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 اللذة الفنّیة في الفّن المعاصر 

 

 

 

 الملّخص: 

ة الفنّية إش�اال جمالّيا خاصة �عد منعرج الرائع  
ّ

ذ
ّ
لت الل

ّ
. فل�ن انب�ى ا�جميل  le tournant de sublimeمث

ع�� متعة إيجابية تث�� املتلقي و�شّده لألثر الفّ�ي، فإّن موت ا�جميل �� الفّن املعاصر وتأسيس جماليات  

ة �� ش�ل من االستفهام عن مص�  ،الرائع
ّ

ذ
ّ
الرائع الفّ�ي   اءأّن �انط يؤكد احتو  �ها، غ��قد أّجج إش�ال الل

تماشيا مع �غّ�� قيمة الفّن الذي لم �عد وعدا بالسعادة واجتثاثا    ،دة باعتبارها سالبةع�� متعة جمالية متفرّ 

طرح دافع عنھ أدرنو من خالل مفهوم القبيح كش�ل  هذا  من قضايا الواقع، بل صار مقاومة �� �ل ضرو��ا. 

الرائع ��  يسا املقاومة اإلستطمؤّس   ، من أش�ال  التغي�� وانخراط  للفّن م�انتھ �اقتدار ع��  ال�ي �عيد  قية 

 عمق املآ��ي.

ة السالبة، املقاومة. يح:ال�لمات املفات
ّ

ة الفنّية، الفّن املعاصر، الرائع، اللذ
ّ

ذ
ّ
 الل

 

Abstract: 

The artistic pleasure represented an aesthetic problem, especially after the magnificent 

zigzag. If the beautiful is built on positive pleasure that excites the recipient and draws him to 

the artistic effect, the death of the beautiful in contemporary art and the establishment of the 

aesthetics of the wonderful has fueled the forms of pleasure in a form of questioning its fate, 

but Kant confirms that the artistic masterpiece contains a unique aesthetic pleasure as 

negative in line with the change in the value of art that It is no longer a promise of happiness 

and an eradication of issues of reality, but has become resistance in all its forms. A proposal 

defended by Adorno through the concept of the ugly as a form of the wonderful, establishing 

a rationalist resistance that restores to art its position as the ability to change and engage in 

the depth of tragedies. 

Key words: Artistic pleasure, contemporary art, wonderful, passive pleasure, resistance. 
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 : مقدمة  -1

ة ال�ي ُيصط�ح عل��ا
ّ

ذ
ّ
"املتعة ا�جمالّية"، لكن تبقى طبيع��ا  بـ    إّن الفّن ُيحدث لدى املتلقي نوعا من الل

يقرأ الفّن وفق من�جھ ا�خاص، بْ�ن من يرى �� تجر�ة    جميعهمبي�ن والعقالني�ن، ف�مث�� بْ�ن التجر محّل جدل  

ث�� لدى املتلقي متعة حسّية صرف 
ُ
�شابھ �� جوهرها ما ُينتج �� التجارب ا�حسوسة،   االتلقي تجر�ة حسّية، ت

بضرب  مشو�ة  النية و�غدو عملّية  �سيط لتالمس شكال من العق  و�ْ�ن من يراها تجر�ة �علو ع�� ما هو تلّق 

خاصة �عد ما �عرف    ،ة مع الفّن املعاصرمن ضروب املتع العقالنية، غْ�� أّن هذا ال�جال غدا أك�� راهنيّ 

بمختلف تجلياتھ سواء �ان قبيحا أو مفزعا أو   le sublime  بأزمة الفّن املعاصر وولوج الفّن منعرج الرائع

 مريعا... 

   :هاهنا نتساءل
ّ
ذما�� الل

ّ
وهل مازال الفّن    ذ؟ي ذة الفنّية؟ وكيف يث�� الفّن فينا هذا الضرب من ضروب الل

 
َ
ذة قد أف

ّ
ة؟ أم أّن الل

ّ
 ضمن ال��اد�غم املعاصر موضوع لذ

َ
�ان األمر كذلك أّي بديل    او�ذ  ا�جميل؟أفول    ْت ل

ة فنّية �� تلقي ال 
ّ

رائع واملريع واملفزع؟ أي هل  ُيمكن أن ينبثق عن تجر�ة التلقي املعاصرة؟ أُيمكن أن نفوز بلذ

ة جمالية؟ 
ّ

 الرائع الفّ�ي موضوع لذ

ة ا�جمالية �� الفّن    ؛إّ��ا إش�الية عصّية نروم ا�خوض �� غمارها �� �حظت�ن فكر�ت�ن
ّ

ذ
ّ
ع�ى بالل

ُ
األو�� �

ة �� براد�غم الرائع أو �� متعة الفّن املعاصر.  ،عموما
ّ

ذ
ّ
 والثانية تبحث �� الل

 : ّذة في الفّناللحظة األولی: الّل -2

ذة  
ّ
الل تحصيل  إ��  اإل�سان  للسعادةمثل  �س��  موضع  .تحصيلھ  يتطابق  ت�ون    ا وقد  بأن  التحصيل 

ة �� ذا��ا  
ّ

ذ
ّ
ذة بداية ا�حياة السعيدة وغاي��ا": أبيقور القائل  مثلما فهم السعادة �� الل

ّ
واللذائذ متباينة   ." الل

يافم��ا ما ي�ون حسّيا متأ  ؛ تباين موضوعا��ا ِ
ّ
ذ ا�ح��يّ  ت

ّ
  مز�جاوم��ا ما ي�ون عقلّيا، وم��ا ما ي�ون   ،من التلذ

ة لي�ون األثر الفّ�ي الناجح هوما يث�� لدى املتلقي شيئا م��ا. ف�ي انتشاء نا�ع    .بي��ما
ّ

ّص بلذ
ُ

أما الفّن فقد خ

ة الفنية أو املتعة الفنّية ع�� سبيل  
ّ

ذ
ّ
عناء التفرقة    ��ادف دون المن الفّن دون غ��ه. و�� ا�جمالية نقول الل

ة الفنّية تبقى مجال بحث خاصة  ؛بي��ما
ّ

ذ
ّ
حداث البون بي��ا واللذة ا�حسّية. فمن غ��  إل   غ�� أّن طبيعة الل

ة االستماع إ�� املوسيقى.  ،أن نخلط ب�ن لذة األ�ل بما�� حسّية الالئق
ّ

 ولذ

 :اللّذّة بین الحسیّة والجمالیّة -2-1
جيمن�� مارك  والرهانات��    )(Marc Jimenez ُيث��  االتجاهات  املعاصرة  "هل    ا�جمالّية  ُمهّما  إش�اال 

ا�جسما�ي؟" ذ 
ّ

التلذ من  نمط  مجرد   �� أم  ا�حسّية  باملتعة  مم��جة  ا�جمالّية  املتعة  بأّن  القول    .ي�ح 

قبلھ أن ُيحدث تفرقة بّينة ب�ن املتعة ا�جمالية واملتعة ا�حسية    (kant)  ) وقد آثر �انط145:  2012(جيمن��،

مستأنفا حديثا حول ا�جميل والرائع "�ل واحد م��ما يف��ض مقدما حكم تفك�� ال    يقول   ؛ إذ�� طر�قتھع

فإّن الرضا ال يتوقف ع�� اإلحساس كما �� ا�حال ��    ،وتبعا لذلك  .حكم حواس أو حكما منطقّيا محّددا

)  152:  2005ع�� ا�خ��."(�انط،  عّ�ن كما �� ا�حال بالنسبة إ�� الرضا املتوقف املاملالئم، وال ع�� املفهوم  
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لي�ون الرضا الذي خّص بھ الفّن والذي �عت��ه مرتبطا باملتعة، ال هو ح��ّي وال هو مفهومي صرف كما ��  

مص�حة،   �ل  عن  استقاللي��ا  جهة  من  ا�حسية  املتعة  تناقض  ا�جمالّية  املتعة  أّن  بذلك  فيؤكد  األخالق. 

ذة الفنّية  
ّ
�انط   ، و��ون تجعلها حكرا ع�� نفر �عينھ أو مص�حة ضيقةحسبھ خالية من �ل منفعة  بفالل

اإلستطبذلك   ال�ونّية  ن 
ّ

دش جيمن��  يقد  مارك  ُ�سميھ  أوما  الغْ��"“بـ  قية  مع  التوافق  جيمن��،  (  إم�انية 

تحر�ر املتعة ا�جمالية من �ل معيقات ال�ونية خالفا للمتعة ا�حسّية ال�ي    من خالل، )املصدر مذ�ور سابقا

فكيف تحدث هذه املتعة؟ وهل �� مالزمة ل�ل أثر    ؛ذاتية فاقدة ل�ل موضوعية أو مشاركة ممكنةتظل  

 فّ�ي؟ 

 المحاكاة واللّذّة: -2-2
�� ا�حا�اة داخل مقار�ة جمالية    فّن الشعر�� كتابھ  )(Aristoteأرسطو  عّد  �ُ   لنا نظر�ة  أول من صاغ 

قد ر�ط ا�حا�اة    (Platon)نية باعتبار أّن أفالطون �عيدا عن قراءة الز�ف املعر�� األفالطو   ،وا�حة املعالم

واإل�سان يختلف عن    ،باإل��ام واملغالطة. فأرسطو �عت��" ا�حا�اة غر�زة �� اإل�سان تظهر فيھ منذ الطفولة

ا�حيوان  استعداد  اتسائر  أك��ها  �ونھ  اإل�سان  65:  1983(أرسطو،  .للمحا�اة"  ا��  اعتباره  إ��  فإضافة   (

ا�  امتفرد ا�حا�اةببعده   �� لذة  يجدون  الناس  أن  كما  بقولھ"  ة 
ّ

ذ
ّ
لل مصدرا  ا�حا�اة   �� يرى  ھ 

ّ
فإن "  حا�ي، 

   .)1983أرسطو،(
ّ

�� فاعلية التطه��    اقبل تجد تحّق   ،حّد الفعل ا�حا�يعند  ة الفنّية ال تتوقف  غ�� أّن اللذ

:  الفلسفة األرسطية، فكتب  �� املسألة انطالقا من  (Alain Badiou )وقد فكر آالن باديو    . أو ال�اترسيس

قي (باملع�ى األوسع لل�لمة). فينتج عن ذلك أّن معيار الفّن هو  
ُ
ل

ُ
ما بما هو خ

ّ
"الفّن ال يتعلق بما هو نظري، و�ن

النفس" أهواء  معا�جة   �� باديو،.  منفعتھ  املعرفية  460  :2010(  الوظيفة  من  الفّن  ص 
ّ
يخل بذلك  وهو   (

نا �ع�� �� تحليل آالن    .شب��ة بالعالج النف��ي املعاصرخالصة  وال��بو�ة و�و�ل إليھ "وظيفة عالجية"  
ّ
بيد أن

الفيلسوف مصط�ح "اإل�جاب"، فيإذ    ؛ باديو لهذه الوظيفة ع�� ��يء من اإلحالة ع�� املتعة   قول:ُيدمج 

  : ) وهنا نتساءل161:  2010لفّن يجب أن ُ��جب، ألّن "اإل�جاب" �علن عن فعلية ال�اترسيس." (باديو،"فا

ة؟ ة أيّ 
ّ

ذ
ّ
ة أو هو وجھ من وجوهها؟ و عالقة ب�ن اإل�جاب والل

ّ
ذ

ّ
 هل �� اإل�جاب ��يء من الل

"لسان العرب  ��  ورد   صط�ح حضور قوّي  ) ففي امل2011(ابن منظور،.  "أ�جبھ األمر: سّره والُ�ْجُب: الّزهوُّ

ما اإل�جاب ي�ون بالنسبة للمتعة ما ت�ونھ الدهشة �� عالقة بالفلسفة، استنادا إ��  
ّ
للقر�نة النفسية، ف�أن

الطرح األرسطي القائل: "الدهشة بداية الفلسفة، و��ذا ي�ون اإل�جاب بداية املتعة أو "الوظيفة العالجية"  

   أي أّن اال�جاب  ؛كما يطلق عل��ا آالن باديو
ّ

ذ  فعل شّد املتلقي إ�� األثر الفّ�ي ح�ى ي�ون �� وضعية التلذ

"ال ��يء    :املسرح امل�ح�ي؟  و ما ه�� كتابھ    (Walter Benjamin)كتب فال�� بنيام�ن  السياق�� ذات    .اإليجا�ي

) توصيفا لالس��خاء والراحة ال�ي ترافق  105:  2010،  (بنيام�ن  رواية"  أجمل من التمّدد ع�� األر�كة وقراءة 

ذ �� مستوى املل�ات ا�حسّية، ضف إ�� ذلك اال��جام والتوازن الداخ��  ا
ّ

ة الفنّية، إّ��ا التلذ
ّ

لذ
ّ
لشعور بال

د التما�� 
ّ
 �حدوث تطه�� النفس من االنفعاالت املقلقة.  l’identificationالذي يول
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ھ ال أحد بإم�انھ تفنيد أّن الفّن املعاصر قد عاش منعرجا مر��ا،
ّ
األثر الفّ�ي جميال بل  فيھ  لم �عد    غْ�� أن

ل    ،اتخذ من الرائع �� �ل مآر�ھ شكال للتمظهر
ّ
ل �� تمث

ّ
مّما بلور مفهوم األزمة. إّن الفّن املعاصر قد �ش�

ر اال�جاب واالرتياح كما �ان بالنسبة للمتلقي. لقد غابت عنھ    ،مغاير
ّ
ال �عتمد ع�� مفهوم ا�جميل وال يوف

ھ  ا يظهر قبيحا أو مفزعا أو مريعا،  ��ار فغدا ملغز اإل  أسباب 
ّ
ذة ��    نجعلنا نتساءل ع يا�عراج  إن

ّ
مص�� الل

ة ان��ت مع ا�جميل؟
ّ

ذ
ّ
ة ما؟ أم أّن الل

ّ
 الفّن املعاصر. فهل القبيح الفّ�ي ُيث�� لذ
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ذة الفنّية �� الفّن املعاصر، يدفعنا إ�� ا
ّ
ستعادة مفهوم الرائع برمتھ داخل االستطيقا  إّن تتبع إش�ال الل

�انط للرائع ذات    لم �عِط و�ْن    ،ال�انطية باعتبارها توفر مادة فلسفية ثر�ة حول طبيعة الرائع وخصائصھ

ال�ي خصصها �انط للمقارنة    23، �� الفقرة  نقد ملكة ا�حكماألهمية الفكر�ة ال�ي خّص ��ا ا�جميل. ففي  

ان بنفسْ��ما":  ببْ�ن الرائع وا�جميل، يكت
ّ

) لين�ي 152:  2005(�انط،،  "ا�جميل والرائع يتفقان �� أّ��ما يلذ

 
ّ
 بذلك قلقا �شأن مص�� الل

ّ
   ،ةذ

ّ
من ا�جميل والرائع �ش���ان �� إحداث اللذة الفنّية، مما يجرنا    معت��ا أّن كال

ر بالرائع �� جل  بإ�� االقرار  
ّ
   ة يبقىثاره الفنيّ آأّن الفّن املعاصر الذي تدث

ّ
 محافظا ع�� الل

ّ
ة ح�ى و�ن بدت ذ

ا�جميل لغياب  الشافيھ  لبعضهم غائبة  البون  إن�ار  ا�جميل والرائع،  س ، لكن ال أحد بوسعھ  ب�ن  الذي  ع 

 
ّ
 يحّتم بالضرورة الوقوف ع�� البون ب�ن الل

ّ
 ة ال�ي يحد��ا �ل م��ما.ذ
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ة �� ا�جميل الفّ�ي بد��ّية منذ  

ّ
ذ

ّ
أّول كتاب فلسفي �� الفّن،  ألرسطو الذي هو    فّن الشعرل�ن �انت الل

ة الرائع �ان علْ��ا أْن تنتظر
ّ

حّ�ى يتبّ�ن لنا م��ا �عض الضياء، ف�ي ال تزال إ�� حّد   نقد ملكة ا�حكم  فإّن لذ

ذات حّد   �� ال�انطي  الرائع  مثل  مثلها  غامضة  املستوى  الفكرّ�ة  هذا  ال�حظات  تتبع  علْينا  حّتم  ما  وهو  ھ. 

إعالنھ   رافقت  ال�ي  اللذائذ،  من  ا�خصوص  الضرب  هذا  عن  إفصاحھ   �� الرائعال�انطية  مقابل    عن   ��

"يذهب أدرنو ��    تدّون أم الز�ن بنشيخھ �� ذات النقطة البحثية  ،و�� قراءة لالستطيقا ال�انطية  .ا�جميل

عن با�حديث  �عيدا  �انط  البتة    م�جة  �انط  إ��  ُيمنح  لم  رّ�ما  �عت  تحت  �انط  إستطيقا 

لم يتفطن إليھ القّراء من  من أمر    - ل�انطرأ  قوهو ي  - ) فما الذي تراءى ألدرنو  157:  2010أبدا."(بنشيخھ،

 قبلھ؟ 

إ��الثالوث    القارئ لصاحبأدرنو  توّصل   النقدية    النقدي  الكتب  بھ    -أّن آخر  �ع�ي  نقد ملكة والذي 

الثور�ة"(يم  -  ا�حكم "اإلستطيقا  ل 
ّ
التحّفظ  2010  بنشيخھ،  ث من  نوعا  ُيث��  ما  وهو  الثورّ�ة.  مع�ى  بأتّم   (

صفة وهذا النعت بالذات، استنادا إ�� ما �ستبطنھ حول فلسفة �انط وعالق��ا  ال مبدئيا حول اختيار هذه  

ھ ينحو من�� دروب معاكسة للثورة والثورّ�ة، �عدما أتقن املوازنة بْ�ن الضرورة  
ّ
ّل يّتفق ع�� أن

ُ
بالثورة. فال�

طيقا الثور�ة حسب  ستاإل وا�حر�ة. فكيف للذي ال ينتصر للثورة أن ي�ون تفك��ه �� الفّن ثور�ا؟ وكيف لهذه  

ة؟ 
ّ

ذ
ّ
 أدرنو أن تخدم إش�النا حول الل
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ٓ
 2202)  مارس  - ا

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)307( 

غ��ه،   دون  �انط  ��ا  تفرد  ال�ي  ا�جمالية  الثور�ة  لهذه  استيضاحا  املسألة   �� بنشيخھ  الز�ن  أم  تبحث 

ة سالبة.
ّ

ة بال منفعة"، أي لذ
ّ

ذة ا�جمالّية ب�و��ا "لذ
ّ
  بنشيخھ،(  فتكتب "أّن ثور���ا لتكمن خاّصة �� �عر�فها لل

باعتباره قد جعل  157:  2010 إ�� أدرنو  بالنسبة  ب هو ما يصنع ثورة 
ْ
السلب ). فالسل ��   من  ارت�از  نقطة 

ة املتعلقة بالرائع خارج �ل متعة    مّتخذا   فلسفة القبح
ّ

�ال�ي �ان يؤم��ا ا�جميل    ،يجابية ممكنةإمْوطئا للذ

ة الرائع  وُيشّدد �انط ع�� ذات النقطة محدثا تفرقة جلّية ب�ن  .سلفا
ّ

ة ا�جميل ولذ
ّ

"أّما الشعور    قائال  ،لذ

 
َ
 بطر�ق غ�� مباشر، ألّ��ا ت

ّ
ة ال تنبثق إال

ّ
تج عن الشعور بتوقف القوى ا�حيوّ�ة إّبان �حظة بالرائع فهو لذ

ْ
ن

ة الرائع مغايرة  154  :2005  ،(�انط.  قص��ة يتلوها مباشرة انطالق لهذه القوى أقوى وأك��"
ّ

) ههنا ت�ون لذ

غي جهة  إ��  من  وعودة  وخفقان  وتوقف،  اه��از،  فيھ  مخالف  شعور  من  نا�عة  باعتبارها  املباشرتية،  اب 

أقوى. ذاتھ  االشتغال  حّد   �� الرائع  طبيعة  خصوصي��ا من  �ستمد  مخصوصة  ة 
ّ

لذ الرائع    ،إّ��ا  ألّن  وذلك 

ھ لعبا، بل أمرا جادا �شغل ا�خيال. ولهذا فإّن هذه
ّ
ھ ال يبدو أن

ّ
ة ال يمكن التوفيق    "بوصفھ انفعاال، فإن

ّ
ذ

ّ
الل

ل الرائع أّ��ا ���ّ�"بْي��ا و��ن اإل
ُّ
) ع�� عكس  2005�انط،(،  ثارة، وذات االنفعال يجعل النفس �شعر �� تمث

ة الفنّية �� ش�ى األش�ال الفّنية، 
ّ

ذ
ّ
ا�جميل ت�ون النفس �� حالة تأّمل هادئ مر�ح. ُرّب تقابل ال يحرمنا من الل

اللذائذ ب�ن  يم��  ة  بالفنّية    لكّنھ 
ّ

لذ ُ��دينا  جميال  �ان  فإذ  الفّ�ي.  األثر  طبيعة  الهدوء  إحسب  ث�� 
ُ
ت يجابية 

ة سالبة تث�� االه��از وا�خفقان في
ّ

ھ هذه ا�حركة  ب"وقد �ش   :�انط �التا��  صفهاواالرتياح، فإّن الرائع ُ��دينا لذ

) أي أّن 2005�انط،  ل��يء نفسھ."( جذبا سري�� التغّ�� من قبل ا  (ال سيما �� بداي��ا) ارتجاجا أي دفعا أو

ة ع�� قياسھ.  
ّ

ُ�تا�ع  و الرائع ال�انطي ين�ج من طبيعتھ الدينامكية العنيفة مقارنة با�جميل الود�ع الهادئ، لذ

ة إيجابية بقدر ما �شتمل ع�� اإل�جاب    قائال  �انط فكرتھ
ّ

"إّن الرضا الصادر عن الرائع ال �شتمل ع�� لذ

ة سلبية."(واالح��ام، ويستحق إذا أن  
ّ

) وهنا نج�� ألنفسنا إعادة استدعاء آالن  2005�انط،  ُينعت بأنھ لذ

إستطيقاباديو �� كتابھ  
ّ
  "الفّن يجب أن ُ��جب" فيقول  وقد اعت�� الفّن مم��جا باإل�جاب،    ،موجز �� الال

بداية فاعلية  رفولوجيا التطه�� عند أرسطو بجعلھ اإل�جاب معلنا عن  و معيدا رسم م،  )  460:  2010(باديو،

التطه��. ينقلب �انط ع�� هذا الطرح األرسطي محدثا نوعا من الثورة ال�و�رنكية �� اإلستطيقا، فلم �عد  

اإل�جاب قر�نا للتطه�� بل غدا مع الرائع يخّص االح��ام. فاإل�جاب �� هذه املقارنة بْ�ن آالن باديو و�انط،  

ة املتفردة  نقطة تقابل بْ�ن التطه�� واالح��ام، بْ�ن ا�جمي
ّ

ذ
ّ
ل والرائع، وهو ما ُيحدث لدى املتلقي نوعا من الل

 ح�ى �� سلبي��ا.

شعور   ع��  لتطلعنا  اإليجابية  األحاسيس  من  املألوف  ال�انطي  الرائع   �� ا�جمالّية  ة 
ّ

ذ
ّ
الل تتجاوز  هكذا 

فيدّون   27الفقرة  مغاير ُيرافق تلقي األعمال الفّنّية الرائعة، شعور تخّ�� �انط تق��ي طبيعتھ بأك�� دقة ��

تنتجھ ملكة ا�حكم ا�جمالّية ع�� املوضوع."(�انط،  �شأنھ  باأللم  ھ شعور 
ّ
أن بالرائع نوعّية، ��    "وللشعور 

ھ قادر  من  رغم  ع�� ال و   ،) فهو شعور باأللم قد ينجّر عن االرتجاج واالضطراب171  :2005
ّ
سلبية األلم فإن

"هذا السرور ينبثق عن االتفاق    قول ع�� هذا ال  لھ  ر�ع�� �� موطئ آخ  ناع�� إحداث لذة مخصوصة. ولكنّ 

العقلية و�ْ�ن هذا ا�حكم ع�� عدم كفاية أقوى ملكة حسّية."  ) من جهة  171  :2005  ،(�انط  ب�ن األف�ار 
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اإلحساس بالسرور ومن جهة باأللم؟ فهل يمكن التوفيق بْ�ن هذْين الشعورْ�ن املتناقضْ�ن؟ وهل ُيمكن أن  

ذة؟و لم؟ تنبثق السعادة من األ
ّ
 هل يمكن أن ُيتبع األلم بنوع من الل

الز�ن    أم  قراءة  �ستضيف  يجعلنا  مّما  عنھ،  املنبثق  والشعور  الرائع  غموض   �� تز�د  إحراجات  إّ��ا 

"�ستيقظ �عده ا�خيلة    تقول مش��ة إ�� الرائع   إذ   ؛الفّن يخرج عن طورهبنشيخھ للرائع ال�انطي ضمن كتا��ا  

) باعتبار أّن �انط  64  :2010(بنشيخھ،  ،ف ع�� ظاهرة إستطيقية ال قبل لها ��ا"من سبا��ا "ا�جما��" وتق

ة ا�خاّصة بھ ال ت�ون إال كذلك، خاّصة  
ّ

ذ
ّ
البداية. فالرائع فر�د والل إ�� فرادة هذه الظاهرة منذ  قد أشار 

دفع نحوه  "أّما املرّوع للمخيلة (  :كما ي��نقد ملكة ا�حكم    بالنسبة إ�� ا�خيلة ال�ي يصفها صاحب
ُ
ت الذي 

ف��ا."(�انط، الوقوع  من  تخاف  ��ّوة  أشبھ  فهو  للعيان)  أحاسيس 170  :2005بإدراكها  الرائع  ُيث��  و��ذا   (  

الفقرة    �� عليھ  يؤكد  �انط  ينفك  ما  املل�ات،  داخل  اإلر�اك  من  نوعا  وُ�حدث  عن    26متناقضة  متحدثا 

أف�ار، و�� ذلك تبلغ ا�خيلة أق��ى ما    كنيسة القد�س بطرس "�ستشعر أمامها ��جز مخيلتھ عن تصّور 

، بل عنفا  ةديناميكيإّن الرائع يخلق  )  162:  2005�انط،(.  �ستطيع، و�� سع��ا لتجاوزه ترتد غارقة �� ذا��ا"

 ال مثيل لھ �� ا�خيلة ال�ي ينبثق ع��ا ا�حكم ا�جما��.

نقل إ�� رضا مث��":  يتا�ع �انط قولھ
ُ
الذي يطرأ ع��    ) بما �ع�ي أّن االرتجاج2005  �انط،  (،  "لك��ا ��ذا ت

  "الرضا"   �ان عن حالة ظرفية طارئة، سرعان ما تفوز بضرب من ضروب الهدوء أو ا�خيلة عند تلقي الرائع �ع�ّ 

هل هذا الرضا متأٍت من  و إثارة يحملها الرضا بالرائع ع�� وجھ ا�خصوص؟    الذي ينعتھ �انط "باملث��". فأّي 

ة، و��ن السرور    مة؟بالعظالشعور  
ّ

ذ
ّ
نا قد أضعنا بوصلة االتزان ب�ن األلم والل

ّ
نا أن

ْ
ُيجيبنا �انط �عدما خل

والنفعية �� خضم حكم الذوق ا�جما�� "إّن الشعور بالرائع �� الطبيعة هو اح��ام ملص��نا �شهد بھ أمام  

 م" أمام هول الرائع الطبي��إذن من "االح��ا  ) فالرضا ُمتأٍتّ 169:  2005  �انط،(.  املوضوع بطر�قة خفّية"

، ألّن �انط يلتجأ إ�� الطبيعة �� الرائع حّ�ى يخت�� هذا الشعور. فهل ذات الرضا سي�ون قبالة فّن  وترويعھ

البعض  يجد  حّ�ى ال    -�� تجميع لشتات األف�ار وونحن �علم أّن الفّن املعاصر لم ُيبق إال ع�� الرائع؟    ،الرائع

ال�انطي الفكر   �� الفيلسوف  -  تناقضا  الفقرة    يفسر  عنونة    27�� 
ُ
بالرائع بـ  امل املتعلق  الرضا  نوع    ": "حول 

عن عدم كفاية ا�خيلة �� التقدير ا�جما�� للعظمة بواسطة    نا��ئشعور بالضيق    ن"فالشعور بالرائع هو إذ

دم كفاية  العقل، و�� الوقت نفسھ يوجد �� هذا السرور اتفاق ب�ن األف�ار العقلية و��ن هذا ا�حكم ع�� ع

حسّية".( ملكة  ش�ل  169  :2005  �انط،أقوى  تجاه  ومحدودي��ا  ا�خيلة  اقتدار  عدم  سّببھ  الضيق  إّن   (

 ه اتفاق داخ��.  ا�جميل، غ�� أّن هذا ال ُيخفي انبعاث سرور مردّ  هاإستطيقي غ�� معتادة عليھ �عّود

ال�انطي   الرائع   �� التلقي  إستطيقا  حول  بنشيخھ  الز�ن  أّم  من  تكتب  الرائع  تحليلية  مع  نتحّول  نا 
ّ
"إن

هو بّ�ن   ) ما64:  2010، (بنشيخھ.  جماليات املتفرج، ال�ي ينع��ا نيتشھ ساخرا �عبارة "ا�جماليات األنثو�ة... "

نا  
ّ
  ، ع�� حّد عبارة أم الز�ن بنشيخھ  إزاء تحّول نو�� �� جماليات التلقي أو "جماليات املتفرج"ب �� هذا القول أن

ث�� ُ�خط نيتشھ و�خر�تھ ملا تنطوي عليھ من امتصاص للدور  قبل الرائع  
ُ
ال�انطي �انت فاعلية التلقي ت

 "التجر�ة ا�جمالية."    ي�ون فيھ عنصرا من عناصر ،النشيط ل�جمهور 
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ھ ملن الوجاهة بم�ان أن �س 
ّ
أّن الرائع باه��ازه وخفقانھ، باضطرابھ وهيجانھ ُيدّمر قارة جمالية    تنتجإن

لي�ون الرائع "أملا ُيث��    ، دوء واالتزان من ب�ن املل�ات العقلية ال�ي تمثل أسا ل�حكم اإلستطيقي�انت �عت�� اله

ي هو غ�� مالئم ألف�ار  -فينا شعورا بمص��نا فوق  ة، أّن �ل مقياس ح��ّ
ّ

ي، نجد بموجبھ غائيا، و�التا�� لذ ح��ّ

تنقلنا  أي هو)  2010،  بنشيخھ  (،الفهم" ة سلبية 
ّ

بلذ النشيط    شعور سل�ي، متبوع  املتذوق  "إ�� إستطيقا 

يكتفِ  ال  نفسھ."(  يالذي  للمشهد  مصّمما  يص��  بل  الفرجة،  تلّق 2010،  بنشيخھ  بدور  ھ 
ّ
إن من    )  ينقلنا 

ة العقلية    ،االس��خاء والتمّدد الذي ُيفرز االستسالم وتقمص اآلثار الفّنّية إ�� تلق �شيط
ّ

ذ
ّ
يخلق نوعا من الل

ة اإل 
ّ

ذ
ّ
�� الفّن املعاصر، ال  يستطالسلبية، ت�ون ف��ا الل ة نوعية. فالسلبية ال�ي يمنحنا إياها الرائع 

ّ
قية لذ

نّفِ 
ُ
ة االحتجاج والرفض ألّ��ا "فعل ملكة  ت

ّ
ة مخصوصة بذا��ا، �� نوع من لذ

ّ
ر املتلقي بقدر ما تؤمن لھ لذ

رة"
ّ

فهل سُيحافظ    حيث �غادر وظيفة ا�حساسية وا�جميل إ�� حيث ي�ون التفك��.  ،ا�حكم ا�جمالّية املفك

ة  
ّ

تھ ا�خصوصة؟ و�ذ �ان الرائع بألف طراز فكيف ست�ون لذ
ّ

الرائع املا�عد حدا�ي ع�� طا�عھ الثوري ولذ

 القبيح باعتباره أحد أطرز��ا؟

   : لذّة القبیح الفنّي -3-2
املعاصر، مث��ا  غدا القبح واقعا فّنّيا ال تنجو منھ األعمال الفّنّية املعاصرة، و�� عادة دأب عل��ا الفّنان  

قّر أّم الز�ن بنشيخھ  و مستثمرا ح��ة املتلقي تجاه ما ُ�عرض.     sthétiqueele choc  قيةيالصدمة اإلستط
ُ
ت

أهّم مقومات إستطيقا القبح إذن �� محار�ة ما ينعتھ أدرنو نفسھ "بمفهوم  "ّن  بأ متعمقة �� جماليات القبح  

� ع�� إقرار مفاده أّن فيلسوف مدرسة فرنكفورت قد  وههنا �ع� )179:  2010،  بنشيخھ( ""املتعة ا�حق��ة

ھ    لذةتراءى لھ مقاومة مفهوم ال
ّ
إّن السعادة ال�ي توفرها لنا اآلثار  "يقول:  ا�جمالّية ناعتا إّياه با�حقارة. ألن

تجاه واقع مشّوه و��سان بات ال �ستطعم من إ�سانيتھ    Adorno,199)5: (35الفّنّية �� القدرة ع�� الصمود"

إ�سانية  غ��  
ّ
أفرز��ا الرأسمالية املتوحشة، موسعة دائرة السلعنة والتشيؤ، مفقرة القيم واملبادئ،    ال�يالال

ة الصمود واملقاومة،  
ّ

ة ا�حقيقية �� لذ
ّ

ذ
ّ
فلم يبق �� هذا العالم املن��ع اإل�سانية غ�� الفّن القبيح ُيقاتل. فالل

ة االس��خاء واإل
ّ

 ��ام ا�جما��.ال لذ

ّن اآلثار الفّنّية �� ال�ي �شهد ع�� أّن هذا العالم نفسھ ينب�� أن يص��  "إ  � ذات السياقُيضيف أدرنو �

فجماليات القبح    )Adorno,1995: (247شيئا آخر، و�� بذلك ت�ون حقا رسومات ال واعية لتغي�� العالم."

قد �ان األمر مع فيلسوف  لنا من جديد وعدا بالسعادة ليس ميتافز�قيا هذه املّرة كما   اّدخرت مع أدرنو قد 

ما وعدا يندرج ضمن املنعرج السيا��ي للقرن العشر�ن ع�� حّد تقسيم مارك جيمن��  
ّ
املطرقة نيتشھ، و�ن

ھ االنخراط �� الواقع ب�ل مآسيھ وجعل �ل أثر فّ�ي أثرا مقاوما ضد الفّن  
ّ
الذي يرسم رهانا جديدا للفّن، إن

 املتال�� عن الواقع. 

املستوى، أّن أدرنو يرفض نوعا من "املتعة ا�جمالّية ا�حق��ة" من جهة، و���يء درب  هو بّ�ن �� هذا  فما

اإلستط السعادة  من  بضرب  املعاصر  سيل ياإل�سان  تجاه  الصامدة  الفّنّية  اآلثار  ثنايا   �� املنتظرة  قية 

اللذ والفزع  القبح  عن  بتعب��ها  وذلك  ما  ياالنحطاط،  ان 
ّ
للعال  انف� الك��ى  العناو�ن  الالإ�سا�ي.  يؤثثان  م 
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قية  ياإلستط  ي خصال هذه املرحلةفكيف ألدرنو أن ُيحّمل الفّن املعاصر �ل هذا الوزر؟ وهل يملك املتلّق 

 ا�حرجة؟

ة سالبة وملتعة دون  
ّ

ال يمكن لنا أن نتنا��ى �عت أدرنو لإلستطيقا ال�انطية. إّ��ا "ثورّ�ة" �� تدشي��ا للذ

أدرن وجد  التدش�ن  هذا  ففي  آن.   �� اإلستطمص�حة  الفلسفية  ضالتھ  إليھ  يو  بالنسبة  ست�ون  ال�ي  قية، 

طا�ع املقاومة ضّد تخوم الرأسمالية حال   شّن بمثابة نقطة أرخيميدس االرت�از�ة ا�حاسمة ال�ي من خاللها �

ة السالبة ستقاوم املتعة ا�جمالّية اإل 
ّ

يجابية املتواطئة مع جروح جميع فالسفة مدرسة فرنكفورت. فاللذ

عمّ "   أدرنو  �تا�ع و العالم.   تنأى  ال�ي  املتعة  من  نوع  متعة    ا و��  نحو  ي،  ح��ّ هو 

القبيح الذي خلناه قصّيا عن املتعة، هو حّمال ملتعة جمالية، ال  ،  )Adorno,1995 :277(املقاومة"  فحّ�ى 

قافّية الواعدة �سعادة واهية متواطئة مع االنحطاط الرأسما�� ا�حّقِ 
ّ
   ر للذات.�شبھ متعة الصناعة الث

أدرنو  القبح  و�صف  جماليات  ج��وت" بأ��ا    متعة  ل�ل  الفكر  �ان    )Adorno,1995("مقاومة  سواًء 

ذ �� املقاومة والس�� عكس التيار. فما
ّ

    سياسيا أو ثقافيا. ف�ي متعة تجد أسس التلذ
ّ
هو قبيح ال ُيقاوم إال

ُيحّقِ و�ذا    بالقبح. أدرنو  ال  �ان  فهو  ا�جمالّية،  املتعة  شأن  من  من  ر  كنوع  السالبة  ة 
ّ

ذ
ّ
الل أو  املتعة  ُيحطم 

قافّية القائمة ع�� اإلغراء  ي التحص�ن ضد االنحطاط �� املتعة اإلستط
ّ
قية، الذي رافق ظهور الصناعة الث

الواقع من جديد ع��  "ا�حق��" من جهة أخرى. ألّن أدرنو �عيد مصا�حة الفّن    من جهة والتسلية وال��فيھ

 � نيتشھ.  مع  تنافرا  أن  حول  �عد  جيمن��  مارك  يقول  اإلش�ال  هذا  خضم  مدرسة  إ �  فيلسوف  ستطيقا 

أو عصر تراكم اآلالم اإل�سانية   )392  :2010جيمن��،("لندوب دالة ع�� عصر الهموم"  فرنكفورت أّ��ا حّمالة

ال�ي أثبت هشاشة مشروع ا�حداثة كمشروع واعد. و�� ذات الندوب ال�ي تناقل��ا الفلسفات املعاصرة من  

 .الالإ�سا�ي  وصوال إ�� نيغري ��  ا�حداثة مشروع غ�� مكتملاس ��  هابرم

  �� جيمن��  مارك  ا�جمالّية؟  ُيضيف  القبح  ما  إستطيقا   �� املقاومة  طا�ع  ال 
ّ
فيھ قائال:  محل �ع�ي  "�ان 

تصفيتھ" إ��  الهادفة  الشمولية  املسا��  مقاومة  ا�حديث  الفّن  عن  �ان  2010جيمن��،(؛  الدفاع  فالفّن   (

� البّد مهّددا  لذلك  وجوده،  الوحيد   �  السالح  باعتباره  الفّن  تفتيت  نحو  دفع  ل�ل  واملقاومة  الصمود  من 

 املتبقي لإل�سان املعاصر املس��دف �� �ّل أ�عاد اإل�سا�ي. 

   إّن 
ّ

) هكذا يتمّسك  399  :2010جيمن��،  (" �� سلبية العالم ا�حاضر."الفّن ال يقوى ع�� تحصيل مع�ى إال

ك بالسلبّية  املوسيقى  أدرنو  والالمقامية،  التنافر  موسيقى  من  استخلصها  ال�ي  السلبية  تلك  أخ��،  منقذ 

�جرة ال�ي قد �سبب النفور واالشم��از لآلذان رّ�ما ت�ون مفزعة ومرعبة بالنسبة إ�� �عضهم. املاملز�جة و 

 تقر�با، يقول حولها جيمن��
ّ
رعب السامع�ن إ�� هذا ا�حّد، فذلك    �� هذا ا�خط

ُ
"إذ �انت هذه التنافرات ت

موسيقى شونبارغ  و�ستطيع    )397:  2010جيمن��،ألّ��ا تخاط��م �� ما هم عليھ �� ظرفهم ا�خاص تحديدا."(  

ھ لهذا السبب    املرعبة وحدها
ّ
�� عالم الإ�سا�ي. ولعل ال�ارثة  املقاومة باستحضار أصوات العذاب وآهات 

 فلسفة املوسيقى ا�جديدة. صاحبنا كتاب  خّصص لها

  �� انتظار غودو ) أو  (fin de partie��اية اللعبةفمسرح بيكيت يفي بالغرض مع مسرحية    ،أّما �� األدب

( En attendant Godot)و�خر�ة  ف  ؛ متكررة  صمت  ووضعيات  ال�لمات  ب��ديد  ُحّملت  مسرحيات  ها 
ّ
�ل
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جيمن�� ع��ا  يقول  ال  اعتباطية  ها 
ّ
ل

ُ
� أقوى""هذه  فعل  لها  ما 

ّ
و�ن االنحطاط،  قْيد  عالم  �ارثة  تصف     .

) فنحن مع أدرنو ال نرنو إ�� نظر�ة وصفية تصف ال�ارثة، بل تنخرط ف��ا. ههنا يضيف  398  :  2010جيمن��،(

الفّنّية  اآلثار  حول  �سميتھ"   أدرنو  إ��  حّ�ى  ا�حاجة  دون  من  مأساوي  عبث  من  فيھ  ما  ��جم 
ُ
ت   "إّ��ا 

)277 :Adorno,1995(  ضمن    ّيةفالفّن املعاصر ليس بحاجة إ�� التصو�ر الواق�� و�ال اندرجت أعمالھ الفنّ ؛

الفّن   متطلبات  وفق  واقعّية...  صورة   �� بتصو�ره  الواقع  تنتقد  ال  الفّن  أعمال  "إّن  الواقعّية.  املدرسة 

(جيمن��، سابقا  398:  2010  التشبي�ي."  حللناه  قد  ما  ُيثبت  هذا  أدرنوهو  )ولعّل  من  رغبة  ص 
ّ
التمل  �� و 

أدرنو  يرى  لذلك  ي�ون فوتوغرافيا،  التشبي�ي قد  قافّية. فالتصو�ر 
ّ
الث أقدر ع��    الصناعة  الشك��  القبح 

أيضا وهو  واالنتقاد.  تّد   الف�ح  ال�ي  األعمال  محّدد""يرفض  سيا��ي  مضمون  عن  التعب��    جيمن��،(.  �� 

شاملة398:  2010 ت�ون  فالتعر�ة  يضع    )  العمل  �ان  ��  "إذ  بقّوة  فعلھ  يفعل  �ان  و�ذ  نقد،  محّل  الواقع 

  ، ا�جمهور، وفق املع�ى املأمول منھ، فإّن هذا �عود إ�� ش�لھ غ�� املتعاهد عليھ: ش�ل مهزوز البنية، متخلع"

ھ يندرج ضمن الرائع. 2010 جيمن��،(
ّ
 ) أي أن

الّصدد هذا   �� قولھ  أدرنو  ما  يوجز  قي  "إّن  ُيحّرر  ما 
ّ
إن اجتماعيا،  قبيح  جدا"هو  قوّ�ة  إستطيقية    ما 

)79 :Adorno,1995(   ّمشاعر سلبية تولد لدينا  و��  هو مث�� للرعب وا�خوف،    ة ع�� العنف ا�جما�� بمامبني

ّن ال إ�سانية الفّن  أ"ذلك    ؛غْ�� أّن هذا ال �عت�� غاية �� حد ذاتھ بالنسبة إ�� أدرنو  .نوعا من االنزعاج املش�ن

إ�سانية ال  ع��  تزايد  أن  ما  ينب��  باسم  وذلك  إ�سا�ي."   العالم،  الفّن    ) Adorno,1995(هو  ن 
ّ
تفن ف�لما 

تحت نوافذ ع�� عالم "قبيح    املعاصر �� إبراز القبح الذي بات الوجھ األوحد للعالم الرأسما�� املتوحش،
ُ
ف

 كفاية" �انت الرأسمالية ترنو إ�� تجميلھ وتزو�ق عيو�ھ حّ�ى يبدو أك�� �سلية. 

بنشي الز�ن  أم  قائلةتبحث  األمر  �ستدرك  ما  لكن سرعان  الفّن،  حيادية  إم�انية   �� تحولت  :  خھ  "و�ال 

  �� وشيك  و�سقوط  للثقافة  باندثار  ُينذر  مجتمع   �� ومعانا��م  األفراد  آالم  عن  استقالة  إ��  استقالليتھ 

"ينب�� عليھ أن  فلسفة املوسيقى ا�جديدةفالفّن كما يراه صاحب كتاب  )181 :2010، ال��بر�ة."(بنشيخھ

دماجھ أو تلطيفھ أو التصا�ح معھ، بل إيأخذ �� حسبانھ ما �شار إليھ بوصفھ قبيحا، ليس أبدا من أجل  

،  بنشيخھ من أجل أن يف�ح �� القبيح نفسھ العالم الذي صنعھ، وأن �عيد إنتاج هذا العالم ع�� صورتھ."(

لوجود  78:  2010 لنا  تبقى  ما  �آخر  بالفّن  التشبث  ھ 
ّ
إن جماليات  )  ع��  يرتكز  كسول  وجود  ضد  �شيط، 

 مر�عشة ال تقوى ع�� املواجهة.

مارك   �سميھ  ما  داخل  املقاومة  ع��  ترتكز  ال�ي  املعاصرة  ومهّمتھ  الفّ�ي  الرائع  إّن  القول،  يمكننا  ههنا 

بل توّسع نطاقھ داخل نظر�ات أخرى، فهو  قية،  ينظر�ة إستط جيمن�� "املنعرج السيا��ي"، لم يندثر �عد  

إلرث الفلسفي الذي مازال بإم�انھ أن ُيقّدم أشواطا فكرّ�ة أخرى ورّ�ما متباعدة حول الفّن املعاصر، �عدما  ا

قية �� التعا�� أو الثلب لواقع جما�� لم �عد قادرة ع�� كبح جماحھ ال النظري  يسقطت �ل النظر�ات اإلستط

السقوط �� الفراغ العدمي، ينتصب الرائع  ضّد �ل هذا القحط ا�حيط بنا، وتحصينا للفكر من   وال العم��.

هو الفّن اليوم هو أن نفهم كيف أّن ألم   "أن نفهم مابـ  ُيقّر    ؛ إذالفّن وا�جموعلدى أنطونيو نيغري �� كتابھ  

كينونة   أجل  من  وا�جهول  العاري  ا�حيط  صلب   �� بنفسھ  يخاطر  أن  بوسعھ  الضائع  العالم 
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 املقاومة، غ�� أّن املقاومة هذه املّرة لن ت�ون  ) فالرائع مع ن29:  2010جديدة."(نيغري،
ّ
يغري متمسك بخط

ة مفرغة  
ّ

إال أنطولوجّية، �شق عباب الفراغ من أجل كينونة جديدة، �عدما صارت الكينونة ا�حالية هش

 ال طعم ف��ا إال للبضاعة والسوق والعقل األدا�ي.  من اإل�سا�ي،

 خاتمة:  -4

ة الفنّية �� ال
ّ

  ،ب�ن ا�جميل والرائع ال�انطي  مي�� دنا إ�� استعادة التاق قد فّن املعاصر إّن تتبع مفهوم اللذ

ما جعلنا نرتاب حول مص�� املتعة   وهو .أّن الفّن املعاصر قد و�ج إ�� منعرج اندثار ا�جميل الفّ�يع�� لنؤكد 

 الفنّية أو اللذة ا�جمالية إن �انت تخّص ا�جميل فقط، فإّ��ا ستنت�ي ب��ايتھ. 

قبيحا    ،بالعودة إ�� ا�جمالية ال�انطية، تأكد أّن �انط �� نقد ملكة ا�حكم قد خّص الرائع ب�ل أصنافھ

وال�ي �عت��ها متفردة من جهة أّ��ا سلبية تنبع من ماهية    ،�ش�ل من اللذة ا�جمالية  -أو مفزعا أو مريعا�ان  

ة تث�� فينا االح��ام والصمود.  ،الرائع �� حّد ذا��ا
ّ

لت�ون    ،ت الن�ج اعتمده أدرنو �� جماليات القبحذا  و�� لذ

ة القبيح مقاومة ل�ل االنحطاط ا�حيط بنا �� العالم املعاصر. 
ّ

 لذ
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ٓ
 2202)  مارس  - ا
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 : المصادر والمراجع   قائمة  -5

الشعرأرسطو،   _ -1 والنشر  فّن  للطباعة  الثقافة  دار  طبعة  ب��وت،  البدوي،  الرحمان  عبد  ترجمة   ،

 . 1983والتوزيع، 

، ضمن الكتاب ا�جما��، إطالالت ع��  ، ترجمة فت�� املسكي�يستطيقااملوجز الصغ�� لإل (آالن)،    باديو -2

ا�جمع   تو�س،  معّر�ة،  مختارات  العشر�ن،  القرن  من  ا�ي 
ّ
الث الّنصف   �� الغر�ي  بالعالم  ا�جماليات 

 .2010التو���ي للعلوم واآلداب والفنون، 

، ب��وت، دار معرفة  طوره أو جماليات الرائع من �انط إ�� در�داالفّن يخرج عن  بنشيخھ (أّم الز�ن)،  - -3

 2010للنشر، الطبعة األو�� ،

، ترجمة هادية العر��، اطالالت ع�� ا�جماليات بالعالم الغر�ي  هو املسرح امل�ح�ي؟  ما،  )فال��(بنيام�ن   -4

 .2010لفنون،�� النصف الثا�ي من القرن العشر�ن، قرطاج، ا�جمع التو���ي للعلوم واآلداب وا

(مارك)،   -5 والّرهاناتجيمن��  جاهات 
ّ
االت املعاصرة  الر�اط،  ا�جمالّية  ب��وت،  بومن��،  كمال  ترجمة   ،

 .2012الطبعة األو��، االختالف، منشورات   ا�جزائر، منشورات ضفاف، دار األمان،

 . 2005، ترجمة غانم هنا، ب��وت، املنظمة العر�ية لل��جمة،نقد ملكة ا�حكم�انط، - -6

شر، الطلسان العربمنظور،  ابن- -7
ّ
 2011عة السا�عة،ب، ب��وت، دار صادر للطباعة والن

8- Adorno, Théorie esthétique, trad. Marc Jiménez, Paris, Gallimard, 1995. 
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