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ومفهومه عند هيجل  علم الجمال   

    Alaa Aldeen AL KARAZ / عالء الدين الكرز 
 :الملخص

إنَّ علم الجمال علم فلسفي يمتلك  ففايممكا الصا كل التكي سكفيها فمعكا اليالكاا  الجكفاا الجمالمكل للنالك   الفك  

 لنانم   فبادئ شافلل. المبادئ اليافل لإلبداع  االستمياب الففي على شهل 

ثككاخ فككام المفهكمي  فمككفعم فك  يككمل  ن الجمككال فسكتال لككايم بركد  اسككا  ال يتكك ثم فنضكنع الجمككال  عبميتكا    

بالمزاج الشصجي،   ن لألشماء الجمملل فجن ماا فستالل كلماً ع  اليال الذي يكدخكعا، فالجممكل يممكل سكناء 

ل  نَّ الجمكال لكما سكنل ركايمس نفسكمل  اسمكل  إن الشكيء يهكنن ،  ففعم ف  يكمم السنفم ف  يتذ ق يذا الجمال  

الككذي سفككا ل ففعككنم الجمككال فكك  فككال فلسككفل ف المككل ( Hegelكعمجل) عفككدفا نككماي بيككم  ااتمفكك، الم يككل،يمككماً 

 فنضنعمل يدلمل. 

 .  الجمال، الجممل، الف ، ففعنم، يمجل  الكلمات المفتاحيّة:

HEGEL’E GÖRE ESTETIK KAVRAMI 

                  Özet    

Estetik: Özgünlük, genel kurallar ve ilkeler biçimindeki sanatsal anlayıştan 

dolayı, kendisinde, hakikate, sanata ve genel ilkelere ait, güzellik ilişkilerinin ve 

niteliklerinin ifadesini bulduğu, özgün kavramlara sahip felsefî bir bilimdir. 

Güzelliğin konusu ve tabiî yapısı, düşünürler arasında tartışmaya sebep 

oldu. Düşünürler arasında, güzelliğin aslında, bağımsız ve  tek başına olduğu, onun 

kişisel yapıdan etkilenmediği, güzel şeylerin, kendilerini idrak eden akıldan 

tamamen bağımsız özelliklerinin olduğu, bu güzellikten zevk alanlar olsun, olmasın, 

güzel güzeldir görüşünde olanlar vardır.  

Bazıları da şu görüştedir: Güzellik ancak, psikolojik ve sübjektif bir 

olgudur. Güzellik kavramını, idealist, objektif ve tartışmacı felsefeye göre ele alan 

Hegel gibi, bir şey, görmeyi meslek olarak yapan bir gözle gördüğümüzde güzel 

olur.    

Anahtar Kelimeler: Güzellik, Güzel, Sanat, Kavram, Hegel. 
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CONCEPT OF AESTHETICS ACCORDING TO HEGEL 

Abstract 

Aesthetics is a philosophical science that contains its own concepts in 

which the relationships and aesthetic features of reality such as art and common 

principles of creativity and artistic comprehension are reflected in the form of 

extensive laws and principles. The nature and classification of beauty have been an 

ongoing debate among scholars. However, some of these scholars assume that 

beauty is not influenced by personal mood and therefore, it is independent, 

unaffected by the mind that perceives them regarding beautiful ideas so the beauty 

would stay beauty even though people may not appreciate this beauty. On the other 

hand, other scholars present that beauty is individual psychological phenomenon and 

things are getting to be beautiful when it comes from individual vision experience 

and according to Hegel, who produce the theory of beauty throughout philosophy of 

controversial objectivity. 

Keywords:  beautiful, beauty, art, principle, Hegel. 

 

 مقدمة

 بفاء على سفنععا ستغمم  ستباي  نتايج الفظم إلى اإلاساساا البشميل الدافلمل،  ستفنع 

،  لما كان كّل شيء في النيند ييبّم ع  لطيل يمالمل بذاسعا كان البدّ ف  النلنم بت ّفل األفنخ

  خ د انض فلسفل الجمال لفشمب ف  فيمفعا، ياندنا في  ل  فسهلٌ ف  سذ ق يمالّي  اسي، 

 لما كان  ،ف  فتابياا لديمل  لّناد علممل سيتبم فداخ البرث  فمكز استفهاي الراايق فمسهزاا 

، الجمال إادل األثافي ال اثل التي لاف، علمعا ففظنفل الامم الصالدس  يي: الرق  الصمم  الجمال

ين نستطم   ن نانل إن اإلنسان يممل بطبيا إلى الجمال، فما ين الجمال؟  فا ففعنفا؟  فا  فإنفا

علم الجمال  فا يي اسجاياسا؟  ف  يم  عافا؟  فا  يممل يذا اليلم؟  فا الغايل ف  دخاستا؟  فا 

 يل يفاك فمق بم  الامم الجمالمل  يي فنضنعاسا؟  فماديفا؟  ففايجا؟  فا يي فعمتا؟

 ؟(Hegel) المانالا الجمالمل  التجمبل الجمالمل؟  فا ففعنم الجمال عفد يمجل

 ل اإليابل عفا بشهل دلمق  فمّكز في بر ي يذا خايماً التنفمق ف  هللا سيالى.كّل يذا س اا 
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 الصاسمل
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 علم الجمال: تعريفه، نشأته، وتطوره:

 الجمال:علم 

اسب فيجم الالند: ين علم األاهام التانيممل التي سممز بم  الجممل  الابمح،  إن لفظ األستمطاا 

( التي سيفي (AISTHESISفعن فشتق ف  نظميل  ،)علم الجمال( ييند في   لا إلى المننايفل

 لهسفدخ ين اإلاساس،    ل ف  دعا إلى إيجاد يذا اليلم  ييل لفظ االستمطاا كاسم ليلم الجمال 

 -ام   دخ كتابا الذي  سماي )االستمطاا (Alexander Baumgarten) بنفجاخس 

Aesthetic كان ياجد با علم الجمال في الطبميل  علم 1780،  عام 1750( في يز ي  عام  ،

الف ،  خغم  ن إخيا اا يذا اليلم  يدا ففذ  ن  يد اإلنسان  لد س ثم عفد رعنخي علماً 

بالمذايب  االسجاياا الفهميل التي كان، سايدس آنذاك، ف ل الفلسفل  الترلمل الففسي  علم 

 1االيتماع  االسجاي التاخيصي.

  لم يلبث  ن انتشم في بامل  نراء   خ با  السمما في بميطانما  انتال بيد  ل  إلى الشمق.

فتام المفهمي   الفاسفل فما،  إ ا  خدنا  ن نيّمم علم الجمال فذل   فم لما سعاً نظماً ال

 نظماً الفتام األ  اق  الممنل، فهل ففّهم  بااث عّمم يذا اليلم اعتماداً على فشاخبا 

الفلسفمل  فذايبا الفهميل فمفعم ف  عّمم علم الجمال اعتماداً على الميفى الرمفي لهلمل 

جمالمل،  آفم ن اعتماداً على استمطاا،  ففعم ف  عّمفا اعتماداً على ففعنم الجمال  الاممل ال

 ففعنم الف .

  يفاك ثاثل اسجاياا في سيميف علم الجمال: 

 في يذا الجدد يانل   ،. اسجاي ييتبم علم الجمال فجمد دخاسل للمفايمم  المجطلراا الجمالمل1

 : علم الجمال ين برث في  اهام الفاس الجمالمل.(Feldman)عالم الجمال الفمنسي فلدفان

 في يذا الجدد يانل عالم الجمال الفمنسي  ،اسجاي ييتبم علم الجمال دخاسل للجنخس الففمل. 2

: "إن غايل علم الجمال يي النلنم على المانالا األساسمل    المبادئ (Souriau)سنخين 

 الجنخيل الجنيميل ال ابتل التي سفظم  فااً لعا شتى المظايم الجمالمل لعذا الهنن المفظم.

جاي ال الث: يمبط االسجايم  األ ل  ال اني باإلنسان، امث يمل   راب يذا االسجاي  ن .  االس3

الف  إنتاج إنساني  التذ ق بُيد إنساني،  الرهم اهم إنساني،  الجنخ الففمل نتاج إنساني،  يذا 

فراضماا انل )يمجل في فراضماسا التي يمي،  نشما بيد  فاسا سر، عفنان  الم ي لالا

فاال: "إن علم  ،2اً طبميل  ييلا ففظنخاً إنسانماً برتالذي استبيد فما يمال ال(   الجمملفلسفل الف

الجمال ين فلسفل الف  الجممل، إنا فلسفل للنعي الجمالي،  فلسفل للادخس على اإلبداع األك م 

 3." دلاً  يماالً، فلسفل للتذ ق األك م لدخس على االستمياب

 سطنخ علم الجمال: يفاك سماخي  خيمسم  على فدل 

                                                           
 ،المباع ،ففشنخاا اسراد كتاب المغمب ،1ع ،2003 ،علم الجمال في الفهم اليمبي الاديم ،فرمد ،الميز ز1

 .132ص
 .281ص ،الاايمس ،فجم ،فهتبل األنجلن المجميل ،1ع ،1981 ،علم الجمال ،الفتاح عبد ،الديدي2
 .21ص  ،الاايمس ،فهتبل األنجلن المجميل ،1980 ،دخاساا في علم الجمال ،عبد المفيم ،فجايد3
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ـ التماخ األ ل: يدخس المشهاا الجمالمل بميزل ع  اإلنسان،  التماخ اآلفم يدخسعا في 1

 عالتعا باإلنسان.

 ساخيخ علم الجمال كان عبم فساخي يما ح بم  يذي  االسجايم ،  له  األفم الذي ال افتام 

   سجنخ الف  د ن يمال.فما ين  نا ال يمه  سطنخ علم الجمال با ف ،  كذل  ال يمه

 يمه   ن ياال ف  باب التجا ز إن الجمال رعم كفلسفل    كمنضنع فلسفي عفد المننان،  لم 

 1في الامن ال اف  عشم. (بنفجاخس )يترنل إلى علم فستال لايم بذاسا، إال على يد 

فاد ستبيا عز الدي  إسماعمل  (  ييفي علم الجمال،Aesthetic)  فمما يتيلق بمجطلح االستمطماا

فاال: "إن فيفايا في البدايل كان علم المدخكاا  (األسا الجمالمل في الفاد اليمبي)في كتابا 

الرسمل، ثم سطنخ إلى علم الميمفل الرسمل، ثم إلى علم الميمفل الرسمل الغافضل،   فمماً إلى علم 

 2الجممل    علم الجمال".

ا بيد ألن  فم الجمال نفسا لم يستام فهان كل فملسنم  ففهم  نالد  لم يستام علم الجمال  سيميف

 لا نظميل للجمال يفطلق فمعا ف  بمئتا  فلفمتا ال اافمل.

 إ ا  خدنا سيميفاً شافاً ليلم الجمال فممهففا الانل ب نا: اليلم الذي ي فذ على عاساا الامام بافتباخ 

فا عبميل الف  الجممل؟  فا الذي يممز الففان المبدع ف   نادي العتااداسفا المتيلال باألفنخ اآلسمل:

الف ؟  لما ا كان، يذي سجمبل لممل؟  يل يمهففا  )سذ ق(غمم الففان؟   ي ننع ف  التجمبل ييد 

ً لا )  ق سلمم(    ) ن نب، في الصام انل الف ؟  فا الذي  ً فيمفا   ق ييفما الانل إن شصجا

اليباخس  ي شيء على اإلعاق؟  فا  رمفل الفالد؟  يل  ف  شصص آفم؟ يل سيفي يذي ( فضل

للملابل على الف   ي فبمخ؟  إن كان لعا ف ل يذا المبمخ ففي  ي الظم م؟  فا  يممل الف  في 

 3التجمبل البشميل؟

كما  نا علم فلسفي  يزء فهنن ف   يزاء الفلسفل،  ين علم يمتل  يعازي المفعنفي  ففظنفل 

شافلل اليالاا  الجفاا الجمالمل  ي سفيها فمعا على شهل لنانم   فبادئففايمما الصا ل الت

للنال   الف   المبادئ اليافل لإلبداع  االستمياب الففي،  كذل  لنانم   داء الامم الجمالمل 

 4لنرايفعا في المجتم .

 اتجاهات علم الجمال وأنصار كل اتجاه:

ف يذي الم ل الجمالمل؛ ألن البيض إن سيدد اآلخاء  المذايب الفلسفمل   يب سجفم 

الاظنا استرالل  يند لاعدس عافل سردد بناسطتعا الماايما لما ين يممل،  إن ف  اليبث إيجاد 

ثاخ فام المفهمي   فبد    لي ييطمفا فاماساً عافاً للجمال، لذل  فإن فنضنع الجمال  عبميتا  

 الذي  اناسمنا إلى اسجايم :

 الذاسي:  سّمنا ب نجاخ المذيب الذاسي ليلم الجمال.ـ االسجاي 1

                                                           
 المجدخ السابق نفسا.1
داخ الفهم   ،3ع ،4791 ،األسا الجمالمل في الفاد الغمبي )عمض  سفسمم  فااخنل( ،الدي  عز ،إسماعمل2

 .29 – 14ص  ،اليمبي
المؤسسل اليمبمل  ،فؤاد زكميا سميمل: ،2ع ،م1981 ،الفاد الففي )دخاسل يمالمل  فلسفمل( ،يمم م ،ستنلفمتز3

 .7ص ،بمم ا ،للدخاساا  الفشم
 .13دفشق، ص  داخ عاس، ،م1991،الجمال  الجال، دخاسل في المانالا الجمالمل ،فؤاد ،فمعي4
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الذي اعتبم  ن الرهم على الجمال اهم  اسي  يتغمم ف  شصص  (Kant) كانط  ف   بمز خ ادي

ً في فزاج الُم ح  لما في الطبميل،  إن يمال  آلفم فيتبماً فجدخ الشينخ بالجمال ين ففما

الجمالمل سفب  ف  االندفاج الرم للفهمس  لنس  الشيء ال عالل لا بطبميل الشيء  إن المراكمل

 1الصمال.

 ييتاد ن  ن الجمال النامد  ،ـــ ف نجاخ يذا المذيب يفهم ن الجمال المستال لألشماء  للطبميل

ال ينيد إال فمفا  بفا  ف   يلفا،  يميينن يمال األشماء إلى الطميال التي نتجنخيا في فهمنا، 

 ل  اسمل  إن الشيء يهنن يمماً عفدفا نماي بيم  ااتمف، الم يل.فالجمال لما سنل رايمس نفسم

  ف  علماء يذا االسجاي:

 2: "إن الجمال في الطبميل ال يظعم إال كانيهاس للجمال الذيفي".(Hegel) يمجل

 ـ االسجاي المنضنعي:  سّمنا ب نجاخ المذيب المنضنعي ليلم الجمال.2

يمم  آخاء الذاسمم  ألنعا ال ستيلق ف  المبادئ األفاعننمل امث لام  نجاخ يذا المذيب  بفاض 

للجمال اسب  يعل نظميم، فالذاسمم   يملنا  يند اليفجم    اليافل المنضنعي الذي ين 

ً سناء كان يفاك ف   فنيند في يمم  األشماء الجمملل  فشتمك بمفعا،  يظل فنينداً  فشتمكا

 3.ال ميادخ يذي األشماء  

جاخ يذا المذيب  ن الجمال فستال لايم برد  اسا  فنيند فاخج الففا  يي امث ييتبم  ن

رايمس فنضنعمل فما يؤكد سرمخ ففعنم الجمال ف  الت ثم بالمزاج الشصجي،   ن لألشماء 

ً ع  اليال الذي يدخكعا، فالجممل يممل سناء سنفم ف  يتذ ق  الجمملل فجن ماا فستالل كلما

 يذا الجمال    لم ينيد.

 4: "للجمال  ساساً فنضنعماً في اليالم".(imuqratD) ديمنلماععلماء يذا االسجاي  ف  

 أهمية علم الجمال:

ـــ إّن ليلم الجمال  يممتا اليململ في فمدان الفشاع الففي الجمالي للفاس ف  فال دخاستا ألك م 

اإلنسانمل،  فساعدسا على فعم آلمل لنانم  الف  شمنالً،  سرديدي لمهانل الف  في نظام الرضاخس 

س ثمم الف  عاعفماً  فهمياً في اإلنسان،  بفايا األساس المفعجي لفظميل الف   نظميل األدب  الفاد 

 5الففي.

 الغاية من دراسة علم الجمال:

ـــ إن علم الجمال  الدخاساا غمم الفلسفمل للف  يهمل كل ففعما اآلفم، فيلم الجمال لما بدياً 

براث علم الففا  علم االيتماع  غمميما ف  الممادي ،  البدّ لا ف   ن يفظم نتايجعا ع   

  يمسبعا اتى يجل إلى اعتااداا سلممل ع  الف .

                                                           
 .45ص ، المؤسسل اليمبمل للدخاساا  الفشم ،م1996 ،المام ، فلسفل الف   الجمال عفد يمجل عبد ،بد ي1
 .45ص : المجدخ السابق2
المؤسسل الجافيمل للدخاساا  الفشم  التنزي  الجافيي،  ،1ع ،م1982 -ي1402 ،الف   الجمال ،علي شلق،3

 . 18ص 
 155دخاساا في علم الجمال: ص4
 .8الجمال  الجال، دخاسل في المانالا الجمالمل: ص 5
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 1كما  ن الدخاساا غمم الفلسفمل سستطم  االنتفاع ف  يذي االعتااداا في سنيما  براثعا.

 موضوعات علم الجمال:

،  له  2الجمال ين دخاسل الجمال في  عمال الف  الجمملإّن المنضنع األساسي ليلم  

بنفجاخس   ضام إلى  ل  دخاسل سهني  الذ ق  عبميل االنفيال  االيتمام بترلمل ففطق الف  

 3فتم اً في عبميل الصمال الففي.

ف ل فشهلل الرهم  ،( بيدي ف ثاخ ف  المشهاا الجمالمل فا لم يه  للفاسفل با ععدط ياء )كان

 فشهلل  ، فشهلل عالل الف  بالطبميل ، فشهلل  لل الشهل بالمضمنن في اليمل الففي ،ماليالج

  فشهلل الجلل بم  الجممل  الجال. ،سجفمف الففنن

ثم اسس  نطاق يذي المنضنعاا في الامن اليشمي  بت ثمم الفظمياا الفلسفمل، فلم يهتِف الباا نن 

 مم التي دخج علماء الجمال على استصدام ف ل ففعنمفي فلسفل الف  بإعادس الفظم إلى المفاي

ً خبط المفزيل)الردس(،  ففعنم )،  ففعنم (،  ففعنم )الجنخس(التيبمم) (،... بل اا لنا  يضا

 4بمبااث  فمل فعمل ف ل فبرث اللغنياا اليافل. (فلسفل الف )

الجمال إلى   لم  خيمسم  على  نفا نستطم   ن نمي  المنضنعاا التي سفا لتعا كتب علم 

  اديما يتيلق بالمنضنع الجمالي  ال اني يتيلق بالففان.

 فا فا يتيلق بالمنضنع الجمالي فا نجد كتاباً سفا ل كل فا يتيلق با،  إنما سفا ل كل كاسب يانباً 

 ف  الجنانب  ليل  يم الفاماا يي:

 فيفى الجمال، الجمال المرمخ. -

 جممل    ين المشاعم.يل الجمال ين  اا الشيء ال -

 يمال الطبميل  يمال الف . -

 الشهل  المضمنن. -

  سا الجمال  ضنابطا... التفارم  التفاسق. -

 فعمل الف  إياار المشاعم، سعذيب األفاق. -

 التجنخ المنضنعي للف . -

 الفهمس. -

 فجايص اللغل الففمل، اللذس الجمالمل  اللذس الرسمل، سجفمف الففنن الجمملل. -

 ديدس.. علم الجمال االيتماعي.. علم الجمال الجفاعي.علنم يمالمل ي -

  رمفل الف .. سمفمعمل، ف المل، سطعمميل. -

                                                           
 .18الفاد الففي دخاسل يمالمل  فلسفمل: ص 1
 .111ص  ،فهتبل فدبنلي ،2ع ،1999 ،فلسفل الجمال ،فجطفى ،عبدي2
 .39ص  ،علم الجمال ،الفتاحعبد  ،الديدي3
 .8ص  ،بمم ا ،فجنل في علم الجمال، داخ اآلفاق، لبفان ،الم  م عبد بميا ي،4
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   فا فا يتيلق بالففان فما سفا لتا كتب علم الجمال: شصجمل الففان   ثميا  ضم خس االيتمام بعا.

اكاس للطبميل،  يضا: اليباميل  اإللعام، الصمال  النال ، اإلبداع  كمفمل اد ثا، التالمد  المر

 الفاد  اليمل  ،األسلنب، الطميال، األ الل، المنيبل، الذ ق، الذكاء، الصبمس الجمالمل في التذ ق

 الففي، عالل الففان بالمجتم ، فعمل الففان، االلتزام، الف  المنيا، المداخس الففمل.

فبمسا الففمل  فشاخكتا  يفاك إضافل إلى فا سبق فنضنعاا ستيلق بالمشايد )المت فل(  فدل 

 1الففان نظمسا..

كما  ن علم الجمال يدخس فظايم البدايل الجمالمل في الطبميل  في النال  االيتماعي لإلنسان، 

كما يدخس لنانم  نشنء النعي الجمالي  سطنخي   داءي لنرايفا،  الانانم  اليافل لإلبداع الففي 

 2لف . سطنخ الف  بن فا التيبمم األكمل ع  عبميل ا

 ل  سمد أليم المنضنعاا..  ف  فالعا يتبم  لفا  ن ك مماً ف  اليفا م اشما   ضمف، إلى 

يذا الف  لمجمد شبعل اليالل كمنضنع اإلبداع  كمفمل اد ثا،  اإللعام  اليباميل كما  ن 

  ش نا.فنضنع الف  عغى عغماناً سافاً على )الجمال( فترنل الرديث إلى الف   سُمك الجمال 

 ميادين الدراسة في علم الجمال ونظرياته:

ـــ لديفا ثاثل  لفار خيمسمل عفدفا نتردث ع  الف   االستمتاع با )الف   االستطماى  الجمال(، 

  التي سيد نظمياا  ساسمل ليلم الجمال.

  كل ف  يذي األلفار يشمم إلى إنتاج فنضنعاا    فلاعا ع  عميق ننع ف  الجعد البشمي.

 يشمم إلى يا بمل األشماء    لممتعا. )الجمال( لفظ

فعن  لل يذي األلفار شمنعاً،  عفدفا يستصدم يرتفظ في ك مم ف  األامان بميفى  )االستطماى( فا 

 3(.Aisthesisاللفظ المنناني الذي اشتا، ففا )

الذي  فدخاستا سصتلف كل االفتام ع  دخاسل الجمال، فإ ا شئفا  ن نيمم فا (الف  فا لفظ )

يجيل الشيء يمماً فا يمهففا  ن ناتجم على األعمال الففمل  إنما علمفا  ن نبرث فمما نيفما 

 بالجممل عفدفا نجف با ففارم  انادث في الطبميل.

فالجممل لا في  اسا فيفى  ك م سردداً ف   ن يجف يمم  المنضنعاا الففمل ففعا  غمم الففمل 

 التي نجديا  اا لممل.

ى يدل على الم يل    اإلدخاك بالف   الجمال ففمل  ّن االستطماتالفا ليالل االستطماى  فا إ ا ان

فلما في  سيفا  ، يممز يذا اإلدخاك لمنضنع فا ف   يل فا فما ف  عمافل     يممل كاففل فما

 ن نادخ الاممل التي يملهعا عمل ففي في  اسا إال إ ا  دخكفاي بطميال استطمامل،  فا إ ا كان 

ايتماففا باليمل ال يمي  إلى كننا  داس لترامق يدم آفم فيم  فإنا ال نستطم   ن نتذ لا بن فا 

فا نيفما ين الاممل فيفدفا نتردث ع  سذ ق الف     االستمتاع با فإن  ،فجمد لجل    لنال

الهاففل    االستطمامل للف   ال يهنن في  سيفا  ن نفعم يذي الاممل التي يي  يم  نناع الامم في 

 عفدفا يتم لفا  ل  يجبح في إفهانفا  ن  ،الف  إال ام  نفعم اإلدخاك االستطماي الذي يطليفا علمعا

 بم  الاممل التي لد سهنن لا  ا،نتجفب الصلط بم  لممل فنضنع ففي عفدفا يستمت  با في  اس

                                                           
 .77، فجنل في علم الجمال:  ص 21دخاساا في علم الجمال:  ص 1
 .13الجمال  الجال، دخاسل في المانالا الجمالمل: ص 2
 .29الفاد الففي دخاسل يمالمل  فلسفمل: ص 3
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ألغماض  فمل، فمنضنعاا اإلدخاك االستطماي لمس، يي المنضنعاا الففمل  اديا، 

 بالتالي فإن المنضنعاا التي سدخك بطميال استطمامل لما كلعا يمملل بل لد سهنن لطمفل    

 يزلمل    يلملل.

ل )الف   الجمال  االستطماى(؛ ألن  يهذا يتضح  ن ففعنم االستطماي ين   س  المفايمم ال اث

المنضنعاا التي ندخكعا لطمافتعا الهاففل  ي المنضنعاا االستطمامل سشتمل على  عمال ففمل 

 ً  ي على فا ين يممل  فا لا لممل بالفسبل إلى اإلدخاك االستطماي  ، على فنضنعاا عبميمل فيا

 1على  نراء  فمل.

 مهمة علم الجمال:

مال في دخاسل عالل اإلنسان الجمالمل باليالم الناليي الذي يرمط ستم ل فعمل علم الج 

با، كما يبرث في اليالاا المنيندس في المجتم  بم   شهال سجلّي الفشاع الجمالي  المجال 

المصّجص لعذا الفشاع  ال  ين الف ، إن الفشاع الجمالي  اليالاا الجمالمل بالنال   فمان 

سفش  نتمجل للتطنخ االيتماعي التاخيصي،  ف  البديعي  ن الانانم  يصّجان اإلنسان  ادي،  لد 

غمم  ن  ،التي سترهم في النعي االيتماعي عمنفاً نافذس المفينل سمافاً في فجال النعي الجمالي

لعذا النعي فجايجا،  على علم الجمال  ن يهتشف يذي الصجايص  يدخسعا  إن الانانم  

ى نرن فاص، لذل  يصطئ الممء إ ا فا اجم فنضنعاا علم الياّفل سؤثم في يذا المجال عل

الجمال في المنضنعاا  الانانم  الفلسفمل اليافل  عدّيا سجسمداً لعذي الانانم   المنضنعاا في 

المجال الجمالي إ  يض  في يذي الرالل كل غفى علم الجمال  كل سيامد المادس المفم ضل للدخس 

 2فا ل الف .

 مناهج علم الجمال:

 يفاك اسجايم  في المفايج االستطمامل  يما:

فالتجميبمنن يميينن كل ااالسفا الناعمل إلى اإلاساس،  يفعمنن الجمال  ـ االسجاي التجميبي:1

على  نا إاساس ُفمٍض، فعم يم ن  ن الجممل يانم فمفا ال في األشماء،  ين يسمم  فق لنانم  

(، 1694 – 1747) (Histone) ي إنجلتما يتسننالتمابط اليافل،  لد سبفى يذا المبد   نماي ف

 (.1730 – 1797) (Burke) (،  بمك1656 – 1782) (Hume )  ينم

 (.1713 – 1784) (Diderot)  في فمنسا: ديدخ 

فهل يؤالء الفاسفل  يبنا إلى الانل بنيند ااسل فا ل يي ااسل الذ ق الففي التي سمم، فمما 

 االستمتاع باألشماء الجمملل.بيد الراسل السادسل  عملعا 

 سافذسا المباشم ن بم  اليالمم  الذي  لافنا التمممز ( Leibniz)  ييدّ لمبفتز ـ االسجاي اليالي:2

 الجنيمي بم  اإلاساس    اإلدخاك الرسي للجفاا الرسمل،  بم  الفهمس    اليمض اليام.

                                                           
 .32 – 31ففي دخاسل يمالمل  فلسفمل: ص الفاد ال1
سم: د. فؤاد فمعي، داخ الفاخابي،  ،1978يماعل ف  األساسذس السنفماا:  سا علم الجمال الماخكسي اللمفمفي،2

 .38ص  بمم ا،
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باليفايل، لذل  لمل إن لمبفتز ين  ب االستطماا فيفديم نجد األبراث الصا ل بالجممل  الجديمس 

 الردي ل برق.

لمبفتز   (Spinoza)  اسبمفنزا (Descartes)  فا سلسلل الفاسفل اليالمم  فتهنن ف  ديهاخا

(Leibniz ) فلف  (Wolff)  على التنالي، ي سي بيد  ل  بنفجاخس (Baumgarten) ط كان 

(Kant).1 

 أعالم علم الجمال :

ز ت(، لمبف1626 – 1711) (Boileau) (، بنالن1596 – 1650) (Descartes) ديهاخا

(Leibniz )(1646 – 1716 ،) بنفجاخس   لهسفدخ(Alexander Baumgarten )(1714 – 

 : ييد فؤسا علم الجمال في  نخسا اليلممل، فميدخي  شملم(Kant) (، كانط1762

(Friedrich Schiller) (1759 – 1805فمهن ،) (Vico)فمانسما بمهنن ، (Francis 

Bacon)سنفاس كني ، (Thomas Guy)ميبفستا، ش (Shaftesbury) (1713لمسفغ ،) 

(Lessing) يمجل ،(Hegel )(1770 – 1831 لمنن سنلستني ،)(Lev Tolstoy )(1828 – 

-Jean) (، يان بنل ساخسم1874 – 1945) (Ernst Cassirer) كاسممخ خنس،(،  1910

Paul Sartre) (1905 – 1980ين ،)لنكاسش جخ (Georg Lukács) (1885 – 1971 .)2 

 

 

 المفاهيم الجمالية:

المفايمم الجمالمل كما المفايمم الفلسفمل نااع  ساسمل في ساخيخ الفهم البشمي  يي سيها  يم 

البشمي  عالاسا،  عململ سطنخ يذي المفايمم سيها فماخسل  فاا اليالم  ي الطبميل  المجتم  

 اإلنسان االيتماعمل.

 يل  سمهففا ف  الت ثمم في النال ،إن المفايمم الجمالمل سمهففا ف  استمياب اليالم في  سسا الجنيم 

فعي انيهاس لجنانب اليالم الجنيميل،  سمه  اإلنسان ف  فجل نفسا ع  الطبميل  التيمق في 

 3اليالم،  ال نستطم   ن نتجنخ النال   نتيمم علما ف  د ن ففايمم. فيمفل

 الجممل، الجلمل، التمايمدي، الهنفمدي. المفايمم الجمالمل:

يذي المفايمم يي ففايمم  ساسمل شافلل سيبم ع   يم اليالاا  الجفاا التي ستجلى في رنايم 

عمل ال ستنلف على إخادس اإلنسان الذي اليالم الناليي،  يذي المفايمم يمميعا  اا عبميل فنضن

يتيمم علمعا  يي لمس، نتاج الصمال  لمس،  لمدس اليال اإلنساني كما يزعم الهانتمنن  الففيمّنن 

  غمميم.

                                                           
 54-53ص  األسا الجمالمل في الفاد الغمبي:1
كلمل اآلداب  اليلنم  ،خيايافيل نشمي ، سن م،2009 – 2008علم الجمال،   ،انظم: البمطاخ، ييانب2

 .123 – 71بم  ص  ،اإلنسانمل
 .15الجمال  الجال، دخاسل في المانالا الجمالمل، ص 3
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لاد سهنن، المفايمم الجمالمل في فجمل سطنخ التاخيخ اإلنساني على  سا فماخسل الفاس 

 شهاالً للتفهمم  زلمل سابال للتجمبل  فستالل  االيتماعمل  نشاععم اإلنتايي المادي فعي لمس،

 1عفعا.

 القيم الجمالية:

الامم الجمالمل: يي لمس، سمل فطلال    شينخاً فباشماً  إنما يي  فل للمنضنعاا ستممز ب نعا 

إفهان    لدخس على إاداث سجاخب لعا لممل باعفمل، فالاممل الجمالمل سمل عايامل،  يذا التيميف 

 تجمبل الجمالمل.يشمم إلى ال

فالاممل الجمالمل يي  اادس ف  السماا التي سفتمي إلى شيء فيم  نتمجل لما يفيلا يذا الشيء عفد 

 2اسجالا بهاي  عضني بشمي.

"لدخس الشيء    لنسا على إاداث ننع فيم  ف  االستجابل الجمالمل في المشايد  :عاكما سيّمم ب نَّ 

 3."الاادخس على يذي االستجابل

 4  شعم يذي الامم يي: الجممل  الابمح،  اليظمم  الماي ،  اللطمف  الصاب  الجلمل  العذلي.

اي  السافي  االنسجام  فا المانالا الجمالمل يي: الجممل  الجلمل  الهنفمدي  التمايمدي  الم 

 5 المتراق  المطلنب  المفاند  السافم  الدخافي  الرسي.

 لد عمم نايف بلنز المانالا الجمالمل ب نعا الامم األساسمل التي سم ل  اجاخ الزا يل في البفاء 

 6الجمالي.

 التجربة الجمالية:

 ً  نستمت  با د ن  ن نس ل  ي التجمبل الجمالمل: يي لبل كل شيء سجمبل نابل فمعا فنضنعا

سؤال، ففر  نتابل المنضنع لذاسا فرسب،  نر  ال نستصدفا  داس ألغماض عململ  ال نسيى 

إلى استصاص فيمفل ففا،  ال نعتم بفتايجا ف  امث الصمم  الشم بل إنفا ناابل المنضنع 

 بشم عا الصا ل.

اتى الممالل التي يجبح فمعا الرب   في يذا نجد التجمبل الجمالمل  شبا بالرب   ل  على األلل

 7ف اخاً للشهنل  فجدخاً للمتاعب.

للفا في سيميف التجمبل الجمالمل  نفا ال نس ل  سئلل  له  ف  الناضح سمافاً  نفا نس ل بالفيل  سئلل 

ع  األعمال الففمل  غمميا ف  المنضنعاا الجمالمل بل فا  ك م فا نس لا  فا  ك م كاففا ع  

 الف .

                                                           
 .16الجمال  الجال، دخاسل في المانالا الجمالمل، ص 1
 .636الفاد الففي دخاسل يمالمل  فلسفمل : ص 2
 .65المجدخ السابق نفسا: ص 3
 .387المجدخ السابق نفسا: ص 4
 .135فلسفل الجمال: ص 5
 .82ص  ،المطبيل التيا نمل، دفشق ،م1980بلنز، نايف، علم الجمال،6
 .42ص ،العمئل اليافل السنخيل للهتاب، سنخيل ،2001المدفل إلى التجمبل الجمالمل،  ،كلمب، سيدالدي 7
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 1م الجمال عند هيجلمفهو

لبل الصنض في بمان الجمال عفد يمجل البدّ ف  سيميف الجمال  لغل  ا طااا ثم سفجمل 

 .يمجل ففعنم الجمال عفد

 يمل الشيء: إ ا يميا بيد سفمق،  يمل:  س د  اعتدل. الجمال في اللغة:

 سجّمل: سزي .

 الجمال: ين الرس  في الَصلق  الُصلُق.

 2التافل الجسم.الجمملل: يي 

ين رايمس ديفافمهمل فتغممس، ال يمه  ألادنا  ن يشيم بالجمال الشينخ  الجمال في االصطالح:

إنا في سطّنخي يصتلف   اسا في لرظتم  فصتلفتم ،  ين غمم فففجل ع  إدخاكفا إياي  شينخنا با.

، إال  خاء، ال سهنن ف  شصص إلى آفم،  ف  لرظل إلى سالمل، إنا كعذي الرماس ال ستنلف، ال سلتف

 يي يي في كل لرظل.

الجمال غمم الرامال، كما ناضي على الف  السنخيالي  التيهمبي  التجميدي  سايم الجنخ 

الصمالمل. فالجمال غمم الصمم  الفضملل  الجناب كما نمرن فا يتيلق بالفنخس  الشذ   

  3 االنرمام  الجفنن  فا يُبدع ف  ففنن فالدس.

                                                           
شنسغاخا : فملسنم  لماني،  لد في (Georg Wilhelm Friedrich Hegel) يمنخج  يلعلم فميدخي  1

يـ،  دخس في فديفل فساط خ سا  انتال ففعا، بيد  ن  سم دخاستا إلى يافيل سنبفغ   1183م 1770

اللذي  شاخكعما ( Schelling) شلمفغ  (Hölderlin) ، سجادق فمعا ف  ينلدخلم 1788البم سستانتمل سفل 

إلى فمانهفنخا   لام  1797ل ، ثم انتال سف1796 1793عمل فؤدباً في بمن بم  سفتي  الرماس الم ففطماي.

فيمكل إيمفا، سمك  1806 ستا اً فراضماً في يافيل إيمفا  شعد عام  1805، عمّ  سفل 1800فمعا اتى سفل 

ً لترميم فجلل غزي، دي بافبمغ اتى عام  1807عام  الذي انتال فالا إلى  1808ففجبا لميمل خيمسا

التي استدعي فمعا لمرل فهان فشتا في يافيل  1818 نمفبمغ. عمل  ستا اً في يافيل يايدلبمغ اتى سفل

،  إلى فممفا سفل 1822بملم ،  سنلى فعام يذا المفجب لفتمس سصلّلتعا  سفاخ إلى كل ف  الباد المفصفضل سفل 

يـ. ف  1246 -م1831،  استمّما اتى  فاسا فت ثماً بممض الهنلمما عام 1827،  إلى باخيا سفل 1824

. المفطق 4. فمفنفمفنلنيما اليال.3. اإليمان  الميمفل.2فذيبي فشتا  شلمفغ الفلسفمم .. افتام 1فؤلفاسا:

. خ ح 9. دخ س في فلسفل التاخيخ.8. فبادئ فلسفل الرق.7. فلسفل الرق.6. فنسنعل اليلنم الفلسفمل.5الهبمم.

إيلي، فنسنعل  عام انظم: الفا، خ ني  المسمرمل  لدخيا،  ين فؤلف نشم بيد  فاس يمجل بتميمل فمنسمل.

، فماييل: ينخج نصل، الهتب اليلممل، بمم ا، 1، ع2م، ج1992-يـ 1412الفلسفل اليمب  األيانب، 

 .570-569ص
 .136، داخ  ادخ، بمم ا، ص 3ع ي،1414 ،يمال الدي  فرمد ب  فهمم، لسان اليمب ،المجمي2
 .50ص  الف   الجمال: 3
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 الجمال عند هيجل:مفهوم 

يفاك عدس فداخس  خ اد سردث، ع  الجمال  اا ل، سفسمم ففعنفا ففطلال ف   

 فلسفتعا الصا ل،  س لتجم في بر ي يذا ع  ففعنم الجمال عفد يمجل.

 1يمجل الذي سفا ل ففعنم الجمال ف  فال فلسفل ف المل فنضنعمل يدلمل.

امث يمل يمجل  ن الجمال ياتجم على  (Eflatun)  ف المل يمجل سصتلف ع  ف المل  فاعنن

 يذي البفى  ،  ن الجمال  الف  يزء ف  البفى الفنلمل ،الف   لما على الطبميل؛ ألنا  خلى ففعا

فاال لهل  ، خبط الاممل الجمالمل باألساس التاخيصي ،الفنلمل سظعم نتمجل سفاعل بفى سرتمل ك ممس

 2زف  لمما الجمالمل التي سصتلف ع  األزفان األفمل انطالاً ف  فهمي  فلسفتا االشتماكمل.

خ ل يمجل  ن علم الجمال فا ين إال فلسفل للف ،  سجسمد للفهم،  لد عبم ع  آخايا يذي في كتابا 

يامل،  في )فراضماا في علم الجمال( ففلسفل الجمال لدل يمجل فشتال ف  فلسفتا الممتافمز

فاد خ ف  اعل  علمعا  ن يتهع  بفلسفتا في الجمال، فعمجل يستعل فلسفل الجمال ف  فال فلسفتا 

في الم ح المطلال التي سفش  ف  التضاد فا بم  المتفايي  الافتفايي، كممكب ع  الفهمس في 

 ح المتفايي يذي  اسعا  الطبميل في سصاخيجعا، فمدخك في يذا السبمل الافتفايي،  فا اامال الم

 ".سنل الم ح المطلق، فالم ح المطلق يي سل  الهلمل  الرامال اليلما

 الجمال الففي ين فنضنع للمتفايي،  يهذا يجبح يزءاً ال يتجز  ف  يذي الجدلمل التي سردث 

 3بم  المتفايي  الافتفايي  يتمصض عفعا الم ح المطلق.

م ح المطلال،  يي خابطل النعي بالرامال، فالجمال  يفاك خابطل  فمل فا بم  الجمال الففي  ال

بالفظم إلى  نا نمط فيم  لتظعمم الرامال  سم ملعا، ييمض نفسا ف  كل يانب للفهم المفعنفي 

 4فتى فا كان يذا الفهم يمتل  اااً الادخس على  نغ المفايمم.

 النعي بالرامال.فجمال الف  ف  يفا يتالى ف  الم ح المطلال برهم اشتماكعما في دايمس 

إ اً الماجند بالجمال عفد يمجل ين الجمال الففي الذي سبدعا الم ح اإلنسانمل  لما الجمال 

الطبميمل؛ لذل  فعن يمفض الفزعل الطبميل في الف  الذي  سبغي سالمد الطبميل    سجنيميا كما 

 5يي.

كما يجيل يمال الطبميل فاخج إعاخ يمالماسا فمانل: "يبد   ،الف  عفدي ين  على  شهال الجمال 

 نفا فرانن في افتماضاسفا  ن يمال الف  ين  على ف  الطبميل، فجمال الف  يمال فبدع، فنلند 

يديد لليال،  بماداخ فا يبد   ن الم ح  نتايا  على ف  الطبميل  رنايميا كذل  يبد  الف   على 

 ف  يمال الطبميل".

                                                           
 .174ص فلسفل الف   الجمال عفد يمجل، 1
 .34 – 31ص  ،داخ المياخم، الاايمس ،م2003فلسفل الجمال،  ، فممس المي ،فطم2
 ،، داخ الطلميل، بمم ا1سميمل: ينخج عمابمشي، ع  ،1ع ،1978 المدفل إلى علم الجمال، ،يمجل 3

 .127ص
 .164المجدخ السابق نفسا، ص 4
 .67ص  ،داخ ال اافل، فجم، الاايمس ،1ع  ،1984 فلسفل يمجل الجمالمل، ، فممس المي ،فطم 5
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  يمجل إلى الانل ب ن يمال الف   سمى ف  يمال الطبميل ين  ن الف  يسايم في إبماز  الذي دف

النعي الذاسي للم ح المطلال، ألنا التيم  الراماي الفمدي لعا في الصاخج ف  فال سم ملعا سم ماً 

ا اسماً، فالف  ف  امث ين فنضنع للرامال ين الذي ييال  يم ل النيند بن فا ااماماً في سنافا

ف  فضمنن فتماس  المفطق اسجاي  اسا،  لا بذاسا لممتا الذاسمل، فلما اامال الف  الجنابمل 

المرضل البسمطل،  ين فا ياتجم علما فا يسمى بمراكاس الطبميل، بل على الف  كما يهنن ااماماً 

لرسمل إلى الطبميمل  ا اب ن يراق التنافق بم  الدافل  الصاخج، يانل: " فا الف  فممسف  بالهايفا

  يمد الناليي إلى الم المل،  يمسف  با إلى فالمستنل الم الي ف  الجنانب اليمضمل  المؤلتل، فال

 يذا ال يت سى  ،1الم اانمل،  الفهمس إ ا سشهل، سشهاً داالً على سجنخيا اليالي سترنل إلى ف ال

فجن ماسعا بالذاا  للطبميل ألنعا عايزس ع  ييل يذي الرامال فدخكل بمنينداا يزيمل برهم

  يمنديا.

ً ف  يمال الطبميل، فالف  عفد يمجل سجسد   يمال الف  عفدي ين س لق الم ح  ين  ك م إشمالا

 2الفهمس )المضمنن الم اي( في المادس    الشهل.

كما  ن يمال الف  عفد يمجل ين يمال فالص يسمن على األغماض  المغباا  يسمن على 

 3يضاً  شد خاابل  ديمنفل ف   ن يامّد في فملهل األفاق.الانانم  األفالمل، فعن  

 ال يمل يمجل  ن الف  فا  ف  كل داللل  فالمل  لهفا يمفض  ن يهنن ين الغايل الفعايمل للف ، 

ً  ن سنيد الن ايا األفالمل في اليمل الففي  بشهل ضمفي، بشمع  ال  ً  يضا كما ال يمل فانيا

 4دم لفا كنايب يفبغي اليمل با.سظعم فما بجنخس يلمل،  ال سا

ال، فالجمال في  إ ا كان الجمال الففي ين  على   سمى ف  الطبميل فإنا  اد األشهال الهلمل للي

 5لى اسراد الفهمس بمظعميا الرسي.الف  يمي   يضاً إ

 بالتالي فإن فنضنع علم الجمال عفد يمجل ين فنضنع فلسفي، سشهل فلسفتا الال ضم خيل 

فجمنع الفلسفل، لعذا ال يفعم علم الجمال إال ضم  يذا المجمنع الذي يمهففا ف  فيمفل اليالم في 

باعتباخي كلمل عضنيل فطنخس  كل سسا ل انل ففعنم الجمال  الف  ين سسا ل ال يناب لا إال 

 6ف  دافل نسق فلسفي شافل ألن الف  في خ ي يمجل شهل ف   شهال سجلماا الم ح.

همس  اسعا يهنن الرق،    الفظم إلى فظعميا الرسي يهنن الجمال،  بالتالي يغد   الفظم إلى الف

: ين فيالجل بم  المادس (Walter Estes) ستما الجممل عفد يمجل اسب فا يانل  لتم

  اإلاساس ف  ناامل  بم  اليال  الم ح ف  ناامل  فمل.

                                                           
 .252ص  ،المدفل إلى علم الجمال  فهمس الجمال1
 .125المجدخ نفسا: ص 2
 .53ص  المجدخ نفسا:3
 .89فلسفل يمجل الجمالمل: ص 4
، المجلا النعفي 2001، 267التفجمل الجمالي، دخاسل في سمهنلنيمل التذ ق الففي، عالم الميمفل، اليدد 5

 .29 – 18نن  اآلداب، الهني،، ص لل اافل  الفف
 .18علم الجمال في الفهم اليمبي الاديم: ص  6
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يمتل  يانبم : الفهمس  يي إنا إشياع الفهمس ف  فال المنضنعاا الرسمل، فهل شيء يممل 

ست لف ف  فانالا يي عباخس ع  سجنخاا فالجل غمم اسمل،  شهل اسي سهننا المادس 

 1الفمزيامل الصا ل بالمنضنع الجممل.

لاد اعتاد يمجل  نا سنيد يفاك  مم خس ساخيصمل  ففطامل في النل، نفسا للمطلق على  ن الف  

م، لا بالفسبل إلمعا ف  شيء ف الي يانل: "إنا كشف   ن يفب ق ف  الطبميل  فا ي ،يفصمع ففعا

فالجمال عفد يمجل ييفي الظعنخ المرسنس  .للمطلق سر، شهلا الردسي،  رعنخي الصالص"

للفهمس،  باعتباخيا كذل  فإنا يطلب اليمل الففي، لذل  يمجل يمفض الجمال الطبميي، ألن 

ظميل للجممل، ألن الجمال في خ ي يمجل يمالمل يمجل يي يمالمل لفلسفل الف   ك م ف  كننعا ن

ين الفهمس التي سيبم ع  النادس المباشمس بم  الذاا  المنضنع،  يذا الجمال ال يتراق في 

 لجى دخياسا إال في الجمال الففي ألنا يفب  ف  الم ح  اإلنسان، بمفما الجمال الطبميي ين   ل 

 2تي ستجلى فمعا الفهمس. نخس ف   نخ الجمال  ألنا الجنخس الرسمل األ لى ال

 ،كما  ن الجمال الففي عفد يمجل ين يمال فتنلد ع  الم ح،  بما  نا كذل  فعن    عبميل إلعمل

 الف  المنلند ف  الم ح يستمد فادسا ف  المنضنعي إال  نا ياتط  المظعم الصاخيي الذي 

ا كننعا سسبب ضماعاً يتماءل لفا ك نا  ال ،  له   ل  ال ييفي االسهاء على الرّا  فمييماس

للذاا، لذا يمل يمجل في سجا ز فرد ديل اليالم الرسي   نالً إلى الراايق الهلمل ف  فال 

 الجمال المطلق عفدي يرتني على  ،سجسمد الذاسمل التي سستغمق بت فلعا في  ممم  ينديا الذاسي

 3الردس بالذاا ألن لا  لل بالرامال اإللعمل     عماً بالذاا ف  امث يي فطلال.

 الجمال ين األسلنب النامد  المردد للتيبمم ع  الرامال الم امل المطلال  ساديمعا  التي يي 

ن الدي   الفلسفل يصدم فس لل غايل الف ، فالف  ال ييها النال  بل الم ح المطلال،  الف  ش نا ش 

 4 اادس  يي برث الم ح المطلال ع   اسعا  ف  ثم الي نخ علمعا.

في الف   فذ يم ديا في  فنم الففنن   شهالا عبم  (فهمس الجمالبيد  ن بم  لفا يمجل )

التاخيخ ف  يفا يمبط فلسفل الجمال بفلسفل الم ح  التاخيخ فياً، فدخيل الجمال في الف  سيتمد 

عا في الم ال كجنيم فلى فدل سطابق المضمنن ف  الشهل  سيمفاا الفهمس في النال  ثم سماع

 ااد،  على يذا األساس  ّنخ يمجل  شهال يذي اليالل التي سمبط الم اي بالرسي في آ مس 

 ، يي: أنماط للفنالف  في ثاثل 

شهل الصاخيي  يتجسد في . الفمط المفزي: )ف  اليماخس الشملي(: امث سباى الفهمس  سممس ال1

 الف  المجمي الاديم  امث )سسند المادس  سهنن الفهمس ضئملل(.

. الفمط الهاسمهي: )الفر، المنناني الاديم(: امث ستهافئ الفهمس ف  الشهل الصاخيي  يتجسد 2

 )ستنازن الفهمس  المادس(. ،في الف  المنناني

                                                           
 .69 – 68، المجلا األعلى لل اافل، ص 2000، 1ع  ،فيفى الجمال، نظميل في االستطماا ، لتم ،ستما1
 .302فهمس الجمال: يمجل، سميمل ينخج عمابمشي، داخ الطلميل، بمم ا، ص 2
 .49الجمالمل:  ص فلسفل يمجل 3
 .98ص  ،داخ الطلميل، بمم ا ،سميمل: ينخج عمابمشي ،فهمس الجمال ،يمجل4
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امث سترمخ الفهمس ف  الشهل الصاخيي إ  . الفمط الم فانسي: )المسم  الشيم  المنسماا(: 3

يذاب الشهل المرسنس في الفهمس كما في الف  النسمط )سترهم الفهمس الم امل  سصض  المادس 

 ألغماضعا(.

 ف  يذا التجفمف ألنماع الف  يااظ سيي يمجل إلى سغلمب الفزعل الاغايمل في الف  بتفضمل 

فتمسمب الففنن ياء على الفرن التالي عماخس،  الفهمس الم امل على الشهل الصاخيي المرسنس

 نر،، سجنيم، فنسماى، شيم.

كما يااظ  ن يمجل  فف ففزلل كل ف  الففنن اسب سرمخيا ف  إلزافاا المادس، فاعتبم ف  

ً بناسطل المادس  اليماخس  بيد الففنن ع  الجمال كننا عايزاً ع  التيبمم الم اي سيبمماً فطاباا

دفعا كيفجم اسي، فما يضطميا انطالاً ف  الم ح  ن سيد الم ح في  يندي ال املل التي سستص

ً يؤدي  رمفل فا ً فاخيما  ألن الجمال الجادخ ع  اليماخس ال يتجل  ،1اليالي  الرسي فرمطا

بالم ح الرمس لدخ فا يتجل بالنرايفمل التي سعبط بالجمال إلى فماسب دنما،  بذل  سصدم الاجديل 

تغلب ثاالل المادس الرسمل على الجمالمل الفايمل ع  الفهم  الم ح المطلق برسب الففيمل الفانمل ل

يمجل،  بالماابل فإن ف  الفر، ال يفظم إلى الم ح  ين فنضنعا بالذاا في فظعم شصص فمد 

   في فظعم الدافلمل الذاسمل  إنما في فظعم الفمديل الرمس غمم الاابلل لانفجال ال ع  

الجسماني،  بالفيل فإن الفمد ال يمه   ن يرتل  م ح  ال ع  سظايميالمضمنن الجنيمي لل

فهانا ف  التم ل إال بادخ فا ياتضي  ل  اإلاماء الفمدي لمضمنن ينيمي في  اسا، لذا فاد سيم  

ً لليماخس  ن  على ف  الفر،  ن يستصدم نظمماً لليماخس المادس ال املل،  في النل، عمفا  فافا

 املل ال لمجيل ففعا فرمطاً ال عضنياً  مفاً يتماشى ف  لنانم  ال االل فمهنن يجنغ يذي المادس ال

 2اافاً  فرمنالً فياً، بل بغمل سرنيلعا إلى فجال كاسمهي فطابق للم ح  لتشهملل الم المل.

 يذا ين يدم يمجل في فيفى الجمال المتراق في الفشاع اإلبداعي الذي ييتق الففا  يرمخيا 

 سرديد، على لاعدس  ن الف  يمل  الادخس على سلطمف النال  الم سا ي  سرنيلا ف  كل لم  

 بالتم مل الفظمي إلى فتيل.

إ اً الجمال عفد يمجل ين فهمس سم ل  على دخياا الرامال المطلال، كما  نا الرامال  اسعا    

 3فظعم ف  فظايميا.

يل ف  ف  اليماخس  الفر، كما في ف   ف  الطبميي  ن ستجلى الم ح المطلال في ففنن  ك م سجميد

المسم  المنسماى  الشيم؛ ألن ينيميا يتسم بالتجميد الم اي، فالمسم سجنيم  خلى ف  

الفر،، ألن الفهمس فما ستصطى األبياد ال اثمل الرسمل،  سستبدل يذا بالظل  الفنخ  األلنان، 

 ن المنسماى  الشيم  لمب   عالما  ن الف  الم فانسي ييبم ع  الرماك الذاسي للم ح نجد

سيبمماً ع  ينيم يذي الم ح، فالمادس الرسمل التي ستشهل فمعا الفهمس يي الجنا  الفغم يجنبان 

الفضاء بهل اميل  انطاق ك عمام ننخانمل  يلبسفا الجناخح الرسمل ف  سماع  نظم فتردث 

 4سجمبل التلاي الجمالمل.

                                                           
 .395ص  ،، داخ فجم للطباعل، الاايمس1970 ،يمجل  الم المل المطلال ،زكميا ،إبمايمم 1
 .706ص  ،سميمل: ينخج عمابمشي، داخ الطلميل، بمم ا ،1980 ف  المنسماى، ،يمجل2
 .64ص  سميمل ينخج عمابمشي، داخ الطميل، بمم ا، ،1980المسم، ف   ،يمجل 3
، المؤسسل الجافيمل للدخاساا  الفشم 1996 المفعج الجدلي عفد يمجل، ،فرمد خفضان ،بسطا يسي4

 .147 – 144 التنزي ، بمم ا، ص 
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سجميداً ف  سجميداا فلهل الفعم  إنما ين في  اسا اليمفي، ـــ كما  ن الجمال في خ ي يمجل لما 

  ن الف  يسمن على الم ح المتفايمل  يتمسب على  ل   ن الف  ال يتفق ف  فضماخ المفطق ؛ ألن 

الجمال الففي لن كان لا  فل ففطامل فا اكتسب الف  يذي المهانل ف  التمايز  فصاعبل فستنياا 

د  ن الجمال الففي ال  يند لا في الطبميل،  يي النال  اليمفي فصتلفل في اإلنسان، لذل  يؤك

 1للفهم،  ين لما  ا  فل ففطامل.

إ اً بلغ علم الجمال الهاسمهي لمتا في نظام يمجل الفلسفي،  لد سل  في عمضا لمذيبا الجمالي 

فا يشبا ساخيصاً فسلهاً فمتافمزياماً، إ  بد  بر ا في الفهمس  في الم ال،  بيد  ن بسط نظميتا  ض  

للف ،   ل  في نظميل األنماع الميمسل التي فسم بعا سطنخ الف  عبم الرضاخاا اإلنسانمل، 

فراضماسا في علم الجمال سم ل فلسفل الففنن الجمملل،  كشف، ع  إلمافا الناس   اسا 

يبمم ع    كد في  براثا فعمل الف  في الت ،المميف في سذ ق الففنن، كما سفا ل الف  بالدخاسل

ً فعمل الدي   الفلسفل في عململ التيبمم يذي،   كد بهل  ضنح  الم ح المطلال، كما  ضح  يضا

ً على  نعا فظعم للم ح المطلق، ف عل   ن  ،اخسباع الف   الدي   الفلسفل ام  نظم إلمعا يمميا

 2يذي الم ح ساي نفسعا ف  فال يذي الفظم الفهميل ال اثل.

ففجل ع  فلسفتا اليافل، بل إنا يهمخ فما ك مماً ف  آخايا في المفطق فم يل يمجل للف  ال س

سفمل فا ل في فلسفل ل الم ح  التاخيخ  الرضاخس، إ  خبط ادي ا في الف  ب فهاخي  آخايا الف

 الم ح  فلسفل التاخيخ ألنا يمبط الف  بالرامال.

مل فنضنعمل ف المل في الجمال، ـــ علم الجمال عفد يمجل بد  فلسفل للجممل في الف ،  نظميل يدل

  فنضنع الجمال عفدي فس لل الجممل في الف   في إبداع الففان.

 3كما ييتاد يمجل  ن عالل اإلنسان بالجمال عالل س فلمل فجمدس  غمم عململ.

 يمل  ن الجممل في النال  ين الرماس المتجلمل في ثاثل  شهال: الجسم الرمناني  الجسم 

 اليالم الم اي )األسمس، الد لل(.اإلنساني،  يسم 

 يؤكد يمجل  ن الجممل في الطبميل فرد د  ففتا،  ين لذل  شهل لتجسمد الفهمس غمم فتهافئ 

 فيعا، ألن الفهمس ال فتفايمل،  علمال في دافل  اسعا.

 ياسم يمجل الجممل إلى ثاثل  لسام،  يؤكد على  يممل الم ل األعلى بالفسبل إلى الجممل في 

: "يشغل الممسبل األ لى ففعنم الجممل عمنفاً،  يشغل ال انمل الجممل في الطبميل الذي سظعم الف 

 المنضنع الذي ييالج الممسبل ال ال ل ين  لفا عمنبا ضم خس الم ل األعلى  ين الجممل في الف 

 الم ل األعلى الذي يتم سراماا كتجسمد ففي في اليمل الففي.

ي ع  الفهمس في شهل المفمد،  يسمي يمجل الفهمس المتجلمل الجممل في خ ي يمجل سيبمم اس

بالشهل المتممز فمماً،  الفهمس المتجلمل بالشهل الشافل اامال،  له  شهل المفمد برسب يمجل 

 )يممل في الف (.لجممل  يعان )يممل في الطبميل(  يمه   ن يهنن على  يعم   بالتالي يهنن ل

ً في إن المرتنل في الرالتم  ين فهمس  ً فعما الجممل،  له  ازد ايمل الشهل سسبب افتافا

 المرتنل نفسا الذي يتجلى في يذا الشهل     اك.

                                                           
 – 51فؤسسل الممافل، المياض، ص  ،1ع ،1995الجممل  نظمياا الففنن،  ،فرمد خفضان ،بسطا يسي1

16. 
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 ييتاد يمجل  ن الجمال في النال  غمم ثاب،  غمم ففسجم  فظ  فادي لذا فعن د ن الجمال في 

فا سسمن  الف  يانل: "الجمال في الف  ين يمال  لدسا الفهمس ثم عادا سلدي ف  يديد  بماداخ

 1الفهمس  ففتنيعا ع  الجمال في الف  يسمن الجمال في الف  فنق الجمال في الطبميل".

ً للفهمس المطلال  لذا فإن فيمفل اليالم يي سيّمم الفهمس المطلال على   ييد يمجل اليالم انيهاسا

الممالل اليلما  اسعا،  سمم الميمفل بممالتم : الممالل الدنما  يي فمالل انيهاس الفهمس ففماً،  

 يي النعي الديفي  الفلسفي،  ففعنم الجمال عفد يمجل يتماي  إلى الممسبل ال انمل ففسراً 

 المجال األ ل لمفعنم الراماي.

ى كافلل فما الفهمس  يانل يمجل إن الفهمس يمه   ن ستجلى ففان ل في فنضنع فا بمفما ستجل

فهلما سيمق اإلنسان في التفهمم لل، اايتا إلى التفهمم في خ ي يمجل يففي الجممل على  سم  يا، 

الجممل  يمل  ن الفهم ياتل في اإلنسان ففعنم الجمال  سمصتفي ففعنم الجممل ف  سطنخ النعي 

  الف  ين فجال الجممل عفد يمجل. ،ألن النعي يتيافل ف  الرامال  فا الف  فمتيافل ف  الجمال

 الجمال المطلق الهافل،  ينيم الف  ين فهمس الجمال.إن فعمل الف  إخضاء سيي اإلنسان نرن 

اا ل يمجل  ن يفسم الجمال في الطبميل باعتباخي لرظل ف  لرظاا سطنخ الفهمس إ  الجمال في 

الطبميل يسبق الجمال في الف   له  الجمال في الطبميل في خ يا  كما للفا  دنى ف  الجمال في 

الض ع  عميق البميان على  ن الجمال في الف  ين الف ،  يرا ل يمجل الصم ج ف  يذا التف

  ادي الاادخ على النيند كفهمس.

يانل يمجل إن الجمال ين الهاي  الذي ييبم سيبمماً كافاً ع  فهمس  ل  الهاي   ي فا فيفاي باللغل 

 البسمطل الجمال ين المتفنق في ننعا.

س  الجمال فرسنس  كلما ازداد كما  ن الجمال في خ يا  دنى ف  الفهمس؛ ألن الفهمس فجمد

 2اإلنسان لمباً ف  الفهمس المطلال للّ، اايتا إلى الشينخ بالجممل.

إ اً  فاليفجم اليااني في نظميل الجمال عفد يمجل ين إلماخي بم امل الجمال في الطبميل  الف .

   الفهمس اعتمد يمجل في فعما للجمال على الفمط الم الي المنضنعي فالجممل ين سجلي الم ح 

 3المطلال في األشماء  الظنايم الرسمل.

 فا ففعنم الف  عفدي فعن اإلدخاك الرسي الذي ستيمم با الم ح المطلال إلى الم ل األعلى 

للجمال، فالف  كالدي   التاخيخ كل  ل  لفشدان المطلق،  الجممل ين فظعم لتجلي الفهمس في 

ألنعا سستصدفعا ألغماضعا، على  ن الجمال يتم  في الف  سفتجم الفهمس على المادس  ،المرسنس

 4سهنيفا باثفم  المادس  الجنخس )الفهمس(.

 كل نشاع يمالي عفد يمجل ين عميق إلى الرميل فما سهشف الم ح بنسايل الرس  ع   

ااماتعا، يذا الهشف الماثل في علم الجمال الذي ين فلسفل الف ،  فا الففان إال فملسنم يمالي 

 5  لمطابق الم ل األعلى.يجنغ النال

إن فس لل الرمنيل يي الفا ل عفد يمجل في فشهلل الجمال  الابح،  ين ياممعا على  ساس ف  

ً ف  الهايفاا  عبميل المنينداا، فالجماداا  يي   ل  نخس للهايفاا يهنن يمالعا  لل نسبما
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عا نسبماً ع  الرمناناا ف  التي ستمت  بلنن ف  الرماس  عظم  يي الفباساا،  يذي بد خيا يال يمال

امث يي  ك م امنيل، ثم ي سي اإلنسان  ين يتمت  ب كبم لدخ فمه  ف  الرماس فمهنن بذل   يمل 

 المصلنلاا.

 1فجمال األشماء عفد يمجل نسبي  يمميعا  الح ألن يهنن فادس لليمل الففي.

 الخاتمة:

الجمال نتمجل ففاديا  ن علم الجمال نش   سمعمع مفعنم الجمال  ساخيخ علم ل بيد استامايفايتضح 

في  اضان الفلسفل لمتطنخ بيد  ل  عبم فماال  عجنخ لماجد با البرث ع  الانانم  

لد استاّل يذا اليلم بمنضنعا   ،الضابطل ليململ اإلنتاج الففي  سرديد فنضنع يذا اإلنتاج

 فا  ،طل الرميل المفطلال ف   سا اليال لنانمفا ف  كانط الذي غمم اإلنتاج الففي ع  غممي بناس

 إلعجاب فالماً ف  المففيل الذاسمل.فميتبم الجمال فنضنعاً ف مماً ل يمجل

ً فت ثماً بالذ ق  لد  ً اسمّا سما ح البرث في الجمال بم  سجنخي ففعنفا ًعالماً   ثماً انفيالما

ال لنس لاستمماخ  سرضمم  نتمجل لعذا التفنع في اآلخاء الجمالمل اكتسب علم الجم الشصجي.

 .  الصالدس إنسان المستابل الناعي الذي يبدع في آثاخي الففمل

كما  ن دخاسل علم الجمال يمه   ن سفطني على إثاخس بالغل بالفسبل إلى الم ابمي  على البرث 

  التفامب  المتمسهم  بالم ح الفاديل.
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