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 العوامل المؤثرة فً الحكم الجمالً
  -:احكام علم الجمال 

ان احكام علم الجمال وقٌمته تعتمد بصورة واضحة على قدرتنا فً التمٌز         
على المستوى االحساسً وٌخوض علم الجمال االسلوبً فً معرفة ما هو الشًء 
الذي ٌجعل شٌئا ما جمٌال ، رائعا ، قرفا ، مسلٌا ، ظرٌفا ، سخٌفا ، ممتعا ، 

، مأساوٌا . وربما شخصا  متظاهرا ، متنافرا ، متناسقا ، ممال ، مضحكا ، جٌدا
ٌحتسً الخمر لدٌه حاسة ذوق غٌر جٌدة تفقده الكثٌر من تذوق روعة نبٌذ الكروم 

 النقً . 
وبالنسبة الى دائما ما تمٌل االحكام الجمالٌة لتذهب الى التمٌز الحسً ،           

ٌل او داٌفد هٌوم ان شهٌة التذوق لٌس فقط القدرة فً معرفة المكونات الرئسٌة لتشك
شكل ما ؛ ولكن اٌضا احساسنا فً االالم والسرور التً توجه وتحرك بنو البشر . 
وبالتالً ان التمٌز الحسً مرتبط بصورة اساسٌة بالقدرة فً التمتع والسرور . 
وتعتبر المتعة الى امنٌول كانت هً النتٌجة عندما المتعة تننتج من االحساس او 

ال فٌه مطلب ثالث وهو ان الشعور ٌبعث المتعة الشعور ، ولكن ان الحكم شٌئا جمٌ
بمشاركة قدراتنا التفكٌرٌة او التكمٌلٌة العكسٌة . ولهذا ان الحكم على الجمال هو 

 شعوري واحساسً وعاطفً وعقلً والجمٌع فً لحظة واحدة . 
 
 
 
 

 ما هً العوامل التً تدخل فً الحكم الجمالً ؟ 
 

م على الجمال ٌتطلب العدٌد من االنواع االخرى ٌبدو الحك                         
ٌبٌن ان والمسائل المختلفة ، وان االستجابات على االشمئزاز على سبٌل المثال 

التنبؤ الشعوري مرتبط بالطرق الغرٌزٌة او الفطرٌة الواضحة من التعبٌرات 
وكذلك السلوك الواضح كمامة على الفم كشًء ٌعكس تصرف او سلوك  الواضحة،

. وبالتالً فأن االشمئزاز ٌمكن ان ٌكون غالبا مسألة ثقافٌة مكتسبة ، كما اشار ما 
داروٌن ، بحٌث ان رؤٌة بقاٌا حساء على لحٌة رجال ما شٌئا مشمئزا وحتى ولو 
كان الحساء نفسه غٌر مقزز وربما تربط عالقة االحكام الجمالٌة بالعواطف او 



نا الجسدٌة . وربما ٌعطٌنا رؤٌة مشهد تكون شبٌهة بالعواطف وجزئٌا ترتبط بافعال
لمنظر طبٌعً رائع رد فعل فٌه رهبة وخوف والذي ربما ٌظهر جسدٌا كزٌادة نسبة 
ظربات القلب او اتساع العٌنٌن . وربما تكون هذه االفعال غٌر الواعٌة جزئٌا مكونة 

 بحكمنا كالقول ان الحكم على المنظر الطبٌعً انه رائعا . 
 

ربما تكون االحكام الجمالٌة عرضة للشرط الثقافً فً وبالمثل                     
بعض المجاالت والمدٌات وٌرى غالبا الكثٌرون فً برٌطانٌا ان فن النحت 

، ولكن بعد مرور سنٌن قلٌلة على هذا ، فان الجماهٌر  االغرٌقً شٌئا قبٌحا
االدوٌرٌة رأت ان نفس الفنون النحتٌة شٌئا جمٌال ، وربما ٌرتبط التقٌم الجمالً الى 

وبالتالً ان الحكم على القٌمة الجمالٌة ٌمكن الرغبة وربما الى الرغبة الجنسٌة . 
وربما نحكم على  الخالقٌةربطها باالحكام االقتصادٌة ، السٌاسٌة او القٌمة ا

على انه جمٌل بسبب ان الرغبة كونه ٌمثل رمزا وربما نحكم علٌها  

على انها كرٌهة بسبب انها تدل على االستهالك المفرط فً البانزٌن وتسٌئ الى القٌم 
 االخالقٌة والسٌاسٌة . 

 
قٌقة والصافٌة ولكنها وربما تكون االحكام الجمالٌة كالبذرة الر                   

داخلٌا العكس . وبالمثل فان االحكام الجمالٌة ربما فً االغلب تبدو على االقل جزئٌا 
 عقلٌة وتفسٌرٌة . وهً ما الشًء وما ٌعنٌه او ٌرمز له . 

وبالنسبة لنا ان الموضوع فً اغلب االحٌان الحكم المتواصل او ما                
وان اصحاب الجمال فً العهد الجدٌد اكدو ان الرغبة نحكم علٌه بصورة مستمرة . 

واالرادة كانت دائما خاملة وخامدة فً التجربة الجمالٌة ولحد ان االفضلٌة واالختبار 
ال تبدو مهمة واالختبار فً علم الجمال ٌبدو مهما برئً بعض مفكرٌن القرن 

حاسٌس ، العواطف وبالتالً االحكام الجمالٌة ربما ترى االعتماد على االالعشرٌن. 
، االراء ، العقلٌة والفكرٌة ، االرادة ، الرغبة ، الثقافة ، التفضٌل ، التقسٌم ، سلوك 
االوعً ، القرار الواعً والصائب ، التدرٌب ، الغرٌزة ، المنطق االجتماعً او 
 بعض من االشٌاء المعقدة االخرى وباالعتماد على النظرٌة التً ٌتبناها شخصا ما . 

 
 هل ان االشكال الجمالٌة القبٌحة او المملة بنفس الطرٌقة ؟ 

الفكرة الرئٌسٌة الثالثة فً دراسة الحكم الجمالً هو فً الٌة توحٌدها                
عبر االشكال الفنٌة . وٌمكننا تسمٌة شخص ما ، بٌتا ما ، سٌنفونٌة ما ، عطرا ما ، 

ئص والصفات التً تملكها تلك االشٌاء برهانا رٌاضا ما بانه جمٌل . وما هً الخصا
لتحصل على هذه المنزلة ؟ وما هً الصفة الممكنة التً ٌمكنها اثبات ان البرهان 

 والعطر ٌتقاسمان الجمال ؟ 
 

الذي ٌجعل رسما ما جمٌال ربما ٌكون مختلفا تماما من الذي ٌجعل موسٌقة ما جمٌلة 
ً لدٌه نظامه الخاص به بالنسبة ٌقودنا الى ان نقترح بان كل شًء بشكل فنوالذي 

 للحكم على علم الجمال . 



 
. هل ان هوٌة الجمال هو استجابة شرطٌة بشأة فً ثقافة ما او نصا ما او ربما 

ٌوجد هناك وحدة محددة للحكم الجمالً وهل ٌوجد طرق للنطق بالتشابهات الخاصة 
مثل ٌدور االن نقاش بالبٌت الجمٌل ، البرهان الجمٌل ، شروق الشمس الجمٌل ؟ وبال

طوٌل عن كٌفٌة عمل االدراك او الفهم الجمالً او فهم الجمال فً العالم الطبٌعً 
خصوصا من خالل مالحظة ان الشكل االنسانً كشًء جمٌل وكأفتراض متعلق 

 بمالحظة الجمال فً الفن او الحقائق الفنٌة. 


