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 1علم الجمال عند بيردسلي

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 ناصر الحلوانيترجمة: 
 
 
 
 

دسل  حول  ل  مدخ بير الجمال عند  لد   ة؛وفلسفت  علم  جم  رين.  نص مير )، و مايكل  موسوعة ستانفورد  منشور عل 

  الموسوعة عل  للفلسفة
جمة ه  للنسخة المؤرشفة ف   عن  هذا الرابط(. ننوه بأن الير

ا
  قد تختلف قليًل

النسخة ، والتر

جمة. للمقالة، حيث أن  الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه الير ه قد يطرأ عل األخير

جمة   وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعل رأسهم د. إدوارد زالتا، عل تعاونهم، واعتمادهم للير

 والنشر عل مجلة حكمة. 

 

 

 
1 (Winter 2014  The Stanford Encyclopedia of Philosophy Wreen, Michael, "Beardsley's Aesthetics",

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/beardsley-

aesthetics/>. 
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وتلقى تعليمه يف جامعة    ،تيكتككوني  ،( ونشأ يف بريدجبورت1985- 1915ُولد مونرو بريدسلي )
  ،ستاذا يف عدد من الكليات واجلامعاتأعمل  و   .(1939دكتوراه    ،1936)بكالوريوس    Yale  ييل

ذلك كلية   يف  ييل  ،هوليوكماونت  مبا  سوارمثور   ه ولكن  ،وجامعة  يف كلية  املهنية  حياته  معظم    قضى 
Swarthmore  (22 )عاما( 16وجامعة متبل ) ،عاما.  

  ، حصريبشكل    ، وستتناول هذه املقالة  - aestheticsاجلمال  علم    جمال  اشتهر بريدسلي بعمله يف
من    ،نشر مقاالت يف عدد من اجملاالت  ،هائل  ذا فضول فكريلكنه كان رجال    -عمله يف هذا اجملال 

  .واتريخ الفلسفة احلديثة  ،ونظرية الفعل ،فلسفة التاريخ بينها:

بريدسلي يف علم اجلمالتشكل   املقاالت جوهر عمل  الكتب  .ثالثة كتب وعدد من  بني  يعد    ،من 
Aesthetics: Problems in the   يف فلسفة النقد  ت: مشكالعلم اجلمال  ،الكتاب األول

Philosophy of Criticism  (1958 ،    1981  مع حواشي إضافيةأعيد إصداره)،    األكثر  هو
فلسفة  ،أيضا  ه،إن  ،ذلك  إضافة إىل  .جوهرية ومشولية وأتثريا الفن  أول  دة  و وج   ،نهجيةتتصف ابمل  يف 

  كتاب   يف  تغطيتهاابلنظر إىل النطاق الواسع للموضوعات اليت مت    .التحليلي  اث يف الت   والتبحر  نة،ربهال
غري املسبوقة    التارخيية  والطبيعة   ،املمنوحة له  ،الذكية واملستنريةو   ،املتبحرة  الفلسفية  فإن املعاجلة  ،علم اجلمال

مبا يف ذلك بعض نقاد    ،عدد من الفالسفة  ذهب  ،وأتثريه على التطورات الالحقة يف هذا اجملال  ،للعمل
الكتاب األكثر إاثرة لإلعجاب  علم اجلمالكتابه  أن  إىل    ،بريدسلي علم  جمال  واألكثر أمهية يف    ، هو 

  .يف القرن العشرين ،اجلمال التحليلي

  ، ين الكتب الثالثةوهو اث  ،" Possibility of CriticismThe  النقد   إمكانيات"  كتاب  يعترب
نطاقه تواضعا يف  اهتمامه يف    .وأقل رايدة  ،أكثر  األديبحيصر  أربع مش  ،النقد  :  ت كالويقتصر على 

   . والشعر السيئ ،واحلكم على النصوص األدبية  ،التفسري األديبوطبيعة  ،"االكتفاء الذايت" للنص األديب

الكتب من    ، wThe Aesthetic Point of Vie  مالية اجلنظر  الوجهة  :  آخر  هو جمموعة 
معظمها عن طبيعة النقد اجلمايل    ،أعيد طبع أربعة عشر ورقة  .وبعضها جديد  ،ميقدمعظمها    ،األوراق
ألهنا تشكل الكلمة    ؛اجلديدة ذات أمهية خاصة  األوراق تعترب    . جديدة  أوراقست  مت إضافة  و   ،والفين

https://www.yale.edu/
https://www.jstor.org/stable/2023478
https://www.jstor.org/stable/2023478
https://www.jstor.org/stable/3331603
https://www.jstor.org/stable/24434910
https://www.jstor.org/stable/24434910
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ل اليت    ،بريدسليـ  األخرية  املوضوعات  اجلمالية  وهي   ،تناوهلاتيف  التجربة  وتعريف    ،موضوعات مركزية: 
   .والفن والثقافة ،الفنانني وتفسري   ومقاصد  ،النقد الفين يف سباباأل و  ،وأحكام القيمة ،الفن

 

 خلفية  .1
 علم اجلمالطبيعة  .2
 أنطولوجيا الفن  .3
 تعريف الفن  .4
 نا الفن مقاصد .5
 الداخلي واخلارجي .6

 املراجع •
 أدوات أكادميية  •
 موارد اإلنرتنت األخرى •
 دخالت ذات صلة م •
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 خلفية .1

)  جمال   يف أشياء:  لثالثة  حساسة  للفن  فلسفة  بريدسلي  يطور  اجلمال،  نفسه1علم  الفن   ) ، 
(  3) ( تصرحيات النقاد حول الفن، و2)  وآرائهم عنه، عند الناس،  ابلفن   ةما قبل الفلسفي   ات هتماماالو 

من تلك  لتوضيح كل    .التحليلي  اثيف الت   اصلةاحل  تلكحصراي،    ليسالتطورات يف الفلسفة، خاصة و 
( يف أواخر األربعينيات وأوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، وهو الوقت  1صر بشكل أكرب: )اعنال

  ، املوسيقىيف  أشكال جديدة    - الذي طور فيه بريدسلي فلسفته يف الفن، كانت هناك تطورات يف الفنون  

https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89/
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بعضها،    ، واألدب  ،والتصوير أيضا    - الظهور    يف  ا آخذكان  بعضها  و ظهر  هناك    موعة جم ولكن كان 
إليها  ،أعمالاثر  آل  ،نسبيا  هائلة و   ةراسخ يُنظر  تقريبا،  اجلمالية  ابعتبارها  عاملية  الناحية  من    ، متفوقة 

مدارس رئيسية من مجيع األنواع: املاركسية،  ر  اازده  مع ( أصبح النقد الفين صناعة،  2)  .وتستحق االهتمام
والتحليل والسيميائية،  ةالنفسي   ية والشكلية،  الذاتية،  والسرية  بطر تغريت  و (  3)  .والتارخيية،    ة ق يالفلسفة 
متوقعة وغري  اللغة  و   .سريعة  على  بتكيزها  التحليلية،  الفلسفة  القوية،    واالجتاهاتاكتسبت  التجريبية 

 .يطرت على املشهد الفلسفيعاما، وس 20ما يزيد قليال عن  في ،الصدارة يف اجلامعات األمريكية

رمبا يكون أفضل وصف ملوقفه من التطورات يف  و  . الثالثةالعناصر ىل كل من إبريدسلي  استجاب
  ، وإىل األعمال األعمال اجلديدة  نوَّه إىلرحب ابلتطورات اجلديدة، و فقد    . دال املنفتحالفنون هو االعت

بشكل متكرر   ،ظهرتوهي    الواضح،العتاف  ا تفتقر إىل  أو    ،سيئة السمعةو   ،اليت تفتقر إىل بريق الشهرة
  ، أو  صيحاتال أحدث    بتبين  يكن يسارع   ل فإنه  ومع ذلك،    .وأعماله األخرى  ،علم اجلمالكتابه    يف

 .ن العملع انتج شيء ، كما قال، احلصول على منا كان حياولإو ، اتأو احلرك  ات،املوض

تدعمها فلسفته الفنية يف  أما ابلنسبة للنقد الفين، فإن مدرسة النقد اليت جذبت بريدسلي، واليت  
جعل النقد اجلديد العمل األديب مركز    .New Criticism  النهاية، هي ما يسمى ابلنقد اجلديد

احلقائق املتعلقة أبصل األعمال األدبية، وأتثرياهتا  ، أو على األقل قلل من أمهية  ورفضاالهتمام النقدي،  
من الناقد،    ةطلوبامل القراءة الفاحصة هي  ف  .والسياسي  ،واالجتماعي  ،الشخصي  اعلى القراء، وأتثريه

بياانت    و أملؤلف، أو ملخص حلالة اجملتمع يف وقت كتابة العمل،  اخلاصة ابوليس معلومات السرية الذاتية  
ليس قطعة    النقد فإن  ابلتأكيد  اجملتمع، و   يفتنبؤات حول أتثري العمل    وأ،  األديب  سيكولوجية اخللقحول  

  النقد اجلديد   على الرغم من أن  . وضح ابلتفصيل استجابة الناقد الشخصية للعملت  ، من السرية الذاتية
  رأى كما و ، ليه ذلكعميكن أن ميتد إىل الفنون األخرى، وجيب  ه، إال أنحتديدا النقد األديب  يعتمد على

  ابعتبارها موضوعات خاصة،  ،موضوعاته تمييزقد الفين جهدا جادا لالن جمملبريدسلي: جيب أن يبذل  
جيب أن حياول النقد الفين فهم كيفية  و   ، خفية  ،أو قيم   غراض،أل  ة ومهمة يف ذاهتا، وغري خاضع  ،ومستقلة

من  جيب أن يسعى النقد الفين  كما    ،تلكهاميوما هي املعاين واخلصائص اجلمالية اليت    ،عمل العمل الفين
 .ختبار تصرحياتهومعايري ال  ،جلمهورا  لفهم متاحة  ،ومعايري موضوعية مناهج  أجل
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  ،اعتنق بريدسلي شكال عاما من الفلسفة التحليلية  .أخرىقصة  ، فكانت  التطورات يف الفلسفة  أما
يف ذلك    تاناملهيمن  ن اتاحلرك  ا مه  اكانتو فلسفة اللغة العادية،  لأو    ،الوضعية املنطقيةلتأثري  بشدة    ختضع ل  

الف   .الوقت لفلسفة  التحليلي  النهج  فإن  له،  للمفاهيم    ،نابلنسبة  النقدي  الفحص  أكثر من  يعين  ال 
  ، وضوحايتطلب  القيام بفلسفة من هذا النوع  و   .الكامنة وراء الفن والنقد الفين  ،واملعتقدات األساسية

دراسة منهجية،  ابعتباره  ،  علم اجلمال، لكنه ترك  احلجج  وتقييم  ،وكشف  ،لتحديديدة  ج  وعينا  ،ودقة
 .إمكانية حقيقيةك

 

 علم اجلمالة طبيع .2

فهو يزيد    -  علم اجلمال كتاب   مثل  ضخمحىت يف كتاب  ،ال ميكن تغطية مجيع الفنون ابلتفصيل
  ، نسبيا: األدب  خمتلفةلذلك كان على بريدسلي أن يكتفي ابلتكيز على ثالثة فنون    -صفحة    600عن  

ابعتباره ما   علم اجلمالمتشيا مع مفهوم الفلسفة املذكور أعاله، كان يُنظر إىل    .تصويروال  ،واملوسيقى
إذا   ،م اجلماللتتعلق بع تيقول بريدسلي: "لن تكون هناك مشكال  .meta-criticism  نقد وراء ال

  تعبريات حىت يكون لدينا بعض ال  علم مجال  نشئال ميكننا أن ن  .يتحدث أحد عن األعمال الفنية…ل  
النقد    يهتمما    مبثل  ...بيعة النقد وأسسه  يهتم علم اجلمال بـ "ط  .(pp. 1,4 )  "النقدية للعمل عليها

الفنية" ) السائدة آنذاك  انعكست   .(p. 6نفسه ابألعمال  تزال منتشرة على نطاق    ما واليت    ، النظرة 
الفلسفة    ،واسع يتخذ كموضوع    ،ومستوى فوقي  ،الثانية  املرتبةنشاط لغوي من  هي  يف جوهرها  أبن 

لي  وجهة نظر بريدس  على  ، أو التاريخ  ،أو الدين  ، مثل الكيمياء  ،ة األوىلرتبنشطة من املتصرحيات األلبحثه  
   .علم اجلمالحول طبيعة 

أن    رىي وصفية  عباراتالبريدسلي  أنواع:  ثالثة  من  األوىلت  . وتقييمية  ، وأتويلية  ،النقدية    تعلق 
على األقل من حيث    ،واملتاحة  ،مبعىن ما  ،املوجودة فيه ببساطةو   ،ابخلصائص غري املعيارية لألعمال الفنية

عبارة    إن  .وخبريا بدرجة كافية  ،ومنتبها  ،إذا كان حساسا  ،عيةألي شخص ذي عيون وآذان طبي  ،املبدأ
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سيمفونية  ولكن كذلك "  ،ةوصفي  عبارة"هناك رقعة محراء صغرية يف الزاوية اليمىن العليا من اللوحة" هي  :
والعشرون الثالثة  ابلتوتر  اليت    هايدن  ال   ت املشكالإن    . الديناميكي"تزخر  تثريها  اليت    عبارات الفلسفية 

ولكنها    ، غري معيارية  ، أيضا  ، التأويلية  عبارات الإن    . يعتقد بريدسلي  ، كما لمفهوم الشك  تتضمن الوصفية  
أو على األقل عالقة داللية    ،"املعىن" هنا إىل عالقة داللية  كلمة  شريتحيث    ،بـ "معىن" عمل فين  هتتم

  هي عبارة:ا  ممثل  ، ويلية" هي عبارة أتلعيد امليالد"هذه صورة    .خارجه  ما  يء بني العمل وش  ،مزعومة
ماكبث    أطروحة"  عبارة:و   ،"يشري املقطع إىل خيانة بروتوس لقيصر"عبارة:  و   ،"هذه صورة وحيد القرن"
تقتل للغاية: ال  النقدية  : األخريةالعبارة    ."بسيطة  معياريةو   ،التقييمات  أحكام  أن    ، هي  أساسا  تقول 

مقطوعة  ملوتسارت،    املارش التكيإن  "  .هو جيد أو سيئ  إىل أي مدىأو    ،العمل الفين جيد أو سيئ
  قصيدة الوجه على أرضية احلانة  إن قصيدة  "  عبارة:   وكذلك  ،تقييم نقديعبارة  بيانو قصرية ممتازة" هي  

يُنظر إليه أحياان على أنه تقييم نقدي    -وفقا لكانط    ،حلكم الذوق  مثال  -"هذا مجيل"    :" احلكم.ابئسة
(p. 9)،  ( األحيان  بريدسلي    ،ودائما  ،(e.g., pp. 463, 507ولكن يف كثري من  يف كتاابت 

 .لتقييم نقدي ،على األقل ،أساسا جزئيا ،وكثريا ما يشكل ،حكما وصفيا يعترب  ،الالحقة

 

 أنطولوجيا الفن  .3

  ، اجلمالية  وضوعات أو امل  -س جزئيا ألنطولوجيا الفن  كرَّ مُ   علم اجلمال  كتاب   الفصل األول من 
يف ذلك    ،مصطلح "عمل فين"استخدام    ، إىل درجة كبرية،لقد جتنب  .كما اعتاد بريدسلي أن يقول

،  يف ]مسألة تعريف" العمل الفين"  ...[ أن يكون متورطا  يرغب"ل ]  ،كما اعتف الحقا  ،ألنه  ،الوقت
 . (p. xviiiمرٍض ومقبول")  حل أبي    ةعداو   بكوهنا  أو  ،ا[ أبمهيتههو]  نعت]ل[ يق  ...[ أن  وهي مسألة

عند احلديث    .احلسية  املوضوعاتاملادية و   املوضوعاتابلتمييز بني    ،اليت يناقشها  ،تبدأ األنطولوجيا
عند  و   ،شيء مادينتحدث عن  فإننا    ،سكونويف حالة    ،عن شيء يبلغ حجمه ستة أقدام يف ستة أقدام

  ما هي    احلسية  املوضوعات  .إدراكي  موضوع فإننا نتحدث عن    ،وخميف  حيوي  ،احلديث عن شيء ما
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  . (p. 31دراك احلسي املباشر" )إلبكوهنا قابلة ل   ،على األقل  ،"بعض صفاهتا  موضوعات تتسم  ،ندركها
املوضوعات  من  ف   ، اجلمالية  أما  فرعية  جمموعة  أن    . احلسية  املوضوعاتهي  ابلضرورة  يعين  ال  هذا 

قد يشري التمييز املفاهيمي    - غري مادية  اجلمالية  املوضوعات  قد تكون    .اجلمالية ليست مادية  املوضوعات 
  ،على الرغم من صياغته بشكل مضلل  ،فإن التمييز املفاهيمي  -أو قد تكون مادية    -حقيقي    فرقإىل  

يذكر    ، يف البداية  .( p. 33)"  نفسه  لشيء ل   مظهرينقد يشري ببساطة إىل "ف  ، األشياء  وفق   ،إىل حد ما
الذي    ،بريدسلي البديل  اختان    ، سواء فرق كبري  هناك  أنه ال "يرى أن   - يتم اختياره  غري مباٍل بشأن 

[ امل  objects  اتاملوضوعمصطلح  )aspects  ظاهر أو   "]p. 33  ) –    تطوير    ، مثومن يشرع يف 
 .ظاهرامل  على تركز مما كثر أب املوضوعاتعلى  تركز  أنطولوجيا

الرغم من أهنا منفتحة    ،اتيةظاهر ذات نزعة  تعترب األنطولوجيا   يُعرَّف    .ماديةتفسري أكثر  لعلى 
فإن    ، يأساس  بشكلو   .يف مناسبة معينة  ،الذي خيربه شخص معني   وضوع اجلمايل أبنه امل  املوضوع  عرض

على أية    ،ااجلمالية ليست عروض  املوضوعات   إن   .اجلمالية  موضوعات لل   ية احلسبياانت  الهي  العروض  
بل    ،اجلمالية  موضوعاتلل   ،اال ميكن السيطرة عليه  ، فحسب، كثرة عدديةألن ذلك لن يستدعي  ،حال

  ه جيب ألن  ،لعروضل  classes  فئات  ، كذلك،ليست  اجلماليةاملوضوعات  كما أن    ،وفوضى يف النقد
ابعتبارها كياانت   ،الفئات   أما  ،سيةبعض اخلصائص احل  ،على األقل  متلك،اجلمالية أن    للموضوعات

  ، مجايل  موضوع "عندما نريد أن نقول أي شيء عن    ،ذلكومع    .صائصتلك اخلمن  ليس هلا أي  ف  ، دةجمرَّ 
  إىل جمرد اجلمايل    وضوع امل   "رخيتص "  هذا "ال و يقول بريدسلي    .(p. 54ميكننا التحدث عن عروضه" )

يف    .(p. 54)  "العروض   عن  عبارات اجلمالية يف    وضوعات امل  عن   عباراتال   ،فقط  ،خيتصرعرض؛ إنه  
  العبارات لزم بريدسلي بتمجات حتافظ على معىن  ويُ   ،اللغوية  الظاهراتية هذا شكل من أشكال    ، الواقع

  عبارات   ،يف الواقع  -   ثل هذه املوضوعاتملعروض  ب  خاصة  عباراتإىل    ،اجلمالية   وضوعاتملاخلاصة اب
 . وضوعاتهذه امل ثل  املتعلقة مب خلرباتاب خاصة 

ُنت  متييز )أ(  من أجل  يضغط بريدسلي    ،غري راٍض عن ذلك
على سبيل    ،املسرحية نفسها  - ج  امل

  ، مسرح فيكتوراي ابالس للمسرحية إنتاج    - ا  هل  ةمعين  عملية إنتاجن )ب(  ع   -   ة مكتوب  يكما ه  ،املثال
أداء الليلة املاضية    - معني هلا    أداءن )ج(  وع  -هلا قسم املسرح جبامعة ماركيت  عما قام به    خمتلف  إنتاجك
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عند    ،اهبوانس  ليبيت ألي   خربة يف    بدو املسرحية كما ت  –ن )د( عرض خاص هلا  عو   - يف مسرح هايلفر  
املاضية   ه حضور  الليلة  الفروق    تنطبق  .عرض  سائرنفس  ب  ،الفنون  على  متباينوإن  الفنون    شكل  يف 

من مقام   سيمفونية  لبيتهوفن  هناك  .أكثر من غريها  ، يف البعض  ،إىل حد ما  ،وبشكل طبيعي  ،املختلفة
نتج)  ري صغري

ُ
  ي لتسجيل  تشغيليوأداء معني )  ،وإنتاجها )تسجيل أوركستا فيالدلفيا السيمفونية هلا(  ،(امل

 . يف منزيل(  ،ليلة أمس  ،اهباآلخرين    خربيت هبا، وخربة وعروض معينة هلا )  ،يف منزيل(  ، الليلة املاضيةهلا  
ميكن أن يكون   اإلنتاجات،العديد من  منت ج الفين ميكن أن يكون لل  ، على األقليف العديد من الفنون، 

كما  و   .العديد من العروض  أن يؤدي إىل ألداء الفردي  ل وميكن    األداءات، لإلنتاج الفردي العديد من  
  ، توسيعها قليال  إىل  حتتاجو   ،يف بعض الفنون  ، إىل حد ما  تضعف،فإن هذه الفروق    ،يالحظ بريدسلي

  ، أيضا  يف أنه،  هو العرض )وأان أفكرهنا    اإلنتاجإن    ،يقول  ،صمتيف  عند قراءة قصيدة  ف  .لتناسبها مجيعا
   تكون خمططات   ،"يف اهلندسة املعمارية   ،األداء(

ُ
 املبىن املكتمل هو اإلنتاج"و   . نت جاملهندس املعماري هي امل

(pp. 57–58أن يكون هو  ( )ويفتض أيضا   )ال  ،األداء التمييز بني    ،والنحت  تصوير ويف  "خيتفي 
 
ُ
 .(ابقا مع كليهمافتض أن يكون متطذي يُ األداء ال ابإلضافة إىل ( )p. 58واإلنتاج تقريبا" ) نت جامل

  ، أو فئة من العروض  ،موضوع االهتمام النقدي؟ إنه ليس عرضا  ،اجلمايل وضوع  لكن ما هو امل
 
ُ
ُنت جاجلمايل هو  وضوع  إذا كان امل  . على سبيل املثال  ،بيتهوفنل  سيمفونية التاسعة ال  -   نت جوليس امل

  ، امل
متناقضة له خصائص  التسجيالت املختلفة    ،فسيكون    ، هلا خصائص خمتلفة  ة التاسعللسيمفونية  ألن 

وضوع  امل هوما جيب أن يكون ،ىما تبقَّ  .من ذلك وبعضها أطول   ،دقيقة 60من  ل: بعضها أقومتضاربة
نتجوابلتايل فإن اهلدف األساسي لالهتمام النقدي هو إنتاج    .هو اإلنتاج  ،اجلمايل

ُ
والوظيفة األساسية    ،امل

  .نتاجاإل امثل هذ ،وتقييم  ،ويلوأت ، للناقد هي وصف

  اتية كانت متيل إما إىل الظاهر   ،حول األنطولوجيا  ،على الرغم من أن وجهات نظر بريدسلي املبكرة
  موضوعات   هاوبعض  ،مادية  موضوعات  أشكال اإلنتاج هيبعض    - أو التعددية غري املنهجية    ، اللغوية
نظر أبسط    اتوجهل   ،تيف ذلك الوق  ،كانت هناك تلميحاتفقد    –مادية  أحداث    هاوبعض  ،ذهنية

 لنقد الفين:اخلاصة اب مسلَّم اتهحتت سطح   كامنةميكن رؤية األنطولوجيا  و  .يةوأكثر منطق
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   .ميكن أن يكون له عروض :؛ أيحسي موضوع اجلمايل هو  املوضوع  .1
امل ب  العروض اخلاصة .2 وألشخاص   ،يف أوقات خمتلفةحتدث    ميكن أن  اجلمايلوضوع  نفس 

  .خمتلفني 
   . عن بعضهما البعض ،اجلمايلوضوع لنفس امل  ،قد خيتلف عرضان .3
 معني اجلمايل يف أي عرض  وضوع  عن خصائص امل  ،بشكل شامل  ،الكشف  حيدثقد ال   .4

  .له
  وضوع املمع خصائص    تتطابقأن خصائص العرض قد    :؛ مبعىنحقيقياقد يكون العرض   .5

   .اجلمايل
مع خصائص    طابقبعض خصائص العرض يف التقد تفشل    :قد يكون العرض خادعا؛ أي  .6

   .اجلمايلوضوع امل
يكون    ، على األقل  ،فإن أحدمها  ،متضاربةخصائص    ، اجلمايلوضوع  نفس املل  ،ني عرضلإذا كان   .7

 .(pp. 46, 48خادعا )
"امل أخذان  يعينوضوع  إذا  أنه  على  فين"  : اجلمايل"  األنطولوجيا    ،"عمل  ليست    املت ضمن ةفإن 
عدد من  يبدو    ،للوهلة األوىل   . اإلطالقخمتلطة على  فئات  أو أنطولوجيا    حسية،أنطولوجيا معطيات  

بدال من    .ةاحلسياملعطيات   أنطولوجيامع    ، متضاربةيف الواقع  - 7و 3رمبا  و   ،6و   4و   2 -  املسلَّمات 
  ، مدرك حسيا   فهومادي:    موضوع هو أن العمل الفين    ،ةقو ب  7- 1  املسلمات  تقتحهما  فإن    ،ذلك

ميكن أن يظهر بشكل  و   ،يف كل من الزمان واملكان  بنحو تشاركي بني الذوات،أو    ،ومتاح بشكل عام
يف مناسبة    ،شامل  نحوب  ا مفهوم  وقد ال يكون   ،ويف أوقات خمتلفة  ،خمتلفةن وجهات نظر  م  ،خمتلف
ا  ص اليت تُعز وأن تلك اخلصائ  ،أو غري صحيح  ،بشكل صحيح  إدراكهاقد يتم    ،خصائص  لهو   ،معينة

 . الثالث املرفوعختضع لقانون  إليه

"حترك بثبات يف اجتاه شكل ما من أشكال  أن بريدسلي    ،1958بعد عام    ،ليس من املستغرب
غري   أ  ،non-reductive materialism  الرد ِّيَّة املادية  إىل  ميكن  لرؤية  مدى  يف    الذهابي 
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  ألن تلك   ،رد ِّيَّةاملادية غري    .(24ص    ،علم اجلمالمادية" )  موضوعاتالتعامل مع األعمال الفنية ك 
هذه املادية بشكل  مثل  تعمل    .املادية بشكل عام  وضوعاتصائص ال متتلكها امل ب   تتمتع األعمال الفنية  

ة"  يتعدد"األعمال الفنية ال مع  أما  ،بريدسلي رىكما ي  ،مثل اللوحات ،جيد مع األعمال الفنية "الفردية"
متعددة    ،العديدة  العروض  ذات  ،املوسيقية  ؤلفاتاملك  - طبعات  يف  املوجودة    قدم تف  -والقصائد 

القصيدة هي  وليست    ،أحاديأو أداء    ،مدونة موسيقيةأي    هو  إن التأليف املوسيقي ليس  .تكالمش
السبب  .مطبوع  أحادي  أي نص التعددية األنطولوجية: رمبا    يف يعود بريدسلي مرة أخرى    ،هلذا  اجتاه 

املادية )األعمال    املوضوعات( أو أنواعا من  املفردةاألعمال  مادية )  موضوعاتتكون األعمال الفنية إما  
 .)مثل الرقص( شمل أحدااثيل ،هنا بتوسعالذي مت أتويله املادي"  املوضوعمع " ،ة(يتعددال

 

 تعريف الفن .4

يف    ،قدر اإلمكان  ،( مصطلح "عمل فين"p. 59"جتنب بريدسلي بصرامة" )  ،آنفاذكران  كما  
رومانسي جديد  تعريف  بتقدمي    ،مفاجئ إىل حد ما  نحوب  ،الحقا  ،مع ذلكام،  قمث    .علم اجلمالكتابه  

  ة كون قادر تأن  ايُقصد هب  ،العمل الفين "إما ترتيب شروطإن  :يقول .intentionalisticي صدِّ وق  
من التتيبات اليت    ط أو من  ،فئة( ترتيب ينتمي إىل  ر ضاَ  عأو )   ،واضحذات طابع مجايل    جتربةعلى توفري  

إىل   عادة  لديهاأهتدف  يكون  )   ن  القدرة"  اجلماليةهذه  النظر  من    األول   زء اجل  . (299ص    ،وجهة 
  ا قصده   ،"شروطل "ترتيب   ،ُمنت جاإذا كان    فين ن شيئا ما هو عملإقول  إذ ي؛ هو األكثر أمهية  التعريف 

ال يشري هذا التعريف    .ذات طابع مجايل ال يستهان به  جتربة قادرا على توفري    هبا  ليكون  صانع العمل،
ذات    جتربةفقط "  .اتمةمجالية    جتربة على توفري(    أن يكون قادراتوفري )أو    بهقد ُقصد  إىل أن العمل الفين  

ون له  كتأو ال ميكن أن    ليس له،ن العمل الفين  إكما أنه ال يقول    .هي املطلوبة  واضح"طابع مجايل  
لس  جن  مقعدا،ميكن أن يكون العمل الفين    ،على سبيل املثال   .ابملعىن اليومي للمصطلح  ،وظيفة نفعية

ُنت ج إنشاء    وراءاألساسي    قصدال يقول إن الفإنه    ،وأخريا  .عدة مرات  ،ببساطة  ،عليه
  . مجايل  قصدهو    امل
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املصلني من    هو تقريب  ،على سبيل املثال  ،أيقونة دينية  بداعاألساسي وراء إ  إذ ميكن إن يكون املقصد 
 . هللا

نشاؤها  ولكن مت إ  ،فنية  أعماال  ،ابلتأكيد  ،عد  تُ اليت    املوضوعاتيلتقط اجلزء الثاين من التعريف تلك  
إىل    بواسطةأو    ،آليةبطريقة   أقرب  نوعه  ى خر أ  كنسخةأو    ،إنتاج صناعيخط  ما هو  بعض    .امن 

  . ة الثانيةرتبالعديد من أيقوانت العصور الوسطى يف املأتيت و ،األوىل املرتبةيف  أتيتقد املزهرايت اجلميلة 
ذلك اخلاص   يتالءم مع definiens التعريفية احملددات  نطاق عيتوسبريدسلي أنه للتأكد من أن  رىي

 .الثاين من التعريف  زءاجل يلزم ،definiendum ابملُعرَّف 

جل  املختار ألالتعريف "  إن  :أوال  .حبسب بريدسلي  ،قبل التعريف؟ لعدد من األسبابنلكن ملاذا  
وهذا ما يفعله    ،( p. 299هما للنظرية اجلمالية" )… مُ يعني متييزا  جيب أن  دور يف النظرية اجلمالية  

تكون أقرب ما تكون  جيب أن    ،"عند اختيار املصطلحات األساسية للنظرية اجلمالية  :اثنيا  .بريدسلي
  حاجة إىل رصد استخدام كل شخص ملصطلح هناك  س  يل  .(p. 300االستخدام العادي" )مالءمة    إىل
وُمستخدم بشكل    ،مصطلح مرن  مع  ،مستحيل أبي حال من األحوال  هو أمرو   ،تعريف  لتشكيلما  

  ، الستخدام   ،لتقاط "بشكل معقولاال يتمتع تعريف بريدسلي مبيزة    ."عمل فين"  مثل مصطلح   ،ياحنياز 
الطليعة    تخطاب وكتااب  نطاق   خارج  ،على نطاق واسع حىت اليوم  ا،زال قائميوال    ،قرونعدة  ل  اابرز   ظل
فائدة ممكنة    أكرب"  ذا  تعريف "العمل الفين"  جيب أن يكون   :اثلثا  .(p. 300")  الروَّاد أو عنهم  من

اليت ينبغي )أحياان(    - إىل جانب علم اجلمال    ، للباحثني يف جماالت أخرى أن يعتربها علم  اجملاالت 
  ، غريها ، أكثر من  اجملاالت اليت يفكر فيها بريدسليو   .(p. 304" )ز لهيعز تو مبثابة دعم    اجلمال نفسه

الفن  :هي الناحية    :وأخريا  ،رابعا  .واألنثروبولوجيا  ،اتريخ  من  الفين"  "العمل  تعريف  يربط  أن  جيب 
ف  ويعر ِّ   ،بدرجة كبريةبريدسلي  وهذا ما حيققه تعريف    .(p. 312)  "ايلالفن واجلمبني    ...املفاهيمية  

 .يفعلمبثل ما  ،اجلمالية الناحيةالفن بشكل مباشر من 

 نا الفن مقاصد .5
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  الرجل املقنَّع مغالطة  "  ؛علم اجلمال  جمال  اشتهر بريدسلي مبقاله األول يف  ،كتبه ومقاالته  برغم وفرة
The Intentional Fallacy"،   وميسات   . يف كتابتها ويليام ك  ه ورقة شاركوهي William 

K. Wimsatt  ، ُاملثال  ،)وأعيد طباعتها على نطاق واسع  1946شرت عام  ون   يف   ،على سبيل 
حرره الذي  مار   الكتاب  الفنون    ،Joseph Margolis  وليسججوزيف  إىل  تنظر    الفلسفة 

Philosophy Looks at the Arts،  ادل ضد وجهة النظر  وفيها جي(  1987  ،الطبعة الثالثة
أن  هو    قصد أو ما ي  ،أنه يعنيه  أن العمل الفين يعين ما يقول الفنان  اليت تذهب إىلالرومانسية اجلديدة  

 ة من حيث العالقة بني سألضع املو ميكن أن ت ،بتعبري أدق .يعنيه

 .w   يف العمل p أن يعين   xقصد  ي نالفنا .1
 و

2. x   تعين p يف العمل   w . 
ألن   ،عمال أدبيا w ، على األقل إذا كان(2ستلزم )تE.D. Hirsch( ،1  )  وفقا لـهريش  

الفنان هو معرفة    قصد فإن معرفة    ،ومن مث  . "x"أو قصده بـ  ،الكاتب  عناههو ببساطة ما   "x" معىن
  .) 2( و )1هذا هو أحد طريف الطيف يف العالقة بني )  .عىن العملمب

فين  العمل  ال   أويلبت  ال عالقة هلاالفنان    مقاصديرى أن    إذ   .الطرف اآلخر  عندبريدسلي  جيلس  
  ابألدلة   اشر بال يقدم أي دعم م  ،يف حد ذاتهإنه،  بل    ،(2ال يستلزم )  ( ليس فقط 1)إن    .على اإلطالق

 . الفنان مبا يعنيه العمل قاصدال عالقة مل  .(2لـ )

  أيضا   ذهب  فقد    .رجل املقنَّعمغالطة اليف قضية    ا، بشكل كبري،متسق  ،يف الواقع  ،كان بريدسلي 
   إىل

  ال يقدم أي دعم مباشر   pأن يكون له خاصية وصفية    wللعمل    الذي قصد  الفنانأن   .3
 بسبب أن

4. W   وصفيةال  اخلاصيةلديه   p،   
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 وأن

 ـ eتقييمية الاصية اخلكون له تأن   wللعمل الذي يقصد  الفنان .5
   بسبب أن ألدلة ابال يقدم أي دعم مباشر 

6. W   له خاصية تقييمية e  . 
 .والتقييمية لعمله  ،ةأويلي والت  ، ابخلصائص الوصفية  ،القعلى اإلط   عالقة هلا،الفنان ال   إن مقاصد 

  ."The Affective Fallacy  هناك أيضا "املغالطة العاطفية  ،"الرجل املقنَّعابإلضافة إىل "مغالطة  
حتمل  ورقة  وميسات  ،نفسه  االسم   يف  ويليام  مع  يف كتابتها  أيضا  أن    رىيوفيها    ،وشارك  بريدسلي 

 . والتقييمية ،يةأويلوالت ،ال عالقة هلا بصائصه الوصفية  ،عمل فينلالعاطفية املرء  استجاابت

مغالطة  "  ورقة   يف   .التأويليف    Intentionalismاملذهب القصدي  تتنوع حجج بريدسلي ضد   
وهذا يعين أن مثل    ، (p. 367مرغوب فيها" )  و أالفنان ليست "متاحة    مقاصدن  إيقول    ،"الرجل املقنَّع

  ، يف كثري من األحيان ،نظرا ألنناو  .وغري مرغوب فيها على اإلطالق ،ليست متاحة دائما املقاصد هذه 
فإن    ،ابلفنان  معرفة  أو بدون  ،مع قليل معرفة  ،عمل فين بشكل صحيح  أويلتب  ، ونقوم ابلفعل،ميكننا

  .ف هريش خاطئأن موق بيانل كافية   ،الفنان ليست متاحة دائما مقاصد حقيقة أن 

ما  "بريدسلي:    حسبآلة"    أية   أو   ،البودينج  "إن احلكم على قصيدة يشبه احلكم على حلوى 
ُنت ج ألن    ، فقط  ،صانعال  مقصد  فإننا نستنتج  . ا تعملأهن  املرء  يطلبه

  ميكن ومقصد القصيدة،    ...  .عملي  امل
ليس  قصيدة،    ،ببساطة  فإهنا،  ،ومع ذلك  ...  اهاخالل معنمن    فقط،استنتاجه،   أنه   مربر   لنامبعىن 

أو أي عمل فين   ، فإن القصيدة  ،بعبارة أخرى . (p. 368)أي جزء هو املقصود أو املعين "عن   للتحقق
أي    ، صانعهاعن    ةمستقل ،  آخر مثل  يتكون  حيث    .الةالغسَّ أو    البودينج   حلوى  –خر  آ   ُمنت جمتاما 

وأجزاء    ،وحشيات مطاطية  ،غسالة من أسطوانة معدنيةالو   ،من احلليب والبيض ومكوانت أخرى  ج البودين
مستقل  موضع للحكم، و  و ما ه هناك ،يف مجيع احلاالت الثالث . قصيدة من كلماتتتكون ال و   ،أخرى

إلحضار  ليس هناك حاجة  و   .هخصائصمن  على أساس    -   ويلهوأت  -   يهوجيب احلكم عل  ،اععن الصنَّ 
 . عصانال
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وضوع  يقول بريدسلي: "جيب أن منيز بني امل  .قليال  اخمتلفشكال  اهلجوم  يتخذ    علم اجلمالكتابه    يف
منحوتة    نظران إىل إذا    أويل،وميكن إظهار عدم ارتباط هذا األخري ابلت  ،"صانعهيف ذهن    املقصد اجلمايل و 

املصقول  ،الشكل  ، كعكيملتوي  ،كبري  جسم"  ،معينة الساج  خشب  بزاوية    ،من  على  مثبت  مائلة 
  ، قدر املستطاعب  ، مع ذلكحناول،  و   .املصري البشري"  ...صانع التمثال أن "يرمز إىل    قصد ي  .األرض"

  ، ببساطة  ،"هل جيب أن نقول إننا  :هو  ،إذن  ،السؤال الفلسفي   .أن "ال نرى فيه مثل هذا املعىن الرمزي"
هو ابلضبط ما جيعله صانعه   ،ألن ما يرمز إليه التمثال  ،بال ريب  موجود  هولكن  ،الرمزياملعىن  ا  قد فاتن

 semanticالداللية    التقاليدية اليت تواجه  ،  Alice  روح أليس وفقا ل  ،يرمز إليه؟ أم ينبغي أن نقول 
conventionalism  [ هلامبيت intentionalism  القصديةالنظرية  املتطرفة    دمبيت   [ 

DumptyHumpty ،  الشيء كان  ن  إ إذا كان هذا    ليحمل معىن   قد مت صنعه  السؤال هو ما 
أن يصنع    ،يستلزم أن "ميكن ألي شخص  ،كما يعتقد بريدسلي  ،" من الواضح أن األخرياملصري البشري؟

نسخ  ي  أننحات آخر  ل  حيث ميكن   ،ذلك  رمز إىليقول إنه ي  هرد أنجمل  ،يرمز إىل أي شيء  ،أي شيء
 (.Aesthetics, pp. 18–19, 21 ")ابل بيتش" روح يطلق عليه اسم:و  ،نفسه عمل ال

وإن كان ذلك    ،معىن نصهو املؤلف  بني    نفي العالقةانقش بريدسلي أيضا    ،ابإلضافة إىل النحت
ميكننا ]حينئذ[ طرح  ،  يقول: "لنفتض أن أحدهم نطق جبملة  .عكسيمن خالل مثال    ،جزئيا فقط

  ، على السؤالني   ةجابعلى الرغم من أن اإل   "( ماذا تعين اجلملة؟2يعين املتحدث؟ )( ماذا  1ؤالني: )س
ويقولون شيئا    ،ميكن للناس أن يقصدوا شيئا  تكون خمتلفة،ميكن أن    إال أنه  ،ةتطابقم  تكون  ما  ،عادة
 ، الذهنيةوتقلباته    ،الفرد  هوىهو أن "ما تعنيه اجلملة ال يعتمد على    ،والسبب يف إمكانية ذلك  .آخر

معىن  إن    .تمع املتحدث أبكمله"اجملأبمناط العادة يف    واليت ترتبط  الستخدامها،  ولكن على أعراف العامة 
يف    ،وهو راسخ يف "اجملتمع املتحدث أبكمله"  ،هو شيء واحدابلتايل،    –أي املعىن النصي    -اجلملة  

  مقاصده سخ يف  ير   ، هو معىن آخر متاما  - ما قصده املؤلف    - املتحدث    الذي يقصده   عىناملحني أن  
ميكن أن يكون املؤلف خمطئا    ، وابلتايل  .أن تكون ذات طابع شخصي  متامااحملتمل  ن  واليت م  ،اخلاصة

خمطئا يف االدعاء   ،على سبيل املثال  ، A.E. Housman،  هومسان  رمبا كان  .بشأن ما يعنيه عمله
 (.pp. 25–26) هتكمية  ليست قصيدة " 1887أبن قصيدته "

https://johnmacfarlane.net/135/humpty.html#:~:text='When%20I%20use%20a%20word,mean%20so%20many%20different%20things.
https://en.wikipedia.org/wiki/A._E._Housman/
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ثالث حجج ضد    طرحيتم    ،The Possibility of Criticism  دالنق  إمكانية  كتاب  يف
له أن    الفنانأن معىن العمل الفين هو ما قصد اليت ترى نظر  الوجهة   ،مرة أخرى  ،واليت تعترب  ،القصدية

خاص  ون معىن  وابلتايل بد  ،مؤلف  فعلأن "بعض النصوص مت تشكيلها بدون    : األوىلاحلجة    .حيمله
ما يدور يف ذهن بريدسلي هو نوع اخلطأ   .(p. 18ها" )ويل وميكن أت ،معىنجند هلا مع ذلك  و   ،ؤلفابمل

  . ضوئيا   ما   جهاز كمبيوتر أثناء مسح مستند  من جانبأو    ،نشرالدار    من جانبالذي يقع    ،اللفظي
" كمثال على نص  احملق  indigestion  رجل مليء بعسر اهلضمكجنسن  جادل  "  :يستشهد جبملة
  "السخط   إذ تغريت كلمة   هنا.  ؤلف مل  قصد   ،من ابب أوىلو   ،فعلوجد  يومع ذلك ال    ،هويلميكن قراءته وأت

Indignation"  عسر هضم إىل" indigestion   "كانيكيبسبب خطأ مي باعة،الط عند.  

لكن املؤلف ال يستطيع تغيري   .عىن النص أن يتغري بعد وفاة مؤلفهميكن مل" ههي أن :احلجة الثانية
 ."املقصود من املؤلفيتطابق مع املعىن فإن املعىن النصي ال  ،وبناء عليه .وفاتهبعد الذي يقصده  عىنامل

يقدم أدلة وفرية على أن الكلمات    OEDقاموس أكسفورد اإلجنليزي  تعزز هذه احلجة حقيقة أن "
ميكن أن تؤدي هذه  و   ،مع مرور الوقت  ،تفقد معاين قدميةكما    ،تكتسب معاين جديدة  املفردةوالتعابري 

  ، على ذلك  كمثال  .الكلمات "تلك  يف اجلمل اليت تظهر فيها    ،التغيريات بدورها إىل تغيريات يف املعىن
قصيدة كت من  بسطر  بريدسلي  البالستيكية"  ،1744عام    بتيستشهد  ذراعه  أن    ،"رفع  إىل  وأشار 

"الذي   بيت الشعريوابلتايل فإن ال ."اكتسبت معىن جديدا يف القرن العشرين"قد "الذراع البالستيكية"  
   .(p. 19معىن جديدا" ) ،أيضاهو  ،قد اكتسب التعبري،ظهر فيه ذلك 

 . معاٍن ال يعرفها كاتبهأن يتضمن  "ميكن للنص   إنه  اليت تقول   ،هي احلجة املألوفةو   ، احلجة الثالثة
املعىن النصي ال يتطابق مع  فإن    ، وبناء على ذلك  .معان ل يقصدها كاتبه  يتضمن ميكن أن    ،وابلتايل
   .(p. 20 ")املقصود من املؤلفاملعىن 

يف  نظرية    هو   الرجل املقنَّع موجودة لتقرير ما إذا كانت مغالطة    فعال ما حنتاجه    ، إضافة إىل ذلك
ابملعىن    ،موضوع ما)  w  هو عليهنظرية املعىن هي نظرية ملا  إن    .theory of meaning  املعىن

  علم اجلمال   كتابه  ويف  ،لمعىنلدركا للحاجة إىل نظرية  كان بريدسلي دائما م  .pعين  ليالواسع للمصطلح(  

https://www.jstor.org/stable/3331603
https://www.jstor.org/stable/3331603
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  كالمية الل  ا فعيف األنظرية    ،سنوات  عدةبعد  تبىن،    ،ومع ذلك  .رفضها الحقا  ،قتح نظرية معقدةي
act theory-speech    أساس  تقوم ألستونمن  على  ويليام    ، William Alston  عمل 

   .حول هذا املوضوع ،يف ورقته النهائية  ،قنَّعمغالطة الرجل امل فكرته عن  واستخدمها للدفاع عن

فعال  األ  خمتلفوقدرهتا على أداء    ،الكالمية يف اجلملة  أفعال  قوة يعتقد ألستون أن معىن اجلملة هو  
اال"املعىن    :شعارل  اختاذ هذا    ،احلقيقةيف    .اليت ميكن استخدامها  ةكالمي ال على حممل    ،م"استخدهو 

أساسي يف هذه  أمر    معىن اجلملة  .ةكالميفعال الاأل استخدام" من حيث أداء  واالستفادة من "  ،اجلد
قوة الفعل  مسامهة الكلمة يف    انحيةمن    ،حيث يتم تعريفها  ،اشتقوم  الكلمة اثنواييقع معىن  و   ،النظرية

للربهنة  واستخدمها    ،هذه النظرية  صحةاعتقد بريدسلي    .للجمل اليت ميكن أن تتجسد فيها  ي،كالمال
   .هي يف الواقع مغالطة الرجل املقنَّع مغالطة  ن أ على

  The Aethetic Point  وجهة النظر اجلمالية  كتابيف  ت" )أويال والت  املقاصد" مقال يف
of View)،  ميثل أداء  ابألحرى،  بل    ،كالمياال يؤدي فعال    ، أتليف قصيدة  حني   ،يدعي أن الشاعر

 Wordsworth عندما كتب وردزورث  ة.كالمي ال أو األفعال  فعلال

 يف هذه الساعة:   ألف عيشتجيب أن   ميلتون! 

   –إنكلتا حباجة إليك  

فعل إجنازي  أداء  من أجل  ولكن    ،إىل شاعر مات منذ زمن طويل  ،ظاهراي  ،إن كلماته موجهة
illocutionary ،  استيعاابا يؤم ِّن  أو سوف "   ،يستطيعأي فعل إجنازي،    أن   ى املرء أن يعتقدجيب عل" ، 

   يكالمفعل الللو   ،جلملته  افهميؤم ِّن    :أي
ُ
قد  عرف أن ميلتون ي  ي حال،أ، على  لكن وردزورث  .زنج  امل

املتمثل يف   الفعل اإلجنازي ينفذل فإنه  ،وابلتايل .قادول يكن لديه مثل هذا االعت ،مات منذ زمن طويل
  رى ي  .فعال اإلجنازيةأداء تلك األ   يصورفهو    ،ومع ذلك   .ن إجنلتا حباجة إليهأو القول إ  ،خماطبة ميلتون

  ،فعال اإلجنازيةأداء األ  تصويرهو    ،وغريهم من مؤلفي األعمال األدبية  ،بريدسلي أن ما يفعله الشعراء
  .ذاهتا  األفعال اإلجنازيةوليس أداء 

http://faculty.wwu.edu/~howardd/alston/alstonforthoemmes.pdf
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 هي يف األساس:   ،حجة بريدسلي الكاملة

فعال  األقدرهتا على أداء    :أي  ،لفعلها اإلجنازي" هو إمكاانهتا الكاملة  Sمعىن اجلملة " .1
 . Kو  Jو  I يةالكالم

ة ألداء  ناظر امل  قاصداملال يتطلب  "  Sاستخدام "يف    Kو    Jو    I  يةفعال الكالماأل أداء   .2
   ."Sاستخدام "يف  Kو    Jو  I ية فعال الكالماأل

 ،اليت تشكل   ية فعال الكالماأل املتحدث ألداء    مقاصد " مستقل عن  Sفإن معىن "  ،وابلتايل .3
   ."Sمعىن " ،للتنفيذ  حمتملة قابلةكأفعال 

" Sعنيه "تيعين ما  أن  املتحدث    قصد" مستقل منطقيا عن  Sإن معىن "  ،بطريقة أخرى .4
   .ابلفعل

له  p" تعين  Sاملتحدث أبن اجلملة "  قصد فإن    ،بناء عليه .5 إذا    ، منطقيا،ال عالقة  مبا 
   .pكانت تعين 

أدبية  ، جلMعىن  املوكان    ،( خاطئة4ولكن حىت لو كانت ) .6 مجلة ليست    -ملة غري 
فلن يكون األمر    ،Mاملتحدث أبهنا تعين    قصدعلى    جزئيا  دالة  – عمل أديب    داخل 

  . جلملة أدبية ا،نفسه صحيح
 أن ( 6والدليل على )

إخل(    ،توقيع  ،إمالء  ،نطق )كتابة  عند  Kو    Jو    I  ،األفعال اإلجنازية  يؤديال  املؤلف   .7
"S".  

 . "S"نطق عند K و J و I فعال اإلجنازيةميثل أداء األ  أنه ،بل األحرى .8
  .، هذا الفعلأو تعليق  ،حجبأو    ،ختليعلى  جنازيفعل إ  تصوير ينطوي  .9

 . Kو J و I أداء قصد  ال يتطلب  K و J و I فإن متثيل أداء  ،وابلتايل .10
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 ،معنية   غري األدبية  بقدر ما تكون اجلملة   طأ،( خ4حىت لو كانت )  ،بناء على ذلك .11
مستقل   "S" معىن   حيث أن  ،هي املعنية  اجلمل األدبية بقدر ما تكون  فسيكون صحيحا  

 .يف الواقع" Sتعنيه "ن يعين ما أباملتحدث  قصدمنطقيا عن 
 

 الداخلي واخلارجي .6

  قصد صلة    واثقة بشأن    االهتمامات من    أكثر اتساعاالتمييز بني األدلة اخلارجية والداخلية    د  عيُ 
"  موضوعمن الفحص املباشر لل ينشا  هو دليل    ،يقول بريدسلي: "الدليل الداخلي  .اشتماله هلاالفنان و 

ما هو داخلي متاح للجمهور؛ "يتم اكتشافه ]يف حالة الشعر[ من خالل    .(20ص    ،علم اجلمال)
  ، والقواميس  ،حويةمن خالل القواعد الن  ،للغةابعلى الرغم من معرفتنا املعتادة    ،دالالت وحنو القصيدة

اللغة    يعمل على إنشاء   من خالل كل ماو   ،بشكل عام  ،القواميس  مصدرتشكل    يتال  ية،األدب  املواد  وكل
ينشأ فهو "دليل    ،من انحية أخرى   ،أما "الدليل اخلارجي"  .(373ص  ،  "مغالطة الرجل املقنَّع")"والثقافة

شيئا عن املوضوع نفسه"    منه  أن نستنتج  ناوالذي ميكن  ،للموضوع  ،واالجتماعية  ،من اخللفية النفسية
ليس ]مرة    ،أو خاص  شخصي ؛ إنه "عامةلا  ليس يف متناولما هو خارجي    .(20ص    ،علم اجلمال)

على سبيل    ،رائديف حالة الشعر[ جزءا من العمل كحقيقة لغوية: إنه يتكون من إحياءات )يف اجل   ،أخرى
  ، ألي سيدة  - كتب الشاعر القصيدة    ،أو ملاذا  ،أو احملاداثت املسجلة( حول كيف  ، أو الرسائل  ،املثال

ابإلضافة    .(373ص  ،  "مغالطة الرجل املقنَّع)"  أو أخ"  ،أو عند وفاة صديق  ،حديقةأي    يف أثناء اجللوس  
أو حول املعاين    ،حول شخصية املؤلف  ،هناك "نوع وسيط من األدلة  ،الداخلي واخلارجي  الدليلإىل  

زمرة    جانب أو من    ،املؤلف  جانبمن    أو املوضوعات  ،املرتبطة ابلكلمات  ،أو شبه اخلاصة  ،اخلاصة
  ، يف النقد  ممنوعيعتقد بريدسلي أن الدليل اخلارجي    .(373" ص  مغالطة الرجل املقنَّعينتمي إليها" )"

والسبب هو أن    ،كان الدليل الوسيط مقبوال   ،"مغالطة الرجل املقنَّع"  زمن كتابةيف    ،على األقل  ،ولكن
ت اليت  واالرتباطا ، استخدامه للكلمةو  ،املؤلف  حياة  سريةكانت  و  ،"معىن الكلمات هو اتريخ الكلمات

  ، ومع ذلك .(373ص ، "مغالطة الرجل املقنَّعجزء من اتريخ الكلمة ومعناها ")" ،به تضمنتها الكلمة
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"الناقد املهتم  و  ،دقيقا ليس    ،واألدلة اخلارجية  ،ألن اخلط الفاصل بني األدلة الوسيطة؛  جيب توخي احلذر
من  فا  خمتل  انوع  ،على املدى الطويل  ،سينتج  ،]الوسيط[  دليل وبشكل معتدل ابل   ...]الداخلي[    دليلابل

ذلك  ع  ،التعليق الذي  للالذي  ن  ابلناقد  ]الوسيط[")"  دليل يهتم  وابلدليل  الرجل  ]اخلارجي[  مغالطة 
أو يف أي من كتاابت بريدسلي    ،علم اجلمالل يتم ذكر الدليل الوسيط مطلقا يف    .(373ص  ،  "املقنَّع

  دقة والنتيجة هي خط أكثر    .اخلارجي"  دليلضمن "ال  كفئة  قد مت تصنيفه  هيبدو أن  ،ومع ذلك  ،الالحقة
 .يف النقد  من األدلة بني ما هو مقبول وما هو غري مقبول 
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