


الذيرالقدعلىذلكفيدالةاليوميةالحياةفي(جميلإنه)لفظةترددتلطالما

استحواذهبيبوءشكله،تناسقأوالساحرللونه,الجميلةاألشياءتلكفينابثه

ا،معوالخاصالعامللذوقترجعنسبيةصفةالجمالوكوننحوهيجذبسرعن

آلراءافاختلفتمانع،جامعتعريفإيجادفيالبشربنيبينتفاوتذلكلقي

!عرائوشعوروذوقإلحساسالجمالأنهعلىمتفقونولكنهم,المذاهبوتعددت

يرتبطالوالجمالالجميلكونصحيحةكلهاتكونتكادوقدعديدةتعاريفللجمال

حةالمريالعالقاتادراكانهعلىالبعضسيعرفهفقد.مطلقهواومحددبشي

بيعةالطفيموجودةكانتسواءالعناصرشتىفياالنسانلهايستجيبالتي

فيالخالقصنعهماكلانالفالسفةمنالبعضويعتبر,الخالقصنعمنوهي

قبلمنصيغتمنتكونوقد.خلقهنالذيللجميلظاللاالهوماالكون

نفسالالىحببماكلهوايضاوالجميل.مختلفةقوالبفيالفناناواالنسان

.االملفيهاويبعثفيهاالرجاءلهايبسطالذيبالمظهرواظهرها



من واصفا للجمال بأنه هو شكلكانطقال الفيلسوف األلماني إيمانويل 

.  الغائية في شيء ما يقدر ما يجري تصوره فيه بمعزل عن عرض غاية 

يجعل الجمال حكم مشترك ، فهو تأمل عقلي بعيد عن المنفعة كانط

ريك فريد)  وفي هذا السياق نجد أن شاعر والفيلسوف األلماني.  الحسية

رية عرف الجمال في الفن بأنه اللعب على اعتبار ان الطبيعة البش( شيلز

.إنما تتحقق على الوجه األكمل في لحظات اللعب ال في لحظات العمل  

.فهو يعتبر الجمال لحظة من لحظات اللعب و بالتالي الفن غير مقيد

ل من أهم التعريفات التي ظهرت في الجما( ريد هربرت) ويعتبر تعريف 

أن الجمال هو وحدة )والذي يستند على  أساس مادي حسي مفاده 

وافق أي تناسب و ت( العالقات الشكلية بين األشياء التي تدركها حواسنا 

.اجزاء األشياء الحسية



مل فعل االدراك والتذوق للع) أما الفيلسوف جون ديوي يرى الجمال على أنه 

عمل أي أن الجمال يكمن في التأمل العقلي الذي يشعرنا بقيمة ال( الفني 

على انه قيمة مرتبطة بالغريزة والعاطفة) ويعرف الجمال ايضا  . الفني

(.ف وهو يعطي معنى لألشياء وكل منا يراه بشكل مختل, والشعور االيجابي 



:افالطونعندالجماليةالتصورات

كشفالشيءألفأوبمائهخاصةصفةليسانهعلىالجمالأفالطونيعرف

فوقهاجديوانهغيرجميلةأشياءكلهاالقيثارةووالمالبسوالجيادالناسأنفي

.نفسهالجمالجميعا

ردالمجهوأفالطونعندالجميلوالفن,الفنونرباتعنصادرالذاتيفالجمال

إلىربأقالتجريديةالفنونفإنوعليهبحواسنانستلمهاالتيالحسنظممن

عيةالطبيالمحاكاةانيؤكدأفالطونأنعلىخطأيطلقومااألفالطونيالفكر

ةمحاكاهوتحاكيهوماونظمهاالحسيةالصورةيرفضألنهصحيحغيرأمرهو

ائقالحقكضاللزائفةالمحسوساتفصورالحسعوالقمنالمجردالمثلعالم

حبهوالحقيقيالحبأنيقولحتىأفالطونعندالجمالمرتبةوترتفع

الشاعرأنافالطونويرى.هللامنجمالهيستمدجميلشيءأيوانالجمال

,يادييناالعتالبشرعنيختلفمقدسكائنبنظرهاألصيلالفنانأوالحقيقي

فهيةاإلبداعيبالعمليةوالمعرفةوالتجربةللخبرةعالقةالأنهأفالطونويرى

داعيةاإلبالعمليةفيالحريةيمتلكالالفنانأوالشاعرأنأي,إلهاميهعملية

.إلهاميهعمليةألنها



:التصورات الجمالية عند ارسطو 

موقف أرسطو من الجمال موقف واقعي فقد اتفق على ان الفن يحاكي
الطبيعة اال أن أفالطون رأى أن هذه المحاكاة ال تغني عن الحقيقة في
حين اعتقد أرسطو أن الفن إذا كان محاكاة فإنه أعظم من الحقيقة ألنه

يتمم ما تعجز الطبيعة عن إتمامه إذن المحاكاة عند  ارسطو ليست 
تكر وبهذه المحاكاة سلبية  بل يجب أن يشوبها التطور والبناء الجديد أو المب

العملية  يقوم اإلنسان الطبيعة  ويطورها نحو األحسن وهذه أحد مهمات
بداعية وان الفن عند أرسطو نتاج للعواطف اإلنسانية فالعمليات اإل. الفن

ن عند أرسطو عملية إنسانية مرنة يكون أدائها وقائدها الفنان نفسه أل
الفنان عنده حادقة واعي مفكر يكشف عن مكامن الجمال في عالم 

.الحس

ويرى ارسطو  إن هدف الشاعر ليس تصوير الشيء المحتمل حدوثه أو 
ي فالشاعر أو الفنان هو إنسان الذي يع. الشيء الذي كان يجب أن يحدث

جوهر األشياء وجوهر البناء التطوري البيئي ابتداء من الماديات إلى 
اة لذا محاك. ولهذا تكون المحاكاة عند أرسطو تطويرية للشيء, الملهمات 

هنا . اة الطبيعة عند أرسطو تطوير الطبيعة وبناء جديد يفعل قيمة المحاك
ي احلى يعرف أرسطو الجمال بأنه التناسق التكويني وان العالم يتبدى ف

مظاهره فهو ال يعنى برؤية الناس كما هم في الواقع بل كما يجب أن 
.الجمال عنده هو السمو بالواقع وتطوير مظاهره, يكونوا عليه 



:نظريات الجمال 

نظرية التجربة الجمالية 1.

نظرية المحاكاة 2.

النظرية االنفعالية 3.

نظرية التحليل النفسي 4.

النظرية الشكلية5.

نظرية الجمال الفني6.



:.الفرق بين الفن والجمال 

لق منذ نزول البشرية وهي في تقديم لألعمال الفنية المتنوعة، سواء ما تع

ه بالفنون الجميلة أو الفنون التطبيقية، إال أن المهم والذي يجمع بين هذ

و -هفنانيوال يقاس عصر ما بكثرة أعمال -المنجزات اإلنسانية ليس هو الكم

انما هو الكيف الذي يجعل منها أعمال فنية خالدة خلود الزمان، الذي يجسده 

.معنى الجمال 

الخبرة إن الفن نشاط بشري عام يتركز أوال بالذات على الخبرة الجمالية وليست

الجمالية تجربة فردية قد اختص بها قوم دون قوم أو جنس دون جنس أو عصر

دون عصر، بل هي ظاهرة بشرية عامة

ة إن قيمة الفن مرتبطة بمدى اتساع التجرب. باعتبارها ظاهرة بشرية عامة 

عي الفن بمثابة تاريخ الو. الجمالية لمجتمع ما باعتبارها ظاهرة بشرية عامة 

عملية الجمالية كي تقوم باألستطيقيةالجمالي عند اإلنسان، وتدخل النظرية 

.التحليل الفلسفي لهذا الوعي 



ي من ناحية أخرى تشيع مفردة الجمالية في الحياة، السلوك والطبيعة كلها ف

عضوية الفن تعبر عن قوانينه الضرورية، وتمكث في صلبها دون سواها، وال ينبغي

الجمالية في الفن وان تجلت البدايات الجمالية وتمظهرت في مناحي الحياة

جة جهد والجمال ال يصبح جميال بالطبيعة فحسب بل يصبح كذلك نتي. العديدة 

عمل الجمال هو الذي يضمن لل. وعمل الفنان ونتيجة خبرته وذكائه وعمق موهبته 

ما عن الفني في النهاية قدرته على التأثير في نفس اإلنسان المستقلة تما

.الظروف التاريخية حتى عن تلك التي شهدت والدة هذا العمل الفني

ن ان الفن يقدم مثاال محدودا وملموسا، ويعكس التقييم الجمالي للظاهرة حي

خلنا والفن هنا هو النافذة التي تد. تمتزج مع روح الفنان، وتعبر عن مثاله الخاص

إذن الجمال متداخل مع, إلى عالم الفنان والطريق هو الجمال الذي يقودنا إليه 

ال يعتبر فالفن, الفن بل هما شيئا واحدا إن صح التعبير فال يمكن الفصل بينهما

الجمال ال و, كذلك إال إذا  قيُم بتأثيره على الجمهور ببث المتعة واللذة في نفوسهم

الى مشكلة وبالتالي فمشكلة الفن تقودنا ال شعوريا, نصل اليه حتى يبدع الفنان

.نيلوجود حتمية جدلية بينهما ال وجود لألول بدون الثا,  الجمال والعكس صحيح



يلسوف نجد الف, نستنتج مما سبق أن مفهوم الفن يختلف باختالف دارسيه

,  للوجوداليوناني أفالطون الذي يعبر عن الفن استنادا على نظرته المثالية

وفي . فهو تجسيد لمدركات األشياء مستوحاة من حقيقتها في عالم المثل

نها العصر نفسه نجد أرسطو الذي أقر بمحاكاة الطبيعة إلنتاج الفن، لك

.محاكاة إيجابية يضيف من خاللها الفنان ما عجزت الطبيعة عن إتمامه

علق لنخلص إلى أن الفن ال ينفصل على الجمال، والجمال بالضرورة هو مت

.       فال فن بال جمال والعكس. بالفن


