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 الملّخص: 

�عت�� رواد الفلسفة ال��جماتية أو النفعية أن الفعل أو العمل �ستقي قيمتھ من مدى املنفعة ال�ي يقدمها  

دفنھ �� املتاحف الك��ى وليس    و�ان يتّم   .لإل�سان، فالفن تار�خيا �ان يقتصر ع�� الطبقات األرستوقراطية

وذلك بإزالة الطا�ع    ،�� متناول ا�جميع، وقد حاول ديوي من خالل خلفيتھ ال��جماتية أن �عيد النظر �� الفن

وأنتج ما �س�ى    .ا�خ��ة ع�� ا�جمالياتالتجر�دي املفارق عنھ و�لصاقها بالواقع املعيش، وأسقط فلسفة  

��    ،با�خ��ة ا�جمالية: واملقصود ��ا �� مجموع التفاعالت ال�ي تحدث ب�ن اال�سان ومحيطھ، و�صورة أخرى 

م صفة ا�جمال للعمل الف�ي. وا�خ��ة رد فعل يحدث عند تذوق اال�سان لعمل ف�ي، فمن خالل خ��تھ يقّد 

 ص آلخر. ا�جمالية ��ذا املع�ى تختلف من �خ

 . ا�خ��ة الذهنّية -ا�حا�اة -الفلسفة النفعية الذرائعية – ا�خ��ة ا�جمالية  –الفن   ال�لمات املفاتيح:

Abstract: 

The pragmatic philosophers current consider that  the action  or the act derives his value 

from the benefit it provides to humans,  Historically, art was restricted to the aristocracy, It was 

hidden in museums and not accessible to everyone, Dewey, as a pragmatic philosopher, 

offered a new view of art,  By removing the abstract character from art and attaching it to the 

living reality, And he dropped the philosophy of experience on aesthetics, It is the so-called 

aesthetic experience : Aesthetic experience marks for Dewey a unique experience, which 

shows what experience at its best can be in all quarters of life, not just in art: esthetic 

experience is experience in its integrity. It is a distinctive kind of experiential condensation 

within the general stream of experience 

Keywords : Art, Aesthetic Experience, pragmatic philosophy, Simulation, Mental 

experience. 
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 : مقدمة  -1

"الفن وا�خ��ة" الكتاب يحاول أن يقدم تفس��ا    لقد �ان كتاب  �� هذا  للفن،  بداية دراسة جون ديوي 

للفنون يتفق من وجهة نظره العامة، وذلك من أجل دراسة ا�خ��ة ا�جمالية دراسة تّتخذ منطلقها من ا�خ��ة  

 إذا بدأنا دراس��ا �� ش�لها البسيط، أي 
ّ
�� عالق��ا    السو�ة بدليل أنھ ال سبيل لنا إ�� فهم الظاهرة ا�جمالية إال

صالها �عمليات ا�حياة السو�ة، و��ذا ي�ون ديوي قد أحدث ثورة �� فلسفة الفن وذلك من خالل نقده  
ّ
وات

 �� الفنية  باألعمال  ألقى  الذي  اال�عزا��  التصور  ذاك  أي  الفن،  نظر�ات  عل��ا  انبنت  ال�ي  لألسس  وهدمھ 

ملعيار ا�جمال، وهكذا قدم تصورا جديدا قائما    املتاحف واألديرة �عيدا عن أع�ن الناس داعيا إ�� فهم جديد

ع�� اعتبار أن الفن، مثل الدين، ال يمكن استبعاده عن مجال ا�حياة العامة، واألساس الذي يقوم عليھ  

 تصوره هو أن الفن خ��ة، محاوال بذلك االق��اب من الواقع وهذا هو ا�حال �� الفلسفة ال��جماتية. 

ع فهو ليس مجرد محا�اة لھ، و�نما هو العمل الفع�� التجر��ي الذي يحاول  و�ما أّن الفن يرتبط بالواق 

أن يكشف عن م�امن الفجوات أو التناقضات ب�ن اإل�سان وا�جتمع والبيئة، والفنان �عمل دائما بفعل  

تراك�ي تجر��ي ع�� كشف هذه التناقضات. ولهذا ارتأينا أن نتناول �� هذا البحث مفهوم ا�خ��ة ا�جمالية  

ا�خ��ة  مع�ى  عن  التساؤل  وجب  و�التا��  تم��ها.  ال�ي  ا�خصائص   �� والبحث  األخرى  با�خ��ات  وعالق��ا 

 ا�جمالية، وهل تملك نفس عناصر ا�خ��ة العادية؟ 

 : مفهوم الخبرة الجمالیة  -2

�عت�� كتاب جون ديوي "الفن خ��ة" نموذجا �امل ل�خ��ة، و�� هذا الكتاب يطبق من�جھ �� الفن وعلم  

ل و�صرح بالقول إن النشاط البشري حبيس الواقع ال يتجرد وال ينفصل عنھ، بمع�ى أن النشاط الف�ي  ا�جما

ال يختلف عن أي �شاط عم�ّ� آخر من حيث أن النشاط �� األصل هو تنظيم يقع ع�� املادة والطبيعة،  

لبدائي �ان منغمسا ��  والدليل أن ما نلمسھ �� منشأ الفنون وتطورها داخل ا�حياة اليومية، إذ أن الفن ا

اهتمامات الناس ا�ختلفة، ح�ى أصبح الفنان والناس وحدة واحدة. وهذا ما يؤكد عليھ ديوي بالقول "انظر  

الفن الذي يؤدي مهمة   الناس. و�نتج  �� اهتمامات  إ�� أذنيھ  الفنان منغمسا  التار�خ األو�� تجد  إ�� أطوار 

العادية" �� حيا��م  ا  حيو�ة  أنھ ال يمكن فصل ا�خ��ة ا�جمالية عن ا�خ��ات  انطالقا من هذا  يتب�ن  لقول 

اليومية وعدم تفرد الفنان وا�عزالھ، ولهذا ينكر ديوي "أن ت�ون ا�خ��ة ا�جمالية داخل فرد منعزل عمن  

حولھ بل �� تفاعل بينھ و��ن بيئتھ و�� هذا التفاعل �ع�� اإل�سان عن ذاتھ ال�ي تختلف عن سائر الذوات  

يث تناولها للعناصر ال�ي تحيط ��ا، وهنا ت�ون خ��تھ فر�دة جديدة يجوز لنا أن �سم��ا ا�خ��ة  األخرى من ح

وهذه األخ��ة �� خالصة ذلك التفاعل القائم ب�ن البيئة ال�ي نحيا ف��ا واستجابة طبيعية ملظاهرها    ا�جمالية"

ا�جمالية بل هو سمّو وتطور لتلك    ك�ل. ومن هنا نفهم أن العنصر ا�جما�� ليس دخيال أو غر�با ع�� التجر�ة

الصفات العادية ال�ي تتم�� ��ا �ل خ��ة سو�ة. وهذا ما يؤكده بقولھ: "إن العنصر ا�جما�� ليس دخيال ع��  

التجر�ة من ا�خارج سواء �ان ع�� سبيل ال��ف ا�خامل العقيم أم ع�� سبيل املثالية املتعالية و�نما تطو�ر  

 ألية خ��ة تامة سو�ة ف��يد من وضوحها و�ضاعف من شد��ا".  أو ترّق ي�حق السمات املم��ة 
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إذن، ال خ��ة من ا�خ��ات اليومية إال ولها طا�ع جما�� يم��ها عن غ��ها من ا�خ��ات. ومهما عرفت ا�خ��ة  

سمة بطا�ع ف�ي. وهذا ما قصده جون ديوي �� عبارتھ "وملا �انت ا�خ��ة  
ّ
من الغ�ى والتنوع فإ��ا تظّل دائما مت

� بمثابة تحقيق يضطلع بھ ال�ائن ال�� �� صراعھ مع عالم األشياء ومحاولة الظفر ببعض امل�اسب فإ��ا  �

األو��" بذوره   �� الفن  لتداخل   ،تمثل  نظرا  ا�جمالية  ا�خ��ة  عن  ا�حديث  رفض  من  هناك  نجد  و�املقابل 

إذا أصبغنا عليھ صفة  املفاهيم وصعو�ة ضبط مفهوم ا�خ��ة ل�ونھ مفهوم واسع ليس من السهل �عر�فھ  

ا�جمالية، وذلك ل�ون ا�خ��ة ال تختلف عن املوضوعات العادية، إال أن ديوي يصر ع�� واقعي��ا، وذلك من  

خالل اعتبارها ال تختلف عن أي خ��ة من ا�خ��ات اليومية، إال ب�و��ا أك�� نظاما وأدق تركيبا، لذلك عادة  

ع�� التنظيم والتنسيق ب�ن مختلف الدوافع اإل�سانية، وأن  ما يت�خص مع�ى التجر�ة ا�جمالية �� قدر��ا  

 املا�ىي عن إزعاجھ، وح�ن ال  
ّ

التجر�ة تدلنا ع�� أن املوجود ال يصبح متحدا تماما مع بيئتھ إال ح�ن يكف

ا�جمالية   ا�خ��ة  "ير�ط  أن نجد ديوي  إذن،  الغر�ب،  لھ. فليس من  مثار قلق  املستقبل  إ��  التطلع  يصبح 

حدة املت�املة ليقرر أن الفن إنما يؤكد ب�ل شدة تلك ال�حظات ا�خاصة ال�ي ي��ء ف��ا املا�ىي با�خ��ة املو 

 ف��يد من قوة ا�حاضر و���ء ف��ا املستقبل في�ون بمثابة إ�عاش ملا هو ماثل �� ال�حظة الراهنة". 

ة وصاالت العرض،  وا�خ��ة ا�جمالية لديھ �� عملية �ستغرق زمنا معينا. وال �ستمد من املتاحف واألدير 

و�نما توجد �� سياق ا�حياة اليومية والعملية. ويعطي ديوي مثاال ع�� ذلك، فيقول: "إذا أمكننا أن نالحظ  

املتصاعد   اللهب  ومشاهدة  املشتعل  الوقود  تأر�ث   �� املدفأة  جوار  إ��  ا�جالس  ال�خص  ا��ماك  مدى 

ر أفعالھ، ل�ان �� وسعھ بال ر�ب أن يرد ع��  ومراقبة قطع الفحم و�� تتساقط. ولو سئل هذا الرجل عن م��

األسئلة باألجو�ة املعقولة. فهو لن يجد صعو�ة �� أن يقول إنھ فعل ذلك لتأر�ث النار وز�ادة سع��ها، ولكن  

أمام   ال�ي تجري ع�� قدم وساق  الزاهية  اللونية  ا�حركة  تلك  أيضا مأخوذ ��حر  أنھ  املؤكد مع ذلك  من 

ال التغ��  التأمل السل�ي  ناظر�ھ: حركة  أ�عد ما ي�ون عن  �ي �شهدها �عينھ ويشارك ف��ا بخيالھ، فهو إذن 

 البارد، أو هو ال يقف موقف الناظر املتحجر ا�جامد". 

و�التا�� �ل خ��ة عادية أو ذهنية أو عمل يدوي نجد لھ طا�عا جماليا و��ذا ت�ون ا�خ��ة ا�جمالية �� ر�ط  

 الفن با�خ��ة ال�ي تن�ّهھ عن �ل نزعة متعالية، جاعلة منھ ظاهرة �شر�ة عامة تصاحب ش�ى خ��اتنا اليومية.  

ھ ال يوجد حّد فاصل ب�ن ا
ّ
لتجر�ة ا�جمالية وا�حياة اليومية العملية،  تأسيسا ع�� ما تقّدم يمكن القول إن

ألن أي تصور للفن ا�جميل، حسب ديوي، ينطلق من العالقة القائمة ب�ن الفن وا�خ��ة العادية. وجون ديوي  

�� كتابھ "الفن خ��ة" الذي خصصھ للبحث �� املش�لة ا�جمالية نجده بدأ دراستھ بتحليل ا�خ��ة العادية  

تصال ب�ن ا�خ��ة ا�جمالية وعمليات ا�حياة السو�ة. و�لغة ديوي "ال بد من إعادة  عامال ع�� تأكيد أسباب اال

االستمرار أو تأكيد أسباب االتصال ب�ن ا�خ��ة ا�جمالية من جهة وعمليات ا�حياة السو�ة من جهة أخرى  

حد الفاصل  و�التا�� ي�ون قد أزال ا�  "،ح�ى نقف ع�� الصبغة ا�جمالية ال�ي تنطوي عل��ا مثل هذه ا�خ��ة 

ب�ن التجر�ة ا�جمالية وا�حياة السو�ة ألن أي تصور جميل للفن �� رأيھ ينطلق من العالقة القائمة ب�ن الفن  

وا�خ��ة العادية. لذلك يجب إبراز العوامل ال�ي �ساعد ع�� تحو�ل ضروب النشاط اإل�سا�ي اليومي بإعطائھ  

�ات القائمة �� تفس�� الفن ألنھ يرى بأ��ا تبدأ  صبغة فنية. و�� هذا الصدد نجد ديوي يرفض معظم النظر 
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بينھ و��ن موضوعات ا�خ��ة امللموسة   للفن يقطع الصلة  أو من تصور رو��  من نزعة انفصالية سابقة، 

وخصوصا �انط الذي عّد ا�جمال �� كتابھ "نقد ملكة ا�حكم" هو املع�� عن الوجدان ا�خالص، بمع�ى أنھ  

وصف ا�جميل بأنھ غائية من دون غاية معينة. وفحوى هذه النظر�ة أن  منّ�ه عن �ل غرض أو مص�حة، و 

ا�خ��ة ا�جمالية تمتاز ع�� ا�خ��ة العملية �و��ا ال ��دف إ�� أية مص�حة أو غاية معينة من غايات ا�حياة  

 العملية. وهذا ما �س�ى بن�عة الفن للفن. 

أن تجعل من الفن م��ة خاصة يتمتع ��ا    وما أخذه ديوي ع�� عاتقھ هو تجاوز �ل نزعة أرستقراطية تر�د

ديوي   موقف  إ��  �عود  وهذا  الناس،  عامة  من  غ��هم  دون  الرفيعة  األذواق  أو  الرقيقة  األمزجة  أ�حاب 

الهادف إ�� محاولة االق��اب من الواقع، عكس ما يقول بھ �انط وغ��ه من الفالسفة الذين جعلوا من الفن  

ذا ما جعلھ يقوم بثورة ع�� هذا التصور اال�عزا�� الذي يفصل الفن  �عيدا عن مجرى ا�حياة الواقعية، وه

عن ا�حياة العملية، و�قدم البديل الذي ير�ط الفن بالتجر�ة أو ا�خ��ات مضفيا عليھ دائما صفة نفعية  

  Souriauعملية، وهو ما جعلھ �سم ا�خ��ات اإل�سانية بطا�ع جما��. وهو الطرح نفسھ الذي يؤكده سور�و  

يرمي دائما إ�� إيجاد أشياء أو إ�شاء موضوعات، بحيث    عت�� الصفة املم��ة للفن هو أنھ �شاط عم��الذي �

ا�خ��ة  ب�ن  حّد فاصل  ليس هناك  ثمة  بدون واقعية، ومن  ثمة فن  ليس  إنھ  نقول  أن  �� وسعنا  ي�ون  قد 

يصرح بالقول "إن السمة  اليومية العملية وا�خ��ة ا�جمالية، كما أكد ع�� ذلك سور�و إ�� جانب ديوي الذي  

ت�خص   إ�� صيغة  ��تدي  أن  �� وسعنا  أ��ا خ��ة مفتوحة، فليس  ا�جمالية ��  ا�خ��ة  تم��  ال�ي  األساسية 

فالفنان وهو يمارس عملھ الف�ي نجده يو�ح و�بسط ويعيد و�نظم، واألمر نفسھ بالنسبة    ،العمل الف�ي"

� اآلخر فاملتذوق �عيد تصدير ما حققھ الفنان من  للمتذوق، فهو �شارك الفنان �� عملھ، فكالهما يؤثر �

خالل عملھ. و�التا�� فا�خ��ة ا�جمالية عند جون ديوي تضم �� داخلها ا�حقيقة. والذات اإل�سانية �� ذات  

 مبدعة متذوقة أو ناقدة، وذلك ألن �ل تذوق و�ل إبداع ال يبدأ من فراغ بل وراءه تار�خ من التجر�ة. 

أن   فيھ  شك  ال  املوحدة  ومّما  ا�حياة  لنا  �عيد  ال�ي  و��  وممارسة.  وفعل  محا�اة  ا�جمالية  التجر�ة 

ال�ي يجد ف��ا املرء   إ��ا ا�حياة  إ��ا مفردات ا�حياة، بل أك�� من ذلك  العالم.  إزاء أنفسنا و�زاء  املتماسكة 

"ظاهر  ديوي:  يقول  كما  ا�جمالية  وا�خ��ة  اآلخر�ن.  ومع  نفسھ  مع  متسقا  �امال  موجودا  �شر�ة  نفسھ  ة 

تصاحب ش�ى خ��اتنا اليومية و�� امتداد نحو العالم ا�خار�� واملوضوعات األخرى �� تفاعل حيوي يحقق  

مع�ى ذلك أن ا�خ��ة �� ذلك الضرب من التوازن ب�ن طاقات اإل�سان    ،اإلحساس بالرضا واللذة واالشباع"

وازن إشباع يمنح صاحبھ ضر�ا من  من جهة، و��ن الظروف ا�حيو�ة من جهة أخرى، بحيث ينشأ عن هذا الت

اللذة أو الشعور بالرضا، وهذه ا�خ��ة حينما تف�ىي إ�� حفظ التوتر نتيجة االشباع، إنما تنطوي ع�� ضرب  

ا�خ��ة    �� يقّرر  ديوي  ولهذا نجد  بالرضا.  الشعور  بإحساس جما�� هو  ب��و�دنا  تقوم  و�التا��  اإليقاع،  من 

.. بحيث نتمكن من ز�ادة ألوان االشباع ال�ي تحققها  .مي إ�� درجة النشوةوالطبيعة "أن االدراك ا�ح�ىي املتسا 

وهذا �ع�ي أن ا�خ��ة ا�جمالية، ما �� إال تطور طبي��    ،لنا تلك األشياء تلقائيا، فنجعلها أشد وأنقى وأطول 

�خ��ة ا�جمالية  لتلك البيئة ال�ي �عيش ف��ا. ومادام ل�ل خ��ة من ا�خ��ات ما يم��ها، فكذلك األمر بالنسبة ل 
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ساق. فل�ل خ��ة 
ّ
ال�ي تتم�� ب�و��ا تضفي ع�� األفعال واألحاسيس واألف�ار املبع��ة والطائشة الوحدة واال�

 وحد��ا ال�ي تجعلها مختلفة عن غ��ها. 

تتنوع   ال�ي  الواحدة   �� بأ��ا  جوابھ  ل�ان  ا�جمالية،  ا�خ��ة  يم�� هذه  ديوي عما  جون  مع  �ساءلنا  و�ذا 

ف�ي ا�خ��ة ال�ي تذوب ف��ا �ل الصفات    .ا أ��ا تنطوي ع�� طا�ع انفعا�� وع�� صبغة غائية إراديةأجزاؤها، كم

داخل تجر�ة شاملة موحدة ولهذا نجده يقول: "إن الفن �� صورتھ إنما يجمع ب�ن عالقة الفعل واالنفعال،  

 .من ا�خ��ة خ��ة بمع�ى ال�لمةأو ب�ن عالقة الطاقة الصادرة والطاقة الواردة، و�� تلك العالقة ال�ي تجعل 

ولعل ما يجعل من ا�خ��ة ا�جمالية خ��ة بمع�ى ال�لمة، هو �و��ا تضفي ع�� األفعال واألحاسيس واألف�ار  

املبع��ة الوحدة واال�ساق، ألن �� �ل خ��ة من ا�خ��ات أو عمل من األعمال ال�ي يقوم ��ا اال�سان هناك  

وا�خ��ة ا�جمالية ال�ي يقصدها جون ديوي �� ا�خ��ة الواسعة املنظمة  جانب جما�� راجع إ�� اال�سان نفسھ.  

الرضا   من  ضرب  تحقيق  ع��  �عمل  انفعالية  كيفيات  من  تت�ون  وال�ي  منشودة  غاية  لها  وال�ي  واملتسقة 

واالشباع أو املتعة ا�جمالية. و�التا�� ما يخلع ع�� تجر�ة صفة إستطيقية هو تحول ما ف��ا من ضروب التوتر  

ملقاومة من ش�لها املشتت إ�� حركة موحدة تنمو وتتجھ نحو ��اية شاملة محققة للغاية نحو مجال آخر  وا

 .ملؤه الرضا واالشباع، أو إ�� تزودينا بإحساس جما�� هو الشعور بالرضا أو اللذة أو االستمتاع

املقاومة من أجل ا�حياة.    واملالحظ أن ا�خ��ة املالية تتم�� ببساط��ا وتر�ط ب�ن ال�ائن و�يئتھ �� ضرب من 

وهذا ما دفعھ إ�� رفض نتيجة خالص��ا أن ت�ون التجر�ة ا�جمالية داخل كيان فرد منعزل عن ا�جماعة، بل 

إن تفاعل ال�ائن ال�� مع بيئتھ هو الذي �سمح لھ بالتعب�� عن ذاتھ بمختلف الوسائل. وهذا التفاعل كما  

 جمالية.  سبق القول يحدث ما �سّميھ ديوي با�خ��ة ا�
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�عد التجر�ة ا�جمالية والتجر�ة الذهنية من التجارب املوجودة �� ا�حياة وال�ي نحياها باستمرار. لكن  

اال�سان بطبعھ دائم ال��دد وا�خوف من الفشل، فنجده يذهب إ�� تفضيل ما هو عق�� ع�� ما هو واق��، 

ثالي�ن أمثال �انط ودي�ارت وفولف وغ��هم، الذين رّجحوا كفة العقال�ي ع�� وهذا ما حدث مع الفالسفة امل

التجر��ي الواق�� امللموس، ال�ىيء الذي جعل أغلب أ�ساقهم تركز ع�� ما يجب أن ي�ون وليس ع�� ما هو  

ذهنية  �ائن، و�التا�� ي�ون هذا العمل بمثابة إخراج فكرة من ا�خيال إ�� الواقع، و��ذا ن�ون أمام خ��ت�ن  

 وجمالية. 

يرى جون ديوي أنھ ال يوجد فرق شاسع ب�ن ا�خ��ات الذهنية وا�خ��ات ا�جمالية بالرغم من أن املواد  

املستخدمة �� الفنون ا�جميلة عبارة عن كيفيات، والعناصر املستخدمة �� العقليات عبارة عن رموز أو  

ة ا�جمالية �� ت�املها تحمل تمايزا جماليا، عالمات تنطوي ع�� انفعاالت حافزة لالضطالع. مما يجعل ا�خ�� 

فالفرق إذن ليس حاسما. وهذا ما يؤكده ديوي بقولھ: "ال يمكن أن نم�� ا�خ��ة ا�جمالية تمي��ا حاسما عن  

ا�خ��ة الذهنية، ما دام من الضروري ل�ل خ��ة ذهنية أن تحمل طا�عا جماليا، ح�ى ت�ون �� نفسها تامة  

 .مكتملة
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ٔ
 يسرى الهراق   ا
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�ة �� االعمال الذهنية أو العملية أو ا�جمالية �� �� العمق تأث�� وانفعال، فاألثر ا�جما��  والواقع أن ا�خ�

هو تحقيق رمزي �جموعة من العمليات النفسية والعقلية. ولهذا نجد الفن يحمل لغة خفية �� الشعور  

ياء، وهذا ببساطة  اآلخر الذي يحدث الشعورنا، فالفن يمكننا من التوغل والدخول إ�� عالم الذوات واألش

يمثل قدرة الفكر ع�� اإلحساس با�جمال. يقول جون ديوي: "إننا �� ا�خ��ة نتعلم، وحينما �علم كيف تت�ون  

حاالت   مهنتھ   �� يتعلم  فهو  مرضاه،  �عا�ج  وهو  الطبيب  يفعل  مثلما  واعمالنا  أف�ارنا  �عظم  فإننا  ا�خ��ة 

 . عالجا ل�ل حالة من ا�حاالت ال�ي يقف عل��ا"األمراض ال�ي يصادفها، و�التا�� فهو يصنفها و�صف 

ت�امل   أجل  من  �عمل  فإنھ  وت�حيحاتھ  ملساتھ  عل��ا  و�ضع  معينة  لوحة  برسم  يقوم  ح�ن  فالفنان 

عناصرها، و�خراجها إ�� عالم الوجود تامة مكتملة، و�التا�� فالقيمة ا�جمالية هنا توجد إ�� جانب ال�ىيء. 

ا  �� ا�حر�ة  شروط  بمراعاة  من  وتتحقق  التنقل  من  يمكننا  الذي  األمر  العالقات،  وفهم  والتنظيم  لتفك�� 

 ا�خ��ة الذهنية إ�� ا�خ��ة ا�جمالية عن طر�ق ا�حركة والتأثر واالنفعال.  

تجار�نا   لش�ى  خزانا  باعتبارها  الذاكرة  مفهوم  إثارة  من  بد  فال  الذهنية،  ا�خ��ة  عن  نتحدث  دمنا  وما 

ا الدور املهّم الذي تلعبھ الذاكرة. فخ��ات اال�سان املاضية عادة ما يتم  املاضية، وديوي نفسھ يركز ع�� هذ

ال�جوء إل��ا ح�ن حدوث مواقف مشا��ة حاضرا أو مستقبال، و�التا�� فالتذكر �� حد ذاتھ خ��ة تحل محل  

مت�املة  خ��ة أخرى، مما يجعل لها دورا مهما �� عملية الر�ط ب�ن ا�خ��ات ا�ختلفة، و�جعلها تأ�ي �� صورة  

تمثل ا�خ��ة املنظمة وتتحد هذه ا�خ��ة فيما يقول ديوي بالرجوع إ�� تلك املواقف أو األحداث الهامة ال�ي  

 . �ش�� إل��ا تلقائيا بقولنا إ��ا خ��ات حقيقية"

بيد أن هذه العودة بالذاكرة والتنقيب عن خ��ات ماضية واس��جاعها ما �� إال محاولة �جعل معرفة  

عا�جة املستقبل معا�جة فعالة. ولهذا نجد ديوي يصر ع�� املقاومة �� تحصيل ا�خ��ة، ألن �� املا�ىي أداة مل

�ل خ��ة عنصرا م�ابدة ومعاناة مما يمكننا من إحداث عملية تركيب و�عادة بناء ال تخلو من األلم واملشقة  

 اللذين هما جزء من االدراك التام الذي يحقق املتعة واللذة.

 : خاتمة  -4

اع جون ديوي من خالل كتابھ الفن خ��ة أن يقدم تحديدا لالتجاهات الفلسفية ا�جمالية  لقد استط

وذلك من خالل تقديم نظر�ة واقعية للفن، ور�طھ با�خ��ة والتجر�ة باعتبار الفن يز�د من عمق ا�خ��ات  

يب�ن عالقة  وا�ساعها وهذا يتما�ىى مع طرح الفلسفة ال��جماتية، إذ نجده من خالل كتابھ السابق الذكر  

 الفن بالواقع، و�ر�طها بجوانب الفاعلية اإل�سا�ي األخرى.

واألساس الذي يب�ي عليھ نظر�تھ هاتھ هو التعر�ف الذي يقول بأن الفن خ��ة، محاوال االق��اب من واقع  

��  ا�جتمع ور�طھ با�خ��ة السو�ة أو العادية، وهكذا خلع عليھ صبغة نفعية عملية وظيفية، و�التا�� صبغ ع

 ا�خ��ات اإل�سانية بصفة عامة طا�عا جماليا.  

و��ذا التصور ا�جديد القائم ع�� ا�خ��ة ي�ون ديوي قد قام بتجاوز الطرح األفالطو�ي للفن، باألخص  

العم�� لألفراد، كما قام برفض الصيغ اإللهامية   الواقع  بإ�عاد الفن عن  ال�ي قامت  النظرة السلبية  تلك 
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وا�حد القديمة  األنبياء واملالئكة،وا�حدسية  الفنان موضع  ال�ي تضع  إ�سان    يثة  لديوي  بالنسبة  فالفنان 

عادي اختار الفن كقيمة وعمل �� حياتھ، فالفن صفة إ�سانية أساسها ا�خ��ة والتجر�ة، وعليھ رفض �ل  

تفس��  النظر�ات املثالية ال�ي أعطت للفن والفنان بناء روحيا، وكذلك رفض جميع النظر�ات االنفصالية ��  

لتنمية   �أداة  �ائنا حيا حسيا وعقليا وتجر�بيا، والفن  باعتباره  ب�ن اال�سان  أن تفصل  الفن وال�ي تحاول 

وتحقيق القيم ا�حسية والعقلية والتجر�بية، لذلك حاول ديوي إخراج الظاهرة ا�جمالية من قيود األذواق  

ك واألديرة.  املتاحف   �� الفنية  الظاهرة  حصرت  ال�ي  الفنون  ال��جواز�ة  ب�ن  التمي��  رفض  قد  نجده  ما 

وتقسيمها إ�� فنون جميلة وفنون تطبيقية، كذلك رفض التمي�� ب�ن املادة والصورة، أو أي تقسيم يحاول  

اليومية   ا�خ��ات  ا�جمالية عند ديوي ال تختلف عن أي خ��ة من  ا�خ��ة  ت�ون  الف�ي. و��ذا  العمل  تجزئة 

تركيبا من غ��ها، فا�خ��ة ا�جمالية تتم�� بقدر��ا ع�� التنسيق والتنظيم  األخرى إال ب�و��ا أك�� نظاما وأدق 

ب�ن مختلف الدوافع واملتطلبات اإل�سانية. و�� ال��اية يمكن بلوغ اللذة والتوازن واملتعة. كما نجده يرى بأن  

عن م�امن  الفن ليس مجرد محا�اة للواقع، بل إن الفن هو العمل الفع�� التجر��ي الذي يحاول أن يكشف  

الفجوات أو املتناقضات ي�ن اال�سان وا�جتمع والبيئة، وما أخذه ع�� عاتقھ هو إخراج الفن من قوقعة  

املا�ىي املثا�� إ�� الواقع العم�� املساهم �� تطو�ر ا�حضارة وتوثيق الصلة ��ا، فال حضارة دون فن ع�� حد 

 �عب��ه. 
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