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 1االصطناعي 

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 فتيلآل مالك ترجمة: 
 
 
 
 

، وال حول  مدخل   جم لد   ؛، والقصد أو النتية االنتاجيةوصنع الشياء ية،  عمال الفنمفهوم االصطناعي بيث  .  نص متر

ستون ي الموسوعة عىل  موسوعة ستانفورد للفلسفةمنشور عىل )، و بتر
جمة هي للنسخة المؤرشفة ف  (. ننوه بأن التر

 عن  هذا الرابط
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض ال  النسخة الدارجة، والتر تحديث أو  للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل الختر

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د.   التعديل من فينة لخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 

 
1  Preston, Beth, "Artifact", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2020 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/artifact/>. 

https://www.phil.uga.edu/directory/people/beth-preston#:~:text=Beth%20Preston%20works%20primarily%20in,degree%20is%20from%20Reed%20College.
https://www.phil.uga.edu/directory/people/beth-preston#:~:text=Beth%20Preston%20works%20primarily%20in,degree%20is%20from%20Reed%20College.
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/artifact/#Bib
https://plato.stanford.edu/entries/artifact/
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نه شيء ُصنَع أو أُنتَج عن قصد لغرض معني. غالًبا ما ُتستخدم كلمة  أب"  االصطناعيميكن تعريف "
" مبعىن أكثر حتديداً لإلشارة إىل أشياء بسيطة مصنوعة يدوًًي ذات متثيل ثقايف معني. وفًقا  اصطناعي"

الثالث، فإن   الدويل اجلديد  بسيطًا )كأداة أو  ي"عادة ما    هو  االصطناعيلقاموس ويبسرت  كون شيئاً 
اإلجنليزي    فوردقاموس أوكساإلنسان والشيء الطبيعي." يعّرف    ،وتعديل  ،الفرق بني صنعة  يربز بهحلية(  

جند هذا  نا أن  ". ميكناصطناعينتج مُ أي أبنه "أي شيء ينتج عن فن اإلنسان وبراعته؛  "االصطناعي "
من كلمة  )الفن(، و   arsشتقة من امل arteالكلمة نفسها: فهي مشتقة من الكلمات الالتينية  يف املعىن

Factum   لكلمة  الفاعل املاضي  وهيfacere   (to make  يف العلوم .)،يُستخدم تعبري    التجريبية
للظواهر الطبيعية قيد البحث، ولكنها    ًنجتاً اليت ال تعترب    نتائج التجربة" أحياًًن لإلشارة إىل  اصطناعي"

 مباشر.بشكل غري فهي نتاج بشري ًنجتة عن ترتيب جترييب معني، وابلتايل 

 

 االصطناعي يف مفهوم  -1 ▪
 جيا املصنوعاتوأنطولو   ،والعمل  االصطناعي، -2 ▪
 اإلجراء اإلنتاجي صنع األشياء:   -3 ▪
 )قصد االنتاج( النية اإلنتاجية -4 ▪
 االصطناعي املنتج يف توصيف وتقييم  -5 ▪
 األعمال الفنية  -6 ▪
 املراجع ▪
 أدوات أكادميية  ▪
 مصادر أخرى على اإلنرتنت ▪
 مداخل ذات صلة  ▪

 

https://www.oed.com/
https://www.oed.com/
https://www.oed.com/
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 االصطناعي  مفهوم  يف - 1
  سباب أخرى". األوىل أبوجودة  ، وأشياء "م"موجودة بطبيعتها"أشياء  األشياء املوجودة إىل    أرسطو قّسم  

"ت احلشمل  واألجسام  أصناف  النبات  وأصناف  وأعضاؤه  واملاء-يوان  واهلواء  والنار،  األرض،    "، مثل 
ا لفظها أي من  شابه ذلك على الصفة اليت يدل عليه، وما  السرتة()  املعطفو السرير  تشمل "  واألخرى

  الرتمجة من كتاب ،  Physica, Book II, 192 b 9–18. )جهة ما هي عن طريق الصناعة"
  املصنَّعة األشياء  و . مييز أرسطو هنا بني األشياء الطبيعية  (ألرسطوطاليسجة: شرح السماع الطبيعي  ابن اب

ويصف األخرية أبهنا نتاج فن صناعة األشياء.    (،b 28 192املرجع نفسه،  "،)"املنتجات االصطناعية
مت صنعه    شيءعلى أنه    االصطناعيوابلتايل ميكن تعريف    ؛وقصد  نية  ينطوي فن صنع شيء ما على

 عن قصد لغرض ما.

صنِّّع   علىللداللة    ة املؤلف لفظستخدم  تُ صانع أو مؤلف )سله ابلضرورة    االصطناعيالشيء  
ُ
  امل

 
ُ
واملؤلف وامل اعتبار  ،وابلتايل؛  (املرتجم  -   نتِّج  مرتابطني  همف  املؤلف و   االصطناعي  مفهومي  ميكن  ومني 
(Hilpinen 1993, 156–157 ) 

 . امؤلفً إذا وفقط إذا كان له  اصطناعي هو  الشيء: (1)م

. وجتدر اإلشارة  االصطناعيعلى نفس نوع ودرجة القصدية ملفهوم  ينطوي    التصنيع مفهوم  يُفرتض هنا أن  
يسامهون يف إنتاجه.    ني مؤلفعدة    االصطناعيللشيء  مكانية أن يكون  يسمح إب  (1)م   الشرط  إىل أن

 
ُ
 بشكل مجاعي".  نتجةُ ميكن تسمية هذه األشياء "املصنوعات امل

قام غراب من كاليدونيا اجلديدة يُدعى  ،  يف جتربة حديثةمثاًل،  .  وحدهم  على البشر  القصديةتقتصر  ال  
كان  خطاف واستخدمها لرفع دلو حيتوي على طعام    وحوَّهلا إىل بثين قطعة من األسالك    Bettyبييت  

وهو    بييت،. كان اإلجراء املطلوب حلل مشكلة  (Weir at al., 2002)  أنبوب عمودي   يف   حمشورًا
يبدو أنه مثال على الفعل الذكي املوجه حنو    ،(امتامً "غري طبيعي"  )  خطاف   وحتويله إىل ثين سلك معدين  

لغرض الوصول إىل    ُصنعَ بسيط    اصطناعيشيء  مبثابة    هذا الغراب  . ميكن اعتبار خطافددهدٍف حمُ 
الطعام. كما   قد  دلو  األدوات  أنه  تصنيع  يف    عندلوحظ  سبيل    الربية،احليواًنت  يقطع    املثال،على 

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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 Beckاألبيض. )أو النمل  للوصول إىل النمل    ها األشجار ويستخدموراق عن أغصان  األالشمبانزي  
1980, 117) 

  ، معطًفااخلياط    ينسجُ نتجات غري مقصودة. عندما  ومُ نتجات مقصودة  مُ إىل    املصنوعات ميكن تقسيم  
ه نيته  حبجم    نسج  يفإن  لذلك    معني،  وطرازحُمدد  معطف  القماش  ينتُج  ابإلضافة  من  قصاصات 

أفعال متعمدة  ةكمنتجات اثنوي نتاج  الثانوية هي  املنتجات  ليست منتجات  للخياط. هذه  ، ولكنها 
عادة ما تكون    واحللي،على سبيل املثال، األدوات واألسلحة    ،للمصنوعاتمقصودة. األمثلة النمطية  

وتعريف   مقصودة،  هذه   شيءك  "االصطناعي"منتجات  على  ينطبق  معني  لغرض  قصد  عن  مصنوع 
،  ُتستخدم الكلمة مبعىن أوسع قد    واألثرية،  ةاألنثروبولوجييف األدبيات    إننا جند أنهرغم ذلك فاألشياء.  
  ، 1993األنشطة البشرية. وفًقا لكاثي شيك ونيكوالس توث )  عن  مجيع األشياء اليت تنتجإذ تشمل  

إما عن قصد أو عن غري قصد". يتم استخدام    البشر، )البشرية( هي "أشياء عدهلا    املصنوعات فإن    (،49
مصادر  ُمعتربًة إًيها كاألشياء والظواهر اليت هتم علماء اآلاثر    الواسع جلميع" هبذا املعىن  مصنوعاتكلمة "

حول   ًنحية  القدميةثقافات  الللمعلومات  من  لتعبري    أخرى،.  العلمي  االستخدام  يقتصر  ما  غالًبا 
"إال  "  مصنوعات"    املوادعلى 

ُ
 Dunnell 1977, 120–121; Oswalt)عة عمداً"   صنَّ امل

املخلفات  بني و ، هناك متييز مفاهيمي واضح بني الشيء املصنوع واملستخدم لغرض ما  .(24 ,1976
ابملعىن  ميكن اعتبار األشياء    .(Andrefsky 2001, 2الناجتة عن األنشطة البشرية )أو احليوانية( )

 للكلمة. والصحيح  ابملعىن الدقيق  )أشياء اصطناعية( مصنوعاتعلى أهنا  األول 

ستخدمة تشكل األشياء املأخوذة من بيئتها الطبيعية  
ُ
غري غرضها األساسي،    ،كأدوات أو لغرض آخر  وامل

الطبيعية   األشياء  بني  االصطناعيةو جسًرا  الطبيعية"  األشياء  "املصنوعات  األشياء  هذه  تسمى   .
(“made by nature” ; Oswalt 1973, 14–17; 1976, 17–23; 

Schnurrenberger and Bryan 1985, 134; Schick and Toth 1993, 
92–93; Dickson 1996, 74).    يف  قابليته لالستخدام    وحُتسَّن طبيعي  ال   الشيء   لُ عدَّ يُ عندما

 . صريح اصطناعي  ُمنتجٍ يتحول إىل يف هذه احلالة،  ،معينة غراض أ



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 5

 

  املثال،على سبيل   شياء،األا القصد ميكن القول إهنا تصنع هلحىت احليواًنت اليت ال منيل إىل أن ننسب 
غذاء لنسلها.  ال  لتوفر حبشرات مشلولة أو عناكب    متلؤها  ،تستخدم بعض الداببري الطني لبناء أوعية كروية

كون سلوك احليوان فطرًًي  من الطبيعي أن نطلق على هذه األشياء "مصنوعات حيوانية" حىت عندما ي
  ،James L. Gould  (2007  جولد   جيمس ل.  على الفعل اهلادف الذكي. عّرف  متاًما وليس مثاالً 

تعديل املواد املتاحة،  بابستخدام و / أو سواء ،  حيواينيوانية على أهنا "أي إبداع  احل املصنوعات( 249
   آخر، وهو   استبدال شرط القصد بشرط." هنا يتم  أو إفادة نسله  االستفادة منه  دفهب

ُ
نتج  أن يكون امل

حىت ابلنسبة إىل "املصنوعات  ، مُيكننا،  جولدوعلى حد تعبري  مفيًدا للحيوان ابملعىن البيولوجي املناسب.  
بني  ،  احليوانية" اإلنتاجي  املصنوعاتمصطلحي  التمييز  النشاط  عن  الناجتة  إذ  واملخلفات  تتكون  ، 
 مفيدة للحيوان.  من منتجات غري املخلفات 

 

 وأنطولوجيا املصنوعات  ،والعمل، االصطناعي - 2
( مكافًئا ملفهوم العمل )كمنتج على  الدقيق)ابملعىن    االصطناعيمفهوم    جعلت  (1)م املقولة  
النشاط لـ  و   املثال،على سبيل    (؛عكس  ذلك    ،(1)م وفًقا  مبا يف  الفنية،  األعمال  جيب تسمية مجيع 

مت استخدام    اجلمال،. يف علم  ُصنَّاع )مؤلفون(  أن هلابسبب  األعمال املوسيقية واألدبية، "مصنوعات"  
، كما فعل بعض الفالسفة، أن األعمال الفنية هي ابلضرورة  أُعُتربَ هبذا املعىن الواسع عندما  "  ُمصنَّعتعبري "

الناحية    (.Davies 1991, 120–141; Levinson 2007, 81–82)  مصنوعات من 
له  قد يكون  أن يكون نوًعا  أو    ،مثالً   إيفلربج  ك  فريًدا  مادًيً   شيًئاإما  يكون املصنَّع  ميكن أن    الوجودية،

شيئاً    أو أن يكون (،  نيكوالي غوغولـ  ميتة" لأرواح  "  رواية  مشبك ورق أو   مثاًل، العديد من األمثلة )
 صطناعية.  اال لغة  ال،  مثاًل ،  جمرداً 

ُ
قاباًل    ،من حيث املبدأ،  أو  حمموالً شيًئا    الفريد  عصنَّ قد يكون الشيء امل

سمى  . تُ هأو أساس  تهركيز عن  للفصل  ، أو غري قابل  إتالفهميكن فصله عن حميطه املباشر دون  ،  للنقل
مبعىن    اتبعة  أشياءهي  فالنوع األخري    أما املصنوعات منوجودًًي؛    مستقلة  أبشياء  األولاألشياء من النوع  

–Simons 1987, 294  راجع أنه من املستحيل )وجودًًي( ابلنسبة هلا أن توجد بدون ركيزهتا )
323; Husserl 1913/2001, Investigation III, sections 2, 5..)  املعطف  ف

https://www.britannica.com/biography/Nikolay-Gogol


ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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الذي    Apennine Base Tunnel   فق قاعدة أبينيينن  مثاًل،  ،ولكن  مستقلة،والكرسي كائنات  
اإلمييلي من سلسلة جبال  -أساسه اجلزء التوسكاين ،  اتبع  شيءمت تشييده يف أوائل القرن العشرين هو  

ُمنتج  النفق هو  عجلة عن الدراجة.  الأبينيين. ال ميكن فصل النفق عن اجلبل ابلطريقة اليت ميكن هبا فصل  
غرض تسهيل حركة السكك احلديدية  بمت إنشاؤه عن قصد    شيئاً للكلمة لكونه  ابملعىن الدقيق    اصطناعي

 بني بولونيا وفلورنسا.

على عدة أنواع فرعية أو    أو مفهوم مشرتك  ما  من خالل وصف   ُحدَّدَ ميكن أن يشمل نوع األداة اليت  
( على  اخمرتعوهمؤلفوها )أي  حصل  على سبيل املثال، هناك أنواع خمتلفة من مشابك الورق    ؛أصناف

نتجاتعام حتت نوع املشابك  تندرج هذه  منفصلة؛براءات اخرتاع 
ُ
"مشبك ورق".  ،االصطناعية  من امل

، وما إىل  احلاسب اآليلومشابك الورق، وأجهزة    األقالم،شائعة االستخدام )  املصنوعاتتتطور أنواع  
  ، القدمية  أنواع املصنوعاتن حتسني  و املختلفن  و املؤلفون واملصمم حياول  مبرور الوقت حيث    تدرجيياً   ذلك(

 (Petroski 1992a, 1992bراجع مع الظروف واألغراض اجلديدة. ) ،أو تكييفها

نتجات االصطناعيةُتصنف  
ُ
، أو طريقة التصنيع، أو خصائص املواد،  الشكل: على أساس  بطرق خمتلفة  امل

طبيعة  الطرازأو   حول  الفلسفية  املناقشات  يف  أخرى.  أسس  على  أو  استخدامها،  من  الغرض  أو   ،
 ,Rudder Baker 2008مقصودة" )  أصليةما يتم وصفها أبهنا "هلا وظائف  ، غالًبا  املصنوعات

من خالل استخدامها؛ وهكذا    هذه الوظائف   ويتم حتديد  (،Simon 1996, 3 راجع أيًضا   ;3
، يبدو أن ما جيعل  املصنوعات  ألكثرابلنسبة    غالًبا،(: "112  ،1980)   يالحظ هيالري كورنبليث

هذه هي الطريقة اليت من املفرتض    ."نفسها  يؤدًين الوظيفة  كوهنماهو  نفسه،  النوع    ن ينتميان إىلاُمنتج
نتجمستخدم  أن ينظر هبا  

ُ
الوحيد لتصنيف  تُعترب  ليست أبي حال    الوظيفة،أي  ،  ، لكنهاامل األساس 

،  لفنون البصرية على أساس طريقة إنتاجهااباملنتجات املتعلقة  تقسيم  يتم    املثال،. على سبيل  املصنوعات
املطبوعات إىل    فوتوغرافية، رسومات ولوحات ومطبوعات وصور  فهناك     وطباعة   وحفر  نقشوتنقسم 
  املختلفة؛ العديد من األغراض    تصويرالوطباعة حجرية وأنواع أخرى. ميكن أن خيدم الرسم أو    خشبية

يكون  ف دراسة  قد  ما. يف  يةمجاللغرض  أو شيء  للمساعدة يف حتديد شخص  استخدامه  أو ميكن   ،
أو على أساس  الطراز،  أو    (مورفولوجيالشكل )س  اعادًة على أس  املصنوعاتُتصنف    األثري،البحث  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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واليت    مالمح  مالحظتها  ميكن  وظيفإىل    ،كدليل  ،تقودبدورها  أخرى  حول  املصنوعات فرضيات    ة 
 (Adams and Adams 1991, 217–225; Read 2007املقصودة. )

أن    ،املثالعلى سبيل    وقلنا،  (Artifact)  مفهوم املصنوعاتعن  (  Work)مفهوم العمل    إذا ميزًن
)على سبيل املثال، لكتابة    املصنوعات بعض    إنتاجعن طريق  إال  ما  عمل    إنتاجميكنه  ال    )الصانع(   املؤلف 

  . لدقيق واالساسيا  ا" مبعناهمصنوعات"كلمة    هنا استخدمنارواية، يتعني على املؤلف إنتاج خمطوطة(،  
 للتعريف.  الدقيقوفق هذا املعىن    فريدةمصنوعات هي مبثابة  نوٍع حمددٍ لتُعد أمثلة املصنوعات  وعليه،

 

 صنع األشياء: اإلجراء اإلنتاجي   - 3
موجودة مسبًقا    أشياءأو    شيء من    ،الدقيقابملعىن    ُمنتج صناعيهو  الذي    ، الفريدالشيء  صنع  يُ عادة ما  
نتج الصناعيإنتاج    ختتلف إجراءاتتعديالت متتالية مقصودة. ميكن أن    بواسطة

ُ
نتج  ، وميكن وصف  امل

ُ
امل

، أي من حيث أنواع اإلجراءات العامة اليت  أنتج بواسطتهااإلجراءات اليت    تلكعلى أساس    الصناعي
 ;Oswalt 1973, 169–172, 1976, 203–205  )راجع  هبا  األشياءتعديل  مت  من خالهلا  

Beck 1980, 105).   آخر )أو كليهما(    شيء عن    شيءفصل  ف   ،الفصل  )أو أعمال(  مبا فيها عملية
أطراف  ف .  معينة  غراضألجتة  النا  األشياء استخدام  من  ن  كِّ ميُ  أحد  املشي عن طريق كسر  صنع عصا 

هذا النوع من اإلجراءات    أوزوالت  من أعمال الفصل. )يسمي  تُعترب الشجرة وجتريدها من األوراق واللحاء  
 (.  203  ،1976انظر  "؛"اختزال

نتجاتجديد؛  )نوع(  شيء إعادة التشكيل هي طريقة أخرى إلنتاج 
ُ
أو  شيء من تغيري شكل   تتكون امل

 ,Beck 1980فصل أي جزء عنه أو إضافة شيء إليه )  ( بدوناصطناعيطبيعي أو    شيء )إما    ههيكل
مصنوع عن طريق إعادة تشكيل قطعة من    ،"اصطناعيمنتج  "بييت عبارة عن  الغراب  خطاف  ف.  (105

طريق إعادة تشكيل كوب    األسالك املعدنية، وميكن ملنفاخ الزجاج أن يصنع جسًما زجاجًيا جموفًا عن
أنبوب   بواسطة  الساخن  الزجاج  من    معقدة،   مصنوعات  وإلنتاجنفخ.  المن  عدد  الضروري ضم  من 

- 203  ،1976)  " الدمجـ"بمبدأ اإلنتاج    أواإلجراء    هذا النوع منعلى    أوزوالت   يطلق  مًعا؛األشياء  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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منتج  من خالل ربط مقبض خشيب بشفرة معدنية هو    ةالسكني املصنوع  املثال،(. على سبيل  204
 .  ابلدمج مصنوع

  أنواع اإلجراءات   هي  " و"التشكيل" و"التجميع"النزع"أن    (264،  1996)يعترب سيمون ودميونت  
هذه    منمنوعة  سلسلة  املعقدة من خالل   املنتجات االصطناعيةعادة ما يتم صنع  .  األساسية اإلنتاجية

األخرى(. ابلنظر إىل عدد من أنواع اإلجراءات اإلنتاجية    إجراءات هناك    األساسية )ورمباإلجراءات  ا
نتج  ميكن تعريف    ،نأ  ،...  ،رأ  ،...  ،1أ

ُ
على    ،Quasi-Inductive  شبه استقرائيًّا  ،االصطناعيامل

عن طريق اإلجراءات    اصطناعية طبيعية أو    (أصول)  أشياء أو    شيء عن قصد من    ا مت إنتاجه  أشياء أهنا  
احلالة    ...،  ،1)ر=  رأ هذه  يف  القول  ن(.  أن  بوجودميكننا  ابعتبار  االنتاج  يف    قام   املؤلف  قصدية 

قد يكون  ف.  كان  من أي نوع  حمدد  شيءإلنتاج  مسبقة  تطلب نية  تال    إال أهنا  قصد؛عن    ر أ  ابإلجراءات 
نتج   الشيءقد يُظهر  ، فاملتاحة لهببساطة يلعب أو خيترب املواد  صاحب الفعل كان  

ُ
  الً "صنعة وتعدي  امل

 .السابقةاملعروفة املصنوعات أنواع نوع من  يف أي مثياًل له  مل يكن  إنبشريني"، حىت 

نفق  مثاًل:    التشكيل،إنشاؤه عن طريق الفصل أو إعادة    مت،  اتبًعا  ُمنتجاً   االصطناعييكون املنتج  عندما  
اإلنتاجية تعدل ركيز  فإن اإلجراءات  نتج  ( أصل)  ةأو عقدة، 

ُ
مبثابة  صبح يل،  امل نتج اجلديد 

ُ
امل ميزة    هذا 

نتج اجلديد   نعتربميكننا أن  أصله، يف هذه احلالة  ن  عجديدة غري قابلة للفصل  
ُ
  ولكن،   .اصطناعًيا  اُمنتجً   امل

نتج املنفصل    االنفصال،يف حالة  
ُ
أُزيل    ذيالوالرتاب  الصخر  ك)  اصطناعًيا  اُمنتجً عن أصله  ال يُعترب امل

 نشاط اإلنتاجي.ال  من خملفات، بل يُعترب نفق(البناء  أثناء من اجلبل 

 لتكون أجزاء  ُصمَِّّمت  مبعىن أهنا إما    ،مًعا  االصطناعيةاملنتجات  العديد من    ربطيتم  
ُ
  اصطناعي نتج  مل

قوس الكمان  ك  ،معقد، مثل العجالت وإطار الدراجة، أو يتم ربطها مًعا عند استخدامها بطريقة مقصودة
( الشكل األخري من  204  ،1976)  أوزوالت   قاطرة وعرابت سكة احلديد. يصف كالأو    ،والكمان

يف فنية  بطريقة  مًعا  ضمها  يتم  ما  دائًما  املرتبطة  "النماذج  التايل:  النحو  على  استخدامها    االرتباط 
نتجات  األساسي." ميكن القول إن  

ُ
املرتبطة مت تصميمها وصنعها لبعضها البعض، لكن    االصطناعيةامل

 مقصودة. مل تكن  ألغراض "عرضية"  منفردةستخدم تُ  قد



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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يف حاالت خمتلفة من    ُتطبق جراءات عامة  إل  ا)التجميع( أوصافً   والدمج الفصل وإعادة التشكيل  يُعد  
نتجات  صنع  مراحل 

ُ
. )لالطالع على مفهوم  ية خمتلفةإجراءات إنتاج  بواسطة تقنيات أو  االصطناعيةامل
( تتطلب مثل هذه اإلجراءات غالًبا استخدام العديد  Segerberg 1985انظر    ،إجراءات العمل

نتجات االصطناعيةمن 
ُ
 كأدوات إنتاج.  امل

 

 (ية القصد) النية اإلنتاجية - 4
املقصود    للشيء  وصفٍ   على  حتتوى من نوع معني، فإن نيته اإلنتاجية    شيءعندما ينوي شخص ما صنع  

راد صناعته ب"تربط"  ته  نيحينها،  ،  إنتاجه
ُ
نتج امل

ُ
.  للُمنتجاليت حتدد الطابع املقصود    اخلصائصمن   عددٍ امل

نتج   يعتمد وجود 
ُ
على طابعها املقصود. يتم التعبري عن هذا من خالل شرط االعتماد    هخصائصوبعض    امل

 (:Hilpinen 1992, 65التايل )

نتج  ( يعتمد وجود  اعتماد)
ُ
من    شيءيف صنع    املؤلف وبعض خصائصه على نية    االصطناعيامل

 .حمددنوع  

أن    مقاصد على    االعتمادية هذه  وبسبب   القول  نتجات  املؤلف، ميكن 
ُ
هي "إبداعات    االصطناعيةامل

)عقلية  "Thomasson 2007, 52  من على كل  الشرط  هذا  ينطبق  االصطناعية (.  نتجات 
ُ
  امل

 البقاًي الناجتة عن اإلجراءات اإلنتاجية.على ابملعىن الصحيح و 

نتج  تتشكل العالقة السببية بني  
ُ
نتج  أو ابملعىن الدقيق للكلمة، بني    -   والطابع املقصود   االصطناعيامل

ُ
امل

املؤلف، أي من خالل عمله على الشيء.    إجراءاتمن خالل    -والنية اإلنتاجية ملؤلفها    االصطناعي
  مؤلف لل عتمد جناح النشاط اإلنتاجي  . يتشكل طابعها الفعلي  االصطناعيللُمنتج  اخلصائص الفعلية  

الفعلي    الطابعكون  يدائًما ما  .  للُمنتجالفعلي  الطابع  املقصود و   على درجة املالءمة أو االتفاق بني الطابع
نتج ياملقصود:    الطابع أكثر ثراًء من    االصطناعيللُمنتج  

ُ
املؤلف إذا وفقط إذا تضمنت    مقاصد ناسب  فامل

 األوىل األخرية.  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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أو "جوهرًًي"  وصًفا فرعًيا    ، على األقل  ،املقصود  الطابع من املفرتض أن يكون أحد األوصاف املدرجة يف  
هوية   نتج حيدد 

ُ
متييزه عن    امل من خالهلا  ميكن  اليت  نتجاتواملعايري 

ُ
)راجع    امل  Hilpinenاألخرى 

لكن "األمحر" )أو "الشيء    مرتبة،"الرسم" و "الكرسي" هي أوصاف    املثال،(. على سبيل  61 ,1992
ن املمكن إعطاء إجابة حمددة للسؤال حول عدد الكراسي املوجودة يف غرفة  فماألمحر"( ليست كذلك.  

وتلوب  غ  كما أشار، فالسؤال عن عدد األشياء احلمراء املوجودة يف الغرفةهذا ال ينطبق على  لكن    معينة،
وصف "الشيء األمحر" ال حيدد األشياء  أن  Gottlob Frege  (1884 /1953،  66  ،)  فريج 

ميكن  دقيقةبطريقة   نتجات  أنواع    ديدحت . 
ُ
مثاًل:  )  اإمجاليَّ أو    ،"كرسي"(  :)مثلعددًًي    االصطناعيةامل

 رقائقي" أو "ويسكي"(. "خشب 

نتجاتخالل  عن نية املؤلف اإلنتاجية من    يُعربَّ غالًبا ما  
ُ
نتجطبيعة  املعرفية اليت ُتظهر    امل

ُ
، انتاجهوطريقة    امل

أو  كال أو  الرسم  الرسم  إىل  النموذجتخطيطي  التعليمات  ،  واملواد وجمموعة من  قائمة ابألجزاء  جانب 
منظمة) اإلنتاج.  قواعد  لعملية  التمثيالت  (  بشكل  )البيانية(  هذه  حالة  مهمة    املصنوعات خاص يف 

نتجاملعقدة املنتجة بشكل مجاعي. إهنا ضرورية للتواصل الناجح بني مؤلفي  
ُ
ولتنسيق أعماهلم اإلنتاجية.    ،امل

 Simons and Dement  راجعاملعقدة،  للُمنتجات االصطناعية  على متثيالت خمتلفة  )للحصول  
1996, 266–75 ) 

نتجات االصطناعية  تصنيف ميكن
ُ
  املثال،(. على سبيل ة)عرضي  ةأساسيأو غري   ةأساسيإىل ُمنتجات امل

شاء مسار  ولكن ميكن إن  ،ني أساسي  ُمنتجني حملرك" و "مشبك الورق"  ابكل من "وحدة التحكم    يُعترب
عادة الناس    بسبب  غري قصد   عن  ن هذا املسار يتكوَّ عرب الغابة عن قصد )مسار اصطناعي( أو ميكن أن  

طبيعية )بدون    كياًنت  ميكن أن تكون اللغات والكلماتكما  الغابة.    عند قطعيف اتباع نفس املسار  
ميكن اعتبار العديد    الواقع،عن قصد لغرض معني. يف    ُصمِّّمت  اصطناعيةكياًنت  ( أو  معروفني نشئني  مُ 

  يعود أتسيس  املثال،. على سبيل  ُمنتجات اصطناعيةشكلها املكتوب،  يف  من اللغات "الطبيعية"، خاصة  
إيفار    ( إىل جهود الشاعر النروجييNynorskأو    Landsmål)  نينوشك  اللغة النروجيية اجلديدة 

يف    (Riksmål   ،Dano)  آنذاك  الذي قدمها كبديل للغة النروجيية الرمسية  ،Ivar Aasen  أوسن
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من قبل العديد من املؤلفني    لتواستكم  أوسن  قرتحاتمُ   بعد ذلك، ُعدلت .  ع عشرمنتصف القرن التاس
 ( Haugen 1966, 33–45  راجع) .اللغة النروجيية احلديثة اآلخرين الذين سامهوا يف تطوير

نتجكان وجود  إذا  فقط  إذا و ملنتج ما    صانعاً /مؤلًفا  ميكن اعتبار الشخص   لشرط االعتماد،وفًقا  
ُ
وطابعه   امل

وابلتايل من املمكن    ابلدرجات؛يعتمدان على النواًي اإلنتاجية لذلك الشخص. مثل هذا االعتماد يعرتف  
كن للشخص  التمييز بني درجات التأليف. ميز فيلسوف القرن الثالث عشر القديس بوًنفنتورا أربع طرق مي

دون إجراء أي    اآلخرين،ببساطة أعمال    نسخي  )اجلامع(  الناسخكتاب:  أن يكون مؤلًفا ل من خالهلا  
نصوص املؤلفني اآلخرين دون إضافة أي مادة جديدة إىل    الذي يرتجم املرتجم  و تغيريات أو إضافات.  

، مضيًفا  يف نفس املؤلَّفمع عمل اآلخرين    عمله  ويضيفاآلخرين  يف حني أن املعلق يكتب عمل    النص،
"يكتب عمله  الذي  ابملعىن الدقيق للكلمة،    (،auctorاملؤلف )  أخريًا،  .التفسري   دفهباخلاص    عمله

اآلخرين مبعية  اخلاص   اخلاص    ه يضعولكن  ،أعمال  للمؤلَّفعمله    اآلخرين أعمال    إليه  ضيًفامُ   كمركز 
)  هبدف  . (Eisenstein 1979, 121–22; Woodmansee 1992, 281التأكيد" 

بال    ونسخة جديدة من النص، وه  ، اً جديد  ُمنتجاً اصطناعياً   الناسخ الذي ينسخ نًصا عن قصد ينتج 
الناسخ. ينوي الناسخ أن    مقاصديعتمد وجود النسخة وطابعها على  إذ  تلك النسخة:    فُ شك مؤلِّ 

اإلنتاجية للمؤلف األصلي    املقاصد عتمد على  وت  تتحدَّد ولكن هذه النية    معني،يكون للنسخة طابع نصي  
نيا )أو صفرية( من التأليف.  ميثل الناسخ درجة دُ   للنسخةيتعلق ابلطابع النصي  فيما  لذا فإنه  للنص.  
رتمجةاملؤلفني    مقاصدالنصية للمرتجم أيًضا على    املقاصدتعتمد  

ُ
تلك  ولكن طريقة دمج    ،مًعا  نصوصهم  امل

للمرتجم. ميثل املرتجم واملعلق درجات متوسطة من التأليف بني الناسخ واملؤلف  كة  األعمال األصلية مرتو 
 . ابملعىن الصحيح أو الدقيق للكلمة

 

 االصطناعياملنتج يف توصيف وتقييم   - 5
 Simon)راجع    هاوأهداف  هاوظائف  من خاللغالًبا ما يتم وصف األشياء االصطناعية    سابًقا،كر  كما ُذ 

نتجات االصطناعيةعلى أنواع  وميكن التعرف    (،5 ,1996
ُ
اليت تشري    الفريدةمن خالل األوصاف    امل
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  ابسم   "س"لغرض    ت نعَ  صُ يت ال  األداة "املطرقة"(. ميكن تسمية    املثال،إىل وظيفتها املقصودة )على سبيل  
س  األداة . ميكن تقسيم خصائص  ("أداة حفر"ُصنعت لغرض احلفر ابسم   )مثاًل: األداة اليت  "س  أداة "

.  س( خصائص غري ذات الصلة ابلغرض 2، و )سكأداة لـ    األداة( تلك املتعلقة بوظيفة 1إىل فئتني: )
وقد يطلق عليهم أيًضا    (؛املهمة  س أداة    صية)أو خا  ألداة ل   املهمة   صيةبـاخلا  اخلاصية األوىلوميكن تسمية  

لكن لوهنا    املهمة،يعترب وزن املطرقة من مساهتا    املثال،. على سبيل  للشيء"  املصنعية اجليدةخصائص  "
النية اإلنتاجية للمؤلف  س شيء  لي لـليس كذلك. ابإلضافة إىل الوصف التعريف   سوف تتضمن ، فإن 

  (؛على هذا الغرض )أو األغراض  هذهتعتمد اخلصائص  س. و سلغرض  اخلصائص اليت يعتربها مهمة  
، بل  اخلصائصليست جمرد جمموعة من    ،ةألدا امنتج االصطناعي، هنا  للصودة  فإن الصفة املق   وابلتايل،

راد انتاجه  هلا هيكل هرمي. يف كثري من احلاالت، من املتوقع أن خيدم الشيء  
ُ
  األغراض العديد من  امل

قد   املختلفة؛  تقييم  سيصعب توصيف    وابلتايل  إذا مت  لغرض    منتج اصطناعي.  على أساس مالءمته 
. )جي إتش فون  األداتية  ابلصالحيةمعني، فإن صالحيته هي شكل من أشكال ما ميكن أن يسمى  

 .(22-19  ،1963رايت 

وطابعه    ،للُمنتجبني الطابع املقصود    القائمة  ميكن تقييم النشاط اإلنتاجي للمؤلف على أساس العالقات
 :(Hilpinen 1995, 140، والغرض و )الفعلي

 للُمنتج،لطابع الفعلي  اب الطابع املقصود   مةءمال( درجة 1ت)

من النوع املقصود    ُمنتجمبعىن آخر، مالءمة    ،س والغرض    للُمنتج درجة مالءمة الصفة املقصودة  (  2ت)
 ، س للغرض

 و

نتجأي مالءمة   ،سمالءمة الطابع الفعلي للشيء والغرض  ( درجة3ت)
ُ
 .سلـ   امل



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 13

 

نتَ   دد ما إذا كانحي(  1ت)
ُ
  الطابع دد ما إذا كانت  حي(  2ت)،  ؟أم ال  بنجاحاملؤلف    مقاصد  سدُ ج جيُ امل

ما إذا كان املؤلف قد جنح    نصي(  3ت)، و  س أم ال؟لغرض  ل  مناسب    للمنتجينوي املؤلف منحه    ذيال
   ال؟ س أم  مناسب ابلفعل للغرض  شيءيف صنع 

  منتج اصطناعي ما ابعتباره    شيءٍ تقييمية يف جوهرها، نظرًا ألن عرض    املنتجات االصطناعيةتعترب دراسة  
 يعين مشاهدته يف ضوء املقاصد واألغراض.

نتج االصطناعيتقييم    إليهما   يستند  ناذ لالتصميم  الو غرض  الليس من الضروري أن يكون 
ُ
هو الغرض    امل

التقييم حبيث   عملية  تُقلب د ق و . فقد ُتستخدم األداة ألي غرض آخرالذي كان يدور يف ذهن املؤلف؛ 
نتج أو مالك  مؤلفحياول  

ُ
 إجياد استخدامات جديدة له. امل

عن تصور املؤلف له. إذا كان  للمنتج االصطناعي  الفعلي    الطابع  نفرِّق بني جيب أن    ذلك،ابإلضافة إىل  
، ولكنها قد  ذاتًيا  تكون مرضية للمؤلفسفإن األداة    املقصود،تصور املؤلف لشيء ما يتفق مع طابعه  

 اإلنتاجية إذا كان لديه تصور خاطئ عنها. ه تفشل يف مالءمة نواًي

النشاط   للمؤلف  إذا كان  االصطناع  طابعفإن    ًنجًحا،اإلنتاجي  تعتم  ياملنتج  نواًيه  املكتمل  د على 
. إذا كان الطابع الفعلي لشيء ما ال  املقاصدميكن اعتبارها جتسيًدا هلذه    عندها،  اإلنتاجية وتتفق معها

ال يتفق مع    للشيءوإذا كان تصور املؤلف    ابلنسبة للمؤلف،  فلن يكون مرضًيا  املقصود،يتفق مع طابعه  
نتج سيكونفإن    املقصود،طابعه  

ُ
مرضيً   امل احلالة    موضوعًيا  اغري  املؤلف. يف  نظر    األخرية، من وجهة 

  الذي سيطرأ لتغيري  وسيكون ا.  يليب نواًيه اإلنتاجية  كي  املنتجحملاولة حتسني    ايكون لدى املؤلف سببً س
املؤلف،    مقاصد املقصود، من وجهة نظر    طابعهو الفعلي    طابعهبني    يهدف إىل التوفيق الذي    املنتج   على
 .اتدرجييًّ  اتغيريً 

ه  ؤلفاإلنتاجي مل  النشاطَ حالف النجاُح  فقط إذا    امناسبً   ُمنتجاً اصطناعيَّايبدو من املعقول اعتبار الشيء  
نتُج    يوفر  كأندرجة معينة،  ب

ُ
شرط  باإلنتاجية. قد يسمى هذا الشرط   النيةيف   ةاملتضمن   املميزاتبعض  امل

 النجاح:
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 . مؤلفلليف النية اإلنتاجية  ة املتضمن املميزات بعض  رَ وفَـّ فقط    إذااصطناعيٌّ منتج  هو  الشيء (جناح)

 Thomasson ;10 ,1996 "اخلردة". )راجع  شيًئا سوى نجز  يُ فالفاعل مل    ،اكليًّ   نشاطالإذا فشل  
نتج    الشيءكان    حىت إنلكن،  (.  99–598 ,2003

ُ
ال يتناسب مع نية املؤلف اإلنتاجية، لكنه  امل

نتج على أنه منتًجا اصطناعًيا مناسًباعلى أهنا حتقيق مرٍض لنيته، فقد يُنظر    قـَبَـَلها
ُ
يُعرب عن هذه  .  إىل امل

 شرط القبول التايل:ب احلالة

يف النية    ةاملتضمن  املميزات بعض  ب  يَفيأنه  املؤلف على    هُ لَ بِّ إذا قَ فقط    منتج  اصطناعيٌّ هو    الشيء (  القبول)
 . اإلنتاجية

نتجولكن كما أشري أعاله، ميكن تقييم    ،وأهدافهاملؤلف    مقاصديعتمد القبول على  
ُ
الحًقا بواسطة    امل

األخرى املمكنة. إذا    واألهداف أشخاص آخرين أو بواسطة املؤلف نفسه فيما يتعلق ابالستخدامات  
 واحد منهم على األقل.   من قَِّبلِّ أن ينطبق شرط القبول مؤلفني، فيجب عدة  للُمنتجكان 

  هُ لَ بِّ ه على هذا النحو، أي أنه قَ مؤلفإال إذا اعتربه    الشيء ُمنتًجا اصطناعيًّاال يعد    القبول،وفًقا لشرط  
بينما يتعلق    للكائن؛كمنتج لنشاطه املقصود. يتعلق شرط النجاح ابلتوافق بني الطابع الفعلي واملقصود 

جيب    السياق،املقصود منه. يف هذا    والطابعشيء ما  بني تصور املؤلف عن  املطابقة    علىقبول  الشرط  
جيب اعتبار "النية    أعاله، . يف احلاالت املذكورة  املؤلف قد تتغري أثناء نشاطه اإلنتاجيمالحظة أن نية  

 النهائية للمؤلف فيما يتعلق  املقاصد اإلنتاجية" على أهنا تشري إىل حمتوى 
ُ
 . نتج االصطناعيابمل

  ًئا شي  املؤلفُ   أنتجَ يكون استيفاء شرط القبول كافًيا إلرضاء شرط النجاح مبعىن أنه إذا    احلاالت،يف بعض  
واحد من  إغفال أنه  ، فإنه ال ميكن  شيء من هذا النوععلى أنه    هُ وقبلَ   ،نوٍع مامن    شيءبقصد صنع  
  كتوقيع أمضاها    يتال ، فإن قبوله للخربشة غري املقروءة  ما  على مستند  أحدهمعندما يوقع  ف.  النوع املقصود

بعد  ويفشل    ميكنه ابلطبع أن يرتكب خطأً   الحقة،يف مناسبة    ذلك، . )ومع  ا لهيكفي جلعلها توقيعً   له
 (.ه مزورًا، أو يعتقد أنيهيف التعرف علذلك  
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مفهوم   تعريف  مت  االصطناعيإذا  نتج 
ُ
القسم    امل يف  املقرتحة  ابلطريقة  اإلنتاجية  اإلجراءات  من حيث 

االعتبار،  الثالث النجاح":  إذاً جيب األخذ بعني  املؤلفني    الذي يعين   "شرط  أو  املؤلف    ا جنحو قد  أن 
يعين أن املؤلف )أو أحد    الذي  "شرط القبول"   :وكذلك  املقصود،ابلفعل يف تنفيذ اإلجراء اإلنتاجي  

 اإلجراء قد اكتمل.املؤلفني( يعتقد أن 

نتجات االصطناعية    Randall Dipert  راندل ديربت تتضمن نظرية  
ُ
)إضافياً(،   شرطًااخلاصة ابمل

نُ يُ وهو أن   نتج االصطناعي  مؤلفُ   ضمِّّ
ُ
  ى أن يتم التعرف علوجوب  يف نيته  )ابملعىن الدقيق للكلمة(    امل

قصد    ُمنتجه تعديله عن  مت  قد  أنه  )  هلدفعلى  هذا شرط  Dipert 1993, 29–31)معني   .
أن   افرتاض  ميكن  حيث  ما  غل  اخاصً ُمنتجا  معقول،  الغرض  جيد    منتجهو  رض  إذا كان  هلذا  فقط 

ال ينبغي أن يؤخذ هذا التمييز على أنه    ذلك،مستخدموه احملتملون يتعرفون عليه على هذا النحو. ومع  
التعرف   صنفالعام:  يعين  يف  املستخدم  امليكانيكي  القرش  ُمنتجً سمك  يُعترب  املغامرات  أفالم    ا اعة 

على    ،من قبل اجلمهورعليه على هذا النحو  يتم التعرف  ال يرغبون يف أن    وه مؤلفرغم أنَّ  ،  ااصطناعيً 
  العكس من ذلك؛ يُفرتض أن شرط التعّرف ال ينطبق إال على األشخاص الذين يستخدمونه يف صناعة 

 . الفيلم

املختلفة املعدلة    األشياء. قد نقول أن  املنتج االصطناعيتوفر الشروط املذكورة أعاله توصيًفا جزئًيا ملفهوم  
اعتماًدا على    ،Artifactuality  صطناعيةاال الرباعة  خمتلفة من  عن قصد تظهر درجات    املنتجة أو  

 الشروط. لتلك مدى استيفائها 

 

 األعمال الفنية  - 6
فجورج    الفنية؛كما ذُكر أعاله، غالًبا ما يُنظر إىل الرباعة على أهنا إحدى السمات املميزة لألعمال  

النوع الذي مت    منُمنتجاً  يعترب العمل الفين "  إذ   ،يعدها شرطاً أساسياً يف حتليله  (  63،  1984ديكي )
ميكن   ال  الفن".  عامل  مجهور  إىل  لتقدميه  الرباعةقبول  الإنشاؤه  مفهوم  إال  بشرط  فهم  مت  إذا  املنتج   

(  الفنية  العروضكعن قصد )  أُنشئتيث يتم اعتبار األحداث والعمليات اليت  حبمبعىن واسع    االصطناعي

http://www.buffalo.edu/cas/philosophy/faculty/memoriam/dipert.html
http://www.buffalo.edu/cas/philosophy/faculty/memoriam/dipert.html
http://www.buffalo.edu/cas/philosophy/faculty/memoriam/dipert.html
https://hekmah.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85/
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 (،1ملشرط )لطبًقا  ف.  منتجات اصطناعيةاألعمال املوسيقية واألدبية( مبثابة  كواألعمال اليت هلا أمثلة )
 فإن شرط الصنع يف هذا املعىن يعادل شرط أن يكون للعمل الفين مؤلًفا.  

"فن األخشاب الطافية" أو "األشياء  بـ، مستخدمني ما يسمى  شرط الرباعةاعرتض بعض الفالسفة على  
  Weitz 1956, 34; Dickie( كأمثلة مضادة )راجعFound Art  املوجودة" )فن املوجود

and Stecker 2009, 152–153).  الشيء املوجود يف الطبيعة واملقدم يف معرض فين دون  ف
طبيعية فنية  صفة  هو  مادي  تعديل  اصطناعية(  أي  لبعض  كمتاماً  ،  )غري  تبنيه  مت  طبيعي  شيء 

إىل   الفنية  األعمال  بعض  افتقار  املتمثلة يف  املتناقضة  النتيجة  لتجنب  جيب    املؤلفني،االستخدامات. 
عرضه على عامل  ، أي  ما  يف هذا السياق بطريقة جتعل اختيار موضوع   والرباعةتفسري مفاهيم التأليف  

، أي كموضوع للتقدير اجلمايل. وفًقا هلذا الرأي، فإن تقدمي  هم العرض هو مؤلفقدِّ كافًيا جلعل مُ   ،الفن
مطلواًب   مقصوًدا"  "تعدياًل  يعد  اجلمايل  للتقدير  طبيعي كموضوع   Dickie)راجع    للرباعةكائن 

  ة " عبارة عن جمموعاملوجودعادة ما تكون أعمال "فن    ،على أية حال(.  46–45 ,1984/1997
ُمنتجات اصطناعية  من األشياء الطبيعية والتحف اليت مت مجعها مًعا بواسطة فنان. هذه األعمال هي  

 . عمًداألغراض مجالية اعية  األشياء الطبيعية واالصطن  مُجعتفقد حقيقية ابملعىن الدقيق للكلمة؛ 

نتجات  تشكل  
ُ
تجانسة وجودًًي  املغري  الكياًنت  من  ابملعىن الواسع جمموعة    Artifactsاالصطناعية  امل

العمليات.  حىت  واألحداث    قيقةاحل  واجملرد، واألشياء  امللموساليت متتد عرب حدود الفلسفية التقليدية بني  و 
 . (Thomasson 1999, xii, 117–120)راجع 
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