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 نقاC 06  .........                                      .عل� ال�6الو  ال�6الع�ف م4@ل3ي    )1

 E8� ) 02(     ال�6ال:  م4@لح تع

 ع�ر  ال�6ال	ة م�ت��ة �الغ���ة والعا�فة وال��وه� "ع�ي مع*ًى لألش�اء  ،اال"!ابيه� ق
ازنها وت� "ف;� األش�اء  ال�6الك�ا أن . ف<ل إن;ان ی�اه �	7ل م45لف م�ح.ة، ل�1 له وح.ة ق�اس .ال+���ة

 ال�6ال�ع�4. على ت!ارب االن!Iاب والعا�فة وال�ه!ة في ع�G ال�عي ال+;ي، وان;!امها مع ال���عة و 
�."ا( .ی*	أ مL ت!�Kة صام4ة إ"!اب�ة�� ).مN.ر إل<�4وني، و�7

  ُة على أّنه ت�عW ��4ل�ة ال!�ال معق.ة وغ�� م+.ودة، و��L7 تع��T ال!�ال ����قة س�+
ء ما، و�L�7 ال!�ال ح�ل*ا في Wّل شيء، فه� ن�ع مL الفL ی�قZ ال.ه	ة إرضاء الع�L ع*. رؤ�ة شي

و�4غ�� تع��T ال!�ال ح;^ ال��ضة ال+ال�ة، وال4ي ت4غ�� . وال�	اع� وأع�G أحاس�1 اإلن;ان�ة داخل*ا
c;�4 لIا مL الNع^ ال ل�4غ��،ب.روها ��ال ال�قb ح;^ رأa ال*اس، �Wا أّنها ت45` �ال�_ه� ا

� �� .)والء اب� داود: تع��T( .ثاب4ة�عای
 فةNه الIله bل نع�ال!�ال ه� ما . ال!�ال ه� ال+;L، وه� صفة م	4قة مL ال!��ل، وال!�

 fة ال����� في نف;gال�ه!ة وال;�ور ی،  hةوت�تاح له ال*ف1 و��ع*�فه� م�ت�j  .ف�ها ال�احة وال��أن
وح;^ مع4ق.ات وعادات  وهي صفة م4غ��ة ح;^ ال�مL وال�7ان. اإلح;اس وال�ج.ان والعا�فة�

 .)رح�a ح;�L .د: تع��T(.  ال�!�4عات ال�	��ة
 

- E8� )04(      عل� ال�6ال: م4@لح تع

 عل� ال�6ال ی.رس Aesthetics ع�ر �ال!�ال والع*اص� ال��7نة له	عة ال�<ام*ًة في الع�ل ال ،��
ج��لة، وKعqها "ف<� ال*اس في علp ال!�ال ع*.ما ی4;اءل�ن ل�اذا ت�.و �عn األش�اء . الف*ي

اآلخ� غ�� ج��ل، أو عّ�ا إذا Wانb ه*اك ق�اع. أساس�ة الب4<ار أو تف;�� الل�حات الف*�ة 
 .، وغ��هاوالقNائ.، وال��س�قى ال!�.ة

  ^قافات ال�45لفة، وثقافات ال+َقgا "قارن�ن ف*�ن ال�W ،ال!�ال الف*�ن ب�جه عام pی.رس عل�اء عل
 p�ول;*�L ع.ی.ة، Wانb دراسة ال!�ال تع.ُّ . مع�ف4*ا ال�*ه!�ة لهاال�45لفة في ال4ار�خ، وذلc ل4*_

 .وق. ات;ع ال��ض�ع اآلن ل�	�ل ج�ان^ أخ�y ع.ی.ة مL الف*�ن . ال�	7لة ال�+�ر�ة لعلp ال!�ال
و�+اول عل�اء علp ال!�ال َفْهp عالقة الفL �أحاس�1 ال*اس، و�Kا ی4عل��نه، وKالgقافات ال4ي 

ى ذلc الفهp، فإنهp "!�ع�ن، و�N*ِّف�ن، و�ف;�ون ال�عل�مات ال�4علقة ولل�ص�ل إل. "ع�	�ن ف�ها



ك�ا "+اول عل�اء علp ال!�ال اك4	اف ما إذا Wانb ه*اك معای�� . �الف*�ن، وKال��5ة ال!�ال�ة
 .ل*ق. الف*�ن، م�ا ";اع. ال*اس على تق.ی� م45لف أن�اع الف*�ن حG ق.رها

 إلى جان^ دراسة ال*_��ات ال�4علقة �األ pال!�ال ی�غ��ن في فه pة، فإن عل�اء عل�ع�ال الف*
ر الف*ان�L، واب4<ارهp وأدائهp. الف*ان�L وال!�ه�ر ُّ�Nة ت�. إذ إن فه�هp للفL یL;+4 ��ع�ف4هp ل<�ف

L�ك�ا "+اول�ن فهp ما "+.ث . وال;�^ الaI "!عل أن	�ة الف*ان�L م45لفة عL أع�ال غ�� الف*ان
�ف�ة تأث�� . لفLألحاس�1 ال*اس ع*.ما "!��Kن اW اءNال!�ال �اس4ق pق�م عل�اء عل" cع. ذلKو

pِ�ه� .الفL في أم�جة ال*اس ومع4ق.اتهp وِقَ
  ة وال*_��ة، "�7**ا�4�قا  ،ال!�العلp  نع�ف أنَّ ومL ال*اح�ة اال�;4���ل�ج�، "Aesthetic"أو اإلس4

 ةال4أث���اإلح;اس واألح7ام �.رس ال	ع�ر والعا�فة و و "ع*ى �الفL والIوق واإلب.اع، الaI علpٌ �ال
 :م+اور 4<�ن ن;ق��ا مL ثالثة �و  .ال*ق."َّة

  ".األن��ل�ج�ا"م+�ر ال�ج�د  - 
 ".اإل�;��4ل�ج�ا"وم+�ر ال�ع�فة  - 
 -  p�  "األك;��ل�ج�ا"وم+�ر القَ

  نقا�  06......  
 

2(   Nقال م�احل االن� .Tعل� قائ� بXاته، له ن9�8اته وم�اه6ه عل� ال�6ال4Tفة إلى   ال�6الق#م م

  نقا�  06... ...

ة ج�ال�ات ه*اك ب.أت �ال4أمل وفهp  م45لفة،وثقافات وفي ب��ات  ت�اج.ت وت��رت ح;^ ال�مL وال�7ان، ع.َّ
�ع.  - سL الق�ان�L وت+.ی. ال�عای��م+اولة مع  - ال_اه�ة ال!�ال�ة ووصفها وم+اولة ت+ل�لها وال4*_�� لها

  .وأخI ال��اقف م*ها وال+p7 عل�ها أح�انا اس4�عابها

 نqع احل االن4قال مL ال!�ال، أو االح;اس ال!�الي، إلى علp ال!�ال، ی�4ج^ عل�*ا م*ه!�ا أنولفهp م� 
  .العالقة ال!.ل�ة ب�L ال�. ال�م*ي واألح.اث وال�7ان الW aIان م;�حا لهIه األح.اث

  :فة إلى علp ال!�الNW قال مL ال!�اله*اك م+�ر�L م4قا�ع�L ";�+ان ب4ق."p هIا االن4

  :والN" aI*ف ال!�ال�ة ع�� ال4ار�خ Wال4الي   Axe Diachronique ، ال�+�ر ال4ار�5ي - 

 q+الW ارات ق."�ة؛q+� ة الق."�ة ال��ت��ة�الفارس�ة و ال���Nة، ات ال�ابل�ة و ار ال!�ال
�ة، واألم��7�ةوال+qار *�Nار ات اله*."ة والq+ة،  ات، وال� .ل�ومان�ةاو ال��نان

 ة���  .اإلسالم�ة وال*�Nان�ة -الع�N ال�س�j- وال!�ال�ة ال�س
  ،ةgة ال+.ی�Kة الغ�� وال!�ال



  .وال!�ال�ة ال!.ی.ة، أو ج�ال�ة ما �ع. ال+.اثة

  هIا ال�4ز�ع ی�افقه ت�ز�ع زماني وت��ر ف<�a و  

  Axe Synchronique       ال�+�ر ال�4ام*ي -

ت��رها وفG ت��ر الف<� االن;اني وان!ازاته ع�� ال�مL، أa ع�� والaI "�7**ا مL دراسة األح.اث و 
  . م�احل ت��ره

  :ت�افG ال��اعل ال4ي سلف ذ�Wها وهي  ولهIا، ن!. أن ال�	��ة م�ت �أرKع م�احل
  ال��حلة ال��4اف���ق�ة،
  وال��حلة الاله�ت�ة،

  وال��حلة ال�ضع�ة ، أو العل��ة
  -رغاسL4 �اشال -وال��حلة ال�ضع�ة ال!.ی.ة 

  ؟ في ال�ؤ8ة وال��هج  عN الق#_�ة ال6#ی#ة أو ال3#ی�ة [�اذا ت\�لف ن9�8ات ال�6ال�ة     )3
  ن_��ات bة كان".�ت�ت<�   –و�ن اس�4اعb ارساء ق�اع. علp ال!�ال  –ال!�ال�ة الق."�ة أو ال4قل

ال4ى م�ا جعلها عاج�ة على م�اك�ة ال4غ��ات ال!Iر�ة  ،س1 فل;ف�ة وحqار�ة ع��قة وثا�ةأعلى 
ف�ضها الع�N ال+.یh على م;��4ات ال��4ر الف<�a والعل�ي وال4<*�ل�جي واالج�4اعي والgقافي 

مL ال�اضح أن ن_��ة تف;�� ال��4رات االج�4اع�ة والgقاف�ة عG��� L و . وغ��ها مL م!االت ال+�اة
��ة ارت�ا�ا وث�قا ال;�د"ات ال<��y لp تع. م�7*ة أو مق��لة، وأنه لp "ع. م�7*ا لألف<ار أن ت<�ن م�ت

  .*`الال�Nرة و �في م!االت الفL واألدب صار م�ت��ا <ل شيء ف .ح�Nا مع ال�اقع ال4ار�5ي
  ات ال+.اثة وما �ع.ها�على ال4	7�c وال4ق��n والع.م�ة، �Wا  ، فق. اع�4.تأما ن_��ات ج�ال
�� مL ال�;ل��4.ت على ال4*اص والالن_ام والالاعg>ات وال�ق�الت ن;!ام، و�عادة ال*_� في ال

�� مL أوائل الف<� الو  ،ال����Wة ال4ي تعارف عل�ها الف<� الغ�Kي ق."�ا�W ج�ءhی.+ . ،pث Lوم
 . " ج��ع ال�فاه�p ال4قل�."ة:"  - داف�. Wارت� -  ح;^ bت�ع�ع

 على hوما �ع. ال+.ی hال!�ال ال+.ی pا، ارت<�ت ن_��ات علIعة م*_�رات أ لهKر
وال�*_�ر _�ر ال4ار�5ي ، وال�*_�ر اإلی.ی�ل�جي ال;�اسي ال�*_�ر الفل;في ، وال�* :هاو 

ال4قل�."ة  �ال�عای�� ال�*ه!�ة ان4ق�.یال ومL تp، الف<� ال+.یh وال�عاص�  .االس�4ات�!ي
ح;^ ال��ادیL ال�ع�ف�ة  .م*ف4+ةو  م4ع.دةول�;b ث�ة ق�اءة واح.ة، بل ق�اءات  ،الgاب4ة

 . والNN54ات وال��4ر العل�ي وال4<*�ل�جي

                                  نقا� 08..... .
  



  
  ^^^ت�fن اإلجا[ة ال�ق�dلة م3#دة وم�T(ة وم\�4�ة  : ت��dه ^^^  

  
  
  
  

  ح;�L رح�a . د: م;¢ول ال�ادة 


