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 )مختصرة( المحاضرة الثانية
 علم الجمال )األستطيقا(: (1
عام  (Baumgarten) بومجارتنيعود ظهور مصطلح )األستطيقا( إلى الفيلسوف األلماني      

ى المصطلح للداللة علفي بحث قّدمه بعنوان )تأمالت في الشعر وفنيته(، حيث وظف  م3571
ال هي ال هي غامضة و  عليها أفكار بسيطة بمفهوم علم الجمال. فهذه الحساسية تهيمن الحساسية

نما ُيَحّس بها في مضمونها ونتائجها. ويرى  ا هو أن هذا العلم وثيق الصلة بم بومجارتنواضحة، وا 
ن علم المعرفة إذفي حسنه وقبحه. هو  ات توّجه وتقّوم اإلحساس بالشيءحّسي، أي علم يؤسس لنظري

     1.وكذلك فن التفكير على نحو جميل لحسية أو نظرية الفنون الجميلة أو علم المعرفة البسيطةا
 بحبالجمال أو بالق -معنويمادي أو  -أن هذا العلم يهتم بالشعور نحو شيء معّين عني ذلكي     

وبعبارة أخرى يهتم باالنطباع الذي يتركه الشيء في نفسية المتلقي أو الناقد الجمالي. ويرى عز الدين 
إسماعيل أن هدف األستطيقا إنما هو " كمال المعرفة الحسية، وهذا هو الجمال، ونقصها هو القبح، 

لجميلة يمكن أن ألشياء اواألشياء القبيحة بهذا المعنى يمكن التفكير فيها بطريقة جميلة وأيضا فإن ا
  .وداخليّ  هذا االنطباع نفسيّ و  2نفكر فيها بصورة قبيحة "

" تزامن مع موت البالغة  ظهر فيها علم الجمال الذيلزمني ا أّن الظرفيرى المتتبعون      
وجود(. م طالق سراح )األناالكالسيكية في عصر الحداثة، حيث انفتاح الكينونة على الفردانية، وا  

كرة التماهي فالبالغة تعبير عن انهيار العقالنية الدوغمائية التي تقوم نظرية المعرفة فيها على وموت 
والتماثل بين نسق األفكار ونسق األشياء. وظهورها يعّد تعبيرا جوهريا عن  بين الذات والموضوع

يتمثل في خضوع القائمة على مبدأ و ، (Kent) تحوالت ناتجة عن الثورة الكوبرنيكية كما يسميها كانط
 .3وانقياد ضروري من الموضوع للذات، عوض التطابق بينهما"
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فالذات المتلقية  ؛ركيزة التي تقام عليها األستطيقااإلدراك الحسي الذاتي الداخلي هو بمثابة ال ُيعدّ      
 هي الوحيدة التي يرجع إليها الفضل في الحكم الجمالي على الشيء. ويّتجه علم الجمال إلى الفنّ 

 إلى إدراك حسي إنساني وموجه كونه نتاج إدراك حسي إنساني عميقويتخذه موضوعا لدراسته، 
من المبدع إلى المتلقي، وهذا اإلدراك الحسي يّتسم بالشمولية ويشتغل بها، ألن العمل الفني  كذلك

نما كّل متكامل. "وبظهور علم الجمال يكون  اصال ف قد أقام حّدا بومجارتنليس جزئيات منفصلة وا 
ية في ملكات بينما تتمثل الثان في العقلبين المعرفة العقلية والمعرفة الحسية، حيث تتمثل األولى 

 .هاالثانية تتهرب منو  قّننة بقواعد المنطق والعقلاألولى مف. 4اإلدراك البسيطة"
علم الجمال بأنه "العلم الذي يدرس هذا الجانب من النشاط اإلنساني  (Lucas)يعّرف لوكاتش     

لذي يتحرك به . أي ذلك الجانب الخفي والغامض ا5الذي تطّور من السحر ومن الدين إلى الفن"
يعجز عن ف يغيب حتى على الفنان ذاتهأو ذلك الجانب الروحي اإلبداعي الذي  ،الفن ليجّسد أفكاره

ه اإلبداعية. " والواقع أننا لو أمعنا النظر إلى الموضوع الجمالي لوجدنا أنه وتفسير منطلقات هشرح
أّوال وقبل كل شيء موضوع حّسي يأسر انتباهنا دون أن يكون برهانا على شيء أو إثباتا لقضية 

نما المفروض في العمل الفني أن يكون موجودا في ذاته   .6"لذاتهو بعينها أو إيضاحا لحقيقة معينة وا 
ارها أنها " الكشف عن الجوانب الصورية للفن عينيا باعتب على ف لوكاتش عن وظيفة األستطيقاويكش

حاالت تفصح في صياغة الشكل الذي هو التعبير النهائي عن العمل الفني... ومن ثّم تكون مهمة 
علم الجمال هي أن تبّين بشكل عملي كيف أن موضوعية الشكل هي جانب رئيسي من العملية 

 .7ة. الشكل هو العنصر االجتماعي الحقيقي في األدب "الخالق
 حقيقة الفن: (2
يستطيع كل واحد منا أن يعطيك نماذج من الفنون المختلفة، كأسماء اللوحات الزيتية المعروفة،      

أو المعزوفات الموسيقية، أو عناوين لقصائد شعرية أو روايات وقصص. لكن يبقى األمر ُمعقدا عند 
عطاء تعريف كامل وجامع ودقيق للفن، ولعل سبب تلك الصعوبة مصدره " أننا أمام المحاولة في إ
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وجه من أوجه النشاط اإلنساني الذي ال يخضع لألحكام المطلقة وال يعرفها. فليس بين النشاط 
اإلنساني نشاط أسرع في التطور وأمضى في الحركة وأبعد عن الثبات والجمود من النشاط الفني 

. ومع كل ذلك وباختالف وجهات النظر بين الباحثين في هذا المجال، ُحّددت 8كاله"على اختالف أش
 9تعريفات كثيرة للفن، منها:

 .الفن هو تلك الدنيا الفريدة والمبتَدعة والحية والمحتفظة بحيويتها على الدوام 
 .الفن هو تلك الغارة من الصور التي يشّنها الخيال على الواقع 
  الواقع بأنامل وروعة، وترفعه إلى مستوى المثال.الفن هو أن تتناول 
 .وكذلك هو القدرة على توليد الجمال أو المهارة في استحداث متعة جمالية 
يظهر للفن معنيان، أّولهما عام يجعل من الفن مجموع العمليات الشعورية الفّعالة التي تلعب      

دورا هاما في حياة العقل، والتي تعّدل البيئة وتكّيفها وتصوغها وتشكلها حتى تتمكن من تحقيق 
ون أن خاص يجعل من الفن مجرد استجابة للحاجة إلى المتعة أو اللذة د أغراضها. ومعنى آخر

يكون للحقيقة أي مدخل فيها، لكن هذا التعريف األخير ال يسمو بمفهوم الفن إلى أهدافه المرجوة 
 10.منه، إذ يمكن لألثر الفني أن يبعث على اللذة والمتعة، ويكون في ذات الوقت رديئا من ناحية الفن

 التجربة الجمالية: (3
التجربة )أو الخبرة( الجمالية هي مدى قدرات المبدع على انتاج عمل فني مّتسم بالجمالية      

الفنية، وكذلك قدرات المتلقي في ابداء حكمه على ذلك العمل. " ونعني بالخبرة الجمالية موقف 
النقاد والفنانون و .. وقد عني فالسفة الجمال اإلنسان عند تذوقه للعمل الفني أو إبداعه له أو نقده عليه.

بمشكلة الصلة بين الخبرة الجمالية في التذوق والخبرة الجمالية عند اإلبداع الفني، وقد رّجح البعض 
أن هذه الخبرة واحدة في النوع. وهم يرون أن استجابة المتذوق إّنما هي بدورها تجربة مماثلة لتجربة 

ذا كان المبدع يركز على كيفية الوصول 11الفنان المبدع، أي هي عملية إعادة خلق للعمل الفني" . وا 
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إلى العمل الجمالي، فإّن المتلقي يركز بدوره على كيفية الوصول إلى اكتشاف ماهية العمل الجمالية، 
   ومالمسة عناصره اإلبداعية المتعالية.

 12وتظهر الخبرة الجمالية بأوصاف مختلفة عند الباحثين، منها:   
تخييال عند )جون بول سارتر(، حيث يركز على دور العقل في الخبرة الجمالية بوصفها  .أ

خبرَتْي اإلبداع والتذّوق، فالصورة المتخيَّلة توجد على نحو مغاير للوجود الذي توجد عليه 
ّنما توجد بوصفها غيابا، أي وجودا ال واقعيا.   األشياء، ألّنها ليست موجودة وجودا واقعيا، وا 

لماهيات ، حيث يرى أّن فهم اإدراكا حّسيا عند )موريس ميرلوبونتي(الخبرة الجمالية بوصفها  .ب
باعتبارها غير منفصلة عن الواقع هو المقصد الحقيقي، وال ينبغي الفصل بين الماهية 
والوجود والواقع، وأّن األولوية لخبرة اإلدراك الحّسي التي هي خبرة البدن. فالبدن يكون في 

جسم، وُيدرك العالم الخارجي من خالل البدن. ويطرح مثاال العالم مثلما يكون القلب في ال
 على ذلك في أّن إدراك المكعب يكون على تتابع من خالل الدوران حوله.

الخبرة الجمالية بوصفها خبرة مركبة عند )مايكل دوفرين(، فهناك الموضوع الجمالي من  .ج
 جهة واإلدراك الجمالي من أخرى، فكالهما يستلزم وجود اآلخر. 

إّن التجربة الجمالية، سواء كانت عند المبدع، أو عند المتلقي أو الناقد، تستدعي التوغل في      
الموضوع إلى أعماقه، ومحاولة إدراكه إدراكا يكاد يكون كامال وشامال لكل جزئياته، وتكون العملية 

هى اإلحساس بمنت . وهذا االندماج يصدر عنهذه، بمثابة اندماج بين الذات والموضوع كال متكامال
الموضوع حيث يقوم عليه الخيال والفكر واللغة، وتتحرك به كل األدوات اإلجرائية وكل الوسائل 
الالزمة إلخراج العمل بشكله الجمالي. " والتجربة الجمالية صورة من صور التأّمل، وانتباه وّدي إلى 

اس وبالفكر العميق بالحو  ، والتأمل يستوجب اهتماما بالغا بالموضوع،13صفات وبنيات وصفية"
 حساس.وبالعاطفة واإل
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 :التذوق الفني والجمالية( 4
 :مفهوم التذوق الفني .أ

 14، ومن بين أهمها ما يلي:بين الباحثين عددت مفاهيم التذوق الفني واختلفتت     
 تم من ات واألثر الفني ويالتذوق الفني هو حالة انجذاب بين الذ أنّ  عفيف البهنسي رييش

عنها  يفصحالفني(، لم كتشاف مالمح غير مرئية وغير متوقعة في النص )العمل خاللها ا
 .المؤلف )الفنان( صراحة

  رتبط إحساس ذهني. ولكنه مأّنه " تذوق الجمال في حقيقة أمره ب ىمحمد عزيز نظم  بينما يرى
 لموضوع القادر أن يثير فينا هذا اإلحساس.اأشد االرتباط ب

  أن التذوق الفني هو تقدير العمل الفني من مضمونه وليس فقط من  ل كارولونو ويحدد
، فالذوق وال المذاق ُيفتت، وكذلك التذوق جزئتسطحه الخارجي ككل واحد وليس كجزء م

 .الفني
 في الرأي أن التذوق الفني هو المعرفة التي نضجت  إدوارد وينترزمع  آالن كارلسون ويتفق

، موضحا أن المعرفة فقط ال تكون أساسية لتحقيق التذوق الفني، ولكن في الواقع تدريباتالب
تسهم في أن تجعل التذوق الفني حقيقة مؤكدة أكثر من كونه محتمال وبدون المعرفة يصعب 

  التذوق الفني.
لتذوق عملية ا أن أميرة حلمي مطرحّد ذاتها فترى الباحثة في ي أما عن عملية التذوق الفن      

 ؛الفني كخبرة جمالية تتسع عناصرها للتذوق واإلبداع والتقييم للعمل الفني، فهي عملية إبداعية
حيث أن دور الفنان ودور المتذوق على حد سواء، فالفنان بمزاولته عمله يعيد تنظيم وتوضيح 

ه عملية ي ذاتل الفني ألنه يعيد فوتبسيط المادة، كذلك المتذوق فهو يشارك الفنان هذا العم
ويوضح  .الفنان ما حققه التذوق السلبي ولكنه يعيد تقدير ، فهو ال يقف عن حدّ التنظيم والتأليف

فكار نها عملية لإلبداع الجمالي تهدف التعبير عن األعملية التذوق الفني بأ إم وود روفدافيد 
المضيئة في العمل الفني حيث يحتاج التذوق الفني إلى التجريب واإلصرار باستمرار للتعرف 

 15على العمل الفني ككل وتفاصيله الصغيرة.
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 16:نيمراحل التذوق الف .ب
  مرحلة االستعداد: هي مرحلة التعرف على العناصر التشكيلية والمفردات الفنية

عمل الفني كلما تالشت العوائق في العمل الفني، فكلما تعرف المتذوق على ال
 .يهامية لديهاإل
 لم يكن جزءا  إن لعمل الفنييصبح المتذوق أكثر ألفة وقربا ل مرحلة التركيز: وفيها

 منه.
 ذوق تقتين يكون فيهما المتذوق مدركا لفي المرحلتين الساب كتمال اإلدراك:مرحلة ا

، حيث إّنه يدخل في محيط إدراكه ما يراه من عناصر من العمل الفني الجزئي
ية، فيدركها مستقلة بذاتها عن مضمونها، وعندما يكتمل تشكيلية، ومفردات فن

إدراكه لها يصبح المتذوق أكثر قدرة على التعبير عن مضمونها غير المرئي من 
 القيم والمضامين.

 : ركائز التذوق الفني .ج
تذوق عملية ال كونإلى أسس تربطه بالعمل الفني كي ت ق الفنيو  ذيحتاج المت    

  إيجابية للغاية، أهمها:
  البعد عن فن من الفنون أن يتذوق  ال يمكن لشخص بعيد كل: إذ الخبرةالدربة و

الصحيح للتذوق، إذ تستوجب العملية تدريبا وتربية وممارسة  بالمعنى أعماله الفنية
بداعاته.لهذا  حداثية  قصيدة تذوقتم ف يفكي التذوق ومعرفة عالية بهذا الفن وا 

 اءته ونقده؟ونحن ال نهتم بالشعر المعاصر ولم نتعود على ممارسة قر 
  النظر إلى الشيء أو الموضوع المراد تذوقه، واالهتمام بهالعاطفة: أي الرغبة في 

 كعملي فني يستحق االلتفات نحوه.
 ممارسة التذوق: على الرغم من وجود الذاتية عند المتذوق الفني إال أن  قياتأخال

لك ال ينبغي أن يكون مصدرا لرداءة هذا التذوق وخروجه عن الموضوعية في ذ
   ها. وقواعده التي يتحرك ب وابطهاألعمال الفنية، فلكل فّن أسسه وضالتعامل مع 
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