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 المستخلص :

نتناول في هذا البحث الحديث عن علم  المامال اتمتاماعي و لم  المن نمصل عناحم  البحمث وهمي          

اوت نقمم ب عتي يممم علمم  الماممال والهممن وعصيتةامما عالحةمماد اتمتااعةممن والممدل جممع ة  الهممن علممي الامتامم    

واتحكماب الماالةمن والاهي س سة ل مةا الهن وكةم نشعت     ننتقم  عيمد  لم  المي علم  المامال عنمد كمان  

عنممدد   مم  ننتقمم  عيممد  لمم  الممي مانةممال وولممم عالاممن اتمتاممان والباح ممن الن مم ين ونتحممد  عممن الن  يممن 

اتمتااعةن عندها وعصيتةا عالهن وه  هناك عصين جبادلةن عمةن الهمن والامتام       م  ننتقم  عيمد  لم  المي 

عاال الهنةن لةا عصين عالكةان اتمتااعي اب ت     س سة ل مةا الهن عند عةة  ع ردي  وه  الياية  جقةة  ات

   ننتق  الي عصين الهن عالامتا  عند الاارك ةن وني ض اه  اراء الاارك ةةن عخصم   الهمن وعصيتم  

عالحةاد اتمتااعةن اال ال الاركس وانملز و والت  عنةاالةن و عةنةال وم رمي علةخان ف       ننتق  عيد  ل  

                                                                      ض فةةا اه  نتائج البحث .الي الخاجان وني 
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            -عل  الماال اتمتااعي:

جي د نشعد عل  الماال التقلةدل إلى الق ن ال االن عش   عصهن ناحن في أعاال الهصسمهن والكتماا املامان 

شةلل (  والنذ  ل  ال يال وه  ياارس ن  ويه  ون  عاعتباره ف عاً الن الهل هن ولةس  –كان  –)عاوالمارجن 

 (1 0222عاعتباره ال ة اً الن ال اه  جاريخ الهن والنقد الهني )وولم

؛ لةمدل علمى نم ن الشميء  91( في الايم  الهل هي في القم ن الم  Aesthetic -درج الصطلح )عل  الماال

القةاممن   فانق مماال ن  يممات علمم  الماممال علممى أسمم لن ناحممن ل احممد الممن نمم ن الحكمم   اتجممماه  الخبمم د  و

اتجماهات ال اعقن: فإ ا الا كانال امعاال الهنةن هي أشةاء ماالةن ض ورين  فكةمم جكةهمال ي اعمد اادراك 

الح ي الازع ب لألحكاب الماالةن ال  حقةقن أننما نيطمي أسمباا لتمدعة  همذه امحكماب  وكةمم يكم ن أف م  

د عةن اجماه عل  الماال والاارست   إ ا كان جي يم الخب د الماالةن عالن بن ل اه ه الانطقمي ح رد للت ا

أو الاحت ى التقدياي  فكةم يكم ن أف م  فةم  لليصيمن عمةن القةامن الماالةمن والخبم د الماالةمن  لكمن أسم لن 

اسمتخداالات )علم  المامال( الطبةين امك   عاالةن ظة ت الؤنً ا  وأنذت الةًص للتشكة  فإ ا الا كان أيًا الن 

ممح عممدون اتنمممذاا تل الممن اتسممتخداالات امنم ى) فيلممي سممبة  الا ممال إن القةاممن الماالةممن  ياكمن أن ي ضح

ج ضح عدون اللم ء مل جي يم ماالي آن (؛ إ ا الا كان الاصطلح في النةاين أماا على الةدف الهل هي 

                                                       (9111الان ط ع   والذل يب ر درم  في الايم )شارل ت ل 

 (Kantعلم الجمال لدى )كانط 

 حكم الجمال:

همذا ” الحك  النقدل يبدأ ع حم الماال أول ي ةن كانال: الا ن ن الحك  نتةمن مي النا  على سبة  الا ال  

( فمي أنةما تعمد أن جاتلم  أرعم    ينماي  )كمان ( ال م  همذه امحكماب الماالةمن )أحكماب التمذو ”غ وا ماة 

الةزات أساسةن أولةا: أن جك ن نزيةن  أل أننما نشمي  فمي ال ايم  عاللمذد فمي شميء الما فمي حالمن الحكم  علةم  

عالماال  عدًت الن الحك  علة  عالماال؛ من  أعطانا اللذد )تن  شيء يبيث على ال  ور( ويص  كمان  فمي 

   ال   الق ل ع  )أنا أحب الكي (.”الاقب ل“على  النةاين الي  أن الحك  سةك ن ال   الحك 

 انةًا  و ال ًا  ال   هذه امحكاب هي شااللن وض ورين وهذا يينمي عال م ورد أن همذا الممزء المم ه ل المن 

نشاط والاارسات هذا الحك  يت ي  المن امنم ين اتجهما  الينما عمال غ  المن ي لنما إن  المامال هم  فمي عمةن 

 ل    فة ل  كمان   اننما نممادل علمى أحكاالنما الماالةمن ونص ًحما فمي امعامال الناظ    ات أننا ت نهي  

الهنةن   ناة  إلى التصديق ععن هذه النقاشات والامادتت ستحقق شة ًا الا في ال اي  و ل  مغ اض عديدد 

  يليب دور اللكةن حقةقةن لشميء الما  ال م  و نم  أو الك نم  الكةاةمائي  لكمن ظم   كمان ” الماال“النةا ان  

 -الصً ا على أن الشا لةن وال  ورين هاا في الحقةقن نتاج ساات اليق  البش ل )يطلق علة  الحمس اليماب

common sense.ولةذا ت ي مد اللكةن ال ض عةن لشيء الا جميل  ماةًص ) 

راعًيا: فان نصل امحكاب الماالةن نمد ان امشةاء الماةلن ج ةم  كعنةما )هادفمن ولكمن عمدون همدف( فةمدف 

ا ض ن ه  الاهة ب عالن بن إلى )فا ص الهة ب ح اء الخ ار فمي عقم  الطبماا( الا ضم ن ييتبم  هادفًما ال

إ ا ظة  أن  يالم  همدفًا أل إ ا ظةم  الا ضم ن أنم  الصمن ن أو الصما  المن أمم   لم  الةمدف لكمن ينماي  

Kant دف  هم  ممزء ح ل أن جع ة  الا ض عات علةنا ععنةا جال  هدفًا عمال غ  عمدب احت ائةما علمى أل هم

الن الخب د لدى الا ض عات الماةلن و ل  عتحديد الي م  سماات امحكماب الماالةمن  احتماج  كمان   لة معل 

سؤاًت عن كةم جك ن هذه امحكاب الاكنن  وه  جك ن همذه امحكماب عشمتى الطم   التاحمن  )أل أنةما جكم ن 

 (.0227شا لةن وض ورين( )ديهةد إنملةز م ن هم  ن 
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   فإن الق ل ععن اللذد هي ال ة د لصنتباه  لمةس الاقصم د النم  ععنم  شمي ر  اجمي فمي حمس  فبالن بن ل   كان

لك ن عدًت الن  ل  فة  يقم في عصين الحمددد الم  يم د ال غبمن  فمدن ل الشمي ر عال م ورأواللذد فمي الحكم  

لمب الهيم  على في  كاا ل  أن  مةد أنصيةًا فةم  غةم  نزيم ؛ من ال م  همذا الحكم  ي ممد ع مبب رغبمن فمي م

لل م د )أل أن هذا الحك  يخلق الهي  الن عدب( فللحك  على في  أن  مةد أنصيةًا يمب أن ندرك أننما يممب 

علةنا جنهةذ هذا الهي   والينى أن نك ن الدركةن أل أننا نكت ب ال غبن في جنهةذه   فهي الاقاعم  عنمد ومم د 

؛ وهذا من ال   هذه امحكاب جصدر في عدب اللذد في الحك  على شيء أوال ض ن ععن  ماة  فة  غة  نزي 

وممم د رغبممن لهيمم  أل شمميء  ولمم  مزئةًمما  فممإ ا كممان لممدينا وامممب اتحتمم اب نحمم  امشممةاء والا ضمم عات 

الماةلن؛ ست ة  على أنةا النةكن في حكانا ماالةًا لتك ن ماةلن )أل أننا نحام  همذه امشمةاء ك نةما ماةلمن 

 حتى إ ا ل  ج ة  كذل (.

ه  كمان   عنمدالا يمال إن حكم  التمذو  لمةس عالمي عم  إنم  المم د فيم  جمعاللي  فمإن الةمدف هذا الا يصد

اتساسي ليل  الماال ه  دراسن ال ل ك اتن اني عب  الااارستةن اتمتااعةن والهنةمن   ويتنماول علم  

ديا الماممال ال ممالتةن اساسممةتةن :جتا مم  اتولممي فممي البحممث عممن القممة  الماالةممن )الماةمم  القبممةح  الت امةمم

 الك الةدل (   وجتا   الا الن ال انةن فمي دراسمن علم  المامال المذل يتا م  فمي الشمك  الهنمي والقم انةن 

 Wenger-Trainer Socialالتممي جحكامم  والممدل يممدرد الشممك  الهنممي علممي جم ممةد القممة  الماالةممن )

Artists  على ال ي  وال عاك الشةن(. 0291ي لة   01ن خن الحه ظن 

دتلممن علممى الاةممارات الا ممتخدالن انتمماج اشممةاء جحامم  يةاممن ماالةممن   فة ممتخدال  فممالهن عنممد  كممان   همم  

 اتن ان لت مان امحاسةس والاشاع  التي جنتاع  الن  اج  الم ه ين .

 -سوسيولوجيا الفن عند بيير بورديو:

فة  يتغة   ان الهن شك  الن اشكال النشاط اتمتااعي الذل ياتا  عيدب ال بات واتستق ار في جا ة اج    

عتغة  اتن ا  اتمتااعةن وعب  التاريخ والااارسن   ودراسن الهن او التيلةق على النتماج  ت ي تقة  دون 

اتنطص  الن هذا الايطي اتساسي   وهذا الا حاولال ك  التن ة ات واتعحا  ال  سمة ل مةن التعكةمدعلى 

ةا   فقد استطان ان ي لد ف وعا ال متقلن انم ل استقصلةت  كه ن الي في   ع  ان هذا اله ن رغ  حدا ت  ن ب

وعتنمما نتحممد  عممن س سممة ل مةا اتدا   س سممة ل مةا الا مم ث   كلةمما النب قممن الممن س سممة ل مةا الهممن  

 (330 0290)ع ردي 

لقممد حققممال ال  سممة ل مةا الياالممن اسممتقصت  اجةمما عاالتصكةمما اشممكالةات ناحممن )الا ضمم ن( واعتااهمما علممى 

لانةج(    وال  ج الي اتهتااب عال اه د الهنةن المن النطمق س سمة ل مةا   كمان المن الناهج وجقنةات ناحن)ا

البممديةي ان يتشممك  الةممدان س سممة ل مةا مديممد يينممي عدراسممن ال مماه د الهنةممن   فتشممكلال س سممة ل مةا الهممن 

 (  020  9111)ع ردي   كه ن ال تق  لةح ر ال اه د الماالةن الن سةط د عل  الماالةات والهل هن

 سة ل مةا الهن جااالاً اآل مار الات جبمن علمى جح يم  الهمن إلمى الؤس من وعلمى التقالةمد اتنتقائةمن التمي جيي س

ج يى لتيزيزها والماتت الدع  الذاجي التي جحبذها و ي مم  علم  اتمتامان أحمب  اتجةماب إلمى الهمن وإلمى 

ي ى  ويلةس  أن علم  الاؤس ات  ات الصلن التي جشك  وجبل ر وج هي حصعن على أسطح  الاتغة د  و

اتمتاان والي  التخصصات امكادياةن الاناف ن فشلال ماةيةا في ال يى فة   الا ائ  الهنةن  اليةمداً  لم  

إلى اانها  في إدراك أن الهن لةس كةاناً اليةناً والحدوداً ال ادفاً لاهة ب  ع ال  الهن    ل  أن المامال هم  

ارسمات الحةماد الة الةمن ولمةس القتصم اً علمى الما عمن المن في ال اي  التص  وال متا  الم  ال مة  اليماب لاا
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اتنتصاحةةن الذين نطلق علةة  ال اى فنانةن  ع  يشارك فة  ماة  أف اد الامتام  فمي سمةا  المن الحةماد 

 (31 33  0299)اينة  الة الةن اليادين

لشمديد عالصملن عمالهن ان اتهتااب عالهن والامتا  كان البداين لتعسةس  س سة ل مةا الهن    وهذا اتهتااب ا

والامتامم  يممد عمم   فممي علمم  الماممال والهل ممهن اليمما نممصل النصممم اتول الممن القمم ن الااضممي وفممي الهكمم  

الاارك ي وفي فك  الؤرني الهن غة  التقلةديةن   وال  عداين الح ا اليالاةن ال انةن   ظة  مة   ماني المن 

ةج البحث الا  ق الي وضم  الهمن عشمك  حه ف الؤرني الهن   ويد ح   هؤتء الباح ةن الذين جبن ا الن

اللا س دان  الامتا    عدت الن ال يي الي اياالن م  ر الصلن عةن الهن والامتا   ويمد سماح همذا التةمار 

الذل نلم الماالةن ال  سة ل مةا والذل ياكن ج اةت   التاريخ اتمتاماعي للهمن  عتغطةمن جماريخ الهنمانةن 

ةا عال ةايات التمي انمدرج فةةما جط رهما   ويمد كمان ا ايم  طا حما ايمدل مةا واتعاال الهنةن التقلةدين وعصيت

الاممن سممبق ه    تنةمم  ت يزعامم ن الممدع د الممي ن  يممن للهممن وت الممي ن  يممن للامتامم    فةممؤتء  البمماح ةن 

 اتمتااعةةن  يد ج حل ا الي نتائج اللا سن التي جغني عن الاي فن التاريخةن .

 الث لكن  الن الصمدر فكم ل الختلمم جااالما عمن ال ماعقةن وهم   س سمة ل مةا  ويد ع   في ال تةنةات مة 

التحقةممق او التحمم ل  التممي ناممال وجطمم رت عه مم  الانمماهج الحدي ممن االمما عممن اتحصمماء واالمما عممن الاممنةج 

(   ويشمت ك همذا المةم  الم  المةم  المذل سمبق  فمي الةم د البحمث الاةمداني ethnomethodologyات ني)

لا د في دراسمن اليصم ر الغماع د عاسمتياال ال  مائق والاحه ظمات   عم  اسمتخدب فمي الذل ل  ي تخدب هذه ا

دراسن اليص  الحاض  عاستخداب اتحصاء والقةاس اتيتصادل والاقماعصت  فلم  ييمد الت كةمز علمي الق لمن 

 الهن والامتا    كاا حص  ال  الن  ل المة  اتول وت حتي الق لن  الهن في الامتا   كاما حصم  الم  

ني المة  ال اني   اناا الت كةز حار علي الق لن الهن كامتا  )ع حه  المتايما(   ال مالمن عصيمات الؤر

 (31التهاع  في الا عةن الناس )نهس الا م   

 -مانةال وولم والن  ين اتمتااعةن:

ج ل  وولم ان جذوينا للهن يختلم عن جذو  اسصفنا في اليص  الهةكت رل  فقد اعتقمدوا علمى نحم  غةم  

ححةح أن فن الق ن التاس  عش  امكادياي كان ع ةًاا عةناا ل  يكن كذل   وامنمذ عماتنتصف أهم ن المن 

الت لة  عتيمادل الحكامةن فةم  يحهم  فمي  ات ال يمال الخم ا  الص النةمن للهمن الي مة  حقًما  ويمد ي تيصمى 

نطباعةممن والياممارد امالمم  عنممد جنمماول عاممصً لمم  يكممن ييتبمم  ع ةًامما فممي كافممن اليصمم ر ال مم  فممن المما عيدات

الكصسممةكةن  وياكننمما فممي هممذه الحالممن اتفتمم اض أن الاياحمم ين لةممذه امعاممال لمم  يق المم ا عيممد علممى جقةممة  

امشممممكال المديممممدد أو أنةمممم  فقممممدوا القممممدرد علممممى جممممذو  امعاممممال امك مممم  حدا ممممن التممممي احتلممممال ال مممماحن  

(wolf,1981,14,15) 

ئم الهمن أو دور الهمن فمي الصم ان الطبقمي  كاما ج ضمح فان نصل الن  يات اتمتااعةن يد نكتشمم وظما

امعاال الهنةن والن  يات اتمتااعةن وناحن ال واين والتي ياكن أن جقدب عال  امتاماعي اللميء عالق اعمد 

 (Bourdieu,1984,205ال انةن والق ى اتمتااعةن الايقدد  )

 Toniفممي طبةيتةمما فامم صً ليبممن  فنمممد اليديممد الممن الاشمماري  الن  يممن اتمتااعةممن  ات طمماع  ماممالي 

Morrison    في ال صب جُقمدب الما عمن المن الاقت حمات حم ل كةهةمن عام  ال مبا  فمي ال وايمات عمامعة

ي يء الكتاا أيً ا كةم يشك  همذا الخةمال عقم د حم رد عنص ين)فتشمة   وولمم  هنما المي ان الن  يمن 

ييبم  المن نمصل عصيمات اليام  اتدعمي عمن  اتمتااعةن جمدرس الن  يمن اتدعةمن وكةمم ان الخةمال اتدعمي

 (Eagleton,1996,49الماال( )
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فةناك عصين عاةقن يائان عةن الهنان والامتام   فالهنمان ييتامد علمى الامتام  المذل هم  ع م  فةم  إت أن   

الشخصةن اله دين ليا  الهنان إناا جيتاد على إرادد الحدودد ج ميى المى التشمك  جكم ن همي نه مةا انيكاسماً 

شخصةن الهنان  ولةس هناك فن  و دتلن يخل  الن أ   لهي  جل  اارادد الخصيمن  ويمد يبمدو أن همذا سم ف ل

ه  نتاج ال  وف الاحةطن عم   وكمان هم  التيبةم  عمن  –كلةن  –ي يينا في جناف  اليةن  فإ ا ل  يكن الهن 

ى ال احم  التامايزد المن التماريخ    إرادد ف دين  فكةم لنا أن نه   التشاع  الاده  عةن أعاال فنةن جنتاي إلم

 (11 9111)ه ع ت ريد

وت ياكن أن نه   هذا التناي  إت عص رد الةتافةزيقةن جتماو  ية  الهن الاطلقن  الهم د و الانم  وظ وفم   

فةممؤتء ييبمم ون عممن ن ممبن ال الةممن أو جنمماغ  ال ممالي ت ي ممتطة  الهنممان أن يممتاكن النةامما إت عه مم  يدراجمم  

دأ الهنان في التيبة  عن رؤياه الحدسمةن الن  يمن فإناما سة متخدب الام اد التمي وضميتةا الن  ين  وعندالا يب

ظ وف  الان  في يده: فهي ال حلن الا سةحه  مدران كةه  وفي ال حلن أن ى سةشةد أو يزن ف اليبًدا أو 

ن كاجدرائةن  وفي ال حلن  ال ن سمة  ر علمى ل حمن ال سم  المن أمم  الماعمن الحمدودد المن  ول الدرايمنوالهنا

الحقةقممي ت يبممالي عممالا اد وال مم وف الاه وضممن علةمم   فةمم  يقبمم  أل ظمم وف كانممال  المما داب يممد أالكممن 

(  وإناما لم  دور 12 11)نهس الا م     استخداالةا الن أم  التيبة  عن إرادج  ورغبت  في التشك  فق 

الاتين فةاكننما اتعتم اف  فيال في اترجقاء عا ت ى الحةاد ال اييةن إلى الا الةن  فل  كان الهن ه  الا يملب

 Brandععن الطياب الطةب وش  ال وائح الذكةن والختلم امحاسةس الاادين امن ى ياكن أن جيتب  فن نًا )

2013) 

ويد فقدت هذه الخص الن ح ل استقصلةن الهن أو عدب استقصل  ك ة اً الن شعنةا فمي أياالنما همذه  إت أننما نممد 

ها ظاه ياً فإنة  يين ن عةا في ال اي  ع  إنة  ت ينك ون في شيء غة ها  أن فصسهن الهن أنه ة  إن أهال 

 ل  أن البحث في استقصل الهن أو عدب استقصل  ي م  في حقةقت  الى البحث في هم  الهمن ال مم د أو غةم  

 (77 9111ال م د وإ ا كان ال م داً فاا ه   )ه ع ت ريد 

متاان الهن( ان علم  امتامان الماالةمن يمد أرممع الح م  فمي وج ى  وولم  في كتاعةا )عل  الماالةن وعل  ا

ال علن الحقةقن ح ل استقصلةن الهن ول  ييتقد أحد في احت اء الهن علمى أال لمن الي فةمن الاما ج جمب علةم  عمدب 

اتهتامماب عصممد  الاحتمم ى الهنممي وعلممى سممبة  الا ممال يهصمم   جممالك ت عارسمم نز  عممةن الهممن وامن اممن 

ماالي كالشيء الذل ييا  في نطا   ال ال  التيبة ين   أالا الكتاا الذين يذهب ن اتعتقادين كاا يصنم ال

ععن الهن يمدالج التيبةم ل عمالاي في فةم  ت يممدون فمي علم  اتمتامان الما يخلمق أل إشمكاتت عالن مبن لتلم  

 (71 0222امال لن الاي فةن  )وولم

 ةن على النح  التالي: وجط ث   مانةال وولم  الاتخصصن في عل  امتاان الهن  الق     

   إن التاريخ اتمتااعي للهن ي ضح أوتً : أن  لةس الن يبة  الصدفن أن عي  أن ان التحم ييتب  فناً .

 انةاً: إن  ل  يحالنا على الت اؤل عن الته ين التي جم ى عادد عةن الهن والص فن  منم  المن ال اضمح أنم  

ةزه عن امعاال وامنشطن امن ى التي يد جشت ك الي  في ت وم د لشيء في طبةين اليا  أو النشاط يا

الك ة    والا جقصده ه  أن الا ييتب  فناً في  الن اليةن  ه  نتةمن لتع ة ات امتااعةن  ولمةس شمة اً كماالصً 

فممي طبةيممن امعاممال الهنةممن  اجةمما  وهممذه الحقةقممن الاةاممن فممي رأى  وولممم  لممن يممت  جهنةممدها عممن ط يممق 

علةةا في النقمد الهنمي أو النقمد امدعميل فكم  همذه امنم ان المن الخطماا أي ماً همي المن  اتستنتامات الاتهق

ال لاا هم  حمال  –الناحةن التاريخةن نتاج لليصيات والااارسات اتمتااعةن والن    فةي مزئةن وعارضن 

يكمم ن الهممن وامدا  اجةامما  وعيبممارد أنمم ى  فممان عامم  النايممد الهنممي أو الماةمم ر الممذل يقمم أ اعاالمم  لممن 
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الحصممناً الممن اتهتااالممات اتمتااعةممن وال ضمم  اتمتامماعي  والنقمماد الهنةمم ن يصممنه ن يمم ائ  امعاممال 

 الكصسةكةن  ولكمن همذه القم ائ  جخ م  للتمع ة  التماريخي والتغةم   شمعنةا فمي  لم  شمعن الهةم ب الهمن  اجم 

(wolff, 1988,14) 

وجحد نا  مانةال وولم  عمن آرائةما عشمان عصيمن الهمن وعلم  اتمتامان وجقم ل إن علم  امتامان اتدا يمد  

سمميى الممى نمم ن اليممةن الممن الحةمماد الا ممتحة  ال لمم  فممي  لمم  ال مم  علمم  الماممال الهل ممهي وجختممت  كتاعةمما 

"Aesthetics and sociology" همن  ولكمن يائلن:  إن عل  امتامان الهمن يت مان أحكاالماً نقديمن حم ل ال

الت ح  الى ح  لذل  لمن يكم ن عمعن ن ميى عقمدر أكبم  المن المةمد للت حم  ليلم  امتامان نمال المن القةامن  

والت ح  الى فك د أك   نقاء عن الحةاد الماالي  ع  ه  اتنخ اط الباش د في الت اؤل عن القةان الماالةن 

لةمممن التمممي ن مممبةا للياممم  الهنمممي ويينمممي  لممم  أوتً: أن نميممم  محمممد ال ضممم عات البحمممث جلممم  القةامممن الماا

الاياح ون لليا  والنقاد في ويال تحق والماة رل و انةاً: ان  ل  ييني ان نيا  على الكشمم عمن جلم  

الاق تت الماالةن وامحكاب الماالةمن التمي جحمدد الشم ون الباحمث وجصمنةم المى اليارفم ل وأنةم اً أن  لم  

اتيمن كالات مان فمي جقةمة  امعامال الهنةمن فمي الااضمي ييني اتعت اف عاستقصل ال معلن  لم  النم ن المن ال

 (ibid : 106) والحاض 

وي ى  م ردون م اهاب  أن الا جقصده وولم ه  أن الدراسن اتمتااعةمن للهمن ت ياكمن أن جا مي يمدالاً 

ي على نح  نامح ات عتحديد الا ه  الة  الن الناحةن الهنةن  وه  الا يتطلب النا أن نق ب ععحكاب نقدين  ويقت 

  ل  عدوره ضاناً أن نق ب عالتحديد عععحا  اليةارين.

إن هنمماك البمم راً لاعتقمماد عممعن للممنةج البشمم ين دور أكبمم  عالن ممبن لن  يممن الهممن  علممى أل الممن النةمممةن   

ال ئة ةن الاناف ةن ل   وال اي  أن  وولم  جهت ض ضاناً أن ال   هذا الن ن الن البحمث ينبغمي القةماب عم   

لمال إن القةامن التمي جحمزل لةما أعامال الهمن المن ماةم ره ج مم  المى نم ن نما  المن وهي جهت ض فةاا يا

الاتين التي ي تخدال نةا الن اليا  الهني  ولكن الهك د القائلن ععن يةان الهن الصحةح جكان في الاتين جؤدى 

 (377 0293)م اهاب في حد  اجةا الى ن  ين اليةارين في الهن  ت ياكننا أن نهت ض ححتةا 

حماول فةم  جحديمد الةمدان علم  امتامان الهمن  ويمدب ال محاً للممذور  9131قال  لماةز عارنال  عماب  وفي ال 

 الهك ين التي انتمت  كاا عدأ عتي يم الهن على النح  التالي:

 يمد الهن الماتً الت ياً الن الخب د اتن انةن وع اطهةا واليتقداجةا وأفكارها وييب  عنةا في اشكال ماالةن 

 س وج ة  استماعات عاطهةن وعقلةن في الذهن البش ل ج تة ل اتحاسة

ويقت ث ععن  ينبغي على عل  امتاان الهن البحمث فمي كافمن الااارسمات الانتممن للهمن وعلمى سمبة  الا مال:  

ينبغي التاعين الهنانةن والاؤس ات والاا لةن واتعاال الهنةن  اجةا  وت ي اوره الش  في أن هذا التحلة  يد 

في الاحت ى الاي في للهن أو على ال ض عةناتحكاب التي جطلق علمى الهمن  فةمذهب عمعن علمى ي ة  ال يبن 

علامممممماء اتمتاممممممان أن ي لمممممم ا علممممممى احتمممممم االة  للتهمممممم   الاي فممممممي لممممممدى الاتخصصممممممةن عممممممالهن 

(Barnet,2014,179) 

 -عالقة الفن بالمجتمع عند الماركسية:

إن عل  الماال الاارك ي يتدان  ال  الن  ين الاارك ةن في الهن  إنم  يينمي عشمك  نما  عااارسمن الهمن  

وال  وحم الاياية  الهنةن التي جيتب  الهةمدد امتااعةماً  همذا الاةم  الامادل واتشمت اكي يمد ين م  إلةم  ععنم  

 ء الماال الاارك ةةن ه ع ت ي تدعى الغايات التقلةدين للبحث اليلاي والانةج اليلاي والن أع   علاا



  سندسارد                        – ال الن الن  ر عل  اتمتاانعل  الما

 212 1212اكتوبرالجزء الثامن                 12)العلوم اإلنسانية واالجتماعية(                     العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب 

 الارك    م رج ل كاج  جة دور أدورن .

لقممد كممان اهتامماب الاارك ممةةن عممالهن لممةس عامال الغ يب فالاانهة ممت  الشممة عي كتممب علممى يممد  ف يممد ريمم  

انملممز   كامما ورد فممي ال سممائ  الاتبادلممن عةنمم  وعممةن المماركس  ويممد وضمم  المماركس اللا ممات امدعةممن فممي 

الص ر الهنةن الشبحةن هي الن الت ا  ال والان ي في جل  الحقبمن التمي لةما أ م  كبةم  فمي الاانةه ت  فكانال 

 (almanshour,2013) اتنتاج ال اديكالي الهني

انملمز اتمتااعةمن لقد كانال أحمد الشم اغ  اتساسمةن ليلم  المامال الاارك مي هم  ج حةمد ن  يمن الماركس و

واتيتصممادين )ن  يممن البنةممن التحةممن اتمتااعةممن( إلممي المممال الهممن وال قافممن )البنةممن اله يةممن( ويممد يكمم ن الممن 

اتنصمماف أن نقمم ل إن ا نممةن الممن أك مم  النصمم   جممع ة اً فممي الماالةممات الاارك ممةن فممي اآلونممن اتنةمم د  

  الهنممي فممي عصمم  اتستن مماا الاةكممانةكي( عاسممت ناء  المماركس ول كمماج   همم  القممال والتمم  عنةمماالةن )اليامم

 (Alhayat,2016واي اً كتاا  الارك    اتن ان  و البيد ال احد )

ويق ل  عةنال  وه  نايد الارك ي  أن اتهتااب عال ةا  اتمتااعي للهمن واتهتاماب عتع ة اجم  ال ةاسمةن هم  

ن مانمب آنم   واميدي ل مةمن واليلم  الا أدى الى ن  ين في الهن جق  عةن اتيدي ل مةن الن مانمب واليلم  الم

هنا الصطلحان ال تادان الن الن  يمن اتمتااعةمن الاارك مةن  ووفقماً لةاما فمعن اليلم  هم  اتدراك الحقةقمي 

وفة  ال اي   واميدي ل مةن هي الما عن الن اتفكار الزائهن والاش هن التي يتا م  فةةما ال ايم  المن مانمب 

في القاوالن التغةة  وعالتالي فالق ل ععن الهن يق  في النتصم الط يق  أول   الذين يتاةزون ععن لة  الصلحن

عةنةاما؛ يينمى أنم   و طبةيمن الزدومممن فامن ناحةمن نممد فممي الهمن انيكاسماً لليمال   لكنمم  لمةس حقةقةماً عم  كامما 

الممى حممد المماعن اادراكممات الاحممددد –( فممالهن ييبمم  0227يتصمم ره النمماس )ديهةممد إنملةممز  ممم ن هم مم ن 

كمم  المتام  ولكمم  فتم د  وإلممى همذا الحممد فمإن الهممن ايمدي ل مي منمم  ت يخهمي ال ايمم   والمن ناحةممن جاريخةماً ل

أن ى  فإن الهمن ييتم ف عم  كهمن  أل أنم  يهةم  ععنم  نماجج عمن الخةمال ولمةس عح ماً علاةماً  وعةمذه الط يقمن 

ت سمة   عمن همذا الاهةم ب يقت ا الهن الن اليل  من  يي فنا عيال  ال أساالةن فةزيد فةانما لل ايم   وييبم   ال

الاارك ي للهن على أن  الزيج الن اميدي ل مي واليلاي عنمدالا يقم ل   يميلنما نم ى ونشمي  ونمدرك شمة اً 

 يشة  لل اي 

ويد  همب   مم رمي علةخمان ف  فمي كتاعم  )الهمن والحةماد اتمتااعةمن( عم ف  أل فكم د فصم  عمةن الهمن 

هاالمن ممداً عيمد   كمارل الماركس  إ  أعطمى دراسمن وافةمن  والحةاد  فلقد اعتب    علةخمان ف  نقطمن ارجكما 

التيممددد الم انممب لانمماع  علمم  الماممال  وهمم  أول الهكمم  والن مم  الارك ممي والؤسممس ) الح كممن الدياق اطةممن 

اتمتااعةن ( فمي روسمةا  اسمتطان أن يم ع  الشماك  علم  المامال عابمادك اتشمت اكةن اليلاةمن  النطلقًما المن 

(  اجةا  إ  اعتب  الهن وامدا الن الاةادين التي جليب دوراً ج ع ياً ج مةةةاً فمي ال يم ) الاادين الديالكتةكةن

حةاد الشيب ون  يت  جتلخص في أن  )لةس كافةاً أن نق ل أن الهن وامدا هاا جص ي  للحةاد  ع  يمب أن 

التي جحم ل نقمده  جي ف كةم ييب  الهن عن الحةاد وجهة  ديناالةكةتةا ديالكتةكةن(  أالا أه  دراساج  فةي جل 

 (9111للهن الب م ا ل والدفان عن جقالةد اان انةن وال اييةن للااضي وج ا  )شارل ت ل  

كاا ن ى أن الهة ب  الهن المااهة ل  عند   عنةاالةن  يكشم في ال اي  عن جع  ه  عبنةال  حةث اعتبم    

اً في المااهة   وعال غ  الن نةبمن أاللم  عنةاالةن  أن أعاال  الا  حةن الن أه  امعاال الهنةن وأك  ها جع ة 

الن ال تالةنةن الذل دفيت  الؤن اً إلى التاةةز عةن الاارك ةن وال تالةنةن على غ ار الا في  أع اء الدرسمن 

ف انكهمم رت  حةممث رأى  عنةمماالةن  عممعن الاارك ممةن التقلةديممن  جتصمم ر اليامم  الممم د جقممدب لل ممةط د علممى 

يد ع هن  ل  عالاصالح التكن ي اطةن التي انتيشال في ظ  الهاشمةن  كاما الطبةين ولة ال ج امياً امتااعةاً و

http://www.al-manshour.org/node/3930-2013-29
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رأى أي اً أن اليا  ين   إلة  عارجةاث سا ج دوالاً  ال  أن  يتيدى استغصل اان مان للطبةيمن إلمى اسمتغصل 

 اان ان لان ان نه    .

ةل  ال  ريمن  ويمد كتمب أن إعمادد وال  نةبن أال    عنةاالةن  الن حناعن ال ةناا فإن  عقي التهمائصً ع ظةهمن الهم

إنتاج اليا  الهني ستغة  اليصين عةن الهن والمااهة   فا ص عا    عةكاس  وشارلي شاعلن  اللذان جاةمزت 

أعاالةاا عا االةن نقدين ال  أن  اعتقد ععن الا ايم النقدين وال ايةن جتداعى الياً فقد دعما فمي ال يمال نه م  

 (loin,1968,78ا على فاشةن جماة  ال ةاسن   )إلى   ج ةس اشت اكةن الهن كم ا

إن جقةممة  الن  يممن الاارك ممةن فممي الهممن ييممد عاممصً حمميباً للغايممن فصممد  الن  يممن الاارك ممةن عممن الااديممن 

التاريخةن ه  ش ط ض ورل لصد  الن  ين اتمتااعةن الاارك ةن في الهن ولكنم  لمةس شم طاً كافةماً من 

تااعةن الاارك ةن ححةحن فة متلزب أن جكم ن الن  يمن الاارك مةن فمي الهمن نق ل إن  ل  كانال الن  ين اتم

ناط ممن  وحتممى لمم  كانممال الن  يممن الاارك ممةن حممحةحن فممإن جطبةقةمما فممي الهممن يممد يكمم ن ناط مماً  فممالنةج 

م  جمدور  الاارك ي في الهن ي ام  الشكلن الةان وهي الاشكلن التي ياكن أن نلخصمةا فمي ال مؤال التمالي: عد

ارك ةن في الهن   تعد لنما أن نمذك  عمعن البمدي  الاارك مي ليلم  المامال الهل مهي يمد نشمع ع مبب الن  ين الا

التي اجصم عةا عل  الماال الكانطي  فقد  historical essentialismرف  النزعن الم ه ين التاريخةن 

ال ل   –فالهن  ومدت الاارك ةن في هذا الصدد نهس الخطع الذل ومده الاركس في ن  ين هةم  في الدولن 

هم    أحمد اتجماهمات الامم دد لغايمن ت جن مج فمي  وايم  امتاماعي حقةقمي    فامن  –في  ل  ال   الدولن 

ال اضح الن امال لن التي ي تخدالةا الاارك ة ن أنة  يتبن ن نهمس الته يمن عالتحديمد عمةن الهمن والصفمن التمي 

  ( (Eagleton,1978,80ا جدعى   مانةةال وولم  أن البحث اتمتااعي ن هةا الن أساسة

 -س سة ل مةا الهن عند  عةة  ع ردي  :

ي ل  ع ردي  ان جحلة  اتعاال الهنةن يتخذ ال ض عاُ عإياالن اليصين عمةن عنةتمةن التاما لتةن :عنةمن اتعامال 

 الا ض ن(   وعنةن الحق  الهني كحق  للق ل الذل ت ينهص  عن الص اعات.-اتسل ا -الن ن -)الشك  

وجختلم اليماية  جقةمة  الاتلقمةن للهمن عمانتصف الا ايم   التمي يحتل نةما فمي الكةمان اتمتاماعي   فقمد ا بتمال 

الدراسات ال  سة ل مةن عند  عةةم  ع رديم   وغةم ه ان الخةمارات الماالةمن لة مال نةمارات شخصمةن عم  

 اء سمل ك التاةمز امتااعةما جق ب على اتنتااء اتمتااعي منةا الحك الن اساًسما عنزعمن التهمان  وال ميي ور

(Barnett,2014,197) 

ويي ف  ع ردي   أال لن المن التقةمة  لصم ر ضم ئةن  همب ععنةما جتعسمس دوالماً علمى اليماية  جتمماو  نطما  

التا ةلي ال ة اً لاا وراءه فةق ل:  وهكذا ج ةم  حم رد الاحمارا الاقتم ل أحكاالماً  وسم اء كانمال ايماعةمن أب 

 ايمم  الهكمم د الاا لممن والممى فاعلةتةمما التا ةلةممن  فممالات ي  الممن الصمم رد إ ممارد سمملبةن  فةممي دائامماً اسممتماعات ل

 ال عب الن الح ا أو شمب أه الةا عام د اظةارها .

ووفقاً لاياية  الماالةن ييد البيد الماالي التا ةلي نة  ال ال للةامةمن منم  يمنقص المن يةامن امعامال الهنةمن 

 (Boudieu,1980,244) الحةاد اتن انةنلتغدو الن عادات الحةاد  لة جد الشك  الي 

وعالهي  جتهمق  مانةمال وولمم  الم  ع رديم  فةاما يشمة  الةم  عمعن اتنمذ عابمدأ الهمن الخمالص المذل اكت مب  

ش عةن عالاةن إناا ي جب  عنزعن طبقةن ويشك  ال ض  ح ان عةن الطبقمات  حةمث ي متخدب كمعداد لألعيماد 

 والتاةةز ضد الن ه  دونة .
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حهن فمن ردلء او مةمد علمي عام  فنمي اليمةن او جقبلم  او رف م  يم جب  الم  الكانمن الهم د فنمد ان إطص  

دان  الامتا    تن القةان الهنةن ت جقتص على اعةن الاشاهدين عم  علمى الخصمائص اتمتااعةمن مناماط 

(   وحةن نمد التلقةا يطلق حهن ردلء او مةمد او ال حكم  921 0299)ناجالي اينة   الماة ر الاختلهن

 الن اتحكاب التي لةا عصين عالقة  فذل  ت ينطلق الن اتعاال الهنةن ع  يتع   عالا كز اتمتااعي للاتلقي. 

ن التي يية  ضانةا ان التي ف على القةان التي يصن  عةا الاتلقي عاص فنةا  سةحةلنا على اله ن اتمتااعة

  وانتصف ح ل يةان اليا  الهني   تن الاقم تت الاتيلقمن عمادراك اليام  الهنمي وجقةةام  جتاةمز امتااعةما 

 (330  0290عالا ي  اتمتااعي للذين ي تيال نةا )ع ردي  

اية  لقد جي ض الهة ب القةان الماالةن عه   س سة ل مةا الكشم الي الخلخلن وا دادت حي عن جحديد اليم

ال ض عةن لتقةة  اتعاال الهنةن او الدفان عنةا ويد عات الامدافي ن عمن التقلةمدي ن عمن الخاحمةن الماالةمن 

في ال ض  ت يح دون علة  في اتوساط الهنةن  اجةا  ل ةاساجة  والاارساجة  الانحا د  ويا   ال ؤال عن 

زعزعن اتم عن التمي كانمال جقمدب المن يبم  الاهةن القةان الماالةن ال ييا ال كزيا في هذا ال مال  الا ي حي ع

فل  ييد الن ال ة  التا   عآراء ت جقب  الانايشن عن الهن المةد الذل نتي ف علة  فم ر الشماهدج   )وولمم 

0292 31) 

( واحداً المن كبمار نقماد امدا والهمن فمي القم ن اليشم ين وكمان احمد 9172-9110ييتب   والت  عنةاالةن  )

نقدين لكن  انتلم الم  عيم  روادهما اموائم  نص حماً  أدورنم   حم ل أ المن رواد الدرسن ف انكه رت ال

ال قافمن فمي الامتام  الب مم ا ل ودوراً ووظةهمن الهمن فةم   فقمد رأى أع ماء الدرسمن ف انكهم رت أن الهمن 

ييب  عن  ايدي ل مةا ول  وظةهن سةاسةن هي الاصالحن عةن الن ماب القمائ  والماماهة   فقمد رال  أدورنم   

ن المااهة ل ه    قافن الصنين  ت جتحك  عالمااهة  عه ياً فق   وإناما جشمم الما ي ةم  النةما ك قافمن إن اله

ولةس كحقةقن وواي   ويي د هذا الخصف إلى الن  ين الاارك مةن فمي امدا والهمن النماجمةن فمي أل جن مة  

اتً أعلمى ي متحة  عل غم   امتااعي عها علة  الزالن  ياكن أن ي   يانحنا التين ماالةن وي ص اليةاراً وال م

ويد ط حال ال اييةن اتشت اكةن اتس لن اتساسةن عن جط ر امدا والهن والما جيك م  ال قافمن المن عصيمات 

 (loin,1968طبقةن)

ولقد ارجب  اس  عنةاالةن عاس  أدورن  لهتم د الحمدودد   م  ن م  عنةماالةن إلمى ال قافمن الحدي من ن م د التناي من 

اتنت اعات الحدي ن في الهن ن وال ةناا وات اعن يد اسةاال عياق في جغةةم   لن  د أدورن  و هب إلى أن

الكان   اليا  الهني   فمإ ا كمان  أدورنم   يمد رأى فمي  لم  انتقاحماً المن يمدر الهمن نتةممن اليااللتم  اليااللمن 

ال مملين التماريممنل فممإن  عنةمماالةن   هممب الممى أن وسممائ  اتجصممال يممد ياالممال عهصمم  الهممن نةائةمماً عممن المممال 

 الطق س الاقدسن  وفتحال أع اع  على ال ةاسن  كاا انتلم  عنةاالةن  ال   أدورن   في نقطن أن ى همي 

 (Eagleton, 1978الا سةقى فقد اعتب ها ي د دعائةن نقدين)

 -الجمال والفن بين علم الجمالية وعلم اجتماع الفن:

اليصيمات القائامن عمةن المامالي ن رد هنا الا كتب  الكاجمب  أحامد ف م  شمبل ل  عمن همذا الا ضم ن   من 

وال ةاسي واتمتااعي  ت جزال عحامن إلى فحص  فقد ياالال مانةال وولمم عا اميمن الطبيمن امولمى المن 

كتاعةا  عل  الماالةن وعل  امتاان الهن   وأضافال إلة  الا ياالمال عهحصم  وال اميتم    وأحمدرت طبيتةما 

الا مةح  ونالمد ح من  وحمدر عمن الاشم ون القم الي ال انةن الن الكتاا الذل ج مات  د. الارل ج يز عبمد 

 للت مان عالاملس امعلى لل قافن عالقاه د  ووي  في الائن وعش  حهحات.
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فالكتمماا يبممدو دفاعمما عممن الماالةممن فممي القاعمم  ال ةاسممي واتمتامماعي وييممد فممي ال يممال نه مم  نقممدا للماالةممن 

ق ن ال االن عش   حةث جاح رت جل  النشعد ح ل التقلةدين  أو عل  الماال التقلةدل الذل جي د نشعج  إلى ال

الهممن الممن حةممث ال ضمم عاج  وجع ة همما  وأدى  لمم  إلممى فصمم  الهل ممهن الماالةممن عممن الا ممائ  امنصيةممن 

 وال ةاسةن  وكان يبلةا والنذ الق ن الخاالس عش  في أورعا يد عدأ انهصال الهن عن الح فن.

ي جع  ها عيل  امتاان الهن  وعدب انتزالةما لصمالح أل المن وعلى  ل  يةت  الكتاا عا علن القةان الماالةن ف

الهمم ون الاي فةممن الاتنمماظ د سمم اء كانممال امتااعةممن أو سةاسممةن أو إيدي ل مةممن  حةممث ييممد النقممد فممي المممال 

الهن ن واآلداا وجاريخةاا الن ومةن ن   البي  عاص أيدي ل مةا إن رف نا انتزال القةان الماالةن إلمى 

نصيةممن المم ص  ييتبمم  حالممن دفممان عممن نص حممةن الهممن  سمم اء عاعتبمماره ن عمما ناحمما الممن يةاممن سةاسممةن أو أ

 Wenger-Trainer Social Artistsالتم عن الماالةن  أو الةزد ناحن كاالنمن فمي النتممات فنةمن عيةنةما)

 على ال ي  وال عاك الشةن( 0291ي لة   01ن خن الحه ظن 

في هذا الكتاا جنطلق الن الحامن إلى جخلةص عي  وجؤكد  وولم  أك   الن ال د أن أط وحتةا امساسةن 

الاهاهة  الماالةن الن اتدعاءات ااالب يالةن لاي   التحلةصت اتمتااعةن ال اديكالةمن للهمن التمي جيمادل عمةن 

القةان الماالةن والقةامن ال ةاسمةن  وجخلةصمةا أي ما المن الن مبةن الاطلقمن واليممز المذل جمؤدل إلةم  النزعمن 

ن لذاجةا في المال التاريخ اتمتااعي والنقدل للهن ن  وعلى  ل  ج م  ماالةمات التلقمي جا م  الذاجةن الياك 

 جناوت النحا ا للتم عن الماالةن والتقةة  الماالي.

وجؤكممد  وولممم  أن نطاعممات والؤس ممات الامممال الماممالي يمممب أن ج مم  ال ممتقلن عامما همم  امتامماعي  لممذا 

القةان الماالةن  ع ضيةا ضان ية  امتااعةن أو سةاسةن  وجقم ل  جتناول عالنقد أعاال الكتاا الذين أضيه ا

 وولمم  فمي نةايمن كتاعةما أنمم  ت جمزال أعامال الهنمانةن والكتماا الانتاممةن لأليلةمات فمي الغم ا جيماني الممن 

التةاة  والتماه   حةث جيا  الاقايةس الماالةن ال ائدد على استبياد امعامال الناعيمن المن جقالةمد والبمادك 

 (911  0292د ليدب أهلةتةا)وولمالغاي 

وعلى  ل  يتناول الكتاا عصهن ناحن الدور ال اني للماالةن في جط ي  ال ارات عل  امتاان الهن حةث 

جممؤالن الاؤلهممن أن للنزعممن الماالةممن الا ضمم عةن جاريخةمما الخمما   وي ممتحة  فةاةامما نممارج نطمما  لح ممن 

ل  الارك    في است ناء الماالي ع حه  يخل  المن نش ئةا  ع  جتا   ععي ال عي  علااء الماال الن أال ا

جش هات الامتا  ال أساالي  وي حب عالهن لقدرج  على جخلمةص الم عي المن اليانماد الكمبح والقا  عم  إنم  

في المتا  يتعسس على الكبال يصبح الهن الياال  الذل يتةح الح ين  ع  يد يك ن الياال  الاا   لةا  ويم ل 

 قي ضان اميدي ل مةات .الت سة   ت أض  الهن الحقة

وجت يم  وولم  عند عش ات اليناوين والش وحات وآراء علااء عل  المامال وعلم  اتمتامان  فتنايشمة  

وجهند آراءه  وجب طةا على الائدد البحث  وجت اءل وجمةب عن امس لن  في سةا  عح ي الن أم  ال ح ل 

نقم ل: الهمن للهمن( جم ى أنم  ت عمد المن نشمعج  علمى إلى الهة ب مديد ليل  نالص للماالةن )أو كاا جي دنا أن 

أسس مديدد ون  د حدي ن مال ر الهن الخمالص  الم  أنمذها فمي اتعتبمار آراء عيم  علاماء المامال عشمعن 

 حي عن الهص  عةن أين جم عن ماالةن ناحن والهة  اتمتااعي للهن ن )أو كاا نق ل: الهن للامتا (.

نمي أو يت مان: الل حمات التصم ي ين  وامدا  والا سمةقى  والم يص  وعندالا جذك  الهن ن عياالن فةذا يي

 وامفصب  والاتاحم  والنحال والياارد  وك  الانتمات ال قافةن.
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وهي جيتقد أن ال ؤال التقلةدل  الما الهمن   يينمي عالتحديمد سمؤال عاما اعتبم ه الامتام  أو عيم  أع مائ  

عنممد النقممد اتمتامماعي للماالةممن  فتيمم ض نقممد التحلةمم  البممار ين فنمما   فهممي الهصمم  امول جت يممم الاؤلهممن 

اتمتااعي لبي  سماات الن  يمات الماالةمن التقلةديمن  أل الن  يمات الخاحمن عطبةيمن الهن حةمث يكشمم 

التحلةمم  اتمتامماعي للتممذو  الماممالي الاياحمم  عممن جيممدد اليمماية  التقةممة  دانمم  الامتامم  ال احممد فممي فتمم د 

ةن الاقب لن هي عالتحديد أحكاب مااعمات المن النماس جشمغ  ال ضميا اسمت اجةمةا جاريخةن الا  فامحكاب الماال

)امكادياة ن  الاهك ون  النقماد  والما إلمى  لم (. وفمي همذه الحالمن لمن ننمده  ك ةم ا عنمدالا نم ى أع ماء 

آن ين دان  الامتا  لدية  جذو   قافي يختلم كلةن عن جل  المااعات  وفي الهص  ال اني جبحث الاؤلهمن 

علن التقاع  عةن عل  اتمتاان والماالةن  حةث يا   عل  اتمتامان ضمانةا وأحةانما حم احن  جحمديًا ليلم  ال 

الماال التقلةدل الذل ي ى أن ت عصيمن للهنم ن عيلم  اتمتامان  فمي حمةن اعتبم  علم  امتامان الهمن أن علم  

ي وجم جب  عمالتاةةز المن مي  أل الماال في حد  اج  جط را جاريخةا  وأن امحكاب الماالةن  ات أساس طبق

أن امحكاب الماالةن عصهن عاالن نتامما أيمدي ل مةا  عم  إن علم  اتمتامان يمذهب إلمى أن المؤرا الهمن المذل 

يهت ض جاكن  الاةنمي المن القمة   هم  فمي ال ايم  ييام  فمي إطمار نطماا الؤسمس أيمدي ل مةا  والمن نمصل 

ت القائاممممممن  والتممممممع   عممممممال  وف ال ضمممممم  أيممممممدي ل مي  أل التصمممممم  عالن مممممماب الطبقممممممي والاؤس مممممما

 (.0292الحةاجةن)وولم 

وعلى ال غ  الن  ل  فإن التحلة  اتمتااعي ياكن أن يكشم عيم  أالم ر الهمن  وفمي همذه الحالمن فمإن الما 

يحتام  عال  اتمتاان كي يك ن ن ة ا لنايد الهن والؤرن   ه  ن ن المن التمدريب علمى ال سمائ  الهنةمن أو 

 امن ى التي جشك  اادراك.ال ال   الهنةن أو الايارف 

إن عال  اتمتاان ين   إلى الاؤلم )أو الهنان( على أن  لمةس أك م  المن  القاعلمن  التمي ج ماعد علمى المةصد 

النص  حةث يصبح الصدر النص الحقةقي  الطبقن أو المااعن الايب  عن رؤيتةما لليمال  فمي اليام  أو فمي 

االةن جنشع عن اايدي ل مةا الماالةن لدى المااعات  وأن النص  لذا ن ى أن هناك الن ي ى أن امحكاب الم

 يةان اليا  جكان في اميدي ل مةا.

هنا جب   الهك د الا ادد  وهي استقصل الهن عن عصياج  اتمتااعةمن  أو فكم د جاتم  الهمن عقمدر كبةم  المن 

ال ه نمن عتماريخ  النمي  فةم  اتستقصل عن اليصيات اتمتااعةن   ل  أن الهن يتناول حقائق عالاةمن غةم  

يحتك  إلى وعي ت يخص طبقن عيةنةا  عم  يناشمد وعمي البشم   ع حمهة  كائنمات جتهمق فمي النم ن  وجيام  

على جناةن كافن طاياجةا التي جياق إح اسةا عالحةاد  فالقةاتان ال ةاسةن والماالةن ج ى  وولم  أن الهة ب 

عيممد أن جي ضممال الكلةممن الالكةممن للهنمم ن احمم ار الماالةممن جيمم ؤض الممؤن ا م الممن الممن نمم ن المما  ناحممن 

ض المةم  الطلةيمي وأنصماره فمي  الحك الن علمى أن جُم لي الكلةمن عنايمن أك م  تحتةاممات الصمناعن  وجيم  

الاتمماحم وعةمم ت النشمم  وأالمماكن أنمم ى إلممى حلقممن ال ممتا د الممن النقممد الممص ن  امالمم  الممذل نممتج عنمم  أ الممن 

ن مخن الحه ظمن  Wenger-Trainer Social Artistsوال ةاسن)أوضحال التدانصت الاتشيبن عةن الهن 

 على ال ي  وال عاك الشةن( 0291ي لة   01

واعتب  الهن في المال علم  امتامان الاي فمن  ن عما المن  الاي فمن  ال م  اليلم   حةمث ي مت عب الاصمطلح 

لمامال  وأحمبحال إضافن؛ الاي فن الحدسةن  والاي فن اليلاةن  والدين  وعلم  امنمص   والهل مهن  وعلم  ا

القة  الماالةن جشتا  عال  ورد على يمة  جخم ج عمن المامالي  ولكمن المن ناحةمن أنم ى يصميب أن يكم ن 

 اليا  ححةحا سةاسةا إت إ ا كان ححةحا ماالةا أي ا.
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وإ ا ج يهنا أالماب التي يمم ال ةاسمي للهمن  فإنم  ت ي ميى إلمى جطم ي  ماالةمات مديمدد )أو جغةةم  الااارسمن 

كن  يشة  إلى حي عن فة  جلم  امعامال دون الي فمن التمداعةات ال ةاسمةن والا ميةمن التمي ي متند الهنةن( ول

إلةةا  ووفقا ليا  امتاان الهن  ييد اليا  الهنمي المذل ت يبمدل الةم ت سةاسمةن أو يكندمى عنةما  يحام  دتلمن 

 تص  على ال ةاسي.سةاسةن. غة  أن اتعت اف عالت م  ال ةاسي الاص ب للهن  ت ييني أن الهن يق

وجصح  الاؤلهن أن الهن رعاا يك ن سةاسةا على نح  القص د  ع  غالبًا الا ي   الهنان ن والكتاا أعامالة  

في ندالن ال  رات ال ةاسةن )وأي ا ك د في  سةاسي( لكمنة  فمي ال يمال نه م  ي متحد  ن ماالةمات مديمدد 

 ةط  ولألشكال والن  يات الهنةن البالةن.جصئ  نقده  اايدي ل مي وال ةاسي لك  الن الامتا  الا 

وجيت ف وولم  ععن هناك شي را حاساا ععن الهن عياالن سةاسي  ولكنةما جت ماءل هم  يينمي  لم  إالكانةمن 

 انتزال الهن في نصائص سةاسةن أيدي ل مةن 

الب م ا ين  وهم  وج ى أن هذا ال أل الذل يزاوج عةن الهن وال ةاسن  رعاا ي م  لقص ر القايةس التقةة  

ت ي اعدنا على فة  كةهةن جقةة  النص أو اتستاتان ع   فالتقةة  المامالي ت ينشمع عمن التقةمة  ال ةاسمي  فقمد 

يحممماف  عاممم  الممما علمممى الكانتممم  الاةةبمممن ع حمممه   عامممص أدعةممما ع ةاممما  لتغةممم  جعويممم  الغمممزاه أو القاحمممده 

علمى ال يم  وال عماك  0291ي لةم   01ن مخن الحه ظمن  Wenger-Trainer Social Artistsال ةاسةن)

 الشةن(

وجخت  الاؤلهن هذا الهص  عق لةا: ت ي مد دلةم  حتمى اآلن علمى جطماعق القةاتمةن الماالةمن وال ةاسمةن  وأن 

جه ة  القةان الماالةن في إطار القة  ال ةاسمةن  ييمد جه مة ا النحما ا إلمى أعيمد الحمدود  طبةيمن المامالي عيمد 

 يم عيم  الشميء عنمد طبةيمن المامالي  فاما المذل يك مب الل حمن التصم ي ين  ل  كان على الاؤلهن أن جت

 القبةحن يةًاا ماالةن  على سبة  الا ال 

إ ن علةنا التي ف أوًت على طبةين أداء الهن يبم  الحكم  علمى مم دد أداء عيم  امعامال وإ ا ج حملنا إلمى 

)على سبة  الا مال( نكم ن يمد ايت عنما  حةاغن جص رنا عن الياال  الاشت ك عةن ال واين والتص ي  الزيتي

 (0292الن جي يم الماالي)وولم 

   ج  ا ال ص ع ؤال عي  الهصسهن: ه  ياكن اعتبار اتستاتان عغ وا الشماس أو عمالان   الطبةيمي  

 جم عن ماالةن  أب ت 

  ع حمه  فنما؛ وجك ن إماعات البي  أك   إرعاكا الن ومةن ن  ها ال  : اليا  يغدو فنما عالقمدر المذل نتقبلم

لذا فإنةما جم ى أننما الا لنما فمي حاممن إلمى جمديمد طبةيمن  اتعتةماج  النماجج عمن التمذو  المذل يخلم  المن أل 

 النهين  وأننا ياكننا وحم الا يم الماالي عالنزاهن.

غة  أن عي  علااء عل  الماال يص ون على أن التداوتت الماالةن جتع   دوالا عخب د واليل الات جخم ج 

 لماالي  ولكنةا جندالج فةةا وأن الهن شك  الن أشكال الحةاد أو أحد أسالةب الحةاد.عن نطا  ا

وهممي جمم ى أن الن  يممن الماالةممن التممي جؤكممد علممى الطبةيممن اتمتااعةممن للتم عممن الهنةممن ت جيمم   الماممالي 

عتعطة ه في ال ةاسي أو اتمتااعي والن    كان ت عمد المن البحمث فمي نص حمةن الهمن  فخص حمةن الهمن 

جشة  في اليناها امول إلى اتنهصال التاريخي للنشاط الماالي عمن المماتت الحةماد اتمتااعةمن امنم ى  

والن    نص حةن أسالةب اادراك الماالي كاا أن هذه الخص حةن جؤدل إلى فص  الماالي عمن الحةماد 

 الة الةن 
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ي جنب مق النةما نص حمةن وعصهن عاالن  فإن الخص حمةن هنما جشمة  إلمى ال م وف التاريخةمن الخاحمن التم

 Wenger-Trainer Socialالماممالي  ع حممه  جصممنةها يتاةممز عممن اليالممي والممديني والحةمماد الة الةممن)

Artists  على ال ي  وال عاك الشةن( 0291ي لة   01ن خن الحه ظن 

 وجبحث هذه الخص حةن في كةهةن جح ي  الهن الن الحةاد الة الةن اليادين وانهصال  التدريمي عن ال ح  

د جيددت الادارس التي جتنافس لتقدي  ن  ين ماالةمن فمي ال يمال الحاضم  فمي إطمار امتاماعي أو المادل  وي

حةث ي مد  ص  الدارس جقم ب علمى ن  يمن الخطماا  والهل مهن امن  وع ل مةمن للهمن  ون  يمات التحلةم  

 النه ي للهن.

ولكنةما جؤكمد أن الط يقمن التمي  ن  ين الخطاا ت جص  إلى الحد الذل جحذف فة  عال  ال اي  المن ال مم د 

ندرك عةا اليال  جتعسس على الخطاا الهني  وأن هناك استقصًت ن بةا للماالةمن عمن الاحمددات اتيتصمادين 

واتمتااعةن أالا الدرسن الهل هن امن  وع ل مةن للهن  فتق ب على اتعتقماد فمي ومم د عيم  القمة  البشم ين 

جتحقممق عمم  أالا ن  يممات التحلةمم  النه ممي للهممن  فقممد رحممدت الاؤلهممن اليالاةممن التممي جمممد الص همما فممي الهممن و

الحاولتةن ادنال التحلة  النه ي في عل  الماال لتحديد نص حةن الهن  وهاما: اسمتخداب  فم ل   للتحلةم  

النه ممي وفقمما لامما اسممتحد  فةامما عيممد ف ويممد وناحممن عنممد  كلممةن   وجممع ة   تكممان  علممى الن  يممن امدعةممن 

قافةممن  وج مم ا المم ص عتا ممال فةنمم س  فعفتقمماد جا ممال فةنمم س للممذراعةن ييممد مممزءا الص اًلمما والدراسممات ال 

لما عةت   وت ييد نقًصا يُؤسم علة . حةث جشاهد فةن س ع حهةا جا   الهك د الذاجةن  امب  والا جبقى النةا 

بت رد ي ةم  لمدى ماةم ر عيد التدالة  الذل أحاعةا عهي  الةم ب  التخةلي علةةا   فةذا التا ال في حالت  الا

الاتلقةن الشاع  ج جب  ععك   جخةصجة  عدائةن الا حةن عالتةم  على م د امب  وعالةات الت الة  التي ج الي 

 ل  نح  عل  امتاان الماالةن وجذك نا  وولم  دائاا ععن هدف كتاعةا ه  التعكةد على الصملن ال  ةقمن عمةن 

اين الماالةن الن عل  اتمتامان  ل النزعمن اتنتزالةمن المن مةمن عل  اتمتاان والماالةن الن مةن  وإلى حا

 Wenger-Trainerأنم ى  فةمي جم ى أن علم  امتامان الهمن يتماهم  الماالةمن  وت يععم  عخطم رد  لم )

Social Artists  على ال ي  وال عاك الشةن( 0291ي لة   01ن خن الحه ظن 

لحةماد المامالي  المذل يطالمب عم  علم  اتمتامان وهي جشة  في فصلةا امنةم  المن الكتماا  إلمى أن البمدأ  ا

ال ضيي  والذل يزع  الباح  ن فاعلةتم   اج مح اسمتحالن جحقةقم . والمن  م  فيلم  امتامان الهمن عحاممن إلمى 

ن  ين ناحن عالماالي  ناحمن أن الهمن يحمته  عاسمتقصلةن نتةممن للطبةيمن الماالةمن الخاحمن التمي نمدركةا 

 ةن.أ ناء استاتاعنا عامعاال الهن

وجؤكد مانةال وولم على أن : ل  كان ال مال يدور عمةن الماالةمن وعلم  اتمتامان  فليلم  اتمتامان الكلامن 

امنة د  وجق ل إن  ظة  الؤن ا عي  الكتاا الالتزالةن عماالةن امتااعةمن ونقديمن يتطليم ن إلمى اسمتيادد 

كمممن التاًحممما للتحلةممم  اتمتاممماعي المامممالي  ت اعطممماء الماالةمممن الكلامممن امنةممم د  عممم  لتمديمممد الممممال لممم  ي

 (0292التاريخي)وولم 

لذا فإن الكلان النةائي عيد الي ض ال اعق  وط ث عي  ومةات الن م  التمي جقم ل فةةما وولم :  علمى  

أل حال  لن جنم  الماالةن الن جع ة  عل  اتمتاان  ولةس عاقدور عل  اتمتاان اتنص اف عن المامالي  

ونقدا وفي  نايا فص لةا جتي ض الاؤلهن للنقد الن  ل وإنتاج الام أد  وفمي همذا  ح ل الهن الن ائي: جاريخا

جق ل: ل  ييد احتماا الا أد في جاريخ الهن ن يه   نتةمن لقصم رها عمن التصم ي  أو التمعلةم الا سمةقي  

ويت ح المن وإناا حار يهة  في إطار أعنةن ع ال  الهن والا سةقا التي ج تبيد الن اء الن التدريب والنماث 

وراء  ل  أن فن الن اء يُقةؤ  عش وط الختلهن عن أعاال ال مال س اء يمت  كمعال  ال مل  عم  أو عمن ت وعمي. 
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فان مةن يص  الداع ن للحهاظ على الا ت يات الماالةن على يةماس كافمن امعامال عايةمار عمالاي واحمد  

لكن امالم  يختلمم حةناما يتيلمق عمالا أد  ناحن عند جناول الهن ن الاحلةن واا نةن وأدا الطبقن اليااللن  و

وناحن الهن الن ائي  فل بب الا  ج تخدب الياية  الختلهن  أي ا ل ح  أن جح ل الح فمن إلمى فمن  حماحب  

جزايد اللح ظ في إنما ات ال مال في الماتت كانال جيد حتى ويمال تحمق حكم ا علمى اانما   عم  لم ح  

ي إعياد الام أد عمن سماحن التمعلةم ال وائي يت مح المن نمصل أن  ال  إعصء يدر ال واين عدأت الاحاوتت ف

 ل  أن جاريخ الهن الن ائي الذل ييد إسةاالا هاالا وال امين ليل  امتاان الهن  يد أ ار ج اؤتت ح ل حذف 

-Wengerالامم أد الممن كتاعممن جمماريخ الهممن  وهممذا المما ج ف مم  مانةممال وولممم  والمما ي ف مم  علمم  الماالةممن)

Trainer Social Artists  على ال ي  وال عاك الشةن( 0291ي لة   01ن خن الحه ظن 

 الخاتمة

 

في النةاين ن د ان نشة  ان جقدب  الامتايات يقاس عادل اهتااالةا عالهن ن  فالهن مزءت يتمزأ الن الامتا  

  فالهنان يؤ   ويتع   عالامتا  الذل يية  فة   فالبة ن اتمتااعةن التي جحة  عالهنان ج ة  في اعاال  .

فالهن لغن ساالةن  فالهنان ي تطة  الن نصل فنم  ان ي حم  رسمائ  لامتايمن  فالهنمان ي متخدب الهمن للتيبةم  

 عاا يدور عدانلن  او لنقد اضان المتاين ال ةاسةن واتيتصادين واتمتااعةن .

ي وهنمماك حمم كتةن للتم عممن الماالةممن امولممى هممي الح كممن الدانلةممن الصممادرد الممن اليامم  الهنممي وال انةممن همم

الح كن الذويةن التي ييةشةا الهنان والاتلقي أ ناء جذويةاا لليا  الهني  فاتنتباه والدهشن للهنان واتنممذاا 

 والاتين للاتلقي .

فالهنان ت ي تطة  ان يهص  نه   عن وايين اتمتااعي الذل يية  في  فل  حاول الهنمان ان يهصم  نه م  

 ح رد لل اي  الذل يتاناه في نةالن .عن وايين اتمتااعي فانن يحاول ان ي س  

فالهن اتمتااعي ه  الحاولن لح  ي ةن امتااعةن اليةنن عإستخداب الهن وااعدان  الهنان ن اتمتااعة ن ه  

أشخا  ي تخدال ن الةارات إعداعةن لليا  ال  أناس أو الن اات في المتاية  للتع ة  على عالةن التغةةم   

ااعداعةن للتيبة  عمن آرائم  فمي اليمال   فمإن الهنمان اتمتاماعي ي متخدب حةث ي تخدب فنان جقلةدل الةاراج  

الةاراجمم  للا مماعدد فممي جيزيممز الامتايممات وجح ممةنةا وحمم  الشممكصت الامتايممات   وعالتممالي فممإن الةممدف 

ال ئةس للهنان اتمتاماعي هم  جح مةن الامتام  ككم  وال ماعدد اآلنم ين فمي الي م ر علمى وسمائ  التيبةم  

ن عة   ويد يتناول الهنان ن اتمتااعة ن ي ايا ال م  همم د الشمباا أو إنةةمار الامتايمات ااعداعي الخاح

وعادد ييالج الهنان ن اتمتااعة ن هذه الاشكصت الن نصل ال اعدد الناس على التيبة  عمن أنه مة  وأنمذ 

 بي .حقة  في التيبة  عن ال أل  وإستخداب الهن لا اعدجة  على الت اح  وجيزيز فة  عي ة  ال

جت ان الهن ن اتمتااعةن اليديد الن أشكال الهن الاختلهن عاا في  ل  الا م ث والشمي  والا سمةقى والهمن 

 البص ل.

فماة  الكتب و الدراسات الاختصن عالهن جؤكد جع ة  الامتا  على الهن و عالتالي ت ن تطة  ان نغهم  دور 

الهن على اف اد هذا الامتا  الن نصل ال اه ه الاتيددد الن فن جشكةلي   شي    ادا   ال سمةقى   ال م ث  

عممن روث و  قافممن و ح ممارد ..الممخ   فاممن نممصل  لمم  نهةمم  أن اليامم  الهنممي عماةمم  ال مماه ه   إنامما ييبمم  

الامتام  فمي أل  الممان و الكمان   فالهنممان هم  مممزء المن أعنمماء الامتام  نمم اه ت ينيمزل و ت يبتيممد عمن أهمم  
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اليناح  الاؤ  د في الهن و الهنان أت وهي البة ن و اتن ان و الا هبن   الةاا ية  عن ح ين الهن و الهنمان 

الهني ه  ولةد ان ان و عاا أن اتن ان ولةد المتام  و عصم     وعذل  نك ن يد وحلنا إلى الهة ب أن اليا 

اليةن   إ ن اليا  الهني ولةد اليا  اتن اني وولةد الامتا    وهنا ت ن يد أن نحد الن ح يمن الهمن والهنمان 

   ولكن ت ن تطة  أن نغه  أهاةن الامتا  وجع ة ه على الهن والهنان.
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 الهوامش 

 -المصادر والمراجع باللغة العربية: : أوال

  س سممة ل مةا الهممن: طمم   لل ؤيممن  سل مملن عممال  الاي فممن  0227هم مم ن م ن    -إنملةممز  ديهةممد ( 1) 

 ج مان لةلى الا س ل

  الطبيمن اتولمي  عةم وت   ج مامن ح مةن مم اد يبة مي   س سمة ل مةا الهمن  0299( اينة   ناجمالي  0) 

 ال امين ف ا  الح االي الان ان الي عةن للت مان.

  .الهن والحةاد اتمتااعةن   عاريس  9190علةخان ف  م رمي  ( 3) 

   ج مان اع اهة  فتحي   الةة ن الياالن الاص ين للكتاا.  ي اعد الهن  0290(  ع ردي   عةة   7) 

  ط:اتولمي  لبنمان  عةم وت  جي يمب انم ر اسباا علاةن دار ات النن الحدي من  9111ي   عةة   ( ع رد3) 

 الغةث.

  الطبين امولمى  القماه د  ج مامن: الدن  الى عل  الماال(فل هن الهن )  0293( م اهاب   م ردون  1) 

 الحاد ي نس  الةة ن الياالن لقص ر ال قافن.

 ةاد اتمتااعةن  ج مان عادل الي ا  دار امن ار.الهن والح  9111ت ل   شارل  ( 7) 

  ج مامن الصمطهي حبةب الةة من الاصم ين الياالمن للكتماا  الكتبمن اليني الهمن   9111( ه ع ت ريد   1) 

 اتس د.

  ط:اتولممي   جمم م  الممارل ج يممز عبممد  علمم  الماالةممن وعلمم  امتاممان الهممن  0222( وولممم  مانةممال  1) 

 الا ةح  نالد ح ن   ال امين الارل ج يز عبد الا ةح  الاملس امعلى لل قافنل

  ج ماممن الممارل ج يممز عبممد علمم  الماالةممن وعلمم  امتاممان الهممن   31   0292( وولممم  مانةممال 92) 

 الا ةح نالد ح ن  الاش ون الق الي للت مان. 
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