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د. عبد اجلبار البودايل

من مواليد املغرب، حا�سل على �سهادتي املاج�ستري والدكتوراه يف الآداب، يعمل 

اأ�ستاذا للغة العربية واآدابها، وي�سغل ع�سوية املجل�س العلمي باملغرب.

  من موؤلفاته: »جمالية الفن عند الدكتور عدنان علي ر�سا النحوي«، و»امَلقولة 

والختزال يف النحو العربي«، و»النحو العربي و�سوؤال التغري«، اإ�سافة اإىل دواوين 

�سعرية ، منها:»اإ�سراق يف عا�سفة الأفول«، و»اإن هذا الفجر اأق�سر ما يكون«.

نهــــر متــعــــــدد... متــجــــــــدد

والثقايف  والأدبي  الفكري  اإثراء املحيط  النوعي يف  الإ�سهام  اإىل  واأدبي يهدف  م�سروع فكري وثقايف 

باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�س.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�س: 22445465 )965+(

نقــــال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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مت طبع هذا الكتاب يف هذه ال�سل�سلة للمرة الأوىل،

ول يجوز اإعادة طبعه اأو طبع اأجزاء منه باأية و�سيلة اإلكرتونية اأو غري

ذلك اإل بعد احل�سول على موافقة خطية من النا�سر

الطبعة الأوىل - دولة الكويت

مار�س 2014 م / ربيع الثاين 1435هــ

الآراء املن�سورة يف هذه ال�سل�سلة ل تعرب بال�سرورة عن راأي الوزارة

كافة احلقوق حمفوظـة للنا�سر

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

 www.islam.gov.kw  :املوقع الإلكرتوين

رقم الإيداع مبركز املعلومات:  163 / 2013

مت احلفظ والت�سجيل مبكتبة الكويت الوطنية

رقم الإيداع:  2013 / 485

ردمك:   978-99966-54-18-3
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ت�صدير

اآله  وعلى  املر�سلني  �سيد  على  وال�سالم  وال�سالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

و�سحبه اأجمعني.

عرفت املدار�س الأدبية والنقدية والفنية اجتاهات ومواقف متباينة جتاه 

مفهوم اجلمال وطبيعته وم�سدره ووظيفته، وي�ستطيع الدار�س اأن يحكم باأن 

تاريخ اجلماليات لي�س، يف جوهره، اإل �سدى لالختالف حول تلك املكونات.

ومن البدهي اأن تكون للح�سارة العربية الإ�سالمية ك�سب متميز يف مفاهيم 

اجلمال واأدواره  بناء على متيز الروؤية احلاكمة لها يف احلياة.

القائمة  للفل�سفات  اأتاح هيمنة ملحوظة  املعا�سر  الثقايف  ال�سياق  اأن  غري 

على روؤية اأحادية للفن واجلمال، روؤية تقوم على ت�سييق اأبعادهما املختلف 

ليتحول اإىل جمرد ت�سكيل بالكلمة والإيقاع واللون، ليجدان غاية لهما خارج 

فتنة الت�سكيل ، ولي�ستهدفان اأي دور يف حياة النا�س.

الق�سايا  من  العديد  اإثــارة  اإىل  البودايل  اجلبار  عبد  الباحث  �سعى  وقد 

النقدية يف هذا املجال، مع تقدمي مالمح دالة للروؤية الإ�سالمية يف طبيعة 

اجلمال ووظيفته وهي مالمح تك�سف عن متيز الروؤية الإ�سالمية وو�سطيتها، 

اإذ اإنها ل تلغي امل�ستوى ال�سكلي الفني يف الإبداع، فتقع يف التفريط، ول تغيب 

ر�سالته يف احلياة  فتقع يف الإفراط.

الإ�سالمية  وال�سوؤون  الأوقـــاف  بــوزارة  الإ�سالمية  الثقافة  اإدارة  وي�سر 

بدولة الكويت اأن تقدم هذا الكتاب اإىل املهتمني بق�سايا اجلماليات والنقد 

وجمهور القراء الكرام...، داعية املوىل عز وجل اأن ينفع به، ويجزي موؤلفه 

خري اجلزاء.

اإنه �سميع جميب.
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مقدمة





وال�سالم   وال�سالة  اأبدعه..  و  اأحبه  و  باجلمال  ات�سف  الذي  هلل  احلمد 

جمال  العاملني  يف  ليبث  اجلمال  بر�سالة  العاملني  اإىل  اهلل  اأر�سله  من  على 

النور. {چ  ڇ  ڇ  ڇ   اإىل  الظلمات  من  ويخرجهم  الر�سالة، 

ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ  
ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  

گ  ڳ   }) املائدة 15- 16(.

�أما بعد؛

الإن�سان  التي هزت وجدان  العليا  القيم  و مازال، من  فقد كان اجلمال، 

و�سغلت تفكريه. وكان الفن، ومازال، و�سيلة �سحرية فعالة وموؤثرة يف �سناعة 

الإن�سان و�سياغة ذاته  و اعتقادته ومواقفه وت�سرفاته.

»و اإن من البيان ل�سحرا« مبا يحتمله ال�سحر من جمال اأو قبح.

 من اأجل ذلك اهتم العقل الب�سري، قدميا وحديثا، بالفن واجلمال اإبداعا 

وت�سكيال وتنظريا وتاأ�سيال. فتعددت نظريات الفن وتنوعت فل�سفات اجلمال  

تبعا لتعدد مرايا النظر و تنوع زوايا التفكري.

اللغة  يف  املتعددة،  املرايا  يف  واجلمال  الفن  لروؤية  الكتاب  هذا  ياأتي  و   

والفنية  اجلمالية  الت�سورات  خ�سو�سيات  عن  والبحث  والنقد،  والفل�سفة 

اأو م�سافات فا�سلة، والك�سف عن املقدمات  بينها من عالقات وا�سلة  و ما 

اجلمال  ثوابت  اإىل  م�ستندا  والخــتــالف،  التباين  وراء  الثاوية  الفل�سفية 

الر�سايل يف القراءة والتف�سري.

وحقيقته  اللغة  اأهــل  عند  اجلمال  دللت  بيان  ابــتــداء،  الكتاب،  يــروم 

ومقايي�سه وعالقته بقيمتي احلق واخلري عند الفال�سفة.

 وي�سعى، عقب ذلك، اإىل تف�سيل املقال يف حقيقة الفن وجماليته، وقوفا 

�سات اجلمالية  على الأثر اجلمايل بني املعريف والنفعايل، وا�ستجالء للموؤ�سِّ
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للفن يف الفكر الفل�سفي والنقدي، بوجهيه الغربي والعربي.

 ويحاول اأن يربهن على اأن الفن لي�س غاية يف ذاته، واإمنا هو بناء جمايل 

واأن يدح�س   والنتفاع،  الإمتاع  ر�سايل يق�سد �ساحبه منه حتقيق وظيفتي 

امل�ستوى  اأن  يف  وح�سما  ببطالنها،  جزما  لل�سك،  الإرادي  التاأجيل  دعــوى 

اجلمايل لالإبداع الفني م�سروط بجماله الر�سايل.

الفن م�ستح�سرا يف قراءته ت�سورا  الكتاب، ختاما، جمالية  يتناول  كما  

ق�سايا  بع�س  يف  ذلك  خالل  من  بحثا  عليه،  �ًسا  وموؤ�سَّ الوحي  من  منبثقا 

اجلمالية  والده�سة  باجلمال  ال�سعور  وفطرية  اجلمايل  كالمتداد  اجلمال 

الفن  �سوؤال حرية  اإىل  الوحي  مراآة  نظرا يف  و  باجلمال،  الر�سالة  واقــرتان 

واإ�سكال حدود التعبري و�سوابط الت�سكيل، و خلو�سا اإىل �سمات التفرد  التي 

متيز الفن يف الروؤية القراآنية.

اإ�سابة  اإىل  التوفيق  اأن  اإىل  الفاحتة،  هــذه  خامتة  يف  اأ�سري،  اأن  يبقى  

اإليه  الذي  اإل من اهلل  يكون  املق�سودة ل  املنازل  وبلوغ  املن�سودة،  الأهداف 

وحده يرجع الأمر كله، وبيده �سبحانه القدرة على التاأييد والت�سديد.
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املبحث الأول

اجلمال: الدللت والأبعاد

 





1 – من دالالت اجلمال: 

مالمح  نتلم�س  اأن  للمفهوم،  والفل�سفي  اللغوي  احلدين  بعر�س  ن�ستطيع، 

اجلمال؟  العربي  اللغوي  عرف  فكيف  افرتاقا.  اأو  اتفاقا  بينهما  العالقة 

وما خ�سائ�س الت�سور الفل�سفي للم�سطلح ذاته؟

 - 1.1  الداللة املعجمية: 

 رد ابن فار�س، يف معجمه »مقايي�س اللغة«، اجلذر الثالثي )ج م ل( دلليا 

اإىل اأ�سلني هما: الدللة على التجمع وعظم اخللق، والدللة على احل�سن. 

ْجَمْلُت واجُلْمَلة، واجَلَمل 
َ
ح�سر يف الأ�سل الدليل الأول جملة من امل�ستقات  كاأ

م�ستقات  الثاين  الدليل  الأ�سل  يف  واأدرج  واجِلَمالت.  واجُلَمايل  ل  واجُلمَّ

ل. ا�ستدل على املعنى الأول من  اأخر مثل اجَلَمال واجلميل واجُلَمال والَتَجمُّ

على  الفرقان.وا�ست�سهد  �سورة  من  والع�سرين  الثانية  بالآية  الكرمي  القراآن 

الثاين من �سعر العرب و�سائر كالمهم. وهي بع�س من ال�سواهد التي �ساقها 

بعده �ساحب الل�سان يف بيانه للمدخل اللغوي نف�سه.

ال�سيء،  جملة  وهــذه  ال�سيء،  اأجملت  قولك:  »فــالأول   : فار�س  ابن  قال 

واأجملته: ح�سلته. وقال اهلل تعاىل {وئ  ۇئ  ۇئ         ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  

حبل  واجَلَمل  خلقه.  لعظم  هذا  من  اجلمل  يكون  اأن  ويجوز  ېئ}.  ېئ    
واجُلَمايل:  جمالهم.  كرثت  القوم  اأجمل  ويقال  اأي�سا.  هذا  من  وهو  غليظ 

الرجل العظيم اخللق، كاأنه �سبه باجلمل. وكذلك ناقة جمالية.  قال الفراء: 

.
)1(

»ِجمالت« جمع جمل: ما جمع من احلبال والقلو�س

قال  وُجَمال.  َجِميل  ورجل  القبح.  �سد  وهو  للجمال،  الآخــر  والأ�سل 

ابن قتيبة: اأ�سله من اجلميل وهو ودك ال�سحم املذاب. يراد اأن ماء ال�سمن 

تفعله.  ول  ْجِمل 
َ
اأ اأي  كذا،  تفعل  اأن  َجَمالك  ويقال  وجهه  يف  يجري 

1 - القلو�س جمع قل�س وهو احلبل الغليظ من جبال ال�سفن.
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ذوؤيب : بو  اأ وقال 

)1(

       جمالك اأيها القلب اجلريح        �ستلقى من حتب فت�سرتيح

وقالت امراأة لبنتها »جتملي وتعففي« اأي كلي اجلميل – وهو الذي ذكرناه 

.
)((

من ال�سحم املذاب– وا�سربي العفافة، وهي البقية من اللنب«

ومبعاينة فاح�سة للمعاجم العربية التي تلت »املقايي�س« قدميا وحديثا – 

واأخ�س هنا »ل�سان العرب« و»القامو�س املحيط« واملعجم الو�سيط – ننتهي 

اإىل جريان املادة )ج م ل(، التي هي اأ�سل امل�سدر »اجلمال« مدار حديثنا 

وبياننا، ودورانها يف حقـول دللية متنوعة. وقد تفطن ابن فار�س قبل هوؤلء 

اإىل اإجمالها يف اأ�سلني كما ذكرت �سابقا. ومن تلك املعاين:

 ا ـ ال�ضخامة ومتام اخللق: 

هذا املعنى حتيل عليه جملة من الألفاظ املتفرعة عن الأ�سل كاجَلَمل، 

به ما كان  ويتعدد معناه. فرياد  يتحد لفظه  اإذ  اللفظي،  امل�سرتك  وهو من 

وذكر  البحر،  �سمك  من  نــوع  وعلى  النخل،  على  ويــدل  الإبـــل،  من  كبريا 

الفريوزابادي اأن طول الواحدة منه ثالثون ذراعا.

وي�سري اجلذر )ج م ل( مدرجا يف ال�سيغ ال�سرفية: َفَعل وُفُعل وُفَعل وُفْعل 

ل اإىل احلبل الغليظ اأو حبل ال�سفينة، وهي قراءات يف قول اهلل �سبحانه  وُفعَّ

 واجلمالت حبال ال�سفن. هكذا قال ابن 
)((

{ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں} 

يف  منظور  ابن  هذا  ذكر  وقد  اجل�سور.  بحبال  جماهد  وف�سرها  العبا�س. 

»الل�سان«. واجُلَمايل«: �سخم الأع�ساء تام اخللق)...( ويف حديث املالعنة: 

1- يف ديوانه 68: »القلب القريح«، ) املحقق(. وهكذا اأورده �ساحب الل�سان.

) - ابن فار�س، املقايي�س يف اللغة، املجلد 1، �س 481.

) - الفريوزابادي، القامو�س املحيط، �س 66)1
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)1(

»فاإن جاءت به اأورق جعدا ُجماليا فهو لفالن« و�جَلُمول »املراأة ال�سمينة«.

ال�سخامة،  على  الدللة  يف  تاأتلف  اأبنيتها  اختالف  على  الألفاظ  هذه 

اأو ما ا�سطلح عليه ابن فار�س بعظم اخللق.

ب ـ اجلمع عن تفرقة :

ل(  م  )ج  املعجمية  ــادة  امل من  اأخــرى  م�ستقات  املعنى  هــذا  على  تــدل 

تباينت هيئاتها و�سورها. ومن ذلك َجَمل ال�سيء، واأجمله »جمعه عن  واإن 

. واجُلملة »جماعة من كل �سيء 
)((

، واجلُمل »اجلماعة من النا�س«
)((

تفرقة«

.
)4(

بكماله من احل�ساب وغريه«

قول  و�ــســاهــده  ــه،  ورعــات بــاأربــابــه  البـــل  مــن  قطيع  اأو  واجلــامــل جماعة 

احلطيئة:

)5(

         فاإن تك ذا مال كثري فاإنهم  لهم جامل، ما يهداأ الليل �سامره

. قال ابن منظور: 
)6(

جمال اأي �سرى كله«  ويف املثل العربي: »اتخذ الليل 

يقال  الليل جمال،  ويتخذ  الأبردين  بنا  ي�سري  كان  الزبري:  ابن  »ويف حديث 

 .
)((

للرجل اإذا �سرى ليلته جمعاء اأو اأحياها ب�سالة اأو غريها من العبادات«

نقله  النوق ل جمل فيها كما  القطعة من  اأو  الطائفة من اجلمال  واجَلَمالة 

�ساحب الل�سان عن ابن �سيدة الأندل�سي.

1 - ابن منظور، ل�سان العرب،ج 1،�س685-684.

) - الفريوزابادي، القامو�س املحيط،�س 66)1./ ابن منظور، ل�سان العرب، ج 1، �س686./ اإبراهيم 

اأن�س واآخرون، املعجم الو�سيط، �س 6)1.

) - ابن منظور، ل�سان العرب،ج 1،�س)68.

4 - نف�سه، �س686.

5- نف�سه، �س )68.

6 - الفريوزابادي، القامو�س املحيط،�س 65)1.

) - ابن منظور، ل�سان العرب، ج 1،�س )68.
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ج ـ االإيجاز:

يقرتب هذا املعنى من املعنى املتقدم. اإذ يف الإيجاز دللة تكثيف املف�سل 

الأ�سل  عــن  متفرعة  األــفــاظ  الـــدليل  املــجــال  هــذا  يف  وتـــدور  وجــمــعــه. 

»اأجمل  املجمل  املفعول  وا�سم  اأجمل  الفعل  ذلك  ومن  ل(.  م  الثالثي)ج 

.
)1(

الكالم، وفيه: �ساقه جممال« و»املجمل من الكالم: املوجز«

د ـ االتئاد واالعتدال:

على هذا املعنى يحيل الفعل اأجمل يف حديث ر�سول اهلل ]: ) اأجملوا يف 

.ويف قول ال�ساعر:
)((

طلب الرزق فاإن كال مي�سر ملا خلق له(

الطلب يف  فــاأْجــِمــْل  مق�سوم  الـــرزق 

)((

قال ابن منظور: »واأْجَمَل يف طلب ال�سيء اتاأد واعتدل فلم يفرط«.

هـ ـ البهاء واحل�ضن والزينة:

الثالثي    لالأ�سل  اللفظية  الفروع  توؤول جملة من  الدليل  الأ�سل  اإىل هذا 

)ج م ل(.ويعد اأهل اللغة هذا املعنى خمالفا للقبح. وا�ستدل على هذا املعنى 

ۉ  ې  ې   اأ�سماوؤه {  ثناوؤه وتقد�ست  الل�سان بقول اهلل جل   �ساحب 

ې  ې  ى  ى }. ونقل عن ابن �سيدة اأن »اجلمال احل�سن يكون 
. واأقر هذا الفريوزابادي يف »القامو�س املحيط« بقوله : 

)4(

يف الفعل واخَلْلق«

»واجلمال: احل�سن يف اخُلُلق واخَلْلق«.

كان  وما  َفُعل  �سيغة  على  َجُمل  الفعل  اأي�سا  الــدليل  الأ�سل  بهذا  يقرتن 

ال »واجَلْمالء اجلميلة التامة اجل�سم من كل  �سفة منه كجميل وُجَمال وُجمَّ

1 -  اإبراهيم اأن�س واآخرون، املعجم الو�سيط، �س 6)1.

) - ن.م.�س.

) - ابن منظور، ل�سان العرب، ج 1،�س 685.

4 - ن.م.�س. 
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ما�سحه  بل  الإخــاء  ي�سفه  مل  وجاَمَله  تــزيــن)...(   : ل  وجَتمَّ حيوان، 

اأح�سن ع�سرته )...( واأجمل ال�سنيعة ح�سنها وكرثها )...(  اأو  باجلميل، 

.
)1(

له جتميال زينه وجمَّ

الثالثي  اجلذر  م�ستقات  اإن  قلنا  التي  اللغوية،  الــدللت  تاأويل  جاز  واإن 

الأخــري ميثل  املعنى  اأن  نواة دللية واحــدة لزعمت  اإىل  اإليها، وردهــا  تــوؤول 

ومالمح  اجلمال  عالمات  من  يكون  اأن  ترى  األ  عليها.   ويدل  النواة،  تلك 

احل�سن عند العرب ال�سخامة ومتام اخللق يف م�ستوى ال�سور والهيئات، 

الكالم،  م�ستوى  يف  والإيجاز  العالقات،  م�ستوى  يف  التفرق  ل  والجتماع 

والرتيث والعتدال ل العجلة والإفراط يف م�ستوى املواقف والت�سرفات؟!

ول يخفى ما يعرب عنه البيان املعجمي للم�سطلح من مقدمات ر�سالية 

يوؤ�س�س عليها اأهل اللغة ت�سورهم للجمال. فهم جممعون على اقرتانه بالهيئة 

وال�سلوك اأو ان�سرافه اإىل ال�سور والظواهر والقيم واملواقف. واإىل هذا اأ�سار 

.
)((

�سياء الدين بن الأثري بقوله: »واجلمال يقع على ال�سور واملعاين«

وميز اأبو هالل الع�سكري يف كتابه »الفروق يف اللغة« بني احل�سن واجلمال 

فقال: »احل�سن يف الأ�سل لل�سورة، ثم ا�ستعمل يف الأفعال والأخالق.واجلمال 

.
)((

يف الأ�سل لالأفعال والأخالق والأحوال الظاهرة ثم ا�ستعمل يف ال�سور«

يحيل على  اللغويني م�سدر  اأن اجلمال يف عرف  تقدم،  يتح�سل، مما 

احل�سن والبهاء وهو حكم يقع على الأ�سكال والأفعال. وافرت�س اأن هذا املعنى 

اأقرب املعاين املتقدمة اإىل الدللة ال�سطالحية، كما اأتوقع اأن اأقراأها عند 

الفال�سفة واأهل النقد الأدبي فيما و�سعوه من حدود مل�سطلح اجلمال.

1 - الفريوزابادي، القامو�س املحيط، �س 66)1.

) - �سالح اأحمد ال�سامي،الظاهرة اجلمالية يف الإ�سالم، �س 114.

) - ن.م.�س.
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1.) - الداللة الفل�ضفـية :

ورد يف املعجم الو�سيط اأن »اجلمال عند الفال�سفة �سفة تلحظ يف الأ�سياء 

وتبعث يف النف�س �سرورا ور�سا. وعلم اجلمال باب من اأبواب الفل�سفة يبحث 

.
)1(

يف اجلمال ومقايي�سه ونظرياته«

هذا املرجع املعجمي ل يقدم حدا فل�سفيا للجمال يجوز القول باإطالقيته. 

لكنه يتبنى واحدا من التعريفات الفل�سفية التي تعددت وتباينت بتعدد اأهلها 

وتباين مقدماتهم الت�سورية ومرجعياتهم العتقادية قدميا وحديثا.

للجمال  الفل�سفي  الت�سور  ب�سط  من  الق�سد  اأن  اأذكر  اأن  هنا  واأحب 

هو التمهيد لعر�س مفهوم اجلمال الفني. كما اأروم من خالل البيان الفل�سفي 

للجمال عموما، وللجمال الفني بوجه اأخ�س، اأن اأبرهن على �سحة الفرتا�س 

الذي يتاأ�س�س عليه هذا الكتاب، والذي يق�سي بر�سالية اجلمال، اأو بعدم خلوِّ 

اجلميل من ر�سالة ب�سرف النظر عن طبيعة هذه الر�سالة وقيمتها.

لقد اقرتن بحديث الفال�سفة واأهل النظريات النف�سية عن اجلمال طائفة 

من الق�سايا كالتمييز بني جمالية الفن وجمالية الطبيعة، والبحث يف حقيقة 

وعالقته  باحلقيقة،  وعالقته  مو�سوعيته،  اأو  وذاتيته  ومقايي�سه  اجلمال 

جملة  على  تركيزا  بالتلقي  وعالقته  النفع،  و  اأ الر�سالية  و  اأ بالغائية 

ال�ستجابة  اأو  اجلمايل  الأثــر  اأو  اجلمايل  ال�ستمتاع  مثل  املو�سوعات  مــن 

اجلمالية وم�ساألة اإدراك اجلمال بني العقل والنفعال.

1.).1  - املقايي�س:

جمال  من  اأكــرث  ال�سكل  جمال  على  وحديثا  قدميا  الغرب  فال�سفة  ركز 

ومظاهر  وكماله،  توازنه  جتليات  اإىل  اجلميل  يف  بالنظر  فان�سغلوا  املعنى. 

ولدى  الفيتاغورية  الفل�سفة  يف  وا�سحا  ذلــك  وظهر  واعــتــدالــه،  تنا�سبه 

1 -   اإبراهيم اأن�س واآخرون،املعجم الو�سيط، �س 6)1.
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دميوقريط�س واأر�سطو، وبعد ذلك يف اجلماليات التجريبية مع فخرن. حتى 

ال�سكل  اأن  اجلمايل،  احلكم  عن  حديثه  �سياق  يف  كانط،  اإميانويل  اأقر 

جميع  بني  عام  و  اأ م�سرتك  نــه  اأ نفرت�س  اأن  ميكن  لــذي  »ا املعيار  هو 

الأول  الإرها�س  الفكرة  هذه  الباحثني  بع�س  اعترب  وقد  الب�سر)...( 

والفني  النقدي  الفكر  يف   )formalism(ال�سكلي و  اأ ال�سكالين  للمذهب 

.
)1(

املعا�سر«

اأما فال�سفة العرب،واأخ�س هنا الفارابي وابن �سينا قدميا ويو�سف كرم 

متقدميهم  عن  كثريا  عندهم  اجلمال  مقايي�س  تبعد  فلم  حديثا، 

املوجود  يف  اجلمال  لتحقيق  الفارابي  ا�سرتط  فقد  الغرب.  فال�سفة  مــن 

. ويقرتب من هذا تعريف 
)((

الوجود الأف�سل والكمال الأخــري �سرطني هما 

ه  وبهاوؤ �سيء  كل  »وجمال  بقوله:  النجاة«  »كتاب  يف  للجمال  �سينا  ابن 

.
)((

هو اأن يكون على ما يجب له«

وتعليقا على احلد الذي و�سعه ابن �سينا للجمال، اأقر نا�سيف ن�سار اأنه 

لي�س بني �ساحب »كتاب النجاة« و�ساحب »كتاب ال�سيا�سة املدنية« اختالف. 

اإذ الكمال الأخري اأو الوجود الأف�سل للموجود، ب�سفته معيارا للجمال عند 

له.   ال�سيء على ما يجب  اأن يكون  الأول من  الثاين، يرادف ما يق�سده 

فال خالف بني فل�سفة هذا يف الأ�سياء وفل�سفة ذاك يف املوجودات.

احلا�سل من الفل�سفتني يف اجلمال، اإذن، وجوب ات�ساف اجلميل بالكمال، 

وهذا من املقايي�س التي يلتقي فيها الفارابي وابن �سينا مع فال�سفة اليونان 

والرومان. ول اأرى اأن تكون �سفة الكمال معيارا جلمال الأ�سياء واملخلوقات. 

1  -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل،، �س 94.

يوجد  اأن  هو  موجود  كل  يف  والبهاء  »واجلمال   : املدنية«  »ال�سيا�سة  كتاب  يف  الفارابي  قال   -  (

وجهة  من  اجلمال  تعريف  ن�سار،  نا�سيف   /46 �س  الأخــري«،  ا�ستكماله  ويبلغ  الأف�سل  وجوده 

.8 �س  ميتافيزيقية، 

) - ابن �سينا، كتاب النجاة، �س 45) / نقال عن املرجع ال�سابق، �س 10
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األ ترى اأنه ل يخلو خملوق من نق�س. واملخلوقات مع ما يعرتيها مما ل تبلغ 

معه حد الكمال يق�سي يف حق كثري منها بحكم اجلمال؟!

اأما يو�سف كرم يف كتابه »العقل والوجود« فيعد التمام والتنا�سب والبهاء 

يرادف  هنا  التمام  اأن  ويبدو  املح�سو�سات.  يف  اجلمال  لتحقق  �سروطا 

ا�سطلح عليه الفارابي بالكمال. يدعم هذا القول ما زعمه يو�سف كرم  ما 

اأن تعري اأجزاء ال�سيء من �سفة التمام، وجتردها منها، وتلب�س �سفة  من 

النق�س بها يف�سي اإىل الو�سف بالقبح. يدرك هذا من قوله: » متام الأجزاء 

.
)1(

�سروري لقوام ال�سيء، وال�سيء الناق�س قبيح ملجرد نق�سه«

القبح  وات�سال  التمام،  اأو  بالكمال  اجلمال  اقــرتان  مذهب  اأن  والبني 

بالنق�س مناق�س ملنطق الواقع الذي ي�سهد بجمال كثري من اأ�سناف اخللق 

رغم تلب�س النق�س بها، وعدم بلوغها درجة الكمال.

اإذن، �سروط ثالثة يلزم  التمام والتنا�سب والبهاء، يف نظر يو�سف كرم، 

جهة  من  اإل  التمام  التنا�سب  يفارق  ول  اجلمال.  لإدراك  جميعا  حتققها 

بينها من عالقات.  بالأجزاء ذاتها، وذاك متعلق مبا يربط  اأن هذا متعلق 

وحتقق البهاء م�سروط بتحقق التنا�سب ومتوقف عليه. يقول نا�سيف ن�سار: 

.
)((

»فالتنا�سب واجب حل�سول البهاء«

ذلك  معنى  التنا�سب.  بهاء  اإل  كرم،  يو�سف  يرى  كما  اجلمال،  ولي�س   

يف  معقولة  �سورة  اإ�سراق  عليه  يرتتب  املح�سو�س  يف  التنا�سب  ح�سول  اأن 

اأجزائها، وبها يتحقق اجلمال.

يتح�سل،مما �سبق،اأن الفال�سفة قدميا وحديثا ا�سرتطوا للجمال �سروطا، 

وهي  والــبــهــاء،  والكمال  والعــتــدال  مقايي�س،كالنظام  للجميل  وو�سعوا 

1 - يو�سف كرم، العقل والوجود، �س ))1/ نقال عن املرجع ال�سابق، �س )1.

) -  نا�سيف ن�سار، تعريف اجلمال من وجهة ميتافيزيقية، �س )1.
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ومكانا  زمانا  اختلفوا  جميعا،واإن  الب�سر  بني  م�سرتكة  اأنها  يظهر  مقايي�س 

�سابقا، ذكروا  اأنف�سهم، كما ذكرت  للغة  اأهل  اأن  األ ترى  واعتقادا.  وثقافة 

اأن من معاين املادة  املعجمية)ج م ل(العتدال والبهاء ومتام اخللق؟! ففي 

»الل�سان« اأن اجلمايل« �سخم الأع�ساء تام اخللق«. و»اأجمل يف طلب ال�سيء 

»احل�سن  اجلمال  اأن  املحيط«  »القامو�س  ويف  يفرط«.  ومل  واعتدل  اتاأد 

اأن هذه املعاين املقرتنة، واإن بدا يف ظاهرها اتفاق  اخُلُلق واخَلْلق«. اإل  يف 

اللغويني والفال�سفة، فبينهم افرتاق من جهة حتليل هوؤلء وتف�سيلهم  بني 

يف تلك املقايي�س.

1.).) - احلقيقة اجلمالية:

الف�سل  لديهم  واأ�سكل  اجلمال.  ماهية  عن  الفل�سفية  الدعاوى  تباينت 

يف حقيقته بني كونه واقعا اأو ت�سورا. فتعددت الأقوال وت�ساربت الآراء. فمن 

زاعم اأن اجلمال ل وجود له اإل يف م�ستوى الذات، ول يعدو اأن يكون حم�س 

انفعال ومن قائل اإنه حقيقة قائمة يف ذوات املو�سوعات واأعيان املدركات.

قيام  املثالية،  فل�سفته  مقدمات  مع  ان�سجاما  اأفــالطــون،  ادعــى  وهكذا 

اجلمال يف م�ستوى الت�سور العقلي ومفارقته لواقع اإدراكه. وزعم هيجل اأنه 

وعده  واملو�سوع.  الذات  بني  وتوحد  احل�سي«  و«مظهرها  »الفكرة«  بني  �سلة 

اجلمال  اإىل  الرومانتيكيون  نظر  »كذلك  الــواقــع.  جوهر  »الكال�سيكيون« 

خالل  من  ذاتيا  يتجددان  اللذين  ال�سعور،  اأو  لالإرادة  جتليا  باعتباره 

كل م�ساهدة للجمال. اأما الطبيعيون فاكت�سفوه يف التوافق اأو التفاق البارع 

املو�سوع  يف  موجودا  فاعتربوه  اجلمال  اإىل  الواقعيون  ونظر  الطبيعة.  مع 

.
)1(

اجلمايل وكذلك الوعي الذي يدرك هذا املو�سوع اأي�سا«

من  هو  اجلمال،اإذ  مبو�سوعية  القول  اإىل  �سافت�سربي  الفيل�سوف  وذهب 

وزعم  املو�سوعات،  يف  كالقبح  قيامه  هيوم  ونفى  ذاتها.  الطبيعة  �سميم 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س )1.
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قيامه يف م�ساعر املتلقني وعواطفهم. اإل اأنه اأقر مع ذلك با�ستمال املو�سوع 

لإدراك  هيوم  وي�سرتط  امل�ساعر.  تلك  ظهور  اإىل  يف�سي  ما  على  اجلمايل 

اجلمال يف حقيقته وكماله �سرطني هما:

- قوة الأع�ساء اأو احلوا�س املدركة.

)1(

- »حالة كلية من وحدة العاطفة بني الب�سر«.

على  ذلك  دل  ممتنعا  املــراد  الوجه  على  ال�سرطني  ح�سول  كان  وملا 

اأن حت�سيل اجلمال يف كماله ممتنع كذلك. اإن »نقائ�س اأع�سائنا الداخلية 

متعددة ومتكررة مما ي�سعف من تاأثري هذه املبادئ العامة التي تعتمد عليها 

املو�سوعات  بع�س  اأن  فرغم  الت�سوه.  اأو  اجلمال  حول  اخلا�سة  عاطفتنا 

قد تعد على نحو جيد، من حيث البنية اخلا�سة بالعقل بحيث حتدث املتعة، 

فاإنه ل يتوقع منها اأن حتدث املقدار نف�سه من املتعة لدى كل فرد، حيث تقع 

بع�س الأحداث واملواقف، وتقوم اإما باإلقاء �سوء زائف على هذه املو�سوعات، 

والإدراك  املنا�سبة  العاطفة  ينقل  اأن  ال�سيء احلقيقي  العمل على منع  واإما 

املالئم اإىل املجال اخلا�س باخليال.

واأحد الأ�سباب الوا�سحة -يف راأي هيوم- التي متنع العديد منا من ال�سعور 

.
)((

بعاطفة اجلمال املنا�سبة هو ذلك الفتقار اإىل اخليال املرهف«

هذه الأفكار التي اأثارها هيوم ت�سبه اإىل حد كبري فكرة ابن �سينا قبله حول 

يفا�سل  »النجاة«  كتاب  ففي  للجمال.  احل�سي  الإدراك  يف  العوار�س  تاأثري 

تلك  اأن  فيزعم  باحل�س.  املتحققة  واللذة  بالعقل  احلا�سلة  اللذة  بني 

اأقوى من هذه.  و�سر ذلك،يف نظره، اأن العقل يدرك كنه املعقول ل ظاهره، 

احل�س  بني  يقع  ل  الذي  الأمــر  وهو  واحــدا،  �سيئا  يعقله  وما  هو  في�سري 

الإدراك  قوة  تبلغه  اأن  ميتنع  اجلمال   وكمال  اللذة  متام  اإن  واملح�سو�س. 

1  - نف�سه،�س 84. 

) -  نف�سه، �س 85
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احل�سية ملا قد يعر�س للح�س من عوار�س. لذلك ي�سرتط ابن �سينا تخلي�س 

العقل من عائق البدن لالنتهاء اإىل مطلق اللذة والبهاء.

اأن مثل هذا ال�سرط يتعذر حدوثه يف الواقع.فهل يق�سد ابن �سينا  واأرى 

جتريد  ل�ستحالة  واجلمال  اللذة  مطلق  بلوغ  با�ستحالة  القول  الــراأي  بهذا 

العقل من اجل�سد وعزله عنه؟!

قال ابن �سينا: »واللذة التي جتب لنا باأن نتعقل مالئما هي فوق التي تكون 

القوة  تكون  اأن  يعر�س  قد  ولكنه  بينهما.  ن�سبة  ول  مالئما،  نح�س  باأن  لنا 

اكة ل ت�ستلذ مبا يجب اأن ت�ستلذ به لعوار�س، كما اأن املري�س ل ي�ستلذ  الدرَّ

احللو ويكرهه لعار�س، فكذلك يجب اأن نعلم من حالنا، ما دمنا يف البدن، 

فاإنا ل جند اإذا ح�سل لقوتنا العقلية كمالها بالفعل، من اللذة ما يجب لل�سيء 

يف نف�سه، وذلك  لعائق البدن، فلو انفردنا عن البدن، لكنا مبطالعتنا ذاتنا 

وقد �سارت عاملا عقليا مطالعا للموجودات احلقيقية واجلمالت احلقيقية 

وامللذات احلقيقية مت�سلة بها ات�سال معقول مبعقول، جند من اللذة والبهاء 

.
)1(

مال نهاية له«

ذاتية  كانط  زعم  والعواطف،  بامل�ساعر  اجلمال  تعلق  هيوم  زعم  وكما 

ومقرتنا  واملنطق،  املعرفة  مــن  متحررا  �سعورا  وكــونــه  اجلــمــايل،  احلكم 

العقل  �سلطة  من  متفلتا  الذوق اجلمايل  وكون  والوجدان،  واخليال  بالذات 

ومفاهيمه. هذه الدعاوى مب�سوطة يف اخل�سائ�س الأربع التي و�سعها كانط 

للحكم اجلمايل يف كتابه »نقد احلكم« وتخ�سي�سا يف اخل�سي�ستني الأوليني 

واخل�سي�سة الرابعة. فقد انتهى يف هذه اإىل و�سل اجلمال بالر�سا والإ�سباع 

�ساقها  ذاتها  الدعوى  وهذه  العقل.  مفاهيم  عن  اإدراكــه  وف�سل  والرتياح 

يف اخل�سي�سة الثانية يف معر�س حديثه عن حكم الذوق ومتييزه بني ذوق 

احلوا�س وذوق التاأمل.

وجهة  مــن  اجلــمــال  تعريف  ن�سار،  نا�سيف    /(46 �ــس  الــنــجــاة،  كتاب  �سيناء،  ابــن   -  1

.1( �س  مينافيزيقية، 
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الكلي  للر�سا  كمو�سوع  متثله  يتم  »ما  هو  كانط،  نظر  يف  اجلميل،  اإن 

الرتياح العام ب�سرف النظر -اأو مبعزل- عن اأي مفهوم عقلي حمدد«  اأو 

و»اإن حكم الذوق )حول اجلميل( موجود لدى كل فرد، وهو حكم ل يرتبط 

نكون  وقد  �سارا،  يكون  ت�سور عقلي  دون  ي�سر  ما  وكل  باأي مفاهيم عقلية، 

حوله راأيا خا�سا اأو راأيا عاما. ويطلق كانط على النوع الأول )اخلا�س( 

من الذوق ا�سم ذوق احلوا�س Taste of senses  وعلى النوع الثاين )العام( 

ذوق التاأمل Taste of reflection.وت�سدر عن الأول اأحكام خا�سة، وت�سدر 

اأحكام  هناك  احلالتني  يف  لكن  عامة،  م�سداقية  ذات  اأحكام  الثاين  عن 

جمالية )ل اأحكام عملية( حول مو�سوع معني، اأحكام تتعلق مب�ساعر املتعة 

.
)1(

والأمل التي ي�ستثريها هذا املو�سوع«

ال�ستجابة  بفطرية  البيئية،  اجلماليات  اإطــار  يف  »اأبلتون«،  قال  كذلك 

اجلمالية. واأ�سار اإىل مفهوم ال�سعور اجلمايل، واأنه يولد مع الإن�سان، معنى 

جتليات  اإىل  انتمائه  من  اأكــرث  الــذات  م�ساعر  اإىل  ينتمي  اجلمال  اأن  ذلك 

الواقع. وقبل »اأبلتون« ذهب »فخرن« اإىل الراأي ذاته تقريبا موؤكدا اأن املتعة 

احل�س.  عن  تن�ساأ  التي  تلك  عمقا  تف�سل  اجلمايل  ال�سعور  عن  النا�سئة 

كتابه«  يو�سف كرم يف  ي�سبه مذهب هوؤلء يف حقيقة اجلمال مال  ما  واإىل 

املوجودات  عن  وا�ستقالله  ون�سبيته  اجلمال  ذاتية  فاأقر  والوجود«.  العقل 

وعدم تعلقه بها وتاأثره بالرتبية وم�ستوى التعلم وامليول والأخالق واملنافع.

�سوبنهاور  عده   �سعورية،  حقيقة  اجلمال  عدوا  الذين  لهوؤلء  وخالفا 

الفارابي  قــال  الفكرة  وبــهــذه  بــغــريه.  ل  اجلميل  ــذات  ب قائمة  حقيقة 

الإلهي  اجلمالني  بني  اختالف  على  باجلميل  اجلمال  قيام  فاأكد  قدميا. 

يك�سف  ذاته.  عن  وانف�ساله  الإن�سان  عند  عر�سيته  جهة  من  والب�سري 

جمالنا  فاإن  الفا�سلة«،قوله:«  املدينة  اأهل  »اآراء  كتابه  يف  الــراأي،  هذا 

1 - ملزيد من التف�سيل انظر كتاب »التف�سيل اجلمايل«ال�سفحات )100-98-9-)10.
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.
)1(

بذاتنا« ل  باأعرا�سنا  لنا  هي  وبهاءنا،  وزينتنا 

»اأ�سعف متا�سك مذهبه« يف ت�سوره  الفارابي  اأن  نا�سيف ن�سار  وتوهم  

اجلمال  وبني  بينه  املباعدة  على  حر�سا  ذاته  عن  الإن�سان  جمال  انف�سال 

املقدمات  مع  ين�سجم  الفارابي  اأن   - لزعمه  معار�سة  واأح�سب،  الإلــهــي. 

جل  اهلل  عن  ال�سبيه  نفي  على  واملوؤ�س�سة  للم�سلمني  والت�سورية  العتقادية 

ثناوؤه وتقد�ست اأ�سماوؤه. اإذ لي�س مياثله �سبحانه اأحد من خلقه.وعليه ل يجوز 

اعتقادا القول بالرتادف والت�سابه بني اجلمالني. يدعم هذا قوله يف كتاب 

»ال�سيا�سة املدنية« : »واأما الأول فلي�س فيه نق�س اأ�سال، ول بوجه من الوجوه، 

، وقوله يف كتاب »اآراء 
)((

ول ميكن اأن يكون وجود اأكمل واأف�سل من وجوده«

النق�س، وكل ما �سواه  اأنحاء  الفا�سلة«: »وهو بريء من جميع  املدينة  اأهل 

.
)((

فلي�س يخلو اأن يكون فيه �سيء من اأنحاء النق�س«

بناء على ما تقدم، يتقرر اأن اأقوال الفال�سفة يف حقيقة اجلمال على كرثتها 

مبو�سوعيتها،  قائل  اأحدهما  متعار�سني.  مذهبني  عن  تخرج  ل  وتعددها، 

قائل  فيه.والآخر  ومتجلية  به  ومتلب�سة  مو�سوع اجلمال  متمكنة يف  اأنها  اأي 

بانف�سالها عن عامل الظواهر وانتمائها اإىل عامل ال�سعور.

يبقى اأن اأ�سري اإىل اإ�سكال تعريف اجلمال وغمو�س فكرته، وعدم قابليته 

للتحديد، لكونه كاحلق واخلري يتعاىل عن العقل واملنطق والعمل - ح�سب 

ما راآه برتليمي- اأو لكونه ينتمي اإىل جمال ال�سعور والوجدان - تبعا ملا ذهب 

اأحمد  اأن �سالح  »فل�سفة اجلمال«. غري  كتابه  ريان يف  اأبو  اإليه حممد علي 

التحديد  اإ�سكال  يرد  الإ�سالم«،  يف  اجلمالية  »الظاهرة  كتابه  ال�سامي،يف 

وجهة  من  اجلمال  تعريف  مقال  عن  نقال   /(5 �س  الفا�سلة،  املدينة  اأهــل  اآراء  الــفــارابــي،   -  1

ميتافيزيقية، �س 9.

ميتافيزيقية،  وجهة  من  اجلمال  تعريف  مقال  عن  نقال   /4( �س  املدنية،  ال�سيا�سة  الفارابي،   -  (

هام�س )4( �س15.

) - الفارابي، اآراء اأهل املدينة الفا�سلة �س )).
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اإىل كون اجلمال معنى واإىل قيامه بغريه ل بذاته. فهو ل يدرك بنف�سه، 

واأفعالها. كما يقرن  الكائنات  واأ�سكالها وت�سرفات  الأ�سياء  يف �سور  واإمنا 

�سعوبة التعريف بدرجة تذوق النا�س للجمال واختالفهم يف تقديره. »وهذا 

.
)1(

ما دفع بع�س كبار فال�سفة اجلمال اإىل تعريفه بالآثار املرتتبة عليه«

1.).) - القيم العليا:

اأو اخلري  كان للفال�سفة كالم يف عالقة اجلمال باحلق وعالقته بالنفع 

اأو الأخالق. وكان بينهم، كما هو ال�ساأن يف امل�ساألة ال�سابقة، اختالف يف 

جليا  وظهر  النتفاع.  ومقا�سد  اجلمال  بني  الفا�سلة  اأو  الوا�سلة  امل�سافة 

امل�سافة  تقريب  اإىل  الفل�سفية قدميا وحديثا نزعت  الأقوال  اأن كثريا من 

دميوقريط�س  حال  ذلك  كان  التما�س.  درجة  اإىل  والأخالق  اجلمال  بني 

حدا  وممن  القدماء.  الغرب  فال�سفة  من  وغريهم  واأفلوطني  و�سقراط 

العليا  بالقيم  اجلمال  تعلق  اأكــد  الــذي  »فخرن«  املحدثني  من  حدوهم 

اخلري. بقيمة  وتخ�سي�سا 

وخالفا لذلك، برز يف الفل�سفة الغربية من يناق�س القول املتقدم ويعار�سه. 

احلقيقة،  عن  اجلمال  انف�سال  امل�ساألة  يف  ومذهبه  اأفالطون،  هوؤلء  ومن 

وا�ستقالله عن النفع. ومنهم اإميانويل كانط. ومذهبه تنزه املتعة اجلمالية 

عن الغر�س والغاية، معنى ذلك »اأن املرء الذي يتلقى مثل هذه املتعة وي�سعر 

بها ل يكون يف مق�سوده اأن ينتفع بها، فهو ل يكون مهتما بال�ستحواذ على 

.
)((

املثري الذي اأدى اإىل هذه املتعة، اأو ا�ستخدامه ب�سكل نفعي حمدد«

جهة  مــن  اجلــمــال  بــني  متــايــزا  احلــكــم«  »نقد  كتابه   يف  كانط  ويقيم 

مناط  اأن  اإىل  وينتهي  اأخـــرى.  جهة  مــن  والــنــفــع  واحلــ�ــســن  واملــالءمــة 

واأن ما يرتتب  الختالف بينه وبينها قيامها على امل�سلحة وتنزهه عنها، 

1 -  ال�سامي، الظاهرة اجلمالية يف الإ�سالم، �س 4)

) -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س 0)) / وانظر فيه اأي�سا ال�سفحات: 8-15-9).

28



عليها. يرتتب  ملا  مفارق  والرتياح  بالر�سا  �سعور  من  عليه 

اجلمال  وكان  فقط«،  يروقنا  »ما  هو  كانط،  نظر  يف  اجلميل،  كان  واإذا 

تدرك  لذة  يحقق  »ما  هو  املالئم  فاإن  الأغرا�س،  عن  منزها  حرا  وجدانا 

لي�ست  والنافع  املو�سوعية،  لقيمته  وي�ستح�سن  يقدر  ما  واحل�سن  باحلوا�س« 

له قيمة يف ذاته واإمنا يكت�سبها من الغاية التي ي�ساهم يف بلوغها. وال�سمة 

اأنها  هي  الر�سا،  اأو  الإ�سباع  اأو  الرتياح  من  الثالثة  الأ�سكال  لهذه  املميزة 

جميعا ترتبط ب�سرب من امل�سلحة الب�سرية، فنحن ن�ستمتع بالأول، ونحقق 

الثاين، ون�ستخدم الثالث. اأما الإ�سباع اجلمايل فاإنه -على العك�س من هذه 

اإن احلقيقة  باأية م�سلحة كائنة ما كانت )...(  ال�سور الثالث- ل يرتبط 

ارتياح منزه متاما  به من  ي�سعر  اأن ما  بها هي  واعيا  يكون كل فرد  التي 

.
)1(

عن »الهوى«

هكذا يكون كانط قد باعد بني املتعة اجلمالية من جهة واملتعة احل�سية التي 

احل�سن  املو�سوع  يجليها  التي  املو�سوعية  والقيمة  املالئم،  املو�سوع  يثريها 

والغاية التي يق�سد ارتيادها باملو�سوع النافع من جهة ثانية.

ومع هذا،ل نقر الفال�سفة الذين اأقاموا م�سافة فا�سلة بني متعة اجلمال 

وق�سد املنفعة. بل اإنه يكفي هوؤلء الذين اأنكروا وجود �سالت بني اجلمال 

هي،  وجدانية  �سعورية  متعة  بح�سول  اعرتفوا  اأنهم  النفع،  اأو  والغر�س 

يف تقديري، اأول املنافع التي يجدها املتاأمل يف اجلميل. وميتنع، يف تقديري، 

اأن يخلو اأمر اأو �ساأن يف الوجود قول كان اأو فعال اأو قيمة اأو غري ذلك، من 

ر�سالة اأو هدف، ب�سرف النظر عن ما يتعلق بذلك من م�سالح اأو مفا�سد.

ولقد اأ�ساب بع�س امل�ستغلني باجلماليات البيئية كبد ال�سواب يف تقريرهم 

تق�سي  التي  وغريهما،  وبرلني  كانط  لدعوى  وانتقادهم  اجلمال،  لر�سالية 

بتعري ال�ستجابة اجلمالية وتنزهها عن الغر�س. وذهبوا اإىل اأن »اجلماليات 

1  -  نف�سه، �س  )98-9.
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الفرد  امل�سرتك بني  والتفاعل  امل�سرتكة  امل�سلحة  اأ�سا�س  تقوم على  البيئية« 

والبيئة، وبني الفرد والأفراد الآخرين. اإن البيئة هنا تندمج داخل الفرد الذي 

يندمج هو اأي�سا بداخلها، وت�ستمر معه كما ا�ستمر هو معها، وحت�سينه لها 

)1(

حت�سني له. ومن ثم فاإن عملية التلقي لي�ست هنا منزهة عن الغر�س«.

وكما ميز كانط اجلميل عن املالئم واحل�سن والنافع، ميز يو�سف كرم بني 

اجلمال واحلق واخلري، فبني اأن مكمن اخلالف بني الأول والثاين، اأي بني 

اجلمال واحلق، اأنه ين�ساأ عن تاأمل الأول من اللذة والرتياح ما ل ين�ساأ عن 

تاأمل الثاين. واأو�سح اأن حمور التعار�س بني الأول والثالث، اأي بني اجلمال 

يجاوز  الثالث  واأن  التاأمل،  حدود  يجاوز  ل  نزوع  اأو  ميل  الأول  اأن  واخلــري، 

حدود التاأمل اإىل الرغبة يف المتالك اأو النتفاع. وقرر اأن العالقة بينهما 

تقوم يف م�ستوى النف�س، وتتحقق يف م�ستوى الأخالق.

بني  العالقة  كرم  يو�سف  بها  �سرح  التي  الكيفية  ن�سار  نا�سيف  ويقدم 

احلق واخلري واجلمال قائال: »فاجلمال يف ترتيب لواحق الوجود ياأتي بعد 

احلق واخلري وي�سارك معناه يف معنى احلق ومعنى اخلري، لكن على وجهني 

حيث  من  حق  موجود  هو  التام  وجــوده  على  احلا�سل  فاملوجود  متميزين. 

املاهية.  هذه  اإ�سراق  حيث  من  جميل  موجود  وهو  ملاهيته،  العقل  اإدراك 

الآخر،  من  الواحد  جدا  قرينان  اإدراكــان  اجلمال  واإدراك  احلق  فــاإدراك 

اجلمايل  فالتاأمل  واللتذاذ.  التاأمل  وجهة  يف  فارق  هو  بينهما  والفارق 

اإدراك بارتياح والتذاذ معا، بينما التاأمل احلقي يف املوجود  يف املوجود هو 

هذه  يف  اجلمال  عن  اخلري  ويختلف  واللتذاذ.  الرتياح  تلقائيا  يت�سمن  ل 

اجلمال  طلب  اأن  كاخلري،اإل  وميال  نزوعا  يثري  فاجلمال  بالذات.  النقطة 

يبقى يف حدود التاأمل بينما طلب اخلري هو طلب امتالك وانتفاع وما اأ�سبه.

وهكذا،تكون العالقة بني اجلمال واحلق اأقوى من التفاق بني اجلمال واخلري 

يف نظام الوجود الطبيعي. اإل اأن العالقة بني اخلري واجلمال ت�ستد يف الوجود 

1 - نف�سه، �س )414-41.
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النف�سي اخللقي. فوجود النف�س على ما يجب اأن تكون عليه هو حتقق اخلري 

اخللقي فيها. ولذا كان اخلري اخللقي للنف�س مرادفا جلمالها. وكانت اأفعال 

.
)1(

الف�سيلة تو�سف باأنها جميلة، واأفعال الرذيلة تو�سف باأنها قبيحة«

ولعل نهاية هذا الن�س تربز ال�سلة الوثيقة بني اجلمال واخلري. اإذ اجلمال 

يف م�ستوى الأخالق لي�س اإل �سعي النف�س اإىل حتقيق وجودها الأف�سل وبلوغ 

اجلمال  تعلق  تقريرهم  يف  قدميا  اللغة  اأئمة  اأ�ساب  ولقد  الأخــري.  كمالها 

ح�سن  اجلمال  اأن  اإىل  فذهبوا  الظواهر.  على  اقت�ساره  وعــدم  بال�سرائر 

ذكرت  وقد  والأ�سكال.  ال�سور  يف  يــدرك  كما  والأفعال  الأخــالق  يف  يــدرك 

�سابقا اأن الفريوزبادي عرف اجلمال يف قامو�سه  املحيط باأنه »احل�سن يف 

اخُلُلق واخَلْلق«. بل اإن هذا التعريف قدم »اخُلُلق«، وهو ما قد يعك�س - فيما 

والأخالق  اللغة، ور�سوخ �سلته باخلري  اأهل  ر�سالية اجلمال عند  اأح�سب– 

وبهائه.  الظاهر  حل�سن  اإلغاء  دون  واأوليته  النف�س  كمال  واأ�سبقية  لديهم، 

�سا على  كما ل يخفى اأن هذا التعريف اللغوي نف�سه ي�سر خطابا ر�ساليا ُموؤَ�سَّ

من خالله  يك�سفون  امل�سلمني،  اللغة  لأهل  والت�سورية  العتقادية  املقدمات 

عالقة اجلمال باخلري يف املجال الثقايف الذي ينتمون اإليه، اأو ر�سالية اجلمال 

يف املرجعية املوؤ�س�سة على الوحي،والتي عنها ي�سدرون فيما ي�سدرون من 

اأقوال واأحكام.

اإن احلق واخلري واجلمال، على حد تعبري �سالح اأحمد ال�سامي، قيم عليا 

. اإن ا�ستعمالها 
)((

»يلتقي بع�سها مع بع�س باعتبارها حقائق يف هذا الوجود«

مقرتنا بع�سها ببع�س، وبناءها عطفيا اأو تركيبها معطوفا بع�سها على بع�س، 

اأوحى ملوؤلف »الظاهرة اجلمالية يف الإ�سالم« بافرتا�س فحواه وجود �سالت 

وقيام و�سائج بني هذه القيم الثالث بو�سفها مقا�سد عليا وحقائق وجودية 

1 - نا�سيف ن�سار، تعريف اجلمال من وجهة ميتافيزيقية، �س )1.

) - ال�سامي، الظاهرة اجلمالية يف الإ�سالم، �س )6.
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هذه  بني  القائمة  ال�سلة  على  ال�سامي  ا�ستدل  وقد  بلوغها.  الإن�سان  يروم 

ون�سه  الإ�سالمي«،  الفن  »منهج  كتابه  مقدمة  بقول حممد قطب يف  القيم 

اأن اجلمال »حقيقة يف هذا الكون  واحلق ذروة اجلمال، ومن هنا يلتقيان يف 

القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود«.

واإذا كنا قد وقفنا،يف ما تقدم من هذا الف�سل، على مفهوم اجلمال، بو�سفه 

�سنخ�س�س  الالحق  الف�سل  يف  فاإننا  مبجال،  خم�سو�سة  غري  عامة  قيمة 

املقال لننظر اإىل اجلمال يف م�ستوى الفن بو�سفه جمال اأخ�س.
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املبحث الثاين

جمالية الفن

 





ننتهي  اللغة،  واأهل  الفال�سفة  املقال يف اجلمال عموما عند  بعد ف�سل 

يف هذا الف�سل اإىل النظر يف حقيقة الفن واأثره اجلمايل وجملة املقومات 

التي زعمت الأقوال الفل�سفية والنقدية اأنها اأ�سا�س احلكم بجمالية الفن.

).1 - مفهوم الـفــن :

ميز الفيل�سوف جون ديوي بني الفن واجلمال، عندما و�سل الأول مب�ستوى 

الإبداع وربط الثاين مب�ستوى التلقي. اإل اأن الفن، واإن كان يف اأوجز دللته 

اإبداعا، يظل ظاهرة ت�ستع�سي على احلد والتعريف. فاأحيانا »ل تكون هناك 

قد  وما  فنا.  اعتباره  وما ل ميكن  فنا  اعتباره  وا�سحة بني ما ميكن  حدود 

نعتربه اليوم فنا قد ل ي�سبح كذلك يف فرتة اأخرى وفقا لالهتمامات ال�سائعة 

.
)1(

والإيديولوجيا واأ�ساليب احلياة التي يعتمدها النا�س اأكرث يف حياتهم«

له،  حمدد  تعريف  على  التفاق  ي�ستع�سي  نف�سه  الإبداع  م�سطلح  اإن 

كما يرى املفكر الروماين الك�سندرو رو�سكا، فمن ال�سعب »اأن ننتظر اإيجاد 

الإبداع  يعرف  فتارة  احلا�سر)...(  الوقت  يف  عليه  ومتفق  حمدد  تعريف 

اإنتاج �سيء ما جديد، وذي قيمة، وتارة ل يرى يف  اأو قدرة على  كا�ستعداد 

النتاج من خاللها، ومرة ثالثة  اأو قدرة بل عملية يتحقق  الإبداع ا�ستعدادا 

.
)((

يرى يف الإبداع حال جديدا  مل�سكلة ما«

لعل املدخل الذي افتتحنا به اأوىل م�سائل هذا الف�سل يوحي ابتداء باأننا 

و�سر  الفن.  مل�سطلح  متعددة  وحــدود  متباينة  مدلولت  على  فيها  �سنطل 

الفل�سفية  واخللفيات  الت�سورية  املقدمات  تباين  التعدد  ومرجع  التباين 

وتعدد مراجع الن�سغال النظري واملعريف لأولئك الذين عر�سوا يف معار�س 

اإناء  وكل  عنده  مما  ينفق  كل  اإذ  وحقيقته.  الفن  لدللة  النظرية  اأقوالهم 

ين�سح مبا فيه. فقد ُعدَّ الفن يف الت�سور الأر�سطي حماكاة للطبيعة، وعند 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س 8).

) - األك�سندرو رو�سكا، الإبداع العام واخلا�س، �س 16.
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الرومان�سيني تعبريا عن ذات املبدع وانفعاله الفردي، ويف نظرية الفن للفن 

�ستعر�س  هوؤلء وغريهم ممن  نظرة  ات�سمت  وبذلك  اإبداع جمايل.  جمرد 

بعد اآراوؤهم بالق�سور والتجزيء. اإذ ل تعار�س يف اأن يكون الفن، كما يرى 

متثيال  نف�سه  الآن  يف  اجلمايل«،  »التف�سيل  كتابه  يف  احلميد  عبد  �ساكر 

فني.  عمل  كل  يف  املحاكاة  من  قدر  »فهناك  واإبداعا.  وتعبريا  )حماكاة(، 

واملحاكاة هنا لي�ست باملعنى الأر�سطي فقط )حماكاة الأفعال(، بل مبعنى 

التمثيل جلانب من الطبيعة بكل ما ت�ستمل عليه )...( وكذلك كل ما يحاول 

الفنان اأن يج�سده من خالل عملية« الإحالة« اإىل مرجعية اختارها يف حلظة 

عقليا.والفن  متثلها  اأن  بعد  »فنيا  ميثلها  اأن  وحاول  الطبيعة،  من  معينة 

هو اأي�سا �سكل من اأ�سكال التعبري عن وجهة نظر الفنان املعرفية والنفعالية 

وال�سيا�سية... الخ حول الذات والعامل وعالقة هذه الذات بهذا العامل. والفن 

اإليها  وي�سيف  والتعبريات)...(   )...( التمثيالت  اإبداع يجدد يف  كذلك 

.
)1(

كلما هو جديد ومنا�سب«

تنك�سف اأي�سا النظرة التجزيئية القا�سرة ملفهوم الفن واملحكومة باملقدمات 

الفل�سفية الظاهرة اأو اخلفية، يف احلدود التي و�سعت لهذا امل�سطلح قدميا 

وحديثا يف الفل�سفة والنظريات النف�سية والنقد الأدبي. فقد ادعى اأفالطون 

اأن الفن ت�سويه للواقع وتزييف له. وتطلع، ان�سجاما مع فل�سفته املثالية، اإىل 

اأن يكون الفن حماكاة ملثل الأ�سياء ل حماكاة لظاللها.

وهذا ما يق�سر عن بلوغه الفنان، يف ت�سوره، بل اإنه ل يبلغ مرتبة الإبداع، 

ُيوِجد �سيئا يف الواقع. واإمنا غاية ما يبلغه حماكاة جتليات الأ�سياء  لأنه ل 

وظالل املثل و»احلقائق«.

وت�سور الفيل�سوف الأملاين »هيجل« الفن اأمثلة للح�سي الواقعي، وارتفاعا 

بالطبيعة اإىل م�ستوى الروح، وانتقال من العار�س الظريف اإىل املطلق الكلي. 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س)).
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اإذا  والفكرة  الروحانية،  اإىل  به  ويرتفع  املثالية،  اإىل  الواقعي  يرد  »فالفن 

.
)1(

ت�سكلت ت�سكال دال على ت�سورها العقلي تتحول اإىل مثال«

اإن ت�سور هيجل ي�سبه اإىل حد ما الت�سور الأفالطوين. ذلك اأنه يرى انتماء 

الفن اإىل عامل الروح، لتعبريه عن امل�ساعر الباطنة. ويرف�س بذلك الفكرة 

الأر�سطية ال�سائعة،التي تق�سي اأن الفن حماكاة للطبيعة، اأو ا�ستن�ساخ بارع 

لأ�سيائها.

طريق  عن  ومهارته  براعته  يك�سف  اأن  ي�ستطيع  ل  نظره،  يف  الفنان،  اإن 

تقليدا  اأبدع  مهما  لأنه  ومتثيلها،  الطبيعة  يف  القائمة  ال�سنائع  حماكاة 

املحاكاة  مهارة  باإبراز  الن�سغال  اأن  كما  وال�سنع.  الإيجاد  درجة  يبلغ  لن 

وبراعة التقليد يرتتب عليه اإق�ساء قيمة الفن املو�سوعية متمثلة يف حمتواه 

كل  عن  الكمال  �سفة  ي�سلب  الروحية  اإىل  الفتقار  واإن  الــروح.  عن  املنبثق 

متثيل للطبيعة واأ�سيائها وي�سمه بالق�سور والنق�س.

ول يرى هيجل باأ�سا يف اأن متثل الطبيعة جمال يقتب�س منه الفن اأ�سكاله 

الوجود  ا�ستن�ساخ  اأو  املحاكاة  تغدو  اأن  دون  الروحي  م�سمونه  عن  للتعبري 

اخلارجي هدفا،لأنه ل يلزم عن هذا اإل اإر�ساء الذاكرة. اأما حترير الفن من 

التقليد والرتفاع به من م�ستوى الطبيعة واحل�س والواقع اإىل م�ستوى الروح 

فين�ساأ عنه اإر�ساء النف�س. يقول هيجل تاأكيدا ملا �سبق: »حني يزعم الزاعمون 

اأن املحاكاة متثل هدف الفن، واأن الفن يقوم بالتايل على تقليد اأمني ملا هو 

معناه  الفني. وهذا  الإنتاج  اأ�سا�س  الذاكرة يف  اأ�سال فاإمنا ي�سعون  موجود 

 )...( اجلمال  عن  التعبري  على  مقدرته  ومن  حريته  من  الفن  حرمان 

ومن يقل، ب�سورة جمردة، اإن العمل الفني ملزم باأن يحاكي الطبيعة يظهر 

الإبداع  اأن يفر�س على ن�ساط الفنان حدودا حتظر عليه  مبظهر من يريد 

راأينا  كما  حاكى  لو  حتى  الفنان  اأن  واحلال  الكلمة.  معنى  مبلء  واخللق 

1 - نف�سه، �س109.
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الطبيعة باأكرب قدر من الدقة، ملا ا�ستطاع �سبيال اإىل احل�سول على �سورة 

.
)1(

طبق الأ�سل للنموذج«

اأن الت�سور الغربي ملاهية الفن لي�س ن�سقا  اأن نقر ابتداء  اإذن،  ن�ستطيع، 

موؤ�س�سا على الوحدة والتجان�س والتفاق. ولئن �ساع وذاع اأن للغرب فل�سفة يف 

الفن، وتوهم املتوهمون اأنهم اأوقعوا يف �ساأنها اتفاقا واإجماعا، فاإن البني من 

اأقوالهم يف امل�ساألة، اأنها ت�سورات �ستى، واأنها قائمة على التعدد والتباين، 

بل على الإبطال والنفي اأحيانا. واآية ذلك ومثله ما ظهر قبل يف مفهوم الفن 

عند هيجل، وموقفه من نظرية املحاكاة التي قال بها اأر�سطو قدميا وتبناها 

بعده من اأهل الفن والأدب خلق كثري.

الفن  يحاط  اأن  يرف�س  حني  اأبعد،  مذهبا  هذا  قبل  يذهب  هيجل  اإن  بل 

الفني حيا  العمل  يكون  اأن  على  يلح  فهو  تقعيدي،  ت�سور  اأو  نظري  ب�سياج 

و»األ تت�سلط عليه جتريدات من اأ�سباه القانون واحلق واملبداأ العام، واأل تكون 

العمومية التي يعرب عنها غريبة عن القلب، عن ال�سعور والعاطفة، واأن توجد 

.ولقد هيمن �سلطان التقعيد والتجريد 
)((

ال�سورة يف املخيلة يف �سكل عيني«

واملفاهيم  العامة  والت�سورات  والفكر  للنظر  مو�سوعا  ف�سار  الفن.  على 

الروح  تلبية حاجات  املجردة عندما فقد �سرط احلياة، وتخلى عن وظيفة 

التي كان يقوم بها عند �سعوب اأخرى يف الأزمنة اخلالية.

اإن التحرر من قيود التحديد والزمن )اأو الآنية( واحل�س والتحليق يف عامل 

ن�سجت �سروحه يف اخليال، قوة ي�سطلح عليها »�سوبنهور« بالعبقرية. ويرى 

اأن يتنا�سى  اإنها »القوة اخلا�سة التي متكن حائزها من  اأن الفن نتاج لها. 

املحدد  وراء  ما  اإىل  تام  نحو  ويذهب على  يتجاوزها  اأو  ورغباته  اهتماماته 

1 - هيجل، املدخل اإىل علم اجلمال، �س 8) �س)4.

)  - نف�سه، �س 5)
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.
)1(

والوقتي واحل�سي، ومن ثم يكون حرا يف خلق عامل ما يف اخليال...«

بني �سوبنهور وبني هيجل، اإذن، ما ي�سبه التفاق يف اأن يتفلت الفن من قيد 

الواقع، واأن ي�سبح �سد تياره اأو يحلق خارج اأ�سواره، فال يبقى متعلقا باأهدابه 

وا�ستن�ساخه  للطبيعة  حماكاته  بوجوب  قولهم  يف  واأتباعه  اأر�سطو  تعلق 

لأ�سيائها.

ينتهي  اأقــوال  الإبــداع،  وحقيقة  الفن  مفهوم  يف  النف�سي،  النظر  ولأهل 

وحدة  على  الإجماع  با�ستحالة  القائلة  الدعوى  تقرير  اإىل  فيها  املتاأمل 

الفل�سفية  واملقدمات  النظرية  بالأهواء  حمكوم  الفن  يف  املقال  واأن  احلد، 

والعتقادية التي ي�سدر عنها كل قائل.

ومن ذلك مزاعم »فرويد« واأتباعه يف نظرية التحليل النف�سي، وادعاوؤهم 

 وت�سعيد، اأي »اإن الدافع اجلن�سي يتم اإعالوؤه عند كبته 
ٍ
اأن الفن اأداة ت�سام

.
)((

و�سراعه مع جملة ال�سوابط وال�سغوط الجتماعية«

الإبداع كالأحالم عند هوؤلء لي�س اإل جمال للتنفي�س عن الرغبة اجلن�سية 

»الأنا  �سلطان  قبل  من  اجتماعيا  وامل�سادرة  »الهو«  م�ستودع  يف  املكظومة 

اأبدا تتحني  فاإنها  الرغبة يف زعم فرويد مع كبتها ل متوت،  ولأن  الأعلى«. 

ذلك  اإىل  ــداع  الإب ويكون  والتحقق،  والتحرر  والنك�ساف  للظهور  الفر�س 

�سبيال ودليال.

بال�سلبية.  تت�سم  تقدم،  ما  على  بناء  حــدوه،  حدا  ومن  فرويد  نظرة  اإن 

ت�سور  اإنــه  واحرتامه.  الإن�سان  تكرمي  عن  يكون  ما  اأبعد  ت�سوره  اأن  ذلك 

التي  الإحباط  اأزمة  اأن  ويرى  والأمرا�س.  بالعقد  ابتداء  »ال�سخ�سية«  يتهم 

وتفريغ  اإعــالء  عنها  ين�ساأ  الواقع  م�ستوى  يف  الفنان  �سخ�سية  تكابدها 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س 116

) - األك�سندرو رو�سكا، الإبداع العام واخلا�س، �س1)
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الال�سارب  نظرة  ات�سمت  ذاتها  ال�سلبية  النظرة  بهذه  الفن.  م�ستوى  يف 

ELLA sharpe اإىل الإبداع. فعدته اإعالء لنزاعات اجلن�س والعدوان ابتغاء 

اإىل ال�سلبية نف�سها يف زعمه  اأدلر  األفرد  �سبطها وال�سيطرة عليها. وانتهى 

واختلف  بالدونية.  ال�سعور  اأو  بالنق�س  ال�سعور  عقدة  عن  تعوي�س  الفن  اأن 

»يوجن«، وهو زعيم مدر�سة علم النف�س التحليلي،عن اأ�ستاذه فرويد، فادعى 

والإ�سقاط: احلد�س  نتاج الال�سعور اجلمعي عن طريق احلد�س  الإبداع  اأن 

والإ�سقاط  بو�سفه و�سيلة فطرية لالطالع على حمتوى الال�سعور اجلمعي، 

باعتباره و�سيلة لتحويل هذا الال�سعور اإىل اإبداع.

على  للفن  ت�سورهم  بنيان  اأقاموا  قد  النف�سي  التحليل  اأن�سار  كان  ولئن 

األغوا  قد  ال�سلوكية  النظرية  اأن�سار  وكان  لالإن�سان،  العقدي  قوامه  اأ�سا�س 

الإن�سان نف�سه يف نظرهم لالإبداع على اأ�سا�س املثري وال�ستجابة، فاإن دعاة 

مقدمتهم  ويف  ال�سخ�سانية،  ال�سيكولوجية  اأو  الإن�ساين  النف�سي  املذهب 

جولد �ستاين وفروم وما�سلو وروجرز، �سعوا اإىل دح�س املوقفني الأولني بغية 

الإبداع  عرفوا  ذلك  اأجل  من  احرتامه.  وتقرير  لالإن�سان،  العتبار  اإعــادة 

الإن�سان  يحققها  التي  املختلفة  الثقافية  فالإجنازات  للذات.  بكونه حتقيقا 

خف�سه  اأو  القلق  جتنب  يف  للرغبة  مظاهر  ولي�ست  القلق  عن  ت�سدر  ل 

كما ترى الجتاهات التحليلية التي تبحث عن العمليات الال�سعورية املختلفة 

اإحلاح  عن  النا�سئ  التوتر  خف�س  هو  هدفها  يكون  والتي  الإبــداع  وراء 

الرغبات اجلن�سية املكبوتة. بل اإن هذه الجنازات الثقافية - يف راأي  هذه 

اإىل  الإبــداع وميله  اإل تعبري عن قدرة الإن�سان على  جولد �ستاين - ما هي 

حتقيق ذاته من خالل فعل الإبداع نف�سه. على اأن ميل الإن�سان اإىل حتقيق 

ذاته  قد يجعله يدخل يف �سراع مع بيئته، وهذا ال�سراع عادة ما ي�سحبه 

اإل اأن حتمل هذا القلق الناجت عن ال�سدام مع  �سدام و�سعور بالقلق)...( 

البيئة - وهو يختلف يف جوهره عن القلق الع�سابي عند فرويد - يعد عالمة 

40



ولزم  �سروري  قلق  وهو  املبدعني  متيز  التي  ال�سجاعة  عالمات  من 

.
)1(

ملن يريد حتقيق ذاته«

هذه العبارة التي ختم بها ح�سن اأحمد عي�سى حديثه عن الإبداع وعالقته 

بتحقيق الذات يف ال�سيكولوجية ال�سخ�سانية، تبدو خمالفة حلديث األك�سندر 

رو�سكا عن امل�ساألة نف�سها يف النظرية النف�سية نف�سها. اإذ حتقيق الذات يف 

نظر »ما�سلو« موؤ�سر على ال�سحة ل املر�س وهو، يف راأي روجرز، تعبري مليء 

بالإن�سانية، وعند فروم احتاد مع العامل ومع الذات مبا يحقق متام الن�سجام 

بني عقل املبدع وعاطفته ويف�سي اإىل اإ�سعاده. اإن الإبداع بالن�سبة لهوؤلء 

هو »عملية من العالقة بني الفرد ال�سليم والو�سط امل�سجع املنا�سب )...( 

هو  فيما  اأو  ال�سراع،  يف  الــدافــع  م�سدر  يــرى  الــذي  لفرويد  وخالفا 

نف�سي مر�سي، فاإن الجتاه الإن�ساين يرى هذا امل�سدر يف ال�سحة الإن�سانية 

امل�سادة  الإن�سان  طبيعة  حــول  الفرويدي  املفهوم  ينفي  حيث  ال�سليمة، 

.
)((

للمجتمع، اأي التنافر بني ال�سخ�س واملجتمع«

 وعليه، ل اأقر ح�سن اأحمد عي�سى يف اأن يكون القلق، مبا هو �سراع مع املحيط، 

 �سرطا �سروريا ولزما لتحقيق الذات عند نظاَّر ال�سيكولوجية ال�سخ�سانية. 

ذلك اأن القلق اأو ال�سراع مع الآخر حني ي�سري مبداأ ل يكون عالمة �سحة 

و�سالمة. بل اإن احرتام الإن�سان عند القائلني به، قد يغدو جمرد �سعار خداع 

اأو دعوى باطلة.

مفرداتها  اإىل  ا�ستنادا  اجلدلية،  املادية  تزعم  اآخــر،  نظري  جمال  ويف 

الت�سورية واأهوائها العتقادية، اأن الفن �سكل من اأ�سكال الوعي الجتماعي 

اأو البنية الفوقية بو�سفها انعكا�سا للوجود الجتماعي وك�سفا للواقع ول�سراع 

الطبقات. هذا الت�سور نف�سه، الذي تقع اأ�سوله يف دعاوى مارك�س واإجنلز، 

1 - ح�سن اأحمد عي�سى، الإبداع يف الفن والعلم، �س)).

) - األك�سندرو رو�سكا، الإبداع العام واخلا�س، �س )).
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اأداتيته  اإىل  اإل  ينظر  ل  لأنــه  الإن�سان،  احــرتام  قاعدة  على  يتاأ�س�س  ل 

وتعمل  اأبدا،  تتحرك  اأن  يلزم  رحى  اأو  طاحونة  كونه   واإىل  املجتمع،  يف 

فيها  للحياة  اعتبار  ل  مادة  اأو  وج�سدا  م�ساعر  بال  اآلة  لالآخر   مطلقا 

بالروح. اعتداد  ول 

دعاة هذا املذهب الفل�سفي »اآلوا على اأنف�سهم اأن يجردوا الإن�سان )...( 

من كل خ�سائ�سه وطبائعه الإن�سانية العليا، واأل يرتكوه اإل دابة رعناء ترتع 

املادية اجلدلية  دعاوى  �سقوط  نف�سه  الواقع  اأثبت  ولقد   .
)1(

الأنعام...« بني 

وقيامها على الوهم. 

اأن  الأدبية«  »احلداثة  زعمت  ع�سر،  التا�سع  القرن  منت�سف  من  وابتداء 

. معنى ذلك اأنها تنكرت 
)((

الأثر الأدبي )اأو الفني( »ل غاية له خارج نف�سه«

الفن  اأن  وتوهمت  الفني،  لالأثر  الن�سية  البنية  خارج  الواقعة  لالعتبارات 

الدعوى  واعتنق  للغة،  الأداتية  النظرة  اإذا حترر من  اإل  يكت�سب حقيقته  ل 

القائلة بغائيتها.

لقد زعم بودلري اأن »ل غاية لل�سعر �سوى نف�سه، ول ميكن اأن تكون له غاية 

تلك  اإل  ال�سم  بهذا  تدعى  باأن  خليقة  رفيعة  عظيمة  ق�سيدة  فال  اأخــرى. 

ت�سبح  بل  للتعبري  و�سيلة  اللغة  تعود  )...( فال  فقط  النظم  للذة  املنظومة 

.
)((

غاية بنف�سها«

ومبثل هذا الت�سور القا�سر حلقيقة الفن تعلق ال�سكالنيون وكل من اعتنق 

املقدمات الل�سانية ال�سو�سريية  مرجعا ومذهبا. لذلك ذهبوا اإىل اأن الأدب 

ناقد  وهو  كللر،  جونانثان  عرف  وكذلك   .
)4(

�سيميولوجية« لغوية  »ظاهرة 

1 -  رم�سان �سعيد البوطي، نق�س اأوهام املادية اجلدلية، �س )8).

) - اميانويل فري�س وبرنارمورالي�س، ق�سايا اأدبية عامة، اأفاق جديدة يف نظرية الأدب، �س99.

) - نف�سه، �س 100.

4 - حممد عزان، حتليل اخلطاب الأدبي على �سوء املناهج النقدية احلداثية،) كتاب مثبت على موقع 

احتاد الكتاب العرب  على النرتنيت (.
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معا�سر، »الأدب يف نهاية القرن الع�سرين، باعتباره تكامال لغويا بالدرجة 

الأوىل: »اإن الأدب لغة جتمع عنا�سر الن�س املختلفة ومكوناته داخل عالقة 

.
)1(

مركبة«

على  ت�سوراتها  تقيم  ل  تقدم،  ما  على  بناء  نف�سها،  الأدبية  احلداثة  اإن 

قاعدة احرتام الإن�سان. ذلك اأن اأهلها من البنيويني �سيدوا نظرياتهم على 

ن�سقا منف�سال وم�ستقال عن قائله. باعتباره  اإليه  »الن�س«. فنظروا  مقولة 

ولدة  على  والرهان  املوؤلف  موت  اإعــالن  النظرية  ال�سيحات  هذه  فحوى 

احلي  الواقع  على  موؤ�سرا  بو�سفه  املتكلم،  اإعــدام  بذلك  ليتحقق  الن�س، 

الزمنية  وظروفه  واملجهولة  املعلومة  باأحواله  الزمني  الإن�سان  وعلى 

خطاباته. ومقامات 

ل يجوز بحال  القول بانف�سال الن�س عن قائله. اإنه ثاو فيه ومت�سل به، 

ول ت�ستقل اإل عالمات الكالم ورموزه عرب و�سيطي النطق والكتابة.

اإن املتكلم »املقداري« هو اللغة، وهو الن�س، وهو الكالم، ول وجود لهذه 

الكلمات واملعاين يف انف�سال عنه. يثوي املتكلم يف لغته، وي�سترت الفنان يف 

ُغيِّب  ُعرِّ َي عنه، حا�سر يف لغته ولو  باأدبه ولو  اإنه متلب�س  اإبداعه.  تفا�سيل 

عنها واغت�سبت منه.

اغتيال املوؤلف، اإذن، والقول مبوته والقت�سار على الن�س وبنيته اللغوية 

اأو تلق حقيقي له. يوؤكد هذا قول املفكر  اأوهام تف�سي اإىل تعذر بناء تاأويل 

املغربي اأحمد العلوي:« وملا كان الكالم ل يكون اإل اإذا كان مذكورا، فاإنه 

اإن كان منف�سال  الذاكر.وملا كان ل يكون  اإن كان منف�سال على  ل يكون 

عن الذاكر، فاإن كل كالم مف�سر اأو موؤول من جهة تعتقد انف�سال الن�س 

.
)((

عن القائل ل يكون، ويكون هذا املوؤول موؤول ملا ل يكون اأي لالأوهام«

1 -  عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س 1)).

) -  اأحمد العلوي، درو�س ا�ستعمال الرو�س ) )199(.
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اأ�سحابه  دفع  ذاته  غاية يف  ال�سعر من حيث هو  اإىل  النظر احلداثي  اإن 

اإىل الزعم ببطالن دعاوى »الواقعية« و»اللتزام« التي تاأ�س�س عليها ت�سور 

ال�سعر يف الإيديولوجية القومية ال�سرتاكية )الي�سارية(، فكاأن ال�سعر، من 

هذه الزاوية، »لي�س له ر�سالة اإل ذاته، اأي لي�س له م�سمون �سيا�سي اجتماعي 

دعائي، وهذا ما ي�سرح به يو�سف اخلال »جمرد اأن يكون ال�ساعر �ساحب 

ر�سالة ينفي عنه كونه �ساعرا.

وما درج عليه هذه الأيام بتاأثري النزعة الي�سارية، اأو ما ي�سمى بالواقعية 

ال�سرتاكية، اأو ما يطلق عليه اأنه التزام، لي�س �سوى تاأثر م�سر بالفن وم�سوه 

.
)1(

حلقيقته، ونحن يف طليعة ال�سامدين يف وجه هذه املوجة«

هذا الن�س يقرر احلقيقة التي �سلف ذكرها، والتي تق�سي باأن القائلني 

اإليهم من  ركنوا  الغرب، ومن  ال�سعر...( من   - الفن )الأدب  يف حقيقة 

العرب واتبعوا �سننهم، ل تنف�سل اأقوالهم عن مقدمات اعتقاداتهم. واإمنا 

وقعوا يف ما وقعوا فيه من عراك نظري ب�سبب ت�سارب معتقداتهم وتفرقهم 

معجبة.  زعمت  مبا  طائفة  كل  �سارت  اأن  ذلك  عن  فلزم  وطوائف.  �سيعا 

النظري بعني احلكمة  الإلغاء  اإىل ه�سترييا  اأن من ينظر  اإىل  الأمر  وانتهى 

والعقل ينتهي اإىل احلكم بتعدد احلدود الت�سورية التي و�سعت للفن )الأدب 

درجة  الإن�سان  يبلغ  بها  التي  الأبعاد  بني  الو�سل  عن  وق�سورها  وال�سعر(، 

التكرمي التي �سرفه اهلل بها فطرة وخلقا.

اأن ما ن�س عليه يو�سف اخلال ي�سبه ما ن�س عليه بودلري كاأنه  والظاهر 

ونزعه  اأداتيته،  عن  ال�سعر  ف�سل  يف  وتخ�سي�سا  منه،  ن�سخه  اأو  عنه  نقله 

اأن  عبد الرحمن  اإل  عن ر�ساليته، والقول ب�سلبية و�سله بغاية خارج ذاته. 

عبد ال�سالم حممود يرى اأن ما تدعيه احلداثة الأدبية عند طائفة »�سعر«، 

واإن  بينة،  الر�سالية  اإذ  ال�سعار.  حيز  يجاوز  ل  اخلــال،  يو�سف  و�سمنهم 

1 -  عبد الرحمن عبد ال�سالم حممود، وعي ال�سعر، قراءة تاأملية يف اللغة وامل�سطلح النقدي، �س 118.
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اأخفوها، فيما يبدعون. و�سياأتي مقام التف�سيل يف امل�ساألة لحقا.

وعودا اإىل ما �سبق، ي�ستوقفنا املوقف النقدي املتميز للناقد عبد العزيز 

القرن  يف  العربي  النقد  اأن  وفحواه  التيه«،  من  »اخلــروج  كتابه  يف  حمودة 

الع�سرين بلغ ذروة التيه »حتت رعاية غول »النظرية« »Theory« الذي انتهى 

يف النهاية اإىل ابتالع كل �سيء املوؤلف، والن�س وق�سديته و�سلطته يف اإحداث 

.
)1(

دللة اأو حتقيق معنى«

اإن كل املذاهب النقدية الغربية، يف نظره، األغت �سلطة الن�س الأدبي، �سواء 

تلك التي �سبقت احلداثة )ال�سكالنية الرو�سية والنقد اجلديد(، اأو تلك التي 

اأنتجتها احلداثة )البنيوية( اأو تلك التي تنتمي اإىل ما بعد احلداثة )نظريات 

التلقي وا�سرتاتيجيات التفكيك(، اأو تلك التي كانت جتاوزا لنظريات ما بعد 

احلداثة وانقالبا عليها )النقد الن�سوي والتاريخية اجلديدة واملادية الثقافية 

والنقد الثقايف يف نهاية القرن الع�سرين(.

الإ�ساءة  معناه  جميعا؟  هوؤلء  عند  ونفيه  الن�س  �سلطة  اإلغاء  معنى  ما 

اإىل وظيفة الأدب »�سواء كان ذلك حرمان الن�س من قدرته على حتقيق 

اأو معنى، كما فعلت اجتاهات التلقي وا�سرتاتيجيات التفكيك ما بعد  دللة 

تفعله  ما  وهو  ووظيفته،  الأدب  دور  يف  املقبولة  غري  املبالغة  اأو  احلداثي، 

الثقافية  واملــاديــة  اجلــديــدة  واملارك�سية  املارك�سية  املعاجلات  بع�س 

به  م�سلما  اأمــرا  واعــتــبــاره  الن�س  معنى  جتاهل  جمــرد  اأو  والن�سوية، 

ال�سكلية  فعلت  كما  ماهيتها  من  بدل  الدللة  اآليات حدوث  عند  والتوقف 

.
)((

الأدبية« والبنيوية  الرو�سية 

الأدب  اأو ماهية  الفن  الغربي يف حقيقة  النقد  اأن نظريات  اإذن،  يت�سح، 

تاريخها  يف  قامت  واأنها  والهدم،  التجزيء،  على  اإل  اإجماع  يحكمها  مل 

1 - عبد العزيز حمودة، »اخلروج من التيه« درا�سة يف �سلطة الن�س الأدبي، �س49).

) - نف�سه، �س 4).
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الطويل - كغريها من الأقوال الفل�سفية- على الت�سادم النظري وعلى النفي 

النظري،  العراك  اأن  اإل  اأختها.  لعنت  نظرية  بزغت  كلما  اإذ  والإبطال. 

وما يف�سي اإليه من هيمنة نظرية ل يرتتب عليه اإعدام التيارات املهزومة. 

.
)1(

ولكنه يحجبها موؤقتا »ويرغمها على الن�سحاب من امليدان اإىل حني«

ولعل ال�سر يف تعدد الت�سورات، وغياب الإجماع على تاأ�سيل نظري ملفهوم 

الفن، انطالُق اأهل التنظري يف الغرب من دعوى اعتبار اليقني وثنا اأو دعامة 

ايجابية  مقدمة  اإىل  وا�ستنادهم  بوبر،  كــارل  مزاعم  من  وهــذه  للت�سليل، 

فوكو يف  مي�سال  وهذه دعوى  وعدم غرابتها،  التاريخية  وفعاليتها  الأخطاء 

كتابه »جينالوجيا املعرفة«.

العهود  يف  لأهلهما  كان  فقد  العربيان،  النقد  اأو  والبالغة  الفل�سفة  اأما 

قبلهم  وكان ملن  وتعريفه.  واأقــوال يف حده  ال�سعري  الفن  اأنظار يف  اخلالية 

من فال�سفة اليونان اأثر يف ت�سورهم لل�سعر وتاأ�سيلهم له. وكانت املحاكاة 

مفهوم  با�ستن�ساخ  البالغة  اأهل  يكتف  ومل   .
)((

ا�ستعاروه ما  اأبرز  الأر�سطية 

ومتميز  فريد  نظري  تاأ�سيل  اإىل  انتهوا  ولكنهم  اأر�ــســطــو،  عند  ال�سعر 

القاهر اجلرجاين يف  و�سعه عبد  ما  واإ�سافة وجتــاوزا، وخ�سو�سا  تعديال 

1 - �سامل يفوت، فل�سفة العلوم والعقالنية املعا�سرة، �س 59.

ال�سوؤال يف  هذا  العزيز حمودة عن  عبد  يجيب   الأر�سطية؟  باملحاكاة  العربي  العقل  تاأثر  ملاذا   -  (

كتابه »املرايا املقعرة« بقوله : »العقل العربي كان اأكرث ا�ستعداد لتقبل اآراء اأر�سطو عن املحاكاة من 

ا�ستعداده لتقبل اآراء اأفالطون لأ�سباب خمتلفة اأبرزها: اأول، لقد كان العقل العربي كما اأ�سار نتون 

Netton  )...( اأميل اإىل رف�س ال�سك الأفالطوين يف عامل احلوا�س، وهو ال�سك الذي و�سع احلقيقة 
عند نهاية ال�سلم ال�ساعد يف عامل املثل. ثانيا، اإن اأفالطون حني ي�سل يف نهاية املطاف اإىل رف�س 

وعامل  املح�سو�سة،  لالأ�سياء  حماكاة  الفن  اإن  يقول  الفا�سلة،  جمهوريته  خارج  ال�ساعر  ونفي  ال�سعر 

العامل احل�سي حماكاة  املوجودة يف  الأ�سياء  باعتبار  الوجود،  اأدنى مرتبة يف  يحتل  �سلمه  احل�س يف 

الرتاجيديا حماكاة  اأو  ال�سعر  اإن  يقل  فلم  اأر�سطو  اأما  العليا.  املثالية  للحقائق  بها  يعتد  ل  ن�سخا  اأو 

بني  الأر�سطي  التوحد  كان ذلك  ثم  ومن  و�سلوك.  لأفعال  بل حماكاة  لالأ�سياء يف �سورتها احل�سية، 

ال�سلوك وال�سخ�سية. وقد �سادف ذلك هوى لدى البالغي العربي لأنه يخدم اأغرا�س ال�سعر العربي 

ويف مقدمتها املديح والهجاء بالطبع« �س 44).
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»اأ�سرارالبالغة«، وما اأن�ساأه حازم القرطاجني يف »منهاج البلغاء«.

الأر�سطية.  املحاكاة  نظرية  ر�سد  وابن  �سينا  وابن  الفارابي  تبنى  لقد 

وعلى اأ�سا�سها عرفوا فن ال�سعر،وعدوها قاعدة جامعة بني كل اأ�سكال الفن 

نحتا اأو متثيال اأو ر�سما،وراأوا اأن مرجع الختالف بني الفنون اأداة املحاكاة 

وو�سيلته. »وذلك هو ما يدركه الفارابي عندما يفرق بني ما ي�سميه باملحاكاة 

ويح�سر  والتمثيل،  النحت  الأول  النوع  ويندرج يف   .
)1(

بقول« واملحاكاة  بفعل 

ال�سعر يف النوع الثاين.

على  والنحت  ال�سعر  بقيام  القول  الفارابي يف  ن�سر  اأبا  �سينا  ابن  ووافق 

املحاكاة، وخالفه بالإ�سافة يف و�سيلة املحاكاة واأداتها يف ال�سعر.فراأى اأنها 

»ل تكون يف اللفظ اأو يف اللغة فقط، كما راأى الفارابي، واإمنا تكون من قبل 

ابن ر�سد.  . وبنحو هذا قال 
)((

والــوزن« واللحن،  الكالم،  اأ�سياء، هي  ثالثة 

غري اأنه اأكد اأن ال�سعر العربي ل جتتمع له هذه الثالثة. واإمنا تكون املحاكاة 

فيه فقط باللفظ والوزن دون اللحن، ول تتحقق الثالثة جمتمعة اإل يف اأزجال 

اأهل الأندل�س ومو�سحاتهم.

واأجمع الفال�سفة الثالثة على اأن اإ�سناد �سفة ال�سعر لقول م�سروط باجتماع 

املحاكاة والوزن واقرتانهما فيه، وعلى اأن الكالم ل يكون �سعرا بالوزن وحده. 

اأن  دون  ال�سعري  القول  درجة  اإىل  الوزن  دون  وحدها  باملحاكاة  يرتفع  وقد 

ي�سري �سعرا. ويف هذا خالف الفارابي ما درج عليه اأهل زمانه، وتعارف عليه 

اأ�سا�س  وحده  وعده  الإيقاع  اأو  بالوزن  ال�سعر  تعليق  من  �سعرائهم  من  كثري 

وجوده وحتققه.

وا�ستنادهم  وحقيقته  ال�سعري  الفن  ماهية  الفال�سفة يف  اأقوال  دلت  كما 

بالواقع  )الفن(  ال�سعر  اقــرتان  وجوب  على  املحاكاة،  قاعدة  اإىل  ذلك  يف 

1 - الفت كمال الروبي، نظرية ال�سعر عند الفال�سفة امل�سلمني، �س1).

) - نف�سه، �س )).
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ال�سعر  الفارابي  و�سف  واإمنــا  مطابقة.  ل  م�سابهة  تعلق  به  وتعلقه 

املطابقة.  على  ل  امل�سابهة  على  موؤ�س�سة  بالواقع  عالقته  لأن  بالكذب 

هو«.  هو  ولي�س  ال�سيء  مثل  »اإيراد  باأنها  املحاكاة  �سينا  ابن  عرف  ولذلك 

اإىل  والتقليد  وال�ستن�ساخ  الت�سجيل  تتجاوز دللة  املعنى  اإن املحاكاة بهذا 

الواقع  مطابقة  �سفة  ال�سعر  عن  تنتفي  وبهذا  والت�سوير.  التمثيل  معنى 

�سورة  يف  يبدو  »بحيث  �سياغته  واإعادة  ت�سكيله  �سمة  له  وتثبت  ن�سخه.  اأو 

اأف�سل اأو اأ�سواأ مما هو عليه في�سيف اإليه ح�سنا اأو قبحا اأو قيمة من �ساأنها 

.
)1(

اأن جتعله متجاوزا لهذا الواقع«

هذه الدللة التي يحملها مفهوم املحاكاة عند الفال�سفة العرب ُت�ِسرّ ردا 

اأن  بعدهم من  �سيدعيه هيجل  وما  قبلهم،  اأفالطون  ما زعمه  �سمنيا على 

الفنان اأو ال�ساعر ل يجاوز م�ستوى تقليد الطبيعة وا�ستن�ساخ اأ�سياء الواقع 

اأو ت�سجيل ظالل »احلقائق« فيقف عند حدود النقل ول يبلغ درجة الإبداع.

غري اأن الثابت عند اإميانويل فري�س وبرنار مورالي�س اأن اأفالطون مل يبحث 

انطلق  فقد  ا�ستدلله،  حمور  منه  يجعل  اأنه  من  بالرغم  التقليد  مفهوم 

بال�سرورة  هو  ودقته،  اأمانته  بلغت  التمثيل،مهما  اأن  مفاده  مبداأ  من 

الأ�سل. وبذلك اأهمل متاما قيمة الك�سف التي ميكن اأن تقدمها  اأدنى من 

املحاكاة. اأي طاقة التمثيل على تعريفنا بحقيقة ال�سيء لأنه يفر�س على 

الألوان،  )الأ�سكال،  و�سفاته  ال�سيء  هذا  خ�سائ�س  من  عددا  الفنان 

.
)((

الخ...(« البناء، 

ولئن كان اإميانويل فري�س وبرنارمورالي�س قد ا�ستلهما من مفهوم املحاكاة 

املفهوم  اإىل  الأفالطونية  النظرة  ال�ستدلل على ق�سور  بغية  الك�سف  قيمة 

1 -  نف�سه، �س 5).

) - اإميانويل فري�س وبرنارمورالي�س، ق�سايا اأدبية، اآفاق جديدة يف نظرية الأدب، �س 109.
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نف�سه يف عده ن�سخا اأو تقليدا لظالل احلقائق، فاإن فال�سفة العرب برهنوا 

بالبني الوا�سح من الأدلة على خالف دللة املطابقة التي تاأول بها اأفالطون، 

ف�سرها  الفارابي  اأن  يف  ذلك  يظهر  املحاكاة.  مفهوم  بعده،  جاء  ومن 

�سينا  ابن  قرنها  نف�سه  امل�سابهة  ومبعنى  ال�سيء«.  »ب�سبيه  اإيهام  باأنها 

كما تبني من قبل.

املحاكاة عند الفارابي، اإذن، ترادف الت�سبيه، وهي كما تقول اإلفت كمال 

الروبي، »لي�ست اإل جت�سيدا اأو متثيال ل�سورة العامل يف خميلة ال�ساعر)...(، 

اإن الفن يف ت�سور الفارابي يرتبط بالواقع ب�سكل يوازيه ول يطابقه. ومن هنا 

 .
)1(

جاء تركيزه على الت�سبيه بو�سفه فعال للمحاكاة يف ال�سعر والر�سم معا«

وتتاأكد مفارقة املحاكاة ملعنى الن�سخ والتقليد من اأن ابن �سينا جعلها مرادفة 

ملعنى الت�سوير، مبا هو ت�سكيل جمايل قائم على ال�ستعارة والت�سبيه.

واإذا كان ال�سعر عند الفارابي فعال تخييليا موؤ�س�سا على املحاكاة والت�سبيه، 

من حيث اإنها ت�سكيل لغوي يثوي خلفه ق�سد التاأثري يف املتلقي،اإذا كان ذلك 

كذلك، فاإن املحاكاة عند ابن �سينا اأخ�س من التخييل. اإذ هي واحدة من 

بينها  واإمنا  كذلك،  فلي�ست  ر�سد،  ابن  عند  املحاكاة  اأما  وو�سائله.  اأدواته 

البالغي  الت�سوير  مفردات  بها  ويق�سد  تــرادف.  والتخييل  الت�سبيه  وبني 

اإىل  اأحيانا  لديه  الت�سبيه  م�سطلح  ي�سري  والكناية.  وال�ستعارة  كالت�سبيه 

املحاكاة  م�سطلح  يعني  وقد  عامة.  ب�سفة  ال�سعر  يف  امل�ستخدمة  »اللغة 

اأو التخييل)...(، يف اأحيان اأخرى، ال�ستخدام احل�سي املوؤثر للغة ال�سعرية 

يف مقابل ال�ستخدام العلمي التجريدي املبا�سر للغة يف الربهان)...( وقد 

يت�سع مفهوم املحاكاة عنده بحيث ي�سمل ال�سياغة ال�سعرية كلها �سواء كانت 

�سورا مثل الت�سبيه وال�ستعارة اأو غريهما من ال�سياغات اللغوية احل�سية التي 

1 - اإلفت كمال الروبي، نظرية  ال�سعر عند الفال�سفة امل�سلمني، �س 8).
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.
)1(

تعتمد على الإيحاء والتاأثري، من ذلك نوع من املحاكاة يقع بالتذكر«

الفن  ملفهوم  حتديدهم  يف  الــعــرب  فال�سفة  اأن  تقدم  ممــا  واحلــا�ــســل 

اليوناين.  الغرب  عن  النظري  ال�ستغناء  م�ستطاعهم  يف  يكن  مل  ال�سعري، 

واإمنا ا�ستوردوا منه نظريته يف املحاكاة، وتبنوها اأ�سال ثابتا للحكم ب�سعرية 

اأو الوزن بو�سفه �سرطا �سروريا ثانيا. اإن  الأقوال، من غري اإغفال لالإيقاع 

نف�سه  الوقت  الواقع، ويف  الفني على  الإبداع  يفتح  املحاكاة  لنظرية  تبنيهم 

األوان  يف  متمثال  اللغوي  وبت�سكيله  اجلمالية  ب�سياغته  الهتمام  اإىل  يدعو 

الأمر  يقف  وغريها.ول  وال�ستعارية  الت�سبيهية  واأ�سكاله  البالغي  الت�سوير 

عند هذا امل�ستوى، بل يتعداه اإىل ا�ستح�سار بعد التلقي، باعتباره طرفا يف 

التوا�سل، تركيزا على ما يحدثه اخلطاب الفني من اأثر لدى املتلقي.

البالغي العربي ذاته مل ي�ستطع اأن يتخل�س نظريا من النموذج الأر�سطي 

يف بيانه حلقيقة الفن ال�سعري وحتديده لدللته. فا�ستعار منه، كالفيل�سوف 

الت�سوري  احلد  اأركــان  من  اأ�سا�سيا  ركنا  وجعله  املحاكاة،  مفهوم  العربي، 

الذي �ساغه لل�سعر.اإل اأن ا�ستعارته مل تكن اتباعا حم�سا ول ن�سخا �سرفا 

للنموذج امل�ستعار منه.

ومل يوظف م�سطلح املحاكاة يف النقد العربي اإل متاأخرا. وكان املتداول 

ترجمة ملقابلها اليوناين م�سطلح »التخييل« وهي ترجمة اأف�ست، كما يرى 

ال�سطالحي،  اخللط  من  نوع  اإىل  املقعرة،  املرايا  يف  حمودة  العزيز  عبد 

1 - ا�ستدل ابن ر�سد بكثري من اأ�سعار العرب على املحاكاة احلا�سلة بالتذكر. من ذلك قول اخلن�ساء 

يف رثاء اأخيها �سخر

يذكرين طلوع ال�سم�س  �سخرا             واأذكــــره لكل غـــروب �سم�س

وعلقت اإلفت كمال الروبي على ما تقدم بقولها: »مثل هذا الفهم يعني اأن املحاكاة عند ابن ر�سد تقوم 

على نوع من التداعي، فتنطبق على كل قول يفجره م�سهد ما، اأو ذكر ا�سم عزيز اأو مكان يكون لكل 

منها ذكرياته العزيزة لدى ال�ساعر. الأمر الذي يدفعه اإىل اأن ي�سور انفعاله باأي من هذه الأ�سياء...«  

نظرية ال�سعر عند الفال�سفة امل�سلمني، �س81-)8.
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واملخيلة  التخييل  م�سطلح  وظفت  قدميا  العربية  البالغة  واأن  خ�سو�سا 

القاهر  لعبد  للدللة على ما يخالف معنى املحاكاة. وهذا ما وقع  واخليال 

اجلرجاين يف »اأ�سرار البالغة«. اإذ عرف التخييل باأنه »ما يثبت فيه ال�ساعر 

اأمرا غري ثابت اأ�سال، ويدعي دعوى ل طريق اإىل حت�سيلها، ويقول قول يخدع 

. وذكر يف �سياق اآخر امل�سطلح نف�سه مرادفا 
)1(

فيه نف�سه ويريها ما ل ترى«

للمحاكاة. وُدونك قوله: »اإن ال�سنعة اإمنا متد باعها، وين�سر �سعاعها، ويت�سع 

ميدانها، وتتفرع اأفنانها، حني يعتمد الت�ساع والتخييل، ويدعى احلقيقة مبا 

ويزيد،  يبدع  اأن  اإىل  �سبيال  ال�ساعر  يجد  وهنا  والتمثيل...  التقريب  اأ�سله 

. كذلك وقع حازم القرطاجني يف اخللط 
)((

ويبداأ يف اخرتاع ال�سور ويعيد«

نف�سه. اإذ رادف يف منهاجه بني املحاكاة والتخييل، وربط كاجلرجاين بني 

التخييل والكذب يف قوله: »... ا�ستد ولوع النف�س بالتخييل، و�سارت �سديدة 

واألغت  تخيلها  فاأطاعت  للتخيل.  الت�سديق  تركت  رمبا  اإنها  حتى  النفعال 

.
)((

ت�سديقها«

اإل اأننا قد ننتهي اإىل راأي خمالف، اإذا قارنا بني الراأي الأخري، الذي ي�ستدل 

البالغة« للجرجاين ومن  »اأ�سرار  فيه �ساحب »املرايا املقعرة« بكلمات من 

»منهاج البلغاء« للقرطاجني، وبني حقيقة املحاكاة كما ت�سورها الفال�سفة 

الواقع كما هو وعك�سه على  باأنها ل تعني نقل  اإلفت كمال الروبي  وك�سفتها 

والإيهام  الواقع.  ب�سبيه  الإيهام  بها  املراد  واإمنا  والت�سجيل،  �سبيل احلقيقة 

بال�سبيه اأو املثيل ت�سوير وتخييل، وبا�سطالح اجلرجاين »تقريب ومتثيل«.

خلط  يف  قبله  اجلــرجــاين  ول  ــازم  ح بــوقــوع  الــقــول  اإىل  اأمــيــل  ل  وعليه، 

1 -  عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة، �س9)).

) - نف�سه،�س 6))-))) / للمزيد من التف�سيل راجع املرايا املقعرة �س 8))-9)).

) - حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س116 / للمزيد من التف�سيل راجع املرايا 

املقعرة، �س 40). ولأبي علي بن �سينا كالم مماثل يحيل عليه القرطاجني يف كتابه ون�سه: »...رمبا 

�سغل التخييل عن اللتفات اإىل الت�سديق وال�سعور به«، منهاج البلغاء، �س 86.
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ترى  األ  واحدة.  لدللة  وجهان  اإذ هما  والتخييل.  املحاكاة  بني  ا�سطالحي 

الدوال  والت�ساع، وغري ذلك من  والإعــادة  والخــرتاع  والزيادة  الإبــداع  اأن 

انتفاء مباينته  التخييل ودلئل على  �ساقها اجلرجاين، موؤ�سرات على  التي 

اإبداع، ولي�س يف املطابقة  للمحاكاة؟! اإذ لي�س يف الن�سخ والتقليد ات�ساع ول 

والتخييل.  امل�سابهة  يف  ذلك  يكون  واإمنــا  متثيل.  ول  تقريب  والت�سجيل 

اإذن  امل�سطلحني،  بني  فلي�س  املحاكاة.  به م�سطلح  ف�سر  الذي  املعنى  وهو 

�سناآن ول ت�سادم.

اأما الرتادف بني الكذب والتخييل يف ت�سور القرطاجني، والذي يف�سح 

يبدو  فيما  يكون،  ما  فاأ�سبه  للتخييل«،  الت�سديق  تركت  »رمبــا  قوله  عنه 

يل،بذلك الذي �سلف ذكره عند اأبي ن�سر الفارابي حني اأطلق �سفة الكذب 

على كل قول �سعري ونفاها عن كل قول برهاين لثبوت �سرط مطابقة الواقع 

يف هذا وانتفائه يف ذلك.

بل اإن عبد العزيز حمودة يف �سياق اآخر من مراياه ينفي، مبفهوم كالمه 

اأن يكون اجلرجاين قد وقع يف خلط ا�سطالحي بني املحاكاة  ل مبنطوقه، 

والتخييل. وذلك حينما يوؤكد حتويره للمحاكاة الأر�سطية وحتويلها اإىل نظرية 

اإبداع. فاإذا كانت املحاكاة الأر�سطية موؤ�س�سة على »املبالغة اإيجابا اأو �سلبا« 

يف و�سفها النبيل اأكرث نبال واخل�سي�س اأكرث خ�سة، فاإن املحاكاة اجلرجانية 

تهدف اإىل »اإيجاد ال�سيء حيث ل يوجد«. هذه العبارة التي و�سف بها عبد 

العزيز حمودة حماكاة اجلرجاين ت�سبه اإىل حد املرادفة جزءا من تعريف 

اأمرا  ال�ساعر  فيه  يثبت  ما  قوله:«  وذلك  ال�سعري.  للخيال  الأ�سرار  �ساحب 

غري ثابت اأ�سال«. وقد تقدم عر�سه.

كما اأن فعل املبالغة عينه الذي تتاأ�س�س عليه املحاكاة الأر�سطية يخرجها من 

ال�سدق اإىل الكذب ومن احلقيقة اإىل الإيهام والتخييل. لأن الزيادة يف نبل 

النبيل رفعا من قدره، اأو الزيادة يف خ�سة اخل�سي�س تنقي�سا من �ساأنه، يعد 
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تغيريا يف الواقع وت�سويها موجبا لتبدد حقيقته يف م�ستوى اللغة وحتولها اإىل 

ر اجلرجاين  خيال اأو وهم. يقول عبد العزيز حمودة: »مل يكن غريبا اأن ُيَحوِّ

كثريا يف مفهوم املحاكاة التي تهدف اإىل ت�سوير النبيل اأكرث نبال، واجلميل 

اأكرث جمال، والقبيح اأكرث قبحا، اإىل »اإك�ساب الدين رفعة، والغام�س القدر 

نباهة، وعلى العك�س يغ�س من �سرف ال�سريف، ويطاأ قدر ذي العزة املنيف، 

لقد  يوجد.  ال�سيء حيث ل  اإيجاد  اإىل  اأي  يتخونه«  و  ويخد�س وجه اجلمال 

.
)1(

حتولت املحاكاة عند عبد القاهر اإىل نظرية اإبداع متكاملة«

املحاكاة باملعنى الأر�سطي ل تقوم على قاعدة احرتام الإن�سان لأنها تروم 

التاأثري يف املتلقي، وتتخذ ذلك هدفا من غري اعتبار مل�سروعية �سبله وو�سائله. 

فال قيمة ل�سدق الأ�سباب وتعري احلقائق عن التزييف. اأما الر�سالة التي 

من ثوابتها تكرمي الإن�سان فتدعو، حتى يف جمال الفن والأدب اإىل م�سروعية 

الو�سائل والأ�سباب وم�سروعية املقا�سد والغايات، لأن الغاية يف م�سروعها 

اأثنى عمر بن اخلطاب خريا على ال�ساعر زهري  ل تربر الو�سيلة. ولذلك، 

بن اأبي �سلمى بقوله : »كان ل يعا�سل يف الكالم ول يتبع وح�سيه، ول ميدح 

الرجل اإل مبا فيه«، اإذ مل يكن يطري بالزيادة يف نبل النبيل اأو جمال اجلميل 

ناأيا عن الواقع وعدول عن ال�سدق.

الن�سج  درجة  بلغ  العربي  النقد  يف  ال�سعري  للفن  النظري  التحديد  اإن 

القرطاجني. ذلك  العربي حازم  البالغي  الكتمال مع  اإىل م�ستوى  وانتهى 

الذي و�سعه قدامة  ال�سكلي  وتاأليفا بني احلد  لل�سعر جمعا  تعريفه  بنى  اأنه 

بن جعفر وبني نظرية النظم اجلرجانية ونظرية املحاكاة الأر�سطية. يت�سح 

ذلك جليا يف قوله: »ال�سعر كالم موزون مقفى من �ساأنه اأن يحبب اإىل النف�س 

بذلك  لتحمل  تكريهه،  ق�سد  ما  اإليها  ويكره  اإليها،  حتبيبه  ق�سد  ما 

وحماكاة  له،  تخييل  ح�سن  من  يت�سمن  مبا  منه،  الهرب  اأو  طلبه  على 

1 - عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س )4).
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�سدقه،  قوة  اأو  الكالم  تاأليف  هيئة  بح�سن  مق�سورة  اأو  بنف�سها  م�ستقلة 

اأو قوة �سهرته،اأو مبجموع ذلك. وكل ذلك يتاأكد مبا يقرتن به من اإغراب، 

فاإن ال�ستغراب والتعجب حركة للنف�س اإذا اقرتنت بحركتها اخليالية قوي 

.
)1(

انفعالها وتاأثرها«

�سمول  التعريفات  »اأكــرث  قدم  قد  القرطاجني  الكلمات،اإذن،يكون  بهذه 

اأن  غريبا  يكن  ولهذا مل   )...( العربية  البالغة  تاريخ  لل�سعر يف  وتف�سيال 

يبداأ تعريفه مبفردات قدامة بن جعفر نف�سها التي عرف بها ال�سعر من قبل، 

اأو يتوقف قرب نهاية التعريف عند »ح�سن تاأليف الكالم« الذي ي�سع تعريفه 

لل�سعر يف قلب نظرية النظم عند اجلرجاين. من هنا جتيء اأ�سالة تعريفه. 

ويف الوقت نف�سه، فاإن مفهومه عن املحاكاة ووظيفتها ي�سعه بالقدر نف�سه، 

يف قلب التعريف الأر�سطي حينما يحدد الغاية من املحاكاة ال�سعرية على اأنها 

.
)((

حتبيب ما ق�سد حتبيبه اإىل النف�س وتنفريها مما ق�سد تكريهها له«

قيا�سا  لل�سعر  حازم  لتعريف  الزمني  التقدم  من  اإذن،  الرغم،  على 

الرغم  وعلى  الغرب،  يف  بعدها  وما  قبلها  وما  احلداثية  التعاريف  اإىل 

من كونه موؤ�س�سا على اجلمع والتاأليف ل على الخرتاع والإبداع، فاإن فرادته 

ت�سدر من طابعه ال�سمويل، ومتيزه يكمن يف خلوه من ق�سور النظر، وتنزهه 

بالواقع عرب قناة املحاكاة، وي�سله  ال�سعري  الفن  اإنه ي�سل  التجزيء.  عن 

ل�سوابط  احرتاما  اللغة  قاعدة  على  بنيانه  ويقيم  وظيفتها،  عرب  باملتلقي 

الإيقاع قافية ووزنا، وان�سباطا لثوابت النظم اأو هيئة تاأليف الكالم.

الفن  ال�سلف واخللف عربا وغربا يف مفهوم  اأقوال  اأن   اإىل  ننتهي  هكذا 

�سات  املوؤ�سِّ اأو  اللغوية  الأ�سكال  اإىل  التطرف  بني  تــرتاوح  الأدب  حقيقة  اأو 

الواقع الفردي  اإىل  الفني  وبني النزياح عنها انفالتا منها  الن�سقية لالأثر 

1 - حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س1).

) - عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س 50)-51)
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الذي ميجد الذات اأو الواقع الجتماعي القائم على �سهر الإن�سان وتبديده 

يف رحاه، وبني تيه احلداثة هدما لكل بناء، وع�سفا بكل اأ�سيل، وتفكيكا لكل 

اأن التحديد النظري للمفهوم  ن�سيج، وتدني�سا لكل مقد�س.كما نخل�س اإىل 

اأهل النظر الفل�سفي والنقدي بطابع التجزيء،  قد انطبع عند طوائف من 

وق�سر عن الإحاطة وال�سمول وقام على ال�ستعارة النظرية و التباع ل على 

مقدمة ال�ستغناء النظري ق�سدا  لالأ�سالة والتميز والإبداع.

ولنا اأن نتطرق الآن اإىل م�ساألة اجلمال الفني، بحثا يف العالقة بني الفن 

واجلمال، ويف العنا�سر التي تتحقق بها  جمالية الفن، والكيفية التي عالج 

بها اأهل الفال�سفة والنقاد  قدميا وحديثا ثنائية ال�سكل وامل�سمون اأو ق�سيه 

اللفظ واملعنى.

).) - اجلمال الفني :

الإ�سالم«،  يف  اجلمالية  »الظاهرة  كتابه  يف  ال�سامي،  اأحمد  �سالح  يقيم 

بينهما  ولي�س  للجمال.  معادل  لديه  الفن  فلي�س  واجلمال.  الفن  بني  ف�سال 

تالزم يق�سي بتعلق هذا اأبدا بذاك، اأو ترتبه دوما عليه، لأن الفن  ل يخت�س 

اأن كثريا،يف  اإل  اأحيانا.  القبح  ولكنه قد ي�سور  بت�سوير اجلمال مطلقا. 

نظره،خلطوا بني امل�سطلحني، فتحدثوا عن الفن با�سم اجلمال. بل اإن من 

الفال�سفة، اأمثال هيجل، من ق�سر »علم اجلمال« على الفن وخ�س�سه به. 

ومذهب ال�سامي اأن اجلمال غاية من غايات الفن ي�سيبها اأحيانا ويخطئها 

غري  له  اإن  اإذ  بالفن.  اجلمال  تخ�سي�س  بحال  ي�سح  ول  اأخــرى.  اأحيانا 

جون  وميثل  والإن�سان.  الطبيعة  ذلك  ومن  وي�ستوعبه،  يلحقه  جمال  هذا 

يتجلى  واجلمال.  الفن  بني  ف�سلوا  الذين  الفال�سفة  اأحد  راأيه،  ديوي،يف 

الثاين مب�ستوى  وقرن  والإبــداع،  الإنتاج  الأول مب�ستوى  كونه و�سل  يف  ذلك 

التلقي وال�ستمتاع.

واأرى اأن هذا القول ي�سر قول اآخر فحواه اأن اجلمال الفني اأثر يجده املتلقي 
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وي�سعر به، ولي�س �سفة مال�سقة لالإبداع الفني ومتمكنة فيه. وهو اأمر يجر 

اإىل اإ�سكال فل�سفي �سبق طرقه. واختلفت اأقوال اأهل النظر ف�سال يف �ساأنه. 

ذلك هو اإ�سكال اجلمال بني كونه منبثقا من خ�سائ�س الأثر اأو املو�سوع وبني 

كونه �سعورا طارئا على الذات تلقيا وتاأثرا. والبني من الأ�سا�س الذي تبناه 

اإىل  ل  الذات  اإىل  اجلمال  ن�سبة  اأن  واجلمال  الفن  بني  للف�سل  ديوي  جون 

املو�سوع ميثل عنده اأرجح القولني واأقوى املذهبني.

ل ترادف، اإذن، بني الفن واجلمال. ول يلزم عن كل فن اأن يكون جميال. 

انتهى  املوقف  والإلــزام.هــذا  ال�سرورة  �سبيل  على  فنا  جميل  كل  يكون  ول 

انف�سال  اأقر   Marinetti مارينتي  الإيطايل  فال�ساعر  واأدباء،  اإليه فال�سفة 

اجلمال عن الفن ومفارقته له. ونفى اأن تكون للجميل عالقة بالفن. وقد بني 

�ساكر عبد احلميد،يف كتابه« التف�سيل اجلمايل«،دعوى النف�سال واملفارقة 

العطن  يفوح  »روايــات  اإمييل زول من  الفرن�سي  الروائي  كتبه  انطالقا مما 

والف�ساد يف كل جوانبها، ومع ذلك اجتلبت مكانة »جمالية« فريدة يف تاريخ 

اجلمال  بتمازج  القول  حد  اإىل  ذهب  من  الفال�سفة  من  اإن  بل   .
)1(

الأدب«

والقبح وتداخلهما وا�ستحالة املباعدة بينهما، واإن القبح متمكن حيث متكن 

اأي�سا رزنكرانز  اجلمال. وممن زعم ذلك الفيل�سوف كولنجوود. وادعاه 

Rozenkranz كما يظهر من عنوان كتابه »جماليات القبيح«.

ب�سرية  لأن  الفن،  يف  اجلمال  باإطالقية  اجلــزم  ي�سح  ل  اأنــه  �سحيح 

املتلقي  لدى  عنه  ين�ساأ  ما  ون�سبية  لن�سبيته  مقت�سية  الفن  اأو  ــداع  الإب

وانهيار  تبدد قيم اخلري  اأن ما ل ي�سح هو  اإل  قبيحة.  اأو  جميلة  اآثــار  من 

مكارم الأخالق عند من يعتلون منابر احلكم باجلمال اأو القبح، وين�سبون 

اأنف�سهم ق�ساة على كل اإبداع اأو فن. اإذ ل يتاأتى ملتلق، مهما كانت درجة تلقيه 

وم�ستوى اإدراكه، اأن يقا�سي اأثرا فنيا �سعرا كان اأو رواية اأو م�سرحا، فيدعي 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س)).
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م�سروعية حكمه بجماله وهو قبيح اأو بقبحه وهو جميل اإذا اختلت يف ذاته 

معايري احلكم باجلمال والقبح، واأولها و اآكدها �سفاء النف�س املتلقية وخلوها 

من زيغ العتقاد وال�سلوك ومتثلها لقيم اخلري واجلمال والإيجاب.

لأجل ذلك، اأقول اإنه يلزم، بناء على املبداأ املتقدم، اإعادة مقا�ساة كثري 

من الآثار الفنية التي حكم لها ظلما باجلمال وهي م�سدر للعطن والف�ساد، 

احلاكمني«،  »الق�ساة  اأهــواء  غري  على  لأنها  بالقبح  افــرتاء  عليها  حكم  اأو 

ولأنها مناق�سة لعقائدهم وما ي�ستهون. ولقد كان �ساكر عبد احلميد �سديد 

يحلو  والتي  اجلمال،  اإىل  املن�سوبة  الكلمة  مزدوجتني  بني  و�سع  ملا  املوقف 

لبع�س »ق�ساة« الأدب اأن ينعتوا بها روايات اإمييل زول على عطنها وف�سادها. 

ولعل يف مزدوجتيه حتفظا واحرتازا من احلكم لقبيح باجلمال.

).).1 - االأثر اجلمايل للفن:

لي�ست العالقة، بني الفن واجلمال، تبعا ملذهب جون ديوي واأ�سباهه، عالقة 

ترادف. واإمنا هي عالقة تاأثري واإف�ساء. الأول يوؤثر يف املتلقي ويف�سي اإىل 

الثاين اأثرا فيه.اإن الفن، على حد تعبري �ساكر عبد احلميد، يرتبط »باملكون 

فقط.  احل�سي  باملعنى  باجلمال  ارتباطه  من  اأكــرث   Aesthetic اجلمايل 

عندما  بداخلنا  ينبعث  الذي  اخلا�س  ال�سعور  ذلك  هو  اجلمايل«  و»املكون 

فينا  فتحدث  نتلقاها،  اأو  عامة  واجلميلة  خا�سة  الفنية  لالأعمال  نتعر�س 

تاأثرياتها املتميزة والتي غالبا ما تكون �سارة، واإن كان هذا ل ي�ستبعد وجود 

مثل  والبهجة  املتعة  اأخرى غري  معرفية جمالية  وحالت  وانفعالت  م�ساعر 

ال�سعور بالكت�ساف والتاأمل والفهم، والتغيري املعريف، والده�سة، والهتمام 

املمزوج  والتخيل، واخلوف  ال�ستطالع،  بالغمو�س، وحب  وال�سعور  والتوقع، 

.
)1(

بال�سعور بالأمن يف الوقت نف�سه، وما �سابه ذلك من انفعالت«

هذا الن�س يقرر اأمرا اأ�سا�سا هو اأن الأثر اجلمايل الذي يف�سي اإليه الأثر 

1 -   نف�سه، �س8).
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الفني يقوم بنيانه وتت�سكل اأركانه على اأ�سل التكامل بني النفعايل واملعريف.

اأو ال�سرور ميثل اأثرا جماليا انفعاليا، فاإن ال�سعور  فاإذا كان ال�سعور باملتعة 

بالكت�ساف اأو نحو ذلك ميثل اأثرا جماليا معرفيا. وعليه،فاإن الآثار اجلمالية 

ل تقف عند حدود التعلق بالنفعال، ولكنها تقرتن اأي�سا باملعرفة والعقل.

اإل اأن من اأهل النظر الفل�سفي من مل يخل�س اإىل القول بتوحد النفعايل 

واملعريف يف الأثر اجلمايل للفن. وق�سارى ما انتهى اإليه التطرف اإىل جهة 

دون اأخرى ومن هوؤلء كانط وهيجل.

على  اجلمايل  احلكم  خ�سائ�س  من  الرابعة  اخل�سي�سة  يف  الأول  ن�س 

الفن  اإدراك اجلمال. وكما نفى �سلة  العقل يف  التحرر من مفاهيم  وجوب 

اأن يقع احلكم اجلمايل »كاحلكم  اأي�سا  بالأخالق نفى �سلته بالعقل. ونفى 

التاأملي« خارج عامل ال�سعور. اإنه يقول،اإذن،بذاتية الأحكام اجلمالية، وتفلت 

الذوق اجلمايل من �سلطة مفاهيم العقل. يتاأكد هذا كذلك من الفكرة التي 

اأوىل خ�سائ�س احلكم اجلمايل.وهي  �سرح بها يف كتابه »نقد احلكم« يف 

اأن حكم الذوق لي�س حكما معرفيا ول حكما منطقيا، واإمنا هو  تن�س على 

باملتعة  بال�سعور  ويرتبط  والوجدان،  واخليال  بالذات  يقرتن  جمايل  حكم 

والأمل. ويتكرر فحوى هذه الدعوى، فيتقرر، يف اخل�سي�سة الثالثة حيث يرى 

اأن »حكم الذوق )حول اجلميل( موجود لدى كل فرد، وهو حكم ل يرتبط 

.
)1(

باأي مفاهيم عقلية، وكل ما ي�سر دون ت�سور عقلي يكون �سارا«

انح�سار  ويرى  اأ�سا�سا.  بالنفعال  ل�سالفه،  خالفا  يعتد،  فال  هيجل   اأما 

فائدة الذوق يف التقييم ال�سطحي لالأثر الفني، واأن الكتفاء به، اأي الذوق،يف 

اأ�سراره وخفاياه.  اإىل باطن الإبداع والك�سف عن  احلكم يحول دون الولوج 

على  والتمرد  القواعد  اإىل خلخلة   – نظره  – يف  تف�سي  الــذوق  ذاتية  اإن 

من   11(-10(-98-9(-96-95 ال�سفحات  التف�سيل  من  ملزيد  وانظر   100 �س  نف�سه،   -  1

نف�سه. املرجع 
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النقا�سات. بيد اأن مفتاح املتلقي لالنتهاء اإىل �سمري العمل الفني والتبحر 

درا�سة  اإىل  ين�سرف  من  اإن  املخيلة.  ون�ساط  املعرفة  دقة  هو  فيه  احلق 

اأن ميلك معارف وا�سعة تاريخية وخ�سو�سية للغاية  الفن يجد لزاما عليه 

على  تنطوي  الفني  للعمل  الفردية  الطبيعة  »اأن  اإىل  نظرا  واحد،  اآن  يف 

تفا�سيل خا�سة  وفريدة ل ميكن بدونها فهمها وتاأويلها. ثم اإن هذا التبحر 

ويحفظ  ي�سجل  كي  الذاكرة  اإىل  اآخر،  علم  اأي  �ساأن  �ساأنه  فقط،  يحتاج  ل 

املعارف املح�سلة، بل يحتاج اأي�سا اإىل خميلة ن�سطة قادرة على حفظ جميع 

بهدف عقد  الأخ�س  وعلى  الفنية،  الأعمال  التي جت�سدها  الأ�سكال  �سمات 

.
)1(

مقارنات ومقابالت...«

الذوق  ل�سلطة  اإعالئه  من  الرغم  على  مماثال،  راأيا  لهيوم  اأن  ويبدو 

وبتوقف  القبح  اأو  باجلمال  ال�سعور  بذاتية  وقوله  الفني  احلكم  م�ساألة  يف 

النظر  اأن  لرهافة اخليال. ذلك  املتلقي  امتالك  الأثر اجلمايل على  حتقق 

التقومي  ومبادئ  الفح�س  منهج  عن  مبعزل  الفني،  اجلمال  جتليات  اإىل 

وقواعد القراءة ومعايري احلكم، �سي�سفر عن اأقوال نقدية من �سماتها التعدد 

الآخر،  مقام  واعتالله،  زلـله   على  بع�سها،  وقيام  للتفا�سل  والقابلية 

خ�سو�سية  من  احلكم  يف  انطالقها  ب�سبب  واعتداله،  �سوابه  على 

و�سوابط  لحتكام  مــراجــع  بو�سفها  الــفــن  مــبــادئ  مــن  ل  النــفــعــال 

الأحكام. ملقا�ساة 

للفن  العامة  بالقواعد  اجلمايل  احلكم  ان�سباط  اإذن،  هيوم،  ي�سرتط 

يلغي يف الوقت نف�سه �سلطة الذوق. فكاأنه يثبت حدوث املتعة اجلمالية  ول 

يف الذات املتلقية و�سدورها عن العقل والنفعال. وكاأنه بذلك يوؤكد وجوب 

اأوىل  الفن  مبالءمة  هيوم   عليه  ي�سطلح  ما  اأن  اإل  البعدين.  بني  التداخل 

منه  ن�ستمدها  التي  »املتعة  باملالءمة  ويق�سد  داخليا.  مييزه  مما  عنده 

1 - هيجل، املدخل اإىل علم اجلمال، �س 85-84.
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واأن يتعلق هذا الفن كذلك بانفعالتنا وعواطفنا املرتبطة به يف املقام الأول 

.
)1(

قبل اأن يكون مرتبطا بالطبيعة الداخلية الالزمة«

بالنفعال  وو�سله  الذوق  ذاتية  دعوى   Graham جراهام  عليه  اأنكر  وقد 

مبعيار  هيوم  عليه  ا�سطلح  ما  ين�ساأ  اأن  ونفى  الفني،  املو�سوع  عن  وف�سله 

الذوق الفني امل�سرتك ويتاأ�س�س على انفعالت يلحقها التبدل والتغري. وزعم، 

اأعمال  اأنه ل يلزم �سرورة تعلق املتعة بالفن »لوجود  اأي�سا،  اعرتا�سا عليه 

فنية عالية القيمة ل حتدث املتعة اأو ال�سرور باملعنى النفعايل الذي حتدث 

.
)((

عنه هيوم«

ال  ال�سوؤ ف�سول  يراوده  هيوم  على  جراهام  اعرتا�سات  يف  املتمعن 

الفنية  الأعمال  قيمة  بعلو  للحكم  املعرت�س  اإليه  ا�ستند  الذي  املقيا�س  عن 

اخلالية من املتعة اجلمالية؟! هل ي�سح اأن يو�سف اأثر فني برفعة ال�ساأن، 

املتعة  لهيوم من  الفن  وملاذا يحقق  نف�سه، ممتعا؟!  الوقت  يكون، يف  ول 

ما ل حتققه جلراهام بع�س عوايل القدر من الآثار الفنية؟.

تلميحا ل ت�سريحا، تر�سخ مقدمة،  اإجاباتها  التي تت�سمن  الأ�سئلة،  هذه 

الفنية  امل�ساألة  يف  النظرية  الأقـــوال  بظنية  تق�سي  �سابقا،   اإليها  اأ�سرت 

الغربي  العقل  اأن  هذا  معنى  والنفي.  الإبطال  على  وانبنائها  وت�سادمها 

ويلغي  النفعال،  �سلطة  من  يعلي  كانط  والتعار�س:  التناق�س  على  موؤ�س�س 

والعقل. هيوم  املعرفة  �سلطة  بالإعالء من  ويناق�سه هيجل  العقل.  مفاهيم 

يوؤ�س�س معيار الذوق الفني على قاعدة النفعال. وجراهام يعار�سه بدعوى 

التناق�س  لأمثلة  ح�سر  ول  النفعال.  ثبات  لمتناع  التاأ�سي�س  ا�ستحالة 

والتعار�س. والغر�س ههنا التمثيل.

الفن لت�سويب  اإىل مبادئ  اأما املتفح�س يف قول هيوم بوجوب الحتكام 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س 89.

) - نف�سه، �س )9.
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الأحكام، فينتهي تدقيقا وحتقيقا اإىل رده عليه لعتبارات. ذلك اأنه اإذا كانت 

الفن حمكومة  الأمر يف مملكة  التي متلك زمام  ال�سائدة  النقدية  املوؤ�س�سة 

�ست�سعه من مبادئ  ما  فاإن  الفل�سفات احلائرة،  النظرية وعقائد  بالأهواء 

اجلمال.  و  اأ بالقبح  للحكم  مرجعا  بحال  يكون  اأن  يجوز  ل  ومعايري 

اإليه، وتطويع الإبداع  اأ�سال يلزم العتداد به، وال�ستناد  ي�سح اعتباره  ول 

واأتباعها.  ال�سائدة  املوؤ�س�سة  �سدنة  العرتاف من  �سرف  الفني له ليحرز 

واأهل  الأدبــاء  من  طوائف  بها  ابتليت  التي  امل�سائب  اأخطر  من  هذه  ولعل 

الفن اليوم عربا وعجما.

اإن ه�سترييا »املو�سة« مل تعد قا�سرة على عامل الأزياء وت�سريحات ال�سعر 

غول  متكن  عندما  خ�سو�سا  الفن،  عامل  اإىل  تعدتها  ولكنها  ذلك،  واأ�سباه 

الذين  واأولئك  الفني  الإبــداع  ذوي  على  �سلطانه  ب�سط  من  ال�ستهالك 

حد  ل  نظري  تنا�سل  اإىل  الأمر  وبلغ  والتقعيد.  التنظري  عرو�س  يعتلون 

لها  واجتمع  اأحيانا.  نف�سها  لعنت  بل  اأختها،  لعنت  نظرية  حلت  كلما  له. 

وغربتهم  ا�ستاأ�سلتهم  ممن  غريهم  ومن  اأهلها  من  �سياع  والأ تباع  الأ

عن اأ�سولهم ويف اأوطانهم رياح التغريب.

وبناء عليه، فاإن مبادئ الفن، حني ي�سند و�سعها اإىل غري اأهلها، تلحقها 

واحلكم  الف�سل  القول  اإىل  الو�سول  ميتنع  وبذلك  النظرية.  الأهــواء  علل 

العدل يف �ساأن الفن لعدم خلو تلك املبادئ املو�سوعة له من الزلل والف�ساد. 

و�سيحكم، لذلك على اجلميل بالرداءة والقبح. و�سيق�سى للرديء باحل�سن 

واجلمال. و�سرتد دعوى هيوم بدعوى قيام املف�سول مقام الفا�سل لعتالل 

مبادئ الفن مع وجودها، واختالل معايري التف�سيل مع ثبوتها.

الفني  التلقي  الأثر اجلمايل وعالقة  تقدم من حديث عن  ما  اإىل  وعودا 

باملعريف والنفعايل، اأرى اأن �سوبنهور خالف هيوم. فاإذا كان هذا ل يعتد بدور 

الأثر الفني يف الأثر اجلمايل، وياأبه يف املقام الأول بالعواطف والنفعالت، 
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فاإن ذاك يعد التعاون بني الأثر الفني ومتلقيه �سرطا حل�سول املتعة اجلمالية 

فني  عمل  كل  اأن  حقيقة  »على  زعــم،  موؤ�س�سة،كما  متعة  وهــي  وحتققها. 

ميكن اأن يحدث من خالل الو�سيط اخلا�س بالتوهم Fancy )اأو التخيل(.

ولذلك،ينبغي اأن ي�ستثري العمل الفني هذه احلالة  واأل يجعلها اأبدا يف حالة 

من ال�سكون اأو عدم الن�ساط، لكن هذه احلالة ل ميكن اأن حتدث اإل بتعاون 

للعمل  يكون  دونها ل  بداخله، ومن  اأ�سا�سا  املتلقي. فهي حتدث  اأو م�ساركة 

التاأمل  لكنها ل حتدث على نحو فوري، بل من خالل  تاأثري فيه،  اأي  الفني 

.
)1(

املتحرر من الرغبات وامليول والأفكار اخلا�سة واملحدودة واملوؤقتة«

ملقدمات  ويطوعها  الفن  يف  اآراءه  يخ�سع  كغريه،  �سارتر،  اأن  والوا�سح 

عن  حديثه  من  ذلك  ينك�سف  عقائد،  من  به  يوؤمن  وملا  الوجودية  فل�سفته 

اأو عامل  الواقع  وانفالت من  الوجود  انف�سال عن  التاأمل اجلمايل، مبا هو 

اليقظة اإىل عامل اخليال اأو احللم. اإن النزوع اإىل عامل الأ�سياء مذموم يف 

فل�سفة �سارتر، واإن من مزاعم هذه الفل�سفة القول بلزوم تعايل الإن�سان عن 

ذاته وخروجه عنها لتحقيق وجوده. اإنه وجود م�سروط بوجوب التحرر من 

الواقع مبا�سيه وحا�سره واأ�سيائه. واإىل هذا اأ�سار يف كتابيه »الوجود نزعة 

اإن�سانية« و»�سن العقل«.

اأ�سكال  من  �سكال  �سارتر  عند  اجلمايل  التاأمل  موقف  يكون  قد  وعليه، 

وجود الذات حني ُيتخلَّ�س منها اإىل عامل وهمي خيايل ينجز فيه مال ينجز 

باأن ي�سمم  »يوجد دائما خارج ذاته،  �سارتر،  فالإن�سان، يف ظن  يف غريه. 

.
)((

ويحقق خارج نف�سه اإمكانيات وغايات«

الذات  عامل  غري  عامل  وكل  اعتبارا.  للواقع  تقيم  ل  اإذن،  الفل�سفة،  هذه 

منبوذ، فيما يزعم �ساحبها، ولذلك توهم »الآخَر« اأو الغري جحيما. ووجود 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س118.

) - عبد الرحمان بدوي، درا�سات يف الفل�سفة الوجودية، �س66).
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الذات، كما تقدم، ل يقع اإل باخلروج عنها متردا على عامل الأ�سياء ونزوعا 

اإىل عامل الوهم.

وبهذا تتقرر �سلة الأقوال بالعقائد والفل�سفات، ويتح�سل اأن دعاوى اأهل 

على  وعالمات  يعتقدون،  ملا  جتليات  اجلمايل  واأثــره  الفن  �ساأن  يف  النظر 

ومقدمات  اأديــان  من  اأقوالهم  خلف  يخفون  ما  يخفى  ولي�س  يت�سورون.  ما 

يتربوؤون منها اإيهاما باملو�سوعية، ويتنكرون لها طلبا للم�سروعية.

اجلمايل          احلكم  م�ساألة  يف  فل�سفية  اآراء  من  عر�سنا  ما  اإىل  اإ�سافة 

ــات  ــي ــظــر »اجلــمــال بـــني املـــعـــريف والنـــفـــعـــايل، تــ�ــســتــوقــفــنــا وجــهــة ن

ارنهامي.  رودولف  الأملاين  اجل�سطالتي  زعيمها  �سخ�س  يف  ال�سيكولوجية« 

و»احلد�س  التقني،  التمكن  الــفــن  على  اجلــمــايل  للحكم  ا�ــســرتط  فقد 

الإدراكي« والتاأمل يف ال�سمات الداخلية للعمل الفني من ب�ساطة ومتا�سك 

اخلربة  من  قدر  وجود  م�سبقا  يفرت�س  �سبق  ما  كل  اإن   )...( ونظام. 

.
)1(

املوؤرخ« و  اأ الناقد،  و  اأ املتلقي،  جانب  من 

التمكن  ي�سرتط  حني  املعريف  اأهمية  يثبت  ارنــهــامي  اأن  هــذا  مقت�سى 

التقني. ويف الآن نف�سه،ل ينكر دور احلد�س والنفعال يف احلكم بجمالية 

الفن. اإل اأن اجلمال الفني،كما يفهم من وجهة نظره يف احلكم اجلمايل، 

لي�س اأثرا �سعوريا يدرك فقط مبعزل عن مو�سوع التلقي، بل هو من �سميم 

العمل الفني، ول يجد املتلقي اأثره اإل بالتاأمل يف ب�ساطته ومتا�سكه ونظامه 

الإدراكي.  وحد�سه  التقني  متكنه  على  املوؤ�س�سة  اجلمالية  بخربته  تو�سال 

اجلمال  بذاتية  يقر  من  توافق  التي  و�سطيته  تلم�س  اأن  ت�ستطيع  وبذلك 

ت�ستطيع  نف�سها  الو�سطية  الفني، ول تفارق من ينت�سر ملو�سوعيته. وتلك 

متداخلني  بعدين  على  اجلمايل  احلكم  حتقق  توقيفه  من  حت�سيلها 

1 -  �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س166.
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النفعال. اأو  احلد�س  وبعد  العقل  اأو  املعرفة  بعد  املتلقي،  لدى 

البعد  وبني  املعريف  اأو  العقلي  البعد  بني  اجلمالية  اخلربة  يف  الف�سل  اإن 

بالتع�سف  احلميد،  عبد  �ساكر  نظر  يف  تت�سم،  الــوجــداين  اأو  النفعايل 

والق�سور، لأن �سلوك الإن�سان موؤ�س�س على التفاعل والتكامل بني البعدين. 

واحلال اأن التمييز مف�س اإىل اإق�ساء اأحد الطرفني.

روبرت  هان�س  عند  التلقي  جمالية  نظرية  يف  الفن  بجمالية  احلكم  اأما 

اأفق  بني  اجلمايل  النزياح  اأو  اجلمالية  امل�سافة  بثبوت  فم�سروط  ياو�س، 

الن�س واأفق التوقع. اإن القارئ يلج اإىل الن�س »بن�سق من الإحالت« �سكلته 

عوامل ثالثة هي:

- التمر�س ال�سابق ب�سعرية العمل الفني اأو جن�سه الأدبي.

- الإحاطة باأعمال فنية ما�سية مو�سوعات واأ�سكال.

العلمية  للغة  الأدبي  التي متيز اخلطاب  ال�سعرية  اللغة  الوعي مبفارقة   -

اأخرى  باأعمال  القارئ  يذكر  عمل  فـ»كل  اخلطابات،  من  غريه  ت�سم  التي 

توقعا  بدايته  منذ  ويخلق  له  العاطفية  ا�ستجابته  ويكيف  قراأها  اأن  له  �سبق 

ما )...( وهو توقع ميكن، كلما تقدمت القراءة، اأن ميتد اأو يعدل اأو يوجه 

الأجنا�س  �سعرية  بال�سخرية بح�سب قواعد كر�ستها  يوقف  اأو  اأخرى،  وجهة 

والأ�ساليب ال�سريحة اأو ال�سمنية )...( اإن الن�س اجلديد ي�ستدعي بالن�سبة 

للقارئ )اأو ال�سامع( جمموعة كاملة من التوقعات والتربيرات التي عودته 

تعدل  اأن  القراءة،  �سياق  يف  ميكنها،  والتي  ال�سابقة  الن�سو�س  عليها 

.
)1(

و ت�سحح، اأو تغري اأو تكرر« اأ

اإن �سرط احلكم بجمالية الفن، يف نظر ياو�س، اأن يعدل اأفق الن�س يف اأفق 

القارئ. معنى ذلك اأن العمل الفني اجلديد يلزم اأن يخرق اأفق التوقع، واأن 

1 - هان�س روبرت ياو�س، جمالية التلقي من اأجل تاأويل جديد للن�س الأدبي، �س )66-65-6.
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ياأتي دوما مبا لي�س ثابتا لدى القارئ. فال ينبغي اإذن لأفق الن�س اأن يحرتم 

اأو يخ�سع لقواعده، لأن جمالية الفن تنبثق من انزياحه  التوقع  اأفق  ثوابت 

عن اآفاق القراءة وتعديله امل�ستمر يف ثوابتها. اأما حمافظة اأفق الن�س على 

ال�سوابط املاألوفة، وا�ستجابته ملا يتوقعه القارئ وينتظره ف�سبب مف�س، يف 

مذهب ياو�س، اإىل احلكم بالرداءة ل باجلمال.

طريقة  »من  معني  اأدبــي  لعمل  اجلمالية  القيمة  على  احلكم  ين�ساأ  هكذا 

اأو معار�سته له )...(،  اأو تخييبه  ا�ستجابته لتوقع جمهوره الأول اأو جتاوزه 

فامل�سافة بني اأفق التوقع والعمل، بني ما تقدمه التجربة ال�سابقة من اأ�سياء 

ماألوفة »وحتول الأفق« الذي ي�ستلزمه ا�ستقبال العمل اجلديد، حتدد بالن�سبة 

.
)1(

جلمالية التلقي اخلا�سية الفنية اخلال�سة لعمل اأدبي ما«

التي  للثوابت  الإبـــداع  اإخ�ساع  يرف�س  ياو�س  اأن  �سلف،  مما  والظاهر، 

الرف�س  بــذلــك  ولــعــلــه  خــالــيــة.  اإبـــداعـــات  الــقــارئ  ذهـــن  يف  ر�سختها 

الفن  حترير  موقف  يف  ال�سقوط  اإىل  قا�سد،  غري  اأو  قا�سدا  �سينتهي، 

يكون  ل  باجلمال  الفني  لالأثر  احلكم  اإذ  والت�سديد.  التقومي  �سلطان  من 

من جهة مقا�ساته باملعايري اجلاهزة ول بال�سوابط التي �سلف ا�ستنباطها 

للقراءة والتوقع. فال يقوم الإبداع باملقايي�س  واأ�سحت مفاتيح  وا�ستبطانها 

حمورها  لحقة  كامنة  مبعايري  ذلك  يف  يتو�سل  واإمنا  ال�سابقة،  اخلارجية 

التباع. والتمرد على  البتداع 

واأرى، خالفا لياو�س، اأن تاأ�سي�س الأحكام اجلمالية على امل�سافة اأو النزياح 

اجلمايل �سيف�سي اإىل جتاوز واإق�ساء ل حد لهما، ذلك اأن اأفق العمل الفني 

الذي  اجلمايل  املعيار  با�ستمرار  و�سيغري  التوقع،  اأفــق  با�ستمرار  �سيعدل 

ي�سدر عنه القارئ يف احلكم. وهكذا كلما اأقبل اإبداع فني بخالف ما يتوقع 

1 - نف�سه، �س 0).
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املتلقي وينتظر، فاإن ما ين�ساأ عنه اأن ما �سبقه من اأعمال فنية �سيطرح يف 

م�ستودع الن�سيان، رغم ما حظي به يف حينه من قيمة جمالية اأف�سى اإليها 

اآنئذ انزياحه اجلمايل.

اآفاق  وخرق  الثوابت  على  التمرد  يكون  اأن  تقديري،  يف  اإذن،  ي�سلح،  ل 

انتظار القراء وتوقعاتهم �سببا  لإ�سناد �سفة اجلمال اإىل اأي اإبداع مهما كان 

اإذا كان على غري ماألوف النا�س ومعروفهم. األ ترى اأن ما باين القواعد كان 

�ساذا، وما �سذ عن العرف كان منكرا؟!

لرن�ست  »فــاين«  برواية  اجلمالية«  »امل�سافة  �سماه  ملا  ياو�س  مثل  ولقد 

فييدو، ورواية »مدام بوفاري« لغو�ستاف فلوبري. وزعم اأن من مكمن اخلرق 

املو�سوعي لآفاق التوقع يف الروايتني هو التمرد على حرمة الأخالق العامة. 

وجديدة  مثرية  �سورة  تقدمي  اإىل  ـقـا  »وفِّ ياو�س،  يتوهم  ما  يف  املوؤلفني،  اإن 

عن العالقة الثالثية )زوجة زوج ع�سيق( التي ابتذلتها الأعراف من قبل. 

فلقد نظرا اإىل مو�سوع الغرية امل�ستهلك نظرة غري معهودة. اإذ قلبا الأدوار 

.
)1(

بالن�سبة اإىل توقع اجلمهور«

قول  اأكرب حد  اإىل  ت�سبه  املتقدم،  القول  بها  فا�س  التي  الأوهــام  اإن هذه 

�سلف عر�سه زعم اأن روايات اإمييل زول اجتلبت مكانة »جمالية« رغم عطنها 

بجمالية  احلكم  �سروط  اآكد  اإن  هناك:  قلته  ما  مثل  هنا  واأقــول  وف�سادها. 

الفن احرتامه لالإن�سان وتقديره حلرمة اأخالقه ا�ستجابة لتوقعاته ل خرقا 

بالنتظارات  ذووه  ا�ستهان  فن  كل  باجلمال  ينعت  اأن  بحال  ي�سح  ول  لها. 

العتقادية وال�سلوكية لقرائه ومتلقيه.

اإ�سناد قيمة جمالية لنظائر ما اأنتجه فلوبري وفييدو ل يجاوز كونه وهما. 

الإيجاب  لقيم  الروايتني  تنكر  اأنكروا  قراء  الروائيني  اأهل  من  بذلك  �سهد 

1 - نف�سه، �س 4).
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عن  حديثه  معر�س  يف  و�سرده  نف�سه  ياو�س  ذكره  ما  هذا  اإن  بل  ال�سائدة. 

»ولقد  قوله:  ودونك  القراءة.  لآفاق  وخرقهما  الروايتني  انزياح  م�ستويات 

»فاين«  اأدانت كال من  اأ�سوات  اآنــذاك،  الرائج  الر�سمي  النقد  ارتفعت، يف 

و»مدام بوفاري« باعتبارها ثمرة املدر�سة اجلديدة - الواقعية- التي عيبتها 

بدعوى اإنكارها لكل  املثل العليا ون�سفها لالأ�س�س الأخالقية التي قام عليها 

)1(

النظام الجتماعي يف ظل المرباطورية الثانية.«

باطنا  ي�سري  اجلمالية  امل�سافة  �سرط  على  اجلمايل  احلكم  تاأ�سي�س  اإن 

ل ظاهرا اإىل اإيالء العتبار »للفنان« وحترير اإبداعه من  ال�سلطان الرمزي 

معلنا،  القول  هذا  ولي�س  التلقي.  من  اأعلى  الإبــداع  اأن  ذلك  معنى  للقارئ. 

ولكنه من اأ�سرار ما يحلو لياو�س اأن ي�سطلح عليه بالنزياح اجلمايل. األي�س 

اجلمايل  ت�سوره  واأركــان  توقعاته،  اآفاق  �سروح  اأبدا  يهدم  اأن  القارئ  على 

للفن؟ األي�س يلزم القارئ اأن ي�سلم ابتداء وانتهاء بعجزه الذاتي عن احلكم 

باجلمال، وانتظاره ال�سلبي لأن ميلي الإبداع عليه ذلك ويق�سي به �سريطة 

فقط  متاأثرا  التلقي«  »جمالية  يف  القارئ  األي�س  انتظاره؟!  لآفاق  خلخلته 

مبا يقراأ ؟! اأين هو اإذن وما اأثره فيما يقراأ ؟! األي�س دوره منح�سرا يف ن�سج 

اآفاق توقعاته وانتظار الإعالن عن حلها لن�سج غريها يف حلقة دائرية مغلقة 

مفرغة؟!.

منطوقا،  ل  مفهوما  القارئ  على  باإجهازها  التلقي،  جمالية  تقع  اأمل 

ال�سابقة؟  النقدية  املذاهب  على  عابتها  التي  الأحادية  النظرة  يف 

بني  والنــفــعــال  الفعل  تــبــادل  على  قــائــم  حقيقي  تفاعل  هــنــاك  هــل 

ومتيزها  التلقي  جمالية  �ــســالــة  بــاأ الــقــول  يجيز  ــقــراءة  وال بـــداع  الإ

1 - نف�سه، �س 47.
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)1 (

الأطراف« »بتعدد  واإقرارها  الأحادي  للبعد  وجتاوزها  النظري 

�ضات اجلمالية للفن: ).).) - املوؤ�ضِّ

اإىل  ان�سرفت  قد  الفن  جمالية  مبحث  من  ال�سالفة  الفقرات  كانت  اإذا 

الذات املتلقية وما يحدثه الفن لديها من اأثر جمايل وعالقة ذلك باملعريف 

والنفعايل، فاإن النظر يف هذه الفقرات �سيتجه �سوب املو�سوع اجلمايل 

اأو الأثر الفني نف�سه ا�ستجالء ملوؤ�س�ساته اجلمالية اأو عنا�سره التي بها يق�سى 

له باجلمال يف نظر زمرة من فال�سفة الغرب ومنظريهم، واأهل النظر الأدبي 

من العرب ونقادهم ومفكريهم.

الت�سور الفل�سفي الغربي قدميا وحديثا ركز يف الفن على جمال الظاهر 

اأو ال�سكل اأكرث من تركيزه على جمال الباطن اأو املعنى. اأر�سطو، كما ذكرت 

يف مبحث �سابق، وفال�سفة اليونان و�سعوا للجمال عموما مقايي�س ات�سمت 

البيئية  اجلماليات  فال�سفة  وبع�س  كانط  زعم  وكذلك  ال�سكلي  بطابعها 

واأن�سار املذهب ال�سكلي يف الفن والنقد.

القارئ  يهمالن  املنهجني  »اإن  وانت�سارا ملذهبه:  وال�سكالنية  املارك�سية  اإنكارا على  ياو�س  يقول   -  1

ودوره اخلا�س الذي يجب حتما على املعرفة اجلمالية واملعرفة التاريخية اأن تعترباه، لأنه من يتوجه 

اإليه العمل الأدبي بالأ�سا�س )...( فالقارئ �سمن الثالوث املتكون من املوؤلف والعمل واجلمهور، لي�س 

جمرد عن�سر �سلبي يقت�سر دوره على النفعال بالأدب، بل يتعداه اإىل تنمية طاقة ت�ساهم يف �سنع 

التاريخ. لذلك، ل يعقل اأن يحيا العمل الأدبي يف التاريخ دون الإ�سهام الفعلي للذين يتوجه اإليهم. ذلك 

اأن تدخلهم هو الذي يدرج العمل �سمن ال�ستمرار املتحرك للتجربة الأدبية، هناك حيث ل يكف الأفق 

عن التحول وحيث يتم  دائما النتقال من التلقي ال�سلبي اإىل التلقي الإيجابي، من القراءة املحايدة 

اإىل الفهم النقدي، من املعيار اجلمايل املقرر اإىل جماوزته باإنتاج جديد«. جمالية التلقي �س 56-55. 

ويوؤكد النظرة الأحادية لالجتاهني املارك�سي وال�سكالين، د. ر�سيد بنحدو يف تقدميه للكتاب املتقدم 

الذي قام برتجمته، ويظهر ذلك يف قوله »فما مييز مناهج نقد الأدب وتاريخه... هو بعدها الأحادي، 

اإنكارها لتعدد الأطراف وجهلها للعالقة املعقدة القائمة بينها واإيثارها لعن�سر معني على باقي  اأي 

بني  الروابط  واأهملت  واجلواهر،  باخل�سو�سيات  املناهج  هذه  اهتمت  فلقد  للكل.  املوؤلفة  العنا�سر 

الكليات والظواهر« جمالية التلقي، �س، 16-15.
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ويتقاطع اأهل النظر اجل�ستالتي مع اأر�سطو، ولو على �سبيل ال�سطالح، يف 

جملة من مقومات اجلمال الفني. وكاأنهم بذلك ي�سيدون اأقوالهم يف امل�ساألة، 

من اجلهة الب�ستيمية،على قاعدة الحتفاظ والإ�سافة؛ الحتفاظ بالعنا�سر 

ميكن  ل  عن�سرا  بو�سفه  املعنى  واإ�سافة  الأر�سطية،  ال�سكلية  اجلمالية 

ال�ستغناء عنه يف احلكم اجلمايل، ف�سال عن عن�سري التعبري والتلقي.

من  دللة  ويقرتب  الفن«،  لغة  »هو  ارنهامي،  تعبري  حد  على  التعبري،  اإن 

مفهوم »الأ�سلوب«. »والتعبريات تدركها العني على نحو مبا�سر، لأنها تتجلى 

. كما اأن بناء الإبداع 
)1(

من خالل خ�سائ�س اأولية كال�سكل واللون واحلركة« 

الفني م�سروط با�ستح�سار بعد التلقي. اإذ ل اعتبار، يف نظر ارنهامي، »مل�سرح 

بال جمهور«.

دورا  هــوؤلء،  قبل  هيجل،  اأولهــا  التي  العنا�سر  من  التلقي  بعد  ويعد 

ح�سول  زعمه،اإىل  الفن،يف  جمالية  وترجع   الفني،  الإبــداع  يف  اأ�سا�سيا  

كبري،  حد  اإىل  الــراأي،  هذا  وي�سابه  وحمتواه.  الفن  �سياغة  بني  التناغم 

املكونة  »العنا�سر  اأن  الدال، ومفادها  القائمة على مبداأ  وجهة نظر غوته 

وعن�سر  امل�سمون،  هــو  باطن  عن�سر  ن�سقني:  مــن  هــي   )...( للجمال 

خارجي يفيد يف الدللة على هذا امل�سمون ويف متييزه؛ فالعن�سر الباطن 

يظهر يف اخلارجي، فيعرف عن نف�سه من خالله، واخلارجي يزيح النقاب 

معار�سا  ماير  اأيده  املذهب  هذا   .
)((

لنا.« ويك�سفه  الباطن  عن  بدوره 

le caractéristique الذي قال به الفيل�سوف هريت يف مقاله  املميز  مبداأ 

دراك  الإ مو�سوع  يك�سب  مــا  ن  اأ بــه  ويق�سد  الــفــن،  يف  اجلمال  عن 

هريت  قدمه  ما  اأن  اإل  و�سمات.  خ�سائ�س  من  يفرده  ما  هو  جمال 

ي�سمح على حد تعبري هيجل، »بتكوين فكرة  ل  �سكليا �سرفا  تعريفا  يبقى 

1 - �ساكر، التف�سيل اجلمايل،، �س164.

) - هيجل، املدخل اإىل علم اجلمال، �س 64.
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م�سمون  وعن  الفن،  يخلقه  الذي  اجلمال  يف  متييزه  يجب  عما  وا�سحة 

)1(

اجلمال بوجه العموم«.

ويف مو�سع �سابق من »مدخل اإىل علم اجلمال« يرف�س هيجل اإخ�ساع الفن 

لل�سوابط، وهو واإن كان ي�ستح�سن �سياغة قواعد عامة، كتلك التي و�سعها 

مو�سوع  يف  الفائدة  حتقق  وجــوب  قاعدة  )مثل:  ال�سعر  لفن  �سيو�س  هول 

�سنا  اأحوالهم  ينا�سب  ب�سكل  الأ�سخا�س  ت�سوير  وجوب  وقاعدة  الق�سيدة، 

وجن�سا ومرتبة وو�سعا اجتماعيا(، فاإنه ل ي�ستح�سن اتخاذ مثل هذه القواعد 

اأ�سبابا لالإبداع وحوافز للفن. وذهب، بناء على ذلك، اإىل اأن العمل الفني، 

بو�سفه اإلهاما، هو اإبداع من العبقرية واملوهبة. اإنه لي�س »نتاج ن�ساط عام، 

�سكلي، جمرد واآيل«، ولكنه نتاج »لقريحة موهوبة«. املوهبة »قابلية خا�سة، 

.
)((

اأي هبة حمدودة اأما العبقرية ف�سيء اأعم واأ�سمل«

الهيئة  عن�سر  اإىل  الفن  جمالية  فعزا  اجناردن  رومان  الفيل�سوف  اأما 

اأو الكيفية اخلا�سة التي يقدم بها اإبداع معني، كالن�سجام والتاآلف والتدفق، 

والظاهر اأنها نظرة تن�سرف اإىل البعد الظاهري ال�سكلي للعمل الفني.رومان 

اجنــاردن،اإذن،واإن كان بناء الأدب، يف نظره، قائما على اأربع طبقات هي: 

»ال�سوت واملعنى والعامل اخلا�س بالعمل، واجلوانب التخطيطية«، فاإنه يوؤكد 

اإىل ذلك عندما  يتحول  واأن هذا  اإدراكا ح�سيا،  لي�س  الإدراك اجلمايل  اأن 

اأي بان�سجام الألوان  »ن�سبح ماأخوذين بالكيفية اخلا�سة بعمل فني معني، 

وتاآلفها يف لوحة مثال، اأو بالتدفق اخلا�س للحن والإيقاع يف املو�سيقى... الخ. 

»النفعال  لدينا  ت�ستثري  الكيفيات حترك �سعورنا )...( ومن ثم  ومثل هذه 

)((

الأويل« الذي تبداأ اخلربة اجلمالية به«.

1-  نف�سه، �س 96.

) - نف�سه، �س )6.

)-  �ساكر التف�سيل اجلمايل، �س 5)1.
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كومربيت�س  اأمثال  الفن  فال�سفة  من  كثري  عند  اإذن،  ال�سكل،  مثل  لقد 

اأن  الرئي�س.بيد  وحموره  الإبداعي  العمل  يف  اجلمال  مكمن  ريد  هربرت  و 

العنا�سر ال�سكلية كالأ�سلوب وعالقات الوحدة والتاآلف ل ترقى وحدها اإىل 

م�ستوى املحدد الأ�سا�سي جلمالية العمل الفني بل ل بد من الإقرار بوجود 

مكونات جمالية اأخرى كاملو�سوع واملعنى والتلقي.

لت�سكيل  جميعا  تت�سافر  اأن  يلزم  �سلفا  املذكورة  الفني  اجلمال  عنا�سر 

خا�س  »مو�سوع  اإنه  حيث  من  احل�سي  للمو�سوع  املفارق  اجلمايل  املو�سوع 

�سحنات  كيفية« حتمل  »واقعة  منه  الفنان على �سياغته، فخلقت  يد  عملت 

.
)1(

وجدانية خا�سة، وتنطوي على تعبري معني«

ويرى يو�سف ح�سني بكار اأن هناك متاثال بني مفهوم ال�سكل، عند الناقد 

هربرت ريد H.Read، وبني مفهوم ال�سورة مبا هي الهيئة التي يخرج فيها 

هناك  اأن  اجلرجاين.كما  القاهر  النظم،عبد  نظرية  موؤ�س�س  عند  املعنى، 

واملعنى وبني  اللفظ  والرتابط بني  تناظرا بني ت�سور هذا لعالقة الندماج 

ت�سور كروت�سيه للتو ا�سج القائم بني امل�سمون وال�سورة.

احلكم بجمالية الإبداع ال�سعري/ الفني عند اجلرجاين ي�ستند اإىل اعتبار 

مركزية النظم.ففي دلئل الإعجاز يقيم موازاة بني ال�سنعة وال�سعر واملادة 

ال�سانع  كان  اإذا  وال�سذاجة  الغفلة  تعرتيها  اأو ذهبا،  ف�سة  املادة،  واملعنى. 

»كذلك  مبدعا حاذقا،  ال�سانع  كان  اإذا  والإتقان  احل�سن  ويعرتيها  خمال، 

�سبيل املعاين اأن ترى الواحد منها غفال مقال �ساذجا عاميا موجودا يف كالم 

النا�س كلهم، ثم تراه نف�سه وقد عمد اإليه الب�سري ب�ساأن البالغة واإحداث 

يف  يغرب  حتى  احلــاذق  ال�سانع  ي�سنع  ما  فيه  في�سنع  املعاين  يف  ال�سور 

النا�س:  قول  اإىل  تنظر   )...( ال�سياغة  ويبدع يف  العمل  ويدق يف  ال�سنعة 

الطبع ل يتغري ول�ست ت�ستطيع اأن تخرج  الإن�سان عما جبل عليه، فرتى معنى 

1 - زكريا اإبراهيم، فل�سفة الفن يف الفكر املعا�سر، �س )).
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غفال عاميا معروفا يف كل جيل واأمة، ثم تنظر اإىل قول املتنبي:

يراد من القلب ن�سيانكم             وتاأبى الطباع على الناقل.

فتجده قد خرج يف اأح�سن �سورة، وتراه جوهرة، بعد اأن كان خرزة، و�سار 

)1(

اأعجب �سيء بعد اأن مل يكن �سيئا«.

يظهر مما تقدم اأن اجلرجاين ل يعتد باملعنى، ويقيم بينه وبني ال�سياغة 

مفارقة وف�سال، فاإىل اأي حد ي�سيب القائل ب�سواب هذه الدعوى؟

يقول عبد العزيز حمودة: »اأما اأن ال�سكل مهم بالن�سبة لعبد القاهر، فهذا 

اأن كتب بالغي عن  العربية  البالغة  تاريخ  اأمر مفروغ منه، ومل يحدث يف 

اأهمية  لكن  القاهر.  عبد  كتب  كما  والت�سوير  وال�سياغة  النظم 

تن�سخ اأو تلغي اأهمية املعنى عند عبد القاهر. ون�ستطيع اأن نقول  ل  النظم 

اأي�سا اإنه مل يكتب بالغي عربي عن املعنى بالقدر نف�سه الذي كتب به عبد 

طوال  مقرونا  جاء  النظم  عن  حديثه  اأن  ذاك،  اأو  هذا  من  واأهــم  القاهر. 

الوقت باملعنى، اأي اأن حتقق املعنى والزيادة فيه �سرط حتقق النظم اجليد، 

 وي�ستدل 
)((

وحتقق النظم اجليد طريق حتقق املعنى، ول ف�سل بني الثنني«.

على اعتبار اجلرجاين للمعنى واأهميته لديه، مبا ن�س عليه يف دلئل الإعجاز 

يف  املعاين  لنتظام  تبعا  ال�سعري  القول  يف  الألفاظ  ينظم  ال�ساعر  اأن  من 

العقل. فهو يقتفي يف »نظمها اآثار املعاين وترتبها على ح�سب ترتيب املعاين 

هناك  كونه  تقت�سي  علة  و�سع  حيث  كل  لو�سع  يكون  )...(حتى  النف�س  يف 

وحتى لو و�سع يف مكان غريه مل ي�سلح. والفائدة يف معرفة هذا الفرق اأنك 

اإذا عرفته عرفت اأن لي�س الغر�س بنظم الكلم اأن توالت األفاظها يف النطق، 

1 - عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س 4)).

) - عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س8)4- 9)4.
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.
)1(

بل اأن تنا�سقت دللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقت�ساه العقل«

بالف�سل  العربي،  البالغي  نظر  تتحقق، يف  ل  الأدبي  الإبداع  اإن جمالية 

بني ال�سكل واملعنى، واإمنا تتاأ�س�س على تكامل العنا�سر املوؤ�س�سة للم�ستويني، 

واإن بدا اأن بع�س النقاد اأولوا اعتبارا مركزيا ملقومات ال�سكل، ويف مقدمتهم 

�ساحب »البيان والتبيني« الذي عد ال�سعر �سناعة و�سربا من الت�سوير. 

والعربي  العجمي،  يعرفها  الطريق  يف  »مطروحة  راأيــه،  يف  املعاين،  اأن  اإذ 

اللفظ،  وتخري  الوزن،  اإقامة  يف  ال�ساأن  واإمنا  والقروي]واملدين[،  والبدوي 

و�سهولة املخرج، ]وكرثة املاء[، ويف �سحة الطبع، وجودة ال�سبك، فاإن ال�سعر 

.
)((

�سناعة  و�سرب من الن�سج وجن�س من الت�سوير«

اإل اأن اجلاحظ، واإن ظهر نزوعه اإىل اللفظ، فلي�س ذلك مقت�سيا لإلغاء 

�سورته  حيث  من  الف�سيلة  يكت�سب  ل  اللفظ  لأن  اعتباره،  وتــرك  املعنى 

له وزينة،  املعنى وحلية  اأنه دليل على  اإليه من جهة  تن�سب  واإمنا  املنطوقة، 

اإعرا�س اجلاحظ  توهم  اأخطاأ من  ولذلك  الدلئل.  كما بني اجلرجاين يف 

عن املعنى. واأ�سل اخلطاأ ومن�ساأ اخللط »اأنهم ملا جهلوا �ساأن ال�سورة و�سعوا 

لأنف�سهم اأ�سا�سا وبنوا قاعدة، فقالوا: اإنه لي�س اإل املعنى واللفظ ول ثالث، 

واإنه اإذا كان كذلك وجب اإذا كان لأحد الكالمني ف�سيلة ل تكون لالآخر)...( 

الف�سيلة  فيه  ن�سبوا  ما  العلماء يف  نفو�سهم حملوا كالم  اأقــروا هذا يف  وملا 

اإىل اللفظ على ظاهره، واأبوا اأن ينظروا يف الأو�ساف التي اأتبعوها ن�سبتهم 

الف�سيلة اإىل اللفظ مثل قولهم: لفظ متمكن غري قلق ول ناب به مو�سعه)...( 

فيعلموا اأنهم مل يوجبوا للفظ ما اأوجبوه  من الف�سيلة وهم يعنون نطق الل�سان 

واأجرا�س احلروف، ولكن جعلوا كاملوا�سعة فيما بينهم اأن يقولوا: اللفظ وهم 

ويعنون  فيه،  التي حدثت  املعنى واخلا�سة  التي حتدث يف  ال�سورة  يريدون 

1- عبد القادر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س: 40.

)-  اجلاحظ، احليوان، ج )، �س1)1-))1.
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الذي عناه اجلاحظ حيث قال: وذهب ال�سيخ اإىل ا�ستح�سان املعاين واملعاين 

مطروحة يف الطريق)...( واإمنا ال�سعر �سياغة]ويف ن�سخة �سناعة [ و�سرب 

.
)1(

من الت�سوير«

اأو الفن  اأن جمالية القول الأدبي،  ما نروم حت�سيله مما تقدم يتمثل يف 

ال�سعري، يف النقد العربي قدميا قامت على قاعدة اللفظ واملعنى، مبا ي�سكلها 

من عنا�سر جمالية، واإن اختلف اأهل النقد يف م�ساألة املفا�سلة والرتجيح. 

فاأولت طائفة لالألفاظ مقام ال�سرف ومنزلة ال�سبق، حتى قال ابن خلدون 

 ونزعت طائفة اإىل املعنى 
)((

يف مقدمته: »واإمنا املعاين تبع لها وهي اأ�سل.«

واآثرته بالف�سل والتقدمي. ومن هوؤلء: ابن الأثري الذي اأقر يف »املثل ال�سائر« 

. اإل اأن 
)((

اأن الألفاظ »خدم للمعاين، واملخدوم ل  �سك اأ�سرف من اخلادم«

هذا مل يكن يعني جتاوز �ساأن اللفظ وترك اعتباره. اإذ »الأ�سعار البارعة مل 

تعمل لإفهام املعاين فقط. لأنه لو ق�سد بها الإفهام فقط لكان الرديء من 

الإتيان  لأجل  الأ�سعار  عملت  واإمنا  الإفهام.  يف  اجليد  مقام  يقوم  الألفاظ 

برباعة اللفظ واإحكام �سنعته. ول�سنا نعني اأن يجعل املوؤلف همته مق�سورة 

على جتويد الألفاظ، ويهمل املعاين املنوطة حتتها، واإمنا املعنى به اأن تكون 

املعاين املق�سودة ذات األفاظ ح�سنة رائقة )...( فاأول ما يجب على املتكلم 

اأن ل يوؤلف كالمه من األفاظ رديئة. ثم اإن األفه من األفاظ جيدة ح�سنة، 

لأن  وا�سحا،  �سريفا  معنى  باإيداعها  اإل  رونق  ول  مزية  لها  يكون  ل  فاإنه 

الألفاظ ل تراد لنف�سها، واإمنا جتعل دللة على املعاين، فاإذا عدمت الذي 

.
)4(

يراد منها مل يعتد لها بالأو�ساف التي تكون لها«

العربي  النقد  الق�سيدة يف  بناء  بكار،  �ــس68)-69)./  الإعجاز،  القاهر اجلرجاين، دلئل  1 عبد 

القدمي،�س 114.

) ابن خلدون، املقدمة، �س6)5.

) يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة يف النقد العربي القدمي، �س4)1.

4-  نف�سه، �س5)1.
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عنا�سره  على  بحال  ق�سرها  ميكن  ل  اإذن،  ال�سعري،  الفن  جمالية  اإن 

فالألفاظ  والتجويد.  التح�سني  مدارج  يف  ترقت  مهما  ال�سورية  ال�سكلية 

ل تعدو اأن تكون اأج�سادا، با�سطالح ابن الأثري، اأو اأ�سباحا، بتعبري ابن �سرف 

ترعك  »فال  دللته  ال�سعر  وروح  اأرواح.  بال  لالأ�سباح  معنى  ول  القريواين، 

�سماخة مبناه، وانظر اإىل ما يف �سكناه من معناه، فاإن كان يف البيت �ساكن، 

.
)1(

فتلك املحا�سن، واإن كان خاليا فاعدده ج�سما باليا«

ال�سناعتني، من جنوح  كتاب  الع�سكري، يف   اأبو هالل  فيه  وقع  ما  ولعل 

 ،
)((

اللفظ« حت�سني  على  البالغة  مدار  »اأن  مقررا  ال�سكل  جمالية  اإىل  تارة 

وميل تارة اإىل اأولية املعنى موؤكدا اأن املدار على اإ�سابته، ينه�س دليال على 

اأن النظرة اجلمالية للبالغي العربي واإن قامت على املفا�سلة بني عنا�سر 

اأنها غري قائمة بحال على املباعدة والإلغاء. واإن كان  اإل  ال�سكل واملعنى 

من اجلائز اأن نقراأ، مما تقدم وتبعا ملا ذهب اإليه م�سطفى هدارة، تناق�سا 

يف ت�سور اأبي هالل الع�سكري للم�ساألة، اأو ترددا اأو ارتباكا رده يو�سف ح�سني 

.
)((

بكار اإىل »حريته يف اتباع مذهب بعينه«

وجماع الأمر اأن الناقد العربي قدميا حاول تلم�س مقومات اجلمال الفني 

وو�سلها مب�ستوى  ال�سكل  اإىل جانب  ردهــا  بني  وتــردد  الإبــداعــي،  العمل  يف 

تعبري طه ح�سني-  القاهر اجلرجاين -على حد  انتهى عبد  املحتوى، حتى 

.
)4(

اإىل اأن اجلمال »لي�س يف اللفظ ول يف املعنى، واإمنا يف نظم الكالم«

1-  نف�سه، �س4)1.

يف  فتمكنه  ال�سامع  قلب  املعنى  به  تبلغ   ما  كل  »البالغة  اأن  اإىل  الع�سكري  هالل  اأبو  يذهب    -(

وقبول  املعر�س  ح�سن  )واإمنا(جعلنا  ح�سن.  ومعر�س  مقبولة  �سورة  مع  نف�سك  يف  لتمكنه  نف�سه 

ال�سورة �سرطا يف البالغة لأن الكالم اإذا كانت عبارته رثة ومعر�سه خلقا مل ي�سم بليغا.« ]كتاب 

ال�سناعتني، �س  10[.

)-  يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س 6)1.

4-  يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س 119.
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نقدي  مذهب  زعيم  بكار،  ح�سني  يو�سف  نظر  يف  الدلئل،  �ساحب  ويعد 

قائل بتالحم ال�سكل وامل�سمون، ومن اأفراده ورواده قدامة بن جعفر والآمدي 

مذهب  فــرادة  وتكمن  الــقــريواين.  ر�سيق  وابــن  اجلرجاين  والقا�سي 

اإىل تركيبه  يوؤول مبوجبها جمال الكالم  التي  النظم  القاهر يف فكرة  عبد 

وبنائه ل اإىل لفظه م�ستقال ول اإىل معناه معزول. بل اإنه نزع �سفة الف�ساحة 

ا�ستفهامه:  ذلك  على  دل  وقد  النظمي.  �سياقها  عن  مقطوعة  اللفظة  عن 

»وهل جتد اأحدا يقول :هذه اللفظة ف�سيحة،اإل وهو يعترب مكانها من النظم 

 .
)1(

لأخواتها؟« موؤان�ستها  وف�سل  جاراتها،  ملعاين  معناها  مالءمة  وح�سن 

معنى هذا اأن نظرية النظم »تقوم على التاآزر التام بني اللفظ واملعنى. وهذا 

ل يتاأتى اإل بتبعية الألفاظ للمعاين، وهو ل يعني الرتجيح،لأن اأحد الأمرين 

.
)((

ل يقوم اإل بالآخر«

اللفظ  بني  والت�ساهر  للوحدة  اجلرجاين  اإقــرار  عبا�س  اإح�سان  ويوؤكد  

واملعنى، واإنكاره للثنائية والنف�سال. املعنى يف ت�سور عبد القاهر ل يحيل 

به  يق�سد  ول  املعا�سر،  الل�ساين  بال�سطالح  عليه،  املدلول  اأو  املرجع  على 

»الدللة  به  يراد  واإمنــا  اجلاحظ،  بتعبري  الطريق«،  يف  املطروحة  »املعاين 

.
)((

الكلية امل�ستمدة من الوحدة«

اإل اأن املعنى، يف نظر اجلرجاين، ل ي�سكل مقيا�سا للحكم بجمالية الإبداع 

الأدبي، واإمنا مدار ذلك على ال�سورة اأو الهيئة التي يخرج فيها املعنى. 

املتباينة  الهيئات  يف  الواحدة  الدللة  ي�سكل  قد  املعنى  بهذا  الت�سوير  اإن 

املتفا�سلة، فيتغاير احلكم اجلمايل على املعنى يف البيتني ال�سعريني ب�سبب 

تغاير الهيئة التي جتلى فيها يف كل بيت. ولي�س مفهوم ال�سورة ابتداعا نظريا 

1- عبد القاهر اجلرجاين، دلئل الإعجاز، �س)).

)-  يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س 119.

)-  اإح�سان عبا�س، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، �س.))4
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اأحدثه اجلرجاين، ولكنه اأحد املفاهيم التي ا�ستلهمها من �ساحب »البيان 

والتبيني«. وقد �سبق قوله: »واإمنا ال�سعر �سياغة و�سرب من الت�سوير«. ولعل 

اجلرجاين بهذا الإ�سناد املرجعي اإىل اجلاحظ يروم التاأ�سيل ملفهوم ال�سورة 

بو�سفها حمددا اأ�سا�سا جلمالية الن�س، كما يروم العتماد على �سند نظري 

م�سهود له بني اأهل البالغة والنقد بالريادة وال�سبق ق�سد اإ�سفاء م�سروعية 

اأكرب دعما مل�سروعه النظري.

يبقى اأن ن�سري يف هذا امل�ستوى اإىل اأن �سروب البيان، اأو ما ي�سطلح عليه 

ال�ستناد  يجوز  ، متثل عنا�سر جمالية متميزة 
)1(

املعنى  اجلرجاين مبعنى 

اإىل  ا�ستنادا  البالغة«،  »اأ�سرار  كتاب  ويعد  واحلكم.  املفا�سلة  بغية  اإليها 

وفيه  البيان  �سروب  عن  احلديث  »يف  كتاب  اأدق  عبا�س،   اإح�سان  اإ�سارة 

من التف�سريات اجلمالية ما يدل على ذوق نقدي اأ�سيل )...( فهنا يدر�س 

املعنى«  اأن »معنى  يلمح دائما  والتمثيل وال�ستعارة وهو  الت�سبيه  اجلرجاين 

.
)((

يقوم على م�ستويات متفاوتة يف الدللة والتاأثري معا«

والنف�سية  اجلمالية  الوظائف  على  الأ�ــســرار  �ساحب  يقف  اإذن،  هكذا، 

للتمثيل، اإذ منه ت�ستمد املعاين التي ترد قبله قيمتها وقوتها، فيكون لها اأثر 

يف النفو�س، كما تزول بالتمثيل غرابة املعنى، ومن ذلك قول املتنبي:

         فاإن تفق الأنام واأنت منهم           فاإن امل�سك بع�س دم الغزال.

1 - يقول عبد القاهر اجلرجاين مبينا الفرق بني املعنى ومعنى املعنى : »الكالم على �سربني : �سرب 

اأنت ت�سل منه اإىل الغر�س بدللة اللفظ وحده وذلك اإذا ق�سدت اأن تخرب عن زيد مثال باخلروج على 

احلقيقة فقلت خرج زيد،)...( و�سرب اآخر اأنت لت�سل منه اإىل الغر�س بدللة اللفظ وحده ولكن 

يدلك اللفظ على معناه  الذي يقت�سيه مو�سوعه يف اللغة.ثم جتد لذلك املعنى دللة ثانية ت�سل بها 

اإىل الغر�س ومدار هذا الأمر على الكناية وال�ستعارة والتمثيل )...(  واإذا عرفت هذه اجلملة فههنا 

والذي  اللفظ  املفهوم من ظاهر  باملعنى  تعني  املعنى.  ومعنى  املعنى  تقول  اأن  عبارة خمت�سرة وهي 

ت�سل اإليه بغري وا�سطة، ومبعنى املعنى اأن تعقل من اللفظ معنى ثم يف�سي بك ذلك املعنى اإىل معنى 

اآخر كالذي ف�سرت لك.« دلئل الإعجاز، �س)0)-)0).

)- اإح�سان عبا�س، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، �س: 9)4.
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اخلفي  املعنى  من  بالقارئ  تكمن يف اخلروج  التمثيل  كانت جمالية  واإذا 

يزيد  ما  فــاإن  باحل�س،  املــدرك  اجللي  ال�سريح  املعنى  اإىل  بالعقل  املــدرك 

يف  القارئ  اإىل  الفكرة  يقدم  اأن  وتاأثريا،  اإمتاعا  اأكرث  ويجعله  جماليته  يف 

املذموم،  التعقيد  تفارق  التي  ال�سعرية  الدقة  اأو  الفني  اخلفاء  اأطباق 

القارئ  خيال  حترك  التي  الفنية  التعمية  اإنها  النظم.  ب�سوابط  تخل  ول 

ومتنحه فر�سة للقراءة والتاأمل، وتف�سح له جمال للغو�س بحثا عن اللوؤلوؤة 

الذات  تتفاعل  وبهذا  الن�س.  ثنايا  ال�سدفة/  امل�ستورة يف جوف  الفكرة   /

القارئة  مع مو�سوع القراءة )الن�س( لتحقيق املتعة اجلمالية. لأجل ذلك، 

ميكن اأن نقرر اأن الت�سوير الفني الذي ينزع بالفكرة منزعا يخرج بها من 

حيز التجلي اإىل حيز اخلفاء يعد عن�سرا جماليا اأو مقوما فنيا ين�سئ لدى 

املتلقي لذة الغو�س ومتعة التاأويل والك�سف. وعلى هذا الأ�سا�س، ل ي�ستقيم 

اأن يتخلى الإبداع ال�سعري عن جمالية الت�سوير، واأن يتحلى ب�سفة املبا�سرة 

والتقرير. اإذ الو�سوح يف ال�سعر ل يتنافى مع ا�ستماله على �سروب الت�سوير 

والتمثيل. ولقد اأقر حازم القرطاجي »اأن بع�س اأنواع الغمو�س ل بد اأن يتوفر 

يف ال�سعر مثل اللغز والكناية، والإ�سارات اإىل الأحداث املا�سية والق�س�س 

مما يتطلب من القارئ ثقافة خا�سة )...( ودقه املعنى وحتمله لأوجه من 

.
)1(

التاأويل والتقدمي والتاأخري اأو طول العبارة وكرثة املعرت�سات... اإلخ« 

اخلالية  الذهبية  الع�سور  يف  انتبه  اجلرجاين  القاهر  عبد  اأن  واأح�سب 

الإ�سناد  قواعد  خرق  ومعناه  بالنزياح،  اليوم  عليه  ا�سطلح  ما  اإىل 

اللغة  م�ستوى  يف  تلف  ياأ ل  ما  بني  ليف  بالتاأ التوارد  قيود  اأو  الدليل 

ويحقق  املبا�سر  اخلطاب  م�ستوى  يتجاوز  ال�ساعر  كــان  واإذا  لــوفــة.  املــاأ

اأن  ميكن  التي  املتعة  فــاإن  املتنافرات،  بني  جمع  من  يحدثه  مبا  النــزيــاح 

يحققها املتلقي تكمن يف و�سع اليد على اخليوط الوا�سلة بني تلك املتنافرات 

1 - نف�سه، �س 554.
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اأعلى  اأن  ذلك  التاأويل.  بطريق  تو�سال  املتباعدات  بني  الن�سجام  واإحــداث 

املتنافرات  اأعناق  التي »جتمع  تلك  الت�سبيه، يف نظر اجلرجاين، هي  �سور 

واملتباينات يف ربقة، وتعقد بني الأجنبيات معاقد ن�سب و�سبكة)...( فاإنك 

ال�سكل  يف  اختالفا  اأ�سد  اأجزاوؤها  كانت  كلما   فيها  املعمولة  ال�سورة  جتد 

اأبني،كان �ساأنهما  اأمت، والئتالف  والهيئة، ثم كان التالوؤم مع ذلك بينهما 

 و�سر ذلك اأن الفنان الأ�سيل ل يلزم 
)1(

اأعجب،واحلذق مل�سورهما اأوجب«.

يح�سر  عندما  يقف  ول  املعقول،  حيز  اإىل  يتعداه  بل  املح�سو�س  م�ستوى 

العني بل يتجاوزه اإىل ما ي�ستح�سر العقل. ولعل هذا ما جعل اإح�سان عبا�س 

ي�سند �سمة »العقالنية« اإىل الت�سور اجلمايل عند اجلرجاين. هذا الذي يلح 

التي جتمع بني »غري  اأو الطاقة  التخيل  على »ما يت�سل بقوة احلد�س وقوة 

املت�سابهات« اأو التي ترى بني �سيئني م�سابهة خفية تدق على الروية املجردة 

.
)((

وتناأى عنها«

وبناء على ما �سبق، ينتهي �ساحب الأ�سرار اإىل ما يلي:

- اإن جمال ال�سورة م�سروط مبقيا�س الغرابة.

وقوة  اجلمايل  اأثــرهــا  لزديـــاد  موجب  باحلركة  ال�سورة  اقــرتان  - اإن 

تاأثريها النف�سي.

- اإن ال�سورة الفنية اأ�سا�س ال�سعر.

التي متيز  الفني  اجلمال  عنا�سر  من  التخييل  اأن  تقدم  ما  اإىل  ين�ساف 

التي  اليقينية  اأن ي�ستمل على احلقائق  ال�سعري. فهذا ل يفر�س فيه  القول 

وي�سلك  والتمثيل،  التخييل  منحى  ينحو  اأن  فيه  الأ�سل  بل  العقل،  ي�سدقها 

م�سلك الإبداع والخرتاع. وقد يرد اعتبار املعنى التخييلي عن�سرا جماليا 

ينك�سف  التي  التمويه  درجة  اأو  اخلفاء  خ�سي�سة  اإىل  ال�سعري  الإبــداع  يف 

1 - عبد القاهر اجلرجاين، اأ�سرار البالغة، �س))1.

) - اإح�سان عبا�س، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، �س ))4.
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فيها ال�سعر، وت�ستدعي لدى القارئ انتحاء �سبيل الحتجاج العقلي بحثا عن 

املعنى اخلفي،مما يف�سي اإىل متعة جمالية عقلية تتمثل يف لذة الك�سف.

اإن اجلرجاين »مل يطرح ما قام على التخييل لأنه اأدل على القدرة الفنية، 

قوة  فيه  تبلغ  الذي  وهو  باحلقيقة،  ال�سبيه  النوع  التخييل  من  اختار  واإمنا 

ت�ستك�سف  اأن  العقلي  ال�ستدلل  لقوة  ي�سمح  اأي  عالية،  درجة  التعليل 

وال�ستنتاج  والغو�س  التدقيق  يف  عقلية  لذة  ميثل  اأي  فيه،  التمويه  درجة 

ي�ستتبع ذلك من لذة الك�سف، ومن اأجل هذا ي�سبه التخييل يف  وما   )...(

.
)1(

ال�سعر من حيث قوة تاأثريه بالر�سوم اجلميلة«

انتباها  ميثل  الك�سف  لذة  اإىل  اجلرجاين  اإ�سارة  اأن  هنا  ن�سجل  اأن  يحق 

مبكرا للناقد العربي اإىل الأثر اجلمايل ذي الطابع املعريف اأو العقلي الذي 

يقدم  »املنهاج«  يف  القرطاجني  اأن  بيد  املتلقي.  لدى  الفني  الإبــداع  يحدثه 

من  التخييل،  يوقعه  الذي  النفعايل  الطابع  ذي  اجلمايل  الأثر  اإىل  اإ�سارة 

حيث اإنه العن�سر الأ�سا�س يف ال�سعر، املقابل لالإقناع، من حيث اإنه العن�سر 

الأ�سا�سي يف اخلطابة. اإن الق�سد من القول التخييلي هو اإيقاع النفعال لدى 

املتلقي، ومبقال الفارابي: »اأن ينه�س ال�سامع نحو فعل ال�سيء الذي خيل له 

.
)((

فيه اأمر من طلب له اأو هرب«

وي�ستند القرطاجني اإىل ابن �سينا واأر�سطو يف حديثهما عن الأثر النفعايل 

للمحاكاة، اإذ النفو�س تلتذ وتنفعل باملحاكاة، ومبا زاد فيها من طبيعة التوافق 

بجمال  »ال�سمع  بتلذذ  املو�سيقي  التوافق  هذا  حازم  ف�سر  قد  و  املو�سيقي. 

اأو  اإناء الزجاج  ال�سراب يف  ال�سعرية، وذلك ي�سبه لذة العني بروؤية  العبارة 

البلور )...( وهذا اجلمال يعتمد على اختيار مادة اللفظ وتالوؤم الرتكيب، 

.
)((

ويف هذا تنفرد الأقاويل ال�سعرية عن غريها من الأقاويل«

1 - نف�سه، �س6)4-))4.

) - حازم القرطاجني، منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، �س 86.

) - اإح�سان عبا�س، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، �س 551-550.
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التي يح�سل  تلك  القرطاجني هي  الفني عند حازم  اإن عنا�سر اجلمال 

املتلقي.  لــدى  نف�سي  والــتــذاذ  جمايل  ــر  اأث ال�سعري  ـــداع  الإب يف  بوجودها 

وتالوؤم  اللفظ  واختيار  املو�سيقي  التوافق  اأو  والإيقاع  التخييل  اأو  فاملحاكاة 

واإحداث  متلقيه  يف  ال�سعر  تاأثري  اإىل  تف�سي  جمالية  �سات  موؤ�سِّ الرتكيب 

النفعال لديه.

م�سافا،  جماليا  عن�سرا  بو�سفها  ال�سعرية،  املعاين  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف 

الذي  النفعايل  والأثر  املعرفة  معيار  اعتماد  وا�سطفائها  انتقائها  يف  يلزم 

حتدثه لدى جمهور القراء، وملا كانت الغاية الكربى من املعاين ال�سعرية 

)اأو الأقاويل ال�سعرية يف �سورتها املكتملة( هي »اإحداث التاأثري والنفعال يف 

النفو�س الإن�سانية بحيث حتمل على عمل �سيء اأو اعتقاده اأو جتنبه، كانت 

علقته  ا�ستدت  ما  هي  فيها  واأعرقها  ال�سعرية  ال�سناعة  يف  املعاين  اأدخــل 

اخلا�سة  نفو�س  منها(  النفور  )اأو  قبولها  يف  وا�سرتكت  الإن�سان،  باأغرا�س 

تكون معروفة  اأن  املعاين  اأن جتمع  العادة؛ وذلك  اأو  الفطرة  والعامة بحكم 

وموؤثرة يف اآن معا، اأو اأن ت�سبح موؤثرة بعد اأن تعرف. واأح�سن الأ�سياء التي 

جتمع املعرفة والتاأثري معا هي ما فطر النا�س على ا�ستلذاذه اأو التاأمل منه، 

وهذا يعني اأن ال�سعر من هذه الناحية يتناول: )1( ما هو مفرح كلقاء الأحبة 

كلذة  وما هو م�ستطاب  كالفرقة ))(  وما هو مفجع  الرو�س ))(  واجتالء 

ولذلك  بالفطرة،  تت�سور  الأمــور  هذه  بذكراها،  الإن�سان  يتلذذ  ان�سرفت 

يدرج  ل  احلق  وال�ساعر   )...( الأ�سلية«  »املت�سورات  ن�سميها  اأن  ميكن 

يف �سعره اإل املعاين التي حترك اجلمهور وتوؤثر يف النفو�س؛ لذلك ميكن 

التي  لل�سعر، وهي  الأ�سلية  املادة  املعاين اجلمهورية هي  القول )...( اإن 

.
)1(

ل يتاألف كالم ف�سيح عال اإل منها«

يف�سح القول املتقدم لإح�سان عبا�س، اإذن، عن و�سع اعتباري متميز اأوله 

اإنه  حيث  من  للمتلقي  خ�سو�سا،  والقرطاجني  عموما،  الأوائــل  نقادنا 

1-  نف�سه، �س )55-)55.
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الفعل فيه على جهة  اإىل م�ستوى  الفني  بالإبداع  يتجاوز م�ستوى النفعال 

القوة ل على جهة التحقيق. اإذ ملا كانت غاية ال�ساعر من اإبداعه ال�سعري 

القراء،  جمهور  لدى  النفعايل  ثر  الأ يقاع  واإ اجلمايل  الوقع  اإحداث 

ي�ستح�سرهم  ال�ساعر  لأن  الفني  الإجناز  يف  رمزيا  ي�ساركون  هوؤلء  فاإن 

يح�سب  ما  اإل  ذلك،  لأجل  املعاين،  من  ي�ستح�سر  فال  ذلــك،  ثناء  اأ

نه �سيبطن قوة التاأثري املنا�سبة التي توقع النفعال املنا�سب. وعليه، ل تنال  اأ

�سات الإبداع ال�سعري، و�سام املقوم اجلمايل حتى  املعاين، بو�سفها اأحد موؤ�سِّ

تكون جمهورية مت�سورة بفطر القراء وقادرة على حتريك نفو�سهم، والتاأثري 

اأحد  ميثل  اجلمهور  اأو  املتلقي  اإن  يقال  اأن  العتبار،  بهذا  وي�سح،  فيهم. 

العنا�سر امل�ساركة يف الإبداع ال�سعري واملوؤ�س�سة جلماله الفني.

اأهل  من  كثري  نظر  يف  الفني،  اجلمال  عنا�سر  من  ال�سعرية  اللغة  وتعد 

النقد الأدبي قدميه وحديثه، عربيه وعجميه. ذلك اأن الناقد العربي انتبه 

ابن ر�سيق  فلل�سعراء، كما يقول  النرث.  لغة  ال�سعر عن  لغة  اإىل متيز  مبكرا 

يعدوها«،  اأن  لل�ساعر  ينبغي  ل  ماألوفة،  واأمثلة  معروفة  »األفاظ  القريواين، 

وعدوله عنها يق�سر به عن مرتبة ال�ساعرية. ولهذا نفى دعبل اخلزاعي اأن 

يكون اأبو متام �ساعرا، بل واأخرجه من �سلك ال�سعراء ب�سبب جنوحه عن لغة 

ال�سعر اإىل اللغة النرثية اخلطابية. وا�سرتط ابن قتيبة يف »ال�سعر وال�سعراء« 

اأن تناأى لغة ال�سعر عن الوح�سي والقليل النادر. لقد كان القدماء يرون »اأن 

املختار من الكالم هو الذي يكون �سهال جزل ل ي�سوبه �سيء من كالم العامة 

.
)1(

واألفاظ احلو�سية«

اأ�سا�سيا  العوام مقيا�سا  ال�سعرية عن البتذال ولغة  اللغة  هكذا مثل �سمو 

للحكم اجلمايل عند الناقد العربي قدميا، كما مثل ق�سور الكالم عن بلوغ 

لغة ال�سعر موجبا لنزع �سفة اجلمال عنه واإدراجه يف دائرة الرداءة والقبح. 

ومثال ذلك قول املتنبي:

1 - يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س )14/ وراجع قبله �س 141-140.
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.
)1(

اأين البطاريق واحللف الذي حلفوا        مبفرق امللك، والزعم الذي زعموا

وخالفا لإليوت الذي دعا اإىل �سرورة دنو لغة ال�سعر من لغة احلياة اليومية، 

وخالفا لورد زورت الذي ل يرى بني ال�سعر والنرث يف م�ستوى اللغة اختالفا، 

اأنه  ت�سارلنت  ويرى  ومتيزها،  ال�سعر  لغة  بخ�سو�سية  يقول  كولوردج  فاإن 

»من اأفح�س اخلطاأ اأن يظن اأن لفظة ت�سلح للنرث ول ت�سلح لل�سعر، فالعربة 

مبا حتوي اللفظة من مكنون �سعري، ومبا حتويه يف مو�سعها الذي يختاره 

. وي�سبه ما ذهب اإليه ت�سارلنت اإىل حد 
)((

لها ال�ساعر من خواطر وم�ساعر«

كبري ما ذهب اإليه قبله �ساحب دلئل الإعجاز تاأكيدا على »اأهمية الألفاظ 

.
)((

يف اأداء املعاين باقرتانها مبا يالئمها ل مبفردها«

ومما قرره نقاد الأدب العربي قدميا وجوب  التنا�سب بني اللغة ومو�سوع 

يلزم  الغزلية  الق�سيدة  يف  املعجم  اإن  ال�سعري.  غر�سها  و  اأ الق�سيدة 

يفارق غريه رقة ولطافة وعذوبة، ويلزم يف مواقف الب�سالة والنجدة اأن  اأن 

بالو�سوح  املدح  مواقف  يف  يت�سم  واأن  باخل�سونة،  ال�سعري  املعجم  يتميز 

والبتذال.  ال�سوقية  عــن  واجلــنــوح  لــفــاظ  الأ ونــقــاء  املــعــاين  وجزالة 

ال�سعر« وابن ر�سيق  تقدم قدامة بن جعفر يف »نقد  ما  اإىل  �سار  اأ وممن 

.
)4(

يف »العمدة«

اأن يقول  اأن املتنبي »�سمع قول العامة: حلف براأ�سه، فاأراد  1- هذا القول و�سف ب�سدة قبحه. ذلك 

مثله، فلم ي�ستو له، فقال مبفرق امللك. معنى هذا اأنهم كانوا يرغبون اأن تظل لغة الق�سيدة يف مناأى 

عن ال�سعبية التي بداأت مبكرا منذ الع�سر الأموي« يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س 241. 

)- نف�سه �س )14-)14.

)- نف�سه، �س )14.

4-  يقول قدامة بن جعفر »وملا كان املذهب يف الغزل، اإمنا هو الرقة واللطافة وال�سكل والدماثة، 

كان مما يحتاج فيه اأن تكون الألفاظ لطيفة م�ستعذبة، مقبولة غري م�ستكرهة، فاإذا كانت جا�سية 

كان  اإذا  ح�سنا  يكون  اأن  واأمكن  الإطالق،  على  عيبا  يكن  مل  ملا  اأنه  اإل  عيبا،  ذلك  كان  م�ستوخمة 

املوا�سع  اأحق  كان  واملرهبة،  والباأ�س،  والنجدة  الب�سالة  ذكر  مثل  موا�سع  يف  اخل�سونة  اإىل  يحتاج 

بناء  4))-5)) /   بكار،  ال�سعر« �س  ]»نقد  الأحوال...  الغزل ملنافرته تلك  التي يكون فيها عيبا 

ي�سلك  اأن  ملكا  مــدح  اإذا  ال�ساعر  »و�سبيل  الــقــريواين:  ر�سيق  ابــن  ويقول   ]146 �س  الق�سيدة، 

  /1(8 )، �س  ج  ]العمدة  �سوقية«  مبتذلة  نقية غري  واألفاظه  معانيه جزلة،  يجعل  واأن  الإي�ساح... 

بكار، بناء الق�سيدة، �س: 146[.
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بجمالية  العربي  النقد  يف  مبكر  باهتمام  توحي  النقدية  الإ�سارات  هذه 

الن�س ال�سعري وبالعنا�سر املوؤ�س�سة لها، ومن جملتها لغة ال�سعر التي ي�سرتط 

ومنا�سبتها  البتذال  والتعايل عن  واجلزالة  ال�سهولة  الدللة  فيها من جهة 

الرتكيب  جهة  من  فيها  وي�سرتط  ال�سعري،  الغر�س  اأو  الق�سيدة  ملو�سوع 

احرتامها ل�سوابط النحو العربي وعدم خرقها لقواعده.

جمالية  �ــســروط  مــن  بــكــار،  ح�سني  يو�سف  يــرى  كما  اللغة،  �سالمة  اإن 

الق�سيدة التي انتبه اإليها النقد العربي قدميا، »وهو ما تتبناه نازك املالئكة 

يف ال�سعر املعا�سر، وجتاأر من �سدود النقاد عن نقد الق�سائد لغويا واإهمال 

كتابها  يف  منه  �سيئا  نف�سها  هي  مار�ست  وقد  كبريا.  اإهمال  الناحية  هذه 

»ق�سايا ال�سعر املعا�سر« ويف درا�ستها عن ال�ساعر علي حممود طه، ومل يهمل 

اأحمد ال�سايب قبل نازك املالئكة هذه الأمور التي �سماها باجلزئيات، واأكد 

الهتمام بها لأنها تعني على فهم عقل الأديب وتاريخ اأفكاره يف اأثناء كتابه 

.
)1(

ق�سيدته اأو مقاله اأو كتابه«

الدللة والرتكيب،  العنا�سر اجلمالية عند م�ستويات  النقاد يف  ومل يقف 

واإمنا اعتربوا امل�ستوى التداويل يف دعوتهم اإىل وجوب مراعاة املقال للمقام 

اأو مطابقة الكالم ملقت�سى احلال. و�سمن هذا الأ�سل العام اأدرجوا الأ�سلوب 

البليغ من  اإل  اأن يراعيه يف ال�سعر  ال�سعري بو�سفه عن�سرا جماليا ل يبلغ 

ال�سعراء.

ال�سعري،  اأ�سلوبه  اأو  الن�سج،  منواله يف  اأو  النظم،  ال�ساعر يف  اإن طريقة 

الق�سيدة  الق�سد من  لذاتية  تبعا  والتبدل  التغري  لقاعدة  اأن يخ�سع  يلزم 

اأو غرييته، وتبعا للغر�س ال�سعري املق�سود. ولذلك اأكد ابن ر�سيق القريواين 

يف »العمدة« اأن »�سعر ال�ساعر لنف�سه ومراده واأمور ذاته – من فرح، وغزل، 

ومكاتبة، وجمون، وخمرية، وما اأ�سبه ذلك – غري �سعره يف ق�سائد احلفل«. 

1- يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س: )14.
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فاإن  القول،  مقا�سد  وعلم  وال�سيا�سة،  التاأتي  »ح�سن  ال�ساعر  يف  وا�سرتط 

ن�سب ذل وخ�سع، واإن مدح اأطرى واأ�سمع، واإن هجا اأخل واأوجع، واإن فخر 

خب وو�سع، واإن عاتب خف�س ورفع، واإن ا�ستعطف حن ورجع )...( غايته 

ويداخله  بابه،  من  اإليه  ليدخل  ؛  كان  من  كائنا  املخاطب  اأغرا�س  معرفة 

يف ثيابه، فذلك هو �سر �سناعة ال�سعر ومغزاه الذي به  تفاوت النا�س وبه 

.
)1(

تفا�سلوا«

وعليه، يعد عيبا يف ال�سعر، واأحد مقت�سيات قبحه ورداءته، جهل ال�ساعر 

اأن تنويع  مبقا�سد القول، وعدم منا�سبة مقاله لغر�سه ومراده. معنى هذا 

يعد  واأغرا�سه،  ملقا�سده  تبعا  النظم،  والت�سرف يف طرائق  القول  اأ�ساليب 

القا�سي  قول  من  هذا  يــدرك  الفني.  جماله  اإىل  املف�سية  الأ�ساليب  اأحــد 

اجلرجاين يف »الو�ساطة«: »ول اآمرك باإجراء اأنواع ال�سعر كله جمرى واحدا، 

ول اأن تذهب بجميعه مذهب بع�سه؛ بل اأرى لك اأن تق�سم الألفاظ على رتب 

هجاوؤك  ول  كوعيدك،  مديحك  ول  كافتخارك،  غزلك  يكون  فال  املعاين. 

ت�سريحك،  مثل  تعري�سك  ول  جدك،  مبنزلة  هزلك  ول  كا�ستبطائك، 

بل ترتب كال مرتبته، وتوفيه حقه، فتلطف اإذا تغزلت، وتفخم اإذا افتخرت، 

يتميز  والباأ�س  بال�سجاعة  املدح  فاإن  مواقعه؛  ت�سرف  للمديح  وتت�سرف 

كو�سف  لي�س  وال�سالح  احلــرب  وو�سف  والــظــرف،  باللباقة  املــدح  عن 

املجل�س واملدام؛ فلكل واحد من الأمرين نهج هو اأملك به، وطريق ل ي�ساركه 

.
)((

فيه« الآخر 

ويوؤكد يو�سف ح�سني بكار اأن اأبا هالل الع�سكري كان »ل يحب لل�ساعر اأن 

ي�سري على طريق واحدة ويتبع اأ�سلوبا واحدا يف �سعره و�ستى اأنواع ق�سائده، 

لأن الت�سرف يف وجوه ال�سعر اأبلغ، وكان يرى املقدم من ال�سعراء هو امل�ستويل 

1- ابن ر�سيق القريواين، العمدة، ج1 �س 199. 

)- القا�سي اجلرجاين، الو�ساطة، �س 4).
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على ال�سعر من جميع جهاته، املتمكن من جميع اأنواعه، الذي يت�سرف فيورد 

يف �سعره يف كل ق�سيدة خالف ما يورد يف الأخرى. وبهذا مال اإىل تف�سيل 

النقاد جلرير على الفرزدق، ولأبي نوا�س على م�سلم بن الوليد.

وي�ست�سهد اأبو هالل بقول جرير:

  طرقتك �سائدة القلوب ولي�س         ذا وقت الزيارة، فارجعي ب�سـالم

  جتــــري ال�ســــواك على اأغــــر         كاأنه برد حتدر من متــون غمــــــام

ويقول: »فانظر اإىل رقة هذا الكالم«، ثم يقول ال�ساعر نف�سه اأي�سا:

وابن اللبون اإذا ما لز  يف   قرن         مل ي�ستطع �سولة البزل القناعي�س.

)1(

ويقول: »فانظر اإىل �سالبة هذا الكالم«. 

واأبو  القريواين  ر�سيق  وابــن  اجلرجاين  القا�سي  اإليه  دعا  ما  مثل  واإىل 

هالل الع�سكري، �سيدعو حازم القرطاجني يف »منهاج البلغاء«. لقد عر�س 

لالأ�سلوب ال�سعري، وكان »اأكرث القدماء اهتماما واأو�سعهم كالما. فالإ�سارات 

تقدمت عند �سابقيه من النقاد يف �سرورة اختالف الأ�ساليب يف الق�سائد 

باختالف مو�سوعاتها، والتي تتفق مع ما ينادي به النقد احلديث الذي يعد 

مواءمة ال�سياغة ملو�سوع الق�سيدة اأهم عن�سر من عنا�سرها، تلقفها حازم 

وف�سل القول فيها. فطريقة املدح يجب فيها ال�سمو بكل طبقة املمدوحني اإىل 

ما يجب لها من الأو�ساف، واإعطاء كل حقه من ذلك، ويجب اأن تكون األفاظ 

املديح ومعانيه جزلة فخمة، واأن يكون نظمه متينا، واأن تكون فيه مع ذلك 

حلو  ال�سبك،  ح�سن  الألفاظ  عذب  يكون  اأن  فيحتاج  الغزل  فاأما  عذوبة، 

اأن يكون �ساجي الأقاويل مبكي املعاين، مثريا  اأما الرثاء فيجب  املعاين. 

للتباريح، واأن يكون باألفاظ ماألوفة �سهلة. فاأما الفخر فجار جمرى املدح. 

فيها  الأمر  فمالك  اإليها  وما  وال�ستعطافات،  واملعاتبات  العتذارات  واأما 

1-  يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س 151.
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التلطف والإثالج اإىل املعنى بها بالطريق التي يراها ال�ساعر منا�سبة وموؤثرة. 

امل�ستطابة،  والأو�ساف  ال�سارة  املعاين  فيها  تعتمد  اأن  فيجب  التهاين  اأما 

واأن ت�ستكرث فيها من التيمن للمهناأ، واأن يحذر فيها مما قد يوقع يف نف�سه 

)1(

�سيئا. واأما الهجاء فطريقه اأن يق�سد فيه ما يوؤمل املهجو ويجزعه.«

تاأ�سي�سها،  تتاآزر يف  ال�سعري  الإبداع  اأن جمالية  اإىل  اإذن، نخل�س  هكذا، 

الألفاظ،  م�ستوى  عند  تق�سر  ل  متعددة  عنا�سر  ت�سكيلها  يف  وتت�سافر 

ول تنحاز اإىل حيز الدللت، بل ت�سيف اإىل ذلك ما كان له عالقة مبقامات 

ل�ستح�سار  واعتبارا  واأغرا�سه،  ومو�سوعاته  ملقا�سده  مراعاة  اخلطاب 

يفرت�س  قوة  ت�ستبطن  التي  املعاين  اختيار  اأثناء  للمتلقي  ذهنيا  ال�ساعر 

اأن لها فعال واأثرا فيه.

�سات الرتكيبية والدللية والبالغية والإيقاعية  اإن لغة الن�س ال�سعري و املوؤ�سِّ

يلزم، انطالقا مما �سلف، اأن ت�ساهم جمتمعة متنا�سقة يف �سناعة جمالية 

اإمتاعية لدى جمهور  اآثار  الإبداع وما تقت�سيه تلك ال�سناعة اجلمالية من 

املتلقني.

واإحاطة بعنا�سر  القدماء قد تفاوتوا تف�سيال وتركيزا  ولئن كان نقادنا 

اجلمال الفني يف القول ال�سعري، فاإن النظر الإجمايل العام اإىل ما و�سعوا 

من اآراء، وما اأبدعوا من ت�سورات، ينبئ عن �سغفهم باجلمال، واحتفائهم 

التي  للقواعد  واإر�سائهم  اأركانه،  ت�سد  التي  للمقومات  وا�ستق�سائهم  به، 

تقيم بنيانه.

واملحاكاة  والنظم  واملعنى  اللفظ  عن  قدميا،  العربي،  الناقد  حديث  اإن 

من  ذلك  وغري  واملو�سيقى  والأ�سلوب  واللغة  والتمثيل  والت�سوير  والتخييل 

ومتكاملة  �ساملة  نقدية  يك�سف عن نظرة  ال�سعر،  لفن  اجلمالية  �سات  املوؤ�سِّ

عن  وتتعاىل  امل�سمون،  جهة  اأو  ال�سكل  جهة  التطرف  عن  تناأى  ومتوازنة 

1-  نف�سه، �س: 155-154.
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الت�سور الأحادي القائم على �سلب الإبداع ال�سعري عن طريق جتريده من 

حمتوياته ومقا�سده اأو اإلغاء اأبعاد ال�سورة فيه. معنى ذلك اأن جمالية الفن 

ل ت�سدر عن م�ستوى البناء دون م�ستوى الدللة اأو العك�س. ولكنها تتولد عن 

توازن بني اجلانبني واعتدال بني الطرفني.

لقد ذهب ابن طباطبا العلوي يف كتابه »عيار ال�سعر« اإىل اأن �سر اجلمال 

ال�سعر  جمال  يتحقق  »ل  ولذلك  ال�سطراب،  القبح  وعلة  العتدال 

اإل بالعتدال – اأي الن�سجام القائم بني �سحة الوزن و�سحة املعنى وعذوبة 

اللفظ – فاإذا مت له ذلك كان قبول الفهم له كامال، فاإذا نق�س من اعتدال 

�سيء اأنكر الفهم منه بقدر ذلك النق�سان. والفهم هو القوة التي جتد يف 

ال�سعر »لذة«، مثلما اأن كل حا�سة تلتذ مبا يليها وتتقبل ما يت�سل بها... هاهنا 

موقف لبد  اأن ي�ستوقفنا يف تاريخ النقد العربي وهو الإحلاح على فكرة املتعة 

املرتتبة على اجلمال يف ال�سعر، وتعريف العلة اجلمالية باأنها »العتدال« دون 

النقاد اجلماليني يف  ابن طباطبا واحدا من  نعد  لقد  اآخر، حتى  اأي عامل 

هذا املوقف، ولكن �سرعان ما ت�سبح هذه املتعة نف�سها و�سيلة اأخالقية، لأن 

احلالة اللذية التي يقع فيها املتلقي تتجاوز فائدتها حد ال�ستمتاع باجلمال، 

ال�سعر اجلميل  اأثر  ال�سحر، ويكون  »الفهم« كقوة  اإىل  نفاذها  اإذ ت�سبح يف 

اأن ي�سل ال�سخائم، ويحلل العقد، وي�سخي ال�سحيح وي�سجع اجلبان.  عندئذ 

اأكرث جنوحا اإىل  اأن الناقد يربط بني الغايتني اللذية والأخالقية فاإنه  ومع 

.
)1(

تاأكيد املتعة اجلمالية اخلال�سة، لأنها هي التي تتحقق يف »الفهم« اأول«

�سرط  وعنا�سره  ال�سعري  القول  �سات  موؤ�سِّ بني  الن�سجام  اأو  العتدال 

املتعة  حتقق  يتوقف  اأي�سا،  وعليه  به.  اإل  الفني  اجلمال  ليتح�سل  اأ�سا�سي 

حت�سيل  اإن  للذة.  الدراكة  القوة  اأو  »الفهم«  بطريق  املتلقي  لدى  اجلمالية 

معزول  ومقوماته  عنا�سره  اإىل  بالنظر  يتحقق  ل  بال�سعر  الفني  ال�ستمتاع 

1-  اإح�سان عبا�س، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، �س: 141.
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بع�سها عن بع�س، ول يتاأتى باإيثار بع�س جوانبه دون بع�س، واإمنا يبلغ  وينتهى 

اإليه بقراءة متوازنة ل عزل فيها ول ف�سل ول اإلغاء ول اإق�ساء، قراءة تتلم�س 

الإبداع  اأبعاد  والن�سجام بني  التنا�سق  الت�ساق والعتدال وجتليات  مظاهر 

فقط  العتدال  يقف  ل  اأن  اأرى  ذلك،  لأجل  املتباينة.  وم�ستوياته  املتعددة 

عند مو�سوع ال�سياغة؛ اأي بناء ان�سجام داخلي بني العنا�سر امل�سكلة للعمل 

الفني، بل يلزم اأي�سا اأن يطال منهج العتدال نظرة الذات املتلقية نف�سها يف 

قراءتها وا�ستمتاعها وا�ستك�سافها مل�سادر ذلك ال�ستلذاذ اجلمايل.

كثريا  وان�سغل  الفني،  اجلمال  بعنا�سر  قدميا  العربي  الناقد  اهتم  لقد 

مبفاهيم اجلودة والرداءة، واحل�سن والقبح و�سوابط ذلك مقارنة وموازنة 

ومفا�سلة بني الأ�سعار وال�سعراء. ذلك كله وغريه يدل على امتالك الناقد 

للفن،  الفن  واأ�سيلة غري حمكومة مبقدمة  متميزة  لروؤية جمالية  العربي 

اأو املدخل ال�سكلي املوؤ�س�س على ال�سور والهيئات يف ا�ستقالل عن املحتويات 

واملقا�سد والدللت اأو العك�س. اإنها نظرة جمالية ت�سل ال�سكل بامل�سمون، 

ذاتها  اجلمالية  املتعة  جعل  طباطبا  ابن  اأن  ترى  األ  بالق�سد.  الفن  وتعلق 

اأثر فيه واإحداث تعديل  اإيقاع  اإىل املتلقي من �ساأنها  و�سيلة لإي�سال ر�سالة 

يف قيمه و�سلوكه؟

�سحيح اأن النقاد العرب قدميا اختلفوا يف م�سدر اجلمال الفني، جنوحا 

اإىل اللفظ، اأو جنوحا اإىل املعنى، اأو اعتبارًا لتوازن امل�ستويني، غري اأن املعاينة 

العامة للرتاث النقدي العربي قد تف�سي بالناظر اإىل احلكم بان�سغاله املتميز 

�سات جمالية لالإبداع ال�سعري. بكل العنا�سر التي يفرت�س اأن تكون موؤ�سِّ

العربي  »ال�سعر  كتابه  يف  �سمري  حميد  اأكــد  كما  نوؤكد،  اأن  هنا  وجدير 

القدمي: روؤية اإ�سالمية«، اأن حقيقة ال�سعر يف الت�سور الر�سايل اإمنا تتاأ�س�س 

على اعتبار جمالية املبنى وجمالية املعنى. »اإن اجلمال يف املفهوم الإ�سالمي 

يقوم على الرتباط الوثيق بني الظاهر والباطن، واملبنى واملعنى. ويرف�س 
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كل اأنواع الف�سام بينهما لأن ذلك من �ساأنه اأن يكر�س اخلديعة ويزور حقيقة 

يرف�سها  والتزوير  الكذب  من  النوع  هذا  على  تقوم  جمالية  وكل  الأ�سياء، 

الإ�سالم  ويحرمها ويقطع دابرها ملا ين�ساأ عن ذلك من تزييف للحياة، وذلك 

با�ستخدام اأدوات فنية من اأجل تعزيز قيم ل اأخالقية وتزيني ال�سر والقبيح 

حتى يتجاوز دمامته ويتحول اإىل قيمة مرغوب فيها وهذا ما ل يقبله الإ�سالم 

الت�سور  هذا  مثل  اأثار  ولقد  مطلقة...  معار�سة  يعار�سه  بل  اإليه  يدعو  ول 

القول  اإىل  منهم  كثري  الدار�سني،انتهى  بني  كبريا  جدل  اجلمالية  للم�ساألة 

اإن الإ�سالم يحكم معيارا خلقيا دقيقا و يهمل القيم اجلمالية اإهمال كليا، 

بل ذهب بع�سهم اإىل اأن الإ�سالم يرف�س هذه القيم ويعاديها لكونها زخرفا 

وترفا يوؤهل العمل الفني ملناف�سة القراآن، وحجتهم يف ذلك هي اأن القراآن 

الكرمي مل ترد فيه اآيات تتحدث عن اجلانب اجلمايل يف ال�سعر اإ�سافة اإىل 

موقفه الأخالقي من ال�سعراء، ويعترب اأدوني�س اأكرث الدار�سني الذين اأذاعوا 

 .
)1(

هذه الفكرة«

من  نزعها  طريق  عــن  ر�ساليته،  مــن  الفن  جتريد  اأن  الأمـــر  وحقيقة 

الواقع،  يفندها  باطلة  دعــوى  كــونــه  يــعــدو  ل  اجلــمــالــيــة،  �ساته  موؤ�سِّ

قول،  اأو  كان  فعال  ب�سري  �سلوك  يخلو  ل  اأنه  ذلك  التجربة.  وتدح�سها 

اإبداعا، �سعرا كان اأو نرثا، من ر�سالة، واإن كانت هذه تختلف  اأو  عادة كان 

اإيجابا و�سلبا، و�سوحا واإ�سمارا. و�سنعقد املبحث الالحق من هذا الكتاب 

تزعم  التي  الدعاوى  بطالن  على  وال�ستدلل  الدعوى،  هذه  على  للربهنة 

تعري الفن عن املقا�سد.

1- حميد �سمري، ال�سعر العربي القدمي : روؤية اإ�سالمية، �س ))-8).   
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املبحث الثالث

الفـــــــن

بني جمال الق�صد وق�صد اجلمال

 





الهدف، وبكونه  الر�سالة، وخلوه من   الفن من   هل يجوز اجلزم بتجرد 

»غاية يف ذاته، غاية منزهة عن الهوى« كما زعم كانط؟ هل ي�سح الف�سل بني 

ال�سكل اجلمايل والق�سد الر�سايل، اأو القول با�ستقالل الفن عن الأخالق، 

اإقرارا بجواز احلكم بجمالية »القبيح«؟ ما عالقة الفن بالدين؟

تو�سال  املبحث  هــذا  يف  جوابا  وغريها  الأ�سئلة  لهذه  نقدم  اأن  �سرنوم 

مبطلبني: اأولهما ال�ستمتاع والنتفاع، وثانيهما الإرجاء الإرادي لل�سك.

).1 - اال�ضتماع واالنتفاع:

املتعة اجلمالية من جهة  بني  باعد  كانط  اإميانويل  اأن  �سابقا،  تبني،  لقد 

واملتعة احل�سية التي يثريها املو�سوع املالئم، والقيمة املو�سوعية التي يجليها 

املو�سوع احل�سن، والغاية التي يق�سد بلوغها باملو�سوع النافع من جهة ثانية. 

اأقاموا م�سافة فا�سلة بني متعة  اأننا ل نقر الفال�سفة الذين  وتقرر، هناك، 

اجلمال وق�سد املنفعة، واأن اعرتافهم بح�سول متعة �سعورية وجدانية لدى 

املتاأمل يف اجلميل ميثل اعرتافا �سمنيا باملنفعة اللذية، اأو منفعة ال�ستمتاع، 

بو�سفها اأوىل املنافع التي تف�سي اإليها مبا�سرة املو�سوع اجلمايل بالإدراك 

والتلقي.

اإن اإلقاء نظرة عابرة على املقالت املتعاقبة لأعالم الفكر الفل�سفي ينتهي 

للفن،  الوظيفي  البعد  حول  واتفاقهم  منهم  كثري  اإجماع  اإىل  بالناظر 

على الرغم من افرتاقهم يف طبيعة ما يراد منه من وظائف ومقا�سد. فقد 

ووظيفة  التطهري،  يف  تتمثل  خلقية  وظيفة  للرتاجيديا  اأن  اأفالطون  زعم 

معرفية تتمثل يف عر�س احلقائق الفل�سفية. وراأى اأغ�سطني اأن الق�سد من 

 .
)1(

الفن ك�سف حقائق الإميان والتعبري عن الن�سجام يف »قدرة اخللق الإلهي«

واأ�سار هيجل اإىل ما مياثل مذهب اأر�سطو موؤكدا اأن »تهذيب الأخالق ميثل 

1 - �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س ))- 9).
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وعر�س،    .
)((

احلقيقة« ك�سف  للفن  النهائي  »الهدف  واأن   .
)1(

الفن« هدف 

فريدريك  كارل  الأملاين  الكاتب  ت�سور  اجلميل يف  وظيفة  ال�سياق،  هذا  يف 

روموهر. وخال�ستها اإبهاج النظر وحتفيز النف�س واإمتاع الروح؛ اإذ للجمال 

املالزم خلوا�س الأ�سياء تاأثري ح�سي ومعريف؛ »فبع�سها يوؤثر يف العني، الع�سو 

احل�سي، وبع�سها الآخر يوؤثر يف حا�سة املكان، التي ل ميلكها غري الإن�سان 

والتي تعترب حا�سة فطرية، وبع�سها الأخري يوؤثر على الفهم، وبوا�سطته على 

الأهم  هو  الذي  الأخــري،  التاأثري  هذا   ( امل�ساعر.  حياة  وعلى  املعرفة  ملكة 

اأ�سكال ل متت ب�سلة اإىل اللذة احل�سية وجمال  اإطالقا، يكمن م�سدره يف 

.
)((

النموذج، اأ�سكال تتولد عنها مع ذلك لذة اأخالقية وروحية(«

هيجل  يقدمها  التي  والتحاليل  التفا�سيل  عــن  النظر  وبغ�س  هــكــذا، 

والنتقادات التي يوجهها اإىل هذا املوقف اأو ذاك، ن�ستطيع اأن نوؤكد، اإجمال، 

اأو هدف. فالأثر احل�سي  الفن من ر�سالة  اإقرارا مبقدمة عدم خلو  اأن ثمة 

هدف  الب�سرية  للمتعة  حتقيقا  املتلقي  لدى  يحدثه  اأن  للجميل  يراد  الذي 

فني. وكذلك التحفيز النف�سي، و الأثر املعريف وما يرتتب عليهما من متعة 

غاية  الفن  بكون  القول  ابتداء،  ينتفي،  ولذلك  خلقية.  ولذة  روحية 

1- هيجل، املدخل اإىل علم اجلمال، �س 51.

)-  نف�سه، �س )9/  يقول هيجل: »وقد راأينا بالأ�سل اأن متثيل الأهواء ينطوي بحد ذاته على درجة 

ولو يف حدود �سيقة،  ال�سيطرة،  نتيجته  فيكون   ،Catharsis الكاتار�سي�س   التطهري، من  معينة من 

ين�سد  اأن  الفن  اإن على  يقال  املعنى  واإمنا بهذا  والوح�سية )...(  املنفلتة  الغرائز  الأهواء وعلى  على 

هدفا اأخالقيا، واإن على العمل الفني اأن يكون ذا م�سمون اأخالقي، اإن على الفن اأن يحتوي على �سيء 

الروح  ت�سجيع  على  قادر  اأخالقي  مفعول  عنه  ي�سدر  اأن  ويجب  والأهواء،  النوازع  به  تلحق  �سام 

م�سدرا  يكون  اأن  ويبهج،  ير�سي  اأن  الفن  على  اإن  والقول   .)...( الأهــواء  مع  ال�سراع  يف  والنف�س 

للذة.. معناها اأن هدفا عر�سيا �سرفا يعزى اإليه، هدفا ل ميكن اأن يكون هدفه. اإن الدين والطبائع 

الدينية  ال�سبوات  ت�سجيع  الفن يف  اأ�سهم  وكلما  ذاتها،  الأ�سا�س يف  من  موجودة  موا�سيع  والأخالق 

وامليول الأخالقية ويف تلطيف الطبائع، يكون الهدف الذي اأدركه على هذا النحو اأكرث ارتفاعا و�سموا.« 

]املدخل اإىل علم اجلمال �س 51-)5[.
) - نف�سه، �س 101.
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�سوبنهور  ليه  اإ انتهى  مبا  هذا  يتقرر  بالأغرا�س.  له  �سلة  ل  ذاته  يف 

اأفكار  من  الفنان  ميتلكه  ما  اإبالغ  منها  يق�سد  و�سيلة  الفن  اأن  من 

اإىل املتلقي، ومبا ذهب اإليه ال�ساعر والفيل�سوف الأمريكي �سانتيانا تاأكيدا 

.
)1(

على اأن العمل الفني اجليد منوذج للعقل واحلياة

هذا البعد الوظيفي الذي نروم اأن نثبته للفن اأثبته الفيل�سوف الظاهراتي 

اأو الدللة  اأن »غاية الإدراك اجلمايل هي روؤية الق�سد  هو�سرل  حني قرر 

جاك  الفرن�سي  النف�ساين  اأثبته  كما   ،
)((

ــه« ذات الفني  العمل  يطرحها  التي 

لكان حني راأى اأن وظيفة الفن هي التاأثري يف املتلقي وتغيري �سلوكه؛ اإذ يحول 

 .
)((

»حال املتلقي من احل�سد اإىل الإعجاب، ومن ال�سر اإىل الت�سامي والعلو«

ظاهر هذا الراأي يرادف اإىل حد املماثلة املقال الأر�سطي يف وظيفة الفن، 

ومذهب القائلني باأثره الإيجابي والفعال يف تهذيب الأخالق واإ�سالح ال�سلوك 

وتطهري النف�س من اأهواء ال�سلب ونوازع ال�سر. معنى هذا اأن ما خل�س اإليه 

ثانية  من جهة  وير�سخ  للفن،  النف�سية  الوظيفة  من جهة  يقرر  لكان  جاك 

بني  الف�سل  جواز  عدم  يوؤكد  بذلك  وكاأنه  الوظيفي.  اأو  »الر�سايل«  طابعه 

الفن والق�سد. وبهذا العتبار ترد دعوى القائلني بتجرد الأثر اجلمايل عن 

الغر�س، ومنهم كانط وفخرن وبرلني. وهي الدعوى التي �سرح ببطالنها اأهل 

اجلماليات البيئية اأنف�سهم، كما ذكرت يف مو�سع �سابق من هذا الكتاب.

اإن انطواء الفن على الأغرا�س واحتواءه للمقا�سد، بل واختفاء املقدمات 

ال�سرية والعقائد يف ثناياه، قول ل يجوز بحال من الأحوال اإنكاره، ذلك 

اأن الفنان، من حيث اإنه مبدع للخطاب الفني، ي�سمن اإبداعه، قا�سدا اأو غري 

قا�سد عقائده ومقا�سده. اإذ ل يقبل عقال وجتريبا اأن ير�سل املتكلم خطابا 

1-  �ساكر عبد احلميد، التف�سيل اجلمايل، �س ))1.

)-  نف�سه، �س ))1.

)-  نف�سه، �س )15.
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ل ر�سالة فيه، واأن يلقي اإىل املتلقي قول خلوا من هدف يخفيه، واأثر يق�سد 

اإحداثه فيه. ولقد تقرر وتكرر، مبا ل يدع لل�سك جمال، نظري هذا املوقف 

عند اأهل النظر الفل�سفي والنف�سي يف الفكر الغربي قدميا وحديثا. ون�سيف 

ال�سيكولوجية  مذهب  احل�سر،  ل  املثال  جهة  على  املوقف،  لهذا  تعزيزا 

به  قال  الراأي  هذا  للذات.  حتقيق  الإبــداع  اأن  وخال�سته  ال�سخ�سانية. 

جولد�ستاين اأول، وتبناه بعده من رواد املذهب ما�سلو وروجرز وفروم. ويبني 

األك�سندرو رو�سكا الر�سالة التي يحملها الإبداع عند هوؤلء بقوله: »اإن واحدا 

من املفاهيم الأ�سا�سية لعلم النف�س الإن�ساين يف جمال الإبداع هو التحقيق 

الذاتي، ويعني ال�سحنة الدافعة نحو الإبداع. وي�ستق الدافع الإبداعي - وفق 

لالإن�سان،  واجلوهرية  ال�سليمة  ال�سحة  من   - الجتــاه  هذا  ممثلو  يراه  ما 

بالإن�سانية،  املليء  التعبري  يعني  الذاتي  التحقيق  اأن  روجرز  يرى  حيث 

وهو مرادف للوظيفة الكاملة لالإن�سان.... اأما فروم فريى اأن ال�سخ�س يكون 

بالتاأكيد �سعيدا عندما يبدع �سيئا ما، ب�سكل عفوي، وعندما يتحد مع العامل 

ومع نف�سه، حيث اإن عقله وعاطفته يكونان يف ان�سجام كامل. اإن الإبداع 

بالن�سبة لهوؤلء هو عملية من العالقة بني الفرد ال�سليم والو�سط امل�سجع 

.
)1(

واملنا�سب«

واإذا كان الفن، بالعتبار الفل�سفي، ي�سر هدفا معلنا اأو غري معلن يتمثل 

اإىل  يق�سد  النف�سي  وبالعتبار  هيجل،  زعم  كما  احلقيقة،  الك�سف عن  يف 

التطهري من قيم ال�سقوط، ويبغي التعايل عن ال�سر واإ�سالح ال�سلوك، كما 

تقدم عند اأر�سطو ولكان، واإذا كان بالعتبار ذاته ي�سعى اإىل حتقيق الذات، 

كما جتلى عند اأن�سار الجتاه الإن�ساين يف ال�سيكولوجية ال�سخ�سانية، فاإن 

الفنان  اإذ  وق�سدا؛  غاية  املجتمع  من  يتخذ  الجتماعي  بالعتبار  الفن  

اأو املبدع، كما يرى األك�سندرو رو�سكا، لي�س »�سخ�سا منعزل، واإجناز اإبداعه 

1 - األك�سندرو رو�سكا، الإبداع العام واخلا�س، �س ))-)).
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الن�ساط  اإن  حيث  املجتمع،  فائدة  اأجــل  من  واإمنــا  الإبـــداع،  اأجــل  من  لي�س 

الإبداعي يت�سمن عامل الإجناز الإن�ساين  لل�سخ�س املبدع، فهو ي�سعى من 

)1(

.»)A.Roe( اأجل اإ�سافة قيم جديدة للمرياث الجتماعي  كما تقول رو

هذا القول ذاته ينفي اأي�سا، كتلك التي �سبقت، اأن يكون الإبداع غاية يف 

ذاته، وين�س على بعده الر�سايل وطابعه الوظيفي. ذلك اأن العالقة بني املبدع 

والنعزال.  النف�سال  على  ل  والت�سال  امل�ساركة  على  موؤ�س�سة  واملجتمع 

اإن الفنان اإمنا يبدع ليبث اإىل قارئه ر�سالة. وي�ستطيع املتلقي اأثناء ا�ستمتاعه 

جماليا مبا بثه الفنان اإليه اأن يدرك ويتمثل، اأحيانا، بوعي اأو بدونه، املقا�سد 

الثاوية خلف القول الفني.

�سياق  الذي ينجز يف  للخطاب  املتلقي مفارقا  اإىل  يلقى  الفن  اأن  �سحيح 

التلقائية والأداتية، وت�سكل ذلك  التوا�سل اليومي، من جهة قيام هذا على 

يوؤ�س�سه  جمايل  اإجنــاز  الفني  اخلطاب  الفنية.  ال�سناعة  باأبجديات  وعيا 

املبدع، وي�سكله وعيا بعنا�سر الإبداع التي متنحه �سهادة النتماء اإىل عامل 

الفن دون اأن يتحول، كاخلطاب التلقائي، اإىل جمرد اأداة للتعبري عن العقائد 

اإنه يقدم اإىل املتلقي على هيئة ت�سمن الإمتاع اجلمايل ابتداء،  واملقا�سد. 

واإي�سال امل�سمر الر�سايل انتهاء.

تتاأ�س�س عالقة املتلقي بالفن، كما يرى �ساكر عبد احلميد،  اإذن،  هكذا، 

على اأ�سا�س ال�ستمتاع والنتفاع، ويكون الفن بذلك قناة ينقل الفنان عربها 

موقفه من ذاته ومن العامل حوله معرفيا وانفعاليا واجتماعيا و�سيا�سيا وغري 

ذلك. معنى ذلك اأن الفن �سكل ر�سايل يتو�سل به املبدع ليبلغ فكرة اأو موقفا 

اأو حمله على تبنيه. لهذا »مل يكن الفن  اأو ت�سورا للقارئ بغية التاأثري فيه 

يف كثري من الأحيان غاية يف ذاته«. لقد كانت غايته فهم احلقيقة الكلية، 

وبني  »بيننا  العالقة   اإن  وانفعالته.  واأحالمه  واأفكاره  الفنان  قيم  وجت�سيد 

1 - نف�سه،�س 60.
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اجلمالية،  العالقة  هي  فقط  واحدة  لي�ست عالقة  اإذن،  الفنية،  الأعمال 

اأو عالقة ال�ستمتاع والتاأمل على م�سافة معينة فقط، بل هي يف جوهرها، 

عالقة موقفية تعتمد على طبيعة التفاعل، بيننا وبني العمل الفني يف »موقف 

معني«. وهذه خا�سية ل تعمل �سد الفن بل تعمل معه، وكلما كان العمل الفني 

قادرا على الن�ساط والتاأثري يف مواقف متعددة تعددت تف�سرياته وتاأويالته 

.
)1(

وم�ستوياته، وكان هذا العمل اأكرث خ�سوبة وثراء«

القائلة  الدعوى  على  �سريحا  ردا  ميثل  ومواقف  اآراء  من  �سلف  ما  كل 

بتجرد الفن عن الغر�س، وبكونه غاية يف ذاته، ودح�سا وا�سحا لدعاة الفن 

للفن، ولأتباع احلداثة الأدبية ممن زعموا اأن ال�سعر غاية يف ذاته وتنكروا 

احلقيقة  واعتربوا  الفني.  لالأثر  الن�سية  البنية  خارج  الواقعة  لالعتبارات 

ينفي  اأنه  تقدم  وقد  اخلال.  يو�سف  هوؤلء  ومن  بدعا.  والنفعال  والأخــالق 

�سفة ال�ساعرية عن ال�ساعر ملجرد اأن تكون له ر�سالة. فال اعتبار يف الزعم 

ادعته  ما  اأن  �سابقا  تقرر  ولقد  و»اللــتــزام«.  »الواقعية«  لدعاوى  احلداثي 

�سعارا؛  كونه  يعدو  ل  اخلال،  يو�سف  و�سمنها  احلداثية،  »�سعر«  طائفة 

يوؤكد  اأمل  الإيديولوجية.  واملواقف  املقدمات  من  هــوؤلء  خطاب  يخلو  ل  اإذ 

وهو يعلن، يف  التيار »الواقعي امللتزم«،  الريادي �سد  يو�سف اخلال �سموده 

اخلال  ميثل  األ  ؟  حقيقته  وي�سوه  بالفن  ي�سر  اللتزام  اأن  املناق�س،  الوجه 

ومعه زمرة �سعر موجة معار�سة م�سكونة بهم اإيديولوجي يحركها لل�سمود 

يف وجه تيار الواقعية واللتزام و�سده بدعوى لزوم تعري الفن وجترده من 

اأبعاده الوظيفية ومقا�سده الر�سالية؟.

اإن يو�سف اخلال نف�سه الذي اأنكر اأن يكون للفن ال�سعري ر�سالة، يعار�س 

نف�سه، ويثبت خالف ما اأنكر، م�سرحا اأن لل�سعر م�سمونا وجوديا موؤ�س�سا 

يجب  احلديث  ال�سعر  يف  »امل�سمون  اأن  يرى  فهو  والروؤيا.  التجربة  على 

1 - �ساكر، التف�سيل اجلمايل، �س: 5)-6)-))-418-))4.
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الإن�سان  يكون  واأن  وفرادة �سخ�سيته،  ال�ساعر  نابعا من جتربة  يكون  اأن 

يف وحدته اأمام م�سريه هو املو�سوع الأول، واأن يعرب هذا امل�سمون عن روؤيا 

)1(

جديدة للعامل.«

الفن  بر�سالية  القول من اعرتاف �سمني  اإذن، ما يخفيه هذا  ل يخفى، 

و وظيفيته، وما يقت�سيه من نفي بني لأن يكون ال�سعر يف الت�سور احلداثي 

لل�ساعر  األي�س  وقواعده.  ال�سائد  الفني  ال�سكل  لقيود  وتعد  تفكيك  جمرد 

اأثرا  بها  يحدث  اأن  ويريد  املتلقي،  اإىل  يبلغها  اأن  يق�سد   ر�سالة  احلداثي 

فيه، حني يف�سح يف �سعره عن تفرده، وحني يك�سف وحدة الإن�سان واغرتابه 

يف عالقته مب�سريه، وحني ي�سعى بذلك اإىل بناء روؤيا جديدة للعامل؟ األي�س 

الت�سور احلداثي لل�سعر، بهذا العتبار، امتدادا وتكري�سا للم�سروع الفل�سفي 

وحريته  وم�سوؤوليته  وم�سريه  الإن�سان  مفردات:  على  تركيزه  يف  الوجودي 

وتفرده واغرتابه وحرمانه وا�سطهاده؟

اإن وظيفية القول ال�سعري يف الت�سور احلداثي من الثوابت التي مل يتنكر 

نازك  نظر  يف  ال�سعرية،  احلداثة  اأن  ذلك  اأنف�سهم،  احلر  ال�سعر  رواد  لها 

املالئكة، ل تقف عند م�ستوى النزياح الإيقاعي واجلريان يف فلك احلداثة 

ال�سكلية، بل اإنها متثل انخراطا يف الواقع وجت�سيدا لق�ساياه وجتاوزا ملذهب 

انكفاء  الذات  اإىل  الرومان�سي  وللنزوع  الإحيائي   / الكال�سيكي«  »الت�سنع 

عليها وهروبا اإليها من عامل الأ�سياء. هذه الدعوى اأيدها بدر �ساكر ال�سياب 

باأنه  ال�سعر  عرف  فقد  حياته.  م�سار  من  والقومية  ال�سيوعية  الفرتتني  يف 

الرومانتيكية  امليوعة  لي�سحق  جاء  جديد،  واقعي  واجتاه  جديد،  فني  »بناء 

واأدب الأبراج العاجية وجمود الكال�سيكية، كما جاء لي�سحق ال�سعر اخلطابي 

)((

الذي اعتاد ال�سعراء ال�سيا�سيون والجتماعيون الكتابة به«.

1 - عبد الرحمان عبد ال�سالم حممود، وعي ال�سعر، �س 0)1. 
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اإن ال�سعر بهذا املعنى يزاوج بني ال�سكلي والوظيفي: ال�سكلي مبا هو بناء فني 

جديد يتجاوز لغة التقرير واخلطابة اإىل لغة الت�سوير والإيحاء، والوظيفي 

ف�ساد  من  الرغم  على   .
)1(

اجتماعي« تغيري  واأداة  ثورة  »و�سيلة  هو  مبا 

الذي ج�سده  الي�ساري«  »الثوري  الثاوية خلف اخلطاب  الت�سورية  املقدمات 

ال�سياب يف مرحلة هيمنة الإيديولوجيا ال�سيوعية.

اأي�سا  العرب  احلداثيني  عند  ال�سعري  للقول  الوظيفي  الطابع  وينك�سف 

جربا  اأمثال:  �سعراء  وميثلها  التموزية«.  »بالق�سيدة  عليه  ا�سطلحوا  فيما 

ممن  ال�سياب  �ساكر  وبدر  اخلــال،  ويو�سف  حــاوي،  وخليل  جربا،  اإبراهيم 

جتاوزوا املثل اجلمالية العربية ال�سائعة يف الإحيائية والرومان�سية اإىل املثال 

يف  الأ�سطورتني  لهاتني  املعريف  املوروث  على  »اعتمادا  الفنيقي  اأو  التموزي 

ا�سرتاتيجية  حتولت  التموزي  الوعي  وبهذا  والعربية.  الإن�سانية  الثقافة 

املفهوم ال�سعري من حم�س زخرفة كال�سيكية متتاح من معان تليدة ت�سل 

الأنا  ي�سخم  وتعبري  وجدانية  حم�س  ومــن  واجلاهلي،  بــالأمــوي  العبا�سي 

وال�سعور بها مفردة يف انعزالية الغاب املهجري اأو امليوعة الرومان�سية بعامة، 

ومن حم�س ثورة عرو�سية �سكلية مندفعة نحو حتطيم ال�سياجات الإيقاعية 

املوروثة وتعديل م�ساراتها، اإىل البحث عن الهوية العربية املبعرثة، والذات 

على  تقوم  م�ستقبلية  اآفاقا  ت�ست�سرف  انبعاثية  روؤيا  واإىل  املرتمدة،  القومية 

ثنائية بنيوية ذات جدل ت�سادمي ناجز يف تطهري الواقع وتكني�سه وخلق واقع 

.
)((

يتكئ على مثل روؤيوية وجمالية ق�سيبة«

م�سلماتها  يف  العربية  ال�سعرية  احلداثة  مع  اختالفنا  اإذن،  يكن،  مهما 

لعقائدها  والراف�س  املفارق  املبدئي  موقفنا  يكن  ومهما  الإيديولوجية، 

واحتيال  ت�سوري  زخــرف  من  اأهلها  عن  ي�سدر  ومهما  ومقا�سدها، 

1- ن.م.�س.
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الغائي  طابعه  من  ال�سعر  براءة  تزعم  م�سللة  خادعة  دعاوى  ومن  نظري 

جمال  يبقي  ل  مبا  يوؤكد،  املتقدم  الن�س  فاإن  الق�سدي،  بعده  وخلوه من 

عند  يتج�سد  »ر�سايل«  مبعنى  م�سكون  �سوري  بناء  ال�سعر  اأن  لالرتياب، 

للذات  احل�سارية  الهوية  عن  »البحث  يف  التموزية«  »الق�سيدة«  �سعراء 

ال�ساعر »احلداثي«، بهذا املعنى، يعي�س ويتحرك يف  اإن  املتمردة«.  القومية 

دروب الوجود والإبداع »بر�سالة«، اأقر بذلك اأم اأنكر. لأجل ذلك، ل يجوز، 

باأي حال من الأحوال، اجلزم بخلو قول �سعري من ر�سالة، ب�سرف النظر 

والختالل.  بالبتذال  مو�سوفة  اأو  والعتدال  بالكتمال  مو�سومة  كونها  عن 

ويعد �سربا من العبث والوهم الإيهام بكون ال�سعر غاية يف ذاته.

اأن القول ال�سعري،  هذه الفكرة تزداد ر�سوخا حني يوؤكد بع�س الباحثني 

الإيديولوجية  للر�سالة  قناة عمالة  اإل  يعد  العربي، مل  الت�سور احلداثي  يف 

احل�سارية.  ــذات  ال خل�سو�سيات  وجتـــاوزا  اأح�سانها  يف  ارمتــاء  الغربية 

الهوية  مقومات  على  »التمرد  يف  تكمن  اإذن،  احلداثي،  ال�ساعر  »ر�سالة« 

وتثبيت املقدمات الثقافية الغربية بذريعة المتداد احل�ساري ووحدة الهوية 

»والغرب«  »ال�سرق«  بني  الثقافية  للحدود  نفيه  يف  اأدوني�س  بها  �سرح  التي 

نف�سه،  يو�سف اخلال  اإن  بل   .
)1(

املتو�سطي« امل�سروع احل�ساري  ودفاعه عن 

الذي حكم بانتفاء ال�ساعرية عن كل �ساعر ر�سايل، يعلن �سراحة اندماجه 

يف قلب اخلطاب الفكري الغربي وانخراطه يف »م�سروعه احل�ساري«. يت�سح 

بقدر  نحن  ح�سارتنا  هي  الغربية  احل�سارة  »اإن  قوله:  يف  جليا  هذا 

ما هي ح�سارة الفرن�سي والأملاين، والرو�سي... اإن هذه احل�سارة هي نحن 

وعي  حممود،  ال�سالم  عبد  الرحمن  عبد  ت�سرف   /.((9 �س  القرن،  لنهايات  فاحتة  اأدوني�س،   -1

ال�سعر، �س 116.(
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. ويف الوقت ذاته،يك�سف، يف مو�سع اآخر، الأثر ال�سلبي 
)1(

بقدر ما هي هم«

الذي قد يلحق الإبداع الأدبي يف عالقته بالقارئ ب�سبب املفارقة بني النتماء 

الغرب،  اأح�سان  يف  الوجداين  والرمتــاء  ال�سرقي  املجتمع  اإىل  اجل�سدي 

ويعرب عن هذه املفارقة يف قوله: »بني كوننا �سكال يف العامل احلديث وكوننا 

جوهرا من خارجه، )تناق�س( ي�سطرنا اإىل معاناة ق�سايا جمتمع قدمي يف 

عامل حديث، ومعاناة ق�سايا عامل حديث يف جمتمع قدمي، ففي التعبري عن 

.
)((

معاناتنا تلك نعر�س اأنف�سنا لإنتاج اأدب يجده القارئ العربي غريبا«

اأخرى، مبا يناق�س فيه يو�سف اخلال نف�سه، عن  هذا الن�س يعرب مرة 

اأبدى  للفنان  الر�سايل  الن�سغال  وعن  الفني  لالإبداع  الوظيفي  البعد 

ذلك اأم اأخفاه. اإذ ما الذي ي�سطر ال�ساعر اإىل املعاناة اإذا مل يكن م�سكونا 

توا�سل  امتناع  اأو  اإبداعه،  ي�سريه يف غرابة  وما  بر�سالة توؤرقه وحترقه؟ 

و�سلبه  والوظيفة  الر�سالة  عن  ال�سعر  تنزيه  مبداأه  كان  اإن  معه،  القارئ 

يف حدود ال�سكل واللغة؟

مفتاح  حممد  املغربي  الناقد  ينفي  الفن،  لوظيفة  الداعم  املوقف  ويف 

»ر�سالة  ل�سعره  اأن  ويوؤكد  عدميا.  عبثيا  املعا�سر  العربي  ال�ساعر  يكون  اأن 

.
)((

وخ�سو�سية يف جمتمعات  ذات خ�سو�سية«

والعقل،  والعلم  املــادة  تقدي�س  على  قامت  التي  احلداثية،  الر�سالة  اإن 

1- عبد الرحمن عبد ال�سالم حممود، وعي ال�سعر، �س 116. / * اأود اأن اأ�سري هنا، كما اأ�سار عبد 

مار�سها  التي  الكربى  »اخلديعة  احلداثة«  »نقد  كتابه  يف  ك�سف  تورين  األن  اأن  اإىل  حمودة،  العزيز 

ال�ستعمار الغربي مع ال�سعوب املقهورة حينما ربط بني الكونية اجلديدة والعقالنية، وق�سر العقالنية 

يبيع  فاإنه  الكونية احلديثة،  الغرب  لنا  يبيع  على عقالنيته هو، وعلى قوميته اخلا�سة وهكذا حينما 

عدم  على  تقوم  العقالنية  الغرب  ون�سخة  واحلداثة.  العقل  �سيطرة  من  اخلا�سة  القومية  ن�سخته 

العرتاف باأي مكت�سبات من املا�سي.« )عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س ))(.

) - عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س: )1.

) - حممد مفتاح، مدخل اإىل قراءة الن�س ال�سعري، �س 49)،  ف�سول، م6،ع1، �سيف )199 / املرايا 

املقعرة، �س 0).
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حد  اإىل  ترف�س  حمودة،  العزيز  عبد  ي�سميها  كما  جديدة،  اآلهة  بو�سفها 

م�سروعنا  خ�سو�سيات  من  هي  التي  الدين  وم�سلمات  الــروح  قيم  التمرد 

الفني. من  الإبــداع  الر�سايل يف جميع جمالت احلياة مبا فيها  احل�ساري 

امل�ستحيل، وفقا ملا ن�س عليه األن تورين يف  كتابه« نقد احلداثة«، اأن ي�سمى 

حداثيا كل جمتمع »ي�سعى قبل كل �سيء لأن ينتظم ويعمل طبقا لوحي اإلهي 

.
)1(

اأو جوهر قومي«

وعدم  الوحي  على  املوؤ�س�س  الر�سايل  للموقف  احلــداثــة  اإنــكــار  اأن  غري 

املتحجرة  »بالقوالب  واملتحول«،  »الثابت  يف  اأدوني�س  ينعته  مبا  اعرتافها، 

من  احلداثي  اخلطاب  جترد  يعني  ل  العامل«،  يف  القيم  ملنظومات  الثابتة 

مقا�سد وغايات قائمة على اأوهام النظر واأهواء الت�سورات.

»الفن  بــاأن  تق�سي  التي  كانط،  دعــوى  دح�س  اإىل  نخل�س  هنا   ومن 

اإىل بطالن ما يناظر  ننتهي  الغر�س«. كما  ذاته غاية منزهة عن  يف  غاية 

هذه الدعوى يف الت�سور احلداثي الغربي والعربي عند اأمثال بودلري ويو�سف 

اإذا كان خاليا  اإل  اأن ال�سعر ل يكون  اخلال ممن زعموا �سعارا ل حقيقة 

له لغة  ال�ساعرية منزوع عن من مل تكن  واأن و�سام  اأو ر�سالة،  من ق�سد 

غاية. ال�سعر 

منظوما  ولي�س  نف�سه،  يف  هدفا  لي�س  �سبق،  على  بناء  ال�سعري،  الفن  اإن 

للذة النظم فقط، ولي�ست لغته مق�سودة لذاتها، ولي�ست احلقيقة والأخالق 

والنفعال بدعا ل �سلة لها بالإبداع. واإمنا الفن  بناء جمايل ر�سايل يق�سد 

الفن  �ساحبه منه حتقيق وظيفتي الإمتاع والنتفاع. وبذلك تتهاوى نظرية 

ماك  توما�س  ذكــره  ما  ح�سب  ظلت،  التي  ال�سكلية،  العقيدة  اأو  للفن 

»ل�سنوات  وال�ــســتــيــاء«،  »الــفــن  كتابه  يف   Thomas Mc Evilley اإيفلي 

الفني.  النقد  جمال  على  امل�سيطرين  من  جمموعة  يد  يف  �سالحا  طويلة 

1 - عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س 156.
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التي  النزعة  هي  هنا  اإيفلي  ماك  ق�سدها  التي   Formalisme وال�سكلية 

تنادي بتغليب ال�سكل والقيم اجلمالية على ما يف العمل الفني من فكر وخيال 

و�سعور، مره�سة بنظرية الفن للفن، على اأ�سا�س اأن الفن عامل قائم بذاته 

.
)1(

وغري مطالب بت�سجيل جمريات احلياة اأو الأخذ عنها«

القبح  اأثــر  يف  يتمثل  اآخــر  اإ�سكال  املطلب،  هــذا  خامتة  يف  وي�ستوقفنا، 

الر�سايل على امل�ستوى اجلمايل لالإبداع الفني الذي ل يتاأ�س�س على املقدمات 

جمال  �سي�سكل  الإ�سكال  هذا  الوحي.  من  املنبثقة  وال�سلوكية  العتقادية 

للقراءة والدر�س يف املطلب الالحق من هذا البحث.

).)- االإرجاء االإرادي لل�ضك:

لل�سك  رادي  الإ التاأجيل  و  اأ التعليق  اأن  حمودة  العزيز  عبد  يــرى 

يف  م�سرتك  جمايل  مبداأ   )The willing suspenssion of disbelief(
كتابه  يف  مرة  لأول  كولريدج  »قدمه  املعا�سرة  النقدية  الجتاهات 

الفني  الإبــداع  اإىل  النظر  املبداأ  بهذا  ويق�سد   ،
)((

»Biographia Littaria

ن�سقيا وقراءته داخليا دون ا�ستح�سار العتبار الر�سايل يف التقومي اجلمايل. 

معنى ذلك اإرجاء الختالف العتقادي، وتاأجيل ال�سك الديني، اأثناء القراءة 

اجلمالية للفن.

وال�ستجابة  بــه  الت�سليم  حــدود  ومــا  املتقدم؟  املــبــداأ  �سالمة  درجــة  مــا 

ملقت�سياته؟ هل ا�ستح�سر الناقد العربي القدمي تطبيقا وجتريبا مبداأ الإرجاء 

الإرادي لل�سك، مبا هو مبداأ نقدي �سبق اإليه الغرب تقعيدا وتنظريا؟

نقف يف ثنايا تعريف �ساحب »املرايا املقعرة« ملبداأ التاأجيل الإرادي لل�سك 

و�سالحيته  ل�سحته  وتقريرا  للمبداأ  وتاأييدا  دعما  ي�سر  �سمني  موقف  على 

1 -  �سمري غريب، الفن احلديث واحلداثة يف الفن، �س 54.

) - عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س 8)4.
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مينع  مل  العقدي  الختالف  باأن  ملوقفه  ويحتج  وممار�سة.  ت�سورا  وجــدواه 

العربي امل�سلم من قراءة �سعر اأجنزه عقل كافر، فاإذا كنا كعرب م�سلمني 

»ل نرف�س �سعرا اأنتجه عقل كافر، بل ل نرف�س �سعرا اأنتجه عقل يختلف معنا 

يف العقيدة، بل نتذوقه ونوفيه قدره من النقد والتقريظ حينما ي�ستحق ذلك. 

فما التف�سري النف�سي واجلمايل؟ ما املبداأ الذي يحكم تلك املو�سعية الرائعة؟ 

البالغيون  له  تنبه  الذي  لل�سك«  الإرادي  »التاأجيل  هما  التف�سري  اأو  املبداأ 

العرب دون اأن ي�ستخدموا امل�سطلح احلديث مرة اأخرى، فاأنا حينما اأتعامل 

مع الق�سيدة، اأي ق�سيدة، �سواء اأفرزها عقل م�سلم را�سخ الإميان، اأو عقل 

تختلف عقيدته عن عقيدتي، ل اأقراأها باعتبارها كالما اأو ن�سا دينيا، بل 

كق�سيدة، ق�سيدة فقط، اأي اأنني اأثناء قراءتي لتلك الق�سيدة اأوؤجل ال�سك 

قبل  اأما  داخلها فقط،  الق�سيدة كق�سيدة، من  مع  واأتعامل  الختالف،  اأو 

.
)1(

قراءة الق�سيدة وبعدها، فال يطلب مني اأن اأوؤجل �سكي«

يف هذا الن�س، اإذن، يقدم عبد العزيز حمودة بيانا ملبداأ التاأجيل الإرادي 

لل�سك، ويف�سح عن رف�س بني لعتبار الختالف العقدي يف القراءة اجلمالية 

للفن ال�سعري، من حيث اإنها ك�سف داخلي يفر�س اأن تلغى فيه العتبارات 

اخلارجية، اأو توؤجل اإىل حني النتهاء من تعيني القيمة املنا�سبة لالأثر الفني 

الر�سايل ل ميتلك  القبح  اأن  الكالم  يف �سلم اجلمال والقبح. مقت�سى هذا 

�سلطة التاأثري يف امل�ستوى اجلمايل لل�سعر. ولهذه الدعوى يف النقد العربي 

اأن�سار وخمالفون.

ملبداأ  وتفعيل  تاأييد  منوذج  قدميا،  مثل،  جعفر  بن  قدامة  العربي  الناقد 

الإرجاء الإرادي لل�سك. اإذ ل اأثر، يف اعتباره، للقبح الر�سايل على امل�ستوى 

اجلمايل لل�سعر. وقد �سرح يف كتابه »نقد ال�سعر« مبا يرادف هذه الفكرة، 

قائال:  معناه،  فحا�سة  رغم  القي�س  امرئ  �سعر  عن  دفاعا  دلليا،  ويوازيها 

1- ن.م.�س.
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» ... ولي�س فحا�سة املعنى يف نف�سه مما يزيل جودة ال�سعر فيه، كما ل يعيب 

.
)1(

جودة النجارة يف اخل�سب مثال رداءته يف ذاته«

هكذا يفرت�س قدامة ابتداء ا�ستقالل املادة الدللية، اأو املعنى، عن ال�سعر، 

به،  وات�ساله  ال�سوري،  البعد  التقومي اجلمايل على  اقت�سار  ليربهن على 

اأن  بيد  الدللة وخ�ستها.  اأو فحا�سة  الر�سالة ورفعتها  وانف�ساله عن �سرف 

ما يثري ال�ستغراب وي�سعر بالتناق�س والتعار�س يف مواقف قدامة اأن يو�سف 

اللفظ  بني  التام  بالرتابط  جزمت  التي  الفئة  �سمن  يح�سره  بكار  ح�سني 

ال�سعري  الإبــداع  قراءة  اأثناء  الطرفني  اعتبار  لزوم  هذا  مقت�سى  واملعنى. 

بغية ترتيبه يف مدارج اجلودة والرداءة. وعليه، يلزم اأن يكون لو�ساءة املعنى 

اأو رداءته كذلك الذي يكون للفظ يف حال  اأثر يف جودة ال�سعر  اأو و�ساعته 

اكتماله واعتداله اأو حال اختالله واعتالله.

ق�سية  ت�سغله  »واإن مل  بكار،  يو�سف ح�سني  نظر  بن جعفر، يف  قدامة  اإن 

اللفظ واملعنى ما �سغلت غريه، ل يكاد يبني تف�سيله للفظ اأو املعنى. ويلوح لنا 

اأنه نظر اإليها نظرة فيها �سيء من نظرة اأر�سطو اإىل وحدة العمل الأدبي، لأنه 

والقافية  الوزن  الأخرى وهما  الق�سيدة  اأركان  عاجلها مت�سلة بغريها من 

وائتالفهما معا. وقدامة، واإن اأفرد نعت كل ركن من هذه الأركان على حدة، 

.
)((

مل يق�سر اجلودة على واحد بعينه، بل راآها فيها جمتمعة«

يف  مذهبا  جعفر  بن  قدامة  اجلرجاين  العزيز  عبد  القا�سي  �سابه  ولقد 

هذا  مدار  عليه  الذي  الرئي�س  الإ�سكال  يف  وموقفا  واملعنى،  اللفظ  ق�سية 

املبحث. ففي �سياق دفاعه عن املتنبي يف كتابه »الو�ساطة«  يعلن، مبا ل يدع 

هذا  عن  ويعرب  العتقاد.  بف�ساد  ال�سعري  اجلمال  تاأثر  عدم  بابا،  للريب 

قوله: »والعجب ممن ينتق�س اأبا الطيب ويغ�س من �سعره لأبيات تدل على 

1 قدامة بن جعفر، نقد ال�سعر، �س66.

) يو�سف ح�سني بكار، بناء الق�سيدة، �س 511.
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على  عارا  الديانة  كانت  فلو  الديانة...  يف  املذهب  وف�ساد  العقيدة  �سعف 

ا�سم  ميحى  اأن  لوجب  ال�ساعر  لتاأخر  �سببا  العتقاد  �سوء  وكان  ال�سعر 

اأولهم  اإذا عدت الطبقات، ولكان  نوا�س من الدواوين، ويحذف ذكره  اأبي 

بذلك اأهل اجلاهلية، اأو من ت�سهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب اأن يكون كعب 

بن زهري وابن الزبعرى  واأ�سرابهما ممن تناول الر�سول ] بالهجاء وعاب 

من اأ�سحابه بكما خر�سا، وبكاء ]البكاء:جمع بكئ وهو من قل كالمه خلقة[ 

وقبل   .
)1(

ال�سعر« عن  مبعزل  والدين  متباينان،  الأمرين  ولكن  مفحمني. 

اأن  اإىل  متام«،  اأبي  »اأخبار  كتابه  يف  ال�سويل،  اأبوبكر  ذهب  جميعا،  هوؤلء 

اإميان ال�ساعر ل يزيد �سعره �سرفا وح�سنا واأن كفره ل يزيده رداءة وقبحا. 

اأبا متام بالكفر، واتخذوا ذلك مربرا ل�ستقباح  ورد بذلك على من اتهموا 

�سعره، وذريعة للحكم عليه، مع رفعة قدره، باخل�سة والو�ساعة. هذا املوقف 

يظهر بينا يف قوله: »وقد ادعى قوم الكفر عليه بل حققوه، وجعلوا ذلك �سببا 

�سعر  من  ينق�س  كفرا  اأن  ظننت  وما  ح�سنه،  وتقبيح  �سعره،  على  للطعن 

ول اأن اإميانا يزيد فيه«. ويفند، عقب ذلك، ادعاء تكفري اأبي متام، ب�سهادة 

�سعره، قائال: »فكيف ي�سح الكفر عند هوؤلء على رجل �سعره كله ي�سهد ب�سد 

.
)((

ما اتهموه به...؟«

اأبو بكر ال�سويل، اإذن، يلتقي مع قدامه وابن جني والقا�سي اجلرجاين يف 

القول بلزوم ف�سل العتقاد عن النظر اجلمايل اإىل ال�سعر ل اتخاذه معيارا 

اأبي متام،  ل�سالمة العتقاد عند  اأنه يف احتجاجه  اإل  والتقبيح.  للتجويد 

وتربئته من تهمة الكفر التي ن�سبت اإليه، يثري م�ساألة مهمة مفادها اأن مرجع 

احلكم العتقادي على ال�ساعر �سعره، و�سعر اأبي متام »ي�سهد ب�سد ما اتهموه 

اأو غري  ال�سويل، بذلك، ين�س، قا�سدا  ولعل  باإميانه ل بكفره.  اأي  به...«، 

قا�سد، على احتمال القول ال�سعري لعقائد ال�سعراء وا�ستماله على اأفكارهم 

1- القا�سي اجلرجاين، الو�ساطة، �س46.

)- ال�سويل، اأخبار اأبي متام، �س 371-271.
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فل�سفات  من  ونفو�سهم  متلقيهم  روؤو�س  يف  اإلقاءه  يق�سدون  وما  ومواقفهم 

وت�سورات. واإذا كان ذلك كذلك، فاإنه ل ي�سح، عقال ومنطقا اأثناء قراءة 

حيث  من  الر�سايل،  العتبار  اإلغاء  ومقا�ساته،  وتقوميه  ال�سعري  الإبداع 

اإنه قائم فيه، ل قبله اأو بعده اأو خارجه، وممتد يف ثناياه، ل متجرد عنه 

اأو منزوع منه.

اإىل وجوب التمييز يف  اأبي بكر ال�سويل يف امل�ساألة يجرنا  اأن موقف  كما 

الف�ساد الر�سايل، اأو القبح العتقادي، بني نوعني: لزم ومتعد. الأول يلزم 

والثاين  اأ�سعاره.  يف  ليقع  يجاوزها  اأن  غري  من  بها  ويخت�س  ال�ساعر  ذات 

يتعدى ال�ساعر ليتجلى، ت�سريحا وتلميحا، يف اإبداعه ال�سعري. وبذلك اأخرب 

النبي ] اأن اأمية بن اأبي ال�سلت »اآمن �سعره وكفر قلبه«. الف�ساد الر�سايل 

الالزم ل يلزم اأن يكون مدعاة ل�سحب و�سام اجلمال عن الفن، خ�سو�سا واأن 

القارئ، بحكم ق�سوره الب�سري، ل ي�ستطيع جزما اأن ي�سق على قلب ال�ساعر 

اأن يكون  اأن الف�ساد الر�سايل املتعدي يلزم  حيث ي�ستقر قبح العتقاد. بيد 

اأجزائه  الفني، لأنه جزء من  العمل  مقيا�سا للحكم بالختالل اجلمايل يف 

جميعا  امل�ستويات  تلك  توظيف  يتم  ما  كثريا  بل  م�ستوياته.  من  وم�ستوى 

القيمة  اأن  ذلك  لأجل  واأرى  الر�سايل.  الق�سد  اإىل  للعبور  وم�سالك  ج�سورا 

اجلمالية لل�سعر م�سروطة بجماله الر�سايل. ومن مقت�سياته جمال الظاهر 

اأنه  كذلك  واأرى  والغاية.  امل�سلك  وجمال  واملعنى،  املبنى  وجمال  والباطن، 

ل يلزم اللتزام بالأحكام اجلمالية التي اأ�سندها النقاد العرب لطائفة من 

العتقاد  جهة  من  الر�سايل  ف�سادها  من  الرغم  على  ال�سعرية  الإبداعات 

الإرجاء  ملبداأ  املبدئي  برف�سنا  الت�سريح  ذلك  على  بناء  وي�سح  وال�سلوك. 

الإرادي لل�سك الذي دل عليه احتجاج اأمثال قدامة لمرئ القي�س، وانت�سار 

اأمثال القا�سي اجلرجاين للمتنبي.

ويف اجلهة الراف�سة ملبداأ التاأجيل الإرادي لل�سك يف النقد العربي القدمي، 
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القريواين  �سرف  وابن  القاهر اجلرجاين  وعبد  الثعالبي  اأبو من�سور  يقف 

وحازم القرطاجني. لقد عاب الثعالبي، يف »يتيمة الدهر«، ما ت�سمنه �سعر 

املتنبي من �سعف العقيدة ورقة »الدين«. وكرر قول القا�سي: »الديانة لي�ست 

عارا على ال�سعراء، ول �سوء العتقاد �سببا لتاأخر ال�ساعر«. اإل اأنه عدل يف 

هذا احلكم الذي كان القا�سي قد اأطلقه دون حتديد. فدل بذلك على اأنه 

يحاول اأن يجعل للدين تدخال يف املقيا�س الأدبي حني قال: »ولكن لالإ�سالم 

به قول وفعال ونظما ونرثا، ومن  الإخالل  ي�سوغ  الذي ل  الإجالل  حقه من 

باأمره ومل ي�سع ذكره وذكر ما يتعلق به يف مو�سع ا�ستحقاقه فقد  ا�ستهان 

باء بغ�سب من اهلل تعاىل وتعر�س ملقته يف وقته، وكثريا ما قرع املتنبي  هذا 

الباب مبثل قوله:

.
)1(

         يرت�سفن من فمي ر�سفات              هن اأحلى من التوحيد«

اإن الثعالبي، اإذن، ي�سع ال�سياج الر�سايل الذي يفرت�س مبدئيا األ يتجاوزه 

ال�ساعر املنتمي روحا وج�سدا اإىل الأمة التي حتمل م�سروعا ح�ساريا موؤ�س�سا 

على الوحي. وما ينبغي يف هذا امل�سروع اأن يكون الفن مبعزل عن الدين، 

اأو تكون نظرة الناقد اإليه مبعزل عن الدين. اإن النتماء اإىل الإ�سالم، يعني 

لقواعده  الكامل  والن�سباط  وثوابته،  مببادئه  املطلق  الت�سليم  يعنيه،  فيما 

و�سوابطه، حتقيقا ملقت�سيات الإجالل ل الإخالل يف جميع م�ستويات احلياة 

مبا فيها الفن، اإبداعا وقراءة وتنظريا. وكاأين بالثعالبي، اإذ يح�س على وجوب 

احرتام الإ�سالم والتزامه، قول وفعال ونظما ونرثا، يحيل على تلك ال�سمولية 

و�سكناته  حركاته  لكل  و�سله  يف  الر�سايل  امل�سلم  نظرة  ت�سم  اأن  يلزم  التي 

وت�سرفاته واأبعاد حياته مببداأ الإذعان املطلق هلل اإخال�سا وتوحيدا { ڭ  

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ } )الأنعام،)16(. لذلك اأرى 
اأن يكون احلكم باجلمال م�سروطا مببداأ الإجالل، واأن يكون احلكم بالقبح 

1 -  الثعالبي، يتيمة الدهر، ج1، �س169-168.
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مقيدا ب�سرط الإخالل. وبهذا ال�سرط ت�سري فحا�سة املعنى يف �سعر امرئ 

واإن كان �سرطا  الر�سايل،  اأن مبداأ الإجالل  القي�س قادحة يف جماله. غري 

لزما وحا�سما يف احلكم اجلمايل، اإل اأنه ل ميتلك مبفرده �سلطة احل�سم يف 

احلكم، ذلك اأن، ثمة، مقومات فنية اأخرى ت�سكل، مو�سولة به وجمتمعة معه 

مرجعا للجزم بجمالية الفن.

يزكي  ما  اإىل  الثعالبي،  قبل  وال�سعراء«،  »ال�سعر  قتيبة يف  ابن  تنبه  ولقد 

العتبار الر�سايل يف النظر اإىل ال�سعر من غري اإنكار لالعتبار ال�سكلي، اإذ 

ميز اعتمادا على قيمتي اجلودة والرداءة، بني اأربعة اأ�سناف وعد اأول تلك 

الأ�سناف مرتبة ما زاوج بني جمال املبنى وجمال املعنى، ومن ذلك قول اأبي 

ذوؤيب الهذيل:

)1(

والنف�س راغبة اإذا رغبتها           واإذا ترد اإىل قليل  تقنع

وقد ذكر زكي الع�سماوي يف كتابه: »من ق�سايا النقد الأدبي والبالغة«، 

وقرر يو�سف ح�سني بكار يف كتابه »بناء الق�سيدة«  اأن ابن قتيبة يريد بجودة 

يف  اإيقاعه  وح�سن  واملو�سيقي،  ال�سوتي  وتكوينه  ال�سكلي  »جماله  اللفظ 

ال�سمع، وعذوبة وقعه على الأذن. اأما املعنى فتوؤكد اأمثلته اأن املعنى احل�سن 

اإىل هذه  اأو ما ميت  اأخالقية  اأو فكرة  اأو مثال  عنده ما كان يت�سمن حكمة 

قتيبة  ابن  ت�سور  اقــرتاب  فيه  زعم  بلغ حدا  بكار  اإن  بل   .
)((

ب�سلة« الأمــور 

الوقت  للمجتمع«. يف  »الفن  بنظرية  املعا�سر  التاريخ  ا�سطلح عليه يف  مما 

الذي يالم�س قدامة بن جعفر والقا�سي اجلرجاين �سيئا من نظرية الفن 

اإذ ل عالقة عند هذين بني اجلمال الفني وفحا�سة املو�سوع اأو �سوء  للفن. 

العتقاد. بيد اأن تقدمي ابن قتيبة لل�سرب ال�سعري الذي حتققت فيه الإجادة 

الفنية لفظا ومعنى، وترتيبه اأول، يدل على خالف ما زعمه بكار يف حقه. اإن 

1 - ابن قتبة، ال�سعر وال�سعراء، �س1).

) بناء الق�سيدة  �س 9)1/ من ق�سايا النقد الأدبي والبالغة 9)) – 80).
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ال�سرب ال�سعري املعترب، يف نظر �ساحب »ال�سعر وال�سعراء«، لي�س م�سروطا 

اأن يكون م�سلكا ذلول لإلقاء  بجمال املعنى وحده، ولي�س ق�سارى ما يرومه 

بالغ يف الإقناع الر�سايل عار من بالغة الإمتاع اجلمايل، ان�سغال باملعنى اإىل 

حد الإفراط، واإعرا�سا عن املبنى اإىل درجة التفريط. ولعله تبني، يف بيان 

بكار ملق�سود ابن قتيبة بجودة اللفظ وجودة املعنى، ما يوؤكد موقف العتدال 

الذي مثله �ساحب »ال�سعر وال�سعراء« بني طريف املعادلة.

فحا�سة  اأن  القي�س،  امرئ  عن  دفاعا  يدعي،  جعفر  بن  قدامة  كان  ولئن 

املعنى مبعزل عن ال�سعر ل تخل بجماله، فاإن ابن �سرف القريواين باينه يف 

كافيا  �سببا  الدليل  الفجور  من  متخذا  النتقاد«،  »م�سائل  النقدية  ر�سالته 

ل�ستهجان �سعره واحلط من قدره. وباملعيار ذاته حاكم ال�ساعر ابن هانئ 

الأندل�سي، و�سرح اأنه »ي�ستعني على �سالح دنياه بف�ساد اأخراه، لرداءة عقله 

ورقة دينه و�سعف يقينه، ولو عقل مل ت�سق عليه معاين ال�سعر حتى ي�ستعني 

. ويحق اأن اأ�سري، هنا، اإىل اأن اإيراد قول ابن �سرف يف هذا 
)1(

عليها بالكفر«

واإمنا يتوخى  اأو نفيه.  ابن هانئ  اإثبات ما زعمه يف حق  املورد ل يراد منه 

التدليل من خالله على بطالن دعوى الإرجاء الإرادي لل�سك. ويوؤكد ف�ساد 

البالغة«،  »اأ�سرار  يف  اجلرجاين،  القاهر  عبد  اإنكار  اأي�سا،  الدعوى،  هذه 

ال�سواهد  ومن  الدين.  حلرمة  وانتهاكه  العتقاد  باأمر  ال�ساعر  ا�ستخفاف 

التي يوردها دعما ملوقفه بيت املتنبي:

            يرت�سفنن من فمي ر�سفات        هن فيه اأحلى  من التوحيد

فلئن كانت �سورة الإبداع ال�سعري ت�سغل املقام الأول يف الت�سور اجلمايل 

عند قدامه بن جعفر، ول اعتبار يف ذلك لأن يكون املعنى رفيعا نفي�سا، 

اأو و�سيعا خ�سي�سا، فاإن جمال ال�سورة غري كاف وحده يف الت�سور اجلمايل 

اإىل  النظر  يف  اأثرا  �سفاهتها  اأو  الدللة  لوجاهة  اأن  ذلك  اجلرجاين،  عند 

1- اإح�سان عبا�س، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، �س:)46.
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ال�سعر«،  يف  »اأر�سطوطالي�س  كتابه  يف  عياد  �سكري  يرى  ولذلك  ال�سعر.  

ويو�سف ح�سني بكار بعده واأخذا منه، اأن عبد القاهر اجلرجاين »اأميل اإىل 

راأي ابن �سينا من راأي قدامة الذي ل يرى ل�سرف املعنى اأو خ�سته اعتبارا ما 

.
)1(

يف جودة ال�سعر«

ولي�س يخفى اأن حازما القرطاجني نف�سه اأعلن يف منهاج البلغاء ما يوحي 

ب�سرورة تبني اجلمال الر�سايل غاية للفن ال�سعري. اإذ الق�سد من الأقاويل 

ال�سعرية، يف راأيه،  هو »ا�ستجالب املنافع وا�ستدفاع امل�سار، بب�سطها النفو�س 

 .
)((

اإىل ما يراد من ذلك وقب�سها عما يراد، مبا يخيل لها من خري اأو �سر«

اأثناء  طرحها  عقال  نظري،  يف  ي�سح،  فال  ال�سعر،  وظيفة  هذه  كانت  اإذا 

قراءته وتقوميه فنيا وجماليا اإذ الق�سد جزء ل يتجزاأ من الإبداع.

اإن الفن ال�سعري، انطالقا مما ن�س عليه القرطاجني، يفر�س تعالقا بني 

اجلمال ال�سكلي الذي توقف عند حدوده الراف�سون لالعتبار الدليل، وبني 

اجلمال الر�سايل الذي اأبه به املعار�سون، مفهوما ل منطوقا، ملبداأ الإرجاء 

الإرادي لل�سك. واجلمال الر�سايل يف ت�سور حازم القرطاجني يبثه ال�ساعر 

يف  الإيجابي  التاأثري  اإحــداث  بغية  الفني  اخلطاب  طريق  عن  املتلقي،  اإىل 

قيمه و�سلوكه، تزكية للنف�س بروائع الف�سيلة ومنافع اخلري، وتطهريا لها من 

خ�سا�سة الرذيلة ونوازع ال�سر. ولعل حازما بهذا ينفي اأن تكون املتعة يف الفن 

منتهى غاياته ومطلقها، ويثبت وظيفة جلب املنفعة ودفع املف�سدة مبتغى فنيا 

ي�ستهدف به الفنان جمتمع القراء. 

الفن لبد  »النافع يف  اأن  القرطاجني  ملا ذكره  بيانا  ويرى جابر ع�سفور 

اأن يكون نافعا يف احلياة )...( مادامت غاية الفن تعني على حتقيق غاية 

اجلمالية  للقيمة  م�ساحبة  الأخالقية  القيمة  ت�سبح  وبذلك   )...( احلياة 

1- بكار، بناء الق�سيدة، �س ))1.

)- القرطاجني، املنهاج، �س ))) /  عبد العزيز حمودة، املرايا املقعرة، �س: 5)4.
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قرينة  اجلميلة  والأفــعــال  بال�سرورة،  خري  اجلميل  اإن  لها.  مفارقة  وغري 

الف�سائل،  والأجمل هو الوجه الآخر لالأنفع، طاملا ارتبطا بالكيفية التي تعني 

)1(

الكائن الإن�ساين على الو�سول اإىل الكمال.«

باأنه ل اعتبار،  اإذن، نخل�س، يف نهاية هذا املبحث، اإىل اجلزم  هكذا، 

يف نظرنا، ملبداأ التاأجيل الإرادي لل�سك، واإىل احل�سم يف اأن امل�ستوى اجلمايل 

�سوء  اأو  املعنى  فحا�سة  اأن  ويف  الر�سايل،  بجماله  م�سروط  الفني  لالإبداع 

العتقاد، اأو القبح الر�سايل، �سبب رئي�س وكاف للحكم بالختالل اجلمايل. 

لأجل ذلك يلزم �سرورة اإعادة النظر يف القيم اجلمالية التي اأ�سندت لكثري 

من النماذج ال�سعرية العربية دون اعتبار لثوابت الوحي و�سوابطه، كما يلزم 

مبادئ  اأ�سا�س  على  والنقدي  ال�سعري  للرتاثني  نقدية جديدة  قراءة  تقدمي 

الوحي ومقدماته.

1- جابر ع�سفور، مفهوم ال�سعر، �س)).
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املبحث الرابع

من وحي اجلمال يف كلمات الوحي





معجم اجلمال: 1-1 

ۉ   النحل{  �سورة  من  الوحي  لكلمات  التف�سريي   البيان  يف  الناظر 

اهتمام  عدم  يلحظ   .]6 ]النحل:   { ى  ى   ې   ې   ې   ې  
بع�س املف�سرين كالطربي و الزخم�سري  و الرازي بالدللة اللغوية مل�سطلح 

املعجم  ا�ستدعى  من  املف�سرين   من  اأن  لذلك،  خالفا  ويكت�سف،  اجلمال. 

يف  هـــ(   6(1 القرطبي)ت  باحل�سن  ف�سرها  فقد  للكلمة.  دلليا  ــرادف  امل

»اجلامع لأحكام القراآن«. وف�سرها بالزينة ابن كثري )ت 4)) هـ( يف »تف�سري 

القراآن الكرمي«، و البي�ساوي )ت 685 هـ(يف »اأنوار التنزيل واأ�سرار التاأويل«، 

وال�سوكاين )ت 50)1 هـ (يف »فتح القدير«، والبغوي)ت 516 هـ( يف« معامل 

التف�سري«،  علم  يف  امل�سري  »زاد  يف  هـــ(   59( اجلـــوزي)ت  وابــن  التنزيل«، 

وغريهم.  التنزيل«  معاين  يف  التاأويل  »لباب  يف  هـ(   ((5 )ت  واخلــازن 

للتلقي  القراآين من ف�سر اجلمال باملنظر احل�سن اعتبارا  البيان  اأهل  ومن 

والأثر كالطرباين) ت60)هـ ( يف »التف�سري الكبري« ، وابن جزي الغرناطي 

يف  هـ(  والــفــريوزبــادي)ت)81  التنزيل«  لعلوم  »الت�سهيل  يف  هـ(   (41 )ت 

»تف�سري القراآن وغريهم.

اآيات  يف  اإل  بلفظه  الــقــراآن  يف  يح�سر  ل  كــان  واإن  اجلمال،  م�سطلح  و 

معدودات، فاإن املعجم القراآين حافل بالدللة على مفهومه �سواء تعلق الأمر 

األفاظ  كقول  ا�ستق منهما من  والزينة  وما  الدللية  كاحل�سن  باملرادفات 

اهلل جل ثناوؤه { ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ} 

ڤ}  ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ     } اأ�سماوؤه  تقد�ست  وقوله    ،]( ]الكهف: 
]ال�سافات: 6[، اأو تعلق بالإ�سارات اجلمالية الثاوية يف دللت الآيات كقوله 

جل جالله{ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ٴۇ } ]الغا�سية: )0-1)[،  
وقوله تنزه جماله { ڱ  ں  ں   ڻ } ]الذاريات: 0)[.
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القراآين،  التي يعرب بها عن اجلمال يف اخلطاب  وكيفما كانت ال�سورة 

الغر�س.  عن  منزها  لي�س  البهاء  ومباهج  احل�سن  م�ساهد  ا�ستدعاء  فاإن 

اإنه تذكري لالإن�سان ببديع �سنع اهلل الذي اأتقن كل �سيء، وك�سف لقدرته على 

اخللق والإبداع، ودعوة للعقل  اإىل النظر يف حقائق الوجود ق�سد التعرف 

بجمال  التخلق  وبغية  الإن�سان،  وم�سور  العامل  من�سئ  و  الكون  بــارئ  على 

الر�سالة،ر�سالة القراآن، عروجا  اإىل املقامات اجلمالية لالإح�سان  . 

وقيمة  ح�سن  عمل  كل  واحل�سن  باجلمال  »ي�سف  الكرمي  الــقــراآن  اإن   

�سلم  يف  الرتقي  مراتب  لأعلى  و�سف  هو  مبا  الإح�سان،  اإن  بل   
)1(

ح�سنة«.

الإميان، كما دل على ذلك حديث جربيل، �سعي اإىل التخلق �سرا وعلنا بقيم 

احلق واخلري واجلمال.  »اإن )الإح�سان( هو بلوغ الإن�سان مرحلة الإح�سا�س 

الكامل باحل�سور الإلهي الذي ل يند عنه �سيء يف ال�سموات والأر�س.. واإن 

ليحمل  )اجلمال(  �سنو  )احل�سن(  من  الإ�سالمي  امل�سطلح  هذا  ا�ستقاق 

العالقات  تعزيز  دائما  الإ�سالم  هدف  كان  لقد  ب�سدده.  نحن  فيما  دللته 

مرحلة  امل�سلم  الإن�سان  ي�سل  ويــوم  الــكــون..  هــذا  يف  ال�سميمة  اجلمالية 

.
)((

)الإح�سان(... يكون يف الوقت نف�سه قد عزز قيم اجلمال وحتقق بها«

جتليات اجلمال: 1-1 

تفي�س كلمات الكتاب امل�سطور جمال وهي تك�سف جمال الكتاب املنظور.

اجلمال �سفة للخالق املتكلم بالوحي وحقيقة متجلية يف اخللق الذي يتكلم 

عنه الوحي، ت�سهد بذلك اآيات الوجود الغائب وامل�سهود، بدءا من اأ�سغر ما 

يدق عن الو�سف و انتهاء اإىل اأكرب  ما يجل عن الك�سف. اإن اهلل جميل يحب 

اجلمال، اأح�سن كل �سيء خلقه.فكان اخللق غاية يف اجلمال. اأبدع  الإن�سان 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ     ڤ   فاأح�سن ت�سويره وت�سويته وتعديله { 

1 - عماد الدين خليل، مدخل اإىل نظرية الأدب الإ�سالمي، �س)).

)-  نف�سه، �س 9).
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ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ }) النفطار:  8-6 (، 
و اأتقن خلقه وتقوميه فتجلى على الفطرة مو�سوما باجلمال. وما ارتد اإىل 

درك القبح اإل بانحراف فطرته  عن خط الهدى وم�سلك ال�ستقامة { ڀ  

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ } )التني:5-4 ( .     

الإن�سان، اإذن، كائن جميل بالفطرة. و اإمنا بالتزكية ت�سان فطرته مما 

تتحلى اجلوارح مبا جتلى يف  بالتزكية  و   . بهاءها  يعكر �سفاءها، ويخد�س 

الروح من اآثار اجلمال . ول حتقق للتزكية  يف مواقف الإن�سان اإل بالتخلق 

الروح  جمال  فيفي�س  الإح�سان  مقام  اإىل  ذاته  ترفع  اإنها  القراآن.  بكلمات 

على اجلوارح والت�سرفات واملواقف، فاإذا الإن�سان يف موقف ال�سفح اجلميل 

�سمح ل يوؤاخذ وعفو ل يعاتب { ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ } 

)احلجر:85(، ويف موقف ال�سرب اجلميل حمت�سب ل ي�سكو وثابت ل يجزع 

5(، ويف موقف ال�سراح اجلميل حم�سن  })املعارج: ۆئ  ۇئ   { ۇئ       

ل ي�سئ وعادل ل يجور { گ  گ  ڳ  ڳ } ) الأحزاب: 49(، 

يخالطه  ل  و�سفي  ال�سفاء  يفارقه  ل  تقي  اجلميل   الهجر  موقف  ويف 

وهذه  )املــزمــل:10(.   { گ  گ   ک   ک   ک   ک   {ڑ    اجلفاء 

وباطنا،  اإل من متثل اجلمال ظاهرا  يبلغها  اإن�سانية عليا، ل  كلها مقامات 

عقيدة و�سلوكا ومنهجا يف الوجود. 

غيبا  دقائقه،  جميع  يف  وميتد  الوجود،  تفا�سيل  كل  يف  يتجلى  اجلمال 

و�سهادة، ظاهرا وباطنا، َخْلقًا وُخُلقًا. بل اإن القراآن الكرمي، مبا هو ر�سالة 

جديدة  ف�ساءات  على  الرائعة  القيمة  هــذه  بــاأنــوار  يلقي  املطلق،  اجلمال 

وال�سراح  والهجر  ال�سرب  اأق�سد  وت�سملها،  اإليها  متتد  اأن  النا�س  ياألف  مل 

يقف  مل  الوحي،  من  املنبثقة  الروؤية  يف  اجلمال،  اأن  هذا  معنى  وال�سفح. 

اأو ال�سورة، واإمنا امتد لي�سمل القيم و املواقف و مظاهر  اأبعاد املادة  عند 

يف  فهو  ثم  ومن  �سبحانه،  اهلل  عن  )�سدور(  الكون  »اإن  الب�سري.  ال�سلوك 
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تكوينه، واأبعاده واأ�سكاله، يت�سمن قيما جمالية بدءا بجوانبه التي ل تراها 

العيون، وانتهاء بالعامل والطبيعة التي تتحرك عليها احلياة ويتوا�سل معها 

الإن�سان...، اجلمال يف �سميم الكون والطبيعة، ويف قلب احلياة والأحياء، 

واجلمال  وجهه،  ومالمح  الإن�سان،  ج�سد  ويف  املخلوقات،  تركيب  ويف 

يف العالقات )املتنا�سبة(، والتوزيع الفذ، وامل�ساحات املتناظرة بني الأ�سياء 

بع�سها والبع�س الآخر، وبني املخلوقات بع�سها والبع�س الآخر.. بدءا برتكيب 

املن�سبطة  القيم  الإرادة.. واجلمال يف  وقوة  والروح  بالعقل  وانتهاء  الذرة، 

املوزونة، التي يتحرك الإن�سان بهديها وعلى �سوئها واإلزامها..

اإننا نقراأ يف كتاب اهلل عن )تزيني( ال�سماء بامل�سابيح الزرق، و)جتميلها( 

بال�سوء ال�سفيف{ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ })ال�سافات، 6(، ونقراأ 

يهبها  التي  اجلميلة  البهجة  وعن  الــواعــدة،  باخل�سرة  الأر�ــس  تزيني  عن 

ژ  ژ  ڑ    ...} العامل  لالإن�سان يف هذا  والزهر...  والزرع  ال�سجر، 

مقابل  يف  ونقراأ  گ...}...  گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ  

املده�س،  الرتكيب  حيث  اجلميل،  )احليوان(  عامل  عن  �سيئا  )النبات(، 

والألوان املثرية، والوظائف البديعة، والغرائز املحكمة، واحلركة التي تاأخذ 

املخلوقات كيف خلقه  �سيد  نف�سه  الإن�سان  ونقراأ عن  واإيقاع...،  اإيقاع  األف 

اهلل يف »اأح�ضن تقومي« ج�سدا وعقال وروحا، كيف �سوره فاأح�سن �سورته.. 

واحدا من  ليكون )امل�سور(  والتجميل حتى  بالإح�سان  نلتقي  ويف احلالتني 

.
)1(

اأ�سماء اهلل احل�سنى...«

ال�سهادة والغيب ي�سهدان بجالله  و جماله وكماله.اآيات اجلمال يف الكون و 

�سمائه،  اأ وجمال  جماله  على  يات  اآ وت�سويرا  بداعا  واإ خلقا  ن�سان  الإ

�سبحانه، نور ال�سماوات والأر�س.. {ۉ  ې  ې  ې   ېى   هو،  اإذ 

ى   ائ   ائ})احل�سر :4)(   . و من جمال هذه الأ�سماء ي�ستمد العبد 

1 - عماد الدين خليل، مدخل اإىل نظرية الأدب الإ�سالمي من �س 9 اإىل �س 15.
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كماله وجماله تخلقا باأخالق اجلميل  وحتليا بدللت �سفاته. ول يبلغ العبد 

اكت�ساب  »ال�سعي يف  ب�سرط  اإل  الغزايل،  لأبي حامد  وفاقا  الربانية،  درجة 

.
)1(

املمكن من تلك ال�سفات، والتخلق بها، و التحلي مبحا�سنها...«

وين�ساأ عن متثل �سفات اجلمال ومعاين احل�سن يف الأ�سماء اأن يجد العبد 

لالإميان، كلما ذاق حالوة جماله، اأثرا يف قلبه زينة وبهاًء وتعلقا و�سوقا. 

واجلمال،  الإميــان  بني  تعالقا  ثمة  اأن  تك�سف  يــة  اآ الوحي  كلمات  ويف 

ڌ}  ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   ڇ    } تعاىل:  اهلل  قــول  وهــي 

)احلجرات: الآية )(. »واحلب ل ي�سكن قلبا اإل اإذا �ساهد مباهج اجلمال 

فاإذن كيف   »وزينه يف قلوبكم«  وتاأخذ مبجامعه، ولذلك قال:  ت�سحره  التي 

ي�سدر عن م�سلم هذا �ساأنه قبح يف التعبري اأو قبح يف ال�سلوك؟... اإذن يكون 

يقبل  ل  اهلل  اإذ  الدين،  مقايي�س  وخارج  حينئذ!  )العبادة(  معنى  خارج 

.
)((

اإل جميال ول يقبل اإل طيبا!«

ال�ضعور اجلمايل:  1-1 

- فطرية ال�ضعور اجلمايل:

اإن القول بفطرية ال�سعور اجلمايل ميثل، تبعا ملا ن�س عليه �سالح اأحمد 

امل�سلمة  ا�ستدل على هذه  وقد  الإ�سالمي.  للت�سور  ال�سامي، م�سلمة مميزة 

الزمني.  تعاقبها  رغم  متناغمة  اأراء  وهي  ومفكريه،  الإ�سالم  علماء  باآراء 

ال�سليمة قا�سية  »والطباع  »الإحياء«:  الغزايل يف  اأبي حامد  ومن ذلك قول 

با�ستلذاذ النظر اإىل الأنوار والأزهار والأطيار املليحة الألوان احل�سنة النق�س 

، وقول 
)((

املتنا�سبة ال�سكل... ول اأحد ينكر كون اجلمال حمبوبا بالطبع«

ابن تيمية يف »ال�ستقامة«: »... اإذ الإن�سان جمبول على حمبة احل�سن وبغ�س 

1 - اأبو حامد الغزايل، املق�سد الأ�سنى يف �سرح  اأ�سماء اهلل احل�سنى، �س)).

) - فريد الأن�ساري، جمالية الدين: معارج القلب اإىل حياة الروح، �س 9).

) - اأبو حامد الغزايل، اإحياء علوم الدين، ج   4،  �س 98).
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، وقول ابن 
)1(

ال�سيئ. فاحل�سن حمبوب مراد، وال�سيئ القبيح مكروه مبغ�س«

القيم عن اجلمال الظاهر يف »رو�سة املحبني«: »... والقلوب كاملطبوعة على 

قرره  ما  ذلك  اإىل  ين�ساف   .
)((

ا�ستح�سانه« على  مفطورة  هي  كما  حمبته، 

اأن  ال�سامي  ويرى  فطريا.  اأمــرا  باجلمال  الإح�سا�س  كون  من  قطب  حممد 

بفطرية  القول  اإىل  توفق  مل  احلديث  الع�سر  يف  الغربية  النظرية  املزاعم 

الفنان  عن  الب�سرية  �سمة  نزعت  التي  تلك  خ�سو�سا  اجلمايل،  الإح�سا�س 

بذريعة  واجلمال  الفن  اأق�ست  التي  وتلك  غريهم،  اأو  النا�س  فوق  وعدته 

التمرد  فل�سفة  اإىل  ا�ستندت  التي  وتلك  الثورة،  مل�سرية  عرقلتهما 

فطرية  واأثبت  القاعدة،  عن  �سذ  من  الغرب  فال�سفة  من  اأن  ل  اإ والعبث. 

ال�سعور اجلمايل، كالناقد الجنليزي ر�سكن الذي عد ال�سعور اجلمايل اأمرا 

غريزيا �سابقا على التجربة. ومثله املفكر األك�سي�س كاريل الذي اأكد، يف كتابه 

»الإن�سان ذلك املجهول«، اأن »الإح�سا�س باجلمال موجود يف الإن�سان البدائي 

.
)4 )((

مثلما هو موجود يف اأكرث النا�س متدينا«

- الهزة الوجدانية:

الوجدانية حلظة  الهزة  اأو  اأو الإعجاب اجلمايل  الده�سة اجلمالية  متثل 

الدين  عماد  نظر  يف  ت�سكل،  اإنها  بل  باجلمال،  ال�سعور  حلظات  من  مهمة 

خليل، خامت امل�ستويات التي ينتهي اإليها الإن�سان يف تلقيه ملعطيات اجلمال 

يف الكون والعامل والطبيعة واحلياة، بدءا مب�ستوى الإدراك احل�سي، ومرورا 

مب�ستوى التمحي�س العقلي، وخلو�سا اإىل م�ستوى النفعال الوجداين. يقول 

»اإن ال�سمع والب�سر واللم�س والذوق وال�سم...لهي تلك الأجهزة التي )تتلقى( 

1 - ابن تيمية،ال�ستقامة، ج 1، �س)6)..

) - ابن قيم اجلوزية، رو�سة املحبني ونزهة امل�ستاقني،الباب19، �س1)). 

) - األك�سي�س كاريل، الإن�سان ذلك املجهول، �س )14. 

4 - ال�سامي، الظاهرة اجلمالية، �س 148 -150-149.
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والوجدان،  القلب  واإىل  وميح�س،  يفرز  لكي  العقل،  اإىل  معطياتها  فتنقل 

لكي ينفعل ويتاأثر... ومن وراء هذا وذاك تكون الده�سة والإعجاب... هذه 

اآلء  وبني  الإن�سان  بني  التبادل اجلمايل  م�ستوى  على  تعمل عملها  الأجهزة 

املنبتة يف كل مكان.. فمن خالل ذلك حتدث )الهزة(  واآياته املبدعة  اهلل 

الوجدانية التي تفوق التفكري املجرد، وتتجاوز حدود مملكة العقل واملنطق 

اأ�سد حيوية بخالق هذا الكون البديع  اأعمق، واإميانا  يف منح الإن�سان يقينا 

)1(

اجلميل«.

و جتد الهزة الوجدانية مثلها الرائع يف ق�سة يو�سف عليه ال�سالم حلظة 

خروجه على الن�سوة وانبهارهن بجماله الفريد.  { ىئ  ىئ    ی  ی  

ی  ی      جئ  حئ    مئ  ىئيئ  جب  حب  خبمب  ىب   يب  جت  حت  خت  
ڀ   ڀ       پ    پ   پ   پ   ٻ      ٻ   ٻ    ٻ   ٱ   مت   
ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ         ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ           ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
ڃ  چ  چ   چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   

ڎ } )يو�سف:0)-))(. 
وال�سوكاين  كالزخم�سري  التف�سري  اأهــل  من  واحــد  غري  ذهــب  وقــد 

وابن كثري اإىل اأن الده�سة اجلمالية التي حدثت للن�سوة، فبلغت بهن ما بلغت 

اأيديهن، ونزهنه  ال�سالم، حتى قطعن  ليو�سف عليه  و الإعظام  الإكبار  من 

اإمنا ن�ساأت عن ما فاق به نظائر  اإىل مقام املالئكة،  الب�سرية، ورفعنه  عن 

ثبت يف �سحيح م�سلم  ا�ستدلل مبا  ال�سورة  جن�سه من كمال احل�سن يف 

من حديث الإ�سراء مرفوعا، وفيه: »فاإذا اأنا بيو�سف �سلى اللَّه عليه و�سلم، 

1 - عماد الدين خليل، مدخل اإىل نظرية الأدب الإ�سالمي، �س44-34.
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. ومذهب فخر الدين الرازي يف »مفاتيح 
)1(

اإذا هو قد اأعطي �سطر احل�سن.« 

نور  و  الر�سالة  اإمنا هو جمال  الن�سوة  الوجدانية عند  الهزة  »اأن �سر  الغيب 

. و يف مذهبه اعتداد 
)((

النبوة  ووقار امللكية خ�سوعا واحت�ساما و هيئة وهيبة

الظاهر  انعكا�سه على جمال  و  اأ�سبقيته  و  الباطن  واعتبار لأوليته   بجمال 

واأثره يف اإحداث حالة الندها�س اجلمايل اأو الهزة الوجدانية لدى املتلقي. 

- م�ضلمة التكامل:

اإن الت�سور اجلمايل املوؤ�س�س على الوحي ينطلق من م�سلمة التكامل يف بني 

املتعة واملنفعة يف اجلمال. اإنها امل�سلمة الثابتة باآيات القراآن. وح�سبنا منها 

ۆ   ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   قول اهلل جل جالله:{ 

ٱ   ائ    ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   
ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

1 - م�سلم بن احلجاج، �سحيح م�سلم، كتاب الإميان، باب الإ�سراء، حديث 952، �س641. 

قال ابن كثري يف »تف�سري القراآن العظيم«: »اأعظمن �ساأنه، واأجللن قدره، وجعلن يقطعن اأيديهن ده�سًا 

�سطر  اأعطي  قد  كان  ال�سالم  فاإنه عليه  قريبًا منه،  ول  �سبيهه،  الب�سر  يرين يف  لأنهن مل  بروؤيته... 

ِللَِّه«...  »َحا�َس  »قولهن:   : القراآن«  لأحكام  »اجلامع  القرطبي يف  وقال   . ج  4، �س 862  احل�سن...« 

قيل: املراد تنزيهه عن م�سابهة الب�سر يف ال�سورة، لفرط جماله.« ج 9، �س281.و قال الزخم�سري 

يف الك�ساف :»نفني عنه الب�سرية لغرابة جماله ومباعدة ح�سنه، ملا عليه حما�سن ال�سور، واأثبنت له 

امللكية وبتنت بهذا احلكم، وذلك لأن اهلل عز وجل ركز يف الطباع اأن ل اأح�سن من امللك، كما ركز 

فيها اأن ل اأقبح من ال�سيطان، ولذلك ي�سبه كل متناه يف احل�سن والقبح بهما...«ج 3، �س  082. و قال 

ال�سوكاين: »واإمنا نفني عنه الب�سرية؛ لأنه قد برز يف �سورة قد لب�ست من اجلمال البديع ما مل يعهد 

على اأحد من الب�سر، ول اأب�سر املب�سرون ما يقاربه يف جميع ال�سور الب�سرية...« ج 3،�س 13.

ٿ  ٿ  ٿ        ٿ   الــرازي  لقول اهلل عز وجــل{   بيان  الثانية  من   امل�ساألة  ) - تقرر هذا يف 

ٹ}،حيث قال : »اتفق الأكرثون على اأنهن اإمنا اأكربنه بح�سب اجلمال الفائق واحل�سن الكامل 
)...(وعندي اأنه يحتمل وجهًا اآخر وهو اأنهن اإمنا اأكربنه لأنهن راأين عليه نور النبوة و�سيما الر�سالة، 

واآثار اخل�سوع والحت�سام، و�ساهدن منه مهابة النبوة، وهيئة امللكية وهي عدم اللتفات اإىل املطعوم 

تلك  والهيئة فتعجنب من  الهيبة  بتلك  العظيم مقرونًا  واملنكوح، وعدم العتداد بهن، وكان اجلمال 

احلالة فال جرم اأكربنه وعظمنه، ووقع الرعب واملهابة منه يف قلوبهن، وعندي اأن حمل الآية على هذا 

الوجه اأوىل. »التف�سري الكبري / مفاتيح الغيب،ج 81، �س 031 .
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ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ } 
)النحل :5-8(. ففي خلقها تلبية حلاجات اجل�سد اإطعاما و ك�سوا وتدفئة 

باجلمال.  وال�ستمتاع  بالزينة  ال�ستلذاذ  اإىل  الروح  لأ�سواق  وتلبية  وركوبا، 

جمال  من  والــدواب  الأنعام  »وجمال   : القرطبي  قال  وزيــنــة(.  )لرتكبوها 

ولأنها   . ال�سدّ ىّ  قاله  للب�سائر)...(  موافق  بالأب�سار  مرئيّ  وهو  اخللقة، 

ذاك  اإذ  لأنها  بها؛  القلوب  وتعلقت  �ساأنها  وعظم  ح�سنها  توفّر  راحت  اإذا 

اأعظم ما تكون اأ�سنمة و�سروعًا؛ قاله قتادة. ولهذا املعنى قدّم الرّواح على 

. واأقر الفخر الرازي، يف 
)1(

ال�سراح لتكامل َدرّها و�سرور النف�س بها اإذ ذاك.«

بيانه لالآيات، وظيفية اجلمال، وعده منفعة من منافع خلق الأنعام. ويقول 

�سيد قطب: »وهذه اللفتة لها قيمتها يف بيان نظرة القراآن ونظرة الإ�سالم 

النعمة هي جمرد  ولي�ست  النظرة  اأ�سيل يف هذه  للحياة. فاجلمال عن�سر 

تلبية ال�سرورات من طعام و�سراب وركوب، بل تلبية الأ�سواق الزائدة على 

الإن�ساين املرتفع  تلبية حا�سة اجلمال ووجدان الفرح وال�سعور  ال�سرورات، 

.
)((

على ميل احليوان وحاجة احليوان«

اإن ال�ستمتاع باجلمال لذاته ميثل، يف حد ذاته، منفعة تقت�سيها احلاجات 

الفطرية لالإن�سان. اإذ للجمال متعة يف نف�سه م�سافة اإىل ما قد ين�ساأ عنه من 

اإ�سباع ال�سعور اجلمايل و اإمتاع  متعة املنفعة. فقد ك�سفت اآيات القراآن اأن  

الوجدان من منن اهلل على الإن�سان، و من غايات اخللق و التقدير. ول يخفى 

ما يف التنزيل من  دعوات يف منتهى احلكمة والبيان اإىل قراءة كتاب الكون 

قراءة جمالية قائمة على التدبر والتفكر والإب�سار والعتبار. ويكفي ما ياأتي 

من اآيات مثال لتلك الهدايات :

- {ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ        

1- القرطبي، اجلامع لأحكام القراآن، ج 10، �س 1).

)- �سيد قطب، يف ظالل القراآن، ج 4، �س 161).
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ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇۋ  ۋ  

ۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  })االأنعام: 99(.
ژ   ژ   ڈ   ڈ        ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    }  -

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      

ڱ } )النمل: 60(.

- { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ } )احلجر: 16(.

-{ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ           ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ           گ   گ   گ   ک    ک   ک   ک   ڑ  
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے })ق: 10-6(.
- { ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   ٹ   

ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ  
چ       چ  چ  ڇ    ڇ          ڇ            ڇ  ڍ    ڍ             ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ    ژ  ڑ   ڑ  ک  ک })امللك: )-5 (.

اإن الناظر يف نظائر هذه الآيات ينتهي اإىل  تقرير كلمات الوحي لر�سالية 

اجلمال وتكامل املتعة واملنفعة. وهذه اخلال�سة اأ�سبه ما تكون بالنتيجة التي 

انتهى اإليها فريد الأن�ساري يف كتابه »جمالية الدين«. وفحواها اأن اجلمالية 

يف الإ�سالم موؤ�س�سة على اأركان ثالثة هي: املتعة واحلكمة والعبادة. وتكامل 

املفهوم الكلي لهذه اجلمالية م�سروط باجتماع تلك الأركان يف وعي الإن�سان 

ووجدانه. »فاأما احلكمة فمعناها – هنا – اأنه ما من )جمال( اإل وله هدف 

وجودي، ووظيفة حيوية، يوؤديها بذلك العتبار. ذلك اأنه ما من جمال يف هذا 

الكون اإل هو ر�سالة ناطقة مبعنى معني، هو حكمة وجوده ومغزى جماليته. 
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فلي�س جميال لذاته فح�سب، بل جميل لغريه اأي�سا. فعند التاأمل يف كل جتليات 

اأخرى هي �سر جماليتها...  اأنها توؤدي وظائف  اجلمال يف الطبيعة، جتد 

واأما الركن الثاين للجمالية يف الإ�سالم، فهو: املتعة والإمتاع، �سواء يف ذلك 

ما هو على امل�ستوى احل�سي، اأو ما هو على امل�ستوى النف�سي الذوقي، اأعني 

العاطفي والوجداين. ومعنى ذلك اأن اهلل – جل جالله – خلق يف الإن�سان 

جمموعة من احلاجات كحاجته اإىل الطعام وال�سراب واللبا�س. فكانت منها 

�سعيه  هنا  ومن  جمال،  هو  حيث  من  باجلمال،  وال�ستمتاع  التمتع  حاجة 

الثالث:  الركن  مــا  واأ ليه...  اإ والجنــذاب  عنه  البحث  اإىل  الدائم 

يف  الإن�سان  ميار�سه  جميل  وجــداين  �سلوك  هي  مبا  العبادة  العبادة،  فهو 

حركته الروحية ال�سائرة نحو رب العاملني، اهلل ذي اجلالل واجلمال... ذلك 

اأنه الركن الغائي من خلق اجلمال نف�سه! بل هو غاية الغايات من اخللق كله 

.
)1(

وما به من حقائق الزينة واحل�سن املادية واملعنوية على ال�سواء«

الفن يف مراآة الوحي : 1-1 

املتعة  الثالثة،  باأبعاده  تعتد  للجمال  القراآنية  الروؤية  اأن  تــقــرر،اإذن، 

الفن.  ذلــك  ومــن  اإليها.  ميتد  التي  املجالت  كل  يف  والعبادة،  واحلكمة 

معنى ذلك اأن حكمة الفن تقت�سي ر�سالية اجلمال وتنزهه عن العبث. مثلما 

تقت�سي جمالية الت�سكيل الر�سايل لق�سايا الإن�سان والكون، اأو التعبري جماليا 

عن حقائق الوجود مبرجعية الوحي وبروؤية القراآن.

- �ضوابط الت�ضكيل:

من م�سلمات الروؤية القراآنية للفن م�سروعية الو�سائل وم�سروعية الغايات. 

فال اعتبار فيها للفنون املذمومة جماليا ور�ساليا، كفنون اجل�سد و كل اأ�سكال 

التعبري التي جت�سد �سقوط القيم وف�سادها وك�سادها. اإن فنون اجل�سد متثل 

»اإ�سرافا يف التعبري وخلال يف�سد اجلمال الأكرب يف حياة الإن�سان.. الرق�س.. 

1 - فريد الأن�ساري، جمالية الدين، �س: 1)- 4).
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عن  تتحدث  التي  والق�سة  املك�سوف   وال�سعر  العارية..  وال�سور  والنحت.. 

فورات اجل�سد، واملو�سيقى ال�ساخبة التي تعرب عن هياج ال�سوق يف اجل�سد.. 

وال�سينما العارية التي تعر�س خليطا من كل هوؤلء.. كلها اإ�سراف من ناحية 

والتقدي�س...  العبادة  اأو معر�س  الفتنة  للج�سد، وعر�سه معر�س  جت�سيمها 

والرق�س – مثال – مهما قيل فيه من تنغيم وتوقيع، لن تعدو حقيقته اأنه 

فن  اإنه  اأي  اجل�سد..  طريق  عن  احلياة  عن  وتعبري  اجل�سد،  جلانب  اإبــراز 

.
)1(

يف�سل قب�سة الطني عن نفخة الروح ويعر�س جانبا واحدا من الإن�سان«

الأ�سكال  يف  الإباحة  ب�سرط  واللتزام  الو�سائل  مب�سروعية  الت�سليم  اإن 

و�سلوك  امل�سالك الفنية التي ل تناق�س منهج الوحي ول تعار�س روؤية القراآن، 

جتر اإىل �سوؤال �سوابط التعبري و اإ�سكال حرية الفن. ولعل البحث عن اإجابة 

كافية و�سافية يف امل�ساألة �سرورة يفر�سها ما يثار يف املو�سوع من ت�ساوؤلت 

و�سبهات، من جملتها اأن »املجتمع الإ�سالمي ل ي�ساعد على منو التعبري الأدبي 

والفني والوجداين يف حركة تكفل له الإفادة من كل جتارب ال�سكل واملو�سوع 

التي ت�سكل ر�سيد الب�سرية عرب جتاربها العديدة، ما هو موقف الإ�سالم من 

املو�سيقى والت�سوير وامل�سرح وال�سعر... الخ؟ اإنه يلغي املو�سيقى من ح�سابه 

لأن ال�سماع حرام، والت�سوير لأنه من خملفات الوثنية، وامل�سرح لأنه ينبثق 

عن فكرة �سراع الإن�سان �سد القدر، وماآ�سيه التي ت�سبها الآلهة من فوق، 

ف�سال عن اأن امل�سرح من الناحية الفنية ي�ستلزم ظهور عنا�سر ن�سائية على 

.
)((

خ�سبة امل�سرح، والإ�سالم مينع النظر اإىل املراأة...«

غريها،  كثري  ومن  خليل،  الدين  عماد  يقدمها  التي  الت�ساوؤلت  هذه  من 

ي�ستنتج ماأمون جرار، يف كتابه »نظرات اإ�سالمية يف الأدب واحلياة«، اإيحاءها 

ب�سغط الواقع وما تبيحه ح�سارة الغرب احلداثي وتتيحه من و�سائل التعبري 

1- حممد قطب، منهج الفن الإ�سالمي، �س 96-95.

) - عماد الدين خليل، يف النقد الإ�سالمي املعا�سر، �س 4).
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املتعددة يف جمال الفن. اإنها ت�ساوؤلت »متثل تاأثري �سغط الواقع على ح�س 

نف�سه،  يف  عما  التعبري  على  منه  اأقدر  غريه  يرى  الذي  امل�سلم  الأديب 

.
)1(

واأن الو�سائل ت�سعفه اأكرث مما ت�سعف الأديب امل�سلم«

اأن عماد الدين يوؤكد، عقب  اإىل  األفت النتباه، يف هذا املقام،  اأن  واأحب 

املجتمع  انفتاح  ويقت�سيها  الــواقــع،  م�ستجدات  تفر�سها  التي  الت�ساوؤلت 

الإ�سالمي على اأ�سكال �ستى من فنون التعبري، اأن ال�سبيل اإىل القول الف�سل  

اأو ات�ساح معامل الطريق يف امل�ساألة هو الهتداء بالوحي، وال�ستنارة مب�سكاة 

اإن  الذاتي. ثم  التعبري  الفقه، يف تقدمي درا�سة نظرية حلرية  النبوة وكتب 

النظر يف تاريخ امل�سلمني يك�سف الآثار التي ن�ساأت عن انحراف اأهل الفن يف 

بع�س الفرتات عن �سوابط الإ�سالم. لقد اأكد التاريخ خطر احلرية املطلقة، 

لهذا  الدين خليل  والعتقاد. وميثل عماد  ال�سلوك  الذاتي، على  التعبري  يف 

يف ال�سعر بلوين املجون والت�سوف يف �سورته املتطرفة يف العهد العبا�سي. 

وغزلياته  وخمرياته  نوا�س(  )اأبــي  مدر�سة  �سهدته  الذي  املجون  »اأن  ذلك 

ال�ساذة كانت ت�سكل تهديدا للنظام اخللقي الظاهري للح�سارة الإ�سالمية، 

وخالقه  الإن�سان  بني  والــوحــدة  احللول  يف  املت�سوفة،  بع�س  مذاهب  واأن 

وجتاوز الألفاظ والأ�ساليب املهذبة يف التعبري عن جتربة الإن�سان الباطنية، 

واحل�سارة  النظام  فوقها  �سيد  التي  الداخلية  لالأ�س�س  تهديدا  ت�سكل  كانت 

والتحديد  �سبحانه،  هلل  املطلق  التوحيد  عن  تنبثق  التي  تلك  الإ�سالمية، 

املعجز -الذي مل ت�سهده الأديان الأخرى- ل�سالت الإن�سان بخالقه. وهذان 

اخلطران: اخلارجي والداخلي، الأخالقي والعتقادي، اللذان ن�ساآ عن حرية 

التعبري املطلقة يف الع�سر العبا�سي، مل يكن من ال�سهل اأن يظهرا  للوجود يف 

جمتمع حتكمه القيم وال�سلطة الإ�سالمية كذلك املجتمع الذي �سهده ع�سر 

الرا�سدين،  حيث جند -مثال- اأن عمر بن اخلطاب وعلي بن اأبي طالب 

1 - ماأمون فريز جرار، نظرات اإ�سالمية يف الأدب واحلياة، �س 50.
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ر�سي اهلل عنهما وقفا بحزم اإزاء اأي انحراف يف التعبري من �ساأنه اأن يوؤدي 

.
)1(

اإىل خطر يتهدد القيم«

ب�سدده  نحن  ملا  مبا�سر،  غري  ب�سكل  موؤيدا،  �ساهدا  يقوم  الن�س  هذا 

بدعوى  منها  النفالت  وعدم  و�سوابطه  الإ�سالم  ثوابت  احرتام  لزوم  من 

مو�سوعات  على  �سرط  اأو  قيد  بدون  التعبري،  يف  املطلقة  الفنان  حرية 

الفن اأو و�سائله اأو اأ�ساليبه اأو اأهدافه. 

ماأمون جرار  اإليه  ما ذهب  اإىل  اأ�سري  اأن  املقام،  يفوتني، يف هذا  ول 

بناءها  واأن  الإ�سالمي،  الفن  لنظرية  النهائي  الت�سكل  اكتمال  عــدم  مــن 

هوؤلء  يف  الأ�سل  لأن  الذكر،  واأهــل  الفن  اأهــل  جهود  بت�سافر  م�سروط 

والنف�سي. الثقايف  للواقع  الرمزي  ال�سلطان  عن  اأحكامهم،  يف  يتعالوا،  اأن 

اإن »الن�س ال�سحيح ال�سريح، وال�ستنباط منه، والجتهاد يف �سوئه، اآمن 

واأ�سلم من اآراء اأدبية مل تن�سبط باأحكام ال�سرع، اأو ا�ستندت اإىل اجتهادات 

.
)((

مرجوحة«

- �ضمات التفرد:

اأك�سبه  الت�سورية،  مبادئه  اإىل  وا�ستناده  الإ�سالم،  اإىل  الفن  انت�ساب  اإن 

الغرب  اإىل  املن�سوبة  الفنون  عن  والختالف  والتميز  التفرد  �سمات 

يف تاريخه القدمي واحلديث. اإذ خ�سو�سية الفن يف الإ�سالم ت�سدر من كونه 

موؤ�س�سا على قواعد العقيدة وموجها بها. هذه العقيدة التي »غلبت فنا دون 

فن، فان�سرف النا�س مثال عن النحت اأو الت�سوير، ول �سيما ما فيه روح، 

اأخرى كاخلط والهند�سة املعمارية  نادر فنون  وتقدم يف مقابل ذلك ب�سكل 

كتب  من  خرية  من  وهو  الإلفي،  �سالح  اأبو  الأ�ستاذ  بني  وقد  والزخرفة... 

1 - عماد الدين، يف النقد الإ�سالمي املعا�سر، �س 5).

) - ماأمون فريز جرار، نظرات اإ�سالمية يف الأدب واحلياة، �س )5.
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عن الفن الإ�سالمي، اأن الفن الإ�سالمي مل ي�ستهدف حماكاة الطبيعة عند 

معاجلة املو�سوعات الفنية يف م�سروعاته املختلفة، واأنه بذلك كان خمالفا 

للفن الإغريقي والروماين، وحتى فنون ع�سر النه�سة يف اأوروبا، وقد ا�ستند 

ونل�سن، ولمان�س،  اأمثال: ل. برهري، وتريا�س،  الغربيني، من  اإىل عدد من 

.
)1(

لتاأكيد هذه اخل�سو�سية الإ�سالمية يف الفن«

العقدي.  التوحيد  خ�سي�سة  هو  ومييزه  الإ�سالمي  الفن  ي�سم  ما  اإن 

الفن   �سواهد  ومن  اأ�سكاله.  وتعدد  اأجنا�سه  اختالف  على  وحدته  �سر  وهي 

�سكلها  عن  النظر  ب�سرف  الإ�سالمية،  الزخرفة  احلقيقة  هــذه  على 

 )stylisation( »الأ�سلبة«  ا�ستبدال  تك�سف  وهي  النباتي،  اأو  الهند�سي 

ت�سوير  اإىل  النزوع  على  وتربهن  الأحــيــاء،  وت�سوير  باملحاكاة  والتجريد 

جتنبا  الإلهي  اخللق  م�ساهاة  وعدم  التحوير  قاعدة  اإىل  ا�ستنادا  الطبيعة 

.
)((

للوقوع يف ماأزق التج�سيم املنايف للعقيدة 

اأن  جمالية الفن الإ�سالمي و ر�ساليته وحيويته وخ�سو�سيته   معنى هذا 

بثوابته  والتزامه  ومقدماته،  الوحي  مبادئ  عن  �سدوره  يف  ابتداء  تكمن 

و�سوابطه،ويف انتحائه منحى ال�ستقامة متثال لقيم اجلمال، واإعرا�سه عن 

يفارق  والتخلي  التحلي  وبهذا  القبح.  قيم  عن  تنزها  النحراف  منعرجات 

الفن يف  ت�سورات الغرب وفل�سفاته. اإنه »فن ياأبى النحراف.. ياأبى - مثال- 

1 - ح�سن الأمراين، �سيمياء الأدب الإ�سالمي، �س 22-12.

) - م�سطفى احليا، علم اجلمال والت�سور الإ�سالمي، �س 8) و �س 0).

اإن الفنان امل�سلم، على حد تعبري حممد اأحمد حمدون، »مل يبتعد متاما عن متثل عنا�سر الطبيعة 

يف الفنون املرئية... ولكنه حني اأدخل هذه العنا�سر الطبيعية اإىل جانب الأ�سكال الذهنية الهند�سية 

من مثلثات ومربعات وخمم�سات وم�سد�سات ومثمنات ودوائر وخطوط مت�سابكة ومتقاطعة، جرد تلك 

اأو احليوان  الزهرة  اإىل رموز ودللت هند�سية ريا�سية، ت�سبح فيها  الأ�سكال عن طبيعتها وحولها 

�سلبة  بالأ ي�سمى  ما  وهو  لل�سكل  العامة  الذهنية  احلركة  من  جزءا  متثل  فقط  ذهنية  دللة 

)noitasilyts(« نحو نظرية الأدب الإ�سالمي �س 58. 
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تاأليه الإن�سان )كال�سيكيا(، واإغراقه الذاتي الأناين )رومان�سيا(، ومتجيد 

حلظات ال�سعف الب�سري )واقعيا(، وت�سوير النحراف الفكري اأو النف�سي 

�أو �لأخالقي )وجوديا(.. فلي�س ثمة عبث ول جدوى كما يرى )كامي(، ولي�س 

ثمة ل معقولية للحياة والوجود كما يرى )كافكا(، ولي�س ثمة حرية اأخالقية 

مطلقة من كل قيد كما يرى )�سارتر(، ولي�س ثمة تناق�سات نف�سية ل نهاية 

لها، تنتهي دائما بال�سياع كما يرى )دو�ستوف�سكي(. ذلك اأن الفن الإ�سالمي 

ال�ستقامة  ومن  الزيف،  ل  احلقيقة  خالل  من  الباطنية  جتاربه  ي�ستمد 

ڭ   ڭ    ۓ   ۓ   ے   ے    } غاية  فللوجود  النحراف.  ل 

ڭ  ڭ }، ولكدح الإن�سان جدوى {ڦ   ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ  ڃ     
مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت   ڃ  ..}{ 
اهلل  اإرادة  عن  �سدرت  لأنها  معقولية  وللحياة   ...{ جث  يت   ىت  
التي ل ياأتيها الباطل من بني يديها ول من خلفها... وحرية الإن�سان عميقة 

بتهدمي  دائما  تنتهي  التي  اخللقية  الفو�سى  حرية  لي�ست  لكنها  كيانه،  يف 

الإن�سان  الوجود اخلارجي من حوله.. وجتارب  الإن�سان ومتزق عالئقه مع 

الذي  اأن  ذلك  ووجدانية،  نف�سية  واأ�سدادا  تناق�سات  كلها  لي�ست  الذاتية 

ي�سدر عن الإميان باهلل يجد يف كيانه طاقة �سخمة ت�سعى لتجميع جتاربه 

النف�سية هذه، وتوجيهها يف خط �ساعد واحد هدفه التوحد والئتمان الذاتي 

.
)1(

والن�سجام«

اإن جمالية الفن  ور�ساليته يف مراآة الوحي، كما اأت�سورها، رهينة مبدى 

ا�ستح�سار الفنان لل�سمات ال�سبع:الربانية، والثبات، وال�سمول، والإيجابية، 

والواقعية، والتوحيد، والتوازن. وهي �سمات ل تخرج عن اخل�سائ�س العامة 

لالإ�سالم، ول تخل بالأركان اجلمالية الثالثة، املتعة واحلكمة والعبادة.   

وجتريبا  نظرا  يتمثل  وغاية،  ووجهة  ومنهجا  م�سدرا  ربــاين  فن  اإنــه 

1 - عماد الدين خليل، يف النقد الإ�سالمي املعا�سر، �س 41-)4.

132



لي�ستوعب  يت�سع  املحور«،  وثبات  الإطار،  بثبات  املو�سولة  »احلركة  قاعدة 

امل�سطنعة،  احلدود  عن  ا�ستقالل  يف  واملكان  حلقاته،  ات�سال  يف  الزمان 

مو�سوعا،  ويت�سع،  والهوية،  واجلن�س  اللون  عن  النظر  ب�سرف  والإن�سان 

لي�سمل الوجود كله.

يحمله  مبا  الواقع،  متجيد  واقعيته  تعني  ل  واقعي،  اإيجابي  فن  اإنه 

من مظاهر ال�سلبية وال�سقوط، واإمنا يراد بها الك�سف الإيجابي عن حلظات 

ال�سعف الب�سري، بالهيئة التي تعيد العتبار لقيم الف�سيلة وترتقي بالإن�سان 

يف مدارج التكرمي.اإنها واقعية متعالية على �سلبية املادة، وخيالية الك�سف، 

ت�سور الواقع دون اأن حتيد عن الإ�سالم اعتقادا ومنهجا و قيما و�سلوكا.

اإنه فن متزن متوازن حر ملتزم. ل يرى احلرية تفلتا من الدين، وانتهاكا 

واجلمال.  واخلري  احلق  قيم  على  وثورة  ملقد�ساته،  وتدني�سا  ملعتقداته، 

وفعله  حلركته  وكبحا  حلريته،  م�سادرة  بالإ�سالم  اللتزام  يف  يرى  ول 

يف الوجود، واإيقافا لنطالقه وامتداده يف اآفاق الكون.اإنه فن قائم على اأ�سل 

التوازن بني احلرية وامل�سوؤولية، اأي اإن التزامه ل يلغي حريته، كما اأن حريته 

الفو�سى  ل  امل�سوؤولة،  اإن احلرية  انفالته.  ترادف  و ل  م�سوؤوليته  تخالف  ل 

ومنهجا  و�سريعة  عقيدة  بالإ�سالم  اللتزام  اإليه  يف�سي  ما  هي  اجلارفة، 

يف الوجود. اإذ اللتزام فعل اإرادي طوعي اختياري �سادر من الذات امللتزمة 

ولي�س �سلوكا مفرو�سا من اخلارج على �سبيل الق�سر والإلزام والإكراه. وتلك 

دللة العبادة: تناغم رائع بني مطلق احلب و مطلق اخل�سوع. و ل حكمة للفن 

ول جمال، ول متيز ول تفرد حتى يعلن الفنان جترده املطلق وولءه الكامل  

هلل رب العاملني  اعرتافا بحق اخلالقية ووفاء بعهد العبودية،{ ڄ   ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ } )الذاريات: 56(.
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خامتــــة

اجلمال،  فل�سفات  و  الفن  نظريات  يف  متوا�سعة  قــراءة  هذه  كانت 

اللغة  اأهــل  عند  املتنوعة،  النظر  زوايــا  عن  الك�سف  تــروم  معاجلات  وهــي 

والفل�سفة والنقد عربا وعجما، يف ق�سايا الفن والر�سالة واجلمال، تكامال 

وائتالفا اأو تعار�سا واختالفا.  

لقد اقرتن بحديث الفال�سفة واأهل النظريات النف�سية عن اجلمال طائفة 

من الق�سايا كالتمييز بني جمالية الفن وجمالية الطبيعة، والبحث يف حقيقة 

باحلقيقة،  وعــالقــتــه  مو�سوعيته،  و  اأ وذاتــيــتــه  ومقايي�سه  اجلــمــال 

تركيزا  بالتلقي  وعالقته  النفع،  و  اأ الر�سالية  و  اأ بالغائية  وعالقته 

اجلمايل  الأثر  اأو  اجلمايل  ال�ستمتاع  مثل  املو�سوعات  من  جملة  على 

اأو ال�ستجابة اجلمالية وم�ساألة اإدراك اجلمال بني العقل والنفعال.

العرب من �سلة  اإىل  ما قرره  بع�س فال�سفة  العربي  اأ�سار املعجم  و قد 

لي�س  الفل�سفي،  القول  الأخالق، يف  اإذ جمال  وثيقة بني اجلمال واخلري، 

اإل �سعي النف�س اإىل حتقيق وجودها الأف�سل وبلوغ كمالها الأخري. و اجلمال، 

ال�سور  والأفعال كما يدرك يف  الأخالق  اللغوي، ح�سن يدرك يف  البيان  يف 

الدللة  اإن  بل  الظواهر.  بال�سرائر غري مقت�سر على  متعلق  اإنه  والأ�سكال. 

املعجمية توؤكد ر�سالية اجلمال عند اأهل اللغة، ور�سوخ �سلته باخلري والأخالق 

وبهائه.  الظاهر  حل�سن  اإلغاء  دون  واأوليته  النف�س  كمال  واأ�سبقية  لديهم، 

العتقادية  املقدمات  �سا على  ُموؤَ�سَّ ر�ساليا  ت�سر خطابا  اأنها   يخفى   ل  كما 

والت�سورية لأهل اللغة امل�سلمني، يك�سفون من خالله عالقة اجلمال باخلري 

يف املجال الثقايف الذي ينتمون اإليه، اأو ر�سالية اجلمال يف املرجعية املوؤ�س�سة 

على الوحي،والتي عنها ي�سدرون فيما ي�سدرون من اأقوال واأحكام.

كثريا  وان�سغل  الفني،  اجلمال  بعنا�سر  قدميا  العربي  الناقد  اهتم  لقد 

مبفاهيم اجلودة والرداءة، واحل�سن والقبح و�سوابط ذلك مقارنة وموازنة 
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ومفا�سلة بني الأ�سعار وال�سعراء. ذلك كله وغريه يدل على امتالك الناقد 

للفن،  الفن  واأ�سيلة غري حمكومة مبقدمة  متميزة  لروؤية جمالية  العربي 

اأو املدخل ال�سكلي املوؤ�س�س على ال�سور والهيئات يف ا�ستقالل عن املحتويات 

واملقا�سد والدللت اأو العك�س. اإنها نظرة جمالية ت�سل ال�سكل بامل�سمون، 

وتعلق الفن بالق�سد. 

�سحيح اأن النقاد العرب قدميا اختلفوا يف م�سدر اجلمال الفني، جنوحا 

اإىل اللفظ، اأو جنوحا اإىل املعنى، اأو اعتبار لتوازن امل�ستويني، غري اأن املعاينة 

العامة للرتاث النقدي العربي قد تف�سي بالناظر اإىل احلكم بان�سغاله املتميز 

�سات جمالية لالإبداع ال�سعري. بكل العنا�سر التي يفرت�س اأن تكون موؤ�سِّ

واملحاكاة  والنظم  واملعنى  اللفظ  عن  قدميا،  العربي،  الناقد  حديث  اإن 

�سات  والتخييل والت�سوير والتمثيل والأ�سلوب واملو�سيقى، وغري ذلك من املوؤ�سِّ

اجلمالية للفن ال�سعري، يك�سف عن نظرة نقدية �ساملة ومتكاملة ومتوازنة، 

الت�سور  عن  وتتعاىل  امل�سمون،  جهة  اأو  ال�سكل  جهة  التطرف  عن  تناأى 

الأحادي القائم على �سلب الإبداع ال�سعري عن طريق جتريده من حمتوياته 

ومقا�سده اأو اإلغاء اأبعاد ال�سورة فيه. معنى ذلك اأن جمالية الفن ل ت�سدر 

عن م�ستوى البناء دون م�ستوى الدللة اأو العك�س، ولكنها تتولد عن توازن 

بني اجلانبني واعتدال بني الطرفني.

احلقيقة  ولي�ست  الغر�س«.  عن  منزهة  »غاية  ذاتــه  يف  غاية  الفن  لي�س 

والأخالق والنفعال بدعا ل �سلة لها بالإبداع. واإمنا الفن بناء جمايل ر�سايل 

يق�سد �ساحبه منه حتقيق وظيفتي الإمتاع والنتفاع. وبذلك تتهاوى نظرية 

اإنكار  رغم  العرب،  احلداثة  �سعراء  اإن  بل  ال�سكلية.  العقيدة  اأو  للفن  الفن 

بع�سهم لر�سالية الفن وغايته، اأثبتوا احتمال ال�سعر وا�ستماله على راأي ال�ساعر 

يف العامل وموقفه منه. ومن هوؤلء اأدوني�س الذي ذكر، يف كتابه »زمن ال�سعر«، 

اأن دنتي و�سك�سبري وغوته »عربوا، خالل عواطفهم وانفعالتهم، عن العامل، 
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مبعنى اآخر، كان لهم راأي يف العامل وموقف منه- كانت لهم فل�سفة« تتجاوز 

حدود املنطق والعقل اإىل زوايا احلد�س والروؤيا، وتعر�س العامل باملعنى الذي 

 ولعل احلداثة ذاتها التي ينخرط 
)1(

فهمه هرياقليط�س ونيت�سه من الفل�سفة.

فيها اأدوني�س، وت�سيج فكره و�سعره، متثل فل�سفة ور�سالة، بغ�س النظر عن قيم 

ال�سلب التي تقيم بنيانها. وهي فل�سفة يروم ال�ساعر احلداثي بثها يف الواقع 

الثقايف بغية خلخلته وتغيريه. اإن اأدوني�س، كما ي�سفه عبد الرحمان حممد 

القعود، »يحمل هم التغيري وهاج�س التحول يف الثقافة العربية كلها لي�س يف 

. معنى هذا اأن لأدوني�س، ولأي �ساعر حداثي، فل�سفة 
)((

اجلانب الأدبي فقط«

يدافع عنها ويدعو اإليها، على الرغم من قبحها الر�سايل. لذلك يعد اإنكار 

احلداثيني لر�سالية الفن ت�سليال نظريا ل ي�سدقه التجريب، وادعاء ت�سوريا 

مثال،  احلداثي،  لل�ساعر  يجوز  ملاذا  هنا:  ن�ستفهم  اأن  ولنا  الواقع.  يفنده 

ق�ساياها،  يف  وراأيه  احلياة   يف  وفل�سفته  العامل  من  موقفه  عن  التعبري 

من  بداع  الإ يت�سمنه  ما  الر�سايل مع  اختالفه  اإبداء  من  القارئ  ومينع 

اإلغائه؟ ملاذا ل نحاكم  و  اأ اإرجاء ذلك  وفل�سفات وت�سورات بدل  مواقف 

ف�ساد  اأو  ال�سلوك،  �سوء  اأو  املعنى،  يف�سح كالمه عن فحا�سة  ال�ساعر حني 

العتقاد، ونحاكم القارئ، حني يف�سح كالمه عن موقف ر�سايل معار�س، 

بدعوى عدم احرتامه ملبداأ التاأجيل الإرادي لل�سك؟

اإن الت�سور الفني املوؤ�س�س على مبداأ اجلمال الر�سايل يختلف عما ا�سطلح 

عليه يف التاريخ الفني بنظرية الفن للفن، من جهة اأن البعد اجلمايل لي�س 

املجتمع،  اأو  للحياة  الفن  بنظرية  �سمي  عما  ويختلف  النهائي،  الق�سد 

من جهة اأن البعد الر�سايل لي�س املبتغى الأوحد. اإن جمالية الر�سالة متعلقة 

يف ت�سورنا، بر�سالية اجلمال، واإن البعد اجلمايل، يف نظرنا، جزء ل يتجزاأ 

من البعد الر�سايل. و تلك م�سلمة يوؤكدها اخلطاب القراآين. فمن تدبر اآيات 

1 - اأدوني�س، زمن ال�سعر، �س0)1.

)- عبد الرحمان القعود، الإبهام يف �سعر احلداثة �س 1).
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اجلمال  و ما جلته  من م�ساهد احل�سن ومباهج البهاء انتهى اإىل غر�سيتها 

وق�سديتها و براءتها من العبث. اإن اآيات اجلمال يف كتاب الكون املنظور التي 

دلت عليها اآيات اجلمال يف كتاب الوحي امل�سطور تذكري لالإن�سان ببديع �سنع 

اهلل الذي اأتقن كل �سيء، وك�سف لقدرته على اخللق والإبداع، ودعوة للعقل  

اإىل النظر يف حقائق الوجود ق�سد التعرف على بارئ الكون و من�سئ العامل 

وم�سور الإن�سان، وبغية التخلق بجمال الر�سالة،ر�سالة القراآن، عروجا  اإىل 

املقامات اجلمالية لالإح�سان  . 
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الئحة امل�ضادر واملراجع

- اإبراهيم)زكرياء(:

- فل�سفة الفن يف الفكر املعا�سر، دار م�سر للطباعة، 1966.

- اأدو ني�س)علي اأحمد �سعيد(

  - الثابت واملتحول، بحث يف التباع والبتداع عند العرب 1- الأ�سول، دار 

العودة، بريوت، 4)19.

�سدمة   -  ( العرب  عند  والبــتــداع  التباع  يف  بحث  واملتحول،  الثابت   -

احلداثة، دار العودة، بريوت، ط )، 9)19.

- مقدمة لل�سعر العربي، دار العودة، بريوت، ط )، 9)19.

- فاحتة لنهايات القرن، بيانات من اأجل ثقافة عربية جديدة، دار العودة، 

بريوت ط1980،1.

- زمن ال�سعر،دار العودة، بريوت، ط )،)198.

- االأمراين)ح�سن(:

- ما الأدب، جملة امل�سكاة، امللتقى الدويل الأول لالأدب الإ�سالمي 1994/ 

الإن�سانية، وجدة /  والعلوم  الآداب  كلية  وال�سهود احل�ساري،  الأدب  ر�سالة 

رابطة الأدب الإ�سالمي العاملية الهند، ط 1، 1998.

- �سيمياء الأدب الإ�سالمي 1- امل�سطلح والدللة، موؤ�س�سة الندوي، وجدة، 

ط 005/2،1426)

- اأن�س)ابراهيم( واآخرون:

بـــــريوت، ط)،  الــعــربــي،  الـــــرثاث  ـــاء  اإحـــي دار  ــيــط،  ــس ــو� ال املــعــجــم   -

  .19((/1(9(
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- االأن�ضاري)فريد(:

لكم«،  »اخــرتت  �سل�سلة  الــروح،  حياة  اإىل  القلب  معارج  الدين  جمالية   -

من�سورات األوان مغربية، ط1، ))006/14).

-  البخاري)الإمام حممد بن اإ�سماعيل(:

الرفاعي،  ال�سماعي  قا�سم  ال�سيخ  وحتقيق  �سرح  البخاري،  �سحيح   -

دار القلم، بريوت،)140/)198.

- البودايل ) عبد اجلبار(:

ــدللت  ال يف  قـــراءة  النحوي،  ر�سا  علي  عــدنــان  عند   الفن  جمالية   -

ال�سعودية،  العربية  اململكة  اخل�سراء   اأطل�س  دار  وال�سمات،  واملقومات 

ط )،0)14هـ /009) م.

- الفن بني املتعة و الر�سالة، جملة »عامل الفكر«، جملد 40، عدد) - يناير 

مار�س )01) .

- بدوي)عبد الرحمان(:

والن�سر،  للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة  الوجودية،  الفل�سفة  يف  درا�سات   -

بريوت، ط 1، 1980/1400.

- بريغ�س)حممد ح�سن(: 

والتوزيع،  للن�سر  الب�سري  دار  و�سماته،  اأ�سوله  الإ�سالمي  الأدب   -

عمان، ط 1، )141/)199.

-  بكار)يو�سف ح�سني(:

- بناء الق�سيدة يف النقد العربي القدمي )يف �سوء النقد احلديث(، دار 

الأندل�س،  بريوت، ط )، )140/)198.
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- البوطي)رم�سان �سعيد(:

دم�سق،  الفكر،  دار  )الدياليكتيكية(،  املادية اجلدلية  اأوهام  نق�س   -  

ط )، )1986/140. 

- ابن تيمية ) اأحمد بن عبد احلليم (:

- ال�ستقامة، حتقيق الدكتور حممد ر�ساد �سامل، هجر للطباعة والن�سر 

والتوزيع والإعالن.

- الثعالبي)اأبو من�سور عبد املالك بن حممد(:

 ،( ط  احلــمــيــد،  عــبــد  ــديــن  ال حمــيــي  حمــمــد  حتقيق  الــدهــر،  يتيمة   -

.19((/1(9(

ال�سالم  عبد  و�سرح  حتقيق  احلــيــوان،   - بحر(:  بن  اجلاحظ)عمرو   -

حممد هارون، املجمع العلمي العربي الإ�سالمي، بريوت، 1988/1408.

- اجلرجاين)القا�سي علي بن عبد العزيز(:

الف�سل  اأبــو  حممد  و�سرح  حتقيق  خ�سومه،  و  املتنبي  بني  الو�ساطة    -

اإبراهيم وعلى حممدالبجاوي، دار القلم، بريوت. 

- اجلرجاين)عبد القاهر(: 

- اأ�سرار البالغة، تعليق ال�سيد حممد ر�سيد ر�سا، دار املعرفة، بريوت.

ر�سيد  حممد  ال�سيد  وتعليق  ت�سحيح  املعاين،  علم  يف  الإعجاز  دلئــل   -

ر�سا، دار املعرفة بريوت، 1984/1404.

-جرار)ماأمون فريز(: 

 ،1 الإ�سالمي، بريوت، ط  املكتب  الأدب واحلياة،  اإ�سالمية يف  - نظرات 

.(00(/1414
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-  ابن جعفر)قدامة(:

الكليات  خفاجي،مكتبة  املنعم  عبد  حممد  وتعليق   ال�سعر،حتقيق  نقد   -

الأزهرية، ط1، 8)19.

- �بن احلجاج)الإمام م�سلم(:

- �سحيح م�سلم، حتقيق حممد فوؤاد عبد الباقي، دار اإحياء الكتب العربية، 

ط 1، )141هـ /1991م.

- حمدون)حممد اأحمد(:

- نحو نظرية لالأدب الإ�سالمي، دار املنهل، جدة، ط 1، )1986/140.

- حمودة)عبد العزيز(:

- املرايا املقعرة نحو نظرية نقدية عربية، عامل املعرفة، املجل�س الوطني 

للثقافة و الفنون والآداب، مطابع ال�سيا�سة الكويت،ع )))، ))14/ 001). 

- اخلروج من التيه درا�سة يف �سلطة الن�س، عامل املعرفة، املجل�س الوطني 

للثقافة و الفنون والآداب، مطابع ال�سيا�سة الكويت،ع 98)،4)14/)00). 

- احليا)م�سطفى(:

ومقاربات  التاأ�سيل  يف  حمــاولت  الإ�سالمي،  والت�سور  اجلمال  علم   -

جامعة  العربي،  الأدب  يف  الدولة  دكتوراه  درجــة  لنيل  اأطروحة  للتطبيق، 

احل�سن الثاين، املحمدية، ال�سنة اجلامعية ))14-))001/14)-)00). 

- خليل)عماد الدين(:

- مدخل اإىل نظرية الأدب الإ�سالمي، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت.

ط4،  بـــريوت،  الــر�ــســالــة،  موؤ�س�سة  املــعــا�ــســر،  الإ�ــســالمــي  النقد  يف   -

.198(/140(
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- الرازي) فخر الدين (

- التف�سري الكبري / مفاتيح الغيب،، دار الفكر لبنان، ط 1، 1401 هـ / 

1981م  

- الروبي)اإلفت كمال(:

ال�سعر عند الفال�سفة امل�سلمني )من الكندي حتى ابن ر�سد(،  - نظرية 

دار التنوير بريوت ط 1، )198.

- رو�ضكا)األك�سندرو(:

- الإبداع العام واخلا�س، ترجمة غ�سان عبد احلي اأبو فخر،عامل املعرفة، 

املجل�س الوطني للتقافة والفنون والآداب،ع 144، 1989.

الزخم�ضري ) حممود بن عمر جار اهلل( :

- الك�ساف عن حقائق غوام�س التنزيل وعيون الأقاويل يف وجوه التاأويل، 

حتقيق وتعليق ودرا�سة ال�سيخ عادل اأحمد عبد املوجود وال�سيخ علي حممد 

معو�س، مكتبة العبيكان، ط 1، 1418هـ - 1998م.

- �ضمري)حميد(:

- ال�سعر العربي القدمي : روؤية اإ�سالمية، كتاب دعوة احلق،مطبعة ف�سالة 

املحمدية،ع1، ))14-)00).

- ال�ضامي)�سالح اأحمد(:

 ،1 ط  بــريوت،  الإ�ــســالمــي،  املكتب  الإ�ــســالم،  يف  اجلمالية  الظاهرة   -

  .1986/140(

   - �ضفيق)منري(: 

الدويل  امللتقى  امل�سكاة،  جملة  والفنية،  الر�سالية  بني  والفن  الأدب   -
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احل�ساري،  وال�سهود  الأدب  ر�سالة   /  1994 الإ�سالمي  لــالأدب  الأول  

العاملية  الإ�سالمي  الأدب  /رابطة  وجدة  الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية 

.1998  ،1 الهند، ط 

- ال�ضوكاين) حممد بن علي(:

التف�سري، علم  من  والــدرايــة  الــروايــة  ْي  فنَّ بني  اجلامع  القدير  فتح    -

 

حتقيق الدكتور عبد الرحمن عمرية، دار الوفاء ، : 1415هـ/ 1994م.

- اأبو �ضالح )عبد القدو�س(:

الدويل  امللتقى  امل�سكاة،  جملة  ومميزاته،  الإ�سالمي  الأدب  مفهوم   -

كلية  1994/ ر�سالة الأدب وال�سهود احل�ساري،   الأول لالأدب الإ�سالمي 

العاملية  الإ�سالمي  الأدب  رابطة   / وجــدة  الإن�سانية،  والعلوم  الآداب 

.1998  ،1 الهند، ط 

- ال�ضويل)اأبو بكر حممد بن يحيى(:

- اأخبار اأبي متام، حتقيق وتعليق حممد عبده عزام، وخليل حممود ع�ساكر 

ونظري الإ�سالم الهندي، دار الآفاق اجلديدة، بريوت، ط)، 1980/1400.

- عبا�س)اإح�سان(:

- تاريخ النقد الأدبي عند العرب نقد ال�سعر من القرن الثاين حتى القرن 

الثامن الهجري، دار ال�سروق، الأردن، 1986. 

-  عبد احلميد)�ساكر(:

عامل  الــفــنــي،  ــذوق  ــت ال �سيكولوجية  يف  ــة  ــس درا� اجلــمــايل  التف�سيل   -

املعرفة،املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب،ع )6)، 001).
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 - عبد الباقي)حممد فوؤاد(:    

 ،1 الــفــكــر، ط  الـــكـــرمي، دار  ـــقـــراآن  ال لألـــفـــاظ  املــفــهــر�ــس  املــعــجــم   - 

.1986/1406

 - الع�ضكري)اأبو هالل(:   

دار  قميحة،  مفيد  و�سبط  وال�سعر، حتقيق  الكتابة  ال�سناعتني  كتاب    -

الكتب العلمية، بريوت، ط 1، 1981/1401.

- عزام)حممد(:

النجاح  مطبعة  احلديثة،  الر�ساد  دار  اجلديد،  العربي  ال�سعر  بنية   -

اجلديدة، الدار البي�ساء.

- عزان)حممد(:

احلداثية،  النقدية  املناهج  �سوء  على  دبــي  الأ اخلطاب  حتليل   -

 ،(00( النرتنيت،  على  العرب   الكتاب  احتاد  موقع  على  مثبت  كتاب 

.www.awu-dam.org

- ع�ضفور)جابر(:

بريوت،  التنوير،  دار  الــنــقــدي،،  الـــرتاث  يف  درا�ــســة  ال�سعر  مفهوم   -

ط)،)198.

- العلوي)اأحمد(:

-  درو�س ا�ستكمال الدرو�س، كلية الآداب والعلوم الإن�سانية جامعة حممد 

اخلام�س ال�سنة اجلامعية )199/)199.

- عمارة)حممد(:  

- الإ�سالم والفنون اجلميلة، دار ال�سروق، القاهرة ط1، 1991/1411.
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- عي�ضى)ح�سن اأحمد(: 

- الإبداع يف الفن والعلم، عامل املعرفة، املجل�س الوطني للثقافة والفنون 

والآداب، ع4)،الكويت،9)19.

- غريب)�سمري(:  

املجل�س   ،(6 املجلد  الفكر،  عــامل  الفن،  يف  واحلــداثــة  احلديث  الفن   -

الوطني للثقافة والفنون والآداب، مطابع ال�سيا�سة،الكويت، ع )، )199.

- الغزايل)اأبو حامد حممد بن حممد(: 

- اإحياء علوم الدين، من�سورات حممد علي بي�سون، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ط1، ))14/)00).

العلمية،  الكتب  دار  احل�سنى،  اهلل  اأ�سماء  �سرح   يف  الأ�سنى  املق�سد   -

بريوت.

- الفارابي)اأبو ن�سر(:

- اآراء اأهل املدينة الفا�سلة، تقدمي وتعليق األبري ن�سري نادر، دار امل�سرق، 

بريوت، ط 5.

- ابن فار�س)اأحمد(:

بريوت،  اجليل،  دار  هارون،  عبدال�سالم  حتقيق  اللغة،  يف  املقايي�س   -

ط1، 1991.

- فري�س)اميانويل( و)برنارمورالي�س(:

لطيف  ترجمة  الأدب،  نظرية  يف  جديدة  اآفــاق  عامة  اأدبية  ق�سايا   -

والآداب،  والــفــنــون  للثقافة  الوطني  املجل�س  املــعــرفــة،  عــامل  زيــتــوين، 

.(004  ،(0 الكويت،ع 
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- فوكو)مي�سال(:

عبد  بن  ال�سالم  وعبد  ال�سطاطي  اأحمد  ترجمة  املعرفة،  جينيالوجيا   -

العايل، دار توبقال للن�سر، ط 1، 1988.

- الفريوزابادي)حممد بن يعقوب  (: 

الر�سالة  موؤ�س�سة  الــرتاث،  حتقيق  مكتب  حتقيق  املحيط،  القامو�س   -

بريوت، ط )، )140/)198.       

- القاعود)حلمي حممد(:    

- اإن�سانية الأدب الإ�سالمي، جملة البيان، ع )19، �سعبان 4)14/ )00). 

www.mrafee.com

- ابن قتيبة)عبد اهلل(:

- ال�سعر وال�سعراء، حتقيق و�سرح اأحمد حممد �ساكر، دار الرتاث العربي، 

ط )، ))19

- القرطاجني)اأبو احل�سن حازم(:

- منهاج البلغاء و�سراج الأدباء، تقدمي وحتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة، 

دار الغرب الإ�سالمي، بريوت، ط )، 1986.

- القرطبي) حممد بن اأحمد(:

 - اجلامع لأحكام القراآن، دار الكتب امل�سرية، ط 2،1359ه / 1940م .

- قطب)�سيد(:

-  يف ظالل القراآن، مطابع ال�سروق القاهرة ط )، 1998/1419. 

 ،4 ط  بـــريوت،  الــ�ــســروق،  دار  ومــنــاهــجــه،  اأ�ــســولــه  الأدبـــي  النقد   -

.1980/1400
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- خ�سائ�س الت�سور الإ�سالمي ومقوماته، دار ال�سروق، بريوت.

- قطب)حممد(:

- منهج الفن الإ�سالمي، دار ال�سروق، بريوت، ط 6، )140/)198.

- القعود)عبد الرحمن حممد(:

-الإبهام يف �سعر احلداثة  العوامل واملظاهر واآليات التاأويل، عامل املعرفة، 

ع  الكويت،  ال�سيا�سة،  مطابع  والآداب،  والفنون  للثقافة  الوطني  املجل�س 

.(00(/14((،((9

- القريواين)اأبو احل�سن بن ر�سيق(:

حميي  حممد  وتعليق  حتقيق  ونقده،  واأدبــه  ال�سعر  حما�سن  يف  العمدة   -

الدين عبد احلميد، دار الر�ساد احلديثة الدار البي�ساء.

- ابن قيم اجلوزية)حممد بن اأبي بكر(:

 - رو�سة املحبني ونزهة امل�ستاقني،  حتقيق  حممد عزير �سم�س، دار عامل 

الفوائد، مكة املكرمة، ط 1، 1)14 هـ.

- كاريل)األك�سي�س(:  

- الإن�سان ذلك املجهول، تعريب �سفيق اأ�سعد فريد، مكتبة املعارف بريوت 

لبنان، الطبعة الأوىل املجددة، ))14/)00).

-ابن كثري)اإ�سماعيل(:

العظيم، تعليق وتخريج الأحاديث هاين احلاج، املكتبة  القراآن  - تف�سري 

التوفيقية، القاهرة.

- الكيالين )جنيب(:

 ،1 ط  بـــريوت،  الــر�ــســالــة،  موؤ�س�سة  الإ�ــســالمــي،  الأدب  مــع  رحلتي   -

.1985/1406
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احلديثة  الدوحة  مطابع  الأمة،  كتاب  الإ�سالمي،  الأدب  اإىل  مدخل   -

ط 1، )141/)199.

- الإ�سالمية واملذاهب الأدبية، موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت، )140/)198. 

   - حممود)عبد الرحمن عبد ال�سالم(:

- وعي ال�سعر  قراءة تاأ�سيلية يف اللغة وامل�سطلح النقدي، عامل الفكر، 

املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، املجلد 4)، ع 1، 005).

- املعداوي)اأحمد(:

- اأزمة احلداثة يف ال�سعر العربي احلديث، دار الأفق اجلديدة، املغرب، 

ط 1، )199.

-ابن منظور)جمال الدين(:

اهلل  ح�سب  اأحمد  وحممد  الكبري  علي  اهلل  عبد  حتقيق  العرب،  ل�سان   -

وها�سم ال�ساذيل، دار املعارف، القاهرة.

- النحوي)عدنان علي ر�سا(:

- الأدب الإ�سالمي اإن�سانيته وعامليته، دار النحوي للن�سر والتوزيع، الريا�س 

ط )، )140/)198.

- ن�ضار)نا�سيف(:

- تعريف للجمال من وجهة ميتافيزيقية، جملة الوحدة، املجل�س القومي 

 ،( 4)،ال�سنة  رومــا،ع  فوتوليتو،  �ستارف  مطابع  الرباط،  العربية،  للثقافة 

.1986/140(

  - هيجل:

- املدخل اإىل علم اجلمال، ترجمة جورج طراب�سي، دار الطليعة، بريوت، 

ط 1، 8)19.
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- ياو�س)هان�س روبرت(:

- جمالية التلقي من اأجل تاأويل جديد للن�س الأدبي، تقدمي وترجمة ر�سيد 

بنحدو، مطبعة النجاح اجلديدة، الدار البي�ساء ط 1، )00).                                         

 - يحياوي)ر�سيد(:

- مقدمات يف نظرية الأنواع الأدبية، دار اإفريقيا ال�سرق، الدار البي�ساء، 

ط 1، 1991.

   - يفوت)�سامل(:

والن�سر،  للطباعة  الطليعة  دار  املعا�سرة،  والعقالنية  العلوم  فل�سفة   -

بريوت، ط 1، )198.
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1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د. عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري )رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة )جمموعة ق�ص�صية(. 

د. �صعاد النا�صر )اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار )ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

اأ. فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ. د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ. د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ] ملهم ال�صعراء.

اأ. طلل العامر      

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

اأ. حميي الدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. اأحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد الهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ].

د. حممد عبد احلميد �صامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمران      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

اأ. د. مو�صى العرباين      

د. نا�صر يو�صف      

41- مرافىء اليقني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ي�ش الفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد الغفور م�صطفى جعفر      

43- التاأ�صيل ال�صرعي للتعامل مع غري امل�صلمني.

د. م�صطفى بن حمزة      

44- يف مدارج احلكة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر وحيد الده�صان      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      



45- اأحاديث ف�صائل �صور القراآن: درا�صة نقدية حديثية.

د. فاطمة خديد      

46- يف ميــــــــزان الإ�صـــلم.

د. عبد احلليم عوي�ش      

47- النظر امل�صلحي عند الأ�صوليني.

د. م�صطفى قرطاح      

48- درا�صات يف الأدب الإ�صلمي.

د. جابر قميحة      

49- القيُم الروحّية يف الإ�صلم.

د. حمّمد حلمي عبد الوّهاب      

50- تـــلميـــذ النبـــــوة )ديوان �صعر(.

ال�صاعر عبد الرحمن الع�صماوي      

51- اأ�صماء ال�صور ودورها يف �صناعة النه�صة اجلامعة.

د. فــــــوؤاد البنــــا      

52- الأ�صرة بني العدل والف�صل.

د. فريد �صكري      

 53- هي القد�ش... )ديوان �صعر(.

ال�صاعرة: نبيلة اخلطيب      

54- م�صار العمارة واآفاق التجديد.

م. فالح بن ح�صن املطريي      

55- ر�صالة يف الوعظ والإر�صاد وطرقهما.

ْرقاين ال�صيخ حممد عبد العظيم الزُّ      

56- مقا�صد الأحكام الفقهية.

د. و�صفي عا�صور اأبو زيد      

57- الو�صطية يف منهج الأدب الإ�صلمي.

د. وليد اإبراهيم الق�صاب      

58- املدخل املعريف واللغوي للقراآن الكرمي.

د. خديجة اإيكر      

59- اأحاديث ال�صعر وال�صعراء.

د. احل�صــني زروق      

60- من اأدب الو�صايا.

اأ. زهري حممود حموي      

61- �صنن التداول وماآلت احل�صارة.

د. حممد هي�صور      

62- نظام العدالة الإ�صلمية يف منوذج اخللفة الرا�صدة.

مرعي خليل  املنعم  عبد  خليل  د.        



63- التــراث العمــراين للمدينة الإ�صـــلمـــيــة.

د. خالد عزب      

64- فرا�صات مكة... دعوها حتلق.. )رواية(.

الروائية/ زبيدة هرما�ش      

65- مباحث يف فقه لغة القراآن الكرمي.

د. خالد فهمي      

د. اأ�صرف اأحمد حافظ      

66- حممود حممد �صاكر: درا�صة يف حياته و�صعره.

د. اأماين حامت جمدي ب�صي�صو      

67- بوح ال�صالكني )ديوان �صعر(.

ال�صاعر طلعت املغربي      

68- وظيفية مقا�صد ال�صريعة.

د. حممد املنتـــــار      

69- علم الأدب ال�صلمي.

د.اإ�صماعيل اإبراهيم امل�صهداين      

70- الِكَتاب و�صنعة التاأليف عند اجلاحظ.

د. عبا�ش اأرحيلة      

71- و�صائلية الفقه واأ�صوله لتحقيق مقا�صد ال�صريعة.

حممد  القياتي  اأحمد  حممد  د.       



72- التكامل املعريف بني العلوم.

د. احل�صان �صهيد      

73- الطفولة املبكرة اخل�صائ�ش وامل�صكلت.

د. وفقي حامد اأبو علي      

74- اأنا الإن�صان )ديوان �صعر(.

ال�صاعر يو�صف اأبو القا�صم ال�صريف      

75- م�صار التعريف بالإ�صلم يف اللغات الأجنبية.

د. ح�صن عزوزي      

76- اأدب الطفل امل�صلم.. خ�صو�صية التخطيط والإبداع.

د. اأحمد مبارك �صامل      

77- التغيري بالقراءة.

د. اأحمد عي�صاوي      

78- ثقافة ال�صلم بني التاأ�صيل والتح�صيل.

د. حممد النا�صري      

79- ويزهر ال�صعد )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممد توكلنا      

80- فقه البيان النبوي.

اأ. حممد بن داود �صماروه      



81- املقا�صد ال�صرعية للوقف الإ�صلمي.

د. احل�صن تركوي      

82- احلـــوار يف الإ�صـلم منهــج وثقــافـة.

اأ. د. يا�صر اأحمد ال�صمايل      

83- اأ�ص�ش النظام الجتماعي يف الإ�صلم.

د. عبد احلميد عيد عو�ش      

84- حروف الإبحار )ديوان �صعر(.

ال�صاعر ع�صام الغزايل      

85- معامل منهجية يف جتديد خطاب الفقه واأ�صوله.

د. م�صعود �صربي      

86- قب�صات من ح�صارة التوحيد والرحمة.

اأ. ممدوح ال�صيخ      

87- لقاء قريب )رواية(.

الروائية ميا�صة علي النخلين      

88- مقا�صد ال�صريعة بني الب�صط والقب�ش.

د. حممد بولوز      



89- مدائن ال�صحِو )ديوان �صعر(.

ال�صاعر حميي الدين �صالح      

90- الفن واجلمال من النزوع ال�صكلين اإىل التاأ�صيل الر�صايل.

د. عبد اجلبار البودايل      




