميمة في عيوف اآلخريف فالعم
 العمؿ الطبيعي وىو يتفؽ مع ىيجؿ بذلؾ.

رفض المحاكاة بجميع أشكاليا وألوانيا ألف الفف عنده صورة مف صور  -8
المعرفة الحدسية وىي فعؿ يعمف انتمائو إلى مخيمة أنسانية متطورة 

 23وفعالة وبعيدة عف الجمود.
باشرة بالحدس إذ أف الحدس ىو األساس واخيرا الفف عند بندتو كروتشو يربطو م

 األمثؿ والمناسب لمفف .
 

                                                           

، المؤسسة الجامعية لمدراسات و 1د.عمي ابو حمحـ، في جماليات نحو رؤية جديدة إلى فمسفة الفف، ط-22  

97، صفحة 1990-1411النشر والتوزيع،   
301، صفحة 1422، بغداد، 2تأليؼ أ.ـ.د نجـ عبد حيدر، عمـ الجماؿ آفاقو وتطوره، طبعة  - 23  
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 انفصم انثاني

 اإلطار انتطبيقي

التصورات األولية                       المبحث األول:   

تحميؿ لوحة ثورة الجزائر لمحمود صبريالمبحث الثاني:   
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 األونيت: انتصىراث انمبحث األول

يتعيف عمينا أف نشير في ىذا السياؽ مف البحث إلى أننا حينما تعمؽ األمر بتحميؿ    
ىذه الموحة حاولنا أف نرصد كيؼ يختمؽ مفيـو التاريخ، عمى نحو ما يتصوره بندتو 

 كروتشو، حينما يتعمؽ األمر بفيـ مسألة الفف كحدس.

الجزائر عند الفناف محمود صبري،  حاولنا أف نقترب مف التجميات التشكيمية لثورة   
وجدنا أنفسنا أماـ مجموعة مف الخيارات المنيجية، لكف في كؿ مرة كنا نصطدـ 

 بالثورة الجزائرية كدليؿ أيقونة.

فمـ نكو نممؾ، تأسيسا عمى ذلؾ سوى أف نرتكز عمى بعض المنطمقات لنظرية    
 يميوليوجي جدير باإلىتماـ.السميولوجية، فوجود الدليؿ يفترض منطقيا وجود مستوى س

 24رجعنا باألساس إلى الدراسة التي قاـ بيا الباحث )محمود صبري( 

 حاولنا أف نعيد قراءة مضموف ىذه الدراسة إنطالقا مف فرضية األتية :

 *أعطاىا البعد القومي و اإلقميمي. 

*اسقاطات تشكيمية إلى مجموعة مف المدارس ليذا يصعب عمينا تصنيفيا، إلى أي  
تحيمنا إلى الثورة الجزائرية تحديدا، ثور  -قرائف–مدرسة تنتمي نتيجة غياب دالئؿ 

                                                           

وصمنا إلى ىذه الفكرة بعد حوار عممي جمعنا مع األستاذ المشرؼ                      -   24  
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التاريخ الجزائري وثورة التاريخ العربي، فما يربط ثورة الجزائر بيذه الموحة فقط ىو لوف 
 دي تارة، تشكيميا في الاللوف األبيض والاللوف األسود.الدـ وضبابية الوجود، تب

التي ال تتمظير عمى  stcatcAتنفتح ىذه الفرضية أيضا عمى مستوى العوامؿ 
 الصعيد عاممي في وجود اإلنساف وغياب اإلنسانية.

أشكاؿ مشوىة فوضوية لكف تحتفظ بإنتظاـ عاـ ضمف النسؽ المرجعي لموحة ، معاناة 
 الشعب الجزائري.

إف كسر صورة اإلعتيادية لإلنساف تيدؼ في واقع األمر إلى أبراز أنطولوجيا   
اإلنكسار وتحيؿ بالمرة إلى تساؤالت ذات طابع وجودي محص ال تتعمؽ بالكائف 
الجزائري كالقدر المتعمؽ باإلنسانية، وإلبراز مثؿ ىذا التصور سنستند إلى مفيـو 

مف مفيـو جوليا كريستفا المتعمؽ )بالتناصيقترب  25نقترحو في ىذه المذكرة إعتباطيا

مف آليات النتاج الكتابي لنص ما،  مجموعةحقيقتو  فيترى كريستيفا أف "التناص 
 ،أو متزامنة معو ؿ بصورة واعية أو غري واعية بتفاعمو مع نصوص سابقة عميوتحص

نصوص ال بيفتبادلة المفيـو النظري لمتناص عند كريستيفا يقـو عمى الفاعمية لمفا
 فيلنصوص أخرى، فكؿ نص  ويؿحآف واحد امتصاص وت فيحيث إف كؿ نص ىو 

في تدخؿ  التيالنصوص  ؿ بيفمف عمميات التفاع جممةىو حصيمة  اإلنشائيةبنيتو 
ف كؿ نص ىو عبارة عف لوحة إ وىو ما وصفتو جوليا كريستيفا بقوليا، نسيجو

كف مي واللنصوص أخرىتحويؿ قتباسات وكؿ نص ىو تشرب و اإلفسيفسائية مف 
 )يديولوجيـ)اإلبإدماجو مع كممة أخرى ىي  العند كريستيفا إ (التناص  )مفيـو  تحديد

                                                           

إقتراح األستاذ المشرؼ                                                                           -  25  
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Ideologeme  لتحديد ما يتضمنو مف حثؿ عممية تركيب تموىي ت ، يط بنظاـ النص 
 26(. يؿ إليو منياحنصوص أخرى، أو ما ي

الطبيعي لإلنساف يحيمنا  فعدـ تناسب الذراع واليد الظاىرة عمى الموحة مع الشكؿ
 27بالضرورة إلى صورة اإلنساف مثؿ ما تبرز في لوحة الصرخة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

اني وجوليا د.عالء الديف رمضاف السيد، طاىرة التناص بيف اإلماـ عبد القادر الجرج-26
جامعة سمماف بف عبد العزيز السعودية، -كريستيفا، كمية العموـ والدراسات اإلنسانية بالسميؿ

                                                                      1407، صفحة 2014
ستاذ المشرؼ فرضيا لمتعبير عف ىذه الحالة في المجاؿ التشكيمي تبنينا مصطمحا إقترحو عمينا األ -27

مفيـو التصاور ويقصد بو الحواور الداللي الذي تعقده شكؿ صوري تشكيمي بكيفية الوعية وغير مقصودة 
 مع شكؿ صوري آخر                                                                    
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 تحميل لوحة "ثورة الجزائر" لمفنان محمود صبري: انمبحث انثاني


I) المقاربة األولى:الوصف 
 :الجانب التقني-1    

التشكيمي اف صاحب الموحة الفنية ىو أحد رواد الفف :اسم صاحب الموحة
العراقي محمود صبري، ذو شخصية عراقية عرؼ بأفكاره المتعمقة بفضايا الفف 

 وحياة اإلنساف.
أنيى دراستو في لندف  1927ولد محمود صبري في بغداد سنة   حياته:

، ينتمي إلى عائمة ميسورة الحاؿ متواجدة في 1949تخصص عمـو إجتماعية سنة 
ف فنو، غادر بغداد وأقاـ في براغ ثـ إنتقؿ إلى بغداد فاألماكف التي تنقميا ىي خزي

 .2012مف أفريؿ لسنة  13لندف حتى وافتو المنية في 
 يا المعاصريف وىو صاحب نظرية فيو يعد مف أىـ وأبرز فناني العراؽ ومثقفي

في كتاب أصدره في السبعينات 1971"الواقعية كـ" العممية الفنية التي أطمقيا سنة 
فمحمود صبري جعؿ مف الفف والفزياء حمقة وصؿ في  «نسافالفف و اإل»عنوانو 

 اكتشافو لوظائؼ الذرة وطبيعتيا.
كما أنو كاف مف أحد المعجبيف بريفييرا الذي جسد النزعة األسطورية لمفكر الشعبي 

 عف طريؽ جداريات تعظـ العمؿ والثورة تمؾ العظمة في تكويناتو وشخصياتو.
تكمف خمفيا إنفعاالت الواقع و تموضعو في مخيمة حسية مفعمة بفكرة اإلمتالء 
والعنؼ والعرامة, وفي رسوماتو األولى كاف محمود صبري شديد اإللتزاـ بأمريف: 
كيؼ تقدـ مواضيعو واقع الناس ونضاليـ ضد الفقر واإلستبداد، وما يمكف أف 
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عبيرية تمزج بيف ىندسة الخطوط يضفيو عمييا مف أساليب حديثة ومبتكرة. اتبع ت
الحادة المتقاطعة وغنى السرد في مشيدية يحضر فييا الزماف والمكاف مفعميف 
بالتمميحات واإلشارات بيد أنو نبذ ىذا الجانب في عممو، واسستتبدلو بنظرية "واقعية 

   28الكـ".
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

د.عبيدة صبطي، مجمة العمـو اإلنسانية الثورة الجزائرية في الفف التشكيمي العربي )قراءة سيميولوجية -24
، صفحة 30/31لموحة ثورة الجزائر لمفناف العراقي محمود صبري، جامعة  محمد خيضر بسكرة، العدد 

10                                        
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 أعماله:
قاـ الفناف التشكيمي بأعماؿ ولوحات فنية إتخذت الموضوعة اإلجتماعية       

 وفعؿ اإللتزاـ في الفف منحى ليا. والفمسفية والفنيةوالسياسية 
 السياسي السجيف تشييع مف الفناف استوحاىا التي" 1950كانت لوحة "الشييد 

 تمثؿ التي"1956"ثورة الجزائر الشييرة لوحتو ايضاو  بغداد في صالح محمد نعماف
 الغويرنيكا" بحؽ وتعد ، حريتو نيؿ سبيؿ في وتضحياتو الجزائري الشعب نضاؿ
نشائيا رسميا بأسموب لبيكاسو الشييرة الموحة مع مقارنة في" العربية  وألوانيا، وا 
 مالمح في المتمثمة الفناف لدى االنفعالية النزعة بسبب شكمياً  معقد تأليؼ فيي

 الشعبيف محنة عف تع بر التي" الصميب حامؿ" ولوحة، الموحة ىذه شخوص
 الموشؾ الطفؿ شيقة يسمع المتمقي يكاد التي" وطني" ولوحة والمبناني الفمسطيني

 ُيسنح لـ الموحة ىذه السماء، الى رأسيا ترفع التي االـ دعاء ويسمع البكاء عمى
 كاف كما بغداد وسط الحرية نصب مف الخمفية الجية في مكانيا تأخذ أف ليا

 .مقرراً 
 بمالمح ويظيرىا الفناف لزوجة بورتريت وىما( جالسة امرأة) بعنواف ايضا لوحتاف
 .     الصرامة بالغ ومظير حزينتيف وعينيف غائمة

 حيث والرسـ التفكير في جديداً  أسموبا تعد التي الكـ واقعية نظرية صاحب ىوو   
 االوؿ بيانيا ونشر 1971 عاـ براغ في العنواف ىذا تحت لو معرضاً  أقاـ

 لمعناصر الذري النظاـ مع الموف وترابط عالقة عمى الكـ واقعية وتعتمد باإلنكميزية
 يقوؿ كما او بالموف دونو وما ذر ي وتفكؾ اتحاد مف العمميات وُتصور الطبيعية،

 (.والسحر الغيبية مف متحررا خياال الفناف مف يطمب مجتمع فف ىي) مبتكرىا عنيا



  

40 
 

برز في خمسينيات القرف الماضي في مجاالت الفف العراقي الممتـز ضمف ما 
شارؾ في العديد مف المعارض العالمية و العراقية منيا،  «جماعة الرواد  »سمي 

( وآخرىا مدير عاـ مؤسسة 1960-1949عمؿ في مؤسسات إقتصادية ببغداد )
، نشط ومنذ أربعينات القرف الماضي 1958تموز  14المعارض العراقية بعد ثورة 

 في فعاليات و أطر الحركة الديمقراطية والوطنية العراقية .
 نحو فني في دائما تطمعت لقد: )  ىذه الثورية واقعيتو عف صبري محمود يقوؿ

 كانت التي الثورة عف التعبير بذلؾ مستيدفا ، مجتمعنا تكتنؼ التي المتناقضات
 المرحمة ىذه في االلواف(. شخصيا بيا أحس كنت والتي األفراد، نفوس في تجيش
 مالمح ىناؾ بالمقابؿ السعادة، لمالمح وجود وال البشر كما قاتمة الواف ىي

صرار تحدي  حدود بيا تفيض كأنما حتى البشرية بالجموع تغص والموحات وا 
 .الموحة
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 .1958رسـ محمود صبري ىذه الموحة عاـ  تاريخ ظهور الموحة:-ب

لوحة أصمية، ألواف زيتية عمى الحامل والتقنية المستعممة في الموحة: -ج
 الخشب.

إطار مستطيؿ الشكؿ أبعاده تمثمت في جاءت الموحة في الشكل والحجم: -د
(190x250 )سـ 

 :الرسالة التشكيمية-2    
 األلوان وداللتها:-أ

سـ، استعمؿ الفناف التشكيمي في  250*190الموحة ذات إطار محدود بقياس 
 لوحتو العديد مف األلواف الساخنة والباردة بدرجات مختمفة.

فالموف األحمر ىو الطاغي عمى الموحة ويميو الموف األزرؽ، أما في خمفية 
 الصورة إستعمؿ المونيف الحيادييف ىما األبيض واألسود 

فاالوف األحمر استعممو في السماء والمباني واألرض وعمي نصؼ مف 
الشخوص وكأف الفناف أراد أف يعبر عف الدماء التي إستباحيا المستعمر، أما 

أو النصؼ اآلخر مف الشخوص لونو باألزرؽ مع الموف األبيض، كما الجزء 
نالحظ أف ىناؾ طفؿ جالس يمفت نظر المشاىد لونو الفناف بالموف األبيض 

 مالمحو توحي بأنو يصبو إلى غد أفضؿ تطؿ عميو شمس الحرية .
أما الموف األسود أضافو في المباني والسماء والقميؿ منو عمى األشخاص معبرا 

 عف الظمـ والدمار الذي تسبب فيو اإلستعمار الفرنسي.بو 
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كما اعتمد صبري عمى بساطة األسموب كما أكد عمى أىمية الخطوط القوية 
والمتينة والحادة وركز عمى تضادات المونيف األحمر واألزرؽ بما فييما مف 

 طاقة تعبيرية تراجيدية ىائمة مما منحنا لوحة متكاممة .
شيد الناجحة التي عمقت الحس المأساوي مف خالؿ إضافة إلى خمفية الم

مباشرتيا غير الفجة، كؿ ىذا جعؿ مف الموحة آية وبيانا متجددا ضد 
 اإلستعمار والقمع الالإنساني في الوقت ذاتو.

 الخطوط واألشكال التي وردت في الموحة:-ب
إطار الخطوط التي إستخدميا الفناف ىي العمودية، والدائرية، والمستقيمة، أما 

 الموحة فيو مستطيؿ الشكؿ .
في وسط الموحة استعممت العديد مف األشكاؿ و التمثيالت األيقونية، حيث نالحظ 
أف الفناف رسـ العديد مف األشخاص في حيز ضيؽ عمى مساحة العمؿ، وجعؿ 
لكؿ شخصية دورىا المؤثر في المنجز استقراءا واقعيا متحررا يميؿ إلى التعبيرية 

وف وبعض العناصر األخرى كالمممس الحاد في مثؿ الخطوط التي في الخط والم
 تمثمت في العمودية والمستقيمة والدائرية كميا تدؿ عمى الصالبة وعدـ المرونة .

 المممس:-ج
ىو سطح الموحة ويمكف إدراكو بصريا أي ارتبط إختيار الفناف لمخامة التي 

يختمؼ عف مممس الفحـ أو يستخدميا بالمممس الذي يريده فمممس الرسـ الزيتي 
قمـ الرصاص، إضافة إلى أف األلواف الزيتية والمممس الذي رسمت بو يكوف أقوى 

 واشد مف مممس األلواف المائية أو األلواف السائمة األخرى.
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فالفناف اختار األلواف الزيتية عمى الخشب فالمممس نالحظو حاد ويظير ذلؾ في 
 الخطوط الصمبة منعدمة المرونة.

 ركز اإلهتمام:م-د
اف مركز اإلىتماـ ىي النقطة المثيرة في الصورة، والموحة التي بيف أيدينا يظير 
المظير الرئيسي بوضوح ، وىو منظر مجموعة مف األشخاص تبدو عمييـ صفات 

 الحزف والبأس، والبكاء عمى الحالة التي يعيشونيا مف قتؿ وتشريد .
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     :دراسة المضمون-3

إختار الفناف " ثورة الجزائر " كعنواف لموحتو، وىو  عالقة الموحة بالعنوان :-أ   
 عنواف يعبر عف ما توضحو لنا الموحة.

فيي تكشؼ لنا عف مدى انفعاؿ و تأثر الفناف بالثورة الجزائرية ثورة المميوف 
 ونصؼ المميوف شييد .

 :الوصف األولي لعناصر الموحة  -ب  
الموحة جاءت في إطار مستطيؿ الشكؿ مميئة باألشكاؿ المختمفة واالواف وتفاصيؿ 
متنوعة، وخير دليؿ عمى ذلؾ ىي تفاصيؿ األشخاص التي توحي باأللـ والكآبة 

 والمعاناة .
فالعمؿ شكميا عبارة عف مجموعة األشخاص إلتحموا ليكونو كتمة واحدة بإنشاء 

سط أوضح الشخصيات فاتحا ذراعيو حامال في أقرب لميرمي، حيث يعموىـ في الو 
إحداىا مشعال، وقد إلتؼ حوؿ رقبتو حبؿ المشنقة الذي إتصؿ بعمود خمفو، في 

 إشارة لمشييد الذي ينير بإستشياده الطريؽ لرفاؽ النضاؿ .
وقد وقؼ إلى جانبو رفيقو حامال راية الثورة التي إتجيت في رفرفتيا بذات إتجاه 

 الذي حقؽ نوعا مف الحركة و اإلستمرارية نحو ىدؼ. ليب المشعؿ، األمر
جعؿ الفناف األشكاؿ التسعة المتبقية في مستوى أوطئ وبحركة أجساد ثقيمة نسبيا، 
لتعاني حالة السقوط والنيوض، بأطرافيا ذات الخطوط المتكسرة والزوايا الحادة، 

دد أو اإلحساس وبأقداـ كبيرة متورمة لأليحاء بالحركة الكامنة واإلنبثاؽ المج
باإلنفجار المحتمؿ، حيث ييـ أغمبيـ بالوقوؼ رغـ حالة المعاناة والتعب التي 
توحي بيا وجوىيـ .مما أعطى اإلسناد لمشخصيف اآلخريف في األعمى، وقد 
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جمست إمرأة عمى األرضية في الوسط تحتضف طفميا بيف يدييا وقد جمس ولدىا 
 الثاني بجانبيا بوضعية تحوي باإلنتظار.

تعددت حركات األشخاص وتعابيرىـ بيف حالة األلـ التي ترجميا الفناف مف خالؿ 
وضع الكفوؼ عمى الوجوه، ونظرات العيوف وقسمات المالمح التي توحى 
باإلنفعاؿ والتحدي، واألفواه التي فتحت لمصراخ وأطمؽ أصوات المعاناة واأللـ . 

لمحدؽ بيا، بخطوط متجية إلى أيادي وأقداـ متقاطعة تجاىد وتكد لتواجو الخطر ا
الخارج وأخرى إلى الداخؿ، حقؽ محمود صبري مضموف النضاؿ في دفع الضرر 
عف الذات وطرد المحتؿ، والحفاظ عمى المكاسب وحماية األمؿ مف أجؿ المستقبؿ 

 القادـ.
جاءت خمفية العمؿ لتوازف حالة ثورة األشكاؿ وحركتيا، بكتؿ ساكنة ومدروسة 

إلى حد ما مف حيث نسب الظؿ والضوء. أشكاؿ ألبنية شاخصة بطريقة واقعية 
ستقرار المشيد ضمف كادر الرؤية. عمود المشنقة بكتمتو  في الخمؼ بالمنظور وا 
السميكة والثقيمة التي توحي بإستقراره، دائرة تمثؿ الشمس في السماء والشجرة التي 

كؿ ذلؾ كاف  حاكت بخطوط أغصانيا المتكسرة خطوط أيادي وأقداـ األشخاص.
قد خفؼ مف حالت إنفالت األشكاؿ في حركتيا الصاخبة، وجعؿ العمؿ بالتوازف 

 المطموب وأكد ىوية المكاف الواقعية.
لقد حققت لوحة محمود صبري مكاسبيا بالتعبير عف ثورة الجزائر مف خالؿ بثيا 
ألسئمتيا الوجودية، إذ إزدحمت بالمفاىيـ المتناقضة حيث الموت والوالدة ، الحركة 

 والسكوف ، الخسارة والنصر ، القنوط واإلستسالـ والتمرد واإلندفاع . 
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II)                           :المقاربةالثانية                          
 دراسة بيئة الموحة-أ

ضد اإلستعمار  1954نوفمبر  1"اندلعت الثورة الثورة التحريرية الجزائرية في 
سنوات ونصؼ مف الكفاح  7، ودامت 1830الفرنسي الذي احتؿ البالد منذ 

بعد اف  1962جويمية  5المسمح و العمؿ السياسي وانتيت باعالف االستقالؿ في 
شيد فييا أكثر مف مميوف ونصؼ مميوف جزائري، فالشعب العراقي لـ يكف بعيد است

 عف مايدور في الجزائر أثناء الثورة .
جاءت ثورة الجزائر العمؿ األبرز لمفناف العراقي محمود صبري بصفتيا ردة فعؿ 
ثبات الوجود  لفناف طميعي يحيا مرحمة ضجت بأبمغ مخاضات البحث عف اليوية وا 

نبثاؽ ا  لصحوات الجماىيرية إقميميا و دوليا.وا 
(، حاوؿ محمود 1937فكما وثؽ بابمو بيكاسو حادثة قصؼ المدينة )جورنيكا 

صبري توثيؽ ثورة الشعب الجزائري بياذا العمؿ )لوحة ثورة الجزائر(، حيث يذكر 
بأف بيكاسو كاف قد نفذ عممو بناء عمى طمب رسمي وكاف ذلؾ بعد تاريخ الحدث، 

رىاصات والدة العمؿ ليترجـ تعبيريا نضاؿ أما محمود  صبري فقد عاش معاناة وا 
شعب عبر معاناة فرد، مكتفيا بالخط ليشكؿ كتال بشرية أتعبيا السير نحو درب 

 الكفاح.
لجأ الفناف في البناء الجمالي إلى اإلنشاء المفتوح الخالي مف الحدود المؤطرة 

، كما ألغى المظور وعالج لمفكرة مما وضع شخوصو المؤثرة في مركز العمؿ
التشريح وتصرؼ بو بحرية، بمعنى أنو لـ يفقد األشخاص أسس التشريح لكنو بالغ 

 فيو مابيف اإلستطالة لأليدي واألرجؿ والرقاب والعيوف.
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تصرؼ الفناف بالسطح التصويري كفضاء تغوص فيو األشكاؿ ىائمة تفكر 
قنية استعارىا الفناف مف بالخالص مف المأساة، كما حمؿ العمؿ بيف جنباتو ت

ىماؿ المنظور، فضال عف تصرفو  الموروث الحضاري القديـ كتصرفو بالتشريح وا 
 بالرؤوس إذ وضعيا بصورة جانبية بالنسبة لموقعيا إتجاه المشاىد. 

 الوعاء التقني والتشكيمي الذي وردت فيه الموحة:-ب
نظرية محددة ، بؿ  "اختار محمود صبري أف يكوف تشبيييا فأسموبو لـ يكف يطبؽ

استجاب لنزعة الواقعية التعبيرية، المتأثرة بالفكر اإلشتراكي، الماركسي، لبمورة 
 النزعة : الواقعية االنتقادية وليس محاكاة الطبيعة أو األساليب التقميدية.

فموضوعات: الشييد، العائالت المشردة، الفقر، انفرد فييا وحده بتعبيرية اسقى 
إلجتماعي السياسي، المبكر لمتحرر الوطني فمـ يخفي نزعتو أصوليا مف وعيو ا

اليسارية في رصد معالـ حياة ىيمنت عمييا قروف طويمة مف الركود، فالتعبيرية ىنا 
 ليست نزعة ذاتية إال في حدودىا الجمعية .

محمود صبري كرساـ وكمنظر ليس مكمال لألسماء الرائدة فحسب بؿ منيجا قد 
خيص أو التجريد، كي تستعيد الواقعية تجددىا وليس بصفتيا نجده ينبثؽ عبر التش

 محاكاة أو انعكاسا بؿ جزءا مف عالـ يولد فوؽ أنقاض حتميات اليدـ.
ذا كاف محمود صبري بما تمتع بو مف ثقافة فمسفية ووعيا نقديا، وحساسية  وا 
د بالعدالة والظمـ، يقؼ عمى الطرؼ المغاير لحداثات باذخة جماليا أو عمى صعي

األنحياز ألبعاد فنية فإنو .وبيسر أعمف عف انتماء كمفو الكثير مف األذى ولكف 
منحو قدرة عمى بمورة استجابات إبداعية نادرة األمر الذي جعمو يكرس فنو ليا مع 
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النظاؿ الوطني القومي لحقبة ما بعد االستدمار، حيث منح األسموب حرية اكبر 
 مف المنجز الجديد .في تحقيؽ عمؿ التشفيرات والعالمات ض

وعندما كاف اثر بيكاسو في الرسـ كأثر ىنري مور في النحت لـ يسمـ منو فناف ما 
في اوربا أو خارجيا، فاف محمود صبري غامر تحديا في إعادة صياغة الجورنيكا، 
ولكف بما لـ تكف استنساخا بؿ تناصا موازيا لحداثة لـ تغب عنيا ذات الفناف أو 

 .29ىويتو الحضارية"
 عالقة الموحة بالفنان: -ج

تعتبر الثورة الجزائرية مف أىـ الثورات الشعبية التي عرفيا العالـ، اندلعت مف وسط 
الشعب كاف لخدمة اىدافو وتحقيؽ آمالو، كافحت الجزائر اإلستعمار اكثر مف 
قرف، فمحمود صبري لـ يجد مف موضوعيا اال عالمة لفف يخاطب غير النخبة 

 الضمير الجمعي .
كاف اثر بيكاسو مشجعا لصبري بإختيمره لرموز مثؿ: الشمس، المشعؿ، ىدـ 
السجوف، المشنقة، األشخاص وقد كفت اف تنتمي الى بيكاسو، وانما الى رليؼ 
عراقي انجزه الفناف بخطوط حادة، جدارية النزعة، كي تغدو لوحة نموذجية لرؤية 

 تعبيرية تغدو فييا الذات.
نصوص أخرى استميـ فييا الشييد والمواكب الجنائزية ثورة الجزائر، عمى خالؼ 

تسنكمؿ رؤية الفناف بيف تصوير القنوط  والتمرد عمى انو في الحالتيف يمنح 
التاصيؿ مفيـو االنبات بمعناه الجدلي استكماؿ عناصر البذور الداخمة في نص 

                                                           

د.عبيدة صبطي، مجمة العمـو اإلنسانية الثورة الجزائرية في الفف التشكيمي العربي )قراءة    -29 
سيميولوجية لموحة ثورة الجزائر لمفناف العراقي محمود صبري، جامعة  محمد خيضر بسكرة، العدد 

12، صفحة30/31   
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ياز تجاوز التركيب نحو الوحدة العضوية، بمعنى اف جديدا ال يولد إال باإلنح
 30لقضايا تأبى أف يطوييا الزواؿ أو المحو.

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

                                        13ع نفسو، صفحة د.عبيدة صبطي، المرج -30
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III) :المقاربة الثالثة 
 المقاربة السيميولوجية:-أ

 قاـ الفناف بتسمسؿ االحداث في لوحتو بطريقة متناغمة مع الموضوع أحدثت ىزة 
إنسانية في المجتمع، والف الفناف اكثر تواصال مع المجتمع جسد ىذه المجزرة 

جمالية، والف الحبكة تنتظـ عمى وفؽ أحداث متسمسمة تحوي سببا ونتيجة بماساوية 
فقد أىمؿ السبب بوصفو حدثا وقع واستعرض النتيجة التي تفرزىا ماساوية 
المشيد، كما لـ يركز الفناف عمى شخصية محورية بوصفيا ىدفا ثابتا لمحبكة، إنما 

اما اليدؼ الثالث  أعطى لكؿ شخصية حضورىا الفعاؿ الشتراكيما في الموقؼ،
والمتضمف انتظاـ المادة حوؿ الفكرة االساسية فسعى الى ترابط االشخاص مع 

 بعضيا.
اراد الفناف اف يصؿ الى مرحمة توحي بحوارية المنجز مع المتمقي بمغة مشتركة 
بسيطة، مثمت الفكرة االطار العاـ لممجز بوصفيا النسغ الواصؿ بيف الحداثة 

 لفناف مف تداعيات واستنياضات ذات حياؿ المشيد.الواقعية وما يحممو ا
أما الصورة الدرامية الظاىرة فقد قاـ الفناف ببناء أحداث العمؿ بناءا ممحميا انبثقت 
منو تسمية العمؿ، فتولدت مف فكرتو ذروة العمؿ وحبكتو ضمف سياؽ منتظـ لـ 

 اخراج رمزية  يتضح فيو الجانب المضاد لمقيـ االنسانية مجرمو المجزرة فعمد الى
 31االحتالؿ خارج العمؿ وال وجود لممحتؿ ضمف ىيكمة المنجز.

 
 

                                                           

13د.عبيدة صبطي، المرجع نفسو، صفحة    -  31    
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IV) :نتائج التحميل 
مف خالؿ خطوات التحميؿ السابقة التي اتبعناىا لتحميؿ لوحة الفناف محمود صبري 

 قد استنتجنا وتوصمنا الى النتائج التالية:
  المتحركة حمقة وصؿ اراد الفناف اف يجعؿ مف الصورة التشكيمية و الصورة

 لخمؽ صورة درامية.
  ربط الفناف الموضوع السياسي مع الياجس االجتماعي وجسد حالة الحرماف

 المتسمط عمى المجتمع بفعؿ الضغوط السياسية.
  نرى أف محمود صبري استخدـ ىذا العمؿ عف طريؽ السياؽ االيدلوجي

 والسبب في ذلؾ شغفو لمواقعية االشتراكية أدبا وفنا  .
  أعطى الفناف البعد القومي وىي الثورة الجزائرية والبعد اإلقميمي تتمثؿ في

 الثورات العربية.
  تبني الفناف لمجموعة مف المدارس الفنية في لوحتو تمثمت في التكعيبية التي

تظير في األشكاؿ عمى شكؿ مكعبات، التعبيرية وىو تعبيره عف المعاناة 
 ر ..إلخالتي عاشيا الشعب مف طرؼ اإلستعما

  نالحظ أف الفناف رغـ تشوييو لألشكاؿ إال أننا نالحظ أف ىناؾ نظاـ في
 الموحة تظير في ترتيبو لألشخاص.
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ة ـــــــــــــــخاتم  
في حوصمة لما تقدـ يمكننا القوؿ أف فمسفة الفف عند الفيمسوؼ اإليطالي بنتو     

مف خالؿ كثير مف المواقؼ التي اتخذىا مف اآلراء والنظريات قد تجسدت كروتشو 
نما تبنى عمى  السائدة . ويعتبر كروتشيو الفف وحدة ال يقبؿ التجزئة أو التحميؿ وا 
عبقرية الفناف وربط العالقة بينيما.فميمة الفناف تكمف تحقيقو لمتكافؤ بيف ما ينتجو 

بداع ، والف ناف ىو اإلنساف الذي يحب ويعبر وما يحسو ، فالفف ىو حب وتعبير وا 
 ويبدع . 

إف الفف عند بنتو كروتشو ىو حدس وتعبير ، والجماؿ ىو الحدس المحقؽ  
 .لمصورة الذىنية  الباطنية وعميو فإف اإلحساس بالجماؿ مرتبط بالطاقة الحدس

 ؿ تحميمنا لموحة الفناف محمود صبري لوحة ثورة الجزئر توصمنا إلى أفومف خال

قد حاوؿ اف يعكس لنا الواقع والحياة المعيشية أثناء فترة االستعمار الفرنسي الفناف 
التي عرفت فييا الجزائر المعاناة والحرماف فمحمود صبري عبر بإمتياز عف ىذه 
الحالة، وىذا ما تأكده النزعة الحدسية عند كروتشو التي تتحدث عف فترة التأمؿ 

 والمعاناة الروحية في العالقات الفنية.

ألجراء درسات مماثمة لفالسفة الفف  ،وفي األخير ندعو كؿ الباحثيف األكادمييف
 المعاصر،أو إجراء مقارنة لمفيمسوؼ اإلطالي بندتو كروتشو مع فيمسوؼ آخر.  
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1963 
ترسامي الدروبي دار الفكر العربي  -المجمؿ في فمسفة الفف -بندتو كروتشو .2

 .1947 1القاىرة ط
  

II. : المراجع 

إ.ـ.بوشنسكي، ترجمة د.عزت قرني، الفمسفة المعاصرة في أوروبا، عمـ  .1
 1992. سبتمبر المعرفة

ميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ أعالميا ومذاىبيا، دار قباء لمطباعة أ .2
 1998النشر والتوزيع، و 

 .كورنيش النيؿ القاىرة أميرة حممي مطر، فمسفة الجماؿ ،دار المعارؼ .3
أميرة حممي مطر، مقدمة في عمـ الجماؿ وفمسفة الفف، دلر المعارؼ  .4

 1989،الطبعة األولى،
 سامي خشبة، معنى الفف ىربرت ريد، الييئة المصرية،  .5
6.  والنزعة كروتشه بندتو زتٌلً، المركزخدٌجة المطلقة، التارٌخٌة

 2003الغربٌةالعربًاإلسالمًللدراسات
المعارف. 7 منشأة فٌكو، عند التارٌخ فلسف السعود، أبو عطٌات

.باإلسكندرٌة
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 1422، بغداد، 2نجـ عبد حيدر، عمـ الجماؿ آفاقو وتطوره، طبعة  .4

، المؤسسة 1طعمي ابو حمحـ، في جماليات نحو رؤية جديدة إلى فمسفة الفف،  .9
1990-1411الجامعية لمدراسات و النشر والتوزيع،   

. فاروؽ بسيوني،قراءة الموحة في الفف الحديث دراسة تطبيقية في أعماؿ 10
 1928، دار الشروؽ، 1بيكاسو، الطبعة 

محمد زكي العشماوي، فمسفة الجماؿ في الفكر المعاصر، دار النيضة -11
 1980العربية، 

 1987نعـ عباس، القيـ الجمالية، دار المعرفة الجامعية، . رواية عبد الم12

.رمضاف بسطاوسي،جماليات الفنوف وفمسفة تاريخ الفف عند ىيجؿ، كتب 13
 عربية

 .رياض عوض،مقدممت في فمسفة الفف، دوف نشر، دوف سنة 14

 .ركرياابراىيـ، مشكالت فمسفية مشكمة الفف، مكتبة مصر،15

، 1الجماليات نحو رؤية جديدة في فمسفة الفف، الطبعة.عمي ابو حمحـ، في 16
 1990-1411المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 

فؤاد كامؿ، جالؿ العشري، عبد الرشيد الصادؽ، الدكتور زكى نجيب محمود،  .17
لبناف-مختصرة، دار القمـ بيروت  ةالموسوعة الفمسفي  

،1الية؟، المنظمة العربية لمترجمة، ط.شربؿ داغر، مارؾ جيمينز، ما الجم18  
2009 
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1761، مكتبةالمعارؼ بيروت 6أفالطوف إلى جوف ديوي، ط  

،المؤسسة 1.رمضاف بسطاويسي محمد غانـ، فمسفة ىيجؿ الجمالية، ط20
 1991-1411الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع، 

 2ط 1978 1. جورج طرابشي، المدخؿ إلى عمـ الجماؿ فكرة الجماؿ، ط21
 ، دار الطميعة لمطباعة والنشر بيروت1988

ولترت ستيس، إماـ عبد الفاتح إماـ، معنى الجماؿ نظرية في اإلستطيقا، -22
 2000المجمس األعمى لمثقافة، 

III. المجالت والرسائل العممية 

 المجمة الجامعة ـ الفف في الفكر المعاصر،.كريمة محمد بشيوة  ، أعال1

(،كانون3حمدي،فاتنة،فلسفةالفنعندكروتشه،مجلةآفاقعربٌة،العدد). 2

3544الثانً،بغداد،  

القادرالجرجانً.3 التناصبٌناإلمامعبد الدٌنرمضانالسٌد،طاهرة عالء

جامعةسلمانبنعبد-بالسلٌلوجولٌاكرٌستٌفا،كلٌةالعلوموالدراساتاإلنسانٌة

2031العزٌزالسعودٌة،

1 التشكٌلًد. الفن فً الجزائرٌة الثورة اإلنسانٌة العلوم مجلة صبطً، .عبٌدة

العربً)قراءةسٌمٌولوجٌةللوحةثورةالجزائرللفنانالعراقًمحمودصبري،

10/13جامعةمحمدخٌضربسكرة،العدد

ا1 البٌئة أثر الزهٌر، شهادة.شرقً لنٌل مذكرة غربٌة، فنٌة فًأعمال لعربٌة

2031/2032الماستر،جامعةتلمسان،
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 ممخص المذكرة

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فمسفة الفف عند بندتو كروتشو وذلؾ مف أجؿ التعرؼ عمى مكانة   
، وآرائو حوؿ الجماؿ والفف وكذلؾ التمكف مف معرفة الحدس الفني وألبراز حديثةكروتشو في الفمسفة ال

لوحة ثورة الجزائر لمفناف  الفني عند كروتشو قمنا بتحميؿ لوحة تتحدث عف التاريخ الجزائرينظرية الحدس 
 محمود صبري.

  ، محمود صبريالفف ، الفمسفة، كروتشو، الحدس الفنيالكممات المفتاحية: 

Résumé 

 Cette étude a pour but de faire connaitre la philosophie de l un des piliers de 
la philosophie modernes en l occuneu ce croce comme on apris connaissance 
de ses avis portés sur l esthetique et l art en général. En se focalisant dans 
notre travail sur sa théorie sur l intuition artistique a travers l analyse d un 
tableau parlant de la guerre d algerie de l artist mahmoud sabri 

Les mots clés Art ,Philosophie, bendito Croce, intuition artistique,mahmoud 
sabri  

Abstract 

   The purpose of this study is to identify the philosophy of art at benedetto 
Croce to learn his place in modern philosophy and his opinions about beauty 
and art as well as being able to see the artistic intuition and highlight the 
artistic intuition theory when we analyzed Croce Panel talks about the history of 
Algeria of artist mahmoud sabri 

Key words art, philosophy, benedetto Croce, artistic intuition,mahmoud sabri 



  

62 
 

 


