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مع طبيعة الفن  -وهي  ،ملثرية للجدل يف الفلسفة الغربيةوا ثابتةطبيعة اجلمال واحدة من أكثر املواضيع ال تعد
يم اجلماليات الفلسفية. وعلى حنو تقليدي، مت اعتبار اجلمال من بني القأساسيتني يف  مسألتنيواحدة من  -

املطلقة، مع اخلري، واحلقيقة، والعدل. إنه موضوع أساسي بني الفالسفة اإلغريقيني القدامى واهللنستيني وفالسفة 
رين مثل شافتسربي كللفكر يف القرن الثامن والتاسع عشر، ممثالً مبقارابت من مفالعصور الوسطى، وكان أساسًيا 

لقرن العشرين ،  يف بداية اوهوتشيسون وهيوم وبوركي وكانت وشيلر وهيجل وشوبنهاور وهانزليك وسانتياان. 
ناك للفنون. ومع ذلك، كانت ه للبحث الفلسفي ، وكذلك كهدف رئيسكان اجلمال يف تراجع كموضوع 

  .2000عالمات على إحياء االهتمام حبلول أوائل عام 

تبًعا يف اخلالف األكثر تسيشرع املقال مبشهد عن اجلدل حول ما إذا كان اجلمال موضوعًيا أم ذاتًيا، وهو رمبا 
 نطاق ها ضمناليت مت تطوير و للجمال  ةأو النظرايت الرئيس قارابتبعض امل الدراسات. وسيواصل يف تبيان
 التقاليد الفلسفية والفنية الغربية.
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 املوضوعية والذاتية .1

يف عني " منيك -إذا كان اجلمال ذاتًيا  رمبا تكون القضية األساسية األكثر شيوًعا يف نظرية اجلمال هي ما 
ة، إن الصيغة اخلالصة ألي من هذين املوقفني تبدو مستحيل موضوعية لألشياء اجلميلة. ميزةأم أنه  -"الناظر

اتية من اإلفادات الذلفصل الفرق أو دمج رؤى كل  وقد أجريت العديد من احملاوالت ألسباب سنتدارسها،
ة ألي خارج التجارب اخلاصيف معظمها اجلمال ويف العصور الوسطى  القدمية حددت اإلفاداتواملوضوعية. 

شخص. ومع ذلك، فإن كون اجلمال ذاتًيا كان شائًعا أيًضا من زمن السفسطائيني. كان هيوم قد كتب التايل 
 حبلول القرن الثامن عشر، معربًا عن نوع من "أنواع الفلسفة": 

مجااًل  قل الذي يتأملها ؛ وكل عقل يدركإنه موجود فقط يف العمال ليس ميزة يف األشياء يف حد ذااها: اجل
رد أن ، ويتوجب على كل فأن اآلخر حساس للجمال لبشاعة، حيثلرمبا حىت يشعر شخص ما اب خمتلًفا.

 (Hume 1757, 136)يقبل مشاعره اخلاصة، دون االدعاء لتكييف مشاعر اآلخرين. 

 ( على األقل بصورة قاطعة: نقد احلكم )النقد الثالثويبدأ كانط جداله حول هذه املسألة يف 

اسه وابلتايل فهو ليس منطقًيا ولكن مجالًيا ، نفهم من خالله أن أسإن حكم الذوق ابلتايل ليس حكًما معرفًيا، 
ة كل إشارة للتمثيالت، حىت تلك املرتبطة ابألحاسيس، قد تكون موضوعي  .ذايتاحلاسم ال ميكن أن يكون غري 

يث ال حاحلقيقي للتمثيل التجرييب(، عدا فقط اإلشارة للشعور ابللذة أو األمل،  ]العنصر[)وابلتايل تدل على 
 (Kant 1790, section 1). موضوع مشار إليه، ولكن هناك مشاعر ذاتية كتأثر ابلتمثيل

ل يمجأي، إذا كان أي شيء يعتربه املرء أو خيربه كونه مجياًل هو  –على أية حال، إذا كان اجلمال ذاتًيا متاًما 
فيبدو أن الكلمة ال متلك أي معىن، أو أننا ال نوصل أي  –)كما يؤكد جيمس كريوان على سبيل املثال( 

ك ، على ابإلضافة إىل ذلشيء عندما ندعو شيًئا ما على أنه مجيل، رمبا ابستثناء موقف شخصي مقبول. 
ا أن أحكامنا ن الواضح أيضً فم الرغم من أن األشخاص املختلفني ميكن أن خيتلفوا ابلطبع يف أحكام معينة ،

أو  ةسنر أي شخص أن تكون الوردة احل: سيكون من الغريب أو املنحرف أن ينكملحوظإىل حد  متوافقة
،  مجيل ما شيء تالف واجلدال حول ما إذا كاناالخ من املمكنويف الواقع،  غروب الشمس الدرامي مجياًل.

 .كذلكالتعلم من شخص آخر ملاذا هو   ، أو مجيالا  شيًئا ماشخص ما أن ل التبيانأو حماولة 
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 عي متاًما.الذاتية أو أنه موضو  رد الفعلن اجلمال ال عالقة له بالقول أب العبث، يبدو من وعلى اجلانب اآلخر
ًحا ، أو ميكن أن يكون مجياًل أو قبي مدركنيالعامل الذي ال يوجد لديه ، أن يكون مثالً  أن هذا يستلزم ، يبدو

مال مرتبط اجليبدو أن ف، حىت لو كان األمر ممكًنا العلمية. وسائلاكتشاف ذلك اجلمال بواسطة الرمبا ميكن 
ملرء فإن فكرة أن جتارب ا ،مجيل ما د جنادل حول ما إذا كان شيء، وعلى الرغم من أننا قابالستجابة الذاتية

ق طأ قد تثري االرتباك واخلصومة. غالًبا ما نعترب ذو يف اجلمال قد تكون غري مؤهلة جملرد عدم الدقة أو اخل
اآلخرين، حىت يف حالة أنه خمتلف عنا، على أنه يستحق احرتاًما ما بصورة مبدئية، كما قد ال نفعل ذلك، 
مثاًل، يف حاالت اآلراء األخالقية والسياسية والواقعية. جل اإلفادات املعقولة للجمال تربطه ابستجابة ممتعة أو 

 قة أو حمبة، حىت وإن مل حتدد اجلمال بصورة خالصة يف عني الناظر. عمي

وضوعية: م قاربه على أنه ذات طبيعةمال تحول اجلالفلسفية  فاداتحىت القرن الثامن عشر، كانت معظم اإل
يف عن حقيقة  يسأل أوغسطن بوضوح .وضوعأو يف صفات هذا امل يف حد ذاته ميلاجل املوضوعفهي تضعه يف 

أو ما إذا   البهجة ، نحما إذا كانت األشياء مجيلة ألهنا متحول  De Veritate Religioneالدين 
تربط إفادة أفالطون  (.Augustine, 247)الثانية نه خيتار بشكل قاطع ؛ األهنا مجيلة متنح البهجةكانت 

اجلمال ابالستجابة للحب والرغبة، لكن  Enneadsوأفلوطني يف التاسوعات  Symposiumيف الندوة 
عل اجلمال مسألة يف إحدى حلظااها جتفإن إفادة أفلوطني حيددان اجلمال يف حد ذاته يف عامل املثل. يف الواقع، 

 لنوع الشيء الذي عليه املوضوع. ": امتالك مسة الشكل احملدد formednessما قد نطلق عليه "التشّكل 

، ثلابلنمط وامل انتظام يعرتف نوعه كل عدممل تنبع من خالل التواصل يف منوذج مثايل.  نرى أن كل حمبة هذا العا
طاملا بقي خارح العقل والفكرة، فهو مستقبح من تلك العزلة ذااها عن الفكر اإلهلي. وذلك هو القبح املطلق: 

 ملسألة لنامن خالل العقل،  وهذا يعين الشيء القبيح هو شيء ما مل يتم إتقانه ابلكامل من خالل النمط،
 مجع ونسق لكن حيثما دخل النموذج املثايل ، فقدتسفر يف مجيع النقاط ومجيع النواحي إىل النموذج املثايل. 

إنه حيشد االضطراب إىل تعاون: لقد جعل اجملموع  صبح وحدة:يمتنوعة من األجزاء ل ما كان من جمموعة
 تها. إليه ينبغي أن أييت يف وحدة بقدر إمكان تعددي، وما تتقولب اتساق واحد متناغم: ألن الفكرة هي وحدة

(Plotinus, 22 [Ennead I, 6)]  

ة أنطولوجية قبلي، أو يف الواقع أيخذ روعًيا على األقل مثل أي مفهوم آخموض يف هذه اإلفادة يكون اجلمال 
 معينة كونه أكثر واقعية من مثل معينة: إنه نوع من مثال املثل
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أنه غري   انه موضوعًيا مبعىنالرغم من عدم اتفاق أفالطون وأرسطو على ماهية اجلمال ، إال أهنما يعترب على 
يعامل التصور الكالسيكي )انظر أدانه( اجلمال على أنه مسألة حتاكي النسب أو  الناظر. رد فعليف  كامن

لنسبة الذهبية". املثال "ا على سبيل رايضية ، العالقات احملددة بني األجزاء ، واليت يتم التعبري عنها أحيااًن بنسب
إىل املقياس أو القاعدة أيًضا  canonترتجم [ "The Canon الكانوناملعروف ابسم " مت حنت التمثال

ة ليحاكيه الطالب تناغم)القرن اخلامس / الرابع قبل امليالد( ، كنموذج لنسبة مبوليكليتوس  من ِقبل ]املرتجم –
مع و  وعية.املوض تهل موثوق من خالل إعادة إنتاج نسبعلى حد سواء: ميكن حتقيق اجلمال بشك درسنيوامل

منتشية  عبارات، اليت توصف غالًبا باجلمال  تعةمب شيدالقدمية للموضوع أن ن قارابتذلك ، فمن املعتاد يف امل
الشوق واحلب  ،جب وغمرة ممتعةتعزها اجلمال: الهذه هي الروح اليت جيب أن حيفعند أفلوطني: "، كما متاًما
  [(.Plotinus 23  ،[Ennead 1  ،3" )وجل ذلك مبهج رجفةوال

بطريقة  رورسلربيطانية ، ارتبط اجلمال ابلال سيما يف اجلزر او ، يف أواخر القرن الثامن عشر، على الرغم من ذلك
ملثال ، من اوقد أتثر هذا ، على سبيل ه. ليس أتثري اجلمال ولكن أصليُرى أن السرور فة إىل حد ما: كان خمتل

يد الصفات األولية والثانوية. تعامل لوك وغريه من التجريبيني مع اللون )الذي يعد ابلتأك متييز لوك بنيخالل 
اليت تعتمد  الصفاتمصدرًا أو موضًعا للجمال( ، على سبيل املثال ، ابعتباره "خيال" للعقل ، كمجموعة من 

ن نوع معني ، م مدركنيبدون  ة ، واملوجودة يف إدراك العقل بداًل من العامل خارج العقل.الذاتيرد الفعل على 
بيل على س وكانت إحدى احلجج هلذا االختالف يف جتارب األلوان بني الناس. لن يكون هناك أي ألوان.

 .تسي ابألصفريك ومعظم العامل ابلنسبة لشخص مصاب ابلريقان ،عمى األلوانب ، بعض الناس مصابوناملثال
على أنه ذو ألوان خمتلفة من قبل الشخص نفسه يف ظروف  وضوعة إىل ذلك ، يُنظر إىل نفس املابإلضاف

 خمتلفة: يف الظهرية ومنتصف الليل ، على سبيل املثال. مثل هذه االختالفات واضحة يف جتارب اجلمال كذلك.

امل وكانت أن شيًئا مهًما قد ضاع عندما مت التعومع ذلك ، فقد تصور فالسفة القرن الثامن عشر مثل هيوم 
مع اجلمال على أنه جمرد حالة ذاتية. لقد رأوا ، على سبيل املثال ، أن اخلالفات غالبًا ما تنشأ حول مجال 
أشياء معينة ، مثل األعمال الفنية واألدب ، وأنه يف مثل هذه اخلالفات ، ميكن يف بعض األحيان تقدمي 

. لقد رأوا ، أيًضا ، أنه إذا كان اجلمال متعلًقا متاًما ابلتجارب يف بعض األحيان مقنعة سنجد أهناأسباب و 
أو  كقيمة يف مجيع األشخاص  إدراكهقيمة قصوى ، أو حىت ميكن  الفردية ، فإنه يتوقف عن أن يكون ذا

 اجملتمعات.



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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طرق من خالل ما يطلق عليه "تناقض الذوق". الذوق حاول "معيار الذوق" هليوم و"نقد احلكم" لكانت إجياد 
من )ال نزاع يوجد حول الذوق(.  de gustibus non est disputandumمن انحية األمثال ذايت: 

انحية أخرى ، خنتلف دائًما حول مسائل الذوق ، وحُيتجز بعض األشخاص كمثال على الذوق السليم أو 
ه بتذلة أو متباهية ، على سبيل املثال. ذوق بعض الناس يتم صقلالذوق الرفيع. أذواق بعض الناس تبدو م

موضوعي: و ذايت  ري موجود. يبدو أن املذاقساذج أو غ فظ أو بشكل رائع للغاية ، يف حني أن ذوق اآلخرين
 هذا هو التناقض.

 ال أمراجلمعلى اكتشاف أو جتربة ابالعرتاف أبن الذوق أو القدرة هيوم وكانت كما رأينا ، يبدأ كل من 
 جيربمل  ث أنه إذاحي، ""املقياس افرتضته منحوتة الذي ملعىن، وأنه ال يوجد معيار ذوق ابموضوعي يف األساس

، وأن بعض  ارهااعتبيعرتفان أبن األسباب ميكن لن يكون هناك مجال. كالمها فأنواع معينة من املتعة ،  الناس
سباب ميكن أن حتسب ، وأن بعض األذواق أفضل من غريها. كالمها يعرتفان أبن األ  األذواق أفضل من غريها.

 لى أهنا موضوعيةعهنا ذاتية حبتة وال ابلتحديد بطرق خمتلفة ، كالمها يعامالن أحكام اجلمال ال ابلتحديد على أ
 أو ما بني ذاتية تدعي جانب اجتماعي وثقايف ،ك  ، كجانب ما بني ذايت أو شرح ذلك، كما قد نولكن 

 كما يرتتب على ذلك مفاهيمًيا.املشروعية  

لق بتقييم ممارساتنا فيما يتع صدر حكم الذوق.ي من هو أو هي كونه  ناظرهيوم على اتريخ وحالة الإفادة ركز ت
جيدة  أو اجلهل أو السطحية ليست غري االعتياديم الذوق اليت تعكس التحيز ذوق الناس تستلزم أن أحكا

 سفية.خمتلفة من احلكم وال تتأثر ابلتحيزات التع واضيعالنطاق مب تعكس معرفة واسعة مثل األحكام اليت
"اإلحساس القوي، املتحد ابلعاطفة املرهفة، واملطور ابملمارسة، واملتقن ابملوازنة، واملصفى من كل صور التحيز، 

يار احلق عميكنه وحده أن يعطي النقاد هذه السمة القيمة، واحلكم املتصل على هذا النحو، أينما وجد، هو امل
 (.Of the Standard of Taste” 1757, 144)“للذوق واجلمال" 

على املدى  توافقال نتهاج، واوافقلكون تلك الصفات متيل إىل التجيادل هيوم كذلك أبن أحكام النقاد الذين ميت
،  الزمن ظر يفلنالذا فإن  ، وهو ما يفسر ، على سبيل املثال ، التبجيل الدائم ألعمال هومر أو ميلتون.الطويل

أن أحكام  على الرغم من كما مت تقييمه بواسطة أحكام أفضل النقاد ، يعمل كشيء مشابه ملعيار موضوعي.
ثرية مالذوق تظل ذاتية بشكل أساسي ، وعلى الرغم من أن بعض األعمال أو األشياء املعاصرة قد تبدو 

لى  وضع جيد للحكم علألشخاص الذين هم يف، إال أن اإلمجاع طويل املدى عالجهللجدل بشكل ال ميكن 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  7

 .كن حتديدهالو كان من املم ملعيار موضوعي وجيعل مثل هذه املعايري غري ضرورية حىت بصورة مماثلة يعمل
ها أي جمال حيدد الصفات اليت جيب أن ميتلكلل ستطيع أن جند بشكل مباشر معيارًاعلى الرغم من أننا ال ن

إلمجاع وق. مث ا، إال أنه ميكننا وصف صفات الناقد اجليد أو شخص حسن الذشيء من أجل أن يكون مجياًل 
 األحكام حول اجلمال. سويغت يلةص هو املعيار العملي للذوق ووساألشخا ثل هؤالءطويل األجل مل

، وأن كل حكم على اجلمال يستند إىل جتربة ذايت بشكل أساسي أبن الذوق على حنو مماثلكانط   وافقي
 هذه األحكام ختتلف من شخص آلخر. شخصية ، وأن

ستنتج ، عن ن ، وابلتايلوضوعمفهوم امل اميكننا أن نستوعب فيه حالة حتتمن خالل مبدأ الذوق، أعين مبدأ 
 ل متثّ أشعر على الفور ابلسرور يف ألين جيب أنلكن هذا مستحيل للغاية.  ، أن الكائن مجيل.طريق القياس

ي سبب من األسباب إلثبات ذلك. رغم أنه ، كما يقول هيوم ، ميكن جلميع ، وأنه ال ميكن إقناعي أبوضوعامل
سم حلكمهم ال ميكنهم توقع األساس احلا النقاد أن يكونوا أكثر منطقية من الطهاة ، لكن نفس املصري ينتظرهم.

. لته اخلاصة من املتعة أو األملحا حسب، ولكن فقط من انعكاس املوضوع ]املستمد[ من قوة الرباهني 
(Kant 1790, section 34) 

غريبة   شيء ما قد يسعدين ألسباب سرور. أنه مينحين أكثر من جمرد له مدلول مجيل ما شيًئا لكن االدعاء أبن
بنية املنزل ابملكان  أو قد تذكرين كلًيا ابلنسبة يل: قد أستمتع بتجربة احللو واملر مقابل صورة جديت، مثاًل، 

ال أحد سيحسدين ملثل  ال أحد يهتم بذلك":" (section 7, 1790)يقول كانط يف  الذي نشأت فيه.
 هذه التجارب، ولكنهم ال يقومون أبي ادعاء لتوجيها أو توافقها مع جتارب اآلخرين. 

تجيب إنه ال يس .متجردحكم  هو كانط ،  ادلمجيل، كما جي ما شيًئا أبنعلى النقيض من ذلك ، فإن احلكم 
لشيء ، فلن أعترب نفسي أشعر بتجربة مجال ا نه يفعل ذلكأي حال ، إذا كنت على دراية أب علىخلواصي، و 

ب أن يكون جي - يف ذهن كانت بوضوح قاربتهم تكان  ذيال -هيوم  عندكما هو احلال و  املعين حبد ذاته.
جيب أن يتم : ةيهذه الفكرة تفسريًا مفصاًل للغا ت، ويعطي كانللذوقللتوصل إىل حكم حقيقي  نزيًهااملرء 

بيل املثال الرغبات االقتصادية واجلنسية ، على س -احلكم بشكل مستقل عن النطاق الطبيعي لرغبات اإلنسان 
وحات، ل أحد املتاحف ويعجب ابلإذا كان أحدهم يسري عرب ، واليت هي أمثلة على "مصاحلنا" هبذا املعىن.

ا إذا  عم ئلتسا، على سبيل املثال ، أو ي بيع يف مزاد علينلل كان هلم أن يُقدمواللغاية إذا   مثينة حيث ستكون



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ني على املرء الرتكيز يتع جتربة مجال اللوحات على االطالق. رُب ، فإن املرء ال خيالسرقة والتجارة فيهنكان ميكن 
على شكل التمثل الذهين للموضوع من أجل غايته هو، كما هو يف حد ذاته. يلخص كانت ذلك بفكرة أن 

ذة من خالل عوًضا عن ذلك، ينال املرء اللاملرء بقدر حصوله على جتربة مجال شيء ما، فإنه ال يبايل بوجوده. 
 متثله اجملرد يف خربته:

السؤال ما إذا كان هناك شيء مجيل ، ال نريد أن نعرف ما إذا كان أي شيء يعتمد أو اآلن ، عندما يكون 
حظة ملاللكن كيف حنكم عليه ابميكن أن يعتمد على وجود الشيء ، إما لنفسي أو ألي شخص آخر ، و 

معين،  ، فأانقويف إظهار أن لدي ذو  أنه من خالل قول أنه مجيل،  نرى بسهولة .(أمل)احلدس أو الت اجملردة
ليس مبا أرتكز عليه يف وجود املوضوع، ولكن مبا أقوم به هبذا التمثيل يف نفسي. وعلى كل شخص االعرتاف 

 ,Kant 1790)أبن حكم اجلمال، الذي خيتلط ابملصاحل، هو متحيز للغاية وليس حكًما ذوقًيا نقًيا. 
section 2) 

حيث ، يرل الثالث شافتسرب يإل امسها األخالقيون همة ملفهوم اجلماليات النزيهة هي حواريةأحد املصادر امل
يف املقام األول  وادي مجيل ابعتباره فرصة عقارية تنظر إىلإذا كنت : املناظر الطبيعيةزاوية يتم صياغة احلجة من 

يلة وتعتربها ر إىل امرأة مجإذا كنت تنظ ابلكامل. ، وال ميكنك جتربة مجالهاه ألجل غايته اخلاصةال تر ، فأنت 
ت من الشكل  فأنت مشت ؛عناه األقصى واألنقىلى جتربة مجاهلا مب، فلن تكون قادرًا عجنسي ممكن ستحواذا

 Shaftesbury)كما هو ممثل يف خربتك. وحيدد شافتسربي أيًضا اجلمال يف القدرة التمثيلية للعقل. 
1738, 222)  

وأخرى   -نوع املوضوع الذي هو عليه مرتبطة ب –من وجهة تظر كانت، فإن بعض األشياء اجلميلة اعتمادية 
سيكون الثور اجلميل حصااًن قبيًحا ، لكن تصاميم النسيج اجملردة ، على سبيل املثال ، قد حرة أو مطلقة. 

م العملية اهوالورود تبهج سواء وصلناهم بغااي تكون مجيلة يف حد ذااها دون وجود جمموعة مرجعية أو "مفهوم" ،
أن اجلمال  على وجه التحديد فكرةال (.Kant 1790, section 16 النبات )أو وظيفتهم يف تكاثر 

ا يؤدي إىل استنتاج  ، مم موضوعه غري مهتم ابلوجود الفعلي للاحلر منفصل متاًما عن االستخدام العملي وأن جمرب
 نسيقبت ،أو كما صاغها كاليف بيل  أو تصميمه ، وضوعطلق أو احلر موجود يف شكل املن اجلمال املأب كانت

  (.Bell 1914) اخلطوط واأللوان )يف حالة الرسم(



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صيغ الفنون ، وييف موضة متجاوزةالعشرين ، كان اجلمال يكتب فيه بيل يف أوائل القرن  كان  الوقت الذي ويف
 اجلمال ولكن من حيث املفهوم الشكلي العام للقيمة اجلمالية. زاويةوجهة نظره ليس من 

ألنه يف الوصول حلكم الذوق األصيل، على املرء أن يكون على وعي أبنه ال يستجيب ألي شيء خاص يف 
، وسيصل إىل نتيجة مفادها أن أي شخص يف حالة معينة (section 8, 1790)نفسه، كما يؤكد كانت 

شخص ما  مأي ، يفرتض املرء أنه جيب أال يكون هناك شيء مييز حكمشاهبة سيحصل على نفس التجربة: 
من الناحية املفاهيمية يف حكم الذوق ، هناك و  يف الواقع(. موجودكم شخص آخر )رغم أنه قد يكون عن ح

ابلتايل، و  جيب أن يتمتع بنفس التجربة وأن يصل إىل نفس احلكم. حالة مشاهبةكيد على أن أي شخص يف أت
كام مع األح تكان  ربطهااليت ي ةكونيإىل حد ما لل ةمماثليف صلب حكم الذوق هناك "الكونية"، وهي 

ويف احلكم األخالقي، على أية حال، فإن الكونية هي موضوعية: إذا كان احلكم صحيًحا، فإنه  األخالقية.
اجلمالية  حالة األحكام يفوفًقا له.  املرء اجلميع بناءً على املبدأ الذي يتصرف أن يتصرف املوضوعية  عندئذ من

لزم حيتوي ابلضرورة على "مطلب" أبن اجلميع جيب أن يصلوا إىل نفس احلكم. يست ، ولكنهيبقى احلكم ذاتًيا، 
وعية ما يستلزم احلكم من الناحية النظرية االدعاء مبشر  احلكم من الناحية النظرية املطالبة ابلصالحية الذاتية.

 تلف عناألذواق اليت خت وهذا يفسر حقيقة أننا كثرياً ما نتجادل حول أحكام الذوق ، وأننا جندبني الذاتية. 
  .أذواقنا انقصة

ذات قارابت املكان أتثري هذه السلسلة من األفكار على علم اجلمال الفلسفي هائاًل. ميكن للمرء أن يذكر 
يتخذ  ملثال.، على سبيل ا تشهنهاور ، وهانسليك ، وبولو ، وكرو الصلة اليت اتبعتها شخصيات مثل شوب

موضوعية".  لذةحيث يُعرف اجلمال أبنه "سانتياان خطًا مشاهبًا إىل حد ما، رغم أنه أكثر معارضة للذاتية، 
كما ملوضوع،  تُعزى هذه اللذة إىل ا؛ ولكن لذةحلقيقة أنه يثري نوًعا من ال إن احلكم على شيء مجيل يستجيب

  نفسه كان له حاالت ذاتية. وضوعلو أن امل

فهوم ، قيمة إجيابية ملا من حيث حتليلنا املتتابع وتضييق ن إىل تعريفنا للجمال ، والذي يعد ،لقد وصلنا اآل
.. اجلمال .أو بلغة أقل اصطالحية، فإن اجلمال هو لذة ينظر إليه على أنه طبيعة الشيء. وهرية وموضوعية. وج

 ميكن أن يكون ال  .عجابيةواإل راديةاإل ونزوع طبيعتناالقة: إنه عاطفة ، تصوراً حلقيقة أو ع تليس هو قيمة
 دهر طويلل مكرتثني بهغري  بشرمال الذي كان مجيع الاجل مجياًل إذا كان ال ميكن أن يسعد أحًدا: وضوعامل
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 ,Santayana 1896) .إنه السرورجوهرية ؛  حيث أهنا ... اجلمال هو ابلتايل قيمة إجيابية .متناقض بدوره
50–51) 

بات أمل خييتسبب الكائن يف  .ميلأو  موضوعإىل  سوء املتعمدن أحدهم كان يعزو الر كما لو أيبدو األم
آلن، وعلى ا لتلك اآلاثر. إيقاعه شرحمن شأهنا أن ت اليت جندة ذاتيةاألمن  وكالة أو نوع إليه مث يُنسب، ما

الرغم من اعتقاد سانتياان أبن جتربة اجلمال ميكن أن تكون عميقة أو حىت معىن للحياة، إال أن هذه اإلفادة 
إىل شيء ال  (، حاالته اخلاصةالت الذاتية )يف الواقعاحلا رءيعزو املتبدو أهنا جتعل اجلمال نوًعا من اخلطأ: 

 تية.يستطيع يف حاالت كثرية أن يكون له حاالت ذا

كانت   The Sense of Beauty (1896)جتدر اإلشارة أن مقاربة سانتياان للموضوع يف معىن اجلمال 
آخر إفادة تقدم يف اإلجنليزية لبعض الوقت، رمبا ألنه يف حني أصبح من املسلم به أن اجلمال ذايت بشكل  

. ما علق من نه يوجد القليل ليقالفيبدو أأبنه يقوم على نوع من اخلطأ،  عندما يُعتقد انهيك عن أنهو كامل، 
يبدو أنه لتخفيفها. إذا كان اجلمال متعة ذاتية، فمقارابت هيوم وكانط كان الذاتية، وليس احملاوالت البطولية 

ال ميلك حالة أعلى من أي شيء ميتع أو يسلي أو يلهي، ويبدو من الغريب أو من السخف اعتباره قاباًل 
حلقيقة والعدالة، على سبيل املثال. كما ختلى القرن العشرين أيًضا عن اجلمال للمقارنة من حيث األمهية مع ا

نني إىل االعتقاد إىل أن التهوين منه يف النظرية قاد الفناابعتباره اهلدف املهيمن للفنون، ورمبا يعود ذلك جزئًيا 
ضوح يف كتاب آرثر بو اض أبنه يتوجب عليهم أن يتبعوا مشاريع أكثر واقعية وجدية. مت استكشاف هذا االخنف

 . The Abuse of Beauty (2003) دانتو انتهاك اجلمال 

، كان هناك إحياء لالهتمام ابجلمال يف كل من الفن والفلسفة يف السنوات األخرية ، وقام العديد على أية حال
 إىل حد ما، فإن هذه املقارابت يرتدد صداها عند جورج الذوق. ناقضرين مبحاوالت جديدة ملعاجلة تمن املنظ

 الشيء يفإدوارد مور: "إن قول أن شيء مجيل يعين، ليس يف الواقع أنه يف حد ذاته جيد، لكنه عنصر ضروري 
والذي هو: إن إثبات أن الشيء مجيل حًقا هو إثبات أن الكل، والذي حيمل عالقة معينة ابعتباره جزًءا منه، 

ف قأحد التفسريات هلذا األمر هو أن القيمة األساسية هي املو  (.Moore 1903, 201)د" هو حًقا جي
  وضوعالذي يتم فيه دمج كل من امل

ُ
 وضوعامل قيمة اجلمال كالً من ميزاتقد تتضمن  حبيث ؛جّربوالشخص امل

 
ُ
  ب.جرّ اجلميل وملذات امل



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 

 Copyright 2019© حكمة  11

 Six Names of Beautyستة أمساء للجمال  ، يعزو كريسبني ستارويل يف كتابوعلى حنو مماثل
، ولكن إىل العالقة بينهما ، وحىت على نطاق أوسع  وضوعوال إىل امل لذاتليس فقط إىل ااجلمال  (2004)

ليل ، على سبيل املثال لأيًضا إىل احلالة أو البيئة اليت يندجمان فيها . يشري إىل أننا عندما نعزو اجلمال إىل مساء ا
ن حنتفل ابلعامل ؛ حن للخارج حنوهاحنن نتجه يف أنفسنا ؛  تعةامل إلبالغ عن حالة منأنفسنا ل نعاملفإننا ال ، 

على جتربة مثل هذه األشياء ، فلن يكون  مالحظون قادرونية أخرى ، إذا مل يكن هناك احلقيقي. من انح
 ني ومتصلني.متشابك وضوعوامل تتكون فيها الذااليت  االت، بدالً من ذلك ، ينشأ يف احلهناك مجال. اجلمال 

 Only a Promise of Happinessيصف اليكساندر نيهاماس يف كتابه فقط وعد ابلسعادة  
اجلمال كإغراء ملزيد من التجارب، طريقة حيث تدعوان األشياء للدخول فيها، يف حني رمبا قد  (2007)

كشاف ، ولكنه يتطلب منا أيًضا االستاجلميل إىل االستكشاف والتفسري  وضوعيدعوان املتصدان أيًضا. 
انط، رغم ونيهاماس مثل هيوم وك ميكن فهمها على الفور من السطح. والتفسري: ال جيب اعتبار اجلمال ميزة

ه ، أو شيء اجلمال شيء نتشاركأنه يف قائمة آخر، يعترب اجلمال أن له بعًدا اجتماعًيا غري قابل لالختزال. 
 ، فإن جتربة وابلتايل املشرتكة يف اجلمال هي أشكال اتصال مكثفة بشكل خاص.نريد مشاركته ، والتجارب 

فنية واألشياء مثل األعمال ال الحظنية اجملرب ، ولكنها تربط املاجلمال ليست يف املقام األول داخل مججم
 واألدب يف جمتمعات التقدير.

جمتمع  يف مجيل وال عمل فين موضوعأي  طنخر ، وال يأعتقد أن احلكم اجلمايل ال حيظى أبداً ابتفاق عاملي 
خيلق اجلمال جمتمعات أصغر، وليست أقل أمهية أو جدية ألهنا متحيزة، ومن وجهة نظر  على اإلطالق. عام

مألوف، بكل األحوال، ودون التفكري يف اآلخرين على أهنم بدع. ... ما  –أعضائها، كل واحد منهم مألوف 
جمتمع ،  -أمل، يف أتسيس جمتمع نتمركز حوله لة فهم وأكثر من مسألة ينطوي عليه األمر هو أقل من مسأ

 (Nehamas 2007, 80–81من املؤكد أن حدوده تتغري ابستمرار وحوافها ليست مستقرة أبًدا. )

 

 مفاهيم فلسفية للجمال .2

. عضها البعضيكون غري متوافق مع ب حتتوي كل وجهة نظر مت رمسها يف األدىن على عدة تعبريات، بعضها قد
. على سبيل ةاحدو  إفادةمن أكثر من  يتم تقدميها ، توجد عناصر هاأو رمبا معظم من الصيغ الفعليةيف العديد 
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عة ، يف على عناصر واضحة من مذهب املت النزيهةل فيما يتعلق ابملتعة للجما مقاربة كانت تشتمل، املثال
ا حقيقة أن ، ولكن أيضً  وضوعال تتضمن فقط وحدة املاألفالطونية احلديثة السعيدة عند أفلوطني حني أن 

هذه  النظر بني ومع ذلك ، جتدر اإلشارة أيًضا إىل مدى اختالف وجهات اجلمال ينادي ابحلب أو العشق.
 جلمال حصراًي ابلفائدةاسفة اآلراء أو حىت عدم توافقها مع بعضها البعض: على سبيل املثال ، يربط بعض الفال

 عدم الفائدة.على وجه التحديد ب يربطه ، والبعض اآلخر

 

 املفهوم الكالسيكي 1.2

 فن العمارة ، كما يتجسد ذلك يف وصًفا أساسًيا للمفهوم الكالسيكي للجمالهاينرش فولفن  مؤرخ الفن يقدم
 والرسم يف عصر النهضة اإليطالية:

احلال يف الصرح  يف الشكل اإلنساين كما هوالتناسب املثايل.  يفهضة اإليطالية هي الفكرة املركزية يف عصر الن
ائم بذاته ، ق وجودكل شكل تطور إىل   يف حد ذااها. ابتقان ، سعت هذه احلقبة إىل حتقيق صورة الكمال

: ال شيء سوى األجزاء احلية بشكل مستقل .... يف نظام التكوين الكالسيكي ، الكل منسق على حنو حر
فوضى الفن  إهنا ليست حتافظ األجزاء الفردية ، بغض النظر عن ثبااها يف العمق ، على استقالل معني.

متفرج يكون له حياته اخلاصة. ابلنسبة لل عن أن كف عنط من قبل الكل ، ومع ذلك ال يالبدائي: اجلزء مشرو 
 من جزء إىل آخر ، وهي عملية خمتلفة متاًما عن اإلدراك ككل. وارتقاء،  ترابطًا ذلك بشكل مسبق ، يفرتض

(Wölfflin 1932, 9–10, 15)  

 تناغمب والمتماسك ، وفًقا للتناساملفهوم الكالسيكي هو أن اجلمال يتكون من ترتيب أجزاء متكاملة يف كل 
مارية الكالسيكية دسة املععن اجلمال ، ويتجسد يف اهلن ساسيهذا مفهوم غريب أ .تماثلةامل فاهيموالتماثل وامل

 Poetics فن الشعر  يقول أرسطو يف ، والنحت ، واألدب ، واملوسيقى أينما ظهرت. اجلديدة كالسيكيةوال
 ترتيب معيًنا يف نظاًماكون من أجزاء ، أن يقدم م شيء لكي تكون مجياًل ، جيب على املخلوق احلي ، وكل "

ويف امليتافيزيقيا: "األشكال الرئيسية  .(Aristotle, volume 2, 2322 [1450b34]) أجزائه"
 ,Aristotle) للجمال هي النظام والتماثل والدقة ، وهو ما تظهره العلوم الرايضية بدرجة خاصة"

volume 2 1705 [1078a36.)] ، كما يوحي أرسطو ، خُتتزل يف بعض األحيان إىل  هذه النظرة 
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يف رمة. يتجلى املفهوم لصا، لكن ال يلزم التفكري فيها مبثل هذه الشروط ا نسبة الذهبيةصيغة رايضية ، مثل ال
مرة نون ، و قليدس وأعمال اهلندسة املعمارية مثل البارثيإل Elements  األصوليف نصوص مثل  ابدئ األمر

 لنحات بوليكليتوس )أواخر القرن اخلامس / أوائل القرن الرابع قبل امليالد(.منحوتة الكانون ل قبل من ، أخرى

 

 

اآلن حول  قودةمفأطروحة عرض  تصميمه لعرض نسبة مثالية ، ولكن جمرد متثال متتكن منحوتة الكانون مل 
اإلصبع ، ومجيع  اإلصبع إىل" ، على سبيل املثال ، نسب حتدد اعلى أهن صيغةيصف الطبيب جالني ال اجلمال.
كل   ىلإيف الواقع كل شيء و إىل الساعد ، والساعد إىل الذراع ،  كل ذلكإىل املشط ، واملعصم ، و  األصابع

قام بصنع و ... . لتعليمنا يف هذه األطروحة كل تناسق اجلسد، فقد دعم بوليكليتوس أطروحته بعمل، شيء
 quoted in)" ثال نفسه، مثل األطروحة، اسم الكانونتممتثال الرجل وفًقا ألطروحته، وأطلق على ال

Pollitt 1974, 15.)  يف النصوص الكالسيكية خمتلف عن ناسقاملهم أن نالحظ أن مفهوم "التمن "
تجانسة امل النسبنواع ذات األويشري أيًضا ابلتحديد إىل  .نعكاس املزدوجشارة إىل االاستخدامه احلايل لإل

 خالقًيا.اجلميلة ابملعىن الكالسيكي ، واليت حتمل أيًضا ثقاًل أ مواضيعاألجزاء املميزة للقياس بني قابلة لللو 
 ، مثاًل، النفوس الفاضلة على أهنا متناسقة.Sophist (228c-e)يصف أفالطون يف كتاب السفسطائي 

احلال يف أي من  ووصًفا جيًدا للمفهوم الكالسيكي كما ه عماري الروماين القدمي فيرتوفيويعطي املهندس امل
 :تعقيداته ، وبشكل مناسب مبا فيه الكفاية ، يف وحدته األساسية

، والرتتيب، والذي يسميه اإلغريق taxisنظام، والذي يطلق عليه اإلغريق النسق التتألف اهلندسة املعمارية من 
، والتناسب والتناسق والديكور والتوزيع، الذي يطلق عليه اإلغريق التنظيم diathesisاالستعداد 

oeconomia . 

إن النظام هو الضبط املتوازن لتفاصيل العمل على حنو منفصل، وخبصوص الكل، هو ترتيب النسبة الساعية 
 لنتيجة متناسقة. 
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يل ما تكون تفاصحتقيق ذلك عند يتم لتفاصيل يف سياقها.لناسب املعرض مظهر مجيل: النسبة تنطوي على 
ناظر تكون كل شيء لديه ، عندما يوابختصار؛  ا، وعرض مناسب لطوهلاالعمل على ارتفاع مناسب لعرضه

 متناسق. 

 ابلنسبةملعطاة كل التفاصيل ا  : تناظرالناشئ عن تفاصيل العمل نفسه تناسبأيًضا هو االنسجام امل ناسقالت
كما هو احلال يف جسم اإلنسان، من الذراع، القدم، الكف، البوصة واألجزاء الصغرية   شكل التصميم ككل.ل

كلمة جذرها يوانين تعين اإليقاع اجلميل أو املتناغم، [ eurhythmyأتيت مسة التناسق لليورمثي  األخرى
 –ويستخدم املصطلح من املهندسني املعماريني اليواننيني لإلشارة للنسب املتناسقة للمبىن. 

 (Vitruvius, 26–27).]املرتجم

أو  كمالمتطلبات للجمال. أواًل ، ال هناك ثالثةيقول األكويين يف صيغة منوذجية للتعددية األرسطية أن "
ق. وأيًضا الوضوح: أو التناس تالئمةملا النسبةما ضعيف ، فهو قبيح. مث هناك ألنه إذا كان هناك شيء  - ثاليةامل

 (.Summa Theologica I, 39, 8)حيث تسمى األشياء ذات األلوان الزاهية اجلميلة "

ما قد يكون أوضح تعبري  يف القرن الثامن عشر Francis Hutcheson  يعطي فرانسيس هوتشيسون
من  بة مرّكبةس، يبدو أنه يف نرايضي السلوب األيف  نتحدث، لشياءيف األ ما نسميه مجيالً هذه النظرة: "عن 

حبيث يكون اتساق األجسام متطابق، يكون اجلمال هو التنوع، وحبيث يكون التنوع  والتنوع ؛ تساقاال
يف الواقع ، غالًبا ما يتحدث مؤيدو  (.Hutcheson 1725, 29)متطابق، يكون اجلمال هو االتساق." 

ويستمر هاتشيسون إبيراد الصيغ الرايضية، وابلتحديد قضااي إقليدس،  الرايضي". سلوبالرأي "ابألهذا 
ع تعقيدها م، على الرغم من أنه يتغىن ابلطبيعة ابنتشاء، )يف صدى آخر ألرسطو( شياءابعتبارها أمجل األ

يقول و  شفت ، على سبيل املثال ، عن طريق نيوتن.كما كُ   كونيةكده القوانني الفيزايئية الاهلائل الذي تؤ 
هاتشيسون أن اجلمال يوجد "يف معرفة بعض املبادئ العاملية، أو القوى الكونية، اليت تتدفق منها أتثريات ال 

  (.Hutcheson 1725, 38) حصر هلا. وتلك هي اجلاذبية، يف صيغة السري إسحاق نيوتن" 

 A Philosophical قدم إدموند بريك يف كتابه حبث فلسفي يف أصل أفكاران عن اجلميل والسامي 
Enquiry into the Origin of our Ideas of the Beautiful and the Sublime 
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سلسلة مقنعة من التفنيدات واألمثلة املضادة لفكرة أن اجلمال هو مسألة نسب ما حمددة بني األجزاء، وابلتايل 
 تفنيد للمفهوم الكالسيكي:

كال ، وكل ع من األشزهور. ولكن الزهور من كل نو المجياًل كال جند شيًئا و ،  نباتمملكة ال حنو صوب أنظارانن
هرة كبرية، . ... إن الوردة عبارة عن ز  ؛ يتم حتويلها وصنعها إىل جمموعة ال هنائية من األشكالنسيقنوع من الت

دة ر بيد أهنا تنمو على شجرية صغرية، وزهرة التفاح صغرية جًدا، بينما تنمو على شجرة كبرية، ولكن كل من الو 
... البجعة ، وهي طائر مجيل معرتف به ، هلا رقبة أطول من بقية جسمها ، لكن هلا ذيل وزهرة التفاح مجيل. 
يه ولكن ماذا نقول عن الطاووس ، الذي لد .أبهنا كذلكهذه نسبة مجيلة؟ جيب أن نسمح قصري للغاية ؛ هل 

بشري اليت عض أجزاء اجلسم ال... هناك ب عنق قصري نسبيا ، وذيله أطول من العنق وبقية اجلسم جمتمعني؟
 للجمال ؤثربب املالس أي أن يثبت أبن هلا نسب معينة لبعضها البعض ؛ ولكن قبل أن يثبت ذلك ، أن لوحظ
 إليه تميتن، يكون الشخص الذي  لتحديداب ت هذه النسبيف ذلك ، جيب توضيح أنه أينما وجد يكمن

قريًبا ، أو  ت تشاهبةعدة مرات هذه النسب ، ووجداها م ست بعنايةمن انحييت ، لقد در   مجياًل. هذه النسب
، ولكن أيًضا  قطف متاًما عن بعضها البعض  ، واليت مل تكن خمتلفةشياءحد سواء يف العديد من األ كلًيا على

 ميكنك تعيني أي نسب تريدها لكل ا عن اجلمال.جدً  ااآلخر بعيدً يكون مجيل جًدا ،  يكون شيء ماحيث 
الرسام سيالحظها مجيعها، ومع ذلك يقدم صورة قبيحة للغاية إذا شاء جسم اإلنسان ؛ وأتعهد ، أن  منجزء 

 (Burke 1757, 84–89)هو ذلك. 

 

 املفهوم املثايل  2.2

يف صاغ امل النظام السياسي صفية. الكالسيكي جلمالياتلتفسري عالقة أفالطون ابهناك العديد من الطرق 
ال شك بلكن أفالطون كان أيًضا  والكل. زءالعدالة من حيث العالقة بني اجل The Republic اجلمهورية

رمبا النص  -وة داجلمال املعرب عنها على وجه التحديد يف الن إفادةلثقافة الكالسيكية ، كما أن معارًضا يف ا
جلمال كوحدة مثالية حنو ا تعرب عن التطلع -لالفالطونية اجلديدة وللمفهوم املثايل للجمال  السقراطي الرئيس

. 
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إهنا تربط جتربة حول مسائل احلب.  Diotimaيروي سقراط يف خضم حفلة شرب تعاليم مدرسته ديوتيما 
لكن . [(Plato, 558–59 [Symposium 206c–207e) أو الرغبة يف التكاثر شهوانيةاجلمال ابل

نتشار؟ ألن هذا هو وملاذا كل هذا التوق إىل اال‘ة: الرغبة يف التكاثر ترتبط بدورها ابلرغبة يف اخللود أو األبدي
ري ملًكا له إىل يتوق إىل أن يصبح اخل عاشقومبا أننا اتفقنا على أن ال يف موتنا. بدي واخلالد الوحيدالعنصر األ

 أي أن احلب هو شوق إىل اخللود " -األبد ، فهذا يعين أننا ملزمون ابلشوق إىل اخللود وكذلك للخري 
(Plato, 559, [Symposium 206e–207a.)] من العصر إن التايل، إن مل يكن كالسيكًيا، فهو 

 : الكالسيكي على أي حال

إذا  أواًل، جلسد. ا لبدء مبكرًا بتكريس نفسه ملفاتنال ميكن للمرشح هلذه التعاليم، إذا كان جلهوده أن تُقدَّر، ا
نطق ياة ملاحل عاطفته نحلذلك قد متد ، ع يف حب مجال جسد واحكان مرشده يرشده كما ينبغي ، فسيق

بعد ذلك ، جيب عليه أن يفكر يف مدى ارتباط مجال أي جسم جبمال أي جسم آخر ، وسوف يرى  نبيل.
بعد أن  .أي وكل جسم متشابهمجال  أن أنه إذا كان سيكرس نفسه حملبة الشكل ، سيكون من العبث إنكار

 مالئمة نسبةبد عاطفته للجسه حمًبا لكل جسد مجيل ، ويضع وصل إىل هذه النقطة ، جيب عليه أن يعد نفس
 تساوي الأن حماسن اجلسد بعد ذلك ، جيب عليه أن يدرك  أمهية ضئيلة أو معدومة. تذا امن خالل اعتباره

 ب ، سيجده مجيالً نما التقى جبسد غري حمبللروح ، حىت جيتمع مع احملبة الروحية ، أي شيًئا ابلنسبة جلماليات
باره ينزع حنو ومجيٌل كفاية ليشحذ يف قلبه الشوق ملثل هكذا منطق ابعت – يتعلق بهو  هقع يف حبيمبا يكفي ل

كتشف كيف أن كل وعندما يشكالت. تفكري يف مجال القوانني والومن هذا سيقود إىل التبناء الطبيعة النبيلة. 
. سم ليس ، بعد كل شيء ، حلظة عظيمة، سوف يستنتج أن مجال اجل األنواع األخرى نوع من اجلمال يشبه

... 

وهكذا، عندما حيمل حبه الشديد املعني لألشياء اجلميلة غري الناضجة مرشحنا إىل حد أن يبزغ اجلمال الكوين 
لة الشخصية، اجلمي بدًءا من األشياءعلى وشك التوصل إىل الرؤاي النهائية. يف بصريته الداخلية، فإنه تقريًبا 

أن جيد تصاعده على السلم السماوي، متقدًما من درجة إىل عن اجلمال الكوين  السعي فإنه يتوجب على
، ومن مجال اجلسد إىل مجال وهذا يعين، من واحد إىل اثنني، ومن اثنني إىل كل جسد مجيل –درجة 

مال جلومن التعلم بشكل عام إىل العلم اخلاص الذي ال يتعلق إال ابالتشكالت، ومن التشكالت إىل التعلم، 
 .ملعرفة ما هو اجلمال أخريًا يصل حىت –نفسه 
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ك عندما ، وهي كذل، عزيزي سقراط، فإن حياة اإلنسان تستحق أن تعاشيف القول ديوتيما وإذا استطردت
  [(Plato, 561–63 [Symposium 210a–211d)حيقق هذه الرؤية لروح اجلمال ابلذات. 

 –رمبا بشكل صريح ضد اجلماليات الكالسيكية لألجزاء املتكاملة والكل املتماسك  –يتم تصوير اجلمال هنا 
 على أنه وحدة مثالية، أو يف احلقيقة، يتم تصويره على أنه مبدأ الوحدة يف حد ذااها. 

ة ء املتباينإنه مصدر الوحدة بني األشيايقرتب أفلوطني، كما رأينا، من مساواة اجلمال ابلتشكيل يف حد ذاته: 
 ويهاجم أفلوطني بشكل خاص ما نطلق عليه املفهوم الكالسيكي للجمال:  ، وهو حبد ذاته وحدة مثالية.

يصرح اجلميع تقريًبا أبن تناسق األجزاء إزاء بعضها البعض وإزاء الكل، ابإلضافة إىل جاذبية ما لأللوان، يشكل 
و كوين، كل األشياء األخرى يف احلقيقة، وعلى حناجلمال الذي ندركه ابلعني، وأنه يف األشياء املرئية، كما يف  

 يكون الشيء اجلميل ابلضرورة متناسًقا ومقولًبا. 

 لكن فكر ما الذي يعنيه هذا.

 

أبًدا خيلو من األجزاء، الكل فحسب، ستحظى األجزاء املختلفة فقط املوحَّد ميكن أن يكون مجياًل، وال شيء 
 فها تعمل مًعا لتعطي كّل مجيل. بيد أن اجلمال على وجه اإلمجالعلى اجلمال، ليس يف حد ذااها، ولكن بوص

 الكل. أ بفعل البشاعة، فيجب على نظامه أن يسري عربيستلزم اجلمال يف التفاصيل، وال ميكن له أن ينش

كل مجال اللون وحىت ضوء الشمس، يكون خالًيا من األجزاء، وابلتايل ليس مجياًل بفعل التناسق، فيجب 
. وما سبب أن يكون الذهب شيًئا مجياًل؟ والربق لياًل، والنجوم، ملاذا تلك األشياء نطاق اجلمال إقصاءه من

 مجيلة للغاية؟ 

فة يف كلِّ تكون كل نغمة خمتلويف األصوات، جيب أن يكون غري املندمج مرفوًضا، على الرغم أن يف الغالب 
 [(Plotinus, 21 [Ennead 1.6)مؤلٍَّف رفيع مجيلة يف حد ذااها. 

ويصرح أفلوطني أبن النار هي أمجل شيء مادي، "تتصاعد دائًما، األرق واألكثر خفة يف مجيع األجساد، كما 
 Plotinus  ،22... ومن هنا روعة نورها ، الروعة اليت تنتمي إىل الفكرة ") تقرتب لغري املادي. لو كانت
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[Ennead 1.3.)]  ألفلوطني وأفالطون، فإن كل التعددية جيب أن تسفر عن وحدة، وكل طرق ابلنسبة
 البحث والتجربة تقود إىل اخلري/اجلمال/احلق/ اإلهلي. 

 لزهديةا وتسبب ذلك برؤية صوفية أساسية جلمال هللا واليت كما يؤكد أمربتو إيكو استمرت جنًبا إىل جنب مع
الغىن الذي يندمج أخريًا يف وحدة روحية واحدة. يف القرن  هبجة يف: اجلمالية طوال العصور الوسطى –ضد 

اخلليقة كلها  Pseudo-Dionysius the Areopagiteالسادس، وصف الفيلسوف ديونيسيوس 
-Pseudo) مجيلهللا ابعتباره  من خالل حبيتم استدعاء الكون إىل الوجود أبهنا تتوق إىل هللا ؛ 

Dionysius ،4.7 ؛see Kirwan 1999 ،29.) ية تعبرياتميكن اعتبار امللذات احلسية / اجلمال 
، رئيس دير القديس دينيس يف Sugerيقتبس إيكو سوجر ومتعتنا نتيجة لذلك. هللا اهلائل واجلميل  غىنعن 

  :غنية يسةعشر ، واصفا كنالقرن الثاين 

عددة تاألحجار الكرمية ذات األلوان امل اين مجالاستدع –جبمال بيت هللا  هبجيتبدافع  -وهكذا ، عندما 
 ،غري املاديإىل  مادي، ونقل ما هو  ريلوجيه على التفكالتأمل ا حثين، و  ابملظهر اخلارجيبعيًدا عن االهتمام 

مث يبدو يل أنين أرى نفسي أسكن ، كما كان احلال ، يف منطقة غريبة من الكون : تنوع الفضائل املقدسة على
 العامل األدىن من ين التنقلهللا ، ميكن فضلوأنه ، بيف نقاء السماء ؛  ًما يف وحل  األرض والمل تكن موجودة متا

 anagogical .(Eco 1959, 14)تصعيدية إىل العامل العلوي بطريقة 

ربي وذلك متضمن يف شخصيات مثل شافتسات يف العصر احلديث ، كان هلذا املفهوم العديد من التعبري 
درج ، أفالطونية )أو الستخدام صورة اجتربة الفن واجلمال جسرًا رئيسً أو  اجلمايل يعتربون الذين، شيلر وهيجلو 

 ثالثة مستوايت من اجلمال: ما  يصنعه هللاابلنسبة لشافتسربي ، هناك  أو سلم ( بني املادي والروحي.
بيل املثال( ؛ لى س، ع يصنعه البشر من الطبيعة أو ما يتحول بواسطة الذكاء البشري )الفن )الطبيعة( ؛ ما 

، وهو شخصية   Theoclesيصف ثيوكلس حىت صانع مثل هذه األشياء مثلنا )أي هللا(. لقوأخريا ما خي
 شافتسربي، "الرتتيب الثالث للجمال"

 

ن ننا حنألاليت أشكاله ليست فقط تلك اليت نطلق عليها أشكااًل جمردة، لكن حىت األشكال اليت تشكل. 
ها أبيدينا ، ا، وميكننا أن نظهر أجساًدا بال حياة مت تشكيلها ، وصنعن سألةرزون يف املأنفسنا مهندسون اب
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لك العقول ، حتتوي يف حد ذااها على مجيع اجلماالت اليت صنعتها ت أنفسهاحىت العقول  صنعولكن تلك اليت ت
ا ُيشتق . ... مهما يظهر يف ترتيبنا الثاين لألشكال، أو مهمكل اجلمال  ينبوعلتايل فهي املبدأ ، مصدر ، و ، واب

أو يُنتج من ذلك، موجود بشكل ابرز وبصورة رئيسية وابألساس يف الرتتيب األخري للجمال السامي واملطلق. 
 ... وهكذا العمارة واملوسيقى وكل ما هو من اخرتاع اإلنسان ، حيل نفسه يف هذا الرتتيب األخري.

(Shaftesbury 1738, 228–29) 

ة عن سلسلة مماثلة من األفكار أتثري أساسي على مفاهيم اجلمال اليت مت تطويرها يف املثالي شيلركان لتعبري 
 األملانية:

ال ميكن استخالص مفهوم اجلمال السابق للعقالنية ، إذا كان هناك شيء من هذا القبيل ، من أي حالة فعلية 
ريق التجريد لذلك جيب البحث عنه على ط، ا يتعلق بكل حالة فعليةحكمنا فيم يقودنفسه و ببل يصحح  -

جيب أن يتم  ،ابختصار وعقالنية على حد سواء ؛ سيةساطة من إمكانية وجود طبيعة ح، وميكن استنتاجه بب
،  1795. )بطبيعته، مكتمل  جيعل من اإلنسان كل   نية. اجلمال ...عرض اجلمال كشرط ضروري لإلنسا

59-60  ،86) 

ابلنسبة لشيلر، فإن اجلمال أو العزف أو الفن )يستعمل الكلمات تقريًبا على سبيل الرتادف، عوًضا عن  
قط يف مثل فالعشوائية( يؤدي عملية تكامل أو صنع االنسجام بني الطبيعي والروحي، أو احلسي والعقالين: 

ا يشبه إىل هذ أحرار. -املستويني  على كال هذين على حنو متزامنوجودون امل -هذه احلالة من التكامل حنن 
م من أن هذا على الرغ -لكن شيلر  .روحيالأو  املطلق: اجلمال كوسيلة للصعود إىل حد كبري "سلم" أفالطون

ستوى الواقع املادي ملروح أكثر من اهتمامه بتجاوز ابيهتم بدمج عوامل الطبيعة  -حيان غري واضح يف بعض األ
  إنه اجلمال والفن الذي يؤدي هذا التكامل. أفالطون. على غرارمتاًما ، 

ستبق شيلر بطريقة الفتة ي –البنية الديالكتيكية الثالثية لوجهة النظر مبا يف ذلك  –هبذه الطريقة وبطرق أخرى 
 هيجل، الذي كتب التايل.

 نسجام، اال قة أوليةعلى األقل بطري، لإلشارة إىل طبيعته احلقيقية للجميلأن يتضمن املفهوم الفلسفي جيب 
 خاصية تافيزيقية معاملي كونية]املثايل والتجرييب[ ألنه يوحد ال هممت ذكره ينالذ بني النقيضنينفسه  داخل

 (Hegel 1835, 22) .ةقيقاحل
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رية ىل املطلق وإىل احلقد نقول ، إن اجلمال ، أو اجلمال الفين على أي حال ، هو طريق من احلسي واخلاص إ
شافتسربي  لُتستدعى من قب –على الرغم من أتثرها بشيلر  -الصياغات اليت و هنائي ، إىل الال دود، من احمل

 أفالطون.، و أفلوطني، 

يرى كل من هيجل وشافتسربي ، اللذان يربطان اجلمال والفن ابلعقل والروح ، أن مجال الفن أعلى من مجال 
 Hegelالروح و ولد مرة أخرى ")الطبيعة ، على أساس أنه ، كما يقول هيجل ، "مجال الفن مولود من 

 أي أن العامل الطبيعي مولود من هللا ، لكن مجال الفن حيول هذه املادة مرة أخرى بروح الفنان. (.2 ,1835
أن الطبيعة ميكن  الذي ينكر تقريباً ، Benedetto Croce وتبلغ هذه الفكرة أوجها مع بينديتو كروتشه 

 ,Croce 1928) ن مجال الطبيعة هو انعكاس جلمال الفن.، أو على أي حال يؤكد أأن تكون مجيلة
230.)  

 

 

 احلب واللهفة 3.2

يكتب إدموند بريك، معرباً عن تقليد قدمي ، أنه "من خالل اجلمال أعين ، تلك السمة أو تلك السمات يف 
(. كما رأينا، يف  Burke 1757, 83األجسام ، اليت من خالهلا حيدث احلب ، أو عاطفة ما مشاهبة له" )

كل مقارابت اجلمال تقريًبا، حىت أكثر املقارابت موضوعية بوضوح أو ذات التوجه املوضوعي، هناك حلظة يتم 
التأكيد فيها على السمات الذاتية لتجربة اجلمال: بطريقة منتشية، رمبا، أو من انحية اللذة أو التحرر من القلق 

ataraxia.فمثاًل، لقد رأينا أفلوطني، الذي ابلنسبة له اجلمال ليس ذاتًيا على ، كما هو احلال عند شوبنهاور 
حنو قاطع، يصف جتربة اجلمال ابنتشاء. عرفت الروح اإلنسانية يف اجلمال داخل التقليد املثايل، إذا جاز التعبري، 

ألسطورة اأصلها احلق ومصريها. ولقد ضرب املثل بني اإلغريق فيما خيص العالقة بني اجلمال واحلب من 
 املبكرة، وفازت آهلة احلب أفروديت حبكم ابريس من خالل وعده أبمجل امرأة يف العامل.

هناك عالقة اترخيية بني اإلفادات املثالية للجمال وتلك اليت تربطه ابحلب واللهفة، على الرغم من أنه ال يبدو 
اجلزء السادس عشر  [شر الشهري لصافو هناك اقتضاء هلذه العالقة يف مطلق األحوال. ولدينا اجلزء السادس ع

: "يقول البعض أهنم الفرسان احملتشدون، والبعض ]املرتجم. – Sappho 31من قصيداها الغنائية املشهورة 
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يقول اجلنود املشاة، ويطلق اآلخرون على األسطول أبنه أمجل مشهد يقدمه العامل املظلم، ولكين أقول أن أمجل 
(. )يف احلقيقة، يبدو أن سقراط يف فيدروس Sappho, 16هما كان"  )شيء هو ما حتبه أنت أكثر م

c236 [ يتنازل "لصافو اجلميلة" بوصفها متتلك بصرية أعظم منه إزاء احلبPlato, 483).] 

حتدث مناقشات أفالطون حول اجلمال يف الندوة وفيدروس يف سياق موضوع احلب اإليروتيكي. مت وصف 
ل" الفقر والغىن. "كما أنه ليس حساًسا ومجياًل كما يعتقد معظمنا ، ولكنه احلب يف السابق على أنه "طف

[(. يتم تصوير Plato, 556 [Symposium 203b–dقاٍس وجاٍف ، حايف القدمني بال مأوى")
احلب على أنه االفتقار أو الفقدان الذي يسعى إىل حتقيق غناه يف اجلمال: صورة للفناء بوصفها هلفة ال 

ب دائًما يف حالة من النقص وابلتايل الرغبة: الرغبة يف امتالك اجلمال. وابلتايل إذا كان من املمكن متناهية. احل
تدريب حالة اللهفة الالهنائية هذه على احلقيقة ، فسوف يكون لدينا طريق إىل احلكمة. انتعشت الفكرة 

لراقي عرب عبادة احلب املثايل أو ا األساسية عدة مرات، من خالل الرومانسيني على سبيل املثال. تدعم الفكرة
 العصور الوسطى، واليت أصبح فيها املعشوق رمز للالمتناهي.

أعاد العمل األخري على نظرية اجلمال هذه الفكرة، وحتول االبتعاد من اللذة حنو احلب أو اللهفة )اليت ليست 
اماس جزء صافو السادس ل سارتويل ونيهابلضرورة جتارب ممتعة متاًما( بوصفهم الرتابط التجرييب للجمال. يستعم

عبارة أو اقتباس أو قصيدة مت تعيينها يف بداية املستند على أهنا ملخص للعمل [ Epigraphعشر كاقتباس 
ديدة وغري شال. يُعّرف سارتويل احلب أبنه "غاية اللهفة"، ويصف اللهفة ابلرغبة ]املرتجم –أو مقدمة له 

ي لوجود حمدود يف وقت حمدد ، حيث حنن دائًما يف عملية فقدان ملا منلكه ، ققة. يصفها أبهنا شرط أساساحمل
 وابلتايل حنن يف حالة من اللهفة. ويكتب نيهاماس

أفكر يف اجلمال على أنه مبثابة إشارة ملا نفتقر إليه ، وهو عالمة على فن يعرب عن رغبتنا. ... ال تقف األشياء 
غية الفهم باهنا ورغبتنا إىل كل شيء آخر ينبغي علينا تعلمه أو نكتسبه باجلميلة غري مبالية، ولكنها توجه انت

 (Nehamas 2007, 77واالستحواذ، وهي تنعش اإلحساس ابحلياة، وتعطيها ثواًب ومسلًكا جديًدا. )

 

 للمتعة مفاهيم السعي 4.2
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ملتعة. يقول اجلمال من حيث ا فسروني -تجريبية ال ذو توجه حنوكثري منهم   -لقرن الثامن عشر كان مفكرو ا
، على سبيل املثال Ludovico Antonio Muratoriاملؤرخ اإليطايل لودوفيكو أنطونيو موراتوري  

 يسّرانو  يبهجناو فهم ، سمع ، أو يُ ، عندما يُرى أو يُ نتفهم على حنو عام كل شيءصيغة منوذجية متاًما ، " ، يف
وتشيسن ، هل ابلنسبة (.see Carritt 1931, 60لدينا" ) ببةمن خالل التسبب يف أحاسيس حم ويفتننا

 ريةصو ال سسل يف املقام األول من حيث األليس من الواضح ما إذا كان يتعني علينا أن نتصور اجلما
ة بدأ كتابه حبث يف أصل أفكاران إزاء اجلمال والفضيل الكالسيكية أو من حيث استجابة املشاهد املمتعة.

أو  منطقًيانوع" هي والت تساقاملركبة من اال نسبتهحتاكي "بدو أنه يؤكد أن األشياء اليت ويابلنقاش عن اللذة. 
 املتعة: تسبيبابلضرورة قادرة على 

فالسفة لدينا أيخذوهنا يف االعتبار ، هي تلك اليت تصاحب األفكار الالوحيدة ، اليت يبدو أن  لذة احلس
 بتسميات ظىاملعقدة لألشياء ، واليت حتالبسيطة لإلحساس ؛ ولكن هناك متعة أكرب بكثري يف تلك األفكار 

 وابلتايل، يعرتف كل شخص أبنه أكثر سرورًا بوجه مجيل، أو صورة صحيحة، .واملتناغم،  واملتناسق،  اجلميل
من رؤية أي لون واحد، ولو كان هذا اللون قواًي وحيواًي قدر اإلمكان، وأكثر متعة ابحتمال سطوع الشمس 

افية، وحبر من مساء زرقاء ص ،بني السحب املستقرة، بنصف كرة المعة كالنجوم، ومشهد مجيل، وبناء متناسق
رية ليست ين: ومع ذلك، هذه املظاهر األخلغاابت والتالل واملياه واملباهادئ، أو سهل كبري مفتوح، ال تنوعه ا

بسيطة متاًما. ولذلك، يف املوسيقى تكون لذة املؤلَّف اجلميل أعظم بشكل ال مثيل له من أي نغمة وحيدة، 
 (Hutcheson 1725, 22)مهما كانت مجيلة وغنية ورائعة. 

يث ، كما رأينا ، من حعندما ميضي هاتشيسون بعد ذلك لوصف "اجلمال األصلي أو املطلق" ، يفعل ذلك 
كن ابلطبع ل صفات الشيء اجلميل ، ومع ذلك ، يصر على أن اجلمال يرتكز يف التجربة اإلنسانية للمتعة.

ارض متاًما مع تفضيالت تعفكرة املتعة عن التفضيالت اجلمالية اخلاصة هلوتشيسون ، واليت ت نفصلميكن أن ت
)إذا فعلنا( هو أمر  ناسقغري مت مبىنبداًل من  ناسقمبىن مت تعة يفاملأن جند  ، على سبيل املثال. أفلوطني
موضع  يه يتال ملتعة، وا ضرورايً  اأمرً  يبدو ب هولشتسون ،اجلمال مرتبط ابملتعة ، حس أنولكن  حمتمل.

 .أكثر من األشياء بصفتها موضوًعا للذةأفكار  الديه ااجلمال يف حد ذااه

 الطبيعة البشرية:عن  ةيكتب هيوم يف سياق مماثل يف مقال
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إما عن طريق النظام األساسي لفطرتنا، أو العادة، أو   ،ابعتباره جزاءمن األ اجلمال هو ذلك النظام والبنية
بح، إذن، ليس ضروراًي أن تكون املتعة واألمل مرافقة للجمال والق اهلوى، صاحل ليمنح املتعة والرضى للروح. ...

 (Hume 1740, 299)ولكن يشكالن جوهرهم احلقيقي. 

اليت تسببه ، فإن  و الفكرةموقع اجلمال يف املتعة أو يف االنطباع أ يف حتديدالرغم من أن هذا يبدو غامًضا  على
عة أو مؤملة استجابة ممت تكون ،تقريًبا، يكون اإلحساساجلمال" ، حيث  إحساسعن " يف احلالتحدث يهيوم 

اقع ، يف الو  .شديدة احلساسية أو ُملّقنةت ل مسألة ملذالالنطباعات أو األفكار ، على الرغم من أن اجلما
تؤخذ جمال للمان ، أصبحت العالقة املباشرة ملدة قرنني من الز  رمبا كانط وبعد ذلكالثالث للنقد حبلول وقت ا

يزال ، بينما ال ة. مثالً فون اجلمال كنوع معني من املتع، لدرجة أن املفكرين غالبًا ما يعرّ بوصفها أمرًا شائًعا
لى أنه نوع ، فهو يعرف اجلمال بشكل قاطع عسانتياان يشري ابجتاه أن ما يسبب اللذة هو املوضوع أو التجربة

 معني من اللذة. 

كيد الوضعيني على هو أت - توجها تعبريًا متطرفًا عن هذا الأو رمب -اجلمال  املتبع إزاءالنهج  هإحدى نتائج هذ
كل   يكن  مل معريف ، أو جمرد تعبريات عن موافقة ذاتية. مغزىا أو بدون جلمال" ال معىن هلأن كلمات مثل "ا

كثر من كوهنم  أأبن اجلمال مسألة إحساس أو لذة وابلتايل يكون ذاتًيا،  قريبني حىت للتصريح من هيوم وكانط
إقرار هذا  جردولكن مب. كانوا حياولون التخفيف من وطأة األمر عرب التأكيد على اإلمجاع النقدي إىل حد كبري

املفكرين  بدو لبعضالقبول األساسي ، يصبح أي إمجاع مشروطًا. هناك طريقة أخرى لصياغة هذا وهي أنه ي
كتب ي أنه ال ميكن أن يكون هناك أي أسباب لتفضيل اإلمجاع على تقييم مضاد لإلمجاع. طبعد هيوم وكان

 :  A.J. Ayerأ.ج. آير 

ن ببساطة ، ولك عن حقائق" ... ليس لإلدالء ببياانت قبيحكلمات مجالية مثل "مجيل" و "  عماليتم است
نفاذ [يمة ق ه ليس من املعقول إسنادذلك ... أنللتعبري عن مشاعر معينة واستحضار رد معني. يرتتب على 

لم ائل القيمة يف عموضوعية إىل األحكام اجلمالية ، وال توجد إمكانية للجدل حول مس ]املرتجم –أو وجاهة 
 (Ayer 1952, 113) اجلمال.

ألن  عىن، ويف هذه احلالة تكون ذات م أهنا جتريبيةأو  عباراتإما مبعىن التتعلق  عىنكل االدعاءات ذات امل
رييب ليس مجلة "هذه األغنية مجيلة" تصنيف، وابلتايل ليس هلا مغزى جت .فندهاالحظات ميكن أن تؤكدها أو تامل
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مسألة يدة مسرورة.  نه، مثل تتعةتعبري عن امل اإهنا تعرب فقط عن موقف إجيايب ملشاهد معني ؛ إهنأو مفاهيمي. 
لعشرين . فعل معظم فالسفة القرن اأو لوحدها وراءانسالم نرتكها باجلمال ليست مسألة حقيقية ، وميكننا أن 

 ذلك.

 

 النفع وعدم النفع 5.2

، ]املرتجم – disinterestedغري املتحيزة [مياهي الفالسفة يف التقليد الكانطي جتربة اجلمال مع اللذة النزيهة 
واملسافة النفسية، وما شابه، ويناقضون اجلمايل مع العملي. "إن الذوق هو ملكة احلكم على موضوع أو طريقة 

 ,Kant 1790)هذا السرور ُيسمى اجلميل.  اًما. وهدف مثلمت نيمتثيله من خالل سرور أو استياء نزيه
أساس أن األول حيتاج على  فحسببني اجلميل واملقبول   Edward Bullough مييز إدوارد بولو (.45

حتدث املسافة يف املقام األول من خالل وضع الظاهرة، إذا صح التعبري، يف : "العملية شؤونعن ال إىل مسافة
العملية، من خالل السماح له ابلوقوف خارج سياق احتياجاتنا الشخصية حالة منفصلة عن ذاتنا الواقعية و 

 (Bullough 1912, 244)وغاايتنا." 

أن [مال عاجلمال مبالءمته لالست عرفوافالسفة يف االجتاه املعاكس و من انحية أخرى ، ذهب العديد من ال
فسريات مثل هذه التحتمل . رمبا يكون "اجلمال" أحد املصطلحات القليلة اليت ميكن أن ]املرتجم –يكون انفًعا 

  املتعارضة متاًما.

 – hedonistنسبة للمدرسة اهليدونية. ميكن ترمجتها إىل املتعي [وفًقا لديوجانس الاليريت، فإن اهليدوين 
 ذ ابألحرى هنًجا مباشرًا. اخت  Aristippus of Cyreneالقورينائي  أريستبوسالقدمي  ]املرتجم

 حسًنا ،م؟ مجاهلولد والشاب مفيدان بقدر ، وأن الاملرأة اجلميلة مفيدة بقدر كوهنا مجيلةأليس إذن، أيًضا، 
 أن واآلن، فائدة اجلمال هي يف .بقدر وسامتهم ين متاًماالوسيم مفيد ابجيب أن يكون الولد الوسيم والش

مبعانقة امرأة إذن، فقط جملرد أنه من املفيد أبنه جيب أن يفعل ذلك، فهو ال خيطئ، يكون مقبواًل. إذا قام رجل 
 (Diogenes Laertius, 94). هلا وأيًضا، لن يكون خمطًئا يف استعمال اجلمال لغاايت يكون مفيًدا
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الرغم لى : إنه األسوأ من السفسطائيني ، ع بطريقة حماكاة ساخرة أريستيبوس وصفحي ، يتم يف بعض النوا
معرب عنها  لمالئًما لالستعما ارهمن أنه من املفرتض أنه من أتباع سقراط. ومع ذلك ، فإن فكرة اجلمال ابعتب

وجهة النظر تلك  Xenophon's Memorabilia كسينوفونتذكارات   تنسبعدد من املفكرين. عند 
ي، ويكون سقراط عليه احلوار السقراطبنفسه، وهو نوع أديب انتشر يف اليوانن يطلق  واليت مل يقلها[إىل سقراط 

 أنه قال كمحاور ألريستيبس: ]املرتجم  -يف الغالب شخصية رئيسة فيه

 .دتهأعين فائن وجهة النظر نفسها ، سقراط: ابختصار ، كل شيء نستخدمه يعترب جيًدا ومجياًل م

 أريستيبس: ملاذا إذن ، سلة الروث شيء مجيل؟

  .سيء آلخرهلدفه وا بصورة رائعة كذلك ، والدرع الذهيب قبيح ، إذا كان أحدمها مالئماً   يسقراط: ابلطبع ه
(Xenophon, Book III, viii) 

 :متعي الرغم من أنه يبدأ مبفهوم ، علىAlciphron  يعرب بريكلي عن وجهة نظر مماثلة يف حواره السيفرون
 ,Berkeley 1732, 174, see Carritt 1931)"تعكل شخص يعرف أن اجلمال هو ما مي"

لة فقط ، يف هذا الرأي ، فإن األشياء مجيكسينوفونوهكذا ، كما يقرتح  . ولكنه ميتع ألسباب املنفعة. (75
تعتمد على  موضوعلل الئمةالنسب امل  .كما ينبغي  طبيقهااليت يتم ت أو تعماالت املعدة هلاا يتعلق ابالسفيم

كون األجزاء ب أن ت"لذلك ، جي حصااًن قبيًحا. من شأنه أن جيعلميل فإن الثور اجل ،ومرة أخرى ،وضوعنوع امل
 لمنفعة وعملل افررمبا أفضل تضمع بعضها البعض ، ألهنا  متكيفة، مرتبطة بشكل كبري ، و  صحيحة، بنسب 

إحدى نتائج ذلك هي أنه  (.Berkeley 1732, 174–75, see Carritt 1931, 76)الكل"
 بشكل أساسيطلب إهنا تت .مباشرة حمسوسة، إال أنه ليس جتربة تعةال يزال مرتبطًا ابملاجلمال على الرغم من أن 

  .فائدةلا تلكشيء ما ، وتقييم مدى مالءمته ل فائدةملًيا: على املرء أن يعرف نشاطًا فكراًي ونشاطًا ع

 

، ويتفادى ةللجمال ، على سبيل املثال ، النتقاد التمييز بني الفنون اجلميلة واحلرفي قاربةامل ههذ تستعملغالًبا ما 
 ال يشمل أداء مهمة عملية قد حبيث املطلقة من خالل إثراء مفهوم "النفع"،   philistinismالفلستية 

 Anandaكوماراسوامييضيف أانندا   .على حنو استثنائي جيًدا بشكل خاص أو بسرور أتديتهافحسب ، بل 
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Coomaraswamy  الربيطاين لفنون العصور الوسطى اهلندية واألوروبية ، أن  -يالنكي ، الباحث السري
  غرضه. معرب عنه ابإلضافة إىل أنه خيدمل الفين أو احلريف اجلميل العم

 السيف ة الرايضية. ...، ... وال النشيد أكثر من مجااًل من املعادلمن الطائرة مجاالً ليست الكاتدرائية أكثر 
ألعمال ا جيد الصنع ، رغم أن أحدمها يستخدم للذبح واآلخر للشفاء.بضع املصنوع جيًدا ليس أمجل من م

حسن  ، إىل احلد الذي تكون فيه أو ال تكون مصنوعة بشكلالفنية جيدة أو سيئة ، مجيلة أو قبيحة حبد ذااها
وهذا يعين، سواء عربت أو مل تعرب عن غااياها أو خدمت تلك الغاايت أم ال  وخملص،

(Coomaraswamy 1977, 75) 

إىل كانطية معدلة فيما يتعلق بكل من اجلمال  Beauty  (2009) يعود روجر سكروتون يف كتابه اجلمال 
ذة من أتمله ، عندما حنظى بلوالسمو، واملدعمة بعدة أمثلة خمتلفة. يكتب سكروتون: "نسمي شيًئا ما مجيالً 

قدَّم." 
ُ
 (Scruton 2009, 26)ابعتباره موضوًعا مستقاًل، ملقصده اخلاص، ويف شكله امل

عي موضع نيهاماس، التمييز الذايت/املوضو وبصرف النظر عن اإلطار الكانطي، يضع سكروتون، مثل سارتويل و 
سم على به املرء ليس جمرد وضع جزء من اجلإن تقبيل شخص ما حي يقارن جتربة شيء مجيل بقبلة.تساؤل. 

كة من ذات حنو إهنا حر  – وابلتايل، القبلة هي تسويةاحلقيقية.  ر "، بل ملس الشخص اآلخر يف نفسهاآلخ
 (Scruton 2009, 48) رى، واستدعاء اآلخر إىل سطح كينونته."أخ
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