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أطر فهم الجامل الفني و قياسه
عاطفة امل�سكرية

انطل َق ال ُ
إن�سان نحو ُمار�سة الفن منذ قرون عديدة .يعود هذا اللفظ الالتيني الأ�صل -الفن� -إىل كل ما يتعلق مبختلف الأن�شطة واملهارات واملهام اليدوية
حتديدا ،واخلربات املكت�سبة يف القرن احلادي ع�شر؛ حيث ُيثل ُ
الفن ب�شكل ما حركة الأفكار التي تعك�س التغيريات الطبيعية ،االجتماعية ،االقت�صادية
وال�سيا�سية يف تلك الفرتة.
ويختلفُ تعريف الفن وفقاً للمعنى ال�سائد له يف
كل ع�صر؛ �إذ �إنَّه بد�أ يف بيئة حرة دون قيود ،لي�ستقل
بعدها كدرا�سة يف القرن الثامن ع�شر ،رغم وجوده منذ
ري �أح ُد امل�ؤلفني ُ -يدعى مارك جيمينز-
القدم ..وي�ش ُ
يف م�ق��ال��ه ح ��ول «ظ �ه��ور اال��س�ت�ق�لال ال ��ذات ��ي للفنون
اجلميلة يف الغرب» واملن�شور مبجلة «الت�سامح»� ،إىل
ال�صخب ال�ن��اجت ع��ن ا�ستقالل الفن كدرا�سة وجانب
م�ضاف �إىل العلم� .أي�ضا ُيع ِّرف هوبرت ريد الفن على
�أن��ه �إب��داع الأ�شكال والأمن��اط اجلديدة .وكانتْ هناك
يف ال�سابق �أف �ك��ار ترف�ض ف�ك��رة الإب� ��داع ه ��ذه؛ كونها
تخلق �شيئا ج��دي��دا� ،أو تعك�س ما هو موجود وف��ق ما
ت��راه العني الداخلية للإن�سان .فكون الإب ��داع الفني
�أقرب للخلق من ناحية تكوينه لأمناط جديدة ل�شيء
ما ،جعل منه فكرة مرفو�ضة لأن اخللق من امتيازات
اخلالق .هذا الربط بني الفن والقدرة الإلهية تال�شى
م��ع ت�ق��دُّ م ال�سنني .مم��ا ي � ُّ
�دل على ذل��ك ال�ف�ترة التي
عا�ش بها الفنان الإي�ط��ايل ليوناردو دافنت�شي الذي
ر�ساماً فح�سب ،بل كان مهند�ساً ،وجيولوجياً،
مل يكن َّ
ومو�سيقياً ،ونحاتاً ،ومعماريا ،وعاملا يف نف�س الوقت.
ك � ُّ�ل ذل ��ك يعك�س ع�ب�ق��ري�ت��ه ال �ت��ي ت���س�ت��دع��ي التفكر
وال�تراج��ع ع��ن الفكرة ال�ت��ي ك��ان��ت �سائدة ح��ول الفن
وعالقته باخللق؛ �إذ �إنَّ العبقرية من اهلل ،والإبداع �إذا
ات�صل بها يظل من ال�ق��درات الفردية التي ال يتميز
بها ك��ل ف��رد؛ فلذلك اع�ت�بر الفنان ا�ستثنائ ًّيا ،حيث
�أ�صبح يطلب من الفنانني �أن يوقعوا على �أعمالهم.
فك�أمنا التوقيع يعك�س وع��ي الفنان ب��أن له عبقريته
التي متيزه عن الآخرين ،و�أنه ال يخ�ضع لقوانني غري
التي متليها عليه نف�سه .هذا التح ُّول يف الفكر ال�سائد
ح��ول الفنون مل يحدث ب�شكل مبا�شر ،وك��ان التغيري
بطيئا ن�سبيا؛ �إذ �إنَّه كان ير�سخ حتت �ضغط الدين من
جهة ،وال�سلطة من ناحية �أخ��رى .لكن التح ُّول خلق
�صورة منافية متاماً ملا كانت عليه يف ال�سابق لدرج ٍة

�أ�صبح فيها الفنان ي�شرتط يف حتديده لأ�سعار �أعماله
الفنية وف�ق��ا ل�سمعته كفنان يف ذل��ك الع�صر ،ولي�س
على متطلبات العمل الفني من جهد و�أدوات .وال يهم
�أن يكون العمل وفقا للطلب؛ حيث يتم تقبل �أي عمل
م ��ادام �أن��ه يحمل توقيع فنان ذاع �صيته يف زم��ن ما.
وبعد حتقق هذه اال�ستقاللية للفن بعيدا عن احلكم
الديني والأخالقي وبعيدا عن �سيطرة ال�سلطة ،دخل
الفن مرحلة من التقييد حتكمها بع�ض املعايري الثابتة
�أو املحدودة نوعا ما ،حتدد جمالية العمل الفني من
ع��دم��ه� .إال �أنَّ ه ��ذه امل�ع��اي�ير ق��د ت�ك��ون غ�ير وا�ضحة
متاما� ،أو ال تر�ضي كل الفئات والأذواق؛ حيث ي�ضع
البع�ض ه��ذه ال�شروط اجلمالية بناء على ما يرتكه
العمل من �أثر يف دواخلهم كاالن�سجام والتناغم .حتى
�إنَّ بع�ض الفال�سفة اختلفوا ب�أنف�سهم يف حتديد ما �إذا
كانت هذه املعايري �صاحلة للتطبيق على كافة الأعمال
الفنية لتحديد م�ستواها .حقيقة الأم��ر �أنَّ القدامى
منهم تبعوا نهجا �أقرب للثبات لتقييم الأعمال ،بينما
ال��ذي��ن �أت��وا بعدهم ك��ان��وا �أك�ثر ميال لربط الظروف
الزمانية واملكانية للفنان بعمله الفني؛ وذل��ك يعني
بعدهم الن�سبي عن املعايري الثابتة .ومن هذه النقطة
بالتحديد ،ظهرتْ بع�ض الفنون اجلديدة التي ُت�صنَّف
على �أنها حرة �أي غري ملتزمة مبعايري التقييم الثابتة
كال�شعر احلر مثال .لكن بر�أيي �أنَّ الفن كونه يعك�س ما
ي�شري �إىل ذات الإن�سان الداخلية ،فال بد �أن تو�ضع له
حدود معينة تقيه الع�شوائية الكامنة بداخله �أحيانا،
�إال �أ َّن��ه يجب �أنْ ال ي�ؤثر ذلك على املخرجات الفنية.
�أي ُيحكم الفنان يف طريقة طرحه للعمل الفني؛ حيث
يكون ملتزما بنقاط معينة حتدد ماهية الأفكار التي
يود �أن تعك�سها اللوحة �أو العمل الفني ب�شكل عام.
ور ًّدا على الت�سا�ؤالت التي ُط ِرحت يف فرتات معينة
ح��ول �أهمية وج��ود مثل ه��ذه املعايري التي تعدُّ نوعا
من التقييد على الفنون التي خُ لقت حرة من الأ�سا�س،

�أنَّها من جانب �آخر تعمل على �أن ال تدرج كل الأعمال
ب�صفتها �أع �م��اال ف�ن�ي��ة� ،إال اذا ت��واف��رت فيها ��ش��روط
معينة .كما �أنَّ هناك مبحثا �أ�سا�سيا ُي�س َّمى «فل�سفة
الفن» يقوم بهذا ال��دور حتديدا ،ومت ا�ستخدامه من
قبل العديد م��ن الفال�سفة مثل �أف�لاط��ون و�أر�سطو
لتقييم خمتلف الأع �م��ال الفنية .ال ب��د م��ن الإ��ش��ارة
هنا �إىل �أنَّ الفن ال يقت�صر على بع�ض الأمور املحددة
كالر�سم مثال� ،إمن��ا يتجاوز ذلك كافة الفنون وحتى
ال�شعبية منها؛ �إذ مثل م��ا ذك ��رت �سابقا �أن�ه��ا تعك�س
ج��ان�ب��ا م��ن ه��وي��ة ال�ف�ن��ان �أو جت ��ارب ح�ي��ات��ه ال �ت��ي مر
بها ،والتي �شكلت نظرته الداخلية للأمور ،وا�ستطاع
ال�ت�م� ُّي��ز ع��ن الآخ ��ري ��ن ب��ذل��ك م��ن خ�ل�ال ق��درت��ه على
ال�ت�ع�ب�ير ع ��ن ن�ظ��رت��ه ال��ذات �ي��ة ع�ل��ى ه�ي�ئ��ة ع�م��ل فني
ك��ال��ر��س��م م�ث�لا ،وي���ص�ن��ف ع�ل��ى �أن ��ه ع�م��ل ف�ن��ي م ��ادي.
وه�ن��اك ن��وع ق��د ي�ن��درج �ضمن قائمة الأع �م��ال الفنية
غري املادية كاملعزوفات املو�سيقية.
وعلى ٍّ
كل ،ي�ستمر اجلدل حتى الع�صور احلالية يف
حتديد جمالية هذه الفنون وموقع الذوق ال�شخ�صي
للفرد كعن�صر حمدد لذلك ،خا�صة و�أنَّ ال�شخ�ص قد
ال يعلم باال�شرتاطات اجلمالية لأي عمل فني �إن مل
يكن متخ�ص�صا يف ذل��ك� .إذن؛ ه��ذا يعني �أن يقت�صر
التقييم على املتخ�ص�صني؛ مم��ا يعني ح��رم��ان باقي
الأف ��راد م��ن التمتع ب�ه��ذه الأع �م��ال واالن���س�ج��ام معها
نتيجة ت�أملها ٌّ
كل ح�سب ذوقه .وهذا بالذات فيه �شيء
من الت�ضييق للحريات الفردية وحم��اول��ة ال�سري يف
نطاق جماعي واح��د دون م��راع��اة للتنوع واالختالف
بني الأفراد.
خ �ت ��ام ��ا ..ن���س�ت�ط�ي��ع ال �ق ��ول �إنَّ م��رح �ل��ة ا��س�ت�ق�لال
الفن من احلكم الديني والأخ�لاق��ي وقبل انخراطه
باملعايري الثابتة كانت تعد �أف�ضل مرحلة مر بها الفن
كانعكا�س داخلي للذات؛ �إ ْذ ال يليق بالفن �إال �أن ُيار�س
يف بيئة حرة مثلما بد�أ.
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