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 يحبُّ الَجمال جميٌل
 

 

)) ال يَدْخُمُ  عبد اهلل به مسعود رضي اهلل عنه عَهْ اننَّبِيِّ صَهَّى انهَّهُ عَهَيْهِ وَسَهَّمَ قَالَ:

 انْجَنَّتَ مَهْ كَانَ فِي قَهْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِهْ كِبْرٍ، قَالَ رَجُمٌ: إِنَّ انرَّجُمَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ

وَوَعْهُهُ حَسَنَتً، قَالَ: إِنَّ انهَّهَ جَمِيمٌ يُحِبُّ انْجَمَالَ، انْكِبْرُ بَطَرُ انْحَقِّ، وَغَمْطُ حَسَنًا، 

 1حديث شريف. (( اننَّاسِ

                                                 
 . كما عند مسمـالسابؽ أخرجو مسمـ في صحيحو ، وأحمد في مسنده ، والحاكـ في مستدركو ، وغيرىـ. ونصو  ٔ

إف اهلل جميؿ أي لو الجماؿ المطمؽ جماؿ الذات " وأما معنى جممة إف اهلل جميؿ يحب الجماؿ فقد قاؿ المناوي: 
لييئة، أو في قمة إظيار الحاجة لغيره، وجماؿ الصفات وجماؿ األفعاؿ ، يحب الجماؿ أي التجمؿ منكـ في ا

المصادر اإلسالمية و ] انتيى االقتباس [ ) ُينظر : موقع إسالـ ويب اإللكتروني ( و الكتب  ." والعفاؼ عف سواه
 سابقة الذكر.
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 انًقذيت

ماىو الجميؿ ؟، وكيؼ يكوف الجميؿ جمياًل ؟، وماىو القبيح ؟،     
وىؿ  ،نافعًا؟الجميؿ وىؿ بالضرورة أف يكوف وىؿ القبيح جميٌؿ ؟، 

عف أسباب ظيور الشئ يتساءلوف .... النفعية مرتبطة بجماؿ الجميؿ ؟
وىؿ ثمة أساسيات وقواعد لتفسير االنفعاالت ، جمياًل أو قبيحاً 

لعّؿ والتأثيرات والمذات الجمالية حياؿ قصيدة أو صورة أو حكاية أو .. 
 الفالسفة اشتغؿوقد  ،عبارة " الجميؿ " ىي إشكالية في حد ذاتيا

وتناوليا األدباء والفنانوف معّبريف عف ، وحديثاً  قديماً  عميياف مفّكرو وال
وعبر آراء وأفكار، وتقييمات رؤاىـ الجمالية في إبداعاتيـ الفنّية، 

ُتعد نظرية  وتقويمات استغرؽ الباحثوف فييا، وغيرىا مف حقوؿ معرفية
وصواًل إلى عصرنا  لدراسات الجمالية عبر العصورافي تأطير  كاممة

) االستيطيقا ( " عمـ الجماؿ ىذا، فشّكمت كّميا ما ُيطمؽ عميو حديثًا بػ 
كأحد أىـ فروع الدراسات الفمسفية المنبثؽ عف تاريخ مغرؽ في القدـ  "

والظواىر، والمفاىيـ والعقود الحياتية والدينية والتاريخ تناوؿ الفّف 
أو الشّر، وصواًل إلى صوغ  واالجتماعية، واإلنساف وعالقتو بالخير
، مستميميف في العصر الحديث نظرية جمالية اىتـ بيا عمماء الجماؿ



9 

أطروحات الثقافة والتاريخ والفنوف بكؿ أشكاليا، وعالقة ىذه 
بأحاسيس ومشاعر اإلنساف، وآليات تذّوقيا جمااًل أو ُقبحًا األطروحات 

نباط الجميؿ، ضمف جيود عممية تيدؼ إلى وضع معايير وقواعد الست
 وتفسيره، وفيـ ماىّيتو المنبعثة مف الفنوف والثقافات والعمـو مف خالؿ 

ة ابتكارًا وتمقّيًا، تأثيرًا وتأثُّرًا، نظريات المتعمقة باألعماؿ الفنيدراسة ال
 ودراسة األحاسيس التي تصدر عنيا، واالنفعاالت المصاحبة ليا.

ال بد مف مقاييس وكميا مف المفترض أف تنتمي  في عمـ الجماؿ 
في و  ،عرفة أنفسناس ومرجعية لمييانمتمؾ مق لإلنساف وألجمو، ففييا

صوفة وأدباء تفكروا بتمؾ المفاىيـ لمعودة إلى مفيوـ تراثنا فالسفة ومت
ؿ عند الدارسيف لعمـ الجما ال يوجد تعريؼ شامؿ كما أنو ،اهلل تعالى

وىذه  ،وشرقيةأتند إلى بنية فكرية غربية فيو مس ،اً التخاذه مفيومًا ثابت
البنية تنتمي لمشارب ثقافية ودينية وفكرية مختمفة، لذلؾ يكاد يكوف 

وآراء  ،يرةولتعريفو صيغ كث ،اإلجماع عمى مفيـو واحد أمرًا صعباً 
مف اآلراء الصوفّية  –حسب ىذه الدراسة  –متداخمة، ومف أىميا 

الناتجة عف التناسؽ والمحّصمة  ،الجميؿ ئالصفة في الشخالؿ 
التي صنع  ليقوـ بوظيفتو ئ؛ليذا الشالحاصؿ بيف العناصر المكّونة 
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 ،أي تناسؽ عمى مستوي العرض والجوىر ،مف أجميا عمى أكمؿ وجو
نا بأدوات معرفية تمكننا مف عمـ الجماؿ يسمح؛ فأو الداخؿ والخارج

تتكوف عند المجتمعات  الجمالية الوالمعرفة  ،دراسة المواقؼ الجمالية
ف  ،تراكماتو ف إال عبر قرو  د مف يجسّ  الذي ىو الفناف ) اإلنساف (وا 

 .وىذه الموحة عمؿ أو كتابة أو سموؾ ،لوحة جميمةفي ىذه المعارؼ 
 ،فيو يفسر عالقة اإلنساف باألشياء وبذاتو ،إف مفيـو عمـ الجماؿ كميّ 

ساف لمتعامؿ مع ينطمؽ منيا اإلنىو مرجعية وكمية لفيـ المبادئ التي 
في  ىييناؾ ما يسمى بالتربية الجمالية التي ف، بوصفو اآلخر الكوف

 وليس تمؾ ،اإلنساف نسانيةإ تيدؼ إلى تحقيؽ ،عمميةو الحقيقة تربوية 
 ،يؿ كؿ شيء إلى تسميع اجتماعتحوّ التي  رخيصةالمؤسسات ال

تبيع الوىـ وتسّوقو عبر أوتار تبدو وكأنيا  ،وتفرض رؤية جمالية وىمية
تنيار فيو المعيار الجمالي معيار مالي  حيثجمالية،  سمفونيةتصدر 

ننا ال نخمص لمقيـ التي ندعو في أىذه وتكمف مشكمة االنييار  ،القيـ
جمالية وغير  فمثؿ ىذه التربية الجمالية ىي خاضعة لمصالح غير ،ليا

تنّمط اإلنساف  مصالح شريرة سمعيةبؿ ىي  ،أخالقية وغير دينية
منتجاتيا، وكالمؤسسات الثقافية كالشركات التي تفرض  ،وتشّيئو
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) إيديولوجياتيا ( لخدمة التي تصّدر منتجاتيا واإلعالمية  والفكرية
عميو مقاييس  ُفرض الفرد مسموب اإلرادة يغدوف، مصالح غير جمالية

أصبح المفيـو  بعدما الحقيقيةمت عف القيمة اإلنسانية ومعايير تنف
تمؾ وخصوصًا  ،عمى يد المؤسسات الشريرة اً يالجمالي مفيومًا معيار 

استثمارىا واتخاذىا  يتـّ التي  الصادرة عف المركزية األوربيةالمفاىيـ 
ال يمكننا أف نجمؿ عمى سبيؿ الفكر والثقافة، ف نمطًا حياتّيًا وجمالّياً 

وميادينو الواسعة اجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا وأخالقيًا  يدرسو عمـ الجماؿ،ما
نسانيًا وسياسيًا .. فالمعيار ليذه القضية بحد ذاتو قيمة مختمفة، وىذه  وا 

القيمة ىي مف تخضع لمدراسة الجمالية، حينيا يمكننا اعتبار ىذه 
واىر إطار الدراسات الجمالية، فيناؾ ظ القيمة أو تمؾ مف ضمف

ىذه  وف بكافة أشكاليا،في الحياة والفنظواىر تتبّدى  جمالية متعددة،
ليا، وعبر ىذه  الناظمةات تجّمى جمالياتيا عبر دراسة اآلليالظواىر ت

تظير المساحة الجمالية التي ترشدنا إلى  ئالتشّكالت اآللية لنواظـ الش
 ." الجمالي "عبارة 

 ،والتأممّية الفكرية مياديفلقد توسعت الدراسات الجمالية مع توّسع ال
وصفو مفيومًا عامًا ينطوي عمى الكثير مف المفاىيـ فالجمالي ب
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، تمؾ المفاىيـ المنبسطة ميؿ والقبيح والمعّذب والساميكالجميؿ والج
 ،ال وجود لمجماؿعمى ضفاؼ الموضوع، وفي غياب ىذا األخير 

وىناؾ ذات تتناسب طردًا مع  ،بالضرورةموضوع موجود  فيناؾ 
الجمالي الناتج عف عالقات ىذه الذات مع ماىو خارجيا، أو حتى 

 اتيات الناظمة لتحّركخالؿ المواضيع واآلل عالقتيا مع ذاتيا مف
بيف عالقة إنسانية فردية أو ولعطاء ىذه الذات، أو ىي عالقات 

ليا  ، وىذه عالقةواقعي أو طبيعي أو فنيوبيف موضوع  ،اجتماعية
تنتفي  الموضوع الناتج عف الذات وبانتفاء  ،وروحيّ  محتوى حسيّ 

 .العالقة الجمالية
 ،الحديث  في التفكير الفمسفي الدراسات الجماليةلقد توسعت رقعة  

َو  العديدة مف مادية وجدليةة يات الفمسفحو طر األ بعدوفي الحياة 
وقد نتجت أطروحات عمى تمؾ األطروحات،  ،..وغيرىا وضعية

وانتشرت الدراسات الجمالية محاولًة استنباط المفاىيـ الُميّيئة لمجماؿ، 
مالية مف أو الناتجة عف عالقات جمالية، فبدأت تتبمور النظرية الج

 خالؿ اإلضافات والتعقيبات والتحميالت.
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 ،اإلسالميالفيمسوؼ دراسة جمالية لرؤية  بيف حاضنتي الكتاب
األبرز مف بيف الفالسفة  ،الفارابيأبي نصر  العاشؽ الصوفيو 

 في ثنايا مؤلفاتو العديدة جمالية ورؤى مّمف أفرد دراساتالمسمميف 
 تتضافر فيما بينيا ُمشكّمة ما يمكننا تسميتو بػ " النظرية الجمالية "، 

اوؿ سيتنوبعد المدخؿ  منيا األوؿ ،فصميفوستنقسـ ىذه الدراسة إلى 
بوصفو مادة اشتركت البشرية جمعاء في  الجمالي فكراريخ الت

مراحؿ ىذا ثـ  ،ضاءة الدراسة الجماليةإلصياغتيا، وذلؾ قصدًا مّنا 
وعرض  ،الفكر العربي اإلسالمييًا في الفكر الغربي، و الجمالي تاريخ
قبؿ الدخوؿ في الفصؿ الثاني ابي الفيمسوؼ المفكر لترجمة الفار 
ثـ مفيوـ  ،يةالفمسفية الجمال ة الفارابينظريعرض ب مفرداتو الُمخّصصة
الجمالية  الفنية النظرية وصواًل إلى  ،التذوؽ الجماليف ه،الجالؿ عند

دوف فقط  الموسيقىالشعر و  الحديث فييا عمىينفرد حيث  ،هعند
توضيح وذلؾ لوضروب اإلبداع األخرى؛  التطرؽ لمخطابة والكتابة

 لنظرية الفف.رؤيتو الجمالية 
ـ،  ٕٙٓٓوتجدر اإلشارة إلى أف ىذه الدراسة قد تطّرقت إلييا منذ عاـ 

وأفردت ليا بعض المقاالت والدراسات في بعض الدوريات األدبية 
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وألنني أعمف تحّيزي التاـ ليذا العمـ ، المحّكمة وغير المحّكمة والفكرية
، وّسع والمعرفةطمبًا لمت أف أعيد النظر بيذه الدراسة مف جديد ارتأيت

ولكف لـ تسمح الظروؼ بطباعتيا في كتاب مف قبؿ، وىي اآلف بيف 
ىذه الدراسة  تّدمَ ق يدي القارئ كتّيبًا مطبوعًا عمى سبيؿ الفائدة، فإف

ف شابيا التقصير  فيذامبتغاىا  أننا  فحسبناتسديد مف اهلل وفضؿ، وا 
 إال مف عند اهلل. بذلنا وأخمصنا فيما توجينا إليو، وما التوفيؽ والسداد 

                                
                                                 أحمد أنيس الحسوف 
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 األول الفصل
 

 

 مدخل -

 في ثازيخ الفكس الجمالي -

 الجمال في الفكس العسبي إلاسالمي -

 الفازابي -

 الهوامش -
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 يذخم

 ،ال يكشؼ عف جواىرىا الذاتية جماليًا " ف وعي اإلنساف لمطبيعةإ    
 " د صفاتيابؿ يكشؼ مف خالليا عف جواىر الحياة اإلنسانية ويحدّ 

كشفو ىذا يعي نفسو وروحو في لكف عمينا أف نضيؼ أف اإلنساف ب، (ٔ)
ويتجمى في كؿ  ،الجماؿ سمة بارزة مف سمات ىذا الوجود، فىذا الكوف

الحياة مف سمطاف الجماؿ بمختمؼ ظواىرىا  ولـ تخؿُ  ،ركف مف أركانو
 ،لفف والفكر معاً اواألدب و  ،أي أنو في الطبيعة وفي اإلنساف ،وفروعيا

وكثيرة يشعر فيو نوع مف النظاـ المتناغـ والمنسجـ مع مظاىر أخرى 
ف لـ يستطع التعبير عنيا ،بيا الوجداف اإلنساني  ،بؿ دائماً  ،فكثيراً  ،وا 
ومف ىنا اختمفت وجيات نظر  ،النجد لو تفسيراً يبقى إحساسًا غامضًا 

 ،الفالسفة في اإلجابة تبعًا الختالؼ األذواؽ والمناىج المعرفية
تكّوف مف خالؿ مفيـو الجماؿ ف ،الميتافيزيقية لمواقؼالختالؼ او 

إال أف ىذه الدراسات  ،دراسات عديدة منذ القديـ وحتى اآلفصفحات 
 –وىذا يعود  ،والمسمميف سفة العربتجاوزت الرؤية الجمالية عند الفال

ة عمى تمؾ لممركزية األوربية المييمن –كما ذكرنا في المقدمة 
وجود نظرية جمالية متكاممة يعيد السبب لعدـ  يـبعضو  ،الدراسات
وعمـ الجماؿ ، تناواًل مستقالً وىا ناولتي فالفالسفة العرب المسمموف لدييـ،
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والتاريخ الطويؿ لمفكر  ،الفمسفةعمـ فمسفي وجزء مكّوف مف أجزاء ىذه 
منذ أف بدأ اإلنساف  ،بالبذور الفكرية لمنظرية الجماليةؿ ي حافالجمال

لدخوؿ الفكر يعي نفسو كائنًا موجودًا في ىذا الكوف الممئ بمحفزات 
بدأ الوعي الجمالي الذىني ينشأ بانعكاس ىذا  ، إذفي معترؾ جدلي

لقد  ،يرات عمى بساط البحثالمث وضع ىذهلت ،في ذىف اإلنسافالكوف 
 لتشتبؾوخاضوا في دراستو  ،الفالسفة والمفكروف ىذا الجمالي أدرؾ

، فانتقؿ مف ميداف الدراسات الفكرية إلى يومنا ىذا التجاذباتمعيا 
 ارتفباومغوقد بدأ بطرحو كنظرية "  ،المتفرقة إلى ميداف العمـ والنظرية

 اليعني أنو ابتدع عممًا جديدًا؛، ولكف ىذا كتابو " االستيطقا "في  "
وانتقمت فيما بعد إلى  ،يا البشرية جمعاءفعمـ الجماؿ نظرية صاغت
مثاًل كتاب ابف الدباغ " مشارؼ أنوار القموب ميداف النظرية والبحث. 

ومفاتح أسرار الغيوب " ىو في التصوؼ ولكنو يندغـ في الفكر 
 ،ي الذي سبقو بقروفالحاؿ لدى أبي نصر الفارابوكذلؾ ىي ، الجمالي
وجاء الجماؿ  ،واحدًا مف أىـ المشتغميف بتحديد الجمالي دّ عحيث يُ 

ففي مدينتو الفاضمة يتحدث عنيا  ،فصاًل مف فصوؿ سيرتو الجمالية
ومف ىنا نممح وجية نظره  ،بوصفيا مثاًل أعمى في الجماؿ االجتماعي
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 –سينا ابف  –ابف عربي  –واألمثمة كثيرة ) التوحيدي  ،الجمالية
. تحديد الجميؿ والجميؿ يجمالية فال اآلراء.. ( حيث قدموا .الكرماني

ما قدمو اليونانيوف والصينيوف والينود والعرب المسمموف يندرج إذًا: 
يندرج تحت  حوالي قرنيف مف الزمفقّدـ منذ وما يُ  ،تحت الفكر الجمالي

نقاط أساسية  ،مثؿ المفاىيـ الفمسفية ،عمـ الجماؿ " والمفاىيـ الجمالية
، (ٕ)وىي تعكس أىـ صفات العالـ " ،في تاريخ الفكر البشري

واإلنساف في مجرى عممية المعرفة يقـو بتحديد أىـ مراحميا ) المعرفة 
وظيفة  - باإلضافة إلى دورىا المعرفي - المفاىيـ الجماليةتحمؿ  .(

لفمسفية يجب أف تتحمى بالمرونة فالمفاىيـ الجمالية كا ،تربوية اجتماعية
ت لقد أمد   .صادقاً  عكساً  كي تقـو عمى استيعاب العالـ الواقعي لعكسو
فاستفاد األدب مف ذلؾ  الفمسفة األدب بكثير مف ىذا العالـ وقضاياه "

تعرضوا لمحياة اإلنسانية  فكثير مف األدباء ،مف موضوعات ئفيما ينش
ونظروا إلى كؿ ذلؾ نظرات  ،وال نيايتووتغيراتو وهلل وأبديتو  ولمعالـ

 .(ٖ)واألسموب األدبي الجميؿ "   ،صادقة جمعت بيف العمؽ الفمسفي
إف تكويف شخصية اإلنساف وتربية روحو وتطويرىا بالشكؿ الصحيح ال 
 ،يتـ إال مف خالؿ المفاىيـ الجمالية المترابطة المكونة لعمـ الجماؿ
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في الواقع والفف  ظواىر الجماليةيدرس ال فيو ،وعمـ الجماؿ عمـ واسع
كما يدرس طبيعة العالقة بيف الجمالي في الواقع والجمالي في  ،معاً 
 ،ويدرس اآلليات الكبرى المشتركة الناظمة لمختمؼ الفنوف ،الفف

، فيناؾ باإلضافة إلى دراسة األفكار الجمالية عبر التاريخ اإلنساني
جمالي، وعمينا مسؤولية مساحة كبيرة ينتشر حوليا وبيا المفيوـ ال

باالبتداء مف الفكر الجمالي وحتى المعرفة المتعمقة بيذا الجمالي، 
فمسألة " ما الجمالي ؟ مسألة أساسية في  ،الوصوؿ إلى عمـ الجماؿ

وىي ما تزاؿ إلى يومنا ىذا موضوع عدد كبير مف  ،عمـ الجماؿ
ولكننا ال نستطيع حتى  ،مف العالـ ةاألبحاث والدراسات في أنحاء عديد

 . (ٗ)يومنا ىذا أف نقوؿ إنيا قد وجدت حّميا الجذري الشامؿ " 
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 عُذ انغرب في تاريخ انفكر انجًاني

   
لقد مّر الفكر الجمالي عبر قروف حافمة بالدراسات واألسئمة، وكاف  

اإلنساف القديـ يتساءؿ أماـ الظواىر إف جماليًا أو حياؿ شعور ما 
الجمالية في " نشأت النظريات ينتابو مف المحيط الذي يعيش فيو، وقد 

لتصوراتيـ...  وكانت انعكاساً  ،أوساط مالكي العبيد القديمة فياليوناف 
جمااًل ناجمًا  ،جمياًل متناغماً  الكوف انسجاماً  الفيثاغورثيوفقد تصور ف

عف وحدة  االنسجاـ ناجماً  أما ىرقميط فيرى .(٘) "عف وحدة المتنوعات
يجب أف يكوف متحركًا  وىذا االنسجاـ ،المتصارعة المتناقضات

إذ عندما يتجاوز  ،ويؤكد ديموقريطس عمى مبدأ االعتداؿ ،ديناميكياً 
سقراط  اأمّ  ،المعيار حّده تنقمب أمتع األشياء إلى أشد األشياء إزعاجاً 

 ،مف صفات العالـفأشار إلى أف الجماؿ واالنسجاـ صفتاف ميمتاف 
وأكد أف الجميؿ صفة  ،الجميؿ وطبيعة جوىرهعف كشؼ  مما يدؿ أنو

والجماؿ المطمؽ رىف  ،الجميؿ نسبيأف و  ،واحدة في أشياء متعددة
أما مع  ،فالممعقة الخشبية جميمة إذا اقترنت باآلنية الفخارية ،بالظروؼ

أي  ،رالمفيد والخي  فالجميؿ عند سقراط ىو  ،قبيحةاآلنية الذىبية فيي 
أّما أفالطوف فيرى أف الجميؿ ىو  .(ٙ)ئـ عمى مبدأ الغاية والنفعية أنو قا
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فالجميؿ ىو المتعة  ،مع والبصرالممتع الذي نشعر بو عف طريؽ الس
فأفالطوف يجمع بذلؾ بيف النفعي  ،الخير نتجوالمفيد ىو الذي يُ  ،المفيدة

وىذا الجميؿ موجود وجودًا أبديًا اليزوؿ وال  ،األخالقي و والشعوري
وىنا تظير فمسفة  ،ؿالمتبد   منفصؿ عف العالـ الحيّ  ،يعتريو النقص

 وفصؿ بف الماديّ  ،فقد فصؿ بيف الشكؿ والمحتوى ،أفالطوف المثالية
مخالفًا بذلؾ الفف اإلغريقي  ورفض التفسير المادي لمجميؿ. والروحي

وقد  ،الذي يّعبر عف االنسجاـ بيف الشكؿ والمحتوى والمادي والروحي
وىذه  ،د األشياءوقؼ أفالطوف موقفًا سمبيًا مف الفف ألنو ) الفف ( يقم  

وعمى اإلنساف أف  ،والفف بذلؾ ىو ظؿ الظؿ ،ثؿاألشياء ظالؿ الم
فالجميؿ الجوىري ال  ،يتعرؼ عمى الجماؿ عف طريؽ اإللياـ والحدس

لقد ربط بيف المفيـو الجمالي لمجميؿ وبيف مفيومي  ،يدرؾ إاّل بالحدس
أرسطو فقد رأى أف مفيـو الجماؿ  أّما. (ٚ) المعرفة والوجود الفمسفييف

والجميؿ عنده ىو الشيء الكامؿ  ،يكمف في صفات الواقع الموضوعي
وىو أىـ صفة  ،الذي يتصؼ بالتناسب والتناظر والترابط مع االعتداؿ

وفي العصور الوسطى ظير توما اإلكويني ) راىب مسيحي ( . جمالية
 االنسجاـ والوضوحو وأكد عمى التناسؽ  ،وأبرز جماؿ العالـ المحسوس
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أما   .تماشيًا مع مفاىيـ أرسطو مف دوف أف يصؿ إلى حؿ في النياية
والتناسب  الجسـ اإلنساني فجماؿ ،النيضة فكاف الفف واقعياً في عصر 
ور فالسفة عصر ؿ العنصر األساسي في تصتشكّ .. واالنسجاـ

وقاـ الفف بتفسير قوانيف الجماؿ انطالقًا مف  ،النيضة عف الجميؿ
 ،كاؿ المحسوسة واعتمادًا عمى الروح اإلنسانية والحقيقة الحياتيةشِ ألا

ز عمى لكنو ركّ  ،يةفقد كاف ليوناردو دافنشي يبحث عف الحقيقة الحيات
ورأى شكسبير أف الجميؿ يصبح  ،أجمؿ ما في األشياءالتناسب ألنو 

 " ربطو  ،فيناؾ ترابط بيف الجماؿ والحقيقة ،ج بالحقيقةإذا توّ أجمؿ 
ورأى أف الجماؿ في الفف يجب أف  ،بيف عمـ الجماؿ واألخالؽ "ديدرو

كامنًا في التطابؽ بيف الصورة فيصير الجماؿ  ،يتوج بالحقيقة الفمسفية
فالفقر في إدراؾ ؛ الجميؿ يكمف في إدراؾ العالقاتوأساس  ،واألصؿ

 ،والغنى الزائد يفقده الوضوح في الرؤية ،العالقة يّدمر درجة الجماؿ
فقد ركز عمى الجماؿ  ،كانت مختمفة" ليسنغ " الجماؿ عند  ةف نظر لك

الجسدي القائـ عمى الجمع المنسجـ مف األشياء عندما ننظر إلييا نظرة 
جّرد " كانط " وعندما جاء  . (ٛ) أّما القبيح فيو تنافر األجزاء ،واحدة

وفصؿ شكؿ الجميؿ عف محتواه مضخمًا مف  ،الجميؿ مف مادتيو
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" أما  ،الجميؿ [ –وقد قسـ الفف إلى قسميف ] الممتع  ،الشكؿأىمية 
والجماؿ ىو ، لجماؿ ليس إاّل الحرية في الظاىرفرأى أف ا" شيمر 

 ،في البساطة المتمثؿالكماؿ الطبيعي والشرط األساسي لمفيوـ الجميؿ 
فرآى أف الجميؿ ىو تجؿ " ىيغؿ " أما  ،لكف ليس كؿ بسيط جميالً 

في الواقع ىو والجميؿ  ورؤية حسية لمفكرة " ،روحيا ىو لممحسوس 
ـ اإلنساني ثالثة أشكاؿ : الجسـ الحيواني والجس الحياة المتجمية في

غير  -برأي ىيغؿ  -الجماؿ في الواقع و  .( ٜ) وجسـ العالـ الروحي "
ألف الجماؿ  ،فيو أقؿ مستوى مف الجماؿ في الفف ،ثابت وغير منسجـ

الفكرة يسمو  ومسوبمقدار ما ت ،عف الفكرةفي الفف ىو تعبير حسي 
والمبدأ العاـ لمحكـ عمى  ،الجماؿ في الطبيعةالجماؿ في الفف فوؽ 

لفكرة ) ارة و و كماؿ أو عدـ كماؿ الجماؿ ىو العالقة المتبادلة بيف الص
ووفقًا لجدلية الروح المطمؽ حيث يمر بثالث  ،الشكؿ والمحتوى (

فإف الفف أيضًا يمر بمراحؿ ثالث : مرحمة الفف الرمزي كفف  ،مراحؿ
والمرحمة  ،والمرحمة الكالسيكية كالنحت اليوناني القديـ ،النحت البشري

 يئاففالفكر عند ىيغؿ ش .( ٓٔ) الموسيقىالرومانتيكية كالرسـ والشعر و 
وثانيًا الجوىر  ،ويبدو في الطبيعة،فيو جوىر األشياء الخارجية  ،معاً 
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ولكف ىذه الثنائية  ،.. الخ.الكمي لألشياء الروحية مثؿ التصور والرغبة
 ،ترتد إلى وحدة الفكرة المطمقة ،) األشياء الخارجية واألشياء الروحية (

فيرى أف " نيشيفسكي تشير " أّما  ،(ٔٔ) التي ىي وحدة ىذه الثنائية
والجميؿ في الفف ىو انعكاس  ،الجميؿ ىو مف خصائص الواقع نفسو

ؿ غفي فمسفة ىي الجوىر المثالي الكائفتناوؿ لقد  .لمجميؿ في الواقع
ممؾ الواقع بحسب مقاييس أعمى أشكاؿ ت وبذلؾ فالفف " ،الجمالية
لقد أكد عمى " الترابط بيف االستيعاب ) اإلدراؾ (  . (ٕٔ) الجماؿ "

كما يؤكد  ،والقدرة عمى تقويـ الجميؿ في الحياة والفف تقويمًا نقدياً 
الترابط بيف نظرة اإلنساف الشاممة إلى الكوف والمذة الجمالية وعقؿ 

مؤسس عمـ الجماؿ الواقعي في كتابو )) عالقات  عدّ ويُ ، (ٖٔ)اإلنساف " 
حيث المثؿ األعمى عنده ينطمؽ مف الواقع  .الفف الجمالية بالواقع ((

يجب أف  شاؼ مافما داـ الفناف قادرًا عمى اكت ،في حركتو وتطوره
وىذا ىو  ،لواقعفعميو أاّل يقؼ موقفًا سمبيًا مف ا ،يكوف فيما ىو كائف

 ،فالجماؿ عنده في حركة دائمة ويتطور نحو الكماؿ ؛برنامجو الثوري
إف  ،ألثار الممؿ في نفوسنا كما يزعـ الجماليوف " ،كناً افمو كاف س
ف مسألة الشكؿ ، ( ٗٔ)حي اليحب في الحياة ما ىو ساكف "اإلنساف ال وا 
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 ،ضيح خاصية اإلبداع الفنيوالمضموف " ليا أىمية نظرية كبيرة في تو 
لذلؾ دار حوؿ ىذه  ( ٘ٔ)في الحياة االجتماعية "  ومكانو وأىميتو

 لقد أقّر  بتفوؽ .المسألة صراع حاد وبالتحديد بيف المثالييف والمادييف
سخ نر الولـ يكف مف أنصا .تحفظ الواقع عمى الفف مف دوف أيّ 

لقد قدـ الواقع عمى  ،ؽالحرفي لمواقع بؿ مف خالؿ وعي الفناف الخالّ 
، ( ٙٔ) ف الجميؿ في الفف "م أىـ فالجميؿ في الطبيعة أو الحياة الفف "

 ،مـ الجماؿ الواقعيالفف تابع لمواقع كما يرى خصوـ عوىذا ال يعني أف 
ألنو ال يعني بتقديمو الواقع أف الفف يتبع الواقع ) عالقة تبعية ( بؿ إف 

 ،ولقد ربط بيف الشكؿ والمحتوى .ماعناه ىو أف الحياة أغنى مف الفف
ًا أف نتوجو فبوسعنا أيض ،ما يشبع حاجاتنا الجمالية ه "فميس الفف وحد

وجو العمؿ د أف ىذه العالقة تتحدد بتوأك  ، (ٚٔ) إلى معالـ الطبيعة "
الفني " فعدـ وجود فكرة كبيرة تربط بيف الناس واألحداث يفقد الشكؿ 

فالفنية ىي صفة مف صفات ، (ٛٔ)قيمتو ميما كاف ىذا العمؿ جمياًل " 
ووحدة الشكؿ والمحتوى ىما الشرط  ،وليس الشكؿ فقط ،المحتوى أيضاً 

وىذه الوحدة تتـ باستمياـ المبدع  ،الضروري لفنية األعماؿ اإلبداعية
ب الشعور الجمالي وتطور التفكير في اإلنساف " ال يّخر  ،لفكرة عظيمة
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والفف " نتاج الوعي الجمالي السائد المشروط بالبيئة  .(ٜٔ)فيو إطالقًا " 
بؿ ىو انعكاس  ،. والفف ليس انعكاسًا مباشرًا لمواقع.المجتمعية العامة

اريخيًا مف جية والمشخص فرديًا مف جية لموعي الجمالي المشخص ت
متفوؽ في جنسو " لكف ليس  ،الرائع عند تشيرنيشيفسكيف .(ٕٓ) ثانية "

" فإذا كانت الحياة وتجمياتيا .(ٕٔ) كؿ ما ىو متفوؽ في جنسو رائعًا "
  .(ٕٕ)لمرض وعواقبو ىي بالتالي القبح"فا ،ىي الجماؿ

بذلؾ نكوف قد أشرنا إلى تاريخ الفكر الجمالي عبر العصور محاوليف 
الفكر الجمالي تراث ف ،في استمياـ أىـ األفكار الفمسفية الغربيةاإليجاز 

وكاف ليذا الفكر  ،كؿ الشعوب واألجناس ت فيوإنساني شامؿ اشترك
مف الدارسيف مف ينفي  و ،في المرحمة العربية األولى قبؿ اإلسالـ بذور

وىذا ما  ،ناتج عف تأمؿ وتركيب ،وجود فكر جمالي عربي بشكؿ واعٍ 
منطمقًا بذلؾ مف النظريات النقدية  إسماعيؿقاؿ بو الدكتور عز الديف 

فقد أشار في كتابو " األسس الجمالية في النقد العربي  ،العربية القديمة
 –فالعربي  ،ؿ معرفة واعية" ليذه المسألة أي أف العرب لـ يعرفوا الجما

أي أنو أراد  ،الحسية فقط لـ يفكر بالجماؿ بؿ انفعؿ بصوره –كما أقّر 
 –برأينا  – وىذا (ٖٕ)القوؿ إف العرب نزعتيـ حسية في تذوؽ الجماؿ 
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ف كاف حسيًا  –فتذوؽ العربي لمجماؿ  ؛المنطؽ النقديبعيد عف   –وا 
فمف ينكر أف الصورة الفنية  ،ىو في المقاـ األوؿ تذوؽ ذىني وروحي

الشكؿ الحسي لمصورة الذىنية ؟ فتذوقيا الحسية في شعر العرب ىي 
كانت ىذه عممية التذوؽ و  ،حسيًا يأتي بعد تذوقيا ذىنيًا ) انعكاسيا (

 ،وقديمًا تحدثوا عف الصورة الذىنية والحسية ،ذىنية في المقاـ األوؿ
الفف منتج لمجماؿ في ف .أي كيؼ خرجت لمواقع ؟ وبأي شكؿ تبدت ؟

شعر الشاعر الجاىمي بيذا التذوؽ الجمالي الذي كاف  ،جزيرة العرب
 ،فما ال يظير في الفف حسيًا ال يمكف أف يكوف مادة لو ،مشتركًا بينيـ

لما ىو  و" في تمثيماؿ عمى ذلؾ أف الشعر الصوفي يضطرالمث
فاإلنساف ، ( ٕٗ)"ء عمى الرموز ذات الطبيعة الحسيةإلى االتكا ،روحاني

كائف جمالي ينتج ويتذوؽ ويستيمؾ الجماؿ منذ العصر الحجري وحتى 
فثمة فرؽ بيف  ،ال اآلف ) تكنولوجيا األزرار ( فالفف إما حسيًا أو

الذي ىو مرحمة مف  ،وبيف الوعي الحسي ،التمثيؿ الحسي في الفف
فالتذوؽ الحسي في الفف ) الصورة الحسية (  ،مراحؿ الوعي البشري

وعيًا في المقاـ األوؿ قبؿ  ابتدألقد  ،رة مف صور الوعي الجماليصو 
 مف كاف الجاىميوف ينظروف إلى الكوف " واإلنسافلقد  .تمظيره حسياً 
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والشؾ في أف عالقتيـ الجمالية بالواقع  ،خالؿ عالقات جمالية خاصة
ثار الثقافة وأثر مف آ ،البيئي مف جية –ىي نتيجة لمواقع االجتماعي 

فحياة اإلنساف كميا تفاعؿ مع  " .(ٕ٘) التاريخية الموروثة عف األجداد "
ر بحسب وىو يخمؽ األشياء والظواى ،العالـ المحيط بو وظواىره

 .( ٕٙ) القوانيف الموضوعية التي يخضع ليا وتستفيد منيا "
 
 

 في انفكر انعربي اإلساليي الجًنا

  
كانت الرؤية الجمالية ومازالت فطرة بشرية، حيث يتأثر اإلنساف      

بما حولو ُمبديًا انسجامو أو الالنسجاـ، وحتى أف ىذ األخير يدخؿ 
ضمف عمـ الجماؿ، فالشئ غير الجميؿ ىو إشارة إلى الشئ الجميؿ، 
ف ىذه  ف الشئ الجميؿ يعطي تصورًا آلّيًا عّما ىو غير جميؿ، وا  وا 

المتمقي بردود أفعاؿ جمالية أو غير جمالية تبعًا إلنتاج  التأثرات تطبع
الصورة أو الموقؼ أو النص ...، وقد سّجؿ اإلنساف ماعاينو مف 
مؤثرات عمى مشاعره، وقد كاف يعزو بعض الظواىر الجميمة إلى قوى 
خارقة مجيولة المصدر لديو، ودأب اإلنساف عمى ىذا النحو يؤث ر 
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النفعالية مع الظواىر واألشياء، مع الواقع ويتأث ر، ويبدي رؤيتو ا
المحيط بشكؿ عاـ، وشرع يبحث عف قوانيف ىذه األشياء ومصادرىا، 
ووصؿ مف خالؿ انفعاالتو ومشاعره إلى وضع قواعد يومية لمحياة، 
ومع تطور العمـو بدأ يبحث عف كؿ شئ، بدأت األسئمة تنتابو حياؿ 

قو ورأيو بشكؿ عفوي مصدره أبدى تذوّ الحياة، فما كاف منو إال وأف 
، فنمت لديو حاجات جمالية لتفسير الحياة، وتطورت المشاعر البشرية

 عالقتو بما حولو نظرًا لتطور حاجاتو.
ىكذا بدأ اإلنساف يحاوؿ إدراؾ الحياة، وما خمؼ ىذه الحياة المادّية، 
واستمّر في تصّوراتو واضعًا األسس واألعراؼ والتقاليد بما يوحيو لو 

مو، وتمؾ األعراؼ أحاطيا بجممة مف التقييمات، فيناؾ الجميؿ، عق
وىناؾ القبيح، وىناؾ المعتدؿ، وىذه فطرة بشرية اشتركت بيا البشرية 
جمعاء عمى اختالؼ أعراقيا ومعتقداتيا، وقد كاف اإلنساف الجاىمي 
يخضع ليذه القوانيف الفطرية، ويعتمد عمى جممة مف التقاليد والعادات، 

مؾ بالجميمة، وتمؾ بالقبيحة، وعمى ىذا المنواؿ، فالشاعر في فوسـَ ت
العصر الجاىمي قّدـ تصوراتو عف الجماؿ مف خالؿ أشعاره، معتمدًا 
عمى التصوير والتخييؿ، والقبيمة قّدمت تصوراتيا عف األشياء الجميمة، 



21 

باالنطالؽ مف األسس العامة في وكاف لكؿ قبيمة قانونيا وعاداتيا، و 
نقمة سالـ أحدث سنجد أف اإل ،لذي طرأ عمى العرب الجاىمييفالتغيير ا

 ،ـ نوعًا مف العالقات والمفاىيـ الجديدةنوعية وثورة فكرية جديدة تنظّ 
 ،نطمؽ اإلسالـ مف عالقة اإلنساف باهللاففي عالقة اإلنساف باآلخر " 
وعمى عالقة الفرد أف تقصد اهلل لتصؿ  ،فاهلل وسط بيف اإلنساف واآلخر

وبدأت مرحمة  ،ر نظرة العربي لمحياةفاإلسالـ غي   ،( ٕٚ)إلى اآلخر " 
تغّير المفاىيـ الجاىمية السائدة، وتعّمؽ الفيـ فييا أكثر،  فكرية جديدة

فما كاف جمياًل لعادٍة أو ُعرٍؼ ما قد يكوف قبيحًا فعاًل مع المرحمة 
لجديدة، والعكس بالعكس، فبعض األشياء كانت ذات العممية والروحّية ا

تصورات وتقييمات جمالية، ومع الثورة الفكرية الدينية الجديدة بدت تمؾ 
األشياء عمى عكس ما كانت عميو، وعبر ىذه الرحمة الفكرية توّسعت 
المفاىيـ الجمالية، والرؤى التذّوقية عند الناس، ومالـ تسعفو فطرتو أو 

، في اإلجابة عميو أصبح اآلف متاحًا وُمنظ مًا أكثر قوانينو وعاداتو
تحكمو آليات عقمية، وآفاؽ منطقية ال يشوبيا الشؾ، واليمكف انتفاء 
حقيقتيا بحاؿ مف األحواؿ، عمى عكس أغمب الحقائؽ الثابتة قبؿ 
الدعوة اإلسالمية، فقد تغّيرت معظـ الثوابت الجاىمية، فيّذبيا الديف، 
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جاء القرآف الكريـ نورًا وىاديًا وُمعم مًا مف عند رّب  .وصّحح مساراىا
السموات واألرض، وبرسوؿ نبّي ُمرسؿ مف لدف عزيز حكيـ صّمى اهلل 

اإلنساني دينيًا أىـ مصدر مف مصادر الفكر عميو وسّمـ، فكاف القرآف 
وجمالّيًا وعمى كافة األصعدة، وأصبح فيما بعد مادة غنّية لمفكر 

نجدىا تحث عمى تأمؿ الجماؿ في سوتأممنا آياتو فم ،الفمسفي اإلسالمي
فيي تحفؿ بالكثير مف الشواىد والصور التي تعكس مظاىر  ،الكوف

 ،ليذا الفكرز ومف ثـ ستكوف ىي الحاف ،الجماؿ في الكوف الواسع
حيث لفت القرآف الكريـ أنظار المسمميف إلى جماؿ الكوف الفسيح بما 

.. لقد حث القرآف الكريـ .واألرض السماء ،فيو مف مظاىر الطبيعة
ُىَو ال ِذي َخَمَؽ  ))قاؿ تعالى :  ،عمى تأمؿ ما في الكوف مف مظاىر

ـ  اْسَتَوٰى ِإَلى الس َماِء َفَسو اُىف  َسْبَع َسَماَواٍت  ـْ َما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا ُث َلُك
لتأمؿ الكوف وما  وىذه دعوة .[ ٜٕ(( ] البقرة : َعِميـٌ  َشْيءٍ  ِبُكؿ   َوُىوَ 

ومف الصور الجميمة الرائعة التي قدميا  .فيو مف تناسؽ ونظاـ وجماؿ
، القرآف الكريـ في وصؼ جماؿ الطبيعة ما نجده في سورة الرحمف

وتؤثر في ففييا تصوير لكؿ ما خمؽ سبحانو مف نعـ تبيج النفوس 
وفييا المنافع لمعباد بصور معجزة، األحاسيس وتصحبيا موسيقى 
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سماع، تأخذ األلباب إلى غاية في التصوير، مبيرة لأل ،جميمة ومؤثرة
َوالس َماَء  يقوؿ تعالى : ))عوالـ واسعة مف إبداعات الخالؽ جّؿ وعال، 

َواأْلَْرَض َوَضَعَيا  ويقوؿ ))  .[ ٚ(( ] الرحمف : َرَفَعَيا َوَوَضَع اْلِميَزافَ 
َواْلَحبُّ ُذو اْلَعْصِؼ  *َذاُت اأْلَْكَماـِ ِفيَيا َفاِكَيٌة َوالن ْخُؿ  *ِلأْلََناـِ 

ْيَحاُف  -ٕٔ-ٔٔ-ٓٔ(( ] الرحمف : * َفِبَأي  آاَلِء َرب ُكَما ُتَكذ َباِف  *َوالر 
 َمَرَج اْلَبْحَرْيِف َيْمَتِقَياِف . َبْيَنُيَما َبْرَزٌخ اَل َيْبِغَياِف . وقولو تعالى :  [ " ٖٔ

عد صور تعالى تَ  .[ٕٔ--ٜٔ(( ] الرحمف :  َفِبَأي  آاَلِء َرب ُكَما ُتَكذ َبافِ 
الجماؿ الطبيعي وىناؾ  ،والشواىد أكثر مف أف تحصى ،جماؿ الكوف
نَساَف ِفي َأْحَسِف َتْقِويٍـ  : ))تعالىيقوؿ  ،في اإلنساف (( ]  َلَقْد َخَمْقَنا اإْلِ

ميمة وبميغة لوصؼ الجماؿ ولقد قّدـ تعالى صورة ج .[ٗالتيف :
حيف عرضتو زوجة  ،اإلنساني في صورة سيدنا يوسؼ عميو السالـ

عجابًا  العزيز عمى مجموعة مف النساء الالتي قطعف أيدييف ذىواًل وا 
َذا  ففقدف السيطرة وقمف )) ،بجماؿ سيدنا يوسؼ  َوُقْمَف َحاَش ِلم ِو َما ىَٰ

َذا ِإال  َمَمٌؾ َكرِ  تعالى ىذا  اهلل فلقد بي   .[ٖٔ(( ] يوسؼ  يـٌ َبَشًرا ِإْف ىَٰ
وىذا  ،حيث اليشوبو تناقض أبداً  ،االنسجاـ والتناسؽ والنظاـ في الكوف

ر القرآف لقد أث   ،بالتكامؿ البديع بيف أجزاء الكوف الفسيحد الشعور  يول  
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حيث وجد  ؛الكريـ في تاريخ الفكر العربي عامة واإلسالمي خاصة
وجعموا مف القرآف  ،الفالسفة المسمموف اإلجابة عف معظـ تساؤالتيـ

ي وقد انعكس ىذا ف ،أسرار الكوفالنور الذي ييتدوف بو لكشؼ 
فكانت آراؤىـ الجمالية تستند بأدلتيا إلى القرآف الكريـ  ،تفكيرىـ الجمالي

 متخذيف مف تناسؽ الكوف ونظامو مظيرًا يفسروف بو مظاىر الجماؿ
نما  ،راء الجمالية لـ يجمعوىا في بحث خاصلكف ىذه اآل ،في عالمنا وا 

طابعًا فنيًا ت ليذه الفمسفة حيث أعط ،جاءت متناثرة بف ثنايا فمسفتيـ
 ".و بوضوح مف خالؿ االطالع عمى ىذه اآلراءمسجماليًا نم

موجودة  ،قبؿ أف تكوف بالفعؿ ،فالموجودات تعتمد جماليا مف كونيا
فيي تستمد جماليا مف جماؿ مصدرىا الذي  لعمـ اإللييبالقوة في ا

فالجماؿ الطبيعي والكائنات مف إبداع . (ٕٛ) "كانت عممو قبؿ أف تكوف 
وىي بحسب الفكر العربي  ،اهلل " فييا تتجمى القدرة واإلرادة اإللييتاف

لمعرفة  ىؼ معرفتيا التي ىي المرحمة األولإلى التفكير فييا بيد
العربي اإلسالمي حمقة ىامة في تاريخ  يالفكر الجمال. (ٜٕ)مبدعيا " 

، ويأتي مفيـو الجميؿ غني ومتنوع ومتسع ،الفكر الجمالي اإلنساني
حيث احتازت الذات والجالؿ عبر ىذا االتساع الفكري والتأمّمي، 
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يقوؿ التوحيدي في صفات  ،اإلليية عمى األىمية األولى والعظمى معاً 
لسحف في غاية ال يجوز أف يكوف فييا وفي ىي مف ا ":  لواهلل وأفعا

وىي التي  ،درجتيا شيء مف المستحسنات ألنيا سبب حسف كؿ حسف
اليوجد . ( ٖٓ)". .إذ كانت مدتو ومبدأه ،تفيض بالحسف عمى غيرىا

فكأنما المنظومة  ،لـ يكف لو رأي في الجماؿ فيمسوؼمتصوؼ أو 
 ،الفمسفية أو الصوفية ال تكتمؿ إال بمعالجة ما ىو جمالي في الوجود

العربي فاالعتناء بمفيـو الجمالي مف األمور األساسية في الفكر 
في ىذا والذات اإلليية ىي الموضوع األشرؼ واألبرز  ،اإلسالمي

لؾ فكاف لذ ،فالكماؿ والجالؿ والجماؿ مف صفات ىذه الذات ،الفكر
إال أف األمر  ،مف الطبيعي أف يمؽ تمؾ المفاىيـ بمكانة تمؾ الذات

وأصبح ىذا التجاوز موضوعًأ  ،تجاوز إلى معالجة كؿ ما ىو جمالي
ف لـ ينقطع عف األصؿ ،مستقالً  فالذات اإلليية تبقى المبدأ والغاية  ،وا 

حديث وال ،بالنسبة ليذا الفكر سواء أكاف عرفانيًا أو برىانيًا أو بيانياً 
يعني الحديث عف الوجود برمتو وىذا الجانب الجمالي ناؿ أىمية مف 

وفي الفكر العربي اإلسالمي ال اختالؼ بيف الجماالت  ،ىذا الفكر
أما  ،بما أف الكماؿ ىو جوىر الجالؿ وكذلؾ جوىر الجماؿ ،والجالالت
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االختالؼ بينيما فيكمف في الصفات المصاحبة لمكماؿ في كؿ منيما ) 
" كمما كاف الشيء المدرؾ  ]يقوؿ الكرماني : .الجماؿ ( –الجالؿ 

أجمع لمكماؿ والجماؿ والزينة والبياء والحسف والضياء والموافقة 
الكماؿ  " .كاف فرح المدرؾ لو بو أعظـ " ويقوؿ الخطيب ،لمدركو

 "يروردي سويرى ال ،"وىو كالمادة لصورتو  ،مظير الجماؿ ومجمى لو
" كؿ ويقوؿ الغزالي: "،لو الاليؽ بو ىو حصوؿ كما أف جماؿ كّؿ شيء

ويرى  ،"يحضر كمالو الالئؽ بو الممكف لو جمالو وحسنو في أف ئش
  .(ٖٔ) "[الجامع لمجالؿ والجماؿ  "النابمسي أف الكماؿ ىو 

 أي ،لكماؿ ارتباط المعموؿ بالعمةؿ نرى ارتباط الجماؿ باامف ىذه األقو 
 –روحيًا  –ًا ييعمى األصعدة كافة ) إلذا الجماؿ أف الكماؿ حامؿ لي

فالوجود برمتو جميؿ ألنو مبني عمى الكماؿ وعمتو  ،معنويًا ( –ماديًا 
 ،األولى تكمف في الواحد الذي ىو المثؿ األعمى المطمؽ في الكماؿ

 ،الفائض األوؿ ) الخالؽ ( واجب الوجودفجماؿ العالـ يرشد إلى جماؿ 
يقوؿ ، ال يفيض منو إال ما ىو جميؿفالجميؿ ، الذي أنشأ كؿ موجود

فمـ يبؽ إال الحسف  ،دفارتفع حكـ القبح المطمؽ مف الوجو  ": الجيالني
فمفيـو الكماؿ في الفكر العربي اإلسالمي ىو مفيـو  ،"المطمؽ 
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والجمالية بشكؿ  ،والقيـ عامة ،عمى صعيد الوجد والمعرفة ،جوىري
فال  ،يكفي بالنسبة لمموجودفالكماؿ يحدد الجماؿ وىذا ال . (ٕٖ) خاص

فالكماؿ  ،بد أف يتصؼ ىذا الموجود باالعتداؿ عالوة عمى الكماؿ
االعتداؿ  ، وىذاالموصوؼ باالعتداؿ ىو المظير الوجودي لمجماؿ

وكؿ  ،وىو مرتبط بكؿ نوع ،تصوفيفممصاحب لمكماؿ عند الفالسفة وال
التناسب أي أنو ) مفيـو االعتداؿ ( ينطوي عمى  ،جنس مف األجناس

ولشدة اىتماـ ىذا الفكر بمفيـو االعتداؿ  ،والتناسؽ والتوافؽ واالنسجاـ
ومصدرًا لممصطمحات الجمالية التي  ،ًا لما ىو جميؿس  اعتبره أُ 
 .فاالعتداؿ يالئـ حواس اإلنساف وقواه النفسية والذىنية ،يستخدميا

 ،ماؿالكماؿ الموصوؼ باالعتداؿ ىو المحؿ الذي يسكف فيو الجفإذًا 
فثمة نوع مف االتفاؽ بيف أىؿ البرىاف والعرفاف عمى أف الجماؿ ىو 

الفيض وىي جميعًا جاءت نتيجة ، ؽقوة عقمية أو إشراّسر روحاني أو 
فالمادة  ،أي أف الجماؿ يرتبط بالنفس ال بالمادة ،يّ اإلليي لما ىو نفس

برز ما أف يإف ،وىذا الحامؿ ليس حيادياً  ،حامؿ لمجماؿالليست إال 
فثمة عالقة  ،ابي إساءة تخؿُّ  اإليي ئجماؿ ىذه النفس تمامًا أو يس

 . (ٖٖ)جدلية بيف النفس والمادة 
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فالمقيد  ،مقيد [ –إلى قسميف ] مطمؽ  عند المسمميفانقسـ الكماؿ 
 ،والمجاؿ أيضًا ينقسـ إلى مطمؽ ومقيد ،ينقسـ إلى ظاىر وباطف
 ،يقوؿ ابف الدباغ .وظاىر وباطف ،وجزئيّ  والمقيد منو ينقسـ إلى كميّ 

ا المطمؽ فيو الذي أم   "بعد أف قّسـ الجماؿ قسميف مطمقًا ومقيدًا : 
وىذا  ،فال يشاركو فيو مخموؽ ،وينفرد بو دوف خمقو ،يستحقو اهلل تعالى

فالجماؿ  "،..ىو الجماؿ اإلليي جّؿ عمى تمثيؿ وتكييؼ وتشبيو
والجميؿ المطمؽ  ":  تعبير الغزاليعمى حد  ،المطمؽ غير قابؿ لإلدراؾ

الصمد الذي ال منازع  ،الذي ال ضد لوالفرد  ،لو ىو الواحد الذي ال ند  
فيو الذي  ،أما الجماؿ المقيد .(ٖٗ)." ... القادر الذي يفعؿ ما يشاء.لو

فالكمي ىو  ،وظاىر وباطف ،فينقسـ إلى كمي وجزئي ،لو عالقة بالمادة
 ،روتبالجإنو العالـ المشرؽ عمى عالـ  ،جماؿ العالـ بمختمؼ جوانبو

لذلؾ العالـ جميؿ برمتو والجماؿ الكمي ) المقيد ( ليس بمستوى واحد 
واإلقرار بوجود ، فيو يختمؼ باختالفيا ،مف الحضور في الموجودات

فإذا  ،الجماؿ الكمي اليؤدي إلى اإلقرار بوجوب إدراكو مف البشر كافة
فالجماؿ الكمي اليدركو إاًل  ،المطمؽ ال يدركو أحد غير اهلللجماؿ اكاف 

فيو  ،سأما الجماؿ المقيد الجزئي فيو الذي يمتذ بو النا ،العارفوف
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 ،درؾ بالحواس الظاىرةالجماؿ المشرؽ عمى الييئات واألشكاؿ التي تُ 
فالمسمـ يمتذ باإلبداع ألنو يقمد  "،نور عموي متميز فيما ىو مادي جزئي

ّرؽ الفكر الفمسفي طلقد ت. (ٖ٘) "الخالؽ المبدع  ،فيو عمؿ اهلل
اإلسالمي إلى قضايا كبيرة وميمة، وكاف مف بينيا الرؤية الجمالية، 

يحتوي عمى الكثير فيو والتذّوؽ الجمالي، والبياء والجالؿ والكماؿ ..، 
 ،دة منو في عمـ الجماؿ المعاصرمف الفف المعرفي الذي يمكننا اإلفا

طاقة خاّلقة تمّد الدراسات الجمالية بنسغ فما طرحو مف أفكار لو 
لقد ارتبط الفكر الجمالي اإلسالمي بالموضوع ، الحياة والتجّدد والتوّسع

وىذه  ،فكؿ ما يؤدي إلى الحؽ ىو جميؿ ،األوؿ ) الذات اإلليية (
الفكر الجمالي  إلى األنماط األربعة التي سادت سوبالقيا .حقيقة

اإلسالمي تحت  –نا تصنيؼ الفكر الجمالي العربييمكن ،اإلنساني
وىناؾ مف حكـ عمى الفكر الجمالي . (ٖٙ) النمط المثالي الموضوعي
عدًا بذلؾ عف الروحانية التي يتسـ بيا بتم ،العربي اإلسالمي بالحسية

 ،سماعيؿإليو الدكتور عز الديف إا ما ذىب وىذ ،الشعر الصوفي
عدًا عف التجريدية توبالتأكيد ىو ينطمؽ مف نظريات في النقد القديـ مب

لكف فؤاد المرعي شّدد النكيرة عمى ذلؾ . (ٖٚ)في الشعر الصوفي 
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ية ممومعتبرًا إياه بعيدًا عف الع ،رافضًا ىذا الرأي في الشعر العربي
وعّد  ،في النقد األدبي العربيية لقد دخؿ مفيوـ الحس. (ٖٛ)الجادة 

 الفكر الجمالي في الفف حسيًا قاصرًا عف النظرية اإلغريقية في الفف

، وىذا إجحاؼ وبعيد عف العممية الموضوعّية، فالفمسفة اإلغريقية (ٜٖ)
واليونانية ) الغربّية ( كانت في مجمميا تنطمؽ مف المادّيات إلى أف 

يات كأداة لمعبور إلى وصمت في بعضيا إلى تجسيد تمؾ الماد
الروحانيات المثالية، في حيف اف الفمسفة اإلسالمية بنظرية الفيض 
ابتدأت مف الطريؽ الروحاني األوؿ الفائض عمى الموجودات، فكانت 
الروحانيات أساس االنطالقة الفكرية لممادّيات، وما المادّيات إال دليؿ 

ف أفالعمى الفائض األوؿ الروحّي، وليس العكس طوف كاف أكثر ، وا 
مف اقترب مف ىذا العالـ الروحي عندما صّور الماديات بأنيا ظالؿ 
لألصؿ الكامف ىناؾ في العالـ المثالي، ىذا العالـ أصبح في الفمسفة 
اإلسالمية ذا تصو ر أوضح، ويستند إلى أدلة عقمية ودينّية تصّحح 

ة، وحقائؽ التصّورات السابقة، وتنطمؽ مف ُأسس متينة ذات ركائز عمميّ 
وجودية بدت الدليؿ العممي الموضوعي لمروحانيات الصوفية والفمسفية 

لذلؾ إف وصؼ الفكر الفمسفي اإلسالمي بالقصور أماـ  ،اإلسالمية
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فالفمسفة اإلسالمية الفكر اإلغريقي اليمكف تناولو بشكؿ عشوائّي، 
ف تثاقفت مع الفمسفة الغربية، لقد خمقت الفمسفة اإلسالمية  مستقمة وا 

، عممًا وفكراً لنفسيا بيئة فكرية عقمية ليا طابعيا ومرجعيا الخاصّيف بيا 
فكاف لمفكر الفمسفي اإلسالمي توجياتو البرىانية، ومرجعياتو الروحية 

اإلسالمية، شخصية  التي ىدتو إلى طريؽ مستقؿٍّ لو خصوصيتو
العقمي  ابشكؿ يخدـ منيجيا وبرىانيو وتثاقفت معالوافد وّظفت 
لقد شرح الفالسفة المسمموف  بيف ردود وشروح وتعقيبات،  والعممي،

وح انطمقت أساسًا ر شكتابو " فف الشعر "، ولكف ىذه المنطؽ أرسطو و 
سالمية ُعرفت بإنتاجيا األ  دبيمف أرضية متينة، ومف بيئة عربية وا 

الغزير، فال يمكف بحاؿ مف األحواؿ أف نفني الشخصية الفمسفية 
اإلسالمية بالطابع اليوناني واإلغريقي عمى نحو ما تفّوه بو بعضيـ، 

أننا ىنا لـ نفرد البحث لمناقشة ىذه القضية، فذلؾ لو موضع آخر كما 
 ،بانمحاء الشخصية الفمسفية اإلسالميةالرأي القائؿ  مف الدراسة، إنما

اهلل سبحانو ف وُمجحؼ،، غير دقيؽ، وذوبانيا في الفمسفة الغربية
وتعالى دعانا إلى التأمؿ فى خمقو وما فيو مف جماؿ وكماؿ وجالؿ، 

ف، ودعا قرآنًا وسنًة إلى القيـ الجميمة الُمثمى، تقااإلوحثنا أيضًا عمى 
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أدركوا العالقة الجدلية بينيا،  وعندما عاينوا تمؾ القيـ والمعارؼ
فطرية مع الكسب العممي والعقمي، تضافرت انفعاالتيـ ومشاعرىـ الف
اتسقت النظرة اإلدراكية نحو تنظيـ منيجيا، فاإلدراؾ منفصؿ عف و 

بيا، ىناؾ إدراؾ صوفي عرفاني  االقترافالعواطؼ، وغير مشروط 
ف بدا أواًل بشكؿ فطرّي مرافؽ عمى القمب والروح أف تسمؾ طريقو،  وا 
ومع اإلدراؾ ستتولّد المذة الجمالية، لمعواطؼ فإنو يحتاج تربية جمالية، 

فالنظرة اإلسالمية متسقة بمراميا نحو ، وىذا ما دعا إليو المتصّوفة
ف تربية النفس وتيذيبيا  سينتج أحكامًا ومعارؼ التربية الجمالية، وا 

و النفس عرفانّيًا سيتوّلد عنو المذة، وىذا جمالية، فاالرتقاء الذي تمارس
مالـ يفت أىؿ الفمفسة والفكر مف المسمميف، وىذا االرتباط الديني 
باإلسالـ طبعيـ بصفحات مميئة بمفرداتيـ الُمستمّدة مف قاموسيـ، 

 وليس اقتفاء بالمعنى الذي أراد بعضيـ أف يقوؿ بو.
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و ( 951-873-هـ 449-621انفارابي ) 
 (ٗٓ) 

 

ويعػػػرؼ  ،أبػػػو نصػػػر الفػػػارابي ،محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف طرخػػػاف بػػػف أوزلػػػغ
ولد فػي  ،مستعرب ،تركي األصؿ ،أكبر فالسفة المسمميف بالمعمـ الثاني
ثػػر كنشػػأ فييػػا وألػػؼ أ ،نيػػر جيجػػوف ( وانتقػػؿ إلػػى بغػػداد فػػاراب ) عمػػى

 ،اتصؿ بسيؼ الدولة الحمداني فػي حمػب ،كتبو ورحؿ إلى مصر والشاـ
كاف يحسف اليونانيػة وأكثػر المغػات الشػرقية المعروفػة و  ،توفي في دمشؽ

عػػرؼ بػػالمعمـ الثػػاني  –يقػػاؿ إف آلػػة القػػانوف مػػف وضػػعو  –فػػي عصػػره 
 ،و يميػػؿ إلػػى االنفػػراد بنفسػػو ،لشػػرحو مؤلفػػات أرسػػطو ) المعمػػـ األوؿ (

راء أىػػػؿ آ –إحصػػػاء العمػػػـو  -منيػػػا ) الفصػػػوص  ،لػػػو نحػػػو مئػػػة كتػػػاب
وتكمػػف  ،(..الموسػػيقى الكبيػػر  –يقاعػػات اء االإحصػػ –المدينػػة الفاضػػمة 

فػػي  ،أىميػػة الفػػارابي فػػي النظريػػة الجماليػػة فػػي الفكػػر الفمسػػفي اإلسػػالمي
حيػث  ؛أنو أوؿ مف تناوؿ مفيـو الجمػاؿ بمعنػاه الفمسػفي ) االسػتيطقي (

أخضػػع فكػػرة الجمػػاؿ لمتحميػػؿ والدراسػػة مػػف خػػالؿ األعمػػاؿ الفنيػػة التػػي 
و  ،فػػاىيـ الجماليػػة ضػػمف إطػػار فمسػػفيراح يضػػع الحػػدود والمفَػػ ،أنتجيػػا

في ذلؾ ينطمؽ مف نظرتو اإلسالمية الصوفية في تمثمو لنػواحي الجمػاؿ 
عػػد أوؿ مػػف أعطػػى تعريفػػًا فمسػػفيًا شػػاماًل لمفيػػـو ويُ  ،وكيفيػػة التعبيػػر عنػػو
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 ،وخاصػػة أفالطػػوف وأرسػػطو ،الجمػػاؿ متػػأثرًا بالفمسػػفة الجماليػػة اليونانيػػة
ػػػػػ ،مؤلفاتػػػػػو راؤه الجماليػػػػػة متنػػػػػاثرة فػػػػػيآو  ص كتػػػػػاب ) فػػػػػف الشػػػػػعر ( ولخ 

أخػػػػرى غيػػػػر التػػػػي  الفػػػػارابي البحػػػػث فػػػػي الفمسػػػػفة درجػػػػةً  مػػػػنحَ  .ألرسػػػػطو
 ،بيا وأصػمحيافجمع ما أثػر مػف الفمسػفة قبمػو وىػذ   ،أوصميا إلييا الكندي

فطبػػػع الفمسػػػفة بطػػػابع  ،وعنػػػى بػػػالمنطؽ عنايػػػة كبيػػػرة وبمػػػا بعػػػد الطبيعػػػة
 ولػػـ يحتػػِؼ بالجزئّيػػات ،لوجػػودىػػذا اآخػػر ىػػو النظػػر فػػي الكميػػات وفػػي 

والفػػارابي كغيػػره مػػف الفالسػػفة والمفكػػريف المسػػمميف ليػػـ شخصػػيتيـ  .(ٔٗ)
المستقمة، ومف الخطػأ واالنيػزاـ الفكػري أف نسػند مرجعيػاتيـ الفكريػة إلػى 

انػدماجيـ  ة أرسػطو اليعنػيفسػو وأفالطوف وسػواىما، فشػروحيـ لفمأرسط
بشخصػػّيتو وتكػػراره، فالشػػروح كانػػت أداة لمتثػػاقؼ والػػرّد، وبطبيعػػة الحػػاؿ 
لـ يكف الفارابي متفقًا مع أرسطو في كؿ المواضع، حتى المواضػع التػي 
اتفػػػػػؽ معػػػػػو بيػػػػػا فقػػػػػد افتػػػػػرؽ معػػػػػو فػػػػػي جزئّياتيػػػػػا وخصائصػػػػػيا كنظريػػػػػة 

 .سنورده الحقاً  ما المحاكاة مثاًل عمى نحو
 
 
 



33 

 لهوايش انفصم األو

 

منشورات وزارة  ،عدناف جاموس رجمةت ،غينادي بوسيميوؼ ،( الجمالي والفنئ)
 .ٜٛص ،ـ ٜٜٔٔدمشؽ  –الثقافة 

مديرية الكتب والمطبوعات  ،فؤاد المرعي ،د ،( محاضرات في عمـ الجماؿٕ)
 .ٔٔص  ،ـ ٕٗٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔحمب  ،الجامعية

د. عبد الوىاب  ،أحمد أميف بؾ ،تأليؼ طو حسيف بؾ –( التوجيو األدبي ٖ)
 .ٛٚص  ،محمد عوض محمد  .د ،عزاـ

 .ٖٔص  ،( محاضرات في عمـ الجماؿٗ)
 .ٕ٘ص  ،( محاضرات في عمـ الجماؿ٘)
 .ىاوما بعد ٕ٘ص  ،( السابؽٙ)
 .ىاوما بعد ٖٔص  ،( السابؽٚ)
 .أممية جامعية في عمـ عف (ٛ)
 .ٔٗص  ،( محاضرات في عمـ الجماؿٜ) 
 .ٖٗص  ، يُنظر : ( السابؽٓٔ)
تيسير  ،ٜٗٛٔنيساف  –( آذار  ٙ٘ٔ-٘٘ٔالعدداف )  ،( الموقؼ األدبئٔ)

 .ٚٔص  ،شيخ األرض
 ٜٜٔٔ ،ٔط  ،دمشؽ –دار طالس  ،فؤاد المرعي  .د ،( الجماؿ والجالؿٕٔ)
 .ٜٛص ،ـ
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مديرية الكتب  ،فؤاد المرعي .د ،محمد مرشحة .د ،( األدب والنقد في الغربٖٔ)
 .ٛٓٗص  ،ـ  ٕٓٓٓ- ٜٜٜٔوالمطبوعات الجامعية منشورات جامعة حمب 

 .ٜٓٗص  ،( السابؽٗٔ)
عباس محمد  – ٜٔٛٔتشريف الثاني  -ٕٚٔالعدد  –( الموقؼ األدبي ٘ٔ)

 .٘السعيدي ص 
 –( تشريف األوؿ ٖٕٙ-ٖٕ٘-ٖٕٗاألعداد )  –الموقؼ األدبي  مجمة( ٙٔ)

سعيد الديف  .د ،الظاىرة الجمالية بيف الواقع والفف ،كانوف األوؿ –تشريف الثاني 
 .ٛٛص  ،كميب

منشورات دار  ،ميشاؿ عاصي .د رت ،اتياف سوربو ،الجمالية عبر العصور( ٚٔ)
 .ٕٔص  ،ـ ٕٜٛٔ  ٕط –باريس  –بيروت  –عويدات 

 .ٖٔٗص  ،غربل( األدب والنقد في اٛٔ)
يوسؼ  رجمةت ،تشيرنيشفسكي .غ .تأليؼ ف ،( عالقات الفف الجمالية بالواقعٜٔ)

 .ٖٔص  ،ـ ٖٜٛٔدمشؽ  -منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي ،حالؽ
 –سعد الديف كميب  د ،يالحداثة الشعرية يراسات جمالية فد، ( وعي الحداثةٕٓ)

 .ٙ-٘ص  ،ـ ٜٜٚٔ دمشؽ، – العرب اتحاد االكتاب
 .ٗٔص  ،( عالقات الفف الجمالية بالواقعٕٔ)
 .ٕٕص  ،( السابؽٕٕ)
دار الفكر ، سماعيؿإ د. عز الديف ،( األسس الجمالية في النقد العربيٖٕ)

 .ٕٛٔص  ، لالستزادة:ـ ٜٛٙٔ ٕط ،القاىرة –العربي 
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 .ٗٔص  ،( وعي الحداثةٕٗ)
 ،حسيف الصديؽ .د ،الجماؿ ومسائؿ الفف عند أبي حياف التوحيدي ( فمسفةٕ٘)

 .ٖٓص  ـ،ٖٕٓٓ ٔط ،حمب –دار القمـ العربي 
دار األبجدية  ،د. فؤاد المرعي ،( الوعي الجمالي عند العرب قبؿ اإلسالـٕٙ)

 .ٖٔص ـ،ٜٜٛٔ ٔط  .بدمشؽ
 ؟. ٕٖص  ،( فمسفة الجماؿٕٚ)
 .ٜٗص  ،( السابؽٕٛ)
مديرية الكتب  ،د. حسيف الصديؽ ،في نظرية األدب العربي ( مقدمةٜٕ)

 .ٜ٘-ٜٗص  ـ،ٖٜٜٔحمب  –والمطبوعات الجامعية 
 .ٖٗص  ،( السابؽٖٓ)
 ،سعد الديف كميب .د ،اإلسالمي –كر العربي ف( البنية الجمالية في الٖٔ)

-ٚٙٔص ،ـ ٜٜٚٔدمشؽ  –منشورات وزارة الثقافة  ،((ٖ٘دراسات فكرية ))
ٔٙٛ. 

مفيوـ الجماؿ في الفكر  –ـ  ٜٜٗٔدمشؽ  -ٖٔٚالعدد  ،مجمة المعرفة( ٕٖ)
 .ٓٔص، د. سعد الديف كميب  ،العربي اإلسالمي

 .ٖٚٔص ،اإلسالمي –( البنية الجمالية في الفكر العربي ٖٖ)
 .ٚٚٔص  ،( السابؽٖٗ)
 .ٜٙص  ،( مقدمة في نظرية األدب العربيٖ٘)
 .ٗٚص  ،( الجماؿ والجالؿٖٙ)
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 .ٜٙٔص  :لذلؾيُنظر  ي بالنقد العر  يالجمالة ف( األسس ٖٚ)
الوعي الجمالي عند  :رويُنظ ، ٕٚٔص   ،عمـ الجماؿ ي( محاضرات فٖٛ)

 .فؤاد المرعي .العرب قبؿ اإلسالـ د
 –دار العمـ العربي  ،د. عصاـ قصبجي ،في النقد القديـ ةة المحاكاي( نظر ٜٖ)

 .ٕٓٔص  يُنظر: ،ـٜٓٛٔ، حمب 
الرجػػػاؿ والنسػػػاء مػػػف العػػػرب والمسػػػتعربيف  ريقػػػاموس تػػػراجـ ألشػػػ ،( األعػػػالـٓٗ)

 ،دار العمػـ لمماليػيف  –الجػزء السػابع  –تأليؼ خير الػديف الزركمػي  .والمستشرقيف
 .ٕٓص  :لالستزادة ،ـ ٜٜٜٔة عشر الطبعة الرابعة  ،لبناف  -بيروت

 .ٙٚص  ،( التوجيو األدبئٗ)
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 انرؤيت انجًانيت انصوفيت عُذ انفارابي

    
" الجمػاؿ والبيػاء والزينػة فػي كػؿ موجػود ىػو أف يوجػػد  لنبػدأ مػف قولػو : 

 . (ٔ)وجوده األفضؿ ويحصؿ لو كما لو األخير " 
طرحػػػت شػػػكاًل و  ،ةيّ الفيضػػػ النظريػػػةَ ي الفمسػػػفية بالفػػػارا نظريػػػةُ قػػػّدمت لقػػػد 

ففيمػػو لموجػػود والكػػوف واإلنسػػاف يػػنيض مػػف تمػػؾ  ،جديػػدًا لتمػػؾ النظريػػة
 ،ى فػػي طرحػػو المعرفػػيىػػذه النظريػػة بإبػػداع تجمّػػ ؼحيػػث وظ ػػ ،النظريػػة

وؿ لوجػػػود سػػػائر الموجػػػودات ( يصػػؼ الموجػػػود األوؿ بأنػػػو ) السػػبب األ
الموجػػػود وبػػو يسػػػتمر مػػف أف تكػػوف لػػػو بػػو حاجػػػة إلػػى ذلػػػؾ  ضافػػفمنػػو 
أزلػػي دائػػـ  ،بػػؿ ىػػو عمػػة كػػؿ موجػػود ،أو أف يكػػوف معمػػواًل لغيػػره ،الفػػيض

وه مػف المػادة وخمّػ ،ىػو لػيس بمػادةو  ،الوجود في جوىره ) واجػب الوجػود(
فالصػػورة عنػػد الفػػارابي ال توجػػد إاّل  ،مّػػوه مػػف الصػػورةخيعنػػي بالضػػرورة 

لػػو كػػاف مػػادة ىػػذا يعنػػي أف لػػو  ومػػف جيػػة أخػػرى ،ىػػذا مػػف جيػػة ،بمػػادة
فيػػػو واجػػػب  ،العيػػػاذ بػػػاهلل ،وىػػػذا محػػػاؿ ،سػػػببًا فػػػي وجػػػوده وىػػػو التركيػػػب

مػػف جميػػع أنحػػاء  –إذاً   – ئر بػػلوجػػود الػػذي ال سػػبب فػػي وجػػوده فيػػو ا
وبيػػذا فػػإف واجػػب الوجػػود يتصػػؼ بأنػػو األوؿ  ،الػػنقص وال يعتريػػو العػػدـ
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رابي أف فيضػاف ويػرى الفػا ،والواحد والكامػؿ التػاـ األزلػي مػف كػؿ الوجػوه
) واجػػب الوجػػود ( ىػػي نتيجػػة طبيعػػة وضػػرورية  بػػوالموجػػودات مػػف وجو 

الوجػػػػود ( لػػػػيس  مػػػػع التوكيػػػػد أنػػػػو ) واجػػػػب ،مػػػػف نتػػػػائج الكمػػػػاؿ اإلليػػػػي
 ،فواجػػػػب الوجػػػػود يفػػػػيض ؛مشػػػػروطًا بيػػػػذا الفػػػػيض أو بتمػػػػؾ الموجػػػػودات

وسػػيرورة الفػػيض ىػػذه  ،فيػػنجـ عنػػو ممكػػف الوجػػود ) سػػائر الموجػػودات (
 . (ٕ) تكوف مف األعمى إلى األدنى

 ،أعطػػى الفػػارابي صػػفة تػػاـ الجمػػاؿ لمموجػػود األوؿ اهلل سػػبحانو وتعػػالى 
يعتمػد عمػى مػدى تحقيػؽ  ،ظاىريػًا لمجمػاؿلذا فقد وضع الفػارابي مقياسػًا 

وفػػي  ،وأف يتحقػػؽ كمػػا لػػو األخيػػر ،الموجػػود أو المػػدرؾ وجػػوده األفضػػؿ
فيػػػػـ الفػػػػارابي لنظريػػػػة الفػػػػيض يفتػػػػرؽ عػػػػف أفالطػػػػوف الػػػػذي اتخػػػػذ موقفػػػػًا 

عمػػػى حػػػيف أف الفػػػارابي لػػػـ يتخػػػذ ذلػػػؾ  ،أخالقيػػػًا مػػػف العػػػالـ المحسػػػوس
فػػػػي فيػػػـ نظريػػػػة الفػػػػيض ويكمػػػػف تميػػػزه  ،الموقػػػؼ األخالقػػػػي مػػػف المػػػػادة

فػػػالكوف لػػػـ  ،بطرحػػػو لفكػػػرة التطػػػور العقمػػػي والجرمػػػي والمػػػادي واألرضػػػي
ـّ نشػوء الكػػوف  " .ينشػأ دفعػة واحػدة بػػؿ حػدثت عػدة نقػالت نوعيػػة حتػى تػ

إف البنيػػػػػػة العامػػػػػػة لمنظومػػػػػػة الفػػػػػػارابي الفمسػػػػػػفية تؤكػػػػػػد أف ثمػػػػػػة قطبػػػػػػيف 
 ،اإلنسػاف ( –وىمػا ) األوؿ  ،أساسييف في ىذا الوجػود الواجػب والممكػف
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واإلنسػػاف ىػػو  ،األوؿ ىػػو قطػػب الوجػػود العقمػػي الثابػػت فيمػػا فػػوؽ القمػػر
أمػا الموجػودات العقميػػة  ،قطػب الوجػود المػادي المتغيػر فيمػا تحػت القمػر

وبػذلؾ نفيػـ  ،فميست سوى وسائط التصػاؿ القطبػيف فيمػا بينيمػا المفارقة
ىذه المدينة ىػي  .(ٖ) "الفارابي أىمية وجود المدينة الفاضمة بالنسبة إلى 

وتحقيػػؽ ىػػذه  ،الوحيػػدة التػػي تميػػؽ بالقطػػب األرضػػي الػػذي ىػػو اإلنسػػاف
بحيػػػث يصػػػب فيػػػو كػػػؿ  ،المدينػػػة  ال يػػػتـ إاّل بتكامػػػؿ الوجػػػود االجتمػػػاعي

لقد سعى إلى جعؿ ىذا المجتمػع  ،اف اجتماعيًا أو فردياً كتصرؼ سواء أ
 ،ي يعيش فيو فاسدًا ومتناقضػاً فاضاًل وكاماًل ألنو كاف يرى المجتمع الذ

إنػػو المجتمػػع  ،تماعيػػاً فالفػػارابي يػػديف المجتمػػع الفاسػػد فرديػػًا وسياسػػيًا واج
والػػػذي اليكػػػوف فيضػػػًا وامتػػػدادًا لممجتمػػػع  ،الػػػذي ينػػػاقض مجتمػػػع المسػػػاء

ز نظرية الجمالية يركّ لافنرى الفارابي في ىذه  ،المتكامؿ السماويّ  مويّ العُ 
 ،اإلنساف ( الذي ينبغي أف يقود مجتمػع األرضعمى النموذج المثالي ) 

فالفػػػارابي  ،كمػػا يقػػػود األوؿ مجتمػػع السػػػماء بموجوداتػػػو العقميػػة والجرميػػػة
وفي اتكائو عمى نظرية الفيض كاف  ،يؤسس مدينتو الفاضمة عمى العقؿ

 ،ميتػػافيزيقي فػػي فيػػـ الػػذات اإللييػػة والكػػوف –عمػػى مػػنيج عقمػػي  ئيتكػػ
تخدمًا إياىػا كمػا كانػت عنػد ترجمًا ليػا أو مسػوفي اتكائو عمييا لـ يكف م
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بػػؿ أضػػاؼ إلػػى ىػػذه النظريػػة وحّورىػػا بمػػا ينسػػجـ مػػع منطقػػة  ،أفمػػوطيف
وىذا ما كاف جميػًا فػي  ،فكري االنتمائّي لمديف اإلسالميالعقمي وموقفو ال
 ،كػػؿ ىػػذا يجعػػؿ مػػف الفػػارابي متميػػزاً  ،والعضػػو الػػرئيس ،مدينتػػو الفاضػػمة

لقػػػد بنػػػى  ،عػػػف اإلنسػػػاف فػػػي الوجػػػود الفاضػػػؿ وفيمسػػػوؼ العقػػػؿ المػػػدافع
نظريتػػو الجديػػدة ليصػػؿ إلػػى المحػػيط األرضػػي ليقػػوؿ بيػػذا الخمػػؽ الرائػػع 

أو الػذي  ،ننا نحتاج لمقياـ بالػدور اإلنسػاني الكامػؿ الممتػدا  و  ،ليذا الكوف
فمـ يكف الفارابي منتميًا إلى عالـ المثؿ العمػوي  ،ىو امتداد لمعامؿ األوؿ

بػػؿ دافػػع عػػف اإلنسػػاف فػػي ىػػذا  ،سػػاف وعالمػػو األرضػػيمبتعػػدًا عػػف اإلن
 . (ٗ) الوجود الكامؿ

فالسػػبب األوؿ  ،ـ ومػػرتبط األجػػزاءإف الجمػػاؿ الكػػوني عنػػد الفػػارابي مػػنظ  
وبػػػػػذلؾ يسػػػػػاير  ،بالوحػػػػػدة تبعػػػػػًا لمنيجػػػػػو الػػػػػديني اإلسػػػػػالمي –يصػػػػػفو  –

حيػػث إف ىػػذه الوحػػدة  ،فالسػػفة اليونػػاف بقػػوليـ فػػي الوحػػدة المفسػػرة لمكثػػرة
   .إذا كانت مف الناحية الوجودية أو الفنية ،مف أىـ أركاف الجماؿ

فكمػػاؿ الفػف يصػػدر مػػف  ،الفػػارابي عمػى الفػػف وقػػلمجمػاؿ طب   ىػذا المقيػػاس
وىػي لػذة  حينما تقصد إحدى الغايات الثالث : ترابط أجزاء العمؿ الفني

المعػػػػػاني فػػػػػي  ثػػػػػـ تخيػػػػػؿ ،والمعونػػػػػة عمػػػػػى تغيػػػػػر االنفعػػػػػاالت ،المسػػػػػموع
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أكثػػػر  ،ىا طبيعػػػة ىػػػي التػػػي ينػػػاؿ بيػػػا تمػػػؾ المقصػػػوداتوأشػػػدُّ  ،األقاويػػػؿ
ىػػػي ال يبمػػػغ بيػػػا واحػػػد مػػػف تمػػػؾ الموجػػػودات  ،ةيػػػوغيػػػر الطبيع ،وأكمػػػؿ

نجػػػده يػػػربط بينيػػػا  ،ةمػػػيوفػػػي نظػػػرة الفػػػارابي لألشػػػياء الجم . (٘)الطبيعيػػػة 
وبػػػذلؾ نالحػػػظ االتجػػػاه العقمػػػي فػػػي تقػػػدير  ،وبػػػيف موقػػػؼ العقػػػالء منيػػػا

وتظيػػػر غائيػػة الفػػارابي فػػػي نظرتػػو إلػػى الجمػػػاؿ  ،ئالقيمػػة الجماليػػة لمشػػ
 ،منطمقػػػػًا مػػػػف موقفػػػػو الػػػػديني ،بوصػػػػفو ييػػػػدؼ إلػػػػى غايػػػػة أخالقيػػػػة عميػػػػا

المصػػػػاحب بتحقيػػػػؽ الفائػػػػدة  نػػػػا مالحػػػػة تركيػػػػزه عمػػػػى مبػػػػدأ النفعيػػػػةويمكن
الوجػػود الػػذي أفػػاض بجمالػػو  لإلنسػػانية المنػػوط بيػػا تمثيػػؿ جمػػاؿ واجػػب

عمى ممكنات الوجود، فيتجسد النفع مف خالؿ الغاية اإلنسانية، فتتشػكؿ 
ما نػافع مػف  ،ىو المذيذ النافع المذة ليذا المقصود الذي ىو "  إما نافع وا 

 ،فعمػػػػؿ اإلنسػػػػاف ىػػػػو اختيػػػػار وتحصػػػػيؿ الجميػػػػؿ والنػػػػافع؛ (ٙ) "الجميػػػػؿ 
صػػػػػنؼ مقصػػػػػوده تحصػػػػػيؿ  "ع ناصػػػػػوبػػػػػذلؾ يضػػػػػع الفػػػػػارابي تصػػػػػنيفًا لم

والصػػػػػناعة التػػػػػي  ،وصػػػػػنؼ آخػػػػػر مقصػػػػػوده تحصػػػػػيؿ النػػػػػافع ،الجميػػػػػؿ
وكػػػذلؾ  .(ٚ) "مقصػػػدىا تحصػػػيؿ الجميػػػؿ فقػػػط ىػػػي التػػػي تسػػػمى فمسػػػفة 

 ،لقد ربط بػيف الجميػؿ والنػافع .طبؽ الفارابي نظريتو ىذه عمى الموسيقى
سػػعى الفػػارابي إلػػى تسػػخير كػػؿ إذ  ،وىػػذا الموقػػؼ يشػػابو موقػػؼ سػػقراط
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لػذلؾ ربػط بػيف الجمػاؿ والخيػر  ،لجماؿ والفف في خدمػة األخػالؽصور ا
 ،ي قبػػيحرادوالشػر اإل ،ؼ الخيػر اإلرادي بأنػو الجميػػؿفقػد عػػرّ  ،والفضػيمة

والتػي  ،يحػدث بواسػطة القػوى الناطقػة النظريػة و والخير اإلرادي يحصؿ
فينالؾ ترابط بػيف فكػرة الجمػاؿ ؛  (ٛ) يشعر اإلنساف مف خالليا بالسعادة

مسايرًا في ذلؾ سقراط وأفالطوف يقػوؿ :  ،ير والفضيمة عند الفارابيوالخ
ىػي  ،ألجػؿ غايػة مػا  ،إف الذي لو فضيمة يستنبط بيا األنفع واألجمػؿ "

ؽ الفارابي نظريتو الجمالية عمى الفف عمومًا وعمػى فػف لقد طب   .(ٜ) "خير
فالفػػػػارابي يػػػػدعو إلػػػػى أف تكػػػػوف غايػػػػة الفػػػػف ىػػػػي  ،الموسػػػػيقى خصوصػػػػاً 

قسػـ الجميػؿ  ،ومف خالؿ ربطو بػيف الجمػاؿ واألخػالؽ ،ب األخالؽتيذي
وىػػذا  ،وعمػػؿ ـ( وصػػنؼ عمػػٕ ( صػػنؼ ىػػو عمػػـ فقػػط ٔ :إلػػى صػػنفيف

يعمػػػـ ويفعػػػؿ مثػػػؿ الصػػػنؼ الػػػذي  "يقػػػوؿ:  ،ىػػػو تقسػػػيـ أخالقػػػي لمجميػػػؿ
 "وأف العػػػدؿ جميػػػؿ  ،وأف الخيانػػػة قبيحػػػة ،ا أف بػػػر الوالػػػديف حسػػػفعممنػػػ

صػػار الجميػػػؿ لػػدينا مػػف الصػػػنؼ  ،فيػػذه األفعػػاؿ متػػى عممنػػػا بيػػا، ( ٓٔ)
نػػًا عالقتيػػا باألشػػياء الفمسػػفة مبي   وقػػد قّسػػـ .الثػػاني الػػذي ىػػو عمػػـ وعمػػؿ

 الجممية عمى صنفيف :
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التػػي لػػيس  ،النظػػري الػػذي يحصػػؿ مػػف خػػالؿ معرفػػة الموجػػودات –[  ٔ]
 .لإلنساف القدرة عمى فعميا

 ،التػػػي تفعػػػػؿ ؿ بيػػػػا معرفػػػة األشػػػياءالفمسػػػفة العمميػػػة التػػػي يحصػػػ –[ ٕ]
وبػػػذلؾ يضػػػع الفمسػػػفة فػػػي المقػػػاـ األوؿ  ،والقػػوة عمػػػى فعػػػؿ الجميػػػؿ منيػػػا

الفمسػػػفة ف ،التػػػي يمكػػػف بواسػػػطتيا أف تصػػػير األشػػػياء الجميمػػػة متينػػػة لنػػػا
ػػ " يقػػوؿ: ،تطمػػب الجمػػاؿ ا كانػػت السػػعادات إنمػػا تناليػػا متػػى كانػػت لنػػا لم 

فػػالـز ضػػرورة أف  ،الجميمػػة إنمػػا تصػػير متينػػة بصػػناعة الفمسػػفةاألشػػياء 
وقػد وضػع شػرطًا لمػف ،  (ٔٔ) "تكوف الفمسفة ىي التي بيػا ننػاؿ السػعادة 

التػػي ىػػي فػػي  يمػػةغيػػر مخػػؿ باألفعػػاؿ الجم "يريػػد أف يصػػبح فيمسػػوفًا : 
فالفيمسوؼ عند الفارابي ىو كالفناف الذي يجػب أف ؛ (ٕٔ) "الشيور جميمة

وىػػػو بمثابػػػة  ،نػػػو مػػػف بمػػػوغ الحػػػؽ فػػػي عقمػػػوحػػػس جمػػػالي يمك  يكػػػوف ذا 
فيمسوؼ أفالطوف الػذي جعمػو فػي مقػاـ الفنػاف الػذي يدفعػو حػب الجمػاؿ 

   .كما ىو محرؾ ودافع لمفناف نحو الجماؿ ،نحو الحؽ
وكػذلؾ رؤيتػو  ،بذلؾ تتحقؽ رؤية الفػارابي الجماليػة ليػذا الكػوف العػريض

أراد ليػػا أف تكػػوف أسػػوة بجميوريػػة الجماليػػة لمدينتػػو الفاضػػمة حسػػب مػػا 
وعميػػو كانػػت  ،ىا وكأنيػػا لوحػػة فنيػػة متكاممػػة األجػػزاءأفالطػػوف التػػي عػػد  
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الجماليػػػة اإلجرائيػػػة عمػػػى النظػػػاـ الكمػػػي، وانسػػػجاـ ىػػػذا النظػػػاـ،  نظريتػػػو
وعمػػى الفػػّف مػػف شػػعر وخطابػػة ونثػػر، إال أف الموسػػيقى حظيػػت باىتمػػاـ 

ارابي درجتػػاف، ولمشػػعر درجتػػاف فكػػاف لمكمػػاؿ الفنػػي عنػػد الفػػ بػػالغ عنػػده،
، الموسػػػيقىوالثانيػػػة بعالقػػػة الشػػػعر ب ،األولػػػى بالمحاكػػػاة والتخييػػػؿتػػػرتبط 

تشػّكؿ إحػدى ىػذه  الموسػيقىفيناؾ ارتباط بيف الشعر وبػيف الموسػيقى، ف
الػػػػػػدرجات، وباكتمػػػػػػاؿ الػػػػػػدرجات تكتمػػػػػػؿ المنظومػػػػػػة الجماليػػػػػػة لمشػػػػػػعر، 

 الموسػػيقىف يتحقػػؽ إال بفيتمظيػػر بشػػكمو الكمّػػي األخيػػر، وىػػذا الكمػػاؿ لػػ

(ٖٔ) . 
 

 من خالل الزؤية الفارابية    اجلالل

 

حظي مفيـو الجالؿ باىتمػاـ الدارسػيف الجمػالييف، وقػد أسػند بعضػيـ    
الػػذي قػػد يكػػوف أوؿ مػػف  "،إلػػى لونجينػػوسىػػذا االىتمػػاـ بمفيػػـو الجميػػؿ 

عي .. ولونجينػوس نفسػو ال يػدّ .خؿ ىذا المصطمح إلػى الفكػر الجمػاليدأ
 .( ٗٔ) ".. ويعدد في بحثو عف الجميػؿ جممػة مصػادر .مكتشفو األوؿ أنو

المفيػػػػػـو منػػػػػذ فجػػػػػر التفكيػػػػػر الت الراميػػػػػة لتحديػػػػػد ىػػػػػذا و وظيػػػػػرت المحػػػػػا
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إال أف ىػػذا لػػـ  ،ورغػػـ إثػػارة لونجينػػوس لمسػػألة الجػػالؿ فمسػػفياً  ،الجمػػالي
حيػػث بقػػي  ،يػػدفع بػػالتفكير الفمسػػفي إلػػى االىتمػػاـ الالئػػؽ بمفيػػـو الجميػػؿ

والحػػػؽ أف ىػػػذا  "مػػػاـ بيػػػذا المفيػػػـو ىامشػػػيًا بالمقارنػػػة مػػػع الجمػػػاؿ االىت
  ،(٘ٔ) "ي اإلسػػػػالمي بػػػػالمفيػػػػـو لػػػػـ يتصػػػػدر االىتمػػػػاـ إال فػػػػي الفكػػػػر العر 

   .ٕر في العالـ األوربي إلى أواخر القرف الثامف عشر الميالديوتأخّ 
إف المعالجػػة العربيػػة اإلسػػالمية لمفيػػـو الجميػػؿ مػػف المعالجػػات الجماليػػة 

وعمػػػػى الػػػػرغـ مػػػػف ارتبػػػػاط دراسػػػػة الجػػػػالؿ فػػػػي الفكػػػػر العربػػػػي  ،األولػػػػى
فػػإف ىػػذه الدراسػػة تقػػّدـ لنػػا السػػمات  ،اإلسػػالمي بالػػذات واألفعػػاؿ اإللييػػة

الجمػالي  فكػروىنػا يكمػف ال ،األشػياء الجميمػةو العامة التي تػنظـ الظػواىر 
 ،ففػي بمورتػو لمجػالؿ اإلليػي يبمػور مفيػـو الجميػؿ بعامػة ،في ىذا الطػرح

ولكػف الجميػؿ مػف خػالؿ المفيػػـو المرجعػي الػديني ىػو الحاصػؿ الكامػػؿ، 
ذىػػب الفػػارابي إلػػى أف العظمػػة والجاللػػة والمجػػد فػػي الشػػيء يكػػوف ىػػذا و 

 كمالػو بػافٍ  ،والكامؿ ) األوؿ ( الذي ىو واجػب الوجػود، منحصرًا بكمالو
لكػؿ  الكامػؿ ( وجاللػو ىػو بػافٍ  –األوؿ فمػذلؾ إف عظمتػو )  ،لكؿ كماؿ

                                                 
1

انمزيف أحياواً، ألن انعهم انحذيث " نووجيىوس  "يسمون كاتة تحث انجهيم   

تاريخي فهووجيىوس عاش في انقزن انثانث  أثثت أن وسثة هذا انثحث إنيه خطأ

 انميالدي، في حيه أن انثحث مكتوب في انقزن األول انميالدي.
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، ومػػػػػف خػػػػػالؿ ىػػػػػذه الرؤيػػػػػة الفاربيػػػػػة انطبعػػػػػت ( ٙٔ)ذي عظمػػػػػة ومجػػػػػد 
الدراسػػػػات الالحقػػػػة بطػػػػابع التقػػػػديـ الفػػػػارابي لمجميػػػػؿ، فاختمفػػػػت معالجػػػػة 
الشػػروحات باتخػػاذ طرقػػات تػػؤدي إلػػى ىػػذا الجانػػب أو ذاؾ لتصػػؿ إلػػى 
نتيجة محّددة بعد المقدمات ميمػا اختمفػت ترتيبػًا أو انسػجامًا فيمػا بينيػا، 

الثابتػػة ىػػي أف الكمػػاؿ ىػػو الجػػوىر فػػي الجػػالؿ، وىػػذا مػػا خػػرج والنتيجػػة 
ال وجود لمجالؿ البتة في غياب الكماؿ أو فػي كػؿ بو الفارابي قبميـ؛ إذ 

، واالكتمػػػػاؿ حقيقػػػػة واجبػػػػة فػػػػي جػػػػوىر الجميػػػػؿ، تتحقػػػػؽ مػػػػا ىػػػػو نػػػػاقص
دا وكػػػؿ ماعػػػشػػػروطو مػػػف خػػػالؿ العظمػػػة والمجػػػد وكػػػؿ سػػػمات الجػػػالؿ، 

تفاىػػػػة اليمكػػػػف أف ينػػػػدرج تحػػػػت سػػػػياؽ  أو آلةذلػػػػؾ ممػػػػا يػػػػؤدي إلػػػػى ضػػػػ
مػػف قػػاموس الجميػػؿ، وىػػذه الجػػالؿ كػػوف تمػػؾ الصػػفات منتفػػاة بالضػػرورة 

بػػػؿ  ،لػػػذلؾ لػػػيس كػػػؿ كامػػػؿ جمػػػيالً  ،الػػػنقص وال نقيضػػػوتعنػػػي الضػػػآلة ال 
عميػػػػػو ) الكامػػػػػؿ ( االقتػػػػػراف بالعظمػػػػػة والمجػػػػػد حتػػػػػى يػػػػػدخؿ فػػػػػي إطػػػػػار 

متناسػػقة  مترادفػػةوىػػذه الصػػفات اسػػتخدميا الفػػارابي عمػػى أنيػػا  ،الجػػالؿ
 ،العظمػة كبريػاءف ،فيما بينيا، تشّكؿ الجوىر وتعّبر عنو في نفس الوقػت

لقػػد  .وىػػذه تػػدخؿ فػػي تحديػػد الجميػػؿ الػػذي ىػػو كامػػؿ ،والمجػػد كػػـر ورفعػػة
فيػػو الكمػػاؿ  ،أقّػػر الفػػارابي أف الجػػالؿ اإلليػػي يعمػػو بػػؿ فػػوؽ كػػؿ جػػالؿ
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عمػػػى عكػػػس سػػػواه الػػػذي بػػػالجوىر  ؿكمػػػا ىػػػو ،المطمػػػؽ عمػػػى كػػػؿ كمػػػاؿ
وىػػذا يعنػػي أف الكمػػاؿ اإلليػػي ) الكامػػؿ فػػي الجػػوىر ( يكتمػػؿ بػػالعرض، 
وىػػػذا الجػػػالؿ ال يمكػػػف  ،وىػػػو الجػػػالؿ الحقيقػػػي األوحػػػد ،فػػػوؽ كػػػؿ كمػػػاؿ

، ىػػػػو جػػػػالؿ مكتمػػػػؿ، واجػػػػب الوصػػػػوؿ إليػػػػو أو اسػػػػتيعابو أو التشػػػػبو بػػػػو
أوسػػع الجمػػاؿ عنػػد الفػػارابي ، فاكتمالػػو بجػػوىره، اليشػػوبو نقػػص أو ضػػآلة

مػػػػػف الجػػػػػالؿ مػػػػػف حيػػػػػث المػػػػػدلوؿ، فػػػػػإذا كػػػػػاف الجػػػػػالؿ مػػػػػرتبط بالػػػػػذات 
 والصػفات واألفعػػاؿ اإللييػة، فػػإف الجمػاؿ مشػػترؾ بػيف جميػػع الموجػػودات

واسػتنادًا غمػى خمفّيتػو الفكريػة  الوجػود ) الفػيض (، نظرية تراتبيًا بحسب 
 الجماؿ اإلليي مصدر كؿ جماؿ. يجعؿ اإلسالمية فإنو 

فجػػػاءت  ،المالمػػػح والخطػػػوط العامػػػة لمفيػػػـو الجميػػػؿ لقػػػد وضػػػع الفػػػارابي
وذلػػػؾ بػػػاالنطالؽ مػػػف أف  الدراسػػػات اإلسػػػالمية بعػػػده عمػػػى ىػػػذه الخطػػػا،

والعظمػػػػة والمجػػػػد مػػػػف سػػػػمات ذلػػػػؾ  ،الجػػػػالؿ ىػػػػو الكمػػػػاؿ فػػػػي الجػػػػوىر
والكماؿ المتصؼ بالعظمة والمجد ىػو الجميػؿ بشػكؿ بػدىي مػف  ،الكماؿ

المالمػػػح توّسػػػعت الدراسػػػات  ، ومػػػف خػػػالؿ ىػػػذه(ٚٔ)بػػػدىيات ذلػػػؾ الفكػػػر 
والفمسػفات، وانخػرط الفكػر اإلسػالمي فػي العمميػة الفمسػفية الدينيػة، فبػػرز 
فالسفة ومتصوفة أثروا المكتبة العربية اإلسالمية بتراث جٍـّ اليزاؿ حتػى 
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حينو المصدر اإلشػعاعي لكػؿ الدراسػات الحديثػة، وبػالطبع فػإف الفػارابي 
فػػة عنػػو، فقػػد و لتوحياتػػو الفنيػػة المعر   يمتػػاز بمرونػػة فكػػره وتقديمػػو نظػػراً 

كػػػاف رجػػػؿ عمػػػـ وثقافػػػة وفػػػف، يفّصػػػؿ فػػػي جمػػػاؿ الفنػػػوف واألشػػػياء عبػػػر 
وتمحػػػيص، وىػػػذا التػػػذّوؽ السػػػمس االحترافػػػي جعمػػػو بحػػػؽ  تأمػػػؿٍّ معاينػػػة و 

فكثيػر مّمػف ، ليس ألنو التفػت إلػى ىػذا الػدرس بحسػب، فيمسوؼ الجماؿ
ات بفكػػػر يسػػتند إلػػػى أرض تعامػػؿ مػػػع الجماليػػبػػػؿ ادلػػو بػػػدلوىـ، إال أنػػو 

 صمبة، استمّد مف كافة ضروب العمـو أثناء إعمالو التحميؿ الجمالي. 
 

 التذوق اجلمايل عند الفارابي

    
لعػػّؿ التػػذوؽ الجمػػالي مػػف أساسػػيات عمػػـ الجمػػاؿ، فيػػو أداة التفصػػيؿ   

، وفػػػي المقابػػػؿ فػػػي كػػػوف الشػػػئ جمػػػياًل أو ال، وىػػػو أحػػػد شػػػروط الجميػػػؿ
اآلخػػر، فيػػو فعػػؿ انعكاسػػي بػػدييي فػػي مرحمػػة مػػا،  يتمتػػع بأساسػػيات ىػػو

التػػػػذوؽ الجمػػػػالي سػػػػموؾ مػػػػنعكس أو فعػػػػؿ وعممػػػػي فػػػػي مرحمػػػػة أخػػػػرى، ف
 ،يأتي بعد أو مع الشعور الجمالي الروحػي ،صادر عف النفس اإلنسانية

فحواسنا الخمس تتعامؿ مع صػفات الواقػع وخصػائص كػؿ حاسػة تػرتبط 
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تحػػػػدث بوجػػػػود ذات تذوقّيػػػػة فالعمميػػػػة ال ،الُمنػػػػتج ليػػػػابخصػػػػائص الواقػػػػع 
؛ حيػػث األثػػر الُمنػػتج ليػػذا اإلدراؾ الصػػادر عػػف ؾدرَ كػػة وموضػػوع ُمػػدرِ مُ 

إيقاعػػػات الموضػػػوع، إيقاعػػػات تتػػػرؾ أثػػػرًا فػػػي األحاسػػػيس، وىػػػذه األخيػػػرة 
 ترتعش بعممية التذّوؽ مف خالؿ المذة الجمالية الصادرة.

ممػػػػاء كانػػػػت المػػػػذة الجماليػػػػة أحػػػػد مفػػػػردات التفصػػػػيؿ فػػػػي الرؤيػػػػا عنػػػػد ع
ومفكري عمـ الجماؿ، وقد أوالىا الفارابي حّظًا واسػعًا، فالمػذة تصػدر مػف 

لى النفس، وليا األثر الميـ عمى البدف، بػأف لمبػدف  وقػد أشػار الفػارابي وا 
والمؤذيػػػات  ،فالممػػػذات ىػػي الموافقػػػة المالئمػػػة ،والػػنفس ممػػػذات ومؤذيػػػات

 ،ما ىػو مالئػـوباالستناد عمى ذلؾ فإف المذة ىي إدراؾ  ،ىي المخالفات
، وبػيف ىػاتيف (ٛٔ)تمامػًا ) المنػافر (  يأتي عمى الضفة المناقضة واألذى

لبدنيػػػػػة، الضػػػػػفتيف تتماشػػػػػى عمميػػػػػة التػػػػػذّوؽ سػػػػػمبًا أو إيجابػػػػػًا بتأثيراتيػػػػػا ا
بطػػػػػة بػػػػػالنفس والمشػػػػػاعر واألحاسػػػػػيس، وىػػػػػي فالتقويمػػػػػات اإلنسػػػػػانية مرت

مكتسػبة مػف ، تمػؾ التقويمػات نتيجة لتأثراتيا بػالواقع الموضػوعي المحػيط
وآليػة التػذوؽ تقتػرب مػف آليػة  ،العيش في الواقع ومف الثقافة االجتماعيػة

 ،فينػػػػػاؾ موضػػػػػوع مػػػػػدرؾ يقابمػػػػػو ذات مدركػػػػػة،  (ٜٔ)اإلبػػػػػداع الجمػػػػػالي 
و ومػف  ،.. الػخ.والموضوعات المدركة مختمفة بػيف مسػموعات ومرئيػات
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ذلػػػؾ أف سػػػائر  ،لمػػػذةوبحصػػػوؿ اإلدراؾ تنػػػتج ا ،خػػػالؿ المػػػذة يػػػتـ اإلدراؾ
يقػوؿ الفػارابي :  ،المحسوسات والمدركات المسموعة كاأللحاف تفيػد المػذة

المحسوسػػػات الطبيعيػػػة ىػػػي التػػػي إذا أدركيػػػا الحػػػس حصػػػؿ لػػػو عنيػػػا  "
يػػػة ىػػػي التػػػي إذا أحسػػػت وغيػػػر الطبيع ،كمالػػػو الخػػػاص بػػػو وتبعتػػػو لػػػذة

 . (ٕٓ) "س نقيضو وتبعيا أذى ححصؿ عنيا لم
ىػػذه المػػذة ذات عالئػػؽ متشػػابكة تخػػتمج فػػي الػػنفس واألحاسػػيس، ذلػػؾ أف 
مصػػدرىا يبػػدو لموىمػػة األولػػى سػػيؿ المنػػاؿ، وفػػي الحقيقػػة فػػإف مصػػدرىا 
يتناسب مع آليػة تػذوقيا تمامػًا، فػال انفصػاـ بػيف آليػة التػذوؽ، وبػيف آليػة 

وح الشػعور بالمػػذة، فػػاألوؿ ُينػػتج الثػػاني، والثػاني نتيجػػة لػػألوؿ، فينػػاؾ الػػر 
والػػنفس والمشػػاعر واألحاسػػيس، يكتنييػػا قػػوى روحّيػػة تفػػرز المػػذة، ولػػدى 

قػػػػوى روح اإلنسػػػػاف تنقسػػػػـ عمػػػػى قسػػػػميف : قسػػػػـ موكػػػػؿ  الفػػػػارابي فػػػػإف 
والقوة الموكمة بػاإلدراؾ إذا اسػتكممت تبػع  ،وقسـ موكؿ باإلدراؾ ،بالعمؿ

ذا حصػؿ فػي مػدركاتيا عمػى غيػر مػا فػي طبيعتيػا وا   ،كماليا األخير لذة
المػػػػذات الكائنػػػػة بمثابػػػػة قياسػػػػات لػػػػذلؾ فػػػػإف  ،تحصػػػػؿ تبػػػػع ذلػػػػؾ أذىأف 
 (ٕٔ) وكػذلؾ قياسػات لمػا ىػو طبيعػي لإلنسػاف ،كماليات لمحػسالختيار ال

واألخيػػػػرة مػػػػف أىػػػػـ  ،عمػػػى الموسػػػػيقى، وقػػػد طّبػػػػؽ ىػػػػذه الرؤيػػػػة التذّوقيػػػػة 
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مػف أصػناؼ " : يقػوؿ منتجات المذة التي تتفاعػؿ معيػا الػنفس اإلنسػانية،
يفييػا أيضػًا راحػة مػف غيػر أف المسموع  ..يكسب النفس لذة ما األلحاف 

ىػػػػذه المحسوسػػػػات  .( ٕٕ) "يكػػػوف لػػػػو صػػػنع فػػػػي الػػػػنفس أكثػػػر مػػػػف ذلػػػؾ 
تُنتجيا قوى، وتصدر عنيا، فتنتج تباعًا ليا ىػذه الُمػدَركات، والقػوى تمػؾ 

تػػدرؾ المحسوسػػات بػػالحواس الخمػػس فمػػف خالليػػا ال يمكػػف  ىػػي ثػػالث،
لتػػػي يميػػػز بيػػػا بػػػيف الجميػػػؿ والقػػػوة الناطقػػػة ىػػػي ا ،إدراؾ الممػػػذ والمػػػؤذي

فيػي تقػـو  ) األقػوى مػف بػيف القػوى األخػرى ( أّما القوة المتخيمة ،والقبيح
وىػػي  الحاسػػػة  ،عمػػى حفػػظ رسػػـو المحسوسػػات بعػػػد غيبتيػػا مػػف الحػػس

القوة فػػ ،(ٖٕ)المختصػػة فػػي إدراؾ المذيػػذ والمػػؤذي مػػف األفعػػاؿ واألخػػالؽ 
ة مػػػػذ  لتػػػػي ليػػػػا القػػػػدرة عمػػػػى إدراؾ األشػػػػياء المُ المتخيمػػػػة مػػػػف أىػػػػـ القػػػػوى ا

د الفنػػػاف وىػػػذه القػػػوة ىػػػي التػػػي تػػػزوّ  ،واألشػػػياء المؤذيػػػة القبيحػػػة ،الجمميػػػة
بالتصاوير والخياالت الالزمة إلنتاج التعبيرات، وىذه العمميات واآلليػات 
لمتػػػذّوؽ والمػػػذة ليسػػػت ثابتػػػة ذات قيػػػود تكّبميػػػا، فاإلنتػػػاج الجمػػػالي يتبعيػػػا 
تقويمات تتناغـ بالمذة والتذّوؽ حسب إنتاج القوى الثالث عند الشػخص، 

تنػاوؿ لذتػو كػؿ فػرد يو  ،عممية نسبية ال تخضع ألي قيػاسوبالتالي فإنيا 
بػػؿ ىنػػاؾ لػػّذات ولػػّذات  ،فمػػيس ىنػػاؾ لػػذة واحػػدة ،الجماليػػة حيػػث يجػػدىا



53 

واإلنسػاف ال يكتفػي بعمميػة وعشرات عمميػات بػؿ آالؼ عمميػات التػذّوؽ، 
فعمميػػػة التػػػذوؽ الجمػػػالي الطبيعػػػي ال تػػػتـ  ،التػػػذوؽ بمػػػا يثيػػػره ىػػػو وحػػػده

ا، ولكػف بشكؿ فردي يصنعيا، فالفرد يتنػاغـ ويتػذّوؽ بحسػب قػواه وآلياتيػ
ي تػػػالثمػػػة عمميػػػات تػػػذّوؽ جماعيػػػة تػػػأتي مػػػف فسػػػاد األنفػػػس والتخػػػّيالت 

بيػػا، وأفعػػاؿ رديئػػة  يسػػتمذوففينػػتج لػػذة رديئػػة  ،بػػاإلرادة والعػػادة ااكتسػػبوى
، (ٕٗ)ويبتعػػدوف عػػف المػػذة باألشػػياء الجميمػػة الفاضػػمة ،أيضػػًا يتمػػّذذوف بيػػا

كػػـ العػػادات وفحػػوى ىػػذا التصػػّور عنػػد الفػػارابي أف األنفػػس قػػد تفسػػد بح
اليوميػػػة، وتصػػػبح العػػػادات السػػػّيئة ثقافػػػة يوميػػػة تجعميػػػا راسػػػخة جماليػػػًا 
وتذّوقيًا عندىـ، ذلؾ أف ابتعاد األنفس عػف الفواضػؿ والجمػاالت تجعميػا 

فصػػػػػحة الػػػػػنفس فػػػػػي أف تفعػػػػػؿ رديئػػػػػة فػػػػػي التػػػػػذّوؽ، واإلنتػػػػػاج، والتمػػػػػّذذ، 
الحسػية فػي المػذة  وىنػاؾ مبػدأ فػي ،الخيرات والحسنات واألفعػاؿ الجمميػة

غايػػة الفػػف لػػيس ؛ فالغايػػة القصػػوى لمفػػف ولكنػػو ،عمميػػة التػػذوؽ الجمػػالي
ف كانػػػػت ضػػػرورية غايػػػػة الفػػػػف فػػػي النيايػػػػة ىػػػػي غايػػػػة  ،المػػػذة فحسػػػػب وا 

 –وىػػػذا التحميػػػؿ الفػػػارابّي لمتػػػذّوؽ أوصػػػمو إلػػػى نتيجػػػة ) النفػػػع  ،أخالقيػػػة
فينػػاؾ  ،الفنوف التػػي غاياتيػػا إحػػداث المػػذة فقػػط لػػيس ليػػا نفػػعالفائػػدة (، فػػ
مػا يثيػر منيػا  ، والتماثػؿ والتزاويػؽكمف المحسوسػات المركبػة  ثمة فنوف



54 

 موسػػيقيةآخػػر مػػف تخػػيالت وانفعػػاالت  شػئالػػنفس مػػع  اإلفػادة والمػػذة فػػي
أما الصنؼ الثاني فيػو  ،ال غنى فيو الذي  الصنؼ األوؿيذا ف وألحاف،
فالشػعر المصػاحب  ، (ٕ٘)ألقاويؿ الشعرية ا ما يندرج ضمف وىو ،النافع

ا لمموسيقى واأللحاف، والُمحدث لّمذة ُيعّد الصنؼ األبرز في اإلفادة، وىذ
، وترسػػػػيخو لػػػػدعائـ الػػػػدعوة إلػػػػى تفعيمػػػػو يبػػػػيف موقػػػػؼ الفػػػػارابي مػػػػف الفػػػػف

رشػػػػػاد النػػػػػاس إلػػػػػى الفضػػػػػائؿ واألخػػػػػالؽ دوف  ،لخدمػػػػػة الحيػػػػػاةجماليػػػػػًا  وا 
ليسػت  وىي يا السعادةبأن ) وىمًا ( عتقداالنغماس بالمذات الدنسة التي يُ 

 .في الحقيقة كذلؾ
انطالقًا مف األقاويؿ الشعرية، ومف االىتمػاـ البػالغ لمفػارابي فػي وضػعيا 
بالكفّػػة الراجحػػة لصػػالح المػػذة الجماليػػة المفيػػدة، فػػإف الفػػارابي لػػـ يفتػػو أف 
يفّصؿ في ماىية ىذه األشعار، فيناؾ لذة ما ىي اليػدؼ، وقػد اصػُطمح 

طمح " الشػػػػعرية " الػػػػذي قػػػػاؿ بػػػػو " رومػػػػاف فػػػػي العصػػػػر الحػػػػديث بمصػػػػ
ياكبسػػوف "، ىػػذه الشػػعرية التػػي تجعػػؿ مػػف الػػنص الشػػعري شػػعرًا جمػػياًل 
ىي ما أراده الفارابي قبؿ قروف مف الزمف، فميس كؿ نص شػعري يتمتػع 
بيػػػػذه الشػػػػعرية الجماليػػػػة، فينػػػػاؾ مايجػػػػب أف يجعػػػػؿ مػػػػف الػػػػنص شػػػػعرّيًا 



55 

، المػػذة المؤقتػػة كػػالميو المؤقػػت، جمػػياًل، وىنػػاؾ الشػػعرية العادّيػػة المؤقتػػة
 :   ىذه الشعرّية الجمالية عند الفارابي تنقسـ إلى قسميف

التػػي  ،وأمػػور الجػػد ىػػي األمػػور النافعػػة فػػي اإلنسػػانية قسػػـ جػػدّي، –[ ٔ]
 .) الشعرية الجمالية اليادفة ( يجتيد اإلنساف لمحصوؿ عمييا

أي التػػػػي  ،وأخػػػػرى مػػػػف شػػػػأنيا أف تسػػػػتعمؿ فػػػػي أصػػػػناؼ المعػػػػب –[ ٕ]
)  فأصػػػػناؼ المعػػػػب ميمػػػػة فػػػػي اإلنسػػػػانية ؛يسػػػػتعمميا اإلنسػػػػاف لمراحػػػػات
ىػػذه المػػذة بشػػتى أصػػنافيا لػػف توصػػمنا إلػػى  .الشػػعرية الجماليػػة المؤقتػػة (

والحقيقيػػة فػػي الحيػػاة  السػػعادة القصػػوىالسػػعادة المطمقػػة، فالفػػارابي يػػرى 
فػنحف ننػػاؿ السػعادة القصػوى حينمػػا  ،األخػرى وليسػت تمػػؾ الُمعاشػة اآلف

ونسػػمو بحيػػث يعمػػو الجػػوىر إلػػى مصػػاٍؼ عميػػا تقتػػرب نتجػػرد مػػف المػػادة 
 ،مف الجػوىر األصػؿ، الجػوىر الفيضػّي الخػاّلؽ الخػالؽ سػبحانو وتعػالى

ونصػػبح  ،فيصػػبح التصػػّور لمجػػوىر األصػػؿ أعمػػى وأسػػمى صػػدقًا وكمػػاالً 
ذا فارقن ،أقرب إليو بأف نصير عقاًل بالفعؿ ا المػادة عمػى التمػاـ يصػير وا 

يتضػػػػح االتجػػػػاه الصػػػػوفي  .المعقػػػػوؿ منػػػػو فػػػػي أذىاننػػػػا أكمػػػػؿ مػػػػا يكػػػػوف
المثالي لدى الفارابي بدعوتو إلى تأمؿ الجمػاؿ الفعمػي الػذي ىػو الجمػاؿ 

، وبالػػػػػدعوة إلػػػػػى السػػػػػمّو باتجػػػػػاه الجػػػػػوىر المطمػػػػػؽ )  الجمػػػػػاؿ اإلليػػػػػي (
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لرحمػػة باتجػػاه األصػػمي ليتحقػػؽ جوىنػػا الفػػائض عػػف ذاؾ األصػػؿ، وىػػذه ا
السػػػػمّو ىػػػػي الّرفعػػػػة والمػػػػذة الحقيقيػػػػة حتػػػػى مػػػػع صػػػػعوبة إدراؾ الجمػػػػاؿ 

ويضػػػػعؼ عػػػػف أف  ،يعسػػػػر عمينػػػػا تصػػػػوره الجػػػػوىري ) اإللػػػػو (، يقػػػػوؿ: "
والسػػمّو فيػػو الجمػػاؿ المطمػػؽ،   ،(ٕٙ) ".. نعقمػػو عمػػى مػػاىو عميػػو وجػػوده

 إليو عبر رحمة العرفاف ىي المذة القصوى الباحثػة عػف الجػوىر األصػؿ،
فالجمػػػػاؿ اإلليػػػػي مطمػػػػؽ، فثمػػػػة فواصػػػػؿ بػػػػيف الجمػػػػاؿ الرّبػػػػاني والجمػػػػاؿ 
اإلنساني، ىذه الفواصؿ توّضح لنا الفرؽ بػيف المقّيػد والمطمػؽ؛ فالجمػاؿ 
اإلنساني يكوف بػاألعراض ال بالػذوات، ولكػف العػرض يسػتّمد جمالػو مػف 

عمميػة اإلدراؾ تحصػؿ بصػورة الجوىر ) الذات ( بوصفو فائضػًا عنيػا، ف
فػػإذا كػػاف اهلل سػػبحانو  ،وأتػػـ عنػػدما يػػدرؾ األجمػػؿ واألبيػػى واألزيػػف أتقػػف

فإدراكػػػو  ،األبيػػػى واألزيػػػفوالكامػػػؿ  ىػػػو األجمػػػؿ واجػػػب الوجػػػود وتعػػػالى
ائؿ فيػػػػتـ بوسػػػػأمػػػػا إدراكنػػػػا نحػػػػف  ،اإلدراؾ األتقػػػػف فػػػػي الغايػػػػةىػػػػو لذاتػػػػو 

 فػإف العشػؽمضػمار وفػي  ،تخيؿ أو بعمـ عقمػيال وأحاسيس نتمّثميا عبر
أمػا العاشػؽ منػا فيػو لػيس الفضػيمة  ،ا ىو الفضػيمة والجمػاؿمن  المعشوؽ 
تحصػػػؿ عنػػػدما تتجػػػرد  ،عمميػػػة إدراؾ الجمػػػاؿ اإلليػػػي وتذوقػػػو، فوالجمػػػاؿ

فتعػػرج إلػػى تمثيػػؿ  ،الػػنفس مػػف المػػادة وتصػػبح شػػبيية باألشػػياء المفارقػػة
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عنػػػدما تصػػػؿ القػػػوة  الكمػػػاؿ الروحػػػاني، حيػػػث يتجػػػو الػػػوعي إلػػػى المطمػػػؽ
الروحانيػػػة يتمّثميػػػا وىػػػذه العمميػػػة  ،أعمػػػى درجػػػات الكمػػػاؿالمتخيمػػػة إلػػػى 

ىػػذا المعػػراج ىػػو مػػا أراد أف ينطمػػؽ  ،المتصػػوفة فػػي معػػراجيـ الصػػوفي
منػػو الفػػارابي ليقػػّدـ رؤيتػػو الجماليػػة وشػػروحاتو الفكريػػة عمػػى خطػػا إدراؾ 
البيػػاء والجمػػاؿ اإلليػػي تػػذّوقًا، وشػػعورًا بمػػّذة جماليػػة مػػف خػػالؿ العرفػػاف 

لقػػد حػػدد الفػػارابي إنسػػانو ذا البيػػاء الجميػػؿ الكامػػؿ المطمػػؽ. اإلدراكػػي ليػػ
 ،منيػػا مػػا ىػػو عقمػػي عاقػػؿ ( –معقػػوؿ  –، ) عقػػؿ الكامػػؿ بعػػدة سػػمات

 فػإف فمػف الجانػب األوؿ العقمػي ،ومنيا مػا ىػو فػردي ،اجتماعي وما ىو
اؿ يشػػكؿ جػػوىرًا ال غنػػى عنػػو فػػي تحديػػد اإلنسػػاف االتصػػاؿ بالعقػػؿ الفع ػػ

ذا تػـ  ،االتصػاؿ بالمخيمػة فػإف ىػذا اإلنسػاف يكػوف نبيػاً فإذا تػـ  ،الكامؿ وا 
وفػػػي الحػػػالتيف فإنػػػو فػػػي  ،فإنػػػو يكػػػوف فيمسػػػوفًا حكيمػػػاً  "بالعقػػػؿ المنفعػػػؿ 

 .(ٕٚ) "وفي أعمى درجات السعادة  ،أعمى المراتب اإلنسانية
لقػػد أفػػرزت الرؤيػػة الفارابيػػة رؤى جديػػدة، ومالمػػح فكريػػة جماليػػة؛ حيػػث 

بيف الرؤية والرؤيا الصوفية بكؿ تجمّياتيا الشػرقية اإلسػالمية، وبػيف مزج 
فكػػاف البػػذرة الفمسػػفية الجماليػػة أفالطػػوف وأرسػػطو، الفمسػػفة الجماليػػة عنػػد 

ربػط كػؿ تصػوراتو  ومػف المالحػظ أنػو  لمف تبعو مف الفالسفة والمفّكػريف،
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جممػػة مػػف ورؤاه الجماليػػة بالسػػعادة والفائػػدة والمنفعػػة، وكّميػػا تنبنػػي عمػػى 
الُمسػػم مات، فالسػػمّو والّرفعػػػة نحػػو الجمػػػاؿ اإلليػػي ىػػػي أعمػػى الػػػدرجات، 
وأعرقيػػا شػػأنًا وقيمػػة، وبيػػذا يعمػػف انتصػػاره البػػدييي لمتصػػّوؼ العرفػػانّي، 
وينحػػػاز لمحكمػػػة واالعتػػػداؿ البعيػػػد عػػػف الغمػػػّو، ويػػػؤط ر رؤاه بجممػػػة مػػػف 

ف تنػػػػدرج ضػػػػمف المفػػػػاىيـ العقميػػػػة المنطقيػػػػة معتبػػػػرًا كافػػػػة العمػػػػـو والفنػػػػو 
المنطؽ الفمسفي العقمي، وذلؾ مف خالؿ تقديماتػو وتقييماتػو التػي اعتمػد 

 فييا عف مقدمات وأمثمة ونتائج ُصغرى وكبرى.
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  ٍ  وفق انرؤيت انجًانيت عُذ انفارابي انف

 
لقػػػػد تطّرقنػػػػا إلػػػػى آليػػػػات التػػػػذّوؽ الجمػػػػالي مػػػػف خػػػػالؿ عػػػػرض لرؤيػػػػة   

أف آلية التذوؽ الجمػالي تقتػرب جػدًا مػف  لمجميؿ، ورأينا الفارابي التذّوقية
اإلبػػػػداع عمميػػػػػة إعطػػػػػاء تبػػػػدأ مػػػػػف اإلحسػػػػػاس ف ،آليػػػػة اإلبػػػػػداع الجمػػػػػالي

 ،الجمػػالي المتولػػد فػػي أعمػػاؽ الفنػػاف المػػدفوع بفيػػـ الحيػػاة ) مػػا حولػػو (
 ،كػػو جماليػػًا عػػف طريػػؽ التغييػػر فيػػو وصػػوغو وفػػؽ رؤيتػػوتممُّ مػػف خػػالؿ و 

ىػػذا اإلحسػػاس والفيػػـ إلػػى المػػادة التػػي يتشػػكؿ منيػػا بنقػػؿ  ثمرتػػو وتكػػوف
عمميػػة معاكسػػػة يقػػؼ فييػػػا  وعمػػى ىػػػذا فػػإف التػػػذوؽ ،الموضػػوع الجمػػػالي

شػػػبيية باالنفعػػػاالت التػػػي  يػػػةانفعال بمثيػػػراتمموضػػػوع الجمػػػالي لالمتأمػػػؿ 
متولػػػدة مػػػف الموضػػػوع انفعػػػاالت  ىػػػيوبالتأكيػػػد  ،عاناىػػػا الفنػػػاف المبػػػدع

تأمػػػػػؿ يتخػػػػػذ مواقػػػػػؼ معينػػػػػة مػػػػػف الموضػػػػػوع مسػػػػػتجعؿ التمػػػػػؾ  ،الجمػػػػالي
ػػؿ، وخبرتػػو وتذّوقػػو  الجمػػالي لصػػوغ قيمػػة فنيػػة ترجػػع إلػػى إحسػػاس الُمتأم 

ووعيػػو وثقافتػػو، وبالتػػالي تتحػػدد عالقػػة المتمقػػي بالموضػػوع جماليػػًا وفنيػػًا 
فيػػذه االنفعػػاالت التػػي تولّػػػد حكمػػًا فنيػػًا ىػػػي بشػػكؿ أكثػػر عمقػػًا وفيمػػػًا،  

الػػػػذي تحػػػػاوؿ إعػػػػادة  مموضػػػػوع الجمػػػػاليرؤيػػػػة الػػػػنفس لحسػػػػب مختمفػػػػة 
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فينػػاؾ تبػػادؿ ، ة تػػذّوقياجػودر  ،سػػقاطاتياإمػػف جديػػد عػف طريػػؽ  صػياغتو
العػػالـ  ومػػا يصػػحبو مػػف أحاسػػيس وانفعػػاالت وبػػيف شػػعورالمسػػتمر بػػيف 

ىػػػػػذه اآلليػػػػػات المتذّوقػػػػػة لمجمػػػػػاؿ تترافػػػػػؽ مػػػػػع  المحػػػػػيط بتمػػػػػؾ المشػػػػػاعر.
لبػػػارز فػػػي تسػػػيير أو إنتاجػػػات إبداعيػػػة، وىػػػذه اإلنتاجػػػات تمعػػػب الػػػدور ا

التأثير عمى تمػؾ اآلليػات، فتسػمو أو تيػبط العمميػة التذوقّيػة نظػرًا لػألداء 
اإلبػػداعي، واعتمػػاده عمػػى التخػػّيالت والصػػور التػػي تثيػػر وتحػػّرض آليػػة 

ػػػػيًة أساسػػػػيا التجريػػػػب،  وقػػػػد عػػػػدّ التػػػػذّوؽ لػػػػدى المتمقػػػػي،  الفػػػػف صػػػػفًة حس 
النسػػػؾ والزىػػػد، والفنػػػاف يسػػػتطيع التقػػػرب مػػػف العقػػػؿ الفع ػػػاؿ عػػػف طريػػػؽ 

عمػػػػؿ إنسػػػػاني العمميػػػػة اإلبداعيػػػػة فة، يػػػػشػػػػوائب المادالنفسػػػػو مػػػػف  وتنقيػػػػة
خػػاّلؽ ينطبػػع بقػػدرة الفنػػاف وميارتػػو الفكريػػة، ممػػا يحػػّرض آليػػات التػػذّوؽ 

قػػػػد توقّػػػػؼ الفػػػػارابي عنػػػػد ااًل ولػػػػّذة، لالجمػػػػالي، وبالتػػػػالي مػػػػنح العػػػػالـ جمػػػػ
والشػػعر، ونػػاقش قضػػية  الموسػػيقىالمسػػائؿ الفنيػػة اإلبداعيػػة، سػػيما منيػػا 

الكماؿ الشعري، والكماؿ الموسيقي، وربط ىذه الكماؿ في تحقُّػؽ التػذّوؽ 
ـ  ربػػػػط التػػػػذّوؽ باتجاىاتػػػػو إف بشػػػػكؿ جػػػػّديٍّ أو ىزلػػػػيٍّ  الجمػػػػالي، ومػػػػف ثػػػػ

جماليػػة مترابطػػة  بجممػػة رؤى  عمػػى الفػػف فأضػػفى بتأمالتػػومؤقػػت زائػػؿ، 
، وظيػػػرت ثقافتػػػو الواسػػػعة مػػػف الحسػػػيةالبنيػػػة مػػػف حيػػػث البنيػػػة الفعميػػػة و 



71 

، وآراء الفالسػػػفة والمفّكػػػريف ممػػػف االطػػػالع عمػػػى الثقافػػػة اليونانيػػػة خػػػالؿ
، محػػػػػد دًا شخصػػػػػّيتو وبصػػػػػمتو الفمسػػػػػفية ذات الطػػػػػابع سػػػػػبقوه أوعاصػػػػػروه

يػػػػػػد والتكػػػػػػرار، فكػػػػػػاف الشػػػػػػعر، وكانػػػػػػت الفػػػػػػارابي  مػػػػػػف دوف االنقيػػػػػػاد لمتقم
الموسػػيقى، وكانػػت الخطابػػة، وكانػػت الكتابػػة، مػػف القضػػايا البػػارزة التػػي 

عمميػػػة تعميميػػػة جػػػادة تيػػػدؼ إلػػػى ىادفػػػًا إلػػػى  عالجيػػػا الفػػػارابي جماليػػػًا،
سػػواًء أكانػػت معنويػػة أوماديػػة، تحقيػػؽ القػػّيـ الخّيػػرة فػػي األشػػياء الجميمػػة 

وسنختار ي أغنت النظرية الجمالية لمفّف، وىذه مف أىـ رؤاه الجمالية الت
باعتبارىمػػا األبػػرز مػػف بػػيف ضػػروب  مموسػػيقالمشػػعر و تػػأمالت الفػػارابي ل

الفنػػػوف مػػػػف حيػػػػث المعالجػػػػة التخييميػػػػة والتخّيمّيػػػػة الجماليػػػػة، ناىيػػػػؾ عػػػػف 
االرتبػػػاط الوشػػػيج بينيمػػػا، فالموسػػػيقى يصػػػاحبو أقاويػػػؿ الشػػػعر، والشػػػعر 

كمالػػػػو الجمػػػػالي مػػػػالـ يتصػػػػاحب مػػػػع  وأقاويمػػػػو يبػػػػدو عػػػػاجزًا عػػػػف تقػػػػديـ
، وبػػػػػذلؾ يحػػػػػّرر الفػػػػػارابي الفػػػػػف  مػػػػػف قيػػػػػود الفمسػػػػػفة المناسػػػػػبة الموسػػػػػيقى

اليونانيػػة الُمسػػتندة إلػػى نظريػػة المحاكػػاة بغػػض النظػػر عػػف تمػػّثالت تمػػؾ 
فالفػػارابي يتفػػؽ مػػع أرسػػطو بوصػػؼ الفػػّف محاكػػاة سػػواء أكػػاف المحاكػػاة، 

، بػػؿ يوازيػػو، فالعالقػػة بػػيف الفنػػوف والواقػػع شػعرًا أو غيػػره، ولكنػػو اليطابقػػو
ىػػػي عالقػػػة تشػػػبيو، ولكنػػػو تشػػػبيو مبػػػدع خػػػاّلؽ،  فالمحاكػػػاة ليسػػػت نقػػػاًل 
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نما ىي تصػوير لمػا ُيمكػف حدوثػو  حرفيًا فوتغرافيًا " لمطبيعة أو الواقع، وا 
فالفارابي اليزاؿ فػي نظرّيتػو الفنّيػة مسػتندًا إلػى دعائمػو الروحيػة، ، ( ٕٛ) "

الصػػوفّية مػػف حيػػث اعتبػػار الواقػػع ومحاكاتػػو مادّيػػات زائمػػة ال ومنطمقاتػػو 
تفضػػػي إلػػػى الجمػػػاؿ الحقيقػػػي مػػػف دوف عرفػػػاف روحػػػاني ينشػػػد السػػػعادة 

، ومػػػػػا الفػػػػػّف إال أحػػػػػد تمػػػػػؾ الػػػػػدعائـ بمػػػػػا يمتمكػػػػػو مػػػػػف األعمػػػػػى واألسػػػػػمى
خاصّيات روحّية تثير وتحّرض المشاعر، وعميو فإف تيذيب ىذه الفنػوف 

الحرفػػي لممادّيػػات سيفضػػي إلػػى إضػػعاؼ الطاقػػة  وابتعادىػػا عػػف التجسػػيد
  الخفّية الخاّلقة.

 
 

 الشعزأوالً : 

    
فاألقاويػػؿ الشػػعرية عنػػده  ،الفػػارابي نظريتػػو الجماليػػة عمػػى الشػػعرأجػػرى 

فغايػػػة الشػػػعر بػػػذلؾ ىػػػي الحػػػث  ،ىػػػي التػػػي يقػػػاؿ أنيػػػا خيػػػرات أو شػػػرور
 مؤدّيػػًا لوظيفتػػو األخالقّيػػة، وبػػذلؾ يكػػوف نافعػػاً  ،عمػػى األخػػالؽ والفضػػائؿ

 ، تػرتبط األولػى بالمحاكػاة والتخييػؿ، ف مف الكماؿ فػي الشػعراوثمة درجت
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وغايػػػػة  ،مػػػػف حيػػػػث ىػػػػي فػػػػف الموسػػػػيقىالثانيػػػػة بعالقػػػػة الشػػػػعر بتػػػػرتبط و 
وىػذا  ،تعميػؽ الفضػائؿ المؤديػة إلػى السػعادةال بّد أف تسعى إلػى الشعر 

ف وجػػػػػود أحػػػػػدىما  ،الموسػػػػػيقىالتػػػػػأثير ال يكتمػػػػػؿ إال بارتبػػػػػاط الشػػػػػعر ب وا 
مشػػروط بمصػػاحبة اآلخػػر لتكتمػػؿ الصػػورة الجماليػػة، وىػػذا مػػا أراد قولػػو، 

وبػذلؾ يقسػـ ،(ٜٕ) " الموسػيقىال يصػؿ إلػى كمالػو األخيػر إال بفالشػعر" 
واألخػػر  ،األوؿ يسػػتعمؿ فػػي األمػػور التػػي ىػػي جػػد ،الشػػعر إلػػى قسػػميف

، عر ىػو المعػب الحػر لممكػات المعرفػةفالشػ ،يستعمؿ في أصػناؼ المعػب
لعػب الشػاعر  ...تظير القدرة عمى خمؽ أفكػار جميمػة بكػؿ قوتيػاوفيو " 

غايػػة لالمػػذة  ، فتحػػدث(ٖٓ) "ويبعػػث الحيػػاة بالخيػػاؿ  ،يعطػػي العقػػؿ غػػذاء
 موجيػػػػػػػػػة تسػػػػػػػػػتخدـ مػػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػؿ األمػػػػػػػػػور الجػػػػػػػػػػادة و النافعػػػػػػػػػة، و لػػػػػػػػػػذا

األعمػى مكانػػة ألنػػو  و مقامػػاً فيػو يؤكػػد عمػى أف الفػػف الجػػاد ىػو األسػػمى 
كغايتيف لمشػعر، ه، ولكف ثمة فرؽ بيف المذة والفائدة،  مفيد أكثر مف غير 

الشػعر الميػو أو المتعػػة  فمػو طغػى جانػب المػذة عمػى الفائػدة تصػبح غايػة
، وىػذا وُيظف بذلؾ أف اليدؼ والغاية ىي ما أحدثو الشعر مػف لػّذةفقط، 

ؾ عقػػد مقارنػػات جماليػػة لتوضػػيح ماكػػاف شػػائعًا فػػي عصػػر الفػػارابي، لػػذل
الرؤيػػة، ووضػػعيا فػػي المسػػار الصػػحيح جماليػػًا باتجػػاه األسػػمى واألرقػػى 



74 

، فػػػػأراد توجيػػػػو الوظيفػػػػة الشػػػػعرية باتجػػػػاه  القيمػػػػة الجماليػػػػة بشػػػػكؿ جػػػػديٍّ
فػػػاألمور الجديػػػة التػػػي رمػػػى إلييػػػا ىػػػي النافعػػػة؛ إذ لػػػـ يخػػػرج  ،األخالقيػػػة

طػػػػػػػاء، والوصػػػػػػػوؿ إلػػػػػػػى الفػػػػػػػارابي عػػػػػػػف ربػػػػػػػط الجماليػػػػػػػات بالفائػػػػػػػدة والع
، ولمشػػػػػعر وظػػػػػائؼ المقصػػػػػودات األخالقيػػػػػة واإلنسػػػػػانية النافعػػػػػة الخي ػػػػػرة

فػػإذا كػػاف ىدفػػو تحقيػػؽ المػػذة أخالقيػػة جماليػػة، ومػػف وظائفػػو لػػذة وفائػػدة، 
وقػػد ، التػػي تتطمبيػػا الػػنفس البشػػرية النفسػػية أصػػبح وسػػيمة لتحقيػػؽ الراحػػة

مثػػػػؿ غاء إلييػػػػا" يسػػػػعى اإلنسػػػػاف لتحقيػػػػؽ المػػػػذة والراحػػػػة متشػػػػّوقًا لإلصػػػػ
التػػػػػػي إنمػػػػػػا  الخرافػػػػػػات و األحاديػػػػػػث و أخبػػػػػػار النػػػػػػاس و أخبػػػػػػار األمػػػػػػـ

و يسػػمعيا ليتفػػرح فقػػط، فإنػو لػػيس معنػػى التفػػرح سػػوى  يسػتعمميا اإلنسػػاف
و كػػػذلؾ النظػػػر إلػػػى المحػػػاكيف و  فقػػػط، أف ينػػػاؿ اإلنسػػػاف راحػػػة و لػػػذة

المتفػرج و  ىي أمػور إنمػا يسػتعمميا.. و سماع األشعار ،سماع األقاويؿ
مػػػا كػػاف إدراكػػػو لمػػػا مّ المسػػتريح إلييػػػا لاللتػػذاذ بمػػػا يفيمػػو منيػػػا فقػػط، و ك

درؾ أفضػؿ و أكمػؿ فػي كانت لذتو أكمؿ، و كؿ ما كػاف الُمػ أتقف يدركو
 . (ٖٔ)" و أتـّ  نفسو كاف االلتذاذ بإدراكو أكمؿ

إف الشػػعر يعتريػػو نقصػػاف يشػػّوش عمػػى جمالياتػػو ) شػػعرّيتو (، ويشػػّوش 
وظيفتػػو النفعيػػة، ويػػرّد الفػػارابي ىػػذه المفاضػػمة بػػيف النقصػػاف عمػػى تأديػػة 
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فعنػػػدما تكػػػػوف  ،مشػػػابية األمػػػػور مػػػف قربيػػػا وبعػػػدىا وبػػػيف الكمػػػاؿ إلػػػى 
لػػػػذلؾ عمػػػػى  ،المحاكػػػػاة أقػػػػرب يكػػػػوف الكمػػػػاؿ الفنػػػػي فػػػػي الشػػػػعر أوضػػػػح

مػف دوف أف يصػؿ إلػى المطابقػة  حػاكى تمثػياًل قريبػاً الصور أف تمثؿ المُ 
مرتبطػػػػػػة بعالقػػػػػػة القػػػػػػوؿ الشػػػػػػعري  حسػػػػػػب رؤيتػػػػػػو فالمحاكػػػػػػاة ،الحرفيػػػػػػة

عمػػى حػػيف أف التخييػػؿ يػػرتبط بفعػػؿ القػػوؿ الشػػعري وأثػػره فػػي  ،ىحػػاكَ بالمُ 
ف و وفػػي الوقػػت نفسػػو يحػػدد الفػػارابي األمػػور التػػي يمكػػف أف تكػػ ،المتمقػػي

 ،ثالثػة محمػودة لذلؾ، فينالؾ ستة أصناؼ ،موضوعًا لممحاكاة والتخييؿ
 ،حمػػػػودة أحػػػػدىا : صػػػػالح القػػػػوة الناطقػػػػػةفالثالثػػػػة الم ،وثالثػػػػة مذمومػػػػة

.. .وتخييػػػػؿ األمػػػػور اإللييػػػػة والخيػػػػرات، تسػػػػديد األفعػػػػاؿ نحػػػػو السػػػػعادةو 
بعادىػػا عػػف الغمػػّو واإلفػػراط ىػػووالغػػرض مػػف كػػؿ ذلػػؾ   ،اعتػػداؿ الػػنفس وا 

يمتقػػػػي وىنػػػػا  ،فغايػػػػة ذات وسػػػػيمة أخالقيػػػػةفالغايػػػػة الشػػػػعرية غايػػػػة إلييػػػػة 
خييػؿ عنػد الفػارابي أداتػاف لموصػوؿ فالمحاكػاة والت ،أفالطػوفالفارابي مع 

أمػػا  ،إلػى الكمػاؿ الفنػػي السػتيعاب الكمػػاالت اإللييػة واألخالقيػػة والنفسػية
ال أحػػػد أطػػراؼ الشػػػعر، مرتبطػػاف بػػػو ويخّصػػانو، لكنيمػػػا الػػوزف والقافيػػة 

ف أسػاس اكتمالػو الفنػي ىػو عالقتػو  ،يدخالف فػي أسػاس الكمػاؿ الفنػي وا 
، وىػػػػػذا التحميػػػػػؿ الفمسػػػػػفي لمكمػػػػػاؿ الشػػػػػعري ُيرجعػػػػػو إلػػػػػى (ٕٖ)الموسػػػػػيقىب
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 األلحػػافب ووباقترانػػ ،جػػزء مػػف المنطػػؽ فصػػوؿ المنطػػؽ الفمسػػفي، فالشػػعر
تصػػػبح أقاويمػػػو خاّلبػػػة عمػػػى المسػػػمع، وذات تػػػأثيرات جماليػػػة تشػػػّد إلػػػى 

، فالطبيعػػػػػة اإلصػػػػػغاء، وُتحّسػػػػػف مسػػػػػتواه بشػػػػػكؿ أجػػػػػود دوف أدنػػػػػى ممػػػػػؿ
طبعيػػػػػا، والينتابيػػػػػا ممػػػػػؿ منػػػػػو ميمػػػػػا اإلنسػػػػػانية تسػػػػػتكثر مػػػػػف الجمػػػػػاؿ ب

وفػػػي  ،سوألىميػػػة الشػػػعر فػػػي حيػػػاة النػػػا ": يقػػػوؿ اسػػػتكثرت واسػػػتعذبت.
 ،وفػػػػي اسػػػػتنياض اإلنسػػػػاف لفعػػػػؿ مػػػػا ،تػػػػأثيره فػػػػي الػػػػنفس وشػػػػحذ اليمػػػػـ
صػػػػارت ىػػػػذه األقاويػػػػؿ الشػػػػعرية دوف  ،باسػػػػتفزازه إليػػػػو واسػػػػتدراجو نحػػػػوه

عمػػـ  يكػػرت فػػذُ  ويجعػػؿ ليػػا رونقػػًا باألشػػياء التػػي ،غيرىػػا تجمػػؿ وتػػزيف
زة فطريػػة  فيػػو مػػف فػػي اإلنسػػاف إلػػى غريػػويرجػػع الشػػعر  ،(ٖٖ) "المنطػػؽ 

 وفي تالبيب ىذه الغريػزة نجػد التفاضػؿ بػيف النػاس مػف حيػث ،ؿ كونوأوّ 
فمنيـ مف يمتمؾ القدرة عمػى التمثيػؿ والتشػبيو وىػي طبيعػة  ،جودة األداء

بالشػػػػػػكؿ  بصػػػػػػناعة الشػػػػػػعر متمّرسػػػػػػيف ولكػػػػػػنيـ غيػػػػػػر عػػػػػػارفيف ،متييئػػػػػػة
 ،حػؽ المعرفػة يةصػناعة الشػعر يػذه الب اً ومنيـ مف يكوف عارف ،المطموب

 ،ويجيػد التمػثالت والتشػػبييات ،ووال قانونػ الشػعر خػواص وال يخفػى عميػو
، وبػػيف غيػر العػارؼ ليػذه الصػناعة وبػػيف وىػؤالء يسػتحقوف اسػـ الشػعراء

يف مػف تيف السػابقتػالطبق الحاذؽ العارؼ بيا تنبري طبقة فػي الوسػط تقمّػد
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ولّما كػػػػػاف التصػػػػػّور مػػػػػف درايػػػػػة بعمػػػػػـو الشػػػػػعر وقػػػػػوانيف صػػػػػناعتو. غيػػػػػر
اختصاص الفالسفة، والتخييؿ يشترؾ بو عامة الناس، واليمتمكوف القدرة 
عمػػػػى فيػػػػـ األمػػػػور النظريػػػػة، فػػػػإف دور الشػػػػعر ىنػػػػا بػػػػارٌز تمامػػػػًا كػػػػدور 

في تقريب ىذه المعارؼ النظرية لمناس عف طريقيما ) الشػعر الخطابة، 
الخطابػة (، بوصػفيـ ) العػواـ ( غيػر قػادريف عمػى فيػـ تمػؾ المعػارؼ  –

عػػػف طريػػػػؽ البرىػػػاف، فيصػػػػبح الشػػػعر وسػػػػيمة تحقّػػػؽ الفائػػػػدة مػػػف خػػػػالؿ 
اضػػػػػػطالعو بػػػػػػدور الوسػػػػػػيط الػػػػػػذي ينقػػػػػػؿ المعػػػػػػارؼ والقضػػػػػػايا الفكريػػػػػػة 

وىنػػػا تكمػػػف الغايػػػة الجماليػػػة الحقيقيػػػة مػػػف الشػػػعر، إذ  ،والعقالنيػػػة لمعػػػواـ
يفّصػػػميا عبػػػر المتعػػػة التػػػي يسػػػتحّبيا النػػػاس، تمييػػػدًا يقػػػّرب المعػػػارؼ، و 

ليتعممػػوا الحقػػائؽ الفاضػػمة، والسػػعادة المرجػػّوة مػػف خػػالؿ إدراؾ الجػػوىر 
الكامػػؿ لمجمػػاؿ الحقيقػػي الػػذي يمػػنح السػػعادة الحقيقيػػة بالضػػرورة، لػػذلؾ 
رأينػػػػا الفػػػػارابي يضػػػػع برنامجػػػػو التعميمػػػػي مػػػػف خػػػػالؿ معرفػػػػة الفػػػػرؽ بػػػػيف 

ا التصػػػّور النظػػػري العقمػػػي المنػػػاط بالخاصػػػة مػػػف طػػػريقيف لمعمػػػـ، أحػػػدىم
الػػذي ىػػو مػػف صػػفات العػػواـ  فالسػػفة ومفّكػػريف مػػف أىػػؿ العمػػـ،  والتخّيػػؿ

 و رئاسػػة المػػدف الفاضػػمة إمػػا أف "مػػف النػػاس عمػػى نحػػو ماذكرنػػا سػػابقًا،
و إما أف يتخيميا، و تصورىا ىو أف ترتسػـ  ،يتصورىا اإلنساف و يعقميا
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ميػا ىػو أف ما ىي موجػودة فػي الحقيقػة، و تخيّ ك في نفس اإلنساف ذواتيا
 .(ٖٗ)" و مثاالً  في نفس اإلنساف خياالً  ترتسـ
ألنيػـ خمطػوا بػيف  ،و الفارابي نقدًا ألشعار العرب واألمـ السابقة عميووجّ 

ولػػـ يرتبػػوا لكػػؿ نػوع مػػف المعػػاني الشػػعرية وزنػػًا  ،أوزاف أشػعارىـ وأحػػواليـ
لكػػؿ نػػوع مػػف الشػػعر مػػف ذلػػؾ اليونػػانييف الػػذيف جعمػػوا  واسػػتثنى ،معمومػػاً 

فػػػػأوزاف المػػػػدائح عنػػػػدىـ غيػػػػر أوزاف األىػػػػاجي  ،نوعػػػػًا مػػػػف أنػػػػواع الػػػػوزف
شػػرح الفػارابي كتػػاب لقػد . (ٖ٘).. .والثانيػة غيػػر أوزاف المضػحكات وىكػػذا

أرسػػطو، فوقػػع عمػػى أشػػعار اليونػػانييف، فعقػػد المقارنػػات والموازنػػات نقػػدًا 
 ،إلى االختالؼ بيف الشعر وبقيػة الفنػوف األخػرى وأشار ،وتقييماً وتقويمًا 

فالشػػػػعر مادتػػػػو األقاويػػػػؿ، وىػػػػذه األخيػػػػرة تختمػػػػؼ جمػػػػااًل بحسػػػػب ميػػػػارة 
فيفتػرؽ الشػعر عػف بػاقي  ،صناعة التزاويؽ ىػي اإلصػباغالصانع، بينما 

 ، وصػناعة الخيػاالت،التشػبيوالفنوف في مكاف، ويجتمع معيا في عممية 
إثػػػارة مػػػف الفػػػرؽ بينيمػػػا إال  أف فعمييمػػػا جميعػػػًا التشػػػبيو و فعمػػػى الػػػرغـ 
فالفػػارابي كمػػا ُيالحػػظ يتوافػػؽ مػػع نظريػػة المحاكػػاة اليونانيػػة  األحاسػػيس،

مػػف ناحيػػة، ويخالفيػػا مػػف ناحيػػة أخػػرى، فالمحاكػػاة تػػربط الفنػػوف الجميمػػة 
ف اختمفت مواد إنتاجيا وصناعتيا، في حػيف أنيػا تشػترؾ فػي  ببعضيا وا 
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ىػػو " إيقػػاع المحاكيػػات فػػي أوىػػاـ النػػاس وحواّسػػيـ "، وىػػذا ىػػدؼ واحػػد 
بػيف الشػعراء  –مػف حيػث المحاكػاة  –يوضح تأثره بأرسطو الػذي سػاوى 

ادة فتصػػػػػبح المػػػػػادة المفارقػػػػػة لضػػػػػروب الفػػػػػف ىػػػػػي المػػػػػ ،(ٖٙ)والرسػػػػػاميف 
الجامعػػػة ليػػػا عمػػػى صػػػراط الجمػػػاؿ، ولكنػػػو فػػػي ذات الوقػػػت اتجػػػو إلػػػى 

تيجػو، وىنػا تكمػف نقطػة االخػتالؼ عػف طريؽ آخر عمػى المحاكػاة أف تن
أرسػػطو، فالمحاكػػػاة لػػػدى الفػػػارابي عميػػو أف تبتعػػػد عػػػف التمثيػػػؿ الحرفػػػي، 
وأف تطمػػؽ الخيػػاؿ إلبػػداع خػػاّلؽ يوّجػػو الحػػواس والعواطػػؼ نحػػو األجمػػؿ 

 واألسمى.
 

 ىاملوسيقثانياً : 

  
وعمػػى غيرىػػا مػػف  ىلفػػارابي تسػػمية صػػناعة عمػػى الموسػػيقلقػػد أطمػػؽ ا  

كصناعة الرقص وصػناعة الكتابػة وىػذه تسػمية معروفػة  ،الفنوف الجميمة
 نثػػػرالؿ العسػػػكري يسػػػمى كتابػػػو فػػػي الفػػػأبو ىػػػ ،بػػػيف الفالسػػػفة المسػػػمميف
فػػػي وكػػػذلؾ الكنػػػدي اسػػػتخدـ ىػػػذا المصػػػطمح  ،والشػػػعر ) الصػػػناعتيف (
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فالصػػػػناعة تعنػػػػي  ،الػػػػذي أطمػػػػؽ عميػػػػو ) صػػػػناعة التػػػػأليؼ ( ىالموسػػػػيق
   .الفنوف جميعاً 

ىػػػػي الصػػػػناعة التػػػػي تشػػػػمؿ عمػػػػى " بقولػػػػو :  ىؼ الفػػػػارابي الموسػػػػيقعػػػػر  
، والصػناعة التػي يقػاؿ األلحاف وما بيا تمتئـ وما بيا تصير أكمؿ وأجػود

إنيا تشػتمؿ عمػى ألحػاف منيػا مػا اشػتماليا عمييػا أف توجػد األلحػاف التػي 
مػػػػا اشػػػػتماليا عمييػػػػا أف جػػػػرت صػػػػياغتيا محسوسػػػػة لمسػػػػامعيف، ومنيػػػػا 

ف لػػـ تقػػد عمػػى أف توجػػدىا محسوسػػة، وىػػذاف  تصػػوغيا وترّكبيػػا فقػػط، وا 
معًا ُيسمّياف صناعة الموسػيقى العمميػة، غيػر أف األوؿ منيمػا يقػع عميػو 
ىػػذا االسػػـ أكثػػر ممػػا يقػػع عمػػى الثػػاني، ومنيػػا مػػا اشػػتماليا عمييػػا بجيػػة 

سػػػػػمى صػػػػػناعة غيػػػػػر ىػػػػػاتيف الجيتػػػػػيف، وىػػػػػي الجيػػػػػة النظريػػػػػة، وىػػػػػذه تُ 
وفػػّرؽ بينيػػا مػػف خػػالؿ نمطػػيف اثنػػيف، أوالىمػػا ، (ٖٚ) " الموسػػيقى النظريػػة

والعممػػػي قريػػػب مػػػف النظػػػري عمػػػى الػػػرغـ مػػػف نظػػػري، وثانييمػػػا عممػػػي، 
تجّسػػده عمميػػًا مػػف حيػػث صػػناعتو تمحينػػًا، فيػػو مصػػاحب لمنظػػري كونػػو 
اسػػػػتقّر فػػػػي المخيمػػػػة عمػػػػى شػػػػكؿ صػػػػورة ذىنيػػػػة أنتجتػػػػو مػػػػادًة مسػػػػموعة، 

العمميػػػػػة التػػػػػي تشػػػػػتمؿ عمػػػػػى األلحػػػػػاف التػػػػػي تمػػػػػت  الموسػػػػػيقىصػػػػػناعة ف
ومنيػػا مػػا تشػػمؿ األلحػػاف التػػي تصػػوغيا  ،صػػياغتيا محسوسػػة لمسػػامعيف
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ولواحقيػػا  ىػػي الييػػأة العالمػػة باأللحػػاف النظريػػة الموسػػيقىف ،وتركبيػػا فقػػط
التػػي يحصػػؿ عنيػػا ىػػذا العمػػـ سػػابقة حاصػػمة ى وتصػػورات المبػػادئ األولػػ

 ،وىذه الصناعة تشابو بعض العمـو األخرى في أشػياء كثيػرة ،في النفس
المتػيف ىمػا جػزء  ،فيي تشابو عمػـ المغػة وصػناعة المغػة وصػناعة الشػعر

فمنيػا  ،وبعػض مبادئيػا يؤخػذ مػف العمػـو المعروفػة ،مف صناعة المنطػؽ
وبعضػيا مػف  ،ما يؤخذ مف العمـ الطبيعي وبعضيا مف صناعة اليندسة

 .(ٖٛ) ميةصناعة الموسيقى العم
ص الفػػػػػارابي معظػػػػـ بحوثػػػػػو الموسػػػػيقية عمػػػػػى القسػػػػـ العممػػػػػي مػػػػػف خّصػػػػ

ألنػػػو  ،عمػػػى جميػػػع أنػػػواع الفنػػػوف األخػػػرى الموسػػػيقىؿ وفّضػػػ ،الموسػػػيقى
 ،صػناعة التزاويػؽ والػرقص والتماثيػؿكيرى أف كؿ أنواع الفنػوف األخػرى 

أمػػا  ،وجػػدت إلثػػارة المػػذة فقػػط دوف أف تحػػدث شػػيئًا آخػػر فػػي الػػنفس كميػػا
ر كبيػػػر فػػػي انفعػػػاالت يباإلضػػػافة إلػػػى إحػػػداثيا لػػػذة فميػػػا تػػػأث ،الموسػػػيقى

.. وكػػػذلؾ قػػػدرتيا عمػػػى .الػػػنفس مثػػػؿ الرضػػػا والسػػػخط والرحمػػػة والخػػػوؼ
عرية التػي تخيػؿ حصوؿ تخيؿ الػنفس ألشػياء تسػتعمؿ فييػا األقاويػؿ الشػ

حػػاف الجميمػػة لولػػذلؾ عػػّد الفػػارابي األ ،فعػػاؿ المحمػػودةفييػػا األخػػالؽ واأل
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فيمػػػػا يوقػػػػع فػػػػي الػػػػنفس مػػػػف  ي تحقػػػػؽ الغايػػػػات الػػػػثالث : المػػػذة ىػػػي التػػػػ
   .وما يكسب اإلنساف انفعاالت النفس وشيميا، تخيالت

والفػف واألخػالؽ اسػتنادًا إلػى أف  ،لقد ربط الفارابي بيف الجماؿ واألخالؽ
 و ،فػػػػي الػػػػنفس اجمػػػػاؿ األلحػػػػاف الموسػػػػيقية يتوقػػػػؼ عمػػػػى مػػػػدى تأثيرىػػػػ

تسػػػخيرىا لعمػػػؿ الخيػػػر واألعمػػػاؿ الفاضػػػمة التػػػي تػػػؤدي فػػػي النيايػػػة إلػػػى 
حسػػػب  ةواأللحػػػاف الكاممػػػ ،األخػػػالؽ الجمميػػػة وتحصػػػؿ السػػػعادة لإلنسػػػاف

نسػب إلػػى قػػوة الػنفس مثػػؿ العػػداوة إلػػى ألحػػاف تُ  تتفػّرع نفس لػػاتأثيرىػا فػػي 
 .... ومنيػػا مػػا ينسػػب إلػػى ضػعؼ الػػنفس مثػػؿ الخػػوؼ والرحمػػة.والقسػاوة
وىػػػو المتوسػػػط أو األلحػػػاف  ،ا ينسػػػب إلػػػى المخمػػػوط مػػػف ىػػػذيفومنيػػػا مػػػ

وأكػد أف اإلنسػاف يمتمػؾ  ،كسب الػنفس ىػدوءًا واسػتقراراً االستقرارية التي تُ 
والمػػػػتالئـ وغيػػػػر المػػػػتالئـ مػػػػف  ئالقػػػػدرة عمػػػػى التمييػػػػز بػػػػيف الجيػػػػد والػػػػرد

 ،وذلؾ مف خػالؿ تػرويض األذف عمػى سػماع أصػناؼ األلحػاف ،األلحاف
ما بالعادةوىذه القدرة تأ و وقميؿ مف الناس تنعػدـ ىػذه  ،تي إما بالفطرة وا 
ومػػػا لػػػيس  ،فاأللحػػػاف التامػػػة بمثابػػػة األغذيػػػة الطبيعيػػػة ،(ٜٖ) القػػػدرة لػػػدييـ

طبيعيػػػػًا مثػػػػؿ األصػػػػوات اليائمػػػػة والحػػػػادة التػػػػي لػػػػيس فػػػػي قػػػػوة اإلنسػػػػاف 
لعػػػالج بعػػػض سػػػتخدـ فػػػي الطػػػب وبعػػػض األلحػػػاف الطبيعيػػػة تُ  ،احتماليػػػا
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وىػػػذا نجػػػده عػػػف  ،وىػػػي بمنزلػػػة األدويػػػة فػػػي األبػػػداف ،النفسػػػيةاألمػػػراض 
 ،فػي عػالج بعػض األمػراض النفسػية الموسػيقىأدخموا  وقد الفيثاغورثييف

مثػػػػؿ األصػػػػوات الميمكػػػػة أو  ،سػػػػتخدـ بمنزلػػػػة السػػػػمـووبعػػػػض األلحػػػػاف تُ 
وىػػػػذه تسػػػتخدـ فػػػػي الحػػػروب إلحػػػػداث الرعػػػب فػػػػي صػػػػفوؼ  ،المصػػػممة
 .(ٓٗ) األعداء

وىػػي صػػناعة  ،الموسػػيقىذكػػر الفػػارابي أنػػواع الفنػػوف التػػي تػػدخؿ ضػػمف 
إحػػػداث  اً وغايتيػػػا جميعػػػ ،الػػػدفوؼ والطبػػػوؿ والصػػػنوج وصػػػناعة الػػػرقص

حيػػث تػػتـ  ؛ع الفػػارابي الغنػػاء فػػي المرتبػػة األولػػى فػػي الكمػػاؿووَضػػ ،المػػذة
وتػػػأتي بعػػػدىا أنػػػواع الفنػػػوف  ،اه بػػػنغـ الحمػػػوؽوسػػػم   ،فيػػػو أكمػػػؿ األلحػػػاف

لقػػػػد أرجػػػػع نشػػػػأة األلحػػػػاف الغنائيػػػػة فػػػػي اإلنسػػػػاف إلػػػػى الغريػػػػزة . األخػػػػرى
منيػػا  ،منيػػا الييػػأة الشػػعرية المركػػوزة فػػي اإلنسػػاف منػػذ تكوينػػو ،اإلنسػػانية

 ،الفطرة الحيوانية التي يحدث بيا عند حػاؿ مػف أحواليػا المذيػذة والمؤذيػة
 وانتقػػد الفػػارابي الفيثػػاغورثييف ،مراحػػة عقػػب التعػػبلومنيػػا محبػػة اإلنسػػاف 

فػػي اعتقػػادىـ بػػأف دورة األفػػالؾ والكواكػػب نغمػػات تأليفيػػة فقػػد تبػػيف فػػي 
 العمػػـ الطبيعػػي أف حركػػة األفػػالؾ والكواكػػب ال يمكػػف أف تحػػدث ًأصػػواتاً 

فػػػػػإف لمموسػػػػػيقا أيضػػػػػًا  ،وكمػػػػػا أف لمشػػػػػعر كمػػػػػاليف عنػػػػػد الفػػػػػارابي . (ٔٗ)



84 

ااًل وكمػػػ ،داخميػػػًا يػػػرتبط باجتمػػػاع األلحػػػاف الطبيعيػػػة ّيػػػاً كمػػػااًل أول ،كمػػػاليف
فاأللحػػاف الكاممػػة تابعػػة أواًل لألقاويػػػؿ  ،بالشػػػعر الموسػػيقىيػػرتبط بعالقػػة 

 –ويصػػنؼ األلحػػاف الطبيعيػػة إلػػى ثالثػػة أنػػواع : ) الممػػذة ، (ٕٗ) الشػػعرية
واأللحػػػػػاف الطبيعيػػػػػة لإلنسػػػػػاف مػػػػػا فعمػػػػػت فػػػػػي  ،المخيمػػػػػة ( –االنفعاليػػػػػة 

ومػػا اجتمعػػت فيػػو ىػػذه الثالثػػة فيػػو ال محالػػة أكمػػؿ  ،اإلنسػػاف أحػػد ىػػذه
والبػػد منيػػا لمكمػػاؿ الفنػػي  ،فالمػػذة واالنفعػػاؿ والتخيػػؿ ثالثػػة شػػروط ،وأنفػػع
 ،وينبغػػػي أف يكػػػوف بػػػيف النغمػػػات واألصػػػوات نظػػػاـ، (ٖٗ) الموسػػػيقىفػػػي 

مػع ىػذا  –واالنفػاؽ وحػدة  ،الموسػيقىفالتنػاقض يخػؿ بالكمػاؿ الفنػي فػي 
التنػػوع فيمػػا بػػيف  و فػػال بػػد مػػف التناسػػب ،ذ الػػنفسال يػػؤدي إلػػى التػػذا –

فالنظػػػػػاـ الموسػػػػػيقي الكامػػػػػؿ يقػػػػػـو عمػػػػػى التناسػػػػػب والتنػػػػػوع  "األصػػػػػوات 
ألف اإلفػػػراط فييػػػا  ،وكػػػؿ ذلػػػؾ ينطػػػوي تحػػػت مفيػػػـو االعتػػػداؿ ،والموافقػػػة

ف ىػػػذا النظػػػاـ ال ينبغػػػي أف إ. وبػػػدوف شػػػؾ  (ٗٗ) "غيػػػر لذيػػػذ أو مكػػػروه 
بػػػر الشػػػرط األوؿ لمكمػػػاؿ الفنػػػي فػػػي تعتُ  يكػػػوف خاليػػػًا مػػػف المحاكػػػاة التػػػي

 مػػػف الفالسػػػفة ، وىػػػذا مػػػذىب غيػػػره والشػػػعر وفػػػي الفػػػف عامػػػة الموسػػػيقى
، وكػذلؾ فػػإف الفػارابي يعػّد الموسػػيقا جػزًء مػف الفمسػػفة، المسػمميفو العػرب 

فكالىما يتطمعاف إلى جماؿ الوجود، واإلحساس بو، وقد عقد ترادفػًا بػيف 
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كمػػػػا أف الغنػػػػاء ينػػػػدرج ضػػػػمف سػػػػياؽ  لفظػػػػة الموسػػػػيقى ولفظػػػػة األلحػػػػاف،
ف  الموسػػػيقى، يفضػػػي إليػػػو، ويػػػرتبط بػػػو، وكالىمػػػا يشػػػير إلػػػى اآلخػػػر، وا 
القػوؿ فػي الموسػيقى يتقػّدـ عمػى القػوؿ فػي الغنػاء باعتبػار األخيػر مادتػو 

ممػػا تقػػّدـ أف الفػػارابي يحمّػػؿ تقييماتػػو الفنّيػػة بػػالمنيج يتبػػّيف  .(٘ٗ)األلحػػاف
ف جػػّدة تذ ّوقػػو جعمتػػو يقػػؼ ممّيػػًا عنػػد ضػػروب الفنػػوف، الفمسػػفي الفّنػػي، وا 

ومػػػف الواضػػػح ولعػػػو بالموسػػػيقى، وسػػػػعة معرفتػػػو بتقسػػػيماتيا، وقػػػد ربػػػػط 
جمػػػػاؿ الشػػػػعر بجمػػػػاؿ الموسػػػػيقى، وجعػػػػؿ انسػػػػجاميما معػػػػًا لػػػػذًة وقيمػػػػًة 
جمالّيػة كبيػػرة تتحقػؽ فييػػا سػمة الكمػػاؿ، ومػف ىػػذا المنطمػؽ وضػػع " نغػػـ 

 مف حيث الكماؿ الفنّي الجمالي.الحموؽ " ) الغناء ( بالمرتبة األولى 
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 انخاتًت

عرضػػػناه لرؤيػػػة الفػػػارابي الجماليػػػة، عمػػػى صػػػعيد الفػػػف  مػػػف خػػػالؿ مػػػا   
مػف الحػس  متالكػوالفمسفة والتصػّوؼ، وجػدناه مػاىرًا فػي تقػديـ أدلتػو؛ الو 

الجمالي في بمػوغ عقمػو بقػدر مػا يمتمػؾ مػف الحػس الفمسػفي فػي اقتنػاص 
قػػد فػػي تحميالتػػو الجماليػػة، ف اإلسػػالميةوكػػاف ينطمػػؽ مػػف ثقافتػػو  ،الحقيقػػة

وكػػاف  ،اإلسػػالميأثػػر القػػرآف كبيػػرًا فػػي تطػػور تػػاريخ الفكػػر العربػػي  بػػدا 
الفػػارابي مػػف أولئػػؾ الفالسػػفة الػػذيف نيمػػوا مػػف الػػديف اإلسػػالمي ومراجعػػو 

وف نظػار الفالسػفة لمجمػاؿ فػي ىػذا الكػفقد لفػت القػرآف الكػريـ أالمقّدسة، 
ه و وىػػذا انعكػػس فػػي تفكيػػرىـ واتخػػذ ،وانسػػجاـ بمػػا فيػػو مػػف تنظػػيـ وترتيػػب

فكػػػػاف بحػػػػثيـ فػػػػي النظػػػػاـ الكمػػػػي  ،بػػػػو مظػػػػاىر الجمػػػػاؿ مظيػػػػرًا يفسػػػػروف
ففسػروا الوحػدة مػف خػالؿ  ،الوحػدة أدبػومحاولة لػرد الكثػرة إلػى م، لموجود
تمثمػػت ف ،وىػػذا مػػا كػػاف جميػػًا عنػػد الفػػارابي ،وىػػا إلػػى اهلل تعػػالىوردّ  ،الكػػؿّ 
مػف فاسػتمد  ،بأنيا رؤيػة متحفظػة ممتزمػة بأصػوؿ الػديف ومسػمماتو تورؤي

لػػػـ يسػػػتند فػػػي إدراكػػػو لمجمػػػاؿ إلػػػى اإلدراؾ و  ،منيجػػػو الػػػديني واألخالقػػػي
يكشػػؼ بػػذلؾ  ،بػػؿ ربػػط المػػذة بمػػا ىػػو جميػػؿ بػػإدراؾ عقمػػي ،الحسػػي فقػػط

حيػػػث ربػػػط بػػػيف  ،عػػػف جمػػػاؿ المضػػػموف ومػػػدى عذريتػػػو وأصػػػالة تركيبػػػو
 ،ؾ دعػػػػا لتسػػػػخير كػػػػؿ الفنػػػػوف لخدمػػػػة الحيػػػػاةوكػػػػذل ،الجمػػػػاؿ واألخػػػػالؽ
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واإلرشػػاد إلػػى األخػػالؽ والفضػػائؿ دوف االنغمػػاس بالممػػذات الدنسػػة التػػي 
ورأينػػا أنػػو تنػػاوؿ فكػػرة الكمػػاؿ  .طمػػبعػػدىا بأنيػػا ليسػػت السػػعادة التػػي تُ 

خػػالؿ تمخيصػػو كتػػاب أرسػػطو ) مػػف وتػػأثر بيػػا  ،وأضػاؼ إلييػػا المحاكػػاة
وانتيػػػى الفػػػارابي إلػػػى ، آراء أرسػػػطومػػػف دوف الػػػذوباف فػػػي فػػػف الشػػػعر ( 

حيػػث  ،إعطػػاء صػػفة الجمػػاؿ المطمػػؽ إلػػى اهلل فػػي نظريػػة صػػوفية مثاليػػة
جماليػػػػات الف ،الفيضػػػػيّ  بالجمػػػػاؿ اإلليػػػػي ةسػػػػائر أنػػػػواع الجمػػػػاؿ مرتبطػػػػ

تشارؾ في الجمػاؿ اإلليػي وتػرتبط بػو ألنيػا أثػر  الجزئية الفعمية والحسية
   .فيضو الخاّلؽ ثارآ  مف

وأعمػػػَؿ فكػػػره فػػػي استقصػػػاء الجميػػػؿ والجميػػػؿ  ،الفػػػارابي بػػػدلوهلقػػػد أدلػػػى 
والبحػػػث عػػػف ديناميكيػػػػة االنسػػػجاـ والتناسػػػؽ الحاصػػػػؿ لجمػػػاؿ الجميػػػػؿ، 

أو يػػنغمس  كػػؿ  مػػا يشػػذ عػػف ىػػذا التناسػػؽ السػػعيدةوطػػرد مػػف جميوريتػػو 
يبتعػػػػػد عػػػػػف الخيػػػػػرات والفوائػػػػػد المبتغػػػػػاة لتحقيػػػػػؽ السػػػػػعادة  وأبالممػػػػػذات، 
بي االنصػػػياع لمػػػا ىػػػو حسػػػي مػػػادي بشػػػكؿ اار كمػػػا رفػػػض الفػػػالقصػػػوى، 

العقمػػػػي الػػػػذي يحمػػػػؿ  المنطػػػػؽ مطمػػػػؽ، بػػػػؿ ربػػػػط المعيػػػػار باالسػػػػتناد إلػػػػى
ولػػػى مكانػػػة التركيػػػب ويغػػػوص فػػػي جماليػػػة تركيبػػػو وتناسػػػقو، وبػػػذلؾ قػػػد أَ 

لمتفكير العقمي واإلدراؾ العقمي دوف االنفصػاؿ عػف اإلدراؾ الحسػي، بػؿ 
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اآلخػر، فػالعقمي كمػا  فحداىما عػربط بينيما بعممية رياضية ال ينفصؿ إ
اتضػػػح لنػػػا ىػػػو تحميػػػؿ التركيػػػب المحسػػػوس والُمػػػدرؾ، وحاصػػػؿ النتيجػػػة 
الرياضية التي أجراىػا ىػي الالزمػة األخالقيػة اإلنسػانية، إذ ىنػاؾ حاجػة 

 درفاإلنسػاف بحػد ذاتػو جميػؿ صػا الجماؿ،ممحة لربط كؿ الفنوف لخدمة 
ء الجميمػػػة بقػػػدر مػػػا عػػػف جميػػػؿ جميػػػؿ، وىػػػذا الجميػػػؿ يرتػػػوي مػػػف األشػػػيا

لمجمػػػػاؿ الخالػػػػد األبػػػػدي  اً تبػػػػاره صػػػػوتعباتػػػػؤدي ىػػػػي وظيفتيػػػػا الجماليػػػػة 
، واجػػػب الوجػػػودىػػػذا األبػػػدي بتمثيػػػؿ الفضػػػائؿ التػػػي ترشػػػد وتشػػػير إلػػػى 

الحقيقػػة الطبيعيػة الفمسػػفية واحػدة ولػػيس ؛ فبوحػػدة الحقيقػة فالفػارابي يػؤمف
لمعػاني الكميػة المعرفػة تكػوف بتجريػد ا، و ىناؾ حقيقتاف في موضوع واحػد

تميػػز الفػػارابي بػػالمنطؽ فػػي فمسػػفتو فػػي السياسػػة قػػد و ، مػػف المحسوسػػات
، وعميػػو تأسسػػت مدينتػػو الفاضػػمة التػػي يتػػوؽ إلييػػا بنػػو البشػػر واألخػػالؽ

ف أركػػػاف ىػػػذه المدينػػػة السػػػعيدة ىػػػي الوجػػػود بأكممػػػو،  ابتغػػػاء لمسػػػعادة، وا 
والعقػوؿ  لى،وسمات أصحابيا ىي معرفة األوؿ وصفاتو، معرفة اهلل تعػا

يعرفوف الوجود  واألفالؾ واألجراـ السماوّية، كما أنيـ يعرفوف اإلنساف و
دراكيـ لو إدراؾ كمّي  بأكممو،  السعادة ويمارسونيا. مف خاللو يعرفوفوا 
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فيا وعمقيػػػػػا أغنػػػػػت الػػػػػدرس إف النظريػػػػػة الجماليػػػػػة عنػػػػػد الفػػػػػارابي بتصػػػػػوّ 
الممسػػػػات ، وأضػػػػفت والغربػػػػي اإلسػػػػالمي الجمػػػالي فػػػػي العػػػػالميف العربػػػػي

فكريػػػًا وفمسػػػفيًا  نبػػراً الصػػوفية المثاليػػػة، واتخػػذت مػػػف معراجيػػا الصػػػوفي م
وىػػذا يشػػير إلػػى تمّيػػز الفػػارابي الجميػػؿ فػػي معنػػاه، تقصػػد وفنّيػػًا وجماليػػًا 

بسعة ثقافتو واطالعو عمػى فنػوف الشػعوب وحضػاراتيا، كمػا تمّيػز بعمػؽ 
 تحميمو.

أف لػػػدى نػػػد الفػػػارابي تبػػػّيف لنػػػا مػػػف خػػػالؿ استقصػػػاء الرؤيػػػة الجماليػػػة ع 
لػػـ تتولّػػد ، ذات أركػػاف معرفّيػػة نظريػػة جماليػةف يالمسػػممالعػػرب و الفالسػفة 

نمت في خػواطرىـ وعقػوليـ، وتطػّورت تبعػًا مف الفراغ، كانت استجابات 
لتطػػػػػّورىـ المعرفػػػػػي، وبيػػػػػذا أنتجػػػػػت مػػػػػادة فكريػػػػػة فمسػػػػػفية تشػػػػػّكؿ رؤاىػػػػػـ 

 ، وتحػػػثّ لػػػدييـ الجمػػػالي تػػػذوؽالرؤيػػػة جماليػػػة تعكػػػس وتمتمػػػؾ لموجػػػود، 
، والعمػػؿ عمػػى تربيتػػو انطالقػػًا ىػػذا المفيػػـو وعػػدـ تجاىمػػو تعميػػؽ عمػػى 

مف تيذيب النفوس، وأف اإلدراؾ الجمالي ينمو بنمّو الحاجات الجماليػة، 
وأف تمؾ الحاجات متفاوتة مف حيث القيمة، وىذا التفاوت حاصؿ نتيجػة 

عػػػػراض العالقػػػػة بػػػػيف العػػػػرض والجػػػػوىر، فكّممػػػػا سػػػػمت الػػػػنفس عػػػػف األ
ـ  تولّػػػػػػدت  والماّديػػػػػػات اقتربػػػػػػت مػػػػػػف اإلدراؾ الجمػػػػػػالي األرقػػػػػػى، ومػػػػػػف ثػػػػػػ
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المصاحبات الجمالية الُمرشدة إلى الفيـ الكّمي لموجود، وىذا الفيـ يتبعػو 
ف كػػّؿ  مػا يسػمّيو الفػػارابي بػػ " تحصػػيؿ السػعادة " الكامنػة فػػي الجػوىر، وا 

حيػػث  ماتحتاجػػو ىػػو البحػػث عػػف جوىرىػػا لالرتقػػاء إلػػى األصػػؿ الفيضػػيّ 
 المذة الجمالية الخالدة.

 هو ربطػػػػف لقػػػػد حػػػػاوؿ فالسػػػػفة الفكػػػػر اإلسػػػػالمي فيػػػػـ الوجػػػػود الجمػػػػالي،  
إلييػػا، فقػػدموا  وينتمػػوف بالبنيػػة الثقافيػػة اإلسػػالمية التػػي يسػػتندوف جماليػػاً 

ًا، وأحػػدثوا قفػػػزة نوعّيػػة فػػػي تػػاريخ الفكػػػر الجمػػالي عبػػػر ّيػػػدرسػػًا جماليػػًا ثر 
العصور، وتشّربوا مف ثقافات الفكر والفمسػفة بقواعػد راسػخة فػي عقػوليـ 

، فتركػػوا مكتبػػة ضػػخمة محققػػيف بػػذلؾ الشػػرط الجميػػؿ لمتػػاثقؼ والمعرفػػة
 العممية.انتماءاتيـ الفكرية اإلسالمية، وتترؾ بصمتيا توّضح 

  
 
 
 
 
 



91 

 نثاَيهوايش انفصم ا

 
 ٕط  ،القػػػػػػاىرة  –( آراء أىػػػػػػؿ المدينػػػػػػة الفاضػػػػػػمة، الفػػػػػػارابي، مطبعػػػػػػة التقػػػػػػدـ ٔ) 
 .ٕٓص  ،ـ ٜٚٓٔ،
  .ٕٚ، ص اإلسالمي –( البنية الجمالية في الفكر العربي ٕ)
 .ٖ٘ص  ،( السابؽٖ)
 .ىاوما بعد ٖٙص  ،( السباؽٗ
دار  ،غطػػػاس عبػػػد الممػػػؾ خشػػػبة  قيػػػؽتح ،( كتػػػاب الموسػػػيقى الكبيػػػر، الفػػػارابي٘)

  .٘ٚٔص  ،ـ ٜٚٙٔ ،القاىرة –الكتاب العربي 
 –دار المناىؿ  ،جعفر آؿ ياسيف قيؽ( التنبيو عمى سبيؿ السعادة، الفارابي، تحٙ)

  .٘ٚص ،ـ ٜ٘ٛٔ  ٔط ،بغداد
 .٘ٚص  ،( السابؽٚ)
المطبعػػة  -يػػروت ، بفػػوزي متػػري النجػػار قيػػؽالفػػارابي، تح –( السياسػة المدنيػػة ٛ)

 .ٖٚص ـ. ٜٗٙٔ ٔط  –الكاثوليكية 
 ٖٜٛٔ ٕبيروت ط –د. جعفر آؿ ياسيف  قيؽ( تحصيؿ السعادة، الفارابي، تحٜ)
 .ٔٚص ،ـ
 .ىاوما بعد ٖٚص  ، يُنظر :( التنبيو عمى سبيؿ السعادةٓٔ)
 .ىاوما بعد ٙٚص  ،( السابؽٔٔ)
 .ٜ٘ص،  ٔط  ،( تحصيؿ السعادةٕٔ)
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 .ٕٓٔ-ٜٔٔص ، اإلسالمي –( البنية الجمالية في الفكر العربي ٖٔ)
 .ٖٙص ،عمـ الجماؿ د. فؤاد مرعي ي( محاضرات فٗٔ)
 .ٖٗٔص  ،اإلسالمي -( البنية الجمالية في الفكر العربي ٘ٔ)
الجمػػػػػػػاؿ ص . ٕٔ_   ٕٓص لالسػػػػػػػتزادة :( آراء أىػػػػػػػؿ المدينػػػػػػػة الفاضػػػػػػػمة، ٙٔ)

ٖٔ٘. 
 .ٙٗٔ-٘ٗٔ( البنية الجمالية في الفكر العربي اإلسالمي، ص ٚٔ)
فصوؿ منتزعة، الفارابي، تحقيؽ فوزي النجار، بيروت  :  يُنظر لالستفاضة (ٛٔ)

 . ٗٔـ، ص ٜٛٙٔ
 .ٖ٘ٔص  ،فمسفة الجماؿ يُنظر :  (ٜٔ)
 .ٗٙص  ،( الموسيقى الكبيرٕٓ)
 .ٚٓٔص  ،( السابؽٕٔ)
 .ٕٙص  ،( السابؽٕٕ)
 وما بعد. ٕٖص  ،( السياسية المدنيةٖٕ)
 ( آراء أىؿ المدينة الفاضمة.ٕٗ)
 .الموسيقى الكبير:  يُنظر لالستزادة( ٕ٘)
 وما بعد. ٖٖص  ،آراء أىؿ المدينة الفاضمة  (ٕٙ) 
 .ٕ٘ٔص  ،( البنية الجمالية في الفكر العربي اإلسالميٕٚ) 
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( نظريػػػة الشػػػعر عنػػػد الفالسػػػفة المسػػػمميف مػػػف الكنػػػدي حتػػػى ابػػػف رشػػػد، د.  ٕٛ) 
 ٜٗٛٔالقػاىرة  –ألفت محمد كماؿ  عبػد العزيػز، الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب 

 .ٜ٘ـ، ص 
 .ٕٓٔص ،البنية الجمالية في الفكر العربي اإلسالمي (ٜٕ)
المؤسسػػػػػػة الجامعيػػػػػػة لمدراسػػػػػػات والنشػػػػػػر  ،عمػػػػػػي شػػػػػػمؽ .د ،( الفػػػػػػف والجمػػػػػػاؿٖٓ)

 .ٙ٘ص  ـ،ٕٜٛٔ  ٔط  –لبناف  –بيروت  ،والتوزيع
النقػػد األدبػػي عنػػد العػػرب، نقػػد الشػػعر مػػف القػػرف الثػػاني حتػػى القػػرف  ( تػػاريخٖٔ)

ـ، ص  ٖٜٛٔلبنػػاف  –الثػػامف اليجػػري، د. إحسػػاف عبػػاس، دار الثقافػػة، بيػػروت 
ٜٜٔ. 

 .وما بعد ٕٕٔص  ،( البنية الجمالية في الفكر العربي اإلسالميٕٖ)
 ،ـ ٜٛٙٔ ٖط ،القػػػاىرة –عثمػػػاف أمػػػيف  قيػػػؽتح ،الفػػػارابي ،( إحصػػػاء العمػػػوـٖٖ)

 .٘ٛ-ٗٛص 
فػػف الشػػعر، أرسػػطوطاليس، نقػػؿ أبػػي بشػػر متّػػى بػػف يػػونس القُنّػػائي، حقػػؽ  ( ٖٗ)

 . ٕٔٓـ، ص  ٖٜٚٔبيروت  –نصوصو : عبد الرحمف بدوي، دار الثقافة 
الفػػارابي  ،( مقالػػة فػػي قػػوانيف صػػناعة الشػػعر فػػي كتػػاب فػػف الشػػعر ألرسػػطوٖ٘)
 ـ.ٖٜ٘ٔالقاىرة  –المصرية ة النيضة مكتب ،عبد الرحمف يدوي جمةتر 
 .ٖٗ -ٛ، لالستزادة : ص  ( فف الشعر، أرسطوطاليس ٖٙ) 
 .ٓ٘ -ٜٗص ،( الموسيقى الكبيرٖٚ) 
 .ٕٙ – ٘٘ – ٔ٘ – ٜٗص  لالستزادة :  ،( السابؽٖٛ)
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 .ٓ٘-ٜٗص  ،( السابؽٜٖ)
 .ٙٚ-٘ٚص  ،( السابؽٓٗ)
  .ٜٛ-ٓٛ-ٛٚ( السابؽ صٔٗ)
  .ٖٕٔاإلسالمي ص  –العربي ( البنية الجمالية في الفكر ٕٗ)
 .ٖٕٔص  ،( السابؽٖٗ)
 .ٕٗٔص ،( السابؽٗٗ)
 .ٔٛٛ( الموسيقى الكبير، لالستزادة : ص  ٘ٗ)
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 انًصادر وانًراجع 

 القرآف الكريـ -
 

 المصادر 
  :الزركمي  -ٔ

تراجـ ألشير الرجاؿ والنساء مف العرب  سلديف األعالـ، قامو ا خير
 –لبناف  –بيروت  –والمستعربيف والمستشرقيف، دار العمـ لممالييف 

 ـ. ٜٜٜٔالطبعة الرابعة شعرة 
 :الفارابي   -ٕ
، ، تحقيؽ عثماف أميف، القاىرة   الطبعة الثالثة  –إحصاء العمـو

 ـ.  ٜٛٙٔ
 : الفارابي  -ٖ
 الطبعة الثانية -القاىرة  –مطبعة التقدـ  راء أىؿ المدينة الفاضمة، ،آ 

 .) بدوف تاريخ (
 : الفارابي   -ٗ

 –دار المناىؿ  ،تحقيؽ جعفر آؿ ياسيف ، التنبيو عمى سبيؿ السعادة
 ـ. ٜ٘ٛٔالطبعة األولى  ،بغداد
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 :الفارابي   -٘
الطبعة  –بيروت  –تحقيؽ د. جعفر آؿ ياسيف  ،تحصيؿ السعادة 

 ـ.ٖٜٛٔالثانية 
 : الفارابي   -ٙ

 ـ. ٜٛٙٔفصوؿ منتزعة، ، تحقيؽ فوزي متري النجار، بيروت 
  : الفارابي  -ٚ

غطاس عبد الممؾ خشبة، دار الكتاب  قيؽ، تحركتاب الموسيقى الكبي
 ـ. ٜٚٙٔالقاىرة  –العربي

 : الفارابي  -ٛ
مقالة في قوانيف صناعة الشعر في كتاب فف الشعر )) ألرسطو (( ،  
 ٖٜ٘ٔالقاىرة  –يضة المصرية عبد الرحمف بدوي، مكتبة الن جمةتر 
 ـ.
 : لفارابيا  -ٜ

 –المطبعة الكاثولوكية  –السياسة المدنية، تحقيؽ فوزي متري النجار 
 ـ. ٜٗٙٔالطبعة األولى  ،بيروت
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 المراجع 
 : أرسطوطاليس  .ٔ

، نقؿ أبي بشر مّتى بف يونس الُقّنائي، حقؽ نصوصو : عبد فف الشعر
 .ـ ٖٜٚٔبيروت  –الرحمف بدوي، دار الثقافة 

 :  سماعيؿإ .ٕ
في النقد العربي، دار الفكر  –األسس الجمالية  - د. عز الديف

 ـ. ٜٛٙٔالطبعة الثانية  ،القاىرة –العربي
  : بوسبيموؼ .ٖ

منشورات وزارة  –ترجمة عدناف جاموس  ،الجمالي الفني –عنينادي
 .ـٜٜٔٔدمشؽ  -الثقافة

 :  تشيرنيشيفسكي  .ٗ
 ،ترجمة يوسؼ حالؽ ،بالواقععالقات الفف الجمالية  -ف. غ  

 ـ. ٖٜٛٔ ،دمشؽ –منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي 
 :حسيف .٘
 ) بدوف تاريخ ( التوجيو األدبي -: أحمد أميف -طو  
 :  سوربو .ٙ
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 ،د. ميشاؿ عاصي ةترجم، الجمالية عبر العصور  –ايتناف  
 .ـ ٕٜٛٔالطبعة الثانية  –باريس  –منشورات دار عويدات بيروت 

 :  شمؽ .ٚ
المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزيع  ،الفف الجماؿ -د. عمي  
 ـ. ٕٜٛٔلبناف الطبعة األولى   –بيروت  –
 يؽ : الصد .ٛ

فمسفة الجماؿ ومسائؿ القف عند أبي حياف التوحيدي، دار  -د. حسيف 
 ـ. ٖٕٓٓ –حمب، الطبعة األولى  –القمـ العرب 

 الصديؽ :  .ٜ
في نظرية األدب العربي، مديرية الكتب  مقدمة -د. حسيف 

 ـ ٖٜٜٔحمب،  –والمطبوعات الجامعية 
 : عباس .ٓٔ

تاريخ النقد األدبي عند العرب، نقد الشعر مف القرف  -د. إحساف 
 ٖٜٛٔلبناف  –الثاني حتى القرف الثامف اليجري، دار الثقافة، بيروت 

 .ـ
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 : عبد العزيز .ٔٔ
الفالسفة المسمميف مف نظرية الشعر عند  -د. ألفت محمد كماؿ  

 ٜٗٛٔالقاىرة  –الكندي حتى ابف رشد، الييئة المصرية العامة لمكتاب 
 .ـ

 :قصبجي  .ٕٔ
نظرية المحاكاة في النقد العربي القديـ، دار القمـ العرب  -د. عصاـ  
 .ـٜٓٛٔالطبعة األولى  ،حمب –

 :كميب  .ٖٔ
 ،الحداثة، دراسات جمالية في الحداثة الشعرية وعي - د. سعد الديف 

 ـ. ٜٜٚٔ دمشؽ، -اتحاد الكتاب العرب
 : كميب .ٗٔ
اإلسالمي،  –لبنية الجمالية في الفكر العربي ا - د. سعد الديف 

 .ـٜٜٚٔدمشؽ،  –( منشورات وزارة الثقافة ٖ٘دراسات فكرية )
 :  المرعي .٘ٔ
والمطبوعات  مديرية الكتب –محاضرات في عمـ الجماؿ، د. فؤاد  

 ـ. ٕٗٓٓ-ىػ  ٕ٘ٗٔ ،حمب –الجامعية 
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 :المرعي  .ٙٔ
 ،دمشؽ الطبعة األولى –الجماؿ والجالؿ ، دار طالس  - د. فؤاد 

 .ـ ٜٜٔٔ
 :المرعي  .ٚٔ
الوعي الجمالي عند العرب قبؿ اإلسالـ، دار األبجدية  -د. فؤاد  

 .ـ ٜٜٛٔبدمشؽ ، الطبعة األولى
 د. فؤاد :المرعي  .ٛٔ
 د. محمد :  مرشحة، 

 ، حمب –الجامعية  األدب والنقد في الغرب، مديرية الكتب والمطبوعات
 ـ.ٕٓٓٓ

 الدوريات 
(  ٖٕٙ-ٖٕ٘-ٖٕٗ -ٙ٘ٔ-٘٘ٔاالعداد ) –الموقؼ األدبي  .ٔ

 دمشؽ -تصدر عف اتحاد الكتاب العرب 
 .ـ ٜٜٗٔدمشؽ  – ٖٔٚالعدد  –مجمة المعرفة  .ٕ
 
 



011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


