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 المستخمص
كان  ثالثة مباحث, يتضمن)تمييد عام في الجمال وسيرة ماركيوز الجمالية(  الموسومالفصل االول 

 وعرفنا فيوتعريف الجمال في من مقصدين االول  متألفاً عنوان نبذة عامة عن الجمال, تحت لمبحث االول ا
الجمال  فيتناول بالبحثالمقصد الثاني اما  ,الجمال ودوره في حياة االنسان والحديث عنالجمال بصورة عامة, 

والفارابي  ,ة اليونانيةالفمسف ومنيم افالطون في ,عن كل عصرنماذج  أخذ الباحثقبل ماركيوز و ما في الفمسفة 
متألف  ,ماركيوز الجماليةسيرة  الموسومالمبحث الثاني ما أ, و وكانط في الفمسفة الغربية ,في الفمسفة االسالمية

لفيا في أالكتب التي  وسة فرانكفورت قبل عضويتو في مدر  من سيرتو الجمالية يتحدث عن من مقاصد فاالول
سيرتو الجمالية في مدرسة فرانكفورت  عن فيتحدث وأما المقصد الثاني ,مك الفترة ونشاطاتو في ذلك الوقتت

حث الثالث فمسفة , وأما المبىذه الفترة ابرز الكتب التي كتبيا في كونيا تمثل المرحمة اليامة في شيرتو و
ىي المؤثرات  ومانظريتو النقدية وتناولنا كيفية انشاء النقد في فمسفتو ل ئوبنا فياالول  المقصد ,ماركيوز النقدية

 .لبعض الفالسفةنقده  فيفي ذلك , والمقصد الثاني 
 ,مباحث ةيتكون من ثالثو بعنوان )فكرة الجمال وفمسفتو عند ىربرت ماركيوز(,  يوفما الفصل الثاني أ
 تواىميو مفيوم الجمال  يتحدث عنوان المقصد االول من ىذا المبحث  ,ستطيقاالمبحث االول الجمال واأليتناول 

عالقتو بالواقع و ستطيقا مجال األب عرفويوالمقصد الثاني  ,التخمص من سمطة القمعكيفيو في بناء المجتمع و 
جدل بين النظريات  عالشكل الجمالي الذي كان موض فقد تناولنا فيوما المبحث الثاني أو  ,وكيفية استقاللو

اثر  المقصد الثانييتناول الباحث في و  والمضمون بعنوان الصمة بين الشكل منو المقصد االول فيشمل ,الجمالية
ا بشكل يصاليا  مايقوم بو الشكل من دور لنجاح االعمال الفنية و  بيان, و شكل الجمالي في بناء العمل الفنيال

 تفرع الى عدة مقاصد في ,القيم الجمالية والتذوق الجمالي يتناول المبحث الثالثاما  ,صحيح الى الجميور
 ,نسانفيو عالقة القيم بالفن ودورىا في تحقيق السعادة لإلوتناول الباحث القيم الجمالية  ان فيكالمقصد االول 

 .اىميتو في نجاح العمل الفني مبيناً التذوق الجمالي  تناول المقصد الثاني اما

االول بعنوان  مباحث, ةثالث من) الفنون الجميمة عند ىربرت ماركيوز (  الموسوم بـ الفصل الثالثتألف و 
مفيوم ل فيوبين و مفيوم الفن  تناول منو االولالمقصد ف وقسمو الباحث الى مقاصد عدة ,الفنون وعالقتيا بالواقع

الذي ىو عالقة الفن بالواقع و المقصد الثاني اما , و دوره في اصالح المجتمع ان وماالفن ومدى قربو من االنس
عالقة الفن بالسياسة  كان في المبحث الثانيفي حين ان والواقع, مابين الفن  العضوي االرتباط يبين

 اشتمل عمى المقصد الثانياما ,  ين الفن والسياسةالعالقة بحول  المقصد االول وتفرع الى مقاصد منياوالتحرر,
وعالقتيا ال الفنية االعم تناول والمبحث الثالث ,دور القوة الثورية في ذلك التحررو  اثر الفن في التحرر

الفنون بين الصمة   تناول المقصد الثانينواعيا, و أو  االعمال الفنية حول منو المقصد االولف بالتكنولوجيا
 .بناء مجتمع حر ا فيدورىو تكنولوجيا عن طريق الفن فيو مدى نجاح ال وبين الباحثوالتكنولوجيا 

 

 



 تبين من خالل الفصول السابقة ان الدراسة سعت لموصول الى معرفة مجموعة من النتائج اىميا:

تبو كماركيوز من ابرز اعضاء مدرسة فرانكفورت, التي اىتمت الثقافة العربية المعاصرة فييا, في ان اغمبية  يعد   .1
 ويمكن لمباحثين اعداد دراسة حول ماركيوز في الدراسات العربية المعاصرة. مترجمة الى العربية,

ان دراسة ماركيوز لممدارس الفمسفية السابقة عميو الييجمية والماركسية والفرويدية, قد ساىمت في التكوين الفمسفي  .2
 .لديو وخاصة قراءتو المتعمقة لمفمسفة الييجمية التي كونت لديو جذور النظرية النقدية

الوضع القائم والمتدىور  في وقت كان فيويتجزأ من نظريتو الفمسفية فيو انتج افكاره  ال اً السياسة جزء تعد   .3
سياسيًا, وقد جعل الحرية في خدمة الحضارة والمجتمع حتى تمكنو من التخمص من بعض سمطات القمع التي 

 تقيد تقدمو.
والفمسفة النقدية ىذه مرتبطة اساسًا بالمادة وظل منتميًا  اخذ ماركيوز من الجدل قاعدة لتقدم فمسفتو النقدية, .4

 لمماركسية في ذلك كونيا نظرية اجتماعية لتحميل المجتمعات القائمة في كونيا تفضل الجانب االقتصادي.
راءه آمغاير لممجتمع القائم فأنو لم يجمع عمى الرغم من اىمية الجمال في فمسفة ماركيوز ودوره في بناء مجتمع  .5

الجمالية في كتاب واحد وبث نصوصو الجمالية في اغمب كتبو من خالل حديثة عن السياسة والتحرر والحضارة 
 واالنسان.

تأثر ماركيوز في الموضوع الجمالي بشكل اساسي بكانط في كتابو نقد ممكة الحكم وشيمر في كتابو التربية  .6
 الجمالية لألنسان.

 

 


