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 المحاضرة األولى
 جامعة تيزي وزو.-أطروحة دكتوراه علوم-جمالية الرؤيا في القصيدة الجزائرية المعاصرة-: د. يحي سعدونيالمحاضرة مرجع

ية اهيم وأسس نظر نّتجه مباشرة صوب مف: عندما نلج موضوع الجمال ومبادئ الجمالية فإننا توطئة     
متعلقة بما يستطيع اإلنسان أن ُينتجه بعقله وفكره وحواسه، أما األشياء التي ُوجدت في و  متعلقة بالفن،

وكلما . موضوعات للتفضيل الجماليالطبيعة بقدرة اهلل عّز وجّل فال تمثل موضوعات لعلم الجمال وال حتى 
ة. أهدافه األولى هي االرتقاء إلى مستوى الجميل والمنتهى الجماليتصفحنا مقوالت الفن فإنه يتبين لنا أن 

حمد زكي مومن بين تلك المقوالت: )الفن هو القدرة على توليد الجمال أو المهارة في استحداث متعة جمالية( 

 (01فلسفة الجمال في الفكر المعاصر، ص العشماوي،

 :الجمال ومبادئ الجماليةفلسفة 
مصطلح ك األّول اكتسى الجمال في مفهومه العام غموضا عند الفالسفة الغربيين منذ ظهوره     
المعرفية  وقَيِمه وهذا الغموض عائد إلى أسباب إبستيمولوجية متعلقة بأصول علم الجمال ،فلسفي

فت العديد من ر  به من الجميع، مثلما عُ قتنع أّولها صعوبة إيجاد تعريف دقيق يُ  .وأهدافه المرجوة منه
المفاهيم الفلسفية كالحرية والمسؤولية والعدل، أما ثانيها فهو نابع من تعّدد ضوابط ومعايير الجمال 

و كون هومن فن إلى آخر. الّسبب الثالث  نية إلى أخرى ومن ثقافة إلى أخرىوتمايزها من فترة زم
التي ال تتفق دوما مع الجماعة وال تستند إلى معطيات علمية بالذاتية  عموما رتبطيالحكم الجمالي 

أن " القانون  Raymond) (Bayer اييربريموند وموضوعية. وانطالقا من هذا يصرح الفيلسوف 
 تتبين ، حيثدليل على صعوبة التنظير للجمال وهذا .1هو أنه ليس للجمال قانون" األوحد للجمال

ا للفن وللجمال. متنافرة فيما بينها في آرائها ومفاهيمه ة اليونانية القديمةالفلسف الرؤى المختلفة بين رّواد
 هدفه محاولة وصف وفهم وتفسير الظواهرالذي " ،ضل في تأسيس علم الجماللكن يعود إليها الف

 في وقت الحق. 2الجمالية والخبرة الجمالية"
ما رة والبسيطة ألنها تنقل الواقع كورة تجاوز الفن للمحاكاة الساذجة المباشضر بدعا أفالطون      
 الصحيحة المحاكاةف .بجماله وقبحه ر عن فّن أكثر مما تعّبر عن واقع طبيعي سخيفعب  ال تُ و  هو
فها بقوله:" فقد تكون محاكاة للحقيقة وللجوهري وللكلي وللعقالني، وهنا نكون في أرض التي يعر   هي
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عمق  ل عليا نابعة منثما يحمله هذا الفن من مُ الفن تكمن فيعنى أن الجمالية في . بم3الفن الحقيقية"
، ألن " للفن رسالة أخرى هي بث الوعي وتغيير أفق المتلقي وتبديل عواطفه ةالفكر ودقته وأصال
لقي وعواطفه وليس إلى ظاهر حواسه ألن متعة . وهذا يّتجه بالطبع إلى ذهن المت4وانفعاالته الفجة "

 إذن فالجمال عند أفالطون " صورة عقلية تنتمي إلى عواطف تستمر في الحياة.ال بينما الحواس زائلة
وتمنى حدوث تآلف  ،هو الشكل وليس المضمون المثل، وما يجعل الشيء جميال في رأيه عالم

 رهذا األخي لفن على أنه محاكاة، لكنايتفق أفالطون مع أرسطو في تعريف و  .5وتكامل بينهما "
ها "محاكاة فعل ال محاكاة واقع أو محاكاة خلق أو يرى أنّ التي  لمحاكاةايختلف معه في مفهوم 

ا ويقّوم يكّمله ماأرسطو ناقصة، فهي بحاجة إلى  يراها التي موجود في الطبيعة 6محاكاة شيء ثابت "
إلنساني يكّمل وهذا الفعل ا ى أنه " تعبير عن الفعل اإلنسانيف الفن في هذا السياق علنقصها. ويعر  

مصدر  وعليه فإّن الفّن في رأيه .7بيعة، ولهذا فإن الفن يكّمل ما تعجز الطبيعة عن إتمامه"الط
 ملهذا المنطلق " قدرة على العالذي هو مصدر التفكير. والفن من واألفعال منبعها العقل  ،األفعال

ام الجمالي االهتم أنّ  أي 8يهتم بإبراز ما يأتي إلى حّيز الوجود من الغايات استنادا إلى تصميم العقل "
نما للعقل الخالق لهذا العمل.        ليس للعمل الفني ذاته  وا 

ر ر العصور التالية للعصوعب عند الغربيين استمر النظر في مفهوم الجمال ومفهوم الفن     
ت فيه للميالد، الذي ُفتح خاصة في عصر النهضة األوربية مع بداية القرن الثامن عشر ،اليوناني

الية وكان مبدأ " أصحاب الفلسفة الجم. المختلفة وعلى العلوم واب على تيارات فلسفية متعددةألبا
  الذي يعد له ويضيف إليه. 9"االهتمام بالجمال عندما ينتقل من الطبيعة إلى عمل الفنان
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ني طأن " الحاجة الكلية للفن هي حاجة اإلنسان العقلية ليرفع العالم البا (Higel)يرى هيجل      
. أي تظهر قيمته الجمالية في 10والخارجي إلى وعيه الروحي في شيء يتبين فيه نفسه من جديد"

من هذا  يظهور ماهيته اإلنسانية التي تجعله يعلو على األشياء الطبيعية األخرى. فالعمل الفن
. وهذا الوسيط الحّسي 11بل هو روح تتجلى من خالل وسيط حّسي" المنطلق " ليس مجرد شيء

ذا كانيت لعمل الفني في ا مثل في الصورة النهائية التي تدركها الحواس عند مقابلتها لتلك الصورة. وا 
ذا أراد الفنان إ لعقل فاعلية لاللتقاط الجوهريل "ألن فإن جوهره أداء فكر وبصيرة  عمال حّسياظاهره 

 .12أن يرتفع بفنه إلى عالم الروح اإلنسانية"
الفن هي أن يوقظ ويحيي مشاعرنا وعواطفنا وأن يدفع اإلنسان بكل أن " مهمة  يحّدد هيجل     

 لحقيقةلذي هو طريقة للتعبير عن اطاقاته إلى األمام نحو الفكر، وينبغي للفن أن يستهدف الجمال ا
 إلى العالم الحقيقي الخالد وهو الروح اإلنسانية. 13فيرتفع بذلك من عالم االغتراب "

أمر أستطيقي له وجوده الموضوعي. فالجميل هو ما نعتبره موضوعا الجمال أن كانط يعتقد      
ا ضروي دون االستناد إلى أي مفهوم عقلي، بمعنى أنني عندما أصدر حكما على شيء بأنه لرض  

جميل، ليس هناك هوى يجعلني أكذب أو أخدع نفسي في هذا الحكم. بمعنى أنني أجد نفسي مدفوعا 
 14لي جميال بالفعل.بالضرورة إلى اعتبار ما هو جما

ستعين  يال يفّصل في الجزئيات وال من إحساس داخلي وكلي كانطالحكم الجمالي عند  ينبع     
يد والجمال بهذا التحد .وال يحتاج إلى تدرج زمني كي يحكم على ذلك ،بالمنطق أو بمفهوم علمي

 فإّنه الفني الجمالي. أما اإلبداع 15ومتعة كّلية خالية من كل غرض" ارتياح منّزه عن كل غرض"
نما  اوال إلهام اليس وحي لكنها و  وشروط أّولية سابقة على التجربة إلى قوانين "يستند يأتي وحده، وا 

كل ما يعود . و 16وانا اإلدراكية للعقل"بل مشتقة من قِ  ة من عالم مثالي يجاوز اإلنسانيةليست مشتق
ليس فني االنطباع النفسي لدى استقبال النتاج الوبهذا فإّن  .والفكرالعقل  إلى يبدعه اإلنسان ويخلقه
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جهة نحو الناس وهي المت متعة يشترك فيها كل :ألن المتعة متعتان ،لوحده معيارا للحسن أو القبح
حو وهي المتجهة ن وما شابه ذلك، حب اإلجرام مثل اإليجابي ومتعة يشترك فيها أصحابها فقط

 السلبي. 
نان إلى تلك المعرفة التجريبية التي يمتلكها الفل عالم الجمال تحويال مهمة فيلسوف الفن أو ُتعدّ      

معرفة نظرية. فال يستطيع المبدع أن يصف لك كيف تّمت والدة عمله اإلبداعي المتكامل والجميل، 
 -هو العلم النظريو  -فهو ال يهتّم بذلك أكثر من اهتمامه بنتاجه في صورته النهائية. لكن علم الجمال

در على أن ينقل لنا المعرفة الباطنية أو الكامنة في صميم النشاط الفني إلى دائرة الوعي أو هو القا
  17الشعور.
فلسفة مثالية تأَثُر ُخَطى " الجمالية في أنها في مجملها  (Croce) تتلخص فلسفة كروتشيه      

لحقيقة واحد. ويرى أن اهيجل ويرى أن الفكر هو الحقيقة، وليس ثمة حقيقة غير الفكر، فهما شيء 
مال عكس القبح والحق عكس الباطل الج .18"تتعلق بأربعة مفاهيم: الجمال، الحق، المنفعة، والخير

ا منذ خلق رع فيما بينهوالخير عكس الشر، وهذه المتناقضات ال تزال تتصا والمنفعة عكس الضرر
أو  فعيافعال ن أو واقعة مادية " أن يكون الفنفي مبادئه الجمالية رافضا  كروتشيهيقف اإلنسان. 

ته مع فني وبعالقاألن هذه الوقائع الثالثة تهتم بما يحيط بالعمل ال 19كذلك أن يكون فعال أخالقيا "
" أقصى ما  :كروتشيهوتترك جوهره العميق في مغارات الفكر يتيما. لذا يصرح  الفضاء الخارجي

ائها أو على األقل القدرة على إخف أثر المادةأجله هو تحرير فنه من يسعى إليه الفنان ويكافح من 
جديدة  خاصيةيمنحه و الفن  وُيعر ف. 20تماما حتى يظهر أمامك إاّل ُحدوًسا وأعماال فنية خالصة"

. وكلمة رؤيا 21: " ال يسعني إاّل أن أبادر فأقول إن الفن في أبسط صورة هو رؤيا أو حدس"استثنائية
 .دا فكريا إبداعياوُبع تحمل دالالت متعددة ومتباينة
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