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 1الفن األيروتيكي

 

 موسوعة ستانفورد للفلسفة  •

 ترجمة: رفيدة جمال

ين الحاج حسير    مراجعة: سير

 

 

 

 

منشور على )موسوعة ستانفورد للفلسفة(. ننوه   ،الفن األيروتيكي  ةماهي  مدخل فلسفي شامل حول

هذه   تتمة  منذ  التعديل من  عليها  يطرأ  قد  والتي  الموسوعة،  المؤرشفة في  للنسخة  الترجمة هي  بأن 

الترجمة. وختاًما، نخّص بالشكر محرري موسوعة ستانفورد على تعاونهم واعتمادهم للترجمة والنشر  

 .على مجلة حكمة

 

 

 

 

 
 

1 Maes, Hans, "Erotic Art", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2018 Edition), Edward N. 

Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/erotic-art/>. 
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الفن  ما   الطابعاللوحات  تعترب  هل  و األيروتيكي؟  هو  بني  أيروتيكيا    ا  فن  اجلنسي  ذات  نفرق  وكيف  ؟ 
 ،األيروتيكيةلتجارب  التجارب اجلمالية املتعلقة اب  ملوما هي آليات ع؟  األيروتيكيوالفن    األيروتيكية

عن  أو متطابقة؟    ،هااملختلفة  التجارب  الفنيةوهل هذه  األعمال  أو  الشخوص    اإلعجاب تثري    بعض 
بشكل ملموس؟ وما هو الفرق بني    متطابق ولكن هل اجلمال يف كل حالة    ،بشكل حسيواالفتتان  

  االعتقاد أبن   إىلمنيل  وابعتباران  ؟  واإلابحية  األيروتيكيبني الفن    خط فاصل   مثة ري والتجرد؟ وهل  الع  
مسيئة ابعتبارها  اإلابحية    ت نتقد  كثريا  ما  التمايز؟  ما حدود هذا  ،ذات بعد واحد  اإلابحيةو   معقدالفن  

الفن    أي  إىلولكن    ، واستغاللية  شيئةوم   يعترب  يتناول  ؟  االنتقادات  هذه  أمام  ا  منيع  األيروتيكيمدى 
التساؤالت    املقال الفن    الدائر   لسفيالف  اجلدل  مستعرضا  هذه  امل  ،األيروتيكيحول  من  نظور  السيما 

حبوث  استقصاءات و   واملفيدة يفاملتعلقة ابملوضوع    املهمة  املساراتيوضح بعض  ويف اخلتام    تارخيي.ال
 . إضافية

 

   هو الفن األيروتيكيما  .1
 األيروتيكي تعريف الفن 1.1 

 فروق إضافية  1.2
 علم اجلمال املعاصر وإشكالية الفن األيروتيكي .2

  جتريد األيروتيكي من اجلمايل.2.1 
 علم اجلمال املعاصر  إرث 2.2
 ةعتبار اجلمايل لأليروتيكياالرد   2.3

 علم اجلمال املعاصر ومعضلة الفن اإلابحي.  .3
  يروتيكي مقابل اإلابحية: ما وراء علم اجلمالالفن األ .4

 والتاريخ الثقايف لإلابحية  ،واتريخ الفن  ،الفن األيروتيكي 4.1

 التشييء و  ،النظرية النسوية ،. الفن األيروتيكي4.2

 مسائل إضافية   .5
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 املراجع •
 أدوات أكادميية  •
 مصادر أخرى على اإلنرتنت •
 مداخل ذات صلة  •

 

 األيروتيكي.ما هو الفن 1

 األيروتيكي تعريف الفن 1.1 

(  Sex and Reason)يف كتابه )اجلنس واملنطق(    Posner Richardيقرتح ريتشارد بوسنر  
" لوصف عروض وصور  أيروتيكياستخدام كلمة  نشاط جنسي  تدور "  ما "حول"  على    أو  ،بشكل 

 (.Posner 1994: 351) ن كذلك.يعتربها بعض املشاهدي  األقل

الوصف  وحيتاج   والتحديد  إىلهذا  فن    نطاق  حيددتعريف    إىلالوصول    أردان  إن  احلصر  نعتربه  ما 
املناسب    ينبغي أن يشتمل  ،أوال  .  أسبابعدة  هذا إىل  يرجع  و   ،أيروتيكي النطاق التعريف    من انحية 

  أو   أيروتيكية   طبيعة  ذا   الذي ال يعد طبية للنشاط اجلنسي )  توضيحات  أو دراسات سلوكية علمية  على  
ال يعين    ،حول نشاط جنسيدور  التماثيل تإحدى اللوحات أو    أن  بعض املتفرجني   اعتبار  ،فنية(. اثنيا  

تصوير    أننا مع  املثال.  أيروتيكينتعامل  سبيل  اجلاهل   ،على  يرى    أهناالصلب    لوحات  إلجنيل اب  رمبا 
  Crucifixion   لب لوحة الص    نرىن أل كافيا    ليس سببا  ذلك    ولكن ،مازوخي-فعل ساديتصوير ل

 .أيروتيكيعمل   أهنا Tintoretto  توتنتور  اإليطال  للفنان (1565)

ويبيعرف   جنسييدور  فن    أبنه  األيروتيكي الفن    Peter Webb  بيرت  موضوع  يتعلق    ،حول 
 Webbمجالية )  سباب ألة  مربر اجلنسية    والتمثيالت  ،أفعالجمرد    وليسابلعواطف    استثنائيبشكل  

وجهة نظر ايتمولوجية    من على العواطف  يركز  ويب    أن رغم  . و ا  دقيق  ا  تعريف. ويعترب هذا  (2 :1975
  أو واليت تعين احلب   eros "روسإي" اليواننية" مشتق من الكلمة أيروتيكيمصطلح "  إذ أن  )اشتقاقية(؛

للفن    أوالضرورية    الشروط   يوضحال    ،العشق املثال.  األيروتيكياملناسبة  سبيل  الفين    ،على  العمل 
تظهر    Man Ray  للفنان مان رايفوتوغرافية  صورة  وهي    ،(1930)(  The Prayer))صالة(  



7/11/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 Copyright 2021حكمة © 4 

 

  أي عواطف.  لو منأنه خيكما   ،للكلمة ابملعىن الصارم ا  جنسي ا  تصوير  ليس  ،هايوردف يدي امرأة ورجليها
)على شاطئ    أقصوصة  ،. على النقيض من ذلكأيروتيكيةحتفة    ابعتبارهااللوحة    ذاع صيت ومع ذلك  

مالروائي  اليت كتبها    (On Chesil Beach)  شيسيل( واليت    ،Ian McEwan  كيوانا إاين 
 ميكن تصنيفها أبهنا  ،ليلة زفاف فاشلةوتروي قصة    ، ستينيات القرن العشرينيف مستهل    أحداثهاتدور  
حول"فن   جنسي    يدور  ذلك    ،ابملشاعر"  يتعلقموضوع  أدب   ابعتبارهاتصنيفها    اخلطأ  منومع 

 . أيروتيكي

 هأبنقول  ال  ميكن  ، الرغبات اجلنسية  أوحول املشاعر  يدور    فن  أبنه  األيروتيكيالفن    تعريفن  ع  عوضا  
لوحة    ،. مثال  فضفاضا    وصفا  كذلك    سيكون  رغبات جنسية. غري أن هذا التعريف  أومشاعر    يستثري

وولالسيدة   مشاعر    Madonna and Childدها  يالعذراء  تستثري  يف    أو رمبا  جنسية  رغبات 
ويبدو    .أيروتيكة  يف حد ذاهتاكما أهنا ليست    ،أيروتيكيةذلك ال جيعل منها لوحة    لكن  ،األفرادعض  ب

ابألالعمل    أن يوصف  أن يروتيكية  كي  منه    ينبغي  القصد  جنسيا    إاثرة يكون    يقول مثلما    ،املشاعر 
ليفينس للفن    Jerrold Levinson ن  جريولد  تعريفه  يهدف  ال  أبنهاأليروتيكي  يف  الذي    إىل فن 

 Levinson. )بدرجة ما  يف ذلك  وجناحه  ،يف حمتوى جنسي واضح  ينخرط جنسيا    املشاهدجعل  
2006: 252.)   

لفنان  للعني امرأة  الشهرية    الصورة الفوتوغرافية املقربة يف  ؟  األيروتيكي حباجة إىل الوضوحلكن هل الفن  
  ،(Look The)   )النظرة(أحياان  واليت يطلق عليها    ،Nobuyoshi Araki  (نوبويوشي أراكي)

موحية   90الصورة  الفنان  يدير   جيعلها  حىت  التناسلية   درجة  تستحث    ،األنثوية  ابألعضاء  مث  ومن 
املشاهدين.    وارتباطاتمشاعر   احتوائها  رغم عب   ،يروتيكيةإهنا حتمل درجة عالية من األحسية يف  دم 

 .  على حمتوى جنسي واضح

األيروتيكي هو الفن  الفن    هو أنو   ،وهو التعريف الذي سألتزم به يف هذا املقال  ،أكثر دقةتعريف  مثة  
يثري  التعريف  هذا    .حد ما يف ذلك  إىلينجح  و   ،بطريقة جنسية  مجهوره املستهدف  بنية استثارةاملبتكر  
التحديداجلنسية    اإلاثرة  متطلباتما  وهو    آخر  تساؤل وجه  سرشيلفيلسوف  ل  وفقا    ؟على    لو جاي 

 Guy Sircello   (1979: 119  )أحاسيس  (  1)  يكون عن طريقنسية  اجل  حاسيساأل   حتريك
يف    أحاسيس  تستحثها  أو   حترك  ،حساسة جنسيا    أعضاءيف    أحاسيس(  2أو )  ،اجلنسية  يف أعضائنا
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  أعضائهمشاعر معينة يف    داخله سيحرك    رجل  حزام إىل ما حتت  ضربة  توجيه    غري أنجنسية.    أعضاء
.  مطلوبمهم  شرط    لذا مثة .  األيروتيكيحيدثه الفن   أنليست النوع الذي من املفرتض   لكنها   ،اجلنسية

اإلاثرة  اجل  األحاسيس  حتريك أبهنا  اجلنسية    تعرف  واخلياالت  تعترب  ،نسيةوالرغبات  عام    واليت  بشكل 
 Matthewن ماثيو كري لفيلسوف  املوجز لتعريف  ال  تبين  ميكن  ،من انحية أخرى.  ممتعة يف حد ذاهتا

Kieran  ا ابعتبارهلفن  عن  "يهدف  األيروتيكي  الذي  أساسي   الفن  أفكار    إاثرة  إىل  بشكل 
 .(32 :2001)" موجودةجنسية  رتباطاتوأحاسيس وا

 

 إضافية . فروق 1.2

  يروتيكا( أو إابحية؛ األيروتيكي وما يطلق عليه )أ( بني الفن 2005ن( )نسي)ليف  Levinson يفرق  
تعزيز  ولكن    ،اجلنسية  االستثارة  إىلمتيل  اليت  صور  ال  أي إىل  الفين )مثل  ال متيل  اإلعالانت  االهتمام 

الفن    جمال  أن  أنخذ يف االعتبار  أن  األفضلمن    ،عام  وبوجه  املثرية ملالبس النساء الداخلية(.  التجارية
والواسعة  لفئةا  من  ا  صغري   ا  فرعإال  ل  يشك  ال    األيروتيكي أيروتيكية   الشاملة  تسمى  اليت  العناصر  من 
  األوسع ة  يروتيكي يف الفئيقع الفن األ  كمااخل(.    ،روتيكيةيمى أد    ،أيروتيكية  ألعاب  ،يروتيكية)رسائل أ

الفن   جنسيا  من  األجميع  ف  ؛املوجه  الفن  مساتيروتيكي  أعمال  أن  ،جنسية  حتمل  من    العديد  غري 
تعترب نسية  اجل  السمة ذات  الفن    أعمال أيروتيكية  أعمال  ال  الفنانة    مثل   ،فنية  إ عمل    مين( )تراسي 

Tracey Emin  (1998)،    هل  عليها خبط كبريك تب    ورديمضيئة بنيون  وهو عبارة عن الفتة(
 (.شرجي؟"القانوين هل اجلنس املكملة له "غالبا  ي عرض العمل مع الالفتة  ) ؟(اجلنس الشرجي قانوين

بني   التمييز  جنسيا  و   جنسيا    املوجهالفن  ينبغي  املثري  املستهدف    أي  ؛الفن  مجهوره  يثري  الذي  الفن 
هذه    ختص   أمثلة   على   يف العثور بينما سيجد البعض صعوبة  و .  ذلكإىل  أنه ال يهدف  رغم  ب  ،جنسيا  

  ة اليت فنياألعمال الف  وابلتال  ،فعليا    ةميل اجل  األشياءن  ظواهرية أ  أسسعلى    لوجاي سرشييزعم    ،الفئة
ابجلمالت املثالجنسيا    ةمثري كاملشاهد    عيشهاسي  ،تسم  سبيل  على  درس    ،.  منحوتة  لو  سرشيعندما 
ست   ، Rodin   رودان لنحات  ل  The Burghers of Calais  (كاليه  أعيان) من    ةواملكونة 

عند    املضطربمجال السطح    دفعين"  كتب يقول   ،تعلو مالحمهم احلزن واألسىيف وضع احنناء و   شيوخ
  يف تلك االستثارة    ،اخلصيتني   إىلالدفء    ذلك  تسرب وجمددا     ،البهيهذا الربونز    أحتسسأن  رودان...  
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واللسان.    تلك احلكة  ، القضيب احللمات  الطبيعة   أتفحص  حينما   ،بشكل مماثليف  الصامتة    لوحات 
  أشعر تفاصيلها...    مدى اإلتقان واملثابرة يفوأالحظ    ، Zurbaran   رانللرسام زورب  الصارمة والدقيقة 

 . (225 :1979) .ين"الفخذيف  ابالستثارةعلى الفور 

 :1979وطبيعية" بشكل كامل )  صحيحة"بل    ،فردية"  أو"ليست شاذة    إاثرته  و أنيرى سرشيلبينما  و 
 . على هذا الرأييتفق اجلميع  لن ،(226

ا  جنسيا  نظري  املثري  )ال  يروتيكياألفن  الهو    لفن  ليفكما    أوفاشل  عليه  أيروتيكي  "فن    نسنييطلق 
  يفشل يف ذلك. لكنه    ،إىل إاثرة مجهوره املستهدف جنسيا  الفن الذي يهدف    ؛ أي(2006"  شكلي

هو الفن الذي    يروتيكيةالفن املناهض لأل  ،. على صعيد آخر(Mag Uidhir 2010  أيضا  نظر  )أ
  ،مثال على ذلكخياالت جنسية سلبية يف مجهوره املستهدف.  و   وأفكارمشاعر    استثارة  إىليهدف  

عجوزان(لوحة   ا  ( Old Couple)   )زوجان  رمسها  أاليت  ديكس  لفنان  عام    Otto Dixوتو 
الرسام    أو   ، 1923 جروز عمل  جنسيجرمية  )  املعنون  George Grosz  جورج  شارع  يف    ةقتل 

إىل عام    1916  أجنزه بني عام الذي    (Sex Murder in the Ackerstrasse)  أكرسرتاس(
النسوايتأعمال  سربت    ،مؤخرا  و .  1917 مسيث   ،الفناانت    أغوار   ،Kiki Smith  مثل كيكي 

  ،1992  (Tale)   نظر على سبيل املثال )حكاية()أجلنسانية  يف ا  واملنبوذة اجلوانب املظلمة والعنيفة  
 لسميث(.  1992 (Blood Pool) و)بركة الدماء(

جيدر    ،يروتيكية علنيةأ  أعمال  ابتكارالفنانني من    األخالقية  اتالرقابة والسياس  خلفية منععلى    ،وأخريا  
مجهوره املستهدف   إلاثرة مسترتة نية  الفن الذي يعمل بخمفي؛ أي  يروتيكي  وجود فن أ  إلقاء الضوء على

  shunga sukashi  مثال على ذلك )سوكاشي شوجنا(ينجح يف عمل ذلك بدرجة ما.  و   ،جنسيا  
  ابتكرها   ،اشتهرت يف الياابن يف مستهل القرن العشرين  خشبيةمطبوعات    وهي  ،)الشوجنا املخفية(  أو

  رغم وجود وبيروتيكية.  األ  على درجة عالية منتصور مشاهد  و   ،على األغلب فنانون ايابنيون ابرزون
مع هناية    إال   على أرض الواقعمل يتم تطبيقها    ،يف بداية القرن الثامن عشر حتظر انتشار الشوجناقوانني  

مطبوعات  ا بتكرت    ،. ونتيجة لذلكتاح الياابين املتزايد حنو الغرباالنف  يف أعقاب  القرن التاسع عشر؛
الرقيب  من   لإلفالت   (شفافةخمفية ) بشكل  بطاقة بريدية مرسومة  تبدو الشوجنا    األوىل. للوهلة  صرامة 

  لكن   ، األطراف لكتابة الرسالةيف املنتصف وعلى  خالية  مساحة  وجود  مظاهر طبيعية مع    مصورة   مجال
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أهناعليها  ضوء  ال  تسليط  عند لنوع  مثال  و (.  Aki 2013: 47)واضحة  جنسية  مشاهد    تتضح 
متاما   احلليب(لوحة  هو    خمتلف   فريمري يوهانس  لرسام  ل Milk Maid  (58–1657  )  )فتاة 

Vermeer  .ومن مث    ؛إغوائهنبسهولة    يف هولندا يف القرن السابع عشرخادمات احلليب    اشتهرت
الدارسني  بعض  أ  ختفياللوحة    أن  زعم  مدفأ   ،سريةيروتيكية  رسالة  القدمني  مع وجود    األرض على  ة 

 تلك    تفقد كان )  أنثويةبرغبة    لإلحياء
 
اِفئ  امل كل شيء حتت تنورة  القدمني وكذلك    تدفئة  تستخدم يف  د 

؛  تظهر رجل مسافر  أخرى  وبالطة   ،ديف املشهد تصور كيوبيإحدى البالطات املصقولة  كما أن    ،املرأة(
 (. Liedtke 2009تفكر يف حبيب غائب ) اخلادمة  نأبوحي رمبا ي والذي

 يروتيكي.وإشكالية الفن األ. علم اجلمال املعاصر  2

  على اتريخ  للمطلعني   ابلنسبةوالسيما  ،سخيفا    ؟ رمبا يبدو سؤاال  خالصةيروتيكة فنية أ  أعمالهل هناك 
األ للفن  الراسخة  والتقاليد  اخلصوص.  الفن  وجه  على  اجلمال  يروتيكي  علم  لدارسي  ابلنسبة  ولكن 

لن   ،حىت هناية القرن التاسع عشرتقريبا  بداية القرن الثامن عشر  ذفلسفة الفن واجلمال من  أي املعاصر؛
 . اإلطالقعلى   يبدو السؤال سخيفا  

 . من اجلمايل يروتيكيألا جتريد. 2.1

املعروف   جدار   أن من  شيد  املعاصر  اجلمال  م  ا  علم  اجلمالية  املتعة  انحيةبني  اجلنسية  بني  و   ، ن  املتع 
انحية    واحلسية مساحة    ، أخرىمن  قيمة اتركا  هذه  .  الفئتني بني    جتمع اليت    لألعمال   صغرية  وتتضح 

احلكم   دراسة كتاب  عند  اإلشكالية ملكة  (  1790)   (Critique of Judgment )  نقد 
يف تلك الفرتة.  ك تب  برز عمل  أهم وأ  ي عدوالذي    ،Immanuel Kant  انويل كانطاميللفيلسوف  

املتعة اليت ال تعتمد    يقوم برمته على شعور من املتعة اجملردة؛ أي  بحتالمال  اجلكم  احل  نكانط إيقول  
األ  ألن ولكن  .  فيه  رغبة  تستحثوال  لعنصر  اعلى   الفن    ورغباتنا   شهواتنا  تستثرييروتيكي  أعمال 

ما يطلق عليه كانط    موضعهذه األعمال    ابألحرىحكم مجال.  موضع    اعتبارهامن الصعب    ،اجلنسية
  لألجساد   غري امل  التصوير   أتيت منيف هذه احلالة  االستثارة    ،"غائيةقائم على "متعة  وال  ،املقبولحكم  

تلك  و .  الفاتنة  واألوضاعاجلذابة   تتيحها  اليت  احلسية  عن  األشكال  املتعة  االختالف  متام  ختتلف 
مجالية   جتربة  الذي حيدث يف  للكات  امل حرية  عن    تنجم   واليت االستمتاع  والفهماملعرفية  يرى  .  لخيال 

ك  رت شتوالذي    ،لإلدراكيف الظروف الذاتية    بل  ، الغائيةيف  ليست راسخة  اجلمالية    األحكام   أن  كانط
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  تعترب الفن االيروتيكي ال    يستثريهااملتعة اليت  و .  أحكاما  عاملية  ومن مث تعترب   فيه مجيع الكائنات العاقلة؛
 .ونزعاته  يول اجلنسية للفرداملتعتمد على  أهنا إذ بشكل قاطع؛ عاملية 

سي.  احل  أو نسي  اجل  عجاباإل  عن   مسة مميزة للجمال وعزله  أول من قدم التجرد بصفته مل يكن كانط  
كوبر  ألالفضل    ديعو  آشلي  شافتسربي  يرل  )إ  Anthony Ashley Cooperنطوين 

املصطلح  ( Shaftesbury الثالث  هذا  تقدمي  كتابه  .يف  واآلراء  )  يف  واألخالق  الناس  مسات 
  ( Characteristics of Men، Manners، Opinions، Times)  (واألزمان

  وتبعد   ،ورفيعأتمل عقالين  نتيجة  هي  اجلمال    يستثريهااالستجابة اليت    أني  أوضح شافتسرب (  1711)
 اليت نتلقاها عرب حواسنا. الفظةعن املتع  متاما  

إشكالية شافتسربي  )البديع"الشكل    أاثر  احلسناء  للمرأة  اجلمال  ف  (. 1361964 :[1711]" 
  يرى أني  أن شافتسرب . غري  مرتابطني   انيبدو   ماهنإال إ  ،ما متضادينعن كوهن  بعيدا    ،احلسي  واإلعجاب

النوعني  ا هذين  أ  ،متاما    متباينانملتعة   من  يف هذه    املتعة اجلمالية  تعقب رمبا    ،ن املتعة االيروتيكيةبرغم 
اخلاصة أن.  احلالة  مقارنة    بوسعنا  ويردف  إىل ختيل شخص    بني عقد    يتأمل مجال شجرة وبني حتوله 

النشالشهية.    مثارها ممتعانني طاكال  خمتلفةطبيعلكن    ،  متجردة  فإحدامها   ؛تهما  مجالية  أما    ،متعة 
قائمة على فطرة نتشارك    ،ةحسي  سعادة  إىلتشري    وهي  ،الشخصية  النفعيةعلينا    هاتفرضمتعة  ف األخرى

احليواانت مع  يقولالبهائم"  "  أو   ، فيها  ذلكي.  شافتسرب   كما  من  النقيض  اجلمال   ، على    يعترب   أتمل 
 لعقل.احلصري لدف اهلن اجلمال هو بصفتنا كائنات عاقلة؛ ألحالة فريدة 

  جذاب هذه املصطلحات املطلقة؟ عندما نعجب برجل  ستخدام  فروق ابال  حتديدملرء  بوسع الكن هل  
جذابة امرأة  تستحثأ  ،أو  اجلاذبية  ال  العواط  وتثرياحلواس    هذه  اجلسدية؟  بعض  األمر    كان  وإذاف 

ارتباطا   مرتبطاأن االثنني يثبت هذا    أال  ،هكذا الفكرة  يرفض ي  أن شافتسرب غري  ؟  وثيقا    ن  فلن    ،هذه 
عن    حبثا    الصياديف احليوان    وأحدثهاهو ما جذب السعادة    ،على سبيل املثال  ،نعترب أن مجال الفاكهة

العشاءو   ،الطعام املقدم على طاولة  الطعام  الذي.  نشعر ابجلوعجعلنا    ما   هو  مجال  ويرضي    إن  يثري 
املدهش الشكل  البشر واحليواانت ليس  طعاما   كلما شوهد    ،. )بناء عليههأسفلما يكمن    بل  ،شهية 

وكما  املشاهدة(.    مبجرد  اإلشباع  ابتعد هذا الطعام أو اجلسد عن   ،بشكل متكرر  ا  جذااب  جسدأو   شهيا  
كذلك    ،الفنية والتصاميم اليت تشكل املادة  الغاية  بل  ،مجيال  جتعله    ال  التمثال  منها  املادة اليت ص نع  أن
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أو أتثري    ،غري العقل  يعجبكما الذي  مثلما يكتب شافتسربي: "  ،ميلاجلهو    يف حد ذاتهليس  اجلسد  
واملوضوع الذي ال شكل له    ،من العقل كريه  وكل ما هو خال شكل.  نه العقل وحده الذي ي  العقل؟ إ

 (.132 :[1711] 1964. )"هو قبح يف حد ذاته

هو    إن أنهجلمال.  ا  غايةالعقل  إىل  اجلمال  ميكن  وحده    ابلعقل  ابإلضافة  كانت    فإذا  وتقديره؛فهم 
تعرفاحليواانت   تستمتع  اجلمال    ال  ال ميكنه ختيل    اإلنسانن  فإ  ،واساحل  غريمتتلك  ال    به ألهناوال 
 عرب حواسه )"اجلزء البهيمي"(. به االستمتاع  اجلمال أو

  ، والذي هو عبارة عن تقدمي أجساد مرغوبة وإاثرة املتع احلسية  ،يروتيكيمن ذلك أن الفن األ يتضح  
يدين فيها "الفنان املتطور    موجزةعن فقرة    بعيدا  و .  ابلنسبة لشافتسربي  يف مملكة اجلمال  ليس له مكان

ال ينتقد    ،(144 :[1711] 1964" )األجسادعن طريق "دراسة    موالاأليكسب  والذي    ؛ذاتيا"
يسي  ئالر تركيزه  ينصب    ،مثل كانطفهو  الفنانني. )  أومن الفن    نوعا  بعينهيهاجم    أو   بوضوح ي  شافتسرب 

الفنعلى   وليس  الذي    أن  إال(.  اجلمال  أ  تناولالشخص  هو  النقدي  االجتاه  هذا  ر  رتو بوضوح 
شافتسرب Arthur Schopenhauerشوبنهاور فإذا كان  هو  .  أهلم ي  الذي  كانط   الفيلسوف 

التجرد نظرية  الف  ، تطوير  هو  بكانطفشوبنهاور  اخلاصة  التجرد  فكرة  أخذ  الذي  إىل   يلسوف    وطورها 
 .مكتملة األركان فلسفة فن 

إرادة ومتثال (ليس موضع مناقشة كل تفاصيل  واملقال   World as Will  The)  كتاب )العامل 
nRepresentatio and  )(1818لشوبنهاور ) ،    مصطلح  مفهومه عن    ابألساس بل ما يهمنا
(das Reizende  هنا سنرتمجه  والذي  طري  اإلرادة  يثري "الذي    به  واملقصود   ،"املثري"  إىل (    ق عن 

وإشباعها مباشر  إرضاءها  يقول  (.  Schopenhauer 1969 [1818]: 207)".  بشكل 
املثري ينبغي    شوبنهاور أن  أاجتنابه  هذا  إذ  الفن؛  السبل يف  البح  املشاهد  يبعد  نه بكل  التجرد    ت عن 

فهم   يتطلبه  أ  ، اجلميلالذي  يثري  حيث  مباشر.  تعجبه  عن طريق عناصر    إرادتهنه  ومن مث ال  بشكل 
حبت  املشاهديظل   ل  موضوع  يصري  بل  ،للمعرفة  موضوع  إليهارغبة  لخاضع  حاجة  .  ويف 

(Schopenhauer 1969 [1818]: 207  )  تسهيل الذي ينشد    مناقض هلدف الفن؛وهذا
املثريشوبنهاور  ويرى  .  لألفكار  ي الالإرادالتأمل   الت"   أن  الرسم  من  يف  يتكون  النحت  فن  ويف  ارخيي 
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 :[1818] 1969).  "املشاهدشعور شهواين يف    تستثريمعاجلة كاملة  و   ،أو شبه عارية  ،عارية  أشكال
8-207). 

  دوما    ال يعرتض على تصوير الشكل العاري مثلما فعل القدماء "خاليا    واجلدير ابملالحظة أن شوبنهاور
  ... السابق(و عيالمن  )املصدر  ينتقد   ،ب"  للعري؛   بل  معينة  يف    شهوانية مشاعر    إاثرة   أي   معاجلة 

آخر  املشاهد مبعىن  األ.  الفن  هو  ويستنكره  يستهدفه  ما  شافتسرب يروتيكي.  أن  وكانطمثل   يعقد   ،ي 
الطعام. اللوحات  مقبولة    الثمارفهو يرى أن    مقارنة مع  وبصفتها    ،للزهرة  إضايفتطور    تعترب  ألهنايف 

للطبيعة   بديع  واللون  عرب منتج  إىل  أن دون    ،الشكل  يف    نضطر  السابق:  .  أكلهاالتفكري  )املصدر 
واملقدمة  األطباقولكن    (.207-208 الواقعية و   ،اجملهزة  من  عالية  بدرجة  مقبولة  املرسومة  .  ليست 

اململحة والسلطعون واخلبز والزبد واجلعة والنبيذ تثري    واألمساك الصامتة اليت تصور احملار    الطبيعة لوحات  
  إهنا   واليت تثري الشهوة اجلنسية.  ،يروتيكيةرفض اللوحات والتماثيل األ  أسبابلذات  ومرفوضة  الشهية  

وظيفة الفن هو تسهيل التجربة    وحيث أن.  للعنصرمال  اجلتأمل  العن  عد  ت تبوبسبب ذلك    اإلرادةتثري  
السابق:  أشوبنهاور    يزعم  ،اجلمالية )املصدر  الفن"  "املثري... جيب جتنبه يف كل مكان يف    ،208ن 

 (.Neill 2012 أيضا  انظر 

 رث علم اجلمال املعاصر إ 2.2

ومل تفقد فكرة تنافر    ،والعشرينواحلادي  العشرين    ني على القرن  واضحة  بصمةعلم اجلمال املعاصر  ترك  
أبرز مدافع    ،Clive Bellل  يف بيكالالناقد اإلجنليزي  .  على مر السنوات  قوهتايروتيكية  اجلمال واأل

الصادر عام    ،(Art   )الفن  املرجعي كتابه  يستهل  .  االجتاههذا    أيخذ صف  ،لشكالنية اجلماليةا  عن
ح  ،1914 تناقض  بني  برسم  اجلماليةاد  ت  ،املشاعر  بني    مجيل  ملزج   وفقا    يةالفن  عمال األثريها  اليت 

ت  وبني   ،واأللواناخلطوط   اليت  اجلنسية  والرغبات  يتخيل )  :حسيا    اجلميلة   األجساد ثريها  املشاعر    ن ال 
  املثرية شعور البهجة العنيفة    أن بوسعه ختمني   ، حىت الثمالة من نشوة احلب والغرام  ارتوى  ألنه  ،أحدكم

 (. 42 :[1914] 1961) .ملن تسلقوا قمم الفن الباردة البيضاء(

ذ بيل  لك وبرغم  شافتسرب   ،يعرتف  فعل  الشعوري  ،يمثلما  جزئيا  ن  أن  "مجال"ف   ؛خيتلطان    يف   كلمة 
  ،اجلميلةالفن    أعمال)    الفئتني   كلتا عناصر تقع يف  لحديث عن  متييز ل  دونتستخدم  اليومية    األحاديث 

  عوضا  عن كلمة   ،"شكل مهم"  بيل مصطلح  يستخدم  ،ولتحاشي اخللط(.  ذابني الرجال والنساء اجلو 
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ا  ،مجال عن  اخلطوط  للتعبري  بني  )  خلقت اليت    واأللوان ملزيج  اجلمال.  أن الشعور  ابلذكر  اجلدير    من 
املضاد؛ حيث   رجعيا  ي كان  شافتسرب  االجتاه    هو جذاب   للتعبري عما مجال  استخدام كلمة    رفض   يف 
 (.فحسب

عليه   الفن الذي ي طلق ؟  العامة شهرية بني  الو الفنية اليت تروق ملشاعران ورغباتنا احلسية    األعمال ماذا عن  
ميلة هي صورة فوتوغرافية لفتاة حسناء؛  اجلصورة  فال.  ابملرأةوثيق  و بشكل عام  الفن املتعلق  "مجيل" هو  

  املسرحيات الشاابت يف    تستثريهامماثلة لتلك اليت    أحاسيسهي املوسيقى اليت تثري    ،ميلةاجلوسيقى  املو 
حنو ابنة    ،منذ عشرين عاما    ،نفس املشاعر  اليت حترك  القصائد  هي  ،ةاجلميل  والقصائد  ،املوسيقيةاهلزلية  

 .( 1961:[1914] 28–29)القسيس 

ببساطة    إهنم .  األسبابجلهالء الذين يبحثون عن الصور والقصائد واملوسيقى هلذه  اب  ذرعا  بيل    يضيق
الفتيات احلسناوات ال    أن   ذلك ال يعين    وابلطبعخيلطون بني احلسي واجلمال.   اليت تصور  اللوحات 

فنا   تكون كذلك ميكنها  .  تعترب  األغم  بر   أن  املثالحمتواها  سبيل  على  وحة  ل   أاثرتعندما    ،يروتيكي. 
عاصفة    ،Manet Édouard  مانيهإدوارد  وهي صورة مومس رمسها    ،(Olympia)  وليمبيا()أ

  اللوحة عن    Emile Zolaميل زوال  دافع إ  ، ستينيات القرن التاسع عشرمن السخط يف ابريس يف  
العزيز  خربهم  )ا بيل:    سيحبذهابكلمات   السيد  عال  أيها  يظنو أ  بصوت  ما  لست  وحة  ل  أن   ،هننك 

لقد احتجت  جمرد حجة  ابلنسبة لك     ،أزهارقدمت ابقة  ف  ،إىل... نغمات واضحة مضيئةللتحليل. 
 (.Zola 1991: 161. )(وقطةزجنية  امرأةزاوية ال وضعت يف فنغمات سوداء  إىلاحتجت  و 

لبيل ورفاقه من   الشكالابلنسبة  الوحيد.    ،يةنفالسفة  املهم  الفين  املعيار  البارز هو    ويف مسألة الشكل 
  ،خطى بيلعلى  العديد من الفالسفة البارزين يف القرن العشرين    سار  ،يروتيكيفصل اجلمال عن األ

إتباعهم غم  ر   يف كتاب  عدم  الشكالين.    (  rtA of PrinciplesThe)  الفن(   مبادئ )  مذهبه 
كلمات اجلمال واجلميل    أنكيف    .Collingwood R. Gود  و نجيالحظ ر.ج. كول(  1938)

 :1938)بعض املشاعر"    إاثرة  أوبعض الرغبات    إرضاءتصف "  غالبا    هنا؛ إذ إ ليس هلا مضمون مجال
أنو نجو كوليرى  .  (38–41 القبول   نتنبعا  املرأة مجال    أو الرجل  وسامة    د    أن   ويشدد  ،اجلنسي  من 
اليت امساها    خراآلبل ابلنوع  لتجربة اجلمالية.  ابليس له عالقة  )  ذلك  التجربة   ( يروس(أفالطون )أمن 

  على تقسيم صارم  Beardsley Monroe ردسلي امونرو بييصر    ،بشكل مماثل(.  1938:41)

https://hekmah.org/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%84%d9%8a/
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التجارب  ال تستثين    أهنا  تبني له عندما  لتجربة اجلمالية  حول انظريته    عدل  لكنه  ،بني نوعي االستجابة
اجلمال  مملكة  من  املعروف  (.  1982ردسلي  ا)بي  اجلنسية   Edward  بولودوارد  إ   أنومن 

Bullough   النفسية" كشرط ضروري "املسافة  مفهوم  الفن  طرح    اإلشارات   أنواستنتج    ،لتجربة 
للفن  وميكن    ،حد املسافة أسفل  تقع طبيعيا    ،ملوضوعات اجلنسيةا والسيما    ، الواضحة للمشاعر العضوية

 (.403 :1969) .حبرص وحذر  إليها يتطرق  أن

فالسفبل   بعض  والعشرين    ةساور  احلادي  والفنية  القرن  اجلمالية  االحتمالية  حيال  عميقة  شكوك 
يروتيكي  األالفن  )  أن  Mohan Matthen ماثني يوضح موهان    ،على سبيل املثال.  ةيروتيكيلأل

تكون    (؛ا  ظيمع  ا  فن  ليس عندما  حىت  على    األيروتيكية ألنه  للغاية  مباشر  أتثري  هلا  يكون  فنية... 
 (.  354 :2011عن العمل ذاته. ) عيدا  بيشتت انتباه املشاهد  وذلك ،االستجابة اجلنسية

الفين  ازدادت كلما   العمل  مجاليا    تزايدت  ،أيروتيكية  تذوقه    مراجعته يف    ذلك ماثني  ويشرح  .  صعوبة 
 Denisتون  و س دي( والذي كتبه دين2009)(  The Art Instinct)كتاب )الفن الغريزي(  ل

Dutton  د يزعم  التطوري.  اجلمال  علم  جتنبأن  تون و متناوال   ينبغي  الفناأل  ه  يف  ولكن    ،يروتيكة 
  أنهتون  و يزعم د  ،مشتتة للغاية تعترب  اجلنسية  ستجابة االأن   ماثني   يرىبينما  ف خمتلفة عن ماثني.  ألسباب

درجة  تون أن الفن العظيم يتميز بو ويرى د  وبدائية.خام  ال ميكن اعتبارها استجابة مجالية مناسبة؛ ألهنا  
املعىن تعقيد  بينما احلب معقد  ،عالية من  للغاية" )  ،ولكن  (.  238:    2009"اجلنس نفسه بسيط 

لذلك تغلغال    أكثر هو  احلب    ، ونتيجة  ا   املوضوعات  الفنون  مكانيف  يف كل  )بينما(   ، لتمثيلية 
 (. 238 :2009) يف التحف الفنية العظيمة تتجسديروتيكية الواضحة ال األ

  ال وابملثل    ، فقطعشاء    ان كوجبيتصلحال يالسكر    أوشراب الذرة    أن يالحظ دوتون على حنو متهكم  
والرواايت  تصلح   األاللوحات    ،ن دوتونأ)من اجلدير ابملالحظة  .  ا  رفيع  ا  فنلتكون  يروتيكية  والقصائد 

الوالذي كان   أن موضوعات    فكرة املتعة اجملردة مفرتضا    هدميف  علم اجلمال املعاصر  من  نقيض  على 
اهتمامنا    مهمة تعترب  اجلنسية    الصور  شرح  اجلماليف  وعلم  صف   ،ابلفن  وكانط  شوبنه  أيخذ  اور 

 يروتيكي(. األفيما خيص الفن   يوشافتسرب 

)غري    ،ابختصار اجلنسية  لالستجاابت  مناقضة  والتأملية(  )اجملردة  اجلمالية  االستجاابت  إذا كانت 
قدميا    ،اجلسمانية(  ،اجملردة الفن  فالسفة  من  العديد  أعتقد  تتبق  ،مثلما  تتسع    ىلن  تصورية  مساحة 

https://hekmah.org/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%84%d9%8a/
https://hekmah.org/%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85%d8%a7%d9%84-%d8%b9%d9%86%d8%af-%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%af%d8%b3%d9%84%d9%8a/
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ليس   ،واقع منتلك ترااث  طويال  راسخا  من الفن األيروتيكيألعمال هتدف إىل االستجابتني. لكننا يف ال
 بل ويف الثقافات غري الغربية كذلك. فكيف نربر ذلك؟  ،يف الغرب فحسب

مثلما فعل موهان   ،أمام أنصار علم اجلمال املعاصر خيارين إما اعتبار الفن األيروتيكي ليس فنا  عظيما  
اللوحات والكتب والق   ،ماثني  القول أبن  الفنية رغم حمتواها  أو  املرتبة  صائد األيروتيكية ميكن أن تبلغ 

األيروتيكي مثلما ذكر بيل. غري أن هذا عسري على الفهم أبي مقياس؛ فثمة أعمال ابرزة عديدة يف  
لكن أيروتيكية هذه األعمال أيضا  ليست جزءا  متكامال  من قيمتها الفنية. بال ريب    ،الفن األيروتيكي

ثيل عارية تبدو أهنا تستحق أوال  وأخريا  أن تكون موضع دراسة يف اجلمال الشكلي  هناك لوحات ومتا
مور  هنري  النحات  متاثيل  بعض  املثال  Moore Henry)مثل  سبيل  على  يشاهد  من  ولكن   .)

فينوس فيالسكيز   Rokeby Venus)روكيب  دييجو  الفنان  رمسها  اليت   ) Velázquez  
)املاجا  1651  -1647) أو  جلواي  aThe Naked Maj  العارية (   ) Goya  (1797-  

األعمال.  1800 هذه  ماهية  تذوق  ويفشل يف  متاما   الفهم  يسيء  تطبيق شكلي سوف  بصفتهما   )
فن   وجود  إنكار  عن  عوضا   اآلخر.  على  أمرا   اليوم  اجلمال  علماء  أغلب  تفضيل  سبب  هو  وهذا 

؛ ومن مث رفضوا املبادئ الرئيسية لعلم  اجلمالية واأليروتيكيةالستجاابت ا تناقض  أنكروا    ،أيروتيكي أصيل
 اجلمال املعاصر.

 

 . رد اعتبار اجلمايل لأليروتيكي. 2.3

وورثته   املعاصر  اجلمال  علم  إىل  انتقادات  عدة  العشرين  من  و جهت  القرن  يف  والتجريبيني  الشكليني 
بعض الفالسفة الذين  إىل  دعوان نتطرق إبجياز    ،وذلك لعدة أسباب. ولكن عوضا  عن تقدمي نقد عام

يف هجومهم على علم اجلمال املعاصر دعوا بشكل واضح إبدراج اجلنسي يف نطاق علم اجلمال. وكان  
من أوائل هؤالء النقاد املتحمسني. يف فقرة شهرية يف    Friedrich Nietzscheفريدريك نيتشه  

(  1887: III.6)(  gy of MoralsOn the Genealo)كتابه )أصل األخالق وفصلها(  
 أساسي يف علم اجلمال املعاصر: خلليوجه نيتشه االنتباه إىل وجهة نظر الفنان ويكشف عن 
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اجلمال علماء  مزاعم  على  ،إن  استندت  على حول    ،رأي كانط  واليت  الت  قدرتنا  األنثوية  رؤية  ماثيل 
اجلمال على سحر  بناء  "بتجرد"  املسألة  تستدعي    ، العارية  هذه  يف  الفنانني  أن جتارب  إذ  السخرية؛ 

جمردا  متاما  من احلس    Pygmalion  جبماليونمل يكن    ،احلساسة ابألحرى أكثر "اخنراطا " ابلتأكيد
 اجلمال.

لكن استمتاعه مل يكن جمردا  ابلتأكيد من الرغبة.    ،يف سحر التمثال اجلميل الذي صنعه   ونوقع جبمالي
بل حالة رمزية: " بشكل رئيسي مجيع أعمال الفن تزيد   ،حالة جبماليون ليست استثناء ،ابلنسبة لنيتشه

الرغبة"   وتشعل  األواثن(  (rThe Will to Powe  (809القوة  )غسق  يف  . كما كتب 
Idols Twilight of the  (1889  كل اجلمال حيث على" :)بل إن هذا حتديدا   التناسل ...

 (.IX.22من أكثر املناطق حسية حىت أكثرها روحانية... ) ،ثرهأل  مسة خاصةهو 

من   جمرد  )اعتبار مجال  البحت  ابلتصور  يسمى  ما  هناك  والفن  اجلمال  مسائل  يف  أبنه  االعتقاد  إن 
 هو ببساطة خداع للنفس. ،مثلما فعل شوبنهاور وكانط وشافتسبريي ،الرغبة(

نيتشه   يضع  واجلنسيفاصال  ال  اجلمال  بني  يعتربمها    ،  الفن  مرتبطني بل  إىل  "احلاجة  وثيق:  بشكل   
اجلنس  واجلمال مباهج  إىل  مباشرة  غري  تتشارك    .(rThe Will to Powe  (805  "حاجة 

  ، يةلو وجد هناك "فعل أو مشاهدة مجال  ،ذات التكوين والظواهرية. ابلنسبة للتجربة اجلنسية  التجربتان
وهو أال  واحد  فسيولوجي ضروري  (. IX،8   Idols Twilight of the)النشوة"    مثة شرط 

احليواانت.  نوع فريد من التجربة متيزان عن  أو    ،املرء ليست متعة منفصلة معرفية  يستشعرهاواملتعة اليت  
الفن يذكران حباالت العنفوان احليواين؛ فهو من جهة فرط وفيض الوجود اجلسدي املتفتح يف عامل    ،كال

والرغبات املكثفة.    ،الصور  احلياة  ورغبات  صور  عرب  احليوانية  للوظائف  إاثرة  هو  أخرى  جهة  ومن 
802) The Will to Power). 

ليست لدى   ،الروائع األيروتيكية القدمية احنرافات مؤسفة ،مثل شوبنهاور ،بينما يرى بعض العلماء  ،لذا
 .عليها كانة امل إضفاء نيتشه مشكلة البتة يف 

نيهاماس  أيعترب   شوسرتمان    Alexander Nehamasلكسندر   Richardوريتشارد 
Shusterman    جمال    روادأبرز  من إلفساح  احلثيثة  جلهودمها  وذلك  املعاصر؛  اجلمال  علم 
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 Only)  لأليروتيكي يف علم اجلمال والفن. يف الصفحات األوىل من كتابه )وعد ابلسعادة فحسب(
a Promise of Happiness)    يكتب نيهاماس أن "رد الفعل املناسب    ،2007الصادر عام

(. وبينما يرى أن األيروس ال  6 :2007يف امتالكه" )  الرغبة   ،احلبالوحيد على اجلمال هو األيروس/
هنا على حنو جنسي  أخذه  أن    ،جيب  للتجارب  ي  ابأليروتيكي  االحتكاكيعتقد  توضيحية  مناذج  تيح 

امتالكه إىل  احلاجة  يثري  اجلمال جتريدا  وفكرا   "أكثر  بوجه عام:  يله  ،اجلمالية  اجلمال احلسي  مثلما  م 
 .(7 :2007)معرفته بشكل أفضل" الرغبة يف 

مستقبليا   موجه  هو  للجمال  حكم  الرغبة  ،"كل  شرارة  مع  وعدا     تضمن و   ، ومتطابق  ستندال  بتعبري 
 (.Stendhal 1926: 74; Nehamas 2007: 55ابلسعادة" )

يتيح    بل إنه  ،إىل الشرح واإليضاحنائيا  حباجة  كما يرى نيهاماس أن الفن األيروتيكي ليس متردا  استث
أفضل هجوم ممكن لفهم ماهية اجلمال والفن. وليس من قبيل املصادفة أن العمل الفين الذي يعود إليه  

  ، مثلما أرادها زوال ،مانيه. بعيدا  عن كوهنا مثاال  على اجلمال الشكليلفنان نيهاماس مرارا  هو )أوملبيا( ل
لتدف  الرجال  ،ع اجلمهورهذه لوحة ص ممت بشكل دقيق  إىل إدراك أن ما يتمتعون به مل    ، وخصوصا  

تثقيفية رسالة  تضمن  مثالية  صورة  أو  مرسوم  قماش  جمرد  وزمنهم.    ،يكن  مكاهنم  يف  عارية  امرأة  بل 
(Nehamas 2007: 27الكلمة من معىن ايروتيكية بكل ما حتمله  إهنا  لن  ،(.  يهاماس  وابلنسبة 

 تشعل رغبة اجلمهور. أي ،تؤدي ما يؤديه كل فن عظيم 

املعاصر اجلمال  علم  يف  الرغبة  إنكار  مسألة  رئيسي  بشكل  يناقش  نيهاماس  يستفيض    ،وإذا كان 
للجسد" العقالين/املثال  "االمشئزاز  الفلسفة    ،ريتشارد شوسرتمان يف موضوع  متغلغال  يف  والذي جيده 

يقرتح   ،(. من أجل مقاومة ذلكsee also Irvin (ed.) 2016 ;324 :2005الغربية برمتها )
جديدا   منهجا   )اجلمال  اجل علم  وهو    ،شوسرتمان  إىل    ،(Somaestheticsسدي  يهدف  والذي 

والتخ احلسي  اجلمال/  التذوق  موضع  بصفته  اجلسد  واستخدام  "جتربة  اإلبداعي"  دراسة  الذايت  ليق 
بني  302 :1999) من  والذي  مقاصده(  الفنية  أهم  للمقدرة  تذوقنا  "حتسني    ،واجلمال  ،الفرعية 

( اجلنسية"  التجربة  تتيحه  الذي  شوسرتمان  (.  85 :2008واملعىن  أن  يزعم  مقاالته  من  العديد  يف 
أن   حيث  اجلمالية؛  ابلتجربة  وصفها  ميكن  ذاهتا  اجلنسية  املنسوبة  التجربة  املهمة  السمات  معظم 

كما    ،وتقديرها لقيمتها  السعي إليها يتم  يروتيكية. حيث  للتجارب اجلمالية منسوبة كذلك للتجارب األ
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متميز    للغاية   قوية  أهنا بشكل  املألوفة  بعيدا  عنوتربز  الروتينية  التجربة  انسجام    وكذلك   ،تيار  تعرض 
متطور وشكل  بطريقة كما    ،التكوين  تذوقها  أيضا     يتم  لكن  عنصر   موجهةذاتية  متعمد حنو    بشكل 

واخليالبعينه والشعور  الفكر  إهنا ختاطب  )  ،؛  والعقل.  اجلسد  (.   93 :57،2008 :2007وتثري 
  وجود   يسعى شوسرتمان إىل التأكيد جمددا  على  ،إبعادهأو  الفن األيروتيكي  عوضا  عن جتاهل    ،ومن مث

أيروتيكي"   فحسب  لن "فن  معينة ماضية  متجدد أبعمال  اهتمام  يستلزم    ،يتضمن  تطوير  كذلك  بل 
ونقل جتارب أيروتيكية    ،أشكال فنية أيروتيكية صادقة متكننا من فهم العالقة بني علم اجلمال واجلنس

 اجلسدية األخرى.  للتجارب تعمق من تذوقنا لإلمكانية اجلمالية   ،جمزية مجاليا  

 

 املعاصر ومعضلة الفن اإلابحي. . علم اجلمال 3

  ، ثلما تناوله شوسرتمان ونيهاماساستعادة اجلمال لأليروتيكي ما  مجيع  والن يتناولفالسفة الفن    برغم أن
اجلمالية. فهل يعين هذا اهنيار اجلدار بني اجلنسي   تهشرعيالفن األيروتيكي و وجود  اليوم    هم مننكر قلة  ت

  وك الشك  تضاءلتواجلمال؟ ليس بشكل كامل. من األدق القول أنه أ عيد رسم خطوط املعركة. رمبا  
املعاصر األيروتيكي بشكل كبري يف علم اجلمال  حنو اإلابحي.    ة صرحي  وكحمله شك   ت لكن حل  ،حنو 

الفن فالسفة  من  العديد  ر   ،ينكر  ليف  ،Scruton Roger  وجر سكروتن ومنهم   نينسوجريولد 
Jerrold Levinson،   أودهري يوكر ماج  إمكانية    ،وجود rChristy Mag Uidhiسيت  أو 

ما يسمى بفن إابحي. مبعىن أهنم يدعمون الفرق الصارم بني الفن األيروتيكي واإلابحية. وجيد    ،وجود
 املرء أن بعض شكوكهم تشبه بوضوح املقاومة املبكرة للفن األيروتيكي. 

التشرحيية ابلتفاصيل  وثري  واضح جنسيا   اإلابحي  التصوير  أن  أعمال    ،يوضح سكروتن  تعتمد  بينما 
األيروتيكي   اجلسدالفن  من  معينة  أجزء  على  الرتكيز  عن  فعوضا   اإلحياء؛  فردانية    إبرازحتاول    ،على 

تيتيان   الرسام  لوحة  يف  املثال  سبيل  على  وذاتيته.  وشخصيته  املمثل  )فينوس    Titian الشخص 
الوجه بصفته "انفذة على   ،(1538)  (oUrbin enus ofV)  أوربينو( ما جيذب االهتمام هو 
(. على النقيض   :2009 149، 11 :154،2005 :1986وليست األعضاء اجلنسية )  ،الروح"

الذايت الصورة اإلابحية "  ،من ذلك اليت حتول  السحرية  الشخوص إىل    ، إىل موضوعيكالعصا  وحتيل 
السحر من  حتررهم  مث  ومن  )  منبعوتدمر    ،أشياء؛  يستعني سكروتن 163 :2009مجاهلم"  (. كما 



7/11/2021           
ــ ـــــــــــــــــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ   ـ

 

 Copyright 2021حكمة © 17 

 

Kenneth Clark  (1956 .)الذي اشتهر به كينيث كالرك     ،ابلفرق بني "العاري" و"املتجرد"
 Studyدراسة الشكل املثال)  ،مثلما يوضح العنوان الفرعي من كتاب كالرك  ،يشكل العري الفين

in Ideal Form) :" وتؤطره. الشخوص يف الفن اإلابحي  تشكل تقاليد الفن اجلسد بشكل مجال
عا  ةمتجرد   تليس املالبس  ةجمرد   هية.  ريبل  بينما   ةومكشوف  ،من  أنه  على  عالوة  حمرجة.  بطريقة 

منفصل بصفاء  لتيتان  العارية  اللوحة  املشاهد  ،حتتفظ  اإلابحية  "  ،تثري  دوما   ذلك    ،فين"  خللويعترب 
 .((163 :2009علم اجلمال"  من بني أهداف نوع آخر من االهتمام ليس  و"احندار" إىل 

  ، إليها  اناإلابحي فيما يتعلق بنوع االستجابة اليت يدعو   وبني الفن األيروتيكي  بني  ن  نسكما يفرق ليفي
 ن: نسإال أن دوافعه خمتلفة بشكل ملحوظ عن دوافع سكروتن. فيما يلي ملخص مناقشة ليفي

 (R1. )ةمعيناستجابة . يتكون الفن األيروتيكي من صور تستهدف بشكل رئيسي 1

 (. R2. )استجابة معينة. تتكون اإلابحية من صور تستهدف بشكل رئيسي 2

  ،بشكل رئيسي االنتباه إىل شكل/ أداة/ وسيط/ وسيلة(  R1)استجابة الفن األيروتيكي  . تتضمن  3
 ومن مث تستتبع تناول الصور على أهنا مبهمة بشكل جزئي. 

ومن مث    ،بشكل رئيسي االنتباه إىل شكل/ أداة/ وسيط/ وسيلة(  R2استجابة اإلابحية ). تستثين  4
 تستتبع تناول الصور على أهنا شفافة بشكل كلي.

 .متعارضتان( R2) الثانيةو  (R1)االستجابة األوىل . 5

ال ميكن ختيل   ،أو على األقل ،ال ميكن للشيء أن يكون أيروتيكي وإابحي يف الوقت ذاته  ،. ومن مث6
ال ميكن لشيء أن يكون انجحا     ،الشيء إبحكام بصفته فن أيروتيكي وإابحي؛ أو على أقل تقدير

 (.239 :2005بصفته فن أيروتيكي وإابحي يف الوقت ذاته. )

اب يقصد  أنه  ليفينسن  يوضح  آخر  موضع  األيروتيكيويف  الفن  أو  R1)  ستجابة  اجلمالية  املتعة   )
تتطابق أهداف  ال  "  ( تشري إىل اإلاثرة والراحة اجلنسية:R2)  ةاستجابة اإلابحيوأن    ،التجربة اجلمالية

ابسم    ،يدفعكأحدمها    ،بل بينهما سجال  ،مبا فيه الفن األيروتيكي   ،اإلابحية احلقيقية وأهداف الفن
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واالرتياح بلوغ    ،اإلاثرة  أجل  من  الصورة   ص و رلتجاهل 
حيثك  ،امل اجلمالية  ، واآلخر  املتعة  أن    ،ابسم 

 (.234 :2005. )"تتمعن يف الصورة

هي دوائ  وتلك  يف  مناقشة  واإلابحيةأبرز  األيروتيكي  الفن  بني  العالقة  حول  احلالية  اجلدل  واليت    ،ر 
( األنصار  من  العديد  من كسبها   Matthen 2011; Nanay 2012; Neillابلرغم 

 ;Kania 2012إال أهنا جذبت كذلك كم كبري من االنتقادات )أنظر على سبيل املثال:    ،(2012
Davies 2012; van Brabandt and Prinz 2012; Patridge 2013  وبينما .)

ليفي  تفنيدميكننا   فعل مايس نسبعض فرضيات  ميكننا    ،بطريقة منهجية(    Maes  2009ن )مثلما 
املت النهايةكذلك التشكيك يف أن استنتاجه  السابقة. يف  الفرضيات  يتبع  املرء ميكنه    ،طرف  يبدو أن 

طاملا ال يتوقع املرء إاثرة هذه االستجاابت    ،)برتابط وجناح(  استهداف استجاابت متنافرة من اجلمهور
 (. Maes 2011يف الوقت ذاته يف نفس اجلمهور )أنظر 

النقيض من رواد   يف االعرتاف بوجود    غضاضة ن وسكروتن  نسيال جيد ليف  ،لم اجلمال املعاصرععلى 
األ إابحيالفن  فن  وجود  إمكانية  بشدة  يعارضان  أهنما  إال  تبني    ، يروتيكي.  الصعب  من  وليس 

وهي    ،الشكل املثال والتجربة اجلماليةواملعتمدة على أفكار مثل اجلمال والتجرد و   ،اخلاصة  ااعرتاضاهتم
سيت ماج اودهري خطا   يلفيلسوف كر ا  ال يرسم  من انحية أخرى املعاصر.    لعلم اجلمال   من اآلاثر الباقية

ن  ويبين ليفينس  ،ة بني الفن واجلمالبني اإلابحية والفن. فبينما يصر سكروتن على العالقة اجلدليصارما   
على فكرة أن اهلدف الرئيسي من العمل الفين هو إنتاج جتربة مجالية وجذب االنتباه لسماهتا    نقاشه

أن  ينبغي    الو   ،الفن ليس له هدفادعاءات جوهرية. بل يزعم أن    ال تقم حجة ماج على  ،الشكلية
إذا  هذا اهلدف جيب    ،هدف  له  أن العمل الفين إن كان. إن ماج يطلب منا ببساطة أن نتقبل  يكون

 (: 194 :2009) ةاالستثنائي فرضيتهأن يكون حمدد الطريقة. وتوضح النقاط التالية كيف وصل إىل  

 إذا  هذا الشيء له هدف اإلاثرة اجلنسية )من بعض اجلمهور(. ،ا  ما إابحي لو كان شيء  .1
إابحيا   .2 ما  اجلنسية  ،لو كان شيء  اإلاثرة  له هدف  الشيء  اهلدف    ،إذا  هذا  حمدد  غري  وهذا 

 الطريقة.
 هذا اهلدف حمدد الطريقة. ف  ،إذا  لو كان هلذا الشيء هدف ،لو كان شيء ما فنا   .3
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فنا   .4 ما  شيء  اجلنسية  ،لو كان  اإلاثرة  هدفه  الشيء  هذا  حمدد    ،ولو كان  اهلدف  هذا  إذا  
 الطريقة.

 .يف ذات الوقت د الطريقة وغري حمدد الطريقةال ميكن للهدف أن يكون حمد .5
 إذا  ليس فنا .  ،ا  لو كان شيء ما إابحي ،ومن مث .6

جيب أن يشكله بشكل أساسي فعل )أو حالة(   ،ن اهلدف لكي يكون حمدد الطريقةيرى ماج اودهري أ
حالة(    ،وطريقة حيدث  )أو  الفعل  هذا  اهلدف  يؤدي  أخرىبحىت  انحية  من  املعينة.  الطريقة    ، تلك 

فشل يف أتدية الفعل ) أو إحداث احلالة( ابلطريقة املوصوفة  كان ال إذا  اهلدف يكون غري حمدد الطريقة  
 ق اهلدف. يقيشكل بشكل أساسي فشل يف حت ال 

بش أودهري  ماج  منهج  سكر خيتلف  منهجي  عن  ملحوظ  وليفينسكل  إال  وتن  صف    أنهن.  أيخذ 
املشككني اآلخرين خبصوص املسألة الرئيسية. كما يعتقد أن الفنانني أو اإلابحيني الذين حياولون إنتاج  

املستحيل. غري أن نقاد ماج أودهري أاثروا  عمل  حياولون    ،شيء جيمع بني الفن االيروتيكي واإلابحي
جة  احل  ابإلضافة إىل صحة    ،(Davies 2012; Patridge 2013شكوكا  حيال فرضيته الثانية )

إىل  ينتمي  (.  Maes 2012)  برمتها النقاد  جيدون حجج    كبريةمجاعة  هؤالء  الذين  الفالسفة  من 
إابحي   فن  وجود  عن  ويدافعون  مقنعة  غري  من  اإلقصائيني  )األ  الفنمتفرع   Kieranيروتيكي 

2001،and Prinz 2012 van Brabandt ،Fokt 2012  .) 

 

 . الفن االيروتيكي مقابل اإلابحية: ما وراء علم اجلمال4 

مثة جماالن أكادمييان يستعر فيهما جدال فلسفي متواصل حول الفرق بني الفن    ، جبانب علم اجلمال
 ومها النظرية النسوية واتريخ الفن. ،األيروتيكي واإلابحية

 

 والتاريخ الثقايف لإلابحية.  ، واتريخ الفن  ،. الفن األيروتيكي4.1
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األيروتيكي الرفيع واإلابحية  حرص مؤرخو الفن الذين كتبوا عن الفن األيروتيكي على التمييز بني الفن  
الوضيعة. وقد صرح الفيلسوف )كينيث كالرك( إىل جلنة لوجنفورد الستقصاء اإلابحية: "أظن أن الفن  

حافزا    الفن  فيها  يصبح  اليت  اللحظة  ويف  التفكري...  مملكة  األصلية".   لفعل يتواجد يف  طبيعته  يفقد 
(Longford 1972: 280.) 

اع مبثابة  الرأي  ذلك  لألفعال  وكان  حمركة  ابألساس  أهنا كانت  أي  اإلابحية؛  على  الرئيسي  رتاضه 
اجلنسية. إال أن ذلك ال يكفي تربير الفصل بني الفن واإلابحية. فقد غفل كالرك عن وجود العديد  
من األعمال الفنية الرائعة املستوحاة من الدين أو السياسة واليت تدعو الناس إىل تغيري حياهتم أو القيام  

املثالأبفع سبيل  )على  معينة  إيزهنامي    ،ال  لوحة    ،Isenheim Altarpiece  1512مذبح  أو 
الشعب  تقود  لديالكروا  eLiberty Leading the Peopl)احلرية   )   Delacroix  

1830.) 

حول انفصال الفن االيروتيكي عن اإلابحية    ،وهذا يربر سبب منطقي آخر وشهري بني مؤرخي الفن
بشكل   الطبقات  متعدد  الفن  إن  ي قال  الفن(.  يف  األيروتيكية  حنو  دوتون  بتحفظات  يذكران  )والذي 

البنائي   ،حتمي التعقيد  ينقصها  مث  ومن  واحدة  وظيفة  هلا  حيث  واحد؛  بعد  ذات  اإلابحية  بينما 
ebb 1975: 6; w ،تأويالت )انظر على سبيل املثالوانفتاحية الفن لل ،والتعقيد املعريف ،والشكلي

Mahon 2005: 14; Wallace et al. 2007: 15)  ولكن بينما تبدو اللوحة املنقوشة .
أعماال  معقدة الشعب(  تقود  أن    ،)إيزينهامي( ولوحة )احلرية  بساطة    أتكيةمثة سبب منطقي الفرتاض 

 يف حد ذاته نتيجة إفراط يف التبسيط. ودعوان نستعرض هذا االفرتاض بتفصيل أكرب. ة اإلابحي

البسيط (1) واهلدف  أن  اإلابحية  فكرة  اجلمهور جنسيا   ل.  إاثرة  وهو  واحد  رئيسي  تبدو  إلابحية هدف 
فرنسا وإجنلرتا بني  جذابة املنتجة يف  املبكرة    ، 1800و    1500. لكن نظرة على األعمال اإلابحية 

يف أن هذا التصور مضلل. فقد استخدمت معظم األعمال اإلابحية يف تلك الفرتة بشكل  توضح ك
(. فكان اهلدف  Hunt 1996: 35تعمد صدمة اجلنس بغرض نقد السلطات الدينية والسياسية )ي

وكذلك تثقيف الناس يف األمور السياسية    ،منها أن تكون ترايق فعال لكل أشكال القمع يف اجملتمع
جملتمعية وابلطبع اجلنسية. مل يكن من قبيل الصدفة انتشار هذه الكتب يف فرنسا يف القرن  والدينية وا

الفلسفية( الكتب  الفلسفية( )فقد كانت تعترب خطرية على اجملتمع مثل   ، الثامن عشر ابسم )الكتب 
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;Darnton  Hunt 1996)تقريبا  مع ذروة حركة التنوير    1740وتزامن ازدهار اإلابحية عام  
اسم "فلسفة" يف العنوان )على سبيل املثال )الفلسفة يف  وقتذاك  رواايت إابحية محلت   مثةل  ( ب1995
ساد rirLa Philosophie dans le Boudo  املخدع دو  ملاركيز   ) Sade،  1795)،  

اجلماهري   بني  أفكارهم  لبث  الشهري  النوع  هذا  الستخدام  حتمسوا  مشهورون  فالسفة  وبعضها كتبها 
الفاضحة )احللي  رواية  املثال  سبيل  ديدروsLes Bijoux Indiscret)على  دنيس  للفرنسي   ) 

 Diderot، 1748.) 
األمثل  أشهر  تريزا   ةأحد  )الفيلسوفة  الفيلسوف    ،(Thérèse Philosopheرواية  واليت كتبها 

بوير دي  اببتيست  جني  استعان    ،1748عام   Baptiste de Boyer-Jeanالفرنسي  حيث 
النوم   ابلعديد من األوضاع اجلنسية لشرح ما هو ابألساس ميتافيزيقيا مادية وميكانيكية. يف حجرات 

فالس  ،اجملهولة عند  الذرات  مثل  لتتصادم  معا   األجساد  واالهتمام  احلاجة  الطبيعية  توحد  العلوم  فة 
(Jacob 1996: 160 و املالزمة    يصور(.  القاسية  احلركات  تديرها  آالت  األجساد  الكاتب 

أعضائناوتسري    ،للموضوع "ترتيب  فيها:  التحكم  ميكن  ال  اليت  الشهوة  أنسجتنا  ،ها  وحركة    ،ونزوع 
ان وإرادتنا من أكرب  كلها تتحكم يف نوع املشاعر اليت تتحكم فينا وتوجه تفكري   ،سوائلنا بشكل معني 

(. أو  Darnton 1995: 100مقتطع من    ،األفعال اليت نؤديها حىت أصغرها". )الفيلسوفة تريزا
مثلما تالحظ البطلة نفسها: "إن الرجال والنساء ميارسون احلب كاآلالت. احلب ابلنسبة هلم ليس إال  

  من   مقتطف   ،وتدفقا  للجسيمات عرب األنسجة". )الفيلسوفة تريزا  ،واندفاعا  للسوائل  ،وخزا  يف البشرة
Leemans 2002: 257.) 

والبنيوي.   (2) الشكلي  والتبسيط  تصور    كمااإلابحية  التنوير كي ختدم  اإلابحية يف عصر  ا ستخدمت 
 ،خاطئ آخر. فز عم أن اإلابحيني يلجئون إىل إدراج مشاهد واضحة جنسيا  على قدر ما يستطيعون

(. اإلابحي "ال يلفق  Steiner 1975مساحة صغرية لتطور احلبكة أو التعقيدات الشكلية )  اتركني 
(.  Sontag 1994: 39يستمر وميضي وينتهي إىل ال مكان" )  ، بدأ  وما إذ  ،إال عذر ساذج لبداية

أدورنو   بداية ووسط وهناية    Adorno الحظ  مييز األدب؛ أي  الذي  الشكل  تنقصها  أن اإلابحية 
(Sontag 1994: 39  عن األيروتيكي  األدب  لتمييز  حازم  معيار  لنا  يتيح  ال  ذلك  أن  غري   .)

املثال  سبيل  على  )اتريخ    ،اإلابحي.  اإلابحية  للرواية  البنيوي  التعقيد  مدى  الدارسني  بعض  الحظ 
واليت ن شرت    ،(xHistoire de Dom B… Portier des Chartreu)  السيدة بورج(
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فرعيةواحملتوية    ،1741عام   وحبكات  متعددة  سردية  أصوات  Mazur -Frappier)  ،على 
حيث رتب املؤلف أجزاء الرواية لتكبري    ،(. مثال آخر هو بنية رواية )الفيلسوفة تريزا(211 :1996

 (.Darnton 1995) حبيث أنه أينما يتوجه القارئ يرى نشاطا  جنسيا  انبضا   ،االنكسار
ي عتقد أن اإلاثرة اجلنسية هي حالة جسدية قوية حىت    اإلابحية والتأثري أحادي البعد على اجلمهور. (3)

األخرى الوظائف  تعطل كافة  اإلاثرة   ، أهنا  مييز  ما  هذا  أن  ليفينسن  يزعم  اإلدراكية.  قدراتنا  فيها    مبا 
اجلنسي التحفيز  عن  لالستقبال    ،اجلنسية  املطلوب  اإلدراكي  النشاط  مع  متماشي  أنه  يعتقد  والذي 

( والتمحيص  232 :2005اجلمال  ابلدراسة  اجلدل  الفارق  هذا  آخرون  فالسفة  تناول  وقد   .)
(Blackburn 2006: 52; Maes 2012  ابإلضافة إىل أنه إذا تقبلنا الطبيعة شبه .)  احليوانية

هذا ال يعين أهنا ليست جمزية إدراكيا  أو غري مناسبة فنيا . مثلما علق أحد الدارسني    ،لإلاثرة اجلنسية
: "الدافع لقراءة مشهد يف  Cleland ( للكاتب جون كليالند Fanny Hill  على رواية )فاين هيل 

ور  النص.  اليت ش رحت يف  النظر  القارئ وجهة  طبيعة  يوضح يف  هيل(  القارئ إلعادة  )فاين  ي دفع  مبا 
وإعادة قراءة ديكارت والتفكري    ،وإعادة تقييم قوى العقل للتحكم يف اجلسد  ،التفكري يف مزااي الرواقية

 (.Braudy 1991: 85جمددا  يف اخلط الفاصل بني العقل واحليوان اآللة". )
قلما    ،يتعلق أبعمال الفن األيروتيكي. بينما ت ثار مسائل التأويل مرارا  فيما  اإلابحية والتأويل البسيط (4)

ميلك الناس هواجس أتويلية فيما يتعلق ابإلابحية. لو سعت احملاوالت التأويلية إىل تربير عناصر معينة  
( املستهدف  للجمهور  مباشر  بشكل  واضحا   ليس  وجودها  واليت  األعمال  أحد   Carrollيف 

حيث يتضح سبب احتواء هذه األفالم أو    لن تكون هناك حاجة للتأويل يف حالة اإلابحية   ،(2009
)على   هناك  االستنتاجات.  إىل  القفز  عدم  املهم  من  لكن  واضحة.  جنسية  مشاهدة  على  الرواايت 

وكل نوع حممل بعدة أسئلة من    ،األقل( نوعان خمتلفان من املشاريع التأويلية ميكن للمرء االخنراط فيها
فه العمل عن املؤلف أو الزمان أو املكان أو الثقافة أو  قبيل "ما هي طبيعة العمل؟" أو "ما الذي يكش

السؤال الثاين سيكون نقطة    ،اجملتمع الذي خ لق فيه؟". وبينما السؤال األول أساسي يف جمال نقد الفن
واحملللني النفسيني. هذه التأويالت األخرية املتعلقة    ،وعلماء االجتماع  ،البداية لتأويالت مؤرخي الثقافة

بسيطة   ابإلابحية تكون  من    ،لن  الضخمة  لقائمتها  نظرا   اإلابحية  للطبيعة  املدهش  التعقيد  بسبب 
لنا متهد  اإلابحية  إن  وغريها.  اجلنس  وأفعال  األجساد  وأنواع  لورا كيبن  ،التابوهات  تقول  س  مثلما 

Laura Kipnis،  ( "118 :2006"الطريق امللكي إىل النفس الثقافية)،    وعليه ميكن أن تكون
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والسيما فيما    ،منجما  خصبا  للتأويالت. السؤال اآلخر وهو "طبيعة العمل؟" يبدو أقل صلة ابملوضوع
يتعلق مبقاطع الفيديو الشكلية واملتكررة اليت جيدها املرء يف مواقع االنرتنت اإلابحية. غري أن مثة أنواع  

مثل اإلابحية الفلسفية    ،ان شديدي الصلة ابملوضوعأخرى من اإلابحية حيث املعىن و"املفهوم" يبدو 
 اليت ذ كرت أعاله واإلابحية النسوية واليت سنناقشها يف اجلزء التال.

 

  .التشييء و  ،والنظرية النسوية  ،. الفن األيروتيكي4.2

شهري قصري  مقال  شتاينم    ، يف  جلوراي  واضحا     Gloria Steinemتصف  "اختالفا   تراه  ما 
ميارسون احلب حقا ... مثة حسية    ،وحاضرا ": "أنظر إىل صورة أو فيلم فيها أشخاص ميارسون احلب

دفء تصوير  ،وملسة  إىل  أنظر  مث  األعصاب...  وهناايت  لألجساد  قوة    تقبل  توجد  حيث  للجنس 
أيروتيكية: تعبري جنسي ممتع بني طرف  ،واضحة ني  أو قوة غري متكافئة تشي إبكراه وإجبار... األوىل 

واإلخضاع".   واهليمنة  العنف  رسالتها  إابحية:  الثانية  هناك...  التواجد  إجيايب  بشكل  اختارا 
(Steinem 1995: 31 .) 

من األفكار املؤثرة وجود اختالف أخالقي ابرز بني الفن األيروتيكي واإلابحي؛ حيث ترتكز اإلابحية  
لإلحساس الفاقد  أو  املنفر  أو  العدواين  اجلنس  ال   ،على  والعاطفة  بينما  منوط ابحلب  االيروتيكي  فن 

 ;Ellis 2006: 30; Mahon 2005: 15  ،)انظر على سبيل املثال  ،واملساواة بني الطرفني 
Ridington 1989: 27األيروتيكي الفن  وصف  أن  غري  اإلابحية  ،(.  مبصطلحات    ،مقابل 

أخالقية غري  اإلابحية  جيعل  لن  جرايك    ،معينة  ثيودور  يزعم  مثلما  أخالقية.  واأليروتيكية 
Theodore Gracyk  (1987)،    أن الطبيعة الكريهة األخالقية ألحد التمثيالت ليست جمرد

من   األخرى  العدوانية  األشكال  أو  االغتصاب  حتديد  الفنان  إمكان  ففي  مصور.  موضوع  مسألة 
أعمال  االنت )مثل  املرأة  أو  الرجل  امتهان  على  واالحتجاج  دقيق  بشكل  للتحذير  منه  حماولة  هاك يف 

لوجنينو    ا(. وهذ  Kiki Smithمسيثكيكي   على    Helen Longinoسبب حرص هيلني 
تعريف اإلابحية أبهنا: "قول أو تصوير متثل أو تصف سلوك جنسي منحط أو مسيء ألحد املشاركني  

 (. 1980:43حبيث أهنا تروج لالمتهان". )  ،الطريقةيف مثل هذه 
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اجلدل   تعقيدات هذا  األخالقية لإلابحية. لكن  اإلشكالية  لتناول  الوحيدة يف حماولتها  مل تكن هيلني 
األساسية   املناقشات  بعض  أن  إال  اإلابحي.  وليس  األيروتيكي  الفن  على  فرتكيزان  هنا؛  جمالنا  ليست 

 امها يف مناقشات الفروق بني الفن األيروتيكي واإلابحي.تستحق التناول؛ إذ ميكن استخد

رمبا كانت أكثر الطرق وضوحا  للزعم أن اإلابحية مكروهة أخالقيا  )بطريقة أن الفن األيروتيكي ليس  
وأيخذ شكل    ،كذلك( هو القول أبهنا ضارة. الضرر الذي ميكن لإلابحية إحداثه يف مرحلة اإلنتاج

ا  أو  الوحشية  أو  اإلابحيةاإلجبار  صناعة  يف  ضرر  هناك  يكن  مل  إن  ولكن  االغتصاب.  أو    ، لعنف 
رمبا وقع ضرر ما بعد مرحلة اإلنتاج. زعم بعض الدارسني أن    ،وعوملت النماذج بشكل حمرتم وعادل

وختضعها   املرأة  تسكت  الكراهية  خطاب  من  نوعا   بصفتها  ألنه  ضررا   تشكل  اإلابحية  املواد 
(1993MacKinnon 1987; Langton ،2009; Maitra 2009   وأكد آخرون .)

(. االدعاء األخري منقح بشكل  Eaton 2007أن التعرض للمواد اإلابحية ميكن أن يسبب الضرر )
وطبيعة الضرر    ،وطبيعة املادة )مساواتية/ غري منصفة(  ،إضايف بتحديد تكرار التعرض )منعزل/مرتاكم(

التناول    ،الواقع )جسدي/نفسي( طريق  )املستهلك/طرف اثلث(. عن  رئيسي  بشكل  عليه  يقع  ومن 
أيروتيكي بشكل  اجلندرية  املساواة  من عدم  تلحق ضررا     ،املنتظم جلوانب  اجملحفة  اإلابحية  أن  ي عتقد 

الثالث املرأة  ،ابلطرف  )  ،والسيما  مستهلكيها.  على  ترتكها  اليت  الضارة  اآلاثر   Eatonبسبب 
2007.) 

و"التشييءExploitation"االستغالل  "objectification  بشكل ي ستخدمان  مصطلحان   "
نوسبوم   ماراث  املثال كتبت  اإلابحية. على سبيل  لوصف عيوب    Martha Nussbaumخاص 

أيضا   1995) )أنظر  اإلابحية  على  تنطبق  وكيف  للتشييء  املختلفة  األشكال  حول  ابرزا   مقاال    )
Stock 2015  وعرف فنانون من أمثال اننسي سبريو .)Nancy Spero    اإلابحية أبهنا "املادة

من   )مقتبس  النساء"  أجساد  تستغل  هذه  Cembalest 1989: 142اليت  أن  وي عتقد   .)
املصطلحات األخالقية رمبا تفصل بني الفن األيروتيكي عن اإلابحية؛ حيث أن اإلابحية ذات طبيعة  

 يقة ختتلف عن الفن )األيروتيكي(. استغاللية أو تشييئية بطر 

النسوية اإلابحية  بظهور  بشكل كبري  الفوارق  هذه  تعقدت  مثل    ،وقد  )أجساد  غرار    الشمس على 
unSkin.Like.S ( بيل    2010(  ليون  جينفر  إخراج  وموريل    Jennifer Lyon Bellمن 
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 That)تلك الفتاة  Molly Kielyوالرواية املصورة ملول كيلي    ،(Murielle Scherre شري
 Kind of Girl( )1999)،  مذكرات قذرة( أوsiarieD  Dirty )،    وهي جمموعة من أفالم

(. املتعة والرضا املتبادالن ركيزة يف هذه األعمال اإلابحية واليت ال تعرض عيواب   2009سويدية قصرية )
أو تناول عدم املساواة اجلندرية    ،أو تشييء  ، أخالقية ظاهرة يف اإلابحية السائدة )فليس هبا استغالل

ذلك أيروتيكي(. وعالوة على  تلك   ،بشكل  أن  توعوية بسبب رفضها    ي قال  اجيابية  قوة  هلا  األعمال 
 ;Willis 1995; Taormino et al. 2013)  ،والرايء  ،واضطهاد النفس  ،الكبت اجلنسي

Maes 2017; Eaton 2017)  .  لكن حىت لو قوبل ابلتجاهل هذا النوع الفرعي من اإلابحية
لن يفسر ذلك االختالف الصارم بني الفن    ،يف أي نوع من اإلابحية  خللوز عم أن مثة   ،املتصاعد بقوة

القيمة األخالقية والفنية   ، سواء أكانت ذاتية  ،األيروتيكي واإلابحية. فكل تفسري منطقي للعالقة بني 
أخالقية أخالقية   ، أو  ال  سياقية  ،أو  األعمال    ،أو  يف  للعيان  واضحة  عيوب  وجود  ابحتمالية  سيقر 

تحليل مستفيض  ل   Eaton 2003أنظر أيضا     ،t 2007Gauمبا فيها الفن األيروتيكي )  ،الفنية
أورواب  )اغتصاب  لتيتيان  Rape of Europa  للوحة  مهما كان  1562(  أنه  على  عالوة   .)

السائدة اإلابحية  على  للمرء  )األخالقي(  الفن    ، االعرتاض  مناذج  بعض  على  تطبيقه كذلك  ميكن 
( أوال  Patridge 2013األيروتيكي  األيروتيكي    ،(.  الفن  إنتاج  عند  الضرر  يقع  أن  ميكن 

(Brown 2002   القصة املفزعة لسيليين    براون  حيكي Cellini  وحورية فاونتينبلوNymph 
of Fontainebleau  بعض األعمال الفنية األيروتيكية أيضا  حتدث ضررا . على األقل  ،(. اثنيا،  

وماكينون  ا  تتشابه الجنتون  الجنتون  فرتاضات  طرحت  وقد  األيروتيكي.  الفن  من(  معينة  )أنواع  مع 
وماكينون تساؤال  شائكا  وهو هل ميتلك املصورون اإلابحيون السلطة املناسبة ملمارسة خطاابت تنطوي  

ه هذا  على إسكات املرأة وإخضاعها؟ وزعمتا أنه من السهل أن يرد الفنانون ابإلجياب يف حالة توجي
بعض األعمال الفنية األيروتيكية رمبا يسبب   ،السؤال هلم ألن سلطتهم امللحوظة أقل إاثرة للجدل. اثلثا  

أيروتيكي اجلندرية بشكل  املساواة  تناول عدم  أي عن طريق  اإلابحية؛  بنفس طريقة  ومن مث    ،الضرر 
(.  Eaton 2012ني اجلندر )تشكيل اخليارات اجلنسية لألفراد بطريقة تدعم عدم املساواة احلالية ب

ال    Eaton  2012  وايتون   Cooke  2012   أوضح كوك   ،وأخريا   والتشييء  االستغالل  أن 
خيصان اإلابحية فحسب بل موجودان يف العديد من أعمال الفن األيروتيكي؛ وهو حضور ال ي عرتف  
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النقد   على  يسمو  الفن  أن  ويرون  اإلابحية  على  حصري  بشكل  الرتكيز  إىل  مييلون  النقاد  ألن  به 
 )األخالقي(.

القول وقاط  ،خالصة  فوارق واضحة  الصعب وضع  على  من  تقوم  واإلابحية  األيروتيكي  الفن  بني  عة 
من   عريضة  فئة  مع  فيها  تتشارك  مسات  على  اإلابحية  انتقادات  ركزت  أخالقية.  أو  نسوية  تربيرات 

و)بعض( األعمال الفنية األيروتيكية بشكل خاص. وهذه ليست أنباء    ،النتاجات الثقافية بشكل عام
ت تقبل هذه النتيجة ألهنا توضح أن انتقاداهتن ذات  ميكن للنسواي  ،سيئة للنسوايت. بل على العكس
 (. Kania 2012; Mikkola (ed.) 2017انظر )نطاق أوسع مما تظهر يف البداية 

 

 .مسائل إضافية  5

التالية رمبا   الدراسة واالستقصاء يف الفن األيروتيكي. واألسئلة  وتتبقى عدة مسائل فلسفية حتتاج إىل 
التمثيل تلصصا    ،حبوث املستقبل خبصوص هذا املوضوع. أوال  تلعب دورا  مهما  يف   وما    ،كيف يكون 

هو الفرق بني التلصص يف التمثيالت الفنية وغري الفنية؟ لطاملا أ ثري هذا التساؤل كثريا  يف كتاب جون  
)Ways of Seeing  الرؤية )طرق    John Bergerبريجر   شيلكنز    ،(1972(  تناولته  كما 

 Schellekens  2012    للمفهوم  2012وايتون فلسفية  إعادة أتويل  أيضا   أيتون  . وقد عرضت 
(. تقرتح ايتون  Mulvey 1989" )male gaze  الذكورية البارز واملتأثر ابلتحليل النفسي "النظرة  

هدف ابعتبارها  رئيسي  بشكل  ممثلة  املرأة  أن  مجهورها  يدرك  الذكورية  النظرة  جتسد  اليت  األعمال  ا  أن 
أو    ،جنسيا : "وصف طريقة الرؤية أبهنا "ذكورية" ليس املقصود منه شرح طريقة استجابة مجيع الرجال

الصور  ،معظمهم االجتماعي    ،هلذه  الدور  يف  ما  لشخص  مناسبة  هذه  الرؤية  طريقة  أبن  القول  بل 
 (. Eaton 2012: 293)وهو دور مغاير اجلنس بشكل واضح"  ،الذكوري

ما هو دور االنتهاك يف الفن األيروتيكي؟ بينما أبرزت الفيلسوفات النسوايت املخاطر األخالقية    ،اثنيا  
 Georgesزعم فالسفة آخرون وأبرزهم جورج ابتيل    ،املتعلقة إبنتاج التمثيالت اجلنسية والرتويج هلا

Bataille   (1985 ،  1986القواعد خرق  أن  االجتماعية   ، (  ابملعايري  اإلخالل  أو    والسيما 
  ، ضرورة ال مفر منها لإلاثرة اجلنسية ويسمح حباالت عاطفية أخرى  ،األخالقية حول السلوك اجلنسي
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والرهبة  واملرح  االمشئزاز  أنظر    ،مثل  مبسطة  )لنسخة  اجلنسية  والصور  املواقف  يف  مؤثرة  غالبا   واليت 
Newall 2012نظر االع على دور االنتهاك يف الفن ط  . ولالJulius 2002.) 

األيروتيكي  ،اثلثا   الفين  العمل  األيروتيكية على جودة  تؤثر درجة  الفن    ،كيف  تقييم  أن معيار  وكيف 
األخرى؟   الفن  أنواع  لتقييم  املخصصة  املعايري  عن  خيتلف  دافيز  حتاأليروتيكي    Davies اول 

أول غري فين( اإلجابة عن هذه األسئلة بدر 2002) الفين وحاالته ابالستعانة بوسيط  التذوق    ، اسة 
  .مثل الفن الديين أو السياسي أو األيروتيكي

املثالمثة    ،رابعا   سبيل  على  الفن.  أشكال  بني  الدراسة  تستحق  عادل مصطفى    ،اختالفات  يالحظ 
الناحية التطبيقية كل ما ي رى أيروتيكي ) ( يف  ميمقبول سابشكل  امحد يف الفن اإلسالمي أنه: "من 

 (. Ahmad 1994: 281يعترب إابحي )مقزز وفاحش( لو ص ور يف الرسم والنحت" ) ، األدب

ن البصرية. كيف نشرح  يف الفن الغريب كذلك تظهر درجات متفاوتة من اإلجازة لو قارننا األدب ابلفنو 
الفن األيروتيكي يف الفنون التجريدية؟ على سبيل املثال من    ،أو شبه غياب  ،ذلك؟ كيف نشرح غياب

أيروتيكية أعمال معمارية  تصنيفها أبهنا    ،النادر وجود  إن كانت هناك موسيقى ميكن  يتضح  كما ال 
أيروتيكة رقصات  مثة  ابلطبع  داخل  ،أيروتيكية.  ت ؤدى  قلما  إليها    لكنها  ي نظر  قلما  أو  فين  سياق 

 ابعتبارها أعماال  فنية.

والوهم اخليال  موضوعات  دراسة  ينبغي  األخرية  الظاهرة  هذه  مهم.    ،وإليضاح  خامس  مبحث  وهو 
( إن إدراك مدى خيال التمثيالت اجلنسية يكفل  2012)  Cain Todd مثلما يقول كاين تود  

بينما متتع املسرتق للنظر   ،على حاالت متخيلة "شبيهة ابلرغبة"أن االخنراط اخليال للمرء ال ينطوي إال 
النوع من االخنراط أيروتيكة ملتعري/ة متنع هذا  وهلذا تتضمن رغبة جنسية حقيقية. رمبا يظن    ،لرقصة 

مبعىن أن املرء يستخدم الصورة كدعامة    ،املرء أن التخيل املوجه إباثرة حنو متثيل جنسي هو ختيل ذايت
اب أفعال جنسية معينة أو مشاهدهتا. ويزعم تود أن االخنراط يف الصورة اجلنسية يتضمن  لتخيل ارتك

هذه    بقدر ما يتضمن اخنراط النفس يف مشروعات متخيلة ذاتيا . وبرغم صوابية   ،بعض القيم اإلدراكية
التمتع ابأليروتيكة ال يتضمن دائما  ختيل  Stock  (2012 ينكرها ستوك    ،املزاعم شيئا   ( زاعما  أن 

 عن النفس.  
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  Van؟ تتناول فان براابندت وبرينز  معا    ملاذا ال يوجد فن يضم الفن األيروتيكي واإلابحية  ،سادسا  
 and Prinz Brabandt  (2012هذا السؤال من انحية السينما )،    فتزعمان وجود العديد من

الطويلة اللقطات  أو  السريع  االنتقال  الفنية واإلابحية مثل لقطات  األفالم  األداء    ،التشاهبات بني  أو 
أو استكشاف أقصى ما وصلت    ،أو إاثرة مشاعر قوية  ،أو السينما املباشرة  ،Brechtian  الربشيت

قوى السوق هي املالمة بشكل رئيسي بسبب    إليه التجربة البشرية وهوامش اجملتمع. لكنهما تراين أن 
Mari Mikkola   (2013  ) تتناول ماراي ميكوال    ،عدم تداخل الفئتني. وعلى النقيض من ذلك

الفنية املنتوجات  انطولوجيا  يف  احلديثة  فن   ،األعمال  فئة  وجود  إمكانية  إىل  وهي    ،إابحي-وختلص 
 بدون هيمنة فئة على أخرى.  ،ابحية والفنضرب جديدة من العناصر منبثقة من فئات موجودة يف اإل

مثلما هي يف   ،ستظل موضوعات البذاءة والرقابة تقوم أبدوار رئيسية يف أحباث الفن األيروتيكي  ،سابعا  
( العري  عن  الفلسفية   ;Nead 1992; Hammer 1997; Danto 2000املناقشات 

Scruton 2009  الكالسيكي للجمال )( ويف الفن الذي يتحدى النموذجO’Hear 1991، 
Danto 1995،Mey 2007   كما أن هذه املوضوعات رئيسية يف الفروق الشرطية بني الفن .)

( واإلابحية  املثالMaes 2012األيروتيكي  سبيل  على  إليوت    ،(.  ب.   .George Pجورج 
Elliott    مباشر بوضوح مقحم  يعرف اإلابحية أبهنا: "تصوير أفعال أيروتيكة بشكل مباشر أو غري

 (. 74 :1970–75يسيء إىل االحتشام بدون تربير مجال". )

التعريف النموذجي هلذا النوع سيعيد إىل األذهان بعض األوصاف القانونية للفحش مثل مقياس ميلر  
 ( .Miller vالذي وضعته احملكمة العليا األمريكية يف ميلر مقابل كاليفورنيا  Miller testالشهري  

 niaCalifor1973ثالثي معيار  املقياس  هذا  يقرتح  فاحش؛    (.  أبنه  عمل  أي  على  للحكم 
  ، ( راق لالهتمام الشهواين لشخص عادي يطبق معايري اجملتمع املعاصرة 1فالشيء يعترب فاحشا  إذا: )

( افتقر إىل  3)  ،بطريقة فاحشة واضحة  ،عرفته وحددته قوانني سارية للدولة  ،( صور سلوكا  جنسيا  2)
جوانب   املعيار يف  هذا  إشكالية  ثبت  وقد  الرصينة.  العلمية  أو  السياسية  أو  الفنية  أو  األدبية  القيمة 

)  ،كثرية والفاحش  اإلابحي  فكريت  دمج  الواضحة  عيوبه  وقد  Nussbaum 2004وأحد   .)
فلسفية حديثة   العيبلحتاشت حماوالت  الفاحش هذا  ال  ،تعريف  االعتبار  بعني  فاحش غري  وأخذت 

(.   Kieran 2002اإلابحي والفن األيروتيكي الفاحش )  مثال 
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إذا ساعدت التمثيالت األيروتيكية والفن األيروتيكي يف تشكيل الطريقة اليت نرى هبا أجسادان    ،أخريا  
أو    ،ونتعامل هبا العمر  أو  اجلنس  أو  الِعرق  القائم على  االضطهاد  ملناهضة  استخدامهما  كيف ميكن 
وكاهيل    ،Davidson   (2016)   ؟ يتطرق ديفيدسن، أو االستمرار يف مناهضتهاإلعاقةاحلجم أو  

 Cahill   (2016)،   وإرفني وميكوال  Lintott & Irvin  (2016  ولينتوت   ) Mikkola  
 ملزيد من البحث.    حباجةهذه النقطة  تزال لكن ال ، ( إىل هذا املوضوع2016)

القول يف  يفضي    ،قصارى  املستبصر  علم  التأمل  طبيعة  حول  جوهرية  أسئلة  إىل  األيروتيكي  الفن 
وحدود الفن. كما سيثبت نفعه يف استقصاءات    ،حاالت التمثيل والتصوير  ، التأثري األخالقي  ،اجلمال

 فلسفية أخرى. 
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