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علم اجلمال من االصطالحات املمتلئة باإلغراء واإلثارة لسامعيها الذين ال يعرفون عنها إال 

أمَّا الذين يعرفون علم اجلمال فاألمر عندهم خمتلف متاماً، على الرَّغْمِ من . مفردتيها؛ علم اجلمال

يقدمهما هذا شعورهم بالنشوة من هذا االصطالح، وعلى الرَّغْمِ من اإلثارة واإلغراء اللذين 

 .االصطالح لعارفيه فإنَّ األمر يظلُّ خمتلفاً متاماً عن الناس عامَّةً

ينبع اإلغراء واإلثارة للناس عامَّة من االصطالح من مفردتيه املركبتني له؛ العلم، واجلمال، 

يت ال ولكن مرتبطتني معاً بالدرجة األوىل من اإلثارة واإلغارة، وللجمال منفصالً الدرجة الثانية ال

 .تبتعد كثرياً عن الرتكيب، أما العلم وحده فرُبَّما ال حيظى بكثري من اإلغراء

فهي كثرية، لننظر بصدق إىل داخل نفوسنا   األمثلة والشواهد الدالة على ذلك لن نسرد

ومع ذلك ال بأس من اإلشارة إىل أنَّ . ونبحث عن األمثلة فيها قبل أن ننظر إىل احمليط اخلارجي

: عراء األوربيني تربم من كثرة املشتغلني يف علم اجلمال مُنْذُ أواسط القرن التاسع فقالأحد الش

فكيف لو تقدَّمنا قليالً أَو حنو مئة سنة؟ . «زماننا بشيء بقدر ما يعج بعلماء اجلماليعج  ال»

 .سيكون العجب أكرب

مال إىل الوطن العربي، يف عاملنا العربي ال خيتلف األمر كثرياً فمُنْذُ دخل اصطالح علم اجل

من ال جيد عمالً  »: وقد دخل متأخراً جدًّا، فقد انقلبت املعادلة اليت كانت رائجة، وكانت تقول

ذلك أنَّ  كثرة . «من ال جيد عمالً يعمل عامل مجال» : ، وصارت تقول«يعمل حالقاً أَو مطرباً
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بقة وحدها القادرة على التعبري عن العاملني يف هذا امليدان من غري املختصني جتعل العبارة السا

 .حقيقة املوقف

إنَّ ما يتسم به علم اجلمال من إغراء جعل كلَّ من هبَّ ودب يدعي القدرة على الكالم يف 

علم اجلمال، ويتنطع له كُلَّمَا سنحت له فرصة أَو أتيحت له ساحنة، وإذا أخطأ أو مل يعرف ماذا 

ذا ليس اختصاصه، هذا إن كان يتكلم بَيْنَ دارسني أَو يقول أو يفعل أعلن من دون  حرج أنَّ ه

أما إذا كان بَيْنَ جيش من الطرشان فإنَّهُ سيظل يظنُّ نفسه مغرِّداً تغريداً . عارفني بعض الشيء

بعض ظنه صادق، وبعضه واهم؛ صادق يف كونه غري مسبوق، . فغري مسبوق روعةً وسحراً

 .نفسه وواهم يف حسن ظنه فيا أحسن الظن فيه يف

فهو ليس درساً . علم اجلمال ممتع وال شكَّ ولكِنَّهُ أبعد من مما يبدو عليه من جاذبيَّة وإغراء

يف الغزل، وال تذوق مجال احلسناوات، وال يف التميز بَيْنَ هذه الفتاة أَو تلك، وال يف فن  التجمل أَو 

هُ فلسفة، علم، ينطوي على مناهج إنَّهُ ينطوي على كلِّ ذلك على حنوٍ أو آخر ، ولكِنَّ... التجميل

 ...وأصول ومدارس ووجهات نظر وآراء ومواقف

عندما كنا طالباً يف اجلامعات اشرتيت كتب السنة . أذكر هنا مثالً يظلُّ يثور يف خميليت

الثانية  وحنن  يف خضم امتحانات الفصل الثاني من السنة األوىل، وكان بَيْنَ الكتب كتاب خمتلف 

وفيما أنا جالس أتصفح الكتب يف حديقة الكلية . علم اجلمال: الكتب األخرى امسه لونه عن يف

جلست إىل جانيب إحدى الصديقات ومهت بأن تقلب الكتب معي لوال أنَّهَا وجدت الكتاب 

 :خمتلف اللون فاستلته من بَيْنِ الكتب، وما رأته وقرأت عنوانه حَتَّى صرخت قائلة
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 !سندرس علم اجلمال؟... علم اجلمال؟!... ـ يا اهلل

 .نعم: فقلت هلا

 :فتحت الكتاب فتحاً غري مقصود على صفحة ما تقع يف املنتصف تقريباً، وراحت تقرأ

ال شك يف أنَّ الوضع املأساوي يدور على العالقة بَيْنَ الفرد والعامل واجملتمع والتاريخ، وقد »

 .«...عدَّ ماركس حالة املأساوي مالزمة للوضع الثَّوري

 :توقفت، تأففت، وقالت متربِّمةً

 !أهذا هو علم اجلمال؟... ـ أف

 :قلت هلا بربود

 .ـ أظنُّ ذلك

. املصادفة هي اليت جعلتين ال أتأفف، وال أتربم، وال أبدأ بكتاب علم اجلمال ألتصفحه

ذلك أنَّ ما صدم صديقيت صدمين قبل سنني غري قليلة، فعندما كنت يف . رُبَّما ال تكون مصادفة

حنو الثالثة عشر من عمر رأيت كتاباً حيمل عنوان علم اجلمال، اشرتيته ملا أثارني فيه وأغراني، 

من الروايات اليت كنت  أقرؤها وال القصص وال ( أمجل)وعندما بدأت القراءة فيه مل أجده 

 .بل مل أفهم الكثري منه... األشعار

مثل أيِّ علم من العلوم األخرى، قد ال  علم اجلمال ليس فسحة للتسلية  أَو اللهو، إنَّهُ علم

وثَمَّةَ إشكال يبدو أنَّهُ  يف طريقه إىل الزوال . يكون بدقتها، ولكِنَّهُ علم شأنه شأن العلوم األخرى

قريباً، وهو االعرتاف بانفصال علم اجلمال عن الفلسفة، فهو من آخر العلوم نشأة، ولكِنَّهُ من كثرة 
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اغتنى كثرياً جدًّا حَتَّى ... غلني فيه، بصواهبم وأخطائهم وعثراهتماالشتغال فيه، وكثرة املشت

صارت له مناهجه وأدواته وميادينه وفر وعه  وموضوعاته، واستحقَّ االستقاللية عن حضن أمه 

 .أم العلوم؛ الفلسفة

هذا الكتاب حماولة من حماوالتنا يف تقديم علم اجلمايل من خالل مجلة من املباحث  اليت 

مناذج للتفكري اجلمايل،و وتعامل علم اجلمال مع موضوعاته، ولذلك ليس هذا الكتاب عرضاً تقدم 

 .لعلم اجلمال كل علم اجلمال، فعرض هذا يف كتاب  واحدٍ صار من احملال

علم اجلمال، ظنًّا من : يف بدايات التأليف يف هذا العلم كانت معظم  الكتب حتمل عنوان

أمَّا اليوم فلم يعد من القبول وال الالئق أن يضع الباحث كتاباً بعنوان  .أصحاهبا أن تشرح علم اجلمال

علم اجلمال فقط، ألننا نناقش اليوم موضوعات مجاليَّة، أفكار مجالية، مشكالت مجالية، فروع من 

أما علم اجلمال هكذا باملطلق من دون حتدي فقد بات أمراً غري وارد اليوم وإن ... علم اجلمال

 .مس غري القريب امساً لعشرات بل الكتبكان يف األ

: على هذا األساس وقفنا فقط عند إحدى عشرة مسألة من  مسائل علم  اجلمال هي

اجلمال وعلم اجلمال، الصورة اجلمالية،  اجلمال بَيْنَ الذات واملوضوع،  التذوق اجلمايل، املقوالت 

داع، وظيفة الفن، الفن وعالقاته عند اجلمالية، الرتبية اجلمالية، اإلبداع اجلمايل، شروط اإلب

 .اجلاحظ، التهكم وفن اإلضحاك عند التوحيدي
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علم الجمال علٌم حديث النَّشأة نسبيًّا، 

ارسين فهو لم ينشأ عمليًّا، بإجماع الباحثين والدَّ 
خين الجماليين إالَّ في أواسط القرن الثامن والمؤر  

لكسندر عشر على يدي الفيلسوف األلماني أ
في كتاب   A.G.BAUMGARRENومجارتناب

 .رة في موضوعات الشعتأمالت فلسفليَّ 

 
َ الن  شديدة الش   اجلمال مفردة   يف خمتلف احلاالت  اسيوع، كثرية االستخدام بَ ْين

َ واالنفعاالت، يف خمتلف أصقاع األرض، وب َ  وما أكثر تداول هذه  .عوبخمتلف الش   ْين
َ ناطقيها وسامعيها، َ الواصف  املفردة، وما أحب  تداوهلا بَ ْين َ الن اعت واملنعوت، بَ ْين بَ ْين

إال  إذا كان املوصو  هبا غري إنسان فإن ُه ال ينتظر أن يوصف هبا ألن ُه ال ... وصو وامل
املوضوع  ولكن من يدرك ويعي هو الذي يقدر يف. يعي طبيعته، وال حقيقته، وال قيمته

 .طبيعته وحقيقته وقيمته
ا من األجناس الواصفة ملا يلتقطه اإلحساس مم تنطوي حتته الكثريُ  اجلمال نوع  

تنطبق عليه مجلة  من الش روط واملعطيات اليت يستحق  هبا أن يوصف باجلمال َأو بأي  
 .تندرج حتت معطف اجلمال قيمة  

 تعريفات الجمال
 ، ما من متحد ث  يف فنكاد نكون أمام إمجاع  على صعوبة تعريف اجلمال باحلد 

اجلمال،  بصعوبة الكالم علىاجلمال من باحث  أَو مفك ر  َأو فيلسو  إال وبدأ الكالم 
: يقول منظور ابنوجدنا  العرب   ه تعريفًا جامعًا مانعاً، فإذا فتحنا املعجمفتعري وتعذ ر  
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ا اجلمال فهو مصدر اجلميل، أي أم   ،( )القبح ونقيضه وهو نعت  ملا َحُسن ضد  احلسُن 
هو احلسن،  َمال ي ةيمة اجلَ أصل هذه الق   يرى أن   ابن منظور  وكأن ُه   ( )البهاء واحلسن

 . فقد عر   احلسن بذاته وعر   اجلمال باحلسن. والحق   واجلمال فرع  
اجليم  ورأى أن   ( )عد  احلسن ضد القبح ومل يزدإذ  ابن فارسومثل ذلك فعل 

خالفه بأن ولك ن ُه  ( )وامليم والالم أصالن أحدمها ََتَم ُع وع َظُم اخللق، واآلخر احلسن
ها، وهذا ة كل  اته اللغوي  هو أصل دالالت مشتق   اً مصدر بوصفه اجلمال  ب إىل أن  ذه

 .يف أصلي معىن اجلذر واضح  
عًا كبريًا يف تعريف نا سنجد تنو  وإذا انتقلنا إىل الفالسفة والباحثْي اجلمالْي فإن  

 :ماذجلن  نا سنقف عند بعض ا، ولكن  ر  لن نقف عند اجلميع فهذا أمر  متعذ  اجلمال، 
ل، ويربط حو األفضهو ما يبلغ غايته على الن  اجلميل  إىل أن   كسينوفانذهب 

 .هسبة إىل ما ينتفع ببالن   ع مجيل  فاالن  أن   اجلمال باملنفعة فيقر  
الذي طلب حتديد اجلميل بذاته فقد حاول أن يثبت أن  للجمال  سقراطأم ا 

 . تكوهنا تقرتب من املقاييس أَو معايري شاملةً 
 .أجزائها ة وتناسباملادي   اجلمال انتظام أجزاء األشياءفقد رأى أن   ديمقريطسا أم  
هو ما يصدر عن احلقيقة أو عامل  احلقيقي  فذهب إىل أن  اجلمال  أفالطونا أم  

ومع ذلك فقد . واخلري واجلمال احلق  : ، وجعل اجلمال أحد أقطاب مثلث عامل املثلاملثل
 .ناسبناظر والت  أن  اجلمال االنسجام والت   رأى أيضاً 

                                                           
  .  مادة حسن لسان العرب :ابن منظور    

  .  مادة مجل س. م    

  .  مادة حسن خصائص اللغة:   ابن فارس  

  .  مادة مجل س. م    
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ة غري اجلمال هو مجال اإللوهي  فقد رأى أن   ويف  زوعه الص  نُ ب   أفلوطينا أم  
اجلميل هو  ن  إ»: ، ولذلك يقولةورة العقلي  اجلمال يكمن يف الص  أي إن  . احملسوسة

 .«املعقول املدرك يف عالقته باخلري
ن   إن  »: يقول والجاحظ سن أدق  وأرق  من أن يدركه ( اجلمال)أمر احُل

ن ُه ذلك « من أبصره كل   حقيقة  اس أن يقفوا علىالن   ليس يف مكنة كل  أ
لقبح، فإن   لقبح ال تتأتى إال» اجلمال وا اقب للث   معرفة وجوه اجلمال وا

 .«ناعةالص   ب يفظر، املاهر البصر، الط  الن  
َ ميي   والغزالي ْين مجال  ر أن  ، ويقر  واجلمال املعنوي   ي  اجلمال املاد  ز بَ 

 .اهرة لإلبصارور الظ  أعظم من مجال الص   املعاين املدركة بالفعل
َ  طَ بَ رَ  دن قَ ف َ  توماً األكوينيا أم    . ميانواإل اجلمال واحلب  بَ ْين

قص والن  ، وقالكمال الواضح للذ  فقد رأى أن  اجلمال  باومجارتنا أم  
 .هو القبح قابلامل

يء ال عالقة له مجال الش   ن  يء، وأفرأى أن  اجلمال هو إحساسنا بالش   كانتا أم  
َا من يء بطبيعة الش   ندماج احلر للفكر الااليت تنبع من داخلنا ب َمال ي ةاحملاكمة اجلَ وإ َّن 

 .لةواملخي  
 زاء وتفاعلها على حنو  انتظام األجهو اجلمال  أن  إىل  بَ هَ ذَ فَ  هيومديفيد ا أم  

اللذة واألمل  ن  أخرى أ وأضا  من ناحية  . فسن  الرور يف رح والس  فجيعل اجلميل يبعث ال
 .فان ذات اجلمال والقبحيؤل  

 .هن  للجمال الذ   اً بيعة إال انعكاسالط   اجلمال ال يظهر يف فرأى أن   لجهيا أم  
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كل املنفصل أو املنعزل عن بالش  مرتبطًا اجلمال ليس إن  : فقال إدموند بوركةا أم  
امل، أثري الش  عة من املعىن والت  للمستويات املتنو   كيب اخلاِّ  بالرت   مرتبط  لك ن ُه مضمونه، 
 .ائمْيقها الد  قها وتدف  امل باحلياة يف تأل  الش   واإلحساس
األشياء بأن   كيز على صعوبة حتديد اجلمال فبدأفقد آثر الرت   ديدوردينس أم ا 

 .اليت تكون معرفتنا هبا أقلنكثر احلديث عنها تكون يف العادة هي األشياء اليت 
  أن  كيف فاق اجلميع على وجود اجلمال و ة ات  عن كيفي  هذه الفكرة بىن تساؤله  ومن

 .حيث يوجد ولكن قلياًل منهم من يعر  ما هو اجلمال ة  سونه بشد  كثريين يتحس  
ل نتأم   ْين  نا ح  إن  اخل، ولذلك ففذهب إىل أن  اجلمال مجال الد   اشفيكتور بأم ا 

العامل  نرى من مجالنا ال إن  من داخلنا، وهبذا املعىن ففي عليها ضننا فإن  األشياء 
 .نفسنا من مجالأمبقدار ما يف  إال

غبة اليت تنشأ الر   ن  كثريًا عندما يعلن أ  كانتمن  هربرت سبنسرويقرتب 
 ناسعي»: ويضرب مثااًل مجياًل على ذلك بقوله. مجالي  شعور   اجة تنفي كل  احل عن

 .«هلا َمال ي ةفة اجلَ تحقيق غاية من الغابات املفيدة جيعلنا نغفل الص  ل
، اس مجيل  د الن  ما يوح   كل    أن  أبعد من ذلك إذ يرى  جان ماري جويوويذهب 

 .حيقب اعي  باط االجتمما يهد  إىل إضعا  الر   وكل  
 نداء القلب يلّب   إن  : بقولهإىل صعوبة حتديد اجلميل  وول ديورانتويعيدنا 

 .أن َتد عقاًل يسأل ملاذا كان اجلميل مجيالً  اجلمال ولكن قل  
 َجَماِليَّةالقيم ال

ائم يف ساحة شعوره ونظراً ألمهي ة اجلمال وخطورته يف حياة اإلنسان، وحضوره الد  
 مفهوميًّا يف كل    وثراءً واحتماالته فقد كان من املوضوعات األكثر غىًن  مبختلف حاالته

ة على ال  د املفردات الد  نا إذا أردنا أن نعد  اللغات، خاص ة منها اللغة العربي ة، َحَّت  إن  
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ر حصرها، فما حيضر يكاد يتعذ   طويلة   اجلمال إجيابيًّا وسلبيًّا وجدنا أنفسنا أمام سلسلة  
هذه املفردات، القيم، على  هن الواحد من ا قليل دائمًا أمام الكثري الغائب، ومنيف ذ

 : ةسبيل املثال، وسنذكرها حسب األلفبائي  
، افهالت  ، البهي  ، البليغ، البديع، الباهر، البارد، األنيق، اآلل  ، اآلسر، اذاألخ  

، احلنون/ احلنان، احلالوة، احلسنودة، ، اجلمال، اجلاجلاذبي ة/ اباجلذ  ، اجلامد، هكمي  الت  
، احرالس  ، اهيالز  قة، الر  / قيقالر  ، فيعالر  ، شيقالر  ، اقيالر  ائع، ، الر  افئالد  ، اخلالباخلطل، 

، بوحالص  ، ايفالص  ، ا ف  الش  ، امخالش  ، ن  الس  ، لسالس  خف، الس  / خيفالس  ، اميالس  
، الفارع، الفاتن، الغليظ، العميق، العظيم، العشوائي، العذب، العاديالظر ، / ريفالظ  

، املائع، املؤمل، راملؤث  ، املؤتلق، املأساوي، اللطيف، القبيح، القاسي، الفظ، الفخم
، هاملشو  ، املشرق، املريح، املختل، راملتوت  ، املتوازن، املتناسب، املتكامل، زناملت  ، املتخلخل

، املونق، املنسجم، املمجوج، املمتلئاملالحة، / املليح، امللفت، قبولامل، املفعم، املعّب  
 ...اليانع، الوضيع، الوضيء، قيالن  ، اعمالن  ، ابالن  

ة على اجلمال مبختلف مستوياته وميادينه، ال  يف املفردات الد    كبري  ىًن حنن إذن أمام غ  
ع  يف أساليب على اجلمال املعرفة له، وأمام تنو   ةال  يف العبارات الد    كبري  غىًن  موحنن أيضًا أما

نا هذه العبارات من دإذا جر   ولكن نا. الالت املراد تبياهنا من تعريف اجلمالعبري، الد  الت  
كليات، وحاولنا حصر املضمون، أمكننا القول إن  تعريفات اجلمال مجيعها األعراض والش  

 .اجلمال هو كل  ما يبهج الن فس وميتعها أساسي ة  تؤك د أن   تدور حول فكرة  

 َجَماِليَّةالمتعة ال
رور واللذة وأضفنا إليها اجلمال، فقلنا املتعة ذكرنا البهجة واملتعة والفرح والس  

 ...َمال ي ة، والبهجة اجلَ َمال ي ةاجلَ 
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 َمال ي ةصطالح املتعة اجلَ ااحلقيقة أن  الباحثْي اجلماليْي تواطؤا على خص  مفردة أَو 
 فس، تاركْي املفردات األخرى الستخدامات  يف الن   ونشوة   ا يثريه اجلمال من هبجة  مب

حتديد االصطالح وضبطه،  أس وال اعرتاض عليه، بل من اجلي دال ب أخرى، وهذا أمر  
مهيد نستخدم كل  املفردات للوصول إىل ما نريد الت  هذا نا مع ذلك سنظل  يف ولكن  

الية اليت ندخل فيها يف عمق للمراحل الت    عنه، تاركْي االستخدام االصطالحي  عبريالت  
 .البحث

إن  البهجة واملتعة واللذة مفتاح  أساسيٌّ من مفاتيح حتديد اجلمال، ولك ن ها ليست 
ميكن أن جنده  وال الكافية لتحديد اجلمال، ذلك أن  البهجة واللذة واملتعة أمر   الوحيدة
من األمور واألشياء واملوضوعات اليت ال جيوز الت عامل معها على أن  َها  يف كثري  

فإذا تناول املرء طعامًا لذيذًا بَ عنَد جوع  ممضي شعر . مَجَال ي ة، أَو آثار مَجَال ي ةموضوعات 
وإذا . مجالٌّ  عام موضوع  عام ليس موضوعًا مجاليًّا، وال تناول الط  باملتعة واللذة، ولكن  الط  

يف البحر ساحبًا يف يوم حاري وجد كثريًا من املتعة والبهجة والفرحة، وإذا كان  ءاملر  سَ طَ غَ 
فإن  متعته ال تضاهى، وستفوق متعة غريه كثريًا جدًّا، ولكن   باحةمن عش اق الس  

بَ عنَد  وإذا استلقى املرء على ظهره مسرتخياً . باحة ليست موضوعًا مجاليًّا يف حد  ذاهتاالس  
، ومع ذلك فإن  غامرة   وهبجة   من العمل الش اق  املضن شعر بنشوة  عارمة   ثقيل   عناء يوم  

 .االستلقاء واالسرتخاء ليس موضوعاً مجاليًّا يف حد  ذاته
عندما أشار إىل أن   إىل هذه املسألة يف حتليله احلكم اجلمال   إمانويل كانتانتبه 

اللذة خيتلف املتعة و باً ، وإحساسفسيف الن   ضاالر  و عور االرتياح اجلمال هو ما يبعث يف ش
ذ، طعام لذيموضوع  آخر مثل اليت نشعر هبا عندما نكون أَو املتعة اللذة تلك عن 

َأو املتعة اللذة أم ا وحتقيق اإلشباع، مبحض االنتهاء منه نتهي يعام فاإلحساس بلذة الط  
 .ععليها مقياس اإلشبا يصح  ال  مةً لذة دائفإ ن  َها  َمال ي ةاجلَ 
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البهجة واملتعة واللذة إحساسات ميكن احلصول عليها من كثري  من املوضوعات 
املتعة  إحساس  خاٌِّّ خيتلف كثرياً عن َمال ي ةاملتعة اجلَ . مَجَال ي ةها واألمور، لك ن ها ليست كل  

معايشة  هبا من تلق ي موضوع َأوأَو البهجة َأو اللذة أَو الن شوة اليت ميكن أن نشعر 
وهي متعة  خاص ة  يت فق كثري  من الباحثْي اجلماليْي على أن  َها . َمال ي ةاملوضوعات غري اجلَ 

ختتزل  مكث فة   صورة   َمال ي ةختتصر ضروب املتع واللذات كلها يف ذاهتا، مبعىن أن  املتعة اجلَ 
أنواع املتع  حيسب أن ُه يشعر بكل   َمال ي ةملتعة اجلَ خمتلف أنواع املتع واللذات، فمن يشعر با

 .واللذات يف آن معاً 
هذا صحيح ، ولك ن ُه صحيح  . من املبالغة والت طر  يبدو يف هذا الكالم شيء  

يف حياته اليومية َأو  مَجَال ي ةفكري فيما يعيشه من متع صورته وملن ال يعمل الت   يف
 .هبا النادرة والفريدة اليت مير   َمال ي ةاللحظات اجلَ  يف

كم مر ة  سهرنا على شدو مطرب  أَو مطربة  . مَجَال ي ةلننظر إىل املوضوع من زاوية  
من أنفسنا َحَّت  نسينا جوعنا، ونسينا  َمال ي ةمبدعة ساعات  طويلًة أخذتنا فيها املتعة اجلَ 

ا َتاهلناها عمداً عطشنا، ونسينا احتياجاتنا البيولوجي ة الغريزي ة أَ  و الضروري ة أَو ُرمب 
ضغط  مفضلْي استمرار تشنيف اآلذان بالغناء عليها على الر غنم  مما متارسه علينا من

جفوننا،  عاس يفا اجلوع، أَو حتر ك الن  نَ صَ رَ رب ق َ َحَّت  إذا انتهت الس هرة والط  !! وتوت ر
َحَّت  نسينا ما حنن فيه من حاجات  بيولوجي ة  إىل أن نا كنا مأخوذين بالش دو  وانتبهنا

 !ضروري ة ؟
على الش اطئ أو أمام شالل  يف غابة  وأخذتنا الن شوة  كم مر ة  جلسنا على صخرة  

 داء؟كرار الن  ومل ننتبه إىل أن أحداً ينادينا إال بَ عنَد تَ 
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كدنا نصدم بعمود    كم مر ة  مر ت من أمامنا فاتنة  جعلتنا نتلف ت حولنا َحَّت  
ا كادت تصدمنا حافلة ؟ أو  جدار  أو إنسان  أو ُرمب 

به اجلمال من سحر  وفتنة  يثري يف الن فس نشوًة عارمًة تتناسب مع يت سُم ما  إن  
 .شد ته، َتعلنا هذه الن شوة أو املتعة نشعر وكأن  َنا حص لنا مجيع املتع واللذات معاً 

 الحاجة الروحانية
طبيعتها روحاني ة غري  إذن متعة  خاص ة ، أساسها حس يٌّ ولكن   َمال ي ةة اجلَ املتع

ها تقريبًا مرتبطة  ارتباطاً ات األخرى كل  حس ي ة  وغري بيولوجي ة ، مبعىن أن  أنواع املتع واللذ  
أم ا املتعة . وثيقًا مبا تلبيه من احتياجات  بيولوجي ة ، مبا تداعبه من اإلحساسات املباشرة

فإ ن  َها تدخل من باب احلواس ولك ن ها تلّب  حاجات  روحاني ًة، ويضيف بعضهم  َمال ي ةاجلَ 
الفكري ة إىل الر وحاني ة فتصري حاجات  روحاني ًة فكري ًة، األمر الذي جيعلنا نقول إ ن  َها متعة  

 .روحاني ة  أو متعة  روحاني ة  فكري ة
الث اين لتحديد اجلمال أن ُه ذلك املوضوع الذي يلّب حاجًة روحاني ًة إذن املعيار 

فكري ًة عند اإلنسان، وليس أي  موضوع  باملطلق من دون حتديد ، ويثري يف الن فس تلك 
املتعة الر وحاني ة اليت ختتلف عن ضروب املتع واللذات اليت ختاطب احلواس اخلارجي ة وتلّب 

 .ًة حمضحاجات  بيولوجي  
 ولكن ََث َة من سيعرتض هنا بأن  االحتياجات الر وحاني ة لإلنسان أكثر سعةً 

وامتدادًا من اجلمال، فاإلميان حاجة  روحاني ة  وفيه متعة  روحاني ة أيضًا فهل اإلميان 
 ؟َمال ي ةاجلمال أو من املوضوعات اجلَ  من

اني ة، ولكن اإلميان والدين ليسا ََث َة من حييل اجلمال إىل عالقة صوفي ة روح
، وإن كان يشرتك مع اجلمال بأن ُه يلّب  احتياجات  روحاني ًة  موضوعًا مجاليًّا على أي  حال 

 .لدى اإلنسان ويثري فيه متعاً روحاني ةً 
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يفرتق اجلمال عن اإلميان بأن  اجلمال يتمظهر يف موضوعات  حس ي ة  بينما اإلميان 
 .أفكار  وسلوكي ات  قائمة  على عقائد وقناعات  ديني ة  يتجل ى يف 

يني ة شيء  مجيل ، وميكن أن يكون فيها ما يُتعامل معه  قد يكون يف الس لوكي ات الد 
على أن ُه موضوع  أو أثر  مجالٌّ ولكن الد ين واإلميان طبيعة  مستقل ة  هلا خصائصها 

أم ا . عن املوضوعات وامليادين األخرى وتتمي  ُز هبا عنهاووقائعها وطبائعها اليت تفرتق هبا 
اجلمال فيبدو على املوضوعات احلس ي ة على حنو  يكون صفًة هلا أو حااًل، أي يكون 
ي ًة تبدو  اجلمال صفًة دائمًة للموضوعات املدركة باحلواس أو صفًة عابرًة أو َعَرض 

أو كالن ظرة . سم على الش فتْي لسبب  مات تر كاالبتسامة اليت. وضعي ة  ما أو حال  ما يف
 .اليت يوج هها امرؤ  يف حلظة  ما أو ألمر  ما

 الجمال صفة خارجية
د به اجلمال هو أن ُه صفة تتوض ع على اهليئة  إذن املعيار الثالث الذي ميكن أن حند 

ة صورًة خارجي ًة وأن تكون الص ف. اخلارجي ة للموضوع الذي ُيسم ى املوضوع اجلمال  
للموضوع اجَلَمال  يعن أن  َها قابلة  لإلدراك من خالل جمموعة املعايري اليت سنسم يها 

 .َمال ي ةالحقاً باملعايري اجلَ 
، ولكن نا نستطيع القول َمال ي ةويف حتديد املعايري اجلَ  َمال ي ةََث َة اختال   يف املعايري اجلَ 

 تبث   اش إن  املعايري اليت يرتسم اجلمال من خالهلا هي اخلصائص اليتمتهيدًا قاباًل للن ق
فإذا اكتفينا هبذا الت حديد تركنا . َمال ي ةفس وتبعث فيها الن شوة أو املتعة اجلَ احة يف الن  الر  

، وإذا حاولنا أن حند د هذه اخلصائص  اجملال مفتوحًا باإلطالق، وليس يف ذلك عيب 
 .َمال ي ةة االختال  يف مسألة حتديد املعايري اجلَ دخلنا يف مشكل

على أي  حال  أَو اخلصائص اليت َتعلنا نصف املوضوع أَو األثر  َمال ي ةاملعايري اجلَ 
مجيل  ليست بعيدًة عن البنية العقلي ة والن فسي ة لإلنسان، إ ن  َها منسجمة  معها متاماً،  هُ بأن  
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الن فس متيل إىل االنسجام والت وازن والت ناظر والت ناسب وهتفو إىل ف. بل إىل حدي جد  كبري  
 .الت مي ز والفرادة املرحية للن فس الباعثة لبهجتها

هبا املوضوع يت سُم أو احلقائق اليت جيب أن  َمال ي ةهذه هي صورة املعاير اجلَ 
ال شك  يف أن  ََث َة غريها . أكيدولك ن ها ليست الوحيدة بالت  . األثر َحَّت  نصفه باجلمال أو

خنطئ إذا  وال. من احلقائق واملعاين اليت يؤد ي توافرها إىل تأكيد وصف املوضوع باجلمال
قلنا إن ُه ُكل َما توافر املزيد من هذه اخلصائص، وُكل َما توافرت بوضوح  أكّب استحق  

 .املوضوع أو األثر أن يوصف باجلمال ومزيد اجلمال
الالفت هنا أن  هلذه اخلصائص صفات  يصعب فهمها الفهم ذاته على كل 

، فالت ناظر على سبيل املثال يصح  يف اجلمال البشري ولكن َمال ي ةاملوضوعات أو اآلثار اجلَ 
 هل يصح على القصيدة أو القص ة أو الغابة أو البحر؟

نواع اجلمال فبأي  معىًن إذا صح  أو جاز لنا أن نقول إن ُه مطلوب  يف خمتلف أ
؟ هل ميكن أن نفهمه فهما مماثاًل َمال ي ةميكن أن نفهم الت ناظر يف كل  هذه املوضوعات اجلَ 

 ناظر يف وجه اإلنسان متامًا؟للت  
 ارتباط الخصائص بالموضوع

املعيار الر ابع إذن من معاير حتديد اجلمال أن اخلصائص اليت يدرك اجلمال 
بطة  باملوضوع أو األثر اجلمال  وال جيوز فهمها فهمًا سطحيًّا أو قياسيًّا خالهلا مرت من

 .َمال ي ةجيعلنا نساوي بينهما مساواًة حرفي ًة أو تام ًة لدى تلق ي املوضوعات اجلَ 
إن  أي  خصيصة  من خصائص اجلمال واحدة  يف الت جريد العقلي ولك ن ها نسبي ة  

فالت ناسب . ، مرتبطة  بكل  موضوع  أو ََّنَط  من املوضوعات على حدة  يف اإلدراك اجلمال  
أخرى،  فكرة  واحدة  يف الذ هن ولكن الت ناسب يف اللوحة غري الت ناسب يف لوحة  

والت ناسب يف القصيدة غري الت ناسب يف اجَلَسد  اإلنساين ، والت ناسب يف الغابة غري 
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األخرى مثل االنسجام،  َمال ي ةهلم  جرًّا يف بقي ة اخلصائص اجلَ و ... الت ناسب يف احلديقة
 .وغريها... والت ناظر والت كامل، والفرادة، والت مي ز

يبدو من كالمنا َحَّت  اآلن أن نرك ز على اخلصائص الش كلي ة اخلارجي ة للموضوع 
 فقط؟ شكل  خارجيٌّ  أو األثر الذي نعد ه مَجَاليًّا، فهل اجلمالُ 

فالسفة اجلمال يكادون جيمعون على أن  اجلمال هو فقط تلك  احلقيقة أن  
اخلصائص اخلارجي ة اليت يت صف هبا املوضوع أو األثر، وهذا كالم عزيز  على الط عن إذا 
أردنا أن نتعامل مع اجلمال تعاماًل موضوعيًّا، وَحَّت  ذاتيًّا، ذلك أن نا نفرتض أساسًا أن نا 

عامل مع مَجَال  ال تربطنا به روابط عاطفي ة  سابقة ، وال روابُط منفعي ة  حلظي ة ، فمشاهديت نت
لفاتنة  أراها أو ل مر ة  من دون أن تربطن هبا روابط عاطفي ة  أو معرفي ة  جيعلن ال أدرك من 

، فكيف إذا كان األمر متعل قًا بغابة  أو قصيدة  أو رواية  أو غري  مجاهلا إال مجاهلا اخلارجي 
 ذلك؟ 

اجلمال شكل  خارجيٌّ فقط ألن ن أفرتض أن ن أتعامل مع املوضوع اجَلَمال  تعاماًل 
فإذا ما أتيح لنا االطالع . خاليًا من الر وابط الن فعي ة واملصلحي ة واملعرفة املسبقة باملضمون

 .َمال ي ةعلى املضمون صرنا أمام مستوى أخر من العالقة اجلَ 
 الجمال والمضمون

ولك ن ها ستخرج بالعالقة . وال شك   َمال ي ةللمضمون أمهي ة  وقيمة  يف العالقة اجلَ 
من التلق ي املوضوعي إىل التلق ي الذ ايت، فالفتاة اليت اخرتقت خمي ليت وهيمنت  َمال ي ةاجلَ 

فإن  ... طحي ًة أو جاهلًة أو جمنونةً على انفعااليت جبماهلا األخ اذ إذا كانت سخيفًة أو س
، أو بارد ، مجاهلا األخ   اذ سرعان ما سيتحو ل يف مدركايت احلس ي ة إىل مجال  باهت 

وإذا كانت وق ادة اإلحساس والفطنة، مفعمة املشاعر، فإن  مجاهلا . أطالل مجال أو
ألمر سريتبط باملتلق ي سيتحو ل إىل طبيعة  أخرى ال ندري متامًا كيف ستكون ألن  ا
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املعايش هلذا اجلمال، فقد تأخذ الفطنة واحليوي ة املدركات احلس ي ة بعيدًا عن اهليئة  أو
ا غري ذلك  .اخلارجي ة وقد تربطها معاً فتزداد فتنتها فتنًة على فتنة ، وُرمب 

سن واجلمال، أو الفتاة قليلة احلاالفتقار اجلمال  األمر عينه يف املبدأ ينطبق على 
فإ ن  َها إذا كانت سخيفًة أو تافهًة فإ ن  َها ستبدو للن اظر الذي أدرك سخفها وتفاهتها 
ا، وإذا كانت حس اسة خلوقًة رقيقة املشاعر فإن  املعايش هلا لن  ا قبيحة جدًّ قبيحًة وُرمب 

 .مضموهنايرى قل ة اجلمال هذه بَ عنَد فرتة من املعايشة والد خول إىل باطنها أو 
َ أفراد األسرة أو األهل وب َ  َ ومن هذا الباب تكون العالقة بَ ْين ْي فإ ن  ُهم احملب   ْين

يتعاملون مع بعضهم بعضاً انطالقاً من الد اخل، انطالقاً من املضمون، ولذلك ال ترى أمٌّ 
،  نابنها قبيحًا أبدًا مهما بلغ قبحه، وال يرى االبُن أم ه قبيحًة مهما بلغ قبحها م مبلغ 

َ ... وكذلك األم  مع األب واألخوة حبيب  وحبيبته  وأشد  ما يكون ذلك ما يكون بَ ْين
ما ال يريان بعضهما بعضًا إال بعْي القلب، وعْي القلب خادعة  يف مثل هذه  فإهن 
املشاعر، خادعة ألن  َها ال تريد أن ترى يف احملبوب إال ما تريد أن تراه أَو سر  الن فس أن 

 .راه، بل غالباً ما يكون ذلك من باب اإلسقاط والت خي لت
من جهة الت لق ي  َمال ي ةال ميكن أن ينكر يف العالقة اجلَ  يقوم املضمون إذن بدور  

واملعايشة والت قومي، ولذلك حنن ال ننكر ما للمضمون من قيمة  ودور  يف حتديد اجلميل، 
العالقة  ا أن  املضمون ال يكون جزءًا منولكن الذي ينبغي أال يغيب عن ذهننا هن

إال إذا كان خاليًا من املتعة احلسي ة واملتعة املباشرة ومن العالقة البيولوجي ة وغري  َمال ي ةاجلَ 
عن مهم تها ووظيفتها، ولذلك إذا قبلنا املضمون جزءاً من  َمال ي ةذلك مما خيرج العالقة اجلَ 

ه فقط يف اإلنسان ألن  اإلنسان وحده هو القادر على عكس قبلنا َمال ي ةالعالقة اجلَ 
مضمونه عكساً مجاليًّا، واإلنسان هو الوحيد الذي جندنا مضطرين أحياناً إىل ربط شكله 

فمن شبه  َمال ي ةمعه، أم ا بقي ة املوضوعات أو اآلثار اجلَ  َمال ي ةمبضمونه يف عالقتنا اجلَ 
، فجمال الغزال منفصل  َمال ي ةأثر  يذكر يف العالقة اجلَ  ر أن يكون ملضمونه أي  املتعذ  
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انفصااًل تامًّا عن مضمونه ألن نا ال نتعامل مع مضمون إال على أن ُه مضمون  بيولوجيٌّ ال 
، ومثله كذلك احلصان واحلوت والدلفْي وكذلك شأن احلديقة َمال ي ةصلة له بالعالقة اجلَ 

ا . مثال أو العمارةف األمر عندما نتعامل مع اللوحة أو الت  هول وال خيتلوالغابة والس   وُرمب 
والس بب يف ذلك أن  األدب صورة  ُأخرى من . يكون للجمال يف األدب بعض االستثناء

 .صور اإلنسان تكاد ال تنفصل عنه مهما كان موضوع األدب ومضمونه
 الجمال الطبيعي

ن أمام نوعْي للجمال  مجال  طبيعيٌّ ومجال  َوفنَق هذا الت حديد الذي وصلنا إليه حن
 .صنعيٌّ، أي مجال خلقه اهلل ومجال يصنعه اإلنسان
َ املعايري اجلَ  اليت حنكم هبا على هذين الن وعْي  َمال ي ةال اختال  كبري، يف املبدأ بَ ْين
َ اجلمالْي اختال   كبري    .من اجلمال، وإن كان بَ ْين

َ اجلمال الط بيعي  واجلمال الص نعي، تقف احليوي ة على رأس نقاط  االختال  بَ ْين
ولذلك جند أن  أقصى ما ميكن أن  َمال ي ةواحليوي ة مبختلف دالالهتا هي رأس اخلصائص اجلَ 

ال ينقص »: أَو قولنا. «يكاد ينطق»: نعّب  به عن روعة مجال أثر  مجالي صنعيي هو قولنا
، ولذلك َمال ي ةيؤك د أن  احليوي ة هي رأس اخلصائص اجلَ ويف هذا وحده ما . «إىل أن ينطق

أيضًا جندنا عندما تأخذنا احليوي ة يف إدراكنا املوضوعات ننسى اخلصائص األخرى، 
وعندما تنعدم احليوي ة يف املوضوعات اليت متلك احلياة تنعدم معها تلك اخلصائص 

 .األخرى َمال ي ةاجلَ 
عن احليوي ة مبعىن احلياة، وال نقف عندها يف عملي ة الت قومي احلقيقة أن نا ال نبحث 

َتلي اهتا  وننظر إىل. اجَلَمال  ألن نا نفرتضها موجودًة يف كل  حركة  وسكنة من الكائن احلي
يف كل  القسمات واملالمح واخلصائص والس مات وإذا استعرنا من مدرسة االقتصاد 

ي ة أسلوهبا يف حتدي  :د القيمة أمكننا أن نشرح الفكرة على الش كل الت الاحلد 
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ُد قيمة أي  سلعة  ألي  شخص  باملنفعة اليت حيصل عليها من الوحدة  تتحد 
األخرية، وميكن تقسيم أي  سلعة، نظريًّا، إىل وحدات  متساوية  تكون منفعُة أي  وحدة 

ا، ُُث  تبدأ بالت ن يه اقص، ولذلك حتد د قيمة الس لعة مبا تلب  منها قبل اإلشباع كبرية  جدًّ
ا لإلنسان ولك ن ها من دون َثن، مثل  .الوحدة األخرية منها ولكن هناك سلع  ضروري ة جدًّ

توافره،  إن  اهلواء له منفعة  كلي ة  كبرية  ولكن لعدم الن درة يف: فما الس بب؟ يقولون. اهلواء
ا  ي ة تساوي الصفرولتوافره بكمي ات هائلة  جدًّ  . فإن  منفعته احلد 

هبذا املعىن فإن  احليوي ة فيما يتعل ق باملوضوع اجلمال  شبيهة  باهلواء لإلنسان، اهلواء 
هو أكثر األشياء أمه ي ة وضرورًة لإلنسان، وألن  قيمته ال تقد ر بثمن  فإن ُه بال َثن، إن ُه بال 

ََثَن ، وهو متوافر  بكمي هائل  ال يستطيع أن ميتلكه أحد  أو  َثن ألن  قيمته أكّب من كل  
 .حيتكره أحد

هذا يعن من ناحية  أخرى أن  كل  موضوعات الط بيعة قابلة  ألن تكون 
، مبختلف أحواهلا وصفاهتا وتشكالهتا وعالقاهتا مع بعضها بعضاً  مَجَال ي ةموضوعات  

واجلبل  ،لن هر، والن هر مع البحر، والغابة مع اجلبلالش جر مع الش جر، والش جر مع ا
بكل  ما خَينط ُر يف البال من تشكيالهتا .... الس فح، مع اإلنسان، مع احليوان مع
أي إن  اجلماد أيضاً  مَجَال ي ةكل  ذلك قابل أن يكون موضوعات  ... الوجود وترابطاهتا يف

عندما تتوافر  ها ميكن أن يكون موضوعًا مَجَاليًّا  إم امندجمًا مع هذه الرت كيبة ومنفصاًل عن
 .أو عندما ننظر إليه بوصفه موضوعاً مجاليًّا َمال ي ةفيه اخلصائص اجلَ 

 الجمال الصنعي
نعي أي اجلمال الذي يصنعه اإلنسان فهو ما ََت  التعار  عليه ا اجلمال الص  أم  

ال، وكل ما يصنعه اإلنسان صنعاً مجالياً فهو َحَّت  اآلن باسم الفن فالفن هو صناعة اجلم
 .فنٌّ 
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. ة اليت تستحق  أن تسمى فنًّاظر إىل املنتجات اإلنساني  يف الن   كبري    ََث َة اختال   
رجة األوىل من االرَتال الذي يتسرع به املتشدق ون يف الد   هذا االختال  ماثل  

لْي واألدعياء، ن املتطف  البعيدون عن االختصاِّ، أَو غري املختصْي، وم من
نعة، ويرون فنًّا مهما كانت هذه الص   تعجبهم على أن  َها فنٌّ  ن إىل أي  صنعة  ينظرو  الذين

 .حيبونه أَو ينافقون له َأو هم حباجة إليه يف كل  ما يصنعه َأو ينتجه شخص  
ومهما يكن شأن  .أن أقل، ولك ن ُه أعقدأم ا املختصون فإن  اخلال  بينهم يف هذا الش  

َ خمتصْي يدركون أبعاد ما خيتلفون فيه ومن أجله َ املختصْي فإن ُه خال  بَ ْين  .اخلال  بَ ْين
ة صناعة اجلمال، وترتبط غايتها األساسي   يف عر  املختصْي صنعة إبداعي ة الفن  

وهذا . إلبداعي ةات املبدعة وقدرهتا اعبري عن الذ  ة وهي الت  هبا غاية أخرى توازيها يف األمهي  
ريح يعن أن ُه من غري املمكن أن نعد  أي  صنعة صنعًة فني ة، وال أي  إنتاج  ينتجه املعىن الص  

 .لعد  املنتج فنًّا اإلنسان فنًّا مهما كان متميزاً، ألن  التميز وحده غري كا   
ها فنوناً، قاد على عد  لن  ق الباحثون واوافَ نائع اليت تَ ا مجلة من الص  حنن اصطالحيًّا أم  

عر، واملوسيقى، حت، والعمارة، والش  سم، والن  الر  : وهي ما تسمى عادة بالفنون السبعة
... مثيل، والغناء، والبستنةقص، والت  ويضيف بعضهم إىل هذه الفنون الر  . ةواملسرح، والقص  

 .إىل آخر باحث من ورفض   ، وقبول  أَو سجال   وغري ذلك مما هو موضع نقاش  
صنيفات هلذه الفنون، بعضها خيتصر الفنون يف مخس، هناك الكثري من الت  

على هذه  ها تقريبًا متفقة  صنيف، ولك ن ها كل  ع يف أَّناط الت  وبعضها يزيد، وبضعها ينو  
الفنون اليت أشرنا إليها على أن  َها فنون، اخلال  يف بعضهم يضيف فنونًا أخرى منها 

تفاق إىل حدي ما كوهنا فنونًا حمدثة مثل السينما، ومنها ما قد يكون هو موضع ا ما
 .موضع اختال 

ة اليت َّنيل إىل قسمْي كبريين مها الفنون األدبي  نقسم الفنون من وجهة نظرنا إىل 
تسمية العلم الذي يدرسها علم اجلمال األدب بوصفه فرعاً من فروع علم اجلمال، وفنون 
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بصرية كوهنا تدرك الفنون والقسم الثاين هو ال. والقصة واملسرحية الشعر: هذا القسم هي
 .حت والعمارة، وميكن أن نضيف إليها َتاوزاً هنا املوسيقىسم والن  حباسة البصر وهي الر  

منا س  مطولة، فقد قَ  حيتاج إىل وقفة   صنيفي للفنون فهو واسع  ا تقسيمنا الت  أم  
 :الحو الت  الفنون إىل أربعة أصنا  على الن  

 .مسرحية   رواية   قصة   شعر: فنون الكالم
 .  خط زخرفة عمارة   حنت     رسم: فنون بصرية ثابتة

 .غناء   متثيل   رقص   موسيقى: فنون بصرية حركية
 .إضحاك      إعالن   إعالم مسرح   سينما: فنون مركبة

بيعي عامل مع اجلمال الط  لت  نعي عن اَأو اجلمال الص   عامل مع الفن  ال ينفصل الت  
، ولكن للفن خصائص أخرى بوصفه صناعة بشري ة، وبوصفة قومي اجلمال  من ناحية الت  

بيعة اليت ال يشرتط فيها أن تكون صناعة تعىن بصناعة اجلمال، خال  موضوعات الط  
 عات  تصلح ألن تكون موضو  ة  طبيعي   حمضاً، فمعظمها موضوعات   مَجَال ي ةموضوعات 

 .ة واملعرفي ة األخرى، ومنها علم اجلمالمن امليادين العلمي   لكثري  
 بيعي  عامل مع اجلمال الط  من مسائل غري موجودة يف الت   به الفن   أبرز ما خيتص  

والعلم الذي . بات واملوضوعاتشع  كثرية الت    طويلة   مسألة اإلبداع، ومسألة اإلبداع مسألة  
علم  أبعاده وميادينه وموضوعاته وخصوصياته هو فلسفة الفن، َأو بكل   يدرس الفن  

 مهيد؟يف هذا الت   جزءاً من علم اجلمال، على األقل   اجلمال، بوصف فلسفة الفن  
 علم الجمال

، بإمجاع الباحثْي علم اجلمال علم  حديث الن شأة نسبيًّا، فهو مل ينشأ عمليًّا
 يف أواسط القرن الثامن عشر على يدي الفيلسو  إال   والدارسْي واملؤرخْي اجلماليْي

ة يف كتاب تأمالت فلسفلي    A.G.BAUMGARRENومجارتنالكسندر بأاألملاين 
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فهو بإقرار مجيع املؤرخْي والباحثْي اجلماليْي أو ل من وضع لفظ . موضوعات الشعر يف
Esthetic قومي القواعد له وللت  دل  هبا على اجلديد، وحد د مفهومه وميدانه ووضع  اليت

َ نوعْي من املعرفة. اجلمال   ، ومعرفة عقلي ة غامضة   معرفة حس ي ة وهي معرفة  : فمي ز بَ ْين
، زةً واضحة  ولك ن ها ليست متمي   هو امتثاالت   وسط   ، وبينهما نوع  واضحة   وهي معرفة  

 .وهي ميدان علم اجلمال
ذو جذر التين  علم اجلمال أيألستيطقا املعرو  عربيًّا با Estheticإن  اللفظ 

، وال غرابة يف ذلك فهذه اللغة هي اجلذر املباشر ملختلف اللغات AISTHESISهو 
ة منها خاص ة، ولذلك ال عجب يف أن تدرج هذه املفردة بَ عنَد قولبتها يف ة الغربي  األوروبي  

نسيون يستخدمون والفر  ESTETICAخمتلف اللغات األوربي ة فاإلجنليز يستخدمون 
Esthétique  واألملان يستخدمونAESTHIK  والطليان يستخدمون

AESTHETICS  أصلها  اس الحقًا يفنيا وشغلت الن  ، وتعن هذه املفردة اليت مألت الد
اإلحساس، وهي  ة اإلحساس َأو علم، ولذلك حسب بعضهم أن  َها تعن نظري  اإلحساس

 : ثالثة أوجهتعن يف األصل معىن واحداً يفهم يف
 .ة أو اإلدراك احلسي  ي    املعرفة احلس    
 .  املظهر احملسوس  
 .إلحساساتناورة األولية الص      

ألكسندر داً قد ظهر على يدي ولكن إن كان علم اجلمال بوصفه اصطالحاً حمد  
املشكالت  يفوالبحث  َمال ي ةراسات اجلَ امن عشر فإن  الد  يف أواسط القرن الث   باومجارتن

الوراء يف عمق  لنا رجوعًا إىلنا ُكل َما توغ  شأة على اإلطالق، فإن  ليس حديث الن   َمال ي ةاجلَ 
على أن  اإلنسان واملفكرين كانوا يتعاملون مع املوضوعات  اريخ وجدنا ما يدل  الت  
ان كما تشري الد راسات ة وجدت ُمننُذ وجد اإلنس، ناهيك عن أن  املمارسة الفني  َمال ي ةاجلَ 
 .ارخيية واألنثروبولوجي ةالت  
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، وخاص ًة ة خاص ةً مبلغًا مهمًا يف احلضارة اليوناني   َمال ي ةوقد بلغت الد راسات اجلَ 
أم ا يف احلضارة العربي ة . وغريهم والفيثاغورثيْيسقراط وأفالطون وأرسطو على أيدي 

إذ وجدنا كثريًا من أعالم  يف تاريخ الفكر اجلمال   هائل   اإلسالمي ة فقد حدث انعطا   
الذي وضعت فيه مئات بل آال  املؤلفات  علم اجلمال وخاص ة منه علم اجلمال األدب  

من عشرات األعالم الذين اكتشفنا بعضًا غري قليل منهم، وما زال الكثري منهم بعيداً 
قتيبة  لجاحظ والتوحيدي وابنا: َلَعل  أبرزهم. عن متناول الباحثْي والدارسْي

 .وغريهم كثري خلدون والنويري والماوردي والجرجاني والكفوي وابن
الذين أخذت  َمال ي ةويف أوروبا العصر الوسيط اهتم الفالسفة كلهم بالدراسات اجلَ 

توما على أيديهم بعدًا صوفيًّا إىل حدي ما، َأو بعدًا دينيًّا على األقل، ومن هؤالء 
 .وغريهم ، وسان أنسلم، وأوجسطيناألكويني

ت تتنامى ظل   واسعةً  هنضةً  َمال ي ةراسات اجلَ يف أوروبا العصر احلديث هنضت الد  
، وإن  ألكسندر باومجارتنَحَّت  ظهر اصطالح على اجلمال على يدي  بوتائر متسارعة  
عظيمة يف هذا اجملال، وخاص ة  ديكارت وكانت وهيجل وشوبنهاوركانت جهود 

ع وس  يف الت   وبعد هذه األجيال أخذت وتائر البحث اجلمال  . كانت وهيجلود جه
اسع عشر ُُث  العشرين من أكثر َحَّت  صارت يف القرن الت  واالنتشار الغىن و نوع والت  

َحَّت  وجدنًا يف أواسط القرن . املوضوعات شغاًل للباحثْي واملفكرين وَحَّت  الفالسفة
. «زماننا بشيء بقدر ما يعج بعلماء اجلمالال يعج »: عراء يقوللش  اسع عشر أحد االت  

 .منا قلياًل أَو حنو مئة سنة؟ سيكون العجب أكّبفكيف لو تقد  
مثلما كن ا أمام اختالفات  يف تعر  اجلمال كذلك حنن اآلن أمام اختالفات  

علم »: ل بأنهوجدنا يعر  علم اجلما الالندإذا فتحنا معجم . تعريف علم اجلمال يف
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َ ز ة اليت متي  قوميي  األحكام الت   ، أما قاموس ويبسرت فإن ُه يعر  علم ( )«اجلميل والقبيحبَ ْين
 َمال ي ةة واخلّبة اجلَ واهر الفني  اجملال الذي يتعامل مع وصف الظ  »: هاجلمال بأن  

قوم من خالله فروع ت علم بينٌّ »فإن ُه يرى أن  علم اجلمال  بيرديليأما  .( )«وتفسريها
، بكل ما تشتمل َمال ي ةبدراسة املنطقة املشرتكة املتعلقة باخلّبة أو االستجابة اجلَ  معرفية عدة

 .ةة واجتماعي  ة ومعرفي  وانفعالي   وإدراكيةعليه هذه اخلّبة أو االستجابة من جوانب حسية 
، جميل صليبا معجمصرة، ة املعاة العربي  ي  لسف  وإذا فتحنا أحد أقدم املعاجم الفَ 

اته، علم يبحث يف شروط اجلمال، ومقاييسه، ونظري  »: هُ ن  أَ   علم اجلمال ب  يعر   هوجدنا
الفلسفة وله  من ة، وهو باب  قة باآلثار الفني  ، ويف أحكام القيم املتعل  وق الفن   ويف الذ  
 .( )«قسم نظريٌّ عامٌّ، وقسم عمليٌّ خاٌِّّ : قسمان

عريفات األخرى لعلم اجلمال اليت ميكن إفراد أن  هناك الكثري من الت   ال شك  يف
عريفات ميكننا أن ومهما يكن من أمر الكثرة واالختال  يف هذه الت  . ل هلامطو   حبث  

 وأن يدرس اجلمالَ . العلم الذي يدرس اجلمال هُ ن  أَ ر ب    علم اجلمال على حنو ميس  نعر  
يء مجياًل، وَحَّت  يعر  ملاذا كان مجياًل سيدرس هذا الش   عد  يعن أن ُه يدرس ملاذا ي
ماته سيدرس ملاذا  ماته، وَحَّت  يصل إىل خصائص اجلمال ومقو  خصائص اجلمال ومقو  

باجلمال، فإذا عرفنا أن  َها  َأو مرتبطةً  َمال ي ةباجلَ  كانت هذه اخلصائص واملقومات موصوفةً 
رور والبهجة واملتعة ًا إجيابيًّا يف النفس مظاهره الفرح والس  توصف بذلك ألن  َها تؤثر تأثري 

و ألن  اجلمال مهمٌّ ويبعث كل  . قومي اجلمال  ، ُُث  الت  اضطررنا للبحث يف الت ذوق اجلمال

                                                           
  .علم اجلمال  مادة  الموسوعة الفلسفية :الالند    

6
 Merriam Webster: Merriam Webster’s Encyclopedia of Literature, 

Massachusetts. 1995: Esthetic. 
  .مجال  مادة  المعجم الفلسفي :مجيل صليبا    
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ة صنع فس سيبحث علم اجلمال يف كيفي  رور واملتعة يف الن  ضى والس  مشاعر االرتياح والر  
 .صل بالفن  وكل  ما يت   لفن  اجلمال، أي يف ا

إذن علم اجلمال هو العلم الذي يدرس اجلمال يف أصله وفصله وصنعه وَتلياته 
. وينقسم حبثنا يف اجلمال، حتت معطف علم اجلمال، إىل موضوعات وميادين. وآثاره

، علم اجلمال ظري  علم اجلمال الن  : امليادين هو الفروع الكّبى لعلم اجلمال من قبيل
واملوضوعات هي األفكار . وغريها فسي  ، علم اجلمال الن  ، علم اجلمال األدب  طبيقي  الت  

غالبًا يف  اليت يدرسها علم اجلمال وتكون موجودةً  َمال ي ةواملفاهيم واالصطالحات اجلَ 
ت ، املقوالقومي اجلمال  ، الت  ةالقيمة اجلمالي  : خمتلف امليادين، ومنها على سبيل املثال

ق اجلمال، اإلبداع اجلمال، الفن، وظيفة الفن، تصنيف الفنون، الرتبية ذو  ، الت  ةاجلمالي  
 .وغريها كثري... َمال ي ة، العالقات اجلَ َمال ي ةاجلَ 

 
ما جيدر أن خنتم به هذه اجلولة التمهيدية التعريفية للجمال وعلم اجلمال مع العالقة 

ع يف ند ما ال بُد  من الوقو  عنده من النقاط ومل نتوس  بينهما ضمنًا أننا وقفنا فقط ع
نا مل هند  يف هذا الة على كالمنا، ألن  واهد واألمثلة الد  فصيل، وال يف الش  رح والت  الش  

 .املستطاع رَ دن هل اليسري قَ عريف الس  فصيل بقدر ما أردنا الت  رح والت  وسع يف الش  العرض إىل الت  
. فصيلرح واإليضاح والت  قاط واملسائل اليت حتتاج إىل الش  الكثري من الن   ََث َة دائماً 

نا سنقف عند بعضها قاط واملسائل فإن  ا مررنا مرورًا سريعًا على بعض هذه الن  وإذا كن  
َ ثنايا هذا الكتاب لةً مطو   وقفةً  تاركْي بعضها اآلخر إىل أحباث أخرى يف . نسبيًّا بَ ْين

 .أوقات الحقة  
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 مقدمة
 لصُّْوَرةمفهوم ا

 لصُّْوَرةواع اـــأن
 اْلَجَماِليَّة لصُّْوَرةإلى ا لصُّْوَرةمن ا

 اْلَجَماِليَّة لصُّْوَرةخصائص ا
 خاتمة
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َة   فللله  دللل     للل  ا األصللل    للل      صُّللل هلللَ ا ل،
َ لل لل   إللج وللل     لل    ه ا د،  لل  وهلل ا إلجم عللجل  و  للة   ع،

َو   و  للهت وه عللله  و  لل  »نحللَ ا عوللع إعنلل  يق قلل  ا ل،
للل  وهللل ا ا ل، «إعنللل  صللل له جنه إلللة إللللج    ه ا ث،للله ا لللد، َ ُّ

فللله إع للل   وواقللل    إع لللة   ا عجلللج    ا  عللل   وهلللَ  إللل   
 .ا ع   ات وا ع جه  

 
 

 
 

َة   إذا كاااال اث يفااا    ا َة   اثكااايف    ا نسااا  ا   ااا ل   ا  حااا    اثف نِّاااا    ثصُّااا اثِ  ااا  ثصُّااا  اْلة م 
ُّّ  .ما  اااا اارا نا  علا  اقلا ِّ  ،أك ا  ح اةا     اثعا  ِّ  ا  اثفكا  ِّ وثكا  إذا أعا نا لا اا  اثا

اثِ  ا و  اثف نِّاا   َ تني وج نا اعض اْلذو  ثل يف    اثصُّ  واثغ  ِّ  وثكا   ذاذا اْلاذو    . اْلة م 
هنا جذو ا  قل  اث يف    اثصُّ  اثِ  ا و  اثف نِّا    َ تنيتع و ك َ  ما  ناح ا   اْلة م  ا صااليف  ظها

ااحااا    علاا  أ ِّ  حاا   ا   ساا   ُّ  أماا      ث  ااد أاعااادا اث   وحتاا ُّ  َجاا  ، وماا  هاا ؤ اا ك    أن ااؤل ثاا   
َة    اامعأ أل  اث يفاا    ا أحاا    اثِ  اا أ و  اثف نِّااا    ثصُّاا َ   اا   علاا  اثن   اْلة م   يفااَ اثااذ  نلناوثااؤ اث اا
 .ل ي  

َة   ث  ن يف    ا  و   اثا  ترل ا ها معال اا  إ  ما  اااا اجاجا  واث  ا اثف نِّاا    ثصُّ
َة   اث يفا    ا اثِ  ا  ثصُّاا َ   ذاذا أل    و دعللجثساا  ني ، اْلة م  علا  ااوثاا  تلصاا    اث يفاا  مرصاا
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َة    لسااااااف  أ و    اااااا  ث اثِ  اااااا  لصُّاااااا اثِ  اااااا     اااااا    ساااااا ا  اثن   اْلة م  أل  اث يفاااااا   دعللللللجو جن ، اْلة م 
َة   اجااااا      ا أ و َة   مااااا  اث يفااااا  أ و اثكااااايف    ا جاااااما   اثف نِّاااااا    ثصُّااااا اثِ  ااااا  ثصُّااااا قل   اْلة م 
َة   ا َة   م  ا خاص     حاث    اثف نِّا    ثصُّ اثِ    ثصُّ َة   أل  ا وث س كما    ُّ اثك اوول خالال   اْلة م   ثصُّا

اثِ    َة   م  ا جما   اْلة م  عي أل  علاأ اْلماا  عل اؤ أ  اا   ا    ل اساا  علا  وذاأ  سااا    اثف نِّاا     ثصُّ
 غاث اااااا  عااااا   هاااااأ خاااااا     وذاااااذا نااااااجأ   .منهاااااا أ و جاااااما   خاص ااااا  مااااا   لساااااف  اثفااااا     حاثااااا
َ  إل  غا   اثف ِّ  صيف يف    ثع ا     ، أو أل  اْلماا  ذاَ غا ا  ماا  صا َ إث اؤ صناع  اْلما  تر
  .اثف 

 هاااا، وثكااا   فصااا     ااسااااك  اَّهاااكاث   ، و  ذاااَ مكاااال حلِّ ثااا س ذاااذا مَ ااا  اثل  
َ  اثاا   مهااأو و اا و  و   اا  ذااذا اَّهااكا  أماا   اَّهااا   إم م َ  إم عناصاا  ااَ اا َثاا ل اا  اث

َعاا    َ  ا ساان يف  ماا  خيف ااا    م َة   ماا  ااساااك  ماا  ل  اا  مفهاا َاعهااا وا نلرااا   ثصُّاا وأن
َة   م  ا َة   إم ا ثصُّ َة   وخصاكص ا اثِ   اْلة م   ثصُّ اثِ    ثصُّ  .اْلة م 

 لصُّْوَرةمفهوم ا
َ  ااعاا  اث   ق ِّ اصاااليف      ثاا  ا صاااليفح   مااا تنفصاا  اث   لل   ااا   .ْلااذ ا   ثاا  اثلغ

َ  إل  اث يف    اث    َ   أا ا  ع  اث    غو منفص     ث  ا صاليفح    أم    صحُّ اثر  ،  ث  اثلغ
ااا    إذا كاااال ذ َ   ااايف الااا   وح  ناااان مااا  ت اااا    اا ااانية  د ثااا  ا صااااليف  ود ثااا  اقصااا  اثلغااا

َ ِّ  مااااا  َد  إم اقصااااا  اثلغااااا ّا  اثاااااذ  وصااااا  إم حااااا ِّ اثل  وتل ُّااااا اثعااااا  اااااا     سااااا رت ا  ااااا
 .وا خليفف
، ذاااي اا جاا  علااا  اثاا  غةِأ مااا  أنا   ت اا ُّ  ا حنااا  ن اااثلغااا ،   أ ِّ م اا ال أ و  ااا م أ و علااأ 

وذاذا ثا س  اعفا    ناا  ا  ا و  ة   اعض وجها  اثن   ا عل  اقل ِّ   ذاونالَِّ  اثذ   نصن  اثلغ 
َ      اثلغاا أماا  اثلغاا    ااا عل نااا، وإ   ااا ذاي ساالال  اارااا  س وااعااا و اثاا     أ و سالال    و  لاا

ّك    َاصاا  ماا  انخاا    اَصاافها نرااا  اثلراااا  غااع عنهااا أااا ا  ثلل   َاصاا  ، وإ  انعاا   اثل  مشاا
َد ًّااا    .نية  اث ش  أ ر ًّا وعم
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حن اقو  حنااااااا   َة   أماااااااا  مفااااااا د  امااااااا  جهااااااا   أوم   ااسااااااال  اَصااااااافها مااااااااد    ثصُّااااااا
َ ااااا    َة   امفااااا د    أماااااامااااا  جهااااا   ةان ااااا   ، وحنااااا     معجم  ااااا أ و ثغ َماااااا   ثصُّااااا أ و  اَصااااافها مفه

 .اصاليفحا  
  َ َ   اإللللة رااا َِّ ل :   أمسااااا اع تعاااام»:   ثساااال اثعااا اإن للل ، وذاااَ اثاااذ  اثةملص ااا

َدا  و تِّ ها  لعال  ك   هيا  منهاا  َج َ   مج   اا َ ً  ص  خاص ا   وذ ةا   مفا د    لم  ام  اا ص
َ   اإلللللةو لاااااا  . ( )«علاااا  اخليف هااااا وك   ااااا َة   ا» اااا حن ااااالل  سلللل د   اإلللللةااااالل  إن لللل  ثصُّاااا

َثؤ فج س اإلةوذذا ما ذذرت إث ؤ . ( )«اثش ك    َة   ا»: ار َ   ك ِّ خم ثصُّ ، واْلما  لاَ   ص
  .(  )«، وذي ذ ة  خلرلؤ   َ  صل 

َ    اا    َة   ا» وذاااَ أل      للل  اإللللةحااا ًّا ج  ااا ا  ثلفااا  لااا  ااااؤ اإللللة إن للل تااا د  ثصُّااا
:  راا . يا وذ ةلؤ وعل  معاع صافلؤكيف  اثع ا عل  ظاذ ذا وعل  معع حر ر  اثش    

َ   اقم  كذا وكذا أ  صفلؤ َ   اثفع  كذا وكذا أ  ذ ةلؤ، وص  .(  )«ص
َ  ثذااااذا اثل   َة   يف  اااا  اثلغاااا هاااارني، ااااا  د   ااااا  ن اااا  علاااا     ااااعنا أمااااا   هااااأ   لصُّاااا

َعاا  ماا  ا صاااكص إم َ   ر هااي  .جاناارت  م وثكاا  ل اا  ذثااا شاا   اَّهااا   إم أل  ولاا
اااايا اذاتااااؤ،  كيف اااا عاااا  ف او  اانالراااايِّ اثلغااا    اثاااا    َة   ، أعااا  تع  اااا  اثش  َة   اا ثصُّاااا  ثصُّاااا

َ  اثل   أ و َ  اصاا َة   ،  شااو إم اتِّسااا  مفهاا وماا  َّ    اا ل  مااا  .د   ااعااعفاا ُّ ااقصاااث  واثل   ثصُّاا
 .ر  رت واجملاز  أ و  ل   ُّ اؤ عل ها إ   ا ذَ م  ااا اثل  َ    اؤ اثصُّ  فل    ع  تال 

                                                 

َ ا    ّا  اثع   ا سجو ا ع   : اا  من  َ     ا1   م سس  اثلا  خ اثع   ا اوو  ا / دا  إح اا اث   .ماد  ص

  .س ا ذاتؤ.  ا   

حتر ا  اما  ع ا  اثسايف  ذاا ول ا نشا  مصاالف  اث اا  اجلار ا اثرااذ   ا اا  إعجل  إقلجو ا ا   ل  : اا   اا سا    
  9  َ   .  ا ماد  ص

َ اا  ما     َ ا   سجو ا ع   : ن    .ماد  ص
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َ  ا َة   إذا عااا نا إم م اااع مااا ث َ   ثصُّااا َ   نالااا وجااا نا أ ن اااؤل مااا  خااايف  اقصااا  اثلغااا
َلاا ملنال م  هل نا  ، و  الس إل للنا إِ عل  معن ني  .ل، أو ما اثش ك ، وةان هما اا م

َة   اقص    جه  د ث  ا ذَ اثش ك ، وذاذا ااَّمجاا ، وثكا  ة  ا   ماا  شاو إم  ثصُّ
اا َجُّ َل أ و ؤ اث   ت ، وذااذا «يا وذ ةلااؤ، وعلاا  معااع صاافلؤمعااع حر راا  اثش اا» ثاا  حنااَ اا اام
اااثل     مع ااأ اافاا دا   ووالاا    ممكاا    اين ماا  ااااا اجملاااز   اثفعاا ، وذااَ أماا   يل اث  اا ؤ اثاا   َجُّ

 .واافاذ أ
، أو   اثفيفساااااف  اثاااااذ     سللللل َ ااااا ذا عااااا نا إم . ذاااااذا اجملااااااز ف تر لاااااؤ اثفلساااااف 

َا ا ث و ع َة   ح ًّ َ    مي ِّا اوجا نا   ح ود مع  لنا، ،لصُّ َم)    ومااد   م اا انية  صا ، و  ا   (ذ ا
َمااا  ةاث ااا  م ت الااا   مااااثعاا   م َة   اااااد   وااا اانية  لاا  يفواثع. فه غااو منفصاام   وة راا    عيفلاا    ثصُّاا

َة   ذااي اجاماا  اثااذ   للر اا  ا» اااااد   كمااا  أحن . اثعاا حن علاا  اَّ اايف   حر رلااؤ   ، وكاا ُّ ثصُّاا
َة   علااااا  لاال ل اااااؤ   تلرِّاااااي ا لاكمااااا    ااااا؛ إِ ثصُّااااا َد اثاااااذ   نةاااااهن  َجااااا َدا  م  إم أل  صااااا ا اث ح وجااااا
 .(  )«مليفرِّرا  

َم ااااثلف  اثيفت اا     سلل َني   مااا اا اا     ةااذااذا  عاا  و   َ   غااو »أل  اااااد   أ و ا  اا مَ اا
َ   اثاا   معاني     نفساؤ،  هاي ث ساه ماذ  ا  و  كم  اا  و  ك ف  ا  و  ها ةا  داخايف    اارا

َد َج َد  اااثرَُّ  الع او .(1 )«...ذي ألسا  اث إنا هلاا وجا َد   َ  و  ممكا  ،  اثف لساَف، أ  وجا
َدا  مليفرِّرااا   َدا  ااثفعاا  إ    صااو وجاا َة   ماا  خاايف  اأ و وجاا َة   ؛ اثصُّاا    ااا اثاا  تلشااك   ثصُّاا

َة    ا.   وتص ح ذي ذي عل  ما ت  و عل ؤذذا اااد   ذاي اثل يف  ا  »   سل َكماا لا      ثصُّا
َد ااثفع َج َا  اث   .(  )« اثذ   ليفر     اااد   واؤ ل

                                                 

َنجن   : ها     ن ا     َا  ا اوو  ا ا  ا   س   ا     . 1   ا ص  9  ت مج  ت سو ه خ اق ض ا دا  اقن

َنجن    ج وخ :  َس  ك  ا  1    .19   ا ص .دا  اثرلأ ا اوو  ا دا  ا   س   ا  

َنجن   : ها     ن ا        . 1 ص ا  ا   س   ا  
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َة   ا»الع اااو   خااا   َ   ثصُّااا  أو  عااا  أو    اااذا( اامكااا )ذاااي كماااا  أو    اااذا ااَ ااا
إنا هلا ما  عالي اااد    َم)اثرَ  ، أ    َد ااثفع    ماذ    مع  ن ِ ( ا   َج  .(  )«اث

َ  تر   اااا  إل  اااااد   ذااي اثعج ناا  وا َة   إذا أ دنااا تَ اا يفا  أكاان أمكننااا اثراا  ذاااي ثصُّاا
َاناا ، ن اتاا ، مجاادا ، ذكا ا ، أن ا ،  ا  ة  اث  تلخذذا ذاذا اثعج نا  وت ا و عل هاا؛ إنساانا ، ح 

اخلا    ك اال كا ِّ   اث     ذي ااااد    أل  ذذا اثعج ن  اث  ذي اااد  م  تذكُّ  ...ك وا ، صغوا  
َد َج َ  اث َة     وااااد  )اد ذذ   اا  أ   وااحتِّ » .ص اد( ثصُّ َ ل كااك   احتِّ َذ  ًّا  لكا ، واحا    ا  ج

«ثؤ أ  نخ   ملمِّ اإم  كيفًّ منهما نالص    ذاتؤ مفلر     أل  جه  م  
( 9).  

  هااااااااا حؤ ذاااااااااذ    وَسلللللللل   للللللللل  و  اااااااااني    سللللللللل َوذااااااااذا  عااااااااا  كمااااااااا    ااااااااا  
َمني َة   اق سااال ني أل  ا اافهاا َة     واااااد   ميفزماا  ثثلماااد   ميفزماا    ثصُّاا   انفصااا  ا نهمااا  لصُّاا
َجاا   همااا    لم  اا»أااا ا ،  َم)  اااااد  مال إ  ااااثفك ، و   نفصاايفل   اجر راا ،  اايف ت ( ا  اا
َ  ا يفاااااا    مل  ، وثِكن هااااااا مفا لاااااا    َ  ، وكااااااذثا   تراااااا َة   داكمااااااا  اصاااااا   ع اااااا  مفا لاااااا  اثال   ثصُّاااااا
 .(9 )«ثلماد  

َ  ثذذا اثل   َة   يف    اثلغ ز ذاذا و لعام   .ا  ذَ اقساس ا صاليفحيُّ  واثفلسفيُّ  لصُّ
َنان  ااا َدا   حن أل  أاثاااذ       سللل َ ، وحت  اااا ا  إم اثفهاااأ إذا  جعناااا إم اثفلساااف  اث  َجاااا اا

َناا       عام اا َ     ماا  ماااد     مك َة   وثكاا   ا. معااا   وصاا َم  ااوإل كانااه تل   ثصُّاا َ    واثشُّااسااأ ااثعم م
َله ذاتؤ اا صَص    واثف د     نا ه ا تل    . سأ   اث

 لصُّْوَرةاأنواع 
َاجهها ثا حن ااوثا  اجا      أصاناف اثصُّا َاعهاا ذاي عا   أكن مشكل  ن َ  وأن

َد تصاااان     ااااملا   ، أ و تصاااان    د  ااااا    وجاااا عل ااااؤ إم حاااا م أ و  خاااا ، ساااانج  أنفساااانا أمااااا      ف 
                                                 

َنجن    ج وخ :   ك   َسا       .19 ص ا  ا   س   ا  

 .س ا ذاتؤ.  ا  9 

 .س ا ذاتؤ.  ا  9 
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َا  ا ااا ااةااا  ماا  تصاان فا  أناا َة   اثعشاا ا  و لا  ااا ثاا  شاا  ا نهااا مااا ت  اا  اااااالل   ثصُّاا و لا 
َ    منهااااا نااااالص   و عل ااااؤ،  ك ااااو  أ   اااااؤ َ    أ و م لاااا ، وغااااو ، واع ااااها   اااا   مااااا   تاااا اا صاااا

ااااا   انل تصااااان    . مااااا  ا حلماااااا   ذثاااااا َجااااا  ح  َا  ا دل ااااا        َة   قنااااا َ  . ثصُّااااا نرااااا
َ  تعاااا اد ا  تصاااان ف َا  ا ا  و  نراااا َة   قناااا َ  عل هااااا، قل  ثلل  ثصُّاااا َاعاااا   راااا َاا  ول . صاااان    اااا
َ  ااث ِّ   اثشُّا عا اد أماا  نا     ح ا     اثل       اثغ  رت أنناواثال   َا    ا  ما  أ ِّ تعا اد  ع قنا
َة   ا  . ثصُّ

َا  ااجر ر  أن   ا   نص  ل   ا  إم تصن   قن َة   نا  لا  ، إ  إذا وج نا اا عاا  م ا  ثصُّ
َاعاااا  أ و  ااااَ   عاااا  كل  اثال   د ساااالال   أل   اااا ِّ  إجنللللد     اا  هااااا ماااا  أع ا ااااها ث صاااا  إم ل
َل أماااااا  مشاااااكل   تسااااامح ثاااااؤ الصااااان   اثصُّااااا   م اك  ااااا    أخااااا حن ذاااااي أل   َ ، وإذ ذان سااااانك

ااغ      داا ااامني  اا    َة   ثلصاان   ا كا  اا      ل  اة َة   أ و  مهمااا قل  ا ثصُّاا اا ثصُّاا ك  أساسااا  ذااي اثش 
 .صن  اثذ  سنخ جؤ م  داك   اثل    ا جيُّ 

َعا  واهاالها ا  أك اا  اثل    أماااَ  وجاا نا أنفساانا إذا أ دنااا أل نصاانِّ  اثصُّاا صاان فا  هاا 
اثا   اث ُّناك  اا  نا، وذذا أوم ااشاكيف  سانج  اثك او ما وثكن  . اث ُّناك   صن فا  وذي اثل  

 :اث ُّناك  ا د م  ذذا وميك  أل نع ِّ . َ  م  خيف اميك  تصن   اثصُّ 
َع َ  اا  واثصُّاَ  اا ك  ااثصُّا : و ً  َ  ميكا  أل تصان  إم اثصُّا وذاذا  عا  أل  . سام

   َ َع       م ك    ص َ  امساا   خا  ذاَ اثصُّا اث ُّناك  ا   ذاذا وثاذثا ميكا  أل تسام  . وأخا حن مسام
اااا  واثصُّاااااث صاااا     وإل كااااال صااااغوا  ااارا ناااا  اا اااانية    ، ماااا  مااااا ذنااااان ماااا  اخااااليفف  مع   َ  اثس 

َد ااااااا كي   حر راااا   ساااام لني حناااا  أمااااا  مشااااكل   و  اثل   .ساااام لنياثل   اقماااا ،  مااااا اارصاااا
اا َ أ أذااَ مااا  راا  حتااه اث صاا  واثس  م  ااثرصاا  واا اهاا   أ  مااا  راا  حتااه اث صاا  واااساام

م  اا حلما  واَّمكالأ أ  ذا  ذاَ  را  ماا نشااذ ا أ و نسامعؤ أ و كلهماا أ  ذاَ  واثس  
َعا  وم ك ًّاوث  نعلِّ  ما   حنأ ما  سم  وك ُّ  ك ُّ  َل مسام َلاه  ا    عل  ما ميك  أل  كا اث

 .ذاتؤ قن نا سنفّض أن ؤل مل م    اثكيف 
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َالع  ااااااثصُّااااا .لااااا لخ   َ  اااثصُّااااا  و َالع  اااااَ  اثاثصُّااااا:  جن لللللجً  َ  اقهااااا اا َ  اث   ذاااااي صااااا
َد والع ًّا أ  ااثفع ، واثصُّ   رااليفرِّ  َج    ذ  أ وَ  اا تسام    اثاذِّ لا  ذاي اثصُّاَ  االخ   اث
َدا        شاااا ؤ إم حااااا م مااااا ترسااااصااااانوذااااذا اثل  . لاااا ااخ ِّ  َجاااا َدا  إم م َجااااا   اااااااثرَ   أ اا

َدا    َجاااا َد اقهاااا اا االيفرِّ     َ  نرصاااا  صلاااا ناااااأن  ا نهمااااا إ ااااا   اثفاااا    .ااثفعاااا  وم َجاااا راااا  اث
َ  اقه اا االخ    َد اااثرَ  ل ، م  ا نل ااا إم اثفا   اا انية  االخ  اااثفع ، وص َجا  ، وما    واا

َد  ااثفعااا  واثصُّااا  ِ َ    اثصُّاااا ناك  ااا اث ُّناك  ااا ذاااذا   عااا ذثاااا ميكااا  أل نعااانِّ  َجااا َد    ِ َ  اا َجااا اا
 . ااثرَ  

اااَ  اثصُّااا:  ج ثلللجً  ااااثصُّااا.  ذن  ااااثذِّ َ  اثصُّااا  و    ااجسِّ َاس    اَ  اجسِّ   ذاااي اثااا  تااا  ن اااااج
ااا ا ج  اا َاس أخاا حن غااو اثس   َ  اثذذن  اا  اثاا واثصُّاا ،صاا  م  واث  وميكاا  أل تاا خ  ذنااا حاا

 .فكو صنعها اثعر  وت  ن ااثل  
َ  ااااَ  اااثصُّاااا  و   ااااادِّ َ  اااثصُّاااا:  اإلعللللجً    ل  ماااا  اااااااد  َ  اااد  اااا  ذااااي ااشااااك  اثصُّاااا . عن

َاس ا ا ج  ااا َ  علااا  ااعاااع،   ااا  ذاااي اثصُّاااَ َ  ااعن ، واثصُّاااالمَساا  اا  كااا  اااااج َ  اثاا  ترااا
 .اار اثس   اث ُّناك    م ما اإم ح وذي ه  ه    .فكووت  ن ااثعر  واثل  
  ذااي مااا أ اا  أمااا  َ  اجا اا    اثصواا . غاك   ااَ  اثاثصُّاا  و ا اا    َ  اجاثصُّاا: خجإسللجً 

َاس َاس، واثغاك    ذي ما  غ رت ع  اج َ  واثغ ااا عام اال مال  . اج ا اال، و   و أل  اج ا
َل عل ااؤ ا َة    اايف ناا    ماا يف  مااا لاا  تكاا َاس ي غاذاااثغاك  اا  أ ثصُّاا   ميكاا  أل أك اا  عاا  اجاا

   َ َل معن َل عل اؤ حاا  ا. لا   م ا  االخ   تك َة   و  نا    ماا  كا َ  اجا ا     ثصُّا   أذاَ ح ا
َ ًّااا،  َل معن َ ًّااا  مااا اثفاا   و ماااد و  راا  أ  ميكاا  أل  كاا َ  معن َل اج اا إذا أمكاا  أل  كاا

َ  اا نية   َ ًّ      ااجاثصُّ  !أ...َ  اثغاك    واثصُّ  امعن
اااانا   ل اااا  أل َ  اثصُّاااا صاااان فا  شاااا   اَّهااااا   إم أل   ااااذا اثل   ساااا  ع    انالشاااا    ض   ِ عة

اثِ    َ  حته أ ِّ نَ  اْلة م  َا      ميك  أل تنال َ    أ و ثنرا  إل  أ    اث ُّناك  اا ذاذا ما  أنا ما   نا
َا  ذذا  َ    نالاأل ميكا   اث ُّناك  اا أن أل   صاحُّ أخا حن،  ، ما  زاو ا   اا  .اث  ا   مج    َ  علا  صا
َل كل   اثِ   َ  ثلصُّ  ها تصن فا   تك  .اْلة م 
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  إمكااااال    هااااا  . وخالااااو    وك ااااو    ك ااااو     اث ُّناك  اااا  صاااان فا مشااااكيف  ذااااذا اثل  
َا اثفاك  ، وثِكن هاا علا  كا ِّ  َجؤ أ و ذان م  وج َاك  م  ذذا اث َاكها عل  اعض اثف ماا  انال

َاك  ت  ُّ لاص     َ ذا ا ،ميك  أل حتملؤ م    َا  ثن   عل َانارت ووجا وأاا ز ماا . ك او     رص م  ج
 :ايلذَ اثل   م  نرا   ع     ؤ ميك  اج    
َا  اثصُّاا اث ُّناك  ااا ذااذا ث ساه :  و ً   .َ  ماا  خيف اااوحا ذا اثاا  ميكاا  تصاان   أنا

ااا  حناا  أمااا  اثك ااو منهااا ممااا ف نااذك ا،  .اث ُّناك  ااا   اث ااا  ماا    ل اِلاا اااذ  قلاا ا مااا   ة ِإنا ه 
اااا مماااا ف   ة و ل   صااان فا   تعااااين مناااؤ اثل  ذرص اثاااعلااا  مااا حن اثااان   وذاااذا  ااا  ُّ .   ااثناااا  ة اِلاااا 

ااا ملصاان  اث ُّناك  اا  اا   ثل اا و وكلهن  كاا ُّ منهااا ااْلاناارت اثااذ   اا اا أ و    اا  أل  اا اا    االصُّ  ع   ، ح 
 .صن  صاحرت اثل  
    انخا ، أ  كا ُّ ةناك  ا عا  مسالر و  تصان    صان فا  ما  ذاذا اثل   واح    ك ُّ :  جن جً 

   م ام   .   انل ذاتاؤ وع ارت   ، و  ذذا م م   اث ُّناك  ا اذاتؤ ع  غوا م   مسلر و  تصن    
قل  ذاذا  وع ارت  . ثكاال إااازا   اكعاا   ، وثَ كانه كا     اث ُّناك   إم ح ِّ اجص  ا أن ؤل ش    و 
َا  اث كاااايف  علاااا  حاااا      كا  اااا     غااااول  اث ُّناك  ااااا  َل تصاااان فا  قناااا َة   لكاااا ااااا ثااااَ مجلِ . ثصُّاااا  هة ع ااااو لا 
َا  ا إم اع ها   تصن     اث ُّناك  ا  َل تصان فا  قنا َة   واح   ثكال م  اامك  أل تكا   ثصُّا
َا  اعن ما صن   َي ديجو ا ل، ي ،   إلَكما  ع   َة     أنا عا اد، واثل   اث ُّناك  اا أ  علا  م ا ثصُّا

َا  ا عااا    َة د أناااا َ  ل أ صااان اف  »: ا   راااا ماااا  خااايف  ةااااال ةناك  اااا    ثصُّااا إ   اااا   و ع رِل  اااا  ، : اثصُّاااا
ااا      اللرلسِّ و  ا ل ِك  ااا   و   ِ  ِع  ااا  ، و ألسة
ِ   ااا  ، و ا ِسااا ال    و مل  ك   ااا  ، (  ) ِسااا     و ث فة ااا    و ِصااان اِع    ، و نا فة و مم ةملوج 
َِم  اا  ،  اااِذِ      و ص اااِ     ، و  ا ر ِ   اا   و ن  َلااَف عناا ذا  تسااليف ُّ  وذااي ااوثاا    .(  )«و غ اكِِ   اا   و ه  اث

َا  اوا سل َة   فاد  منها   تصن   أن  .ع ادذات   و  ثصُّ

                                                 

َنان    ااص   تع : اقلساللرسا      .اق ص : كلم   

َح   ا      .19 ا ص  1ا  امإلجل وا عؤانس   : أ اَ ح  ال اثل 
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اااااا أو  هاااااا ملشاااااا    كلُّ  اث ُّناك  اااااا ت ااااا و ذاااااذا :  ج ثلللللجً   خمللفااااا    افااااا دا    تع اااااوا   أنا ه 
 ... ف دا  أ و أمساا ج      سخ ذا ا انتسل اه  نا  ، اعع أ  م امني واح     ع 

 اث ُّناك  اا  اا ذا أخااذنا  .اث لاا  إم حاا م مااا، وثِكن ااؤل غااو دل اا    ذااذا اثكاايف  صاايف ح  
َا   ا  تعذُّ ا    مالاارلهاا أ و مماةللهاا أ و ح ا       واثس    اث ُّ اقوم ةناك    م  وج نا صع

َ  والع  اااقخاا حن،  اااا كي وااساا اث ُّناك  ااا مشااا لها ق م ماا    ماا  ااعاااين، ال اعااع  م
َالع   اك   نم  أ  اف ة ا  ما  شا ال    ا  واح هل أ  إنا   وم  ذثاا ثا س . خ ل     واثل    اث

َعا  ااث    َ  ث س ك ُّ م كايم ك ُّ والعيم م ك ًّا أ و مسم ا ميك  اثر َ     و  ، و لا  أ و مسام
وم ا  ذاذا اانالشا  تنال ا  علا   .ن اؤل غاو والعايم وثكِ   اا م كايو  و  ،  اثس  والع ًّا ااث   
َ  اقخ حن كلِّ  اث ُّناك  ا   .اا ث حن ع  هااا أان   مشااؤ   ها عل  حن

َ  حته ك ِّ :  اإلعجً  َا  اثصُّا اث ُّناك  ا م  أ  اف ذذا    ف    نال ، َ اثك او ما  أنا
َا  أخاااا حن ث َة   وت اااا ُّ أناااا ااااغ   لصُّاااا ذااااذا  ماااا  ل  كاااا   واحاااا    لاالاااا  ثيفناااا  ا  حتلهااااا، أ  إ  ل  اة

َا  ا    عاااجم  اث ُّناك  ااا  َة   وحاا ذا عاا  اساال عاا خمللاا  أناا َ  . ثصُّاا ناذ ااا عاا  عاا   و ااا
 .ن   ؤ ك ُّ ةلناك   مساح  اا  ال اثذ  ميك  تليف   

َ  ا ؤ   اا ُّ ذااذا كلُّاا َة     إ ااا  مفهاا ااا نااا  اثعااا ، قن   ثصُّاا منا للاا يف  وجاا نا أل  تراا   كلل م 
َة   ث َاعااا  لصُّااا َاثااا ، وتلما ااا  معهاااا  َ ااا  اسااالخ ا  اافااا دا  وا صااااليفحا   ا  أن تااامداد وتل

  أص  ثؤ و   ص ، وماا أنام  اع ااؤ ما  سالالال علا   واافاذ أ وا  أنفسنا أما  خل   
 .إنس و  جال
َا  احن  نر ُّ  َة   ، و  نسلال   إ  أل نر   أل  أن اثِ   اااالل ، وح     ثصُّ ث ساه ، اْلة م 

 سانج نا ن  أ  و مال وااكال، اثم       اة   ع    ُّ   واثل  نَُّ ثلل   نا ه ا لاال   وأمال و    ااكال،   اثم   ةاال   
َة   ما  ا ج  ا     أما  أ ا    أنفسنا ؤ وثكا  ذثاا كل ا . ااعال اا  اج اا    الغاوُّ  م ت الا    ثصُّا
َاعا  واث  ايف  ا  ثيفصااليفحا  واافاا   واثل  إم اث  ا  اجا    ن   َاا  اثا  نليفاا   ذ أ واثر
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َل ع  ااا ، وأ ُّ  اا    ساااحلها وإ   اا ل  أ   ح كاا    َل ن شااا    تاا اا   ساالك  ثاا   عاا و أل  كاا
 .ما   ؤ اثغ ا  خول 

َة   تصن   ا َ    ثصُّ َننا  واث  اما  اثل   ن َة      ثيف  ا  واثر َا  اثا  ميكا  أل  لصُّا واقنا
 .ذانن  أ و تن    حته ذذا اثص  

َاا اثاذ  مياس مسااحا    ثنن      ما  سااحاتنا اثفك   ا  واساع    اعض ا ل  واثعشا
َة   عاماا  ماا  اماا  جهاا  اثل   أ و ( ااَ اا )اثااذ  أكااأ اساالخ امنا ذااذا ا صاااليف  ذااَ  .ثصُّاا

أ و  عااا  اقسااااس اانالرااايِّ  أ و غاااو ذثاااا مماااا ذاااَ اع ااا   ... أ و اثفذثكااا اثش خصااا    اجاجااا  
َة    نراا أ عناااو   ماا  ل  اا  أخاايف  ا.  يلِّ أ و اثاا    اثعلماايِّ  أ و اانهجاايِّ  َة     ا، حتاا ِّ ثصُّاا ، ثصُّاا
َة   عصاا  ا َة   ، اثصُّاا َة   واثلغاا ، ا ثصُّاا َة   واقماا ، ا ثصُّاا اا ثصُّاا َة    َ اا  ا، و ع واثشِّ ثصُّاا

(  ) ...
 .ج ًّا وغو ذثا م  ل  لؤ ك و  

ّاض علاا  ذااذا اثعناااو   ماا  اثن   َ  اااح اا  اث  اعاا االغ َ  اا  أ و اثس     هااذا يفم  اثلغ
ااا   ثاا  غاك اا   اث    أخاا حن، وثكاا    مشااكل    ااغ   مااا ذااَ ماللاا    وكاا ُّ  ،ماللراا   قنا ه  . د  ااا     ل  اة

َ   اثل   َثنا ص َة     ا ث  وجهلها، وثك  ك   نفهأ حت ِّ اث      وا حل يف ِّ  ر أ ذ  ثصُّ
َد حتااا ِّ  َة      نا حنااا  ااارصااا َة   ثنااااأ و  اجااااثني كل هماااا ماااا ا َة   ثصُّااا  اأ  حتااا ِّ  ثصُّااا  ثصُّااا

َد أ ذااا  ذاااي ا َة   اارصااا َغ ا   ااا ثصُّااا َت َة   أ  ا  اثف ااا ثصُّااا َة   أ  ا  ع    اثشِّ   أ  اثلف   ااا ثصُّااا
 ماذاأ

َل اصااااااااليف  ا َة   ك اااااااوول  سااااااالخ م   حتلاااااااا  إم  علااااااا  أن اااااااؤل ا اذااااااا    ثصُّااااااا
َة   وذَ خيفف ذثا متاما ،  ا إ  ا  َ    ثصُّ َ     اجا    مَ ا  ، م ااف  داكماا  إم اما
َة   ناااا إذا أ لرناااا اسااالخ ا  ان  إث اااؤ، ذثاااا أ   إم م ااااف    اجااا    أ و  مااا  دول ل ااا    ثصُّااا
َ      حت  اا    َمااا  ماللراااا   صااحُّ علاا  كاا ِّ ماااا ثااؤ صاا َ    كانااه مفه ذاااَ  ، وكاا ُّ ماااا ثااؤ صاا

                                                 

َثااا  نرااايف  اااا          اثعااااف اثعااا   وث ساااه خمللرااا  و  مااا  اجملااايف  واْل اكااا  وأ اااا  ااااا مت ا كااا  ذاااذا اثعنااااو   منر
َم ، وة     اثك و غوذا  .ممع
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َد كلُّااا َجااا َة   وإذا حصااا نا ا. ؤاث اثِ  ااا  ثصُّااا َة   اا اْلة م  َة   ا أماااا  اكن ااا  نِّاااا   اثف   ثصُّااا  اثف نِّاااا    ثصُّااا
   َ َة   أخااا حن غاااو ا وحساارت، وف  كااا  ثااا  نا صاا ّ   اثف نِّاااا    ثصُّاا َ  ا وذاااذا ااا َة   افهااا  ثصُّااا

اثِ     .اْلة م 
َ  ا َنا ا جااااا  إم حت  اااا  مفهاااا َة   كاااا ُّ ذثااااا  اااا ع َا اااا  عل ااااؤ، واثل   ثصُّاااا

َة   م  اااام اا اااانية  اواثل   َة   وا ثصُّاااا اثِ  اااا اْلة   ثصُّاااا َ  وحت  اااا  ، وأخااااوا  إم تصاااان   اثصُّاااام 
َاعها، عل  اقلا ِّ  َد   أن َجا ا، قل  ماا ذاَ غ  ماا ذاَ م َد    ل  اة َجا َ ل  م ما   انل مَ ا

َج  عن ا  . 
َة   دنا احا    ثصُّاا

َة   وسنفصا  اا اانية  ا (  ) َة   اااااالل  وا ثصُّا اثِ  اا  ثصُّا اْلة م 
َا   ا، أم ا(  ) أناا

َة   ا َا   هماا أما ال   هماا مشار  وتصان   ذاذا اق ثصُّ اا  صاعرت أل نصا  إم ك او        نا ، و لا 
َا     ل علا  ترا ي ااوثا   و ناا لااد  وم  ذثا   ن   .ثنا ل   غونا        ِ  ة مل  نل ج    اسالع اض أنا

َة   ا ّا انا أل  ا. عل       تصن فها ثصُّ َة     ذا ل لناا اا  اثِ  ا  ثصُّا َد   أ ِّ  اْلة م  َجا  ممكنا  اث
   َ َا  ا نااا َة   مااا  أنااا َة   ناااا ثااا  اعااا  ا،   ن  ثصُّااا اثِ  ااا  ثصُّااا َا  ا اْلة م  َعاااا  مااا  أنااا َة   ن اااا ، ثصُّااا قنا ه 

َد    َج َا ، اعاع أل     ك ِّ  م َا  ا  واثل  عا اد اثعااذاذا اثل   اقنا َة   صان   اثعاا  قنا ميكا   ثصُّا
َا  ا َل ذَ ذاتؤ تصن فا  قن َة   أل  ك اثِ    ثصُّ   ساليف ُّ  ، وإل كال ذذا أما   اثف نِّا   ومنها   اْلة م 

َد  إث ؤ  .اثع
َل ا َة   ميكاااا  أل تكاااا َ  اااا ، أ  تلمل اااا ثصُّاااا     ااج ااااا ، أ  ذااااي ا  ةاااا  ا ا ج  ااااح 

َل خاث اااا   ثلكاااااك  اجاااايِّ      أو جام   اااا ماااا  اج ااااا ، أ  جاماااا     ، وميكاااا  اااراااااا  أل تكاااا
َ  واقحجااا  واساا  ، كاْل ااا  واثسُّااااثنِّ  َ ثصُّااه وغااو ذثااا ممااا  ناا    حتااه ذااذا ... خ

 .اثَص 

                                                 

َ  اثفر   اثساار ا      .ذذا ما كال مَ 

َ  اثفر   اثلاث  ا      .ذذا مَ 
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َل ا َة   وميكاا  أل تكاا َل ةاالاا   ح ك  اا ثصُّاا ماا  ل  اا  ح كاا    ل ، اج ك  اا  وميكاا  أل تكاا
االاا  ساا أ أو غااو ذثااا، واث   ج  ثلن  مشاا ا  أو  ك ااا  أو ثع ااا ، أو اذلااماز اثش اا اثكاااك  اجاايِّ 

 .كانؤ ونس لؤ إم غواخ    اَ ع لؤ ومم  ل    ذ ة  اجج  أو اثص  
َل ا َة   وميكاا  أل تكااا  ذاااَ   ذاااي ذ ةاا  كااا ِّ ماااا  ع  ااااثال  .    أو صااانع      ع  اا ثصُّااا

َد   َجاا   ذااي كاا ُّ مااا  صاانعؤ اَّنسااال، نع     عاا  ماا  غااو صاان  اَّنسااال، واثصُّاا  اثال   م
َة   وذنا تن    ا َ   اثف نِّا    ثصُّ   غوذاا ما    انا  اجها خاصم أك   م  إمكان  ا عل  حن
َا  اثصُّااا َة   َ ، خااايفف اأنااا اثِ  ااا  ثصُّااا اااا ااااااالل   اْلة م  َد   كااا ِّ  ِ نا ه  َجااا َا   ممكنااا  اث أنااا

 .َ اثصُّ 
َل ا َة   وميكاا  أل تكاا َة   ا.    ذذن  ااحساا     أ و  ثصُّاا َ    اجساا    ثصُّاا تاا  ن    ذااي كاا ُّ صاا

َاس ا ا ج  ااا ااااااااج َة م  واثلماااس، وا  مااا  ل  ااا  اث صااا  واثس  َ       ذاااي أ ُّ ذن  ااااثذِّ     ثصُّااا  صااا
َ  ذا، أ و ذ  و لعاماااا  معهااااا اثااااذِّ  صاااانعها اثااااذِّ  ذ  أ و اثعراااا ، ماااا  ل  اااا  اثفكاااا   اااااا اد تصاااا
 .  ا    ، أ و ااع ل  اثف م اك   ااعادث  اث ِّ 

    َ ، وثِكن هاااا ث ساااه أ ًّاااا اث ُّناك  اااا ميكااا  أل تنااا     ااام  اعاااض  ج  ااا     وة  ااا   صااا
َ   منها، وث سه كل   َا  اثصُّ  ها  م  أ ِّ ن   مذاذا اثان   اار ، وثاذثا  ساليف ُّ َ  اثس  م  أن
   َ َ  اَ  اَّعيفم  ااَ  اْل  اا  ذااَ اثصُّااذااذا اثن اا .خاااصو  أل  فاا د ثااؤ ناا َة    ، وميكاا  اثراا  ثصُّاا

َا  اثصُّ وذذا اثن  .  اَّعيفم    َ   َ  م  أن َل أ   ن َا  اثصُّا َ  ميك   ك اار  إم َ  اثس اما  أنا
َ    ا َ  معااؤ إل  أ   صاا َ     جاا ِّ اثااذ  ميكاا  اثراا َة   ، وأل  ا   إعيفم  اا ذااي صاا ذا ااا مهمااا   ثصُّاا

 .(1 ) كانه ذي  ساث  إعيفم   
َ  ، لااااايف  عااا    واثل  ا تصااان فا  م ااا ك ًّا، لااااايف  ثلل  عااا اد ذاتاااؤ ميكااا  أل نعااا   ذاااذا اثل   الااا
َل نرالا  انالاايف    علا  اقلاا ِّ  َا  ا ث كاا َة   علاا  أل ننل ااؤ إم أل  ا. َة   ثصُّا  تصاان   أناا  ثصُّاا
اثِ    َ    اْلة م  َا ، وذذا ما سن  ِّ  ذي أ ُّ ن  .اث    اثفر   اثل  نؤ م  ذذا اقن

                                                 

َ  كلااناا   1  َإج ه: كال ذذا مَ   .     ا دا  اقصاث  ا دمش  ا      ا جعجل ا عع 
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 اْلَجَماِليَّة لصُّْوَرةإلى ا لصُّْوَرةمن ا
َا  اثصُّا َد   َ  اثاا  حتا   إل  كا   أناا َجا َد اثال  اعااع   ةنا عنهااا م   عاا   ما  ااعاااين ما  وجاا

َا  ذاااذا اثصُّااا.   عااا اَّنساااال  ااام  ذاااذا اثال  و  َ  ومفاذ مهاااا أمكنناااا أل وإذا ن  ناااا إم أنااا
َ ا  مجاث    قل ها لاال   ا كل  أنا ه  نيفح   َل ص َ    مجاث    أ    تك َ    ص   ه  ك ُّ ص

َعا   اثِ  ااااا اجااااا ُّ أ ن اااااؤ ثااااا س ذناااااان حااااا   انل اتِّفاااااا   علااااا  تصااااان   ااَ ااااا  اْلة م 
َ  غاااأ ا تِّفاااا  علااا  أ ل   علااا . وحت  ااا ذا َ   نسااالال  ل أ ل  اْلماااايل   ااَ ااا ذاااَ كااا ُّ مَ ااا

حنكاااأ عل اااؤ ااْلماااا  أ و اثرااا ح، وماااا  نشاااعرتل عااا  ذاااذ   اجكماااني مااا  د جاااا   ت ات   ااا ؛ 
َدا  أ و نمو     .صع

    َ َ     ذذا  ع  أل  أ   ص َل صا خالال،  و  ع ارت   ذثاا و  مجاث  ا    ميك  أل تك
َد كلُّ  َج ج   علا  سا      وااع    ا ،  اثش اوا اا اثعلم  اؤ ميك  أل  ن   إث ؤ ما  خمللا  اثم   اث

   َ َ   مجاايلو، ومَ ا َله ذاتؤ مَ  َجيو  اا ا  ذي   اث َثا َ   ا  َ   تاا  يو  ، ومَ ا  ، ومَ ا
َ     م اااااكيو  هاااا  واثغاااااا  واْل ااااا  وكااااذثا هاااالل اججاااا ، واث يفاااا  واثن  ... ك م اااااكيو   ، ومَ اااا
َ واثسُّ   ...يف ااواثص   ه

َ  ونساااا ؤ إم صااااف   اثااااذ  أاااا ِّ  َ    د تَصاااا   ااَ اااا ذاتااااؤ اظ  مااااا ذااااَ اثن اااا أو اماااا
َعا     علاااؤ واخلصاصاااؤ،  ااا ذا كاااال اثن اااوم اااا ا  إم  َ  مَ ااا اظ   ااا و  اْلماااا  كاااال ااَ ااا

َ    مجاث  ااا  ، وإذا كاااال م  ِّ  َ تؤ صااا َعا  تا   ًّاااا، مجاث ًّاااا، وكاناااه صااا َ  مَ ااا خاااا  كاااال ااَ ااا
َ    وكا َ تؤ صااا أو غاااو  اثك م ااااكيِّ  أو اظ  اثف م ااااكيِّ ، وكاااذثا اقمااا  مااا  اثن اااتا    ااا    ناااه صااا
 .ذثا

َ    اثال   َ       ااا  ذنااااا أل  أ   صااا َل صااا إذا أ اد أل  مجاث  اااا   ق ِّ ناااااظ    ميكاااا  أل تكاااا
َة   اظ  اْلمااايلُّ أل  عا  امجاث  اا  ،   ماا    ساالال   اثن اا  ن ا  إث هااا ن اا     اثِ  اا اْلة   ثصُّاا َ     م   صاا

اثِ  اا  ا   أ  إل  مسااح  اثن  . إ  إذا كاال خملصًّاا   اثف م اااا      م اك  ا مساااح   أوسا  ما  اْلة م 
 .أخ حن أ ِّ ن     



ة|  44 ح ف  ص

 

َعا    ِّااأل ميكاا  عيفماا    ا لاا       وما  ذثااا  اا ل  ة  اا اثِ  اا م  ااا ااَ اا غوذااا   عاا اْلة م 
َة   م اا ااااانية  ام  ااااا  اثل   اثل ااااااس      إذا كاااااال ة  ااااا َة   وا ثصُّااااا اثِ  ااااا  ثصُّااااا تلاااااا ااشااااااع  ، وذاااااي اْلة م 

َل  وا خليفجا  اث    وذا   نا اق ة  اْلمايلُّ  َع  ا   نلسامِّ ها اثلاذ   وتك أو عل  ذ ةِ  ثذ    ن
اثِ  اا االعاا      إم جاناارت ااع ااا  اقساساايِّ م  م  ااو راا  ذااذا ااع ااا  أو ذااذا اثعيفماا  اثل   .اْلة م 
َ ،  هااذا اثرصاا      اثن    ارصاا    االم ِّاا َ    ذااي اثعاماا  ا اا    اا   إم ااَ اا َ اا  ااَ اا د ثليف
َة   أو ا َ    ثصُّااا َ   عاد  اااا  إم مَ ااا َ  أو صااا َ     مااا  مَ ااا ومااا  دول ذااااذا . مجاث  ااا    أو صااا

َ  أو ااثرصاا     َة     ثاا  أماا  ااَ اا اظ  ماا  ذااذا أ   اعاا  مجااايلم غاث ااا ، قل  خلااَ اثن اا ثصُّاا
َ  أو ااثرصااا     َة      علاااؤ  لعامااا  مااا  ااَ ااا َع ًّا    ااا حن   اااؤ إ  اث عااا   ثصُّااا تعااااميف  مَ ااا
ج   إذا ف اظ  إم اثش اا، وماا  ذثااا علاا  ساا    اا ااا  أل  اثن ااأو ااعاا     أو اااااد    اثف م اااكي  

اا لؤ مجاث  اا   تكاا  لصاا     مااا  واقزذااا  وغااو   واث ِّ ج   إ  اقغصااال واقو ا لاا   اا حن   اثش 
اثِ  اا أو ماااد م اااض، وثااذثا ثاا  أصاا  علاا  االعاا     م اااكيم  ذثااا ا عاا    اا اْلة م  َخ  ا  أو اال

َ  اْلمايلِّ  َ  إة  معا ش  ااَ  َاج   اجص  .اث
َ  اثفاا ِّ   َة   أو ا ااا  إل  ااَ اا  اث  اا   مج    اظ  ن اا    ذا ااا إذا ف  ن اا  إث هااا اثن اا اثف نِّااا    ثصُّاا

َل صل ا ه    نا   َل ما  َّ    ن    و  َ    ث  تك َ    مجاث  ا   ثا  تكا  سا    اا اا ، ، علا  ما   را أ .صا
َمااا   صااار  وا اا    َ    أو مع  اا      اث يفاا  عاا  معل ثاا   كلشاا  مااا   هااا ماا   ؤل ن اا ِ مااا     ماا  ناا

َا   مجاث      اثِ  ا لع  وث  أص  م  َّ   عل  اا       اثِ مج    وث   عا شها معا ش    م وكاذثا  .اْلة م 
اثِ  ااا مااا  دول لصااا  ااعا شااا   هااالل مااا   رااا أ لصااا      ص و   للااا  أمااا  مااا   ااالفيف  . اْلة م 

َد    هااا أو غااو  ساال ح   هااا ول  تااؤ علاا  اجماا ، أو ث عاا   اثعمااا   ث عاا ف اثل   َجاا اثغاا ف اا
 .ي اْلمايللرِّ ذثا مما  ش هؤ و  عيفل  ثؤ ااثل  

َة   َ اااا ح ذنااااا ذااااي اثعيفلاااا  اا اااانية  اإم اثل   ااساااالث  اثاااا  حتلااااا  َة   وا اثف نِّااااا    ثصُّاااا  ثصُّاااا
اثِ     .اْلة م 
َة   ا َ  ام حل  م  م اح  تالَُّ  اثف نِّا    ثصُّ َة     مفها َة   ، وعلا  اثا  غةِأ ما  أل  اثصُّا  ثصُّا
َة   ماا  ا خاص اا    أ و حاثاا    جااما   اثف نِّااا    اثِ  اا  ثصُّاا َة   كانااه ا راا    اْلة م  اثِ  اا  ثصُّاا  تاث اا    م حلاا    اْلة م 



ة|  44 ح ف  ص

 

 َُّ َماا  ملل سااا  ما  م احا  تالاا اا   انل مفه َل ح  َ ، وثااذثا   عجارت   أل تكا   ذاذا اافها
َ  ا إم ح م ما َل مفها َة   وثك  اثعجرت أل  كا َ  ذاَ االلا س ح ا   انل اثف نِّاا    ثصُّا . واا لا

َل ذاااذا اث يفااا  ااوثااا    َة   ث أ و    ااا    ثللصااا    لساااف    وثاااذثا أ  اااا  سااا ك اثِ  ااا  لصُّااا    اْلة م 
اثِ   س ا  اثن        َة   أ  ا  ثكش  اثعيفل  اا انية  ا ، وااوث   اْلة م  َة   وا اثف نِّاا    ثصُّا اثِ  ا  ثصُّا  اْلة م 

َ   م  جه    َاا    ، واثللس س افه َة     ثأك   ص  .م  جه   أخ حن اثف نِّا    لصُّ
َعني ما  اثلا س    اد   عااناا اثعا  ِّ ر  اثك و م  اث اح ني واثناُّ  ما زا  َل   نا  رعا

َ  ا َة   مفهااا َة   اسااالخ ا  ا  و دعلللج اثف نِّاااا    ثصُّااا َة   اعاااع ا اثف نِّاااا    ثصُّااا اثِ  ااا  ثصُّااا  و جن دعلللج، اْلة م 
َة   لص  ا َل اقدا، أ   ا اثف نِّا    ثصُّ  . ِ صة اثر   سل  ة ث  و  اا ِّ  سل  ة ث   :عل   ن

  با ا عد:  و ً 
اا   اعااض  جاا ُّ ك ااو      اج   اا ، وذااي ك ااو   اثع ا  اا إذا  ليفنااا كلاارت اثن راا  اقد ِّ  ، وح 

َة   كلرت علأ اْلما  اث  و عها نراد اقدا وأساتذتؤ، وجا نا اسالخ ا  اصااليف  ا  ثصُّا
َل غاث ا  اعاع ا اثف نِّا    َة    ك اثِ  ا  ثصُّا َة   ا وكالل   ،اْلة م  َة   ذاي ا اثف نِّاا    ثصُّا اثِ  ا  ثصُّا ، علا  اْلة م 

َد ذَ األ  س ا  اج    واث يف  واثش    واثع ض    ُّ اث  غةِأ م   َة   أل  اارص  اثف نِّاا    ثصُّا
َة   وحسرت وث س ا اثِ    ثصُّ  .عام     اْلة م 

 ا ا قص ب :  جن جً 
اين منااؤ،  ا اث  اا س كااال اجاا  ماا  اث  اا  ماا  اثل ااو   ا اقمل ماا ذااَ اجااا  ماا  اث  ا

، وجا نا ما  نااد         س اقو ، واسل ن نا معها لل ا  ذا اسل ن نا اثك    اث  أه نا إث ها   اثل  
َة    ، و   سااالخ   ا س اقو     رااا    اثل ااا  س   ة ث ااا اسااالخ اما  صااايف يفا   رااا    اثف نِّاااا    ثصُّااا

االالااا  وذااَ ل   ااا  وغتال ُّ  أهاا    َة   ا  ل صة َل اقدا اثف نِّااا    ثصُّاا اا علاا   ناا ااا اثشِّ ع  منهااا خاص اا  ، و لا 
َل اثفاا ُّ . واثراص أ  ااا    اعاض اقح ااال اا ث كا  ا  وحساارت، و  ع  واثن  عنا  ذاا  ا ذاَ اثشِّ

َل ثل    َليفه أ و اث   سأ أ و اثن   ك َل أ  حس ال اا نية  اثفن  .لش أ و غو ذثا م   اثفن
ِ س   ة خذنا ذذ   اثل  إذا أ َ    هماا أمكنناا اعني اثن   نية َلا    واجس ال وحاوثنا تايف  اث

حن اثل   َة       اثعيفلااا  اا ااانية  ايف  ااا  اقو  ا نالااايف  إم مسااال َة   وا اثف نِّاااا    ثصُّااا اثِ  ااا  ثصُّااا . اْلة م 
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 جااا  اث      صاااناع  مجاااا    أ و ماااا ذاااَ  كاااأ اث  اذااا ، وذاااي أل  اثفااا    وساااننالل  مااا  ا اذااا   
ّاض اثن   مجا    ؤل كل    اقوم، أ  إل  اثف    َ ا   وثك   .     عل  اقل ِّ اا   اْلماا  ثا س اصا

َد   اااااثف ِّ  َجااا ل جااا  وذاااذا  عااا  ااثن  .  ا اااانا اااا وم كِّ   ع ااا  اخللااا  مكَِّ   اثال   وحااا ا، إن اااؤل م
 ما  اْلماا ، أ  جاما      خاص   حاث    ل  اثف   ، أ  إم  اثف ِّ  مو  أل  اْلما  أعأ  لُّ ث  ا و    اث   

اَصافؤ  اْلماا  ااااالل   نال ا  علا  اثفا ِّ  منؤ وث س اثعكس، وم  َّ     ل  ماا  نال ا  علا 
ميكااا  أل  نال ااا  علااا   مناااؤ، وثااا س كااا ُّ ماااا  نال ااا  علااا  اثفااا ِّ  خاص ااا    جاااماا  مناااؤ أ و حاثااا   

 اثفا  وعلاأ اْلماا ،  فلساف  اثفا ِّ     ذذا اجكاأ علا  اثعيفلا  اا انية   لساف صو . اْلما 
 .خاص   م   لسف  اْلما  أ و علأ اْلما  وث س اثعكس كما  معأ ك وول أ و حاث    جما  

َ  علا   كا    ذاَ اقعاأُّ  اثف   س عّض عل نا اعض  الل   ... وعلا   سااث    قن اؤل  نالا
ّاض، وثِكاا   . اذثاا وةِ غ ااو   ّاض   غ اا ساانر   ساا رت ا عاا ؤ، وثاا س صاايف يفا ، كانِاام وةِ ا عاا

   َ َعا  اثال    اْلما  مَ  َ  إذا هةنا علا   سااث   و   ع  م  مَ  وإذا    انا . و كا     نال
أخاا حن وذااي أل  اثغا ااا    اا  ماا  زاو ااا   ذااذا ااراالاا ، وثاا  نعاااّض علاا     ااها، أمكنناااا اثن  

َث اْلما ، وك ُّ   صناع ل   ثإلا ا  اثف ِّ اقساس    َج  ا  ومع    ا  ما  لي ذثا ما   سااك  أ   
اا  حاا    وغوذااا ذااَ أماا    وثااَ اعااّض  .اقساساا    وثاا س جااماا  أصاا يف  منهااا   اثفاا ِّ علاا  مهم 

ااكانااه أمساا  وأكاان ماا   ساااث  اْلمااا  ثرلنااا ثااَ   عل نااا ااالل   ساااث  اثفاا ِّ  أحاا       اثفاا ِّ مهم 
    واثفك   اااااا اساااااا   اثسِّ  ساااااااك  اساااااا    اااااااا كااااااال  نًّااااااا قل  نراااااا  اث     أ و اثسِّ ساااااااك  اثفك   اااااااث   

َج  اا َث ااواق      أ و غااو ماا  م اااد   اثعلااأ   ااع    اا    ااأ و اثن    اساايِّ   ا الاااا اثسِّ   ذااَ مهم 
 .وااع   

اااعلااا  أ ِّ حاااا    ااا، ومهماااا  اااا  اثسِّ  إ  حاثااا    اثفااا       عااا  اْلااا ا ، ثااا  نجا ، وتعم 
َة   خاص    م  اْلما ، وا َة   خاص   م  ا حاث  اثف نِّا    ثصُّ اثِ    ثصُّ ، وكا ُّ ماا  نال ا  علا  اْلة م 

َة   ا اثِ  اا  ثصُّاا َة    نال اا  علاا  ا اْلة م  َة   أم ااا مااا  ااصُّ ا. اثف نِّااا    ثصُّاا اااا متلاااز اااؤ ماا   اثف نِّااا    ثصُّاا
اثِ  ا ع  اجاث   واسلريف       خصَص    َة   علا  ا  ن اؤل  نالا  عل هاا ولا   نال ا    اثعام ا اْلة م   ثصُّا
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اثِ    ث س ع  اا  و  نرصاا  و   اثك ِّ    اْلما عل ول     نال  ، وع   انال ا  خصَص    اْلة م 
 .خالل  

 اْلَجَماِليَّة لصُّْوَرةخصائص ا
َ   و اج      خصاكص  َ   أ و مفه حن ماتمرَِّ أ ِّ مَ  ؤ أم   عل  غا ا   لصا

َ    اق ِّاا و  ، إن ااؤل  لااي حت  اا  ماا  اق   اا  واث  اا  و  ، قن ااؤل ذااَ اثااذ    واث  اا   ااافهاا
َ ، ذثاا أل  أ ِّ انااا معاا  م  َّل  انااا   مهااد أ ِّ كايف     ل سلا ة  ا   َ  أ و اافها   ذاذا ااَ ا
َ  ماااا  دول أل حت  اااا  مساااال ما  ذااااذا اا اااا ال وتع  فاتااااؤ  علماااايم  أ و   ميكاااا  أل  راااا

اا عةااا   اثل خصااا ص ماااا  نال ااا  علااا    اااؤ نال ااا  عل مااا  أ ِّ م ااا ال   ماتاااؤ، وأ ُّ  ااا    ومرَِّ 
 .اثك ِّ 

َاز نسرت أ ِّ هيا   َما   ع  ج إم اا ا ال اثاذ   إل  ع   حت    ا صاكص واار
ماتاااؤ وخصاكصاااؤ، ومااا  ذثاااا علااا  سااا    اا اااا  أل  عااا   حت  ااا  خصااااكص د مرَِّ ف حنااا ِّ 

عأ   َ َ  أ ِّ كاايف  واثاام  ااع  ومرَِّماتااؤ  عاا  ماا  اثس ااه  لاا ، وميكاا  أل نراا س اثشِّ أن ااؤل هااع  
 .عل  ذثا ار    اا اد   اقخ حن مهما كانه    علها

َة   ما  احت    مرَِّ  اثِ    ثصُّ َة   ث وخصاكصها إذل ذَ حت      اْلة م  اثِ    لصُّ  ومت  م   اْلة م 
َة   ل  اإَ ، و اااا أن اا للناا  ا ع  غوذا م  اثصُّا اثِ  ا  ثصُّا َ     ذاي أ ُّ  اْلة م   ا  إث هاا إذا نل  صا

َ  إل  حت    مرَِّ    اث   مج    ، أو ارص  معا شلها معا ش      اث   مج    ن      َة   ما  ا، أمكننا اثر  ثصُّا
اثِ    َة     اثفص    اوخصاكصها ذَ أ  ا   ث    اْلة م  َ    مج  اث  ا   ثصُّ َل صا ذا ا ما اا انية  أل تكا

َ    أ و  َ    عاد     أو  ص  .اااالل  أخ حن ص
َل ا َة   كاا َة   ماا  ا خاص اا    حاثاا    اثف نِّااا    ثصُّاا اثِ  اا  ثصُّاا ّاض اثعكااس اْلة م  اا   ماا  ا اا ، ح 

َذ   ذَ اثصيف ح،  لا ح ثناا أل  َة    صااكص ا ن ا أ اال  ثنل عاؤ ااا نا اا خصااكص  اثف نِّاا    ثصُّا
َة   ث اثِ    لصُّ  .اْلة م 
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مااااؤ  اثف نِّااااا    َة   ثصُّاااا    اماااا  أواكاااا  اق ااااا  اثع ا  اااا َ اث يفاااا  اثااااذ  ل    نللللجو  إل لللل
. أا ا   اا علا  اثفلساف    جامعا  دمشا  كلااؤ علأ اْلما ، وكال ل   ذثاا أمل ا     

َة   د خصاكص ااث يف  ح   ذذا و    :(  )اث  ااثعناص  اثل   اثف نِّا    ثصُّ
َع   :  و ً   . ات     واثذ  اْلم  اا نية  ااَ 
َال واثل   اثف نِّا      اثعا ف  شس:  جن جً   .ع و ع  اث
َذج   واث   ث  اثعام   اق ا اصُّ  اجسيُّ   اثف د ُّ عنيُّ اثل  :  ج ثجً   .   أ و اا اث    
 .فكو اثعرليُّ   واثل    اج   اا اه   ا نفعاث   :  اإلعجً 

َ   اثكل   : خجإسجً   . ث  وغناذااث    د  وتع ُّ   اثع 
ّا  اا ااا  اقعلااا  واْلمااا  اا ااانية  ع  : سج سلللجً  َ   اج اااا  والااا اااتصااا َالااا ِ  سِ كة وإاااا ا   اث

 .َ  اْل    اثصُّ 
َ   ذذا تصَُّ  َة    صاكص ا نجو  إل    اثا   فهاأ     ااانالل  م  ان لاؤ اثن   اثف نِّا    ثصُّ

ما  أعا  ااذثا أل  ذاذا ا صااكص ميكا  أل شا   .وعلاأ اْلماا  م  خيف ا  لسف  اثفا ِّ 
ك  ذناا وثكا  اْلا    ااثاذِّ .  ر لها وم   عّض عل ها وم   ر   منهاا اع اا  و ا  ض اع اا  

اااا َ مها ه اثاااا  لاااا   أل  ذااااذا ا صاااااكص اثسِّ َة   تصاااالح خصاااااكص ث نللللجو  إل لللل  اثف نِّااااا    لصُّاااا
َل خصاااكص ث َة   وحساارت و  تصاالح ثلكاا اثِ  اا  لصُّاا اين اااااالل ، اثلهااأ إ  اثعنصاا  اث  اا اْلة م 

اثِ  ا ااثعا فا   اثف نِّااا   ا صااكص اا عةاا   اسال  ا  اثعا فا  ما   ااا اثعنصا  اث    .اْلة م  ااا  اثااذ  و لا 
 . ش ؤ اثعنص  اث  اين إم ح م ما و ن   عل ؤ

َة     ع  ااا   صاااكص اثاا  نراا ِّ  َة   نااا ناا حن أل  خصاااكص اقن   اثف نِّااا    ثصُّاا اثِ  اا  ثصُّاا  اْلة م 
َة   اذي ذا اا خصااكص  َة   وح ا   نفصا  ا .اثف نِّاا    ثصُّا  اا  صاها ااا تسالر ُّ وخنصِّ  اثف نِّاا    ثصُّا

َة   ميكننااا أل ن اا   اعااض اثعناصاا  أ و نليفرهااا  صاااكص ا دل وتليفاا    اثِ  اا  ثصُّاا اساالنادا   اْلة م 
َ  واااص  إم خصاكص اث ن   اانالر     .    اثعيفل  اا نية  اافه

                                                 

َزا      .   ا     ا ص         ا جامع  دمش  ا دمشا     ا جعجل : نا   ال
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َة   خصاااكص ا اثِ  اا   ثصُّاا َة   مااا  اذااي خصاااكص اْلمااا ، ومرَِّ  اْلة م  ذااي  اثف نِّااا    ثصُّاا
ماا    إل سااو نا اا انية  ا صااكص واارَِّ  نااذناا أن   نيِّ   ا امرَِّما  اْلما ، وثذثا  رت أل نال 
َعاا  ما  ناا   نعا  ااسااوا  اثل  مالل  كيفمناا علا  ا صااكص   ن   اما  ا نهماا ارا   ماا نعا  ن

 .َاز ا   واثل  كاثل  
َة   خصااااكص ا اثِ  ااا  ثصُّااا َة   فا  اثااا  شعلناااا نلعامااا  مااا  اذاااي اثصِّااا اْلة م  تعااااميف   ثصُّااا
َ  اْلمااا  وشعلنااا حنكااأ عل ااؤ مجاث ًّااا،   مااا اارَِّ   ااا أ و ماا  مااا  ذااي اثعناصاا  اثاا   ااا  راا

اَّ  اا  اثكاا  اا عض     كف ا   وثكا  اثش ا. و اا أما ال ملا اخيفل إم حا م ك او  . خيف ا
 .إم ح م ك و  

َة   أ و اما  اْلما  مرَِّ  إذا للنا إلِّ  اثِ  ا  ثصُّ نااظ  واثل   ناسارت وا نساجا ذاي اثل   اْلة م 
ااا َ  ااا  واثف  َ  ااااؤ ذاااذا ...    واثنُّااا  ل اد     واج  َ  إل  خصااااكص اْلماااا  ذاااي ماااا ترااا أمكنناااا اثرااا

اااارَِّ  اا   ي ا  علاا  االلرِّاامااا  ماا  مهم  َة   علااؤ  لعاماا  ماا  ذااذا اشح  . اتعاااميف  مجاث ًّاا ثصُّاا
وغوذااااا ماااا  ...      ة ناااااظ  واثنُّااااناساااارت واثل  ماااا  اث  اذاااا  ميكننااااا أل نساااالنل  أل  اثل   واشاااايا  

َ  جبذا االلرِّ مرَِّ  اثِ   ي إث ها وإةا   انفعا تؤ ما  اْلما  تر اثِ  ا ثليفر ا  اجاثا   اْلة م   اْلة م 
وعلاا  ذااذا اقساااس ميكننااا اجاا     .  واجكااأ اْلمااايلِّ ذوُّ ي وااعا شاا  واثل االرِّ لاا  ااااثل  االم ِّ 
َة   اث   ثا صاكص اثل  ع   اثِ    لصُّ  :اْلة م 

 ا ججذإل  :  و، ً 
َة   صاا  ااااؤ اأو   مااا  اارت أل تل   اثِ  اا  ثصُّاا مااا  صاافا  أ و خصاااكص ذاااَ  اْلة م 

َ     كااا ُّ .  امليفكهاااا اْلاذا  ااا َل صااا علااا  اْلاااذا، وثاااذثا ثااا س  لااااد     ميكااا  أل تكااا
َ    مج  اث      ض ل   ا علا  اْلاذا، ميكا  أل اثص   م  َ    ص َ  إل  ك   ص يف ح اثر

َام  أخ حن، وثك   َل مجاث     ثع َل تك ، أما    هاَ ثلجذا وح ا أل  ك غاو صايف ح 
َ  ااالل  ااا  علاا  اقلاا ِّ إن ااؤل  َة       ام ثنااا اثراا َ   مج  اث  اا  ثصُّاا ثراا   ا علاا  مما ساا   صا

 .اْلاذا   
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َد  جاذا  ااإذل اْلاذا  اا َل اْلاذا  ااأن ااؤل ، أعاا       اااثِ مج         اارصاا       جاذا  اا اارت أل تكاا
م   اثعااد  اا انية  ذنا   ِّا.  وث س أ   جاذا    غ     اث هج  واثف   اْلمايل  ت و   االلرِّي اث   

حتااه عااني هاااام أ و  لااا   ت ااو ا نل اااا  إل  و   ثسااع  حنلاا   . اااْلااذا واثش اا ِّ وإةااا   ا نل اا
َ ُّدا  غاو عااد م  وتش ُّ  َ د خا ِّ اثفلاا  تا ي   ن اؤل  اذا االلرِّا االلرِّاي وثِكن هاا   شذااؤ، أم اا تا

اااا  ،ا و  اااو انل اذاااؤم لماااا  شااا ُّ  اااا   اذلماماااؤ  اااو و لا    وكاااذثا  ااا ل  انيااا ا  عاااني اثفلاااا .و لا 
  ي، أم اا صافاا ع ن هاا صافاا  اني ا ا  زاك ا   ش ُّ ا نل اا و  و ا ذلما  وثِكن ؤل    ذا االلرِّا

  .يك وا    ن ؤل  ذا االلرِّ 
َد   ل ذاااذا ذاااي اْلاذا  اااا ااا  وحاااا ذا غ  وماااا  ذثاااا  اااا ل  اْلاذا  ااا .اارصااا       ااااكا ِ    ل  اة

َة   ثليف    ا اثِ  ا  ثصُّا َل ما  ا، و  اْلة م  ما  خايف  ا صااكص إ   تفهاأ ه  أل ثس ا كا
َد م  كا ِّ خص صا   اقخ حن اث  تم     حت   ذا م  جه    َ  اارص  ، وتم     و 

ماا     ماا  اع ااها اع ااا  م م   عاا  عيفللهااا اثص ااناذ ااا  .ةان اا    ماا  جهاا    علاا  حاا    
 .جه   ةاث    
َوق:  جن جً   ا لل

َ   ثلمللرِّااااثل   هااااذاااَ امليفك  ل   ااااثِ م  اْلة    ل    َة اين مااا  خصااااكص اثصُّااااثعنصااا  اث  ااا  .يشااا
َ   ذااَ اثش اا و   علهااا،  ،  ثليف  اا  جهلهااا   اْلااذا   أ و اثعنصاا  اااايفز  ثلجاذا  اااثل شاا

َل غاو مج  اث  ا  ، إذ ما  اامكا   نية  م  م ا نها واا  واثل   َا  اْلذا اقخ حن اث  ميك  أل تكا أن
كااع    اا         اااثِ مج    وةِ غ اا جااذا االلرِّااي، وثكاا  ماا  زاو اا    علاا   اكراا    لاا       ل    َة أل متللااا اثصُّاا

 .عل  س    اا ا ، وثك   جاذا لها اْلماث     ة ل   
َ   نرالااااا  ا ا ااااا  اثل  اثل   َا  اْلاذا  ااااا  اْلماث  ااااام  ااااام اا ااااانية  اْلاذا  اااااشاااا   اقخااااا حن،   وأنااااا
ّل ااثل   اْلاذا    َ  ، أم اا اْلاذا  ا  اْلماث    تر ّل ااثل    ااع    اشا اا غوذاا،  لرا أ و   يفا ِّ  ، و لا 

ا غو ذثا، وغو ذثا ك و    .لل      ل  اة غ   اَّغ اا أ و اانفع  أ و  لا 
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َ   م  اثش  اثل   َ   كماا اثش ا  .يللرِّامَ    اثرلارت ثلوذَ إةاا   اثش ا. َ ش    َ  مجا
ّكااؤ اث   غ اا  اثلراااا ااج  اارت َل اثش ااَ  اثااذ  ت َة   ل اْلماث  اا    اثاان فسكااذثا  كاا ذثااا . صُّاا

َ  اْلماااايل وااللرِّاا اثاااذ   ااا ا   ماا  اجااارتِّ  ي ذاااي  ااا ا  أل  اثعيفلاا  اثااا  تنشااال اا اانية  ااَ ااا
َ   اثاذ  َ  أ و  انرص، وما  َّ   اثل  و امداد اثش ا .ك او    اج  رت اا  َا، و  ذثا كايف    شا

َ    مج  اث  اا  ، وامااليفا     َة     اثصُّااحن مااا  ليفر ااي ااا   علاا  االلرِّاااث  اام  َ   اْل  متا سااؤ اثصُّاا    ماا  لاا
 ...ما  وا صاكصااارَِّ 

ج ِ ، ام ج   : جً  ث ج  ا ةج ع 
َة       اليفر اات اارت أل اثاا  ماا  ا صااكص اثاا  صا  اث   ناثع َ     ثصُّا َل صاا اا   تكاا  ح 

ااا   ميكااا  اثل      ا علااا  إةاااا   ا نفعاااا   عامااا  معهاااا تعااااميف  مجاث ًّاااا ذاااَ لااامجاث  ااا  ، أ و ح 
اثِ     .اْلة م 

اااللرِّااا  ثااا حن اامااا  خص صااا  إةاااا   ا نفعاااا   اْلماث  ااا اار  ي تااامداد ا صااااكص اثس 
َ   ث يفااا ِّ   ااااااالل ،  ااال  اثل  ، ذثاااا أل  اْلاذا  ااا  جاذا  اااا  حتااا ُّد د    علهاااا، وتااال  إةاااا   شااا

َة    ذثااا أل   . اْلهاا  اْلماث  اا   ثليفاا ِّد جهلهااا اثاا  ذااي  اااثِ م  ا نفعااا   اْل     َ ااَ اااثصُّاا
َ  علاا  جاذا  اا َ  ، وثكاا  ميكاا  أ  ااا  أل   اثل     لاااد     ، وذااذا اْلاذا  ااميكاا  أل  نالاا شاا

َل اثل   َل ثساا رت   كاا َ   ذا اا عةاا   مجااايلم، ميكاا  أل  كاا إةااا   ا نفعااا   اْلماث  اا  .  خاا  شاا
د ثلعنص    اثس   َ   اْلماث   اارني ذي اثعنص  ا  ِّ  .اَصفهما عناص  أ و خصاكص اثصُّ

اثِ  اا ا نفعااا    َ  اثعااا ِّ  اْلة م  َعا  ذاا   اافهاا  ، ا نفعااا   اَّ اا  اا يواقك اا  هاا 
اثِ  اا أ  انفعااا   االعاا   ااأم اا. اْلة م     اايف   اذااا ك ااوول ماا  ا نفعااا   ل    ا ا نفعااا   اثس 

اثِ  اا  ا نفعااا    إم اقخااذ ااالل  حناا    اا   ،وسااجا    مَ اا  نرااا     ِّ ، وذااذا علاا  اقلاااْلة م 
اثِ  اا  م لمااا ذااَ اقماا    اقخاايف ؛ ذنااان أخاايف  .    وساال      ا شاااا، أ  إ اا  اا  ااناكة اْلة م 
ااا  ت اااو اث ِّ  ، اَّ اا  ااا  وأخااايف  سااال    إ اا  ااا ل    ت اااو ا حلجاااا   اااا وتَصااا  ااااا و، واثس 

اثِ  ا وكاذثا اقما    اثرا أ .  وتَصا  ااثش ا ألصاا   لرت إمما  ألصا  اثس ا اثا  متلا ُّ  اْلة م 
 .اَّ اا
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َ  إل  إةااا   ا نفعااا   اْلة   اثِ  اا  ااذا ااعااع ميكاا  اثراا   تعاا   راا  حتر اا  االعاا   م 
اثِ  ااا اْل   َ  صااا  ااااؤ ااَ ااامااا  خااايف  ماااا  ل   وِإ   اااا تعااا  أ  اااا  إةاااا   ا سااالنكا  اْلماااايلِّ  م 
َة   ا أ و اثِ  ا اْلة   ثصُّا أخاا حن  أ و     سالأ اْلماا  إم د جا   مِ نةاتا      مل ن  اا مج  اثِ  ا ماا  ما  مرَِّ  م 

َ  .رلا ةحم  د جا  اث َد ذناا ثلمرا نا  ما  اقخايف  ثنرا لَن اقخيفلاي  كماا أل  اثسُّا: ونعا
ااا  اَّ اااا ِّ  لااايِّ اقخيف لَني علااا     اااؤ، و علاااؤ  كلشااا  ل مااا  اثسُّاااض االلرِّاااأااا ِّ  لر  اثس 

َة   وأ ِّ  لؤ و  و تؤ، كذثا   ل  ا اثِ  ا اْل   ثصُّ ما  د جاتاؤ،  اال ِّ د جا    رلا ةح ، أ  اثل    اثس ا م 
 واساالنكا ا،  فالح أمامااؤ   ااا  اكلشااف اْلمااا  اَّ ااا ِّ  رلاا ةحي علاا    اض اثأا ِّض االلرِّاا
َد ي اا    سل      ع  االلرِّ م  انفعا   إ  رل ةحوما   وا اث .و همؤ أك      ن  ا و   وجا

 .وأ ِّا  لؤ اْلما  اَّ ا ِّ 
 اإلصجص ا ن عج ت:  اإلعجً 

ااا املصااااص ا نفعاااا   خص صااا    . اار  اا اااو  ثيفنفعاااا  مراالااا  ثلخص صااا  اثس 
اا اثِ  اا لهااا إةااا   ا نفعااا   اْل  اار  مهم  ا ص صاا  اثس  اثِ  اا ، وحت  اا ا  ا نفعااا   اْل  م  أم ااا . م 

ااااامعاكِ  املصااااااص ا نفعاااااا    هاااااي خص صااااا    َة    اااااا   ا    س  ااااا ثصُّااااا َاز ااااا   وا شِّ  ااااااا  اا، م
اااذثاااا أل  املصااااص ا نفعاااا   ذناااا  ل  . ل جااا اثن       اخللااا  ل    جاااؤ إم ا نفعاااا   اثس 

َظ فا  اثا  أنا هاا     د   ا، وذذا ا ص صا  مشالر    اااثف ِّ    سل َ  حر را  اقما  ما  اث
َ   ا صااليف   واهالرالؤ وذي تصف   ا نفعا  ، وتصاف   ا نفعاا     ماا   ا و ما  صا

َنؤ  عا  جعا  ا نفعاا   صاا      َ ا ما   ، وجعلهاا صاا     أل  م م  عا  لل صاها مماا  شا
  عااااا  إم ماااااا   أمااااا  و    شااااا ، ومااااا  ذاااااذا اثر  ااااا  عااااا  اثال   أ و خااااا و       ل اااااأ و خ   كااااا    
 .     واثغ      واثنُّموعا  اثس ل    عا   اثش  ا نف

َة   إل  ا اثِ   اْل   ثصُّ اا حترِّا  ثلان فس  وملعا    و      ثلن فس م   ج    ؤراا حترِّ  م   عا  أ نا ه 
 فساااا    املصاااااص  اح اااا  اثن  ملن ناااا   عاااا  ماااا  اثن  احاااا  واثال  ، وحتر اااا  ذااااذا اث   و ملن ناااا     احاااا   

وغااو ذثااا ممااا  شاا هؤ      هاا ِّ  وناامو       تُّ َ  تا ااو      ل االا  و   رت    اافس ماا  غ     ثلاان   ِّ ا نفعااا   ااكاا
 .  اااؤ   خ و 
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   سل َم  اثفيفسف  وعلماا اْلماا  أهاا وا إم ذاذا ا ص صا ، ث ع ا   أو اأ  ك و  
َاا  اا وأاثااذ  اهااله  عنااؤ إنا لااؤ تالهااو اقذاا خاص اا  وااَساا ر  ع  تصااف   ا نفعااا   ااثشِّ

َظ ف    أك   ما  كلااا، و  أك ا  ما ول  حت   . اها م ه م    ملِهم     اَصف    ع  ذذا اث
َل ااشله  منها ما جاا   كلااؤ  ا  اثشِّامَ     ع ، و  كلاااؤ   اثسِّ اسا ، و  اؤ ،  لا  ا  ك

َ  »، وااَساا ر  خاص اا    لاااا  ااالل  وظ فاا  اثفاا ِّ  د ا ااأولل سپ ڤ كمااا  راا  .(  )«، أل ت اا ِّ
َظ فا  اق ساال    إح ااشج ل   َ  واع  أك   م  اةنني وعش    ل نا  أعاد  االل س   ذاذا اث

  َ َ   ساااالسااا  تساالنف  اَ  إل  »:   سلل َلاا ، اجاجاا  اث اا  حنسااها اعانااا  م ذ اا    وةِ غ اا ا   صاا
َثؤ ، وعل  «ا نفعا   اثعن ف  ناعا  ذاي وظ فا  اَّنرااذ واا ثلفا ِّ     إ اا  ا وذاذا وظ فا   »  ار

إذ أعلاا  أل     نسللف ف للل  عاا  متامااا  وم لااؤ . (9 )«َازل   اج ااا   ا حتر اا  اثل اااقخيفل  اا
 .(9 )«َازل   اج ا حتر   اثل  »ذي  اثف ِّ وظ ف  

َة   صاااا  ث صاااايف ح  أل  اثفيفسااااف  أهااااا وا إم ذااااذا ا ص اثِ  اااا اْل   لصُّاااا َ   م  أو ااَ اااا
انا  عل  أ   اْلمايلِّ  َاا وتصاف    م   يف  ك ا  صاإ   اقصا  واق ثلفا ِّ  وظ فا    اه  ذاَ أل  تالهاو اقذا

مااااا  صااااافاتؤ،  ذاااااي صاااااف    ا   اااااثلجماااااا  وإِ  و  وظ فااااا    ثلفااااا ِّ  ا نفعاااااا   ث ساااااه وظ فااااا   
 .خص ص  م  خصاكصؤ أو

َل  عا  اثل   .جه  اثفع  ذي اث  للل  وثك    .نعأ ،ل ج  واح    اثن   صاف    لل  ك
َة   إم ا م ااا     الهااو وظ فاا     واثل  صااف  عاا  أل  اثل   وظ فاا    اثِ  اا اْل   ثصُّاا ا نمااا  .ومنهااا اثفاا  ،م 

َل اثل    نااااا املصااااص ا نفعاااا   صاااف   أو خص صااا   الهاااو أو ماااا مس   صاااف   واثل  عنااا ما تكااا
َة   ث اثِ  ااا اْل   لصُّااا ااانا   ِ     ،ومنهاااا اثفااا ُّ  ،م  َل جاااماا  مااا     عااا  اه  َة   ا سااالك اثِ  ااا اْل   ثصُّااا  ل   أصااا  م 

 .م ا     هوث س
                                                 

 . 1 ا صفه ا س جس  : أ سالَا    
 .9  ا ص.ا ت مج  م شا  سل مال ا دا  اجر ر  ا اوو  ا د ض و   ا  ة: ا إ نسه   ش  9 

 .س ا ذاتؤ.  ا  9 
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 ا  ن  ا جعج ه: خجإسجً 
  ااساااااأ مكلشااااا  مااااا  اانيفااااا  ا علااااا ايل أ و اانيفااااا  اْل ساااااي ااسااااام   ناإذا اااااا أ

َعا  اج ا  كل  لَسچ ّك ا، وج نا أل  مَ  الا ف إ اااا  أ و م   اثَسا ،   ماا اثل  ها تر   اا  ت
َ ا  سل ا   لخذ ااثل   َدا  وذ   .نالص  و  ا   و  ا  صع
َعا  اْل  مع اااا َعا  اج ااااا ، ومنهااااا ااَ اااا اثِ  اااا أ مَ اااا اثِ  اااا َ  اْل  ، أ و اثصُّاااام  ، م 

َجا    اانالراا  اثَساال ، أ  اثعاد  اا  مجااا   و  ا ، أم ااا اْلمااا  اثفااك   لع مااؤ ناااد   لال ةيفات
 و اا ا   و اا ا  ااشااااا  رااا ُّ  ناااد    رلاا ةحهاا ةا   شاا ةا ، وأحاااض اث     ااشاااا اثعااااد ِّ اثنُّاا وتراا ُّ 

 .ثعاد ا
اااا ازداد اْلماااا  ازداد  ّن انال اعاااا  عاد ًّاااا، و  اااو ا نفعاااا   للااا يف ، وكلل م  اثعااااد   ااا

اثِ   ثيفنفعا   اْل   َ را  وإةا    ش  وتجاذا     .واملصاصا  ثيفنفعا   اثس ل     م 
   َ َ   كلُّ اثصُّ َ    ااعع م  ااعاين، وثِكن ه مج  اثِ    ها ص و ا  عااا ا  ما   متا ُّ  عااا     صا

ّن انال اعاا    َ يف    اثااذ   لاالا       ا َة   ا. اك  ثل رااا  ا اثِ  ا اْل   ثصُّا اثفعل  ا  ذاي اثاا   م 
اثِ  اااا مااااا  اْل  ف ااارَِّ ال ُّ ت اااا أ ااااااثل   ااااا  م  َسااااال ، وكلل م  ساااال ا  أو إ ااااااا  اا عةاااا   اجاااا ود اث
َة   ازداد  ا اثِ  اااا اْل   ثصُّاااا اااا م  اك  ،   اثااااذ   انااااه أك اااا  اراااااا   كاذنيتال  ااااا    أحاااا  ا شِّ

ااا َ   اْلماااايلِّ   واثل  اار ؛ اْلاذا  اااوأك ااا  حتر راااا  ثلخصااااكص اثس  وإةاااا   ا نفعاااا    شااا
اثِ   اْل    ...م 

َل  صاااااكص ا اثغااااع اْلمااااايلُّ  َة      كاااا اثِ  اااا اْل   ثصُّاااا اااا م   .اجاااا      هااااا       اثاااا  س 
اا َل ام اا  حترُّاا ، واثغااع اْلمااايلُّ ثلغااع اْلمااايلِّ  اار  ذااي نل جاا   ا صاااكص اثس  مااا    مرَِّ  كاا

َ  اا وناا         اد      ا ااو   وتكاماا    وتناساارت   وانسااجا    اْلمااا  ماا  تناااظ    مااا  وغوذااا ماا  مرَِّ     وح 
اااا حرراااه ا .اْلماااا  َة    كلل م  اثِ  ااا اْل   ثصُّااا اااا كاناااه ذاااذا  م  َماااا ، وكلل م  مم ااا ا  مااا  ذاااذا اار

َمااا  أك اا  حترُّرااا  كانااه ا َة   اار اثِ  اا اْل   ثصُّاا   ل جاا  مم اا ا  ماا  حترُّاا، وكانااه اثن  أك اا  غااع   م 
َة   خصاكص ا اثِ   اْل   ثصُّ َ        اث  أه نا إث ها م  جاذا    م   ...وتش
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َة   اثكااايف    ا اثِ  ااا اْل   ثصُّااا َ ااا    أمااا    حااا   ا  و  اااا  ود اسااا    م  َ ااا       ااااقم   .جااا ُّ  

َل اا   مااا ولفنااا عناا ا   ذااذا اث يفاا  ذااَ . ا ماا  نرااا  ومساااك   عناا  مااا ولفنااا عناا  ل
َة   لس سااي ثلكاايف    اااهاااد اثل   اثِ  اا اْل   ثصُّاا    يف  اا  واث  اامساااك  اثل   نااانااا تناوث، ذثااا أن  م 

نا ولفناا علا  اثعل ا  اثا  ميكا  ا نالايف  أ  إن   . صاليف  واا  الاوح ود  ا صاليفحيِّ 
َة   منها إم مساك  ا اثِ   ْل  ا ثصُّ  .اقخ حن م 

َة   را  وااساك  اث  ميك  أل ت يفا    مسالث  اة     اثك و م  اثنِّ  اثِ  ا اْل   ثصُّا ، م 
ك اام عل هااا وتلس سااها تلس سااا  صاايف يفا    واجامساا  اثاا   اارت اثّ  وثكاا  ااساالث  اقساساا   

 اا  اافاااذ أ ر اا  ذااي مساالث  نرااا  ا نالاايف ؛ حت  لراا  أكاان مساااح  ماا  اَّمجااا  واثل  
اااااا ، واعااااا  ذثاااااا ميكااااا  اثل  ما  واقساسااااا   وا صااااااليفحا  وااسااااال       عشااااا ا   يفُّ

َ  ا َة   اا ااااااد   اةاااااا  اق اااااا    مَ ااااا اثِ  ااااا اْل   ثصُّااااا ، اثااااا  ذاااااي اعاااااع مااااا  ااعااااااين م 
َعا  علااأ اْلمااا ، وثكاا  اا عةاا     ثاا  اااا  لناساارت ماا  ا صاااليف  تعاا    جهاا  اث   مَ اا

 .لؤوخصَص    اْل   
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ددب أٌ فددال مالددوأ  ددن من  دد     أٌ فددال  دد   ال أحددي د ددي ةً فددزع  ددن ُه
 نكد  .  ال ُلب  ن ذند  ُلدى أ ح حد  !  س ُلى تقودب من    أقير مننف 

مإلج  ددز  مفددلو ُلددى  ددن سددو    دد  من  دد  م نبددبف   ن ف : محددي  إذم سددننن  أ ف   
دددوق دددمنفدددور إىنٌدددى من ف  ف  ندددلع نٍ دددا  ُددد  مإلج  دددز ن   و د  من فدددف   رل ف ددد  من  

ددو ر    نكدد  ُ فددال مُ دد د أل دٍددلأ من  دد    أل د   ف  ًف قددا  ال أل دودد      ن
 . ب ا  أ   بب أسا ب مس    ُا  ا

 
 

 
 

علد   اإلنسان، ومن أكثرها قددة ً أحاسيس دِّ املفاهيم التصاقاً بألنَّ اجلمال من أش
 ب   ددد يب   ريدددو أدِّ واحدددد  لل مدددال، سدددي من مدددن الصَّددد .حتريدددش مرددداعرع وانف ا  ددد 

ا متاقرددد  هددد ا التَّ ريدددو، و  يدددان مدددد  قربددد  أو ب ددددع عددد دددنا شددددا  لددد  الدَّ  نول دددن مدددن السَّ
بدا، إنَّ األمدر الطَّ ي دو هدم أن . ام إشاب   واحد ً تا لن ن من أمنَّ وه ا ي ين أ  .  ا صطالحيَّ 

متلفدز  دن  ألف مإل سد ل ةلدو  ٍلدي  خاصًَّ  ، واحد ٌ    ي من هتاك ا فاٌق عل  إشاب ٌ  ُد  من ف
علدد   .صددهتا  ددم من ددينوالا من   نلفددز ُ  فددزع    ددينوالا من فدد حلب  جو لفددز مُحكدد  

م املمثِّدددا المحيدددد ل القددد  اإلنسدددان مددد  املم دددم  أنَّ ذلدددش لددديس ي دددين أنَّ اجلاندددب الددد َّا  هددد
اجلمددداذ، ذلدددش أنَّدددا لدددم اقتصدددرنا علددد  أحدددد اجلدددان َّا اجلاندددب الددد د يتَّصدددا بالددد َّا ، أو 

 .ق ْد   نستطي  جتاوزها  اجلانب ال د يتَّصُا باملم م ، لمق تا يف إش ا 
الماحدد، ومدن  اختالف أذواق التَّاس يف  تاول املم دم  أ ف  ح ه مإلشك الا حو

 .َث َّ   اين أح امنم علي 
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 .ا ِّفاقنم يف احل م عل  املم م  الماحد  ث  لب 
تا بال داد نلىد  نَّ ما، فإ   مجاذي  من األفراد احل م عل  مم م    فلم طل تا إىل جمممع   

دا أمجد  ال دا  علد  ا ب ضد ، أحيانداً، ول دن ُةَّبَّ ا ِّصداف  إشابتَّ  تَّفىان متام ا  ِّفاق، أو ُةَّبَّ
أمددددران متالزمدددان متددددام ... وعددد مدددا، كاجلمددددال أو الىددد   أو الر   هددد ا املم دددم  بصددددف   مجاليَّددد   

الدتَّالزم،   انف دداك بيتنمدا، علدد  ةيددم مدا ي دددو مدن أ ندَُّنمددا متتاقضددان متدام التَّتدداق ، وهدد ا 
  ج د نن   نوال ح م من فهه   من فن قض  ن آل  ٍ ع ن   ك ل نديدن  حكدبأ ول ن . حقٌّ أيضاً 

 . ل رل ف   نب دك  حن ك ُلب ج   
مىاييسددد  وبمابتددد  الَّدددن يتطلدددق مدددن  ئ  مدددر اإنَّ اخدددتالف أذواق التَّددداس ي دددين أنَّ ل ددداِّ 

 :خالهلا يف احل م عل  األشياء، وأنَّ ا ِّفاق األذواق يف إطاةها ال ام ي ين أمرين ابتَّ
 الدتَّفس ال ردريَّ ،   ت ْت ل دُو عليندا أنَّ هتداك مىداييس شد   بابتد  ، متأصِّدل   يف أ نب  

وهد ع املىداييس الثَّابتد   ت داوز النَّمدان وامل دان َّب دع مدن امل دان، ولدم   نأخد   د ا . التَّاس
دد ، مثددا ال ددالم ملددا وشدددنا مددا يفسِّ ر خلددمد ال ثدد  مددن البدداة الفتيَّدد  يف اتلددو  ددرو  الفددنِّ

اوامل ابدددد واملشل ددداما واإلليددداذ  وامل لىدددا  والتَّمابيدددا  ،  لَّىدددا  واملتتم دددا  ال ثددد   شددددا
أمسدداٌء ... واملسددرحيَّا  واألشدد اة ال ثدد   أيضدداً، واللمحددا  الَّددن خلَّفنددا لتددا فتَّددانمن كثدد ون

د  كث   ، وآباٌة أكثر يضيق اجملال عن سردها  .ش 
   ، زبددددد    أنَّ املم دددددم  اددددددِّ ذا ددددد  يتمتَّددددد  بصدددددفا   مجاليَّددددد     ثددددد  ن مُ دددددود 

تد  ن راهنا، فلم  أنَّ هد ا املم دم  أو ذاك كدان ميتداز حىادا َّبنايدا وخصدا   م يَّ  مي ن
جت دددا املم دددم  يمسدددم بأنَّدددُ  مجيدددٌا ملدددا وشددددنا ا فاقددداً علددد  أنَّ هددد ا املم دددم  مجيدددٌا أو 

 .ق ي ٌ 
اها  الرَّ يس م اظر  يف مفندمم اجلمدال و فسد ع وفندالتَّد  ه ا يىمدنا إ ىل    ى ب ا جتِّ

 تا يد ، علد  األقدا، واحدد ً ال َّا  واملم دم ، بمصدو هد ع الث  بد َّْ  ممق   شن  ط ي ت ، من 
 .ظر إ ىل  اجلمال لتتديد ط ي ت   أكثر من زوايا التَّ 
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 دددرشي   إنَّ ط ي ددد  املماقدددو  ىتضدددو نظريادددا أن نت دددع أحدددد املدددمقفَّ، أ و علددد  األقددداِّ 
بتفدددددداو  شدددددددَّ  اعتتدددددداق مت تيدددددد  لدددددد ، أ و  أحددددددىا علدددددد  الخددددددر  رشيتدددددداً  تفدددددداو  شددددددَّ  

وهد ا بددوةع يملِّدد ممقفداً بالثداً، ... ط ا   املت تَّ و تم   عىا دهم و  اين بىافاهتم باختالف
 احليداد، علد  الدرَّْيم  مدن أنَّ احليداد التَّدام أمدٌر سديظا  ااشد   إ ىل   هم ما مي ن  سميت  ممقو

ددا بصددتَّ  كلينمددا  برهددان، أو لتىددْا املدد هب الدد د يىددر  كدداَّ  مدد هب  فيمددا ذهددب إليدد ، حت ا
، بدددا ألنَّ هددد ا هدددم أرسدددلووحسدددب، كمدددا قدددرَّة  « خددد  األمدددمة أوسدددطنا»م ددداً، لددديس ألنَّ 

 .األص   ف الً 
نف  إلف  نددب  أ  مالت دد ه مندد فمتن  ددن  بددب جالٍددز من  دد ننح  تانحددن مالت دد ه من وفددُو

 دد  تانددوم أدندد   دد   و منقددو  ُنددي جددلح وف مآلمددو   إل كدد ل  دد حدكدد  منا ددز نلللددن منلفدد
، واحلىيىد  الَّدن   مدن وةاء ذلدش هدو أنَّ هد ا   حل   دك د د لو إندى مدهف ذند مالتح 

ددد دددا ي طدددو األولميَّدددالتَّ دددينِّ هلددد ا ا جتِّ ، ويل دددب الددددَّوة اع أو ذاك، إََّّ   ال دددل  لل اندددب املت دددعَّ
 .واأليديملمشيا ال امت  وةاءع ،ميَُّ  امل هب الفلسفوِّ األكل يف  مشي  ذلش هُ 

ددد دددطنما ميتلدددش ول دددن مددداذا لدددم كدددان كدددال ا جتِّ دددابىَّ واملمقدددو الددد د يتمسَّ اهَّ السَّ
اهددا  الثالبدد  يف فنددم ط ي دد  ؟ أعددين أنَّ كددالا مددن ا جتِّ عىا ديدد    دداد   ددمن مطلىدد ً  طماعيدد ً 
نددددب امل ددددادئ ، يف ُم تتدددد  ا نسدددد ام ال امددددا مدددد  أدِّ مدددد هب  فلسددددفوي منمددددا كااجلمدددداذِّ 

 املمشِّن  واحملرِّك  ل ؟
ددد ي ددددو أنَّ هددد ع املرونددد  حىيىددد  ألف حددد ه وأكدددل دليدددا  علددد  ذلدددش هدددم ، شِّ فدددمق الرَّ

  سدلزع . بد   حد ا منفلسدفلفز كلح مالت  ح ا منثهثدز قٌديس سد را  دن ركدب فدو ب مالتح 
 .تو  ب  منخصاز نل  لم ُلى منسفومء

 االتجاه الموضوعي
يف املم ددم   مابلدد ٌ   ٌ أنَّ اجلمددال صددفا  عيتيَّدد جتدداع املم ددمعوِّ يددر  أصددتا  هدد ا ا 

عن ال ىا أو ال َّا  الَّن  دةكنا، وه ع مىمل  مثاليَّد  ب داِّ مدا حتمدا هد ع   ٌ املدةك، مستىلَّ 
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ها واسددتتفاد ماديَّدد      محلنددا علدد  بتيدد   ال لمدد  مددن م ددع، ول ددن ذلددش   يتفددو أبددداً إم انيَّدد
 .امل اهب املاديَّ  امل روف  كلِّنا، وأنما   مش ناهتا ق  فْ ، و  ح َّتَّ أخر ةمق  

دد يف فنددم ط ي دد  اجلمدال بصدديلت  الفلسددفيَّ  أول مددا ظنددر، يف  اع املم ددمعو  ظندر ا جتِّ
 ددمء م اةفتددا، لددد  الفالسددف  الفيثددايمةيَّ الدد ين خلصددما إىل فلسددف  ةيا دديَّ  صددمفيَّ ، مددن 

ا  دد  لثد ةور  وانتند  ... تَّأم دا بالتَّد و ق الفدينِّ للممسديى ةبطب ال»أكثر متاحينا أىيًَّ  أهنَّ
Pythagre  دددددر  التَّمافدددددق مدددددن حتليلددددد  املمسددددديىو إىل و ددددد   فسددددد   عددددددددي ألنلامندددددا، وفسَّ

َّ الفيثدايمةيوألنَّ  (  )«ندمعَّ مدن الدتَّلمبد دَّْ  املمسيىوَّ بأنَُّ  يرش  إىل وشمد وسط  ةيا وي 
م  لش الىمانَّ الثَّابت ، وهد ا التِّظدام وا نسد ام والتَّتدايم الرَّا د  ن فىد  رهتم ةيا ي فالسف ٌ 
 .يف ال ا 
ل ى د وشَّنما ا نت اع إىل التَّتاسب والتِّظام والتَّتايم بمصفنا التَّلما  السَّدا د  »

دددا  يف ال دددمن، وعتددددما نتأمَّدددا يف أف ددداة التَّتاسدددب والتِّظدددام والتَّتدددايم سدددمف نت دددََّّ أهنَّ
 مددن األةقددام بددرقم   متامدداً بال دددد، فالتَّتاسددب مددثاًل بددب التَّ  دد  عتدد  ب القدد  ةقددم    ٌ مر  طدد

ليخلصددما مددن ذلددش إىل أنَّ اجلمددال إن هددم  (  )«أخددر، وباملثددا يىدداس التِّظددام باألةقددام
إ  ذلدددش ا نسددد ام والتَّتاسدددب الددد د يت لَّددد  يف ال تيددد  الص دددمةيَّ  ملم دددمعا  ال دددا ، 

 ق  فْددد دددمعا  مدددا هدددو إ  جتليَّدددا  للخدددالق، وأنَّ ا  ق دددْد صددداينا و  ذلدددش أنَّ هددد ع املم 
 .استتىاقنا من التَّتاسب وا نس ام

الد د و د  اثداً يف  Augustinد  أ جسدلل ويف سياق آخر مراب   جندد الىدديس 
آبدداةع ال اقيدد  أوحددب لتددا بد ددَّْ  اجلميددا كددان الف ْىددُد نصددي  ، ول ددنَّ أف دداةاً مجاليدد  لدد   تددابر  

 . سفت  اجلماليَّ بفل

                                                 

 . 4د ص 1  4د داة الثىاف  د الىاهر  د   لسفز من    :  د الدكتمة  أم   حلمو مطر   
د  رمج  جماهد ع د املت م جماهد د داة الثىاف  للتردر والتمزيد  د الىداهر  د    لز ت ردخ منفلسفز منلو : د وولرت ستيس    

 . 9م د ص1  4
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يىدر  ذلدش، وبددادل يف إب ا د ، ول تَّددُ   كددن هجولمم ددمعياا، وهدم  أ جسدلل ي ددو 
ا  وفاعليتنا يف حتديد ط ي   اجلمدال، ول   داَّ يف احلدماة م  ذلش   يستط  إن اة دوة ال َّ 

 :اذ ال د اصطت   ما ي فو لي من دا ا عل  ذلش، يىملالتَّ 
ملداذا ب دا : د ةفد  صدفاا مدن الىتداطر علد  أحدد أشتتد  عماة د لم سألتا بتَّاًء، وق»

 صفاا مماباًل يف اجلتاح الخر؟
إنَُّ  ف ا ذلش كو  تتاظر أشناء عماة د  شيِّدداً فيمدا : فسمف بيب، من دون ششي 

 .بيتنا
 تاظر  روةياا؟ملاذا ي دو لش ه ا التَّ : ولم سألتاع

 .ي     التَّتاظر إنَُّ   روةٌ  يىتضي  ال ىا ال د: بيب
ددَّتَّ  تصِّددب  نفسددش ح مدداً علدد  مددا يت لددو أن ي  ددب : نسددأل  ل ددن، مددن أنددب ح 

 التَّاس أو   ي   نم؟ أو من أين   رف أنَّ التَّتاظر ي   تا؟
ددددٌد ممددددا أقددددمل ألنَّ األشددددياء املتتظمدددد  انتظامدددداً كندددد ا متتلددددش اللياقدددد  : بيددددب أنددددا متأكِّ

 .متأكِّد ألنَّ ه ا مجيا: واحد    وب لم   . واإلح ام واللطاف 
 أه ا مجيٌا ألنَُّ  ي  ُب أم ي  ُب ألنَُّ  مجيٌا؟: ح س ٌن، ل ن قا ذ: نسأل 
 (. 9)«ب ساط ، ي  ب ألنَُّ  مجيا: بيب

ىراطيَّ  مدن ريىد  الس ديددير حدماةاً علد  الطَّ  أ جسدلل ي دو شليادا هتدا كيدو أنَّ 
ل تَّدُ  علدد  أدِّ حدال    يسددتط  إ  أشدا إب ددا  وشند  نظددرع يف مم دمعيَّ  اجلمددال، و 

اإلشددداة  إ ىل  دوة الددد َّا  وفاعليتندددا يف حتديدددد ط ي ددد  اجلمدددال ولدددم عر ددداً علددد  طريدددق 
ددر    احملدد  لط ي دد  اجلمددال، وي دددو هدد ا ا  ددطراة ال   إب ددا  املم ددمعيَّ  لت يددان دوة  و    

 دددم ف  ددديتا ل القتددد  إنَّ اجلميدددا هدددم مدددا يروقتدددا ب ا ددد ، أمَّدددا املال»: ذا ددد  أيضددداً يف قملددد 

                                                 

د  2 م د ص 1  4د  رمجد  الددكتمة علدو جنيدب إبدراهيم د داة أةواد د طرطدمس د   ود   دن من  لدل: د ديددةو   9
 2. 
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ظداَّ ي تىدد »م جسدلل  علد  ذلدش بىملد  إنَّ   لدوهكتمة ، ولي ىدب الدد  «بروء آخدر
أنَّ الفنَّ   يثد  إع ابداً إ  إذا ذكرندا بدالف ر  اإلهليَّد ، ف دا  مجيدا  هدم أبدر ا دالق يف 

 . (94)«ال ا ، هم متت  إهليَّ 
  اجلمال، فيتداب  عل  مم معيَّ ينداد إصراةاً أ جسلل  و  ع ب ل لش أن جندنا 

 :حماةع املفرتض م  امل ماة قا الً 
ملددداذا هددد ا مجيدددا؟ وإذا كدددان سددد اذ : ين سأسدددألش أيضددداً أندددا م دددش، ول تَّددد: نسدددأل »

ينع ش، ا م أنَّ أسا    فتِّش   ي ه من إ ىل  ه ا احلددِّ إ َّ ندادةاً، فسدمف يتاسد ش مدن 
أشدناء عماة دش، و سداوينا، و تاظرهدا، إ ىل  ندم   مدن  ، عل  األقاِّ أن ختتنل متابادون عتاء  

 .المحد  الَّن متت  ال ىا
 لمحددد    ط  ل ددن حدد اة، فددال وشددمد ق دد. أشددا. هدد ا مددا كتددب أةيددد أن أقملدد : بيددب

دا مجي داً م مَّند    حىيىيَّ    حيصد  مدن األشدناء الَّدن يت دمَّن كداٌّ  مدن عددد    ٌ يف األشسام، ألهنَّ
 .ي  هنا وي من األشناءمتنا أيضاً من عدد  

إذن أيددن  ددر  هدد ع المحددد  الَّددن  مشِّنددش يف   ددمين ةمسددش، هدد ع المحددد  : نسددأل 
الَّن  راها يف فتِّش قانمناً   مي دن انتناكد ، هد ع المحدد  الَّدن بدب أن حياكيندا بتدا ك كدو 

مق عىملتدا ا عدرتاف بدأنَّ فد ب؟ فماذا نستتتج من ذلش؟ أ  بدي من واحداً بصمة   كامل   
  لل ميددددا الَّددددن   تدددد  عتنددددا يف ، هددددو الىاعددددد  اجلمهريَّدددد، خالددددد ً ، سددددامي ً أصدددديل ً  وحددددد ً 
 .( 9)«فتِّش؟

لإلصددددراة علدددد  ا جتدددداع املم ددددمعو يف  أ جسددددلل إنَّ األسدددداس الدددد د اسددددتتد إليدددد  
، يرنددم مددن خاللدد  إ ىل   ىددديس قدددة  ا ددالق ، ديددينٌّ  هددم ٌّ  حتديددد ط يدد  اجلمددال هددم أسدداسٌ 

لأللمهد ، يتمثَّدا يف نظدام المشدمد  و الرَّمدندِّ  لِّدي تىد أنَّ اجلمال، وهم التَّ »يدها، فنم ومت 
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دداةي  يف اتلددو مظدداهرع وقملدد  بددأنَّ ا  هددم يت ددم  . و ر ي دد  و تاسدد  ، ويف وحددد  ال ددمن السَّ
 اجلمدددال يف ال دددا  م تددداع أنَّ نظامددد  و ر ي ددد  و تاسددد   شدددنٌء مدددن المشدددمد اإلهلدددو، وأنَّ مدددا يف

 .(99)«األشياء املاديَّ  من مجال هم إشاة  ةمنيَّ  إ ىل  ه ا المحو
، شدأن  شدأن ةشدال الددِّين عامَّد ، Thomas D'Acquinد  س ل تو   مُكودننأمَّا 

 ي دد  صددمة  مددن صددمة قدددة  ا ، وجتلياددا لدد ، علدد  اخددتالف وشددمع هدد ع الر  يدد  الدد ين يف الطَّ 
، وإىل »فىددد  لت لِّددو عظمدد  ا  وقدة دد  يف خلىدد ، ددوِّ سدد   إ ىل  اإلقددراة  مددال ال ددا  احلسِّ

ال رو  عن املالم   املم معيَّ  لل مال، ولىدد ع ددَّ م يداة اجلمدال قا مداً يف أكثدر صدفا  
واللاي  من ذلدش عتددع، وعتدد ةشدال . (91)«...األشياء مشمً ا ال مال والتَّتاسب و ال ناء

الدددِّيين، هددو المصددمل إ ىل  الىددمل بددأنَّ اجلميددا هددم مددا  الدددِّين عامَّددً ، والفالسددف  ذود ا جتدداع
أةادع ا  مجددياًل، وقددددَّة لددد  مدددن خصدددا   اجلمددال مدددا أةاد، ولددد لش   ع دددب يف أن يدددر  

وا  . أنَّ هدد ع الصِّددفا  متَّتددد  يف األصددا يف ا ا فاجلميددا هددم مددا يردد   ا » مُكددودنن
 .(92)«  والفنِّ  ي هم اجلمال األعل ، ومصدة اجلمال يف الطَّ 

 Leibnizد  وددددي نلان ددداجوتفإ ىل  حددددي ب يدددد  أعلدددن  نألكدددودننوعلددد  مدددم مرددداب   
أنَّ ا  وهدم ال لديم، ي لدم متامداً أنسدب املىداييس وأمساهدا،  ،   أكثدرفلسدفيَّ  صراح ، وبصديل   

ل ددق  ال ددا  وصدداي  علدد  أكمددا صددمة     مم تدد    وأفضددا التِّسددب وأةقاهددا وانطالقدداً مددن ذلددش خ 
 .(92)«أفضا ال ما  املم ت »

، نلان داامن عرر ذا  ، أد املرحل  التاةتيَّ  ذاهتا الَّدن وشدد فيندا ويف الىرن الثَّ 
دد إد و ددي  وركدداجنددد  فىددد قددال يف  . اع املم ددمعوِّ الدد د قدددَّم ة يدد   دددوة يف فلددش ا جتِّ
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ل  إنَّ ال ماطددو  ترددأ مددن ا دد»: أصددا مفنددممو اجلددالل واجلمددال: كتابدد  األساسددوِّ 
َُثَّ إنَّ . احلسيَّ ، وبتي  احلماس عتد مجي  التَّاس واحد ، وه ا هم أسداس الد َّوق ال دام

هد ع احلدماس متَّصدل  باملم دمعا  ا اةشيَّد ، و م َّد  مالمد  مم دمعيَّ  جلمدال األشدياء، 
 املتددددددددددةِّو والرِّقددددددددد  والت  ممددددددددد  وصدددددددددفاء ىا والتَّلددددددددد   لر والصَّدددددددددآل  والصِّدددددددددوهدددددددددوا الضَّددددددددد

 .(91)«...ماناألل
مدن عددم إن دداة  إ ىل  حددي مدا، أ و علدد  األقداِّ  يىدرت  مدن ا جتدداع اجلددذِّ   وركداكداد 

المصددا وآبددر  محيددد أذواق التَّدداس ليفسدد  يف اجملددال بددب دوة الدد َّا ، ول تَّددُ  قطدد  حيدد  
 أمددام  تددمِّ  املم ددمعا  واسددتلثاةها بل ددب الدددَّوة المحيددد يف حتديددد ط ي دد  اجلمددال ومددن َث َّ 

 .قيم  املم م 
ددَّتَّ يممتددا هدد ا، مددروةاً بال صددمة المسددط ، إذ هدديمن  وقددد انسددت ب هدد ع الف ددر  ح 

د ، يىدو وةاء ذلدش الس دلط  ال تسديَّ  الَّدن كاندب هيمتدً  مطلىد ً  اع يف فندم اجلمداذِّ هد ا ا جتِّ
ددددَّتَّ أجلددددأ  التَّدددداس فيمددددا ب ددددد إىل م ادا هتددددا شددددديد  احلددددنم وال ددددأس يف   اليمنددددا وأوامرهددددا ح 

يتيَّ فمة متنا، ومن َث َّ والت    . إىل كسر طمق الس لط  الدِّ
ول ن، ولطاملا كان األمر ك لش، فما ال د يفسِّر إذن نسد ي  التَّد وق اجلمداذ مد  

 اختالف النَّمان وامل ان أو  مافىنما م اً؟
 االتجاه الذَّاتي

 عد  الفلسددفيَّ  لالجتدداانطالقدداً مددن الف ددر  ذاهتددا، ولدديس با سددتتاد إلينددا، كانددب الددم 
أساسداً  الد ين اختد وا احلدسَّ  منسفسدل يلل ا  يف فنم اجلمال، وكان ذلش علد  أيددد ال َّ 

دددددَّتَّ مدددددال م ظمندددددم إىل التَّمحيدددددد  ، وانطالقددددداً بد دددددَّْ  يف امل رفددددد ، ح  دددددوِّ امل رفددددد  واإلدةاك احلسِّ
    هلدددم دسدددشدددأن  شدددأن يددد ع مدددن الىددديم بالتِّ  ددددجالٍدددز من  ددد    مأرجٍدددو ذلدددش فىدددد  مدددن
 دد حو  إ سدد  لفز  وددض  دفب بدد  كددل  إ سدد ل    قدد ع نَّو  ددا مناف   لفددز  من ك  لفددز  أٌ فددال  إنددى
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دددددن   الَّدددددن أطلىندددددا منف دددددن رل ف ددددد  ندددددب  نددددد  دٌد ففددددد   لبددددد  مثنددددد ل ، وي كدددددد ذلدددددش املىملددددد  الرَّ
مشدد اإلنسان مىياس األشياء مجي اً، هدم مىيداس وشدمد مدا ي» Protagoras د  و ت ةورمس

 .( 9)«متنا، ومىياس   وشمد ما   يمشد
التَّتي دد  د متددام ا  فدداق قطددب السَّفسددط  الثَّددان الرَّددن   شندد ويتَّفددق م دد  د مددن 

ال د ذهدب إىل أ نَّدُ    يمشدد حىيىد  أبدداً، وإن وشدد  فاإلنسدان  Gorgiasد جورجل س 
كنا فإنَّدُ  عداشٌن عدن إيصداهلا قاصٌر عن إدةاكنا، وإن افرت تا أنَّ إنساناً مدا اسدتطا  أن يددة 

 .( 9)لآلخرين
داددي  ألف من ددوقفل  ُلددى أتددبح من فندد قض   حدد م صددولَّأ  ٍددهع   نكندفبل دد  ت فقدد ل 

مننف ل ددز منف ددن تددود  كددلف منوقدد ي  منف ددن تقاددل  تفبددب إىنٌددى مإل سدد ل منفددود  جبددزت   دد ع  دد  
أو مطلىددددً ، بددددا هددددم م ددددًع عىلددددوٌّ  ومددددن َث َّ فددددإنَّ اجلمددددال لدددديس صددددفً  بابتدددد ً  .زمن  حلفدددد ال

مىاييسددد  وبمابتددد  الَّدددن ُفط دددر  عليندددا أو اكتسددد نا مدددن خدددالل بيلتددد   ق  ْفدددكدددا  إنسدددان  و   يفنمددد 
 . ربيت  أو

وسددو وا ددو الر  الرِّ علدد  عددا  الفددن واجلمددال اسدد  عرددر أطدداَّ ويف هنايدد  الىددرن التَّ 
 م( 1)   منف :  ، هميَّ ن األىِّ م ة  دْ عل  ق   ب تا    Tolstoiد نلول تونس و  ن  الرَّ 
د    ومحدا برددَّ  فيد  لط ي د  اجلمداذِّ  ض  ر  ع    ى ألف أ ر ، اع املم دمعوِّ علد  أصدتا  ا جتِّ

ن  قل ز من  لدل إ ف د  تقدو  أ الع  أملدومع ُلدى  ديى تنثلوحد   دن من  بدور من  لقحد
فز نصحدد  ُلددى مندد فما  م فٍ التبدد  د ر من قددودب من  دد نن    ددنَّ من وفددو  م ٍددوف 

ا يَّدد  د أنَّ  تونسدد و أن ي دددَّ ز   ال ُ ددب من   نلفدد د وهددم املتطددرِّف يف ندددنعت  ال َّ
دا هدم  التَّ اح يف نىا الر  مة وال ماطو الَّن ختتلج يف أعماق التَّفس إىل الخرين إََّّ
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هتمد  ال مليَّد  التفسديَّ  ذاهتدا وأشد اهلا » ت و  فسدكنفندم كمدا يدر  . الفنَّ األصيا
تونس و  ول لش أوقو . (14)«يتا اصطالحاً دقيىاً انيتنا، أو شدليَّ  الر وح إذا حترَّ وقم 

أصددددال  الفددددن وعظمتدددد  علدددد  مددددد  قدة دددد  علدددد  إبدددداة  انف ددددا   الخددددرين وحتريددددش 
وس الَّدن أبداة  وشداناهتم وعماطفنم، ويضر  لتا يف ذلش مثاًل أيان الفالحَّ الدر  

ممدددن  اس، ولدددم مدددن أحصددديتاهم ل دددانما أكثدددر ب ثددد   مدددن التَّددد فددد   انف دددا   آ ف م لَّ 
ومدن ذلدش ... أو سدماها «من لد  نلدو» Shkespeare ددشكسدالو   أباةهتم مسرحيَّ 

مددددددن  األةقدددددد  هددددددم الدددددد د حيظدددددد  بددددددأكل عدددددددد   يددددددر  أن اجلمددددددال األمسدددددد ، أو الفددددددنَّ 
 ط يىددداً حيادددا أو ان  اسددداً صدددادقاً  تونسددد و و  ع دددب أن جندددد أد  . ( 1)امل   دددَّ

مة احليميَّدد  الَّددن يلتىطنددا أصددالت  وإبداعدد  يف  لددش الص دد  ظنددر»تدد  اجلماليَّدد ، وأن يَّ لتظر 
ا  الىصَّددد ، ويسدددتمد املظندددُر ا ددداةشو  شددد ل   مدددن احلالددد  التَّفسددديَّ  لل طدددا، لرخصددديَّ 

 .(19)« ُ ى  فدْ ب و  ن مناش ، ويتىلَّ ن بتلم  ويتلمَّ 
 دلية المضمرة الج

منلفدو ل  ةلدو قد در   حديه ُلدى تفسدلو من  د     نك   ك   أشدو    دَّلف أدفد   د 
 ل د  ندو أةفددل منلفدوف مآلمددو   ندلع  ديُ ع  دد  منخلد   أل دقدد   إلف من ف د د  من  ثددل 

منلفدددو ل  حدددو منوحلدددي منقددد در ُلدددى تفسدددلو جالٍدددز من  ددد   تفسدددلومع  ق ر ددد ع أكثدددو  ٌددددلسٌ  
متلفز إ ف  لفز  من ف  د  أفد وا  دن ذمتبد   د ر  منلفدوف نوقلق ا  ذن  ألف كهن    من وفُو

، ول ددنَّ األيددديملمشيا  ددأن إ  أن  ددرتك بصددماهتا الىميَّدد  دا مدداً علدد  آباةهددا، فتىددمد مآلمددو
دا أيفلدب مدا  دَّتَّ لت ددو وكأ هنَّ يَّد  الىصدم ، كدا  ذلدش لتمكيدد ذاهتدا، ح  األممة إىل هنايتندا احلدِّ

 .سماها من ا جتاها 
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دددال ثددد ين ممدددن   تدددما أحددد إنَّ  ا مدددن ا عدددرتاف بددددوة د هددد ين ا جتِّ اهَّ   بددددوا بددددا
الطَّددددرف املىابددددا، إن بددددالتَّلمي  والتَّلددددمي ، أو باإلفصدددداح والتَّصددددري ، وللتَّدددددليا علدددد  ذلددددش 

 .ست ت  يف ب   أَّمذو ل اِّ واحد  من ا جتاهَّ
نأ دددد  مالتح  ع الت ىدددداد  Platonددددد أ هجددددول فيمثِّلدددد    دددد ه من وفددددُو الدددد د ي ددددد 

ددالددو  ةِّخددمن أكددل بددا أبددرز ممثِّ وامل ريدد ، و  يددرو يف ذلددش لطاملددا ومتظِّ  اع املم ددمعوِّ  جتِّ
، فيمدا هدم يىدمل    قدمَّ    وب اِّ د ننعت  املم معيَّ رحي  الَّن   كِّ قرأنا ع اةا   الما ت  الصَّ 

ددددين أحتددددددَّ إنَّدددد»: مددددثالً  دددددث عددددن ا طددددمط املسدددددتىيم  واملتتتيدددد ، والس  ما  طمح، واجملسَّ
، بددا ءمجدداً  نسدد ياا كل هددا مددن األشدديا ليسددب مجيلدد ً   حدد ه مُشددك  اشددل  عتنددا، التَّ 

صرحيا  لميتا  والتَّ ول  ي  ذلش من التَّ . (11)« إلجهق  ج  الع أهنلن  ج للزأ هو 
ظدام و  مي دن أن ي دمن التِّ   ة ددز  دن من  د     نلفدزأ  منٍد نب آددزأ  إلف »: كىمل  مثالً 

فصدديا، نتي دد  أشددناء كدداي متنددا بالتَّ بد ددَّْ  ألشددياء باإلمجددال، وفيمددا ابد ددَّْ  ال ددادد فيمددا 
ُدددد   شددددنء   ب كددددلف ى منخلددددو   رتفددددتددددومف  ك  ددددل    صددددنم ُقددددل  ول تَّددددُ      فاقيَّددددا ِّ  علددددا  
 .(12)«قصي

 بأنَّدددُ  ذو متددددن     هجدددولواحلىيىددد  أنَّ التد ىَّددداد واملددد ةِّخَّ عتددددما ح مدددما علددد  أ
ا انطلىما من نظريَّ د أد يىمل بث ا  امل مم معوي  تي  يف المشمد وامل رف ، م معا  د إََّّ

من التَّاحيد  اجلماليَّد   وفيلسمفتا ذا   ير  ذلش ويىر ع، ول نَّ ه ا احل م ي  صتي   
ددد بلدد ِّ التَّظددر عددن ا عت دداةا  اأُلْخددر  د ذلددش أ نَّددُ  سدديَّان أ و ع دد  ذلددش أم   ي دد ،   

، فاملم دمعا  كلندا لل َّا  يف عمليَّ  التَّىدم  اجلمداذِّ بمشمد دوة   يستط  إ  أن يىرَّ 
دا مدن التَّاحيد  اجلماليَّد   تمتَّد  بتدم   مدن  ا املطلىيَّ ، فإهنَّ عل  ةيم ا ِّصافنا بالثَّ ا  وُةَّبَّ
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التِّس يَّ ، وهم وإن أقرَّ ذلش عل  مم  شد   وا   وم اشدر ، فإنَّدُ  يف أكثدر مدن مم د    
م اشددر ، ول ددنَّ سددياق ال ددالم يدددل  علدد  إدةاكدد  هدد ع احلىيىدد ، يىددا ذلددش علدد  مددم  

دولتتدا إنسداٌن بداةٌ  يف يف  وإذا حداَّ »: فنم عتدما طدرد الر د راء مدن مجنمةيَّتد  إذ قدال
تدا الظ نمة ب داِّ الص دمة، وحاكدا  كداِّ شدوء، وأةاد عدرض قصدا دع علد  اجلمندمة، فإنَّ 

ع أْن لددددديس ملثلددددد  م ددددداٌن يف دولتتدددددا، سدددددت رم    دددددر  قدددددديس بددددداة ، ول تتدددددا سدددددتخل 
فإنَّددُ  يددمحو ... (12)«وستىصددي  إىل دولدد  ُأْخددر  ، ب ددد أن نسدد ب ال طددر علدد  ةأسدد 

ذلددش أ نَّددُ ، كمددا . الدد َّا  املتلىيدد  واملم ددم  اجلمدداذبد ددَّْ    مددن ال القدد  اجلدليَّدد بضددر   
أو     ، سددل يَّ بدداة  يف نفددس اإلنسددان مددن آ ي دددو، كددان يدددةك متامدداً مددا يرتكدد  األبددر الفددين  

، َّبددا يثدد ع مددن انف ددا    ددت  س علدد  مسدداة حيا دد  سدديَّان أكددان ذلددش علدد     إبابيَّدد
ددد ذلددش يف حدداوة  أ ، وي كِّ عتدددما »: أدددولقددا اًل علدد  لسددان  دددولمددم  كلددوي أو شن ددوي

راً متتلئ عيتاد بالد مم ، وعتددما أنردد شد راً ايفداً يىدو شد ر ةأسدو أنرد ش راً م بِّ 
 .(  )« مف وتفق قليبمن ا

دد ر لدديس كل دد  سددماء، سددماء مددا ا َّصددا بالرَّدداعر أد امل ددد  أو الفتددان مددن  ناحيدد  فالرِّ
 وآبداة   ملا ل  من خطدر   مثيلوَّ ي ، ول لش هاشم الرِّ ر التَّ  لىِّ شن  إبداع ، أو باجلمنمة من 

الرَّداعر احلىيىدو، الرَّداعر امللندم ، ف( 1)والتَّ ليموَّ  وامللتموَّ  ، واستثع الرِّ ر اللتا وَّ    سل يَّ 
ددد ر والهلددد  هدددم الددد د حيددداكو احلىيىددد  املثاليَّددد ، في دددمن أشددددَّ اقرتابددداً، وأوبدددق  مدددن ةبَّدددا  الرِّ
ا ِّصدداً  ب ددا  املثددا، ذلددش أنَّ فتَّدد    يددأ  عددن  ط يددق الىماعددد واملندداةا  الَّددن  سددتخدم يف 

تددا مدددن خدددالل ذلدددش إىل شدليَّددد  احلسدددوِّ ليتيل ( 1)حاكددا  احملسدددمس، فت دددمن وىددداً وخدددداعاً 
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واجملدددرَّد، فددد    دددروة  اة  ددداط احملاكدددا  الصَّدددتيت  و  ليىندددا اىيىددد  مثاليَّددد ، ولددديس بصدددمة  
 ، فدددإذا عدددن احلىيىددد  املثاليَّددد مردددمَّه ٌ    مدددا هدددو أصددداًل إ  صدددمة ٌ مة  احلسددديَّ حسددديَّ ، ألنَّ الص ددد

  عدن األصدا، وهد ع احملاكدا    يسدتطي نا إ    كاندب م دلِّ اة  طب احملاكا  باحلىيى  املثاليَّ 
دددد ر والفددددنِّ واإلهلددددام، وبدددد لش ي ددددمن الفددددن  ب يددددداً عددددن ا دددددا  الفتَّدددد ان املتصددددا بربَّددددا  الرِّ

 .والتَّضليا واإلينام
ددددداع الددددد َّا  مددددد  ظندددددمة دوة املم دددددم  أو عددددددم إن ددددداةع، فندددددم  أمَّدددددا أَّمذشتدددددا لالجتِّ

 .من وج  ن
دداع يف حتديددد ط ي دد    وحدد  نُاددي منقدد حو مننسددب إ ىل   أ نَّددُ  ذا   التَّنعدد  وا جتِّ

بدددأنَّ الددد َّوق املصدددفَّ  هدددم األسددداس الضَّدددروةد إلدةاك اجلمدددال »اجلمدددال، فندددم يددد من 
الت صددمصا بد ددَّْ  وم رفدد  أسدد اب ، وأنَّ ذلددش ط ددٌ  ممهددم    بُدددَّ متدد  ملددن يريددد أن مييِّددن 

وإىل شاندب الد َّوق احلسَّداس بدب أن . خدر أو أطريىد  شيِّدها وةديلنا، وأن يفرِّق ب
قيىد  الَّدن متتداز بد دَّْ  ي من هتاك ذكاٌء ملَّاٌح يددةك مدا  ال  داةا  مدن الفدروق الللميَّد  الدَّ

ال د ذهب  أح ي ُلن دح  لكتمة وك لش أيضًا كان ةأد الد  . ( 2)« ا ال  اةا 
إذ ش دا  الد َّوق ... ا الد َّ  يىرت  يىرت  كثد اً مدن املدتنج» من وج  نإ ىل  أنَّ متنج 

للص دددمة   الص دددمل الفدددينِّ ةكيدددنً  أساسددديَّ  يف متن ددد  لتفسددد  أسدددراة األد  وبيدددان دقدددا ق 
وقدددد اسدددتتد . (24)«وُأْخدددر   مثلندددا مجيلددد    صدددمة   بد دددَّْ  وال ردددو عدددن الفدددروق ال ا تددد  

لد َّوق يف الدَّ  ا عن ا من وج  نيف ذلش إ ىل  قمل  دح  لوالدكتمة   ي  الدكتمة 
دا  أمدمة خفيَّد ، وم دان  ةوحانيَّد ، أندب    سدتطي  أن  ت ِّد  السَّدام  »ومنايا اجلمال بأ هنَّ

ددَّتَّ ي ددمن منيددًأ إلدةاكنددا، و  ددمن فيدد  ط ي ددٌ  قابلددٌ  هلددا،  هلدا، وحُتدددث لدد  علمدداً  ددا، ح 
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وي دددمن لددد  ذوٌق وقرحيدددٌ  بدددُد هلمدددا يف نفسددد  إحساسددداً بدددأنَّ مدددن شدددأن هددد ع المشدددمع 
 .( 2)«ق أن   رض فينا املنيَّ  عل  اجلمل والفرو 

دا يصد    من وجد  نمن الصَّ ب إن اة أةشتيَّد  ذا يَّد   يف حتديدد ط ي د  اجلمدال، وُةَّبَّ
ددددديَّم ا أنَّ الددددد َّوق عتددددددع اا  مدددددن دون أدش نىدددددا  أو شدددددد دددددم   إ ىل  ا جتددددداع الددددد َّ  ل، و  س 

امل ان وألمان التَّفس الَّدن حددَّد  سد ب وسيلٌ  أساسيَّ  إلظناة املفاةقا  الَّن   من يف »
ول دددددنَّ نددددددنو  . (29)«اختيددددداة ال ا دددددب هلدددددا، َُثَّ   صدددددد نا بددددداأللمان التَّفسددددديَّ  لتلددددددش امل دددددان

الددد َّا  هددد ا   يسدددتط  أن ميتددد  الددد َّا  وحددددها الددددَّوة األوحدددد يف حتديدددد  من وجددد  ن
و ددروة  وأولميَّدد    ع مددن أىيَّدد   ط ي دد  اجلمددال، ذلددش أنَّ هدد ا الدد َّوق، علدد  ةيددم كدداِّ مددا أو 

ددا إلدةاكدد   من وجدد  نلددن ي ددمن، يف متظددمة » ذا دد ، نتي دد  إحسدداس  باملت دد  أ و اللدد  ، وإََّّ
ميدددداٌن يدخلددد  الددد َّوق  ملالَّدددن هدددو حدددمة التَّىدددد وعمدددادع، فالصَّددد الصَّدددمل الفدددينِّ خصدددا   

 .(21)«املثىَّو وامل لا كو يلز خصا صنا
الددد َّا  هدددو الَّدددن حتددداكم املم دددم  و ىل ددد  و ىمِّمددد ، يف مفندددمم صدددتيٌ  أنَّ الددد َّوق، 

ذا د    يسدتط  اهلدرو  مدن املم دم ، وم اند  املم دم  مدن  من وج  ن، إ َّ أنَّ من وج  ن
 .د ط ي   اجلمالىم  الَّن حتدِّ عمليَّ  التَّ 

اهينمددا املت ددايتَّ، مم ددمعيَّ  أ هجددول   من وجدد  ن  هدد ان األَّمذشددانا األوَّل باجتِّ
ز  ك دد  أشددو   إنلبدد   ُلددى ة دددز  دد  مُح لفدد ز  جوحودفدد دقودم ندد  إنددى  سددننز  وذا يَّدد  الثَّددان، 

أو  امدداً، وهددو   دد حل    مسدد و نز إةف نبدد  إةفدد الع  للقدد ع مالتح  ٌدددلسٌ   حدن منٍهقددز من  ثلددز 
دددعلددد   ا جتددداع اع مدددم إيفاهلدددا،  ظدددا  قا مدددً ، جتلمهدددا   ددداب  الفيلسدددمف صددداحب ةيدددم ا جتِّ
 .أو بأخر  بصمة 
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 االتجاه الجدلي
عل  الرَّْيم  من  أكيدنا أنَّ اجلدليَّ  يف حتديد ط ي   اجلمال مابلٌ  يف ف ر كاِّ 

دددددر  حيددددداول حتديدددددد ط ي ددددد  اجلمدددددال مدددددن  الددددد َّا  بد دددددَّْ  ممق ددددد  شنددددد  فيلسدددددمف أو مف ِّ
تدددا   فإنَّ ... ا  واملم دددم ا متفصدددلَّ أ و جمتم دددَّدوة الددد َّ شنددد  واملم دددم ، بدددا مدددن 

اهَّا ال َّ  ي كِّد كداٌّ متنمدا  واملم معوِّ  ا ِّ نتو أن ي من هتاك أنصاٌة ل اي من ا جتِّ
ددا نفياددا قط ياددا يف ب دد  األحيدداناجتِّ  دداع الخددر، وُةَّبَّ . اهدد   أكيددداً ي دداد يتفددو م دد  ا جتِّ

ا  أ و املم ددم ، فددو املطلددق ألحددد طددريف ال القدد  اجلماليَّدد ا الدد َّ تددا وشدددنا أنَّ التَّ ول تَّ 
وإذا كان من . ليا املت اما  املتماس   والدَّ ساق املتطىو و  مزع احل َّ يفتىر إ ىل  ا  ِّ 

  املضددمر  عتددد م ظددم املف ددرين اجلمدداليَّ، وإقددراة أنصدداة  السَّددنا  لمددس هدد ع اجلدليَّدد
دد دداهَّ بدددوة ا جتِّ اع الخددر فإنَّددُ  لدديس مددن الصَّدد ب أيضدداً  لمددس بدد وة  كدداي مددن ا جتِّ

حسد تا أن نىدو هتدا عتدد . وا ت   لل الق  اجلدليَّ  عل  مد   اةيخ الف در اجلمداذ
الد َّا  واملم دم  يف حتديدد بد دَّْ    ب    من أبرز املف رين ال ين أبرزوا ال الق  اجلدليَّد

 .ط ي   اجلمال
أن يلددتىط  Xenophaneد  مكسددلنو  ل أوشددش الفيلسددمف اليمنددان الرَّددن 

أنَّ »الد َّا  واملم دم  يف حتديدد ط ي د  اجلمدال عتددما ةأ  بد دَّْ    أطراف ال القد  اجلدليَّد
 ، وأنَّ اجلميدا هدم مدا ي لدي يايتد  م يداة املتف د  األخالقيَّدذا د  م ياة الىيمد  اجلماليَّد  هدم 

  إ ىل  مدن يتتفد  بد ، واإلنسدان اجلميدا هدم عل  التَّتم األفضا، وأنَّ التَّداف  مجيدٌا بالتِّسد 
 .(22)«في  األخالق، فليس املظنر احلسِّوَّ ا اةشوَّ وحدع م ياةاً كافياً لل مالالرَّ 

ول دددن ل   ددداَّ أوَّل فيلسدددمف  اسدددتطا   أْن يددددةك هددد ع احلىيىددد  ويىددددِّم نا بصددديلتنا 
الدد د  وددو من دد ح  دد    أ ددو ُث دد ل ُ ددو الفلسددفيَّ  األقددر  إ ىل  ا صددطالحيَّ  هددم 

                                                 

 . 4د ص ُلب من    : د الدكتمة نايو بلمز 22



ة|  77 ح ف  ص

 

الد َّا  واملم دم ، ليسدب أحاديَّد  اجلاندب بد دَّْ  ممق  ُدُ  شند  أدةك أنَّ ط ي   اجلمدال مدن 
ا هو عالق  جتادليَّ   د  ، أد بد دَّْ  أبداً، وإََّّ املم دم  بد دَّْ  املم دم  اْلُمدْدة ك  والد َّا  اْلُمْدة ك 

ددد ال ا فرتا دددو  الددد د انطلدددق متددد  . والددد َّا  للمصدددمل إ ىل  هددد ع ال القددد   من ددد ح والس 
 :اجلدليَّ  هم

 ؟وء مجيالً الرَّ  عدِّ ما علَّ  
 ؟مجياٌ أ نَُّ  ما ال د ب ا صفً  أو ن تاً أو حاً  يُتلىَّ  عل  : أو لتىا
 ي ؟ا  املتلىِّ يف ال َّ  وء يف ط ي ت ، أم ألمر  أهم الرَّ 
أساساً  «جب  سملو مُ ور أ  » :ريوالرَّ   مدِّ من احلدي  التَّ  من  ح  انطلق

ا اجلمال  أنَّ  فرأ  ا مجياًل،  اجلميا   ُ  د   ُ ند  الَّن     ت يان ال لَّ ل يت ثق من ا عتدال أو إََّّ
ياد   مةث عي اً، فالنِّ  .فريطىصان، أو اإلفراط والتَّ ياد  والت  النِّ  طريف مرتاشت   بد َّْ  ط مس  التَّ 
ياد  يف طمل الىام ، أو جتاوز املىداة كالنِّ  اأمَّ »: ىصان تلِّو شيتاً، ويف ذلش يىملوالت  
اس امل تدلَّ أو س   ال َّ أو الفم مما يت اوز مثل  من التَّ  ،اجلاةح  م  اجلسم، أو ع ظ      قَّ د  

دَّ  زياد  يف يف احلسن وإن عُ  ياد  مَّت كانب فنو نىصانٌ ه ع النِّ  فإنَّ . يف ا  ْلق
 .(22)«اجلسم

 أنَّ فىد ةأ   ه ع عل  اجلسم ال رردِّ   ُ ت  ريدَّ نظ   يمقوُ  أ   ُث  ل ول نَّ 
م مِّماً .  ي   كيما  مصو باجلمالالطَّ  احليا  وصمة   أممة   يف كاِّ   ز ٌ  ا عتدال مطلبٌ 

  هم ما كان م تدً  أفا لق احملممد فيما ة . عل  األخالق أيضاً   ُ م   ْ ب لش حُ 
 َّبىاديرها املمقف  هلا، ف ا   ل ا  وحيط   ألممة ا فاحلدود حاصر ٌ »فَّ  طر  بد َّْ  طًا ومتمسِّ 
ين واحل م  الل ين ىا أفضا األممة، يف الدِّ ح َّتَّ يف خ ْلق أو ُخُلق  عن احلدِّ  و  ر  خ   شوء  

 . (21)«فنم ق ي  وم ممم
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يَّما ط، مس  يتاب  شاةحًا ما يريدع من ا عتدال أو التَّ َُثَّ    نظريَّ  أنَّ و س 
 . األخالقيَّ  أرسلو  يف نظريَّ احلال كما هو       من مىت  ً ا عتدال يف اجلمال قد 

ا ط نىيضَّ،  تمسَّ     ً أخالقيَّ  قيم ً بمصف  اجلمال هتا ير   ال دل  إنَّ  هو وإََّّ
فنا  .و  م ممم ً   ً هم اجلمة، فليسب زياد  ال دل م مَّ  يىابل  نىي ٌ  طرفٌ 

فمن  »: من  ح أو كما يىمل  !زياد  اجلمال  دعم إىل ذمِّ ؟ نستطي  الىمل إنَّ 
، أو ياد  كيو يروم  عاقاٌ  ن علي  من شن  النِّ حست  اإلفراط، والطَّ  كان عيبُ 
 . ( 2)«؟يتىص  عا ٌ 
ا مرادع من ا عتدال  إىل أنَّ  ب  ه  ذ   املنلقنا يف ه ا رُ   يى  مف ِّ ح َّتَّ  هم إََّّ

في من اجلسم . ل  حسب ما هو علي   عمة  اجلماليَّ عتاصر الص  بد َّْ  ساق تاسب وا  ِّ التَّ 
ال يفم  متنا ف» ،أب اد عتاصرع وأح امنابد َّْ  مازن وا نس ام في  التَّ  ق  مجياًل إذا حتىَّ 
ل  األفطس، واألنو ال ظيم لصاحب كال َّ الماس   لصاحب األنو الصَّ   اشوٌء شيلاً 

ضم، لصاحب ال دن اجملد  التِّ لفخم خم والمش  اأس الضَّ اق  والرَّ قن التَّ ال َّ الضَّيِّى ، وال َّ 
       س  ميلَّ، وك  الىص  لصاحب الفخ ين الطَّ  نروالظنر الطميا لصاحب الفخ ين الىص ين، والظَّ 

  .(  )«اجل َّ بأكثر من مىداة أسفا المش 
مسط عتدما يصو ت  يف ا عتدال والتَّ ا عل  نظريَّ َّمذشًا   ط يىيا أم لتا ويىدِّ 

بد َّْ  ط ما نا صفا   تمسَّ   يف املرأ ، وكل  فا  اجلماليَّ من الصِّ  بُ ي  لتا أكثر ما يُدرْ 
د  كما ي دو ه ا احل م د ىصان، وقد استمدَّ ياد  والت  فريط، أو النِّ طريف اإلفراط والتَّ 

 ماهر  اء  ر  ص  اس من ال ُ أكثر التَّ » أنَّ  د  ش  من خل   وم رفت  بآةاء أها عصرع، فىد و  
ساء واجملدول  من التِّ  .ممن املرأ  اجملدول شناب   ه ا األمر يىدِّ  ساء ال ين همالتِّ 
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وحسن  دِّ فينا من شمد  الى  بُدَّ  واملمرمق ، و  ميت   السَّ بد َّْ   نل     من يف مت  
فينا من أن   من كاسي  ال ظام بُدَّ  و . نرواعتدال املت  َّ واستماء الظَّ  (  )ا رط
ا . (  )املمتلل  والىضيف بد َّْ     شمد  ال صب وقلَّ : يريدون بىمهلم جمدول وإََّّ

ول لش قالما مخصان  وسيفان ، . وا د والفضملمن النَّ  وأن   من سليم ً . ا سرتخاء
ا قضيب خينةان، والتثينِّ يف مرينا أحسن ما  ا شدل عتان، وكأهنَّ ا شان، وكأهنَّ وكأهنَّ

 وا د، عل  أنَّ الفضمل والنَّ ميت  وذا  خم  والسَّ فينا، و  مي ن ذلش يف الضَّ 
عل   بُ ، وهو   ا امل ع أعرف، وهو   ا امل ع حت َّ تاف  يف اجملدول  أعمَّ التَّ 
ه ع األصتاف عل   بُ  َّ خام، وعل  املمرمقا  والىضاف، كما حُت  مان والضِّ السِّ 

أعالها قضيب وأسفلنا  ): اجملدو  ، وقد وصفما اجملدول  بال الم املتثمة فىالما
 .(  )«(كثيب

 عل  اجلسم اإلنسانِّ  مسط مىصمة ً ت  ه ع يف ا عتدال والتَّ نظريَّ  أنَّ  وحَّتَّ   نظنَّ 
من  شماهدع فىد قام بتط يق م ياةع ه ا عل  كث    قمل  وشا   عل  ذلش أيلبُ  كما يدل  

  والفر    كاألبتيت يَّ وعل  األشياء الص  . ة ي ي  كال تفسج والنَّ األشسام واألشياء الط َّ 
 .(  )وقتما  شرِّ املياع
بد َّْ  تاسب مازن والتَّ يف التَّ  اجلمال حصمةٌ  يف أنَّ    يركن إىل ال بَّ  من  ح ول   اَّ 

وحدع مصدة اجلمال، فىد هم املم م     يطملن إىل أنَّ أد  فد ى ْط،ال تاصر واألشناء 

                                                 

وحسددن ا ددرط أن ي ددمن اجلسددم . اخنددرط شسددم  أد دق، وخرطددب احلديددد خرطدداً، أد طمَّلتدد  كددال ممد: يىددالددد   2
  .طميالً من ي  شطط دقيىاً دوَّا هنال

دوالى   .قد الدِّ  :والىضدو. قلد  اللتدم: الىضداف و الىضداف د  24 قضدفاء  واجلمد  .قيق ال ظدم الىليدا اللتدمالددَّ : وُ يْ ض 
 .وقد ق ُضو يىُضو قضاف  وق ض فاً فنم قضيو أد ميو. وقضاف
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شا ا ةأيب الرَّ َّبَّ  ولرُ »: اًل، فيىملم  ذلش نراع مجي تاتاسق ول تَّ التَّ  وأمازن يفتىر إىل التَّ 
  ي من ممزون األعضاء، َُثَّ وحلمًا مليتاً، وعتيىًا ةشيىاً، وفخمًا ن ياًل،  ،حستًا مجيالً 

وي من . و  متفاو     ، ي  متىاةب   ل األشناء، وقد   من أيضًا األقداة متساوي ً دَّ و  م   
ولطا و يامض     ،  يراها إ  األمل و  ً قصدًا ومىداةًا عدً ، وإن كانب دقا ق خفيَّ 

 .(  )«كوي رفنا إ  ال َّ 
.   عل  املم م ا  يف إ فاء الىيم  اجلماليَّ   يل   أن ي مِّل عل  ال َّ َُثَّ 
أو هم   ر  ب   انىيادها مليا   شن   من ا  هو مصدة الىيم  اجلماليَّ لت دو ال َّ 

م ، من ه ا التَّ  ويمةد لتا شماهد كث  ً . هتم  أو فيمن حتب   د ً   مت سِّ املثا اجلماليَّ 
كيب ال د  ، والرتَّ  ديا املصتَّ ق، والتَّ فأما المزن احملىَّ »: ابقفي ىِّب عل  قمل  السَّ 

ممي  ا شاذب ، و  يطم  يف التَّ  ت ب، و  يت لَّ فر س، و  حيصرع التَّ يفضت  التَّ   
ويىمل  .(  )«م لش عل  األيامناعت ، فنم ال د ُخصصب ب  دون األنام، ودا

  الَّن أين احلسن ا ال ، واجلمال الفا ق، واملل  احمل ، واحلالو  »: أيضاً 
مام ال د   حييا، إ  فيش أو عتدك أو لش م ش؟   با أين  ستتيا، والتَّ 

ال  يب، وال مال اللريب، واملل  املتثمة،  احلسن املصمب، واجلمال املفرد، والىد  
 .(  )«املرنمة، إ  لش وفيش؟والفضا 
ا  واملم معو، يف حتديد ط ي   ال َّ  ااهَّا جتِّ بد َّْ   من  ح  أةش   إنَّ 

متنما،    أدي دون الخر، و  با ي يف أةشتيَّ  من إىل أحدىا اجلمال، ي  شان   
، ودوة ذلش يف األح ام اس، ألس ا  شَّتَّ اختالف أذواق التَّ  تَّظرآخ ًا ب َّ ال

  روط املم معيَّ وك لش الر  . عل  األبر اجلماذ الماحدح َّتَّ   و  ايتنا، اليَّ اجلم
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  يف   اجلدليَّ ظريَّ الماشب  مافرها يف املم م  كيما ي من مجياًل، ب ل  ةا دًا أوً  للتَّ 
وأوَّل من      يف ذلش م اشر  هم  لمي ع األكثر جنابً  . حتديد ط ي   اجلمال
ُْثُا حل ل من فوحلي   أ و ل ريبالفيلسمف اجلماذ ا ال د أدةك أنَّ ط ي   اجلمال مت 
املم م  اْلُمْدة ك  وال َّا   اْلُمْدة ك   ، و و ق و  عل  ه ع احلىيى  بد َّْ  يف ال الق  الىا م  
 .وقمف مت صِّر خ  

  ،  ال الق  اجْلماليَّ بان من اْستطا  الُمُقمف عل  شدليَّ  وحلي ف من ف ل   اَّ 
ه ع ال الق   دَّ ى  ُوُقمف  لي   بُ ْت  اجْلمال وحىيىت ، خ    بأْسراةع ومساةب ، فد  

ا ُم نَّ   ق  بصيلتنا الفْلسفيَّ  ماما عْن ىًا ُمْ  لىاً، وها ُهم ذا يتساءُل يف اهْلماما والرَّ دا
ط ي   اجْلمال  ساُ ً  صرحيًا يْ رُو مْن خالل  عْن مد  إْدةاك  ه ع احْلىيى ، 

... اهر؟وما س ُب ه ا اْلمل  الظَّ  ما س ُب اْستْتسان الص مة  احْلست ؟»: ملُ فيىُ 
ْفس؟ أْم التدَّ  ض  اة  م  ْن ع   ي  ؟ أْم هو م  أه ع ُكل نا مْن آباة الطَّ :  ويُتابُ  ُمْستْفسراً  د

ْن دواعو ال ْىا؟ أْم هو مْن سنام الر وح؟ أْم هو خاليٌ  من ال لا شاةيٌ  عل  هو م  
ر  عل  وْش  ة؟ وهْا ُبمُز أْن يُمشد مْثُا ه ع األُُممة اللال   واألْحمال اْلُم بِّ اهْل 
 .(  )«، وطريق الُ ْطا؟   ال    

يْ ُدو شلياا ما يف ه ع الت ساُ    مْن د     ُم اصر  ، نت امُا م نا الن، يف 
َّبا هم ُو ص  تَّ ُ  يد  أد ألنَّ  ها اجْلميُا مجيدٌا ألن ُ  بط ي ت  ك لش؟: ط ي   اجْلمال، فيتساءلُ 

رف يْتتىُا إىل الطَّ  َُثَّ .   متام ا ْستْىالل عْن ذوا تا  اْلُمْستىلَّ فا  اجْلماليَّ بالصِّ  ممُ م ٌ 
ط ي    ا  ، أد إنَّ ْفس؟ وه ا ُهم اجْلانُب ال َّ أْم هو عماةُض التدَّ : اْلُمىابا متاماً، فيُىملُ 

َُث  يُتابُ  . ْفس وعماة نامما ي  باْختالف أْحمال التدَّ اجْلمال هو صفاٌ  خْنلُ نا عل  الْ 
 .ا  واْلممُ م  وعماة نماأْحمال ال َّ بد َّْ  اًل ر اْ   ، ُمتتىِّ  ساُ     بلاع  اْلُمت صِّ 

                                                 

 . 41د ص  ل  منّ وم ل منبوم: الت محيدد ومس مي د  21



ة|  77 ح ف  ص

 

 ؟ نك س أد  دقفل منّ وحلي     س ذن 
فال اجلانب ُدون اْلميا إىل أحد اجْلان َّ أو إيْ من ساُ    يف طْرح ه ع التَّ ل   اَّ 

 .تناديَّ ل  وأىِّ ْدليا عل   فن م  هل ع الصِّ ْمس م امل ، ما يْ فو للتَّ الخر أو ُحاول  ط  
ُدون  من ُ ، طاملا وقو عل  ه ع ال الق ، ما كان يْت لو لُ  جتاُوزهاول تَّ 

جْلمال ا ف  رَّ    ماما فْ اًل، فد  ةُع صاحُب اهْلماما والرَّ رَّ حْتديد ممقف  مْتنا، وه ا ما قد  
وليس . ( 2)«كماٌل يف األْعضاء، و تاُسٌب يف األْشناء، مْىُ مٌل عْتد التد ْفس»ُ  بأنَّ 

شن  مْن  د اْلممُ م بد َّْ     الُزم ال الق  اْلمابل   ل  عل  قُدمَّ أْبلي مْن ه ا يف الدَّ 
ُن وْصُفنا ُ ، اْلُمْم ناُ  اجْلماليَّ هو اْلُم مِّ الَّن صاف  ب ْ   ا صا  ا ا ِّ   ُروة   
ا  بأْحماهلا اْلُمت ايت  مْن حَّ  إىل آخر ، د وال َّ   ا ا بُصمة   أو بُأْخر بالثَّ 

.    واحْلركيَّ نْستطيُ  وْصفنا باحْليميَّ الَّن ا  ومفاهيمنا اْلُمْختلف ا ه ع ال َّ 
تمراا، ْفس حماةًا ُمسْ  ي   والتدَّ الطَّ بد َّْ   ، ير  أنَّ  سسكودا، عل  لسان وحلي     ن ف »

أد  د اهْلُُيمىل ة  ُا ُصم  ا عْتدما ُ ر ِّ ْفس وآباةها، ل لش فإهنَّ   أْف ال التدَّ  ي ُ   تلىَّ فالطَّ 
ْفس وحْسب ْي   التدَّ ا جْت ُا ه ع الص مة وْفق ة  د فإهنَّ    لألْشياءليَّ   األوَّ اْلمادَّ 

 .( 2)«اْستْ دادها لىُ مل ه ع الص مة
الَّن اشن  ه ع عل  ه ع احْلىيى  بصيلتنا التَّ  وحلي ح  ل من ف أ ن حلف ُوُقمف  إنَّ 

  ْح ام اجْلماليَّ ، ودوة ذلش يف األ  َّتَّ اس ألْس ا   ش  ظر اْختالف أْذواق التَّ  أُخُ  ب َّ التَّ 
  ظريَّ نْفسُ  ةا دًا فْ لياا بانيًا للتَّ  ض  ر  الماحد، يُ مُن قْد فد   عل  األبر اجْلماذِّ ح َّتَّ و  ايُتنا، 

 .  يف حْتديد ط ي   اجْلمالاجْلدليَّ 
ا ي من  من فوحلي أمَّا الرَّا د الثَّال  ب د  ، ةا د الدِّةاسا  ملي ل م  فُرَّبَّ

ولت َِّّ لش »: ا شتماعيَّ ، ال د ظنر  مالم  ه ع ال الق  اجلدليَّ  عتدع يف قمل 
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 ىرَّة يف مم مع  هو إدةاك  السَّ ب يف الل َّ  التَّاشل  عن اللتاء، وذلش أنَّ الل َّ  كما
ا  دةك مت  كيفي ، فإذا كانب متاس   للمدةك ومال م  كانب  املال م واحملسمس، إََّّ

فاإلدةاك هم فاعليَّ  ال َّا ، واملالءم  من املم م ، . ( 1)«مل وذ ، وإذا كانب م مل 
أد إنَّ . ال َّا  واملم م  بد َّْ  والل   اجلماليَّ  هو التَّامج  عن ه ع ال الق  اجلدليَّ  التَّاشل  

ا هم احل م التَّاشم عن  حتديد اجلمال ي  مىصمة  عل  أحد  الطَّرفَّ وحسب، وإََّّ
 .التَّ ادل بيتنما

علد  األقدا، بمقدمفنم  من  ح   من وحلي   م   ملدي ل   ا امل ع ي من 
بد دَّْ  ميتد  عل  ه ع احلىيى ا حىيىد  أنَّ حتديدد ط ي د  اجلمدال مدن زاويد  مم د   أو ه

دددا هددو ط ي ددد  شدليَّددد    أحاديَّدد ، ودوة ذلدددش يف أخددد  اخدددتالف  الدد َّا  واملم دددم  إََّّ
ظددددددر واحلسدددددد ان، ودوةع أيضدددددداً يف ، ب ددددددَّ التَّ وكثدددددد     أذواق التَّدددددداس، ألسدددددد ا   اتلفدددددد   

ددَّتَّ علدد  األبددر اجلمدداذ الماحددد ي منددمن ق ددْد فر ددما ... األح ددام اجلماليَّدد  و  ايتنددا، ح 
عو ُشدددا  دَّ ي دددةوَّاداً ف ليدددَّ للتَّظريددد  اجلدليَّددد  يف حتديدددد ط ي ددد  اجلمددداذ، والَّدددن أنفسدددنم 
 ر الر وسدوِّ اس  عرر عل  يددد اْلُمف ِّدم  مطال  الىْرن التَّ  ا ْ   ْترأ إ َّ رين أهنَّ اْلُمف ِّ 

دددد ، أوTchernichowsky دددد  ت وس  فسددددكن يف امن عرددددر ا يف أواخددددر الىددددْرن الثَّددددُةَّبَّ
رل    علددددد  أيددددددد ليَّدددددا   أوَّ إْةهاصددددد ، Herder دددددد  حدددددوسدر، وDiderot  دددددد ددددددديس

  .Schiller د  شللوو
أنَّ خصددم  األبددرز خاصَّددً  و كددان  ددلي اً يف اجلدددل،   ت و  فسددكن  شددشَّ يف أنَّ 

الد د ش ددا ىَّد  األسدداس هدم دحدد  فلسددفت ، أو علد  األقدداِّ دحد  مددا يرفضد  مددن هدد ع 
، ول تَّددُ  علدد  الددرَّْيم  مددن  Hegelددد حل ددلا قلددياًل، هددم الفلسددف ، و  ي ددن مددا يرفضدد  متندد

ك  الف رد، واألساس يف س ال  ونىاشد ، ذلش، وعل  الرَّْيم  من أن اجلدل هم ميدان حتر  
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الددد َّا  واملم دددم  يف حتديدددد ط ي ددد  بد دددَّْ    فإنَّدددُ    يدددت   متامددداً يف ع دددس ال القددد  اجلدليَّددد
 .اجلمال

ا عتمان كتاب  ىداد   بالماق ، هدم الد د أيدر  ال داحثَّ والت    الفن اجلماليَّ عالقا: ُةَّبَّ
 .اع اجلدذ يف حتديد ط ي   اجلماليف امليا إ ىل   سميت  ةا داً لالجتِّ 

  هو احلددي  عدن اجلمدال وحتديدد يص   ه ع ا عتىاد إذا كانب ه ع اجلدليَّ 
ذا كاندب هد ع وإ. حل دلط ي ت  بامل ع ا صطالحو لل دل ال د انترر وةاو ب د 

.   متص َّ  عل  اإلطاة ال ام لل مال، أو اإلطداة املفندممو علد  األقدا ي   اجلدليَّ الطَّ 
  روة  يف السد وة  اجلدليَّدال َّا  واملم م  متضمت  بالضَّ بد َّْ    ال الق  وست من شدليَّ 
كتمة لدددد  تي  متامددداً مدددا ذهدددب إليددد  اومدددن َث َّ يصددد   مدددن الصَّددد.   عامَّددد لل القددد  اجلماليَّددد

بد ددددَّْ  اجلميدددا يف عالقددد  شدليَّددد  مت ادلددد   ت و  فسدددكنيدددر  »: بىملددد   ددد دف  لدددوه
الماقددد  واملثدددا بد دددَّْ  املم دددم  والددد َّا ، بد دددَّْ  ، والمشدددمد ا شتمددداعوِّ  المشدددمد ال يملدددمشوِّ 

يردددددد  »: ُددددددي  ل رشددددددليويصدددددد   م دددددد  كدددددد لش قددددددمل الدددددددكتمة . (14)«...األعلدددددد 
 ي ددددد  الَّدددددن    سدددددت يب فد ى دددددْط   لإلنسدددددان بالطَّ ليَّدددددإ ىل  ال القددددد  اجلما ت و  فسدددددكن

للمم م  ا اص  ا أو للماق  املم معو أو للط ي د ، بدا أيضداً للد َّا  الَّدن  تفاعدا 
 .( 1)« ي  م  ظماهر الطَّ 

الدد َّا  واملم ددم  بد ددَّْ  عددن اجلدددل ت و  فسددكن ول ددن إذا وقفتددا عتددد عتددد 
ددا   جنددد شدديلاً، وإذا وشدد  ابي  وعدددم الم ددمح يف دنا وشدددنا شدديلاً مددن الضَّددخاصَّدد  فُرَّبَّ

اهد األبددرز الدد د اعتمددد  ، وشدداهدنا علدد  ذلددش هددم الرَّددحتديددد هدد ع ال القدد  اجلدليَّدد
إنَّ اإلنسددان يتظددر إ ىل  »: عليدد  كددا  مددن نسددب الرِّيدداد  إليدد  يف هدد ا اجملددال، وهددم قملدد 
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دد اد   ي دد  عامَّدد  ب يددين املالددش، وي دددو ةا  دداً علدد  هدد ع األالطَّ  ةض كددا  مددا يتَّصددُا بالسَّ
 ي د ، حيدا  يف الطَّ  ما مصدة كداِّ مس ونمة التَّناة ةا  ان مثاًل ألهنَّ فالرَّ . وةيد احليا 
ر  ددددأب اً طي دددداً م اشددددراً يف كدددداِّ أعمددددال اإلنسددددان، وينيددددد ف اليتدددد  ندددداة يدددد بِّ وألنَّ نددددمة التَّ 

 .(19)«فسومناش  التَّ  ر  أب اً طي اً ح َّتَّ يفاذ ي بِّ  ، وبالتَّ ال ضميَّ 
كدان شددلياا   ت و  فسدكن دن يف أنَّ  ب الطَّ د أ نَُّ  سي من مدن الصَّدمن امل كَّ 

دا ي دمن هد ا الرَّد اهد الد د أيدر  يف   امل  م  اجلمال، وحتديد ط ي   اجلمدال، وُةَّبَّ
ٌء  ، فال تدا  ملدوعلد  هد ع اجلدليَّد ماهد د لد  ً  امدا م د  مدن أقداِّ الرَّدال ث ين بالتَّ 

. ماهدمن كتاب  من مثا ه ع الرَّد ح َّتَّ   اد   ختلم صفت ٌ  ماهد األكثر د ل ً بالرَّ 
الدد َّا  واملم ددم  فمددن بد ددَّْ  إذا أةدنددا ال تدد  عتدددع عددن شدليَّدد  : ول ددن مددرًَّ  ُأْخددر  

ا من دون فا د د أنَّ امل كَّ   .تا ستت ب يف ذلش كث اً، وُةَّبَّ
ا  الدد َّ بد ددَّْ  فسدد  اجلدددذ لل القدد    أ و اعتتدداق التَّ ليَّددعلدد  أدِّ حددال، إنَّ الىددمل باجلد

واملم دددم  يف حتديدددد ط ي ددد  اجلمدددال، لددديس ابتدددداعاً خاةقددداً للمدددألمف، ولددديس كردددفاً فدددمق 
ا  الددد َّ بد ددَّْ  الفصددا  إنَّددُ  يف حىيىدد  األمددر  مصدديو ملددا هددم ا ددم ال داهدد ، ألنَّ ... ال دداد 

ظددرد، ىسدديم التَّ ا، اللنددم إ  مددن ق يددا التَّ خي ددة التَّ ت دد َّ م   أمددرٌ واملم ددم  يف ال القدد  اجلماليَّدد
ل املم ددددم  إ ىل  حدددد  ق إ  إذا حتددددمَّ تى ددددللتَّ  يدددد  قابددددا   ا يف الماقدددد  فنددددم أمددددرٌ أمَّدددد. خيلددددوالتَّ 

 ي دد  الَّددن  ت امددا   عالقدد  لدد  باجلمددال، كددأدِّ مم ددم  آخددر مددن مم ددمعا  الطَّ  مم ددم   
مء أ و ، كمدا نددةس مدثاًل سدىمط األشسدام، أو خصدا   الضَّد    امَّد    ا  باستىالليَّ م نا ال َّ 
 ...ي  ذلش
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الدد َّا  بد ددَّْ    املابلدد  د ط ي دد  اجلمددال، إذن، بال القدد  بددا بال القددا  الالهنا يَّدد تتدددَّ 

ُْدة ك اْلُمْدة ك
 :واملم م ، املتلىو واملتلىَّ ، امل

... وال ماطددو وامليددمل واألهددماء  ، كدداللرا نَّبددا  رددتما عليدد  مددن ةكددا ن بتيميَّدد مندد فما
دددياق  وكدددا مدددا مي دددن أن يتددددةو حتدددب إطددداة الفاعليَّددد  الفرديَّددد  وا شتماعيَّددد ، مددد  أخددد  السِّ

ةا  التَّاةتي  ب َّ التَّظر واحلس ان  ٍ  .من شن ... التَّاةتو، والتَّطم 
وخصددا  ا  املدددةك مددن شندد  ُأْخددر  ، َّبددا ميتدداز بدد  مددن منايددا وصددفا     من وفددو 

ند  و ن سدب  من ف ك ن ف   مدا، جت لد  يمسدم باجلمدال، أو ي طد  قيمد  مجاليَّد    ومضممنيَّ     يَّ ش ل
ك  ددل  منقددير  ُلدى إثدد ر  منٍومجدف  من  دد ُو  ددن ز  من ف سدد ق  من  ذ لفدوم د   مالتح  من ف 

 .وي  ذلش كث من فما من  لقلز 
ج  ٍددد ع    لدددامع  ةلدددو   ل  إ سددد ما  ُندددي كدددلح ز  ٌأ   نلدددز منددد ف متلفدددت خددد  منانلدددز من ف 

يمع نددا ومع  للددوه  قلحدد ا  ب دد  كدد ل   ددنثح  ددا  مسدد قهنلف   ت ٍددل مإل سدد ل د ددٍو  فوددف    دد دا  
بد دَّْ  متتنيد ، والَّدن ق دْد ختتلدو  يف ه ع ال تي  مجلٌ  من احملاكما  الال ، و تم  يمع  خل ه  قلح 

خ  ذا د  يتطدابق مد  ح دم آخدر للرَّد اللتظ  و اليتنا، ح َّتَّ   ن داد جندد ح مداً واحدداً 
ددد مةيَّ  والالشددد مةيَّ  الَّدددن ي يردددنا  علددد  املم دددم  ذا ددد  إذا اسدددتط تا المصدددمل إىل احلالددد  الر 

من اة الددنَّ فسدديَّ  سدديَّالٌ  متدفِّىددٌ ،  ردد   أكثددر مددا  ردد    يَّددىددم ، فاحليددا  التَّ اإلنسددان حلظدد  التَّ 
 هدددو بتيددد ٌ  امدددرئ     ل ددداِّ فسددديَّ علددد  أن احليدددا  التَّ  ق، الددد د لددديس فيددد  آن  ميابدددا آنددداً،املتددددفِّ 

من حافظدد  علدد  هميتنددا وذاهتددا إ  إذا اعرت ددنا عدداةض حرفنددا عددن مدد  الددنَّ   ظددا   متماسد  ٌ 
وء مد، أد أن هتاك شمهراً   ي رتيد   لد  ال تد ، وهدم الد د حيدافظ علد  الرَّدمساةها السَّ 

ددَّتَّ ي ىدد  هددم هددم، علدد  أنَّ  ددمة  الَّددن الص دد ح  ددا اختَّ    أشدد اً  يتمظنددر فينددا هدد ا اجلددمهر ُةَّبَّ
يف إطاةهددا ال ددام، كاملثلدد  علدد  سدد يا املثددال،   ، متمابلدد ً بصدديلتنا اجلن يَّدد ، مت ايتدد ً د ً مت دددِّ 

 . ا واألب ادالرَّ شن  من  صمةع عديد ٌ  ، ول نَّ ف مهرع واحدٌ 
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دها ، حتددددِّ ابتددد   شددد   ب صدددمة ً  إنسدددان   ، فندددم يتَّخددد  عتدددد كددداِّ وكددد لش احل دددم اجلمددداذ  
بيدد  واملدد بِّرا  ال يليَّدد  املختلفدد ، لتدددوة أح امدد  اجلماليَّدد  الَّددن   م  ال ىا ديَّدد   كل نددا يف هنددا الرتَّ

مة  ختتلددو مددن إنسددان إىل آخددر، ونسددتطي  أن جنددنم مددن يدد   ددرد د أنَّ فل نددا، وهدد ع الص دد
بال تيددد  التَّفسددديَّ  لإلنسدددان،  ق  وبيددد صدددال  هددد ع األح دددام اجلماليَّددد  كال صدددما ، ملدددا هلدددا مدددن ا ِّ 

   ة  اط ذلش بال ىا د املمشند  ونستطي  يف حصيل  املمقو أن جنملنا  من زمر أساسيَّ 
 .واملنيمت ، َُثَّ  تر ب كا  زمر   إىل فلا ، َُثَّ لتتتاَّ الفل  إىل أصلر فأصلر

ادد ا   منثف  دد   من وفددُو ا ت   ددم  نددو   صددل  انلددز من وفددو    ددَّلف    ل دد  د ف أ فدد
ث   ددزأ  ذندد  أ فبدد  إ ف دد   زز ٌأ  من فبو لفددمنانلددز من وحودفدد  حلددز    بددن  دد  كللندد  أ  جايلندد 

ومدن و   د م هف منديفم   تللدوه دخ لدف من دينو   د للفد. ت ثحل منيفم   ن حقلقز مُ و
 .َث َّ فإنتا   نستطي  إ  أن نىرَّ بث ا  اجلمهر، أو ما مسيتاع دا ً 

علدد  ذلددش، علدد  أ   ، دا  دد ً لدد   ق بال تيدد  الرَّدد لي  فنددو أميددا إىل التَّ ا فيمددا يت لَّددأمَّدد
 ، وه ع ال تيد  هدو األشدد  دأب اً يف خترو عن إطاةها ال ام، ألنَّ ذلش مر  ٌط بال تي  اجلمهريَّ 

 .ال تي  الرَّ لي 
ا  واملم ددم ، الدد َّ بد ددَّْ  د علدد   ددمء ال القدد     تتدددَّ الىيمدد  اجلماليَّدد وه دد ا جنددد أنَّ 

 حد م متتني   فرزها ه ع ال القد ،  وه ا ي ين با ستتاد إىل ما أسلفتا أن هتاك أح اماً  
ًفددد   نددديدب  منقدددير  ُلدددى مسددد لٍ ب حددد ه  ك  ئدددز   ز  نلودفددد و ر   جدددود ق ي دددز  دق ًدددن   ن

مُحكدد     حدد م  دد  حددو ة يددب  مقٍلدد ع   ندد ن  ك  دد  منوكدد   منقل لددز منف ددن أ وهتبدد  
للددز ُلددى متسدد ُب  شدداا قلددي د  حددن نلسدد  كدد ن  د ُلددى  دد  دخدد ل   ددن أُ دد ق من

ومجدددف دددا  ُدْلدددن ُم اإلنسدددان يال ددداً أن يسدددتخدم لفظددداً   يدددأ  مإل سددد ل  ددد    ددد ُو ُ  ، ألهنَّ
واإلنسدان   يتت د  إىل . ب اما امل ع املطلدم ، ول دن ييدا  اللفدظ املتاسدب يلنمد  بد لش

للمد يتدنلق في  عل  ةيم إةاد  ، ألنَُّ    بد إىل يد  ذلش إ  عتدما بد نفس  يف مأزق 
 .ذلش س يالً 
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بد دددَّْ  مددن ال القدد    ،  ددر ٌ احيدد  اجلماليَّددا  واملم ددم ، مددن التَّ الدد َّ بد ددَّْ  إنَّ ال القدد  
حددد ، ومدددن نت امدددا م ددد  علددد  هددد ا  نظدددردٌّ  ةٌ الماقددد  واملثدددا األعلددد ، واملثدددا األعلددد   صدددم  

ذلددش أو ن يددد ، ذلدددش أنَّتدددا نسدد   مسددداعيتا مددددفمعَّ بتدددأب  األسدداس، مدددن دون أن نددددةد 
هددد ع املثدددا ال ليدددا الَّدددن نتطلددد  إليندددا ونصددد م إىل امتالكندددا، ول دددن سدددرعان مدددا  لدددنو احلددد   

هدد ع املثددا يف قمالددب للميدد ا إنَّتددا جندددها دا مدداً أمسدد  مددن أن صددمل عىملتددا إذا مددن حاولتددا 
إ  ألنَّ األمددا   أفددق لدد ، واملثددا ال ليددا  لرددوء   ، لدديس، أو حتتمينددا ع دداةا ٌ ها كلمددا ٌ حتدددَّ 

ول تَّدددُ  أفدددق يددد  مر دددو و  حددددود، بدددا لددديس يريدددب اإلنسدددان يف ... هدددو أفدددق هددد ا األمدددا
 .حتديدع
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با نو، اااااااوقف اب نا  اااااااا   ااااااا  نو ااااااا     ا مااااااا   إنَّ ماااااااا ويااااااانت
ضاااال ارة اااال  اااا  ار،اااااد ار ااااوت ار اوااان  ارااااو    و ةااااَّ     ن  اااا َّ خ

 ع ااار ار ااا  فااا ما ماااا  ااا   َّر مراااض ر ااااا  ا   ضاااا .   ن و ةااااَّ  نبااان 
ا   ضااااااااااا ا  ر ريًّااااااااااا    ااااااااااع  وًّا راعاوياااااااااا   معاااااااااااوياة ار،ااريَّاااااااااا 

 .ارا ض ع ن ون ه نار ةا ع يه
 
 

 
 

ة، َأو قطَب الرَّحى من العالقِة اجلماليَّة اجلمايلُّ حمور املعايشِة اجلماليَّ  التَّذوُّق
َ النَّاشئة  ونظرًا هلذه اأَلمهِّ يَّة االستثنائيَّة للتَّذوُّق اجلمايلِّ فإنَّنا . املتلقِّي واألَثر اجلمايلِّ بَ ْين
ثًا يف فلسفِة الفنِّ واجلمال إالَّ وقد خصَّ هذا املبحث مبزيد االهتمام ال نكاد  جنُد متحدِّ
 .ووافره

 نريد هنا َأ  نستعر  هذه ارآرا  والنَّظريَّا،، وحسبنا َأ  نش ر إ ى ماهيَّة ال
، واملتمثِّلة بتلقِّي األَثر الَّة عليهاالدَّ تباين التَّعاب ر  مِ غن رَ على ، املتَّفق عليها اجلمايلِّ  التَّذوُّق
و اللذَّة؛ هي خيامرها ضرٌب خاصٌّ من املتعِة أَ    ، ومعايشته معايشًة نوعيَّةً اجلمايلِّ 

تَ َفى هبا َأحياناً، َأو تنتهي باستنباط دالال، هذا األَثر،  ما ُتسمَّى باللذَّة اجلماليَّة، اليت ُيكن
ومدى طرافته وتفرُّده،  اجلمايلَّ  دو  َأ  ننسى احلكم القيميَّ من كا  فنِّ يًّا،   ذاإخاصًَّة 

 .آٍ  معاً  يف اجلمايلِّ  التَّذوُّقة وجوهر للمعايشة اجلماليَّ  وهذا ما ميثُِّل التَّتويج احلقيقيَّ 
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ذل     ه َأ َّ     ا . للتَّ     ذوُّق اجلم     ايلِّ  أَو حم     دَّدةٌ  ثابت     ةٌ  منهجيَّ     ةٌ  يف الواق       ل     ية  َّ     ة آليَّ     ةٌ 
أَو  حال        ًة عاديَّ        ةً  أَوث        ق االرتب        اط باحلال        ة النَّفس        يَّة للم        ر ، فإمَّ        ا َأ  تك        و َ  مرتبط        ةٌ 
، للمعايش      ة اجلماليَّ      ة وق      د تك      و  منفِّ      رةً  مش      وِّقةً  ، واحلال      ُة الطَّارئ      ة ق      د تك      و طارئ      ةً 

، كم     ا َأ َّ     ا حتل     أ م     ن مرحل     ٍة إ ى ُأخ     رى، فله     ا قب     ل املعايش     ة وق     د تك     و  مشوَِّش     ةً 
آليَّته       ا، ويف أَثنائه       ا آليَّته       ا املعالف       ة، وك       ذله بع       دها وبعي       داً عنه       ا، ول       ذله فإنَّن       ا 

التَّص        نيفا، أَوَّهلم        ا مرحل        ي  أَو املعاجل        ة يف ن        وعْي م        ن التَّ        ذوُّقسنص        أ آليَّ        ا، 
رورة تلح      أ علين      ا قب      ل ذل      ه أ  نب      ْيِّ كي      أ ولكنَّن      ا جن      د أ َّ ال َّ       .وثانيهم      ا ح      ايل

 .اجلمايلِّ  التَّذوُّقتتكوَّ  آليَّة 
 التَّذوُّقتكون آلية 

. ق اجلم     العل     ى ت     ذوُّ  إ ى اجلم     ال وق     درةٌ  يول     د ا نس     ا  ولدي     ه ب     الفطرة مي     ٌل طبيع     يٌّ 
ن     ا الحظن    ا أطف     ااًل ص     اراً   ي      ، هل     م ذل    ه أنَّ . احلك     م ملك    م املس     لَّم ب     ه ُرمبَّ    ا يك     و  ه    ذا

ق مج     ايلد، ق     ادرين عل     ى إط     الق لتك     وين آليَّ     ة ت     ذوُّ  كافي     ةٍ   مجاليَّ     ةٍ  أَو جترب     ةٍ  مجاليَّ     ةٍ  أيُّ جترب     ةٍ 
ض       من  ص       حيحةً  ج       ه وجه       ةً أحك       ام مجاليَّ       ة، أَو عل       ى معايش       ة اجلم       ال وتذوُّق       ه ت       ذوُّقاً يتَّ 

 .اجلمايلِّ  التَّذوُّقة على للحكم بامتالكه هذه القدرة الفطريَّ  ةٍ كافي  حدودٍ 
عل     ى  وال تامَّ     ةً   ائيَّ     ةً  ليس       اجلم     ايلِّ  التَّ     ذوُّقة عل     ى ه     ذه الق     درة الفطريَّ     

 م        وِّ للنُّ  ه        ذه الق        درة قابل        ةٌ  ا  ب          َّ يَ        بِ نن ، ذل        ه أ َّ املنط        ق والواق          ي ُ أيِّ ح        الٍ 
إ َّ ه       ذه الق       درة ليس         إمكان       اً وحس       ب  ، ب       لكام       له       ذيب والتَّ قل والتَّ والصَّ       

َ     ا ه     ي  ق     ق فعل     يٌّ، فل     ية َ َّ     َة إنس     اٌ ، الله     م إال االس     تثنا  النَّ     ادر الشَّ     اذ،  وِإَّنَّ
اجلم       ايلِّ، َوم       رَّ، مبراح       ل كث        رٍة م       ن ه       ذا  التَّ       ذوُّقإال وق       د ََّنَ        ن قدرت       ه عل       ى 

ظ         ر بع         ْي النَّ  ريَّ أَو الفط          ف         إذا م         ا أخ         ذنا العام         ل ال         وراثيَّ . التُّط         وُّر والنُّم         و
ة ام      تال  واحلس      با ، وأض      فنا إلي      ه العوام      ل األخ      رى املس      امهة يف تكام      ل عمليَّ      
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، أمكنن     ا الق      ول ب        َّ التَّ      ذوُّقوارآليَّ     ة ال      يت ي      تمُّ هب     ا ه      ذا  اجلم      ايلِّ  التَّ      ذوُّقق     درة 
روط ه   ي ال    يت س    نبْي أكثره    ا أمهيَّ    ة م    ن الشُّ     جمموع    ةٍ  قَ فن     ه    ذه ارآليَّ    ة ي    تمُّ وَ تك   وُّ 

 :ايلحو التَّ على النَّ 
 ، متداخل          ةٌ ت           ايفيَّةٌ ه          ي ه          ذه وآليت          ه  التَّ          ذوُّقإ َّ عمليَّ          ة تك          وين ا  1

ُر الفص               ُل الزَّمك               ايومتكامل               ةٌ  بينهم               ا، ول               ذله ف               إ َّ  (  )، يتعثَّ               ر، ب               ل يتع               ذَّ
بوص            فهما أم            رين منفص            لْي ع            ن بع             هما بع             اً آثاره            ا  عل            ىو عليه            ا ح            ديثنا 

 .وحسبهن ري يف الذِّ صوُّ أَو التَّ  لنَّظري فقطلية إالَّ من قبيل التَّقسيم ا
 ايلِّ مَ اجلنَ  التَّذوُّقبنية العناصر الدَّاخلة يف تركيب على وإ  كا  موضوع حديثنا  ا 2

فإ َّ ما سنظهره وينصبُّ عليه كالمنا هو ما ينجم عنها من آثاٍر يف كيفيَّة تلقي َأو ه تِ وآليَّ 
 .اليت هي مبعىن من املعاي مقوِّما، اجلمالئصه من خالل خصا تذوُّق األَثر اجلمايلِّ 

ظ     ر واحلس     با  م     ن م     ا، اجلم     ال أَو خصائص     ه بع     ْي النَّ إذا أخ     ذنا مقوِّ  ا 3
م      ن  عنص      رٍ  وغ       ر ذل      ه، أمكنن      ا الق      ول إ َّ ك      لَّ  ون      درةٍ  وتكام      لٍ  وانس      جامٍ  تناس      بٍ 

، أو ى ن جه       ةٍ ن       اً اس       تقالليًّا م         تكوُّ تتك       وَّ  خاصَّ       ةٍ  قٍ م       ا، ل       ه آليَّ       ة ت       ذوُّ ه       ذه املقوِّ 
 تس     تحقُّ  وه    ذه مس     لةٌ  .ثاني    ةٍ  م    ا، األخ    رى م    ن جه    ةٍ املقوِّ  م      العناص    ر أَو اوتكامليًّ    
َ الواق       املث     ل األعل     ى  ل     ةً مطوَّ  وقف     ةً  يف حقيق     ة األم     ر، ميك     ن مناقش     تها يف العالق     ة بَ      ْين

 .(  )ة اجلماليَّةيف العمليَّ 
 اجلمايلِّ  التَّذوُّقة سنقأ ارآ  عند أبرز أربعة عناصر من عناصر بنا  بني ا 4
دو  َأ  يعين ذله َأ َّ هذه العناصر من واالنفعاال، واملعرفة، بية والّتَّ البيئة : هي وآليَّته

                                                           

 .مصطلٌح منحوٌ، من لفظيت الزَّما  واملكا ، كنايًة عن تالزمهما:   الزَّمكاي    

  دار األصالة للطباعة  ع ا ار،ااد اراع  ما ي؛ ب   براو  جنونل: ووضوح يف كتابنا  ناقشنا ذله بتوس      
 .م4991  دمشق   



ة|  011 ح ف  ص

 

ته لدى وآليَّ  اجلمايلِّ  التَّذوُّق  بنية ة بنا  أَو تكوُّ رة والفاعلة يف عمليَّ امل ثِّ هي وحدها 
 .ا نسا 

ا يصعب حصرها، تشّت  متفاصلةً يف أ َّ هنا  عوامل جدَّ كث رة،  ال شهَّ   ُرمبَّ
ته لدى ا نسا ، ولذله فإ َّ كالمنا من وآليَّ  اجلمايلِّ  التَّذوُّقة تكوين يف عمليَّ  ومت افرةً 

على أبرز العوامل بوصفها  ضو ٍ  خالل هذه العناصر األربعة لن يكو  سوى إسقاطِ 
ََ ال أكثر  .أَّنوذجًا

لدى  ايلِّ مَ وآليَّة تكوُّ  الذَّوق اجلَ  وعلى هذا النَّحو ميكن رسم مالمح خطوا،
ا ال تتمُّ يف الواق  على هذا النَّحو التَّفاصلي  (  )ا نسا  فيما يلي؛ م  ضرورة ت كيد َأ َّ

اتيب ا بت ايأٍ (  )الّتَّ  :(  )جتاديلد  (4 )تكامليد  (  )تداخليد  (9 )، وإَّنَّ
 ارنيئ :  ن   

الكث رو  أ َّ  يظنُّ وإ ى ارآ  فاع عنها ة والدِّ ا، محاية البيئُمننُذ ما قبل انتشار مجعيَّ 
البيئة هي اهلوا  واألشجار وال ابا، واأل ار وما جرى يف هذا اجملرى من احمليط 

 .واجل رايفِّ  اجليولوجيِّ 
ائ  املش   تهر إض   افة لق   د ب   ا، م   ن الشَّ    .ه   ذا احمل   يط بيئ   ة ولِكنَّ   ُه ل   ية البيئ   ة كله   ا

وه ذا . وغ  ر ذل ه كث  ر... ةة واالجتماعيَّ ة واألخالقيَّ فسيَّ النَّ إ ى البيئة مثل  كث رةٍ   حمموال،ٍ 
فس   يَّة، والبيئ   ة االجتماعيَّ   ة، لبيئ   ة النَّ ايع   ين أنَّن   ا اص   طالحيًّا أم   ا كث    ٍر م   ن أن   واع البيئ   ة مث   ل 

                                                           

 .اته وانفصاله هبذه العمليَّة عمَّا سواهبعىن استقالل كلِّ عنصٍر بذ:   تفاصلي    

اتيب      .بعىن قيام العناصر بَ دوارها بشكٍل متالحق يتلو بع ها بع اً :   الّتَّ

 .َأي إنَّه قابل للتَّ  رُّ والتَّطوُّر تبعاً للمعطيا، اجلديدة:   ت ايفي  9 

 .ولويَّة منطقيَّةَأي إ َّ العناصر تفعل فعلها بآٍ  واحٍد معاً، دو  أَ :    تداخلي    

 .َأي إ َّ لكلد منها دوره الذي ال ميكن االست نا  عنه:   تكاملي  4 

 .َأي إ َّ العالقة فيما بينها ت ث ريَّة متبادلة:   جتاديل    
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... ف   ةرة، والبيئ   ة املتعلِّ ة، والبيئ   ة املتط   وِّ ة، والبيئ   ة اجل رافيَّ   ينيَّ   والبيئ   ة األخالقيَّ   ة، والبيئ   ة الدِّ 
 .مما ميكن أ  ي اف إ ى البيئة من أنواع احمليط جدُّ كث رٍ  وغ ر ذله كث رٌ 

وه ذا احمل يط . البيئة إذ  باملطلق هي احمليط الذي يعيش ا نسا  أَو الكائن يف كنفه
ا أم  ام وانطالق  اً م ن ذل  ه كنَّ . تبع  اً لطبيعت ه وبنيت  ه وتركيب ه وت  ث ره ذات ه ينقس م أقس  اماً كث  رةً 

 .البيئة باملطلق ل جمتمعةً ها تشكِّ من البيئة، وهذه األنواع كلُّ   رةٍ أنواع كث
ة صوغ عمليَّ واضحًا وكب رًا يف عاهتا وميادينها وطبائعها ت ثِّر ت ث رًا تنوُّ  البيئة بكلِّ 
، لدى ا نسا ، إذ جتعل له نظرته اخلاصَّة ومعاي ره واجلمعيِّ  ؛ الفرديِّ الذَّوق اجلمايلِّ 
، وللمجتم  ذاته يف اجلماعة اً ع و بوصفه و  اً فردبوصفه ، خصائص اجلمالاحملدَّدة إ ى 

م باجملموع والقوانْي تتحكَّ  فقاليد واألعرامن العادا، والتَّ  متكاملةً  بوصفه بنية متماسكةً 
من هذه  متكاملةً  متماسكةً  وابط ذاهتا بالفرد بوصفه أي ًا بنيةً م هذه ال َّ مثلما تتحكَّ 

 .وابطال َّ 
ئة مبعتلأ مستوياهتا ودالالهتا متارس ت ث رًا واضحًا حينًا و خفيًّا أحياناً هذه البي

 ائقة اجلماليَّة لديه، فا نسا  الذي يعيش يف بيئةٍ لإلنسا ، الذَّ  يف صوغ الوعي اجلمايلِّ 
ن كالذي ال يتوافر ملن يعيش يف املدينة وال مي وق اجلمايلِّ من الذَّ  تنمو لدية أَّناطٌ  ريفيَّةٍ 
عيها ابن املدينة َأو يفهمها، وباملقابل فإ َّ املر  الذي يعيش يف املدينة تنمو لدية أ  ي
يفي وال يدر  أبعادها، ولذله جند الفرق واضحاً ال يفهمها الرِّ  وق اجلمايلِّ من الذَّ  أَّناطٌ 

َ الرِّ  األمر عينه و . ف يال، اجلماليَّة لكلد منهما، ويف التَّ يفي واملديينِّ يف الوعي اجلمايل بَ ْين
وغ ر ذله مما حيتمل وجوده  ناعيِّ ينطبق على البدوي وعلى الذي يعيش يف اجملتم  الصِّ 

واجليولوجيَّة وهبذا املعىن ميكننا أ  نفهم األسى والب س الذي  من أنواع البيئة اجل رافيَّة
احة  جتد الرَّ ولِكنَّها        ي   يان معانو جها اليت تزوَّ  مي  نة إليه حال البدويَّ  لَ صَ وَ 

 :يف البادية قائلة عليها خيمتها  ن لَ  َّ وال اهلنا  يف القصور املّتفة وفَ 
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ََلَّ مِ ـــَأحَ       ِفُق اأَلْرََيُح ِفْيهِ ـــلََبيٌْت تَْ  ِ
 ْن قَْْصٍ ُمِنْيِف ــبُّ ا

ُفْوِف       رُّ َعْيِن ــَوِلبُْس َعَباَءٍة َوتَقَ  َِلَّ ِمْن ِلبِْس الشَّ
 َأَحبُّ ا

عاهتا، ومنها متارس البيئة ت ث رًا خط رًا يف حياة ا نسا  مبعتلأ مستويا، حياته وتفرُّ 
رة الذي ال زلة حبل السُّ ا مبنن هَ إن َّ . عاهتاة يف خمتلأ مستويا، حياته وتفرُّ ائقة اجلماليَّة املنبثَّ الذَّ 

ه، أَو هكذا يستطي  ا نسا  الفكا  منه، َحَّتَّ إذا انفصل عنه   يستط  العيش من دون
يفسر لنا يف حقيقة ويف هذا ما  يشعر على األقل، إال قليل ممن   ي ، له هذا النعيم،

 ملاجةٍ  افئ احلنو  الذي يظلُّ در الدَّ ق املر  مبكا  مولده ومرباه، ألنَُّه يشعر أنَُّه الصَّ ر تعلُّ األم
ورة، َلَعلَّ أشهر عرا  عن هذه الصُّ من الشُّ  كث رٌ   رَ ب َّ وقد عَ . عور عليه باألما لالرمتا  عليه والشُّ 

 :  ي  اام ذله قول
 َ  ىوَ الهَ نَ مِ  َت ئْ شِ  ثُ يْ حَ  كَ ادَ ؤَ فُ  لْ ق ِ ن

  بُّ حُ ا الْ مَ 
ِ
ــ بِ ال للحَ ا  لِ وَّ األَ  ِب يْ ــــ

َ يَ  ِض رْ  األَ ِف  لٍ ْنِ مَ  كَْ   َت الفَ  هُ فُ أ ل

َ أَ  هُ نُ يْ نِ حَ وَ   لِ ْنِ مَ  لِ و ِ دًا ألَ ب
نظرة إليه و ديده، وال ننظر  يئة يف صوغ الوعي اجلمايلِّ لذله ال جيوز أ   مل أثر الب

 . عابرة
ا تكو  البيئة هي صحيٌح أ َّ العوام ل األخرى هلا األثر اخلط ر ذاته، ولكن ُرمبَّ

ا متارس دورهًا قسريًّا من جهة، ومن دو  أ  يرغب املر  أَو أل َّ  وخطورةً  ةً األكثر أمهيَّ 
 .يةٍ ثان يدري أَو يريد ذله من جهةٍ 

وجتعله يرسم معا  ، مثاًل، بعض األَلوا  دو  غ رها، لإلنسا  بُِّب البيئة هي اليت 
يف الوق  الذي تكوِّ  لديه سلَّمًا ما، اجلمال، من مقوِّ  األعلى لكلِّ مقوِّمٍ  املثل اجلمايلِّ 

للتَّناظر كما تسهم يف  ديد رؤيتِه وفهمه ...  قيميًّا خاصًّا للدَّالال، واملعاي واحلقائق
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، اجلمايلِّ  التَّذوُّقلة يف عملية وكلُّ ذله يسهم يف احملصِّ .. .والرَّشاقة والتَّكامل والتَّفرُّد
 .قومي اجلمايل الذي هو ختام املعايشة اجلماليَّة وغايتهاومن ُُثَّ التَّ 

 ار ا ي : ثابيا  
بية  خصائص  نية إ ى صقلاإحدى ضروب النَّشاط ا نساي الرَّ با طالق الّتَّ

شعصيَّا، اأَلفراد وهتذيبها على حنٍو ي هِّلهم للتَّعايش م  بيئاهتم الطَّبيعيَّة واجملتمعيَّة 
ينيَّة واأَلدبيَّة: ملواملها املعتلفة  ... الفكريَّة واأَلخالقيَّة واالجتماعيَّة واجلماليَّة والنَّفسيَّة والدِّ

بي بية مبجملها والّتَّ ا تنحصُر يف السَّنوا، يظنُّ كث رو  َأ َّ الّتَّ ة اجلماليَّة منها إَّنَّ
اأُلو ى من حياة املر ، ومدار كيفيَّتها على اأُلوامر والنَّواهي، وهذا يف اعتقادنا حمُض خطٍ  

 :شاع وانتشر، وميكن َأ  نثبَ  ذلَه ل ًة واصطالحاً على النَّحو التَّايل
بية يف الل ة العربيَّة تفيد كلَّ ت ذيٍة إَّنا : ماديَّة أَو معنويَّة، ومن ذله يقال: ئيَّةالّتَّ

، أَمَّا يف الل ة (  )ربَّيُ  فالنًا وتربَّي ته، ويقال هذا لكلِّ ما ينمَّى كالولد والزَّرِع وغ رها
: فيها   فاأَلصل الل ويُّ  َأصل الل ا، اأَلوربيَّة ذا، اجلذر الالتيين الالتينيَّة  

ما، ولو تتبَّعنا مشتَّقا، هذا اجلذر يف  ه حنو هدفٍ يعين قاَد َأو وجَّ  Educare = رّبَّ 
الل ا، اأَلوربيَّة الالتينيَّة اجلذر لوجدناها كلَّها تش ُر إ ى التَّهذيب والتَّنمية وا صالح 

بية مبعىن أو آخر ، وهذا يعين (1 )والتَّعلُّم والتَّدريب، وغ رها مما يندرج يف إطارها َأ َّ الّتَّ
وهي عمليٌَّة دائمة ما دام ا نسا ؛ يتلقَّاها بطرائق  حمدَّدةٍ  لٍة عمريَّةٍ على مرح غ ر مقتصرةٍ 

دةٍ  خمتلفةٍ   َّ هذه العمليَّة التَّهذيبيَّة، وهذا يعين أ .(  )غ ر حمدَّدةٍ  ، ومن مصادر كث رةٍ ومتعدِّ
  كلَّ يوٍم الحيَّة، التَّقومييَّة ترافُق ا نسا  ما دام على قيد احلياة، ذلَه أَنَّه ال يفتطاالص

 . مصادفاً ما يهذُِّب لديه سلوكاً َأو  يقوُِّم لديه أََوداً أَو يصلح فيه خط ً 
                                                           

 .رّب:   مادَّة ر ان ارعاق :   ابن منظور     

 .  انظر ذله يف املعاجم الل ويَّة اأَلوربيَّة املعتلفة  1 

 .فاصيل ذله يف الفصل املعصص للّتبية اجلماليةت  انظر     
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يف  دةٍ حمدَّ  مجاليَّةٍ  ماهتا وخصائصها تعمل على تنمية ذائقةٍ بية اجلماليَّة مبقوِّ أي إ َّ الّتَّ 
ى فولة اليت يتلقَّ من املوضوعا، اجلماليَّة، وتبدأ هذه العمليَّة ُمننُذ مراحل الطُّ  أيِّ موضوعٍ 

 وتناسبٍ  دٍ حمدَّ  ، وشكلٍ دٍ حمدَّ  بامليل إ ى لو ٍ  بويِّ من األهل واحمليط الّتَّ  فل توجيها،ٍ فيها الطِّ 
ة وخصائص وغ ر ما هنا  من موضوعا، مجاليَّ ... دةٍ حمدَّ  ةٍ موسيقيَّ  وألوا ٍ  دٍ حمدَّ 

ائقة غ رها من عوامل بنا  الذَّ  ة م بويَّ ة الّتَّ وتتفاعل هذه العمليَّ . للموضوعا، اجلماليَّة
   رُّ فاعل والتَّ ائقة القابلة للتَّ ة فعلها ليصل إ ى ذائقته اجلماليَّة اخلاصَّة، هذه الذَّ اجلماليَّة وآليَّ 

 .ائقة األخرىفاعل م  عناصر بنا  الذَّ رط بالتَّ  املعطيا، والشُّ طور م  ت  رُّ والتَّ 

 ا ب عا ت: ثار ا  

يف  ديد الذَّوق بية والّتَّ العاطفيَّة أَو الوجدانيَّة َأمهِّ يًَّة عن البيئة  ال تقلُّ االنفعاال،
، انطالقًا من اوممارستهه الوظيفة ا يف أَدا  هذملدى ا نسا ، وال تنفصُل عنه اجلمايلِّ 

َ هذه العناصر الثَّ جدليَّة العالقة  ِ ففي حِ  .الثة وغ رها من العناصربَ ْين تسهُم البيئُة يف  ْين
نسخ بية ماهتا وشروطها يف األفراد الذين يعيشو  فيها، ويف ِحْين تقوم الّتَّ ستنساخ مقوِّ ا

فإ َّ االنفعاال، حتصُّ مبنح األَفراد هويَّا، استقالهلم عن ، اجلماعة يف شعوِص أَفرادها
 .وعن البيئة اجلماعة

َ خم ةة اجلدليَّة القويَّ فاعليَّ مشكلتنا هنا هي العالقة التَّ  تلأ عناصر تكوين بَ ْين
وصوغها و ديد ت ط ر االنفعاال، ، فالبيئة مثاًل متارس ت ث رًا واضحًا يف اجلمايلِّ  التَّذوُّق

 لَ عَ إ ى أثر البيئة يف األخالق واالنفعاال،، وكذله ف َ  ا   خ نننمعاملها، وقد أشار 
الوق  ذاته ويف  .هذه املس لة إحدى اهتماما، العلم املعاصر ، واليوم تعدُّ كابتبعده 

ة لإلنسا  خبصائصها ليًّا جمليًّا يف بنا  البنية االنفعاليَّ جبية متارس أي ًا ت ث رًا فإ َّ الّتَّ 
ولكن يف الوق  ذاته فإ َّ االنفعاال، يف أثنا  . ماهتا، ناهيه عن العوامل الوراثيَّةومقوِّ 
لذَّوبا  الكلِّي يف شعِص هي اليت هتُب كلَّ فرٍد ذاته و ميه من ادها  ا وبعد  دُّ تكوُّ 

ولذله ت يت انفعاالُ، كلِّ فرٍد لتُ َعدَِّل . رقميَّة عنها ، و ول دو  أ  يكو  نسعةً اجلماعة
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بية يف الفرد وتقودها حنو  ديد اهلويَّة والّتَّ  البيئةاستنسعتها قيم اجلماليَّة اليت اليف 
 .واحي األخرى من كينونة ا نسا ة ويف النَّ احية اجلماليَّ يف النَّ  واخلصوصيَّة الفرديَّة

د عصيَّة اليت تتحدَّ ف يال، الشَّ تَّ ، والمااالنفعاال، هي امليول واألهوا  واالهتما
اذها املالمح األو ى وصواًل رة، وتبدأ مبمارسة ت ث رها ُمننُذ احِّ فولة املبكِّ رويداً رويداً ُمننُذ الطُّ 

 .فيها مثاًل مجاليًّا أعلى يقية إليه أيَّ مجاٍل أنثويد  هيفل أمَّه ير فحبُّ الطِّ  .إ ى  اية العمر
وإذا كره  ...كن يقية إليهللسَّ  له يسكن إليه ويعده مثاًل مجاليًّاعجتفل مسكنه وألفة الطِّ 

كل فل ُُثَّ املر  من هذا الشَّ ى هذا الكره إ ى نفور الطِّ أَو شكاًل َأو لونًا أدَّ  فل صورةً الطِّ 
ها ا غالبًا حيبُّ هَ فإن َّ  املراهق فتاةً  وعندما حيبُّ  .ةورة وخفض قيمته اجلماليَّ أَو اللو  أَو الصُّ 

ها جيعل ا تتوافق م  االنفعاال، وامليول األهوا  اليت ارتسم  يف قلبه، وبَ عنَدما حيبُّ هَ ألن َّ 
سا ، وكذله تفعل الفتاة من مجاليًّا يقية عليه مجال النِّ  معياراً  مواصفاهتا وخصائصها

 .بدأ الفعلجهة م
 اراعاف :  ا عا  

 التَّذوُّقمنظومة من عناصر بنا  آخر يَ يت العامُل املعريفُّ مبعتلِأ مدلوالته عنصراً 
 . اجلمايلِّ 

 هلا طبيعةٌ ... جريبم والتَّ علُّ والعوامل املشاهبة له مثل العلم والتَّ  العامل املعريفُّ 
 ةً  مستقلَّ ىَن ا ميكن أ  تكو  ب ُ هَ ذله أن َّ . ابقة إ ى حدد بعيدٍ عن العوامل السَّ  أخرى خمتلفةٌ 

. اب التَّ  رُ هي املت ي ِّ  اجلمايلِّ  التَّذوُّقيما بنية ف،  املستقلِّ ي وظيفة املت  رِّ ، ت دِّ خارجيَّةً 
يلزم عنه ت ي ٌُّر ( املعرفة) على املت  رِّ املستقلِّ  لٍ وتبدُّ  فإ َّ كلَّ ما يطرأ من تطوَّرٍ َُثَّ  ومن

هو  وهبذا املعىن فإ َّ العامل املعريفَّ  .(وآليَّته اجلمايلِّ  التَّذوُّقبنية ) ت  رِّ التَّاب َأكيٌد يف امل
َُطوَِّر رآليَّة  الذي يفّتُ  فيه َأ  يكو  دائماً العامل 

َُصحَِّح وامل
َه وامل  التَّذوُّقالعنصَر املوجِّ

 ة، إنَُّه عاملٌ كونيَّ با، والسُّ من الثَّ  سم بنوعٍ فهو خالف العناصر األخرى اليت تتَّ  .اجلمايلِّ 
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َ السَّ  لٌ متبدِّ  رٌ مت ي ِّ   ، ومن شعٍص إ ى آخر، ومن زمنٍ اعة واألخرى، واملرحلة واألخرىبَ ْين
 .إ ى آخر

تنفصُل عنها  عن العناصر السَّابقة، كما ال وضرورةً  وخطورةً وال تقلُّ املعرفة َأمهِّ يًَّة 
فهي تت افر معها وتتكامل يف  لدى ا نسا ، يلِّ اجلما التَّذوُّقمنظومة يف عمليَّة بنا  
 .هذه العمليَّة

ا جيَِ فإنَُّه ة ومسعها شيئًا عن املوسيقى اهلنديَّ  إذا   يكن يعرف ا نسا ُ  تاً نَ عَ  دُ ُرمبَّ
ها فإنَُّه لن يفعل ذله كما لو كا  يعرف شيئًا عن قَ ها وتذوَّ لَ بِ لها، وإذا قَ قها وتقبُّ يف تذوُّ 

عر وإذا   يكن يعرف ا نسا  شيئًا عن الشِّ . ة خاصَّةً واملوسيقى اهلنديَّ  ةً املوسيقى عامَّ 
وعة املنتثرة على طريف الرُّ من ال يرى  سري ٍ  يف قطارٍ  فإنَُّه سيستم  إليه أَو يقرأه مثل راكبٍ 

 .اهَ ن َ ي ن ز ب َ ال يستطي  أ  مييِّ  طريق القطار إال مالمح ضبابيَّة يدر  منها أشيا  وأشيا  أكثرَ 
ا ال يرى يف القصور إال أماكن االعمارة ومجاليَّ  ومن ال يعرف شيئًا عن فنِّ  هتا فإنَُّه ُرمبَّ
 .يسكنها األغنيا  أَو املس ولو 

و  يكن  التَّذوُّقائقة اجلماليَّة يف ا نسا ، وال جتعله قادراً على املعرفة ال تزرع الذَّ 
كا  من   وتفتح أمامه آفاق ومساحا،ٍ  اجلمايلِّ  وُّقالتَّذقادرًا علية، ولِكنَّها ترتقي ب لُ بن ق َ 

ا  وكمًّ  ،منها عب عليه إدراكها من دو   صيل املعرفة أَو َّنطٍ عليه َأو من الصَّ  رِ املتعذَّ 
 .كافياً 

ها يف ، وحتلأ عنظريِّ قسيم النَّ يف التَّ  م واخلربةعلُّ عن عامل العلم والتَّ املعرفة تنفصل 
من هذه العوامل  أَو عاملٍ  كلُّ عنصرٍ   ...اجلمايلِّ  التَّذوُّقبنا  منظومة  ث ر و ة الفعل والتَّ آليَّ 

ها تعمل م  بع ها، كما عنه، على الرَّغنِم من أ َّ العوامل كلَّ  عن ارآخر، خمتلأٌ  مستقلٌّ 
ا بت ايٍأ تداخليد تكامليد جتاديلد تراتيبد  تفاصليد  أشرنا يف البداية، على حنوٍ   .، وإَّنَّ

قد  دَّد، وَأخذ،  لدى املر  اجلمايلِّ  التَّذوُّقمنظومة النَّحو تكو   وعلى هذا
 ديد موقأ الذَّا، من خمتلأ املوضوعا،  جهةالواضحة من : صي تها الواضحة واملستقلَّة
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ٍ من اجلماليَّا،، وإ ى وارآثار  اهها أَو ميلها إ ى صنٍأ معْيَّ اجلماليَّة وخصائصها، وتبلور اجتِّ
تباينها عن الذَّوا، اأُلخرى يف جهة ومستقلَّة من . من اخلصائص اجلماليَّة ضرٍب حمدَّدٍ 

 .لكلد من ذله واخلصائص اجلماليَّة، اً وآثار  موضوعا،ٍ  اجلمايلِّ  العا َ معاجلتها ُُثَّ رؤيتها 
تُ بنتَ ىَن على هذا اأَلساس،  اجلمايلِّ  التَّذوُّقمنظومة قد يتسا ل بعٌض قائاًل طاملا أَ َّ 

لدى من  اجلمايلِّ  التَّذوُّقمنظوما، فال يعين هذا َأ َّ متاثل امل ثِّرا، سي دِّي إ ى متاثل ُبىن أَ 
 مكرَّرةٍ واحدٍة  أَو منظومةٍ  فإنَّنا سنقأ أَمام بنيٍة واحدةٍ ومن َُثَّ ، را،متاثل  عليهم هذه امل ثِّ 

 يف جمموعٍة من الذَّوا،؟أَو مستنسعٍة 
ًا يف إطار نظريَّة االحتماال، وال يوجد ما مينعه، فإنَّه احلقيقة، وإ  كا  هذا وارد

 ق مجايلِّ عناصر أيِّ منظومة تذوُّ يكاد يكو  مستحياًل من الوجهة الواقعيَّة، أَل َّ 
وهذا ما جيعل . نوع وال ىنوالتَّ  العدد ةهائل؛ فرديَّة ومجعيَّة، وجزئيَّاهتا وتفاصيلها ومركباهتا

َ آلييت تذوُّ  بقيِّ طاالتَّ  ماثلِ تَّ الاحتمال   ق مجايلد َحَّتَّ يف ميدا  واحٍد أَو مستوى واحدٍ بَ ْين
 يصل إ ى واحٍد من مليارا،إنَُّه احتمال ، اجلمايلِّ أمراً شبه متعذَّرٍ  التَّذوُّقمن مستويا، 

ومهما يكن من  .، َأي إنَّه أَمٌر بعيد التَّحقُّقاالحتماال، إ    تكن املليارا، م اعفةً 
لية مع لًة البتَّة، ولن ي دِّي إ ى طابق التَّام َأو َحَّتَّ التَّ  َّ وجود مثل هذا التَّماثل أَمر فإ

وكل يوم ستشرق ؛ فالكو  سيظلُّ كما هو، والشَّمة ستظلُّ تشرق كلَّ يوم، أَي َّة مشكلةٍ 
 .وسيبقى اجلمال هو اجلمالرق، من الشَّ 

 الجمالي التَّذوُّقآلية 
اجلمايلِّ يف املراحل األو ى من حياته، وال ينتظر َحَّتَّ  قالتَّذوُّ يقوم ا نسا  ب

تتكامل رويدًا رويدًا م  تكامل عناصر  التَّذوُّقتكتمل منظومته اجلماليَّة، ولكنَّ آليَّة 
بنائها اليت أشرنا إليها َحَّتَّ يص ر املر  ذوَّاقًا للجمال يف مستوى من املستويا، اليت 

 .اجلمايلِّ  التَّذوُّقعناصر بنا  منظومة  ق له منتتناسب م  ما  قَّ 
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ا مرتبطةٌ . للتَّذوُّق اجلمايلِّ  َأو حمدَّدةٌ  ثابتةٌ  منهجيَّةٌ  آليَّةٌ  يف الواق  لية  َّةَ   ذله َأ َّ
، واحلالُة الطَّارئة َأو طارئةً  أَوثق االرتباط باحلالة النَّفسيَّة للمر ، فإمَّا َأ  تكو  حالًة عاديَّةً 

ا للمعايشة اجلماليَّة وقد تكو  منفِّرةً  وِّقةً قد تكو  مش ، وقد تكو  مشوَِّشة، كما َأ َّ
آليَّتها املعالفة، هلا حتلأ من مرحلٍة إ ى ُأخرى، فلها قبل املعايشة آليَّتها، ويف أَثنائها 

 أَو املعاجلة يف نوعْي التَّذوُّقأ آليَّا، نِّ وكذله بعدها وبعيدًا عنها، ولذله فإنَّنا سنص
 .وثانيهما حايلٌّ  من التَّصنيفا، أَوَّهلما مرحليٌّ 

َأ َّ اأُلو ى جهة وأَل َّ  ََّة ارتباطًا تالزميًّا بْي ارآليَّة املرحليَّة وارآليَّة احلاليَّة، من 
، والثَّانية هي الصُّورة الكيفيَّة هلذه الصَّ رورة، فسنقصر حديثنا على ارآليَّة زمانيَّةٌ  ص رورةٌ 
مبيِّنْي  ،اجلمايلِّ، والكيفيَّة اليت يتمُّ هبا التَّذوُّقة، أَو املراحل اليت ميرُّ هبا املرحليَّ 

املباشر  التَّذوُّقاالختالفا، احلاليَّة عندما يقت ي اأَلمر، خاصِّْي احلال الطَّارئة يف مرحلة 
 .أَو القصدي بفقرة مستقلٍَّة ومفصَّلة

، إ ى مرحلتْي رئيستْي، مها ال ائبيَّة ىن من املعايمبع، املرحليِّ  التَّذوُّقتنقسم آليَّة 
والشَّاهديَّة؛ ي يُب املوضوع َأو األَثر اجلمايل يف اأُلو ى عن اأَلعيا  وميثل يف اأَلذها ، 

ة ومُتَث ُِّلها املعايشُة القبليَّ . وهي هبذا املعىن سابقٌة على املرحلة الشَّاهديَّة والحقٌة عليها
أَمَّا املرحلة الثَّانية، وهي الشَّاهديَّة، فتتجلَّى يف املعايشة املباشرة لألَثِر . ليَّةوالبعديَّة والتَّعيُّ 

، ولكلد منهما، كما غ رمها،  ، وتنشعُب إ ى نوعْي؛ قصديد وعفويد َأو تلقائيد الفينِّ
 .شروطه وظروفه اخلاصَّة

 التَّذوُّققبل 
دو  وجوِد من ٌق مجايلٌّ قبليٌّ؟ َأو أَيعقُل َأ  يكو  هنا  تذوُّ : قد يتسا ُل بعضٌ 

 ! مجايلد؟أَو أثٍر موضوٍع 
، ولكنَّه ي فُل حقيقًة جدَّ مهمٍَّة وهي َأ َّ ال شهَّ يف َأ َّ هذا التَّساؤَل منطقيٌّ 

املوضوعا، اجلماليَّة تنتثُر وتنتشُر يف كلِّ زماٍ  ومكا ، وَأ َّ كلَّ شيٍ  مهما كان  مادَّته 
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يكو  موضوعًا مجاليًّا، لت دو الرُّؤيُة اجلماليَّة مرافقًة لإلنساِ  يف كلِّ وصورته ميكن َأ  
ارآ ، لنعوَد احلسبا  ولكنَّنا سن ضُّ الطَّرَف عن هذا . َأحواله وأَفعاله، وِصالته وتعامالته

ليَُّة فكيَأ ستكوُ  آ. التِّلقائي، ونفّتُ  أَنَّنا أَمام موضوٍع مجايلد حمدَّدٍ  التَّذوُّقإليه يف 
 القبلي؟ التَّذوُّق

باً   فنرهااالقبلي  التَّذوُّقاحلقُّ أَنَّنا أَمام ضربْي من آليَّة  عندما يكو  املر  مت هِّ
للتَّلقِّي اجلمايل، مبعىن أَنَّه يعرف أَنَّه على أُهبة االستعداد ملشاهدة لوحٍة أَو منظٍر َأو 

َأالَّ يكو  هنا  أَثٌر  نثابيهاا. غ ر ذله متثال، أَو مساع مقطوعٍة موسيقيَّة أَو قصيدة أَو
ٌد البتَّة  :و ي اح هذين احلالْي وتفس رمها سنورد هذين املثالْي. مجايلٌّ حمدَّ

إذا أَردُ، َحَّتَّ نعلُم َأ َّ برامج احلاسوب توضُ  َأو ُحزَّ  يف ملفَّاٍ، خاصَّة  
أَوَّاًل إ ى استدعا  ملفِّه، وإ     استعدام برنامٍج ما؛ وليكن حللِّ معادلٍة تفاضليَّة، جل ،ُ 

الذي حيتوي، مثاًل، برناجمًا لبعِض  العامل   /أَفعل ذله، كَ  ن َأطلب من امللأِّ املوجود
  حلَّ معادليت التَّفاضليَّة، فلن َأستفيد شيئًا أَل َّ الربنامج املطلوب،  القوانْي ا حصائيَّة

دث هنا يشبُه إ ى حدد كب ر َأ  َأطلَب من والذي حي. غ ر املوجودمبنزلة املعصَّص، 
 .الطَّبيب َأ  يقية ض ط الدَّم مبيزا  احلرارة، أَو يفحص السَّيارة بسماعة النَّبض

؛ فإيِّ إذا أَردُ، َأ  َأستم  إ ى إرسال أسهل وأكثر وضوحاً املثال الثَّاي، وهو 
دُّ  د الذي تبثُّ عليه إذاعُة دمشق، وإ    إذاعة دمشق َوَجَب َأ  أَنقَل امل شَِّر إ ى رقم الّتَّ

 .أَفعل ذله فلن َأستطي  االستماع إ ى إذاعة دمشق
اجلمايلِّ يشبه متاماً ما كنَّا بصدده من أَمثلة، إذ نستطي   التَّذوُّقإ َّ ما حيدُث قبل 

 النش العور وا رادة الشُّ عن ساحة  ةً كو  غائبت اجلمايلِّ  التَّذوُّقمنظومة القول إ َّ 
من فإذا   يكن هنا  أَثٌر مجايلٌّ ظلَّ  األُمور كما هي  .أخرى عور وا رادة ب مورٍ الشُّ 

قِّي ا نساُ  للتَّل  َ   أَمَّا إذا هتيَّ  التَّلقائي التَّذوُّقوهذا ما سيتَّ ُح َأكثر يف  دو  َأيِّ ت  رُّ  
باستح ار منظومة يقوم  الشعور، والالشعور يف بعض احلاال،، واملعايشة اجلماليَّة فإ َّ 
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ا حيدُث نوٌع من املعايشِة القبليَّة . والعمل موض  التَّش يل هاووضع اجلمايلِّ  التَّذوُّق ورمبَّ
وجدنا  التَّذوُّقوإذا ما دقَّقنا يف هذا النَّوع اأَلخ ر من  .وهذا اأَلرجح ،لألَثر اجلمايلِّ 

 .التَّعيُّلي التَّذوُّقب إمكا  إدراجه ضمن ضرٍب مرحليد آخر هو ما سنعصُّ ذكره
 التَّلقائي التَّذوُّق

دو  معايشٍة من باملوضوعا، اجلماليَّة  االتِّصال العفويَّ  التَّلقائيِّ  التَّذوُّقنعين ب
َ دو  حدوث التَّمازج من مجاليٍَّة حقيقيَّة، َأي  عدم حصول ومن َُثَّ الذَّا، واملوضوع، بَ ْين

اللذَّة اجلماليَّة النَّامجة عن تذوُّق األَثر، ويف اأَلغلب اأَلعمِّ عدم إطالق حكم قيمي، 
 .لت دو املعايشُة اجلماليَُّة اتِّصااًل عابراً مفتقراً إ ى معظم خصوصيَّا، التَّلقِّي اجلمايلِّ 

َأ َّ العا  َة و خاصَّ إ َّ هذه احلال هي اأَلكثر تردُّدًا وتكرارًا يف حياة ا نسا ، 
كن َأ  ينظر إليها نظرًة مجاليَّة؛ مي ممتلٌئ باملوضوعا، اجلماليَّة، بل إ َّ كلَّ املوجودا،

فاللباُس، وحركا، األَيدي واأَلرجل، وااللتفاتة والنَّظرة، واملشية والوقفة، واأَلر  
ة، ولكنَّنا قلَّما كلُّها ذاُ، م امْي مجاليَّ ...  والسَّما  والبنا ، واأَلحجار واأَلشجار

، ولو أَردنا تفس َر ذله نتوقَّأ عند َأيِّ شيٍ  منها على أَنَّه موضوع معايشٍة مجاليَّةٍ 
 :وإي اَحُه لوجدنا أَنفسنا أَمام الوضِ  التَّايل

عامًَّة شاملًة ملعتلأ  قاعدةً   يكوِّ   ب ضِّ النَّظر عن ساحة اهتمامه إ َّ ا نسا   
 يتعامل معها؛ اجلماليَّة واأَلخالقيَّة والسِّياسيَّة واالقتصاديَّة معطياِ، احلياة اليت
ينيَّة القاعدة وهذه . تقتصر على َأهمِّ معا  كلِّ جانٍب أَو بع ها...  واالجتماعيَّة والدِّ

يف احلالة  تتعامل م  خمتلأ الصُّعِد واملستويا،  تكو  دائمًا يف ساحة الشعور، و 
جٍة واحدٍة من العموم، َأو لنقل السَّطحيَّة، وعلى ذله فإ َّ املعايشة   على در  التَّلقائيَّة

 .اجلماليَّة هنا معايشٌة ناقصةٌ 
من خ مِّ هذه الكثرة هو اجلمال  ،إ َّ ما يشدُّنا وجيتذُب انتباهنا، بل ويستوقفنا

عاديًّا على  ، أو أنَُّه لية مجاالً الفذُّ الفريد، الذي ال يتكرَّر، أَو قلَّ َأ  يتكرَّر وندر
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منظومته يف معاي ره اجلماليَّة، أَو  على الفورفإذا ما ت َتَّى ذله للمر  استح ر . األقلِّ 
يه الذي يتمُّ تلقِّ  املوضوع أَو األثر اجلمايلَّ كي حيلِّل  قومي اجلمايلِّ والتَّ  اجلمايل التَّذوُّق

، وهذا ما ينقلنا إ ى املرحلة ، وال خيتلُأ يف ذله عمَّن هتيَّ  ملعايشة أَثٍر مجايلد ومعايشته
 .القصدي التَّذوُّقالتَّالية؛ مرحلة 

 القصدي التَّذوُّق
عندما يقأ املر  مشدوهًا أَمام منظٍر طبيعيد خالَّب؛ كب ِ  شج راٍ، تشابك  

. قزحَأغصاُ نَّ مظلِّلًة ينبوَع ماٍ  تنداُح متوُّجاُ، تدفُّقِه أَنصاَف دوائَر رقراقًة برَّاقًة كقوِس 
ا تراقُص روحه، أَو تسمدُّ نسَج أَن امها  اً َطرِباً إ ى موسيقى عذبٍة يشعُر َأ َّ أَو يستمُ  مّتَّنِّ

َأو يقرُأ إحدى الرِّوايا، الرَّائعة بّتوِّي الرَّؤوم وش ِأ املشوق، فال . من نسِغ َأحاسيسه
ُح لفرحهم ويستاُ  يلبُث َأ  جيد نفسه إالَّ وكَ نَّه َأحُد شعوِص هذه الرِّواية؛ يفر 
ا تَ خذه النَّشوُة حينًا فيهمُّ بالتَّدخُّل وت ي ر احلدث ولكن ال جمال ... الستيائهم، ورمبَّ

 .للتَّدخُّل

 القصديِّ  اجلمايلِّ  التَّذوُّقهذه بعُض اأَلمثلة اليت ميكن َأ  تقودنا إ ى فهم معىن 
توجَّه أ مِّاًل، معايشاً، متذوِّقاً، سيَّا  الذي يقأ فيه املر  أَمام املوضوع أَو األَثر اجلمايل مت

ٍة فريدةٍ  ، فكيأ تكو  هذه إليه مبل  إرادته أَم شدَّه وَأسره مبا يتَّسُم به من مزايا فذَّ
 ارآليَّة؟

أَو النَّتيجة  ما هو إالَّ التَّتويج النَّظريُّ  اجلمايلَّ  التَّذوُّقبدا ًة ال بدَّ َأ  ن كِّد َأ َّ 
ويف احلقيقة إ َّ اأَلمثلة السَّابقة  اول فقط َأ  تصَأ . ايشة اجلماليَّةاملنطقيَّة للمع

ا تت مَُّن تذوُّقًا مجاليًّا، يف حِ  ِ املعايشَة اجلماليَّة، اليت ميكن القول إ َّ مبعناه  التَّذوُّقَأ َّ  ْين
 .اجلمايلِّ على املوضوع َأو األَثر  القيميِّ    هو إصدار احلكمِ  كما سبق وَأحملنا احلقيقي  
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ي هو يف لقِّ تلقد للموضوع أَو األثر اجلمايلِّ، وهذا التَّ متثُِّل املعايشُة اجلماليَُّة عمليَّة 
، اجلمايلُّ َأو األثر املوضوع ها كمد من املعلوما، اليت يبثُّ  استقبالِ  ةُ حقيقة األمر عمليَّ 

با، ضو  مركِّ ماته على هذه املعلوما، اليت هي خصائص اجلمال ومقوِّ ومعاجلتها 
اليت سبق  عتلفةاملعوامل العناصر و الالذَّا، بت ث ر يف   ن يَ نِ تُ اب ن اليت  اجلمايلِّ  التَّذوُّقمنظومة 

ة ي، إنَُّه عمليَّ لقِّ فهو اخلطوة الالحقة على بد  التَّ اجلمايلُّ  التَّذوُّقأَمَّا . احلديث فيها
وا حساس مبا ينطوي عليه جلمايلِّ، املباشر م  املوضوع أَو األثر ا فاعل اجلمايلِّ التَّ 

شوة أَو ما هلا من ناحية النَّ  ضةٍ فة وحمرِّ للنَّ  مث رةٍ  املوضوع َأو األثر اجلمايل من قدرا،ٍ 
ابقة وهذه املرحلة هي املرحلة السَّ  .أَو املتعة اجلماليَّة نصطلح عليه مبفهوم اللذة اجلماليَّة

 قومي اجلمايلة احلكم أَو التَّ بعمليَّ   ى األثر اجلمايلِّ ا، إة االرتداد من الذَّ على الفور لعمليَّ 
 إ َّ كلَّ : قد يبدو هذا الكالُم غ َر واضٍح مبا فيه الكفاية، و ي اح ذله نقول

  يت مَُّن رسالتْي إعالميتْي؛ تنبثُق ثانيتهما من اأُلو ى  مهما كا  حكٍم مجايلد  
، فإ َّ  ، وهذه القصيدة رائعةٌ وهذا النَّهر ساحرٌ  ،بال َّرورة، فعندما أَقول هذه الفتاة فاتنةٌ 

كلَّ حكٍم من هذه اأَلحكام يت مَُّن رسالًة إعالميًَّة أُو ى مصدرها املوضوع أَو األَثر 
ورسالًة إعالميَّة ُأخرى تعب ُِّر عن رَأي . الفتاة َأو النَّهر أَو القصيدة: ، وهو هنااجلمايلُّ 

ع بعد معاجلة رسالته ا عالميَّة، واملتمثِّلة هنا بالفتنة الذَّا، أَو حكمها يف هذا املوضو 
 .قومي إرسالتفاعل والتَّ  التَّذوُّقي استقبال و لقِّ آخر إ َّ التَّ  أي بتعب رٍ  .والسِّحر والرَّوعة

تنطبق يف حقيقة األمر على خمتلأ حاال،  اجلمايلِّ  التَّذوُّقهذه ارآليَّة يف 
ابقة والالحقة، ولِكنَّها متوافقة يف املبدأ والبنية املنطقيَّة، يَّة السَّ أَو املعايشة اجلمال التَّذوُّق

 التَّذوُّقالقصدي عن خمتلأ أنواع  التَّذوُّقخيتلأ . ومتعالفة يف م مو  الفعل وطبيعته
ال دَّ ، واملثال المجايلد  قٍ وتذوُّ  مجاليَّةٍ  معايشةٍ  ةِ ه إ ى عمليَّ قاً أ  يتوجَّ ر مسبَّ ب  َّ ا نسا  يقرِّ 

ٍ ر املر  الذهاب إ ى السِّ على ذله هنا أ  يقرِّ  ، أو يتاب  مسلساًل ينما ملشاهدة فيلم معْيَّ
ينتظره من احللقة إ ى احللقة مشدودًا إليه، ومثل ذله أ  ينهض املر  إ ى مكتبة أشرطته 
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ذياع األمر ملصادفا، امل ليستم  إليها غ ر تار ٍ  دةٍ حمدَّ  ة ليعتار شريط أغنيةٍ ال نائيَّ 
 .  مااٍ لفنَّ  ة أَو معر  لوحا،ٍ هاب إ ى املسرحيَّ ومثل هذا احلال الذَّ . واختياراته

، وغالباً اجلمايلِّ  التَّذوُّقة لعمليَّ من املر   واستعدادٌ  ها َ ََّة قرارٌ ماذج كلِّ يف هذه النَّ 
عنده ، وت دو املعايشة اجلمالّية صاحب مزاج مجايلد يف مثل هذا احلال ما ي دو املر  

غالبًا ما تكو   ةٍ يَّ استثنائ يصعب االست نا  عنها إال ضمن ظروفٍ  فكريَّةً  ةً روحيَّ  حاجةً 
 .رةً هقا

 عديالَب التَّذوُّق
ثرناه واستحدثناه يف ملثنا يف أَ  جديدٌ  واصطالحٌ  جديدٌ  مفهومٌ  ديُّ عن الب َ  التَّذوُّق

ية ألنَُّه جديد ال سابق ما ل إ ى حدد  وهو اصطالح غريبٌ ، (  )علم اجلمايل املعلومايت
َا ألنَُّه ينطوي على بعض املفارقة فما معىن أ  . من النَّاحية الظَّاهريَّة له وال نظ ر وِإَّنَّ

 اجلمايلُّ بعديًّا؟ التَّذوُّقاجلمايل بعديًّا؟ وكيأ ميكن أ  يكو   التَّذوُّقيكو  
يف إثر خروجه منه،  كما َأ َّ شعور املر  باملا  يف أَثنا  السِّباحة خيتلُأ عنه 

. اجلمايل خيتلأ يف أَثنا  االتِّصال املباشر عنه بَعد بُعد األَثر اجلمايلِّ  التَّذوُّقكذله فإ َّ 
ا يكو  قد توقَّ  ي اجلمايلِّ لقِّ ة التَّ عمليَّ والذي حيدث هنا َأ َّ   اجلمايلُّ  التَّذوُّقف ، ُرمبَّ

ا ال يكو  املر  قد وصل للموض  قد َتَّ  ا يكو  احلكم َأو  وُرمبَّ إ ى هذه املرحلة، وُرمبَّ
ا ال يكو  املر  قد وصل إليها قومي اجلمايلُّ التَّ  حنن إذ  أمام . قد توَّج احلالة اجلماليَّة وُرمبَّ

 .العديد من االحتماال،
كث رًا ما حيدث أ  يتاب  املر  مسلساًل شيِّقًا وينقط  عنه فج ة لسبب أَو آخر، 

ة يقط  عليه عمليَّ  وما إ  ينظر إليها َحَّتَّ يق  حادثٌ  مام لوحةٍ وميكن أ  يذهب ليقأ أ
 .كث رةٌ   ومثل ذله حاال،ٌ ... التَّذوُّقي واملعايشة و لقِّ التَّ 

                                                           

 .م4991دار األصالة للطباعة   دمشق     ع ا ار،ااد اراع  ما ي : عز، السيد أمحد      
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يف حقيقة األمر حملاولة تكميل احلالة اجلماليَّة عن طريق  هذه احلال داعيةٌ 
 .يِّ دِ عن الب َ  وُّقالتَّذمن أنواع  ، وذا نوعٌ اسّتجاع األثر أَو املوضوع اجلمايلِّ 

ولكن يف أكثر احلاال، تكتمل املعايشة اجلمالّية مارَّة بكل مراحلها من 
 .قومي اجلمايلِّ ة التّ ي إ ى عمليَّ لقِّ االستعداد وبد  التَّ 

، إذ ر باملوضوع َأو األثر اجلمايلِّ  ثُّ يف هذه احلال هو استمرار التَّ  يُّ دِ عن قومي الب َ التَّ 
ة الواق  ة األثر وقوَّ من ترتبط بقوَّ من الزَّ  ر فيه فّتةً يفكِّ  أ  يظلَّ  على املر  يفر  اجلمالُ 

 .آخر البعدي إ ى حالٍ  التَّذوُّقالذي يسحب املر  من حالة 
من األحوال،  الفوري أَو املباشر ملالٍ  التَّذوُّقة بقوَّ  يُّ دِ عن الب َ  التَّذوُّقلن يكو  

َ تنظر إ ى   فرقٌ هنا  وَّة، وهنا نقول من الق مهما بلغ األثر أَو املوضوع اجلمايلُّ  كب ر بَ ْين
َ البحر هادئًا كا  َأو متالطم املوج وب َ  َأو املتعة أ  تدير ظهر  و اول إكمال اللذة  ْين

 .اجلماليَّة اليت كان  تعتلج يف ف اد  وأن  ناظر إليه
 التَّخيُّلي التَّذوُّق

 ، وهو أي ًا اصطالحٌ إ ى حدد بعيدٍ  يِّ عدق البَ ذوُّ بالتَّ  شبيهٌ  ليُّ عيُّ ق التَّ ذوُّ التَّ 
ق ذوُّ التُّ  ،من حاال   يكو  حالةً أوال َّنان  يف  يف ملثنا الذي أشرنا إليه، هاستحدثنا

 اسّتخا َ  يُّ دِ عن ق الب َ ذوُّ فإذا كا  التَّ  .صريحٌ  لوال أ َّ االختالف بينهما واضحٌ  عديِّ البَ 
واصل م  ملوضوع َأو عور بسبب انقطاع التَّ من ساحة الشُّ  ق اجلمايلِّ ذوُّ ح ور منظومة التَّ 

هو استح ار هلذه املنظومة من دو  ح ور املوضوع  ليَّ عيُّ ق التَّ ذوُّ فإ َّ التَّ  األثر اجلمايلِّ 
 .أَو األثر اجلمايلِّ 
التَّعيُّلي َأحد أَمرين؛ ي يُب املوضوُع اجلمايلُّ يف كليهما، فيما  التَّذوُّقنعين ب

 :جلمايلِّ ق اذوُّ منظومة التَّ 
 .أَوَّهلما يسّتجُ  املوضوَع حيُّل يًّا

 .ثانيهما تصوٌُّر مبدٌع يتطلَُّ  إ ى خلق أَثٍر مجايل
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اسّتجاٌع غ ر ثانيهما اسّتجاٌع حمبٌَّب و أوهلما أَمَّا اأَلوَّل فإنَّه ينشعُب إ ى نوعْي، 
 .يف املبدأ الطَّارئ التَّذوُّقحمبٍَّب، وكالمها ال يبتعدا  كث راً عن 

التَّصوُّر املبدع الذي يتطلَُّ  إ ى إبداِع أَثٍر مجايلد فإنَّه مماثٌل من هو و اي أمَّا الثَّ 
املبدأ للتَّذوُّق الطَّارئ يف حالِة االنفعاال، املشوِّقة، إذ إ َّ الفنَّا  عندما يتعيَُّل أَثراً جهة 

، ي ٍ اجلماليَّة، غ ر مفتقٍر إ ى ش فنِّ يًّا سيبدعه فإنَّه يكو  يف خميِّلِته حاماًل َأمسى القيم
وضوع املستح رة مل ق اجلمايلِّ ذوُّ منظومة التَّ املستدعى َأو املستح ر من ولذله فإ َّ 

ق اجلمايلِّ اخلاصَّة ذوُّ للمستدعى أَو املستح ر من منظومة التَّ التَّعيُّل، تكو  مماثلًة 
 .ا نسا دع َأو لة املبيداعب خميَّ  الذي يظلُّ  باملثل األعلى اجلمايلِّ 

للموضوع َأو  لي، اليت هي استح ارٌ عيُّ ق اجلمايل التَّ ذوُّ إ َّ احلالة من حاال، التَّ 
  عامَّةٌ  عور، حالةٌ إ ى ساحة الشُّ  ق اجلمايلِّ ذوُّ ، م  استح ار منظومة التَّ األثر اجلمايلِّ 

مالمح اع يف حياة ا نسا ، فما أكثر ما حاول املر  اسّتج راكر كث رة احلدوث والتَّ 
أَو مشاهد  ، أَو حاول استح ار مشهدٍ لوحة يف ذهنهمالمح حبيبته مثاًل، أَو اسّتجاع 

رورة منظومة واستح ر م  ذله بال َّ ... َأو مسرحيَّةٍ  َأو مسلسلٍ  سينمائيد  من فيلمٍ 
 بٌ بَّ ا حمَُ ، بع هليعيُّ ق التَّ ذوُّ ة التَّ ة هي عمليَّ هذه العمليَّ . اخلاصَّة به اجلمايلِّ  قِ ذوُّ التَّ 

 .بٍ بَّ حمَُ  رُ ي ن وبع ها غَ 
فإ َّ املبدع هنا  تصوٌُّر مبدٌع يتطلَُّ  إ ى خلق أَثٍر مجايلانية اليت هي أما احلالة الثَّ 

قيَّة اخلاصَّة ذوُّ ي   تصوُّرًا لألثر اجلمايل الذي يودُّ إبداعه، ويستح ر معه منظومته التَّ 
 دا  الذي يبدع فيه ليحاول إبداع األثر اجلمايلاألعلى يف املي املرتبطة باملثل اجلمايلِّ 

 .قياساً إ ى هذا املثل األعلى
 الطَّارئ التَّذوُّق

ال شهَّ  يف َأ َّ املعايشة اجلماليَّة ت مُر يف ذاهتا شوق املر  ورغبته يف التَّلقِّي 
: أُلخرىواملعايشة، ولكنَّنا هنا أَمام احلال العاديَّة لإلنسا ؛ البعيدة عن االنفعاال، ا
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َ اختالٌف كب ٌر  ةَ انفعاال، التَّشويق َأو التَّنف ر، إذ َ َّ  املعايشة اجلماليَّة العاديَّة وإ  بَ ْين
ت مَّن  الشَّوق إليها، واملعايشة اجلماليَّة املنبثقة من امليل واهلوى أَو الكره والنُّفور، 

َ ويتَّ ح الفرُق جليًّا إذا ما قارنَّا    يف رؤية أَيَّة حسنا ، ورغبيت يف رؤيِة  ثالً أَنا م رغبيت  بَ ْين
َ حسنا  بعينها هي اليت ُأحبُّها مثاًل، َأو  تذوُّقي للشِّعر يف اأَلحوال العاديَّة، الطَّبيعيَّة، بَ ْين

 .ومساعي الشِّعر وأَنا يف حالة ال  ب أَو القلق
اً يف آليَّة املعايشة و : وهنا نتسا ل  ؟تَّذوُّقالهل يستدعي هذا الفرق ت  رُّ

قبل ا جابة عن هذا السُّ ال ال بدَّ من تبيا  السَّبب الذي دفعنا إ ى استعدام 
 ، هل هناَ  حقًّا تذوٌُّق طارئ؟(الطَّارئ التَّذوُّق: )حصطالاأَو ابتداع 

القصديِّ وكيأ يكو ، وَأحملنا إ ى َأ َّ  التَّذوُّقلقد با، من الواضح لدينا معىن 
هو إصدار حكٍم مجايلد على موضوٍع ما إثَر معايشٍة مجاليٍَّة ترافقها حالٌة الطَّارئ  التَّذوُّق

القلق، َأو  انفعاليٌَّة طارئة؛ كميٍل َأو هًوى شديد، َأو كرٍه َأو نفور، َأو حالة ال  ب َأو
ا تَ يت  غ ر ذله من احلاال، النَّفسيَّة اليت ال ترافق ا نسا  يف َأحواله وَأطوراه كلِّها، وإَّنَّ
نتيجًة لظروٍف أَو شروٍط معيَّنة، وبصورة حتلُأ من زماٍ  إ ى زما ، ومن مكا  إ ى 

 .مكا ، تبعاً جملموعة املعطيا، املرافقة
قد يتَّفُق للمر ، وهو يف مثل هذه اأَلحوال الطَّارئة، َأ  يتلقَّى أَثراً مجاليًّا؛ كسماِع 

، أَو سوى ذله، فهل ستكو  اأَلحكام أَو باقة وردٍ  موسيقى َأو أُغنية َأو رؤيِة فاتنةٍ 
 الطَّبيعيَّة؟/ اجلماليَّة اليت يصدرها مماثلًة ملا قد يصدره وهو يف احلال العاديَّة

بديهيٌّ َأ َّ الطَّارئ خروٌج عن امل لوف، َأو شذوٌذ عن القانو ، وال غرابة إذ ذا  
تائج مباينٍة للنَّتائج املتوقَّعة َأو اخلاصَّة اليت ستقود إ ى ن َأ  يكو  هلذه الطَّارئا، آليَّاهتا
َ وميكننا َأ  َّني َِّز على هذا الصَّعيد . املفّتضة يف اأَلحوال النِّظاميَّة ثالثِة أَنواٍع من بَ ْين

اه التَّذوُّق  :الطَّارئ، تقود إليها ثالثُة َأضرٍب من االنفعاال، املتباينة االجتِّ
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وهلمَّ جرًّا مما هنا  من  حلبِّ واهلوى والرَّغبةاالنفعاال، املشوِّقة؛ كامليل وا   نَّرها
 ... انفعاال، مشاهبة هلا

وغ رها من االنفعاال، املشاهبة  االنفعاال، املنفِّرة وحمورها الكره والنُّفور ثابيها
 .هلا يف ارآلية والطبيعة والفعل واألثر

 رق واحل رةاالنفعاال، املشوِّشة؛ كال  ب واهليجا  والكب  والقلق واألَ  ثار ها
 .وما جرى جمراها

 ا ا ب عا ت اراي ل   1
عندما ينظُر املرُ  إ ى املوضوعا، اجلماليَّة بعْي احلبِّ فإنَّه يراها قريبًة من معاي ره 

. وهذه حقيقٌة يدركها الُعشَّاُق ويعيشو ا، وما َأكثر ما قيَل يف ذله. اجلماليَّة موافقًة هلا
لى ذله قصَُّة اأَلعرايب الذي طلَب منه َأ  يعرب عن مدى ولعلَّ من َأطرف اأَلمثلة ع

     يسأَرى ظلَّ بيتها َأمجل من ظلِّ بيِ  غ رها، وك َنَّه متمثٌِّل قول : حبِّه حلبيبته فقال
 :ري ريف معشوقته  ارا  َّح

َيَ َل ـرُّ عَ ـــَأم ِ ََ ــَل يْ ِر لَ َيَ دِ  رِ  اّد  لُل   ارَ دَ ـِـِ ا اجلََ ا اجلداَر وَ       أققب ِ

َيِر َشَغْفـَن قَ ا حُ مَ وَ  ِ َيرَ  نْ بُّ مَ حُ  نْ لكِ       وَ ِب لْ بُّ اّد  ِ  َسَكَن اّد 

 ؟  آلية التذوق اجلمايل يف مثل هذا احلالو تككيأ 
يف هذه احلال إ ى إضفا  لبوٍس ذايتد على املوضوع اجلمايلِّ، يرى من يتَّجُه املرُ  

متحقِّقًة يف هذا املوضوع على رغم أَنَّه قد يكو  مفتقراً خالله ُمثُ َله وقيمه اجلماليَّة العليا 
ا تكو  موجودًة فيه فعالً   .إليها يف الواق  واحلقيقة، َأو رمبَّ

املوضوع َأو األثر اجلمايلَّ من خصائصه جيرِّد ، املتلقي، هذا يعين َأ َّ املر  
وضوع َأو األثر اجلمايل من املوضوعيَّة، الواقعيَّة، َأو لنقل إنَُّه يتجاهل ما يتصأ به امل

ويقوم بإسقاط املقوما، واخلصائص اجلماليَّة اليت يرها مثاًل ... خصائص ومسا، ومعا 
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أعلى على املوضوع أَو األثر اجلمايل، َحَّتَّ يبدو املوضوع وك نَُّه حيمل فعاًل الصفا، 
مايل على حقيقته واخلصائص واملزايا اليت يف ها املر  وحيبها، فال يرى املر  املوضوع اجل

َا  اس هبا من نت النَّ اليت فُ  ري ر ارعاماوَّ ا نذكر هنا نَ لَّ عَ ولَ . يراه ما يريد أَو يتمىن أ  يراهوِإَّنَّ
روائ    يسحلسنها َحَّتَّ استدعاها اخلليفة ل رى هذا احلسن الذي أبدع به   يسوصأ 

لس  كما وصفه : امن بعدها عن الوصأ فقال هل ، وعندما رآها دهشعر العريبِّ الشِّ 
 . يسه   تري بعيين نَّ ألَ : فقال  !! يس

 ،راً يف حياتنااثر تكر كعلى ا طالق، بل هي األ ةً ر ة، وهي ليس  نادهذه القصَّ 
ا تنظر إليها  َّ ألَ  ا، ال تبايل خبصائص املوضوع أَو األثر اجلمايلِّ تبدي لنا كيأ أ َّ الذَّ 

لها، ص واملزايا والسِّما، اليت تبحها الذَّا، وتف ِّ بعْي احملبَّة وتسقط عليها كل اخلصائ
اشة تدف  املر  لالندماج باحلبوب، َأو اال اد فيه، فإذا حدث اجليَّ  أل َّ مشاعر احلبِّ 

 رَ ب َّ وهذا ما عَ ، وما هو يف املوضوع وما هو عنده، ذله خيتلط على املر  ما يراه وما يريده
و  عن غايِة حمبَّتهم وهلذا جتد الع» :بقوله خ ننن ا  عنه  اشقْي املستهّتين يف احملبَّة يعربِّ

وعشقهم بامتزاج أَرواحهم بروح احملبوب، ويف هذا سرٌّ تفهمه إ  كنَ  من َأهله، وهو 
اد املبدأ  .(  )«ا ِّ

هذا لية مقتصرًا على العاشق واملعشوق باملعىن الدَّارج، الشَّائ ، وحسب، بل على  
َ كلِّ ما   .َأشكاهلاتباين م امينها و  املوضوعا، اجلماليَّة على اختالفحيبُّه من  املر  ومابَ ْين

 ق ا ا ب عا ت ارا  لال
إذا كان  االنفعاال، املشوِّقُة تدفُ  ا نسا  إ ى رؤية كلِّ احملاسن يف احملبوب 

و عدم وفاقًا ملا ارتسم يف خميِّلته من معاي اجلمال السَّامية، وغضِّ النَّظِر عن املعايب أَ 

                                                           

   ف     ار   نار،ااد ع ن ا   خ ننن: عز، السيد َأمحد: وكذله .  1  ص  اراقنلم  :  ابن خلدو     
 .4 4ص 
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اٍه ستقود االنفعاال، املنفِّرُة صاحبها ترى أَم  ؟أَإ ى فهمه كما هو: رؤيتها، فإ ى َأيِّ اجتِّ
 أَم إ ى غ ر ذله؟ ؟إ ى انتزاع صفا، احلسن من خصائصه

الذي تربطه به     كيغ غ إ اا يا    إ  قواصفًا  ارا  نليأَبو الطَّ يِّب يقول 
 :عداوٌة وكراهيٌَّة قدمية

ُ وْ فُ جُ وَ  َ مَ  هُ ن ا        مَ ـِـقِ تَ ْس ا ت  مُ ْْصُ ا حُ يْ فُتَّ فِ  ٌة َأوْ فَ وْ رُ طْ رُّ أَكَّنَّ

 وَ 
ِ
َّه        قِ ــاَر مُ ا َأشَ ََ ا اًث فأكَن ِ ٌٌ تَ عَ  َأوْ   هُ قِ ـِـهْقَ رٌد يُ ْـ حد   مُ طُ لْ ــو

يبدو جليًّا َأ َّ االنفعاال، املنفِّرة ال جتنح بصاحبها إ ى انتزاع صفاِ، احلسِن من 
خلصم وتعريته منها وحسب، بل تقود إ ى تصوير اخلصم على حنٍو ا

ِعيد  الطَّرف املكروه من خصائصه اجلماليَّة ورؤيته / ، َأي جتريد الشي (كاريكات ري) َمسن
 .مبنظار املفارقة امل حكة حيناً، وحيناً مبنظار التَّناق ا،

اياه اجلماليَّة، خاصًَّة د املوضوع من خصائصه ومساته ومز أي ًا أّ  املر  جيرِّ وهذا 
من  ، بدرجةٍ ومنبوذٍ  وممجوجٍ  سقط على املوضوع بدياًل عنها كلَّ مكروهٍ يمنها احملاسن، ل

َا يقلب الدَّ  رجا،، هو ال يفهم املوضوع من النَّاحية اجلماليَّة فهمًا مقلوبًا وحسب، وِإَّنَّ
رق اليت تتناسب من الطُّ  يَّة بطريقةٍ ها قيمًا سلبحملَّ  فقط اخلصائص اجلماليَّة ا جيابيَّة وحيلُّ 

لعصائص اجلماليَّة ة تشويٍه لولِكنَّها على أيِّ حال عمليَّ . وثقافته هِ تِ وعقليَّ  هِ تِ م  شعصيَّ 
يف ارآثار  واضحٍ على حنٍو وهذا ما جنده . ، قلقةً ، م طربةً للموضوع لتبدو متناق ةً 

 .وغ رهم  َّ حين  ن ابا د   نم ريياار،احظ نارالتَّهكُّميَّة الالذعة اليت خلَّفها لنا 
 جا ا ب عا ت اراي ل  
الذِّهين وفقدا  القدرة على الّتَّكيز ملا قد يكو  التَّشتُّ  قد ميرُّ املرُ  ملاالٍ، من 

، أَو سوى ذله مما ال يتيُح له إصدار احلكم هيجا  َأو قلٍق َأو ح رةٍ و فيه من َغَ ٍب أَ 
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... اجتماعيَّة ما يتلقَّاه من موضوعا، مجاليَّة َأو َأخالقيَّة أَو الصَّحيح أَو الطَّبيعي على
 اجلمايل هنا؟ التَّذوُّقفعلى َأيِّ حنٍو تس ُر آليَُّة 

اجلمايل، ذله َأ َّ الذي يتلقَّى  التَّذوُّقاحلقُّ أَنَّنا أَمام آليَّتْي خمتلفتْي من آليَّا، 
 .َأ  ي سره اجلمال، َأو ي لبه االنفعال أَثراً مجاليًّا وهو يف مثل هذه احلال؛ إمَّا

وغ رهم إ ى َأ َّ املعايشة اجلماليَّة      ط  نا   خ ننن نج  ه ن ر ذهب :   نَّ   
: وميكننا َأ  ن يأ إ ى ذله. تلعُب دوراً كب راً يف تطه ر االنفعاال،، مبا يشبه ا سقاط

ة ال  ب واهليجا  والقلق ة لالعتدال والتَّواز  بدفعها إ ى وهتيئة النَّف...  امتصاص حدَّ
االسّتخا  واحتوا  التَّوتُّر االنفعايل على اختالف أَنواعه وتباينها، ولقد با، هذا م كَّداً 
ه الباحثو  النَّفسانيُّو  واالجتماعيُّو  إ ى االستفادة  يف َأملاث علميِّ النَّفة واحلياة، واجتَّ

 .يَّة وضبط االنفعاال، وتوجيههامن هذه الظَّاهرة يف التَّنشئة االجتماع
 ؟من ناحية التَّذوُّق اجلمايلِّ؟فماذا يعين ذله 

قد جينُح بنا التَّسرُُّع إ ى االعتقاِد بَ  َّ املعايشة اجلماليَّة هنا حالٌة خاصٌَّة من 
من خصائصه  د املوضوع َأو األثر اجلمايلَّ املر  جيرِّ حاال، االنفعاال، املشوِّقة؛ مبعىن َأ َّ 

َأي على  ،كما بيَّنا قبل قليل لةة املف َّ ومساته ومزايه اجلماليَّة ليسبغ عليها قيمه املستحبَّ 
ة  ََ اهليجا ، َأو خفَّة حدَّ ما ترغبه الذَّاُ، وتتوخَّاه، أَل َّ يف هذا ما يفسُِّر لنا حامَد

 .حمبَّبٍ  مرغوبٍ  ال  ب، وتراخي القلق أَو احل رة، ملصول املر  على شي ٍ 
من املمكن أ  نركن إ ى هذا االعتقاد ونقبله لوال َأ َّ احلقائق العلميَّة  تش ُر كا  

أَثنا   ثبت  بعُض التَّجارب َأ َّ املعايشة اجلماليَّة، يفأإ ى ما هو عكُة ذلَه متاماً؛ لقد 
، االنفعال، تسهم يف توسُّ  اأَلوردة الدَّمويَّة اليت تكو  يف حالٍة من االنقبا  والتَّشنُّج

تالشيه خالل وقٍ  َأسرع، وكَ  َّ األَثر ومن َُثَّ اأَلمر الذي خيفِّأ من حدَّة االنفعال، 
 أ َّ املوضوع أَو األثر اجلمايلَّ وهذا يعين  .اجلمايلَّ يسري يف الكيا  سريا  الدَّم يف أَوعيته
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ة قومييَّ التَّ ا، من خصائصها ومساهتا املكونة ملنظومتها الذَّ فرغ يي ذال وهخبصائصه ومزاياه 
 .  على شاكلتها آنيًّا  وإعادة بنائها 
 حو الذي تفر  خصائصُ ق اجلمايل على هذا النَّ ذوُّ قيام عملية التَّ إ َّ 

 ذوق اجلمايلِّ منظومة التَّ  على أَويه وهيمنتها عل املتلقيذاهتا على  املوضوع اجلمايلِّ 
 ين موضوعيَّة احلكم اجلمايلِّ عليه املوضوع لية يعهو لتصدَر حكمًا مطابقًا ملا لديه 

ا يعين باملعىن االصطالحيِّ  ما، اجلماليَّة اليت حيتازها املوضوع َأو اخلصائص والسِّ ، وإَّنَّ
هي القيم املتلقيَّة يف هذه احلالة االنفعاليَّة ، بالنِّسبة للذَّا، دَ قد غَ األثر اجلمايل 

ا هي القيم اليت اصط نعتها الذَّا، لتحاكم من خالهلا اأَلمثليَّة أَو العليا، وكَ  َّ
املوضوعا، اجلماليَّة، وهذا ما يفسِّر لنا إعجاب املر  ببعِض ارآثار اجلماليَّة وَأضراهبا 
اليت  ذو حذوها أَو تشاهبها، إذ قد يستم  املر  إ ى أُغنيٍة ما وهو قلٌق، فتنفُث بعَض 

يه، هي وما شاهبها كالماً كربه، فال تلبث َأ  تصبَح هذه اأُلغنية من املف َّال، لد
 .وأَن اماً 

ا ال تنطبق  :ثابيا   ليس  احلالة السَّابقة دائمة احلدوث عند الفرد الواحد، كما َأ َّ
ا تكاد تنحصر بذوَّاقة اجلمال املعتصِّْي،  َأي  .الفنَّانْيخاصًَّة منهم على كلِّ اأَلفراد، وإَّنَّ

ملر  على أَمره وال يّت  للجمال جمااًل، ولذله إ َّ االنفعال الثَّاي، هنا، هو الذي ي لب ا
يكو   اجلمايلَّ  التَّذوُّقفإ َّ ومن َُثَّ ال نستطي  القول إ َّ  َّة معايشة مجاليَّة البتَّة هنا، 

حتمًا تذوُّقًا ناقصاً، واحلكم الالزم عن ذله يفتقر إ ى العناصر اخلاصَّة بكلِّ ضرٍب من 
التَّلقائي، إال أَنَّه  التَّذوُّقلفة الذِّكر، وإ  كا  أَقرب شيٍ  إ ى سا اجلمايلِّ  التَّذوُّقأضرب 

َأشدُّ ضبابيًَّة  وغموضاً، َأي إ َّ ا رساليَّة املعلوماتيَّة الواردة من املوضوع ال تصُل كاملًة، 
عور ميكن القول إ َّ منظومة التقومي اجلمايل ال تكو  يف ساحة الشُّ وال واضحًة، بل 

 .يلقِّ يف أثنا  التَّ  اجلمايلِّ 
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قاً، حياول حديثًا مشوِّ ... اتهإذا كا  احلديث يف اجلمال؛ ضروبه وأنواعه وكيفيَّ 

ن يف فنُّ الكشأ عن أسباب عشق اجلمال وامليل إليه وطلبه، وحياول صن  اجلمال والتَّ 
يف اجلمال،  هو ال اية األساسيَّة من كلِّ أنواع احلديث ذوق اجلمايلَّ صن  اجلمال، فإ َّ التَّ 

 .املر  من البحث عن اجلمال ومعايشتهذوق هو ال اية اليت يصبو إليها أل َّ التَّ 
َ املتلقِّ ة احليَّ فاعليَّ ة التَّ هو العمليَّ  ذوق اجلمايلُّ التَّ  ي واملوضوع ة املباشرة اليت تنش  بَ ْين

مبفعوٍل فاعليِّ هذه يش التَّ عاَحَّتَّ إ َّ املر  حياول أ  حيقِّق معادلة التَّ ، أَو األثر اجلمايلِّ 
َ  ويف كث رٍ . رجعيد أحيانا وباصطناع احلالة أحيانًا أخرى من األحيا  ال ندري الفرق بَ ْين

 .عنها ةً هلا أم مستقلَّ  واملتعة َأو اللذة اجلماليَّة، وال ندري إ  كان  مرافقةً  ق اجلمايلِّ ذوُّ التَّ 
للكشأ  نه لية إال حماولةً ا، تكوُّ وآليَّ  ق وأنواعهذوُّ ثنا فيه من حاال، التَّ ما  دَّ 

ة اجلماليَّة، وصلنا فيها إ ى بعض األمور ة يف العمليَّ عن هذه اللحظة اجلماليَّة املهمَّ 
نقوم به َأو يقوم به غ رنا، فاملس لة  ا فاتنا ما ميكن استدراكه يف ملث الحقٍ نَ لَّ عَ ة، ولَ املهمَّ 
 .ا،مرَّ بل  أخرى  ةٍ ة وتستحقُّ أ  يوقأ عندها مرَّ مهمَّ 
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ووويَّ هووول القوووي  اأ الَجَماليَّووو المقووو    » التووول لم ووو   ََساَسي
  فل البنوا  الجمواللو ويبويط ل و ر الو جل الجموالل اويأحجار الزَّ 

بالعووال  همووا  الَجَماليَّوو أن لعوو و ولعقوو  أ ووقا  جنسوو  ا   ووان 
أَسووووووواك رنووووووووا وي ووووووووال األيووووووووا  التووووووول لوووووووو   ج ووووووووا المعووووووووا ل 

 . (  )«الَجَماليَّ 

 
ً م  ريريت دمريريلكت     ل ريري ؛   ثريري  خمللفريريس   تب  فريرية م  لة ريريس ا  ريريكتم    ريريا     ريريت ت   كثريري

ريريري،  لة ل ريريريمجكلريريريسم  كتنريريريق  لة ريريريسم  ًم،  للة ريريريس  ل،   ريريري، ً   ريريري   ريريريةوب ... سه   ش  وغريريريً   ريريري  كثريريري
 .،ت تملكت   للة س مبعىن   لةلوكل  .  إل ت ت  وأصنت ،ت

ال ريس  تللة ريس و للريةال   ريت   ري  ه،ريس   ت   هذ  صحكح     نتحكس  لبتأ و ِ ن ه  خطري   
ألول، عل ريريريامل  عريريريريةامل ا  لمريريريريلة  و ريريريريكتهه  صريريريطاٌّ  نطلريريريريامل  وريريرية مل ا  لمريريريريلة      لفريريري 

و كمريق أورية الم  ومتظ،ريةه  ه ومتة ريعه تللةال  ها حة  ري    ةهرية   ري  ه،ريت   ريت  . تين  ث  
 ريريَنَ ا  خللري   وإ   كتن عل تء   لوس، أَو  عض،م    ثريً، ال دريةون  شري لسم  .على  إلطام
س ال نلبري    ري  علريى كريس  الصريطاحك  تح ري    ن    ن نريتأ ريت م      ال دةوهنم خلطريتم  للة س و  لةل 

وكري ن  . هريذ  أري ن  لمريفامل أو هرية أري ن   فا ريفس: هم ا  أل رية وريت ة نتوإ   نتوش.  إلطام
 .تس  فا فس دف  ةون خترج   لوس، أو أن   وس   فلمفس غً  وس   ن  

ريت ا هريذ   هريذه  للريةال  هريا حة  ري    ةهرية   ريتلطلو  ري   ون  تدريت  ة رية ، ور مب 
علريى   رية َغِم  ري  أن  تريتردف   فلمريفس     م  جيكري   نريت   لريةل  ةهرية   لريةال  ا  كريت د   ريت    ت

ريريت   ريري  ر    هريريت إ  دشريري،ت   ريريلكت    فريري   للريريةال   ريريتلعىن  م اريريا إال ا  ة حريري   لريري خةم ر مب 
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 ن نريريريت، أل َمَ ت ك ريريريسال  ة و ريريري  هريريريذ    بريريتب  ريريريك ةن حريريريتدثنت ا  للريريري.  نلصريريف   لريريريةن   عشريريريةد 
 . ه ومتة عه ومتظ،ةه وأثةه   ه،ت   ت   عين هبت حة     م تل ن

 في المقوالت
ق  للة ريريريريس رأ ريريريريتم ةريريريريذه  لريريريريت م لريريريريعَ س هَ س   عة ك ريريريري عظريريريريم  لة ريريريريةعت  و لعريريريريتهم   فلمريريريريفك  

ريت  نفرية   الصطاحك   م، رأ ريتم ةريذه  لريت   (  ريتم  )جبعري   للريةال  جبو  الواحمط بو و  س ور مب 
 ألكثة صة  تم، ألن   ألص  هة    ثةم و ريك   إل رية   وإن كريتن  على  ألو   ة ب أَو وهة   ص  

 .و حتم دتور  حلتدث علك،ت و حتمم 
و ريري     ريريذ  أرَسوو  إ   Categoriesدةهريري    فضريري  ا   ل ريريتر  ريريث  للريريةال  ري 

أ ريريرية   بحريريريث  ووريريت. ى  ك ريريت  عريريريت  نطلريريتم تللكريريريتدًّت أو صريريريةردًّتأ ريري   لنطريريريو   ريريذ  صريريريتر دمريريري   
دظريري    عضريري،م أن ريريه   اثريريس  ألو   ريري  كلريريتب   عبريريترم، هريريذ     لريريتب   ريريذ   فصريريةل   ث   للريريةال  

صريري ك امل  ريري    بحريريث  و  بحريريث ا  للريريةال  هريري ء  . و ريريك   ريري  و ريريعه أرَسوو   نمريريةب إ  
لريتا  ، ودة   عض،م أن ه   بحث ا  لعة س    ه،س  ب    بحث و  ةصةل إ    ن   لنطلا  

... لريتا  و ريا س   لكريتس و ال ريلنلتج و ال ريلتالل و   هريتن ت ن   ت     خريال عاوريس  للريت  
و ريريك  ا نمريري   ريريث  للريريةال  . لريريتا لريريس  ت ن  س  ل ث  علريريى طةدريريو   ةصريريةل إ   لعة ريريس   كلكنك ريري

 س  لعة ريس وأ ريتس  نتا،ريت  وري    ريتخ  نظةد ري س  لعة ريس  شري لس ألن   لنطريو أصريام هريةإ  نظةد  
 .،ت  نظة خمللفس ا  لنطوظة ع  ت هنتك    وه  ن  

ََث َس  خلاف أ لامل  ل  ا  تدريت  ف،رية   للريةال ، وَحري   ا أاتا،ريت، وأنة ع،ريت، 
و  ريريري     ريريري  كل ريريريه أريريري لامل ال أكثريريرية َحريريري   وال م   فلمريريريفس    تنلك ريريريس و ريريريت  عريريريتهت إ  . وعريريريت هت

ريريريت هريريريتء  ريريريه  وخمللفريريريسم  ورؤ  خمت فريريريسم  هتدريريريتمم  وهريريريتنت  هل،ريريريت      و ريريري   عريريريته َحريريري   أرَسووو   ع  
 .،ت أ ةر تملحو    ةوةف عنتهتوكل  . يا ت
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عري   ،ت   خة م    د   ََث َس  خلا تم دملحو    ةوةف عنته ا تعةدف  للةال    ل  
وعة  ،ريريت . ،  ريريذ   ا  كريريق أدضريريتم  تَ   َمريريَنت  « حمل ريريةال  أعريريم  »  َنري َ،ريريت  ريريذ  عة  ،ريريت   أرَسوو  
كق علريى كق   عم   ألهنتس، وا   ، و ذ   أدضتم ا   «سنتس   عت    أله»  َنري َ،تأدضتم   أرَس  

وهبريريذ   لعريريريىن رأ  . (  ) ألهنريريتس   عت كريريس   ريريجب  ريريك  جب كريري   لةهريرية   : صوو يباحريريت  تعبريريً 
ً    أو حتو    وً رو   »أن   ب و   .(  )« للةال  تتل  على تعب

 نري َ،ريريتال ريريس  ف،ريرية   للريريةال ، ألَ و  ريري     ش ريريةوٌّ علريريى   ريري   عظ ،ريريت تبلعريريت عريري   و ريريس  
فت  أو  حمل ةال   للحلس  تلة رية  إحلتوريتم، وهريا ا  وكريو  عنتهريت   ل،ت على      ص  
 ريت هرية  رِ تَ َلري،ت    ه،س أن  إ نت هت إ   لةهة     ريك  إحلتوريتم هبريت  ِ حة     لةهة    كل  

ريريريت هريريريا  ريريريت   نري َ،ريريريتإ ريريرينت   لةهريريرية  إ ك،ريريريت، ألَ  ة   ريريري  مجكريريري  ه،ريريريت    ةهريريرية ، وكريريريت       لةهريريريإَّن 
ووهه إطاو،ت على  حمل ريةل هرية  .  للة س ها  حمل ةل»: دلرتب    هذ   لعىن  لة ه ص يبا

 َ تِ ريك س حمل ريةال   أل»  َنري َ،ريتوأ ريتف  . (  )«كةن  حمل ةل ا   لضكس  لةالم على  لة رية 
 .(  )«  جب     إ نت هت إ  ك    ة ة 

صري،ت  ل لريريةال  كثرية  ورت  ريريتم  ري   تدريريتنت ا ر ريت له   ريريجب خص  كريتن أ  اليووارابلو  ري   
أهنريريريتس  عت كريريريس  تضريريريم  مجكريريري   ألأريريريكتء  حملمة ريريريس، وهريريريا  علريريريةال   ألأريريريكتء »:  َنري َ،ريريريتوعة  ،ريريريت  

وهريريذه  ألهنريريتس و ألنريرية     ريريجب  ريريق كريري   و حريريت   ن،ريريت وريريت دةهريريت علريريى .  حملمة ريريس و لةهريرية م
 .«ا   ن ف   أل ةر  لةهة م لةهة م، و ثتال    ألأكتء  حملمة س و   علةال    أَنري َ،ت
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 ريريريت  »: به  شريريري للنت ا وة نريريريتشريريري شريريري للنت ا ه،ريريريس  ال ريريريس  إل ريريرينت  ا  للريريريةال  ت
.  ريريه ا   ة وريري  حريرية أَو  إلعريرية ب علريريى   ريرية َغِم  ريري  أن ريريه   فعريريةل  ا   ن   هريري   تعريري   ،  ت ة  «هريري   ة  

 لةهريرية ،  كن ريريت  للريريةال  ا طبكعل،ريريت هريريا  ريريتللةال  ت مريريَنت  إ   لة ريرية  ألن   لة ريرية  هريرية 
 . حملتور  حلت لس  ةهة  هذ   لة ة     مجك  ه،ت    ةهة    جب ها أنة    للةال 

 الَجَماليَّةالمقوالت 
هريريريا حة  ريريري    ةهريريرية   ريريريتلطلو  ريريري   ون  تدريريريت  ة ريريرية ،  ريريريتإلطام هريريريذه  للريريريةال  

ت ا هذ   ت جيك   نت   لةل  ةهة   لةال    علريى   رية َغِم  ري  أن  تريتردف   م   ريت   كت د َ ا   ور مب 
ريت   ري  إال ا  ة حري   لري خ     فلمفس   دش،ت   لكت    ف   للريةال   ريتلعىن  م اريا   ةم ر مب 

،  َمَ ت ك ريسو   هذ    بتب  ريك ةن حريتدثنت ا  للريةال  . هت إ   نلصف   لةن   عشةد ر   
  ري  أن  هريذه  . ه ومتة ريعه ومتظ،ريةه وأثريةه ريت    نعين هبريت حة  ري   م ريتل  ري  ه،ريت  ن نتأل

،ت، و ن،ت تمل ت   تنل،ت ووك ل،ريت كل     َمَ ت ك س للةال  ها  حملتور   جب تنلظم حةةت   لكم 
  ً   ريري    ريري     ريري   ريَعريريَت  ريريت دمريريلحو   وطبكعريريس   ريريلكت  ،ت وأ ريريلة ه وطةدللريريه، وإن كريريتن كثريري

س   جب   ةد  س   ث  س   لت س   ونك  س   عة ك  ر  ت    لوةد    ت  ة كح،   ل،م إال  ع  بكتن و  ل       ل  
 .س     عض،ت  عضتم تحكس   عاالك  دةه  إ ك،ت    هذه   ن  

ها   َمَ ت ك س للةال  » ن  ا وة ه    ايف ب  زكلةر هبذ   لعىن ال خاف      ت  
 أن   ر   ةعا  م تل   تطة  ، ودبن    بنتء  م تل   ودس ا   أحجتر        جب متث   َ تِ ك س  لكم  أل

مهت أ تس غىن وكثةم  أل فتظ   جب  هتتوتعل   ت عت    َمَ ت ك س  أأ تل عاوس  إلنمتن تعت  
 . (  )« َمَ ت ك ستتل على  لعتين 

ى  ت  كن، ت عل  َمَ ت ك سو  لكم   َمَ ت ك س   ريَنَ  للةال  و           جي  أن َّنك  
ًد   وتشت        تت خ     .كب
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ًد  إ   خلل    َمَ ت ك سشت    ريَنَ   لكم و للةال  ت خ  و  ل  إن    ل   أ     ت  ث
ثة  ا ،       ت  و حتم   َأو  ت  م   و حت    ت  ة ة   ،َ نري  عت    ع، ت على أَ  كن، ت و  ل  
أ رهة   كن،ت  للةال ،   َمَ ت ك سثة  ا   لكم إ    ت  أ رهة   كن،ت   لكم و   َمَ ت ك س للةال  

 . كك ، وهذ      تب  خلل  وعت    ل  و حت    للةال  و  لكم أ ة   ن  وك َ 
ك ت أن ه  ال جيةز  خلل   ريَنَ أع تم   بكق وهتر نه كذ   ال جيةز  خلل   ريَنَ 

  َمَ ت ك سشبكه، ها  ألع تم، و  لكم   ل   ، إن هتز  نت َمَ ت ك س  لكم و للةال ،  للةال  
 ت   م تل وخصتاصه شبكه أ  ننت   لةل إن   لة  وإ   أر نت أن نلت     ل  . ها  متر ن

ث ع   م تل و ك  ع  نلحت   أن نتت م ة هنت هك  و نلذك  . ها أثتث هذ    بكق و فةوأتته
 .علم  م تل

  َمَ ت ك ريريريريريريريريريريريريس حلريريريريريريريريريريريريتدث ا  للريريريريريريريريريريريريةال   ا   ةوريريريريريريريريريريريريق   تريريريريريريريريريريريريه جيريريريريريريريريريريريري  أن َّنكريريريريريريريريريريريري   ريريريريريريريريريريريريريَنَ 
،  لريريريريريريريريريريريريريريريريريريك  أ   حريريريريريريريريريريريريريريريريريتدث ا  للريريريريريريريريريريريريريريريريريريةال  هريريريريريريريريريريريريريريريريريرية  َمَ ت ك ريريريريريريريريريريريريريريريريريسوتصريريريريريريريريريريريريريريريريرينكف  للريريريريريريريريريريريريريريريريريريةال  

ا  نلظريريريريريريريريريريت   للريريريريريريريريريريةال   ريريريريريريريريريري  إوت ريريريريريريريريريريس  ريريريريريريريريريريةب  صريريريريريريريريريرينكف هريريريريريريريريريرية رودريريريريريريريريريريس  ةريريريريريريريريريريت،  ت ل   تصريريريريريريريريريرينكف  
، هريريريريريريريريريا   ريريريريريريريريريجب نريريريريريريريريريس  ، أل ريريريريريريريريريبتب  عك  نريريريريريريريريريس   عك    ةه،ريريريريريريريريريس نظريريريريريريريريرية   ،ريريريريريريريريريت  ريريريريريريريريريةتب   نَ كريَ  ريريريريريريريريري    عاوريريريريريريريريريس  ريَ 
 .صنكفأر  هت صتح    ل  

وا تصنكف،ت،   َمَ ت ك س خللف   بتحثةن وعل تء  م تل ا  تدت  للةال   ووت
س ك ٍّ    على أمهك   E.KANTري  يا تو  A.BORKEE ري أوم    ب ريهت أك  » لت 

 ل لةال   ت   ع  عل تء  م تل نملتم  ت  كًّ ووت  ... (  )  ة َوَعس لة جب  م تل 
 .(  )« ل  تو  و ة لُث   ت ه، ونلكضه   ل  [  ا   ة  ]ح، و   م ك  ونلكضه   لبكدلض   

                                                           

ن دملكت   فظس  مال أو  ملك  وأحكتنتم   م  ة أو   م ت ا  تدام أو   ت ئتم كثً     لف ةد  و  بتحثري    1
ًم  ك يت  كةهت ا   مكتم   ة َوَعس لفظس   ة  ا  و  ن نت نفض    لكت      .و  ة  ا  أل بتب كث
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إ  تصنكف هذه  للةال  على أ تس وتنةن  CH. LALOري   ار   ل و ه  
. (  ) ألكثة وة تم     لنتول   كت، و ألكثة   لاء م أن ه  كه ري ودة  نت و   عت  ري ك ت دم     ل  
  تصنكفتم ر تعكًّت ا كلت س  ر  ت  إ  تصنكف هذه  للةال جب  القاي  اليافل ه  و 
ا  للةال   عه،  ، ُث   وت   ريَعَت حنة نصف   لةن، و ريَعَت نلتش  (  )س ا  أل ب   عةب   نك  
 لت آثة  حلتدث ع  أر     ايف ب  زأ  ت  .(  )صنكف وهعله مخت كًّتعتد  هذ    ل   ل

 .(  ) لها  م ك  و ملك  و ل  تو  و ة مَجَت ك س لةال  
 للمقوالتكانت تصنيف 

تصنكفتم  Immanuel Kantري  إما  ي  يا ت     فكلمةف  أللتين    دلت  
ووت أ ة  ةتتن  للة لن كلت تم .  ا مهت  م ك  و  ة    َ لَ  ل لةال  ألن ه   خل ةت ا  لة لن  ريَ 

 . ا عةر  تم ك  و  ة  ختصًّت هة كلتب  احظت  حةل   ش  
  هريريتتن  للريرية لن ا تصريرينكف  ل لريريةال    ن ريريه    دلريريت   يا ووتة َغِم  ريري  أن  وعلريريى   ريري

س لريت دنريترج  ريق  ريتب  م ريتل وَّنريت ج أخرية  لريت دنريترج  ريق  ريتب    نريت َّنريت ج تصرينكفك  دلريت  
 ري ن  هريذ     ة َوَعس م تل و   َ لَ مهت  ريَ  لةمي  م تل    ةحكت ن  لل  وإ   كتن هذ ن   بت تن .  ا   ة  

.  َمَ ت ك ريس  اريةم   لريكم   ري    اريةم  للريةال ، و ري  ُث   ري    َمريلبك سخيريةج   لريكم  يا وتدعين أن  
 كمريق  ريت ف ةم  لمريلن ةم   َمَ ت ك ريسلريةمي  ري    اريةم   ل     َمريلبك سو  ةم إخة ج  للةال  و  لكم 

ًم   ا عصريريةه، وال ا عصريريةنت هريريذ ،  ريرينح  َحريري    الن  ريرية  هريريت ال    ا  مريري  س  غريريً وصريري
 . َمَ ت ك س      لكم    َملبك سإ ر ج   لكم 
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نلت  ،  فا كلت هها ه،س   بحث يا ت ا  عنت ة    كك   حلتاس  ريَنَ  م ك  و نلطس   ل  
 ا  َح   نترك  م ك  علكنت أن ننظة إ   خلترج، وإ   أر نت أن نترك   ة   أن نت حل م  ه  إ  

    لة ة   عةر  تم ك  نت    ودلصت  ذ   أن   ب    ش  .  نتعلكنت أن ننظة   خ  نفة 
   لةب    نفة نت،      تنت   جب تضفا   ا  نت    عةر  ت ة   لةهة  خترهنت،  كن ت  ب    ش  

ًنت تصة   ً م هتًّ ، . ر تنت على  لة ة   م تلتف  ت هبذ   لعىن كتن وة ه   ذ   أل،ة كث ور مب 
ه   ف ة إ ك، ت وأ ع  ا   ا سم  آلن نفما إعجت تم وروعسم أكئتن  »: وهة ، ود     ن ك ل َ ت  َّت 
 .«ا أع توا رأ ا و  لتنةن  ألخاوا   مَ ةَ جة   ريَ عس  ت ن   لةص   تء ل، ت ومهت   م  ت    

 اعس  لة كح  ة  ه    ر   َّنت ج  أل ةر  م كلس وأخة   أل ةر   ة   يا ت  دلت  
 :(   )تلنه ا  متول   ل   لة لن، وهذ   ت  نبك    للةال  إ 

 مط اأم ر الاائع  مط اأم ر الجمي   
  مبتل   شتخمس و  عة صف  لةوج  لةصعس  تألزهتر 9
ًوس   نتر  كنةس    وصف  للةن ل ل س  محكم وصف هة 
   لك    ن،تر  
   ذكتء   ف ة  
   فضكلس   ةأ س  
   عكنتن   مة  و ن و  شعة   فتحم و ن و  شعة  ألألة  عكنتن    روت  
 (   )  ةهتل     أن دلم ة   تمن    نبك    نمتء هن  مجك  6

 

 الَجَماليَّ لمق    يا ت لمضاميط الصنيف  
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ريري جبوو  القوواي  اليووافلكلةر و   ريريت  دعل ريري رنريريس  ريريريَنَ  م كريري  تت    ريري   للعلريريى  ألَّنريرية ج   م 
هريريتل جب ريريتة  و ريريذ   دلل مريري  عنريريت   ة   َنَ نريريريعَ دريرية  أن    ن مريريتء دري   يا ووت إن  »:  اريري   لة ريريهو  ة  

ريريريري ر  ت  َلريريريريهريريريريتل دري  و  ة  .   ريريريريتر   ألخريريريريام  تا  و  ريريريريتر   ألخريريريريام،  عضريريريري،م  عضريريريريتم ا نبريريريري    ش 
هريريريتل نريريريبام  ريريريةم بكعريريريس أن  بريريرية   ة  وغتدريريريس   ط  . و ريريريذ   دلل مريريريةن عنريريريت   ن مريريريتء صريريريفس  م ريريريتل

 .(   )«ةم مجتة  ِحَن هعلق كاًّ      فةدلن  ك  حنة  الخةمتء مجتالم  نبل،م و  ن  
  ، و خلل  ك ت دة   عض،م،  ريَنَ  م تل    هتدت إ    ة   يا تهنت دعكتنت 

على  عتام أخاوك س ك ت كتن علكه  حلتل عنت   َمَ ت ك سو ألخام، أَو إ  إوت س   لكم 
 .نةعتم  ت، و عت     عنت   عةب نأفنط  ُث    َسقااط  كةنتن وختص س عنت 

و و ال ل تس   جب  م ة    حل  هنت ها  م  س   ل    ك،تإ إلأترم    ف ةم   جب تملحو  
 علك،ت ىَن ه ، ألن  هذه   ف ةم   هتت ها   جب  ريَ ب   لة  خاةت نمبه  م تل  ل ةأم و  ن  

 . نتا،ت على طةدلله ظة  ك،ت وإعت مإعت م   ن   تتصنكفه  ل لةال   ع  ار   ل 
 للمقوالتاللو تصنيف 

إ  تصنكف  للةال    َ هَ  لت  َ  Ch. Laloري   ار   ل ت   فكلمةف   فةنما أ   
    لنتول   كت،   ألكثة وة تم أن ه  كه ري ودة  نت و   عت  ري ك ت دم   على أ تس وتنةن   ل  

على  تصنكفك سم  للةال  نظةمم وهة ا حلكلس  أل ة أو ل    نظة إ   . و ألكثة   لاءم 
 .   خاةت  َمَ ت ك س    لبت ئ   جب تنلظم  للةال   ختص س    ت أَو مجلس   أ تس  بتأ  
س ا  ة  للكتد  ظة   ل  وه،ت    ن  ع      ةِ عَ كري  ةذ    ل صنكف   ن ه   َ   ل   ار  ، ت 
س ةدلس  ألر طك  على   ط   Pluralismري    عت   لذه    ل  على طةدلس   َمَ ت ك س للةال  

أن  » َ   َحَ  س ا  للةال ، ألن ه   ك  إ   ت  ك  إ كه   فا فس   عللكةن   ذد  دةون 
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. (   )«  إ    ةحتمنة  أ ت اٍّ هة ر     ل   عس لك   مجك  أأ تل   ف ة ها تطبكلت   لنة  
هة  لمحس  الولصت د س   جب   ل حم  رأ   مم  ه هذ    لتنةن    أمهك س  وأكثة  ت دل  

دل مم هبت   عل  ا تةه،ه إ    ةوتا  ا  لكت ن   عل ا، وإ    ع    ا  لكت ن 
بس س، أ   لةك  ت    بة كفةنك   لع لك    أل ت ا   ، نتهك  ع  كةنه أدضتم   لتنةنَ  ألخاوا  

 . َمَ ت ك سم  م  ألصة  ،   جب ها مبَن  س روٌّ  لحكت للعت  
، ها  ل تتنت خمللفس   هذ    لتنةن، ك ت أ تن، على ثاث  رهت     ل دطبو 

نت و  لفلة ، نت و  للل  ، و  ل  و، و  ل  نت و  للحل    ل  : اكمس   جب هااث   ة  س   ث    عللك  
   لةال  تة كت تم أل ة   ذ   كؤ    إ   .سس و النفعت ك     ه،ت    عل  و  فتعلك  

لطكف و لفج   ة و لضح  و ةدف و  فكم و لؤث   ا  و  ظ  ها  م ك  و  ة   مَجَت ك س
تمعس وهةه  راكمس   للتنةن    بً  للعل و  لنظكم   لة  »: ها ك ت دلةل .،  او  ل  

 .(   )تلصنكف   ل    ل  و هذ   ت دظ،ة ا  .(   )«  ف ةد س
 

 ميقوو وا   م تمو ا   متحققا   واَسوقالتن

 ظةدريف ر اريري   مجكري احي  العق ي فل الن

  ضحري   ؤثريرية ريم ك فل الناحي  الياج ي 

 هت ري ا  فجري   طكريف فل الناحي  ا  يعالي 
 

 الَجَماليَّ لصنيف  ل  ل مق    
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 ه   ن  علكو علكه  َ أ  ننت   ل    ار   ل صنكف   ذ  وت  ه ظة ا هذ    ل  إ   أعتنت   ن  
  دفللة إ   لة ةعك س و  ة وعك س َح    لصن    النلبته تصنكف   قِ فَ رهس  ألو      َ   ت   ا

تةككبتم و كمق   لنلتهتم تللتاكًّت لت جي  أن ت ةن علكه  بسم  ت   كه  للةال   ةك  
 . للةال 

، وكت تم إ   للةال    جب ها حة      ةهة   َمَ ت ك س لت  خرتعق  للةال  
صن  وال مم  ت ة ةٌّ وعت    ل  س تل  س، و للةال   ألر طك  تم  تللةال   ألر طك   لم   

  الخلام ألن ه  ال      ،م أ    ةهة   إال    خاةت كاًّ أَو  عضتم، و   َُث  
ف،م متة عت  ،   جب جي  أن ت   َمَ ت ك سدفرت  أن د ةن هذ  حتل  للةال  

 .  لكم    خاةت و ت لكتس إ ك،تعلى  لم   م تل
وَ َعل ه  كتن    .  ل س غً  ةهة م ا تصنكف للتاك  س و  ل  هذه  النمكت ك  

 ل    أن دضفا علك،ت هذه  لمحس   ط بكعك س أَو   ة وعك س  ة أن ه  أعت  تعةدف 
 ك س م    جب وص  إ ك،ت    ه،س خص ،ت جب،ت  وك ك س أَو تلة  للةال    ل  

، ك ت هة  حلتل ا   لوس   عة ك س، وكتن  كضطة ا  ع   َمَ ت ك س ل ة ةعت  
 للةال  إ  تبتد  أاتا،ت  لص  إ   النمجت     تا  لنت     ذ  خيةه،ت    

 .ف ل    و  ل  صن    اةم   ل  
   كتنق صنكف أن ه  خيل   ريَنَ  للةال  و  لكم،    ل خذ  الخة على هذ    ل  

 ع   للةال    جب أأتر إ ك،ت  لةال   عام   ن   عض،ت  الخة ال دعتو كةهنت وك تم 
على  بك   ةدف أدضتم و  لطكف و  ظ  ة تلة    ريَنَ  للةال  أَو تل حةر حةةت كتلؤث  
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 ت عت    ع، ت على أهن  خلطه  ريَنَ  للةال  و  لكم و  ل    ل ووت أك ت  .(   ) لثتل
ه      لتنةن   ذ  دع      خال  حلتأكس   جب أ ت ،ت إ   كتنه  لصتَ  و حت   أ ة  

م  وتا س  للةال    ل  »: علكه ا تصنكف هذه  للةال ، إ  وتل  لت عتم وأترحتم 
ع ك ت ، أَو ، أَو   ل  مَجَت ك ستم، وا  عض،ت ال بت   لعل  ،  ت عت   لةك   َمَ ت ك س

أعة ، َّتمكت ، هتا ، : بك،ك س   ت  رهس ا   فنةن  ث  الصطاحت    ل ش
،  مضحك،  ذدذ، جمي ، وهت ين،   ن،  دين، صةا، مؤثِّا مةحا، 

 .(   ) «...، أخاواهزللكترد تتةر ، 
ت و خيل   ريَنَ  للةال  و  لكم إ  هتن  أتهتنت   م   ه  ن  ت ح  نت   َ و  ذ  دؤك  
أ ت ه ا  حلتأكس  عضتم     للةال    جب وص  إ كه ا ةٌّ   ذ  هة أن ه         ش  

 .هتو ه
 ،ة   َمَ ت ك سهذ   ل لةال    ار   ل أ  ت  ل خذ  ألخً على تصنكف 

وعت  تعة ه أ ت م  لجتن    َمَ ت ك س ولصتره على  متن   إلجيتب  ل      للةال  
  دلطةم إ  هذ   متن  نظة م   ةن ألن ه   يا تليب  ن،ت، وإ   كن ت   نلم   م  

ال     أن نعذر  ن نت س   ت    لم ح  ذ   نةعتم  ت،  عة ك  س و لترخيك  حت نله   ل  
َت     أن نلل    ه   عذر     تب أن ه  دة     لةل   ل     هذ   متن ، وِإَّن 

ال دصتم علكه إ  حتٍّ  ت   ، وهذ َمَ ت ك سلةال  أَو   لكم ا  ل  ليبٍّ   ةهة  هتن   
 .س     ا  ة    أخة     أ تثه ت ألن ه  رأ      تنك  

                                                           

المق    ص  إ ك،ت أترل ال ة ا  ثنت  لطةل ا و تت عنت  نتوشس هذ    لصنكف وعة   للةال    جب ري    9
 .مباوئ ج   الجما ولعة س عة  ال ة ةذه  للا        ةهة  إ  كلت ه  .الَجَماليَّ 
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 تصنيف اليافي للمقوالت
  عةب ا   لةن   عشةد ،   أعا    ف ة  م تل   تأح جب  القاي  اليافل  ت كلةر 

ت دس ا كلت ه ووت وت   هذه  حملتو س  .  َمَ ت ك سكتنق  ه وه،س نظةه ا تصنكف  للةال  
وعت  إ  هذه .    91س ا  أل ب   عةب   ذ  نشةه ألول  ةم ا عت   ر  ت   نك  

عتد  ا كلت ه أجةن  نك س   ذ  صتر  طبعله  ألو  ا عت   حملتو س  نة       ل  
9111 . 

،  َمَ ت ك س  لكم : عنة ن   بحث   ذ  وت   كه تصنكفه  ل لةال  اليافلهع  
و ، ت  لحتدث ا . كه ا  خلل    ذ  وو   ه    ثً     لف ةد   م ت كنو وعتم  

بتم  لصنكف  عل  .  ث   عةب  ا   رت    َمَ ت ك س لحتدث ا   لكم   للةال   شةوٌّ و  كس  
نلرتٌّ »: و ككلص  ريَعَت     إ  تصنكفه  للرتٌّ  لة ه.  ل  لبعتم إدته  لصنكف  يا ت

   ة َوَعس  ثىن تلت ام هت كًّت، وها  م تل و  ثىنم   للت لس   أصلك س     أر   وكم  دش تصنكفتم آخة 
ًم  نك س أخة    ض ِح و  ة و س و  ودبتو ا . (   )« ون حصة   ، ودفمح جمتالم أل ة ن كث

ا  للةال  /  ة   تل    لكم  .تلت ه هذ  إصة ره على تم كس هذه  للةال   ت لكم
 : عتهت   اةم  حملت  ، ك ت ا   ش     اليتهة ن    اةم 

ــال الجم

الرقة

الضحك

الروعة

 
 الَجَماليَّ لصنيف اليافل ل مق     
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: صنكفا تعةدفتم خملصة م دلةل  كهف هذه  للةال     خاةت متة ع،ت   ل  ُث   دعة  
 ألن   ،  ض ِح لت   وهة د. إ كه  مب     ة َّنق    م تل نعج   ه ونة     تنه ونة   »

 لضحةك  نه  فضه ون  رده و ةهه    مجتعلنت  عك    كه َأو وبح كت وفلس و  بك  أَو 
ًتت    ن نتغً    ، وك ًم  م تعس ن هةه  ضح نت  نه    .(   )«إ    خ  حظ

ت ، أ   اليافلصنكف   ذ  وت  ه ل    تلت ا    ل  لت    ألو  و  ألول أَو   ل  هذ    ش  
، وا   ة َوَعسوس و تين وهة  ألخً ا   ةوق   ته،  ،ة   لتام  ريَنَ   ة    ث  لت   أو   ل  و   ش  

وها . وخيكف كتمبتل   ش تهلس و  عة صف  ل جمةم مجتل دتهش   ة َوَعسو »:     دلةل
   شى علكه  أل   ونشفو علكه ونةدت أن حن كه  طكف   تلت     ة وس   جب ها مجتل  

ُث   دشةٌّ هذه  للةال   ألر   كاًّ على حتم   .(   )«كج تل  ألطفتل َأو مجتل  ألنةثس
ألن      كة هذه   لكم    إدضتح،ت وإأتعل،ت » ثتم و  كتم غً  طةل ك ت دلةل، 
 .(   )«ال  ث،ت وال  ال لفت س  ك،ت وتطبكل،ت ا  ر  ت   أل ب   عةب  

عت  إ  تصنكفه  ،اليافللتش    أ لت نت     ن   ريَعَت حنة نصف   لةن، و عت  ع
ت ت  ت ةن هتدتمم،  عت ل أو ل  ت عت ل   عنة ن  جع  عنة ن   نظةم    َمَ ت ك س للةال  

 ،كت، ك ت  علنت، ُث    نطلو ا   ل  .  لةال   نك س: صنكف  فص   ذ  تنتول  كه هذ    ل  
 للةال  ا »: ت ووظكفل،ت، إ   تأ   فص   لة ه    ف،ة   للةال   ألر طك س وطبكعل،

 لنطو تصةر   جمة  م، كلك س أتدتم   ع ة ك س، وها أوصتف  لةهة     حكث هة 
 .   الالهتت  ريَنَ   فا فسوتت   ا أةٌّ  للةال  وتنة  . (   )« ةهة 
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 للةال  إال  ،  ت لف    ته، إ تأ تف  ل  تم و  تر   اليافلعلى   ة َغِم    أن  
 س  حلتدث ا  للةال ،  حلتدث  كه، ا  لت   وَ بَ ،   ذ   َ  تعاعلى تصنكفه   ة   أن ه  أصة  

، وإن حتول إجيت    تن ةت على   اةم توا  طل     ا  على  ل  تو  و  تر  
ف على  ل  صن  و  ل  صنكف، ألن  هذه  حملتو س ا إجيت   ل تن أ فق نةعتم      ل    ل  
، وخلطتم  ريَنَ   لكم و للةال  كتن أدضتم  وىن صنكف وأ ت ق غ ة تم كتن  وىن عنه  ل  

هذ    ع ة  . س ك    ةهه  عت ٍّ أو حنت  الال  أر    لةال   نك  »: عنه،  ،ة دلةل
أخة  على   اةم  حملت     جب  اء، ألن ه  دكمة  نت تةزد   لةال    فكت  ع    ش  

وال . ت  عض،ت      ل  ج  لة لن أَو أكثةلةال  دصع  حصةهت، ووت دلة    ورتحنتهت،  
حتو  ا رأدنت  وكلس تفص   ريَنَ هذه  للةال    جب إ   كن ت وت  ك  نت  عض،ت تللتء  ل دت م 

 .(   )«بكعس وا  حلكتم وا   فنةنم أنة    حملت   ا   ط  تف،  
تم أد  َأو ككف     تةزد   لةال   ،  ا هذه  إل ت س  ل اليافل  دة ح  نت 

ل  للةال  إ  وكم عنت ت أهتز وال م وعت   حة  . أخة  على   اةم  حملت     جب  ورتح،ت
 لة لن،  تزج   ذ      أن دلة   ريَنَ لت   َأو   عاوس أَو   ل       ل   هتدتم    لةال   

وكم،   َنري َ،توت  نت   ن نتةن  للةال  وك تم، ألأصام ال َّنتن  ا أن ت  أن نتعلى   ة َغِم    
س أَو   فةعك س   جب     أن تنبثو تنةد  ، تملنت إ ك،ت   لكم   ث  س  ،  ةرد  أَ تِ ك س   و ِ ن ،ت وكم  

أ  َح    ة عت نتهت وك تم  ...عن،ت َأو تشلو  ن،ت َأو تنش  ع  تلت    عض،ت     ع 
ًهت على  إلطام سم عت د      ت ةن وك تم   َنري َ،ت   .أَو  ث  غ

، اليافل ةحكتم ا تصنكف  عف على أ   حتل  كمق هذه ها نلتط   ض  
 .و كمق  لآخذ   ةحكتم   جب     أن تؤخذ على تصنكفه

                                                           

  ر طريريرياس ري ريريريري  ي  اليوووطوفصووو   فووول ج ووو  الجموووا  وف  وووج ن فنيووو   و ووو: عبريريريت    ريريريةمي   كريريريتا  ريريريتكلةر ريريريري   99
  .9 9  شو ري ص
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  ثىن ك ت ىنم لت    ثعلى   ل   ة دلأن ه   اليافل لةه،س إ  تصنكف  أوَّ  ا  تقاوا 
صنكف، و ِ ن ه  هة وحن    جنت إال تلت لن  تلة ه،س  ل  أوة ت   ل     ته ةذ  اليافل ، ت 

،  ريَنَ   ة َوَعسأ ت   عاوس  ريَنَ  م تل و  .  ة َوَعسوس و ، وثتنك، ت  ريَنَ   ة    ض ِح  ريَنَ  م تل و 
، ، وإن كتنق وتا سم  ا   تن ةت...   ض ِح و    ة َوَعس، و   ض ِح س و و  ، و  ة  سو   م تل و  ة  

 .لت   عاوسجتور عاوس  ثل ت   ل  وال  تدت ةت وال تبكتن،  ت ل  
هت س   جب أوة  لت لك  أن    عاوس   ل   اليافل  جب نةه،،ت إ  تصنكف  ثا ل ا  تقاوا 

َت وت ق على أ ت ن  أَو  نمجم، و حت   ها   هتت ال تلة  على  بتأ     ثىن ثىنم  وِإَّن 
ر  ،  عاوس تضت  و   َُث     ض ِح خمللفن متت   الخلاف،  ت عاوس  ريَنَ  م تل و 

، و نمجت   تخلاف  لملة ،  ت عاوس عاوس  حلة ء   ة َوَعس كن، ت   عاوس  ريَنَ   ةوس و 
ت عاوس تف  نه، ونة ضه، أ      ن نتدلت    م تل     ض ِح أن     ض ِح  ريَنَ  م تل و 

 ... تف علك،ت، حن ك،ت  ن نت    ة َوَعسس تلت   و   ،ا أن    ة   ت ة َوَعسس  و    ة  
تعت ام  للة تم،    ض ِح أن ه  تعت       اليافل لةه،س  لصنكف  ثالث ا  تقاوا 

ةه و م     ض ِح  ٌَّ ةَ و        لت أَ  ،َ لبك س و كمق وك سم  إجَيَت ك س مَجَت ك سوك س  ت ض ِح  
   ض ِح نظة إ   اليافلب  ا     أن  ، و  م   ة ة س   َ لبك س   مَجَت ك س   َ لبك س   على أن ه  وك س  

  َمَ ت ك س، أ  تعت    عه ا ول   لعت  س و ك   متن   م تل    متن   ألخاوا     
 ...مَجَت ك سم  وك سم صفه  ة و ك   أخاوك سم   ةصفه وك سم 

ا  س  َأو  لة  ح  على أن ه  وك س  كلةر   كتا تعت        ض  أن    ت   رابع ا  تقاوا 
لةك أَو   فع  هة   م    ض ح  و  .وال  لة سم  و ك  وك سم  أَو  ع    ح   لةك  ِحَن أن    ض  

، أَو ه لمل  ه  ن    إ  تلة ه   َ  ت    جب تؤ   مم  بع    م  تهم ع   عتدشس  م تل  لل    ن  
ًم على أ   حتل   ...، أو غً    ه   ِ ، أو  َ هتةجيامل   .و ك  ا      ش لس  كب
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هذه   لة ءم و  ف،م ال دعتو كةنه  وَ  َ صنكف وَ أن  هذ    ل   خامس ا  تقاوا 
عق علك،ت أومت  وز  إ  أر    قَ  َ مِ و   فتم،  ،ة دبتو أن ه    اةم  عتم،  ل ل  تصنكفتم  لصن  
  م   عاوس  ريَنَ هذه  أَو وتنةن       ون أن د ةن نتظم    ألر    َمَ ت ك س للةال  

 . اةم ألومت   ألر    لت  
ً م ع   النللت   لةه   ك ا  تقاوا َساو ت لن على ةد    م  ه  ل ف   ال خيللف كث

وحم ، على   ة َغِم     ن   إلجيتب   تمت  َمَ ت ك س للةال   هم   ه،س حصة  اليافل
 .ك ت أأةنت وب  ولك     َ لبك سعلى أن ه   لة س    ض ِح أن ه  تعت      

 تصنيفنا للمقوالت الجمالية
س ها  أل ةز ت ك   َ  حلتدث  ك،ت    تصنكفت   للةال   مََ  وَ بَ  ت ج   جب  َ إن    ن  

ت  ألكثة أ،ةمم  ال أ   ا  .ال  نت ال جن    ك ت إ   كتنق ها   ةحكتم أَ ، و  ن  وأمهك سم  ور مب 
ًهت ً   .أن  هنتك غ كللفس صنكفت   ل     ل   و      لؤك ت أن نت وت رون على   لنبتط كث

ت عنت  ، أوة أَو   كعنت هذ   لف     للشتهبس،أَو  ن،ت  أل ت ك  و  لة عت، و للة  لس  ر مب 
  م  أَو  ذور تصنكفت      ذد  دفرت  أن جنت عنتهم تصنكفت    عل تء   لوس و  باغس

 .طبكعس  الخلصتص على  ألو   
صنكفت  أَو    ا  ا  للةال      ة  غ تر  ت  ل   أن د ةن      ل  

 م ت ك س ا هذ    بحث، حمبنت          ن  ت ج   جب أأةنت إ ك،ت ونتوشنتهت،  ننطلو 
 .(   )لرتٌّ  ل لةال   م ت ك س ن،ت إ  تصنكفنت  ل

دلة  تصنكفنت على عت   م تل   لك س أَو  للة س  حملةرد س  ل لةال  و  لكم  م ت ك س، 
دنظم   عاوس  ريَنَ ك    وتنةن   وَ  َ عتم  نلظ تم وَ س  للةال  و  لكم تةز    حةةت  لك  وتلةز  

،ت  لملل ، وإن كتن  ةتبطتم  رتبتطتم س  ث  م ت ك  وألن   للكم   . للةال  و  لكم  لةزعس  كن،ت

                                                           

 .الَجَماليَّ المق     لطةل ا  تت عنت  نتوشس هذه   لصنكفت  ا  ثنتري   99
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،   جب ها   لكم  أل ت ك س  َ لَ نت  نللصة هنت على  للةال   ريَ وثكلتم  بحث  للةال ،   ن  
 . ملل ٍّ  آخةَ  تتركن   بحث ا   لكم  ألخة  أَو   فةعك س إ   ث  . و حملةرد س

، دضم  نإ  وم ن راكم  َمَ ت ك سال  ، أن نلمم  للة مبعىن     لعتين  ننت، 
س أو   فةعك    َمَ ت ك ستين   لكم  ك ت دش     ث   َ تِ ك س أل  َمَ ت ك س ل   لكمَ   لمم  ألو  
، َ لبك سوأخة   إجَيَت ك سس ري إ  وكم  ن،ت ري وتلبع،ت   فةعك   َ تِ ك ستنلمم  أل  للحلس، ُث   

 .  لحلتته نجتنت أ ت   م تل و 
. ظة   متو  على  ألو   ا  ال رت     ن  ل  و إلجيتب دللم تن   ةهة   ت ل    م  

ً م ع   ال رت     ن   و  لكم  م ت ك س  .ظة وال نعتو  حللكلس إ   ولنت إن    ة و  ال دبلعت كث
 ،       لة س  إجيتبمل وحنة نصف،ت  ليبمل  م ت ك س لمكم،  نحة نصف   لكم ه ء     هذ    ل  

 . لبك س   وك س   ت ل ضت  تلت ل،ت  إجيت ك س  
للكت وَح    لنطو ن ول إ   أل ىن، و إلجيتب  تالعلبتر   ل  ا   عةف و  ل    م  
تل  ا  و نمجت تم    هذه  العلبتر    نجع   م تل  ؤرمم . إ   ألعلى   هتت صعة   

 .، و ةو،ت  للةال  و  لكم  إلجيت ك س  م لبك س  لنصف، وجنع   ل،ت  للةال  و  لكم
جب،س  تن ا  متول،  ت ك ن دمتر و  كمتر  ن،  أل ة  ةتب     ك ن و  كمتر نمبك  

و ذ    ك  ََث َس . حتدت،  ك ن  متول دمتر   ن تظة، و ن   ن تظة دمتر  متول  ل  
  وطبكعس   لت    م تل    م،س وحنت  ت  علكنت أن حن .ا  متول ودمتر    ن    ش لس  

 .س  للةال  و  لكمصعة  م ون والم، ونبين على      لك  
   ة َوَعس ةصف  وعس، ودمتره  ألعلى  ل   تو ، لة   ك ةن  ن  متول  ألعلى 

ا هذ    لفةٌّ  لب،  و ت ال دظ  أن   عته مجتالم  خم  م تل  دص  إ كه      أوصى  ت 
أن    حمل ن  لؤ ف و ت ال دظ    خم  م تل  وأن   ل  تو  أوصى  ت دص  إ كه      . َّتته ال

ةرم،   ص      َأوغت بتم  ت ت ةن ا   ش     ة َوَعسودبتو هنت أن   .ته عته مجتل ا هذ   الَّت  
 .لةك، و لض ةن كن ت  ل  تو  د ةن ا   م  
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،  ك ةن  ن  متول  للةال  و  لكم   ملبك س  لمم  أل ف      متول  كضم  
 ةصف   لبح أ ىن  ت دص  إ كه . ، ودمتره  أل ف   للبح َأو   لبكح أل ف   ل، ل  

ت  حمل ن، وأن   ة ل   أ ىن  ت دص  إ كه  ال للتر   ال للتر إ   م تل    نتحكس  لؤ ف ور مب 
  ن    ك ن  ىكتن  حلتل ا   لمم  ألعل   تو ثل. إ   م تل    نتحكس  إلهبتج و  فةٌّ

 .غت بتم، و  كمتر  لةك   أ    
،  م تل  ةرهت وأر   أخة  تل حةر حةةت، وها إ ن  للةال  عنتنت مخ 

 صنكفا  ا  متول   ل   عسم ت،  ةز   ن  و ل ةن، حمب ت أَ  .س، و  لبح، و ة ل، و ل  تود    ة َوَعس
 :تلحة   ل  على   ن  

   ة ا    ل  تو 
   ك م  

  ة ل    لبكح
و م ك  هة   ةصف َأو هة   للةمي، و ث      دلتل ا  ،هة  لصتر م تل 
  جب  لنترج  ريَنَ هذه  ألخة    لكم و و  ة ا ، و ل  تم و ل  تو ،    ة َوَعس  لبح و  لبكح، و 

 لصتر، ألن ه   ألكثة و ةحتم لة ا و ك  و نع ت إ    لكت     لف    ل  .  للةال 
ً       لكم ً م ع  كث  ...وتعب

 .أرَس  صنكف  نجت أن ه  دذكةنت مبة   تلت     لضتدت عنت إ   نظةنت إ  هذ    ل  
 لبتأ . ألن  ََث َس  ةوتم  ريَنَ  لة عن وإن كتنت  لشتهبن ا  لبتأ أرَس     نملحضة  ة   

   خا ه   لضتدت  أرَس   تلبتأ   ذ  وز       م ت كس أبكه    ذ    م تصنكفنت  للةال
مبةو   للة لن  هنتك عاوس  ريَنَ ك    للةال     ك    م،ت    ة س  . على رؤوس  ة عه

     للة س  حملةر،  م تل، و ةو   للة لن     عض، ت  عضتم، وهنتك عاوس  ريَنَ 
ت    إحت ثك  ت  حنأن   َ لَ     عاوس،  لطلةب  ريَ ت  حنأن   للةال   عتم      طةدلس أئنت
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أن  ة   نمبس إ   ت  ت ن    لك س  ريَعَت حشة   لكم ا أ  تهنت  ريَنَ  للةال ، أَو  للة س، 
 .لكم   عاوس  ع،تنلترهنت  ه أَو ن

 :تل ل  حة  نلطس  نطام  نلةأهت على   ن    نة ح     مبثتل، و    أن نلكذ أ    لة س  
 لفةٌّ  لب،   خم  م تل    جب ها أوصى  ت دص  إ كه         ة َوَعس ن خذ  ثام  لة س 

 تإلجيتب  صنكفا  لت لس    ل    متولِ  وَ  َ ت وَ ،َ إنري  . و ت ال دظ  أن   عته مجتل ا هذ   الَّتته
ت ال دظ  أن   عته  حمل ن  لؤ ف و   م تل   خم   ل   تم   جب ها أوصى  ت دص  إ كه      

 ريَنَ أوصى طةا  م تل  إلجيت كن، و  فةم  نت أ ت  تلت    ن  ، أ  إِ ا هذ   الَّتته مجتل  
 .َأو  لةك   و ل  تم  ض ةن   أ       ة َوَعس كن، ت أن  

أ ىن  ت دص  إ كه  ال للتر إ   م تل  ت لبح  .  لبحضت   ل ت    ل     ة َوَعسدلت   
ت    مبت دشعة  تأل ف ش       نتحكس  ضت  هنت وحن  أ ت  متت    ل  . حلتل   لبكح  حل نور مب 

تلتط   ل  تم و ة ل،  ،ة أ ىن  ت تنكف  إ كه  ل  تم  لةكتم  ألن    لبح نلطس  
إ كه  وا   ةوق   ته   ن    لبح هة أوصى  ت  لت  . و ض ةنتم، وك ن ه     تم     ون وك س  

 .لةك َأو  لض ةن، َأو    نتحكس   فةٌّ و إلهبتجَّتةدته      م    ريَعتَ   ة ل
س     خلاف وعس و ل  تود  لت    ريَنَ   ة  ةرم   ل  وعس و ة ل دشبه  ت ص  لت    ريَنَ   ة    ل  
 ن   إلجيتب،   على خ    س و ل  ةد س تلت    عَ وَ لت    ريَنَ   ة  لت  ،  فا ِحَن أن    ل  ه،س   ل  

س عَ وَ لت    ريَنَ   ة  وا ِحَن أن    ل  . ل  ريَنَ  إلجيتب و  م   س و ة ل تلت    عَ وَ   للت    ريَنَ   ة  
لت    ريَنَ أوصى  ت دب،      م تل وأوصى  ت   ن  ت  م تل،   ن    ل   س تلت    و ل  تود  
ودفةٌّ     م تل وأوصى  ت دب،  ودفةٌّ س و ة ل تلت     ريَنَ أوصى  ت دب،  عَ وَ  ريَنَ   ة  

س و  لبح تلت    عَ وَ لت    ريَنَ   ة  وعلى هذ   أل تس نضكف إ   ت  بو أن    ل  .      لبح
  . ال للتر إ   م تل  ن ودؤ      م تل وأوصى  ت    ريَنَ أوصى  ت دفةٌّ ودب،   

 ريَنَ أوصى  ت   ن ودؤ      م تل      س و  لبح هة تلتلت    ريَنَ  ل  تود  ك ت أن    ل  
 .وأوصى  ت   ن ودؤ      نعت    م تل
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  ً صنكفت      خلصتاص و ل  دت   جب دلجتوز هبت   ل    لتز هذ    ل صنكف   ث
مم  ه    خصتاص و   دت، حمبنت أن نشً إ  أ ةز  ت    ننتوش ك    ت دل  .   م ت لس

 .ت لس ودلجتوزهتصنكفت    م     دت وخصتاص دفض  هبت   ل  نة  أن ه  دلمم  ه    
 الق  ن : أو   

صنكف أن   م تل هة  حملةر   ذ  تللف حة ه  ت جي  أن نة حه ا هذ    ل  
س ت ك   َ صعكت ا  خلصتاص  مَ هة وتنةن   ل   أت     عت ٍّ  وتنةن   وَ  َ  للةال ، و كن،ت   لكم، وَ 

دلتس  فة    س س و  ع ة د   أل لك  أ ت   لطةد س،  اصعكت ه  ل  ه،س  . ألثةَأو   ل ة ة 
 .صعكت  كه إ    لطةد س  ل  

صعكت عت م  تَّتته  ألعلى أَو  إلجيتب، وا  للت         ، أ  إ    نملكت    ل  
وال   س ا    ، وال  ش لس،  . كفك نت نملكت    ل  ل    ن  ته  أل ىن أَو   م  كتن  تَّت  
صعكت، ألن نت نعين   نتم  ا صكوس   لتنةن   ذ      تم كله وتنةن   ل  ن ه     دوً  ك ت أ
  لاك  خلصتاص  م ت ك س، وتصعكت  ا   لاك  خلصتاص  ا صعكت تصعكت  أن    ل  
ونعين أدضتم أن ه إ   كتنق  م،س حنة  ألعلى و إلجيتب  ،ا تصعكت، وإ   كتنق .   ملبك س
 .ل   ،ا ختفك ىن و  م  حنة  أل 

 والت قائي  ا   جام: ثا يا  
صنكف ها   هتت تعين أن ه  وتام على  النمجت ، ونعين إن    لةننس   جب وت  علك،ت   ل  

 ، تل      عض،ت  عضتم  ة و   نمج سم صنكف  ل   وَ  َ وَ  ،س تالنمجت  أن   للةال   م ت ك  
ت هة  عس أهنحس  لج تل، أوصى ك ٍّ  ن، ،ا أر  ،لس  وال خملل  صطنعس  وال  فس   ل ل  غً 

وعس   جب ها أوصى  م تل  لب،  أوصى  ت دص  إ كه  م تل ا  م،ت   ألر  ؛   ة  
س   جب ها أوصى  م تل  حمل ن وت ةن إ    كمتر وت ةن إ    ك ن  ألعلى، و ل  تود  

ةن إ    كمتر  أل ىن، و ة ل أ ىن  ت  ألعلى، و  لبح أ ىن  ت دص  إ كه  م تل  حمل ن ود 
ودل    لبح  ق  ل  تو     ه،س  ألثة  حمل ن، ودل   ة ل . دص  إ كه  م تل  لب، 
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لةك و لض ةن   م    لضت        ة ل   ودللت    ل  تو    .وعس    ه،س  ألثة  لب،  ق   ة  
 .م و لض ةن و ألثةةر  ا   لضت    ص  و ألثة، ودللت     لبكح      ة  

ا  عت ٍّ  و نمجت    س  طبكعك   س      عض،ت تلة  على تللتاك    نمج س   ،ت عاوت   ها كل  
تةككبتم  بس  ت  ةك  ،ت  تللترنس     عض،ت، ال دةهت  ك،ت  ت دظ،ةهت على أهن     للةال  كل  تة   

 .   عىن،  نمج س   رت  تت  س  ل سم  وةد   ت تبتو مجلسم هن  عتم، إِ خمللفتم َأو  لصن  
 ساب ي  الت ويا: ثال ا  

أَو دلمتءل ع   ب  و    ت و عنته ا   كمتر أَو  ألعلى  وت دعرت   عرت   
 ولت  ؟

للكت     لنطو و  عل  و  عةف و  ل   ب  ا     وأةحنته، وهة  نمجم  ت   م  أ ن  
 ك  إأ ت كًّت  ةال  على  م،ت  أ ة  و         ننت   لةل إن  تةزد   لل. ف ًس   ل  وآ ك  

 س    ل    تعتد  أ تك   للةال  حمب ت أئنت، و    أةدط. هتًّ  ا تصنكفنت
و       ال جيةز أن نض  . س تطبكو   لتنةن   ذ   نلظ ق  ه حملت ظس على إ  تنك  

 أَو وتنةن   س  على أ   عاو غً وتا س    للةال  عشة اكًّت ككف ت  تفو، ألن       كجعل،ت
 .ة وهة هت ا هذ   ل تن َأو   كدفم  

 أ تك   للةال  جي  أن دبلى  م تل ا  ة عه  ةر م إ   أر نت أن نوً  
وكً وجي  أن دلة    ل  .  ل لةال  و  لكم  م ت ك س ألن ه    بؤرم   جب تتور حةةت  للةال 

اء     عض،ت  عضتم ك ت هة متت تم، و  ش  تودة   ذ  دض    لتء تلت اهتت على  بتأ   ل  
 هة  م،ت    جب تلة    ك،ت  للةال ، وعلى هذ   أل تس  كفللة   ةحكت   ذ  دلوً  

 ل  و إلجيتب ال أكثة، و كظ   ف ً ا  ة     م  للكت وآ كس   ل  صنكف إ    عةف و  ل    ل  
 لثتل  بك   و       على .ها   هتت  نلظ س   وتنةنك س    نطلكًّت ألن ه   كبلى وتا تم على  نكس  

 :ظة ككف  ك ةن لن   تمعن  رهسم  صنكف إ    كمتر نتور   ل  
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  ل  تو     لبكح
   ك م  
   ة ا    ة ل

 

 :تلكتن  متول   ل    وَثتنن  رهسم  رنت إ    كمتر  ئسم وإ    و  
 

   لبكح   ة ل
   ك م  
  ل  تو     ة ا 

 

 :تلإ    كمتر كتن  متول   ل    رهسم /  6 /رنت  متول  و  وإ   
 

  ة ل    ة ا 
   ك م  

   لبكح   ل  تو 
 

 :لبتم ع مكًّت و ك  تتوردًّت ودبلى  ت ظتم على وتنةنك له متول وَ   َ لِ لَ و    أن نريَ 
 

  ة ل    لبكح
   ك م  

   ة ا    ل  تو 
 

  تودة  كؤ   صنكف إ ك،ت، ألن  ع     ل  ر    جب     تتودة   ل  هذه  م،ت   أل
     لتنةن   عاالا  ،ت  نمج س  وها كل  . تودة ريَعَت ع   ز ودس   ل   تلكجس   هتإ    ن  

تمجس ل  و إلجيتب   ن    م   ع  ه،ت   َ لَ صنكف على أ ت ه،  لنتز ن  ريَ   ذ  و عنت   ل  
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عت        ك ن و  كمتر، و ألعلى ف ً ا   ل  س   ل      وآ ك  أصام ع   ألعة ف و  عت
 .صنكفة صفة   ل        ت َّتتوزنت هذ    عةف    دةهت  ت دع   . و أل ىن

صنكف نت    أ   تتودة  لل   ألخة    جب جي  أن نشً إ ك،ت هنت ها أن  أن   س لم  
  ا  صنكف  كل ت   لنت بس،     أن    ل  جي  أن نة عا و     لكم  م ت ك س ا أ تكن،ت 

     .   ريَعَت ولك   وك تم مجت ك س ةت  ة  ع،ت  ريَنَ  للةال  ك ت  نبن   م،ت   كلض    ك   
 صنكف جي  أن تتور  عه   لكم  لةهة م  ريَنَ  للةال  ألن  هذه   لكم تمل ت  رنت   ل   و  

 .صنكف علكهكنت   ل   ن  على  ةء   لتنةن   ذ    تنل،ت    متة ع،ت  ريَنَ  للةال
 ساب ي  التم و: رابعا  

حتدت ها   لكم  أل ت ك س، أأةنت إ  أن   للةال     نتحكس أخة       ل  
 َنَ  ريَ  كك   كن،ت وَ لس وكم،     ةورم   ل  ت ا  حملص  هن    لكم      ، أَو   لكم  حملةرد س، أ  إِ  أَو

 .  فةعك س، و ةورم عت   خلل   كن،تأَو    لكم   عت دس
ا أ ٍّ    تصنكفت   للةال   لس        دت تصنكفنت هذ ، وها  ك م غً  لحل  

،ت ا  ة  ع،ت م،ت   كملةع    لكم  م ت ك س كل     ا مجك   ت   لل    م ت ك س، أن ه  وت    
ننت    متتدت  متول     لةونس مت    عت كس   رهس    على   ت  س  لل  وهذ    لت لك  .  ريَنَ  للةال 
    لتطعه، وا أ   ه،س     ه،تته،  ك    أن ن خذ أ   صفٍّ َأو  ا أ    لط   
َأو أكثة  صنكفا ونلة   ل تدته مبة        متول   ل   َأو ر   َأو  لط    ة  طَ ع ة  أَو و  

 .ج س      تهنت  ريَنَ   لكم و للةال  لنت بس  لنم   لكمَ   متدتمونض  ا  لة عت  
 تدريريريت علريريريى مجكريريري   م،ريريت  ومبكللريريريف  حل ريريريتال    ل      فلةحريريس   ريريريت  س  لل  هريريذه   لت لك ريريري

ً  هريتًّ  دضريم    أَو هريتول   ،تدس  لتا ريس  وأ تدل،ت، َح       أن  ةج ا   ن     سَ   لريكم  م ت ك ري كبري
و ريرينلة   ك ريريت دلريريا  ل تدريريت هريريذه .   إ ك،ريريت،ريريت ونصريري،ريريت إ   أ  ريري  أن حنصريرية هريريذه   لريريكم كل  كل  

 . متول    أكثة    ه،س
 :تلةت   ل  أو    ه مبة ح   للت كس  ف  ألعلى     متول وَّنت   ن خذ   ص  
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 الاائع   ب،ا   فكم   عظكم المأَساو 

جنت  ، و    أن نضكفه    إحت   م،لن أَو كللك، توإ   أ فنت  ة عت ثتنكتم 
 :كست ةرم   ل    ص  

 الاائع أخت    ب،ا   فكم   عظكم   مت ا المأَساو 

وإ   أ فنت  ة عت ثت ثتم، و    أن نضكفه    إحت   م،لن أَو كللك، ت جنت 
 :ت كسةرم   ل    ص  

 الاائع أخت    ب،ا   بتد    فكم   بلكغ   عظكم   مت ا المأَساو 

 :ت كسةرم   ل  ت    ص  ثتنكتم جنت أ  أ فنت  ة عتم  حملةر و  أخذنت صف  وإ   
   عذب  حلنةن الجما    لت ا   ف 

وإ   أ فنت  ة عت ثتنكتم، و    أن نضكفه    إحت   م،لن أَو كللك، ت جنت 
 :ت كسةرم   ل    ص  

   عذب   ة وا  حلنةن الجما    لت ا  مت ت   ف 

للك، ت جنت وإ   أ فنت  ة عت ثت ثتم، و    أن نضكفه    إحت   م،لن أَو ك
 :ت كسةرم   ل    ص  

   عذب   ة وا  حلنةن   ت  ئ الجما    بتر    لت ا  مت ت   ف 

   ألع تم أدضتم ع ة  م ع ة  م، ةدلس   هتت،   ننت أن َّنت   ث  هذ   أل ة، و ت ط  
 طةدًّت، ك ت     متتدته ا مجك   الَّتتهت   عتم، خطةمم صنكف و      ل  و    أن َّنت  



ة|  813 ح ف  ص

 

دش    عظم   لكم   نص  ا  ملة  أول إ  تصنكف   .ةم، َأو عتم خطة    عتم خط
 :تلصنكف   ل  و لشل،ةم، وهة   ل   لعةو س  م ت ك س 

 الَجَماليَّةتصنيف القيم 

         

 الاائع أخت    ب،ا   بتد    فكم   بلكغ   عظكم   مت ا المأَساو 

  خلاب   بتهة     ة ك      شت ف  لل ت  

   فتت     متحة    ع كو      ها   لنمجم

  ألنكو    ال ة  لع    مين    للةتة

   عذب   ة وا  حلنةن   ت  ئ الجما    بتر    لت ا  مت ت   ف 

   ةوكو     ةأكو   عت    للنت      لؤ 

  للكح    مل   عشة اا     الل    مككف

  لؤتلو ظةدف       ة ك     لكل    نتب

 الهزلل   لطكف   نتعم  للبةل   لت ه  ل جةج  لتا    ولك  القبيح

صنكفا  ل لةال  و  لكم  م ت ك س الحظنت أن  أطة ف إ   نظةنت إ  هذ   متول   ل  
ب  ا     و  م  . ع   ألطة   جب   لفق حةل   لكم  ألخة  خمللفس   ختص س     طة    متول  تطس  

 عض،م أن دصف،ت، أ ت نلتط    لكم       ك ت     أَو صنكف ها  للةال  زو دت   ل   أن  
   طة   ت  تطس  لتط    لتام   هن  ، أ  أطة ف  متول    ه،س   ل  لتط   أل لك س و  ع ة د س  ل  
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أن نت َّنك  ب  ا      ألطة   جب أحتطق  ت لكم و للةال   ألخة ، و  م   أدضتم خمت فس   ختص س  
أخة    ننت  رؤدس   وَ  َ وَ وَ . تنكسرهس   ث       ت   ، أَو  لةال    ةعك سم  ت  هذه   لكم  لةال   إ  عَ 

س، وثتنك،ت   لكم  أل ت ك س، وثت ث،ت   لةل إن نت أ ت  ثاث  ملةدت       لكم أوةت   لكم  حملةرد  
ة    كه  كجت   دت م     إل  تنت  و  ل  صنكف و    تول  لت عس هذ    ل  .   لكم   عت دس
 .بةد صنكف و  ل  ة   و  ل   خلصبس  لل  
، و ك     ةور  أن ت ةن  ترغسم عت    فترغس ا  متول  لك       ض  ت  لة   أ   

س   ذ  بكعك  ا تصنكف   عنتصة   ط   ما  لييفة هتول لذك  نهنت . ا أن تبلى  ترغسم     كَ عَ 
نس، عنتهت  ةورم وهة  عنتصة     خصتاص  عك     رت َ   ترغس   عت    ة    نطة  على 

 .وا ى  ع  هذه   عنتصة
  نتم على وكم  مجت ك س  تلحلو  ك،ت  أعين        أن   لة عت    فترغس  نطةدس  

 .فصك  ا  ثنت  خلتص  ت لكم  م ت ك سأةوط  عك نس، وهذ   ت  نعة  إ كه مب دت      ل  
أكثة   أدضتم  كلم   ت   لل   وت     ك  هنتاكًّت وال خلت كتم، إن ه   متول  ألخً   ته وهذ  

 س  َح    لة  ك    ت     أن ن لشفه أَو  رتعه    وكم مجت ك        لكم  م ت ك س ل دت  وأكثة 
عت    أطة  لة    ه، و ن ك  فلا وَّنت      ألدمة   م  و ن خذ أَّنة هتم على       ة  . هتدتم  

 نص  إ   متول دلة     حملك   تللةال    فةعكس و  لكم   عت د س  غت و    متدتم  للة تم خب   
 :تل م اا   ل  

   عذب    ة وا  حلنةن   ت  ئ الجما 

   ةوكو      ةأكو   عت  
  للكح     مل   عشة اا  

  لؤتلو  ظةدف       ة ك 
  لةٌّ جيا  ل،ة       ةوك 

 الهزلل   ف ه   لطكف   نتعم  للبةل   لت ه
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أن  لم هب ت  ثنت هذ  ا تصنكف  مهت   للتن نة   و ، لتن أ ت كلتن  م  لتن 
 .س للةال   م ت ك  

. س وتصنكف  للةال   م ت ك ست ك   َ  ألو  ها  ةورم   ل  كك   ريَنَ  للةال   مََ 
ث َأو  للحت   هتأتء      حلتدث  ك،ت      طةدلس   س  صطاحت   ت ك   َ  تللةال   مََ 

 ت تصنكف  للةال   م ت ك س  ،ة  ة ة   أ   . ته وتنتوةت  بتحث، حةًّ  ا  خلكتر  ت   
  م أَو أكثة    ،تدت ،  ة ء أتنتو نت تصنكفتم  ت     ألطة و  بت دت  و  ن  ختصمل  ت  

  تصنكفتم هتدت م نت حتو نت أن نلت  ن  نكف أَو غً    ، أ  أَ صتصنكف، أَو  لمفس   ل  
 . ل لةال   م ت ك س

 لصنكف  للةال   م ت ك س  كمق َّنت ج  نتهت صنكفت    جب وت    ل  ن  تنكس ها أ  ث  
تهن  صنكفت ، إِ ك     ل  ها   ا ال أ    .وأمهك سم   ألكثة أ،ةمم و  أل ةز  ت َّنت ج  ل  نظ   أهن 

ًهت ،  ة ء ممت وت  ه عل تء  م تل أَو   لوس أو ممت      أللتوه    ه،ة  أن  هنتك غ
 . ع   لف ةد  و  فا فس وعل تء  م تل

 لم  لتن كلل، ت تعنكتن وهة   متحت  هتدتم وأ ة  تم   ت ل  وللس أَو أبه 
 . وللس تنلظة   بحث  ك،ت
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المقاييس هي التي تختصُّ بتعديل  الت َّْربَِية
لمعايير في مختلف جوانب حياة اإلنسان التي تقبل وا
بديل غيير َأو التَّ عديل َأو يقبل اإلنسان فيها التَّ غيير َأو التَّ التَّ 

 .َأو بعض ذلك معاً َأو كلهعديل، َأو التَّ 

 
ا غري سهلِة ولكن َّهَ  ،اعلمي  بوصفها اصطالحًا  الت َّْربَِيةال تفرتُق تعريفات قد 
 ومضامينه متباينةُ  الت َّْربَِيةذلك َأنَّ أَبعاد مفهوم . منطقيٍّ جامع  مانع   إطار  يف التَّحديد 

بويَّة، وامليادين العلميَّة، الَّ  اهات األَيديولوجيَّة، واملدارس الرتَّ يت الدَّالالت بتباين االِّتج
ختوض غمار احلديث فيها والتَّعامل معها، ولسنا هندُف هنا إىل حلج هذه اإلشكاالت 

 .َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةمرادنا ينصبُّ يف ميدان  حمدَّد  هو إيضاح  أَلنَّ 
وتفرتُق عنها  ،اأُلسس واملبادئجهة العامَّة من  الت َّْربَِيةمع  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةتتفُق 

اختصاصها بإطار  معريفٍّ معَّيَّ  هو اإلطاُر المايل، ولذلك يف مكنتنا االنطالق جهة من 
 .ية من باب اندراج الزء يف الكلج اط االلتقاء املتأتج من نق

 َجَماِليَّةال التَّْرِبَية و التَّْرِبَية

نية إىل صقل خصائص شخصيَّات اإحدى ضروب النَّشاط اإلنساين الرَّ  الت َّْربَِية
املها األَفراد وهتذيبها على حنو  يؤهجلهم للتَّعايش مع بيئاهتم الطَّبيعيَّة واجملتمعيَّة حبو 

ينيَّة واأَلدبيَّة َمالِيَّةالفكريَّة واأَلخالقيَّة واالجتماعيَّة والَ : املختلفة  ...  والنَّفسيَّة والدج
فإنَُّه على  ويسر   على الرَّْغِم مما يبدو عليه االصطالح لفظًا وداللًة من سهولة  

 ظاهرها سهل   ات  بآليَّ  عملية معقدة جدُّ معقدة، تتمُّ  الت َّْربَِيةاخلالف من ذلك متاماً، ف
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 بكثري   من اجملهول، والواضح أقلُّ  فيها أقلُّ بكثري   املعلومُ  طبيعة فعلها معقدة   ولكنَّ  يسري  
وطرائقها، يف خمتلف املستويات  الت َّْربَِيةوعلى الرَّْغِم من أنَّ مناهج . من الغامض

دائماً،  ائج ليست حتميَّةً توامليادين، واضحة الفعل واآلليَّة وبرنامج العمل فإنَّ النَّ 
ها ناقضات كلُّ بب يف هذه التَّ والسَّ . من الوثوقيَّة عالية   رورة إىل مستويات  تصل بالضَّ  وال

جدُّ  ة  دَ معقَّ  وال مناهجها، ذلك أنَّ اإلنسان بنية   الت َّْربَِيةيرجع إىل اإلنسان ذاته ال إىل 
مل يكتشف إال القليل ، ولكن جيُّ اكتشف منها أكثر ما اكتشف الانب البيولو  دة  معقَّ 

ة اليت هي السم ل الكتلة البيولوجيَّ الذي حيوج  وحاينج والرُّ  فساينج الانب النَّ من جد ا 
 .بالفعل إىل إنسان   اإلنساين

اإلنسان وأفكاره وتفضيالته ومبادئه ئم لقيم اهنا هي النَّاظم الدَّ  الت َّْربَِيةإنَّ 
تتفاعل فيها خمتلف العوامل  وتبديل   وتغيري   وتعديل   ة صقل  عمليَّ  من جهة كوهنا... اتهوأوليَّ 
 .فولة األوىل مروراً مبراحل العمر املختلفةة مع العوامل الدَّاخلية ُمْنُذ مراحل الطُّ البيئيَّ 

املقاييس واملعايري يف خمتلف جوانب هي اليت ختتصُّ بتعديل  الت َّْربَِيةعىن َأنَّ هذا ي
بديل غيري أَو التَّ أَو يقبل اإلنسان فيها التَّ عديل غيري أَو التَّ  تقبل التَّ حياة اإلنسان اليت

ا تَأخذ بعُض عديل، التَّ  أَو انطالقاً  قيمًا ثابتًة غري قابلة  للتَّغريُّ أَو التَّعديلالقناعات إذا رمبَّ
 .من وجهة نظر صاحبها على األقل

والقناعات قيم الر احلاسم يف حتديد وحدها اليت تلعب الدَّو  الت َّْربَِيةإن مل تكن 
ا تَأخذ من هذا الدَّور حموره، إذ َثَّ ات والعادات واألوليَّ  تساهُم يف أخرى عوامل  ةَ فإهنَّ
يف  ة إىل عناصر فاعلة  بويَّ املكتسبات الرتَّ هي اليت تتوىلَّ عمليَّة حتويل  الت َّْربَِية، و ذلكحتديد 
 .عديلبديل والتَّ غيري والتَّ ة التَّ عمليَّ 
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، وكذلك الت َّْربَِيةوغريها من ضروب  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةإنَّ ما قلناه هنا ينطبُق على 
 الت َّْربَِية، فمىت تكون هذه َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةكالمنا بولكنَّنا سنخصُّ  . جلج ما سنأيت عليه

 ومىت تتمُّ؟
ا تنحصُر يف السَّنوات اأُلوىل  َمالِيَّةالَ  بَِيةالت َّرْ و عامًَّة  الت َّْربَِيةيظنُّ كثريون َأنَّ  منها إَّنَّ

من حياة املرء، ومدار كيفيَّتها على اأُلوامر والنَّواهي، وهذا يف اعتقادنا حمُض خطأ  شاع 
 :وانتشر، وميكن َأن نثبَت ذلَك لغًة واصطالحاً على النَّحو التَّايل

: ، ومن ذلك يقالأَو معنويَّة   ماديَّة  : غذية  إَّنائيَّة  يف اللغة العربيَّة تفيد كلَّ ت الت َّْربَِية
اللغة  أَمَّا يف .(   )ربَّيُت فالنًا وتربَّي ته، ويقال هذا لكلج ما ينمَّى كالولد والزَّرِع وغريها

:   فاأَلصل اللغوي فيها َأصل اللغات اأَلوربيَّة ذات الذر الالتيين الالتينيَّة  
ما، ولو تتبَّعنا مشتَّقات هذا الذر  َد َأو وجَّه حنو هدف  يعين قا Educare = رّبَّ 
اللغات اأَلوربيَّة الالتينيَّة الذر لوجدناها كلَّها تشرُي إىل التَّهذيب والتَّنمية واإلصالح  يف

بُأخرى َأنَّ  وهذا يعين بصورة  َأو ،(   )والتَّعلُّم والتَّدريب، وغريها مما يندرج يف إطارها
على مرحلة  عمريَّة حمدَّدة وهي عمليَّة  دائمة ما دام اإلنسان؛ يتلقَّاها  غري مقتصرة   الت َّْربَِية

دة   بطرائق خمتلفة    .حمدَّدة   رْيِ غَ  ، ومن مصادر كثرية  ومتعدج
أَمَّا االصطالح فهو رهُن االتجفاق، وال يوجُد حىتَّ اتجفاق  اآلن على حتديد معىن 

اهات  كثرية  ترججُح ما ذهبنا  ةَ َثَّ وال على السجنج اليت تكون فيها، وَ حتديداً منطقًيا،  الت َّْربَِية اِّتج
 .عمليَّة  دائمة  ترافُق اإلنساَن طوال حياته الت َّْربَِيةإليه من َأنَّ 

                                                           

 .رّب: لسان العرب   مادَّة :   ابن منظور      

 .  انظر ذلك يف املعاجم اللغويَّة اأَلوربيَّة املختلفة     
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إنَّ هذه العمليَّة . وكيفيَّتها الت َّْربَِيةاآلن ميكن َأن جنيب عن سؤالنا اآلنف عن سينج 
الحيَّة، التَّقومييَّة ترافُق اإلنسان ما دام على قيد احلياة، ذلَك أَنَّه ال يفتأ  صالتَّهذيبيَّة، اإل

ُب لديه سلوكًا أَو  يقوجُم لديه أََودًا أَو يصلح فيه خطأً  أَمَّا . كلَّ يوم  مصادفًا ما يهذج
، ولكلٍّ منهما خصائصه وصفاته وَأحواله، وعفويٍّ  قصديٍّ : الكيفيَّة فتقوُم على حنوين

العمل على ومن ََثَّ التَّأثري يف بُ ىَن الشَّخصيَّة، عند املبدأ، يف احملصجلة، جهة يلتقيا، من ل
 .وجوانبها الشَّخصيَّةيف خمتلف بىن واحلذف واإلضافة طوير غيري والتَّ بديل والتَّ عديل والتَّ التَّ 

املوجَّهة َأو النجظاميَّة،  بَِيةالت َّرْ  الت َّْربَِيةيسمجيها منظجرو ة هي اليت صديَّ القَ  الت َّْربَِية
ما ال يفيان باملطلوب يف اعتقادنا، وعلى الرُّغم  وَسنُ ْعِرُض عن هذين اللفظَّي أَلهنَّ

 :اآلن َّي من تبيان ذلكانكشاف هذه احلقيقة يف ثنايا كالمنا الالحق فإنَّنا غري معفيج  من
ذو ارتباطات  وَأغراض  عقائديَّة املوجَّهة  الت َّْربَِيةاصطالح َغضج النَّظر عن َأنَّ بِ 

النجظاميَّة تدلُّ على ضرب  معَّيَّ  من السُّلوك املوجَّه، فإنَّ  الت َّْربَِية، وعن َأنَّ (أَيديولوجيَّة)
 له مقاصدُ  كليهما داالَّن على َأنَّ هذا الضَّرب من السُّلوك االجتماعيج   االصطالحَّيا

إنَّ الذي يقوم هبذا السُّلوك يقصُد : ةدقَّ كثر املعىن األَ ؛ هي التَّوجيه والتَّهذيب، وبحمدَّدة  
ولذلك آثرنا تسمية القصديَّة على ما سواها، وهذا ما . منه التَّوجيه والنُّصح والتَّهذيب

 مشكلةً  سيتأكَُّد من خالل كالمنا، ومهما يكن من أَمر؛ إن كانت التَّسمية حبدج ذاهتا
 .فاوض واحلوارفال مانع البتَّة من القعود للتَّ 

ا هي على صنوف  وَأساليَب متعدجدة   الت َّْربَِيةليست   القصديَّة على ضرب  واحد  وإَّنَّ
. الذَّاتِيَّةاالرِّتاليَّة واملقوننة و : ثالثِة ضروب  هيبَ َّْيَ املبدأ  جهة، ميكننا التَّمييز من متداخلة  

 .ةالعفويَّ  الت َّْربَِيةالثة بواع الثَّ وسنتبع هذه األن .أَمَّا اأَلساليب فهي كثرية يف كلج ضرب
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 االرتجاليَّة التَّْرِبَية
االرِّتاليَّة مجلة اأَلوامر والنَّواهي والسُّلوكات املراد منها توجيه الفرد  الت َّْربَِيةنقصُد ب
ا على غري دراسة  للبنية النَّفسيَّة والعضو ....  وهتذيبه وتقوميه يَّة وقد مسَّيناها االرِّتاليَّة أَلهنَّ

تتوافق، وهي  وقد تتوافق مع هذا التَّطوُّر وقد ال...(.  الطجفل، النَّاشئ، املراهق) للفرد
مرتبطة باملواقف عامًَّة وهي . غالبًا ما تكون من قبل اأَلهل وقلَّما تكون من املدرسة

يَّة االجتماع: هااحلياتيَّة اليوميَّة، تنشعُب َأغراضها وغايتها إىل موضوعات احلياة كلج 
ينيَّة والنَّفسيَّة والَ   .... واأَلخالقيَّة َمالِيَّةوالدج
تكوين  دورًا إن مل يكن حامسًا فمن غري املمكن إغفال أَثره يف الت َّْربَِيةتلعُب هذه 

شخصيَّة الفرد وحتديد أَّناط سلوكه وتعامله مع موضوعات احلياة املختلفة، ومنها 
 قومي المايلج والتَّ  ق المايلج ذوُّ ىن التَّ د بُ االرِّتاليَّة تتحدَّ  بَِيةالت َّرْ فبوساطة هذه ، َمالِيَّةالَ 

ترتيب : َمالِيَّةانطالقًا من أَوامر اأُلسرة ونواهيها وسلوكاهتا يف التَّعامل مع املوضوعات الَ 
لفزيون، قراءة الرجوايات، البيت، تنظيمه، استماع اأَلغاين، مشاهدة املسرح، السينما، التج 

ا من. لقصص، اأَلشعارا ائقة الذَّ تكون إذ حياة الطجفل،  ويتمُّ ذلك يف مرحلة  مبكجرة  جد 
 . االرِّتاليَّة هي اليت حتدجدها الت َّْربَِيةمن القيم، و  خاليةً  َمالِيَّةالَ 

ا غري واعية  أَو غري مقصودة  اال الت َّْربَِيةإنَّ تسمية هذا النَّمط ب ، رِّتاليَّة ليس يعين َأهنَّ
ا بقد مسَّيناها لالقصديَّة،  الت َّْربَِيةالذي انفرعت عنه هو  اأَلصليُّ  فاالسم االرِّتاليَّة أَلهنَّ

 ...( الطجفل، النَّاشئ، املراهق) دراسة  للبنية النَّفسيَّة والعضويَّة للفردعلى  مبنية  على غري 
ن جند ِمَن اأَلهِل من يريُد أَ يف ولذلك ال غرو . وضوابطها ومناهجها الت َّْربَِيةوال لقواعد 

حمدَّدة يف نفوِس َأطفاهلم؛ كَأن تنمجي لديهم حبَّ املوسيقى  مَجَالِيَّةَأن يزرع قيمًة تربويًَّة 
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وهنا نتذكر احلاالت . ذلك رْيِ القدرة على التَّذوُّق الرَّاقي أَو غَ  مثاًل أَو حبَّ التَّمثيل أَو
ا النَّمط من قبيل حماولة األهل على سبيل املثال الكثرية يف حياتنا اليت ينطبق عليها هذ

ة جناح احملاولة أم ظر عن إمكانيَّ النَّ  عر على الرَّْغِم منه، بغضج فل أَو االبن كتابة الشج تعليم الطَّ 
ظر عن النَّ  ، أيضًا بغضج موسيقيَّة   م العزف على آلة  ال، أَو حماولة األهل إلزام االبن بتعلُّ 

وباملقابل من ذلك متامًا جند احملاوالت  .ح يف ذلك وعن رغبة االبن يف ذلكجا ة النَّ إمكانيَّ 
ألنَّ هذا املنع  ...سم أَو العزف أَو الغناءالرَّ  ة اليت يسعى فيها األهل ملنع االبن منالعكسيَّ 

ايلٍّ خفض حسٍّ مج مولِكنَّها تربية سلبيَّة أَو عكسيَّة ترو  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةذاته هو ضرب من 
 .وجهة نظرهم من معَّي لصاحل حسٍّ مجايلٍّ آخر يراه األهل األصلح على األقلج 

بويَّة  ا املدرسة وكذلك اجملتمع إىلهنا تتوجَّه الهود الرتَّ حدٍّ  من األهل خاصَّة، وُرمبَّ
اًل لوضِع أَو غرس لفرد، فتكرجُس الهود مثل َمالِيَّةالَ الذائقة معيَّنة  يف  مَجَالِيَّةلتحديد قيم  ما، 

مبعىن َأنَّ اأُلسرة تريد من ابنها  .على سبيل املثالناسب أَو اإليقاع أَو التَّ لرَّشاقة لقيم  حمدَّدة 
ا بذلك تزرع عنده معياراً  .باملعىن املعطى إليه منهاناسب أَو اإليقاع أَو التَّ َأن يقوجم  َأي إهنَّ

تكون املعايري املعطاة شاملًة  بل غالبًا ما. اإليقاع ناسب أَوأَو التَّ خاص ا لتقومي الرَّشاقة 
 . تكامليَّة   شاملة   ة  تربويَّ  ضمن ممارسة   ال لواحد  منها َمالِيَّةملختلف اخلصائص الَ 

دميومة وجودة  احلقيقة أنَّ األسرة ضمن اجملتمع واجملتمع فوق األسرة يستمدُّ 
االرِّتاليَّة تزرع األسرة يف أبائها قيمها  ْربَِيةالت َّ بوي، فبمط الرتَّ ويضمنها من خالل هذا النَّ 

سها، وبقيامها بذلك تكون قد نقلت وتكرج ... ةفسيَّ ة والنَّ واألخالقيَّ  َمالِيَّةوقيم اجملتمع الَ 
دت عالقته وحدَّ ، عن وعي اجملتمع المايلج  الذي هو صورة   ،إىل األبناء وعيها المايلَّ 

 ...امل مجالي ا وأخالقي ا واجتماعي ا وسياسي امع ذاته واألسرة واجملتمع الع
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 فهي صورة   َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةة هنا وال يف األَّناط األخرى عن الفنيَّ  الت َّْربَِيةال تنفصل 
 َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةعلى  ، أي كلُّ ما يصحُّ ة  عامَّ  من حالة   خاصَّة   من صورها بل هي حالة  

ما  بكلج  ا معنيَّة  هَ الفنيَّة بتحديد اللفظ فإن َّ  الت َّْربَِيةالفنيَّة، فإذا مل خنص  ْربَِيةالت َّ على  يصحُّ 
، ومن ذلك على سبيل املثال أنَّ األسرة يف أثناء َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةيكون من كالم على 

الفنيَّة لألبناء عندما حترم االبن / ةَمالِيَّ د اخليارات الَ االرِّتاليَّة حتدج  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةتأديتها 
له أن يستمع إىل تؤثر َأو بأخرى، و  د بذريعةحمدَّ  مثاًل أَو متنعه من االستماع إىل مطرب  

ات ه إمكانيَّ لوك هي اليت توجج أي إنَّ األسرة هبذا السُّ . ما بذريعة أَو بأخرى مطرب  
 أَو فنون   فاعل بَ َّْيَ األبناء وفنٍّ ص التَّ من األبناء مع الفنون، فتزيد فر  فاعل المايلج التَّ 
 .فاعل بَ َّْيَ األبناء وفنون أخرىل فرص التَّ دة وتقلج حمدَّ 

 المقوننة التَّْرِبَية
ولك  نَّ ذل  ك  .إىل ح  دٍّ ج  دج بعي  د   ، موجه  ة  موجَّه  ة  يف لمله  اتربي  ة  املقونن  ة  الت َّْربِيَ  ة

ه حملَّ القوننة، ذلك َأنَّ املراد متباين  واملع ىن ليس كافياً للمساواة بينهما، وال إلحالل التوَّجُّ 
، فاملقص  ود م  ن القونن  ة الوق  وف عل  ى األَبع  اد النَّمائيَّ  ة النَّفس  يَّة والعض  ويَّة ل نس  ان متباع  د  

بويَّ  ة عل  ى  وارتب  اط ذل  ك م  ع احلاج  ات واخلص  ائص العمريَّ  ة، وتوظي  ف تل  ك السُّ  لوكات الرتَّ
ووظائفه     ا ومناهجه     ا  الت َّْربِيَ     ةل     ك ختتل     ُف َأس     اليب وم     ن ذ. حن     و  مناس     ب  ل     ذلك كلج     ه

آخ  ر، وم  ن  ، كم  ا ختتل  ف م  ن مي  دان إىلرحل  ة  عمريَّ  ة  إىل مرحل  ة  ُأخ  رىوخصائص  ها م  ن م
 .إىل أخرى يف امليدان ذاته مرحلة  

حم دَّدة  يف  ض مناً، تت وخَّى غ رس ق يم  املقونن ة  َمالِيَّ ةالَ  الت َّْربَِية، و ةً مَّ ااملقوننة ع الت َّْربَِيةإنَّ 
ولذلك تَأيت  .وهي هبذا املعىن موجَّهة أخرى، أيضاً يف مرحلة   حمدَّدة   قيم  واستنبات ، اإلنسان
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بي   ة االرِّتاليَّ   ة ال   يت يتلقَّاه   ا اإلنس   ان؛ الت َّْربِيَ   ةه   ذه  يف بيت   ه قب   ل التحاق   ه ( الطجف   ل) تكمل   ًة للرتَّ
َق وحس ب ب ل ه ي كش ف  بَ ياًل مل ا َس باملدرسة، وهي هبذا ال دَّور امل دروس علمي  ا ليس ت تكم 

ال يت ميك ن َأن يق ع فيه ا اأَله ل وتق  ومي  قص قطات واهلف وات وال نَّ والعث رات والسَّ ع ن اأَلخط اء 
 .ملا كان صائباً منها وتكريساً له ا يف الوقت ذاته تعزيز  هنَّ ، كما أَ هلا

على فهم طبيعة اإلنسان  مبنية   مبناهج مدروسة   تتمُّ  اهنَّ املقوننة مقوننة ألَ  الت َّْربَِية
غاية  رُ ي ْ املقوننة غَ  الت َّْربَِيةبوي املقصود، ولذلك فإنَّ غاية ق بامليدان الرتَّ وخصائصه فيما يتعلَّ 

ب املقوننة تصقل وتصوج  الت َّْربَِيةد، و ة تزرع وتستنبت وحتدج االرِّتاليَّ  الت َّْربَِية. االرِّتاليَّة الت َّْربَِية
 .ضت وحترج وتثبج  هُ وتوجج 

ا يكون هذا الفهم مبني ا على اخلربات والتَّ  إىل  ة املتوارثة من جيل  ارخييَّ جارب التَّ ُرمبَّ
األكرب يف املهمَّة   المايلج ب أَو املرّبج م أَو املدرج موهبة املعلج تؤدجي  ، ويف امليدان المايلٍّ جيل  

الوقت ذاته فإنَّ  ويف. اليت ميارسها الِيَّةمَ الَ  الت َّْربَِيةة االستفادة من خربته وِّتربته يف عمليَّ 
املقوننة وكذلك من  الت َّْربَِيةب من فل أَو املتدرج املوهبة متارس دورًا كبريًا أيضًا يف استفادة الطج 

 .ةاالرِّتاليَّ  الت َّْربَِية
النَّامجة  َيةالت َّْربِ املقوننة  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةاملقوننة إطار  الت َّْربَِيةيندرج ضمن إطار 

َأنَّ  وثانيهمامستمرَّة  مدى احلياة،  الت َّْربَِية َأنَّ  َأوَّلهما؛ لسببَّيالدجراسة التَّخصُّصيَّة  عن
وتقوُم حبدج  النَّظرالدجراسة التَّخصُّصيَّة قائمة  على ُأسس  وقواعَد تَأخُذ املرحلَة العمريَّة بعَّي 

ومما يصبُّ يف املعَّي . عة  مميَّ  رْيِ غَ  سطحيَّة،  ودقيقة   رْيِ غَ  قة  ؛ معمَّ قومية   ذاهتا على مبادئ علميَّة  
تعلُّم الفنون وممارستها عملي ا كاملوسيقى والرَّسم والنَّحت والتَّمثيل والكتابة الشجعريَّة أَو 

 .ات واملعاهدالكلج يَّ  يفأن هو الشَّ  الدجراسة العلميَّة الامعيَّة لباداب والفنون كما النَّثريَّة، َُثَّ 
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يف هذه املرحلة تتعمَُّق معارُف املرء وتزداُد دقَّ ًة وتؤدجي بالضَّرورة قيمه السَّابقة اليت 
الذي يؤدجي  ، اأَلمرومعايريه وتفضيالته َمالِيَّةالَ اإلنسان سامهت وأَثَّرت يف حتديد قيم 

 . ة اليت مرَّ هبا اإلنسانبويَّ جربة الرتَّ على ضوء التَّ قيم هذه اليف  جديدة   إىل تعديالت  
دَّ َأن نشري هنا إىل َأنَّ التَّغيري والتَّعديل غري مقتصر  على مرحلة  أَو سنٍّ حمدَّدة، ال بُ 

ا ليست  ا هو أَمر  دائم  ومستمرٌّ؛ قد ترسُخ القيُم زمانًا طوياًل ولكنَّ ذلك ليس يعين َأهنَّ وإَّنَّ
، ة  من ذلك مادام اإلنسان يتلقَّى معارف جديدةً للتَّغيري والتَّعديل، فهي غري آمن قابلةً 

 أَندريه ِجْيدْ ومن اأَلمثلة الدير ذكرها ههنا قول . وخربات  مل تكن لديه، وِّتارب مل جيرجهبا
يف شباّب؟ لقد  (   )جينونُأصبح لو قرأت مؤلَّفات سماذا كنُت »وهو يف أَواخر عمره 

(   )«قضي اأَلمر ومل يعد باإلمكان عمل َأيج شيء
. 

ميكن أن تكون كال   على األقلج  طرق   أربعاملقوننة بإحدى  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةتكون 
 :رق فهيأما الطُّ  .، وميكن ِّتمع معاً كال  أَو بعضاً على حدة  

 المدرسة: أولً 
 بَِيةالت َّرْ ة قليل من شأهنا يف عمليَّ ال جيوز االستهانة هبا أَو التَّ  ة  ة مهمَّ العاديَّ لمدرسة ل

 مشرتك   الب جبهد  ه هبا املعلمون إىل الطُّ ، يتوجَّ ة  عامَّ  ة  مجعيَّ  مَجَالِيَّة   ا تربية  هَ املقوننة، إن َّ  َمالِيَّةالَ 
والفهم واالستفادة، ولكنَّ هذا االختالف ال  تَ َلقجيالب يف مستوى الفيما خيتلف الطُّ  واحد  

                                                           

ينيه جينون أَو عبد الواحد حيىي مفكج ر  فرنسيٌّ تعمَّق إميانه حباجة الغرب املاسَّة إىل معونة روحيَّة  من   ر      
له إسهامات  كثرية يف شرح اإلسالم، وتَأمالَّت صوفيَّة مهمة، . م1 1 الشَّرق قبل اعتناقه اإلسالم يف عام 
يف إصدارها حىت وفاته يف حي الدقي مبصر بَّي أَفراد ُأسرته  م واستمر191 َأمهَّها للة املعرفة اليت َأسسها عام 

 .م  1 املصرية عام 

 .11 م   ص111   وزارة الثَّقافة   دمشق    بديع الكسم:   عزَّت السيد َأمحد     
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وتنظيمه مبا يتناسب مع فلسفة  مجعيٍّ  مجايلٍّ  ي  عْ ل من شأن دور املدرسة يف صوغ وَ يقلج 
األجيال عن خربات  وقد تكون متوارثةً  ةً علميَّ  دراسةً  ة قد تكون مدروسةً لألمَّ  دة  حمدَّ  تربويَّة  
ار الفلسفة الرتبوية يمن أنواع اخت َّي، وهذه اخلربة املتوراثة هي ذاهتا نوع  ابقة من املربج السَّ 

 .هاا وجدواوتقدير قيمتها وضرورهتواختبارها 
َأو  الب إتقان مهارات  فرض على الطُّ إنَّ دروس املوسيقى والفنون واألدب اليت تَ 

ذات  اهنَّ الب، إِ د ليس عبثًا وال عبئًا إضافي ا على الطَّ ضمن مستوى أدىن حمدَّ  دة  حمدَّ  نصوص  
عن  ث بَ ْعَد عمر  يتحدَّ  ظلُّ ف منها، ويالذي يتأفَّ    الب، ِّتعل الطَّ دة  حمدَّ  مَجَالِيَّة ة  تربويَّ  وظيفة  
فاؤل  نظرته إىل احلياة وحتسنها، وتزرع يف نفسه التَّ يتقن مهارات ذوقيَّة تغريج    فه منهاتأفُّ 

كلُّ ذلك من دون أن ... املنتظم املوسيقيَّ  احلسَّ  هُ كُ لج رب، متَُ عي والصَّ مه السَّ واألمل وتعلج 
ويظنُّ خطًأ  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةُه حيصد نتائج هذه إنَّ . ى له ذلك، وال ملاذا كانيدري كيف تأتَّ 

اليت مارستها ملا   َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةيدري أنَُّه لوال املدرسة و  ته أَو طبيعته، والا نتيجة شخصيَّ هنَّ أَ 
كثرياً وح احلضاريَّة، بل الغريب املفاجئ أنَّ  قة وهذا األناقة وهذه الرُّ كان له أن يكون هبذه الرج 

عندما يعلمون طالهبم،  مَجَالِيَّةة تربويَّ  ة  أَن َُّهم يقومون بعمليَّ من املدرسَّي أنفسهم ال يدرون 
الب الذين ال يعرفون ماذا يفعلون وال ملاذا، فال حيسبون إال أنَّ أفف من الطُّ ولذلك يأيت التَّ 

يسبقها  وال احلسرةا إال من العبء أَو العقوبة اليت ال يليه طة هبم ضرب  و هذه الوظائف املن
 .األسفإال 

 الدورات: ثانياً 
فالذين  .د  حمدَّ مجايلٍّ يف ميدان  ة  صيَّ ختصُّ  مَجَالِيَّة تربية  عليميَّة ة والتَّ بويَّ الرتَّ ورات الدَّ 

نات ام تقلتعلُّ  سم، أَوم الرَّ دة، أَو لتعلُّ موسيقيَّة حمدَّ  م العزف على آلة  لتعلُّ  يلتحقون بدورة  
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دون عملي ا َأو غري ذلك، حيدج ... ق المايلج ذوُّ م التَّ يكور، أَو لتعلُّ ، أَو هندسة الدج القصج 
أي  د  يف ميدان حمدَّ  مَجَالِيَّة   تربويَّة   ة  ميداناً مجالي ا يريدون إتقانه، وهم بذلك خيضعون لعمليَّ 

خطابًا مجعي ا  تَ َلقجيمع املإىل ال عليميج بوي والتَّ  بتوجيه خطابه الرتَّ ص، يقوم املرّبج خمصَّ 
حدٍّ ما، الفرق بينهما  ، مثلما احلال يف املدرسة إىلتَ َلقجية الون يف عمليَّ يتساوى فيه املتلقُّ 

 اخلصوصيَّة، فبدل أن تكون تربيةً  ة تتجاوز العموميَّة إىلبويَّ ة والرتَّ عليميَّ ورات التَّ أنَّ الدَّ 
 .خاصَّةً  الِيَّةً مجََ  تكون تربيةً  عامَّةً  مَجَالِيَّةً 

 د  يف ميدان  حمدَّ  َمالِيَّةخرباته الَ  تَ َلقجيق امليعمج  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةيف هذا األسلوب من 
 يف هذا امليدان ويصقلها َمالِيَّةب معايريه الَ فيه، ويهذج  َمالِيَّةر ذائقته الَ ، ويطوج واحد  

  ق  رْ ة ف َ العامَّ  َّْيَ وب َ  هُ نَ ي ْ يكون ب َ  هذا امليدان المايلج رورة خمتص ا يف ويصبح بالضَّ ... وينظمها
صه ميدان ختصُّ  يف َمالِيَّةعامل مع املوضوعات أَو اآلثار الَ ، وتكون قدرته على التَّ كبري  

سيكون  ة  دحمدَّ  ب على آلة موسيقيَّة  َّي، فالذي تدرَّ املختصج  رْيِ من غَ  هِ ريِْ أكرب من قدرة غَ 
من غريه، وسيكون تعامله مع موسيقى اآللة اليت  ى أكثر وعيًا وفهماً تعامله مع املوسيق

أخرى،  ة  موسيقيَّ  أتقنها أكثر فهمًا ووعيًا من تعامل غريه ممن يتقنون العمل على آلة  
 امليدان الذي اختصَّ فيه على حنو   ، ويفعامَّةً  ق المايلج ذوُّ يف التَّ  ورهافةً  وسيكون أكثر براعةً 

، اللهم  ومثل ذلك يقال . امال يقاس عليهاألمران اللذان درة إال يف االستثناء والنُّ خاصٍّ
 .والفينج  بيعيج ن المال الطَّ يدابَّي يف خمتلف ميعلى املتدرج 

 المعلم: ثالثاً 
ا ال خيتلف األمر يف ذلك عن شأن   َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةم يف للمعلج  ، وُرمبَّ بعض  خاصٌّ

 .م الفردم الفرد واملتعلَّ فاعليَّة بَ َّْيَ املعلج  تقوم على مبدأ العالقة التَّ امليادين األخرى اليت
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 موضوع   يف ميدان َأو ة  فرديَّ  مَجَالِيَّة   تربية  م الفرد م الفرد واملتعلج باملعلج  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِية
، وهذه د  يف ميدان مجايلٍّ حمدَّ   على يديه مجالي ارتّبَّ يدًا لأستاذًا حمدَّ  خيتارم فاملتعلج  .د  حمدَّ 

فيها غالبًا  ت ََلقجي، ويكون املَمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةما زالت هلا قيمتها ومكانتها يف  قدمية   مسألة  
 .موهوباً أَو مبدعاً يف ميدان  من ميادين اإلبداع المايلج 

واألكثر عمقاً،  ،ثر أمهيَّةً من خالل هذا األسلوب هي األك َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةة عائديَّ 
مبختلف املستويات  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةق غالبًا على خمتلف أساليب ، تتفوَّ واألكثر ختصُّصيَّةً 

 صميميَّة   تفاعليَّة    عالقة   واملرّبَّ واملوضوعات واملضامَّي، ألنَّ العالقة اليت تقوم بَ َّْيَ املرّبج 
، اختار كلٌّ م  متعلج  ومبدع   م  معلج  ؛ مبدع  َّْيِ عَ دِ بْ َّْيَ مُ ب َ  هي يف إحدى أبرز صورها عالقة  
 فسيج النَّ  ىضاالعرتاف والرج و قناعة من ال قاعدة  على  اً منهما اآلخر اختيارًا حر ا قائم

 .الفعل واألثر فاعليَّة يف احلالة القصوى من القدرة على، ولذلك تكون التَّ واملهينج 
من وتطوجرها؛  َمالِيَّةم املهارات الَ األخرى تعلج  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةإذا كانت أساليب 

ة واختالف يراعي الفروق الفرديَّ  مجعيٍّ  ه  ا تقوم بذلك بتوجُّ هنَّ فإِ  ...ومعايري وذوق   قيم  
ىل إ ا تتجاوز اخلطاب المعيَّ هنَّ م فإِ بوساطة املعلج  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةا املستويات وتباينها، أمَّ 

د، وهذا يعين أنَّ املعلم يبين إىل اخلطاب احملدَّ  ، وتتجاوز اخلطاب العامَّ اخلطاب الفرديج 
بويَّة على فهمه نفسيَّ عمليَّ   ب الفرد وقدرته اإلبداعيَّة وما لديه من قدرات  ة املتدرج ته الرتَّ

 .زاً داً ومتيُّ ، وينطلق منها إىل ما هو أعمق وأكثر تفرُّ مَجَالِيَّة وملكات  
مبختلف  َمالِيَّةتنتقل اخلربات الَ  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةيف هذا املستوى من مستويات 

 امتدادًا للمعلم ووريثًا م أَو املرّبَّ م بوصف املتعلج م إىل املتعلج أنواعها من مستوياهتا من املعلج 
 .ال يستحقهعليه أن يهبه ملن  ده الذي يعزُّ ومهاراته وتفرُّ  َمالِيَّةلرتكته الَ 
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 الدراسة التخصصية: رابعاً 
ة، ولِكنَّها يف حياة البشريَّ  اً جديد َأو طارئ اً ة أمر صيَّ خصُّ راسة التَّ ليست الدج 

ا  بدأت تأخذ طابعًا أكثر متايزًا وحتدُّدًا خمتلفًا عمَّ  القرون الثالثة األخرية على األقلج  يف
د ة، وسرعان ما صارت تتحدَّ كان عليه احلال فيما سبق ذلك من مراحل عمر البشريَّ 

 .ة أكثر فأكثرصيَّ خصُّ راسة التَّ هذه الدج 
، متارس لة املباشرة بالمال خاصَّةً ، ويف امليادين ذات الصج ة عامَّةً صيَّ خصُّ راسة التَّ الدج 

د أَو حبكم القص ة الصيَّ خصُّ رورة التَّ حبكم الضَّ  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةضربًا أَو مستوى من مستويات 
ها تها وكمَّ تها وتنظيمها ومنهجيَّ اة، ودقَّ ولكن مستوى املعارف والعلوم املتلقَّ  .ه إىل ذلكوجُّ التَّ 

م احلادث يف نفس املتعلج  بويج هو صاحب الفضل الكبري يف كبري األثر الرتَّ ... ع الغينالكبري املتنوج 
على  َمالِيَّةدراهتا وفتح آفاق معايريها الَ وق َمالِيَّةوإغنائها وصقلها وهتذيبها وتصعيد ملكاهتا الَ 

 .من قبل إمكانات مل تكن متاحةً 
م الذي هو ه املعلج من ناحية توجُّ  ة  هي مجعيَّ  .معاً  ة  يَّ عِ مجَْ  ة  يَّ دِ رْ ف َ  مَجَالِيَّة تربية  هنا حنن أمام 

ر موضوع دراسته واختيا ونضج   ق له من وعي  مبا حتقَّ  تَ َلقجي يف الوقت ذاته، ولكن املاملرّبج 
، إنَُّه يتلقَّ تَ َلقجي َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةالتَّخصُّصيَّة ال يتلقى  ته وعلى طريقته، كلُّ اها بفرديَّ ا مجعي ا غري واع 

رًا خمتلفًا عن غريه من دْ  قَ املرّبج  م أَوى من املعلج ة يتلقَّ صيَّ خصُّ راسة التَّ يف الدج  م  أَو متعلَّ  طالب  
 .بيعة واملستوى واألثررانه، ومبايناً له يف الطَّ زمالئه وأق

حليل ون التَّ األستاذ احملاضر ال يتلقُّ من  امرئ القيسقة إنَّ املستمعَّي إىل حتليل معلَّ 
يرضيه، ما يبحث  يلتقط من ذلك ما ينتظره، ما ريقة ذاهتا وال باملستوى ذاته، كلُّ واحد  بالطَّ 

الذي حيدثه  المايلَّ  بويَّ ومن ََثَّ فإنَّ األثر الرتَّ ... ضهحيرج  عنه، ما يثري اهتمامه، ما يرفضه، ما
 . مجيعاً تَ َلقجَّيرس ذاته ليس واحداً عند املالدَّ 
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الرَّْغِم  ة علىراسة يف دورة تعليميَّ ة والدج صيَّ خصُّ راسة التَّ هنا خيتلف األثر ما بَ َّْيَ الدج 
هم ون كلُّ ة يكون املتلقُّ بويَّ ة َأو الرتَّ عليميَّ ورة التَّ ة، ففي الدَّ بويَّ من تشابه صوريت املمارسة الرتَّ 

راسة ا يف الدج أمَّ  ، أن تكون واحدةً م أَو املرّبج ، ونتائج يسعى املعلج دة  حمدَّ  أمام واجبات  
 أن م املرّبج املعلج  ، فإنَّ غاية احملاضر َأوة، كما احلال يف الامعة إىل حدٍّ كبري  صيَّ خصُّ التَّ 

، ألنَُّه يف تَ َلقجية العمليَّ  د يففرُّ ، والتَّ ر اخلاصج أثُّ الب آفاق الفهم اخلاص والتَّ م الطُّ يفتح أما
 .اهتاة خبصوصيَّ ة الفرديَّ هذه املرحلة يعمل على حتديد اهلويَّ 

 تعليق
بية األربع للرتَّ أو الطُّرائق ، يف هذه املستويات ما ينبغي َأالَّ ننساه هو أَنَّنا هنا أَيضاً 

ة  أَو طريقاملرء، ب ا علىسلَّم  قيميٍّ م ضِ رْ ترنو إىل ف َ  موجَّهة   مَجَالِيَّةأَمام تربية   املقوننة، َمالِيَّةالَ 
 : واملرّبَّ من ناحية املرّبج  الت َّْربَِيةوهذه األساليب األربعة تشمل احلاالت املختلفة لهة  .بُأخرى

، دون متييز    إىل مجع عامٍّ منه فيها من املرّبج وجُّ لتَّ عامَّة؛ ا مجعيَّة مَجَالِيَّة املدرسة تربية    
 .املطلوب من املرّبج  قيق مستوى معَّي منحتجيب فيه على الميع  عامٌّ  فيها مجعيٌّ  تَ َلقجيوال

بويَّة أَو التَّعليميَّة هي تربية  الدَّ    هاً جُّ  تو جه فيها املرّبج يتَّ  ة  صيَّ ختصُّ  مجعيَّة   مَجَالِيَّة   ورات الرتَّ
 .مجعيٍّ  حنو   على تَ َلقجيفيها ال ، ويتمُّ ص  خمصَّ  د  االختصاص وامليدان إىل مجع حمدَّ  دحمدَّ 

 ،د  حمدَّ  أَو موضوع   فرديَّة  يف ميدان   مَجَالِيَّةم تربية  بوساطة املعلج  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِية  
 .َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةة حده يف عمليَّ و  ت ََلقجيا واحداً، ويكون املتَ َلقجيخياطب فيها املعلم م

 ع  ه إىل مجَْ  يتوجَّ معاً، ذلك أنَّ املرّبج  ة  مجعيَّ  ة  فرديَّ  مَجَالِيَّة   ة تربية  صيَّ خصُّ راسة التَّ الدج   
أَو ذاك، ولذلك  ص يف هذا امليدان المايلج خصُّ غبة التَّ  الذين اختاروا بالرَّ تَ َلقجَّيمن امل
 .فردي ا على الرَّْغِم من صورته المعيَّة يتَ َلقج يكون ال
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 الذَّاِتيَّة التَّْرِبَية
بويَّي  قد ال يلقى هذا الرتَّكيب تقبَُّل طائفة  غرَي قليلة  من املفكجرين الرتَّ

ا تستمدُّ داللتها من الفعِل واالنفعال،  الت َّْربَِيةاستحساهنا، ذلك َأنَّ  وال لغًة واصطالحاً إَّنَّ
 .خارجيٍّ منفصل  عن الذَّاِت موضوِع االنفعاِل والتَّأث ُّر والفعُل حمضُ 

احلقُّ أَنَّنا ال نستطيُع إنكار مشروعيَّة هذا االعرتاض، ولكنَّ ذلك ال مينعنا البتََّة من 
ُ ذلك فيما يلي. اإلصرار على تسميتنا اليت نراها َأكثر دقًَّة يف التَّعبري عن مرادنا  :ونبَّيج

اتِيَّة ةالت َّْربِيَ تقرتب   الت َّْربَِيةمدى احلياة أَو  الت َّْربَِيةإىل حدٍّ جدج بعيد ممَّا يسمى ب الذَّ
املقوننة هو ما يطلُق عليه  الت َّْربَِيةاملستمجرة، وهي تقرتُب إىل حدٍّ بعيد  أَيضًا من َأحد أَفرع 

بية النَّاشئة عن امل الت َّْربَِيةغري النجظاميَّة، ومن َضْرب  آخر من ضروب  الت َّْربَِية قوننة هو اللرتَّ
تكون يف سنيجه  الدجراسة التَّخصُّصيَّة اليت تبدُأ يف مراحل مبكجرة من حياِة اإلنسان، وقد

اتِيَّة الت َّْربَِيةإنَّ حمصجلة هذه املعاين الثَّالثة هي . املتأخرة جد ا متاماً، فهي جهد  فرديٌّ  الذَّ
لوك وتقومِي اأَلود وتنمية املهارات والقدرات العقليَّة مقصود  يتَّجه إىل هتذيب السُّ 

طريِق اجتهاد املرء  فإذا أَتت عن. وغايتها الت َّْربَِيةوهذه هي ذاهتا َأهداف ...  واحلركيَّة
اتِيَّة الت َّْربَِيةالشَّخصيج أَمكن تسميتها ب إذ إنَّ اأَلساليب . ، وهذا ما هو قائم  فعالً الذَّ

بويَّة املخ تلفة تنحصُر يف سنَّي حمدَّدة من عمر اإلنسان، ويظلُّ الهد الفرديُّ مستمر ا الرتَّ
 .ُأخرى من جهة   َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةويف أوىل من جهة عامًَّة يف تكميل هذه املهمَّة 

اتِيَّة الت َّْربَِيةتلعُب  ن ، فتأخذ مهمًَّة ميكن أَ َمالِيَّةدورًا مهم ا يف النَّاحية الَ  الذَّ
ة املعلومات مهمََّة عامل التَّصحيح، َأو كاشِف اأَلخطاء، ذلك َأنَّ نسمجيها يف نظريَّ 

يصعُب َحىتَّ   تكون قد حتدَّدت إىل حدٍّ بعيد  املنظومات وغريها من    َمالِيَّةالَ املنظومة 
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اتِيَّة ةَمالِيَّ الَ  الت َّْربَِيةفتَأيت  ، وليس ذلك ممتنعًا على أي حال،التَّغيرُي فيها لتضبط  الذَّ
 . السُّلوك المايلَّ ل نسان وتكشَف عن األخطاء اليت وقَع فيها

اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِية  الت َّْربَِيةهتدف، نظري ا على األقل، إىل تصويب ما وقعت به  الذَّ
احية العمليَّة النَّ  من، ولِكنَّها وقصور   ونقص   مبختلف مراحلها ومستوياهتا من أخطاء   َمالِيَّةالَ 
َأو فعلى سبيل املثال إذا كان اخلطُأ مركَّبًا تعذََّر كشفًا تام ا، على كشِف اأَلخطاء   قادرة   رُ ي ْ غَ 

اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةأي إنَّ . اكتشافه وتصحيحهصعب  ال تصُل إىل حلٍّ تامٍّ كامل  يف  الذَّ
من الضَّرورة َأن يصَل اإلنسان إىل حالِة الكمال يف  ، فليسقصوكشف النَّ  اأَلخطاءتصحيح 

 .الوصول إىل ذلك أَبداً  ، بل لن يتمكَّن منَمالِيَّةالتَّعامل مع اآلثار الَ 
، احللج  جربة َأو املالحظة أحد أبرز عوامل الكشف عنكرار التَّ تَ  رنا هنا أنَّ إذا تذكَّ 
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةقص، أمكننا أن نعمم ذلك يف أَو اخلطأ، َأو النَّ  لنقول إنَّ أحد أبرز  الذَّ
ة تلو جربة واحملاولة املرَّ بتكرار التَّ  تَ َلقجيهو قيام امل َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةمط من آليات هذا النَّ 

 .العمل راسة َأوموضوع الدج  َمالِيَّةة الَ تيجة امتالك العمليَّ لتكون النَّ ، األخرى
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةمن ذلك أنَّ  أن نستشفَّ ميكننا  يقوم به املبدعون  خاصٌّ  َّنط   الذَّ

اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةاس إدراكًا ألمهيَّة ، ألن َُّهم أكثر النَّ خاصَّة ، كما أَن َُّهم يف سبة هلمبالنج  الذَّ
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةعامَّة وإىل  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةإىل  اس حاجةً الوقت ذاته أكثر النَّ  . خاصَّة الذَّ

 الت َّْربَِيةوأنواعها ومستوياهتا إىل  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةوإدراكهم هلذه احلاجة يدفعهم إىل ِّتاوز أَّناط 
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  ، كما تقوم َمالِيَّةالَ  ت َّْربَِيةالاليت تقوم بعملية التكميل لكل ما سبق من أَّناط  الذَّ

اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِية ز ميُّ هلم، كوهنم أكثر حاجة إىل هذا التَّ  د المايلج فرُّ بتحقيق التميُّز والتَّ  الذَّ
تسهُم يف زيادة ضوابط  الت َّْربَِيةنَّ هذه ، ذلك أاس عامَّةد من غريهم من النَّ فرُّ ق والتَّ عمُّ والتَّ 
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ا ِّتعُل التَّعامل مع المال َأكثَر دقًَّة من خالل  عامل مع المال ومعايريه، أَوالتَّ  ه َأكثر تَ َلقجيَأهنَّ
 .ن قد اكتشفه املرء للمرة األُوىلو للكشف عمَّا  مل يك ومعايشته َأكثر من مرَّة   من مرَّة  
اتِيَّة لِيَّةَماالَ  الت َّْربَِيةات أبرز آليَّ  دُ حَ أَ جربة واملالحظة كرار التَّ تَ  ، ولِكنَّها ليست الذَّ

ليست الوحيدة ألنَّ هناك الكثري غريها من اآلليَّات، وليست األكثر . الوحيدة وال األكثر أمهيَّة
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةأمهيًَّة ألنَّ األمهيَّة يف   جربة وليست مرهتنةً بصاحب احملاولة والتَّ  مرهتنة   الذَّ

 .َحىتَّ حيبذها أو ذاك أَو بويُّ ظام الرتَّ فرضها هذا النج ي أَو خاصَّة   ة  بقاعدة عامَّ 
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةميزة  أنَّ صاحبها هو الذي يسعى إليها وهو القادر  الذَّ

اتِيَّة َمالِيَّةة الَ بويَّ ة الرتَّ ات العمليَّ تقدير آليَّ  على ته ونقاط ألنَُّه هو الذي يعرف نقاط قوَّ  الذَّ
ولذلك ... ميمضعفه، وما ينقصه وما الذي حيتاج عنده إىل البناء أَو إعادة البناء أَو الرتَّ 

 الت َّْربَِيةة رائق واألدوات اليت ميارس هبا عمليَّ على اختيار املنهج والطَّ  هو األكثر قدرةً 
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  اتِيَّة الت َّْربَِيةومع ذلك فإنَّ  .الذَّ حتتاج  مَجَالِيَّةأم غري  مَجَالِيَّةان أكانت سيَّ  الذَّ

 .إىل موججه  يف املراحل األوىل من بدايتها، خاصًَّة إذا كانت هذه البداية مبكرةً 
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةن هم أكثر من ميارس و إذا كان املبدع تها يَّ  وأكثر من يدرك أمهج  الذَّ

يدفعهم واجبهم  أصحاب مهنة  من األسباب رجة األوىل الدَّ يف ن َُّهم فإن َُّهم يقدرون ذلك إال ألَ 
م من أكثر أصحاب املهن إخالصاً هنَّ بأَ  مهنهم، وميتازون حقيقةً  إىل امتالك كلج ما خيصُّ 

اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةممارسة  على قادر   أنَّ أيَّ إنسان   مباشر   وهذا يعين على حنو  . ملهنهم ، وأنَُّه الذَّ
ها تقريبًا متارس هذا اس كلَّ ميكن القول إنَّ النَّ  ، بلال يوجد ما مينع أن يقوم هبا أيُّ إنسان  

 اختالف مستويات، ولكن باختالف املستويات وتباين الغايات و َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةمط من النَّ 
اتِيَّة َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةميارس  كما أنَّ اإلنسان عامَّةً   .الوعي بذلك  ةً أَو عفويَّ  ةً ال شعوريَّ  ممارسةً  الذَّ

 .اليةأَو معاً، وهذا موضوع كالمنا يف الفقرة التَّ 



ة|  816 ح ف  ص

 

 العفويَّة التَّْرِبَية

ت جَ رَ اليت دَ  Un Formal Education: العفويَّة مبعىن الت َّْربَِيةاصطالح نستخدُم 
غري  الت َّْربَِية الالنظاميَّة متييزًا هلا عن بَِيةالت َّرْ  على ترمجتها ب  َّي العربعند املختصج  العادة

، وهذا خطأ  شائع  يف تعريب املصطلحات ثالثيَّة Non Formal Education النجظاميَّة
على سبيل املثال املنحى من هذا النَّوع، َأي اإلجياّب والسَّليب واحليادي، ومن ذلك 

 A Moralة واحلياديَّة اأَلخالقيَّ  Un Moral وغري اأَلخالقي Moral ح اأَلخالقصطالا
  .اليت تعرب إىل الَأخالقي

اه إىل حماكاة اال ح اأَلجن يب وتعربي ه صطاليبدو َأنَّ مصدر هذا اخلطأ نابع  من االِّتج
باحلرفيَّ  ة، وه  ذا م  ا ل  يس بالضَّ  رورة َأن يُ تَّب  ع، أَلنَّ التَّعري  ب يف رأين  ا ينبغ  ي َأالَّ يتوقَّ  َف عن  د 

ح، ب  ل جي  ُب َأن ي  وىل كب  ري اأَلمهيَّ  ة للدَّالل  ة املفهوميَّ  ة ل  ه وألَبع  اده الدَّالليَّ  ة ص  طالحرفيَّ  ة اال
 الت َّْربِيَ ةإىل   Un Formal Educationواملعرفيَّ ة، وانطالق اً م ن ه ذا اأَلس اس فإنَّن ا نع رجُب 

 .إىل احلياديَّة اأَلخالقيَّة A Moralالعفويَّة، و
، ومتارُس عامَّةً لة الظُّروف واملعطيات احمليطة بالطجفل، واإلنسان العفويَّة مج الت َّْربَِيةنعين ب

بويَّة من حيث تقوده وتوججهه وتُنمجي لديه خربات  ومهارات  معيَّنةً  ، ومن عليه دور السُّلوكات الرتَّ
الم ذلك على سبيل املثال السُّلوكات اأُلسرويَّة واجملتمعيَّة احمليطة باإلنسان، وكذلك وسائل اإلع

 . نسانلدوراً تربوي ا غري مباشر  تؤدجي املختلفة، فهذه كلُّها 
بية العفويَّة من النَّاحية الَ  ال يقلُّ عن أَثرها يف الوانب اأُلخرى يف  أَثر   َمالِيَّةوللرتَّ

تكوين الشَّخصيَّة وبنائها وتوجيهها وحتديد أُطرها، فالذي ينشأُ يف ُأسرة  مغرمة  باملوسيقى 
سًة وتذوُّقًا فإنَّه يف اأَلغلب اأَلعمج يكون موسيقي ا وإن مل يكن فإنَّه يكون ذوَّاقًا مرهفاً ممار 
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وميُل اأُلسرة أَو اأَلصدقاء املقرَّبَّي إىل مطرب  معَّيَّ  غالبًا ما . للموسيقى على أَقلج تقدير
 .الفنونيلعُب دوراً حامساً يف حبج النَّاشئ هلذا املطرب، وكذلك شأُن بقيَّة 

العفويَّة هبذا املعىن، وعلى خمتلِف الصُّعِد، ذاُت دور  خطري  يف حياِة  الت َّْربَِيةإنَّ 
تأثريُها غرُي املباشر وقوَّة هذا التَّأثري اليت تنبُع من سطوته الالشعوريَّة يف جهة اإلنسان من 

ا تنشُأ يف اأَلصل   تكاسات  ال شعوريَّة  ردوِد أَفعال  وار على هيئة حياِة اإلنسان، أَلهنَّ
ا بَ َّْيَ بسبب التَّناقض النَّاشئ  منظومة التَّعليمات النَّظريَّة والسُّلوكات الواقعيَّة، ورمبَّ

ويتجلَّى اخلطُر َأكثر إذا ما علمنا . هلذا النُّمو َأو غري مشاهبة   وسائَط ُأخرى مشاهبة   عن
بوي تتكرَُّس وترتسَّ  ُخ يف النَّفس أَفكار  وسلوكات  ومهارات  قد أَنَّه بوساطة هذا النَّمط الرتَّ

 .اجملتمع، بغضج النَّظر عن صحَّتها َأو عدم صحَّتها تكوُن غرَي مرغوبة  من اأَلهِل َأو
دة   َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةالعفويَّة يف  الت َّْربَِيةوهكذا جنُد َأنَّ دوَر   يكون ذا مناح  متعدج

اه وخمتلفة   توافق   ةَ القصديَّة وقد تتخالف معها، فإْن كاَن َثَّ  الت َّْربَِيةاِت قد تتوافق مع اِّتج
ه، وإْن ختالفت معها أَدَّت إىل القصديَّة وتوججت بَأفضِل مما تصبو إلي الت َّْربَِيةتعزَّزت 

، فكثري  على سبيل املثال َبَذَل جهودًا عزيزًة غاليًة غرَي متوقَّعة   رتكاسات  ونتائَج سلبيَّة  ا
هذا الذي  الذَّريع، ولعلَّ يف اإلخفاقبنه رسَّاماً َأو موسيقي ا ولكنَّه مل يلَق إالَّ اعَل من ليج

بويَّة أَو التَّوجيهيَّة واإلرشاديَّة لألَبناءإخفاق قدَّمناه ما يشرُح َأو يعلجُل سبَب   .اخلطط الرتَّ
ا ب الت َّْربَِيةإذا كانت  ذلك تقوم بزيادة الثَّباِت والرُّسوخ العفويَُّة معزجزًة للقصديَّة فإهنَّ

 ، وإذا كانت خمالفًة هلا َأو معاكسةً للمرء َمالِيَّةاملنظومة الَ احملدَّدة يف  َمالِيَّةيف املعايري الَ 
ا ستؤدجي إىل قلِب ميزان هذه القيم، َأو لنقلْ  اه فإهنَّ ات   : هلا يف االِّتج ا ستؤدجي إىل تغريُّ إهنَّ

  .افق مع النَّتائج اليت كانت مرجوَّة فيما قبلفيها ال تتو  كثرية  
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 ، وهلا أَوجه  عمليَّة  مستمرَّة  غرُي منقطعة   َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةوعلى هذا النَّحو جنُد َأنَّ 
دة   تعمُل كلُّها متضافرًة ومتكاملًة يف بناِء مصفوفِة التَّذوُّق َأو التَّعامل  وجوانب متعدج
، ولكنَّها على الرُّغم من ذلك تأخذ صيغًة شبه هنائيَّة  يف مراحَل مبكجرة المايلج لدى املرء

ات  طفيفة  ال متسُّ الوهريَّ والثَّابت إالَّ  ات التَّالية إالَّ تغريُّ من حياة اإلنسان، وما التَّغريُّ
 .يف القيل النَّادر

، هي ةً ة عامَّ العفويَّ  الت َّْربَِيةة، و يَّ العفو  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةاهرة والكبرية يف اخلطورة الظَّ 
 تة، فإذا كانلوكات العمليَّ عارض بَ َّْيَ األوامر والسُّ عارض بَ َّْيَ األقوال واألفعال، التَّ التَّ 

ا تطرب للموسيقى وِّتلس إليها، هنَّ م املوسيقى يف ِحَّْي أَ األسرة حتارب ابنها ألنَُّه يريد تعلُّ 
رخ مرضيَّا وقد ال ة لالبن، قد يكون الشَّ فسيَّ لبنية النَّ يف ا ي إىل شرخ  فإن ذلك سيؤدج 

ل ما شاهبه من تعارض كَّ ك  لذإىل ونقيس . موجوداً  يكون خطرياً، ولِكنَُّه جرح سيظلُّ 
 .بَ َّْيَ املطلوب واملسلوك

وافق يف األسرة بَ َّْيَ سلوكاهتا تيجة الالزمة أنَّ التَّ يف املقابل من ذلك جند النَّ 
وحده  ة لألبناء، واالنسجام هذافسيَّ يف البنية النَّ  ي إىل انسجام  نائها سيؤدج ومطالبها من أب

ميز لألبناء وهذا هو االحتمال األكثر توقعاً جاح والتَّ الية النَّ ، قد تكون نتيجته التَّ إجناز  
يل ولِكنَُّه قل وارد   وهذا احتمال   وة  مرجَّ  ي إىل نتيجة  ة، وقد ال يؤدج احية العلميَّ من النَّ 

 .وافقات الالزمةاحلدوث بَ ْعَد وجود التَّ 
 الجمالي التَّْرِبَية غاية
ا من أجل اهتِ عامًَّة مبختلف مستوياهتا وأنواعها وميادهنا وآليَّ  َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِية تتمُّ 
ا أمَّ . َمالِيَّةة الَ يف معَّي العمليَّ  من األهداف اليت تصبُّ  كبريتَّي تندرج حتتهما كثري  غايتَّي  
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األهداف اليت  من وتندرج حتتهما مجلة  . ايلُّ مَ والفعل الَْ  ايلُّ مَ الَْ  تَ َلقجيالمها الغايتان فهما 
من األهداف  صل بذلك مجلة  واإلبداع ووعي العامل، كما يتَّ  وق المايلج ق بالذَّ تتعلَّ 
 .وترتبط هبا َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةاليت تنجم عن  ...ةة واالجتماعيَّ ة واألخالقيَّ فسيَّ النَّ 

 وثانيهما، اإلبداع المايلُّ  لهماأوَّ إىل قسمَّي أساسيَّي  ةُ اليَّ مَ ة الَ تنقسم العمليَّ 
هو صناعة المال  آخر مها الفعل واالنفعال؛ الفعل المايلُّ  أي بلفظ  . المايل تَ َلقجيال

يات وأحوال يندرج وكلُّ ما خال ذلك من تسم .المال تَ َلقجيهو  واالنفعال المايلُّ 
 .حتت هذين البابَّي

أبرز  وإذا كان اإلبداع الفينجُّ . برمَّتها َمالِيَّةة اإلبداعيَّة الَ هو العمليَّ  الفعل المايلُّ 
هن لدى أيج ذكر ل بداع أَو ذج الوأكثرها وضوحاً، بل أقرهبا إىل  ات اإلبداع المايلج ِّتليَّ 

ولو   ، هناك مساحة  ليس حمصورًا باإلبداع الفينجج  مايلَّ اإلبداع المايل، فإنَّ اإلبداع ال
اد المال عاكفون على حشر  ، ولكن نقَّ اإلبداع الفينجج  رْيِ غَ  ل بداع المايلج  كانت صغريةً 

 ةً ال تصدر َحىتَّ عن صاحبها إال مرَّ  َحىتَّ ولو كان ابتسامةً  كلج إبداع يف اإلبداع الفينجج 
 .واحدةً 

تلك اليت تكون  ، خاصَّةً ية ل بداع المايلج رق املربج إحدى أبرز الطُّ  َمالِيَّةالَ  ةالت َّْربِيَ 
ثنايا عقله  يات على اإلبداع ِّتعله يبحث يففل آفاقًا وحتدج غر وتفتح يف عقل الطج يف الصج 
فولة وال يقتصر األمر على الطُّ . ة لديةة اإلبداعيَّ ي العمليَّ ما ينمج  وأفكاره عن كلج  هوتفكري 
 َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةبوا بن، عندما تشرَّ رين يف السج من املبدعَّي مل يبدعوا إال متأخج  فكثري  
 .ةة اإلبداعيَّ يَّ لِ مَ هلم العَ  تْ سَّدَ وَ  اً وأفكار  وملكات   طاقات  
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 لِيَّةَما، واملعايشة الَ َمالِيَّةمن صور املعايشة الَ  فهو صورة   ايلُّ مَ الَْ  تَ َلقجيأمَّا ال
مستوى من مستوياهتا امسه اخلاص  ة مستويات ومراحل، لكلج دَّ هلا عِ  ة  دَ ة معقَّ عمليَّ 

ذوق َُثَّ َُثَّ التَّ  تَ َلقجي، فنحن مثال أمام الَمالِيَّةوكذلك أمر كلج مرحلة من مراحل املعايشة الَ 
 ...َمالِيَّةقومي َُثَّ املتعة الَ التَّ 

سهم يف إغناء هذه املستويات واملراحل مجيعاً، وِّتعلها أكثر ت ةاليَّ مَ الَ  الت َّْربَِية
م للمرء الفوائد األخرى تيجة ذاهتا هي اليت تقدج ، وهذه النَّ جدوى وأثرًا وفاعليةً 

ذلك  .ةة وَحىتَّ البيولوجيَّ ة واالجتماعيَّ فسيَّ ة والنَّ ألخالقيَّ األصعدة وامليادين األخرى؛ ا على
ة وأكثر عمقاً، وهذا عند اإلنسان جيعل وعيه العامل أكثر شفافيَّ  أنَّ ارتقاء الوعي المايلج 

 إىل نظرة   ة حمض  يَّ ة أَو مادج ذاته يعين أنَّ اإلنسان يرتقي بنظرته إىل العامل من نظرة سكونيَّ 
العامل غبة يف قراءة ضة للرَّ ة احملرج و شوحانية احملفوفة باملتعة والنَّ فافية والرُّ سم بالشَّ تتَّ  مَجَالِيَّة

عشر ث عن ميكننا أن نتحدَّ  حال   وعلى أيج  .وهبجة   ق ذلك له من متعة  واكتشافه ملا حيقج 
 الت َّْربَِيةالوقت ذاته إحدى غايات  وهي يف َمالِيَّةالَ  الت َّْربَِيةعن  مباشرة  نامجة   مَجَالِيَّةفوائد 
 :َمالِيَّةالَ 

 .نسانعامًَّة لدى اإل وق المايلج نمية الذَّ ت: أولً 
 .اإلمكان رَ دْ ليم قَ السَّ  وق المايلج العمل على تكريس الذَّ : ثانياً 
 .ةاخلاصَّ  َمالِيَّةة الَ قيادة املرء لتكوين منظومته القيميَّ : ثالثاً 
 .حتسَّي نظرته إىل العامل وجعلها أكثر شفافيَّة: رابعاً 

وجود بدل الوقوف يف ال َمالِيَّةدفع اإلنسان إىل البحث عن الكوامن الَ : خامساً 
 .ها معاً ة أَو القبيحة َأو كلج لبيَّ ئة أَو السَّ يج اهر السَّ و عند الظَّ 
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عند اإلنسان من خالل إحساسه بالمال وما  فاؤيلج التَّ  تنمية احلسج : سادساً 
 .فاؤل واألملومفاتيح للتَّ  وهبجة   حيمله المال من متعة  

  ُ  .ة عند اإلنسانداعيَّ وتنمية القدرات اإلب تربية اإلبداع: سابعًا
دون  ة الكامنة اليت يصعب اكتشافها مندفع املرء إىل اكتشاف قدراته اإلبداعيَّ : ثامناً 

 .وتوعيته إىل ما ميكن أن يكون لديه من هذه القدرات فتح آفاق تفكريه المايلج 
ق له نفعايل لدى اإلنسان من خالل ما يتحقَّ فسي واالوازن النَّ حتقيق التَّ : تاسعاً 

 .من معايشة الفنون
االستفادة مما ميكن أن تنطوي عليه الفنون، وما ميكن أن ينطوي عليه : عاشراً 

 .وغري مباشرة   المال من فوائد مباشرة  

 

اليَّة واحدة  من أبرز األنشطة اليت يقوم هبا اإلنسان على اإلطالق، مَ بية الَ الرتَّ 
 .ثرها أمهيَّةً وميادينها وأك ةبيَ من أخطر فروع الرتَّ  وواحدة  

بَِيِة وميادينها نشاط  ميارسه اإلنسان  بَِية الماليَّة شأهنا شأن خمتلِف فروِع الرتَّ الرتَّ
بالضَّرورة الطَّبيعيَّة إمَّا ممارسًة واعيًة غائِيًَّة من خالل الغايات واألهداف املعلَّقة 

، َأو ممارسًة عفويًَّة ال األوامر والنَّواهي والتَّوجيهات اليت يفرضها املرّبج على  على املرتّبج
شعوريًَّة يؤدجيها اإلنسان من حيث ال يدري من خالل سلوكه وممارسته اليوميَّة اليت 
تنطوي على تعليمات  وتوجيهات  مَجَالِيَّة  غري مباشرة  يتشرَّهبا املرتّبج وتغدو جزءاً 

ا من دون أن يعرف كيف منظومته القيميَّة والماليَّة من دون أن يشعر بذلك أَ  من و ُرمبَّ
 .أَو املعيار التَّقومييَّ  ةمة الماليَّ يلوك أَو القامتلك هذا السُّ 
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ما قدمنا يف هذا الفصل ليس إال واحدة من املقاربات لقراءة الرتبية المالية، 
حتاول أن تكون فلسفة يف الرتبية الماليَّة من خالل مجلة من احملاور واألساسيات اليت 

 .ضتها وقامت عليهاافرت 
موا الذين قدَّ هم رين من املفكج  يَّة، وكثري  الِ مَ بية الَْ هناك الكثري من القراءات للرتَّ 

ا يكون هناك اختالف  . بية الماليَّةالرتَّ  رؤاهم يف حبكم  ظر وهذا أمر  يف وجهات النَّ  ُرمبَّ
وخطأ األخرى، كما  ة رؤية  يَّ رورة صواباالختالف ليس يعين بالضَّ  ، ولكنَّ والطَّبيعي داملؤكَّ 

رجة ذاهتا من بالدَّ  االحتماالت ممكنة   ال يعين خطأ كلتيهما وال صواب كلتيهما، كلُّ 
تصيبا معاً، ومن  ؤيتان خاطئتَّي، ومن املمكن أناملمكن أن تكون الرُّ  ة، فمنَ القوَّ 

 .األخرى خاطئةً  املمكن أن ختتلفا فتكون إحدامها صائبةً 
 أيج  على كثرية    رُ ي ْ بية الماليَّة، وهي غَ ات الرتَّ م هنا نظريَّ ن مل نقدج على أيج حال  حن

َا  ، وِإَّنَّ أقصى ما ميكن االستفادة منه حتقجق ة نأمل أن بية الماليَّ يف الرتَّ  ةً منا نظريَّ قدَّ حال 
 ة عامَّةً بويَّ ات الرتَّ اها الفلسفبيلة اليت تتوخَّ ق الغايات النَّ حتقج وأن ة، بية الماليَّ ة الرتَّ يف عمليَّ 
ع واالستفاضة يف وسُّ قاباًل للتَّ  مشروع   ويبقى مشروعنا هذا كأيج . ةبية الماليَّ ومنها الرتَّ 

 .وقته املناسب وموضعه اخلاص
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َأفكار، فليس ثمَّة  محضُيخطئ من يعتقُد َأنَّ الفنَّ 
ي رأٌس بشريٌّ سليٌم ال تدور فيه مئاُت اأَلفكار والخواطر الت

اللوحات والقصص بل مئات تكفي لصنع عشرات 
وإنَّما الفنُّ هو الصَّنعُة التي تحيُل ...  والقصائد والرِّوايات

َر اإلبداع ـ  .ـ تلك اأَلفكار والخواطر إلى آياٍت جماليَّةٍ  َعبـْ
 

 
 ما هي خصائص النِّتاج اإلبداعي؟

 و أَثراً فنِّـيًّا؟متى ُنسمِّي األَثر الـُمْنـَتج مبدعاً أَ : آخر َأو بمعنى
دخلت إحدى الشَّاعرات إىل مقرِّ جملٍَّة بعدٍد من قصائدها للنَّشر، ويبدو َأنَّ  »

أَمني التَّحرير يلتقيها أَلوَّل مرَّة، ألَنَّه ما كاد ينتهي من قراءة أَوَّل قصيدٍة حَّتَّ انتفض  
 :كمن جاء بالذِّئب من ذيله ـ كامللسوع وقال

ا كثريُة األَ   ! خطاءـ إَّنَّ
 :فقالت الشَّاعرُة بربود غري املكرتث

ـ وماذا يف ذلك؟ عليكم َأن تنقِّحوا هذه اأَلخطاء وتصحِّحوها؛ أَنا مهمَّيت َأن 
َم لكم اأَلفكار والباقي عليكم  .«أُقدِّ

أرسل . ويف املقابل من ذلك متاماً، يف قصَّة أظنُّها مشتهرًة عند املتابعني واملهتمني
وبعد فرتة غري بعيدة فوجئ . عروفني قصيدة إىل إحدى جمتاتنا املعروفةأحد الشُّعراء امل

: شاعرنا مبا أبكاه حقًّا ال تبكاياً، إذ وجد امسه يف بريد القراء وقد كتب له احملرر قائتاً 
أنصحك بكثرة القراءة واملطالعة ومعرفة أوزان . كتامك ال عتاقة له بالشِّعر»

 .«....الشِّعر
 فأين الحقيقة؟

 كلُّ من يحكم على الفن يكون حكمه صحيحًا؟  هل
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 وهــل كلُّ من يدَّعي أنـه يبدع يكون مبدعاً حقًّا؟
 هل يكفي غنى اأَلفكار المقدَّمة وسموُّها حتَّى نسمِّيها فنًـّا؟و 

يف ضوء هاتني الواقعتني حنن أمام مشكلة، بل مشكلة كربى، وحقيقة األمر أنَّ 
كات واملمارسات والنَّظريَّات اليت تزيد األمر تعقيداً، على واقعنا املعاصر متخٌم بالسُّلو 

 .الرَّْغِم من أنَّ األمر من النَّاحية املنطقيَّة واملنهجيَّة ليس هبذا التَّعقيد
 في تحديد الخصائص

أَفكار، فليس مثَّة رأٌس بشريٌّ سليٌم ال تدور  حمضُُيطئ من يعتقُد َأنَّ الفنَّ » 
خلواطر اليت تكفي لصنع عشرات اللوحات والقصص والقصائد فيه مئاُت اأَلفكار وا

ا الفنُّ هو الصَّنعُة اليت حتيُل ـ...  والرِّوايات َر اإلبداع وإَّنَّ ـ تلك اأَلفكار واخلواطر إىل  َعبـْ
 :، قالP.Valéry ـفاليري  بولآياٍت مجاليٍَّة، ويف مثل هذه قصٌَّة طريفـٌة ذكرها 

 :Mallarméـ  ماالرميهللشَّاعر املعروف  E.Degasـ  ديجاقال املصوِّر الكبري » 
ما َأشقَّ مهمَّتك وَأصعبها، إنَّين ال َأستطيُع َأن أُعربِّ عمَّا أُريد التَّعبري عنه، مع َأنَّ  ـ

 .عقلي يضطرُب باأَلفكار
 :ماالرميهفَأجابه 

ا ُيْصَنُع من األَ   .(   )«لفا إنَّ الشِّعَر يا عزيزي ال ُيصَنُع من اأَلفكار، وإَّنَّ
 الجاحظهو ما كان قد ذهب إليه  ماالرميهمثل هذا احلكم الذي انتهى إليه 

حكم املعاين ختاف حكم األلفا ، ألنَّ املعاين مبسوطٌة إىل غري غايٍة »: أيضًا بقوله
 .(   )...وممتدٌَّة إىل غري َّنايٍة، وأمساء املعاين مقصورٌة معدودٌة وحمصَّلٌة حمدودة

فيما بعد إنَّ األفكار َأو املعاين موجودة يف كلِّ رأس ولكنَّ  رميهماالأي كما قال 
الفن هو الصَّنعة اليت حتيل هذه األفكار إىل فنون، واأللفا  اليت هي لغات الفنون هي 
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مبيِّنًا أنواع الدالالت  الجاحظولذلك تابع . األداة اليت حتيل هذه األفكار إىل صور فنيَّةٍ 
مجيع أصناف الدالالت على املعاين من لفٍظ وغري لفٍظ مخسة و »: على املعاين قائتاً 

وتسمَّى . أوهلا اللفظ، ُُثَّ اإلشارة، ُُثَّ العقد، ُُثَّ اخلط، ُُثَّ احلال. أشياء ال تنقص وال تزيد
نصبة، والنَّصبة هي احلال اليت تقوم مقام تلك األصناف وال تقصر عن تلك 

 .( 1 )«الدالالت
ميكننا َأن ننطلق اآلن اللتني بدأنا هبما الكتام الطُّرفتني من غري َأن نستند إىل 

ذلك أنَّ أيَّ منتٍج يف أيِّ ميدان أَو اختصاٍص له  .حتديد خصائص النِّتاج اإلبداعي يف
ا تفرض  جمموعة من اخلصائص والضوابط واملقاييس واملعايري اليت تسمح لنا َأو ُرمبَّ

قد يكون هناك بعض . ة أَو تلكأن نصنف هذا املنتج ضمن هذه الفئ علينا
يف بعض اخلصائص واملعايري والضَّوابط ولكنَّنا بالضَّرورة أمام حماور أساسيَّة  االختتاف

ومن دون . تكون مرجعًا ومستندًا لتصنيف هذا املنتج أَو ذاك يف هذه الفئة أَو تلك
ٍد، وغري احملدَّد نقاط االرتكاز األساسيَّة هذه حنن أمام انعدام اهلويَّة ألننا أمام غ ري حمدَّ

ا يضيف بعضهم ال وجود ملا هو غري حمدَّد ال ولكن جيب أن ننتبه إىل . هويَّة له، وُرمبَّ
الفرق بـَنْيَ ما هو غري حمدود وما هو غري حمدَّد، كاملستقيم مثتًا فهو غري حمدوٍد 

 .حمدَّدٌ  ولكنَّهُ 
كنَُّه ُيتلف عن غريه مبا ول. الفن يف املستوى التَّجريدي مثله مثل غريه؛ منتج

يتميَّز به من خصائص يتفرد هبا ويتحدَّد هبا، وال ُيتلف يف هذا العبد املفهومي عن أيِّ 
 .منتج آخر ألنَّ هذا التَّحديد ما زال يف إطار العموم

أول ما ينفرد به الفنُّ بوصفه منتجًا هو أنَُّه منتج مجايلٌّ، ويلي ذلك أنَُّه منتج 
ولكن إذا نقبنا فيما ينتجه . التحديد أنَُّه منتج مجايلٌّ ذو مضمون معريفي  معريفٌّ، ليغدو

اإلنسان وميكن أن ينتجه وجدنا أنَُّه من املمكن أن يكون هناك ما حيمل مضمونًا مجاليًّا 

                                                           

 .س ـ ذاته. مـ    1 



ة|  488 ح ف  ص
 

مثتًا قدَّم نصوصه بقوالب مجاليَّة راقية  فأفالطونومعرفيًّا يف الوقت ذاته ولكنَُّه ليس فنًّا 
ا فلسفةولكنَّ  الذي بلغ من  نيتشهومثله متامًا كان شأن . حوارياته ليست فنًّا، إَّنَّ

البتاغة مبلغاً مدهشاً فقدَّم نصوصاً رائعًة جدًّا ومع ذلك فهي ليست من الفنون؛ ما هي 
ا هي فلسفة... بالشَّعر وال هي بالقصَّة وميكن أن جند ما ينطبق عليه مثل هذا . وإَّنَّ

 .كثري من املهن والصَّنائعاحلكم جمرَّداً يف  
إذن حنن أمام سلسلة من الشُّروط واملعايري اليت ميكن إدراجها حتت بند 

وطاملا . اخلصائص هي اليت جتيز ضمَّ هذا املنتج إىل عامل الفن َأو حترمه هذا االنضمام
يِّ أنَّنا نتحدَّث عن الفن يف العموم فإننا أمام خصائص عامَّة للمنتج الفين تنطبق على أ

ولكن يف الوقت ذاته حنن أمام ضوابط ومعايري خاصَّة . فني من الفنون يف املبدأ والصورة
 .تنطبق على كلِّ فني من الفنون على حدة

ما يعنينا هنا هو اخلصائص العامَّة اليت تنطبق على أيِّ فني من الفنون ألننا 
 .من الفنون نتحدث عن اإلبداع بالعام أَو املطلق ال عن اإلبداع يف فني 

احلديث يف خصائص فني بعينه حديث يف خصوصيَّة هذا الفنِّ مبا استقل به عن 
أما احلديث يف اخلصائص العامَّة للفن باملطلق فهي حديٌث يف نظريَّة . غريه من الفنون

 .اإلبداع، وهذا ما نريده هنا
تصنيف أيِّ هبذا املعىن جند أنفسنا أمام أربع خصائص أساسيَّة حيتكم إليها يف 

وهذه اخلصائص العامَّة هي املوهبة باملفهوم الذي . أثر أَو منتج بـَنْيَ الفنون َأو خارجها
بنينا عليه حبثنا أَو باملفهوم االصطتاحي الشَّائع للموهبة، واالستمراريَّة يف اإلنتاج، والتَّفرد 

اخلصائص الشَّكليَّة َأو  وهذه اخلصائص أقرب ما تكون إىل. والتَّميز يف املنتج، واملعياريَّة
ا يف األصل كما أشرنا خصائص عامَّة تنطبق  الصُّوريَّة، وال عيب يف ذلك وال خلل ألَّنَّ

 .على الفنون عامَّة ال على فني بعينه ولذلك جيب أن تكون شكليَّة
ى إبداعاً أن يسمَّ  هذا يعين أننا أمام خصائص مضمونيَّة للنِّتاج الذي يستحقُّ 

 .شيئاً من احلديث عن اخلصائص املضمونيَّة ولذلك سنفرد
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 الموهبة
من املسلَّم به تارُييًّا ومعرفيًّا َأنَّ الشِّعر والقصَّة والرِّواية والرَّسم والنَّحت والعمارة 

وَأنَّ اإلبداع يف َأيِّ فني من . وَأنَّ الفنَّ نشاٌط إنساينٌّ إبداعيٌّ متميـِّزٌ . واملوسيقى فنونٌ 
وَأنَّ هذه امللكة . َأن يكون ما مل تتحقََّق ملكُة اإلبداع أَو املوهبة للمرء الفنون ال ميكن

ا منهم ا توجد لدى عدٍد قليٍل جدًّ  .اإلبداعيَّة ال توجد عند كلِّ النَّاس أَبداً وإَّنَّ
املوهبة َأو اْلَمَلَكُة هي قدرٌة نوعيٌَّة مُتكِّن صاحبها من اخللق َأو االبتكار َأو 

بعضهم يفضِّل تسميتها موهبًه وبعضهم مييل إىل تسميتها . لِّ ذلك معاً التجديد أَو ك
َمَلَكًة وال فرق بينهما يف النَّتيجة وإن كان مَثََّة فرقاً يف الدَّاللة، ولكنَُّه فرٌق ليس كبرياً على 

 .أيِّ حالٍ 
ا إمجاع بـَنْيَ الدارسني والفتاسفة على أنَّ امللكة مبعىن املوهبة  مَثََّة شبه اتفاق َأو ُرمبَّ

صفٌة راسخٌة يف النَّفس، أَو استعداٌد عقليٌّ خاصٌّ لتناول أعماٍل معيَّنة حبذٍق »هي 
جميل وحتقيق ذلك كما يتابع . ( 1 )«ومهارة، مثل اْلَمَلَكة العدديَّة، واْلَمَلَكة اللغويَّة

هيئة  أنَُّه حتصل للنَّفس»: يف كشاف اصطتاحاتهالجرجاني نقتًا يف معجمه عن  صليبا
بسبب فعل من األفعال، ويقال لتلك اهليئة كيفيَّة نفسانيَّة، وتسمَّى حالًة ما دامت 
سريعة الزَّوال، فإذا تكررت ومارستها النَّفس َحَّتَّ رسخت تلك الكيفيَّة فيها وصارت 

 .(11 )«بطيئة الزَّوال فتصري ملكة، وبالقياس إىل ذلك الفعل عادًة وخلقاً 
بدع عن غري املبدع، وهذه املوهبة أَو امللكة قابلة يف بعض هبذه املوهبة ُيتلف امل

وجهات النظر، ومنها ما نسعى إىل تأكيده، ألن ميتلكها املرء بإرادته وسعيه جهده 
وعلى الرَّْغِم من أنَّ هذا االمتتاك ممكٌن باإلرادة والسعي فإنَّ . التازم واملناسب المتتاكها

 .تلك املوهبة اإلبداعية هم قلٌَّة دائماً تظلُّ قاعدًة صحيحةً القاعدة األساسيَّة يف أنَّ من مي
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، إذ إنَّ بعضهم ُيلط بينهما فريى أنَُّه يت التَّذوُّق واإلبداعكَ لَ مَ بـَنْيَ ينبغي التَّمييُز هنا 
طاملا أنَّ كلَّ الناس قادرة على تذوق املوضوعات واآلثار اجلماليَّة فإنَّ كلَّ النَّاس لديهم املوهبة 

 .لفنيَّة، ويشطح بعضهم فريى أنَّ التَّذوق هو ذو ذاته إبداٌع، أَو إبداٌع جديٌد لألثر اجلمايلا
ليل على  ال شكَّ يف أنَّ يف التَّذوق اجلمايل شيٌء من املمارسة اإلبداعيَّة، والدَّ
ذلك هو التَّفاوت الكبري الذي جنده بـَنْيَ الناس يف القدرة على التَّذوق واستكناه أسرار 

وهذا ذاته يعين أنَّ . األثر اجلمايل والتباين يف حتقيق املتعة اجلماليَّة ومدى الشَّعور هبا
ا وال متقاربة ليس موجودًا عند كلِّ النَّاس بسويٍِّة واحدةٍ ذاته التَّذوُّق اجلمايلُّ والفينُِّّ  ، وإَّنَّ

كلَّه ال يسوِّغ ولكن ذلك  . بسويَّات متفاوتة ومتباعدة يف كثري من األحيان واحلاالت
حباٍل من األحوال املساواة بـَنْيَ اإلبداع والتَّذوُّق مهما بـََلَغ التَّذوُّق من رقيي ومسوي وبراعٍة، 
ألنَّ املساواة بينهما تعين متامًا املساواة بـَنْيَ مؤلِّف الكتاب وقارئه، بـَنْيَ مبضع اجلراح 

 .خطأ أكيدوهذا ... وجرح املريض، بـَنْيَ صانع الطَّعام وآكله
َأعتقد أَنَّه ال يوجد من يعرتض على هذه النِّقاط أَلنَّ نسف َأيِّ واحٍد منها َأو 
االعرتاض على َأيي منها يعين متييع الفنِّ، واالستهتار يف النَّظر إليه، والتَّهاون يف التَّعامل 

د يكون فيه ولذلك، تسريعًا لتاتِّفاق، وتبعيدًا لتافرتاق سنتحاشى احلديث عمَّا ق. معه
ختاف؛ كرهافة اإلحساس واأَلرضيَّة املعرفيَّة والثَّقافيَّة وصقل املوهبة وجودة امتتاك 

مما ناقشناه يف فصول أخرى من هذا  أَدوات الفنِّ التَّعبرييَّة واإلنشائيَّة وغري ذلك
ونقتصر على اأَلوَّليَّات اليت ال غىن عنها لنبين عليها خصائص النِّتاج ... الكتاب

اإلبداعي اليت ينبغي َأالَّ ُيستغىن عنها لدى تقومي َأيِّ أَثٍر فينِّي، بل لعدِّ األَثر املنتج فنًّا َأو 
وإالَّ اختلط احلابل بالنَّابل، وضاعت املعامل، وتاهت املعايري، وَأصبح يف . منتمياً إىل الفن

م أَيًـّا كان ويـَُعدَّ نفسه فنَّانا  .مكنة َأيي كان َأن يقدِّ
اإلبداع الفنِّيَّ َأو خاصِّيَـٍّة تلزم عن هذه املبادئ َأو املقدِّمات َأنَّ  َأوَّل سمةٍ  ذنإ

والشُّذوذ عن العموم، َأو االستثناء، موجوٌد ولكنَّه نادٌر . مقصوٌر على فئة الفنَّانين فقط
 .جدًّا وال يُقاُس عليه، وال حُيكم به
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 االستمرارية
، وال جيوز َأن نطلق صفة الفنَّان على َأيِّ إنساٍن  نشاط الفنَّان تراكميٌّ متواصلٌ 

َأو كتابة قصٍَّة واحدٍة َأو غري قصيدٍة واحدٍة بضع أبيات فقط َأو نظم ف. كيفما اتفق
، و ال مينُح صاحبها حقَّ َأن ُُيلَع عليه لقب شاعٍر ذلك مما يشبهه  كذلك شأن أَو قاصي

نَّ املصادفة قد تكون هي السَّبب، وقد يكون ، ألَ والتَّصوير وغريها من الفنون الرِّواية
السَّبُب ظرفًا اجتماعيًّا َأو نفسانيَّا أَو غري ذلك، فإذا مل يتكرَّر اإلبداع تظلُّ التَّجربة يف 
إطار املصادفة َأو ما يشاهبها، واأَلمثلة على ذلك جدُّ كثريٍة جند ذكرها يف بطون الكتب 

 اأَلعرابيَّتني اهجمهولتني اللتني مل يُعرف يَت صَّ املثال قِ  وعلى أَلسنة النَّاس، نذكر على سبيل
صَّتها ًة قِ رَ صِ تَ عنهما إال قصَّتيهما بفضل بيٍت وبيتني من الشِّعر ارجتلته كلٌّ منهما مُْ 

فاأُلوىل هي اليت التقطت ذئبًا صغريًا خشية َأن ميوت : خالدٍة على مرِّ اأَلزمان حبكمةٍ 
ا حَّتَّ إذا كرب وقوي َأكل الشَّاة وهرب، وملَّا رأت ذلك ارجتلت فربَّته وأَرضعته من شاهت

 :قائلةً 
 ْيِبرررررْلَت َقَجْعرررررَفَو ْيِتَهْيَوَت ش رررررَبَقرررررْ 

 ررررررر  ْيِبرررررررر  َ َل  َوَنرررررررر ِ َشَت ِلْنرررأَََو
 

  َنررررْيرررررررَت ِفْيِبَ   َوَهِعررررررْ ِضَت ِبْيُغررررِ 

 ررررررررر  ْي َك َأنَّ َأبررررر َك  ِِررررررررَبَأْن ْنَمرررررَف

 

أَبرأهتا، ولـمَّا كان َحَّتَّ جرحيًا وعاجلتها ( عامر أُم) لثَّانيُة هي اليت محلت ضبعاً وا
الليُل َأجهزت الضَّبع على ابن املرأة، وهو رضيٌع، وعندما أَفاقت األُمُّ وفجعت مبا رأت 

 :قالت
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 ِهِلرررِ  َأْهْيرررْع َغَمررر َفْو  ْعرررَماْل ِعَنْصرررَي ْنَمررر

 ِ  ِمَعررر    امِّْيرررِجى م ي الَقررري الرررِ ي الِقررر

 

بـَنْيَ نعم، هذه األَبيات من روائع احلكم، ولكن هل جيوز إدراج صاحبتيها 
أَلنَّ اإلبداع الفينَِّّ نشاٌط متواصٌل، وجتربة تراكميَّة؛ إنَّه باملختصر . الشُّعراء؟ قطعًا ال

من  صنعة َأو حرفٌة نوعيٌَّة ميتهنها إنسان نوعيٌّ ُيشرتط َأن تتحقَّق فيه مجلةٌ : املفيد
 .يِّز اإلنسان املبدع عمَّن سواهالشُّروط هي اليت متُ 

حنن هنا يف حقيقة األمر أمام خاصِّيٍَّة ترتبط باملبدع أكثر من ارتباطها باألثر 
اكميَّة صفة لإلنسان ال ملا  الفينِّ ألنَّ احلرفيَّة واملهنيَّة اليت تؤدِّي إىل الرتَّ

نا ضروريٌّ من أجل وضع اآلثار الفنيَّة ولكن ذكر هذه اخلاصيَّة ه. اإلنسان ينتجه
املبدعة يف سياق العمليَّة اإلبداعيَّة من جهة التَّعلُّق باملبدع وجهة التَّعلُّق بالنِّتاج 

 .اإلبداعي
من ناحية التعلُّق بالنِّتاج اإلبداعي فإنَّ الذي حيكم األثر أَو املنتج من جهة 

مسات ومزايا بغض النظر عن كونه أثراً التصنيف هو ما يتَّصف به املنتج من خصائص و 
أي إنَّ ترتيب املنتج عدديًّا ال . وحيدًا لصاحبه أم واحدًا من مئات َأو آالف اآلثار

ا الذي حيكم التَّصنيف هو األثر أَو املْنَتج ذاته وليس  عتاقة له بتصنيفه فنًّا أم ال، وإَّنَّ
 .صاحبه

و ُمْنِتجه فإنَّ األمر متلٌف ألن ما أمَّا فيما يتعلَّق بالفاعل أي صانع األثر أَ 
يتمُّ مصادفة أَو مبا هو حبكم املصادفة ال جيعل من صاحبه حمرتفاً، أي إنَّ إنتاج 

واحٍد فقط ميكن أن يندرج يف فني من الفنون ال يكفي لضمِّ صانعه  أثرٍ 
 يعين أنَّ الرَّبيع تـََفتُُّح زهرٍة واحدٍة ال: وهبذا يصدق التَّعبري الشَّائع. الفنانني فئة إىلى 

 .قد بدأ
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 الحرفية
...  لوحٌة، قصيدٌة، قصٌَّة، منحوتةٌ : ُة هي َأنَّ العمل الفنِّيَّ لثوالسِّمُة الثَّا

ال ُيسمَّى فنًّا، وال يستحقُّ َأن يكون كذلك إذا كان في مكنِة َأيِّ إنساٍن َأن 
حتت عنوان احلِْرفيَّة وهذا ما ميكن أن ندرجه ؛ ينتَج مثله َأو ما يشبهه َأو بمستواه

 .أَو املهنيَّة
جمموعٍة من الدَّوائر املتداخلة َأو املتخارجة بَأيِّ شكٍل من اأَلشكال،  رسمَ إنَّ 

ا لوحٌة لفنَّانٍ  ، أَلنَّ مثل هذا اأَلمر (13 )أَمٌر غري مقبول، وإن كان معقوالً  مثتًا، والقول إَّنَّ
يف  Wolffـ  البيير وولفولذلك كتب النَّاقد  يف مكنة َأيِّ طالٍب يف املرحلة االبتدائيَّة،

بصدد معرٍض للرَّسامني االنطباعيني  م     ؛ عدد التَّاسع من نيسانالفيجاروصحيفة 
ُر املرُء إالَّ لوحاٍت ال قيمة هلا البتَّة، َأعمال جمانني حيسبون احلصى آللئ صال يُب»: قائتاً 
 .(11 )«نادرة

وكذلك اأَلمر يف الشِّعر فإنَّ صفَّ جمموعٍة من الكلمات إىل بعضها بعضاً بصورة 
ال ... مجاليٍَّة أَو غري مجاليَّة، ومهما تباينت َأعماقها الفكريَّة والدَّالليَّة واجلماليَّة والبتاغيَّة

الضوابط إطتاق اسم الشِّعر عليها ما مل تتمتَّع جبملٍة من على اإلطتاق ُيسوِّغ 
، فليس الشِّعُر عن النَّثرِ  يِّز الشِّعرَ متُ مبجملها هي اليت ... والسِّمات واملزايااخلصائص و 

فكٍر ساٍم، وال عاطفٍة جيَّاشٍة َأو صادقٍة، وال حمض أَوزاٍن أَو إيقاٍع داخليي َأو حمض 
 ... خارجيي 

                                                           

ولكنَّ الشَّائع بني النَّاس يف استخدام هذا . ـ املعقول هو ما ميكن َأن يتصوَّره العقل أَو يتخيَّله  13 
 املصطلح َأنَّ املعقول يساوي املقبول منطقيًّا َأو الذي يتقبَّله املنطق، والفرق شاسٌع بني الدَّاللتني أَلنَّ 
من قدرة العقل َأن يتصوَّر أُمور وَأشياء ال يتقبَّلها هو ذاته؛ فهو، مثتًا، ويف الوقت ذاته، يستطيع َأن 
يرسم عددًا من التَّخيُّتات اليت تصوِّر الغول ولكنَّه ال يتقبَّل وجوده أَلنَّ كلَّ املعطيات والقرائن تثبت 

 .عدم وجوده
 .111ـ ص   3ـ العدد المعرفة ـ ضمن جملة العالم نافذة على : ـ كمال فوزي الشَّرايب  11 
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رضًا أَلحداٍث واأَلمر عينه يقال يف القصَّة اليت ال تتوقَُّف عند كوَّنا سردًا أَو ع
اب مثريةٍ  عرب حبكٍة وعقدة، ولو كان اأَلمر على هذا النَّحو لوجدنا جلَّ اأَلطفال  ةٍ أَو جذَّ

قصَّاصني وروائيِّني عظماء ومن مل ُيصدِّق ذلك فليجالس َأيَّ طفٍل وليطلق بعض العنان 
ا بديعة.. .خلياله وليستمع  !!سيستمع إىل سرديات عجيبة غريبة وُرمبَّ
الفنِّ وحدوده،  ال جيوز التَّساهل أَبداً وال التَّهاون يف النَّظر إىل مفهومولذلك 

. يف آن معاً ... ألنَّ ضبط االصطتاحات وحتديدها ضرورٌة منطقيٌَّة ومنهجيٌَّة ودالليَّة
ألنَّ أســاس العلــم؛ أيِّ علــم، هــو ضــبط االصــطتاحات واملفــاهيم وحتديــدها، ولــيس 

ق، فهـو يرجــع علــى األقــل ِإىَل أوَّل شــهداء الفلســفة هـذا بــاألمر اجلديــد علــى اإلطــتا
 Sophismـ  (15 )، الــذي بــىن حربــه علــى املغــالطنيSocratesـــ  ســقرا واملعرفــة؛ 

على أساس حتديد املفاهيم واالصطتاحات فكان ذلـك الطعنـة الـنجتاء الَـّيت قضـت 
ــاهتم يف إثبــات األمــر ونقيضــه علــى اال لتبــاس القــائم علــيهم، ألنَـُّهــم كــانوا يبنــون حماجَّ

عنــدما ُضــِبَطت املفــردات وُحــدِّدت املفــاهيم فقــدوا ســتاحهم، ... (11 )بــني املفــاهيم
 .وفقدوا من ُثَّ قدرهتم على برهان األمر ونقيضه يف الوقت ذاته كما كانوا يزعمون

صــحيٌح أنَّ الفــنَّ ميــدان متميـِّــٌز ومتمــايٌز متامــاً عــن العلــم بوصــفه أيضــاً ميــدان 
ن الفــنِّ، إال أنَّ نقــد الفــن وتقوميــه علــٌم أكثــر منــه فــنٌّ، ومــا مل يقــم متميــز ومتمــايز عــ

الفــنُّ علــى ضــوابط وحــدود ومعــايري لــن يكــون هنــاك تــذوق وال معايشــة وال نقــد وال 
 .تقومي

                                                           

هـي التعريــب غــري املشـتهر للتســمية األكثــر شـهرة يف العــامل، َحــَّتَّ يف الثقافــة  Sophismـ املغـالطون ـ   (15 )
 .العربيَّة؛ قدميها وحديثها، وهي السفسطة، ومنها السفسطائيون

... ا ودور هــذا املســعى يف تقــدم املعرفــة العلميــةـ قصــة ســقراط مــع املغــالطني، وحتديــد املفــاهيم وضــبطه  (11 )
موجودة يف كل الكتب الَّيت تناولت تاريخ الفلسفة اليونانية وكـان سـقراط ضـمن املوضـوعات، اللهـم إال النـزر 

 .اليسري منها الصادر عن أيديولوجيات ترفض الفلسفة السقراطية، وهي جدُّ قليلة، على األقل باملقارنة
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 التفرد والتميز
مرتبطٌة بالسِّمة السَّابقة ارتباطًا وشيجاً، وهي ما درج الباحثون  الرَّابعةالسِّمُة 
 .ى تسميتها بالتَّفرُّد والتَّميُّزاجلماليون عل

على الرَّْغِم ممِّا قد يكون من اختتاٍف بـَنْيَ النُّقاد والدَّارسني يف هذه السِّمة من 
ٌة  جهة درجيت الضَّرورة واألمهيَّة فإنَُّه ال اختتاف على أنَّ التَّفرَُّد والتَّميـَُّز مسٌة ضروريٌَّة ومهمَّ

 .فينُّ جيب أن يتحلَّى هبا األثُر ال
، ولكن كيف سيكون األثر الفينُّ إذا  قد ال يكون التَّميـُُّز شرطًا الزمًا لألثر الفينِّ

أي ... مل يكن متفرِّداً؟ سيكون سطحيًّا، عاديًّا، غري قمنٍي باجتذاب املتلقي والتَّأثر فيه
ا سيكون، تبعًا مليدانه، ن شاطًا يوميًّا اعتياديًّا إنَُّه مبعىن من املعاين لن يكون أثرًا فنيًّا، وإَّنَّ

 .إلنسان عاديي 
صحيٌح أنَّ املعايري واملقوِّمات والضَّوابط وبقية اخلصائص ضروريًّة بل أساسيَّة 
جلواز تصنيف هذا األثر أَو ذاك يف هذا الفنِّ أَو ذاك إالَّ أنَّ ما يتمتع به األثر الفينُِّّ من 

. ماليَّة واحليويَّة والتجدُّد واجلاذبيَّة يف األثر الفينِِّّ تفرٍُّد ومتيٍُّز وطرافٍة هو أكثر ما يبعث اجل
 .أي هو ما يضمن له البقاء واخللود

احلقيقة أنَّ هذا التَّفرُّد والتَّميُّز والطَّرافة هي ما يثري اإلشكاالت النَّقديَّة أكثر من 
رًا على النشاط الفين غريها من خصائص الفنِّ ومقوِّماته ألنَّ التَّفرُّد والتَّميُّز ليس مقصو 

ا هو ممكٌن يف كثرٍي من أنشطة اإلنسان األخرى املشاهبة للنَّشاط الفينِّ َأو  واجلمايل وإَّنَّ
ولذلك وجدنا نصوصًا يصعب تصنيفها . اليت هي صوٌر دنيا من النَّشاط الفين واجلمايل

ا ورائعة ا . ضمن فني من الفنون ومع ذلك فهي إبداعات راقية جدًّ من هذا الباب  وُرمبَّ
 .كانت السِّجاالت الكثرية شهدها الفكر العريب القدمي يف املفاضلة بـَنْيَ الشِّعر والنَّثر

ا هي  على أنَّ ما ال بُدَّ من اإلشارة إليه هنا هو أنَّ التَّفرُّد والتَّميُّز والطَّرافة إَّنَّ
يل وليس حملض التَّفرُّد من جهة االرتقاء باألثر الفينِّ والسُّمو به يف سلم التقومي اجلما
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والتمَّيُّز الذي قد يكون بالرَّداءة والسُّوء أَو التَّطرف والغرابة بالبعد عن الشَّائع 
ألنَّ مثل هذا التَّفرُّد والتَّميُّز ال يعدو كونه ... واملألوف وعن املعايري والضوابط

فت النَّظر واالنتباه حلني ضربًا من اللهو واملمارسة العبثيَّة غري اهجمدية غالبًا إال يف ل
يطول أَو يقصر، ولكنَُّه لن يطول كثريًا على أيِّ حال، ختاف التَّفرُّد والتَّميُّز 

 .اجلمايل الذي يكون أحد أبرز عوامل خلود األثر الفين أَو اجلمايل

 المعيارية
اصَّة، َأنَّ لكلِّ فنٍّ مقوِّماته الخ واليت تلزم عن كلِّ ما سبق هي، الخامسةالسِّمة 

وال ُيسمَّى الفنَّاُن فنَّانًا ما مل ميتلك ... وُأصوله وقواعده ونظمه وَأساليبه مبادئهوهي 
فإنَّ النِّتاج الذي يشذُّ عن ذلك كلِّه ويندُّ من ُُثَّ مفاتيح هذا الفنِّ وأَدواته اإلبداعيَّة، و 

 وإن القى التَّقبُّل واالستحسان من عنه ال جيوز َأن يُعدَّ أَثراً فنِّـيًّا وال َأن يُلحق بالفنِّ حَّتَّ 
بعض النَّاس، أَلنَّ التَّقبُّل أَو االستحسان ليس معيارًا كافيًا لعدِّ املنتج فنًّا، وحتضرين هنا 

 :قصَّتان طريفتان
 :هذه الطُّرفة( تكونسر التعال معي إىل )يف  يحيى حقِّيأَورد : اأُلولى
الغرب على الشَّرق روايـٌة تزعُم َأنَّ شاه اليت يتندَُّر هبا ( القفشات)من » :يقول

ـ حني مسع جتربة اآلالت املوسيقيَّة ُصعق طرباً،  من ُأسرة كاشفار، إبَّان اَّنيارها إيران ـ
م يعزفون حلنًا مجيتًا، طلب استعادته، وعبثًا حاولوا إقناعه َأنَّ اللحن قادٌم، وَأنَّ  ظنَّ َأَّنَّ

 .( 1 )«الذي مسعه هو النَّشاُز بعينه
عندما كان يف العراق، مع أَوائل حركة  ( 1 )شريف الرَّاسَأنَّ اأُلستاذ  والثَّانية

الشِّعر احلر، حضر مهرجانًا شعرياً، وَعِجَب من االندفاع اأَلعمى وراء أَنصار هذه 

                                                           

انهيــار دعــاو  : والقصـة مــذكورة أيضـاً يف كتابنــا.  ـ   ـــ ص ال معــي إلــى الكونسـرت تعــ: حيــح حقـيـ    1 
 .11 ـ  1 ـ ص الحداثة 

 .ـ روى يل هذه القصَّة اأُلستاذ اأَلخ شوقي دقَّاق   1 
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، والصُّراخ ما بعده سخاءٌ  بسخاءٍ  احلركة، اأَلمر الذي دفعهم إىل التَّصفيق اجلنوينِّ 
فطلب من الشَّاعر . رغم تفاهة ما قيلعلى لفت، من غري حساب، االندماجيِّ امل

َأن يتوسَّط ويضمَّه إىل جلنة التَّحكيم ففعل، ويف اليوم التَّايل وقف  سليمان العيسى
 :وقال

قصيدًة أَذهلت النَّاس حَّتَّ ضجَّت القاعة ( فتان)ـ يف اأَلمس أَلقى الشَّاعر 
ا لكم ثانيًة؛ وبالفعل قرأها، وضجَّت القاعُة ثانيًة بالتَّصفيق، ولذلك ُأحبُّ َأن أَقرأه

 :وبعدما انتهى من اإللقاء قال. بالتَّصفيق الذي زلزل اأَلركان
ولكن ُأحبُّ َأن ُأخربكم َأينِّ قرأت القصيدة باملقلوب، وغادر القاعة من الباب 

 .اخللفيِّ مسرعاً 
نسدُّ آفاق التَّطوُّر أَمام  بأَنَّنا األخريةقد يعرتُض بعٌض ما على هذه النَّتيجة 

 ، الفنِّ هبذه املقوِّمات، واحلقُّ َأنَّ مثل هذا االعرتاض إن ُوِجَد فهو غرُي منطقيي
دون مقوِّمات، وباملقوِّمات يُعرُف من ومغالطٌة عقليٌَّة ومعرفيَّة، ألَنَّه ال يوجد شيٌء 

ت انتفى الشيُء ومييَّز عن كلِّ ما عداه، فإذا ما انتفت هذه املقوِّ  مات أَو تغريَّ
، وهذا ما ال ميكن َأن يُنقض أَو يُنقد وعلى الرُّغم من ذلك نقول  .الشَّيء أَو تغريَّ

إنَّنا ال نرمي إىل ذلك أَبداً، وكتامنا ال يؤدِّي إليه البتَّة، فمقوِّمات الشِّعر العريب 
التَّطوُّر والتَّجديد فيه  ـ هي ذاهتا منذ غدا شعراً وحَّتَّ اآلن، ولكنَّ هذا مل مينع مثتاً  ـ

وكذلك شأن مقوِّمات املسرحيَّة . أَبداً، وتاريخ الشِّعر خرُي شاهٍد ودليٍل على ذلك
وحَّتَّ اآلن دون َأن مينع هذا التَّطوُّرات اهلائلة للفنِّ  ( 1 )منذ ثتاثي املسرح الكبار

 .كلِّ الفنون  وباملنظار ذاته ميكن النَّظر إىل. تارُيه الطَّويل رَ بْـ املسرحيِّ عَ 
                                                           

: ـ ثتاثي املسرح الكبار هم كتَّاب املسرح اإلغريق الذين أُرسيت على أَيديهم دعائم الفنِّ املسرحي   1 
وباالعتماد على َّناذج مسرحيَّاهتم . ولذلك يلقبَّون بالثُّتاثي الكبار. َأسخيلوس ويوربيدسسوفوكليس و 

 .وَأساليبهم يف الكتابة وضع الفيلسوف اليوناين الكبري أَرسطو كتابه فن الشِّعر
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آٍن معًا الزمٌة وضروريٌَّة للفنِّ حبيُث ال ميكن يف إنَّ هذه النَّتائج ومقدِّماهتا 
ألَنَّه لوالها النعدم الفنُّ، وتتاشت حدوده، وبُطل  »االستغناُء عنها وال جتاوزها، 

ان عبثيًّا أَو التَّمييُز بني الفنِّ والتافن، وألصبح يف مكنتنا عدُّ َأيِّ نشاٍط فنًّا؛ سواٌء ك
، عفويًّا أَو  ، هادفًا أَو غري هادٍف، إبداعيًّا أَو  غري إبداعيي غري عبثيي

 . ( 3 )«مقصوداً 
 في المضمون

احلديث يف خصائص الفنِّ من جهة املضمون، أَو اخلصائص املضمونيَّة 
للفن، أمر إشكايلٌّ يف حقيقة األمر، ذلك أننا أمام اختتافات كبرية يف حتديد هذه 

خلصائص تتفاوت ما بـَنْيَ الضَّرورة التَّامَّة واالستغناء املطلق، ناهيك فوق ذلك عن ا
تفاوت الفنون يف إمكانيَّة تقبل هذه اخلصائص املضمونيَّة إذا كان احلديث يف إطار 
العموم؛ فما ينطبق على الشِّعر ال ينطبق على القصَّة وما ينطبق على القصَّة ال 

 .ينطبق على الرَّسم ال ينطبق على النَّحت وهلمَّ جرًّا ينطبق على الرَّسم وما
مَثََّة اتِّفاٌق أَو شبه اتِّفاٍق على األقلِّ على أنَّ الفنَّ منتٌج مجايلٌّ ذو 
مضمون معريفي، أي إنَُّه منتٌج مجايلٌّ بالدَّرجة األوىل ومنتج معريفٌّ بالدَّرجة 

ٌة على اخلصائص الشَّكليَّة، أو أي إنَّ اخلصائص املضمونيَّة الحق. الثَّانية
 .اخلصائص اجلماليَّة مبعىن من املعاين

هذا احلكم اعرتض عليه بعضهم وسيعرتض عليه آخرون، وسيوافق عليه 
وهذا االختتاف ال حميد عنه وليس منه من مفرٌّ، ومن اخلطأ الظَّنُّ أنَّ . مثلهم

اهني فقط حسن اإلشارة إىل أنَّ هذا وَلَعلَُّه من املست. الصَّواب يف أحد االجتِّ
 ـ أرسطوو  Platonـ أفالطون االنقسام قدمٌي يرجع يف حدود املتاح ملعرفتنا إىل 

                                                           

 .   ـ ص انهيار دعاو  الحداثة : ـ عزَّت السيد أمحد   3 
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Aristotle  فاألول وقف إىل جانب املضمون وأعطاه األولويَّة، ولذلك إذا وجد
فناٌن أَو شاعٌر عابٌث ال حيرتم القيم الراقية يف فنِّه مل جيد مانعًا يف طرده من مدينته 

وإذا حلَّ بدولتنا إنساٌن بارٌع يف الظُّهور » :الفاضلة، ويف ذلك كان قوله الشهري
بكلِّ الصُّور، وحماكاة كلِّ شيء، وأراد عرض قصائده على اجلمهور، فإنِّنا سنكرمه 
تكرمي قديس بارع، ولكننا سنخربه أْن ليس ملثله مكاٌن يف دولتنا، وسنقصيه إىل 

ويؤكِّد أمهية املضمون ... ( 3 )«العطر على رأسهدولة ُأْخَرى، بعد أن نسكب 
عندما »: أيونعلى لسان  يونوأولويَّته بلفظ آخر يف مكان آخر بقوله يف حماورة أ

انشد شعرًا مؤثرًا متتلئ عيناي بالدموع، وعندما أنشد شعرًا ميفًا يقف شعر رأسي 
 .(31 )«من اخلوف وُيفق قليب

اجتاه الشَّكل أكثر وأفرد كتابًا كامتاً فقد ذهب يف  أرسطوأما تلميذه البارع 
مل يغفل املضمون . هو فن الشِّعر للحديث يف خصائص الفنِّ عامَّة والشِّعر خاصَّة

 .ولكنَّ الشَّكل كان هو األصل يف حتديد خصائص الفنِّ 
ا الضَّروري هنا أن  اه أَو ذاك وإَّنَّ ليس من الضَّروري أن نقف مع هذا االجتِّ

ىل أنَّ اخلصائص املضمونيَّة لألثر اجلمايل مرتبٌط بنوع الفن أَو ميدانه نلفت االنتباه إ
بالدَّرجة األوىل، وباخلصائص الشَّخصيَّة للمبدع بالدَّرجة الثَّانية، وبالفكر الذي 

ومن اخلطأ الكبري يف نظرنا أن حنمِّل الفنَّ رسالًة . حيمل املبدع بالدَّرجة الثَّالثة
بَّقًة على احلالة اإلبداعيَّة ألنَّ مثل هذا الفعل ال يعدو كونه مسبَّقًة أَو مضامني مس

يلَّ عنق العمليَّة اإلبداعيَّة لتستطيع محل الفكرة املسبَّقة اليت تفرض على األثر الفين 
 .قبل أن يصري أثراً 

                                                           

 .  م ـ ص    ـ  1ـ دار القلم ـ بريوت ـ ط ـ ترمجة حنا خبازالجمهورية أفتاطون ـ ـ    3 
س ـ . ـ مفلسفة الجمال : ـ وانظر ذلك عند الدكتور أمرية حلمي مطر  3ـ ص 1 3ـ  أيون: أفتاطونـ   31 

 .13ص
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ولذلك ليس كلُّ من توهَّم اإلبداع أَو ادَّعاه صار مبدعاً، وال كلُّ أَثٍر يُنتُج 

فيما قد يكون العكس صحيحاً؛ مبعىن َأنَّ . بالضَّرورة َأن يكون أَثرًا فنِّـيًّا يستحقُّ 
ا ميزِّقه، ولكنَّه أَثٌر مجيل ومن ذلك ما . الفنَّان قد ال يكون راضياً عن أَثٍر يُنتجه، ورمبَّ

الذي رسم لوحًة مرًَّة فلم تعجبه فقذف هبا بعيداً  P.Picasso ـ  بيكاسوحدث مع 
إىل أَقصى أَركان البيت، واتَّفق َأن زاره تاجر اللوحات الشَّهري عن املرسم، 

 :لبيكاسوـ فقال  ومل يدر ماذا حدث ، أَمسك اللوحة فإذا هبا مجيلة ـالمبرويز
 كم تريد مثنها؟ ـ

 :وقال مازحاً  بيكاسوفتحمحم 
 .ـ ألَنَّك صديقي سآخذ منك عشرة آالف فرنك فقط

 .اع مثنها بكلِّ رضكان جادًّا، فدف  المبرويزولكنَّ 
وعلى العموم عندما يصبح الفنَّاُن عظيماً مشهوداً له، فإنَّ من حقِّه َأن جُيدِّد 

َم الفنَّ الذي يريد، بالطَّريقة  اليت يريد وُأصرُّ . يف الفنِّ كيفما شاء وارتأى، وَأن يُقدِّ
عاديي، أَلنَّ جتديد الفنِّ هنا على َأن يكون فنَّاناً عظيمًا ال فنَّاناً عاديًّا أَو حَّتَّ فوق 

غري اإلبداع الفينِِّّ، وقلٌَّة هم العظماء الذين حيقُّ هلم جتديُد الفنِّ، بل مل يربز فنَّاٌن 
يف البال   رُ طِ عظيٌم يف العامل إالَّ وكان له أَثٌر واضٌح يف جتديد الفنِّ، واأَلمساء اليت تَْ 

 ـودافنشي  Shakespearي وشكسبير ـ تـمَّام والمتنبِّي والمعرِّ  أَبو كثريٌة منها
da Vinci  ـ وبيكاسوP.Picasso ـ  وسلفادور داليSalvador Dali  وَأضراهبم

 .كثريون
ثنا  ولكن ال بدَّ من اإلشارة هنا إىل َأنَّ خصائص النِّتاج اإلبداعي اليت حتدَّ

ا هي اإلطار النَّظريُّ العام، الشَّامل للفنون كلِّها، فإذا م ا انتقلنا من العام إىل فيها إَّنَّ
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اخلاص، َأي من هذا اإلطار الكلِّيِّ إىل أيِّ فني من الفنون سكبنا املبادئ العامَّة يف 
القوالب العمليَّة، َأي خرجنا من عموميَّة الوصف وخصوصيَّة التحديد لنغدو أَمام 

لكلِّ فني  املشخَّص العياين بدل اهجمرَّد الذِّهين، وهذا ما سنتوقَّف عنده هنا أَلنَّ 
يكفي إليضاح الفكرة  مئاُت كتبه اليت تشرح خصائصه، على َأنَّ يف ما ذكرناه ما

 .وإليصاهلا
 :اآلن، بعد حتديد اإلبداع، وتبيان خصائص النِّتاج اإلبداعي نستطيع َأن نتساءل

 ؟كيف يمكن َأن يصير المرء مبدعًا؟
 .لتايلسيكون موضوع الفصل اجزء أساسيٌّ من جواب هذا السؤال 
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 مقدمة
 تحديد اإلبداع

 اختيار الميدان: َأوَّاًل
 امتالك لغة الفنِّ : ثانيًا

 امتالك َأدوات الفنِّ:  ثالثًا
 الثَّقافة االختصاصيَّة:  رابعًا

 ةــالثَّقافة العامَّ :خامسًا
 دِّيــالـتَّح :ادسًاــــــس

 الممارسة: سابعًا
 خاتمة

 
 
 
 
 
 



 

 

ة|  402 ح ف  ص
 

 
 
 

ة الفكر، بل ال يمكن التَّفكير خارج نطاق اللغة هي َأدا
اللغة، وكلَّ زيادة في الحصيلة اللغويَّة تؤدِّي بالضَّرورة المنطقيَّة 

في َأساليب التَّفكير، وامتداد في آفاق دقَّة  كبير  إلى نماء  
والفنُّ تفكيٌر نوعيٌّ يتطلَّب َأكبر قدر  من الطاقات . التَّعبير

لحدوس  تجريديَّة وتصويٌر لتحليقات اللغويَّة ألَنَّه تجسيٌد 
 .المخيِّلة اإلبداعيَّة في عوالم تجريدها

 
 

 
 

الوقوف عند معنى اإلبداع َأو مفهومه وحسب، حض َأعتقد َأنَّ الالزم ال م
دون تحديد ، واتِّفاق  على هذا من ولكن االتِّفاق على هذا المفهوم؛ ذلك َأنَّ تركه 

أَلهواء، ويوسِّع دائرته حتَّى تكاد تكون حاويًة لما التَّحديد يجعله ُعرضًة للميول وا
طاب وخاب، ولمن َأخطأ وَأصاب، ولما انطوى تحت معطف اإلبداع بحقٍّ ولما  

 .كان هرطقًة وشعوذًة ولهواً 
املبدأ فإنَّ اإلبداع حبدِّ ذاته مفهوٌم إشكايلٌّ معقَّـٌد يصعُب الوقوف على   ناحيةمن 

ـ حصره ضمن كلمات قليلٍة َأو   مبعًنى من املعاين من العسري ـ كلِّ جوانبه وأَبعاده، ولذلك
ا تـَُعرُِّف اإلبداع أَو حتدِّده منطقيًّا بسياٍج جامٍع مانعٍ   .كثريٍة تدَّعي َأَّنَّ

ح اإلبداع صطالاومن َأهمِّ املشكالت اليت تعرتضنا يف هذا السَّبيل هي استواء 
خدم للدَّاللة على ما يدلُّ عليه حات ُأخرى تستصطالاـ مع  من حيث االستخدام ـ

َأنَّ  من غمرَّ على الو . اإلبداع؛ كاخللق واالبتكار واالكتشاف واالخرتاع واإلنشاء وغريها
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حات قد ُحلَّت منذ زمٍن ليس بالقريب أَبداى فإنَّ صطالمشكلة التَّداخل الدَّاليل هلذه اال
بعضها بعضاى بشكٍل عامٍّ اللبس ما زال قائماى من حيث شيوُع استخدامها ِعوضاى عن 

من جهة أُوىل، واستخدام اإلبداع ليحلَّ مكاَّنا مجيعاى من جهٍة ثانيٍة، اأَلمر الذي يُوقُع 
يف مجلٍة من اإلرباكات حنُن بغًنى عنها يف األىصل، ولكنَّها تنمُّ عن مدى إشكاليَّة املوقف 

 .وتعقيده
عليها العمليَّة اإلبداعيَّة،  حنن يف حقيقة األمر أمام سبعة عناصر أساسيَّة تقوم

إىل اإلبداع  ةاملوصلالعناصر قابلة للزيادة ولِكنَّها غري قابلة للنقصان، وهذه العناصر  هذه
 :هي

 اختيار الميدان: أوَّالً 
 امتالك لغة الفنِّ  :  ثانياً 

 امتالك َأدوات الفنِّ   :اً لثثا
 الثَّقافة االختصاصيَّة: اً رابع

 ةــامَّ الثَّقافة الع: اً خامس
 دِّيــالـتَّح :ساً ساد

 ةـــالممارس: اً بعسا
على َأنَّ ما جتدر اإلشارة إليه هو َأنَّ هذه العناصر متالزمٌة، متكاملٌة، غري 

وافتقاُد َأحدها غالباى ما يؤدِّي إىل تشويه التَّجربة اإلبداعيَّة . منفصلٍة عن بعضها بعضاى 
جانب َأنَّ حتصيلها أَيضاى ال يتمُّ بطريقٍة  هذا إىل. وقصورها عن بلوغ اأَلمسى واأَلرقى

ا هي عمليٌَّة متتامٌَّة ينبغي َأن حتدث  متفاصلٍة يستقلُّ كلُّ واحٍد منها عن اآلخر، وإَّنَّ
بآٍن معاى بصورٍة تكامليٍَّة يرفُد بعضها بعضاى وتتعزَُّز ببعضها بعضاى، حبيث يقرتن كلٌّ 

ا تتكوَّن الـُمَخيِّلُة املبدعة من اقرتان هذه منها بغريه من العناصر ويتضافر معها كيم
 .، وسنبدأ بتحديد اإلبداع لنتابع يف هذه الشروطالعناصر وتالزمها
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 تحديد اإلبداع
نبدأُ أَوَّالى بتعريف اإلبداع يف إطاره العام ألَنَّه اأَلكثر مشوليَّة من جهة، وألنَّ معظم 

شُّمويلِّ، ويف البداية جندنا أَمام إشكاليٍَّة املفكِّرين تناولوا اإلبداع ضمن هذا اإلطار ال
ـ  الكسندرو روشكاُأخرى من إشكاليَّات تعريف اإلبداع، ذلك أَنَّه كما يقول 

AL. Rosca :« من الصَّعب َأن ننتظر إجياد تعريٍف حمدٍَّد ومتَّفٍق عليه يف الوقت
كون  ـيَّةى على هذا البعد ـاحلاضر، خصوصاى َأنَّ بعض التَّعريفات اليت جاءت تُعلُِّق َأهِّ 

ـ وبعضها يؤكُِّد على بعٍد آخر، فتارةى يعرَّف اإلبداع   اإلبداع ظاهرةى معقَّدة األَبعاد
كاستعداٍد أَو قدرٍة على  إنتاج شيٍء ما جديد، وذي قيمٍة، وتارةى ُأخرى ال يُرى يف 

هلا، ومرَّةى ثالثةى يُرى يف اإلبداع اإلبداع استعداداى أَو قدرةى بل عمليَّةى يتحقَُّق النِّتاج من خال
حلٌّ جديٌد ملشكلٍة ما، أَمَّا معظُم الباحثني فريون َأنَّ اإلبداع هو حتقيق إنتاٍج جديد، 

 .(   )«وذي قيمٍة من َأجل اجملتمع
تعريفه لإلبداع، مع االنتباه إىل تركيزه على طبيعة  روشكاوتأسيساى على ذلك بًن 

ضرورة تضمُّنه قيمةى وفائدةى فرديَّةى أَو مجعيَّة، وإيالئه الفائدة  األَثر املنتج بإحلافه على
الوحدة ( مربمجٍ )اإلبداع وفق تعريٍف ( عدُّ )ميكن »: اجلمعيَّة القيمة اأَلكرب، فقال

اتيَّة واملوضوعيَّة اليت تقود إىل حتقيق إنتاٍج جديد وَأصيل ذي  املتكاملة جملموعة العوامل الذَّ
وفق سياق حبثنا َأنَّ اإلبداع حصراى هو النَّشاط ( وسنعدُّ )د أَو اجلماعة، قيمة من قبل الفر 

أَو العمليَّة اليت تقود إىل إنتاج يتَّصُف باجلدَّة واأَلصالة، والقيمة من َأجل اجملتمع، أَمَّا 
فهو إجياد حلوٍل جديدٍة لأَلفكار واملشكالت ( الواسع)اإلبداع مبعناه العام 

 .(   )«واملناهج

                                                           

غسَّان عبد احلي أَبو الفخر ـ اجمللـس الـوطل للثَّقافـة .د: ـ ترمجة اإلبداع العام والخاص: أَلكسندرو روشكاـ      
 .1 ـ ص  م191 ـ     ـ الكويت ـ العدد ( عرفةسلسلة عامل امل)والفنون واآلداب؛ 

 .س ـ ذاته.ـ م     
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وسَّع دائرة اإلبداع كثرياى حَّتَّ غدت مطَّاطـةى ميكن َأن حنشَر فيها ما  روشكا ولكنَّ 
إنَّ الشَّكل اأَلساسيَّ لعالقة اإلنسان الفعَّالة بالعامل »: فهو يقول. شئنا بقليٍل من الشَّدِّ 

ته اخلارجيِّ هو النَّشاط، بينما الشَّكل اأَلساسيُّ للنِّشاط اإلنساينِّ هو العمل يف جماال
دة إخل، ....  يف عمل العامل، والفنَّان، والعامل، والسِّياسي، واملفكِّر، واملهندس: املتعدِّ

غته  إذا لوهو حمقٌّ يف مبا. (   )«ويف هذه اجملاالت من النَّشاط يظهر اإلبداع ويتجلَّى
االت ، هذه العقائديَّة اليت أَرادت َأن تفتح جمالنَّظربعني  Ideology ـ أخذنا عقائديَّته

العطاء البشريِّ بَأيِّ صورٍة ممكنة، حَّتَّ باملبالغات اللفظيَّة واإلحيائيَّة اليت حتفز على 
النَّشاط طاملا َأنَّ كلَّ جتديٍد يف َأيِّ ميداٍن من امليادين ُيسمِّى إبداعاى، فيتساوى بذلك 

 روشكاس بًن وعلى هذا اأَلسا. عامل املصنع مع الشَّاعر مع الفنَّان يف مرسم الطَّبيعة
اإلبداُع »: وصفاى لإلبداع ال خيلو أَيضاى من انفتاٍح داليلٍّ ال مربِّر له، فقال Rosca ـ

ائرة الدَّالليَّة . (   )«شكٌل راٍق للنَّشاط اإلنساينِّ  ولذلك نسمُح ألَنفسنا بإغالق الدَّ
 :املفتوحة هلذا الوصف بقولنا

 .«سانيِّ اإلبداع هو الجانب الخالَّق من النَّشاط اإلن»
اإلبداع، مبعناه »: فقد عرَّف  اإلبداع بقوله J.P. Guilfordـ  جيلفوردأَمَّا 

الضَّـيِّق، يشري إىل القدرات اليت تكون مميِّزةى لأَلشخاص املبدعني؛ إنَّ القدرات اإلبداعيَّة 
ُد ما إذا كان الفرد ميلك القدرة على إظهار السُّلوك اإلبداعي إىل درجٍة ملحوظـ ٍة، حتدِّ

ويتوقَُّف إظهار الفرد املالك للقدرات اإلبداعيَّة على نتائج إبداعيَّة أَو عدم إظهاره مثل 
إنَّ مشكلة عامل النَّفس ...  هذه النَّتائج بالفعل، يتوقَُّف على صفاته اإلثاريَـّة والطَّبيعيَّة

على فطريَّة  جيلفوردويبدو من هذا التَّعريف إحلاح . (   )«هي الشَّخصيَّة اإلبداعيَّة
                                                           

 .9س ـ ص .ـ م     
 .  ـ ص س . مـ      
 .22ـ ص  م1 1 ـ  2ـ دار العلم للماليني ـ بريوت ـ ط اإلبداع وتربيته: فاخر عاقل.دـ      
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القدرات اإلبداعيَّة اليت تظهر عند املرء باالستثارة اخلارجيَّة َأو بطبيعة الشَّخص املبدع 
الذي يعمل على إظهارها، دون نسيان التَّأكيد على تعقُّد املشكلة اإلبداعيَّة 

 .وخصوصيَّتها اليت جتعلها املشكلة الرَّئيسة يف علم النَّفس
املختصر فقد عرَّف اإلبداع مساوياى إيَّاه مع اخللق بأَنَّه أَمَّا املعجم الفلسفيِّ 

شيء جديد، مل يكن معروفاى من ( خلق، اخرتاع) نشاٌط هادٌف، يؤدِّي إىل اكتشاف؛»
قبل، َأو استيعاب الثَّروة الثَّقافيَّة املتوفِّرة استيعاباى فعَّاالى، يستجيب ملتطلَّبات 

الضَّروريَّ لإلبداع هو اهتمام الشَّخصيَّة العميق  إنَّ الشَّرط: ويتابع املعجم ـ العصر
بعصرها، والقدرة على استشفاف مشكالهتا امللحَّة يف سياق احلاالت واأَلوضاع 

، املوجَّه (. االجتماعيَّة واملعرفيَّة واملهنيَّة واحلياتيَّة والعمليَّة) امللموسة؛ إنَّ الفعل اإلبداعيَّ
ا يتحقَّق، يف الوقت ذاته، يف صورِة  حللِّ مهمَّات مطروحة موضوعيًّا وقيِّمة اجتماعيًّا، ِإَّنَّ

ويف جمرى (. الرِّسالة)عمليَِّة حتقيٍق للذَّات، تستجيب للمتطلَّبات الدَّاخليَّة العميقة؛ 
، مل يكن وجودها (للخيال، للذَّاكرة) اإلبداع جيري عادةى حشد إلمكانيَّات داخليَّة؛

ه بنتيجة الفعل اإلبداعي يعرف شيئاى جديداى ليس فقط عن خيطر ببال املرء، ولذا فإنَّ 
، بل وعن ذاته أَيضاى، وغالباى ما يأيت اإلبداع َأشبه بوالدة املرء من جديد،  العامل اخلارجيِّ

 .(9  )«(الوحي اإلبداعي) بكلِّ ما يرافق ذلك من َأوجاٍع وأَفراٍح؛
أَنَّه مل يسلم من الزَّلل والوقوع يف فخِّ رغم َأنَّ يف هذا التَّعريف َأكثر من إشراقٍة إالَّ 

الرَّاين حبسن القصد إىل إعطاء الثَّقافة هالةى من اأَلهِـّيَّة،  Ideology ـ التَّبهري العقائديِّ 
مبساواهتا باإلبداع، وإن كان تفسري الفعَّاليَّة واالستجابة ملتطلَّبات العصر من هذا املنظور 

ويتبع ذلك اهتمام املبدع مبشكالت العصر . اى عقائديًّاالعقائدي سينحو منحىى موجَّه

                                                           

م ـ موسـكو ـ توفيــق سـلُّ : ـ ترمجـة المعجـم الفلســفي المختصــر: دار اأَلدبيَّـات السِّياســيَّة ـ  9   وم ـ دار التَّقــدُّ
 . ـ   ص ـ  م 19 
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والتَّوجُّه حللِّ املهمَّات املطروحة انطالقاى من نظريَّة االلتزام، وهي مسألٌة فيها خالٌف قد 
 .ال يكون قابالى للحل

يعتذُر عن  Mackinnonـ  ماكينونولكنَّنا من جهٍة ُأخرى جنُد مفكِّراى مثل 
دُة الوجوه َأكثر من »واحٍد انطالقاى من  حتديد اإلبداع بإطارٍ  َأنَّ اإلبداع ظاهرٌة متعدِّ

 .(1  )«اعتبارها مفهوماى نظريًّا حمدَّد التَّعريف
اث العريب لوجدنا تعريفاٍت لإلبداع ال تقلُّ أَبداى عن هذه  ولو عدنا إىل الرتُّ

قَـّة املفهوميَّة والدَّالليَّة، فاأَلصل ا للغويُّ لإلبداع كما حدَّده التَّعريفات من حيث الدِّ
: ومن ذلك قوهلم. ابتداء الشَّيء وصنعه ال عن مثاٍل سابقٍ »يشرُي إىل  فارس ابن

 منظور ابنأَمَّا . (2  )«أَبدعُت الشَّيء قوالى أَو فعالى إذا ابتدأته ال عن سابق مثال
 .(   )«أَنشأه وبدأه: بَـدََع الشَّيء يبدعه بدعاى وابتدعه»: فيقول

َأكثر دقَـّةى وَأشدَّ ضبطاى هلذا  أَبو البقاء الكفويِّ  ر اللغويِّ ذاته كانويف اإلطا
هو إخراج ما : ويف االصطالح. اإلبداع؛ لغةى، عبارٌة عن عدم النَّظري» :ح، فقالصطالاال

بديع ): وهو َأعمُّ من اخللق بدليل...  يف اإلمكان والعدم إىل الوجوب والوجود

ومل يقل بديع  (   ((قَ السَّموات واألَرضخل)و (2  )(السَّموات واألَرض
: وقال بعضهم. وقيل اإلبداُع إجياُد اأَليس عن الليس َأو الوجود عن كتم العدم. اإلنسان

                                                           

  1 - Contribution to the Conceptualization and Study of  Creativity. 
ــمعجــم مقــاييل اللغــة : ابــن فــارسـ   2   ــالم حممــد هــارون ـ شــركة مكتبــة ومطبعــة : حتقيــق وضــبط ـ عبــد السَّ

 .مادة بدع /221ـ ص   ـ ج م1 1  ـ 2مصطفى البايب احلليب وأَوالده مبصر ـ القاهرة ـ ط
اث العـريب ومؤسسـة التَّـاريخ العـريب ـ بـريوت ـ ط لسـان العـرب: ابـن منظـور ـ       ــ  م 11 ـ  2ـ دار إحيـاء الـرتُّ

 .مادَّة بدع
 .   ـ القرآن الكرمي ـ البقرة ـ   2  
 . 2 ـ القرآن الكرمي ـ األَنعام ـ      
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إجياد شيٍء غري مسبوٍق مبادٍَّة وال زماٍن كالعقول، فيقابل التَّكوين لكونه مسبوقاى : اإلبداع
 .(   )«هو اخرتاُع الشَّيء دفعةى  عُ اإلبدا » :ووصل من ذلك إىل القول .(   )«باملادَّة

اث وهو ما أَدىل به املفكِّرون لوجدنا مثالى  ولو انتقلنا إىل اجلانب اآلخر من الرتُّ
وهو . يرى َأنَّ اإلبداع واحٌد من الطَّبائع اليت ُجِبَل اإلنسان عليها عثمان الجاحظ أَبا

: ك يقول ملن يريد اإلبداعهبذا املعًن أَقرب ما يكون إىل القول باملوهبة، ويف مثل ذل
إنَّك ال تعدُم اإلجابة واملواتاة إذا كانت هناك طبيعة، أَو جريت من الصِّناعة على »

أَلنَّ النُّفوس ال جتوُد مبكنوناهتا مع الرَّغبة، وال تسمُح مبخزوَّنا مع الرَّهبة، كما ...  عرق
إىل َأنَّ  حيَّان التَّوحيديِّ  أَبوهب وهبذا املعًن تقريباى ذ. (   )«جتود به مع الشَّهوة واحملبَّة

اإلبداع موهبٌة خاصٌَّة ال تؤتى إالَّ لقلٍَّة من النَّاس، مؤكِّداى على اختالف اإلبداع عن َأيِّ 
 .(   )عمٍل آخر من حيث شروط اإلبداع وحقيقته
الذي حتدَّث كثرياى يف اإلبداع؛  خلدون ابـنُ ومثل هذين الفيلسوفني كان العالَّمة 

ولكن دون َأن يستخدم أَيضاى لفظة اإلبداع، فاستخدم لفظة ...  ةى وظروفاى وشروطاى طبيعـ
ا صفٌة راسخٌة حتصل عن استعمال الفعل وتكراره مرَّةى بعد  امللكة مبعًن املوهبة، رائياى َأَّنَّ

                                                           

عـدنان درويــ  .د: ـ حتقيــق م فــي المصـطلحات والفــروق اللغويَـّةالكلِّيـات؛ معجــ :الكفــويأبـو البقـاء ـ      
 . 2ـ ص  ـ ج م 19 ـ  2وحممَّد املصري ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشق ـ ط

 .22ص س ـ . مـ      
ـ ص   ــ ج م 19 فـوزي عطـوي ـ الشـركة اللبنانيَّـة للكتـاب ـ بـريوت ـ : ـ حتقيـق البيـان والتَّبيـين: اجلـاح ـ      

9 . 
ـ وزارة الثَّقافـة ـ دمشـق ـ  المعرفـةـ يف جملـة؛  التَّوحيـدي مؤسِّسـا لعلـم الجمـال العربـي: السَّيد َأمحد  عزَّتـ      

 .  ـ ص  م 11 ـ      العدد
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ليكون هبذا التَّعريف قريباى جدًّا من افرتاضنا بأنَّ امللكة . (9  )ُأخرى حَّتَّ ترسَخ صورته
 .بداعيَّة مشاٌع عند عموم النَّاس، واخلربُة واملران َأحد عوامل تنشيطها وهتيئتها لإلبداعاإل

وعلى ...  هذا املفهوم العامُّ لإلبداع؛ الفكري والفلِّ والعلمي والسُّلوكي واملهل
 اإلبداعالرُّغم من أَنَّنا ال َّنانع من إدراج هذه املفاهيم كلِّها حتت إطار مفهومنا عن 

ذي سنحاول رسم معامل الطَّريق إليه فإنَّنا ال نرتاح كثرياى إىل هذه الشُّموليَّة يف مفهوم ال
ُأخرى مشاهبٌة ُتستخَدم مبعًن اإلبداع، واإلبداع حيلُّ  حاتٍ صطالامثَّة ذلك أنَّ ، اإلبداع

يف بعض اأَلحيان مكاَّنا يف االستخدام، فإضافةى إىل اخللق واالكتشاف واالخرتاع جنـُد 
 الفعلَ و ، واالبتكار، ، والبَـْرء، والصُّـْنع، واإلجياد، واإلحداث، والتَّكوين، والـَجـْعلَ الَفـْطرَ 
 .أَيضاى 

 اختيار الميدان: أوَّاًل
والتفصيل في انطالقًا من تعريف اإلبداع، ومن معرفة خصائص األَثر المبدع، 

نجد َأنَّ َأوَّل ما يحتاُج إليه ة أثر الثقافة والثقافة واالختصاصيَّة في العمليَّة اإلبداعيَّ 
 : اإلبداع، هو معرفة الميدان الذي سيتحرَُّك فيهفي الهاوي، َأو الرَّاغب 

 هل يريُد َأن يقرض الشِّعر؟ ـ 
 َأم َأن يغدو قاصًّا؟ ـ 
 ؟ نحَّاتاً َأن يكون م أنَُّه يريد أَ ـ 
 يرنو إلى َأن يكون مسرحيًّا؟ م أنَُّه أَ ـ 
 ى َأن يصبَح رسَّامًا؟ يصبو إلهو  مأَ ـ 
؟؟ـ   َأم غير ذلك من مجاالت اإلبداع الفنِّيِّ

                                                           

مجـة والنَّشـر ـ ـ دار طـالس للدِّراسـات والرتَّ  فلسـفة الفـنِّ والجمـال عنـد ابـن خلـدون :عـزَّت السَّـيد َأمحـد ـ   9  
 . 9 ـ  9ـ ص م 11 دمشق ـ 
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معرفة أَو اختيار ال نستطيُع َأن نغفَل هنا َأنَّ احلقيقة اليت ال جيوز جتاهلها هي أنَّنا 
ٍة  الال يتمُّ اعتباطاى و  أَمرٌ ميدان اإلبداع  مبحض الرَّغبة واالختيار، اللهمَّ إالَّ على عبقريٍَّة فذَّ

 خلدون ابنمثالى و سينا ابن قلَّما وجدنا مثلها يف تاريخ اإلبداع والعبقريَّات، كـ
وعبقريَّاٍت ُأخرى تقلُّ  Adesonـ  وأديسون، Leonardo da Vinciـ  ليوناردو دافنشيو

ـ شكسبير و Raphaelـ  رفائيلو المتنبِّي: إشراقاى عن هؤالء، أَمثال
W. Shakespear  ...وأمثاهلم. 

ال يتوقَُّف على َأن يقول املرء أُريد َأن َأكون شاعراى، أَو أُريد َأن َأصري رسَّاماى، األمر 
ا مَثَّ ...  ب َأن ُأصبح ممثِّالى، َأو مطرباى أَو جيَ  ة هوىى وشغف بفنٍّ من الفنون يتنامى شيئاى وإَّنَّ

هذا الفنِّ وخصائصه، عاى مليدان بْ كَّن منها فيصري هوى النَّفس تَـ مَ تَ فشيئاى يف النَّفس حَّتَّ يَـ 
 :(1  )يف األَبيات التَّاليةجار اهلل الزَّمخشريُّ ومثل هذا احلال هو ما عربَّ عنه 

ََ ََْنت ِل ْيِره س َََ ََالُع ِحْيِقَََ ََْول َََ ََ   ِلَََ  ْيِم َألَََ

ََ ََو  ْنِمَََ ََاِنِل َغْصَََ ََِطٍة و ي َََ ََْيَََ  اِقِب ِعن َََ
 

 ٍةص َََََََْيِولِّ ع ح َََََََبَََََََا  ِلر َط ْياُيِلم َََََََت و 

ََْحأَ  ََو  ْىَلَََ ََ ْىه َأْشَََ ََاد ُم ْنِمَََ ََ ِةم َََ  اِقس َََ
 

ََو  ََْقُر َأْيِرص ََََ ََع  ْيالِمََََ ََاِقر َأْو ْىَلََََ  اه ََََ

 اِقش  َََََََللُع اِتح ََََََََفالن   ن ِمَََََََ ْىَلََََََََأْح
 

 هافِ د اِة ِلََََََت ََََََِر الَفْقََََََن  َْنَألََََََ   ِمََََََو 

 ْياِقَََََر َأْو ْنل  ع َََََالر ْمَََََ ْيِقَََََأل ْل ْيِرْقَََََن 
 

                                                           

ا كانت له  1    .ـ قرأت هذه األَبيات منسوبةى أَيضاى لإلمام الشَّافعيِّ وفيها نفحته وُأسلوبه أَيضاى، ورمبَّ
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 ُهُتَْيِبََََََت و  ْىالََََََد    ان ر ْهُت س ََََََْيَََََََأَأِب

َََا  وت ْون  ََب مََََ ََب  ْيْغََََ َََل اَكذ د  ْعََََ  ْياِقح ََََ
 

 .مبعـًنى من املعاين هذا امليل املتنامي حَّتَّ الشَّغف هو ما ميكن َأن نسمِّيه املوهبة
 .وهي اليت ينبغي تنميتها ورعايتها وصقلها

َأن يبحث عن بذرة هذا أوَّالى وقبل أيِّ شيء املرء مبدعاى ينبغي عليه  حَّتَّ يصريَ 
راية حَّتَّ تنبت وتنمو وتثمر يعُُثَّ ـ  إن مل تظهر لوحدها امليل ـ هدها بالسِّقاية والرِّعاية والدِّ
وجيب أن نتذكر هنا أنَّ البحث عن بذرة امليل جيب أن يكون أوَّال وقبل كلِّ شيء  .َأخرياى 

خيصُّ العملية اإلبداعيَّة، ألنَّ اخلطوات معظمها مبنيَّة على ذلك، على اختيار الفن الذي 
 .هيستهوي اهلاوي اإلبداع في

على ضوء الفنِّ املختار يكون بناء الثقافة االختصاصيَّة والثقافة العامَّة وتنمية امليل 
واهلوى ومتثل أدوات الفن وقوانينه ومعايريه وخصائصه، ويف السِّياق تربية ذائقته اجلماليَّة 

 .ىل هذا الفنِّ َأو ذاكوالنَّقديَّة اخلاصَّة هبذا الفنِّ حتديداى ُُثَّ بالفنون األخرى مبَا خيدم ميله إ
ُد ميدان  إذن حيتاُج اأَلمر أَوَّالى إىل الكشف عن طبيعة البذرة اإلبداعيَّة، اليت حتدِّ

ولكن ال بُدَّ من . اإلبداع، ومن ُثَّ معرفة طبيعة هذا امليدان الذي سيتحرَّك فيه املبدع
، وكذلك الرَّغبة واالختيار مبحض الال يتمُّ اعتباطاى و التَّذكري بأنَّ اختيار ميدان اإلبداع 

إنَُّه يف حقيقة األمر حبٌث عن بذرة امليل املوجودة يف ... فهو ليس قرعة وال ضربة ح ٍّ 
 . النَّفس جتاه فنٍّ من الفنون، بل جتاه اإلبداع يف فنٍّ من الفنون

 امتالك لغة الفنِّ: ثانيًا
آثار هذا الفن، والتَّعبري عن  لكلِّ فنٍّ من الفنون لغته اخلاصَّة اليت ُتستخدُم لصياغة
الشِّعُر والقصَُّة والرِّوايـُة : اأَلفكار واملشاعر واملقاصد من خالهلا؛ فلغُة فنون اأَلدب

واملسرحيَّة هي اللغُة املنطوقة مبفرداهتا وعباراهتا، ولكن لكلِّ فنٍّ من هذه الفنون لغته 
إضافـةى إىل َأنَّ لكلِّ . قصَّة، غري لغة املسرحيَّةالتَّعبرييَّة اخلاصَّة، فلغـُة الشِّعر خالف لغة ال
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فنَّاٍن لغته اخلاصَّة، هي عماد خصائص شخصيَّته اإلبداعيَّة اليت متيِّزه عن غريه من خالل 
واستناداى إىل هذه احلقيقة الرَّاسخة يتمُّ ....  ُأسلوبه ومفرداته وطرائق تعبريه وأَنواع صوره

ملبدعني املختلف عليها، إىل جانب كوَّنا َأحد َأهمِّ ُأسس الفصل والتَّمييز بني آثار ا
املذهبني؛ البنيوي والتَّفكيكي يف قراءة النُّصوص والتَّعامل معها، دون نسيان املذاهب 
اهات النَّقديَّة اأُلخرى اليت سبقت هذين التَّيارين، والرَّاجعة جذورها إىل القدمي  واالجتِّ

 .جدًّا
عر بالغـُة التَّعبري ورشاقته، مع براعة التَّصوير النَّوعيَّة، من ذلك َأنَّ لغة الشِّ 

ومفردات الشِّعر غري مفردات النَّثر، فهناك أَلفاٌظ ال ُتستخدُم يف الشِّعر، أَو ال حُيبُّ 
استخدامها يف الشِّعر وال حيلو؛ إالَّ لشاعٍر بارٍع حُيسُن سبكها، ويُتقُن صوغها يف سياقها 

 .نحها دفء الشَّاعريَّة وأَلقهاالشِّعريِّ الذي مي
ـ على عبارٍت شعريَـٍّة أَو شاعريَّة، ولكنَّه ليس  على اختالف فنونه قد حيتوي النَّثُر ـ

وينبغي التَّأكيد هنا َأنَّ الرَّشاقة يف التَّعابري النَّثريَّة غري الرَّشاقة يف التَّعابري الشِّعريَّة . شعراى 
وكذلك التَّصوير هنا خمتلٌف أَيضاى عن التَّصوير يف .  اخلاصفلكلِّ منهما ميداَّنا الدَّاليلُّ 

الشِّعر؛ وميكن فهم هذا التَّمييز َأكثر إذا ما قارنَّا بني رشاقة الرَّسام يف التَّعامل مع أَلوانه 
....  ورشاقة الرَّاقصة يف حركاهتا ورشاقة املمثِّل يف أَداء دوره ورشاقة الشَّاعر يف تعابريه

دمنا الرَّشاقة يف الفنون كلِّها، ولكن هل نتناول هذه الرَّشاقات كلِّها بداللٍة لقد استخ
ومثل الرَّشاقة متاماى يكون حال اخلصائص . واحدة؟ يصعب ذلك، ويبعد عن الذِّهن

اجلماليَّة اأُلخرى؛ كالِّليونه والرِّقَـّة واخلفَّة واالنسجام وغريها من اخلصائص اليت ميكن 
ى كلِّ الفنون ويقتصر بعضٌّ آخر على فنوٍن بعينها، كالتَّناظر الذي ال تعميم بعضها عل

نبحث عنه، وال نفكِّر يف البحث عنه يف القصَّة مثالى، ولكنَّه أَوَّل ما نطلبه يف فنِّ العمارة 
 ...مثال، وبعض ما نسأل عنه يف بعض أَنواع اللوحات
من تداخل هذه األَلوان ومتازجها، وكلَّما  أَمَّا لغة الرَّسم فهي األَلوان، وتعابريه تنبثقُ 

 .كانت هذه العمليَّة متكاملةى ودقيقةى وبارعةى كانت أَبلغ تعبرياى، وَأكثر وصوالى إىل املتلقِّي
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عناصر هذه الكتلة، بـَنْيَ ولغة النَّحت هي الكتلة، وتعابريه هي النِّسب احلجميَّة 
أَو رأى صورةى  M. Angloـ  مايكل أَنجلو لـ (موسى)وتركيباهتا اجلماليَّة، ومن رأى متثال 

بشدٍَّة وغضٍب عندما ضرب التِّمثال وكسر رجله وهو  أَنجلودقيقـةى له يُدرك ملاذا انفعل 
 .انطق َأيُّها الحجر: يقول

أَمَّا لغـُة املوسيقى فهي اجلمل الصَّوتيَّة املتأسِّسة على العالمات املوسيقيَّة املؤسِّسة 
وكلَّما كان الفنَّان . أليف املوسيقي هو الرَّبُط بني اجلمل الصَّوتيَّة املوسيقيَّةوالتَّ . للمقامات

على َأنَّ ما جتدر اإلشارة إليه هنا َأنَّ العازفني  . ممتلكاى هلذه اللغة كان أَبلغ إبداعاى وَأعظم
التَّلحني كلَّهم ميتلكون اللغة املوسيقيَّة باملعًن املشار إليه ولكنَّهم غري قادرين على 

، والسَّبُب يف ذلك َأنَّ العزف هذا ال  ومبحض الضَّرورة عاجزون عن التَّأليف املوسيقيِّ
يتعدَّى كونه مهنةى ميتهنها املرء الكتساب لقمة العي  َأو جملرَّد االستمتاع بالعزف، بينما 

ذاته  التَّأليف املوسيقيُّ والتَّلحني صنعة مبدٍع، واملبدع هو الذي يغوص يف َأعماق
 .ليكشف عن بذرة اإلبداع اليت حناول اإلرشاد إىل كيفيَّة الوصول إليها

أَمَّا لغُة العمارة فهي املكان، وتعابريه هي كيفيَّات توزيع املكان وإضفاء اللبوس 
 .اجلمايلِّ عليه، حبسن التَّوزيع، ومجاليَّة تركيبه، مع حسن استغالل املساحات

ن هو َأنَّ لغاهتا متميِّزٌة عن لغة التَّعبري الشَّائعة والعاديَّة، ولكنَّ املشرتك يف كلِّ الفنو 
وال نعل بذلك البساطة، أَلنَّ البساطة قد تكون َأحد َأهمِّ عوامل عظمة الفنِّ وخلوده، 

اثيَّة، ولذلك أَوقف  فيروزوعشق النَّاس له، كَأغاين  ـ  ليون تولستويمثالى، واأَلغاين الرتُّ
L. Tolstoy ة الفنِّ وعظمتة على مدى قدرته على إثارة انفعاالت اآلخرينَأصال  ...

ويضرب لنا يف ذلك مثالى َأغاين الفالَّحني الرُّوس اليت أَثارت انفعاالت آالٍف مؤلَّفٍة من 
 .(2  )(الملك لير: ) Shakespearـ  شكسبيرالنَّاس، َأكثر بكثرٍي ممَّن أَثارهتم مسرحيَّـُة 

                                                           

150  - C.E.M. Goad : Guide to Philosophy. 1944. Ch. v (Ethical 

Philosophy); P.335. 
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هي اأَلساس الذي ال غًن عنه لكلِّ الفنون، وكلَّما كان  وبذلك جند َأنَّ اللغة
ناى من اللغة َأكثر كان تعبريه الفلُِّّ َأمجل وأَبلغ، وبتفاوت الفنَّانني  الفنَّان متمكِّ
بامتالك لغات فنوَّنم والتَّحكُّم هبا يتفاوتون يف التَّعبري أَوَّالى، ويتفاضلون يف النَّجاح 

 .بعض ثانياى، وخيلُد بعضهم دون
أَلنَّ اللغة هي أَداة الفكر، بل الفكر هو  (   )إنَّنا نصرُّ على امتالك اللغة

خذنا نسبيَّة داللة لفظة اللغة على مادَّهتا نستطيع القول اللغة، وإذا ما أَ 
ال ميكن التَّفكري خارج نطاق اللغة، وال نبالغ أَبدا إذا ادَّعينا : اطمئناٍن وارتياح بكل

بَأنَّ كلَّ زيادة يف احلصيلة اللغويَّة تؤدِّي بالضَّرورة املنطقيَّة إىل َّناء يف َأساليب 
دقَّة التَّعبري، والفنُّ تفكرٌي نوعيٌّ يتطلَّب َأكرب قدٍر من التَّفكري وامتداد يف آفاق 

الطاقات اللغويَّة ألَنَّه جتسيٌد حلدوٍس جتريديَّة وتصويٌر لتحليقات املخيِّلة اإلبداعيَّة 
يف عوامل جتريدها؛ فكيف ينقل املبدُع ذلك إىل فنِّه إذا مل يكن ممتلكاى ناصية لغة 

 !فنِّه؟؟
املبدعني وتقصريهم يف تعلُّم لغات فنوَّنم دعاهم إىل رمي إنَّ كسل كثرٍي من 

هذه اللغات بالعجز والقصور، والتَّقصري عن احتواء حدوسهم وإشراقاهتم، وهذا 
حمض ادِّعاء ال ينقصه الربهان وحسب بل يفتقر إىل أَقلِّ حدود التَّماسك املنطقي 

ن اآلثار اخلالدة على أَلنَّ لغات الفنون استوعبت تارخيا قد الحُيصر لكثرته م
وعلى كلِّ حال فإن لغات الفنون كلِّها تنتظر دائما املبدعني العمالقة . الزَّمان

ليجدِّدوا فيها، فمن ذا الذي حيقُّ له َأن جُيدِّد يف الفنون غرُي الذي هضم هذه 
 !الفنون؟؟

                                                           

وطبيعتـه، فقـد تكـون هـذه اللغـة رمـوزاى كمـا يف  ـ  ونؤكِّـد ثانيـةى أَنَّ اللغـة هنـا اصـطالٌح نسـيبٌّ يـرتبط مبـادَّة الفـن     
الفنــــون التَّشــــكيليَّة والعلــــوم، وقــــد تكــــون لغتنــــا املنطوقــــة كمــــا يف فنــــون اأَلدب، وقــــد تكــــون حركــــات كمــــا يف 

 ... الرَّقص
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 امتالك َأدوات الفنِّ: ًالثثا
اس لولوج طريق اإلبداع فإنَّ امتالك إذا كان امتالك لغة الفنِّ هو اأُلسُّ اأَلس

أَدوات الفنِّ هو املقود الذي يسوس اللغة ويتحكَّم هبا يف مسارب اإلبداع، فإذا ما غاب 
قَـّة، هذا إن مل تنزلق يف ُهوىى  هذا املقود َأو ضعف تعثَّرت عمليَّة القيادة وافتقرت إىل الدِّ

 .غري ذات منجىى
ة للبناء، ولذلك مهما مجعت من هذه اللبنات لن إنَّ اللغة هنا مبثابة اللبنات ا ملعدَّ

حتصل على بيت تسكنه ما مل تعمد إىل رصفها وتنسيقها حبيث تصبح ما يصلح 
للسَّكن، وال يكون ذلك إالَّ باستخدام أَدوات البناء، وإالَّ فإنَّ جمرَّد اجلمع سيقود إىل 

فنون؛ إنَّ امتالك لغة َأيِّ فنٍّ من والشَّأُن ذاته جنده يف ال. بناء ه ٍّ سرعان ما ينهدم
الفنون شيٌء عظيٌم، ولكنَّ اأَلعظم منه َأن تعرف كيف توظِّف هذه اللغة، واأَلعظم من 
ذلك َأن يكون التَّوظيف إبداعاى، وال يكون ذلك إالَّ بامتالك أَدوات اإلبداع يف هذا 

 .الفن
الفنون اأَلدبيَّة هي كما اختلفت لغات الفنون كذلك ختتلف أَدواهتا؛ فَأدوات 

وأَدوات الرَّسم هي الرِّيشة؛ والرِّيشة هي القلُم َأو الرِّيشة . البيان والفصاحة والبالغة
أَمَّا أَدوات الرَّقص فهي َأعضاء اجلسم . العاديَّة َأو َأيُّ شيٍء ميكن استخدامه يف الرَّسم

بل ...  رة ليست املعاول والرَّافعاتوأَدوات فنِّ العما. وعضالته الرَّامسة للحركات الفنِّـيَّة
هي األَبعاد اليت حتدِّد كيفيَّة نظِم البناء مجاليًّا، والعالقات الرِّياضيَّة اليت تضمن صالحيَّة 

أَمَّا أَدوات املوسيقى فهي اآللة املوسيقيَّة، ومعلوم َأنَّ يف مكنة املرء . البناء ومتاسكه
لعزف على َأيِّ آلة موسيقيٍَّة، فمن السَّهل َأن حيف  امتالك لغة املوسيقى دون متكُّنه من ا

املرء العالمات املوسيقيَّة، وَأن حيف  املقامات ومييِّز بينها دون إجادة العزف، وهذا ما 
هذا يف الفنون كلِّها ال يف . يشبه امتالك لبنات البناء دون امتالك القدرة على إشادهتا

 .املوسيقى، أَلنَّ الشَّأن واحدٌ 
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لك جند َأنَّ امتالك اأَلدوات أَمٌر ال يقلُّ َأهِـّيَّةى عن امتالك اللغة، بل إنَّ امتالك ولذ
اأَلدوات هو اأَلهمُّ، ولكنَّا آثرنا إيالء اللغة اأَلهِـّيَّة اأُلوىل أَلنَّ امتالك اأَلدوات دون اللغة 

وات يُنمِّي الذَّوق السَّليم يؤدِّي إىل التَّشويه والعبث املفسد، بينما امتالك اللغة دون اأَلد
والرُّقي يف التَّعامل مع الفنون، وقلَّما يقود إىل نتيجـٍة سيئة، ويف كلِّ اأَلحوال فإنَّ َأضرار 
امتالك اللغة دون اأَلدوات أَقلُّ مبا ال ميكن إحصاؤه من َأضرار امتالك اأَلدوات دون 

 .اللغة
 الثَّقافة االختصاصيَّة: ًارابع

أنَّ الدَّاعي إىل اإلصرار على جعل الثَّقافة االختصاصيَّة عنصراى أعرتف بداية 
، هو ما آل إليه اإلبداع من كثرة املتطفلني  أساسيًّا من عناصر اإلبداع، وهو كذلك أصرى
ا حقيقة،  واألدعياء الذين يتوهون أَّنم مبدعون، ويفرضون أوهاهم على أنفسهم على أَّنَّ

وهم يف احلقيقة ال يفقهون أوليات الفنون اليت ... وعلى اآلخرين بطريقة أَو بأخرى
يزعمون أَّنم يبدعون فيها، فتفيض علينا بركات أوهامهم بنظريات وتنظريات ما أنزل اهلل 

 .هبا من سلطان وال تستقيم يف مقياس وال ميزان
علَّق مبيدان نعل بالثَّقافة االختصاصيَّة أَو الثَّقافة املوجَّهة َأن يكون املرُء  عارفاى مبا يت

إبداعه معرفةى متعمَّقة، أَلنَّ هذه املعرفة من العوامل املساهة يف فتح باب اإلبداع، ويف 
ولكلِّ ميداٍن طبيعته وخصائصه، وبدون هذه . صوغ الشَّخصيَّة املبدعة صياغةى َأمتَّ وأَقدر

لشِّعر من مل يعرف املعرفة ال ميكن للمرء َأن ُيصبح مبدعاى حقًّا أَبدا، وإالَّ فكيف يقرض ا
موسيقى الشِّعر وأَوزانه وحبوره؟ وكيف له َأن يعرف ذلك دون َأن حيف  مئات القصائد 

 .وآالف أَبيات الشِّعر
ا  إنَّ من حيف  اأَلوزان عن اخلليل ويقدُّ الشِّعر على َأساسها ليس بشاعٍر أَبداى وإَّنَّ

ا هو الفنُّ، هو متصنٌِّع الشِّعر، أَلنَّ اأَلوزان علم وليس العلم  هو َأساس اإلبداع وإَّنَّ
وعلى اهلاوي َأن يتخريَّ من . ومعرفة اأَلوزان اليت نريدها هي اليت تكتسب حبف  اأَلشعار
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الشُّعراء َأمساهم وأَرقاهم مكانة شعريَـّةى، ومن اأَلشعار َأمجلها وأَفضلها، حَّتَّ ينسَج على 
 .غرار مجاليَّاهتا وروائعها

ـ  كما الكثريون هذه احلقيقة ووعاها ـ (2  )خلدون ابـنُ الفذُّ  لقد أَدرك مفكِّرنا
حقيقة تفاوت اآلثار الفنِّـيَّة واختالفها باختالف َأصحاهبا؛ فمنها الرَّائُع البديع، ومنها 
التَّافه الوضيع، وما بينهما مراتٌب ودرجات، وحرصاى منه على صفاء القرحية ونقائها، 

ستطاع فقد َأصرَّ على ما ميكن َأن نسمِّيه حسن اختيار ودنوها من ُذرى الكمال قدر امل
أَلنَّ جودة اإلبداع وَأصالته مرهتنتان بعمق . التَّجربة، أَو مسَّيناه هنا الثَّقافة االختصاصيَّة

اخلربة االختصاصيَّة وفاعليَّتها، وهذان االعتباران ها اللذان يشكِّالن العامل احلاسم يف 
 .غري متَّبعة بلورة شخصيٍَّة مبدعةٍ 

يف َأنَّ حصول هذه امللكة يكون بكثرة »: وقد أَفرد الفيلسوف لذلك فصالى مسَّاه
ـ  على سبيل املثال فمن َأجل تكوين امللكة الشِّعريَّة ـ. «احلف ، وجودهتا جبودة احملفوظ

حملفوظ يتخيـََّر من احملفوظ احلرِّ النَّقيِّ الكثري اأَلساليب، وهذا ا»ينبغي على املرء َأن 
ربيعة وكثيِّر  أَبي ابناملختار أَقلُّ ما يكفي يف شعُر شاعٍر من الفحول اإلسالميني مثل 

 .(   )«.... فراس نوَّاس والبحتري والرَّضي وأَبي الرُّمَـّة وأَبي وذي
نيا المتالك املوهبة الشِّعرية،  من على َأنَّ هذا أَقلُّ ما يكفي، أَو العتبة الدُّ

امتالكها بالضَّرورة، وما جيُب َأخذه بعني االعتبار أَنَّه كلَّما زاد دون َأن يقود إىل 
ناى  احملفوظ كان ذلك ُذخراى للشَّاعر يـَُيسِّـُر له التَّعامل مع موضوعه، وجيعله متمكِّ

وعلى قدر جودة احملفوظ »برسوخ امللكة  خلدون ابـنُ َأكثر، أَو ما يعبِّـُر عنه 
 .(   )«ته تكون جودة امللكة احلاصلة عنه للحاف وطبقته يف جنسه وكثرته من قلَّ 

                                                           

 .فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون: ـ انظر تفصيل رأي ابن خلدون يف كتابنا  2  
 .    ـ ص  المقدِّمة: ـ ابن خلدون     
 .9  س ـ ص .ـ م     
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هذا اإلصرار من ابن خلدون على جودة احملفوظ، أَو ما مسَّيناه الثَّقافة 
ا له غاية، فمن أَراد َأن يكون إبداعه جيِّداى  االختصاصيَّة، ليس اعتباطاى، وإَّنَّ

كتفي مبحاكاة ما قد عليه َأن يُعاي  اجليِّد من اآلثار الفنِّـيَّة، بل ينبغي َأالَّ ي
سبق، إذ عليه َأن يرتقي ويبزَّ سابقيه، وهذا أَمٌر الزٌب ال مناصَّ منه، إذ إنَّ 
طبيعة احلياة تفرُض على اإلنسان َأن يكمل مسرية سابقيه تطويراى ورُقيًّا ال 

وعلى مقدار »: خلدون ابـنوعلى ضوء ذلك نفهُم مقولة . بالوقوف عندها
وع تكون جودة االستعمال من بعده، ُثَّ إجادة امللكة جودة احملفوظ أَو املسم

من بعدها، فبارتقاء احملفوظ يف طبقته من الكالم ترتقي امللكة احلاصلة، أَلنَّ 
ا ينسج على منواهلا، وتنمو قوى امللكة بتغذيتها، وذلك َأنَّ النَّفس  الطَّبع إَّنَّ

البشر بالقوَّة والضَّعف يف وإن كانت يف ِجـِبلَّتها واحدة بالنَّوع فهي ختتلف يف 
ا هو باختالف ما يرُد عليها من اإلدراكات وامللكات  اإلدراك، واختالفها إَّنَّ
واألَلوان اليت ُتكيِّفها من خارج، فبهذه يتمُّ وجودها وخُترُِج من القوَّة إىل الفعل 

 .(   )«صوَرها
يف  ومثل ذلك يقال يف الفنون اأُلخرى، دون احلف ، أَلنَّ احلف  ميزة

الشِّعر واملوسيقى فقط، فعلى اهلاوي َأن يُعاي  اآلثار الفنِّـيَّة ويتفحَّصها 
دون َأن . وينقِّب عن مكامن اجلمال فيها، وعن نقاط الضَّعف كي يتالفاها

ننسى قواعد الفنِّ ومبادئه وُأسسه ومقوِّماته وأَبعاده فكلُّها ضروريٌَّة ال غًن 
 .عنها

                                                           

 .س ـ ذاته.ـ م     



 

ة|  444 ح ف  ص
 

ن يُلمَّ الفنَّان بَأدبيَّات فنِّه، وتاريخه، ونظريَّاته، ومن المستحسن المستحبِّ أَ 
ال يبدو فارغًا كالغرفة ـخصيَّته اإلبداعيَّة َأكثر، ويتعزَّز موقفه، فـحتَّى تتكامل ش

 .الخاوية، الـُمَخلَّعة النَّوافذ التي تلقى كلُّ ريح  فيها صداها
 الثَّقافة العامَّة: ًاخامس

ولذلك . نَّ كلَّ معرفٍة مفيدة، وهذه حقيقٌة ال ميكن إنكارهاانطلقنا يف البداية من أَ 
ا عليه َأن يتبحََّر  على املبدع َأالَّ يتوقَّف عند ثقافته املختصَّة ليدور يف فلكها الضَّـيِّق، وإَّنَّ
قَـْدَر املستطاع يف املعارف اأُلخرى، وينهَل من كلِّ معني، أَلنَّ ذلك يفيده يف إغناء 

 .مبا يستفيده من املعارف اأُلخرى إبداعه وتوشيته
 ؟ ولكن؛ لماذا الثَّقافـُة العامَّة

ُم أَو تؤخُِّر يف عمليَّة اإلبداع، بل اأَلصحُّ  احلقُّ َأنَّ الثَّقافة العامَّة قد ال تقدِّ
ا قد ال تؤخِّر شيئاى يف عمليَّة اإلبداع، ولكنَّها تسهم يف تقدُّمه بكلِّ  القول إَّنَّ

حاٍل من اأَلحوال ميكن االستغناء عنها؛ فما الذي سيؤثِّر يف إبداع تأكيد، وبَأيِّ 
وكيف ! الفنَّان إن كان خيال َأنَّ الشَّمس هي اليت تدور حول اأَلرض ال العكس؟

 !سينعكس يف فنِّه َأن حيسب َأنَّ روسيا هي عاصمة الصُّومال؟
ا كانت املو  ةى فاستغنت  هبة فـذَّ نعم، قد ال يؤثِّر ذلك سلبيًّا يف اإلبداع، ورمبَّ

عن الثَّقافة العامَّة، ولكن من املؤكِّد َأَّنا لو َّنلت مزيداى من املعرفة والثَّقافة لكانت 
حقَّقت تقدُّما أَفضل بكثري مما حقَّقته؛ فاملعرفة التَّارخييَّة منهٌل ثرٌّ، وملهٌم كبري 

عرفة االجتماعيَّة والنَّفسيَّة وامل. للمبدعني، ومالٌذ من الوقوع يف املفارقات التَّارخييَّة
واملعرفة . ميداٌن رحٌب للموضوعات أَوَّالى وحلسن تصويرها، ودقَّة التَّعبري عنها

وللمعرفة السِّياسيَّة . الفلسفيَّة ضرويَـٌّة لالرتقاء بالسَّويَّة الفكريَّة لألثر الفلِِّّ الـُمْبدَع
وعلى . وهكذا يكون دور كلِّ معرفة. .. أَثـٌر يف تنوُّع املوضوعات وخصوبة األَفكار
إنَّ الثَّقافة العامَّة تفتُح آفاقاى واسعةى أَمام : العموم ميكن القول وبكلِّ تشديد وتأكيد
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املبدع يطلُّ من خالهلا على عوامل مل تكن مرئيَّةى أَمامه، وتفتِّق طاقاته الذِّهنيَّة، وتزيد 
كان من املمكن َأن حيظى هبا من غري هذه يف مداركه العقليَّة، ومتدُّه مبوضوعاٍت ما  

إنَّ فوائد ....  املعرفة، وتنوِّع يف َأساليبه التَّعبرييَّة، وكيفيَّات تعامله مع املوضوعات
 .الثَّقافة العامَّة َأكثر من َأن حتصى أَو تُعد

واحلقُّ َأنَّ الذي دعاين إىل إيراد هذا العنصر واحلديث عنه مل يكن يف اأَلصل 
ا ما وجدته من غرور بعض املبدعني الذين (   )من فوائد مجَـٍّة أَبداى ما له  ، وإَّنَّ

م ال جييدون  اكتفوا مبواهبهم وترفَّعوا عن الثَّقافة ومتابعة التَّعليم فكانت النَّتائج َأَّنَّ
ال يعرفون مبادئ احلديث، وال ُأصول اخلطاب، وال قواعد ...  إالَّ َأن يبدعوا

عندما تسمع َأحدهم يتحدَّث، أَو يريد َأن يعربِّ عن فكرة، تودُّ لو إنَّك ...  التَّعبري
ولكنَّنا يف الوقت ذاته جند َأنَّ املبدع املثقَّف يفرض عليك . أَنَّك اكتفيت بفنِّه فقط

ذاته مبدعاى ومثقَّفاى، أَلنَّ الثَّقافة جتعل للمرء موقفاى ومبدءاى، جتعله قادرا على التَّعبري 
 .... قافتهعن ذاته، عن ث

 التَّحدِّي: سًاساد
ومن َأهمِّ عناصر الطَّريق إىل اإلبداع، بل النَّجاح يف اإلبداع هو التَّحدِّي؛ حتدِّي 

 .الذَّات أَوَّالى وحتدِّي اآلخرين
أَمَّا حتدِّي الذَّات فهو وضعها على احملكِّ ال المتحاَّنا، بل إلثبات هويَّتها، 

افعيَّتها، وبعث مكنوناهتا، وهذا ما ميثُل يف اجللد على بإلزامها بذل طاقاهتا، وإثارة د
املتابعة، والتَّحصيل، والسَّهر، ومقاومة اأَلهواء وامليول والكسل، ويف وضع َهَدٍف 

إنَّ حتدِّي الذَّات ال يتوقَُّف عند هذا . تُلَزُم النَّفس بالثَّبات واملثابرة من َأجل حتصيله

                                                           

أفردنـا فصـالى كـامالى هـو الفصـل الثالـث الـذي محـل عنـوان اإلبـداع والثقافـة للتفصـيل يف فوائـد الثقافـة عامَّـة ـ      
 .وللمبدع على حنٍو خاصٍّ 
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ائم لتاليف النَّقص والقصور، وإكساب النَّفس وحسب، بل يتجاوزه إىل السَّعي ا لدَّ
على أَنَّه ال ميكن عدُّ ذلك . الصَّرب، ورفع وتائر العمل، واالرتقاء مبستوى الطُّموح

 .قاعدةى حتميَّة النَّتيجة، الزمة التَّحقُّق، ولكن النَّتائج ُمرضيٌة غالباى 
وينبغي َأن . هذا النَّموذجوأَمَّا حتدِّي اآلخرين فهو وضع َّنوذٍج مبدٍع وحتدِّي 

َُتحدَّى عظيماى ال عاديًّا، ألَنَّك بتحدِّي العظيم ميكن َأن تصبَح 
يكون هذا النَّموذج امل

 .عظيماى، أَمَّا إذا حتدَّيت عاديًّا فلن تكون َأكثر من عاديٍّ 
ليوناردو واحلقُّ َأنَّ التَّحدِّي هو احملكُّ اأَلساسيُّ لإلبداع، فأن تتحدَّى 

يف َأن تبدع لوحةى تفوق لوحتة اجلوكندا أَو املوناليزا   Leonardo da Vinciـ  شيدافن
، فإن جنحت يف التَّحدِّي بلغت ما مل يُبلغ  يعل أَنَّك تضع ذاتك املبدعة على احملكِّ
قبلك، وإن فشلت يف حتدِّي هذا النَّموذج كسبت أَنَّك قطعت شوطاى مهمًّا يف 

اإلبداع، بينما لو حتدَّيت رسَّاما مغموراى عاديًّا فلن حُتصِّل الوصول إىل قمٍَّة من قمم 
أخفقت شيئاى، سواءى جنحت أَم فشلت؛ إذا جنحت فنجاحك وضيع، وإذا 

ما رآه َأحٌد إالَّ متأبطاى بشارة الخوري ومن ذلك مثالى َأنَّ الشَّاعر . ذريع فإخفاقك
 .صار أَمرياى للغزل العريب املعاصر، حَّتَّ بن أَبي ربيعة عمرديوان ملك الغزل العريبِّ 

 الممارسة: ًابعسا
يف سياق ذلك كلِّه كثرياى ما ختطر يف البال بعض األَفكار اإلبداعيَّة، 

أَو ليجلوها، وليعرضها على املختصِّني واخلرباء ليستفيد من آرائهم، ولكن  فليكتبها
ٍب صعٌب، وكثريون نصحوا دون َأن يتسرَّب اليأُس إىل النَّفس أَبداى، فأوَّل كلِّ مرك

بالكتابة والتَّمزيق يف البداية، وال بأس إن مرَّ مبثل هذه املرحلة، على َأن ينتبه إىل َأنَّ 
نتاج القرحية أَثرٌي على القلب عزيز، وما َأكثر ما خيال صاحب األَثر أَنَّه من الرَّوائع 

فإنَّ اإلنسان »مكانته ومعزَّته،  بن متاماى يفوهو جدُّ عاديٍّ، أَلنَّ األَثر الفلَِّّ كاال
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، إذ هو نبات فكره واخرتاع (بإبداعه)ـ مفتون  خلدون ابنكما يقول  ـ
 .(   )«قرحيته

إىل خصوصيَّة هذه العالقة بني الـُمبدِع  أَبو عثمان الجاحظولقد انتبه 
من  ولذلك مل يفته َأن يقول فيها قوالى، فهو يف البداية حيذِّر الفنَّان»والـُمبـْدَع 

االجنراف يف سيل مجوح ذاته املتهالكة يف اإلعجاب مبا تبدعه، فتلك طبيعٌة خاصٌَّة 
يف الفنَّانني عندما يقفون أَمام ما يبدعونه من آثار فنِّـيَّة، وهي تكاد تكون طبيعةى 

ا تشبه عالقة اأَلب بابنه الذي هو بضٌع منه، عثمان أَبيفيما يبدو من كالم  ، أَلَّنَّ
ُكلُّ َأعمالي  : ربِّ عنه الفنَّانون عندما ُيسألون عن َأعماهلم بقوهلموهذا ما يُع

ولذلك خياطُب صاحُب البيان والتَّبيني الفناَن . (9  )«كَأوالدي، ال فرق بينها
ربَّما رأَيـُت الرَّجل متماسكًا وفوق فال تثق يف كالمك برأي نفسك، فإينِّ » :بقوله

شعره، وفي كالمه، وفي ابنه، رأَيته  المتماسك، حتَّى إذا صار إلى رأيه في
 .(1  )«متهافتاً وفوق المتهافت

ولذلك كان إصرارنا على املعرفة والثَّقافة، وعلى امتالك اللغة واأَلدوات، حَّتَّ 
يصل املبدع إىل مرحلٍة تؤهِّله للحكم فيما يُنتج حكماى موضوعيًّا، سليما، وهذا أَمٌر 

، بل إنَّه غري عسرٍي إىل احلدِّ الذي يـُْقَطُع معه إن كان صعباى فهو غري مستحيٍل أَبدا
وال عيب أَبداى يف َأن يراجع املرء إبداعه؛ أَيًّا كان صنفه، ويعيد النَّظر . الرَّجاُء منه

ا قد  اه كثريون جدًّ فيه؛ تنقيحاى وتشذيباى وهتذيباى وتقومياى، وَأصحاب هذا االجتِّ
معروفون، وإن حاول بعضهم عدم  اجملال عن سرد َأمسائهم، وهم كلُّهم يضيق

                                                           

 .   ـ  ص  المقدِّمة: ـ ابن خلدون     
ــيد َأمحــد  9   رســالة ماجســتري  نوقشــت يف جامعــة  ـ قيَّــة عنــد الجــاحظالقــيم الجماليَّــة واأَلخال: ـ عــزَّت السَّ

 .91دمشق ـ ص
 .   ـ ص   ـ ج البيان والتَّبيين: ـ اجلاح   1  
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احلديث يف ذلك لظنِّه بَأنَّ يف ذلك نقٌص أَو عيٌب، وليس اأَلمر على هذا النَّحو، 
مع َأينِّ لسُت ممن يرجُع إىل أَثر يصوغه بعد الفراغ منه أَبداى بَأيِّ زيادٍة أَو نقص، 

ناى َأكثر ، كلُّ ما يف أأَلمر أَنَّه تبٌع أَيًّا كان نوعه، وال َأزعُم َأنَّ ذلك قوَّةى أَو متكُّ
ومن أَمثلة الذين يراجعون آثارهم بعد إبداعها . خلصائص الشَّخصيَّة فيما إخال

ا ويعدِّلون فيها ـ ومدرسته اليت ال بن َأبي سلمى  زهير:  وكما َأشرنا فهم كثٌر جدًّ
، ب المتنبِّيُّ الطَّيِّ  أَبويقلُّ عددها عن عشرين متميِّزاى، وكذلك ملك الشِّعر العريب 

عنايةى ( بَأشعاره)يدلًّ على أَنَّه كان يُعًن  » بـُن الرَّقَّاع عديُّ وهذا مثالى أَيضاى 
شديدةى، إذ ما يزال يصقلها ويشذِّهبا حَّتَّ تلني له متوَّنا، مردِّداى فيها نظره، جميالى 

 :(2  )عقله، يقول
 وقصََََيدـة قَََََََد بََََت  َأ ََََ  بينهََََا

ََها و   َََوِّم ميلََ ََى أ قَََ َََنا  احت ََ  سََََََ

 
 

ََه  َََو  قناتَََ َََقق ا هعَََ ََر ا يفَََ  نظَََ

 حََََََت ى ُيقَََََََََََيق  هََََِقافه من   َََا    
 

يصرُِّح بَأنَّ كلَّ خلٍق » P.Valeryـ  بول فاليريوها هو ذا الشَّاعر الفرنسيِّ الشَّهري 
مأساٌة يكدُّ فيها املؤلِّف ويرتيَّث ويرتدَّد ويعاود بعد الفشل ويصحُِّح نفسه دون 

 .(   )«انقطاع
إذا متَّ ذلك كلُّه بنجاٍح ميكننا بنوٍع من املغامرة، وضرٍب من احلذر القول إنَّ اهلاوي 

 .قد َأصبح مبدعاى حمرتفاى، أَو إنَّه صار على طريق اإلبداع
                                                           

 .   ـ ص تاريخ اأَلدب العربي؛ العصر اإلسالمي: ـ شوقي ضيف  2  
 . 2 ـ ص  علم النَّفل؛ فصول في علم النَّفل: ـ َأمحد عزَّت راجح     
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 !ماذا لو َأنَّ الهاوي قد فعل كلَّ ما طلبناه منه ولم يبدع؟: ولكن

وعلى َأيِّ حاٍل فإنَّه إن التزم باملنهج  قانونيًّا ليس له عليَّ َأيُّ تعويٍض أَو غرامة،
الذي رمسناه، ونفَّذه  كامالى أَو ناقصاى سيكون قد حقَّق مكاسب كثريةى، ولن يكون 
الوقت الذي قضاه يف هذا املسعى قد ضاع سدىى، وال َأظنُّل حباجٍة ألُبرهن ذلك، 

ٌة شبه طريفة، وغري وهنا حتضرين قصَّ . وبذلك َأكون قد برَّأُت ذمَّيت يف أَقلِّ تقدير
 :مضحكة

 :ذهب شابٌّ إىل شاعٍر كبري وقال له
 .ـ أُريد َأن َأصري شاعراى 

 :فقال الشَّاعر
 .أَبي تمَّامـ اذهب واحف  ديوان 

 :فذهب الشَّابُّ وعاد بعد زمٍن وقال للشَّاعر
 .أَبي تمَّامـ حفظُت ديوان 
 :فقال الشَّاعر

 .ـ اذهب وانسه إذن
: ولباقته َأخذ هذا الكالم على حممٍل من حسن النِّيَـّة فقال بكياسته ابن خلدون

ا يقال إنَّ من شرطه نسيان ذلك احملفوظ لُتمحى رسومه احلرفيَّة الظَّاهرة، إذ هي » ورمبَّ
صادرٌة عن استعماهلا بعينها، فإذا نسيها وقد تكيَّفت النَّفس هبا انتق  اأُلسلوب فيها  

 .(2  )«ليه بَأمثاهلا من كلمات ُأخرى ضروريَّةكأَنَّه منوال يؤخذ بالنَّسج ع
 :ولكنَّ الذي كان صدرُه ضيِّقاى قال

 .لو َأرادِت اإِلمطاَر َأرعدت  

                                                           

 .   ـ  ص  ةالمقدِّم: ـ ابن خلدون   2  



 

ة|  442 ح ف  ص
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة|  032 ح ف  ص

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 مقدمة
 وظيفة الفن عند أفالطون
 وظيفة الفن عند أرسطو

 وظيفة الفن عند ابن خلدون
 ارل اللوـــــوظيفة الفن عند ش

 فيشر أرنست وظيفة الفن عند
 وظيفة الفن أم وظيفة الفنان

 خاتمة
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إنَّ المأساة تستنفد بواسطة صور غير  ؤذيةرة  
ي نحسرررلا لماانررراة اتنفارررات، الانيفرررة  ت الحاجررة الَّتررر

تارر ل لنررا الحيرراة اتجتماويررة بيررورة واتةررة ؤناسرر ا، 
الرررو   لالقررفوة  لنسررتطيأ ين نررأتي و رر  : للررا فاةيررة

 .يف  فثيٍ  غي هما  لق ل ييِّ شيء الحب
 
 

 
 

مان عليهاا   املبادأ  ائكة اليت تبدو أنا َهاا موااقا   من املسائل الش   واحدة   وظيفة الفن  
 .ااق  ما جييز هلا اسوحقاق ما تبدو عليه من تااققي ة  دون أن حتظى من الو  

قهذا  إىل قيلساف   من قيلساف   ة اخوالف وظائف الفن  ال نعين هبذه اخلالقي  
اااا وكاااان حاااا ال  اااحي   أمااا    َاااا نعاااين القبااااظ ففكااا ة وظيفاااة الفااان   طبيعااار وما   أَو  وِإَّن 

ْين مييااالٌ  اااا  مااان الفالسااافة والبااااح ْي ا  ااااليْي إىل تاظياااف الفااان  فاياااا  قفااار ِحااا
أنا َهاا مساال   وظيفاة الفان   احلادو  عان وعلا  ا  اااظ    ات قلسافة الفان   ة مان مسال  وٌَ

 فااملع  الاذي وكااد وكاان جمابه   ا    قانن  ق وقااآ رخا  وا َّ أن اه ال واياد وظيفاة للفان  
َ الفالسفة واملفك    . ون ا  اليْيعليه فَاْين

صحي   أن  أف ز مدمساوْي تاازعواا حاذون املاامهفْي داا مدمساة االلوازاب   ا د  أَو 
إلياااااه حاتاااااان املدمساااااوان  تن بَاااااحَ   إال  أن  املق ااااااد  اااااا ماااااا فَ للفااااان     ومدمساااااة الفااااان  الفااااان  

 .ا ودوالاييوان
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اناات نشااأةآ  ةآ تقافلي اا نشااأةآ  للفاان   نشااأت مدمسااوا االلواازاب والفاان   أَو  ةآ  و ااقك أٌ اا   اااٌ 
انت حاتان املدمسوان أَّنافياآ  د اة وظيفاة الفان   .حمض قلسفي ةآ  انواا  ولذلكٌ  أٌ ا   ااٌ 
 .وا  اظ من حاالت قلسفة الفن   حالةآ 

لاان نسااوه د حاااا   الكااالب علااى حااذه اخلالقااات وماامهشااوها  سااا   فلااك ليكااان 
  وحاار  ااْي علااى وظااائف الفاان   ااافم ماان املوكلاااا ناااحل  احلاادو  عاان فعااض الا  أخااااآ   ن  

بااا    َ قنااَّنااافم ققااع ساع وااها وَ   ٌ ا اامااا أماد أصااحاهبا إىل حااد  ا حناان ماان سيسااوابع   وإنٌ 
يةالطرون  اافم الايت ساوكان ماوااي حادو اا وحار عااد معظا  أصاحا  الا   وظائف الفن  
 .خ دلن لشارل تلو ليرنست ةيق  ليرسطو لابن

 وظيفة الفن عند أفالطون
ٌ  ااآ عن احلقيقة إفا مهلاا إن  دًّا أساسيًّا من اهل اب اليت دقعت  ااَ ل  عَ لَ  ال نبوعد
ه الفن   لالام مع   قلسفة الفن   يةالطون  أحل    من وا  اظ حا ما مره قي ا ميكن أن وٌ 
 .  نفس اإلنسان وخها   عظي   

ه الفن   حذا ا حل  حا  د ا هات واحلاالت  وليسأَو ا  اظ موعد   ا حل  الذي وٌ 
حسب ا و َّ  ة امللقاة على عات  الفن     هِ  َ   الاظيفة حر الن على أي  حاظ   وظيفة الفن  

َا مهاظ  من الذون مل وقالاا فاظيفة الفن   واحد   ليةالطون  ة وظيفة الفن  أصحا  نظ و   وِإَّن 
 .اتوقاب فه من مه    ة   اإلنسان وما ميكنأحلاو  ته الو  اسوااداآ إىل مها   فواظيف الفن  

شف عن العالمهة اخلهاة اليت تاشأ  وظائف الفن   يةالطوند إفن مل وعد    ٌ َا وِإَّن 
َ ا حل  الفين    .وماها انهل  إىل تاظيف الفن   ر واملولق  فَاْين

مهدمة  على ولام أع اق الا فس اإلنساني ة   ما لألحل  الفين  من يةالطونقد أدم  ل
ه من  وتأحلا الفن    اإلنسان ال وعين فالض  ومة أن وكان . قيها وانهباعات   حل   أوما وٌ 

تأحلااآ إجيافيًّا وحسب  قها و   رحلاماآ سلبي ة أوضاآ  وفلك م تبع  فهبيعة ا حل  الفين  وما 
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من الش  وط والقااعد  حي له من دالالت  وإجمامات  ومماز   ومهد احواط قيلساقاا  ج اعة  
 .ْيلدمء خه  الو أحلا الس ليب   مجهام املولق   واحملظامات

ان وبع  اخلاف   نفس  حا تلك ا  اليع وفلك اخلداي يةالطون أٌ   ماٌ 
أن   مفسدون هبا عقاظ الش بيبة  خالف ما جماي من Sophistsالذي أجماعه املغالهان ا 

ان وفسد عقاظ الش   سو اط  ٌ فسهائيان ح  لس  موعة وابيبة وأعدب هبذه الذ  حا الذي
اناا   ٌ اناا وماء حذه احملٌا ة الش هاة  ققد اناا مو ج ون »الذونٌ   ادلْي  مغالهْي  ٌو

اناا وفاخ ون فوأويد القاظ الااحد ونقيضه على الس ااء  وفنو اد ... فالعل  الذ مائ  ٌو
ا  وإمكان مسوفيدون من إهباب ا لفاظ و  اوه ة   خمولف املسائل واملاامهف ااخلالف  

ومن   ا (   )مهيقة َأو الو دمهي  قيهامحلها على أٌ   من مع   مبوعدون عن ا لفاظ الد  
وحذا حا املامهف الش اف ا حلي  الذي ... ٌانت حذه  اووه قها ال وبح  عن احلقيقة

 .(   )«امسه  سب ةآ على م   ا يياظ لَ عَ يَ 
 جورجياسعلى لسان املغالع الش ها  صامةآ مشاهبةآ هلذه احلاظيةالطون لاا  لَ قَ ومهد ناَ 

ذلك  من خالهلا  عالمهة املولقر فا حل  الفين    ومهدمة ا حل    احملاومة املس     ٌ اة فامسه  مبي اا
اللفظ أحل اآ   إمهااي القضاة  أي  جمرء أعظ  من»: ْي  قيقاظالفين  على الو أحلا   مجهام املولق  

؟ لا فاحملٌا   أَو الا اا    ا جمللس  أَو املااطاْي   ا  عي ة  أَو   أي  ايو اي  سياسر 
 .(   )«عبداآ  بيب لكامولكت القا ة على نه  حذا اللفظ  علت اله  

 نا َها ال تس  ى ماحبةآ  حقيقي ةآ  ا م  إفن موعل    فاموال  املاحبة  وال نقاظ ماحبةآ 
انت مكوسبةآ  انت صاعةآ َأو ح قةآ  واالسوعداد إال ما دامت حقيقي ة  قننٌ  َأو زائفةآٌ 

                                                 

َ املع ووْي إواقة من مالف حذا الكوا ا        .ما فَاْين
 .  ا    ت ا ص .ا دام القل  ا فاوت ا دتارةخ الف سفة اليونانية : واسفٌ  با      
ب ا   6 ااا ت مجااة أدوااب ما ااام ا ماشااامات دام صااادم ا فاااوت ا ( جورجيرراس)الخطيررب : أقالطااانا      

 .  ص
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َ اإلمادة الااعية  ر وكان اخلل  الفين  تعبااآ عن الو  ازم فَاْين  ٌ للو عامل م  حذه املاحبة
 .اةوالالوعر الامهف وماء اإلفداي للاصاظ إىل الا ويجة امل ي  

اْي الذون وه وعلى املااطعلى مجهامو  يةالطون انهالمهاآ من حذه الفك ة ح ص 
افها  وَحَّت  ال و   احلبل على الغام  ققد رحل  أن وكان الفاانان الذون   ٌ وعيشان  
وعيشان   مجهامو وه وميامسان نشاطاي  اإلفداعي ة قيها من أحل ال  قة  الذون ميكن أن 

ر ووس    ق اد ا  هامو ة أن واشأ شف مااطن ا ادة وا  اظ ٌ  وا نشأة وعا ظ عليه   ٌ 
من  (   )جيب علياا أن نسودعر قايْي» :مهاميةآ  فعيدةآ عن الز لل والفساد  قأعلن مهائالآ 

وشاف رحلام ا ادة وا  اظ  قياشأ جمبافاا فياه  ط از رخ   قيو ك   اان فقا ة عبق ووه  من ٌا
ل  م ف   تابع  قيه ري الفاان  قواحل      ف  ح    مامه  صح ر   وش  فان ال  الح منٌ 

اس ات  حاف ة  من مااط  صحي ة   قوح له  ماذ حداحلوه   من دون أن وشع وا   ومسعه ٌ 
 .(   )«  والو    ل فه  ومهاوعة أحكامهعلى حمب ة مجاظ العقل احلقيقر  

  متك اه من ولام أع اق أب خفي ةآ  ما؛ ظاح ةآ  ال جمك  إفن   أن  لألحل  الفين   مهدمةآ 
انت الفاان الا فس اإلن ان من  ا امله   حاا أن نع ف إنٌ  ساني ة  ليفعل قعله  وإنٌ 

أنا َها مايادة  وحر اليت جتعلاا حنين  حا وحدحا حر اليت متولك حذه القدمة أب ال  قامله   
اهلامات إيالالآ لآلحلام الفاي ة الش اخمة  قاجدنا عادما نوأم ل م ل حذه اآلحلام الفاي ة يز نا 

... وموعة     ولذ ة  وإيالظ   شة  اموزيت قيها و و  العااطف واملشاع   من خاف  مع
انت  ذة  وحر لذلك ت   أحل اآ فالغاآ قياا  فعد أن تزمي البهجة والل   نفاساا  َحَّت  وإنٌ 

عن    وحر لذة  ختولف  قننا َها ت ا لذ ة الو ذو ق ا  ال  م عبةآ  ت ا م مااظ  َأو ومهائ  خميفةآ 
 د لوهذوب املاسيقى جمأناآ خاممهاآ  قنن  اإلوقاي فقلهذا ن»ذات ا خ َّ  و و  الل  

فس  وووأص الن قيها  قيبع ان قيها ما صحباه من ا  اظ  ان   أع اق الا  واللحن وسوق   

                                                 

 .الفاانان  وسيبدو فلك من خالظ تو ة الاص: ا الفايان    
 . 6ا ص   ا ت مجة حاا خباز ا   الجملورةة: أقالطانا      
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ان احلاظ فالعكس ومن ... قيجعالن اإلنسان حلا الش  ائل إفا حسات حلقاقوه  وإالٌ 
تبْي  حفاات الفن  وقساد اله بيعة  قيفا دحا  ملاسيقي ة قله نظ  حلامهب   حسات حلقاقوه ا

وميقوها مقواآ جمدوداآ  ووهاَّ املاواعات ا  يلة  ووفو  هلا أفاا  مهلبه  قيوغذَّ هبا  
 .(   )«قياشأ جم وفاآ صاحلاآ 

وال وقف تأحلا املاسيقى والفاان عاد حذا احلد  وحسب  فل إن    مكاوها 
قحْي وسل   »ْي  مهساة اإلنسان  وأن حتد  من سهاة  ضبه  ونزق انفعاالته  تل أن

اإلنسان نفسه لل اسيقى  ووقبل عن ط و  ا فن أن تفيض على نفسه سياظ ا نغاب 
هذا من الا زق الش دود ... الش جي ة البدوعة  ٌ اآ حائ اآ فا حلان  ق ه ا وكن   إنسان  م َّن 

الفاالف قنِ   ٌ انه مه  اآ  ا ناق    وإفا حلاف  على فلك القساة ن ها ولْي وو ا ح ًّا فدظٌ 
ب   ضَ  َ ق  وَ زَ ناَ  ماذ طفالوه من دون قوام  وس   فه نفسه  أفا  قعل املاسيقى ما قيه من

   بن وحل لها حتليالآ وله ف أخالمهه تلهيفاآ تامًّا  قيسوأصل من أع اق نفسه يذوم طَ 
 .(6  )«دم اآ      وجيعله حمامفاآ ان ضا  َ 

َا »أَن ها  دَ يَ ظ الفيلساف اله  ف قي ا حاله من أساليب وأدوات ت فاو ة وَ اومل ا أي ما  
وش   علياا أن جند يذوباآ أقضل  ا ياله االخوبام  وحا مال ف  على ما أتيق ن من 

 .(   )«احل اس للجسد  واملاسيقى للعقل
ليست يةالطون ظة املاسيقى اليت وسوخدمها ولكن  ا دو  فالذٌ   حاا حا أن  لف

  ل الفاان اليت تو خذ من  ا  الياناي  ح  اآ  ا نعايه الياب فاملاسيقى  قهر تش ل   ال   
ة أداةآ للوع با   ومهد رحل  قيلساقاا االفوداء فالو هذوب املاسيقر على (   )الكل ة أَو احلٌ 

                                                 

 . 6ا ص   س ا  . با      
 .   ا ص  س ا  . با   6  
 .  ا ص  2ا ت مجة حاا خباز ا   الجملورةة: أقالطانا      
 .س ا فاته. با      
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فاي ا قالطاي إىل  إف واقس  املاهج (2  )االفوداء فاحل اس م حلوْي أساسيوْي  لكل   ال  
فية   امل حلة ا وىل عن ط و  الفن  الذي واشعب فدومه  م حلة  خ ائ ها وأدوايا  قوو   ال  

واوي ة  وحذان ما عاادا فية ال   ماهج ال    لثانيلمااملاهج املاسيقر   للمايلَّ إىل مهس ْي؛ 
 .  ماحل اآ االفوداء فاملاسيقى«اسيقى للعقلاحل اس للجسد وامل»: فقاله

فية عن ط و  العلاب  وحر فدومحا أوضاآ تاقس  إىل  أم ا امل حلة ال  انية ققاامها ال  
مهس ْي؛ أوهل ا ماهج ال واويات والعلاب اله بيعي ة  وحلانيه ا ماهج املاه  

 .(   )والفلسفة
في ة  وحذه الاظيفة حر ال    للفن   طونيةالوبدو أن  الاظيفة ا ساسي ة اليت و ودحا 

ر وك ل  من مهدمة الفن   ة ناجمئة  فاو  ال    على تليْي القلا  ويذوب االنفعاالت  ٌو
َ احلقيقر من الق ص والادر  ماها  ومه  م صالح  ة فاو  ة ال     الع لي   تاظيف الفن   مي ز فَاْين

. الادي ة تاهاي إمجاالآ على مغزَّ حقيقر   ٌليه ا لوهذوب اله ال   فلك أن  الق ص
مأَّ سهالة طب  ا طفاظ على ما و اد طبعه  عليه  الت  اقه  فاحلداحلة واللْي  ققد  وإف

رحل  تاقي  الق ص وا ساطا واخل اقات من الش اائب اليت تفسد اله ال   وتزمي   
 .ال  جمدمهلاهب  رماءآ توااىف م  جيب أن وكاناا عليه مَّت فلغاا 

أو ظ وايب  علياا حا الس يه ة على ملف قر اخل اقات  واخويام »:   فلك وقاظ
تلك  ُثا  ناعز إىل ا مهات وامل وعات أن وق  ن ما اخ ناه من. أمجلها ونبذ ما سااه

... اخل اقات على ا طفاظ  وأن وكفْي هبا عقاهل  أٌ    ا وكيفن أيسادح  فأودوهن
. (   )«لقس  ا ٌرب  ا ميلى عليه  من اخل اقات   حذه ا و ابوجيب أن ن قض ا

 ومعان  مغاو ة  للحقائ  والاامه   وتقد ب ف امة   فلك أنا َها ٌ  ا و َّ  تاهاي على دالالت  

                                                 

 .س ا فاته. با   2  
 .وافان ال اي وال ال س ا الك. با      
 .  ا ص   س ا  . اا ب الجملورةة :أقالطان ا     
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مت يل املال ف صفات اآلهلة وا فهاظ مت يالآ مشاحا  قها  »  ويل ها وو حام حاظ مشا حة  
ةآ وعيباآ من أخبام س  مسه ما صا مه من ا جمياء  قِنن ها أم  أٌ   خِ ٌامل ا م الذي ال وشبه م 

 َ َ ا فهاظ واآلهلة  وفَاْين ماازعات ا فهاظ والض غائن املاسافة إليه   والوحاب القواظ فَاْين
افحا ماواي نسج ا ساطا وتزوو  الق ص  ن  اله فل ال ميي ز ... أمهامهب  وفووه   واخت 

َ احلقي حذا الس ن   وو سخ   نفسه َحَّت  ووعس    قة واجملاز  قيهب    عقله ما مسعه  فَاْين
 .(   )«نزعه  و الباآ ووعذ م

اآ ف  اته قيها   ان الو   يل أوضاآ وسوهي  ولام أع اق الا فس اإلنساني ة  تاٌم ومل اٌ 
ل  الفيلساف عل  َ ظَ سي ان أٌان امل ء    الآ أب مولق ياآ  ققد حَ  ى اله ال   وامل   لْي مت يلٌ 

نأفن ملن  قال»: فس رحلاماآ وانهباعات  سي ئةآ  و  فلك وقاظا دوام اليت ت     الا  
مياظ  واحدةآ من  ص  حاا أن اا هنو   هب  ون  ب   صاومي  صاحلْي  أن مي  لاا وح 

انت أو عجازاآ    حاظ مهات يا ال    وال ... تبج حها لدَّ اآلهلة يل َأوالا ساء؛ صبي ةٌ 
ا بااء... نأفن هل  أن مي  لاا م وضاآ َأو عاجمقاآ   .(   )«...وال مي  لاا أساقل الا اسٌ 

مي  لاا ماذ حداحلوه  ما واهب  »حا أن  يةالطونالبدول أَو املسوحسن قي ا و َّ 
و  يل ال  يل الش جاي ال  زون املودو ن الش    ٌ   وما ماحلل حذه (   )« وفعلى مهاوه  

ا دوام  ا و   اآلحلام احلساة  ووزمي ال  فات احل يدة  وخيل  املااطن ال  احل واحلٌا  
 .الس اي  ال  احل

و  مع ض حب ه   املاسيقى ويد أن  ا حلان املاسيقي ة على أنااي   وميكن 
ل  ناي  لولبية وظائف وحايي ات معي اة  ق اه الذي مي  ل من ة »ا ٌ  ا وقاظ  اسوخدابٌ 

وض    ا ين صات ا ادي الش جاي وحدو ه   محلة  ح في ة  و  امهوحاب جمدود اخله  حَ 
                                                 

 .  ا    ا ص   س ا  . با      
 .  ا ص   س ا  . با      
 .  ا ص   س ا  . با      
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ف ه إفا وئس من الفاز  وماها الذي وعلن جمعام ميل  ماه ك    جمغل   ا ادي موحه  ٌ 
وهاالآ هلل  َأو تعلي اآ اف  ا عايف   فل حادئ ال إٌ اه قيه  ومهد وكان إمهااعاآ وتاس الآ َأو

ل  حذه ا حااظ ف صانة  ... أَو إمجماداآ   ٌ قال وو   ف فغه سة   فل وع ل  
 .(   )«واعوداظ  

أحلان الس ك  والو خا     ٌ وفغض  الا ظ  عن ا حلان الس يئة اليت جيب نبذحا
حم ادة   ى عادات مهبيحة   اوالكسل  نا َها تاحل     الا فس تأحلااآ سلبيًّا سيئاآ  وتعا دحا عل

ٌ  اةآ نسوفيد  ٌالكسل واخل اظ وحب  الش هاات واللذائذ  قنن  لل اسيقى رحلاماآ حساةآ
قحْي وسل   اإلنسان نفسه لل اسيقى  ووقبل عن ط و  ا فن »ماها   ت فية الهال   

اآ حائ اآ ف... أن تفيض على نفسه سياظ ا نغاب الش جي ة البدوعة ا حلان  ق ه ا وكن م َّن 
انه مه  اآ  الفاالف قِنن ها ولْي وو ا ح ًّا فدظٌ  هذا من الا زق الش دود القساةٌ   ٌ   إنسان 
 ا ناق    وإفا حلاف  على فلك ماذ طفالوه من دون قوام  وس   فه نفسه  أفا  قعل 

تامًّا  قيسوأصل  املاسيقى ما قيه من نزق  و ضب   وحل لها حتليالآ وله ف أخالمهه تلهيفاآ 
 .(6  )«من أع اق نفسه يذوم طب    ضا    وجيعله حمامفاآ دم اآ 

 وظيفة الفن عند أرسطو
هاة اليت حا العبامة الش   من وظيفة الفن  يرسطو أٌ   ما وشوه  عن مامهف 

وافه قن الش    ع  عن دوم الدماما   تهها ا حااء وت فية االنفعاالت  ولِكا ها أطلقها  ٌ 
وافه   لةآ مها   ةآ فَ مهان وِ  فَ مهَ وَ  ياسة  إف الس   عاد وظيفة الفن   وخاص ة وظيفة املاسيقى  ٌ 

 .أق د أٌ   من ق ل هلذا الغ ض
أن فعد  ها د الفيلساف للحدو    وظيفة املاسيقى خاص ةآ والفن عام ةآ فأن  مه  

انت  انزلة ال ة هلذا الفن  ظ و  اسوع ض املشكالت الا    ٌ  هاال فاد  ماواليت أسيس  و  اليت
                                                 

 .62ا ص   س ا  . با      
 .   ا ص  س ا  . با   6  
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لقد ع واا فعض » :ققاظ املاواي ا ٌ   أدي ة وحا وظيفة حذا الفنإىل لالام ل
املشكالت الا ظ و ة فشأن املاسيقى   مقالاا الس اف   قيج ل فاا اآلن أن نعاد إليها 

ر  ٌ َاوكان دمساا جمبه اقوواح للد   وناع  الا ظ  قيها  تكوب  ماسات اليت ما  
ولِكا ها واوبه على الفام إىل أن  احلدو    حذا املاواي ليس أم اآ . (   )«املاسيقى عن

َا له تشعباته الك اة  ومداخالته ا ٌ     إف ليس من الس هل حتدود »سهالآ أفداآ  وإَّن 
 .(   )«تع وف الس بب الذي جيب  يله حت يلها اخو اصها  وال

 تلرةب األخالق: يلَّتا 
حل »:   قيقاظلاظيفة من وظائف الفن  ذه ا  مع ض متهيده هل يرسطوساءظ وو

 .(2  )«رء على الفضيلة؟جيب أن وعد  امل ء أن  املاسيقى حت ل فعض الش  
ان   ٌ وقاب فوهذوب أن ميكن  م أن  الفن  وق   يرسطو ال وبدو حاا واوحاآ إن

وم وتفساه  ه ًّا لوساوغ حذا الد  ولِكا ها ويد مدخالآ م. ا خالق واحل ل على الفضيلة
ا س  وفاائه فااءآ سلي اآ  قاَّ أَن ها  دِ وَ واوة   تقامي أَ هاآ قعل املاسيقى ففعل ال   مشب  
فات إف تعا د من ال    يف ا خالق ف فة  يتك»املاسيقى تسوهي  امل كن أن   من
ٌ  ا تاحل   ال  واوة   ا س   وم ان  اقاآ مهامياآ الو  ك ن من االن  اف إىل الس   على ؛

 .(   )«وتكي فه فبعض ال  فات؟
صحي   أن  الفيلساف ال واامهش حذه الفك ة حاا  ا وكفر  ولِكا ها وعاد إليها فعد 
مهليل ليق  م أن  املاسيقى تسوهي  أن تلعب دوماآ   يذوب ا خالق  ولِكا ها وق  م   

                                                 

للباانياة ل مجاة ال وائا  ا فااوت ا اا ت مجاة ا   أو ساهْي ف فاامة البالسار ا اللجااة اةري السياسرة : أمساهاا      
 .   ب ا ص  6 

 .س ا فاته. با      
 .س ا فاته. با   2  
 .س ا فاته. با      
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وحذه . (   )«على حتسْي ا خالق تلقى امل اعب أن  مهدمة املاسيقى»الامهت فاته 
َ دوم  امل اعب اليت اس عت انوباه الفيلساف وحتف ظه نامجة عن و ومة الف ل فَاْين

ملَ وف ض عليه  »: لذلك ووساءظو حا ا ها ومن وولقاملاسيقى   يذوب أخالق من ووعل  
ر وس  وا إفداء مأي  ووو ك ااا من تعل   مبادئ املاسيقى  وال وكوفان فس اي اآلخ ونٌ 

 . (   )« «صائب؟
على احلك  عليها    فلك أن  من وسو و  فس اي املاسيقى مهادم  يرسطو حج ة 

اناا م يبْي أب خمهئْي؛ إنا    ها  فغض  من دون أن ووعل     ها   وق  مون أنا  ها الا ظ  ع ا إفاٌ 
م  اموااعه  »: ٌ ا وقاظ   ن  حاالء. مهادمون على احلك  على ما ص   ماها وما قسد

عن تعل   املاسيقى وسوهيعان أن وبدوا على زع ه  مأواآ صائباآ قي ا طا  َأو قسد 
 .(   )«أحلاهنا من

حر وو ود إو اهلا لاا حاا  الياناي  وبدو أن  املشكلة اليت وعاي ماها الفيلساف 
القياب هبذه  مشكلة تعلي  املاسيقى من أيل تأدووها وظائفها  وليس مهدميا على

  ولذلك وعاد حاا حمساب   م  مق    ققياب املاسيقى فاظائفها قي ا وبدو أم    .الاظائف
فس  قاَّ أن  حذا وو  عن الا  ة اللها وال   مشكلة مهياب الاظيفة فدومحا   ع لي   إىل

ر و وح عن  ا االع اض فاته ميكن أن و ام حاا  أوضاآ؛ قل افا ووعل   نفسه  امل ء املاسيقىٌ 
ومهد واتى فاالع اض نفسه »: وقاظ كوولها وحا مهادم على فلك من دون تعل ها  ولذل

املالحر الش  وفة إف    فدعة العيش واالن  اف إىل و  اسوخداب املاسيقى للو   بَ يَ إن وَ 
 .(   )«وضه ح  إىل تعل  ها  وحياظ دون اسو واعه  هبا عادما وسوخدمها اآلخ ون

                                                 

 .   س ا ص. با      
 .س ا فاته. با      
 .س ا فاته. با      
 .س ا فاته. با      
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 واءتطلي  األه: ثانياا 
الذي  يدًّا هاالش  مهاله حا  من وظيفة الفن  يرسطو جموه  عن مامهف اأٌ   ما 

وافه قن الش    ٌ . ت فية االنفعاالت وأع  عن دوم الدماما   تهها ا حااء أطلقه  
َا وهاظ فاا  ولكن ال  واحلدو    حذه الاظيفة من فا  االصهالح املسوخدب هلا أم  ما  

 .أي  حاظفاد  من ومهفة على 
عا    حذا االصهالح فالعدود   ومهد Catharsisحا  اللفظ   ا صل الياناي  

ع  الش   ٌوا  قن    يبو بق  ؤت االصهالحات أَو املف دات املقافلة  عادما ت ي   من
اظيف  ولكن مل تب  حذه املف دة وحدحا مقافل االصهالح   حذه الكل ة فالو     عَ 

َا اظيفالو    اقيةالو    الو  فية  ههاالو  : هبا  َ     دات اليت عا الياناي قكان من املف  وما  
 . احا

  أصلها  Catharsis احلقيقة أَن ها ال مشكلة   حذا الو اا ي قالكل ة اليانانية
ٌل ات اله ب واصهالحاته وتعين الو هها  ع  الو عقي   وحا املع  الش ائ   من

ا ما أحلام حفيظة فعض امل مجْي جتاه حذه الكل ة  و ا أحلام حفيظة  اح  للو هها  وم
قيها أنا َها حت ل اله ه اني ة فاملع  ال  ا   ولذلك على ال   نِ  من أن  حذا أصلها ققد 

وال فأس من اسوخدامها فاللفظ فايا الذي أحلام . لقيت احوجاياآ من الف وقْي
ل   املشكالت  َن ها ا صل  انتٌ   ٌ َ املف دات ا خ َّ وإن  موقامفةا  ها م ادقات  من فَاْين

اللة  قالو هها وعين تاظيف االنفعاالت من الش  وم املايادة قيها قوكان طاح ةآ فاملع  الد  
 .يب  ال  ا   وتكان معق ة فاملع  اله  

وا   و  أٌ   من ماو   ما هها الو  عن  يرسطو  حتد   َا وكان   أٌ   منٌ    
وافه قن   الف لْي  هها  ع   قفر حذا الكوا  ع ض للو  الش   املشوه  ماها ما ياء  ٌ 

ٌوافه    ولِكا ها تاس     فلك  . ادس واحلادي عش   ولكن على حنا  س و   الس  
 َ حذه الس ياسة   الف اظ ال  اف  واخلامس والس ادس والس اف  على حنا  موفاوت  فَاْين

وافه   البال ة ذلك قعل  ٌ   .الف اظ  ٌو
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  وحر من أٌ   وظائف وظيفة  أساسي ة للفن   يرسطوتهها االنفعاالت عاد 
وحر   حقيقة ا م  وظيفة مجالي ة . ها على اإلطالقالفن  أدي ةآ إن مل تكن أد  

فلك أن  الفن  . ةنفسي ة أخالمهي ة ايو اعي ة ت فاو ة  فل حر أوضاآ وظيفة عاليي  
وخاص ة املس ح ووغلغل   أع اق الا فاس قيس ي قيها ليسحب ماها االنفعاالت 

فس وعيد إىل الا   أي إنا َها فذلك إماب  ... الش  و ة  وا قكام اخلاطئة  والد واق  الش  و ة
 .تاازهنا أَو أَن ها فيايها فااء مواازناآ 

َحَّت  نكاد ال جند  كبا   تاموخ الفك  ا  ال  صداحا ال تن دَ يَ حذه الاظيفة وَ 
حلاآ  مها م ل ا حر   وظيفة الفن  مل وقف عادحا ووسوله ها ووهامحا أَو وقد   موحد 
 .يرسطو عاد

 ال لو لالت لةح: ثالثاا 
 ظ وظيفة  أو  حر حلال ة الاظائف حاا ولِكاا َها   حقيقة ا م   قيه واللهاال    ةوظيف
َا  نا َها اه الفيلساف انوباس عت   ووبدأ احلدو  قيها فوساؤظ  . أٌ   الاظائف جمياعاآ ما  
من وظائف املاسيقى  (   )«فساللها وت وو  الا  »قهل ميكن أن وكان  اسواكامي  
 حقًّا؟ 

امل ء وع د إليها  يلهاٌ  ا حا وع د »وحر أن   جمائعةآ  حقيقةآ  يرسطوم وق   
ووواف  الفيلساف على الفام جمامحاآ . ( 6 ) « ؟ونشاة اخل  (6  )باتالس   إىل
شاة اليت بب الذي ودق  امل ء إىل طلب املاسيقى وحذا االس خاء املات  والا  الس  

ااصل ر املاسيقى  قاَّ أن  اللذة احلاصلة من الو  امجة عن تلق  تشبه نشاة اخل   الا  

                                                 

 .س ا فاته. با      
ةالسبات  ع  االس خاء لل وعة والاشاة وليس السبات  ع  السا   6    .كان وعدب احلٌ 
 .   ا صةي السياسة : أمسهاا    6 
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 ة وليس ما وبدو من خا  يقي  ة احلقل  بب أَو العِ م  املاسيقية  من تلقيها  حر الس  
 ن  حذه ا مام   حد  فايا ليست  يل ما حا خا  فل »وماءحا أَو قيها   ماحلل  

 .( 6 )«ةحر أمام مسولذ  
 ت دةد اللم: رابااا 

فالاظيفة الس افقة تبدود اهل   م تبهة يرسطو يها اليت وس   ال  افعة الاظيفة 
فاته مل وف ل حاتْي الاظيفوْي عن فعضه ا فعضاآ  يرسطو امتباطاآ وحليقاآ  فل إن  
َا يعلها وظيفةآ    الامهت »واملاسيقى :   قها وواف  الاظيفة ا وىل مهائالآ واحدةآ  وإَّن 
 .(62 )«  تبد د اهل ةرسپرڤإفاته ٌ  ا وقاظ 
ٌ ااآ عن اللها واملوعة  قفر اللها واملوعة وقاب امل ء   اهل    تبدودا ال وف ق 

أال تقاب املاسيقى أَو الفن عام ة فولبية : ه  ولكن مافا لا مل وكن مه اماآ فوبدود د  
َ احلالْي وايب  ! فس؟وو  عن الا  حاية اللها وال    أن  بَ يَ وَ   ن  الف ل فَاْين

 َ  .الاظيفوْي نف ل فَاْين
ولذلك »: افقة  مهائالآ فالاظيفة الس   اآ إو احافها  حذه الاظيفة  م  يرسطووواف  

له  وق بات ونشاة اخل   أي الس  : اح ان املاسيقى فياها  ووسوخدمان حذه ا مامٌ 
 . ( 6 )«واملاسيقى على حنا  واحد   وح  وضيفان إليها ال  مهص

امجة عن اس خاءة املوعة واخل   شاة الا  مهص إىل الا  إن  إواقة املاسيقى وال   
َا و ود    عن وظيفة املاسيقى الإف ووحد   يرسطووعين أن   و ود املاسيقى وحدحا وإَّن 

  أَو على ا مهل ال ميان    تع ي  احلك  على الفن   وخاص ة أن  حذه عام ةآ  الفن  
                                                 

 .س ا فاته. با    6 
 .س ا فاته. با   62 
 .س ا فاته. با    6 
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أخ َّ حر تهها ا حااء  ي إليها املس ح أوضاآ ف يغة  يت واد  الاظيفة فايا حر ال  
 .وت فية االنفعاالت

 التس ية: خاؤساا 
العادة احلدو    م  ٌ أب حل »: ساؤظ أوضاآ قيقاظافعة فالو  اامهشة الاظيفة ال   وبدأ
 .( 6 )«تفيد   الو سليات قوزودحا تفع الآ؟

ااظ واامهشه من ياانبه املخولفة  قاَّ أن ها عن حذا الس  يرسطو َحَّت  جييب 
ال خيفى على أحد  أن  اللها »ٌان يذوب ا خالق من وظائف الفن قِنن ها  إن

  املاسيقى و    ن  تعل  . ( 6 )«يت وف ض يذوب ا خالق  يلهاالغاوة ال ليس
ان طلب العل  أَو الو  و و  الو   من  ٌ ولعباآ؟    هلااآ عل  عل   طلب للعل   ومَّت
ليس لعباآ  إف العااء والكد والزمان »انكبا  ا طفاظ على العل  إفن  إن  

 .( 6 )«الو عل  
أخ َّ قاَّ أن  املاسيقى تقاب فاظيفة  ن زاووة  ُثا  ال ولب  أن واظ  إىل ا م  م

ال ولي  أن وا  ف ا والد ومن داناح  ساًّا إىل الو  و  »سلية لألطفاظ  َن ها الو  
. ( 6 )« ْي   ن  الك اظ ال والئ  جميئاآ من ا جمياء الا امه ةفوسليات املوكل  

قدمي الو سلية اخلاص ة فا طفاظ على ت مهادمة   عام ةآ  قنن  املاسيقى والفن   َُث   ومن
 .يانب تعل ه  هلا إىل

 

                                                 

 .   س ا ص. با    6 
 .   س ا ص. با    6 
 .س ا فاته. با    6 
 .س ا فاته. با    6 
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 بَرْيَن التا م لالت وي: ساتساا 
أَو  ليست مهدمة الفن   يرسطووبدو أن  املشكلة ا ساسي ة اليت واامهشها 

اماة   ويا    ٌ َا املشكلة املاسيقى على القياب  ا ووامه  ماها من وظائف  وإَّن 
وليس حذا  سوغ   على . تلبية حذه الاظائف تعل ها أَو عدب ويافه من أيل

يدو وه  َحَّت  إن  ناحيت مت اله مٌ زوا على مالم  ا دو ة عاده  قيلساف مغ ق  
يزح  على أي  مل    رخ  من جمخ ي وه  ولذلك جنده خيو  ماامهشوه  أٌ   من تٌ 

 ق له فعيداآ عن اله  عر على اللها  وحتدود اهلدف والس   فوفضيله ا د   لاظائف الفن  
  »: قيقاظ. ومن دون إواعة أي  ومهت ه إىل حدقك من دون ماامفة  امللواوة؛ اجت  

نفسه   ع ف الش ع اء ال وغين وال ةزةس : وسعاا أن نسودعر حدساا   اآلهلة
 د ْي والعازقْي  ونعوقد أن  امل ء ال وعاملغا   مَ دن اا نسو غ  مهَ   ال فل إن  ةولعب فالقي ام 

قاحلياة   نظ ه ال تاوظ  ال  ل وال الالحر  ولِكا ها ال . ( 6 )«إىل الغااء إال مثالآ 
وقف حاا مامهفاآ حامساآ أوضاآ  قاَّ أن  حذه املسألة تسوح  مزوداآ من البح   

َا ت تب علياا  »: قيقاظ  .(66 )«املسوقبل الا ظ    حذه ا م  ولكن ما  
مل متا  الفيلساف من اإلمه ام  ا للفن  من وظائف  إن  حذه ال  وح ا دو ة 

أجمام إليها  ولذلك جتده واامهش من مهد وع ض على و ومة تعل  ا طفاظ  اليت
ا والد جيهدون   تعل    ه ووهي أ لبعض  ما أن  ولكن لعل  »: قيقاظ املاسيقى والفن  

باماآ   . (  2)«املاسيقى صغاماآ ليلهاا هبا عادما ووكل ان ووضحانٌ 

                                                 

 .س ا فاته. با    6 
 .س ا فاته. با   66 
 .س ا فاته. با     2
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ب على الفام فأن  يجيحذا الو ساؤظ من دون إيافة قها  يرسطوال و   
اناا ووعل    ٌ ذلك  قلا  ٌ اناا ه اهنا صغاماآ ليلا مام ال حتسب  ٌ باماآ ملا  ٌ ا هبا

  املاسيقى قاا اللها واملوعة من دون تعل  فلك  َن ها من امل كن أن حيق   مضه ون إىل
ان ا م   »:   واالسو اي ماه  و  فلك وقاظى من تعل  فاالعو اد عل الفن   أَو إنٌ 

واع ان فلذايا  وو يبان حظ ه  ماها [ وح ]وضه ح  إىل تعل ها   ٌذلك  ق ا
؟ إف إن  الذون ودماان ع الآ أَو قاًّا وبز ون قيه و ومة من مل وقفاا [فوعل   اح  هلا]

ان ا م  و . (  2)« هبه تعل  ما ووهل   له من الامهت إال   ودحض حذا الز ع  فأن ها لاٌ 
إفا ما ويب » وقة لايب علياا تعلي  ا طفاظ أجمياء أخ ٌَّ  اة  حيسب هبذه اله  

َا ق ض عليه  أوضاآ أن وعااا فههر املآٌل   عليه  فذظ ا هد   هذه  ما    ٌ أمام 
 .(2 2)« ا أن  فلك مسوهجن  

 وظيفة الفن عند ابن خلدون
صاااا     نفااا  الفااان  جاااه   فداواااة حدو اااه عااان الفااان وكااااد وو   ابرررن خ ررردلن دٌاااا

إفا مل اااا سااافه  حااذا املعاا  ولكا    الفائاادة واملافعااة فاااملع  الااذي وااذحب إليااه الربامجاااتيان
اهلاااا    قه ااااه هلااااذه املسااااألة نإفا مل : ن فااااه  أو لاقاااالو ع  نااااو  خ رررردلن بررررنااءة واااادف  مهاااا  ن

 .ي عاه  وما ووف   ة   الع  ان البش ي  وه العام  نظ و   عن
اان ظهاام الفان   ابن خ دلن دَ يَ َلَقد وَ  خمولاف  م تبهااآ فازدحاام الع ا ان مان أَن ها ملاٌ 

  قانن  قائادة الفان  «حد  الض  ومي إىل احلاير ُثا  الك اال»مااحيه  وووجاوز أحل الع  ان 
قي ة  حِ  َ ونفعه ت تبهان على حنا  أو رخ  فالا احية ال   ة وظاائف ميكاااا أن فعاد   وقااب الفان   ْين

 :الحا الو  نف لها على الا  

                                                 

 .س ا فاته. با     2
 .ا فاتهس . با   2 2
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 تزجية الوقت بيورة ؤاتاة: يلتا 
  حااااار   أحاااااد ياانبهاااااا مااااالء أومهاااااات الفااااا ا  ة إفاااااداعاآ وتلقيًّااااااامل امساااااة الفاي ااااا إن  

ااااا حناااااا   علاااااى . ةفاللاااااذة ا  الي ااااا يه عاااااادةآ  وم واملوعاااااة إىل القلاااااب  أو ماااااا نسااااا   وااااادخل الس 
اا مهَادن خي  ا وال ص املا ء ومهوااآ معياااآ لوح ايل حاذه واح   فلك   أومهات الف ا  قَاَقاعن  وإَّن 

 :ة  و  فلك وقاظ الفيلساف   أحلااء حدو ه عن صااعة الغااءاملوعة ا  الي  
ة  ومو  مان مجيا  حاياتاه الض ا  َ  َ حتد  حذه ال اااعة  ن اها ال وساودعيها إال مان قَاا»
اا ااااآ   زظ و اااه  قااال وهلبهااا إال الفااام ان عاان سااائ  أحااااهل   تفا  واملاناا ة ماان املعااا وامله  

 .(  2)«امللذوفات
 زةاتة الت ف لالمتاة: اا ثاني

ن واااادة دائ اااآ  وووفاااا  قااامل ء ال وكوفااار فالبحاا  عااان املوعااة  فااال إن ااها وهلاااب ماهااا الز  
 مااا   ن   خاااء إىل حااد  ق  ال   ام الع اا ان  وتااا طلبهااا وزوادتااه  علااى أن فلااك ماا تبع فوهااا    

  وحيجبه  عاه  نا هاا    جماغل عااه قي اا اس عن طلب الفن  ق   البداوة وق ر الا  ااإل   
حبا  الع ا ان وطلبات قياه الك ااالت     َ َخاوإفا زَ » وموة حا أح   وحا طلب احلايات الض  

ف اائااااااد الاااااا    ااااااا تاااااادعا إليااااااه ع... اائ  واسااااااوجاديا    ال  ااااااأن  ٌااااااان ماااااان مجلوهااااااا الو اااااا
 .(  2)«وأحااله

ٌال  ااااااا امتقااااااى الع اااااا ان   سااااال   ب موجاااااااوزاآ حاااااادود قااااااد  م والو  هااااااا    الو  ولاااااذلك قنن ااااااها 
ف ن   طلاااب امللاااذوفات والااا   فاااا  ات  اساااودعى فلاااك الو   وموات إىل طلاااب الك الي اااالض ااا

يفاااآ  تكااان يااادة  وعلااى مقاادام ع اا ان البلااد»: و  فلااك وقاااظ الفيلساااف. واملوعاةٌ  اااآ ٌو

                                                 

 . 2 ا ص 2 ا ف    ا المودؤة :افن خلدون ا   2

 .   ا ص   ا ف    ا المودؤة: افن خلدونا    2
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ق  دواعااااااار ا  واساااااااوجادة ماااااااا وهلاااااااب ماهاااااااا حبيااااااا  تواااااااا   قيهاااااااا حيائاااااااذ  أن  اائ  والو اااااااال  ااااااا
 .(  2)«فال   

 ال لو لال اب: اا ثالث
   امساااة معظ هاااا إفاااداعاآ وتلق يااااآ  لايااادنا أن   وإفا ماااا نظ ناااا إىل مجلاااة وااا و  الفااان  

اللهااا واللعااب مق ااادان   خااذ   أحااد أويههااا مسااة اللهااا واللعااب  علااى أن  ميكاان أن تو  
اللهاااا واللعاااب حماااض   حااار حت ااايل املوعاااة واللاااذة  ال ااااة  معي   ان إىل  اواااة  هاااان  وشااا ئب  ماي  

 د  عناإىل فاا  ة مان فعادحا ا  اال  ظ املعاوشة الفاي  اللذون ال  اوة هل ا إال فاي ا  وفذلك توحا  
ل   عاب    :اس   إطامه  و  فلك وقاظ الفيلسافالا   وادممٌ 

مهص   امللاابس والقضاابان وا جمااعام وأمعااااا   اللهااا واللعااب  واختااذت رالت الاا   »
ااَ َّ للاا   ال اايت واا ّ   ى فااالك م  مهص تساا    هبااا عليااه  ويعاال صااافاآ وحااده  واختااذت رالت أاخن

ْي هباااا  فاااأط اف أمهبياااة   قاااة  مااان اخلشاااب  معل   وحااار متاحليااال مسااا ية   ولبساااها الاسااااان  وحياااٌا
للاااالئ  وا عاا اس   ون وو ااامهفان  وأم اااظ فلااك اللعااب املعااد  ون ووفاا   كاا   اموهاااء اخلياال  قي

 .(  2)«اب ا عياد و الس الف ا  واللهاوأو  
 ؤلء الف اغ لالف ح: اا رابا

ا افقة  إوااقة إىل مهالاه عااد حدو اه ااحد الس اوحر وظيفاة نساوهي  اجماوقامهها مان الش 
ااٌ  الي اع ا ان مان ال  اااعة رخا  ماا حي ال   الوحاذه ال  ا»: عن الغااء ة    اا اائ   هن 
 .(  2)«إال وظيفة الف ا  والف ح وظيفة  

َ حااذه الاظيفااة والاظيفااة ا وىل ماان تشااافه  إال أن   الفاا ق فياه ااا أن  ووباادو مااا فَاااْين
ا أم ااا. هاااة إىل مااالء قااا ا  املااا ء فعاااد خلاصاااه مااان صاااااف مشاااا ل احليااااةحاااذه الاظيفاااة ماي  

                                                 

 .س ا فاته. ا ب    2
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ا تعين قي ا تعايه خت يص ومهات   ة  هَ ماي   الاظيفة ا وىل قهر  اا   مللء الف ا  وحسب   هن 
ا الفا ح الاذي وااوج عان حاذه امل امساة قاال ة ملاا هلاذه امل امساة مان موعاة  أم الل  امسة الفاي  

 .فأس من إدمايه و ن حاتْي الاظيفوْي
 إفساب الاول لإغناء التج بة: اا خاؤس

مث ياااا فاااااء العقااال وتاساااي  أققاااه  اااا     ن  فااان  وَلَعااال  حاااذه الاظيفاااة أحااا  وظاااائف ال
ان مااان فاتاااه  أو وساااواد قيهاااا إىل ب لاااه مااان خاااربات وجتاااام  و اااهاعها الفا اااو قاااده  ووقاااد  

 حا فقلياال   مااا عليااه إال أن وواادف  سااائغةآ  ر لق ااةآ ت اال إىل املولق ااَحااَّت  خااربات وجتااام   اااه 
حااذه الاظيفااة فالف اال  ابررن خ رردلن خااص  ماان عااووااه  ووعواارب هبااا   جتامفااه وحياتااه  ومهااد 
ااااالآ  : ا خااااا ماااان البااااا  اخلااااامس  والااااذي عااانااااه ِساااابا َصاااااِحَبهاَ َعقن   أن  ال  ااااااِئَ  تاكن

 .َوخا ااصاآ الِكَوافََة َواحِلَسا 
َ و ا وقاظ   فلك  فعد أن فَاا ة جياب أن او  ة املكو لاة أو الس افس اإلنسااني  الاا   أن   ْي 

ااال   اااا تاياااد قياااه فاااالقا  فس الا  الاااا   إن  »: ونظااا    علااا    تساااوفيد مااانٌ  ة  وإن اطقاااة لانساااان إَّن 
ااا فوجااد  خ ويهااا ماان القااا   ااات عاان احملساسااات أوالآ  ُثا  مااا ة إىل الفعاال إَّن  د العلاااب واإلدمٌا

ااااآ فالفعااال وعقاااالآ حمضااااآ  قيكاااان فاتااااآ ظ و اااة الا  وكوساااب فعااادحا فاااالقا   ة إىل أن و اااا إدمٌا
اال   بَ َياااَ ويادحااا  قاَ  ة  ووسااوك ل حيائااذ  اني ااموح ظاا  ماان العلاا  والا   ناااي   لااذلك أن وكااانٌ 

ماان  مسااوفاد   عل اار   اائ  أفااداآ حي اال عاهااا وعاان ملكوهااا مهااانان  وال  اا. وفياادحا عقااالآ ق وااداآ 
اناات احلاكااة   الو   ج فااة تفيااد عقااالآ  واحلضااامة الكاملااة تفيااد عقااالآ تلااك امللكااة  قلهااذاٌ 

ا  ..... من صاائ    جمأن تدفا املااازظ ومعاجما ة أفاااء ا ااس وحت ايل اآلدا   و عةآ  هن 
ااا تشاا ل علااى َ ال اااائ  أٌ اا  إقااادة لااذلك   هن  العلاااب وا نظااام  ااالف  والكوافااة ماان فَاااْين

ة   ة إىل الكل ااااات اللفظي ااااا  الكوافااااة انوقاااااالآ مااااان احلاااا وف اخلهي اااا اائ   وفيانااااه أن  ال  اااا
فس فلاك دائ اااآ قيح اال الااا   ة   اخلياااظ إىل املعااي ال اايت  اخليااظ  وماان الكل اات اللفظي اا

ِسااابا  هلاااا ملكاااة االنوقااااظ مااان ا دل اااة إىل املااادلاالت  وحاااا معااا  الا ظااا  العقلااار  الاااذي واكن
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 ة قهااة  العلاب اجملهالة  قيكسب فذلك َمَلَكةآ من الو عق ل تكان زواادة عقال  وحي ال فاه مهاا  
يس   ا مام ملا تعاده من فلك االنوقاظ  .(  2)«ٌو

 التحكم باتنفاات، لتوجيللا: اا ساتس
  إف مااا محلااحااا (وظيفااة تههااا ا حااااء وحتسااياها)ر حااذه الاظيفااة وميكاان أن نساا   

َّ لبية وحساب  فال ووعاد  ع ي   إف الفن ال وقاب فنمه اء املشاع  واالنفعاالت الس اعلى الو  
اا. ةتا يااة االنفعاااالت اإلجيافي اا فلاك إىل  ٌ ملااا مساا  ومأَّ الاظيفااة حااذه  ابررن خ رردلند ومهااد أ

  إحلاامة . ع    احل    وتأحلا حذه الفااان تاأحلااآ قعااالآ من اسوخداب املاسيقى والغااء والش  
ااا جاعة   نفااااس احملاااامفْي  ودقعهااا  إىل االسوبسااااظ واالساااو اتة   القوااااظ  احل ااااس والش 
عااب واهللاا  املاساايقى والغااااء جيعااالن ال    حسااب  فاال و  نفااس الامهاات قاانن  ولاايس حااذا ق

ااااآ أفعادحااا   الفيلساااف عاان حااذه الاظيفااة مبي  ومهااد حتااد  . ان   نفاااس ا اايش املعاااديواادف  
المه فالش  وأسباهبا  مدع    :ااحد املااسبة قيقاظ اآٌ 

فخ بااظ والاا  ات ومها ي اله  اواف اآللة   نش  ا لاوة وال   ق ن جمامات امللك اخت  »
ااا    ياساااة أن    الكواااا  املاساااا  إلياااه   الس   يرسرررطو  ا فاااااق والقااا ون  ومهاااد ٌف

ااااا فااااااس ا صااااااات اهلائلاااااة هلاااااا   الا     فلاااااك إمحاااااا  العااااادو   احلااااا    قااااانن      الس 
ال   ويداي   وعة  ولع  ي إن ها أم   فال    حاذا مان نفساه  و  أحاد     مااطن احل   جيادهٌ 
ان ٌف ه قها صحي    يرسطوبب الذي ٌف ه الس    ا احل   فبعض االعوبامات  وأم   إنٌ 

ها الَفافس عاد مسااي الاا  الا     فلك قها أن   مان دون   ا  َ واله ا حا  َ غ  وا صااات وادٌم
عب  ووسااو يت   فلااك وسوسااهل هبااا ال  اا نشاااة  ماهااا وح   قي اايب ماازام الاا   جمااك  

حذا ماياد َحَّت    احلياانات العج  فانفعاظ اإلفال فاحلاداء  الايه الذي حا قيه  و 
 وخٌ  ا   الغااء  وأنت تعل  ما حيد  لسامعه من م ال حاذا فا وال   واخليل فال   
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ة  ال طابالآ وال خاذ العجا    ماااطن حا وهب  اآلالت املاسايقي  املع    يل فلاك تو  
جعان ٌاان نفااس الش اان قيح   به فاآللة  ووغا الهان   مٌاان فالس  فامهاآ  قيحدق املغا  

 .فض هب  إىل االسو اتة
ب فالش ع  ووها    قوجايش دا   ولقد مأواا   ح و  الع   من ووغ   أماب املاٌا

اال   ااذلك زناتااة  مهاا ن   ا فهاااظ  ااا قاايه   ووسااامعان إىل  اااظ احلاا    ووابعاا ٌ  إىل مه نااه  ٌو
ااااماااان أماااا  املغاااا   ووقااااد     فغاائااااه ا باااااظ  قيحاااا   فاف وووغاااا   ااااادح  أماااااب ال  اااااع  عب الش 

اواات)ان فلااك الغااااء هبااا  ووساا    واساار  ووبعاا  علااى االسااو اتة ماان ال وظاان  ال    ( تاصاااٌ 
ل   جاعة ٌ  ا تابعا  عااه نشااة اخل ا   اا فس قوابع  عاه الش  حيد    الا   ح   َ ه قاَ وأصلهٌ 

 .(6 2)«حد  عاها من الف ح  واهلل أعل 
 الفن عند اللو وظيفة

مان قالسافة القا ن العشا ون  ولاه   جماها   ق نسار   قيلسااف مجاال  شرارل تلرو 
وافااااااه مبااااااادئ علاااااا  ا  اااااااظ  عشاااااا ات الكوااااااب   قلساااااافة الفاااااان   وا  اااااااظ  ماهاااااااٌ 

حتااات فاااا  رخااا  حاااا عالمهاااة  أَو وظاااائف الفااان   حتاااد   قياااه عااان وظيفاااة الفااان   الاااذي
   لااذي حتااد   قيااه أوضاااآ عاان وظااائف الفاان    وماهااا الفاان وا خااالق افاحلياااة الفاان  

وااا  الفان   فاا  الفاان   ااذلكٌ  ل  واحلياااة االيو اعي اا واحلياااة  ولاهٌ  كوااب حااذه الهاا ة  ٌو
 .م مجة  

  مباااادئ علااا     أومدحاااا خمو ااا ةآ عااان واااس وظاااائف للفااان   شرررارل تلرررو  حتاااد  
عبااا عاان احلياااة ة لكوافااه الو  ة ا ساسااي  وحاار املاااد  وا خااالق     الفاان  أعاااد فااءحااا ا  اااظ و 
 :وحذه الاظائف حر  (  2)  الفن  

                                                 

وبه ا  الي ة  فاسوا  6 2 ذلك عش اتٌ   . ااء ال الحلة السافقة اليت أجم نا إليهامل و ي  حذا الكوا   ٌو
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 التس ية :يلتا 
واساااياا احليااااة فااساااهة أن  »  احليااااة حااار  أن  أو ظ وظيفاااة للفااان   شرررارل تلرررو وااا َّ

وحييلاااااا  .(  2)«ف   َ   أو تَاااااد  َ اااا  أو مَ   أو انهااااالق  اللعااااب  قوأم اااال ا  ياااال إفن مسااااالة  
ااد حااذا الو جاا  د  وإىل  فانررت أصاال حااذه الاظيفااة إىل    ٌ اللااذون  س نسرر  لشرري   الااذي أ

ل اااه علاااى أَ »أمادا أن   ٌ ااا ا الفااان   تلرررروولكااان  .(2 2)«علياااا مااان صااااام اللعاااب صاااامة   ها ن ااااوفس 
  فسع حذه الاظيفاة لاوضااح  قااَّ أن  حااا  عاامال    على ا مهل  وقف عاد حذا احلد   ال

 ماان فياهااا مهباال أي  جماارء  »ساالية  فااة الاايت حاار اللعااب والو  عااد ة معق اادة تاادخل   حااذه الاظي
 الفان  لعااب  »واا َّ أن   ة روبي ووساواد   اإلوضاااح إىل أن   .(  2)«سااليةالقاعادة املقبالاة والو  

 .«سليةخذ جمكل الو  وو  » أن  حذا اللعب فالفن   تؤارتين  فيا ا و َّ «خذ جمكل نظاب  وو  
 تطلي  األهواء :ثانياا 

تههااا ا حااااء أو »احااا مَس   ها ن ااماآ أَ مقاا    يرسررطو  تبيااان حااذه الاظيفااة ماان  لرروتواهلاا  
  مافواة   انِ َ ا م  اَ طة صا ااملأساة تسوافد فاس إن  »: وقاظ يرسطوميضر موافعاآ أن     ُثا  «تاظيفها

 ة  عادو ا امة  ة ف ا  ال تع ض لااا احليااة االيو اعي ااحلاية ال يت حنسها ملعاناة االنفعاالت العايفة
اقيااة ااالااذ  : مااساابات هلاااٌ  اا ٌ  ااا   ادااا  ومهباال أي  ع   والش  فقة  ونسااوهي  أن نااأى علااى ٌف

 .(  2)«جمرء احلب
اي حاذا الا ا الذي وكان مان الع ل الفين   »: على حذه الاظيفة ا مسهي ة مهائالآ  تلو  وعل  
إلوقااف   ٌ  ا وفعل   ا س  تلقي   ة خالمهي  وظيفة اإلنقاف واملااعة احر   إجيافي ة   وقاب فاظيفة  
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اااووقاااد   .(  2)«فخمف ااا املااا ض  أو إدخااااظ م ااال   اااامحة هلاااذه ب لااااا فعاااض الش  ااحد وا م لاااة الش 
ااا»: الاظيفاااة قيقااااظ   ومااان ة  عاطفي ااا حلافواااة   ص مااان أقكاااام  ٌواااب رالب ق تااا  لياااوخل    ها ن اااأَ  جوتررر د واٌ 

 .«حا   حلال  من لياليهعلى حذا الا   ؤوسيي يلف ت تي   وووكل  . لالنوحام اندقاعات  
فااعر  جمادود   اا  جوتر هاة الايت مامساها ة الش اأن  حاذه الاظيفاة املدمساي   تلروو َّ 

ااانا  إِ »الفهااا   فااال  مااان البااااح ْي حااا    مفهاماااة     (  2)«قاهناااا عااان معااحاااا ال  اااحي   حي   ها
ساااااء أٌاااان الباحااا  حاااا »: ووواااف  جماااامحاآ مااا اده مااان تههاااا ا حاااااء واالنفعااااالت مهاااائالآ 

   ل مبادئيًّاحاذه الاظيفاة ال مياا  مان أن مت ا نفسه قانن  مهاااب يرسطوأب  فورنيلأب  ليسنج
ااافساااي ة علاااى حناااا أَنا َهاااا ختف اااف املال اااتق وااا  البقاواااا الا   حاااذه  مِ زن ف ا  هاااام مااان وِ ف  أو ختف 

 .(  2)«و ماآ  البقاوا  جم وهة أن تكان حذه البقاوا فايا أجمد  
  ماوبهاااآ لل باادي شررارل تلررومااا واا َّ   َ قنااههااا وَ ة الو  هبااا ع لي اا أم ااا اآللي ااة الاايت تااو   

أن  املالف واادي أحلا ه العااطاف الايت و واد ط دحاا مان حياتاه  والايت مهاد ت ايبه »قهر  ققع 
اال  . ص فااذلك ماهاااخهااا  إفا مل وااوخل   فاسااااس   اال  حلاا    أوٌ  وعلااى حااذا املاااااظ جياا يٌ 

ااة لةرردان ٌ  ااا واا َّ حااذو اال  عااالم  قيزوااائر و ماار إىل طاا د الس   اب ماان   أوٌ  ااا وفعاالٌ 
 .(  2)«عضاووااٌ  ا و َّ اله ب  احلدو 

 الفاو ية الفنية :ثالثاا 
 قايااااةٌ  ااااا   الفاااان  ةٌ  ااااا   مبااااادئ علاااا  ا  اااااظ  أو الفاعليااااة الو  ي  اة الفا ااااالفاعلي اااا

اااأَ ب هلاااا فِ ووقاااد   .تلررروعااااد  ائف الفااان  ال اااة مااان وظاااوا خاااالق  حااار الاظيفاااة ال    ا الاظيفاااة هن 

                                                 

 .س ا فاته. ب ا   2
ة الع فية لهباعة والاش  ا دمش  ا ا ت مجة ال الفن لاألخالق: جمامظ اللا ا   2 وام عادظ العاا ا الشٌ  ب ا   6 ٌد

 .   ص
 .س ا فاته. ب ا   2
 .س ا فاته. ب ا   2
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أي »: وووااف  فلاك جماامحاآ « ة لل  اااعة الفاي اةالاظيفاة الفاي اة ا سالافي  »ا ٌ   ف وزاآ  َنا َهاا 
  ليس هلا إال ا نغاب لغةآ  وحر عاد الش اع  حيااة ماسيقي ة   حر عاد املاسيقر حتقي  قك ة  

حيا  ال حقيقاة سااَّ ا جماكاظ  جسايدي  ساب حر العاامل الو  وعاد ال   اإلوقاعات اخلاص ة  
انان املهباعااان ميامسااان حااذه الاظااائف  ن  لاادوه  أعضاااءحا  ولاايس هلاا  وا لاااان  والفا اا

 .(6 2) «...ة تقاب فاظيفوهاوالذحاي   ساَّ يعل حذه ا عضاء اله بيعي ة مباجم    حدف  
. ة وجتسااايدحاحتقيااا  الفكااا ة الفاي اااقيقاااة ا مااا  ة أو الاظيفاااة حااار   ححاااذه الفاعلي ااا
َ قعالياااات احليااااة الاامهعي اااة اساااوقالهلا الا  هلاااذه الفاعلي ااا»أن   تلررروولاااذلك وضااايف  ة سااايب فَااااْين

َّ َ  .( 22)«ا اخن َّ  وحر ال تلوبس م  أي قاعلية أاخن
 التحسين :رابااا 
وو َّ  .لس  ا فالفك ةعالمهة ا ا فالفك ة  أو حذه الاظيفة فاظيفة الس  تلو  روس   

بااااآ ماان يةالطررونماااذ »أن ااه  ات الا ظ و اا وعلااى الاا   نِ  ماان وياااد قاااان  وامهعي ااة  قاانن  عاادداآٌ 
ة املعاصااا ة  وحااار نقااايض الايادو ااا. ة متااادح حاااذه الاظيفاااة الاحيااادة الااايت تليااا  فاااالفن  امل الي ااا

وااااات القدميااااة ماااان او َّ أن  ال   وواااا  . ( 22)«امللوزمااااة دائ اااااآ فااااالاامه   أو علااااى ا مهاااال  مباااادئيًّا
ااااا للفويااااات جررررورن صرررراند  ومواواااات أع ااااظ الف وسااااي ة   وال واواااات الاااايت وقالااااان عاهاااا ِإهن 

َا حر جت يل  أو حتسْي  خيال  للاامه الش افات  ومعظ  ال     .ام امللانة  ِإَّن 
 التووةة: خاؤساا 
اااآ أن  حاذه الاظيفاة بي    ووضايف مأو حذه الاظيفة حر رخ  وظائف الفن   تلوو َّ 

ة أو تقاووهاااااااااٌ  ااااااااا حااااااااار اياااااااااة احلياااااااااة الاامهعي اااااااا ت»  وحاااااااار حاااااااار مسااااااااالة الع اااااااال الفااااااااين  

                                                 

 .  ا ص  ؤ اتئ و م الجمال: جمامظ اللا ا 6 2
 .س ا فاته. ب ا  22
 .س ا فاته. ب ا  22
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ة   وويادو ااازلت  ووامهعياااة ترررين  وطبيعاااة جوةرررووإفا نظ ناااا إىل حياو اااة  .(222)«احلقيقاااة  
ل  سرررارت  ااال  قااان   تلررروهااااٌ  اااا وااا َّ   لايااادنا أَنا َهااااٌ   ٌ اااإِ  تفااا ض أن  احلقاااائ  ا حاااا عااا ض َّن 
 .  ياح حا أي  تبدول   ظَ ولكن من  ا دون أن تبد  . وتقاووها

ا َهانا  الاظاائف ا خا َّ  إِ  دواحاد ٌ  اا   فعا فات فعد   تسالة ليسحذه الاظيفة ال   
 .عليها  ا ل  عَ تاا    و اوات  ة  دَ موعد   ة  فات مهاب يزئي  

ااااار تااااااع  احليااااااة  اياااااة والو    البااااااظ حاااااا أن  حاااااذه الو    ا ِهاااااأو ظ ماااااا خَين  قاواااااة تكاااااانٌ 
 ومة  مه ااا اسااوهعاا إىل حااذون فاالحوفاااظ ف اااميا ماان  ااا تشاااوه   ُثا  تقاووهااا عاااد الض اا

 .ا م ون سبيالآ 
. ( 22)«عادة  الااذي حااا ا  اااظتقاوااة الاعااد فالس اا» ايااة حااا حلاااي مااا تقاااب فااه الو  

اااوا م لاااة الااايت أ ظااال  واااافخ مااان موحاااه  اندالسرررتالع ااال هلاااذه الغاواااة حاااا أن   تلرررود هباااا ٌ 
أن و اف احلقيقاة ف اامة  ماوااعي ة   ؤوبسرانمن  ا أن ميادح نفساه  ومهاد أماد  تآليفه  

ا نااااانيْي  ٌبااااا  ماااان  حيفاااال ا د  الف نساااار فعاااادد   ب لسررررت إىلؤررررونتين وحيادو ااااة   وماااان 
 .أناخلهاي الش  
 تا يق
ة   وياااد املااذاحب ا  الي ااخااا مااا وسااا  »مهبال احلاادو    الاظااائف أن   تلررووقا  م 

اال     احلياااة  ولكاان   حااا أَنا َهااا تعبا اا ا فقااا ة  عاان إحاادَّ الاظااائف الاايت وقاااب هبااا الفاان   خهااأٌ 
ماان حااذه املااذاحب أن ااها حااا أن ااها وقاا  م تق واا اآ مهلقاااآ الاظيفااة الاايت أف زحااا  موجاااحالآ  مااذحب  

   فاااذلك ماان حقيقااة أن  وظيفاااة قيكاااد وقاا. ( 22)«الا  ااافم ا خاا َّ الافسااي ة لافاااداي
ولِكا ااها مل وواااف  حااذه املاامهشااة  .عليهااا ة وليساات سااافقةآ ة اإلفداعي ااعلااى الع لي اا الحقااة   الفاان  

                                                 

 .  س ا ص . ب ا 222
 .س ا فاته. ب ا  22
 .  صس ا . ب ا  22
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  إف عل اا  علااى الاظيفااة ال ال ااة  الاايت حاار م حااذه احلقيقااة  فاال أواا   عاهااا فعااد مهلياال  ليقاا   
: ا وواااااىف مااا  حاااذه احلقيقاااة  ققااااظحاااا فاتاااه فلاااك   ااا مَ    الاظيفاااة ا ساساااي ة للفااان  ومهاااد مهَاااا

اساا  عشاا  أَنا َهااا ميكاهااا أن تضاا  حااذه القاعاادة   القاا ن الو   للفاان   اعوقاادت مدمسااة الفاان  »
فااذلك أي  إمكانيااة لوق واا  الاظيفااة  فَ َساااَ قاَ  .( 22)«للج ياا  وحياادةآ  االمسااوق اطي ة مهاعاادةآ 

وأن  الاظاااائف ا خااا َّ وظاااائف ة لاااه  علاااى أَنا َهاااا حااار الاظيفاااة ا ساساااي   ا ساساااي ة للفااان  
 .ة اإلفداي الفين   على ع لي   أو الحقة   ملحقة  

 فيشروظيفة الفن عند 
وافااه واا ومة الفاان   إرنسررت ةيقرر أقاا د  ااامالآ  ٌ  ظ ق اااظ الكوااا    حااا أو  ق ااالآٌ 

 .حتت عااان وظيفة الفن أوضاآ  للحدو  عن وظيفة الفن  
اااال  ااا  »: جررران فوفترررواقواااو  الف ااال فقااااظ  ع ؛ وحباااذا لاااا ع قااات  ي  عااان الش 

ااذلك ائعااة حااذه العبااامة الاااييزة ال   »: وعل اا  علااى حااذه العبااامة فقالااه. ( 22)«جماارء  حاااٌ 
وم الاد   تعبا  ا عان طااف  الفان  الض ا ومي  وتشاا   الامهات نفساه ِإىَل احلااة ال ايت ياي ن علاى

 .( 22)«الذي ولعبه الفن    تاموخ العامل الربياازي املعاص 
 إحالل التوازن: يلتا 

ياااف خلاااع  َ وظيفاااة الفااان  ودومه  وحاااذه  ةيقررر وبااادو مااا  حاااذه االساااوهاللي ةٌ  فَااااْين
َ دوم الفان   إحدَّ مشاكالت احلادو    وظيفاة الفان   ووظيفواه قيعامال  إف وقااب خلاع فَااْين

حار أَن اها حااا  بفيقر املشاكلة اخلاص اة . وم على أَن ها وظيفة وحذا خللٌ  ا سابْي الحقاآ الد  
َ الااد   وم والاظيفااة  وعلااى أساااس حااذا فاا  مااا ساايأى ماان وظيفااة الفاان  علااى حااذا اخللااع فَاااْين

ااااداآ فقاااااظ اخللااااع املبااااين علااااى إحااااالظ الااااد   : فاتااااه فوفتررررووم حماااال  الاظيفااااة  قأواااااف ماٌ 
                                                 

 .  س ا ص . ب ا  22
وام ميشاظ سلي ان ا دام احلقيقة ا فاوت ا د ض لرة الفن: قيش  ا إمنست   22  . ت ا ص.ا ت مجة الٌد
 .ا فاتهس . با    22
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أَن اها و واد أن وقاا . ( 22)«اازن  احلياة مزوداآ من الو اسيخوفر الفن   قدام ما حتق  » ظ لااا ٌو
ٌال  اااا أو وظيفواااه فااااملع  الاااذي أماده حاااا إحاااالظ الو ااا إن  دوم الفااان   اازن   احليااااة  ولاااذلك 

إن  »: ولاذلك مهااظ. اازن   احلياة ماظ الفن  ِإىَل االوا حالظ واالخوفااء  مزود  من الو  حتق  
الظان  أن   مان وحتساباآ . (226)«الفن  وسيلة  إعهاء اإلنسان تاازناآ   العامل الاذي حيايع فاه

من  ا املساوهاي ا مال فاأن وسااد تااازن دائا  »أن ه  ةيق و َّ  الفن  سيادحل  أَو وض حل  
َ اإلنسااان والعااامل َحااَّت    اجملو اا  ا ٌ اا  تهاااماآ  قاانن  حااذه الفكاا  تاااحر أوضاااآ فااأن  ... فَاااْين

اااذلك   أوضااااآ  وعلاااى املساااوقبل  الفااان  مل وكااان وااا وموًّا   املاوااار وحساااب فااال سااايبقىٌ 
 .(  2)«وابالد  

 :ن اع اقاآ يزوًّا فأم ونأن  حذه الفك ة توض    ةيق و َّ 
 .ا أوهل ا االع اف فهبيعة الفن  
 .ا حلانيه ا االع اف فض ومة الفن  

اازن قهااااا   حتقياااا  الو اااا وظيفااااة الفاااان  / ظ وحااااا االعاااا اف فااااأن  دوما ا ماااا  ا و  أم اااا
َ ا اسو  ام   َ ماحي ا يدواد   ع  لناوم والاظيفة  وقيه إواقة خَ لد    اخللع فَاْين افقة الس ا ة الفان  فَااْين

ااا وساااافاآ فعاااد جتساااده أحلااا اآ حسااايًّاده  وماحي  علاااى ظهاااامه وجتس  وم قالاااد  . واااه الالحقاااة علياااه ٌا
الدا الح   على إفداي ا حل  الفين    .عليه  ال ساف   والاظيفةٌ 

 ؤضاوفة الحياة: ثانياا 
ان الفان   ةيق ها ال يت أجمام إلي اا تكاان حاذه مي  ا حرٌ  ل فادوالآ للحيااة الاامهعي اة  وما  

ااان الفاان   الاظيفااة سااافقة   ل فاادوالآ للحياااة  ومل اازن  ن ااها مي  ااوقاااب فوحقياا  الو اا علااى ا وىلٌ 
 .عن فلك ةيق وغفل 

                                                 

 .ا فاتهس . با    22
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أٌ ا  ع قااآ إن اها وعارب عان عالمهاة  ... الفن  فاحلقيقة أٌ   مان فادول»أن   ةيق د واٌ  
َ اإلنسان والعامل  .(  2)«عةدة ومواا  إن ها وسوجيب حلايات موعد  ... فَاْين

اا أساسااي ةآ  وم ال اايت أناطهااا فااالفن  ت ااا مشااكلةآ الااد  / احلقيقااة أن  حااذه الاظيفااة ًآ ومه    َة
ا وَ   قفر املسواَّ ا وظ مان اإلجماكاظ جناد أن  ماا مس ااه وظيفاة ال .أٌ   من مسواَّ  َ قن وما  

انه يازءاآ إجماكاليًّا مان تع واف الفان   الاظيفاة  ومفهاماه وطبيعواه املاف الة أصاالآ عان وعدوٌ 
يلاار  إن مل وكاان   ق   ن قَاااوم   ن  فلااك  ااا وااادمم   مساااعر قهاا  الع لي ااة اإلفداعي ااة وَ والااد  

َ الفن   اي ساواَّ ال  اامل و . ٌبااون  وتااصال    ااظ  واإلفاداي  علاى ماا فياه اا مان ات   ٌبااآ فَاْين
 فادول   ؛ قهال الفان  فاق على حذه اخل ي ة أَو ا زئي ة من مفهاب الفان  تاايهاا مشكلة االت  

ٌاذلك   ما زالات مهائ اة  وساوظل   إن ها مشكلة  ... مع  وكان فلك؟ عن احلياة قعالآ؟ وفأي  
ا ووعذ   مهائ ةآ   .هام حل  وما  

َ ظيفة  وحر أن  الفن  وعرب  اي املو    هلذه الا ا ا زء ال   أم    عن عالمهة  أٌ ا  ع قااآ فَااْين
ااذلك وسااوجيب حلايااات موعااد  ... اإلنسااان والعااامل ااالب  ... عااة  ومواا   ة  دَ وأَن ااهاٌ  عاااب   قهااذاٌ 
ا َ  اا الفان   قاَ  قهاا واهبا  علاىٌ  اا  ... ة واملسااولي ةمهاة والقاا  وفوق  ِإىَل الد   الاذي  الك ااا  ةَ   
 .وه أَو وظيفوهداآ هلاو  اظ قيه م ل حذا القاظ من دون أن وكان حمد  ميكن أن وق

ل اا َ اإلنسااان وقاااق فلااكٌ  ااان الفاان  فاادوالآ أَو معاارباآ عاان عالمهااة ع يقااة فَاااْين  ٌ ه قاانن 
 :وعين أوضاآ أَن ها حيق    اعة من الاظائف ا خ َّ أف زحا والعامل

ب تولرررد  كه ا وااادوالاير  جمااا و علاااى ةيقررر وعو اااد : رررر تحويرررق التررروازن ةررري الحيررراة
ااا»: إوضااااح حاااذه الاظيفاااة  قيقوااابس مهالاااه إىل حاااد    ب ةخرررت ر إن  مسااا حاا جياااب أن وا  

ف مجهامناااا  قااال وكفااار أن وعاا    .اس علاااى موعااة تغيااا الاامهااا   الا ااالفهاا   وأن وااادم   ةَ َشااعن مَ 
علياااااا  ة   حت وااا ه  جياااب  علاااى اللاااذ  ققاااع  فااال عليااااه أن ووااادم   ب لؤثيررروسم ٌياااف حتااا   
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يف وشع  فكل  نعل   أن  ا  الاذي الا   الف حة والغبهة اللوْي وشع  هب ا املخا ي  وفكال    هٌ 
ل  . (2 2)«وشع  فه احمل م  .اازن   احلياةأف ز عااص  الو  من ه وحذاٌ 

ملااافا ال وكفياااا ويادنااا »: ةيقرر ووساااءظ : ررر الفررن ةمثررل برردةالا ل حيرراة الواقايَّررة
ات    مان خاالظ جمخ اي   بة   حتقيا  حياتااا  الايت مل توحق ال   اخلاص؟ وما م دم حذه ا

  ا يناهل  من ال الة املظل ة إىل املسا ح املضااء  حَ أخ َّ  وأجمكاظ أخ َّ  ومن خالظ الو  
اناااااه حماااااض مت يااااال  باااااو يانااااااا  مهاااااادم   ها ن ااااانِ قَ  دو جمااااارء  ماااااا  ومااااا ٌ  علاااااى أن وساااااوحاف علاااااىٌ 

ولِكا اااها . عااان احليااااة فااادول    ن  الفااان  : بااااآ َحاااَّت  وقااا م  ي ةيقررر ال وبوعاااد  .(  2)«فأسااا ه؟
 .ما حا فدول اموداد مِ دن قَ أٌيد لن وكان فدول اسوعاوة فِ فالو  

أي إن  وظيفااة الفاان إزالااة : التوحيررد بَرررْيَن األنررا المحرردلتة لالوجرروت اتجتمرراوي ررر
َ ا ناااا واجمل اااااي  والو    فااااة الفاااان  إن  وظي» ةيقرررر احيااااد فياه اااا  أوٌ  ااااا وااا َّ الفااصااال فَاااااْين

 احلاااال ماااا  حياااااة وااااه  وأن وساااا   لألنااااا فالو    اإلنسااااان فكلي  ا ساسااااي ة حاااار دائ اااااآ أن حياااا   
 .(  2)«فأن تكانه اآلخ ون  وأن ميك اها  ا مل تكاه  و ا حر يدو ة  

فالاسابة » ةيقر ة حساب ا وا َّ قاظيفة الفان ا ساساي  : التنوة  لالحفز و   الامل ر
اد ة  لوغياا َعالهبقة ما  َاا حار الو  العاامل ليسات وظيفاة خلا  الس  ... اااو  واحلفاز إىل الع الح  وإَّن 

 .(  2)«عن أن وكان قاًّا ة وكف  ة من طبيعوه ا صلي  فلك أن  الفن  من دون حذه البقي  

 وظيفة الفن أم وظيفة الفنان
  قي اااةالخِ  قكااا ة   نعااااد حااااا إىل املشاااكلة الااايت فااادأنا هباااا وحااار أن  قكااا ة وظيفاااة الفااان  

اخااوالف وظااائف الفاان  ماان قيلساااف  إىل قيلساااف  قهااذا ونعاااد إىل تأٌيااد أن اااا ال نق ااد 
                                                 

 .  ص ا س . با   2 2

 . ص ا س . با     2

 .  فاته ا س . با     2

 .فاتها س . با     2
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َاااا نعاااين القبااااظ ففكااا ة وظيفاااة الفااان   طبيعااار   أمااا    اااا وكاااان حاااا ال  اااحي   وِإَّن  أَو قكااا ة  وما  
 .تاظيف الفن  فايا

 الفاان     أن   ال يااداظ قيااه وال سااجاظ  ال جمااك   قهااذا أماا    وظيفااة   أن وكااان للفاان  
والاظيفااة . ة الاظيفااة وطبيعوهاااماان الاظااائف  ولكاان اخلااالف حااا   ماحي اا وقاااب  ج اعااة  

هباا  أعاين  عليها  وال مش وطةآ  ة وليست سافقةآ ة واإلفداعي  على الع لي   اليت وقاب هبا الحقة  
اال  ماان أياال حتقياا  فاتااه املبدعااة ان وباادي أحلاا ه الفااين   أن  الفا اا ااَد فلااك ماان    ووكااانٌ  مااا فَاعن

  فااال ماااا جياااب علياااهولكااان ماااا ميكااان احلااادو  . ة اإلفداعي اااةوظاااائف الحقااااآ علاااى الع لي ااا
 .ان فاصفه م الآ أعلى ومهدوة ايو اعي ةحا وظيفة الفا  عليه احلدو  

فأن وقوادَّ هباا مان  حقيقي ةآ يدو ةآ  ان مهدوةآ ظ عليه ونهلبه حا أن وكان الفا  ما نعا  
. ون ال وسااوهيعان إال الا ظاا  إليااه علااى أن ااها ماواا  ال  قااة إن مل وكاان م اادمحاالااذ ْياملولق اا

ٌ  ااة   ة  ٌ ااا     ولاه َّناافم وحااالت  طاواال   ان أما   ظيفاة الفا او واحلادو       سااقف عاااد ياد 
 .أمفعة َّنافم ماها

 يندرة  ؤورلا: األنموين األلل
 :(  2)الق ة الوالية يندرة  ؤورلاٌف  »

لنسرتون ما   لسر يدي ياٌات أتااوظ الغداء   لادن  عااد الل  ب  6   أواخ  
وفعاااد الغاااداء أخاااذ فاااذماعر وانوحاااى     . عاة  وحاااا افااان أخااات صااااحب الاااد  تق شرررل
 :  ومهاظ ل قجأةآ صغا   صالان  

وافااة مواوااات  ؤررورلا( مساايا)ااا واآلن وااا  فااىٌ  وافااة تاااموخ أجمااخاص ٌ  فااىٌ  …    ٌو
 !..ٌفى

 :ق ضى وقاظمن القل    قاظ ت إليه فشرء  

                                                 

ة قن الهباعة ا القاح ة ا ط ؤأساة ة نسا: ال اوي حم د ا أمحد    2  .  2ا   2ا ص  ا جمٌ 
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ال  مقاالآ واحداآ  تكا   … ا مل وعد جياز لك أن تكوب إال مقاالآ واحداآ   الياب مهٌ 
… عاة  الايت ميكان خليالاك افوكامحاامقاالآ تقااظ قياه  حتات خمولاف ا جماكاظ املاا  … واب

اان ا و   اان الف نسار  إن  اله ا: تقاظ جميئاآ واحداآ  حا ن إىل ظ   العاامل  ووقهقا  اآلالاذيٌ 
اان الاان ا ملااي  وإن  اله ا… افعة  أو اخلامسةمية ال   الد   ب اآلن ويااد لاه  ووقاد     الاذيٌ 

قانفا صاحت … جمارء ساااه حذا حا وايبك  وال… مية ا وىل من طاان العاملإىل الد  
واات ع ااالآ أعظاا  هبااذه احلقااائ    ق نسااا  وإفا أصااغت إليااك ق نسااا  قنن ااك تكااان مهااد أد  

 … مهام  ميل ات ام أة  أو  وأيل  أحل اآ  من وصف   امي  جمأناآ 
اان  وال ساااااالهة ل  لساااااات  لساااااااء احلااااااظ  خبااااااااآ   جماااااااون اله ااااااقأيبوااااااه فااااااأي  

مان   ِ  ن علاى الا    ين اوساو   إل  إفا قعلات  وأن ا ما من أحاد   ها الكالب   ماواعه  وأن   على
وافة مه  ر عن الا   ن ائحه  .ياظال   ساء و ا سأمضر  ٌ 

 :اخ ققاظ ل ف اته القاي الس  
رء حاا الش اا اان ا ملااي  ض عاااه اله اقاانن  اخلها  الاذي سايو خ  … اا ساوكان خمهئااآ 

اال  ق نساار اا  ققااد وكااان ماان… الاحيااد الااذي جيااب أن وهاا  ٌ  أم ااا … ومائااه م اا ي فالٌد
ة ال قاقااة ماان  ااا القااا  ال     فيااد أن  ؤررورلا( مساايا)ا ا د   قااال فااأس هب ااا وااا قاقااة  وأم ااال   

 .«ميوة ال حياة قيها تلب  أن تكان حلقاقةآ 
 ساد صائب: األنموين الثاني

 ساد صائبدو  مه لاظيفة الفا ان حا ا دوب ال   اي الذي نقد  ا َّنافم ال   
فه تا م ان ووظيفوه  حذا املامهف الذي ة الفا  ن نرباساآ مله   ا لوك مائعةآ  ل جمهادةآ الذي سج  

د َأن  ح صه على ت احلاا وَأصالواا ليس   ٌالب  حمض  صدق والئه لع وفة وانو ائه هلا  لياٌ 
ه ا صف  ال  نان  تذموه ال  واح  ا حا أو وغا   .ومبدأ والوزاب مامهف   وإَّن 

قاقية  اإلسهاب   فعض ف ا ها ال    ساد صائبة إىل طََلَبتن حيئة اإلفاعة الربوهاني  
قكان عليه ومات عليه   عا َ    وحا على ما حا عليه من قق   ومغ وة    زوة   قأة  مقافل مكا
 : مد ه الوال
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 ن يل ح رمي اسكندرا اسواف 
حيئة اإلفاعة  ا ة فالقس  الع    قاقي  ة واَ حادو  ال   املش ف على الربامج العام  »
 .«الربوهانية
 : طي بة وفعد ةآ حتي  

وافك  الا إجمامةآ   ٌ ب املوض  ن دعاى لاسهاب   6 / /6خ    ام  إىل
 : ال قاقية واَ دفية  أاوو  لك  ما ولر( القس  الع  )أحادو    

 أَنش     ل ة   لقد مهضيت من ع  ي اَ د  وسْي عاماآ لا  أافي   حمه ة أَو
ان َأصحاهب  قهل أاتي  هلذه اإلفاعة... ةتاه  فالع في   ة  َأيابي    ٌ سبب   ليزا اإلجنالوار

 حماواا   قلسهْي  إ  ائر فاحلدو  قيها ولا  مل كوين املالوْي؟ 
  فالَّ لحقِّ و لبتي

َأن َأمتاح إىل االزدوايية عاد سااي طااظ  أَنا الذي ما خه  فقليب ساعةآ 
حياى  قكيف و تاح إليها أَد  ومهد يعلوه م االآ حيوذَّ لقي ر وم لر ال حييد 

 ...عاها؟
 ... مهباظ عذمي م  صادق حتي يت أَميا خواماآ 

 صنأ اهلل إب اهيم: الثالثاألنموين 
لااة لاظيفااة  ااافم امل    افاا  ماان الا  حااا ا َّنااافم ال    صررنأ اهلل إبرر اهيم صررنأ اهلل

هبيعيااة ماهااا الو   ةآ وخاص اا علااى سياسااات احلكامااة احوجاياااآ ق.  أخالمهااهَّت  َحااان  وَ الفا اا
ملوقاى القااح ة »  ياائزة تسال   صنأ اهلل إبر اهيمدوب ا مقض الكيان ال هياي  م 

ة الاايت احلكامااة امل اا و   ن  ب     2/  /22 ا مفعاااءواااب  «العاا     لافااداي ال وائاار  
اااا ٌ اااااة   ساااابا     «ة ماحهاااااال متلااااك م اااادامهي  »متااااا  ا ااااائزة  فا ماهااااا إفقاؤحااااا الس 
اان  .عب الفلسهيينلش  ا ة ود  م   امل امسات اإلس ائيلي   علىاإلس ائيلر  و  فلكٌ 

تق ا  جماعباا  صاادمة عان حكاماة   َنا َها أعلن اعوذامي عن عدب مهباظ ا ائزة »: مهاله
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إس ائيل تقول  فالبقاء   م     حْي أن   فا اإلس ائيلر  وحت ر الفساد وتس   للس  
ل اااااة   صرررررنأ اهللومهااااااظ  .(  2)«وتغو اااااب   حاااااذه » :عهاااااا علاااااى اجملو عاااااْيوز    ٌ 

ى ماااان ا ماواااار ة مااااا تبق اااالحظااااة الاااايت جنو اااا  قيهااااا حاااااا جتواااااح القاااااات اإلساااا ائيلي  ال
 ة  ماهجي ااا ة  ذ فدمه اااد اآلالف وتاف اااسااااء احلاامااال وا طفااااظ وتشااا   ة وتقوااال الا  الفلساااهياي  
ة تساوقبل ويجااه مان أمواه  لكان العااصا  الع في ا عب الفلساهيين  إفادة الش   واوحة  

   فا اإلسا ائيلر  حضان  وعلى فعد خهااات مان حااا وقاي  الس ازع اء إس ائيل فا 
ر    وعلى فعد خهاات أخ َّ حيول الس  ط أنياة   ا فأٌ له فيا اا واوشا  حيًّ  فا ا مٌا

ل   ن   يااده  ٌ  ان ع فيًّ  ٌم ان الاطن الذيٌ   .«امن أٌم
 حااااا وااادم  حجااا  م اا ي   ٌااال      أن   ال وااا اودي جماااك  »: صرررنأ اهللوأواااف 

 الفعلاار   اإلساا ائيلر   هدوااد العسااك ي  الكامحلااة احمليقااة فاطااااا  وحاار ال تقو اا  علااى الو  
َّ   سياسة ة وعلى العجز الذي ووبد  كي  و مهية وال على اإلمالءات ا م  حلدودنا الش  

ل   ا متود  َّن َ ة وإِ حكامواا اخلاميي    .«مااحر حياتاا إىلٌ 
ب  ااا مهاااب فااه إمياناااآ ماااه فالاظيفااة الاايت جيااب علااى الفا ااان مهااا ها ن ااأَ  ااااآ وواااف  مبي   ُثا  

  أو تعلااي    عل اار   أو ساايا ا أو حباا    مل وعااد لاادواا مساا ح  »: ا دواب أن وقاااب هبااا أو
 أو زماعااة   وصااادوق أٌافواب  مل تعاد لادواا صاااعة   وماامت ات   لادواا ققاع مه ياناات  

   ض لالموهان وللض اوع ض ووع   هب  ومن ى الفساد والا    تفش  أو عدظ   ة  أو صح  
حذا الاامه  ال وسوهي  الكاتب أن وغ ض عيايه أو و  ت  ال  ل  و  ظِ . عذوبوالو  

 .(  2)«ى عن مساوليوهوسوهي  أن ووخل  
                                                 

االت ا نباء  انظ  م الآ ا     2 صنأ اهلل إب اهيم ة ةض : ا زو ة نت: خرب تاامهلوه خمولف وسائل اإلعالب وٌو
 .ب   2/  / 2حا املااق   2  / / 2اخل يس ا  جائزة يتبية ؤي ةة

 .س ا فاته. با     2
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 فاظم الساه : األنموين ال ابأ
أمههاا   مدًّا على الذون دعااه مان فاظم الساه الفا ان  العاملر   وقاظ الا ج  الع    

 :ملعاموة الع امهي ة للغااء للعدوان على الع اقا
ع اافة  ليع ف ا  ي  َأي  ال أفاي  وال أجم َّ  وأن  حماوالت الع االء اخلاناة مان»

ال ساااوقها  َحاااَّت  أ اااين  للغااازو والعااادوان  ولع اااافة ا مفعاااْي ح امااار ... ا مفعاااْي ح امااار
 ...فاحلذاء فقيادة لص  فغداد مَهدن تلق ت فالفعل مد ي الاحيد

ل يت  :حذهٌ 
 .(6 2)«ِإىَل مزفلة الو اموخ؛ أنو  ومن ودقعان لك  من ال  هاواة وا م وكان

 بائاو الضمي 
يهان  ا والاياادان الااذون فاااعاا أنفسااه  للش اا  املقافاال ماان فلااك جنااد فااائعر الض اا

اارب قنِ إن صااغ  قهااا فهبعااه صااغا   ؛أو صااغا   ٌبااا    ن  مقافاال مَثَاا اارب أمهاال  مه ها ن اا  وإنٌ   ااا   اااٌ 
ازو  ال  قاقااة فاعااه فااه  ولااذلك مل نعاادب أن جنااد ماان حياااوظ تف وااغ حااذا املامهااف ماان حموااااه  قاا

ووااق  وشحذ  داآ  صنأ اهلل إن  »: مهائالآ  صنأ اهلل  على مامهف عل   ةارلق حسنيان الفا  
 .(  2)«له

ررماا    َ دَ َحاا صررنأ اهللماا    َ دَ وم اال مااا َحاا دخاااظ  ماان  َ اِااالااذي ما  اه فرراظم السَّ
ااااةوظ الع في اااافعااااض الااااد    وال خيولااااف أماااا ٌ  ااااا  . ماااان مهباااال فعااااض وسااااائل اإلعااااالب  َ مِ ان   وحا

ااا دفاااء والفا اا ماان ققااد  .انْيقة عاان حاااظ حااذون الفا اا ون أصااحا  املاامهااف املشاا   انْي واملفك 
وبياا   الآ  وماان جمااح افاآ  موسااا   هِ وِاالك امااة أم   ماان حيااوج  ٌاال      افااائعر الض اا  عاا ف   صااام

 .  حا البهل القامر  املايد الش  وف الا بيلأوٌ  سر  خمل   ه فكأس و   وَ م  ٌ امة أا 

                                                 

ب  ومهد    2ان حذا الو  و  عقب سقاط فغداد فيد االحوالظ ا م وكر   الواس  من نيسان ٌا    6 2
االت ا نباء  .تاامهلت اخلرب خمولف وسائل اإلعالب وٌو

 .س ا فاته. با     2
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ٌااان . حلاا   وظيفااة الفاان  ومهفاااا عاااد وااس َّنااافم ماان قالساافة ا  اااظ الااذون حتااد  

َّناااافم وحساااب   ن  مَث اااَة الك اااا  ااااح  مااان الفالسااافة وعل ااااء ا  ااااظ  السااافةفلحااااالء ا
م   فل َلَعل ها و    القاظ إن ها فالكااد جناد قيلسااقاآ مجاليًّاا مل وعا   حلاا   وظيفة الفن  الذون حتد  

 .على الكالب   وظيفة الفن  
فيااه  علاى  اآ  اافم أن  مَث اَة إمجاعاعااد حاذه الا   من خاالظ ع وااا لاظاائف الفان   فدا

فاااا عاااد حاااذه الفالساافة تامه   وظيفااة تههااا ا حااااء وت اافية االنفعاااالت وتاييههااا  قكاال  
فيااه    قها  حاذه   ااظ  عن فعض االخوالقات قيالا   حلاا قيها مهاالآ  فغض  الاظيفة وحتد  
 .عبا عاهاالاظيفة والو  
اان اإلمجااي علاى الاظيفاة الس اعلاى عن اإلمجااي  ال وقل   نمجاي  فو  حت يال الفان  افقةٌ 
اااا امتااابع هباااذه الاظيفاااة وظاااائف . فس  عااان الاااا  ووسااالية واللهاااا واللعاااب والااا   وظيفاااة الو   وما  

سالية ملء الف ا  والف ح الو  و  ف واملوعةوزوادة ال    من مهبيل تبدود اهل    هلا أَو مشاهبة   لة  مك   
 .ماتعة   تزيية الامهت ف امة  و 

الفالسااااااااافة   عااااااااا ض الاظاااااااااائف ا خااااااااا َّ تبااااااااااون تْي الااااااااااظيفوْي حاااااااااافَاعناااااااااَد 
مضاااعفة   يااذوب ا خااالقاب العدوااد ماان الاظااائف ماان مهبياال ا أمااقيهااا قكا اا واحلاادو 
اااااو   واحلفاااز علاااى حساااْي  والو    والو  قاواااةالو  و   ج فاااةإٌساااا  العقااال وإ اااااء الو    احليااااة

َ ا نااااا احملاااادودة والاياااااد االيو اااااعر  الع اااال  الو   فاااادول للحيااااااة    وأن  الفاااان  احيااااد فاَااااْين
 .الاامهعي ة

: وداا اللوان نزع  أنا ها ا الاظيفوان جمبه الاحيدتْي للفان   ا ساسيان وظيفوا الفن  
تق وباااااآ   ماااان أحااااد   أَو ماااااازم   ة الفاي ااااة  وصااااااعة ا  اااااظ  فقيوااااا ماااان دون ساااااد  الفاعلي اااا
 الاااا   نِ  ماااان أن  الك ااااا ماااااه  امهاااا   ماااان حااااذه الاظيفااااة مهلاااايالآ أَوٌ  ااااااآ   مهلياااال   علااااى
 .ا حيان من
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َ الا   وحاده تق وبااآ  شارل تلو حاا  لاظيفاة الفان    حلاا   نظا ي اافم الايت حتاد  مان فَااْين
انيااة عاان ال     َ با ااامه افاااآ خجااالآ ماان إحاادَّ حاااتْي الاااظيفوْي  وعَ  ة  الااذي امهاا   أٌ اا  ماان ماا   

 .ةة الفاي  تعبااآ ص حياآ قجعلها إحدَّ الاظائف وحر الفاعلي  
. ا ساسااايوْي مااان ويهاااة نظ ناااا الفااان  ة داااا وظيفواااا ة الفاي اااصاااااعة ا  ااااظ والفاعلي ااا

 م ال أي  وسايلة   ةآ ت فاو ا وسايلةآ  فاأي  نااي  مان أنااعهاا لكاان الفان   فياةا ال    أن  وظيفة الفان   قلا
اناات وظيفااة الفاان  . أخاا َّ ة  ت فاو اا  أَو ملهاااةآ  مسااالةآ  ساالية أَو اللهااا لكااان الفاان  حاار الو   ولاااٌ 

اناات وظيفااة الفاان   .اللعااب ماان أنااااي اللهااا أَو ناااي   م اال أي   فعاااالت نحاار ت اافية اال ولاااٌ 
ااااذلك الاظاااااائف  .فس ومااحجااااهأَو ماهجاااااآ ماااان أدوات علاااا  الااااا   ويااااذوبها لكااااان أداةآ  ٌو

 .ا خ َّ
ل   هااا وقاااب هبااا الفاان انعكاساااآ لهبيعوااه ا  الي ااة ولاايس ياازءاآ مضاااقاآ حااذه الاظااائفٌ 

اااااا أَو ال حي لهااااااا  قك ااااااا أن  ماااااان طباااااا  ميكاااااان أن حي لهااااااا  ةآ إليهااااااا ماااااان اخلااااااامم  وال مه  
ااااذلك قاااانن    ٌو ااااا ماااان طباااا  الز  املبهجااااة ائحااااة امل وعااااةفال    حَ ان الَفاااا العهاااا  حاااا ة أن توفااااو  ٌ 
مااه اومااا مهي. أن واابهج وميواا  ووفاا ح ووههاا  ا حااااء واالنفعاااالت وو اافيها طبيعااة الفاان   ماان

الاظاااائف الااايت أجمااا نا إليهاااا هباااذه الاظاااائف إال   ن اااها مجااااظ  وا  ااااظ مااان طبعاااه أن وقااااب ف
 .وأٌ  
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المعنىىىىىىىىىىل الد، ىىىىىىىىىى  ال   ىىىىىىىىىى    إن  
ىىىوالىىى    ىىىع   قط  يى  نيء الس  ث ىىى   فىىىي ال، ىىى    ش  ع  ش 

  (   )ه  ان ىى   ج  ب   ب     فىىا ا   ىى.  ىى   ي        ث ىىض     ب ىىي  
ىىىىىو لع وقىىىىىه  ا ىىىىى  د  ال سىىىىى    و     ل  ز  بى ىىىىىىومك 

     فعن   لك ي،وى  اؤه  فى  و   وتمك و  الجه   
 .ويم نع  واؤه

 الج حظ
 

 
 
للفنِّ  قد كانت مقارنة   من نافلة القول أن نشري هنا إىل أنَّ كلمة صناعة   لَّه  ع  ل  

إذ   Ars ـة والالتينيَّ  Techné  ـة سابقا  يف اللغتني؛ اليونانيَّ  ة، كما كاناللغة العربيَّ  يف
، ة  افع عامَّ النَّ  ناعيِّ ـ إىل النَّشاط الصِّ  هلاتني املفردتني ـ واملعىن واحد   يشري االشتقاق اللغوي  

يف  ت  د  ر  ا فل  تنن تتتدد  التتة عمعناها االصلالحي املعاصر، وإن و  ذات   ا لفظة الفنِّ أمَّ 
ل ت  على التَّ  ذاإ للمعىن االصلالحيِّ  عض النتابات عمعان  مقاربة  ب سعة جهة أويل، من ُحِ 

 .من املعاين كترية    ة على طائفة  انتشارها استدداما ، وانفتاح دائرتا الدالليَّ 
ـــــا مفنِّ  ـــــا أمَّ ـــــ أبىىىىىو   مىىىىى نرن . وبعـــــض عالقاتـــــه للحـــــديا عـــــن الفـــــنِّ  ض  ر  فقـــــد ع 

ـــــ بـــــولر، ولننَّـــــه أعـــــرض عمعـــــىن أو ـــــعـــــن اللفظـــــني كليهمـــــا؛ الصِّ ناعة مل ناعة والفـــــن، فالصِّ
ــــــــر  تنــــــــن قــــــــد د    د ســــــــابقا ، وهــــــــ ا طتيعــــــــي  علــــــــى أقــــــــال  النتَّــــــــا  عمعناهــــــــا ا ــــــــدَّ  ت  ج 

                                                           

رِن ة  و ج ر ن  : واجلمع. مقد  العنق: لعنق، وقيلباطن ا: اجلِر ان  ـ       : إذا ضر  جبرانه يعين: وقوله. أ ج 
 .استحن  إذا
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ـــــــ ي فـــــــت  بـــــــا   ديـــــــد  الجىىىىىىى حظ ألنَّ  ة ة العربيَّـــــــ اجلماليَّـــــــ االصـــــــلالحات هـــــــو ال
لـــــ    ـــــ  ه ا يـــــان ت  د  بنتاباتـــــ لت اا التال ـــــة والفصـــــاحة وا ا أمَّــــــ ... مصـــــدرا  لعلمـــــ

لفــــــــنِّ  ة ا ا  املعاصــــــــر إال يف احا  مجالي ــــــــ لالاصــــــــفلــــــــ  تصــــــــت   لفظــــــــ  فــــــــ ة   عمعنــــــــ
 .ةيف اللغة العربيَّ  انتتي   رة  متألَّ 

أكثر من معىن ـ انلالقا   الج حظعند  س للفظة فن  نا نتتليع أن نتلمَّ إال أنَّ 
ويتدو اة، جَّ من الرباعة يف النال  وا ا إىل ضر    استدداماته هلا ـ فهي تشري بداية   من

، لتولِّنيَّ  (   )أما واهلل لئن تعرَّضت لعينِّ »: ذلك يف شاهد  ، وذكاا سينِّ  وفينِّ
  .(   )«عينِّ 

وع، وينجلي لنا ذلك اين ال ي تشري إليه فهو أقر  ما ينون إىل النَّ املعىن الثَّ أمَّا 
 .(   )«من القصص كثرية    وكان يقص  يف فنون  »:  م  بو خ ل من قوله عن 
ض  يف الثة صو  األسلو  أو املوضوع أو الغرض، وه ا ما يتَّ اللة الثَّ ه الدَّ وتتج

دبري يف النتا  إذا طال أن يداوي مؤلفه نشاط القارئ له، ويتوقه إىل وجه التَّ »: قوله
حظِّه باالحتيال له، فمن ذلك أن خيرجه من شيا إىل شيا، ومن با  إىل با ، بعد 

 .(   )«هور ذلك العل ومج أن ال خيرجه من ذلك الفنِّ 
لن يتمحور حول  أبي   م ن الج حظول لك فإنَّ حديثنا اآلن يف الفنِّ عند 

وعالقاته  ث عن الفنِّ سينصب  على املدلول، عمعىن أنَّنا سنتحدَّ وِإَّنَّ ا الِّ حرفيَّة اللفظ الدَّ 
ومن ذلك  ،الفنِّ معىن ال  مينن ُحلها على  الج حظاليل ألقوال من با  املضمون الدَّ 

                                                           

هبا أعناا  من الناس وأفناا  أي : وقال أُحد بن حيىي. النواحي، واحدها عنا ، وهي األعنان أيضا  : األعنااـ      
 .الواحد عنو  وفنو  . ألالط

 .91 ـ ص  ج ـالب  ن وال ب  و : اجلاحظـ      
 . 9 ـ  ص    س  ـ  ج .ـ       
  .7ـ     ج   ـ الد وان: اجلاحظـ      
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درة، والفنِّ والن  والفنِّ والتنل ف، الفنِّ والتيان، والفنِّ واملصداقيَّة، الفنِّ والفنِّان، جندنا أما  
 .، وللورة الفنةواحلياة االجتماعيَّ  والفنِّ 

 الفن والفنان
يص    نيومجهور املتلقِّ  األ ث ر اجلمايلِّ بـ ني      من أنَّ ما تنلوي عليه الع الق ة على الرَّ 
عمو  الع الق ة، وعلى الفنان وأ ث ر  ناحية من  واجلمايلِّ  الفنان واأل ث ر الفينِّ بـ ني   على الع الق ة 

ال  ة  جدِّ لاصَّ  ت  بتمات  تتَّ  الفنان وأ ث ر  الفينِِّّ بـ ني   ، فإنَّ الع الق ة لاص   الفين على حنو  
ا تنون عند أيِّ متلق  مهما كانت صفته، ذلك  املتدِع بـ ني    هاية عالقة  يف التداية والنِّ أَّنَّ

قد  باهر   متا ت   هن على حنو إشعاع  عالقة تتدأ من  الومضة الَّ  تنقدح يف ال ِّ  ؛واملتد ع
وصفه، وهو ما ميثِّل والدة الفنرة، مرورا  عمراحل نضجها وَّنائها على ينون من املتع َّر 

، إىل ما بعد   انتناهبا يف قالتها الفينِّ عوري، وصوال  إىلحوين الالشعوري والش  النَّ 
ا  ان وأ ث ر  الفينِّ الفنَّ بـ ني   املعايشة اجل م اليَّة  ول لك ال نتتليع إال اإلقرار بأنَّ ... دها د   إَّنَّ

 .اننيالفنَّ  ري ِ    بـ ني   ال نظري هلا  ة  نوعيَّ  هي معايشة  
املتدِع واملتد ع ول لك مل بـ ني   ة ة املعايشة اجل م اليَّ إىل لصوصيَّ  الج حظلقد انتته 

ان من االجنراف يف سيل مجوح ذاته يفته أن يقول فيها قوال ، فهو يف التداية حي ِّر الفنَّ 
انني عندما يقفون أما  ما يف الفنَّ  ة  لاصَّ  املتهالنة يف اإلعجا  عما تتدعه، فتلك طتيعة  

ا    م ن أبيما يتدو من كال  ة فيوهي تناد تنون طتيعيَّ . ةيتدعونه من آثار فنيَّ  ألَّنَّ
تألون انون عندما ي   عنه الفنَّ تشته عالقة األ  بابنه الَّ ي هو بضع منه، وه ا ما يعربِّ 

ن ها عندي»: ل بقوهل عن عمله  املفضَّ  ول لك « كل أعمايل كأوالدي ال فرق بـ يـ 
ا فال تثق يف كالمك برأي نفتك، »: بقوله ان  خياطب صاحب التيان الفنَّ  رأيت فإينِّ ر عمَّ

إذا صار إىل رأيه يف شعر ، ويف كالمه، ويف ابنه، ح َّتَّ جل متماسنا  وفوق املتماسك الرَّ 
 .(   )«رأيته متهافتا  وفوق املتهافت
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للمتدعني  ح ير الَّ ي يتدو شته للمة  ف عند ه ا التَّ رنا ال يتوقَّ ولنن مفنِّ 
ل ذلك بإعجا  اإلنتان بثمرة عقله ـ على علِّ بل ي .واضع اجلليلعيدين عن التَّ الت  لاصَّة  

ة كيفيَّ يف  ل ه ا املعيار أ ث ر  ويتمثَّ على   معيارا  حين  املتدع من لالله حنو ما أشرنا ـ ويقدِّ 
وإن »: له  واستحتاَّن  له، فيقولاملدتصون، ومدى تقت  ولاصَّة  ي اجلمهور له، تلقِّ 

ت ر  تـَّ ، أو ح  ه ا األد ، فقرضت قصيدة   ناعة، وتنتب إىلف ه   الصِّ أردت أن تتنلَّ 
يدعوك عجتك بثمرة  نفتك، أويف اك أن تدعوك ثقتك ، فإيَّ فت رسالة  لَّ ، أو أ  للتة  

فإن رأيت األمساع تصغي ... عيه؟ ولنن اعرضه على ال ع لَّمااحله وتدَّ تعقلك إىل أن تن
ا عاودت ذلك يللته ويتتحتنه، فانتحله، فإذله، والعيون  دج إليه، ورأيت من 

، فد  يف  ري ه   ، والقلو  الهية  فوجدت األمساع منصرفة   ،مرارا  
  ده  ناعة، واجعل رائدك الَّ ي ال ين بك حرصه  عليه، أو زهَّ الصِّ 
 .(7  )«فيه

 الفن والبيان
املتنيِّ  النال  املعربِّ أو حمضاجلاحظي عند االصلالح ف مدلول التيان يف مل يتوقَّ 

 دا التيان فَّنا   ح َّتَّ  ى ذلك إىل دلول حيِّز الفنِّ ا تعدَّ ، وإَّنَّ  أو فنرة   أو ر تة   عن حاجة  
ة املمارسة بشنل ة االعتياديَّ عترييَّ ة التَّ له أصوله وأسته وقواعد  ال  ترتقي به عن العمليَّ 

 :يقول فيه ثم مة وجع   بو يد لبـ ني   ا، وهب ا املعىن يورد حديثا  ا أو قصدي  آين، عفوي  
أن ينون االس  حييط عمعناك، : ما التيان؟ قال: لجع   بو يد لقلت : ثم مةقال »

منه أن ب دَّ ركة، وال تتتعني عليه بالفنرة، وال ي ال وجيلي عن مغزاك، وخترجه عن الشَّ 
عن  ايد،  ني  عقنعة، بريئا  من التَّ ف بعيدا  عن الصَّ نل  ينون سليما  من التَّ 

 .(   )«...أويلالتَّ 
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عن كامنة  من كوامن  ة الفنون، فهو تعتري  لك فإنَّ التيان فن ، شأنه شأن بقيَّ وب 
ة اإلهبا  تع، لالية من ضتابيَّ من عفو التديهة وسالسة اللَّ  ا  نابع امجالي  تعتريا  فس النَّ 

 .عقيدوالغموض ومتاهات التَّ 
والتيان  الفنِّ  بـ ني   وأوسع مشوال   وثاقة   أحالنا إىل عالقة أشدَّ  أب    م نولنن 

 ، يتدو أنَّ الفن ليس إال ضربا  منتلابقا  أو شته تلابق بني مدلول التيان ومضمون الفنِّ عندما أقا  
تاع دائرة ضرو  التيان لتضمن الفنَّ يف دائرة التيان األوسع مشوال ، ه ا على ر   اتِّ 

... ةصويريَّ ة والتَّ النالميَّ : ال  تشمل هنا يف املفهو  اجلاحظي كلَّ الفنون املعروفة الفنِّ 
لنلِّ شيا  كشف لك قناع املعىن،  جامع   والتيان اس   »: يف قوله اويتدو ه ا املعىن جلي  

حمصوله،   امع إىل حقيقته، ويهج  علىيفضي التَّ ح َّتَّ وهتك احلجا  دون الضمري، 
األمر والغاية  ليل، ألنَّ مداركائنا  ما كان ذلك التيان، ومن أيِّ جنس  كان ذلك الدَّ 

هي الفه  واإلفها ، فتأيِّ شيا  بلغت اإلفها ، ِإَّنَّ ا ال  جيري إليها القائل والتامع، 
 .(9  )«وأوضحت عن املعىن، ف لك هو التيان يف ذلك املوضع

 الفن والمصداقية
عقيد ف وحماشاة التَّ نل  على ضرورة جتن ب التَّ  مرَّة   ر  يـ  كما أ نا      أبو   م نيلحف 

مل ينتف باملوقف  ذلك يتتعد بصاحته عن عفو التديهة ومرونة القرحية، ولننَّه   نَّ أل
حيحة الصَّ  تيل التديلة أودون أن يق ح التَّ من ك اعي إىل ال َّ افض أو الدَّ ليب الرَّ التَّ 

شغاف القلو   عتري الفين األصيل ال ي يتتليع أن ينف  إىلالواجب سلوكها يف التَّ 
 .ويؤثِّر فيها

فيما شاع واشتهر عنه من دعوته اجلريئة ال  جهر هبا  ايتمثَّل موقفه ه ا جلي  
رائف ـ ومعلو  أنَّ ه ا فن  وادر واللَّ دق يف نقل النَّ وشدَّد من لالهلا على ضرورة الصِّ 

ولو  ح َّتَّ امعني ى التقت ل واالستحتان لدى التَّ تلقَّ ح َّتَّ لاص هو فن  اإلضحاك ـ 
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باألللاا، ألنَّ حماولة تغيريها بتفصيحها وإعراهبا إن   وق وحمشوَّة  ن ال َّ ع كانت نابية  
، ستفتدها معربة   ، أو إحلاَّنا وتعوميها إن كانت فصيحة  ة  أو عاميَّ  كانت معجمة  

ومَّت مسعت ـ حفظك اهلل ـ بنادرة »: وخترجها عن رونقها وهبائها، وه ا ما جاا يف قوله
تا بأن من كال  األعرا ، فإيَّاك أن   نيها إال مع إعراهبا وخمارج ألفاظها، فإنَّك إن  ريَّ

تلحن يف إعراهبا، وألرجتها  خمارج كال  املولدين والتلديني، لرجت من تلك احلناية 
من نوادر العوا ، وملحة من مل  احلشوة  ، وك لك إذا مسعت بنادرة  وعليك فضل  كتري  

فإن ذلك يفتد ... ، أو تتدريَّ هلا لفظا  حتنا  اك أن تتتعمل فيها اإلعرا واللغا ، فإيَّ 
 .(1  )«اإلمتاع هبا، وخيرجها من صورتا

؟ عتري الفينِّ دق يف التَّ على ضرورة الصِّ  الج حظملاذا يصر  : ولنن، دعنا نتتاال
؟ بل أمل ي هب «هعر أك ب  أع   الشِّ »: ائع ـ مثال  ـ قوهل من الشَّ أمل ينن 

ِ من     يا  الشَّ  أنَّ »صاحب التيان ذاته إىل  أ ر ، وكلَّما كان  هِ نِ د  ع  م   ري 
ا   ا كان أبعد يف الوه  كان أظرف، وكلَّم  أ ر  كان أبعد يف الوه ، وكلَّم 

 .(   )؟«كان أظرف كان أعجب، وكلَّما كان أعجب كان أبدع
غة ه   املتالح َّتَّ معىن من املعاين،  احلق  أن مفنِّرنا مل يقرَّ بالن   يف الفنِّ بأيِّ 

 يف الغرابة ـ ال  سنوضحها بعد قليل ـ ال تفت  أي جمال للن   ألنَّ هلا لصوصية  
 بأكثر من عتري الفينِّ دق يف التَّ الصِّ  الج حظلقد أناط . دقتنأى عن الصِّ  وشروطا  ال

تقدمي ه    يف تضاعيف التيان والتتيني، ويف مننتنا، على العمو ، أن ننحو يف تعليل  
 ثانيهما حماذير ، ه ا بغضِّ دق، ويتوىلَّ ما عمحتِّ ات الصِّ أوهل   ني، خيتص  عاليل منحيالتَّ 

ة، لتتاين املرمى والتالف احية األلالقيَّ دق والن   من النَّ النَّظر، طتعا ، عن قيم  الصِّ 
 .املتعى
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بداية يتوق لنا صاحب التيان تعليال  يعرض فيه بعضا  من ا تِّ ات وا اذير بون 
القلو ،  ة القرحية، ينون أحتن موقعا  يفدق، وهو ما جتود به تلقائيَّ ريى أنَّ الصِّ معا ، ف

وأكثر نفعا  وفائدة، فيما ال ي يتأتى بالندِّ والتنلف يورث يف املتد ع ضربا  من املعايب  
 ينتثق أساسا  من نفس نافس، ألنَّه  حاسد دون التَّ كالنَّفج واالستلالة، ويقود املتدِع إىل التَّ 

عر، ويتنلَّف األسجاع، وقد علمنا أنَّ من يقرض الشِّ »: للتمعة، ويف ذلك يقول  اوية  
املعاين، وتنلَّف إقامة الوزن،    يف  تري املنثور، وقد تعمق يفويؤلِّف املزدوج، ويتقدَّ 

وعدد هجائه أُحد أمرا   لفظهِ  ةِ لَّ وا ، مع قِ ه  وا  ر  ه  س   س  ف  النـَّ  هِ ي  لِ ع  تـ  و   ة  ع  يـ  تِ اللَّ  هِ بِ  د  و  وال ي جت   
  قد  لرج بالندِّ والعالج، وألنَّ التَّ  كثري   وأحتن موقعا  يف القلو ، وأنفع للمتتمعني من

فج معة، ويهوى النَّ فس له، وحصر الفنر عليه، ال ينون إال ممن حيب الت  فيه، ومجع النَّ 
، رقيق   إال حجا    حال املتحاسدين ني   حال املتنافتني وبـ  بـ ني   واالستلالة، وليس 

 .(   )«ضعيف   وحجاز  
على نقل الوقائع والروايات  مقتصر   ر  يـ      عتري الفينِّ دق يف التَّ إنَّ الصِّ 

ا يتعدَّ وادر والص  والنَّ  واأللتار يف تصوير األحاسيس  دقِ ى ذلك إىل الصِّ ور، وإَّنَّ
ا    إ   ة  م     ك  ال»: ال ي قال   م  بو ق سأكَّد مفنرنا ذلك على لتان  واملشاعر، وقد

 ز   و  ج  ت      ل    ن  ال س   و  م   ت  ج     ا خ     إ    و        ي ال،  ف   ت  ع  قى  و         ال،   و  م   ت  ج     خ  
 .(   )«اآل ان

إىل تأكيد ضرورة وصول النلمة أو الفنرة  ب لج حظا حدا فإذا ما تتاالنا عمَّ 
من  ي األثر الفينِِّّ تلقِّ     د  ع   ة ثانية ، ذلك أنَّ إىل القلب لوجدنا أنفتنا أما  املعايشة اجلماليَّ 

فاذ إىل القلو ، ينفي املعايشة لقدرة على النَّ إىل ا اجلمهور أو لنقل افتقار األثر الفينِِّّ 
ة كما أمسيناها،  ا مينن أن تعود عليه من املتعة، أو اللَّ ة اجلماليَّ ي ممَّ ة وحير  املتلقِّ اجلماليَّ 
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 أبو   م نة واالنتفاع من ه ا األثر، وه ا ما جال  فس عمحاولة االستفادكما تضن  النَّ 
زَّها  عن نـ  فإذا كان املعىن شريفا ، واللفظ بليغا ، بعيدا  عن االستنرا ، وم  »: بقوله

 .(   )«بة النرميةالغيا يف ال    ع  ن  يف القلب ص   ع  ن  ف، ص  نل  االلتالل، مصونا  عن التَّ 
ه ا االس  يف واقع  ، يتتحق  ن  نَّه ف  ما يقال، أو يصلنع على أ ول لك ليس كل  

الة عليها، الفن  هو ال ي خي ق حواجز القلب عمشاكلة الص  وِإَّنَّ ا األمر،  ور للمعاين الدَّ
 دون تف ه   من دون املعىن، أو ي وق ف  على املعىن من نل ومعيار ذلك أالَّ يدرك الشَّ 

ي، وه ا ما معا  إىل ذهن املتلقِّ  آن   يفنل واملضمون للشَّنل بل لنقل أ ن  يتتابق الشَّ 
قال بعضه  ـ وهو من »: ، يقولا  َّنوذجبوصفها أنتتوضحه من حديثه على التال ة 

يتابق معنا  ح َّتَّ اس  التال ة  أحتن ما اجتتينا  ود وَّنا  ـ ال ينون النال  يتتحق  
 .(   )«كلفظه، ولفظه معنا ، فال ينون لفظه إىل مسعك أستق من معنا  إىل قلت

أللر ما فيها مالصقة الن  ،  دق ومتاوئه فهي كثرية  أمَّا حماذير جمافاة الصِّ 
حاسد، تا ض والتَّ تاع هوى النَّفس، واجلنوح إىل التَّ ف، واتِّ نل  فاق، وجماراة التَّ ومقاربة النِّ 

صال فمن اخل»: يف قوله الج حظو ري ذلك مما يورد  ... ان واجلمهورالفنَّ بـ ني   فاصل والتَّ 
شديق، ومن  نعة، واخلروج إىل املتاهاة، ومناستة أصحا  التَّ ف الصَّ ال  ذمَّه  هبا تنل  

امع إليه، لشغفه أن ي كر يف التلغاا، امع من التَّ افتقارا  إىل التَّ  كان ك لك كان أشدَّ 
ك يف حاق بالش عراا، ومن كان ك لك  لتت عليه املنافتة واملغالتة، وولَّد ذلوصتابته باللَّ 

يلان عليه ه   قلته شدَّة احلميَّة وحبَّ ا اربة، ومن سدف ه ا الت دف، و لب الشَّ 
اس،  تة إىل النَّ ور، والفدر بالن  ، وصرف الرَّ إىل قول الز   الغلتة كانت حاله داعية  

 .(   )«واإلفراط يف مدح من أعلا ، وذ ِّ من منعه
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 الفن والتكلف
التاحثني بـ ني    ل  د  ج  و   ة مازالت مثار نقاش  مهمَّ  دِّ جِ  عند متألة   الج حظف يتوقَّ 

املتدعة فيه؛ شعرا ،  ا كانت صورة الفنِّ ة املتدعة ـ أي  قاد، تلن  املتألة هي لغة املادَّ والن  
اِطب  املتدِع  : اآلنح َّتَّ افية ؤال ال ي مل حيظ باإلجابة الشَّ ـ فالت  ... نثرا ، تصويرا   هل خي 

دون أن من ه  ومتتوى ثقافته  ومعرفته ، أ  يتدع بلغته وفهمه اجلمهور حتب فهم
 ؟النَّظر أ و احلتتانيأل  اجلمهور، أو املتلقني، بعني 

املعاين  األبعاد، متشابنة   ا متشعتة  ه  نريد لوض  مار ه   املتألة ألنَـّ  ال
ير الالت ، وحتتنا أن نقف عند مفنرنا ال ي كان له يف ه   املشنلة  رأي جدوالدَّ 

أوَّل التال ة اجتماع آلة التال ة، وذلك أن ينون اخلليب رابط »: يقول. بالوقوف عند 
  سيد األ م ة بنال  األ م ة،  األلفا،، ال ينلِّ ساكن اجلوارح، قليل اللحظ، متدريَّ اجلأش، 

 يدقِّق املعاين طتقة، وال صرف يف كلِّ وقة، وينون يف قوا  فضل التَّ وال امللوك بنال  الت  
هبا  اية صفية، وال يه ِّ التَّ  نقي ، وال يصفِّيها كلَّ التَّ  دقيق، وال ينقِّ  األلفا، كلَّ التَّ  كلَّ 
يصادف حنيما ، أو فيلتوفا ، ومن قد تعوَّد ح ف ح َّتَّ ه يب، وال يفعل ذلك التَّ 

ومدار األمر على إفها  كلِّ قو   عمقدار .... فضول النال ، وإسقاط مش كات األلفا،
 .(7  )«قات طا

ا  ال ي يقول عما مينن أن مع االجتِّ  فق  متَّ  الج حظ يتدو من لالل ذلك أنَّ 
اس على أقدار أفهامه ، متاما  كما وشعتيته، عمعىن خماطتة النَّ  ة الفنِّ يه اآلن مجاهرييَّ نتمِّ 

 : عليه قوله يف جاريته ب  ي  عندما عِ  بش ر بو ب  كان موقف 
 ت ص  ُّ الخ    ب  لز ي ت      ت  ر ب  ب ة   ر ب ىىىة   البى  

 و   يٌك ح س و  الص و ت                  ج  ج  ت  ىىىل ه     ش  
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د صاحب ، ويؤكِّ ق   نبكإن ه ين التيتني عندها أفضل من : إذ قال يف ردِّ 
 ني   بـ  ا و  ه  نـ  يـ  ينتغي للمتنل  أن يعرف أقدار املعاين ويوازن بـ  »: بقوله التيان ه ا املعىن ثانية  

 حالة   من ذلك كالما  ولنلِّ  طتقة   أقدار احلاالت فيجعل لنلِّ  ني   بـ  أقدار املتتمعني و  
يقت  أقدار النال  على أقدار املعاين، ويقت  أقدار املعاين ح َّتَّ ذلك مقاما ،  من

 .(   )«أقدار املقامات، وأقدار املتتمعني على أقدار تلك احلاالت على
ة ما جتود به القرحية يف أوقات التَّجلِّي، اليَّ انلالقا  من تأكيد  على مج

نل ف يشني اإلبداع إىل أن التَّ  الج حظشاط وفراغ التال ي هب وساعات النَّ 
عقري ر والتَّ وع  ة، ويورث التَّ جيَّ ة وسالسة التَّ العفويَّ  و ح    خيرج بهألنَّه  ويعيته، 

ن  ا  إي  ك وال  و ُّ   ف  »: ، ول لك يقولة  الفنون عامَّ  م مومة يف   ها أمور  عقيد، وكل  والتَّ 
 و     ش  ي  و   ك      ن  ع  م   ك     ه   ى  س  هو الذي ي         ،  ع    وال ى        ،  ع  إلل ال ى   ك  م     س  ال و ُّ  ي  

ل ن  ع  م  ق  ال  ح   ن  ا  م    ف  ي     ظ   ك     ل   ه  ل   س  م         ى     م   فى  ي     ل ك  ن  ع  م   ا   ر  أ   و  م    و  ك   ظ     ل  أ  
قال : آلر يقول د ذلك يف منان  ويعود ليؤكِّ  .(9  )«ف  ي     الش   ظ  ال     ف  ي     ش  ال
أن ينون االس  حييط عمعناك، : ما التيان؟ قال: لجع   بو يد لقلت : ة   م  م  ث  

، وال تتتعني عليه بالفنرة، (   )ركةعن مغزاك، وخترجه عن الشَّ  (1  )وجيلِّي
عقيد، نعة، بريئا  من التَّ نل ف بعيدا  عن الصَّ لتَّ دَّ منه أن ينون سليما  من اوال ي ال ب  

 .(   )«أويلعن التَّ  ا ني  
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تب يف ذلك لنا التَّ  نيِّ  تـ  عقيد بل يـ  والتَّ  نل فِ عند ذ ِّ التَّ  الج حظ ف  وال يتوقَّ 
جيَّة ينون دائما  تع وسالسة التَّ اإلبداع املنتثق عن صفاا القرحية ونقاا اللَّ  فريى أنَّ 

نل ف واالستنرا  ينون أثري فيها، فيما املتولِّد بالتَّ القلو ، قادرا  على التَّ قريتا  من 
: مفتقرا  إىل األلق والرَّونق ال ي يزيِّنه يف األمساع وييتِّر  على األذواق، ويف ذلك يقول

تع، بعيدا  عن االستنرا ، فإذا كان املعىن شريفا  واللفظ بليغا ، وكان صحي  اللَّ »
بة عن االلتالل مصونا  عن التَّنل ف، صنع يف القلو  صنيع الغيا يف ال    زَّها  نـ  م  و  

 .(   )«النرمية
 هو شرط  وِإَّنَّ ا عقيد ليس شرطا  حلصول اإلبداع وهن ا جند أنَّ جتن ب التَّنل ف والتَّ 

ائع، اخلليق باس  ائع إىل رحابة اجلمال الرَّ لنماله ومتامه وإلراجه من إطار املتت ل والشَّ 
القرحية كما  م تد ع  جادت به املوهتة أوإنَّه  عمفهومنا املعاصر، اجلدير بأن يقال عنه  الفنِّ 
 .الج حظيريد 

 الفن والنُّدرة
مل خيرج عن تعريف  الج حظ وأسلفنا جندنا  ري متالغني إذا قلنا إنَّ  ق  ت  مما س  

عن أحاسيس  ا ي يعد  الفنَّ تعتريا  مجالي  لفالسفة اجلمال، ابـ ني   األكثر شيوعا   الفنِّ 
 حيمل صيغة   فينِّ   ة، ول لك فإنَّ كلَّ تعتري  ة واخلارجيَّ الليَّ ان جتا  املوضوعات الدَّ الفنَّ 

 امية؟ة التَّ إىل املراتب اجلماليَّ  ما، ولنن كيف يرقى األثر الفينِّ   ة  مجاليَّ 
ة تفرض علينا التَّعريج ؤية اجلاحظيَّ لر  ؤال انلالقا  من ااإلجابة عن ه ا الت   إنَّ 

ائع عور باجلليل أو الرَّ ينشأ الش  »: ائعوعة، أو الرَّ ة املوسومة بالرَّ على القيمة اجلماليَّ 
ة تقلع سلتلة تواتر األحداث املألوفة يف احلياة عاديَّ  ري ِ     امي من إدراك ظاهرة  التَّ  أو

 قدير العايل املمزوج بشيا  بل يثري عاطفة التَّ  اادي  اجلليل ال ي فرح فرحا  ع إنَّ . ةاليوميَّ 
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بدهشة العقل  حمفوفة   باألمل ومتعة   ممتزجة   ، إنَّه يولِّد ل َّة  قِ ل  بالق   عورِ من الش  
ة كما أ نا كثريا  يف تقدير ه   القيمة اجلماليَّ   الج حظومل يتتعد . (   )«ةوحيَّ الر  

ا هو ذا يضيف هنا موقفا  لاصَّا  يثتت من لدى احلديا عن املقوالت اجلمالية، وه
يف اآلثار أو  لاص   حنو   يف الفن، وتتجلَّى على وعة ممننة  لالله أن قيمة الرَّ 

ـ  الج حظائع ـ حتتما يرى إن الفنَّ الرَّ : املوضوعات ال  تو ل يف الغرابة، أو لنقل
ر، ريتة، ال  ال تتنرَّ ادرة، الفريدة، الغهو الفن  القادر على اقتناص اللحظات النَّ 

ق ه ا للفنِّ أمننه أن يدهش املتلقي متاما  كما يفعل األثر ا، وإذا ما  قَّ وصيا تها فني  
يا من  ري معدنه أ ر ، ألنَّ الشَّ »: ائع وه ا ما بيَّنه مع ستته يف قولهالرَّ  اجلمايل  

كان أظرف، وكلَّما    وكلَّما كان أ ر  كان أبعد يف الوه ، وكلَّما كان أبعد يف الوه 
ا ذلك كنوادر كال   كان أظرف كان أعجب، وكلَّما كان أعجب كان أبدع، وإَّنَّ

امعني من ذلك أشد، وتعجته  به أكثر، الصتيان ومل  اجملانني، فإنَّ ضحك التَّ 
اهن املقي ، اس موكلون بتعظي  الغريب واستلراف التديع، وليس هل  يف املوجود الرَّ والنَّ 

ادر أي واهلوى، مثل ال ي معه  من الغريب القليل، ويف النَّ قدرات  من الرَّ وفيما  ت 
 .(   )«اذِّ الشَّ 

ــ  Kantك نىىت ى   أوضــ  هري نقــد ملنــة احلنــ  أنَـّـه جيــب علينــا أن يف كتابــه الشَّ
ــــ ــــنتحــــا عــــن ســــتب الش  ــــعور باجلميــــل لارجنــــا، أمَّ ــــا ا الش  عور باجلليــــل فمصــــدر  يف ذاتن

ـــي يضــفي علـــى تصــوِّر اللَّ فنــري الـــ أســلو  التَّ  ويف ـــتيعــة الش   (   )موعور بــاجلالل والت 
رجلني قدَّما أثـرين فنيـنيَّ  ف ض فيه أنَّ اوه ا عينه ما أفص  عنه مفنرنا ملَّا ضر  لنا مثال  

االلـتالف فـيمن قـدما ا، فواحـد  كـيِّس  وِإَّنَّـ ا واحي، تاوي مـن كـلِّ النَّـ التَّ ت ِّ بديعني على أ  
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أثريهمـــا وقـــد  اس يف، فنيـــف  نـــ  النَّـــاين لامـــل  ذكـــر ، جمهـــول  ، والثَّـــيـــل  فلـــن  مجيـــل  جل
 عرفت صاحتيهما؟

ال ق ما ألفته وجاوز ما ترقَّتـت، ألنَّه  اين اس ستحن  للثَّ النَّ  إنَّ  الج حظيقول 
ثا  لـو أنَّ »:  ىه  بىو هى رونوه ا ما يفصِّله يف قوله، على لتان  رجلـني للتـا أو  ـدَّ

ــــا أو ،  اكــــان أحــــد ا مجــــيال  جلــــيال  هبي ــــوصــــفا، و  أو احتجَّ جتــــيما  نتــــيال ، وذا حتــــب 
كـــان  ُث َّ  كر جمهـــوال ، وكـــان اآللـــر قلـــيال  قميئـــا ، وبـــاذَّ اهليئـــة دميمـــا ، ولامـــل الـــ ِّ . شـــريفا  

وا ، لتصــــدع عنهمــــا مــــن الصَّــــ واحــــد   مــــن التال ــــة، ويف وزن   واحــــد   مقــــدار   كال ــــا يف
تيـــل اجلتـــي ، وللتـــاذِّ اهليئـــة علـــى ذي مي  علـــى النَّ ل الـــدَّ ه  تقضـــي للقليـــت  اجلمـــع وعـــامَّ 

عجـب منـه سـتتا  للعجـب ب منه عن متـاواة صـاحته، ولصـار التَّ عج  اهليئة، ولشغله  التَّ 
فـوس كانـت لـه أحقـر، ومـن به، ولنان اإلكثار يف شأنه علَّة لإلكثار يف مدحه، ألنَّ الن  

تــــتو ، وظهــــر منــــه لــــالف مــــا قــــدرو ، بيانــــه أيــــأس، فــــإذا هجمــــوا منــــه علــــى مــــا مل حيت
 .(7  )«تضاعف حتن كالمه يف صدوره ، وكرب يف عيوَّن 

 الفن والحياة االجتماعية
ـــان علـــى متـــألة   الجىىى حظعـــرَّج  ـــ يف معـــرض جلـــو  التي ـــة  ة  مهمَّ يف حياتنـــا  ، ملحَّ

، الفـــن واجملتمـــع: ة أو لنقـــلالفـــنِّ واحليـــاة االجتماعيَّـــبـ ـــني   املعاصـــرة وهـــي طتيعـــة العالقـــة 
ـــيف األوىل و   نيَّ  كلتا ــا عـــن األلــرى، بـ ــ  فتوقَـّـف عنــد فنـــرتني تتــتقل   بـ ـــني    ةِ ل  الصِّــ ة  اج  ش 

الفـــ ة بـ ـــني   ة وتتـــد ل ملالتهـــا ىن االجتماعيَّـــة الت ـــغـــري  االجتمـــاعي رائيـــا  أنَّ حركيَّـــوالتَّ  الفـــنِّ 
عــة، تتعــا  حلاجــة فاملنــان والرِّ  واأللــرى هــي الــ  ترقــى بفــن  دون آلــر إىل مصــاف مســوِّ 

ة املتغ ـــرية بتغ ـــري الزَّ أو عـــد  حـــاجته  إليـــه، هـــ    اس إىل هـــ ا الفـــنِّ النَّـــ مـــان، احلاجـــ
ــــردِّ  كــــان الشَّــــ »: فيقــــول ــــه أحــــوج ل ي ــــب، وهــــ  إل اعر أرفــــع قــــدرا  مــــن اخللي
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ر الش ــ  ا كثــ ه وتــ كريه  بأيــامه ، فلمــ وثره  عليــ ر الشِّــ مــ  وا عر، واختَّــ عراا، وكثــ
ــــواالشِّــــ  تة، ورحل اس، صــــار وقة، وتتــــرَّعوا إىل أعــــراض النَّــــ إىل الت ــــ  عر منتــــ

 .(   )«اعراخلليب أعظ  قدرا  من الشَّ 
جهة  لعة منويتدو من ه ا النال  أيضا  أمران آلران أوهلما أنَّ الفنَّ يش ك والتِّ 

ي إىل لب تقود إىل كثرة العرض، وكثرة العرض تؤدِّ كثرة اللَّ   العرض والللب، عمعىن أنَّ 
لب  عر، وملا زاد العرض على اللَّ لب على الشِّ من كثرة اللَّ  ث  د  ا ما ح  النتاد، وه 

بإسااتنا إىل الفنِّ إذ قرنا   اقتل أن يع ض أحد  علينا حمتج  عراا، و كتدت بضاعة الش  
ة يف اآلثار الفنيَّ  ذلك أنَّ  أو انتقاص من قيمة الفنِّ  عيب   لعة نقول ليس يف ذلك أي  بالتِّ 
ا هي سِ   لة األمر ـحمصِّ  ا ة، إمَّ ة أو كماليَّ ترفيهيَّ  ع  ل  كما يرى كثري  من التاحثني اجلماليني ـ إَّنَّ

ة كاملترح أو يش ون معايشتها اجلماليَّ ... ماثيل والقصصسو  والتَّ اس كالر  ين يها النَّ 
به واالر ال  اين ال ي يتدو مما ستق فهو أنَّ اإلسفاف يف الفنِّ واألمر الثَّ ... ينماوالتِّ 

 ني   بـ  و   ه  ن  يـ  لة بـ  هه يقود ه ا الفنَّ إىل االَّنيار وانقلاع الصِّ عن شريف  ايته ونتل توج  
 .اجلمهور

من لالهلا  أبو   م نالفنِّ واجملتمع فقد أظهرنا بـ ني   انية يف العالقة ا املتألة الثَّ أمَّ 
ط يف صاحب ، ولننَّه اش  يف اإلصالح االجتماعيِّ  على إمنان االستفادة من الفنِّ 

الفنِّ املراد اإلصالح به النيَّة واحلرص على اجلماعة، شفيقا  رفيقا  كيما يتتليع الوصول 
فإذا أراد صاحب النال  صالح شأن »أثري املر و  اس وإحداث التَّ إىل قلو  النَّ 

، وينص  وال يغش، وكان شغوفا   العامَّة، ومصلحة حال اخلاصَّة، وكان ممن يع   وال خيص 
أهل اجلماعة، شفيقا  ألهل االلتالف والفرقة، مجعت له اخللوط من أقلارها، وسيقت ب
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فوس املدتلفة األهواا على حمتَّته، وجتلت على تصويب إليه القلو  بأرمَّتها، ومجعت الن  
 .(9  )«إرادته

 خطورة الفن 
منَّا ه ا العنوان ال ي يتدو لرقا  ملا أ لف  بعض  نتتغر  أن يتتهجن  ال

اة من املشاعر الدَّ  ا  منتثقكونه  لفنِّ ا عن فَّافة باإلرهاف الفيَّاضة عن إشراقة اإلهلا  املغ َّ
لنن ملاذا ال نتأمل يف ه ا العنوان قليال ، أال ينلوي على فنرة ... ةحببِّ اإلنتانيَّ 

 املعاجلة؟ تتتحق  
 أثارت لن نتتعد عن واقعنا املعاصر كثريا ، أمل تشع موجة األ اين اهلابلة ال 

ذوي األذواق النقيَّة، أمل  مل كثريين على اتا  أصحا  ه   األ اين بـ ني   االستياا 
ة، شنيليَّ اشئة؟ أومل حيدث مثل ذلك يف الفنون التَّ تيتة والنَّ بإفتاد أذواق الشَّ 

ظهرانينا وحتب، بـ ني   ه ا واقع ال مينن الفرار منه، ليس ... التينما والشعر ويف
أحد أنصار  كون ا .ج.مة من ه   املشنلة وه ا، مثال ، ة معاناتا اخلاصَّ لنلِّ أمَّ  بل

ال يتمالك نفته أما  ما أثارته احلداثة من ترهات وسدافات فيللق  ف ج ن  وولف
 احلقيقيَّ  عر  الشِّ  إنَّ »: العنان لقلمه ولتانه يف شت  أصحا  ه ا احلديا ويقول

ينا بأقوى  ن  اهن هو ذلك الفيف الوقت الرَّ  الوحيد   ال ي يعزف على األعصا ، ويغ ِّ
ة من خمتلف أحناا األحاسيس وأعنفها، ويد د نا بتقنيات قد مجعت من عيادات أدبيَّ 

ك هبا على رأس أن نتحرَّ جيب تلك هي ال  . د من نقائهاأك  العامل بعد فحصها والتَّ 
حنن األبلال الغاضتون أنع   ...ن  شهحنن الفاسقون بفضل . ة يف أوروباقافيَّ احلركة الثَّ 

 بيض   اإلنتان التَّويَّ العقل اليو  ال يعنيه التتة أي   ألنَّ ... علينا بالعق  واحلمق
يفقته هؤالا املتلرفون املعنيون باحلديا يف معابده   ال ، ق، من بيض طائر ب  ي  رِ    

ة، مزيَّ  ، الرَّ غرية الق رة، وموالريه  ، يهزون م اهته  القميئة كال يول من للفهالصَّ 
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لن جتد  ة اجلديدة، اهللوسة، امن  ه   األشياا بضع سنوات، عندئ   ة، املثاليَّ يلانيَّ الشَّ 
ال ي ( ما بعد احلداثة)جل املترف يف احلديا عن دينا  يصدح بأي  من ه ا الدَّ 

 .(71 )«الت املضحنة يف األد  والفنحو  تعاطته التَّ 
يف اجلمهور، وليدة عصرنا  للفنِّ  يئثري التَّ أترى هل ه   املشنلة، مشنلة التَّ 

 ؟ة قدمية  حتب، أ  أنَّ هلا ج ورا  تارخييَّ و 
...( شعراا، للتاا)قد وجد نفرا  من الفنَّانني  أب    م نأ نا فيما مضى إىل أنَّ 

ى عليه  القصور ع  ، ول لك نـ  ة  ذات فحوى مجاليَّ  ري ِ يشرئتون إىل ملام  و ايات    
ونتله، وعلى ه ا األساس نتتليع، بدااة، أن  حاق بركب شرف الفنِّ والعجز عن الل

يف الفنِّ  ماثلة   للورة الفنِّ  ال ي هب إىل أنَّ الج حظ مفادها أنَّ  ة  أساسيَّ  فنرة   نشتقَّ 
ا ترتتط بالفنَّان، والفن ان ال ي يقدِّ  ديا الرَّ  ئياخللر أو لنقل التَّ    ه ا الفنَّ حبدِّ ذاته وإَّنَّ

بل ينتقل بفنِّه . على األقلِّ  اا وألالقي  مجالي   ان ال ي ينحو بفنِّه منح ى  ري حممود  هو الفنَّ 
ة ال  ال ختلو حبدِّ دصيَّ إىل حيِّز املنفعة الشَّ  واإلنتاينِّ  واإلصالحيِّ  من اإلطار اجلمايلِّ 
صدور الفنِّ دون أن ينفي ذلك من ان ذاته، جل ها على الفنَّ  ينصب   ة  ذاتا من خماطر مج َّ 

 .أصيل   اخللر عن فنَّان  
للورة الفنِّ بتقائه وللود  األمر ال ي جيعل املصوَّر صورة فنيَّة  الج حظ ل يعلِّ 

ئة  عرضة  الحتقار األجيال الالحقة وازدرائها، ومثار سدريتها وهزئها، ويف أو سيِّ  م مومة  
ة التَّ »ويتلغ : ذلك يقول عليه ، وختو فه  أن يتقى  بِّ من لوفه  من اهلجاا، ومن شدَّ

اعر أل وا عليه إذا أسروا الشَّ أ نَـّه   ذكر ذلك يف األعقا ، ويتب  به األحياا األموات، 
ا شد وا لتانه بنتعه كما صنعوا   .( 7 )«متي  أسرته بين ني   حِ  بعب  يغوثاملواثيق، ورعمَّ
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 ج ي بـ ني   فيما حدث  لَّ ع  ل  رافة، و  متفاوتة األثر واللَّ  ويورد على ذلك أمثلة مجَّة  
 :ة فقالالقصَّ  الج حظ، وقد أورد د ذلك لري تأكيد  وبين َّنري ما يؤكِّ 

 ممن الرجل؟: إذا قيل له جل من بين َّنري  كان الرَّ »
 .قال َّنريي كما ترى
 :ج ي فما هو إال أن قال 

 فى غ ض  الط ى ف  إن ك  م و  ن م    
عب    بى   غ ىىىت   و ال  ك ىى  ىىال ب ف ال ك 

 ممن الرجل؟: إذا قيل له جل من بين َّنري  فصار الرَّ 
 .قال من بين عامر

 :اعر يهجو آلرينقال فعند ذلك قال الشَّ 
ىى ئي ع ة  ه ج   و   وف  ي ز ي  ك      
 ك م   و   ىىع  اله ج  ء  ب ني ن م   ىىىىى   

 :أبو ال  ينيفتوعدو  بالقتل قال   يني العك يأبو ال ُّ فلما هجاه  
 أ ت و  ى  ني   ل ى ،   ىىى ني    ن م  ىىى ٌ 

ٌ   م و   ه ج  ه ؟ىم      ل  قى  ى   ت   ن م  ى 
من جمالس بين َّنري   مرَّت عمجلس   ويزعمون أنَّ امرأة   .منه  فقتله فشدَّ عليه رجل  

قال . اعر أطعت يا بين َّنري، ال قول اهلل مسعت ، وال قول الشَّ : منه  فقالت لها ناس  فتأمَّ 
غ ضَّ اللَّر ف  : اعروقال الشَّ {     ه   ر  ص  ب  أ   و  وا م  ضُّ غ  يى   و     ن  م  ؤ  م     ل      ق  } :  تعاىلاهلل فـ 

ن  َّن  ري    .( 7 ) «...إنَّك  ِم
من األفعال  اس على اإلقتال على ضر   يف حفز النَّ  ى للورة الفنِّ وقد تتجلَّ 

إذا  اس من سلوك معنيَّ  النَّ  املدح، وقد ينفِّر   ال تتتحق  ول ع لَّها املمدوحة يف الفن 
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يف عصرنا، وقد  شائع   رورة، وه ا أمر  دون أن ينون سيئا  بالضَّ من  ة  ئ  سيِّ  وَّر صورة  ص  
ا »: عنه أو عما يدانيه بقوله الج حظربَّ ع   اعر يف هجائه قوال  ال يعيب قال الشَّ ور عمَّ

وك لك إذا مدحه  به املهجو فيمتنع من فعله املهجو وإن كان ال يلحق فاعله ذ ،
ك    بنت أ وِلع  بفعله وإن كان ال يصري إليه بفعله مدح، فمن ذلك تقد   بشيا  
اِص   أهلها، فقضى هلا  ب  الم ك بو  م    إىل  يع  وهو على قضاا النوفة خت 

 :هذي  األشجعيعلى أهلها، فقال   ب  الم ك
   ا    ل م و  ص  م ت  الم  ل  و الخ و ل      ل م ىو  ه  ىه و     يى ، ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ ت ه   و ل  ٌ     ب لشُّ 

 ش    ٌء م و  ال  اء  الم خ  م    والخ ىىىب    ال م ه  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ك   ك     ٌ    ه   ىو ج ى ء ت   إل ى
 و ك  ن  و ل ٌ    ا م   اء  و   ا ج   ل   ، ىه  ىىىىىىىىىىىبد   ن   اك ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىأ   ل ل و ل  ىىىٌ   ف  

 ف أ ل ت  ب د سو  ال  ل  م نى ه   و ب لك د     د  ةٌ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىك ٌو   ىىىىىىو ك  ن   له ىى     لٌّ  و    
 طو ل  ب غ     ق ض  ء  ال ّه  ف ي السُّو ر  ال ه  ىىىىىىىىىىىىىىىل  لىفى     ىنت  ال، بطىي   ح  ل   ق ض  

 ل م   ا   ى ع م    ال، بطي  ف  ن       ل   م      ىه  ىىىىىىىىىىىىى      م يى ع ى         فى   و  ك  ن  م و  ب ل، ص  
 و ك ن  و م   ف  ه  ال  خ  و ص  و الدو ل    ء    ت خ ى و صٌ ىىىىىىىسىل  ن   ل ه  ح  و  يى ، ض ي 
 فى ه     بأ ن  يى ، ض ي تى ن د ن ح  أ و    ع     ىة  ىى ج  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىب د      ه  ك  م   إ   ا    ات    لٍّ 

 يى   ى ك    ش يء  م   خ ال ش خ ص ه  ج        ن ه  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل س ى و ب ى  ق     ى ن ى ه   و ال ك   
ا جااتين التَّ :  ب  الم كفقال                حنحة وأنا علة أو النَّ ألزا  اهلل، واهلل لرعمَّ

 .( 7 )«املتوضأ فأذكر قوله فأردها ل لك يف
 أو مسة   ه ا  يض  من فيض اهلجاا والقدح ال ي يدور حول ِللَّة  مرذولة  

النال ، شعرا  مما خيلو من الفحش والغلظة يف القول، فماذا لو اشتمل  حممودة   ري ِ    
 ال شك يف أنَّ ! أو نثرا  على حوشي األلفا، أو ساقلها، ومرذول املعاين وفاسدها؟
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رور، ويعتِّد طريق املفاسد، ذلك سيمهِّد ستيل الش   اخللورة ستنون أشد، ألنَّ 
ُث َّ »: فاا، وه ا ما يتدو يف قولهر الشِّ اا ويتع َّ ويوسِّع متالك اجلهل، فيتتشري الدَّ 

 يتيض، اقط، يعشعش يف القلب، ُث َّ ينا التَّ أنَّ املعىن احلقري الفاسد، والدَّ اعلموا 
لعروقه، استفحل الفتاد وبزل، ومتنَّن اجلهل  ن  نَّ م  ، و  هِ انِ ر  فإذا ضر  جِبِ . خُثَّ يفرِّ 

 .( 7 )«وفرَّخ، فعند ذلك يقوى داؤ ، وميتنع دواؤ 
 ض خللر الفن؟عر  فما جمال احليلولة دون التَّ 

ليس إال، فمن أراد أن حياشي ذاته أقال  األدباا  املنف  ألالقي   أنَّ  يتدو
درية أو اعية إىل اهلزا املوجتة الت  عراا كان لزاما  عليه أال يأيت األفعال الدَّ وألتنة الش  

عر ـ بعد أن يعرف ميت  الشِّ  الج حظفيجب على العاقل ـ كما يقول »ة امل مَّ 
عراا، وأجهله  شعرا  بشلر م ا ل ه ، بل ما أمنن حتن الش  قي لتان أومضرَّته، أن يتَّ 
عراا من مجيع ملنه ملا ا العريب  أو املوىل الرَّاوية، فلو لرج إىل الش  من ذلك، فأمَّ 

 .عنَّفته
 :الب خ زيعر، فهو كما قال وال ي ال ين ث لوقع نتال الشِّ 

  ( 7 )  م  ع ون ب  لن ش    م   ل ي أ ر ى الن  س  ي أخ ذ ون  و يى ع ط ون  و ي س  
م  ر  أبه   ال ت ش ك و ج   اح  ت  أ لس و  الع   ب    و أ نت   م     الد 

إيَّاك والنال  »: ماح شوارع يف صدر ألليه، والرِّ  حذي ةوألمر ما قال 
 .( 7 )«املأثور
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  عالقات الفنِّ . وال عند  ري  الج حظحيدة ال عند الو  ليتت ه   عالقات الفنِّ 

 من العالقات بـ ني   الفنِّ  ع النتري عند مجلة  نو  وقفنا من ه ا التَّ  .عة  ومتنوِّ  و نيَّة   كثرية  
 .وبعض املوضوعات واملفاهي 
 واسعة   ، وحيتاج إىل متاحات  جد  طويل   طويل   وعالقاته أمر   إنَّ احلديا يف الفنِّ 

ل لك آثرنا االقتصار و . من كتا  ، أ و يف فصل  واحد   ها يف حبا  ر إعلاؤها حق  يتع َّ 
بوصفه أَّنوذجا   الج حظهي ال  حبثناها عند  على بعض جوانب عالقات الفنِّ 

 .للحديا يف ه ا املوضوع
أبو   م ن بل اجلدير باإلشارة إليه هنا هو أنَّنا وقفنا عند ما وقف عند  

حلديا بأيِّ من االصلالحات أ و املفاهي  ال  تَّ ا من جوانب عالقة الفنِّ  الج حظ
 وجد أفنار  تثنا فيها فيها يف أثناا التحا، وأعين ب لك أنَّ يف كل  من العالقات ال   دَّ 

 ذلك موضوع أحباث   وكل   .الوقوف عند  ومناقشتها وتتيان جوانتها تتتحق   ألرى كثرية  
 .ع فيهاوس  جنريها ومينن أن ينون هناك من خيوض  مارها للتَّ 
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ِإنَّ الَغايََة اْلَمْنُشوَدَة ِمَن اْلَمْسَرِح ِهَي  

ِدثُُه ِفي النـَّْفِس ـِإْحَداُث التَّْطِهيِر الَِّذي ُيحْ 
 .ِبَوَساطَِة اْنِفَعاَلي اْلَخوِف َوالشََّفَقةِ  اإِلْنَسانيَّةِ 

 أَرسطو

 

 
 

ُّ، أَْم ُهَو اْختَ َلَف الن ُّقَّاُد ِفي قييْ  َمةي الُقْبحي ََجَالييًّا؛ َهْل ُهَو اْلََْماُل السَّْلِبي
مي اْلََْمالييَّةي، أَْم ُهَو إيْحَدى َدَرَجاتي اْلََْمالي اْلُمَتَدن َِّيةي اْلُمتَ َفاويَتةي ِفي التََّدِّنِّ ِفي ُسلَّمي القييَ 
، ََل ََمُْدوَحٌة األُوْ  إيذي  اْلََْماُل اْلَمْذُموُم؛ قيَياسًا َعَلى الَفَضائيلي َوالرََّذائيلي ِفي اأَلْخاَلقي

 َوالثَّانيَيُة َمْذُموَمٌة؟
، إيْذ إي  َن الطَّرْحي َمَداري  نَّ ُمْعَظمَ َوليلَحقِّ فيإينَّ اأَلْمَر ََلْ ُيْسَتوَف َعَلى هَذا النَّْحوي مي

ْبهُ  ات َِّفاٍق َعَلى َأنَّ اْلُقْبَح  الن َِّقاشي َكاَن ِفي الت َّْعبيريي َعني الُقْبحي ََجَالييًّا، َحَّتَّ َأْصَبَح ََثََّة شي
َا . َمْذُموٌم أَو َغرُي ُمسَتَحب   اْلََْمايلَّ لَيَس الُقْبَح اْلْيسِّيَّ أَوي اْلُمَتَجسَِّد َواقيعييًّا، فَ ُهوَ  َوإَّنَّ

الَقبييَح اْلَمْذُموَم ِفي الَواقيعي يَ ْغُدو َجَييالً  ُهَو الت َّْعبيرُي َعْن الُقْبحي بيَوَساَطةي الَفنِّ، َأي إينَّ 
 ، يٍَّة أَو َغريي ذليَك ميَن الُف ُنوني يدٍة أَو قيصٍَّة أَو َمْسَرحي عينَدَما يَ َتَجسَُّد فَ نِّ يًّا بيَلوَحٍة أَو َقصي

ْشُهوَرةي، َواأَلْمثي 
َ
ن َْها ُجلُّ قيَصصي اْلَمَقاَماتي اأَلَدبيَّةي امل َلُة َعَلى ذليَك َكثيريٌَة ِفي الَفنِّ مي
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 ُمولِيير، َوُبَييُل التَّوِحيِدي  ، َوَمثَاليُب َوزييَري الَجاِحظِ ، َوُُبَاَلُء ابِن الرُّومي  َوَأْحَدُب 
 .َوُمَتَحْذليَقاتُهُ 

 القبُح الجماليُّ
؟َولِكْن    َكيَف َيُكوُن الَقِبيُح َجِمياًل ِفي الَفن 

َْسأََلُة َقلَّ َمْن َتَصدَّى ََلَا بيَرَويٍَّة َوُعْمقٍ 
َذا اْلَموُضوعي َغرُي . هذيهي امل َوإيْن َكاَن َلي

َلٍة بيَ  ، ليَما َلُه ميْن صي يحي وُضوعيَنا هَذا اْلَمَكاني فَإينَُّه اَل ََيُوُز تَ رُْكُه ميْن ُدوني بَ ْعضي التَّوضي
اآلَن، َوإيَذا َأَرْدنَا الُوُقوَف َعَلى ُمَسوَِّغاتي تَ َقبُّلي الُقْبحي ََجَاالً ِفي الَفنِّ أَوي اأَلْسَبابي الَِّتي 

 :ََتَْعُلَنا نَ َرى اْلَقبييَح اْلَواقيعييَّ َجَيياًل ِفي الَفنِّ، َوَجدنَا أَنُفَسنا أََماَم الن َِّقاطي التَّالَيةي 

َلُهَما بَ ْيَ تَ تَ َفاَوُت قيَيُم اْلََْمالي َواْلُقْبحي بَ ْيَ :  َأوَّلً   َواقيٍع  الَواقيعي َوالَفنِّ، َوقَ ب ْ
ال ُُيكيُن طَيُُّه ََتَْت قَاعيَدٍة َحَّتَّ  َفن  َوَفن ، تَ َفاُوتاً َغرَي َمْرُسوٍم َوال َْحُْدوٍد، َوَواقيٍع، َوبَ ْيَ 

الشَّاَمُة ُتْضفيي َعَلى َخدِّ الصَّبييَّةي َرْوَعًة َوأَْلقاً، َولكين ََّها إيْن   أَو قَانُوٍن أََبداً؛ فَاْْلَاُل أَو
َكاَنْت َعَلى أَْرنَ َبةي أَْنفيَها َكانَ ت ََمَْلبَة تَ ْعٍس ََلَا، ألَن ََّها َقْد تُ ْلقيي َعَلى َما ََلَا ميَن 

َن الُقْبحي  َقْد َتُكوُن َسَببًا ِفي قُ ْبحي اللوَحةي الَِّتي َوَشاَمُة اْْلَدِّ َذاتُ َها . اْلََْمالي لَُبوسًا مي
َْلَامي عيْنَد الشَّاعيري فَ ُيَصوُِّرَها بيأَبْ َهى َما  َبَتها، َولكن َِّها َقْد تَ ْقَدُح َشرَارََة اإلي ُتصوُِّر َصاحي

 .َيُكوُن ميَن اْلََْمالي 

ياًل لَي:  ثَانياً  َا ُهَو إينَّ الُقْبَح الَّذيي يَ ْغُدو ِفي اْلَفنِّ َجَي َس ُهَو َعُي َذاتيهي، َوإيَّنَّ
ُصوَرتُُه، َأْعِني بيذليَك َأنَّ الَوْجَه الَقبييَح، أَوي األَْنَف اْلَكبيرَي َعَلى ََنٍْو َغريي ُمْستَ ْلَطٍف 

ياًل ِفي َذاتي ....  أََبداً، أَوي التََّصرَُّف الَقمييَء، أَوي الطَّْبَع اْلَمْذُمومَ  هي، ُكلُّ ذليَك لَيَس َجَي
يُل ُهَو َتْصوييرُُه فَ نِّ يًّا، َوََيَْتليُف التَّْصوييُر ميْن َفن  إيََل َفن ، َوميْن فَ نَّاٍن إيََل آخَ  َا اْلَْمي ٍر، َوإَّنَّ

َوليذليَك ََتَْتليُف قيَيُم ََجَالي هذيهي اْلَموُضوَعاتي تَ َبعًا ليربَاَعةي الَفنَّانيَي َوُقْدرَاِتييم َعَلى 
 .ْلَمَشاهيدي اْلف َنِّ يَّةي اْقتيَناصي ا
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بَداعي الَف ِنِِّّ تَ َتَجلَّى َأْكثَ رَ : ثَالِثًا  َما تَ َتَجلَّى  َويَ ْلَزُم َعْن ذليَك ُمَباَشَرًة َأنَّ ََجَالييََّة اإلي
، وََكيفييَّةي التَّْصوييري، َوبَ َراَعةي الت َّْعبيريي، َوُحْسني انْ تَ َقاءي أَلَواني ا َرْْسًا أَو : )للَّوَحةي ِفي ديقَّةي الَوْصفي

عراً أَو نَثراً   .، َوَرَشاَقةي اَْلرََكةي ِفي ُكلِّ ذليكَ ...( شي
، َبَي الظَّاهيري َوالَباطيني، َأي؛ َبَي :  رابعاً  لي َواْْلَاريجي ََثََّة َعاَلَقٌة َوثييَقٌة َبَي الدَّاخي

، َبَي ظَاهيري السُُّلوكي َوبَاطيني  يِّ هي، َبَي السُُّلوكي َوَدَوافيعيهي، بَ ْيَ الفيْعلي َواالْنفيَعالي  التَّْكوييني اْْلَاريجي
لييِّ  ياًل . هذيهي الَعاَلَقُة َقْد َتُكوُن تَ َناُفراً َوَقْد َتُكوُن َتَضاُفراً . َوالتَّْكوييني الدَّاخي َوَيُكوُن الَقبييُح َجَي

هي الَعاَلَقةي َأو إيْظَهاريَها، َواَل يَ ْنَبغيي َأْن يُ ْفَهَم هَذا ِفي الَفنِّ بيَقْدري الُقْدَرةي َعَلى الت َّْعبيريي َعْن هذي 
يًّا، أَو الَكاَلُم َعَلى ُصورٍَة آليٍَّة َعْشَوائييٍَّة أَوي اْعتيَباطييٍَّة، فَإينَُّه َغاليَباُ َما يَأِتي بيهي اْلُمْبديُعوَن َحْدسي 

ْن ُدوني تَ ْفكيرٍي فييهي َأو َا َعْفوييًّا، مي  .تَ َوقٍُّف عيْنَدهُ  ُربَّ
َوَذَهَب بَ ْعُض اْلُمَفكِّرييَن إيََل أَن ََّنا نَ تَ َعاَمُل َمَع الَقبييحي ِفي اْلَفنِّ َعَلى أَنَُّه :  َخاِمساً 

َهٍة، َوألَنَُّه َيُذمُّ الُقْبَح  ْن جي ْن َوظييَفٍة َتْطهيريييٍَّة مي يٌل، َونَ تَ َقب َُّلُه َكذليَك ليَما يَ ُقوُم بيهي مي َجَي
َهٍة ثَانيَيٍة، َوهَذا َما َعب ََّر  إينَّ الَغايََة  »: َعْنُه بيَقوليهي  Aristotle   َأِرْسُطوَوَيْستَ ْنكيرُُه ميْن جي

ْنَسانيَّةي بيَوَساَطةي  اْلَمْنُشوَدَة ميَن اْلَمْسرَحي هيَي إيْحَداُث التَّْطهيريي الَّذيي ُُيْديثُُه ِفي الن َّْفسي اإلي
ْن أَن ََّنا َنْسَتطييُع بياْلَفنِّ  Goethe   ُجوتِهأَو َما َذَهَب إيلَيهي . (   )«في َوالشََّفَقةي اْنفيَعايَل اْْلَو  مي

ْن  آلَم ِفْرتِرْ َأْن نَ َتَخلََّص ميْن َرَغَباتيَنا الشِّرِّيَرةي َوَدَوافيعيَنا السَّيَِّئةي، َفَكَتَب ليذليَك  الَِّتي َخلََّصْتُه مي
 .بياالنْتيَحاري  َرْغَبتيهي اْلُمليحَّةي 

 القبُح وَفنُّ اإلضحاك
، بي  بَ ا يُتيْيُح َولكينَّ هَذا ُكلَُّه َيَظلُّ ِفي إيطَاري اْلُعُمومي َوالشُُّمولي َعَلى  هي ُحْكمي  َسحي

َُة َواْلَْوَهرييَُّة ِفي الَعاَلَقةي َبَي الُقبحي  َوالَفنِّ ِفي َرأييَنا  الت َّْعبيريي الَفِنِِّّ َعامًَّة، أَمَّا اْلَمْسأََلُة اْْلَاْسي
، الَِّتي هيَي ِفي َحقييَقتيَها َما ُيَُ  ِّ أَو الَفِنِِّّ َعني الُقْبحي ثُِّل فَ َتْمُثُل ِفي طَبييَعةي هَذا الت َّْعبيريي اْلََْمايلي

ْضَحاكي   .ديَعاَمَة اْلميْحَوري ِفي َفنِّ اإلي
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 ؟ ِفي الَفن    َكيَف يـَْغُدو اْلَقِبيُح َجِميالً 
َدِّ َذاتيهي َوَأْكثَ ُر َما يُْطليُقُه ُمَشخَّصًا أََماَمَنا ُهَو َفنُّ إينَّ  الت َّْعبيرَي َعني الُقْبحي َفنٌّ ِبي

ْن َغايَاتي الت َّْعبيريي َعني الُقْبحي ِفي  ، َوأَْعِني بيذليَك َأنَّ َغايًَة َرئييَسًة َوَجوَهرييًَّة مي ْضَحاكي اإلي
ْضَحاكُ  َك َعَلى َمْعَناُه اأَلوَسعي َواألَ َولكين َّ . الَفنِّ هيَي اإلي ْكَثري ُُشُْوالً َنا إيَذا ََحَْلَنا الضَّحي

رُي إيََل اَلُْزءي َوالسُّْخرييَةي، َوالَّذيي يَ َتَضمَُّن بيَدوريهي نَوعًا ميَن االْستيْنَكاري  َوُهوَ  الَّذيي ُيشي
ريَةَ  ْضَحاُك،  َوالشَّْجبي َلَوَجْدنَا َأنَّ الَغايََة األُوََل َواأَلخي ليلت َّْعبيريي َعني الُقْبحي ََجَالييًّا هيَي اإلي

ْضَحاُك فَ َقط ْضَحاكي . َواإلي َا فييَها َفنُّ اإلي َوهَذا َما يَ ْبُدو لََنا َجلييًّا ِفي الُفُنوني ُكلَِّها، بي
: بيَقوليهي  ِمْسَكوِيهاني َعَلى ليسَ  التَّوِحيِديُّ ، َوهَذا َما أَقَ رَّه (بيالنَُّكتي )النَّوعييِّ اْلُمَتَمثِّلي 

َا، ليَيْسَتْدعيَي بيذليَك » َهاِتي كي َأن يَ َتطَلََّب أُُمورًا َمْعُدوَلًة َعْن جي ميْن َشأني اْلُمْضحي
ْحَكهُ   .(   )«تَ َعجَُّب السَّاميعي َوضي

ُُويَّ تيهي َوأََدَواتيهي، َولكينَُّه ُمتَ  ْضَحاكي لَيَس فَن ًّا ُمَتَميِّزًا ِبي َمي ٌِّز َوُمَتَماييٌز َوَفنُّ اإلي
ُُويَّ تيهي َوأََدَواتيهي أَن ََّنا َنْسَتطييُع َأْن َنَيَدهُ  ُد بيَعَدمي ََتَيُّزيهي ِبي أَو نُ َعب َِّر  بيَأَسالييبيهي َوَمَباديئيهي، َوأَْقصي

ََعاييرَي الَِّتي َتْسَتنيُد إيلَيَها ُكلُّ 
، َولكينَّ اأُلُسَس َوامل هذيهي الُفُنوني ليَتحقييقي  َعْنُه ِفي ُكلِّ اْلُفُنوني

ُك أَو  ُيَاءي َما ُيْضحي َدٌة، َوميْن ذليَك َمَثاًل أَن ََّنا َنَيُد ِفي َفنِّ اإلي َا هيَي َواحي هَذا الَغَرضي إيَّنَّ
، َعَلى  َك، وََكذليَك ِفي بَقييَّةي الُفُنوني ُب الضَّحي َما يُ رَاُد َأْن يُ َعب ََّر بيهي َعْن فيْكَرٍة ال َتْسَتوجي

ًا بياإليضَحاكي ُهَو َفنُّ  َا يُ ْعَزى إيََل الرَّْسمي (النَُّكتي )َأنَّ ََثََّة فَ نًّا ُمْسَتقيالًّ ُمَتَخصِّصي ، َوُربَّ
ري  بَدأي َنسَتطييُع َأْن . هَذا الَغَرُض أَيضاً  Caricature   السَّاخي

َ
َوبياالْستيَنادي إيََل هَذا امل

َك، َونُ َفسَِّرُه،  َف َعْن آلييَّتيهي، َوألَن ََّنا نَ َتَحدَُّث ُهَنا َعْن فَ ْلَسَفةي نَ ْفَهَم الضَّحي َوَنْكشي
َح َهاَتيي  التَّوِحيِدي   ْضَحاكي عيْنَدُه، َسُنَحاويُل َأْن نُوضي ، َوَعْن َفنِّ اإلي كي ِفي الضَّحي

 .اْلَمْسأَلََتيي اْنطيالقاً َميَّا َبَسطَناُه َقبَل قَلييلٍ 
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 عنَد التَّوِحيديُِّمَقوِّماُت الضَِّحِك 
كي َلو أَنَُّه أَوْ  التَّوِحيِديُّ َكاَد  ي َدَعائيَم َنَظرييٍَّة َخاصٍَّة ِفي الضَّحي ََل اْْلَانيَب يُ ْرسي

ْنُه َأْكثَ َر َميَّا أَواَلهُ  ، َوبَ رَاَعَتُه فييهي، . النََّظرييَّ مي رَاَفُه إيََل اْْلَانيبي التَّْطبييقييِّ َوَلَعلَّ اْنصي
ُف َعْن َوَتفرُّ  َدِّ َذاتيهي َعَلى َمَعاَليي َنَظرييَّتيهي َوَيْكشي َدُه، َيْشَفُع لَُه بيذليَك، إيْذ إينَّه يَ ْنَطويي ِبي

 .َجَوانيبيَها
كي  أَبُو َحيَّانيَ َتوقَُّف  َر َنَظرييَّتيهي ِفي الضَّحي عيْنَد َثاَلثي َمَسائيَل َُتَثُِّل َعَناصي

؛ فَ ُهَو ِفي اْلمَ  ْضَحاكي كي َوُيَسوُِّغهُ َواإلي ُ َضُرورََة الضَّحي َوِفي الثَّانيَيةي ُُيلُِّل . ْسأَلةي اأُلوََل يُ بَ يِّ
ُح آليََّتهُ  ْحكيَنا، َويُوضي َف َعني العيلَّةي الَِّتي َتقيُف َورَاَء ضي ريهي الرَّئييَسةي ليَيْكشي َك إيََل َعَناصي . الضَّحي

 .مي َوَسَبَبهُ ويِفي الثَّاليَثةي يَ ْبُسُط َأَساَس الت ََّهكُّ 
لاً حكً :ًأَوَّ ًَضرورةًُالضَّ

َب ُمَلٍح َوطَُرٍف التَّوِحيِدي  َلَعلَُّه ميْن َغرييبي اْلُمَفاَرقَاتي َأْن يَ ْلَمَع ََنُْم  بيَوْصفيهي َصاحي
، َوََيُْتمُ  َا ََمَاليَسُه َمَع  َوُنَكٍت يَنثُ ُرَها َبَي طَيَّاتي َحدييثيهي نَ ثْ َر اْلَمَصابييحي َعَلى َمَعاَليي الدَّْربي ِبي

يٍَّة أَْلَقْت َعَلى َحَياتي  َْسَحٍة َتَشاُؤمي يَُّتُه بي هي الُواَلةي َوالُوَزرَاءي، ِفي الَوْقتي الَّذيي اتََّسَمْت فييهي َشْخصي
َن السَّوَداوييَّةي، َوَعَدمي الث َِّقةي   .اآلَخرييَن َأْحَياناً ِفي ويَشاحاً مي
Gustaf Frding    ُجوسَتاف فُروِدينجيدييُّ يَ ُقوُل الشَّاعيُر السُّوَ 

(  2) :
ْحَكٌة َتْشَمُل ُكلَّ َشيٍء، َوتَ ْغفيُر ُكلَّ َشيءٍ » َويُ َعلُِّق النَّاقيُد الَفنِّ يُّ اأَلَمرييكييُّ . (   )«ضي

َرى ِفي الَكاريثَُة اْلُكب ْ »: َعَلى َصَلفي اْْلََياةي اأَلَمرييكييَّةي بيَقوليهي  R. Hughes   ُروبِيرت هيوز
َعابَةي  ُرُك أَيََّة . اْلُمْجَتَمعي اأَلَمرييكييِّ هيَي ُخُلوُُّه ميْن ُحبِّ اْلُمَزاحي أَوي الدُّ َفهَذا اْْلُُنوُن اَل يَ ت ْ
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صٍَّة ليلسُّْخرييَةي َأو ليْلُهْزءي  ُد َضُروَرةي َحيَّاَن  أَبوَوَلَقْد تَ َفهََّم . (0  )«حي هَذا اْلَمْضُموَن فَ ُهَو يُ ؤَكِّ
كي َنَظرييًّا َوَعَملييًّا؛ َعَملييًّا ميْن ال َهةي ضَّحي َكةي  هي إيْكثَاري  جي َن اْل ُمَلحي َوالنَُّكتي َوالطََّرائيفي اْلُمْضحي مي

َها، َبْل َلَقْد َكاَن ُمَتَجاويزًا ليْلُمْستَ َوى اْلْيْفظييِّ  ن ْ  الَِّتي يَ ْبُدو أَنَُّه َكاَن َُيَْفُظ اْلَكثيرَي اْلَكثيرَي مي
َكةي  اْلَجاِحظَ َماثَ َلتيهي أُلْسَتاذيهي بيُ  َويُ ؤَكُِّد ذليَك . ِفي َخْلقي الطََّرائيفي َوابْتيَداعي اْلُمَداَعَباتي اْلُمْضحي

َا َيُدلُّ َعَلى ََتَكُّ  ْم، بي َها ِفي َأَحادييثيهي ليْلُوَزرَاءي َميَّْن َكاَن يَعييُش ِفي َأْكَنافيهي ن ْ ْن نيهي مي َما َعَرَضُه لََنا مي
 .هَذا الَفنِّ َوبَ َراَعتيهي فييهي 

َم فييَها َتْسوييْ  َيُة الثَّانيَيُة َفهيَي الَِّتي َقدَّ كي َوَدْعَوًة إيلَيهي؛ َففييْ أَمَّا النَّاحي  غًا ليلضَّحي
َايَةي َجْلَسٍة َأْكثَ َر فييَها ميْن َعْرضي النَُّكتي َخَتَم َحديي ْ   َقْد بَ َلَغِني َأنَّ »: ثَُه بيَقوليهي ِني

هي، بَ ْعَد اْْلَوضي ِفي اْلكيَتابي َوالسُّنَّةي َواْلفيْقهي َواْلَمَسائيلي   َعبَّاسَ  اْبنَ  : َكاَن يَ ُقوُل ِفي ََمْليسي
َوَما َأظُنُُّه َأرَاَد بيذليَك إيالَّ ليتَ ْعدييلي الن َّْفسي ليَئالَّ يَ ْلَحَقَها َكاَلُل اْلْيدِّ، . (   )َأَحَيُضوا

، َولََتْسَتعيدَّ ليَقُبولي َما يَريُد َعَليَها فَ َتْسَمُع،  َولَتَ ْقَتبيَس َنَشاطاً  ِفي اْلُمْسَتأَنفي
 .(2  )«َوالسَّاَلم

لي مي   ْن َدالَلَ   ٍة، َفُمَواَص   َلُة اْلْي   دِّ بياْلْي   دِّ تُ   وريُث يَ ْب   ُدو َجلييًّ   ا َم   ا ِفي ه   َذا الَق   وْ 
ب  اً ُدوْ  اْلَملَ  َل الَّ  ذيي َس  َيقيُف َعائيق  اً َوَمانيع  اً َع  ني وَ الَك  اَلَل  َن الَفْه  مي اْلُمَتابَ َع  ةي، َوَحاجي

، َوتَ ْبديي دي الَك ْربي  كي ليلت َّْف رييعي َع ني ال ن َّْفسي ، َوليذليَك اَل بُدَّ مي َن الضَّ حي َواالْستييَعابي
 َولي    ذليَك اَل َنْس    تَ ْغريُب َأْن يَ    تيمَّ تَأسي    يُس اْلَْْمعييَّ    اتي َوال    رََّوابيطي الَّ    ِتي تَ ْه    َتمُّ . َواَْلَ    مِّ 
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أَفيض   وا ِف اأَلحادي     : ، وه   ي ِف اأَلص   ل َأَحض   وا َأي(بالصَّ   اد)َأَحص   وا : لكلم   ة ِف ال   نَّصِّ ايقَّ   ق ه   ي  ا     
م   أخوٌذ م   ن اْلم   ض الَّ   ذي ه   و فاكه   ُة اإلب   ل، أَلِنَّ   ا ترعاه   ا عن   د س    متها م   ن »املس   تملحة والفكاه   ات 

: واْل  دي  موج  وٌد ِف. 03 ص     اإليضــاح فــي اــرح المقامــات للمطــرزي: أُي  ن بك رياِت: انظ  ر. «اْلُلَّ ة
 . 2    ص 0  ج الفائق في غريب الحديث
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، بَ      لي الشَّ      يُء اْلَْديي      ُد الالفي      ُت لالنْتيبَ      اهي ُه      َو َم      ا ْسِّ      َي؛  كي العي      الُج )بيالضَّ      حي
كي  ِفي ُمْؤَتَيري الرَّابيَطةي » B. Betman   بَاِري بِيتَمان، فَ َقْد َأْعَلَن الطَّبييُب (بيالضَّحي

الَّ ذيي ّأْج رَاُه َعلَ ى اْلَمْرَض ى بَ ْع  َد اأَلَمرييكييَّ ةي ليعيْل مي التَّ َداويي بيالُفَكاَه ةي َأنَّ الَبْح َ ، 
َا فييهي  َهازيهيم اْلَمَناعييِّ بي َساَعةي إيْضَحاكيهيم، أَثْ َبَت انْ َعَكاَساٍت إيََيابييًَّة َعَلى أََداءي جي
َم   ةي اْرتيَف   اُع ُمْس   تَ َوى اأَلْجَس   امي اْلُمَض   ادَّةي َواْلَْالَيَ   ا الَقاتيلَ   ةي الَّ   ِتي تُ َع   دُّ أَقْ    َوى األَْنظي 

َه         ا اْلَْالَيَ         ا  ن ْ ْنَس         اني ِفي ُمَواَجَه         ةي اْلَْالَيَ         ا الشَّ         اذَّةي َومي فَاعييَّ         ةي ْلييْس         مي اإلي الدِّ
 .(1  )«السََّرطَانييَّة

حك:ًثانيااً ًتحليلًالضَّ

ُم  كي َأَخَذُه َعْن ُأْسَتاذيهي  أَبُو َحيَّانيُ َقدِّ  أَِبي ُسَليَمان السَِّجْسَتاِني  ََتْليياًل ليلضَّحي
َك إيْمَكانييٌَّة ي َ  ْن ( قُ وَّةٌ )َرى فييهي َأنَّ الضَّحي ْنَساني مي ْنَسانييَّةي  هي ََجْعي  َجانيبي ََمُْصوَصٌة بياإلي ليُقوََِّت اإلي

كي تَ تَ َوسَُّط َهاَتيي الُقوََّتيي  كي فَ ُهَو الت ََّعجُُّب . َواْْلَيَ َوانييَّةي، َوقُ وَُّة الضَّحي أَمَّا َسَبُب الضَّحي
تَ َتَساَوى فييهي الَبَدائيُل َواالْحتيَماالُت الَِّتي ...(  ُسُلوٍك، قَ ْوٍل، ُصوَرةٍ )َهاُش ميْن أَْمٍر؛ َواالْندي 

َك ُُيْكيُن َأْن نَ ْلَحَظُه ِفي َأيِّ َظْرٍف  تُ َعلُِّلُه، َوهَذا َكْشٌف بَاريٌع ليلسََّببي الَّذيي يُ َولُِّد الضَّحي
َا َوَمَكاٍن؛ فَ ُوُقوُف الَعاَليي َمثَ  َرَجةي َذاِتي َدٍة َوبيالدَّ ُرَها ُمَتَضادَّاني ُكلٌّ َعَلى حي َرٍة يُ َفسِّ اًل أََماَم ظَاهي
ْحَكهُ   .َغاليباً َما يُثيرُي ضي
َئٌة َبَي قُ وَِّتي النُّْطقي َواْْلَيَ َوانييَّةي، َوذليَك »  :َحيَّان أَبُويَ ُقوُل  ُك قُ وٌَّة نَاشي الضَّحي

َهٍة،  َوهَذا اْلَمْعََن ُمتَ َعلٌِّق بيالنُّْطقي ميْن جي . تيْطرَاٍف َواريٍد َعَليَها اسْ أَنَُّه َحاُل الن َّْفسي بي 
َا ُهَو تَ َعجٌُّب، َوالت ََّعجُُّب ُهَو طََلُب السََّببي َوالعيلَّةي ليأَلْمري  َوذليَك َأنَّ االْستيْطرَاَف إيَّنَّ

َهٍة تَ ْتَبُع الُقوََّة اْْلَيَ َوا. الَواريدي  ، فَإين ََّها إيمَّا َأْن َوميْن جي نييََّة عيْنَدَما تَ ْنَبعيُ  ميَن الن َّْفسي
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ٍل، َوإيمَّا َأْن تَ َتَحرََّك إيََل َخاريجٍ  َوإيَذا ََتَرََّكْت إيََل َخاريٍج فَإيمَّا َأْن َتُكوَن . تَ َتَحرََّك إيََل َداخي
اًل َوبياْعتيَداٍل فَ َيْحُدُث َمَعَها السُُّروُر َها الَغَضُب، َوإيمَّا أَوَّاًل َفَأوَّ  ْحُدُث َمعَ  َدفْ َعًة فَ يَ 
َها اْْلَوُف، َوإيمَّا أَوَّالً . َوالَفرَحُ  ن ْ ٍل َدفْ َعًة فَ َيْحُدُث مي َوإيمَّا َأْن تَ َتَحرََّك ميْن َخاريٍج إيََل َداخي

َها االْستيْهَوالُ  ن ْ ٍل َوَمرًَّة إيََل َخاريٍج  َوإيمَّا َأْن تَ َتَجاَذَب َمرًَّة إيََل . َفَأوَّاًل فَ َيْحُدُث مي َداخي
 ، ُك عيْنَد ََتَاُذبي الُقوََّتيي ِفي طََلبي السََّببي َها َأْهَواٌل إيْحَداَها الضَّحي ن ْ فَ َتْحُدُث مي
رُي ذليَك ِفي الرُّوحي َحَّتَّ يَ ْنَتهيي إيََل  فَ َيْحُكُم َمرًَّة أَنَُّه َكَذا َوَمرًَّة أَنَُّه لَيَس َكَذا، َوَيسي

ْنُه الَقْهَقَهُة ِفي الَوْجهي ليَكثْ َرةي اْلََْواسِّ الَعصَ  بي فَ َيَتَحرَُّك اْلَْرََكَتيي اْلُمَتَضادََّتيي، َوتَ ْعريُض مي
ن َْها ٍد مي  . (3  )«َوتَ َعلُّقي الَعَصبي بيَواحي

َذا اْلَمْعََن َوتَأكييدًا َلُه يُوريُد  ْمَتاعي َوا))ِفي  أَبُو َحيَّانَوَتْطبييَقا َلي (( ْلُمَؤاَنَسةي اإلي
يمي : َكَتَب ََمُْنوٌن إيََل ََمُْنونٍ  »: طُْرَفًة يَ ُقوُل فييَها َحفيَظَك اهللُ، . بيْسمي اهللي الرََّْحَني الرَّحي

َياُن  لي َها هيَي، َوَما يَ ْزَداُد الصِّب ْ َوأَبْ َقاَك اهللُ، َكَتْبُت إيلَيَك َوديْجَلُة َتْطَغى، َوُسُفُن اْلَموصي
نْ َيا، َواَل تَبيْت إيالَّ إيالَّ َشرًّ  ا، َوال اْلْيَجارَُة إيالَّ َكثْ َرًة، فَإييَّاَك َواْلَمَرَق فَإينَُّه َشرُّ َطَعاٍم ِفي الدُّ

، فَإينَّ اأَلْخبَ َر يَ ُقولُ  َك َحَجٌر أَو َحَجرَاني َوَأعيدُّوا ََلُم َما اْسَتَطْعُتم ميْن : َوعيْنَد رَأسي
فًا الَوزييَر َويُ َعقُِّب وَ . (7  )«قُ وَّةٍ  ُع إيلَيهي  َعْبِد اهلِل الَعاِرض أَبَااصي : الَّذيي َكاَن َيْسَتمي

                                                           

؛ املقابس  ة اْلادي  ة والس  بعون   م  ن نس  خة َمطوط  ة كان  ت ِف املكتب  ة المقابســات: وحي  دي  أَب  و حيَّ  ان التَّ   3  
والف رق (. ع ام 2  1: )الظَّاهريَّة بدمش ق ونقل ت إَل مكتب ة اأَلس د الوطنيَّ ة بدمش ق، مص نَّفة َت ت ال رَّقم

املخطوط  ات ال  ِت  وض  حب  ي ه  ذا ال  نَّص والتَّحقيق  ات اأُلوَل للمقابس  ات، ونس  خة الظَّاهريَّ  ة ه  ذه أَ  حٌ  واض  
منه ا إالَّ َن و ربعه ا وه و تس ع  وصلت إلينا من املقابسات وَأكثره ا دقَّ ًة وض بطاً، ولك نَّ س وء اْل ظ َل يُب ق

رج ع إليه ا بع ض . اآلن وعسرت قراءته عشرة مقابسة متفرِّقة تقع ِف أَربٍع وستي ورقة، وقد تلف معظمها
ع   ن التَّوحي   دي مث   ل ال   دُّكتور عب   د الك   ر  الي   اِف ِف   يه   ا ِف كتاب   هايقق   ي بع   د إش   ارة ال   دُّكتور الك   يالِّن إل

    المقابسـات، وال دُّكتور ْحم د توفي ق حس ي ِف َتقيق ه لكت اب دراسات فنيَّة في اأَلدب العربي: كتابه
ا ترجع إَل عصر املؤلف(. 11ص)  .ويرجِّح َأِنَّ
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نَُّه   َحَّتَّ اْستَ ْلَقى، َوقَالَ » َك   َأْضَحَك اهلُل سي ُلُغ بيَنا هَذا : َفَضحي َما الَّذيي يَ ب ْ
َديي ي اْلَمَجانييي؟ فَ َقاَل  ْعَنا ِبي  :(   )زُْرَعة ابنُ االْستيْطرَاَف إيَذا ْسَي

َن الَعاقيلي َما ُُيَْسُب َأْن  ، فَإيَذا َكاَن مي أَلنَّ اْلَمْجُنوَن ُمَشاريٌك ليْلَعاقيلي ِفي اْلْيْنسي
َن الَعاقيلي تُ ُعجَِّب  َن اْلَمْجن ُوني َما يُ ْعَهُد مي َن اْلَمْجُنوني ُكريَه ذليَك َلُه، َوإيَذا َكاَن مي َيُكوَن مي

ْنهُ  كَ َوأَلنَّ الت ََّعجَُّب َميَّ . (   )«مي  .ا تَ تَ َنازَُع فييهي العيلََّتاني اْلُمَعلَِّلَتاني َفإينَُّه يُثيرُي الضَّحي
َد التَّعجَُّب َواالنديَهاَش اللََّذيني إيْذ َقدي اْحَتاَط بيتَ ْعرييفيهي  التَّوِحيِديَّ يَ ْبُدو َأنَّ  َحدَّ

َك بَأَن َُّهَما اللََّذاني َيَضَعاني السَّاميعَ  انيهي بيالُقوَّةي  يُثيريَاني الضَّحي أَو الرَّائيي أََماَم َطَرَِف ُمْزَدَوَجٍة َيُشدَّ
نَها َما يُثيرُي الَغَضَب َأو  نَ َها َما يُثيرُي اْْلَوَف َومي َا، تَاريكًا أَنَواَع الت ََّعجُّبي اأُلخَرى الَِّتي مي َذاِتي

 .َغرَي ذليكَ 
َيُكوُن التـََّعجُُّب الِذي َيْسَتْدِعي َكيَف : َولكيْن؛ ُيَيقُّ لََنا َأْن نَ َتَساَءَل ُهَنا

 ؟الضَِّحكَ 
ْ ذليَك، َولكين ََّنا َنْسَتطييُع َأْن نَ َتَأوََّل تَ ْعرييَفُه َونَ ْفَهَمُه َعَلى  أَبَا َحيَّاناْلَْقُّ َأنَّ  َلَْ يُبيِّ

دُ  يٌح أَن ََّنا : َضوءي ُمْعطََياتيَنا فَ َنجي َلَدى اتَِّصاليَنا  ِحْكَناَنسـَْأُل أَنـُْفَسَنا ِلَماَذا ضَ  لَ َصحي
َوُضوٍع َما ، َأو َعَلى اأَلَقلِّ . بي ُز َعني اْلََْوابي َوإيَذا َحاَوْلَنا ذليَك فَإين ََّنا ِفي اأَلْرَجحي َسنَ ْعجي
َهةي أنَُّه َسَنَتَخبَُّط بيهي  ، لكين ََّنا، َوِفي ُكلِّ َحااَلتي الضَّحي . اَل َيُكوُن َشافييًا َواَل َوافيياً ميْن جي كي

ْدَهاشي اْلُمثيريي  دَّةي اإلي كي َوشي تُُه َمَع اتَِّساعي َمَدى الضَّحي دَّ ُدنَا أََماَم َتَساُؤٍل َما، تَ ْنَداُح حي َسَنجي
، َوَأْكثَ ُر َما يَ َتَجلَّى هَذا التََّساَؤُل ِفي َكيَف َوليَماَذا كي  .ليلضَّحي

سِّ يٍَّة ُمت َ  َدٍة، َوَطَرائيَق أََدائييٍَّة َُمَْتليَفةٍ يُ ثَاُر هَذا الت ََّعجُُّب بيَوَسائيَل حي تَ َتَأسَُّس ِفي . َعدِّ
                                                           

ه و أَب و عل يُّ عيس ى ب ن إس حاق ب ن زرع ة؛ ع اَلٌ بالفلس فة واملنط ق، م ن نص ارى بغ داد، ت رجم  :زُْرَعـة ابـنُ        
ة مؤلَّفات إَل العربيَّة م، بينم ا روى 37 0 /ه   11 م وت وِف فيه ا س نة  2 /ه 0 2 ولد ببغدا سنة. عدَّ
ــار ، 22    ص0  ج اإلمتــاع والمؤانســة: انظ  ر ترَجت  ه ِف. م   0/ ه    10 القفط  يُّ أَنَّ  ه ت  وِفِّ س  نة أخب

 .  0  ص3  ج اأَلعالم، 072  ص الحكماء
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 .اْلُمَباَغَتُة َوالتَّطرُُّف؛ ُمْسَتقيلِّيي َوُمتَ َرابيَطيي : َرأييَنا َعَلى َمْبَدأَيني ُُهَا
ًالمباغتة

كي  ُد بياْلُمَباَغَتةي َأنَّ َموُضوَع الضَّحي ( أَو ُمْشتَ رَكاً  َمْرئييًّا َكاَن أَو َمْسُموعاً : ) نَ ْقصي
اَللي َتَسْلُسليهي َوَطرييَقتيهي، إيََل تَ َوقُّعي  َرَجةي، ميْن خي ٍة؛ ُمَتابَييَنةي الدَّ دَّ أَو  يَ ُقوُد تَ ْفكيرَي اْلُمَتابيعي بيشي

َعِطُف ِإَلى الت  إيْطالقي ُحْكٍم قَ ْبليي  َعَلى َما َسَيْحُدُث، َولكينَّ اْلََْدَث َأوي  َجاِه اْلُمَحد َث يـَنـْ
عيْنَدَها  اْلُمَعاِكِس َتَمامًا ِلالت َجاِه الَِّذي َقاَد اْلُمَتاِبَع ِإَليِه، ِفي َلْحَظٍة َأو نـُْقَطٍة ُمَناِسَبةٍ 

: أَو لينَ ُقْل بيُصوَرٍة ُأْخَرى. التَّوِحيِديُّ َُيُْدُث ََتَاُذُب الُقوََّتيي ِفي طََلبي السََّببي َكَما يَ ُقوُل 
َا لَيَس  إينَّ اْلََْدثَ  َأوي اْلُمَحدَِّث يُ َهيُئ اْلُمتَ َلقِّي ليتَ َوقُّعي َشيٍء َأو َأْشَياَء َولكينَُّه يُ َباغيُتُه بي

َا َلَْ َيُكنْ   ِفي يُ تَ َوقَُّع، ويِفي هَذا الَبابي َتْدُخُل َأْجويبَُة ُسْرَعةي الَبدييَهةي الَِّتي إيمَّا تُ َباغيُت السَّائيَل بي
َها الت ََّوقُّعي أَوي  ن ْ ، أَو بََأْن تُ َردَّ َعَليهي َكرَّتُُه بََأوَقَع مي  َحيَّان أَبـُوَوَقْد أَوَرَد . الرَّْغَبةي أَوي اْلْيْسَباني

َها ن ْ ، مي  :الَعدييَد ميَن النَُّكتي َوالطََّرائيفي الَِّتي تَ ْنَدريُج ََتَْت هَذا النَّوعي
   َم ، فَ َقالَ يَوماً قيْدٌر، فَ وَ  (2  )ألَِبي الَعيَناءِ ُقدِّ هذيهي قيْدٌر : َجَدَها َكثيريََة العيظَامي

 ؟( 2 ) أَْم قَ ب ْرٌ 
   ي الُكوَفةي أَبـُو ُعَمارَةُسئيَل ؛ َقاضي َما فييُهم بَ ْعَد : َأيُّ بَنييَك أَثْ َقُل؟ َقالَ : َِ

 .(20 )الَكبيريي أَثْ َقُل ميَن الصَّغيريي إيالَّ اأَلوَسط
   َُرطَباً، فََأْخرَج ٌّ ُب الرَُّطبي َكيَلَجةً  اْشتَ َرى َمدييِني َا،  ( 2 )َصاحي َصغيريًَة َلَيكييَل ِبي

                                                           

َأخب  اريٌّ . م   / ه   020 ه  و أَب  و عب  د اهلل ْحم  د ب  ن القاس  م ب  ن خ  الد اَل  اُشي، ول  د س  نة :َأبــو الَعيَنــاءِ     2  
. اش  تهر ببداهت  ه، وك  ان م  ن َأحف  ظ النَّ  اس وأَفص  حهم لس  اناً وَأكث  رهم ظرف  اً . رأَدي  ٌب ش  اعٌر ص  احُب ن  واد

 .221  ص7  ج اأَلعالم، 211  ص3  ج لسان الميزان. م72 / ه 2   توِف سنة
 .72  ص  2  جاإلمتاع والمؤانسة :   أَبو حيَّان التوحيدي   2 
 .37  ص     جس . م    20 
 .مكيال:   كيلجة    2 
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 ُّ َا َحَسَناٍت َما قَبيلتُ َها: فَ َقاَل اْلَمدييِني  .(22 )َواهللي َلو كيْلَت ِبي
   َيًة فَ َلْم َيَيْدَها، فََأَخَذ دييكًا ليُيَضحِّي بيهي، فَ َوجََّه إيلَيهي  (21 )ُمَزب دُ أَرَاَد ُأْضحي

ريَانُُه َشاًة  ياٍه، فَ َقالَ جي دييكيَي أَْفَضُل عيْنَد اهللي : َشاًة َحَّتَّ اْجَتَمَع عيْنَدُه َسْبُع شي
َعةٍ  (23 )ِإْسَحاقميْن  ألَنَُّه ُفديَي بيكْبٍش، َودييكَي بيَسب ْ

( 27). 
   َروٍح اأَلْهَواِزي   بنِ  َأْحَمدَ َدَخْلُت َعَلى : ( 2 )ابُن اْلَجصَّاِص الصُّوِفيُ قَاَل 

وُل ِفي َصْحَفةي أَُرٍز َمْطُبوٍخ، فييَها نَ ْهٌر ميْن َْسٍْن، َعَلى َحافَّتيَها  َما تَ قُ : فَ َقالَ 
 ؟... ُكْثَباٌن مين السُّكَّري اْلَمْنُخولي 

 . َفَدَمَعْت َعيِني   
 َلَك؟  َما : فَ َقالَ   
َن الَواريدييَن َعَليهي :  قُ ْلتُ    بيالَغوَّاَصةي أَْبكيي َشوقًا إيلَيهي، َجَعَلَنا اهلُل َوإيَّاَك مي

 .َوالرَّدَّاَدَتيي 
؟: فَ َقاَل يلي     َما الَغوَّاَصُة َوالرَّدَّاَدتَاني

                                                           

 .37  ص     جاإلمتاع والمؤانسة : ن التوحيدي  أَبو حيَّا  22 
هي، له :ُمَزب دُ     21  أخباٌر كثريٌة  هو أَبو إسحاق مزبد املدِّن، اشتهر بنوادره املضحكة وبسرعة خاطره ولطيف ُمَلحي

ر البصـائ، والحيـوانو ،البيـان والتَّبيـين: ِف البخل فإنَّه كان مبخالً إَل الغاية، كثري من نوادره م ذكورٌة ِف
 .020  ص 1  ج فوات الوفيات: ، انظر ترَجته ِفثمار القلوب،  ووالذخائر

ولع  لَّ التَّوحي  دي أَبق  ى الرِّواي  ة .    هك  ذا ورد ِف ال  نَّص، واإلَج  اع ِف القصَّ  ة عل  ى أَنَّ املف  ديَّ إْساعي  ل  23 
 .هكذا لإلبقاء على عنصر املفارقة

 .    ص  2ج  اإلمتاع والمؤانسة :   أَبو حيَّان التوحيدي  27 
ـــاص  اب   ن    2  اْلس   ي ب   ن عب   د  اهلل ب   ي اْلس   ي أَب   و عب   د اهلل اب   ن اْلصَّ   اص اْل   وهري؛ ص   احب : الجصَّ

، اإلمتــــــاع والمؤانســــــة، البصــــــائر والــــــذَّخار: ون      وادره ذُكي      رت ِف كث      ري م      ن كت      ب اأَلدب مث      ل ط      رف
ًة م    ن آي    ات خالق    ه ِف ان آي     ك    : بسَّ    ام في    ه ال اب    ن ق    . وغريه    ا كث    رير اآلداب، ـزهــــ، الوفيــــات واتـفــــ
   الذخيرة :ذلك ِف انظر. والغباوة، مع وفور اْلاه وغلظ النِّعمة، ونوادره ِف النُّوكى  مأثورة مذكورة ل اْله

 .  2  ص0  ج فوات الوفيات،  02  ص   اجمللد اأَلوَّل القسم الثَّال 
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بْ َهاُم، َوالرَّدَّاَدتَاني : الَغوَّاَصةُ : قُ ْلتُ     ( 2 )... السُّبَّابَُة َوالُوْسَطى: اإلي
   َوعيْنَدنَا  .َحَضْرُت ََمْليسًا فييهي ََجَاَعٌة ميْن ُوُجوهي الُكتَّابي : (22 )َجْحَظةُ قَاَل

َرُة النَّاديرَةي، فَ َقاَل ََلَا بَ ْعُضُهم َنٌة، َحاضي ََياِتي َعَليكي َغِنِّ يلي : قَيَنٌة ُْحْسي  :ِبي

 َلْسَت ِمن ي َوَلْسُت ِمْنَك َفَدْعِني

 ـالمِ ـَواْمِض َعن ي ُمَصاَحباً ِبسَ 
 ؟  2َأَهَكَذا َكاَن أَبُوَك يُغ َنِّيكَ : فَ َقاَلتْ 
ًالتَّطرُّف

ِني بيهي اْلُمَباَلَغَة ِفي اأَلْمري إيََل َحدِّ الشُُّذوذي َوََتَاُوزي اْلَمْقُبولي َونَ عْ 
ْعَياٌر أَو ُمْستَ َنٌد ليَتْحدييدي اَتَِّاهي الشُُّذوذي ِفي  .َواْلَمألُوفي  ْن أَنَُّه لَيَس ََثََّة مي َوَعَلى الرُّْغمي مي

الت ََّندُّري بيالُقْبحي  اأَلْغَلَب اأَلَعمَّ َيُدوُر َحولَ  فَإينَّ ...  ُحْسٍن أَو قُ ْبٍح أَو َخرٍي أَو َشر  
ْنهُ  َثَابَةي التَّبَ رُّءي مي ُك َمَعَها بي  َوَذمِّهي َواْستيْنَكاريهي بيَطرييَقٍة َسْلبييٍَّة، اْنفيَعالييٍَّة، َيُكوُن الضَّحي

بيهي  َن الُقْبحي الَ . َوالتَّشفِّي ميْن َصاحي َا  َعَلى َأنَّ اْلَمْقُصوَد مي دَّ اْلََْمالي َوَحْسُب َوإيَّنَّ  ضي
ْن َقوٍل أَو َشْكٍل أَو يَف . فيْعلٍ  ُكلُّ َما ُيْستَ ْقَبُح ِفي اْلَمْرءي مي َوليذليَك َنْسَتطييُع َأْن ُنضي

إيْنَساٍن أَو َحيَ َواٍن أَو َغريي ذليَك، َوآليََّة  ُْحَاَكاةي : ُهَنا َحرََكاتي الت َّْقلييدي َواْلُمَحاَكاةي 
ْبَه آَلٍة ال ْنَساني لييَ ْغُدَو شي ْنَسانييَّةي َعني اإلي ري اإلي َْعََن تَ ْغيييبي الَعْقلي أَو ُعْنصي ؛ بي تََّصرُّفي

ْثلي ذليَك  تُ َعاليُع ُكلَّ َما يُ ْعَطى إيلَيَها بيالطَّرييَقةي  َا َمْهَما تَ َبايَ َنتي اْلُمْعطََياُت، َوإيََل مي َذاِتي

                                                           

 .    ص  2  جاإلمتاع والمؤانسة :   أَبو حيَّان التوحيدي  2 
ك  ان ش  اعراً ظريف  اً . جحظ  ُة ه  و لق  ُب َأيب اْلس  ن َأَح  د ب  ن جعف  ر ب  ن موس  ى الربمك  ي النَّ  د : ةجحظــ    22 

     0  ج وفيـــات األعيـــان. م227/ه    1 2ه     وقي   ل 7 2 ت   وِف س   نة. وص   احب َأخب   اٍر ون   وادٍر ومنادم   ةٍ 
 .022ص

 .37  ص     جاإلمتاع والمؤانسة :   أَبو حيَّان التوحيدي    2
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َك ثَأَر اْْلُرِّي َّةي ميَن  H. Bergson   (0 2)ِبرِْجُسون ِهْنِريَذَهَب  َعادًّا الضَّحي
 .(  2)اآللييَّةي 

َم  الَِّتي تَ ْنَدريُج ....(  اْلُمَلحي َوالن ََّواديري ) َعَدداً َكبيرياً ميَن اْلَمَواقيفي  التَّوِحيِديُّ َقدَّ
َها َما َسن َ  ن ْ َها َما ََيُصَُّنا ُهَنا َومي ن ْ ْعريُض َلُه بَ ْعَد َقلييٍل ََتَْت ََتَْت هَذا اْلَمْبَدأ، مي

، َوَميَّا يَ ْعنييَنا اآلَن َحْشٌد ميْن تَ ْعرييَفاتي الشَِّبعي نَ ْقَتطيُف  ُعن َْواني  َأَساسي الت ََّهكُّمي
َها ن ْ ِّ  مي يَّةي اْلُمَعرِّفي َوالبُ ْعدي الدَّاَليلي أَْفَكَهَها، َعَلى َأالَّ َيْسُهَو اْنتيَباُهَنا َعْن ُخُصوصي
بيَها، َوهذيهي ليُمفْ  ي بييْهَنةي َصاحي َرَداتيهي َوُأْسُلوبيهي الت َّْعبيريييِّ؛ األُُموري الَِّتي تَ ُنمُّ أَو َتَكاُد تُوشي

ْضَحاكي ُهَو الُعْنُصُر االْجتيَماعييُّ بيأَبْ َعاديهي  كي َواإلي ٍر آَخَر ليلضَّحي َمْسأََلٌة تَ ُقوُدنَا إيََل ُعْنصي
ُف ضَُّروَرٌة َعَليَنا َخوَض غيَماريهي َهااْلُمْخَتليَفةي، َوهَذا  ُهَنا، فَ َنْكَتفيي  َما اَل تُ ْلحي

 .َوْحَدَها بياْلُمَلحي 
   ٍ؟ فَ َقالَ : قييَل ليُمَتَكلِّم َر الَقوْم، : َما َحدُّ الشَِّبعي ُه َأْن ََيْليَب النَّوْم، َوُيَضجِّ َحدُّ

َعَ  َعَلى اللَّومْ  َويَ ب ْ
2 2. 

    ؟ قَالَ مَ : قييَل أَلْعَرايبي َرُة َفاَل أَْدريي، َوأَمَّا : ا َحدُّ الشَِّبعي أَمَّا عيْندََكْم يَا َحاضي
عيْنَدنَا ِفي الَبادييَةي َفَما َوَجَدتي الَعُي، َواْمَتدَّْت إيلَيهي الَيُد، َوَداَر َعَليهي الضِّْرُس، 

ْنُه َوَأَساَغُه اْْلَْلُق، َوانْ تَ َفَخ بيهي الَبْطُن، َواْسَتَداَرْت َعلَ  يهي اْلََْوايَا، َواْستَ َغاَثْت مي
ْنُه  يَف مي ْنُه اأَلْضاَلُع، َواْلتَ َوْت َعَليهي اْلَمَصارييُن، َوخي اْلَمعيَدُة، َوتَ َقوََّسْت مي

 .اْلَموتُ 
   ٍ؟ قَالَ : قييَل ليَقصَّار َكأَنََّك ( الَقْصَعة)َأْن تَثيَب إيََل ال َجْف َنةي : َما َحدُّ الشَِّبعي

                                                           

ة اختالف اً كب رياً ب ي م ا أَراده برجس ون بالتَّحدي د وم ا أَردن اه َن ُن هن ا، وإن تش اِبت إَل ح د  م ا   اْل قُّ أَنَّ َثَّ   0 2
 .ظواهر األَلفاظ

 .12، 22، 0   ص الضَّحك:   انظر تفصيل ذلك ِف كتاب برجسون    2
 .2 حَّت     ص 2  جاإلمتاع والمؤانسة :   هذه النَّادرة وما تالها من نوادر هذه الفقرة من  2 2
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َلَع َكأنََّك (ذيْئبٌ ) َسْرَحانٌ  ، َوتََأُكَل َوأَْنَت َغْضَباٌن، َوََتَْضَغ َكَأنََّك َشيطَاٌن، َوتَ ب ْ
 (.عيْدلٌ )َهيَماٌن، َوَتدََع َوأَْنَت َسْكَراٌن، َوَتْستَ ْلقيَي َكأَنَّك َأَواٌن 

   ٍ؟ قَالَ : قييَل ليَمالَّح : السُّْكري؟ قَالَ  َفَما َحدُّ : قييلَ . َحدُّ السُّْكري : َما َحدُّ الشَِّبعي
، َواَل النَّافيَلَة ميَن  َأالَّ  ، َواَل الطُّوَل ميَن الَعْرضي تَ ْعريَف السََّماَء ميَن اأَلْرضي

ةي الن َّْهشي َوالَكْسري َوالَقْطعي َوالَقْرضي  دَّ ، ميْن شي  .الَفْرضي
   ٍيل ؟ قَالَ : قييَل ليَبخي َبُع َحَراٌم ُكلُُّه، وَ : َما َحدُّ الشَِّبعي َن الشِّ َا َأَحلَّ اهلُل مي إيَّنَّ

ْنَساني  اأَلْكلي َما نَ َفى اْلََْوى، َوَسكََّن الصَُّداَع، َوأَْمَسَك الرََّمَق، َوَحاَل َبَي اإلي
نْ َيا إيالَّ بيالشَِّبعي َوالتََّضلُّعي َوالبيْطَنةي . َوَبَي اْلَمرَحي  يني َوالدُّ َوَهْل َهَلَك النَّاُس ِفي الدِّ
 !؟َواالْحتيَشاءي 

    ؟ قَالَ : قييَل ليَيَمِني  .َأْن ُُيَْشى َحَّتَّ َُيَْشى: َما َحدُّ الشَِّبعي
    ؟ قَالَ : قييَل ليتُ رْكيي َن اْلَموتي : َما َحدُّ الشَِّبعي  .َأْن تََأُكَل َحَّتَّ َتْدنُ َو مي
    ؟ قَالَ : قييَل ليَسمرقَنديي ليَساُنَك،  إيَذا َجَحَظْت َعيَناَك، َوَبُكمَ : َما َحدُّ الشَِّبعي

إيَذا َكاَن هَذا : قييلَ . الشَِّبعي  َوثَ ُقلْت َحرََكاُتَك، َواْرَجَحنَّ َعْقُلَك فَأَْنَت ِفي أََوائيلي 
رُُه؟ قَالَ   .َأْن تَ ْنَشقَّ نيْصَفيي : أَوََّلُه، َفَما آخي

   َمْن َماَت بيالتُّْخَمةي، َوُدفي يَن : َمْن أَْفَضُل الشَُّهَداءي؟ قَالَ : الَقاصِّ  ِلسمَِّويهِ قييَل
 .(1 2)َعَلى اَْلَيَضةي 

  « ؟(7 2)ُمَحمٍَّد ْبِن َيْحَيىَكيَف َمائيَدُة : (3 2)الرَِّايُد ِلْلَجمَّازِ قَاَل 
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رْبٍ، َوَصْحَفُته ميْن قيْشري ا: قَالَ    ٌر ِفي شي ب ْ الرَّغييفي  ، َوبَ ْيَ (  2)ْلَْْشَخاشي شي
َرةُ   .َنِبي   َوالرَّغييفي َمْضريُب ُكَرٍة، َوَبَي اللَّوني َواللَّوني فَ ت ْ

 َفَمْن َُيُْضُرَها؟ : قَالَ   
 .(  2)«الكيَراُم الَكاتيُبونَ : قَالَ   
م:ًثالثااً ًأَساسًالتَّهكُّ

َن اللُ  تَ َهكَّمي بيهي، الت ََّهكُُّم ِفي َأْصلي َما اْجَتَمَع لَُه مي
ُ
ْزرَاُء بامل َغةي َواالْصطياَلحي اإلي

َذا اْلَمْعََن  َيَ َواٍن أَو نَ َباٍت أَو ََجَاٍد، َوِبي الَّذيي ُيْشتَ َرُط َأْن َيُكوَن إيْنَساناً، َفاَل تَ َهكَُّم ِبي
ٌّ »أَنَُّه  برجسون يَ َرى َك إيالَّ فييَما ُهَو إيْنَساِّني اُك التَّهكُّمي وََكذليَك إيْدرَ  (2 2)«اَل ُمْضحي

ري فَ ُهَو  ، َوَقْد َأَشاَر »أَوي السَّاخي ْنَساني إيََل َأنَّ  Molière   ُموْلِييرميْن َخَصائيصي اإلي
ْنَساَن  ، أَمَّا الَقابيلييَُّة [ ( 20)مينَ ]الشُُّعوَر بياْلُمزَاحي َواْلُفَكاَهةي ُهَو َما ُُيَي ُِّز اإلي اْْلَيَ َواني

كي َفهيَي لَيَستْ  ْنَساني َفَحْسُب، َبْل ميْن َخَصائيصي الُقُرودي  ليلضَّحي ميْن َخَصائيصي اإلي
 .(200)«أَيضاً 

َد  ...  ظَاهيرُُه اْلْيدُّ َوبَاطيُنُه االْستيْهزَاءُ »الت ََّهكٌَّم بيأَنَُّه َكاَلٌم  اْلَمْرِصِفيُّ َوَقْد َحدَّ
ريي َوالت َّْهنيَئةي  ذيْكُر األَْلَفاظي َعَلى َما ُيالَئيُم الن ُُّفوَس ميَن : َوُهوَ  ْجاَللي َوالت َّْعظييمي َوالتَّْبشي اإلي

َا ُهَو َكذليَك يَ ُقوُم َعَلى اْلُمَباَلَغةي اْلَمْقُصوَدةي ِفي . ( 20)«ِفي َسبييلي السُّْخرييَةي  َوالت ََّهكُّمي بي
. ْصَف َأْشَكاٍل أَو أَفْ َعالٍ ري إيََل َحدِّ الطَّرَاَفةي َوالشُُّذوذي، َوَقْد َيُكوُن وَ الَوْصفي أَوي الت َّْقدييْ 
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أَمَّا َموُضوُع التَّْصوييري فَ َقْد يُوَجُد ِفي اْلَموُصوفي َحقًّا َوَقْد اَل َيُكوُن فييهي؛ فَإيْن َكاَن 
ريًا َوتَ ْقرييبًا َوتَ ْبعييداً، ََتَامًا َكَما يَ ْفَعُل  َموُجودًا َكاَن الت ََّهكُُّم بيالَعَب ي بيهي َتْطويياًل َوتَ ْقصي

رُ  َها The Caricaturist   الرَّس َّاُم السَّاخي ن ْ ، َوإيْن َلَْ َتُكْن َموُجوَدًة َكاَن اْلُمرَاُد مي
اَللي تَ َناُقضي أَبْ َعاديَها َوَعَدمي تَ َواُفقي ُب ُصوْ تَ رْكييْ  َرٍة، ميْن خي يٍَّة أَو َهَزلييٍَّة أَو َساخي رٍَة َمْسخي

اْلَمْضُموَن »عييٌد َعني اْلَموُضوعييَّةي بيالضَُّرورَةي، ذليَك َأنَّ تَ رَاكييبيَها، َوالت ََّهكُُّم بيذليَك بَ 
ري َمُوُجوٌد بيُصورٍَة ُمْسَتقيلٍَّة َعْن َأْشَكاليهي الت َّْعبيريييَّةي االْنفيَعالي  َّ ليلت ََّهكُّمي أَوي السَّاخي يَّةي اْلََْمايلي

 ِّ ثَايلي َضمِّ الصِّرَاعي َبَي اْلَواقيعييِّ َواْلمي َد الت ََّهكُُّم َعَلى هَذا اأَلَساسي . (202)«ِفي خي ليَيَتَحدَّ
اَللي » يَّيي؛ اْلَعاميلي اأَلوَّلي ميْن خي اَللي َعاميَليي َأَساسي ْعَياري ]ميْن خي اْلَموُضوعييِّ [ (201)اْلمي

ثَالييَّةي ليإلي  ِّ َمَع األَْفَكاري اْلمي َجامي ِفي اْلَواقيعي السَّْلِبي ، َواْلَعاميلي الثَّاِّني ميْن الْنعيَدامي االْنسي ْنَساني
اَللي  ْعَياري ]خي َرُة السَّْلبييَُّة عيْنَد [ اْلمي َذا الرَّْفضي َوَأيِّ َموقيٍف َُتَلُِّفُه الظَّاهي ِّ َلي الذَّاِتي
ْنَساني   .(203)«اإلي

ْنُه إيََل هذيهي اْلَمْسأََلةي َوَأكََّدَها عيْنَدَما طَلَ  التَّوِحيِديُّ َوَلَقدي انْ َتَبَه  أَبُو َعْبِد َب مي
َف َلُه  الَعاِرضِ  اهلل إيِّنِّ َرُجٌل َمْظُلوٌم ميْن »: َلهُ : فَ َقالَ  بَن َعبَّادَ  الصَّاِحبَ َأْن َيصي

، َوإيْن َوَصْفُتُه َأْربَيُت  ، َوَشدييُد الَغيظي ْلييْرَماِّني َهتيهي، َوَعاتيٌب َعَليهي ِفي ُمَعاَمَلِتي جي
فاً، َوانْ ْتَصْفتُ  ْنُه ُمْسريفاً  ُمْنَتصي َناَء َهاَمةي اْلعيْلمي .  (207)«مي قَّ ُمَفكِّرُنَا بيذليَك اَنْي ليَيْسَتحي

َامًا َلُه َعَلى َحدِّ تَ ْعبيريي  يَِّي َأْن »:   الَّذيي قَالَ  ُموْريَاكاْحِتي َيَيُب َعَلى عيْلمي االْختيَصاصي
ْنَساني  َعةي الن َّزَاَهةي عيْنَد اإلي ، َواْلْيسِّ السَّلييمي يَ ْنَحِني أََماَم َصن ْ ، َوأََماَم ُمْقَتَضَياتي اْلُوُضوحي
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 .( 20)«َواالْعتيَدالي 
َن اَلْيَجاءي، فَإينَّ تَ َهكَُّم   التَّوِحيِدي  َوليذليَك، إيْن َجاَز لََنا َأْن نَ ُعدَّ الت ََّهكَُّم َضْربًا مي

ريَةي إيْذ َجَعَلُه قيْسَميي أَوَََّلَُما  امَبسَّ  ابنُ ميْن تَ َهكُّمي اأَلْشرَافي َعَلى َحدِّ َما َعرََّفُه  ِفي الذَّخي
َباباً ُمْقذيعاً َوَهْجواً ُمْسَتْبَشعاً، َبْل ُهَو َتوبييٌخ  ُلْغ َأْن َيُكوَن سي هيَجاُء اأَلْشرَافي الَّذيي َلَْ يَ ب ْ

رٌي، َوُهَو طَ  الَفُُه . لَّ ُعُروَش الَقَبائيلي طََأ َقديُيًا ميَن اأَلَوائيلي َوثَ أَوتَ ْعبيرٌي َوتَ ْقديٌ  َوتَأخي َوخي
ْنُه  ، اْستيَنادًا إيََل  َجرِيرُ القيْسُم الثَّاِّني َوُهَو الَّذيي َأْكثَ َر مي َن النَّاسي َوطَبَ َقُتُه َوَمْن تَبيَعُهْم مي

ُكوا، َوهَذا النَّوُع َلَْ يَ ْهديْم َقطُّ بَيتًا َواَل ُعي ِّ : َجرِيرَ َقولي  َرْت بيهي إيَذا َهَجوُُتْ فََأْضحي
 .( 20)قَبييَلةٌ 

َغِنيٌّ َعني البَ َياني ُهَنا َأنَّ الُقْبَح َوالت َّْقبييَح ُُهَا ُأسُّ الت ََّهكُّمي َوَأَساُسُه، َوَعَلى الرُّْغمي 
ميْن َأنَّ الُقْبَح ُهَو اْلَمادَُّة الرَّئييَسُة ليلت ََّهكُّمي إيالَّ أَنَُّه َغرُي َكاٍف َواَل َواٍف، َوليذليَك 

ُهَما »: قَائيالً  التَّوِحيِديُّ  َتابيعُ ي ُ  ن ْ ، َأو َعاريياً مي فَ َلو ُكْنُت ُمْعَتديَل اْْلَالي َبَي الرَِّضا َوالَغَضبي
َوهَذا يَ ْعِني َأنَّ َوْصَف الُقْبحي . (202)«َُجَْلًة، َكاَن الَوْصُف َأْصَدَق، َوالصِّْدُق بيهي َأْخَلقُ 

ريهي َكيْ ليُمَجرَّدي الَوْصفي لَيَس تَ َهكُّم َا اَل بُدَّ ميْن ُمَباَلَغٍة ِفي الَوْصفي َوَعَبثًا ِفي َعَناصي  ًا َوإيَّنَّ
ْن َقوليهي  ُم َوافييًا َشافيياً، َوهَذا َما َقَصَدُه مي ( زيْدتُ ) إيْن َوَصْفُتُه أَْربَيتُ »: َما َيُكوَن الت ََّهكُّ

ْنُه ُمْسريفاً  فاً، َوانْ َتَصْفُت مي راً َواَل يَ ْقتَ . «ُمْنَتصي ُر الت ََّهكُُّم َعَلى َوْصفي الُقْبحي َوْصفًا َساخي صي
ٌح أَيضًا ِفي َكاَلمي  ، َوهَذا َواضي َبْل يَ َتَجاَوزُُه إيََل تَ ْقبييحي َما َحُسَن ِفي اْلَموُصوفي

 .َحيَّان َأِبي
؛ فَإيْن َكاَن َتَشفِّياً َوالَباعيُ  َعَلى الت ََّهكُّمي إيمَّا َأْن َيُكوَن َتَشفِّيًا َأو َأْن َيُكوَن طَْبعاً 

ُر َوالُغُروُر عيلَُّتُه، َواأَلْمَراني كياَلُُهَا َموجُ   ودٌ فَالتََّشاُحُن َوالبَ ْغَضاُء َسَبُبُه، َوإيْن َكاَن طَْبعًا َفاْلكيب ْ
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بي   ((.َمثَاليبي الَوزييَريني ))عيْنَد َصاحي
َما َوَضَع    2َمْعُروفَ َتاني َعبَّاَد  نِ الَعِميِد َوابْ  اْبنِ أَمَّا التََّشفِّي َفقيصََّتاُه َمَع  ، َوبيَسَببيهي

ْن فَ َرائيدي الت ََّهكُّمي ِفي الت َُّراثي (( َمثَاِلَب الَوزِيَرينِ : ))كيَتابَُه الشَّهيريَ  دًا مي الَّذيي َكاَن َواحي
ُه  ِّ، َوَعدَّ ْنَساِّني ِّ  آدم ميتزاإلي ْن َأْرَوعي آيَاتي النَّْثري الَعَريبي  .مي
بَ لييَّةي الت َّرْكييبي َوالتََّصرُّفي الَِّتي  َعبَّادَ  اْبنِ  ِفي َأَحدي َأوَصافيهي ل  َأبـُو َحيَّانا يُذَكِّرُنَ 

ْنَساني إيْنَسانييََّتُه اْلُمَتَمث َِّلةي بياْْلََيوييَّةي َوُحرِّي َّةي اْلَْرََكةي َوالتََّصرُّفي ليَيْستَ  يَل آَلًة َأو تَ ن ْزَُع َعني اإلي حي
ْبَه آلَ  كي ِفي َقوليهي  Bergson   ِبرِْجُسونٍة، َوهَذا َما اَتَََّذُه شي : ُدْسُتورًا َأوَّاًل ليلضَّحي
َكًة إيَذا ذَكََّرنَا هَذا اْلْيْسُم بي َلٍة آليَّةٍ  » ِّ َوَحرََكاتُهي ُمْضحي ْنَساِّني    تَ ْبُدو أَوَضاُع اْلْيْسمي اإلي

Mechanical »(2 0) ُمَعقِّبًا َعَليهي  َعبَّادَ  اْبنِ ِفي  الَعِميدِ  ْبنِ ا، فَ يَ ُقوُل بَاديئًا بيَقولي :
ْن زيئْ َبٍق، َوُعنُ َقُه : إيَذا َرآُه قَالَ  اْبُن الَعِميدِ  الَفْضلِ  َأبـُوَكاَن » َبَتا مي َأْحَسُب َأنَّ َعيَنيهي رُكِّ

َل بيَلوَلبٍ  ، َكثيرَي َوَصَدَق فَإينَُّه َكاَن َظرييَف التَّثَ ِنِّ َوالت ََّلوِّي، َشَدي. ُعمي َد الت ََّفكُّكي َوالت ََّفتُّلي
َنةي، َواْلُمَخنَّ ي الت ََّعوُّجي َوالتََّموُّجي ِفي َشْكلي اْلَمْرأَةي اْلُموْ  رَةي اْلَماجي ميَسةي، َوالَفاجي

 .(  2)«اأَلُْشَطي 
ْضَحاكي بيَوَساَطةي الت َّْقليي صَّاِحبِ لل َوِفي َوْصٍف آَخرَ  دي أَو يُذكِّرُنَا ُمَفكِّرُنَا بياإلي

قُّ الُوُقوَف عيْنَدَها بيعيَنايٍَة، ذليَك َأنَّ ُكلَّ  اْلُمَحاَكاةي، َوهذيهي َمْسأََلٌة ُمهيمٌَّة َتْسَتحي
ٌد  ني ُدوْ ميْن ُسُلوَكاتيَنا أَو ُجلََّها ََتُرُّ َهَكَذا  أَْدََن تَ ْعلييٍق أَو ُماَلَحظيٍة، َولكيْن إيْن َجاَء َواحي

اتي َأَحدينَا أَو َتَصرُّفَاتيهي َلَدى قيَياميهي بيَأَداٍء َما فَإينَُّه يَ ْنَتزيُع الضَّْحَك ميْن َوَأَخَذ يُ َقلُِّد َحرَكَ 
َنا اْنتيزَاعاً، َولَيَس ََثََّة اْختياَلٌف َكبيرٌي ِفي َأْن َيُكوَن الت َّْقلييُد َحرَكييًّا أَو َلْفظييًّا،  أَفْ َواهي
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ري اْلَموُصوَفةي أَو اْلُمَصوََّرةي، َفكياَلُُهَا ُمْرتَبيٌط بيبَ رَاَعةي الْ  ُمَصوِّري َوُقْدَرتيهي َعَلى انْتيَقاءي الَعَناصي
ْضَحاكُ  : َعبَّادَ  اْبنِ ِفي َوْصفي  َحيَّان َأِبيَوميْن ذليَك َقوُل . َوبيَقْدري البَ رَاَعةي َيُكوُن اإلي

َطوييَلٍة َوأَنْ َفاٍس َمدييَدٍة، َوَحْشَرَجةي َكاَن يَأِتي بياْلُمَسجَّعي ِفي أَثَري َكاَلميهي، َمَع َروييٍَّة »
َفَقتيهي، فَ َلو رَأَيَتُه  ْدَقيهي، َوتَ َعوُّجي ُعُنقيهي، َواللَّعيبي بيَعن ْ ْنَخَريهي، َوالتيَواءي شي َصْدٍر، َوانْتيَفاخي مي

يَبةي، َوالبَ َياني الشَّاِفي َلرَ  أَيَت َعَجبًا ميَن يُ َقرُِّر اْلَمَسائيَل َعَلى هذيهي اأَلْمثيَلةي الَعجي
َن الَغرَائيبي  ، َوَضْرباً مي  .(2 2)«الَعَجائيبي
ُظ  الصَّاِحبُ َكاَن »: ويِفي َفْصٍل آَخَر يَ ُقولُ  ُد َوُهَو يُ ْلويي َرقَ َبَتُه، َوَُيْحي يُ ْنشي

َن َأْطَراَف َمْنَكبيهي، َويَ َتَساَءُل َويَ َتَماَيُل وََكأنَُّه الَّذيي يَ َتخَ  (1 2)َحَدقَ َتُه، َويُ ْنزيي بَّطُُه الشَّيطَاُن مي
 .(3 2)«اْلَمسِّ 

َكٍة، َفهيَي ََتَْتاُج إيََل  َوليْلَحقِّ فَإينَّ هذيهي اأَلوَصاَف تَ ْبُدو أَلوَّلي َوْهَلٍة َغرَي ُمْضحي
ن َْها عيْندَ  ، َوليذليَك فَإين ََّها َتُكوُن َعَلى أَوََف َما َكاَن اْلُمرَاُد مي َما َتُكوُن تَ َتبٍُّع َعْقليي  َوََتَيُّليي 

، َوليذليَك َلَفَت  ْلَقاءي َوأََداءي بَ ْعضي اْلَْرََكاتي االنْتيَباَه إيََل َضُروريةي  التَّوِحيِديُّ ُمْقَِتينًَة بياإلي
، وََكثيريًا َما َكاَن يُ رَكُِّز َعَلى هذيهي «.. َلَرأَيتَ ...  فَ َلو رَأَيَتهُ »: اْلُمَشاَهديةي فَ َقالَ 
َع َُمَْتليَفٍة ميَن اْلَمثَاليبي  الصَّاِحبِ يري الصَِّفاتي ِفي َتْصوي   .ِفي َمَواضي

َفةي َوَفيَلُسوُف األَُدبَاءي بيَوَلعيهي  َر أَدييُب الَفاَلسي أََما الت ََّهكُُّم بيالطَّْبعي فَ َقْد اْشُتهي
َمةي، َوالتَّعيلييَقاتي اْلَمْلُفوَفةي بيريَداءي اَْلُْزءي اْْلَفي  َا الظَّاهيري، َوهَذاني بياأَلْجويبَةي اْلُمْفحي ، َوُربَّ يِّ

ْن بَابي الت ََّهكُّمي  َوليذليَك َلَْ ييُكْن َُيْفيي ََتَوَُّفُه ميْن َزالَّتي ليَسانيهي، . اأَلْمرَاني كياَلُُهَا مي
َعاَء الَّذيي ُهَو ميْن َخاصِّ أَ  ْدعيَيتيهي َوفَ َلَتاتيهي، َوَلَعلَُّه ليلسََّببي َذاتيهي َكاَن يُ ْؤثيُر هَذا الدُّ

َأُعوُذ بايهلل ميْن َمْدٍح َيْصَحُبُه َتَكلٌُّف، َوَهْجٍو َيطُوُر بيهي َتَكذٌُّب، َوَأْسأَلُُه َأْن »: فَ يَ ُقولُ 
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، فَ ُهَو َأْْسَُح  ، َوطُْغَياَن هذيهي الن َّْفسي ، َوَعرَاَمَة هَذا الطَّْبعي اني َيْكفيَيِني َحَصائيَد هَذا اللِّسي
 .(7 2)«َمْسُؤولٍ  َمْقُصوٍد، َوَأْكَرمُ 

يََّما َمَع  ، اَل سي َولكينَُّه َلَْ َيْسَتطيْع َكْبَح َُجُوحي ليَسانيهي فَأَثَاَل ذليَك َعَليهي اْلُمْشكيالتي
َا . الَوزييَريني   :َقولُهُ  َحيَّان َأبـُوَوميْن هذيهي اْلَمَواقيفي الَِّتي َمرَّ ِبي
َ » ـ َأَجلُّ النَّاسي : قُ ْلتُ  ؟ َحيَّان أَبَاَمْن َكنَّاَك  انَحيَّ  أَبَا يَا: َيوماً  الصَّاِحبُ قَاَل يلي

َوَمََّت َكاَن : قَالَ !  أَْنتَ : قُ ْلتُ !  َويَلكْ  ؟ َمْن ُهوَ : قَالي . ِفي َزَمانيهي، َوَأْكبَ ُرُهْم ِفي َوْقتيهي 
َي قُ ْلَت يَا : ذليَك؟ قُ ْلتُ  َذ ِفي َغرييهي َعَلى  فََأْضَرَب َعْن هَذا اْلَْديي ي َوَأخَ !  َحيَّان أَبَاحي

 .(  2)«َكرَاَهٍة َظَهَرْت َعَليهي 
َ » ـ  :َيوماً، َوُهَو يَ َتَحدَُّث َعْن َرُجٍل َأْعطَاُه َشيئاً فَ تَ َلكَّأ ِفي قَ ُبوليهي  الصَّاِحبُ قَاَل يلي

ْهِر *   *َوَل بُدَّ ِمْن َايٍء يُِعيُن َعَلى الدَّ
، َفَما َكاَن عيْنَدُهْم ذليكَ َسأَلُت ََجَاَعًة َعْن َصْدري : ُُثَّ قَالَ   َوَلَعلَُّه )فَ ُقْلُت . هَذا الَبيتي

َن السَِّياقي  َما : أَنَا َأْحَفُظ ذليَك، فَ َنَظَر بيَغَضٍب َوقَالَ (: قَاَطَعُه ِفي اْلَْديي ي َكَما يَ ْبُدو مي
يتُ : ُهَو؟ قُ ْلتُ  ْرتُُه َواْْلَاُل َسلييَمٌة، ذَكَ : قُ ْلتُ . َما َأْسرََع ذيْكَرَك َونيْسَياَنكَ : فَ َقالَ . َنسي

يتُ   الصَّاِحبُ َنَظَر : َوَما َحيُلولَتُ َها؟ قُ ْلتُ : قَالَ  ؟.فَ َلمَّا اْسَتَحاَلْت َعِنِّ السَّاَلَمُة َنسي
َوَمْن َتُكوُن َحَّتَّ : قَالَ . بيَغَضْب، فَ َوَجَب ِفي ُحْسني اأَلَدْب َأالَّ يُقاَل َما يُثيرُي الَغَضبْ 

 .(  2)«!؟نَ ْغَضَب َعَليكَ 
ريٌَة، َفَأْمَعْنُت فييَها الصَّاِحـِب،َحَضْرُت َمائيَدَة »: َوقَاَل أَيضاً  ـ َمْت َمضي  . فَ ُقدِّ
 ! ، إين ََّها َتُضرُّ بياْلَمَشاييخي َحيَّان أَبَا يَا: فَ َقاَل يلي ـ 
ُب َأْن َيدََع التَّطبَُّب َعَلى َطَعاميهي فَ َعلَ : فَ ُقْلتُ ـ  ْن َرَأى الصَّاحي  . إلي
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َل َواْسَتْحَيا، وَلَْ يَ ْنطيْق إيََل َأْن فَ َرْغَنا  .(2 2)«َفَكَأِّنِّ أَْلَقْمُتُه َحَجراً، َوَخجي
 التوحيدي نموذٌج من تهكُّمأ

 ( 22)أَخالق الصَّاحب بن عبَّاد

ْن ُكلِّ أَ  ؛ َقْد نَ َتَف مي يُح اللَِّساني ، َفصي ُر اْلََْوابي ، َحاضي َدٍب إينَّ الرَُّجَل َكثيرُي اْلَمْحُفوظي
ْن ُكلِّ َفن  َأْطَرافاً  َتَكلِّميَي اْلُمْعَتزيَلةي، وَكيَتابَ ُتُه . َخفييٍف َأْشَياَء، َوَأَخَذ مي

ُ
َوالَغاليُب َعَليهي َكاَلُم امل

َنٌة بيَطَرائيقيهيم، َوُمَناَظَرتُُه َمُشوبٌَة بيعيَباَرةي الُكتَّابي   َوُهَو َشدييُد الت ََّعصُّبي َعَلى َأْهلي . ُمَهجَّ
يَقى َواْلَمْنطيقي َوالَعَددي  يمي َواْلُموسي . اْلْيْكَمةي َوالنَّاظيرييَن ِفي َأْجَزائيَها َكاَْلَْنَدَسةي َوالطِّبِّ َوالت َّْنجي

َلَييِّ َخبَ ٌر، َواَل َلُه فييهي أَثرٌ   . َولَيَس عيْنَدُه بياْْلُْزءي اإلي
؛ َويَ ُقوُل الشِّ  َوأَمَّا . عَر، َولَيَس بيَذاَك، َوِفي َبدييَهتيهي َغَزارَةٌ َوُهَو َحَسُن القيَيامي بيالَقَواِفي

ْنُه، َويَ َتَشيَُّع ليَمْذَهبي . َروي َُّتُه َفَخوَّارةٌ  َفة أَبيَوطَاليُعُه اْلَْوزَاُء، َوالشِّْعَرى َقرييَبٌة مي َوَمَقاَلةي  َحِنيـْ
ُع إيََل الرِّق َّةي َوالرَّ  ُْرأَتيهي َوَساَلطَتيهي َفةي وَ أالزَّيدييَّةي، َواَل يَ ْرجي ُموَن َعْنُه، ْلي الرََّْحَةي، َوالنَّاُس ُكلُُّهم ُْحْجي

، َبذييُء اللَساني  ، َطوييُل العيَتابي ، َطفييُف الث ََّوابي يُ ْعطيي  . َواْقتيَداريهي َوَبْسطَتيهي؛ َشدييُد العيَقابي
، بَعييُد الَفيَئةي، َمْغلُ . اً قَليياًل؛ َأْعِني يُ ْعطيي الَكثيرَي الَقلييلَ َكثيريْ  ، َسرييُع الَغَضبي ََرارَةي الرَّأسي وٌب ِبي

ْقُدُه َساٍر إيََل . َقرييُب الطِّيَ َرةي  ، َوحي َحُسوٌد َحُقوٌد َحدييٌد، َوَحَسُدُه َوْقٌف َعَلى َأْهلي الَفْضلي
 .َأْهلي الكيَفايَةي 

ُعوَن فَ َيَخاُفوَن َجْفَوَتهُ وَ . أَمَّا الكتَّاُب َواْلُمَتَصرُِّفوَن فَ َيَخاُفوَن َسْطَوَتهُ  َوَقْد . أَمَّا اْلُمْنَتجي
اً َوَزْهواً  ُّ، . قَ َتَل َخْلقاً، َوَأْهَلَك نَاساً، َونَ َفى أُمًَّة ََنَْوًة َوتَ َعنُّتاً َوََتَربُّ َوُهَو َمَع هَذا ََيَْدُعُه الصَِّبي

ٌع، وَ  ُّ، أَلنَّ اْلَمْدَخَل َعَليهي َواسي  :اْلَمأَتى إيلَيهي َسْهٌل، َوذليَك بيَأْن يُ َقالَ َوََيْليُبُه الَغِبي
ُم بََأْن َأَعاَر َايئًا ِمْن َكاَلِمِه، َوَرَساِئَل َمْنُظوِمِه َوَمْنُثورِِه، َفَما ُجْبُت  َمولَنَا يـَتـََقدَّ

                                                           

 .   ص 03  ج معجم اأُلدباء :   ياقوت اْلموي  2 2
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ِبِه، َوأَتـََعلََّم َوَأْفُصَح  اأَلرَض ِإَليِه ِمن فَـْرَغانََة َوِمْصَر َوتـَْفِليَس ِإلَّ أَلْسَتِفيَد َكاَلَمهُ 
الَباَلَغَة ِمْنُه؛ َلَكأنََّما َرَساِئُل َمولَنَا ُسَوُر قـُْرآٍن، َوِفَقُرُه ِفيَها آيَاُت فـُْرَقاٍن، َواْحِتَجاُجُه 

َفُسْبَحان َمْن َجَعَل الَعاَلَم ِفي َواِحٍد، . ِمْن ابِْتَدائَِها ِإَلى انِْتَهاِئَها بـُْرَهاٌن َفوَق بـُْرَهانٍ 
 .َرَز َجِميَع ُقْدرَتِِه ِفي َاْخصٍ َوأَبْـ 

ُكلِّ ُمهيم  َلُه، َويَ ْنَسى ُكلَّ َفرييَضٍة َعَليهي،   ُب، َويَ ْلَهى َعنْ  عيْنَد ذليَك َوَيُذوْ فَ َيليْيُ 
ْذنَ  ، وُيَسهَِّل َلُه اإلي ُم إيََل اْْلَازيني بََأن َُيريَج إيلَيهي َرَسائيَلُه َمَع الَوَرقي الَوريقي َعَليهي  َويَ تَ َقدَّ

هي؛ َفهَذا هَذا  .َوالُوُصوَل إيلَيهي، َوالتََّمكَُّن مين ََمْليسي
عراً، َوَيْدفَ ُعُه إيََل   بِن اْلُمَنج مِ  ِعيَسى أَِبيُُثَّ يَ ْعَمُل ِفي أَوَقاٍت َكاْلعييدي َوالَفْصلي شي

َا ِفي َُجَْلةي : َويَ ُقولُ  يَدَة، اْمَدْحِني ِبي الشَُّعَراءي، وَُكني الثَّالَ  ميَن اَْلََمعي  َقْد ََنَْلُتَك هذيهي الَقصي
ديينَ     َقْد َشاَخ َعَلى اَْلَدائيعي وََتَنَّكَ  (220)َوُهَو بَ ْغَدادييٌّ ُْحَكَّكٌ    ِعيَسى أَبُوفَ يَ ْفَعُل . اْلُمْنشي

هي َوَوْصَفُه بيليَسانيهي، َوَمْدَحهُ  ْعَرُه ِفي نَ ْفسي ُد، فَ يَ ُقوُل عيْنَد َْسَاعيهي شي ْن ََتْبيرييهي  ويُنشي َأعيْد يَا : مي
َواهللي َقْد َصَفا ذيْهُنَك َوزَاَدْت َقريَُيُتَك  ِعيَسى أَبَا  َمُييٌد، زيْه يَا  َواهللي  ، فَإينََّك  ِعيَسى أَبَا

ْيَ  َن الطَِّرازي اأَلوَّلي حي ْ َوتَ نَ قََّحْت قَ َوافييَك؛ لَيَس هَذا مي ي؛ ََمَالي   أَْنَشْدتَ َنا  ِفي ُسَنا َُتَرُِّج اْلَماضي
 (222)، َواْلُمْحَمرَّ ( 22)النَّاَس وتَ َهُب ََلُُم الذََّكاَء، َوَتزييُد ََلُُم الفيْطَنَة، َوَُتَوُِّل الَكوَدَن َعتييقاً 

َائيَزٍة َسنييٍَّة، َوَعطييٍَّة َهنييٍَّة، َويُغييُظ اْلََْماَعةَ  هي إيالَّ ِبي ميَن الشَُّعَراءي  َجَواداً، ُُثَّ اَل َيْصريفُُه َعْن ََمْليسي
ُق تاً، َواَل َيُذوْ اَل يَ ْقريُض ميْصَراعاً، َواَل يَزيُن بَ يْ  ِعيَسى أَبَاَوَغرييُهم ألَن َُّهم يَ ْعَلُموَن َأنَّ 

 .ضاً َعُروْ 
ْعَجابي بيَفْضليهي َواالْستيْبَداَد بيرَ  هي، َوََحََله َعَلى اإلي َُيَْبْه  ييهي، أَنَُّه َلَْ أَوالَّذيي َغلََّطُه ِفي نَ ْفسي

َأْخطَاَت َأو َقصَّرَت أَو َْلَْنَت أَو َغليطَت َأو : َقطُّ بيَتْخطيَئٍة، َواَل ُقوبيَل بيَتْسويَئٍة؛ َواَل قييَل َلهُ 
َأَصاَب َسيُِّدنَا، َوَصَدَق َموالَنَا، َوهللي َدرُُّه، َوهللي َباَلُؤُه، : َأْخَلْلَت، ألَنَُّه َنَشَأ َعَلى َأْن يُ َقاَل َلهُ 
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ْعَنا َمْن يُ َقاريبُُه،  ثْ َلُه، َواَل ْسَي ُُثَّ َهَكَذا .... ) ؟ُمَضافًا إيلييهي ( (221)َعْبدَِكانَ  ابنُ َمْن )َما َرأَيَنا مي
َد أَْربَاَب الُفُنوني َويُ ْعليي َشأنَُه َفوقَ ُهم، َويُ َتاٍبعُ  فَ تَ َراُه عيْنَد هَذا اَلَْذري َوَأْشَباهيهي (: َحَّتَّ يُ َعدِّ

َواَل َكَذا؛ ََثََرُة السَّْبقي ََلُُم، َوَقصَّْرنَا َأْن : َويَتَبسَُّم، َوَيطيرُي فَ َرحًا َويَ تَ َقسَُّم َويَ ُقولُ  يَ تَ َلوَّى
نَ ْلَحَقُهم، َأو نَ ْقُفَو أَثَ َرُهم َوَنُشقَّ ُغَباَرُهم أَو نَريَد غيَماَرُهم، َوُهَو ِفي ُكلِّ ذليَك 

، َويَ َتَحاَيُل، َويُ ْلويي شي  يَ َتَشاَكى ذي، َويَأُخُذ َكاْلُمْمَتنيعي ْدَقُه، َويَ ْبَتليُع رييَقُه، َويَ ُردُّ َكاآلخي
، ويَ تَ َهالُك ويَ َتَماَلُك، َويَ تَ َقاَبُل  َويَ ْغَضُب ِفي َعْرضي الرَِّضا، َويَ ْرَضى ِفي لَُبوسي الَغَضبي

، َوََيْرُُج ِفي َأْصَحابي السََّماجَ  ، َوَمَع هَذا ُكلِّهي َيُظنُّ َأنَّ َويَ َتَماَيُل؛ وُُيَاكيي املوميَساتي اتي
، َوالَّذييَن َقْد فَ رََّغُهُم اهلُل ليَتَتبُّعي األُُموري،  هَذا َخاٍف َعَلى نُ قَّادي اأَلْخاَلقي َوَجَهابيَذةي اأَلْحَوالي

 .َواْستيْخَراجي َما ِفي الصُّدوري، َواْعتيَباري اأَلْسَبابي 
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 كشاف االصطالحات والمفاهيم
 حسب األلفبائية العربية: أوال

 

 اللغة اإلنجليزيَّة اللغة الفرنسيَّة اللغة العربيَّة

 Création Creation إبداع

 Autre Another اآلخر

 Originalité Originality األصالة

  Moi I األنا

 Aliénation Alienation اغتراب

 Histoire History التاريخ

 Innovation Innovation التجديد

 Abstraction Abstraction تجريد

 Abstractionisme Abstractionism التجريديَّة

 Evolution Evolution تطور

 Fanatisme Fanaticism التعصب

 Changement Change التغير

 Antériorité Anteriority (األسبقية)تقدم 

 Progrès Progress (الحركة إلى األمام) تقدم

 Imitation Imitation التقليد ـ المحاكاة

 Syncrétisme Syncretism التلفيقيَّة

 Eclectisme Eclecticism   التَّوفيقيَّة

 Culture Culture الثقافة

 Ignorance Ignorance الجهل

  Beauté Beauty الجمال ـ الجميل

 Beau Beautiful الجمال ـ الجميل
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 اللغة اإلنجليزيَّة اللغة الفرنسيَّة اللغة العربيَّة

 Fait Fact الواقع= الحادث 

 Présent Present الحاضر

 Moderneté Modernity المحدث: الحداثة

 Modernisme Modernism المذهب: الحداثة

 Moderne Modern حديث

 Civilisation Civilization الحضارة

 Dialogue Dialogue الحوار

 Illusion Illusion الخداع

 Confusion Confusion الخلط

 Thèse Thesis ادعاء= وى دع

 Subject Subject الذات

 Subjectif Subjective الذاتي

 Surréalisme Surrealism السرياليَّة

 Pilitique Political  السياسي

 Conscience Consciousness الشعور

 Figure Figure الشكل

ورة  Forme Form الصُّ

 Nécessité Necessity ضرورة

 Vain Vain العبث

 Nihilisme Nihilism العدميَّة

 Rationel Rational العقالني

 Rationalisme Rationalism العقالنيَّة

 Esthétique  Esthetic علم الجمال

 Idée Idea فكرة
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 اللغة اإلنجليزيَّة اللغة الفرنسيَّة اللغة العربيَّة

 Art Art الفن

 Anarchisme Anarchism الفوضويَّة

 Esthetical Value  قيمة جمالية

 Inconscient Unconscious الالشعور

 Irrationnel Irrational الالعقالني

 Inintelligible Unintelligible الالمعقول

 Passé Past الماضي

 Moderneté Modernity المحدث

 Problème Problem المشكلة

 Contenu Content المضمون

 Intelligible Intelligible المعقول

 Intelligibilité Intelligibility المعقوليَّة

 Paradoxe Paradox المفارقة

 Catégories Categories المقوالت

 Esthétique مقوالت جماليةال

Catégories 

Esthetical 

Categories 

 Objet Object الموضوع

 Objectivité Objectivity الموضوعيَّة

 Relatif Relative نسبي

 Critique Critique نقد

 Fait Fact الواقع
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 حسب األلفبائية الالتينيَّة: ثانيًا

 

 اللغة اإلنجليزيَّة اللغة الفرنسيَّة اللغة العربيَّة

 Abstraction Abstraction تجريد

 Abstractionisme Abstractionism التجريديَّة

 Aliénation Alienation اغتراب

 Anarchisme Anarchism الفوضويَّة

 Autre Another اآلخر

 Antériorité Anteriority (األسبقية)تقدم 

 Art Art الفن

 Beau Beautiful الجمال ـ الجميل

 Beauté Beauty الجمال ـ الجميل

 Catégories Categories المقوالت

 Changement Change التغير

 Civilisation Civilization الحضارة

 Confusion Confusion الخلط

 Conscience Consciousness الشعور

 Contenu Content المضمون

 Création Creation إبداع

 Critique Critique نقد

 Culture Culture الثقافة

 Dialogue Dialogue الحوار

 Eclectisme Eclecticism التَّوفيقيَّة

 Esthétique Esthetical علم الجمال
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 اللغة اإلنجليزيَّة اللغة الفرنسيَّة اللغة العربيَّة

 Esthétique المقوالت جمالية

Catégories 

Esthetical 

Categories 

 Valeur Value القيمة

 Esthetique قيم جمالية

Valeur 

Esthetical Value 

 Evolution Evolution تطور

 Fait Fact الواقع= الحادث 

 Fait Fact الواقع

 Fanatisme Fanaticism التعصب

 Figure Figure الشكل

ورة  Forme Form الصُّ

 Histoire History التاريخ

  Moi I ااألن

 Idée Idea فكرة

 Ignorance Ignorance الجهل

 Illusion Illusion الخداع

 Imitation Imitation التقليد ـ المحاكاة

 Innovation Innovation التجديد

 Intelligibilité Intelligibility المعقوليَّة

 Intelligible Intelligible المعقول

 Irrationnel Irrational الالعقالني

 Moderne Modern حديث

 Modernisme Modernism المذهب: الحداثة

 Moderneté Modernity المحدث: الحداثة

 Moderneté Modernity المحدث
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 اللغة اإلنجليزيَّة اللغة الفرنسيَّة اللغة العربيَّة

 Nécessité Necessity ضرورة

 Nihilisme Nihilism العدميَّة

 Objet Object الموضوع

 Objectivité Objectivity الموضوعيَّة

 Originalité Originality األصالة

 Paradoxe Paradox المفارقة

 Passé Past الماضي

 Pilitique Political السياسي 

 Présent Present الحاضر

 Problème Problem المشكلة

 Progrès Progress (الحركة إلى األمام) تقدم

 Rationel Rational العقالني

 Rationalisme Rationalism العقالنيَّة

 Relatif Relative نسبي

 Subject Subject الذات

 Subjectif Subjective الذاتي

 Surréalisme Surrealism السرياليَّة

 Syncrétisme Syncretism التلفيقيَّة

 Thèse Thesis ادعاء= دعوى 

 Inconscient Unconscious الالشعور

 Inintelligible Unintelligible الالمعقول

 Vain Vain عبثال
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ال بدَّ من اإلشارة هنا إلى َأنَّ مبدأ التَّصنيف المعتمد هو 
أَبو وابن، : المبدأ الحديث الَّذي يتجاهل األَلقاب مثل

: أثير، وابن قتيبة موجوٌد في: األَثير مثاًل موجوٌد في فابن
خلدون موجوٌد  حيَّان، وابن: وٌد فيـقتيبة، وأَبو حيَّان موج

اأَلعالم اأُلخُر فمرتَّبون حسب  َأمَّا ...وهكذا خلدون: في
َأسمائهم الحقيقيَّة إالَّ من اشُتهر منهم باسم ما فهو موجود 

 .وبرجسون هيجل وجوتهالجاحظ والتوحيدي و فيه مثل 
 

  .ت.ـ مكتبة خيَّاط ـ بريوت ـ د الفهرست: ابن النَّدمي .1
ـ  ت ـ بريوتـ ترمجة ميشال عاصي ـ دار عويدا الجماليَّة عبر العصور: إتيان سوريو .2

 .م1791
 .م1773ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ  تقابل الفنون: إتيان سوريو .3

 . ـ شركة فن الطباعة ـ القاهرة مأساة فرنسا: أمحد الصاوي حممد .1
 .م1792ـ مكتبة مصر ـ القاهرة ـ  عبد القاهر الجرجاني(: الدكتور)أمحد بدوي  .5
 .م1792ة مصر ـ القاهرة ـ ـ مكتب عبد القاهر الجرجاني: (الدكتور) أمحد بدوي .9
جامعة دمشق ـ دمشق ـ ـ  علم النَّفس؛ فصول في علم النَّفس: َأمحد عزَّت راجح .9

 .م1792
ـ وزارة  الصـورة البالييـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني(: الـدكتور)أمحـد عيـي دنـان  .9

 .م2222الثقافة ـ دمشق ـ 
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محن بـدوي ـ دار الثقافـة ـ ترمجـة وققيـق وتعييـق الـدكتور عبـد الـر ــ فن الشعر : أرسطو .7
 .ت.بريوت ـ د

ـ ترمجة األب أوغسطني بربارة البولسي ـ اليجنـة اليبناييـة لةمجـة في السياسة : أرسطو .12
 .م1792الروائع ـ بريوت ـ 

ـ ترمجة الدكتور جابر أيب جابر ـ وزارة الثقافة ـ الفن في عصر العلم : أرسيين غوليكا .11
 .م1795دمشق ـ

ـ ترمجة الدكتور ميشال سييمان ـ دار احلقيقة ـ بريوت ـ  لفنضرورة ا: إريست فيشر .12
 .ت.د

ـ ترمجة الدكتور فؤاد زكريا ـ ( جزءان)الفن والمجتمع عبر التَّاريخ : أريولد هاوزر .13
 .اهليئة املصريَّة العامَّة ليكتاب ـ القاهرة

العامة ـ ترمجة رمزي جرجس عبده ـ اهليئة املصرية فلسفة تاريخ الفن : أريولد هاوزر .11
 .ت.ليكتاب ـ القاهرة ـ د

ـ ترمجة؛ محزة حممد الشيخ ـ دار النهضة العربيَّة ـ  الفنون واإلنسان: إروين إدمان .15
 .م1795القاهرة ـ 

 .م1792ـ ترمجة حنا خباز ـ دار القيم ـ بريوت ـ الجمهورية : أفالطون .19
ـ ـــ ترمجــة أديــر منصــور ـ منشــورات دار صــادر ( جورجيــا )الخطيــب : أفالطــون .19

 .م1799بريوت ـ 
ترمجـة الـدكتورة سـهري القيمـاوي والـدكتور حممـد صـقر خداجـة ـ دار ـ  أيـون: أفالطـون .19

 .املعارف ـ القاهرة
ترمجــة األب فـــؤاد جرجــي بربــارة ـ وزارة الثقافــة ـ دمشـــق ـ ـــ تيمــاو  : أفالطــون .17

 .م1799
 .م1792ترمجة أمرية حيمي مطر ـ دار الثقافة ـ القاهرة ـ ـ  و يدر فا: أفالطون .22
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ـــــــــان عبـــــــــد .د: ــــــــــ ترمجـــــــــة اإلبـــــــــداا العـــــــــام والخـــــــــا : أَلكســـــــــندرو روشـــــــــكا .21 غسَّ
سيســــــــــية )ـــــــــــ اليـــــــــس الــــــــــوطين ليثَّقافـــــــــة والدنــــــــــون وا داب؛  احلـــــــــي أَبــــــــــو الد ـــــــــر

 .م1797ـ  111ـ الكويت ـ العدد ( عامل املعرفة
فة ـ دار الثَّقافة الجمال من أفالطون إلى سارتر ـفلس: (الدكتورة)أمرية حيمي مطر .22

 .م1793ـ  شر والتَّوزيع ـ القاهرةلينَّ 
ـ دار الثَّقافة لينَّشر والتَّوزيع ـ  مقدِّمة في علم الجمال: (الدكتورة)أمرية حيمي مطر .23

 .ت.القاهرة ـ د

 .م1779ـ ترمجة زياد العودة ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشق ـ  مورياك: أَيدريه سياي .21

دي ـ وزارة الثقافة واملؤسسة ود محمـ ترمجة أمحد حمالفن والحياة : إيردل جنكة .25
مجة والنشر ـ القاهرة ـ   .م1793املصرية العامة ليتَّأليف والةَّ

ـ دراسـة وتوييـق وققيـق أميـن  اإليضاح في شـرح المقامـال للمطـر ي: أمين بكـرياي .29
منشـــورة يو شــت َّ كييَّـــة ا داب شامعـــة دمشـــق عـــام ــــ رســـالة ماجســـتري غـــري  بكــرياي
 .م1775

ـ ترمجة عيي مقيد ـ املؤسسة اجلامعيَّة ليدراسـات والنشـر والتوزيـع ضحك ال: برجسون .29
  .م1799ـ بريوت ـ 

 .ت.ـ دار الكتر العيميَّة ـ بريوت ـ د تاريخ بغداد: البغدادي، خلطير .29
ـ ترمجة الدكتور سامي الدرويب ـ دمشق ـ  المجمل في فلسفة الفن: بنديتو كروتشه .27

 .م1791
ـ ترمجة يزيه احلكيم ـ اليس األعيى لرعاية الدنون  لعلم الجما: بنديتو كروتشه .32

 .م1793وا داب والعيوم االجتماعيَّة ـ دمشق ـ 
ـ ترمجة الدكتور حممد  دراسال في األدب والفن: تشريشدسكي ودوبرولوبوف .31

 .م1779عبده النماري ـ دار احلصاد ـ دمشق ـ 



ة|  523 ح ف  ص

 

ف حالق ـ وزارة الثقافـة ـ ترمجة يوس عالقال الفن الجمالية بالواقع: تشريشدسكي .32
 .م1792ـ دمشق ـ 

ني وَأمحـد الـزنين ـ دار ـــ ققيـق َأمحـد أَمـة ـاإلمتـاا والماانسـ: (أَبـو حيَّـان)التوحيـدي  .33
  ت.ـ د مكتبة احلياة ـ بريوت

ـ ققيـق؛ حممـد توفيـق حسـني ـ دار ا داب ـ  المقابسـال (:أبـو حيـان)التوحيـدي  .31
 .م1797بريوت ـ 

ـ ققيـق الـدتكتور إبـراهيم الكـيالد ـ دار  رينـمثالـب الو يـ: (انأَبـو حيَّـ)التوحيـدي  .35
 .م1791الدكر ـ دمشق ـ 

ـ ققيـق َأمحـد أَمـني والسَّـيد َأمحـد صـقر ـ  الهوامـل والشَّـوامل: التَّوحيـدي ومسـكويه .39
   .م1751/هـ1392القاهرة ـ 

 .م1771ـ  ـ دار احلصاد ـ دمشق ما هو الفن؟: تولستوي، ليون .39
عامَّة ـ اهليئة املصريَّة الريدة ـ ترمجة حممد عيي أبو التَّطور في الفنون : روتوماس موي .39

 .م1791ـ  ـ القاهرة ليتأليف والنشر
ققيـق فـوزي عطـوي ـ الشـركة اليبناييـة ليكتـاب ـ بـريوت ـــ ـ  البيـان والتبيـين: اجلـاح  .37

 .م1799
ــ  ليبناييَّـة ليكتـاب ـ بـريوتـ ققيق فوزي عطـوي ـ الشَّـركة االتَّربيع والتَّدوير : اجلاح  .12

 .ت.د
دار / ققيق عبد السَّالم حممد هارون ـ  دار اجليل ـ بريوت ـ الحيوان : اجلاح  .11

  .م1799/هـ1129الدكر ـ دمشق ـ 
الدكتور ـ  دم هلا وبوهبا وشرحها  «الرسائل األدبية»رسائل الجاحظ : اجلاح  .12

  .م1799ـ  1عيي أبو ميحم ـ دار مكتبة اهلالل ـ بريوت ـ ط
الدكتور ـ  دم هلا وبوهبا وشرحها  «السياسيةالرسائل »رسائل الجاحظ : اجلاح ، .13

  .م1799ـ  1عيي أبو ميحم ـ دار مكتبة اهلالل ـ بريوت ـ ط
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الدكتور ـ  دم هلا وبوهبا وشرحها  «الكالميةالرسائل »رسائل الجاحظ : اجلاح  .11
  .م1799ـ  1عيي أبو ميحم ـ دار مكتبة اهلالل ـ بريوت ـ ط

ـ ترمجة أيور عبد ا لعزيز ويظمي لو ا ـ دار هنضة  بحث في علم الجمال: جان بارتيمي .15
 .م1792ـ  ـ القاهرة مصر

ـ ترمجة الدكتور سامي الدرويب ـ  مسائل فلسفة الفن المعاصرة: جان ماري جويو .19
 .م1795دار اليقظة العربية ـ بريوت ـ 

ـ وزارة  مجة الدكتور فاطمة اجليوشيـ تر  الفن في العصر الحديث: جان ماري شيدر .19
 . م1779الثقافة ـ دمشق ـ 

ـ اليس األعيى ليثقافة ـ القاهرة ـ  علم الجمالية وعلم اجتماا الفن: جاييت وولف .19
 .م2222

ــ الشــركة العامليــة ليكتــاب ـ بــريوت ـ المعجــم الفلســفي : (الــدكتور) مجيــل صــييبا .17 ـ
 .م1771

 .م1791ـ دار الدارايب ـ بريوت ـ  ماعيَّةالفن والحياة االجت: جورج بيي ايوف .52
ـ ترمجة الدكتور حممد مصطدى بدوي ـ مكتبة  اإلحسا  بالجمال: جورج سايتيايا .51

 .م1752ـ القاهرة ـ  األجنيو املصريَّة
ـ القاهرة ـ  ـ ترمجة الدكتور زكريا إبراهيم ـ دار النهضة العربيَّة الفن خبرة: جون ديوي .52

 .م1793

 .م1797ـ دار الطييعة ـ بريوت ـ  تولستوي فناناً (: تورةالدك)حياة شرارة  .53
 .ت. ـ مطبعة السعادة ـ مصر ـ دالمقدمة (: ابن خيدون)خيدون  .51
ـ  1ــ مكتبـة النهضـة املصـرية ـ القـاهرة ـ ط وفيـال األعيـان : (ابـن خيكـان) خيكـان .55

  .م1719
توفيـق سـيتوم ـ دار : ـ ترمجـة المعجـم الفلسـفي المختصـر: دار اأَلدبيَّـات السنياسـيَّة .59

 .م1799التَّقدتم ـ موسكو ـ 
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ـ ترمجة أمرية حيمي مطر ـ دار إحياء الكتر العربيَّة  علم الجمال: دييس هويسمان .59
 .م1757ـ القاهرة ـ 

ـ ترمجة الدكتور عيي جنير إبراهيم ـ دار أرواد ـ طرطوس ـ  بحث في الجميل: ديدرو .59
 .م1779

ـ املؤسسة  فلسفة هيجل الجماليَّة: (الدكتور) امنرمضان بسطاويسي حممد غ .57
 .م1771ـ  ـ بريوت امعيَّة ليدراسات والنشراجل

ـ اهليئة العامة املصرية  علم الجمال عند لوكاتش: رمضان بسطاويسي حممد غامن .92
 .م1771ليكتاب ـ 

 ـ ترمجة صالح برمدا ـ وزارة الثقافة ـ( جزءان) الفن؛ تأويله وسبيله: رينيه هوينغ .91
 .م1799دمشق ـ 

 .م1792، 5ـ دار العيم ليماليني ـ بريوت ـ ط اأَلعالم: الزركيي، خري الدنين .92

ـ مكتبة مصر ـ القاهرة ـ فلسفة الفن في الفكر المعاصر : (الدكتور) زكريا إبراهيم .93
 .م1799

 م1799ـ مكتبة مصر ـ القاهرة ـ  مشكلة الفن(: الدكتور)زكريا إبراهيم  .91
ترمجـة تيسـري شـيخ األر  ـ دار األيـوار ـ بـريوت ـ ــ  اليونانيـة  الفلسـفة: شـارل فريـر .95

 .م1799

ـ ترمجة الدكتور عادل العوا ـ الشركة العربية لطباعة  الفن واألخالق: شارل اللو .99
 .م1795والنشر ـ دمشق ـ 

ـ ترمجة خييل شطا ـ دار دمشق ـ سوريا ـ  مبادئ علم الجمال: شارل اللو .99
 .م1792

ـ دار املعارف مبصر ـ  أَلدب العربي؛ العصر اإلسالميتاريخ ا: شو ي ضيف .99
 .م1799ـ  9القاهرة ـ ط
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، 2ـ مؤسسة العرفان ـ بريوت ـ ط الكنى واألَلقاب: عبَّاس القمني .97
 .م1793/هـ1123

املؤسسة العربية ليدراسات ـ  ـموسوعة الفلسفة : (الدكتور) عبد الرمحن بدوي .92
 .م1799بريوت ـ 

ـ اهليئة املصرية العامة ليكتاب ـ القاهرة ـ فة الجمال فلس: عبد الدتاح الديدي .91
 .م1795

ـ اقاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ  الجمالية في الفكر العربي: عبد القادر فيدوح .92
 .م1777

ــــــــــ ققيـــــــــق حممـــــــــد عبـــــــــده وحممـــــــــد  دالئـــــــــل اإلعجـــــــــا : عبــــــــد القـــــــــاهر اجلرجـــــــــاد .93
رشــــــيد رضــــــا وحممــــــد حممــــــود الشــــــنقيطي ـ دار املعرفــــــة ـ بــــــريوت ـ 

 .م1799
م ـ .ن ـ د.د ـدراسال فنية في األدب العربي : (الدكتور) عبد الكرمي الياَّ .91

  .م1792/ هـ1371

ــــــاَّ .95 ــــــد الكــــــرمي الي ــــــدكتور) عب ــــــم الجمــــــال : (ال ــــــة؛ فصــــــول فــــــي عل شـــــــجون فني
  .ـ دار طالس ـ دمشق وفلسـفة الفن

ـ ـ دار النهضـة العربيـة ـ بـريوت  دراسـال فـي علـم الجمـال(: الدكتور)عديان رشيد  .99
 .م1795

 .م1799 ـ 1ط القاهرة ـ ـ ـ دار الدكر العريب  األدب وفنونه: عز الدين إمساعيل .99
ـ املو ف اأَلديب ـ اقاد الكتاب َأصـالة ومعاصرة عند الجاحظ : محدعزت السيد أ .99

 .م1771ـ  293/291العرب ـ دمشق ـ العدد 
ـــ وزارة المعرفــة جميــة ضــمن ـــ اإلبــداا مــن الفطــرة إلــى الصِّــناعة : عـزت الســيد أمحــد .97

  .م1779 ـ شباط 113 الثقافة ـ دمشق ـ العدد
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 ـ المعرفـةجميـة ضـمن ــ التوحيدي ماسساً لعلم الجمال العربـي : عزت السيد أمحد .92
 .م1771ـ متوز  331وزارة الثقافة ـ دمشق ـ العدد 

ــياَن العقالنيــة والالعقالنيــة : عــزت الســيد أمحــد .91 ــ دار الدكــر الديســدي ـ الحداثــة بـَ ـ
 .م1777ق ـ دمش

 .م1771دار الثقافة ـ دمشق ـ ـ انهيار دعاوى الحداثة : عزت السيد َأمحد .92

 .م1771ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشق ـ  بديع الكسم: عزت السيد َأمحد .93

وزارة الثقافـة ـ دمشـق ـ ـ  المعرفـةــ ضـمن جميـة طبيعـة الجمـال : عـزت السـيد أمحـد .91
 .م1773ـ حزيران  359العدد 

ـ دار األصالة  علم الجمال المعلوماتي؛ نحو نظرية جديدة: عزت السيد أمحد .95
 .م1771ليطباعة ـ دمشق ـ 

دار طالس ـ دمشق ـ  ـ فلسفة الفن والجمال عند ابن خلدون: عزت السيد أمحد .99
 .م1773

وزارة الثقافة ـ دمشق ـ  ـالتوحيدي فلسفة الفن والجمال عند : عزت السيد أمحد .99
 .م2229

 .م2221ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ ل التوحيدي من رسائ: عزت السيد أمحد .99

ــــــــــ نحــــــــــو تأصــــــــــيل مفهــــــــــوم اإلبــــــــــداا : عــــــــــزت الســــــــــيد أمحــــــــــد .97 جميــــــــــة ضــــــــــمن ـ
 .م2221ـ اقاد الكتاب العرب ـ دمشق ـ متوز الموقف األدبي 

ــ دار الدكـر ـ دمشـق ـ ط، فلسـفة الفـن عنـد التَّوحيـدي : (الـدكتور) عديـف هبنسـي .72
  .م1799

ـ  2ـ دار العيــم ليماليــني ـ بــريوت ـ ط اا وتربيتــهاإلبــد: (الــدكتور) فــاخر عا ــل .71
 .م1797

ققيـق حممـد عبـد السـالم هـارون ـ يشـر ــ  معجم مقاييس اللغـة (: ابن فارس)فارس  .72
 .م1792مصطدى البايب احلييب ـ القاهرة ـ 



ة|  523 ح ف  ص

 

ـ ترمجة الياس حاجوج ـ وزارة  رسائل في التربية الجمالية لإلنسان: فريدريش شييير .73
 .م2222الثقافة ـ 

ـ  الكلِّيــال؛ معجــم فــي المصــطلحال والفــروق اللغويَـّـة :(أبــو البقــاء)الكدــوي  .71
 .م1791عديان درويش وحممَّد املصري ـ وزارة الثَّقافة ـ دمشق ـ .د: ققيق

وزارة الثقافة ـ دمشق ـ المعرفة ـ ضمن جمية نافذة على العالم : كمال فوزي الشَّرايب .75
 .371العدد  ـ
ــرايب .79 ــالمعرفــة : ـ ضــمن جميــة نافــذة علــى العــالم :كمــال فــوزي الشَّ وزارة الثقافــة ـ  ـ

 .م1771ـ كايون اأَلوَّل  395العدد دمشق ـ

ــرايب .79 ــالمعرفــة : ـ ضــمن جميــة نافــذة علــى العــالم: كمــال فــوزي الشَّ وزارة الثقافــة ـ  ـ
 .م1771ـ أييول  392 العدد دمشق ـ

يد دودو ـ منشورات االختالف ـ ـ ترمجة الدكتور أبو الع أصل العمل الفني: مارتن هيدجر .89
 .م2221اجلزائر ـ 

ـــلســـان العـــرب : (ابـــن منظـــور)منظـــور  .77 مؤسســـة التـــاريخ / دار إحيـــاء الـــةاب العـــريب ـ
 .م1773العريب ـ بريوت ـ 

 .م1792ـ جامعة دمشق ـ دمشق ـ  علم الجمال(: الدكتور)يايف بيوز  .122
ة حممد شديق شيا ـ ـ ترمج النظريال الجمالية؛ كانط، هيجل، شوبنهاور: يوكس، إ .121

 .م1795منشورات حبسون الثقافية ـ بريوتـ 
ـ ترمجة عبد العزيز توفيق جاويد ـ اليس األعيى  التربية عن طريق الفن: هربرت ريد .122

 .م1791لرعاية الدنون وا داب ـ القاهرة ـ 

ـ ترمجة فارس مةي ضاهر ـ دار القيم ـ بريوت ـ  الفن والمجتمع: هربرت ريد .123
 .م1795

ـ ترمجة سامي خشبة ـ اهليئة املصرية العامة ليكتاب ـ  معنى الفن: ربرت ريده .121
 .م1779



ة|  553 ح ف  ص

 

 .م1797ـ دار الطييعة ـ بريوت ـ  البعد الجمالي: هربرت ماركوز .125
ـ ترمجة سامي درويب وعبد اهلل عبد الدامي ـ دار العيم  الضَّحك: هنري برغسون .129

 .ليماليني ـ بريوت
ترمجة حممد عيتاد ـ دار احلداية ـ بريوت ـ  ـ في علم الجمال: دريهنري لوف .129

 .م1799
ــ ترمجـة جماهـد عبـد املـنعم جماهـد ـ دار الثقافـة تاريخ الفلسفة اليونانيـة : وولة ستيس .129

 .م1791لينشر والتوزيع ـ القاهرة ـ 
اب العريب ـ بريوت ـ د ـمعجم اأُلدباء : يا وت احلموي .127   .ت.دار إحياء الةت

 .ت.ـ دار القيم ـ بريوت ـ دتاريخ الفلسفة اليونانية   (:الدكتور)يوسف كرم  .112
 .ت.ـ دار القيم ـ بريوت ـ د تاريخ الفلسفة الحديثة(: الدكتور)يوسف كرم  .111

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



ة|  551 ح ف  ص

 

 

 

 

 

 اللجنة العلمية للكتاب

 

 ـ جامعة دمشقصالح شقير الدكتور 

 م رزوق ـ جامعة تشرينـالدكتور إبراهي

 ـ جامعة تشرين وبيلالدكتور برهان مه

 

 

 التدقيق اللغوي

 ضحى باللالدكتورة 

 جامعة تشرين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة|  552 ح ف  ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجيع حقوق الطباعة والنشر والرتمجة

 محفوظة لدى مديرية الكتب والمطبوعات

 

 
 

 
 

 

 
 

 


