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 1مفهوم الجمالي

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة 

  : ترجمة
 
 نارص الحلوان

 

 

 

 

ة حول مدخل  ، والخبر ، والموقف الجمالي ي مفاهيم الجمال كالذوق، والحكم الجمالي
، يبحث ف  مفهوم الجمالي

جم للـد. ؛ الجمالية جمة هي عة ستانفورد للفلسفةموسو منشور عل )و  ،جيمس شللي نص مبر للنسخة  (. ننوه بأن البر

ي الموسوعة عل 
 عن هذا الرابطالمؤرشفة ف 

ا
ي قد تختلف قليًل

طرأ عل للمقالة، حيث أنه قد ي النسخة الدارجة، والتر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة  ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه البر األخبر

جمة والنشر عل مجلة حكمة.   ستانفورد، وعل رأسهم د. إدوارد زالتا، عل تعاونهم، واعتمادهم للبر

 

 

 

 

 

                                                           
1 Shelley, James, "The Concept of the Aesthetic", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2020 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2020/entries/aesthetic-

concept/>. 
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دخال مصطلح "اجلمايل'' يف املعجم الفلسفي خالل القرن الثامن عشر، ومت استخدامه لتعيني، من إمت 
بني أمور أخرى، نوع من املوضوعات، ونوع من احلكم، ونوع من املواقف، ونوع من اخلربة، ونوع من 

ذه ه بواحد أو آخر من خاصةالقيمة. يف معظم األحيان، انقسمت النظرايت اجلمالية حول أسئلة 
التعيينات: ما إذا كانت األعمال الفنية موضوعات مجالية ابلضرورة، كيف نواءم األساس اإلدراكي املزعوم 
لألحكام اجلمالية، مع حقيقة أننا نقدم أسبااب لدعمها، ما هي أفضل طريقة اللتقاط التباين املراوغ، بني 

رايت ربة اجلمالية وفقا حملتواها الظاهاملوقف اجلمايل واملوقف العملي، ما إذا كان سيتم تعريف اخل
phenomenological   أو التمثيليrepresentational  ما أفضل السبل لفهم العالقة ،

بني القيمة اجلمالية واخلربة اجلمالية. ولكن مؤخرا، ظهرت أسئلة ذات طبيعة أكثر عمومية، ومتيل إىل أن 
ي استخدام ملفهوم "اجلمايل" دون اللجوء إىل تكون ذات صياغة متشككة: ما إذا كان ميكن تفسري أ

مفهوم آخر، ما إذا كان االتفاق الذي حيرتم أي استخدام للمفهوم كايف لتأسيس اتفاق أو خالف نظري 
جاد، ما إذا كان املصطلح يستجيب بنحو جوهري ألي غرض فلسفي مشروع، يربر إدراجه يف املعجم. 

ين، ل هذه األسئلة العامة، يف الرتسخ حىت أواخر القرن العشر مل يبدأ مذهب الشكية، الذي عربت عنه مث
وهذه احلقيقة تثري التساؤل عما إذا كان )أ( مفهوم اجلمايل إشكاليا بطبيعته، ومل نتمكن من رؤية ذلك 
إال مؤخرا، أو )ب( أن املفهوم على ما يرام، ومل نشعر ابلتشوش إال مؤخرا، مبا يكفي لنتخيل غري ذلك. 

صل بني هذه االحتماالت فرصة مواتية، ميكن االستفادة منها يف فهم كال من التنظري املبكر يتطلب الف
 واملتأخر حول األمور اجلمالية.

 

 مفهوم الذوق .1
 الفورية 1.1
 التجرد 1.2

 مفهوم اجلمايل  .2
 املوضوعات اجلمالية 2.1
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 اخلربة اجلمالية 2.4

 جعقائمة املرا 
 أدوات أكادميية 
 مصادر أخرى على اإلنرتنت 
 مدخالت ذات صلة 
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 مفهوم الذوق .1

ينحدر مفهوم اجلمايل من مفهوم الذوق. أما سبب هيمنة مفهوم الذوق على الكثري من االهتمام 
امن عشر، فأمر معقد، لكن هذا واضح جدا: ظهرت نظرية الذوق يف القرن الفلسفي، خالل القرن الث

الثامن عشر، يف جزء منها، كسبيل تصحيحي لظهور الفلسفة العقالنية، ال سيما مع تطبيقها على 
اجلمال، ولظهور فلسفة األاننية، ال سيما مع تطبيقها على الفضيلة. ذهبت نظرية الذوق يف القرن الثامن 

، immediateقفها ضد الفلسفة العقلية يف اجلمال، إىل جعل احلكم على اجلمال فوراي عشر، يف مو 
ويف موقفها ضد األاننية يف جمال الفضيلة، جعلت متعة اجلمال متجردة من املصاحل الذاتية 

disinterested. 
 

 الفورية 1.1

هي وجهة نظر ترى أن أحكام اجلمال هي أحكام العقل، أي: أن حنكم  اجلمالالنظرة العقالنية إىل 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/
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على األشياء أبهنا مجيلة من خالل عملية تدبُّر عقلي، حيث تتضمن تلك العملية، عادة، عملية استدالل 
تعل  ابجلمال قد جه العقالين املمن املبادئ، أو تطبيقا للمفاهيم. يف بداية القرن الثامن عشر، كانت التو 

، وهي جمموعة "les géomètres"هيمن على القارة، ومت دفعه إىل حدود متطرفة جديدة، من قبل 
من املنظرين األدبيني، الذين كانوا يهدفون إىل إضفاء الدقة الرايضية على النقد األديب، مبثل ما فعل 

 كما قال أحد هؤالء املنظرين:  ديكارت بتطبيقه للرايضيات على العلوم الطبيعية.

، للتفكري يف ارتديكإن طريقة التفكري يف مشكلة أدبية يكون بتلك الطريقة اليت أشار إليها 
يش يف القرن يستح  أن يعمشاكل العلوم الطبيعية. الناقد الذي حياول تطبي  أي طريقة أخرى ال 
 ,Terrasson 1715احلايل. ليس هناك ما هو أفضل من الرايضيات كتمهيد للنقد األديب. )

Preface, 65; quoted in Wimsatt and Brooks 1957, 258.) 

ضد ذلك، وضد أشكال أكثر اعتداال من املذهب العقالين يف نظرته إىل اجلمال، بدأ الفالسفة 
ة خاص، الذين يعملون حتديدا يف إطار جترييب، يف تطوير نظرايت يف الذوق. الفكر  الربيطانيون بشكل

األساسية وراء أي نظرية من هذا القبيل ـ واليت ميكن أن نسميها الفرضية الفورية ـ هي أن أحكام اجلمال 
و أال تتم )أو على األقل ليس من قوانينها( إجياد وسيط إليها، من خالل استدالالت من مبادئ، 

تطبيقات للمفاهيم، بل تتمتع بكل الفورية اليت لألحكام احلسية املباشرة. إهنا فكرة، بعبارة أخرى، أننا 
ال نفكر وصوال إىل استنتاج أن األشياء مجيلة، بل، ابألحرى، إننا "نتذوق" مجاهلا. فيما يلي تعبري قدمي 

أتمالت نقدية حول  ’Baptiste Dubos-Jeanعن هذه الفرضية، من كتاب جان اببتيست ديبو 
 :1719، والذي صدر ألول مرة يف عام الشعر، والتصوير، واملوسيقى

جيدة أم سيئة،  ragooهل نفكر أبدا من أجل أن نعرف ما إذا كانت اليخنة الفرنسية 
دئ اهلندسية للتذوق، وحدد صفات كل مكون، وهل علمها أي إنسان، بعد أن اقرَّ املبا

يدخل يف تركيب تلك اليخنة، لفحصه حبسب النسب امللحوظة يف خلطتها، من أجل تقرير 
ما إذا كانت جيدة أم سيئة؟ ال، هذا ال حيدث أبدا. لدينا شعور، منحتنا إايه الطبيعة، لتمييز 

ى قون اليخنة، ومع أهنم ليسوا علما إذا كان الطاهي قام بعمله وف  قواعد فنه. الناس يتذو 

https://hekmah.org/tag/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
https://plato.stanford.edu/entries/du-bos/
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دراية هبذه القواعد، فبإمكاهنم اإلخبار مبا إذا كانت جيدة أم ال. وميكن قول الشيء نفسه، 
 ,Dubos 1748خبصوص بعض نتاجات العقل، والصور املصنوعة إلرضائنا وإاثرتنا. )

239–vol. II, 238) 

 :1790يف عام  وإليكم تعبري متأخر، من كتاب كانط "نقد ملكة احلكم"،

إذا قرأ عليَّ أحَدهم قصيدته، أو أخذين إىل مسرحية مل تتمكن، يف هناية األمر، من إرضاء 
، أو حىت آبراء األكرب Lessingأو لسينج   Batteuxذوقي، فيمكنه أن يستشهد آبراء ابتو 

يلة ... مجواألكثر شهرة من نقاد الذوق، ويورد كل القواعد اليت وضعوها كدليل على أن قصيدته 
. سأصم أذيّن، ولن أستمع إىل أي أسباب وحجج، وأفّضل االعتقاد أبن قواعد أولئك النقاد 
خاطئة ... بدال من السماح أبن يتحدد حكمي بواسطة قواعد مسبقة، حيث أنه من املفرتض 

 .)165، 1790. )كانط العقلأن يكون حكما ينشأ عن الذوق، وليس عن فهم 

انت لتتمتع جبولتها يف القرن الثامن عشر، كما لن تستمر  إىل اآلن يف ممارسة لكن نظرية الذوق ما ك
كما يذهب   -أتثريها، إن كانت تفتقر إىل موارد ملواجهة االعرتاض العقالين الواضح. هناك فرق كبري 

بني احلكم على امتياز اليخنة، وبني احلكم على امتياز قصيدة أو مسرحية. يف معظم  -االعرتاض 
يان، تكون القصائد واملسرحيات موضوعات معقدة للغاية. لكن فهم كل هذه التعقيدات يتطلب األح

الكثري من العمل املعريف، مبا يف ذلك تطبي  املفاهيم، واستخراج النتائج. من الواضح إذن أن احلكم على 
 مجال القصائد واملسرحيات ليس فوراي، ومن الواضح كذلك أنه ليس مسألة ذوق.

طريقة الرئيسية للتعامل مع هذا االعرتاض، هي: أوال: التمييز بني فعل استيعاب الشيء، كانت ال
متهيدا للحكم عليه، وبني فعل احلكم على الشيء مبجرد استيعابه، مث السماح للفعل األول، وليس الثاين، 

 ئن:ابأن يتمثل كمفهوم، ووسيط استداليل، كما قد يرغب أي عقالين. ها هو هيوم، يقول بوضوح 

من أجل متهيد الطري  لـ ]حكم للذوق[، ومنح موضوعه متييزا مناسبا، غالبا ما يكون من 
الضروري، كما جند، أن يسبقه الكثري من التفكري، وأن يتم القيام بتمييزات دقيقة، واستخالص 
 استنتاجات مضبوطة، وتشكيل مقارانت وافية، وحبث العالقات املعقدة، وتثبيت احلقائ  العامة

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Batteux
https://www.britannica.com/biography/Gotthold-Ephraim-Lessing
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84/
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والتحق  منها. تقود بعض أصناف اجلمال، وخاصة األنواع الطبيعية، عند ظهورها ألول مرة، 
وجداننا واستحساننا، وحينما تفشل يف أحداث هذا التأثري، يستحيل على أي تفكري تعديل 
أتثريها، أو تكييفها، لتكون أنسب لذوقنا ومشاعران. ولكن يف العديد من أنظمة اجلمال، وال 

اخلاصة ابلفنون اجلميلة، من الضروري استخدام الكثري من التفكري، من أجل الوصول  سيما تلك
 (.Hume, 1751, Section Iإىل املشاعر املناسبة. )

  Reidقبله، وريد  Hutchesonوهتشسون   Shaftesburyمثل شافتسربي  - هيوماعترب 
 Cooper 1711, 17, 231; Hutcheson 1725, 16–24; Reidمن بعده )

ملكة الذوق نوعا من "احلس الداخلي". خبالف احلواس اخلمس "اخلارجية"  -( 761–760 ,1785
أو "املباشرة"، فإن اإلحساس "الداخلي" )أو "املنعكس" أو "الثانوي"( هو الذي يعتمد يف أغراضه على 

 العمل الساب  مللكة أو ملكات عقلية أخرى. مييزها ريد على النحو التايل:

أو التشوه يف املوضوع عن طبيعته أو بنيته. لذلك، فإلدراك اجلمال، علينا أن  ينتج اجلمال
ندرك الطبيعة أو البنية اليت ينتج عنها. يف هذا، خيتلف املعىن الداخلي عن اخلارجي. قد تكتشف 

 لكن من املستحيل إدراك مجال… . حواسنا اخلارجية صفات ال تعتمد على أي تصور ساب  
 (Reid 1785, 760–761راك املوضوع نفسه، أو على األقل تصوره. )موضوع ما، دون إد

بسبب الطبيعة أو الُبىَن شديدة التعقيد، للعديد من املوضوعات اجلميلة، فالبد وأن يكون هناك دور 
 للعقل يف إدراكها. لكن إدراك طبيعة أو بنية موضوع شيء. وإدراك مجاله شيء آخر.

 

 التجرُّد 1.2

الفضيلة، هي وجهة النظر القائلة أبن احلكم على فعل أو صفة أبنه فاضل، يعين األاننية يف جمال 
اليت ما  -االستمتاع به، العتقادك أنه خيدم بعضا من مصاحلك. مثاهلا الرئيسي هو وجهة نظر هوبز 

يعين  وهي: أن احلكم على فعل أو مسة أبنه فاضل، –تزال قائمة بقوة يف عقول أوائل القرن الثامن عشر 

https://hekmah.org/%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%8A%D9%88/
https://plato.stanford.edu/entries/shaftesbury/
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Hutcheson_(philosopher)
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قيني ، جادل عدد من األخالهوبزاالستمتاع به؛ ألنك تعتقد أنه يعزز سالمتك. ويف مقابل أاننية 
سألة أبنه ما دام احلكم على الفضيلة هو م -أبرزهم شافتسربي، وهتشسون، وهيوم  -الربيطانيني 

 تية ااالستمتاع، استجابة لفعل أو صفة، فإن املتعة متجردة، مما يعين أهنا ليست ذات مصلحة ذ
(Cooper 1711, 220–223; Hutcheson 1725, 9, 25–26; Hume 

. جاءت إحدى احلجج، على النحو التايل تقريبا: إذا كنَّا  (302–295 ,232–218 ,1751
حنكم على الفضيلة بواسطة اإلحساس الفوري ابملتعة، فهذا يعين أن أحكام الفضيلة هي أحكام للذوق، 

تعة يف اجلميل ليست مصلحة ذاتية: حنن حنكم على املوضوعات أبهنا وكذلك أحكام للجمال. لكن امل
مجيلة، سواء كنا نعتقد أهنا ختدم مصاحلنا أم ال. ولكن إذا كانت املتعة يف اجلميل متجردة، فال يوجد 

 ,Hutcheson 1725سبب لالعتقاد أبن املتعة يف املوضوعات الفاضلة ال ميكن أن تكون كذلك )
9–10.) 

ر القرن الثامن عشر ،اليت تذهب إىل أن األحكام املتعلقة ابلفضيلة هي أحكام للذوق، إن وجهة نظ
تسلط الضوء على اختالف بني مفهوم الذوق يف القرن الثامن عشر، ومفهومنا للجمايل، إذ ابلنسبة لنا 

مها، دمييل مفهومي اجلمايل واألخالقي إىل التعارض مع بعضهما البعض، حىت أن احلكم الواقع حتت أح
عادة ما ُيستبعد وقوعه حتت اآلخر. يعترب كانط املسؤول الرئيسي عن طرح هذا االختالف. لقد وضع 
 -األخالقي واجلمايل يف موقف تعارض، من خالل إعادة تفسري ما ميكن أن نسميه فرضية التجرُّد 

 though see Cooper 1711, 222الفرضية اليت تذهب إىل أن املتعة يف اجلمال متجردة )
and Home 2005, 36–38 for anticipations of Kant’s re-

interpretation.) 

، فإن القول أبن املتعة غرضية ال يعين أهنا ذات مصلحة ذاتية مبعناها عند هوبز، بل كانطـ  ووفقا ل
ه نتعين أهنا تقف يف عالقة معينة مبَلكة التشّوق. إن املتعة اليت ينطوي عليها احلكم، على عمل ما، أب

صاحل أخالقيا، غرضية؛ ألن مثل هذا احلكم صدر عن رغبة يف إحداث الفعل، أي القيام به. إن احلكم 
على عمل ما على أنه صاحل أخالقيا، هو إدراك أن على املرء واجب أداء هذا الفعل، وأن يصبح مدركا 

ي عليها احلكم على نطو للغاية ابكتساب الرغبة يف القيام به. على النقيض من ذلك، فإن املتعة اليت ي

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%87%D9%88%D8%A8%D8%B2/
https://hekmah.org/tag/%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%B7/
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موضوع ما أبنه مجيل هي متعة متجردة؛ ألن مثل هذا احلكم ال يصدر عن رغبة يف فعل أي شيء على 
وجه اخلصوص. إذا كان من املمكن القول أبن لدينا واجبا ابلنسبة لألشياء اجلميلة، فيبدو أنه سيكون 

م هذا ما يعنيه كانط عندما يقول إن حك مضنيا يف حكمنا عليها، من الناحية اجلمالية، أبهنا مجيلة.
 (.Kant 1790, 95الذوق ليس حكما عمليا، ولكنه "جمرد فعل أتملي" )

ومن مث، فمع إعادة توجيه فكرة التجرُّد، وضع كانط مفهوم الذوق يف تعارض مع مفهوم األخالق، 
ر. ولكن إذا كان املفهوم وكذلك، إذا أخذان األمر على امتداده، إىل حد ما، مع مفهوم اجلمايل املعاص

الكانطي عن الذوق مستمرا، إىل حد ما، مع مفهوم اجلمايل املعاصر، فما سبب االنقطاع االصطالحي؟ 
ملاذا صران نفضل مصطلح "اجلمايل" على مصطلح "الذوق"؟ يبدو أن اإلجابة، غري املشوقة، هي أننا 

لتايل طلح اليوانين لإلدراك احلسي، وابفضلنا الصفة على االسم. فمصطلح "اجلمايل'' مشت  من املص
حيافظ على تضمن معىن الفورية، اليت حيملها مصطلح "الذوق". وقد وظَّف كانط املصطلحني، ولكن 
ليس بشكل متكافئ: وفقا الستخدامه، فإن "اجلمايل" أكثر اتساعا، ينتقي فئة من األحكام اليت تشمل  

 ملعياري ابلقبول، وإن كان فوراي بنفس القدر. على الرغمكال من احلكم املعياري للذوق، واحلكم غري ا
(، إال 1735من أن كانط مل يكن أول من استخدم مفهوم "اجلمايل" )استخدمه بوجمارتن من قبل عام 

أن املصطلح انتشر على نطاق واسع، وإن بسرعة، فقط بعد توظيفه له يف كتابه "نقد ملكة احلكم". 
والذي انتشر على نطاق واسع، مل يكن خاصا مبفهوم كانط، وإمنا   ومع ذلك، فإن توظيف املصطلح،

كان ملفهوم أضي  من ذلك، حيث يعمل مفهوم "اجلمايل"، ببساطة، كصفة متوافقة مع االسم "الذوق". 
، يعرب عن رغبته يف "إمكانية عثوره على  1821وبذلك، على سبيل املثال، وجدان كولريدج، يف عام 

 اجلمايل ألعمال الذوق والنقد"، قبل املضي يف املناقشة:كلمة مألوفة أكثر من 

مبا أن لغتنا ... ال تتضمن صفة أخرى قابلة لالستخدام، للتعبري عن تطاب  الشكل، والشعور، 
والفكر، فإن هذا الشيء، الذي يعزز احلواس الداخلية واخلارجية، يصبح حاسة جديدة يف حد 

 Coleridgeجلمايل، سيكون شائع االستخدام. )ذاته ... هناك داعي لألمل، أن مصطلح ا
1821, 254.) 
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أاتح توفر الصفة، املتوافقة مع مفهوم "الذوق"، تواري سلسلة من التعبريات غري املالئمة: لقد 
أفسحت التعبريات: "حكم الذوق"، و "عاطفة الذوق"، و "جودة الذوق"، الطري  لتعبريات أقل إزعاجا: 

اطفة اجلمالية"، و "الطبيعة اجلمالية". ومع ذلك، مع التخلص التدرجيي من " احلكم اجلمايل"، و "الع
االسم: "الذوق"، أصبحنا مثقلني بتعبريات أخرى، رمبا تكون مربكة بنفس القدر، مبا يف ذلك تلك اليت 

 وضعت عنواان هلذا املدخل.

 

 مفهوم اجلمايل .2

رضييت الفورية ، على أنه اتريخ تطور فميكن اعتبار معظم اتريخ التفكري املعاصر يف مفهوم اجلمايل
 والتجرُّد.

 

 املوضوعات اجلمالية 2.1

اخلصائص  -الشكلية الفنية هي وجهة النظر  اليت ترى أن اخلصائص الفنية ذات الصلة ابلعمل الفين 
ث تعترب اخلصائص شكلية فقط، حي -اليت بفضلها يكون العمل فنيا، واليت حبسبها يكون جيدا أو سيئا 

ية، عادة، خصائص ميكن فهمها ابلنظر، أو ابلسمع فقط. اعُترب مذهب الشكلية الفنية متابَعا الشكل
–Binkley 1970, 266–267; Carroll 2001, 20من جانب فرضييت الفورية والتجرُّد )

(. إذا أخذت بفرضية الفورية لإلحياء بعدم االعتداد الفين جبميع اخلصائص اليت يتطلب استيعاهبا 40
ام العقل، وقمت بتضمني اخلصائص التمثيلية يف تلك الفئة، فأنت عرضة لالعتقاد أبن فرضية استخد

الفورية تنطوي على شكلية فنية. إذا أخذت بفرضية التجرُّد لإلحياء بعدم االعتداد الفين جبميع اخلصائص 
العتقاد أبن ل القابلة للمغزى العملي، وقمت بتضمني اخلصائص التمثيلية يف تلك الفئة، فأنت عرضة

 فرضية التجرُّد تنطوي على شكلية فنية.
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ال يعين هذا أن الشعبية اليت متتعت هبا الشكلية الفنية، خالل أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين، تُعزى بنحو أساسي إىل استنباطها من فرضييت الفورية أو التجرُّد. كان أكثر الدعاة إىل الشكلية 

ل هذه الفرتة، هم نقاد متخصصون، واسُتمدَّ مذهبهم الشكلي، جزئيا على األقل، من أتثريا، خال
 Eduard Hanslickالتطورات الفنية اليت كانوا يهتمون هبا. وبصفته انقدا، أيَّد إدوارد هانسليك 

لنقية ا ، وشومان، والحقا برامز، واختذ موقفا ضد موسيقى فاجنر غريبيتهوفن، و موزارتـ املوسيقى النقية ل
إىل درجة كبرية. وابعتباره ُمنّظرا، حث على أن تكون املوسيقى غري ذات حمتوى، وأن تكون "صيغ نغمية 

من أوائل  lClive Bel(. وبصفته انقدا، كان كاليف بيل Hanslick 1986, 29مؤثرة" )
لشكلية لفن ا املناصرين ملا بعد االنطباعية، وخاصة سيزان. وابعتباره ُمنّظرا، أكد على أن اخلصائص

 ,Bell 1958وحدها، ذات أمهية فنية ) –"العالقات، وجمموعات اخلطوط، واأللوان"  -التصوير 
، مدافعا ابرعا عن Clement Greenberg(. وبصفته انقدا، كان كليمان جرينربج 17–18

تعني استنفاده يالتعبريية التجريدية، وابعتباره ُمنّظرا، ذهب إىل أن "نطاق االختصاص األنسب" للتصوير، 
 (.Greenberg 1986, 86–87ابلسطح، واأللوان، والشكل )

Monroe مل يكن كل دعم املذهب الشكلي بنحو مؤثر  انقدا حمرتفا أيضا. إن مونرو بريدسلي 
Beardsley الذي ميكن القول إنه منح املذهب الشكلي أكثر صياغاته دقة، مل يكن انقدا متخصصا ،

(Beardsley 1958كذلك .)  مل يكن نيك زاجنويلlNick Zangwil الذي أطل  مؤخرا ،
لكن  (.Zangwill 2001دفاعا حاذقا ومفعما ابحليوية عن نسخة معتدلة للمذهب الشكلي )

Arthur الشكلية كانت دائما مدفوعة، بنحو كاٍف، مبعطيات النقد الفين، اليت ما إن صرَّح آرثر دانتو  
Danto مها، ورمبا مل تكن تدعمها قط، حىت شارف عصر الشكلية أن تلك املعطيات مل تعد تدع

الفين: صنادي   Warholعلى هنايته، وبدأ يف األفول. استلهاما، بشكل خاص من عمل وارهول 
، واليت ال ميكن )إىل حد ما( متييزها بشكل بصري عن الكراتني املطبوع عليها Brillo Boxesبريللو 

أنه  إىل حمالت السوبر ماركت، الحظ دانتو Brillo ليم علب بريللوالعالمة التجارية، اليت مت فيها تس
ابلنسبة ملعظم األعمال الفنية، من املمكن ختيل اآليت )أ( أن هناك موضوعا آخر ال ميكن متييزه بصراي 
عن العمل الفين، ولكنه ليس عمال فنيا، و )ب( أن هناك عمال فنيا آخر، ال ميكن متييزه بصراي عن 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eduard_Hanslick
https://hekmah.org/%DA%BE%D9%8E%D9%88%D9%8E%D8%B3-%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86/
https://hekmah.org/%D8%B3%D9%8A%D9%85%D9%81%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%81%D9%86/
https://en.wikipedia.org/wiki/Clive_Bell
https://www.britannica.com/biography/Clement-Greenberg
https://plato.stanford.edu/entries/beardsley-aesthetics/
https://plato.stanford.edu/entries/beardsley-aesthetics/
https://www.ucl.ac.uk/philosophy/prof-nick-zangwill
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Danto
https://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Danto
https://en.wikipedia.org/wiki/Andy_Warhol
https://www.warhol.org/lessons/brillo-is-it-art/
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ولكنه خيتلف عنه يف قيمته الفنية. ومن هذه املالحظات استنتج أن الشكل وحده ال يصنع  هذا العمل،
 ,Danto 1981, 94–95; Danto 1986عمال فنيا، وليس هو من مينحه القيمة اليت حيوزها )

30–31; Danto 1997, 91.) 

 ود، ليس فقطلكن دانتو ذهب إىل احتمال وجود عدم التمييز اإلدراكي هذا؛ إلظهار أن مثة حد
للشكل، ولكن أيضا للجماليات، وقد قام بذلك، على ما يبدو،  على أساس أن الشكلي واجلمايل 

، اليت مت عرضها ذات مرة مع مبولة عادية غري Duchampمتداخالن. فيما يتعل  مببولة دوشامب 
 متمايزة بصراي، يؤكد دانتو أن:

خر  من أعمال الفنون اجلميلة، واآلاجلماليات مل تستطع أن تفسر سبب كون أحدمها عمال
ال، نظرا ألنه، من جهة األغراض العملية، مل يكن ابإلمكان متييزمها مجاليا: إذا كانت أحدامها 

 ,Danto 2003مجيلة، فيجب أن تكون األخرى مجيلة، حيث أهنما متشاهبتان متاما. )
7) 

، على ين، إىل حدود اجلمايل الفينلكن من املفرتض أن يكون ما ُيستدل عليه من حدود الشكلي الف
حنو حمتمل فقط، بنفس قوة ما ُيستدل عليه من فرضييت الفورية والتجرُّد، ابلنسبة إىل الشكلية الفنية، 
وهذا موضع تساؤل. يبدو أن االستدالل من فرضية التجرُّد ال مير إال إذا استخدمت فكرة ختص التجرُّد 

عر أقوى من تلك اليت رأى كانط أن يستخد مها: أن كانط، وهذا أمر جدير ابلذكر، ينظر إىل الشِّّ
ما ابعتباره األعلى يف مراتب الفنون اجلميلة؛ بسبب قدرته على توظيف احملتوى التمثيلي يف التعبري ع

 Costello 2008 and راجع   ;Kant 1790, 191–194يسميه "األفكار اجلمالية" )
على استيعاب الفن التصوري(. يبدو أن ما ُيستدل  لكانطيةللمعاجلة املوسعة لقدرة اجلماليات ا 2013

عليه من فرضية الفورية ال مير إال إذا استخدمت مفهوما للفورية أقوى من الذي دافع عنه هيوم، على 
( أنه "من الضروري، يف العديد من النظم 1.1سبيل املثال، حينما يزعم )يف مقطع مقتبس، يف القسم 

الفنون اجلميلة، استخدام الكثري من التفكري، من أجل حتقي  الشعور املناسب"  اجلمالية، وال سيما يف
(Hume 1751, 173 رمبا تنشأ الشكلية الفنية إذا دفعت أبٍي من االجتاهني املتجسدين يف .)

https://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_Duchamp
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الفورية والتجرُّد إىل أقصامها. رمبا كان اتريخ علم اجلمال، من القرن الثامن عشر إىل منتصف القرن 
ن، إىل حد كبري، هو اتريخ دفع هذين االجتاهني إىل أقصى احلدود. ال يرتتب على ذلك أنه جيب العشري

 دفع هذه االجتاهات إىل هذا احلد.

خذ بعني االعتبار صنادي  بريللو اليت صنعها وارهول. فإن دانتو حم  عندما أكد على أن ُمنظِّّر 
أن  ر إليها كعمل فين. ولكن هذا يرجع إىلالذوق الفين، يف القرن الثامن عشر، لن يعرف كيف ينظ

ُمنظِّّر الذوق الفين، يف القرن الثامن عشر، يعيش يف القرن الثامن عشر، وابلتايل لن يكون قادرا على 
ه وضع هذا العمل يف سياقه التارخيي الفين للقرن العشرين، وليس بسبب أن منط النظرية اليت يتبناها متنع

 الفين التارخيي. عندما يالحظ هيوم، على سبيل املثال، أن الفنانني يوجهونوضع عمل ما يف سياقه  من
أعماهلم إىل مجاهري ذات موقع اترخيي معني، وأن الناقد، ابلتايل، "عليه أن يضع نفسه يف نفس موقف 

(، فإنه يذهب إىل أن األعمال الفنية Hume 1757, 239اجلمهور" الذي يتوجه إليه العمل. )
ة، وأن اخلصائص اليت متلكها األعمال الفنية، مثل املنتجات الثقافية، هي من بني منتجات ثقافي

"مكوانت الرتكيب" الذي جيب أن يفهمه الناقد، إذا أراد اإلحساس ابلشعور املناسب. كما ال يبدو أن 
يه لهناك أي شيء يف االجتاه املفاهيمي احملتفى به لصنادي  بريللو، وال يف أي عمل مفاهيمي آخر، ع

 Francis Hutchesonأن مينح ُمنظِّّري القرن الثامن عشر حلظة للتأمل. يؤكد فرانسيس هتشسون 
(. ويؤكد Hutcheson 1725, 36–41أن النظرايت الرايضية والعلمية هي موضوعات للذوق )

أن االكتشافات العلمية، والنظرايت الفلسفية، هي  Alexander Gerardألكسندر جريارد 
(. مل  يربهن أي منهما على ما يؤكده. كالمها اعترب أنه من Gerard 1757, 6ق )مواضيع للذو 

املألوف أن تكون موضوعات العقل موضوعات للذوق، بنفس البساطة اليت تكون هبا موضوعات البصر 
والسمع. ملاذا جيب أن يفكر املنظر اجلمايل املعاصر بطريقة أخرى؟ إذا كان املوضوع تصوراي 

conceptual طبيعته، فإن استيعاب طبيعته سيتطلب عمال فكراي. إذا كان فهم الطبيعة التصورية ب
ملوضوع ما يتطلب حتديد موضعه بنحو فين اترخيي، إذن، فإن اجلهد العقلي املطلوب من أجل فهم 

( ـ 1.1طبيعته، يتطلب حتديد موضعه بنحو  اترخيي فين. لكن ـ كما ذهب هيوم وريد )انظر القسم 
طبيعة املوضوع، متهيدا إلصدار حكم مجايل عليه، شيء، واحلكم اجلمايل على املوضوع بتحق  فإن فهم 

https://iep.utm.edu/hutcheso/
http://www.scottishphilosophy.org/philosophers/alexander-gerard/
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 فهمه، شيء آخر.

على الرغم من أن دانتو كان أكثر منتقدي الشكلية أتثريا ومثابرة، إال أن انتقاداته مل تكن أكثر حسما 
 الفن". تعتمد حجة والتون يف مقالته "فئات Kendall Waltonمن تلك اليت قدمها كيندال والتون 

املناهضة للشكلية على أطروحتني رئيسيتني، إحدامها سيكولوجية، واألخرى فلسفية. وفقا لألطروحة 
السيكولوجية، فإن اخلصائص اجلمالية اليت ندركها لعمل ما، تتوقف على الفئة اليت نعترب أن العمل ينتمي 

هنا "شديدة ، سيُنظر إىل لوحة بيكاسو "جرينيكا" أبإليها. فباعتبارها تنتمي إىل فئة التصوير الزييت
(. أما إذا نُظر إليها على أهنا Walton 1970, 347) االنفعال، وديناميكية، وحيوية، ومقلقة"

يت اليت تتصف أبهنا ذات "أسطح وألوان وأشكال متاثل تلك ال –تنتمي إىل فئة "األعمال اجلرينيكية" 
ع أسطح مصبوبة لتربز من اجلدار، مثل اخلرائط اجملسمة املوضحة ألنوا  للوحة جرينيكا لبيكاسو، ولكنها

فإن لوحة جرينيكا لبيكاسو لن يُنظر إليها ال على أهنا شديدة االنفعال  –خمتلفة من التضاريس"
وديناميكية، بل أبهنا تتصف "ابلربود، والقسوة، واملوات، أو اهلدوء واالسرتخاء، أو رمبا تتصف أبهنا 

(. إن إمكانية النظر إىل لوحة جرينيكا لبيكاسو Walton 1970, 347خاملة، ومملة )سائغة، و 
على أهنا قوية االنفعال وديناميكية، وكذلك على أهنا ليست قوية االنفعال أو ديناميكية، على حد 
 سواء، قد يُعتقد أنه يتضمن عدم وجود حقيقة، حول ما إذا كانت قوية االنفعال وديناميكية. لكن هذا
يكا التضمني يتوقف فقط على افرتاض أنه ال توجد حقيقة تتعل  مبسألة الفئة اليت تنتمي إليها لوحة جرين

لبيكاسو ابلفعل، ويبدو أن هذا افرتاض خاطئ؛ نظرا ألن بيكاسو قصد أن تكون جرينيكا لوحة، ومل 
و  فيه، بينما بيكاس يقصد أن تكون جرينيكية، وأن فئة اللوحات كانت راسخة يف اجملتمع الذي رمسها

مل تكن هناك فئة تسمى جرينيكا. ومن هنا جاءت األطروحة الفلسفية، اليت تنص على أن اخلصائص 
اجلمالية اليت ميتلكها العمل ابلفعل، هي تلك اليت يُنظر إليها ابعتبارها موجودة، عندما يُنظر إىل العمل 

صد هلا أن ها ابلفعل. حيث أن اخلصائص اليت قُ على أنه ينتمي إىل الفئة )أو الفئات( اليت ينتمي إلي
تكون لوحة، ومت تصويرها يف جمتمع يُعترب فيه التصوير فئة راسخة، هي خصائص ذات صلة من الوجهة 
الفنية، حىت وإن مل ميكن فهمها مبجرد رؤية )أو مساع( العمل الفين، وعلى ذلك، يبدو أن الشكلية الفنية 

ص والتون إىل القول: "أان ال أنكر أنه جيب احلكم على اللوحات ال ميكن أن تكون صحيحة. وخيل

https://sites.lsa.umich.edu/kendallwalton/
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ا بشكل صحيح. عندما يُنظر إليه -والسونيتات املوسيقية، فقط، حبسب ما ميكن رؤيته أو مساعه فيها 
لكن تفحص العمل ابحلواس ال يكشف، يف حد ذاته، عن كيفية النظر الصحيح إليه، وال كيفية النظر 

 (.Walton 1970, 367املعينة )إليه هبذه الطريقة 

لكن إذا مل نكن نستطيع احلكم على اخلصائص اجلمالية اليت متتلكها اللوحات والسونيتات املوسيقية 
دون الرجوع إىل مقاصد الفنانني، الذي قاموا بتصويرها وأتليفها، وجمتمعاهتم، فماذا عن اخلصائص 

ليه سوى بدو كما لو أنه ال يوجد شيء ميكن الرجوع إاجلمالية للعناصر الطبيعية؟ فيما يتعل  هبا، قد ي
ما هلا من شكل وصوت، لذلك يلزم أن تكون الشكلية اجلمالية حول الطبيعة صحيحة. يعارض ألني  

، وهو شخصية حمورية يف اجملال املزدهر لعلم مجال الطبيعة، هذا املظهر. Allen Carlsonكارلسون 
كولوجية تنتقل بسهولة من األعمال الفنية إىل املوضوعات يالحظ كارلسون أن فرضية والتون السي

الطبيعية: إذ إن نظرتنا إىل مهور شتالند ابعتبارها جذابة ولطيفة، وإىل خيول كالديزداليس ابعتبارها 
(. Carlson 1981, 19متثاقلة، ترجع ابلتأكيد إىل نظرتنا إليهم ابعتبار أهنا تنتمي إىل فئة اخليول )

الفرضية الفلسفية تنتقل إىل اجملال الطبيعي: إذ متتلك احليتان، ابلفعل، اخلصائص ويؤكد كذلك أن 
اجلمالية اليت نرى أهنا تتمتع هبا، عندما ننظر إليها كثدييات، وأهنا ال تتمتع، ابلفعل، أبي خصائص 

ا حيدد الفئة، أو ممجالية متباينة قد نرى أهنا تتمتع هبا، عندما ننظر إليها ابعتبارها أمساك. إذا تساءلنا ع
الفئات، اليت تنتمي إليها املوضوعات الطبيعية ابلفعل، فإن اإلجابة، وفقا لكارلسون، هي: اترخيها 

(. بقدر ما Carlson 1981, 21–22الطبيعي، على النحو الذي اكتشفها به العلم الطبيعي )
فلن تكون الشكلية  مساعه، يكون التاريخ الطبيعي للموضوع الطبيعي غري قابل للفهم مبجرد رؤيته أو
 أكثر صحة ابلنسبة للموضوعات الطبيعية منها ابلنسبة لألعمال الفنية.

حتق  القبول، بشكل واسع، لالدعاء أبن فرضية والتون السيكولوجية تنتقل إىل املوضوعات الطبيعية 
 Hepburn 1966)وكان ذلك، يف احلقيقة، متوقعا، كما يقر كارلسون، من جانب روانلد هيبورن )

and 1968 ،لقد برهن االدعاء أبن فرضية والتون الفلسفية ميكن تطبيقها على املوضوعات الطبيعية .))
أنه أكثر إاثرة للجدل. كان كارلسون حم  ابلتأكيد يف أن األحكام اجلمالية حول املوضوعات الطبيعية 

مي إىل فئات عتبار أهنا تنتُعرضة ألن تكون خاطئة، بقدر ما تنتج عن تصورات لتلك املوضوعات، اب

https://caps.cornell.edu/allen-r-carlson
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و ال تنتمي إليها، وبقدر ما يتطلب حتديد الفئات اليت تنتمي املوضوعات الطبيعية إليها حبثا علميا، تبد
 Carlson 1979هذه املسألة كافية لتقويض معقولية أي اجتاه شكلي قوي حول الطبيعة )انظر: 

 ذلك، يرغب كارلسون أيضا يف إثبات أنلالعرتاضات املستقلة ضد هذه االجتاهات الشكلية(. مع 
األحكام اجلمالية اخلاصة ابملوضوعات الطبيعية تتسم مبوضوعية ما، مبثل ما لألحكام اجلمالية اخلاصة 
ابألعمال الفنية، ومن املثري للجدل ما إذا كان زعم والتون الفلسفي ينتقل بشكل كاٍف لدعم مثل هذا 

 Malcolm Budd (Budd 2002 andالكومل بض الزعم. إحدى الصعوابت اليت أاثرها م
(، هي أنه نظرا لوجود العديد Stecker1997c) Robert Stecker( وروبرت ستكر 2003

من الفئات اليت ميكن حبسبها النظر إىل موضوع طبيعي معني بشكل صحيح، فمن غري الواضح، ما 
ل. فقد يُرى حصان ها اجلمالية ابلفعالفئة الصحيحة اليت يتم النظر إىل املوضوع على أنه ميتلك خصائص

الشتالند الضخم، ابلنظر إىل أنه ينتمي إىل فئة ُمهور شتالند، متثاقال، وأنه ينتمي إىل فئة اخليول، ونفس 
هر قد يُنظر إليه على أنه جذاب ولطيف، ولكن، ابلتأكيد، ليس متثاقال. إذا كان ُمهر شتالند عمال 

ُ
امل

ة. )أو جمتمع( خالقه، لتحديد الفئة الصحيحة اليت حتدد خصائصه اجلماليفنيا، فقد نلجأ إىل املقاصد 
ولكن نظرا ألن املوضوعات الطبيعية ليست إبداعات بشرية، فال ميكن أن تعطينا أي أساس لالختيار 
بني التصنيفات املتساوية يف الصحة، واملتناقضة من الناحية اجلمالية. يرتتب على ذلك، وفقا لبض 

Buddلتقدير اجلمايل للطبيعة يتمتع حبرية يفتقدها التقدير اجلمايل للفن" )، أن "اBudd 2003, 
(، على الرغم من أن هذه رمبا تكون جمرد طريقة أخرى للقول أبن التقدير اجلمايل للفن يتمتع 34

 مبوضوعية يفتقدها التقدير اجلمايل للطبيعة.

 

 احلكم اجلمايل 2.2

 ن عشر، بني العقالنيني ومنظري الذوق )أو العاطفيني(، يف األساسكان اجلدل القائم يف القرن الثام
جدل حول فرضية الفورية، أي: حول ما إذا كنا حنكم على املوضوعات أبهنا مجيلة من خالل تطبي  
مبادئ اجلمال عليها. مل يكن النقاش، يف املقام األول، حول وجود مبادئ اجلمال، وهي مسألة قد 

https://www.ucl.ac.uk/philosophy/people/emeritus-professors/malcolm-budd
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(، لكن  101، 1790لذوق. نفى كانط وجود أي من مثل تلك املبادئ )كانط خيتلف بشأهنا منظرو ا
أكدا وجودها: لقد أكدا أنه برغم أن أحكام اجلمال هي أحكام الذوق وليس وهيوم كال من هتشسون 

العقل، فإن الذوق، مع ذلك، يعمل وف  مبادئ عامة، واليت قد ميكن اكتشافها من خالل البحث 
 (.Hume 1757, 231–Hutcheson 1725, 28 ;35–233ييب )التجر 

  particularistsمن املغري التفكري يف اجلدل الدائر حاليا، يف جمال علم اجلمال، بني التخصصني 
، ابعتباره إحياء لنقاش القرن الثامن عشر بني العقالنيني ومنظري الذوق.  generalistsوالشموليني 

الفكرة. أحد األسباب هو أنه غالبا ما يكون من غري الواضح ما إذا   لكن من الصعب قياس دقة هذا
كان التخصصيون والشموليون، قد قرروا جمرد مناقشة وجود مبادئ مجالية، أو مناقشة توظيف تلك 
املبادئ يف احلكم اجلمايل. واألمر اآلخر، هو الدرجة اليت قرر التخصصيون والشموليون مناقشة توظيف 

ية يف احلكم اجلمايل إليها، فمن الصعب معرفة املعىن الذي قصدوه "ابحلكم اجلمايل". إذا  املبادئ اجلمال
كان مفهوم "اجلمايل" ال يزال حيمل تضمني القرن الثامن عشر ابلفورية، إذن، سيكون السؤال، قيد 

سيكون من ىن، فاملناقشة، هو ما إذا كان احلكم الفوري فوراي. إذا مل يعد مفهوم "اجلمايل" حيمل هذا املع
الصعب، إذن، معرفة ما هو السؤال الذي يدور حوله النقاش؛ ألنه من الصعب معرفة ماذا ميكن للحكم 
اجلمايل أن يكون. قد يكون من املغري التفكري يف أنه ميكننا ببساطة إعادة تعريف "احلكم اجلمايل"، 

تطلب ىل موضوع ما. لكن هذا يحبيث يشري إىل أي حكم تكون فيه إحدى اخلصائص اجلمالية مسندة إ
القدرة على حتديد ما هي اخلاصية اجلمالية، دون اإلشارة إىل إمكانية كوهنا قابلة لإلدراك على الفور، 
وهو أمر، يبدو أن أحدا مل يفعله قط. قد يبدو أنه ميكننا ببساطة إعادة تعريف "احلكم اجلمايل" حبيث 

اليت ميثلها اجلمال، مسندة إىل موضوع ما، فيه. لكن  يرجع إىل أي حكم، تكون أي خاصية من الفئة
أي فئة تكون هذه؟ إن الفئات اليت ميثلها اجلمال ال هناية هلا، وتكمن الصعوبة يف حتديد الفئة ذات 

 الصلة، دون اإلشارة إىل إمكانية اإلدراك الفوري، وهذا ما يبدو أن أحدا مل يفعله قط.

انب تخصصني/ الشموليني، ومن بني املسامهات املهمة فيه: يف جومع ذلك، يتعني علينا فرز نقاش ال
(، وورقة 1949: ورقة "التواصل النقدي" ألرنولد إيزنربج )particularismاالجتاه التخصصي 

(، وورقة اجلمال املستعاد ملاري مازرسيل in Sibley 2001"املفاهيم اجلمالية" لفرانك سيبلي )

https://en.wikipedia.org/wiki/Particularism
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalist
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(، وورقة "عمومية األسباب النقدية" 1958ويل: ورقة علم اجلمال )(، ويف جانب االجتاه الشم1984)
 in Sibley( ملونرو بريدسلي، وورقة "األسباب العامة واملعايري يف علم اجلمال" لسيبلي )1962)

( (، وورقة "الردود على احلجج القائلة أبن تقييمات 1987(، وورقة تقييم الفن جلورج ديكي )2001
( لستيفن ديفيز، وورقة "األسباب العامة غري القابلة 1995كن استنتاجها بكفاءة" )النقاد القوية ال مي

( جلون بيندر. ومن بني تلك 1995للتنفيذ يف التقييم اجلمايل: نقاش التخصصني/ الشموليني" )
 األحباث، ميكن القول إن أوراق إيزنربج وسيبيلي متتعت ابلتأثري األكرب.

نلجأ إىل السمات الوصفية لألعمال لدعم أحكامنا على قيمتها، ويقر أبن أبننا غالبا ما  يقر إيزنربج
هذا قد جيعل األمر يبدو كما لو كان جيب علينا أن نلجأ إىل تلك املبادئ إلصدار تلك األحكام. إذا  
كان الناقد، دعما إلصدار حكم مالئم على لوحة ما، يلجأ إىل اخلطوط املتماوجة، اليت توجدها 

جمعة يف مقدمة اللوحة، فقد يبدو األمر كما لو كان على حكمه أن ينطوي على احتكام األشكال املت
جيادل أبن هذا ال  ضمين ملبدأ أن أي لوحة، هلا مثل هذا اخلطوط املتماوجة، هي األفضل. لكن إيزنربج

 :ميكن أن يكون، إذ ال يواف  أحد على مثل هذا املبدأ

ية خالصة واحدة، بشأن استعداد املرء ألن يقول ال يوجد يف النقد يف العامل عبارة وصف
 Isenbergسلفا: "إذا كان هذا صحيحا، فسيعجبين هذا العمل كأفضل ما يكون )

1949, 338.) 

ولكن إذا كنا يف مناشدتنا للسمات الوصفية للعمل، ال نعرتف ابالحتكام الضمين للمبادئ اليت تربط 
 يعتقد إيزنربج أننا نقدم "توجيهات إلدراك" العمل، أي: تلك السمات ابلقيمة اجلمالية، فماذا نفعل؟

من خالل متييز مساته املفردة، وبذلك "نقلص جمال التوجهات البصرية احملتملة"، وابلتايل نوجه اآلخرين 
 ,Isenberg 1949يف "متييز التفاصيل، وآتلف األجزاء، وجتميع املوضوعات املنفصلة يف أمناط" )

عل اآلخرين يرون ما رأيناه، بدال من أن جنعلهم يستنتجون ما استنتجناه من (. هبذه الطريقة جن336
 املبدأ.

أن يطرح سيبلي تنوعا لالجتاه التخصصي يف ورقة حبثية، وتنوعا لالجتاه الشمويل يف ورقة أخرى، 
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سيبدو كمظهر للتناقض، بينما ال يوجد مثل هذا التناقض بني االجتاهني: إن سيبلي ختصصي من نوع 
ويعترب إيزنربج ختصصيا،   ا، ابلنسبة إىل أحد التمييزات، وهو مشويل من نوع آخر، ابلنسبة لتمييز آخر.م

كما لوحظ، ابلنسبة للتمييز بني األوصاف واألحكام، أي: إنه يؤكد أنه ال توجد مبادئ ميكننا بواسطتها 
 يمتها اإلمجالية. علىأن نستدل من أوصاف ذات قيمة حمايدة لألعمال، على األحكام املتعلقة بق

النقيض من ذلك، فإن ختصصية سيبلي ومشوليته، هلما عالقة ابألحكام اليت تقع بني األوصاف واألحكام. 
فيما يتعل  ابلتمييز بني األوصاف وجمموعة من األحكام اليت تتوسط بني األوصاف واألحكام، فإن 

ني األوصاف موعة من األحكام الوسيطة بسيبلي ختصصي، قوال واحد. أما فيما يتعل  ابلتمييز بني جم
 واألحكام، واألحكام، فإن سيبلي هو نوع من الشموليني، ويصف نفسه على هذا النحو.

تبدأ مشولية سيبلي، على النحو املنصوص عليه يف "األسباب واملعايري العامة يف علم اجلمال"، مبالحظة 
ن ننشد ئمة، ليست كلها وصفية أو حمايدة القيمة. حنأن اخلصائص اليت نلجأ إليها يف تربير األحكام املال

أيضا اخلصائص اإلجيابية بطبيعتها، مثل اجلمال، والتوازن، والكثافة الدرامية، أو الكوميدية. إن القول 
أبن اخلاصية إجيابية بطبيعتها، ال يعين القول إن أي عمل يتضمنها يكون هو األفضل، بل يعين، 

نطوي على قيمة. هلذا، فعلى الرغم من أن العمل قد يكون سيئا بسبب عزوها ي جمردابألحرى، أن 
،  مفهومعناصره الكوميدية، فال يكون كذلك جمرد االدعاء أبن العمل جيد؛ ألن اجلانب الكوميدي 

كبساطة االدعاء أبن العمل جيد بسبب اللون األصفر، أو بسبب أنه يدوم الثين عشر دقيقة، أو ألنه 
، مفهومةد من التورايت. ولكن إذا كان جمرد االدعاء أبن العمل جيد ألن الكوميداي يتضمن على العدي

معيار عام للقيمة اجلمالية، وهي املبدأ الذي يوضح أن الشمولية صحيحة.  هيفإن السمة الكوميدية 
 :لكن ال شيء من هذا يلقي بظالل من الشك على فرضية الفورية، كما الحظ سيبلي نفسه

، يف موضع آخر، إىل أنه ال توجد قواعد اثبتة ميكن بواسطتها، ابإلشارة إىل لقد ذهبت
الصفات احملايدة وغري اجلمالية لألشياء، أن يستنتج املرء أن شيئا ما متوازن، أو مأساوي، أو 
هزيل، أو مبهج وما إىل ذلك. على املرء أن ينظر ويرى. هنا، على حد سواء، عند مستوى 

توجد قواعد أو إجراءات آلية اثبتة لتحديد أي الصفات هي العيوب  خمتلف، أقول إنه ال
 (.Sibley 2001, 107–108الفعلية يف العمل، على املرء أن حيكم بنفسه )
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تشري عبارة "موضع آخر" يف اجلملة األوىل إىل ورقة سيبلي السابقة، "املفاهيم اجلمالية"، واليت يرى 
أو "مأساوي"، أو "كوميدي"، أو "مبهج"، ليس حتديدا ما إذا   فيها أن تطبي  مفاهيم مثل: "متوازن"،

كانت الشروط الوصفية )مبعىن آخر: غري اجلمالية( لتطبيقاهتا مستوفاة، ولكنها ابألحرى مسألة ذوق. 
 :من مث، فإن األحكام اجلمالية فورية مثلما هو األمر مع األحكام على اللون أو النكهة

متاما مثلما نقول أن الشاي حلو عند تذوقه. كذلك أيضا، نرى أن الكتاب أمحر ابلنظر، 
ميكن أن يقال، حنن نرى )أو: خنف  يف رؤية( أن األشياء لطيفة، ومتوازنة، ومثل ذلك. هذا 
النوع من املقارنة بني ممارسة الذوق، واستخدام احلواس اخلمس، أمر مألوف ابلفعل. ويظهر 

–Sibley 2001, 13ة قدمية وطبيعية جدا )استخدامنا لكلمة "ذوق" نفسها أن املقارن
14.) 

كأسالفه يف القرن الثامن عشر، وخبالف معاصريه من أنصار املذهب الشكلي   -لكن سيبلي يدرك 
أن هناك اختالفات مهمة ما تزال قائمة بني ممارسة الذوق واستخدام احلواس اخلمس. األمر الرئيسي  -

 -لك، لدعم أحكامنا اجلمالية: فنربر، من خالل التحدث يف ذلك أننا نقدم أسبااب، أو ما يقارب ذ
األحكام  -على وجه اخلصوص، ابللجوء إىل السمات الوصفية اليت تعتمد عليها اخلصائص اجلمالية 

 (.Sibley 2001, 14–19اجلمالية إبحضار اآلخرين لريوا ما رأينا )

اجلمالية ليس  ت أن تطبي  املفاهيممن غري الواضح إىل أي درجة يقوم سيبلي، جبانب سعيه إىل إثبا
خاضعا لشروط، ابلسعي،  أيضا، إىل تعريف مصطلح "اجلمايل"، من حيث عدم كوهنا كذلك. واألوضح 
من ذلك، رمبا، أنه مل ينجح يف تعريف املصطلح هبذه الطريقة، أاي كانت مقاصده. فليست املفاهيم 

ولكن  بلي نفسه يف مقارنتها مبفاهيم األلوان.اجلمالية وحدها هي غري اخلاضعة للشرط، كما يدرك سي
ليس هناك أيضا سبب لالعتقاد أبهنا وحدها غري اخلاضعة للشروط، مع كوهنا قابلة للدعم العقلي، نظرا 
ألن املفاهيم األخالقية، إلعطاء مثال واحد، على األقل، ميكن القول إن هلا كال امليزتني. يتطلب عزل 

رية، كما رأى كانط. إنه يتطلب شيئا مثل املفهوم الكانطي عن التجرُّد، أو اجلمايل شيئا أكثر من الفو 
 على األقل، شيئا ما يقوم ابلدور الذي لعبته هذه الفكرة يف نظرية كانط.
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ابلنظر إىل درجة استمرار كانط وهيوم يف التأثري على الفكر املتعل  ابحلكم اجلمايل )أو احلكم النقدي، 
من  ىل الدرجة اليت يواصل هبا سيبلي وإيزنربج يف احلث على هذا التأثري، فليسبنحو أوسع(، وابلنظر إ

املستغرب أن يتم قبول فرضية الفورية على نطاق واسع اآلن. ومع ذلك، تعرضت الفرضية للهجوم، وال 
 Carroll(. )انظر أيضا: Bender (1995( وبندر 1990) Daviesسيما من قبل ديفيز 

 من أجل مزيد حبث(. Dorsch (2013) ( عن كثب، و1990دافيز )، الذي يتابع  (2009)

يُذكر، يؤكد أنه إذا كان الناقد يدافع عن ُحكمه، فيجب أن متضي حجته على  إن إيزنربج، سوف
 النحو التايل:

 .pهي أفضل التصافها ابلسمة  p األعمال الفنية اليت حتوز الصفة .1
2. W  هو عمل فين حيوزp. 
 .pحليازته هو األفضل  Wابلتايل،  .3

، counter-exampleمنفتح للمثال العكسي  1وحيث أن املبدأ النقدي املعرب عنه يف املقدمة 
، يستنتج إيزنربج أنه ال ميكننا تفسري موقف الناقد بشكل pبغض النظر عن اخلاصية اليت نستبدهلا بـ 

، يطرح كال من ديفيس 1مالئم، يف دفاعه عن حكمه. بدال من الدفاع عن املبدأ احملدد يف املقدمة 
وبندر مبادئ بديلة، مبا يتواف  مع حقيقة أنه ال توجد خاصية هي األصلح يف مجيع األعمال الفنية، 
 واليت يعزوهنا إىل الناقد. يقرتح ديفيز أن نفسر الناقد أبنه حياجج بنحو استداليل من املبادئ املنسوبة إىل

لوحات  -األعمال الفنية من أنواع، أو فئات معينة  النوع الفين، أي، من املبادئ اليت تنص على أن
اليت حتوز  –عصر النهضة اإليطالية، والسيمفونيات الرومانسية، وأفالم الغرب اهلوليوودية، وما إىل ذلك 

(. يقرتح بندر أن نفسر الناقد Davies 1990, 174هي األفضل حليازهتا تلك اخلاصية ) pاخلاصية 
، من مبادئ تعرب عن جمرد ميول تقف بني خصائص حمددة ومبادئ األعمال أبنه جيادل بشكل استقرائي

متيل إىل أن تكون أفضل حليازهتا  p الفنية، بعبارة أخرى، يعترب أن األعمال الفنية اليت حتوز اخلاصية
 .Bender 1995, 386لتلك اخلاصية )(

قاد يصيغون نه ال يبدو أن النكل اقرتاح له نقاط الضعف والقوة اخلاصة به. املشكلة يف هنج بندر أ
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أحكامهم من منظور احتمايل. إذا كان الناقد يقول إنه حيتمل أن يكون العمل جيدا، أو من املؤكد أنه 
جيد، أو حىت أنه لديه أعلى درجات الثقة يف أنه جيب أن يكون جيدا، فإن لغته تشري إىل أنه مل خيترب 

 ء على شهادة شخص آخر، وابلتايل ال يُعد انقدا علىالعمل بنفسه، ورمبا عرض حكمه على العمل بنا
اإلطالق. سيتوفر لدينا، ابلتايل، سبب وجيه لتفضيل هنج ديفيز االستنتاجي، إذا كان لدينا، فقط، 
ل سبب وجيه لالعتقاد أبن نسبية املبادئ النقدية، املرتبطة ابلنوع الفين، تستبعد التهديد األصلي للمثا

ثل هذه النسبية تقلل من العدد النسيب لألمثلة العكسية، إال أننا حنتاج إىل العكسي. رغم وضوح أن م
سبب وجيه لالعتقاد أبهنا تقلل هذا العدد إىل الصفر، ومل يقدم ديفيز مثل هذا السبب. على النقيض 
من ذلك، ال ميكن دحض هنج بندر االستقرائي من خالل املثال العكسي، ولكن فقط من خالل االجتاه 

 د.املضا

فيلزم  -كما جيادل كال من ديفيز وبندر   -إذا جادل الناقد بداية من حقيقة املبدأ إىل حقيقة احلكم 
أن يكون ممكنا له أن يعني حقيقة املبدأ، قبل تعيني حقيقة احلكم. كيف ميكنه فعل ذلك؟ يبدو بعيد 

وائم ذات الصلة أن يثمر القاالحتمال أن جمرد التفكري يف طبيعة الفن، أو يف طبيعة أنواع الفن، ميكن 
ابخلصائص اليت جتعل العمل جيدا أو سيئا. على األقل، مل ينتج األدب بعد تقريرا واعدا للكيفية اليت 
ميكن هبا فعل ذلك. لذلك، تبدو املالحظة هي أكثر اإلجاابت الواعدة. إن القول أبن الناقد يعني 

فنية  يعين القول إنه يعني عالقة ارتباط متبادل بني أعمال حقيقة املبادئ النقدية على أساس املالحظة،
حمددة، اليت عينها ابلفعل كأعمال جيدة، وبني خصائص حمددة، اليت حدد ابلفعل أن تلك األعمال 
حتوزها. ولكن بعد ذلك، فإن أي أهلية لتقرير أن األعمال جيدة، ابالستدالل من املبادئ، تعتمد، 

بات أن األعمال جيدة دون أي استدالل من هذا القبيل، والسؤال الذي بوضوح، على أهلية ما، إلث
يطرح نفسه، هو: ملاذا جيب على الناقد أن يفضل أن يعمل، بواسطة االستدالل، ما ميكن أن يعمله، 
بشكل جيد متاما، بدونه. ال ميكن أن تكون اإلجابة هي أن احلكم بواسطة االستدالل من املبدأ يؤدي 

ل من الناحية املعرفية، حيث ال ميكن للمبدأ القائم على املالحظات أن يكون أكثر صحة، إىل نتائج أفض
 من الناحية املعرفية، من املالحظات اليت يرتكز عليها.

ال يُظهر أي من هذا أن احلكم اجلمايل أو النقدي ال ميكن أبدا االستدالل عليه من املبادئ. لكنه 
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كم، هو أوال وقبل كل شيء، غري استداليل، وهو ما تقول به فرضية يشري، مع ذلك، إىل أن مثل هذا احل
 الفورية.

 

 املوقف اجلمايل 2.3

ساللته املباشرة املعاصرة يف نظرايت املوقف اجلمايل،  disinterestإن للمفهوم الكانطي للتجرُّد 
انيني يف تطبي  طاليت ازدهرت يف الفرتة من أوائل القرن العشرين إىل منتصفه. رغم اتباع كانط للربي

مصطلح "التجرَّد" بشكل صارم على اللذات، فإن هجرته إىل املواقف اجلمالية ال يصعب تفسريها. 
ابلنسبة إىل كانط، فإن اللذة اليت ينطوي عليها حكم الذوق متجردة؛ ألن مثل هذا احلكم ال يصدر 

ه أتمليا، ذوق ابعتبار بدافع فعل أي شيء على وجه اخلصوص. هلذا السبب يشري كانط إىل حكم ال
(. ولكن إذا كان حكم الذوق غري عملي، فمن املفرتض أن يكون Kant 1790, 95وليس عمليا )

املوقف الذي نتخذه جتاه موضوعه غري عملي أيضا: عندما حنكم على موضوع من الناحية اجلمالية، 
عي أن نتحدث ية. من مث، فمن الطبيفإننا ال هنتم مبا إذا كان إبمكانه، أو كيف ميكنه تعزيز أهدافنا العمل

 عن موقفنا جتاه املوضوع ابعتباره موقفا متجردا من املصلحة.

ومع ذلك، فإن القول أبن انتقال التجرد من املصلحة، من امللذات إىل املواقف أمر طبيعي، ال يعين 
عظيمة األخرية، ال القول إنه غري مهم. ضع يف اعتبارك الفرق بني نظرية كانط اجلمالية، ونظرية الذوق

وبني نظرية شوبنهاور اجلمالية، أول نظرية عظيمة للموقف اجلمايل. يف حني أن اللذة، املتجردة من 
املصلحة، ابلنسبة لكانط هي الوسيلة اليت نكتشف هبا األشياء اليت حتمل قيمة مجالية، وابلنسبة 

ع تحرر من اإلرادة"( هو يف حد ذاته موضلشوبنهاور فإن االهتمام املتجرد من املصلحة )أو: "التأمل امل
القيمة اجلمالية. وفقا لشوبنهاور، حنن نعيش حياتنا العادية والعملية يف نوع من العبودية لرغباتنا اخلاصة 

(Schopenhauer 1819, 196 هذه العبودية ليست مصدرا لألمل فحسب، وإمنا أيضا مصدر .)
اتنا، أو ىل تلك اجلوانب من األشياء ذات الصلة إبشباع رغبللتشوه املعريف؛ حيث أهنا تقصر انتباهنا إ

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/disinterest
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إحباطها. لذلك، فإن التأمل اجلمايل، كونه متحررا من إرادة، ذا قيمة من الوجهتني املعرفية واالستمتاعية، 
إذ  يسمح لنا بنظرة متحررة من الرغبة، يف جوهر األشياء، ابإلضافة إىل راحة مؤقتة من األمل الناشئ عن 

 بة:الرغ

عندما ينتشلنا، أبية طريقة، سبب خارجي، أو ميل داخلي، فجأة من تيار الرغبة الالهنائي، 
وينتزع املعرفة من عبودية اإلرادة، ال يعود االنتباه موجها إىل دوافع الرغبة، بل إىل فهم األشياء 

ا هرب منا ملاخلالصة من تعلقها ابإلرادة ... مث حيل السالم الذي نسعى إليه دائما، والذي طا
 Schopenhauer... أييت إلينا من تلقاء نفسه، ويصبح كل شيء على ما يرام لنا )

1819, 196 .) 

Edward نظريتا املوقف اجلمايل األكثر أتثريا يف القرن العشرين، مها نظريتا إدوارد بولوج 
Bullough  وجريوم ستولنيتزJerome Stolnitzإن ر دقة، ف. وفقا لنظرية ستولنيتز، وهي األكث

اختاذ موقف مجايل جتاه موضوع ما، هو مسألة االهتمام به بشكل متجرد من املصلحة والتعاطف، حيث 
يكون حضوران املتجرد هو حضور دون أي غرض يتجاوز حمض احلضور إىل املوضوع، واملقصود حبضوران 

قة، إبرشاد انتباه رء املسبالعاطفي، هو "قبول املوضوع بشروطه اخلاصة"، والسماح له، وليس لتصورات امل
(. ينتج عن مثل هذا االنتباه خربة أكثر ثراء نسبيا ابملوضوع، Stolnitz 1960, 32–36املرء إليه )

أي: خربة تستوعب نسبيا العديد من خصائص املوضوع. يف حني أن املوقف العملي حيد ويشتت 
النقيض من ذلك،  على…. احلنا فقط، موضوع خربتنا، وال يسمح لنا إال "برؤية خصائصه املرتبطة مبص

اللوحة"  "منظر" الصخور، وصوت احمليط، واأللوان يف -فإن املوقف اجلمايل "يعزل" املوضوع، ويركز عليه 
(Stolnitz 1960, 33, 35.) 

، الذي يفضل التحدث عن "املسافة النفسية" بدال من التجرد Bulloughيصف إدوارد بولوج 
 مايل أبنه شيء حتق من الغاية، التقدير اجل

بوضع هذه الظاهرة، إذا جاز التعبري، خارج نطاق ذواتنا العملية الفعلية، ابلسماح هلا 
ابختصار، من خالل النظر إليها  -ابلوقوف خارج سياق احتياجاتنا وغاايتنا الشخصية 

https://www.britannica.com/biography/Edward-Bullough
https://www.britannica.com/biography/Edward-Bullough
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100534376
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"مبوضوعية" ... من خالل السماح، فقط، بردود فعل، من جانبنا، تؤكد على "السمات 
، بل  وجودانلضوعية للخربة، ومن خالل تفسريان حىت مشاعران "الشخصية" ليس كأمناط املو 

; التأكيد على الكلمة يف النص Bullough 1995, 298–299كخصائص للظاهرة )
 األصلي(. 

 الدعائه أن التقدير اجلمايل يتطلب انفصاال نزيها: مت انتقاد بولوج

سهل للهجوم. عندما نبكي عند مشاهدة لطبيعة املوقف اجلمايل هو األ توصيف بولوج
الرتاجيداي، أو نقفز فزعني عند مشاهدة فيلم رعب، أو نندمج متاما يف حبكة رواية معقدة، 
فال ميكن القول أننا منفصلون، على الرغم من أننا قد نقوم بتقدير اخلصائص اجلمالية هلذه 

، لية للضباب، أو العاصفةكما ميكننا تقدير اخلصائص اجلما… .  األعمال على أكمل وجه
 (.Goldman 2005, 264مع شعوران ابخلوف من املخاطر اليت متثلها )

لكن يبدو أن مثل هذا النقد يغفل دقة وجهة نظر بولوج. بينما يرى بولوج أن التقدير اجلمايل يتطلب 
 (، فإنه ال يذهب إىل أن هذا األمرBullough 1995, 298مسافة "بني ذواتنا وعواطفها" )

يطالبنا بعدم اخلضوع للعواطف، بل على العكس متاما: فقط، إذا خضعنا للعواطف، فثم عواطف علينا 
االبتعاد عنها. لذلك، على سبيل املثال، فإن املشاهد الذي يبتعد بشكل مناسب عن تراجيداي حمكمة 

و املتفرج س هالبناء، ليس هو املشاهد "البعيد بنحو زائد"؛ الذي ال يشعر أبي شفقة أو خوف، ولي
"الذي يعاين من نقص يف املسافة"، الذي يشعر ابلشفقة واخلوف، مبثل ما يفعل عند حضور كارثة 
واقعية، وإمنا هو املتفرج الذي يفسر الشفقة واخلوف اللذان يشعر هبما "ال كحاالت لوجوده بل  

حو مناسب، (. ميكننا القول إن املشاهد البعيد بنBullough 1995, 299كخصائص للظاهرة )
 عن املأساة، يتفهم خوفه وشفقته ابعتبارمها جزءا مما تدور حوله املأساة.

لقد تعرضت فكرة املوقف اجلمايل للهجوم من مجيع الزوااي، ومل يتبقى من املتعاطفني معها سوى عدد 
، على نطاق واسع، على أنه من وجه إليها George Dickieقليل جدا. يُنظر إىل جورج ديكي 

( بقوله إن مجيع األمثلة املزعومة Dickie 1964ة احلامسة، يف مقالته "أسطورة املوقف اجلمايل" )الضرب

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Dickie_(philosopher)
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لالهتمام، أو االنتباه من بعد، هي أمثلة فعلية على عدم االنتباه. لذا، انظر إىل حالة املشاهد ألداء 
ئيس الفرقة حالة ر عطيل، الذي أصبح يشك، بشكل متزايد، يف زوجته، مع تقدم العرض املسرحي، أو 

املسرحية الذي جيلس إلحصاء اجلمهور، أو حالة األب الذي جيلس مفتخرا أبداء ابنته، أو  حالة 
األخالقي الذي حيضر لقياس التأثريات األخالقية اليت ميكن أن تغرسها املسرحية يف مجهورها. سينظر 

لعرض حاالت اهتمام، أو انتباه بعيد، اب ُمنظِّّر املوقف اجلمايل إىل هذه احلاالت وما مياثلها، على أهنا
املسرحي، يف حني أهنا، يف الواقع، ليست سوى حاالت عدم انتباه إىل العرض: فالزوج الغيور يهتم 
بزوجته، ويهتم مدير الفرقة بربح العرض، واألب اببنته، واألخالقي بتأثريات املسرحية. لكن إذا مل يكن 

 ,Dickie 1964ي منهم منتبها به بنحو متجرد، أو عن بعد )أي منهم منتبها للعرض، إذن، فليس أ
57–59.) 

ومع ذلك، ميكن ملنظِّّر املوقف اجلمايل أن يقاوم، بشكل منطقي، تفسري ديكي هلذه األمثلة. من 
الواضح أن مدير الفرقة ال ينتبه للعرض، لكن ال يوجد سبب العتبار منظِّّر املوقف اجلمايل ملتزما 

وج ك. أما ابلنسبة لآلخرين، فيمكن القول أبهنم منتبهون مجيعا. جيب أن ينتبه الز ابلتفكري خبالف ذل
الغيور للعرض، ألن أحداث املسرحية، كما يقدمها العرض، هو ما جيعله مراتاب. جيب أن يكون األب 
ه بالفخور منتبها للعرض؛ طاملا هو مهتم أبداء ابنته، وهو أحد عناصر العرض املسرحي. كما جيب أن ينت

األخالقي للعرض، وإال فلن يكون لديه أساس ميكنه مبوجبه قياس آاثره األخالقية على اجلمهور. رمبا ال 
يويل أي من هؤالء املشاهدين العرض املسرحي ما يتطلبه من اهتمام، ولكن هذه ابلضبط هي قضية 

 ُمنظِّّري املوقف اجلمايل.

 ، هتديدا أكرب لطموحات منظري املوقف لكن، رمبا يشكل نقد آخر لديكي، أقل شهرة من الساب
مييز بني االنتباه اجملرَّد واالنتباه وفقا للغرض الذي  Stolnitz اجلمايل. وجتدر اإلشارة إىل أن ستولنيتز

حيكم االنتباه: االهتمام اجملرد هو اهتمام ال يوجهه غرض يتجاوز الغاية من احلضور، واالهتمام الذي 
ض ما وراء جمرد احلضور. لكن ديكي يعرتض أبن االختالف يف الغرض ال توجهه غاية، هو اهتمام لغر 

 يعين وجود اختالف يف االنتباه:
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لنفرتض أن جونز يستمع إىل مقطوعة موسيقية بغرض التمكن من حتليلها، ووصفها يف 
اختبار يف اليوم التايل، وأن مسيث يستمع إىل نفس املوسيقى دون أي غرض أبعد من جمرد 

من املؤكد أن هناك اختالفا يف دوافع ونوااي الرجلني: لدى جونز غاية مضمرة،  االستماع.
ومسيث ليس كذلك، ولكن هذا ال يعين أن استماع جونز خيتلف عن استماع مسيث ... توجد 
طريقة واحدة فقط لالستماع )لالنتباه( إىل املوسيقى، على الرغم من وجود جمموعة متنوعة 

األسباب، للقيام بذلك، وجمموعة متنوعة من الطرق لتشتيت االنتباه من الدوافع، والنوااي، و 
 (. Dickie 1964, 58عن املوسيقى )

مرة أخرى، هناك الكثري مما ميكن ملنظِّّر املوقف اجلمايل أن يقاومه. ميكن مقاومة فكرة أن االستماع 
معان إىل ان جونز ومسيث يستنوع من االنتباه: السؤال املطروح، ابملعىن الدقي  للكلمة، ليس ما إذا ك

املوسيقى بنفس الطريقة، ولكن ما إذا كاان ينتبهان بنفس الطريقة للموسيقى اليت يستمعان إليها. يبدو 
أن النزاع أبن جونز ومسيث ينتبهان ابلطريقة نفسها، هو مصادرة على املطلوب، ألنه يعتمد، بشكل 

لغاايت اجلمايل: إذا كان انتباه جونز حمكوما ببعض اواضح، على مبدأ التفرد الذي يرفضه منّظر املوقف 
املضمرة، ومل يكن انتباه مسيث كذلك، ونقوم حنن بتمييز االنتباه الفردي، وفقا للغرض الذي حيكمه، 
فإن اهتمامهما ليس هو نفسه. أخريا، حىت إذا رفضنا مبدأ منظِّّر املوقف اجلمايل اخلاص ابلتفرد، فإن 

واحدة فقط لالنتباه للموسيقى، أمر مشكوك فيه: ميكن للمرء أن ينشغل الزعم أبن هناك طريقة 
رية ثقافية، أو ابعتبارها وثيقة اترخيية، أو قطعة أث –ابملوسيقى، على ما يبدو، بطرق ال تعد وال حتصى 

استنادا إىل أي ميزات املوسيقى هو ما ينشغل به املرء، عند االستماع  -خلفية صوتية، كإزعاج صويت 
ها. لكن ديكي، مع ذلك، مهتم أبمر حاسم، لدرجة أنه يزعم أن االختالف يف الغاية ال يعين ابلضرورة إلي

افرتاض اختالف يف االنتباه. يربز التجرَّد، بشكل معقول، يف تعريف املوقف اجلمايل، فقط، إىل الدرجة 
الية وجود ا. تشري احتماليت يركز فيها، هو وحده، االنتباه على مسات املوضوع حمل االهتمام مجالي

اهتمامات تعمل على تركيز االنتباه إىل تلك اخلصائص فحسب، إىل أن التجرُّد ليس له مكان يف مثل 
هذا التعريف، والذي، بدوره، يعين أنه ليس له، وال ملفهوم املوقف اجلمايل، أي فائدة يف حتديد معىن 

ه ه موضوع ما، يعين ببساطة االهتمام خبصائصمصطلح "اجلمايل''. إذا كان اختاذ املوقف اجلمايل جتا
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اجلمالية، سواء كان االنتباه لغاية أو جمرَّدا، فإن حتديد ما إذا كان املوقف مجاليا، يتطلب، أوال: حتديد 
اخلصائص اجلمالية املتعلقة ابملوضوع. ويبدو أن هذه املهمة تسفر دائما عن ادعاءات حول القدرة على 

ص اجلمالية، واليت ميكن القول إهنا غري كافية للمهمة، أو عن مزاعم حول الطبيعة اإلدراك الفوري للخصائ
 الشكلية األساسية للخصائص اجلمالية، واليت ميكن القول إهنا ال أساس هلا.

لكن الذهاب إىل أن مفهومي التجرُّد واملسافة النفسية يثبتان عدم فائدهتما يف حتديد معىن مصطلح 
أهنما أسطوريتان. إذ يبدو، يف بعض األحيان، أننا غري قادرين على املضي دوهنما. "اجلمايل"، ال يعين 

 Phrynicusوهي مأساة كتبها الكاتب املسرحي اليوانين فرينيكوس  - سقوط ميليتوسلنتأمل حالة 
، ومت عرضها يف أثينا، بعد عامني فقط من االحتالل الفارسي العنيف ملدينة ميليتوس اليواننية، عام 

 قبل امليالد. يسجل هريودوت: 494

وجد ]األثينيون[ طرقا عديدة للتعبري عن حزهنم لسقوط ميليتوس، وبنحو خاص، عندما 
كاء، ومت ، حيث انفجر اجلمهور يف البسقوط ميليتوسألف فرينيكوس وأنتج مسرحية تسمى 

 حظر العرض متتغرميه ألف درامخا، بسبب تذكريه هلم بـكارثة كانت قريبة جدا من الوطن، كما 
 (.Herodotus, The Histories, 359املستقبلي للمسرحية )

كيف لنا أن نفسر رد الفعل األثينيني جتاه هذه املسرحية، دون اللجوء إىل شيء مثل االهتمام، أو 
االفتقار إىل املسافة النفسية؟ كيف، على وجه اخلصوص، ميكننا أن نفسر الفرق بني احلزن الذي مت 

طة مأساة انجحة، وبني احلزن املثار يف هذه احلالة؟ ال فائدة هنا من التمييز بني االنتباه وعدم إاثرته بواس
 االنتباه. ال يرجع االختالف إىل أن األثينيني مل يتمكنوا من االنتباه للمسرحية، بينما كان إبمكاهنم االنتباه

ثل ما ميكنهم مب سقوط ميليتوسية ملسرحيات أخرى. االختالف هو أهنم مل يتمكنوا من االنتباه ملسرح
االنتباه ملسرحيات أخرى، وهذا بسبب ارتباطهم احلميم جدا مبا يتطلبه حضورهم مسرحية سقوط ميليتوس 

 من انتباههم.
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 اخلربة اجلمالية 2.4

ميكن تقسيم نظرايت اخلربة اجلمالية إىل نوعني، وفقا لنوع اخلاصية اليت مت االحتكام إليها، عندما مت 
السمات الداخلية  Internalistما الذي جيعل اخلربة مجالية. تلتمس النظرايت الداخليانية   بيان

تلتمس مسات  externalistللخربة، وعادة السمات الظاهراتية، يف حني أن النظرايت اخلارجانية 
ارجانية خلخارجية للخربة، عادة خصائص املوضوع حمل اخلربة. )إن التمييز بني النظرايت الداخليانية وا

ة للخربة اجلمالية مشابه، وإن مل يكن متطابقا، مع التمييز بني املفاهيم الظاهراتية واملفاهيم املعرفية للخرب 
 Iseminger 2003, 100, and Isemingerاجلمالية، اليت استخلصها جاري إيزمينجر )

ت جون ديوي ال سيما نظراي -((. على الرغم من أن النظرايت الداخليانية 36 ,27 ,2004
قد سادت خالل الفرتات املبكرة واملتوسطة من القرن العشرين،  –( 1958( ومونرو بريدسلي )1934)

كانت آخذة   -( 1988( وجورج ديكي )1982مبا يف ذلك بريدسلي ) -إال أن النظرايت اخلارجانية 
تباهنا، نظرا إىل  بشأن انيف الصعود منذ ذلك احلني. تطرح آراء بريدسلي حول اخلربة اجلمالية ادعاء قواي

أنه ميكن القول إن بريدسلي قد وضع النسخة النهائية للنظرية الداخليانية، ابإلضافة إىل أتسيس النظرية 
اخلارجانية. وتقدم انتقادات ديكي لنزعة بريدسلي الداخليانية ادعاء قواي بنفس القدر، حيث إهنا نقلت 

 انية إىل اخلارجانية.من الداخلي -ومعه أي شخص آخر  -بريدسلي 

(، فإن مجيع اخلربات 1958) علم اجلمالوفقا للنسخة الداخليانية، اليت يقدمها بريدسلي يف كتابه 
اجلمالية تشرتك يف ثالثة أو أربعة مالمح )اعتمادا على طريقة إحصائك هلا(، واليت "اكتشفها بعض 

 Beardsleyجيربه يف خربته اخلاصة" )الكتاب من خالل االستبطان الدقي ، والذي ميكن ألي منا أن 
(. تلك املالمح هي: الرتكيز )"اخلربة اجلمالية هي خربة يتم فيها تركيز االنتباه على 527 ,1958

 ,Beardsley 1958]موضوعها["(، والشدة، والوحدة، حيث الوحدة هي مسألة متاسك واكتمال )
 بشكل مالئم، ببعضها البعض، حبيث(. التماسك، بدوره، هو مسألة وجود عناصر مرتابطة، 527

أن الشيء ]الواحد[ يؤدي إىل آخر، يف تطور مستمر، دون فجوات، أو فراغات معماة، 
إحساس بنمط إهلي شامل للعناية، وتراكم منظم للطاقة يتجه حنو الذروة، وحاضر بدرجة غري 

https://en.wiktionary.org/wiki/internalist#:~:text=internal%20%2B%E2%80%8E%20%2Dist-,Adjective,than%20external%20basis%20quotations%20%E2%96%BC
https://en.wikipedia.org/wiki/Externalism#:~:text=Externalism%20is%20a%20group%20of,or%20exists%20outside%20the%20subject.
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 (.Beardsley 1958, 528عادية )

نطوي على عناصر "توازن" أو عناصر "تفصل" بعضها إن االكتمال، على النقيض من ذلك، مسألة ت
 البعض، حبيث يكون يبقى الكل مبعزل عن العناصر اليت ال تتضمنه:

يتم الشعور أبن الدوافع والتوقعات، اليت تثريها العناصر داخل اخلربة، يتم موازنتها، أو 
وازن، أو احلسم ن التإقرارها، بواسطة عناصر أخرى داخل اخلربة، حبيث يتم حتقي  درجة معينة م

النهائي، واالستمتاع به. تفصل اخلربة نفسها، بل وتعزل نفسها، عن تدخل العناصر الغريبة 
(Beardsley 1958, 528.) 

كانت أكثر انتقادات ديكي أمهية لنظرية بريدسلي، هي: أن بريدسلي، يف وصفه لظاهراتية اخلربة 
مات اليت رب املوضوعات اجلمالية كحائزة هلا، وبني الساجلمالية، فشل يف التمييز بني السمات اليت خن

تتمتع هبا اخلربات اجلمالية نفسها. لذا، يف حني أن كل مسة مذكورة يف وصف بريدسلي لتماسك اخلربة 
ة خنرب هبا هي ابلتأكيد مس -استمرارية التطور، وغياب الفجوات، وتزايد الطاقة حنو الذروة  -اجلمالية 

ة كحائزة هلا، فال يوجد سبب للتفكري يف اخلربة اجلمالية نفسها كمتضمنة ألي من املوضوعات اجلمالي
 هذه السمات:

الحظ أن كل ما ُيشار إليه ]يف وصف بريدسلي للرتابط[ هو خاصية إدراكية ... وليس 
أتثريا للخصائص اإلدراكية. وابلتايل، ال يوجد أساس الستنتاج أن اخلربة ميكن أن تكون 

: كوهنا مرتابطة. ما يتم النقاش حوله يف الواقع هو أن املوضوعات اجلمالية موحدة، مبعىن
 Dickieمرتابطة، وهي نتيجة جيب إقرارها، لكنها ليست النتيجة ذات صلة ابملوضوع )

1965, 131.) 

 :يثري ديكي قلقا مماثال بشأن وصف بريدسلي الكتمال اخلربة اجلمالية

 زنة يف اللوحة، ويقول إن اللوحة مستقرة، ومتوازنة،ميكن للمرء أن يتحدث عن عناصر متوا
إن  …وما إىل ذلك، ولكن ما معين أن نقول إن خربة املشاهد للوحة مستقرة، أو متوازنة؟ 
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النظر إىل لوحة، يف بعض احلاالت، قد يساعد بعض األشخاص على الشعور ابالستقرار؛ 
قدير عترب حاالت غري منطية للتألهنا قد تصرف انتباههم عن كل ما يزعجهم، ولكن هذه ت

اجلمايل، وال صلة هلا ابلنظرية اجلمالية. أمل تُعزى اخلصائص املتعلقة ابللوحة، ببساطة، وعلى 
 (Dickie 1965, 132حنو خاطئ، إىل املشاهد؟ )

على الرغم من أن هذه االعرتاضات تعترب جمرد بداية للجدل بني ديكي وبريدسلي، حول طبيعة اخلربة 
 See Beardsley 1969, Dickie 1974, Beardsley 1982, andية )اجلمال

Dickie 1987; see also Iseminger 2003 for a helpful overview of 
the Beardsley-Dickie debate ومع ذلك فقد قطعوا شوطا طويال حنو تشكيل هذا ،)

ربة كن أن تكون عليه نظرية اخلالنقاش، والذي قد يُنظر على أنه نتج عن إجابة السؤال: "ما الذي مي
اجلمالية، اليت أتخذ على حممل اجلد، التمييز بني اخلربة ابخلصائص اجلمالية وخصائص اخلربة؟" تبني أن 

بعنوان: "وجهة  1982اإلجابة كانت نظرية خارجانية، من النوع الذي قدمه بريدسلي يف مقال عام 
بها، ين، منذ ذلك احلني: نظرية تعترب اخلربة اجلمالية، حبسالنظر اجلمالية"، وهو ما قدمه العديد من اآلخر 

جمرد خربة ذات حمتوى مجايل، على سبيل املثال، اخلربة مبوضوع على أنه حيوز اخلصائص اجلمالية اليت 
 ميتلكها.

مل يكن التحول من النزعة الداخليانية إىل اخلارجانية بدون مثن. كان البد من التخلي عن أحد 
وهو حتديد معىن "اجلمايل"، من خالل ربطها بسمات خاصة ابخلربة  -ركزية للداخليانية الطموحات امل

وهو تفسري القيمة اجلمالية، من خالل  -اجلمالية. غري أن طموحا آخر، له نفس القدر من املركزية، 
ة منذ مناظرة يربطها بقيمة اخلربة اجلمالية، مت اإلبقاء عليه. احلقيقة، أن جل ما ُكتب عن اخلربة اجلمال

بريدسلي وديكي، قد ُكتب خلدمة وجهة النظر اليت ترى أن املوضوع يتميع بقيمة مجالية، بقدر ما يوفر 
بحت اليت أص -خربة ذات قيمة، عندما يتم إدراكه بشكل صحيح. اجتذبت هذه الوجهة من النظر 

 -اخلربة اجلمالية  الية إىل قيمة، نظرا ألهنا ختتصر القيمة اجلمللقيمة اجلمالية ابلنهج التجرييبتسمى 
 Beardsley 1982, Budd 1985العديد ممن دعوا إليها خالل السنوات العديدة املاضية )

and 1995, Goldman 1995 and 2006, Walton 1993, Levinson 1996 
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and 2006, Miller 1998, Railton 1998, and Iseminger 2004 بينما .)
 .Zangwill 1999, Sharpe 2000, Dسبيا من جانب البعض )أثريت انتقادات قليلة ن

Davies 2004, and Kieran 2005 ومع ذلك، ميكن التساؤل عما إذا كان النهج التجرييب .)
 للقيمة اجلمالية عرضة للتأثر ابلنقد الذي أدى إىل النزعة الداخليانية.

بني النهج ين حول اخلربة اجلمالية، و ألن هناك شيئا غريبا يف املوقف الذي جيمع بني النهج اخلارجا
التجرييب حول القيمة اجلمالية. حتدد النزعة اخلارجانية السمات اليت حتدد الطابع اجلمايل يف املوضوع، 
بينما حيدد النهج التجرييب السمات اليت حتدد القيمة اجلمالية يف اخلربة، حيث يظن املرء أن السمات 

فقط السمات اليت حتدد القيمة اجلمالية. إذا كانت كل من اخلارجانية اليت حتدد اخلاصية اجلمالية هي 
والتجريبية صحيح، فليس هناك ما مينع من أن يكون ملوضوعني، هلما صفات مجالية خمتلفة، بل وحىت 
متباينة متاما، القيمة اجلمالية نفسها ـ ما مل تكن خصائص حتديد قيمة خربة ما الزمة منطقيا خلصائص 

فة للموضوع الذي يقدمها، ووحده، املوضوع الذي يتمتع بتلك اخلصائص، هو ما ميكنه حتديد الص
إنتاج خربة هلا تلك القيمة. لكن يف هذه احلالة، فمن الواضح أن اخلصائص احملددة لقيمة اخلربة ليست 

ى، اخلصائص ر جمرد اخلصائص الظاهراتية، اليت رمبا بدا من األنسب هلا حتديد قيمة اخلربة، بل رمبا، ابألح
التمثيلية، أو املعرفية، للخربة، اليت حتوزها فقط يف  عالقتها مبوضوعها. وهذا ما حث عليه بعض 

 التجريبيني مؤخرا:

اخلربة اجلمالية ... هتدف أوال إىل الفهم والتقدير، يف استيعاب اخلصائص اجلمالية 
ربة هبذا املوضوع تكون فقط خ للموضوع. املوضوع نفسه ذو قيمة يف توفري اخلربة اليت ميكن أن

يكمن جزء من قيمة اخلربة اجلمالية يف اخلربة ابملوضوع، ابلطريقة الصحيحة، بطريقة …. 
 Goldmanتتواف  مع خصائصه غري اجلمالية، حبيث يتحق  هدفا الفهم والتقدير )

2006, 339–341; see also Iseminger 2004, 36.) 

يف هذا اخلط الفكري. ففي حني أن اخلصائص التمثيلية، أو لكن هناك صعوبة مل تتم معاجلتها 
املعرفية، للخربة اجلمالية، قد تساهم بشكل معقول يف قيمة تلك اخلربة، فإن هذه اخلصائص تساهم 
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بشكل غري معقول يف قيمة املوضوع الذي ينتج مثل هذه اخلربة. إذا كانت قيمة اخلربة بقصيدة جيدة 
ربة يتم حبسبها فهم القصيدة، بشكل صحيح، أو متثلها بدقة، فإن قيمة تتكون، جزئيا، من كوهنا خ

القصيدة اجليدة ال ميكن أن تتكون، حىت ولو جزئيا، من قدرهتا على إنتاج خربة يتم حبسبها فهم 
القصيدة، بشكل صحيح، أو متثلها بدقة، ألنه، مع تساوي كل األشياء، من املفرتض أن متتلك القصيدة 

مكانيات بنفس القدر. الصحيح، ابلطبع، أن القصيدة اجليدة هي اليت متنح فهمها. لكن السيئة هذه اإل
من الواضح حينئذ، أن قدرة القصيدة اجليدة على منح الفهم ميكن تفسريه أبن القصيدة جيدة ابلفعل، 

 فمن الواضح أنه بفضل كوهنا جيدة ابلفعل، تكافئنا القصيدة بشرط أن نفهمها.

ل اآلخرون مسارا خمتلفا. فبدال من حماولة عزل اخلصائص العامة للخربة اجلمالية، بفض اختذ التجريبيون
أهنا وموضوعاهتا ذات قيمة، فإهنم، ببساطة، يالحظون استحالة قول الكثري، يف أي حالة معينة،  عن 

ثال، ملقيمة اخلربة اجلمالية، دون قول الكثري أيضا عن الطابع اجلمايل للموضوع. لذلك، على سبيل ا
 Jerrold Levinsonابإلشارة إىل قيم اخلربات اليت توفرها األعمال الفنية، يؤكد جريولد ليفينسون 

 أننا

إذا فحصنا هذه األشياء عن كثب ... فإننا نرى أن وصفها األكثر مالءمة يكشف دائما 
حته لنا اتوأن التوسع املعريف الذي أ…. عن أهنا تشمل األعمال الفنية اليت تقدم هذه القيم 

، ليس أتثريا عاما من هذا النوع، بقدر ما هو حالة  Bartokالرابعية الوترية الرابعة لبارتوك 
معينة من التحفيز، ال ميكن فصلها عن التقلبات واالنعطافات اخلاصة مبقطوعة ابرتوك املصممة 

هي، إن  ، Mozartملوتسارت  29بعناية ... حىت املتعة اليت نشعرها يف السيمفونية رقم 
جاز التعبري، متعة اكتشاف الطبيعة الفردية، وإمكانيات مادهتا املواضيعية، واألسلوب الدقي  

يمفونية هناك شعور أبن متعة الس…. الذي ينبث  به طابعها اجلمايل من دعائمها املوسيقية
–Levinson 1996, 22التاسعة والعشرين، ال ميكن أن تتحق  إال من هذا العمل )

23; see also Budd 1985, 123–124.) 

ليس هناك من ينكر أنه عندما حناول القيام، أبي قدر من التفصيل، بوصف قيم اخلربات، اليت توفرها 

https://www.philosophy.umd.edu/people/levinson
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أعمال معينة، سرعان ما نكتشف أننا نصف األعمال نفسها. السؤال هو: ماذا نفعل هبذه احلقيقة. إذا  
اسب ذلك مظهرا من مظاهر االرتباط احلميم واملن كان املرء ملتزما مسبقا ابلنهج التجرييب، فقد يبدو

بني الطابع اجلمايل للعمل وقيمة اخلربة اليت يوفرها العمل. ولكن إذا مل يكن املرء ملتزما بذلك، فقد يبدو 
أنه يظهر شيئا آخر. إذا حدث، عند حماولة تفسري القيمة اجلمالية للرابعية الوترية الرابعة لبارتوك، من 

ربة اليت توفرها، أن وجدان أنفسنا غري قادرين على قول الكثري عن قيمة تلك اخلربة، دون حيث قيمة اخل
أن نقول شيئا عن "التقلبات واالنعطافات اخلاصة" ابلرابعية"، فقد يكون ذلك بسبب أن القيمة تكمن 

ال يعين  ،يف تلك التقلبات واالنعطافات، وليس يف اخلربة هبا. إن إثبات مثل هذا االحتمال، ابلطبع
حائزة إنكار أن القيمة اليت تتمتع هبا الرابعية الوترية، بفضل تقلباهتا وانعطافاهتا اخلاصة، هي قيمة خنربها ك

هلا. بل األحرى اإلصرار على التمييز الواضح بني قيمة اخلربة وخربة القيمة، بطريقة مشاهبة لليت أصر هبا 
ية الوترية ربة الوحدة. عندما يؤكد التجرييب أن قيمة الرابعديكي على التمييز الشديد بني وحدة اخلربة وخ

 الرابعة لبارتوك، والتقلبات واالنعطافات اخلاصة هبا، تتمثل يف قيمة اخلربة اليت توفرها، أي إن اخلربة ذات
 اقيمة، على األقل جزئيا، ألهنا خربة برابعية وترية هلا هذه التقلبات واالنعطافات، فقد يتساءل املرء عم

إذا كانت هي قيمة تنتمي يف األصل إىل الرابعية الوترية، ومت نقلها إىل اخلربة، قبل أن تنعكس مرة أخرى 
 على الرابعية الوترية.
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