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 علم الجمال

 تعريف موجز لعلم الجمال

على يد  1750كلنا يعلم أن علم الجمال هـو علـم يمكـن اعتبـاره علمـا حـديثا حيـث ظهـر سـنة

حيث بدأ هـذا العلـم بدراسـة التـذوق والمـسائل المرتبطـة بـهثم أضيف إليه مباحث  1بومجارتن

هذا المفهـوم بـشكل عـام،  الضوء علىمقـال ليلقـي تتعلـق باإلبـداع الفنـي . مـن هنـا جـاء هـذا ال

عديــد المفــاهيم التــي تــدور كلهــا  التفريق بينوعالقتـه بعلـم الجمـال األدبي،كمـا يتنـاول 

..إلخ،كما يتناول وجهات نظر كثير من والجليل والجماليةحــول هــذا المــصطلح كالجميــل 

،ومن ثم نظرت القارئ لهذا العلم وكيفية التعامل مع ليل والتمحيصبالتحالفالسفة فـي هـذا الـشأن 

منظور جمالي.ومحاولة الخروج برأي يقرب هذا المفهوم من ذهنية  النصوص األدبيـة مـن

 . القارئ

 ) … :2الملخص باللغة الفرنسية(

Esthétique :علم الجمال 

في علم  لناسالعمل الفني. يفكر ا يدرس طبيعة الشعور بالجمال والعناصر المكونة له كامنةً في

ا إذا و عم  أالجمال عندما يتساءلون لماذا تبدو بعض األشياء جميلة، وبعضها اآلخر غير جميل، 

 . ةلجيداكانت هناك قواعد أساسية البتكار أو تفسير اللوحات الفنية والقصائد، والموسيقى 

وق الفن، ويرتبط كثيًرا بفلسفة الفن التي علم الجمال )الجماليات( هو الدراسة الفلسفية للجمال وتذ

تُعنى بطبيعة الفن والمفاهيم من خالل تحليل األعمال الفنية الفردية وتقييمها، وتقديم تعريف واحد 

لعلم الجمال أمر صعب؛ ألنَّه يهتم بالعديد من المفاهيم مثل الجميل، والقبيح، والسامي، واألنيق، 

                                                             
هو عالم  :Alexander Gottlieb Baumgarten (( )باأللمانية1762مايو  27 - 1417يوليو  17لكسندر جوتليب بومجارتن ) 1

تعريف انية لجمال وفيلسوف ألماني، وهو تلميذ لاليبنتز وفولف. وهو من أدخل مصطلح "علم الجمال" ليصف به الدراسات اإلنس

  .الجميل

 

2 https://www.univ-eloued.dz/slla/images/PDF/01/15.pdf 
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. إنَّ نطاق علم الجمال أوسع من فلسفة الفن التي هي أحد والتأمل، والسحر، والمتعة الحسية

فروعه، فهو يتعامل مع طبيعة وقيمة الفنون، إضافة إلى تفسير االستجابات تجاهها، مثل وصفها 

بأنَّها جميلة أو قبيحة، إال أنَّه من الصعب التفريق بينهما؛ ألنَّ ما يبدو جمياًل عند شخص، ال يبدو 

ما أنَّ األشياء التي يُطلق عليها لفظ جميلة أو قبيحة، ال تنطبق عليها كذلك عند شخص آخر، ك

من شخص للحكم على شيء معيَّن، وقد قواعد متشابهة، وقد يكون هناك قاعدة يشترك فيها أكثر 

 . اليكون

من أواخر القرن السابع عشر إلى بدايات القرن العشرين، الجماليات الغربية خضعت لثورة 

الجمال هو  أن أكدواصلت أي ما يسمى بالحداثة، المفكرين األلمان والبريطانيين و أنبطيئة إلى 

المفتاح المكون من الفن وتجربة علم الجمال، ونظروا أن الفن بالضرورة يهدف إلى الجمال 

 .المطلق

 

 ألكسندر جوتليب بومجارتن3

ة الصغرى ان علم الجمال هو علم تجارب الشعور أو علم تجارب اإلحساس، وهي الشقيق

 للمنطق، والجمال هي أكثر المعارف مثالية

 ايمانويل كانط4

 .علم الجمال هو تجربة الجمال وهو الحكم الذاتي ولكن مشابه للحقيقة اإلنسانية إن

الحسية والعقالنية من  األجزاءعلم الجمال هو تقدير الجمال وهي أكثر المصالحة كماال بين 

 .طبيعة اإلنسان

                                                             
( هو عالم Alexander Gottlieb Baumgarten( )باأللمانية: 1762مايو  27 - 1714يوليو  17ألكسندر جوتليب بومجارتن ) 3

تعريف انية لجمال وفيلسوف ألماني، وهو تلميذ لاليبنتز وفولف. وهو من أدخل مصطلح "علم الجمال" ليصف به الدراسات اإلنس

 الجميل.

(. 1804 - 1724(  هو فيلسوف ألماني من القرن الثامن عشر )Immanuel Kantانط )باأللمانية: إيمانويل كانت أو إيمانويل ك 4

السفة فوأحد أهم ال حديثة.عاش حياته كلها في مدينة كونيغسبرغ في مملكة بروسيا. كان آخر الفالسفة المؤثرين في الثقافة األوروبية ال

لوك  طانيين جونالبري يمانويل كانت آخر فالسفة عصر التنوير الذي بدأ بالمفكرينالذين كتبوا في نظرية المعرفة الكالسيكية. كان إ

 وجورج بيركلي وديفيد هيوم.
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 فريدريش ويهليم جوزف شيلج5

يرى أن فلسفة الفن هي العالقة بين اإلنسان والطبيعة، إذا الجماليات بدأت لتكون االسم لفلسفة 

 .الفن

 6هيغل

يرى "هيغل" ان كل الثقافات هي مسألة الروح المطلقة لتكون واضحة بحد ذاتها، مرحلة 

 .بمرحلة، لتتغير لتكون الكمال، وحدها الفلسفة تستطيع الوصول إليها

 ارثر شوبنهاور7

 ل الكمالنتأم اإلرادة;هنا أمالءاتعلم الجمال هو تأمل الجمال وهو أكثر الفكر النقي تحررا من 

يفسد سسية من حيث الشكل من دون أي نوع من أنواع األجندة، وأي تدخل للمنفعة أو ألهداف سيا

 ربةلمحا الهدف والمعنى الحقيقي من الجمال. وهو بالتالي هي وسيلة من وسائل شوبنهاور

 .ومقاومة المعاناة

نشر مقالة بعنوان )لوحة فنان( وهي مقالة  8حاول جيمس جويس 1904يناير عام  7في يوم 

تناقش وتتعامل مع علم الجمال، فقط ألنها رفضت من قبل مجلة الفكر الحر "دانا" قرر في عيد 

                                                             
( هو شاعر ومسرحي Johann Christoph Friedrich von Schillerيوهان كريستوف فريدريش فون شيلر )باأللمانية:  5

مدينة فايمار وكان  في 1805مايو  9في مارباخ في ألمانيا وتُوفَي في  1759نوفمبر  10كالسيكي وفيلسوف ومؤرخ ألماني ُولِدَ في 

دبي لتاريخ األية في اعاماً. يُعتبر هو وغوته مؤسسا الحركة الكالسيكية في األدب األلماني، ويُعتبر من الشخصيات الرئيس 45عمره 

 األلماني.

نوفمبر  14 — 1770أغسطس  27( )ولد rich HegelGeorg Wilhelm Friedجورج فيلهلم فريدريش هيغل )باأللمانية:  6

يعتبر  لمان، حيثسفة األ( فيلسوف ألماني ولد في شتوتغارت في المنطقة الجنوبية الغربية من ألمانيا. يعتبر هيغل أحد أهم الفال1831

ير سخالله أن  بت مندلي الذي أثأهم مؤسسي المثالية األلمانية في الفلسفة في أواخر القرن الثامن عشر الميالدي. طور المنهج الج

صر رى" في العة الكبالتاريخ واألفكار يتم بوجود األطروحة ثم نقيضها ثم التوليف بينهما. كان هيغل آخر بناة "المشاريع الفلسفي

 الحديث. كان لفلسفته أثر عميق على معظم الفلسفات المعاصرة.

، معروف ألماني فيلسوف( م 1860 سبتمبر 1788 – 21 فبراير: 22)(Arthur Schopenhauer باأللمانية ر شوبنهاوآرثر  7

في  العالم إرادة وتمثل ، أوالعالم إرادة وفكرة وقد عرف بكتاب عدمال ، فما يراه بالحياة ما هو إال شر مطلق، فقد بجلالتشاؤمية بفلسفته

فيرى أن العقل أداة بيد اإلرادة  والعقل اإلرادة التي يربط فيها العالقة بين المثالية بعض الترجمات األخرى، والذي سطر فيه فلسفته

 .وتابع لها. ملحد وبعيد كل البعد عن الروح القدس الذي اشار إليه في أحد كتاباته

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1788
https://ar.wikipedia.org/wiki/1860
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%88%D9%81%D9%83%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%82%D9%84
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ن البطل"، لقد كانت الرواية ميالده الثاني والعشرين لتحويل هذه المقالة إلى رواية وسماها " ستيف

خيالية، لكن في نهاية المطاف جويش شعر باإلحباط من اتجاهه وهجر هذا العمل، ولم تنشر أبدا 

في هذا الشكل، ولكن بعد سنوات عدة وفي مدينة تريست اإليطالية، جويس أعاد كليا كتابة روايته 

 تنته لم تنشر إال بعد وفاة جويسكلوحة الفنان عندما كان شابا. رواية ستيفن البطل التي لم 

 ,Francis Hutcheson "إضافة إلى العديد من رواد الجماليات الحديثة: "…

 Cooper-Anthony Ashley أنتوني أشلي كوبر, Lord Kames, William Hogarth… 

 ." وغيرهم   Edmund Burkeادموند بيرك "…  

 

 

 

. 

  

 

  

                                                                                                                                                                              
 -دا في دبلن، أيرلن 1882فبراير  2) (James Augustine Aloysius Joyceجيمس أوغسطين ألويسيوس جويس )باإلنجليزية:  8

صورة (، و"Ulysses، من أشهر أعماله "عوليس" )20في زيوريخ، سويسرا( كاتب وشاعر أيرلندي من القرن  1941يناير  13

 (Finnegans Wake(، و"سهر فنيغان" )A Portrait of the Artist as a Young Manالفنان في شبابه" )
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