
الجمــال الفنــي والجمــال الطبیعــي 

********************************************

ومن المھم ، وھو ال یقلد الطبیعة ، وأن یخلق ال أن ینقل ، ان مھمة الفن ان یقول ال أن یعید القول 
إذ یوجد ، مثلما ال یوجد احتكار بالنسبة للجمال في الفن ، إن ال قطیعة بین الفن والواقع : أن نقول

وأن كانت ذات طابع "جمال طبیعي مع علمنا أن االشكال ألتي تنتجھا الطبیعة لیست جمیلة دائما
لكن عندما ، ) ألحر( والجمال ألطبیعي ) ألمصنوع(بمعنى أن ثمة عالقة بین الجمال ألفني ، تشكیلي 

.بل لكي تحافظ على نفسھا ونوعھا ، ھدفھا ان تكون جمیلة ال یكونتكون كائنات الطبیعة جمیلة 

ا ھو الشأن بین الشيء الذي تقدمھ كم، ان الفرق بین الجمال الفني والجمال الطبیعي ھو في النوع 
الطبیعیة بعیدة عن الجمیلةفاألشیاءومع ذلك فالجمال الطبیعي جمال اصیل ، الطبیعة والعمل الفني 

واالن ھل یجوز ان تنعت بالجمال اشیاء الطبیعة كالسماء والصوت واالشجار . فنیة ، أي مقارنة 
ھل یوضع الجمال الطبیعي في مرتبة واحدة مع !ھذه االشیاء ھذا الوصف ؟تستأھلوھل ! واللون ؟

! الجمال الفني ؟

وان اعظم ، إن الجمال الذي یخلقھ الفن لھو بحسب الراي الشائع دون مستوى الجمال الطبیعي بكثرة 
) االستطیق(اذا ما علمنا ان ، فضل للفن في ھذه الحال ھو االقتراب في ابداعاتھ من الجمال الطبیعي 

.الفني فحسب ھي علم الجمال 

اسمى من الجمال الطبیعي ، النظرة الدارجة ما تزعمھھو بخالف ) ھیجل( ان الجمال الفني كمایرى 
ومن ثم الى ، فأن سموه ینتقل الى نتاجاتھ ، فما دام الروح اسمى من الطبیعة ، من نتاج الروح ألنھ

فاذا نضرنا الى ، نتاج للروح ال نھ، ان الجمال الفني اسمى من الجمال الطبیعي ، لذلك ، الفن 
وعند النظر الى ، في الوجود " أساسیا”مطلقا مضمون الجمال الطبیعي مثل الشمس فھو یشكل انا 

في ، یغیب عنا جمالھا ، الشمس من منضور ضرورتھا والدور الكبیر الذي تلعبھ في مجمل الطبیعة 
أي بمعنى ، ي انھ یصدر عن الحقیقة أ. حین ان الجمال الفني یصدر عن الروح فیسمو على الطبیعة 

. بوجوده اال لما ھو اسمى منھ ال یدینموجود ما ھوان 

الفیلسوف المثالي في حین ترى الفلسفة المادیة ) ھیجل( ان الروحي ھو وحده الحقیقي كما یرى
".عكس ذلك تماما

وعلى حد ، ن والطبیعة ان موضوع الجمال الفني والجمال الطبیعي یعكس لنا مسألة العالقات بین الف
والیستاھل الجمال "روحیا" بوصفھ خلقا، االمایجد تعبیره في الفن " انھ لیس جمیال)ھیجل(قول 

. الطبیعي ھذا الوصف اال في نطاق عالقاتھ بالروح 



وانھ )) الجني االنسب الذي نصادفھ في كل مكان (( حیاتنا فھو ظروفان الجمال یتدخل في جمیع 
دم بالدین والفلسفة وان االنسان لجأ الى الفن كوسیلة لوعي اسمى افكار روحھ یرتبط منذ الق

. وقد صبت اسمى تصوراتھا في نتاجات الفن وعبرت عنھا بواسطة الفن، واھتماماتھ 

ما نحیفأننا، " وضررا" ان الخلط بین الجمال الطبیعي والجمال الفني یعد من االوھام االكثر شیوعا
. على ثروتھا في االلوان او توازن كتلھا " یة فبناءانقدر قیمة لوحة فن

لكن یمكن ، الحقیقة ان الطبیعة لیست لھا قیمة جمالیة اال عندما ینضر الیھا من خالل فن من الفنون 
. ان یوجد الجمال في طبیعة وحشة وثمة جمال كاذب ویوجد جمال حقیقي في الفن 

جمیلة لیست امرأةفصورة ، لھ بالجمال الفني للوحة لألشخاص ال عالقةان الجمال الطبیعي 
قبیحة او عادیة بطبیعتھا یمكن ان تكون تحفة رائعة امرأةبالضرورة صورة جمیلة وان صورة 

" اال تصادفاال یكونجمال الطبیعة وجمال الفن فأن ھذا االلتقاء .. عندما یلتقي الجماالن" أخیرا
.شيءة الفن والجمال في ال یدخل في صمیم طبیع" عابرا" تاریخیا" او حادثا" عرضیا

لیس )) مالشيءجمیل اما الجمال الفني فھو تمثیل شيء) ان الجمال الطبیعي كما یقول كانت((
على الطریقة الكالسیكیة او االكادیمیة یمكن الجمع بین الجمال الفني " فیھ ان یكون جمیال" مفروضا

")) ان القبیح جمیل الشك في ھذا لكن الجمیل اكثر جماال(( ان) تین(والجمال الطبیعي وكما یقول 
)) . مالم یكن من قبل في الطبیعة شيءلیس في الفن " : (( ویقال ایضا

خالل فن من " ھذا الجمال مقیماما یكونلھا اال بقدر " من الجمال موضوعاال تتخذان االستطیقا
ان ، ال وسیلة فنیة مالزمة لطبیعة االشیاء كما لو كان الجم، الفنون على اساس المحكات ذاتھا 

.أي الوسائل الجمیلة او القبیحة ، الموضوع الحق لالستطیقا ھو القیم االیجابیة او السلبیة 



**الحـــاجة الجمــالیـــة ودوافعھــــــا   **    

*************************************************

وھو درجة من درجات علوم الجمال التي تعرض الى الجدل منذ ) حسیة ( اطیقیة جمال نوعیة استال
٠العصر االغریقي 

او تلح علینا ، تدفعنا التيان الحاجة الى الجمال ھي ذلك الحافز او الوازع الداخلي او القوة الباطنیة 
او في اقتناء اسطوانة او شریط موسیقي او ، لالنتقال الى متحف الفن الجمیل ، " شدیدا" جذبا

ال تكونھذه الحاجة ، او البحث عن كتاب او مصدر من مصادر القراءة واالطالع والمعرفة ، غنائي 
وقد تكون . اخر ال علىشيءلضوء او القاء اشيءفقد تكون حاجة الى توثیق ، حاجة جمالیة خالصة 

الحاجة طبیعیة فالبحث عن شروق الشمس او غروبھا او مالحظة النجوم في لیلة صیف او التطلع 
. من ضجیج العصر وتعقیدات الحیاة " الى الوان كثیرة ھي حاجة الى استشعار معالم الطبیعة ھربا

أي سنستبدل ایقاع ، آخر بإیقاع، في الحیاة وان ھذه الحاجة الجمالیة تحمل رغبتنا في تغییر ایقاعنا 
.فني جمالي قد نجده في قطعة موسیقیة وقد نجده في العرض المسرحي بإیقاعالحیاة 

الن لكل منھم نزوع ورغبة ، من الطبیعي ان البشر یختلفون عن بعضھم في طلبھم لھذه الحاجات 
.وذوق واتجاه ینبع من تربیتھ وتعلیمھ وخبرتھ

، من الفن مطلوبةبین الباحث عن الفن وبین ) الحوار الجمالي (ع نحو الفن نسمیھ وھذا النزو
:لذلك دوافع جمالیة لذلك وھذه الدوافع تتركز على النقاط االتیة " وھناك تبعا

.حاجة للبحث عن خالص او ملجأ في أي فن من الفنون - ١
ھو االرتقاء المعایشةھذه والھدف من ، حاجة الى معایشة الفن الذي نختاره او نمیل الیھ - ٢

.بحیاتنا الشخصیة الى درجات السمو والجمال 
وھي حالة الشعور ، حاجة الى الوصول الى نقطة الشعور بالتطھیر النفسي والنقاء الذاتي - ٣

وھي اشد الحاالت النفسیة ، بالجوع والعطش الفني والسعي الى النھل منھا واالرتواء والشبع 
".قوة واصرارا

.ى اقامة عالقة مع االخرین الحاجة ال- ٤
وذلك بالبحث عن المشاعر واالحاسیس الدقیقة من ، الحاجة الى الترقیة الفكریة والثقافیة - ٥

.عاطفیة سامیة " حولنا والتي تفتح امام حواسنا كنوزا
عید ص كمال . علم الجمال المسرحي) . ١(. اقامة عالقة بین مكونات الفن وبین سرائرنا الداخلیة والوجدانیة -٦

٨٤-٨٣



*** الجمیــــل والــنـافـــع     ***       

 *****************************************

) توفیل جوتیھ ( ویؤكد ، إن أصحاب نظریة الفن للفن یضعون الجمال في موضع الضد مع المفید 
" ) االوكان عدیم الفائدة وكل مانطوى على فائدة كان قبیحا"انھ ما من شيء جمیل حقا:( بھذاالصدد

یربطبین ) راسكین(في حین ان ) ان كل فن البد أن یكون عدیم الفائدة (ا":أیضا) وایلد( ویقول ، 
قة ان المعل: سقراط وأفالطون الذي یقول(في ذلك أمثال یؤیدوهوثمة فالسفة ، المنفعة والجمال 

في كل من فنون المعمار واألثاث " ان الجمیل والنافع یسیران معا٠) تكون جمیلة إذا كانت لھا فائدة 
ألنھا أشیاء فنیة ، اكثر من الفنون االخرى فبین معبد وقصر ومقعد خشبي وجرة طبیعیة مزدوجة 

ومع ٠ھا من وظائف لما یطلب من”مالئمة تماما وفي المقابل كم ھناك من مباني. وأشیاء ذات فائدة 
في تشكیل رفاھیة في الجرأة ذلك یحدث ان یكون االفراط في الوعلى عكس٠فھي قبح مریع ذلك 

من " جوھریا" وھنا تصبح الالنفعیة عنصرا. على اخفاء الجمال علیھا " اشكال المباني عامال
والموسیقى آلدابواان العالقة بین الجمال والنفعیة في فنون التصویر والنحت . عناصر الجمال 

. منھا في فن البناء" تظھر كما لو كانت اقل وضوحا

بجمالھ لنفعیتھ فھو یمكن ان یكون على نفس الدرجة من ال یدینصحیح ان العمل الفني العظیم 
قام بھ صاحبھ " موھوبا" عمال، ان العمل الفني الجمیل ، " فلنقل اذا، ان نقص جمالھ درجة الفعالیة

، " فالقصیدة الشعریة واللوحة والتمثال والسمفونیة عدیمة الفائدة عملیا، فحسب من اجل الجمال 
باختصار . كالطابع والنفذ والناشر والتاجر، " اللھم اال بالنسبة ألولئك الذین یجدون من ورائھا كسبا

الحال لیست بضاعة تحت الطلب كما ال نھا، الجمالي والنفسي تأثیرھاینبغي ان تقاس الفنون بمقدار 
فتختفي عندئذ المفاھیم االنسانیة ) النفعیة ( البراجمانیة بمبدأالتي تعمل األنظمةالرأسمالیةفي 

واالجتماعیة والجمالیة التي تسر النفس االنسانیة وھذا یعني ان الفن او الجمیل یتقاطع تماما مع 
. مبدا النفعیة 


