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هنمالرلييانهنراًهالتبيئاك!اًننجاربهذهفائ!وان.نحلهالكياًلبحتوظيفتهالذجمم(االفلسفةمناـلونذلكهو)*(الجمالعلم

الذءالوقتوفئ.اًلوظائفبينالتضاربهذامنيرجىحلوهو.صحيحةبطريقةالجمالعننكتباونتهـلمعنممانقمسدءيخما

العطفبعين.فنظرانفيهاًلمسشحيلمنيكونيكادللاعمالمميزةكسمةالجمالعنالفكرةبتوضيحسمنطقيا-يختعي

التيالمفلسفيةءالمياليتوضيحعاتقهلحلىياخذانللنقدمحاولةلابم!الاحكامكلوداًء!ناقىاًلسلم!المبادك!ي!حانهكماالفنية

ناالا،وظيفتهفيالجمالعلماخفقحيثالعمليمجالهفيتضمرفرعا-يكونانيجباو-الجمالعلمويكون.)1(الجمالية

يضيفان-راينافي-يمكنوالعمليةالنظريةالوظائفبيناًلمخلطهذاًأأ،*53*97"معياريةثرالة"وليسالنقديةللفلسفمة

العملفييكمننرالماالوحيداتنمرالحلويبدو.كموفىالىفقطالقوانينبوضعولييبحثهمجالفيالفهمزيادةالىيهدففموضوعه

وثيقاارتناطابحقويرفنطالجماليللنقدسليمنظامخلقعلى34،*3،!أ،!9+8؟ملأبوزهنكتبرنارريقولوكما.العمليالمجالفي

*مكانوفيبلاًلطبيعيمنوان.معهيتطابقلالكنهالعمليبالنقدوليستالمعرفةاجلمنوتوجدللفسنفةفعاًلجماليةالنظريةان

موهبةالرجلنفسلدىتكونبحيثشاذةحالات.هناكتكونانانعمكلنظابملكلاقفكماذلكومع)2(العمليالتمرسالىكمرشد

لموا91،الجمالطلمهياقىالنطريالتحيلوموهبةالعمراكقديرله.لكنوانالجمالعامفان،عليههولماالسهلالفهممنيستفيد

ومن.يتقرماانالجمالعلماوللنقداملهناكفليس،هكذااًلامريكننوعمنفطأبقانهالا،بالنقدالتمرسوخاصةاكمرسمععرضيتطبق

نااخراتجا.فيوالموهوبينالمتمرنجبنالرجالانتوفعانالمحتملنجبر.أصيل

المدانمىلفلانفئهمنف"ليدلفتملعيحدطرلنقادلمصادفةدررحيتنمنمكنينحدسجحولايفورالسيديوضحاًلادبي.النمرمنادكيءكتابمنصفحةاولفي

)1(بمضها"عنقماماوالمتميزةالمضنفةلمالافطمة.عا.الفلسفةالأدوظيفةيدمجانفيعرصه01.!همهلمءأ"!4ريتشاردرلرمسترونع

يجمعاقانسانلانكانواذا.حدةعلىمنهما!سنعالعسكلاولذلكع!ىاً!تيوالالئلة"دوحخفةفييقولوهوالنقدساًلجمالهام!

وكأنهاتبدولافانهامقدةلكنوانعليهاألاجابةيحاولانالناقد

فعالة.بطر!قةالاتعينيحالعانالوحبدفالننرطالاثينبستكونوكيف؟قيمتهامعينةقص!ةلفراًءةيعطىالذيما.للغايةصعبة

الحدالى،الميتافيزيقافيالجمالعلمينغمسالاقصالمحدوفيلأأحأ"هـ3الصورةتلكنفضلولماذا؟كيرهامناحسنالتجربةهذه

وفه.التطنيقفيمنتعغيرايتافيزيقياالجمالعلمهيهيكونالذيباللحظاتلت!متعلكيالموسيقىالىنستمعإنيمهـئناطريقةبماي؟غرهاعن

نااخبرتهاذاخيرةخياةيبتغيالمذيللاذاقالجموىعديرملنتيءمناحسنليسالفنيةالاعمالعنالمرءرأك!يكونولماذا؟التمينة

.لمنمهولماللهشركةحسبالعملهيح!400؟؟!ولالضيرقييجببانالنقدواجبمناقىالرئيسيةالاسئلةهيهذه؟الاخرين

الله.اصلدةلهيفسرانيشنطيعبحبشيعبكلمجبطاقساايرضامبدئيةاسئلةعلىالاجابةجب9الاسئلةهذهعلىوللاجابة..عليها

"اللامتناهي-هو:اًلجمالانشلن!معنقولاًنالجدوىمنقلةمانهولذلكاًنيمكنناكيف؟الموسيقىقطعة-القصيدة-الصورةءـيما:"خرى

كماالفكلة"بانههيجلمعتقولاناو."متناهيشكلفيالمعروضتتعلقاسئلة،الاسذلةهذءبينومنأالقيمةهيما؟التجربةنقارن

يستطيعشيءبكلملمناورلديككاناذاالا"للحواسنفسهاتظهرتكونكيف)بالاخلاقيتعلقوبعضها(القيمةهيما)بالميتافيزيقا

الجمالدرجة2واضحةبطريقةيكتشفوانالجمالمكامنعلىيتعرفانوان.اًلجمالبعلميتعلقوبعضها(غيرهامناحسنالتجربةهذه

ننيانبذلكنعنىلاونحن.الحوالىعلىيعرضفضبمءكلفيالكامنةونحن.الاسئلةهذهعلىالاجابةيستطيعلاكنقدنحننفهمهالذياًلنقد

لكن.الميافيزيقيونبهيقولالذيالميتافيزيقيالتنظرهذاونترعيةقيمةاًلماسةبالحاجةيحسواافيللنقادالقصوىالفائدةمناقهعلىفنفقون

الجمألمزاياحولاكليسرالطملمنالكثيرعانىقدالجمالعلم،بالضرورةيستخدمونهاالتيواًلافتراضاتللافكارالفلسفيللتوضتح

عئدمانعنيهماههم1انانسانايولعفييكونانقنلالكونيةالة*!*هـأوليامزالسيدقمموقد.حرقنهمفيمكانكلوفي

هذءنكتشفعندمانستخممهااًك!المعاييراًوالجمالعننتكلأمللنقداًلثانجينوالضجراًلغموضبينلانه.المهنةكلمكجيلةخممة

الصبغةذيالنقهياًلجمالعلمبمجالفقطهناوسنختعى.المزاياالنظروجهةمنكيبرخ!لكنه.لمبادئهفنماسكةقواعدارساءسبيلفي

تشوشا.اكرانهرغم.نأكيداالاكئرعمليةلحرفةوالعلميةوالاخلاقيةالفلسفيةبالاسذلةنعهداناًلمنهجية

بمثابةالجماللعلمهذهالنقديةللفلبفةوالفنالادبنقديقومحأأهـي؟؟مم!!3كهآحأأأا+3والنقدالحمال"!علمكهابمنقحسل)،(

كعا!ل!لجمبماليمكنالعمليلصصرللمما+أيممالا؟النظربهللاخلافىولالتنوحلالتطبيقاسبونهلرول!دبقلم

)1(.الجماللملمدفيئةقوانينيرننضمنلاالعمليللنقدواحدحكم-البريطانيةالمعارف!داكلرة)لالجملعلمسلىجيمسيعرف)1(

الف!لسفةبانهغرفقدالدراسةمنمرع:بانه(عشرةالح!اديةالطبعة

هـي!703+ا+هحدمأ!33أالشمائعالتقليد.ليفيزر..تدكتور)1(.الجميلةالفنونفيا!الذوقوشالجمهـالف!يبح!ث"نذىالملماو

212س)5291(2918الج!مهـالعلمتاريخ)2(
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الاعمالبينالمشتركةالخصائصوصفالىيحيدالنقدفانولذلكامظاهرااكانسواءسسيئابهلسنعينالذكيالجمالعلمكانواذا

بنفسالرديئةالغنيةالاعمالتحرزهاوالتيالفنيةغيرواًلاعمالالفنيةفمنذلكومعالتامالعبتيتجنبانيستطيعلانقدكفان-باطنا

هذابثليحولوفد.اًلجيدظالفنيةالاعمالتحرذهاالىالقدرةالعمليالتقديرلان،الجمالعلمعلىسمابقاالنقديعتبراخرىنظروبرهة

تأملالىاًلحقيقيالتقديرعنبعي!داالمندفعاًلقاريءانتباءالخللالناب!والاحغالخاصةالانسياءلجطل3ا!3153،مهـم"!3+ه.أأول

عامعليثكونباناًلاحنولةهذهيتحاشانللنافدويمكن.الجزئياتنلمباديءنطريةدراًسةعليهايعملالذيوالنهاليالوصيدالمعطىهيمنها

.ومتازرةخالصةمعطياتلمنايق!مانيمكنفمق!وبهذاً،يعملهبماالاخلاقطالبعلييجبانهوكما.الجمالعاموهيللجمالالصامة

للقراءعملهيؤريبانهيتأكدانإمكنفقطوهنا،الجمالعلملمدراسة-هـنيءانوالجبرالاخ!لأفيللخرالعامةالمباديءايجاداًلىيسعىالذي

تأثرر.ذاتبطريقةللاراءكاناذاالاخلاقيةللاراءالميانيةمهـ7؟أ?4الاحكامعلىنفسه

الافكارارشادسيطرةمناساسعلىالعلميالتحليلكليتقدممنفانهولذلكالحقيقةمعتطابقالىتستبقىاناليهاانتهىالتي

فعالم.للتحليلالمجالتحددوانبهافىخوذالمتحليلطبيعةتحددالتياًلتقديرءنبعيلإاقيمةاًيالجماليةللدرالسةتكوناًقالمعقولغير

ورصفهالكيميائياما،الطرقمنبطريقةمعينانباتايصفالنناتالمناشرةالتقديراحكاماًلفلسفيالجمالعلميخلخللاوربما.العياني

الطرقباحدىتوصفانيمكنفالصورةولذلك.وهكذامغايرةبطريقةالذيالحدفالى،ولذلك.عليهايقومالتيالاهـلمسيقوضاًنبدون

شخصينظروجهةمنأخرلىوبطريقةالفنبتاريخمختصلرجلبالنسبةاًلناسنتقد،رالعيانجبةالتجربةيسحلوانيجسدانالنقدفيهيستطيع

فسيحكمالناقداما،صئعهافيدخلتالتياًلتكنيكيةبالعملياتمهتمماالاساسبمفردهيق!مموانهذاتيمعيارفانه،الجميلةالاسياءعن

علمكلفيبهالأخوذاًلتحليلطبيعةفانولمذلك.اخرىبطريقةعليهاجذريةتنقىبحيثالجماللعلمنظريةدداسةلايالضروريالتجريبي

ناويجبعلمكلفيالمتبعةالكليةالمعرفةاساسعلىتحددانيمكنولذلك.لهااساسلالمخيلةلامعةسحابةفيتذوبولاالاشياءحقيقةفي

العلميفالتحليلثمومن.للتحليلعمليةكلألمعرفةبتلكتتصلالجمالمعلم،تمايزهمارغملجنبجنبايخاطراانا+شينعلىفيجب

ولهنجب.والمرقابةالارشاداجلمنللعالمالنظرلىالتجهببزعلىمبتمد.جماليةقاعد"يتضمننف!ديحكموكل،النقدبدونشيءلا

نابمعنىعلميايكونانويجببلالنقهـديسننطيعالاقلعلىالدرجة.نفسهولصالحالجى(لعاملصالحمتماسكايكوناًنالنقدعلىلكن

لتحقيقها.وجمتالتيالاغراضمعفنمشيةواوصافهاحكامه.نكونانأ+هـ،؟؟هـ؟؟!51للقيمةشارناتقديراالنقديتضمنالذيالحدوالى

الافكارمناطالىداخلفيهيتحكمانف!يجبمتماسكااًلنقديكونلكبملكنالواضحمنفانهاهـ3*!ولهـاهـ3النفاسةاوأ،3،!*هحأ!7أ+ه*

ومرمرا.ومشوشامزعزعافسينقىوالا،الجمالعلمبهايمدهاتيوال!مسيءالشيءنفسيعنوااًنعلىجميعهمالنقاديتفقلمماانه

نجاحهنجينتفرقانيمكنقاروةاىهناكتجكونهلنولجحاففقواذاهانهالفنيالعملرد.ءةاوجودة!لىاحكامهميصدرونلحندماالصحيح

الواضحة.النظريةالمبادكيءمناطادهناكلشيانهومع.وفشلهوليسءتابعةنجبروصرخةعاديغرانشوتش.نظلاناحكامهم.علىيتحتم

قد-ذلكمع-ءالميادىبعضفانالبحثوقيادةلأرشادالواعيةكلمحئداًلجودةاتمستوإكلتتضححتىالجماللعلمميمةايلىها

النظريةللقاعدةإتحلمواذا،للتحليلعمليةكلفيسفلاافنرضتءليىايرتمدونالتيالمصلمفةالشتويات.فتناسقوصىحدةعلىنافد

البحثفانوالاضطرابالتناقضمنخاليةتكونواندعائمهاترسىان.منتظمةوحدةدياحكامهمهي

الشعبيةالفكرةمنوالاضطرابالتناقضذلككليننىسوفالممليالنرثدمنعابرنمطسوىلشسى-تمهيوالا

تكنلمفان،جمالعامبدونيرقومانللنقديمكنلا.المنتظمةغيراًلجوابكانادا؟يصفهالذيماازن.ايول!فوهوالالواضعااكنر

فسيؤديولذاصءجمالعلممعسيعملفانهجماليةارضيةلهمنبانهكلتما!تيبفانكاًلفنيةالاعماليصفانهللنافداواًفحا

منومنبوذالفلسفةمنمطروداليومالجمالعلماًن.سيئةبطريفةلحعلهكانتولو-!!نف!سة!اًلففةالامحمالمعالوقتهنانقضياًنالاحسن

التواءاتمعكعراًالجمالعلمفيهيخنلطالذي"لوقتوفي.العلملكيانهوربرإرا.النامدوصففراءةمناحسنشهااًخرىنسخة

مطلاظلامحتميةنتيجةالنقدعبثفان،الافقوالضيقةالمضللةالنقدالذبم!اًلوصفايالنقدمنخاصنوعبالهإدعىالوصفيانقدافان

نظرياتيتضسرناقدلكلالعلميوالبحث.الحاليالوقتفيالجمالاًلنقدكانالماضيوفي.الفنيةالاكلمالل!د،رعمليةدياًلاخرينيساوو

منالمتباينةوالتركيناتالافراضاتمنومجموعةمختلفةشخصيةعنبديلاالعامةلجمهوريمنحلكيي!بادمربةللتونالوصفي

فانهبالنظريةيتممسكمانادراالطنيعيالعا!مانورغم.المتناقضاتفييكنيمولذا،الكانبمنحظاافلكانوالانهمالاصليللأمملروين!م

تجاءبهايحسالتيالعواطفانوالتمرينالغريزةطريقعنيعرفصب،فرييلاح!المناسيةوبهدء.كافيةدراسةلىراستهاًستطاعضمم

ناناقدكلويزمن.وظيفتهمعمتناسقةنجبرتكوندراًستهموضوعلوصقيءن+أ،؟دا"رسكنكتبهالذكااًلوصفهذاًمثل-لي!سون

لا.هأمةالعواطضمذهيجعلكيفاًحديعرفولامتناسقةعواًطفه؟شبرسكي4"9+أ*هم51هـ"أ،،،ول+هلاهلا"العئراءنمو"بوكشميلي

النقديستطيعولا،النقدعنعزلاذايتقدمانالجمالعلميستطيعصورةوصفه!كونانرسكنعشفقدللعملالذافي.نميمهالى

علم.فيسليمةقاعدةبدونتقدماييحرزانسنةنالثروهلاحظوقد،نفسهالش!يءدؤيةفرعةيهمتتحلمللذين

بحيثمتحداسلاحايكوناانللاثنينانيحفلوذلكومع.الجمالمنادمنكانانهخىللغايةمرضياهذاوصفهكانكيف6.91

احدهمايمنحهاالتيالمساعدةانيبروفانهالاخرعلىمنهماكليعتمدانتشارلكن.التاريخهذافيطهرتالتيالجيدةالمفو.نوغرافيةالصود

.التقدمطريقفيالا"شينكلاتثبتانيمكنللاخرهدمقدبالالموإنالصوررس!اعادةفيالاليوالنقدمكالسفرالتسهيلات

لي.نبدواًلجمالوعلمالنقدبيناًلعلاقاتهذءدلالةانورنممإقدمانلهكانواذاى.وبخبفت"فيالناقدهـعلإهايعتماننىالرلمببزة

اًتفاقياياًلفكرةتلكتحرزفلم،اًلعامللذوقالكفايةفيهبماواًضحةالمململاكل-حاًلىإشبرانالوصفياًلنافدعلىفيجبعمليةفيالمساعدة

ريتشاردزالاستاذمعيقولوننقادفقطهئاكفليسرأيئاوكما.عامتمصسوفانهاالا-الدقيقةالتقدإرلممليةحيويتهافرغم-اًلفني

على!وظيفةبينيوحدوانلنفسهفلسفةيشقانالنقدعلمعلىبانالنقدانذلك،طجزاسيكونالتقديرفانسالمدربيخرالمشاهدعلى

لماجموحااكمريكونواانيميلونالنقادغاليبةفان،ووظيقنهالجمالفيالمساعدةسوىالاطلاقعلىفائرةلهيستوصفيبانهةلمعروف

كعيروهناك،الفلاسفةناحيةمنءتناسقويخرجرإئافرضالهمإبدوالجمالتةالخصائصهذءفانذلكومع.لهابديلاوببسلتقديراعملية

وعملهم.النظريةللمثاديءاغياركلبفخريرفضونالذينالنقادمنبحلها،تحلانيمكئ"مقبولةوصفيةكلماتهناكبسهولتوليستكنشفلا

محاولاتبعد!الكنابقام":قالعئدماباتراليهسبققدعوقفوهذا

وليعبروا،مجرداتعريفاالجمالليعرفواوالشعرالفنموضوعفيالعامةالخطريةهىالفن1نملسفة"اندوكاسال!برو/فلسوديقول)1(

عامة.قاعدةلهيجدواوانالمموميةفياغراقاالاصطلاحاتاشدفيعنه3عىا929ً(الفنفلسف!ة)"للقد

05



البمهريالنظامج،الخريطةان..يتفقوناجعلهمانالعيانةبالاشياءالىجنباومتداخملةايحائيةاشياءالمحاولاتهذهقيمةكانتماوغالبا

ثهـ-تجارب!!كنيستفسرونعندما-ككليرىالذياًلانجليزيللشعرالمفنفيحققبماالمنأقشاتهذهمثلتساعدناماوفليلا.جنب

اكوناًن..بننغيدبماالمثاليةالناحيةومن.لهمبالنسبةهذايشبهاستعمالفياو،فيهاجمالاأكثراوجميلهومابنىنقرفىوانوالشعر

.!انفومالتمتماكدلكنيالنطريةالمواعدطري!عنالعملعلىاكمال.فالراالمعنىمناكثرب!عنى-الشعر-الفنسالجودة-الجمالمتلكلمات

هـ--كانتادااولا-!وييانيجبوانهالمقدمةكليألياحاولهالذكي1لغفسهاختطقدبا.نركانوبالطع.)1("الكلماتهذءبهتوحيالذي

اعمسلاـن"لرئشيهميوكان...ننميئا.ساوياـلنظريةالقواعديفدلىانيمكئالجمالانمنمطكداوكان-الجمالعن"اًلعامةماور.فه"

علافةعلىهذااليس:الخاصوالنحليلالمياريةالاحكامبمه!طلحاتالاشياءنتركهاًلذيالانطباع.فصاحبالتيالمتعةوقيمةدرجةاًساسعلى

امسن-ستديوبأنه؟هكذاتجدهالا-الننميءمنالنوعوهذا؟ذلكمعالتحليليهزهاانالقاعدةهذهفيالمطلقةلثقتهمتررداوكان.!وفه

الخ..هدامن.إلغاشماكنطقي

برمتها(ا!ناعااكتر؟لطبعهي)للغ!مرههذهمنكيراالمحتطالتنعدهـدرواذا.خاطيء.فصورعلى!ؤلمالشكهذافاناعتقدوكما

وقد،المعاعراًلنفديميؤمالاحسننمطيهنظروجهةعنلعبرلانهاالكنابهذاينامشهالذياًلقرضسيسفهتائرءفاندعائمهيرسيانله

تقديرعمليةوفسهللتتعجعوبصراحهاًلواهعميالوجهههذءظ!رتالفهمهذاازيحانامكنواًدااًلالماءهذاًافحصانانوبم!واناس

اذبدلانفسهامنلعيمانمناكرالاخرينجالبمن"لفنيةالاعمالالأفتراحهذاقدموفد.المنافشةفيابدأانفيلانتاولالخاطيء

النظروجهةلحاجيانهايبدومانهذلكومع،للتفديرنرياقااوسلطةسيافيدي.".ح7،!،!أليفيزسفالدكتوروبشهةقاطعةبصورة

اًلفروفىنوفحأنعندند-الضروريمنانه.تسيمهااجلمناكنبالتىص!+!ول8*ا،!اويلكرينيهالدكتورمنلضكوىعلىفيهردمقال

النعيديدضايااربعهناك.نرمىهد!ايالىونرىبينناالقائمةامامالتيالا!راضاتعنمنظمةبطريقةي!دافمولمميوضحلمبانه

اًعتقدوانا.النكلارمنمنفاوفةبصرجاتعلميهايؤكدامبستهالنيوفد)2(ا،79"أ،دا+هأاًلتقييماعادةفيالنقديةكتاباتهعليها

ويبدو.تماماباطلةفهيالاخرىاًماحدكبيرالىحقيقةمئهاثلائاانبناقداًعنيهما":يليكماجزئياالاجراءهذاعنليفيزالدكتوردافع

إلاخرىاًلفروضمعبداعهكقطزيفهيندوباطلا!تراضادخالان...المثاليالقاريءهوالمثاليفالناقدةللكاملاًلقارىهوالشعر

عملاالعملي(لنفدمجالمنالظاهرهالمجماليهالفواعدنبدنجملوالمتياننعاولالذكياًما،بلتقييمحتيقةمهتم-الشمرقارى-فالناقد

ءمتحسنا.الخادبممنالاشياءعلىيطبقوبأنهبمعيارالاموريقيسبانه"فصورء

التخصهوسي،كلوكبلأرلاالناورى1مراًرابؤ.ثدانه-أمسماسيتهبكليدركاناولاالناقدفمهمة.للعمليةتصورسوءفهذا

النقديريةلجربهويلمعي1لعمل1)1(أح!ا،داأ؟هـ2دبدالذيمعيناتقييماويكمنانتياههيسترعيالذيوذالرهذاالكاملةللمرهفة

الذبمماالمدىديالابج!وافطبرباوحررارلمكنلانعدهوانالحالكهيتساكلدانهالجديداًلنتيء.نجربةفيينضعوكلما.الادراكهذالي

-ءخ!حررالمد"ا)وهـلىالذياو!وعاولجاحليكمال!بهب!د؟.هصععلامةفييكونكيف1هذ(؟شأينمنةوظاهرياضمنيا

رايناالنطربةال!لر،بخه!دمن.النعطههذهدي!ديناجدالولاكهـشءديهيشفرالذبممالننطيماماأالنسبيةالامميةمنلهيندوبم3

مىلكرارهااًنور3ر،عنهاالمر،حاً،يهـ،ردلألىوحو!(ج!حميعهانها11مقامة"لافني!اءفنظيمعهوهـنثمام4"مقام")فهعلىجوهري

از،الداعيومنانماور-ء"للك!يارههرضإح!هـمانومكنارخعدلدمالكاد(!ولي!ت،الاخرىالاشياءمع.فنسابهارجدتالتيالاشياء،متمنسابهة

مكلنافد5جي!لا!!لضلموإكعي):ص،صرودلهرعم،العدوران-نحدكراعنر!توكما.المجردةالاعتباراتطريقعنمحددانظامااونظريانظاما

اًرمفاتالتكماص41ادو-رالا!مال!ثددءشكليىس!كن؟رمدرأن!جبالنالمحديمكنربماالفلسفيالنمربناًنفيشكهناكمليسقبلمن

.جيروالاالدالركون-لؤهلهالاهميهالراكليندخلاواكترغكيدااكثريكونان-مثاليةيطريقة-

النظرفي.جاراتالاح،لدخلحشبةحطراهارارالمؤكدلمنانه-3ايذياًلحس!اًناًلملاحضمنلكئه.اًلقيمةعلىالحكموفيواًلعلاهة

الموضوعةللاعمالملالكلالنجى-ررمنلحداورموووربماكلماجمهالمدلرديعلىنمنم!يجعلناعليهنمنمدوان-فاقداباعتباره-الناقدمننطلبه

الون.مجورلعتالحدورنقاسمنخشىانالمعقولفمئولذا.شاقيلهد!تحصيل

فيهالىلوقفالة!بمما2الثدالىالاقلعلى،إضااهدامحسعوواناعنمحصلةكلهاوهذ.ةالافنباهانجا.وفشويشالبؤرةعنوالابتعاد

عمليةودييهال!"-.العمليةديالنطر!"ولا)مواءهـوالا!يربرحدعلى.لحعلاناًلادبيالنامدوعمل.اًخرنظامبخصائعىنظامخلط

النوعيةللمعاييساببكافيكيالنطنيىهوالاكاديميالنفدوغلطةالتمدبر.دميما.لناسعايلاحصوانمري!ةمماملة9"هـح+همفىاسجابة

تقديرعلىلمدرة1ميمتبطافانجرايسيبانهوييموالمنيةالاعمالعلىانويجب،نقد.كلالفنياًلمملازأءاستجابنهيطورانفيمزيدا

.اًلاحكاممعاييسىلكمئنفديرعمليهكلماليذلكومع.آخرشيءأيوضدامامهالذ؟الشيءمنمحلهيخرميالذيالتجريدضديعترس

شالفي+هلا+أهـص!5"أ!مول،،بينيونلورسىالسيدعبرووريكونانويجب.فيهفائماوالعملعنناتعمتناسقغرفعتعميماي

التجزمنلماماالعقللطهران)ءةالصينيبنلدىالمفئيه"لمثلعنلهويجبتفاصيلهابكلمافصيدة-هذاولنقلسيستوعبانالاولهمه

فيهوكماالجصاللاستيعابجوهريفترطهوالمسيفةومنالامكاربلالكاعلبشم!لهاالناحيةعذهامتلاكابدايفقدلااندائمايراعىان

اًلناسان"القدامىالمصينيينالفنانيئاحدشكاوكما."الحقيقةمنلهابماالاحكاموهذه)شييمياحكمااقاماذااما.يؤيمهاانعليه

نقد!مفيفقطليس"عيونهممناكتربئفهالهمالصورالىبنظرونالاحساسوبهذاالكاملالامتلال!بذلكيطيحفانهظاهريااوضمنيا(اًهمية

التخلياوعليهابالطكيدلاففسهييسمحونالتيالانطناعاتلكنالواعيالجودةنوعياتمعهذايتفقبهب:يسأللاوهو.الفنيبالعملالهـامل

ولذلك.كاملةغيربصورةموضحةكافتمهما،نظريةعلىتنطويعنهاتقيمهالذيبالقيمةالمبافترالاحساسجعلالىيهدفهوبل؟الشعرفي

)2(.الاقلعلىإشنخدامهايمكنانالمتضمنةالنظربةعلىالمهممندأنهحهـ95لأحولوالنوة..وضوحاواكثروعيااك!رالقصيدة1

اـلنظريليسالفهمتطبيقفيألخ!)ـستخدامعنالناتجالخطرلكئبهذاًللشعرمراء،للشعراخريئلقرام.لكوناًناًليهااهدفالتي

فيكلكامنةالفنفأننظريةالحقيقةودي.الخطريةنلغيلانكالمحيانحذيرااًلاستجابةتماسكعنإلمتطودةفكرتيبوضع-آملتوقد..الثسكل

الامكانفصر!زمايكلناًنيجبنجحيثنقد!يقعناعينمنصب

والمخغاق!22صفيمقروحالكلمةهدد2لفرهالذيالمعنى)1(

الت!الطن.()1873!ي!آأكا!!!3هـحلاكار(الطن)عصرككابعقدمةفيا،

يتهـناولمقلل.ي!57أالم،؟أ52ء،1امث!ي!كا!لما:ادح!!ارور0.21بمي!ا+ه+2+هحآدام5اثئع،أأدا"التقليدفيوالغلسفمةا!دبيإلنقد(12

.91()اًاًليابان1وا"لص!فيالغنوتطبيقنطرية)1652(
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الحهدلكن.تجربتهفيالمف!نياًلعملبهيحققالذيالكمالمحلىتعههتمدتجربةووناكوليست،مباشوةوغيبرتلقائيةكاننتمعهم،،.لقديرعملية

عهلىن!ليقكذلكيكوناًنيمكرعولامباشرةللتقديربتجربةالمعهطهد!يسأيمنو)عيةحياةهناكولييست،أطععه33ءما،داحم!يهأبىيىاكيه

!ى،قيش!بئينبينالمقارنةلقومطالماوتأمليلاحقتعليقوهوالتجربةخصائصالىاًلاهننماملوج!بهيتضمنيار،الاختفأناختماديةوليستنوء

عهياحدتكونانيهتملاًلتيالعامة-العهفةأوالصفاتلبعهعهربعايرفدرانهفاوبدون.الاخرىعلىوففضيلها"كيشةولجمعالطارقباطاتوالىمببنة

وعندمما.الاخراًلشيءمعمنكافئةبدرج!ةأوكبيرةبدرجةالشيئبنمنمشوشيخلط-الاوعيهناكي!ندلنللان!نباهالاخ!نياربم!اإلضيج!4

دا؟.،علببه،عهكمدأنمااخرفنيعملمنأحسنبدنهؤنيعلعىنعهكمالاهمماماتمعنه.،شيايروحهالا!تاههعدطلليوميةاررتناةوفي.اجنون

معينةلخاصةبالنسبةاعظمديمةلهبأنمنهاالهروبيمكنلاوبصورةالنوعمنلهاهتمامانطنوجهفأن!اعال!فنياًلوىأما؟الواعيةنحيرالعطية

وال.الاضرمناعظمبدرجةالخاهببةتلكيحرزوهو"ح"ولن!مممها-عملي!ةفكرةنكمنالخالصةاليةيخرالتعديرعملمحيةوفي.اًلاخو

ا!قارناتهذهمتلتتضمنأسواأواحسنالفنيالعملهذابأنالا-كام؟ال!عديرعمليةالىنصبلبعدماالفم!ةالجودةكلننوعينط!اكمماس!به

الاحكامهذهلعملوكلما.الظاهرةغير!اًلاخرىالفنيةالاعمالبعضمعوالذيالصهدومم!حتوىاًلظاهرةالنظريرةعملاقىضمنةالعكرةهذهوعهري

،لالاعمجودةدبمجوهرياعنصراتكون("خ))الخاصصيةانيفترضفأنهبأكلتمادهبالضرورة!ناقدكلدائمارعملمهالذيأوالوا!عديالئا!ديعمله

فياساأومعياراوتصبح،بالجمالنقصدهديما!عالطاملوانهاالقفة."صحيحة"طودايقتوحاًنهو.،لقرائهمماثلكأ!ءالعياننعلى.لقديره

!كه!نصفهاإوالخاصةهذه.لعرفاناستطالخنكفييختونلنربماللجمالعنالشائعومن.تق!برهالمطبوبالشبمكلالىالا!ماملتوجيهوجديرة

بطر/مهعليهالدللواناليهاتشسيراناًمكانكفبمفقطسيكون؟كلماتبالقصيدةجمنعهبموعيدونةالقصيدكلماتيقرأونانعاسمنكثيرااناًلئقهـد

نوءد"-ةالحقيغةفيولقوككمعيارتستعملهاذلتمالكنك.طاهزةثونالاوجاتينظرونالفنمعطرضويالنظارةمنكيراوان،نفسها

اي!مبمءواقبالجمالتنعملوهبمالجماليةعقيدنيمفي"خ"الخاصببةيتوسلأنضحيحةبطريقةاوضمنياناوركل!طلىويجب.اووورلؤية

9*،متكايكونانهرغماخرشيءأيمناعظمبدرجةالخاصيةعلىيسنحوذالاعمالىيحققونكيفقر؟ءهينصحعندمااًلاستاطجمقيالجمال-فيبنظرلمة

فني.كعملالاخرالشهيءمنواجملاحسنالاخرىالصفاتعهيالذبم!الحدوالىكاملة-بصورةيرفدرونهاوبههعفتأثيرااكأربطريقةالفنية

معهاريرو./وضحيعهللانالناقدعلىمعهتمايكوناذنمدىأيعنالىعلىكيبرحدالىلتعننمدالعرضفيظاهرةاجما"ضةاالنظريةديهتعسح

لجودةاًلمقارنةالق!بمةعناحكامهكلميباطنياتفترضالتيلالجما2نوهجعلىاًلاعتماددي-رغب!اًكثر-آعابوجه-منهنمفبعض.المزاج

وليعهعالفيلسوفعملمنهذاانليفيزالدكتوريقولى؟الفنيةاًلاعمال.هطبيببننقاداليسواوهعهالوجدانياتع،طفأوارساءالمحدسياًلادراك

النالديودطلم"الانه.شكبلاهذاكييخطىءلكنه.ا!نافدلحملمنبطرقو.لمض!فونللغكرايفط!ابمالىتجائهه!اًكثرب-!هبونأخرونوووممالى

وإاال!لاميا!وءم!س!ا?لمحي،!ارضأيو*بوضوحا!كامه!الم!!!!نتيجةوو!الطلمينكلآود.،المدوكهاءماصةالمجادكطءمص!طلحمات"!وييم

ا!نىمنخاليةلممتكونبهايقولالنياحهـامه!أنالطاهرجم!بالعرض!لالهدير.دعامةبمثابة!عمليةكوحروفئ!الئفعهلهقيمامكالمرر.لإح!آا!تي

!تخطىانالاكأرعلىالقارىءاويستطم!.جكلفا!مجرد.صببحةولم!عك!نعنا!فنيةا،مح!الىطلأم!توضح!سطري!عناًلو!فةه!!يح!تىوالنقد

*-وا!ب!اءاورلحيتمن!الانوا!الص!اا!صورا!ى!المياهدت!ونطقدال!الم!م!لنلكالههـ!ى!جمطمحنا!ا!و!ططويق

ل!عوىايواؤعلمحي!مممتلكضهابالمصانيعنيةاؤ*هـاض!ات.وؤكدبئن.!عنيرهدءاًكملت!ديروايكشمممعطتجعلهابىوض!ح،!!!و!طوءنمالى!وز،يخنلأ

ا!غرض!بمتف!ملفأفها.سصيةك!ا!الط-أعضق!ك!ا-فأنها!رخمانط!ق!!ن،افننر!نهايحق!!ان،وأىهمالبهزفيهايركلهافى-الأح!عمال

الغن!بةالافنراًضانأتلك!ص!لو!ي،اجالها!نفسهاكرلممم!اً!كيانا!او!ءمنتط!!د!افنجةامح!ا!طعدةبي!ا!ب!ةايحاء.خ!لوفا!ط

ي!ن!انمن!هتطلم!فطنح!لمحروضهيروضحاقا!ناقدمنت!طوان.با!افيوير!ك!هنها.لكلىومحيهيف!8وابطاًلحط!ؤقجوبح!فيا!لافانأ.لطين!!ءر

ءلخض!اًنالةي!سوفعملمنوانههـم+ء9اًكوعي.!ا!4فيب!بدايرضه!اله؟""مال!باما،الثسبمءلميراًان!ائمء!دارا!ظقدن!"حمحلى

انير!مماو،الن!يللضحليلالناقد!فوضهااًقىااه3*ما!ايهر.ثانو!ه!ء!!

نإاًلنماقد!لىلكنومالماسلأظ-.كاملن!يجمالياطادفييرصيهاواًنلل!ق!!بال!س!ةال!مالعلمضوورة!لىزؤكد!دما!ل!أودذ!

ولشو!ف!،الم!انيتوصلىانجملةاحكامهعلىكاناؤاًالقواعدتلكيضعانناقر؟كلمنن!اًن،ومؤداهابحماطىءا!فهـمن!ذران!جبال!معاليم

اي!بةالم!اييرنماسكعلى!مقطال!بقيةديكا!الاصت!الكتمالمل!ضرووكف!*!ؤء!الكجةن!ريرقىالالكاءلىالطص!تاناوي!وووؤ؟!!؟ق

؟س!طيعلافأنهالاحكامتلكماهيةا!قارىءيف!موحتىب!ضهام!للاحهـامأأم+!مأ43+-!،!لالفمياندبما.لريزي!ا!!للا!ف4ايط!!المحة

معاملأته"ء-كاننظاذاومحمانفسهامعمتماس!كةكانتااذطيقروانصا!طق،ج!لهالج!دلعلىأب!مهمقدرهبينالظل!ال!ظفرالىيحبههو!و

معها.متفقا!الا!طلطدتدثالموقرجمعلمءيكوناًنحقما.-!لصجح!مثيراًالامركمافي)):!يهال!كدي

الصفاتانيوكدانيودليفيزالد3تورانيندو!اخيرا-(ال!مويعرف!لاا!زيالرجلانمنف!قالحلياءهيئةوللأئة-منا،واثخانه

طرير!ءنوقفظماًلف!يةاًلاعمالاسماسهاعلىلقارناًلتيأ!"وعيةال!البةاً!طو(زب!ذل!ال!لعلىافادريكونبهايعملاً!ضكيماالادواتاسمياء!ن

يملأن،*نبانتباهاليهايشارانويرهكن،ا!خطعن!نرهةتكونا!االديكونفربرولله.ضرورية1لسيم!تألشثليالمف!موورفمةفأن،(معهم

هذاعلىكيرانواف!ونحن.مطردةغيربلغةتحلبلياتوصفانلهايدمميمعرفةالمذيواًلعإور،اًلجمالأببةالمبا!ىء،م!رينةب!ونجمد!د!ن!!

دبماكترالنقدعلىو.لحميلإتهاالنقطةننالمحنتىانمتناولنافيوسحيكونانمضهمطلوباليساحهـامهفيضفمةالجمالى!مملمطص-عةحمكننظربات

منواجبتجعلفأنها،الحا!ةهيهذءانفلوذالظومع.القادمةالمراتبمعيانمتداولةللنقدالبمديهـبةالمفرداتكللانففطلكن.ذ!كيسجرد

مستحيلة،ليستلكنهاصعوبةاكثراحكامهمعاييرتوضيححيثمنالناقداناهناورعلىالمصتممندأن-عهتنادضلآنكونماوغالبا-تمامامخلفة

أنجملة،اًلحقيقهفي.بتفاخرعرضهيمكنوصفهلايمكناًلذيلان.تذمأوتمدحاًلتيبلغه4يروبطههـااك!يالمعاني!طصاؤراءه!ر

بمباها!ضمنةفالتعارتلكمثلعلىتعتم!د.العاديةاللغويةالمناقشاتعمطلكلالمقارنةالقيمةحلأ"ان-و!ذا.واضح-المؤكدومن-3

التهيءهدا":اقولوعئدما.اذوضيلاداةعلى2.تأثرقوةمنلهابمافياكقدير،الفنيالعملبهاي!ققالتبمال!جبسانيةفيالتجربةمتضمنة!ئي

للونالبصرقيت!جربتيهوالعهقيقةفي.لوصيلهاحاولالىديفكل!"احمر؟واقنيينلعملينتقديراقيضمنلاللنقدبا)ء-مبةالقيمةحكمانويهنال

عندما-البصريةتجربتبمحدودبينمشابهوهواًلشبمءهذاارىعندما.الحاليللمغطىمباشعرةق!اءرةهيلكنللجودةمعببارهاوماعه!باسعلىاكثر

حدفياللونجبةتجربتيوان."احمر".اسميهاالتياا،شياءكلارى.للتجر-بة

نايمكنولابيخاميشيءهيمحسوسمعاشكيفباعتبارءـ،ذا،،كلانيد3؟نطحقابائنا-لطالبظنعترفونحنءبمنزيفوهذا

ءيؤةعلىنجفاهاشميرالوا!عفياني.الل!ةبواسطة2لفلاوتوصفاللاعممالابىثرةتجربختهمحلىمبانترة./مممتندىانيجب.نافدءني!صدلىح!

ا!بصريانغالالقاعثد!اًيضماانمفال!مبت:قائلاالبص!ريةإخجربتيخاهئةاًلت!اقدحكمقيمةاًنليعالفهـاقالناومد.ال!كمطب!ايطمقالونكبماالفنية
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اًخر.ناقداحكموقد،)1("اثةالثاالدرجةفنانيمنوبأنهومتوسطعليهاتحصلاليلتجربهمشابهةتجوبةعلىتحصل-الشيءبذلك

الووتفي"ناضجوغصرضئيلفن"بأنها؟391سئةفياعمالهعلىعلىمعانتفقالتيالاخرىالاشياءتلكبكلإبصريةعلاقةعلىتكونعندما

اًحكامهوؤاهـاخرجالاهميهبعضلهمماالانجليزالنقاداحدفيقالالذيالناقديحاولالتبمللثسيءالجماليةالصفاتلكن؟"بلاحمر"تسميتها

المبايةنجرلسيزانلوحاتاحدىترىعندماانك":قائلاكتابفيتحننمميطرةتقعالتيالائنيأءهذهسثلليستاليهاالقراءانظاريوجهان

هلىابدايةفيأئرالذيبالسخطعلم!لىونحن."جميعارايتهافقدفرتكونانيمكنولااًللغةمنكلمةخلالعيانيةتصبحانويمكنالعادة

نتذكرال!مخردةونحن.الافر/قيالنحتنحوالحديدللحماسنتيجةالقرنطريقعناًليهايشارانيمكنولا.الكلمةنطقطريقعناًلدلالهمزدوجة

موسقىوحتىوبارتوكل!ترافكي"الحديثة"للموسيقىالمربرةبالاشارةباتهعيهاالدلالةفانولذلك.تحليليةجملفيالكلماتربط

الجدلنتذكرونحن."لآوقائممقبولة))الانوصوسيبليوسيبيانسيالكلابعلىكاقاذافرورةاثمرفيهاتوجداًنيالحالاتمنوو!!اًلى

.وأودنو؟وندا)يوتونبذجو/سوجبمسلورنسىد.هـ.اثارهالذيتلكاًمكانيةحتىينكرالاحيانبعضوفي.للاخرينبذكاءيكتباًن

*حملةيقودوناًلذبنانلأوالفنيالنهدتاربخفيجديداًشيئاهذاويىيمكئولا؟ووحيدةفرديةالفنيةاًلاعمالاًناساسعلىالثاتةاًلتعريفات

و؟رزز.ءكانهلومالذلناًلنقادضهـالجدإهـ!ماًلصارخةاًلمعارضةوخصائصجوهريةصفاتالىتحليلهاعندوانهتقارنأوتصنفان

،نجالابالاصلالابداعيالفنانانزخاقشانمنالمحتملطئ!وبالطبعألصضويةاًلوحدةفرديةتحطمفانكاخرىدثيةاًعمالمعبىلاتراكتحملها

لتلكتجابةالا!وانمنهاالؤرارلمكنولاجديردةمطالبالاحساسمن.الم!نيمنبمشىابضاحقيقياهذاويكون.الجمالفيها/كمناًلت!

لكلالمتتابعةوالاعاداتالتقدبربةالانسانعادةفيتغيراتننطلبالمطالبكاملةوفردبةفريدةتكونالمعاشةالتجربةمنلحظةفكلآخروبمعنى

زرلى!رخاالمجددرنرىانتعلمناولاررا.اولصفىألا!ةالاحكاملمثلنفعفيايننكربأنكبيرحدالىالحقيقةهذهمحلىاصررنا1اذلكن

حؤة!،وهـذاقبلمننرهالمالثاءايىخاالمحببةالقدإمةالاشباءفيالانللمصطلحاتالبلالةالتعاريفحتىسلامهننيفأنناالجمالي،التحليلهذا

الناسهـلدون!نا)ف-لهما،*ترؤطالنقادفانالسببولهذابالطبعالاطلأو.علىوفهمنفع.داتتابة3لكلاهكازيةأينهدمواننا

ق،مفث!طر"3ازف!محىدون،و"رهالةقيدءاداًلإ"م!يزمكلببنا.-ويرمهاناببلالوصفإءورفيما.بشظرالذيالناقد!ن،هذاءنالاهملكن

ا)ءي-ةس،الى/هـمحواسسذلى1الطلمبلهذاو؟لاالمقلوءلأاًشهد/مارفواًاًنهذاًانقائلا،اًلفنيئالاعمالعلىالبديهيةبالاحكامويغاطرالخالص

رزاد!3الىدغعقل،شطروناًلو،بئاًاماءةجمهورلكن.يباورراالشضص!اساسعلىهذاًمنأحسنأنهذاأو،سيءالشبىءهذاوانص-ناتءيعا

وأره!كوزواًوان،والتمييؤلاثو!برنمرف!انفسهممننصيغونالذسلعنيهمايقرائه،وضحاناًبىداً،ةمنذعلميهيجبفأنه،المراصة.!اك

الاهـ"هلىاسه:ركول!خضا.يرا!تفوالى!نمقدمركبفيمت*.جمنواًواء-الاءه-العلىاًلكلماتهذهيطبقتد"ا"با&سء"و"رالح!ن"

لهق-المععنمت!فىكشهـخص-الناؤ!انزمقمنذالبعضادعى*بثجانباتقديرالمملونمحندمادائمااًلشيءنض.لقه-هـونلامملهمالنقادلانال!ءة

"جالمعا!،ر"الاتقيمحكهرهصعورة،قدراًنمشه،ت،؟عانلجبولا)صهتطيعلالقولوننمدمااحبانادمنونالغظدفبعض.الفنيهالاعمالإ(لمزامقارنا

ص-في111ؤياة:!اءا.ااًلاء*امو،1ا"وافقإذافى"صلنضكا؟ايهناكو).-دالضسلشإءتصو.ارأودقيقومه!هذاان،ن!اًلفشالعملهذادأن

ل!ر.اًلنةدكا!اتاونلمقيلاوالرلنوجودها!ءعبعامةيفنرضالذيذوات!3فيعليهافنفقمعينةاًن!محالات.لتبوونبأنهمأخروفو/منى؟ذاته

اتأء*اًتىا-رالظ-اوالآ"توحاًاثسير*!الىاًلادبيالتةدهـهـم!والاجتماعالاخلاقيتأثيرهابأنالاخرالبعضضىولكل،رناًلاخرو(دى

لمؤلاءقرأناواذأ.المدار!!ة،،رادبف"توع!"زا:الاوالذي،أرنولدلمممببنةشكليةصفاتلهاانالاخرالبعون!ويمئى،أفاؤ"!اامع،غقارل

:اًلازجا*زىالادبعنا)قد،مةلقاعدة1نقهلاًنئصتطيعلافماننااًلنقادمنواجبوليي.جراوهابم.عاليةغيراوعاي!بدرجةبروضوعتعرر!

(شصاءرااء-"!،بوب)اك--إروعهس،الم!يى)د"يهكون،!المص*سبببرثأو"حسن"لكلمةبالنسبةبتبناهاالمعانيهلىهمنأيا،بررأناوناؤ!

ثء!-ببر.ء-"تولىعاىشاعرضس3وانزوول،ءدالمجاشاعواو،ردزورتلحالمالجمالوظيفةمنفهذا،الفنيةالاعمالعلىلطبقهاتهـمالشابههاما

هـارنو،بعررلمابر!دلهةىهوزكنزوجبراردمانابايوتفىقطلظهرولم.بختار.الذيالمعئىفي"خنالىقاأ:إؤداير*نلم"الكنوظ.هةلهكالتاذا

منمنعثجديدآلهانهعلى!+ولههدنلشاممر1تقييمنرقدبلبالضرورةسيبقىنقدهفأن،لقرائهواضحاالمعنىهذا)جعللموما

وعلى؟البوتقةفىملتونؤادخلىعه-رء.الىتشوسرارجعوقد.الماضي.وغامضامثوشا

قط9ور.!:برو.بقين،اشاءران3ماءال"!وبوب،مكاناإء!انوردزورثهسذءتحملهمابكل-اًلانالم*توبالنقدءعظمان-الحقيقةفى

يأتختارانعتستطفيالحفظيةوفي.جولئسونوصفحسبداًئعاانا!اً!رذلكمننشننتجوربما.مفهومالشيشاليس-معئىمنالكلمة

تقدبرراًتعشرةالنهايةفيوستجدتعبهمالنقادمنفئةوأيتحبهكا.نبا!ثبىء"حسن"هذااننجمديرهوانههذامناًحراًلفنيةالاعمالهذهإ*در

بف!وبئأقلأواعلىدرجةفيوضعوهالذ./نالثلاثةبينما،مختلفةورقولهيعنيئحعا-إقمدهبماجاهليننظللكئنا؟"سيء"هذاوان

نالهاتيحانسانأيوانءبالغةأيهذافيوليسمختلفلأ!سيابذلك-الدرجهلهذه-والئقد.سيءأوحسنلحامبوجهفنيعملأيان

بانالحقيقةوفي.بهذاوعىعلىسبكونالنقديةالكنناببأشاب+لقرأ.مبررةونجبرتنرو!*غيروانجتسطراتلتفاصيلذاتهترجمةلاليى

يلمعىهذايج!نفا!ان!نوحدصاماوالمرلىالوحيدورلذيلاحطتع!همعببهاًلمالالشكلالثم!ىءوصعمنالذيوائعلاجاليهدعتا)تجاجابالا!لكن،كثبراهذاقيلووو

.......ر...احدلهيتعرصما.ادرااجله

ك-لاًولاهالذيالكيمللاءـةمامبالنسمبة،مبد؟با/كنلمفىله،جزئيا

)3(الاخراحدءـ!ا-كامرر!رهمعندالطقياداًذاعمليةضرورةلهبيسوكأنننشدءالذيالايضاجيبدووربما

نأأومالولىائفرالحداًلى.ومالموكلهذافىاًطبلانارسدولامنبالرغم-سببماودليلهممتهناسقةالنقاد.ب!صدرهااًلتياًلاحكامكانت

ءـدايقرأ؟نإمكنولا.نهارلالاماالىتطول!كارواقىبالا!ةا!ة*جوفىلاهنالرليستلكن.هذامناًقل.لكونلاقدالنظريةاررغبةاًن

أ!بر!8أنأودالترعاررقي!لادكنأرصلا.!ابمدومقثمأبكنلمطا!اًبالطبيعيمنوانه.الاسالسيالمشروععلىمبدلياتفاقتىهناكوايس

فيبنقصالخالقةوالقوةالبارزةالاصالةذويالفنإنينمنكثبرانيقابل

.1()25!"الفنفيشضصجهات".كورتيوزلالرو)1(ةالاحبمبيتهوفناعظلانلعرلىولحن.احتراموبعدملهـءالناستقدير

اكأ،لألادوض--!11اا(3!)1(الحدتأكنا".افنا.كررماذ)؟اشيخوخةمرتبطةمنلهامعئىلاتخريفاتبانهالمعاصربهر!تقدو"هتازة

.)148911،دلكلنالخه-يالمذعب"ننتثينىف!بلدونيتحنهاقبلمن"وفجةقوجمبة"بأئهارمبرائدتلوحاتعلىحكموقد،بالصمم

لا-ءكلدر،عد!صلا--،ت-،س-تلفشر9ة5كخماباتادتت-ر)3/بالهجوعلىعلمولحن.السببماًلذو!ذوي"،،فرئسافىالقلةالاؤراد

فىبنالاضللصة،رالخ!دلةا!حكامولوضحبالنه!تهتمالمنتورةيهابا.نه،؟أ+هأ؟؟ء3!+االائطباعييئبعداًجاءرالذينالرسامونلهتعرضالذي

إلصحهـيح.اوضعهاعاديبألهشبزانالامربببونالئقاداحدوص!2591سنةفيخى
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ينظرها.التيالطاكلأمحالومعيةمنجيمريحدانهوالمفروضالخاوليمقمع!هكلمقماثدرراند!جمرلدىيجمواانيستطيعونلاالعامهان

!ناءيقهرمافلابماوالمختلف.اًلمعاشكمددطفيالعيانيةالظواهروانالتقديريث!لمباشة؟*خرينكجارببواسطةالتمييزلهميمكنحهـتيمفهومة

للخللأويمكئلاحتىكتعريفلهذاالغاشمةالقوةطريقعنال!اومنقدعليهايتصانيمكنتقديراىالجاداستطاهتمفيحتىيكونولن

اقيلبثولاالتعريفي!حوعنعكل،ذ!منايعديلعباانالتشويهللغايةفروريالنقدية*حكملثائمايضاحالىفأنالحاجةولئلكنفسه

والجمالوالغلسغةوالمجتمعورينتعريفاىالنوعهذاومن.يتسىولاياانفسهمبيناخنلافاتهمشوعواانكفسهمللنقاديمكنخنى:لامرين

الطريقةهذءعننت!قدالمنشةمنقليلاولان.الصسفةيحميهاالتي.عليهوكحكمفهمهيمكنبحيثمتماسهـاتقدبراللجمهوريقدمواان

والمعترتالمعرو!الثسءمننبمااي،المضاد*تجاهالىنتجهقسولىوجزءابلوالضجةالتصادممنجزءاشكبلانرجعانلناويمكن

الدقةهئولمثلالعامةالمعلومدمننحسنانبالتدريعوسنحاولبهللمقصرةبهممترلىالغيرللاخنلالىالمتشعيةالنقديةللاحكاممنهاكبيرا

وداءالبحثلشاحل!هذاغرضوان.الظرو!بهتسمحكمابينكبيربشكليختلف*حساسلان.النقادلاحساساو،التقديرية

كيراالتيالعديتممتعاريفوتخديدلتوضيحبل،الفنيالمملتمريفواذا.ايضااننوعفيومن!سبالدرجةفيلاخر3وشخصشخص

متماثيايكونالنقدمننوء(كطولنرىالنقدفيفنضمنيااستمدتماانلناقدكدواذاموسيقيةاذنلديهوليستالرسميق!رانلاحدكان

نضقانيمكناللاسفةآراءتضاد*يقومن.التعريفمننوءمعفي،آخرئمطدونألموسيقىاودب3اوالرسممنمعينانمطايقدر

النقدلعملوبثشمنةالفنلمفهومبانسبةتاماواتفاقاواضحاضومامن*نماطاخرىاًنواعيقدرو(اًنخرون2نقاديهيستطيعالليالوقت

-ملىايتملااذااماسالمئهعلهذاوالمقيق(!ينالتطبيقعن!ديق*حكامهذهعلىعراًعالنقادبينوينشا.بهااًحساساالمحاهويكون

ذلك.لتشيقطريقةهنالرفليستومثل.*حسعىونوهيةدرجةفيمعروفةالغيرالحمودهل!يسبب

)اً(.(،فنبانهانسانكليعرىماهوالفن"اًنكروتجشهيقولانلها"ثيحاذامنفعةذاتممونانويمكنحتميةعون*خنلافاتهذء

ومذهوفجةمباثرةبطريقةحقاالفنىطعملهومايعرلىاًنسانفكل*خر.ويرجعالرجل!ودالرجلااصرهوهبةعملواًنالعراعالىتفرج

ونعجبنرىاًئئا.ائمرقنانقطةهيشكونالمعوما!منالذخيرةفيالفلسفة.امعن*ختلا!الى*حكاآفيالكاهدنالتباينمنكبيرجزء

فيالتمثيلوئرى.اصدقلالنامبازلوليالةنمعارضفيباللوحاتختلفةمتصالىهةمعايير-التقديرعمليةبعد-مختلفوننقادويستخمم

اًلموسيقىصلاىفيكعز!الموسيقيةوالقطع،والمتاحفالعامةالاماكئفيصهميختلؤنفهمولذلكقدروهاالتياًئفنبةللاعمالالجودةلتقدير

بقايااوجبلةمبانمدننافيوهناد.بيوشن!الىالاذاعة!نماوشقلهاعدايقولونمن!مامختلفةاشياءسينونلانهمواهـىءالدسنملى

والباليه*وبرااللهوامحنفيلناوتقدم.الريففبمكدبمةآثارعلمالجمالهلى*حيرالئمطتبابناتوهذاوانها"سيء"أو"حسن"

بستوعبواكيالمدابسلىاطفثناوبملم.ومتعتنالثقافتناوال!راما.اهتممنامصرهذاوسيكون.ماهيتهاؤأنيوفحيريصاان

وكبن!وشولشكسبيرلصعوبةاليمفرقةالغيرالفنيةالاعمالالجمالملمولان:مشكتينالىتختزلانالجماليةللمشحليمكن

الفنية.*عمالفىنكلمعئدمانعنيهاالتي*شياءهيهذه.وكنجزليابتاثيروويمتيتظلاقالمشكلتينفانللنقدبقدملماحلايجدانفشلقد

حسخاصةفيالهحتىلهريئةملجاأوللشكحواشهناككلونوربماهووما؟الفنيالعملهوما:*شكالابسطفيوهما.ومثوشتين

هذاكاناذامابئ*خرمعنتفقأونقررأنظلياالمعوبةمنانهنجد،الهشهـلتينمنثيبالنسب!يي!وكمابسيطاليسالامرلكئ؟ةلتقدير

يكونملاصصحالعمالممئىمن؟لايمفنيعملحقبقةذوواواشيء.يوهمنا2نريشمارثؤا.ا.!ريدكمابسيطا.وليس

العامة.المئاقثاىفيئوعجمامننئعذاويينلاتداولللغايةدقيقاطذي!رهـاًلثميءلمماجيمهبطريقةيكنبأناحديشنطيعلا

وهذءطجم!.وعلماءكئقاديعنيهماهوووررابالفننعنبطهووووواهوليسوماهومايعرلىإمفما.فائقاشخصاالناقدوببسىعنهيكمب

3لعامة-المعرقةمجلانتر!انوب!ون-هناومن.اًن!قناثق!هيفيقاعتلديهوليست،عليهنحكمانيمكنطريقةومهالفنيالعمل

مئتجاىهيالفنية*عملايق،تمميماولبتقدبمنخدران؟مكن*لوانفييميزاديالرجلمثل،نفسهمعيختلففسولى،التناسق

خصمنمأدةييميمصبو!دالثياءوهي!احها!*8ءبأعيزلمن.و،لهالجمالوعلمللنقدبالنسبةنافعةغيراعمالهتصبحوربماالظلام

)سكقني،ااصصحانالصدفةمنوانه.موجهواعانسالبىمجهودملايقمرمنسا!ديهلاماأوالرجليؤديهمايمرلىلماذاانهالمؤكد

الحةوامانناتالطبيعيةللمناظر،2)للفنبة*عمالاحباناوستخدم!اللامختلفصبالتقديرنس!ميهاالتيالعمليةطككختلفوكيفهنيا

خلا!خر2شيءاًيعلى،(الفنىالعمل"مفهومكطبيقمنالخ.الناقديستقيهاالتيو*وصا!"للاحكامكاناذاو،والكينونةالنشا!

كلمة:نستخدموعنمعاواءنصفتشبيهداثمابوالصناص*نتايمالحظمسقطىيرجعفهذامتندسقةمونانالتقديريةتجربتهمق

نعنيهالليذلكعناخرمغتلفممئىفلهاالطمبعيةللاشاء"الجمال"ومن،وقمراقضاهالعالتيقمنبركلكتابتهممونوسو!.والمصادقة

ابفنية.رلا!طلمناقشلا!افيملىمايحكعواوينيقراوا"نلهميتاحوالذينعليهاالاهتمادالممكنفير

يستالعنام!لاالمنتوجاىكلانايضاادل!ولكثلالعمنمنوععذلك.يلاستمداررسممنالصرةالحالةنفسفييكونونسوفحبه

منتجاىهىاًلبببدورص!واجهزةو!ح!راتثيفس:قئةام!الىمتوصليستطيعوا.لقبدورهماللاسفةفان،يعرهـالنقادلم!ن

اوألنقاديستخدمهالذيبالمعئىفنبةاعملاليستضهاصناغبةالمسعلهذءبتنلاليتنلالونهندمايعطونهااًلتيالاجابة!أن.!ون

نمزانعلينافيجبولذلك.الاصصحهذاإشتخدمونعنمماالعامةكئقادكللىمنواحا.!ريئا*نحشاصيقدمولم،متعارضةمحون

منمختلفاعديدامعانضععئدماايوميحديثثافيالمتف!منةاللمحةيمرالهعلىيبرهن2ولأالكفايةفيهبماواضحايكونأنيمكنال!سفةأو

*سمثحتوامحدر؟ئيةوالسونثامثلامورالالصئاعيةالمئتوجاتلدىكامناالفيكونبينماانههوبينهماـلرئيسيواـلظلى.ذائف

المئتوجاىمنالدمى!لبيةنسشبعدذلكومع"فنيةاغملا"العامالمت!مرةاـفترهضعهمكصتيختفيمائمالبااًلنقادلدىاـل!فانطن!لأسفة

؟لتفرقة-هلأهيفعلعمليكجلوكل.2لتصنيفملامن2لصناعية0ثطبي!همبرفي

فلالهذلكمبنوحر.بفىيسومافنهومابينوقربر!هزة*-ىبلالهطيوءء.س.مستربكلأمسابقصملفيالنقدوصفنالقد

اوفلناوقد."احموبةملماهطربقعنالفنية*عملاوعرضمحقيب"

(29)اً*نجليزيةالترجمهـة)البملاعلمماهية:مقالتهنى)1(عمل"ل!كركنامنناواًجلاثهالوصفذلكلتوضيحالشيءبمض

لمقملا.-9بداًيةاولىوهو،السذاألىيلأناهتمامناوسنوجه.كعريفبدون"قني

بأنه:(2016الجملانظرية)كتابيفيالبم!مرتثر)1(.ذكرناهاانسبقالتي*سثلة

هذ!.لتبيواًفهـيةاًسمباباواًعطيت"التنىللعملالسليمةالجودةأ"هولاسعلاليةالعلوماليالفلسفةفيللتعريفالتقليبموالمنه!

.اللغويعطلاح21منالهواءأثستقةأس!،3أ؟ي!5"+هأأهـالا+مالمجردةبثصياغةثبدأان
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ف!نيااًلفتيهللالحمالتعريفكليحتويأنويجب"فنيعمل"لاصطلاحوالموليقىؤاًلرسم،الادبياًلانتاجبينبخنارانناقدلكلاًلاولالوالحب

التعر،ور-هداقبلاذا-اًلتيالعمليةالمقاييسكلذانهحدفيهكذا،بأنهافقطتدإىالتيو.فلكفنونهياًلتي.نلكمنالخوالنحت

الفنيةاًلاعمالجودةأوقيمةلتقديرصحيحبوجهتستخمانإمكنعنالرجليخننلفهذايفعلناقدوكل.فنبأنهاتدعىلااًلتيحتىاو

هصا.هذايصبحاًنالمفنملمنوانه.المضمارهذامجالفيخاصةاو)الفنهوشخب،يفضلهمابأنيتقدأنالئاقدفيفقطاًلعادي

المنتوجاتكلكيفوان.!أنكونالصفاتمنمجه؟عةاًنوبنفرضاًلرجلالعادياننجدبينما(،الفنفيمئفتهإجدانه:الناقديقولكما

الصءفاتتلكوتملكفنيةالحمالاتس!ميتهاعلىنتفقاًلتيالصنالحيةلاانهارغمفناتكونانممكنالاشياءبعضانالاعترافالىاميل

ولاجميعهاالصفاتتلكيفنلكمنناعيمنتوجووجدلاوانهإلستفيفنضمناالبدائننللاختيارهذاويكون.ممتعةغيربجدهااًوتعجبه

فنيعملأييصبحانالمسئحيلمندكونعندئذ.فنياعملاعليهنطلقالتكنولوجااوالنفى،علمعلمالاجتماعاوفيسواءريخالظفيعملاي

بمتلكونالتياًلمختلفةللدرجاتبالنسبةاخرفنيمنعملأواسوااحسنالمفترضةاًلفنيةمنالاعمالكبيرةحلقةبينمنتخننارجميعالانهاالفنية

تلكهيبالتعريف"هـ"وتصبح"هـ،(هبماًخرىصفةرلمدئتابعفيها.عنهإكتبونالذي"الحهكأقي"الفنمنصتقانوعا

انتسميتهارغم)الاطلاقىعلىاًلفنيةالاعمالبعضتملكهالاالئيالصفةتلكالصفاتهيما:؟الفنياًلعملهوماسؤادئلميصبحوعندئذ

صفةهيأو(الفئبمش-اقالابعضاكلتلاكهايحمتملفنيةأرالاعمالتحرزهالاوالتيعامسةبصفةالفنةاًلاعمالكلفيهاتشتركالتبم

لحلىمطاقافنبةاعمالافصلاا!عىالصاءيةائتوجاتابعضتم"لمكلأانيالمفترفةالفئيةالاعمالتلكبينهاومنالاخرىالصناعةالمنتوجات

الذىفالعررفوبذللث)1(نستعملهااكيللغةتبعاالصحيحالوجه؟الئاقد،نبذها

ونف!ورة،رناةىاللقواعدإفاتر،صةإبكونا)!يالهمليضوعباوالصفةهذهأننجدعندما-نقولبأننبدأأنفقطيمكننا

للغالة.مهمها(خقطكأو!ذه.الثيةالاعمالبهاانيمكنذاًكاوالشيءهذاان،عليهاونتفقالصفاتمنمجموعة

فةالمصا،لفاءرونهـ*توجدانهنقولالقولونجملنلخصلكيفو؟خاصايكاناذامانخامت!انوبمكنمت،عكلملا11بحق"عليهرطلق

او-كطف!هايى*الاف-للككل،هيا)مهخابمهالمتوجاتوهيبدا.لعررة،آ؟ةس*"تاور"رة-!افلى.لاأم9:"."ءهلأاتء:،ء-فىاالمفوجاررمن

الىوو!هنئهيالى!ااًلا!مالللكوكلى.الموبر!هاواعياانالافمجهودعلم.ءرب!توسة!الهي(لرمالل!ررفي9(لعئلاعمالمميزةكملامع

التحكل،مح!انننوجالطنفماأءبالفشهأما.لن!4اممكمالالحاليهاوطلقالفئةجو!ركب،ص!أاًوابح!9!،41سي،كونان.!عهءن،لأءد،الن!اجه!الاا.

!خرؤبمكلولىحماال!"الأءماللفسماك!ماالف!ةمنبرفيراوسعؤأز،1وأنا!علغهوك!م!صةءاداتلعدمأنهـ!اله،ر/ف!لمكودلم"ماآل،ن

انا/!كن،لا.هشيان،ورجمه"ن،مكنلاشيء1وهـرز.ؤ:+،عولء،ئاءبا!لاواكترباطهلكللكنهخطأأ،!صواًبالعىالمغوىااًلا!صن!دام

او?-،ص،اـورف!رلىاا،زكااج/*رران1ءممنلأارر،الارب!ةاةت-اتاهـ؟لااـاكص"اانول5اًن!--ضلإحال!فى.لذ-،3و.!،ورالى19اوافىر6وعياش!ى

لا-س-*!ا(لمو!ى!*زناريم)ءسا!ى1او*-،باواة،.نورةواؤ،ث.ث.!،!نارمههالبة-!يىالف!يا(ارمملى11لأفلملاحمصبنم،ببهارنعوهالمص

(لاذولءثجاعاى!ت!لإلىوزررؤ:وراعمالابماتبرهاته-:فان!.*نومع.حن!ه!اآنلمولانوركلعلالك!نك،"لمامالاءحخخدامم،

"ا)ـرئص-!مةوالوفيلةالار،لاتكارالاالثئانةالاووناتووالكو"مكظلى-!اًول3لمحىاحورإررور!"دانصحانلى3اًلىهو،طا:4ان!جبوطد!

.2""2الأ!نطلاحادطلفرائهلوضحارضاوهورء-ءصض!مهاانر*نررالسولةالملة
!!اك،كقلمذا1وأ"-نحاعيةاالمنوحاررببنوميرالذىهو"فئاء!كلصة.2.

.ان-جمابىاعالااأمكانلاورا-كالحطيلمكانوان.ستدياأ!صس
عليفالكلمهن!هممالاسعمنفالدة!،كفبمشتاكمبزاهداهدف..

لعدمالاولااىباًدو،انت!د!راًرزفمناننعريففىنوالاالاطلاوهياللمكل"هدهلكونسو!:،لعولباءالأفديم!ضهصفاتالىشر

طربقعنوذلك11الفنيالعمل"لاصطللأختعدإداً/نجصصانالحمالهيااءيالصت،ء".ةبراتاًلمت!لمكببنبهـ،اء"أ!رقا)"ي!--يكىالم!برة

لاءفهدا،مالأسهذاعليهانطاقانلمكنلااًرئلللا*،بندئتآعمال

اًلت،عبةاككوجاتبعضىعلىالاملاحبهابطبقاًلتبمالاوصاؤ!ذكروبرأستعمصاله11الفنيا&ملا)لاصظلاخمعينةنغمكأاعطىكدالنافد

.نبد،ةردما،السهلبرالعملليسهذاًوخنى.الاخرالبهصعىوليسالىا(الفئيالعمل))بمصطلحينتمببرانمصطرابكونللكلماتالنالي

تعرارماتصهـناً!راًحهاسهقالتياننحد*بداتوبعصالاسا-يةالقكرةالصفةت!رربأنها-لعنزفاكيفقطلاشياء1وتلك،الاشيماءتلككل

لمءلعلماللغورة،داتوالصاللغويالاستممالينلكلابالنسيةمرقوضانحظبافادت،ليخةفي-الفناسسمطبقاذا-ذلكوبعد.اليهااشارأفي

ناالسهلمنليس،فم!ثلا.الغرضهذاتمواالذبنانقادواةلجمالأوالصورةهذهيحرزلاانهعنهقالانلبقصتاعبىمئتوج(يعلى

هيقشةالفبرالصئاعيةالمنتوجاتاًننقولبأنالتمييزهذانعرفا!مماله!ن!أيكونا!ةهذهيحرزصناعيمنتوجأيانان!

)ك-كهيالفنيةالصنايمةالمنتوجاتواناًلاستمماللغرضاًزلإتتال!ين5!ونحنأونظيعولنلمغواكنارت"وتصبجمتمالكغيربكونللغة

مضوجاتهناكليستلانهممكناهذاواصص،ا)صرقب4اجلمن-ت1،ب.كنبهاجملةكلمنالمقصودالمعنىمنمتأكديننصبح

والمشروباتاًلاصالالعابمنل)جهةمنهذا-نفعذاتصناعطوءلىتذأوالجمالتعار،فتقبلأنيجبوحدهالمعياروبهذا

ومنالجههفناباعتبارهاتصنيفهافياحديربلاالةيوهي(الروحية،بمنلمفا!،المعناربهراللنقديحصعاناولانفسهالعمليالنقد

المعماريالفنالفنمملكةمنيسئبعداًلذياًدتعر./ففأنالاخرى.معنىبلاكتابةتكونفأنهااًلمعئيةإلمتطلباتمعمتطابقا

صحنجبرالتعربفهذاأنبظنوربماعامبو!المناؤعهوالفئوناًلقواعدهذهارسينااذاوالاسياواًصحاالاسيبدوأنمل3و

إطخوهاقعلإهماًلذبنالفنءوررز!أوالنقارجانبمنصدهءنوزاًئدجتورهاًلىبالا"رنرجعانفيجهشاالايضاحسبيلوفي.بحسارة

هووهحدلشيءهذأـ.مناًعقدسيكونبالطبعاننطبيقلكناـلمبسطة

-ا.س!ص!الصة!ص،غة!عدتكوا!ات-!!انهمنطقياالمحسدق!ن)1(زت13لنياعملاتسمىالصناعيالمنتوجاحرزهااذاالتيالصفاتأن

أهـطلا،.ؤ-صىابصتملاقالحخاعبةارررج!بضوانف.ء.ا!-اعلىبهايحكم-صغيرةاوكبيرةبصورةممثلة-الصفاتنفس.هي

ز-/..ء.تهـعلكألاضرىل!فة1ألاعماربعضى!وانغيرها،لمنلكهماولافخبةةالوكما.غيرهمناسوااواحسئاًنهصجحةبصورةالفنيالعمل

!ت.كليةجاتمنخوهناكليستنه1و،طنجبربشلكهالاو(بص1علىع!وة)،سديدةلقةبطر.ح!."اهحاولألاهه*9لرلنبمود.ر.جعشنر

الجردة.لغدرزشدحا،لذلك.فنبةأعمالاولبستال!حف!مذه.سسكالثوع؟هذامنجي!دلثيءاًيضاتعربفهوشيءاينوعتعريفان"

ا-!-ا*لى!!"ا!2-.!لىعلا،ةأند!منالاههلي!دنفأنمافشء!مللاكاا!ارنةهذاصفاتعلىيحتويالذيالشيءهونوعهفيالمجيدالئيءلآنا

كظ--*"وهـرس!،..د.اأة،نروو*اأ!-فاررور.لىهـ-صاوةييلء!كا7-وىورتسبة،ضمئابفترضالمقارنةللقيمةنقديحكمفكلولذلك)1("النوع

مملى،رمسارج!.اواا!مماأ؟ناتدأيهنلأ-ليىبملميقدروعلى.حل-لمهأو

.؟النو!ررامننخلربة.018ص)1638(الفنبهادىع)1/
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واليو4وا!يسوقوسو!كليسشكسبيران.دقةعنالممليينائرجالوقدعاليةفنيةاعملاالمممارجميالفناعمالأعتبر!!ه.عملهمفي

الىبالنسبة؟ما،اربيفقبانهاكصنفانيمكناعملاكنبواوباوندلماكبعافنيةمجموع!فيالمتاحففيالفخار!*نتاجببغضاخف!

اطفالهميقرأهاالتيالرمانسيةالرواياتأوالبوليسيةاًلرواياتهذاًبمثليقومانلنفسهيسمحلاالنيوالناق!،جمالمنبهوتمغ

دؤوسهمبقليليحنونوربما.فناليستفهيالمتعةاجلمنوزوجاتهم.اًلفنية*عماللتميزالقاعدةهذهيستخدملاربماالتطبيق

هيبيعاالكبكثربأنالنقادلاحكامالثقةمسنراًندل-جودهارتهس.البروفوريقشحثانيةومرة
والجنيةالزرقاءوألبحرةالشيطانء+واحزان9أ5131!يلأأطأ؟هامولاًن-*صالةيقصدانمون.؟.ااح!400اهـ4+،"-+،!يا

واللعة*بدالىوعئبرالريحمعذعبمثلالمتاخرلاشاجاوالمخلصةتوجد"التيالصناعيةالمتنوجاتكلهيانهاعلىالفنيةالاعمالنميز

يقرأونها.انهمورغميبيعونهاانكلرغمالبيافنايمدونهالافانهمهاترمث!ثموائباخترناواذا.)1("وعواطفهمالناسافكارلتمساساسا

ولسون؟دعوندعنهاقلاالتي"الفضسبعناقيد"عننقولماذامنعاما.عشرةستةالعمرمنالبالغالغلاملمححمةالضحفيفانالتقرير

طلبميحددالض":بانهاالمشهورالئاقد4+دا،54أ*وله؟اوقدوعواطفهـلمافكارالناسلتحربككنبقدالشرطةرجالاحد"لقتله

الضلمجالفيوهنالر؟للغايةسىءعملوببنللغايةفانقعملبينذلكومع.الصحيفةتلقتهاالتيالعديرسةالخطاباتئجاحهعلىرر

العاليللرجلكانواذا؟الئقادبينالشكمنحعيرةحدودضا*دبيانساناًيأورانكل-جودمارتللبرويسوريمكنلااعلمماوبقدر

هويكون5نيشتر!لأ.لمابهايتفوهونالتيالنقاداحكاميقبلانلذلك.الغنية*عمالضمنالصحفيةاننقاريرهذهيصنفانمر2

ناالحريةمطلقلهوان*دبيبالفندرايةلهمليستممنبالطبعكدليليخممانيمكنولامانعادعريفاليسالمقترعالتعربفهذافان

هنا!،ايضأالموسيتىمجالوفي.اهرمكانفيمتمتهعنيبحث.اللافنمنالفنلتمييزالنقدفيعملي

مقطوعةاووادسووممونشركوالهئديالعا!ثقفيمتعت!ميج!دناناسمنمماثللتفنيدمعرضغيرتعريفهناكيوجدلاالحقيظلأوفي

منفريقيعزفهاالتي9رقمعمل"الليل"المسماة2رقمشو؟نيطبقانيمكنمفهومتعريفهناكوليس،النقديةامنماباتجلالب

باخسماعهمعئدالضيقيتمد"وانماالمطاعمأحدفيالموسهقيين،ضمنيةنهايةالمزلوجةالنهابةوهذء.شخصأيجاتبمنبا"لزان

.بارتوكويرفضونحعرفيةاعطاءيجبوانهالنقادتطبيقفيمستحسئالتكييفوبعض

هذءينطرتقهميجدواانابضاالجمالوءالمائاقدرملىوانهألفن،واللافنالفنفيائتصنيفلهذاواً)"ضمينتللغرفرتماسكا

ا)رأيراًجعلبىواًلتفاوتالشكهذاكاناذاوعمالأ!فىالمليئةالمنطقةدقةالىالماسةاًلحاجة*ذهانالىتقفزوهنا.اًلفقيروالةنالحيد

لاستخدامأولآخرشخصمنالاشياءادراًكفيمفرةالغبرا!رودالى.هات!قعاقيالعنايم!ةالمئوجاتهذهبجالبالهنعتبرعئنماعظيمة

فنهولماالصناعةالمفوحاتسقزالت!!ىومختلمفةغامضة!"ءدةبعضباقياراللافأنهفنلاامفناياءتبارهاصيعتشواءظمبوجه

.....لفئيةاالمعمالبينيميزخطانحددانالصعبمر،كاناذاعماالحواشي

لتميبزالمقترحةالقاووةمحونإضااالحلاتبعضوفى.بالنليسوم،

المئتوجاتمنمختلفةفثةتفرلىانهابحبثهكذاالفئبةالأعمالعنفقطليسالفنية*عمالوتختلف.فنيةأعملا.ليستارتيوتلك

اًلتعارلفالمختلفةوانشخصلكللالن!عةفنعةاعماللانهاالصنادكأالصناعيةلبقىالمنتوجاتمنكبيرعددهناكبلالجودةدرجةفيبعصها

......".علىالنالسمعظمويوافقواللافنالفنبينيدةالمطالرأيدائرةفي

بصد-قيماسنناقشهاوالتي-العاطفةأوا!تعةمصطلحاتتحتللفنرغمالعمارةفنفيفنيةاعمالموندياكازاديوآنكارتركلاصرائهةأن

صراعهناكفليس،العاعدةهذءمثلنستخدموعندما.ادمهذامنمعظمو!قى.ا!فاصلجثمنالاخ!لىتمامبعضهاعنتختلفائها

مامنب،عملا4ذأوالمبناعيالمنتوجهذاكاناذاعماالرأيفىهـ!اًعمالائيتا!اذوعدادالفيكوريا!رفيالمنزلاقعلىاًلناس

ائلعولسمسهفناهذلمناقشةلشخمىعتبارالصريحلنسبةخرلممكنواالجدكون71للشخعى"فضولممماري"هورسكينمسترعمميمهوضعالذيالمنزلوانقنية

قاعد،سشخدمالذىالناقدوعلى.النوعهذامنقاعدةلاستخدةممبنىنقدراونصنفاننسصننطيعكيفلكن.فبيا!ملامنهحر)2(

...وصالةكمبردبمفيالجديدةالجامعةومحمبةئيويودكفي*مبراطورية

يمملافئيا!رماذلنفسإلسنخعىماآهويففليعرتط!عدفىنلنيابنوعملهوهعظميقبلوقي؟هامستيدحدائقأوباترسايبحطةاو*حتفالاى

كناقدو!غتهستؤدى-شيءأيالىنفسهسائل،شكولافهو،هذا
..م..)3491(اًلجميلاًلعن)1(

لقمتهابالنسبةفنيةاعمالعمةبينالنقاديقارن!ئدما،واًفياًأبرتن.ببةالمماوةفن!والحمميدةالسيثةالطرق)2(
لاللمقارنةمعياراستخداميجبفانهفنيةاعملاباعقبارهاجودتهاو

لميفعلمالانهائفئي.لالمملمنهمكلبهايمييألتيالقاعرةعنإفترى.138ص"4.91(&واًردز

علىللحكممتماشيةوغيرمختلفةقاعدةمحالةلامستخدمفانه،ذلك،!!سسعمء!عيعععع!

طفني.العمل

كعرفيمم!على!ةمعاييرنط!قهنعلينايصقا.لهعنشذ*:حديثاصلز
...و

اًلفنية:دلاعملامقترحاديوانمنالثانيةالطبعة
يصنتهشيءجمهعلىبهيؤمنالليالشخصيطبقهانيجب)1(

الفنيةللاعمالهـهارنةالقيمةلتقديرلديهفنيأئوحيدةعملعلىلمحتلفةأوو!عرجم!بم)!آصصا طرأيفعيا.هولسابلإلهيؤعملييكولطبقهمطبقاعلىمي!بيخلالب"كل!(.لالج!لحبىاأمبملاللا.

علىالجمالعلماءبهايحكماًنيجبالتي"لقواعدهيهذه

انالقراء،رغمحمهورلوضولنقدايةالفكاهةايداثمعةلطمعسلومن*جثبه(جمهورأ-بيروتالادابدار

العيسىسليماىللشاع!
الجماليوبالنسبةلالنسكلحساسهالناقدعلىسيحكمونالقراء

حسئمحمدسعيد:ثرجمةالقاهرةسعي-***ءممكلهـ*سمسسسسم
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