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افلاطونلان،سنفشلفاننا،افلاطونعندلللفنمحددةنطرقيعناًللبحثوالنقادالفنازونيتناولهاثانويةم!ألةالفنيعدلم

ذللدمعنستطيعودكننا،الصددهذافيمعينةقلسفةللنايتركلم"يتزابلبزبموضكىعايعدولأ،فحسبالنظريهبالدرلسة

يكنللمانه،الفنءق-المنظمةغير-آفلاطونفلسفةمننسننخلصاًناتةوروىفيا!نباتبل،باللااكترأثالمفكرون

علاللصناعة،تدلىاللفنقلظة،اللجميلالجميلوغيراللفنونبينيفرقاًلذي،السديثا)حضاريالاثرهذاباءضبالىه،الفلسفية

الصندعات،منوغيرهاواللحدادةكالنجارةبالفنونمثلاافلاطونويضرب.الانسانوصودءئالخعبمؤيالرئيسيالاسهاميسهم

)2.(للهااللفنانا/راعالى.نرجعاللصظعاتاوهذه.محاوداتهفيوذللكفياكونانالفنلمشكلةالدرأسةهذهفيوسأحاول

فييرونكانواوقد،واللصناعةاللفنبينيفرقوافلم،العربامازكطفل،الامكانقدرواتساعها2وعمقها4المشكلدقةمستوى

طاللعنالو!نحن."اللفن"مفهـومالىعامةاشارة"اللصناعة))كدمة،الفنصفهو،فيقباتالتيالتعريفاتعاىبالتفصيلأولا

مصولىاحديبوبلوجدناء"خلدونابن"العربياللفيلسوفمقدمةومن."كروتنت-""و"هيجل"ألى"افلاطون"من

"اللغناءصناعةفي-والثلالونالثانياللفصل":يليبماالأولكتابه.وخيرهم"بالير"و"سوريو"و"لالو"الى((تولستوي"

مايحصلاخرناعةاللصوهذه":الواحدباللحرفيقولالفصلهذاوفي"بنيتعنتضدثفىالفنىإعهلانترحالى.نانياأنتتزلثم

الاالوظائفمنوظيقةغيرفيكماليةلانهااللصنانعمناللعمرانفيصأخف!سيلامنوليضيءموت!وعهوعنوالمكانيةالزمانية

عندالعمرانمنماينقطعاوذايضاوهو،واللفرحالفراغوظيفةراتعلىنظرتيا"المحاكاذ"ثالثا،انظرية،لاطرقبعدهذايتهتعبير

"مضمون))هنانناقشللنونحن")2(اعلموالله،وتراجعهاختلالههذافيوغيرهم"برغهمونو))"و"ءولردج"افلاطون"كلمن

ابناناللىنشيراننودبل،كماالياباعتبارهالغندعنالنصهذاوالصناعةالفن،جن4مقارزثحبهذلكبعداعقدثم،الموضوع

اللعنوان،ذللكاللىيشيركماصناعة،فنو!و،الغناءيعتبركانخلدون"رر-وريو"و"خل--هـونابن)1اراءعلىترني!ا،رابعا

صناعة.اللفنيعشبرونكانوااللعربانمنعليهفاجئنامايؤكدوءـذااجتماععيةاوفردريئعنخامساوسأتحدث((فاليري"و

ناحبةمنقهموءاذ،لللفناخر.نعر،فالللعربنجدقدكذلكالفننظرية:المنشلمهورتيقاكظرريخينالىمتعرةما،الفئ

والحق"اللطبيعةالىمضافاالانسان"باعتباره،واشملاوسعاًخرىالردلثالىذلكبعدلاصل،المجتمعلخدمةوالفن،للفن

لللفغحديتاوقديمتعريفايعلىاليومتشعلياللفكرةهذهانافول"دليوي"نظر؟تءاىتيفا-،سادسابالحياةالفنصلةعن

هذاهيالطبيعةوكأن،اللفنمنالاولالشطرهذا!والانسانفكل!سابص،لاطرق،لل!!ددهذافي"غويو"و"شوبنهور"و

كاملا.اللفنينبلجوبلقائهما،منهالثانيالشطرفىت!حثاقيالمتفرعةللمشاكلمقدمةفيهيمشكلة

مفهومانقنقول،دكرناكماك!تاريخشبهسيرفيحدلبنلمونتابعهـ-تعرضا،الفنيالابداعصض!كاةوهيألأالفنمشخلة

الصناعياواللحرفيالنتن!ماطمفهومالىعادؤدلم!الوسطاللعصورفيالؤن،والاجتماعيةالرومانسيةالشظريتينمنكلاراءبالنقاش

مصطليبينقرقوقد،واللبناءوالتجارةكالصئاعة،الانتاجياونوء،االفتيالخذوقلة!سأءنللحديثلانتقلثمومن

تعنيفكانت"اللحرةالفنوفى"فأما،".اللحرةاللفنون"و"اللفنون"""صطاقاو"!ةنسمى"عاىزبلسنماالفنيالتعبيرفيحةالكلطابع

والهندسةواللحسابواللبلاغةوالمنطقالنحووهيالسبعةالمعرفةفروعلفنلفا---ءةتارر--خنسردأنوقبل.الفنيالتذلاوق

المفهومهدافانالحديثةاللعصورفيواما.الفلكوعلموالموسيقىاهـىنتعرض-ثامنا-كروتشةإراهكمما"الاستطيقا"

واللفلسفةوالعدوماللغات":تعنيواصبحت،تغيرقداللحرةلللفنون.الفنيالنقدمسألة

التعليمدالرةفيتدخلللهاجميعاالعلومهذهاناغنبارعلى"والتاريخ-ا-

."المهئياواللمئاخبمالكلمةالاش!ةاقيالاء*لىالىرجصالوانهنقولاللقنتعريفففي

اللعمسورفياللفنمفهـومعناللبحثصددفيونحن،لنابدولا،باللاتينيةور33و،لليونانيةباغتول"ح+ءاللفن

))هيجل"اللديالل!يكياًلفيلسوفبرآياللعصورهذهنتوجانمن،اللحديثةالظقعاللصناعيالنشاط))سوىتعنبم.نكنللما!لمة5هذانلوجدنا

التيالقصوىالغاقيللبتفهي،كمالمناللد،لةتبلغمهما)):يقولاد0)1("عامةبصفة

لنشاطه،الاخيرالمظهراللبمياسيةالحياةوليست،الروحتطوراليهايتجهتركانالفنانلوجدنا،تاريخياسيرابالبحثسرنالوونحن

خارجبة.قوةكونهاعنلافشوجدوللةوآكمل،اًلحرية:الروحماهيةانالمظاهرمنكثيراوالوسيقىواللنحتالش!عرجانبالىيشملاليونان

فىمايجدءتحقيقعلىويعمل،اللدولةمنآعلىالىالروحيهصعدلذااللكباراليوناناللقلاسفةآراءتقريناولو،الصناعيةوالاتاجية.المهئة

واللدينا!نقىولد،واللحيقةواللهللجمالاعلىمثلمننفسهنط!رونافذة،اللفلسفةالىمدخلايعتبوءانهلوجدنا،مثلاكأفلاطون

فيالنحوهذاعلىيئحققاذبرالفعلالمطلقالروحويصير،واللفلسقةكانسقراطالاولاللفلاسفةشيخاننذكرانولنا،اللحقبيقةعلىمنها

انت!ماراولالانساناحرزبالفن"ؤولههيجلويتابع."الانساننفسحاولنالوواننا،شاخح!نىا!نمنماثيلينحت،صباءفيباللفنمشتغلا

نوابسغسلسلةاالاهوانيفوادلحمررالدكضر:أفلاطوت.ا؟)أرراهيميازكرالدكتوركتابعلىالدراسةهذهديسنهعنمد11)

.(-5-الغربيالفلأرسج!را!حبألاخرىالمراجعنبجلألى،أساسيكمرجع"اللفنصتكهلة"

بقلمه.-خهلدوتابنمقدمة(013فهـحيهنهلذكرهل
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.إتبماواثبهياءيصعانشأنهمنابداعيت!اط))هوبالتعريفوروريو(رةؤانزالناللفف،ن.باللعلمكلياءل!هاوختهصرانقءلالمادةعلى

اللفنبينالجمالياللعاللمهذارآيفيكبيرارتباطوثمة.((موضوعاتاصلوهذا،"تفاوتةالمادةمطوعةوللكن،مثاللهاعلىوتشلأبز"هامادةفي

تكويناو"موجودات"انتاجالىهداف،اللفنيفالئشاط،والصناعةفصزعوهي،ارو"ببةاالىالماديةمنتتدرجالتيالسهيلةالفنونتعدد

يكونفرديرةموجوداتخلقاواشياءصناعةالىهدافاي"أشياء))،واللتصويروالنحتالعمارةتشملالموضوعيالفنطائفة:طائة"نجبنعلى

فيهي!برز،وطري!فاجميللامثالالناويضرب،وناللدنتلكغايةوجودهااللىنظرةوهـذء،)4("واث*راوسيقىاتن!عمملاللذاتيالؤنوطائفة

صديقرمنزلموجودانذاها"يقول،فردياموجودااللفنيعتبربهبفهيجلفيهاارتغع"علمن-نظرة))بانهانصفها،"انصفهااقل،اللفن

الاولىالاجزاءعزففييشرعصديقيهوه،ثم،انتظرآنذاوها،لي.التعبيرصح،انالاقلاطونببةاثلامسضوىالى

علتبنااقتحمفلقددللكومعيفضحللمالبابان،الوسيقيةالمقطوعةمنيدعونافهو،الفنفيفردرآي".لوللستوي))الروسيوللكاتب

وتلك،صدءقيوذاك،آناقهذاثلاثةاصبحناللقد،مماكائنالحجرةالليحهننظرن1الىويوجهنا،باللذةاللفنربطلافكرةءنالاقلاعالى

مفكرللدىباللفن،احساسنج!للنانناواعتقد،"الموسيق!بةالمقطوعةهي،ناصيةهذء"اللبشريةاللحياةمظاهرمنمطهراًبوصفه"موضوعيةنظرة

.المثالهذادلكعلىيدلىكمابهسوريوكاحاسربطرفضانفهو،اللفنفيعتولست!ويرأيحولنقوللهااخرىوناحية

وظيفةانالى،اللفنفيسوريرونطريةمننخلصانفنستطيعاهميةذات،مقارنةربطانه،باللكلامربطهارادفقد،بالللذةاللفن

ولص!كلل953علما"أ،ش!هسكيوبويطيقية"وظي!!ماعندهاللالنهذااللفنفان،الناسبينالللفطيالاتصاللغة!واللكلامارفكما،كبرى

نجداناردناواذا.الناسهؤلاءبيناللضيتربرط!اللعاطفيةالاداًةهذءهو
ابراهـجممزكريااللدكتورويررى.موجوداتوصنعأشياءخلقانهابمعنى

علىي!عدناانما،اللشيءفكرة:اللفنفيسوريوفكرةعلىا!،دناانالننتاطمنضصب4ات"ؤولهلوجدناولستويعندعامالللفنتعربفا

بيناللقائمةاللعلاقةبينهاومنالفنفياللتقببديةالمئنكلاترر!ضحلالاخرينالىءواطفهتوصيلالانسان!هآمفييتمثلانذياللبثري

.والمفمونالثكلىبيناو،والمادةاللمورة."الخار!ةماتابعضذللكفيمملامسة،اراديةش!وريةبطريقة

بايجازيرىؤ!و"بايرريمون"الجمالعاللملرأيبالنسبةاماجاتناالاخرينالىيوصلاىشأنهمنماكلادخالالىيم!لب!وبل

لايكل،احساسصم!مهفيهودل،السلبماللطمللأيعرفاللفنانان،وصلانشأنهمنماكل،المكهـسعلىاو،ا)فننطاقفياللباطنية

.....،اطفاللمئللهدهدةالامهاتاغانيذلكفيبما،البافيلآحياتهماللينا

سلبية.لاستطيقاف!بهموضعلاوشماط،الاعبباءلايعردتونظرتولشوير!4ا!زيا!ناءا،انحع..اللدينيعةاللطقوسضروبوفى

ترىفاننا،اللصوابعينفيهونرىالراكيهذانقركنااذاونحنفيه.!صلالذياللصمادقالانتاجذلكفهو"اللحقيقياللفن"نعت

اللخط،في"اللفنتفسرانتحاولعبثااللفلسفةبان"القائلرأيهفيت!مولهاحدودللهاحببث،اللفنيوعملهالفنانبيئاللكاملالامتزاج

عندءالاجدرمنللعلةاو،شيءفيالفلسفةمنليسرايهفياللفنلانلقلوبجالباالفئفإقط،بالعاطفكأمفعماًقى،ج!وبل،بيتهماتفصل

فلسفةسوىاخرشيئاكانلماقلسفبممذهبلللفنكانلوانهنقولان.اداسكل،الناس

.النجاحاللفنافلينمنكئيرافان،اللفنمفهومفيالعاطفةؤكروبمناسبة

!افيهيدعياللذيقولهمنالاولاللشصماناقثظاذاونحنالمثالسيبلعلىوندكر،اللخيالاوواللعاطفةالفنبين.لوبطوىوالنقاد

التعبير-صحان-الفكريالواقعانلوجدنا"اللفنلاتفراللفلسفة"هـل"بانيقولالذي"لالوشارل"اللفرنسياللجمالعاللم،الحصرلا

الافتراء،هذاتدحض،اخرىجهةمناللعديثةاللفنيةوالمذاهبجهةمن!جيءانالاولى4وظيؤفكونخياليعاللمخلقفيتنحصرانمااًلفنمهمة

فطن،والفنالفلسفةبيئوثيقاارتباطاثمةباناللجازمانطيوتؤ!."فيهنحيااللذياللعاللملهذاالوجوهمنمابوجهمخالفا

؟إ..افنيستطيعالذيفمن،الفنتفسراناللفلسفةتستطعللم:!ررفوودار!-فياللناقدودقول

فنهتافيعبرتاللتن"المستقبلية"الحركةذللكعلىمثالاللأخذ!وولا!رقمنفينمد!هـولانلالمجناذ،معرفةالفنلليسى"

وارت؟""تزعمهاالتياًلجماعةللهذءنظريةبمثابةكانتفلسفيةفكرةءننمدحهانيمكنناولا،ءلعينبرايمماوهولليس،الفكرايصالالىيهدف

للحظةكللان،المستقبلفييعيشونانهـ3يرونفهؤلاء،ايطاليافياليهيهدفوها"الخيال"هواللصحببحاررمهان،فائدةمنفيهلما

،وللذللكاللعياةفيلاسكو!اد،تلإهاالتياللحظةالىت!دفعللحظات!منخلقهابل،اللفنانارركهاد؟ىالالليستوهي،والصوراللخيالاتهو

.)6(بهاوتوحياللحركةترسماناللصورةفعلىشبئالا!قررالخيادتةاًللفعالليةوهذء،الاحلامخلقفعاليةتشبهبفعاللببة

للها،كتعبيراللفنميدانالىانطلقوااللفلسفيةالنظرةهذهفمنبل،فحسباًلمعرفةلاتنقصهاللفنانفانوللذلك،ا"رعلىتنصولا

اكلياللفلسفيةالنظرةهذهغيراسعفتنالما،فنهمنفسرانحاولئافلوعلىتحتوي!انما،حقائقعلىلانحتويواعماله،الرأيخىيئقصه

بها.آمنواوهذ.،وراًءهماشيئايخلفالمصورءعنماجرد.نهمااذا،وزخرففتنة

اللحديثالسرياليالمذ!ب،الحصرلاالتالسبلىعلىنورد-،كذللك.")5(باللجمالماندعوههوالزخرفهدااوالغتنة

فيالاكبرالعاملكانفلقد"فرويد"بنطرياتتآثرالذي،الرسمفياللخيالانعندئذنقرفاننا،للفنالتفسرربهذااكتفينااذاوللكننا

حينفرويدانريبولا،الللاوعيفيفرويدنظرباتالانجاءهذاوجودمجردلليساللفناناذاطلاقابحقيقةهذاولليس،لللفنالاوحدالجوهرهو

خدمة.سبيلفي،اللفيياللبحثاًلارائدءيكنللمنظريانهالىتوصلبلاضافةفهو،تماماتفسيرءعنعاجزانوحي!مالانهـما،خيالاوعاطفة

والادبية،الفنيةالحركاتنبيرومايصبجانيتوقعيكنوللم،اللظببنشاطيقترنانمن-لا!الفنالحالاتكلوفي،وصناعةخلق،الليهما

لاوروباواوحتاللفكرعلىسيطرتاللاوعيفيفرو،دفنطرياتادن".قنيعملكلفيالاصلهويكوئابداعيتركيبي

يتهـغلغلواانالرسامونفحاول،جديدوآملجديدةحياةبامكانيةالمنهمكةاللجمالفكرةاستبعادحاولفقد"سوريو"الل!رنسياللجمالعاللماما

دونايديهـمتحركبحيت،التلقانيالفنالىفلبأوا،اللاوعيخبايافيفنحن،وجمالهاللفنياللعملفنيةبينارتباظثمةلليسانهأي،اللفنمن

حاوللواوكذللك.يشاءصسمبماالباطناللعقليددمهاللكيمنهمادادةالحالههذءفيلانستطيعوللكنن!،اللفنياًللعملعناللجمالنفينستظيع

بالرموزعالمليءجوهافيكلاحلامهيصورايصورؤااوالاحلاميصورواانرفضكذلك.جميلغيركانولو،كني،الل!يفاللعمل.فنيتهنقي

قبماللفلسفةتأثيرهنابحالننكبراننستطيعقهل"..)7(اللغامضة"كانط"بهانادىكما،بألللهواوبالللعباللفنربطفكرة"سوريو"

بل،الاولاللسبب!!اللهرويديةالفلسفةانمنمااوضحنامعاللفنعندواللفن.المهواالوانمنلوناالفنداعتبووا،وءلميرهما"شيلر"و

.جبراابراهيمجبرا:والطوفهانالحرية(6)."ههيجحل"كرمبوصف:الهحيديتةالفهلسفةتهاريخ(لحا
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)اللحدس،بينههنافرقولا.نفسهفيالرؤيراهذءاواللصورةهذه"تكوين0الرسمفيالسرياليالاتجا.هذاخلقفي،الاوحدقلنااذالانغاليمد

الىوما(والتصودوالتم!ل،واللخيال،والنخيلواللطمل،والرؤيا،وبماذانفسرهبماذا،عامةبصورةالفنفيالتجريديفالاتجاه

حينباستمراًرتردد،كروفشةيرفيمترادماتجميطفتدك،ذللكفثارت،الوجهةهذهالفنوجهتالتيهيانفلسفةانواعتقد..؟نعلله

منطقةالىاو،واحدمفهومالىباللفكرونتهض،الفنعننتحدثيخلقانواهتمامههمهجلفياللفنان،وبات،الهندسيالمنظورعلى

.تاماتفاقعلىيدلمما،المفاهيممنواحدةواننيله،المقيدةالتقلإديةباللقواعداهتمامادنىدون،معبرافنياشكلا

باللضرورة.فستتبع،اللفن"بحدسية"كروتشةمواففتناوأنانووو،اعني!اللذيبل،اًنقواعدهذءعقماعت!لا،هذااقولاذ

عليها:لللفنالتعاريفبعضتقدمنقاطاربعانكاردفعتكما،اًنقيودهدءعلىيثورلانباللفناندفعتاتيهياللفلسفة

اللقولانأي،ماديةواقعةاللفنيكونانهو،الاولالانكارالاولالدافعهياذنفاللفلسفة.اننوريةاانطلاقتهينطلقلانبالنتمعر

قوللهعلىواللجواب.اللالنهذابماديةاللقولعدميعنيم،الفنبحدسيةاللدافعهيوهي،"اللبحري))الشكلمنالحديثاكمعر.نحررفي

لليستالماديةالظاهراتانفيرأيههو،ماديةظاهرةلليساللفنبأنكاءةوالاتجاه"المنظوري))الشكلمنالحدي!ثالفنتحررفيالرئيسي

نايمكنلاوللهذا،اللحدولمدابعدالىواقعيالفنانحينفي،واقعيةاللذفياللذاتبمالتعبيرالمضمونهذاعناكعبيرومحاولة،المضموناللى

واالوانابحاليكونانيمكنلاأنالفن،مابيةلمظاهرةادفنهذايكونبللللطبيعة،محاكاةللهااللوحة!،نبم،الفنانآصالةعلىاللدلالةيعطي

فيناتحدئهاللذبم!الفنييراللطاغفلنااذاالا،فحسباصواظأو؟شكالا.وقملاتهعواطفهبحرانفيالتكيتعتلجللافكاررسما

لليسىاللفنبئننقولقئومن.ماتمثالاوموسيقيةقطعةاوقصيدةفهواللخصوص،هذافيرايبهنسيعفيفالاستاذالفنيوللناقدكا

الطئمير،هداوطريقة،تأثيرهطنيعةاللىننفذحينلاننا،ماديةظاهرةهدانلمسانناوالواقع))ة"للفنافيالفلسفةاثر"بعنوانيقول

ماديا.بناءنبنيهانشبمءفيليسيجدينافعندماخاعى.بشكلاللفنتطوروفيالحضارةتاريحفيواضحاالتفاعل

نا.ووو-حدساللفنبانقولنامنيئتجاللذي-الثانيوالانكارومضمونهثكلهفياللفناتجه،والاقلامالافهارعلىتسيطرالمثالليةكانت

بالمنفعة،لهشأنلاكروتشهراكيفياللقنان.نفعيافعلااللفنهذايكونبغترةومرتاللفلسفيةالنظرياتتطورتوعةهـما.والروعةاللجزالةنحو

هناكاىدللك،واللملذةهماحيثمنالاللماوباللذةلهشأنلالانهالاهتمامظهورتوافقوكذللك،والادبفياللفنالرومانسيةظهرت،شاعريرفى

غايةفيدنيةلوحةازاءنكونقدفمثلا،الللذةواللفنبينفرقءناكثرغوستافمثلوالبنانينسميثدمعموالاقتصاديينالمفكرينددباللظنيعقى

اللعكس،قديكونوقد،القلبعلىمقيتاموضوعاتحملوللكئها،ارحمالوللعل"بالفلسفةاللحديثةاللفئيةالمدارس!ثراللكاتب!ؤكدثم"كوربيه

اللقبحغايةفياللوحةوللكن،اكفسلهترتاخمماالوضؤعيكونبصورةوللكنالوضوعظاهرعناللبحثفياسبقكانواالوحشيين

كيف،اخرىولعارة،واللفنالللذةلنلرلطفكيفاذن.وارلأفنيةاتياللفينومينولوجبةا!سفةالىا!ربجعلهمؤرديةوبمعاناةنسببلآ

...:.....اللفلسمفةبهذهتألرااوضحالتعبيريونكانوان،هوسرلبهاجاء

للىمصحولساؤ3صلذةدانغنيينكركلكومنفعةلنتذثاطآئملمنععهوللكناللفيل!،لثاذلاا،رنمعتنغيآالتكعيبيونهملآنشتينالنسبيةبالنظزياتتأثرواواللذين.اللحدرثه

اللتت!اطالواعسائروبينا!نييبن.النثاطقنترك!طفالللذة"ابعادعن،وجواهراصولعناللطواهروراءفيمايبحثوناخذوأاللذين

لانهالفنعرفناحيننيتنافيكانوما"فائلا-كروتشهويتالع"الروحيتأثركذللك،التتنع!ياكياللفنا!ذهن!لىسابقالتخطرتكنللمواعماق

..ان"براكفقال"موجودآنالمحاذنافكرانا"ديكارتبمنطقافتم!عيبيون
لللنشاطاللذةمصاحبةننكرانليتنافيكانما،الللذةعنومزناه،حدش

."الفني)8(0"لللانفعالسابقاللعقل

اخر)01(كتابفيم،طاللعنا،لحظةوكتابهكروتشهتركنالووللكننابعدما"،باير"يري!دكما،اللفنفياللفلسفةتاثيراداننيفكيف

فان،تماماالعكسلوجدنا،"غويو)ءاللحيويالفيلسوفرايهذامثلفياىاعتقد،.اللحديثةالفنيةلللمرارساللفلسفيةاللجذوربيضا

اساسعلىبينهمايوحدغويوفان،واللفنالللذةينوفرق-دو.ةكان.اللحقيقةعن،بعدوأيبعدا،الانكار

غويو:يقول.والحمالاللفنلينتفريقهعدم،تعريفهالىبلاحرىاو،الفنمقهومالىاخركهكرة،الانونعود

اللكانب."كروتشهبئديتو"الفيلسوفرأيعندالمطافخاتمةفيقنقف
ادذيذللكبل،يتأملاللذيذلكاذنالحقيقيالفنانفليس"........

الشعورمبدأهياللحبعاطفةان.لللاخرينحبهعنيعبرثميحببعموانللهكتابفيوحاول،كلسالتهفيالمنالليهحطىحطااللذيوالمفكر

وسيأتي،اللجماللوبتكتسبمللذةكلراينا،الزمنتقدموكلما،الفنيوفلسفتهالفنحولارائهمحمليضممهأ!"اللفنفلسفةفيالمجمل"

لللفن.تعريفههوههنايرهمناوما.)9(

ول!وهذفماسرهذلان!ممالتفرجمقكبالحمملللقوفيهللعنعمريختلخثوانيلللذنتيجةانيمكنسؤال"متابعاويقول"؟الفنهوما"كروتشةيتساءل

4ـ.كروتثمهلرأي-بننهوكما-مخاللفيعرف!اا!فن(ونفةالمزخهتكونلاوود)مازحينعليهنجيب

."نستطيعلا،الانحاءمننحوعلىاللفننعرفلمفماهوماجميعاالناس

انيكونهو-حدسالفنبانلايماننايستوجب-ثاللثانكاروثمةعلىيجيبانوقبل."الاحوالمنبحالالسؤالهذانطرحان

النوعذللك"اخلاقيافعلاللشمفكرناعندفاللفن،اخلاقيافعلاالفناللفيلسوفمنكليطلقهاللذيالرأي"معنىهـ"يتعرض،سؤالله

نفعيالليس-والالموالللذةبالمنفعةاتصالهعلى-اللذياللعمليالتأثيرمناللفن؟هوماةسؤالناحولاللفيلسوفجوابانذللك،اللفيلسوفوغير

(لم،وأرفعاسىزوحيالمحقفيوانما.يحلق،مباتترةبصورةللذياولا"المسائلكافةصحيحاحلايحلانالىيهدف-حقاقيلسوفاكانان-

هـلىمتعارض-نظريامعنىباعتباره-الحدسانالىيذهبفكروتشهاللفيل!موف،عيراماالتاريخ،خلالالانالىظهرتاللتياللأنبطبيعةاًلمتصلة

فيلإرى،الفنفيالاخلاقيةالنظريةوان.عمليتأثيركلمعاللتعادض-اللفنعن"اني"برأيالا،الضيقةدالرتهمنالخروجيستطيعفلا

والاصلاح،اللخي!رنحوالناستوجيهاننمايةاللفن،ندروعها"بعضعناللفن،تساؤلهعنكرونشةجوابالىهناونصل.-التعبيرصحان

يعلمونكالواالاخلاقيينالفنفلاسفةونفس،اخلاقهموتقويمعاداتهممن.حدسااور؟يا:قيعت!برء

بعضفيتساهلهمنفهمهناومن،الامورهذءمثلتحقيقءناللفنعجزيدلوهو،خيالااوصورةلتايقدمالمفكرءـذارأيفيالفنانان

تكونألاشريطمة،الللذاتبعضيولدانلهاجازواحتى،معاللفنالاحيانيعيداللفنيالمتذوقبهذافاذا،المتذوفىتذوققبلةتكونمعينةنقطةعلى

المذ!بهذاان،ذللكمعكروتشهويرى.مفضوحبشكلالللذاتهذه

وهو،بفضلهـ!بلتناقضالهمناللرغمعلى،وخيرفائدةمنيخلولا.رهنسيعفيف:الةنيا!ضل81(

فيالمجهـمل"كتابهكاملمنكروتشهافيلسوففااراءسنأخذ)!(

.(غويو)العواعادلالدكر:الاخلافيةالمزاهبا(أ.."الفنفهـلسحفهـة
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انالحدسىفاللحقيقة"للمضرجكنداية!بيقول،بهانفسهاوفعاللتيالازمةاسمىمنز)كأالؤنمنزلةاحلالهفياللصوابمنكبيرجانبعلىتطوي

يمكنمماالصورمنمنسجمةغير؟؟لمةللها،صورةايجادالى!جنج.الللذةمنزلهمنوارفع

وراءبعضهاتتعاقبالصورجعلاوقديمةصورتذكرعليهالحصولعاى-مفهوميةمعرفةارفن/بمونانهـو،والاخيرالرابع-والانكار

اللحدرتمييزفكرة،اًلفكرةبوذءؤالمنوبرول"..اراديبؤملبعضفيأي،اللخاللص4صورتهافيالمفهـوميةالمعرؤةلاندللك،-تعبيرهحد

الافلاطونيةالئطرياتهيالوحدةمه،ومالىبا!جنوحالخيالنزواتعنفيالواقعفقررانت!اوللانها،،دائمالنزعةواقعية،اللفلسفيةصورتها

بسيطاالفنيالاثرركونان،عنيوهذا،"ابىوفيطهقا"المعرفة!كبمفكرنا،عئداللحدساما.اقعا*وهذا"ن.نقللانياو،الللاواقعمقابل

الوحدة"مفهومهو،اخرمفهومأدىكذللكتنزعواللبوئيطيقا،واحداتكونانالمهـووواذ،والللاواقعالواقعبينقطتمييزولاعندهفرقفلا

حوللهايدورميزةنقطةثمةتكونانهو،هنا5يقصدوما"التنوعلي.خالصةمثالليةصورةالصورة

تريهيبة.صورةفيشكلفتظهر،اللصورمنالعديدالفكرةذ!لليس،هيجلبالؤبهبلس!وفكروتثم!هثرظنلمسولحش

اللفنانعلىرئاي!برهنان/جاولاللبدءفيكروتشهكانواناللحدرعنتميزالتب-الم!اليةصفةانقوللهفيبل،فحسبالسابقة

اللبرهنةمحاولةالى،تمامادللكمناللعكهـمىعلىألانيعمدؤ!و،حدسالعمجقةادأخلي!ةاايزةاهي-والتاريجاللظسفةعنالفنوتميز،التمصور

حدسايكون،حقافنيايكوناللحدسان"رمول.منالركسانمحلىتدد،هذهاكثالليةصفةمنالتفكيرتجررف!ى،اللفنبهايمتازال!ني

ويكونيحركهحيويمبداله.بكونحينالصور،ءمنمفككةتلة3لاحقااللفنيومات.

؟المبدأهذاهوما:"كروتويتساعل.."صلبهمنثكلةتبرز،حدساللفنانفي،كروتشمهمعقولنافيوللكن

تساؤلى-اوفكزةكلطرحفيكدأبه-الجوابيعطيناانوقبل،الخالصةغيرواللصورةالخاللصةاللصوربينالتمييزمشكلةهي،جديدة

هذاوراءومن.والرومانسيةاللكلاسيةبينالنزاعقضيةلنا!طرحمنالصورعالمالفكرفييحتلهانيمنكناًللذياللدورهوما:الانمن!نساءل

يزال،ولا،الفنتاريخشهدؤلقد.اللتساؤلعلىاللجواباسنجدالنزاعالاخلاقاوا)علماواللديناواكاريخاواللفلى!فةمنالمجردةاللخاللصة

يرغباللذياللكلاسيكيبين،نقيضطرفيعلىيقفانطرفينبيننزاعا؟إ..اللذظاو

المتزنةوالشخصياتالاخلاقيةوالاهدافالهادئةاللباردةاللعواطففيللحلساتفى!لهانرتاحالتيالخ،لصةالصورتلكهوالؤنفهل

ابالان!يريداللذيالرومانسيوبين،الى؟موراللىكلهذلكفيمائلاوانإللقول؟..للعبالفنوكأن،اللوقتتمضيةالبىنمضيحينآو،التعب

،النفوسفييختلحعمايعبرعنيفات!"ويراوتصويرهاالمرءذاتيةعلىبمن!احضانفيالوؤوعالىيةاكهافيتجرناوانبر!لاهذابمثل

أسلوبامنهاكثر،معبرةريشةبضرباتومضاتهوبأسلوبوذللكجد)ب.مناللفنوبببنبت4اللاقاءب!ذ!جدايرحباللذيالللذة

،.جلياواضحاحدسااللفنيكونلااناما،وهكذا":بقولهكروتشهويعقب.

اللعاطفة"،انكلؤنستنتج،الحدسفنيةمنيكوالذياللحيويالمبدأاماعابب!ااترضناكباالنظريةعنهاأعربتالتيالمطالبوتظل،خالصا

ووحدته،تماسكهلل!ستهبالتكيماهياللعاطفةان"قولهمنوذلكيضضعضعالمذاهبهذهعلىذاتهضئا1اعترنرىنفسهوبهذا،م!نحققةمر

وحرهسااللعاطفةومن،4ءاطفيمثللانه،حقا-ررطالحدسكانفانما."خيالكلجردالحدلسيكونلاانواما.شكوكمنينبثقمابن!تيجة

."اللحسييتفجرانيمكنهذهمنيخربمانبهاير(ول،نقطةالىاللكاتبمعنصلوهنا

حدلثاصلر

سا

ء--بخ!رلاوملا".-

.صللشاعر:!-

ورلطناجمى9-

آمالويعيقاسمافط!غميةعلىالعريرقالاخيرةب!نورة.بره!ائذي(لديوان

وائثريه..والاشتراكيةالوحدةفيطريقنفهالمحهولعراقافيالعرجم!اًلشعب

.رمضان41لووةوالموصلثورةوتموزا4وحيمنقصأئد

:منشورأتلبنانيتانليرتانالثمن

بيروت-*دابدار

بغداد-النهضةمكننبة

!.
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والوسطىاللقديمةاللعصورفيوذلكالفنفلىمفةفيزاريخالمذاهبفيقول،برحثهخلاصةهولللفنتعررفاذللكبع!كرو.نشهويضيف

اللعاملرأيااحكامفيوحتىبل،المعاعرةاللفنف!ممفةوفيوال!هـيثةوفي.ناللفهوذ!م:.نصوردائرةركطمثعورتئ!ف":ا!واثقبلغة

.مكانكلفي."باللتشوفالااكء.ور"كونولا،لتمورباالاالتشوفيكونلاالفن

ينقدهوبل،الاخرىعلىالمدرستيناحدىيحبذلاوفيلسوفنا

يؤديالفنيةاللفلسفاتهذهفيجدلاثمةانيرىو،سواءنقدالدرستينا-2-

،للصورةاشياعامنهيارادةماغيرصثلىالمضموناشياعيصبحانالىلآبالدرالمىنتناولى،الؤنتعرفيركماا!"ة"!دياللبحثهذابعد

كذللك-منهمارادةمافيرعلى-ا!صورةاشياعيصبحانوالىى،الىنفصيلمنبشيءوتعبيره،وموضوعه،مادتهفي"اففنيالعمل"

يعودثم،اطمئئانولا-أستقرارماغيرعلىوذللك،لللمضموناشياعا.ألاستطيقياللعملتكونالتكطاتنلاثةالعئاصرتلك

كذللك.اطمئنانولااستقرارماغيرعلىمذصبهالىمذهبكلبنية"اللفنيلاعملانالى،بدءديباديءالاشارةمنلابدوا*ن

ثم!كأكانان-القا!ظةاللحقيقةالىءكروتشهمعنصلوهكذاالموضوعنحوهعلىبرنججلىاللذيالل!ي!المطهربمثابةتعد"مكانية

لايمكنلللأن،الفنفييميزاانيجبوالصورةالمضمونبان"-حقيقةومدلوللهالباطنيةحرك!"ءنعبر"زمانيةبنية"لهانكما،اللجمالي

-بينهم!االلقالمةالنسبةلان،فنيبانهانفرادعلىمنهماكليوصفان.حياانسانياعملابوصفهالروحي

الحيةاللعيانيةبل-المينةالمجردةلا-الوحدةاعني،فنيةوحد!اهيزكريااللدكتورمعنقولفاننا،اولاالفنيا!عمللمادةبالنسبةفأما

،تركيبحقيقيقذليفنيتركيبوالفن،اللعقلياللركيبالىترجعالتيألليهاتمتدماللم،اللفنيةالصبغةعنبعيدةتبقى،اللخامالمادةانادراهيم

اًنبصدرءنقولاننستطيعتركيب،الحدسفيوالصورةللعاطفةفءغايةالمادةهـذهولكن،"جما!يام!سوسا"لتصيرهاالفنانيد

."فارغةةعاطفةبر!ونواللصورة،عمياء:صورةبدوناللعاطفةالمحسوسخلقفيتساعد،خالصةحسيةبكيفياتفمتعباعتبارها،!ذانها

باللحدبتيتوجهوجدناء،ابراهيمزكريا.اللد،ةورالىعدناواذاببست،اكذاوالتمثالىهذامنهاصنعقدالتيفا)حجارة"اللجماني

فيذأكدونألموضوعهذااللغنانيحنارلمأذأ:وهي،جدأهامةنقطةالى،خاصةاحجاماانظارناامامتبديحجارةهيوانما،حجارةمجرد

علماللنفسبهيمدنااللجوابوهذا،السؤاللهذاجوابائمةأنالوافع؟اللخ..سطوحهاعلىتظهرمعينةضوئيةوتأثوات،الشبفيوانسجاما

اللظاهريةاللعلملاقاتالىلاينطرالنفسدعلم.كلوجيونالسبواللباحثوننراهالذيانتمثالبانتذكرناأللتيهياللعديدةاللحسيةالمظاووروهذه

عنكذللكيبحثهوبل"السلوكيةالمدرسةفيالاالاكم"محح!سب-المادةعانتهاقداستلإقيةللعمليةئمرةهوبل،خاممادةعلىلاينطوي

وموضوعهاللفنان،اللطرفيبينشعوريةولانسعوريةمناللعميقةال!لاقات."جماليةمادةالىاللفنانصدعلىفاستحاللت

الفني.التياللعناصرتنظيمعمليةفي/يخضظمانمنفنيعمللكلبدولا

لللطرؤ-"اللفنا!"الاولاللطرفاختياراريوىكدالنفسعلمار-ودكرناسبقكما-عليهتضفياككي!ك!الحركةوهدة،حركنهتضم

علاقةثمةانبل،عشوائيااتفاقيااختيسارالليس"الموضوع"التاليازاءالغنانوعلى،الروحديهتشيعحهاموجودامنهيجعلزمانياطابعا

مجالي!كونموضوعفكل.اللفنيوالابدأعالموضوعوبينبينهماوثيقةان،واللصورواللحركاتالاشكالمن"عدد"منيتأللفالذيالفنيعمله

بالنسبةحيويايكونالموضوعهذالان،للفنانبالنسبةاب!اعيفنيعملبحيثللكن،والانسجاموالانتظامالتناسقمن"وحدة"فييجمعه

واضيف.ثانيةجهةمنمانفسيأانفعالانفسهفيوءتبر،جهةمنالليهعلى"تعدره"بالتالييطغىولا،"تحدده"على"وحدته))لاتطفى

اللعملفياللذأتوضعضرورةككرةجاءتهنامنانه،قولليذللكألىوحدة"نسميهفيماالوحدةوتلكاللتعددهذايمتزجانبل"وحدته))

خلالمناللفنانشخصيةعنمعبراصادهقاالعملهذاتييى،اللفني.سواءحدعلىوالتنوعللاوحدةعادلامتزاجوهي"توع

اللفني:العملموضوعبحتخاتمةفي"زكريااللدكنوريقولثم.لوحا""أنفسناسنجدماننا،ثان!باالفنياللعملى"لوضوع"بالنسبةوأما

ناا!فنياللعملفيالوضوعشأنمنلليسفانهحالكلوعلى"بأنيقولوناللذين"المضمون"افصارنواؤ!قانأما،طريقينمغترقعند

صميمفييندمجائمنلابدهووانما،موضوعابوصفهملالمطيستثير"اللصورة"انصارنوافقانواما،أساسههواللفنياللعملموضوع

اللعملسوىانتباهنامايستثرثمةيكونملا،نفسهاللفنيالتعبير.اساسههياللفنياللعملصورةبأن-العكسعلى-يرلقولوناللذين

ماداملذاتهموضوعهوادفنياللعملباناللقولاللىننتهيوهكذا،نفسهؤ،-سم،اللصورةأشياعمنالمجردالنحتفنانويكونائوطبيعي

."فنىتعبمرعلىريخطوييحاكياظالفنفيالمهملميسانهالىويذ!بون،الموضوعا!ميةيغفلون

يرى،"التعبر"عن،اللغنياللعملفيانألثالمؤسسالاسوعنؤ!مالاظهاروسيلة"الموضوعاتهذهينشضذانبل،الوضوعاتبعض

وهذا،مامعنىالفنياللعمللواءتحتينضويانمنلابدبانهالكاتبكأعندقالفن."دوفر/يئيقولكما-ورواءوبهاءبريقمنالمحسوس

الىيوجهاذواللفنان،العملووذافيالعمقامارةيعطياللذكيهوالمعنىكاةعنمحابرعيد"براك))و"بيكاسو"و"مور"منككلوغيرهمهؤلاء

تعبيراالوضوعهذامانحا"اللخاصحسابهعلىتكوينهيعيد"الموضوعات.المجردةالهندسيةوبا،شكالبراللصورتلاعبانه.اللبعدكلاللالبيعة

فني،اوطبيعبمموضوعمن،الموضوعهذاعندهالليستحيل،ماذاتياكالن!ثرموضوع،بلالوجودهامعنىلااخرىؤنونانجدالنقيضوعلى

الممنوح.التعبيرهذابوساطةدلالةذاتناطقةحقيمقةالىنحووالاتجاه،بالموضوعالاستهتارهذاانالا،والمسرحيةواللرواية

ا!راباعتباره"التعبرر))هداوتفسيرتحليلفيصعوبةوثمةاتجاءهو،موسيقيةبقطعةأتنبهاللفنيالعملليصبجالتجررديرة

عنيختلف3"!كل*ل!عةورالمعبراللعملانذللك،وجدانيا..حديثقنيحضاري

ثسيء"التعبير"لانولهص+؟!3المؤئرالعملالمددسذنين:هاتينبين-النزاءعاىيأتي"كروتشه"اللفيلسو!وان

عثرةحجريكونالااًلوجداليانطيرفعلى.اخرشيء"اللطثير)وفصلانميرى،مفصلبشكل،المضمونومدهـسةاللصورةمدرسة

،ي!بابراهيمزكرياالدكأوروكأن.اللسهلميمالفنياللعملفهـمسبيلفياللقرنفياللنطاقواسعمدهببشهكلبدأقدالمضمونعناللصورة

اللكثف،اللفنيةالللوحةتعبيريةعنيكشفان،اللفنيبالناقداوبالمتذوقالمدرسةذهب:شطرينالىاللفنفلاسفةانقسمحيث،عشرافناسع

بعضهذاوفي،الوجدانيتأثرهللعناصرادخالدونمااللدائبالوضوعياوللاخلافىالمضمونهذايلذوقد،مضمونكلهاللقنانالىالاوللى

كشففنيتعبهركشفبمكاناللصعوبةمنانهاذ،ارىكمااللصعوبةاللفنانالىالثانيةالمدرسةوذهبت،للديناولللمجتمعاوللشباسمة

يقصدالكاتبولكن،اللذاتيالانفعالتدخلدونالوضوعيةكل"وضوعيا-ركبيلهفليسالمضموناما،وتناظرووحدةانسجامكله،صورةكله

فيالمؤلراللعامللوجودلاضرورةانهوهي،اخرىنظرةذاك4رأرفي.أهمية

مع!نخالصانونستطيع.معبرافنياعملانعتبرءلكياللفنيالعملأتذدءبلغقدالمدرور!ن!ينهاتينبيناللنزاعذروةانالكاتبىوير

منيجعلانهيانماكلتعبير*سص،سيةالوظيفةأن"هينتليجةالىهذهنجدانناانويشير،هودرتوتلاميدهيجلتلاميدللدى،المانيافي
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واللغافيوواللبحرغالوزأهل،اكونيواالنغحوونفح،محليهاللكلياللذغبنلابلماءولكنوا"الاسلوب))او"الوراز"طابعتحملاءصيلةللغوا،حسوهي

تفرد،اذالتياللغنيولللصنرغمرادبمتجميعاهيانما..كارغوالاست."بشيءللمننيقلاتتيين

اللعموميو.فيانسحاممماىاللغرميةتدخقلي!غونالمغكرينبعضغان،حنلالغنبانيغوالكروتعههكانولما

،معبرالاغنا"اللكروتممي"الغنيصبعوبالتالي،معنرااللحمسيكون

تمييزاوالممبيرا)ىيسبينمييرلالتفييرىلانم،صغصنهمايرغضهوهذا

كاناذاماحول،والل!انينوالنقاداللجمالعلماءآراءتعارضتاًلناسصورنضعكيف؟المادية،لمرجمتهاءنورةالل!نميزفئيف،خاطئا

.؟اللكبيعيوالاشكالملىيتمردذاتياابداماأم،للكبيعومحاكاغالؤنوالانغامالاصوات"ثانجانبفيونهلع،بيانبفيوألافعاملوالمنغظر

الغيلسوف،الوبيعؤبمحاكاغالمنغديالاولاللغريأكيأمنملىويأ"!انماللمرييزمبلصهـوءئئلهاللذئت-اللظهربوننفرقكيف؟والالوان

مل!بهفكان،اللطبيعةبتمجيدنادىاللذي،روسوجاكجاناللفرنسيذللك؟باللذاتالفنانه-اولاءيعتبرهاللذي-اللباطنوبين-الاداة

بيد،الوبيعوغلىبالعرامغءئوسمماللدديثالعصرفيقلسغيمهلهباوهلالاتصارنبعدممليوماحكذغغغغدوالتعبيرالصتيسبينغ!صلنغوربتاانه

بتكاملتقولفنيةنزعةالىماتحوللتسرعاناللفلسفيةاكزءةهذهانعبينهمايزلفانيحاولوسطحدثمةيعودفلا،الانفصالهذابعد

اللبيسمفيخطادلىبأسرهااللتيبيعوفيلانبمدفاننا"اللكتليعيالدلكقل.الانغصغعبغنتككاناكما،تركيبيووصمغفي

اللخضوعالىاللغنانيننامب"روصكن"انئقن-رينانيغوعمكما-الهميبيناللغائمكالمتنصكلوللهذهحلايثيانيحاورلكروتمنهوللكن

انمااللكاملاللفنلان،افقاءاواختيارادلىدونالاعمىالخضوعلللطبيعةهل:فيبحث،وجذروهاالمشكلةا!ملالىين!ببانللكوذوالتعبير

وينتقييهتقصالذيفانوبالمقابل،جمعاءلللطبببعةاللكليالانع!اسهوهلاي،صحيحابعضهماعنوالتعبيرال!لح!ى:العنصرينتفر/قكان

ناغظل.فنهواغمغ-ريببلا-تهلدئتلوسبيغووهي؟تعبيرغيرمنحدسعانتصوراثئييمكن

اللكنليعولتكن":المثالليبنؤلتلابالىصميتهموعلها"يودان"يغوعموغلتعنير.الصدتلبينالتمييرلعغتيغ،اللبلديدغللعغهتتاالسليتلالحذلالى

ناالليغينملمولتعلموا،مولغهغيهاثه*كتلوغتكن،الوحيمحغغللوتكملنايوولهكذا"منهامعنراحهوساالالانعرعيانناواللواغع"

علىهمكمتقصرواانحسبكمبل،الاطلاقعلىقبيحةلليستاللطبيعة،بألفاظعنهاالتعبيرامكناذاالاؤكرةلاتكونفاللفكرة،اللفيلسوفهذا

منلأكذلانكم،والهيينالايمانبروحاغندر(سغكمفلتكن..للهاالولاءسيتريقريماللمموسيغياللحنايكونانلايمكنالموسيغيالللحنفائلكذللبم

ملىواغغونمحالولاانكنئبال،اللهلماانلالىالامتداءعنتعنلنتونانوامنيونلمغخلاغا-غىللاتوملهوالصورغواللحنفالغكرغ،بأنغابل

.")11(اللصقيغو،ألننصهامنالمهلكلو.نسري"كروثويصاشاا.تعبيربدون-توجد

!يمافنيونورغالىهموللتغداللغلىويو"روسو"نظرغكانتواناللىحانبوثمويبملللم،حهؤلانهملىاللغنفهمتاامااننا،لناغيغورا

اللوابلمنبلونامتملعاتماسرماناللغنبيو"روسبمان"نظتمغفان،بعداللانومملان-تعبيرمهلدعلى-!الممواللبلوهراوكراالبلوجذالىكفهتلببن

الماتلي،اللغرنمنالاخيرالنصعكفياوعاهابلغتاللت!ماالواغعيوالغلسغو..ذا.نهفيكامنالهييالغعملاهب،المغكر

اللهميغغوغغقليصوراتيءباللغن"كوربيم"اللغرنسيالمصوديويب،غقنلابهيحتوداللذتؤ،اللقل؟الت!رفياكليواذاببلالىناظيتيانولنغ

يعيشانبعن،الئكيدالمديغيعناوالسحياؤالمامكياللىيرعائلان،لافغطالوهاتفي*ـومحظلاي؟تصورلتلأريراكبنو،كروتنسهاللغيلسومو

اللفن.مضمارفيالواقعيةللواءيرحملبهذا"كورببههـ"،الواقعاللفنمنصورةوكل،الشاعرشفتابهات!فرجكلمةكل)،واللكوى!ونفسه

وميمغمعخ"كوربيه"لايواغرؤ"ويسلر"الناغداللغنانوللكنكاؤوتهؤم،كلهالانسالياصيراملىتنذونم،خيالهيبدموغالتيالصور

لاينكرانه،غنيولوحانملنغ&نغدئيرأيهفيالكبيعولان،مدءنوهلكواابالواغئلتحومم،الانسغنجبووالامبتاموالاؤراعواكللائلوالاوهابيالاماتلء

مواضيعينغرلالااللغنغنملتمولكن،غنيوكبيعو"خائلمواد".نحوعغانهاولا."وصعامغعذغباذابهمنيللجوهـو،اللهائونمومفي،صبرورته

بينوغ،ويؤلسعيميةلانمليهبان،اللوانلتلفيهيكماالخغئلالموغدمذم-اللواغعوتسغذهتكتقامتكرهلكروتريهبأننعغبانالاههتايسصنغ

زكرياالدكتوريغوفهكما-والواغتي.؟ستويغيغالراذللنيبعدلليبدنل.للكوناللروملغبكننهالريمونيغيراللفنيوالتعن!يراللغنية

غنللكان،اللكبيعومحغكاغملىمغ!نصرةاللغنم،مغكانتلو-ابراهيمبرلهليغينليسغاللغنيووالصورغأمموميواانمي،الهـمواللحغ!يوة

اللغنونماغغاللشرمبمالويياعمو"الغوتغرافي"الشمسيالتصويريعغيغنيوصورغفياللعغكغيالمهلمونصبانذللظئ،واصهاتيءهي

النؤميلآل..

مؤيدين،والانسانالكبيعوبينوصيطاللغناننغوفههالاذن

يقوأكاللذال"كولردصأ"الانكليعلأوالدماعرءايريدههدا"المحاكانلددوقلىانلأ!في

بمعنغماللغن":"والانساناللكبيعوبينوصيطالغن"بعنوانللهنذلمن

الوسيطءـو،و.الموصيغىوالمعمغرواللنحتالرضييعلمرلاللذتكاللعانل

التياللغوغاغنغنه،بينومغيوفرلالذريومو،والانساناللطبيعوبين

ملىوموانغهالانساناغكاروتخلئم،اًنسانيامنمراًاللطبيعكماىتقؤغي

ئدربعوضفمهاللشكللووحدللجرحيناعالقنللطوملإس!كلفا!للولصقماللععايصئصنرابلتيملجمعهاهيوىقكء!مئالث

نملمهلميعانحن"ذللكبعدكوللردتكويضيسع"..ماماخلغيامململيها

معغمنصرينوحودمنلاددانهيألوهو."اللط!يعويحاكياللغن1.
..لىمصها

غللعنصركنهذيناتهنغدمنبدولا،والاختلاسعالتكغبههما،المحاكأةفي

فياللختمياأكهاغلتيالصورغغن:اصيهلغنيانتغبذكهلفيالمتغابلين

الاصل،.عنمنقوللةنسخةاوتقديدهيوانما،محاكلأةلليستالشمعالسمإنغادةبقلم

-هذغعلغمرنايغوتلكمغ-علينغويتؤب.المحاكاةهوذاتهاللختوبينما

اللطبيعةأنحاكي؟اللطبيعةفبىناحيةأيوللكن،نعم"،الطبيعةنحاكيانلا

ممتكلاتسلسلة)ابراهيمزكرياالدكتور:الانسانمشمكلة(11)الادابدادمشورات.لل2الثمن

.(فلسفية
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مناللطبيعةفيهاوانما..لا"تسا؟لهعلىكولردجويجيب؟بماسرها

لدحىلماسالمهلسا!مصر!ياهـإاتحطدانه،محسوسةصيغةوفى.اًلمختدفةالناصرومزج،الوحدةالى

السيءطبيعهوما.اذطاللجمالماهووللكى)ءالساولالىويعود"حمال

اللكثرةتحويلهوالجمالان:مجردةصيعةفي"ويجيب"؟اللجميل

.")؟ا(الحيوياللبديعاوالمنسق

بينالعلاقةهذهفيخاصراي"برغسون"اللحشميولللفيلسوف

محموعة*دا!دارميهاتقدمجديدةسلسلةاللطبيعةان-بيد":"واللطيبةاةنا"بعنوانيقول،واللطبيعةاللفن

كيارؤضغهاالتياللعالميةالمسرحياتاشهرمنراًئعةاناستطاعتقدالتك!ا!وسمنطائفةالللهوطريقعنبعيدمنلتجتنب

المسرحكألىالاراديالانفصالاوالتجردذللكعناتحثولست،اللحياةعنتتجرد

اعنياننيبل،اللفلسفيواررملالتف!يروليدهواللذيالمنهجيالعقلي

مئها:صلروهو.اللثعوراواللحواس!بعةفيالمفطوراللطبيعيالتجردمنضربا

--في-التعبيرصحان-عذريأسلوبشكلعلىاللحالفييتجلىتجرد

......11او،كاملايصيحانالتجردللذللكقدرولو،والتفكيروالاستماعالنظر
اللالاصملهاليعي-لكناالراكاتهامنحسيادراكأيفيتتعلباللفعلالادلنفستهيألو

قضوربلاوموقىالنفسهذءومثل،قبلمننظيراالعاللمللهايشهـ!للم،فنانةنفسازاء

ءبالاحرىهياو،السواءعلىاللفنونجميعفيممتازةتكونانمنلابد

سارلربولجانبقمواحد!فنةاللفنضروبشتىاثماجعلىقديرةتكونانمنلابد

مطرحيحثلوالمحامييرسادرسهيلالدكورترجمةصفائهافيجميعاالاشياءترىانمنالنفسلتلكلابدوعندئذ،شامل

اد!تدرككما،واضواتهوالوالهالمادياللعاللماشكالفتدسك،الاصلي

.لق..2الثمن.")13(اللباطنةاللحياةحركأت

محاكاةاللفنفييرونواًللشعراءواللفلاسفةالنقادبعضكانوان

يائسامار-2محاكاةفيهيرى-الوراءالىعدنألوفيما-افلاطونفان،للطبيعة

بعيد"اللجمهورية"كتابصاحبعندفاللفن.للحقيقةبالنسبةالمحاك!ة

كالور!غارل!ياورير.لكوظلليفافلاطونيوضحوللكي."المححاةمحاكاة"لانهمراتثلاثاللحقيقةعن

مصطفىلثاسقيجمةاللذيالمثلاوهوالاولال!مريرفهناك،باللسريرمثلافرب،اللفكرةهذء

الاولالسريرلمثالمحاكاةيعداللذيالثانيالسريروهناك،اللهخلقه

!.ل0.2التمن،فهواللفنانيرسمهكماالثالثالسريرانجبراوهناك،النجارخلقهوقد

فانماشيءأيرسمحاولنااذافنحن،مراتثلاثاللحقيقةعناذنبعيد

ئنسردئتنببما-03)"ا(للل!تقلاللمظاهرمحاكاةفالرسم،الجوهرلافقطالمظهرنرسم

محاكاةاللفنيكونانعلىوالنقادالمفكرينبقيةوافقهلوللكن

دبرامربكبدتقي*للبدنعرضانسوىالانعليناوما،الموضوعمنجانباعرضناللقد؟للطبيعة

ادريسى!يلالد!ورترجمة.امبرىالفنيةاللنظريةللهذهالمعارضينمارأيدنرى،الاخراللجانب

تقليدمجرداللعصورمنعصرأيفيالفنيكنللم"انهواللحق

.لك002الثمنتقليدايكونانمنبدلاولكنه،اللطبيعةعنمأخوذاللفنان!لللطبيعة

واعليهاتعليقااولعناصرهاتركيباعادةاوللطبيعةتحليلالجدء،لها

!ننه!ل-4ازال!جوهريامراللفنانسلييةاناللبعضيقودقد.معهاممازجة

ولا،ماتشاءنفسهفيتفعلبانللهايسمحانعلي!4انأي،الطبيعة

بيرانلللوللوبجيتالليفللن-احمقسخيفاىناذاا!-الفناناقبيد.عنوةهويقتحمها

صابييصرجترجمةالمجاليفسحثدفهو،اللسالبةالفوتغرافيةالصورةيكونانيستطيع

فعلهايصوروللكنه،للهايستسلماذماتشاءبنفسهتفعللكيلللطبيعة

.لي002اللثمنفيتفعلاذ،عناصرهايعالجقراو،هييصورهاممااكثرنفسهفي

الموسيقي-يفعلكما،يبغيحسبمايكيفهاانلله،خامكمادةنفسه

!اتم!-ع.)15("قبلمنمعروفةكنللمانغامالىيحوللهاحينالطبيعيةبالاصوات

سارترلولحانتمال!فالرثيفيهيعضد،ابراهيمز!يالللدكأوراخركنابوفي
.....يقول"واللطوفاناللحرية"صاحبقبلمنعضدءكماباللامصاكاةاللق!لل

مجاهد.عمجاهدترجمه.-م5اللصفحةع!التتمة-

!.ل02.الثمننوا!خلسنسلة)بدويمحطفىمحمداللدكتور:لردجس(12)

.(-15-الغربيالفكر

-الفكرنوابغلسلسلة)ابراهيميازكرالد/ى!لى:برغونا(13)

بببروت-يلاداًبدارمشمورات.(-3-بيلغوا

نوابغللسلة)الاهوانيفؤاداحمدالدكور:افلاطون(14)

.(-5-الغزبىالفكر

.جبراهيم1ابرجبرا:والطوفا.نالحرية(15)
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اعامهبيكافيوهذاعيةللفناللىومتنوم!لمثقفيني!خاصدفنقابهللبيكالبعوءالمعالحقيقةعلفانأكبء321-لفنم!ئهـمكلإاللص!حولسئتنيورتتمة-

ويألي".للا!مهاارل!اكسبالىاللحعيعهللكالاهلعلىاو

رسومهمنالرعمعلى"يقولبيكاسوؤقن،اللحدتالتجريدياةنا

لابدفانك"يضيفو."مجردفنثمةليسانه":"التجويديةه.ههي5555!ح!!د

وللكك،للكانطلاقنقطةداكاوالشيءهذاتجعلانمنباللضرورة

."اًلواقعغثاركلفتمحوتعودانبعدمنتستطيعالملحةاللضرورةهدهيستشعرالذي!ووحدءاللفنانولليس"الاول

فان،المحاكاةلنظريةالنقدتلوالنقدنوردقليلمنذكناوانمواج!كأفياللعارمةاللرغبةهذهنجدنحنوانما،الطبيعةةولدللصراع

حاوللتللقد،المحلأكاةنظريةبعنفتحارباللفنفي"ماللرو"نظريةواية،كانماكائئاانسانكللدى،عليمهواللسيطرةفيهوالتحكمالعاللم

صاحبهاوذ!ب،فنكلفياًلانس!انيةالنزعةتؤكدانالنظريةهذه4للطبيصبالاستسلاماللعصورمنعصرآيدييقنعللمالانسماناندللك

بمقتضاهااللفنانيخلقانسانيةلقيمابداعهـواللفنباناللقولاللىحاولقد!ودش،الاكبرلللعالموالضعبداللطبجببةلللقوىواللخضوع

واالموضوعيةباللحقيقةشيءفيربمترثانرون،الواقع!قغريباعالماشوكةمنيحدواناللطبيعةعلىنفسهيفرضانومكانزمانكلفي

هذالاناللكلاسياللفنلايحبذ،اذن"مالرو"ف.اللخارجياللوجودبوصفه"الاكبراللعاللم"بازاءالوجودفيحقهيؤكدوان،الطبيعيةاللقوى

.المحاكاةعنمايكونابعدصاحبناغندنواللف،المحاكاةعلىقأئمالفن."أ!)6الاصرىاللضوالمشةىصله"دوراللذي"الاءغرا!تا!م"دفئ

يتوجهعنعماتزالالاصبعمليةيقومفانه"المالروي"اللفنانواما،بالللاهحاكاةبالللاسلبببة،كثيروغيرهما،اكانباناهذانييناديوهكذا

كمالاالصورةفيأكأد،اللرئيةبالا!لارعلاقةمالهفببهافيرىاللطبيعةالى.مباتذرةبصورةاللذافيالابداعالىيدعوايج،بينداءوهو

الذيكالمثال،ويغيرفيبحلمنهاءيجزياويحتصرهابل،واقعهافيهيالأن"مشكلة"الىفنعود،الوقهةهدهبعد،النقطةهذهةءطىو

وامضمرةحركةكليحولجبناللضحويرمنضرباا(وضوععاىيفرض"اناللؤعنداللفنيعملهفياللفنانذاتدخولءعنقيءلمثكاتبهلنجد

بهمايخاللفوهذا"الثباتاوالسكلنمنضربالىفيهصريح!الانطباعيةبالنزعةاللطبيعيةالنزعةمزجالذياللفنانهذا"مانيهادوار"

باللخضوء-قليلقبلوذكرته-قالاللذي"رسكن"الناقد"ومالر"الطعبميعية،النزعة"الفلسميةاتثذك!تسلسلة"صاحبلناشرحوان

عند-اللكاملالفنلان،انتقاءاواصخيارادنىدونلللطبيعةالاعىالانطباعيةلللنزعةشرحلاخدنضطرفاننا،سبقفيماعنهاموجزاواوردنا

-الذيفالفن،وبالمقابل،جمعاءللطبيعةالكليالانعكاسهوانما-رسكن:الناقديقول."فلمالطوفاناللحرية"صاحبمن

كليخالف،للعيانبينهوكماوهذا،ناقصفنهو،وينتقييدضقصالابرالثلثاوائلفياللظهورفيبداتفنيةحركةالانطبابمبةأ)

تماما.العكسعلىاللقائمة"مالرو"اراءالمخالفةاللغنانببئبرسومالامراولالناسيعجبوللم،عشرالتاسعاللقونمن

بدايهـةمنذللغنانمالروتحلببلالىالاشارةمناخيرابدولاجدب!بشكلالطبيعفحقيقةتفتيليحاولوناخن!اهؤلاءلانالانطباعيين

كبارلوحأتعنبالنقلتبدأانمافنانكلحياة"فالاولىاللفنيةسنيههـلىأثارهويدرسون،اللضوءيجللوناخذواللقد،قبلمنمعهودغير

هذاانفيشكولا،اًللفنانينكبارمننجبوءاسلوب"حاكاةاوالمصورينضاربين،اللعراءالىالمرسممنخرجواوقد،النهارأساعاتفيالاشياء

مشاركةبل،اللحياةفيمشاركةولكنها،متظاركةصميمهديهـواللنقلبعضلوحاتهملاقتى*نواتبصعوبعد.زا!كأبراقةبأللوانلوحاتهم

منلونهوائما،اللكبأراللفنانينلوحاتعنادنفالنقل"الأنفيوتتطور،اللوحاتهذءتدوق4بدأاللذياللجمهورمنالاستحسان

هي،الساميةالانسانيةاللفنصنعةبينهاتجمعالتيوالاخوةاللصداقة،الئهارفياللطبيعةبألوانال!تلاعبمحاولهفيممحصرةهناالانطباعية

بلا-اللدقيقالتصويرالواقعلااضورفنيعملفيتتمثلالتياللصفةهـ-نوكان،واشكالاسياءمنالانطباعياًلفنانمايراءاكثروتحويل

تنقلناالتياللوحةفييكمناللفنكلالؤقبل،زحرراواخزالدملية(!وعلىبصار"و"سزلى"و"مانيه"و"مونيه"الحركةهذهزعماء

الللوحةالىكلايجدبنا،هذا،الوافعياللعاللمهذاغيراخرعالمالىاللفنيةلوحا.نهفيشخصيتهعنيعبراخدالذي"سيزان"جميعارأسهم

احر.سببايمناكثرالفنية)*(."لهشتاكقرية"و"الورقلاعبو"واشهرهارسم"،افيالرائعة

وسعنافييكونقد-ابراهيمزكرياالدكتوريقول-وهكذا"يضعانطباعيامنانا"سيزان"فيابراهيمزكريااللدكتوررأىوان

علاقةاو،بالمسودالسبدعللأؤكألليسمتنبالأالطءيعةعلاقةاننقولانهداانيرىجبراابراهيمجبراالناقدؤان،للوحانهفيشحصيته

اللعاللمبدلكالزائلاللطبيعياللعاللمعلاقة!يوانما،بالمراةالصورةلللحر!كأمهـدالذيهوبانهيرأءبل،يرسمفيماعواطهـغهلا،قحمالفنان

."المخلوقةاللصورعئرالخلودبلتمسىاللذيالانسانيالفنيةاًلحركةهذءسيزانعنانبثقتانه،اخرىوبعبادة،الننكع!ببميه

-،-.التكعيبية:المعاصرة

اللفنبينوهي،واللطبيعقىاللفنبينالمقابلةغير،أخرىمقابلةثمة"غوغان"منهمالمحدثينالفنانينلنقدتتعرضالانطباعيةهدانالا

بوجوديقولونوالنقاداللجمالوعلماءالفلاسفةمنفكتنير،واللصناعةموجودةبالأحرىهيوانمااللطبيعةفيلانوجدالصورةانالىذهبالذي

الفلاسفة-مننجدقد،وباللعكس،اللكلفينهذينبوصميمةعلاؤ!ةالذي-كولنغووداللفلسفيالنافدرأييعضدهداوكأن"اللخيالفي

هذءوجودبعدم.بقولمن-؟ولاءمنأقلوهم-والنقاداللجمال،ءوعلموغوغان،"اللخيالهوللفنالصحيحالاسما!ذللك-سبقفيماذبهرته

المحث.سعاطعلىا،وضوعورلنمرض،اذن.ا!لا!كأوءقلسءفخصيتهمنمسحةاللفنانلوحاتتكونانعلىداًئم!!!ح

..اللفنفيمهـدغوغانانزءريااللدك!ورويرى.نفسيتهوفرديةالمستقلة

ع!ثنىتدلىكنلفنةلمفظللبمأ،نهلانابافيللبحثللجميلةنلاطونفعلالفنونولوللجميلةاخلتانالانطباعيةالنزعاتتلبتفلمالرمريةالنزثةلظهورالحديث

وما،واللبناءواللحدادةفالنجارة،اللجميلةاللفنونعلىتدلىكما،الصت،عةؤلان"و"ماتشى"ددماتبدتنحوعلىالتعبيريةللنزعاتالسبيل

تعدالمحاوراتهشتىفىالمثلل!،لضر!التىناعاتا!امنذللكالى."رليوهجورج"و"جوح

......امتدتبل،عوغانعنداللفنفياًلطبيعيالانجاءلقدموجةتقفوللم

)17(الفناناعابالىترجعكلهاوهي،الغنونجملةمناننا":"ببكاسوبابلو"المعاصرالناقديقول.الحاضراللعصرالى

"خلدون"ابناللعربياللفيلسوفصناعةبأنهالفنءنقال،كذللك.......اً.اًاً..

ص"عةفي-والثلاثونالثانياللفممل"قصوللهاحدنحوانمنوذدنتركتجتلناىبةهووالما،للحمثة!وبب!للعننجميعالعر!

3كتابمن:البحثهذامنا.لاولالجزءفيجاءلماتاكيد(0117ابراهيمزكرياالدكتورالانماتمضيمكلة161)

الاهواني.فواداحمدالدكهور:"فلاطوت(.الفنعلبم)الخامىادعدد-الاولىالنة-الم!عارفمجلةأ*أ
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الموضى-وعبفنيةاقرتقدأساسهافيالللاةف!ن("أ،صول،أ!3واللخبرالمبتداديوانروالل!كتابمنالاولاللحرء))فيوذللك"اللفناء

اللفني.الموضوعبفية،والللإ-كةبالفمرورةكاؤراره،،الاستممالي((ألاكبرالسلالانذويمنعاصرهمومنوالررروالل!عجمالل!رتأيامفي

اللى..اللتعببرصجان-الللغويةاللكشفيهةالاشارقيهدهبعدنعود.المشمهورةمقدمته!درؤيالواحدبالحرفجاءكما

للضيقكدابنا-الايجازمنبشيءلنتحدث،ابراهيمزكرياالدكتور،للنقاشالموضوعهذاابراهيمزكريااللدتوريعطرحوعندما

ونفده،الهنفي"سوريو"الفرنسيالجمالمحاللمنظريةءن-المجالالجمالليبالموض-وع"اللفنءوضوعتسميةعلىبدح!ديلادىءيصطلح

.الاخرىلللنظرياتبالموضوع"اللصناعةموضوعوتسمية،!أ!ه"ط!رر"أ،!ول،3ء

ودركهايم،،"كانترأسهموعلىاللفلاسفةمنبعضاأنالمعروففمن،!لأ"ه"ك!3"48!ولالاستعمالي

يحققلاالفنانديعتقدون،باللهواللفنيقرنون"وسبنسر،وشيلرأنلوجدنا"اللغائية"ناحيةمنالموضوعينالىنظرنالوواننا

عن"عويو)اللفيلسموفيقول.اللفنالوانمنلوناباعتبارهوظيفةمللقخدمةلاداءموضوعفهـو،نفعيةغائيةدايبدوالاستعماليا!وضوع

فكرةجعلمنأولكانتفكان":يليمااللصددهدافي"كانت"بينما،تعبريةصبعةمطلقيحمللانفسهالوؤتفيوهو،وظيفةأو

فيباللغللقدخنى،اللكمالوفكرةاللفائدةفكرةمعمهمارضةاللجمالالصبغةيحملمابقدرالنفعيةاللغاليةيحمللأ،الجماليالموضوع

المنفعة،عنالمنزء،اللغرضعنالمجردالنشاطالىالجمالفرد،ذللكبحكماستخدامهالىيدفعناالاست!ماليالموضور3كانواذا.التعبع!ية

ويتابع"اللعقلبهويقومالخيالبهيقومالحرالللعبمننوعالىوأرجعهتأملموضدعهواللجماليالموضوعفان،الوجودهداوغايةوجودء

وللكنه،عينهالرايبهداوقال،نفسهالمذهبهذاشيلردهبوقد"النتيالنفعيةالوظيفةتلكيؤديلاأنهأي،الالليسوال!تطلاعوتذوفى

وبعد."للعبالفنجوهربأنالنقولالىمنهوخلص،وضوحازادء(.)18(أفلاطونيرىكما-اللفلسمفةخد"قىوظيفةالللهـالا)ذاكيرؤديها

فياللفلاسفةكبارللدىسرتقدالنظريةهذهأنبهيفغويوللنايبيئذللكجماليا،موضوعايصبحأنائنفعيالموضوعاستطاعةفيألليسوللكن

وتلاميدكانتتلاميدنرىفرنسالمحفي"الاوروبيةالبلدانمنعديد؟..النفعيةبعضالوظائفيحققاناللجمالبىالموضوعاستطاعةفيأنكما

المانياوفي،صموانالللعبوللذةاللجماللنظأتعلىيتفقونسبنسر"غيو"اللجمالكعاللم،بالايجاباللجمالالعلماءبعضعليهيردماهذا

ناوظيفته،الللعبمنس،ميانوعااللفنتعدشوبن،ورمدرسةنرىتستعملهااننيالآلاتمنكثيرافاعشبر،والنافعاللجميلبينوحداللذي

يتمإكمللتحرديهيشاوأن،للحظاتبضعالوجودمبلأسرعنيعزينا،فنيةأمحمالاالابنيةبعضاعتبارج(ءهناومن.جميلمةاللبشريةاليد

.)!1("بالاخلاقلاصامتةابنية:أقسامثلاثةاللىالابنيةيقسعم"فالليريبول"هوفها

،محترف"صانع)الفنانانوللغيرهمللهؤلاءيبين"سوريو"وللكنكأبنية،تتكمناطنةوابنية،اكتراثالللاسوىتستحقلاكالتي،تتكلم

منضربالاساسهذاعلىفاللفن،آحر"مهني)ىي،اللفنهيوظيقنه،تغنيصداحةوأبنية،الاللهيةوالرهبةباللخشوعلوحيالتيالمعابد

الوانمنلوناالاحوالمنبحالىانحتبارهيجوزدلا،الصناعيالنشاط"حجارةمنصيغتقدسماويةأنغامهيوكأنما"الرائعةالفنيةكا!ثار

مستقبل"بعنوانلهكتابفييقولءـفااللجماليعالمناأنبل،قطالللعب."وحدءاللفنأبنية"قاللرريعندو!كب

ببعضالمجتمعامدادفيتنحصراجتماعيةوظيفةلللفنان:الاستطيقاالل!ملمنكل"صاحب"زاويةمنالمقارنةفطرقأنونستطيع

بينكلاخرين"سوريو"يفرقانمنوبدلا.الخاصةالموضوعاتللكنهـما،الانسانيةالليدنتاحمنمثلافكلاهما،اللجماليوالعملاللغني

أخرىتفرقةهناللرانيرى،أساسيةتفرقةواللجمالياللنفعيالموضوفيوهو،الخاللصالعقلوليدالاهواناللصناعيالعملأنفييفترقان

الوقتففي،"اللفني"واللعمل"الاداني"اللعملبيناقكتمييزعلىتقوملنن!صييرابداعيةعمليةنتاحهوبل،آلليتصميمابنذللكالىبالاضافة

ادخالدونماا!لةمسايرةفيتنحصرالصانعمهمةفيهتكوناللذينقولمنهماكللصاحبفبالنسبة.ناطقةووحالىطبيعةمناللطبيعة

نا،اللفئيالعملعنتنتفياللفنيةاننجد،عملهفي"لثسخصنته"،الموضوعدللكلوظيفةمحققهواللصنعياللعملفي"اللصانع"بان

عنيعبرانماالغنان-الانسانأنذللك،الآلهـياتمنآليةسايرتهفي"الصانع)أما،وجودبلابلم!نىبلامجرداالموضوعلبقيوللولاه

فكانه،شحصيلاآليبعملقامفان،الفئيعملهخلالمنثسخصيتهفيانسانكلبهيشعراللفن؟عملهفيكامنايظلؤانه،اللفنياللعمل

استطيقيا.موضوعاقطيخلقللم:اسمابراهيمزكرياالدكتورعلميهيطلقماوهدا،ومكأنزماإنكل

اللتاملللفصلموضعنهاأنههي-ويسمانيهـقولكما-والئتيجةاللحيةاللحضرة

فيالصناعةهوأو،اللصناعةللبابهوالفنلان،واللصناعةالفنبينفنتحث،اًلمناقشةهذء!بوابمنآخرباباكذللكنلجأنونستطيع

لفظجدارةعنيستحقاللذبم!المتيناللعملهوأو،صورهمااسمىفيهشكلافمما،والاستطيتيالاستعماليالموضوعينمنكل"لغة"عن

التكنيك.اواللصنعةتعيرمطلقتعطىلاعامةلغةهيالاستعمالليالنفعيالموضوع"للغة"أن

تعبيركلهاالاستطيقياللغنيالموضوع(للغة"بينما،مبدعهءنشخصي

مناللبعضدراسةجاءتهناومن،لوحتهأبدعاللذبم!اللغمن!.،شخصعن

اللفلسمفياللبحثهذادوائرمنشيقةاخرىدائرةالىالانلننقللا،نفسياتهمفيعديدةنقاطعلىالوقوفبغيةطنينالللوحاتالنقاد

وبينبينهمقارنةبعقد،اللفكرفياللفنمكانعنفنتحدثثالاستطيقي-عنمعبرة،الاعظمالسوادفيتأتيانمااللتجم!الللوحات!سوىتكشفها

للفن(اللفن"نظريةالىمتعرضين،الاخلاقوبينوبينه،العلمأ.ذاتيالهم

يأ،الفن"اجتماعية"أو"مردية"عنسنتحدثكذللك،ومناقضتهااو،واللصناعةاللفنبينعلاقةثمةليسأنههذامعنىيكونفهل

هذههيوما؟اجتماعيةوظيفةلللفنهل:سنثحث،العبارةبصريحمنكثراأننلاحظألسنا؟الاستعمانيوالموضوعاللجمالليالموضوعبين

الوظيفة؟كلوقبلأولهاهواللفنانبأنالقولالىيميلونالمعاصرينالجمالعلماء.

نا-كروتشهتعبيرحدعلى-المفهوميةالنطرياتبعضحاوللتللقد،ور34لأول!3صالع"شيء

بالتوب!،"وهيجلشللنغ"كمحاوللةالاخرى،واللعلوماللفنبينتمزجالرأيتعززوهي،ذكرماعلىلاجديدةملاحظةأضيفأنوأستطيع

وبيناللفنبينبالمزح"تين"وكمحاولة،واللديناللفلسفةوبيناللفنبينالاجنبيةالللغةالىفبالنظر.والصناعةاللفنبيناللقالمةباللصلةاللقائل

بالمزحالفرنسي"اللحقيقةمذهب"كمحاولةوكذلك،اللطبيعيةالل!علوم"فئية"و،اللفنان"فنية"عنعبرتأنهانجد،مثلااللفرنشيةولتكن

اذن؟مستقللاإومستقلاللفنفهل،اللتاريخيةوالملاحظةالللانبينكمقطعموجودة"ول3مالفن))سكلمةانذللكواحدآنفيالصانع

الصانع"وكلمة"(ح،33،كاولاللفئاى"كلمةمنكلفيوأساسيأصلي

سامىترجمة)غويو..مجصرةالمعلالفتىفلسفمةمساثل(16)

.(الدروبي.السمابقاًلمصدرنفس(18)
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اللشممنكلواقعلجسدروسكينقولمنالانجبرة.لمةاللجمانواللحقا!ن(ستقلالمفهومانهمواللصددهدافيكروتعثعهالمفكدورأي

حقيقيا.تجسي!دانواللفمستملهوخاصىمفهـوموكلصورةكلانبمعس،"نسبة"ف،ومهو

دأياشوبنهـورلللفيلسمولىنطاللعفاننا،بالاخلاقالفنعلاقةءنوامافيورعنقلوعيرهمست!لىهوأي،أخرىناجبةمنمسع!قلوخيرناحيةمن

باللفنمؤمنالمتشائمافيلمسوففهـذا،اللصددهذافيكذللكخاصاذللك،اطلاقاواردفغير،اللفنيةلللصورةالمطلقالاستقلالاما.واحدن2

هذافيالفيلسوفيقول.الاللممناللتحرروساطةيجعلهاللذيلايمان09تمامافارغةالمطلتىالاسهقلاليهدافيتكوننفسهاالصورةان

منتتحررانالانسمانيةلللمعرفةاحيانايفقأنهعلى"باللذاتالوضوعدراًسةالموضىدرسنالوانناالى،الايطاليالمفكدهذاويثصر

فيزول،اللفنيالتأملفينستغرقحينوذللك،اللكيلأالارادةخدمةوعدم،الروحيالنساطضروبئمختلفاستقلاللتصورنا،عامةاجماللية

وسيلتانهماوالاخلاقفاللفن.اللغبريةعليهافنؤلربالفرديةاللشعورفيوويفوقالتياًلصلةهذء"بمشروطشارطصلةبشكلاستقلأنها

فناينعت،الفنونشوبنهوريصنفوعندما)22("الاللممنللتحررويبعثشارطابدورهيصبحوحين،مقدمايفترضلانهشارطهالمشروط

فيياتي"العمارة"ففن:الاخلاقيمثلبأنه-حينهفيسنذكرء-."تطورحالةفيسلسلةيؤللفجديدمشروطوجودعلى

فنواما،"التشكيليةاللفنون"وتليهاللفنونمنائدنيااللدرجةذللككلعلى-الفكرلوحدةنظرا--ينطويصاحبناعندواللفنء

مختلففيالانسانوجهاتمختلفأيالاخلاقييمثلفانه"اللتصوير"ذللكعداماكلوعلى(..والللذةوالاخلا!اوالرياضياتالتاريخيقصد)

لموحي"الشعر"انلوجدناالتصنيفهذاتابعنالوونحن.الظروفالاخلاقأنالىفيذ!ب،الأزقهذامنمخرجايجدولكنه.كذللك

فنف!،أحيراً-اللعليةفي-الموسيقىوأما،الاللفاظليواسطةبالمعانيواماكسوابقاما،فنهوحيثمن،الفنفيكوىوالاللموالللذة!المنفعة.

.الزمانصورةويتخذمكانيةصورةكلىعنيسعتغنيمقدما"فتهـضةكعناصرامافيهموجودةأنهاذللكوتفسير،كلواحق

اخلاقيايكونشاعركلان"كروتشة"معنقولانجداويشرفناالفنيكونلا،متأخراالمتوجمىاللعنصرهذاوبدون،متأخراروتوجسةاو

لنايحقولا.مقسىبواجبيقومداممافيهايبدعالتيالللحظةفي.اللفنهو

الاخلاقيةالناحيةمناللفناننصمان-الناقدالمفكرهدابرأي-اطلاقاكيتشعالتيالفكريةالومضاتالى،ههنانشرأنوحسبنا

مادةكانتولوحنى،مخطىءبانهاللفلسفيةالناحيةمنولا،مذنببانه.والاخلاقأللعلممنبكلاللفنعلاقةعلىفنأتي،اللبحثهذاسماء

وانمايفكرولايعمللاكفنانفهو.،منحطةفلسفةأومنحطةأخلاقافينهباللعلماللفنعلاقةمسألةابى"كروتشه"يقولى،الاولىالناحية!من

يعبر.أي،ويغنييعرضبينالتمييزبطريقةتتعلق،الامرواقعفيهيانما،بالمنطقالخيالاو

أصحابمنكروتتفأنالى،القارىءمعاخلصأنوأسظيع،يروقلااو،اللامنطقيالانقالهذالنايروقوقد،والتئرالمتمعر

دعسائميههمان.وذكرتسبقكما-حاولوللقد،لللفنناللفنظريةمطلقدونماحديثهيمتابعمفكرنافان،اذاكاوحالناهذاكانوسواء

بينهوكما-يقعالآنوللكنه،للمجتمعنواللف،للفناللفئنظرنجياللفسنبانمعهسمنالوونحن،عادتهماغرعلى،تفسيراوتعليل

فهو"قولهمنذللكعلىأدلوهللللفنالفننظريةحبائلفي-للعببمان،النثريحتلهانماالمنطىاواللعلموبان،الشعريمليهانمااللخيالىاو

لأبل،المنظوموغرالمنظومالاسعلىلابيعهم(تمييزانقيما!لنافينبعي

.أشوأبنهوربحخه)كرميوسف:الحديثةالفلسف!ةت!اريخ(22)المحثحرونعتير،العورةعنتعبرااللتنمعرفنعتبر،أعمقأساسعلى

تعمب!براتهماحيثمن،الكالبعنوالتعبران،المفهوماواللحكمعنتعبوا

نلمسهناومن،واحدةفنيةقيمةكذلكوللهما،واحدةطبيعةمنهما

لعترفلارابداداعكبماولا"ارثتركقيمةللقثرؤيمةكروتشهاهـطاء

يلاسوقفي"ألفوا"اللذيرنأولئكعلىذللكننكروان،شاعربأنهنشيد"لمؤللف"

وجمصو!يفما،ضطلم،.اونشيتأيعنيقللامااللفنائيةالقوةومنا!،وىمنجميعاالاح!لار

هدهفيلمحار"..اللجديدواللعلم،الللاهوءفيوالمجمل،ادتأفيريقا

."!!ممسدة

العلافةهذهحول"شوبمهـور"الفيلسولىدأيباللعرصتناوللناولو

لان،اللعلممنأعظماللفن"بأنيعتقدأنهلوجدناواللعلماللفنبيئاللقائمة

وركموربقهلمجمعفيالمضنيالمجهودبعدالاالليهايرميالتيذتيجتهالىيصللااللعلم

الراهيمزكريا.اللىفيصلاللفناما،شديدينوحدربطءفياللبراهينواقامةالامثلة

الموهبةتدفاملماانالىهذا،والتمثيلباللبص!برةواحدةدفعةغانجة

في.مايخفيولا).2("والنبوغاللعبقريةمنللهبدفلاالفنأما،اللعادية
مبلمنالعرجم!الادبيمردهلمجديدلونعباللفنايمان،كلىعلىولل!نه،اًلاولشطرءفيسطحيةمناللقولهذا

عميق.

تشتعلالعدبالفك!الظ!الحعاةوته!ذكرلبالوجولوميكالموعمساكلبيناًللعلاقةهذءحولخاصرأي"روسكين"الشهيرولللناؤد

مارسيار.وادريلربحوردليوميارواللفنالعلماىروسكينيرى"العواعادلالدكغوريقول،واللفناللعلم

..يخصعفكلاهما.أخرىنقاطفيويختلفاناللنقاطبعضفييتفقان

...---.أي،بداتهاالاشياءمعرفةموضوعهياللعلمفيالحقيقةوللكن،لللحقيقة

حلكهوسطالحوممنكلمعللوحألحفامدبهرا!كاعيهلمىبالانطباعاتمعرفهفهواللفناما.اللحسياللفكرتأجميعنالن!بصرف

.يعنيانواللعلماللفن.اللفناننفس:النفسفيالاشياءتعدثهاالتي

)21("اللذاتبحقيقةيعىوالاخراللظاهر،بحقيقةيعىالاول:بالحقيقة
يكونوسرت"اللفكر"مضيةيعيشهامبهتبع

بالعربيةالتعميرطرقمنحديدطريقفيسيرلدء.،.
..محمددنجيبزكي-أمينأحمد:الحريثةالملسفةق!حة(02)

1001..ى؟رر،.(شوبنهولىبحيث) الالل!دارمسيموراد.لق005!
لصبحثأالعواعددلالدكتور:2الجزءالاخلأقيةالذأعب(21)

.(.روسكين
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عاطفهان،لاللأخرينحيهعنيعبرثميحبالذيدللكبليرننأملاللذيقدوبهـلمذا"ي!رايويرغتبويصوربقرضوانما،يفكرولايممللاكفنان

.)ء2("الفنيالشعورمبدأهيالحبقركهان،العبارةبصريح،؟لما!وطلب،مجهمعهنحواللفنانالزامنفى

منبع!!على،والمجتمعالفنعناللبحثصددفيدمظء،ولسأ.ني3.فقطدانيت"عنمعبراًقنهفييجوب

نظرءصةالىأولافنشير،القنباجشماعية.نؤمنالت!اللجمالليةالنظرياتنزاعبلانمد!،الاءني،اثيشا))أنالىنشببر،اًلنقطةللهذءوختاما

والتصويركالشعرمرديةفنونالىالفنونيقسماللذي"آلان"الناقدلم،ضماءوالبوالنحتالدرامافنونومقروالغناءالحماسيالشعرموطن

يصف:أنهالا،وغيرهماوالمرحكالمعماراجتماعيةفنونوالى،وفيهماوما"قوله"ديويجون"اللفيلس!و!يتابعو"لاروناللفنفكرةللتفهمتكن

."الاطلاقعلىمحضفردبمافنثمةقليس))هذاومعلللاثرضريبةهووالموسيقىاللشعرعلىرؤابةمنيطلبهاقلاطونكان

،كالمعمار-فقطاتاجهافياجتماعيةلليست،الاجتماعيةوالف!نونأفلاطونوان.)2؟("اللفنونتلكحققتهاللذيالسياسيبلالاجننماعي

فانها-الموسيقيوالمفن،السينمائيةالافلاموصناعة،المسرحيواللفنيكنفلم،المجهمعولخدمةللاخلاقاللفناخضاعبضرورةنادىقد،هذا

والتسشاوسيقىاتذوقانأبما،كذللكات،للأكهافياجتماعيةالنظريهينهلأسبنارزلنايظهروهكذا.)24(للفناللفننظريةيناصرائن

كفنون،موضموعهافياجتماعيةكذللكوهي،جمهورقبلمنالمسرحيفجرمنذ،اللحقيقةعلىوتتنافسان،نقيضطرفيعلىتقفاناللفنيتين

والرواية.التاريج.اليونانيةالفلسفةفجر:الحقيقة

ولسنا"بقولهاًلنظريةهذءعلىابراهيمزكريااللدكتورويعقب

الاالللهم،محضفردبرموضوعهبأناللقوليمكنواحدافنيامحملانجد.بالمجتمعاللفنبعلاقةخاصقىاللبحثهدامنأخرىراويةالآننلج

."هـخقلةقردقيلشخصياتدراسةبوصفها،اللخاصةالسيركتابةالعصسورفياللفنا!للوجدنا،تاريخياسيراهدهباللمراسةسرناولو

استطيقيصةبنظرية"تين"اللفرنسياللجمالعاللمعليئاوير،رعبشريةجماعةىنتفقد،قرديافنايركنوللمجماعيافناكان،القديمة

عليهاالمطبق،اللعلميةالدرالةيقةبكلاافندراسةبهااراد،حتمببةاىادنااعتبمنباللرغم،فقطواحدافردالافنينتاجفيتشترك!رى

حتىوذللكاللجماليةاللطواهرتحليلمنتهجا،اللطبيعياركلما!لوبويؤبت.ارو،جممااللفنهذاعلى.باللفنالمخمشغينكباراحداسمنطلق

الترقىليرفييئخكماللذياللعلميالقانون"الىاقىصل!يتسنىبعنوانلهنصمنبقوله"دلمويجون"الامريكيا!يسوفالراي!!ا

........1001اللبدائيةالشعوببهاشادتاللتياللفنونوللكن":"واللحضارةالفن"
علىاللعلمي"الدراًسهتطبيىفيمردتجاهيبدوكماوهدا،"للالنى

.اللفنالمنبعهي"جماعية))كانتالتياللفنونتلك،ومؤسساتهاعاداتهاذكرى

الصملبانالاعتراف:دراستهفي"تين))انطلافىنقطةكانتوقد."اللجميلةالفنورجميعمنهنشماتالذبما-

بأنالقائلةاللحقيقةالىفيوصل،منعزلةفرديةواقعةليسالفنيفبعض،"الاجتماعيالتفسر"هذاغير،اللفنلنثةنجدقدوللكن

للعقليةاللجماعيةالصورةتحددهاطببميةظاهرةهواللفنياللعملاللطاهرةهواللدينانبدكلوى،دينبباتفشرايفسرونهالجمالعلماء

قد،الوجذانيةاللجمهورومثهماركاتاللفناناب!اراتان")اللجماعيةفالمعابد.وترقيهوتطورءاللفنظهورعلىعملتالتياللكبرىالاجتماعية

عاصفةرياحهـم!وكأذما،الهوىولليدةحرةتلقائيةاللظاهرفيتبدو"،النحت)ءفنتزيينههفطهرضرورةالىدعااللفناللفن،لانمنبتكانتمثلا

انما-نفسهاالرياحكمثلمثلها-اللحقيقةفيوللكنها،متقلبةعارضةاللدينيةالحفلاتاقامةومن،"التصويرفن"ظهرالمتاللينبراعةومن

عنهناولتماعل.الثابتةوالقوانينالمحددةالشروطمنلمجموعةتخضع.."الموسيقىفن)ظهراللغناليالشمعرومن"الرقصفنون"ظالرت

اللجماللية؟اللظاهرةفيتتحكمالت!"المحدرةالعامةاللشروط"هذههذاعلىنعقبأنولنا.اللدينبواسطةاًللفنونهذءظهرتوهكذا

السلالةاواللجنسهيثلاثةالشروطهذهانذلللىعلىالجوابفنجدنشأةتفسرجوانبمنجانبااعتبارهحدالىصحيحبأنه،اتفسمير

وهيثانياواللبنية،الوراثيةاللنظربةالاستعداداتمجموعوهياولاولااللبشريةهذهمنمعينةجماعاتعلىالغاللبفيينطبقوهو،اللفنون

فيهينوجداللذبماالزمنوهوثالثاوالعصر،الاجتماعيالطبببعيماللوسط.الا!لأفىوجهعلىكلهاعليهاينطبق

في!والثالتاللشرطهذاان!لى،الجماليةاللظاهرةميهوتظهراللعناناللكنيسعةانلوجدناالوسطىاللعصورفياللحالةهذءلرسناواذا

.هاماستطيقيعامل"تين"راكط،"المعمارفن"مقدمتهاوفيالفنونمنبهيستهانلاعدداأحيتؤد

نفسيةتماصاتتجاهلفهي،النظريةهذهعلىالتعقيبمنبدولا،العصورتلكالىتمت"الت!،اللقديمكأواللكاندرائياتفاللكناسر

تختلفبالحتبارصاالاستطيقيةاللظاهرةنوعيةتتجاهلكما،اللفنانالتزيينفيسواء،نباللفتفيضفنيةلوحاتاليومنعتبرهاأننستطيع

قائمانسانينتنعاطاللفنلان،اجتماعيةظاهرةابم!عنالتامالاختلافالللوحاتفيو2،وهناكهناالواقفةاننماثيلفيأو،اللجدرانعلى

وغايتهااللخاصةحقيقتهاللهاالمعرفةفيخاصةطريقةبوصفهبذاته.اللجدرانبهاملات؟والسقوفسقفتالتياللفنية

.المحددةؤرراًلنظرةهذءانفنرى،ابراهيمزكريااللدكتورمعونتابع

الفني!ةابرتماعيتهدعائمأقامالذي"غيو"الىنذهب"تين"بعداللفنيربطوناللجمالعلماءبعضفأخذ،الحديثاللعصرفيتبدللت

لااللفنانفيعندءتتجاىاللفنيةوالاجتماعية،اللحيويمذصبهعلىانذللك،اللفنانتفننالىالاولاللدافعه!الانثىانبدعوى،بالحب

نفسه.الواقعاواللحياةفيغايتهتنحصراجشماعيانشاطاكونهمنيخرجواللغريزة،الانثوياللجمال:ءننشأتقداللعديثالانسعانفنونمعظم

توسيعاللجمالليفا،نفعالنشأتهفياجتماعي-بالتفصيل-والفناللحبوخيالات،اللجنسينبينواللعراع،الرجولةوشهامة،اللجنسية

مناللفرداتنزاعاللفنمهمةلانغايتهفياجتماعيوهو،اللذاتيةللحياةولا"اللخ...اللجنسيةاللحياةوللذات،الفروسيةوتصورارز،اللعذري

ئالثاوهو،توافقأداةهنافاللفنالافرادوبينبينهلليوحدذاتيتهصميم.الفننشوءمضمارفيالرااللجشميةلللغريزةانالىالاضافةمنبد

العاطفياللطابعهذاهوالفنيالنشاظجوهردامماماهيتهفياًجتماعياللعصسرفيباللحباللفنربطعنزكريااللدكتورفكرةوتذكرنا

ارمن.بواك!طةالافرادو!رةفيالتبرلميةالوجدانيةالماركةطابماللفن"انيرىاللذي"غويو"اللحيوكيللفيلسوفبقول،اللحديث

وغايتهنشأتهفياجهماعيالفنانفيهذه"غيو)ءآراءوان.اًلحياةهذءعنيعبرثم،اللكلاشاتسالرحياةالمرءيحياانهواللعظيم

غايتهفيلا،ابخنماسالفن"انمن"غويرو"بقوليذكرنا،وماهيتذللكاللحقيقياللفنانفليس؟الحبهوهذاأليس،غرلثحيأةتحياوان

غيو""انفالمفكر"أرضاوروحهجوهرهفيبل،فحسبونتائجه

..كذللكفكرهمافيبل،فقطاسمهمافييقوافقانلا"عويو"ولسلسلة)للاهوافيفؤاداحملاالدكتولى:ديويجون(23)

(-11-الغربيالفمكرنرابغ

سامئىترجمة)غويو..مج:المعاص!ةالفنفلس!فةمسائل(25)لسلسلة)الاهواقيفؤاداحمدالدكتور:أفلارس(،12

.(الدروبي(-5-اللغربيالفكرنوابغ

!ه



المفكرهذارايفيفاللفنان،اللخاللصاننماملىأوالمحضالادراللرعلىتقوممعيتفقفهو،اًلنقطةهذءفي"غويو"مع"عيو"اتفقوان

صفائهافيجميعاالاشياءيرىاللذي))اللقاصصالمق!ملالانسانذلكهو"ررودون))و،الصوفي"تولسعتوي"و،الوضعي"كونت"

ادويصرككما.واصوا.فهوالوانهالمادياللصاللماشكالويدرك،الاصليالئاسيجمعانثانهمنمابأناللقولفي،26()اللفوضويالاشزاكي

اللحدسيةاًلنزعة)ءنعتعليهانطلقالنزعةفهده"اللياطنةاللحياةحركاتيضعفانشأنهمنماكلوان،جميلايكونانمنبدلابينهمويوحد

فاحصة."ميتاديزيقيةعينهـضااللفندن،"الصوفية.قبيعايكونانمن،اللعكسعا!بدلاالاجتماعيةالرابطة

تأمليربطهو،اذنواللحبياة"اللبوغسوني))اللفنبينفالربطفهذا،ضعفنقاطمنتخلولا،نظري"ككل"غيو"نظريةائالا

،الفنانعندحدسيةملكةبوجودالتأملهداويتم،ؤحسبسلبيالرغمعلىانه:"غيو"فييقولالفرنسياللجمالعالم"لالوشارل"

واالتعاطفاوالمشاركةمنلونطرلميئعنالواقعزويةعلى.نساعدءفهمأيمعتتفقلاانهاالا،رائعةشعريةحماسةمنفلسق!فيمما

العلاقةحولالاضواءتسلطلااًلنزعةهذءمثلانوالحق.الافحادالدكتورويرى،خرى2جههمن.الاجتماعوعلبم،الجمالللعلمصحيح

بالجسدص،المررلثاللفنانانالىبلاضافة،الفنيوالعملاللفنانبينعجزقد"غيو"ان،هذا"لالو"رأيالىبلاضافةابراهيمفيكريا

ذاتهسهفيغايةبامحتبارهااليهاينظربل،ماللغايةالطبيعةالىينظرلافشلكما،اللجمالليةاللظاهرةصميمفيللمجتمعاللحقيقيالدورفهمعن

اللعمل،اجلمناذنيدركلا!و"الم!تعة"للغاقيالليهانظرانالاالللهمالفنانبينالواحدالمجتمعفيتقوماللتياللديناميكيةاللعلاقاتبيانفي

.الادراكاجلمنبل.واللجمهور

النيالوقتففي،صريحتناقضفييقع"برغسون))انالاالدراساتالى،جداموجزةاشارة،الاشارةمنأخيرابد!لا

ويخدرحواسنايهـدهداللذيحاءالامنضرب!واللفنبآ!فيهيقولكدرالسة،اللعشريناللقرنهداأوائلفيعليناطلعتاللن!الجماللمة

التياللخاصة!اللعاطفةايقاعمعتتناغميجعلهاحتىوذللكالفعالةقوانا،التقافةاواللحضارةوقائعمنواقعةاللفناعتراللذي"اوتيس"

هوأواللحياةمعيتطابقاللفنبأنيقولىان/ببثلا،اللفنانعنهايعبرواقعةؤاعتبرته،باللتاريخالفنتربطاخذتاللني"هورتيك"وكدراسة

كلعن.نغنيناانالعميقةاللخصبةالحياةشأنمندامما،نفسهااللحياةالشجربةانلناتثبتانحاوللتالتي"فوسيون"وكدراسة،تاريخية

زكرياوالدكنور.الفنصودمنصورةاسمىذاتهاهيتصبحاناولمحناللجماعية،التجربةعناللفنانلدىحالأبميفيتنفصللااللفردية

فيتنتهيانبدلا،اللفنالىبرغم!ونكنظرة،نظرةانيرىابراهيموا!جمهور،اللفنانبيناللصراعبحثتالت!،أخيرا"نيتشه"وك!راسة

ميصبح،بالعياةربطهمنبدلاباللفلسفةالفناللحاقاللىالمطافخا.نمةالمعاصر،لفنانهالجمهورمحاربةالىالوجوديم!الفيلسوففيهافاشار

اجلمناللعمليالواقيءنالفانور4ينصرف!ؤسفيعي،!ا!زرنارمن"غوغانحا(لللفنانبباريساللجميلةالفنونلمتحفاللعامالمديرقولهناونذكر

اللحدسداممالانهذللك،الصوفيةالمشاهدةمنضربفيالاستغراقاللحياة،قيدعلىكنتطالما":عشرالتاسعاللقرنمنالاخيرةالسنينفي

زويةكونهعنيخرجلااللجماليالادراكفان،اللفنيةالخبرةجوهرهوواي-رمزوهذا،"متاحفنااللىسبيلهيجدلنواحداسنتيمرافان

منضربااعتئارهايمكنمعرقةأو،المرئيالموضوععنتتميزتكادلافترفع،الفناءاللىهو،ؤولحتىاللفنانلوحاتاعتيارعدمالى-رمز

الملامسة..الخلودالىلوحا.نه

الىهذاسلبيالليساللفنبأن،أخيرا"برغسون"علىلردأنولثاجبراالناقدرأياحراد،اللبحتمناللفقرةهذءنهايةفيونستطيع

الاحاسيس9المشاعريجسد،خلاقفنيانهابداعي،ايجابيهوبل،الحدلابرازاللذاتية،وثورتهالمجتمعطغيانمناللفردتحررفيجبراابراهيم

منمالوحةفيتأملهجراءمن،الشاعر-اللفناننفسفيتنفعلالتبمعنيفةفعلردةيصوراللحديثاللفنولكن":يقولى،اللفردةشخصيته

هواو،مواضيعهمنبعضفيمحاكاةهواو،الحيةاللطبيعةلوحاتالاخيرةاللحقبةفياتجهاللذيالسياسيالنتطورازاء،اللفردذفسىفي

فهذا،وحسمبسلبياتأملاالفنيكونن1اما،فنياراديوعملصنعةاللفنان،انويبدو،الفردشخصيةعلىواللقضاء،اللجماعيالتكتلنحو

الفن.حقيقةعنيكونماأبعدهذامقاومةعلىعزم،شخصيتهعلىتطغىالجمهورشخصيمةرأىاذا

فياللفن،"شوبنهور"المتشائماللفيلسوفنظرية،هذادررنعرضعندفاعانفسهدخائلفيهمهوتركيز،فرديتهمنبالتشدوباللطغيان

المشاهده،الىالارادةمنانتهـقالااللفنيالتذوقفييرىاللذبملأاللفيلسوف.)27("والعاطفيةاللذصنيةحريته

ينطويانمنبدلا،5نظرفيمنيتأملوكل،انطملالىالرغبةومن-6-

باعتبارعالموضىالىالنظروهيالاولىالنقظةرفييننقظينعلىاللصراسة،هذهمنالسادساللجزءهذافيفنتناول،وبمد

وهيشعورالثانيةوالئقطة.فرداثععيئالا،-افلاطونبلغة-"مثلا"وهمارظلأ-ؤةدب-ارمنلثلاثة،(ستطيقصقى-فلىصفيةنظرياتأربع

فاللفيلسوف.ارادةكلمنخالليةعارفةذاتابوصفهااللعارفةالنفسىالفرنسءالخسمالولعاللم))ديولمجا(و"شوبنهور"و"برغسون"

ندخلاندون،نتأملهاللذيالموضىفينندمجانيريدنا،هناشوبنهورصلتهحيتمناللفنعناللحديثاطارضمنوذللك،"لاللوتنالل.))

خاللصسة،موضوعيةنفرةن!نناتكونانيريدناأيذللك،فيالارادةالىاننا-المطافخاتمةفي-ابراهيميازىالدءضرمعلنعل،بالتياة

فيمتحررين"بواعت"باتبارهالا"مثلا"باعتبارهاالاشياءفئدركلاكما،واللحياةاللفنبين"المطلقةبالصلة"اللقولقطنستطبعلا

النفسسترتفعوهنا،هوىأورغبةأولارادةاسركلمنهذاادراكنا!ل،الطر!ينه!ينبين"المطلقةبالللاصلة"اللعكسعلىاللقولنسشطيع

كليتحرروه!ذا"ارادةكلمنالمتحررةالنقسهسشوىالىالمدركةينهماتجمعمتغيرةروابط-سنرىكما-فهناك،وسطموقففينحن

."الاخرىائعلاقاتوشتىالزمانأسرمن"والقنانالموضوخ))منهماالاخرمت!ماالواحديمحوانوثون،بإلاخرمنهمااللواحديمتؤجاندون

الرجلذللكفاعتبره"اللعبقري"فيرايهجاء،الرايهذاومنارفنفييخداظالانسانان":"غيىيو"يقولكماوالحق،نهائيا

مجردهيمحضةذاتابوصفهالايحيايعودفلا،فرديتهينسىالذي،واسعةحياةسوىاللفنفما.العاديةوأعنفاللحياةمناغنىحياة

هواذن"اثموبنهوري"فاللعبقري.لللمثالصورةاوللموضوحمراة!زابيوغوالللعبالصورةالىاللجوءالى،الاسفمعاضطرارناوان

علىعالية،الاللسممنخاللمة،الارادةمنعارية،خاللصةعارفةذات.!28("الا.نساع

0الزمار،سلبيةاستطيقااللفنفينظريتهفيلنأيقدمأن"برغسون)أراًد

حدمةوظيفةلليسستاوظيفة،هذاالمتشلألمفيلسوفناعندوللفن

هذاكانوللوالالممناللتحرربل)92((أفلاطونيراهاكمااًللفلسفةعيتانيمحهمدقىجمة-ارفونهنري:الفوضويةهيهلىاء(26)

(9،ص)

الفكرنوابغسلسسلة\)ألاهوانىفؤاداحمد،الدكتور:دفهـلاطو!192(0جبراابراهيمجبرا:رالطوفاتالحوية)27(

،ا-5-الهغربيغويو؟"بحثالعواعادلال!دكتهور،2الجزء،الاخلاقيةالمذاهب)28(
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."كروتتضسه))ب"لا!و"قيثر،بدءا،نلمسهئاومن(بآكملهااللفنانيرطلعف،لانه،اللحياةامراضمنيخ!فاًللفنان))يقول،مؤقتااللتحرر

نزعةآيقبوليرفض!هو،جةاجتماعنسبيةنزعةهي((لالو)انزعةوانؤ--يويقول"إزائلةأالفردبةالصورورأءالنشاعلاللخاللدىالعئصرعا

السواء،علىا)فنيةالاعمالجميععلىتصدق"طلقةززعهاز"،علىؤت-لمةاكصبنهذا،وررادةخصوء!ها"نللامعوؤكأيرالشحرهؤا))اخرموطن

ماسهـكة،متمشجانسمهواصدةكتلةيكونلا،نظرءفيالاهـونلمجقيالوافعلانأ)ءأء-رمرؤءقىالىبالعقلالسموهذا،الماديرقىومصلحتهااللفرديةلللذات

متباينة.عديمدةجزئةحالاتمنيتكون!ورل.")03(ا!نوظيؤفيهوادحقيإةفيدي9ا!،لاار

هي:باللحياةاللفنلاتصالاوجهخمسة"لالو"رأكبفيوثمةشوبمهور،الفيلسو!بأن،ا!قارىءمعنخلصانادنونستطيع

صناعينشاط!صورةفيالفننجدوهئا))التكنيكيةاللوظيفة-أولا.المحضاللطورلعلىقائمةسلبيةبألستطيقماالقولفيبرغسونسبققد

سيال!ياعتباراي4بباللهاندونالفنيعملهاللىالفنانكينظر"حراللفنواللحياةبينالربطفياللفيلسوفينهذينمنكلجاء.فتنلهناومن

ركربالمدكنوروب-رى.داتهفياليهينظربل،اخلاق(ودييأواللصوفية،الم!تصاركةاوالحدساوالنطراوباللطملاللقولطريقعنالا

عشر،التاسعاللقررفيظهرت!الت"لللفنناللف))نزعةانابراهيم.ابراهيمزكرياالدكتور!هيفي

اللفن.فيالارستقراطية"النظرة"لهذحصدىكانت"ديويجون))نظرية،المجالللضيقكدأبنا،بايجازثالثاونعرض

الفنانمهمةتكونو!نا"اللكمالليةالوظيفةهي،الثانيةوالوظيفةانالتجربة"بمعنىوالتجرقيبيناللفنربطتالتيالنظريةتلك،اللفنفي

والمعروف"الترفاواللعباوالللهوالىيصرفنابأناًللحياةينسيناأنوهي،ماحضارةفيبهاواحتفالىلهاوتسجيل،لللحياةمطهراللجمالية

الللعبالوانمنلونهوالفنبأنقالمناولاناللفنفلسفة.تاريخفيه!ذهصفقىعلىالنهالياللحكمذللكإلىوهي،.نقعمهالنهنرقببةوسيلة

وستسرشبهيلرمنكلبعدقيماوللحقه"كانت"الانمتقادياصفيوروفهوامرادإسدكلالااللذيالوفتفياللجمالليمةالتجربةانذلك،اللحضارة

منعلياصورةمجردهوهنااللفنيالئتشعاط!كأن،وغيرهمولامارتينفيمضموناللعالةهدهعلىيكونونانماوهؤلاءفهؤلاء،اؤواًدبهاويستمتع

الللهو.اواللعبص!ورنفسههويرقولكما")31(فيهايشاركونالتنالثقافاتبسبخبرتهم

المةاللبكأالوظبمبفةفهي،باللحياةاللفنلاتصالالثالثةالوظيفةوامابالصبغةاللفنيصبغانيريدفهو،"وا(حضارةاللفن"بعنواننصمن

تجسيماوالواقعتجملعلىاللعملهناالفنءهمةونكون))الافلاطونيةاو.بالسممةاللجمالليةالانسانيةاللخبرةيسموان،الوظيفيةالعمليةالنفعية

جن!لآالىوالتجاء،الواقعمنهروباالغنيالانتاجفيكون"الاعلىالمثلاللخبرة"مف"وممنيوسعاىيريد"دإوىجون))انوجدناوللقد

نظرةوهذء،الساميةالانسانيةالمبادىءبأهدابوتعلقا،الاعلىالمثلخبراتناشتىتصاحبعامةبشريةظاهرةمنهايجعلللكي"الجمالية

ابرراهيم.زكرء،اللدكتوررأكبمفي،المعاصرةالوجوديةنظرةتعارضعناللحبياةاللجمالليةاللخبرةيعزلفاصلحدهناكفليس،العاديةالليومية

اللفنمهمةوتكون"اللعلاجيةاوهريرةالتطفهيالرابعةالوظيفةامابل،التطب!بقيةواللفنونالصناعاتمناللجميلةباللفنونيناىآو،اللعملية

اللكاثرسيسباسمقد،ماارسطواسماهماطريقعنانفعالاتنلتطهيرهنانزعةكلعلىنثورانمن-الامريكياللفيلسوفرأيفي-لنابدلا

طردااواستبعادافتحدث،افىساةتجيءائوهو"كاءول،!!ح343اصحاببهاي!متعخاصةميزةالؤنمنتجعلانتريدارستقراطية

نديناماكلتس!نوعببأن،واللح!بوالرآفةاللخوفمث!اعرمنللدينالمالىمةتجررلمةلكلبأناللينايشرروهو.الرف!يعةالانواقاوالرقيقةالامزجة

خيالي.نطاقفيالتنمعورالىحاجةمنعلىباعتةمشبعةمتسقةمتناسقة:التجربةهذهجاءتاذافيما،فنية

كماوهي،الاخيرةالوظيفةهي،التسجيليةاوالمتكراريةوالوظيفةالسصاتللتلكتوقهوانم(-كنتيجة-اللجماليفاللعنصر،الرضى

دعئطب!عيةوهي،للواقعاوللطبيعةمحاكاةءنعبارة،اسمهامنيظهر.ءكتملةسويةخبرةكلتميزاليالعادية

عندووجودرة"زولا"عندووافعيف،"غوإو"عندوحيوية،"تين))بينربطفهو،والتجربةالفنينهذافيلسوفنابس!ط-وان

علىالنالهذامنسابقموضعفي!تفصيلباأتيناوللقد،"سالىتر"تواصلبأنيقولفهو،واشملاوسعدا!لرةفي،واللحضارةاللفن

ونقهها.المحاكاةنظريةالثقافةداخلىجريانهاوفي،اخرىالىحضارةمنانتقاللهافيالثقافة

جمعقد"لالو"انالى،اخيراابراهيمركرياورالدكتودشيرويضرب.اخرشيءأيمناكتراللفنعلىيقومشرط،سواءحدعلى

لللاخلاقتعصبهفيؤضولسؤي،والاخلاقاللفنقضيهفينقيضطرفيبينباللش!هـخواطرنافيمتعشىانماالتيالمدينة،"طروادة))ذلكعلىمثلا

اللذي"لاللو"عندنجدهما،الفنيةأخلافيتهلافيوبودللير،الفنفياللحياةفياعنخبراتنا!كل،اط!للهامناكتشفتالتياللفنيةوبالاثار

وعلى"اللنسبي""علىمؤكدا،ينادئزعتهاتينبينالتوفميقحاولكما،ومكمانزفانكلفياستطيقيةبصبعةاصطبغققدالاجتماعية

وجهمنبالسخريةيضوجهوهو،نهائياوالقطعيالمطلقفكرةتركضرورةوصناعاتهاوانطمتهاوعادانهااًلقديمةالمجتمعاتائاردراسةمندلكيظهر

ملؤهجوفيالالايقوماللفنانمعتبراالموجهباللفنالمنادينالىاخرلليساللفنأىفي"ديوي))رأيآتىهناومن،اذتاجهامظاهروشتى

واللدينية.والاخلاقيةالسياسيةامراق!يلوااللعقباتفوقلانه،اللحرية.وحسبالرقيقةوالاذواقالرهفةاللنفوسدويمنللفئةملكا

كمادهي،النطريةهذهعلىوصفيةصغيرةبكلمةأعقبأنوللي!لوجدت"للفناللفن"نظريةفي"ديوي"رأيءنبحثناولو

واحد،كلفيمتناقضاتوعدةاراءعدةجمعت،تركيبيةنظريةأرىعنالمناعة،يوماانفصلمااللفنبأنيعتقدهواذويناهفها،يعارضهاانه

حال.كلعلى"كل"ولكنه،روتسقاكلالنايبدوقدرلااللكلهذاانمعمطهرهيالتياللخبرةهذه،المعمليةاللحياةمنالجمالليةاللخبرةأو

-7-اللفننفصلانقطاستطاعتنافيفليس.للهاوسجلحضارةكلللحياة
الوسيعبمعناها"الحضارةدامتما،مجتمعلكلاللحضاريةاللحياةعن

الابداعمسألةوهؤالا،اللفنمشكلةفيهامبحثالىنصلهنابيناللفصلللكذديويرفضهناومن.اللفنونانواعلثبتىمصدرهي

هدءانواللحق.)32(اللفنيالتذ!قمشكلةالىمنهالننطلق،اللفنيفنونهي-رايهفي-اللجميلةمالفنون"النافع"و"اللجميل"

اللنقاداراءفيهاتتعارض،ذاتهابحد"شكلةهي-الابداع-المشكلة.ريبدونلفعية

هذافيالانطلاقنقطةكانوقد.انفسهمواللفنانينالجماليين6والعلماتؤمن)تعثيريةفلسفة،باختصارفهي"لالوشارلى"نظريةأما

الفلاسفةكشيخ،اللقضيةهدهعاللجوااديناالليوناناللفلاسفةالمخرشخصيةعنالتعبيرهياللغنيالعملوظيفةانمنكروتشهقالهبما

/ى.ارسطوالاولوكالمعلم،وكأفلاطون،سقراط

فهـواللفني،الابداعبمشكلةكثيرااهتمفد،باللذاتأفلاطونوللكن!حمودنجيبركي-أمه!نأحمد:الحريثةالفهلسفةتصة).13

."شوبنهولىبحث"

زكرياالدكهنوركتابعلىالرراسةمنالجزءهذافيسنعتمد)32(نوابغسملهسلةإأالاهوانىفؤاداحمدالدكنور:ديويجوت)31(

اسلسية.بصسورة،(الفنمشكلة"ابرأمهـيم."-11-الغربىالفهـكر
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ء.هورل،محضةؤرديةكا!رةررى،النظرير"هذهاعتظادفيايفنيفنضرب"تيخجةهوأو"الانهام"علىيقومالابداعأنرآىآؤلمن

يعشىاللذيالبنسريالمجحمعفيالعمصةجذورهاللهاحضأريةوا!عةهوبالوالشخصذلكهواللفيلسوفهذاعندفالفنان."الاللهياللجنون

مس!حةاوسحرياطابعالنتاجهانلنابرراوللوصش،العنانكنفهفياصف!ضربرنا"انناولوالاللهاماوالوحيبنعمةالالهةاختمص"ا!ني

."ا!للهام"كلمةتلحيصها،صوبيةوجدنا،علمنالمرءعلىيرهبطانهمنشعريةتفسيراتا!لهامتفسبرعن

هـألهدراسةبالضرورةتنجعاللعنيمالابداعكلضمطلةودراسةورالل!ومشما!ررةالم!وساتالىالئطرمنيبدأتفسيرايغسرهانه

اللعملانمثلا((لولان"يعتبر."8!534"ط"،)4!ولالاصالة)).اللجمالمنيئدرجالمرءويظل،فنبااوطبيمي،منهاكانماسواء؟الل!ميلة

ضرباالتاريخمجألفييحرثالذياللجديردالانتاجذللكهوالاصيلاللعالمجماليشملأ)ذيالعقليأدكليالجماليبلغحلإىالمحسوسى

فيوجهيشبهلاادذيالىتكرالحثهو،اذنهنافا!صعل،ا!نفصالمن.")33(اللحكمة،جمال

معرقته.ويقولاوتقبلهاواكهادرللناسبقاخرشيءأي،الوجوءمن"اللجدرلمةالافلاطولية))انلوجدناتاريخياسيراباللبحثشرناولو

انمااللغنبما!بدأعأحجيةمفتاحار"اللفرنسيالجمالعالم"باير"فكرةالناسبينمسرت،اللفنالىالصوف!ييةالنظرةهذهتدلمعمأخذت

."معاوالتقببدالاصالةفبم-اللتحديمدوجهعلى-ينحصرا.نمهناومن،الهيسحريبطابعالفنيا!بداعاللهوهبه-الذيالفنان

عواملانلوجدظ،بحهـذاتهااللغنيالابرداععمليةالىنظرناواذاتمجيداللىفدمموا،اًلفكرةهذءالنهـضةعصرفيالافلا؟ونيةد!اة

الانكليزيالشاعريقول.بعثهاسبيلفيتتضادرشعوريةولاشعوريةملكةآساسعلى-الافلاطونيينمنكسابقيهم-اعمالهونفسيراللفنان

:"والانسمانالطبيعةبينوسيطالفن"بعنوانلهنص"ن"كولردج))..فردةسحرية

وإسمللباطني،و.1الخارجيبينالتوفيقيتحقق،فنيعملثلوفي"فكشأنوا،الاصلاءاللغنازجمنتقليدفياخذوااللفنانينبعضانأ!

هواللعبقريوالرجل،بالللاوعبىاللوعيميطهر،بمجس!مهالللاوعيالوعبئموهمين،المصطنعةوأمزجتهمتصرفاتهممنببعضبالل!قريةيرننظاهرون

قيهمايشاركانعليهيجبالسببوللهذأ،أ!لنيئبين!جمعاللذيبلم!!!-صح!فيفنلااذأ،الاللهاممنبقبسىعلي!متمنقدانلهبان،اك،لىى

."(34)!احيوالوا!لهامحولاللفنانيناعترافاتفيالمبالغةجا،تهناومن،اللهام

الو!دة،بعملميةباكثراوبوجه،جاللككيالافتلالبعضثنهولقد،ونيتشه،روسومنككلاوقانهمغاللبفيبهمايشعرونكانوااللذين

لانللكوذ"انثوفيصبغة"ا!بداعيةللعمليةانيرى"إونع))فالمفكر.و،غيرهم..وكولردج

فقلمنشئتاناو،الللاشعوراعماقمنينبعانماعندهالاددأعيالعملاللعمورفياللدارسينللدىانتقلتقد،هذهالابداعيةاللعمليةوللكن

قان،البشريةاللحياةعلىالابداعيةاللقوةتغلبوحينما،الامهاتملكوت،الحضاريةاللدراسةطورالى،الاللهيينوالاللهامالوحيطورمن،اللحدإثة

اللذات.نلبثف!،الللاشعورلحكمتمطدتسن!سلمماسرعانالفعالةالارادةوالتي،الفنيالابر!اعتفسيرفياللحضاريةاوالاجتماعيةالنظريةفجاءت

بمشاهدةتكتنىللكي،سصمليتيارالىوفتجبلتتراجعانالشعوريةا!نتاجاو،اللصناعةمنضربا5باتبأرالفنبدءديبادىءتضع

."تغييرهافييدادلىللهاتكوناندوناحداثمني!جريماتبدولللجم،عةاللجمالليمةاللحياةانكذللكترىالنظريةوهذه،اللجماعبى

اللفنية،الالداعيةالمشكلةفياللبحثنرصدددمناما،عليناولزامانظرية-تبدوكما-هنافالنطرية.اللفنه"الصضعةقوانينفيمسجلة

،ولغى"8المعبقرية"وهـالاجداهامةمسألةعلىنأتبىأنص.محضةاجتماعية

والناقد،الفنيةا!بداعيةباللعملية،الصلةكل،الصلةقللعبقريةالفنانانكيف،تبينفيماكات!ب!بن،الاجتماعيةالنظريةوهذه

تفسيركأداةاللعبقريةكلمةنطزح"انبنايهيب"لاكروادو"الفرنسيوبالمنتاني،ارضيأنهمخطوقبل،سحريباللهامممتوباال!يامخلوقالل!بسى

علىلنايبرهنانيحاولوأبدامادوو!و"اللحضاريا!بداعللعملي!اتلجيء"اكثيراالابداعانبل،محضافردياابداعابحالابداعهفليس

اللهيا،اشراًقااو،دينياحسعاآو،صوفياوجداليسالابداعفعلانادفنيةاللبيئةفيتشيعالتياللحضاريةاللعواملمنباللعديدمشروطا

اللعملفييرى!"دوحروا"فالناقد،اراديوعىلىصنعةهوبلعلىوقفناكلمااللفيالانتابمبضالةزشعروللهذا،باللفنانآلمحيطة

اللذياللكمونجانبالىانهيمةقدبل،صوفيةنظرةالابراعيالفنيباللجوالالمامفيسواء،الابداعهذأتكوبنعاىعملتالتياللعناصر

الاستعدادمنطويلةمرحلةهناك،الطبيعيةالنسخصيةاللحياةفييتفجراخ!ذاللتيالمصادربعضاللىبالاهتداءاو،المؤثرا!نسانياللحضاري

الارادية.اواللقصديةالمحاو!توششاللحسيةوالخبراتالمنهجي!نسبيةاصاله،الاحوالكلفياذنقالاضالة.عنهانماذجهاللفنان

هـاعصرفياللفنانينلللوحاتاللدارسوان،ا!بداعكلابداعيةتكون

الفهكرنوابغلسلسملة"بدويهمصطفىالمدكتور:كولردج)34(كلأصالةمنبالركم،بينهماللشنمابهمنكثيرالجحظ،الصمورمن

.(،-اء-الغربينظرناانناولو"الصددهذافيابراهيمزكر؟اللدكتوريقول.منهـم

انثمةلاللفينا،اخرفنيعصرنظروجهممن،اواحدااللعصرفنانيالى

الشخصية،بأصالتهممهمكلايماىمنالرغمعلى،ب!يمهمكبيراتشابها

بعضيرفهـروللهـذا،عصرءفنانيمنغيرهءنالواضجاللكبببروت!بزه

ئلويخا،*!!تقتحطالافاده.،لفسر!نا!لداعانهم،.النفسعدطءعنوالمعرو!

1))رلمحاقييا(ودا!سصء"لليولاردو"و"الجلوميكاليل))فياراللالىمورحي

الليه.يفطنارمنهمواحديستطعللمما،اللتشالهمن

فسنوثل:رءراا

الحضاريةالنظريةهدهاصحابوللكن.جديدلكلوبناء،قديملمكل
ضاصجمنا!لما،-**-!رامسص

لرساربن."محرازةصشتحعيل"الا!وانالابداعان،اللعكسعلىيرون،اللفنتفسيرفي

أءةسراخذةمياه.هاتجمالية"واقيدنتةتقاليدمنالفنانعلىاللجماعةتقترحهلماتدبىبجي
طمععارمعمكد،)+أ؟!نيفوفا!الاللهاماه!ةمنالقلبل،لنابداكماتحاول،هذهفالنظرية

،ا"5مء5بشهـتعلق،ذلكمناللعكسعلىهيبل،الابداعيةاللفرديةوارزانية

69794:!ىلبكه-!--)7ر1وضاير،سا-ي!ى!ا!لبمالاولالاصهكبع4ديركونوا!بداع!ذأالىيدقيالذيءالمجتمعلىاهمب"
بة!رولبطىالرك!لخفكيئلوص.خلقهفي

ص!ثم!317.يم3*+لم!58لمءب!لم!؟8اللعملانوهيالتالليةالنتيجةالىنخلصاننشظيع،لمحادن
!3ءا!ء،3ء"5"!كا-خورالم!

!كام.نياهولاأدافؤحمداركتولدا:نطوف!لاأ1331
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."الاعلىمثلنا"نبوارقفيهارركشف،رو"ماالبةدنيةمراحلفيفيرتمثلحلابز!-كأ3ء:ءيئ+زرنمرةانفنيا)وو،!أ?:ارا)ىاذن!ونخله

في-دو!اا!اول،ماا!قيموضوعا"(موةوفيديوانمي.الفناننتعورمع.تلاءماستطيقيئصورةني،غتهاقيوص،الاحلامتنظيم

لادرك"اللفردرة))مشاعريوؤوقاحس؟ساتيووقارتغعن-رايهوبررهـ-،،نظرانهيحققن1.وست،يعلااللفنان((غوبرو"ويررى

هذهبرينالتوفيقدأحاول،الفنياللعملعليهاين!طويالتي"اللكلية))حاولوفد.خلاقةغربربزةعندهقريةوالل!،بالعبقريةالاالخ،ربمالى

"أناي"تجاءتقفهاًلذيالوقفهدابفضلوذللك،الوجدانوداكالمعرفةاوالعبقريةحالاتفينور،م1يصهفواانواللشعرأءاللفنالينبعض

فيماكلالللاأذاعلىالانافيهتخلعارتجم!الافسحادموؤف،الخآرجياللعاللماني!قول"جوته"الىمحميقة4رسالوي((تف*"ر))نب3،الارداع

.وثراءوقداسعمقمنحياتهااشعروانا،واضحمحددموضوعلهايكونانؤ:لىتست!يق!عاطفنةك!

نطريةان"بقولهالنظريةهذهعاىابراهيمزكربتور3الدويعقبانفكرةتاتيثم،نص!كماي!اأوسيقيالءهيؤمنبنوعالاءراولفي

اللتذوقللعمليةصادقوصفعلىتنطويلاالوجدانيإلتقمصفي-بانت!-ب!ريزةمزودالفنانان)):بقوولغو)وويعقبذلكبحدالشعرية

عنبلاتتوقفاندوناللذاتف،عرالىاهتمامهاكلتوجهلانه،الفني.)5!("دفعاوألانءلأجالضإقالىردؤعهحقيقة

ادراكيعلىنفسهيفرضاللذيالموضوعدلكبوصالهنفسهاللفنيالعملالتيوالنفهـممب-ةاللفلىءميةالمدارسبعضالى،هذابمدن!تعرض

."اللجمالليؤئأخد،للفناىا)رزآ./ةبئأرريا!ضوءعلى،اللفنصلآا،عمألدراسةحأولت

الاذواقبين"الدكتور))اوردهالذيألتغريقءالى،اخيراوتشير."فرويد"زعمهايتاللىاللئفسيالت!حليلمدلىسةذلكعلىمثالا

علىالمتوقفةهيالخاصمةقالادواق.عامةبصفةوالنوق،الخاصةاللخبراتصميممنالفئياللعملي!ست!خل!ىأن،(كووبد))حاوللقد

لي!سورة"للذوقي1"ما01والتربيةوالميولالتتخصيلتفضيلاعناصر،المطافخانمةفي،1هدالفنيالعمل.نردونظريته،للفنانالشخصية

اراءنافيهنتجاوزجماليحكماصدارعلىاللقدرةيعنيفهو،لحامةنظريته،هذاالئفسيعالمئاوقهـطبق.اللاش!ورفيالمكبوتةالعقدالى

تجعلعديدةعواملانعلى.جمقةالمسوافكارنااللذاؤيةوميولناالشخصيةضادبالاستوذلك"دأفنتضتيللبيوناردو"اللكب!يرالفنانلاعملعلىهده

جاتدروتنوع،التخصصمنحفناكاختلافنسحبيةاحكامااحكامنا.الغنيةولموحاولاورصيةومذكراتهكأباتهالى

بالاضارتة،والنفسيةاللتاري!خيةللحظاتناوتعدد،حواسنافيالارهافكان،اللشهيرالايطانيالمصورهدأأن"داؤئتنتي))تحايليقول

اصداراردناانوعندي،اللئنخصياللإغضيلعواملمناللعديدالىمضتعل،ئدا9زارتباطإبمهالارف(طالىبهادىمما،شرعينجبرابنا

وان،اللفنيالعمل"قصة"نتتبعانعليناصحيحصادقمطلقحكمفقدوبالتالي،الاخرالجنسمعناضجةعاطفيةءب!!اتتكوينفيمعه

كما-الفنيالعملعلىحكميفان،كلوعلى،اطرافهبكلالالمامنحاولوقدله،المماثلاللجنسنحو"المشبوهة"الانجاهاتبعفىللديرلهظهرت.

انا.نفسيعلىيحكممابقدراللفنياللعملعلىيحكملا-بايريرى"ابتسامات))صورةعلىوذنكيةالل!ابدأعاتهنيالانجا"،تهذهتجلت

اناللتوقمن"كروتشه"دأيالى،الذوقلمشالةختاما،ونشيرالذكورةبينخلطؤلىهواو(الونالتزالوحةفيكم،)عدبىبةسحرية

يعحبضااللذيالفنكأنفلئن،اللحقيقييناللفنانجبنللدىالمصحنينمع!هفعندالفنانهداومعنى،(المعمهـانيوحنادوحهفيكما)والانوثة

فيهتكثراللذيالمضطرباللفائضالمظججاللفنهواللمئمبابآيامفيعنوالمعروف.الجنس!يةباللغريزة.ذاماواعلاءعمليةكان((دافنتنتي"

اللىفشيئاشيئاننتهك!فاننا،والوطيةكاللغراميةالحيةالتعبيراتحتىح!ابعدالىتعطلتقدالجنسيةحياتهان،المصورهذاحياة

الرخي!صة،اللحماستآتهذهمن-ت!يرهحدعلى-القرفالىبلالىشبمآخبهاواحدةامرآةاسمعلىيعثرواانومريديهاءصدقأئهعلىتعذرللقد

اللىأي،اللصورةنقاوةالىبلغتالتجممااللفنيةبالأفارسرورناويزدادلرفبته((تذفيت"بمثابة"دافنتشي"عئدالفنكانوهكذا.لليوناردو

.لأ()6أبدامنهيشبعولايتعبلاالذيالجمال"فياللليييدو"للطاقةتركيزهعنتعبيراالفنيةلوحانهفجاءت،اللجنت4

الواقع.عالمنحوتوجيههامنبدلا،الوهميةاللحياة3

مسألةعلىفنأتياللبحث،هذامنالثانحطاتنقالىالانوننضعل

اللفن،!تكلهوباًلدرالسةهذءمنالاخيرةاللفقرةهذهوفيالدراسةذه!يتناولىابراهيمزكريااهـكتوروا."الفنيالتنوق"

موضوعاولهما،الفندراسةمواضيعفيبارزينموضوعينالىسنمنعرض،"الرمزيالتعاطفاو-(أوجدانيألشقمص"في((باش"لنظريةبعرض

وسنحاول،"الفندلسفةتاريخ"موضورو؟نانيهـما،اللفني"النقد"علىاليثاالأخرينانفعالات!نتقالهـو"اللوجدانيالفمص"ومعنى

الموضوفي.كلافي)27("كروتشهبندقيو"اللفيلسوفاراًءنتقرىانونعاليألامهمنحيابأننآفننثصعر،الوجدانيال!ثراوالعدوىسبيل--

ناالئاقدعلىبأنتقولالتيالئقدمفاهيمالىكروتشمهيتعرضعليهانضفيانناي!يانمالللاشياءتاملناوان،ذواتهمونستشعر،!أوجاع

يجبعليه-بماالفنانالىؤيوحي،ولالرس!اوالمشرفاوالمربرءمقاميقومجماللية،.ننتعشموصوعاتالىتستحيلفنجعلها،حيانئاصميممنروحا

-هوفيؤكره-هثاليالىفنذللكفي"تطلعاموضوعه،لهمحددا،عمله."بالحياة

.يريدهاللذيالمثاليالمسهوىلليصلمعيناتجاءفياللفنينحواناملابببنالمخاللطةءنضربهيانما"باش"عنداللجمالليةوالتجربة

فقد،المسنقبليةالئطربةبهذهالنقاديكونلاقد،العكسيكونوؤدبينوالاتحادالتمأزجمننوعفيها،الصوفيةوالمعرفةالغنبيةالمعرفة

اللفنمنؤيريدون،-التعبصرءصحان-رجعيةناريخيةبنظرةيكونوناللفعلهذاوهو)اللجماليفاللفعل،واللااناالانابين.والموضوعاللذات

ماض.زمنفيمعينفئنحوينحوان-لهم-المعاصر.الوجدانيالتذقمصفعلهوانما(باللاأناالانافيهتتلاقىالذي

اياهناعتا،والنقادالنقدمنالنوعهذاعلىكروتشهويعقب؟موقفالليس،اللخارجيالعالمازاءموففناان))باش"لناويبين

الناقد،هذاخطاللفنانكشفولقد.مخطئونبأنهمواياهم،مخطىءبأنهويي!نشعورنابينمسمرتبادلعلىقأئمابجابيموقفهوبل،سلبيا

يعاملوناذ"يقولاللذي-فيلسومنارايفي-اللحيوانمعاملةفعاطهعناحساساتنابالتعبيرحركاتهفيجسعدخيشادكوللذا،اللخارجيالعاللم

غللح!يوانات،معاملهم-الناؤدأي-المرعباللحيوانهذاالفنانوت-أيكلادراك!اتناعلىتضفيالتيهبمهذهـاللحركيةانبل،حركيةباحساسات

وأ،منهيسضميدواحتى،ويخدحكلوءويسلوءيؤنسوهانفيحاولون.الحياةاللحصية

هدامثلتحملعلىاللقدرةانفسمهمفييأنسواللماداويصرعوهيطردوهيعنيانما،41وضوعاتمنلموضوع.نأمليانالى"باش"ويذ!ب

."اللهواناللجماليةفاللح!ياة))داكاوا(وضوعهذافيداتهاعنتبحث""آنايأن

مفهومهو،الناقدفيلسوؤئالهيتعرضاللذياللثانيوالمف!ومعياعهالا!خلالبهان!لتقيالتكبالمثالليةذاتنا1ءورمستمرلم!عيبمثابةهي

كرونشحه.بنهدتوالفنفللسفهةفيالمجممل)36(ساصينرجمة"غويو.ج.مةالمعاحسرةالفقفلسفةمسائل)35(

كرونشه.:اللفقفلسفةفيالمجهملى)37(.ا،الدربى
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الناسانبحاليعثيلاهذاوللكن.الايطالليةالنهضةونهايةالليونانيةاللجميلبينانتمييزمهمتهتكوناللذي"اللقاضياواللحاكمادبقد"

عموما،لللفناولاشعرمفهوملديهميكنللمالعصرذلكفيعاشواالذينصارمةبأحكامالقبيحويجحد،اللجميلفيقدسى،ارؤنفيوالقبيح

معصريحاتعارضايرتعارضلانه،الاقتراضلمىهذانؤلإرضانلنايجوزولاالىاللنقدحاجةمنوهل"ذللكبعديتساءلكروتشهو!كئ.معامنصهكأ

اليونانيينوالنقدالادبورج،لالفنانجبنلدىكأنفاقد،الواقعتحقققدالفناندللكبعديقررو!و"؟والقبيحاللجميلببنلاتميهز

.تصيرءحدعلى-اللفنءنجداراقمؤ!وموالىرومانجبئواهماله،أهوائهتسلطوووو"اللقبحيحذففالفنان،التمييزهذابفضل

النهضة،عصرؤ!ر-للفنمفهوموجودننكراننستطيعلاوكذلكالارأيه!كرفعلينا.اللؤب!عبيرارتالىيصل5"نفيدا!تفيواسراعه

مختلفةاكلاواحكفنيةمدارساًلعصورللهذءلان،اللوسطىاللقرونوفيبالاعداميحكمانما،فاضيااعتبرناءاذالانناوذللكحاكماالنقدنعتبر

فان-اًلكلمة!،ذءاكرابطبالمعنى-قلسفة!ايكوناناما.اـفناءنالتياللهنسمةهونفسهانظانا،آحياءفيالحياةهخوين،(مواتعلى

،متناثرةكانتانفنيةالاحغامهدهلان،موجوداكروتتضصهيراءلاماهذاانقبلموجوداللجماللان،منهجدوىلابعمليقومانه،الموتىتحيي

معينة.-التعببرصحأن-"واحدبربئ))فلىصفةلتؤللفتكنوللم5.هوروجد

كان،النهضةوعصراللوسطىاللقرونتفكيرانالىبالاضافةهداترسا،آو.فأويلايع؟نجرءاللذيهو،النقدفيالثاللثوالرأي

اللفصلجاءصناومن،اللطبيعةفوقهو،وماطبيعيهومابينمتأرجحابتزولىيدنا،أللفنيةالللوحاتعلىالاضواءالقاءههناالنقد"ثمةفتكون

ونستطيعالاللهي،واللعلماللعلماللطبيعيوبين،والميتاؤلمبيزياءاللفيزياءبينمناللعصورمنماعصرفياللوحةهذهظهورواكبتالتيبالمعلومات

السابرعالقرنعلىالسابقةاللفترةفيالفنفلسفةانالىنخلصانيشطيعولا.والشعريةاللفكريةاللصوربعضوتفسير،ا!كأاريخيةالوجهة

معالانسجامكلينسجمبل،عرضيةمصادقاتعنناتجالليس،غنر،الفنيللعملمس!يروالتاللطويلهذاوجودضرورةينكرأنقطأحد

.اللفترةهذهفيوالحياةالتفكيرخصائصاللطوبر-لىاسممقدماتحملاًلمهمةهدءدامتماانهيرىكروتشهولكن

لمانهبحاليعنيلاهذابأن،كذلكهناالىتذكيرالىنعودوللكنناانوكاهر؟كذللكنسميهانالامضلمناللشى،الشفسبراوالىشرحاو

فياللفنحولمه!وموالفنانينوالنقادوالادباءالناساولئكللدىيكن.التساؤلىنفسفيكامنادجواب

لليونانمدينونانناواللحق.الرفصهداتنفيالتاريمحيةمواففهؤنس،ك،اخرتوعمنخاطئةآشكال،هذاالىبا!ضافةوهناك

مننحوصولىءمختلففيلللفنالتإريبياواللعلمياللعلمباقامةوالروماقيربطهمااو،بالاخلاقيربطهمااو،ويصنفهاللفنيفككمأالنقدمن

المتصلةالقواعدائرب-رأير4فى-!"ممدينوننحنكذللك،وبللأغةرأينا--كماوهناك،اللفاسفيالعقلبمقياستقعميقيمسهمااو،بالللذة

والوسيقى.والعمارةالتصويريةباللفنونالمضمونمنيجردءمااو،المضمونعلىفيقصرهاللصورةمنيحردهما

دللكفيلللفنالشائعالمفهومهداوجوداللىنضيفانونستطيعاللذيالسيكوجيالنقدكذللكوهناك،المرردةالهءورةعلى5فيقصر

الفلسفيسةسمتهالمهاكذ)ثشائعةمذاهبوبفضافكاروجود،الوقتاناقولواستطيع.اللفنيب،لعملعنايتهمناكثراللؤانبشخصيةي!نى

لانيبتوسعقابلوهو"والللذةالؤنبينيربطاللذيكالمذهب،اللضحيحةمنالنوعهذاجماعةمنهـو"روسكين"ان-التحمظمنبشيء-

اللخاصة-الللذية-بسمتهلنايبرزانيسنطيعكذلك،نقديبشكللاالفنياللناقد"بأنقولهالىبالالستنادوذلك،ءبملوجيينالم!اتقادا

اداةاللفنيكونبانالقائلالمذهبوكذللك."الاخلافيللمذ!بمقابلايفهماناللفنيالاترتحليلمنيبتغيولا،اللفنانءناللفنيالاتريفصل

وووذا))محبوبالطيفاحضاا!خيرعلىولللحضللذيذااللحقيقةتعليملجعلالاتريتجاوزانلهينبغيبل،عليهاولهلليحكموحسبوحدهالاثرهذا

اللخاللصة"الللذةمقابلفياللنطريةاللصفةلنايبرزانيستطيعالمذهبومزاجهباحساسهعنهايعنرالتياللحضارةروحح!بثمناللفنانالى

منيجعلانيستطيع"للطبيعةالفن!محاكاةالمناديالثالثوالمذ!بوراعماالىيتطلعاناللفنيالناقدعلىان"روسكين))ويرى.وعمله

المذاهـبهذهكلان،اذن."الطبيعيةبالائارشبيهاالغنيةالتجسيداتلاذللكيفعلوهو،اللعميقةالعواطفغورويسبر،اللخطوهـوالاشكال

فلسفةروفتكنللمذلكمعللكنها،فلسفيمضمونمنتخلوتكنلماوبهاويحكم،ؤيمتهالقدربل،فقطاًلعواًطفهذءوجودلمعرفة

.-ذكرناكما-معينةواحدية.)28(ذس،

الموضوعهذافيجداوخطيرةجداهامةنقطةالىهدابعدونأتيالثلاثةاًلاشياءهدءفيلسوفنارأيفيانه؟ادنالنقدهوفما

فلسفةفقدانبينالدقيقالءمابلمن)التحققويمكن"كروتشهيقولاللضروديةالشروطكلهي"والمفسرمي3واللحا-الموحياي))جميعا

اللغلسفةخصائصوبين،القديمةالعصورفيللكلمةاللمصحيجبالمعنىاللفنفي-نلخصانونستطيع.الصحيحالنقدفيتتوفرانيجبالتي

ولما."واحدآنفيالفنوفلسؤةاللحديثةاًلفلسفةظ!ورمن(القديمةعملتميزوهي،التالليةالموجزةالقضيةفياللفنيالئقدقض!بة-رأيه

فانه،عشرالسابعاللقرنبنتهيالفنفلسفةبأنيقولفيلسوقناكانالقضيةمع"افنيالرهناك":اللش!ارحعملمنوالذوقواللفنالنقد

لاوكروتشه.اللقرنهدابنتهي،عامةالفلسفةانكذللكبذللكيعنيان-اوضجبعبارة-أي،"آفنيأثرهناكلليس"المقابلةالساللبة

حقاتنتسعباللفلسفةان":اللعبارةبصريجيقولهبلالرايهذايخفي.أمامناالىتياللاوحة"قنيةعدم"او"فنية))على-*من

!إ"اللحديثةاللعصورالىالنقدلان،رإببلازائفنقد،اللفلسفةاحتقران،نقدكلوان

اللعصورؤبلماوفلسفة:الفيلسوفهذانسمألانللناويحقالنقدوهذا،لللفنوفهمفلسفةعلىانهيعملالذياللنقدهواله-حيح

ماسرعانوللكنسه..؟!ادنهـي!.ا..والا؟أمكصهكأاليست،اللحدقيةالنقدانه،اللصحيحالتاريخياللنقدالوقتنؤسفيهوالصجبحاللفني

النهضة،عصرصتىاللقديمةالعصورمنكذلمكيسمىمابان"يجيبنااللجميلواللقبيجبينالتمييزلفعليكفيلالانهذللك.التعنيلعلىمدالمعت

الرئيسيالاساسياللجزءانحينفى،الثانويجزئهفيالاقلسفةليسالىويونسعير"فياىمنلهبدلا،سبلدحسبضكارالاستعلىيقتصران

."فسممهشئتمااوصوفيةمت،فميزيقيااودينااوسطورة1كان."بالتعليل))يسمىما

يجبولا"لنافيقولاللرأيهداروععنايخففانكروتشهيحاولوشيءفيولو-يبحثانمن،اخيرا،ناللففلسفةلدارسبدولا

النوعهداؤيمة،اللؤنفلسفةبصددهضببهةمندبينافقد،ذللكنخثءىانالهامالبابهدا"كروتشه"ويطرق.الؤذسفةهذهتاريخ-لإرإازامن

ينع!تهوانماعليهيقضياواللعصورمنعصرايجحدلااللذيالانكارمنوعصورءاللفنفلسفةتاريخبدايةعلىفيأتي،اللدراسةابوابمن

ويجب"يتابعولكنه.؟.فحسبالنعتهداقيمةمآادن،"فحسبنعتا.وخصائصه

غريبةتظهرلاالنتيجةهدهانهو،ايضااخرلسببكذلكنخشىألاانالى،الاستطيقاتاريحبدايةعنحديثهفي،كروتشهيذ!ب

اللقرلينهذ،نفيانناتذكرناروممى،يبدواللذيالحدهذاالىمقارفةاللحضارةبينالمفندةالطوبلةاللغترةخلالتوجدللم،!ذهالؤنفلمفه

لللعادة،خارقشيءتحقق،فوياعمجمقاشعورانمشعراصبحنا،الاكأرين

اًللعصرواصهـيعارضهعصرفيتتجمعالس!ابقةال!مورانص!الى،(0روسثهببحصألمالمواىدلإهـى!ر-ا:ألاص(6!يةالمذأعب(نم)8

ص!!



الاحرهوليس،فيهويكتبو!-الف)سفيمورءيءكصلى-المؤرصون"زر،ؤلواللفلس"فة"كذلكنسألأنلناويحق"حاسمةمعارضةالحالي

."واللغلسفةاللفنفلسفةوحدة))ءنكنا/بئالاءمهما؟شعورأدخحققهنشعراخدنااللذيللعادةاللخارقالشيءهداهوما

صيع!ص!.يجيبلاالرةهذهكروتشهوللكن..الثوردكأأهو

أفليولا،افنامنه!كلةفياللدراسةهدهخازهـ"علىزأنيوهكدأذاو!-،هذاتطرقهفيالليهذهبماعلىكروتشهنوافقفهل

متكلةالفنممشكلةلان،موجزةصقتضبةدراسةكانتانها،قلتاداؤول-حهتص،ووويفهـمهاكماللفله!فةكامل/فتعرءلىاللفهلمسوفهداآتىللو

والمناقشةلعوضبازتوعبهاأنمناءرض،كهرى"اتهنطهلمجية"دلسفةانكيفلهفنبين،طرفينداتمنافشةفيمعهنقفانفستطيع

هذافيجهديقصارىبرذللتفلقدكلوعلى،مجلةصفحاتوالنقدهذاكانمهما))تعريفهفيتنطويمماكانتاللحديثةاللعصورقبلما

لمةبرح!اخراجهمحاولا،العديمظجواننهامنبالمشكلةلاحيطاللبحث."اررمريف

الفلاسفة،مناللعديدواداءلنظرياتحإمعةتركيبيةوبصورة،موضوعيةاللحديثةاللعصورفياللفلسفةو!دةاللىالاشارةرهذهراكتفىاوهو

منوالاراءالنظريات5هذمستقي!ا،والنقاداللجمالعلماءمنوالكثيربالخروجنصمه!حتى))اللفنفلسفةعناللحدرثالىذللكبعدلينتقل

والايجاز،الاستفاضةتجبحيتا!ستفاضةمهوخبا،)!(مراجعروةصسدؤ*رةطرحلانهاللكب!يرالخذهذاعليهنأخذفاننا"الموضوععن

ا!يجانر.يجبحيثمنواللفلاسفةالمفكرينمن-نجدلاوقد-النادرمننجدقد،خطيرة

مسهققواليد.مدمشقبم!.االوقتفي،وتبي!انهامناقشتهاعدمالىيعمدهوثم،عليهاروأ!قه

الد!رهش:مر)جءأ-*!-مناكثرفي،الثانويرةاللفلسفيةا!فكارمنللعديدشرحهفيهنلمس

مستفيضا.تذرحا،موطن

-؟صه(اساسية"بصورةابراهيمزكرياالدكتور:اللفنمشكلة-ا

اساسي!ةبصورة"كروتشهبندرنرو:اللفنفلسصفةفيالمجمل-2تاريحفلسفةسرداللى،كروتشهوبينب!نناالمشادةهذءبعد،لنعد

"!-مالقس!:رئيسيينقسمينالىالتاريحهذاكروتشهقسمفقد.اللفن

سبقت.التييز)يىاوسنةالالفييشملوهو"التاريخعلىسابق))الاول
صبراً.ابراهيمجبرا:واللطوكاناللحرية-3

!لممه.:خلدونابنمقدكلة-(يبداوهـوالتاريخ""وهوالثاننىواللقسم.عشرالسابعالقرنفلسفة

."الدروبيساجميترجمة))غو،و..مج:المعاصرةاللصنمسائل-05هذهايامناحتىويستموعشرالسابعباللقرن

.اللعواعادلاللدكتور:الاصهلااليةالمذ؟هب-6:عصوراربعةالى"التاريخ".هذاقسموقد

مثكمك!تسلسلة"ابراهيمزكريااللدكأور:ا!نسانممنتغلة-7ح!بن"كانتعلىاللسابقةالفنفلسفة"عصرهو:ا!ولالعصر

لشفية"س،ئربينمكانتوعنالفنيةالملكةعنالبحثهوالرئيسيالوضوعكان

اللفكرنوابعسلسلة"ابراهيمزكرياالدكتور:برغسون-8(.لكانهي-سةاللفنكلسفة"عصرو!واللثانيواللع!ر.اللفكريةالملكات

."--ارغربي."لكانتوالللاحقة

اللفكرلوابعسلسلة)"الاهواليفؤاداحمدالدكتور:أفلاطو3-9،النفسيةوالنزعةالوضعيةالنزعةعصردهولثالث1العصرواما

."-5-الغربيالى-رأيهفي-اللعصرهذاواشهى،طبيعيةنظرةالفنالىنظروهنا

نوابعسلسهلة"الاهوانيكؤاداحمداللدكتور:ديويجون-0.1اًلميتافيزياءكرءوهيحسنةنتيجة

."-11-ارغربيادؤكر"المفاصرةاللفنفلسفةعصر"فهو،والاخيرالرابعاللعصراما

نوابغسلهصهصة"بدويمصطفىمحمدالدكتور:كولردج-11جميعبأنعلما"الوضعيةالنزعةوءن،الميتافيزياءمنتحررعصروهو

."-15-اللغربياللفكرهداانيروناذالرأكيهداكروتشهيخاللفوناللحديثالعصرفيالمفكرين

.كرميوسف:اللحديثةاللفلسفةتاريخ-12.الفلسفةمنيتحررللموللكنه،منازعبلاالموضوعياًلفكرعصرهواللع!ر

محمود.نجيبزكي-اميناحمد:اللحديثةاللفلسفةقصة-13الةلمسه-ةبنالربطتوكيد؟لىاللنهادكأفي"كرولإثصه"ويخلص

بهنسي.عفيف:الققضايا-14هؤلاءبهيعترفاللذيالمننباللاللطئميرهذاان:يقولاذ،اللفنوفلسفة

ميرأهسسم!سيييرا--..عي..

قيفيووأ-!ومضواأ

نمولأن!أ!ضكما!ماا

ق!للتر
--عوضلوبسالدكتور

الاتنمتراكيةالنزعةعنمعمقةدراسالت

العألميينالكتاباكبراثأرفيتبدوكما

.لق.35ا!ثمناًلآرابدارعنحديثاصملر


