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الجماليات عند الفرنسيين في القرن الثامن 

 1عشر

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة •

 حسن السلميترجمة: 
 
 
 
 

ي شامل  مدخل  
لـ   حولفلسف  الصالون  الكالسيكي وثقافة  ،    اإلرث  الثامن عشر القرن  ي 

ف  الفرنسيي    عند  الجماليات 

جم لد   ؛والجماليات عند فالسفة عرص االنوار وفلسفة الجمال الديكارتية،     جاك موريزوت ، و جينيفر تسي   .  نص متر

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

 عن  
ا

ي قد تختلف قليًل
ة بعض التحديث أو التعديل من    النسخة الدارجةوالتر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األخت 

جمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا،   فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة. عىل تع  اونهم، واعتمادهم للتر

 

 

 
1  Tsien, Jennifer and Jacques Morizot, "18th Century French Aesthetics", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2019 

Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/aesthetics-18th-french/>. 

https://french.as.virginia.edu/people/profile/jst8e
https://philpapers.org/rec/MORPIE-3
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/
https://plato.stanford.edu/archives/win2019/entries/aesthetics-18th-french/
https://plato.stanford.edu/entries/aesthetics-18th-french/
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، لكن مصطلح  اجلمالمقاالٍت وحبواثً عن  (  gimeéAncien R)كتب فالسفة ما قبل الثورة الفرنسية  
  - (aestheticaالذي سّكه الفيسلوف األملاين ألكساندر ابومقارتن كما يف الالتينية )-"اجلماليات" 

ن الثامن عشر. عّرف  ا يف هناية القر مل يكن ذائَع الصيت يف فرنسا، ومل يظهر إاّل يف مواضع قليلة جدً 
( أبنّه عاطفٌة تسمح لكّل من املبدع ومستهلك اإلبداع أن يتبّينا goust، أو  goútالفالسفة الذوق )

>أو الرسم    مجاَل شكٍل ما. ويلّح املؤلفون يف بعض األحيان على الشكل كما هو احلال يف التصوير
 عقل املرء الذي أبدع هذا العمل،  ، ويف أحايني أخرى خيتربون ما حيدث يف  painting  2التصويري< 

 أو يف عقل املرء الذي ينظر فيه.  

 

جاءت نظرايت اجلمال نتيجًة للنقاشات واسعِة النطاق اليت حدثت يف    ،ويف القرن الثامن عشر
القرن الذي سلف. ومن التغّّياِت اليت برزت أثناء عصر التنوير العنايُة املتزايدة أبعمال الذهن اجلوانية  
حنَي تصورِها اجلماَل، وحماوالُت الوصول إىل معيار عاملي قابل للتطبيق على كّل األشياء. وقد نعت  

"، يبيةاإلمبّييقية/التجر هاتني اخلصيصتني ابالجتاهات "  إرنست كاسّير أحد فالسفة القرن العشرين: وهو  
  ، ويف النصف الثاين من القرن الثامن عشر و"الديكارتية" يف فلسفة اجلماليات يف القرن الثامن عشر.

عد يف أيدي  وديدرو أّن سلطة احلكم >على أّي عمل مجايل< مل ت  ڤولتّي ـ  اّدعى بعض فالسفة التنوير ك 
 اهلواة وال األكادمييني اجملهولني؛ بل يف أيدي احملرتفني من النقاد مّمن هم على شاكلتهم. 

 

كانت امليادين اجلديدة وأدواُت التواصل اليت ظهرت يف القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر  
النقاشات املعنية ابلفن، وعرّب النقاد عن أحكامهم النقدية يف البحوث املنشورة، ويف    يفذاَت أتثٍّي كبّي  
، وتطّورت كذلك األفكار الفلسفية ابحلوار الشفهي بني )Le Mercure galant(اجملالت كمجلة  

 
 المترجم ولم يكن في النص األصلي   > < تعني ما أضافه 2

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84/
https://plato.stanford.edu/entries/cassirer/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A/
https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84%D9%8A/
https://hekmah.org/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%B1/
https://www.britannica.com/topic/Le-Mercure-de-France
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كية حديثِة النشأة، وبني النخِب يف الصالوانت اخلاصة، وبني الرجال يف املقاهي  أعضاء األكادميية املل
اليت   األوبرا  املتنوعة كصاالت  امليادين  يف  صاخبًة  النقاشات  هذه  تكون  األحيان  بعض  ويف  العامة، 

باً  أصبحت متاحة لعامة الناس من طبقات خمتلفة. كان هذا التصاعد املستمر للطبقة الشعبية املتعلمة سب
يف مطالبتهم حبقهم يف مشاركة احلكِم على العمل الفين، يف حني ابتدأ املثقفون بتمييز أنفسهم من حيث  
كوهُنم حمرتفني ومنطلقني من مؤهالٍت مؤسسية؛ ولذا فمن الصعب أن تُناقش الفلسفُة مبنأى عن بيئتها، 

 أو عن أدوات التواصل اليت كانت موجودة يف القرن الثامن عشر. 

 

  - واليت جاءت من أثَِر هذه النزاعات   ،اليت ُدوِّنت لألجيال القادمة -ّيزت هذه النقاشات الفنية  ومت
عن   دار  ما  النقاشات  هذه  أشهر  من  واهلجاء.  املراء  مستوى  إىل  احندرت  ورمبا  الطابع،  جدلية  أبهّنا 

القدميLe Cid  السي ِّدمسرحية   أنصار  >أو  حَدِثني 
ُ
وامل القدماء  قضية  عن  دار  وما  وأنصار  ،   

، ومع أّن هاتني القضيتني ظهرات   the Quarrel of Ancients and Modernsاحلديث< 
يف القرن السابع عشر؛ إال أّن تبعاهتما امتدت إىل القرن التايل. ويف فن التصوير ميكن للمرء أن يستشهد  

حميب   بني  وحميب    بوسني ]نيكوالس[  ابلنزاع  اخلط،  يفضلون  بول[  الذين كانوا  الذين كانوا    روبينز]بيرت 
معظَم    Querelle des Bouffonsحّرض صراُع الفنانني اهلزليني    ،يفضلون اللون. ويف فن األوبرا

]جان فيليب[    املوسيقيفالسفة التنوير الذين كانوا يفضلون النغم والنمط اإليطايل الشعيب، على حميب  
 . ةالفرنسي اهلارمونيا  حنو  بصّياً والذين كانوا ميثلون توجهاً  راميو

 

السابع عشر والثامن عشر موضوعاٍت خمتلفًة   القرنني  النقاشات عن اجلمال والذوق يف  وتناولت 
والسلوك، واآلداب العامة. وسيتطرق  ، وجسد اإلنسان، واألكل،  املوسيقىكالفن البصري، واألدب، و 

هذا البحث إىل موضوعاٍت اعتىن هبا الكّتاب، وهي: األدب والفنون البصرية، وسيتناول أهم األسئلة  
حنو السؤال: كيف ميكن للمرء أن يعّرف اجلمال؛ ابحلواس، أم ابلعقل، أم ابملعايّي التقليدية؟ وكيف ميكن  

https://www.britannica.com/biography/Nicolas-Poussin
https://www.peterpaulrubens.org/
https://www.peterpaulrubens.org/
https://www.peterpaulrubens.org/
https://www.sfcv.org/learn/composer-gallery/jean-philippe-rameau
https://www.sfcv.org/learn/composer-gallery/jean-philippe-rameau
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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؟ ومن حيق له أن حيكم بذلك؟ مل حتَظ هذه األسئلة إبجاابٍت  للذهن البشري أن يتصور الشيء اجلميل
قاطعٍة، إال أّن أفكاَر عصر التنوير اليت تناولت اجلمال شّكلت إراثً للثقافة الفرنسية الكالسيكية مل يكن  
مقصوراً على فرنسا حىت يومنا فحسب، بل جتاوزها إىل العامل الغريب كّله؛ إذ كانت له هيمنة خالل القرن  

 ثامن عشر.  ال

 

 اإلرث الكالسيكي.  .１
 ثقافة الصالون ووعيه/حساسيته. .２
 فلسفة اجلمال الديكاريت .３
 التنوير فالسفة .４
  التصوير لدى اهلواة واحملرتفني .５
 املراجع •
 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 مداخل ذات صلة  •

 

 

 

 . اإلرث الكالسيكي ١

هلذا   استمراراً  عملهم  يف  ورأوا  والرومانية،  اليواننية  اإلمرباطوريتني  وريثَة  بلدهم  الفرنسيون  املفكرون  عّد 
  أرسطو اإلرث الكالسيكي، بغض النظر عّما إذا كانوا اتبعوه اتباعاً صارماً أم ال. وعلى سبيل املثال فإّن  

https://hekmah.org/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88/
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كاان من الفالسفة ذوي األثر الكبّي يف األدب الفرنسي يف القرنني السابع عشر    (Plutrach)وبواترك  
والثامن عشر. إّن هذا التصور الذايت ال يصف عدم ارتياحهم جتاه التجديد الفين فحسب، بل ازدراَءهم  

، وجهوَدهم لفرض رؤية  للدول األخرى األوروبية، وقلَقهم إزاء ما ميكن إدراجه يف تقل يدهم األديبِّ الوطينِّ
 مجالية فحولية ووطنية على فن التصوير حينذاك.  

 

تصادم هذا الوالء للرتاث اليوانين والروماين مع األفكار اجلديدة يف منتصف القرن السابع عشر،  
اع مراحُل عدة  وذلك إاّبن الصراع الذي دار بني مناصري القدماء ومناصري احملدثني. كانت هلذا الصر 

امتدت إىل عقود سبعة نوقشت فيها قضااي خمتلفة، بدأ أوهلا يف مخسينيات القرن السابع عشر عندما 
الشعرية؛ العرتاف مجيع >املشتغلني ابألدب<ل أبّن   امللحمة  حاول بضٌع من املؤلفني جتديد جنس 

>لڤرجيلوس< كما فعل اإليطاليون يف    (اإلنيادة)الفرنسيني مل يتسّن هلم قّط أن يبدعوا عماًل يعادل  
(، وكما  1581Jerusalem Delivered Tasso’s ,>لتوركواتو اتسو< )    )حترير أورشليم( 

م. ولنذكر مثالني اثنني:  ١٦٦٧مليلتون يف عام    )الفردوس املفقود(سيفعله اإلجنليز بعد ذلك مبدة مع  
، وجيان تشيبلني قصائَد تتوخى التقليد امللحمي، ولكن  كتب  كٌل من  دي ماريه دي ساينت سورلني 

 the conversation)    حوار مع امللك الفرنسي األول كلويفمبوضوعات مسيحية، هي ابلتتابع:  
of the first French king Clovis قصة جوان القوس  (، و(the story of Joan 

of Arc  التحديد القدماء، وعلى وجه  لتهكٍم شّنه أنصار معسكر  (، لكن تعرضت هذه احملاوالت 
أن فشلت هذه املالحم ودخلت يف طور    كانالشاعر املدعوم من البالط دعماً قوايً، و ،  نيكوالس بويّلو

 الذي جنح يف استمالة الرأي العام.  النسيان؛ إّما لضعف جودهتا، وإّما بسبب هجاء بويّلو

 

وبعد هذه احملاوالت لتجديد امللحمة ُعنيت املرحلة الثانية بنواٍح خمتلفة من احلياة احلديثة؛ فقد  
يف هذه احلقبة خصماً جديداً هو تشارلس بّيّر، وهو ما يعرف اليوم جبامع احلكاايت اخليالية   واجه بويّلو

https://www.britannica.com/topic/Aeneid
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fairy tale  واحلق أّن هلذه القصص اخليالية أمهيًة كبّية؛ إذ احتفت ابلرتاث الشفهي األورويب الذي  .
  fablesمل يكن له جذوٌر عائدٌة إىل الرومان واليوانن، خالفاً للحكاايت اليت تُقال على لسان احليوان  

  ازنة بني القدماء واحملدثنياملو احملدثني يف كتابه ) عند جان ال فونتني أحِد مناصري القدماء. وانصر بّيّرو
Parallel of the Ancients and the Moderns  والذي ضّمنه سلسلًة من احلوارات )

، ومناصرو القدماء وميثلهم رئيٌس  abbotبني ثالثة من املناصرين هم: مناصرو احملدثني وميثلهم سيُد دير  
وسطاً للتوفيق بني الرأيني وميثلهم  ما أو شخص ذو منصب حكومي عاٍل، واملناصرون مّمن يقفون موقفاً  

للملكية   مواٍل  نتيجًة  cavalierفارس  بوصفه  للتاريخ  النظر  النزاع  هذا  يف  الرئيسية  األفكار  ومن   .
هو العصُر الذهيب،   Antiquityالحنطاط أو لتقدٍم؛ وذلك أّن مناصري القدماء يرون أّن العصَر القدمي  

ورأى أنصار   دار يف الفن واألخالق أويف نواٍح حياتية متعددة. االحن - فقط–وما أعقبه من العصور متّثل  
اآلداب   النهوض لألعلى، وطال ذلك  مياًل حنو  العلمية  التحديثية واالكتشافات  احلديث يف األفكار 
والسلوك؛ إذ رأى أنصار احلديث يف التطور اجلديد الذي طرأ على آداب البالط الفرنسي وسلوكياته 

الذي كان معموالً به عند اليواننيني والرومانيني، ومثال    - وإن كان بطولياً -لف  تقدماً فاق السلوك اجل
يف حواراته من أّن نصّي احملدثني اعرتض على ذكر اإللياذِة قدرَة زيوَس على ضرب   بّيّروذلك ما ذكره  

الثورة الفرنسية، بل إّن   العليا منذ ما قبل  رئيس الدير  زوجته؛ إذ يعد هذا السلوك حمرماً يف الطبقات 
>نصَّي احملدثني< قارن هذا بسلوك الفالحني الفرنسيني. وسيعاود التضاُد الظهوَر بني جمموعة قواعد  

 السلوك بني اليواننيني والفرنسيني يف بداايت عصرهم احلديث يف املرحلة التالية من هذا الصراع.  

 

املرحلة األخّية من هذا الصراع   األَُول من  - أما  العشر  الثامن عشر  وذلك يف  القرن  بداايت 
الصراع امسان: آن    -م(١٧١٠) فقد متحورت حول اإللياذة وكيفية ترمجتها، وأهم من اخنرط يف هذا 

وهي متخصصة ذات مكانة يف الدراسات  -ديسّي، ورئيس الدير هودور دي يل مات. أخرجت ديسّي
ذو املعرفة الضئيلة ابليواننية ترمجته عليها   م، مث بىن هودور١٧١١ترمجَتها النثريَة لإللياذة سنَة    -اهليلينستية



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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سنَة   أخرجها  اليت  الشعرية شديدة االختصار  النسخة  أنصاِر  ١٧١٤يف  معسكَر  األخُّي  مّثل  وقد  م. 
احلديث؛ وذلك أنّه جترأ على انتقاد اإللياذة ونعتها أبهّنا مليئة ابلتكرار وابإلسهاب اململ كما يف وصف  

إىل حذف الفصول اليت عّدها منافية لذوقه، ويف املقابل فإّن ديسّي    درع إسخيلوس، بل جتاوز ذلك
تبّنت ترمجًة أكثر وفاًء لألصل، ومل تباِل إن خالفت الرتمجة الذوَق الفرنسي يف زمنها، بل إهّنا هامجت  

  On the (Corruption of Taste   يف فساد الذوقأنصار احلديث يف كتاهبا اجلديل  )
 يها وختّنَث أخالقهم مقارنًة ابألخالق البطولية يف زمن العصور القدمية.  مستهجنًة أدَب معاصر 

 

ويف كّل هذه املراحل مل يكن مثة خالف عن نظرة اإلجالل للعصور القدمية، كما مل يكن هناك 
املأخوِذ من >تراث< اليوانن والرومان؛ إذ شّكل    literary canonشك حول أتليف التقليِد األديب  

للمثقفني   معياراً  وظل  الفرنسية،  الثورة  قبل  ما  زمن  يف  الذكور  تعليم  أصول  من  أصاًل  القدمي  األدب 
الفرنسيني حىت هناية القرن الثامن عشر، حىت مع وجود نزعات حتديثية واسعِة االنتشار يف الرواية واملسرح.  

نصار القدمي واحلديث الكّتاُب التنويريون الذين وّفقوا بني الرأيني معرتفني ابالخرتاعات  وتال الصراَع بني أ
للقدماء، وتقدير   العلمية، وابلتطور يف منط احلياة دون أن يفقدوا رغبتهم يف توخي األشكال األدبية 

 عظمة األبطال القدماء.  

 

ى تطبيق املبادئ األدبية. وهتدف  وقد ُعين هذا النزاع الطويل عناية خاصة بقدرة الكّتاب عل
إىل حتديد    -واليت ميكن أن جندها منذ كتاب الشعر ألرسطو-هذه الطريقة القدمية للحكم على األدب  

ما إذا كانت األعمال األدبية قد اتبعت معايّي اجلنس األديب، واألسلوب، أو اللياقة الشخصية املبنية  
ن بعض املفكرين الفرنسيني يقاربون األدب هبذه الطريقة  على التنصيف اجملتمعي لألشخاص. ويف حني كا

فنياً أو غّي ذلك؛ كان مفكرون آخرون يطورون طرقاً جديدًة للحكم على اجلمال على املستوى اإلدراكي،  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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ولقد أفصح التوجه الذي تبناه كّل واحد منهم عن طريقة تفكّيه، ليس ذلك فحسب بل أفصح عن  
 ملؤسسية.  بيئته االجتماعية، ومكانته ا

 

 . ثقافة الصالون األديب ووعيه ٢

واليت كانت حتت سيطرة  -يف بداايت نظام ما قبل الثورة الفرنسية أسست حكومُة لويس الثالث عشر
األكادمييَة الفرنسية هبدف تقعيد اللغة الفرنسية، وقبل أن خترُج هذه املؤسسة    - كاردينال دي غيشوليو

أدارها نساء ورجال    -واليت أطلق عليها الحقا ابلصالوانت األدبية- إىل الوجود كانت هناك ِحَلٌق أدبية
من الطبقة الراقية، وانتخبوا هلا ضيوفاً حمددين، لقد شجعت >هذه الصالوانت األدبية< إنتاَج الكتابة  
هذه   بعض  الفرنسية  األكادميية  جلبت  مث  الفرنسية،  اللغة  هتذيب  عن  نقاشاٍت  واحتضنت  اجلديدة، 

َلكّية، وحتّكمت ابلعضوية؛ إذ قصرهتا  األنشطة ووضع
َ
تها حتت السلطة الوطنية، وأوجدت داعمني من امل

رجالً حتديداً، ومع هذا فلقد واصلت الصالوانت األدبية عملها يف القرن التايل، واستمرت يف   ٤٠على 
 دعم املوهوبني الشباب، كما كان هلا أثر قوي يف تلقي الرأي العام للفن.  

 

افة الصالوانت األدبية يف القرن السابع عشر مفاهيَم عن الذوق كانت على صلة  ولقد طورت ثق
الطريقة   هذه  مّسى كاسّير  والوعي،  املؤدب  للسلوك  اخلاصة<  رؤية  >أو  األرستقراطية  ابلرؤية  وثيقة 
ابلتجريبية. وابلفعل فقد بُنيت تلك األفكار على احلواس والتحفيز الذي تتلقاه أكثر من بنائها على  

 لعقل، أو على تقاليد جنس أديب ما.ا

 

إىل   االختالف  إذ كان كثّي  بوهاورس؛  دومينيك  اليسوعي  القسُّ  املؤثرين  املفكرين  أوائل  من 
فضّمنُه   Entretiens d’Ariste et d’Eugène)الصالوانت األدبية، وكتب هذا املفكر كتابه )



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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عامة ال سيم الفنوَن  فيه  وتناول  اجليد،  الذوق  عن  السلوكيات  حماوراٍت  أيضاً  تناول  الفصاحة، كما  ا 
" أو ">ال أعرف شيئاً/أو ال أعرف  je ne sais quoiاشُتهر بوهاورس بوضعه مصطلَح "  .احلسنة

"، وهي خاصية مستعصية عن التعريف، ومتعاليٌة عن أية قواعد.  I don’t know whatماذا<  
كلَّ القواعد، ولكّنه سيفشل إن َفقد هذا الشيَء  استحضر احملاورون احتمالية أن يتوخى العمُل الفين  

اخلاص >أي هذه اخلاصية<، بل إهنم قارنوها مبا تضيق عنه العبارة >أو ما يصعب التعبّي عنه< يف  
الكاثوليكي الالهوت  أتمالت  يف  أو  الطبيعة  يف  اإلنسان  من كتابه  .أتمالت  آخر  موضع   ويف 

(Entretiens،)   التعبّي، واإلكثار من زخرفة اللغة، وكان هذا األسلوب    استهجن بوهاورس املبالغة يف
شائعاً يف األعمال املعنية ابلبالغة منذ العصور القدمية. ولقد طّبق حماوروه هذه الفكرة على أورواب القرِن  

،  السابَع عشَر؛ إذ تواضعوا على أّن اللغَة الفرنسية بتواضعها وبساطتها متفوقٌة على اللغة اإلسبانية الطنانة
 .  واإليطالية املتخنثة

 

كان حياول أتسيس مكانٍة لفرنسا بصفتها    إّن هذه التحامالِت اللغويَة دالٌة على أّن بوهاورس
 الوريثة الشرعية لإلمرباطورية الرومانية يف مقابل ثقافتني كانتا أكثر سيطرة يف تلك احلقبة. 

 

على اتصال وثيق ابلذوق الفين؛ وذلك   politenessيف نص بوهاورس >جند< أّن التأدب 
االج احمليط  يف  قوله  جيب  وما  األديب  اجلمال  إدراك  اخلاص  ألّن  ابإلحساس  إال  يتحققان  ال  تماعي 

اإلدراك<   >أو  التبنّي  احلادة  discernment>مبََلكة<  احلساسية  من  انبعان  األمرين  ولعل   ،
للشخص املهذب الذي تعود أن حُياط ابجلمال والسلوك اجليد. إّن اإلملاحات الطبقية النابعة من أفكاره  

حدهم هم من ميتلكون الغريزة >لفهم< التأدب  عن الذوق واضحة للعيان؛ >وهي أّن<: اخلاصة و 
والذوق الفين الرائع. إّن هذه الفكرة ترفض احتمالية أّن امرَأً ما قادٌر على تلقي التدريبات الكافية ليصل  



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
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هلذا املستوى من التهذيب >أو احلذق<، ولقد تشارك املنّظرون املتأخرون ممن نبعت ثقافتهم عن ثقافة  
 ا<.  الصالون >الفكرَة ذاهتَ 

 

يف هناية القرن الثامن عشر واصل هذا النمَط من التفكّي القديُس جان اببتيست ديبو، ومدام  
>املعارف<   املتعارفني  األشخاص  جمموعة  إىل  انتمى  ممن  وغّيُهم  ومونتيسكو،  المبيغ،  دي 

acquaintances   ك  ممن كان خيتلف إىل احلَِلِق االجتماعية مبا يف ذلك صالون دي المبيغ. اشرت
هؤالء يف التقليل من شأن النقاد احملرتفني، وشأِن أي تظاهر ابحلذلقة، وكان ذلك مبنياً على أتمالهتم  

.  مل يكن هؤالء  worldlyإحساسهم ابلتأدب إحساسا دنيوايً    عن اجلمال اليت كانت وثيقة الصلة 
الناظر وجسده حني أتمل    مهتمني بتعريف اجلمال، بل إّن أكثَر ما ركزوا عليه اختباُر ما حيدث يف ذهن

الشيء اجلميل، لقد كانت عنايتهم ابملتعة والعاطفة شهوانية مستندًة على ما ينتج عن احلواس، وحبسب  
 .   hedonisticحبثاً حثيثاً عن اللذة  - صراحةً -مونتيسكو فإّن الشهوانيَة هنا تصبح  

 

ا احلاسَة السادسة، ضارابً عرَض جون اببتيست ديبو كلياِت الذوق بصفتها عاطفًة، وأطلق عليه
الصفح عن دور العقل أو األخالق اليت تعد عند جمايله جون بييه كروساز جوانَب مهمة يف الذوق،  

، ولقد  أتمالت نقدية عن الشعر وفن التصوير واملوسيقى(م )١٧١٩وذلك يف كتابه الذي كتبه عاَم  
هوتشسون   فرانسيس  االسكتلندي  الفيلسوف  الذوق كتبه  يف  حبٌث  العمَل  هذا   Francisسبق 

Hutcheson    تلّقي  ١٧٢٥سنَة أّن  ديبو  يرى  للجمال.  درِكِة 
ُ
امل السادسة  للحاسة  فيه  تعرض  م 

ي، أو  األعمال الفنية حيدث يف أجسادان؛ فعندما نشاهد مسرحية ما على سبيل املثال فإنّنا نرتعش ونبك
أّن مشاهدة    -مثالً -نشعر هِبزّة املفاجأة، وشرح ديبو التأثّي اإلجيايب للفنون يف عواطفنا، هذا مع اعرتافه  

املوت جمسداً يف لوحة فنية أو يف املسرح خمتلٌف عّما إذا شاهده املرء يف الواقع، وشرح أيضاً شرحاً مسهباً  
نني يف أماكن متفرقة من العامل. ويُعزى هذا النوع من التفكّي  أثَر املناخ يف الشعوب، ودعمِه أو عرقلتِه الفنا
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، مروراً  national characterإىل أتمالت أبقراط عن آاثر البيئة يف الشخص املنتمي إىل موطن ما  
أبفكار خوان هوارتيه عن أتثّي درجة حرارة اجلسم يف الفصاحة، وانتهاًء مبا زعمه مونتيسكو من أّن املناخ  

وتعد نظرية املناخ هذه    3ديد السلوك البشري وانعكاسه على النظام السياسي ألي شعب. يؤثر يف حت 
أّن    جزءاً من فكرة ديبو اليت ترى أن تلقي الفَن حيدث يف جسد كلٍّ من الناظر واملبدع، بل يرى ديبو

 الفن يف هناية األمر أداٌة من أدوات التواصل بني جسد وآخر.    

 

ومن املفاهيم املغلوطة الناشئة عن فهم ما قاله ديبو القوُل أبنّه جعل الذوق مشاعا بني عامة  
امرئ   العامَة وكلَّ  أّن  الذكر  السالف  ما قال يف كتابه   tout leالناس؛ ذلك ألنه ذهب يف بعض 

monde  يعنيه قابلون أل ما  أّن  بنّي يف مواضع أخرى  أنّه  مناسبا. على  تلقياً  الفين  العمل  يتلقوا  ن 
" قاصداً  le mondeبل إنّه يستعمل عبارة "— كما يرتَجم غالبا–ابلتعبّي السالف ليس الناَس كلَّهم  

 le beau، ويُعربَّ يف القرن الثامن عشر عنها >ابلفرنسية< "high societyهبا اجملتمع الراقي  
monde  وخبصوص عامة الناس فإنه خُيرُِج صراحًة من "العامة القادرة على مترير احلكم على قصيدة ."

 أو صورة ما" "الطبقةَ الدنيا من الناس".  

 

عن الذوق بوصفه    )أتمالت يف الذوق(وكما فعل ديبو فقد كتبت مدام دي ال مبّي يف كتاهبا  
إّن حكم الشخص الصحيح معتمٌد على ما    ."agrémentعاطفَة لذٍة، أو >ابلتعبّي الفرنسي< "

 تظنه إدراكا وحساسيًة، وهو كما تزعم غُّي قابل ألن يُتعلم، ذلك ألّن:

 
للعرب كالم أيضاً حول أثر المناخ في شعرية الشاعر، كما فعل الثعالبي في يتيمة الدهر؛ إذ علل فحولة أدباء بالد أصفهان قائال   3

 ٣٨، ٢٤، ص. ١أن "حسن آثار طيب هوائها، وصحة تربتها، وعذوبة مائها، في طباع أهلها، وعقول أنشائها".  يتيمة الدهر، ج. 

المح نقدية في يتيمة الدهر ألبي منصور الثعالبي: القسم األول"، مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،  كما هو في محمد أشبهار "م

 . )المترجم(٣٦ص. 



ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 12

 

 

الطبيعة تعطينا ما لنا عندها، وال ميكن لنا اكتسابه. وال يطّلع على ذلك أبي درجة من  
 درجات الكمال إال العاملُ األكثر هتذيباً.  

 

املستند على قواعد معينة؛ رمبا ألّن القواعد َمِظّنة االكتساب والتعلم، بل    لقد جتاهلت تعريف اجلمال
وما ميكن    agréableإهّنا أعرضت عن مفهوم اجلمال يف أفكارها عن الذوق، وأعلت من شأن مفهوم  

 . تقول مدام دي ال مبّي: pleasantترمجته ابملقبول أو املمتع  

 

القبول ال قواعد هلا، إّن اجلميل بدون صفة  إذا كان للجمال قواعُد معينة؛ فإّن صفة  
القبول ال ميكن له أن يعطينا هذه املتعة املرهفة؛ ذلك ألنّه عنصر أصيل يف الذوق، 

 < وهي  للجميل،  وجُماِوزًَة  حمدودٍة،  غَّي  لذًة  مينحنا  مَثَّ  القبول -ومن  صفُة  <  -أي 
 اعتباطيٌة ومتغّيٌة كالذوق نفسه.  

 

امل معني وحمدد للذوق هو امتداٌد لعبارة بورهاورس "ال أعرف شيئا"، واليت  إّن استحالة احلصول على ع
 تستند على القدرة الغريزية احلساسة للمرء إلدراك الشيء املمتع إدراكاً مناسباً.  

 

وجدت آراء ماركيز دي ال مبّي صداها يف أعمال من كان يراتد صالوهنا من الكّتاب من أمثال  
دي ال ڤيال )ودعت المبّي أيضا كاّل من آن ديسّي و هودور دي الموت(.   كارتودالقسيس تروبليت، و 

 ( وهي عنده:  delicacyيلح كارتود دي ال ڤيال إحلاحاً شديداً على الرهافة )
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ملكة التبنّي الرائعة اليت أوجدهتا الطبيعة يف بعض أعضاء اجلسم حىت تستوعب الفضائل  
 املختلفة لألشياء اخلاصة ابلعاطفة. 

 

ّن هذه األفكار اليت تقول أبّن املرء يولد حبساسية فطرية جتاه األشياء الفنية املمتعة تعارض إمكانية أّن  إ 
 الذوق ميكن تعلمه. 

 

وقد اخترب مونتيسكو الذوق بوصفه وظيفًة لذهن الناظر تدخل يف طور التنقية >أو التصفية<  
الثقافية. على أّن األمثلة اليت طبقها    لنفس البيئة  worldly refinementوذلك ابلتهذيب الدنيوي  

على أفكاره املتعلقة ابجلمال مل تكن مقصورة على الفين بل جتاوزته إىل نشاطات أخرى كالتغزل، واملقامرة،  
والرقص االجتماعي، هذا إىل جانب موضوعات تقليدية كاملعمار؛ وذلك ليشرَح كيف ميكن للذهن أن  

والذي نشرت يف موسوعة ديدرو و أليمبّيت    )مقالة يف الذوق(ار يف  يتصور املتعة. ولقد شرح هذه األفك
" الذي تضمن أيضاً أحباث ڤولتّي وأليمبّيت عن املوضوعات نفسها.  Goûtيف مدخل ">الذوق<  

ولكي يشرح مونتيسكو ماهية األشياء اليت ُتشعر أذهاننا ابجلمال واملتعة عّدد خصائص ست، >هي<:  
سق، والتضاد، والقدرة على استثارة الفضول، والقدرة على استثارة املفاجأة. ويزعم  التنظيم، والتنوع، والتنا

يف   احلال  هو  سيئاً كما  أثراً  حتدث  فسوف  اخلصائص  هذه  من  أايا  طالت  إن  املغاالَة  أّن  مونتيسكو 
كان هناك الكاتدرائيات القوطية اليت تعِرُض تنوعاً زائداً عن احلد إىل درجة التشويش، ويف املقابل فإن  

تناسق وتنظيم مبالغ فيه كما هو يف صف األعمدة، أو يف وجه امرأة حسناء، فسيشعر الناظر بنوع من  
امللل. ويُعىَن مونتيسكو كما هو احلال مع المبارت ابملتعة أكثر من عنايته ابجلمال، ومثال ذلك عند  

املرأة اجلميلة مجاالً مثالياً. وأضاف    مونتيسكو أنّه يزعم تفضيل املرأة ذات املواصفات غّي املتناسبة على 
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إىل اخلصائص الست يف األشياء املمتعة ثالثَة طرق جُترُِّب هبا أذهانُنا هذه األشياَء وهي: احلساسية، 
والرهافة، >وعبارة ديبو< "ال أعرف شيئاً". إّن هذه املصطلحات تذكران ابنتمائه إىل طريقة صالون  

عن   التفكّي  يف  ودوبوس  الدنيويني  بورهاورس  الناس  من  خمصوص  نوع  يرثها  خاصيًة  ابعتباره  الذوق 
 املهذبني.  

 

 . فلسفة اجلمال الديكارتية٣

ظّل    ديكارتفلسفة اجلمال؛ إال أّن أثر  ـ  ومع أن االنعطاف حنو الذاتية والشهوانية مثّلت حتديثاً كبّياً ل
مسيطراً على الفكر الفرنسي يف القرن الثامن عشر، ولقد طُبِّقت فلسفُته على نظرايت اجلمال مع أنّه مل  

موضوعياً للجمال ميكن    يكتب يف هذه املوضوعات إال نزراً يسّياً. واقرتح كلٌّ من كروساز وأندريه مقياساً 
من  -تطبيقه على أّي شكل من أشكال اجلمال، كما فعل ذلك ديكارت مع احلقيقة، وميكن هلذا املعيار

 أن يتجاوز كّل تقلبات األزايء، والتحّيزات الشخصية، وحىت االختالفات الثقافية.    -الناحية املثالية

 

العام   املنطق والرايضيات يف مدي١٧١٥يف  يف سويسرا    Lausanneنة لوزان  م نشر أستاذ 
، لكّنه مل أيِت جبديد خبصوص طبيعة اجلميل، والذي  )مقالة يف اجلمال(جان بيّي جي كروساز حبثه  

التنظيم   أنّه أخذ بعض األقوال املأثورة؛ واليت تعد خليطاً بني الوحدة والتعدد؛ لكي حيافظ على  فعله 
، على أنّه قارب هذه األفكار بوعي جديد حبدود التحّيزات  والتناسب من الوقع يف التقلب املفاجئ والراتبة

 الثقافية اليت تقف عقبة يف الطريق؛ >إذ يقول<:  

 

ال   فإاّن  وحدها  تظهر  ال  غالباً  وألهّنا  اجلميل،  عن  فكرة  الناس  من  واحد  ميتلك كّل 
 معها.   نتأملها جيداً، بل إننا نفشل يف التمييز بينها وبني األفكار املتشابكة اليت تظهر 

https://hekmah.org/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%AA/
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 وتكمن جذور هذه الصعوبة يف الثنائية اليت تتسم هبا القدرات اإلنسانية، >ذلك أّن<:

 

األفكار واألحاسيس قد تتوافق، وأّن الشيء قد يستحق صفة "اجلميل" على املستويني، 
صراع،  يف  واألحاسيس  العقل  أّن  أخرى جند  أحايني  ففي  من ذلك؛  العكس  وعلى 

يبعث اللذة ويفقدها يف نفس الوقت، وأنّه مجيل يف وجهة نظر وحينئٍذ فإّن الشيء قد 
 ما، وفاقد للجمال يف وجهة النظر األخرى.  

 

على هذا الّطالق >بني األفكار واألحاسيس< بل على العكس من ذلك؛ إذ يؤمن   ال يعتمد كروساز 
 أبّن لدنيا مسؤوليًة الكتشاِف: 

 

أيٍّ من املبادئ اليت تضبط استحساننا حني حنكم على شيء ما معتمدين على األفكار 
بـ  عنه  يعرب  أن  حيب  أو كما  واإلحساس،  الشعور  عن  مبنأى  مجيالً  جنده  مث  فقط، 

coolly    .>أي: بربودة أو بدون عاطفة< 

 

والذوُق سابٌق ملا ميكن للعقل أن يقبله لو كان له وقت كاٍف يزن فيه كّل شيء متعلق ابحلكم. حياول  
كروساز يف هناية األمر التوفيَق بني املعرفة واألحاسيس، وهو واقٌع يُظهر أنّه يشهد لصاحل حكمة هللا يف  

مؤلف عن  مشاهبة  أفكار  ومثة  وبروموي،  األرض.  ترميبلي،  دو  فراين  عند  احلال  هو  أمهية كما  أقل  ني 
 وتروبليت. 
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نفس املوضوع لكّنه متأثر جداً بنيكوال مالربانش،   )مقالة يف الذوق( يعاجل إيڤ ماري أندريه يف  
وعرضية،   )فطرية،  األفكار  بني  الديكاريت  التفريق  مع  املتوافقة  اجلمال  عن  األفكار  من  بضعاً  ويقرتح 

، >وهي: أواًل:< اجلمال الضروري >أو اجلوهري<؛ وهو "املستقل عن أّي مؤسسة حىت  4ية( وخيال
 divineاملؤسسة اإلهلية"، ولذلك فهو متماٍه مع ما هو عاملي، واثبت، وال يُدرك إال ابلعقل اإلهلي  

Reasonوقة،  . >مث أييت بعد ذلك< اجلمال الطبيعي الذي له صلة وثيقة مبجموعة من األشياء املخل
 وهو "مستقل عن أّي رأي إنساين"، لكّنه يتبع اإلرادة اإلهلية، وهو موجود يف تناغم الطبيعة وغائيتها

finality   أّما أقل درجة من درجات اجلمال فهي ما تنتج عن النشاط اإلنساين، وهي اعتباطية  .
االعتباطي الذي يتحدث إىل العني    جزئياً ألهّنا متزج بني املكوانت العقلية والشهوانية، وينتظم هذا اجلمال

يف ثالثة مستوايت هي: العبقرية، فالذوق، فالنزوة؛ أّما العبقرية فهي وحدها ما ميكن إدراكها بعقلنا، يف  
َلكات

َ
 (. وخيتم أندريه >قائاًل<:  faculties) حني أّن املستويني اآلخرين مدعومان دعماً مالئماً ابمل

 

عة من أول نظرة للتخّيل مجياًل، بل الشيء الذي ميتلك  ال أمسي الشيء الذي يبعث املت
 احلق يف إمتاع العقل والتأمل؛ وذلك بتمّيزه اخلاص.   

 

ويف نظره أن ليس مثة متّيزاً بني اجلمال واحلق، وهذا حتديداً هو تعريف مجاليات الكمال. بيد أّن اإلحساس  
ابجلمال هو األثر الطبيعي املصاحب ألّي فعٍل لإلبداع أو لتلقيه، وهو أيضا اخلاصية اليت متّيز صنف  

 البشر عن غّيهم.   

 
4Innate, adventitious, and fictitious  
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مآرب أخرى؛ وذلك أنّه عندما أصدر    فقد كانت له  Charles Batteuxأّما تشارلس ابتو  
مبدأ واحد(  كتابه   اجلميلة خمتزلًة يف  األرسطية    م ١٧٤٦  سنة )الفنون  األفكار  جتاسر على أتسيس 

أتسيساً صارماً ابعتبارها البناء العام ألّي نظام موحد ألّي نوع فين، وكان املفهوم الرئيس الذي اعتىن به 
كّل نوع من أنواع الفنون )متجاوزاً أرسطو وهوراس(، ولكي    لكّنه عّممه على  mimesisهو احملاكاة  

اليت هتدف إىل املتعة )على سبيل املثال: املوسيقى، والشعر،   حيقق هذا التعميم فقد فّرق بني الفنون احلرة 
ة  والرسم، والنحت، والرقص(، وبني الفنون املكيانيكية. واقرتح ابتو أتويَل ما ميكن تقديره بـ "حماكاة الطبيع

، بل معاجلًة تنويرية وحسّيًة جتاهد  givenاجلميلة"، وأّكد أّن احملاكاة ليست نسخاً مستسلماً للُمَعنّي  
للوصول إىل أفضل النتائج. وختم ابتو >كالمه< أبّن على الفنان مسؤوليَة أن حياكي ما يقرره العقل  

من لوحته هيلني أمجَل امرأٍة يف    جوهَر الطبيعة مستحضراً القصة املشهورة لزيوكس الذي حاكى يف أجزاء
مدينة كوروتوين. وهلذا السبب جند أّن ابتو ميتدح كثّياً احليلة الفنية؛ "ألّن الفن ُخلَق ليخاتل"، وليس 
ذلك ألّن الفن بطبيعته خماتل؛ بل ألّن احلقيقَة تركيٌب معّقد خُيفي بِنيَـَته وَتطّورَه. على أنّه واجه يف بعض  

)مبادئ  دفاعه العنيد عن املعايّي اجلامدة مجوداً جتاوز احلد )كما هو احلال يف كتابه    األحيان نقداً بسبب 
ملبدأ   ١٧٣٥الذي نشر سنة    األدب( متعصباً  >أّن    ut pictura poesisم(، أو لكونه داعماً 

، ويف أحايني أُخر لكونه معروفاً بفهمه أّن املثايل ال ميكن أن يوجد يف أّي  5الشعر والتصوير متشاهبان<
 مكان خارج التخّيل.  

 

ؤلِّف املوسيقي جان فيليب راميو الذي التزم ابلفكر الديكاريت  
ُ
ولعل من املهم اإلشارَة إىل أّن امل

< أن يضع األسس  - األصوات  وتعين تعدد/آتلف->  )مقالة يف اهلارموين(التزاماً صارماً حاول يف كتابه  

 
هذا مفهوم قديم يقضي بأن هذين الفنين متساويان، أو كما نقل عن بعض المتأخرين من الفالسفة أن " التصوير شعر صامت، والشعر صورة    5

 )المترجم(   .htmlhttps://www.writing.upenn.edu/~afilreis/88/utpictتتكلم". انظر 

 

https://www.writing.upenn.edu/~afilreis/88/utpict.html
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العلمية للموسيقى، وأن يقّنن كثّياً من األفكار اليت تعد أساًسا لتحليل املوسيقى حىت يومنا هذا )على  
 major، >مفتاح السلم الكبّي مقابَل مفتاح السلم الصغّي<tonalityسبيل املثال: >النغمية<  

vs. minor keys النغمية واملصاحبات  التأليف  >مبادئ   ،  >principles of 
composition and accompaniment  ويرى راميو أّن آتلف األصوات أكثر جوهرية يف ،)

م فصاعداً  ١٧٥٠الذي نشر عام    )الربهنة ملبدأ اهلارموين(املوسيقى منه يف النغم، مع أنّه تراجع منذ كتابه  
ندسة، وخصوصاً بعد أن انتقده  عن يقينه أبّن املوسيقى مفتاٌح عاملي ألّي موضوع مبا يف ذلك علم اهل

م، وهو نقد الذع  ١٧٥٣الذي نشره عام )رسالة يف املوسيقا الفرنسية( روسو انتقاداً الذعاً ) يف كتابه 
 للموسيقى الفرنسية، وإعالء من شأن األوپرا اإليطالية(.  

 

 . فالسفة التنوير ٤

فالسفة آخرون من فالسفة التنوير فاستعاروا من النظرايت املذكورة أعاله ليخرجوا    جاء بعد مونتيسكو
أبوصافهم للذوق على أنّه مزيج من ثالثة عناصر، هي: العاطفة، والعقل، ومعرفة القواعد. وتزامن هذا  

العامل املهذب للصالوانت األدبية الذي دعم مهنتهم، وعن األكادمييني الذين   طّوروا  مع ابتعادهم عن 
نظرايٍت عن اجلمال. حىت إّن مونتيسكو انتقد الصالوانت األدبية أبهّنا متأثرة أبثر أنثوي حال دون املعرفة  

العلماء بنفاد خياهلم وجدبه،    )معبد/هيكل الذوق(اجلادة. ويف نفس الوقت وصف ڤولتّي يف قصيدته  
م متنوعي املعارف، ومفكرين جادين عاشوا  وبعلو الغباِر إاّيهم. ولقد عدَّ معظُم فالسفة التنوير أنفَسه

أيضاً بني ظهراين جمتمعهم، وخبصوص الذوق فإهّنم جعلوا أنفسهم طبقًة من النقاد احملرتفني الذين زعموا  
احلَق يف إطالق األحكام الفنية، وأهّنا ذات سلطة واعتبار أكثر من آراء عامة الناس املتقلبة، كما حدث  

 بعد ذلك.   
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ا  ڤولتّي  يف  يصف  "الذوق"  مقالته  ويف  املتنوعة،  واملعرفة  العاطفة  من  مزيج  أبنّه  اجليد  لذوق 
Encyclopédie    استشهد بفىت يبكي متأثراً أبداء على املسرح، وأّكد أّن هذا التجاوب العفوي

القوانني   بذلك  ويعين  فيه،  املسرحية  أحدثته  الذي  لألثر  املسببة  العوامل  بفهم  األمر  هناية  يف  مدعوم 
وحدات األرسطية. تشبه هذه التجربة تلك اليت وصفها كروساز، إال أّن األخّي وصف أّن التلقي  كال

املثايلَّ للفن نتيجٌة مباشرة للعاطفة اليت يؤكدها الحقا العقل ال القواعد. ويثبت العلماء املتخصصون يف  
ة شاملة، وأن قصارى ما فعله  ڤولتّي يف كتبهم اليت كسروها على دوره انقداً أبنّه ليس لديه نظرية مجالي

اليواننية   للتقاليد  الظاهر  منها على حدة، مع تفضيله  الفنون بىن كّل واحد  الذوق يف  تصرحياٌت عن 
الرومانية دون غّيها، على أنّه مل جيد إشكاالً يف استثناء أحد من تلك التقاليد كما فعل مع بعض القطع  

 تلك القوانني حنو شكسبّي.   اليت كتبها عدد من كبار الكّتاب مّمن حطموا

 

إال نزراً يسّياً عن الذوق واجلمال خّصصه للنيل من التأثّي الفاسد    جان جاك روسومل يكتب  
التأليف املوسيقّي. لكّن مارومونتاَل   صنَوه يف  -للفن عامة، ابإلضافة إىل بضعة مباحث كسرها على 

 Élément deهو الذي اجرتح نظريًة يف اجلمال استنبطها من فلسفة روسو، يف كتابه    - الفلسفة 
littérature  <األدب()عن توطئته  اصر  يف  وابلتحديد  التذوق(<  أو  الذوق/  يف  أّكد    )جتربة 

مارومونتال أّن الذوق اجليد مستنٌد على الطبيعة، وشاركه فالسفٌة كثر آخرون كباتو، مث سرد بعد ذلك  
جمموعة من املراحل اليت ينتقل فيها الرجل من الذوق اجليد إىل الذوق الرديء، مث يعود مرة أخرى إىل  

وق اجليد. فهناك أوالً الرجال املتوحشون الذين "يعربون عن أنفسهم تعبّياً فصيحاً إال أنّه خاٍل من  الذ
معنية   مارومونتال  نظام  يف  الثانية فهي  املرحلة  أّما  السطحية".  "الُكىن  أو  احلد"،  عن  الزائدة  "املبالغة 

واملتصنعة، وألنّه ابتعد عن الطبيعة فقد    ابلرجل "غّي املثقف"، أو "الرببري" الذي مييل حنو اللغة امللتوية 
أفسدته الرفاهية والغرور ونزوة املوضة، وميكن مقارنة هذا الذوق الرديء مبا نعته أندريه ابلدرجة األقل من  
مارومونتال   يف منوذج  فهناك  وأخّياً  املستمر.  وتغّّيها  لتقلبها  ابالعتباطية  أمساها  اليت  الذوق،  درجات 

https://hekmah.org/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%83-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88/


ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ـ
 

 

 Copyright 2021حكمة © 20

 

ذي يربز يف املرحلة الثالثة أثناء عودته إىل الطبيعة. إّن هذا املسار متكئ على منوذج  "الرجل املتحضر" ال
روسو يف كالمه يف كتبه السياسية عن الرجل النبيل املتوحش الذي يفسده اجملتمع، ولكنه يف هناية األمر  

فقد ك األفكار  هذه  عن  وبعيداً  املرحلة األصلية.  إىل  سيعود  املستقبل  يف  ما  وقت  مجاليات  ويف  انت 
مارومونتال تنحو حنو العودة إىل نظام التصنيف التقليدي لألسلوب اجملازي، متنافسًة مع قائمة التعبّيات  

 اجملازية اليت ذكرها جمايُله دومارسايس. 

 

" لديدرو  املتميزة  املقالة  يف   اجلميل> Beauتضم   ">Encyclopédie     ملخصاٍت
فرنسي يف القرن الثامن عشر، كما تضم بعض األفكار احلديثة  متميزًة عن فلسفة اجلمال يف الفكر ال

املعنية ابحلكم الفين. كشف ديدرو يف بداية هذه املقالة عن التعقل الدائري املتأصل يف نظرايت اجلمال.   
ومثال ذلك البناء املتناسق. مث يتساءل    غسطني و أالقديس  وتعد الوحدة خاصيًة حتد اجلمال وفق ما ذكره  

متسائاًل: "   ديدرو: "ملاذا يعد التناسق ضروايً؟"، فيجيب على نفسه قائاًل: "ألنّه ميتع"، ويستمر ديدرو
ملاذا مُيتع؟"، مث جياوب: " ألنّه مجيل". وبعد أن وصل إىل طريق مسدودة يف حّل هذه املشكلة، راح  
الفرنسي كريستيان  والفيلسوف  وهوتشستون،  وكروساز،  أندريه،  عند  اجلمال  نظرايت  يلخص  ديدرو 

أنّه يعارض ضرورية األفكار    وولف. ومع أّن ديدرو يزعم أبّن أطروحة أندريه أكثر عمقاً ومنطقية، إال
الفطرية عن ماهية اجلميل. وبعد ذلك راح يناقش أبّن >خاصية< الرصد >أو املالحظة< هي اليت  

 أوجدت مفاهيم حنو التناسق والتناسب واجلمال.  

 

"، أو مبعىن  > rapports ويتكئ تعريفه للذوق على ما أطلق عليه ">الصالت/أو التوائم
عدة للعمل الفين. يبدع الفنان هذه الصالت اليت ال يتبني معظمها إال الناظر    آخر العالقة بني نواحٍ 

األكثُر حذقاً، واألوسُع معرفًة، واألكثُر حساسيًة، ومّثل على ذلك بسطر من عمل تراجيدي يُدعى  

https://hekmah.org/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/
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. يصف  )6كان قد مات("qu’il mourût”كتبه كورنيللي، والسطر هو: "   (Horace )هوراس
هذه الكلمات معزولًة عن سياقها أهّنا ليست ابجلميلة وال ابلقبيحة، وحني يعرف املرء السياَق    ديدرو

داخل حبكة املسرحية، وأّن األب قال هذا اجلواب عندما ُسِئل عن ابنه، وما الذي سيفعله يف املعركة؛  
يف هذه املسرحية  فسيجد الناظر يف هذا السطر مواضَع خليقًة ابلتدبر، ويضيف ديدرو ظروفاً أخرى  

كاالبن الناجي الوحيد، وأنّه وحده إبزاء ثالثة أعداء، وأنّه يقاتل من أجل وطنه، وأّن كّل هذه الظروف  
سامهت يف صنع هذه الصالت يف ذهن الناظر حىت أييت هذا السطر املقتضب جداً فيصبح شيئاً جلمال  

أكثر فأكثر عن احلبك ة، وعن العالقات اإلنسانية اجملسدة  جاليل. وتتضمن الصالت املوصوفة فهماً 
>يف العمل الفين<، وهذا بدوره يساهم يف إضافة مستوايت من املعىن يف سطر ما. يصف بعد ذلك  

يف كتابه   والبكم(ديدرو  الصم  إىل  يف    )رسالة  مصطلح  ١٧٥١)نشر  مستخدماً  مشاهباً  شيئاً  م( 
يع الرجال املتذوقون أن يتبّينوا عدداً كبّياً  "اهلّيوغليفي" بدال من "الصالت"، وميثل لذلك بقصيدة يستط

من "اهلّيوغليفيات"، أو عناصر الَعروض أكثر من الناس العاديني، ومبعىن آخر فإهّنم قادرون على ما  
، لكّن الذي ال يبدو واضحاً هو كيفية وصول  close readingيسميه نقاد األدب ابلقراءة املتأنية  

 هم قادرين على جتلية الصالت أو "اهلّيوغليفات".  الناس إىل مرحلة من احلذق جتعل

  

 
6That he died.    انظر النص بالفرنسية

rneille/UfsZAAAAYAAJ?hl=en&gbpv=1&btre_de_Pierre_de_Thomas_Coéàhttps://www.google.com/books/edition/Th
tûil%20mour’sq=qu 

وانظر ترجمة باإلنجليزية ولكنها قديمة ترجع إلى القرن السابع عشر  

01.001/1:7.3.6?rgn=div3;view=fulltexthttps://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A34578.00 

 )المترجم(.  

https://www.google.com/books/edition/Théàtre_de_Pierre_de_Thomas_Corneille/UfsZAAAAYAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=qu’il%20mourût
https://www.google.com/books/edition/Théàtre_de_Pierre_de_Thomas_Corneille/UfsZAAAAYAAJ?hl=en&gbpv=1&bsq=qu’il%20mourût
https://quod.lib.umich.edu/e/eebo/A34578.0001.001/1:7.3.6?rgn=div3;view=fulltext
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 التصوير لدى اهلواة واحملرتفني .５
بينما كانت النقاشات الدائرة عن الذوق يف حقلي األدب واملوسيقى أتخذ طورها يف التشّكل إذ خرجت  
نقاشات أخرى عن عامل الفنون البصرية؛ وذلك أّن الفنانني شعروا بسلطة جديدة هي تنظّيهم العلين  

جعاً احلقبة اليت مل يكن  م كان ما يزال ينعتهم ابحِلرفيني مسرت ١٧١٩ألعماهلم الفنية، مع أّن دوبو يف عام  
للفنانني فيها من مكانة خال كوهنم عمااًل يدويني ابرعني. وعندما أسس لويس الرابع عشر األكادميية  

للرسم والنحت وذلك عام   احلرفيني  ١٦٤٨امللكية  السابقني من  منَح هؤالء  أنّه  تغّّي األمر؛ وذلك  م 
القائ برون  يل  تشارلس  عنّي  الذي  وهو  خاصة،  يشغل  مكانًة  والذي كان  األكادميية  هلذه  املؤسس  َد 

منصب أول رسام للملك، فما كان من قائدها إال أن أوجد جمموعة من التدريبات املهنية، واالختبارات  
اليت جيب على كّل طامح أن يتجاوزها حىت ينضم لألكادميية رمسياً، وخبصوص الرسامني فيمكن هلم أن  

"، ويعين ذلك أن تكون  grand genreلوب أو نوع جليل<  يقدموا لوحة فنية متميزة يف " >أس
قطعهم يف   يقدمواً  أن  فيمكن هلم  دينياً، وما عدا ذلك  أو أسطورية أو حتكي مشهداً  القطعة اترخيية 

كتصوير األشخاص، أو املناظر الطبيعية، أو الرسم النوعي ملشاهد     minor genreأسلوٍب أقل مكانة
 ير اجلمادات.  احلياة اليومية، وأخّياً تصو 

 

اللون،   ومناصري  اخلط  مناصري  بني  النزاُع  عشر  السابع  القرن  اليت حدثت يف  النزاعات  من 
وبعبارة أخرى بني البوسينتستيني والروبينيني. ظل اللون مهمالً ملدة طويلة ألسباب ثالثة على األقل،  

ين حبسب الظروف"  < ال شيء سوى "عَرٍض من انعكاس الضوء الذي يتبا-أي اللون -هي: أنّه >
على حّد تعبّي تشارلز يل برون، وأنّه جاذب للحّسية مع أنّه "ال جيب علينا أن حنكم مستندين على  

نوڤمرب    ٢٤حواسنا وحدها، بل على العقل" كما ذكر بوسسني يف رسالة له إىل كانتيليو وذلك بتاريخ  
ادر على أن يكون أساساً للتصوير  م، >والسبب الثالث هو أّن اللون< يثبت أنّه ليس بق١٦٤٧من عام  
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painting  خالفاً للرسم التخطيطي/التفصيلي ،drawing    املتصل ابلذهن ) ابملعىن األساسي لكلمة
disegno     .)الرسم التصويري أو التصميم = 

 

م، ومع  ١٦٧١أصدر الرسام جربيل بالنشارد إقرار استخداَم اللون يف األكادميية بتحفظ، وذلك يف سنة  
 مل يرغب يف "التقليل من أمهية التصميم" إال أنّه: أنّه 

 

يف دفاعه عن اللون أسس ثالث نقاط: أوهلا: أّن اللون من حيث ضروريُته لفن التصوير  
هو كالتصميم، واثنيها: أننا إن قّللنا من قيمة اللون فإننا نقّلل من قيمة الرسامني أيضا، 

 تحقه كرًة أخرى يف زماننا هذا.  واثلثها: أّن اللون استحق مدح القدماء مث اس

 

ال جرَم أّن التصميم أساٌس ضروري، ولكن إن كان هدف الرسام أن "خياتل العني، وحياكَي الطبيعة"  
فمعقوٌل أن ننتهي إىل نتيجة مفادها أّن اللون خيدم هذا اهلدف أفضل خدمة؛ إذ "هنا يكمن االختالف  

رى، و مينحه غايته احملددة". إّن هذه حماولة صرحية  عن الفنون األخ   paintingالذي ميّيز التصوير
جلعل مقولة بوسني لصاحله، >وهي املقولة< اليت تقول أبّن هدف التصوير هو املتعة، على أهّنا ابلتأكيد  

 ليست كافية إلقناع يل برون. 

 

اللون؛ وقد يكون غريبا أن نبدأ ابمل املعركة ضد  ؤرخ  مثة رجالن سيلعبان دوراً خاصاً يف هذه 
ألنّه يعد عامة مؤيداً خملصاً لبوسني، على أنّه كان ذا عقلية    André Félibienامللكي أندريه فيلبني  

ليربالية، وحمرتِماً لآلراء املختلفة )واليت أفقدته وظيفته!(، ومنشغال ابلوصول إىل توازن عادل بني ِهبات  
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والتناسق بني األجزاء اجلسدية واملادية"؛  الذهن ومواِهب اليد. ويف نظره فإّن "اجلمال نتيجة للتناسب  
 ولذلك ال ميكن للون أن يُغفل ألّن: 

 

أيَّ شيء جيب أن يظهر ظهوراً متصالً اتصااًل متفنناً، لدرجة أّن الرسم كّله كأنّه ُرسم 
 مرًة واحدة يف مكان واحد ويف زمن واحد، وكأنّه مأخوذ من نفس لوح األلوان.  

 

  م، مث نشره يف كتابه ١٦٦٨سنَة  )فن التصوير( وعندما ترجم الناقد روجر دي بيليس كتاب دو فريزوين  
كان رمبا يظهر أنّه حيمل آراء أكثر قوة، لكّنه عندما حّول األمهية    م١٦٧٣سنة  التلوين(    )حوار عن

– ، والطريقِة اليت هبا يفرتُض  harmonyُعيِن أيضاً أبمهية التآلف     coloringمن اللون إىل التلوين
َمة<.  " >أي تقنية اجلالء والُقت  Chiaroscuro، و"local colorإتقاُن اللون املوضعي    -سلفاً 

)مبادئ الرسم التصويري( مث ملا دخل دي بيبلس األكادميية بعد ثالثة عقود أنتج مؤلفاً حتت عنوان  
 أّكد فيه أّن:

 

التصوير احلقيقي ليس ما يفاجئنا فحسب، بل ما يستدعينا إن جاز التعبّي، وأّن له 
 أتثّياً قوايً لدرجة أان ال نقدر إال على االقرتاب منه، كأنّه يريد أن خيربان بشيء ما.  

 

 وابختصار:
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فإنّه ليس من واجب الناظر أن يبحث عن احلقيقة يف التصوير، لكن التصوير من حيث 
 اجٌب عليه أن يستدعي الناظر، وأن يفرض انتباَهه عليه. أثرُُه و 

 

" أي: "التبعية العامة لألشياء  the whole togetherوهذا يشّي إىل ما ًأطلق عليه بـ"الكل معاً  
بعضها بعضاً كجعلها كلها تتفق على تشكيل شيء ما"، للوصول إىل أقصى درجات السعادة للعني.  

من كتاابت أنتوين كوي پيل؛ وذلك "أّن اإلجادة يف التصوير" مل تعد  وميكن لنا أن نستشف هذا الدرس  
منبتة الصلِة عن "مجاليات الرسام/املصور"، وكان يف تعيينه مديراً وقائداً لألكادميية إشارٌة إىل أّن هذه  

 الصفحة كانت قد طويت.  

 

أصبح دعم الفنون بعد لويس الرابع عشر شديَد التأثر ابألساليب اليت كانت تفضلها عشيقته 
الرمسية ماركيز دي پومپادور؛ إذ كانت تنتخب الفنانني واملعماريني الذين سوف يتحصلون على معاشاٍت،  

أعما  أنشأت  أهّنا  احلقبة، كما  فنية أصبحت عالمة على إرث هذه  أعمال  السيڤر  وتنتدهبم إلبداع  ل 
ولقد مُسّي فيما بعد  - ، وقدمت أيضاً أخاها إىل البالط  porcelain works of Sèvresاخلزفية  

، ورتبت مع الرسام التصويري أنتوين كوي پيل واملعماري جاكيز جّيماين ليقوما  -مباركيز دي مارينجي
أثرها السياسي-بتعليمه، ولقد عينت   امل  - مستغلة  ملباين  عاماً  لك؛ ممّا جعله صانع قرار  أخاها قائداً 

 مهماً يف منح االنتداابِت امللكية للفنانني.  

 

وجبانب هذا الدعم امللكي كانت هناك أدوار "للهواة" أو "اخلرباء" مّمن لعب دوراً مهماً تصاعدايً 
 يف تشكيل الفنون خالل حقبة ما قبل الثورة. وكما يعرب مؤرخ الفنون تشارلوت غيشار: 
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ل وسيطاً بني داعم الفنون الذي متّيز به جمتمع البالط يف بداايت العصر أبّن اهلاوي شكّ 
 احلديث، وبني جامع الفنون الذي برز إابن تطور سوق الفن.   

 

كان املستثمر بيّييه كروزات و كومت دي كايلوس من أشهر هؤالء اخلرباء. مل يكن ليكفي هؤالء اخلرباء  
خمتارات  فهرستها وإنتاجها ابلطباعة الفنية، ويعد كتاب >)  أن جيمعوا آالف األعمال، بل شاركوا يف

السلَف احلقيقي لكتب الفنون والقواميس املعنية ابلفنون اجلميلة    Recueil Crozat  كروزات(<
م،  ١٧٥٧لپّينييت الذي نُِشَر عاَم  )القاموس املتنقل(    اليت ابتدأت يف التضاعف ) انظر على سبيل املثال

)الرتتيب  م كلٌّ من ووتليت وليڤسكي، وخصوصا كتاب  ١٧٩٢ي نشره عاَم  الذ)قاموس الفنون(  و
م(. وبدأت الكتالوجات يف  ١٨٦٠م حىت  ١٨٥١والذي ُنشر بعد وفاته من عام  اهلجائي ملارييت(  

اليت   )جمموعة جان دي جوليني(، و)خمتارات جوليني(االنتشار وخرجت أوائلها إىل النور، ومن أمهها: 
وكتب كل من كايوليس وديزاليّي دجونڤيليه   Watteau.ت بعد رسومات واتو  نقشاً جاء  ٢٧١حتوي  

عن الفنانني، ورمسوا رمساً ختطيطيا لرتامجهم، كما أسسوا قواعد لتبنّي دقة األسلوب ورشاقة التنفيذ. حدث  
على   قادراً  بلدان خمتلفة  الكوزمبوليتاين >العاملي< من  اهلاوي  فيه  أوسع كان  كّل هذا ضمن سياق 

فيما بعد إىل طقس اجلولة الكبّية  ال  ritual of Grandسفر للخارج، )وتطورت هذه األسفار 
Tour .) 

 

يف الزمن الذي سبق وجود املتاحف الرمسية كان تواصل العامة مع الفن ضئياًل، حىت ابتدأت  
م.  ١٧٣٧األكادميية امللكية بعرض رسومات تصويرية فيما كان يعرف ابلصالون األديب، وكان ذلك عام  

اللوڤر   ميدان  صالون  يف  بدايته  واجتماعياً، كانت  سياسياً  حداثً  األديب  الصالون  re’s Louvبدأ 
Salon Carré   لتشريف    -والذي يصادف يوم القديس لويس- من شهر أغسطس    ٢٥، وذلك يف

امللك، وكان يستمر مدة شهر كامل. ومع مرور السنني أصبح دلياًل قيماً يف تتبع االجتاهات يف األسلوب  
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العتبار ابإلضافة  >الفين<، ويف تتبع األفكار اجلمالية، ذلك أّن قوائم األعمال الفنية كانت مأخوذة يف ا 
. على أّن أخطر نتيجة سّببها صعود الصالون هي  pictorialإىل التوجهات الثورية  لألنواع التصويرية  

>مدارسات/ مراجعات الصالون< الذي ازدهر     Salon reviewهو:   والدة جنس أديب جديد
ه املراجعات يف بداية األمر  حىت القرن العشرين، وكان يشّكل مرآة ال مثيل هلا للفكر اجلمايل.  كانت هذ

جمرد خليط بني تقارير وصفية، وجوانب نظرية كانت مثار جدل يف معظم األوقات. جاء الصالون األديب  
املؤسسات   الذين مل يكونوا ابلضرورة مرتبطني ببعض  أولئك  الناس،  لعامة  الكربى  الدائرة  يف مصلحة 

 م:١٧٤٧الفنية. وكما كتب ال فونت دي ساينت ييين يف  

 

إّن أي صورة متاحة للعرض تشبه الكتاب يوَم نشره، أو املسرحيَة يوَم عرضها يف املسرح؛ 
ألّن ألي أحد األحقيُة يف إطالق حكمه >الفين< اخلاص. وحنن إذ جنمع هنا أحكام 
عامة الناس اليت أعربت عن أقصى درجات من التوافق واإلنصاف، نعرضها على الفنانني 

مؤمنني أبّن هذا الرأي العام حتديداً الذي قد يكون    - قاوليست هي أحكامنا إطال -
حكمه يف بعض األحيان غريباً، أو مزدرايً ظاملاً أو متسرعاً، >أقول: إّن هذا الرأي<  

 يندر أن خيطئ عندما تتحد أصواته عن جودة عمل فين معني أو ضعفه.  

 

يليت دي ساينت جوليني، وقبلهم كلهم  وازدادت األمهيُة اجلمالية للتصوير أكثر فأكثر مع كايليوس، واب
 ديدرو؛ ففتحت اجملال لرتاث ممتد من الكتاب املتحمسني للتصوير.  

 

مها:   اآلخر،  أحدمها  يكمل  اعتقادين  على  الفن  عن  بصفته كاتباً  ديدرو  جهود  بنيت  لقد 
 ذاهتا صعبة  >أوال:< أّن التقنيات اليت يستخدمها الرسام التصويري يف إنتاجه أتثّياٍت متنوعة هي يف 
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على فهم الناظر وتعبّيه عنها.  و>اثنياً:< أّن اقتناص األبعاد الداللية لعمل تصويري ما عن طريق اللغة  
األدبية يعّد حتدايً صعباً، لكّنه يف غاية األمهية. إّن تفّلت كيمياء الرسام التصويري من فهم املشاهد شيءٌ  

 ان اببتيست تشاردين >عندما يقول<: يردده ديدرو دائما ال سيما فيما له عالقة جب

 

إنّه سحر! وإنّه ليصعب على املرء أن يفهم كيف حدث ذلك: مستوايٌت عريضة من  
اللون كّل واحدة منها فوق األخرى، وكّل واحدة تتصفى من أسفَل حىت حتدث هذا 
التأثّي. ويف أوقات ما كأّن >العمل الفين< لوح ضبايب من أثر تنفِس شخص فيه، 

أو  أقِفل عينيك، كّل شيء ويف  املاء هبط عليه....  من  رفيعاً  قات أخرى كأّن خيطاً 
ضبايب الرؤية، يصبح مسطحاً مث خيتفي، وكّل شيء يرجع إىل احلياة من بعيد، مث يظهر  

 من جديد.  

 

ويف نفس الوقت يدرك ديدرو أّن هذه القوة للرسام تصّعب من قدرة الكاتب على أن مينح قارئه 
لرمسة ما. وحىت لو كانت هذه الصعوبة فيجب على الكاتب أن يعرّب بطريقة ما عن جوهر    فهماً عميقاً 

- >الوصف<"؛ وهو حماولة فنِّ القوِل أن يقتنَص    ekphrasisالعمل الفين حىت حيقَق نوعا من "
ارئ  جوهَر الفن البصري للتصوير و إطارَه. وال ينبغي أن يكتفي الناقد أبن يقدم للق  -ستخدماً األلفاظم

َ عنها يف ذات   وصفاً خمتصراً للعمل الفين الذي يناقشه؛ بل ال بد لكلماته أن تعادل العاطفة اليت ُعربِّ
 الرمسة التصويرية.  

 

وتشاردين   Greuzeابإلضافة إىل الرسامني االستثنائيني الذين أعجب هبم ديدرو حنو جريوز  
،Chardin  ني مهيمنني مها: الروكوكو، والكالسيكية  فلقد شهد القرن الثامن عشر تنافساً بني أسلوب
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اجلديدة >أو مدرسة اإلحياء<. مال فنانو الروكوكو مثل فرانسوس بوشّي إىل تصوير مشاهد التغزل يف  
الداخل الغيّن، أو يف البيئة الريفية، وابملناسبة فقد كانت تنعت مشاهد التغزل ابلتخنث عّمن يزدريها.  

غالباً   الروكوكو  فنانو  أّن ويستخدم  على  اإلحيائية،  املدرسة  فنانو  فعل  وكذلك  أسطورية،  موضوعات 
األخّيين ضمنوها رسائَلهم التعليمية عالنيًة. وامتدح بعُض الفالسفة كديدرو هذا األسلوَب األخّي؛ إذ  
الناس. وقد يرى امرؤ يف أعمال جاك   هو لديهم ُمرّسٌخ إلحساس االنتماء الوطين الرجويل بني عامة 

<  -أي األعمال -إابَن الثورة أهّنا احملاولة القصوى ملزج املوضوعات الكالسيكية، وأهّنا >   لويس ديڤيد
صوٌر جامعة لفضائل تقليدية، ورسائٌل للفخر الوطين. كان االهتمام الفرنسي ابلعصور القدمية اثبتاً طوال  

األركيلوجية يف أثينا، وپمپپي،    مدة النظام القدمي، مث كثََّف هذا االهتماَم انتشاُر الصور املطبوعة للمواقع
 ومدٍن أخرى حدثت فيها اكتشافات جديدة.   

 

مث شهدت هناية القرن الثامن عشر والدة املتحف، وما كان للناس من قبُل أن يشاهدوا األعماَل  
الفنية إال يف البيوت اخلاصة أو يف املؤسسات الدينية فقط، مع أّن هذه احلقبة شهدت إاتحة جامعي  

أبوابه  ". فتح املتحف الربيطاين  Cabinets of curiositiesاللوحات "كبائَن/أو غرَف الفضول  
أوفيزي عام  ١٧٥٩عام   الفرنسيون عن جّياهنم، وإن كانت  ١٧٦٥م، وافتتح معرض  م، لكن ختّلف 

م يعود أول اقرتاح إلنشاء  ١٧٤٧املقتنيات امللكية قد أصبحت متاحة أكثر من ذي قبل. وإىل عام  
اللوڤر مى بنفس  م يف املدخل املس١٧٦٥، مث تكرر االقرتاح عام  -الذي كان شاغراً -معِرض يف حمّل 

 م افتتح املتحف أخّياً.١٧٩٣ويف عام  .م(١٧٦٥) جاوكورت،  Encyclopédieاالسم يف 

 

لقد أحدثت سهولُة وصول الفن إىل عامة الناس والتصاعُد لألعمال املطبوعة وانتشارُها تغيّياً 
كبّياً يف اجملتمع يف القرن الثامن عشر؛ إذ تنازل حمكمو الذوق احملنكون >الدنيويون< يف القرن السابع  
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التنوير احملرتفني. مث حدث أن وّسع   اجلديد الذي أحدثته    العاملُ   -بل عقد -عشر عن مكانتهم لنقاد 
 الثورة الفرنسية الصلَة بني إنتاج الفن وبني تلقيه عند النقاد وعامة الناس.   
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