
 واجلمال مبادئ يف نظرية الشعر
 بن عقيل الظاهريعبد الرمحن أبو 

     

 

  استفتاح وتوطئة

علق وهو األكرم الذي علم ابلقلم .. علم  احلمد هلل الذي خلق اإلنسان .. علمه البيان ..خلق اإلنسان من
  . اإلنسان ما مل يعلم

  . على هادي األمة، ونيب الرمحة .. معلم الكتاب واحلكمة والصالة والسالم

  .وعلى آله وصحبه أمجعني

صيته اليت كونه تعبرياً فنياً، وله خصو  أما بعد: فإن الشعر فن قائم بذاته وهو فرع من األنواع األدبية يشرتك معها يف
  . متيزه عن بقية األنواع األدبية

معرفتهم  يصنفون الشعر يف اآلداب فحسب، ويشعرون يف لفتاهتم النقدية أبنه فن مجيل، ويتسع مدى والسلف
  . بعالقته أبحد فروع الفنون اجلميلة، وهو فرع املوسيقى

يف  -الشعر مبا فيها -ألنواع األدبية البشري، واكتسب التصنيف العلمي دقة ومتحيصاً، فأدخلت ا وتطور العلم
  .الفنون اجلميلة

  . تصنيفه العلمي من األعم إىل األخص، فنرى أواًل أنه فن مجيل قال أبو عبدالرمحن : وإذن نبدأ بتحليل الشعر يف

 أن الشعر يف ذاته نص فين، أو منوذج مجايل.. وهذا يقتضي أن يكون له علم خاص به كأي ويف نفس الوقت نرى

  . حقل معريف

  . لعلم وعلم الشعر نقده، ونظريته، واترخيه، وظواهره األصولية .. إنه منت

  . أساس قيم الشعر النقدية ومبا أن اجلمال هو أعم ما ُيصنف فيه الشعر: فإن علم اجلمال ونظرايته هو

  .روذلك هو املدد املوسيقي للشع ومن أهم هذه العالقات ما مل تتم هوية الشعر إال به،

  . كالتصوير ومنها ما ال تكمل مجاليته بدون واحد منها

الفنون اجلميلة كاملوسيقى والتصوير..  إذن يضاف اثنية إىل الشعر )النقد، والنظرية( عناصر نقدية من خصوصيات
اإلحساس ابجلمال، وسيكولوجيته، ورسم خصائصه يف الذات  وكل ذلك أخص من علم اجلمال املتعلق بفلسفة
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  .وعواملوض

التعبريية الكالمية اجلميلة  الشعر اثلثة فنراه مجااًل تعبريايً كالمياً، فنسرب من مناذجه ومناذج الفنون مث ننظر إىل
  .الشعري األخص األخرى ما يشارك فيه غريه من خصائص مجالية لنحقق اجلمال

 -خباصيته  -جها لبناء نظرية الشعر علومها ومناذ وحينئذ نسرتفد اللغة يف متوهنا وعلومها، ونسرتفد البالغة يف
  . ونقده

 متون وعلوم التعبري الكالمي أن نستخلص علم ما هو مجيل من الكالم، لنميز خاصية إذن الغرض من اسرتفاد

  . اجلمال الكالمي عن بقية الفنون اجلميلة، ألننا نسرب فناً من الفنون اجلميلة

من نظرايت وأصول علم  لتعبري الكالمي وعلومه هو ما لديناوالذي حيكم لنا جبمال ما نستخلصه من متون ا
  . اجلمال، وعلوم الفنون اجلميلة

أمور مقحمة يف نظرية الشعر ونقده وعلومة ليست من خاصية الشعر وتصنيفه، فمن  قال أبو عبدالرمحن : وتبقى
واملعادل لكل ذلك أن ) و قبيحاً املضمون كأن يكون مجياًل خلقياً أو قبيحاً، وكأن يكون مجياًل منطقياً أ ذلك

تتعلق بسلوك الفكر، وسلوك اجلوارح .. وهذان السلوكان  ، أو شراً، أو حقاً، أو ابطاًل( .. فهذه أمور)يكون خرياً 
  . وجوده مها مضمون الشعر، وليسا شرط

  : وبيان ذلك ابإلملاح إىل ظاهرتني

 ة عن العرب وقت السليقة، وأن ترتبط مبعناها املأثور،حقيقة، وهي أن تكون حمفوظ أوالمها : أن للغة العربية

  . وتسميها حينئذ لغة عربية

حمفوظة عن العرب، وهي مما حدث بعد السليقة، وليست  مث تسمع كلمة أخرى مرتبطة مبعناها، ولكنها ليست
  .أبهنا غري عربية، وأبهنا عامية أو أعجمية جارية على أصول الفصحى، فتحكم

 معرباً وداعياً إىل قبح من شر أو ابطل، فتظل املفردة عربية، ويظل الرتكيب عربياً، ات العربية املأثورةمث تركب الكلم

  . العربية ألن املضمون اجلميل أو القبيح ليس شرط التمييز ابلعربية، وحتقيق ماهية اللغة

لواًل ما هو مجيل يف التعبري حقق مد وهكذا الشعر ومضمونة .. يظل فسق أيب نواس يف فنه الشعري شعراً، ألنه
مث من علوم الفنون اجلميلة، مث من خاصية اجلمال يف التعبري  الكالمي وفق أصول مأخوذة من علم اجلمال بعامة،

  . الكالمي

السلوك الفكري والعملي  عبدالرمحن : ومعاذ هللا أن أكون داعية للباطل والشر والقبح، وإمنا أقول : قبح قال أبو
واملصلحون، ونرباسهم الدين واألخالق وعزائم  ى خارج دائرة التخصص الشعري يقوم هبا املربونمن قيم أخر 

 -أيها الشعراء املدهشون الذين متلكون إبداع النص وظفوا شعركم  : الفكر.. وبغري فن التخصيص الشعري يقولون
  . ياةلرسالتكم احلقيقية يف احل -واألخالق ال ابسم التخصيص الشعري  ابسم املنطق

اليت هي تعبري بني  متوجه للغة الشعر اخلصوصية، وللغة العلم العادية التقريرية املباشرة، وللغة اخلطابة وهذا النداء
  . وبني
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  . واحداً  وأخرامها : أن الشعر ومضمونة غريان، وليسا شيئاً 

  . كل واملضمون ال ينفصالنأبن الش وهذه حقيقة حُترِج من درَّبه بعض معلميه الرتاثيني مدى عمره األديب

  : قال أبو عبدالرمحن : االنفصال متحقق يف وجهتني

من اجلمال، فتقول : هذا  أوالمها : أن أتخذ مضمون النص الشعرى وتعرب عنه بكالم عادي مباشر ال مسحة فيه
  . نظماً، فالشكالن خمتلفان مضمون واحد عَّرب عنه الشاعر فكان شعراً، وعربُت عنه فكان

والتفريق بينهما ابحلكم، فتقول : بيت أيب  -هو الشكل  وذلك -أخرامها : إبقاء املضمون على تعبري الشاعر و 
  .!عرب عنه بشعر نواس يف اخلمرة شعر مجيل، ألنه

خاصيته، وإمنا ذلك حبكم الدين واألخالق  وذلك املضمون قبيح، ولكن بغري ملكة اجلمال اليت تعطي شكل الشعر
  . معنوي، وليس مجااًل تعبرياً  حان هذا السلوك، فهو مجال فكرياللذين يستقب

نظرية الشعر اليت من الدين واملنطق خارج دائرة النظرية  وتوظيف الشعر، وشرف مضمونه رسالة ال تعطيك إايها
  . هو شعر دون ما هو خلق ودين وحقيقة .. أو عصيان وفجور وإابحية الشعرية اليت يتخصص هبا ما

 العفة يف نظم عادي ال مسحة فيهمن مسحات اجلمال الشعري لكان املضمون مجياًل يف الدين مدحولو جاء 

  . وال قبيحاً  واألخالق، ولكان النص قبيحاً أو ابرداً مبفهوم الشعر، أو لكان ابرداً ال يثري مجاأل

  .بيحمضمون مجيل أو ق إذن حقيقة اجلمال الشعري مثول القدرة على التعبري اجلميل عن أي

للفصل بني الشكل واملضمون أهنم يطالبون بتحقيق  قال أبو عبدالرمحن : والذي أحرج القوم يف غياب التصور
  . !! قال أبو نواس شكاًل منفصاًل عن املضمون : وجودين منفصلني لنص شعري، فتقول

له أدائه، إال أن هذه مراده حبيله الفين، وال ينفصل مضمونه عن وسي وهذا حمال بال ريب، ألن الشاعر حقق
  . يف حمل النزاع الوحدة غري مؤثرة

  .قبيح، وهذا متحقق ابجلهتني اللتني ذكرهتما آنفاً  وإمنا حمل النزاع القدرة على التعبري اجلميل عن مضمون مجيل أو

  . اجلميل ألي مضمون فالشعر قدرة على األداء

  . لعاديواملضمون إرادة سلوكية فحسب تكون ابلشعر وابلكالم ا

مثاًل بني أساليب طه حسني والزايت  والتفريق بني املضمون والشكل تفريق لغوي، وتفريق جتربة بشرية .. إنه تفريق
وكتاب عصور البديع املتكلف لو تناولوا كلهم مضموانً  وسيد قطب ودريين خشبة وأساليب اهلمذاين واحلريري

  . كثر من شكلقابل التعبري به أ واحداً.. إذن املضمون الواحد

من  -قبل اجلمع بينهما-ال متنع من قدرة األديب يف البداية  أما أهنما ال ينفصالن إذا اجتمعا فتلك قضية أخرى
  .يريده للمضمون الذي أراده اختيار األسلوب الذي

يقي ال اجملازي .. منذ وجد من كونه حياً أو ميتاً ابلتعبري احلق أال ترى أن زيداً من الناس ال ينفصل حلظة من الزمن
من كون  حتماً أو ميتاً حتماً .. ال ينفصل عن احلياة أو املوت .. هل كونه حتماً كذلك مينع فهل كون زيد حياً 

  .!زيد واحلياة غريين، وكون زيد واملوت غريين ؟
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لغة  لق بصحة البناءاألمور الفضولية املقحمة يف علم الشعر ونقده ونظريته واترخيه ما يتع قال أبو عبدالرمحن : ومن
فارسية اللغة، أو إجنليزية اللغة ..  من جهة املفردة والرابطة والصيغة وصحة الرتكيب حنواً. فهذا شرط عربية اللغة، أو

  .إخل

  . اجلمالية يف التعبري، ال مقومات الصحة لغوايً  والشعر إمنا تصطفي نظريتُه الظاهرة  

  . فمن شرط إرادته أن حيقق الصفة لشعره أبن يكون عربياً عربية،  وإذا أراد الشاعر أن يعرب بلغة

 على عريب أن ال يقول غري الشعر عريب فصيح فليس ذلك من مقتضيات خاصية الشعر، وإمنا وإذا كان حق  

  .يطلب لذلك مسوغ من غري نظرية الشعر

كانت إرادته أن يقول شعراً قدرة الشاعر على حتقيق مراده، فإذا   ومسائل البالغة عناصر مجالية، وهي تراعي
  . عجزه قبحاً مبقتضى النظرية الشعرية فصيحاً فحينئذ يكون

  .الشعر اللغوية والتارخيية واألخالقية واجلغرافية يف علم الشعر ومن األمور الفضولية املقحمة إدخال داللة

 على أغراض الشعر من مدح الشعر يف وصف الطبيعة ابألندلس، وآخر يسرد النصوص ويبوِ هبا فهذا يسرد نصوص

التارخيية، مث يسمون  وهجاء وغزل.. إخل، واثلث يستظهر من مناذج الشعر أمساء األعالم البلدانية أو األحداث
  . ذلك نقداً أدبياً، أو دراسات أدبية

  .وجغرافيا، وترمجة للشاعر.. وعالقة الشعر بكل ذلك أن الشعر رافد ومصدر وإمنا كل ذلك اتريخ،

رابطاً هلا مبلكة  يف علم الشعر إال ما رصد ظاهرة مجالية فقننها، أو أرخ هلا، أو فلسفها سيكلوجياً  دخلوال ي
  . املقارن اإلبداع، أو سربها يف املسار األديب التارخيي، وذلك هو األدب

لية جزئية، وال معىن ذلك أن فلسفيت اجلما قال أبو عبيد عبدالرمحن : وحينما أربط الشعر بشرطه اجلمايل : فليس
  .!فحسب أهنا دونية تقنع مبجانية اجلمال للتسلية

علواً ودنواً تُرصد يف املوضوع بناء  بل اجلمال يف جتربيت العلمية عطاء علمي وفكري، واحلس اجلمايل ذو مستوايت
  . الرتبية والفكر والعلم على مستوايت ذاتية علواً ودنواً أيضاً يف

  . علمياً وفكرايً  اإلحساس مبقدار ما يرتىب احلسوتضمحل جمانية اجلمال يف 

ابستقطاب اجلمهور املتلقي، واجلربوت الفكري،  ومن أهم عناصر اجلمال الدهشة، واإلاثرة، والقدرة على التغيري
  .واجلدة واالبتكار، واإلحياء ، والعظمة

هو املعيار الثالث من معايري  ئم بذاتهإنين ال أدعو إىل اجلمالية بتعبري شعيب رخيص، وإمنا أعرب عن علم ضخم قا
  .الوجود اليت ال معيار آخر إال وهو مشتق منها

واإلضافة يؤذيه غاية  ذي جتربة علمية عريضة يف فن الشعر متناً وعلماً، وكل ذي تطلع إىل مزيد من الكشف وكل
  : اإليذاء موقفان غري محيدين

مستقل  حمدودة الزمان واملكان حمصورة التجربة العلمية( على أنه فنالشعر )نظرة اترخيية  أوهلما: موقف من نظر إىل
  . غاية االستقالل عن روافد أخرى، وعن فنون شقيقة يرضع معها من لبان واحد
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عهود املوشحات، وال ينظر إىل  فهو مثال ينظر إىل موسيقية الشعر وفق النموذج املأثور منذ عهد امرئ القيس إىل
حيفل مبعطيات مجالية يتجدد هبا شباب الشعر، ومتعته فال  مال يف الفنون اجلميلة األخرى )وهواملسار التارخيي للج

  . (يبدو ممالً 

  . موقف من حتمس للتجديد بدون أتصيل واحرتام خلصوصيات العلوم والفنون اليت متيزها : واثنيهما

املوسيقية هي معهودان  أن تكون تلك فعلى سبيل املثال : املوسيقية جزء من ماهية الشعر، وليس من الضروري
  . الرتاثي التارخيي

الشعر، واخللط بني املتغايرات ليس من لغة العلم، وال من سلوك عصر حيرتم  فسلب الشعر موسيقيته تغيري هلوية
  .!التخصص

  .تربالشعر وجودة املع واجلمود على املعهود املوسيقي تعطيل للملكة، وانصراف عن مسار مجايل يكتسب منه

املتدفق، لتكون عناصر التجديد للموسيقى يف ذاهتا  إذن البد من االنطالق ابلشعر إىل جماله اجلمايل األرحب
  . عناصر جتديد يف الشعر

  . كانت كذلك البيت يف تراثنا ذا حلن واحد، وكانت القصيدة كلها تكراراً للحن البيت ،ألن املوسيقى كان

يتلطف يف االنتقال من كوبليه أبنغام تدرجيية  أحلان )كوبليهات(، زكان املوسيقار وصارت املوسيقى هذا اليوم ذات
  .أن تليب القصيدة هذا املطلب حىت ال يصدم مشاعر األذن، فاقتضى األمر

  .العالقة الوشيجة ابلشعر ( مثل ذلك عن بقية الفنون اجلميلة ذات1وقل )

العمل الفين، وجعل السعة لعامل اجلمال.. قال :"العمل  يق منولقد حدد األستاذ جماهد دائرة النقد يف جمال ض
  : متداخلة الفين عبارة عن ثالث دوائر

شعراً أو قصة أو رمساً.. إخل كاإليقاع أو  الدائرة األوىل األكرب تضم العناصر اليت جتعل هذا العمل الفين ابلذات
  .اللون مثالً 

 وبية واخلصائص املميزة لألديب أو املفكر مثل اجلمل القصرية غريتضم العناصر األسل والدائرة الثالثة األصغر

  .املرتابطة عند هيمنجواي، أو عامل الكابوس كما عند الروائي التشيكي فرانزكافكا

وقدرته على استخدامه ومدى  إن الدائرة األخرية هي جمال ختصص الناقد الذي يُعىن ابألسلوب اخلاص للفنان
  .أصالته

اجلمال، ألنه معين ابملسائل العامة واألسس املشرتكة لألعمال الفنية، وما  األوىل فهي جمال ختصص عاملأما الدائرة 
  . مييزها؟ الذي

فاألول يستطيع أن يبني اخلصائص النوعية للنوع  .. أما الدائرة الوسطى فهي أرض مشرتكة بني عامل اجلمال والناقد
  . الفين لدى الفنان أو األديب

هذا احلكم من خصائص  مهتم إبصدار احلكم على العمل الفين على حني أن عامل اجلمال مهتم مبا وراء الناقد إن
عامل اجلمال مهتم مبا هو كلي يُطبَّق على كل  موجودة يف العمل الفين .. الناقد يقف عند حدود ما هو جزئي بينما
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  . (2الفنون" )

  . النقدية لناقد يف بناء النظرية األدبية اليت يستمد منها أحكامهبل الدائرة األوىل ميدان ا : قال أبو عبدالرمحن

  .اجملال التطبيقي للناقد فالدائرة األوىل هي اجملال التأصيلي للناقد، والدائرة الثالثة هي

  .مجيل إبطالق وعمل عامل اجلمال يف الدائرة األوىل التأصيل ملا هو

  .جمال الفين فحسبوعمل الناقد يف الدائرة األوىل التأصيل لل

والتفسري التعليلي لقدرة  وليست مهمة الناقد احلكم فحسب .. بل التأصيل، والتفسري التصوري ملدلول النص،
  .الفنان، وجالء سر اإلبداع واجلمال يف النص

، ألوىل منه عبدالرمحن : وكنت أحس بنشاط يف التأليف والبحث، وأجنز العمل، وأنشط لتصحيح التجارب قال أبو
  .. آخر ال أكرر فيه جهدي مث يدركين العجز وامللل من مواصلة التصحيح والتعديل، ويتعلق نشاطي بعمل

والتعديل .. بعضها مر عليه أعوام ، وبعضها مر عليه  وهبذا السبب تكدست لدى أسفار تنتظر معاودة التصحيح
يف لغة العرب، بصريين بدقائق الرسم أبخوين كرميني ضليعني  -بعد هللا  - شهور، فاضطررت إىل االستعانة

أبناء بلديت  األستاذان جماور السكران، وعبدهللا بن عبدالعزيز اهلدلق .. واألخري شاب وقور من اإلمالئي مها
املبكِ ر، ومتابعته .. وكنت قبله أحسبين يف  شقراء .. وقد هبرين علم هذا الشاب الصموت حبفظه، ووعيه العلمي

دهتا وعذيقهالغة العرب وعلومها  املرجَّب !! .. فجلى عين غمة غماء يف اإلسراع إبجناز أعمايل، وصحح  ابن جب 
شاء  بصري وبصرييت من إصالح، وما كنت أجهله أصاًل، وترجح يل أن أعمايل مستقباًل ستصدر إن يل ما ندَّ عن

مؤلفايت مع أوشاب من اللكنة،  منهللا سليمة األداء حمكمة البناء، وكنت قبل ذلك أعاين كثرة التطبيع فيما نشر 
وهو كتيب  -أجهدت نفسي يف تكرار تصحيحه  وأخطاء يف الرسم اإلمالئي .. ال أستثين سوى كتيب صغري

فخرج كما أهوى بريئاً من العلل. ويف   -منذ بضعة عشر عاماً  األلوان من كتاب الفصل البن حزم الذي صدر
 .."كما متدان احلضرة الصوفية+أوردت قول أمحد عبداملعطي حجازي: الشعرية واجلمالية  كتايب هذا عن النظرية

  ."العامة فعلقت بقويل :"هذا التعبري دليل على تغلغل قدسية التصوف يف نفوس املثقفني فضاًل عن

العدانين :"ويقولون : فالن ال ميلك ديناراً  قال+ومل أتنبه إىل أعجمية هذا األسلوب، فكتب أخي اهلدلق يقول :
ميلك فلساً فضاًل عن دينار، ألن كلمة )فضاًل( تستعمل يف موضع ُيستبعد  اًل عن ف  ْلس .. والصواب : فالن الفض

استعماهلا بعد نفي كما  الذي جيب أن أييت قبلها، لذا تقع )فضاًل( بني كالمني متغايرين املعىن، وأكثر فيه األدىن
  .يقول القطب الشريازي

فضاًل عن قصر: نعين أنه ال ميلك كوخاً وال قصراً، وعدم ملكه للقصر أوىل  كوخاً   وعندما نقول : فالن ال ميلك
  .فكأننا قلنا: ال ميلك كوخاً فكيف ميلك قصراً؟ ابالنتفاء ،

  ."بنص على أن مثل هذا الرتكيب من كالم العرب مل أظفر+قال أبو حيان التوحيدي:

  . (3)+ال ميلك فلساً ب ْل ديناراً" أبلغ+أ، قولنا : الرتكيب،وإن كنت أرى ولست أرى أبساً ابستعمال هذا

  .املثقفني .."اه  هذا التعبري دليل على تغلل قدسية التصوف يف نفوس العامة فضاًل عن+العبارة إذن : فصحة
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اللكنة حفظاً لسمعيت العلمية، ولكنين وجدت  قال أبو عبدالرمحن : وحرصت أن أمتحل لتعبريي بوجه خيرجه من
أن األدىن مل يرد قبلها لننفي األعلى الذي أييت بعدها، فنقول كما قال  ة فاسدة على كل تقدير، وليس العيبالعبار 

  . "لست أرى أبساً ابستعمال هذا الرتكيب ": العدانين

من العرب ، فقد برهنت يف مباحثي أن الرتكيب عمل عقلي ال نقلي  وليس اخللل يف كون هذا الرتكيب مل يسمع
ألخذان  املشرتط صحة املفردة لغة، وصحة الرتكيب حنواً وبالغة .. ولو كان وجه اخللل ذلك، اعة، وإمنايشرتط مس

  . استقراء أيب حيان على البال

لغًة هذا املعىن الذي فهموه من هذا الرتكيب األعجمي .. أي ال تنتج  فضاًل" ال تنتج+وإمنا اخللل يف كون كلمة 
هذا الرتكيب  استقرأت معانيها يف املعجم، فلم أجد من بينها هذا النفي.. هلذا أعترببعدها، فقد  نفي األعلى الذي

  .حجازي، ووضعت بدياًل خرياً منها عامياً ال يليق ابلفصحاء، وهلذا أيضاً ألغيت عباريت يف التعليق على

  . (4والضاد والالم زايدة يف شئ ) ولقد بنيَّ ابن فارس أن األصل يف مادة الفاء

وذلك ضرابن : حممود كفضل العلم واحللم، ومذموم كفضل  الفضل. الزايدة عن االقتصار،+ل الراغب :وقا
  .عليه.. والفضل يف احملمود أكثر استعمااًل، والفضول يف املذموم الغضب على ما جيب أن يكون

  :استعمل لزايدة أحد الشيئني على اآلخر فعلى ثالثة أضرب والفضل إذا

  .جنس احليوان على جنس النبات س كفضلفضل من حيث اجلن

احليوان .. وعلى هذا النحو قوله: "ولقد كرمنا بين آدم"  وفضل من حيث النوع كفضل اإلنسان على غريه من
  ."تفضيالً " :( إىل قوله70)سورة اإلسراء/

نقصه، وأن للناقص فيهما أن يزيل  وفضل من حيث الذات كفضل رجل على آخر .. فاألوالن جوهراين ال سبيل
يكتسبا الفضيلة اليت خص هبا اإلنسان .. والفضل الثالث قد  يستفيد الفضل كالفرس واحلمار .. ال ميكنهما أن

على اكتسابه، ومن هذا النوع التفضيل املذكور يف قوله :"وهللا فضل بعضكم على  يكون عرضياً فيوجد السبيل
املال وما يكتسب"  : (.. يعين12ن ربكم" )سورة اإلسراء /(، "لتتبتغوا فضالً م71الرزق" )سورة النحل/ بعض يف

(5) .  

احملمودة، وهلذا ُأخذ من املادة الوصف للمدح كفاضل، والتسمية  قال أبو عبدالرمحن : األصل يف املادة الزايدة-
  . توسع هبا لكل زايدة وإن كانت غري حممودة للتيمن كالفاضل، مث

  . روعي يف تسميتها أهنا بقيْت زايدًة عن احلاجة مناوالبقية تسمى فضلة وهي األقل، وإ

  . (6للمناوي أن الفضل ابتداء إحسان بالغة ) ونقل الزبيدي عن التوقيف

مبين على احلقيقة اللغوية، إذ األصل الزايدة احملمودة.. وما زاج عن حاجة  قال أبو عبدالرمحن هذا االصطالح
  .ة ، وألنه زايدة ممدوحةيصدق به، فسمى فضاًل، ألنه زايد الكرمي

استعمل  والفضويل ابلضم املشتغل مبا ال يعنيه .. وقال الراغب: الفضول مجع الفضل .. وقد": وقال الزبيدي
فضويل ملن يشتغل مبا ال يعنيه، ألنه  : اجلمع استعمال املفرد فيما ال خري فيه، وهلذا نسب إليه على لفظه، فقيل
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املفرد .. والفضويل يف عرف الفقهاء من ليس مبالك وال وكيل وال  فنز ِل منزلةجعل علماً على نوع من الكالم 
  .(7الصاغاين : وفتح الفاء منه خطأ") ويل؟ .. وزاد

دوراهنا على الزايدة، والبقية. وقوهلم :"فالن ال ميلك درمهاً فضاًل عن  قال أبو عبدالرمحن : تلخص من معاين فضل
ميلك درمهاً زايدة  ل لغة، ألنك إن جعلت فضاًل مبعىن الزايدة كان املعىن : فالن الينطبق على معىن فض دينار": ال

املراد نفي ملكه للدرهم تنصيصاً، ونفي ملكه  عن دينار. وليس معىن اجلملة نفي ملكه للدرهم والدينار معاً، بل
  . ابألولوية ملكه للدرهم تنصيصاً، ونفي ملكه للدينار للدرهم والدينار معاً، بل املراد نفي

 البقية كان املعىن : فالن ال ميلك درمهاً بقية عن دينار. وليس معىن اجلملة نفي ملكه وإن جعلت فضاًل مبعىن

وال يوصف ابلبقية إال يف  للدرهم . وبعد هذا فال معىن لكون الدرهم بقية عن دينار، ألن الدرهم جزء من الدينار،
  . اجلراب درمهاً، فيقال لك : هذا بقية الدينار صروفاً دراهم، فتجد يفسياق خاص، كأن يكون يف جراب ديناُر م

ه  ، 1417خالل رحليت لتونس يف األسبوع األخري من شعبان عام  -التحرير  قال أبو عبدالرمحن : وبعد هذا
هلا أو  أجاب فيها على أسئلة حنوية 2636خطية البن هشام بدار الكتب الوطنية التونسية برقم  وجدت رسالة

الرتكيب زعم بعضهم أنه مسموع،  ( وقال يف هذه الرسالة :"وهذا8إعراب "فالن ال ميلك درمهاً فضاًل عن دينار" )
  :وأنشد عليه

  "صماء فضاًل عن رمق فال يبقى على هذا الغلق * * * صخرة"

حمذوف، وذلك أحدمها : أن يكون مصدراً لفعل  :مث قال :"وانتصاب فضاًل على وجهني حمكيني عن الفارسي
  . الفعل نعت للنكرة

  .يكون حااًل من معمول الفعل املذكر". ، مث قال "يقال : فضل عنه، وعليه. مبعىن زاد والثاين : أن

احملذوف صفة، بل جيوز أن  فإن قدرته مصدراً فالتقدير : ال ميلك درمهاً يفضل فضاًل عن دينار. وذلك الفعل
  ."يكون حاالً 

  : النكرة يكون أقيس .وإن قدرته حااًل فصاحبها حيتمل وجهني ة أقوى ، ألن نعتمث ذكر أن وجه الصف

  . ( أي ال ميلكه امللك9ضمري املصدر حمذوفاً ) أحدمها : أن يكون

وسوغ جميء احلال من النكرة أهنا يف سياق النفي، فخرجت النكرة من حيز اإلهبام  . الثاين : أن يكون درمهاً حاالً 
  . ، وسوغه أيضاً ضعف جميء الوصف هاهناحيز العموم إىل

الفارسي يف "فضاًل " كونه صفة لدرهم :قلت : زعم أبو حيان أن ذلك ال جيوز،  مث قال : فإن قلت :"هال أجاز
  ."يوصف ابملصدر إال إذا أُريدت املبالغة ألنه ال

املراد عسر، مث قال :"والذي يظهر تنزيل وجوه اإلعراب تلك على املعىن  مث رد على أيب حيان وانقشه، مث حكم أن
كثري وتغرُيُ  هذا الكالم أن يقال : إنه يف األصل مجلتان مستقلتان، ولكن اجلملة الثانية دخلها حذف يل يف توجيه

  (10التقدير جواابً ملستخرب ) حصل اإلشكال بسببه. وتوجيه ذلك أ، يكون هذا الكالم يف اللفظ أو يف

  .قال : فالن ميلك ديناراً : . أو رداً على خمرب قال : أميلك فالن درمهاً؟!
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  :كالم آخر . ولك يف تقديره وجهان فقيل يف اجلواب: فالن ال ميلك درمهاً. مث استؤنف

أو زايدة عن دينار أخربت   -اإلخبار عن دينار استفهمت عنه  أحدمها : أن يقدر : أخربتك هبذا زايدة عن
  . "ذا"، وبفي معموله وهو فضالً أخربتك هب" مبلكك له. مث حذفت مجلة

  .عن فالن على انتقاء الدينار عنه والثاين : أن يقدر فضل انتقاء الدرهم

معروفة عند الناس . والفقري إمنا يُنفى عنه يف العادة ملك األسياء  ومعىن ذلك أن يكون حالة هذا املذكور يف الفقرة
الدينار عنه.  ملك الدرهم عنه يف الوجود فاضل عن وقوع نفي( ، فوقوع نفي 12األموال الكثرية) احلقرية ال ملك

  . أي أكثر منه

 -زعم" ومل يُعز إىل قائل ،ومل حُيقَّق ثبوته عن العرب، ولعله " قال أبو عبدالرمحن : الشاهد أورده ابن هشام بصيغة
 ذا يكفي يف رده، ألنفساد السليقة ، وهو ال يوافق معاين "فضل" يف لغة العرب ، وه عن راجز بعد -إن صح 

  . املعجم املنقول أثبُت وأوجُب مما فيه من دعوى شاهد مل حيقق

 ُُ   . مصدراً فتقديره : ال ميلك درمهاً يفضل فضاًل عن دينار وأما إعراب فضاًل

  : معنيني مها واإلعراب يوهم أحد

راً . ومعىن اجلملة : ال ميلك درمهاً ملكه دينا أنه ال ميلك درمهاً يفضل عن دينار. أي ال ميلك درمهاً يفضل عن.1
  . وال ميلك ديناراً من ابب أوىل

دراهم. فهو ال ميلك جزءاً من  أنه ال ميلك درمهاً يفضل عن دينار . أي يفضل عن مجلة الدينار املكَّون من.2
  . دينار

قية معىن اجلملة وهو أنه ال ملكه جلزء من دينار وهو الدرهم، وال حيقق ب وهذا حيقق بعض معىن اجلملة وهو انتقاء
  . الدينار من ابب أوىل ميلك كل

  .فاضاًل عن دينار وهكذا إعرابه حااًل تقديره : ال ميلك درمهاً حالة كونه

وخيالف املعىن املستعمل جلملة "فالن ال ميلك درمهاً  وهو حيتمل االحتمالني املذكورين آنفاً عن اإلعراب ابملصدر،
  . "فضاًل عن دينار

  . املخالفة يف كل ذلك أن فضاًل لغة ال تدل على معىن أولوية املنفي يف اجلملة املذكورة وجهو 

أو ما بقيت اجلملة يف سياق يشعر  وأما تقدير ابن هشام على الوجه األول فيصبح لغة وحنواً ما بقي املقدر ظاهراً،
  . أبن املقدر زايدة اخلرب أو اإلخبار

اخلرب أو  مهاً فضاًل عن دينار" فاملعىن الذي تستعمل له ال يقتضي تقدير زايدةفالن ال ميلك در " أما مجلة
  . األولوية االستخبار، وإمنا يقتضي نفي امللك للدرهم، ونفي امللك للدينار علي سبيل

اجلملة هبذا املعىن غري املطابق ملعاين  تفسِ ر استعمال هذه -على فرض صحتها  -ودعوى التقدير هبذا الطول 
  . لتغري  فضاًل من معىن الزايدة إىل األولوية ضل اللغوية، وال تسو ِغ مشروعية استعماهلا،ف

  . ملا ساغ وجود خطأ أو عامية -دون برهان  -هذا  ولو فتح ابب دعوى التقدير مبثل

This file was downloaded from QuranicThought.com



 :ملعىن حينئذفينجو إىل استعمال فضاًل مبعىن البقية، وهذا صحيح يف لغة العرب، وا وأما تقدير ابن هشام الثاين

  .فالن ال ميلك درمهأ ، وهذا املنفي فاضل عن نفي األكثر وهو الدينار

نفي األكثر.  الصحيح لغة ال يكاد يظهر وجهه حنواً، وعلى توجهه فاملنفي إمنا هو األقل الفاضل عن وهذا املعىن
  . وإمنا جاء هذا بداللة خارجية هو أن الفقري يُنفى عنه احلقري من األشياء

  .الضروري ال من احلقري ذه الداللة غري مسلَّمة، ألن الفقري ما كان فقرياً إال بنفي ما يسد خلته منوه

هشام "وقوع نفي ملك الدرهم عنه يف الوجود فاضل عن  وعلى التسليم هبذه الداللة فال يكون معناها كما قال ابن
  : لسببني وقوع نفي الدينار عنه" ، وذلك

  . فصار نفي الكثري من ابب أوىل . نفوا احلقري ومل ينفوا الكثري -يف دعوى ابن هشام  -أوهلما : أن الناس 

  . الذي مل ينفوه إال بداللة العقل بداللة األولوية ال أن احلقري الذي نفوه عقيدًة فاضل عن الكثري

 ار قد ميلك الدرهم. وإمناالدرهم فاضاًل عن نْفِي ملك الدينار، ألن من ال ميلك الدين واثنيهما : ليس نفي ملك

تدل عليه وهي"فضاًل "  نْفُي ملك  الدينار حاصل من نفي ملكية الدرهم . وقد عربَّ عن هذا املعىن بكلمة ال
  .ذلك من معانيها ومعناها الزايدة أو البقية، وقد استعملت مبعىن األولوية، وليس

  . "ذوي لثغة قبيحة خن أووقلت يف كتايب هذا :"وقد يكون األنني قبيحاً لو صدر من أ

فكيف تؤثر اللثغة القبيحة على أنني اآلنِ  وجتعله  .فقال أخي اهلدلق :"إن األنني خمرجه حلقي، واللثغة يف اللسان
  ."!قبيحاً ؟

  .!املبادرة إىل تطهري كتايب من هذه الغفلة الصلعاء فما كان مين إال

 اإلحالة على املعجم ابملادة وليس برقم الصفحة ، لئال خيفي علىِجل ة احملققني على  وقال أخي اهلدلق :"لقد درج

  ."القارئ موضع اإلحالة لتغري  صفحات الكتاب ما بني طبعة وأخرى

إىل الطبعة  عبدالرمحن : وقد عصيته يف هذه املالحظة، ألن ذكر الصفحة واجلزء ضروري إلثبات الرجوع قال أبو
عليه السياق ونفس املادة اليت هي حمل  مراجعه، وألن معرفة املادة بدهي يدلاليت يعنيِ  املؤلف ُهويتها يف ثبت 

  . البحث

إضافة إىل الصفحة واجلزء عندما تكون اإلحالة إىل معلومة موجودة يف مادة لغوية  ومنهجي أن أذكر املادة اللغوية
  . ذات عالقة ابملادة حمل البحث أخرى

التصوير والنحت، ومفهومي اإلحساس واإلدراك، وطعمي التفاحة  اخلري، وفينوورد يف كتايب التعبري بقيميت احلق و 
  . اإلشعاع واإلحراق احلمراء واخلضراء، ومعنيي

  ."نظرية اجلمال، وعلم اجلمال والنقد وقلت أيضاً :"وهو مذهب املفكر املعاصر أو زبورن يف كتابية

  ."سيد قطب ودريين خشبة، وأساليب اهلمذاين واحلريريوالزايت و  وقلت :"إنه تفريق مثاًل بني أساليب طه حسني

مسندي، ألن  اهلدلق هاته التعبريات، وهداين إىل ول الدكتور بكر أبو زيد:"مل أقل مصنفي، وال ومل يرتض يل أخي
السياق : مصنف عبدالرازق  قاعدة العطف )أن العطف( يكون على املضاف ال على املضاف إليه، فكأن
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أيب شيبة" فكأمنا قيل : مصنفي عبدالرازق  يبة . أما لو قلت : "مصنفي عبدالرازق وابنومصنف ابن أيب ش
عبدالرازق وابن أيب شيبة" فكأمنا قيل : مصنفي عبدالرزاق،  ومصنف ابن أيب شيبة . أما لو قلت :"مصطفي

  .(13(")462فتنبه ، وانظر : "قطوف أدبية" لعبدالسالم هارون: )ص/ ومصنفي ابن أيب شيبة ،

تقول :  عبدالرمحن : وكل ما ذكرته تعبري سليم صحيح على األصل، وبيان ذلك أنك تقول : ذلك أنك قال أبو
اخلري . وليس املراد أن للحق قيمتني وأن  البد من التقيد بقيميت احلق واخلري. واملراد قيمُة احلق معطوفُة على قيمة

يميت احلق وقيميت اخلري .فتكون القيم أربعاً .وإذا أردت هذا املعىن التقيد بق للخري قيمتني، فيكون التقدير : البد من
  . أن تظهر املعطوف، فتقول : بقيميت احلق وقيميت اخلري فالبد

 بقيميت احلق واخلري" ال ينصرف فيه الذهن إىل غري قيمتني فحسب واحدة للحق، وأخرى وقولك "البد من التقيد

  : رللخري. والربهان على ذلك ثالثة أمو 

جرى االصطالح على أن احلق يف ذاته قيمة .إال أن احلق أخص، ألن  أوهلا : أن التعبري اصطالح فلسفي، وقد
إذا  فاإلضافة لتمييز املضاف مثل حب بر . وليس يف العرف االصطالحي أن احلق أكثر من قيمة القيم متعددة،

واملراد  -تذكر القيمتان األخراين  إذا مل -: قيم احلق قوبل ابلقيمتني الباقيتني ومها اخلري واجلمال، وإمنا يقال 
  . الرباهني واألحكام

األصل على أقرب مذكور، وأقرب مذكور احلق، فالعطف إذن عطف مضاف إليه على  واثنيها : أن العطف يف
ن على برها فتكون القيمتان مضافتني إىل املضاف واملعطوف عليه معاً. هذا هو األصل حىت يقوم مضاف إليه،

برهاانن يف توجيه الكالم بعطف  خالفة ، وقد أسلفت الربهان على أن خالف هذا األصل غري حمتمل، فقام لنا
  . برهان امتناع غري األصل اخلري على احلق : أحدمها برهان األصل ، واثنيهما

  .قيميت احلق وقيميت اخلري : واثلثهما : أن األصل عدم التقدير ، فال يرد احتمال

أفرد املضاف إىل اثنني ومل يقل :"لساين" فغري وارد  ا االحتجاج بقوله تعاىل "على لسان داود وعيسى" حيثوأم
إفراد املضاف إبطالق، بل يعين خروج هذا املثال على األصل بناء على أحد  هاهنا، وال يعين أن القاعدة

  . وتعني  املراد على اللسان مع أمن اللبسيف تفسري اآلية الكرمية وفق قاعدة متحققة وهي التخفيف  االحتمالني

  . وأييت شرح ذلك بعد أسطر إن شاء هللا

  . التقيد بقيمة احلق واخلري" لتعني أن املراد قيمة واحدة مشرتكة ولو قيل "البد من

  . بقية األمثلة : فين التصوير والنحت ، وأساليب طه والزايت .إخل وهكذا تُوجَّه

إخل" ألن .  كتابيه نظرية اجلمال، وعلم اجلمال والنقد" أصح من قول "يف كتابه نظريةأوزبورن "يف وقويل عن
اجلمال، وكتابه علم اجلمال. وهذا تقدير  االحتمال يرد أبن العنوانني اسم كتاب واحد إال بتقدير : يف كتابه نظرية

  . تنعالكالم على ظاهره ما دام غري مم لغري الظاهر وإلغاء للظاهر، واألوىل محل

  . "بكر أبو زيد، وهو "مصنفي عبدالرازق وابن أيب شيبة والصواب ما أنكره شيخنا العالمة الدكتور

  . إال إذا كان املصنف من أتليفهما معاً  - ابإلفراد -وال جيوز مصنف 
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  . الكرملي اخلاطئ، وليس رأي عبدالسالم هارون الصحيح وما نقله الدكتور إمنا هو رأي أنستاس

  . "على املضاف ال املضاف إليه" يدفعها قاعدة "أن العطف على أقرب مذكور أن القاعدة "العطف ودعوى

أيب  يكون العطف على املضاف عند إظهار املعطوف إذا قلت : قرأت مصنف عبدالرزاق ومصنف ابن وإمنا
العطف على أقرب مذكر، قاعدة  شيبة . فتجعل مصنفاً الثانية منصوبة ألهنا معطوفة على مصنف األوىل، وأمهلت

  . فعل القراءة ابملضاف ألن اخلرب عن املضاف وليس عن املضاف إليه . أي أن تعلق

اخلالف يف تقدير ذلك املضاف مما يرتتب عليه إلغاء  واخلالف هاهنا ليس يف عطف مضاف موجود ظاهر ، وإمنا
عبدالرزاق" . وليس كل الناس يعلم أن على أقرب مذكور وهو املضاف إليه " "الظاهر وهو عطف "ابن أيب شيبة

فال نلبس  مل يشرتكا يف مصنف واحد، وإمنا يعلم ذلك مجهور اخلاصة، -أو غريمها  -وابن أيب شيبة  عبدالرزاق
  . واحد مهما على غري العامل ونقول "مصنف عبدالرزاق وابن أيب شيبة" وحنن نريد مصنف كل

مفرد أو مثىن أو مجع أحيل إىل مفرد أو  م على ظاهره، وهو أن كلقال أبو عبدالرمحن : إذن األصل محل الكال
  .إذا كان واحداً، وأنه مشرتك إذا كان املضاف إليه أكثر من واحد مثىن أو مجع فظاهره أن املضاف للمضاف إليه

يق وحتق . العرب خالف هذا األصل من أجل سنة العرب يف طلب السهولة على اللسان يف النطق ويرد يف كالم
  . هذا املطلب مشروطاً أبمن اللبس

ومن هنا أسوق حتقيق العلماء لنماذج ممَّا خرج عن الظاهر، وكان أرجح من  أي تعني  املراد بغري احتمال معترب
  . وأمن اللبس مبيدأ بكالم أنستاس الكرملي الذي فنده األستاذ عبدالسالم هارون الظاهر للخفة

معجمي استينجاس وريتشارد " س الكرملي يتعقب تعبريات لعبدالسالم منها عبارتهقال أبو عبدالرمحن : كان أنستا
أولع به املعاصرون، واستعمله صاحب اتج العروس  سن" فيقول "وهذا تعبري مولد ال تعرفه لغة القرآن، وقد

ألن معناه أن إيراد شروحهم لبعض الكلم . ولو فكروا قلياًل لعدلوا عنه ،  واملصباح وغريمها من اللغويني يف
فالعطف  . (14معجمني ولريتشاردسن أيضاً . معجمني، إذ قد يكون للمؤلف الواحد أتليفان ) الستينجاس

  . ومعجمي ريتشاردسن ( ، فكأنك تقول : معجمي استينجاس15يكون على املضاف ال على املضاف إليه )

  . (16والصواب معجم استينجاس وريتشارسن" )

 -جعلتها الصواب اليت -أنستناس بقوله : ليت شعري كيف نفرق بني وجهي هذه العبارة عبدالسالم على  مث رد
مرة أخرى أن الشخصني اشرتكا يف وضع  إذا أريد هبا مرة أن لكل واحد من الشخصني معجماً خاصاً، وأريد هبا

  .معجم واحد ؟

داود وعيسى بن مرمي" حيث أفرد  ولعلك تعين ما جاء يف قوله تعاىل "على لسان وقد أشرت إىل لغة القرآن ،
ابعتبار أن  (17وهذه مسألة خالفية بعيدة عن مسألتنا، وهي مسألة اإلضافة إىل متضمنني مفرقني ) . ()لسان

( يف هناية 1/51يف مهع اهلوامع ) اللسان جزء من داود وعيسي عليهما السالم، وانظر تفصيلهما واخلالف فيها
  .(18ابب اجلمع)

ليس جزءاً مما أضيف إليه، فكلمة )معجم( ليست جزءاً من أحد الشخصني .  ذه فهي إضافة ماأما مسألتنا ه
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 فمسموع، وقاسه الكوفيون . أما ابن -وهو املطابقة  -فيها أن ما ورد على خالف األصل  ومذهب البصريني

إليه يف عباريت هو  مالك فقاسه إذا أُمن اللبس . واللبس يف مسألتنا هذه غري مأمون كما أسلفت. فما ذهبتُ 
  .(19األرجح األصوب عند النحاة")

 إحالة املتع من عبارة "معجمي" إىل عبدالسالم من التقميش السريع . وقبل حتقيق هذه قال أبو عبدالرمحن : إذن

  . اهلوامع املسألة أحب إيراد شئ من كالم املعربني لآلية من سورة املائدة، وشيء من نصوص مهع

لسان" ابإلفراد دون التثنية واجلمع، فلم  كرمية فقد تكلم عن أتويلها السمني بقولة "وجاء قوله"علىفأما اآلية ال
كلية ، وهي : أن كل جزأين مفردين من صاحبيهما إذا ُأضيفا إىل   يقل : على لساين، وال على ألسنة، لقاعدة

وعند  ويليه التثنية عند بعضهم ، -تار وهو املخ -جاز  فيهما ثالثة أوجٍه: لفُظ اجلمع  كليهما من غري تفريق
قلوبكما" . فقويل "جزأين"  بعضهم اإلفراد مقدم على التثنية ، فيقال : قطعت رؤوس الكبشني . ومنه "فقد صفت

  .بيوتكما وعمائمكما وأسيافكما ألمن اللبس حترز من شيئني ليسا جبزأين حنو درمهيكما ، وقد جاء من

واليدين . فأما قوله تعاىل "فاقطعوا أيديهما" ففهم ابإلمجاع . وبقويل "من  و العيننيوبقويل "مفردين" حترز من حن
جيوز إال اإلفراد .  تفريق" حترز من حنو قطعت رأس الكبشني : السمني والكبش اهلزيل، ومنه هذه اآلية فال غري

املائدة بكالم طوسل فعليك القاعدة يف سورة  وقال بعضهم : هو خمتار . أي فيجوز غريه، وقد مضى حتقيق هذه
  . (20اباللتفات إليه" )

أيديهما" مجع واقع : ( قال السمني"قوله38تعاىل "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" )سورة املائدة/  وعن قول هللا
ميينه، فهو من ابب "صغت قلوبكما" ويدل على  موقع التثنية ألمن اللبس، ألنه معلوم أنه يقطع من كل سارق

  . "ك قراءة عبدهللا "فاقطعوا أمياهنماذل

اجلزء املضاف مفرداً من صاحبه  واشرتط النحويون يف وقوع اجلمع موقع التثنية شروطاً من مجلتها : أن يكون ذلك
أعينهما وأنت تعين عينيهما، وكتفت أيديهما وأنت تعين  ( خبالف العينني واليدين والرجلني لو قلت : فقأت21)

 فلوال أن الدليل دل على أن املراد اليدان اليمنيان ملا ساغ ذلك، وهذا مستفيض يف . (22ز للبس )يديهما . مل جي

  ."قال تعاىل :"فقد صغت قلوبكما -أعين وقوع اجلمع موقع التثنية بشروطة  -لساهنم 

  .ويليه التثنية عند بعضهم، ولنذكر مفردين من صاحبيهما جاز فيهما ثالثة أوجه : األحسن اجلمع، ويليه اإلفراد

حنو : قطعت رؤوس الكبشني، ورأس الكبشني، ورأسي  وقال بعضهم : األحسن اجلمع مث التثنية مث اإلفراد
  : الكبشني . قال

  مرتني * * * ظهرامها مثل ظهور الرتسني ومهمهمني قذفني

( . فلو 25ا مل جيز للبس)لو قلت : قبضت درامهكما . تعين درمهيكم فقويل "جزآن" حترز من الشيئني املنفصلني
  . (26اضرابه أبسيافكما، وإىل مضاجعكما ) : أمن جاز كقوله

( . وقولنا "لفظاً" مثاله ، فإن 27على لسان داود وعيسى بن مرمي" )" وقولنا "أضيفا" حترز من تفرقهما كقوله
  : ( .وقولنا "أو تقديراً" حنو قوله28لفظية ) اإلضافة فيه
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  كفاغري األفواه عند عرين * * * حومة الوغىرأيت بين البكري يف 

  . فإن تقديره كفاغري أفواههما

ملشاركته  على التثنية وإن كانت األصل، الستثقال توايل تثنيتني . وكان اجلمع أوىل من املفرد وإمنا اختري اجلمع
التثنية مل ترد إال ضرورة   قال ألان . ( . هذا عند بعضهم30( . وبعده املفرد لعدم الثقل )29التثنية يف الضم )

  :كقوله

  على النابح العوي أشد رجام * * * مها نفثا يف يفَّ من فمويهما

  . أذنيه ظاهرمها وابطنهما خبالف اإلفراد فإنه ورد يف فصيح الكالم ، ومنه مسح

  : (31قال بعضهم : األحسن اجلمع مث اإلفراد كقوله )

  من الغر الغوادي مطريها محامة بطن الواديني ترمني * * * سقاك

تثنيته  أيديهما" يديهما ، وحنوه : "فقد صغت قلوبكما" اكتفى بتثنية املضاف إليه عن" : وقال الزخمشري
فاقطعوا أمياهنم" . ورد عليه الشيخ  املضاف، وأريد ابليدين اليمنيان بدليل قراءة عبدهللا "والسارقون والسارقات

ألن املتبادر إىل الذهن من قولك : " قطعت آذان الزيدين"  ، (33ه ال ينقاس)( أبهنما ليسا بشيئني ، فإن32)
  .(34ليس بشيء، ألن الدليل على أن املراد اليمنيان") أربعة اآلذان.. وهذا الرد

 وقلوبكما" من إفصح" ( قال السمني4تتواب إىل هللا فقد صغت قلوبكما" )سورة التحرمي / وعن قول هللا تعاىل "إن

  . حيث أوقع اجلمع موقع املثىن استثقااًل جمليئ تثنيتني لو قيل : قلباكما الكالم

  : ومن جمئ التثنية قوله

  ترقع فتخالسا نفسيهما بنوافذ * * * كنوافذ العبط اليت ال

  : جيوز اإلفراد إال يف ضرورة كقوله واألحسن يف هذا الباب اجلمع مث اإلفراد مث التثنية . وقال ابن عصفور : ال

  الغر الغوادي مطريها محامة بطن الواديني ترمني * * * سقاك من

( ، وهي كراهة 36التثنية، وليس بغلظ للعلة اليت ذكرها) وتبعه الشيخ وغلَّظ ابن مالك يف كونه جعله أحسن من
  . (37) "توايل تثنيتني مع أمن اللبس

  : قال أبو عبدالرمحن : تلخص من هذا التايل

واحد  واملراد املثىن ال اجلمع كقوله تعاىل "فقد صغت قلوبكما"، فإمنا املراد به : قلب كل  املثىنيضاف اجلمع إىل.1
  . منكما . فهما قلبان ال قلوب

  . قال "قلباكما" لثقل الكالم بتوايل تثنيتني واملسوغ لذلك التخفيف على اللسان، ألنه لو

واقعاً . فأما اآلية من سورة التحرمي فاللبس مأمون بكون اجلمع غري متحقق  وشرط األخذ هبذا املسوغ أن يكون
  . ذوي قلبني فحسب . لكل واحد قلب واحد االثنني

فتحتمل قطع األيدي األربع، إذ لكل سارق يدان، ولكن ملا وجد البيان  وأما اآلية من سورة املائدة عن السارق
ألنه  ،"ي مبعين التثنية على حنو "صغت قلوبكمااآلية أبن القطع لليمني فحسب علم أن األيد الشرعي من خارج
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  . ليس للسارقني غري ميينني

وكان املضاف إليه مثىن جاز فيه أيضاً أن جتعل املضاف مفرداً  إذا كان املضاف جزءاً واحداً من املضاف إليه،.2
  .الكبشني. واملعىن رأس كل واحد على منهما فتقول: قطعت رأس

حُيتمل غريه، ألن الكبشني ال يشرتكان يف رأس واحد فتحمل اإلفراد على الرأس  تعني الووجه ذلك أن هذا املعىن م
كل واحد  وال جيوز محل املفرد على رأس واحد منهما فحسب، فلم حيتمل العقل غري أن املراد رأس املشرتك،

ية متعني واقع، وأن املفرد على تقدير معىن التثن منهما، فما ل املفرد حينئذ إىل معىن التثنية، وسوَّغ التعبري ابملفرد أن
  .وذلك بتقدير "كل واحد من" أي قطعت رأس كل واحد من الكبشني ال حيتمل معه غري معىن االثنني،

  : مبعىن التثنية قول الشماخ ومن شواهد اجلمع .3

  عند عرين رأيت بين البكري يف حومة الوغى* * * كفاغري األفواه

  .املراد التثنية ألنه ليس هلما غري فوهني فوهني، وإمنا قال : فاغري األفواه، فعلم أنمل يقل الشاعر : فاغري ال

وهو ضمري الفاغرين . ولو أريد أفواه غريمها لبقي اجلمع على حقيقته، ألنك  واألفواه متعني إضافتني إىل املثىن
  . اجلمع من أكثر من فاغر ستطلب معىن

  : قيطي . قالومن شواهد اإلفراد ما ذكره الشن .4

  محامة بطن الواديني ترمني * * * سقاك من الغر الغوادي مطريها"

  . على وضع املفرد موضع املثىن، واألصل : بطين الواديني استشهد به

 العرب من يضع اجلمع موضع االثنني، ووجه ذلك : أنه ملا أمن اللبس، وكره اجلمع بني قال أبو حيان : ومن

أخف من اجلمع، وذلك قليل  لمة الواحدة : صرف لفظ التثنية األوىل إىل لفظ املفرد، ألنهتثنيتني فيما هو كالك
  . الواديني . إخل . أراد : بطين الواديني فأفرد جداً ال ينبغي أن يقاس عليه، ومنه قوله : محامة بطن

  . (38) "وهذا البيت لتوبة بن احلمري

   منهاض الفؤاد املشعفمبا يف فؤادينا من اهلم واهلوى * * * فيحرب"

ومن العرب من خيرج  : استشهد به معطوفاً على ما قبله، واستشهد به أبو حيان على وجه أصرح وأبني، ولفظه
  . قليل ا ه  اللفظ على أصله من التثنية، فيقول : قطعت رأسي الكبشني، وذلك

لذي أصاب احلب سعاف قلبه، وهو ا : ومنهاض الفؤاد الذي أصاب فؤاده هيض . أي كسر بعد جرب . واملشعف
  . رأسه عند معلق النياط

  : وقال

  هللا عنا من السرى * * * إذا كان قلباان بنا جيفان نذود بذكر"

  . الشاهد فيه كالذي قبله

للقياس من وضع اجلمع كوضع  قال أبو حيان يف شرح التسهيل : وقال األستاذ أبو احلسن ابن عصفور : وقد ذكر
العرب من خيرج اللفظ على أصله من التثنية، فيقول:  ال قطعت رؤوس الكبشني . هذا هو املختار، ومنالتثنية، فق
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  .قال الفرزدق : مبا يف فؤادينا . إخل .قطعت رأسي الكبشني، وذلك قليل

  . وقال اآلخر : نذود بذكر هللا . إخل ا ه 

  . (40وهذا البيت أظنه لعروة بن حزام أو لكعب صاحب ميالء" )

  يفَّ من فمويهما * * * على النابح العوي أشد رجام مها نفثا يف

  . الشاهد فيه كالذي قبله

  . ويف شرح التسهيل أليب حيان : وقد مجع الشاعر بني اللغتني، وأنشد البيت

  . الشاهد وضمري املثين يف قوله "مها نفثا يف يفَّ" إلبليس وابنه الذكورين يف بيت قبل

  . ضاً اجلمع بني البدل واملبدل منه، ومها امليم والواوويف البيت أي

امليم مكان الواو، فهذه امليم مبنزلة  قال سيبوبيه : وأما فم فقد ذهب من أصله حرفان، ألنه كان أصله فوه، فأبدلوا
الم رد على حاله إذا أضيف ترك فم على حاله، ومن رد إىل دم ال العني حنو ميم دم تثبت يف االسم، فمن ترك دم

  . مكان الالم، كما جعلوا امليم مكان العني، وأنشد البيت إىل فم العني، فجعلها

أراد به من  لساين يعين إبليس وابن إبليس، ألنه مما يقال :إن لكل شاعر شيطاانً، والنابح هنا ونفثا أي ألقيا على
والرجام مصدر رامجه ابحلجارة . أي  ييتعرض للهجو والسب من الشعراء، وأصله يف يفَّ الكلب . ومثله : العاو 

اهلجاء يف مقابلة اهلجاء كاملراجعة جلعله اهلاجي كالكلب  راماه، وراجم فالن عن قومه إذا دافع عنهم . جعل
  . النابح

الناس، وذم فيها  قصيدة للفرزدق قاهلا يف آخر عمره اتئباً إىل هللا تعاىل مما فرط منه يف مهاجاته والبيت آخر
  . (41إلغوائه إايه يف شبابه" )إبليس، 

  : وقال

  نفسيهما بنوافذ * * * كنوافذ العبط اليت ال ترقع فتخالسا

  . نفسيهما" وتقدم ما يف هذا النوع الشاهد يف قوله "فتخالسا

( يثنيان بلفظ اجلمع كقولك : 42أنفسهما، ألن كل شيئني من شيئني : ) وقال ابن األنباري : واألكثر فتخالسا
البيت  وظهورمها . قال هللا تعاىل : "فقد صغت قلوبكما" والضمري للشجاعني املذكورين قبل هذا ت صدورمهاضرب

  . (43يف عد أبيات من قصيدة أيب ذؤيب اهلذيل املشهورة" )

  . العون، وأستلهم الرشد ومن هللا أستمد

  : وكتبه لكم

  أبو عبدالرمحن ابن عقيل الظاهري

 ْرد  شادُن * * * مظاهُر مسطْي لؤلؤ وزبرجدويف احليِ  أحوى ينف}
  ُض امل

  خذوُل تُراعي ربرابً خبميلة * * * تناوُل أطراف  الربيِر وترتدي

  أ ْلمى كأن منوَّراً * * * ختلَّل ُحرَّ الرمِل دعُص له ندي وتبسم عن
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  إال لثاتِه * * * ُأِسفَّ ومل ت ْكِدْم عليه إبمثد سقته إايُة الشمسِ 

  عليه نقي  اللوِن مل يتخدد * * * أن الشمس حلت رداءهاووجُه ك

  "طرفة بن العبد"

  . املرد الغض من مثر األراك . مظاهر لبس ثوابً فوق ثوب . شبه حبيبه بظيب . أحوى يف شفتيه مسرة

آلراك ، فهي شجر ا خذلت أوالدها . تراعي ربرابً ترعى مع قطيع من الظباء . اخلميلة رملة منبتة . الربير : خذول
  . ترتدي أبغصانه

أقحوان له نور بفتح النون . حر الرمل : خالصة . الدعص الكثيب  األألمى يضرب لون شفتيه إىل السواد . منوراً 
  . من الرمل

ونساء العرب يلعسنها  الشمس شعاعها . لثاته مغارز أسنانه . والكدم العض . واللثات ال يستجيب بريقها، إاية
  { تخدد كثرة التجاعيدابإلمثد . ال

  .النقطتان، ألن مقو القول مل يرد، وإمنا حكي موجزه يف مثل هذا ال توضع(1)

  .21ص دراسات يف علم اجلمال(2)

نقلها عنه الزبيدي من كتابه شرح  .. قال أبو عبدالرمحن: وعبارة القطب الشريازي195األخطاء الشائعة ص(3)
  .15/582املفتاح، وذلك بتاج العروس 

  .838اللغة ص مقاييس(4)

  .639املفردات ص(5)

  .15/578اتج العروس (6)

  .15/581 اتج العروس(7)

وقد أوردها السيوطي بكتابه  تقع يف جمموع، ومقداره مخس عشرة صفحة، وهي كثرية التصحيف والتحريف،(8)
ر عبدالعال سامل مكرم مل حمقق الكتاب الدكتو  ، ومل يعلق عليها بشيء، وكذلك169-6/130األشباه والنظائر 

  ."درمهاً فضاًل عن دينار يعلق بشيء على مسألة "فالن ال ميلك

  .يف األصل: حمذوف(9)

  .يف األصل: ملستخري(10)

  .يف األصل: تقريره.. والسياق يقتضي ما أثبته، وهو املثبت يف أشباه النظائر(11)

  .يف األصل الكثري(12)

  .83ص األهواء يف االستداللحتريف النصوص من مآخذ أهل (13)

وهو اإلظهار، فيقول: معجمي  قال أبو عبدالرمحن: ليس هذا بصحيح، بل إلدارة هذا املعىن تعبري آخر(14)
  .فالن، ومعجمي فالن

 اآلخر ظاهراً، أو قام الربهان بال لبس أنه متعني التقدير.. وال تعني هاهنا، ألنه وذلك عندما يكون املضاف(15)
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  .اشرتكا يف أتليفه د يعلم لكل واحد من املذكورين معجماً مستقاًل، بل حيتمل اجلاهل أهنماليس كل أح

  .462-461قطوف أدبية ص(16)

  .أي مفرقني ابلعطف(17)

  :قال أبو عبالرمحن: لآلية احتماالن(18)

احداً، فالكالم على اللغة، وحينئذ يكون لسان داوود وعيسى عليهما السالم و  أحدمها: أن يكون املراد ابللسان
  .ظاهره

بتعني تقدير مضاف آخر هكذا: لسان  واثنيهما: أن يكون املراد ابللسان اجلارحة، فحينئذ يتعني أن املراد لساانن
واحد لساانً، وأهنما غري مشرتكني يف لسان واحد.. فلما أمن  داوود ولسان عيسى، ألنه متعني ابلضرورة أن لكل

  .اإلفراد ألنه أخف اللبس هبذا التعني اختري

  .485قطوف أدبية ص(19)

  .4/382الدر املصون (20)

إليه وليس  أن الواحد من املضاف كالقلب )مفرد القلوب املضافة إىل املثىن( جزء واحد من املضاف أي(21)
اء ملقتضى مبعىن املثىن لكان يف ذلك إلغ جزأين فأكثر كاليدين، فال يقع اجلمع حينئذ موقع التثنية، ألنه لو جعل

  .الصحيحة، ألن عند كل رجل يدين ثنتني، ولالثنان أربع، وذلك مجع اجلمع بال برهان.. واجلمع هو الداللة

يوجد يف املفرد غريه  السرقة من سورة املائدة على التثنية ألنه قام الربهان على أن املراد جزء واحد ال وإمنا محلت آية
  .ني واحدةوهو اليد اليمني، فليس لإلنسان غري مي

للمثىن ال لتبس  عيونكما" ظاهر يف اجلمع، ألن لالثنني أربع أعني، فلو جعل":البس أن قولك لالثنني وجه(22)
مرجح من خارج يعني هل املراد املثىن أو  املثىن ابجلمع، والقتضى األمر التوقف يف داللة "عيونكما" حىت أيين

  .اجلمع

ل: إن محل اجلمع على املثىن حينئذ إلغاء للظاهر وهو اجلمع، وإعمال لغري تقو  وأجود من التعبري أبمن اللبس أن
  .وهو التثنية بال برهان الظاهر

  .املثىن، ألن الظاهر اجلمع، إذ هلما أرع أعني أي مل جيز محل اجلمع يف قولك:"أعينهما" على معىن(23)

ل تعاىل:}ما جعل هللا لرجل من قلبني يف اإلنسان ليس له غري قلب واحد.. قا كالقلب فإنه جزء واحد من(24)
  .[4األحزاب/ جوفه{]سورة

  .فالقلب جزء، والرجل كل

  .عندمها غري درمهني ألنه مل يقم برهان على أنه ليس(25)

ألن الفرد ق جيالد بسيفني يف املرة الواحدة،  الضرب ابألسياف حيتمل معىن اجلمع فال حيمل على التثنية،(26)
يف عدة مرات.. إال أن هذا خالف العادة. املضاجع إذا أريد هبما  واحداً أبكثر من سيف وقد جيالد طرفاص
  .لبس، وإذا مل ترد وحدة الزمان فقد يكون لإلنسان أكثر من مضجع يف عدة أماكن الزمان الواحد فال
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  .فلم يقل:"على لسانيهما" فتكون اإلضافة إىل مثىن(27)

  .ني" فإن الرجلني والكبشني مثنيان لفظاً ال تقديراً و"رؤس الكبش "أي مثل"قلوبكما(28)

  .واحد إىل واحد، واجلمع ضم أكثر من واحد والتثنية ضم(29)

مشرتك بني اجلمع والتثنية: وإمنا يقال: يعرب ابجلمع واملفرد معاً يف  التعليل قاصر هاهنا، ألن عدم الثقل(30)
يف اخلفة! ألن اجلمع  دم اجلمع على املفرد على الرغم من اشرتاكهمااملذكورة:ألن توايل تثنيتني مستثقل، وق املسألة

  .يشارك املثىن يف معىن الضم

يل أن التثنية هي األصل فقدمت على املفرد جملرد اخلفة، وقدم اجلمع للخفة  وجه هذا التفضيل فيما يظهر(31)
  .غري جمرد اخلفة وهو مشاركة املثىن يف الضم وألمر آخر

  .يان النحويهو أبو ح(32)

  .وهو قلوبكما(33)

  .وهو األيدي، ألن للفرد أكثر من يد(34)

  .على شيخه أيب حيان وجيه جداً، وكالم الزخمشري صحيح ورد السمني

  .264-4/262الدر املصون (35)

  .حسب الشروط املذكورة بل يقال: التثنية أوىل من اإلفراد واإلفراد جائز مبا جاز به اجلمع من اخلفة(36)

  .10/366الدر املصون (37)

  .155-1/154اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف العلوم العربية  الدرر اللوامع على مهع(38)

  .1/155 الدرر اللوامع(39)

  .156-1/155الدرر اللوامع (40)

  .157-1/156الدرر اللوامع (41)

  . وليس وصفاً يتحتم يف مثل هذا وضع نقطتني فوق بعض: ليعلم أن ما بعدمها خرب(42)

 .1/158الدرر اللوامع (43)

  : الباب األول : النظرية اجلمالية

  . معىن اجلمال ، وعلمة واترخيه : الفصل األول

  . الفصل الثاين : احلكم اجلمايل

  . الثالث : برجسون واحلدس الفين الفصل

  . الفصل الرابع : كروتشه وفلسفة الفن

  : عمر بن علي املطوعي قال }

  ري كله كرم سعدان * * * أبخذ اجملد منه واقتباسهأم
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  حياكي النيل حني يروم ن ياًل * * * وحيكي ابساًل يف وقت ابسه

جماورة  أراد أن يناسب، فجاء القافيتان كما ترى يف اللفظ ليس بينهما يف اخلط تناسب إال : قال ابن رشيق
  . احلروف

  . "أبواب الفراغ وقلة الفائدة تناوله، ولكنه منوهذا أسهل معىن ملن حاوله، وأقرب شئ ملن "

الساقة املتعقَّبون يف نثرهم ونظمهم حىت برد، ورك، فأين هذا العمل  وهو مما ال يشك يف تكلفه، وقد كثَّر منه هؤالء
  : وهو أبو فراس من قول القاءل

  سكرت من حلظه ال من مدامته * * * ومال ابلنوم عن عيين متايله

  دهتين بل سوالفه * * * وال الشمول ازدهتين بل مشائله وما السالف

  بصربي  أصداغ لوين له * * * وًعلَّ صدري مبا حتوي غالئله؟ ألوى

  . هكذا فهو اجليد املستحسن، وما ظهرت فيه الكلفة فال فائدة فيه فما كان من التجنيس

  " 560-1/559رشيق"  العمدة البن"

 

 

 

  : ، وعلمه، واترخيهالفصل األول : معىن اجلمال

  . ابلتعريف، واملثال الشارح، والتقسيم إلفادة التصور، وذلك أييت -كغريه من التعريفات   -إن تعريف اجلمال أييت 

تدرك فيما هو مجيل، وأن تشخص اآلاثر الوجدانية يف الذات من جراء  وأبلغ من ذلك أن تنثر بعض العناصر اليت
احلكمة"  يف منشأ امليتافيزيقيا "إنه ذلك الشعور ابلدهشة الذي يبلغ كماله يف أرسطو مثالً  ما هو مجيل . فقول

(1)  

  . فهذا عنصر مجايل

املسيحي العظيم توماس أكواينس عرَّف اجلمال أبسلوب مقبول  وقال ر . ف . جونسن "الفيلسوف القروسطي
  . الرؤية يسر على أنه ذلك الذي لدى

  . داخل الذهن ذاته لتأمل سواء عن طريق احلواس أو يفأي أنه يسر حملض كونه موضوعاً ل

بعبارات أكثر شروداً على أنه الوعد ابلسعادة .  والروائي الفرنسي ستندال من القرن التاسع عشر وصف اجلمال
  . (2املشاعر اليت يثريها اجلميل" ) وأظهر بذلك رؤايً رمبا كانت أعمق يف

  . القلب، وكذلك السعادة اليت جعل اجلمال وعداً هبا يف قال أبو عبدعبدالرمحن : السرور وجدان

جمازية، وعمومات، وختصيصات ال أتخذ مبفهوم احلد األرسطي العلمي، ولكنها مفيدة  ويف هذا السياق تعبريات
، يتعلق ابإلنسان وإبداعه( يف استجالء العناصر اليت تؤلف تعريفه، وهي تتناول القسم األهم من اجلمال )ألنه جداً 

العشماوي، فقال "ومع ذلك فقد يعجبنا أحياانً  وهو اجلمال الفين، وقد أورد تلك العناصر الدكتور حممد ذكي
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تناوهلم ملاهية الفن، واليت قد تعرتض دراساهتم، أو جندها منثورة يف  بعض املقوالت اليت تصدر عن الفنانني يف
ميادين الفن كأن  س ممن يهتمون هبذا امليدان أو ذلك منمبثوثة يف كتبهم، أو مطروحة على ألسنة النا حبوثهم، أو

  . تسمع أحدهم يقول مثالً : الفن هو إدراك عاطفي للحقيقة

  . تلك الدنيا الفريدة واملبتدعة واحلية واحملتفظة حبيويتها وطزاجتها على الدوام أو هو

الواقع أبانمل ورعة، وترفعة إىل  تتناولأو هو تلك الغرة من الصور اليت يشنها اخليال على الواقع . أو هو أن 
  . مستوى املثال

 اليت جتدها بني الكلمات أو االرتفاعات واالخنفاضات اليت تكون بني األصوات أو أو هو تلك املسافات املرتعشة

  . احلركات أو األلوان

  . هارعوامل من النشوة واالنب ( اليت يقدمها لك الفنان لتنقلك إىل3أو هو زجاجة الويسكي)

  . رؤيتك ملنظر طبيعي أخاذ تراه ألول مرة أو هو تلك الدهشة اليت تعرتيك وتسيطر عليك عند

حيجز لك يف الفنادق، أو حيدد لك األماكن اليت تزورها، بل يرتكك  أو هو الذي يقدم لك تذاكر الطائرة، وال
  . بطريقتك اخلاصة تتأمل ما تشاء

تنجح يف إاثرة العديد من املشاعر لشدة تركيزها وقوة  وينا أثناء قراءهنا، وقدأمثال هذه العبارات وغريها قد تسته
لذلك  .أحياانً من الصدق يف الداللة على معىن الفن، أو يف التعبري عن زاوية من زواايها إحيائها، وما تنطوي عليه

ر الذي يصلح أساساً أن تتوقف اإلطا قد نفرح عند الوقوع عليها، أو إىل حتديد اإلطار العام ملاهية الفن . ذلك
  . عليه صحة القضااي واألحكام

يكون له  السابقة أشيه بصور الفن اليت تنطلق من الفنان بطريقة تلقائية أو نصف واعية دون أن إن هذه املقوالت
  . (4علم بطبيعتها، فهي تضيئ ولكنها قد تسيئ إىل أصحاهبا أو تضره")

  :  هذه التعريفات جند العناصر التاليةأبو عبدالرمحن : بتحليل معاين قال

  . العاطفة ابملعرفة ابعتبار الفن إدراكاً عاطفياً  ربط .1

  . الندرة، واإلبداع .2

  . (احليوية )احلركة، والنبض، والتجدد .3

  . وعنصر التجدد هو املقابل للملل والراتبة

  . نية خياليةخصوبة اخليال إذ يكاثر الواقع )األعيان الطبيعية( بصور ف.4

  . القدسية ابلنفوذ من الواقع إىل املثال.5

 اجلمال، ففي النص املسافات املرتعشة، ويف التطريب االرتفاعات واالخنفاضات، ويف إشارات يف املوضوع تثري .6

  . التمثيل الرقص واحلركات، ويف التشكيل األلوان

  . رهامن الدهشة اليت مر ذك النشوة واالنبهار، وذلك قريب .7

  . التحليق واالنتقاء .8
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 العناصر سيحوجنا إىل تعريفات لغوية به لنقع على أشياء حمددة . وهذا ما ستجده إن شاء وكل ما نثر من تلك

  . هللا يف الباب الرابع

وهلذا فكل تعريف يصف الفن ويوضحه ابجلمال فإمنا  قال أبو عبدالرمحن : أصبح الفن عرفاً على الفن اجلمايل،
  . عن غريها، وال يكون تعريفاً حيد الفن اجلمايل ذاته ون تعريفاً مييز الفنون اجلماليةيك

 علماء اجلمال من يرى أن الفن هو القدرة على توليد اجلمال أو املهارة يف استحداث قال الدكتور العشماوي "من

  . (5متعة مجالية" )

الفنون، وليس حتديداً له . إال إن ما سيحكيه الدكتور من  قال أبو عبدالرمحن : هذا متييز للفن اجلمايل عن عموم
تعريف الفن ابلقدرة على توليد اجلمال . قال : "من هؤالء ساتنياان الذي يفرق يف  مذاهب ليس منوذجاً لدعوى

  : بني معنيني الفن

اة العقل، واليت تعدِ ل البيئة تلعب دوراً هاماً يف حي معىن عام جيعل فيه الفن جمموع العمليات الشعورية الفعالة اليت
  . (6حتقيق أغراضها ) وتكيفها وتصوغها حىت تتمكن من

اللذة دون أن يكون للحقيقة أي مدخل فيها .  ومعىن خاص جيعل من الفن جمرد استجابة للحاجة إىل املتعة أو
  .(7 حتقيق هذه الغاية" )زكراي إبراهيم : عاماًل مساعداً قد يؤدي إىل اللهم إال أن تكون على حد قول الدكتور

غريزة تشكيلية شاعرة  الدكتور زكراي شرحه للمعىن األول فيقول "والفن ابملعىن األول إمنا هو عبارة عن ويواصل
يصنع : لصح أن نقول عنه : إنه ميارس  بغرضها، حبيث أنه لو قدر للطري وهو يبين عشه أن يشعر بفائدة ما

  . نشاطاً فنياً 

البدن لكي  مبعناه العام هو كل فعل تلقائي يؤازره النجاح، وحيالفه التوفيق بشرط أن يتجاوز الفن وتبعاً لذلك فإن
  . (9(")8ميد إىل العامل، فيجعل منه منبهاً أكثر توافقاً مع النفس)

  . غايتهاجلمايل أبن القيمة اجلمالية  قال أبو عبدالرمحن : املعىن األول يشمل كل فن صناعي ومجايل . ويتميز الفن

  . مجايل، فيكون موضوعاً إلحساس مجايل أما الفن الصناعي فقد يُنظر فيه إىل عنصر

يف كل الفنون اجلميلة . والعمليات الشعورية املذكورة يف املعىن األول ال  إن القيمة اجلمالية تكون أساساً ال ابلتبع
  . للفنني، فهي مشرتكةاجلمايل من الفن الصناعي، بل هي إحدى وسائل األداء  متيز الفن

لاللتزام فيقتضي حتويراً يف العبارة أبن يقال:  واملعىن الثاين تعريف للفن اجلمايل اجملاين . أما الفن اجلمايل املعرب القابل
اجلمايل إال أبن حيقق متعة ولذة . وفرق بني أن حيقق الفن املتعة بضربة الزب،  إن الفن اجلمايل ال يكون فناً بشرطه

  . كون جمرد حمقق للمتعةي وأن

شرطاً ملا يسمى  -ومن آاثره املتعة واللذة  -كون اجلمال  والدكتور العشماوي يف سياقه لتعريفات الفن التبس عليه
 املتعة واللذة ليس هو كل الفن اجلمايل . بل اجلمال السامي ما أضاف إىل املتعة معرفة فناً مجياًل، وكون جمرد

مولر فرينغلس يف كتابه  الني عرفوا الفن أبنه متعة فنية أو لذة مجالية كثريون منهم وتوجيه سلوك . قال "ومن
  . سيكلوجية الفن
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تطلق على شىت ضروب النشاط أو اإلنتاج اليت جيوز أو ينبغب أحياانً أن  ذكر أن لفظ الفن هي من األلفاظ اليت
  . آاثر مجالية تتولد منها

ابجلمال )وكذلك اإلحساس ابللذة واملتعة( مها  ى توليد اجلمال، وأن اإلحساسوعلى الرغم من أن يف الفن قدرة عل
( فإهنما ليسا شرطأ لوجوده أو حتققه، 11وعملية اإلبداع على السواء : ) ( شيئان مصاحبان لعملية التذوق،10)

إليه، فقد  نسعىنظن أن تعريفنا للفن أبنه لذة ميكن أن حيقق اهلدف من التعريف الذي ننشده أو  ومن مث فال
اإلحساس ابملتعة . ويكون يف ذات الوقت رديئاً  يكون األثر الفين ابعثاً على اللذة، وقادراً على توليد أكرب قدر من

  . من الناحية الفنية

النفسي فإذا اللوحة  قصيدة شعرية أو نستمتع بلوحة فنية يف حلظة ما، مث تتغري اللحظة ويتغري املوقف وقد نقرأ
وهذا وحده يكفي دلياًل على أن اللذة ليست دائماً  ثريها وإذا القصيدة الشعرية تفقد مذاقها أو معناها،خيتلف أت

  . (12الفن، أو دلياًل على وجوده" ) معياراً صادقاً أو سليماً لقياس

ذا يكون فيها اللذة واملتعة شرط وجود اجلمال، وليست كل شرطه، وهل قال أبو عبدالرمحن : القيم اجلمالية مبا
قال أبو . درجات من اجلمال الباعث احملرك إال يف حاالت تكون املتعة اجلمالية مقصودة لذاهتا اجلمال اجملاين أحط

حتدث األستاذ جماهد عبداملنعم جماهد يف  عبدالرمحن : ويتبع تصور معىن اجلمال التعريف بعلم اجلمال واترخيه، وقد
مذاهب الفالسفة وعلماء اجلمال يف مأخذ تعريف علم  اختالفصدر كتابه "دراسات يف علم اجلمال" عن 

الفيلسوف األمريكي املعاصر جورج سانتاايان أن مأخذ التعريف جيعل علم اجلمال  اجلمال، فعزا إىل أفالطون وإىل
  . للجمال ذاته دراسة

اجلمالية، وذلك بتحليل  للمفاهيم واملصطلحات وعزا إىل آخرين أن مأخذ تعريف اجلمال جيعل اجلمال جمرد دراسة
  . معين الشكل واملضمون والنمط والذوق

  . (13التقدير والذوق ) ونقل عن املعجم الفلسفي ألندريه الالند قصر علم اجلمال على دراسة موضوع حكم

غريه اجتاههم لدراسة اجلمال ذاته . وال ريب أن كل  قال أبو عبدالرمحن : أهل املذهب األول مييز مذهبهم عن
ولكنهم خيتلفون فيما هو اجلمال الذي تراد دراسته، فأهل املذهب الثاين  مذهب ينحو إىل دراسة اجلمال ذاته،

  . مفاهيم الناس للجمال ليعرفوا ما هو اجلمال اجتهوا إىل

  .ملكة احلكم ليأخذ من مقتضاها معىن اجلمال ومن أهل هذا املذهب الثاين من درس

إىل أخذ معىن اجلمال من كل عالقة ابجلمال الطبيعي والفين، والذايت  أمشل تتجهوأهل املذهب األول نظراهتم 
  . (14الذايت واملتغري من احلكم اجلمايل) واملوضوعي، وسرب

للصور الفنية، ونقل عن كتاب "علم اجلمال الفرنسي املعاصر" قوله "إن غاية  وذكر جماهد اجتاهاً اثلثاً جيعل اجلمال
وفقا  هلا شىت املظاهر  وف على املقوالت األساسية أو املبادئ الصورية اجلوهرية الثابتة اليت تًنظمهي الوق علم اجلمال

  . (15اجلمالية هلذا الكون املنظم الذي نعيش يف كنفه" )

صوره دراسة تقيم اجلمال  قال أبو عبدالرمحن : حقيقة هذا املذهب قصر علم اجلمال على اجلمال الفين بدراسة
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  . ثوابت من مبادئ اجلمال الطبيعي الفين على

وجيعل كل اجتاه للجمال  اجتاهاً رابعاً يفرق بني الفن اجلميل ، والفن الصناعي، ويستبعد اجلمال الطبيعي، وذكر
واحلكم إنساين. وجعل هذا مذهب هيجل يف كتابه  مرتبطاً ابإلنسان، فالفن إنتاج إنساين، والتذوق بعُد إنساين،

  . "علم اجلمال والنقد" فة الفن اجلميل" و"حماضرات حول فلس

  . وقد اعترب علم اجلمال فرعاً من الفلسفة النقدية

جماهد إىل تعريف اجلمال، واختار  قال أبو عبدالرمحن : حقيقة هذا املذهب جعل اجلمال فنياً ذاتياً . ومال األستاذ
فاسفة الوعي اجلمايل، وفلسفة القدرة على اجلميل . أي  متابعة هيجل يف تعريف علم اجلمال أنه فلسفة الفن

  .(16اإلبداع والتذوق)

علم اجلمال . تيار  جماهد اتريخ علم اجلمال بقوله :"ويف احلقيقة أن هناك تيارين رئيسني على مدى اتريخ وخلص
هو اتريخ  عالقتها ابإلنسان . واتريخ علم اجلمال يدرس املشكالت اجلمالية معزولة عن اإلنسان وتيار يدرسها يف

الوصول إىل أن يستحيل علم اجلمال إىل علم اإلنسان داخل نطاق ما هو  الصراع بني هذين التيارين من أجل
  . (17مجايل وفين" )

حملاولة الوصول إىل تعريف  وقال :"ميكن القول بصفة عامة إن تعريف أي علم ليس إال اتريخ صراع هذا العلم
  . (18يكون يف خامتة كل حقبة اترخيية" )  أييت يف البداية، بلحقيقي له. أي أن التعريف الصادق ال

 

  : الفصل الثاين : احلكم اجلمايل

  . صفة احلكم اجلمايل عند كانت أنه تذوق، وأنه حيادي غري متحيز

 هو اجلمال(، أو حياديته أنه ال حيصِ ل أي شئ آخر غري احلكم بتأثري الشئ فينا أبن يكون لذيذاً )وذلك ومعىن
  .(مؤملاً )وذلك هو القبح

اجلمايل أن يثري فينا لذة وهبجة، واالنسجام مع ذلك هو الذي يعرب عنه كانت  قال أبو عبدالرمحن : احملك للحكم
  . ابلرضى

  . والرضى وجود ذايت يف القلب صادر عن مؤثرات يف املوضوع الذي حكمنا أبنه مجيل

ابلرضى أو بعدم  فة كانت . قال "الذوق هو ملكة احلكمومبجرد حصول الرضى تتحقق ملكة الذوق يف فلس
  . (19اجلميل" ) الرضى على شئ ما . أو على شكل تقدميه . والشئ الذي يرضي هو ابلتايل

األم إىل حقل النقد األديب الذي يلجه ذوو التفكري  قال أبو عبدالرمحن : تنتقل الفلسفة األدبية والفنية من الفلسفة
  . مباشرة حمددة إىل أسلوب عائم، وفكر متمعلم ن لغة رايضيةالشعيب، فتنتقل م

 من احملدثني الذين مزقتهم اللغة اجملازية وكثرة املصطلحات كما جند يف الفلسفة ويزداد الطني بلة إذا كان الفيلسوف

  . الفنية لدى برجسون وكروتشه

دس أدل على اإلدراك الفطري، أو اإلحساس اجلمال" واعترب احل عاجل كروتشه مسألة احلدس الفين يف كتابة "علم
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  . البديهة. إذن الفن معرفة الفطري للطبيعة، أو

مصدرها اخليال . ومعىن احلدس لغة يشمل احلدس العقلي الذي  واملعرفة املنطقية مصدرها العقل ، واملعرفة الفنية
  . متيزت معرفة اخليال ابحلدث الفين معرفته منطقية، وهلذا

مضامني عملية أو نفعية أو منطقية أو أخالقية ذاب وتغري عما كان  يف احلدس الفين أن ما فيه منوأضخم دعوى 
  . عليه

ألي غرض  الدعوى تفسر ابحتاد الشكل واملضمون ، والذات واملوضوع. وهبذا يتحول املوضوع اخلارجي ولعل هذه
  . من أغراض الشعر إىل عمل فين متحد

ميكن أن يكون اختيار اخلريف موضوعاً لقصيدة ما أبلغ أو أكثر شاعرية من  اوي "القال الدكتور حممد زكي العشم
  . آخر مثل منازل الفقراء املدقعني مثالً  اختيار موضوع

  . لكان مهنا من القصيدة املعرفة العقلية عن مسألة أو موضوع ما ولو جاز أن يكون للموضوع قيمة يف ذاته

علماء  وىل بنا أن نستمع إىل مقال علمي عن اخلريف ، أو لذهبنا لعامل منهدفنا لكان األ ولو كان هذا هو
حتتوي عليه من ظواهر اجتماعية  االقتصاد أو االجتماع لنجد عنده الدراسة اجلادة ملنازل الفقراء املدقعني،وما

تقدمه إلينا القصيدة  بنا إىل معرفة أدق وأمشل مما ميكن أن واقتصادية . والستطاعت هذه املقاالت العلمية أن تصل
  . الشعرية

فكرة ، وإمنا العربة مبا  يف النقد اجلمايل ليست للموضوع ابعتباره شيئا خارجياً وال ابلفكرة ابعتبارها جمرد إن العربة
الفنان، وبعد أن اصهرات يف ذاته، وبعد أن حتولتا إىل  صار إليه املوضوع أو الفكرة بعد أن سيطر عليهما الشاعر أو

  .فن

  .(20ليسا إال جمرد مادة من املواد اخلام اليت تتحول عند تناوهلا إىل شيء جديد") إن كل موضوع وكل فكرة

اجلمال حمصور يف ظواهر الفن  قال أبو عبقد الرمحن : قيمة الفن قيمة مجالية بال ريب، ولكن هذا ال يعين أن
ربوته، وهو مجال يسمق بقيميت احلق واألخالق . وج اجلمالية، بل هناك مجال عنصره العظمة والكمال، أو الفكر

يه قيمتا احلق واألخالق من  وقد يوجد موضوعان خمتلفان تتساوى قيمتها اجلمالية الفنية، ولكن موضوعاً منهما تزكِ 
أمجل فنياً بعناصر  ( العملية ابجلمهور، أو لسموقه الفكري، فيكون21مجال العظمة املذكور آنفاً لصلته ) أجل
  . ة خارج عناصر اجلمال الفينمجالي

املعرفة  يف ذاته، ولكن هذا ال يعين أن املبتغى يف كل موضوع قيمُته الفنية اجلمالية ال إذن للموضوع قيمة مجالية
  . املنطقية املباشرة .. وقلت املباشرة ألن الفن إحياء ابحلقيقة

حدس الفنان  نه : "ال ينبغي أن نفرق بنيالوحدة بني الشكل واملضمون يلخص الدارسون مذهب كروتشه أب وعن
( واحلدس والتعبري ليسا سوى 23وألفاظها، ) ( فالفكرة الشعرية ليست شيئاً مبايناً لوزهنا وإيقاعها22وتعبريه، )

  . شيء واحد

( يف طريقة مزج األلوان، ويف تسجيل النغمات، ويف 24يف إنتاج األداة الفنية . ) صحيح أن الصنعة قد تدخلت
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  . احلجر دون هتشيمة . لكن ليس يف اإلمكان فصل التعبري عن اخليال عقط

العمل الفين  والسوانات والرواية توجد مكتملة قبل أن يقوم الفنان ابلعمل اآليل الذي تقتضيه كتابة فالقصيدة
  . ابلفعل

 عن شعور أو عاطفة ما فاخليال الفين خيال مبدع يعرب (25لكن علينا أن نفرق بني اخليال الفين وجمرد الوهم.)
 بني الشعور الذي يعرب عنه الفنان ابعتباره مضموانً من انحية، والصورة الذهنية )وإن مل يكن جيوز لنا أن نفرق

  .الشعور والصورة الذهنية ابعتبارها شكاًل من انحية أخرى(، ذلك ألن الفن هو الرتكيب القبلي الذي يؤلف بني

  . (26) "جمسماً يف صورة ذهنيةالفن إذن ليس سوى عرض الشعور 

املتلقي ما ظل تعبريهم يلغي الفروق املؤثرة، أو  قال أبو عبدالرمحن : يظل كالم املفكرين واألدابء جمرد تالعب بفهم
  . يغاير بغري فروق مؤثرة

عوى عن شرح د جمانياً ما ظل دعوى بال برهان . وإنين أجد هاتني اآلفتني فيما حكي من مذهب كروتشه ويظل
  . الوحدة يف الشكل واملضمون

بال وسائط، ومعىن ذلك أنه أدى املضمون بتعبريه الفين وشكله الذي  وبيان ذلك أن حدس الفنان رؤية مباشرة
  . مسبق للفكرة اليت يريدها، وبدون أانة زمنية لتحبري الشكل وجتميله جاء به دون ختطيط

  . !!حب ذلك على كل إبداع لكل فنانالتلقائية يف ميدان احلدس فحسب، وال ينس وهذه

  . والفنان نفسه قد ال يعي تفسري هذه التلقائية

وحدة زمنية مجعت عناصر املضاهاة الفنية من مضمون وأشكال، فولدت العناصر  والوحدة اليت حصلت هاهنا
تعين وحدة  نية الدون أن يكون لعنصر أسبقية زمنية على العنصر اآلخر . إال أن هذه الوحدة الزم دفعة واحدة

  . الشكل واملضمون إبطالق، بل مها غريان مجعهما ترتيب زمين واحد

  . الفكرة شيء مباين لوزهنا وإيقاعها . إخل إذن

اجلمايل" أن الفنون تقبل التعبري، وقد يدل الوزن واإليقاع على الفكرة إضافة  وقد بينت يف كتايب "االلتزام والشرط
  . !الفكرة، ولكنه دل عليها  يكون الوزن والفكرة شيئاً واحداً، وإمنا يكون الوزن شيئاً غريالداللة اللغوية، فال إىل

  . (حدساً ) كذلك عندما يكون تلقائياً  والفن ال يكون تركيباً قبلياً إبطالق، وإمنا يكون

تخييله ويقصده، فليس حتاكي حقيقة، والفارق بينهما أن الفنان يعي ب واجلامع بني الوهم واخليال أهنما يف صورة
  . متومهاً 

املدعاة بني الشكل  وكانت على أساس هذه الوحدة -وقارن أصحاب املوسوعة الفلسفية بني مذهب كروتشه 
أثراً هو املناقشة اليت جندها يف كتاب  فقالوا : لقد كان أعمق البحوث الكالسيكية لعلم اجلمال -واملضمون 

أن احلكم اجلمايل يرتد إىل أصول سابقة على تكوين  يصر على ( وخاصة عندما27"كانت" نقد احلكم.)
  . القيمة اجلمالية هلا طابع شكلي التصورات الذهنية، وعلى أن معايري

اليت مؤداها : أن األحكام ختتلف من حيث الكم والكيف  وتستمد مناقشته صورهتا احملكمة من وجهة نظره
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ل أساساً يف أن حندد كيف ختتلف األحكام اجلمالية من هذه مشكلة علم اجلما والنسبة واجلهة حبيث تنحصر
  . (28األربعة عن غريها من األحكام ) اجلوانب

هي نظرية كروتشه يف كتابه االستطيقا اليت تشبهها بصورة جوهرية  أما يف العصر احلاضر فإن أشهر نظرية مجالية
  . يف كتابه أصول الفن ( نظرية كولنجوود29)

العمل الفين أيضاً تعبرياً كاماًل عنها. فما  العمل الفين حدس حسي لعاطفة بعينها جاء ذلكيرى كروتشه أن 
  . سوى مساعدات سببية تعني اآلخرين على أن حيدسوا احلدس نفسه اللوحة أو الكلمات املكتوبة أو األصوات

اليت أعيد  كبري . وخاصة ابلصورةكاسرير يف كتابه فلسفة األشكال الرمزية كان أيضاً ذا أتثري   والرأي الذي بسطه
  . "عرضه هبا يف كتاب س . ك . ال جنر "الشعر والشكل

تصلها من حيث هي   يف أهنا تعد اخلربة اجلمالية يف جوهرها تعبرياً عن شعور أو رمزاً له، ويف أهنا وتشرتك هذه اآلراء
م اللغوايت العام وعلم اجلمال شيئاً عل كذلك بكل استعمال للغة وغريها من طرائق الرمز . بل إن كروتشه يعد

  . (30واحداً بذاته" )

  . اجلمال ارتياح قلب، وذوق عقل : قال أبو عبدالرمحن

تعريف له إال سرور القلب ولذته . وذوق عقل ابلنظر إىل موضوعه، فإن  هو ارتياح قلب ابلنظر إىل ذاتيته، ألنه ال
القلب  كون عنده ملكة ذوقية هبا يصل السرور أو االنقباض إىلاملالمح من أشكال ما هو مجيل فت العقل يستنبط

  . من الشكل الذي يكون مجياًل أو قبيحاً 

والعواطف، فالعقل حمل كل امللكات الفكرية، وجممع األضغان )القلب( حمل  والعقل والقلب يتساقيان األفكار
مبقدار تربيته العقلية علماً ومراانً  باً، ولذة وأملاً . أيابألفكار حباً وكرهاً، وحتمساً وفتوراً، وتصديقاً وتكذي االنفعال

  . يكون مسوق ذوقه القليب، وإحساسه مبجايل اجلمال

أصول تسبق تكو ن التصورات  وإذن فال معىن لدعوى الفيلسوف األملاين "كانت" أبن احلكم اجلمايل يرتد إىل
  .!! الذهنية

  . يل أصواًل الحقة أو سابقة خترج عن التصورات الذهنيةاجلما قال أبو عبدالرمحن : ال نعرف للحكم

  . اجلمايل وجد أن يف الذوات احملسِ ة جبمال ما هو مجيل وإمنا نعلم أن احلكم

 اجلمايل تصورات ذهنية واستنباطات عقلية من موضوع اجلمال . كما نعلم أن القلب ال حيس كما نعلم أن احلكم

  . عقائد فكرية ابجلمال من فراغ ، بل حيس وعنده

  . أبن معايري القيمة اجلمالية ذات طابع شكلي ومن املنتقد إطالق "كانت" القول

موضوع للقيمة  -كأشكال األداء يف الفنون اجلميلة من صوت وصورة وحركة  - والواقع أن شكل األداء للجمال
  . اجلمالية

  . والقيمة فكرية بال ريب، ولكنها مأخوذة من وجدان قليب

والفكرية، فلن  اليت خيتلف من جهتها احلكم اجلمايل تعود إىل اختالف مستوايت الرتبية الثقافية جلوانب األربعةوا
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السنباطي أمجل من أحلان التخت الشرقي  تكون أغنيات التخت الشرقي أمجل من صوت الراببة، ولن تكون أحلان
  . ! اراً : اإلحساس ابجلمال فئوي، ولكن له مثل أعلىوهلذا قلت مر  إال بعد تدرج يف الرتبية الثقافية والفكرية،

بعد، وهي اجمللد األول  واملرتمجون يستقون فلسفة اجلمال لدى كروتشه من آاثره اليت مل ترتجم إىل العربية والدارسون
 علم اجلمال اليت نشرها ب  "دائرة املعارف من "فلسفة الروح" وكتابه"موجز يف علم اجلمال" ، ومقالته عن

  ."الربيطانية

 

  : برجسون واحلدس الفين : الفصل الثالث

  . الفلسفة احلديثة إىل النظرية األدبية للحدس معىن فلسفي مشتق من معناه اللغوي، وقد أسلمته

احلديثة فلسفة التمزق ابملصطلحات دون فقر إىل املصطلح أو ضرورة .  قال أبو عبدالرمحن : بيد أن الفلسفة
  .! إىل النقد األديب وسرت هذه العدوى

علم جديد ال يدل عليه إال مواضعة مستأنفة،  واملصطلح لغري ضرورة يبعدك عن املأثور الدال، ويومهك حبضور
  . يتعاىل على املعارف اإلنسانية السالفة وهو من معطياهتا وهذا متزق ومتعلم يف آن واحد، ألنه

د يتسع ابلشروح، واالحرتازات، والدعاوى، ضرورة يكون عنوان مذهب جدي واملصطلح اجلديد لغري
 وجعله يف دور املعارضة للمصطلحات األخرى . وبذلك اتسع جانب املغالطة يف فلسفة (31) واالستدالالت،

  : املصطلحات ، وبرزت املغالطة يف انحيتني

  . احلقيقة فيه، وتقزمي ما سواه أوالمها : عملقة معىن املصطلح، وحصر

املصطلح عليها كجعل العقل اثنوايً، وجعل اخليال أساس املعرفة  داء على األعراف واملفاهيموأخرامها : االعت
  . إبطالق

الفروق والعالقات  أن نعلم املعىن اللغوي الذي اشتق منه املفهوم الفلسفي للحدس، مث نفهم يف آن واحد وينبغي
  . بني املشتق واملشتق منه

  ."رس :"احلاء والدال والسني أصل واحد يشبه الرمي والسرعة وما أشبه ذلكفا فأما املعىن اللغوي فقد قال ابن

اللغويون  ( . وذكر32الظن كأن احلدس رجم ابلظن . كأنه رمى به . وذكر احلدس مبعىن سرعة السري) وذكر
  . (33احلدس مبعىن النظر اخلفي)

  . قائاًل ابلظن والتوهم معاً  معىن الكالم، وجعل احلادس ونقل األزهري أن احلدس مبعىن التوهم يف

تفسري احلدس ابلظن فهم خاطئ من أحد علماء اللغة األجالء، وليس نقاًل عن  : قال أبو عبدالرمحن
  .(34العرب)

  . وقد يتيقن اإلنسان الشيء، ويكون تيقنه ومهاً 

ت، وال يكون املقتضي جمرد احتمال مستوى الطرفني، أو ترجيٍح ألحد االحتماال أما الظن فليس تومهاً، ولكنه
  . أو الرتجيح ومهاً . وإمنا يغيب عنه علم مرجحات أخرى وموانع . وغياب العلم ليس ومهاً  التسوية
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دهاء، واحلدس مبعىن الوطء  ومن معىن الرمي اشتقت معاٍن لغوية منها القصد أبي شيء كان ظناً أو رأايً أو
وخالف  -واملضي على استقامة وطريقة مستقيمة  ، (ذحبهاابلرجل، والغلبة يف الصراع )ومنه إانخة الناقة ل

  . - األزهري، فقال : على غري استقامة

احلُدس قوم يعنفون على  و ح دس أخت عدس زْجر للبغال يف استعمال العرب، مث جاء ابن أرقم الكويف بدعوى أن
سالم فتنفر منهم . وهذه الدعوى الصالة وال البغال على عهد سليمان بن داوود عليهما وعلى نبينا حممد أفضل

  . أرقم وسليمان عليه السالم حتتاج إىل نقل موثق لكثرة القرون بني ابن

  . اليت جيري إليها أو أبلغ وذكر ابن السكيت : بلغت به احِلداس . أي الغاية

، وتعس ُف الكالم على األخبار طلبها خبفية . واحلدس الفراسة واحملدس املطلب . يقال فالن بعيد احملدس . وحتدَّس
  . األرض على غري هداية عواهنه، والضرب يف

  . ابلتخمني والظن، والرجم ابلغيب قال أبو عبدالرمحن : وجرى مُجَّاع اللغة على تعريف احلدس

  . واألصل ما أسلفته وتعريفه ابلظن صحيح لغة، ولكنه جماجماز،

ذلك دلياًل على أن احلدس يف أصل وضعه إصابُة  وأقدم، فكانإذن احلدث اليت نتيجته اإلصابة أعرق استعمااًل، 
  . ُجهلت أو خفيت وسائط الوصول إليها

  . فكرية وحسية قال أبو عبدالرمحن : املرجَّح عندي أن احلدس مبعىن إصابة احلقيقة بال وسائط

ض النظر عن إصابته، والظان اترب حدسه ظناً بغ وملا كان احلادس ال يفسر إصابته احلقيقة برباهني ووسائل فكرية
  . يصيب وخيطئ

  . األويل الوضعي اجلامع للحدس هو اإلصابة بال مقدمات فكرية إذن املعىن احلقيقي

 جمازاً مبعىن الظن، ألن احلادس ال يفسر حدسه مبقدمات فكرية، فكانت صفته صفة من يظن مث استعمل احلدس

رمي، وقلما يوصف أحد  ين هذه املادة ثبوتية ال سلبية، فاحلدسظناً . والربهان على هذا التأصيل أن أكثر معا
من وصل إىل غايته. أما من أخطأها فال  ابلرمي إال بصفة اإلصابة . وهو سرعة سري، وال يوصف ابلسرعة إال

  . يوصف أبنه أسرع إىل املتاهة

  . خفي  مُيجَّد نظره أبنهخفي، ف  و ْصُفه أبنه نظر وأنه خفي كناية عن إعجازه، ومن أخطأ ال واحلدس نظر

الثبوتية القصد، ومن كان اجتاهه  وإمنا كان خفياً ألن احلادس نفسه قد ال يعرف كيف أصاب، ومن معاين احلدس
  . غري منتج ال يوصف أبنه قاصد

ة إال مع ابلفراس الثبوتية الوطء والغلبة، واحلداس الغاية، واحملدس املطلب، والفراسة . وال يوصف أحد ومن املعاين
  . اإلصابة

  . اإلصابة يف احلدس وطلب األخبار خبفية حتدس، وذلك أخذ من خفاء وسائل

صوت ال يطلب معناه من املعىن احلقيقي  وح د س صوت تستجيب له البغال خيرج عن قصد الواضع، فهو حكاية
  . األويل
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  . فيزقيا اللغوية، فال يقبل إال بربهان توثيقيالسالم نقل مرسل يدخل يف ابب امليتا والتفسري ببغَّايل سليمان عليه

  .!احلدس ظن ؟ فهذه مجهرة معاين احلدس اللغوية، وكلها ثبوتية،فهل يعد هذا يقال: إن األصل يف

  . أبنه صائب، وحدس نصفه أبنه خطأ واحلدس ال يكون إال صائباً، ومع هذا نضطر إىل ثنائية حدٍس نصفه

كتابه "النجاة" احلدس مبعىن سرعة االنتقال من معلوم إىل جمهول، ومثَّل  ابن سينا يف وأما املعين الفلسفي فقد ذكر
  . استدارة القمر عند أحوال قربه وبعده عن الشمس، فيحدس أنه يستنري من الشمس مبن يرى تشكل

  . ويصف احلدس يف كتابه "التعليقات" أبنه يسنح للذهن دفعة واحدة

  . انتقال الذهن من املبادئ إىل املطالب . ويقابله الفكر اجلرجاين "احلدس سرعة ويقول

  . (35وهي )أي احلدسيات، أو املطالب املكتشفة ابحلدس( أدىن مراتب الكشف" )

إىل واسطة بتكرر املشاهدة   وتقيد مبثال ابن سينا فقال عن احلدسيات"هي ما ال حيتاج العقل يف جزم احلكم فيه
أوضاعه من الشمس قرابً وبعداً"  حبسب اختالف شمس الختالف تشكالته النوريةكقولنا : القمر مستفاد من ال

احلدس قوة ال تنتج ظناً، فإنه قال عن اإلدراك "واعلم أن أول مراتب  اه  . وسياق أيب البقاء الكفوي يقضي أبن
  . النفس الشعور، مث اإلدراك، مث احلفظ . وهو استحكام املعقول يف العقل وصول العلم إىل

  . التذكر وهو حماولة النفس اسرتجاع ما زال من املعلومات مث

  . الصورة املطلوبة إىل الذهن مث الذكر وهو رجوع

  . مث الفهم وهو التعلق غالباً بلفظ من خماطبك

  . مث الفقه وهو العلم بغرض املخاطب من خطابه

  . احلاصلة بعد تردد مقدمات مث الدراية وهي املعرفة

  . هو أن تعلم الشيء وال تتخيل خالفهمث اليقني و 

  . مث الذهن وهو قوة استعدادها لكسب العلوم غري احلاصلة

  . االنتقال من املطالب إىل املبادئ، ورجوعها من املبادئ إىل املطالب مث الفكر وهو

  . وهو الذي يتميز به عمل الفكر مث احلدس

  . مث الذكاء وهو قوة احلدس

  . ه للشيء الذي يقصد معرفتهالتنب مث الفطنة وهي

  . مث الكيس وهو استنباط األنفع

  . وهو استحضار املقدمات وإجالة اخلاطر فيها مث الرأي

  . االلتباس مث التبنُي وهو علم حيصل بعد

  . مث االستبصار وهو العلم بعد التأمل

  . ابلشيء من مجيع وجوهه مث اإلحاطة وهي العلم

  . شك بصفة الرجحانمث الظن وهو أخذ طريف ال
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  . وهو جوهر تدرك به الغائبات ابلوسائط واحملسوسات ابملشاهدة مث العقل

  . جمرداً عن املادة كإمكان زيد فإدراكه تعقل أيضاً، وحافظُه ما ذكر أيضاً  واملدرك إن كان

مشروطاً حبضور  نكان مادايً : فإما أن يكون صورة وهي ما يدرك إبحدى احلواس اخلمس الظاهرة . فإن كا وإن
  . املادة فإدراكه ختيل وحافظها اخليال

( كإدراك 36ال يدرك إبحدى احلواس الظاهرة، فإدراكه توهم، وحافظها الذاكرة) وإما أن يكون معىن وهو ما
ومتخيلة"  ( والبد من قوٍة أخرى متصرفة تسمى مفكرة37وعداوة عمرو، وإدراك الغنم عداوة الذئب.) صداقة زيد

(38) .  

  .املعاين اللغوية فاحلدس عنده عمل فكري قوته الذكاء. على أن تعريفه خارج عن

  . واستعمل ديكارت وغريه احلدس مبعىن رؤية القلب املباشرة

األويل، ألهنا راعت اإلصابة  قال أبو عبدالرمحن : كل هذه املعاين الفلسفية جاءت عن وعي لغوي ابملعىن احلقيقي
  . بسرعة

لدى الفيلسوف اليهودي الفرنسي برجسون، والفيلسوف اإليطايل  عاٍن ألصق ابلنظرية األدبيةوجاء احلدس مب
  .بندتوكروتشه

العقل  فيلسوف يهودي مراوغ يعمل يف برانمج الصهيونية السياسية اليت تسعى إىل خلخلة حقائق وبرجسون
  . والعلم، املادي، ونشر اإلحلاد، ومزج الغوغائية ابلريح

تلقائياً .  املادية املتهالكة اترخيياً اليت تزعم أن الكون وجود واحد ينحل ويرتكب )يف صور أخرى هوجوهر مذهب
  . الكون وغاية( هذه الفلسفة إلغاء الثنائية بني خالق وخملوق، ونفي خالق هلذا

  : وهو يراوغ الكنيسة الكاثوليكية الرومانية يف تكريس اإلحلاد حبيلتني

لفظ اجلاللة يف كتابه "رسالة يف  ل لفظ اجلاللة مبعىن احتمايل، كما يستعمل سبينوزا اليهوديأوالمها : أنه يستعم
جاءت به األداين السماوية. فاألخالق الوضعية، والدين  السياسة والالهوت" بعد أن أفرغه من مضمونه الذي

ة وال يدري أهي )أي احملبة( هللا هلما دافع عند برحسون يسميه احملب -مفتوحان  اللذان يصفهما أبهنما -الوضعي 
  .!أو صادرة منه ؟ ذاته،

  . اللذين وصفهما ابالنغالق ومها على نقيض األخالق العقلية السماوية، والدين السماوي

ابمليتافيزيقيا واجملازات حبيث أتيت فلسفة املادة اإلحلادية دساً  وأخرامها : أن فلسفة احلدس والدميومة مغلفة
  .!!وتسويالً 

  . الكون إن برجسون يصطنع مضغه الفلسفي من ثنائية احلركة والسكون يف احملسوس من هذا

  . فالسكون ظرفه املكان، واحلركة ظرفها الزمان

املقياس  وهذا الفصل هبلواين، بل املكان والزمان ظرفان متالزمان، فاملكان احليز، والزمان هو : قال أبو عبدالرمحن
  . يف احليز اآلين للحركة أو السكون
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ألهنا تفكري يف األشياء السكونية املتجاورة يف املكان. وال يدرك العقل  ويزعم برجسون أن معرفة العقل دونية،
حيزاً مكانياً، وهلذا  املتعاقبة اليت حتدس يف الزمان. إذن معرفة العقل حتليل وتصنيف، وهو جيعل لألشياء املتغريات

  . منا هي اهلندسةفالصورة املثلى للتفكري العقلي إ

  . (واملعرفة العليا عنده معرفة احلدس الذي هو خربة فعلية ابلتغري )أي احلركة

  .وصفه ابلدميومة وهذا التغري الذي ال يدركه العقل ويدركه احلس تغري يف الزمان ال ينقطع، وهلذا

  . طابع هو احلدسفإدراك هذا ال . وخربة احلدس به إدراك للطابع الكيفي للوعي الداخلي وتياره

جتد الدعوى تلو الدعوى . وال جتد يف تعريفه مفهوماً لغوايً واضحاً،  وال جتد يف تعريفه ملا يدركه احلدس برهاانً، بل
  . تلو اجملاز بل جتد اجملاز

  . مفهومة، أو اصطالح خاص حمدد بلغة مفهومة والفلسفة ال تقوم على اجملازات، بل البد من لغة عرفية عامة

  . القارئ إىل الفلسفة املادية إمنا الواضح بعد كل املراوغات سوقو 

الذاكرة(  -الوعي -غري قارٍ  )دميومة( نشهدها يف النفس   الوجدان  واحملصلَّة أن الطابع الذي يدركه احلدس تغري  
ختتزن الطاقة،  الصورة الطبيعة قوة تتبدد يف صور من الرتكيب )أي املتجلية للعقل يف املكان( . وهذه لتشهد لنا أن

  . يف تركيب مشابه ( مث تعود إىل صورة أخرى40( وأمدية تكي فها. )39وحتتفظ بقوة منوها )

قانون املادة دفعة احلياة اليت حيافظ هبا اجلزئي من  فقوانني املادة هي اليت حتوِ ل الكون إىل صور وأشكال، ويضاد
  . لطاقة وحمافظته على منوهاأمد اختزانه ل الكون على ما هو عليه مبقدار

مهمة التعبري ابلعرف السائد، أو االصطالح احملدد، ألنه ال يريد  ومن خبث هذا اليهودي أنه أعفى نفسه من
  . التعومي حقيقة ، وإمنا يريد

  ."الفكر واملتحرك" وقد تُرجم قليل من كتب هذا الفيلسوف مثل "منبعا األخالق والدين"، و

الدراسات الفلسفية، ومعاجم الفلسفة والفالسفة، وكتب  الفلسفية العربية بعرض أفكاره يف كتبوامتألت املكتبة 
  . املصطلحات

ويفصل  عريب غري متدين، أو من متدين غيب ال يربط الفلسفة جبذرها الديين أو اإلحلادي ، والعرض إما من
للمغالطات، واملراوغات، وإفراغ  يتنبه الفلسفة عن اتريخ الفيلسوف، وحيمل األمر على التفلسف الصادق فال

  .األلفاظ من مضامينها

يكتنفه الغموض واالختصار املخل . خاصة إذا كان الكتاب عالة على غريه ككتاب  وبعض العرض فهم سطحي
املوسوعة " ( سطو على41أعالم الفلسفة" للرئيس شارل حلو، فهو )إضافة إىل كل تلك العيوب( ) "موسوعة

  . يسرة"، وعلى "موسوعة الفلسفة" للدكتور عبدالرمحن بدويالفلسفية امل

م : أنه كان ستحول  1937 فرباير سنة 8وقد داهن برجسون النصاري إذ أعلن يف فقرة من وصيته اليت كتبها يف 
ه السامية، فأداه ذلك إىل أن يقف إىل جانب يين دين إىل الكاثوليكية لوال أنه شعر مبقدم موجة عارمة من معاداة

  . إن حتول إىل الكاثوليكية اليهود . وحىت ال يساء فهم فعله
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لعبة بني املضغ الدارويين  -ال مفكري العروبة فحسب  -العامل  قال أبو عبدالرمحن : إن النخبة املمتازة من مفكري
  . والفرويدي والبينوزي والربجسوين والسارتري والكافكي والدركاميي واملاركسي

وإبرام ونقض، ألن أقطاب الصهيونية السياسية يعون ما يفعلون لتضليل اجلوييم .  وجذب، وهذا املضغ يف شد
  . بذلك شذرات التلمود، ومسار التاريه لألمة الغضبية، والربوتوكوالت يشهد

  . كل ذلك خرافة فعلى هللا العوض ومن اعترب

فيتلقاه الفالسفة من غري دائرة الصهيونية  -اكتشافاً ةاخرتاعاً  - مث أييت هذا الطرح املتسلح مبغالطات العلم
ر حقيقة التضليل . ويتلقاه احلاوون على أنه تفلسف صادق السياسية ببناء   . فلسفي صادق ال يقدِ 

اإلحلاد وليد حريتني إراديتني،  واإلحلاد مل يكن قط نتيجة علم مادي، وال نتيجة تفكري عقلي صادق التحري،وإمنا
  : ريةوليس وليد إجيابية فك

  . الفكر، وشحذه على صنع املغالطة، وهذا دور األمة الغضبية يف ميدان الفلسفة األوىل : حرية شبهات

الغضبية يف الفلسفة والفنون  والثانية : حرية شهوات النفس اليت هي شهوات الفكر يف التفلسف، وهذا دور األمة
  . اجلمالية والقانون واإلعالم واألخالق وتفسري األداين

عجزوا عن النهوض من بؤرة  وأييت احلاوون وصادقوا التفلسف، فرمبا بدت هلم الشهوات والشبهات حقائق، ورمبا
اإلعالم يف عملقة قزم وتقزمي عمالق، ولسياط اإلرهاب  الشهوة، ورمبا عجزوا أيضاً عن التحرر من نري الشيهة لقوة

  .ا يئد اجلسارة على قول احلق واعتقادهوالتخلف، وما أشبه ذلك مم اإلعالمي أبلفاظ مثل الرجعية

  . مما تصون عنه الفلسفة احلديثة مفكريها والتدين نفسه

اإلحلادية الرائعة من كتاب "التطور اخلالق" : "الذكاء تكوَّن بتقدم  ومن بركات املضغ الربجسوين هذه الفكرة
العقل  وإن ملكة الفهم وهي ملحقة مبلكة خط يتصاعد خالل احليواانت الفقرية إىل اإلنسان . متواصل على طوال

  . الوجود املهيأة هلا هي تكيُف تزايد يف الدقة والرتكيب واملرونة لشعور الكائنات احلية مع ظروف

الذي يعيش فيه، وامتثال العالقات اخلارجية بني  ومن هنا فإن الذكاء )العقل( وظيفته هي غمس اجلسم يف الوسط
  . "املادة فكري يفاألشياء بعضها وبعض، والت

قرد . وهي الفكرة املكذبة خلالق اإلنسان  قال أبو عبدالرمحن : فهو يستعري من أخيه دارون فكرة تطور اإلنسان من
( ال بشر قبله، وأنه نيب كرمي أهبط إىل 42من تراب، وأنه أبو البشر.) والقرد الذي أخرب أنه خلق آدم عليه السالم

  .خلاء، واخللق بضمها، والدين، واملعرفة، والرتبيةاخللق بفتح ا األرض يف كمال

  . التطور الفرد يف اجلاهلية أذكى وأعقل وأعرف من صناع األهرام ألن اجلاهلي جاء يف سلسلة ويلزم من هذا أن

  . جاء يف سلسلة التطور وأن اهلمجي من قوم عاد أذكى وأعقل وأعرف من صناع األهرام، ألن اجلاهلي

السالم ومن آمن معه، ألن العادي أيضاً جاء يف  قوم عاد أذكى وأعقل وأعرف من نوح عليهوأن اهلجمي من 
  .!! سلسلة التطور

  .برجسون استاتيكي، وديناميكي والدين عند
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واخلرافات ، واالمتثاالت اخليالية. والبقاء بعد املوت ترايق يضعه  فاألداين السماوية استاتيكية انشئة من األسطورة،
  . د الدييناالعتقا

النصراين . ال التصوف اليوانين،  فهو التصوف -وهو الدين احلق عند برجسون -أما الدين الوضعي )الديناميكي( 
  .! ألنه عقلي

  . هللا للناس وليس هو حب اإلنسان هلل، بل هو حب

  .!! فجعل الرب عابداً، واملربوب معبوداً 

واملعىن  أن عقلنا غري قادر على إدراك الطبيعة احلقيقية للحياة، وسفسطة أبسلوب جمازي، فمذهبه ويلي ذلك إحلاد
  . العميق حلركة التطور

 .عن احلياة، وخلقته احلياه يف ظروف معينة ليعمل يف ظروف معينة؟ وأين ِ له أن يدرك احلياة، وما هو إال جزء منبثق

 

إن  : ميكن أن ميتص علته، وجلاز أن يقالمقدوره لكان معناه أن اجلزء يساوي الكل، واملعلول  لو كان ذلك يف
  . احملارة ترسم شكل املوجة اليت محلتها إىل الشاطئ

ذكية . وعبثاً  كل مقوالتنا العقلية ال تنطبق على احلياة : من وحدة وكثرة، وعليِ ة آلية، وغائبة والواقع أننا نشعر أبن
  . تنكسر، ألهنا ضيقة جداً، قاسية جداً  طاراتحناول أن نوجل ما هو حي يف هذا اإلطار أو ذاك، فإن كل اإل

  . خصوصاً ابلنسبة إىل ما نريد إدخاله فيها

املعروف حىت يلزم من معرفة  قال أبو عبدالرمحن : لست وهللا أعلم يف أي عقل وجد برجسون أن العارف يساوي
  .!اجلزئي للكلي أن اتجلزء يساوي الكل ؟

  .!ود املعلول ميتص علته إذا علم علة وجوده؟أي عقل وجد أن املوج ولست أعلم يف

 العقل يعلم كل حقائق الوجود، وإمنا يعلم ما غاب عنه من خالل ما حضر عنده من مدركات وال أحد يدعي أن

دوهنا، ومعرفة  وجوٍد لبعض  احلس، فيكون علمه علم  أحكاٍم كلية من خالل أفكاره الفطرية اليت ال خيطو العلم
اخلالصة . ومن خالل آاثره املوجود املشاهدة . وهو  وصف )ال تكييف( من خالل أحكامه الفطريةاألشياء، وعلم  

  . (إحضار املعرفة ابحلس املكرر )التجربة علم كيفية وكمية ملا خيضع إلعادة

ى نفي الفضويل ابحملارة وشكل املوجة، وال داللة ألبتة يف هذا املثال عل وليس يف سياق برجسون ما يقتضي متثيله
  . ملا هو جزء منه، وهو الطبيعة معرفة العقل

السكون، والتجزؤ يف املكان، ورد البدهيات اليت متيز  وبرجسون يتحدث ابسم العلم افرتاء، وذلك عند نفيه
  . البدهيات يف وصف املعلوم من الكون وتفسريه ابلعلية والغائية املوجودات من وحدة وكثرة، ورد

  . دية أن الكون يف حركة دائبة، وتغري، وصريورةاإلحلا وحجته املادية

 أن العقل ال حيدد مفهوماً، وأن املكان ال ميسك جزءاً  -وهذا ما صرح ببعضه كثرياً  - والزم فلسفة برجسون حينئذ

صريورة جديدة . وهو يدفع نفسه  وال سكوانً، ألن ما حنسبه سكوانً وجزءاً وحتيزاً يف توايل املتغريات مدفوع إىل
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  . بنفسه

( فليكن 43على برهان من برجسون، وإمنا حصلنا على الدعوى واجملاز:) قال أبو عبدالرمحن : ومع أننا مل حنصل
العارف  تطوعاً، وهو أن دعوى املؤمنني ابهلل هي الدعوى املوافقة للعلم، وموجزها أن اإلنسان الربهان من جانيب

ووسائلهم احلسية معرفة كمية وكيفية  مبعرفته على كثرته بعقوهلم غري حميطة معرفته ابلكون، وأن ما أذن هللا له
ال حيصيها العد كماً، وال الوصف كيفاً . وهذه املعرفة ال ختلو من  مشاهدة، أو معرفة متعاقبة الكيفية يف املشاهدة

  : أحد أمرين

  . أحدمها : مفعول مشاهد حيصره املكان، ويتجزأ فيه

 فرض وجود أي ميتافيزيقيا علمية تدعي أن املتجزئ املتحيز يف املكان يف حركة وتغري وتلك معرفة حقيقية . وعلى

معرفُة حقيقية مقيدة  وترقب لصريورة : فال ريب أن معرفته على ما هو عليه من سكون مشهود، وتغري غري ملحوظ
  . حبالتها ووصفها

  . لية . إخلوالنبات، وتلف خلية وبناء خ واثنيهما : فعل يف املفعول كالتخلق

  . ال تنفي املعرفة ابملفعول على ما هو عليه فدعوى هذا العقل تقبل بربهان علمي، وهي

يف هبرجة دعواه، وهلذا قال الدكتور عبدالرمحن بدوي بعد السياق املذكور  واستعاض برجسون ابجملاز عن الربهان
وبني اللغة العلمية  يهات شعرية، مما ابعد بينهويستمر برجسون يف بيان تطور احلياة مستخدماً صوراً وتشب" آنفاً 

  . "لسهام خصومه والوثيقة اليت استعملها البيولوجيون، وهو أمر جعله هدفاً سهالً 

مكابرة احلقائق، وألن أهل اخلصوصية العقلية  قال أبو عبدالرمحن : ال يهم برجسون سهام خصومه، ألنه يف جمال
  . قلة يف اجملتمعات

  . من يصطاده من أنصاف العقالء رةوإمنا يهمه كث

بصيغة  -ابملال واإلعالم قادرة على جعل الفكر العفن للملمَّع  واألجهزة الصهيونية السياسية اليت متلك التلميع
 فكري يرتىب عليه أنصاف العقالء، فيتنازلون عن النصف اآلخر هتيباً من معارضة فكر مظهر كمال -املفعول 

  .! حضاري

متكون من خملوقات الطبيعة  ن سياقه أبضخم دعوى طفولية، وهي أن اإلنسان خيلق بعضه، وهوويشفع برجسو 
  .! على مدى سنة التطور

  : يف سياقه ملذهب التطور لدى برجسون يقول الدكتور عبدالرمحن بدوي

  . ري عضويةعضوية، والعقل التام هو ملكة صنع واستعمال آالت غ والغريزة التامة ملكة استخدام وبناء آالت

  . غريها عضوية" هنا أهنا تصلح نفسها بنفسها، بينما غري العضوية البد أن يصلحها فاعل آخر" ويقصد بكلمة

أن يتغري، وأن يتغري هو أن ينضج، وأن  ويقول برجسون يف التطور اخلالق : ابلنسبة إىل الوجود الواعي أن يوجد هو
  . ينضج هو أن خيلق نفسه ابستمرار

  . وجه اإلطالق يعاين املدة، املدة معناها االخرتاع وخلق األشكال، والصنع املستمر ملا هو جديد على نإن الكو 
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  . يتقدم واملدة تقدم مستمر من املاضي الذي يعرض املستقبل وينتفخ وهو

  . وأينما حي شيء : فثم يوجد . يف مكان ما ُسجِ ل : ُيسجَّل فيه الزمان

مشرتكة بني الشعور وبني الكائن  حتفاظ ابملاضي يف احلاضر، واملدة احلقة .. هذه الصفاتإن استمرار التغري، واال
  . احلي

  . أخرى عن طريق كائن عضوي متطور إن احلياة تلوح كتيار ميضي من جرثومة إىل

ية حركته معرفتنا لسكون الشيء حينما ال نالحظ أبي وسيلة علم قال أبو عبدالرمحن : أسلفت نوع املعرفتني، ومها
صريورة  مبا هو عليه يف صريورته، وهي علم مبفعول . ومعرفتنا للشيء حال تغرية وسريه إىل وتغريه، فهي علم حقيقي

  . أخرى، وهي معرفة ابلفعل خالل املفعول، ومعرفة ابلفعل حال حركته

  . معرفة ال تنفي حقيقة املعرفة األخرى وكل

شئ، وال يُنفي عن كل شئ، بل اإلثبات والنفي رهن الربهان العلمي . ولكن  والعلم ابلتغري واحلركة ال يثبت يف كل
ر للحركة والسكون سبحانه، فيجعل الكون يف عملية خلق برجسون ينفي دائبة من قبل  قدرة وإرادة وعناية املقدِ 

ن فكرة السورة فلسفة احلياة عند برجسو  نفسه . قال الدكتور عبدالرمحن بدوي : ومن األفكار األكثر أصالة يف
  . استمرار لسورة واحدة توزعت بني خطوط خمتلفة للتطور احليوية، ومفادها أن احلياة منذ نشأهتا هي

  . من اإلضافات اليت كانت ألواانً من اخللق لقد منا شيء، وتطور بسلسلة

معلومة دون أن تصري  انفصال امليول اليت مل تكن تقدر على النمو بعد نقطة وهذا النمو نفسه هو الذي أدى إىل
على آالف  ( بسلسلة من التحوالت املتوزعة44فيما بينها. ال شيء مينع من ختيل فرد وحيد فيه.) غري متوافقة

  . القرون يتم تطور احلياة

كثرة من األفراد يتوالون يف سلسلة على خط واحد . يف كلتا  أو إذا انعدم وجود فرد وحيد : ميكن أن نفرتض
  . غري بُعد واحد كون للتطوراحلالتني لن ي

( منه 45خمتلفة كل منها أفضى إىل تقاطع.) لكن التطور مت يف الواقع بواسطة ماليني من األفراد على خطوط
هناية . وعبثاً حدثت تقاطعات، فإن حركة األجزاء استمرت بفضل  تفرعت طرق جديدة، وهكذا ابستمرار إىل غري

  . السَّرة األوىل للكل

  . كل جيب إذن أن يبقى يف األجزاءفشيء من ال

يكون حمسوساً للعيون على حنو معني . رمبا حبضور أعضاء واحدة يف أجهزة خمتلفة   وهذا العنصر املشرتك ميكن أن
  . االختالف كل

  : قال أبو عبدالرمحن : صدق هللا وكذي برجسون، فهناك حقيقتان

  . لدارون وبرجسون اءت األداين السماوية خالفاً أوالمها : أن اخللق منذ آدم ما زال ينقص . هبذا ج

ونزول وصعود . حيث يكون االت ِباُع لألنبياء عليهم  وأما التطور سلوكياً وعقلياً وعلمياً فالتاريخ يف صعود ونزول،
  . والعقل . أو عدمه السالم، واملصلحني، وحقائق العلم
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  . الفرد يف مراحل أعمار األجيال تطورواثنيهما : أن التطور يف مراحل عمر الفرد، ومل أيت 

عند برجسون اليت هي إما منطقية وإما حدسية : لكن هذا  وقال الدكتور عبدالرمحن بدوي عن نظرية املعرفة
 هو وليد التفكري العقلي املتواصل، والتأمل الفكري املستمر، وحشد الوقائع العلمية الوجدان ليس وليد الغريزة، بل

  . ها بعضها ببعضالسليمة، ومقارنت

  . وينميه يف قول منطقي والعقل هو الذي حيقق الوجدان وجيعله حمدداً،

معرفة غريزة صفتها عنده أهنا تصنع نفسها بنفسها،  : قال أبو عبدالرمحن : إذن املعرفة الفطرية ذات مصدرين
  . شيء ومعرفتها معرفة ابملادة، وهي معرفة

  .!بشكل املعرفة ؟ شيئني أو أشياء، فمعرفة العقل معرفةومعرفة عقل، وهي معرفة عالقة بني 

  . معرفة . والسلوك غري املعرفة وبرجسون هاهنا ادعى على الغريزة ما ليس فيها، واعى أن سلوكها

  . امليول والنزوع واالستجابة وإمنا الغريزة طبيعية خملوقة يف الشيء صفتها

  . اخلالق وقدرته لموال يوصف نزوعها أبنه معرفة، وإمنا هي من ع

حتمياً مدة بقاء ذلك الشيء، لالحتفاظ  ومن الغرائز ما هو ذو نفع للشيء، وقد جعل هللا استجابته ونزوعه
  .ببقائه

  . وتتعارض، كنوازع األاننية واإليثار، والغضب والرضى . إخل ومنها ما هو ذو نفع وضر، فتتضارب

الفرد  النوازع، ومل جيعل هللا كل انزع حتمياً، بل جعله هللا حلرية عن االستجابة إلحدى هذه والسلوك احلر ينتج
  .تطويع النازع ابلتعويض والرتبية واالحتكام للعقل

الشيء ال  الغريزة والعقل من كيس برجسون، وإمنا الثنائية بني الوجود واملعرفة . وحتقق وجود وثنائية املعرفة بني
حيصل ابحلس الباطن وجدان، وما حيصل  ال تكون معرفة إال حبكم العقل، فما ُيشرتط بتحقق معرفته. إال أن املعرفة

  . وال يكون معرفة إال إذا أثبت العقل صورته أو حكمه ابحلس الظاهر وجدان، وما روى ابخلرب وجدان مسعي،

قل صححها وتكون عقلية ابحلس، وعقلية ابلشرع، وعقلية ابإلهلام واحلدس، ألن الع إذن املعرفة عقلية فحسب،
  . وجداهنا بعد

الصناعة تتم بعقل سابق، وعقل مصاحب،  وإسناد الصناعة إىل العقل ال معىن له إال على سبيل اجملاز، مبعىن أن
وليس بصحيح أن معرفة العقل معرفة عالقات فحسب، بل هي معرفة  . وعقل متابع . واجملاز ال تبين عليه الفلسفة

والبعد والطول  رها وبقية أحكامها، ومعرفة العالقات والفوارق بني األشياء كالقبلومنافعها وأضرا أشياء بتصوراهتا
  . والقصر والشبهية والضدية . إخل

  .(عند برجسون، وإمنا املعرفة العليا ما صدر عن ملكة الوجدان )العيان امليتافيزيقي واملعرفتان اللتان مضتا دونيتان

معرفته ابحلدس أو العيان، فاحملقق  لوجدان مبا شاء من خلق ودميومة، وليسمقال أبو عبدالرمحن : ليسمِ  برجسون ا
  . عزوب العقل ال معرفة أنه وجدان حىت تصدر صورته أو حكمه عن العقل . ومع

بساطة العيان . هذا الوجدان : فإن فيه من اخلصوبة  وقال برجسون يف كتابه عن "الفكر واملتحرك" ومهما تكن
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والنتائج حبيث ال يستكشفها إال بعد جهد طويل يبذله يف املشاهدات والتجارب،  حافاًل ابملعاين والثراء ما جيعله
حتظى فلسفته أبي  العمليات املنطقية ، وهبذا اجلهد خُيضع هذه الفكرة لالمتحان الدقيق الذي بدونه لن وإجراء
  . اعتبار

  . "ومتغري ومتحرك يف املدةحي  والعيان هو وحده القادر على فهم احلياة، وإدراك ما هو

وإفراغ للفظ من مضمونه اللغوي، والعريف العام، واالصطالحي  قال أبو عبدالرمحن : هذا تالعب ابللغة املوصلة،
  . جديدة وال يسلك هذا إال متالعب ابلعقول اخلاص، وشحن له بدعاوى

  .هيوالوجدان هو مصدر املعرفة، وليس هو  .والوجدان شيء، وعيانه شيء آخر

عن مصدر املعرفة، وهو كالم عن نوع من الوجدان خصيب . وقد  وما ذكره عن الوجدان هاهنا إمنا هو كالم
  .وأوهاماً وإراثً حسياً خاطئاً  يكون الوجدان أمنيات

متحرك ال ساكن . ال مدة( . يقول يف مذكراته اليت كتبها من أجل  -والزمان عند برجسون آنية )أي آُن غري قادر
فلشدة دهشيت أدركت أن الزمان العلمي ال يتصف ابملدة، وأنه ما كان ليتعني شيء  : م 1908جيمس عام  وليم

يقوم جوهرايً يف استبعاد  معرفتنا العلمية ابألشياء لو أن جمموع الواقع قد نشر يف حلظة، وأن العلم الوضعي يف
  . املدة

  : ة .وحقائق هذا املفتاحوصريور  وهلذا فمفتاح فلسفته عيان املدة حركة وتغرياً 

  . ومسارها، وأهنا كيفية ال كمية أن احلركة غري قابلة للقسمة خبالف مكاهنا .1

  . وإمنا ضل زينون بتوحيده هوية املكان واحلركة

  . تتحرك التغري ال جيري على موضوع اثبت، بل التغري هو املتغري. فال توجد متحركات .2

  .!! بل يوجد حركات تتحرك

املعرفة للمفعول غري ملحوظة حركته، وللفعل حال مالحظة احلركة  أبو عبدالرمحن : سلف احلديث عن نوعي قال
وال  برجسون خيتفي وراء احلسبانية والسفسطة . وهي سفسطة شرسة حيلتها إسقاط هوية األشياء والتغري . بيد أن

  . لهوية إال ابستقرار ينظِ م األشياء حسب املاضي واحلاضر واملستقب

األزمان كذوابن نغمات  التوايل )املعية( بني هذه األزمان جيعل األشياء يف حركة وتغري وصريورة تذوب معها ولكن
  . اجلملة املوسيقية يف بعضها

  . أبهنا خالقة وهلذا وصف املدة غري القارة

ة واملعلول يف هويتني املبدأ وجود العل وتتجلى هذه السفسطة يف إنكار مبدأ العلية، ألن شرط اعتقاد هذا
  . منفصلتني

  . دائب ال تنفصل معه هوية بيد أن الزمن خلق واخرتاع

فحينما ضخَّم الدعوى أبن األحوال العقلية والنفسية ال  ومن السفسطة رفض البدهيات دون حتديد بديل مفهوم،
وقائع  : رفض متيز األانهبوايت متعينة منبني العلة واملعلول، وأنه ال يعنيِ  بعضها بعضاً  يتلو بعضها بعضاً كالتتابع

This file was downloaded from QuranicThought.com



  . الشعور . من إحساسات، وعواطف، وأفكار

  . وها هنا ال حيدد بديالً 

األفكار من مصادرها  وليس العجب من مثل املستوعب الرائع الدكتور عبدالرمحن بدوي الذي يستعرض مثل هذه
  .!! األصلية بلغة مؤلفيها، وجيريها كلها على صدق التفلسف

فاإلنسان ليس بني عاطفتني  . ومن السفسطة الشرسة جعل النوازع املريضة اليت ختل ابلسلوك صريورة ال مفر منها
دائبة وصريورة، فاإلنسان حييا ابلعاطفة األوىل مث يتغري  متضادتني خيتار إحدامها برايضة وتربية . وإمنا هو يف حركة

  . حني تطرأ العاطفة الثانية

  . أن االمتداد أسيق من املكان ومن سفسطاته دعوى

  .!! اجلسد، فهو عنده احتمال يف احتمال وكذلك بقاء الروح بعد

فكرية يف الفلسفة الربجسونية .. يقول "أمام األفكار املقر هبا دائماً،  ضرورة -ال جمرد الشك  -ورد الثوابت 
اجلديد يهمس يف  ني علمية : فإن هذا العياناليت تبدو بينة، والتوكيدات اليت كانت تدعى حىت ذلك احل واملقاالت

  . "أذن الفيلسوف بكلمة : مستحيل

 األمر شكاً توسلياً بنَّاء لكان الشك مرة يف العمر يف كل توكيد جديد حىت يقوم قال ابو عبدالرمحن : ولو كان

  . الربهان على أنه من الثوابت

وي يف موسوعت: "تناول برجسون مسألة الذاكرة يف  بد وعن تقسيم برجسون للذاكرة يقول الدكتور عبدالرمحن
  . فميز بني نوعني من الذاكرة : الذاكرة العادة، والذاكرة احملضة م، 1869كتابه املادة والذاكرة سنة 

العقل(،  تركيب حلركات . أما الذاكرة احملضة فهي وظيفة للروح )أو \تقيم يف اجلسم، وهي جمرد األوىل ميكن أن
  .حنا رؤية ارتدادية ملاضيناوهي اليت متن

  . قصيدة ، وعلى الثانية استحضار الذهن لدرس مسعه ويضرب مثاًل على األوىل حفظ

  . عادة، ألن احلفظ يقوم يف تكرار جمهود واحد هو ترديد القصيدة مرة تلو مرة فنحن يف احلالة األوىل إبزاء

  . واحدة، وكأنه حادث وقع يل يف حالة استحضار درس مسعناه فإن ذاكرة قد سجلت مرة أما

  . يتكرر إنه مثل حادث يف حيايت، وماهيته تقوم يف أنه حيمل اترخياً، وابلتايل ال ميكن أن

  . والشعور يكشف لنا عن اختالف يف الطبيعة بني هذين النوعني من الذاكرة

وأستطيع أن أدركه بنظرة  صره،ذلك أن ذكرى درس مسعته هو امتثال )وامتثال فحسب( أستطيع أن أطيله، أو أن أق
  . واحدة وكأنه لوحة

  .يقتضي زمناً حمدداً هو زمن إنشادها بيتاً بيتاً، إنه ليس امتثااًل، بل هو فعل أما القصيدة احملفوظة فإن تذكرها

إمنا صارت جزءاً من  . والقصيدة مبجرد حفظها ال حتمل أية عالمة تدل على منشئها وموضعها من املاضي
  .وعادة من عادايت مثل املشي حاضري،

 األوىل تسجل على هيئة صور ذكرايت كل أحداث حياتنا اليومية كلما جرت، وال تغفل أيه وابجلملة فإن الذاكرة
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فإهنا ختتزن املاضي بتأثري  تفاصيل، وترتك لكل واقعة مكانتها واترخيها دون أيه نية للمنفعة أو التطبيق العملي،
  . ضرورة طبيعية

ابألحرى العقلي( على إدراك قمنا به من قبل، وإليها نلجأ يف مرة نصعِ د منحدر  ها يشري التعرف الذكي )أووبفضل
  . املاضية حبثاً عن صورة من الصور حياتنا

تثبت الصور بعد إدراكها، وتصنف يف هذه الذاكرة : فإن  لكن لكل إدراك يستطيل إىل فعل انشئ، وبقدر ما
  . اجلهاز العضوي، وختلق يف اجلسم استعدادات جديدة للعقل تعدلاحلركات اليت تواصلها 

جتربة من نوع خاص جديد يستقر يف اجلسم، وشلشلة من امليكانسمات املركبة، وردود  وعلى هذا النحو تتكون
ابستمرار من  ( أجوبة حاضرة عن عدد متزايد46متزايدة العدد واألنواع ضد املهيجات اخلارجية، مع) فعل

الشعور مباض من اجملهودات  ابت ممكنة. وحنن نشعر هبذه امليكانسمات حني أنخذ يف العمل، وهذااستجوا
عن األوىل كل االختالف، متوجهة دائماً إىل الفعل،  املختزن يف احلاضر هو أيضاً ذاكرة . لكنها ذاكرة خمتلفة

  . املستقبل وقاعدة يف احلاضر، وال تنظر إىل

املكدس . وهي ال تلغي هذه اجملهودات املاضية يف  . أي احملضة( اليت متثل منها اجملهودوهي )أي الذاكرة الثانية 
  . النظام الدقيق والطابع املنظم اللذين هبما تتم احلركات احلالية (47) الصور )الذكرايت( اليت تستعيدها، بل

فلبس ذلك ألهنا  ستحق اسم ذاكرة( . وإذا كانت ال تزال ت48أهنا ال متثل لنا ماضياً، بل تلعب دوره ) واحلق
  . "حتتفظ بصور قدمية، بل ألهنا تطيل أثرها املفيد حىت اللحظة احلاضرة

جيل مأثورة، وال من نتائج  قال أبو عبدالرمحن : دعوى ذاكرتني ذات مكانني من ابن آدم دعوى ليست يف خربة
  . علم راهن

  . عيش بذاكرتني، أو ثالث، أو عشرفالن ي : ولكنك تقول جمازاً، أو ختياًل، أو مبالغة

تقسيماً للذاكرة، وإمنا هو ذكر لبعض أنواع عمل الذاكرة، وأنواع ما حيصل  وما عدَّده برجسون ليس يف حقيقته
  . تذك ره

كالدرس حتمل مضامني  وما ذكره عن حفظ القصيدة وصف لعملية احلفظ وليس متييزاً لذاكرة أخرى . والقصيدة
  . زمالء تبط مبكان وزمان وفعل، ورمبا ارتبطت مبشاركةحياتية ألهنا تر 

  . مسعناه، فنمتثلها منفعة وسلوكاً  واحلفظ مع الفهم والوعي حُيدث أيضاً ما حيدثه وعينا وفهمنا لدرس

  .الدرس فحسب . وهكذا قل عن قصدك من اسرتجاع الدرس وإذا فصدت اسرتجاع معانيها كان حكمها حكم

  .املزعومتني فهو لغو كالمي ال حيقق وجوداً عيانياً  ذاكرتنيوكل فرق زعمه بني ال

  .! عليا مقدسة تدرك املطلق، وتفوق املعرفة املنطقية العقلية واحلدس عند برجسون معرفة

  . ومتفوق عليه -بصيغة اسم الفاعل  -الرمحن : ال جمال هلذه الثنائية بني متفوق  قال أبو عبدعبد

  . وبني معرفة عقلية بوسائط . باشرة بال وسائط تكون وعياً روحياً، أو بدهية عقليةبل الثنائية بني معرفة م

يف درجة  4= 2+2وأصوب ، وقد بينت مراراً أن  وكون معرفة أسهل  من معرفة : ال يعين أن األسهل أصح
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  .! وإن كانت النتيجة األوىل أسهل عملية ضربية (49من انحية الصحة ) 189205= 395×479

  . احلقيقة مباشرة إما بوعي، وإما ببداهة دس يف معناه اللغوي وصول إىلواحل

وسائط صورته احلدس وليس حدساً، ألنه حمض املصادفة، وليس فيه  والوصول مرفوض إىل احلقيقة مصادفة بال
  . رؤية قلبية أو عقلية

وحتليله النفسي حتقيق مصدر هذا  ووصول احلادس إىل احلقيقة قد ال يستطيع احلادس تفسريه، ويكون دور املتلقى
  .!! رؤية عقلية( ، أم مذخور ذاكرة، أم مصادفة) احلدس : أهو وعي )رؤية قلبية، أو روحية( ، أم بداهة

  . صورة احلدس ويظل عمل احلادس حدساً أو يف

ة هلا حىت يشهد العقل ألن املعرفة احلدسية ال قيم وال جمال البتة لزعم برجسون أن احلدس أعلى من املعرفة العقلية،
  . العقل حينئذ أبهنا معرفة صحيحة جاءت عن طريق احلدس أو الواقع احلسي بوقوعها، فيحكم

  وقفة عند املطلق ما هو ؟ وإدراك احلدس للمطلق يقتضي

فاطر ويعرفونه أبنه "ما هو بذاته" وهو املستقبل بذاته، واملراد  فهناك يف عرف الفالسفة املطلق احملض أو البسيط
  . ربنا سبحانه وتعاىل السماوات واألرض

  . شرعية يؤخذ به أو برد مبقتضى الشرع والعقل وهللا ال يسمى إال مبا مسى به نفسه، ومعىن كل تسمية غري

حدساً، واحلدس حينئذ مبعىن الوعي . وهو وعيه بفقره، ووعيه بكمال خالقه،  ومعرفة املطلق هبذا املعىن تكون
  . هة وضرورةبدا والفزع إليه

مشروط . أي بشرط اإلطالق . وهذا ال حيقق  وال يبدرك احلدس معرفة تفصيلية للمطلق هبذا املعىن أن يكون غري
  . وجوداً، بل هو عدم حمض

  . متكلمو أهل السنة واجلماعة يف نفي وجود ذات بال صفات وهذا يبينه

  .، أو مطلق يف جنسهبذاته، أو مطلق ابلنسبة إىل غريه ومن املطلق ما هو مطلق

يريدون هذه املعاين . وقد يريدون أعلى درجات املطلق لدى هيجل، وهو العقل  وأصحاب املذهب احلدسي ال
  . وينضج على مدى اتريخ اإلنسان الذي يتطور

  . ابلتطور اتساع نشاط العقل ابتساع معارفه، وكثرة احلقائق أمامه قال أبو عبدالرمحن : والواقع أن الذي حصل

  . اخللق الفين فقد عربت عنها مبصطلح جديد هو املضاهاة الفنية املبدعة وأما مسألة

  . ( وغريه على احلقائق اللغوية50مواضعيت اجلديدة انطالقاً من حس ديين، ) واخرتت

ر، وعلى إبداع البش احلس الديين فقد مر علىَّ حتليل أظنه أليب حامد الغزايل جييز إطالق اخللق شرعاً على فأما
  . افرتائهم . وهذا على سبيل اجملاز

  . اخللق لغري هللا مبا هو أدل حقيقة ال جمازاً  ولنا مندوحة عن استعمال

فألن حقيقة اخللق إجياد من عدم، واملخلوق ال يوجد غريه من عدم، وإمنا يصنع  وأما الغرية على حقائق اللغة،
املخلوقة . ابملواهب  ن فجميع عناصره اإلبداعية من الطبيعةوخيرتع من مادة خملوقة . ويف ميدان الف ويعمل
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  . وامللكات املخلوقة

شرط اإلبداع اإلجياد من عدم بل إجياد املعدوم البديع من عناصر  وهي مضاهاة تتصف ابإلبداع . وليس من
  . خملوقة

عنده صانع  ن اإلنسانبرجسون احلدس الفين أبنه فورة خالقة . ومن حقه أن يفخر هبذه الصفة، أل لقد وصف
  .!قبل أن يكون عارفاً، واحلدس هو املعرفة بعد الصنع؟

  . العقل عند برجسون أداة فعل يف ذاته، وهو يصنع أدوات متكن من الفعل وبيان ذلك أن

  . أولية يف بيئته عنده قوة فطرية الستخدام أدوات الطبيعة سواء أكانت أعضاءه هو ، أم كانت مواداً  والغريزة

  . والغريزة تكون حدساً إذا وعت ذاهتا، وتنزهت عن األغراض

  . ومتحرك يف املدة وفوق العقل ملكة الوجدان القادرة وحدها على فهم احلياة، وإدراك ما هو حي ومتغري

 ألنه وليد التفكري العقلي املتواصل، والتأمل الفكري ومع هذا التفريق والتمييز جيعل الوجدان حمصاًل من العقل،
  . السليمة . إخل املستمر، وحشد الوقائع العلمية

  . والوعي حيتوي خربة الشخص املاضية أبكملها

  . عبدالرمحن : من ها هنا تتضح عالقة احلدس ابلذاكرة قال أبو

 يف مرتبة دون احلدس معرفة وإبداعاً يفتات على املعرفة العقلية جبعله معيار احلقيقة وعندما جيعل برجسون العقل

  . يها املنفعة، وجيعله العقل أداة لإلنسان للتحكم يف البيئة فحسبف

السلوك  العقل أبن معرفته نسبية، وأن اعتماده على الوصف والتصورات العامة لتساعد اإلنسان يف وحيجٍ م
رح أمرية الشعور الباطين . وهلذا تش العملي . ويعملق احلدس أبنه يصل إىل املطلق، وأنه الوحيد الذي يدرك حقائق

يتصف احلدس أبنه نوع من التعاطف العقلي الذي نعرف به  حلمي مطر فلسفة برجسون احلدسية بقوهلا "وحني
فيه، وال ميكن وصفه أو التعبري عنه : تكون املعرفة التحليلية عكس ذلك، ألهنا  الشيء حىت نكشف ما هو فريد

  . برموز تكون أقرب إىل ترمجة الشيء األشياء إىل عناصر مشرتكة بينها وبني غريها . وبذلك ترد

  .(51وحدهتا وفرديتها األصلية" ) أما املعرفة احلدسية فليست كذلك، ألهنا فعل مباشر بسيط حيفظ لألشياء

ابحلدس وبني ما يعرف ابلتحليل تفريق بني متماثلني، ألن ما يعرف  قال أبو عبدالرمحن : التفريق بني ما يعرف
  . ائط قد يعرف حدسياً. أي برؤية مباشرةوالوس عقلياً ابلتحليل

يَّل لربجسون زمن اتبعه أن ( أن املطلق ذاته ال حيتاج إىل حتليل، ألنه أعم 52معرفة املطلق حدسية : ) وإمنا خ 
  . عند الفالسفة، وهلذا عربوا عن الوجود أبنه مطلق . والواقع أنه ال وجود إال هبوية العمومات

فللحدس جمال يف ذلك كما مر  ( مبعىن رب الكائنات سبحانه53لقاً فإن كان املطلق )وحينما ي عرف العارُف مط
  . بيانه

بذلك حدساً، بل هو جتريد ذهين .؟ أي أن احلادث مل يعرف شيئاً كان  وإن كان املطلق معىن أعم فال يكون العلم
  . معىن أعم من معارفه جيهله ، وإمنا جرد
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  . أعلى وأجل، ألهنا زايدة علم  شروط  ما هو غري مطلقواملعرفة التحليلية اليت تعنيِ  

خصوص نظرة الفنان إىل األشياء حيث يدرك ما هو فريد، وحبيث  ويتجلى احلدس معرفة ومضاهاة )خلقاً فنياً( يف
  . يبدعه من فن يلفت نظر اآلخرين مبا

لفنية اليت ختاطب حس اإلنسان بلغة اللون الرؤية ا وقد أثىن عربرت ريد على برجسون أبنه نبه اإلنسان املعاصر إىل
  . !! احلسية حياة ال نتزود هبا من العلم، أو العقل النظري والشكل والصوت ما دامت حياتنا

 لربجسون عن احلدس الفين أنقله من كتاب "الشعر والتأمل" هلاملتون ترمجة حممد مصطفى وهذا نص فيه حببحة

اإلنشاء األديب  مصدر الدين" . وقال "إن يف استطاعة من ميارس فنبدوي عن كتاب برجسون"مصدر األخالق و 
االنفعال األصيل الفريد الذي يولد من توافق  أن يتبني الفرق بني العمل حينما يرتك وشأنه، وبينه حني يتوقد بنار

  . بني املؤلف وموضوعه . أي من احلدس

طويل . معان يقدمها إليه  ان جتري يف ألفاظ منذ زمنففي احلالة األوىل يكد الروح ويعمل بربود وجيمع بني مع
  . اجملتمع يف حالة مجود وصالبة

بعد  فيبدو أن املواد اليت يقدمها العقل قد دخلت مقدماً يف عملية صهر وامتزاج ، مث تصلبت أما يف احلالة الثانية
  . ذلك وجتمدت من جديد، مث أخذت شكل معان أييت هبا الروح ذاته

مل يكن حيلم  ( سعيدة54هذه املعاين ألفاظاً موجودة فعاًل تكفي للتعبري عنها فإن ذلك يعين صدفة ) دوحينما جت
  . هبا أحد

  . نلزم مدلول اللفظ أن يالئم الفكر أو املعىن فالواقع هو أنه البد لنا من أن نعني الصدفة غالباً، وأن

. إال أن مثل هذه احلاالت هي وحدها اليت حيس فيها والنتيجة غري مؤكدة  ويف هذه احلالة يكون اجلهد شاقاً،
  . يعتقد أبنه أخالق للروح أو

  .الوقت واحداً وفريداً  وال يبدأ الروح ينتقل يف خطوة واحدة إىل شيء يبدو يف نفس

كل التصورات الكثرية املشرتكة اليت تُقدَّم لنا سلفاً يف ش شيء يسعى بعدئذ إىل الظهور بقدر املستطاع يف حدود
  . (55األلفاظ" )

وفيه ميتافيزيفيات  أبو عبدالرمحن : هذا ما استطعت إجيازه من فلسفة برجسون، وأكثر من هذا اإلجياز خمل، قال
  .يف الصد عن العقل والعلم للرتويج لإلحلاد كثرية، وهو ظالل فلسفة أعمق من احلدس الفين تتبىن حسبانية ذكية

 

  : لفنا الفصل الرابع : كروتشه وفلسفة

  : عند فالسفة أهل اإلسالم أن القول الفين يكون شعراً بعنصرين معاً 

  . (أوالمها : االستعمال اخلاص للغة )احملاكاة

  . واثنيهما : الوزن

للشعر لتميزه عن أنواع النثر  والعنصر األول هو السمة اخلاصة، والعنصر الثاين مسة مكملة يتحقق هبا التعريف
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  . الفين

  . األقوال غري الفنية األول مييز القول الشعري عنوالعنصر 

مسبقاً مبا مييزه من خصائص يف العنصر األول )االستعمال  ومتيز الشعر عن أنواع النثر الفين ابلوزن مشروط بتميزه
  . (اخلاص للغة

وابن سينا يف  عر،الوزن وال يكون املنظوم شعراً . هذا ما أكده الفارايب يف كتاب الشعر، وجوامع الش فقد يوجد
  . اخلطابة

الفين بتجوز، ابلوزن . يقول ابن سينا عن الشعر "كالم خميل  قال أبو عبدالرمحن : واستعمل قوم التعبري عن النثر
  . "إيقاعات متفقة متساوية متكررة على وزهنا مؤلف من أقوال ذوات

  . ب يعين النثر الفينالشعر عن النثر . وهو بال ري وجعل اإليقاعات املتفقة فرقاً مييز

  .!العنصران املذكوران مها الظاهرة اجلمالية يف الشعر؟ قال أبو عبدالرمحن : فهل

عن فنون أخرى، وهي  -الذي هو موضوع للجمال  -جلميل من مجيل . مميزان للشعر  كال . وإمنا مها مميزان
  . للجمال مواضيع

  : ويهم املنظر األديب من اجلمال

  . واستنباط عناصر احلكم اجلمايل من الذات واملوضوع جلمال الطبيعي،اإلحساس اب .1

  . وإحساساً، وحكماً  اجلمال الفين إبداعاً، .2

عبدالرمحن بدوي الذي وضع بعض املعامل والصوى  واألمر األخري أجد تلخيصه من فلسفة كروتشه من فبل الدكتور
"ال يقوم يف مضمون معني، وال يف شكل حمدد ابلذات، فما تقريره أن الفن  لفلسفة كروتشه الفنية، وأول معلم

  . يف األثر ليس معناه األخالقي أو الديين أو املتعة اليت جيلبها للمشاهد يكوِ ن اجلمال

  . بدون مضمون -أو متاثل أو انسجام  -ال يوجد شكل مجيل  كذلك

 الشكل أو ذاك، وإمنا يقوم يف الرابطة بنيالفين يف هذا املضمون أو ذاك، وال يف هذا  وإذن ال يقوم اجلمال

  . املضمون والشكل معاً 

الشعري، ألن حقل من الفن، وألنه ألصق ابلضمون  قال أبو عبدالرمحن : ليكن موضوع هذا التنظري الفن
  .!يعقل وجود فن شعري ال يقوم يف مضمون معني وشكل حمدد ؟ والشكل . ومن مث حيق لنا التساؤل : هل

  . موضوعاً يف املضمون والشكل، ولكل من العنصرين قيمة اجلمالية يوجد ل الفين إحساسإذن اجلما

  . بني العنصرين أيضاً موضوع اثلث للجمال الفين يؤخذ منه املثال األرقى للجمال والعالقة

ض النظر عن إىل مجال شكلي بغ وكون الفن تعبرياً يقبل االلتزام ال يعين خلوه من مجال جماين كأن يكون النظرُ 
  . عالقته ابملضمون الكلي الذي يريده الفنان

العاطفة واخليال  معلم ذكره الدكتور عبدالرمحن بدوي وصفه للرابطة بني الشكل واملضمون أبهنا "تقوم يف واثين
  . معاً . إهنا تركيب قبلي للعيان اجلمايل احلسي
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  . عاطفةفين خارج الوحدة العضوية بني اخليال وال وال يوجد موضوع

  . "شكل خاٍو، وكذلك العاطفة بدون صورة هي مادة عمياء والصورة اخليالية من العاطفة هي

 العالقة بني الشكل واملضمون يف العمل الفين الشعري أن يكون املضمون صادراً عن إرادة : قال أبو عبدالرمحن

غري جمرد الداللة  الفكري أو العاطفيفكرية، أو جيشان عاطفي. وأن يكون يف الشكل األدائي منسبة للمضمون 
  . ابملضمون الفكري اللغوية . واخليال جزء من النشاط العقلي الذي أطلق التعبري عنه

  .واللماحية، والقوة . ويف الشكل كاإلحياء، والرتقيص مث تبقى القيم اجلمالية يف املضمون كقيمة اجلدة، واالبتكار،

 وليس من الشرط اتفاقهما معاً يف أنه ال توجد صورة مجيلة بدون ألوان وال للمضمون، واخليال والعاطفة مصدران

  . خطوط، كما ال توجد صورة موسيقية بدون نغمات وتوافقات

معىن  األداة التعبريية هي الشكل الذي حيمل قيماً مجالية . وقد بينت يف مقدمة هذا الكتاب : قال أبو عبدالرمحن
  . وحدة الشكل واملضمون

  . علم اجلمال بوصفه علم التعبري" لكروتشه" أبو عبدالرمحن : وبقيت نتف أحكام مرسلة من كتابقال 

كروتشه "الفن ال يستغين عن صناعة فنية )تكنيك( . أي أن مثة صعوابت  قال الدكتور بدوي مستعرضاً مذهب
  . الفينللفنان أن يتغلب عليها وهو بسبيل التعبري عن العاطفة يف عمله  فيزايئية البد

مستقبل بذاته وإال مل  يتوقف على املنفعة أو اللذة أو األخالق أو الدين أو السياسة أو الفلسفة . وإمنا هو والفن ال
  . يكن فناً 

  . األم لكل اجلنس البشري والشعر هو الدرجة األوىل يف الفن . إنه اللغة

  ."أن يوجد النثر دون أن يكون الشعر موجوداً ميكن  وهلذا ميكن أن يوجد الشعر دون أن يوجد النثر، لكن ال

 األدق أن الشعر ال يقوم بغري شكل فين . والشكل قد يكون صناعة، وقد يكون حساً  قال أبو عبدالرمحن : التعبري

  . تلقائياً 

ن أو فلسفة : فال يتصور انفصال الفن ع وعندما يكون مضمون الفن منفعة أو لذة أو أخالقاً أو ديناً أو سياسة
  . تعبرياً فنياً إذا كان هو التعبري األمجل عن املضمون إبحياء أو ختييل هذه املصادر املضمونية، وإمنا يكون األداء

يعين أسبقية  هو الدرجة األرقى يف أجناس النص الفين لقيامه على عناصر مجالية خارجية، ولكن هذا ال والشعر
املباشرة هي األسبق، والتعبري الفين يكون يف الشعر  يزيقيات فإن اللغةوجود الشعر . بل إذا أردان الدخول يف امليتاف

  . فاألبسط أقدم والنثر، وهو يف النثر أبسط،

  . الذهنية اليت يؤلفها الفنان واحلدس والرؤاي عند كروتشه تعبريان عن العمل الفين، وهو الصورة

  . الشكل واملضمونواملوضوع، وبني  ومن صفة املضاهاة دعوى التمازج بني الذات

ويسبق الرؤاي االستغراق يف التأمل، ويصفونه أبنه استغراق الذات  والتصور الذي يسبق حتقق املضاهاة يسمى رؤاي،
  . يف املوضوع

فاملوقف الذي يقفه أديب هذا " ومن السموق الفين يف املضاهاة ما ذكره الدكتور حممد ذكي العشماوي بقوله
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الفنان أواًل وقبل كل شيء . موقف الفنان الذي يرى وراء   ية أو االجتماعية هو موقفالعصر من األحداث السياس
 اجتماعية داللة إنسانية ما . حبيث تتحول احلادثة أو القضية املرتبطة بزمن ما أو كل حدث وكل قضية سياسية أو

  . اخلاصة هجمتمع ما إىل قضية إنسانية تكتسب اخللود والالزمنية عن طريق أتمل الفنان ورؤيت

حدود الزمان واملكان إال إذا استطاع أن حيول   ولن يتأتى للفنان مهما التزم أن حيقق اإلنسانيات، وأن يتجاوز بفنه
  . اليت حتيط به أو املوضوعات اليت يعاجلها( إىل فن رفيع كل ما حوهلا )مهما بلغت أمهية األحداث

  . ينقلها الفنان نقاًل مباشراً أو عملياً ليست إال جمرد مناسبات ال  فجميع هذه املوضوعات

  . "تتحول إىل رموز متثل غبطة اإلنسان أو شقاءه . خرية أو شره بل البد أن

املنفية عن دائرهتا،  عبدالرمحن: لنعرف طبيعة احلدس الذي ينتج مضاهاة فنية )اخللق الفين(: حنلل املعاين قال أبو
  . اة نفسهاوحنلل خصائص الفن املنتج وعناصر املضاه

  . أن تكون املضاهاة جمرد وصف، أو جمرد تعبري عن حاالت شعورية فاملنفي

 أن يكون ذا ذاكرة فنية تعي األعمال الفنية السالفة وأن يكون ذا ذوق وإحساس مبجايل ومن مقومات الفنان

  . اجلمال يف األعمال السالفة واملعاصرة

فاحلدس حالة عقلية خاصة ندرك فيها الطابع الكيفي للوعي الداخلي  وهلذا والذات )األان( ال تعرف إال ابحلدس،
  . وتياره

  . وأحياانً جيعل احلالة العقلية مبرادف التعاطف مع أعمق جوانب الواقع

االستعمارية يف مذهبه فقال  حديث جماهد عبداملنعم جماهد عن التعبريية يف فلسفة كروتشه الفنية لوَّح إىل الروح ويف
ألسس هذه املدرسة يف كتابه معىن الفن، فهو يرى أن  هربرت ريد ليكشف عن نظرة استعمارية أثناء بيانه " بل إن

 الشمالية ألهنا أكثر استيطاانً لنفسها . وملا كان يرى أن خري املدارس الفنية هي الفن التعبريي يرتد إىل األجناس

  . البيضاء ساس تلك األجناس الشماليةاملدرسة التعبريية املدافع عنها : فهو ميجد على هذا األ

هذا الرفض نظرة شديدة العداء للبشرية  وإذا كان كروتشه قد رفض الدين وأصيب أبزمة روحية : فهو قد أحل حمل
أعلى مراحل املثالية املأزومة املنهارة يف القرن العشرين يف جمال  يف كالمه عن الفن . وكانت نظريته هو وأتباعه

  . "اجلمال

للفنان، وهو خارج  أبو عبدالرمحن : هذا أمر يتعلق مبواهب الشعوب، وخصائص الوراثة، والتحليل السيكلوجي قال
  . نطاق النظرية الفنية

وأصول النقد األديب من صميم الفلسفة . والفلسفة علم خاص وليست علماً  قال أبو عبدالرمحن : فلسفة الفن ،
وهواة الفن .  كر . بيد أهنا يف متناول ذوي التفكري الشعيب من األدابءتقتضي لغة مباشرة، ودقة ف شعبياً، فهي

واستعري األسلوب اإلنشائي العائم بدل  حبكم أهنا فلسفة مضافة إىل األدب والفن ، ففقدت التخصص الفلسفي،
املنعم عن فلسفة الفارق بني النفاذ واملعرفة . يقول األستاذ جماهد عبد اللغة الفلسفية املوصلة كهذا التفريق غري

هي  كروتشه "املعرفة احلدسية هند كروتشه ليست معرفة عن شيء، وليست انطباعات بشيء . إمنا احلدس لدى
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الواقع كله . ومن مث يوحد   نفاذ . هي نفاذ الروح ابلروح . فال شيء عنده خارج النشاط الروحي . الروح هي
التأمل أو اخليال هو خيال الفرد عن مشاعره وأتملها"  وهذا كروتشه بني الفن واحلدس والتأمل والتخيل واخليال .

(57) .  

 املعرفة نفاذ وإال كانت جهاًل . فقد تكون معرفيت ابلتفاحة معرفة اتمة . أعرف شكلها، : قال أبو عبدالرمحن

  . انفاذاً يف جوانبه وحجمها، زطعمها، ومكوانهتا، ورائحتها، وقيمتها الغذائية، فتكون معرفيت التامة

  . معرفيت نفاذاً فيما عرفته منها وقد تكون معرفيت هبا جانبية عن طعمها ورائحتها، فتكون

على مغالطة شرسة، وهي تعميم التوحيد بني "أان" و "ال  ينطوي -ابالصطالح الكروتشي  -والزعم عن الروح 
  . "أان

وذلك  . ني املعرفة اليت هي املعروف وصورتهما يف ذات املعرفة صورة ملا يف الواقع نوجد ب فحينما ننظر إىل أن
  . التوحيد جتوزي

  .والعارف واملعروف، والذات واملوضوع، واألان والالأان وحينما ننظر إىل الواقع كما هو جند األصل والصورة،

قع تفريق ال وا -إن صح أن ذلك مذهبه ببناء فلسفي دون جتوز أديب  -واحلدس . إخل  وتوحيد كروتشه بني الفن
  . إال يف الدعوى املسطرة على الورق، ولكل مفردة واقعها املتميز له

ابملضاهاة  معرفة، ونشاط ذهن . يوحي إحياًء مجالياً ابحلقيقة أو يشبهها حبقيقة أخرى، أو يشبهها فالفن حصيلة
. والفن الشعري مسموعاً أو مرئياً  لواقع فين يضاهي الواقع الطبيعي . وهذا النشاط ينفصل عن الفنان ليكون

أتليفي )مضاهاة(، فهو التعبري األرقى لإلحياء ابلواقع، أو املضاهاة  ابلذات تعبري إحيائي، أو رمزي أو تشبيهي أو
  . للواقع برباعة

ترمسها اللغة يف الذهن . إىل آخر  إذن الفن هو الصورة على اللوحة، أو الصوت الغنائي يف األذن ، أو الصورة اليت
  . داللة بسببها ق ٍبل الفُن واألدب االلتزام   يلة . هو كل هذه األشياء وما فيها مناحلقول اجلم

الفنان يصل إىل بنائه الفين مباشرة . فاحلدس إذن ليس هو الفن، وإمنا هو  واحلدس نوع من النشاط يف ذات
  . أنتج الفن النشاط الذي

  . اخليالوقل مثل ذلك عن بقية النشاط الذهين من التأمل والتخيل و 

املفردات، وعلى التوحيد بني األان  على التوحيد بني هذه -فيما حيكيه من مذهب كروتشه  -ويبين األستاذ جماهد 
كروتشه إال ابلفن الغنائي، ألن الغنائية هي من شأن الفردية  والذات أحكاماً حيللها بقوله "ومن هنا ال يعرتف

  . والذاتية

  . دس من الناحية اإلجيابية ؟شأن تعريف الفن ابحل فماذا من

 والتعبري كما أوضح أوزبورن عندهم مبعاٍن ثالثة : التعبري عن الذات ، والتعبري عن . احلدس عند كروتشه هو التعبري

اخلارجي، بل هو تلك  العاطفة، والرمز على حالة من حاالت النفس . ليس التعبري عندهم هو ذلك التجسيد
  . تلك احلالة اليت يستحلب فيها املرء مشاعره . وجد فيها املرء . حىت ولو مل يبدع ؟احلالة االستنباطية اليت ي
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يرى أن ما حيدسه الفنان قبل اخللق هو أكثر مجااًل مما مت  -هذا كل التالميذ  ويتبعه يف -ومن املؤكد أن كروتشه 
الفارق أن الفنان  شيء . وكلاخللق، وأن ما يتذوقه املتذوق إبداع جديد ليس فيه من حدس الفنان أي  بعد

هنا مت َّحى صفة التوصيل عن الفن .  يشتغل على حدسه، بينما القاريء يشتغل حدسه على حدس الفنان . ومن
  . (58اآلخرين" ) وكاريت يرى أن الفن ال شأن له ابلتوصيل إىل

  . ك كل القيم اجلماليةوالقاسم املشرت  قال أبو عبدالرمحن : الغنائية نوع من الفن، وليست هي كل الفن،

  . الفن، بل يكون احلدس يف املنطقيات واخللقيات واحلدس نشاط ذهين ووجداين ليس موقوفاً على

  .!! التعبري قد يصدر عن وعي أو نشاط ذهين يسميان احلدس واحلدس ليس هو التعبري . وإمنا

  .!! عبري االستبطاين وإن مل يبدعوأستبعد أن يكون مذهب كروتشه أن الفن هو الت : قال أبو عبدالرمحن

وأشرفها  -اجلمالية  وعلى فرض أن هذا هو مذهبه، فهو مذهب ال حيقق قيمة نقدية، بل الفن ما حقق القيم
  . سواء عرب عن الذات، أم عرب عن خارجها -اإلبداع 

الذهين، وأنه  يكفي تفاعلهقد يثري تفاعل اآلخرين وإن مل يتعاطف مع موضوعه قلبياً . بل  -بعبقريته  - والفنان
  . جعل الذوات األخرى تنفعل

الفين هو املضاهاة الفنية )الوجود ابلفعل( الصادرة عن احلدس الذهين أو  ومن الوهم احملض الثنائية بني احلدس
  . (الوجود ابلقوة) الوعي

  !ابلفعل ؟ الفنية وهو مل يوجد قال أبو عبدالرمحن : إذن أي مجاٍل حلدس الفنان قبل املضاهاة

وقام  -يسمونه اخللق الفين( هو االستلماح ظاهرة مجالية أو داللة  فإن أراد كروتشه أن احلدس بعد املضاهاة )ما
  . فذلك قدرة يف األداة حققت مقصد الفنان وزايدة -أهنا مل ختطر ببال صاحب املضاهاة  الدليل وقام الدليل

املضاهاة، أو بعدها . وإمنا  ه حدساً ال يوصف أبنه حدس الفنان قبلإال أن هذا االستلماح من املتلقى الذي مسا
  . هو فعل املتلقي

  ."مايتذوقه املتذوق إبداع جديد ليس فيه من حدس الفنان أي شيء" ولكن هذا ليس هو، ألنه قال

احلرفة أو  ، وبنييذكره جماهد عن كروتشه، فيقول "ويطلب منا أن منيز بني الفن مبعىن اخللق الفين وهذا تفريق آخر
حرفية الفنان . خاصة وأن ما سيصل  التكنيك . فالفهم هو اخللق الباطين . اما التوصيل فهو أمر اثنوي يرجع إىل

  . إىل القارئ سيصبح موضوعاً للحدس من جديد

ومن هنا ردود أفعال عاطفية .  احلدس عندهم هو التعبري عن العاطفة . والتعبري عندهم كما عرفه هربرت ريد هو
االنطباعات والتعبري . كأن ليست هناك عند الفنان مرحلة تلقٍ   جاء التوحيد لديهم بني احلدس والتعبري . بني

  . ألهنم يرون أن العارف ابملعرفة احلدسية خيلق بطريقة ما ما يعرفه . ! ومرحلة إبداع

الفن هو  أو احلدوس أو التعبري . بل فالفن عندهم ليس حىت املضمون . ليس هو هذه االنطباعات . ولقد غالوا
املثالية . فالشكل واملضمون يف  وحدة الشكل تلك الوحدة اليت حتددها العاطفة . فكشفوا حىت هنا عن نظرهتم

مع أسبقية املضمون . أما كروتشه وأتباعه فريون أن وسائل  احلقيقة مها وحدة متآزرة عن طريق الزمان الفين للعمل
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 إمنا ترجع إىل احلدوس حيث أن اإليقاع والتوازن والوزن والتناغم هي مجيعا أشياء يف حرفتهالفنان اإلبداعية 

حلدوس الفنان .  حدسية، وليست إنتاجات عقلية . فكأن كل هذه األشياء عندهم ليست إال نتاجات غرائزية
اليت كانوا يريدون اإلعالء من  غرزايً تلك احلرية وهنا يكشفون حىت عن إماتتهم حلرية الفنان يف خلقه ما دام ينتج

  . شأهنا

 عن موقفهم وتعبريهم عن أزمة احلضارة يف الغرب واهنيارها . فيعلنون عن وجهة نظرهم إهنم صرحاء يف إعالهنم

الفلسفة املثالية املتأزمة يف نطاق  اجلمالية املتمشية مع هذا االهنيار . وما املدرسة التعبريية يف الفن إال أعلى مراحل
وا. بل  م اجلمال . هي مدرسة ال تريد أن تعرب عنعل الوقائع املوضوعية، وال تريد أن تسلم الناس حىت يتغريوا فيغريِ 

  . (59اليت وصلت هبا أزمتها حىت اخلناق") هي الذاتية

ع أن ضالل فكري، واعتداء على منهج التفلسف، وليس يف اللغة وال يف الواق قال أبو عبدالرمحن : التالعب ابللغة
  . املضاهاة الفنية، وإمنا الفهم نشاط ذهين ينتج عنه األداء الفين الفهم هو

  . األداء الفين نفسه )اخللق بلغتهم( ، وهو موضوع احلدس والتوصيل هو

اللغة  العاطفة ق ْصُر للفن على بعض مهمته، وهو حتجيم ال يليق ابللغة الشعبية فضاًل عن وجعُل الفن تعبرياً عن
  . ةالفلسفي

  . ! ُيْشبه م ن يُوِجد ما يعرفه وال مانع بلغة التشبيه أن نقول عن الفنان املرسل احلادس : إنه

فقد تكون معرفة املتلقي -وقام الربهان على أن الفنان مل يقصده  - ولكن املتلقي إذا فهم شيئاً يدل عليه النص
  . بوسائط معقولة حدساً، وقد تكون

فأفرغت الروح من معناها العريف العام لدى  كروتشه بددته فلسفة التمزق االصطالحي،  والروح املرتدد يف فلسفة
  : العامل . أي ما هو خارج ضروابً أربعة من اخلربة أجيال اإلنسانية، وادعت له معىن آخر هو

تتجسم فيها،  جزئيةاإلدراكية اليت تدرك هبا ما هو جزئي حيث تعربِ  الروح عن نفسها يف أمثلة  فهناك أواًل : اخلربة
  . وهذا هو ميدان علم اجلمال

  . تدرك هبا ما هو كل، وهذا هو ميدان االهتمامات االقتصادية وهناك اثنياً : اخلربة اإلدراكية اليت

  . اخلربة العلمية اليت تُعىن مبا هو كلي، وهذا هو ميدان علم األخالق : مث هناك رابعاً 

  .  حيقق جهة قسمة واحدة، وال حيقق أقساماً متميزة يف الواقععبدالرمحن : هذا تقسيم ال قال أبو

  . كانت كلية ومعرفة املنطق جزئية وكلية . ولكن من أعماِل جتريدات ال تكون حكمية إال إذا

الطرفني . يبدأ البيت فيه حبرف، وينتهي ابحلرف  التطريز نوع من التالعب ابلقوايف يف نظم الشعر، ويدعى احملبوك)
  . نفسه

 عندهم إىل فن آخر أكثر تعقيداً دعى ابلتطريز، وهو أن يؤلف الشاعر من احلروف األوىل وتطور احملبوك الطرفني

أو يف معىن طريف،  للقطعة اسم علم لصديق أو حمبوب أو ممدوح، وأغلب معاين هذه القطع املطرزة يف الغزل
الدين احلسين قطعة مطرزة ابسم  قال نظامويتألف عدد أبيات القطعة عادة على قدر عدد حروف االسم . 
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  :خدجية

  يف مجر الغضى خلت خال اخلد يف وجنته * * * نقطة العنرب

  دامت األفراح يل مذ أبصرت * * * مقليت صبح حميا قد أضا

  القلب منه لفتة * * * وهبذا احلظ للعني رضا يتمىن

  الوصل وأوالين النضى جاهل رام سلوا عنه إذ * * * حظر

  امت العني ملا رأت * * * حسن وجه حني كنا ابألضاه

  1/262املعجم املفضل يف األدب 

 

  : اهلوامش

  .33-32ص النظرايت اجلمالية(1)

  .272املصطلح النقدي ص اجلمالية ترمجة الدكتور عبدالواحد لؤلؤة ضمن اجمللد األول من موسوعة(2)

  !معاً  تشبيهقال أبو عبدالرمحن: ما اقبح هذا التعبري وال(3)

  .9-8فلسفة اجلمال ص(4)

  .14فلسفة اجلمال ص(5)

  [وما بعدها ]العشماوي 61ص اإلحساس ابجلمال (6)

  .[]العشماوي 12مشكلة الفن ص(7)

  .[]العشماوي 12ص املرجع السابق(8)

  .10فلسفة اجلمال ص(9)

  .مها: أي اإلحساسان(10)

  .وضعت النقطتني فوق بعض ومها عالمة مقول القولفإهنما" جواب"على الرغم"، وهلذا " مجلة(11)

  .11فلسفة اجلمال ص(12)

  .19دراسات يف علم اجلمال ص(13)

  .20السابق ص انظر املصدر(14)

  .21-20املصدر السابق ص(15)

  .20دراسات يف علم اجلمال ص(16)

  .20دراسات يف علم اجلمال ص(17)

  .15دراسات يف علم اجلمال ص(18)

  .47ظرايت اجلمالية صالن(19)

  .55فلسفة اجلمال ص(20)
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 حترير دراسة مفصلة عن عالمات الرتقيم، فهي ضرورية لتفهيم الكالم وإيضاحه، وهي مجال أنوي إن شاء اله(21)

ابلشواهد أحببت أن  يف اخلط.. وبعض الكتاب يهملوهنا، وبعضهم يستعملها يف غري موضعها.. وألثري دراسيت
  .ض اللفتات عن عالمات الرتقيمأحشي مؤلفايت ببع

، وعالمة -؟! مثل-كتابتها عند وجود اللبس بدوهنا، فإذا أمن اللبس فال حاجة هلا إال عالمات التأثر فاألصل
  .مقول القول وهي النقطتان فوق بعض

د "منهما" بع -وهي الواو املقلوبة هكذا،-أكتب عالمة الفصل بني أجزاء الكالم  قال أبو عبدالرمحن: وهاهنا مل
  .تزكيه"، ألن مجلة تزكيه هي اخلرب ومل يفصل بينه وبني املخرب عنه بفاصل فال لبس" وقبل

الفاصل مشعران بتقسيم القيمتني،  ومل أكتبها بني "احلق" و"األخالق" ألن التثنية يف "قيمتا"، وواو العطف، وعدم
  .فال لبس وال ضرورة للشولة

التعليل بعبارة  ملنقوطة من أسفلها "؛" مشعرة ابلتعليل، ومل أكتبها للتنصيص علىحتتاج للشولة ا "وعبارة "من أجل
  ."من أجل"، وعدم الفاصل واللبس

الضمري املذكور دال على أن التعليل للجمال.. ولو كان التعليل ل  "قيمتا" لوضعت  ومل أكتبها قبل "لصلته" ألن
  .".."قطتان جنب بعض هكذاالتعليل عالمة االنقطاع يف الكالم، ومها الن قبل

  .هذه الشولة املنقوطة ألهنا مشعرة ابلتعليل وضعت(22)

  .ألن التعليل مفهوم من عطفها على تعليل مل أنقط الشولة وهي للتعليل،(23)

إشعارمها بقطع الكالم ابستئناف، أو فصل دون وصل، فغذا كان يف  من مدلوالت النقطتني جنب بعض(24)
  .اثلثة هكذا... وكلما زادت النقط دلت على كثرة احلذف طةالكالم حذف زدت نق

 اخليال استئنافاً يفسر الفرق بني اخليال والوهم فوضعت النقطتني دلياًل على فصل استأنفت الكالم عن(25)

نقطة واحدة.. ومن  الكالم ابستئناف مجلة جديدة، وعلى العالقة بني اجلملتني.. وعند متام االنفصال تضع
بسطر جديد ميزق الكالم، فيكون معظم  ين من يضع نقطة واحدة ويبدأ من سطر جديد.. وكثرة االبتداءاملعاصر 

  .الكالم بعد النقطة استئنافاً منفصاًل عما قبله الصفحة بياضاً، ولكن ال مندوحة عن ذلك ما دام

  .343ص املوسوعة الفلسفية املختصرة(26)

والعطف.. فلما أشعر  ضعت الشولة عالمة االتصال والتقسيملو كان الكالم:"ويكون ذلك خاصة" لو (27)
  .عالمة النقطتني الكالم حبذٍف غطته واو العطف، وأشعرت اجلملة ابالنقطاع وضعت

اللبس وانتفاء الضرورة.. وما بعد النقطتني  هذه األسطر مل تشتمل على غري عالمة مقول القول ":" ألمن(28)
  .القول حكاية للمذهب، فهو يف حكم مقول

  .عبارة "بصورة جوهرية" مل أضعها بني عالميت اجلمل املعرتضة ألمن اللبس(29)

  .282-281املوسوعة الفلسفية املختصرة ص(30)

  .اجلملة اليت بعدها حىت ال يظن أهنا مستأنفة، وليعلم أهنا معطوفة أثبت الشولة فيما سبق ألجل(31)
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  .251اللغة ص مقاييس(32)

  .8/238لعروس انظر اتج ا(33)

قال ابن كناسة: تقول العرب: إذا أمسى النجم قم  الرأس، ":238-8/237 قال الزبيدي يف اتج العروس(34)
  .ويف بيتك فاجلس، وعظماهم فاحدس، وإن سئلت فاعبس، وأهنس بنيك واهنس ففي الدار فاخنس،

األمور..  هلم: فاحدس من حدستالزبيدي: قوله: عظماهن فاحدس معناه: احنر أعظم اإلبل.. وقيل: قو  قال
  ."تومهتها.. كأنه يريد: ختري بومهك عظماهن

كالم العرب هاهنا إال احدس الكربى.. أي ختري الكربى حبدسك )واألصل يف  قال أبو عبدالرمحن: ليس يف
  .اإلصابة(.. وليس فيه أن احدس مبعىن ختري بومهك احلدس

  .83التعريفات ص(35)

  .هنا ألن اجلار واجملرور من متام اجلملةأضع الشولة ها مل(36)

  .أضع الشولة ألن ما بعدها استئناف كالم جديد، وليس يف سياق األمثلة وضعت النقطتني ومل(37)

  .67-66ص الكليات(38)

  .مل أضع الشولة قبل "وأمدية" حىت ال تشعر ابلعطف على حتتفظ(39)

مبعطوف عليه ومعطوف  ل بني املعطوف واملعطوف عليهمل أضع الشولة ألن العطف على "حتتفظ" ود فص(40)
  .جديدين، فلزم الفصل ابلنقطتني

( ألن اجلمل املستدركة قد تكثر فتلبس الشرطتان.. فقد -،-بدل الشرطتني ) وضعت القوسني الكبريين(41)
  .سطرين ست شرطات فال يعرف من أي الشرطات هو يبدأ االستدراك يكون يف

مجلة  هنما القوسني الكبريين، وله أن يراوح بينهما إذا كثرات، فإذا وضع الشرطتني وجاءتمكا فللكاتب أن يضع
  .أخرى مستدركة وضع القوسني

  .اجلمل البدلية حتلو هااتن النقطتان يف مواضع الفصل مثل(42)

عالمة  الفاصل بينهما، فناسب لذلك مجلة "فليكن" جواب "مع أننا" فهي يف حكم مقول القول وقد طال(43)
  .املقول النقطتان

  .خربية، وبدون النقطتني يظن أن اجلار واجملرور من متام اجلملة قبلهما ما بعد النقطتني مجلة(44)

واجملرور متعلق مبا  عالمة الفصل، ألن اجلملة بعد النقطتني مستأنفة، وبدوهنا يوهم الكالم أن اجلار وضعت(45)
  .قبلهما

  .شيء إىل شيء، هلذا وضعت الشولة قبلها ل واو العطف يف إضافةمدلول )مع( هاهنا كمدلو (46)

  .تلغي النظام األسلوب هاهنا أعجمي، واملراد: بل ال(47)

  .أنه ميثل املاضي بشكل آخر قال أبو عبدالرمحن: ال فرق بني اجلملتني إال إن أراد ابلدور(48)

  .لة "وإن كانت" من متام السياق ال من أقسامهألن مج هاهنا؛ -عالمة الوصل والتقسيم-مل أضع الشولة (49)
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  .اجلملة معطوفة على معلل، ومل يسبق ذكر للعالمة وضعت عالمة التعليل ألن(50)

  .م ط م الفنية ابلقاهرة1983الثقافة للنشر والتوزيع ابلقاهرة سنة  /دار174فلسفة اجلمال ص(51)

مقول  بينهما، فوضعت النقطتني ألن الفاعل يف حكمالنقطتني فاعل "خيَّل" وقد طال الفاصل  ما بعد(52)
  .القول

عربوا عن رب الكائنات( الذي له العلم الكامل  ال يسمى هللا إال مبا مسى به نفسه.. واملراد ابملطلق )إذا(53)
  .إلطالق، والقدرة الكاملة إبطالق..اخل

عربوا...(؛ ليعلم أن ما قبلها خرب ما  : )إذاقال أبو عبدالرمحن: وجب وضع عالمة اجلمل املعرتضة يف قويل هاهنا
  .بعدها

  ."القول ):( قبل "الذي وجيوز االستغناء عنها بعالمة مقول

  .الصواب: مصادفة(54)

  .م1963ابلقاهرة سنة  /طبع183-182الشعر والتأمل ص(55)

ال أقسام وتفريعات ملقول  أن يكون طوياًل، وألنه مل أضع عالمة مقول القول ألنه ال يوجد فاصل فضاًل عن(56)
  .القول تقتضي شولة

  .157-156اجلمال ص علم(57)

  .157علم اجلمال ص(58)

 .158-157ص علم اجلمال(59)

  الباب الثاين : الفن واملعرفة

  . اجلمال واملنطق : الفصل األول

  . الفصل الثاين : معىن أن الفن معرفة

  . الصدق الفين معرفة فنية : الفصل الثالث

  . الفصل الرابع : الفن معرب، ألنه معرفة

تقصرياً، وإذا كان  جعفر بن حيىي بن خالد الربمكي إىل عمرو بن مسعدة: إذا كاانإلكثار أبلغ كان اإلجياز كتب)
  : اإلجياز كافياً كان اإلكثار عياً . وأنشد املربد يف صفة خطيب

  يهزرِ  طبيب بداء فنون الكالم * * * )م( مل يُ ْعي يوكاً ومل

  خطبة * * * قضى للمطيل على املنزر فإن هو أطنب يف

  املكثر وإن هو أوجز يف خطبة * * * قضى للمقل على

  1/419العمدة البن املكثر 

 

  الفصل األول : اجلمال واملنطق
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وقد  الفلسفة الديكارتية، م( من أتباع 1762-1714يرتبط علم اجلمال ابلفيلسوف األملاين جوتليب بوجمارتن )
  . واملشاعر والوجدان (1جعل علم اجلمال منطقاً اثنياً لدراسة األفكار الغامضة)

ابلشعر"، فسمى هذا املنطق الثاين علم احلساسية أو علم  وله كتاب امسه "أتمالت فلسفية حول املسائل املتعلقة
  . (2نظرية الفنون احلرة . إنه علم املعرفة احلسية" ) اجلمال، وقال"علم اجلمال هو

  . اجلمال منطق من جهة أنه معرفة، ومن جهة أنه قيمة : قال أبو عبدالرمحن

  . وهو حكماً جزء من املنطق، ألنه موضوع ألحكام العقل وهو تصوراً ظاهرة شعورية،

 عناصر املنطق تتحول إىل قيمة مجالية ما دام النظر اليت هي عناصر املنطق تتحول إىل كما أن األفكار اليت هي

  . يمة مجالية ما دام النظر إىل قيمتها يف الشعور والوجدانق

الدرجة،  قبل بوجمارتن جعلت األفكار الغامضة من نوع األفكار الواضحة، وإمنا االختالف يف واملدرسة الديكارتية
  . اجلمال فجاء بوجمارتن وجعل االختالف يف النوع مما حيتم منطقاً اثنياً هو علم

اإلحساس ال تتطابق مع األشياء املدرجة  تفريق بوجمارتن بني املنطقني بقوله "موضوعات وشرح األستاذ جماهد
  . ابلفعل تسمى ابملتخيالت ابلعقل ألن األشياء اليت ال تكون ماثلة

املعرفة األمسى هي موضوع املنطق أما موضوعات اإلحساس  إن موضوعات الفكر ابعتبارها ما ميكن معرفته مبلكة
  . اجلمايل أو علم اجلمال ي متت إىل العلمأو اجلمال فه

ال ميكن وصفها على غرار األفكار ابلصدق أو الكذب  وقد الحظ بوجمارتن أن املشاعر اليت يدرسها علم اجلمال
وهبذا أدرك بوجمارتن أن عنصر القيمة داخل يف دراسته لكن لكن أراد أن جيعل  ألهنا مشاعر تتصف أبهنا حمتملة

  (2ية ال معيارية" )الدراسة وصف هذه

  . ابجلمال، فتدخل يف احلكم اجلمايل قال أبو عبدالرمحن : املتخيالت تثري شعوراً 

  . قيمة منطقية والشعور اجلمايل يراد أثره يف السلوك فيكون

 

  : الفصل الثاين : معىن أن الفن معرفة

 مة معيارية، فإجياده من الفنان عنإنتاج بشري . إذن الفن إجياد مستمر، ووجوده ذو قي من صفات الفن أنه

  . معرفة، وتلقيه معرفة

التأليف )جمموع عناصر الصورة( عمل جديد غري معهود يف  والصورة الفنية ذات عناصر مبددة يف الطبيعة، ولكن
فن ( . وقال أرسطو "إن ال4الفين اجلمايل يستهدف استعادة تناغم مفقود يف الواقع ) الطبيعة، وهلذا كان اإلبداع

  . (5إجياُد بعد تفكري لشيء مالئم" ) هو

ربنا )ما شهدان منه، ما مل نشهده( يفتقد التناغم . وإمنا معىن ذلك أن  قال أبو عبدالرمحن : ليس معىن هذا أن كون
املنفعلني بفنه ال  تناغماً ليس موجوداً يف الواقع .. وحصيلة مدلول "ليس موجوداً" أن مجهور الفنان الفنان يوجد

  . عهدون هذا التناغم يف الطبيعة املشهودة يف احلس البشريي
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  . الفنية وأما عبارة أرسطو "لشيء مالئم" فقاصرة، ألن املالئمة ال تعربِ  عن مسوق القدرة

تصديقية، وهبذا امللحظ كان الشعر عند  قال أبو عبدالرمحن : الفن حسبما مر معرفة تصورية، وهو أيضاً معرفة
  .وهي الربهان، واجلدل، والسفسطة، واخلطابة، والشعر سالم أحد األقاويل املنطقية،فالسفة أهل اإل

  . كاذابً، ألن الفن حماكاة إال أهنم اعتربوه برهاانً 

شأنه شأن طرق احملاكاة الثالث : فهو يصور األشياء إما كما  ) قال أرسطو يف كتابه الطبيعة "ملا كان الشاعر حماكياً 
  . (6الواقع(، أو كما يصفها الناس وتبدو عليه، أو كما جيب أن تكون" ) كانت )أو كما هي يف

  . عبدالرمحن : الطريق األول ليس هو الوصف احلريف، والصورة الفوتوغرافية املطابقة قال أبو

رب عن الواقع  وتعبرياً إحيائياً غري مباشر : تع وإمنا املعىن أن وسائل الشاعر الشكلية وصفاً وتشبيهاً وجمازاً واستعارة
  . للتفاعل واالنفعال كما هو دون إغراق يف اخليال أو تضخيم

إال أنه يف األول رأي  -كما يف الطريق األول   -تزيد  والطريق الثاين بنفس التعبري اإلحيائي عن نفس الواقع بال
  . ابلوصف الواقع، ويف الثاين متثله

يسموهنا اخللق الفين حيث تتناغم عبقريتا  ضاهاة الفنية اليتوالطريق الثالث أعلى الطرق وأنفسها، وهو غاية امل
  . املضمون(، ويتناغم الفكر واخليال وعناصر الثقافة يف إبداع املضمون) اإلبداع يف التعبري)الشكل( واملادة

  . يقصد ذلك عبارة أرسطو "كما جيب أن يكون" جعلت املضمون خلقياً أو منطقياً، وابليقني أرسطو ال إال أن

  . "والتعبري األوفق أن يقول "كما يبدو للشاعر رؤايً وخياالً 

  . "سيناء "يُظن أهنا ستوجد وتظهر وهذا الذي يبدو للفنان قد يصبح متوقعاً ومظنوانً لدى املتلقي، وهلذا قال ابن

لشعر إمنا يتعرض ابألمثال والقصص ليس هو من الشعر بشيء ، بل ا وقال ابن سيناء "واعلم أن احملاكاة اليت تكون
اخلرافات  األمور وجوده، أو ملا وجد ودخل يف الضرورة . وإمنا كان يكون ذلك لو كان الفرق بني ملا يكون ممكناً يف

  . واحملاكيات الوزن فقط

  . مسدداً حنو أمر وجد، أو مل يوجد وليس كذلك ، بل حيتاج إىل أن يكون الكالم

شعر، واآلخر فيه مثل ما يف كليلة ودمنة )وليس بشعر بسبب الوزن  مها فيهوليس الفرق بني كتابني موزونني : أحد
اليت  يشاكل كليلة ودمنة وزانً صار انقصاً ال يفعل فعله، بل هو يفعل فعله من إفادة اآلراء فقط( حىت لو مل يكن

  . هي نتائج وجتارب أحوال تنسب إىل أمور ليس هلا وجود وإن مل يوزن

  . املراد فيه التخييل ، ال إفادة اآلراء ، فإن فات الوزن نقص التخييل الشعر إمنا وذلك ألن

  . وأما اآلخر فالغرض فيه إفادة نتيجة التجربة، وذلك قليل احلاجة إىل الوزن

  . فأحد هذين يتكلم فيما وجد ويوجد، واآلخر يتكلم فيما وجوده يف القول فقط

  . للموجود وأحكم ابحلكم الكلي الم اآلخر، ألنه أشد تناوالً وهلذا صار الشعر أكثر مشاهبة للفلسفة من الك

  . (7أنه عارض له وحده، على حنو التخييل" ) وأما ذلك النوع من الكالم فإمنا يقول يف واحد على

يكون ممكناً وجوده مبعىن أن يتألف من عناصر معروفة، مث يؤلف الشاعر من  قال أبو عبدالرمحن : يتعرض الشعر ملا
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  .ما يتوقع أنه وجد، أو حيتمل وقوعه، أو ال حييل الفكر ختيله العناصرهذه 

  . الضرورة ال يدخل يف الشعر إال إبجياد وتعبري مجيل وما وجد ودخل يف

  . وعلى هذا تكون األمثال والقصص فناً مبقدار ما فيها من اجلمال والفن النصي أعم من الشعر،

  . اته الفنيةالفنية، وللقصص مقوم وللمثل مقوماته

  . على لسان األسد ال جيعل هذا التغيري قصصاً فنياً  وجمرد وضع كلمة هارون الرشيد الواقعية مثالً 

الفنية عناصر اصطالحية، فيتميز شعر العرب املأثور ابلوزن والقافية وتساوي  ومييز الشعر عن بقية النصوص
  . األشطر

تساوي األشطر أو  سيقية ذات وحدات قياسية دون اشرتاطويتميز بعض الشعر ابصطالح أعم أبي عناصر مو 
  . الغناء مأثور األوزان، وإمنا الشرط وحدة أو وحدات حلنية، ألن الشعر وليد

  . والتخييل عنصر مشرتك بني النصوص الفنية

 وع للشعرما وجد ويوجد وما وجوده يف القول فقط ثنائية ومهية، بل كل هذه األمور موض وثنائية ابن سيناء بني

كالقصة، ونص فين كالشعر أمور  والنثر، وإمنا مييز النص الفين عن النثر املباشر أمور مجالية ، ومييز بني نص فين
بينها اشرتاط أن يكون املضمون يوجد يف الواقع أو يوجد يف  مجالية أيضاً. وكل هذه األمور اجلمالية املميزة ليس من

  . القول

ممكن على  ل أيضاً أن عمل الشاعر ليس رواية ما وقع بل ما جيوز وقوعه، وما هووظاهر مما قي" وقال أرسطو
منظوم أو منثور )فقد تصاغ أقوال  مقتضى االحتمال أو الضرورة، فإن املؤرخ والشاعر ال خيتلفان أبن ما يرواينه

يروي ما وقع علي حني أن توزن(، بل مها خيتلفان أبن أحدمها  هريودوتس يف أوزان فتظل انرخياً سواء وزنت أو مل
  .وقوعه اآلخر يروي ما جيوز

أميل إىل قول الكليات، على حني أن  ومن هنا كان الشعر أقرب إىل القلسفة وأمسى مرتبة من التاريخ، ألن الشعر
يتفق لصنف من الناس أن يقوله أو يفعله على مقتضى االحتمال  التاريخ أميل إىل قول اجلزئيات. وأعين ابلكلي ما

  . (8و الضرورة")أ

فيه، ليعلموا أن  أبو عبدالرمحن : أحب أن يفرق املتأدبون بني ما هو شرط يف الشيء، وبني ما هو كل شرط قال
النصوص الفنية، ولكن الوزن ليس هو  أي وزن حيقق وحدة حلنية أو وحدات حلنية شرط يف متييز الشعر عن بقية

  . مشرتكة، وعناصر مجالية يتميز هبا الشعر اصطالحاً  يةالشرط الفين الوحيد، بل البد من عناصر مجال

  .مناسبة عموماً، وفنون النثر الفين ستصطفي عناصر يتميز هبا الشعر، ولعله أن أتيت هلذا واملقارنة بني فنون النثر

، وأنه ال يروي مبجرد أن مضمونه مما جيوز وقوعه وهلذا ال يكون التاريخ شعراً مبجرد الوزن، وال يكون املوزون شعراً 
  . ما وقع فحسب

  . التعبري اجلمايل إضافة إىل الوزن وإن كان املوضوع رواية ملا وقع بل املميز وجود

  : للشعر أبنه مرتبة من التاريخ وأميل إىل الفلسفة مفاضلة ال معىن هلا لسببني وتفضيل أرسطو
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وهلذا ال تفضل السكر على امللح  ة فلكل حقل مهمته،أوهلما : أنه مل يذكر وجه املفاضلة، وما مل يذكر وجه املفاضل
  . احلياة، وإمنا تكون املفاضلة عند ذكر وجه املقارنة وإن كان السكر أحلى، ألن لكل واحد منهما وظيفته يف

  . ومنطقي املقارنة خمتلف، فمقياس التاريخ شكاًل املباشرة والوضوح، ومقياسه مضموانً خلقي واثنيهما : أن وجه

  . املضاهاة واإلبداع شعر مقياسه شكاًل اجلمال واإلحياء والتخييل، ومقياسة مضموانً وال

اجلزئيات هو نفسه التفريق بني ما يُروى وقوعه، وما حيتمل  كما أن التفريق بني الشعر والتاريخ أبن التاريخ أميل إىل
  . جتربته هذا وهذا وقوعه . والشاعر يدخل يف

التعبري األمسي إبداعاً ومجااًل، وهلذا ال ميلك لغته  النصوص التقريرية والعلمية أنهوميزة الشعر العظمى على 
  . العاديون

ومنطقاً وخلقاً: مل  األداة الفنية اجلمالية للشعر شكاًل، ومسق مستواه املضموين يف القيم الثالث مجاالً  وإذا كملت
أن يكون التعبري بغري العناصر اجلمالية  (وضوعيضاهه أي تعبري فين إال حينما يقتضي املنطق )خلصوصية امل

  . الشعرية

( ووجه الكذب أن األقاويل الشعرية توقع 9الفارايب الشعر أبنه برهان كاذب ) قال أبو عبدالرمحن : ولقد وصف
  . (10السامعني الشيء املعرب عنه بدل القول، أو توقع فيه احملاكي للشيء ) يف ذهن

البحث عما يكون به  ال يعين ابلضرورة أن يكون التصديق تصديقاً منطقياً، وإمنا يلزم الفن معرفة تصديقية وكون
  . التصديق، وذلك ابلنظر إىل الفن ختياًل وحماكاة، وصلته ابلواقع

نشاط من غرب أن يكون  فأما التخييل فقد لوحظ أن التخييل الشعري انفعال عن تعجب أو تعظيم أو غم أو
  . (11اً ألبتة )الغرض ابملقول اعتقاد

  . (12غي فكري تنبسط فيه النفس أو تنقبض من غري روية وفكر واختيار ) وذلك االنفعال نفساين

يُعاف فإنه خييل إليه  حيدث للمتلقي سلوكاً شرحه الفارايب بقوله"اإلنسان إذا نظر إىل شيء يشبه بعضه ما والتخييل
  . وإن اتفق أنه ليس يف احلقيقة كما خيل له سه منه وتتجنبهمن ساعته يف ذلك الشيء أنه مما يعاف، فتتقزز نف

األقاويل اليت حتاكي، فتخيل يف الشيء أمراً ما، وذلك أن الذي يراه ببصره  كذلك يعرض لإلنسان عندما يسمع
الشيء  أمراً ما يف ذلك الشيء لو وصف له ذلك بعينه بقول فإن ذلك القول كان خييل له يف ذلك فيخيل إليه

يف الشيء أو القبح أو اجلور أو  مر بعينه الذي خيل فيه ما رآه ببصره، وذلك مثل األقاويل اليت ختيل احلسناأل
  . اخلسة أو اجلاللة

لتخيله،  أفعاله ختيالته، وكثرياً ما تتبع ظنه أو علمه، وكثرياً ما يكون ظنه أو علمه مضاداً  فإن اإلنسان كثرياً ما تتبع
  . (13ال حبسب ظنه أو علمه" ) فيكون فعله حبسب ختيله

  : إذن الصدق الفين يف هذا اجملال أن حيقق غرضني : قال أبو عبدالرمحن

  .كان واصفاً، أو املضاهاة إن كان مشيهاً أو متخيال أو مبدعاً( وجوداً فنياً  أوهلما : أن حيسن التصوير )إن

  . كره الفارايبواثنيهما : أن حيقق غرضه يف سلوك املتلقي على النحو الذي ذ 
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  : الفصل الثالث : الصدق الفين معرفة فنية

 فالسفة الرتاث يف اترخينا اإلسالمي . قالوا ذلك امتداداً للنقد األديب األرسطي، ومن إن الشاعر حياكي كما قال

ا مها جتاوُب مع ابلواقع، وإمن آاثر احملاكاة أن يوجه الشاعر سلوك املتلقي ابنفعال أو طمأنينة ال يكوانن اعتقاداً 
  . الشاعر واستجابة لتجربته الذاتية

أو احملاك ى،  عن مقدمات الشعر "ال تكون مطابقة للواقع، فال تكون انعكاساً مباشراً للشيء املخيل قال أبو سينا
، حىت  بسطاً أو قبضاً، إقبااًل أو نفوراً  فهو حيدث أتثرياً يتوقف على أساسه سلوك املتلقي إزاء هذا الشيء املخيل

  . يعلمه لو بدا له األمر خمالفاً للواقع الذي

  . "ومثل هذا التأثري ال حيدثه العلم أو الربهان

يقول ال  كما يقول ابن سيناء "تبسط الطبع حنو أمر وتقبضه عنه )مع العلم بكوهنا كاذبة( كمن فاملقدمات الشعرية
أنه حق مع معرفة الذهن أبنه كاذب، فيتقزز   تؤكل، فيوهم الطبعأتكل هذا العسل، فإنه ُمرَّة مقيئة . واملرة املقيئة ال

وهذا بدر !!. فيحس ن به شيء يف العني مع العلم بكذب القول"  ( أبن هذا أسد ،14عنه . وكذلك ما يقال : )
(15) .  

فكاد يصدق أبن  وحركة، عبدالرمحن : اجلانب املعريف يف هذا البث الشعري أن املتلقي أحس ابجلمال الفين قال أبو
  . تصديق فكر أو عقيدة قلب ختييل الشاعر حقيقة، والواقع أن الذي حصل شعوُر نفسي وليس

رشد يف كتابه "تلخيص الشعر ألرسطو" إىل أن الشعر  وذهب ابن سيناء يف كتابه "الشفاء" )فن الشعر(، وابن
  . يكون خمياًل ابلصورة والوزن واللحن

أو بشيء ما عقب قراءتنا لقصيدة من  نية بقوله "إن املصدر احلقيقي يف اعتقادان حبقيقةوشرح ريتشاردز املعرفة الف
وتنسيق الدوافع، وحتررها، وما تشعر به من شعور ابلراحة  القصائد هو هذا اإلحساس الذي يعقب عملية التكيف،

  . واإلحساس ابلقبول واهلدوء والنشاط احلر املطلق

  اعتقاد أو تصديق لناس إىل تسمية هذه احلالة حالةوهذا اإلحساس هو الذي يدفع ا

  . وحدة الوجود أو خلود الروح فيقول بعضهم مثاًل : إن هذه القصيدة أو تلك جتعلنا نعتقد يف

الشعر ال يعين أننا نصل ابلفعل إىل معرفة عن طريق الشعر،  وهكذا فإحساسنا أبن معىن األشياء ينكشف لنا يف
  . (16يصاحب توفيقنا يف التكيف مع احلياة" ) ثرولكنه جمرد شعور ال أك

الصدق الفين ذكره هكسلي، وهو أن حيس املتلقي أن جتربة الشاعر أو رؤيته  قال أبو عبدالرمحن : وهناك وجه من
إن أحد ردود " ومعرفته، ولكن الفارق أن املتلقي ال ميلك قدرة الشاعر يف التعبري. قال ألدوس هكسلي هي شعوره

أن يعرب عنه ابملسلمة اآلتية: هذا هو ما   لطبيعية اليت تعرتينا عقب قراءتنا ملقطوعة جيدة من األدب ميكنالفعل ا
  . (17كنت أشعر به وأفكر فيه دائماً !!" )

أتملهما أن جيدا دائماً يف هذا  وقال الدكتور حممد ذكي العشماوي "الشاعر والفنان قادران عند رؤيتهما ملوضوع
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  . وجديداً  املوضوع مثرياً 

أي  بطبيعتهما على حتطيم كل ما ألقته العادة والتقاليد على املوضوع من حجب، فينظران إىل وذلك ألهنما قادران
وتثار لديهما من األحاسيس مثل  موضوع كما لو كاان ينظران إليه للمرة األوىل، فتتولد لديهما الدهشة والعجب،

من أجل ذلك ال يوجد أمام الفنان أو الشاعر شيء  . ألول مرة ما يثار لدى الطفل الذي يتعرف على الشيء
  . مألوف أو معاد أو مكرر

  . شيء يبدو أمام أعينهما جديداً، ويصبح عند تناوله ذا دالله خمتلفة عما كانت له إن كل

الناس عنه،  واليت سادت أذهان هذه الداللة اجلديدة آتية من هدم كل االرتباطات القدمية اليت تتصل ابملوضوع،
  . ومن إضفاء روح جديدة أو جو جديد

هبذا املثال  بعد أن خيلع عليه الشاعر من ذاته ما يكسبه معىن جديداً . م أجل ذلك استشهد كولردج وال يكون إال
آالف املرات، ومل خيترب إحساساً جديداً  من شعر برينز فقال : من منا مل يشاهد الثلج يتساقط على صفحة املياه

  : للشاعر برينز اللذين يشبه فيهما اللذة احلسية ينظر إليه بعد أن قرأ هذين البيتني وهو

  . ابلثلج الذي يسقط على النهر)

  . (18فيبدو أبيض اللون حلظة مث يذوب وخيتفي إىل األبد ؟!!(" )

هيجت كولردج  اليت عبدالرمحن : هذان البيتان اخلواجيان ال لذة فيهما وال إاثرة، والشك أن النشوة قال أبو
  . اجملازية موجودة يف النص بلغته اخلواجية، وأن الرتمجة عجزت عن نقل الصورة

واألمي الذكي، وإمنا قدرة الشاعر )إضافة إىل  وما ذكره الدكتور العشماوي إمنا هو ملاحية متيز هبا الشاعر واملفكر
  . ية من فروق أو متشاهبات إىل صورة فنيةوحتويل ما أنتجته اللماح اللماحية( تكون يف التعبري الفين،

فالذي بفعل  الفارايب احملاكاة يف الفن فقال "فإن حماكاة األمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول ، وقد شرح
  : ضرابن

متثااًل حياكي به إنساانً بعينه أو شيئاً غري ذلك، أو يفعل  أحدمها : أن حياكي اإلنسان بيده شيئاً ما مثل أن يعمل
 ما أو غري ذلك، واحملاكاة بقول هو أن يؤلف الذي يصنعه أو خياطب به من أمور حتاكي فعاًل حياكي به إنساانً 

  . (19الشئ الذي فيه القول، وهو أن جيعل القول دااًل على أمور حتاكي ذلك الشيء")

ة سيد قطب يف تفسريه "التصوير للمفرد قال أبو عبدالرمحن : يكون هذا يف املفردة املوحية، وقد تفطن هلذا اإلحياء
  ."القرآن الفين يف القرآن" ، "ومشاهد القيامة يف

  .رسم كاريكاتريي ويكون يف اجلملة املركبة احملاكية لصورة تشبيهية، أو جمازية، أو ذات

جودة اإلقناع غري جودة اإلقناع . والفرق بينهما أن  وفرَّق الفارايب بني اإلقناع والتخييل بقوله "جودة التخييل هي
بعد التصديق، وجودة التخييل بقصد هبا أن تنهض نفس السامع إىل طلب  يقصد هبا أن يفعل السامع الشيء

الشيء الذي  واهلرب عنه أو النزاع إليه والكراهة له ، وإن مل يقع له به تصديق، كما يعاف اإلنسان الشيء املخيل
أنه ليس هو ذلك الشيء الذي  يقة، وإن تيقن الذي يراهإذا رآه : رآه يشبه ما سبيله أن يُعاف على احلق
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  . (20يعاف")

مجايل، ولكنه ليس إقناعاً فكرايً مبقدمات املنطق ونتائجه، وإمنا هو إقناع  قال أبو عبدالرمحن إذن الشعر ذو إقناع
  .شعوري

  . (21وكل حماكاة يقصد هبا التحسني أو التقبيح )

 لث ميكن أن ميال هبا إىل قبح، وأن ميال هبا إىل حسن، فكأهنا حماكاة معدة مثلفصل اث قال أبو سينا:"واملطابقة

اجلانبني، فيقال : توثب األسد  من شبه شوق النفس الغضبية بوثب األسد، فإن هذه مطابقة ميكن أن متال هبا إىل
  .الظامل، أو توثب األسد املقدام

  . حنو املدح مهيئاً حنو الذم، والثاين يكون مهيئاً  فاألول يكون

وتقبيح بتضمن شيء زائد. فأما إذا تركت على حاهلا ومثاهلا كانت مطابقة  فاملطابقة تستحيل إىل حتسني
  .(22فقط")

فقال عن الفن الغنائي "ومنها  ونتيجة لكون الفن معرفة الفن تعبريايً قاباًل لإللزام، وقد الحظ ذلك ابن سينا
  .وتوسيطها، وإجهارها، واملخافتة هبا أو توسيطها ا، وحتديدها،الصنف املستعمل يف النغم مثل تثقيله

واألخالق. فإن الغضب تنبعث منه نغمة حبال، واخلوف تنبعث منه نغمة حبال  فإن للنغم مناسبة مع االنفعاالت
  . وانفعال اثلث تنبعث منه نغمة حبال اثلثة أخرى،

  .ملخافت فئة تتبع ضعف النفسالفخامة، واحلاد ا فيشبه أن يكون النقل واجلهر يتبع

إما ألن يتصور اإلنسان خبلق تلك النغمة أو ابنفعاهلا عندما يتكلم، وإما ألن  : ومجيع هذا يستعمل عند املخاطب
  . (23نفس السامع مبا يناسب تلك النغمة قساوة وغضباً، أو رقة وحلماً" ) يتشبه

  . لى شىت االنفعاالتعبدالرمحن : وجه أن الفن تعبريي كونه يدل ع قال أبو

  . االلتزام قاباًل لاللتزام أنه يعرب عن مفهوم، وحيرك استجابة، فيوجهان إىل ما تقتضيه رسالة ووجه كونه

 

  : الفصل الرابع : الفن معرب، ألنه معرفة

ألن  ،قابلية الفنون لاللتزام أبن االلتزام يعين وسيلة ذات مدلول وليست كذلك وسائل الفن سوَّغ سارتر عدم
  .خارج عنها األنغام واأللوان واألشكال ليست بعالمات ذات مدلول ، فيحال هبا إىل شيء آخر

الفرنسي الوجودي )مرلبونيت( يف  ومثَّل سارتر بفكرة الصوت خالصاً أبهنا جتريد حمض، ونقل عن الفيلسوف
خيليهما من أي معىن . إال أن ما  إحساس جمردين جتريداً  دراسات له عن ظاهرات اإلدراك: أنه ال وجود لصفة أو

غامض كطرب خفيف أو حزن غري عميق يظل يالزمهما وحيوم حوهلما كضباب  يفهم منهما إمنا هو معىن ضئيل
  . القيظ

  . علق سارتر بقوله : وهذا املعىن الضئيل هو اللون أو الصوت مث

 كما أن كلمة تفاح أخضر تدل على طعمكلمة )تفاح أمحر( تدل على معىن حالوة التفاح .   ودلل على ذلك أبن
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  . - أي احللو احلامض -املز 

  . تفاحة محراء وهذه الداللة معىن ضئيل يفهم من جمرد تذكران لطعم

والشرط اجلمايل" أبن املفردة اللغوية هي وحدة  قال أبو عبدالرمحن : وقد انقشت هذه الدعوى يف كتايب "االلتزام
  .اجلملة املفيدة يف النثر

  . (طويل مفردة ككلمة )طويل( ليست عالمة ذات مدلول إال إذا كانت يف سياق كقولنا: )سارتر كلمةف

  . وال مفهوم للطول إال بتصور من هو أقصر من سارتر

  . الثر وضروب الفن إذا جعلنا املعيار الوحدة والبنية إذن ال فرق بني

  . غري الفين من انحية الداللة سلباً وإجياابً كاملفردة من النثر الفين و  وإذن فالنغمة من فن اللحن

  . سارتر عائم بني اإلحساس الذي هو سبب لإلدراك وبني اإلحساس الذي نتيجته اإلاثرة كما أن

  . إن اإلدراك ايل وسيلته البصر يعين إحاطة البصر ابملرئي من مجيع أطرافه

فهو عند فالسفة العرب  نت تصورية أم حكمية،وهو يف املعرفة يعين حصول صورة املدرك يف الذهن سواء أكا
  . يشمل متثل حقيقة الشيء وحده، وهو املسمى تصوراً 

  .متثل حقيقة الشيء مع احلكم عليه ابلنفي أو اإلثبات، وهو املسمى تصديقاً  ويشمل

  . واإلدراك ليس هو اإلحساس، وإمنا اإلحساس مصدر لإلدراك

إدراك  إال أن حماكمة اإلدراك إىل معايري احلقيقة يقسم لنا اإلدراك إىل العقل فهي إدراك . وكل صورة يف ملكة
  . عقلي، وإدراك خيايل، وإدراك ومهي

  . احلسي فقد غلظ، ألن احلس مصدر مجيع أنواع اإلدراك وليس قسيمها ومن ذكر إدراكاً رابعاً، وهو اإلدراك

  . ع معاين اللغة ومع طبيعة أعمال ملكة العقلعند فالسفة العرب هي املعقولة النسجامها م وهذه املعاين

  . إن قضية االلتزام األديب ال تتوقف على متذهب يف اإلحساس واإلدراك

  .إقحام التمذهب يف اإلحساس واإلدراك ال حيقق فارقاً بني النثر وضروب الفن وإن

علمية، وإمنا هو رأي  وأصبح حقيقةأن رأي )مرلوبونيت( عن اإلدراك ليس قرار خمترب علمي أيده رجال العلم  كما
  . إىل النظر والتحقيق نظري، ومع أنه نظري فال يعين اإلمجاع وال األغلبية فهو مردود

  . اجلمايل فما هو إحساُس نوُع من اإلحساس االستاطيقي، وهو اإلحساس

شعور بسيط ال  مساع صوت، وهذا وهذا اإلحساس ليس سوى شعور القلب ابلبهجة والنتعة من رؤية منظر أو
  .له بتصور العقل وال حبكمه جيوز تسميته إدراكاً، وإمنا هو شعور قليب حبت ال عالقة

عدة مسموعات ومرئيات. إخل، كلها مثري للبهجة أو  مث تتمكن يف مشاعر الفرد أحاسيس متنوعة متمايزة من
  .بني األشد واألضعف االنقباض، وهي متفاوتة يف اإلاثرة

  . الذاكرة وايل املشاعر ومتايزها عالقة تصور ختتزنهوعالقة القل بت

  . التصوري بني األحاسيس هو اإلدراك العقلي -بواسطة الذاكرة  -فممايزة العقل 
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  . فالعقل يدرك أنواع اإلحساس اجلمايل إستنباطاً من مشاعر القلب

ويصنف أفضل وأسوأ حاالت  خاهتا،وبعد تصور العقل للتمايز يف توايل اإلحساسات يصنفها ويصنف حاالهتا ومنا
  . إدراك العقل حكمية . أي أحكام اجلمال املعقولة ابتهاج القلب أو كآبته بني األشد واألضعف، فتكون عملية

 جانب املعرفة والتعبري من هذا السياق البن رشد. قال:"وأما النغم فإهنا تستعمل يف قال أبو عبدالرمحن : ولننظر

  :القول اخلطيب لوجوه

اخللق عند السامعني مثل أنه إذا أراد أن خييل فيه  أحدها : عندما يريد املتكلم أن خييل أنه بذلك االنفعال أو
  . خييل فيه الغضب عظم صوته . وكذلك يف األخالق الرمحة رقق صوته، وإذا أراد أن

  . هذه االنفعاالت األصوات توجد ابلطبع صادرة عن الذين ينفعلون أمثال وإمنا كان ذلك كذلك ألن هذه

التصديق  الثاين : أن يكون قصده حتريك السامعني حنو انفعال ما، أو خلق ما. إما ألن يصدر عنهم والوجه
  . احلاصل عن ذلك االنفعال أو اخللق، أو الفعل الصادر عنه

  .عندما يقتص عن خمرٍب عنهم أبن يصفهم بذلك االنفعال أو اخللق : والوجه الثالث

  . (24أهنا تستعمل لضرب من الوزن يف الكالم اخلطيب" ) اً ومنها أيض

  . التعبري هاهنا أنه عرب عن مشاعر . وقبوله لاللتزام أنه حرك مشاعر : قال أبو عبدالرمحن

أو تاله . يذكر فيه اخلري  الفرايب "فطراغوذاي مثاًل نوع من الشعر له وزن معلوم يلتز به كل من مسعه من الناس وقال
ضعف وزن طراغوذاي . وأما قوموذاي فهو نوع من الشعر  ر احملمودة . وأما ديثرميب فهو نوع من الشعر له وزنواألمو 

  .(25وأهاجي الناس، وأخالقهم املذمومة" ) له وزن معلوم تذكر فيه الشرور،

قاربة للطرب وشدة املمتدة األزمان مشاكلة للشجن واحلزن ، واخلفيفة املت وقال الكندي :"فإن اإليقاعات الثقيلة
  . والتبسط ، واملعتدلة مشاكلة للمعتدل احلركة

  . للنسب، فينبغي أن توضع لنحو من هذه الثالثة أحناء وكذلك أوزان األقوال العددية املشاهبة

حركة النفس يف النوع الذي قد يكون حتريكها فيه من األحناء الثالثة  فإن يكمل ذلك يكون تكميل
  . (26وأقسامها")

به، فإن اللحن يؤثر يف النفس  قال بن سينا "والشعر من مجلة ما خييل وحياكي أبشياء ثالثة : ابللحن الذي يتنغمو 
جزالته أو لينه أو توسطه، وبذلك التأثري تصرب النفس حماكية  أتثرياُ ال يراتب به، ولكل غرض حلن يليق به حبسب

  . غري ذلك يف نفسها حلزن أو غضب أو

  . ، إذا كان خمياًل حماكياً وابلكالم نفسه

  .(27األوزان ما يطيش، ومنها ما يوقر، ورمبا اجتمعت هذه كلها") وابلوزن، فإن من

هي يف  واحملاكاة هي إيراد مثل الشيء وليس هو هو، فذلك كما حياكي احليوان الطبيعي بصورة" وقال ابن سينا
  . الظاهر كالطبيعي

  . (28بعضاً، وحياكون غريهم" ) عض، وحياكي بعضهمولذلك يتشبه بعض الناس يف أحوله بب
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من أشياء شأهنا أن ختيل يف األمر الذي فيه املخاطبة حااًل ما، أو  وعرف الفارايب األقاويل الشعرية أبهنا "اليت تركب
  . شيئاً أفضل أو أخس

  . (29) "وذلك إما مجااًل أو قبحاً أو جاللة أو هواانً أو غري ذلك مما يشاكل كل هذه

  . كاملوسيقى والشعر وقد قسموا الفنون إىل تشكيلية كالتصوير، والنحت، والعمارة. وتعبريية

  . امللحظ والواقع أن التشكيلية ذات داللة فتكون تعبريية من هذا

ات سائر احملسوسات األخرى املركبة مثل املبصر  وقال الفارايب :"واألحلان ابجلملة صنفان على مثال ما عليه كثري من
ليلحق احلواس منه لذة فقط من غري أن يوقع يف النفس شيئاً آخر، ومنها ما  والتماثيل والتزاويق، فإن منها ما ألف

  . (30مع اللذة شيئاً آخر من ختيالت أو انفعاالت، ويكون هبا حماكيات أمور أخر" ) ألف ليفيد

وللخياالت الواقعة فيها على ما تبني  فعاالت النفسوقال :"وملا كان كثري من اهليئات واألخالق واألفعال اتبعة الن
انفعة يف إفادة اهليئات واألخالق، وانفعة يف أن تبعث السامعني على  يف الصناعة املدنية: صارت األحلان الكاملة

ة النفساني منهم، وليس إمنا هي انفعة يف هذه وحدها، لكن ويف البعثة على اقتناء سائر اخلريات األفعال املطلوبة
  . (31مثل احلكمة والعلوم" )

هبا ختييل الشيء وهي ستة أصناف. ثالثة منها حممودة، وثالثة  وقال :"األشعار كلها إمنا استخرجت ليجود
  . مذمومة

السعادة، وتقبيح  احملمودة أحدها الذي يقصد به صالح القوة الناطقة، وأن تسدد أفعاهلا وفكرها حنو فالثالثة
  . سيسهاالشرور والنقائص وخت

وتعتدل العوارض املنسوبة إىل القوة من عوارض النفس ، ويكسر منها إىل أن  والثاين الذي يقصد به إىل أن تصلح
والقحة، وحمبة  االعتدال، وتنحط عن اإلفراط، وهذه العوارض هي مثل الغضب، وعزة النفس والقسوة، تصري إىل

  . يف اخلريات دون الشرور حاهبا حنو استعماهلاالكرامة، والغلبة، والشره، وأشباه ذلك . ويسدد أص

املنسوبة إىل الضعف واللني من عوارض النفس، وهو  والثالث الذي يقصد به إىل أن تصلح وتعتدل العوارض
ورخاوهتا، والرمحة، واخلوف، واجلزع، واحلياء، والرتفة، واللني وأشباه ذلك  الشهوات واللذات اخلسيسة وزور النفس

  . الشرور من إفراطها إىل أن تصري إىل االعتدال، ويسدد حنوها استعماهلا يف اخلريات دون وتنحط لتكسر

تصلحه تلك وخترجه عن االعتدال إىل  والثالثة املذمومة هي املضادة للثالثة احملمودة، فإن هذه تفسد كل ما
  . (32اإلفراط" )

اجلمال ليس معرفة يف ذاته، وأنه بين عليه تنظري  اجلمايل علم وفكر، وليس ذلك أن قال أبو عبدالرمحن : النقد
  . فأصبح ذلك التنظري والنقد هو العلم ال اجلمال ذاته ونقد

 ألن اجلمال تذوقاً وإحساساً معرفة هلا أصوهلا . كما أنه إبداعاً مسبوق برؤية الفنان بل اجلمال معرفة يف ذاته،

ونفسياً وخلقياً ودينياً . ولكن جيسد  والتجربة اإلنسانية اجتماعياً الشاملة ليجسد يف عمله الفين خربته هو وجتربته، 
واستجالء قدرة الفنان، وتفسريها، وحتليلها معرفة. وهذه  . ذلك بتشكيل ) أو توصيل( مجايل . فكل هذا معرفة
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  . (33سوسيولوجية، وسيكلوجية، وأخالقية، وميتافيزيقية ) املعرفة من عناصر

 بورماتن اجلمال يف كتابه "أتمالت يف الشعر" جعل علم اجلمال هو املرادف لعلم اإلدراك روهلذا ملا عرف الكسند

  .(34) احلسي، أو نظرية يف أدىن أنواع املعرفة، أو فن التفكري اجلميل، أو التفكري ابلتشابه

  . قال أبو عبدالرمحن : فكل هذه املرتادفات تعين أن اجلمال وعلومه معرفة

عناصر اجلمال من فنون عرف  لم اجلمال أيضاً موازايً لنظرية الفنون اجلميلة ، ألنه يريد أخذوقد جعل مارتن ع
  . السواد األعظم أهنا مجيلة

  . (35اعتربا اجلمال كمااًل مدركاً ابحلس، أو ختياًل حمسوساً) كما أن وولف واليبنتز

حمصورة  قية أبن مصادر العقل يف حكمه اجلمايلوتتميز األحكام اجلمالية عن األحكام املنط : قال أبو عبدالرمحن
  : حصراً حمكماً يف ثالث جهات هي

  . أاثر مجااًل أو قبحاً  صفات وخصائص املرئي أو املسموع الذي .1

  . امشئزازه ما اختزنته الذاكرة من مشاعر أاثرت ابتهاج القلب أو .2

  . املختلفة القلبعالقة احلاالت املختلفة للمرئي واملسموع . إخل مبشاعر .3

  . يف حاالت خمتلفة وأزمنة متوالية والعقل يف كل أحكامة ابجلمال أو القبح جمرد انقل أمني ملشاعر القلب

  . حالة جتريبية خلت وعمله اجلوهري هو استذكار األشد واألضعف لكل

  : مير عرب األطوار التالية -وانتهاء ابحلكم العقلي  ابتداء ابخلارجي املؤثر -وهبذا يتضح أن احلكم اجلمايل 

  . واللوحة اخلارجي املؤثر كاللحن -1

السليم يف درجة احلكم، فاإلحساس  اإلحساس املصاحب من مساع أو رؤية . والعقل ال يُغفل أثر اإلحساس -2
  . املصحوب ابنتباه ذهين مشوش ينتج شعوراً مشوهاً 

  . اخلارجي اج أو االمشئزاز من املؤثرالشعور، وهو استجابة القلب الذي هو مصدر االبته -3

  . خمذون الذاكرة من احلاالت، وأحكام العقل من املميزات -4

لذلك . ولو كان جمرد  أبو عبدالرمحن : وال ينبغي اخللط بني مشاعر القلب وانفعاالته، فاللحن احلزين املبكي قال
  . مجالياً لدى االبن احلزن مجااًل لكان أين الوالد حتت وطأة املرض األليم صواتً 

  .أو قيثارة املغرتب حلناً قبيحاً  ولو كان جمرد احلزن قبحاً لكان صوت شبَّابة الراعي املتيم

تعبريية أو رمزية تثري الفرح أو احلزن، وهي زائدة على الشعور  بل بعض املؤثرات اخلارجية يصاحبها دالالت
  . عبري كما يوجد يف األدب موسيقىأبنه يوجد يف الفن كاملوسيقى ت اجلمايل، وهذا حكم

خصائص وصفات  يُدر ك تصوراً وحكماً، ومعىن هذا أنه يُفهم ويُعربِ  عنه ولكن من زاوية واحدة هي إن اجلمال
  . املؤثر اخلارجي الذي أحدث إحساساً مجالياً 

إلة شعور  حيال عن حقيقتهاملرادف لبهجة القلب ومتعته فال تستطيع اللغة التعبري عنه، وإمنا  أما اجلمال نفسه
  . القلب، وجتريدات الذهن
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  . وهذه الظاهرة حصيصة من خصائص احلكم اجلمايل

ملدعي اجلمال أو القبح حبيث  وعجز اللغة عن التعبري عن احلقيقة الوجودية للجمال ال يعين فتح ابب الدعوى
  . القبح واجلمال يزعم أن ما كان قبيحاً مجيل عنده، وأنه ال فارق بني

النظرية املوضوعية يف اجلمال مصنفه تصنيفاً  ذلك أن خصائص املؤثر اخلارجي ومواصفاته اليت صنفها أصحاب
القانون لإلاثرة اجلمالية عند الشرقي اترة وعند الغريب اترة . وهي تصنف  فئوايً ألحاسيس خمتلف الطبقات، فهي

  . املثل األعلى واألدىن يف درج

ابلنسبة ملستوى الفئة فكرايً وثقافياً مع خصائص نفسية  ية بني األعلى واألدىن يكونوتصنيف األحاسيس الفئو 
  . ومواهب فكرية

موضوعية فهي جمرد  فدعوى اجلمال الفردي مردودة، وإمنا تُرد  إىل إحساس فئوي، فإن مل تقبلها أي نظرية وهبذا
  . حتكم

  . عالية معربة عن معىن أو رامزة إليهانف وحقيقة اجلمال الوجودية غري ما يصاحبها من إاثرة

  . وابتهاجه من مؤثر خارجي فحسب بغض النظر عن داللته التعبريية أو الرمزية إن اجلمال جمرداً هو متعة القلب

  . القبح جمرداً إمنا هو امشئزاز القلب من مؤثر خارجي وهكذا

  . ارجي ذاتهبشيء آخر غري استقبال احلس للمؤثر اخل فبهجة القلب غري معللة

 ال يثري شعوراً ابلقبح، فقد يكون األنني يف ذاته مجياًل لو صدر من غري مريض، وإمنا واألنني يئن به املريض مقعداً 

  . نفرت منه النفس لكونه عن مرض

ف يثريه من انفعاالت اخلوف واجلزع . وهذا األنني يف ذاته مل يوص وإمنا يوصف أنني املريض ابحلزن ال ابلقبح ملا
  . صادر عن مريض وكان دااًل على قوة األمل ابحلزن إال ألنه

  . ولكنه داللة رمزية على أمل مروع صاحل الختاذه داللة تعبريية يف جماز اللغة فاألنني ليس حقيقة وجودية للقبح،

  . وبعكس ذلك حلون الشرقيني احلزينة اجلمالية، أحياانً تكون حلناً بكائياً حزيناً 

وال يبكي . إن احلزن داللة تعبريية  هو احلقيقة الوجودية اجلمالية، ألنه يستمتع هبذا اللحن من ال حيزنواحلزن ليس 
  . مصاحبة خارجية عن احلقيقة اجلمالية زائدة عليها

  : وجاءت هذه الداللة من واقعني

  . سياقها العام أحدمها : مدلول كلمات األغنية احلزينة يف

  . يتنفس هبا احملزون كالتأوه ن املوسيقي ألصوات النفس الطبيعية اليتواثنيهما : حماكاة اللح

  . قابل ملصحابة داللة تعبريية أو رمزية قابل لاللتزام، ألنه -كاللحن اجلميل   -إذن اجلمال 

خبالف اللغة، فال ارتباط بني مفهومي اإلحساس واإلدراك لغة . وهو  واإلدراك ليس مرادفاً لإلحساس، ألن ذلك
  :اإلحساس مصدر لإلدراك وليس يف معناه . وهو مصدر لنوعني من اإلدراك ال اثلث هلما الف الواقع ، ل،خ

  . أحدمها : يصور احلقيقة الوجودية وحيكم فيها
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  . مفهوماً . أي يتخذها داللة أو رمز واثنيهما : يستنبط منها

  . ي التفاحة احلمراء واخلضراءاحلمراء، واحلكم بني طعم فاإلدراك األول : تصور طعم التفاحة

  . اختياري وهذا اإلدراك اضطراري ال

  . ومعىن اضطراريته أنه تصوير للواقع وليس توظيفاً له

كاستعارة معنيي اإلشعاع  الثاين : أن أتخذ من العالقات احلسية اليت نثري شعوراً مفهوماً دااًل على معىن واإلدراك
عالقات بعض املوجودات ابإلشعاع واإلحراق  سميه ابلشمس احلمراء، ألنواإلحراق لكلمة واحدة هي احلب فن

وهذا اإلدراك اختياري حر، ألننا تواضعنا على املدلول والرمز إبرادة  . مماثلة أو مشاهبة لعالقات العاشق ابملعشوق
  .إدراكاً  مسيناه التواضع مل يكن اعتباطاً وال حتكماً وإمنا هو مستنبط من أحاسيس نفسية وهلذا حرة، إال أن

األحاسيس الناجتة عن حمسوسات كثرية،  وحنن مل نوظف احملسوسات لتعطينا داللة رمزية، وإمنا العالقة وجود بني
فصارت داللة تعبري، كما جتوَّز أدونيس ابلرماد داللة على موروث  وذلك الوجود م ن ح ا داللة رمزية، وجتوزان هبا

الشعر  يل . وقليل من الشباب من يعي الرموز العلمانية أو املعادية يف بعضداللة على التضل الشرق، وابلريح
  . احلديث ، وال مييزها عن الرموز احلضارية العارية من الكيد والتضليل

( . وسوغ 36احلواس) حصل تسامح من بعض املصطلحني األسالف فاجلرجاين مثاًل يعرف اإلحساس إبدراك وقد
  . األبصار ال تدركه اس، وقد وصف هللا جل حالله نفسه أبنذلك عنده أن البصر من احلو 

 .(37أصل اللغة كما قرر ذلك ابن فارس وغريه) وسوغ ذلك أيضاً أن "درك" مادة تدل على اللحوق والوصول يف

 

ابحملسوس ال يكون إحساساً إال إذا حصل من احملسوس شعور يف القلب أو صورة  ومن الطبيعي أن ارتباط احلس
  . هنيف الذ

واحلس يف ذاته أداة حمصلة  واملدرِك بصيغة اسم الفاعل حقيقًة املوصوُف ابإلدراك حقيقة هو القلب والعقل،
  .تعبري جمازي، ألن اإلحساس مصدر لإلدراك للشعور الذي حصل منه إدراك، فالتعبري عن اإلحساس ابإلدراك

  . ازات التعبري حىت ال تضطرب املعاينإىل حقائق اللغة ال جم واملواصفات واالصطالحات جيب أن تركن

 ربنا هو اإلحاطة ابلبصر، فلو حصلت إحاطة البصر ألدرك الذهن صورة احملاط واملنطق إىل واإلدراك الذي نفاه

واملنطق معرفة املفهومات اليت  إدراك القلب والعقل أوىل من ردها إىل مباشرة احلواس، ألن الغرض يف قضااي اجلمال
مباشرهتا للمحسوس، فرمبا أحاط نظر اإلنسان مبرأى  والعقل، وليس الغرض معرفة عمل احلواس يف أدركها القلب

النظر إحساساً، ألنه مع غياب الذهن مل حيصل شعور يف القلب وال صورة  مجيل مع غياب ذهنه فال تكون إحاطة
  . يف الذهن

شعوراً قلبياً وإدراكاً  اإلحساس ينتج إن اإلحساس هو عمل احلس، ومصدر الوجدان واإلدراك العقلي ، ألن
  . عقلياً 

إحساس جمرد جتريداً خيليهما من أي معىن، وأن املعىن قد يكون غامضاً  ونعود إىل قول مرلبونيت :"ال وجود لصفة أو
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  .خفيف أو حزن غري عميق ضئياًل كطرب

لصوت رجل ال تربطين به عالقات ال ريب أن مساعي  قال أبو عبدالرمحن : إن أراد مرلوبونيت عموم اإلحساس فال
  . ولو ضئيل لفرح أو حزن عندي أي معىن -بتشديد الواو-يكوِ ن 

فال ريب أيضاً أن  -سارتر عن اإلحساس اجلمايل  اجلمايل حيث وردت كلمته يف سياق -وإن أراد اإلحساس 
رحاً، وإن دل على حزن كما مر من إحساساً مجالياً إال إذا كان ممتعاً مف اإلحساس يف ذاته معىن، وهو لن يكون

  . ابألنني ضرب املثال

كحزن غري عميق( فغري صحيح، ألن هذا  أما املعىن اآلخر الذي اشرتطه مرلوبونيت )وهو وجود معىن غامض ضئيل
دائماً، وإمنا يوجد مصدره املصاحب ملصدر اإلحساس  املعىن يوجد كثرياً، ولكنه ليس من الشرط أن يوجد

  . ابجلمال

أهنا رمز  إبعاد الشعر عن قبول االلتزام ما بينه بقوله: "إذا فهمت عرفاً من الورود األبيض ومن حجج سارتر على
  .إىل ذلك املعىن التجريدي . يعين الوفاء الوفاء فذلك ألين مل أعد أحسبها وروداً، بل خيرتقها نظري رامياً من ورائها

  . املستوفز . إنين مل أُعرفها انتباهاً  -بفتح العني -الزبد، وال بع رفهااملتوثبة ك إين أنساها، وال أحفل بغزارهتا

ورنني املعلقة يف الصحون  ومعىن هذا أين مل أسلك حياهلا مسلك فنان . ذلك أن الفنان يعد اللون وطاقة الزهر
مل مبهوراً جبماهلا، اللون أو الشكل، ويطيل فيها التأ أشياء يف ذاهتا ويف أعلى درجات وجودها، ويتأمل يف صفات

  .املوضوعي نفسه . وكل ما يعرتيه من تغري هو أنه جعل منه موضوعاً خيالياً  وينقل على لوحته ذلك اللون

  ."فالفنان إذن أبعد ما يكون عن عد األلوان واألصوات لغة من اللغات

هذا حمل خالف. إمنا  عريف . وليسعبدالرمحن : شرح سارتر الكيفية اليت هلا أصبح الورد األبيض ذا مدلول  قال أبو
  . اجلمالية، وهلذا أصبح غري قابل لاللتزام حمل النزاع ما ادهاه من أن الفن ال مدلول له غري املتعة

  . الربهنة على انتقاء الداللة فتفسري سارتر لكيفية الداللة ال يعين

فنان شاعراً أو انثراً ورساماً، فيصبح هذا الرمز موضوعي يرمز به ال واللون مادة الفنان التشكيلي، وكل لون له إحياء
اخللص املطلق،  وهذه الداللة زائدة على املعىن اجلمايل اخلالص، وهبذا أصبح الفن بريئاً من دعوى مدلواًل عرفياً،

  . وأصبح ذا داللة

اك عنواهنا زنبقة الوادي، وهو الداللة القاموسية، فعلى سبيل املثال رواية بلز  والداللة األدبية والفنية أثرى وأمتع من
  . النقية فين رمزي موفق ال يليق به أي داللة قاموسية كالعفيفة، أو الشريفة، أو الطاهرة، أو مدلول

ليست جتريداً ألعمى كما سيدل عليه سياق سارتر  والداللة الفنية واألدبية الرمزية العرفية الزائدة على معىن اجلمال
ابلوردة مل يسلك معها مسلك فنان، ألن الرامز ابلوردة دلف إليها إبغراء مجايل  نه الرامز، وكما سيدل عليه زعمه أب

شكلها ولوهنا مطلقاً،  شكلها ولوهنا وعبريها، وخربها خربة مجالية، فرأى صدق معانيها اجلمالية ألنه ال يقبح جلمال
  . رها يف املشاهدةحمض وألهنا ابلعبري دائماً، وألهنا متتع بذاكرها يف املغيب كما هو

عرفياً كالوفاء والطهر ألن الوفاء صدق مستدمي فناسبه  فهذه خربة فنان بال ريب، فأخذ من صدقها اجلمايل رمزاً 
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  . الصدق اجلمايل املستدمي للوردة

لصاً، وإمنا الفراغ حىت يكون مجالياً خا فالرسام وذو التعبري الفين مل يورد لفظه أو لونه استعارة جلمال الوردة يف ملء
  . وهذا معىن أن الفن معرفة اشتق منه مدلواًل عرفياً يرشحه لاللتزام،

  . فهي لفظة دالة على اللون احملسوس الذي مسي أمحر ومن قول سارتر :"للون مدلول لغوي قاموسي ككلمة أمحر

  . على صوت الغراب وكلمة غاق كلمة قاموسية تدل

  .كداللة غاق على اخلراب، وداللة األمحر على اإلرهاب مدلواًل فنياً رمزايً كما أن كاًل من اللون والصوت يكون 

  . والناثر، فقد يوظفان اللغة القاموسية للتعبري املباشر عن مرادمها وال فرق بني الشاعر

  . الرمز واجملاز الفنيني للتعبري املوحي مبرادمها وقد يوظفان

 اعر والناثر ، وليس هو إجياابً حتمية يف لغة الناثر فقط حبيث يكون سلباً يف حرية الش إذن االلتزام سلباً وإجياابً 

  . حتمية يف لغة الشاعر

على املعىن اجلمايل داللة قاموسية مباشرة، وإمنا ينكر ما  ومن يدعي قبول الفن لاللتزام ال يدعي أن داللته الزائدة
  .جمرد املعىن اجلمايل .. وقبول الفن فرع كونه معرفة من أي مدلول يرشحه لاللتزام غري ادعاه سارتر من خلو الفن

وال يدل جمموع األلوان على  ويرى سارتر أن الرسام يف مزجه بني األلوان ال يقصد إىل وضع عالمات على لوحته،
األصفر على البنفسجي، ألنه قد يدل على ميوله اخلفية،  معىن حمدد.. واستثىن معىن خفياً كتفضيل الرسام للون

صدره أو عن سروره كما تعرب الكلمات أو مالمح الوجه، ألن مشاعر الفنان  كنه ال يعرب عن غضبه أو ضيقول
  .املعىن األفهام ويغمض معناها حني تصب يف قوالب من األصباغ اليت كان هلا من قبل ما يشبه ختتلط على

وراءها إال املتعة اجلمالية فحسب:  يسقال أبو عبدالرمحن : غيب على سارتر أن اللوحة اليت ال تدل على شئ، ول
  . هي الشكل األدىن يف الفنون التشكيلية

  .يعين أن الداللة يف الفن التشكيلي مطلب فين جممع عليه من مبدعي الفن ومجهوره وهذا

ية األصفر( قضية أخرى غري قض وغيب على سارتر أن داللة الرسم الغامضة على ميول الفنان اخلفية )كاختياره للون
  .موضوع اللوحة

قصائد املتنيب، وهذا هو داللة املوضوع، ويف نفس الوقت نستشرف إىل  ومن ابب القياس حنن نفهم معىن إحدى
على اختيار  قصائداملتنيب، وهذا هو داللة املوضوع، ويف نفس الوقت نستشرف إىل معىن ميوله اخلفية معىن إحدى

  .التعقيد والغموض بدراسة سيكلوجية واترخيية

  .ميول الرسام اخلفية قضية أخرى، وال تعين خلو اللوحة من الداللة املوضوعية إذن داللة اللوحة على

الناجتة عن اختالط  (على سارتر أن اختالط مشاعر الفنان ال يعين اختالط مراداته )الداللة املوضوعية وغيب
  . مشاعره

ا بيقني ال يعين انعدام الداللة، ألن غموض الداللة ال فهذ :وعلى فرض أن اختالط مشاعره يعين اختالط مراداته
  .يعين اخللو منها
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الداللة: فهذا ال  فرض أن اختالط مشاعر الفنان يعين اختالط مراداته، وأن اختالط املراد يعين اخللو من وعلى
  .اللوحات مل حتقق مدلوالً  يعين بيقني أن هذا خكم مطلق يف كل لوحة، وإمنا يعين ذلك أن بعض

مدلواًل، بل يزعم أن الفن قابل لدلاللة ملن أراد االنعتاق من  ومن يقول :"أن للفن داللة" ال يزعم أن كل فن حيمل
  .مث فهو قابل لاللتزام احملضية اجلمالية، ومن

تزعم النصارى أن عيسى عليه الصالة والسالم صلب  وهلذا ضرب سارتر املثال بلوحة )اجللجلة( وهو اجلبل الذي
  .يهعل

  .اإليطايل تنتورتو فرسم ِمْزقة صفراء يف السماء فوق اجلبل وهي لوحة رمسها الفنان

  .حمدد ينفي عن هذه املزقة أي مدلول أراده الرسام، ألنه يشتبك هبا عالقات متنع من معىن وقد حاول سارتر أن

ئب، ولكن على فرض خلو لوحة غا قال أبو عبدالرمحن : مل أطلع على لوحة )اجللجلة( وال حيق يل احلكم على
  .الوجود اجللجلة من مدلول فال ينسحب هذا احلكم على كل لوخة يف

  .تعدد املعاين احملتملة وإشتباك العالقات يف لوحة اجللجلة ال يعين خلوها من املعىن، وإمنا يعين

  .!ها؟تكون خفية الداللة وحمتملت فهل غىب على سارتر أن اللغة القاموسية اليت يؤمن هبا

  .!كما تدل اللوحة على أكثر من معىن؟ وهل غىب عليه أن اجلملة تدل على أكثر من معىن

  .!حمدداً هو مراد املتكلم أو الرسام مبرجحات أخرى؟ وهل غيب عليه أن بني املعاين احملتملة معىن

 يعرب عن املشاعر الغمضةغموض املشاعر نفسها يكون مدلواًل، ألن الرسام أراد أن  ومثة مالحظة نفيسة وهي أن

  .مبدلوالت غائمة

املرجتلة إىل تقنية علمية حضارية، وأصبح منه تربية  لقد جتاوز فن اجلمال االنطباعات والتذوقات البسيطة واألحكام
  .الفنان امللتزم املوهوب، وهبذا حتول اجلمال من إحساس إىل علم تعليمية ودعائية واقعية طوع

الفنية األدبية ال  شلول يف مذهب سارتر هي الوجه الكئيب يف النظرية األدبية، وإن النظريةااللتزام امل إن نظرية
  .حتتمل هذه اليبوسة السارترية

ًُ عن األحلان نفسها -إذا جاز لنا أن نسميها داللة -األحلان يقول سارتر: وكذلك داللة   .!ليست شيئاً خارجا 

  .عراب عنها بطرق كثرية على سواءفهي يف هذا مغايرة لألفكار اليت يستطاع اإل

  .مث قال: ولكن حلن األمل هو األمل نفسه، وشيئ آخر غري األمل

ولك حرية  الرسام، وقال عن مقارنته ابلكاتب: أن يقودك إىل ما يريد، وإذا وصف لك كوخاً فحسب، وعرج على
جيب أن يكون عالمة هلا مدلوهلا يف  زاً أتويله مبا تشاء .. ولن يكون هذا الكوخ رمزاً للبؤس، ألنه لكي يكون رم

أحياانً بعُض اخلريين من الرسامني إىل إاثرة شعوران فرمسوا صفوفاً  حني هو يف الواقع شيئ من األشياء. وقد قصد
احلروب .. ولن  يتقاضون أجورهم فوق الثلج، أو أبرزوا الوجوه اهلزيلة للمتعطلني، أو صوروا ميادين من العمال

  .(املضياع يف التأثري ما وصل إليه الفنان جزور يف لوحته )الولد يتجاوز أحدهم

تعبريصامت عن حكمة تقرؤها النصارى  قال أبو عبدالرمحن: مل أطلع على لوحة )الولد املضياع( ولكن علمت أهنا
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بة التائب هذان الكتب املبدلة املفرتاة .. ورد فيه عن فرحة هللا بتو  يف كتب العهد اجلديد من إجنيل لوقا، وهو أحد
ويذهب ألجل  إنسان منكم له مئة خروف أضاع واحداً منها: أن ال يرتك التسعة والتسعني يف الربية املثالن :"أي

  .!!الضال حىت جيده

ويدعو األصدقاء واجلريان قائاًل هلم : إن هذا يكون فرح السماء  وإذا وجده يضعه على منكبيه فرحاً، وأييت إىل بيته
  .!تسعة وتسعني ابراً ال حيتاجون إىل توبة كثر منخباطئ واحد أ

درمهاً واحداً أن ال توقد سراجاً وتكنس البيت وتفتش ابجتهاد حىت  أو أية امرأة هلا عشرة دراهم إن أضاعت
  .!جتده

  .(38وجدته تدعو الصديقات واجلارات قائلة: افرحن معي ألين وجدت الدرهم الذي أضعته" ) وإذا

الفين ميكن فهمه كل الفهم والبد  يف فنون الرسامني بقوله: وابلرغم من هذا ففي كل هذا اإلنتاجمث أمجل احلكم 
  .من كلمات ال حصر هلا للداللة عليه

من الرسم واملوسيقى  أن يطلب -واحلالة هذه -فاملعاين ال ترسم، وال توضع يف أحلان .. فمن ذا الذي جيرؤ  :وقال
  .!أن يكوان التزاميني ؟

  .إمنا هو يف اإلعراب عن املعاين النقيض من ذلك الكاتب، فعمله وعلى

النعاين إمنا هو النثر، فالشعر يعد من ابب الرسم والنحت  وعلينا أن نسجل هنا تفرقة أخرى هي أن ميدان
  .واملوسيقى

نفسه، وهذه دعوى  عبدالرمحن : الفن املوسيقي غري قابل لاللتزام عند سارتر، ألن داللة اللحن هي اللحن قال أبو
  .على دعواه أبهنا فنون غري تعبريية غري متحصلة، ألن منع سارتر للفنون اجلميلة من قبوهلا لاللتزام مبين

  .وجدت الداللة أصبحت قابلة لاللتزام فكون الفن هو نفس داللته ال معىن له، بل إذا

الداللة هي ذات الشيء.. واألريح لسارتر أن يثبت له داللة ، مث تكون  وال يتصور عقاًل وال واقعاً أن يكون الشيء
  :على أحد أمرين

  .لاللتزام فإما أن جيزم أبن للحن داللة، وحيمئذ ال جيد املسوغ الكايف أبن اللحن غري قابل

ابلداللة املدلول عليه( بل يف اللحن صورة  وكثري من اللحون ذو مدلول، واللحن ليس هو الداللة )ويريد سارتر
  .ل عليهاملدلو 

  .إحساس امللحن أو املتلقي واملدلول عليه حقيقة هو

ال ينفعه، ألن هذا ال يعين أن اللحن ال داللة له، وال يعين  أما قول سارتر "ولكن حلن األمل هو األمل نفسه": كالم
عن األمل  التعبرياملدلول عليه.. بل يعين هذا أن للحن حقيقة يف ذاته، وأن له مدلواًل غريه هو  أن اللحن هو نفسه

  .أو استثارته

  .أما قوله :"وشيء آخر غري األمل": فيعين به حمضية الفن

  .كثرية على سواء مغايرة لألفكار اليت ُيستطاع ال'راب عنها بطرق -أي األحلان -وقال سارتر: فهي
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  .!قال أبو عبدالرمحن: نعم هذا صحيح فكان ماذا؟

  .طف واملعاين ملا كان اللحن ذا داللةاللحن غري األفكار والعوا لو مل يكن

  .اليت تقبل االلتزام عند سارتر هي غري األفكار والعواطف واملعاين بل هي رمز هلا كذلك الكلمات

  :قال أبو عبدالرمحن: وال يغينب عن البال ظاهراتن

  .ن قابل لاللتزاماألحلان اليت هلا مدلول غري حمضية الفن: كاف لإلميان أبن اللح أوالمها: أن وجود بعض

يكون االلتزام الفين ذا غموض  واثنيهما: أن غموض داللة الفن أحياانً ال يعين عدم قبول الفن لاللتزام، وإمنا
  .أحياانً 

  .االلتزام غري غموض االلتزام فغموض الداللة غري انتفائها، وعدم قبول

  .اطق أوضح، وال أن الكاتب أحظى اباللتزامداللة الن وكون الرسام أبكم، وكون الكاتب انطقاً: ال يعين أن

  .الرسم والكتابة حيمالن مدلوالت من أفكار وعواطف ومعانٍ  بل يعين ذلك أن كاًل من

  .ملدلوهلا ُمشاهد اللوحة يتلقى مدلوهلا مبلكة الفهم، وملكة احلفظ ابستذكار الصور العينية غاية ما يف األمر أن

املعجمية، ومبلكة الفهم يف استخالص املفهوم  ا مبلكة احلفظ ابستذكار معاين اللفظأما قارئ الكتابة فيتلقى مدلوهل
  .العام من السياق

  .أثر له يف قبول االلتزام وعدمه.. أي أنه فارق غري مؤثر وهذا الفارق ال

 ة يف ريشةأن الكوخ رمز للظلم االجتماعي أصبح الكوخ أدا -مبجاز أديب  -العريف اللغوي فإذا أصبح يف املعىن

  .الفنان.. بل رمبا استعري اجملاز األديب من ريشة الفنان نفسه

  .نفسه الرسامني العمالقة مل يكن وجودها االعتباري حملضية الشكل اجلمايل، من ريشة الفنان ومعظم أعمال

داللتها يف اجلمايل، بل لعظم أثر  ومعظم أعمال الرسامني العمالقة مل يكن وجودها االعتباري حملضية الشكل
  .النفوس

يكون هذا الكوخ رمزاً للبؤس، ألنه لكي يكون رمزاً جيب أن يكون عالمة  وهبذا يصبح من اللغو قول سارتر :"ولن
  ."حني هو يف الواقع شيء من األشياء هلا مدلوهلا يف

 .نه صورة على مثالشيء من األشياء ابلنسبة لألصباغ واللوحة وكو  قال أبو عبدالرمحن: هو ذو مفهوم وكفى ، وهو

 

  .لكونه رمزاً جملتمع ما، فهو صورة حملٍ  لصورة حال ٍ  وهو ذو مفهوم

-املضياع بناء على مقارنته فنون الرسامني بلوحة الولد -قابلية الفن لاللتزام بضعف أتثره وإذا كان سارتر يعلل عدم
  .سارتر املشروط خبفاء احللية الفنية تزام عند: فال يغينب عن البال أن الفنون أعظم أتثرياً من النثر القابل لالل

  .فنون مجيلة وليست مقارنة بني ما يقبل االلتزام وما ال يقبله وليالحظ أيضاً أن مقارنته إمنا كانت بني

 :ما بدأت لتكون تعبرياً، وإمنا جاءت حمضية الفن يف حلظات فراغ وترف، فبطل بذلك قوله والفنون بدأت أول

  .رسم، وال توضع يف أحلان؟فاملعاين ال تُ 
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 االختصاص هم الذين جيرؤون على تطويع الفن لاللتزام، ألن القيمة التعبريية أم القيم ومجهور العقالء وذوي

  .اجلمالية

غريه ملا كان ذلك خمصصاً له بقابلية  ولو فرض أن اإلعراب عن املعاين هو ميزة الكاتب اليت ال يشاركه فيها
صفة من صفات التعبري، بل أي صفة من صفات التعبري تقبل  م، ألن االلتزام ارتباط بقضية وليس هوااللتزا

  .االرتباط بقضية

طالب التعبريية يف فن السينما، ففي الثلث األول من القرن العشرين نودي أبن تكون وجند
 
السينما الفن السابع..  امل

التشكيلية، ألن أكثر عناصرها الشكل واللون  ما ألصق ابلفنونوهذا النداء جاء رغم علمهم املسبق أبن السين
قبوهلا للتمذهب األديب والفين، فعلى سبيل املثال تعترب التجريدية من  والصورة، وحققت التجرابت السينمائية

  .متحركة والفن، ولكن السينما غري خالصة للتجريد، وإال لكانت جمرد أفالم كرتونية أو مصور مذاهب األدب

ذلك أييت ابلتبع، وهو من إبداع  بل النص األديب عنصر أساس يف السينما، ولكن الصورة واللون والشكل كل
برتكيب صور لو استطاعت الكلمة التعبري عنها لكان التعبري  املخرج، ليظهر مدلول النص بتعبري سينمائي.. أي

  .للمتعة والرباعة ابلصورة املثل األعلى

اللذين يكثفان عرض صور األشياء مث يعيداهنا  لسينمائي ما يسمى السكوب والتكنيسكوبإن يف أجهزة التصوير ا
  .إىل حجمها الواقعي

  .الزوم الذي يقرب مسافات الرؤية للصور املتباعدة وهناك جهاز

  .قيماً تعبريية ال تتوفر يف الفنون اجلميلة األخرى وهبذا يصح أن السينما حتقق

 ( للمخرج عماًل إبداعياً متميزاً حينما يستطيع رسم ما ال39أجهزة غريها تيسِ ر ) مع وهذه األجهزة السينمائية

  .السينمائي املخرج يستطاع تصويره من األخيلة واألفكار اليت جييش هبا خاطر الفنان كاتب النص أو خاطر

يكون الفيلم حضوراً حسياً الفن السينمائي، ومن مث  وهلذا كان مصور السينما شريك املخرج وكاتب النص يف بلورة
  .التعبري وتكثيفاً تعبريايً مبختلف وسائل

فيخرج بوعي أعمق من االنطباع احلسي  ويتفاعل املشاهد مع الفيلم بتناغم حواسه وملكات فهمه ومقومات وعيه
  .والفهم الفكري

 ك حينما يدرك مدى قبولحينما يكون اجلمهور منوذجاً فريداً يف ثقافته وفنه، وذل ويسمو هذا الوعي ويتكثف

  .التعبري السينمائي للتمذهب لبفين على جنو التمذهب يف األدب والفنون األخرى

وابألخص  -املشاهد الشرقي وقبول التعبري السينمائي للتمذهب من األجبدايت يف جتربة املختصني.. بيد أن
  .وز اليت يتمذهب هلا الفن التشكيلي مثالً غيبيات الرم غري مستعد ثقافياً لالستمتاع مبشاهد تنطوي على -العريب

  .على غصن يقابله صوره فم ليجرد معىن الغناء إن املخرج قد يصور طائراً 

الداللة، ألنه يرهن متعته بفهم املدلول الرمزي الذي قد يتأخر حبكم تعاقب  ولكن الشرقي ال ينسجم كثرياً مع هذه
  .ديناميكياً  املشاهد
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تنقسم إىل مذاهب حسب االكتفاء  ضمون واملدلول حسب مطالب اجلمال والفكر فإهناوكذلك قصية الشكل وامل
  .أبحد تلك العناصر يف االعتبار أو تغليبها

أجزاء املْشه ِد املتعاقبة، ألن  الشكل هو املنب ثق ملتعة املشاهد الشرقي، وكذلك املضمون إذا كان سريع اإلفهام يف إن
  .املشاهد يتشوق إىل حل العقدة

جناحاً سريعاً يف  السينما اليت تلح على متذهب فين يف تعبري الصورة واللون والشكل: ال أتوقع هلا هلذا أقول: إن
  .له ظروفه الثقافية شرقنا العريب، ألهنا تعلق املشاهد يف حتفز يتأزم لتفكري مل تتهيأ

رمبا ال يهتدي تفكريه إىل املدلول غري مطروق  فحينما يرى املشاهد العريب ممثاًل يسري بصمت يف شارع طويل
إىل قطع تفكريه منذ مفاجأته مبشهد آخر، ورمبا واصل تفكريه ففاته  بسرعة تناسب تعاقب املشهد، ورمبا اضطر

  .الثاين مدلول املشهد

املتابعة، وال يستطيع رهن متعته  ( ألنه يريد أن يستمتع بفهم سريع ميكنه من40وكل هذا ال يناسب الشرقي، )
  .الفهم فيكون إحساسه ابجلمال سطحياً  حساس مجايل متوقف على تكفري متأزم.. وقد يفلس منإب

يهتدي بعد عشرات أو مئات التأمالت إىل مدلول اللوحة، ألنه ليس  والعريب أمام لوحة تشكيلية اثبته يستطيع أن
  .تستفذه هناك مشاهد متعاقبة

األمحر يدل على الوحشية أو النشاط، وأن  لية كأن يعرف أبن اللونوال يهديه إىل فهم سريع أن يكَّون ثقافة تشكي
  .اللون البين يدل على احلزر والتوقع اللون األزرق يدل على اهلدوء والعاطفة، وأن

  .جدلية العالقات اليت يبتكرها الفنان وذلك أن داللة األلوان غري اثبتة وهي يف

ت أنه حيرك األشكال واأللوان.. ويف هذا إثراء للوعي وتعميق والنح ومييز الفن السينمائي عن فين التصوير
  .إلحساس حاسة البصر

  .ويتوسل الفن السينمائي خبداع البصر فيضيف قيماً تعبريية جديدة

  .الشرقي على أن يطلب يف الفيلم حبكة وعقدة مثرية يستمتع أو يعترب حبلها ودرج الذوق

املشاهد يف وعيه   ريب، فلم يسلبه العقدة اترة، واترة جعلها نتيجة حيسهاالقصة وأخواهتا حنك الذوق الع ولكن فن
يتحدى طموحه، أو مظهر منوم  كأن يشاهد أحداث بطل يتحدى الصعاب وحده، ويناضل كل مظهر متصلب

عون من اجملتمع الذي انضل البطل من أجله، أو  يسلب طموحه.. مث تنتهي حياة البطل ابلعمدية أو الفشل دون
عقدة، ولكن املشاهد يستنبطها من وعيه، وهي أن البطولة الفردية ال  س منه بفادحة اخلطب.. فليس هاهناإحسا
  .جتدي

  .نوع من الفهم السريع ال ينغص على الشرقي متعته وهذا

فإننا جند ضروب التعبري األخرى ال تستحضر كل منافذ  -وهو اعتبار صحيح -التعبري وإذا اعتربان السينما لغة
  .ساحل

  .فأنت تسمع كالم حمدثك فال حتتاج إال إىل إصغاء السمع لتستوعب احلروف
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املراد يف ذهنك،  تعتصر ذاكرتك يف النادر إذا غاب عنك املعىن املعجمي، ومبجرد علمك مبعناه حتضر صورة وقد
  .حاصل من حاسة السمع ألن اللغة رمز ملا هو يف ذهنك.. إال أن هذا الوعي نتيجة إحساس واحد

كاللوحات التشكيلية، أو ما تراه وتسمعه معاً كحركات  وقل مثل ذلك فيما تراه فتقرؤه كاحلروف، أو تراه فتفهمه
  .الرقص

ضروب  الشكل األكمل لضروب العبري، ألهنا جتمع بني وسائل احلس وملكات الفهم، وجتمع بني أما السينما فهي
  .كملالتعبري، وهبذا تكون السينما وعياً إنسانياً أ

التعبري.. فهذا  اليت اعتربها الكسندر اسرتوك قلماً تنقل القضية زماانً ومكاانً.. إهنا زمكانية إن الكامريا يف السينما
  .أحفل من نوعية التعبري اليت ال تستجمع احلس والوعي

  .ال تنقل أي زمان ومكان، بل تنقل وفق عالقات جدلية يفقهها املشاهد بفكره ووعيه والكامريا

والصورة والرمز الذي هو عالقة  ويف السينما حوار وغناء ولون وشكل.. أي تكثيف يصطفي القيم التعبريية للصوت
واملشاهد حينئذ جيمع معاين، ويستنبط أفكاراً أبكثر  ..بني صوت وصورة، وبني صورة وصوت، وبني صوت وصورة

 والسيناريو املكتوب مادة خاماً بدائية للعمل وهبذا يكون نص الفيلم املكتوب من ضرب تعبريي بتناغم مشرتك،

  .اللغويس واألديب فحسب السينمائي وإن كان قمة العمل األديب.. وكان قمة ملا كان اجملال جمال التعبري

  .واألديب أحد عناصر السينما وليس مجيعها ولكنه أصبح اثنوايً يف السينما، ألن التعبري اللغوي

ليس من أخص خصائص املخرج أن يطوع إمكاانت التكنولوجيا  من البهي أنهوإذ صحت هذه احلقيقة أصبح 
النص بقياس زمين وكمي حمدد حينما يقبع يف غرفة املراقبة واإلنذار.. ليس عمل  لنقل املشهد الذي اقرتحه كاتب

  .يتدرب عليه ويطبقه كما أاتحت له املمارسة -بكسر احلاء وفتح الراء -عماًل ِحر فياً  املخرج

  .املمارسة واحلرفة إن من صميم عمله ابتكار ضروب التعبري السينمائية اليت ُتطوَّع هلا إمكاانت

التكنولوجيا من وسائله.. يكون ذا خربة  من واجب املخرج أن يكون فناانً بطبعه، ويكون تطويع إمكاانت
  .ابلنظرايت األدبية والفنية واجلمالية

النقي(، وهو أن يكون الفيلم نصاً أدبياً  طرفني ما دعا إليه أصحاب نظرية )الفيلمولعله من املبالغة اآلخذة أببعد ال
  .مكتوابً، بل مادة مسجلة مباشرة

  .يقوم املخرج مقام كاتب النص، فيسجل العمل آبلته أي أن

  .العمل الفين، ويدعو إىل ارجتال البداية وهذا املذهب حيد  من تقنية

  .عظمة الفن ويشوه حمياه يُطاِمن من وهلذا أرى هذا املذهب غلواً 

يقتصر على تصوير األماكن والديكورات، أو  والطرف الذميم اآلخر أن يكون املخرج يف حضانة كاتب النص
النص مبا يعاكس هدفه وتقنيته الفنية بتضخيم الصور أو صخب  يتعسف يف استعمال سلطة املهنة فيشاغب كاتب

عكس ذلك من وسائل التزييف البصري والسمعي.. مما جيعل العمل الفين اللهجة أو  األصوات أو التصرف يف
  .فيه دون مسوغ فكري مقبول مبالغاً 
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  .شرط أساسي فيما أرى -عربية أو حملية بغض النظر عن نوع اللغة من -إن كتابة النص بلغة أدبية

كاتب النص يف فهم عمله يكون على مستوى يؤهله ملشاركة   وإذا مل يكن املخرج هو كاتب النص فالبد أن
  .نظرية اإلبداعي برؤاي فنية ورؤية

املشاهدة.. على أن ال حييف على أهدافه  وإمنا يشارك الكاتب مشاركة فعالة عند حتويل النص من القراءة إىل
الصورة والفين، بل يوفق بني ضروب التعبري يف املشاهد، فيأخذ من داللة  وتقنيته إذا كان النص قائماً بشرطه األديب

  .حيد من داللة اللغة واإلسهاب يف عمل األديب أو الرمز ما

 الفيلم األدبية، وإن املخرج مطلوب منه إبداع مستقل يف املادة املصورة، وهبذا يكون إن املخرج مشارك فعال يف لغة

  .خمرجاً حقيقة ال جمرد منفذ

  .كون فيلماًفإمنا ننظر مبقاييس األدبقبل أن ت وإننا إذا نظران إىل مادة الفيلم نظرة أدبية مستقلة

  .خبصائص العمل الفين السينمائي، وهي أعم من خصائص العمل األديب فإذا أصبح فيلماً صران ننظر إليه

األخالقي، وإمنا  املعاصرين أن مفهوم احلداثة يف اإلبداع الفين ال يعين جمرد التسلية أو الدرس ويزعم كثريون من
الالزم معرفة حقيقة التأثري لذلك التوتر الداخلي  ون العمل الفين كتلة موحدة تثري.. إال أنه منمفهوم احلداثة أن يك

  .الذي حيدث أتثرياً حسياً وفكرايً 

  .جمتمعات إن هذا التأثري ال خيلو من أن يكون جمرد متعة أو طقساً أو درساً أو ُهنَّ 

  .غري ط ْرق ابب النظرية اجلمالية لفنية العمل من إذن تلك العبارة تكييف مييز فنية العمل، وال تطل ع  

دينية أو فكرية أو خلقية أو مجالية.. إن مل يكن أرقى وسيلة للتوجية  وكيف يكون العمل الفين إن مل يكن إاثرة بقيم
  .املتعة ابلطرافة واجلمال واإلبداع أو التثقيف أو

  .اثرته بغري هذه احلقولال تكون إ إن اصطياد العنقاء أسهل من ابتغاء عمل فين

  .شرطها، ألن السينما تعبري ووعي بتوسالت مجالية إن اجلمالية مطلب أساس يف السينما، بل هي

  .فحسب، أو أن يكون اهلدف فيها ضئياًل غامضاً  وإمنا احملذور أن تكون تسلية

نية أو اجتماعية أو سياسية أو السينما، وشرطها االلتزامي أن تكون ذات أمهية دي إن اجلمالية شرط أساس هلوية
  .أو تثقيفية فكرية

حياة اجلمهور، وتبعد املتحصص عن جمالة أكثر من  أما السينما اخلالصة للمتعة والتسلية فإهنا توسِ ع دائرة الفراغ يف
  .خطوة

 ين أماماملذيع وتزويق الصحفي، ألهنا حتشد البعد الزمين للمتغريات يف تعاقب مكا والسينما أبلغ من خطابة

  .املشاهد

  .ويف السينما ميزاتن: ميزة الرؤية الفنية، وميزة التعبري

  .الرؤية بوسائل فكرية وفلسفية، وميزة التعبري إبحساس مجايل فميزة

  .لقيمة اجلمال، وميزة الرؤية مشروطة بعنصر مجايل وميزة التعبري خالصة
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 لتزام بسحر الفن وحتت أتثريه إذا كان الفيلم ملتزماً.. والوجهلتكوين مجهور يقبل اال وال ريب أن السينما وسيلة فنية

 .فتتيح للموهبة ممارسة إبداع رائع يف ذلك أهنا تريب ذوق املتفرج فال تقبل التوافه يف حياته، كما متهد لإلبداع الذكي

 

  .بواقع األمة وفعالية الشعب وهلذا كان شعار جورج سادل: أن ترتبط السينما

نشأهتا، فقد كانت عوضاً عن وسائل ترفيهية كاملقاهي  العقيدة أبن السينما وسيلة تسلية من ظرفوإمنا جاءت 
 والضومنة والورقة، إال أن هذا ال يعين أن السينما مشروطة بظرف نشأهتا، السيما أن واملالهي وألعاب الشطرنج

  .هذا الظرف وجد عند العرب فحسب

بقيم الفن واألدب، فهي مسرحية مسجلة، وهي لغة تشكيلية  ت مرتبطةأما السينما يف حقيقة نشأهتا فقد كان
 .وهي تتمذهب ابملذاهب األدبية والفنية، فلها ما لألدب والفن، وعليها ما عليها لبعض مدلوالت النص املسرحي،

 

  .سيجتريداً ملدلول رومان وقد يرسم الفنان قلباً تندلع منه النريان وجبانبه رسم لرياع، فتأخذ من ذلك

خفرع( ألهنم رأوا عينية مفتوحتني ممتدتني، ففهموا من ذلك ) ومثل ذلك ما فقهه املتحاكون من متثال ملك الفراعنة
  .كل ما هو فان كما لو كانتا موجهتني حنو اخللود أن نظراهتما متتدان وراء

دون جتريد، ألن روح امليت  انحت التمثال قاصداً لذلك، وقد يكون حاكياً للواقع قال أبو عبدالرمحن: قد يكون
  .يف املشاهدة البشرية الدائمة تشخيص

املستبعد واقعاً املستكره تصوراً أن تكون الزخارف والرسوم يف اتريخ  إنين ال أنكر التجريد يف الفن، وإمنا أقول: إن
يصبغوها بصبغة املذهب  لوا أنحتمل مدلواًل رمزايً جتريدايً.. من أن كتَّاب جملة املعرفة السورية حاو  العرب واملسلمني

  .(41التجريدي )

الفن العريب نزوع إىل املطلق، ألن األشكال اهلندسية اجملردة أو األغصان  فمحيي الدين صبحي يف افتتاحيته يرى أن
اليت متيز حياة  ليست شيئاً سوى تعبري اإلنسان العريب عن إحساسه ابألبدية اجملردة، وابلعودة األبدية املتكررة

  .ابتداء وال انتهاء لطبيعة، وابإليقاع املتكرر واملتجدد أابً للحياة السرمدية بالا

خالل شرحها لعقيدتنا، فتقول :"وجاء اإلسالم ديناً  وأتيت كاتبة امسها )اجني أفالطون( فتشرح لنا الفن العريب من
أي  واملخلوق يف مكان فريد مل يسبقها إليهالوحدانية فيه كماهلا ومتامها، ووضعت اخلالق  قوايً عمالقاً بلغْت بفلسفة

  .ومل يكن له كفواً أحد فلسفة أخرى، وجتسدت فكرة التجريد يف منط عبقري، فاخلالق سبحانه مل يلد ومل يولد

  .والتنظيم احملكم هي إذن فلسفة التصوف والفناء يف املطلق.. فلسفة النظام

وكانت هذه اخلصائص ابلفعل هي التجريد  خصائص مميزة،وبديهي أن يكون هلذه الفلسفة وهذا الفكر فن ذو 
  ."بناء على الصقل والتنظيم

عقيدة اإلسالم  أبسلوب إنشائي الدكتور رضا مبقالة عنواهنا )التجريدية يف الفن اإلسالمي(، وزعم أن واتبع أفكارها
  .يف ذاهتا فكر موجود
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ا هو مطلق عن طريق تكرار شكل نسيب حسي، وهي للتأكيد على م وقال طارق شريف :"فالزخرفة العربية تسعى
  ."بتداخلها تدلنا على السرمدي الالمتناهي عالقات خطية حمرية

هو أتكيد الذات العربية التارخيية يف  -على افرتاض حسن النية -كل ما كتبوه قال أبو عبدالرمحن: الدافع هلؤالء يف
  .التشكيلي جمال الفن

يعين شيئاً ألبتة سوى مجال املنظر.. وقد  لوان فإن الزخرف العريب والرسم العريب الوابستثناء الشعور بداللة األ
واألصباغ واخلطوط ال ميلكون أي داللة سوى التجميل جرايً على  أدركت يف قرييت مزخريف البناء بوضع الشرفات

  .هلم هدف جتريدي لكانت هلم نظرية مكتوبة ألسنة األسالف، ولو كان

املباحث جعل النظري الفين وسيلة للتبشري أو التشكيك، ألهنم أقحموا ذلك  أن اهلدف هلذه -اعلم وهللا -والظاهر
  .العقيدة.. إهنا علمانية يطفح هبا اإلانء يف جوهر

التجريد، ألهنا مل تكتف أبدوات النفي يف سورة اإلخالص، بل نصوص  والعقيدة اإلسالمية أبعد ما تكون عن
  .ت سورة اإلخالص أنه أحد صمدأثبت اإلثبات أكثر.. بل

  .وتنفي التشبيه والتمثيل ألنه إثبات لغرب املراد إن العقيدة تشجب التعطيل ألنه جتريد كافر،

  .!!األب واالبن وروح القدس إالهاً واحداً  وإمنا التجريد عند من جيعل

طون دعوى التصوف والفناء يف تفسريها.. ولست أدري من أين فهمت اجني أفال وجيعل هذه اخلرافة أمانة ال حيل
  .!وأانخلالق واملخلوق كل يف مكان فريد؟ املطلق،

  .اإلخالص ؟ من أين فهمت واجدية الوجود من سورة

اخلالق مل يلد ومل يولد ألن املخلوق يلد  إن السورة الكرمية بينت أن اخلالق أحد، وليس املخلوق كذلك.. وأن
  .له أكفاء املخلوقويولد، وأن اخلالق ليس له كفؤ، ألن 

  .مبكروه أعظم وأفدح من التالعب بعقيدهتا وإبجياز شديد فإن مخول موهبتنا يف فرع فين أو رغبتنا عنه لن يصيبها

وأحلقه ابلفنون اجلميلة اليت ال تقبل االلتزام أو أن تكون فن مواقف، وقد  ولقد اقتطع سارتر الشعر من فن الكالم
  .حليل رائع وممتع، ولكنه غري مؤثر يف احلكمالنفس يف هذا بت أطال سارتر

  .الفنون اجلميلة كاألصوات واأللوان وبني الكالم، مث أوضح الفروق بني النثر والشعر لقد أوضح الفروق بني

  .معتربة يف احلكم غري مؤثرة يف نظرية االلتزام.. أي أهنا فروق غري -على روعتها -ولكن هذه الفروق

يستخدم الكلمة، أما الشاعر فيخدمها.. أي أن لغة  ها سارتر بني الشعر والنثر: أن الناثرومن الفروق اليت ذكر 
  .غاية.. أو أن الكلمة عند الشاعر شيء بينما هي عند الناثر داللة على شيء الشاعر غاية، ولغة الناثر وسيلة إىل

  .ملسارتر هذه الظاهرة الفارقة بقوله: النثر حلظة خاصة من حلظات الع ويشرح

  .التأمل يف الكلمات من عمل الشاعر وحده.. أما الناثر فليس من غايته التأمل البحت وهو يرى أن

إليهم.. إذن ليس من املعترب يف  إن التأمل والنظر العقلي ميداهنا الصمت، وغاية اللغة االتصال ابآلخرين واإلفضاء
أن تكون تدل على داللة صحيحة أو واضحة على بعض  املعترب الكلمة أن تكون تروق يف ذاهتا أو ال تروق، وإمنا
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  .األشياء أو بعض املبادئ

طريق الكلمات دون أن  ونتيجة لذلك نكون على ذكر من فكرة من األفكار اليت عَّلمنا إايها بعض الناس عن
  .بواسطتها نستطيع ذكر كلمة واحدة من الكلمات اليت تعلمنا الفكرة

  .أي الداللة على قصده ..ة(، وهلذا يصف هدف الناثر بقوة التعبريإذن اللغة جمرد وظيفة )وسيل

وتقدمي وأتخري مل خُيلَّ بشيء من مراده، وإمنا أردت  قال أبو عبدالرمحن : هذا موجز كالم سارتر بتصرف واختصار
  . التبسيط وتذليل الفكر للقارئ

الناحية احلكمية.. فخدمة الكلمة  س معترباً منإن ما ذكره سارتر من فرق ليس دائماً من الناحية الوجودية، ولي
  .قبل أن يستخدمها ليست من خصيصة الشاعر ألن الناثر الفين خيدم كلمته

يستخدمها، وال يعين أن الكلمة اليت جعلها غاية ليست  وكون الشاعر أو الناثر الفين خيدم الكلمة: ال يعين أنه ال
هنا.. أعين أن القسمة غري حمصورة يف ثنائية الوسيلة والغاية، بل هناك مرفوع ها وسيلة لغاية أخرى.. فالثالث غري

  .اثلث، وهو أن يكون الشيء غاية يف ذاته وسيلة لغريه قسم

ًُ  -من املقطوع به أن الشعر  تكون اللغة فيه غاية يف ذاهتا وليست وسيلة لغاية أخرى كما جند -والنثر الفين أيضا 

يكوانن إال كذلك حىت  لفن، ولكن ليس معىن ذلك أن الشعر والنثر الفين العند األسلوبيني وأصحاب حمضية ا
موقف يلتزم به، ولكنه ال يتوسل إىل التعبري عن  ندعي أهنما غري قابلني لاللتزام، بل يكون للشاعر والناثر الفين

  .!اية وسيلة للتعبري عن موقفهفنية التعبري غاية له، وتكون هذه الغاية يف النه موقفه بلغة عادية مباشرة، وإمنا يتخذ

  .!إن الشاعر امللتزم، والناثر الفين امللتزم خيدمان كلمتيهما ليستخدماها

يصدق فقط على  وقول سارتر :"الكلمة عند الشاعر شيء بينما هي عند الناثر داللة على شيء": حكم
  .!ى شيء يف آن واحدعل األسلوبني وأصحاب حمضية الفن.. أما الشاعر فالكلمة عنده شيء وداللة

عنده داللة على شيء ألهنا تعرب عن موقف أو  هي عنده شيء ألن فنية الكلمة غاية إحساسه اجلمايل، وهي
  .!توحي به

 الغالب تكون أوضح ابملقصود وأسرع إليه، أما الكلمة الفنية فقد تكون أوضح وأسرع من إن الكلمة العادية يف

  .به كشف املتلقي املوهوب ال تدل على املقصود إال بغموض وبُعد جيليه ويسرع الكلمة العادية ولكنها يف الغالب

  .ألهنا اختذت غاية لتكون وسيلة للمضمون األيدلوجي وهلذا فالكلمة الفنية أرقى وسائل التعبري عن املواقف،

  . تعبرياً فنياً ال يعين أن الكلمة ليست حلظة عمل والتأمل يف الكلمة لتكون

مبيِ ت  حلظة العمل إىل التأمل يف الكلمة ليعرب عن مراده إبحياء فين، والشاعر امللتزم لشاعر امللتزم تدفعهوذلك أن ا
  .موقفه ليكشف عنه بفنية تقتضي التأمل يف الكلمة

تلقائياً بلغة  والنظر العقلي ميداهنما الصمت املطلق، ولكن بعد حلظة الصمت يكون التعبري إما وال ريب أن التأمل
  .والنظر العقلي ادية، وإما فنياً بلغة احتاجت إىل حلظات أخرى من الصمت للتأملع

  . وقد تكون اللغة الفنية تلقائية أيضاً 
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ظل قُلبَّا ال  الناثر والشاعر االتصال ابآلخرين واإلفضاء إليهم ما ظل للمتكلم موقف يعرب عنه، وما وغاية اللغة عند
  .موقف له، وما ظلَّ مثرثراً 

 هلما يف نظرية االلتزام، وإمنا يتجدد االلتزام بنوعية االتصال واإلفضاء مضموانً ال تصال واإلفضاء معنيان ال أثرفاال

  .وسيلة.. أما الوسيلة فقد تكون عادية، وقد تكون فنية

  .بكون الكلمة تروق يف ذاهتا، أو بكوهنا ذات مدلول واضح ونظرية االلتزام ال تتحدد

  .االلتزام بصحة داللة الكلمة على املوقف سواء أكانت إحيائية أم مباشرة إمنا تتحدد نظرية

  .يكون االلتزام فنياً حينما تكون الكلمة تروق يف ذاهتا وإمنا

يف اختاذ الكلمة غاية خيدمهما مبطلب اإلحساس اجلمايل، ولكنه مصمم على أن يكون  إن الشاعر امللتزم خيلص
  .ملوقف يف العقل والعاطفة اإلحساس مثرياً أو غارساً  ذلك

على الربهنة على املوقف، ولكنها تقنع به بسحر الفن، فإن قدرت على الربهنة عليه  وليست الكلمة الفنية أقدر
  .أبلغ أثراً من اللغة العلمية اجملردة فهي

لتزام، وإمنا يعين أن الكلمات اليت عربت عنها ال يعين أن الشعر غري قابل لال فكوننا نذكر أو نتمثل الفكرة وننسى
  .قابلية الفن لاللتزام قد حُيفظ وت نسى الذاكرُة اللغة الفنية اليت عربت عنه.. ونسيان فنية التعبري قضية املوقف

حقق "قصد املتكلم" فال مشاحة يف االصطالح يف  وال ضري على سارتر إذا جعل "قوة التعبري" تعريفاً ملا
  .االصطالح

  .لاللتزام عناها سارتر قد تكون عادية، وقد تكون ممتعة ألهنا فنية، وهذا يعين قابلية الفن يتوإمنا قوة التعبري ال

  .واجلمال الغاية ال داللة تعبريية كما أن للكلمة معىن غري فكر الكلمة

  ."يقول هيجل :"يبدو االسم غري جوهري ابلقياس إىل مدلوله الذي هو جوهري

للكاتب، ألن عمل الكاتب  ه ليربهن على أن الشعر غري قابل لاللتزام، وأن االلتزاماملعىن جعله سارتر تكأة ل وهذا
الشعراء فيرتفعون ابللغة عن أن تكون نفعية.. ويريد سارتر  اإلعراب عن املعاين، وميدان املعاين إمنا هو النثر، أما

  .املباشرة ابلنفعية الداللة العرفية

واستخدامها أداة فليس لنا إذن أن نتصور أن  يقة ال يتم إال بواسطة اللغةيقول سارتر :"وحيث إن البحث عن احلق
  .عرضها هدف الشعراء هو استطالع احلقائق أو

إىل تسمية املعاين ابأللفاظ، ألن التسمية  وهم ال يفكرون كذلك يف الداللة على العامل وما فيه، وابلتايل ال يرمون
  ."ىتتطلب تضحية اتمة ابالسم يف سبيل املسم

  .أبلفاظ خمتلفة قال أبو عبدالرمحن: هذا معىن كرره سارتر كثرياً، وعادته أن يعيد نفس املعىن

وأخطأ يف جعله النثر ميدان املعاين وحده..  ولقد أخطأ سارتر يف قصره اإلعراب عن املعاين على الكاتب وحده،
: فالبد أن يكون كالمه إعراابً عن املعىن .. شيئاً ويتخذ الكالم وسيلته بل كل من تكلم عن مراده، وكل من يعين

تنطبع يف الشعور  اإلعراب عن املعاين يكون بكلمة قاموسية مباشرة، ويكون إبحياءات لفظية أو مجالية إال أن
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  .فيفهمها العقل، أو يستنبطها الفكر من وسائل مادية موضوعية

  .طريقة الشاعر والناثر معاً  -وهو إعراب عن معىن -واإلحياء 

القضاء على  فليس الشعراء مبتكلمني وال صامتني، بل هلم شأن آخر، وقد قيل عنهم: أهنم يريدون": قال سارتر
  .سالمة القول مبزاوجات وحشية بني األلفاظ

 أن يزجوا أبنفسهم يف ميدان األغراض النفعية للغة ليبحثوا فيها عن كلمات توضع يف وهذا خطأ، ألنه يلزم لذلك

  .ةتراكيب غريب

بينه وبني الغاية النفعية للغة: فإن الكلمات  وعلى أن مثل هذا العمل يتطلب وقتاً ال حد له ال يتصور التوفيق
  ."جيتهد يف انتزاع هذه الداللة منها تعترب آالت تستخدم، ويف الوقت نفسه

  .اثلث مرفوع ال يقبله التصور "قال أبو عبدالرمحن :"ال صامت وال متكلم

ينتبه هلا، فهناك املعىن اللغوي.. واملفردة يف القاموس ذات أكثر  ي كرر سارتر احلديث عنه ذو ثنائية ملواملعىن الذ
  .من مراد املتكلم من معىن، وهي أعم

  .مراد املتكلم، وهو أخص من داللة القاموس وهناك املعىن الذي يف ذهن املتكلم ويريد أن يعرب عنه.. أي

يعرف ابلسلوك وابلقول، وعرفانه ابلقول أن ال يكون مث تناقض يف األقوال  حرية فكريةوااللتزام انتماء ملوقف عن 
  .املواقف، وأن يكون املوقف مفهوماً من القول.. إذن كل قول مفهوم فهو قابل لاللتزام اليت تعرب عن

حو والفكر والقرائن حبيث ابللغة والن يتم بكالم يعرب فيه عن مراده بسياق يفهم -غري فين التعبري -فالتزام الكاتب
  .حيدد معاين الكلمات القاموسية العامة

القاموسية املباشرة أو  الكاتب امللتزم أن يعِ رف ميجهول جيهله املخاطب أو يقل تصوره له، فوسيلته الكلمة وغرض
  .السياق النحوي املباشر

النحو أداة الفكر واحلس واألقيسة.. معروف ويقنع به فيضيف إىل وسيلة اللغة و  وقد يكون غرضه أن يربهن على
  .على املباشرة وسرعة اإليصال إىل املتلقي وهو حيرص

 فغرضهما التعبري عن املراد الذي يريدان االلتزام له، ولكنه ال يقصد التعبري املباشر أما الشاعر والناثر الفين امللتزمان

  .املباشر لوالها السرتاح للتعبريوإمنا لديه التزامات فنية حتقق مجااًل لتعبريه عن موقفه، و 

  .وإمياانً ابملوقف وأهم عنصر فين اإلحياُء إحياًء حيرك املشاعر ويهب القلب طمأنينة

فوق طاقة املضامني اللغوية املباشرة أو اإلحيائية  وهو بعد ذلك حريص على توسيع جانب الداللة ابلتماسه إحياءات
  .املستهلكة

األداء الفين الذي  تني: أوالمها األمانة مع موقفه، وأخرامها إرهاق الفكر واملوهبة يف خدمةذو رسال إن الشاعر امللتزم
  .خيدم التزامه

والناثر ملخصها كالتايل "الكلمات عن الشاعر أشياء يف ذاهتا،  ويشري سارترت يف كالمه إىل مقارنة بني الشاعر
ولكن الشاعر  متجاوز هلا ليقرب دائماً من غايته يف حديثة، ملعان، فالناثر دائماً وراء كلماته وعند الناثر عالمات
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  ."أبية عصية املراد دون الكلمات ألهنا غايته.. والكلمات للمتحدث خادمة طيِ عة، وللشاعر

حتتاج إىل هذه املقارنة، بل اإلمجاع منعقد على  قال أبو عبدالرمحن: مل يد ِع أحد أن الكلمة أطوع للشاعر حىت
  .للناثر و أن الكلمة أطوعخالف هذا، وه

  .بزايرة عبارات وشروح وأتمالت فكرية والنثاء بال ريب يتجاوز معىن الكلمة اللغوية لينفذ إىل فكرة الكلمة

إن الشاعر يستطيع ذلك لو أراد، إال أن رسالة الشاعر الفنية أن  ولكن هذه امليزة ليست خكراً على الناثر، بل
ليكون  فحسب، مث يطبعه قناعة يف القلوب واملشاعر.. الشاعر يقنع ابملربهن عليهابلتخوم  أيخذ من فكر الكلمة

  .احملصول العقلي إمياانً قلبياً، وليس من مهمته أن ينظم جداًل وفلسفة وشروحاً 

إحياءات غري مباشرة حتقق  إن مجاهري الشاهر سئمت من مسلمات احلقائق والقناعات ابلتعبري املباشر، وأرادهتا
  .عة واجلمالالقنا

الكلمات ألهنا غايته" فزعم ال يتحقق إال يف شعر غري معترب املضمون، أما اخللو  وأما زعم سارتر أن "الشاعر دون
  .املضمون مطلقاً فال أتصوره من

  .أرادوا أن جيردوا الشعر من االلتزام وهذا الزعم حجة لسارتر على أهل حمضية الفن الذين

إال ملتزماً"، فتكون حمضية الفن انقضة هلذا القول، ولكن الواقع  "إن الشعر ال يكونوهذا الزعم حجة لو قيل :
  .أن الشعر يقبل أن يكون أدب مواقف ملتزماً، ويقبل أن يكون سلبياً فيكون غري ملتزم املشهود يربهن على

  .فإذا صحت هااتن القضيتان بطل أن يكون الشعر غري قابل لاللتزام

شاعراً ملتزماً جعل  ق واجبه الفين جيعل الكلمة ذاهتا غاية له ليكون األداء مجياًل، فإذا كانمن منطل إن الشاعر
  .وعالمة يف آن واحد األداء اجلميل تعبرياً عن موقف فجمع بني جعل الكلمة شيئاً 

  :يقول السياب ..ومن آالف الشواهد أذكر هذا املقطع من قصيدة أنشودة املطر

  .وقه مساءكالبحر سرج اليدين ف]

  اخلريف دفء الشتاء فيه، وارتعاشة

  .[واملوت وامليالد والظالم والضياء

  .خاطئاً فهو شاعر ملتزم لقضيته الوطنية ابملنظار الذي يرى أنه األصلح سواء أكان موقف السياب مصيباً أم

خائف من عنف وجتاوز  ولكنينلنا هذا الشاعر امللتزم مباشرة :"إنين مبتهج للمناخ املنذر بتبدل احلال،  مل يقل
واجلوع فاشتقت إىل املطر الذي هو رمز  يصاحب تبدل احلال.. ومهما كان اخلوف فقد طال أمد اجلفاف والظمأ

  .مباشرة، وإمنا قاله أببلغ وأمجل إحياء فين هذا موقف ملتزم مل يقله السياب… تبدل احلال"

وارتعاشاً، ومواتً وميالداً، وظالماً وضياء.. وقد مجع لنا السياب البحر دفئاً  إنه يصور رؤية ضبابية ويشبهها بغيوب
  :فرحتني بني

  .فرحة برؤيته اليت ميكن التعبري عنها مباشرة بال مجال

  .اإلحياء اجلمايل وفرحة
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  أسلمين قومي ومل يغضبوا * * * لسوءة حلَّت هبم فادحة

  خليٍل كنت خاللته * * * ال ترك هللا له واضحة كل

  (42الليلة ابلبارحة ) ُم أروغ من ثعلب * * * ما أشبهكله

  طرفة بن العبد

  ["قاهلا يف السجن"

 

  : الثاين هوامش الباب

  .مبقابل املنطق الذي يدرس األفكار الواضحة(1)

  .16علم اجلمال ص انظر الدراسات يف(2)

  .16دراسات يف علم اجلمال ص(3)

  .31 للدكتورة ألفت حممد كمال عبدالعزيز صاملسلمني نظرية الشعر عند الفالسفة(4)

  .61املصدر السابق ص(5)

املصور حياكيان:"أن  عن كون الشاعر 95.. وقال ابن سينا يف فن الشعر ص61دراسات يف علم اجلمال ص(6)
، وما احلقيقة، وإما أبمور يقال إهنا موجودة وكانت حياكي الشيء الواحد أبحد أمور ثالثة: إما أبمور موجودة يف

  ."أبمور يظن أهنا ستوجد وتظهر

  .183فن الشعر ص(7)

  .ترمجة د.شكري عياد 64كتاب أرسطو ص(8)

  .7ينبغي أن يقدم قبل تعلم الفلسفة ضمن رسائل فلسفية للفارايب وابن سينا ص رسالة فيما(9)

دالرمحن بدوي عب حتقيق الدكتور 151-150مقالة يف قوانني صناعة الشعراء ضمن كتاب فن الشعر ص(10)
  .1953مكتبة النهضة املصرية ابلقاهرة 

)أو اجملموع( البن سينا حتقيق سليم سامل /مركز حتقيق  15كتاب معاين الشعر ص احلكمة العروضية يف(11)
  .م1966ونشره ابلقاهرة سنة  الرتاث

  .م1953رة سنة مكتبة النهضة املصرية ابلقاه فن الشعر ألرسطو حتقيق الدكتور عبدالرمحن بدموي(12)

كتاب أرسطو يف الشعر البن رشد حتقيق حممد سليم سامل  ضمن كتاب تلخيص 174جوامع الشعر ص(13)
ه ، وكتاب الشعر مبجلة 1391ابجمللس األعلى للشؤون اإلسالمية القاهرة سنة  /جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي

  .حتقيق حمسن مهدي 94-12/93 الشعر

  .النقطتان كاية مل أضع عالمته وهيملا جاء وقول القول ح(14)

العلمي الفرنسي ابلقاهرة  حتقيق الدكتور عبدالرمحن بدوي نشر املعهد 14-13عيون احلكمة ص(15)
كلها إما أن تكون أموراص مصدقاً هبا بوجه،  :"إن مبادئ القياسات17-16م.. وقال يف الربهان ص1954سنة
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يقوم ذلك -جتر جمرى املصدق هبا بسبب أتثري منها يكون يف النفس مل  أو غري مصدق هبا، واليت مل يصدق هبا إن
  .مل ينتفع هبا يف القياسات أصالً  -مقام ما يقع به التصديق التأثري من جهة ما

 هو املخيالت، فإهنا تقبض النفس عن أمور، وتبسطها حنو أمور مثل ما يفعله الشيء والذي يفعل هذا الفعل

مرة مقيئة".. قتتقزز " يب هبا مقام ما قد يصدق به، كما قد يقول قائل للعسل: إنهاملصدق به، فيقوم مع التكذ
  .أو قريباً منه عنه النفس مع التكذيب مبا قيل، كما يتقزز عنه مع التصديق به

تتخيله شراابً حىت يسهل عليك شربه،  وكما يقال: إن هذا املطبوخ املسهل هو يف حكم الشراب.. فيجب أن
  ." يسهل عليه، وذلك مع التكذيب بهفيتخيل ذلك ف

  .27مبادئ النقد األديب ص(16)

  .31فلسفة اجلمال يف الفكر املعاصر ص(17)

  .92فلسفة اجلمال ص(18)

  .12/93جملة شعر (19)

  .م1961حتقيق د م دنلوب ط جامعة كمربدج 135-134فصول املدين ص(20)

  .170-169ص الشفاء )فن الشعر( البن سينا(21)

  .170الشفاء )فن الشعر( ص(22)

حتقيق حممد سليم سامل/ اإلدارة العامة للثقافة/ وزارة املعارف  198-197ص اخلطابة من كتاب الشفاء(23)
  ه 1373ابلقاهرة سنة  العمومية

الرتاث اإلسالمي /اجمللس األعلى للشؤون  حتقيق حممد سليم سامل /جلنة إحياء 562تلخيص اخلطابة ص(24)
  .ه 1387ية ابلقاهرة اإلسالم

  .152الشعر ص فن(25)

  .65مؤلفات الكندي املوسيقية ص(26)

  .168فن الشعر ص(27)

  .168فن الشعر ص(28)

  .67إحصاء العلوم ص(29)

  .1180املوسيقى الكبري ص(30)

  .1181املوسيقى الكبري ص(31)

  .136-135فصول املدين ص(32)

تلك  بعض ذوي الغرية على اللغة أن أعرب بعلم االجتماع مثاًل بدلعبدالرمحن: قد يطلب مين  قال أبو(33)
  .بكلمة قد تكون قاصرة الكلمات اخلواجية.. إال أن مذهيب التأصيلي أن املصطلح العلمي يقرتض وال يعرب

  .32انظر النظرايت اجلمالية للدكتور نوكس ص(34)
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  .املصدر السابق(35)

  .12التعريفات ص(36)

  .352لغة صمقاييس ال(37)

  .15إجنيل لوقا/(38)

ابلشدة والكسرة يغين عن ضبط التاء بالضمة، ألن  يراعى يف التشكيل القدر الكايف، فضبط السني هاهنا(39)
  .املفتوحة، ولو فتحت لكانت السني بشدة وفتحة االلتباس يف القراءة ابلتاء

ة "ألنه" .. ووضعها جائز للفت النظر إىل هاهنا، ألنه مفهوم من صيغ "جيوز إمهال عالمة التعليل "؛(40)
ضرورة..  تستقبح عالمة الرتقيم مع عدم احلاجة إليها إذا أكثر الكاتب العالمات يف األسطر لغري التعليل.. وإمنا

  .وهاهنا مل تكثر عالمات الرتقيم

  ز134عدد (41)

 وا ذلك أبن الوقف عليها يكون ابهلاء،على إمهال التاء املربوطة إذا كانت قافية، وعلل جرى مجهور الكتاب(42)

  .هلذا تكتب هاء

يكون الوقف عليها ابهلاء، فاإلعجام ضروري  قال أبوعبدالرمحن: ال أعلم هلذا التعليل وجهاً، فكل اتء مربوطة
، املربوطة هاء يف الوقف، وأن القافية يوقف عليها فمهمة أحكام الوقف حنواً  لتمييزها عن اهلاء.. أما جعل التاء

 ..أصلية العلم أبصول الشعر، وال يلغي ذلك إعجام التاء املربوطة ليعلم أهنا غري هاء ومهمة
 

  :الباب الثالث: الشعر والغناء

  .ارتباط نشأة الشعر ابلغناء :الفصل األول

  .الفصل الثاين: العروض علم غنائي مسعي

  ابلشعر إما كنت قائله * * * إن الغناء هلذا الشعر مضمار تغن

  :بفالن أو بفالنة، إذا صنع فيه شعراً.. قال ذو الرمة ويقولون : فالن يتغىن

  أنين * * * به أتغىن ابمسها غري معجم أحب املكان القفر من أجل

  :شعراً.. قال املرار األسدي وكذلك يقولون: حدا به.. إذا عمل فيه

  ولو أين حدوت به أرفأنت * * * نعامته وأبصر ما يقول

  [ 1088-2/1087البن رشيق العمدة 

 

  :ابلغناء الفصل األول : ارتباط نشأة الشعر

ما وضعت له الغناء مثل شريو البابلية،  قال طه ابقر :"إن كلمة شعر املوجودة يف كل اللغات السامية تعين يف أصل
  .وشري العربية، وشور اآلرامية

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .(1) "اد املنسوب إىل سليمان عليه السالماملصطلح العرباين "شريها شريمي": أي نشيد اإلنش ومن ذلك

السامية، ألهنم أخذوا معىن الشعر من  قال أبو عبدالرمحن: وشعر عند اللغويني ال تعين معاين أخواهتا يف اللغات
  .الشعرة

به القوم يف احلرب ليعرف بعضهم بعضاً.. واألصل قوهلم : شعرت  قال بن فارس :"الشعار الذي يتنادى
  .وفطنت له ذا علمتهابلشيء .. إ

ربة   .والفطنة، يقال شعرت شعرة وليت شعري .. أي ليتين علمت.. قال قوم: أصله من الشعرة كالدِ 

  .قالوا : ومسي الشاعر ألنه يفطن ملا ال يفطن له غريه

  :قالوا: والدليل على ذلك قول عنرتة

  عرفت الدار بعد التوهم هل غادر الشعراء من مرتدم * * * أم هل

  .(2يقول: إن الشعراء مل يغادروا شيئاً إال فطنوا له" )

علماً يف الدقة كإصابة  وقال الراغب األصفهاين :"وشعرت أصبت الشعر، ومنه استعري شعرت كذا.. أي علمت
  .الشعر

 يف األصل اسم للعلم الدقيق يف قوهلم: ليت شعري.. وصار يف ومسي الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته، فالشعر
  .املقفي من الكالم، والشاعر للمختص بصناعته التعارف امساً للموزون

تشعرون": ال يعقلون مل يكن جيوز، إذ كان كثري مما ال يكون حمسوساً قد يكون  واملشاعر احلواس، وقوله :"وأنتم ال
  .(2) "معقوالً 

اخلفية، وهلذا تقول: شعرت بقملة أو  قال أبو عبدالرمحن: الشعور ليس لعموم مدركات احلواس، وإمنا هو للمدركات
  . منلة.. وال تقول: شعرت جبمل أو فيل

ملادة شعر، وتكون  صح أن الشعر يعين الغناء يف اللغات السامية فينبغي أن يكون هذا املعىن هو األصل وإذا
  .يفطن إليه غريهم املعاين اخلفية اشتقت من ذلك على دعوى أن الشعراء يفطنون ملا ال

كما سيأيت من أمثال قول عمر بن اخلطاب  أي تقدير كان األصل فقد أصبح الشعر يف العرف يعين الغناءوعلى 
  :للنابغة اجلعدي رضي هللا عنهما

  .من غنائك .. يعين شعرك أنشدان

األستاذ أمحد عبداملعطي حجازي.. قال :"من املعروف أن  وممن دلل على التصاق الشعر ابلغناء الشاعر احلداثي
أصل قدمي مركب جيمع بني الشعر واملوسيقى والرقص اليت تشرتك كلها يف إيقاعات  لقصيدة الغنائية منحدرة منا

  .وال تزال هذه الفنون شيئاً واحداً عند القبائل البدائية واحدة،

الوثيقة بني  عالقة( أبمثلة حملية .. وحنن نعلم ال4أبمثلة قدمية.. كما متدان احلضرة الصوفية ) ومتدان أعياد ديونيزوس
  .احلداء ونشأة الشعر العريب

كانت تغنيها األمهات يرقصن هبا أطفاهلن يف اجلاهلية .. من ذلك ما غنته  ولدينا أمثلة من األشعار القصرية اليت
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املغرية بن  البنها معاوية، وما قالته ضباعة بنت عامر بن قرط بن سلمة بن قشري وهي ترقص ابنها هند بنت عتبة
  .عباس ة، وما قالته أم الفضل بن احلارث اهلاللية وهي ترقص ابنها عبدهللا بنسلم

عن الغناء واملوسيقى: فقد ظلت  وإذا كانت القصيدة العربية قد حتولت فيما بعد إىل فن أديب خالص، واستقلت
اليت نبعت منها تقاليدها   انفصلت عنه، والبيئة الدينية السحرية حمتفظة ابإليقاع .. يذكران بذلك الفن املركب الذي

  .(5القصيدة الغنائية يف كل اللغات" ) كما نبعت منها تقاليد

مشرتكان يف مقوم واحد، وهو  ن معيار تصنيفها واعتباره معيار واحد  قال أبو عبدالرمحن: املوسيقى والنص الفين
  .اجلمالية هو حكم احلاسة

موسيقية يتجمل هبا األدب، والقافية  ج يف النثر خصيصيةكما يشرتكان يف خصائص متناوبة، فالسجع واالزدوا 
  .الشعر والوزن واإليقاع والنرب خصائص موسيقية يتجمل هبا

يتخطى ما صح من ارتباط الشعر ابلغناء وهو  قال أبو عبدالرمحن : إال أن العالمة الدكتور إبراهيم أنيس جزم برأي
على أن الشعر العريب كان ينشد يف أسواق اجلاهليني فيهز الرواايت  يتحدث عن اإلنشاد، فقال :"لقد أمجعت

حضرة اخللفاء  هزاً، ويطرب القوم ملوسيقى اإلنشاد، وكان ينشد أمام النيب صلى هللا عليه وسلم ويف قلوب السامعني
  .!فيطربون له.. أما كيف كان ينشد فال ندري؟

  .غي الغناء الرواايت القدمية قد ع نوا ابإلنشاد شيئاً  والشك أن أصحاب

اإلنشاد  على أن الشعراء يف اجلاهلية كانوا يتغنون ابلشعر، وإمنا حتدثنا الرواايت دائماً على وليس بني أيدينا ما يدل
  .األسواق ُمفاخراً أو مادحاً  وما فيه من قوة ومحاس، وأن الشاعر كان ينظم القصيدة ويفد هبا فينشدها يف

وشعراء اجلاهلية كانوا من خاصة العرب الذين أتيحت هلم  ..  مما ينتظر منهومل يكن الغناء من عمل الشاعر وال
 تلك املؤمترات الثقافية اليت كانت تسمى ابألسواق، فكان الشاعر من اجلاهلني أينف أن فرص الثقافة اللغوية يف

  .خامة أصواهتنبر  جيلس جملس املغين، وإمنا كان يرتك هذا للجواري والقيان، ألن الغناء أجدر هبن وأليق

غلبة العنصر املوسيقي يف ألفاظ شعره إذا قيس  وأما ما أشتهر عن األعشى من صناجة العرب فقد فسره كثري هنا
  .يتغىن به بغريه، أو ألن شعره كان مما يصلح أن

ىل جارية من شعره، وأراد أن يتغىن به: دفع به إ وقد جاءتنا الرواايت القدمية مبا يدل على أن الشاعر إذا مل ينشد
حيسن التلحني والعزف على األآلت املوسيقية تتغىن ابلشعر يف جملس من  اجلواري ذوات األصوات اجلميلة ممن

  .(6والطرب " ) جمالس اللهو

  .اآلخر، بل لكل واحد وظيفته قال ابو عبدالرمحن : الغناء واإلنشاد يتعاقبان وليس أحدمها بديل

ألنه وزن موحد للقصيدة .. فإذا متت القصيدة مستقيمة  دة البيت ويصاحبها،فالغناء تعبري موسيقي يسبق وال
  .للشاعر إال أن تدعو إليه حالة جديدة الوزن أصبح الغناء غري ضروري

وليس الغرض منه إجياد الوزن ألنه قد وجد، وليس الغرض منه اكتشاف  أما اإلنشاد فيكون بعد ميالد القصيدة،
  .اكتشف صحته بسبيل يقيين هو الغناء الشاعر قد صحة الوزن ألن
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 ابملوسيقى اخلارجية املتمثلة يف الوزن والقافية، ولتحريك السامع وإيقافه صوتياً على وإمنا اإلنشاد إلظهار املتعة

  .مدلول القصيدة التأثري من تعجب واستفهام وإنكار وتقريع.. إخل

  .اإلنشاد ينكسر إال يف حالة استثنائية وهي تسكني إقامة احلروف إقامة توافق الوزن فال ومن مهمة املنشد

الساعر اجلاهلي من اجللوس جملس املغين  ويالحظ يف كالم الدكتور إبراهيم أنيس أنه استدل بدعوى ظاهرة أ ن  ف ةِ 
  .الشعراء يف اجلاهلية كانوا يتغنون ابلشعر على دعوى أنه ليس بني أيدينا ما يدل على أن

  .ونقول اترخيية تدل على أن الشعراء يف اجلاهلية كانوا يتغنون ابلشعر ستأيت نصوص شعريةقال أبو عبدالرمحن: 

للجماهري  غناء الشاعر اجلاهلي ليس مشروطاً أبن يكون حلو الصوت حبيث يكون مطرابً حمرتفاً يغين كما أن
  . وتصحبه اآلالت

  .تشف حلناً جديداً يزن به قصيدة سيقوهلاوحده ليك وإمنا يعين وحده بلحن مأثور يزن عليه قصيدته، ويغين

  .وبقصيدة غريه لريوح هبا عن نفسه إن كان وحيداً  ويغين وحده بقصيدته إذا قاهلا

  .السَّْفِر يف حدائهم مثاًل للرتويح عن أنفسهم وإطراب إبلهم ويغين جماوابً لغريه من

القيان ومن  الغناء ترفعاً، وإمنا ُيستلذ الغناء منما يدل على أن الشاعر اجلاهلي يرتك احرتاف  وبعد هذا فال جند
  .ذوي األصوات املليحة، وليس كل شاعر مليح الصوت

 الوحيد الذي كان يغين بشعره فنحفل بتحقيق معىن صناجة العرب ومدى داللتها على كونه وليس األعشى الشاعر

  .مغنياً 

الرائدة املاتعة ابسم :"يف سبيل البحث  راسُة التخصصيةوأجنح دراسته أتصيلية لظاهرة بناء الشعر على الغناء الد
  .(7محام) عن اإليقاعات اجلاهلية " للدكتور عبداحلميد

الدراسة العالقة الوشيجة اليت ربطت  وأوجزت اجمللة هذا البحث النفيس يف صفحة واحد، فقالت :"أكدت هذه
اجلاهلي عنها يف العصور اإلسالمية، ففي العصر  العالقة يف العصر اجلاهلي ابلغناء، كما كشفت عن اختالف هذه

اإلسالمية شيئاً فشيئاً  املقاطع اللفظية مساوقة للوزن املوسيقي ابملد والقصر، بينما أمهلت األحلان اجلاهلي كانت
  .هذه القاعدة إىل أن حتلت عنها يف أواخر العصر العباسي

  :لة األوزان اجلاهلية تتضمنوكانت املصادر اليت أسهمت يف التوصل إىل حلِ  املشك

  .الشعر العريب القدمي الذي خافظ على اإليقاعات اجلاهلية .1

ابملوجات الثقافية  الذي حيمل بعض صفات الغناء اجلاهلي، إذ أنه أقل أنواع الغناء العريب أتثراً  الغناء البدوي.2
  .جغرافياً عن املراكز املدنية الثقافية معزول األجنبية اليت اجتاحت الوطن العريب على مر العصور، ذلك ألنه

  :وقد طرح البحث مميزاته املختلفة

اليت حبثت يف األوزان الشعرية  املصادر األدبية العربية واإلسالمية القدمية منها واحلديثة، وخنص منها تلك.3
  . واملوسيقية

  :املوسيقي( تتلخص فيما يلي) ولقد تبني لنا أن صفات الوزن الشعري
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  . عتماده النرب املوسيقي وليس اللفظيا-أ

  .تكو ن اللحن من جزئني متساويني ومتناظرين كشطري البيت من الشعر -ب

  .القوايف على القفالت املوسيقية تدل -ج

  .املقاطع اللفظية يف األشطر يقوم الوزن املوسيقي بتعديل اخلالف بني عدد -د

  .واحدة، بينما للممدود ثالث قيم خمتلفة ابختالف موقعه يمة زمنيةللمقصور يف الوزن الشعري )املوسيقى( ق -ه 

  .(8اجلاهلية توايل أكثر من متحركني أثنني ") أبت الشاعرية العربية -و

التخصصية الرائدة أكدت ما وصل إليه إمياين إىل حد يقني من كون الغناء هو  قال أبو عبدالرمحن: هذه الدراسة
الذي عايشته  ريب، وأن الوزن الشعري قالب للحن الغنائي، وأن الغناء البدوي والقروينشأة الشعر الع األساس يف

عاماً وأكثر، ويف مناسبات القرية من عرضة  منذ الصغر يف أنقاء القرية، وعلى ظهور السيارات النقلية منذ أربعني
اآللة هي أساس أتليف الشعر ذات األحلان الساذجة اجملردة عن  وحصاد وسانية ورحى وزغب .. كل هذه األغاين

  .وهي القاعدة يف استنباط أوزانه العامي بلهجة أهل جند،

من انحية األمية ووزن الشعر بال كتاب، وشذاجة اللحن والعزلة  والشعر العريب صنو الشعر العريب الفصيح اجلاهلي
  . الثقافية عن مراكز املدنية

ختصص هلم ابلعلم املوسيقي البحت: هو  ئل بعض الباحثني ممن الهذا اليقني الذي أدركته وسائلي الثقافية ووسا
  .اليقني الذي انتهى إليه حبث املوسيقى املتخصص

يعرفون حبور الشعر قول غري دقيق،  ومفهوم الشعر ذاته ابملدلول اللغوي مرتبط مبعىن الغناء .. والقول أبن اجلاهليني
  .البحر هبيكله ليس شرطاً ملعرفة الوزن واللحن نذلك أن اجلاهلية ال تعرف للشعر حبوراً، كما أ

  .شرطاً ملعرفة الوزن دون اللحن ابلنسبة ملن تبلدت أذنه -كاإليقاع أو الغناء أو أي عوض عنه -وإمنا أصبح البحر

 للعرب ابلسماع واملوهبة معروفاً  وبعد أن حتول العرب من األمية إىل الكتابة أصبح من الضروري أن يكون املعروف
  .خللفهم ابلقراءة .. أي برؤية البصر

اللحن الغنائي، فالواقع  املمارسة بسماع أو حفظ الشعر تنتج ملكة إقامة الوزن ال يعين أن الوزن يكون بدون وكون
تدربت على مساعه األذن واكتسبت ملكة إدراك  أنه ال وجود لوزن الشعر إال ابلغناء .. ذلك أن الشعر )الذي

غنائي .. وهذه جيب أن تكون مسلمة اترخيية، فلقد ذكر الدكتور طه  زنه يف األصل إال عن حلنوزنه( مل يتحدد و 
العرب تومهت أعاريض وضروابً فنظمت عليها الشعر، فكان ذلك تفسرياً لنشأة  (9) حسني زعم من زعم أن

العميد مذهبه  قررعند العرب.. وذكر زعم من زعم أن أوزان الشعر العريب اشتقت من حركات اإلبل، و  الشعر
إمنا هو  -كوزن غريه من الشعر  -العريب فقال: "والشيء الذي يظهر أن ال سبيل إىل الشك فيه هو أن وزن الشعر

أمره غناء، ومن ذكر الغناء فقد ذكر اللحن والنغم والتقطيع ..  أثر من آاثر املوسيقى والغناء، فالشعر يف أول
ذكر  ناء فقد ذكر اللحن والنغم والتقطيع.. أو قل بعبارة موجزة : فقدغناء، ومن ذكر الغ فالشعر يف أول أمره

  . الوزن
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نشأ مستقلني، وإمنا نشأ معاً ومن  و ا معاً أيضاً، مث  والواقع أان ال نعرف يف اتريخ األمم القدمية أن الشعر واملوسيقى قد
  . يُنشد ويُقرأ استقل الشعر عن املوسيقى فأخذ

اإليقاع اخلالص، أو قل ظل الغناء نقطة االتصال بني  إىل الشعر يف الغناء مستقلة عنه يف وظلت املوسيقى حمتاجة
  .هذين الفنني

موضوعاً  احلديث وحده أخذت املوسيقى تستغين عن الشعر استغناء اتماً، وتتخذ النثر أحياانً  ويف هذا العصر
  .ألحلاهنا

  .موسيقية منثورة غري منظومة متثيليةوأخذان نشهد يف املالعب املوسيقية الفرنسية قصصاً 

منظومة، ومل نشهد يف لغتنا العربية إىل اآلن فيما يظهر غناء  وأخذان جند أيضاً قطعاً موسيقية منفصلة منثورة غري
  .الشعر يعتمد على النثر دون

  .إليه وإمنا الغناء العريب كله يعتمد على الشعر مهما يكن نوع النظم الذي يُلجأ

العروضية اليت أحصاها العلماء:   سألة اليت تستحق أن تدرس وأن يزال عنها احلجاب هي اتريخ األوزانوإمنا امل
هذه األوزان اليت أحصاها اخلليل واألخفش؟.. أو  كيف نشأت، ومىت نشأت؟ .. وهل عرف العرب اجلاهليون

ا اجلاهليون؟.. وما األوزان اليت بعضها اآلخر؟.. وما األوزان اليت عرفه هل عرفوا بعضها واستحدث اإلسالميون
األسباب الفنية  املسلمون؟.. وأي أوزان اجلاهليني أسبق إىل الظهور؟.. وأيها تطور عن اآلخر؟.. وما استحدثها

  .األوزان؟ االضطرارية أو االختيارية اليت محلت املسلمني أن يستحدثوا من

  .كل هذه مسائل خليقة أن تدرس، وأن يزال عنها احلجاب

  .(10ابلشيء اليسري اآلن على أقل تقدير، فلنكتف بعرضها ولننتظر") لكن ذلك ليسو 

  .الغناء عبدالرمحن: ما ذكره العميد هو عني الصواب من انحية أن وزن الشعر يف األصل قائم على قال أبو

ا وزنية إال لكوهنا البحور ال قيمة هل وهو عني الصواب يف رد دعوى أن العرب تومهوا حبوراً ينظمون عليها، ألن
  .تستنبط قياس شعر مغين ملحن

  .الدكتور النظر عن حركات اإلبل، ألن ذلك ممكن فإذا صح نقله اترخيياً أصبح متعيناً  وليس بصحيح غض

التفاعيل وزن ميت ال  ودعوى حركات اإلبل يف تفسري نشأة الشعر ليست كدعوى ختيل األعاريض.. ذلك أن
  .تفسري لنشأة نوع من الغناء هو احلداء إلبل ليست تفسرياً لنشأة الشعر، بلينشأ شعراً، أما حركات ا

الشعر ابلغناء استنبط النظر من الشعر املوزون ابلغناء أسباابً وأواتداً  وإذا وجد الغناء ُوزن به الشعر، وإذا وزن
  .وتفاعيل وحبوراً  وفواصل

نشأت عن شعر مروي عن عرب اجلاهلية األوىل..  لعلماءقال أبو عبدالرمحن: واألوزان العروضية اليت أحصاها ا
حمفوظاً وقت التدوين، إذ من احملال أن ينسى وقت التدوين كل  غناٍء يغين  بعضه عرف وزنه من حلن غنائي ال يزال

  .اجلاهلية يف

  .وإما بتقطيعه عروضياً  ومنه ما نسي حلنه الغنائي فعرف وزنه إما بتلحينه بلحن غنائي جديد
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  .النظري ل إشكال عروضي إمنا ينشأ عن التلحني اجلديد أو التقطيعوك

  .غنائي حاضر موجود فأما التقطيع النظري فال عربة به إال أن يكون قياسياً مباشراً للحن

ولفظاً، وليس من الضروري أن يضبطه وفقاً للحن  وأما التلحني اجلديد فيضبط الشعر وفقاً للحن اجلديد وزانً 
  .اً وإلن ضبطه وزانً القدمي لفظ

  .ابلغناء والرتمن وشاهدان من شعرانالعامي الراهن الذي ميارس العوام نظمه إىل هذه اللحظة بداهة

ليس كل لفظ يستقيم به اللحن، بل يصلح للحن  فقد يكون للقصيدة ذات الوزن الواحد عدة أحلان غنائية، ولكن
  .الوزن نفس ذلك من ذلك الوزن ما ال يصلح للحن اآلخر من

  .!اخلليلي يزن الشعر كما ينطق وفق تفعيالته؟ وقد يتسائل متسائل ويقول: ما حاجتنا للغناء ما دام العروض

  :هذا من جهتني قال أبو عبدالرمحن: واجلواب على

  .ينظمون شعرهم قبل وجود حبور اخلليل أوالمها: أن الغرض بيان واقع احلال كما هو عندما كان العرب

الوزن فيبقى الغناء احملك النهائي، ألنه احملك أواًل عند والدة  : أن األذن املدربة قد تغفل عن خللواثنيهما
  .القصيدة

يقطع عليها كلماته  ندفع التساؤل بتساؤل آخر، فنقول: هل كان الشاعر قبل أن يقول شعره يستحضر أوزاانً  وهلذا
  .مث يستقيم بعد ذلك البيت؟ لو التفعيلة،ويعايرها هبا حروفاً وكلماٍت حىت تستقيم التفعيلة ت

لعلم العروض إبداعاً علمياً حمرياً مثرياً للعجب، ألنه حينئذ  لو صح هذا التساؤل ملا كان اكتشاف اخلليل بن أمحد
  .يتعاطاه الشاعر من قبله كان يتعاطى شيئاً 

االحتماالت اليت يظن أن الشاعر يعاير  حملاولة التقصي لكل وإنين ارى بقاء هذا التساؤل كما هو قائماً مفتوحاً 
  .عليها شعره

أم هناك  احتمال أكثر رجحاانً على ما هو دونه، مث منحص هل ذلك االحتمال هو الوحيد يف كل حالة ونقدم كل
به مث يزن ألفاظ الشعر أبصوات  مرجحاته أن الشاعر قبل أن يقول شعره يتخُذ له ميزاانً مسبقاً من حلن يتغىن

  .اللحن

رشيق، فقال وهو بصدد احلديث عن طريقة مجاعة من الشعراء يف  وهذا أمر بينه ومثل أبو علي احلسن ابن
  :الغناء به، وذكر عن أيب الطيب أن متشرفاً تشرف عليه وهو يصنع قصيدته اليت أوهلا النظم :"وقيل مقود الشعر

  شيُح؟جلاًل كما يب فيك التربيح * * * أ غذاُء ذا الرشٍا األغنِ  ال

  .(11منها" ) يتغىن ويصنع، فإذا توقف بعض التوقف رجع ابإلنشاد من أول القصيدة إىل حيث انتهى وهو

  :األنصاري رضي هللا عنه يف قوله قال أبو عبدالرمحن : وهذه الطريقة وصى هبا الشاعر حسان بن اثبت

  .(12الشعر مضمار ) تغن ابلشعر إما كنت قائله * * * إن الغناء هلذا

العصور، فالشعر والغناء صنوان ينبعان من نبع  قال األستاذ حممود كامل :"وكان الشعر هو مادة الغناء يف مجيع
  .(13والشعر تعبري لفظي" ) واحد، إذ أن الغناء تعبري موسيقي،
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، وال يكون كلمات مفهومة، والشعر ال يكون إال بكالم مفهوم قال أبو عبدالرمحن: قد يكون التعبري املوسيقي بغري
  .يستقيم به وزنه .. إذن الغناء ميزان الشعر ابتداء إال وفق تعبري موسيقي

 أوالمها أليب علي احلسن ابن رشيق عندما قال :"وزعم صاحب املوسيقى أن ألذ املالذ :ورمبا أشكلت كليمتان

  .(14حمالة" ) كلها اللحن.. وحنن نعلم أن األوزان قواعد األحلان، واألشعار معايري األواتر ال

الصناعة هي تلحني األشعار املوزونة بتقطيع  وأخرامها لعبد الرمحن ابن خلدون عندما قال عن صناعة الغناء :"هذه
  .(15األصوات على نسب منتظمة معروفة" )

 .و الغناءمث يؤخذ منه اللحن الذي ه قال أبو عبدالرمحن : فيفهم من الكليمتني أن الوزن اجملرد من الغناء يوجد أوالً 

 

إال أن الوزن الواحد يقبل أكثر من حلن، فإذا أريد إحداث حلن  .. والصواب أن الغناء هو األصل ومنه يؤخذ الوزن
 قدمي فإن الوزن حينئذ يكون أساساً للحن اجلديد، وليس أساساً للحن إبطالق، بل ما وجد جديد لوزن ذي حلن

  .الوزن إال عن حلن

أراده ابن رشيق، وال تقبل القصيدة تقطيع األصوات  ة قاعدة للحن بكامل املعىن الذيوال تكون القصيدة املوزون
  .يقتضي اجلديد تغيرياً يف الكلمات مع بقاء الوزن إبطالق كما قال ابن خلدون، بل قد

ا العصور كما مر من كالم األستاذ حممود كامل، وتلك املالحظة ظاهرة تتبَّعه إن الشعر مادة الغناء يف مجيع
كغريه من أنواع  الدكتور شوقي ضيف فقال :"ال أنيت جبديد حني نزعم أن شعران العريب نشأ نشأة غنائية األستاذ

  .. الشعر األخرى، فمن املعروف أن املوسيقى كانت ترتبط ابلشعر منذ نشاته

لك عند الغربيني خاصة، ونرى ذ نرى ذلك عند اليوانن القدماء، فهو مريوس كان يغين شعره على أداة موسيقية
الشعر وتغنيه وهي املعروفة ابسم تروابدور، وكان  احملدثني، فقد كانت توجد يف العصور الوسطى مجاعات تؤلف

األدابتية( وهي مجاعات تؤلف الشعر وتنشده على بعض اآلالت ) عندان يف مصر إىل عهد قريب مجاعات
إنشاده  أشعار أيب زيد اهلاليل وعنرتة وغريمها مضيفاً إىل الشاعر معروفاً يف الريف وهو يلقي املوسيقية، وال يزال

  .(16الضرب على أداته املوسيقية املعروفة ابسم الراببة" )

لنقيم الدليل على أن  عبدالرمحن: وحسبنا من الشعر العاملي شعران العريب جند الشواهد على أنه نشأ غنائياً  قال أبو
  .الشاعر ينظم شعره ابلغناء وعايره به

ونصوص دلت على أن شعراء كانوا يغنون شعرهم .. من أولئك امرؤ القيس قال عن إعجاب  فمن الشواهد نقول
  :النسوة بصوته بعض

  أعيسا يُرِْعن إىل صويت إذا ما مسعنه * * * كما ترعوي عيط إىل صوت

  ويشهد أبو النجم أبن امرأ القيس وعمرو بن قميئة كاان يغنيان بشعرمها،

  :طب قينةفيقول خيا

  امرؤ القيس أو عمرو ت  غ ينَّ فإن اليوم يوم من الصيب * * * ببعض الذي غىن
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للنابغة اجلعدي رضي هللا عنهما: أمسعين بعض ما عفا  بل ُجعل الشعر ذاته مرادفاً للغناء .. قال عمر بن اخلطاب
 هجائهم غناء، وقال جرير يف شعرك. ومسى بنو كليب شعر غسان السليطي يف هللا لك عنه من غنائك .. يريد من

  :ذلك

  علينا أم تغنيتم بنا * * * أن اخضر من بطن التالع غمريها غضبتم

  :الشعر للغناء .. قال مزرد بن ضرار ويذكر بعض الشعراء أن

  الساري وحُتدى الرواحل زعيم ملن قاذفته أبوابد * * * يغين هبا

  .-الرواايت يف بعضوذلك  -وقال عنرتة: هل غادر الشعراء من مرتمن

  :وقال ذو الرمة

  ابمسها غري معجم أحب املكان القفر من أجل أنين * * * به أتغىن

  .عبدة يغين ملوك الغساسنة أشعاره ونص املرتمجون على شعراء غنوا بشعرهم فذكروا علقمة الفحل بن

  :غىن بقوله وذكر أبو الفرج األصفهاين أن السليك بن سلكة

  حي ابلوادي * * * سوى عبيد وأم بني أذواداي صاحيب أال ال

  :املهلهل يغين شعره كقوله وكان

  العناق طفلة ما ابنة احمللل بيضاء * * * )م( لعوب لذيذة يف

  .(17املوسيقية املعروفة ابسم الصنج ) ولقب األعشى بصناجة العرب الحتمال أنه كان يوقع غناءه على اآللة

وذكر القيان وجمالس الطرب وآالته كما جتد يف استعراض األستاذ حممود   وات اجلميلةوتلذذ الشاعر اجلاهلي ابألص
الشعر  تذوق املوسيقى العربية"، والدكتور األستاذ شوقي ضيف أبول كتابه "الفن ومذاهبه يف" كامل يف كتابه

ة القيان يف هذا العصر بسبب كثر  العريب" .. قال األستاذ حممود كامل :"كان الغناء يف العصر اجلاهلي منتشراً 
حمصوراً يف جمموعة من األراجيز تؤدي على وترية واحدة يف  بدرجة ملحوظة، ولو أنه مل يكن مزدهراً، إذ كان

  .(18تتعدى ست درجات" ) مساحة صوتية حمدودة ال

معلقته  اجلواري والقيان، ويصف طرفه بن العبد يف وقال يف موضع آخر :"وكان للعرب جمالس للطرب تغين فيها
  :قينة وهي تشدو، وذلك بقوله

  (19نداماي بيض كالنجوم وقينة * * * تروح علينا بني برد وجمسد )

  (20قلنا أمسعينا ابرت لنا * * * على رسلها مطروفة مل تشدد ) إذا حنن

  (21صوهتا خلت صوهتا * * * جتاوب أظآر على ربع ردي ) إذا رجَّعت يف

(، وذكر هناك وجود امللحن واملطرب إضافة 22م )1925العصر اجلاهلي إىل عام  مث استعرض مسرية الغناء بعد
  :كهذه األبيات لقيس بن اخلطيم إىل الشاعر

  أجدَّ بعمرة غنياهنا * * * فتهجر أم شأننا شاهنا

  وعمرة من سروات النساء * * * تنفح ابملسك أرادهنا
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  .(23والغناء لعزة امليالء ) فقد كان التلحني لطويس

بغري آلة موسيقية تصاحب أصواهتم، بل كانوا يستخدمون  وقال عن غناء العرب :"وكان املغنون العرب يغنون
الغناء، وملا رأى سائب خثر نشيطاً يستخدم العود استعمله هو أيضاً، فكان أول  قضيباً يضربون به األرض لوزن

  .(24ابملدينة ابلعربية مستخدماً العود" ) من غىن

شعراء يتغنون قبل ميالد البيت وحال والدته كأيب الطيب املتنيب، وصح أن  عبدالرمحن: إذن فقد صح أنقال أبو 
غنت بتعبري  بذلك كحسان بن اثبت، وصح أن الشعر مادة الغناء ألن العرب إمنا تغين ابلشعر، فإذا شعراء أوصوا

الغناء بكالم مفهوم مقصود املعىن وذلك  إىلموسيقي بكالم غري مفهوم أو غري مقصود املعىن فإمنا غرضها الوصول 
  .(هو الكالم املوزون )الشعر

الشعر العريب من  كالم ذو معىن ولكن السامع ال يفهم منه شيئاً، وإمنا حيس به مجالياً كما ورد يف وقد يوجد
  .استعذاب اللحن لكالم مل يفهم معناه

 ابلفارسية، فلم يدر ما هو غري أنه شوَّقه لشجاه وحسنه، احملدثني مسع غناء خبراسان قال النويري :"حكي أن بعض

  :(فقال يف ذلك )وقيل إنه أليب متام

  ومضى كراها محدتك ليلة شرفت وطابت * * * أقام سهادها

  مسعت هبا غناء كان أوىل * * * أبن يقتاد نفسي من عناها

  حيار السمع فيها * * * ومل تصممه ال ُيصمم صداها ومسمعة

  فلو يستطيع حاسدها فداها * * * اترها فشفت وشاقتمرت أو 

  ومل أفهم معانيها ولكن * * * ورت كبدي فلم أجهل شجاها

  (25فكنت كأنين أعمى معىن * * * حبب الغانيات وما رآها" )

  :بشري وقال حممد بن

  وما أفهم ما يعين * * * مغنيه إذا غىن"

  (26املعىن" ) ولكن من حيب * * * له أستحسن

يسرتجعون األحلان الغنائية اليت هدهتم إىل  قال أبو عبدالرمحن: وصح أن شعراء يغنون شعرهم بعد قوهلم له، فهم
  .شعر موزون

 آخر لقصيدة قد قاهلا فال يعين ذلك أن الشعر ولد قبل اللحن، ألن اللحن أبو املعايري، فإن وجد شاعر يبدع حلناً 

  .طربت األمساع إىل الغناءوكل معيار لوزن الكالم فمآله إذا اض

  .مرادفاً للغناء، ألن الشعر يقال من أجل الغناء به وصح أن الشعر يطلق

  .وآالته وقوانينه من البدهيات التارخيية يف حياة اجلاهلني وصح أن وجود الغناء مبجالسه

  .والسناد، واهلزج أبو املنذر هشام ابن الكليب: الغناء على ثالثة أوجه: النصب، قال ابن عبدربه :"قال

النغمات، وأما اهلزج فاخلفيف كله، وهو  فأما النصب فغناء الركبان والقينات، وأما السناد فالثقيل الرتجيع الكثري
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  .الذي يثري القلوب ويهيج احلليم

، والطائف، وخيرب كان أصل الغناء ومعدنه يف أمهات القرى من بالد العرب ظاهراً فاشياً وهي: املدينة، وإمنا
  .(27العرب" ) ووادي القرى، ودومة اجلندل، واليمامة، وهذه القرى جمامع أسواق

  .النصب، والسناد، واهلزج :وزاد ابن رشيق تفصياًل فقال :"وغناء العرب قدمياً على ثالثة أوجه

ي، وهو الغناء إبراهيم املوصلي: وهو الذي يقال له املرائ فأما النصب فغناء الركبان والفتيان .. قال إسحاق بن
يقال له جناب بن عبدهللا بن هبل، فنسب إليه، ومنه كان أصل احلداء كله، وكله  اجلنايب استقه رجل من كلب

  .أصل الطويل يف العروض خيرج من

والنربات، وهو على ست طرائق: الثقيل األول وخفيفه، والثقيل  وأما السناد فالثقيل ذو الرتجيع، الكثري النغمات
  .وخفيفه فيفه، والرملالثاين وخ

  .ويستخف احلليم وأما اهلزج فاخلفيف الذي يرقص عليه، ومُيشي ابلدف واملزمار فيطِرب،

العراق، وجلب للغناء الرقيُق من فارس والروم،  قال إسحاق: هذا كان غناء العرب حىت جاء هللا ابإلسالم، وفتحت
  .وا مجيعاً ابلعيدان والطنابري واملعازب واملزامريوالرومية، وغن فغنوا الغناء اجملزأ املؤلف ابلفارسية

وتبسط حىت  العرب تقطع األحلان املوزونة على األشعار املوزونة، والعجم متطط األلفاظ فتقبض :قال اجلاحظ
  .تدخل يف وزن اللحن، فتضع موزوانً على غري موزون

 :عن مجل فانكسرت يده فحملوه وهو يقولأخذ يف ترجيعه احلداء مضر بن نزار، فإنه سقط  ويقال: إن أول من

فجعلت العرب مثااًل لقوله  وايداه وايداه .. وكان أحسن خلق هللا جرماً وصواتً، فأصغت اإلبل وجدَّت يف السري،
  .(28) "هايدا حيدون به اإلبل .. حكى ذلك عبدالكرمي يف كتابه

الشعراء العوام ورواة الشعر  خالل ذلك عن ( وقال29وحتدث ابن خلدون عن الشعر العامي لبين هالل وغريه )
الغناء به ابسم احلوراين نسبة إىل حوران من أطراف العراق  العامي :"ورمبا يلحنون فيه أحلاانً بسيطة، ويسمون

  .(30العرب البادية ومساكنهم إىل هذا العهد" ) والشام، وهي من منازل

العامي يف جند، وال يكاد يصحبه من اآللة غري الراببة أو الطبل  التعامل مع الشعر قال أبو عبدالرمحن: هذا هو واقع
  .بعض األحيان يف

شكري اآللوسي موجزاً تدرجهم من الغناء  وهكذا كان العرب الفصحاء األقحاح يف جاهليتهم.. قال السيد حممود
  :الساذج إىل الصنعة املوسيقية

وحنو ذلك مع  احب القاموس، ويزمرون ابلدفوف واملزاهريلعبون أنواعاً من املالعب قد استوفاها ص وصبياهنم"
  .التغين أبراجيز وأبيات من الشعر أنشدوها يف أايمهم كيوم بعاث

املتحركة والساكنة،  هلم أواًل فن الشعر يؤلفون فيه الكالم أجزاء متساوية على تناسب بينها يف عدة حروفها وكان
مستقاًل ابإلفادة ال ينعطف على اآلخر، ويسمونه  كون كل جزء منهاويفصلون الكالم يف تلك األجزاء تفصياًل )ي

 مث يتناسب األجزاء يف املقاطع واملبادئ، مث بتأدية املعىن املقصود وتطبيق الكالم البيت( فتالئم الطبع ابلتجزية أواًل،
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تناسب، وجعلوه ال عليها. فلهجوا به فامتاز من بني الكالم حبظ من الشرف ليس غريه، ألجل اختصاصه هبذا
  .وإجادة األساليب واستمروا على ذلك إصابة املعاين ديواانً ألخبارهم وحكمهم وشرفهم وحمكاً لقرائحهم يف

والساكن من احلروف قطرة من حبر من تناسب األصوات كما هو  وهذا التناسب الذي من أجل األجزاء واملتحرك
البداوة  سواه ألهنم حينئذ مل ينتحلوا علماً وال عرفوا صناعة وكانتإال أهنم مل يشعروا مبا  ..معروف يف كتب املوسيقى

  .أغلب حنلهم

خلواهتم، فرجَّعوا األصوات وترمنوا .. ومل يزل هذا شأن  مث تغىن احلداة منهم يف حداء إبلهم، والفتيان يف فضاء
 حازوا سلطان العجم وغلبوهم عليهفلما جاء اإلسالم، واستولوا على ممالك الدنيا، و  العرب يف بداوهتم وجاهليتهم،

ترك أحوال الفراغ وما ليس  وكانوا من البداوة والغضاضة على احلال اليت عرفت هلم .. مع غضارة الدين وشدته يف)
امللذوذ عندهم إال ترجيع القراءة والرتمن ابلشعر الذي هو  بنافع يف دين وال معاش(: فهجروا ذلك شيئاً ما، ومل يكن

  .(31)دينهم ومذهبهم

نضارة العيش ورقة احلاشية  فلما جاءهم الرتف، وغلب عليهم الرفه، مبا حصل هلم من غنائم األمم: صاروا إىل
إىل احلجاز، وصاروا موايل للعرب، وغنوا مجيعاً ابلعيدان  واستحالء الفراغ، وافرتق املغنون من الفرس والروم، فوقعوا

العرب  تلحينهم لألصوات، خاثر موىل عبيدهللا بن جعفر فسمعوا شعر واملزامري، ومسع العرب والطنابري واملعازف
  .وأنظاره وحلنوه وأجادوا فيه وطار هلم ذكر، مث أحذ عنهم معبد وطبقته وابن سريج

ابن املهدي وإبراهيم املوصلي وابنه  وما زالت صناعة الغناء تتدرج إىل أن كملت أايم بين العباس عند إبراهيم
  .دإسحاق وابنه محا

 "ببغداد ما تبعه احلديث بعده به ومبجالسه إىل زمن بعيد وأمعنوا يف اللهو واللعب وكان من ذلك يف دولتهم

(32).  

وزن الشعر، وليس فيما أسلفته شيء  قال ابو عبدالرمحن: لقد أسلفت الرباهني الدالة على أن الغناء هو األصل يف
وإذا كان الغناء ابلفصحى هو الشعر دون جدال فإننا قد ": من هذه الشروط اليت ذكرها أب الر ب يف قوله

  .إذن من خالل هذا الغناء الشعيب الشعري املبكر؟ نتساءل: هل نشأت أوزان الشعر

نثيت أن الشعب العريب يف الصدر األول من العصر اجلاهلي كان يتكلم الفصحى  ولكي جنيب بنعم علينا أواًل أن
  .يتغىن هبا أن نقول : إنه كان حىت نستطيع

هذا كان يعتمد أوزاانً عروضية هي ذات األوزان الشعرية  مث علينا أن نثبت بعد ذلك أن غناءه الشعري املبكر
  .اخلليل بن أمحد املعروفة اليت اكتشفها لنا

ن املنهج العلمي يقتضيه .. علينا أن نثيت أ (33مث علينا فوق هذا أن نثبت شيئاً اثلثاً سهل اإلثبات، ولكن )
من هذا الشعر اإللقائي الكالمي الذي رأيناه يسود يف أواخر العصر  الغناء الشعيب الشعري هو أسبق إىل الوجود

  .اجلاهلي

منطقية، وهي أن أوزان  استطعنا أن نثبت هذه القضااي الثالث السابقة فإننا نكون قد وصلنا إىل نتيجة علمية إذا
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  .(34العريب من خالل مسرية غنائه املبكر" ) ة شائعة ابتدعها الشعبالشعر العريب كانت يف األصل طرقاً غنائي

القضية استدالله على أن الشعر الفصيح مادة الغناء .. قال :"ولدينا على  قال أبو عبدالرمحن: ويهمين من هذه
  :واضحان ذلك دليالن

يف اجلاهلية كانت تعرض لنا  تغىن األول: أن كتبنا القدمية حني كانت تذكر بعض النصوص الشعرية اليت كانت
املعروفة، وال تعرض شعراً يقوم على أحد هذه األوزان الشعرية  دائماً شعراً يقوم على أحد هذه األلواانلشعرية

  .شعراً يقوم على أوزان أخرى املعروفة، وال تعرض

حبر الكامل، كما ختربان أيضاً أبن  قصيدة مشهورة لنابغة الذبياين من فهي ختربان مثاًل أبن القيام يف املدينة كن يغنني
 '5DI 'DDG 9DJG H3DE -JF G',1 %DI 'DE/JF) '3*B(D*G F3'$Gالنيب 

(:F'! EF 491 E,2H! 'D1ED HE7D9G:  

7D9 'D(/1 9DJF' * * * EF +FJ'* 'DH/'9  

الكرمي صلى رضي هللا عنها( عندما زُفت الفارعة بنت أسعد سأل الرسول ) بل إن بعض الكتب ختربان أن عائشة
  .وسلم: كيف تقول املغنية يف العرس؟ هللا عليه

  :فقال: هتزج، فتقول

  فحيوان حنييكم * * * أتيناكم أتيناكم

  ولوال الذهب األمحر * * * ما حلت بواديكم

  (35السمراء * * * ما مسنت عذاريكم ) ولوال احلنطة

H-*I AJ 'D951JF 'DE*#.1JF 'D#EHJ H'D9('3J -JF '2/G1 AF 'D:F'! 

H8G1 C('1 'DE71(JF EF #E+'D ,EJD) HE9(/ H%3-'B 'DEH5DJ: AB/ 

'3*E1 'D:F'! 'D91(J CE' C'F AJ 'D,'GDJ) J9*E/ 9DI 'D491 'DA5J- 

'DEH2HF  

AC'F 'DE:FHF 'D91(J CE' C'F AJ 'D,'GDJ) J9*E/ 9DI 'D491 'DA5J- 

'DEH2HF  

AC'F 'DE:FHF J,/HF AJ #49'1 #E+'D 9E1 (F #(J 1(J9) H,EJD (+JF) 

H(4'1 (F (1/ H#(J FH'3 E1*9'K .5('K DGE.  

املتطورة كان يدرك أن طبيعة عمله هي نظم نصوص غنائية ال  بل إن الشاعر العريب القدمي حىت يف املرحلة اإللقائية
  :أكثر، لذا رأيناه يقول

  تغن ابلشعر إذ ما كنت قائله * * * إن الغناء هلذا الفن مضمار

جيمعون أيضاً  فإهنم حني كانوا جيمعون يف كتبهم األشعار القدمية كانوا يشعرون يف ذات الوقت أهنم األدابء كذلك
الذي مجع فيه أكثر أشعار العرب السابقني  نصوصاً غنائية، لذا رأينا أاب الفرج األصفهاين حني ألف جملده الضخم
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  .(رأيناه يطلق عليه امساً موحياً )األغاين

  .العروضية املشهورة ن دليل ساطع على أن الغناء اجلاهلي كان شعراً فصيحاً يعتمد األوزانكل هذا إذ

أن الشعر الغنائي أجدر أبن تتناقله األجيال وتتوارثه  أما الدليل الثاين على القضية فريتكز على مالحظة بسيطة هي
أنه يظل يغين ويردد يف كل مناسبة من  ألنه أعلق ابلنفس لرقته من جهة، كما من الشعر اإللقائي العادي، ذلك

  .األجيال املتكررة من جهة أخرى مناسبات

إذن بني النصوص الغنائية الشعرية وبني النصوص الشعرية اإللقائية  فإذا كان األمر كذلك فلماذا ال نستطيع التمييز
  .الرواة يف مرحلة متأخرة؟ اليت مجعها لنا

  .الشعر الغنائي؟ قائي وأعرضوا عنأم تراهم مجعوا لنا فقط الشعر اإلل

النصوص الغنائية اجلاهلية القدمية، ولكننا ال نستطيع أن  ومن احملقق أن الرواة قد مجعوا لنا فيما مجعوا شعراً كثرياً من
نظام  اإللقائية، ألننا ال جند مثة فرقاً بني اللونني من الشعر من حيث الوزن أو اللغة أو منيزها اآلن عن النصوص

انتقلنا إىل القضية الثالثة وجدانها  لقافية.. وحنسب أننا هبذا نكون قد فرغنا من إثبات القضية الثانية .. خىت إذاا
فالغناء الشعري قطعاً أسبق إىل الوجود من الشعر اإللقائي، ذلك ألن  واضحة ال حتتاج إىل أدلة وبراهني كثرية،

 مر مبراحل تطورية سابقة، فهو يدل على رقي يف العقليةهو فن انضج، والبد أن يكون قد  الشعر اإللقائي

يظهر، لذا فهو عند  اإلنسانية بينما الغناء نشاط سيكولوجي ضروري الوجود، وال حيتاج إىل شيء من ذلك حىت
  .أي شعب من الشعوب يسبق دائماً ظهور أي فن من الفنون اجلميلة

الشعر بشكل عام قد ولد غداة  (، لكن فن36لشعر اإللقائي)إذن فالغناء الشعري اجلاهلي أسبق إىل الوجود من ا
بدأوا يغنون بدأوا أيضاً يقولون الشعر يف ذات  والدة الغناء ابلفصحى، ألن العرب الفصحاء األقدمني حني

  .(37الوقت")

آخر  ن لونلكن الذي الشك فيه أن الغناء الشعري املبكر قد متخض يف مرحلة متطورة اتلية ع": مث قال أبو الر ب
خيتلف من حيث كونه مل ينظم  من الشعر ال نقول : إنه خيتلف من حيث الوزن أو اللغة أو نظام القافية، ولكنه

  .على أمساع الناس إلقاء خطابياً  خصيصاً للغناء، بل نظم ألغراض اجتماعية أخرى، ولُيلقى

يف حمافلهم العامة فيلقيه أصخابه عليهم يف جيتمع إليه الناس  ونقصد به هذا اللون الكالمي من الشعر الذي كان
  .األماكن سوق عكاز وغريه من

قد ظل يغين أغلب األحيان، كما ظل هو  على أن هذا الشعر اإللقائي يف هذه املرحلة الشعرية اجلاهلية املتطورة
  ."اكتشاف العيوب الشعرية األخرى أيضاً يعتمد على الغناء يف التزام األوزان، ويف

فساد تقسيم الشعر إىل غنائي وإلقائي بقوله :"من احملقق أن الذي   عبدالرمحن: بيد أن أبو الر ب الحظ قال أبو
الغناء واملوسيقى  اجلاهلي يف املرحلة اإللقائية املتأخرة على االلتزام العروضي يف نظم الشعر هو كان يساعد الشاعر

  .عروضية معينة أثناء النظم اج طرقمتاماً كما يساعد الغناء اآلن الشعب األردين على انته

ألنه هلهل الشعر، أو جلمال صوته .. كما أن اخلنساء كانت  فقد قيل: إن امرأ القيس بن ربيعة قد مسى املهلهل،
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  .(38وقيل: إن علقمة بن عبدة كان مشهوراً بغناء املعلقات") مراثيها مبصاحبة اإليقاع،

 ن ارتباط الشعر ابلغناء، وهي العزف ابلشعر، ألن قرع الطبول ونقرومثة مالحظة أخرية ع :قال أبو عبدالرمحن

  .الدفوف عزف جاهلي لشعرهم العريب، وهم ال يعزفون إال بشعر

 به، والقافية تليب مطالب هذا العزف .. قال األستاذ الدكتور شوقي ضيف :"نبع الشعر إذن الشعر يولد ليغىن

القافية أهم تلك املظاهر،  يت فيه مظاهر الغناء واملوسيقى واضحة، ولعلالعريب من منابع غنائية موسيقية، وقد بق
إهنا بقية العزف القدمي، وإهنا لتعيد لألذن تصفيق  ..فإهنا واضحة الصلة بضرابت املغنني وإيقاعات الراقصني

.. منها هذا  كما تعيد ذلك شارات أخرى للغناء جندها يف الشعر القدمي .. األيدي، وقرع الطبول، ونقر الدفوف
  :جنده يف مطالع القصائد، كقول امرئ القيس يف مفتتح مطولته التصريع الذي

  ومنزل * * * بسقط اللوى بني الدخول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب

  :وعاد إىل التصريع مرة أخرى فقال

  أفاطم مهاًل بعِض هذا التدلل * * * وإن كنت قد أزمعت صرمي فأمجلى

  :قالاثلثة ف مث صرع

  أال أيها الليل الطويل أال اجنل * * * يصبٍح وما اإلصباح منك أبمثل

إنشادها، وينتقل إىل أخرى،  وكأين هبذا التصريع كان أييت به الشاعر حني ينتهي من غناء قطعة من قصيدته أو
النموذج الفين" ينتقلون من موضوع إىل موضوع يف  ورمبا كان ذلك أحد األسباب اليت جعلتهم يفزعون إليه حني

(39) .  

 وقيمة الغنائية فقال :"كثر هذا التقطيع الصويت يف الشعر القدمي، فمن ذلك قول امرئ وتكلم عن التقطيع الصويت

  :القيس يصف فرسه يف معلقته

  من علِ  مكر مفر مقبل مدبر معا * * * كجلمود صخر حطه السيل

  :ويقول طرفة يف مطولته

  .(40إبمجاع الرجال ملهد) اخلنا * * * ذليلبطيئ عن اجللى سريع إىل 

اليت تنثر يف الشعر القدمي نثراً، واليت الشك يف أن الغناء هو  وروى قدامة يف نقد الشعر كثرياً من مثل هذه األبيات
  .(41حىت يوفوا للشعر قيماً صوتية تساعد على تلحينه والرتمن به" ) الذي دفع إىل صنعها

بعضها نراه  .. الشعر اجلاهلي نشا يف ظروف غنائية، وتركت هذه الظروف آاثراً خمتلفة فيهيكن فإن  وقال :"ومهما
يف قوافيه وتقطيعاته، وبعضها نراه يف تلك  يف قوافيه وتقطيعاته، وتركت هذه الظروف آاثراً خمتلفة فيه .. بعضها نراه

  .(42هنا ظهرت حتت أتثري الغناء" )اجلاهلي، واليت ليس من شك يف أ األوزان القصار اليت أثرت عن العصر

األميني ال يعرفون حبوراً  عبدالرمحن: إذن ما قبل العروض مرحلة يوزن فيها الشعر ابلغناء والرتمن، ألن العرب قال أبو
  .للشعر ودوائر تقطع عليها كلمات الشعر بصرايً 

  .ساذجاً على هذا فالغناء معياره الوزن سواء كان غناء صنعة أم كان غناء  وبناء
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  .ما قبل العروض معايري أخرى ترادف الغناء كالرتمن، أو حتاكيه، أو تكون مفتاحاً له ويف عصر

  .فأما الغناء والرتمن فقد فصلت القول فيهما

 الغنائي فاملوال، وعرف من موال الشعر اجلاهلي هايدا هايدا رمزاً للحداء كما ذكر ذلك وأما ما كان مفتاحاً للحن

  .(43النهشلي )عبدالكرمي 

  .واهلينمة، واملالالة -واألخرية عند املغاربة -ويشبه ذلك يف عصور العامية دان داين، ومايل مايل

 برتديد كالم على غنائه، وإما برتديد كالم يزنه بوحدات ترتسم يف الذاكرة فيكون وأما حماكاة اللحن فيكون إما

  .ذت من تقسيم أحلان شعر غنائيإدراكها ابلتطبع ملكة للسمع .. وهذه الوحدات أخ

  :فأما حماكاة اللحن برتديد كالم على غنائه فمثل التنغيم ابملعجمة

  .نعم لال -نعم ال -نعم الال -نعم ال

  .التنعيم ابملهملة، واملرت كأن ينظم قصيدة على وزن معلقة قفا نبك وأما حماكاة اللحن برتديد كالم يزنه فبأسلوب

تلك املعلقة يف  يم أيضاً، فيصنع لقفا نبك أي حلن ساذج وإن مل يكن اللحن  الذي تُغىنَّ بهاملرت بتنغ وقد يكون
  ."اجلاهلية، فينظم على منواله، فيخرج له حبر "قفا نبك

األشعار( السابقة هلم يف  الدكتور عبداحلميد محام :"واالعتقاد السائد يقضي أبن الشعراء اعتمدوا األحلان )أي قال
العرب كانت تعلم أوالدها قول الشعر بوضع غري معقول  ر اجلديدة، فالباقالين يذكر أن ثعلب قال: إنوزن األشعا

  .على وزن قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه

قة هلم يف السائد يقضي أبن الشعراء اعتمدوا األحلان )أي األشعار( الساب قال الدكتور عبداحلميد مهام :"واالعتقاد
غري معقول  اجلديدة، فالباقالين يذكر أن ثعلب قال: إن العرب كانت تعلم أوالدها قول الشعر بوضع وزن األشعار

  .يوضع على بعض أوزان الشعر كأنه على وزن قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل

  .(44ويسمون ذلك املتري واشتقاقه من املرت، وهو اجلذب والقطع )

  .(45لى ذلك بقوله: فأساس الشعر عندهم كان تعلم الغناء وأحلانه )ضيف ع ويعلق شوقي

  .حىت اآلن اإلشارة إىل أن هذا األسلوب ال يزال متبعاً يف الغناءالعريب من بدوي وقروي ومدين وجتدر

إال إىل الوزن الذي به يغنون، فال حيتاجون  والزجالون يرجتلون أشعارهم بسهولة ويسر، هلضمهم اللحن، والستيعاهبم
وهذا ما حيدث يف الشعر البدوي حيث يرتمن الشعراء ابألحلان البدوية من  الرتكيز على وضع املعىن يف ذلك القالب،

  .(46وحداء، مث ينظمون أشعاراً جديدة على منواهلا، فتأيت مساوية هلا ابلوزن") سامري وهجيين

إىل أن يكون الشعر غنائياً  لغناء هو أشدهم دعوةقال أبو عبدالرمحن : أشد الناس مالحظة النبثاق الشعر من ا
التجديد احلداثي يف الشعر العريب املعاصر حديث املتربم من  بعد ُعق ِد احلداثة، وهلذا حتدث توفيق أبو الر ب عن

ات والشطر  اإليقاع النغمي املتكرر، وميزق املوسيقى بتمزيق التوازن العروضي بني األبيات جتديد يلغي القافية ذات
(47).  

جتديد من تالهم من احلداثيني فقال :"التغريات  وقار ن بني جتديد اجملددين يف القرن الرابع عشر اهلجري وبني
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يف هذا القرن قد جعلته خيلص اثنية للغناء، لكن اجملددين احملدثني قد هبطوا  اجلديدة اليت طرأت على الشعر العريب
  .درجة النثر الغامض الذي ال يسر به إىل

مؤثراً ظريفاً واضحاً، لكن اجملددين املتأخرين قد جعلوه ثقياًل مماًل   ووسائل الرتفيه احلديثة اقتضت منه أن يكون
  .أشد غموضاً من األلغاز .. تقرؤه فال تفهم عنه شيئاً  كاأللغاز أو

  .كان أصحابه أنفسهم أغلب الظن ال يفهمون عنه شيئاً؟ وكيف تستطيع أن تفهمه إذا

 العريب املعاصر يعاين هذه األايم حشرجة مؤملة حتاول أن تقتله لكنه يتشبث أبسباب ال ريب أن الشعروبعد ف

  .احلياة

  .ولكن هل الشعر العريب وحده هو الذي يعاين أزمة حادة يف هذا العصر؟

دوا مؤمتراً تدارسوا فيه مؤخراً قد عق كال فالشعر يف مجيع أحناء العامل يعيش اآلن أزمة .. حىت أن الشعراء األمريكيني
  .القليلة املاضية أسباب عدم إقبال القراء على الشعر يف السنوات

إىل كثري مما تعرض له الشعر العريب من ظروف التغيري  فالشعر العاملي مجيعه قد تعرض أيضاً يف ظل احلضارة احلديثة
  .واملنافسة

الغناء كما يقول  لذا نراه حياول اخلروج منها ابالجتاه حنوعلى وجه اخلصوص يعاين اآلن أزمة حادة،  والشعر الغريب
  .(48رواده الكبار ت.س.إليوت )

 يتلمس احلل ألزمته يف االجتاه إىل الغناء اتركاً التمثيل والقصة، ألن النثر قد غلبه وإذا كان الشعر الغريب اآلن

من القصص وال من  طه حسني يف حق: ليسعليهما: فما ابلك إذن ابلشعر العريب الذي كان وال يزال كما يقول 
  .(49التمثيل يف شيء، وإمنا هو غناء ليس غري )

غنائيته القدمية،  العريب املعاصر إذن يف أيدي الشعراء أنفسهم، فهم مطالبون اآلن أبن يعيدوا له عالج أزمة الشعر
طته السابقة .. هم مطالبون إبيقاف هذا ووضوحه وبسا وأن يعيدوا له موسيقاه املمزقة املنفية، وأن يعيدوا له صدقه

تسمية نفسه ابلشعر احلديث.. فما هو ابلشعر وما ينبغي له، إن هو إال   اهلزر النثري الغامض الذي يصر على
  .ممجوج كالم مبهم

غناء اجلديدة، وأبن ييمموا وجوههم شطر ال هم مطالبون اآلن ابستثمار مواهبهم اإلبداعية يف ابتكار األوزان اللحنية
الثرة العذبة يف قصائد شعرية فصيحة، فهذا من شأنه أن ينعش فن  الشعيب الشائع يف بيئتهم، الستلهام أحلانه

  .اخلروج من أزمته الراهنة الشعر، وأن يساعده يف

اً أفراحهم وأتراحهم وأحاسيسهم الوطنية واالجتماعية ترنيماً موقع وأخرياً هم مطالبون أبن ينظموا أشعارهم مرمنني
  :ذلك قول سلفهم القدمي متخذين شعارهم يف

  (50مضمار" ) تغن ابلشعر إذ ما كنت قائله * * * إن الغناء هلذا الفن

وحنن نعرف روائعه  -أبنه ممجوج غري مفهوم قال أبو عبدالرمحن: االستخفاف بشعر احلداثة إىل هذا احلد، ووصفه
  .ببه اجلهل بقيمة الفنية والفكريةس -وغريهم يف شعر السياب والبيتاين وعبد الصبور،
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 فمطلب ضروري قصرت له كتيب الثالثة :"االلتزام والشرط -اجلمايل بعامة بل -وأما املطالبة ابلعنصر الغنائي

  ."اجلمايل"،"والقصيدة احلديثة وأعباء التجاوز"،"والعقل األديب

األشطر، وإمنا املهم  راً كوحدة القافية وتساويالشرط أن يكون العنصر الغنائي عنصراً اترخيياً مأثو  ولكن ليس من
  .أن يكون غنائياً فحسب

وقد أفاض الدكتور شوقي ضيف عن أتثري امللحنني يف الشعر إبيقاظ  ومن الغناء موسيقى الشعر الداخلية،
صوتية  (، وتكلم عن غنائية البحرتي، وعن وصف املوسيقى الداخلية أبهنا قيم51الداخلية ) اإلحساس ابملوسيقى

وغريمها، واكتشف فشل تلك  خفية، وامتحن مقاييس اكتشاف املوسيقى الداخلية لدى اآلمدي وعبد القاهر
أن هذه املوسيقى يشخصها جانبان مهمان: مها  املقاييس، واختار ما الحظه المبورن يف كتابه أسس النقد من

لمات واملعاين اليت تدل عليها من جهة املشاكلة بني أصوات هذه الك اختيار الكلمات وترتيبها من جهة، مث
  .(52الصناعة الغربية ) أخرى، حىت حتدث هذه

البحرتي مادة تطبيقية الستجالء مجال املوسيقى  وعمق هذين اجلانبني من كالم اجلاهظ، واختار من شعر
  .الداخلية

إذمل ) عر :"فلعل املوسيقى شعرالقاضي بعد مباركة للحداثني الذين مل يهدموا غذائية الش وقال الدكتور النعمان
متاماً أو جيب أن تتساوى متاماً  تنتظم نس ُبها وتتكامل كما انتظمت وتكاملت يف شعران العريب.. وإذ تتساوى

تلتقي دائماً عند قافية موحدة(: توثق وحدة النغم،  احلركات والسكنات يف كل بيت من أبيات القصيدة حيث
بيت وترشيده على األمساع، وما ذلك إال ملا كان من تعانق تلحني الغناء  وتتيح الفرصة للسكوت عند آخر كل

األنغام الطوال  وضرابته مع اإليقاع الشعري العريب يف نشأته األوىل .. ويتضح هذا من استيفائه وحركات الرقص
رانته يف كل بيت، وهلذا ليتم للنغم وحدته، وتتضح  والقصار ومواقع النربات والنقرات، ومتسكه بقرار القافية الثابت،

  :االرتباط الذي كان ملحوظاً لدى شعراء اجلاهلية والشعراء املخضرمني قال حسان بن اثبت معرباً عن هذا

  إما كنت قائله * * * إن الغناء هلذا الشعر مضمار تغن ابلشعر

  :ان على ثالثة أوجه هيأن الغناء اجلاهلي كان وثيق الصلة ابلشعر، وأنه ك ومعروف لدى دارسي األدب العريب

  .الذي كان خيرج من أصل الطويل يف العروض النصب

  .النغمات والذبذات والنربات والسناد الذي كان يستند إىل كثرة

  .واهلزج الذي كان يُرقص عليه ويصحب آبالت املزمار

ألوان الغناء تلك مبقياس  من وال يغيب عن ابلنا أن هذه العالقة أخذت يف التوثيق مع األايم حىت ليقاس كل لون
اللحن وعروضه، ألن معرفة أعاريض الشعر تُوصِ ل إىل  العروض، وحىت ليذكر صاحب األغاين يف مقمته أنه سيذكر

  .احلادثة معرفة جتزئته و ِقس ِمهِ 

ياس وإيقاعات الرقص يف العصر العباسي مبق وقد ذكر املسعودي ما ذهب إليه ابن خرداذبة من قياس أحلان الغناء
  .العروض
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العالء املعري طائفة من أحلان الغناء بتفاعيل العروض من مثل قوله: إن الثقيل  ويف الفصول والغاايت يضبط أبو
أما خفيفة  .. ثالث نقرات متساوايت األوزان وقياسه على مثال فعولن، وقياس الثقيل الثاين مفعوالن األول

  .العروضيون فاعالتن مفعو أو كما يقولففعوالن ابلسكون، وقياس الرمل على مثال الن 

  .وقياس اهلزج قال يل أو كما يقول العروضيون فاعلن

أوزان الشعر اقرتان  هذا يتضح لنا ارتباط الشعر العريب ابلغناء وكذلك ابلرقص، فإن اهلزج والرمل ومها من ومن
  .ابلرقص كما اقرتان ابلغناء

ق األرض ابلقدم هو السبب الوحيد لوجود القافية يف هناية البيت يصحبه من د ولعل ارتباط الشعر ابلرقص وما
  .متحد عندها الرنني وحيسن التوقف، ويتجزأ النغم املتساوي يف إيقاع منتظم متكرر عند روي حيث يتكامل

  .الوقوف يف آخره ومن أجل هذا تواضع اجلاهليون على إمتام املعىن يف البيت الواحد ليمكن

إال أثراً من آاثر ارتباط الشعر ابلغناء، ألن التصريع  دَّ التصريع بني شطري البيت وخاصة يف املطالعوال ميكن أن يُ ع  
 يتوقف عندمها وخباصة يف مطلع اإلنشاد، وكأنه يعد اآلذان لقرار النغم يف القصيدة، يتيح لصوت الشاعر مركزين

إىل جتزئة اإلنشاد إىل  قصيدة، وكأنه يعمد بذلكوقد يلجأ الشاعر إىل تكرار التصريع أكثر من مرة يف تضاعيف ال
وقد يعمد إىل تقطيع البيت الواحد إىل إيقاعات  مقاطع يتوقف عند هناية كل منها مث يستأنف اإلنشاد من جديد،

يشي ابلقافية رويها يف الكلمة السابقة على القافية، وكأنه جيعل للبيت  متساوية ذات رانت صوتية متماثلة، وقد
الرشيقة  فسحة واسعة المتداد الصوت وغري ذلك من مقومات إليقاع الصوت املوائم لرانت الغناء ليعطي قافيتني

  .(53وحلركات الرقص املوسقة" )

الشعر، والرنني املوسيقي اخلارجي املتمثل يف القافية والتصريع، واملدلول  قال أبو عبدالرمحن: املوسيقى الداخلية يف
يف الشعر، وركناً من  شعر الدالة على فن يرتبط ابلغناء .. كل هذا جيعل الغنائية كياانً االصطالحي لكلمة  اللغوي

  .أهم أركانه

 

 

 

  :مسعي الفصل الثاين: العروض علم غنائي

ألنه علم حمصور تعاقبت عليع مواهب  عروض اخلليل بن أمحد يف املعتقد العام من العلوم اليت نضجت مث احرتقت،
  .ثالثة عشر قرانً 

 اليت هتدف إىل تفهيم الناس فن الوزن والتقطيع، وتلقنهم -خمتصرات ومطوالت -التعليمية وإمنا احملرتق الكتب

  .حفظ مصطلحاته

والستحسان زحاف دون زحاف كما جند يف  وكاد حيرتق بعض تلك الفلسفات النظرية ملناسبة بعض البحور،
  .القرطاجين، وموسيقى الشعر إلبراهيم أنيس حازم منهاج البلغاء وسراج األدابء للمفكر أيب احلسن
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 ألن أحلان الغناء العريب اليت وزهنا اخلليل ضاعت ومل تدون موسيقياً، فال خوف من وهو لن حيرتق أبداً جتريبياً،

  .االحرتاق، وإمنا الطموح إىل دراسة موسيقيني خالصة ما زال اللحن حاضراً موجوداً 

يف العروض؟! .. قال الدكتور  مراد اخلليل نفسه مل يتجلَّ فيما كتب من مؤلفاتوكيف يكون علم اخلليل حمرتقاً و 
علم العروض مل يصل إلينا كما أراده اخلليل، وذلك لضياع   عبداحلميد مهام :"ما ينبغي ذكره يف هذا املقام هو أن

  .كتابه األصلي

والغناء اللذين كان  عدهم عن املوسيقىنستقي معلوماتنا من خل فه الذين يشك يف فهمهم لقصده، وذلك لب وإمنا
  .الشعري، واتهوا يف غياهب الزحافات والعلل اخلليل عارفاً هبما فانغمسوا يف تفسريات بعيدة عن واقع الوزن

  .(54املعلومات إذا أحسن التقصي" ) ولكن مع ذلك، ميكن الوصول لبعض

  .كل ما ميكن ابتكاره من األحلان  موسيقية يستخرج قال أبو عبدالرمحن: التقصي الصادر عن خربة

الشعر العريب وإحقاق احلق يف أوزان اختلف الدارسون هل نظم العرب عليها أم  أما تفسري وتعليل زحافات وعلل
الشعر، ويزنون عليها  يتم إال ابكتشاف األحلان الغنائية اليت يغنيها عرب اجلاهلية، وينظمون من أجلها ال: فال

  .تدون يل إليه اليوم، ألن األحلان الغنائية ملشعرهم، وهذا ماال سب

لست أعزك هللا ممن ينكر فضل ": وأحكام العروضيني يف الزحافات والعلل أحكام غري معللة .. قال خليل أداة
  .النظم األقدمني السيما اخلليل إمام العروصيني وواضح أصول فن

وومسوها أبمساء اصطلحوا عليها يُريب عددها  ن التغيري،وأعرف أهنم عددوا أوزان الشعر، وذكروا ما يطرأ عليها م
أراين جائزاً يف حقهم إن قلت: إهنم أطالوا ومل يستوفوا، وبسطوا القول يف  على املئة والعشرينب، ومع كل ذلك ال

من الزخافات  العروض، وعددوا البحور، وبينوا األعاريض والضروب، وأسهبوا يف ما يستحسن أو يستهجن علم
  .للوالع

ومل يكشفوا القناع عن سبب استقباحهم بعض  أجل!.. ولكن مل يوقفوا الطالب على أساس ذلك النظم وكنهه،
  .التغيريات واستحساهنم غريها

الطريق، أو كدارس  الدارس أشبه بضرير يُهدي بيده إىل حيث قصد ومل يعرف كيف بلغ املقصد ومل يتبني فيبقى
  .نها دون أن يدرك أسباهباالرايضيات ينجز العمليات كما لق

الطلبة رمبا اكتفوا من العلم  اعرتض علينا أحد بقوله :"إن هذه املسائل ال هتم معرفتها عموم الطلبة": أجبنا: أن وإن
  .(55الظاهر" )

 معرفة فلسفة الزخارف والعلل إال بسماع اللحن ملعرفة النطق الغنائي الذي رمبا قال أبو عبدالرمحن: وال سبيل إىل
  .نطق غري نطق غنائه حتويراً للنطق اإللقائي كما هو املعتاد اآلن يف الشعر العامي حينما يكوت لتالوته اقتضى

  .اليوم واألحلان اليت يغنيها أهل اجلاهلية ال سبيل إىل معرفتها

حها فنجزم أهنا والسمع املدرَّب بقب قال أبو عبدالرمحن: ما ورد يف الشعر العريب من زخارف وعلل حكم العروضيون
  .ضرورات حلنية
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( جنزم أبن الشاعر يغنيها هكذا 5///5البسيط ويرد فيه كلمة على وزن مستعلن )/ فمثاًل الشعر الذي على حبر
يف  فيتصرف يف النطق العريب الفصيح غناء ليكون على مستفعلن، ويتصرف 5/5/5أي مستفعلن( /) مساتعلن

ألجل اللحن، وهو إذا نطق ذو  عريب مستعلن، فهو إذا غىن ذو ضرورة لغويةالنطق الغنائي تالوة ليوافق الوزن ال
  .ضرورة غنائية ألجل اللغة

  .العروض اخلليلية ذاهتا ترتبط ابلغناء مما يدل على أن الغناء أساس الوزن قال أبو عبدالرمحن: ونشأة

القوم على الطشوت،  ساليب من طرقالشيخ جالل احلنفي :"وقيل إن اخلليل مر بسوق الصفارين فتنبه إىل أ قال
  .(56التفاعيل واألحبر ) فرأى ذلك شيئاً يشبه األوزان املتناسقة، فأخذ من ذلك قواعده يف

واإليقاع، ومها من الفنون اليت تعتمد على املوازين املنسقة اليت  وهذا ما نستبعده فإن اخلليل كان ذا دراية ابلنغم
  .مسع غري معتلسليم، وكل ذي  حيس هبا كل ذي ذوق

أبسلوب القارع على الطشت، فلعله كا يدق على طشته  وإذا صح من هذه املقولة شيء فهو أن اخلليل أعجب
السمع، وهذا من األمور اليت قد تقع دائماً .. غري أن جعل هذه املقولة أساساً  بطريقة متوازنة لطيفة الوقع على

طريقة قرع الطشوت،  فإن الصلة مفقودة بني ابتداع التفاعيل وبنيقواعد العروض هو الذي نرده وال نقره،  لتدوين
حمدود يف حني أن املقاطع القولية يف  فإن هذه ال حتدث إن كانت متناسقة سوى أصوات ذات مذاق إيقاعي

  .(57هناك سر غامض كشفته الطشوت" ) الكالم من شعر ونثر متميزة يف األمساع، فليس

يف لفت نظر اخلليل إىل الوزن من سوق الصفارين أو من صوت أي  واقعاً، وال نظراً قال أبو عبدالرمحن: ال بعد 
  .وإمنا ثبوت ذلك وتعيينه يف الواقع حيتاج إىل نقل صحيح جرم ذي إيقاع منظم،

  .حييله ما نيتبعده" جمرد دعوى مرسله، ألنه مل يدعم دعواه بربهان يبطل النقل، أو تعليل وقول الشيخ جالل "وهذا

للدعوى اليت ينفيها وليس نفياً هلا، ألن من   وله يف تعليل دعواه :"فإن اخلليل كان ذا دراية ابلنغم واإليقاع" أتييدوق
  .مرهف يف التقاط وزن إيقاع جرم ذي وزن منظم كان ذا علم ابلنغم واإليقاع سيكون ذا حس

ن اليت تعتمد على املوازين املتسقة اليت حيس هبا  النغم واإليقاع :"ومها من الفنو  ويف ثنااي كالم الشيخ جالل قوله عن
  ."ذي ذوق سليم، وكل ذي مسع غري معتل كل

  .يف اللحن والوزن معاً، وإمنا يوجد اللحن أبنغامه وإيقاعاته فيولد الوزن قال أبو عبدالرمحن: النغم واإليقاع ُبينِ  

والسمع غري املعتل، فإذا حصل  ساً للذوق السليموعندمال يولد اللحن وتؤخذ منه األوزان يظل الوزن املنظم مقيا
  .حصل اللبس فاملرجع إىل اللحن ألنه األصل

الوزن ..  لسقوط جرم على جرم يف بعض األحيان إيقاع ونغم منظم ، فيولد من مالحظة ذلك مالحظة ويكون
  .وإذن فقد عاد احتجاج الشيخ جالل احتجاجاً عليه

 جالل جنده بعد أسطر جيعل املستبعد حمتماًل فيقول : "فلعله كان يدق على قبل الشيخ ومع هذا اإلستبعاد من

  ."طشته بطريقة متوازية لطيفة .. إخل

  .هذه املقولة أساساً لتدوين قواعد العروض هو الذي نرده .. إخل ومع إقراره هذا االحتمال قال: غري أن جعل
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الدعوى بدعوى فقال :  ه املعىن احملتمل أساساً، وإمنا استدل علىهذا الرد، ومل يبني املانع من اعتبار  ومل يبني برهان
  ."الطشوت "فإن الصلة مفقودة بني ابتداع التفاعيل وبني طريقة قرع

  .واملتحرك قال أبو عبدالرمحن: بل الصلة أن حلن القرع أحدث وزانً أساسه الساكن

  .فع فعفاجلرم الذي صوته: تك تك، أو طق طق، أو دق دق سيكون وزنه: 

جالل :"من املستحيل أن  وإذن فقد وجدت نواة الوزن من نواة اللحن وهو اإليقاع، وإذاً فال صحة لقول السيخ
  ."يعرف من القرع على الطشوت ما هو ساكن .. إخل

  .عبدالرمحن: ومعىن وجود نواة الوزن أن اخلليل تنبه إىل أن الون ُيشتق من اللحن قال أبو

إخل" : فال جمال إال عند  .. ل: فإن هذه ]يعين طريقة قرع الطشت[ ال حتدث سوى أصواتوأما قول الشيخ جال
الوزن الشعري قد يعجز عن حتقيق كل خصائص الوزن  دعوى أن الوزن الشعري مطابق للوزن اللحين، والصواب أن

  .اللحين

شرح  الوايف والرتشيح الشايف يف ارتباط آخر بني الغناء ونشأة العروض :"وجاء يف التوشيح وقال الشيخ جالل عن
عن احلسني ابن زيد أنه  :-بعد إسقاط السند -التأليف الكايف يف علمي العروض والقوايف البن حجر العسقالين

  .قال: سألت احلليل عن علم العروض، فقلت: هل عرفت له أصاًل؟

دار وهو يعلم غالماً وهو  على ابب قال: نعم.. مررت ابملدينة حاجاً فبينا أان يف بعض مسالكها إذ نظرت لشيخ
  :يقول له

  ال نعم ال ال نعم ال نعم لال نعم ال نعم ال ال نعم ال نعم لال * * * نعم

  .ما الذي تقوله هلذا الصيب؟ (58فدنوت منه وسلمت عليه، وقلت له: أيها الشيخ: )

  .يسمى التنعيم فقال: هذا علم يتوارثه هؤالء عن سلفهم، وهو عندهم

  .مل مسوه بذلك؟ قلت

  .قال لقوهلم: نعم نعم

  .فقضيت احلج مث رجعت فأحكمته :قال اخلليل

إبراهيم على أبو اخلشب ما نصه: فيما يروى عن اخلليل نفسه  ويف "بغية املستفيد من العروض اتجديد" لألستاذ
ال"  نعن ال ال نعم ال نعم ال رجاًل قد أجلس ابنه بني يديه وأخذ يردد على مسعه "نعم ال أنه كان ابلصحراء فرأى

  .نعلمه لصبياننا -ابلغني املعجمة -مرتني، فسألته عن هذا، فقال: إنه التنغيم

تشري إىل أن ذلك كان معروفاً لدى  وقد تكون هلذا النص قيمة اترخيية مقبولة، ولكن مما جيب أن يعلم أن الرواية ال
  :وما نسب إىل امرئ القيس من مثل قوله الشعراء يف اجلاهلية، أو كان ذلك من بعض دأهبم،

  .أال إىل -أالال -أال ال ال  -أال ال 

  .مفاعلن -فعولن -مفاعلني -فعولن

بعد عصر اجلاهلية، فأحلق أببيات امرئ القيس، أو ادعى له، أو أنه  ال ميكن أن يكون إال شيئاً وضع لوزن الشعر
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  .وضبط ألفاظه ونصوصه وأوزانه يف العصر األموي لتحفيظ الشعر مما صنعه املؤدبون

ومقابلة  ابألوزان الصرفية هو الذي نبهه إىل اختاذ أوزان متاثلها يف قياس ملفوظات الشعر وقد يكون علم اخلليل
  .مقاطيعه

رواية وحفظاً، فطفق يدرس ذلك بدقة وإنعام نظر،  وكان اخلليل قد جتمعت لديه جمموعة كبرية من الشعر اجلاهلي
 األوزان، ويغربل النصوص، ويطرح منها ما مل يرتضيه.. هبذا أمكن للخليل وضع قواعد رانت املتعاقبة بنيوجيري املقا

  . (59علمه اجلديد" )

معدوداً للمتحركني والساكن، واملتحرك والساكن،  قال أبو عبدالرمحن: نعم ال نعم ال ال ترسم مقياساً رايضياً 
  .اكرة بداهة دون عناء، ويصدق على هذا مصطلح التنعيم ابملهملةالذ واملتحركني والساكن.. إخل ، فتدركه

  .املعجمة ال نعم ال ال بلحن أو أحلان يزنون هبا الشعر، ويصدق على هذا مصطلح التنغيم ابلغني وقد يرددون نعم

ان معروفاً التنعيم أو التنغيم على أن ذلك ك قال أبو عبدالرمحن: لست أدري على أي أساس بين نفيه داللة رواية
  .أهل صدر اإلسالم، والرواية تقوق: نعلمه لصبياننا لدى شعراء اجلاهلية يف حني أن اخلليل من

  .يتوارثه هؤالء عن سلفهم ويف الرواية األخرى: هذا علم

  .وما بني اخلليل واجلاهلية عدد قليل من األجيال؟

داعي لفرار الشيخ جالل من علم  صرفية، وإذن فال قال أبو عبدالرمحن: وأوزان اخلليل حسب النطق وليست أوزاانً 
الشيخ جالل ابلنغم إىل علمه ابلصرف الذي أحتمل أن  اخلليل ابلنغم إىل علمه ابلصرف، وإذن فال داعي لفرار

  .الشعر يكون األساس يف علمه أبوزان

  .نصيغة الوز  بل العلمان معا تض افرا وتظاهرا، فمن النغم عرف الوزن، ومن الصرف أخذ

فعولن اليت يستعملها الصريف، أو مثل:  واملهم معرفة اللحن لصياغ يف قالب يناسبه سواء كان هذا القالب مثل
  .هايدا، أو نعم ال مما ال يستعمله أهل الصرف

الشعر اجلاهلي ما هو خمتل  ويف خالل كالم الشيخ جالل تكلم عن قصائد خمتلة الوزن يف اجلاهلية فقال :"وجد يف
واملرقش األكرب وأمية بن أيب الصلت وعلقمة بن  املقاييس كالذي وقع لعدي بن زيد واألسود بن يعفرمضطرب 

  .عبدة وغريهم

 فإن قصيدته البائية ظلت سيئة الصيت حىت يوم الناس هذا، وقد قال فيها السكاكي يف أما عبيد بن األبرص

تلحق ابخلطب كما هو  فها يف الوزن، واألوىل أنمفتاح العلوم ما نصه: وهذه عندي من عجائب الدنيا يف اختال
  .رأي كثري من الفضالء

من طبعة داتر الطباعة احملمدية ابلقاهرة: وقد كان اخلليل يرى  357العربية ص وجاء يف كتاب البناء الفين للقصيدة
املوهبة مما  وضعفمن حوله جيددون يف أوزان الشعر وموسيقيته، ويرى أختالط األلسنة وفساد األذواق  احملدثني

القواعد لتعني دراسة أحكامها على  نشأ منه عدم التمييز بني صحيح الشعر وما هو مكسور منه، فوضع هذه
  .(60التمييز بني ما يصح من الشعر وما ال يصح منه")
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قرأة اليت خمتله( هو املادة املست قال أبو عبدالرمخن: إذن املروي من الشعر اجلاهلي )ما كان منه سليم الوزن أو
  .استنبط منها اخلليل موازينه

 من شعر خمتل وشعر مستقيم دون مقياس يبني املختل الذي ال يتحقق منه وزن منظم، وبني فكيف يؤحذ الوزن

  .املستقيم الذي يؤحذ منه وزن منظم؟

  .إذن البد من مقياس، وذلك املقياس هو اللحن

للشيخ جالل عندما فر عن  يف حمال أو مكابرة، وهذا ما نتجقال أبو عبدالرمحن: وكل مكابرة للبدهيات توقع 
أن العرب كانت تعرف نغم األحبر يف اجلاهلية من  املقياس الصحيح الذي هو الغناء .. قال:"بعض العروضيني زعم

إان على مثاله، أو أهنم كانوا يكررون كلمات تؤلف وزانً ما فينظمون عليه.. ف طريق القياس على البيت يكرر فينظم
النظم إابن  أن يكون ذلك من دأب شعراء العرب، ولكن قد يقع مثله من صغار الشعراء ومبتدئيهم يف نستبعد

ذلك لطريقة شاقة ال سهولة فيها، ألن  نشأهتم الشعرية األوىل، وذاك يف فرتة ما بعد العهد اجلاهلي حتماً، وإن
  .(61البيت املتابع، وليس هذا هو الشعر" )هيئتها يف  الناظم وفقها مضطر أن يتقيد بتفاعيل على ذات

القضية فجعل عمل كبار الشعراء )وهو الغناء( طريقة الصغار، وجعل حماكاة أوزان  قال أبو عبدالرمحن: لقد عكس
أوجدوا الوزن ابلغناء، مث  اليت عرفت ابلغناء أواًل طريقة كبار الشعراء مع أهنا فرع عمل الكبار، ألن الكبار الشعر

  .الوزن الشعري عن الوزن اللحين الصغار الوزن الذي ولده الكبار، وذلك حينما انفصلحاكى 

وتفاصيل أجزائه وقواعده ودوائره فناً جديد الطروق على  وقال الشيخ جالل أيضاً :"وكان العروض بتقاسيمه
تنظم الشعر على عرفت الشعر فإهنا مل تكن قد عرفت العروض، وإمنا كانت  الناس، فإن العرب وإن كانت قد

الشعرية اليسرية   وتتعلمه ابلتسامح، ومل يكن شعراؤها يعرفون من مصطلحات الشعر سوى بعض األلقاب السليقة
القوايف إىل حد ما، ولعدم وجود عروض مرسوم  كالرجز والقصيد والرمل واهلزج، كما أهنم كانوا يلتزمون بنظام

  .(62ذ عليه، على ما أسلفنا اإلشارة إليه" )ومؤاخ آنذاك ظهر يف الشعر اجلاهلي ما هو غريب

  .جالل من حيث ال يشعر إىل جعل الغناء أساساً  قال أبو عبدالرمحن: عاد الشيخ

الراهن بني األميني على أن اللحن يسبق الوزن لكفْت داللًة حسية ال تزال  ولو مل يكن إال داللة الشعر العامي
  .معاينة

تتجلى يف النظرة الشكلية  علي يذكر إحدى الثغرات يف عروض اخلليل:"هذه الثغرةوقال الدكتور حممد توفيق أبو 
  .إىل نغم احلرف العريب

 تكلموا عن التفعيلة بشكل مطلق، وعلى املتحرك والساكن دون االنتباه إىل نوعية كل فاخلليل ومن تبعه فيما بعد

  .ساكن ومتحرك

وذلك إابن نقده لعمل اخلليل من حيث عدم  ه امليزان اجلديد،وقد شذ عن هذا التعميم الدكتور مندور يف كتاب
مندور ابحلروف الصائتة القصرية ، لكنه لألسف مل يكمل الشوط الذي  تطرقة لكتابة احلركات اليت يسميها الدكتور

  .(63ابلنظرة السلفية للتفعيلة ) بدأه ألنه حمكوم
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: مل حيقق العروضيون مجيعاً لعبة التوازن اإليقاعية لنقول ونعود للكالم على الثغرة العروضية وبشكل مبسط
  .شرخاً كبرياً بني الواقع اإليقاعي واالفرتاض العروضي العروضية.. أي أهنم زرعوا

 ( للسكون، ومن هنا تبدأ املغالطة5ابخلليل الذي أعطى معادالً عروضياً )/( للحركة و) ولتوضيح هذا األمر نبدأ

املدلول الصويت عينه  اب( و )أب( نالحظ أن املدلول الصويت للمقطع )اب( ال يساويالكربى، فنحن حينما نقول )
 -بؤ -به -وقس على ذلك يف األمثلة: يب (5/) للمقطع )أب( مع أن كال من املقطعني يُرمز إليهما عروضياً ب

  .شش.. إخل -بر -بو

 تلف عن سواه من مدلوالت املقاطعسنالحظ أن كاًل من هذه املقاطع ميتاز مبدلول صويت خي مما الشك فيه

  .األخرى مع أن املعادلة العروضية تبقى واحدة لدى مجيع هذه املقاطع

 ومن جهة أخرى فإن الكتابة العروضية ال متيز احلركات بعضها عن بعض، فالنغم احلاصل من ..هذا من جهة

هناك فروقات صغرية  من أن تكونالكسرة ال يعقل أن يكون هو نفسه احلاصل من الضمة أو الفتحة، بل البد 
  .فيما بني هذه األنغام

إنه ليس كل سبب خفيف )متحرك وساكن( يساوي إيقاعياً السبب  :بعد هذا العرض السريع نستطيع القول
 ليس كل تفعيلة تساوي إيقاعياً السبب اخلفيف اآلخر، وابلتايل ليس كل تفعيلة تساوي اخلفيف اآلخر، وابلتايل

األخرى، وقس ذلك على   تها يف األسم.. أي ليس ابلضرورة أن يكون كل فاعالتن مساوية لفاعالتنإيقاعياً شبيه
  .(64قائم ابلفعل امسه تفعيلة بشكل مطلق" ) كل التفاعيل، ونصل يف هناية املطاف إىل أنه ليس هناك من شيء

عبثاً، والغرض منه حتديد وزن يقبل  الذي ال يفرق بني قم وقر له غرض وليس قال أبو عبدالرمحن: املتحرك والساكن
  . األحلان عدداً من

التمييز بني حلن وحلن، أو بني نغمة خالل اللحن  وأما التفريق بني احلركة القصرية والطويلة فقد يكون الغرض منه
  .ونغمة

  .شعر موزوانً عروضياً أواًل، مث يغري مبقتضى الطلب اللحين وهذا عمل امللحن يبحث عن

 للقصيدة من وزن ال يفرق فيه بني منصوب ومضموم، وال بني حركة قصرية أو طويلة.. وأي أقول: البدوإبجياز 

التفريق فالبد من خصوص  حلن حيقق هذا الوزن وال يفرق هذا التفريق فهو وزن نظمي، فإذا أريد حلن يفرق ذلك
  .وزن

كتور حممد توفيق أبو علي بقوله :"فإن اخلليل اخلليل ذكرها الد  قال أبو عبدالرمحن: وها هنا ثغرة أخرى يف عروض
 وهو -الفذة قد ساوى بني كل احلروف يف معادلتها العروضية مع أن فقهاء اللغة القدامى بن أمحد رغم عبقريته

حرف وآخر.. مع ما  قسموا احلروف حبسب خمارج أصواهتا للداللة على الفرق يف الشحنة الصوتية بني -أوهلم
  .فرق يف الشحنة الوجدانية املعنويةيرتتب على ذلك من 

مثاًل رقم يندرج حتت  (×) أن أبسط األمر بطريقة أخرى: إن األرقام هي يف احلقيقة جتريد للواقع، فالرقم وسأحاول
األوىل تفاحتني، ويف اخلانة الثانية وردتني مع  (، وأوضح يف اخلانة2=2لوائه كل زوج متجانس، وال يعقل أن أقول )
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  .( هو نفسه2أن العدد )

  .أن الساكن واملتحرك مها يف احلقيقة جتريد رايضي لواقع احلروف وهكذا نرى

املذهب  ختتلف فيما بينها نغماً وإيقاعاً وشحنة صوتية فمن اخلطأ الكبري أن أساوي بينها على ورمبا أن احلروف
  .اخلليلي

حيس لدى قراءته بعض األبيات الشعرية أن هناك  اوهذه املساواة الشكلية تقودان إىل مراجعة حساابتنا.. البعض من
  .وجود مناخ إيقاعي عام جيمع فيما بني أبيات القصيدة الواحدة تفاواتً يف اإليقاع بني بيت وآخر مع

يندرجون  أبيات قصيدة ما )تندرج حتت مظلة حبر خليليٍ  ما( تشبه تالميذ صف معني، فاجلميع ويرتاءى يل أن
  .لكن هل اجلميع متساوون كلياً يف القدرات واملهارات؟حتت مظلة هذا الصف، 

لنا أن نسأل أنفسنا: ما دام البحر  من هنا أرى أن تقسيم اخلليل العروضي ليس دقيقاً مبا فيه الكفاية، ومن هنا حُيق
ي نفسه ال ترفل حبلة موسيقية رائعة واألخرى من الوزن اخلليل هو نفسه البحر ملاذا نشعر أحياانً أن بعض األبيات

  .ذاهتا؟ تنعم ابلدهشة اإليقاعية

الداخلية متخلخلة، وكأن روح احلروف ال  ملاذا نشعر أحياانً أن بعض األبيات متناسقة ظاهرايً غري أن موسيقيتها
  .تناسب أجسادان؟

 أوزانيطرح نفسه، وهو: بعد هذه املالحظات: كيف لبعض املدربني عروضياً أن يعرفوا  ويف املقابل هناك سؤال

  .األبيات وبواسطة اآلذان؟

الطالب بعد إجراء االتبار هلم، فيقول هذا من الصف )أ(  اجلواب: كما أن املدرس املدرب تربوايً يستطيع تقسيم
دواليك: كذلك مثله املدرب عروضياً يف تعامله مع أبيات الشعر وحبوره..  وذلك من الصف )ج( .. وهكذا

  .احلسايب يف التصور العروضيعاملي البعد البصري و  انهيك عن

  .عروضياً يتخيل أنه أمام شاشة كتب عليها بيت الشعر مع حركاته وسواكنه وأعين ابلبعد البصري أن املدرب

داللة عامة  البعد احلسايب فمن املفيد أن نذكر أن املدرب عروضياً قد يسمع بعض األصوات اليت هلا وأما عن
  :لنسبة نفسها: مثال ذلكواحدة مع فروق إيقاعية فيحسبها اب

من )مب( الثانية أو  هلا املعادل العروضي نفسه عند املستمع إليها مع العلم أبن )مب( األوىل قد تكون أسرع مب مب تك
  .أبطاً، وقس ذلك على )تك( )تك(، وسوامها من األصوات

  .كله وخارج اللعبة العروضية هناك سؤال يُطرح: ما وظيفة الشعر؟ بعد هذا

  .األحاسيس؟ يس التعبري عنأل

  .استقامة األوزان؟ فهب أن املرء حيس ابنكسار داخلي، فكيف يعرب عن هذا االنكسار عرب

  .النفسي؟ أليس من املفروض أن يكون اإليقاع الشعري تعبرياً عن اإليقاع

اع العروضي ألننا ملزمون األمر يف اإليق من هنا جيب ارتسام انكسار اإليقاع النفسي يف مرآة الشعر، وال يصح هذا
لقياس الشكل العروضي، واإلبداع هنا يكون مبدى ترويض أحاسيس  برتويض التجربة النفسية حىت تصبح مالئمة
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  .(65العروضية" ) الشاعر عرب حقل األنغام

واللحن  الغناء هو املقياس مث يولد منه الوزن، قال أبو عبدالرمحن: هذه املالحظات الدقيقة تؤكد ما قلته من أن
طويلة خالل تفعيلة البد أن تتكرر إذا جاء موضعها من التفعيلة، ويف هذه  الغنائي منه ماله صفة الثبات كحركة

  .ميد احلرف غري املمدود ألجل اللحن احلالة قد

من البيت دون بقية القصيدة مثل هذا البيت ألمحد شوقي من مقام  ومن اللحن ما هو حلى نغمية يتميز هبا كلمة
  :استر 

  الدموع فقلت ويل * * * وصفق يف الضلوع فقلت اثاب تسرَّب يف

الدموع ُكسيت حلة نغمية تصويرية تصف تدفق الدموع، وهي حلية ال تتكرر يف  من أصغى إىل اللحن وجد كلمة
  .إذن أوزان اخلليل حتقق القالب اللحن، مث البد من خصوص وزن خلصوص حلن .. القصيدة

ومهيار  بو علي متيز بني وزن النظم ووزن الشعر، ووزن الشعر أخص.. وما متيز البحرتيالدكتور أ ومالظات
    .عبثاً  واملهندس مبوسيقى الشعر

 
اخلليلي الذي ال يفرق بني حركة قصرية أو طويلة وبني مضموم  وعندما حيقق الشاعر الوزن النظمي )وهو العروض

طلبات اللحن، ألنه مل ينظم على مست أي قصيدة كانت على الشعر تلقائياً حسب مت أو مكسور( حيقق موسيقى
  .يرضيه الوزن النظمي، وإمنا نظم على مست حلن أخاذ يتقنه وحيقق من صفة الصيغ واحلروف ما حبر ذلك

خالل اللحن الواحد ُحلِ ى نغمية  ويسمق وجينح يف غنائيته إذا أويت مثل حس البحرتي أو املهندس حبيث حيقق
(66).  

عنها أوزانه ضاعت، وكثر شعر عريب بعد ضياع األحلان وظهور صنعة  ن الشعر العريب القدمي اليت تولدتوأحلا
  .التفعيالت فحسب، فيكون منه املنظوم ويكون منه املوسيقى العروض ينظم على مست

حلى  أبيات، وجيد القصيدة فيختار منها أبيااتً شعرية ال نظمية، وجيد فيها حلى نغمية يف وامللحن املعاصر يتتبع
  .ابلكوبليه نغمية يف أبيات أخرى فيضع من ذلكأحلاانً متعددة للقصيدة الواحدة.. يعرف كل حلن

يكونه مطرابً، ويراعي أن تكون األلفاظ  قال أبو عبدالرمحن: وكل شاعر تولد قصيدته من حلن يتأنق فيه حبيث
ه سيكون غنائياً لذلك اللحن بذاته، ألنه سرياعي اللغة: فإن شعر  واحلروف طيعة للوزن اللحين دون حيف على

  .مثاًل يفرق بني الضمة والكسرة، أو بني احلركة القصرية والطويلة مقتضى اللحن إذا كان

حيقق الوزن  مست الشعر القدمي ابلنظر إىل وزنه العروضي النظمي، أو على مست ترمت ساذج فقد ال ومن نظم على
  .املوسيقار امللحناللحين األخاذ إال بتصرف من 

اللحين،  إىل أن الوزن العروضي النظمي ال حيقق قيمة موسيقية، بل هو القالب العام للوزن وبعد هذا فال نذهب
  .غناء وهو نظام مينع من كسر الشعر ونبوه يف السمع إذا تلى أو نشد إنشاداً دون

جمدي وهبة :"ميزان الشعر العلم الذي  األستاذقال أبو عبدالرمحن: والوزن أعم من حبور اخلليل بن أمحد .. قال 
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مقاطع الكلمات يف أشكال منطية متفق عليها، وذلك مثل البحور  يبحث يف أنواع النظم املختلفة من حيث توزيع
الطويلة والقصرية،  اخلليل بن أمحد، والتفعيالت اليواننية واالتينية القدمية املبنية على املقاطع العربية اليت قننها

  .(67واألبيات الفرنسية احملددة بعدد املقاطع فيها" ) لتفعيالت اإلجنليزية املبنية على نرب املقاطع أو عدم نربها،وا

الوزن  ال يصلح ميزاانً للحن، وال ميزاانً للكالم الذي يُغىن به اللحن .. وإمنا هو جزء من قال أبو عبدالرمحن: النرب
  .يشري إىل ظاهرة حلنية غنائية

أنيس أبنه حركة قصرية أو طويلة مكتنفة بصوت أو أكثر من األصوات  طع الصويت عرَّف به الدكتور إبراهيمواملق
  .(68الساكنة )

  :ويقطع الشعر إىل مقاطع حسب مدة النطق هبا وهي ثالثة أنواع

  .وهو صوت ساكن وحركة قصرية مقطع قصري -1

  .الضمة أو الكسرة واملراد ابحلركة القصرية احلرف احملرك ابلفتحة أو

  .( فالفاء من فعوان مقطع قصري-ورمز املقطع القصري شرطة هكذا )

  : مقطع متوسط وهو أحد شيأين -2

  .صوت ساكن، وحركة قصرية، وصوت ساكن -أ 

  .مثل تن من فاعالتن

  .عالتنألف املد وواوه وايؤه مثل فا من فا صوت ساكن، وحركة طويلة .. واملراد ابحلركة الطويلة -ب 

  . (ورمز املقطع املتوسط دائرة هكذا )ه

  :مقطع طويل وهو أحد شيأين -3

  .صوت ساكن وحركة طويلة وصوت ساكن -أ 

  .الت من مفعوالت مثل

  .الالم صوت ساكن وحركة قصرية وصواتن ساكنان مثل عول من فعول بسكون -ب 

  .(9ورمز املقطع الطويل الرقم تسعة هكذا )

 حبر املتقارب يف موازنة بني التقطيع العروضي ورمزه، والتقطيع املقطعي ورمزه، وليكن لصورة اطرحوإليضاح هذه ا

  :الطرح على هذا النحو

  فعول -فعولن -فعولن -فعولن

//5/5-//5/5-//5/5-//55  

-55- - 55- - 55 - - 9  

ة بشرطة املقطع القصري أطلت الشرطة والفواصُل بني تفعيلة وتفعيل قال أبو عبدالرمحن: ولكي ال ختتلط الشرطاتُ 
  .دائرة الفاصلة وجعلتها يف

  .إخالل بوزن الشطر ومن الظاهرات يف النظام املقطعي أن بعض املتوسطة تتحول إىل قصرية دون
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  :وضرب الدكتور إبراهيم أيس املثال بقول الشاعر

  بتحنان األغاريد يطرب * * * وغريي ابللذات يلهو ويلعب سواي

  . (-5األغاريد من مقطع متوسط وقصري ) "ريد" من كلمة فكلمة

  :على هذا ( ووزنه5 5وكلمة يلهو من مقطعني متوسطني )

  .مفاعلن -فعولن -مفاعلني -فعول

  .(--) حتوهلما قصريين فتصري )ريد( هكذا )رد( أي فهذان املقطعان املتوسطان جيوز

  :وحينئذ يكون الوزن (-5وقصري )يلهو( يله: أي )

  .مفاعلن -فعولن -مفاعيلن -فعول

يف  أنيس أن التقطيع املقطعي قد يفضل التقطيع ابلتفاعيل، ألن املقطع وحدة صوتية مشرتكة ويرى الدكتور إبراهيم
  .(69مجيع اللغات )

  .دراسات معمقة يف أعمايل األدبية قال أبو عبدالرمحن: سيكون إنشاء هللا للنرب واملقاطع

ممارسيت ألوزان الشعر وأحلانه القول أبن حبور الشعر اليت استنبطها  : من انفلة القول عندي بعدقال أبو عبدالرمحن
العرب وقالوا عليها  الستنباط األوزان املوسيقية إبطالق، وإمنا هي لألحلان العربية التارخيية اليت غناها اخلليل ليست

  .أشعارهم

وأن بعض األحلان تقتضي أوزاانً جديدة مل ترد يف أوزان الشعر  دد،ومن انفلة القول أيضاً القول أبن األحلان يف جت
  .العريب

استجدت هلم أحلان غنائية  على ذلك أن العرب منذ اختلطوا مبراكز الثقافة يف بالد العامل بُ ع ْيد جاهليتهم والربهان
  .ال يوافقها الشعر العريب إال بتصرف من امللحن أو املغين

كإبراهيم املوصلي وابنه إسحاق،  مدرستني يف الغناء مها مدرسة ذوي اللحن العريب احملافظوترتب على ذلك ظهور 
اجلاحظ هاتني املدرستني : "العرب تقطِ ع األحلان املوزونة  ومدرسة ذوي األحلان األعجمية )الغناء املتقن( .. قال

 وزن اللحن .. فتضع موزوانً على غريوالعجم متطط األلفاظ فتقبض وتبسط حىت تدخل يف  على األشعار املوزونة،

  ."موزون

استطاع السعراء واملغنون العرب أن ينفذوا إىل  وقد جلَّى التأريخ هلذه الظاهرة الدكتور عبداحلميد محام فقال :"ولقد
  .اجلاهلية، ولعل هذا ما دعا اجلاحظ ملقولته املشهورة أوزان أخرى مل تعهدها حضارة العرب

وحىت عصر اجلاحظ كانت ما تزال حريصة على تلحني األشعار املوزونة على ضروب  عربومنها نستنتج أن ال
  .الوزن املوسيقي بينما ختالف العجم هذا املبدأ، فتمد املقصور وتقصر املمدود من اللفظ حىت يتناسق مع تناسبها،

نب قلدوا أسلوب األعاجم يف وجلهم من من األجا وجتدر اإلشارة إىل أن املغنني يف صدر اإلسالم والعصر األموي
متسقاً مع وزن اللحن العريب للتوافق مع أحلان أعجمية ال توافقه، وطوَّعوه  الغناء، ففسروا الشعر العريب الذي كان

  .اللحن لوزن
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وعنهم نشأ األسلوب الذي أطلق عليه  ومما يدعم ادعاءان هذا كون معظم مغنيي تلك احلقبة من املوايل واألعاجم،
إيقاع مستقل عن عروض الشعر على حلن األغنية )فارمر،  غناء املتقن( الذي م أهم خواصه تطبيقاسم )ال

156:63()70).  

املوسيقتني..  هذا األسلوب اجلديد يف جزء من اخلالف الذي نشأ بني مدرسيت العصر العباسي وكان أن تسبب
مبحاولتها احلفاظ على تناسق وزن الشعر مع  قدمية،فقد انتهج إبراهيم املوصلي وابنه إسحاق هنج املدرسة العربية ال

  .بن املهدي يف ذلك األوزان املوسيقية بينما خالفها إبراهيم

ذهبت( وإحالتها واواً )ذهبتوا( يف غنائه: )ذهبت ) وإن ما أخذه إسحاق املوصلي على ابن املهدي من إطالة ضمة
رُي إثباٍت لصحة ما أشار إليه اجلاحظ، وما اللحن أو الوزن املو  من الدنيا وقد ذهبت مين( لتساوق سيقي خل 

  .(71منه) استنتجناه

( 950-870راج يف زمن الفارايب ) ويبدو أن الزمن مل يكن يف صاحل مدرسة املوصلي إذ أن األسلوب اجلديد
  .واحنسرت طريقة املوصلي

 ون )الشعر( مساوية ألجزاء اللحنذلك بقوله :"وقد يتفق أن تكون مقادير القول املوز  وها هو الفارايب يؤكد

  .ومنطبقة عليه، وقد يتفق أن ختتلف

مطابقة أجزاء القول املوزون ألجزاء اللحن، وال مطابقة وزن القول  غري أنه ليس ينبغي أن يراعي يف صنعة األحلان
يبايل أن ال  كان، وال  إمنا ينبغي أن جُيزأ القول حبسب أجزاء اللحن وال يُلتفت إىل وزن القول كيف لوزن اللحن، بل

  .يتبني وزنه عندما توزع حروفه إىل نغم اللحن

  .(72) "1967:1153الفارايب "

الذي مازال معمواًل به حىت اآلن"  وهكذا مت انفصال الضرب )الوزن املوسيقي( عن وزن الشعر يف الغناء العريب
(73).  

مث قال :"نالحظ أن بعض املقاطع اللفظية متتد بشكل كتابة موسيقية،  ولقد ضرب املثال مبوشح اي هالاًل، وكتبه
وزن الضرب  الوزن املوسيقي، ومثل هذا األسلوب يف التلحني يعترب امتداداً النفصال وزن الشعر عن زخريف لتناسب

  .(74املوسيقي)

شبيه  واألندلسي أشكال غنائية جديدة كان من أمهها شكل ونتيجة هلذا التغري فقد ظهرت يف العصر العباسي
وكذلك  ..العباس، وكان ممهداً للنوبة األندلسية اليت طورها زرايب تلميذ إسحاق املوصلي ابلنوبة ظهر يف بالط بين

  .ظهر املوشح األندلسي

ذات صفة شعبية مثل: القوما، والدوبيت، والكان كان"  وإىل جانب األساليب الفنية تلك منت أساليب غنائية
(75).  

 أن الشعر والغناء اجلاهليني كاان متالمحني ال ينفصل وزانمها عن بعض، أما يف العصور سبقمث قال :"ندرك مما 

  .اإلسالمية فقد اجته املغنون إىل فصل الضرب املوسيقي عن وزن الشعر
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  .(77إىل اتصال املغنني العرب بغناء الشعوب األخرى وأتثرهم به ) ويعود ذلك

  .(78لعريب لكل من عزة امليالء وسائب خاثر)إدخال اإليقاع للغناء ا وقد أسبغ شرف

أحلاانً  أن بعض معنيي صدر اإلسالم والعصر األموي جابوا األمصار حبثاً عن اجلديد واقتبسوا ومن املعلوم
االغاين :"مث رحل إىل الشام وأخذ  وإيقاعات ضمنوها غناءهم ابلعربية ومنهم ابن مسجح الذي يقول فيه صاحب

فارس فأخذ هبا غناء كثرياً وتعلم الضرب، مث قدم إىل احلجاز وقد  طية واالسطوحية، وانقلب إىلأحلان الروم والربي
والروم  النغم، وألقى منها ما استقبحه من النربات والنغم اليت هي موجودة يف نغم غناء الفرس أخذ حماسن تلك

  .خارجة عن غناء العرب

  .(79وتبعه الناس بعده ) نهوغىن على هذا املذهب، فكان أول من أثبت ذلك وحل

األوزان العربية اجلاهلية كانت تتوافق مع وزن الشعر العريب،  وبعد، فلقد كانت هذه املقدمة ضرورية للتأكيد على أن
  .املوسيقي بعد اإلسالم عن وزن الشعر بينما اختلف الضرب

  .اإليقاعات العربية اجلاهلية وعليه فإن الشعر اجلاهلي خيتزن والشك

  .أال وهو علم العروض قد خاول اخلليل استنباطها، ووضعها يف علم مييزهاول

املقاطع اللفظية من توضيح األوزان وهي )أي املقاطع اللفظية(  ولكن اعتقادان أن الوسيلة أعيت اخلليل، إذ مل متكنه
  .اليت توافرت لديه، ومنها ابتكر التفعيالت كانت الوسيلة الوحيدة

  .(80الكتابة املوسيقية إلعادة اكتشاف األوزان اجلاهلية") ان التوكؤ علىأما اليوم فباإلمك

الشعر  واألحلان الشعبية يف جند اليت يُغىنَّ عليها شعرها العامي مل تضع كما ضاعت أحلان :قال أبو عبدالرمحن
  .اجلاهلي

إىل الربهان على أن الشعر العريب وإمنا حيتاج  وكوهنا أساساً ملا استجد من أوزان الشعر العامي ليس حمل إشكال،
  .هذه النشأة منوذجها شعران العامي وأحلانه اجلاهلي نشأ على أساس األحلان ، وأن

وهو الدكتور عبداحلميد مهام قال :"لعل الغناء البدوي أكثر أنواع الغناء  وبرهاين قول ذي خربة وختصص ابملوسيقى
اخلارجية بسبب انعزاله يف  أنواع الغناء العريب أتثراً ابملوجات الثقافية قرابة للغناء اجلاهلي، وذلك ألنه أقل العريب

مصدراً مهماً للمعلومات عن غناء العصر اجلاهلي وإيقاعاته  الصحراء وبعده عن اجملتمعات احلضرية، فإنه يوفر لنا
  .ببساطة أحلانه وبدائيتها، وإيقاعاته، وشكله البنائي وميتاز الغناء البدوي

اخلامسة،  وال تزيد حقوهلا )خاانهتا( عن أربعة يف الغالب، وجماهلا الصويت ال يتعدى مسافة ن البدوية قصريةواألحلا
  .ومنها ال يتعدى الثالثة

  .وتتواىل األصوات، وقلما نصادف قفزات حلنية

  .ويف الغناء البدوي تندر التزيينات واحلُلى النغمية

تكوينها ال  وال ميكن ربطها ابلنظرايت املوسيقية التقليدية ومقاماهتا، ألن أجناساً حمدودة، كماأن األحلان تستخدم
  .يعتمد األصول الرتاثية التقليدية املتقنة
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نغمة واحدة  إذا اعترب غناء البدو ترتياًل أو تعبرياً، ألن املقاطع اللفظية ال أتخذ أكثر من ليس من املبالغة يف شيء
  .اعتبار ملد أو قصر فيها مقاطع اللفظ األخرى يف األغنية دون فقط ذات زمن متساٍو م أزمنة نغمِ 

قد ختالف ذلك فيمتد فيها أحد املقاطع اللفظية ليساعد  وهذا الوصف ينطبق على جل غناء البدو عدا قفالته اليت
  .يف تكوين قفلة مقنعة

  .ائيمواقع النرب فتتبع نبض الشعر واللحن معاً، وهي مواقع تناسب القالب الغن أما

ذروته، ولكل قالب عدد من الوحدات  وجتدر اإلشارة إىل أن القالب نغمة حتمل نبضاً متميزاً، وكأنه قمة اإليقاع أو
  .(81الزمنية ال يتخطاها" )

جزئني:  عبداحلميد أيضاً :"أيخذ اللحن شكل الشعر البنائي، ومعظم الغناء البدوي يتكون من وقال الدكتور
  .ماً صدر، وعجز كالشعر متا

اللحن، وقد أييت خمتلفاً اختالفاً بسيطاً، وهذا االختالف أكثر ما يقع  وغالباً ما يكون العجز إعادة حرفية لصدر
  .(القفلة) يف النهاية

وأن حلن الشكرة األوىل يعاد حرفياً أو  وجيدر التأكيد هنا مرة أخرى على تساوي اللحن مع شطري البيت وزانً،
  .ولكل أشطر القصيدة معداًل للشطرة الثانية

الشطر الذي هو إعادة له،  ويف األغاين ثالثية األشطر، وهي اندرة كالفاردة فإن الشطر املعاد أيخذ نفس حلن
  .وخيتلف حلن الشطر املختلف

  .التجاوب الغنائي بني جمموعتني من املنشدين، أو بني جمموعة ومغن فرد أما أسلوب الغناء فيعتمد

فالقافية تشعر  القافية( وقفلة اللحن يشرتكان يف توضيح اإليقاع اخلارجي للحن وللشعر، العروض أو) والروي
  .املستمع بتكامل وزن البيت، والقفلة بتكامل اإليقاع واللحن

  .(82ابلفعل ما تفصح عنه أنواع الغناء البدوي" ) وهذا

يف الشعر اجلاهلي والشعر العامي النجدي  ذكره الدكتور من الظواهر املوسيقية قال أبو عبدالرمحن: يضاف إىل ما
وهكذا الشاعر  تتعلق ابلشاعرين نفسيهما فالشاعر اجلاهلي أمي وليس يف جيله علم عروضي حيفظونه، أمور

وشعره يسمى غناء، وهكذا الشاعر  العامي.. والشاعر اجلاهلي يغين ابلشعر أو يرتمن به على نسق شعر مغىن،
  .يغين قبل أن يشعر، أو يرتمن على نسق شعر مغىن املاثلة اآلن عياانً أنه العامي دلت التجربة الراهنة

 العرب واملسلمني تقنني وصفي لعالقة الوزن الشعري ابلنظام املوسيقي، وهي عالقة قال أبو عبدالرمحن: ولفالسفة

  .موجزها أن الوزن الشعري يساوي اإليقاع املوسيقي

إسحاق الكندي يف كتابه "املصواتت الوترية" التقابل بني أجزاء  يعقوب بن وقد بني الفيلسوف أبو يوسف
املوسيقي نقرة،  والنقرات املوسيقية، فالسبب يف الوزن الشعري متحرك، وساكن مثل قم، وهو يف العرف التفعيالت

  .وإمساك

  .املوسيقي نقراتن، وإمساك والوتد اجملموع يف الوزن الشعري مثل مسك، وهو يف العرف
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  .العرف املوسيقي نقرة، فسكون، وإمساك املفروق يف الوزن الشعري مثل قال، وهو يف والوتد

  .وميثل املوسيقيون مبثل تن وتك ..وميثل العروضي بفع، وفعل، وفاع، وعلنت

 -فعولن -مفاعيلن -بقية أبيات القصيدة مثل: فعولن وبيت الشعر جمموعة أسباب وأواتد وفواصل توزن هبا
  .مفاعيلن

  :من البيت على هذا النحو يب الشطر األولفرتت

  .وتد جمموع -فعو .1

  .سبب -لن.2

  .جمموع وتد -مفا.3

  .سبب -عي.4

  .سبب -لن.5

  .وتد جمموع -فعو.6

  .سبب -لن.7

  .وتد جمموع -مفا.8

  .سبب -عي.9

  .سبب -لن.10

  .جمموعاً.. إخل بيت وتداً جمموعاً، واثنيه سبباً، واثلثه وتداً  فالبد أن يكون أول كل

  .يقوم على حلن واحد يؤخذ منه الوزن العروضي، والقصيدة حلن مكرر للحن الشطر والشطر من البيت

كثرية: فقد ذهب  أن آخر أول شطر عروض، وآخر أخر شطر ضرب، والعروض والضروب خيتلفان وزانً أحياانً  ومبا
  .األساسية إليقاع  هو الوحدةالفارايب يف كتابه "املوسيقى الكبري" إىل أن البيت كامالً 

  .القصيدة تكراراً للحن البيت قال أبو عبدالرمحن: ومعىن ذلك أن اللحن يكتمل ابلبيت، مث تكون

  .السبب مقطعاً ممدوداً، ويسمي الوتد مقطعاً مقصوراً  وابن سينا يف كتابه "جوامع علم املوسيقى" يسمى

  .لبيتيسميها أرجل ا واملقاطع أبواتدها وأسباهبا

  .ويسمي التفعيالت دوراً، والبيت هو الركن

تبعاً  الفالسفة عن عروض الشعر أبهنا وزن عددي فمرادهم بذلك تساوي عدد حروف أبيات القصيدة وإذا عرب
  .لعدد ما يف كل بيت من أسباب وأواتد وفواصل

بواقع  أن نظرهتم اترخيية.. أي مقيدة نظرية الشعر فيهم موسيقيون خمتصون كالفارايب إال والفالسفة الذين تناولوا
موسيقياً دون تقيد مبا كان  الشعر العريب كما هو إىل عهدهم، وليست يف رحاب ما جيب أن يكون عليه الشعر

  .عليه اترخيياً 

ال تبين على األحلان اليت نشأت عنها أوزان الشعر، وإمنا تنظر  -اترخيية حمدودة وهي -كما أن نظرهتم إىل الشعر
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  .الشعر يف األغلب وزانً جمرداً من اللحن إىل

سبنا يف كتابه "جوامع علم املوسيقى" عندما قرر أنه ليس من التناسب  فأما النظرة األوىل فيجسدها مذهب ابن
  .بفاعلن يف بيت واحد، وعلل ذلك أبن هذا االقرتان ليس على الكيفية املطلوبة اقرتان فعولن

  .وزن أشعارهم عروض الشعر العريب وفق األحلان اليت عرفها العرب فوجد هبا تعليل يف إطار املألوف من فهذا

بفاعلن أو مفعولن، وإمنا العربة ابلبىن الوزنية   أما األحلان فمتجددة، وتقبل خمتلف أنواع التعاقب، وليست العربة
  .النغمية، فتتألف آالف األحلان كاملتحرك والساكن، ألهنا تؤلف البىن

رشد، وقبله الفارايب يف كتاب "الشعر" وكتاب "جوامع الشعر"، إذ رأى  الثانية فقد ذكرها أبو الوليد ابنوأما النظرة 
يقوم على الوزن  الشعر إمنا هي يف الوزن ال يف اللحن.. وهكذا ذهب الفارايب، إذ جعل الشعر العريب أن احملاكاة يف

  .ومل جيعل اللحن جزءاً منه

رشد معذوران يف هذه النظرة، ألن الشاعر العريب إىل عهد اخلليل بن أمحد ال  ايب وابنقال أبو عبدالرمحن: والفار 
عربية حمدودة، وهذه األوزان  أوزاانً وال عروضاً، وإمنا يعرف أحلاانً غنائية عربية مأثورة حمدودة اقتضت أوزاانً  يعرف

  .شعرهم اليت جاء منها هي كل ما وصل إليه االستقراء حلصر أوزان أحلان العرب

  .مسعياً وبصرايً ملأثور العرب الشعري مث انفصل الوزن عن اللحن، ألن وزن الشعر أصبح قياساً 

جمزٍء إىل وحدات إيقاعية هي التفعيالت، وكل تفعيلة جمزأة إىل  والقياس السمعي يعين تطب ع األذن على بيت
  .ألول أو الثاين أو الثالث يف كل بيتوكل وحدة من تلك الوحدات أتخذ ترتيبها ا أسباب وأواتد وفواصل،

قياس البيت من انحية الوزن  وترداد إنشاد قصيدة ما، أو مساع، أو قراءة عدة قصائد على وزهنا: يرسم يف الذهن
  .وتعاقب الوحدات يف نظامها، فيكتسب امللتقي ملكة الوزن

صداع موسيقي بال كلمات، أو  ى أنك تسمعوالوزن هو اإلانء للحن الذي هو مجلة أنغام، ومها ينفصالن.. أال تر 
  .اللفظي الذي يكون قالباً هلا تسمع خرير ماء فيحصل لك أنغام بال كلمات فتعرف وزهنا

  .اللفظي فتجعله قالباً للحن راقص وقل مثل ذلك عن اإليقاع يف الرقص، فإنك أتخذ وزنه

الذي هو تقدير لزمان النقرات يكون بنقرات منغمة  املوسيقى" أن اإليقاع وقد قرر ابن سينا يف كتابه "جوامع علم
  .حروف.. أي دون كلمة شاعر يغنيها املوسيقار، فذلك اإليقاع حلن موسيقي دون إحداث

 

خارجاً عنها.. وفساد الرأي  الوجع والفقر والنكبة واخلوف ال حيس أذاها إال من كان فيها، وال يعلمه من كان )
  .وليس يراه من كان داخاًل فيها إال من كان خارجاً عنها والعار واإلمث ال يعلم قبحها

خارجاً عنها، وليس يعرفه من كان فيها.. وجودة الرأي  واألمن والصحة والغىن ال يعرف حقها إال من كان
  .فضلها إال من كان من أهلها، وال يعرفه من مل يكن منها والفضائل وعمل اآلخرة ال يعرف

  أبو حممد ابن حزم

  [ 1/349اواة النفوس ضمن رسائل ابن حزم مد من
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  هوامش الباب الثالث

  .13م ص10/4/1987مقالة لألستاذ أمحد عبداملعطي حجازي جبريدة الشرق األوسط يف  عن(1)

  .3/194مقاييس اللغة (2)

  .262املفردات ص(3)

 ن متغلغاًليف نفوس الدمهاء منتغلغل قدسية التصوف يف نفوس كثري من املثقفني، وكا هذا التعبري دليل على(4)

  .العامة ابلبالد اليت توارثت طرب الدراويش

  .13ص م4/4/1987جريدة الشرق األوسط يف (5)

  .163-162موسيقى الشعر ص(6)

 35عدد  9اإلنسانية" الصادرة عن جملس النشر العلمي جبامعة الكويت م نشر حبجلة "اجمللة العربية للعلوم(7)
م، 1982وعرفت به أبنه حصل على الدكتوراه يف املوسيقى من جامعة ويلز عام  ،98-74م ص989صيف 
  .حالياً أستاذاً مساعداً يف قسم الفنون اجلميلة جامعة الريموك ويعمل

  .عبدالرمحن: وله دراسات عروضية يف دورايت أخرى قال أبو

  .35/75اإلنسانية  اجمللة العربية للعلوم(8)

فإن قال قائل: فقد تواترت اللرواايت " :42-41من ذلك، فقال يف الصاحيب ص بل زعم ابن فارس أكثر(9)
اخلليل أول من تكلم يف العروض: قيل له: حنن ال ننكر ذلك، بل نقول  أبن أاب األسود أول من وضع العربية، وأن

وقد تقدم  إلمامان،قد كاان قدمياً وأتت عليهما األايم وقل يف ايدي الناس، مث جددمها هذان ا إن هذين العلمني
  .دليلنا يف معىن اإلعراب

معلوماً اتفاق أهل العلم على أن املشركني ملا مسعوا القرآن قالوا)أو  وأما العروض فمن الدليل على أنه كان متعارفاً 
الشعر  إنه شعر.. فقال الوليد بن املغرية منكراً عليهم: لقد عرشت ما يقرأه حممد على أقراء :(من قال منهم

  .وهو ال يعرف حبور الشعر؟،، جه، ورجزه، وكذا، وكذا( فلم اره يشبه شيئاً من ذلك.. أفيقول الوليد هذا)هز 

  .اهلزج.. اخل فنون غناء وأحلان وليس صنعة عروضية قال أبو عبدالرمحن :األقراء القوايف، وما ذكره من

  .5/326اجملموعة الكاملة  يف األدب اجلاهلي ضمن(10)

  .1212بن رشيق العمدة ال(11)

غري منسوب ألحد، وعزاه األستاذ الدكتور شوقي ضيف إىل حساننقاًل عن عمدة  2/313 أورده يف العمدة(12)
  .44رشيق.. مع أن ابن رشيق مل يعزه إليه وذلك بكاتبه الفن ومذاهبه ص ابن

حققه  الذي 280سان صيوجد بديوان حسان بشرح الربقوقي، وأورده الدكتور سيد حنفي يف ديوان ح والبيت ال
  .من رواية األثرم وابن حبيب وغريمها

:"فالنغم والغناء أصل يف الشعر ال 209-208منط صعب ومنط خميف ص وقال الشيخ حممود حممد شاكر يف كتابه
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 وكافية: فقد رافدة ملعاين الشعر ومبانيه.. ومن ظن أن قراءة الشعر سرداً كقراءة النثر مغنية ينفك منه، وله معان
  .خلع الشعر من أصله، وذمر مقاطعه اليت أحكمها الشاعر يف تغنيه وترمنه

كل عروضهم الذي تسمع، وقد  وليس ما أقوله لك شيئاً جديداً؛ فإن أهل اجلاهلية كانوا على علم به، وعليه بين
  :بني ذلك شاعر جاهلي، وذكر املقاطع فقال

  ثليناأبقيت بعدي * * * قوايف تعجب املتم فإن أهلك فقد

  الشعر يلبس الرتدينا لذيذات املقاطع حمكمات * * * لو أن

  :هللا عنه واملتمثلون املنشدون.ز وليس خيفى ما قال حسان بن اثبت رضي

  تغن ابلشعر إما كنت قائلة * * * إن الغناء هلذا الشعر مضمار

عنف فرتة حىت يؤمن عليها  ا بالواملضمار أصله إعداد اخليل للسباق حىت يذهب رهلها ويشتد حلمها، وإجراؤه
النفس مث انقطاعه من اإلعياء(.. فليس حيسن أن يبين  البهر عند السباق )والبهر بضم الباء وسكون اهلاء تتابع

  ."املقاطع: فننقضه حنن ابخلالف والرتك، وهذا حسبنا اآلن الشعر على الغناء، وعلى إحكام

  .8العربية ص تذوق املوسيقى(13)

  .1/26ة العمد(14)

  .758مقدمة ابن خلدون ص(15)

  .41ومذاهبه ص الفن(16)

 44-42الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ص هذه الشواهد من استقراء الدكتور األستاذ شوقي ضيف يف كتابه(17)
  .موضوعياً إمعاانً يف التفهيم واإليضاح وقد وثق نقوله هناك، وإمنا رتبتها ترتيباً 

  .27-8عربية صتذوق املوسيقى ال(18)

  .جمسد: ثوب مصبوغ ابلزعفران(19)

  .صوهتا مطروفة: كأن عينها طرفت.. تشدد: ترفع(20)

  .أظار: نوق هلا أوالد.. ربع: ولد الناقة.. ردي: هالك(21)

الفن  ، وشرح األبيات وتصحيحها من كتاب9عبدالرمحن: النص من كتاب تذوق املوسيقى العربية ص قال أبو
  .44شعر العريب صومذاهبه يف ال

  .8انظر تذوق املوسيقى العربية ص(22)

  .13تذوق املوسيقى العربية ص(23)

  .16تذوق املوسيقى العربية ص(24)

  .116-5/116هناية األرب (25)

  .5/118هناية األرب (26)

  .29-7/28 العقد الفريد(27)
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وذكر ذلك أبو القاسم بن  :لرمحن، ويعين عبدالكرمي النهشلي.. قال أبو عبدا314-2/313العمدة (28)
  .املسعودي يف مروج الذهب خرداذبة يف كتابه اللهو واملالهي الذي أورد طرفاً منه

  .1169-1124انظر مقدمة ابن خلدون ص(29)

  .1125ابن خلدون ص مقدمة(30)

ثرت ورخصت اهنمك العرب يف الفن، وك قال أبو عبدالرمحن: سبحان هللا ما أجلى سننه يف خلقه، فقد(31)
يبحثون عن إعالن عن حفلة غنائية كانت عمرى، أو  وسائل بثه، وتسمرت عيون الشبيبة يف مفارق الطرق

  .زوزو مسرحية أو مسلسل متثيلي كخلي ابلك من

مجلة من مسرحية، أو حياكي هزة من  وصار الشاب يف طريقه ذاهباً إىل عمله أو آيباً يرجع مقطعاً من أغنية، أو
  .فيلم

  .املهدية وسالمة حجازي رهم جيل الطرب قرابة قرن منذ منريةوخد

شغل الفراغ ابلنافع، فانقمع الفن وأهله ومعارضه،  ومنذ ظهرت الصحوة بسنوات قليلة جداً ابنت عزائم الدين يف
  .يعيد التاريخ نفسه وغمر الرغام شبابه وكهوله.. وهكذا

  .ابلغناء إىل الرتطب ومع العز التارخيي وقلة غبون األمة تعود األمة

  .378-1/367بلوغ األرب (32)

  .ابقتضاء املنهج، وإمنا تعلل الصعوبة، وتعلل السهولة بعدم االقتضاء ال معىن لتعليل سهولة اإلثبات(33)

  .19يف الفولكلور األردين ص دراسات(34)

 .[]أبو الرب 232ص 1977بريوت دار الكاتب العريب  / انظر كتاب فقه السنة للسيد سابق /اجمللد الثاين(35)

 

  .اإللقائي ال يوزن إال بتلحني غناء ساذج أو ترمن، هذا عند ميالد القصيدة قال أبو عبدالرمحن: الشعر(36)

ألجل اإللقاء ال الغناء الذي يكون  كان إلقائياً ابلنظر إىل غايته ال إىل ابعثه؛ ألنه نظم ابلغناء أو الرتمن، ونظم وإمنا
  .ل ب للموسيقى الداخليةعن صنعة وتط

  .23-22دراسات يف الفولكلور األردين ص(37)

.. انظر كتاب الدكتور حممد حممود حافظ اتريخ املوسيقى والغناء 24ص دراسات يف الفولكلور األردين(38)
  .8العريب ص

  .49-48الفن ومذاهبه ص(39)

  .ملهد: مدفوع(40)

  .50الفن ومذاهبه ص(41)

  .52ص الفن ومذاهبه(42)

  .2/314انظر العمدة البن رشيق (43)
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  .كتاب إعجاز القرآن للباقالين حتقيق أمحد صقر حييل إىل(44)

  .يف الشعر العريب للدكتور شوقي ضيف حييل إىل كتاب الفن ومذاهبه(45)

  .35/76اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية (46)

  .51-49انظر دراسات يف الفولكلور األردين ص(47)

 اليت كتبها الدكتور هاشم ايغي لديوان الشاعر عبدالرحيم عمر أغنيات للصمت ]أبو انظر يف هذا املقدمة(48)

  .[الرب

  .[]أبو الرب 322يف األدب اجلاهلي /الطبعة العاشرة ص(49)

  .53-52يف الفولكلور األردين ص دراسات(50)

  .90-77انظر الفن ومذاهبه يف الشعر العريب ص(51)

  .80ر الفن ومذاهبه صانظ(52)

  .17-16شعر التفعيلة ص(53)

  .35/85العربية للعلوم اإلنسانية  اجمللة(54)

  .3/112ع6جملة فصول م(55)

احلدادين  الصفارين قد عرفت يف غري هذا املوضوع، فقد ذكروا أن فيثاغورس مر بسوق الصفارين أو حكاية(56)
  .ينظر إىل صناعها وجعل يزن إيقاعهم ء كان قد هم بتأليفه، فوقففسمع أصوااتً أحس أبهنا متناسبة األوزان لشي

النغم من أصوات املطارق يف غلطها وحدهتا وإيقاعها وتناسبها..  وقال نيقو ماخس: إن فيثاغورس استخرج نسب
 أو الفنون.. قلنا: إنه من املستحيل أن يعرف من القرع على الطشوت ما هو ساكن من األصوات أورده يف حاوي

طشت وحنوه ]جالل  متحرك أو ممدود.. ومسائل العروض تقوم على أساس ال حيصل عليها من وراء القرع على
  .[احلنفي

  .23العروض هتذيبه وإعادة تدوينه ص(57)

  .فالنقطتان مها األوىل الكتاب الشولة بعد النداء.. وال معىن لذلك، بل النداء تنبيه إىل قول سيأيت، يضع(58)

  .25-24هتذيبه وإعادة تدوينه ص العروض(59)

  .25هتذيبه وإعادة تدوينه ص العروض(60)

  .26العروض هتذيبه ص(61)

  .27-26وإعادة تدوينه ص العروض هتذيبه(62)

  .[علي ]أبو 190-188راجع امليزان اجلديد حملمد مندور ص(63)

  .27-26علم العروض وحماوالت التجديد ص(64)

  .29-27التجديد ص علم العروض وحماوالت(65)

الداخلية يف الشعر، كدراسة انزك املالئكة مثاًل  ميكن معرفة هذه احللى نظرايً من الدراسات عن املوسيقى(66)
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  ."املهندس بكتاهبا "الصومعة والشرفة احلمراء ملوسيقى الشعر عند علي حممود طه

  .321معجم مصطلحات األدب ص(67)

  .147موسيقى الشعر ص(68)

  .146قى الشعر صموسي(69)

  .م1956املوسيقى العربية أتليف هنري جورج فارمر ترمجة حسني نصار نشر مكتبة مصر عام  يعين اتريخ(70)

الشعر  القاهرة بعنوان عالقة أحال إىل األغاين لألصفهاين، وحبٍث للكاتب نفسه عبداحلميد محام مبجلة(71)
  .83ابلغناء عدد 

أن زحاف القبض يف فعولن ال وجود له إال يف القراءة، وأن الغناء حيوهلا إىل  لىقال أبو عبدالرمحن: هذا دليل ع
  .فعولن

  .يعين كتاب املوسيقى الكبري للفارايب حتقيق غطاس عبدامللك خشبة(72)

  .78-77م ص1989عام  9م35اجمللة لعربية للعلوم اإلنسانية عدد (73)

الزحافات والعلل اجلارية  عروضية اليت ال تزال قلقة إىل القول أبنأبو عبدالرمحن: رمبا انتهت دراسايت ال قال(74)
  .اللحن يعيد التفاعيل إىل أصوهلا دون زحاف جمرى الزحاف ال وجود هلا إال يف الكتابة والقراءة، وأن

  .79-78ص اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية(75)

فدل ذلك علىأن اللحن العريب الذي  لة إىل أصوهلا،قال أبو عبدالرمحن: غناء الشعوب األخرى أعاد التفعي(76)
  .نظم عليه الشاعر قائم على متام التفعيلة

فاعادوا الشعر إىل أصله  احملتمل أيضاً أن يكون أولئك املغنون احلذاق حيفظون اللحن العريب ابلتوارث الشفوي ومن
  .حنالعام لل غناًء، ويكون جتديدهم إبدخال ُحلًى نغمية ال تغري الوزن

  .ط دار الثقافة 3/29أحال إىل األغاين (77)

  .66-65املوسيقى العربية لفارمر  أحال إىل اتريخ(78)

  .3/271أحال إىل األغاين (79)

  .80العربية للعلوم اإلنسانية ص اجمللة(80)

  .82-81اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ص(81)

  .84-83اجمللة العربية للعلوم اإلنسانية ص(82)

 

 

 

 

  (الرابع: تعريفات ضرورية )لغوية واصطالحية الباب

  .احملاكاة -38الذوق.  -19توطئة.  -1
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  .النسق -39الفرح.  -20الفكرة.  -2

  .. البهجة40اهلوس.  -21املوضوع.  -3

  .السيئ -41احلسن.  -22املعىن.  -4

  .مساجة -42القبح.  -23األيديولوجيا.  -5

  .السني -43ة. الربود -24املادة.  -6

  .التزويق -44الدمامة.  -25احملتوى.  -7

  .الرائق -45املالحة.  -26الشكل.  -8

  .الروعة -46اجلاذبية.  -27الصورة.  -9

  .رونق -47الدهشة.  -28النمط.  -10

  .األمل -48السرور.  -29التخييل.  -11

  .اللذة -49السعادة.  -30التقنية.  -12

  .الدراما -50زينة. . ال31األسلوب.  -13

  .األانقة -51الرقة.  -32التعبري.  -14

  العذوبة -33الوسيط.  -15

  .الغرض -34التجربة الفنية.  -16

  املناسبة -35النوع الفين.  -17

  .املضمون -36التداخل بني تلك املصطلحات.  -18

  .البنية -37

  ِسمْ ُعِلم * * * ود ْرُك نسبة بتصديق وُ  إدراك مفرٍد تصوراً 

م األول  عند الوضع * * * ألنه   مقدم ابلطبع وقدِ 

أما التصور فهو حصول صورة الشيء  .. العلم الذي هو حصول صورة الشيء يف الذهن ينقسم إىل تصور وتصديق
من غري خكم عليه بشيء.. وأما التصديق فهو إدراك أن  فيه من غري حكم عليه بنفي أو إثبات كإدراك اإلنسان

  .أي اإلذعان لذلك كإدراك أن زيداً كاتب أو ليس بكاتب ..اقعة، أو ليست بواقعةالنسبة و 

 

  أمحد امللوي

  السلم يف املنطق وشرحه صاحب

 

  :توطئة -1

أتسيس ملنهج النقد التفسريي ملعرفة املفهوم من النص، وذلك هو التصور..  كل أعمايل األدبية منذ عقلت العلم

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .يم الفن احلقيقية وذلك هو التصديقاجلمايل لإلحساس بق واملنهج

 احلديث ما يشرتط يف منهجه التفسريي منهج النقد التعاوين اجلماعي على حنو ما شرحته وهناك من خرائد األدب

  .يف دراسايت لكافكا

اللذين أحدمها عن النص األديب تصوراً، فهذا  وإذا كان الباب اخلامس يتعامل مع نصوص أدبية هبذين املنهجني
ملفهوم العبارات النقدية واجلمالية اليت نتناول هبا التعبري عن معاين النصوص  لباب ينحو للتفسري، وحتصيل التصورا

  .اجلمالية والنقدية وقيمها

عناصر وصفها ابملكوانت املضمونية، وتتناول  وكان األستاذ جماهد عبداملنعم جماهد قسم العمل الفين إىل
 .(1) 17إىل  10ابملكوانت الصياغية، وتتناول املصطلحات من  عناصر وصفها .. وإىل9-املصطلحات من رقم 

 

حتقيق  املصطلح األديب، فأضفت إىل ذلك بيان معانيها يف اللغة ويف املصطلحات األخرى مع ولقد تناوهلا من
  .معانيها االشتقاقية

  ."18املصطلحات يف الفقرة "بيان الفروق بني هذه  وبني هذه املصطلحات أدبياً تداخل، هلذا حرصت على

  .مصطلحات أخرى مجالية ونقدية بيان -على هذا املنهج -وأضفت

أمهها، وما هو يف استطاعيت هبذه العجالة اليت ال تعدو أن  وليس هذا الباب الستقصاء املصطلحات، وإمنا تناولت
  .تكون مبادئ

من خالل تلك  ية، مث حترير نظرية اجلمال والنقدتتاح يل الفرصة لتقصي املصطلحات اجلمالية والنقد ولعلها أن
  .املصطلحات مرتادفات، ومتغايرات، وأضداداً 

اخلاصة املبثوثة يف كتبه األمهات كمصطلحات الفقة جتدها مبثوثة يف مثل "احمللي"  ولكل حقل معريف مصطلحاته
  .وابن قطلوبغا.. إخل والفيومي، املغين" ورمبا أفردها بعض العلماء ابلتأليف ككتب ابن فارس، واألزهري،" و

وفلسفة وأدب.. إخل يف مصنفات خاصة مثل  مث عين العلماء جبمع كل مصطلحات العلوم من فقه وعلم كالم
البقاء الكفوي، ودستور العلماء لألمحد نكري، وكشاف اصطالحات  التعريفات للشريف اجلرجاين، والكليات أليب

  .الفنون للتهانوي

كعلم النفس، وعين علماء  ر احلديث آالف املصطلحات لعلوم قدمية كالفلسفة، وعلوم جديدةواستجدت يف العص
وكتب املصطلحات الثقافية ككتاب الدكتور ثروت  العصر بتأليف معاجم عامة هلا كاملوسوعات، ودوائر املعارف،

  .عكاشة

  .لفلسفة.. إخلكمصطلحات األدب، ومصطلحات الفن، ومصطلحات ا وألفت كتب خاصة بفنون معينة

 ويف الدراسات الفكرية جيب التفقة يف املصطلحات، فتتفقة يف عموم املصطلحات لتحري ويف الدراسات اللغوية،

واخلالف والبحث  معجم لغوي صحيح االشتقاق.. وتتفقه يف مصطلحات الفلسفة وعلم الكالم واملنطق واجلدل
  .أبومة املذاهب املتضاربة ل عليك األخذواملناظرة لتحمل أصواًل فكرية عن تصور صحيح، وليسه
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من كتب اللغة واملصطلحات، وقدمت لكل مادة مبقدمة ترد   واملصطلحات اليت أثبت ها هاهنا نقلتها ابلنص احلريف
 يكون هو املشتق منه، مث أذكر معناها يف املصطلح األديب أو الفين.. ورمبا عقبت النص معاين املادة إىل معىن واحد

  .سقته، أو أورد عليه نقداً  اقي له مبداخلة، ورمبا صاحبته بتعليق يف احلاشية، فأفسر مدلول الكالم الذيبعد سي

  .اللغة ما أمكن وقد حرصت يف تعليقايت ومداخاليت على رد املصطلح إىل

، ألن مبىن العلوم، وإزالة اللبس عن معطياهتا ورد املصطلح إىل االشتقاق اللغوي الصحيح ضرورة يقتضيها تسهيل
  .واإلهبام اللغات على اإليضاح والبيان دون اللبس

املعاصرين دعا إىل ضرورة حذف مادة اخليال  وسيأيت إن شاء هللا يف سياق الكالم عن اخليال أن أحد الفالسفة
  .!!والضبط من الفلسفة لكثرة معانيه اخلالية من الدقة

  .ه اللغةقال أبو عبدالرمحن: األصوب رد كل اصطالح ال تقر 

  .حيكمنا يف ذلك أن االصطالح إذا شاع أصبح حقيقة عرفية على مراد صاحبه أو أصحابه وال

االصطالحي، وال ُتستحيا داللته  قال أبو عبدالرمحن: مثل هذا االصطالح يُ ق ر  تفسرياً لكل من مضى يف عرفهم
  .يف املستقبل

  .صطالحية وكانت ُمْلبِسة مثل اخليالمعاين اللفظ اال ويكون هذا منتهى الضرورة إذا كثرت

  :الفكرة -2

الستحضار  الفاء اسم للعمل الذي يقوم به العقل للوصول إىل معرفة جمهول من تصور أو تصديق، الفكر بكسر
  .صورة اجملهول، أو حكمه، أو جالء الشبهة حوله

.. إال أن هذا وأما املصدر فيكون بفتح مقامه  الفعل أُميت وبقي منه االسم، وقام الفاء، والفعل ثالثي، وهو ف ك ر 
  .الرابعي فكَّر، وقام مصدره التفكري مقام مصدر الثالثي بفتح الفاء

املبىن لزايدة املعىن،  يف ذلك أن عمل العقل يكثر يف البحث عن اجملهول، فُجعل فعله فكَّر الرابعي ألن زايدة والسر
لزايدة مبىن، ألنه بعد حصوله صار سهاًل وإن  ثي فلم حيتجوجعل اسم ما حصل ابلتفكري نفس االسم من الثال

  .حصل عن مشقة

والفهم،  تفكرياً من أجل الوصول إىل اجملهول كثرية كالتذكر والتصور، والتخيل، والتفطن، وأعمال العقل املسماة
  .والتمييز، واملفارقة

  .ن الفكر مقلوب الفرك، ألنه فرك للمعايناللغويني أن يكو  ولكون التفكري عن عناء وأعمال عقلية توقَّع بعض

  .فالعالقة بني الفكر والفرك متأصلة بنظرية اجلذر الثنائي ولئن مل تصح دعوى القلب

  .ألن األمل للبعيد، والرجاء للقريب، وما عند هللا قريب، وهلذا نرجوه ويرادف التفكر التأمل،

  .انتظارهزايدة مبىن على "األمل" فيه رجاء البعيد و  والتأمل

إبعمال اخلاطر، وإعمال النظر.. ويريدون ما خيطر على العقل من صور أو حجج أو  واللغويون يعربون عن التفكري
  .ويريدون نظر العقل ..شبهات
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  .وبعضهم يعرب ابلقوة، وهي قوى العقل

 وهو حمل -ن القلبوسيطاً يف أعمال التفكر، والواقع أن العمل للعقل ال للقلب.. إال أ وبعضهم يدخل القلب

  .أو التوقف هو الذي حيسم عمل العقل بعد عنائه ابعتقاده اليقني أو الرجحان أو البطالن -الشاعر

العقل تقر فيه، وألن لصالح وفساد مشاعره أثراً  وهللا سبحانه خياطب القلب والفؤاد واللب كثرياً، ألن نتيجة عمل
  .يف صدق التفكري

  . كر للقلب، فقال: تردد القلب يف الشيءكل عمل الف وأسند ابن فارس

معىن الفكر الذي هو عمل العقل، وإمنا هو تعريف ابلباعث للتفكر عندما ال يكون  قال أبو عبدالرمحن: ليس هذا
  .وجدان القلب يقني يف

  .أن حتصل له صورة يف القلب جمال الفكر يف الشيء الذي ميكن -واتبعه السمني -وقصر الراغب

  .وإمنا القلب يعتقدها ويؤمن هبا بدالرمحن: الصورة يف العقل ال يف القلب،قال أبو ع

ليست على إطالقها، بل البد من التفريق بني عناصر املعرفة  ودعوى حصر جمال الفكر فيما له صورة يف العقل
  .وبني ما تُراد معرفته

  .ك احلسفعناصر املعرفة صور يف العقل بال ريب، ألن العقل ال يعمل إال مبدار 

  .صورة آاثره مع العجز عن تكييفه وأما ما تُراد معرفته فقد ال حتصل صورته، وإمنا املتحصل معرفة وجوده وإدراك

املراد التفكر فيه ألجل معرفته إمنا يعرف ابلوصف، وحتتم وجوده، ومعاينة  وقد يكون املتصوَّر املعاين اللغوية، ألن
  .آاثره

كقول اجلرجاين: الفكر ترتيب   فال يذكرون العقل ونظره اتكااًل على فهم السامعوقد يعرف املصطلحون التفكري
  .أمور معلومة للتأدي إىل جمهول

  .صلبيا أن الفكر يطلق ابملعىن العام على كل ظاهرة من ظواهر احلياة العقلية ويرى الدكتور مجيل

  .وحده فكراً  فكراً، والتخيل وال يسمىأبو عبدالرمحن: من الظواهر العقلية التذكر وال يسمى وحده  قال

التذكر والتخيل. والفكر جمموع ما حصل  وإمنا التفكر عمل العقل للوصول إىل اجملهول، وقد يكون من عمل العقل
  .به التفكر

  .معاين الفكر لدى الفالسفة حركة النفس يف املعقوالت وذكر الدكتور مجيل صليبا من

العمل  لة للعقل والروح واجلسد واملشاعر واحلواس الظاهرة، فهذا املعىن عائم، وإمناشام قال أبو عبدالرمحن: النفس
  .للعقل

  .أعمال عقلية كما أن احلركة قاصرة وجمازية ابلنسبة للعقل، واملشهود أن التفكر

  .أعمال العقل يف املنام وذكر صلبيا أنه من األوىل أن يشرتط يف معىن الفكر القصد لتخرج

  .فأعماله قصدية بال ريب بدالرمحن: العقل يف عمله يطلب يقيناً ومعرفة،قال أبو ع

قصد.. إذن القصد ليس هو املميز، وإمنا املميز أن العقل  وما حيصل يف املنام يظهر يف صورة أن العقل يفكر عن
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 العناصر اليت أتيت يفوحُتضر له  -بصيغة اجملهول -ويرى، وأما يف املنام فالعقل يُرى يف اليقظة يعمل ينفسه وينظر

  .صورة القصد

املطلوب إىل مبادئه املوصلة إليه إىل أن جيدها  وذكر صليبا من معاين الفكر عند الفالسفة أن التفكري يبدأ من
  .ويرتبها مث يرجع إليها من املطلوب

، ما ذكره ليس أحد عمل عقلي قال أبو عبدالرمحن: ما ذكره ليس أحد املعاين، وإمنا هو جزء املعىن، ألن كل ذلك
وصورة من صوره.. أي أنه مذهب يف التفكري، وليس  املعاين، وإمنا هو جزء املعىن، ألن كل ذلك عمل عقلي،

  .ذكره صليبا معىن له.. وهكذا املذهب الثالث الذي

  .إىل املطالب وجعل الدكتور صليبا احلدث خالف هذا املذهب، ألنه انتقال من املبادئ

  .بدون توسط املبادئ، ألنه بغري عملية فكرية ن: واحملقق أن احلدث انتقال إىل املطالب رأساً قال أبو عبدالرمح

التفكري أبنه ترتيب للمعارف احلاضرة يف الذهن للنتقال هبا إىل معرفة  وابن سينا يف كتابه "اإلشارات" يعرف
  .الغائب

  .لغالبة فيهقال أبو عبدالرمحن: وهذا أحد معاين التفكري، وأحد الظواهر ا

حصل فيه التفكري.. وهذا  ومثل قوهلم :"الفكر السياسي" يشعر أبن الفكر والتفكري يطلقان على املوضوع الذي
املوضوع حصلت بتفكري، وهلذا مسي ما حصل ابلتفكري  صحيح جمازاً ال وضعاً.. ووجه اجملاز أن املدركات يف ذلك

  .أفكاراً 

  .التخيل الذهن من صورة متخيلة فكرة، ألهنا حتصل عادة بتفكري من صمنه فجعلوا ما استجد يف وتوسعوا جمازاً 

معىن كالم إذا كانت شرحاً له ،  وذكر صليبا أن الفكرة ترادف املعىن، وليس هذا بصحيح، وإمنا تكون الفكرة
  .فاملعىن أعم

  .ر لألشياءالفكرة، فقال :"من خواطر نفسي ما يكون أشبه بصو  وتكلم ديكارت يف "التأمالت" عن

  .اسم الفكرة على التحديد وهذه وحدها يطابقها

  .( نفسه2هللا ) مثال ذلك أن أمتثل إنساانً، أو غواًل، أو ملكاً، أو

أو أثبت، أو أنفي: إمنا أتصور دائماً شيئاً هو   ومنها أيضاً ما يكون له صور أخرى، فإين مثاًل حني أريد أو أخاف،
  .أضيف أيضاً شيئاً آخر هبذا الفعل إىل الفكرة اليت لدي عن ذلك الشيء لكينكاحلامل لفعل ذهين، ولكين، و 

  ."من اخلواطر بعضه يسمى إرادات أو أهواء، وبعضه اآلخر يسمى أحكاماً  وهذا الضرب

والبعض اآلخر وليد  هذه األفكار يبدو بعضها مفطوراً يفَّ، وبعضها غريباً عين ومستمداً من اخلارج،": وقال أيضاً 
  ."نعي واخرتاعيص

  :يكارت ثالثة أنواع وهي وعلق صليبا بقوله :"ومعىن ذلك أن للفكرة عند

  .الفكرة العارضة، وهي اآلتية من احلواس

  .املصطنعة، وهي اليت ينشئها الذهن ويبدعها والفكرة
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 تاز على غريها ابلوضوحالنفس من ذاهتا قبل اتصاهلا ابلعامل اخلارجي، وهي مت والفكرة الفطرية، وهي اليت تستمدها

  ."والبساطة

املتخيلة، وهلذا قال :"فهذه وحدها يطابقها اسم  قال أبو عبدالرمحن: إمنا الفكرة عند ديكارت الصورة التجريدية
  ."الفكرة

  .ذكرها أقسام للصور، ومل جيعلها كلها معىن للفكرة واألقسام األخرى اليت

مقابلة  بقة على الفكرة اليت متثل موضوعها وتستوعبه استيعاابً اتماً، وهيالفكرة املطا وقال صليبا :"ويطلق اصطالح
  ."للفكرة غري املطابقة اليت يشوهبا الغموض، أو يعوزها التحديد

تفكراً.. وعندي شك  عبدالرمحن: ال عمل للفكر يف استحضار الصورة املطابقة إال تذكرها، والتذكر ليس قال أبو
  .اإلطالق فهو بعيد عن املعىن اللغوي املعىن فلسفياً، وعلى فرض وجود هذايف إطالق الفكرة على هذا 

فويه للداللة على أن للظواهر النفسية صفتني: إحدهلما ذهنية،  وقال صليبا :"والفكرة )القوة( اصطالح وضعه
  ."العامل فكار حترككانت الفكرة قوة فمرد ذلك إىل أهنا تبعث على احلركة، ومنه قوهلم: األ واألخرى إرادية.. وإذا

تبدأ أحياانً أبفكار.والفكرة يف العمل  قال أبو عبدالرمحن: هذا معىن لغوي جمازي صحيح، ألن العلم واملعارف
  .جمموعة ِفك ر األديب تكون جزئية وكلية، فيكون النص األديب

  .بتعقل أو ختيل والفكرة يف العمل األديب تشمل املفردة من األفكار اليت حتصل

الوصف حبيث يكون الوصف تعبرياً  ب أن قصيدتك عن وصف البحر، فالبد من فكرة عامة عن اهلدف منوه
  .ابلصورة، وهو تعبري غري مباشر عن اهلدف

تعرب عنها بصور من  من صور جزئية تؤلفها، فتمثل لك الزرقة، وهياج البحر، واملوج.. إخل أهدافاً جزئية والبد
  .البحر

الفكرة هي ابلنسبة للفنان األساس الذي ينبين عليه العمل الفين، ": عبداملنعم عن الفكرة أدبياً وقال الدكتور جماهد 
الذي قصد  للقارئ االستخالص النظري عما عرب عنه الفنان ابلصور.. إهنا التعميم املباشر للهدف وهي ابلنسبة

للعامل وعجزه عن الوصول إىل جوهر  هإليه الفنان.. وانعدام اهلدف الواضح عند الفنان يرجع إىل سطحية نظريت
الفين وال جندها بشكل مباشر.. وكلما اختفت الفكرة وتقنعت  الواقع.. والفكرة جيب أن تكون ذائبة يف العمل

 وذوابن الفكرة يف الصورة خيلق املثال يف العمل الفين كما يقول هيجل.. وإذا تصادف ..جاء العمل أكثر فنية

  .(3اإلطالق") كان هذا دلياًل على ضعف العمل الفين، أو عدم فنيته علىوجود الفكرة بشكل مباشر  

  .واملصطلحني قال أبو عبدالرمحن: وبعد هذه اجلولة أستعرض أقوال اللغويني

  .(4قال ابن فارس :"الفاء والكاف والراء تردد القلب يف الشئ" )

تلك القوة حبسب نظر العقل،  ( والتفكر جوالن6)( للعلم إىل املعلوم.. 5وقال الراغب :"الفكرة قوة ُمْطرِقة )
حيصل له صورة يف القلب، وهلذا روي: تفكروا يف آالء هللا  وذلك لإلنسان دون احليوان، وال يقال إال فيما ميكن أن

  .وال تفكروا يف هللا
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ثها طلباً للوصول األمور وحب قال بعض األدابء: الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر يف املعاين، وهو فرك
  .(7إىل حقيقتها" )

  .(8أمور معلومة للتأدي إىل جمهول" ) وقال اجلرجاين :"الفكر ترتيب

  .(9املبادئ، والرجوع عنها إىل املطالب" ) وقال الكفوي :"الفكر حركة النفس حنو

  .واملصدر الف ْكر ابلفتحالصحاح أن التفكر التأمل.. وقال: االسم الِفكْر،  وأما اللغويني فقد ذكر اجلوهري يف

  . ابن سيدة يف احملكم أن الفكر إعمال اخلاطر يف الشئ وذكر

  .(10القاموس أن الفكر إعمال النظر) وذكر الفريوز آابدي يف

العقل يف األشياء للوصول، وهو معرفتها، ويطلق ابملعىن العام على كل  وقال الدكتور مجيل صليبا :"الفكر إعمال
  .(11احلياة العقلية، وهو مرادف للنظر العقلي والتأمل، ومقابل للحدس ) ظاهرة من ظواهر

  :عند الفالسفة ثالثة معان وللفكر

بغري طلب، أو كانت من املطالب إىل املبادئ، أو من  األول: حركة النفس يف املعقوالت سواء كانت بطلب أو
 خيرج احلدس، ألن احلدس إمنا هو انتقال من املبادئاملعىن الذي يتضمن معىن احلركة  املبادئ إىل املطالب.. وهذا

  .معىن الفكر إىل املطالب دفعة ال تدرجاً، أما الفكر فهو حركة وانتقال.. واألوىل أن يشرتط يف

مبادئه املوصلة إليه إىل أن جتدها وترتبها فرتجع  والثاين: حركة النفس يف املعقوالت مبتدئة من املطلوب املتصور إىل
  .املطلوب منها إىل

  .املطالب املعىن يشمل حركتني.. األوىل من املطالب إىل املبادئ، والثانية من املبادئ إىل فالفكر هبذا

  .املطالب دفعة وهذا أيضاً خيرج احلدس، ألن احلدس كما بينا انتقال من املبادئ إىل

إىل املبادئ من غري أن توجد احلركة الثنائية  املطالب والثالث: هو احلركة األوىل من هاتني احلركتني.. أعين احلركة من
 يقابل احلدث تقاباًل يشبه الصعود واهلبوط، ألن االنتقال من املبادئ إىل املطالب معها، وهذا هو الفكر الذي

  .دفعة يقابله عكسه الذي هو االنتقال من املطالب إىل املبادئ وإن كان تدرجيياً 

حاضرة يف ذهنه )متصورة أو  ما يكون عند إمجاع اإلنسان أن ينتقل عن أمورقال ابن سينا :"وأعين ابلفكر هاهنا 
أمور غري حاضرة فيه، وهذا االنتقال ال خيلو من ترتيب"  مصدق هبا تصديقاً علمياً أو ظنياً أو وضعاً وتسليماً( إىل

  .(2)اإلشارات والتنبيهات ص

الفكر.. إال أن بعض الفالسفة  ز، واإلرادات من مفهومومجيع هذه املعاين خُترج االنفعاالت، والعواطف، والغرائ
مثال ذلك ثول ديكارت يف كتاب التأمالت :"ما هو  ..يوسعون معىن الفكر ويطلقونه على مجيع ظواهر النفس

  .الفكر"؟

  ."ويفهم، ويدرك، ويثبت، ويريد، أو ال يريد، ويتخيل، وحيس إنه الشئ الذي يشك،

 معىن الفكر عند ديكارت يشمل اإلحساس واإلدراك والتخيل والشك واإلثباتعلى أن  ويف هذا القول دليل

  .واإلرادة
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نفسه مل يطلق لفظ الفكر على احلاالت  وقد بطل اليوم استعمال لفظ الفكر هبذا املعىن العام حىت أن ديكارت
  .تدركها النفس إبعمال الفكر فيها االنفعالية واإلرادية إال من وجهة ما هي حاالت

  .إطالق لفظ الفكر على األفعال العقلية دون غريها ال غرو إذا اقتصر الفالسفة املتأخرون علىف

 .االنتقادية، والفكر املتعايل عنده هو الفعل الذي يربط الظواهر بقويت الفهم واحلدس إن الفكر عند كانت هو القوة

 

بني الفكر واللغة عالقة وثيقة، ألن  :الوحدة.فائدةوالفكر عند مني دوبريان هو القوة املدركة اليت ترد الكثرة إىل 
  .تبحث يف الفكر عن فعل عقلي معادل هلا الفكر يبحث يف اللغة عن صورة تعرب عنه، واللغة

  .فصاًل اتماً، ألن الفكر والتعبري يسريان جنباً إىل جنب ومن العبث فصل األفكار عن األلفاظ عنها

 فعل الذي تقوم به النفس عند حركتها يف املعقوالت، أو يطلق على املعقوالتيطلق على ال ومجلة القول أن الفكر

أطلق على املعقوالت دل  نفسها، فإذا أطلق على فعل النفس دل على حركتها الذاتية، وهي النظر والتأمل.. وإذا
  .على املوضوع الذي تفكر فيه النفس

  .السياسيومنه قوهلم: الفكر الديين، والفكر  وهو مرادف للفكرة،

  .(12تقول: احلياة الفكرية، والعمل الفكري" ) ..والفكري هو املنسوب إىل الفكر

  .االنتقادية من أعمال الفكر اهلامة، وليست هي مجيع أعماله قال أبو عبدالرمحن: القوة

أعم من  الفكرالفكر املتعايل إمنا هو صفة للفكر القوي، وليس هو املساوي ملعىن الفكر، إذ  وما ذكره كانت عن
  .أن يكون قوايً 

مجيل.. بل اللغة مواضعه على صور يف العقل تصورية أو  وحقيقة العالقة بني الفكر واللغة عكس ما ذكره الدكتور
  .ووجداانت.. والتصورية تشمل اخلياالت واالعتقادات الباطلة تصديقية.. ومواضعه على مشاعر

املعىن،  ور الذهين، أو هي حصول صورة الشيء يف الذهن، ويرادفهاأيضاً :"الفكرة هي التص وقال الدكتور مجيل
  .(13اجلرجاين() ألن املعىن هو الصورة الذهنية من حيث أنه وضع إبزائها اللفظ )تعريفات

الفكرة عامة وجمردة، والصورة جزئية ومشخصة، ألهنا  والفرق بني الفكرة والصورة املستمدة من العامل اخلارجي أن
  .فينطبع فيها ويرتتب عليه اإلدراك الشيء إىل احلواس شبح يرسله

تكو ِن الفكرة من الصور احلسية املختلفة، وإن كان كالمهم على ذلك  والفالسفة التجريبيون يتكلمون على كيفية
  .االشتباه ال يقطع مظان

يت ال تدثر وال تفسد، وهي الوجود اجملردة ال والفكرة عند أفالطون هي النموذج العقلي أو املثال، أو الصورة العقلية
  .إبدال لفظ الفكرة بلفظ املثال، أو املاهية العقلية، للداللة على هذا املعىن احلقيقي.. واألوىل يف اللغة العربية

  .والفكرة عند ابن سيناء هي حركة النفس يف املعاين، ويرادفها الفكر

يطلب هبا احلد  عاين، مستعينة ابلتخيل يف أكثر األمر،سينا :"أما الفكرة فهي حركة ما للنفس يف امل قال ابن
استعراضاً للمخزون يف الباطن" )اإلشارات  األوسك، أو ما جيري جمراه مما يصار به إىل علم ابجملهول حالة الفقد،
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  .(127ص

 صور ذهينالسابع عشر هي الصورة الذهنية املطابقة ملوضوعها، وهي من جهة ما هي ت والفكرة عند فالسفة القرن

  .احلقيقة ال تكون إال كلية مقابله للعاطفة والفعل، كما أهنا من جهة ما هي تصور جزئي مقابلة للحقيقة، ألن

ألهنا ال تنحصر يف عامل احلس، بل تتجاوزه، وتتجاوز  وللفكرة عند كانت معىن قريب من املعين األفالطوين،
ها، وتسمى هذه التصورات بتصورات العقل احملض، أو التجربة ما مياثل تصورات الذهن، وليس هلا يف عامل

النفس، وتصور هللا  املتعالية اليت يتم هبا حتقيق الوحدة التامة يف الفكر، وهي تصور العامل، وتصور ابلتصورات
(14).  

كرة غري موضوعها وتستوعبه استيعاابً اتماً، وهي مقابلة للف ويطلق اصطالح الفكرة املطابقة على الفكرة اليت ميثل
  .الغموض، أو يعوزها التحديد املطابقة اليت يشوهبا

تسلط أحد التصورات على النفس حبيث تعجز اإلرادة عن إبعاده  والفكرة الثابتة أو املتسلطة ظاهرة مرضية قوامها
  .عنها

  .الكاذبة هي الفكرة الغامضة، أو امللتبسة، أو الومهية اليت ترجع إىل جمرد اللفظ والفكرة

من التجربة، وهي عند كلود  فكرة السابقة هي الفكرة اليت يتصورها العقل قبل أن حتصل له هبا معرفة مستمدةوال
  .برانرد مرادفة للفرضية

 أن الفرضية فكرة خياطر هبا العامل ويعرف أها مؤقتة ال تصبح هنائية إال إذا حققتها والفرق بينهما وبني الفرضية

  .كل فكرة سابقة  التجربة، وليس األمر كذلك يف

تدل على أن العالقة بني العامل واملعلوم ليست عالقة مباشرة، وأن الفكرة من حيث  والفكرة املمثلة هي الفكرة اليت
  .فعل ذهين خمتلفة عن الشيء الذي متثله هي

ة متثيلها أفكاران متثل ُنسخ األشياء، وأن كماهلا متناسب مع درج وقد ُأخذ هذا االصطالح من قول ديكارت: إن
اجلسمانية اجلامدة،  (، وأفكاراً أخرى متثل األشياء15إن بني األفكار اليت لدى فكرة متثل هللا ) :هلذه النسخ.. قال

  .(16) "(3هذا عدا الفكرة اليت متثل نفسي لنفسي )التأمالت، التأمل 

فيس إذا أريد الصورة البصرية.. ن قال أبو عبدالرمحن: الفرق بني الفكرة والصورة أبن الصورة جزئية مشخصة فرق
البصرية.. أما إذا كانت الصورة غري مشخصة فحينئذ تكون  وحينئذ تكون الفكرة )الصورة الذهنية( مقابل الصورة

ففكريت عن طعم التفاحة أعرب عنها بلفظ أو ألفاظ دالة على نوع حالوهتا.. فالفكرة  الصورة والفكرة مبعىن واحد،
إال بتذكرها ذهنياً..  يل إىل صورة الطعم يف عقلي وعقلك .. وال جمال لتشخيص هذه الفكرةتظهر إال بتعبري حي ال

  .إذن الفكرة هاهنا صورة ذهنية

 فإذا كان املتصور خيالياً يف تركيب جمموعة أجزائه: فالبد أن أجزاءه متصورة من صور وال فكرة إال عن متصَّور،

وجسمه من حديد.. إال أن  عن طائر منقاره من ذهب، زخملبه من عاج،حسية متناثرة يف الكون كالفكرة اخليالية 
التشخيص كاحلكم أبن الذهب ميوت مع الطائر ويتحلل،  الفكرة هاهنا تشمل الصورة وزايدة جتريدات قد ال تقبل

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .حلياً  أو يبقى فتسك منه العملة، ويكون

فان، وسقراط إنسان.. إذن سقراط  نا: كل إنسانوجعل ابن سينا الفكرة ما حصل ابحلد األوسط، وأمثل له بقول
  .فان

املقدمتني، وهو علة ارتباط الطرفني.. أي احلد األصغر وهو املوضوع  فاإلنسان هو احلد األوسط، ألنه تكرر يف
  .(األكرب وهو احملمول )فان )سقراط(، واحلد

ة أن حتكم بوجود موجود مل ينله احلس الصورة، ألن من الفكر  وال مأخذ على مذهب كانت يف كون الفكرة أعم من
  .أو تصوره البشري، فال تستطيع تكييفه

  :وإمنا املؤاخذة من جهتني

مبقدار ما دلك وجوده.. وكون الشئ غري حمسوس عندان اآلن ال يعين  أوهلهما: أن ما حكمت  بوجوده تتصور منه
وأحيط هبا،  عظمة هللا ليس معناه أنين أكفيهاحمسوس، بل احلس يدل على ما وراء احلس، فتصوري ل أن برهانه غري

  .وهذا معىن هللا أكرب ..وإمنا معناه أنه فوق كل ما تصورته من عظمة حمسوسة أو معروفة ابلوصف

علم مشرتك بني العقل احملض والعقل التجرييب.. وكون  وأخرامها: أن العلم بوجود موجود من عامل الغيب له صفات
 الفرد قبل جتربته ال يعين أن ما يف التجربة خيالفها، فمعلوم أن املبادئ الفطرية هي يف عقل املبادئ الفطرية مركوزة

كتيب.. وإمنا  اليت تصاحب التجربة إىل آخر شوط فتحكم بصحتها أو خطئها كما برهنت على ذلك يف عدد من
ما خيالفها، ألن هللا أراد من  يف احلس يعين الوصف ابحملضية أن هللا تفضل بركز مبادئ فطرية يف العقل ال يوجد

  .وفق ما هو عليه هبذه املبادئ املركوزة العقل البشري أن يعلم ما أذن هللا له بعلمع

وعبارته غري حمققه، ألنه من احملال أن يكون يف الذهن تصور يتجاوز عامل  وتعريف كانت يصدق على امليتافيزيقا،
 مركب من صور حسية، ولكنه بذلك الرتكيب ال يعهد يف -ولبصيغة املفع -قد يوجد ُمتصوَّر احلس.. وإمنا

  . التجربة البشرية

والفرضية.. واحملقق أن الفكرة ال تكون إال عن تفكري، فيعرف  ومل يذكر الدكتور مجيل فرقاً حمققاً بني الفكرة السابقة
 بقياس هلى حالة جمربة مثالً  الشيء من دون التجربة وهو على يقني أبن التجربة تشهد له ابلضرورة العقلية صحة

عمل فكري وقد  لوجوه من املشاهبة.. فهذه فكرة سواء ثبت أهنا صحيحة أو خاطئة، ألن الفكرة ما كان عن
  .تصح، وقد ال تصح

وما كان بسوى ذلك فهو حدس أو ختمني.. فإذا وقع كان حدساً  ..واحلكم املسبق ال يكون فكرة إال هبذه الصفة
  .أو مصادفة

تشبيهه بغريه،  الفكرة املمثلة املستندة إىل كلمة ديكارت يدخل فيها تصور الشيء من وصفه، وتصوره من ودعوى
  .فهي تقريب له

نسخ االشياء" إبطالقه، ألن من األشياء ما علمته ابحلس  وهذا ال يعين صحة قول ديكارت :"إن أفكاران متثل
  .ذهين من فكرة هو الصورة الذهنية املطابقة للواقع منه أو ظاهرة، فما يف مبعرفة اتمة، أو عرفت جانباً 
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املوجود العلم آباثر صنعه،  علمنا ابهلل سبحانه فال تنتهي إىل صورة حمددة يف الذهن تعاىل هللا عن ذلك، وإمنا أما
 الكمال.. ففكريت عن علمه سبحانه هي ما ال يتسع له وداللة ذلك على ضرورة وجوده، وأن له الصفة العليا يف

حبيث يكون كل علم متصوٍر صادراً عن علمه سبحانه، وهللا أعلم من كل عامل،  التصور من بلوغ الكمال يف العلم
  .العاملني جمتمعني، وهو خالقهم ومن كل

  .النموذج العقلي لألشياء احلسية فهو الوجود احلقيقي وقال جمدي وهبة وزميله :"الفكرة عند أفالطون

  .عامل احلس وليس له ما مياثله يف عامل التجربة اوزوعند كانط تصور ذهين جي

املذهب احلسي )وأوهلم أرسطو( هي الصورة الذهنية املستمدة من العامل اخلارجي"  والفكرة أو املعىن عند أنصار
(17).  

د الصور له.. وأفالطون هاهنا يري قال أبو عبدالرمحن: كلمة "النموذج" مضللة، ألهنا تعين اجلزء من الشيء مثاالً 
  .عن احلسيات، فهو يريد كل معقول احلسية وأحكامها.. أي ما لدى العقل من تصور وتصديق

  .اجملاز أن معظم املعقوالت ال حتصل إال بتفكري والتعبري عن كل معقول ابلفكرة جمازي، ووجه

  .احملسوس ملعرفة غري احملسوس أو ختيله والقاعدة أن العقل ينطلق من

  .أفالطون، ألهنا تعين الصورة ال مجيع املعقول طو بعض املعىن عندوالفكرة عند أرس

  .عناصر التفكر والتعبري جمازي وجهه أن التصور من

  :املوضوع -3

بقيد مييزه عن مرادفاته مثل احلط واإللقاء.. فإذا صح أن احلط  األصل يف هذه املادة تنزيل الشيء يف مكانه ولكن
  .الوضع ارس فالعلو غري مشرتط يفابن ف إلقاء من أعلى كما ذكر

  .مكانه واملوضوع اسم مفعول فهو اسم ملا تلقيه يف

مكانه.. وواضع اخلرب خمتلقة، ومسى اختالقه  وتوسعت املادة جمازاً فأطلقت على اإلجياد، ألن ما مت إجياده يُلقى يف
 هو املعىن أو الفكرة اليت تورد بقية على األلفاظ. وموضوع النص االديب وضعاً ألن معانيه كانت يف ذهنه فألقاها

  .وأفكاره من أجله ، فكأهنا أُلقيت عليه فأصبح موضعاً هلا معاين النص

 كما سيأيت من كالم اجلرجاين، فقد عرَّف املوضوع االصطالحي ابحملل.. ووجه اجملاز أن واملوضوع ُجعل للموضع

  .احملل أُلقي ووضع ليوضع عليه غريه من املعاين

البحث عن السعادة، وموضوع قصيدة رؤاي فوكاي للسياب توتر العامل  ة أبو ماضي العينية موضوعهافقصيد
  .الرؤية املتفائلة اجلديد، وانعدام

تقول: موضوع عينية أبو ماضي السعادة، ألن منحى  وموضوع النص االديب ُتضيِ ق دائرة عمومه مبقصد النص، فال
  .قاء املتومهةالعن القصيدة يف البحث عنها فكأمنا

  .واآلن أستعرض أقوال اللغويني وأهل االصطالح

  .(18فارس :"الواو والضاد والعني أصل واحد يدل على اخلفض للشيء وحطه") قال ابن
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  .(19الراغب أن الوضع أعم من احلط، ألنه أييت مبعىن اإلجياد واخللق ) وذكر

  .قيقة اللغويةعبدالرمحن: هذا العموم يف اجملاز ال يف احل قال أبو

  .(20املوضوع هو حمل الع ر ض املختص به، وقيل: هو األمر املوجود يف الذهن )": وقال اجلرجاين

يبحث فيه عن أحواله من  وموضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن اإلنسان لعلم الطب، فإنه
  .أحواهلا من حيث اإلعراب والبناء حيث الصحة واملرض.. وكالكلمات لعلم النحو، فإنه يبحث فيه عن

إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً، وقيل: هو ذات هللا تعاىل  ُموضوع الكالم هو املعلوم من حيث يتعلق به
  .(21فيه عن صفاته وأفعاله" ) إذ يبحث

ك، وال يقال: موضوع موضوع البياض والسواد، وغري ذل :وقال الكفوي :"واملوضوع خمصوص ابلعرض.. يقال
  .(22) "اجلوهر، بل يقال: حمل اجلوهر

  .(23) "وقال أيضاً :"املوضوع هو عبارة عن املبحوث ابلعلم عن أعراضه الذاتية

املتكلم أو الكاتب كالمه.. تقول: موضوع  وقال الدكتور مجيل صليبا :"املوضوع بوجه عام هو املادة اليت يبين عليها
  .البحث.. أي مادته

  .وعند من تقدمه من فالسفة العصر الوسيط هو األمر الذي تتمثله يف الذهن املوضوع عند ديكارتو 

  .الذهن املوضوعية هي احلقيقة اليت نتمثلها ذهنياً خبالف احلقيقة الصورية املستقلة عن فاحلقيقة

صوره اثبتاً ومستقراً عن رغائبنا ابحلواس، ونت واملوضوع أيضاً هو الشيء املوجود يف العامل اخلارجي، وهو ما ندركه
  .وآرائنا، ويقابله الذات

  .أيضاً: إن املوضوع هو املوجود بذاته، ويطلق على الشئ املستقل عن معرفتنا به وقيل

  .(24والتقابل بني الذات واملوضوع كالتقابل بني األان والالأان" )

الفين يشري إليه.. إنه  مقصوداً لذاته وإن كان العمل الدكتور جماهد :"املوضوع إطار خارجي للعمل الفين ليس وقال
للموضوع معىن إال من خالل رؤية الفنان، ويكتسب معىن  جمرد املناسبة اليت يظهر عمل الفنان بفضلها، وال يصبح

  .املوضوع ابلنسبة للفنان هو جمرد مثري خارجي خاصاً حسب رؤية كل فنان.. إن

اعد على حتديد وإبراز موقف الفنان.. واملوضوع يرتفع ويرتقي بفضل ما يضيفه يس واختيار موضوع ذو أمهية، ألنه
ابلفنان كأن  الفنان من رؤية وموقف.. فالقمر موضوع خارجي يصبح له معىن جديد حسب الرؤية اخلاصة عليه

نهم واألخيار، يسطع على اجلميع األشرار م يرى فيه حبيبته، أو يراه متعالياً عن الناس، أو يكون مظهر ضيق ألنه
  .(25أو يكون رمزاً لنشدان املستحيل" )

أدل عليه صراحة أم ضمناً..  وقال األستاذ جمدي وهبة وزميله :"املوضوع هو ما يدور حوله األثر األديب سواء
وهو الفكرة اجلوهرية للمؤلف، أو القضية العامة اليت  ويستعمل هذا املصطلح اآلن لدى علماء اللغة مبعىن أضيق،

  .دافع عنها األثر األديبي

  .الكالم واملوضوع اجلديل عند أرسطو واملناطقة األفكار العامة اليت تتألف منها موضوعات
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يف أدب ما أو مأثورات شعبية  واملوضوع الدال هو موضوع أو حدث قصصي أو شخصية أو فكرة أو عبارة تتكرر
  .ذلك شخصية شهرزاد، أو قصة دون خوان معينة.. وقد يتكرر املوضوع الدال يف عدة آداب .. مثال

فكرة الشعر اخلالد الذي ال يطويه الزمن يف األدب اإلجنليزي منذ  وقد يتكرر يف أدب واحد يف عصور خمتلفة مثل
عبارة: مث  القرن العشرين لدى ويليام بتلر بيتس وقد يتكرر يف األثر األديب الواحد، وذلك مثل شكسبري حىت أوائل

  .فسكتت عن الكالم املباح، يف ألف ليلة وليلة أدركها الصباح

ما هي عليه، فال  واملوضوعية وصف ملا هو موضوعي، وهي بوجه خاص مسلك الذهن الذي يرى األشياء على
  .يشوهها بنظرة ضيقة أو بتحيز خاص

و مواقفها بطريقة إىل األثر األديب الذي يبدو فيه املؤلف كأنه يقدم شخصيات سرده أ وهذه الصفة كثرياً ما تنسب
  .تعرتيها مؤثرات شخصية أو حتيز ال

األوىل قد اتصف هبذه املوضوعية كرد فعل للتعبريات العاطفية  ويالخظ أن الشعر احلديث بعد احلرب العاملية
  .النزعة الرومانتيكية واملدارس الشعرية الرمزية اليت سبقت هذه احلروب املسرفة اليت كانت متيز

وضوعية مفهوم صادف رواجاً بني األدابء يف فرنسا خاصة منذ ازدهار النزعة الطبيعية والواقعية أن امل كما يالحظ
      .(26) "يف أواخر القرن التاسع عشر

 
  :املعىن           4

  .هي معناه كقولنا: الباء اإللصاق داللة احلرف حقيقة حقيقة أو جمازاً 

وجمازاً هي معناها كقولنا: معىن العني احلاسة اليت يبصر، واليت ينبع  قةوداللة املفردة على مجيع ما تستعمل له حقي
  .والذهب.. إخل منها املاء،

بفتح  -كقولنا: كل مفردة جاءت على وزن فاعل وداللة الصيغة على مجيع ما تستعمل له حقيقة وجمازاً هي معناها
  .لفعل من طرف واحد كسافرفأكثر كضارب، ومتابعة ا فمعناها متابعة الفعل من طرفني -العني

 معىن احلرف واملفردة والصيغة وقانون النحو والبالغة( على مراد املتكلم هي معناها وداللة اجلملة )املتألفة من

  .جيري كقولنا: توضأ زيد من العني.. فكان املعىن أنه غسل أعضاء خمصوصة غسل عبادة من ماء

  :كلم هي معناه كقول الشاعروداللة الكالم املركب من مجل على مراد املت

  إن اليت زعمت فؤادك ملها * * * خلقت هواك كما خلقت هوى هلا

للملل  صحة لزعم احملبوبة أن فؤادي ملها، ألنين جبلت على حبها، وهي جبلت على حيب، وال جمال فاملعىن : ال
  .مع اجلبلة يف احلب

  .النص.. وهذا االقتضاء هو معقول الكالم وضرورته وهاهنا اقتضى بيان املعىن زايدة كالم ليس موجوداً يف

 اللغة حقيقة وجمازاً مأخوذة من داللة احلرف واملفردة والصيغة والنحو والبالغة إذن املعىن داللة نقلية عن أهل

  .ومعقول الكالم.. ومعقول الكالم حبثه أرابب أصول اللغة وأصول الفقة يف علم الداللة
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حقيقة، بل وضعت للخضوع  ية لكلمة "معىن" .. وهذه الكلمة مل توضع هلذه املعاينهذه هي املعاين االصطالح
القصد يف العادة لشيء مطلوب حُيرص عليه، فيبذل  بعد مقاساة، مث جتوز هبا للقصد إىل الشيء.. ووجه اجملاز أن

  .-وذلك بغض املعىن الوضعي الذي هو خضوع ومقاساة الذي هو مشقة ومقاساة، -له العناء

ويقصدون البحث عنها، ورمبا حصل هلم عناء.. إذن داللة الكالم معنية.. أي  والكالم حيرص الناس على داللته،
  .مقصودة

داللته املقصودة معىن.. وذلك  ومسيت معىن جمازاً، ووجه ذلك أن املعىن الكالم ذاته ألنه مكان القصد، مث جعلت
  .جماز مرسل

اليت ذكرها ابن فارس ملادة"املعىن" يف كتابه مقاييس اللغة تعود إىل معىن واحد  ثةقال أبو عبدالرمحن: واألصول الثال
  .مادتني مها الواواي واليائي.. وتفرع عن املادتني الفرع الرابعي"عاىن" مبعىن قاسى من

ذلك أن  املقاساة بعد خضوع.. وذليل فاملعىن األوىل الوضعي األصلي احلقيقي املطابق هو اخلضوع بعد مقاساة، أو
  .مبعىن خضع وذل العناء مشتقه، وفعلها عنا، وهو فعل واوي عنا يعنو

  .ويؤيد أن املراد اخلضوع بعد مقاساة أن ذلك هو املعتاد

  .ييبس القد عليه.. واألول أرجح ويؤيد أن املراد املقاساة بعد اخلضوع قوهلم: أ ْعِن هذا األسري.. أي دعه حىت

  .املعاانة د يف أعنه أخضعه بعدوكان األول أرجح ألن املرا

به.. وكل ذلك ابملعىن الذي ذكره ابن فارس،  وجاء الفعل اليائي الزماً كالواواي ومتعدايً.. تقول: ع نيته، وُعنيت
  .وهو القصد للشيء ابنكماش فيه وحرص عليه

  ..ووجه أخذه من الواواي أنه نفيس حُيرص عليه، ومثل هذا يبذل له العناء

  .يف عنيت روعي فيه ابتداء القصد عن مشقة، مث توسع به جملرد القصد القصد إذن

يل ال له، فهو  التصرف اللفظي أن الفعل الواوي مبعىن عنا هو، مث تقول: عناين.. أي قصدته مبشقة حصلت وأصل
  .الذي شق يب

عنوته كان املعىن أنك ليحصل معىن القصد، وألنك لو قلت:  وقيل: عناين فعنيته وعنيت به.. ومل يقل: فعنوته
  .املشقة حصلت لك أحلقت املشقة به، وإمنا

  .فيه، مث توسع به يف املقصود ذاته واملعين  ابلياء املقصود، واملعىن ابأللف املكان الذي يقصد ما

فارس، بل هو من اليائي، ووجهه أن ُيالحظ الداللة العامة  وعنوان الكتاب ليس أصاًل مستقاًل كما ذكر ابن
  .املعىن األعم لعنوان، فالعنوان إذن هواب

داللة للكالم املركب من مجل فهي معناه، إال أن  وكل داللة للحرف، وكل داللة للمفردة، وكل داللة للجملة، وكل
  .وحنوي وبالغي املعىن يتنوع إىل معىن لغوي وفكري

  .العرب مفردة وصيغة وحنواً وبالغةلغة  والغالب إطالق املعىن على مدلول احلروف والكلمات والكالم مبقتضى

كما يف الواقع، أو متخيلة.. قال اجلرجاين :"املعاين هي الصور الذهنية  ومعاين اللغة صور يف الذهن مسرتجعة وهي
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معىن، ومن  وضع إبزائها األلفاظ والصور احلاصلة يف العقل.. فمن حيث أهنا تقصد ابللفظ مسيت من حيث أنه
ما هو مسيت ماهية، ومن  فظ يف العقل مسيت مفهوماً، ومن حيث أنه مقول يف جوابحيث أهنا حتصل من الل

  ."مسيت هوية حيث ثبوته يف اخلارج مسيت حقيقة، ومن حيث امتيازة عن األغيار

حبيث يكون حقيقة، وهذا ليس بصحيح  قال أبو عبدالرمحن: هذا كالم مجيل إال زعمه ثبوت املعىن يف اخلارج
علمهم وأغالطهم، فهي دالة على مرادهم ال على حقيقة يف  ومهة حسب معتقدات العرب وقصورفبعض املعاين مت

  .الواقع إبطالق

  .اإلمام ثعلب رمحه هللا يف قوله: املعىن والتفسري واحد وتسامح

متخيلة  أو املعىن ما يراد به اللفظ يف اللغة.. وكل مراد يف اللغة له صورة يف الذهن حقيقية قال أبو عبدالرمحن: بل
  .أجزاؤها من احلس اخلارجي واملشاعر الداخلية

  .جيمعه ومينع من غريه حبصر أو تقريب أو استقراء غري حاصر والتفسري زايدة شرح للمعىن

  :أو معىن املعىن.. قال ابن الرومي والتأويل مآل املعىن

  ونزعهن أليم وياله إن هي أقبلت أو أدبرت * * * وقع السهام

  .داللة كل مفردة أرادها الشاعر من معاين اللغةفاملعىن 

  .السهام، وتشبيه اإلدابر بنزعها والتأويل أن مجال الفتاة مؤمل يف إقباهلا وإدابرها على تشبيه اإلقبال بوقع

  .وذلك أن املعىن أدبياً يكون كلياً يتعلق بعموم النص، ويكون جزئياً  إال أن التأويل يكون مرادفاً للمعىن الكلي،

أبرز املعاين.. وهلذا فهو  الكلي حملة يدل عليها عنوان النص إما لكونه جامعاً للمعاين اجلزئية، أو إما لكونه واملعىن
  .يرادف موضوع النص

أن يف الوجود مجااًل يكسو النفس، وأن يف النفس مجااًل يفيض على  فمعىن قصيدة "كن مجياًل" أليب ماضي
  .اه اجلزئيلكل بيت معن الوجود.. مث يبقى

يتحقق عن طريقه تنظيم الصورة الفنية.. والعمل الفين  قال األستاذ جماهد عن االصطالح األديب :"املعىن وسيط
الفين عدة تفسريات وعدة معاٍن.. والعمل الفين بدون معىن ال معىن له، ألنه  يكون أكثر غىن إذا قبل العمل

اخلرتيت هو  حركة.. يف مسرحية اخلرتيت أليوجني يونيسكوجمرد تسجيل للطبيعة تسجياًل جامداً دون  سيكون
يكون الرأمسالية أو النازية أو  الكابوس الذي خييم على مدينة بكاملها .. اما ما هو هذا الكابوس فيمكن أن

أو قد يكون مجاع هذه املعاين.. فاملعىن أغىن من الفكرة  البطجي أو العدو أو احلقد.. إىل آخر هذه التفسريات،
 الفين، ولكي يتحقق غىن املعىن البد من أن يكون العمل الفين مشبعاً ابلصور املوحية ليت حيتوي عليها العملا

  .(27مباشراً" ) والرمز إلكساب املعىن خصوبته.. كما أن العمل الفين جيب أال يكون املعىن فيه

يط" .. بل الوسيط مقيد، وهو املعاين املعىن وس": قال أبو عبدالرمحن: من املضلل إطالق كلمة املعىن يف قوله
 واجلمل.. فهذه املعاين اجلزئية وسيطة يف تكوين العمل األديب األعم الذي يريده اجلزئية للروابط واملفردات والصيغ

  .وكلياً  األديب، وهو تنظيم الصور الفنية واملعاين اللغوية لتدل على مراد األديب جزئياً 
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  ."يكون أكثر غىن إذا قبل عدة تفسريات اذ جماهد احلكم يف قوله :"والعمل الفينومن املضلل أيضاً إطالق األست

تفسريات أبدلة تصحيح، وذلك هو احتماالت النص، ولكن البد من داللة  قال أبو عبدالرمحن: يقبل العمل عدة
  .املراد ترجيح حتدد

عدة تفسريات فمعىن ذلك أن  تملوفرق بني احتمال النص عدة تفسريات، واحتماله أكثر من معىن. فإذا اح
االحتماالت الواردة بداللة التصحيح.. فإذا عدمت داللة  داللته مل تتحدد، فالبد من داللة ترجيح حتدد املراد من

  .النص، وال يكون ظاهرة كمال الرتجيح كان ذلك عيباً يف

نه أكثر من معىن يكون مقصوداً للنص قد حتدد مراد النص أب أما احتماله أكثر من معىن فحقيقته أن داللة الرتجيح
  .مراداً كله

أكثر، بل يقول املفسر:  فال حيدد التفسري مراداً واحداً أو -مع غياب داللة الرتجيح -احتماله عدة تفسريات أما
  .حيتمل أن يكون املراد كذا وكذا

واحداً.. وهذا  ا يعين أنه قبل تفسرياً الرتجيح ألكثر من معىن ال يعنيأنه قبل عدة تفسريات، وإمن وقبول النص بداللة
  .اليت مل يقم دليل على ختصيصها التفسري الواحد هو أن للنص معنيني اثبتني مثاًل كما يف ألفاظ العموم

  .دليل الرتجيح، ألن من قيم الفن اإلحياء وال يكون النص غنياً بقبوله عدة تفسريات ما دام

ون معىن ال معىن له" كلمة غامضة بسبب إطالقه املعىن.. ويوزل الغموض بد وكلمة االستاذ جماهد "والعمل الفين
املعاين اللغوية  يقال :"والعمل الفين بدون معىن فين مراد لألديب، أو معان مراده: ال قيمة له، ألن ابلتقييد أبن

  ."اجلزئية ستكون جمرد.. إخل

  . عىن.. بل معىن املعىن.. أي مآل املعىنمسرحية اخلرتيت ليس هو امل قال ابو عبدالرمحن : واملفقود يف
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  .اآلخر واملعىن واملبىن متالزمان ال يبدو الواحد منهما دون

كالتساؤل عن  التحدث عن املعىن واملبىن كالتحدث عن شفريت املقص، والتساؤل عن جودة أحدمها :ويقول مندور
  .(28أي الشفرتني أقطع" )

  .وإمنا يعرب عنه ابلكالم قال ابو عبدالرمحن: املضمون ال يعرب به،

  .هذا السفر يف مقدمة وأما مسألة فصل الشكل عن املضمون فقد مضى الكالم عنها

والنون واحلرف املعتل أصول ثالثة : األول القصد  وأما التعريفات اللغوية واالصطالحية فقال ابن فراس :"العني
  .والثاين دل على خضوع وذل، والثالث ظهور شيء وبروزه للشيء إبنكماش فيه وحرص عليه،
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 وغريه قال أيضاً ذلك، ويقال مثل -اجيت وعيُن وابحلاجة .. قال ابن األعرايب: ع ين حب فاألول منه ُعنيت ابألمر

األصمعي: ال يقال ع ين .. وقال  عناية وُعِنياً، فأان معين به وعٍن به.. قال -ذلك تعنيت أيضاً.. كل ذلك يقال
  :الفراء: رجل عاٍن أبمري .. أي معين به، وأنشد

  .عاٍن بُقصواها طويل الشْغِل * * * له جفريان وأي نبل

  .األمر يعنيين عناية، وأان معين به، واعتنيت به وأبمره ب: عناين هذاومن البا

ييبس  عنا يعنو.. إذا خضع، واألسري عاٍن.. قال ابو عمرو: أْعِن هذا األسري.. أي دعه حىت :واألصل الثاين قوهلم
  :القد عليه، قال زهري

  ع ناءُ  ولوال أن ينال أاب طريف* * * إساُر من مليٍك أو

األسري.. والعاين اخلاضع املتذلل.. قال هللا  يل: العنو والعناء مصدر للعاين يقال عاٍن أقر ابلعنو، وهوقال اخلل
  :(، وهي تعنو عنواً .. ويقال لألسري: عنا يعنو.. قال11سورة طه/) "تعاىل :"وعنت الوجوه للحي القيوم

  الدهر عانيها وال يقال طوال

  :اليمن يف اجلاهلية هذا يف اإلسار.. وكانت تلبية أهلورمبا قالوا: أ ْعن وه.. أي ألقوه 

  جاءت إليك عانية * * * عبادك اليماني ة

  الثانية * * * على قالص انجية كيما حتج

عمرو: وأعنيته إذا جعلته مملوكاً، وهو عاٍن بنيِ  العناء، والعنوة  ويقولون: العاين العبد، والعانية األمة.. قال أبو
العنوة  :أخذانها عنوة.. أي قهراً ابلسيف.. ويقال: جئت إليك عانياً.. أي خاضعاً.. ويقال : القهر.. يقال
  :الطاعة.. قال

  هل أنت مطيعي أيها القلب عنوة

  :هذا.. قال الشيباين: ربَّت عنوٍة لك من هذا األمر.. أي عناء.. قال القطامي والعناء معروف، وهو من

  * * * لك من مواعدها اليت مل تصدق وأنت حباجتنا وربَّت عنوةٍ 

الفك هللا  :العرب: عنوت عند فالٍن عنواً.. إذا كنت أسرياً عنده، ويقولون يف الدعاء على األسري قالوا: وتقول
  .عنوته ابلضم.. أي إساره

لي هبا، العنية، وذلك أهنا تعين.. كأهنا تذل وتقهر وتشتد على من طُ  (ومن هذا الباب )وهو عندان قياس صحيح
  :يعقد ابلبعر.. قال أوس بل العنية بول

  ال ِليت واكف كأن كحيالً معقداً أو ع ِنيَّة * * * على رجع ذفراها من

يتداوى بعقله ورأيه كما تداوى اإلبل اجلرىب  قال أبو عبيد: من أمثال العرب: عنية تشفي اجلرب.. يضرب مثاًل ملن
  :طليته ابلعنية، وأنشد ابلعنية.. قال بعضهم: عنيت البعري.. أي

  على كل حرابء رعيل كأنه * * * مخولة طاٍل ابلعنية ممهل

منه إذا ختم.. ومن هذا الباب معىن  واألصل الثالث: ُعنيان الكتاب، وعنوانه، وعنياته.. وتفسريه عندان أنه البارز
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  . إليها أمرهشيء حمنته وحاله اليت يصري  الشيء.. ومل يزد اخلليل على ألنه قال: معىن كل

ومعناته.. والذي يدل عليه قياس اللغة أن املعىن هو القصد الذي يربز  قال ابن األعرايب: يقال: ما أعرف معناه
 إذا حبث عنه.. يقال: هذا معىن الكالم ومعىن الشعر.. أي الذي يربز من مكنون ما تضمنه ويظهر يف الشيء

وذلك إذا مل تنبت، فكأهنا إذا   ..ِن هذه األرض شيئاً، ومل تعُن أيضاً اللفظ، والدليل على القياس قول العرب: مل ت  عْ 
  :يصححه قول القائل كانت كذا فإهنا مل تفد شيئاً ومل تربز خرياً، ومما

  وهجريها ومل يبق ابخللصاء مما عنت به * * * من البقل إال يبسها

  :املتنخل ا.. قالومما يصححه أيضاً قوهلم: عنت القربة تعنو.. وذلك إذا سال ماؤه

  (تعنو مبخروت )له انضح ذو ريِ ق يغذو وذو شلشل

  ..الكتاب يقال منه: عنَّيت الكتاب، وعنَّته، وعنونته قال اخلليل: عنوان

من املعىن.. قال غريه: من جعل العنوان من املعىن قال: عنيت ابلياء يف األصل،  قال: وهو فيما ذكروا مشتق
خري، وما يعنو من  ولك : عنونت.. فهو فعولت.. قال الشيباين: يقال: ما عنا من فالنٍ تقديره فعوال، وق وعنوان

  .(29عملك هذا خري، ع ْنواً" )

تضمنه اللفظ من قوهلم: عنت األرض ابلنبات.. أنبتته حسناً.. وعنت القربة  وقال الراغب :"واملعىن إظهار ما
  .من عين ماءها.. ومنه عنوان الكتاب يف قول من جيعله أظهرت

  .(30كان بينهما فرق" ) واملعىن يقارن التفسري وإن

  .وقال اجلرجاين :"املعىن ما يقصد بشيء

  .(31الذي ال يكون للسان فيه حظ، وإمنا هو معىن يعرف ابلقلب" ) واملعنوي هو

  .وعىن ابلقول كذا يعين.. أراد وقصد.. قال الزخمشري: ومنه املعىن" :وقال الزبيدي

  .واالسم العناء ومعنيه، بكسر النون مع تشديد الياء، ومعناته ومعنيته واحد.. أي فحواه ومقصده، كالمومعىن ال

  .ويف معىن كالمه.. أي يف فحواه، انتهى ويف الصحاح: تقول: عرفت ذلك يف معىن كالمه، ويف معناه كالمه،

  .ويف معنيه.. ذكره ابن سيده

  .له اليت يصري إليها أمرهاألزهري: معىن كل شيء حمنته وحا وقال

  .( حسناً 32إظهار ما تضمنه اللفظ م قوهلم: عنت األرض ابلنبات أظهرته) وقال الراغب: املعىن

تكاد تتكلم به.. نعم  املصباح: قال أبو حامت: وتقول العامة: ألي معىن فعلت؟.. والعرب ال تعرف املعىن وال ويف
  .نون وتشديد الياءقال بعض العرب: ما معين  هذا؟.. بكسر ال

  .داللة ومضموانً ومفهوماً  وقال أبو زيد: هذا يف معناه ذاك، ويف معناه.. سواه.. أي يف مماثلته ومشاهبته

  .ومعناه وفحواه ومقتضاه ومضمونه كله ما يدل عليه اللفظ وقال الفارايب أيضاً: ومعىن الشيء ومعناته واحد،

 ..والتأويل واحد، وقد استعمل الناس قوهلم.. هذا معىن كالمه، وشبهه املعىن والتفسري :ويف التهذيب عن ثعلب

اللغة على عبارة تداولوها  ويريدون هذا مضمونه وداللته، وهو مطابق لقول أيب زيد والفارايب.. وأمجع النحاة وأهل
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مماثل له أو مشابه،  املعىن سواء، وهذا يف معىن هذا.. أي وهي قوهلم: هذا مبعىن هذا، وهذا يف املعىن واحد، ويف
  .انتهى

احلاصلة من  على املعاين، وينسب إليه، فيقال املعنوي، وهو ماال يكون اللسان فيه حظو.. والصورة وجيمع املعىن
مفهوماً، ومن حيث أهنا  حيث أهنا تقصد ابللفظ تسمى معىن، ومن حيث حصوهلا من اللفظ يف العقل تسمى

تسمى حقيقة، ومن حيث امتيازها عن األعيان  من حيث ثبوهتا يف اخلارجمقولة يف جواب ما هو تسمى ماهية، و 
  .تسمى ُهوية

  .(33علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطريق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه") وقال أيضاً: علم املعاين

على ما يقصد  الدكتور مجيل صليبا: "املعىن هو الصورة الذهنية من حيث وضع إبزائها اللفظ، ويطلق وقال
  .ابلشيء، أو على ما يدل عليه القول، أو الرمز، أو اإلشارة

اجتاه السري، وداللة  داللة الفظ على املعىن احلقيقي أو اجملازي، وداللة الالفتات املنصوبة يف الطريق على ومنه
  .السكوت على اإلقرار، وداللة البكاء على احلزن

حني أن املعىن هو  هوم هو الصورة الذهنية سواء وضع إبزائها اللفظ أو ال.. علىاملعىن واملفهوم أن املف والفرق بني
  .الصورة الذهنية من حيث وضع إبزائها اللفظ

  .الفقهية وتطلق على مبادئ علم من العلوم املدونة.. تقول: املعاين الرايضية، واملعاين واملعاين مجع معىن،

  .وضوعيوللمعاين جانبان: أحدمها ذايت، واآلخر م

اللفظ،  فهو جمموع األحاسيس الشخصية، والصور الذهنية، واملشاعر الوجدانية اليت يدل عليها أما اجلانب الذايت
  .وهي مصحوبة إبرادة اإلفهام من جانب املتكلم، وإرادة الفهم من جانب السامع

الناس، ومع ذلك فإن الصور الذهنية  بنيفإذا مل يؤدِ  اللفظ إىل ارتسام صورة ذهنية واحدة يف النفس مل يتم التفاهم 
  .اليت يوقظها الفظ خمتلفة ابختالف األفراد

  .وسبب ذلك اختالف الناس يف تصوراهتم، ومنازعهم، ورغائبهم، وميوهلم

األلفاظ ابختالف  أاثر يف ذهنك صوراً غري اليت يثريها يف ذهن غريك، ولوال ذلك ملا اختلفت دالالت فرب لفظ
  .ماعاتاألفراد واجل

األلفاظ من املعاين اليت ثبَّتها الوضع واالصطالح، وأقرها االستعمال حىت  أما اجلانب املوضوعي فهو ما تدل عليه
دقيقة، ودالالت  مضامينها واحدة كمعاين األلفاظ املدونة يف املعاجم، والكتب العلمية، فهي ذات مضامني صارت

األلفاظ العلمية أن تكون مطابقة للمعاين، وأن  عملوهنا.. ومن شرطواضحة، ال ختتلف ابختالف األفراد الذين يست
  .ال ختتلف دالالهتا ابختالف العلماء

الدالة على موضوع الشيء كفكرة  ومجلة القول أن املعىن هو ما يدل عليه اللفظ، أو هو الفكرة اجملردة الدقيقة
  .احلق، والعدالة، واخلري، والسعادة

  .املعاين احلاصلة يف النفس ابلفطرة، كالبديهيات، واألولياتاملشرتكة هي  واملعاين
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  .عند لوك البسيط هو الصورة احلاضرة يف الذهن اليت يتدخل الفكر يف تركيبها كاملعاين البسيطة واملعىن

  .(34واملعىن اجملرد هو التصور")

ن ما مساه ذاتياً ال يكون معىن حىت يدل إىل ذاتية وموضوعية تقسيم غري وارد، أل قال أبو عبدالرمحن: تقسيم املعاين
  .الدال، واملعىن املدلول عليه لفظ أو رمز، وألن ما مسي موضوعياً هو ذاته ما مسي ذاتياً.. وإمنا التقسيم اللفظ عليه

  .(35ما" ) وأتيت الفكرة أحياانً عند لوك مبرادف "معىن كلمة

  .فاملعىن إذن أييت عند لوك مبعىن الفكرة

 وزميله: "معاين الكالم هي عند ابن فارس يف كتابه الصاحيب عشرة: اخلرب، واالستخبار، ستاذ جمدي وهبةوقال األ

عنده هو االستفهام..  واألمر، والنهي، والدعاء، والطلب، والعرض، والتخصيص، والتمين، والتعجب.. واالستخبار
مل تفهم ما قاله جميبك فسالت اثنية فهو  ايفرق بينهما البعض أبن االستخبار أن تطلب خرباً ال تعرفه، فإذ

  .االستفهام

مث  القاضي اجلرجاين يف كتابه الوساطة بني املتنيب وخصومه هي اليت سبق إليها املتقدم، واملعاين املتداولة عند
فيها املشرتكة يف أن السرقة  تدوولت بعده، وذلك كتشبيه الفتاة ابلغزال يف جيدها وعينيها، وحكمها حكم املعاين

  .منتفية

كتابه الوساطة بني املتنيب وخصومه هي اليت حازها املبتدئ فملكها  واملعاين املختصة عند القاضي اجلرجاين يف
  :املعتدى عليه فيها سارقاً خمتلساً، وذلك كقول أيب متام ونسبت إليه، وصار

  دونه * * * مثاًل شروداً يف الندى والباس ال تنكروا ضريب له من

  من املشكاة والنرباس قد ضرب األقل لنوره * * * مثالً فاهلل 

بني املتنيب وخصومه هي اليت ال ينفرد هبا أحد كتشبيه  واملعاين املشرتكة عند القاضي اجلرجاين يف كتابه الوساطة
  .(36فيها منتفية") احلسن ابلشمس والبدر، والسرقة

أحداث أو أشخاص أو أشياء أو رموز هلا،   جية منوقال جمدي وزميله: "املعىن )امللول( ترمجة ظواهر خار 
  .متواضع عليها كالكلمات أو الصور مثاًل إىل مدركات ذهنية

إىل ميدان النقد األديب ودراسة اللغوايت.. فإذا  وقد اختلف الفالسفة يف حتديد املقصود ابملعىن، وامتد االختالف
نا أن نتساءل عن وظيفته االجتماعية أو السياسية أو وظيفته اجلمالية استطع تناولنا وظائف الشعر فيما عدا

املعىن الذي  أو الدينية مثاًل، ولكن هناك مرحلة سابقة لكل ذلك هي مرحلة حتديد نوع املدلول أو األخالقية
  .املذكورة نستمده من القطعة الشعرية قبل أن نصب ذلك املعىن يف قالب من الوظائف

إمياء الرموز اللفظية وعالقاهتا النحوية  عىن ينطبق على الشعر وغري الشعر، وهووهناك أبسط تعريف للمدلول أو امل
أفكار ووجداانت مشرتكة بني الناس مجيعاً.. فإذا أخذان هذا التعريف  إىل أشياء موجودة يف العامل اخلارجي أو إىل

سببية عامة بني  ب وجود عالقةوجدانه يتضمن مبدأ االنتظام ومبدأ القاعدة.. فاألول يعين أنه يتطل أساساً لنا
معني.. أما املبدأ الثاين فيتطلب أن خيضع  التعبري يف ظروف معينة وبني استجابة أانس ينتمون إىل فريق لغوي
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أو اخلطأ حسب ما يتواضع عليه الفريق اللغوي.. وقد توسع علماء اللغة  استعمال الكلمة أو العبارة لقواعد الصحة
إدراكي أو وصفي  ملعىن على أساس أنواع االستجاابت اليت يثرها إىل معىن انفعايل، ومعىنفقسموا ا يف هذا املفهوم

  .اإلحالة "وقد مساه أيضاً أوجدن ورتشاردز يف كتاهبما املشهور "معىن املعىن

د االنفعاالت لدى املستمع أو القارئ عن وميكن تعريف املعىن االنفعايل أبنه ذلك املعىن املؤدي إىل جمموعة من
يف الكالم ابلنسبة للمتكلم.. أما املعىن اإلدراكي فاإلاثرة  استجابته للمعىن، أو استعمال نوع من املثريات

  .خترجان عن حيز اإلدراك الذهين كالتفكري واالعتقاد واالفرتاض والشك مثالً  واالستجابة فيه ال

وتسمى هنا مبدلول  ن االسم واملسمى،جرت العادة على تقسيم املعىن اإلدراكي إىل عالقتني: العالقة ب وقد
فتعترب هذه الصفات مبثابة جمموع األوصاف  الكلمة.. والعالقة بني الكلمة وبعض خصائص األشياء أو صفاهتا،

  .معني والعناصر اليت تساعد الذهن على حتديد مفهوم

ن كلمة اإلنسان تعين يف عالقتها لذلك اب وقد اتفق املناطقة على تسمية هذه العالقة مبفهوم الكلمة، وميثل أحياانً 
  .تعين يف عالقتها اإلدراكية الثانية حيواانً انطقاً ذا قدمني اإلدراكية األوىل زيداً من الناس، بينما

أديب  يف كتب األدب يف العصور الوسطى األوربية، ويتضمن أربعة أنواع فيما يتعلق أبي أثر وللمعىن مبحث آخر
ما ميكن أن يستمد من السرد من حقائق  املعىن احلريف للسرد نفسه.. واملعىن اجملازي، وهو قيم: املعىن التارخيي.. أي

البعيد، وهو الذي يرمز إىل درس أخالقي خاص.. وما يسمى ابملعىن  عامة هتم اإلنسانية أبسرها.. واملعىن اجملازي
ابلطريقة  ة أزلية ال تدركها النفسذلك الذي يشري أو يومئ إىل رؤاي متصوفة روحية حلقيق التأويلي، ويقصد به

  .(37العادية")

  .للتعميم على األقل مثل فكرة الزمان وفكرة املكان وقال: "التصور )املعىن الكلي(: كل فكرة عامة أو قابلة

  .صورة الشيء يف العقل والتصور عند اجلرجاين: حصول

الستفهام، ويكون ابهلمزة ومجيع أمساء االستفهام، يف ا والتصور يف علم املعاين العريب ما يطلب به معرفة املفرد
  .(38حذاء؟.. فاملطلوب تعيني املفرد املعطف أو احلذاء") ومثاله: أمعطفاً اشرتيت أو

  :اإليديولوجيا-5

  :الدكتور حممد فريد حممود عزت: "األيديولوجية قال

ة من خالل منظور يوجه ويبسط يسعى إىل تفسري ظواهر اجتماعية معقد نسق من املعتقدات واملفاهيم-1
  .واالجتماعية لألفراد واجلماعات االختيارات السياسية

والتقاليد واملبادئ واألساطري( اليت تؤمن هبا مجاعة معينة أو جمتمع  أو هي نظام األفكار املتداخلة )كاملعتقدات-2
والنظامية، وتربرها يف  ة واالقتصاديةمصاحلها واهتماماهتا االجتماعية واألخالقية والدينية والسياسي ما، وتعكس

  .(39نفس الوقت")

األيديولوجيا مصطلح شائع يف العصر احلاضر يف الدراسات الفكرية املعاصرة مؤداه  " :وقال الدكتور حممد التوجني
ة السياسية واالقتصادي األفكار وخصائصها وعالقتها ابجملتمع والتاريخ السائدين، ما أنه منظومة األفكار علم
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املفكرين صفة لألفكار العقدية، ومنظومة شاملة لفكرهم  واجلمالية السائدة وحتليلها ومناقشتها، كما أهنا عند بعض
  .(40الفلسفي الواقعي")

اإلنسان يف جماالت السياسة  وقال األستاذ جماهد: "األيدولوجيا هي نسق من اآلراء واألفكار اليت يؤمن هبا
نظرة إىل احلياة.. وأيديولوجية العمل الفين هي بعده  والدين والفلسفة اخل.. إهناوالتشريع واألخالق واجلمال 

جزئي ووقيت وجزئي.. إن الفن احنياز.. الفنان ليس حمايداً، إنه صاحب موقف،  اإلنساين وعلوه على كل ما هو
إنسانيته.. واأليديولوجيا يف و  االحنياز يف العمل الفين احنياز لإلنسان يف كليته، واحنياز لتقدمه وتطوره لكن هذا

إرجاع الفن إىل بيان مذهيب يسيء إىل فنية العمل  العمل الفين جيب أال تكون مفروضة عليه من اخلارج، فإن
الفين دائماً أغىن من أية أيديولوجيا.. فإذا كان موضوع العمل الفين هو احلب  ويفرض عليه قيمة خارجية.. العمل

اإلنسان فإنه أغىن من جمرد  ظر إليه.. وإذا كان العمل الفين هو عماًل إنسانياً ميجداحلب أغىن من زاوية الن فإن
ووقتية ومشروطة، والفن إنسانية وكلية وال زمانية.. الفن تعبري عن  النظرة التارخيية املؤقتة.. إن اإليديولوجيا اترخيية

إنه تعبري عن  ..ز لإلنسان يف عمومه ومشوليتهيتجاوز اللحظة الوقتية.. الفن حقاً منحاز لكنه احنيا املطلق الذي
  .(41اإلنسانية")

مجالية يف العمل الفين إال يف حاالت يفرض فيها موضوع النص أن  قال أبو عبدالرمحن: اإليديولوجيا ليست قيمة
  .ومتيز مذهيب لألديب يكون صادراً عن ثقافة

وتدل على فنيته إذا حوهلا من لغة فكرية إىل لغة  ب،واأليديولوجيا فيما عدا ذلك ظاهرة تكشف عن انتماء األدي
  .مجالية

األديب منحازاً إىل مذهب، وليس من املعقول أن يكون بال مذهب.. إذن  وليس من الشرط أن يكون
  .األصلية ما صدرت عن قناعة وأهلية دون أمعية األيديولوجيا

األصيل أن ال يكون حمكوماً أبيديولوجيته يف القيمة الثقافة الواسعة والفكر  وعلى هذا فال يتوقع من األديب ذي
  .للنص األديب، بل هذا شرط أصالته املنطقية

  .بل ابإلحياء واللغة اجلمالية وإمنا املطلوب أن ال يكون أيديولوجيته مباشرة،

  .تعبري من املطلق..اخل ومن األساليب العائمة قول األستاذ جماهد: الفن

فالبيت بدون بيت معهود، والفرس بدون فرس معهودة  طالق هاهنا معىن فلسفي للتجريد،قال أبو عبدالرمحن: اإل
  .فردي جتريد عموماً ال يتميز هبا شكل

والسمو الفكري والعبقرية للمضمون،  ..وربط الفن ابملطلق دعوى تد عى عليه، بل اجلزئي واملطلق موضوعان للفن
  .األديب سواء عرب عن اجلزئي أو الكلي.. عن املشخص أو املطلق لنصواألداء اجلمايل شكاًل مها القيمة الفنية ل

 ذلك النص للسياب مثاًل يوم كان ماركسياً تؤخذ أفكاره، ومعانيه، ومصطلحاته فرتد إىل :قال أبو عبدالرمحن

  .لسفتها املاركسية، فتكون العالقات بني النص والفلسفة املاركسية هي األيديولوجية

  :املادة-6
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  .وبغري جر، وطواًل وعرضاً  ل يف املد جر الشيء لينساق طواًل، مث توسع به لكل امتداد جبراألص

  .ومادة الشيء نواته اليت حيصل منها االمتداد

واحلياة اليومية، والفلسفة  ومادة النص األديب مكوانت لفظه ومعناه كاللغة القاموسية، واألساطري اليواننية،
  .الفالنية..اخل

قال بن فارس: "امليم والدال أصل واحد يدل على جر شيء يف طول،  يفات اللغوية واالصطالحيةوعن التعر 
  .(42استطالة") واتصال شيء بشيء يف

  .(43وقيل: املادة الزايدة املتصلة") ..وقال اجلرجاين: "مادة الشيء هي اليت حيصل الشيء معها ابلقوة

  .(44وقال الراغب: "أصل املد واجلر")

احملمول إىل املوضوع إجياابً كان  لكفوي: "املادة هي على رأي متأخري املنطقيني عبارة عن كيفية كانت لنسبةوقال ا
  .أو سلباً 

النسبة اإلجيابية يف نفس األمر ابلوجوب واإلمكان واالمتناع، وهلا أمساء  وعلى رأي متقدميهم عبارة عن كيفية
  .ابعتبارات

  .ليها مادة وطنيةفمن جهة توارد الصور املختلفة ع

  .قابل وهيوىل ومن جهة استعدادها للصور

  .ومن جهة أن الرتكيب يبتدأ منها عنصر

  .ينتهي إليها اسطقس ومن جهة أن التحليل

  .(45بطرايهنما يف األعراض أيضاً") واملادة والصورة خمصوصتان ابألجسام.. وقال بعض احملققني

ومادة الشيء ما ميده.. دخلت فيه اهلاء للمبالغة، واملادة كل شيء يكون  لة،وقال الزبيدي: "واملادة الزايدة املتص
  .ويقال: دع يف الضرع مادة اللنب مدداً لغريه،

  .(46فهو املادة") فاملرتوك يف الضرع هو الداعية، وما اجتمع إليه

ء أصوله وعناصره اليت يرتكب لغريه، ومادة الشي وقال الدكتور مجيل صليبا: "املادة يف اللغة كل شيء يكون مدداً 
  .البناء، ومادة البحث..اخل منها حسية كانت أو معنوية كمادة

  :وللمادة يف اصطالح الفالسفة عدة معان

املرمر الذي يصنع  الطبيعي الذي نتناوله على حاله، أو حنوله إىل شيء آخر لغاية معينة مثل هي اجلسم املادة-1
  .به املرمر ورة التمثال فهي الشكل الذي يسوىمنه التمثال، فهو مادته.. أما ص

  .املادة يف االصطالح األرسطي أو املدرسي هي املعىن املقابل للصورة-2

مادة أوىل، وهي كما قيل:  األول: داللتها على العناصر غري املعينة اليت ميكن أن يتألف منها الشيء، وتسمى
  .الصورة فيها  بقيامإمكان حمض، أو قوة مطلقة ال تنتقل إىل الفعل إال

لقبول الصورة اجلسمية لقوة فيه قابلة للصور،  قال ابن سينا: اهليوىل املطلقة جوهر، ووجوده ابلفعل إمنا حيصل
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  .(84-83القوة )رسالة احلدود ص وليس له يف ذاته صورة ختصه إال معىن

اً ليس فيه، فيكون ابلقياس إىل ما ليس يقبل كماالً ما، وأمر  ( هيوىل لكل شيء من شأنه أن47وقال أيضاً: يقال)
  .(84ما فيه موضوعاً )م.ن فيه هيوىل، وابلقياس إىل

  .املعينة اليت يعمل الفكر على إكماهلا وإنضاجها والثاين: داللتها على املعطيات الطبيعية والعقلية

و مادة لذلك الشيء حسياً  إىل غريه فهو مادة، وكل ما يرتكب منه الشيء فه فكل موضوع يقبل الكمال ابنضمامه
منها مضمون الفكر، وإن  معنوايً، ومن هذا القبيل قولنا: إن مادة املعرفة هي املعطيات احلسية اليت يتألف كان أو

  .مادة الفن هي املعطيات اليت يستمدها الفنان من جتربته

  .واملادة ابملعىن الديكاريت مقابلة للصورة من جهة وللفكر من جهة-3

وهو صورته.. واآلخر  قابل بينها وبني الصورة فريجع إىل أن اجلسم مؤلف ن شيئني: أحدمها شكله اهلندسي،الت أما
  .جوهره املشخص املفرد املوجود ابلفعل، وهو مادته

لوجودها خارج العقل.. على  التقابل بينها وبني الفكر فريجع إىل أن املادة كتلة طبيعية ندركها ابحلدس احلسي وأما
  .ن الفكر شيء داخلي جمرد عن ملادة وعن لواحق املادةحني أ

عن تصور القوة، واحلركة،  لذلك قال ديكارت: إن املادة هي االمتداد.. وقال آخر: إن تصور املادة ال ينفصل
  .والطاقة

  .احلسية من جهة ما هي مستقلة عن قوالب العقل وتطلق املادة عند كانت على معطيات التجربة-4

  .صورهتا فهي العالقات اليت تضبطها، وتنظم حدوثها اهرة عنصرها احلسي، أمافمادة الظ

  .احلدود اليت تتألف منها القضية، أو على القضااي اليت يتألف منها القياس وتطلق املادة يف املنطق على-5

  .بةوسال القضية هي املوضوع واحملمول، وتنقسم هبذا االعتبار إىل كلية، وجزئية، وموجبة، فمادة

والنتيجة.. أما صورته فهي شكله، فقولنا:   ومادة القياس هي القضااي اليت يتألف منها، وهي الكربى، والصغرى،
قياس كاذب من حيث مادته ألن صغراه كاذبة.. أما من حيث  :كل إنسان فان، وجربيل إنسان، فجربيل فان

  .األول صورته فهو قياس صحيح من الشكل

هبا، وهذه احلالة منحصرة يف الوجوب،  لقون املادة على حالة للقضية يف ذاهتا غري مصرحواملنطقيون القدماء يط
انفكاكه عن املوضوع فتكون النسبة واجبة، وتسمى مبادة  واالمتناع، اإلمكان، لن احملمول إما أن يستحيل

 أن ال يستحيل ثبوته فتكونله فتكون النسبة ممتنعة وتسمى مبادة االمتناع، وإما  الوجوب، وإما أن يستحيل ثبوته

 .والالضرورة، أو يف الدوام والالدوام النسبة ممكنة، وتسمى مادة اإلمكان اخلاص، وتنحصر ابعتبار آخر يف الضرورة

 

مصرح به يدل على الوجوب، أو االمتناع، أو اإلمكان.. على حني أن  والفرق بني اجلهة واملادة أن اجلهة لفظ
واجبة واجلهة  ا غري مصرح هبا، ورمبا ختالفا كقولك: زيد ميكن أن يكون حيواانً.. فاملادةيف ذاهت املادة حالة للقضية

  .(25ممكنه )ابن سينا النجاة ص
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الذي يقوم به الفاعل بصرف النظر عن نيته وقصده كاملمرض الذي خيطئ  واملادة يف علم األخالق هي الفعل-6
أما من حيث  اً منوماً، فهو ال يعد قاتاًل إال من حيث مادة الفعل،قاتاًل بداًل من إعطائه عقار  فيعطي مريضه مساً 

  .(48صورة الفعل فهو بريء من جرمية القتل")

 املادي هو املنسوب إىل املادة، وهو مقابل للروحي.. تقول: القوى املادية، والقوى" :وقال الدكتور مجيل أيضاً 

  .الروحية

  .حلقيقة الصوريةومقابل للصوري تقول: احلقيقة املادية وا

فاسدة،  مادايً هو احلكم الصحيح الذي يكون نتيجة قياس ال يكفي إلثبات صدقه، إما ألن صورته والصحيح
  .وإما ألن إحدى مقدماته كاذبة

عدد مربع ]وهذا صحيح[،  225على ثالثة )وهذا كاذب(، والعدد  مثال ذلك قولنا: كل عدد مربع فهو ينقسم
ثالثة )وهذا صحيح مادايً وإن كان مستخرجاً من مقدمات كاذبة بقياس صحيح من  لىينقسم ع 225وإذن العدد

  .(صورته حيث

  :املذهب املادي هو املذهب الذي يفسر كل شيء ابألسباب املادية

اجلوهر احلقيقي، الذي به تفسر  ويطلق يف علم ما بعد الطبيعة على مذهب الذين يقولون إن املادة وحدها هي-1
  .ر احلياة، ومجيع أحوال النفسمجيع ظواه

  .الروح املادي هبذا املعىن مقابل للمذهب الروحي الذي يثبت وجود جوهر مستقل عن املادة، وهو واملذهب

ظواهر اثنوية انشئة عن الظواهر  ويطلق املذهب املادي يف علم النفس على القول: إن مجيع أحوال الشعور-2
  .الفيزيولوجية املقابلة هلا

  .وحدها األخالق فاملذهب املادي هو القول أن غاية احلياة هي االستمتاع ابخلريات املادية يف علم أما-3

ابيقوروس يف العصور القدمية ومذهب  املادية الكالسيكية، واملادية اجلدلية.. املادية الكالسيكية )وهي مذهب-4
ريات كمية.. على حني أن املادية اجلدلية وهي املادة إال تغ ال مرتي ودولباخ يف العصور احلديثة( ال تنسب إىل

 بني التغريات الكمية والتغريات والكيفية، وتؤدي يف هنايتها إىل قيام حياة روحية مذهب ماركس واجنلس تدخل

  .مستقلة عن الظواهر املادية وإن كانت يف بدايتها انشئة عن املادة

 ؤلف من مادة متحركة ذات تطور صاعد على مستوايتالعامل يف نظر املاديني اجلدليني كل م وبيان ذلك أن

نشأ عنها ابلضرورة حتول  متتالية، متزايدة التعقيد يف الكم.. حىت إذا بلغت هذه املستوايت أعلى درجات التعقيد
  .مفاجئ وتغريات كيفية جديدة

  .ن أسباب اقتصادية خاصةالقول أبن: الوقائع التارخيية والظواهر االجتماعية تنشأ ع املادية التارخيية، هي-5

اجملتمع االقتصادية هي  : إن بنية1859قال كارل ماركس يف مقدمة كتابه نقد االقتصاد السياسي الصدر عام 
البنية القضائية والسياسية، فكل صورة من صور الوعي  األساس احلقيقي الذي تقوم عليه بنيته الفوقانية.. أعين

ل حركة من احلركات االجتماعية والسياسية والروحية اتبعة لنمط اإلنتاج وك االجتماعية مطابقة هلذا األساس،
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  .االقتصادي

  .املسماة ابلفوقانية فالشروط االقتصادية هي البىن التحتانية اليت تقوم عليها مجيع البىن الروحية

  .(49أتثرياً يف احلياة االقتصادية")أن للعوامل الروحية والفكرية  واملادية التارخيية مقابلة للمثالية التارخيية اليت تقرر

ينفرد أبنه حيوهلا  جماهد: "املادة اخلامة اليت جيسد هبا الفنان عمله الفين يشاركه اآلخرون فيها، لكنه وقال األستاذ
أيضاً اآلخر الذي عليه أن يقهره.. إنه حيوهلا من  من مادة خامة إىل مادة مجالية.. إهنا وسيلة للعمل الفين لكنها

يثبت فيها االنتظام والنظام واإليقاع.. إن احلجر مادة النحات لكنه يقتطع هذا  ود خمتلط إىل وجود منتظم.. إنهوج
مجالية.. إن املادة  الصلب ويدخل معه يف حوار، بل ويف حرب إىل أن يقهره وحيوله إىل حجر ذي أبعاد احلجر

  .تقاوم وعليه أن يطوعها

تلك احلجارة اليت تفصلين عن متثايل.. لكنه بعد أن خلق متثال امللك داوود  بغضوكان مايكل أجنلو يقول: إنين أل
  .وقهر صالبة احلجر هتف به: انطق مثاًل،

نظرية من جهة مبادته، ومعرفة عملية هبا، ووسائل تقنية للتغلب  والتغلب على املادة يقتضي من الفنان معرفةً 
  .(50عليها")

فلسفية عديدة تشرتك  "تقال املادية يف مقابل املثالية وتوصف هبا اجتاهات ونزعاتالدكتور عبدالرمحن بدوي:  وقال
أو الشعور.. وميكن بيان املذاهب املادية حبسب  يف القول أبن األصل يف املوجودات هو املادة ال الروح أو العقل

  :العصور على النحو التايل

يقررون أن املوجود ينحل إىل أجزاء ال  طس وأبيقور ولوكريتوساملادية يف العصر اليوانين والروماين.. جند دميقري-1
كذلك يرون أن كل موجود خيضع لقوانني ضرورية، واإلنسان يندرج  ..تتجزأ هي الذرات، والذرات تنتقل يف اخلالء

  .يف هذا الوضع

  .هذا املذهب إىل الصراع ضد اخلرافات وضد اخلوف من املوت ويهف

املادة  ر والثامن عشر جند املادية تتخذ اجتاهاً ملحداً واضحاً، وتقوم على التعارض بنيعش ويف القرنني السابع-2
ممثليها يف فرنسا يف القرن الثامن عشر  واجلوهر املفكر، ويف نظرية املعرفة ترد املعرفة إىل احلواس وحدها.. ومن ابرز

أجسام مادية فيه جتري أحداث  على أنه كل مؤلف من المرتي، وهولباك، وهلفسيوس.. وهي تتصور الكون
 ضرورية.. والزمان واملكان واحلركة تعد أحوااًل للمادة، وكل ظواهر الوعي والفكر الطبيعة وفقاً لقوانني موضوعية

  .تتوقف على الرتكيب اجلسماين لإلنسان

  :املادية ويف القرن التاسع عشر منا نوعان من-3

يف فرنسا.. وقد بلغت أوجها عند ارنست  وبوشز يف أملانيا، وكاابنيساملادية العلمية، وميثلها فوجت ومولشت -أ
  .هكل يف مذهبه الواحدي

على علوم  التارخيية وهي اليت قعد قواعدها كارل ماركس وفريدرش اجنلر.. وال تعتمد هذه املادية املادية-ب
الدولة إىل اجملتمع املدين، أو إرجاع  الطبيعة، بل تسعى إىل حتويل اجملتمع وعلوم اجملتمع.. وموقفها يقوم ي إرجاع
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كما أرجع املاديون يف القرن الثامن عشر الفكر إىل املادة.. واملادة  أشكال الشعور إىل البنية األساسية االجتماعية
اً أصحاهبا علماً اترخيي إذن يف املرحلة األوىل على قلب روابط السببية.. واستناداً إىل هذا القلب أنشأ التارخيية تقوم

ترجع أساساً إىل عوامل اقتصادية.. إن املادية  يفسر أحداث التاريخ على أساس العوامل املادية وحدها، وهي
  .التاريخ، وعلى اجملتمع التارخيية تطبق مبادئ املادية على

إليهما على أهنما مسارح لعمليات جتري وفقاً ملنهج  وماركس واجنلر يف تصورمها للتاريخ وللمجتمع ينظران
  .(إىل نقيض املوضوع ليتألف منهما يف مرحلة اثلثة مركب موضوع الدايلكتيك )أي التحول من املوضوع

 حركة وتغري من النقيض إىل النقيض مث إىل املركب من النقيضني.. يقول ماركس وأجنلر إن التاريخ عملية

احلديث بني الربوليتاراي  العصرإن التصور املادي للتاريخ وتطبيقه اخلاص على صراع الطبقات يف  :(19/187)
  .والبورجوازية ليسا ممكنني إال بفضل الدايلكتيك

التأمالت النظرية  املادية التارخيية أهنا هي وحدها الكفيلة بوضع نظرية يف اجملتمع وتطوره ال تقوم على وتزعم
.. وترتكز على أمهية عملية اإلنتاج للحياة اإلنسانية والتقوميات الذاتية.. بل األحوال الفعلية امللموسة والطبيعية

  .والتوالد املاديني وتطرمها

النقدي والنشاط الشوري اإلنساين،  كذلك يزعمون أن املادية التارخيية حتيل إىل األمهية االجتماعية للنشاط العملي
ويل اجملتمع يف يف اجتاه الصراع الطبقي لطبقة العمال وحت وتوجه كل عمل اجتماعي إىل تشكيل التاريخ واجملتمع

  .اجتاه شيوعي

مجاع العالقات االجتماعية  املادية التارخيية ليس اجملتمع هو جمموع األفراد الذين منهم يتألف اجملتمع، بل هو وعند
ووجود الطبقات والصراع بينهما ال يتوقف على أماين الناس  ..القائمة على طريقة اإلنتاج كما حتررت عينياً واترخيياً 

  .(51أبحوال اإلنتاج كل االرتباط، وهي بدورها تتوقف على قوى اإلنتاج") بل هو مرتبط ورغباهتم،

  :احملتوى-7

استدارة، فأخذ االحتواء والتحوي من هذا  فعله حوى حيوي، وهو مشتق معىن من احلية ألهنا تتلوى وتتجمع يف
  .الفعل، ومسي من مادة الفاعل وهو احلية

  .أو كما هو يف اعتقاد العرب عمرها، وأهنا ال متوت إال بعارض كما هو يف الواقع، ومعىن احلية من احلياة لطول

يف استدارة، والتحوي الفعل املكثف منها وهو التثين  إذن األصل يف حوى الفعل البسيط من احلية وهو التجمع
  .توسع به ملعىن اإلحاطة واالكتناف والتجمع، ومنه حوااي البطن، مث

  .األكناف اسم الفاعل ما كان داخلواحملتوى بصيغة 

  .وحمتوى النص األديب يطلق مرادفاً للمعىن واملضمون

  .احملتوى كل ما ضمه النص من لفظ وصورة وإشارة ومعىن واحملقق أن

  .(52فارس: "احلاء والواو وما بعده معتل أصل واحد وهو اجلمع") وأما التعريفات فقال ابن

  .ويه حياً وحواية واحتواه واحتوى عليه: أي مجعه وأحرزهحوا وحواه حي" :وقال الزبيدي
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  .(53الصحاح: احتوى على الشيء أملأ عليه) ويف

  .وهو رأي الفارسي قيل: ومنه احلية، وسيذكر يف ترمجة حيي

حوى.. قال: لتحويها.. أي جتمعها واستدارهتا، أو  قال ابن سيده: وذكرهتا هنا ألن أاب حامت ذهب إىل أهنا من
  .(54حامت قوهلم: رجل حواء، وحاو، وجيمع احليات) ول حياهتا.. قال: ويعضد قول أيبلط

  .استحقاق.. عن ابن األعرايب واحلوي كغين امللك بعد

  .(55وهو املزكو) وأيضاً احلوض الصغري يسويه الرجل لبعريه يسقيه فيه،

  .يقال قد احتويت حوايً 

  .واحلوية كغنية استدارة كل شيء

على نسٍق واحٍد مستدير   زهري: احلوي استدارة كل شيء كحوي احلية، وكحوي بعض النجوم إذا رايتهاوقال األ
  .كالتحوي

  .يقال: حتوى.. أي جتمع واستدار

احلاوايء.. قال  ( منها كاحلاوية، ومنهم من يقول57( أو الدوارة)56حتوى من األمعاء، وهي بنات اللنب) واحلوية ما
  :جرير

  الليل جمعار ص والغول اليت أكلت * * * يف حاوايء درومتصغو اخلناني

  .وقال اجلوهري: حوية البطن وحاوية البطن وحاوايء البطن كله مبعىن

  :قال الشاعر، وهو جرير

  (58نقيق العقارب) كأن نقيق احلب يف حاوايئه * * * نقيق األفاعي أو

وإمنا دخلته التاء ألنه من جنس مثل بطة  نثى،وقال الزبيدي عن احلية: "قال اجلوهري: يكون للذكر واأل
  .حياً على حية.. أي ذكراً على أنثى.. انتهى ودجاجة.. على أنه قد روي عن العرب: رأيت

  .حيوي، فلو كان من الواو لكان حووي كقولك يف اإلضافة إىل لية: لووي واشتقاقه اإلضافة إىل حية بن هبدلة

  .عيناً يف حواء؟ حلية مما عينه واو استدالاًل بقوهلم: رجل حواء، لظهور الواوفإن قلت فهال كانت ا :قال بعضهم

وآلل ود ِمٍث وِدم ْثٍر وِدالٍص وُدالمص.. يف قول  فاجلواب أن أاب علي ذهب إىل أن حية وحواء كسبط وسبطر ولؤلؤ
 واو والمه ايء، كما أن لؤلؤاً اقرتبت أصوهلا واتفقت معانيها، وكل واحٍد مما عينه  أيب عثمان، وأن هذه األلفاظ

القميص.. وإمنا جعلوا  رابعي، وآلٍل ثالثي.. لفظامها مقرتانن ومعنامها متفقان.. ونظري ذلك قوهلم: جبت جيب
عينه والمه واوان( من قبل أن هذا هو األكثر يف   حواء مما عينه واو والمه ايء )وإن كان ميكن لفظه أن يكون مما

  .اي آت إال يف قوهلم: ييَّيت ايء حسنة.. على أن فيه ضعفاً من طريق الرواية والعني والالمكالمهم، ومل أيت الفاء 

فأدغمت الياء يف الواو  وجيوز أن يكون من التحري النطوائها، وقد ذكر يف حوي.. ويقال: هي يف األصل حيوة
  .وجعلتا شديدة

للمرأة: ما هو إال حية، وذلك لطول عمر احلية..  إذا طال عمره وكذا  يقال: ال متوت إال بعرض.. وقالوا للرجل
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  .حياته.. مجعه حيات وحيوات، ومنه احلديث: ال ابس بقتل احليوات كأنه مسي حية لطول

  .ذكر احليات واحلي وت كتنور

  .قال األزهري: التاء زائدة ألن اصله احليو

  :ا احلية الذكر، وأنشد األصمعيتذكر احلية وتؤنثها، فإذا قالوا: احليوت: عنو  وقال أيضاً: العرب

  وأيكل احلية واحليوات * * * وخينق العجوز أو متوات

  .(59احليات") ورجل حواء وحاٍو جيمع

على طريق التمثيل، ألن من شأن احليي أن  وقال الزبيدي أيضاً: "وحتىيَّ منه انقبض وانزوى.. مأخوذ من احلياء
  .(60تفعل من احلي وهو اجلمع كتحيز من احلوز") وينقبض.. أو أصله حتوى قلبت واوه ايء.. أ

احملصلة الكلية للعناصر والعمليات اليت تشكل أساس العمل الفين وتطوره، وتتضح  وقال األستاذ جماهد:"احملتوى
للنموذج املعروض، ألن  العمل الفين من خالله.. واحملتوى أو املضمون قائم على احلركة.. وهي حركة داخلية حركة
وبطبيعة احلال يعد املضمون ثوري والشكل حمافظ..  ..مون ليس جمرد ما يقدمه الفنان، بل أيضاً كيف يقدمهاملض

أحياانً متقدمة عن شكلها، ويف هذه احلالة حيدث انفصال يقتضي تغلباً فنياً بعد  وهلذا جند مضامني العمل الفين
  .احلياة واإلنسان مام، فهو يكشف عن اجلوهري يفاالنفصال.. واحملتوى دائماً مستقبلي ألنه حركة إىل األ هذا

واجلوهري يف اإلنسان هو إنسانياته وإمكانياته.. وهذا هو  واجلوهري يف احلياة هو أن احلياة يف حالة حركة دائماً،
 يكتب له اخللود.. يف احملتوى جند قهراً لكل ما هو جزئي سواء كان بيولوجياً أو املطلق يف العمل الفين الذي

  .(61اترخيياً.. حتقيقاً لكلية اإلنسان.. حمتوى على العامل واإلنسانية والالهنائية")

كما أن املصطلح استخدم مبعىن  ..وقال الدكتور حممد التوجني: "احملتوى هو املضمون أو الفحوى، ويقابله الشكل
  .فهرسة املوضوعات

تضم فصول الكتاب ومضامينه مع أرقام صفحات  احملتوى، وتقوم مقام الفهرسة.. واحملتوايت هي مجع للكلمة
بينما عادة  فيه.. وعادة اإلنكليز أن يضعوا احملتوايت يف مطلع الكتاب، ومثلهم لعض األدابء العرب وجودها

  .(62الفرنسيني أن يضعوها يف آلخره، ومثلهم بعض األدابء العرب أيضاً")

االستعمال وإن كان لكل لفظ  ، وهو يرادف املضمون يفقال أبو عبدالرمحن: أسلفت أن احملتوى أعم من املعىن
  .مأخذه االشتقاقي من جهة الوضع

  .األستاذ جماهد زمنياً بني احملتوى والشكل، ألن الشكل جزء من احملتوى وال معىن ملفارقة

  .هاعن أراد ابحملتوى املضمون املعنوي فال ريب أن النفس تعقل املعاين قبل أن حتسن التعبري أما إذا

كعمودية القصيدة الرتاثية.. ولكن  وظاهرة التجدد تكون ملحوظة يف املضمون أكثر، ورمبا بقي الشكل عدة قرون
  .هذا ال يعين أن الشكل حمافظ إبطالق

  :الشكل-8

التعريف بشكل شيء ذكرت  األصل يف هذه املادة للصفات اليت تقيد الشيء عن االختالط بغريه، فإذا طلب منك
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استقراء معاين املادة يدل على ذلك، مث توسع به  واألصل استعمال هذه املادة للصفات املرئية، ألنصفاته.. 
  .وللقيد للصفات املعنوية والطبيعة والسجية

املفاعلة واملقارنة كقولك: هذا شكل  أما معىن مشاهبة شيء لشيء، ومتاثلهما يف الصفة أو تقارهبما فمأخوذ من
  .هذا

  .وما ينجم عنها من وزن وموسيقى وصور، ونوع تركيب ألديب حمدد ابأللفاظوالشكل يف النص ا

  .الشكل فجعله طريقة للمؤلف يف ترتيب موضوعه األديب وتكلم الدكتور التوجني عن

تعريف لألسلوب الذي أنتج الشكل.. والشكل هو اهليئة اليت حصلت بقصد أو غري  قال أبو عبدالرمحن: إمنا هذا
  .بت أو متنوعأبسلوب اث ..قصد

  .والشكل ينظر إليه ابلنسبة إىل نص معني واألسلوب ينظر إليه على أنه طريقة اثبتة يف عمل األديب،

  .الثوابت يف عمل األديب ويرادف األسلوب الشكل إذا كان الشكل من

  .املضمون وذكر الدكتور التوجني أن الغرض من الشكل ضمان وضوح

  .الوضوح  أن يكون مجياًل، ومن اجلمال اإلحياء الوالصحيح أن غاية الشكل األديب

املؤثرات!!.. وهذا كالم عائم، واملعقول أن  وزعم الدكتور التوجني أن الشكل أديباً يصاغ من داخله وال يقبل
  .الشكل حصيلة الصوغ وليس هو الصوغ ذاته

أشكااًل إىل تراثه ويطوعها له، وقد  اً ينقلوقد يكون األديب تقليداً يصوغ شكله من املأثور املعتاد، وقد يكون رائد
  .يكون مبتكراً 

  .!مل يكن شكاًل إال بعد صياغته؟ وكيف يصاغ الشكل من داخله وهو

  .لعقل املتلقي إن بعض األقالم تستهني ابملسؤولية يف خماطبتها

  .ويرى الدكتور التوجني أن انصهار الشكل واملضمون مسو أديب

  :نصهار ظاهراتنقال أبو عبدالرمحن: اال

واحد.. هذا ضربة الزب يف كل نص سواء كان أدبياً أو علمياً أو عادايً..  إحدامها: أهنما ال ينفصالن يف نص
  .النص األديب سامياً أو هابطاً أو بني بني وسواء كان

  .يب بال ريبمعطيات اللغة كداللة الصورة وموسيقى الكلمة.. وهذا مسو أد وأخرامها: داللة الشكل داللة فوق

املماثلة.. تقول: هذا شكل  املعاين اللغوية واالصطالحية فقال ابن فارس: "الشني والكاف والالم معظم اببه وأما
مشتبه.. أي هذا شابه هذا، وهذا دخل يف شكل  هذا.. أي مثله، ومن ذلك يقال: أمر مشكل كما يقال أمر

، وذلك أنه جيمع بني إحدى قوائمه وشكل هلا، وكذلك الدابة بشكاله هذا، مث حيمل على ذلك، فيقال: شكلت
كان إحدى يديه وإحدى رجليه حمجاًل، وهو ذاك القياس، ألن البياض أخذ واحدًة  دابة هبا شكال.. إذا

  .وشكلها

يسرية.. قال ابن دريد:  ومن الباب الشكلة، وهي محرة خيالطها بياض، وعني شكالء إذا كان يف بياضها محرة
This file was downloaded from QuranicThought.com



وهو من الباب الذي ذكرانه يف إشكال هذا  أشكل للحمرة والبياض املختلطني منه، وهذا صحيح، ويسمى الدم
  .بياض األمر، وهو التباسه، ألهنا محرة البسها

قد شاكل التمر يف حالوته  قال الكسائي: أشكل النخل إذا طاب رطبه وأدرك.. وهذا أيضاً من الباب، ألنه
  .ورطوبته ومحرته

شكاًل.. إذا قيدته بعالمات اإلعراب: فلست أحسبه من كالم العرب العاربة،  لت الكتاب أشكلهفأما قوهلم: شك
ذكرانه، ألن ذلك  شيء ذكره أهل العربية، وهو من األلقاب املولدة.. وجيوز أن يكون قد قاسوه على ما وإمنا هو

  .وإن مل يكن خطاً مستوايً فهو مشاكل له

 ابة وشاكلته، وهو ما عال الطفطفة منه.. وقال قطرب: الشاكل ما بني العذارشاكل الد :ومما شذ عن هذا األصل

  .واألذن من البياض

بطن من العرب.. ومن هذا الباب األشكل،  ومما شذ أيضاً الشكالء، وهي احلاجة، وكذلك األشكلة، وبنو شكل
  :وهو السدر اجلبلي.. قال الراجز

  .(63كما اعوجت قياس األشكل") عوجاً 

يف اجلنسية، والشبه يف الكيفية.. قال تعاىل: }وآخر من شكله  الراغب: "املشاكلة يف اهليئة والصورة، والند وقال
مثله يف اهليئة وتعاطي الفعل..والشكل قيل: هو الدل، وهو يف احلقيقة األنس الذي  [.. أي58أزواج{]سورة ص/

أي تقييد الدابة..  ..ف.. وأصل املشاكلة من الشكلاملتماثلني يف الطريقة، ومن هذا قيل: الناس أشكال وأال بني
  .يقال: شكلت الدابة

الكتاب كقوله: قيدته.. ودابة هبا شكال.. إذا كان حتجيلها إبحدى  والشكال ما يفيد به، ومنه استعري شكلت
 ليت[.. أي على سجيته ا84كهيئة الشكال، وقوله:}قل كل يعمل على شاكلته{]اإلسراء/ رجليها وإحدى يديها

الشريعة، وهذا كما قال  قيدته، وذلك أن سلطان السجية على اإلنسان قاهر حسبما بينت يف الذريعة إىل مكارم
  .(64صلى هللا عليه وسلم: كل ميسر ملا خلق له")

الكرة، أو حدود كما  اجلرجاين: "الشكل هو اهليئة احلاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد ابملقدار كما يف وقال
  .لعات من الربع واملسدسيف املض

  .(65احلرف الثاين والسابع من فاعالتن ليبقى فعالت، ويسمى أشكل") والشكل يف العروض هو حذف

  .الشكل الشبه" :وقال الزبيدي

  .قال أبو عمرو: يقال يف فالن شكل من أبيه وشبه

  .حاالته فالن... أي مثله يفاملثل... تقول: هذا على شكل هذا.. أي على مثاله، وفالن شكل  والشكل أيضاً 

ذلك األول.. قاله الزجاج، وقرأ  قال تعاىل: }وآخر من شكله أزواج{.. أي عذاب آخر من شكله.. أي من مثل
  .معىن قوله:}أزواج{ أنواع جماهد: }وأخر من شكله{.. أي وأنواع أخر من شكله، ألن

  .وقال الراغب: أي مثل له يف اهليئة وتعاطي الفعل
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  .وبه قرأ جماهد: }من شكله{ ابلكسرويكسر، 

  .لك.. تقول: هذا من هواي ومن شكلي، وليس شكله من شكلي والشكل أيضاً ما يوافقك ويصلح

  :لألمور واحلوائج املختلفة فيما يتكلف منها ويهتم هلا.. قاله الليث، وأنشد والشكل واحد األشكال

  وختلج األشكال دون األشكال

  .ر املشكلة امللتبسةواألشكال أيضاً األمو 

  .والشكل أيضاً صورة الشيء احملسوسة واملتومهة

حاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحد ابملقدار كما يف الكرة، أو حدود كما يف  وقال ابن الكمال: الشكل هيئة
  .مربع ومسدس مجعه أشكال وشكول املضلعات من

لني يف الطريقة، ومنه قيل: الناس أشكال.. قال الراعي املتماث قال الراغب: الشكل يف احلقيقة األنس الذي بني
  :مروان ميدح عبدامللك بن

  فأبوك جالد ابملدينة وحده * * * قوماً هم تركوا اجلميع شكوال

  :أبو عبيد وأنشد

  (66فال تطلبا يل أميا إن طلبتما * * * فإن األايمي ليس يل بشكول)

حقيقية أم جتريدية، وهو ميثل  ثيل األشياء املختلفة سواء أكانتوقال الدكتور ثروت عكاشة عن الشكل: "هو مت
  .(67رؤية الفنان للموضوع ال جوهره الذي هو املضمون")

  .وقد جعله مرادفاً للنسق

وإمنا يكون التمثيل ابلصور، وبعض الوسائل البالغية   قال أبو عبدالرمحن: الشكل أعم من متثيل األشياء،
  .كاالستعارة

وكيفية تعبريها  يف عمومه هو األلفاظ واجلمل يف تربيتها، ودالالهتا اللغوية والنحوية والبالغية، ديبوالشكل األ
  .مباشرة أو إحياء.. مطابقة، أو تصويراً، أو تداعياً 

  .أعرف فرقاً بني رؤية الفنان للموضوع، ورؤيته جلوهر املوضوع ولست وهللا

  .ينتج حمصلة نقدية والكالم العائم ال

اليت ميكن أن أيخذها القياس تبعاً ملوضوع احلد  قال جمدي وهبة وزميله: "الشكل يف املنطق الصوري هو الصورةو 
  .األوسط يف املقدمتني

  .القياس ثالثة أو أربعة، ولكل شكل ضروب منتجة وأخرى غري منتجة وأشكال

  .يصوغ فيها هذه الفكرة هو طريقة األديب يف التعبري عن فكرته، والصيغة اليت والشكل يف األدب

أنه جيب أن نتذكر قول الكاتب  وكثرياً ما مييز بني الشكل واملضمون كما لو كان بينهما انفصال ي احلقيقة.. غري
  .(68جمردة عن الشكل) الفرنسي جوستاف فلوبري: ال شكل بدون فكرة، وال فكرة

ألثر األديب مضافاً إليها كل احملسنات البديعية ا واملقصود ابلشكل على هذا تلك البنية اللفظية اليت هي عماد
This file was downloaded from QuranicThought.com



  .املزخرفة هبا

  .واخليال شكل األثر األديب متصل اتصااًل وثيقاً مبا يسمى ابملضمون الذي هو وحدة الفكر فمن املؤكد أن

  .(69")املقامة أو امللهاة أو ما إىل ذلك والشكل القالب األديب الذي يضع فيه األديب أثره األديب كالقصيدة أو

اإلجنليزي مفهوم ظهر يف النقد األديب أبملانيا يف أواخر القرن الثامن  وقال: "الشكل العضوي يقصد ابملصطلح
العملية  ( الذي حاول أن يفسر1834-1772وإبجنلرتا بصفة خاصة لدى الشاعر الناقد كولردج ) عشر،

  .يل البحثاإلبداعية يف الشعر على أساس نفسي ومجايل بعيد عن التفسري اآل

كانوا يقولون أبن مسرحيات  وقد اعتمد كولردج على هذه الفكرة لريد على النقاد الكالسيكيني احملدثني الذين
  .الفين األرسطاطيلي شكسبري معيبة الفتقارها إىل شكل يتفق وقواعد اإلبداع

يال اإلبداعي للشاعر، مث تنمو تبدأ كبذرة يف اخل وقد أكد كولردج أن العمل األديب عامة والقصيدة خاصة يبدأ أو
  .بعناصر خمتلفة خارجة عن نفسها هذه البذرة على غري وعي منه بتشبعها

منا من بذرة منه بشكل تكوِ ن من صب قواعد نقدية يف قالب  وينتج عن ذلك أن العمل األديب يكون أشبه بنبات
  .معني

األوىل للنقد جيب أن  ذا املفهوم يف تقريرهم أن املهمةاملعاصرون وخاصة يف أمريكا فقد استندوا إىل ه أما النقاد
منفردة، ألهنا مرتبطة بعضها ببعض فيما يسمى  توجه إىل وحدة األثر األديب، فأجزاؤه ومكوانته ال ميكن حبثها

  .(70ابلشكل العضوي")

احملتوى، وهو تعبري  ظامفنياً قال األستاذ جماهد عبداملنعم: "الشكل حميط العمل الفين حيدد طرقة انت وعن الشكل
ونقلها لألجيال، ووسيلة للمحافظة على اإلجنازات  عن حالة من االستقراء، وهو مييل للمحافظة على خربة البشرية

 عندما تتخذ صورة اثبتة، وهلذا فهو ال يتغري بسهولة، وهلذا يقال: أنه حمافظ عن السابقة، وهو اخلربة االجتماعية

اخلام يف قالب، ولقد كان  م عنصر يف العمل هو القدرة على التشكيل.. أي صب املادةاملضمون أو احملتوى.. وأه
الصياغة الفنية، وإعطاء الشكل.. يعين إقامة احلدود  اجلاحظ يقول: إن املعاين مطروحة ي الطريق، ولكن املهم

  .وين أو البناء املعماريبفن.. وجوانب الشكل متعددة منها اللغة الفنية، والتك ابلفصل بني ما هو فن وما ليس

 .الشكل على حساب املضمون مبدأ الشكل األساسي اإليقاع.. واإليقاع يقتضي التنظيم.. والبعض يعلي من قيمة

 

البداية مث أصب فيه كتلة اخلزف اخلالية من التشكيل..  ولقد قال أحد صناع اخلزف القدماء: إنين أصنع الشكل يف
  .قد استطاع قهر املادة اخلارجية وقوانني الشكل تعين أن الفنان

أيضاً حل أصيل للصعوابت اليت تنشأ منن حماولة التحكم يف  والشكل ليس جمرد إطار لصياغة املضمون، بل هو
 هو نوع ن االنتصار ألنه حل املشكلة، وبذلك تتحول الصفة اجلمالية إىل صفة الصياغة الفنية، إن الشكل

  .(71ذهنية")

عمومها، وإمنا ذلك العموم يف املعاين  كلمة اجلاحظ عن طرح املعاين يف الطريق ليست علىقال أبو عبدالرمحن"  
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  .اللغوية، واملعاين األدبية املأثورة

يف كل من الشكل  هناك من املعاين واألفكار واألخيلة ما حتصله ملكة اإلبداع.. واإلبداع قيمة مجالية ولكن
  .واملضمون

الصورة اخلارجية، أو هو الفن اخلالص اجملرد عن  اوي: "والشكل عندهم هووقال الدكتور حممد زكي العشم
وتتحقق من خالله شروط الفن األديب سواء أكان قصيدة غنائية أم قصة  ( تتمثل فيه73( والذي)72املضمون)

  .مروية أم مسرحية؟

الصورة اخلارجية هلذا  قفإذا حكمنا على قصيدة غنائية من حيث الشكل مثاًل أحكامنا على كل ما يتصل بتحقي
من خالل ذلك من مجال أو انسجام يف  الفن من وزن وموسيقى وصور شعرية، وصياغة فنية، ومبا قد يتحقق

  .الوحدة أو تناظر يف األجزاء

  .يتصل ابلعنصر الشعري الغنائي يف القصيدة وصياغته وأسلوب تصويره وابجلملة ل ما

بداية..  ا هو كل ما يتصل ببنائها الدرامي ومتاسك هذا البناء وتدرجه مناملسرحية، فالشكل فيه وكذلك احلال يف
من مضامني، أو يثري من قضااي  إىل وسط.. إىل هناية، مث التحام أجزائه، وروعة تصويره بغض النظر عما يتضمن

  .(74إنسانية أو اجتماعية أو نفسية أو أخالقية")

أجزائه لضمان وضوح املضمون  يف ترتيب موضوعه األديب والتنسيق بنيوقال الدكتور حممد التوجني: "طريقة املؤلف 
  .وتالؤمه معه

وال يقبل املؤثرات اخلارجية..فإذا كان املضمون فكرة كان الشكل هيكاًل  والشكل يف العمل األديب يصاغ من داخله
  .ولباساً 

مرحلة ما كال واحداً.. فالشكل  بلغا يفوكلما مسا األديب يف عمله األديب ازداد انصهار الشكل ابملضمون، حىت ي
  .املعىن عن الفكرة، ووسيلة بناء املبىن مع طريقة التعبري

  .ويف املنطق هو الصورة اليت يتناوهلا القياس إلجياد رابط موضح للمقدمة

مسرحيات شكسبري  والشكل العضوي مصطلح ظهر يف إنكلرتة يف مطلع القرن التاسع عشر حني انتقدت
كولردج، ورأت هذه النزعة أن النقد جيب أن يوجه  الشكلي وافتقارها إىل اإلبداع.. وتزعم احلركة الناقدبقصورها 

األجراء ودراستها دراسة منفصلة.. والدراسة اجململية شكاًل ومضموانً هي  إىل العمل األديب ككل، وال ميكن فصم
ومثارها، ذلك أن  بذرهتا وجذرها إىل أفناهنا ابلشكل العضوي طبقاً لدراسة أي نبتة جيب أن تدرس من ما يسمى

  .عوامل نفسية تدفع األديب إىل صياغة عمله شكاًل ومضموانً معاً 

والعناية األسلوبية خري من  والشكلية مذهب فين يرى أن األسلوب أساس يف األثر األديب، وأن الصياغة اجليدة
  .الفكرة أو اخليال أو الشعور

 سية قبل الثورة، واستمر يتطور بعدها.. إال أن املاركسية مل تستسغه، فاهتم أصحابرو  وقد رز هذا املذهب يف

  .الشكلية فتفرقوا
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واإلنتاج األديب ال ينفصل أحدمها عن اآلخر.. وأيدها  رأى أصحاب املدرسة الشكلية أن العالقة حمتوية بني احلياة
أخرى مثل براغ حيث درسوا النهج الشكلي يف وانتقلت إىل مواطن سالفية  عمالقة األدب من أمثال تولستوي،

  .(75مث شاعت يف سائر أوروبة") التحقيق والبحث،

  .هللا موضحاً يف نص الدكتور مجيل صليبا قال أبو عبدالرمحن: الشكل املنطقي أييت إن شاء

ه ال يلغي فمذهب حيقق تكامل النقد األديب إال أن -واملضمون معاً  وهو دراسة الشكل-وأما الشكل العضوي 
  .اجلزئية إىل الشكل وحده وقت احلاجة إىل ذلك لتقرير ظاهرة مجالية ضرورة النظرة

  .أخرق يف جعلها األسلوبية خرياً من الفكرة واخليال والشكلية مذهب

  .وإتقانه شرط أويل ضروري جلعل الفكرة واخليال فناص أدبياً  واملذهب السوي أن مجال الشكل

  .ظاهرة أدبية وليست حتمية اترخيية وعالقة الشكل ابحلياة

هيئة الشيء وصورته.. تقول: شكل األرض صورهتا.. والشكل  وقال الدكتور مجيل صليبا: "الشكل يف األصل
 والنظري.. قال ابن سينا: مثل إدراك الشاة لصورة الذئب.. أعين شكله وهيئته )النجاة أيضاً هو املثل والشبيه

  .(264ص

  .(احلدود كلما بدل شكله تبدلت فيه األبعاد احملدودة )رسالةوقال أيضاً: الشيء  

  .وللشكل يف اصطالحنا معنيان أحدمها هندسي، واآلخر منطقي

كاملثلث،  اهلندسي هيئة للجسم أو السطح حمدودة حبد واحد كالكرة، أو الدائرة.. أو حبدود كثرية الشكل-1
  .ومتناهية العظم تكون حدوده حمدودة العددواملربع، واملكعب.. وال يشرتط يف تصور الشكل أن 

  .األوسط إىل احلد األصغر واحلد األكرب والشكل املنطقي هو اهليئة احلاصلة يف القياس من نسبة احلد-2

ومحواًل يف الصغرى كان القياس من الشكل األول كقولنا: كل إنسان  فإن كان احلد األوسط موضوعاً يف الكربى
  .سقراط فانف فان، وسقراط إنسان،

كان القياس من الشكل الثاين كقولنا: كل  (وإن كان احلد األوسط حممواًل يف املقدمتني )أي يف الصغرى والكربى
  .فليس وال واحد من السفهاء بعادل عادل كرمي، وليس وال واحد من السفهاء بكرمي،

ث كقولنا: كل حكيم سعيد، وكل حكيم القياس من الشكل الثال وإن كان احلد األوسط موضوعاً يف املقدمتني كان
  .حر، فبعض احلر سعيد

الرابع كقولنا: كل عادل   وغن كان احلد األوسط حممواًل يف الكربى موضوعاً يف الصغرى كان القياس من الشكل
  .السفهاء بعادل كرمي، وليس وال واحد من الكرماء بسفيه، فليس وال واحد من

الفالسفة احملدثني يقولون ابستقالل  كلها إىل الشكل األول فإن معظمومع أنه ميكن إرجاع أشكال القياس  
  .األشكال الثالثة األوىل بعضها عن بعض

استقالل  شكل من هذه األشكال القياس كلها إىل الشكل األول فإن معظم الفالسفة احملدثني يقولون ولكل
  .األشكال الثالثة األوىل بعضها عن بعض
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  .انشئة عن اختالف القضااي يف الكم والكيف ل ضروبولكل شكل من هذه األشكا

املائل الشكلية، وهي املسائل اليت يهتم فيها ابلشكل دون اجلوهر..  :والشكلي هو املنسوب إىل الشكل.. تقول
  .املرافعات هو رد املدعى عليه ابالستناد إىل إجراءات اخلصومة دون موضوعها والرد الشكلي يف

  .حذف احلرف الثاين والسابع من فاعالتن ليبقى فعالتوالشكل يف العروض هو 

 .علماء اللغات دراسة صور األلفاظ وعلم األشكال عند علماء احلياة هو علم صور األنواع احليوانية والنباتية، وعند
 حىت امتد إىل علم األرض )اجليولوجيا( وعلم االجتماع وعلم وقد عم استعمال هذا االصطالح يف أايمنا هذه

        .(76نفس")ال
 
  :الصورة9

إىل حاله ورجع، مث أخذ منه الفعل الواوي صور جملرد امليل، ألن امليل من  األصل يف هذه املادة صار مبعىن عاد
  .املآل مراحل

إىل هذه الصورة، وهلذا قيل جلميل  والصورة مبعىن شكل الشيء وصفاته، وهي مأخوذة من املآل.. أي آلت صفاته
  .الصورة:صري

  .إليه يف الشبه وقالوا: تصري  إىل أبيه.. أي نزع

يف الصورة جماز من املآل وليس معىن  إذن الصورة جمموع الصفات، وهي مرادفة للشكل إال أن معىن الشكل
  .وضعياً 

للبصر من رسوم وأشكال.. ونص جمدي وهبة وزميله عن الصورة األدبية من  والصورة يف األدب ما حيضره اخليال
  .املصطلحات األدبية وأييت إن شاء هللا نصهما حمققاً  ا كتب يفأحسن م

 عبيد القاسم بن سالم: "يف حديث عبدهللا بن عمر: إين ألدين احلائض مين وما يب إليها وأما التعريفات فقال أبو

  .صورة إال ليعلم هللا أين ال أجتنبها حليضها

الصورة امليل، ومنه قيل ملائل العنق: أصور.. قال األخطل إليها لشهوة، وأصل  قوله: صورة.. يقول: ليس يب ميل
  :النساء يذكر

  فهن إيل  ابألعناق صور

  :أي موائل.. وقال لبيد

  احلي جفنته * * * أو رزء مال ورزء املال جيترب من فقد موىل تصور

  .(77ليطعموا") يعين أن اجلفنة متيل احلي إليها

ال تنافس".. مث قال: "ومما ينقاس منه قوهلم:  اء كلمات كثرية متباينة األصولوقال ابن فارس: "الصاد والواو والر 
وأصرته.. إذا أملته إليك.. وجييء قياسه تصور ملا ضرب كأنه مال  صور يصور.. إذا مال، وصرت الشيء أصوره،

  .املنقاس، وسوى ذلك فكل كلمة منفردة بنفسها وسقط، فهذا هو

This file was downloaded from QuranicThought.com



واجلمع صور، وهي هيئة خلقته، وهللا تعاىل البارئ املصور، ويقال: رجل صري  من ذلك الصورة صورة كل خملوق،
  .(78مجيل الصورة") إذا كان

املآل واملرجع من ذلك صار يصري صرياً وصريورة،  وقال عن املعتل ابلياء: "الصاد والياء والراء أصل صحيح، وهو
  :ي يصار إليه.. فأما قول زهريمن قضائه، وذلك هو الذ ويقال: أان على صري أمر.. أي إشراف

  مثانياً * * * على صري أمر ما مير وما حيلو وقد كنت من سلمى سنني

والصري كاحلظائر يتخذ للبقر، والواحدة صرية، ومسيت بذلك ألهنا تصري إليه..  ..فإن صري األمر مصريه وعاقبته
يصري إليه من  الٍن وال صيور.. أي ال شيءاألمر آخره ومسي بذلك ألنه يصار إليه.. ويقال: ال رأي لف وصيور

  .(79كأنه صار إىل أبيه") حزم وال غريه.. وتصري فالن أابه: إذا نزع إليه يف الشبه، ومسي كذا

  :غريها، وذلك ضرابن وقال الراغب: "الصورة ما ينتقش به األعيان، ويتميز هبا

من احليوان كصورة اإلنسان والفرس، واحلمار  ريأحدمها حمسوس يدركه اخلاصة والعامة، بل يدركه اإلنسان وكث
  .ابملعاينة

اليت خص  اخلاصة دون العامة، كالصورة اليت اختص اإلنسان هبا من العقل، والروية، واملعاين والثاين: معقول يدركه
  .(80هبا شيء بشيء")

لت صورته وشكله يف غرفة وغرف.. وتصورت الشيء مث وقال الفيومي: "الصورة.. التمثال ومجعها صور مثل
( كقوهلم: صورة األمر كذا.. أي صفته، ومنه قوهلم: 81ويراد هبا الصفة) الذهن فتصور هو.. وقد تطلق الصورة

  .(82كذا.. أي صفتها.. أصاره الشيء ابأللف فانصار مبعىن أماله فمال") صورة املسألة

الشيء  قال: صورة الشيء ما به حيصلاجلرجاين: "صورة الشيء ما يؤخذ منه عند حذف املشخصات، وي وقال
  .ابلفعل

  .الثالثة املدركة من اجلسم يف ابدئ النظر والصورة اجلسمية جوهر متصل بسيط ال وجود حملله دونه قابل لألبعاد

  .األبعاد كلها املدرك يف ابدئ النظر ابحلس والصرة اجلسمية اجلوهر املمتد يف

  .(83ده ابلفعل دون وجود ما حل فيه")وجو  والصورة النوعية جوهر بسيط ال يتم

  .وتستعمل مبعىن النوع والصفة وقال الكفوي: "الصورة ابلضم الشكل،

على طريقة املتكلمني لكوهنا قائمة ابلغري، وجوهر على  وهي جوهر بسيط ال وجود حملله دونه، إذ لو وجد فعرض
مقوم للحال، بل هي مقومة للمحل، وكذا الصورة  ال يف موضوع ألهنا ليست يف حمل طريقة الفالسفة ألهنا موجودة

  .للجواهر الذهنية

  .والصورة ما تنتقش به األعيان ومتيزها عن غريها

  .على ترتيب األشكال، ووضع بعضها من بعض، واختالف تركيبها، وهي الصورة املخصوصة وقد تطلق الصورة

وتركيباً وتناسباً، ويسمى ذلك صورة،   ترتيباً أيضاً وقد تطلق على تركيب املعاين اليت ليست حمسوسة فإن للمعاين
العلوم احلسابية والعقلية كذا وكذا، واملراد التسوية يف هذه الصورة  فيقال: صورة املسألة، وصورة الواقعة، وصورة
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  .املعنوية

  .والصورة النوعية هي اجلوهر اليت ختتلف هبا األجسام أنواعاً 

  .قيام العرض ابحملل الذهنية قائمة ابلذهن والصورة

إن كانت الصورة جوهرية، أو مبحل غري الذهن إن كانت الصورة عرضية   والصورة اخلارجية هي إما قائمة بذاهتا
  .مرتسمة يف املرآة من الصورة اخلارجية كالصورة اليت تراها

عين يف أحسن إكرام رأيت ريب يف منامي يف احسن صورة.. أي صفة.. ي :وقد يراد ابلصورة الصفة كما يف حديث
 ( أصل الصفات مشرتكة، والتفاوت فيها85يف حديث: إن هللا خلق آدم على صورته.. فإن) (.. وقالوا84ولطف)

أحكاماً يف املوصوف، فإن  إمنا نشأ من االنتساب إىل املوصوف ملا تقرر عند أئمة الكشف والتحقيق أن لصفات
للموصوفات أحكام يف الصفات، فإن العلم والقدرة  راً.. كذلكالعلم والقدرة يصري هبما املوصوف عاملاً وقاد

قدميني، وابالنتساب إىل احلادث يصريان حادثني، فوجوده تعاىل وسائر صفاته  ابنتساهبما إىل القدمي يصريان
  .(87(.. بل عني ذاته خبالف وجود اإلنسان وصفاته)86ذاته) مقتضى

أول  ضمري عائد إىل آدم.. خلق اله آدم على صورته اليت كان عليها يفغري هذا منها: أن ال ويف هذا احلديث أقوال
غريها كما يف أوالده، ويؤيد هذا  اخللقة، وما كان فيه استحالة صورة وتبديل هيئة من النطفة إىل العلقة، ومنها إىل

الرواية ابلفاء يف على صورة آدم وطوله ستون ذراعاً.. و  الوجه قوله عليه الصالة والسالم: فكل من يدخل اجلنة
نسخ املصابيح.. وقال بعضهم: هذا احلديث ورد يف رجل لطم وجه رجل، فزجره  البخاري رضي هللا عنه ومجيع

  .(88الصالة والسالم فقال ذلك، فالضمري عائد إىل امللطوم") النيب عليه

قال  ..ففتح، وصور كعنب الصورة ابلضم الشكل، واهليئة، واحلقيقة، والصفة.. مجعه صور بضم" :وقال الزبيدي
  .شيخنا: وهو قليل.. كذا ذكره بعضهم

يف الصور مجع صورة، وينشد هذا البيت على هذه اللغة يصف  قلت: ويف الصحاح: والصور بكسر الصاد لغة
  :اجلواري

  اخللصاء أعينها * * * وهن أحسن من صرياهنا صورا أشبهن من بقر

  .وصور بضم فسكون

  .ها.. قاله الفراء.. قال: يقال: رجل صري شري.. أي حسن الصورة والشارةكالكيس احلسن والصري

  .وقد صوره صورة حسنة فتصور تشكل

احلديث: أاتين الليلة ريب يف أحسن صورة.. قال ابن األثري: الصورة ترد  وتستعمل الصورة مبعىن النوع والصفة، ومنه
 هيئته، وعلى معىن صفته.. يقال: صورة الفعل كذاعلى ظاهرها، وعلى معىن حقيقة الشيء و  يف كالم العرب

يف أحسن صفة.. وجيوز أن  وكذا.. أي هيئته.. وصورة األمر كذا.. أي صفته، فيكون املراد مبا جاء يف احلديث أنه
أحسن صورة.. وجتري معاين الصورة كلها عليه إن شئت  يعود املعىن إىل النيب صلى هللا عليه وسلم أاتين ريب وأان

 ..(89إطالق ظاهر الصورة على هللا عز وجل فال تعاىل هللا عن ذلك علوًا كبرياً) ها أو هيئتها وصفتها.. فأماظاهر 
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  .انتهى

  :غريه، وذلك ضرابن وقال املصنف يف البصائر: الصورة ما ينتقش به اإلنسان، ويتميز هبا عن

يواانت كصورة اإلنسان والفرس واحلمار احل ضرب حمسوس يدركه اخلاصة والعامة، بل يدركها اإلنسان وكثري من
  .ابملعاينة

ميز هبا  اخلاصة دون العامة كالصورة اليت اختص اإلنسان هبا من العقل والروية واملعاين اليت والثاين: معقول يدركه
ركبك{، }هو الذي  وإىل الصورتني أشار تعاىل بقوله: }وصوركم فاحسن صوركم{، }يف أي صورة ما شاء

  .{األرحام كيف يشاءيصوركم يف 

 هللا خلق آدم على صورته.. أراد هبا ما خص اإلنسان به من اهليئة املدركة ابلبصر وقوله صلى هللا عليه وسلم: إن

على سبيل البعضية والتشبه  والبصرية، وهبا فضله على كثري من خلقه، وإضافته إىل هللا تعاىل على سبيل امللك ال
  .هللا، وانقة هللا.. وحنو ذلك..انتهى سبيل التشريف كما قيل: حرم تعاىل هللا عن ذلك.. وذلك عل

ابلفتح شبه احلكة جيدها اإلنسان يف الرأس من انتعاش القمل الصغار  ويقال: إين ألجد يف رأسي صورة.. الصورة
لغني.. هي اب يفلي.. وقالت امرأة ن العرب البنة هلم: هي تشفيين من الصورة، وتسرتين من الغورة حىت يشتهي أن

  .الشمس

تشفيك من الصورة، وال تسرتك من الغورة.. أي ال  وقال الزخمشري: أراد أعرايب تزوج امرأة فقال له آخر: إذن ال
  .(90تفليك وال تظلك عند الغائرة")

ين عن األساسي يف متييز العمل الف وعن معىن الصورة فنياً قال األستاذ جماهد عبداملنعم: "الصورة الفنية: اجلوهر
هبا، وبرغم أهنا عينية فإهنا جتريدية ألهنا انتقاء، وهلذا فغن كل  غريه، وهي طريقة عينية للنظر إىل األشياء واإلحساس

  .عنصر ذايت صورة فنية فيها

  .ويعد احلديث عن الصورة الفنية أحياانً جوهر النظرية اجلمالية

ليس ميلكها املوضوع..  وتدخل صفات جديدة ملوضوعوالصفة املميزة للصورة أهنا تستبعد بعض املالمح يف ا
تنجح إذا اجتهت إىل العاطفة.. وتعتمد الصورة  وتفشل الصورة إذا مل تنجح يف إصدار حكم عن الواقع.. كما أهنا

  .واخلاص على النمط الذي جيمع يف داخله العام

رتابط احلسي واملنطقي العيين واجملرد، املباشر ب وجوهر الصورة كامن يف إهنا تعرب عن وحدة العام واخلاص.. إهنا حتوي
والباطين، اجلزئي لبعض عناصر الواقع.. والصورة الفنية تربز عندما حيدث  واملتوسط، الضروري والعرضي، اخلارجي

  .اإلحساسية البدائية إىل اإلحساسية اإلنسانية اجلمالية ارتفاع فوق

 ( يف دراسته1848-1811ملفكر الروسي الدميقراطي بلنسكي )الفن هو بناء ابلصور ا ومن أشهر من عرب عن أن

الصور يف العمل الفين ال  القصرية فكرة الفن وحتت أتثري هيجل.. مجع يف هذا التعريف بني العقل واحلس، ألن
والصور اليت يرمسها الشاعر جيب أن تتضمن  ..تتالصق.. بل تداخل وترتكب وفق بناء قائم على ختطيط عقلي

اليت تقدمها هذه الصورة جيب أن تستجيب لعقل القارئ وتوجهه  الذي هو حركة داخلية.. واالنطباعاتالتفكري 
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  .(91يف احلياة") إىل بعض اجلوانب املعينة

كما هو.. وهذه كاللغة املباشرة ال تكون صورة  قال أبو عبدالرمحن: تكون الصورة مباشرة حينما تكون رمساً لواقع
  .فنية

  .اإلحيائية وتلك هي الصورة الفنية بداعية كاللغةوتكون الصورة إ

األساس فيه كما قال جماهد، إذ قد يكون العمل فنياً وإن مل  وهي من أهم مقومات العمل الفين وليست اجلوهر
  .مقومات العمل الفين أعم من أن تكون صورة يعتمد على الصورة، ألن

واستعاراته وتشبيهاته.. وقد تكون من توظيفه كاللغة املوسيقية مبجازاته  والصورة الفنية قد تكون من صنع األديب
  .ذاهتا بدون تدخل األديب فرحاً أو حزانً.. وأصل ذلك من نظرية احملاكاة اليت تصور يف

  .يف الطبيعة اإلبداع يف الصورة الفنية أهنا أتليف لشكل غري معهود إال بعناصره اجلزئية املبددة ووجه

  .اخليال والواقعية لك الصورة أو بعد احتماهلا يدور األدب بنيوحسب احتمال وقوع ت

هو التجريد من الطبيعة منها مبلكة دقة  واستبعاد بعض املالمح، وإدخال بعض املالمح كما ذكر ذلك جماهد
  .املالحظة، واإلبداع، واالنتقاء

  .دفدرجات بني احملضية واجملانية والتسلية إىل التوظيف واإلفادة واهل واألدب

  .أن يكون معرباً بعد حتقق شرطه اجلمايل الذي يتوفر يف حمضية الفن وقمة األدب

  .األدب عن الواقع أبي حمكم مطلب منطقي يسمو ابلفن من مجال الشكل إىل مجال املضمون إذن تعبري

  .فشل مجايل وعرب جماهد عن جترد الصورة من التعبري ابلفشل، والصواب أن ذلك قصور منطقي ال

االستجابة العاطفية، وقد حدد جماهد جناح  وإمنا الفشل احلقيقي إذا عجزت عن إاثرة املتلقي.. واإلاثرة أعم من
من ذلك، ألن االستحسان العقل لإلبداع اخليايل استجابة غري عاطفية،  الصورة ابالجتاه إىل العاطفة.. واألمر أعم

الصورة وكونه  ون إال من فنان ساحر البيان.. وفرق بني جناحعلى عاطفة املتلقي قمة الفن ال تك ولكن االستحواذ
  .من أجنح الصور

  ."النمط الذي جيمع يف داخله العام واخلاص ومن الكالم العائم قول جماهد: "تعتمد الصورة على

فيحتذيه  ويكون نتيجة.. يكون ابعثاً حينما يكون أواًل قبل إمتام الصورة قال أبو عبدالرمحن: النمط يكون ابعثاً 
  .تقليدي عمل غريه، فحينئذ تعتمد الصورة على النمط وال يكون ذلك ميزة فنية، بل ذلك عمل الفنان من

الصورة إبداعاً فاستنبط النمط من عمله  ويكون النمط نتيجة حينما ال يعتمد الفنان على منط سابق، ولكنه أوجد
  .الفين

  .السامية مجااًل ال تعتمد على النمط الفنية اإلبداعية فصار قصارى القول أن الصورة

من  الصورة الفنية إال جتريد اجلزئيات من الطبيعة فذلك هو العام، وأتليف الصورة الفنية وال معىن للعام واخلاص يف
  .التجريدات، وذلك هو اخلاص

  .العام واخلاص لتكون الصورة معقولة والبد من تناسب بني التجريدات، وذلك هو معىن وحدة
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  :والصفة، والنوع، وهلا يف عرف العلماء عدة معان قال مجيل صليبا: "الصورة يف اللغة الشكل،و 

من األبعاد اليت تتحدد هبا هناايت اجلسم كصورة الشمع املفرغ يف القالب،  الصورة هو الشكل اهلندسي املؤلف
  .اهلندسي فهي شكله

األوضاع امللحوظة يف هذه األجسام   .. فهي تدل علىومن قبيل ذلك صورة التمثال، واألنف، واجلبل، والغيم
  .كاالستدارة، واالستقامة، االعوجاج.. اخل

  .صورته والصورة هي الصفة اليت يكون عليها الشيء كما يف قولنا: إن هللا خلق آدم على

ج.. أي أنواع أنواع.. يقال: صور اإلنتا  والصورة هي النوع.. يقال: هذا األمر على ثالث صور.. أي على ثالثة
  .اإلنتاج

الشيء ابلفعل كاهليئة احلاصلة للسرير بسبب اجتماع خشباته، وهي هبذا املعىن  وقد تطلق الصورة على ما به حيصل
  .علة صورية، ويقابلها العلة املادية، والعلة الفاعلية، والعلة الغائبة علة.. أي

تطلق  تركيبها.. وتسمى ابلصورة املخصوصة.أو على ترتيب األشكال ووضع بعضها مع بعض، واختالف أو تطلق
  .على ترتيب املعاين اجملردة، فيقال: صورة املسألة، وصورة السؤال واجلواب

كصورة العقد، فهي شكله  أو تطلق على ما جيب أن يكون عليه الشيء حىت يكون مطابقاً للشروط القانونية
  .الكامل

إجراءات احملاكمة دون موضوعها مسي إبطاهلا ابلدفع الصوري، أو  أ يفوإذا أبطلت الدعوى يف قانون املرافعات خلط
  .الدفع الشكلي

يف املرآة، أو يف الذهن،  تطلق أخرياً على ما يرمسه املصور ابلقلم أو آلة التصوير، أو على ارتسام خيال الشيء أو
  .، واستحضر صورتهالشيء.. أي ختيله أو على ذكرى الشيء احملسوس الغائب عن احلس.. تقول: تصور

يتميز به الشيء مطلقاً، فإذا كان يف اخلارج كانت صورته خارجية،  والصورة عند الفالسفة مقابلة للمادة، وهي ما
  .كانت صورته ذهنية وإذا كان يف الذهن

  .غري أن املادة يف نظرهم ال تتعرى عن الصورة اجلسمية

اجلسمية جوهر بسيط متصل ال وجود  لنوعية بقوهلم: غن الصورةوالفالسفة يفرقون بني الصورة اجلسمية والصورة ا
يف ابدئ النظر، أو هي اجلوهر املمتد يف األبعاد كلها، املدرك يف  حملله دونه، قابل لألبعاد الثالثة املدركة من اجلسم

  .ل فيهعلى حني أن الصورة النوعية جوهر بسيط ال يتم وجوده ابلفعل دون وجود ما ح ..ابدئ النظر ابحلس

اجلوهرية هي ما يتميز به وجود الشيء،  وهم يفرقون أيضاً بني الصورة اجلوهرية والصورة العرضية بقوهلم: إن الصورة
  .حالة التعني إال ابلصورة املالبسة هلا ألن املادة ال تنتقل من حالة عدم التعني إىل

  .ة لوجوده الفعليملاهية الشيء، واملقوم فهي إذن جوهر ال يف موضوع، وهي احملددة

مبعىن أن اجلسد ينقلب بعد املوت.. أي بعد انفصال النفس عنه إىل  ..مثال ذلك قولنا: إن النفس صورة اجلسد
  .انشئة إذن عن احتاده بصورة جوهرية نطلق عليها اسم النفس جثة هامدة، فحياته
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  .حواله دون تبديل طبيعتهفهي ما يطرأ على الشيء من كيفيات تبدل أوضاعه وأ أما الصورة املرضية

فهي العالقات  الفالسفة أن للفكر مادة وصورة، أما مادته فهي احلدود اليت يتألف منها، وأما صورته ويرى
  .املوجودة بني هذه احلدود

األول والضرب األول: كل زئبق معدن، وكل معدن صلب، فكل زئبق  مثال ذلك إذا قلنا يف قياس من الشكل
 القياس مؤلفة من ثالثة حدود، وهي الزئبق، واملعدن، والصلب، وكانت صورته مؤلفة من ذاصلب: كانت مادة ه

مقدماهتا بذاهتا ال ابلعرض نتيجة  العالقة املوجودة بني هذه احلدود الثالثة، وهي عالقة صورية إذا وضعت لزم عن
  .ال يف صورتهاخلطأ الواقع يف مادته  ضرورية، وإذا كان هذا القياس كاذابً فمرد ذلك إىل

إىل أربعة أقسام: القضااي املوجبة، والقضااي السالبة، والقضااي  وللقضااي املنطقية صفة صورية، وهي انقسامها
  .اجلزئية الكلية، والقضااي

، فهي تتضمن عالقة صورية >ب2+2>+2ب=2(>+ب) :وللمعادالت الرايضية صفة صورية أيضاً كاملعادلة
  .قيقةتصدق على مجيع األعداد احل

املعرفة من عناصر مستمدة من  وقد فرق كانت يف نظرية املعرفة بني املادة والصورة، فأطلق لفظ املادة على ما يف
من عناصر مستمدة من قوانني العقل، ذلك الن قوانني  اإلحساس والتجربة، وأطلق لفظ الصورة على ما يف املعرفة

  .ب تعني على إدراكها وفهمهاوتفرغها يف قوال العقل عنده ترتب معطيات احلس،

واملكان صوراتن قبليتان تنظمان املدركات احلسية، وكذلك مقوالت العقل  فالزمان صورة احلس اخلارجي، والزمان
  .الكلية، فهي صورة حميطة ابلتصورات اجلزئية ومعانيه

ما يف أخالق الواجب، أو على ما يف القانون األخالقي من معىن األمر ك ويطلق لفظ الصورة يف فلسفة األخالق
  .معىن التقومي كما يف أخالق اخلري والسعادة على ما فيه من

  .كيفية الفعل املأمور به، أو احلوادث املوضوعية املعرتف بقيمتها األخالقية أما مادة القانون األخالقي فهي

العقل العملي.. قال: إذا كان  واألخالق الصورية احملضة هي األخالق املطابقة للشروط اليت وضعها كانت يف نقد
صورة قوانني كلية فمرد ذلك إىل أهنا مبادئ مشتملة يف  ينبغي للموجود العاقل أن يتمثل القواعد األخالقية على

  .عمل اإلرادة صورهتا دون مادهتا على ما حيدد

  .تشريع كلي وقال أيضاً: اعمل بطريقة تستطيع معها أن جتعل قاعدة عملك مبدأ

 .والتنظيم، وهي النظرية املسماة بنظرية الصورة ( على البنية، والرتكيب،92ظ الصورة يف نظرية اجلشطلت)ويطلق لف

 

اإلحساس يف النفس بعد زوال املؤثر اخلارجي، أو على عودة اإلحساس إىل الذهن  ويطلق لفظ الصورة على بقاء
  .األشياء اليت تثريها بعد غياب

الذي تدركه النفس الباطنة واحلس الظاهر معاً، لكن  بن سينا: الصورة هي الشيءوتسمى ابلصورة الذهنية.. قال ا
  .إىل النفس احلس الظاهر يدركه أواًل ويؤديه
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احلادثة عن بعض ظواهر اإلبصار اليت تعقب  والصورة التالية هي الصورة اليت تعقب اإلحساس مباشرة، أو الصورة
الذي حيل حمله األسود، وكاأللوان املتكاملة اليت حيل بعضها حمل  زوال اإلحساس، وتتميز بطابع سليب كاألبيض

  .بعض

حبيث يؤدي  اجلنسية هي الصورة اليت حتصل يف الذهن من تركيب صور األشياء املختلفة بعضها إىل بعض والصورة
حصل عليها غالتون ابلصورة املركبة اليت  تركيبها إىل ثبوت الصفات املتشاهبة وزوال الصفات املتباينة، وهي شبيهة

السحري على لوح واحد، فأدى انطباقها بعضها على بعض إىل  إبسقاط صور أفراد األسرة الواحدة ابلفانوس
  .حصول صورة متثل األسرة كلها

مباشرة على حني أن الثانية هي اليت  والفرق بني الصورة التالية والصورة الذهنية احلقيقية أن األوىل تعقب اإلحساس
  .مسرح الشعور دون أتثري حسي مباشر تعود إىل

الفعلي، أو الواقعي خبالف  والصوري هو املنسوب إىل الصورة، ويطلق يف فلسفة القرون الوسطى عل الوجود
العايل، أو السامي الذي يكون وجود الشيء فيه  الوجود املوضوعي.. واملوضوعي عندهم هو العقلي، أو الوجود

  .وجوداً ممكناً  ياً، أووجوداً ابلقوة، أو وجوداً ضمن

احملدثني ال يزالون يطلقونه على الصريح من األمور،  ومع أن لفظ الصوري ال يستعمل اليوم هبذا املعىن فإن بعض
منه، وألن الصورة هي كل ما يصور ويظهر شكله بوضوح، فمعىن الصوري إذن هو  ألن الصريح هو ما ظهر املراد

، كالنظا الظاهر، يطلق على إظهار  م الصوري املصرح به عن حمض احلق، واإلعالن الصوري الذيواخلالص، والبني 
  .الشيء بعد سرته

على القواعد والقوانني اليت تعصم الفكر من الوقوع يف اخلطأ، وهو  واملنطق الصوري هو الصناعة النظرية املشتملة
 رايً ألنه يتضمن البحث يف صورقوانني الفكر وشرائط إمكان االستدالل، وقد مسي صو  علم معياري يبحث يف

  .االستدالل من حيث هو منتج بقوة صورته ال بقوة مادته

 تعىن بوضع قوانني كلية شاملة، ال بوضع قوانني مطابقة للغاايت والدوافع املستمدة من واألخالق الصورية هي اليت

  .التجربة

وأن مترين امللكات متريناً جيداً يؤدي إىل  خمتلفة،والرتبية الصورية هي اليت تقرر أن العقل البشري مؤلف من ملكات 
  .استخدامها يف أنواع أخرى من التمارين

نستطيع معه استخدامها يف  ومعىن ذلك أن امللكات العقلية اليت ينميها علم خاص ميكن أن تنشط نشاطاً عاماً 
كل شيء، أو كأهنا عضالت   حىت تصلح لقطع مجيع العلوم األخرى.. كأن هذه امللكات أسلحة تشحذ ابلتسنني

  .تنمو ابلرايضة، أو ضرع يقوى ابالمرتاء

  .أو الثقافة العامة وقد يطلق الصوري على الثقافة املبنية على الدراسات الكالسيكية كالثقافة الصورية

  .اجمردة مستندة إىل موضوعات وتعريفات مسلم هب والصورية مذهب فلسفي قوامه االعتقاد أن حقائق العلوم صور

وأثره يف املعرفة فهو مذهب صوري، وكل تعبري رمزي جمرد عن موضوعات  فكل مذهب ينكر قيمة العنصر املادي
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  .صوري كما يف علم الرايضيات، فإن الصورية احملضة تكاد تكون متحققة فيه الفكر فهو تعبري

يف علم  ل لذاته(، والقولذلك القول يف فلسفة اجلمال بنظرية الفن للفن )أي بوجوب طلب اجلما ومن قبيل
الفعل اتبعة لصورته.. أي  األخالق بوجوب استقالل القانون األخالقي عن كل ما ترغب النفس فيه حبيث قيمة

  .(93من أجل الواجب") لنية الفاعل ال ملادته.. هذا ما يعربون عنه بقوهلم: الواجب

  .اخليال تصويره وقال جمدي وهبة وزميله: "الصور املتخيلة ما ينتهي من

  .متثيل األشياء واألفكار اجملردة متثياًل وصفياً  والصور اجملازية وهي جمموعة الصيغ اللغوية اليت تستعمل من أجل

 هذه الصور اجملازية تعبري عن صور مرئية يتمثلها اخليال.. مثال ذلك قول أيب العالء وقد اتفق النقاد عموماً على أن

  :(ه 449املعري )

   الضياء وإن جاوزت * * * )م( كيوان يف علو املكانأنت كالشمس يف

ه ( يف أتثري غناء 283الرومي) ولكن هذا املفهوم قد اتسع ليشمل كذلك الصور الصوتية.. مثال ذلك قول ابن
  :مغن

  مفاصل نعَّس فكأن لذة صوته ودبيبها * * * سنة متشي يف

  .اترة أخرى اترة واألذنفالشعر كثرياً ما يشتمل على صور خيالية ختاطب العني 

استعارة أو تشبيه، وذلك لصبغ الفكرة حبيوية  أما ابلنسبة لألفكار اجملردة فكثرياً ما جند الشاعر جيسدها على شكل
  :(ه 296املعتز) مثرية للقارئ.. مثال ذلك قول ابن

  قد ذهب الناس ومات الكمال * * * وصاح صرف الدهر أين الرجال

  نع ش ه * * * قوموا انظروا كيف تسري اجلب الهذا أبو العب اس يف 

وعلم النفس  قابل املادة، وقد عين أرسطو هبذا التقابل، وبىن عليه فلسفته كلها، وطبقة يف الطبيعة والصورة ما
  .واملنطق

( 94ومادته هي ما صنع من مرمر أو برونز.. واإلله) فصورة التمثال عنده هي الشكل الذي أعطاه املثال إايه،
 اجلسم، ومادته احلكم أو معناه، وصورته هي العالقة بني املوضوع واحملمول.. أخذ عنده صورة حبتة، والنفس صورة

  .املدرسيون هبذا التقابل وتوسعوا فيه

  .املعرفة وصورهتا، وبني مادة القانون األخالقي وصورته ويلحظ عند كانط أيضاً فيفرق بني مادة

 ه ( معناها اخلالف بني بيتني من الشعر مشرتكني يف معىن واحد،474أو 471اين )اجلرج والصورة عند عبدالقاهر

وأن البيتني من  (، ويرى أن لكل شاعر أسلوبه ونظمه يف عرض معاينة،95فهو ينكر السرقات يف الشعر مجلة)
يه عبدالقاهر اخلالف هو الذي يطلق عل الشعر مهما بلغ احتادمها يف املعىن البد من وجود خالف بينهما.. ذلك

  .مصطلح الصورة

الرتتيب  البالغية( كل حيلة لغوية يراد هبا املعىن البعيد ال القريب لأللفاظ، أو يغري فيها والصورة البالغية )الصيغة
حقيقي، أو يثار فيها خيال السامع  العادي لكلمات اجلملة أو حلروف الكلمة، أو حيل فيها معىن جمازي حمل معىن
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أو ترتب فيها األلفاظ، أو يعاد ترتيبها لتحسني أسلوب الكالم  ان يستلزمها املعىن املألوف للفظ،ابلتكنية عن مع
  .القارئ أو السامع أو زايدة أتثريه يف نفس

  .الثالثة: املعاين والبيان والبديع وتندرج هذه املعاين كلها يف البالغة العربية حتت علومها

  .بطريق التشبيه أو اجملاز أو الكناية، أو جتسيد املعاين املقصود والصورة البيانية التعبري عن املعىن

 اليت تؤثر يف الرتتيب الطبيعي للجملة لغرض بالغي.. مثال ذلك تقدمي املسند إليه أو وصورة الرتكيب الوسائل

  .أتخريه أو حذفه يف علم املعاين العريب

ياء اليت تثريها أو تعرب عنها. ويف األدب قد تكون الذهن مع غياب األش والصورة الذهنية عودة االحساسات يف
ذهنية حبتة  تشبيهاً أو استعارة، ولكن ما مييزها عن غريها بصفة خاصة هو أهنا ال تعتمد على عالقة الصورة الذهنية

من  األلوان واألشكال واحلركات وغريها بني عبارتني متجانستني، وإمنا وظيفتها اإلحياء ابمللموس، وذلك ابن تصور
  .مباشرة حاالت األشياء تصويراً كالمياً يدركه القارئ

وذلك كصورة الذئب مع احلمل رمزاً  والصورة الرمزية صورة الشيء أو املوقف الذي ينطوي عليه مغزى أخالقي،
  .أو أبيات تعرب عن مغزاها حلال القوي مع الضعيف، وقد يوضع حتت الصورة شعار

أو موقف يستخدم فيها التشويه بقصد السخرية أو  ة يرمسها الفنان لشخصوالصورة الكاريكاتريية وهي صور 
  .اإلضحاك

 اليت تؤثر يف الكلمات املكونة للجملة لغرض بالغي.. مثال ذلك الرتخيم يف علم النحو والصورة اللفظية الوسائل

  .العريب، والقلب والعكس يف علم البديع العريب أيضاً 

  .تعرب عن معناها أو تدل على معىن قريب منها مصورة والصورة املعنوية كلمة

 إىل التعويل على الشكل دون املضمون وإمهال العنصر املادي، ومنه الصورية يف علم والصورية بوجه عام اجتاه يرمي

الواجب من أجل الواجب،  اجلمال اليت تقول بنظرية الفن للفن، والصورية األخالقية اليت تقيم األخالق على فكرة
  .ول أبن حقائق العلوم ليست إال جمرد مواضعات متفق عليهاوالق

  .(96وتلك هي الصورية احملضة، وتكاد تتحقق كاملة يف العلوم الرايضية")

الفارق بينهما..  أبو عبدالرمحن: حتدث األستاذ جمدي وهبه عن الصور اجملازية والصور املتخيلة ومل يذكر قال
  .وتكون صوراً جزئية يف الصور املتخيلة الكلية ..جزئية وتكون بناء من جزيئاتوالفارق أن الصورة املتخيلة تكون 

  .ابحملاكاة حبيث تثري شعوراً ما وال معىن للصور الصوتية إال صلتها

لصوت املغنية بسنة يف مفاصل نع س فالواقع أنه تشبيه آلاثر الصوت  أما تشبيه املسموع ابملرئي كتشبيه ابن الرومي
  .يف النعاس من لذة، فالصورة إذن حسية مع ما وهي التخدير

الكمال" فال يراد به الصورة جبعل الكمال جسماً يفقد نبضه، وإمنا  وأما جتسيد األفكار كقول ابن املعتز:"مات
وجود معترب  حمذوف.. أي مات أهل الكمال.. وإمنا اسند املوت إىل الكمال جمازاً، ليشعر أبنه ال املراد تقدير
  .ال برجال يقوم الكمال هبمللكمال إ
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ذكره جماهد بقوله: "كلمة مصورة تعرب عن معناها أو تدل على معىن قريب منها" ال  والصورة املعنوية ابلشرح الذي
  :يف غري ظاهرتني أعقله

  .وعند أمثاهلا أوالمها: الكلمات املوحية ككلمة زحزح اليت وقف سيد قطب عندها

الطبيعيني التصويريني كما بينت يف كتايب"القصيدة  نة يف الزمان واملكان على مذهبوأخرامها: داللة األلفاظ مقرت 
القرية للبيايت وداللة أمثال حذاء جندي قدمي، والشمس، واحلمر اهلزيلة.. اخل  احلديثة" يف كالمي عن قصيدة سوق

  .الفقر على

والقشعريرة.. اخل مما يولده تداعي املعاين  وكداللة االنطواء عند ابن حزم، ومثل هلا بداللة النار على الدخان
  .واخلواطر واملشاعر

اجلمال  حممد التوجني عن استحسان إجياز الصورة حىت ال تقصر يف أدائها.. وال أعرف وجهاً هلذا وحتدث الدكتور
ة تشبيهات عديدة لرتسم صور  يف اإلحلاح على الصورة وتقصي جوانبها كما عند ابن الرومي وغريه من إغداق

  .متكاملة

األدبية فقال: "الصورة: هي الشبيه واملثل، وهي اليت تقابل املادة، ألن  وقد تقصى الدكتور التوجني أصناف الصور
األديب يف كتابته..  جتسيد مادي كالصورة اليت ينحتها املثال أو يرمسها الرسام، وإما ختيل نفسي يتخيله الصورة إما

  .يلة كاًل أو بعضاً وهي يف كليهما تعكس املالمح األص

اخليال والشعور،   عند األديب تتحول إىل تشبيه أو استعارة، وهي اليت تدعى الصورة البيانية، وتعتمد على والصورة
  .كما تعتمد على العقل والثقافة

 ألديبخميلة األديب ابستخدام اللفظ، كما ترمسه ريشة الفنان، وتكون متأثرة حبالة ا والصورة األدبية هي ما ترمسه

أو معنوية ذهنية، وهي  وذهنه، فتجيء مادية حمسوسة، النفسية إما هبيجة وإما كئيبة يبتعثها األديب من خاطره
  .اليت يعىن هبا علم اجلمال األديب

والتشبيه..  لغته لإلحياء ال للواقع يكون قد أدى صورة أدبية تتمثل يف اجملاز، واالستعارة، وحني يستخدم األديب
  .إبداعية، وإما نقلية، وإما واقعية، وإما بعيدة مهوى اخليالوتكون إما 

تغين الفكرة، وحترك القارئ  والصورة األدبية ختلق يف النص مجااًل وجذابً أقوى من الكالم العادي، ألن الصورة
ت عن الذهنية ال جيوز أن تتعدى املعتدل، وإال خرج وتنقله إىل أجواء أرفع من أجواء الواقع.. لكن اللوحات

املضمون.. مث إن الصورة األدبية حيسن أن تكون موجزة وإال قصرت يف  مفهومها اجلمايل، وابتعدت عن إدراك
  .أدائها

استخدام املعىن البعيد للفظة، ويف  والصورة البالغية هي جزء أساسي من الصورة األدبية، فهي حماولة األديب يف
بدل اللفظ املألوف.. والقصد منها التأثري يف القارئ عن طريق  كنايةتبديل الرتتيب الفين للجملة، ويف استخدام ال

البيان، وعلم  والصورة البالغية هي املنطلقة من أحد فنون البالغة الثالثة: علم املعاين، وعلم ..التحسني األسلويب
  .البديع
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يه، واالستعارة، واجملاز، والكناية، من علم البيان كالتشب والصورة البيانية هي الصورة األدبية اليت تستقي حيثياهتا
 البيانية يستطيع األديب أتدية املعىن الواحد أبساليب شىت حبسب ذوق األديب، أو حبسب وغريها.. وابلصورة

  .مقتضى احلال

رة سائرها حلصافة القارئ أو خلياله.. وقد تكون الصو  والصورة اجلانبية هي اليت تقدم تصويراً ظلياً، وحملة جزئية اتركة
  .ذاتية تتناول جانباً معيناً دون اجلوانب األخرى اجلانبية معاجلة أدبية لسرية

فيزايئي لشخص أو حيوان أو شيء يرسم أو ينحت أو يصور حبيث يكون مرئياً.. ومثل  والصورة احلسية هي متثيل
  .االنطباع الذهين أو التشابه املتصور الذي ينبع من كلمة أو عبارة ذلك

ابلتلميح دون  مزية هي صورة حسية توحي مبغزى بعيد اهلدف، وأفضلها ما كان إحيائياً، وما أشارالر  والصورة
  .واملعرفة، وصورة الوردة رمز للحياة والبهجة التصريح.. فصورة احلمامة رمز للسالم، وصورة املشعل رمز للحرية

شويه شكله وواقعه الذي هو عليه اليت هتدف إىل مسخ شخص أو شيء، وت والصورة الكاريكاتورية هي الصورة
 واإلضحاك.. ومثل هذا كثري يف شعر اهلجاء عند العرب كاحلطيئة وابن الرومي، ويف النثر والقصد منه السخرية

  .كما يف رسالة الرتبيع والتدوير للجاحظ

بها وطبيعته ما البقاء طوال عمل أديب معني، وجتعل القارئ يتخيل صاح والصورة املهيمنة هي الصورة اليت تواصل
  .(97عبدالوهاب يف الرتبيع والتدوير للجاحظ، وصورة الساذج يف مقامات اهلمذاين") دام يقرأ كصورة

  :النمط-10

طراز تكون أفراده على مثال واحد.. مث توسع  فهم من استقراء معاين منط أن األصل فيها إطالقها على منوذج ذي
  .إبطالقه على الطريقة واألسلوب.. اخل

  .والنمط يف النص األديب كل طريقة ونسق يف اللفظ أو املعىن أو الفكر متميزة

على اجتماع.. والنمط مجاعة من  وعن املعاين اللغوية واالصطالحية قال ابن فارس: "النون وامليم والطاء كلمة تدل
  .(98غايل")يلحق هبم التايل ويرجع إليهم ال الناس.. ويف احلديث: خري هذه األمة النمط األوسط،

فراش ما.. ويف التهذيب: طهارة الفراش، أو ضرب من البسط كما يف  وقال الزبيدي: "النمط حمركة ظهارة
  .الصحاح

  .عبيد: النمط الطريقة يقال: الزم هذا النمط.. أي هذا الطريق وقال أبو

 ..ن ذلك النوع والضربمن الشيء والضرب منه.. يقال: ليس هذا من ذلك النمط.. أي م والنمط أيضاً النوع

  .( هذا يف املتاع والعلم وغري ذلك99يقال)

واحد.. نقله اجلوهري، وأورد احلديث: خري هذه األمة النمط األوسط يلحق  والنمط أيضاً مجاعة من الناس أمرهم
  .ويرجع إليهم الغايل هبم التايل،

لناس هذا النمط األوسط.. قال أبو خري ا :قلت: هو قول علي رضي اله عنه.. والذي جاء يف حديث مرفوع
  .الغلو والتقصري يف الدين عبيد: ومعىن قول علي رضي هللا عنه أنه كره
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  .له مخل رقيق ويف األساس والنهاية: النمط ثوب صوٍف يطرح على اهلودج

ا لون من محرة يكادون يقولون منطاً إال ملا كان ذ وقال األزهري: النمط عند العرب: ضرب من الثياب املصبغة، وال
  .(100يقال له منط") أو خضرن أو صفرة، فأما البياض فال

  .لك هذا.. أي من دلك عليه.. عن ابن عباد وقال الزبيدي: "والتنميط الداللة على الشيء.. يقال: من منط

  .(101واألمنط الطريقة") ومما يستدرك عليه: النمط املذهب والفن،

أو األسلوب.. واجلماعة من الناس أمرهم واحد والصنف،  ط يف اللغة هو الطريقة،وقال الدكتور مجيل صليبا: "النم
  .أو النوع، أو الطراز من الشيء

فيقال: هذا مل يكن جائزاً يف مثل  ..مثال ذلك قول ابن سينا: فإن قال قائل: وقد كان جائزاً حمضاً مربءاً عن الشر
  .[471هذا النمط من الوجود ]النجاة 

  .هذا النص هو النوع، أو الصنف، أو الطراز فالنمط يف

جتتمع فيه أكمل الصفات الذاتية لنوع من األشياء، ويرادفه املثال،  ويطلق النمط على النموذج املثايل الذي
  .(102والنموذج)

  .أشباحاً وصوراً له ولفظ النموذج األول عند أفالطون هو النمط أو املثال األصلي الذي تعد األشياء

  .تقول: هذه األشياء من منط واحد النمط على جمموع الصفات املميزة لصنف من األشياء ويطلق

  .جهة ما هو منوذج معرب عن منط مثايل أو واقعي ويطلق النمط على الفرد احلقيقي أو اخليايل من

  .يقال: عندان مهندس من هذا النمط

لتوجيه طاقته النفسية )يونغ(..  اليت يصطنعها املرء ويطلق النمط يف علم النفس التحليلي على الطريقة األساسية
  .(103تقول: منط االنطواء، ومنط االنبساط")

اإلنسانية على شكل صور  األستاذ جماهد: "النمطية طريقة فنية للنفاذ إىل جوهر األشياء إلعادة تقدمي احلياة وقال
  .فنية حية

  .دلة جلانبني متعارضني للعمل الفين.. التعميم والتفرداملتبا والنمطية عملية معقدة متثل الوحدة النفاذة

الوعي  يتميز ابلسمات الفكرية، فعليه أن يعي املصري حىت مل كان هذا الوعي خاطئاً، وهو هبذا والنمط البد أن
إىل عامل مشرتك، أما النائم  ينتمي إىل العامل املشرتك مع البشر، ويف هذا يقول هريقليطس: األيقاظ ينتسبون

على التعميم وإدراك املصري.. إن الشخصية الفنية  فينصرف إىل عامله اخلاص فحسب.. إذن شرط النمط القدرة
تعي املصري، إهنا تضع وجودها موضع التساؤل ولو بشكل انفعايل غامض،  ختتلف عن الشخصية العادية يف أهنا

األخالقي  تعمم احلكم وفق معيار كانتمصريها اخلاص تبحث يف مصري اإلنسانية كلها.. إهنا  وهي ببحثها يف
  .(104التعميم") عندما قال: اجعل قاعدة سلوكك وفق املبدأ الذي لو انقضته قوض مبدأك يف حالة

الشكلي الذي ميثل يف ذهن الفنان أو األديب  وقال جمدي وهبة: "النمط )الشكل الدال( هو املثال أو النموذج
  .وحيتذيه يف التأليف
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 .يقدم إليه ميكن اعتباره الشكل اإلمجايل الذي يستنبطه القارئ أو املستمع أو املشاهد لألثر الذي ومن جهة أخرى

 

فلكل أثر أديب بنية خاصة به.. أما الشكل  وكثرياً ما خيلط بني البنية والشكل النمطي لألثر األديب أو الفين،
  .(105آلاثر الفنية أو األدبية")حماكاته عدد كبري من ا النمطي فهو خمطط عام يتفق يف التزامه أو

 عن النمط: "العمل الفين الذي يتخذ منوذجاً يتكرر كالشكل الزخريف الذي يبتكر يف وقال الدكتور ثروت عكاشة

  .(106أخرى") مدرسة فنية معينة مث يتكرر يف أعماهلا أو ينتقل بنفس النسق واألسلوب إىل مدرسة

النموذج هو الشكل الذي ينسج على قالبه " :ج الدكتور التوجني، فقالوتكلم عن النمط على أنه مرادف للنموذ 
  .حنتاً  يف أي نوع من التصاميم واألشكال رمساً أو

العامة لشرحية معينة من البشر يف  ومصطلح دخل عامل األدب ليمثل النموذج اإلنساين الذي تتجسد فيه الصفات
مكان مثل منوذج البخالء عند اجلاحظ، ومناذج بديع  لعصر معني، أو يف كل عصر، ويف مكان معني، أو يف ك

  .اليت أظهرها شكسبري يف مسرحياته مثل هاملت وعطيل وماكبث الزمان يف املقامات، والشخصيات

الشخصية تتشوف إىل املعرفة أبرزها عدد من الشعراء املعاصرين كصالح عبدالصبور،  ومنوذج السندابد صورة
  .لبيايتاحلاوي، والسياب، وا وخليل

الصور اليت ختتار ممثلة للمواقف واملهن وخصائص اإلنسان،  والنموذج األديب يقصد ابلنماذج تلك الشخصيات أو
اخلارقة اليت جتسد بعض خمتلف اللغات ملمثلي بعض الطوائف اإلنسانية أو  وكذلك املوجودات الومهية أو

وأعماهلم عدد  والعامل والتاجر واملوظف قد صور حياهتم والصفات املشرتكة اليت رأوها فيهم، فالفالح االجتماعية،
  .من الكتاب يف خمتلف اآلداب

( اآلخر، كنموذج بروميثوس الذي 107أدبياً بعد أديب متأثر بعضهم يف بعضهم) كما أهنم تناولوا األساطري القدمية
  .اآلداب احلديثة رمزاً للفكر الرومانسي املتمرد صار يف

 األدابء جتعلنا ندرك تبدل الذوق الذي حييط هبم، واملثل السائد يف اجملتمع الذي ثريات عندوإن دراسة هذه التأ

  .يكتبون له

جملموعة من الفضائل أو الرذائل، أو م  فالنموذج األديب أو البشري منوذج اإلنسان الذي يصوره األديب ممثالً 
عاملية، وانتقلت من لغة إىل لغة، ومن أدب إىل إال إذا صارت  العواطف املختلفة، وال يدرسها األديب املقارن

  .(108أدب")

النموذج.. إذن للنمط  عبدالرمحن: للنمط معناه الذي مر ذكره، وهو شيء آخر غري ما ذكره التوجني يف قال أبو
  .معناه االصطالحي اخلاص

  :التخيل-11

رك حبضور صورة وغياب أخرى، فدل املادة وجد أهنا تدل على صفة فيها تصور، وظن، وحت من استقراء معاين
  .على أن هذا هو املعىن الوضعي األويل احلقيقي للمادة ذلك
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إحدى ملكات العقل، وهلذا مسيت خيااًل على املبالغة، فكأهنا حمل كل خيال، ألن  وكل هذه املعاين متوفرة يف
  .عن طريقها التخيل

الرتكيب، وإمنا كانت صور أجزائها مما  احلس بذلك والتخيل واخليال يف النص األديب اختالق صور مل يشهدها
  .جرده العقل، واحتفظت به الذاكرة

  .معقولة تلك الصورة قد تكون معقولة مبعىن أن العقل ال حييل وقوعها يف اخلارج، وقد تكون غري مث إن

ومعيار صحة هذا الرأي أو  الفن الشعر.. ويعترب كل من كولردج ووردزورث وغريمها الفن أثراً من آاثر اخليال.. ومن
  .من عناصر اخليال أو غري جمرد بطالنه أن يوجد نص شعري معترب فنياً وهو جمرد

عن وعي عقلي، فليس هو كخياالت النائم، وأن تكون أتليفة  ومجهور النقاد يقيدون مفهوم اخليال أبنه ما صدر
  .وأن تكون دالة اخليال وتركيبي ته معقولة،

فالغوا أهم أجماد الفن وهو اخليال من أمثال  ع مجاح قوم ثقلت أرواحهم، وختثرت شفافيتهم،وهذا التقييد يدف
اعتربوا اخليال مملكة فوضوية، وجعلوه أم اجلنون واألحالم واألوهام  جونسون وديكارت وهوبز ودريدن حيث

  .(109واحلمى)

  .اجلزئية صور احلسيةوكاد ينحصر جمال اخليال لدى الكالسيكيني يف التعبري اجملازي، وال

  .أصبح نقاًل ال فضل فيه خليال الشاعر قال أبو عبدالرمحن: التعبري اجملازي إذا كان مأثوراً من املسكوكات

أمثال وليم بليك الذي يعترب اخليال رؤية مقدسة، والفيلسوف فشته الذي  وكون الرتكيبة اخليالية دلًة: شرط يباركه
حقيقة، وكيتس الذي  يلسوف شيلنج الذي رأى اخليال فنياً الوسيلة األوىل إلدراك أيةبوصف املنتج، والف قيد اخليال

بني اخليال والعقل ممايزة توحي ابن اخليال هو  يرى اخليال قوة قادرة على بلوغ احلقيقة القصوى، وشللي الذي مايز
  .(110م اخليال مواضع الشبه فيها)حمرتم الفروق بني األشياء بينما حيرت  مصدر املعرفة يف الفن.. قال: إن العقل

  .عبدالرمحن: العقل يريد احلقيقة كما هي يف الواقع فيحدد هويتها ابلفوارق قال أبو

العقلية، فيقيم عوامله اخليالية أبوجه  واخليال جينح إىل املضاهاة الفنية إبحداث عوامل فنية هلا داللتها على احلقائق
  .الشبه بني األعيان الواقعية

كولردج  عبدالرمحن: ويل حتفظ يف دعوى أن اخليال مصدر للمعرفة إذا فسرت هذه املعرفة على مذهب أبو قال
ومن تلك املغيبات كنه حقيقة ربنا  ..الذي يرى أن اإلنسان ابخليال يتجاوز عامل الظواهر فيدرك كنه حقائق مغيبة

  .سبحانه وتعاىل

  .كون من جنس عامل الظواهر، وقد يكون من غري جنسهحس األديب قد ي قال أبو عبدالرمحن: املغيب عن

  .وزقوم النار ليس من جنس عامل الظواهر، وربنا سبحانه ال مثل له وال شبيه وال ند فلنب اجلنة

  .!الظواهر ذاته؟ إذن كيف يدرك اخليال حقيقة ما وراء الظواهر من غري جنسها ومادته من عامل

وصفه إبمجال من آاثره كعلمنا أن عظمة الكون  الظواهر من غري جنسها، ونعلم ولكننا قد نعلم وجود ما وراء عالم
  .صادرة عن خالق أعظم
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الصحيح،  بوصف من يوجب الربهان صدقه.. وهللا سبحانه نعلم حقيقته ابلوصف من اخلرب الشرعي ونعلم حقيقته
أبن هلل مطلق احلكمة، فيظل  العلموهو وصف مل يعتمد التشبيه والتكييف، وإمنا أحال إىل الغاية يف الوصف ك

  .الغاية يف احلكمة العقل بكل حيله الفكرية واخليالية قاصراً عن إدراك كنه

العقل وقوعه فهو من احملتمل، فقد يقع كما  أما ما غاب عن حس األديب وهو من جنس عامل الظواهر إذا مل حيل
  .ا ختيلهبه األديب وإمن ختيله األديب، وقد يكون مما وقع ومل يعلم

سلمون اليت سيأيت احلديث عنها إذا حققت أحداثها  وسواء وقع يف املاضي أو يف املستقبل فال يكون ختيل
أبوية راغم أهله( وقعت كما ختيلها القاص.. وهذه هي صفة األدب  التارخيية مع شخص معني )ذي عاطفة

  .الواقعي

عينة واقعية، أو تتخيل  صر واقعية، بل ق يكون جزئياً أبن تتخيلليس قاصراً على التأليفية الرتكيبية من عنا واخليال
ال حييل تصورها كما ختيلها األديب كما يف مسرحية  صفاهتا أو آاثرها بغري ما هي معهودة عليه يف الواقع، والعقل

  .امللك لري لشكسبري

اجلميل حىت  ابلعقوق ونكران املسرحية جند أن األمل العميق الذي حيس به األب جعله ينشر اإلحساس ففي هذه
  .مشل العناصر الطبيعية ذاهتا

  .يف تعريفه اخليال.. وخلع االنفعاالت على اجلوامد كثري يف جمازات األدابء وقد ضرب كولردج املثال هبذه املسرحية

 لألديب التنظري األديب مذهب اجلمال الواقعي ضرب األستاذ جماهد املثال بقصة واقعية شاهداً للجدلية يف ويف
القصصية حلم ليلة تعب ميكن أن تصور ما  املاركسي لوكاتش.. قال: إن قصة بدر نشأت "سلمون" يف جمموعته

فرتكت له البيت إىل أهلها ويف اليوم الثاين محل معه علبة  يقصده لوكاتش.. إن بطل القصة قد أغضب زوجته
كل أخذ يقرأ يف الصحيفة.. يقرأ عن اكتشاف إشعاع يتناول طعام غدائه، وأثناء األ سلمون وخبزاً وزيتوانً لكي

السلمون: أهنا صنعت يف  يف حبر الياابن، وأن األمساك تلوثت ابإلشعاع، فتوقف عن األكل، وقرأ على علبة ذري
خشية أن أيكل أوالده السلمون ذا اإلشعاع  الياابن.. فشعر ابنقباض، ومل يواصل، وشعر بوحدة شديدة وخوف

اخلاصة عنده أوصلته إىل املشكلة العامة وهذه املشكلة العامة، أرجعته  ن يصاحل زوجته.. إن املشكلةالذري، فيقرر أ
التضامن ) اخلاصة ولكن يف ضوء جديد.. إن اإلنسان ال يستطيع أن يكون وحيداً ويتكشف جوهره إىل مشكلته

األدب العظيم هو العامل املشرتك  ساسالبشري(.. وعلى هذا جند لوكاتش يقول يف كتابه دراسات يف الواقعية: إن أ
يقظ للواقع ال ميكن أن تصاغ أية مساء فكرية.. بدون  للناس األيقاظ الذي حتدث عنه هريقليطس.. بدون وعي

( 111أدبية إىل املستوى الذي به تسمو يف حيوية انمة للفردية على الصدفة) سيماء فكرية ال تنهض أية شخصية
  .تقي إىل الرتبة األمنوذجية فعالً للواقع اليومي وتر  البليدة

تعينها  واقعية ألن عناصرها من الواقع، وهلذا فالعقل ال حييل وقوعها وجيوزه.. وإمنا يطلب قال أبو عبدالرمحن: هي
  .)على أهنا حادثة لناس من البشر( ابلتوثيق التارخيي

ينقل  نع اخليال.. ألن صاحب احلادثة ملتركيب احلادثة من تلك العناصر الواقعية تركيب من ص وهي متخيلة، ألن
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  .وواقعية األدب من الطبيعة حداثً وقع هبذا التعيني.. وهذا هو فرق ما بني واقعية احلدث،

الندرة، ألهنا لو وقعت  -اجلمالية يف الصياغة بغض النظر عن العناصر-والعنصر اجلمايل فيها على أهنا قصة 
ا.. أما وهي خيال أديب فقد حتقق فيها أهم عنصر مجايل، وهو املضاهاة ملفاجآهت لكانت مثرية لندرهتا، مبهجة

  .الفنية

الفين.. فأي خلق يتسم ابملضاهاة؟..  وقد يسأل فيقول: التعبري ابملضاهاة الذي اخرتته هو البديل عن قوهلم: اخللق
  .!يني يف معارف القاص؟املتخيلة ال معهود هلا هبذا التع إن العناصر نقل طبيعي ملا حدث وحيدث، واحلادثة

اإلنسان  املضاهاة تكون مشاهبة، وتكون مماثلة.. وحيدث كثرياً يف الوجود وقائع يتنازل فيها :قال أبو عبدالرمحن
  .حماكاة لتلك الوقائع ألجل غريه بدوافع منها العاطفة األبوية كما يف قصة سلمون املتخيلة، فهي

  .!إذن كيف يكون اخليال مصدر معرفة؟

والفين مبا  وسيلة تعبري عن املعرفة الواقعية، وليس مصدراً هلا، وهو مصدر ثراء للرصيد األديب واب أن اخليالاجل
  .يوجده من صور وأمناط شبيهة ابلواقع

اخلاء والياء والالم أصل واحد يدل على حركٍة يف تلون، فمن ذلك اخليال، وهو " :وعن التعريفات قال ابن فارس
ضعت لولدها  ا يتخيله اإلنسان يف منامه، ألنه يتشبه ويتلون.. يقال: خيلت للناقة.. إذاوأصله م ..الشخص

  .خيااًل يفزع منه الذئب فال يقربه

بشر األسدي: عن األصمعي.. قال: كنت عند أيب عمرو بن العالء وعنده  واخليل معروفة، ومسعت من حيكي عن
  .؟أبو عمرو: مل مسيت اخليل خيالً  غالم أعرايب، فسئل

الختياهلا..فقال أبو عمرو: اكتبوا.. وهذا صحيح، ألن املختال يف مشيته يتلون  :فقال: ال أدري.. فقال األعرايب
  .(112حركته ألواانً) يف

تتشاءم به.. يقال: بعري خميول.. إذا وقع األخيل على  واألخيل طائر، وأظنه ذا ألواٍن يقال: هو الشقراق، والعرب
  :الفرزدق عجزه فقطعه.. وقال

  إذا ابن أيب موسى بالاًل بلغته * * * فألقيت بفأٍس بني وصليك جازر

  :الشماخ وقال

  إذا بلغتين ومحلت رحلي * * * عرابة فاشرقي بدم الوتني

واملخيلة اليت تعد  السماء إذا هتيأت للمطر، والبد أن يكون عند ذلك تغري لون.. واملخيلة السحابة، ويقال: ختيلت
  .مبطر

إليه( فهو من ذلك، ألنه يقال: يشبه أن يكون كذا..  فأما قوهلم: خيلت على الرجل ختيياًل )إذا وجهت التهمة
  .(113عليه ختياًل.. إذا تفرست فيه") خييل إيل أنه كذا.. ومنه ختيلت

بعيد غيبوبة املرئي، مث  كالصورة املتصورة يف املنام، ويف املرآة، ويف القلب وقال الراغب: "اخليال أصله الصورة اجملردة
الشيء يف  يف صورة كل أمر متصوٍر، ويف كل شخٍص دقيٍق جيري جمرى اخليال.. والتخييل تصوير خيال تستعمل
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  .املظنون النفس.. والتخيل تصور ذلك.. وخلت مبعىن ظننت.. يقال اعتباراً بتصور خيال

  .أي خليق ويقال: خيلت السماء أبدت خيااًل للمطر.. وفالن خنيل بكذا..

  .وحقيقته أنه مظهر خيال ذلك

  .(114من نفسه، ومنها يتأول لفظ اخليل") واخليالء التكرب عن ختيل فضيلٍة تراءت لإلنسان

يدركه احلس املشرتك من صور احملسوسات بعد غيبوبة املادة حبيث  وقال اجلرجاين: "اخليال هو قوة حتفظ ما
 ا، فهو خزانة للحس املشرتك، وحمله مؤخر البطن األول منكلما التفت إليه يشاهدها احلس املشرتك

  .(115الدماغ")

اجلزئية املنتزعة منها.. وتصرفها فيها ابلرتكيب  وقال: "املتخيلة هي القوة اليت تتصرف يف الصور احملسوسة واملعاين
العقل مسيت مفكرة، كما  رأسني، أو عدمي الرأس.. وهذه القوة إذا استعملها اترة، والتفصيل أخرى مثل إنسان ذي

البطن األول من  استعملها الوهم يف احملسوسات مطلقاً مسيت متخيلة.. فمحل احلس املشرتك واخليال هو أهنا إذا
الثاين فهو كمنقذ فيما بينهما مزرد كشكل الدود..  الدماغ املنقسم إىل بطون ثالثة: أعظمها األول مث الثالث، وأما

  .(116يف مؤخره، وحمل املتخيلة هو الوسط من الدماغ") واحلافظةواحلس املشرتك يف مقدمه، 

 يتخيل فيها فتتأثر النفس منها قبضاً وبسطاً، فتنفر أو ترغب كما إذا قيل: اخلمر وقال: "املخيالت هي قضااي

 النفس وتنفرت عنه.. ايقوتة سيالة انبسطت النفس ورغبت يف شرهبا.. وإذا قيل: العسل مرة مهوعة: انقبضت
  .(117والقياس املؤلف منها يسمى شعراً")

  .إنساانً  (، وكساء أسود ينصب على عود خييل به للبهائم والطري فتظنه118اخليال الظن والتوهم)" :وقال الكفوي

  .واخليال مرتع األفكار كما أن املثال مرتع األبصار

  .يف اليقظةيقال للصورة الباقية عن احملسوس بعد غيبته يف املنام و  واخليال قد

  :يقال إال فيما كان حال النوم، وقد ألغزت فيه والطيف ال

  .(119يعذبين جهراً وينعمين سراً") * * * وما بطل قد يشبه احلق بدؤه

إدراك العالقات مما يساعد على إبراز األفكار اجلديدة، كما أن له القدرة  وقال األستاذ جماهد: "التخيل القدرة على
دارسي  بني مجيع عناصر العمل الفين من انحية املضمون، وانحية الشكل، وهو عنصر شغل تناغم على إجياد

  .(120اجلمال كثرياً رغم أنه هو القدرة نفسها على التشكيل")

  .الشبه عبدالرمحن: اخليال حتوير يف الواقع كاجلمع بني األضداد، أو حماكاة له من خالل أوجه قال أبو

  .وليست من اخليال يف شيء عالقات فتلك ملاحية حسية فكرية من كبد الواقعأما القدرة على إدراك ال

وصورة متثال الشيء يف املرآة، وما تشبه لك يف اليقظة  وقال الدكتور مجيل صليبا: "اخليال الشخص، والطيف،
  .واملنام من صور

  .أيضاً الظن والتوهم واخليال

  .غيبة احملسوس عنها ة يف النفس بعد( على الصورة الباقي121وهو يدل يف اصطالحنا)
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حباسة البصر كارتسام خيال الشيء يف املرآة، أو متثيله  فإما أن تكون هذه الصورة متثياًل مادايً لشيء خارجي مدرك
  .خبطوط بيانية

  .تكون متثاًل ذهنياً لشيء مدرك حباسة البصر أو غريها من احلواس وإما أن

احلسيني ال يرون  ا هذا التمثيل احلسي مضاداً للتمثيل العقلي.. إال أن الفالسفةالنفس أن جيعلو  ومن عادة علماء
  .ذلك، بل يذهبون إىل أن التمثيل العقلي متولد من التمثيل احلسي

  .والذوقية، واحلركية وغريها وحنن نطلق اليوم لفظ اخليال على الصور البصرية، والسمعية، والسمية، واللمسية،

اإلحساس وتعقبه مباشرة.. مثال ذلك إذا حدقت إىل شيء  ة التالية على الصورة اليت تتلوونطلق لفظ الصور 
ذلك الشيء يف الظالم، وإذا حدقت إليه ثن نظرت إىل ستار أبيض رأيت  خارجي مث أغمضت عيين رأيت صورة

كانت صورته إجيابية،  الطبيعية أبلوانه الطبيعية.. وقد أراه أبلوان متممة لألوىل، فإذا رأيته أبلوانه صورة ذلك الشيء
  .وإذا رأيته أبلوانه املتممة كانت صورته سلبية

املتشاهبة كالصور  اخليال املركب أو الصورة اجلنسية أو النوعية على الصورة املركبة من صور األشياء ويطلق لفظ
ة الفانوس السحري، أو  فوق بعض بواسط املركبة اليت حصل عليها غالنون جبمع صور األشكلة املتشاهبة بعضها

متوسطة متثل األسرة كلها، أ, كتأليف صورة واحدة من صور  كصور أفراد األسرة الواحدة اليت ألف منها صورة
  .خمتلف أدوار حياته خمتلفة متثل الشخص الواحد يف

  .(122متثياًل واضحاً) ويطلق اخليال على الصورة املشخصة اليت متثل املعىن اجملرد

  .التشبيه، واجملاز، والرمز مألوف يف األدب والسعر والفن، ويرادفه وهذا املعىن

  .يدركه احلس املشرتك من صور احملسوسات بعد غيبوبة املادة واخليال عند فالسفتنا القدماء قوة للنفس حتفظ ما

  .وله نوعان أحدمها متثيل واآلخر مبدع وحنن نسمي ذلك ختياًل،

(، فإذا ماتوا 123كما قيل نيام ال يرون يف هذه الدنيا إال خيااًل) ، ألن الناسواخليال عند الصوفية هو الوجود
  .انتبهوا

إىل هللا ال يكون إال  ( فعرفه أدرك أن هذا العامل احملسوس خيال انئم، وأن االرتقاء124من جتلى عليه احلق) وكل
  .(125ابالنتباه من النوم")

يف التخيل التمثيلي.. تقول: ختيلت الشيء، فتخيل يل.. فالتخيل إذن صورته كما  وقال صليبا: "ختيل الشيء متثل
القوة ابملصورة، وهي   مصورة أو قوة ممثلة تريك صور األشياء الغائبة، فيتخيل لك أهنا حاضرة، وتسمى هذه قوة

وسات )النجاة اجلزئية اخلمس وتبقى فيه بعد غيبة احملس كما قال ابن سينا: حتفظ ما قبله احلس املشرتك من احلواس
  .(366ص

  .ترى غموض واشتباه الختالطه مبعىن الذاكرة وتداعي األفكار ويف هذا املعىن كما

شيء  النوع من التخيل بقولنا: إنه أتليف صور ذهنية حتاكي ظواهر الطبيعة وإن مل تعرب عن واألوىل تعريف هذا
  .حقيقي موجود
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تتصرف يف الصور الذهنية ابلرتكيب والتحليل،  بدع، وهو قوةوختيل الشيء اخرتاعه وإبداعه كما يف التخيل امل
  .ابملخيلة أو املتخيلة والزايدة، والنقص، وتسمى هذه القوة

ومتحكمة عليها، وذلك أهنا تفرد بعضها عن بعض، وتركب  قال الفارايب: القوة املتخيلة حاكمة على احملسوسات
أن تكون موافقة ملا حس، ويف بعضها أن تكون خمالفة  يتفق يف بعضها ..بعضها إىل بعض تركيبات خمتلفة

  .(من طبعة بريوت 72-71الفاضلة ص للمحسوس )املدينة

صورة خيالية يراها يف أعماق نفسه، أو ختيل الكاتب الذي يصف  واملثال من هذا التخيل املبدع املصور الذي يرسم
أو  ية جديدة.. ويسمى هذا النمط من التخيل اخرتاعاً يشاء، أو ختيل العامل الذي يبدع نظر  حياة بطل يتمثلها كما

  .ابتكاراً أو جتديداً 

  .وختيل الشيء له تشبه كما يف التخيل الومهي

جديداً على حني أن  بني التخيل املبدع والتخيل الومهي أن األول يستمد عناصره من الوجود فريكبها تركيباً  والفرق
  .احلقيقي لياً ال صلة له ابلوجودالثاين ينسج الرؤى واألحالم نسجاً خيا

  .البيت الباعثة على اخلطأ والرذيلة حىت لقد وصف تالميذ ديكارت هذه القوة الومهية يقوهلم: إهنا جمنونة

الفالسفة املعاصرين يقول: إن هذا اللفظ على ضرورته للغة جيب أن  وهذا االختالف يف معاين التخيل جعل أحد
  .رة معانيه اخلالية من الدقة والضبطالفلسفة لكث حيذف من قاموس

  .والتخيل املبدع ابالخرتاع، والتخيل الومهي ابلتوهم فلنسم التخيل التمثيلي ابملصور،

أتثرياً  القدماء هي القضااي اليت تقال قواًل ال للتصديق هبا، بل لتخييل يؤثر يف النفس واملخيالت عند فالسفتنا
العسل: ال أتكله فإنه مرة مقيئة، أو  م مثل قول من أراد تنفري غريه عن أكلعجيباً من قبض وبسط، وإقدام وإحجا

  .ترغيبه يف شرب الدواء: إنه الشراب أو اجلالب

وعلى سبيل احملاكاة،  قال ابن سينا: املخيالت ليست تقال ليصدق هبا، بل لتخيل شيئاً على أنه شيء آخر،
وابجلملة قبض أو بسط مثل تشبيهنا العسل ابملرة فينفر  ..ها فيهويتبعه على األكثر تنفي للنفس عن شيء أو ترغيب

  .(126(")100ابلشجاعة، أو اجلنب ابالحتياط، فريغب فيه الطبع )النجاة ص عنه الطبع، وكتشبيهنا التهور

 .حقيقي موجود وهبة وزميله: "التخيل أتليف صور ذهنية حتاكي ظواهر الطبيعة، وإن مل تعرب عن شيء وقال جمدي

 

  .والنقص واملخيلة قوة تتصرف يف الصور الذهنية ابلرتكيب والتحليل والزايدة

  :ومن التعريفات املختلفة اليت أعطيت هلذا املصطلح عرب العصور

  .القدرة املؤولة عن استحضار الصور املرئية مفردة أو جمتمعة يف الذهن-1

  .القدرة على توليف هذه الصور توليفاً جذاابً -2

  .توليفاً خادعاً للعقل على توليفها القدرة-3

  .إسقاطاً ينتج عن التفاعل املتعاطف معهما قدرة الفنان على إسقاط مشاعره فوق موقف أو شخصية-4
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  .رموز للمفهومات اجملرة امللكة اليت متكن الذهن من إبداع-5

  .املرادف الشعري أو الفين للحدس التصويف-6

  .(127شكل له من غري تدخل من انحيته")اإلنسان على تشكيل ماال  قدرة-7

ومبا أن من أعمال  ..-مما حيتمل وقوعه، ما ال حيتمل-عبدالرمحن: تصور الواقع خبالف ختيل غري الواقع  قال أبو
  .من أعمال اخليال جعل التصور ختيالً  العقل التصور ملا وقع والتخيل ملا مل يقع، ومبا أن هذين العنصرين

  .وهو مادة األدب الواقعي هم أعمال اخليال األديب،والتعريف الثاين أ

  .على جمايل الكون والتعريف الرابع من مسة الرومانتيكيني يف خلع مشاعرهم

  .ومواضعه لغوية وأدبية والتعريف اخلامس ليس من اخليال يف شيء، بل هو عمل فكري،

مباشرة بال وسائط، وال دخل للخيال يف  احلقيقة والتعريف السادس مشروط بصحة املعرفة، فيكون وصواًل إىل
  .ذلك

  .للتعريف الرابع يف عنصر خيايل واحد والتعريف السابع يدخل مثاالً 

يف ابدئ األمر يشك يف قيمة املخيلة اليت مساها الفنطاسيا ظناً منه أهنا  وقال الدكتور جمدي وزميله: "وكان أفالطون
  .اخلاطئة ي املسؤولة عن خلق األوهام الكاذبة واألهواءوظائف ما مساه ابلنفس السفلى، وه وظيفة من

استحضار الرؤاي املتصوفة اليت تسمو على ما  إال أنه يف حماورته املسماة تيمايوس اعرتف للمخيلة ابلقدرة على
  .يتناوله جمرد العقل

اإلحساس  متميز عنكتاب النفس )الكتاب الثالث، الفصل الثالث( فيقول: أما التخيل فهو شيء  أما أرسطو يف
االعتقاد.. وأن التخيل ليس إال  والتفكري، ولو أنه ال ميكن أن يوجد بدون اإلحساس، وأنه بدون التخيل ال حيصل

خطأ )كتاب النفس ألرسطو ترمجة الدكتور أمحد فؤاد  قوة أو حالة حنكم هبا، ونستطيع أن نكون على صواب أو
  .(قنوايت األهواين ومراجعة األب جورج شحاته

هو مصدر الوهم وخداع النفس وبني ما  أما دانيت يف العصور الوسطى األوربية فكان مييز بني جمرد اخليال الذي
  .اإلبداع الفين أو الشعري مساه ابخليال السامي الذي يرادف لديه فكرة

  .اخليال بنظرية تداعي املعاين ويف القرنني السابع عشر والثامن عشر اقرتن التفكري يف

  .عليه من عناصر شاردة عن العقل أو احلكمة لرأي الغالب هو سحب الثقة من اخليال ملا ينطويوا

 ابلفلسفة األملانية، كما ردوا اعتبار اخليال بوصفه القوة املبدعة اليت ينبين عليها أما الشعراء الرومانتيكيون فقد أتثروا

  .كل عمل أديب

بني اخليال والعقل، ويف هذه احملاوالت استمرار  لسفية والنقدية للتمييزوتكاثرت يف اآلونة احلديثة احملاوالت الف
  .(128الرومانتيكيني أبوراب") للحركة اليت بدأت على أيدي الشعراء

أن يشكل صوراً لألشياء أو األشخاص أو يشاهد الوجود  وقال أيضاً: "اخليال القدرة اليت يستطيع العقل هبا
  .()صمويل جونسون
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  .(ما يدركه احلس املشرتك من صور احملسوسات بعد غيبوبة املادة )تعريفات اجلرجاين وقوة حتفظ

  .بليغاً  واخليال الزخريف عند هوبز القدرة على تنسيق مدركات اخليال وترتيبها ترتيباً 

اجللد وذات مفاصل وثقوب يعرضها  وخيال الظل نوع من مشرح العرائس يستخدم جمموعة من الدمى مصنوعة من
انحية املشاهدين وإضاءهتا خلف هذه الدمى حىت يرى  رك خلف ستارة بيضاء رقيقة بعد إطفاء األنوار مناحمل

  .املشاهدون خياهلا على الستارة

  .مث حترك بوساطة العصي ويتلى ما بينها من حوار مصحوابً ابلغناء واملوسيقى

فأوراب، وأخرياً إىل الوالايت املتحدة  بية، فرتكيا،وخيال الظل إما صيين األصل أو هندية.. انتقل إىل البالد العر 
  .األمريكية

 متثيلياته سوى ثالثة هي: طيف اخليال، وعجيب وغريب، واملتيم والضائع اليتيم، وقد ومل يصل إلينا من نصوص

  .( يف صورة ملح نثرية وشعرية1311أو  1310-1238كتبها ابن دانيال )

  .ات ليس هلا وجود ابلفعل.. أو القدرة على تشكيلهااملبدع عملية تشكيل مصور  واخليال

  .املثالية اجملسدة بفعل اخليال املبدع واخليال املسوي عند كولردج ذلك االستعداد لتشكيل الصور اليت جتعل املعاين

  .عمل فين يكون من نسج اخليال، وال حياكي الواقع وخيايل )ومهي( صفة تطلق على كل كالم أو

إنساين أو ميل نفسي يعترب الذات واحلياة كأهنما بطال رواية وأحداث  يل الصفة لكل موقفوقد يقصد خبيا
  .(129هلا")

  :التقنية-12

املهموزة حيتاج إىل استقراء وتتبع لغوي يتجاوز مطالب  املعىن الوضعي اجلامع ملعاين قنا الواوية، وقىن اليائية، وقنأ
ملام اللغوي أن معىن التقنية االصطالحي الذي يدور حول جودة العجالة من اإل البحث هاهنا، ويفي يف هذه

تقتنيه عادة تتحرى  مأخوذ من معىن القنية اللغوية وهو أن تعد الشيء الستعمالك من متاع وأاثث.. وما الصنع
  .فيه إتقان الصنع

  .الفنية اليت مكنته من إبداع النص والتقنية يف النص األديب تعين قدرات األديب

أصالن يدل أحدمها على مالزمة وخمالطة، واآلخر على ارتفاع يف  ابن فارس: "القاف والنون واحلرف املعتلقال 
  .شيء

قال امرؤ  ..قاانه إذا خالطه كاللون يقاين لوانً آخر غريه.. وقال األصمعي: قانيت الشيء خلطته :فاألول قوهلم
  :القيس

  املاء غري حملل كبكر املقاانة البياض بصفرة * * * غذاها منري

  .خيالطه ومن ذلك قوهلم: ما يقانيين هذا.. أي ما يوافقين.. ومعناه أنه ينبو عنه فال

قنيات يتخذ قنية.. ومنه: قنيت حيائي..  ومن الباب قىن الشيء واقتناه.. إذا كان ذلك معداً له ال للتجارة، ومال
  :لزمته.. واشتقاقه من القنية.. قال الشاعر
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  ءك ال أاب لك واعلمي * * * إين امرؤ سأموت إن مل أقتلفاقين ْ حيا

  .العذق مبا عليه، ألنه مالزم لشجرته والقنو

وهو مكان ال تصيبه الشمس، وإمنا مسي بذلك ألن الظل مالزمه ال  ومن الباب املقناة من الظل فيمن ال يهزمها،
  . مقناٍة من جبلأهل العلم ابلقرآن: إن كهف أصحاب الكهف يف يكاد يفارقه.. ويقول

 احديداب يف األنف، والفعل قين قىن، وميكن أن تكون القناة من هذا، ألهنا تنصب وترفع، واألصل اآلخر: القنا

قناة املاء عربية، والتشبيه هبا ليس  وأهلا واو ألهنا جتمع قنا وقنوات.. وقناة املاء عندان مشبهة هبذه القناة إن كانت
  .هذه القناة، ألهنا كعوب وأانبيب ظائم وآابر، فكأهنامن جهة ارتفاع، ولكن هي ك

اشتدت محرته، وهو قانئ، ورمبا مهزوا مقناة الظل، ألول أشبه  وإذا مهز خرج عن هذا القياس، فيقال: قنأ.. إذا
  .(130ذكرانه") ابلقياس الذي

ات يف املادة اليت يشتغل عليها.. لتذليل بعض العقب وقال األستاذ جماهد: "التقنية: جمموعة من اإلجراءات واألداء
أن الفرق بينهما أن الصانع لغته غري شخصية على حني أن الفنان لغته شخصية،  والفنان يف هذا يشبه الصانع إال

  .(131استبقائه") يدعوان املوضوع االستعمايل إىل استخدامه على حني أن املوضوع اجلمايل يدعوان إىل وهبذا

املتقن احلاذق، ومنه التقين وهو املنسوب إىل  ا: "أتقن عمله أحكمه، والتقن الرجلوقال الدكتور مجيل صليب
  .(132التقن)

  .ما هو صفة على كل كيفية فنية، أو علمية، أو صناعية متكن من إتقان العمل وإحكامه ويطلق التقين من جهة

  .مثال ذلك قولنا: إن الرتبية التقنية هي اليت متكن املرء من إحكام عمله

كقيادة السيارات، أو خياطة األلبسة،  والتقين هبذا املعىن مرادف للعملي، وهو صفة للمهارة احلاصلة مبزاولة العمل
  ..أو الكتابة على اآللة وحنوها

  .حصوله على املزاولة املمارسة مما يتوقف

لى حني أن التقين صفة للعمل العلمي صفة للبحث النظري اجملرد ع وهو هبذا املعىن أيضاً خمتلف عن العلمي، ألن
  .الطرق املعينة لبلوغ نتاج معينة الذي تطبق فيه بعض

ألن الطرق التقنية وإن اقتصرت يف بداايهتا على حماوالت وجتارب  ومع ذلك فإن بني التقين والعلمي عالقة وثيقة،
غايته  لك العلم فإنه وإن كانتالعملية إال أهنا هتيئ يف هناايهتا أسباب تكون العلم، وكذ متصلة ببعض األغراض

  .عملية جديدة طلب احلقيقة لذاهتا إال أنه يؤدي إىل الكشف عن ريق فنية جديدة، وتطبيقات

العلم يكون عمله أدق وأكمل، وإنتاجه أغرز  وعلى قدر ما يكون العامل أكثر تقيداً ابلطرق التقنية املستنبطة من
  .وأفضل

الرقص،  لية احملددة اليت يزاوهلا األفراد للحصول على نتائج معينة.. تقول: تقنياتالعم والتقنيات ابجلمع اسم للطرق
  .وتقنيات السباحة، وتقنيات املسايفة

  .إىل شخص، ومن عصر إىل عصر ابلتقليد واملمارسة واملزاولة وهذه الطرق العملية تنتقل من شخص
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بتطبيقات  ، وتسمى النتائج احلاصلة من تطبيق هذه الطرقللطرق املستنبطة من املعرفة العلمية والتقنيات أيضاً اسم
  .العلوم

حصوهلا على املزاولة واملمارسة أن األوىل مسبوقة  والفرق بني هذه التقنيات العلمية وبني التقنيات اليت يتوقف
  .والتحليل على حني أن الثانية خالية من ذلك ابلوعي والعلم، ومصحوبة ابلتنظيم

  :على ثالثة أشياء وهي يات الفنون اجلميلةويطلق اصطالح تقن

أو ملواد كتقنيات العزف على إحدى اآلالت  جمموع الطرق املتبعة يف استعمال بعض اآلالت أو األدوات-1
  .املوسيقية، أو تقنيات النقش على اجلص

ب اجلاحظ، أو أسلو  جمموع الطرق اخلاصة بفنان معني، أو كاتب أو شاعر معني كأسلوب إسحاق املوصلي،-2
  .أو أسلوب البحرتي

 .علم احلياة على جمموع العمليات الضرورية للقيام ببعض الوظائف ويطلق اصطالح تقنيات علم النفس، أو تقنيات

 

مثال  ..العلوم والفنون ابحلدود التقنية، وهي خمتلفة عن األلفاظ اليت يستعملها مجيع الناس وتسمى اصطالحات
علمية، أو فنية، أو تقنية ال   الكتب العلمية ابسم غري امسه اللغوي، فهي تسميةذلك تسمية أحد النبااتت يف

  .(133تسمية لغوية")

  :أسلوب أو طريقة وقال منري البعلبكي: "التقنية

  .معاجلة التفاصيل الفنية من قبل الكاتب أو الفنان-أ

  .الرباعة الفنية-ب

  .الطرائق التقنية وخباصة يف البحث العلمي-ج

  .(134إلجناز غرض منشود") طريقة-د

  :األسلوب-13

  .األصل فيها ملا اختطف بسرعة، وجرد من غريه على امتداد، مث توسع به اتضح من استقراء معاين املادة أن

  .اجملازية الطريقة والوجه واملذهب.. ومن هذا ُأخذ املعىن االصطالحي ومن معانيه

  .ها امتداد يف املكان أو الزماناالشتقاق أن الطريقة وما يف معنا ووجه

واملضمون   النص األديب ظاهرة دائمة أو أغلبية يف نصوص كاتب أو فئة من الكتاب يتعلق ابلشكل واألسلوب يف
  .املمتنع ككون لغته تراثية، أو متجددة، أو عامية.. حوشية أو عادية أو من السهل

  .والتقسيم..اخل السربوكغلبة الفلسفة أو القواعد والتعبريات الفقهية، أو 

  .وزميله وأييت أوضح تعريف لألسلوب وتقسيم ألنواعه يف كالم علي اجلارم

  .أبسلوبه بعناصر منها العلم -يف خمطوطة جمهولة املؤلف-وقد تكتشف هوية املؤلف 

  .(135")أخذ الشيء خبفة واختطاف وأما التعريفات فقد قال ابن فارس: "السني والالم والباء أصل واحد، وهو
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وكأنه أفعول من السلب، ألنه ال خيلو من املد، ومنه شجر  وقال الكفوي: "األسرة كل شيء امتد فهو أسلوب،
  .(136ورقه وسعفه امتد وطال، وهو الفن والطريقة واجلمع أساليب") سلب.. أي طويل، ألنه إذا أخذ

  .كل طريق ممتد فهو أسلوبواألسلوب السطر من النخيل، والطريق أيخذ فيه، و " :وقال الزبيدي

أسلوبه.. طريقته،  واألسلوب الوجه واملذهب.. يقال: هم يف أسلوب سوء.. وجيمع على أساليب.. وقد سلك
  .وكالمه عل أساليب حسنة

  .يف أساليب من القول.. أي أفانني منه.. وأثناء عنق األسد، ألهنا تثىن واألسلوب ابلضم الفن.. يقال: أخذ فالن

مينة وال يسرة.. قال  ز األسلوب الشموخ يف األنف، وإن أنفه لفي أسلوب.. إذا كان متكرباً ال يلتفتاجملا ومن
  :األعشى

  أمل تروا للعجب العجيب * * * أن بين قالبة الق لوب

  أنوفهم ملفخر يف أسلوب * * * وشعر األستاه ابجل بوب

  . املاءأخساء كما قال: أنف يف السماء واست يف يقول: يتكربون وهم

  .(137اليمن") وقوله: أنوفهم ملفخر على لغة

خيتص بروح العصر ويسود جمموعة من الفنون  وقال األستاذ جماهد: "األسلوب نظام من التعبري الثابت.. إما أنه
ان القوطية ذات األبراج السامقة حنو السماء.. وإما أنه خيتص بروح الفن مثل املالحم يف العصر اليوانين والكنائس

قباين، أو يف انتقاء  طابعاً خاصاً سواء يف انتقاء املوضوع مثل اخلمر عند أيب نواس واملرأة عند نزار وجيعل له
  .(138هيمنجواي") الصياغة املتفردة مثل اجلمل القصرية التلغرافية عند

لك أسلوبه.. أي الوجه، أو املذهب.. تقول: س وقال الدكتور مجيل صليبا: "األسلوب يف اللغة أو الفن، أو
  .أفانني منه، وكالمه على أساليب حسنة طريقته، وأخذ يف أساليب من القول.. أي يف

تعبري املرء عن أفكاره، وعلى نوع احلركة اليت جيعلها يف هذه األفكار،  ويطلق األسلوب عند الفالسفة على كيفية
يرسم خصال  هو الصيغة، أو التأليف الذيبوفون(: وأثناء هو اإلنسان.. ومعىن ذلك أن األسلوب ) ولذلك قال

  .ألفاظه وصوره املرء وسجاايه، واملذهب الذي يذهبه كل واحد من الكتاب يف التأثري بني

العصور أيضاً، ألن لكل عصر  دع أن األسلوب ال خيتلف ابختالف الكتاب فحسب، بل خيتلف ابختالف
التصوير، أو املوسيقى.. كما أن لكل فنان أصل طريقته يف  أسلوبه يف التعبري عن املشاعر واألفكار ابلكتابة، أو

  .واأللوان، واألصوات للتعبري عن املعاين اليت يتصورها مجع الصور واخلطوط،

 األخالق وعلم االجتماع على املنهج الذي يسلكه األفراد واجلماعات يف أعماهلم، ومنه وقد يطلق األسلوب يف

قول ديكارت يف مقالة  لى طريقة الفيلسوف يف التعبري عن مذهبه.. مثال ذلكقوهلم: أسلوب احلياة.. أو يطلق ع
عليه ابألسلوب الذي تكلمت به على غريه:  الطريقة: ملا كنت مل أحصل بعد على معرفة ابإلنسان كافية للكالم

  .(اخلامس اكتفيت أبن.. اخل )مقالة الطريقة/ القسم

  .هبذا املعىن هو الرتتيب واالنسجام لف يف تنسيق أفكاره، فاألسلوبومن معاين األسلوب إطالقه على طريقة املؤ 
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واخلايل من احلرارة ال حيرك النفس كاألسلوب الطبيعي البسيط  وقد قيل: إن األسلوب اجلاف احلائل اللون،
 الشديدة.. وقيل أيضاً إن هناك إىل جانب األساليب اخلاصة بواحد من أئمة الفن أسلوابً  املصحوب ابلعواطف

عن كيفية أتثري العقل يف  عاماً مطلقاً يصلح لكل زمان ومكان، وهذا األسلوب العام هو الطريقة الكلية اليت تعرب
  .الطبيعة

األساليب اخلاصة اليت ختتلف ابختالف األفراد واجلماعات.. ويف  فهو إذن مثل أعلى اثبت على الدهر خبالف
من املثل  ية ليست مثاًل عليا مطلقة معلقة يف الفضاء، وإمنا هي مركبةاملبالغة، ألن القيم الفن هذا القول شيء من

  .(139األعلى والواقع")

طريقة اإلنسان يف التعبري عن نفسه كتابة، وهذا هو املعىن  وقال جمدي وهبة وزميله: "األسلوب هو بوجه عام
  .للكلمة األجنبية الذي يعين القلم املشتق من األصل الالتيين

األسلوب يعترب إحدى وسائل إقناع اجلماهري، فكان يندرج حتت علم  لبالغة اليواننية القدمية كانويف كتب ا
  .اخلاص ابختيار الكلمات املناسبة ملقتضى احلال اخلطابة وخاصة اجلزء

 الثالث من حبثه يف اخلطابة، مث تعرض له كونتليانوس يف الكتاب الثامن من حبثه يف وتكلم عنه أرسطو يف الكتاب
  .اخلطاب نظم

تقسيماهتما لألساليب املمكنة يف الكتابة،  وقد ورث علماء اللغة األوربية، يف العصور الوسطى بع مفاهيمهما يف
البسيط أو الوطيئ، والوسيط، والسامي أو الوقور.. واعتربوا أعمال الشاعر  :وقرروا انقسام األسلوب ثالثة أقسام

منوذج للسامي أو  ائيات منوذج للوطيئ، والزراعيات منوذج للوسيط، واإلنيادةلألقسام الثالثة: فالرع فرجيل مناذج
  .الوقور

لألقسام الثالثة، وكانت عبارة عن سبع دوائر متحددة املركز  وقد رمسوا هبذه املناسبة ما مسوه بعجلة فرجيل رمزاً 
 ترمز إىل املنزلة االجتماعية، فأمساءكل منها يرمز إىل أحد أقسام األسلوب، والدوائر  ومنقسمة إىل ثالثة قطاعات

  .النبات اخلاصة هبا الشخصيات، فاحليواانت اخلاصة هبا، فاألدوات املميزة هلا، فأنواع السكن، مث أنواع

والعبارات املناسبة حىت أواخر القرن الثامن عشر، وطبقت  وقد اعتربت عجلة فرجيل مبثابة مفتاح الختبار الكلمات
  .ومسرحية وما إىل ذلك دب من شعرعلى مجيع أجناس األ

القدمي لألسلوب، وهو التفرقة بني مضمون الكالم وطريقة  وهناك اجتاه مكمل توارثه األدابء األوربيون من املفهوم
  .فاعتربت اللغة أو التعبري مبثابة ثوب ملعىن، واألسلوب مبثابة طراز هذا الثوب التعبري عنه أو صيغته،

األدابء ينظرون إىل األسلوب بوصفه  ن عشر مع بدء انتشار احلركة الرومانتيكية يف أوراب أخذويف أواخر للقرن الثام
-1707معىن القول املنسوب إىل عامل الطبيعة الفرنسي بوفون ) جزءاً ال يتجزأ من طبيعة املؤلف نفسه، وهذا هو

  .اإلنسان نفسه ( أبن األسلوب هو1788

يعاجلها علماء اللغة عامة، وعلماء األسلوب  وعاً من املوضوعات اليتويف الوقت احلديث أصبح األسلوب موض
االختيار الذي يقوم به مؤلف النص من جمموعة حمددة من األلفاظ والعبارات  خاصة، فيتعتربونه مبنزلة تعبري عن
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  .املوجودة يف اللغة من قبل واملعدة لالستعمال والرتكيبات

 ر من بني عدة برامج لفظية شبيهة ابلربامج اخلطية اخلاصة ابحلاسب اآليل،االختيا فيقابل األسلوب هبذا املعىن

والداللية.. كما ميكن  فيمكن بذلك حتديد السمات األسلوبية لنص ما من خالل حتلي مظاهره اللفظية والنحوية
شياء أو املعاين اليت املتكلم واملستمع أو القارئ واأل حتليلها من خالل حتليل العالقة القائمة يف مدلول الكالم بني

  .رمز هلا تواضع الناس على أن الكالم

ممثل، وأسلوب جماز رمزي، وأسلوب متعدد  واالجتاه اليوم إىل تقسيم األسلوب من حيث داللته إىل أسلوب بياين
  .املعاين واألشكال

 .الحتمال أو احلسمأسلوب وجداين، وأسلوب تقوميي، وأسلوب الكالم الذي ينطوي على ا وهناك تقسيم آخر إىل

 

املرحومني علي اجلارم  ويف األدب العريب اختلفت تعريفات األسرة ابختالف العصور، وآخر التعريفات تعريف
يف ألفاظ مؤلفة على صورة تكون أقرب لنيل  ومصطفى أمني يف كتاهبما البالغة الواضحة، وهو املعىن املصوغ

  .يهسامع الغرض املقصود من الكالم، وأفعل يف نفوس

واحملسنات، وأسلوب أديب وميتاز  وقسماه إىل أسلوب علمي ويتسم ابملنطق والوضوح وعدم استعماله اجملازات
البعيدة بني األشياء وإلباس املعىن ثوب احملسوس وإظهار  ابخليال الرائع والتصوير الدقيق وتلمس أوجه الشبه

 جة والتكرار واستعمال املرتادفات وضرب األمثال )انظروأسلوب خطايب وميتاز بقوة احل احملسوس يف صورة املعنوي،

  .(الطراز

الذي يظهر املعنوي يف صورة احملسوس  واألسلوب األديب هو األسلوب اجلميل ذو اخليال الرائع والتصويري الدقيق
  .واحملسوس يف صورة املعنوي

  .{: }ذق إنك أنت العزيز الكرميتعرب بعبارة قاصداً ضد معناها للتهكم مثل قوله تعاىل وأسلوب التهكم أن

واخلمسني من النشيد الرابع  واألسلوب اجلديد العذب: ترمجة عبارة استعملها دانيت يف املطهر )البيت السابع
الصور والرمزية من جهة، وابعتبار احلب الدنيوي  والعشرين( ليصف هبا موضوع شعره الذي كان يتميز بتعقيد

  .رىوسيلة للحب اإلهلي من جهة أخ

  .األشراف يف العصور الوسطى وهذا النوع اجلديد من الشعر مستمد من أغاين الرتوابدور اليت كانت تنظم ملتعة

  .(وأسلوب احلكيم )انظر القول ابملوجب

ابجلمال  اخلطايب وهو ذلك األسلوب الذي ميتاز بقوة املعاين واأللفاظ ورصانة احلجج، كما ميتاز واألسلوب
  .ملرتادفات والتكراروالوضوح وكثرة ا

  .السامعني نربات صوت اخلطيب وحسن إلقائه ومما يزيد األيقاظ يف نفوس

هبا اإلنسان عما يف ضمريه بكلمات ال تتمشى مع قواعد اللغة، وذلك   واألسلوب العامي هو الطريقة اليت يفصح
  . ال تتمشى مع قواعد اللغةحممود تيمور يف بعض قصصه ورواايته.. هو نفس العبارات اليت كما يفعل األديب
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خاصة يف أوائل القرن التاسع عشر  وأسلوب العبارة الشعرية املصطلح العريب ترمجة ملصطلح إجنليزي بدأ يتخذ أمهية
العبارات الشعرية املتكلفة اليت كان يتميز هبا شعراء القرن الثامن  إبجنلرتا بعد أن اثر الشعراء الرومانتيكيون على

الشعر  اقرتان الشعر أي خاص يف العبارة يرجع إىل أرسطو الذي عاجل هذا املوضوع يف كتابه فن كرةعشر، إال أن ف
  .(22إىل آخر الفصل  19)الفصل 

أييت: وجودة العبارة )أي العبارة الشعرية( يف أن تكون واضحة غري  وقد بدأ أرسطو الفصل الثاين والعشرين مبا
  .مبتذلة

  .اء األصلية هي أوضح العبارات، ولكنها مبتذلةفالعبارة املؤلفة من األمس

  .العبارة السامية اخلالية من السوقية فهي تستخدم ألفاظاً غري مألوفة أما

  .ابأللفاظ غري املألوفة الغريب واملستعار واملمدود وكل ما بعد عن االستعمال وأعين

ابالستعارات جيعل منها لغزاً، وملؤها  ة.. فملؤهاولكن العبارة اليت تؤلف كلها من هذه الكلمات تصح لغزاً أو رطان
قول أمور واقعة مع التأليف بينها على وجه جيعلها مستحيلة،  ابلغريب جبعل منها رطانة، فإن حقيقة اللغز هي

  .[العادي لأللفاظ ولكنه ميكن ابالستعارة.. ]ترمجة الدكتور شكري حممد عياذ وليس ميكن ذلك ابلرتكيب

النهضة يلتزم فيه  أرسطو هذه يف الشعر اإلجنليزي االهتمام أبسلوب خاص يف الشعر منذ عصر آاثر نظرية ومن
  .الغريب والبليغ والنادر من الكالم

ابستعمال  ابللغات الكالسيكية وآداهبا يف أواخر القرن السابع عشر أخذ أسلوب الشعر يتميز ومع إحياء االهتمام
والالتيين.. كما أن االهتمام ابلبالغة وحسن  اذج قدمية من الشعر اليوانيناجملازات والكناايت اليت اختذت من من

  .التعبري الصادق عن العاطفة واالنفعال التعبري كان يبدو وكأنه يسمو فوق

الرومانتيكيون يف ثورهتم على أساليب أسالفهم، ومن أهم واثئق هذه  هذا هو على األقل ما كان يظنه الشعراء
طويلة  ( من ديوانه الذي اشرتك فيه أيضاً كولردج بقصيدة واحدة1800زورث للطبعة الثانية )ورد الثورة مقدمة

  .املسمى القصص الشعرية الغنائية

إبميانه أبن األسلوب الطبيعي خري من التكلف، وهو ذلك األسلوب  وتتلخص أفكار وردزورث يف هذه املقدمة
الشاعر  أن التكلف يشمل كل التعبريات والرتاكيب اليت يستعريهاصادقاً عن الوجدان.. يف حني  الذي يعرب تعبرياً 

  .من غريه من الشعراء أو من كتب البالغة املعروفة

 يف هذا الصدد: ال يوجد، وال ميكن أن يوجد أي فرق جوهري بني لغة النثر ولغة النظم، وأهم ما قاله وردزورث

استعمال أسلوب يتألف  ن البشر، لذلك يتحتم عليهوذل ألن الشاعر يف رأيه ليس سوى إنسان خياطب غريه م
  .)على حد قوله( من انتقاء للغة اليت يستعملها البشر حقيقة

حبجج تنم عن ميل فيه  (22-14( على آراء وردزورث )يف الفصول 1817وقد علق كولردج يف سريته األدبية )
خياله اخلاص.. على أن يتم ذلك يف حدود  إىل منح الشاعر احلق املطلق يف ابتداع أسلوب شعري يتأثر بطبيعة

  .العامة للغة وشروط استعماهلا تلك القواعد العامة اليت تعني  الطبيعة
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اجلدل، ففي األدب الفرنسي مثاًل جند الشعراء منذ عصر  أما اآلداب احلديثة األخرى فقد دار فيها مثل هذا
  .بالغة يف حسن التعبريابلغاً مبساعدات علوم ال النهضة يهتمون اهتماماً خاصاً 

 الفرنسي يف القرن السابع عشر هي مسو املعاين يف ثوب من العبارات الوقورة احملكمة على أن السمة املميزة للشعر

  .السبك اليت ال تستسلم لطوفان اخليال وتراكم اجملازات والرتكيبات البالغية

ثورة فيكتور هوجو اليت أرسى  منذ ذلك الوقت حىت فاالقتصاد واألانقة يف التعبري مها ما مييز الشعر الفرنسي
  .(1827قواعدها يف مقدمته الشهرية ملسرحيته كرومويل )

تنسيق ومسو معاٍن.. األمر الذي  فقد قرر هوجو أن ميدان الشعر هو احلقيقة كلها ال جمرد ما فيها من مجال وحسن
سبيل اختيار لغة تعرب عن شدة االنفعال من غري  تزال يف جعله ينادي أبن كل القيود املنظمة للتعبري الشعري

  .اهتمام ابلتقاليد السابقة

الربانسية والرمزية منهم( إىل االلتزام  ويف أواخر القرن التاسع عشر عاد الشعراء الفرنسيون )وخاصة أعضاء املدرسة
  .ابلتعبري احملكم البليغ

أسلوب العبارة  عباس حممود العقاد خري موضع ملناقشةالعريب احلديث ميكن اعتبار اللغة الشاعرة ل ويف األدب
  .الشعرية يف األدب العريب

املنطقي البعيد عن اخليال الشعري وذلك كاألساليب اليت تكتب هبا  واألسلوب العلمي هو األسلوب الواضح
  .الكتب العلمية

احلشو ابحملسنات البديعية،  لفاظواألسلوب املتكلف هو األسلوب الذي يضح ى فيه ابملعىن يف سبيل العناية ابأل
هجرية(.. وشاع هذا املصطلح عند مؤرخي 656) ومثال ذلك األدب العريب يف العصور التالية لسقوط بغداد

  .عصر النهضة وما مسي بعصر الباروك الفنون ليصف أسلوابً فنياً ازدهر فيما بني

( الذي استعمله لعرب به 1574-1511و فاساري )اإليطايل جورجي ويرجع هذا املصطلح إىل املؤرخ الناقد الفين
  .بني عناصر مجيلة يف وحدة مجيلة االنسجام عن قدرة الفنان يف اجلمع

يف أواخر القرن الثامن عشر حينما استعمل لنقد األسلوب الفين الذي شاع  ومل يعن التكلف مبعناه املستهجن إال
  .ن أمثال تنتورتو وتشيليين واجلريكوميكالجنلو وعهد روبنس يف أساليب فنانني م بني عهد

وأنطونيو دي جيفارا  ( يف إجنلرتا،1606-1554وإذا طبقنا هذا املصطلح على األدب األوريب مشل جون للي )
  .م( يف أسبانيا1480-1545)

م( أن شعر 1955وايلي سيفر يف كتابه مراحل أربع ألسلوب عصر النهضة ) وقد ذكر فيلسوف الفن األمريكي
بذلك القلق والتوتر  امليتافيزيقيني إبجنلرتا يف القرن السابع عشر، وأن مأساة هاملت لشكسبري يتميزان اءالشعر 

النهضة وأوائل القرن السابع عشر أبوراب بكل ما  الداخلي اللذين تتميز هبما فنون العمارة والنحت يف أواخر عصر
  .فيها من غلو وتعقيد وتوتر كامل

غريه، فيقال مثاًل: األسلوب املميز  قة اخلاصة يف تزليف عمل فين معني يتميز به مؤلفه دونواألسلوب املميز الطري
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  .لباخ يف املوسيقى أوروفائيل يف التصوير

التصريفية والنحوية، ويالئم بينها  وأسلوب املولدين هو أسلوب العباسيني الذي حيافظ على مادة اللغة ومقوماهتا
املبتذلة، كما أنه ينجرد من ألفاظ البدو الوحشية، وتشيع فيه  لو من ألفاظ العامةوبني حياهتم املتحضرة، فهو خي

األسلوب  ه ( من أوائل من ثبتوا142العذوبة والرشاقة، أو اجلزالة والرصانة.. وابن املقفع ) األلفاظ املنتخبة مع
وختلو من كل غريب وحشي  الكتايب العباسي املولد الذي يقوم على الوضوح، وأن تشف األلفاظ عن معانيها،

وأصفى من الزجاجة، وأسلس على اللسان من  ومبتذل عامي.. كل ذلك مع اإلجياز.. كان شعره أنقى من الراحة،
  .املاء العذب

 عامة هو مطابقة الكالم ملقتضى احلال، واملقصود ابحلال هنا إما الوصف أو السرد أو وأهم ما مييز أسلوب النثر

  .الشرح لفكرة جمردة

  .وهذه هي األشكال اليت يصاغ فيها النثر عادة

غريها يف موضعها  أهم ما مييز أسلوب النثر عدم نبو الكلمات املستعملة فيه حبيث لو استعمل غريها يف وقيل: إن
  .ألخل ابملعىن

ر هو أنه يوجد لكل معىن اللفظ األصوب، وأن واجب الناث وقد اعتقد الكاتب الروائي الفرنسي جوستاف فلوبري
  .اكتشافه دون غريه

أفكاراً منظمة تنظيماً  العرب يراد ابلنثر يف األدب النثر الفين، وهو الذي خيضع لقوانني معينة كأن حيتوي وعند
  .على قواعد النحو والصرف حسناً ومعروضة يف أسلوب جذاب حسن الصياغة جيد السبك جارايً 

  .أو مناظرة أو اتريخ أديب و قصةوقد يظهر النثر الفين يف صورة خطابة أو رسالة أ

وأن يتبع يف إقناع السامعني طريقة الشرح والبسط والعرض  فأما اخلطابة فالبد فيها أن يكون اخلطيب قوي احلجة،
عليها.. كما ينبغي أن يتخري من األساليب ما يثري عواطف مجهوره ويستميله إىل ما  جلزيئات املوضوع، مث التدليل

  .إليه يدعو

وخوامتها، وقد كانت الرسالة يف صدر  لرسالة فقد وضعت قوانني تبني طرائق اخلطاب فيها وحتدد فواحتهاأما ا
  .أما بعد، مث ذكر املوضوع اإلسالم مثاًل تبدأ ابلبسملة، فاحلمدلة، فعبارة

  .كانت إنذاراً أو حتذيراً  وختتم ابآلية الكرمية }والسالم عل من اتبع اهلدى{ إن

الكاتب إىل التأنق يف العبارة وإظهار الرباعة يف اللغة  قامات، وهي حكاايت قصرية يقصد فيهاومن القصص امل
  .واألدب

  .هلا متاماً  فالبد فيها من قوة احلجة، ووضوح العبارة، وحتديد الفكرة، وصياغة األلفاظ املساوية وأما املناظرة

  .والنقد والنظر، مع صياغة كل ذلك صياغة جيدة قريروأما التاريخ فالذي يعترب منه أدابً ذلك الذي يتخلله الت

يف  1579أبلوان البديع )نسبة إىل قصة للكاتب اإلجنليزي جون للي سنة  واألسلوب اليوفوي أسلوب مشحون
  .(اإلليصاابيت العصر
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  .(140احلريري") واقرب مثال يف األدب العريب ملثل هذا األسلوب، مقامات

ليبني رأيه، أو يعرب عن موقفه أبلفاظ مؤلفة على  ي: "األسرة طريقة يستخدمها الكاتبوقال الدكتور حممد التوجن
من الكالم، وأفعل يف نفس قارئه أو سامعه.. فتعرف شخصية صاحب  صورة تكون أقرب لنيل الغرض املقصود

  .ابختياره املفردات وانتقاء الرتاكيب ألداء أفكاره حق أدائها هذا األسرة، وتتميز

  .واضح، وإما مزخرف معقد وعر.. أما األسلوب املعتدل فهو الذي جيمع بينهما وب إما سهلواألسل

األسلوب هو طريقة  :مسات األسلوب تبعاً لكل عصر، متاماً كما تغري من شخص إىل آخر، ومن هنا قالوا وتتغري
  :وهو أنواع أمهها املتميزة عن سواها، الكاتب يف التعبري عن موقف ما، واإلابنة عن شخصيته األدبية

ومنشؤه مجاله وخياله وحسن استعماله للرتاكيب واملفردات.. ويتميز  األسرة األديب: وأبرز صفاته اجلمال،-1
يف  وتلمس لوجوه الشبه البعيدة بني األشكلة، وإلباس املعنوي ثوب احملسوس، وإظهار املسوس ابلتصوير الدقيق،

  .صورة املعنوي

  .األشياء احلسية واملشاهد واألشخاص و الذي يعرب عن األفكار عوضاً عناألسلوب التجريدي: وه-2

يرتقبه إما برتك سؤاله واإلجابة عن سؤال مل يسأله، وإما حبمل   أسلوب احلكيم: وهو تلقي املخاطب بغري ما-3
املعىن   يقصد هذا ما كان يقصد ويريد تنبيهاً على أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو كالم املتكلم على غري

 .{واليتامى واملساكني وابن السبيل كقوله تعاىل:}ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري فللوالدين واألقربني

 

واأللفاظ، وقوة احلجة والربهان، وقوة اخلصيب، ويستخدم فيه اخلطيب  األسلوب اخلطايب: وتربز فيه قوة املعاين-4
  .اله ووضوحه شأن كبري يف أتثريه ابلسامعنيالعزائم.. وجلم تعبرياً يثري

الراننة..  األسلوب اخلطايب التكرار، واملرتادفات، وضرب األمثال، واختيار الكلمات اجلزلة ومن أظهر مميزات
  .جلذب املستمع إليه وحيسن أن تتعاقب ضروب التعبري من خرب إىل إنشاء، ومن تعجب إىل استفهام

املنطق السليم والفكر املستقيم، وأبعدها عن اخليال  األساليب، وأكثرها احتياجاً إىل األسلوب العلمي: هو أهدأ-5
الفكر، ويشرح احلقائق العلمية اليت ال ختلو من غموض وخفاء.. ومجاله يف  الشعري ألنه خياطب العقل، ويناجي

اجملاز، وعن  ن التنحي عنعباراته وحسن اختياره أللفاظه، وتقديره لتقليب الكالم حسب األفهام، وحيس سهولة
  .(احملسنات إال ما جييئ عفواً )جواهر البالغة

الذي  وهو األسرة املفعم أبلوان الصنعة البديعية يغطون به املعاين الضحلة وهو األسلوب :األسلوب املتكلف-6
ي( حىت مطلع والسادس اهلجر  عرف يف العصور املتأخرة بدءاً من العصر العباسي السلجوقي )منذ القرن اخلامس

  .عصر النهضة

العصر العباسي كتب به املولدون، ويتميز أسلوهبم ابلرصانة واجلودة،  أسلوب املولدين: هو أسلوب ظهر يف مطلع
  .األلفاظ احلوشية والغربية، واأللفاظ العامية واملستهجنة كما يتميز بتجديد األصيلة ويكون خالياً من

األسلوب األديب وحده، ويعرفها ابيل  سة العلمية لألسلوب.. أي أسلوب كان الواألسلوبية: تعرف عادة أبهنا الدرا
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حمتواه الشعوري.. أهم من حيث أنه تعبري عن قضااي اإلحساس،  أبهنا دراسة قضااي التعبري الكالمي من زاوية
 ثل يف جرداإلحساس والكالم.. إن األسلوبية على أهنا فرع من اللسانيات العامة تتم وتبادل األيقاظ بني

  .اإلمكاانت والطاقات التعبريية للغة مبفهوم دوسوسري

بدراسة جمال التصرف يف حدود القواعد البنيوية النتظام جهاز اللغة، وهي دراسة  فاألسلوبية علم لساين يعىن
  . هباوطرق التعبري هدفها دراسة خصائص األسرة واجتاهاته، وهلا تيارات ومناهج غايتها متابعة األساليب حديثة

اللغات األوروبية معناها األصلي ريشة، مث تطور املفهوم  وتعين كلمة أسلوب يف اإلغريقية عموداً، وكلمة ستليس يف
األسلوب، وهي البحث يف األسس املوضوعية إلرساء علم األسلوب، وتطورت  حىت غدت األسلويب علم دراسة

جاكوبسون  يف حقل إنساين عرب منهج عقالين.. ومن هنا يعرفهاحتليلياً يرمي إىل إدراك املوضوعية  إىل كوهنا علماً 
أصناف الفنون اإلنسانية  أبهنا حبث عما مييز الكالم الفين عن بقية مستوايت اخلطاب أواًل، وعن سائر

  .(141اثنياً")

  .وأنت تريد وصفه، أو تعريفه، أو تقوميه قال أبو عبدالرمحن: تتحدث عن األسلوب

متيز هذا النص لفالن عن نصوصه األخرى، أو تستنبط اخلصائص  خصائص الرتكيب اليت ففي الوصف تستنبط
  .دائرة نوع أسلويب معني األغلبية اليت جتعله يف

معني اليت متيزه عن غريه من الكتاب حبيث متيز  ويف الوصف أيضاً تستنبط خصائص الرتكيب يف نصوص كاتب
  .ن غريهاتتميز ع فرديته إبطالق، أو تدرجه يف مدرسة

  .كل نوع مبا مييزه ويف التعريف تقسم أنواع األسلوب وفق جهة قسمة معينة، مث تعرف

يكون يف معتقدك إذا كان لك رؤية أسلوبية غري  ويف التقومي تعرف النوع األسلوب وتصفه ومتثل له كما ينبغي أن
  .تريده ما تضمنه التعريف لنوع األسرة الذي

ذكره التوجني ال يكون قسيماً  ية لصحة التقسيم، فمثاًل األسرة التجريدي الذيوجهة القسمة املعينة ضرور 
  .أسلوابً أدبياً  لألسلوب األديب، ألن التجريد يكون بلغة فنية فيكون

النص، فيقال: هذا أسلوب فكري أو  وإمنا جمال ذكر األسلوب التجريدي حينما تكون جهة القسمة موضوع
  .وهذا أسلوب تقريريجتريدي، وهذا أسلوب خيايل، 

  .وأسلوب احلكيم عادة بالغية تعترب مظهراً من مظاهر األسرة األديب

أدبيني أو غري  التقسيم ملناسبة األسرة فتقول هذا أسلوب خطابة، وهذا أسلوب كتابة، مث قد يكوانن وقد يكون
  .أدبيني

قول: هذا أسلوب أديب ألن قيمته مجالية، أو واخللق، فت وقد يكون التقسيم وفق املعايري الثالثة اجلمال واملنطق
  .منطقية، أو وعظي ألن قيمته خلقية علمي أو مباشر ألن قيمته

القيمة اجلمالية أو الظاهرة، فتقول: هذا أسلوب متكلف، وهذا  واألسلوب األديب تقسمه من انحية احلكم األديب
        .بديعي أسلوب
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  :التعبري14

غلى شيء، وإمنا اخلالف يف وجه اشتقاق التعبري ابلكالم، فعند ابن فارس  جاوز من شيءاألصل يف هذه املادة الت
  .الشيء النفوذ ابلكالم كما ينفذ من يعرب النهر، وهلذا جعل أصل املادة النفوذ واملضي يف أن الوجه

  .وعند الراغب أن الوجه عبور اهلواء من لسان املتكلم إىل مسع السامع

  .عبور من اللفظ إىل املعىنوالحظ اجلرجاين ال

 جمرد النفوذ واملضي، بل يراعى الوسائط يف املضي والنفوذ واالنتقال من شيء إىل قال أبو عبدالرمحن: ليس األصل

حروفاً هو اصل االستعمال،  شيء.والتعبري من فعل رابعي فيكون معناه مشتقاً من معىن الفعل الثالثي، ألن األقل
  .جل زايدة املعىنوألن زايدة املبىن من أ

ابلكالم إظهار ملا يف  االستعمال لعرب الثالثي جمازاً، فأدغمت على جمرد النفوذ املضي والوصول.والتعبري وقد توسع
ولذائذ، وآالماً، وشىت املشاعر والتصورات(، فهو إظهار  النفس والعقل من معاٍن )أفكاراً، وأخيلة، وأماين، وآماالً 

 والتعارف على دالالت الكالم.. والتعبري عن املراد حيتاج إىل تعمل وجهد يف اختيار ةلكل ذلك حيصل من املواضع

ألنه جعل معانيه أو معاين  الكالم األدل األمجل، فاحتيج إىل صيغة التفعيل من الرابعي إضافة إىل داللة التعدية،
جعل املعاين تعرب، وهلذا جاءت كالمه.. إذ هو الذي  تعرب )مضارع عرب الثالثي( من -إذا عرب عن غريه-غريه 

  .صيغة عرب  املضعف

  .بعرب جملرد النفوذ إطالق العربة مبعىن الدمعة، ألهنا تنفذ ومتضي ومن التوسع

والتخيالت بقيم  الداللة يف االصطالح األديب، ألنه مقيد بتجسيد املشاعر واالنفعاالت والتصورات والتعبري ضيق
مسوق القيم اجلمالية يكون حتديد التعبري األديب بقوة  لغوي وليس تعبرياً أدبياً.. وبقدر مجالية، والتعبري املباشر تعبري

  .التعبري

بلغة مجالية من  يتميز عن التعبري العادي أبنه مصبوغ مبوهبة األديب يف التعبري عن الواقع اخلارجي والتعبري األديب
من عناصر مجالية إذا عرب عن األشياء  ب مع ما مضىإحساسه وخياله ورصيد تربته.. وأبنه مصبوغ مبشاعر األدي

يتنوع بتنوع املذاهب األدبية  -الواقعي والذايت املذكورين آنفاً  بقسميه-من خالل انفعاالته.والتعبري اجلمايل 
  .التعبريية، والتعبريية اجملردة، والتعبري الرمزي واجلمالية، فهناك

 ابن فارس: "العني والباء والراء أصل صحيح واحد يدل على النفوذواملصطلحني فقد قال  وأما أقوال اللغويني

  .واملضي يف الشيء

إذا فسرها، ووجه القياس يف هذا عبور النهر، ألنه يصري من  ..ومن الباب: عرب الرؤاي يعربها عرباً وعبارة يعربها تعبرياً 
 عن املاء، فيقول: حياة.. أال تراه قد عربالرؤاي أيخذ هبا من وجه إىل وجه كأن يسأل  عرب إىل عرب.. كذلك مفسر

  .يف هذا من شيء إىل شيء

ت عن فالن تعبرياً.. إذا عيَّ حبجته فتكلمت هبا عنه، وهذا  ومما محل على هذه العبارة.. قال اخلليل: تقول: عرب 
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  .(142يقدر على النفوذ يف كالمه، فنفذ اآلخر هبا عنه") قياس ما ذكرانه، الصورة مل

  .(143العبارة فهي خمتصة ابلكالم العابر اهلواء من لسان املتكلم إىل مسع السامع") اغب: "وأماوقال الر 

ألن املستدل يعرب من النظم إىل  وقال اجلرجاين: "عبارة النص هي النظم املعنوي املسوق له الكالم.. مسيت عبارة
ذا عمل مبوجب الكالم من األمر والنهي يسمى موضع العبور، فإ املعىن، واملتكلم من املعىن إىل النظم، فكانت هي

  .(144النص") استدالالً بعبارة

  .تفيد العبور واالنتقال وقال الكفوي: "العبارة تركيبها من )ع ب ر( وهي من تقاليبها الستة

  .(145وابلعكس ابلنسبة إىل املخاطب") والعبور من املعىن إىل اللفظ ابلنسبة إىل املتكلم،

املشاعر واالنفعاالت يف عمل خارجي، وهو نقل االنطباعات وإبرازها يف  جماهد: "التعبري جتسيدوقال األستاذ 
  .(146جلعل ما هو حمسوس لغة أصلية حتمل طابع الطراز أو األسرة") العمل الفين

اإلشارات ف ..مجيل صليبا: "التعبري عن الشيء هو اإلعراب عنه إبشارة، أو لفظ، أو صورة، أو منوذج وقال الدكتور
  .واأللفاظ تعرب عن املعاين، والصور تعرب عن األشكلة

  .يعرب عن األشياء الذي أخذ عنه وكل منوذج فهو

  .منها تعبرياً عن اجلسم وإذا أسقطت خطوط جسم على سطح كان الشكل املتولد

  .هلندسيةواملعادالت اجلربية تعرب عن األشكال ا ومن قبيل ذلك قولنا: األرقام تعرب عن األعداد،

احلاالت النفسية ببعض الظواهر اجلسمانية، كتعبري محرة الوجه عن اخلجل،  ويطلق التعبري على اإلعراب عن
  .احلركات عن الوجل واضطراب

  .نقل أفكاره وعواطفه ومقاصده إىل غريه ويطلق التعبري أيضاً على الوسائل اليت يعتمد عليها املرء يف

املوسيقية، والصور، والرموز، واإلشارات.. تقول: التعبري األديب، والتعبري  واألصوات من هذه الوسائل لغة الكالم،
  .(147والتعبري الرمزي.. اخل) املوسيقي،

  .والتعبري عن الرؤاي تفسريها

  .النفس بيانه واإلعراب عنه والتعبري عما يف

  .ر واألفكار والعواطفاليت توحي ابلصو  والقوة على التعبري صفة بعض اآلاثر الفنية الرائعة

الفنية مطابقة لألشياء اليت متثلها، وإمنا املقصود به أن تكون جاللة  وليس املقصود ابلتعبري هنا أن تكون الصورة
  .األشياء مصحوبة مبا يضعه الفنان فيها من إحساسه وخياله، وعناصر جتربته هذه الصورة على

  .(148منوذجاً أصياًل") جهة، وبرحيق احلياة من جهة أخرى ملا كاناصطباغ األثر الفين مبشاعر الفنان من  ولوال

يف النفس ابلكالم أو ابية وسيلة أخرى، ومتثيل املعاين  وقال األستاذ جمدي وهبة وزميله: "التعبري الداللة على ما
الشكل  املعىن بفكرة متثياًل انجحاً دااًل.. وذلك خاصة يف العمل الفين، وقد خيتلط هذا واحلاالت النفسية املعينة

  .الذي هو املظهر اخلارجي للعمل الفين تشكيلياً كان أو أدبياً 

( 1923والالشعر) (، والشعر1902الفيلسوف اإليطايل احلديث بندتو كروتشي يف كتابيه علم اجلمال ) وقد أتى
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فكرة أو تسجيل جتربة نفسية بل التعبري عن  ابلنظرية القائلة أبن الفنون اجلميلة عامة ليس الغرض منها صنع شيء،
  .التعبري، وأن التعبري هو الفن معينة.. األمر الذي جعله يقرر أن الفن هو

  .(149املنطوق أو صوته، أو للعبارات املرتمن هبا يف حلن مثاًل) وهو مبعناه الشعري القدمي مرادف لنغمة الكالم

من املميزات  أهواء وآراء وعواطف وانفعاالت، ويعترب هذاهو التعبري عن كل ما خيتلج يف النفس من  والتعبري الذايت
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع  الرئيسية لنوع األدب اجلديد الذي قام بكتابته الرومانتيكيون أبوراب يف

  .عشر

 عبري عن أن املقدماتعن املعاين بطريقة ال تتمشى مع قواعد اللغة واألدب، وذلك كالت والتعبري العامي هو اإلعراب

  .(( كانت غيمت )بلغة صعيد مصر150ال تبشر بنتيجة حسنة بقولك: لو كانت حتشيت)

االستعمال كالماً وكتابة مثل الصيف ضيعت  والتعبري املأثور هو التعبري املوروث الذي يلزم صورة معينة وال يتغري يف
  .اللنب.. ملن يطلب الشيء بعد فوات أوانه

األديب ال كما هي يف احلقيقة  عة أدبية ترمي إىل متثيل األشياء كما تصورها انفعاالت الفنان أووالتعبريية نز 
  .(151والواقع)

 م، وازدهرت هناك حىت سنة1914أواًل يف أملانيا قبيل احلرب العاملية األوىل  وهذه النزعة يف األدب والفن ظهرت

  .نقريباً 1924

  .1917التكعيبية يف روسيا قبل ثورة سنة  بلية، واحلركة املستقبليةويقابلها يف إيطاليا احلركة املستق

  .احلركة السورايلية ما فوق الواقع أبوراب وأمريكا وال شك أن هذه النزعة بعيدة األثر على

 ، ومل تطلق على األساليب األدبية إال سنة1901هرييف عبارة التعبريية ألول مرة سنة  وقد استعمل املصور الفرنسي

  .(152حينما استعملها الكاتب النمساوي هريماندابر) 1914

  .( نتيجة للرخاء املادي يف العقد األول من القرن العشرين153نوعاً من الركود العقلي) وكان التعبرييون يدركون

  .النفس وقد أثرت عليها رواايت دستويفسكي ومسرحيات سرتندبرج املتعمقة يف استكشاف خبااي

 .(154األملاين اللغة التشيكي الوطن") رييني الشاعر النمساوي فرانس فرفل، وفرانس كافكا الروائيومن أشهر التعب

 

مصطلح يطلق على اجتاه فين هتيمن فيه انفعاالت الفنان، فيحكي مشاعره  وقال الدكتور ثروت عكاشة: "التعبريية
التعبريية حنو  نزع تكويناته الفنية وأشكالهعن خلجات نفسه ووجدانه دون حماكاته للواقع، لذلك ت الذاتية معرباً 

  .( واملبالغة كما نرى يف فن املصور إلغريكو155التهويل)

العشرين حيث استخدم هذا التعبري  التعبريية يف الفن املعاصر ارتباطاً وثيقاً ابحلركات الفنية األملانية يف القرن وترتبط
إمكاانت التعبريية.. وأييت على رأسهم كاندنسكي وهو  كل  ألول مرة عندما انشغل نفر من املصورين ابستغالل

 ويف موطنه األصلي روسيا، وكان وثيق الصلة قبيل احلرب العاملية األوىل مبجموعة مصور عاملي عمل أبملانيا وفرنسا

  .الفارس األزرق مبيونخ اليت يشار أبهنا التعبريية األملانية
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وما  (األمر أحد ردود الفعل أمام ال موضوعية الفن االنطباعي )البصريفن التصوير يف مبدأ  وكانت التعبريية يف
التعبريي يف أعماق ذاته إىل عامل  ينطوي عليه من إيهام وتغليف للمشاهد املرئية بعوامل املناخ، إذ يتطلع الفنان

مللونة، ويصغي إىل حدة اخلارج حنو عامل زاخر ابالنعكاسات ا إىل االنفعاالت واملواقف السيكولوجية أكثر مما يتطلع
حيس عاملها  يلتفت إىل حدة األلوان، فهو يقدم رد فعله الذايت ال الواقع املاثل أمامه، ذلك أنه مشاعره أكثر مما

  .(156احملاكاة) أكثر مما يراه، ومن مث كانت حرارة اخللق واإلبداع حتل حمل برودة

  .االكتفاء مبجرد أتملها السطحي ، وعدمومن هنا كان البد من تفسري لوحاته تفسرياً سيكولوجياً 

بلوحاته املفعمة بسعار جنونه وانفجاراته الوجدانية وألوانه  ويعد الفنان فان غوخ من أفصح املصورين تعبريية
احلية  التناغم اللوين البدائي يف لوحات غوغان قد لعبت دوراً كبرياً يف إاثرة االنفعاالت املشبعة.. كذلك فإن روعة

  .اهديهالدى مش

لريتشارد  1909وأوبرا إلكرتا  1905أوبرا سالومي  ومن بني أول اإلجنازات التعبريية اهلامة يف حقل املوسيقى
(، وواصل هذا 157املوسيقى من األوبرا وسيلة للكشف عن العلل الشاذة نفسياً) شرتاوس حيث اختذ هذا املؤلف

  .(158")مسريته على يد أرنولد شونربغ مث ألبان برغ االجتاه

 التعبري مصطلح حل حمل اإلنشاء، ألن التعبري هو املظهر العفوي للغة يف حني أن" :وقال الدكتور حممد التوجني

  .اإلنشاء هو املظهر االصطناعي

يشمل مواقف احلياة والتفاعل مع اجملتمع شفوايً أو كتابياً يف  والتعبري أوضح داللة وأمشل دائرة من اإلنشاء، وهو
  .على الكتابة إلنشاء يقتصرحني أن ا

وعواطفه وآرائه وأفكاره يستطيع أن يؤثر  وبقدر ما يتمكن اإلنسان من التعبري بوضوح وصدق وعفوية عن مشاعره
  .وجدانياً، وأن يتعاطفوا معه يف اآلخرين، وأن يستميلهم ملشاركته

، والتعبري عما لدى اإلنسان من معاٍن ومفاهيم الوقوف على آراء الغري والتعبري وسيلة االتصال اإلنساين اليت يتم هبا
  .التاريخ احلقيقي وابلتعبري خلدت احلضارات البشرية، ألهنا مثرة العقل اإلنساين، وابخرتاعها بدأ ..ومشاعر

يشرح فكرة عادية ويؤدي مفهوماً أدبياً، وهلذا   لكن أسلوب التعبري خيتلف بني ما هو كالم عادي وخطايب، وبني ما
  :تعبري أنواع أمههاكان لل

أديب سليم، وهو ما تعارف عليه  التعبري األديب، وهو التعبري عما ختتلج به النفس من آراء وانفعاالت أبسلوب-1
  .أدابء اليوم

  .يف النفس من غري عناية أسلوبية وال اهتمام ابللغة واإلعراب التعبري العامي، وهو التعبري عما-2

وال سيما يف  ة التامة يف التعبري، واحلرية يف إبداء التصور، وذكر املسميات أبمسائهاهو الصراح والتعبري املكشوف
األديب من استخدام أي تعبري أو  املوصوفات اجلنسية، وهو الذي يدعى ابألدب املكشوف، والذي ال خيجل فيه

  .اسم يستحيا من ذكره

فرض  ( إىل159اهضة للنزعة الواقعية واالنطباعية سعياً)يف أملانية يف مطلع هذا القرن من والتعبريية نزعة فنية عرفت
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واملسرح لعرضها أبسلوب  مشاعر الفنان على تصور العامل اخلارجي.. وسرعان ما غزت التعبريية ميادين األدب
  :فطري جمدد

ختذه األملان تفجرياً عن انفعاالهتم الداخلية وال سيما يف الشعر، وا يف األدب اختذوا يف املوضوعات االجتماعية-1
واجلمالية.. ومع نشاطها  طبيعة إلبراز ما يف نفوسهم وانفعاالهتم من األوضاع االجتماعية والسياسية والنمساويون

  .ونشاط أعالمها فإن رحيها ركدت بسرعة

 مسرحيات عنيفة املضمون مغالية يف نقد اجملتمع واالمتثالية األخالقية، وكان روادها يف املسرح ظهرت-2

وأغرقوه يف عامل غريب عليه، وهو  ( على التقاليد املسرحية املتوارثة، فاقتلعوا املشاهد من الواقع احملسوس160ثورة)
األصوات واحلركات لنقله من دنيا احملسوسات إىل عامل  صدى لرؤى الكاتب ومفاهيمه، وأسرفوا يف استعمال

  .(161الصوفية والرمزية")

عما يف النفس من مشاعر، وما يف  إىل جمرد االستعمال اللغوي لتدل التعبريية قال أبو عبدالرمحن: النظر إمنا هو
أن االستعمال اللغوي مقيد يف االصطالح ابلتعبري عما يف  العقل من آراء، وما يف اخليال من صور وأتليف.. إال

ات من انعكاس عن كما تتبدى، وهلذا اغرقوا املشاهد الواقعية خبصوص ما يف الذ الذات ال جمرد صورة الواقع
  .وليس صورة له الواقع،

الرومانتيكية منكفئ على ذاته، والتعبريية الذاتية تنحو  وهذه الذاتية التعبريية ليست هي الذاتية يف الرومانتيكية، ألن
  .انفعال املتلقي منحى النقد والتغيري وتفجري

ومطمع التعبريي أن يوجد ثورة بعد التفاعل  حسب الرومانتيكية أن حتس به فتشعر مبا يشعر به من لذة أو أمل،
  .معه

تعبري مرجتل غري ذي وحدٍة أو موضوع عما يعتلج يف النفس أو يعتمل يف الفؤاد..  وقال عكاشة: "التعبريية اجملردة
له من أثر يف  ما يتوفر للفنان من عناصر تشكيلية جتريدية دون التزام بشيء ما، ومراعى فيه ما يكون جيمع

  .، ومن رواده فاسيلي كاندينسكياملشاهد

  .(162التصوير احلركي االرجتايل") وعن هذا التعبري اجملرد كان

  :الوسيط-15

(، مث توسع به ملعان 163وهو اسم ملا كان بني طرفني متساويي املسافة واملقدار) األصل يف الوسط تقدير رايضي،
  .(164رس بقوله: "وأعدل الشيء أوسطه")كإطالقه على العدل، وقد علل هذا اجملاز ابن فا جمازية

ذلك أن الوسيط يقف بني  ومن املعاين اجملازية الوسيط، وهو الذي يصل شيئاً بشيء.. ولعل أصل اجملاز يف
تقديراً، مث توسع به لكل ما يصل بني شيئني، أو  الرجلني الذين يصل بينهما يف مكان وسط بينهما حقيقة أو

  .يتوصل به إىل شيء

بشكل مجايل وهي  اصطالحاً فقد بينه أدبياً األستاذ جماهد بقوله: "الوسيط املادة بعد أن جرى قهرها لوسيطوأما ا
  .(165والظل، واإلخراج.. اخل" ) الكلمة، والقافية، واإليقاع، والتكوين، والتناغم، واخلط، والضوء،
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واانً زيتية أو مائية أو صلصااًل أو طيناً حمروقاً التعبري سواء أكانت أل الوسيط هو اخلامة اليت يستخدمها الفنان يف"
  .(166أو خشباً أو رخاماً أو طباشري ملوانً أو األمسنت املسلح.. إىل غري ذلك") أو حرباً 

  :التجربة الفنية-16

 الوضعي االسم للوٍن كلون اجلرب، واشتق من هذا معانٍ  يظهر يل من استقراء معاين اجليم والراء والباء أن أصلها
  .جمازية عديدة

  :التجربة من احتماالت عديدة ووجه اشتقاق

داء اإلبل.. وجمرب اإلبل ذو خربة بدائها ودائها، وهي خربة  أحدمها: أن يكون من جتريب اإلبل مبعىن متريضها من
  .أبعز موجود لديهم وهو اإلبل، فاستعاروا التجريب لكل خربة هامة لدى العرب لتعلقها

 أسوأ الداء لدى العرب، ألنه يصيب اإلبل أغلى شيء يف حياهتم، فمجرب تساوي مبتلى رب منواثنيها: أن اجل

  .ابملصائب والشدائد..إذن اجلرب رمز هلا

حياته جراب ابتالء.. وروعي يف تسمية ذلك الوعاء جراابً أنه أول ما  واثلثها: أن يكون مشتقاً من اجلراب، كأن
  .دنساً لون اجلرب خلقة أو  استعمل كان يف

والصور والصياغة األسلوبية الصادرة غن خربة األديب، وهي  والتجربة يف االصطالح األديب هي املشاعر واألفكار
  .صحيحة أو سقيمة.. انجحة أو فاشلة موضوع للحكم فتوصف أبهنا

مكنة خمتلفة.. تكون اخلربة استخالصاً من حاالت مكررة يف أزمنة وأ ويراعى يف جتربة األديب اليت هي خربته أن
  .خمتلفني وعلى أشخاص

اطالعه على جتارب الآلخرين من خالل  وأتيت اخلربة من مشاركة الفرد يف أحداث احلياة، ومن مالحظته هلا، ومن
  .الكتب واآلاثر

  .تغرياً انفعاً من ممارسته أو مالحظته فهو جتربته وكل ما أحدث يف حياة الفرد

 يف ذاهتا، فصارت تعين النافع، وهلذا ال يكون التغري الضار كالنسيان من التجربة يف واكتسبت التجربة قيمة معيارية

  .شيء

يذكر التجريب.. قال: "اجليم والراء والباء  وأما املعاين اللغوية واالصطالحية فقد تكلم ابن فارس عن هذه املادة، ومل
  .حيوي شيئاً  كالنبات من جنسه، واآلخر شيء أصالن: أحدمها الشيء البسيط يعلوه

على اجللد من جنسه.. يقال بعري أجرب، واجلمع جرىب.. قال  فاألول اجلرب وهو معروف، وهو شيء ينبت
  :القطران

  والشعراء جرىب * * * ويف القطران للجرىب شفاء أان القطران

  :بن احلارث تسميتهم السماء جرابء.. شبهت كوكبها جبرب األجرب.. قال أسامة ومما حيمل على هذا تشبيهاً 

  من اجلرابء يف كل منظٍر* * * طباابً فمثواه النهار املراكد أرته

  :قال األعشى
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  تناول كلباً يف دايرهم * * * وكاد يسمو إىل اجلرابء فارتفعا .......

  :واجلربة القراح، وهو ذلك القياس ألنه بسيط يعلوه ما يعلوه منه.. قال األسعر

  * * * أو ذئب عادية يعجرم عجرمة أما إذا يعلوا فثعلب جربةٍ 

  :خفة، وكان أبو عبيد يقول: اجلربة املزرعة.. قال بشر العجرمة سرعة يف

  غروهبا على جربة تعلو الدابر

  :قال أبو حنيفة: يقال للمجرة جربة النجوم.. قال الشاعر

  النجوم فما تشرب * * * )م( أروية مبري اجلنوب وخوت جربة

  .استدرارها الغيث ومري اجلنوبخيها أن ال متطر، 

  .أعالها إىل أسفلها واألصل اآلخر اجلراب، وهو معروف، وجراب البئر: جوفها من

جتمعاً، ورمبا مسوا األقوايء من الناس إذا اجتمعوا  واجلربة العانة من احلمري، وهو من ابب ما قبله، ألن يف ذلك
  :جربة.. قال

  (167ة كحمر األبك")التشكي * * * جرب   ليس بنا فقر إىل

العقل فيه يف جزم احلكم إىل تكرر املشاهدة مرة بعد أخرى، كقولنا: شرب  وقال اجلرجاين: "اجملرابت هي ما حيتاج
  .(168يسهل الصفراء.. وهذا احلكم إمنا حيصل بواسطة مشاهدات كثرية") السقمونيا

مكيال أربعة أقفزة،  رِ ب، وله جريب من احلب، وهوالزخمشري: "ورجل جمرِ ب وجمرَّب ذو جتارب قد ج رَّب وجُ  وقال
وللمسافة اليت يسري فيها: بريد.. وهو أننت من  وما يبذر فيه هذا القدر من األرض يقال له: جريب كما قيل للبغل

  :ريح اجلورب.. قال

  علمت فإنين * * * مثن عليك مبثل ريح اجلورب أثىن علي مبا

  .أرجلهم جوارب، وهلم موازجة وجواربة ب ويفوجاءوا يف أيديهم ُجُرٌب وُجرْ 

وتقول: إذا أصحت اجلرابء وهبت اجلربياء كشر الربد عن أنيابه وابيضت  ..ومن اجملاز نزلوا أبرض جرابء.. مقحوطة
وذبيان.. حتوموا  وهي السماء.. شبهت جنومها لقوهتم آباثر اجلرب، وأتلب عليه األجرابن ومها عبس ملم الدنيا به،

  :م كما تتحامى اجلرب.. قال حسانلقوهت

  أسد * * * واألجرابن بنو عبس وذبيان ويف عضادته اليمىن بنو

  :جراهبا، وإهنا ملستقيمة اجلراب تريد جوف البئر..شبه ابجلراب.. قال اطو جراهبا ابحلجارة، وما اطلب :ونقول

  الدال جراهبا يضرب أقطار

  :مجع الدالة وهي الدلو.. وأنشد بعض العرب

  داليت * * * قاتليت وملؤها حيايت هذي داليت أميا

  :عليه حىت حيمر، فال ينقلع عنه إال ابملسحل.. وأنشد وعن ابن األعرايب: سيف أجرب إذا كثف الصدأ

  كليل وال طبع أجرب * * * من القلعيات ال حمدث
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  :وقال أبو النجم

  وصارماٍت يف األكف قضبا

  األكف سهب ا خت اهلن يف

  سرحيي صموٍت أجراب ك ل

  .(169للشهب.. وأبجفانه جرب، وهو شبه الصإ يركب بواطنها") فأراد ابجلرب الشطب كما قيل: اجلرابء

 حمركة معروف.. خلط غليظ حيدث حتت اجللد من خمالطة البلغم للدم.. يكون معه بثور، وقال الزبيدي: " اجلرب

بثر يعلو أبدان الناس  :صباح، وأخصر من هذا عبارة ابن سيدهورمبا حصل معه هزال لكثرته.. نقله شيخنا عن امل
  .واإلبل

وعجاٍف كما جزم به يف املصباح وصرح به أنه على غري  وجراب ابلكسر جيوز أن يكون مجعاً ألجرب كأعجف
الذي هو مجع أجراب، فهو عنده مجع اجلمع، وهو أبعدها.. كذا قاله شيخا،  قياس، وزعم اجلوهري أنه مجع جرب

  .به األمساء كأجادل وأانمل وأجارب ضارعوا

ابلنجوم.. قاله اجلوهري، وابن فارض، وابن سيده، وابن  واجلرابء: السماء مسيت بذلك ملوضع اجملرة كأهنا جربت
 األولني.. زاد ابن سده: وقال الفارسي: كما قيل للبحر أجرد، وكما مسوا السماء أيضاً  منظور، ونقله شيخنا عن

  :ا مرقوعة ابلنجوم.. قال أسامة بن حبيب اهلذيلرقيعاً، ألهن

  كل موقف * * * طباابً فمثواه النهار املراكد أرته من اجلرابء يف

يدور فيها فلك الشمس والقمر.. كذا يف احملكم.. قال: وجربة معرفة اسم  أو اجلرابء الناحية من السماء اليت
اهليثم:   يتعرض ملادة جذب إال قياًل على عادته، وقال أبوذلك.. ومل يتعرض له شيخنا، كما مل للسماء أراه من

فيها.. قاله ابن سيده.. وعن ابن األعرايب:  اجلرابء وامللساء السماء الدنيا، واجلرابء األرض احمللة املقحوطة ال شيء
ن لعقيل بن علفة ألن النساء ينفرن عنها لتقبيحها مبحاسنها حماسنهن، وكا اجلرابء اجلارية املليحة.. مسيت جرابء

  .يقال هلا اجلرابء، وكانت من أحسن النساء املري بنت

الذراع واملساحة، وهو عشرة أقفزة لكل قفيز منها عشرة أعشراء،  واجلريب من األرض والطعام مقدار معلوم
 وهو جزء من اجلريب.. ويقال: اقطع الوايل فالانً جريباً من األرض.. أي مبزر جريب، فالعشري جزء من مائة

مبزر قفيز.. ويقال: اجلريب  مكيلة معروفة، وكذلك أعطاه صاعاً من حرة الوادي أي مبزر صاع، وأعطاه قفيزاً، أي
وقال بعضهم: إنه خيتلف ابختالف البلدان كالرطل واملد  :مكيال قدر أربعة أقفزة.. قاله ابن سيده.. قال شيخنا

ان وأرغفة.. كالمها مقيس يف هذا الوزن، وزعم بعض أن ألول وجرابن كرغيف ورغف والذراع وحنو ذلك.. مجع أدربة
فعول.. قاله  يقاس، والثاين هو املقيس، وزاد العالمة السهيلي يف الروض مجعاً اثلثاً وهو جروب على مسموع ال

ف ونقل عن قدامة الكاتب أنه ثالثة آال شيخنا، وقيل: اجلريب املزرعة، وقال شيخنا: هو إطالق يف حمل التقييد،
  .واجلريب الوادي مطلقاً، ومجعه أدربة وستمائة ذراع، وقد تقدم آنفاً ما يتعلق بذلك،

  :واستعارها امرؤ القيس للنخل فقال :واجلربة القراح من األرض.. قال أبو حنيفة
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  كجربة خنل أو كجنة يثرب

احملكم.. قال:  ارة.. كذا يفاألرض املصلحة لزرع أو غرس.. حكاها أبو حنيفة، ومل يذكر االستع أو اجلربة هي
ومجعه جربة، وعن الليث اجلربة البقعة  واجلمع جرب كسدرة وسدر وتبنٍة وتنب، وقال ابن األعرايب: اجلرب القراح

  :احلسنة النبات ومجعها جرب.. قال الشاعر

  وما شاكر إال عصافري جربٍة * * * بقوم إليها قارح فيطريها

 .. جيوز أن يكون اجلربة هاهنا أحد هذه األشياء املذكورة.. كذا يف لسانشارح بدل قارح والذي يف احملكم

، كذا -ويف نسخة ابلشني املعجمة- العرب.. واجلربة جلدة أو ابرية توضع على شفري البئر لئال ينتثر، ابلثاء املثلثة
اء، وعبارة احملكم يتحدر توضع يف اجلدول ليتحدر عليها امل نص ابن سيده يف احملكم املاء يف البئر، أو هي جلدة

  .عليه املاء

اليحصيب يف  ابلكسر وال يفتح أو الفتح لغية إشارة إىل الضعف فيما حكاه القاضي عياض بن موسى واجلراب
املزود أو الوعاء.. معروف، فهو أعم  :املشارق عن القزاز وغريه كابن السكيت، ونسبه اجلوهري وابن منظور للعامة

فيه إال ايبس، وقد يستعمل يف قراب السيف جمازاً كما أشار  وعاء من إهاب الشاء ال يوعىمن املزود، وقيل: هو 
وكتب على القياس، وجرب بضم فسكوت خمفف من األول.. ذكره ابن منور يف  له شيخنا.. مجع جرب ككتاب

اللغة وال عرجوا  ئمةوغريه، فانظره مع قول شيخنا: األوىل عدم ذكره.. إىل أن قال: ولذا مل يذكره أ لسان العرب
  .عليه.. وأدربه قال الفيومي: إنه مسموع فيه، وحكاه اجلوهري وغريه

ما بني جاليها وحواليها من أعالها  واجلراب وعاء اخلصيتني، واجلراب من البئر اتساعها.. ويف احملكم: وقيل: جراهبا
جراهبا ابحلجارة.. وعن الليث: جوفها من أسفلها، ويقال: اطو  إىل أسفلها.. ويف الصحاح: جوفها من أعالها إىل

  .أوهلا إىل آخرها

والكفاية وهو قول األصمعي، ونقله  واجلربياء ابلكسر واملد ككيمياء قيل: هي من الرايح الشمال.. كذا يف الكامل
و هي الريح جربياؤها بردها، نقله الليث عن أيب الدقيش، فهمز.. أ الصاغاين.. وقال الليث: اجلربياء مشال ابردة أو

 والصبا كاألزيب، وقيل: هي النكباء اليت جتري بني الشمال والدبور، وهي ريح تقشع اليت هتب بني اجلنوب

  :السحاب.. قال ابن أمحر

  احلنينا هب ْجل من قساً ذفر اخلزامى * * * هتادى اجلربياء به

  .اب.. قال: وأراه مشتقاً من اجلربياءالرت  قال اجلوهري: ويف لسان العرب ورماه ابجلريب.. أي احلصى الذي فيه

مشدداً قراب السيف الضخم يكون فيه أداة الرجل وسوطه وما حيتاج إليه.. ويف  وقال الفراء: اجلرابن أي مضموانً 
  .والسيف يف جرابنه.. أي غمده.. كذا يف لسان العرب :احلديث

 كم: التجربة من املصادر اجملموعة وجيمع علىوجتربة غري مقيس: اختربه.. ويف احمل وجربه جتريباً على القياس

  :التجارب والتجاريب.. قال النابغة

  إىل اليوم قد جربن كل التجارب
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  :األعشى وقال

  كم جربوه فما زادت جتارهبم * * * أاب قدامة إال اجملد والفنعا

  .فراجعه هذا البيت مصدر جمموع معمل يف املفعول به، وهو غريب.. كذا احملكم، وقد أطال يف شرح فإنه

على صيغة الفاعل كمحدث: قد  ويقال: رجل جمرب كمعظم: قدبلي )كعين( ما عنده.. أي باله غريه.. وجمرب
وأحكمته، وابلكسر فاعل، إال أن العرب تكلمت به  عرف األمور وجرهبا، فهو ابلفتح مضرس قد جربته األمور

مور وعرف ما عنده.. قال أبو زيد: من أمثاهلم: أنت على قد جرب يف األ ابلفتح.. ويف التهذيب: اجملرب الذي
اجملرَّب..  امرأة رجل سأهلا بعد ما قعد بني رجليها: أعذراء أنت أم ثيب؟.. قالت له: أنت على اجملرب.. قالته

هله إله جملرَّب.. قالوا: كأنه برئ من إ يقال عند جواب السائل عما أشفى على علمه.. ويف األساس: ويف املثل: ال
موزونة.. عن كراع.. وقالت عجوز يف رجل كان بينها وبينه خصومة  لكثرة حلفه به كاذابً.. ودراهم جمربة أي

  :فبلغها موته

  سأجعل للموت الذي التف  روحه * * * وأصبح يف حلد جبدة اثوايً 

  ديناراً وستني درمهاً * * * جمربة نقداً ثقااًل صوافيا ثالثني

  :السلمي سوقال العباس بن مردا

  إين إخال رسول هللا صبحكم * * * جيشاً له يف فضاء األرض أركان

  أخوكم سليم ليس اترككم * * * واملسلمون عباد هللا غسان فيهم

  أسد * * * واألجرابن بنو عبس وذبيان ويف عضادته اليمىن بنو

.. ويف األساس: ومن اجملاز أتلب بنو عبس.. كذا قاله ابن بري فالصواب على هذا رفع ذبيان معطوف على قوله
  .وذبيان عليه األجرابن، ومها عبس

  .(170واألجارب: حي بين سعد بن بكر من قيس عيالن")

يف أحداث  وزميله: "التجربة املعرفة أو املهارة أو اخلربة اليت يستخلصها اإلنسان من مشاركته وقال جمدي وهبة
  .احلياة، أو مالحظته هلا مالحظة مباشرة

 مييز بني مصدرين لألديب مها: التجربة ابملعىن املشار إليه هنا، واحلقائق اليت كان الشاعر إلجنليزي تشوصرو 

استخلصها البشر خالل  يستفيدها اإلنسان من الكتب القدمية اليت تعترب كنزاً للذكرايت البشرية واحلكم اليت
  .االثنني العصور املختلفة، فعلى األديب يف نظره أن جيمع يف أدبه بني

الفروض أو التحقق من  وهي غري التجربة اليت تعين التدخل يف جمرى الظواهر للكشف عن فرض من
  .(171صحته")

الظواهر، وإمنا هو استعراض لعدد الظواهر اليت خيتلف جمراها أو ال  قال أبو عبدالرمحن: ليس هاهنا تدخاًل يف جمرى
  .قانون منها خيتلف الستخالص

  .عام، واآلخر خاص ر مجيل صليبا: "هلذا اللفظ عند الفالسفة معنيان أحدمهاوقال الدكتو 
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واجملرب هو الذي جربته األمور وأحكمته.. فإن كسرت  املعىن العام للتجربة هو االختيار الذي يوسع الفكر ويغنيه،
  :عرف األمور وجرهبا.. وهبذا قال املتنيب الراء وجعلته فاعاًل كان معناه من

  مين حبلمي الذي أعطت وجتربيت * * * وادث ابعتين الذي أخذتليت احل

مللكاتنا، واملكاسب اليت حتصل لنفوسنا بتأثري التمرين، أو هي التقدم  والتجربة أيضاً هي التغريات النافعة اليت حتصل
  .تكسبنا إايه احلياة العقلي الذي

وهذه األخرية هي اليت تنتقل إلينا ابلرتبية، واللغة، والتقليد،  ..والتجربة هبذا املعىن قسمان: جتربة الفرد، وجتربة النوع
  .والفيزيولوجية أو ابلوراثة النفسية

األخرى كالنسيان، وعدم املباالة، وفساد األخالق:  وال يطلق لفظ التجربة إال على التغريات النافعة.. أما التغريات
  .فال تسمى جتارب

املختلفة ال ابعتبار  ة على املعارف الصحيحة اليت يكتسبها العقل بتمرين ملكاتهاملعرفة يطلق لفظ التجرب ويف نظرية
  .خارجه هذه املعارف داخلة يف طبيعة العقل، بل ابعتبارها مستمدة من

  .(الداخلية )بطريق الشعور والفالسفة يفرقون بني التجربة اخلارجية )بطريق اإلدراك احلسي(، والتجربة

  .معينة يهيئها بنفسه، ويتصرف فيها إبرادته العامل ظواهر الطبيعة يف شروط والتجربة هي أن يالحظ

الوحيد بينهما هو أن املالحظ يشاهد الظاهرة كما هي عليه يف الطبيعة يف  ففي كل جتربة مالحظة إال أن الفرق
  .حوادث الطبيعة اجملرب يشاهدها يف ظروف يهيئها بنفسه.. وغايته من ذلك الوصول إىل قانون يعلل به حني أن

املالحظة.. مبعىن أهنا تقتضي تدخل العامل يف  وقد اختلف العلماء يف حقيقة التجربة، فقال بعضهم: إهنا مضادة
  .ال تقتضي ذلك ( يف حني أن املالحظة172حدوث الظاهرة)

لك من شرط فرضية أو توليد فكرة، وليس ذ وقال بعضهم: إن من متام التجربة أن يقصد هبا حتقيق نظرية أو
اجلزء الثالث الفصل السابع يف املالحظة والتجربة، وكلودبرانرد / كتاب  املالحظة )انظر استوارت ميل/كتاب املنطق

  .(الطب التدرييب الباب األول الفصل األول يف املالحظة والتجربة املدخل إىل

ابلفكرة.. وهي  حقيق الفرضية أو لإلحياءيف كتاب كلود برانرد أن التجربة هي املالحظة احملدثة لت وتلخيص ما جاء
  .هبذا املعىن مرادفة للتجريب

تقول: الطريقة التجريبية.. أي الطريقة املشتملة على املالحظة والتصنيف،  ..والتجرييب هو املنسوب 'ىل التجريب
  .والتجريب، والتحقيق والفرض،

التجريب، فالطب التجرييب مقابل للطب السريري ألن  وتقول أيضاً: العلوم التجريبية.. أي العلوم اليت تعتمد على
  .على املالحظة األول يعتمد على التجريب، والثاين

  .وعلم النفس التجرييب مقابل لعلم النفس النظري أو االستبطاين

  :والتجريب نسبة إىل التجربة، وله ثالثة معان

تجاً من قانون أو مبدأ، وهو مقابل للنظامي أو مباشرة من دون أن يكون مستن والتجريب هو احلاصل من التجربة
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احلكم جتريب مبعىن  النسقي.. تقول هبذا املعىن: النمط التجريب أو املداواة التجربية.. وتقول أيضاً: هذا القياسي أو
  .أن عناصره وقواعد عمله جتربية اختبارية

التقابل بني  ت اليت ال حتتاج إىل التجربة، ولكنإىل التجربة كعلم الفيزايء على عكس الرايضيا والتجريب هو احملتاج
احلاضرة، ويشبه أن يكون التجريب هبذا  الفيزايء والرايضيات ال يصدق على طريقة هذين العلمني إال يف مرحلتهما

  .املعىن مقاباًل للنظري أو العقلي

قوانينه.. مثال ذلك أن إدراك و  والتجريب هو احلاصل يف أذهاننا من إدراك العامل اخلارجي ال من مبادئ العقل
  .املثلث حدس حسي حمض

 املثلثة الشكل فهو إدراك حسي جتريب.. واحلدس احلسي احملض ال حيتاج يف نظر كانت إىل أما إدراك قطعة الورق

  .غبار التجربة

  .وقد يسمى احلاصل من العقل قبلياً، واحلاصل من التجربة بعدايً 

متقدمة على التجربة ومتميزة  ذاهب الفلسفية اليت تركز وجود أوليات عقليةوالتجربية اسم يطلق على مجيع امل
العقلي أو الفطري القائل ابشتمال النفس على مبادئ  عنها.. وهذه املذاهب مقابلة من الناحية النفسية للمذهب

على مبادئ خاصة به الناحية االبيستمولوجية للمذاهب القائلة ابشتمال العقل  فطرية مدبرة للمعرفة، ومقابلة من
  .(.. سواء أكانت هذه املبادئ فطرية أم غري فطرية173قوانني األشياء) خمتلفة عن

خالفاً  التجربية أيضاً على املذهب القائل: إن إدراك األشكال واملسافات يكتسب حباسة البصر ويطلق اسم
  .للمذهب القائل: إن هذا اإلدراك فطري

أوقع التصديق هبا احلس بشركة من القياس، وذلك أنه إذا تكرر يف إحساسنا  أمورواجملرابت كما يقول ابن سينا: 
  .لشيء: تكرر ذلك منا يف الذكر وجود شيء

(، فاجملرابت هي 95-94بسبب قياس اقرتن ابلذكر )النجاة ص وإذا تكرر منا ذلك يف الذكر حدثت لنا منه جتربة
  .(57-56شارات صمشاهدات منا متكررة )اإل إذن قضااي وأحكام تتبع

وهو أن يتصور املرء بعض املواقف، ويركز انتباهه فيها، ويتنبا مبا ينشأ  والتجريب الذهين مقابل للتجريب املادي،
  .نتائج عنها من

وهو أيسر من التجريب املادي، ألن تصوراتنا  وهذا التجريب ال يبلغ غايته إال إذا أمكن متثل املواقف متثاًل دقيقاً،
  .أيدينا يف متناول

والباحثون عن  وبناة القصور يف اخليال، والروائيون، وخمرتعو النظرايت السياسية، واالجتماعية، فواضعو املشروعات،
  .احلقيقة يتصورون مجيعاً مشروعاهتم قبل اإلقدام على حتقيقها

  .(174قدر ما يكون تصورهم لغاايهتم ووسائلهم أدق يكون جناحهم يف أعماهلم أمت وأوىف") وعلى

العمل الفين، وفيها يتطور احلدث،  وقال األستاذ جماهد: "التجربة الفنية البعد الزمين الذي يتجسد من خالله كل
  .املصائر وتتطور الشخصيات، وتتكشف مصائرها، وتعي هذه
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و ما أمساه الفعل مع تطور يف الشخصية ه والتجربة الفنية هي ما أمساه أرسطو قدمياً احلدث، وفيه جند الفعل ورد
  .(175أرسطو االنقالب يف املوقف")

حياته، ويف معامالته، ويف  الدكتور حممد التوجني: "التجربة هي جمموع املعرفة واملهارة اليت خربها األديب يف وقال
إذا   متأتية عن معاانة واحتكاك لصيق.. وتزداد التجربة أثراً  أعماله.. وال تستحق هذه املعرفة درجة اخلربة ما مل تكن

املقامرون  فديستوفسكي مل حيسن كتابة روايته املقامر إال حني رب القمار وعاىن ما يعانيه كانت عميقة يف النفس،
  .يف شىت حياهتم، وأحاسيسهم، وأفكارهم

ابجملتمع، واحتكاك بشىت طبقاته، ونزول األديب من برجه العاجي لينخرط مع  وتنتج التجربة كذلك عن خربة
  .(176أصحاهبا") تتم التجربة من كثرة مطالعة األديب للكتب القدمية واالستفادة من جتارب الناس.. وقد

انحية معرفتها كما وقعت.. وأما احلكم  قال أبو عبدالرمحن: إمنا يكتسب العقل معارف صحيحة من اخلارج من
بعة من طبيعة العقل ألنه ويكون من مبادئ فطرية ضرورية قبلية ان فيها فيكون من قوانني مستخلصة من اخلارج،

  .جمبول عليها

  .خربة مأخوذة من اخلارج فالعلم أن الضرب بغري مثقل على موضع قاتل عليل بتكرار وعنف حيدث إزهاقاً للنفس

  .داخله وفعل ذلك يف النفس الربيئة ظلم وعدوان حيكم به العقل من

  :النوع الفين-17

أن األصل التمايل أبشكال من احلركة، مث اشتق معىن النوع  لواو والعنييظهر يل من استقراء معاين مادة النون وا
  .املشاهبة لبقية طوائفه الذي هو الطائفة من الشيء

  .االصطالح الفين فروع ما يسمى فناً مجيالً  وهو يف االصطالح األديب فروع ما يسمى أدابً، ويف

والواو والعني كلمتان: إحدامها تدل على طائفة من الشيء ابن فارس:"النون  وعن املعاين اللغوية واالصطالحية قال
  .والثانية ضرب من احلركة مماثلة له،

  .األول النوع من الشيء الضرب منه، وليس هذا من نوع ذاك

جائع انئع.. أي مضطرب من  :والثاين: قوهلم: انع الغصن ينوع، إذا متايل، فهو انئع.. وقال بعضهم: لذلك يقال
  .(177ونوعاً له") ايل، ويدعون على اإلنسان فيقولون: جوعاً لهشدة جوعه متم

كثريين متفقني ابحلقائق يف جواب ما هو، فالكلي  وقال اجلرجاين: "النوع احلقيقي كلي مقول على واحد أو على
  .النوع املنحصر يف الشخص جنس، واملقول على واحد إشارة إىل

  .األشخاصوقوله: على كثريين، ليدخل النوع املتعدد 

  .وقوله: متفقني ابحلقائق، ليخرج اجلنس، فإنه مقول على كثريين خمتلفني ابحلقائق

العام، ألهنا ال تقال يف جواب ما  وقوله: يف جواب ما هو، ليخرج الثالث الباقية.. أعين الفصل واخلاصة والعرض
  .واحدة يف أفراده هو، ومسي به ألن نوعيته إمنا هي ابلنظر إىل حقيقة

أولياً.. أي بال واسطة كاإلنسان ابلقياس إىل  والنوع اإلضايف: هو ماهية يقال عليها وعلى غريها اجلنس قوالً 
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  ..غريها كالفرس اجلنس، وهو احليوان حىت إذا قيل: ما اإلنسان والفرس؟ احليوان، فإنه ماهية يقال عليها وعلى

احليوان واجلسم  ألن نوعيته ابإلضافة إىل ما فوقه، وهو إنه حيوان.. وهذا املعىن يسمى نوعاً إضافياً  :فاجلواب
يقال عليه وعلى غريه اجلنس يف جواب ما هو  النامي واجلسم.. واجلوهر احرتز بقوله أولياً عن الصنف، فإنه كلي

اجلواب احليوان.. لكن قول اجلنس على الصنف ليس ابوىل، بل  حىت إذا سئل عن الرتك والفرس مبا مها كان
  .فباعتبار األولية يف القول خيرج الصنف عن احلد ألنه ال يسمى نوعاً إضافياً  ..محل النوع عليه بواسطة

  .(178والنوع اسم دال على أشياء كثرية خمتلفة ابألشخاص")

غري ذلك من  النوع كل من اإلنسان والفرس فإنه نوع من احليوان، وإذا قيد ابلرومي أو العريب أو" :وقال الكفوي
  .ض اليت مل تشخص هبا كان صنفاً العوار 

  .من الكلمة، فإذا قيد ابجلنسية أو العلمية مثاًل كان صنفاً  وكذا اسم اجلنس فغن االسم نوع

الذايت  جنساً والرجل نوعاً على لسان أهل الشرع واصطالحهم، ألهنم ال يعتربون التفاوت بني وتسمية اإلنسان
جنساً أو نوعاً عند الفقهاء ليس  تون إىل اصطالحاهتم، فمدار كون اللفظوالعرضي الذي اعتربه الفالسفة، وال يلتف

امليزان، بل ابعتبار مراتب اجلهالة بتفاوت حاجات  هو اختالف ما حتته ابلنوع أو الشخص كما هو عند أهل
تراهم يعدون العبد الذي هو أخص من الرقيق الذي هو أخص من اإلنسان  الناس واختالف مقاصدهم، ولذلك

 جنساً الختالف املقاصد، إذا قد يقصد منه اجلمال كالرتكي، وقد يقصد اخلدمة لذي هو نوع منطقيا

  .(179كاهلندي")

فرع من فروع الفن أداته وخواصه املميزة  وقال األستاذ جماهد: "يربز الفن من خالل ختصص نوعي خاص، ولكل
ا حتدثنا عنه من عناصر مضمونة وشكلية.. خصائص عامة هي م وإن كانت الفنون مجيعاً البد أن تشرتك يف

الرقص، واملوسيقى، والنحت، والتصوير، والشعر، والدراما، والرواية،  :والفنون يف الغالب سبعة هي
  .(180والسينما")

  .على أي نوع هو.. أي وجه وقال الدكتور مجيل صليبا: "النوع يف اللغة الصنف من كل شيء.. تقول : ما أدري

خمتلفني ابلعدد يف جواب ما هو كاإلنسان لزيد، وعمرو،  صطالح املناطقة هو الكلي املقول على كثريينوالنوع يف ا
  .وبكر

فإنه منس  املشرتك بني كثريين متفقني ابحلقيقة، ويندرج حتت كلي أعم منه، وهو اجلنس كاحليوان، وقيل: إنه املعىن
الصنف )أ( داخاًل يف ما صدق صنف  نس بقولنا: إذا كانلإلنسان.. وميكننا التعبري عن العالقة بني النوع واجل

  .فإنه نوع للمضلع آخر مثل )ب(: كان )أ( نوعاً و)ب( جنساً له كاملثلث

صفات ذاتية واحدة، وأما من جهة املفهوم أو  ومعىن ذلك أن النوع من جهة املاصدق جمموع أفراد تتمثل فيهم
  .فراداأل املضمون فهو جمموع الصفات املشرتكة بني

النموذج حمدداً واثبتاً ووراثياً حبيث ال ميكن  والنوع يف علم احلياة جمموع أفراد يتمثل فيهم منوذج مشرتك، ويكون هذا
  .بينه وبني منوذج نوع آخر هتجني دائم يف املرحلة احلاضرة من التطور أن يتم
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  .دائماً  أما النوع الواحد فإن هتجني أفراده منتج

للجسم ذي النفس فغنه نوعه، ولإلنسان  قد يكون الشيء جنساً ألنواع ونوعاً جلنس مثل احليوانقال ابن سينا: و 
  .والفرس فإنه جنسهما

 إىل جنس ال جنس فوقه ويسمى جنس األجناس، واالحنطاط إىل نوع ال نوع حتته ويسمى نوع لكنه ينتهي االتقاء

  .[14-13األنواع ]النجاة/

النوع من الصفات املشرتكة بني مجيع أفراده، فالنوعي هبذا  وع، ويطلق على ما يتميز بهوالنوعي هو املنسوب إىل الن
  .معني، وهو ما يتميز به ذلك النوع عن األنواع األخرى الداخلة معه يف جنس واحد املعىن هو اخلاص بنوع

  .اإلنسان حيوان انطققولنا:  تقول: الفصل النوعي، وهو ما خيص النوع ومييزه عن غريه كالناطق اإلنسان يف

ذاته.. أي على ما له طبيعة ختصه، وال ميكن إرجاعه إىل األنواع  ويطلق النوعي أيضاً على ما يتميز به الشيء يف
عن  كما يف قولنا: نظرية الطاقة النوعية، فهي اليت تنسب إىل كل نوع من األعصاب احلس ال واألصناف املعروفة

  .اختالف املؤثرات اخلارجية

  .(181واحلقائق الذاتية") تالف األشياء ابلنوعية مرادف الختالفها ابلصورواخ

  :التداخل بني تلك املصطلحات-18

ومرادفاهتا ترادف  للمقوالت املعضلة كاجلمال أن ينسق من املعاين اللغوية واالصطالحية للمقولة أحسن تعريف
أو جزئية مع ضرب األمثلة، وجتسيد  مطابقة مطابقة أو جزئية.. ومعاين أضدادها ومرادفات أضدادها ترادف

  .الفوارق وأوجه الشبه

  .األلفاظ الدائرة يف دنيا األدب خباصة، ودنيا الفنون اجلميلة بصفة عامة وهذا يكلف رصد كل

يتصف حبالوة تذاق  مصطلحات ال حتقق مفهوماً مجالياً إال على طريق التشبيه كاحلالوة فليس يف الفن ما وهناك
 .الفن اجلميل يف النفس أبثر ما كان مذاقه حلواً  للسان، وإمنا جتوزوا يف التعبري على التشبيه.. أي تشبيه أثربطرف ا

 

 .الباب والعذوبة.. وكثري مما ورد يف قائمة رميون بوالن اليت سرتد مبادة القبيح هو من هذا وقل مثل ذلك عن الربودة

 

حتكمية كما يف قول اإلمام أيب حممد ابن  كون التعريفات مزاجية شبهوبغري إتقان املعاين ابملنهج الذي أسلفته ت
وخفة اإلشارات، وقبول النفس ألغراض الصورة وإن مل تكن هنالك  حزم: "احلالوة دقة احملاسن، ولطف احلركات،

  .صفات ظاهرة

ة غري مليح وال الطلع والقوام مجال كل صفة على حدهتا.. ورب مجيل الصفات على انفراد كل صفة منها ابرد
  .حسن وال رائع وال حلو

  .مجال فيها، وهي أيضاً الفراهة والعتق والروعة هباء األعضاء الظاهرة مع

به غريه، ولكنه حمسوس يف النفوس ابتفاق كل من رآه، وهو برد  واحلسن هو شيء ليس له يف اللغة اسم يعرب
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راء على استحسانه وإن مل يكن هنالك صفات يستميل القلوب حنوه، فتجتمع اآل مكسو على الوجه، وإشراق
يف نفس املرئي  من رآه راقه واستحسنه وقبله، وحىت إذا أتملت الصفات أفاداً مل تر طائاًل، وكأنه شيء مجيلة.. فكل

فمن مفضل للروعة، ومن مفضل  جتده نفس الرائي.. وهذه أجل مراتب الصباحة.. مث ختتلف األهواء بعدها،
  .دان أحداً قط يفضل القوام املنفردللحالوة.. وما وج

  .(182واملالحة اجتماع شيء بشيء مما ذكران")

  .للتعريفات املشحونة بوسائط جمازية كاحلالوة والربودة واإلشراق وتكاد ال حتصل مفهوماً معيناً 

حصلت ابلعملية  -تصوراً، أو تصويراً، أو ختياًل، أو استدالالً -األديب كل جزئية منه، أو ظاهرة فيه  وفكر النص
  .العقلية اليت تسمى لغة تفكرياً 

النص وجامعها.. وأتيت الفكرة هبذا املعىن مرادفة للموضوع إذا كان النص كله  وفكرة النص أتيت مللخص أفكار
وأفكارها مدلول وإشارات  فقصيدة السياب رؤاي فوكاي فكرهتا امللخصة الدمار والتوتر يف العامل اجلديد، ..فكرايً 

أن املوضوع أمشل من الفكرة اليت هي نتيجة عمليات  ساطري واألقنعة اليت وظفها.. وذلك هو املوضوع ذاته، إالاأل
  .عقلية

  .والتأويل ال جمرد لغته، فهو أفكار النص، ويطلق عليه املعىن جتوزاً.. وهو معىن املعىن، واملعىن داللة الكالم

  .فكرته . هو موضوع النص، وملخص.-غري معانيه اجلزئية-واملعىن الكلي للنص 

والرتاكيب الرتاثية، أو املبتكرة، أو  واملادة يف النص األديب مكوانت لفظه ومعناه.. فاللغة القاموسية الفصيحة،
  .املرتمجة مادته اللفظية

  .اخلاملعنوية..  الشعبية، أو األسطورية، أو التارخيية املأثورة.. والفلسفة الفالنية هي مادته والثقافة

  .وصورها وأفكارها واحملتوى أعم العمومات يف النص األديب فيشمل األلفاظ ومعانيها

  :الذوق-19

  .اللسان، مث توسع به لكل اختبار ابللسان وغريه.. للمطعوم وغريه األصل يف هذه املادة اختبار املطعوم بطرف

من نصوص  يم املالية بداهة، ومفعوله ما انتقاهاألديب فعل األديب ومفعوله.. ففعله إدراكه للق والذوق يف النص
  .حيكمها إدراكه اجلمايل

وهو اختبار الشيء من جهة تطعم، مث يشتق منه جمازاً، فيقال:  قال ابن فارس: "الذال والواو والقاف اصل واحد،
فقد  ن من مكروهذوقاً، وذقت ما عند فالن.. اختربته.. ويف كتاب اخلليل: كل ما نزل إبنسا ذقت املأكول أذوقه

  :ذاقه.. ويقال: ذاق القوس.. إذا نظر ما مقدار إعطائها كيف قوهتا.. قال

  .(183فأعطته من اللني جانباً * * * كفى وهلا أن يغرق السهم حاجز") فذاق

األكل..  :الذوق وجود الطعم ابلفم، وأصله فيما يقل تناوله دون يكثر، فإن ما يكثر يقال له" :وقال الراغب
فهو مستصلح للكثري، فخصه  -للقليل وإن كان يف التعارف-تري يف القرآن لفظ الذوق يف العذاب، ألن ذلك واخ

  .[56حنو: }ليذوقوا العذاب{ ]سورة النساء/ ..ابلذكر ليعم األمرين، وكثر استعماله يف العذاب
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ته.. أي خربته فوق ما كذا فذاق.. يقال: فالن ذاق كذا، وأان أكل ويعرب به عن االختيار، فيقال:أذقته
  .(184خرب")

الظاهر من اللسان من  أبو البقاء الفموي: "الذوق هو عبارة عن قوة مرتبة يف العصبة البسيطة على السطح وقال
  .احلرارة والرطوبة والربودة واليبوسة شاهنا إدراك ما يرد عليه من خارج الكيفيات امللموسة، وهي

جعل عبارة عن كل جتربة.. يقال: ذقت فالانً، وذقت ما عنده.. وقد  كثر حىت  والذوق يف األصل تعرف الطعم، مث
وقال:  [21الرمحة واإلصابة يف مقابلتها.. قال تعاىل: }وإذا أذقنا الناس رمحة{]سورة يونس/ استعمل اإلذاقة يف

  .شرالنعمة يبطر وأي [ تنبيهاً على أن اإلنسان أبدىن ما يعطى من48}وإن تصبهم{ ]سورة الشورى/

كماهلا يف اإلدراك مبنزلة اإلحساس من حيث كوهنا  والذوق والطبع قد يطلقان على القوة املهيئة للعلوم من حيث
  .حبسب الفطرة

 ..يتعلق بلطائف الكالم، لكونه مبنزلة الطعام اللذيذ الشهي لروح اإلنسان املعنوي وقد خيص الذوق مبا

اجلبلة إال قلياًل، والذوق  ا مبحض اجلبلة حبيث ال ينفع فيها إعمال( مبا يتعلق أبوزان الشعر لكوهن185والطبع)
  .(186ابلفم فيما يقل، فإن كثر قيل فيه: أكل وشرب")

الطعوم مبخالطة الرطوبة اللعاببية  وقال اجلرجاين: "الذوق: قوة منبثة يف العصب املفروش على جرم اللسان تدرك هبا
( يف 187معرفة هللا عبارة عن نور عرفاين يقذفه احلق بتجليه) .. والذوق يفيف الفم ابملطعوم ووصوهلا إىل العصب

  .(188بني احلق والباطل من غري أن ينقلوا ذلك من كتاب أو غريه") قلوب أوليائه يفرقون به

 املنبثة مجيل صليبا: "الذوق حاسة تدرك هبا الطعوم من حلو وماحل وحامض، وآلته األعصاب احلسية وقال الدكتور
  .يف اللسان

  .ما عنده وقد يوسع معناه فيطلق على كل جتربة.. تقول: ذقت فالانً وذقت

اخلفية، وقد يطلق على ميل النفس إىل  والذوق أيضاً قوة إدراكية هلا اختصاص إبدراك لطائف الكالم وحماسنه
  .تباه، وكثرة التعاطفويرادفه حسن اإلصغاء، وشدة االن بعض األشياء كتذوق املطالعة واألحاديث اجلميلة،

القوة املهيئة للعلوم من حيث كماهلا يف اإلدراك حبسب الفطرة، أو على حذق النفس  وقد يطلق الذوق أيضاً على
اإلنسانية، أو قدرهتا على احلكم على  تقدير القيم اخللقية والفنية كقدرهتا على إدراك املعاين اخلفية يف العالقات يف

اإلحساس والتجربة الشخصية دون التقيد بقواعد معينة، وتسمى  األدب واملوسيقى بطريقاآلاثر الفنية كالشعر و 
  .طبعاً.. تقول: فالن مرهف الذوق.. أي رقيق الطبع القدرة على تذوق الفن

  .(189مطلقاً، وهو احلكم على األشياء حكماً صادقاً ودقيقاً") وقد يراد ابلذوق الذوق السليم

األجرام  : "الذوق قوة مرتبة يف العصب املفروش على جرم اللسان تدرك الطعوم املتحللة منوزميله وقال جمدي وهبة
النجاة(، وقدرة اإلنسان على التفاعل مع -سينا املماسة له املخالطة للرطوبة اللعابية اليت فيه فتستحيل إليه )ابن

موعة حمددة من القيم اجلمالية نتيجة لتفاعل األعمال الفنية، ونظام إليثار جم القيم اجلمالية يف األشياء وخاصة يف
  .معها اإلنسان
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عشر، مع ظهور النزعة الكالسيكية  ويف اتريخ اآلداب الغربية يرجع ذيوع مفهوم الذوق األديب إىل القرن السابع
  .احملدثة

  :ه ( ثالثة أقسام371العرب، وهو عند األمدي ) والذوق أحد مقاييس النقد األديب عند

  .الناقد وهو القوة اليت فطر عليهاالطبع -1

  .احلذق وهو القوة اليت يكتسبها الناقد ابملران والدربة-2

  .وهي امتزاج الطبع ابحلذق الفطنة-3

  .احلذق وحده وصاحب الفطنة اقدر على احلكم من صاحب الطبع أو صاحب

ه من األشياء، ويسمى اإلدراك يدرك والذوق العام جمموع جتارب اإلنسان اليت يفسر على ضوئها ما حيسه أو
  .(190السليم")

  .أحد مقاييس النقد األديب عند العرب وقال الدكتور التوجني: الذوق هو

اللسان تدرك به الطعوم مبخالفة الركوبة اللعابية يف الفم ابملطعوم  وهو قوة منبثة يف العصب املفروش على جرم
  .اء خاصة تنتشر يف اللسان، وبه يدعى حس الذوقالعصب، وهو حس ينشأ من تنبيه أعض ووصوهلا إىل

يدعى مبلكة اإلحساس  وهو حس معنوي يصدر عن اإلنسان للتمييز بني النشاطات األدبية والفنية، وهو ما
  .ابجلمال، ويسهل يف معرفة قيمة

 إال يف القرن السابعالعرب قدمياً، ودخل ميادين البالغة والنقد.. ومل يعرف يف الغرب  وقد ظهر التذوق األديب عند

  .عشر مع ظهور النزعة الكالسيكية احلديثة

  .والدراسة، ويتطور من عصر إىل عصر، ألن لكل عصر ذوقه ويسمو الذوق األديب ابملطالعة

  .(191أو النزعة، وذوق عام هو السائد بني الناس يف العصر") وهناك خاص ينفرد به الشخص

 ق العلمي ما صدر عن قوة املوهبة من حيث كماهلا يف اإلدراك كما قالاحملقق أن الذو  :قال أبو عبدالرمحن

عليه.. وحلصول احلكم العلمي  الكفوي.. وهذا الكمال أييت فطرة، وأييت اكتساابً من كثرة التحصيل العلمي واملران
  .أشبه أن يكون فطرايً حبتاً كاحلدس بداهة بدون طول أتمل وال تعليل أو تدليل، وكونه صواابً 

  .أنه يتغري ويتطور حسب الرتبية فيجتمع التحصيل والفطرية معاً  وأما الذوق اجلمايل فاألظهر فيه الفطرية إال

  .إحساس مباشر، والذوق العلمي حكم وتقدير وحذق مباشر للقيم اخللقية واملنطقية إن الذوق اجلمايل

  .الذوق العلمي، والنقد الفين صر البارز يفوالطبع عنصر مشرتك يف الذوقني العلمي واجلمايل، واحلذق هو العن

  .بني الطبع واحلذق كما قال اآلمدي وأما الفطنة فهي من مقومات الطبع، وليست امتزاجاً 

  :الفرح-20

رصد آاثره يف النفس، فنجدها خفة وسهولة  -متكررة دائمة يف حياة كل البشر وهو جتربة-أحسن تعريف للفرح 
  .يف الصدر النفس، وانشراحاً  يف ملكات

  .على سنة العرب يف التفاؤل وال ضدية يف الفرح وضعاً، وإمنا جعل املدين مفرحاً 
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  .آاثر اجلمال يف النفس والفرح ال يعين قيمة موضوعية يف اجلمال، وإمنا هو من

صيغة  على-والثاين مبعىن اإلثقال، ومثل له ابملفرح  ذكر ابن فارس هلذه املادة أصلني أحدمها خالف احلزن،
  .(192وهو املدين) -املفعول

  .(193وعرف احلزن خبشونة الشيء وشدة فيه)

  .بلذة عاجلة، وأن أكثر ما يكون ذلك يف اللذات البدنية الدنيوية وذكر الراغب أن الفرح انشراح الصدر

  .(194ابلدين: فكأن اإلفراح يستعمل يف جلب الفرح، وإزالة الفرح) وقال عن املثقل

فيه من  ما يوافق ما ذكره ابن فارس، فقال: احلزن خشونة يف األرض، وخشونة يف النفس ملا حيصل زنوذكر عن احل
  .الغم

  .(195والعتبار اخلشونة ابلغم قيل: خشنت بصدره.. إذا حزنته)

  .(196وقال السمني: احلزن خشونة يف النفس ملا يلحقها من الغم)

  .(197وإطباق) والغم تغطية

  .(198الفرح لذة يف القلب لنيل املشتهى) وقال اجلرجاين:

هو معىن احلزن،  أبو عبدالرمحن: هبذا االستقراء يتضح أن الفرح ينتج خفة وسهولة ألنه ضد اخلشونة الذي قال
  .وأييت عن لذائذ سارة ألنه ضد احلزن بسبب الغم، وال يغم إال اآلالم

  .الستقبال اللذائذ يكون الصدر منشرحاً ويكون الفرح بغياب احلزن والغم وإن مل يوجد لذائذ، ف

  .جماز أديب أصبح عرفاً لغوايً  وإطالق املادة على املثقل ابلديون من ابب التفاؤل، فالتعبري

  .القلب عند حصول نفع أو توقعه أو اندفاع ضرر وذكر الكفوي فروقاً نفسية فقال:"السرور هو لذة يف

لسرور هو اخلالص املنكتم، واحلبور هو ما يرى حربه )أي أثره( يف ظاهر لكن ا وهو والفرح واحلبور أمور متقاربة،
  .ومها مستعمالن يف احملمود البشرة،

ما يذم كقوله تعاىل:}إن هللا ال حيب الفرحني{]سورة  أما الفرح فهو ما يورث أشراً أو بطراً، ولذلك كثرياً 
  .(199ا يكون عن القوة الشهوية")القوة الفكرية، والفرح م [ فاألوالن ما يكوانن عن76القصص/

هذا  حيدث أشراً وبطراً ألنه عن خفة وسهولة، وارتباطه ابلقوة الشهوية أكثر، وليس ذلك ألن :قال أبو عبدالرمحن
داعية فرح، وهلذا قال اإلمام ابن  هو معناه، بل ألن ذا الفكر عادة ال أيشر عن قوة فكرية، وإال فالفكر والعلم

  .(200بعلمه)حزم: لذة العامل 

  .(201جماهد: "الفن فرح، بل هو أكرب فرح") وقال األستاذ

اجلمايل ليس عاماً يف كل مجيل، بل من اجلميل ما حيدث سروراً خاصاً مبعىن  قال أبو عبدالرمحن: هذا اإلحساس
      .وجتنِ ح ختف النفس الفرح حبيث
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  :اهلوس21

ل على طوفان وجميء وذهاب يف مثل احلرية، وكل طلب يف جرأة كلمة تد قال ابن فارسك اهلاء والواو والسني
  .(202هوس)

  .(203الكفوي: اهلوس ابلتحريك طرف من اجلنون) وقال

الزخمشري بقوله: يف رأسه هوس.. أي دوران ودوي، ورجل مهوَّس حيدث  قال أبو عبدالرمحن: هذا جماز ذكره
  .(204نفسه)

أي ممسوس، وبرأسه هوس..  ..اجلنون، ويرادفه املس.. يقال: هو مهوَّس وقال الدكتور مجيل صليبا: "اهلوس من
  .أي دوي

مصحوبة ابلتأثر الشديد، واالندفاع العنيف، وسرعة االنتقال  ويطلق اهلوس على حاالت متقطعة من ضياع العقل
ط، وازدايد على الوهن واالحنطاط اترة )كما يف حالة السوداء( وعلى االنبسا من موضوع إىل موضوع تبعث

كما يف ) احلركي مرة أخرى )كما يف حاالت اهلوس احلاد(، أو تبعث على التنقل من طرف إىل آخر النشاط
  .(حاالت اجلنون الدوري

  .السرقة أو هوس العظمة وقد يدخل اهلوس يف تركيب بعض األلفاظ كهوس

  .أو ذوق اندر ويطلق اصطالح اهلوس اخلفيف على كل عادة غريبة، أو شاذ،

  .(205جنون") واألهوس من كان به هوس، وهو مرادف للممسوس أي ملن به مس أو

  :وقال الدكتور ثروت عكاشة: "كان أفالطون يرى اهلوس أربعة أنواع

وهوس احلب، وهوس  هوس أصحاب النبوءة من أتباع أبوللو، وهوس مراتدي األسرار من أتباع ديونيسوس،
  .الشعراء

نطاق الفن بقوله: لكن من يطرق أبواب الشعر دون أن  ن اجلمال[ عرف هذه اهلبة يفويف حماورته فايدروس ]ع
الشعر ظناً منه أن مهارته ]اإلنسانية[ كافية ألن جتعل منه يف آخر األمر  يكون قد مسه اهلوس الصادر عن رابت

امللهمني الذين  شعر شك يف أن مصريه الفشل، ذلك ألن شعر املهرة من الناس سرعان ما خيبو إزاء شاعراً فال
  .(206مسهم اهلوس")

إهلامية أشبه ابجلنون أو اهلوس أو املس اإلهلي، وقد قسم أفالطون اهلوس  وقال األستاذ جماهد: "إن الفن يتم بلمحة
  .هي: التنبؤ، والعيافة، والشعر، واحلب أربعة أقسام

ؤ ابلغيب واإلدالء ابملعلومات، وهناك رابت جانب حسن أيضاً.. فيه تنب واهلوس عند أفالطون ليس مرضاً بل فيه
ابجلمال.. متتزج  اليت توقظ النفوس النائمة، مث أخرياً هوس احلب وهو الذي ميتزج فيه العشق ابملعرفة الشعر امللهمة

  .فيه الفلسفة مع الشعر داخل فعل توحيدي

  .واحد إلسقاط اجلزئي ومعانقة الكلي واحلق إن الفلسفة والشعر طريق

واحلقيقة يتطلب احملاكاة.. أي املشاركة يف الوجود احلقيقي، وذلك أن الفلسفة  الصعود الفلسفي حنو احلكمةإن 
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إنسانياً بل هو فعل  موسيقى كما يقول أفالطون يف حماورة فيدون.. إن أفالطون ال جيعل اخللق الفين فعالً  نفسها
  .عالقة سلبية هي عالقة تلق شعرإهلي ال صلة له ابلواقع.. والعالقة بني الفنان ورابت ال

أفالطون ممثلة يف الشعر الغنائي وامللحمي، وهلذا يقول يف حماورة  ولقد سبق أن قلنا: إن احملاكاة ابملعىن احلميد عند
ملهمون  الشعراء العظام امللحميون هم والغنائيون على السواء إمنا يؤلفون ال ابلفن، بل ألهنم إيون: إن مجيع

  .وممسوسون

اجملتمع جند أن الشاعر شيء مقدس، والشعر عنده  بدل أن كان شاعر احملاكاة ابملعىن السيئ جيب استئصاله منو 
يغين بقوة إهلية، والراوي هو اآلخر فيه مس إهلي، وه ينجذب إىل الشاعر   ال حيدث إال بغية العقل، والشاعر إمنا

 الراوي الذي ينجذب إىل الشاعر الذي ينجذباملغناطيس، وكذلك املتذوقون ينجذبون إىل  كما ينجذب حجر

  .(207إىل رابت الشعر")

الفن عادة هيبية يف الزي من إطالق الشعر واألظافر يف  قال أبو عبدالرمحن: منت لدى أكثر أدابء احلداثة وأهل
  .النظافة وحسن اهلندام، والتمظهر ابلشرود.. إنه زي اجملانني والدراويش شكل غري سوي، والتقصري يف

  .!السلوك تكريس لنظرية اهلوس الفين وكأن هذا

وجدت األصل فيها حركة واضطراابً كأهنا صادرة عن حرية وقلق، مث جتوزوا  ومادة اهلاء والواو والسني ملا استقرأهتا
الرجل  هذا املعىن كالطلب يف جرأة، وكمظهر من مظاهر اجلنون، ، وكالدوي والدوران، وكمحادثة هبا لعناصر من

  .سهنف

  :وجاءاهلوس الفين يف طريقي

  .اإلهلام الفين مس من رابت الشعر أحدمها ميتافيزيقي كدعوى أفالطون أن

وأساسه أنه وجد يف الفن الرائع كعصماوات الشعر تلقائية  -امليتافيزيقي وهو املنظور إليه يف املعىن -واثنيهما لغوي 
كأنه وحي  ورؤية مباشرة.. فكأنه فعل جمنون عاب عقله، أوالعقل بتأمالته وأانته، ووجد فيه حدس  ال تستحضر

النبوءات.. فحيث حيدس الشاعر فكأنه  شياطني.. والشيطان من اجلن، واجلن يعبثون ابجملنون كما يقذفون بعض
  .جمنون عراف، وحيث يتأزم إلبداعه بغياب العقل فكأنه

  :احلسن-22

يرادف اجلمال واإلنعام، ويضاد القبح واإلساءة، وأن  لى كل مامن استقراء معاين هذه املادة وجد أهنا تطلق ع
  .يف صفة ممدوحة نتيجة مالءمة الطبع، وكمال الشيء

القبح.. يقال: رجل حسن، وامرأة حسناء  قال ابن فارس: "احلاء والسني والنون أصل واحد، فاحلسن ضد
  :وحسانة.. قال

  طاًل حسانة اجليدهلا * * * اي ظبية ع دار الفتاة اليت كنا نقول

  :جبل، وحبل من حبال الرمل قال وليس يف الباب إال هذا.. ويقولون: احلسن

  السبيل ألم األرض ويٌل ما أجن ت * * * غداة أضر ابحلسن
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  .واحملاسن من اإلنسان وغريه ضد املساوئ

ألهنم يسمون النصف يلي الكوع، وأحسبه مسي بذلك مقابلة ابلنصف اآلخر،  واحلسن من الذراع النصف الذي
  :املرفق القبيح، وهو الذي يقال له: كِسر قبيح.. قال الذي يلي

  .(208ولو كنت مسراً منت كسر قبيح") * * * لو كنت عرياً كنت عري مذلةٍ 

مبهٍج مرغوب فيه، وذلك ثالثة اضرب: مستحسن من جهة العقل،  وقال الراغب: "احلسن عبارة عن كل
  .مستحسن من جهة احلسو  ومستحسن من جهة اهلوى،

  ."نفسه وبدنه وأحواله، والسيئة تضادها واحلسنة يعرب عنها عن كل ما يسر من نعمة تنال اإلنسان يف

أن احلسن يقال يف األعيان واألحداث، وكذلك احلسنة إذا كانت  وقال: "والفرق بني احلسن واحلسنة واحلسىن
 سىن ال تقال إال يف األحداث دون عناء، واحلسن أكثر ما يقالمتعارف يف األحداث، واحل وصفاً، وإذا كانت امساً 

وُحس انة.. وأكثر ما جاء يف  يف تعارف العامة يف املستحسن ابلبصر.. يقال: رجل حسن وحس ان، وامرأة حسناء
  :يقال على وجهني القرآن من احلسن فللمستحسن من جهة البصرية.. واإلحسان

  .ال: أحسن إىل فالنأحدمها: اإلنعام على الغري.. يق

  .(209والثاين: إحسان يف فعله، وذلك إذا علم علماً حسناً، أو عمل عماًل حسناً")

كالعلم، وكون الشيء  وقال اجلرجاين: "احلسن هو كون الشيء مالئماً للطبع كالفرح، وكون الشيء كمال صفة
  .متعلق املدح كالعبادات

  .واب يف اآلجلوالث واحلسن هو ما يكون متعلق يف العاجل،

  .ذاته كاإلميان ابهلل وصفاته واحلسن ملعىن يف نفسه عبارة عما اتصف ابحلسن ملعىن ثبت يف

يف غريه كاجلهاد فإنه ليس حبسن لذاته، ألنه ختريب بالد اله  واحلسن ملعىن يف غريه هو االتصاف ابحلسن ملعىن ثبت
 ..وسلم: اآلدمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الربوقد قال حممد صلى هللا عليه  وتعذيب عباده وإفناؤهم،

  .وإمنا حسن ملا فيه من إعالء كلمة هللا، وإهالك أعدائه.. وهذا ابعتبار كفر الكافر

احلديث الصحيح، لكونه قاصراً  واحلسن من احلديث أن يكون راويه مشهوراً ابلصدق واألمانة غري أنه مل يبلغ درجة
  .(210دونه") مع ذلك يرتفع عن حال منيف احلفظ والوثوق، وهو 

حماسن على غري قياس، وأكثر ما يقال يف  وقال الكفوي: "احلسن ابلضم عبارة عن تناسب األعضاء.. جيمع على
  .جاء يف القرآن من احلسن فهو للمستحسن من جهة البصرية تعارف العامة يف املستحسن ابلبصر، وأكثر ما

الفم،  لصباحة يف الوجه، والوضاءة يف البشرة، واجلمال يف األنف، واملالحة يفالشعر، وا قيل: كمال احلسن يف
  .الشمائل واحلالوة يف العينني، والظرف يف اللسان، والرشاقة يف القد، واللباقة يف

غري أن ما مييل املرء غليه طبعاً يكون  وقال بعضهم: احلسن هو الكائن على وجه مييل إليه الطبع وتقبله النفس،
  .كاإلميان ابهلل والعدل واإلحسان صناً طبعاً، وما مييل إليه عقاًل وشرعاً هوم

  .املرء لدعاء الشرع إايان إليه، فهو حسن شرعاً ال عقاًل وال طبعاً  وأصل العبادات ومقاديرها وهيئاهتا مييل إليه
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  .ما لو فعله العامل به اختياراً مل يستحق ذماً على فعله وقيل: احلسن

  .العامل به اختياراً يستحق الذم عليه ح ما لو فعلهوالقبي

كمحاسن الشرائع( فهو غري قابل للتغيري، خبالف حسن األجسام  وما كان حسنه لعينه )وهو احلسن العقلي
 خملوقات هللا تعاىل وحسنها بسبب أن هللا تعاىل طبعها كذلك، وذلك احلسن قابل للتغيري واألعراض الضرورية فإهنا

  .إىل القبيح من احلسن

من جهة أفعال الباري تعاىل أهنا هل تتصف ابحلسن،  ومسألة احلسن والقبح مشرتكة بني العلوم الثالثة: كالمية
تكون خبلقه ومشيئته؟.. واحلق عند أهل احلق أن القبح هو االتصاف والقيام  وهل تدخل القبائح حتت إرادته، وهل

  .والتمكني ال اإلجياد

  .يتعلق به النهي يكون قبيحاً  ا تبحث عن أن احلكم الثابت ابألمر يكون حسناً، وماوأصولية من جهة أهن

  .( غليهما ويثبتان ابألمر والنهي211يرفع) وفقهية من حيث أن مجيع حمموالت املسائل الفقهية

  :معاٍن ثالثة مث إن كاًل من احلسن والقبح يطلق على

  .لعلم حسن واجلهل قبيحاألول: صفة الكمال وصفة النقص كما يقال: ا

  .والثاين: مالءمة الغرض ومنافرته، وقد يعرب عنهما ابملصلحة واملفسدة

  .والثالث: تعلق املدح والذم عاجاًل والثواب والعقاب آجالً 

  .ابملعنيني األولني ثبتاً ابلعقل اتفاقاً، أما املعىن الثالث فقد اختلفوا فيه فاحلسن والقبح

يعرفان ابلعقل أيضاً، وهو اختيار  ا حبكم الشرع.. وقالت السنية واملعتزلة والكرامية: إهنما قدقالت األشاعرة: إهنم
برعاية مصاحل العباد، فكانت أوىل هبم يف الوقع، وإال ملا كانت  الفقهاء أيضاً، فإهنم ذهبوا إىل تعليل أحكام هللا

وغريه وإىل  استقام تقسيمهم املأمور به إىل حسن بعينه لو مل يقولوا ابحلسن والقبح العقليني ملا مصلحة هلم.. وأيضاً 
  .كاإلميان ابهلل وصفاته قبيح كذلك.. وملا صح قوهلم: إن منه ماال حيتمل السقوط والنسخ أصالً 

  .والقبح العقليني إبليس اللعني وابقي التفصيل فليطلب يف حمله، وأول من قال ابحلسن

إذا كانت وصفاً، وأما إذا كانت امساً فمتعارف يف  ذلك احلسنةواحلسن يقال يف األعيان واألحداث، وك
  .(212األحداث")

  .احلسن ابلضم اجلمال.. ظاهرة ترادفهما" :وقال الزبيدي

  .واجلمال ي األنف وقال األصمعي: احلسن يف العينني،

  .ويف الصحاح: احلسن نقيض القبح

  .(213ملا حسن") وقال األزهري: احلسن نعت

والتمكني ال يفيد يف مسالة القبح الكالمي حبيث  عبدالرمحن: تفسري القبح ابالتصاف والقيام دون اإلجيادقال أبو 
  .احلسن حيصل الفرار من وصف أفعال هللا بغري

  .ومتكني واحملقق أن االتصاف والقيام ال يكون إال بفعل فاعل، فهو إذن إجياد
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كان املفعول مسناً أو قبيحاً.. ووجه  هللا سبحانه كل حسن سواءوالصواب التفريق بني فعل هللا ومفعوله، ففعل 
  .علم وحكمة حسنه أنه متقن، وأنه حمقق ملراد الرب، وانه عن

  .خملوق هلل ومفعول هللا وخملوقه فيه احلسن وفيه القبيح.. فكل حسن وكل قبيح

  .من صرب وشكريثاب  فدمامة اخللق ال فعل لإلنسان فيها، ويعاقب من يستهزئ خبلق هللا،

خالف إذن هللا الشرعي، وفعل ابن آدم منسوب إليه  والقبائح الشرعية يتعلق القبح فيها بفعل ابن آدم هلا، ألنه
  .ربه.. فإنه فقد حرية السلوك ارتفع عنه الوزر ألنه اكتسبه حبريته اليت منحها إايه

 والذم والثواب والعقاب ابحلسن والقبيح عاجالً قالوا يعرف ابلعقل تعلق املدح  ومذهب اجلمهور هو الصواب عندما

  :لثالثة أمور وآجاًل.. وال يلزم من هذا املذهب الصحيح أن الناس حماسبون مبجرد عقوهلم من غري شرع

  .أوهلا: أنن هللا مل يرتك العقل بغري شرع

  .أن حياسبهم بغري شرع -ووعده صدق وحق-أمن اخللق  واثنيهما:أن هللا

  .وعدداً ال يكون إال بشرع، وال يستقل به العقل تعيني العقاب صفةواثلثها: أن 

 ذكر يف قوله تعاىل: }فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طينًا{ ]سورة وأراد الكفوي أبولية إبليس ما

، وسورة 12األعراف/ [، وقوله: }قال أان خري منه خلقتين من انر وخلقته من طني{ ]سورة61اإلسراء/
  .[76ص/

العقلي إال إذا كان مبعارضة الشرع، وهاهنا إبليس يدفع الشرع  فتفضيله النار حتسني عقلي.. وال لوم يف التحسني
 وراء الشرع حكمه منزل الشرع وخالق العقل، واللعني قاصر عقله عن معرفة احلكمة إال ابلعقل، وهو ملوم الن

  .ابالستسالم للشرع

  :القبح-23

يعرف بضده، وهلذا قال الدكتور حممد التوجني:"القبح ما يثري  ، فالقبح-سبق اجلمال وقد-القبح ضد اجلمال 
ميكن  مقابل اجلمال الذي يريح النفس ويسرها.. وكما أن اجلمال نسيب فإن القبح نسيب، وال النفور واالمشئزاز يف

  .حتديده

 إظهارها، وتكمن براعته يف إظهار إىل ( مييل األديب أو الفنان214ولكنه يتمثل يف كل مظاهر القبح واليت)
األديب يربز كوامن الشكل مبا تثري اإلعجاب، فنقرأ أو نرنو  الشكل القبيح على قبحه، كأحدب نوتردام حيث أن

  .(215بتعبري القبح، وهكذا يصبح القبح مظهراً من مظاهر اجلمال") إىل اللوحة مذهولني

القبح.. يقال:  باء واحلاء كلمة واحدة تدل على خالف احلسن، وهواللغوي قال ابن فارس: "القاف وال وعن املعىن
وأبعده، ومنه قوله تعاىل:}ويوم القيامة هم من  قبحه هللا، وهذا مقبوح وقبيح.. وزعم انس أن املعىن يف قبحه حناه

  .[42املقبوحني{]سورة القصص/

عظم  قوهلم: كسر قبيح، وهو (216شذ عن األصل )وأحسبه من الكالم الذي ذهب من كان حيسنه() ومما
  :الساعد، والنصف الذي يلي املرفق.. قال
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  (217ولو كنت كسراً كنت كسر قبيح") * * * لو كنت عرياً كنت عري مذلة

األعيان، وما تنبو عنه النفس من األعمال واألحوال، وقد قبح قباحة  وقال الراغب: "القبيح ما ينبو عنه البصر من
إىل  [.. أي من املوسومني حبالة منكرة، وذلك إشارة42:}من املقبوحني{]سورة القصص/تعاىل فهو قبيح، وقوله

وصفهم به ثوم القيامة من  ما وصف هللا تعاىل به الكفار من الرجاسة والنجاسة.. إىل غري ذلك من الصفات، وما
 عن اخلري.. أي: حناه.. ذلك.. يقال: قبحه هللا سواد الوجوه، وزرقة العيون، وسحبهم ابألغالل والسالسل وحنو

  .(218إىل املرفق: قبيح") ويقال لعظم الساعد، مما يلي النصف منه

  .(219العاجل والعقاب يف اآلجل") وقال اجلرجاين: "القبيح هو ما يكون متعلق ابلذم يف

د والنقص، وهو للطبع، أو املخالف للغرض، أو املشتمل على الفسا وقال الدكتور مجيل صليبا: "القبيح هو املنافر
  .مقابل للجميل واحلسن

  .وقيل: كل ما يتعلق به املدح يسمى حسناً، وكل ما يتعلق به الذم يسمى قبيحاً 

 .واملكروه فهما واسطة بني احلسن والقبيح وقيل أيضاً: احلسن هو الواجب واملندوب، والقبيح هو احلرام.. أما املباح

 

  . حسن، وما هنى عنه قبيحهللا وبعض احلنفية يقولون: إن ما أمر به

يدركان إال بعد ورود الشرع.. أما املعتزلة فيقولون: غن احلسن  فاحلسن والقبيح عندهم يتعلقان ابألمر اإلهلي، وال
بذلك  قبل ورود الشرع، فاملأمور به عندهم حسن بذاته، واملنهي عنه قبيح بذاته، والعقل حيكم والقبيح اثبتان للعقل

  .يف نفسه

اجلمال، وعلم األخالق، وعلم الكالم، وعلم  ع أن مسألة احلسن والقبيح مشرتكة بني عدة علوم كعلموالواق
  .األصول، وعلم الفقه

ما يتعد  اجلمال فإن القبيح مقابل للجميل من جهة ما هو مقولة من مقوالت الفن، ويطلق على كل أما يف علم
  .عن الصورة الكاملة لنوعه، أو على كل منافر للذوق

وكل  مكروه، أو ابذ اهليئة ذميم فهو قبيح، وكل شيء طبيعي منافر للذوق فهو قبيح ابلطبع، فكل شيء مشوه، أو
  .شيء صناعي منافر للذوق فهو قبيح ابلصناعة

 الشيء القبيح تصويراً مجيالً يستحسنه الذوق، ومتيل إليه النفس.. هذا ما يعربون عنه غري أنه وسع الفنان أن يصور

  .(220م: مجال القبح")بقوهل

  :القبح واخلطأ والشر يف اجلدول اآليت وقال الدكتور ثروت عكاشة: "حلل رميون بوالن مسألة

  .بشع

  .مرعب

  .متطرف، غري معتدل

  .متجاوز احلد

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .اتفه، متحذلق

  .من يفقد اخليال ويعجز عن اإلبداع

  .فخم

  .منتفخ ، سطحي ، مسطح

  .عادي

  .دون املتوسط، بني بني

  .زري

  .منمق

  .مضطرب

  .مشوه

  .بال شكل حمدد

  .وحشي

  .ال متناسب

  .مألوف ، شائه غريب ، غري

  .ابعث على االستهزاء

  .مضحك

  .[ثقيل ]انب أو مستغرب

  .ابهت، غث، هش

  .متصنع

  .شنيع، معيب

  .(221م")1984وتطوره  أمرية مطر: علم اجلمال، نشأته

  :الربودة-24

أصاًل فيما هو خالف احلر، والربودة درجات، وهي إحساس بشري  اين هذه املادة وجدهتاكم استقرائي مع
 هذه املادة ابجملاز فدخل النوم وما يف معناه ألن السكون والراحة حيدث برودة، وكذلك مشرتك، مث توسعت معاين

الربد، ودخلت معاين  بهجةبعض اللباس ألن املراعي يف تسميته برودته على اجلسم، وأنه يدخل هبجة يف القلب ك
  .احلركة واالضطراب، ألن ذلك من آاثر شدة الربد

تشبيهية، فحني  ملا خلي من اجلمال وبرأ من القبح أو كان إىل القبح أقرب، وهو قيمة حكمية ذاتية والربودة صفة
 تستحمد فيها الربودة.. الربودة يف حاالت ال حيكم على موضوع ما ابلربودة فاملراعي أنه أاثر يف النفس أثراً كأثر

ضآلته، وليس حكماً ابلقبح.. ونقاد العرب قدمياً يكثرون احلكم هبذه القيمة  إذن الربودة حكم بفقدان اجلمال أو
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  .الذوقية

أربعة: أحدها خالف احلر، واآلخر  وعن املعاين اللغوية واالصطالحية قال ابن فارس: "الباء والراء والدال أصول
  .واحلركة.. وإليها ترجع الفروع والثالث امللبوس، والرابع االضطراب السكون والثبوت،

  :ابرد، وبرد املاء حرارة جويف يربدها.. قال فأما األول فالربد خالف احلر.. يقال برد فهو

  ستربد أكباداً تبكي بواكيا وعطِ ل قلوصي يف الركاب * * * فإهنا

  :ومنه قول اآلخر

  إيلَّ عجيباً إهنا لعجيب * * * دايً لئن كان برد املاء حران صا

  .وسحاب برد إذا كان ذا رد ،(223(، والربدة التخمة)222وبردت عينه ابلربود)

  :(.. قال224واألبردان طرفا النهار)

  توسد أبرديه * * * خدود جوازئ ابلرمل عني إذا األرطى

(.. وقال آخرون: مس احلديد ابرد.. 225البوارد.. قال قوم: هي القواتل) :ويقال الربدان.. ويقال للسيوف
  :وأنشد

  أمري املؤمنني أغصين * * * مغصهما ابملرهفات البوارد وأن

  :الشاعر [.. وقال24النوم.. قال هللا تعاىل:}ال يذوقون فيها بداً وال شرااًب{]سورة النبأ/ وأما األصل اآلخر فالربد

  اخاً وال بردافإن شئت حرمت النساء عليكم * * * وإن مل أطعم نق

  :ويقال: برد الشيء إذا دام.. أنشد أبو عبيدة

  جزع اليوم فال تلومه اليوم يوم ابرد مسومه * * * من

  .ثبت.. وبرد يف يدي كذا.. أي حصل ابرد مبعىن دائم.. وبرد يل على فالٍن من املال كذا.. أي

  .من الذي قبلههذا، وأن يكون  ويقولون برد الرجل إذا مات، فيحتمل أن يكون من

  :وأما الثالث فالربد معروف.. قال

  أن تلف عجاجيت * * * على ذي كساٍء من سالمان أو برد وإين ألرجو

  .وبردا اجلرادة جناحاها

  :(.. قال226واألصل الرابع العساكر، ألنه جييء ويذهب)

  ودوهنا * * * مسرية شهر للربيد املذبذب خيال ألم السلسبيل

  .(228اليد تضطرب به إذا أعمل") (227ن املربد من هذا، ألن)وحمتمل أن يكو 

وإطالق الربد على النوم وعلى كل سكون وثبوت جمازي، ووجهه  قال أبو عبدالرمحن: األصل للربد خالف احلر،
  .والنائم للربودة، ألن احلركة تنتج حرارة قابلية الدائم والثابت

بعض اللباس يكون ابرداً على اجلسم، وذلك صفة لباس الصيف مث  ألن وهكذا إطالق الربد على اللباس جمازي،
  .غلب يف كل كساء
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والربيد هذه مهمته، وهو أسرع  والربيد الذي يوصل األخبار تسميته أيضاً جمازية، ألن من كالم العرب: بردت عين،
  .وسيلة لالتصال

كذا.. أي اكتسب برداً.. وبرد املاء كذا.. أي   فتارة يعترب ذاته فيقال: برد وقال الراغب "أصل الربد خالف احلر،
  :برداً.. حنو أكسبه

  ستربد أكباداً وتبكي بواكيا

  ..(.. وليس بصحيح.. ومنه الرب ادة ملا يربد املاء.. ويقال: برد كذا229جاء أبرده) ويقال: بر ده أيضاً.. وقيل: قد

فيقال: برد كذا.. أي: ثبت..   ،(230ارة ابحلر)إذا ثبت ثبوت الربد.. واختصاص للثبوت ابلربد كاختصاص احلر 
  :(.. قال الشاعر231كما يقال: برد عليه دين)

  يوم ابرد مسومه اليوم

  :وقال اآلخر

  أي برود ابرز انجذاه قد برد املوت * * * )م( على مصطاله

وف البوارد، وذلك ملا قتله، ومنه السي أي ثبت.. يقال: مل يربد شيء.. أي مل يثبت، وبرد اإلنسان مات، وبرده
ملا يعرض له من السكون.. وقوهلم للنوم: برد.. إما ملا يعرض عليه  يعرض للميت من عدم احلرارة بفقدان الروح، أو

وجل:}هللا  جلده، أو ملا يعرض له من السكون.. وقد علم أن النوم من جنس املوت لقوله عز من الربد يف ظاهر
وقال:}ال يذوقون فيها برداً وال شرااًب{]سورة  ،[42متت يف منامها{]سورة الزمر/ يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل

  .[.. أي نوماً 24النبأ/

  .السكون ابرد.. أي طيب اعتباراً مبا جيد اإلنسان يف اللذة يف احلر من الربد، أو مبا جيد من وعيش

يربد من املطر يف اهلواء فيصلب.. وبرد  ما واألبردان الغداة والعشي، لكوهنما أبرد األوقات يف النهار.. وابرد
برد.. قال هللا تعاىل:}وينزل من السماء من جباٍل فيها من  السحاب اختص ابلربد.. وسحاب أبرد وبرد ذو

  .[43برد{]سورة النور/

ا التخمة، ومسيت بذلك لكوهن والربدي نبت ينسب إىل الربد لكونه انبتاً به.. وقيل: أصل كل داٍء الربدة.. أي
  .عارضة من الربودة الطبيعية اليت تعجز عن اهلضم

  .والربود يقال ملا يربد ماء برود، وثغر برود كقوهلم للكحل: برود

  .يربد هبا احلديد سلحته من قوهلم: بردته.. أي قتلته.. والربادة ما يسقط.. واملربد اآللة اليت وبردت

منه معلوماً، مث فعله يف تصرفه يف املكان  واحٍد منهم موضعاً  والربد يف الطريق مجع الربيد، وهم الذين يلزم كل
وقيل جلناحي الطائر: بريداه اعتباراً ابن ذلك منه جيري جمرى الربيد من  ..املخصوص به، فقيل لكل سريع: هو يربد

  .(232كونه متصرفاً يف طريقه، وذلك فرع على فرع حسب ما يبني يف أصول االشتقاق") الناس يف

ْد الرب  د  وهو النوموقال ا   .لزخمشري: "منع الرب 

  :واسقين ما ابرد كبدي.. قال وبردت فؤادك بشربٍة،
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  وتبكي بواكيا وعطِ ْل قلوصي يف الركاب فإهنا * * * ستربد أكباداً 

  .وبرد عيين ابلربود وهو الدواء الذي يربد العني

  .أة للسمنةمبلول ابملاء البارد، وامسه الربيد تطعمه املر  وخبز مرود

ويبرتدون..  والربيد حىت آضت كما تريد.. وابتت كيزاهنم على الربادة.. وهم يتربدون ابملاء تقول: نفخ فيها الثريد
  :(233قال الراهب املكي)

  سقاء القوم ابرتد إذا وجدت أوار احلب يف كبدي * * * عمدت حنو

  قدهبين بردت بربد املاء ظاهره * * * فمن لنريان حب حشوه ت

تنضح الطعام حبرارهتا.. وأبردوا  واصل كل أداء الربدة بتسكني الراء وفتحها، وهي التخمة، ألنه تربد الطبيعة فال
وأرض مربودة كمثلوجة.. وال أفعل ذلك ما نسم الربدان  ابلظهر، وجاؤوا مربدين، وسحاب برد، وبرد بنو فالن،

 ردية.. وأبردت إليه بريداً وهو الرسول املستعجل، وأعوذ ابهلل منوهلا ساق كأهنا ب ..واألبردان ومها الغداة والعشي

الربود، وكان يشتمل  قعقعة الربيد، وسارت بنهم الربد، وهذا بريد منصب وهو ما بني املنزلني، وفالن يسحب
  .الربدة

.. أي ما فالن، وإن اصحابك ال يبالون ما بردوا عليك ومن اجملاز: برد يل على فالن حق، وما برد لك على
 أسرياً يف أيديهم إذا بقي سلماً ال يفدى، وضربته حىت برد وحىت مجد، وبرَّد ظهر فرسك أوجبوا وأثبتوا.. وبرد فالن

  :ساعة: وفهه عن الركوب.. قال الراعي

  حوله وهو مطرق فربد متنيها وغم ض ساعة * * * وطافت قليالً 

عليه، لقوله صلى هللا عليه وسلم: ال تسبخي  عنه بدعائك وبرد مضجعه إذا سافر، وال تربد عن ظاملك ال ختفف
  :وضعف، وقد جاءان فالن ابرداً خمه.. قال ذو الرمة عنه.. وبرد خمه وبردت عظامه إذا هزل

  بقااي مصاص العتق واملخ ابرد * * * لدى كل مثل اجلفن يهوي آبله

  .للهزيل والسمني ..وفالن ابرد العظام، وصاحبه حار العظام

  :زبيد يصف ميتاً  رعب فربد مكانه إذا دهش، وبرد املوت عليه ابن أثره.. قال أبوو 

  ابدايً انجذاه قد برد املوت * * * )م( على مصطاله أي برود

  :وعيش ابرد: انعم.. قال

  العيش ابرد قليلة حلم الناظرين يزينها * * * شباب وخمفوض من

  :وسلب الصهباء بردهتا أي جرايهلا.. قال

  أس ترى بردهتا مثل الدمك

  تدب بني حلمه واألع ظم

  من آخر الليل دبني األرقم

  :وقال األعشى
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  (234بردهتا نور الذبح) -إذا * * * صفقت-ومشول حتسب العني 

  :حامت لوهنا ابلربدة اليت يشتمل هبا، وجعل لسانه عليه مربداً إذا آذاه وأخذه بلسانه.. قال شبه ما يعلوها من

   آلوك إال خليقيت * * * فال جتعلي فوقي لسانك مربداأعاذل ال

بروٍد مينية إذا ختاصما  أدخر شيئاً إال خليقيت، واستربدت عليه لساين أرسلته عليه كاملربد، ووقع بينهما قد أي ال
  .(235حىت تشاقا ثياهبما الغالية، وهو مثل يف شدة اخلصومة")

  .(236املختلفات") تفريق املتشاكالت ومجع وقال اجلرجاين: "الربودة كيفية من شاهنا

  :الدمامة-25

  .قالوا: دمدم عليه.. إذا كلمه مغضباً  يظهر يل أن أصل املادة حكاية صوتن وهلذا

  .ودمدم عليهم مبعىن أرجف األرض هبم

رض تقتضي كما أن دمدمة األ وجعلوا الصوت احملكي"دم" املخففة فعاًل، فقالوا دم ابلتضعيف مبعىن لبده ابلشيء
  .للغربة دماَّ، مث توسعوا ابلدم ملطلق الطالء التلبيد والدفن، واألرض غرباء فجعلوا الطالء املشاهبة

  .طالء أغرب يغاير األدمة اجلميلة وجاءت الدمامة مبعىن القبح من

  .اآلخر ابلياء فمن مادة أخرى معتلة -بتنوين امليم-وأما دٌم 

  .ازاً ألهنا إحدى مظاهر القبحوكانت الدمامة مرادفة للقبح جم

أوعب.. قال:"دمه يدمه دماً:  ألنه-وإن كان بعده زمناً -وأختار تقدمي سياق الزبيدي قبل سياقي لكالم ابن فارس 
  .طاله أبي صبغ كان.. نقله اجلوهري

  .دماً: طاله ابلنورة وجصصه ودم البيت يدمه

  .رودم السفينة يدمها دماً: قريها.. أي طالها ابلقا

هكذا يف النسخ، والصواب   ..ودم العني الوجعة يدمها دماً: طلى ظاهرها بدمام من حنو صرب وزعفران كدممه
  .كدممها.. عن كراع

  .وهو كل دواء يلطخ على ظاهر العني ويف التهذيب: الدم الفعل من الدمام،

  .ودم األرض يدمها دماً سواها

  .إذا عذبه عذاابً اتماً كدمدمه ودم فالانً 

من الشدخ.. وقيل: ضربه شدخه أو مل يشدخه.. قاله  ودمه يدمه دماً شدخ رأسه، وقيل: شجه.. وهو قريب
  .اللحياين

  .دماً ضربه، وكذا دم ظهره بعصاً أو حجر، وهو جماز كما يف األساس ويقال: دم ظهره آبجرة

  .أسرع ودم يدم دماً 

  .ودم القوم يدمهم دماً طحنهم فأهلكهم كدمدمهم

  .اآلية:}فدمدم عليهم رهبم بذنبهم{.. أي أهلكهم دمدم عليهم، وبه فسرتو 
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  .ابألرض وطحطحه وقيل: دمدم الشيء إذا ألزقه

  .وقيل دمه دماً: إذا كنسه كما يف الصحاح ودم الريبوع جحره يدمه دماً: إذا غطاه وسد فمه وسواه بنبيثته،

  .يدمها دماً  (: نزا عليها237ودم احلصان احلجر)

  .ودم الكمأة دماً: سوى عليها الرتاب

  .الصحاح، ودميمة.. األخرية عن اللحياين مطلية ابلطحال أو الكبد أو الدم وقدر دميم ومدمومة كما يف

دما أي طينت  اللحياين: دممت القدر أدمها دماً إذا طليتها ابلدم أو ابلطحال بعد اخلرب، وقد دمت وقال
  .وجصصت

ابن األعرايب.. والدم ابلفتح، والدمام ككتاب ما  هبا خصاصات الربام من دم أو لباً.. عنوالدمم كعنب اليت يسد 
  :طلي. وكل شيء طلي به فهو دمام، وأنشد اجلوهري لشاعر يصف سهماً  دم به.. أي طلي به.. ودم الشيء إذا

  إذا مت واستوى * * * كمخة ساق أو كمنت إمام وخلَّقته حىت

  عن القصد حىت ُبصِ رت بدمام * * * م يزغقرنت حبقويه ثالاثً فل

وخلقته ملسته.. واإلمام خيط البنائني.. وبصرت أي طليت  ..يعين ابلدمام الغراء الذي يلزق به ريش السهم
  .الشافعي رضي اله عنه: وتطلي املعتدة وجهها ابلدمام ومتسحه هناراً  ابلبصرية، وهي الدم، ومنه قول

  :األزهري الصيب، وهو احلضض، ويقال له: النؤور، وقد تدم املرأة ثنيتها.. وأنشد يطلى به جبهة والدمام دواء

  جتلو بقادميت محامة أيكة * * * برداً تعل لثاته بدمام

  .سحاب ال ماء فيه على التشبيه ابلطالء والدمام

جل واحلمار والثور والشاة ابلشحم،كأنه طلي ابلشحم.. يكون ذلك يف املرأة والر  واملدموم املتناهي السمن املمتلئ
  :الدواب.. قال ذو الرمة يصف احلمار وسائر

  اللوى زلق املتنني مدموم حىت اجنلى الربد عنه وهو حمتفر * * * عرض

  :علقمة ويقال للشيء السمني: كأمنا دم ابلشحم دماً.. وقال

  كأنه من دم األجواف مدموم

  .لالمس مس حجم عظم فيه، وهو جمازجيد ا ودم البعري دماً كثر شحمه وحلمه حىت ال

  .النملة لصغرها.. وأيضاً الرجل القصري احلقري، كأنه مشتق من ذلك والدمة ابلكسر القملة الصغرية.. وأيضاً 

النخعي: ال ابس  وأيضاً البعرة.. نقله اجلوهري حلقارهتا.. وأيضاً مريض الغنم، ومنه حديث إبراهيم ..والدمة اهلرة
هكذا رواه الفزاري.. قال أبو عبيد: ورواه غريه  ..الغنم.. كأنه دم ابلبول، والبعر.. أي البس وطليابلصالة يف دمة 

  .أراد يف دمنة الغنم، فحذف النون وشدد امليم :يف دمنة الغنم ابلنون.. وقال بعضهم

  .لعبة هلم.. نقلهما اجلوهري والدمة ابلضم الطريقة.. وأيضاً 

  .بعد الكراب ت أسنان تدم هبا األرضواملدمة بكسر امليم خشبة ذا

والداماء والعايقاء واحلاثياء واللغز والدممة  ..والدمة والدامة بضمهما، والداماء إحدى جحرة الريبوع مثل الراهطاء
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  .والدماء كما يف الصحاح

  .بري: وهي سبعة: القاصعاء والنافقاء والراهطاء والداماء والعانقاء واحلاثياء واللغز قال ابن

جحرته كما تدم العني ابلدمام أي  والدممة والداماء تراب جيمعه الريبوع وخيرجه من اجلحر فيسوي به اببه، أو بعض
  .تطلى به.. مجع دوام على فواعل كما يف الصحاح

  :وابلذال يف أخالقه.. وأنشد والدميم كأمري احلقري والقبيح.. قال ابن األعرايب: الدميم ابلدال يف قده،

  لدميم ر احلسناء قلن لوجهها * * * حسداً وبغضاً إنهكضرائ

وهي هباء )دميمة( مجع دمائم ودمام  إمنا يعين به القبيح، ورواه ثعلب ابلذال فرد ذلك عليه.. مجع دمام كجبال،
  .أيضاً.. أي ابلكسر

نقلها ابن  تدم من حد رب، وتدم من حد نصر، ودممت كشممت وكرمت.. األخرية وما كنت دميماً، وقد دممت
  .اخلليل القطاع عن

أي مع ضم العني يف املضارع فإنه هو  ..قال شيخنا فيه: إن يونس قال لبب ابلضم ال نظري كما مر غري مرة انتهى
  .الذي حكاه يونس

  .ضعيف.. قال: ومثله شررت تشر فهي ثالثة ال رابع هلا ويف املصباح: إنه شاذ

  .الشاة تعز وزاد ابن خالويه: عززت

ومر البحث فيه يف مواضع  مر للمصنف يف ف ك ك، وقد فككت كعلمت وكرمت، فتكون مخسة، فتأمل ذلك،و 
  .شىت ابسطها تركيب ل ب ب فراجعه

  :األخري.. أي أسأت.. ويف الصحاح: أي صرت دميماً.. وأنشد ابن بري لشاعر ودمامة هو مصدر

  ال أطولما تزدري من دماميت * * * إذا قيس ذرعي ابلرج وإين على

  .دممت على فعلت مثل لببت فأنت لبيب قال: وقال ابن جين دميم من

  .قلت: فإذن يستدرك ذلك على يونس مع نظائره

  .وأدممت أي قب حت الفعل

  .لبعدها والدميوم والدميومة الفالة الواسعة يدوم السري فيها

  :الرمة يوقيل: هي املفازة ال ماء هبا، واجلمع دايميم.. وانشد ابن بري لذ

  .إذا التخ الدايميم

  .هبا وال طريق وال ماء وال أنيس وقيل: الدميومة األرض املستوية اليت ال أعالم

  .املتباعدة األطراف وقال أبو عمرو: الدايميم الصحارى امللس

  .والدمدمة الغضب عن ابن األنباري

  .تكون الدمدمة الكالم الذي يزعج الرجل كلمه مغضباً، وبه فسرت اآلية أيضاً، وقد وقال غريه: دمدم عليه

جداً، وترتفع يف وسطها  والدمدامة عشبة هلا ورقة خضراء مدورة صغرية، وهلا عرق واصل اجلزر ابيض يؤكل حلو
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  .مجعها دمدام حكى ذلك أبو حنيفة ..قصبة قدر الشرب يف رأسها برعومة كربعومة البصل، فيها حب

  .ابلضم ولكنه ضبطهوالدم: نبات عن ابن األعرايب ، 

  .وأيضاً لغة يف الدم املخففة، وأنكره الكسائي

  .وهي القيليط والدم ابلكسر األدرة

رأسه سواداً.. ومها قاطعان للعاب، وشرب نصف  والدمادم كعالبط صنفان أمحر قانئ، والثاين أمحر أيضاً إال أن يف
  .دانق منهما مقو ألدمغة الصبيان

  .كألوالدمدم ابلكسر يبيس ال

  .لغة بين أسد، وهو ي لغة بين متيم الدندن كما سيأيت وقال أبو عمرو: الدمدم أصول الصليان احمليل يف

  .ودمدم كجعفر موضع

بن رضوان الدممي عن أيب علي بن  و ِدممِ ى كزمكى قرية على الفرات عند الفوج، ومنها أبو الربكات حممد بن حممد
  .وثالث وتسعني دي تويف سنة أربعمائةشاذان، وعنه أبو القاسم السمرقن

  .اخللقة وأدم الرجل أقبح فعله وأساء عن الليث، أو ولد له ولد دميم

  .والدمماء كالغلواء: لغة يف داماء الريبوع عن ابن األعرايب

  :(.. نقله اجلوهري، وأنشد238كمعظم املطوي من الكرار) واملدمم

  كر من لصاف مدممإىل كل   * * * تربع ابلفأوين مث مصريها

  .القدر املطلية.. والدم أيضاً القرابة كالمها عن ابن األعرايب ومما يستدرك عليه املدموم األمحر.. والدم ابلضم

 .مجيعاً على الصدع حسنًا كأنه طلي به.. ودم الصدع ابلدم، والشعر احملرق يدمه دماً ودممه.. طلي هبما وُدمَّ وجهه

 

  .الداماء جلحر الريبوعوالدماء بضم ومد لغة يف 

  .أرضاً دميومة أي منكرة وعلوان

  .ودمدم عليهم{ ارجف األرض هبم.. هكذا نقله املفسرون}

  .عليه القرب وقال الزجاج: أي أطبق عليهم العذاب، ودممت على الشيء أطبقت عليهن وكذلك دممت

  .ويقال للشيء يدفن: قد دممت عليه

  .من السلم والسمر أمحر.. الواحد دمدم يسيل والدمادم شيء يشبه القطران

  .اجلوهري والدمادم من األرض رواب سهلة.. نقله

  .الدماميين شارح املغين وغريه ودمامني قرية مبصر من أعمال األمشونني، ومنها اإلمام احملوي البدر

و جماز.وقال مشر: أم ويعنون ذكراً ولدت أم أنثى؟.. وه ..ودمت فالنة بغالم ولدته.. ويقال: مب دمت عيناها
  :وأنشد ..الدمدم الكسر هي الظبية

  .(239غراء كأم الدمدم")
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على غشيان الشيء من انحية أن يطلى به.. تقول: دممت  وقال ابن فارس: " الدال وامليم أصل واحد يدل
 تعاىل: شيء طلي على شيء فهو دمام.. فأما الدمدمة فاإلهالك.. قال هللا الثوب.. إذا طليته أي صبغ.. وكل

  .[، وذلك ملا غشاهم به من العذاب واإلهالك14رهبم بذنبهم{]سورة الشمس/ }فدمدم عليهم

  .مطلية ابلطحال وقدر دميم

  .والداماء جحر الريبوع، ألنه يدمه دماً.. أي يسويه تسوية

وجهه يدم دمامة، فهو يقال: دم  ..فأما قوهلم رجل دميم الوجه فهو من الباب، كأن وجهه قد طلي بسواٍد أو قبحٍ 
  .دميم

الباب، ألهنا كأهنا يف استوائها قد دمت.. أي سويت تسوية كالشيء  وأما الدميومة وهي املفازة ال ماء هبا فمن
  .الذي ابلشيء

  .(240والدمادم من األرض رواب سهلة")

  ."اثنية وهي "دام وقال أبو عبدالرمحن: الدميومة من مادة

  :املالحة-26

  .لصفة الطعم املعروف كطعم ماء البحر والسبخة ء معاين هذه املادة وجد أن أصلهامن استقرا

  .البياض فتوسع ابملادة جمازاً على التشبيه بلون امللح، وعلى التشبيه بطعمه وامللح إذا مجد واستخرج انصع

  :.. قال الشاعر العامياجلمال واملالحة ضد السماجة، وهي تتعلق ابجلاذبية وقبول النفوس وإن مل تتوفر مالمح

  (241اشباهه) ترى املكلفخ جيي مملوح * * * والزين من دقت

عدم امللح مسج ومل تقبله النفس.. وقد غلط  وذلك على التشبيه ابلطعام الذي فيه مقداره الكايف من امللح، فإذا
  :اإلمام حممد بن داوود يف قوله

  به الروح تكلف احلب من حسن وال من مساجة * * * ولكنه شيء وما

  .مستملح أو حسن فالروح ال تكلف بغري

  .املعىن وإن كان يف ظاهرها بعض التفاوت قال ابن فارس: "امليم والالم واحلاء أصل صحيح له فروع تتقارب يف

  :ومسي لبياضه.. قال فاألصل البياض:.. منه امللح املعروف،

  أحفزها عين بذي رونق * * * ابيض مثل امللح قطاع

  :ماء ملح.. وقد قالوا: ماحل.. ذكره ابن األعرايب واحتج بقوله :ويقال

  واقع * * * وماء قٍو ماحل وانقع صبحن قواً واحلمام

  :ماء ماحلاً، وأملح املاء أيضاً.. قال نصيب وملح املاء، ومسك مملوح ومليح، وأملحنا أصبنا

  ح املشرب العذبعلى مرضي أن أمل * * * وقد عاد عذب املاء ملحاً فزادين

أفسدهتا ابمللح، ويقال: ملحت الناقة متليحاً إذا مل تلقح فعوجلت  وملحت القدر ألقيت ملحها بقدر، وأملحتها
  .وملح الشيء مالحة وملحاً، واملماحلة املؤاكلة داخلتها بشيء ماحل،
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لم: لو كنا ملحنا للحارث بن ملحاً، وقالت هوازن لرسول هللا صلى اله عليه وس مث يستعار امللح فيسمى الرضاع
  .مسرتضعاً فيهم أو للنعمان بن املنذر حلفظ ذلك فينا.. أرادوا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان أيب مشر

  :فيها شيئاً من شحم، وعليه سر قوله ويستعريون ذلك للشحم يسمونه امللح.. يقال أملحت القدر.. جعلت

  فوق الركب موضوعة ال تلمها إهنا من نسوٍة * * * ملحها

  .مهها السمن والشحم

ويقال: كبش أملح.. ويقال لبعض شهور الشتاء: ملحان، لبياض  وامللحة يف األلوان ابض،ورمبا خالطه سواد،
  .كانت آلل املنذر ثلجه.. وامللحاء كتيبة

امللح ]بفتح وسكون وقال انس: اشتقاقه من  واملال ح صاحب السفينة.. قياسه عندان هذا، ألن ماء البحر ملح،
  :الالم[ سرعة خفقان الطري جبناحيه.. قال

  ملح الصقور حتت دجن مغني

أن يكون يف طعمه ملوحة.. وامللحاء ما احندر عن  ( من نبات احلمض غال242ومما شذ عن الباب املالح)
  .(243الفرس") الكاهل والصلب، وامللح ورم يف عرقوب

له: ملح.. إذا تغري طعمه وإن مل يتجمد،  عمه التغري املعروف وجتمد، ويقالوقال الراغب: "امللح املاء تغري ط
  .فيقال: ماء ملح

[.. وملحت القدر 53(.. قال هللا تعاىل:}وهذا ملح أجاج{]سورة الفرقان/244ماحل) وقلما تقول العرب: ماء
فقيل: رجل مليح،  لح املالحة،فيها امللح، وأملحتها أفسدهتا ابملح، ومسك مليح، مث استعري من لفظ امل ألقيت

  .(245وذلك راجع إىل حسن يغمض إدراكه")

  .اليت أتخذ ببصرك على البعد وقال الكفوي:"اجلميلة هي

  .(246واملليحة هي اليت أتخذ بقلبك على القرب")

لدكتور اململح.. قال عنه ا قال أبو عبدالرمحن: ومتليح الشيء إعطاؤه جاذبية لتقبله النفس، ومن ذلك الشعر
نظمها الشعراء نظماً حمكماً.. سواء أنظموا بيتاً عربياً  التوجني:"هي مناذج شعرية كتبها شعراء جييدون أكثر من لغة

أهنم أقحموا كلمات داخل البيت من لغة أخرى.. ولعل أاب نواس من أوائل من ملحوا  وآخر فارسياً أم تركياً، أو
الشعراء الفرس  الشعراء العرب الذين حيسنون الفارسية، وعدد من بكلمات فارسية، وأييت بعده عدد من شعرهم

شاع بني الشعراء، وهو فن ابتكره املشارقة،  الذين جييدون العربية كجالل الدين الرومي وسعدي الشريازي.. ومن مث
  .(247اململح فصيح اللغة واخلرجة عامية") وشبيه به اخلرجات األندلسية.. إال أن

  .الطعام تشهيه الشعر شهياً بتلك الكلمات اليت هي كامللح يف ن: وجه االصطالح جعلقال أبو عبدالرمح

  :اجلاذبية-27

املوضوع ملالحة فيه غامضة، وقد  تعين اجلاذبية ميل النفس إىل الشيء.. وهذا امليل قد ال يكون حمدد الصفة يف
  .(248ذكر ابن فارس أن األصل يف املادة نرت الشيء)
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بعضها من بعض دون دفع  مجيل صليبا:"إذا كان اجلذب ظاهرة طبيعية دل على تقارب األجسام وقال الدكتور
قبيل ذلك اجلذب الكهرابئي، واجلذب  بدائي، وإذا كان قوة ميكانيكية دل على تقارب اجلذب العام، ومن

  .املغنطيسي، واجلاذبية العامة

األجسام  اً.. قال أولر: من املهم أن تعلم كيف تؤثرعلى النزوع الداخل مادايً كان أو روحي وقد يطلق اجلذب
دقيقة غري مرئية تدفعها، أم هناك  السماوية بعضها يف بعض.. هل يتم ذلك ابلدفع، أم ابجلذب؟.. هل هناك مادة

األمر فريقان: فريق يقول ابلدفع، وفريق يقول ابجلذب.. فهذا  قوة خفية كامنة فيما جتذهبا؟.. الفالسفة يف هذا
  .ذب مادي خالصاجل

بني هذين الشخصني  :أما اجلذب النفسي فهو النزوع التلقائي إىل شخص معني، أو غلى هدف معني كقولنا
أان فقد حددت قوانني اجلذب العاطفي أو  جتاذب، أو كقول فوريه: لقد حدد نيوتون قوانني اجلذب املادي، أما

  .النفسي

  .حبها غريهجيب هبا صا واجلاذبية أيضاً هي احلالة اليت

  .إىل حضرته واجلذب يف اصطالح الصفية عبارة عن جذب هللا تعاىل العبد

  كلفة، واجملذوب من جذبه احلق إىل حضرته، وأواله ما شاء من املواهب بال

  .(249وال جماهدة ورايضية")

  :الدهشة-28

  .(250الكلمة ال يقاس عليها، وأن دهش مبعىن هبت) ذكر ابن فارس أن هذه

  .فهو دهش: حتري، أو ذهب عقله من ذهل أو وله.. وقيل: من الفزع وحنوه ل الزبيدي:"دهش كفرح دهشاً وقا

 كعين فهو مدهوش، كشده فهو مشدوه، وقيل: هو مقلوب منه.. وأابه األزهري.. قال: واللغة ودهش أيضاً 

  .العالية: دهش كفرح، فهو دهش، وما أدهشه بسكون الدال

  :دهشاً.. قال رؤبة ودهش تدهيشاً مثل دهش

  ملا رأتين نزق التفحيش * * * ذا رثيات دهش التدهيش

  .أنه كرب فساء خلقه يريد

  .(251ويقال: أصابته الدهشة، وهو دهشان") ..وأدهشه غريه يقال: أدهشه هللا، وأدهشه األمر، واحلياء

  .صارخوهي حرية وذهول تلقاء اجلمال ال قال أبو عبدالرمحن: الدهشة مجال ذايت،

  .(252عقل احملب من هيبة حمبوبه") وقال الدكتور التوجني:"الدهشة سطوة تصدم

قال:"الشني والدال واهلاء كلمة من اإلبدال.. يقال: شدة الرجل مثل  ..وأما دعوى القلب فهي مذهب ابن فارس
  .(253دهش")

  .(254والقلب أيضاً مذهب أيب عبيد)

األصح، ألن لشده معىن ليس فيدهش، وهو شدخ الرأس.. وقد  لب هوقال أبو عبدالرمحن: خالف دعوى الق
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فكان الشده آفة انجتة عن الشدخ.. هبذا نستطيع أن نقول: احلرية يف الشده جماز،  ينتج عن الشدخ دوار وحرية،
غي أن الفروق اللغوية ينب خلصوص احلرية الناجتة عن أمل الرأس، مث توسع هبا فصارت مرادفة لدهش.. ولتحقيق وهي

  .الرأس تعاد إىل أصلها، فيقتصر هبا على احلرية الناجتة عن أمل

  :السرور-29

شعور جواين ال تظهر آاثره خبالف الفرح، فاشتق هلذا  األصل يف املادة إخفاء الشيء يف الصدر وكتمانه، والسرور
  .املعىن األخري من هذه املادة

ال خيرج شيء منه عن  ..الشيء، وما كان من خالصه مستقرهقال ابن فارس:"السني والراء جيمع فروعه إخفاء 
  .هذا

أعلنته، ومن الباب السر، وهو النكاح، ومسي بذلك  فالسر خالف اإلعالن.. يقال: أسررت الشيء إسراراً خالف
  ألنه أمر ال يعلن هبز

مت الشهر، ومن ذلك  يلتني إذاالسِ رار والسَّرار، وهو ليلة يستسر اهلالل، فرمبا كان ليلة، ورمبا كان ل ومن ذلك
  .احلديث: أنه سأل رجاًل: هال صمت من سرار الشهر شيئاً؟

  .فقال:ال

  :فقال: إذا أفطرت رمضان فصم يومني.. قال يف السرار

  عامراً يف دارها حنن صبحنا

  جرداً تع  ادى طريف هنارها

  عشية ال ه الل أو سرارها

أيب عبيدة قال: أسررت  بن عبدالعزيز: عن أيب احلسن األثرم: عن وحدثين حممد بن هارون الثقفي: عن علي
[.. قال: 23، وسبأ/54العذاب{]سورة يونس/ الشيء أخفيته، وأسررته أعلنته، وقرأ }واسروا الندامة ملا رأوا

  :أظهروها.. وأنشد قول امرئ القيس

  (255لو يسرون مقتلي) .............

  .أي لو يظهرون

التفسري،  العلم: عن أيب احلسن عبدهللا بن سفيان النحوي قال: قال الراء: أخطأ أبو عبيدة لمث حدثين بعض أه
الشماتة، وأما التصحيف فإمنا قال  وصحف يف االستشهاد.. أما التفسري فقال: أسروا الندامة.. أي كتموها خوف

  :امرؤ القيس

  مقتلي لو يشرون ..................

اللحم للشمس، وقد ذكر هذا يف  شررت الشيء.. إذا أبرزته.. ومن ذلك قوهلم: أشررتأي لو يظهرون.. يقال: أ
  .اببه

ومستقره فالسر خالص الشيء، ومنه السرور، أله أمر خاٍل من  وأما الذي ذكرانه من حمض الشيء وخالصه
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 ..سر، ومجعه أسرةاإلنسان، وهو خالص جسمه ولينه.. ويقال: قطع عن الصيب سرره، وهو ال احلزن.. والسرة سرة

  .قال أبو زيد: والسرر اخلط من خطوط بطن الراحة

  :الشاعر وسرارة الوادي وسره أجوده.. وقال

  هال فوارس رحرحان هجوهتم * * * عشراً تناوح يف سرارة واد

  .منظر وليس هلم خمرب يقول: هلم

سررت الزند، وذلك أن يبقى اسر.. أي والسر مصدر  ..(.. يقال بعري أسر256والسرر داء أيخذ البعري يف سرته)
  .اسر، ويقال: قناة سراء.. أي جوفاء أجوف فيصلح.. يقال: سر زندك فإنه

  .وكل هذا من السرة، والسرر، وقد ذكرانه

تكسرها.. ويف احلديث: أن النيب  فأما األسارير وهي الكسور اليت يف اجلبهة فمحمولة على أسارير السرة، وذلك
ومنه أيضاً مما هو حممول على ما ذكرانه األسرار..  سلم دخل على عائشة تربق أسارير وجهه،صلى هللا عليه و 

  :واألصل يف ذلك كله واحد.. قال األعشى خطوط ابطن الراحة، واحدها سر،

  أوعدتين ضائري فانظر إىل كٍف وأسرارها * * * هل أنت إن

  :وأغضه، وذلك قوله شيء فيه فأما أطراف الرحيان فيجوز أن تسمى سروراً، ألهنا أرطب

  كربدية الغيل وسط الغريف * * * إذا خالط املاء منها السرورا

ألن اإلنسان يستقر عنده  وأما الذي ذكرانه من االستقرار فالسرير، ومجعه سرر وأسرة، والسرير خفض العيش،
  :وعند دعته، وسرير الرأس مستقره.. قال

  عن سريره ضرابً يزيل اهلام

  :روون بيت األعشىوانس ي

  إذا خالط املاء منها السريرا

  :فيكون حينئذ أتويله: اصلها الذي استقرت عليه.. وأنشدوا قول القائل ابلياء،

  عيشة دغفلية * * * ومل ختش يوماً أن يزول سريرها وفارق منها

  .ألكمة من الرمليقطع، والسرة ما يبقى، ومن الباب السرير ما على ا والسِ رر من اصيب والسَّرر ما

  :األول سر النسب، وهو حمضه وأفضله.. قال ذو اإلصبع ومن الباب

  بسر النسب احملض * * * وهم من ولدوا أشبوا

  .أسرار األمور ويقال: السرسور العامل الفطن، وأصله من السر، كأنه اطلع على

قال اخلليل: ومن قال يتسرى فقد أخطأ.. مل يتسرى..  :فأما السرية فقال اخلليل هي فعلية.. ويقال: يتسرر، ويقال
األصمعي: السرية من السر، وهو النكاح، ألن صاحبها اصطفاها لنكاح ال للتجارة  يزد اخلليل على هذا، وقال

من األبنية يغري  وهذا الذي قاله األصمعي وذكر بن السكيت يف كتابه.. فأما ضم السني يف السرية فكثري فيها،
العمر وامتداد الدهر، فيقال: دهري..  يف النسبة إىل األرض السهلة سهلي، وينسب إىل طول عند النسبة، فيقال
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  .(257ومثل ذلك كثري، وهللا أعلم")

من مودهتم، وقد  [.. أي يطلعوهنم على ما يسرون1الراغب: "وقوله:}تسرون إليهم ابملودة{]سورة املمتحنة/ وقال
إظهار ذلك ملن يفضي إليه ابلسر، من  إلسرار غلى الغري يقتضيفسر أبن معناه يظهرون، وهذا صحيح، فإن ا
  .[9قوله:}وأسررت هلم إسرارًا{]سورة نوح/ وجه اإلظهار، ومن وجه اإلخفاء.. وعلى هذا

واستعري للخالص، فقيل: هو من سر قومه.. ومنه سر الوادي  وكين عن النكاح ابلسر من حيث إنه خيفى،
  .بعد القطع، وذلك الستتارها بعكن البطن، والسر والسرر يقال ملا يقطع منها وسرارته، وسرة البطن ما يبقى

  .الراحة وأسارير اجلبهة لغضوهنا، والسرار اليوم الذي يسترت فيه القمر آخر الشهر وأسرة

[، وقال:}تسر 11اإلنسان/ والسرور ما ينكتم من الفرح.. قال تعاىل:}ولقاهم نضرة وسرورًا{]سورة
[، وقوله يف أهل 9أهله مسرورًا{]سورة االنشقاق/ [، وقوله يف أهل اجلنة:}وينقلب إىل69رة البقرة/الناظرين{]سو 

 [، تنبيه على أن سرور اآلخرة يضاد سرور الدنيا.. والسرير13مسرورًا{]سورة االنشقاق/ النار:}إنه كان يف أهله

تعاىل:}متكئني على سرٍر  وسرر.. قال الذي جيلس عليه من السرور، إذ كان ذلك ألويل النعمة، ومجعه أسرة،
[، }ولبيوهتم أبواابً وسرراً عليها 13الغاشية/ [، }فيها سرر مرفوعة{]سورة20مصفوفة{]سورة الطور/

تشبيهاً به يف الصورة، وللتفاؤل ابلسرور الذي يلحق امليت برجوعه إىل  [، وسرير امليت34يتكئون{]سورة الزخرف/
  .(258املؤمن") سجنه املشار إليه بقوله صلى هللا عليه وسلم: الدنيا سجنتعاىل، وخالصة من  جوار هللا

السر ما تتكلم يف نفسك، وأخفى منه ما  :[.. قيل7وقال السمني:"قوله:}فإنه يعلم السر وأخفى{]سورة طه/
به،  به يف خفاء، وأخفى منه ما أضمرته يف نفسك ومل تتكلم ستفعله وال خيطر ابلك.. وقيل: السر ما تتكلم

  .(259واألول أبلغ)

واألعيان.. قوله تعاىل:}وأسروا  والسر هو احلديث املكتم يف النفس، واإلسرار ضد اإلعالن، ويستعمل يف املعاين
[ قيل: كتموها جتلداً، وقيل: 54الندامة{]سورة يونس/ [ أي كتموها.. وقوله:}وأسروا20النجوى{]سورة طه/

  .أظهروها

وليس   :[.. قال6الراغب: بداللة قوله:}اي ليتنا نرد وال نكذب{]سورة األنعام/ عبيدة.. قال ( أبو260قال)
  .كذلك، فإن الندامة اليت كتموها ليست إشارة إىل ما أظهروه

وأسروا  ..ليس قول أيب عبيدة بشيء.. إمنا يقال:}أشروا{ ابلشني )يعين ابملعجمة( أي أظهروا :وقال األزهري
  .ابلسني أخفوا

  .سرها كرباؤهم من أتباعهموقال قطرب: أ

( ألهنم مل 261ندامة) مل يقل قطرب شيئاً، ومحل ذلك على حالتني.. يعين أهنم أظهروا ندامة وأخفوا :قال ابن عرفة
احلالتني، حالة اإلخفاء وحالة اإلظهار.. وأنشد  يستطيعوا أن يظهروا كل ما يف قلوهبم عجزاً عن ذلك، وصارت هلم

  :أليب دؤاٍد اإلايدي

  يذقها شارب * * * أسر اختيااًل وأبدى اختياال إذا ما
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[.. 1(.. قوله تعاىل:}تسرون إليهم ابملودة{]سورة املمتحنة/262على قطرب) ومل أدر وجه قول ابن عرفة يف الرد
مودهتم، وقد  غلى فالن حديثاً أو أصغيت به إليه يف خفية.. واملعىن تطلعوهنم على ما تسرون من يقال: أسررت

  .(263ابن معناه تظهرون") فسر

ابلضم فيهما وسرى كبشرى وتسره، ومسرة.. الرابعة عن السريايف: أفرحه، وقد  وقال الزبيدي:"وسره سروراً وسراً 
  .ابلضم، فهو مسرور، واالسم الشرور ابلفتح، وهو غريب ..سر

 غريه، واملعروف املشهور هو السروراألمساء وال يف املصادر، ومل يذكره سيبويه وال  قال شيخنا: وال يعرف ذلك يف

  .ابلضم

  .السرور ابلفتح االسم، وابلضم املصدر قلت: وهذا الذي استغربه شيخنا فقد نقله الصاغاين عن ابن األعرايب: أن

  .وقال اجلوهري: السرور خالف احلزن

الظاهر.. واحلبور ما يرى  بعضهم: حقيقة السرور التذاذ وانشراح حيصل يف القلب فقط من غري حصول أثره يف قال
  .(264أثره يف الظاهر:)

 اليت بوأهتا بيتاً واختذهتا للملك واجلماع منسوبة إىل السر ابلكسر للجماع، الن وقال: "والسرية ابلضم األمة

لة قالوا يف الدهر دهري، ويف السه اإلنسان كثرياً ما يسرها ويسرتها عن حرته.. فُ ْعلية منه.. من تغيري النسب.. كما
واألمة توطأ، فيقال حلرة إذا نكحت سراً، أو كانت فاجرة:  سهلي.. قيل: إمنا ضمت السني للفرق بني احلرة

  .(265صاحبها: سرية.. خمافة اللبس) سرية.. وللمملوكة يتسراها

.. سرية ألهنا موضع سرور الرجل.. قال: وهذا احسن ما قيل فها وقال أبو اهليثم: السر السرور، مسيت اجلارية
وقلبت الواو األخرية ايء طلب اخلفة، مث أدغمت الواو فيها فصارت ايء مثلها، مث  وقيل: هي فعول من السرو،

  .الضمة كسرة جملاورة الياء حولت

السرية فعلية من قولك: تسررت.. ومن قال: تسريت.. فإنه  :وقد تسرر وتسرى على حتويل التضعيف، وقال الليث
واألصل تسررت، ولكن ملا توالت ثالث راآت أبدلوا إحداهن ايء كما قالوا:  واب،غلط، قال األزهري: هو الص

  .الظن، وقصيت أظفاري.. واألصل قصصت تظنيت من

تسراها.. أي اختذها سرية، ويف حديث عائشة وذكر هلا املتعة فقالت:  وقال بعضهم: استسر الرجل جاريته مبعىن
لكنها ردت  الستسرار.. تريد السراري، وكان القياس االستسراء من تسريت،كالم هللا إال النكاح وا وهللا ما جند يف

فاستسرين.. أي اختذين سرية..  :احلرف إىل األصل.. وقيل: أصلها الياء من الشيء السري النفيس، ويف احلديث
أبو موسى: ال  فمعناه ألقى إيل سره.. قال ابن األثري: قال والقياس أن يقول: تسررين، أو تسراين، فأما استسرين

  .يف اجلواز.. كذا يف اللسان فرق بينه وبني حديث عائشة

(.وقال الدكتور مجيل 266النووي عن ابن السكيت") ومجع السرية السراري بتخفيف الياء وتشديدها.. نقله
  .حالة مالئمة للنفس وتنتشر يف جوانبها كلها صليبا:"السرور الفرح واحلبور، وهو

لذة نفسانية أو حالة شعورية شاملة تعم النفس عند حصول نفع أو دفع  اللذة أن السروروالفرق بني السرور و 
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  .اللذة حالة مفردة حمددة ضرر.. على حني أن

املباشرة: إن السرور ليس حالة نفسية منفصلة عن  والدليل على ذلك قول برغسون يف كتاب معطيات الشعور
  .ددة من النفس، مث يشتد فينتشر يف جوانب الشعور كلهازاوية حم غريها من احلاالت، ألنه يبدأ فيشغل

حىت إذا  أن يكسب إدراكات املرء وذكرايته صفة جديدة ال تشبه إال ابنتشار احلرارة أو الضوء وقد تبلغ به الشدة
  .رجع املرء إىل نفسه وشاهد ما يتألأل فيها من حبور وقع يف حرية عظيمة

التصورات واألفكار يكون فيها  كتاب احلزن والسرور: إن هناك لذة مفتقرة إىل  ومن قبيل ذلك أيضاً قول دوماس يف
  .بشدة النشاط العقلي وتكون مصحوبة ابالرتياح النشاط العقلي حمدوداً، ولذة طامية غنية ابلصور متتاز

  .والسرور وهذه اللذة الثانية هي الفرح

  .ومعىن ذلك كله أن السرور أو الفرح أغىن من اللذة

  .دائماً  كالفرح الذي يتولد يف النفس من جراء دفع ضرر عنها، أو حصول نفع هلا.. أو يكون قد يكون مؤقتاً و 

مصحوابً ابآلالم اجلسمانية كفرح احلكيم  وكثرياً ما تكون اللذات اجلسمانية غري مصحوبة ابلفرح، أو يكون الفرح
  .(267عادة احلقيقية هي السعادة الروحية")العتقاده أن الس الذي ال يبايل مبا يعرتي بدنه من آالم،

  :السعادة-30

ذكر ابن  نتيجة أمور معينة من كسب أو مدد أو حظ حيصل هبا غبطة وبعد عن الشقاوة والنحس، وقد السعد
  .(268فارس: أن األصل يف املادة اخلري والسرور خالف النحس)

الشقاوة.. يقال: سعد  نسان على نيل اخلري، ويضادالراغب:"السعد والسعادة معاونة األمور اإلهلية لإل وقال
فلذلك قال تعاىل:}وأما الذين سعدوا ففي  وأسعده هللا، ورجل سعيد، وقوم سعداء.. وأعظم السعادات احلنة،

[.. واملساعدة املعاونة فيما يظن به 105وسعيد{ ]سورة هود/ [، وقال:}فمنهم شقي108اجلنة{]سورة هود/
  .سعادة

بعد  عليه وسلم: لبيك وسعديك.. معناه أسعدك هللا إسعاداً بعد إسعاٍد، أو ساعدكم مساعدة وقوله صلى هللا
  .مساعدٍة.. واألول أوىل

  .واإلسعاد يف البكاء خاصة، وقد استسعدته فأسعدين

 والسعدان نبت يغزر اللنب، ..والساعد العضو تصوراً ملساعدهتا، ومسي جناحا الطائر ساعدين كما مسيا يدين
الشسع، وكركرة البعري، وسعود الكواكب  ولذلك قيل: مرعى وال كالسعدان.. والسعدانة احلمامة، وعدة

  .(269معروفة")

  .صليبا:"السعادة ضد الشقاوة، وهي الرضا التام مبا تناله النفس من اخلري وقال الدكتور مجيل

حني أن اللذة حالة  رضى النفس هبا اتم.. علىبني السعادة واللذة أن السعادة حالة خاصة ابإلنسان، وأن  والفرق
  .مشرتكة بني اإلنسان واحليوان، وأن رضى النفس هبا مؤقت

اخلري اتماً  شرط السعادة أن تكون ميول النفس كلها راضية مرضية، وأن يكون رضاها مبا حصلت عليه من ومن
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  .ودائماً 

  .والنظر أصبحت غبطة وإن كانت هذه أمسى وأدوم ومىت مست السعادة إىل مستوى الرضا الروحي ونعيم التأمل

خمتلفة، فمنهم من يقول: إن السعادة هي االستمتاع ابألهواء )السفسطائيون(،  وللفالسفة يف حقيقة السعادة آراء
احلسية )املدرسة  يقول: إهنا يف اتباع الفضيلة )أفالطون(، ومنهم من يقول: إهنا يف االستمتاع ابللذات ومنهم من

  .(270رينائية(، ومنهم من يقول: إهنا يف العمل واجلهد)القو 

  .شرطاً كافياً  أرسطو فإنه يوحد اخلري األعلى والسعادة، وجيعل اللذة شرطاً ضرورايً للسعادة،.. ال أما

األوىل  اللذة الثابتة واللذة املتغرية، وجيعل السعادة يف ومع أن أبيقروس يقول: إن اللذة غاية احلياة.. فإنه يفرق بني
 املتغرية تورث األمل واالضطراب.. على حني أن اللذة الثابتة أو الساكنة توصل إىل ال يف الثانية، ألن اللذة

  .الطمأنينة، وهي وحدها مصدر اخلري

الفعل املوافق للعقل، وهي يف نظرهم غري ممتنعة عن احلكيم وإن كان طريقها  أما الرواقيون فإهنم يرجعون السعادة إىل
اخلري، والشر،  ابألمل والعذاب، واملهم يف نظرهم أن يكون يف الوجود نظام، وهذا النظام يستوجب وجود وفاً حمف

  .واللذة، واألمل على السواء

الفرد وسعادة الكل )بنتام، وميل، وسبنسر( أو يرجعون السعادة إىل الواجب  وأما احملدثون فإهنم يوحدون سعادة
حالة مثالية يقرب  والسعادة، فيجعلون اللذة حالة آنية اتبعة لزمان املتغري، والسعادة يفرقون بني اللذة )كانت(، أو

  .اإلنسان منها ابلتدريج دون بلوغها ابلفعل

  .ابلسعادة والسعيد هو املتصف

غاية العمل اإلنساين سواء أكانت ابلفرد  ومذهب السعادة هو القول: إن السعادة العقلية هي اخلري األعلى، وهي
  .(271مقابل ملذهب اللذة، وهو القول: أن اللذة هي اخلري األعلى") م اجملتمع، ومذهب السعادة هبذا املعىنأ

  :الزينة-31

الشيء بغريه من لبسه أو حلية أو  الزينة ليست هي اجلمال، وإمنا هي التحلي به، وهلذا قال احلرايل : الزينة حتسني
  .(272هيئة)

  .مبحسنات غريه والزين ما اكتسب مجاله من

  .وحتسينه قال ابن فارس:"الزاء والياء والنون أصل صحيح يدل على حسن الشيء

-وازَّيَّنت وازدانت.. إذا حسنها عشبها، ويقال  فالزين نقيض الشني.. يقال: زينت الشيء تزييناً، وأْزي نت األرض
  :الديك.. وينشدون : إن الزين عرف-إن كان صحيحاً 

  (273أعور") فك تسعٌة * * * كأنك ديك مائل الزينوجئت على بغٍل تز 

ال يف الدنيا وال يف اآلخرة، فأما ما يزينه يف  وقال الراغب:"الزينة احلقيقية ما ال يشني اإلنسان يف شيء من أحواله
وزينة  والزينة ابلقول اجململ ثالث: زينة نفسية كالعلم واالعتقادات احلسنة، ..حالٍة دون حالٍة فهو من وجٍه شني

قلوبكم{]سورة  كالقوة وطول القامة، وزينة خارجية كاملال واجلاه.. فقوله:}حبب إليكم اإلميان وزينه بدنية
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[ فقد محل على الزينة 32األعراف/ [، فهو من الزينة النفسية، وقوله:}من حرم زينة هللا{]سورة7احلجرات/
ت عراة فنهوا عن ذلك هبذه اآلية.. وقال بعضهم: بل ابلبي اخلارجية، وذلك أنه قد روي: أن قوماً كانوا يطوفون

وعلى  ،[13اآلية هي الكرم املذكور يف قوله:}إن أكرمكم عند هللا أتقاكم{]سورة احلجرات/ الزينة املذكورة يف هذه
  (274هذا قال الشاعر:وزينة العقل حسن األدب)

 دنيوية من املال واألاثث واجلاه.. يقال: زانه[، فهي الزينة ال79زينته{]سورة القصص/ وقوله:}فخرج على قومه يف

مواضع إىل نفسه، ويف مواضع  كذا، وزينه.. إذا أظهر حسنه إما ابلفعل أو ابلقول، وقد نسب هللا تعاىل التزيني يف
إىل نفسه قوله يف اإلميان:}وزينه يف  إىل الشيطان، ويف مواضع ذكره غري مسمى فاعله، فمما نسبه

[، }زينا لكل 4( ]سورة النمل/276قوله:}زينا هلم أعماهلم{) [، ويف الكفر7احلجرات/ ( ]سورة275قلوبكم{)
 [، ومما نسبه إىل الشيكان قوله:}وغذ زين هلم الشيكان أعماهلم{]سورة108األنعام/ أمٍة عملهم{]سورة

عىن مفهوم، ومما مل ألن امل [، ومل يذكر املفعول39[، وقوله تعاىل:}ألزينن هلم يف األرض{]سورة احلجر/8األنفال/
[، }زين هلم سوء 14عمران/ سورة آل] (277يسم فاعله قوله عز وجل:}زين للناس حب الشهوات{)

[، وقوله:}زين لكثرٍي من 212احلياة الدنيا{]سورة البقرة/ [، وقال:}زين للذين كفروا37أعماهلم{]سورة التوبة/
 قديره: زينه شركاؤهم، وقوله:}زينا السماء الدنيا[.. ت137شركاؤهم{]سورة األنعام/ املشركني قتل أوالدهم

[، }وزيناها 6الصافات/ [، وقوله:}إان زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب{]سورة12مبصابيح{]سورة فصلت/
اليت يعرفها اخلاصة والعامة، وإىل الزينة املعقولة اليت  [ فإشارة إىل الزينة اليت تدرك ابلبصر16للناظرين{]سورة احلجر/

  .أحكامها وسريهتا خيتص مبعرفتها اخلاصة، وذلك

  .(279ويذكروه مبا يرفع منه") وتزيني الناس للشيء بتزويقهم، أو بقوهلم، وهو أن ميدحوه

  :الرقة-32

  .أحدمها صفة تكون خمالفة للجفاء، والثاين اضطراب شيء مائع :قال ابن فارس:"الراء والقاف أصالن

والرَّق ق..  ق رقة فهو رقيق، ومنه الرقاق، وهي األرض اللينة، وهي أيضاً الرَّق والرِقٌ رق ير  :فاألول الرقة.. يقال
  :ضعف يف العظام.. قال

  مل تلق يف عظمها وهناً وال رققا

معروف، والرقاق اخلبز  الفراء: يف ماله رقق.. أي قلة.. والرقة املوضع ينضب عنه املاء، والرق الذي يكتب فيه قال
  .الرقيق

وترقرق الدمع دار يف احلمالق، وترقرق السراب، وترقرقت الشمس إذا  صل الثاين قوهلم: ترقرق الشيء إذا ملع،واأل
الثريدة ابلدسم..  والرقراقة املرأة كأن املاء جيري يف وجهها، ومنه رقرقت الثوب ابلطيب، ورقرقت رايتها كأهنا تدور،

  :قال األعشى

  فيه العبريا ابلصيف رقرقتوتربد برد رداء العروس * * * )م( 

  .(280ومما شذ عن البابني الرق ذكر السالحف إن كان صحيحاً")
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اعتباراً بعمقه، فمىت كانت الرقة يف  وقال الراغب:"الرقة كالدقة، ولكن الدقة تقال اعتباراً مبراعاة جوانبه، والرقة
ا اجلفوة والقسوة.. يقال: فالن رقيق كانت يف نفس تضاده جسم تضادها الصفاقة حنو: ثوب رقيق وصفيق، ومىت

  .القلب، وقاسي القلب

لذكر السالحف: رق..  [، وقيل3والرق ما يكتب فيه شبه الكاغد.. قال تعاىل:}يف رق منشوٍر{]سورة الطور/
  .والرق ملك العبري

  .واسرتق فالن فالانً جعله رقيقاً  والرقيق اململوك منهم، ومجعه أرقاء،

اللون، والرقة كل أرض إىل جانبها ماء ملا فيها من الرقة ابلرطوبة الواصلة  راب، والرقراقة الصافيةوالرقراق ترقرق الش
  .إليها

  .(281وقوهلم: أعن صبوٍح ترقق".. أي تلني القول")

ضد  الرقة دقة بليونة، فقد يكون الدقيق قاسياً، وقد يكون اللني متيناً، وعلى هذا يكون قال أبو عبدالرمحن: أصل
  .لرقة القساوة واملتانة معاً ا

وقد تطلق على الواسطة اللطيفة الرابطة بني الشيئني كاملدد الواصل  وقال اجلرجاين:"الرقيقة هي اللطيفة الروحانية،
واألعمال  ويقال هلا: رقيقة النزول(، وكالوسيلة اليت يتقرب هبا العبد إىل احلق من العلوم) من احلق إىل العبد
االرتقاء(، وقد تطلق الرقائق على علوم  ، واملقامات الرفيعة )ويقال هلا: رقيقة الرجوع، ورقيقةواألخالق السنية

  .(282وتزول به كثافات النفس") الطريقة والسلوك وكل ما يتلطف به سر العبد،

ها وسالستها ه [ يف كتابه املثل السائر هي لطف637ابن األثري ] وقال األستاذ جمدي وهبة وزميله:"رقة األلفاظ عند
  .والستعماهلا مواضع كوصف األشواق، وذكر أايم البعاد، واالستعطاف، وغري ذلك ..وخفتها وحالوهتا

  .(283السورة") ومثاهلا قوله تعاىل:}والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى..{ إىل آخر

وحالوهتا يف جرسها ويف موقعها من  النطق، وقال التوجني:"رقة األلفاظ لطف املفردات، وساللتها وخفتها يف
  .(284اخلربة العميقة، وأساسهم فيها القرآن الكرمي") اجلملة.. وهذا مما يندر وجوده إال عند أهل

  :العذوبة-33

اتضح يل من  املعىن األصلي من فعل هذه املادة الثالثي، ألن األقل مبىن هو أصل االشتقاق.. وقد نلتمس
  .ضار ادة اكتفاء الشيء بنفسه عن املخالط من انفع أواالستقراء أن أصل هذه امل

  .واملاء بطبيعته طيب إذا سلم من املخالط، ومن هذا جاء معىن العذوبة

  .وجاء الفعل الرابعي عذَّب مبعىن جعل الشيء يكتفي بغريه، ومن هذا معىن فطمته

  .إجياع به لكل وجاء معىن العذاب من التجويع والتسهري والتعرية واحلرمان، مث توسع

  .وجعل طرف الصوط عذبة ألنه أداة التعذيب

  .النص اجلميل على التشبيه ابملاء العذب فيما حيدثه لنفس من لذة والعذوبة شعور نفسي جتاه

شيء واحد،  فارس:"العني والذال والباء أصل صحيح، لكن كلماته ال تكاد تنقاس، وال ميكن مجعها إىل قال ابن
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اللغة ليست كلها قياساً، لكن جلها  ه آنفاً يف ابب العني والذال والراء، وهذا يدل على أنفهو كالذي ذكران
  .ومعظمها

عذب: طيب.. وأعذب القوم إذا عذب ماؤهم، واستعذبوا إذا استقوا  فمن الباب عذب املاء يعذب عذوبة فهو
  .وشربوا عذابً 

وعذوب.. ال أيكل من  ذابً وعذوابً فهو عاذبوابب آخر ال يشبه الذي قبله.. يقال: عذب احلمار يعذب ع
  :احلديث أعذبوا عن ذكر النساء.. قال شدة العطش.. ويقال: أعذب عن الشيء.. إذا هلا عنه وتركه، ويف

  ففروا اي جديل وأعذبوا وتبدلوا اليعبوب بعد إهلهم * * * صنفاً 

  .ه ممتنع من ذلكيشرب، ألن ويقال للفرس: وغريه عذوب: إذا ابت ال أيكل شيئاً وال

وبني السماء سرت، وكذلك العاذب.. قال انبغة  وابب آخر ال يشبه الذي قبله: العذوب.. الذي ليس بينه
  :اجلعدي

  سهيل إذا ما أفردته الكواكب * * * فبات عذوابً للسماء كأنه

  :فأما قول اآلخر

  يلسبنا * * * عند النزول قراان نبح درواس بتنا عذوابً وابت البق

  .السماء سرت، وممكن أن يكون من األول إذا ابتوا ال أيكلون وال يشربون فممكن أن يكون أراد ليس بيننا وبني

  .اخلليل: عذبته تعذيباً.. أي فطمته، وهذا من ابب االمتناع عن املأكل واملشرب وحكى

اصل العذاب الضرب،  :وابب آخر ال يشبه الذي قبله: العذاب.. يقال منه: عذب تعذيباً.. وانس يقولون
  :واحتجوا بقول زهري

  العذاب متد الصلب والعنقا وخلفها سائق حيدو إذا خشيت * * * منه

  .قال: مث استعري ذلك يف كل شدة

  :الذي قبله.. يقال لطرف السوط عذبة، واجلمع عذب.. قال وابب آخر ال يشبه

  قها العذبضاربة * * * مثل السراحني يف أعنا ُغْضف مهرَّتة األشداق

  .(285والعذيب موضع") ..والعذبة يف قضيب البعري أسلته

[، وأعذب القوم صار هلم 53فرات{]سورة الفرقان/ وقال الراغب:"ماء عذب طيب ابرد.. قال تعاىل:}هذا عذب
وقد عذبه تعذيباً أكثر حبسه يف العذاب.. قال:}ألعذبنه عذاابً  ماء عذب، والعذاب هو اإلجياع الشديد،

يستغفرون{]سورة  [، }وما كان هللا ليعذهبم وأنت فيهم وما كان هللا معذهبم وهم21النمل/ دًا{]سورةشدي
[، }وما 15يعذهبم هللا{]سورة اإلسراء/ [.. أي ما كان يعذهبم عذاب االستئصال، وقوله:}وما هلم أال33األنفال/

[، }وهلم عذاب أليم{]سورة 9واصب{]سورة الصافات/ [، }وهلم عذاب138حنن مبعذبني{]سورة الشعراء/
  .[50األليم{]سورة احلجر/ [، }وأن عذايب هو العذاب10البقرة/

إذا ترك املأكل والنوم، فهو عاذب وعذوب،  ..واختلف يف أصله، فقال بعضهم: هو من قوهلم: عذب الرجل
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فعذبته.. أي يعذب.. أي جيوع ويسهر.. وقيل: أصله من العذب،  فالتعذيب يف األصل هو محل اإلنسان أن
يته.. وقيل: اصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط.. أي طرفها، وقد  أزلت عذب حياته على بناء مر ضته وقذ 

وكدر، فيكون  بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضرب.. وقيل: هو من قوهلم: ماء عذب.. إذا كان فيه قذى قال
  .(286أطرافها") واللسان والشجرعذبته كقولك: كدرت عيشه، وزلقت حياته.. وعذبة السوط 

واصله من املنع، ومسيت العقوبة واإليالم عذاابً  [ اإلجياع الشديد،2وقال السمني:"}وهلم عذاب أليم{]سورة البقرة/
  .عليه، ومنه املاء العذب ألنه يعذب العطش.. أي مينعه ابعتبار منعها من معاودة ما عوقب

  .ترك املأكل، فهو عاذب وعذوب الرجل.. إذا وقيل: هو من قوهلم: عذب

  .على أن يعذب أي جيوع ويسهر فكان التعذيب يف األصل محل اإلنسان

  .للسلب.. أي أزلت عذوبة حياته حنو مرضته وقيل: بل هو من العذب وهو اخللو مبعىن أن عذبته

  .عقدة طرفه وقيل: هو من ضربته بعذبة السوط، وهي

  .كان فيه قذى وكدروقيل: هي من قوهلم: ماء عذب إذا  

  .(287عذبته مبنزلة كدرت عيشه وزلَّقت حياته") :فقوهلم

 على اإلنسان ومينعه عن مراده فهو العذاب.. ومنه: املاء العذب ألنه مينع وقال الكفوي:"العذاب كل ما يشق

  .(288العطش")

  .منسجم جرس ممتع وقال التوجني:"العذوبة: مصطلح يطلق على األسلوب الرشيق الرقيق ذي

       .(289السواء") الشعر ويف النثر على والعذوبة قريبة من لفظة الرخامة وضد النشاز، والعذوبة تكون يف
 
  :الغرض   34-

األبواب اليت مل توضع على قياس واحد، وكلمة متباينة األصول، وسرتى  قال ابن فارس:"الغني والراء والضاد من
  .بعد ما بينها

واإلغريض الربد، ويقال: بل هو  لبطان، وهو حزام الرحل.. واملغرض من البعري احملزم من الدابة،فالغرض والغرضة ا
  .الطلع.. وحلم غريض طري.. وماء مغروض مثله

  :املاللة.. يقال: غرضت به ومنه.. والغرض الشوق.. قال والغرض

  عين علية غري قيل الكاذب * * * من ذا رسول انصح فمبلغ

  احلبيب الغائب تناصف وجهها * * * غرض احملب إىلأين عرضت إىل 

فطمناه قبل إانه، والغرض النقصان عن امللء..  ويقال: عرضت املرأة سقاءها.. خمضته، وغرضنا السخل نغرضه إذا
  .يقال: غرِ ض يف سقائك.. أي ال متأل

  .(290الواحد مغرض") ..ويقال: ورد املاء عارضاً.. أي مبكراً.. واملغارض جوانب البطن اسفل األضالع

  .الفاعل اليت ال ميكن حتصيلها إال بذلك الفعل وقال الكفوي:"والغرض هو الفائدة املقصودة العائدة إىل
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  .الشروع يف إجياد املعلول، والغاية هي اليت تكون بعد الشروع وقيل: الغرض هو الذي يتصور قبل

من  يسمى غاية له من حيث أنه طرف الفعل، وهناية وفائدة إذا ترتب عليه أمر ترتباً ذاتياً  وقال بعضهم: الفعل
له مدخل يف إقدام الفاعل على  حيث ترتبه عليه، فيختلفان اعتباراً، ويعمان األفعال االختيارية وغريها، فإن كان

  .ومصلحة القياس إىل الغري الفعل يسمى غرضاً ابلقياس إليه.. وعلة غائية، وحكمة،

  .اعتقادها، وهو إذا كان مما يتشوفه الكل طبعاً يسمى منفعة ة الفعل كما إذا أخطأ يفوقد خيالف الغرض فائد

  .(292من" اليت البتداء الغاية املسافة.. إطالقاً السم اجلزء على الكل")" واملراد ابلغية يف

  .الزبيدي:"الغرض حمركة هدف يرمى فيه كما يف الصحاح والعباب وقال

الروح  امتثلته للرمي مجع أغراض كسبب وأسباب، وكثر ذلك حىت قيل: الناس شيئاً فيه الغرض ما :وقال ابن دريد
  .غرضاً 

  .ويف البصائر: مث جعل امساً لكل غاية يتحرى إدراكها

غرضي..  الضجر، واملالل، ومنه حديث عدي: فسرت حىت نزلت جزيرة العرب فأقمت هبا حىت اشتد :والغرض
  :ري حلمام بن الدهيقنيأي ضجري وماليل.. وأنشد ابن ب

  غرضاً * * * قامت قياماً ريثاً لتنهضا ملا رأت خولة مين

  .الغرض.. أي الضجر ومن سجعات األساس: إذا فاته الغرض، فتَّه

  .فيهما والغرض أيضاً شدة النزاع حنو الشيء والشوق إليه.. غرض كفرح

  .ضجر وقلق ، فهو غرض.. أيوأما يف معىن الضجر فإنه يعدى مبن.. يقال: غرض منه غرضاً 

  .ومنه احلديث: كان إذا مشى عرف مشيه أنه غري غرض.. أي غري قلق

اشتاق إيه.. قال ابن هرمة  :وأما الغرض مبعىن الشوق فإنه يعدى إبىل.. يقال: غرض إىل لقائه غرضاً، فهو غرض
  :العباب كما وقع يف التهذيب واإلصالح، وليس البن هرمة كما يف

  ول انصح فمبلغ * * * عين علية غري قيل الكاذبمن ذا رس

  تناصف وجهها * * * غرض احملب إىل احلبيب الغائب إين غرضت إىل

( إليه، 293غرضت إليه.. أي اشتقت إليه.. تفسريها: غرضت من هؤالء) ونقل اجلوهري عن األخفش يف معىن
  :يب من بين كالبهبذه احلروف كلها الفعل، قال الشاعر وهو أعرا ألن العرب توصل

  فإين وانقيت * * * وأخفى الذي لوال األسى لقضاين فمن يك مل يغرض

  حبجر إىل أهل احلمى غرضان * * * حتن فتبدي ما هبا من صبابة

(.. قال شيخنا: وقد أورد 294معىن اشتقت وحننت) أي لقضى علي.. وقال الزخمشري: إمنا عدي إبىل لتضمنه
وعده من األضداد، ملناقضة احملبة والشوق للمالل والضجر.. قال: وهو  الل والشوق،ابن السيد الغرض مبعىن امل

  .(295للمربد يف الكامل.. قلت: ومثله يف كتاب ابن القطاع) منصوص أيضاً 

  .املخافة وقال ابن عباد: الغرض
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أبو زبيد حلم غريض.. قال  :ويف الصحاح: غرض الشيء غرضاً كصغر صغراً فهو غريض.. أي طري.. يقال
  :الطائي يصف أسداً ولبؤته

  رفات عظام أو غريض مشرشر * * * يظل مغباً عندها من فرائس

  .ويروى: رفيت.. ومغبا: أي عاابً.. ومشرشر: أي مقطع

الغريض كل غناء حدث طري، ومنه  :والغريض املغين اجمليد من احملسنني املشهورين.. مسي للينه.. وقال ابن بري
  .ريض، ألنه أتى بغناء حمدثمسي املغين الغ

عبدهللا بن احلارث  احلافظ يف التبصري: الغريض خمنث مشهور، وامسه عبدامللك.. قلت: وهو موىل الثراي بنت وقال
  .بن أمية اليت كان يتشبب هبا ابن أيب ربيعة

  :لطراءته، كاملغروض كما يف الصحاح.. وأنشد للشاعر وهو احلادرة وماء املطر غريض

  أدرته الصبا * * * من ماء أسجر طيب املستنقع ساريةبغريض 

  :وقال آخر هو لبيد رضي هللا عنه

  تذكر شجوه وتقاذفته * * * مشعشعة مبغروض زالل

  .يف الصحاح ويقال: كل أبيض طري غريض كما

ينشق عن   األعرايب: اإلغريض الطلع حني والغريض: الطلع كاإلغريض فيهما..نقله اجلوهري والليث.. وقال ابن
اللنب، وما ينشق عنه الطلع.. وقال غريه: الطلع يدعونه  كافوره.. وقال املسائي: اإلغريض كل أبيض مثل

  .اإلغريضة

  .األساس: كأن ثوهبا إغريض، وريقها ريِ ق عريض، يشفي برشفه املريض ومن سجعات

  .ينشق عنه الطلع.. وريق الغيث أوله اإلغريض ما

الصحاح، وكذا غرض السقاء واحلوض، إذا مألمها.. وأنشد  حد ضرب: مأله كما يفوغرض اإلانء يغرضه من 
  :للراجز وهو أبو ثروان العكلي

  ال أتواي للحوض أن يفيضا * * * أن تغرضا خري من أن تغيضا

  .سيده: وأرى اللحياين حكاه كأغرضه.. قال ابن

  :. وأنشد للراجزاجلوهري. وغرضه أيضاً إذا نقصه عن امللء، فهو ضد.. صرح به

ْأُظ حىت ما هلن   عرض لقد فدى أعناقهن احملض * * * والدَّ

السقاء يغرضه غرضاً خمضه، فإذا  يقول: فداهن من النحر والبيع احملض والدأظ.. وقال الباهلي: الغرض: وغرض
  .القوم.. نقله اجلوهري عن ابن السكيت مثر )أي صار مثرية قبل أن جيتمع زبده( صبه فسقاه

  .إذا فطمه إانه.. أي قبل إدراكه ال: وقال أيضاً: غرض السخل يغرضه غرضاً ق

طرايً، أو أخذه كذلك.. أي طرايً.. )ويف النسخ: أو جذه.. وهو  وغرض الشيء يغرضه غرضاً: اجتناه غريضاً..أي
  .تعريضاً  غلط( كغرضه، فيهما
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وأغراض أيضاً كما يف الصحاح )ويف  لوس،والغرض للرحل كاحلزام للسرج، والبطان للقتب مجع غروض كفلس وف
احلرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت املقدس( كالغرضة  احلديث: ال تشد الغرض إال إىل ثالث مساجد: املسجد

  :ككتب كما يف الصحاح.. وأنشد الصاغاين البن مقبل يف الغروض ( مجع غرض297ابلضم وهو التصدير)

  فة ألحقيها الغروضاحلقب منها * * * خمال إذا ضمرت وأمسى

أكرب من اهلجيج.. قاله ابن األعرايب ، ومها قول واحد كما هو نص ابن  والغرض شعبة يف الوادي غري كاملة، أو
مجع غرضان  ..النوادر، فإنه قال: الغرض شعبة يف الوادي أكرب من اهلجيج، وال تكون شعبة كاملة األعرايب يف

  .زهاد الغرضان.. وزهادها صغارها ابلضم والكسر.. يقال: أصابنا مطر أسال

بعضهم: موضع ما  والغرض موضع ماء، كذا خبط أيب سهل يف نسخة الصحاح، وهو الصواب، ووجد املنت خبط
  :يف السقاء، وبه فرس قول الراجز تركته فلم جتعل فيه شيئاً.. كذا يف الصحاح، وقال بعضهم: هو كاألمت

  والدأظ حىت ما هلن غرض

  .الصاغاين الغرض التثين، والغرض أيضاً أن يكون مسيناً فيهزل فيبقى يف جسده غروض.. نقله :ثموقال أبو اهلي

  .وعن ابن عباد: الغرض الكف.. يقال: غرضت منه.. أي كففت

  .والتكملة أيضاً: الغرض إعجال الشيء عن وقته، وكل شيء أعجلته عن وقته فقد غرضته كما يف العباب وقال

  .البعري احملزم للفرس واملغرض كمنزل من

 والبغل واحلمار.. ونص الصحاح: احملزم من الدابة.. قال: وهي جوانب البطن أسفل ونص العباب: من الفرس

  :األضالع اليت هي مواضع الغرض من بطوهنا.. وأنشد للراجز، وهو أبو حممد الفقعسي

  يشربن حىت تنقص املغارض * * * ال عائق منها وال معارض

  :مقبل صاغاين البنوأنشد ال

  مث اضطغنت سالحي عند مغرضها * * * ومرفق كراثس السيف إذ شسفا

  :اللسان: وأنشد آخر لشاعر ويف

  طافا عشيت جاابن حىت اشتد مغرضه * * * وكاد يهلك لوال أنه

  .أي انسد ذلك املوضع من شدة االمتالء

 .وقيل: هو ابطن ما بني العضد منقطع الشراسيفاملشاش حتت الغرضوف..  وقيل املغرض: رأس الكتف الذي فيه

 

  .الثوب على غروضه.. أي غروره.. قاله الزخمشري، ونقله الصاغاين عن ابن عباد ويقال: طويت

ونص اللسان: ومها  ..أبو عبيدة: يف األنف غرضان ابلضم مثىن غرض، وهو كذا يف النسخ، ومثله يف العباب وقال
عرق البهر كما يف اللسان.. قال أبو عبيدة:  انبيه مجيعاً كما يف العباب، وفيهماما احندر من قصبة األنف من ج

  :وأما قوله

  شفاههم * * * هلم واردات الغرض شم األرانب كرام ينال املاء قبل
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قصبة األنف فحذف الواو والفاء، ورواه بعضهم: هلم عارضات الورد وقد  فقد قيل: إنه أراد الغرضوف الذي يف
  .ع ر ضتقدم يف 

  .والغرض من األنوف الطويل

غارضاً.. أي مبكراً كما يف الصحاح، وذلك املاء غريض كما يف  والغارض من ورد املاء ابكراً.. يقال: وردت املاء
  .املهملة كما تقدم اللسان، ويروى ابلعني

  .يطعمهم ابئتاً  ومن اجملاز: أغرض هلم غريضاً.. أي عجن عجيناً ابتكره، ومل

البعري ابلغرض شده، وأغرضه شد عليه  ساس: شدها ابلغرضة والغرض كغرضها غرضاً.. ويقال: غرضويف األ
  .الغرض

  .الغريض.. أي الطري وغرض الرجل تغريضاً أكل اللحم

  .وهو املزاح وغرض أيضاً تفكه.. نقله الصاغاين.. ويف اللسان: من الفكاهة

الغصن إذا انكسر ومل يتحطم.. ويشهد  ويف التكملة: انغرض وقال ابن عباد: تغرض الغصن كما هو نص العباب،
  .وانكسر انكساراً غري ابئن له يف التكملة نص اللسان: انغرض الغصن تثىن

  .كما يف العباب واألساس ومن اجملاز غارض إبله إذا أوردها غارضاً.. أي بكرة

ل: ويقال للبطن: املغرض.. وقال غريه: هو خالويه.. قا ومما يستدرك عليه: املغرض كمعظم الغرضة.. قاله ابن
  :الغرضة.. قال املوضع الذي يقع عليه الغرض أو

  إىل أمون تشتكي املغرض

  :أغرض كأفلس.. وأنشد هلميان بن قحافة وقال ابن بري: وجيمع الغرض أيضاً على

  وعرض ربضه يغتال طول نسعه وأغرضه * * * بنفخ جنبيه

  .ي كسره كسراً مل يبنيوغرض الشيء يغرضه غرضاً.. أ

  .من التمر والغريض الطري

  .وغرضت له غريضاً سقيته لبناً حليباً وهو جماز

  .النهار وأتيته غارضاً أول

وتشتهيه أن يسخن على املقلى حىت  ..والغريضة ضب من السويق يصرم من الزرع ما يراد حىت يستفرك، مث يشهى
  .لطعمه، وهو أطيب سويق ، فهو أطيبييبس، وإن شاء جعل معه على املقلى حبقاً 

  .والغريض املاء الذي ورد عليه ابكراً 

  .يقال: فهمت غرضك.. أي قصدك كما يف الصحاح.. ويقال: غرضه كذا.. أي حاجته وبغيته ..والغرض القصد

ع، لكونه عرفية بعد الشيو  (، وهو حقيقة298قال شيخنا: قد كثر حىت جتوزوا به عن الفائدة املقصودة من الشيء)
  .مقصداً.. وقبل الشيوع استعارة أو جماز مرسل

  .الشيء جعله غرضه واغرتض
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  .وغرض أنف الرجل شرب فنال أنفه املاء من قبل شفته

  :واإلغريض: الربد.. قاله الليث.. وأنشد يصف األسنان

  يتثلم وأبيض كاإلغريض مل

  .أصل يف الربد ال أن اإلغريض وقال ثعلب: اإلغريض ما يف جوف الطلعة، مث شبه به الربد،

سحابة متقطعة.. وقيل: هو أول ما يسقط  واإلغريض أيضاً قطر جليل تراه إذا وقع كأنه أصول نبل، وهو من
  :منها.. قال النابغة

  إغريض بغشة * * * جال ظلمه ما دون أن يتهمما مييح بعود الضرو

  .كما يف الصحاح ويقال: غرض يف سقائك.. أي ال متأل

  .فالن حبر ال يغرض.. أي ال ينزح كما يف الصحاحو 

  .ال ينزف :ويف األساس

  .واغرتض فالن مات شاابً حنو اختصر، وهو جماز كما يف األساس

  .(299الرجل أصاب الغرض نقله ابن القطاع") وأغرض

  .ني معانيهاهللا تعاىل أبنه ال قياس هلذه املادة، لبعد ما ب قال أبو عبدالرمحن: حكم ابن فارس رمحه

وجدت أن  وحمال أن يتحد الواضع مث ال يوجد للمادة قياس واحد.. ومن استقرائي ملعاين املادة :قال أبو عبدالرمحن
اهلدف الذي يرمى إليه، والعامة  األصل اهلدف الذي تقصده فتصيبه هبشم أوحز أو جتعل فيه فجوة.. وهذه صفة

  .تسميه نيشاانً 

  .الكثرية، فتوسع ابملادة لكل شيء يقصد، ولكل مراد يتمىن ويطلب ةمث اشتقت املعاين اجملازي

  .الضجر، ألن طلب املقاصد الشاقة حيدث ضجراً  وأطلق الغرض على

والشوق إليه، ألن ذلك صفة أكثر األغراض وأمهها، وإمنا يقصد العقالء ما كان  ومثل ذلك شدة النزاع إىل الشيء
  .ع إليه، وعرامة الشوق حنوهللضجر من أتبيه، وشدة النزا  أهالً 

الشوق برابطة"إىل"، ألن العاشق هو املتصف أبنه غرض.. أي ذو غرض وقصد إىل  وعدي إىل الغرض مبعىن
  .فهو مضمن معىن قصد حمبوبه،

  .وأما الضجر فيأيت من قبل املقصود، وهلذا عدي مبن

فحيث كان املرء  ..ضدمها من الضجر واملاللالضدية جمازاً ال وضعاً يف اإلطالق على الشوق واحملبة، و  ووجدت
وحبة يكون هو ذا غرض إليه  بسبيل غرضه املستعصي يكون الضجر واملالل.. وحيث ينزع إىل غرضه بشوق

  .ابشتياق، فيكون معىن الشوق واحملبة

  .املخافة، ألن جاللة بعض األغراض، وخماطرها جتلب املخافة، وتوقع يف املخاوف وأطلق الغرض على

سبق أن من معاين الغرض أن  واللحم الطري غريض إما ألنه املقصود من بني بقية اللحوم، أو ألنه هضيم.. وقد
  .حيدث هضماً أو حزا أو فجوة
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  .طري، فأطلق على ماء املطر.. ولكل أبيض كالطلع ينشق عن كافوره مث توسع هبذا اجملاز لكل

غرضاً للوارد  ني جمازيني مبلحظني خمتلفني.. فحيث أراد احلوضامتالء احلوض ونقصانه آتية يف معني والضدية يف
  .حز أو فجوة ماله، وعندما نقصه أصبح بصفة الغرض الذي يرمى إليه حيث ينتقص بقطع أو

  .جعل السقاء ذا غرض إىل الزبدة وغرض السقاء ابن جعل خالصته مثرية ال زبداً، ووجه اجملاز فيه أنه

  .الرضاع عىن جعله ذا غرض إىلوغرض السخل مبعىن فطمه مب

الطالقة، أو ألنه جيعل احملز طرايً، أو  والغرض للرحل مبعىن الغارض، ووجه اجملاز فيه أن جيعل الدبة ذات غرض إىل
  .ألنه جيعله هضيماً 

  .ألهنا انشعبت كأن هلا غرضاً خاصاً اقصده وشعبة الوادي غرض،

  .اهلدف إذا أصيب من هضم وفجوة حيدث يف وموضع اجملاز يف التثين واهلزال ما

  .وغرضت مبعىن كففت: وجهه أصبت غرضي

  .أوانه وإعجال الشيء عن وقته غرض، ألنك اختذته غرضاً، ومل ترتكه غرضاً ملا حيدث يف

  .وغروض الثواب مواقع التثين منه، وقد سلف وجه اجملاز يف ذلك

  .الطويل غرض ألنه ابرز كاهلدف واألنف

  .أغراض اجملالس، وإما أنه ال يضحك إال الطري املبتكر ء بفكاهة ومزاح إما ألن ذلك منوغرض مبعىن جا

  .التشبيه بغريض اللحم.. وهكذا السويق وغريض اللنب واحلليب على

  .أصاب غرضاً  وشرب األنف من املاء: وجهه أنه بصفة من

  .مأخوذ من انتقاص احلوص -مبعىن ال ينزح-وحبر ال يغرض 

  .والقصد تور مجيل صليبا:"الغرض يف اللغة هو اهلدف الذي يرمي إليه، والبغية، واحلاجة،الدك وقال

الفاعل، أو احملرك األول الذي يصري به  أما يف اصطالح الفالسفة فهو األمر الباعث على الفعل، أو ما ألجله فعل
نييت وقصدي وأمنييت.. ولست أدري  وغاية.. قال الغزايل: هذا هو اآلن ..الفاعل فاعاًل، ويسمى نية، ومقصوداً 

(، 300من الطبعة السابعة/بريوت() 123أم اخرتم دون غرضي؟.. )املنقذ من الضالل، ص أأضل دون مرادي
ولكن املقصود ال  ..(71يف نقده لعلم الكالم: فصادفته علماً وافياً مبقصوده غري واف مبقصودي )م.ن ص وقال

أما الغرض فيطلق مبعىن الغاية سواء كان  ..ستطيع حتصيله إال بذلك الفعليسمى غرضاً إال إذا كان الفاعل ال ي
  .ابعثاً على الفعل أوالً 

وذهبوا إىل أنه  إن الفعل اخلايل عن الغرض عبث، وإنه قبيح جيب تنزيه هللا عنه.. خالفهم األشاعرة، :قالت املعتزلة
  .ال جيوز تعليل أفعاله تعاىل بشيء من األغراض

فهي  الغرض، واخلطة، واملشروع، والقصد، فقال: إن الغرض هو اهلدف املراد بلوغه، أما اخلطة ك بنيوفرق كونداي
وأما القصد فهو اخلطة اليت تقرر بعد، أو  الفعل املراد تنفيذه، وأما املشروع فهو النظر يف الوسائل املؤدية إىل الفعل،

  .(301التصور") الباعث على املشروع الذي ال يزال قيد
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  .أتليفه لألثر األديب وقال األستاذ جمدي وهبة وزميله:"الغرض هو ما يرمي إليه املؤلف من

النص وبني اخلارجية عنه ابلنسبة لغرض املؤلف، فهناك  ومن الصعب أن منيز يف األثر األديب بني األدلة الكامنة يف
عض يتقيد مبا جاء يف النص فحسب  مالبسات التأليف يف حياة املؤلف، والب نقاد يبحثون عن ذلك الغرض بني

  .ابلنسبة ملدرسة النقاد احملدثني يف الوالايت املتحدة األمريكية كما هي احلال

إذن  داللة النص األديب كامنة يف النص ذاته مستقلة عن أي غرض من أغراض املؤلف، فال داعي وهناك رأي أبن
  .للبحث عن ذلك الغرض ومقارنته مبا جاء يف النص

 من غرض املؤلف هو الداللة العامة لألثر األديب، وأنه ال ميكن أن يوجد أي فرق رأي آخر أبن املقصودوهناك 

  .بينهما، إذ أن كلمات النص ما هي إال رموز ألفكار املؤلف

  :م(: إن القصيدة هلا دالالت أربع1929ريتشاردز يف كتابه املشهور عن النقد التطبيقي ) .وقال األستاذ ا. ا

  .: ما أمساه ابملعىن أي ترمجة كلمات املؤلف إىل مدركات ذهنية متواضع عليهااألول

  .الثانية: الشعور ويعين بذلك املوقف الوجداين الذي يتخذه املؤلف مما كتبه

موقف املؤلف من مجهور قرائه، ومدى  الثالثة: أسلوب التعبري )أو ما امساه ريتشاردز ابلنرب أو اللهجة( ويعين بذلك
  .أبن اجلمهور طرف اثن يف حوار هو طرفه األول وعيه

  .للقصيدة الرابعة: الغرض أي ذلك التأثري على القارئ الذي ينشده الشاعر من وراء نظمه

التفاعل القائم بني هذه الدالالت  ويضيف األستاذ ريتشاردز إىل ذلك أن القارئ الفطن هو الذي يستطيع إدراك
  .(302للقصيدة") الشاملاألربع اليت تكون معاً املعىن 

، فإذا حتددت داللة النص قورنت ابألدلة -بذاته وهو فن قائم-قال أبو عبدالرمحن: املرجع أواًل إىل علم الداللة 
  .بيقني غرض صاحب النص ومغزاه اخلارجية واالستبطاانت النفسية فتحدد

  .لة النصية، وهو الداللة األوىل والثالثةهو من صميم الدال وهذه الدالالت األربع اليت ذكرها ريشاردز منها ما

اخلارجية، وقد  فتتم مبنهج النقد التعاوين املتكامل الذي يضيف إىل داللة النص كل الدالالت وأما الداللة الثانية
  .شرحت هذا املنهج يف دراسايت عن كافكا

  .املرسل املتلقي ما مل يكن من حسبان فتعود إىل دراسة املتلقي ذاته، ورمبا صار من تفاعل وأما الداللة الرابعة

النظم من أجله، إذ ال نص بال غرض..  وقال الدكتور حممد التوجني:"الغرض هو املوضوع الذي يندفع الشاعر إىل
بعض النصوص تكتب أو تنظم فال يعرف غرضها األصلي،  ومن األغراض التقليدية املديح، والغزل.. على أن

األصلي من حياة املؤلف.. بينما يرفض بعضهم اخلروج عن حمتوايت النص،  ضفيتجه النقاد إىل تلمس الغر 
الشريازي  الفارض هلا وحهان، ومثله موضوعات اخليام يف رابعياته.. بينما الغرض الذي نظم حافظ فغزليات ابن

  .(303شعره من أجله ما زال غامضاً على كبار النقاد")

  :املناسبة-35

النسب.. مسي، التصاله  ني والباء كلمة واحدة قياسها اتصال شيء بشيء.. منهقال ابن فارس:"النون والس
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  .ولالتصال به.. تقول: نسبت أنسب

 :النسيب يف الشعر إىل املرأة كأنه ذكر يتصل هبا، وال يكون إال يف النساء.. تقول منه فالٍن، ومنه وهو نسيب

  .(304عض")نسبت أنسب.. والنسيب الطريق املستقيم التصال بعضه من ب

  :النسب والنسبة: اشرتاك من جهة أحد األبوين، وذلك ضرابن ":وقال الراغب

  .من اآلابء واألبناء نسب ابلطول كاالشرتاك

  .[54تعاىل:}فجعله نسباً وصهرًا{]سورة الفرقان/ ونسب ابلعرض كالنسبة بني اإلخوة، وبين األعمام.. قال

تعمل النسبة يف مقدارين متجانسني بعض التجانس خيتص كل واحد قريبه، وتس :وقيل: فالن نسيب فالن.. أي
ابملرأة نسباً  ومنه النسيب، وهو االنتساب يف الشعر إىل املرأة بذكر العشق.. يقال: نسب الشاعر منهما ابآلخر،

  .(305ونسيباً")

  .املعاين، ومناسبة يف األلفاظ وقال الكفوي:"املناسبة هي على ضربني: مناسبة يف

كالمه مبا يناسبه معىن دون لفظه، فمنه قوله تعاىل:}أومل يهد هلم كم  عنوية هي أن يبتدئ املتكلم مبعىن مث يتمفامل
األرض  [ إىل قوله:}أفال يسمعون{ }أومل يروا أان نسوق املاء إىل26قبلهم..{]سورة السجدة/ أهلكنا من

 .مسعية، وموعظة اآلية الثانية مرئية اآلية األوىل [ إىل قوله:}أفال يبصرون{ ألن موعظة27اجلرز..{]سورة السجدة/

 

  .فهي اإلتيان بكلمات، وهي على ضربني: اتمة، وغري اتمة واملناسبة اللفظية هي دون رتبة املعنوية

 مع االتزان مقفاة، والناقصة موزونة غري مقفاة، فمن التامة قوله تعاىل:}ما أنت بنعمة فالتامة أن تكون الكلمات

عليه الصالة والسالم:  [، ومن شواهد الناقصة قوله3-2ن. وإن لك ألجراً غري ممنون{]سورة القلم/ربك مبجنو 
المة.. مل يقل النيب عليه الصالة والسالم  أعيذكما بكلمات هللا التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عني

  .(307اللفظية") ( وهي القياس ملكان املناسبة306ملمة)

الشاعر إىل نظم قصيدته، إذ أن لكل نص مناسبة..  ي:"املناسبة: هي الدوافع النفسية اليت تدفعوقال الدكتور التوجن
مناسبتها النصر الذي حققه املعتصم، وسينية البحرتي مناسبتها ضيق النفس الذي  فقصيدة أيب متام املعروفة ابلبائية

  .الشاعر من جراء مقتل اخلليفة املتوكل اعرتى

  :فيتمه مبا يناسبه معىن أو لفظاً ومعىن كقول ابن رشيق صاحب العمدة أييت املتكلم مبعىن، ويف علم البديع: أن

  ترويها السيول عن احليا * * * عن البحر عن جود األمري متيم أحاديث

شبيه األمري.. وهو  احليا )وهو املطر(، والبحر يناسبه املطر، ألنه من خباره.. وهذا كله يناسبه كرم فالسيول يناسبها
  .(308مبراعاة النظري")

األديب تكاد ترادف الباعث احملرك للنص.. وقد تكون املناسبة غرضاً  قال أبو عبدالرمحن: املناسبة يف النقد
  .املراعى كوهنا أحد البواعث إلبداع النص وموضوعاً.. إمنا

  .شيء إىل شيء لسب من األسباب ومدلول املناسبة يف اللغة أهنا إضافة
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  :موناملض-36

والنون أصل صحيح، وهو جعل الشيء يف شيء حيويه.. من ذلك قوهلم: ضمنت  قال ابن فارس:"الضاد وامليم
ذمته..  جعلته يف وعائه، والكفالة تسمى ضماانً من هذا، ألنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب الشيء.. إذا

وذلك أهنم كانوا يبيعون احلبل،  ..ملضامنيواملضامني ما يف بطون احلوامل، ومنه احلديث أنه هنى عن املالقيح وا
  .فإنه يريد ما تضمنته قراهم، فهذا الباب مطرد :فنهى عن ذلك.. وأما قوله: لكم الضامنة من النخل

والضمن الزمن( فإنه عندي من ابب اإلبدال.. كأن الضاد مبدلة من زاي.. ويف  وأما الضمانة )وهي الزمانة،
  .(309هللا تعاىل ضمناً.. أي من كتب نفسه من الزمىن") اكتتب ضمناً بعثه احلديث: من

فحواه، وما يفهم  الدكتور مجيل صليبا:"مضمون الشيء حمتواه، ومضمون الكتاب مادته، ومضمون الكالم وقال
  .منه

  .اليت حيتوي عليها ويتألف منها ومضمون الشعور يف حلظة معينة هو جمموع الظواهر النفسية

  .املنطق مفهومهومضمون التصور يف 

  .فكرية صورة ومضمون أي مادة ولكل عملية

  .أو كلياً سالباً، أو جزئياً سالباً  فصورة احلكم كونه كلياً موجباً، أو جزئياً موجباً،

ويرمز إىل صورة احلكم حبروف كقولنا يف التعبري عن الكلية  ومضمون احلكم كونه مشتماًل على حدود معينة،
  .(310أما مضمون هذا القول فهو اشتماله على معىن اإلنسان ومعىن الفاين") ..اناملوجبة: كل إنسان ف

  .(311األدبية") األستاذ جمدي وهبة وزميله:"املضمون املعاين واخلواطر اليت يرمز هلا ابأللفاظ والصيغ وقال

  .(312العمل الفين") وقال الدكتور ثروة عكاشة:"املضمون هو احملتوى الذي ينطوي عليه

  .ضامن وضمني: كفله وقال الزبيدي:"ضمن الشيء وضمن به كعلم ضماانً وضمناً فهو

ونصري، وكافل وكفيل.. يقال: ضمنك الشيء  قال ابن األعرايب: فالن ضامن وضمني كسامن ومسني، وانصر
  .ضماانً فأان ضامن ومضمون

  ... أي ذو ضمانمن مات يف سبيل هللا فهو ضامن على هللا أن يدخله اجلنة :ويف احلديث

  .األزهري: وهذا مذهب اخلليل وسيبويه وقال

مؤمتن.. أراد ابلضمان هنا احلفظ والرعاية ال ضمان الغرامة، ألنه حيفظ  ويف احلديث آخر: اإلمام ضامن واملؤذن
 هلم صحة صالهتم.. وقيل: إن صالة املقتدي يف عهدته وصحتها مقرونة بصحة صالته، فهو كاملتكفل على القوم

  .صالهتم

  .وضمنته الشيء تضميناً فتضمنه علي: أي غرمته فالتزمه

قال ابن الرقاع يصف  ..الشيء الشيء: إذا أودعه إايه كما تودع الوعاء املتاع وامليت القرب، وقد تضمنه هو وضمن
  :انقة حامالً 

  كشح احلرة احلبال اوكت عليه مضيقاً من عواهنها * * * كما تضمن

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .بنيعليه: أي على اجل

  .إايه وكل ما جعلته يف وعاء فقد ضمنته

  .(313ويف العني: كل شيء أحرز فيه شيء فقد ضمنه")

العناصر اليت  التوجني:"املضمون هو املعىن الذي يقصده املؤلف يف عمله األديب، ويتضمن جمموعة وقال الدكتور
األسلويب والفين للعمل.. وبدون  رتؤسس الشكل وحتدد وجوده، وهو الذي يصنع بنية الشكل الذي هو املظه

عماًل أدبياً بنفسه، فالواحد منهما يتمم اآلخر.. وإذا كان  الشكل ال يبدو املضمون، وال ميكن للشكل أن يؤدي
  .الشكل هو األسلوب مبا يف ذلك األلفاظ والعبارات املضمون هو املعىن: فإن

ك ينظر النقاد إىل كل عمل نظرة انقدة لكليهما معاً: الشكل وتناسبه معه، ولذل وجناح املضمون يتمثل يف جودة
 الشكل يف عرض املضمون؟.. وهل البس املضمون الشكل املناسب؟.. وهل كمل كل واحد منهما هل أحسن

  .(314اآلخر فنياً؟")

 للغائب.. مث توسع به الحتواء الشيء للشيء، ألن قال أبو عبدالرمحن: يظهر يل أن األصل يف ضمن أشد احلفظ
  .يف الشيء احلاضر الشيء الغائب لشدة حفظه كأنه حمتوى

  .عناصر النص من معانيه وأفكاره وأخيلته وإذن فاملضمون يف االصطالح األديب مرادف للمحتوى الشمل لكل

  .الذي تكون من جمموعها النص أما الشكل فهو احلاوي نفسه.. أي األلفاظ

  :البنية-37

أصل واحد، وهو بناء الشيء بضم بعضه إىل بعض.. تقول: بنيت البناء أبنيه،  الياءقال ابن فارس:"الباء والنون و 
  .البنية وتسمى مكة

للصوقة هبا.. وطيئ تقول مكان  ويقال: قوس ابنية.. وهي اليت بنت على وترها، وذلك أن يكاد وتردها ينقطع
  :ابنية: ابانة.. وهو قول امرئ القيس

  على وتره غري ابانةٍ 

  .(315ومشى") ية وبىن، وبنية وبين بكسر الباء كما يقال: جزية وجزى، ومشيةويقال بن

العناصر األربعة على وجه حيصل من  وقال الكفوي:"والبنية ابلضم عند احلكماء عبارة عن اجلسم املركب من
  .تركيبها مزاج، وهو شرط للحياة

  .أبقل منها ا أتليف خاص ال يتصور قيام احلياةاملتكلمني: هي عبارة عن جمموع جواهر فردة يقوم هب وعند مجهور

  .واألشاعرة نفوا البنية، بل جوزوا قيام احلياة جبوهر واحد

  .(316البنية على بىن ابلكسر والضم") وجتمع

البنية(.. ذكر الناقد األمريكي احلديث جون قراو رانسوم أن األثر ) وقال األستاذ جمدي وهبة وزميله:"الرتكيب
  .عنصرين: مها البنية أو الرتكيب، والنسج أو السبك لف مناألديب يتأ

التعبري  لألثر األديب وهو الرسالة اليت ينقلها هذا األثر حبذافريها إىل القارئ حبيث ميكن ويقصد ابألول املعىن العام
This file was downloaded from QuranicThought.com



  .عنها بطرق شىت غري التعبري املستعمل يف األثر األديب املذكور

اجملازية واملعاين اليت توحي إىل  لصويت لكلمات األثر، وتتابع احملسنات اللفظية والصورالنسج فاملراد به الصدى ا أما
  .العقل من مدلوالت الكلمات املستعملة

  .داللة األثر األديب لدى راتسوم من هذين العنصرين وتتألف

 القصية ونقيضها يف ابألسهل والتدرج منه إىل معرفة املركب، أو اجلمع بني حقائق وقد يقصد ابلرتكيب البدء

  .القياس املنطقي

يف الكالم كاجلملة االمسية أو الفعلية أو اجلزء  والرتكيب التعبريي جمموعة منسقة من الوحدات اللغوية لتؤدي معىن
  .من اجلملة الذي يؤدي داللة ما

لنظام العام لفكرة أو لعدة أواًل اب والرتكيبية البنيوية هي مذهب من مذاهب منهجية الفلسفة والعلوم مؤداه االهتمام
  .املكونة له أفكار مرتبطة بعضها ببعض على حساب العناصر

  .وأتثرها بعضها ببعض يف نظام منطقي مركب أما تلك العناصر فال يعىن هبا هذا املذهب إال من حيث ارتباطها

علماء أساساً للتمييز عامة وعلم األسلوب خاصة حيث استخدمها ال وقد امتدت هذه النظرية إىل علوم اللغة
  .أصاًل لدراسة النص دراسة لغوية الثنائي الذي يعترب

يف اصطالح جيوم، أو بني نظام الكالم والنص نفسه يف اصطالح  وهذا التمييز الثنائي هو ما بني اللغة والكالم
  مفتاح الكالمالكالمية واألداء الفعلي للكالم يف اصطالح نوام تشومسكي، أو بني هيلمسلف، أو بني القدرة

  .والرسالة الفعلية يف اصطالح رومان ايكوبسن

النظرية الرتكيبية الوظيفة الشعرية لرتكيب الرسالة الشعرية، وحتليل نقل  ومن موضوعات علم األسلوب عند أصحاب
باط النظم أو الستن طريق مفتاح لغوي ميكن اعتباره نظاماً تركيبياً للغة، وحماولة استخدام علم اإلحصاء املعاين عن

  .الرتاكيب األسلوبية للغة حباهلا أو لنص أدب معني فيها

هبا علم لغوي هو  ( الشاعر الفرنسي شارل بودلري املسمى القطط قام317دراسة تركيبية مشهورة لسونت و) وهناك
رتكييب اللغوي سرتوس، وقد اكتشفا أن البحث ال رومان ايكوبسن ابالشرتاك مع عامل يف السالالت البشرية هو ليفي

يتشاهبان تشاهباً غريباً من حيث الوصول إىل أمناط تركيبية تكاد تكون واحدة يف  والبحث الرتكييب األنثروبولوجي
  .ويف األساطري على حد سواء اللغة

تابه رائد النظرية الرتكيبية يف النقد األديب وذلك خاصة يف ك ويعترب الناقد الفيلسوف الرتكييب الفرنسي روالن ابرت
  .(318الكتابة يف درجة الصفر") م، وكتاب1963عن راسني 

العام لألثر األديب، وما ينقله النص إىل القارئ.. وقد يكون مبتدائً  وقال الدكتور التوجني:"البنية: هي تركيب املعىن
  .طقياملن التدرج منه إىل معرفة املركب، أو اجلمع بني حقائق القضية ونقيضها يف القياس ابألسهل مع

حروفها وحركتها وسكوهنا مع اعتبار  وهي هو يف علم الصرف الصيغة واملادة اللتان تتألف منهما الكلمة.. أي
  .احلروف الزائدة واألصلية.. كل يف موضعه
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لعناصر مرتابطة حبيث ال ميكن حتديد  والبنيوية تدخل يف ميدان علم اللغة، وهي مذهب يعترب اللغة جمموعاً مركباً 
  .العناصر األخرى اليت تؤلف هذا اجملموع ر مبفرده وال تعريفه، بل بعالقاته معأي عنص

علماء اللغة أساساً للتمييز الثنائي الذي يعترب أصاًل لدراسة النص  ودخلت ميدان علم األسلوب حيث استخدمها
الكالمية واألداء  أو بني القدرة وهذا التمييز الثنائي هو ما بني اللغة والكالم، أو بني الكالم والنص، ..دراسة لغوية

  .الفعلي للكالم، أو بني مفتاح الكالم والرسالة الفعلية

ذكر عوضاً عنه كلمة  دوسوسري مؤسس البنوية اللغوية رغم أنه مل يذكر يف دراساته اللغوية هذا املصطلح، بل ويعترب
  .نظام

  ."سي"أندريه مارتينيه"، والروسي"رومان جاكبسونالفرن وأقبل علماء اللغة على طريقة دوسوسري وال سيما اللغوي

 عند أصحاب النظرية الرتكيبية الوظيفة الشعرية لرتكيب الرسالة الشعرية، وحتليل نقل ومن موضوعات علم األسلوب

  .املعاين عن طريق مفتاح لغوي ميكن اعتباره نظاماً تركيبياً للغة

عاملاً قائماً بذاته  ديب، فظهرت مدارس نقدية ترى يف النص األديبالتيارات البنيوية يف مدارس النقد األ وقد أثرت
  .بعالقات جتعل منها نصاً أو عماًل فنياً  حيتوي على عناصر خمتلفة ومرتابطة فيما بينها يف آن واحد

اسن" عام ابرت" راد النظرية البنيوية يف النقد األديب وال سيما يف كتابه "ر  ويعترب الناقد البنيوي الفرنسي"روالن
  .(319م" )1953وكتابه "الكتابة يف درجة الصفر" عام  م،1963

فالن صحيح  :صليبا:"البنية يف اللغة هي البنيان، أو هيئة البناء.. وبنية الرجل فطرته.. تقول وقال الدكتور مجيل
  .البنية

  .الشيء وعند الفالسفة ترتيب األجزاء املختلفة اليت يتألف منها

األجزاء، وتطلق يف علم النفس على  علم التشريح على تركيب أجزاء البدن ال على وظائف هذه وتطلق النية يف
  .هي عناصر ساكنة العناصر اليت تتألف منها احلياة العقلية من جهة ما

املتضامنة حبيث تكون كل ظاهرة منها اتبعة  وللبنية معىن خاص وهو إطالقها على الكل املؤلف من الظواهر
  .خرى، ومتعلقة هباللظواهر األ

  :االجتماعية عند موس ثالثة أقسام وللبىن

  .العبيد والصينيني يف املدن األمريكية األول: هو املشتمل على البىن املكانية كحارات

  .كطبقات السن يف اجملتمع والثاين: هو املشتمل على البىن الالمادية

  .االجتماعية أقسام غري هذه ال جمال لذكرها هنا بىنوالثالث: هو البىن املختلطة كالعشائر البدوية.. ولل

 البنية، فاملذهب البنيي يف التاريخ هو املذهب الذي يبحث يف البىن ال يف الوقائع ( هو املنسوب إىل320والبنيي)

  .اجلزئية

منها الكل..  أي يف األجزاء اليت يتألف ..وعلم النفس البنيي مقابل لعلم النفس الوظيفي.. األول يبحث يف البىن
  .(321هي متعلقة بعضها ببعض") والثاين يبحث يف وظائف هذه األجزاء من جهة ما

This file was downloaded from QuranicThought.com



  :احملاكاة-38

بعدها معتل أصل واحد، وفيه جنس من املهموز يقارب معىن املعتل، واملهموز  قال ابن فارس:"احلاء والكاف وما
األول.. يقال  يه.. وذلك أن تفعل مثل ما فعلإحكام الشيء بعقٍد أو تقرير.. يقال: حكيت الشيء أحك منه هو

  :شددته.. قال عدي يف املهموز: أحكأت العقدة إذا أحكمتها.. ويقال: أحكأت ظهري إبزاري إذا

  أجل إن اله قد فضلكم * * * فوق من أحكأ صلباً إبزار

  :آخر وقال

  (322وأحكأ يف كفي حبلي حببله * * * وأحكأ يف نعلي لرجٍل قباهلا")

  .عنقه نشب الزبيدي: "وقال مشر: أحكأت العقدة أحكمتها، وأحتكأت هي: اشتدت، واحتكأ العقد يف الوق

األصمعي: أهل مكة حرسها هللا تعاىل  واحلكأة ابلضم، وكتؤدة وبرادة دويبة، أو هي العظاية الضخمة.. قال
ثم: احلكاءة ممدودة مهموزة، وهي كما مقصوراً.. وقالت أم اهلي يسمون العظاية احلكأة مثل مهزة، واجلميع احلكأ

وهي حديث عطاء أنه سئل عن احلكأة فقال: ما أحب قتلها.. وهي العظاءة، وقيل:  ..قالت.. كذا يف العباب
  .اخلنافس.. وقد يقال بغري مهز، وإمنا مل جيب قتلها ألهنا ال تؤذي.. قاله أبو موسى ذكر

أحاديث وما احتكأ  كأ األمر يف نفسي ثبت، ويقال: مسعتواحتكأ الشيء يف صدري ثبت فلم أشك فيه، واحت
  .يف صدري منها شيء.. أي ما ختاجل

  .(323أمري لفعلت كذا.. أي لو ابن يل أمري يف أوله.. كذا يف اللسان") ويف النوادر: لو احتكأ يل

  ."حالزبيدي أيضاً:"حكوت احلديث أحكوه لغة يف حكيت.. حكاها أبو عبيدة كما يف الصحا  وقال

  .مث قال الزبيدي عن اليائي:"أحكيه حكاية

  .شاهبته وحكيت فالانً وحاكيته حماكاة

  .يقال: فالن حيكي الشمس حسناً وحياكيها.. مبعىن

  .كما يف الصحاح.. أو قلت مثل قوه سواء مل جتاوزه وأيضاً: فعلت فعله

  .مثل فعله فالانً وأن يل كذا وكذا.. أي فعلت ويف احلديث: ما سرين أين حكيت

  .يستعمل يف القبيح احملاكاة يقال: حكاه وحاكاه.. وأكثر ما

  .وحكيت عنه الكالم حكاية: نقلته

  .شددهتا وقويتها.. عن ابن القطاع كأحكيتها وأحكأهتا وحكيت العقدة

  :وروى ثعلب بيت عدي بن زيد

  أجل أه هللا قد فضلكم * * * فوق من أحكى بصلٍب وإزار

  .عليه إزاره أي فوق من شد

  :قال: ويروى: فوق ما أحكي.. أي فوق ما أقول من احلكاية، ويروى

  أحكا صلباً بغزار فوق من
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  .وهذه الرواية تقدمت يف اهلمزة

  :حتكي كالم الناس وتنم به.. قال الشنفري وامرأة حكي كغين منامة

  حكي وال سبابة قبل سبت * * * لعمرك مما إن أم عمرو برادَّةٍ 

  .الفراء يستدرك عليه احتكى ذلك يف صدري وقع فيه.. عن ومما

احلكاءة ابلضم ممدودة كما تقدم يف  واحلكاة ابلضم مقصوراً العظاية الضخمة، واجلمع حكى كهدى، وهي لغة يف
  .موضعه

  .شدت.. عن الفراء واحلاكية الشدة.. يقال: حكت.. أي

  .(324)ورجل حكوي ابلتحريك صاحب حكاايت ونوادر.. عامية"

  .قال أبو عبدالرمحن: يظهر يل أن أصل املادة إحكام تقليد الشيء وإتقانه

الفعل أو غريمها، ومنه قول  الدكتور مجيل صليبا: "تطلق احملاكاة بوجه عام على التقليد واملشاهبة يف القول أو وقال
  .أرسطو: الفن حماكاة الطبيعة

فيها   يوان من التلون الدائم أو املؤقت أبلوان البيئة اليت يعيشخاص على م يتصف به احل وتطلق احملاكاة بوجه
كثرية.. منها أن احلرابء )وهي ضرب من  كتلونه أبلوان أوراق الشجر، أو مماثلته لصورها.. واألمثلة الدالة على ذاك

  .أيضاً تلون بعض أنواع احلشرات واألمساك الزواحف( تتلون يف الشمس أبلوان خمتلفة، ومنها

بني احليواانت البعيدة بعضها عن بعض من الناحية التشرحيية.. وسبب  اكاة أيضاً هي املشاهبة السطحيةواحمل
  .النفس لبعض اشرتاكها يف منط واحد من العيش، أو اضطرارها إىل التكيف يف سبيل الدفاع عن مشاهبتها بعضها

بصفات الذين يعيش معهم كتشبيه  التصافواحملاكاة أيضاً هي التقليد الالشعوري الذي حيمل اإلنسان على ا
  .حركاهتم وسلوكهم واقتباس هلجاهتم وأفكارهم

أفكاره إبشارات األصابع،  طرق احملاكاة النافعة يف الفهم واإلفهام طريقة تسمى ابلتمثيل، وهي تعبري املرء عن ومن
  .(325وإمياآت اجلفون، وحركات الوجه املمثلة ألشياء")

احملاكاة حني ذهب إىل أن املأساة هي  ي:"احملاكاة: مفهوم يوانين األصل.. أرسى أرسطو مبدأوقال الدكتور التوجن
احملاكاة عنده ليست جمرد مطابقة وتقليد، بل تستتبع اختياراً وترتيباً  حماكاة الفعل، وكذلك سائر الفنون.. لكن

القائلة أبن  أرسطو معارضة لنظرية أفالطون يتطلب موضوع احملاكاة اختالف ما حياكيه املرء.. ونظرية وعرضاً.. وقد
  .احملاكاة جمرد مظاهر شكلية للطبيعة

لرسالة  احلديث هي تقليد أعمال املؤلفني السابقني يف مضموهنا وشكلها مثل حماكاة دانيت ونظرية احملاكاة يف العصر
  .الغفران.. إال أن املفهوم غدا يؤدي معىن السرقات األدبية

وغالباً ما  ..ية تقليد ضاحك أو ساخر لشخص ابرز، أو لفكرة مشهورة عن طريق التهكم والدعابةاهلزل واحملاكاة
بشكل ساخر، أو املمثلني اجلديني من قبل  تكون احملاكاة اهلزلية ملوضع جاد حتقرياً أو استنقاصاً حملاكاة املغنني

  .ر التهكميةواإلضحاك عن طريق الصو  ممثلني هزليني.. هدها النقد عن طريق النقض،
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أن حيصل، ال مبا حصل فعاًل من غري التزام ابلوصف الواقعي  وحماكاة الواقع مسرحية تصور الواقع مبا ميكن
 أبن ما يرونه حصل حقاً ولو كان ذلك يف التاريخ مما ليس مذكوراً فيه مثل شخصية الدقيق.. مع إيهام اجلمهور

  .(326هاملت")

نظرية أرسطو يف ماهية الشعر وغريه من الفنون  "احملاكاة.. هذا املفهوم هو أساسوقال األستاذ جمدي وهبة وزميله:
فن الشعر: فشعر املالحم وشعر الرتاجيداي، وكذلك الكوميداي والشعر  البشرية.. قال يف الباب األول من كتابه

ويفرتق  نواع من احملاكاة،ما يكون من الصفر يف النادي واللعب ابلقيثارة.. كل تلك بوجه عام أ الدثورميب، وأكثر
حياكي، أو ابختالف طريقة  بعضها عن بعض على ثالثة أحناء: إما ابختالف ما حياكي به، أو ابختالف ما

  .احملاكاة

وميثلوهنا حبسب ما هلم من الصناعة أو العادة أبلوان وأشكال )ومنهم من  فكما أن من الناس من حياكون األشياء
والقول  كذلك األمر يف الفنون اليت ذكرانها، فجميعها حتدث احملاكاة ابلوزنبوساطة الصوت(: ف يفعل ذلك

  .(حممد عياد على االنفراد، أو هبا جمتمعة )ترمجة الدكتور شكري واإليقاع.. إما بواحد منها

الشعر، ولكنه ذهب خطوة أخرى إىل األمام  كما اعترب أرسطو غريزة إنسانية أساسية يف الفصل الرابع من فن
حمسوس، وإمنا بوصفها تقدمياً ملا مساه ابلكليات اليت شرحها يف الفصل  تعريفه احملاكاة ال على أهنا تقليد لواقعب

مقتضى  الشعر قائاًل: الكل هو ما يتفق لصنف من الناص أن يقوله أو يفعله يف حال ما على التاسع من فن
  .(الرجحان أو الضرورة.. )ترمجة الدكتور شكري حممد عياد

البشر كما  أرسطو ال تتصل ابملثل األفالطونية بصلة ما، بل متثل طرق التفكري والشعور والعمل لدى الكليات عندو 
الشعر مبا أييت: فالرتاجيداي هي  تظهر يف كل زمان ومكان، لذلك عرف أرسطو املأساة يف الفصل السادس من فن

القطعة.. عناصر التحسني فيه حماكاة متثل الفاعلني وال  أجزاء حماكاة فعٍل جليل كامل له عظم ما بكالم ممتع تتوزع
 وتتضمن الرمحة واخلوف لتحدث تطهرياً ملثل هذه االنفعاالت )ترمجة الدكتور شكري حممد تعتمد على القصص،

  .(عياد

أرسطو ابحلبكة ال جمرد تتابع  وتنحصر احملاكاة لدى أرسطو يف حبكة السرد الشعري أو املسرحي.. ويعين
حىت كون كاًل عضوايً مكتماًل، فالشاعر عند أرسطو  اث، بل بنية حمكمة هلا يربط الشاعر بني أجزائهاألحد

قبله، وذلك بصرف النظر عن أن نقطة بدايته هي التاريخ أو األساطري  مشكل للحبكة اليت مل تكن موجودة من
ابليواننية القدمية(  عروف أن الفعل )نظم الشعرابتكاره، فالشاعر عنده مبثابة صانع حلباكاته.. وامل املتوارثة أو جمرد

فكرة اخللق واإلبداع.. علماً أبن هذا اخللق ال  من معانيه صنع ونسق، فاحملاكاة األرسطاطيلية إذن قريبة جداً من
الشاعر دون غريه، وإمنا يتناول تقدمياً حياً ألفعال البشر على مقتضى  يتناول جمرد عامل خيايل ميثل يف ذهن

  .الضرورة جحان أوالر 

قاله أفالطون يف الفصل العاشر من مجهوريته  وتعترب نظرية احملاكاة اليت جاء هبا أرسطو يف فن الشعر رداً على ما
ملا اعتربه أفالطون جمرد مظاهر شكلية للطبيعة، ولتجاهلهم للمثل احلقة  حيث هاجم الشعراء لغوايتهم، وحملاكاهتم
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  .سوى انعكاس هلا اليت ليست هي

الطبيعة ال بوصفها شكاًل أو مثااًل، وإمنا ملا فيها  فنظرية أرسطو تتلخص يف أن مبدأ كل الفنون يقوم على حماكاة
زمان ومكان، وذلك ما مييز الفنان أو الشاعر يف رأيه من املؤرخ الذي ال يهتم  من مظاهر عامة دائمة تصلح لكل

  .بدقائق األمور وحوادثها التفصيلية إال

هاماً جداً يف مدارس النقد األوربية منذ عصر النهضة حىت أواخر القرن  ب مفهوم احملاكاة األرسطاطيلي دوراً وقد لع
  .الثامن عشر

  .الحق واحملاكاة أو التقليد هي اختاذ أعمال مؤلف سابق منوذجاً حيتذى به من جانب مؤلف

  .(327عشر) دسوهذه هي نظرية شعراء مجاعة الثراي بلياد بفرنسا يف القرن السا

األدبني اليوانين والالتيين، وأن تشتمل هذه  ويرتتب على ذلك يف رأيهم وجود احملاكاة ألعمال العباقرة القدامى يف
  .التعبري، واألساليب البالغية احملاكاة على املوضوعات املعاجلة، وطرق

 )ال للتقليد املباشر الذي قد ال يتجاوز ليخضع التأليف األديب ويف القرن السابع عشر بفرنسا اتسع مفهوم احملاكاة
تتحكم  لقواعد أدبية تستخلص طريقة ذهنية من روائع األدبني القدميني بوصفها نواميس أدبية الرتمجة البحتة( وإمنا

  .ي ابتكار العمل األديب من أية جهة كان

 دامى ال ينصب إال على قوالبهم وصيغهمأيضاً قرر الشاعر أندريه شينييه أن تقليد الق ويف القرن الثامن عشر بفرنسا

تكون من وحي عصر  األدبية.. أما موضوعات الشعر واملعاين اليت يتضمنها العمل األديب فالبد يف رأيه أن
  .القدمي األديب، وال مينع ذلك األديب من أن حياكي اجلمال الشكلي لألدب

على السرقة األدبية، ولكنه يالحظ أن  وهو الداللة ويف الوقت احلاضر يستعمل مفهوم احملاكاة ميعناها املستهجن
الرومانتيكية يف الشعر األوريب اليت أبرزت عنصر األصلة واالبتكار  هذا املفهوم مل يتبلور إال بعد ازدهار املدارس

  .النفس، وفضلته على احلذق واملهارة واالبتكار أيضاً يف النسج على منوال القدامى والتعبري عما يف

والدعابة، وحماكاة نص أديب أو أثر  كاة التهكمية إعادة أداء فين أو أديب جاد بطريقة ساخرة مثرية للضحكواحملا 
خصائص األسلوب األصلي أو مميزات هذه الشخصية، ويكون  فين أو مسات مميزة لشخصية معروفة.. حبيث تراعى

ه من تقليد.. مثال ذلك يف األدب العريب من هتكم وسخرية( وإمنا لرباعة ما في ذلك بقصد اإلضحاك )ال ملا فيه
  :املرحوم مصطفى محام ملعلقة عمرو بن كلثوم )القرن السادس امليالدي( ومطلع املعلقة تقليد

  أال هيب بصحنك فاصبحينا * * * وال تبقى مخور األندرينا

  :الساخرة ومطلع احملاكاة

  أال غوري بوشك فارقينا * * * وال تبقى العزال فرتجعينا

  :امرئ القيس الصوتية اختيار ألفاظ يوحي صوهتا مبعناها، أو جبو عام من نوع خاص.. مثال ذلك قول واحملاكاة

  مكر مفر مقبٍل مدبٍر معاً * * * كجلمود صخر حطه السيل من عل

  .الذي يوحي بسرعة احلركة واالندفاع
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مشاهبة ألحداث احلياة الواقعية وشخصياهتا.. شخصيات املأساة وأحداثها  وحماكاة الواقع )االحتمالية( أن تكون
  .معقولة وممكنة الوقوع إىل درجة ما يف جتاربنا احليوية مبعىن أن تكون

فنياً  صورة طبق األصل ملا حيدث يف احلياة، ألن وظيفة الفن أن يصور ما اختاره تصويراً  وليس معىن هذا أن تكون
  .جديداً، وال يلتزم فيه حبرفية الطبيعة

 التزمتها الكالسيكية احملدثة يف كتابة املأساة، والغرض منها إيهام النظارة أبن ما اكاة الواقع إحدى القواعد اليتوحم

  .يقع فوق خشبة املسرح صورة مما يقع يف الطبيعة واحلياة

  :الفرنسيون يف القرن السابع عشر حماكاة الواقع قسمني وقد قسم نقاد األدب

 اليت تكون أحداث املسرحية وشخصياهتا فيها أقرب ما ميكن إىل ما كانت عليه يف الواقع احملاكاة التارخيية وهي

  .التارخيي

اجلمهور ممكناً يف املواقف  واالحتمالية العامة وهي تلك اليت تطابق أحداثها وشخصياهتا ما يتصوره
  .(328اإلنسانية")

كون هبا احملاكاة، وقد فسر ذلك الفارايب بقوله:"فإن من خالل األداة اليت ت قال أبو عبدالرمحن: نفهم احملاكاة
  :األمور قد تكون بفعل وقد تكون بقول، فالذي بفعل ضرابن حماكاة

فعاًل  بيده شيئاً ما مثل أن يعمل متثااًل به.. إنساانً بعينه أو شيئاً غري ذلك، أو يفعل أحدمها أن حياكي اإلنسان
  .حياكي به إنساانً ما أو غري ذلك

يصنعه أو خياطب به من أمور حتاكي الشيء الذي فيه القول، وهو أن  اكاة بقول هو أن يؤلف القول الذيواحمل
  .(329أمور حتاكي ذلك الشيء") جيعل القول دااًل عل

الشعر يف أن كاًل منهما ذو فعل واحد هو التشبيه، وذو غرض  والرسم الذي هو صناعة تزويق عند الفارايب يشارك
  .(330يف أوهام الناس وحواسهم) اع احملاكياتواحد هو إيق

الفارايب:"وال يظنن ظان أن املغلط واحملاكي قول واحد، وذلك  واحملاكاة إيهام، ولكنه ليس إيهام مغالطة.. قال
منها أن غرض املغلط غري غرض احملاكي، إذ املغلط هو الذي يغلط السامع إىل نقيض  :أهنما خمتلفان بوجوه

  .ه النقيض، لكن الشبيهحىت يومه الشيء

  .(332ويوجد نظري ذلك يف احلس")

الشعرية أبهنا تركب من أشياء  احملاكاة عن املغالطة أهنا استناد إىل الواقع ال نفي له، وهلذا وصف األقاويل ويبعد
بحاً أو جاللة أو شيئاً أفضل أو أخس.. وذلك إما مجااًل أو ق شأهنا أن ختيل يف األمر الذي فيه املخاطبة حااًل ما،

  .(333مما يشاكل كل هذه) أو هواانً أو غري ذلك

  .(334احملاكي للشيء بداًل من الشيء نفسه) ووجه اإليهام يف احملاكاة أهنا توقع يف ذهن السامعني

تتبع ابن رشد عيوب احملاكاة فقال:" والغلط الذي يقع يف الشعر وجيب على  وبناء على الضروري واملمتنع املمكن
  :توبيخه فيه ستة أصناف اعرالش
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  :قول ابن املعتز يصف القمر يف تنقصه أحدها: أن حياكي بغري ممكن، بل مبمتنع، ومثال ذلك عندي

  محولة من عنرب انظر إليه كزورق من فضة * * * قد أثقلته

حياكى مبا هو وال هني.. بل إمنا جيب أن  فإن هذا ممتنع، وإمنا آنسة بذلك شدة الشبه، وأنه مل يقصد به حث
ابلشياطني، أو مبا هو ممكن الوجود يف األكثر ال يف األقل، أو على  موجود، أو يظن أنه موجود مثل حماكاة األشرار

  .النوع من املوجود أليق ابخلطابة منه ابلشعر التساوي، فإن هذا

زيد يف الصور عضواً ليس حيرف احملاكاة، وذلك مثل ما يعرض للمصور أن ي واملوضع الثاين: من غلط الشاعر أن
يف مؤخره..  يف غري املكان الذي هو فيه، كما يصور الرجلني يف مقدم احليوان ذي األربع، واليدين منها، أو يصوره

  :احملدثني األندلسيني يصف الفرس وينبغي أن يتفقد مثال هذا يف أشعار العرب.. وقريب منه عندي قول بعض

  األزرق ان السمهريوعلى أذنيه أذن اثلث * * * من سن

مواضع التوبيخ، وذلك أن الصدق يف  واملوضع الثالث: أن حياكي الناطقني أبشياء غري انطقة، فإن هذا أيضاً من
يشبه من الناطق صفة مشرتكة للناطق وغري الناطق، وقد يؤنس  هذه احملاكاة يكون قلياًل، والكذب كثرياً، إال أن

  .النساء ابلظباء وببقر الوحشتشبيه العرب  مبثل هذه العادة، مثل

ضده، أو بضد نفسه، وذلك مثل قول العرب"سقيمة اجلفون" يف الغائرة  واملوضع الرابع: أن يشبه الشيء بشبيه
  :قوهلم النظر، وقريب منه

  راحوا ختاهلم مرضى من الكرم

  :وقول اآلخر

  وسط البيوت من احلياء سقيما * * * وخمرق عنه القميص ختاله

  .بذلك العادة ه كلها أضداد الصفات احلسنة، وإمنا آنسفإن هذ

ابلسواء: مثل الصرمي يف لسان العرب والقرء وجلل،  واملوضع اخلامس: أن أييت ابألمساء اليت تدل على املتضادين
  .وغري ذلك مما قد ذكره أهل اللغة

التصديقية.. وخباصة مىت كان القول  لواملوضع السادس: أن يرتك احملاكاة الشعرية وينتقل إىل اإلقناع واألقاوي
  :يعتذر عن جبنه هجيناً، قليل اإلقناع، وذلك مثل قول امرئ القيس

  وما جبنت خيلي ولكن تذكرت * * * مرابطها من بربعيص وميسرا

  :الفرار وقد حيسن هذا الصنف إذا كان حسن اإلقناع أو صادقاً مثل قول اآلخر يعتذر عن

  هلم * * * حىت علوا فرسي أبشقر مزبدهللا يعلم ما تركت قتا

  أين إن أقاتل واحداً * * * أقتل وال ينكي عدوي مشهدي وعلمت

  طمعاً هلم بعقاب يوم مرصد * * * فصددت عنهم واألحبة فيهم

الذي فيه يسري، ولذلك قال القائل: اي معشر العرب لقد  فإن هذا القول إمنا حسن أكثر، لصدقه، ألن التغيري
  .(335الفرار") ل شيء حىتحسنتم ك
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  :النسق-39

  .على تتابع يف الشيء قال ابن فارس:"النون والسني والقاف أصل صحيح يدل

قوهلم: ثغر نسق.. إذا كانت األسنان  وكالم نسق جاء على نظاٍم واحد قد عطف بعضه على بعض، وأصله
  :زبيد متناسقة متساوية.. وخرز نسق منظم.. قال أبو

  (336 زانه نسق * * * يكاد يلهبه الياقوت إهلااب")جبيد رمٍي كرميٍ 

أحدمها جمازاً.. قال  أبو عبدالرمحن: األصل يف النسق معنيان متالزمان مها التتابع ابنتظام، ويستعمل يف قال
قال ابن دريد: النسق: نسق الشيء بعضه  الزبيدي: "نسق الكالم نسقاً: عطف بعضه على بعض.. نقله اجلوهري،

  .األول بعض.. وقال الليث: النسق كالعطف على يف إثر

  .وقال اجلوهري: النسق حمركة: ما جاء يف الكالم على نظام واحد

  .تركيبها النسق من الثغور: املستوية يقال: ثغر نسق.. ونسقها: انتظامها يف النبتة وحسن :قال

  .قال: النسق من اخلرز: املنظم

ان على طريقة نظام واحد عام يف األشياء كلها.. قال ابن دريد: يقال: ك وقال الليث: النسق من كل شيء: ما
  .نسقاً، وغرست النخل نسقاً، وكل شيء أتبع بعضه بعضاً فهو نسق له قام القوم

  .(337احلبل إذا امتد مستوايً: خذ على هذا النسق.. أي: على هذا الطوار") ويقولون لطوار

  .م مجاليةالنسق يف االصطالح األديب قي ومعاين

املتكلم بكلمات متتالية معطوفات متالمحات تالمحاً سليماً مستحسناً..  وقال الكفوي:"حسن النسق هو أن أييت
ابلعي  كل مجلة منه قامت بنفسها، واستقل معناها بلفظها.. ومنه قوله تعاىل:}وقيل اي أرض حبيث إذا أفردت

  .[.. إىل آخره44ماءك{]سورة هود/

  :عرية قولهومن الشواهد الش

  علياً وال حتفل حبادثٍة * * * إذا ادرعت فال تسأل عن األسل جاور

  (338وانظر إليه جتد * * * ملء املسامع واألفواه واملقل") سل عنه ونطق به

وختطيط  عكاشة:"التصميم )النسق( هو حتديد مواقع العناصر التشكيلية يف الرقعة املصورة، وقال الدكتور ثروت
ملشروع فين بذاته ميثل الغاية منه،  مل فين كي يسرتشد به يف تنفيذه.. كما يدل على اإلدراك اإلمجايليصمم ألي ع

  .(339ويكون أقرب ما يكون إىل حقيقته")

  :البهجة-40

والنضرة.. يقال: نبات هبيج.. أي انضر حسن.. قال  قال ابن فارس:"الباء واهلاء واجليم أصل واحد، وهو السرور
  .(340[، واالبتهاج السرور من ذلك أيضاً")7هبيج{]سورة ق/ :}وأنبتنا فيها من كل زوجهللا تعاىل

[، 60حسن اللون وظهور السرور، وفيه قال عز وجل:}حدائق ذات هبجة{]سورة النمل/ وقال الراغب:"البهجة
  :لشاعرا [.. وقال: هبج.. كقول7فهو هبيج.. قال:}وأنبتنا فيها من كل زوج هبيج{]سورة ق/ وقد هبج
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  ذات خلٍق هبجٍ 

  .(341سروراً ابن أثره على وجهه، وأهبجه كذا") وال جييئ منه هبوج.. وقد ابتهج بكذا.. أي: سر به

يقال: رجل ذو هبجة.. ويقال: هو حسن لون الشيء ونضارته.. وقيل: هو يف  ..وقال الزبيدي:"البهجة احلسن
  .أو ظهور الفرح ألبتة النضارة، ويف اإلنسان: ضحك أسارير الوجه، النبات

 وهباجة وهبجاانً فهو هبيج، وامرأة هبجة مبتهجة، وقد هبجت هبجة، وهي مبهاج، وقد غلبت وهبج ككرم هبجة

  .عليها البهجة

  .وامرأة هبجة ومبهاج غلب عليها احلسن

  :هباجة سر به وفرح.. قال الشاعر وهبج ابلشيء، وله كخجل

  منه للبلى خرق * فقد تطايركان الشباب رداء قد هبجت به * * 

  :فهو هبيج.. قال أبو ذؤيب

  مبا بذلت من سبيها لبهيج * * * فذلك سقياً أم عمرو وإنين

  .صاحبته اليت يشب هبا غالب األمر أشار بقوله ذلك إىل السحاب الذي استقى ألم عمرو، وكانت

  :ورجل هبج أي مبتهج أبمر يسره.. قال النابغة

  ها * * * هبج مىت يرها يهل ويسجدأو درة صدفية غواص

  .(.. واالبتهاج السرور والفرح342أفرحين وسرين كأهبج ابأللف، وهي أعلى) :وهبجين الشيء كمنع

  :الروض إذا كثر نوره ابلفتح.. أي زهره.. وقال وتباهج

  نواره متباهج يتوهج

  :التحسني يف قول العجاج والتبهيج

  فخماً وسنن منطقاً مزوجادع ذا وهبج حسباً مبهجاً * * * 

احلسب مجااًل بوصفك له،  قال ابن سيده: مل أمسع ببهج إال هاهنا، ومعناه حسن ومجل، وكأن معناه: زد هذا
شئت قلت: سنن سهل.. وقوله: مزوجاً.. أي  وذكرك إايه.. وسنن حسن كما يسنن السيف أو غريه ابملسن.. وإن

  .يشبه بعضه بعضاً يف احلسن، فكأن حسنه يتضاعف لذلك مقروانً بعضه ببعض.. وقيل: معناه منطقاً 

  .مبعىن واحد وابهجه وابزجه وابراه وابهاه

  .واستبهج استبشر

انقة هلا سنام مبهاج، ونوقاً هلا أسنمة مباهج.. أي السمينة من  واملبهاج سنام الناقة السمني.. تقول: رأيت
  .مع السمن، وهو جماز األسنمة، ألن البهجة

[.. أي من كل ضرب 5زوج هبيج{]سورة احلج/ النبات ابلكسر فهو هبيج حسن.. قال هللا تعاىل:}من كلوهبج 
  .من النبات حسن انضر

وحني  حسن.. وقد هبج هباجة وهبجة.. ويف حديث اجلنة: فإذا رأى اجلنة وهبجتها.. أي حسنها وعن أيب زيد هبيج
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  .ما فيها من النعيم

  .أهبجت األرض هبج نباهتا

  :مباهيج.. قال ابن مقبل مما يستدرك عليه: نساءو 

  (343هجال") وبيض مباهيج كأن خدودها * * * خدود مهاً الفن من عاجلٍ 

مث توسع لكل سار.. ويف الفن البهجة  قال أبو عبدالرمحن: يظهر يل أن األصل السرور احلاصل عن نضرة مرئية،
  .شعور ذايت هو السرور من مجال موضوعي

  :السيئ-41

  .فليست من ذلك، إمنا هي من ابب القبح بعد كالم ابن فارس عن مادة سوى قال:"فأما السني والواو واهلمزة

أي قبيحة.. قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سواء ولود خري من  ..تقول: رجل أسوأ.. أي قبيح، وامرأة سواء
الذين  قبح منظرها.. قال هللا تعاىل:}مث كان عاقبةمسيت السيئة سيئة، ومسيت النار سوأى ل حسناء عقيم، ولذلك

  :[، وقال أبو زبيد10أساءوا السوأى{]سورة الروم/

  (344اي لقومي للسوأة السوآء") * * * مل يهب حرمة الندمي وحقت

األمور الدنيوية، واألخروية، ومن األحوال النفسية، والبدنية،  وقال الراغب:"السوء كل ما يغم اإلنسان من
 [.. أي: من غري آفة22ماٍل، وجاٍه، وفقد محيٍم.. وقله:}بيضاء من غري سوٍء{]سورة طه/ خلارجية.. من فواتوا

على الكافرين{]سورة  هبا، وفسر ابلربص، وذلك بعض اآلفات اليت تعرض لليد.. وقال:}إن اخلزي اليوم والسوء
قال:}مث كان عاقبة الذين أساءوا  ..[، وعرب عن كل ما يقبح ابلسوأى، ولذلك قوبل ابحلسىن27النحل/

[، والسيئة الفعلة القبيحة، وهي 26احلسىن{]سورة يونس/ [ كما قال:}للذين أحسنوا10السوأى{]سورة الروم/
[، 46[، وقال:}مل تستعجلون ابلسيئة{]سورة النمل/81سيئة{]سورة البقرة/ ضد احلسنة.. قال:}بلى من كسب

 أصابك من حسنة فمن هللا وما أصابك من سيئة فمن[، }ما 114السيئات{]سورة هود/ }يذهنب

الصالة والسالم: اي  [، وقال عليه96[، }ادفع ابليت أحسن السيئة{]سورة املؤمنني/79نفسك{]سورة النساء/
  :أنس أتبع السيئة احلسنة متحها.. واحلسنة والسيئة ضرابن

أمثاهلا ومن جاء ابلسيئة فال  ابحلسنة فله عشرأحدمها حبسب اعتبار العقل والشرع حنو املذكور يف قوله:}من جاء 
اعتبار الطبع، وذلك ما يستخفه الطبع وما يستثقله  [، وحسنة وسيئة حبسب160جيزى إال مثلها{]سورة األنعام/
[، 131قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطريوا مبوسى ومن معه{]سورة األعراف/ حنو قوله:}فإذا جاءهتم احلسنة

على  [، وقوله تعاىل:}إن اخلزي اليوم والسوء95ا مكان السيئة احلسنة{]سورة األعراف/بدلن وقوله:}مث
قال:}سيئت وجوه الذين   ..[، ويقال: ساءين كذا، وسؤتين، وأسأت إىل فالن27الكافرين{]سورة النحل/

ة [، }من يعمل سوءاً جيز به{]سور 7اإلسراء/ [، وقال:}ليسوؤا وجوهكم{]سورة27كفروا{]سورة امللك/
[، }عليهم دائرة السوء{]سورة 37هلم سوء أعماهلم{]سورة التوبة/ [.. أي قبيحاً، وكذا قوله:}زين123النساء/
 [، و}ساءت97يسوؤهم يف العاقبة، وكذا قوله:}وساءت مصريًا{]سورة النساء/ [.. أي ما6الفتح/
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املنذرين{]سورة  ح[.. وأما قوله تعاىل:}فإذا نزل بساحتهم فساء صبا 66مستقرًا{]سورة الفرقان/
[.. ساء ههنا 177األعراف/ [، }ساء مثاًل{]سورة66[، و}ساء ما يعملون{]سورة املائدة/177الصافات/

[.. قوله:}سيئت وجوه الذين  2ابلسوء{]سورة املمتحنة/ جتري جمرى بئس، وقال:}ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم
ه يبدو يف الوجه أثر السرور والغم، وقال:}سيئ هبم إىل الوجه من حيث أن [ نسب ذلك27كفروا{]سورة امللك/

سوء  [، }وهلم21[: حل هبم ما يسوؤهم.. وقال:}سوء احلساب{]سورة الرعد/77ذرعًا{]سورة هود/ وضاق هبم
[، }فأواري 31أخيه{]سورة املائدة/ [، وكىن عن الفرج ابلسوأة.. قال:}كيف يواري سوأة25الدار{]سورة الرعد/
[، }ليبدي هلما ما وري عنهما من 26األعراف/ [، }يواري سوآتكم{]سورة31ملائدة/سوأة أخي{]سورة ا

  .(345[")20سوآهتما{]سورة األعراف/

والضار يشمل القبيح وكل مؤٍذ  ..قال أبو عبدالرمحن: السوء يف األصل ضد احلسن، وهو للشعور الذايت جتاه ضار
  .ال يتصف ابلقبح

  :مساجة-42

ومساجي،  وامليم واجليم أصل يدل على خالف احلسن.. يقال هو مسج ومسج، واجلمع مساجفارس:"السني  قال ابن
  .(346ومن الباب السمج من األلبان، وهو اخلبيث الطعم")

  :الزخمشري:"شيء مسج ومسج ومسيج: ال مالحة فيه، وقد مسج مساجة.. قال أبو ذؤيب وقال

  احل ومسيجفإن تصرمي حبلى وإن تتبديل * * * خلياًل فمنهم ص

  .(347وهو مسج مج، ومسج ملج، وأان أستسمج فعلك، وما مس جه عندي إال كذا") وما أمسج فعله،

فهو  الزبيدي:"مسج الشيء ابلضم ككرم يسمج مساجة: قبح ومل يكن فيه مالحة، فهو مسج مثل ضخم وقال
  .ضخم، ومسج مثل خشن فهو خشن، ومسيج مثل قبح فهو قبيح

خمففاً من مسج، ولكنه كالنضر، مجعه مساج مثل ضخام ومسجون ومسجاء ومساجى، وقد  يسقال سيبويه: مسج ل
جعله مسجاً..  مساجة ومسوجة.. الكسر عن اللحياين، وهو مسيج مليج ومسج ملج، وقد مس جه تسميجاً: إذا مسج

  :أبو ذؤيب وعن ابن سيده: السمج والسميج الذي ال مالحة له.. األخرية هذلية.. قال

  تصرمي حبلى وإن تتبديل * * * خلياًل فمنهم صاحل ومسيج فإن

  .مسيج هنا يف بيت أيب ذؤيب الذي ال خري عنده :وقيل

  .اخلبيث الطعم والسمج والسميج أيضاً اللنب الدسم

  .وكذلك السمهج والسملج بزايدة اهلاء والالم

  .له، والسمج اخلبيث الريح ولنب مسج ال طعم

  .(348وأان أستسمج فعلك") واستسمجه عده مسجاً،

      .القبح أبو عبدالرمحن: السماجة أقل درجة من القبح، فهو سلبية يف اجلمال ال إجيابية يف قال
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  :األانقة51 

اإلعجاب، واحملبة، وانتقاء أفضل الكأل، مث توسع به النتقاء األفضل من كل  من معاين مادة اهلمزة والنون والقاف
  .، واإلتقانوالفرح والسرور شيء،

  .!!وهلذا قيل: ما آنقه يف كذا؟!.. أي ما أشد طلبه له ومسيت األنوق، ألهنا تتأنق يف اختيار املكان لبيضها،

 املادة أن األصل فيها ما يستحسنه البصر ويثري اإلعجاب.. مث توسع به للزينة، ألن ويظهر يل من استقراء معاين

فيه، فالتقت تنوق وأتنق يف  .. ويف مادة انق: تنوق يف األمر مبعىن ابلغاملتأنق يتحرى من الزينة حسناً وإعجاابً 
على اسم الناقة، وهي عندهم من أحسن  املعىن، ولكن املأخذ آخر.. قال ابن فارس:"كأن تنوق مقيس

  .(399أمواهلم")

 صري املعجب سواءأبهنا جال ال يعرف خبصائص وقواعد يف املوضوع، بل هي للجمال الب واللغة مل تقيد األانقة

مجالية قيدت األانقة  أكانت مقاييسه معروفة يف املوضوع، أم كانت جمرد شعور يف الذات.. بيد أنه وجدت مدارس
  .ابجلمال الذايت، فذلك مصطلح جمازي، ألنه قيد عموم اللغة

لطبيعة أو العمل الفين الصفة يف ا قال األستاذ جمدي وهبه، وكامل املهندس:"مجال األانقة يف علم اجلمال: هو تلك
تتألف من األانقة والسهولة واخلفة اجلذابة لتعاطف القراء أو  اليت توصف هبا احلركة أو األشكال أو املواقف، وهي

  .النظارة

معروفة وبني اجلمال املطلق  علماء اجلمال يف أوراب مييزون منذ القدم بني مجال األانقة الذي ال خيضع لقاعدة وكان
يف اخللق الفين.. كما كان النقاد يف عصر النهضة يفرقون  عد يدركها اإلنسان يف الكون،أو يضعها لنفسهاملقيد بقوا

 يتضمن يف رأيهم مفهومات االنتظام والتقيد واخلضوع لقواعد العقل وبني مجال األانقة بني اجلمال املطلق الذي

  .(400")الذي يتميز مبنبته اخليايل واألصالة والتلقائية وعدم االنتظام

األانقة ابجلمال  عبدالرمحن: السهولة واخلفة مقاييس يف املوضوع، ولعل مأخذ علماء أوراب يف ختصيص قال أبو
األانقة لطفاً إهلياً حيتفظ بسرية مقاييسه يف  الذايت أن اشتقاق اللفظ عندهم مشرتك بني اجلمال واللطف، فجعلوا

ة يف مجال األانقة إذن هي عدم خضوعه للتحليل والضبط فأهم مس" :املوضوع.. قال األستاذ وهبة وزميله
  .مسي منذ عهد النهضة بشيء ال أعرف ماهيته والتحكم، وكثرياً ما

إىل أن مجال األانقة متصل ابللطف اإلهلي مل بينهما من االشرتاك  1671 وقد ذهب الناقد الفرنسي بوهور يف سنة
الكلمة، إذ  شرتاكهما أيضاً يف اللفظ ويف األصل الذي اشتقت منهوعدم اخلضوع للقواعد الوضعية، وال يف السرية،

  .(401يف آن واحد") أن كلمة خاريس اليواننية، أو جراتيا الالتينية تعين مجال األانقة واللطف

لعامل اجلمال الفرنسي روجيه دي بيل  -يرتجم بعد وهو كتاب مل-ونقل األستاذ وهبه عن كتاب فكرة املصور املثايل 
  .أما مجال األانقة فيسري بدوهنا ..اجلمال يسري خبضوعه للقواعد فقط أن

مقاييس موضوعية، ولكنها جعلته القسيم جلمال اجلاللة.. قال  وتطورت مذاهب مجالية فجعلت مجال األانقة وفق
أهم  قة بوصفهاأثناء القرن الثامن عشر أصبحت فكرة الروعة واجلاللة حتل حمل مجال األان األستاذ وهبه وزميله:"يف
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فصار يعين تلك الفتنة اليت ترتتب  صفة يف الشيء الذي يبعث السرور يف نفس النظارة أو القراء.. أما مجال األانقة
  .(402على األانقة الناجتة عن تناسب األجزاء")

، أو مينح ما حيرك الشهوة م[ حيث وصف اجلميل أبنه1757-قال أبو عبدالرمحن: هذا التفريق ذكره إدمون بريك ]
  .(403إحساساً ابلرهبة) الشعور ابلرضا والسعادة، ووصف اجلليل أبنه يشيع فينا

من عشرين عاماً لغة وفلسفة وتذوقاً أدبياً، وقد  قال أبو عبدالرمحن: مسألة اجلمال هذه شغلت ابيل منذ أكثر
 القلب من هبجة ولذة وسرور جتاه قاعدة ما هو مجيل جمرد الشعور الذايت يف رست سفينة معرفيت على االعتقاد أبن

املثري، مث مبزاج  أو موضوع حمسوس، فهذا الشعور جتربة ذاتية فدية، فيقارن هذا الشعور الذايت ابملوضوع أمر معنوي
  :ثالثة أمور وثقافة ونفسية الفرد ذي التجربة، مث تصنف جتارب الناس فيحصل لنا

  .لطرد والعكس..اخلأوهلا: اقتناص مواصفات يف املوضوع ابلسرب وا

  .واثنيها: تصنيف فئوي إلحساس الناس ابجلمال

  .جهات قسمة خمتلفة واثلثها: تقسيم ملا هو مجيل من

اليت أجراها بني املعرفة واللذة، وأيهما أفضل  وعن هذا األمر األخري حتدث سقراط عن اجلمال يف معرض املقارنة
ذات املشوبة، وصنف لذة مشاهدة األشياء اجلميلة لذاهتا ضمن اخلالصة والل خلري اإلنسان، ففرق بني اللذات

  .(404اخلالصة) اللذات

اجلمال اللذة اخلالصة، وهي احملضية يف الفن، مث  قال أبو عبدالرمحن: حلل هذه الثنائية املعضلة نرى أن األصل يف
له مثاًل، ووجوداً لغريه  آخر.. وبيان ذلك أن للشيء وجوداً لذاته كشك يتضاعف اجلمال ابلنظر إىل موضوع

ذاته، ألنه  فجمال هذا املنظر: األصل فيه أن يكون فيه أن يكون مجاله لذاته ملقاييس تصنف منه كوظيفته وغايته،
  .موضوع، وال حيكم ذلك منطق وال سلوك.. بل القيمة اجلمالية حتقق وجودها

اجلمال أو القبح أحكام دينية أو  أن موضوع هذا مث تنظر الذات إىل غايته أو وظيفته فتجد قبحاً أو مجااًل، إال
  .خلقية أو عقلية

  .أبنه إشراق احلقيقة فالبد من مالحظة أنه عىن مجال شكل ومضمون معاً  وعندما يعرب أفالطون عن اجلمال

فالشكل يشمل  ..القول أن اجلمال الذي ينتسب إىل األدب هو معطيات النص شكاًل وتصوراً ملعناه وقصارى
  .قاه، ومجال تركيبه، وعبقرية صورهموسي

  .من إحياء وإاثرة وإبداع وتصور معناه أن تفهم ما فيه

  .ولكن مرجعه إىل قيم اجلليل من املنطق والسلوك أما مجال مضمونه حكماً ال تصوراً فجمال آخر مطلوب،

ل واحد، وهو املعجب فقال ابن فارس:"اهلمزة والنون والقاف يدل على أص وأما املعاين اللغوية لألانقة
معجب..  اخلليل: األنق اإلعجاب ابلشيء.. تقول أنقت به، وأان آنق به أنقاً، وأان به أنق.. أي واإلعجاب.. قال

  :وآنقين يؤنقين إيناقاً.. قال

  وأنقتها العقائق إذا برزت من بيتها راق عينها * * * معو ذه
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  :وشيء أنيق ونبات أنيق.. وقال يف األنق

  أنق جليسه وال ال أمنٌ 

الفراء.. وقال الشيباين: هو يتأنق يف  أبو عمرو: أنقت الشيء آنقه.. أي أحببته، وأتنقت املكان أحببته.. عن
  :ينتقي أفضله.. قال األنق.. واألنق: من الكأل وغريه، وذلك أن

  جاء بنو عمك رو اد األنق

ويف املثل: طلب بيض األنوق.. ويقال: إهنا ال  واحدة: األنوق، وهي الرمخة.. وقد شذ ت عن هذا األصل كلمة
  :ويقال: بل ال يقدر هلا على بيض.. وقال ..تبيض

  (405أراد بيض األنوق") طلب األبلق العقوق فلما * * * مل ينله

  .اجلوهري وقال الزبيدي: "األنق حمركة: الفرح والسرور.. نقله

اخلالء.. أكل أنقي، وألبس خلقي.. وقال  أعرابية: اي حبذا واألنق: الكأل احلسن املعجب.. مسي ابملصدر.. قالت
  :الراجز

  جاء بنو عمك رواد األنق

  .يقال: أنق كفرح أينق أنقاً.. إذا فرح وسر

  :أحبه.. قال عبدالرمحن بن جهيم األسدي :وقال أبو زيد: أنق الشيء أنقاً 

  أتنقها عيون الرود تشفي السقيم مبثل راب  روضة * * * زهراء

  :ككتف.. معجب.. قال وقال الليث: أنق به: أعجب به، فهو أينق أنقاً، وهو أنق،

  إن الزبري زلق وُزمَِّلق

  جاءت به عنس من الشام تلق

  ال أمن جليسه وال أنق

ما من عاشية أشد أنقاً، وال شبعاً من طالب علم.. أي  :أي: ال أيمنه وال أينق به.. ويف حديث عبيد بن عمري
 وحمبة.. والعاشية من العشاء، وهو األكل ابلليل.. يريد أن العامل منهوم متمادي ابً واستحساانً، ورغبةأشد إعجا

  .احلرص

يقولون: الرمخة، ألن بيض الرمخة  واألنوق كصبور.. قال ابن السكيت: عم عمارة: إنه عندي العقاب، والناس
  :الرمخة.. وقيل:ذكر الرخم.. وأنشد اجلوهري للكميت األنوق :يوجد يف اخلراابت ويف السهل.. وقال ابن األعرايب

  شىت * * * حتم ق وهي كيسة احلويل وذات امسني واأللوان

  .الرمخة، واألنوق قال: وإمنا قال: ذات امسني، ألهنا تسمى

  .أو طائر أسود له كالعرف يبعد لبيضه.. قاله أبو عمرو

  .وقال: طويلة املنقار ..أصفر املنقار وهو أيضاً قول أيب عمروطائر أسود مثل الدجاجة العظيمة أصلع الرأس،  أو

يظفر به، ألن أوكارها يف رؤوس القلل واملواضع الصعبة  ويف املثل: هو أعز من بيض األنوق، ألهنا حترزه فال يكاد
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 نقله اجلوهري، وقد تقدم شاهده من قول الكميت.. ويف حديث علي رضي هللا ..البعيدة، وهي حتم ق مع ذلك
قال:  ..إىل مرقاة يقصر دوهنا األنوق.. ويف حديث معاوية قال له رجل: افرض يل.. قال: نعم عنه: ترق يت

  :ولولدي.. قال:ال.. قال: ولعشرييت.. قال:ال.. مث متثل

  فلما * * * مل ينله أراد بيض األنوق طلب األبلق العقوق

يعطى، فيسأل ما هو أصعب منه.. وقال غريه العقوق: اهلني فال  قال أبو العباس: هذا مثل يضرب للذي يسأل
 واألبلق من صفات الذكور.. والذكر ال حيمل، فكأنه طلب الذكر احلامل.. واألنوق واحد احلامل من النوق،

الذكر معدوم، وقد جيوز أن  ومجع..، وقال ابن سيده: جيوز أن يعين به الرمخة األنثى، وأن يعين به الذكر، ألن بيض
  .كما حيضن الظليم بيضه ..بيض إليه، ألنه كثرياً ما حيضنها، وإن كان ذكراً يضاف ال

حويلها، ألهنا أول الطري قطاعاً، وأهنا تبيض حيث ال  وقال الصاغاين يف شرح قول الكميت السابق: وإمنا كي س
  :العديل بن الفرخ يلحق شيء بيضها.. قلت: منه قول

  بيض األنوق فإنه مبعاقلبيض األنوق كسر ِهنَّ ومن يرد * * * 

ولدها، وال متكن من  وقيل: يف أخالقها من الكيس عشر خصال وهن: حتضن بيضها، وحتمي فرخها، وأتلف
وال تطري يف التحسري، وال تغرت ابلشكري، وال  نفسها غري زوجها، وتقطع يف أول القواطع، وترجع يف أول الرواجع،

د أن الصيادين يطلبون الطري بعد أن يوقنوا أن القواطع قد قطعت، يري ..ترب ابلوكور، وال تسقط على اجلفري
والتحسري سقوط  ..أوائلها، لتنجو.. أي: تتحول من اجلروم إىل الصرود، أو من الصرود إىل اجلروم والرمخة تقطع

ة، لعلمها أن قصباً فتطري.. واجلفري اجلعب الريش.. وال تغرت ابلشكري.. أي بصغار ريشها بل تنتظر حىت يصري ريشها
ومثله يف سائر أصول اللغة املصححة، ووهم من ضبطه ابحلاء املهملة،  فيها سهاماً.. هذا هو الصواب يف الضبط،

االحتماالت..  ضبطه ابحلاء والقاف، فإن هذه األمور وأمثاهلا نقل ال مدخل فيها للرأي أو واستظهره، وكذا من
األئمة.. فليتنبه لذلك، وقد أشار إىل  لة عن التأمل، وجهل بنصوصوادعاؤه أنه على اجليم ال يظهر له معىن: غف

  .لعضه شيخنا رمحه هللا تعاىل

  .آنقه يف كذا.. أي ما أشد طلبه له ويقال: ما

أعجبيت.. ومنه حديث قزعة موىل زايد: مسعت أاب سعيد حيدث عن رسول  ..وآنقين الشيء إيناقاً، ونيقاً ابلكسر
وليس بشيء..  ..م أبربع فآنقتين.. أي أعجبتين.. قال ابن األثري: واحملدثون يروونه أينقتينوسل هللا صلى هللا عليه

األنوق.. للرمخة يستقيم هذا إذا كان  قال: وقد جاء يف صحيح مسلم: ال أينق حبديثه.. أنوق الرجل: اصطاد
  .اللفظ أجوف، فأما وهو مهزوم الفاء فال

وأليم، ومسمع ومسيع، ومبدع  ه الشيء، فهو مؤنق وأنيق.. ومثله مؤملوشيء أنيق كأمري: حسن معجب، وقد آنق
( ولباقة.. 406وإعجاب.. ويف اللسان: فيه إانقة) وبديع، ومكلٌّ وكليل.. وله أانقة ابلفتح وبكسر.. أي حسن

  .إجادة وإحسان وجاء به التأنق، فيكون املعىن: أي

  :وأنق أتنيقاً.. أي عجب قال رؤبة
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  ا من أنقاوشر أالف الصب

  .النيقة وأتنق فيه: عمله ابإلتقان واحلكمة.. وقيل: إذا جتو د، وجاء فيه ابلعجب كتنوق من

  .وأتنق املكان أعجبه فعلقه ومل يفارقه.. وقال الفراء: أي أحبه

  .يستدرك عليه: روضة أنيق يف معىن مأنوقة.. أي حمبوبة.. وأنيقة مبعىن مؤنقة ومما

  .تعجب رائيها نظر وإعجابه إايك.. وقيل: هو اطراد اخلضرة يف عينيك، ألهناواألنق حمركة حسن امل

  .وأتنق فالن يف الروضة إذا وقع فيها معجباً هبا

وقعت يف آل  تتبع حماسنها، وأعجب هبا، ومتتع هبا، وبه فسر حديث ابن مسعود رضي هللا عنه: إذا وأتنق فيها
  .استلذ قراءهتن، وأمتتع مبحاسنهن يف روضات أأتنق فيهن.. أي حم وقعت يف روضات أأتنقهن.. ويف التهذيب:

كالذي ال يقنع إال آبنق   -وهي البلغة من العيش-ليس القانع العلقة  ومن أمثاهلم: ليس املتعلق كاملتأنق.. ومعناه
  .األشياء وأعجبها

  .(407ويقال: هو يتأنق.. أي يطلب أعجب األشياء")

املوافق  ء هللا السفر الثاين وذلك يف الثلث األول من الليلة اليت صبيحتها يوم الثالاثءشا مت السفر األول ويليه إن
العاملني، وسالم على عباده  ه  بدارة داوود بسلطانة ابلرايض.. وآخر دعواان أن احلمد هلل رب12/9/1417

  .املرسلني

============  

  :هوامش الباب الرابع

  .41-35انظر دراسات يف علم اجلمال ص(1)

 وإمنا نعلم وجوده ابلربهان، ونعلم كماله ابلربهان إمجااًل، ونعلم كماله تفصيالً  هللا سبحانه ال نتمثله بتخيل،(2)

  .ابخلرب الشرعي الذي أخربان عن ربنا ابلوصف ال ابلتكييف والتشبيه والتمثيل

فلم يؤذن لنا بذلك شرعاً،  نا سبحانهونتخيل صورة املوصوف مبقتضى صور األوصاف يف أذهاننا إال ما يتعلق برب
  .والتخيل عاجز عن استكناهه عقالً 

  .36-35اجلمال ص دراسات يف علم(3)

  .4/446مقاييس اللغة (4)

  .أي تكون طريقاً (5)

معطوف على  النقطتني على الشولة، ألن الشولة تشعر أبن التفكري معطوف على املعلوم، وإمنا هو فضلت(6)
مجلة سابقاً، وانقطاع للكالم السابق،  ن تعريف التفكر مستأنفاً، واالستئناف انتهاء احلديث عنالفكرة.. وملا كا

  .النقطتان ومن أجل اللبس املذكور وضعت عالمة الفصل، وهي

  .3/292، وعمدة احلفاظ643املفردات ص(7)

  .168التعريفات ص(8)
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  .697الكليات ص(9)

  .7/359اتج العروس (10)

  .الرؤية القلبية املباشرة، وهي احلدس خالف الفكرمبعىن أن (11)

  .156-2/154املعجم الفلسفي (12)

هذا الشرح يف كالمه عن الفكر..  قال أبو عبدالرمحن: مل يذكر اجلرجاين الفكرة، وإمنا ذكر الفكر، ومل يذكر(13)
  .220ويوجد بعضه يف كالمه عن املعاين ص

  .(2التعليقية السابقة رقم) انظر(14)

  .2انظر التعليقية رقم(15)

  .159-2/157 املعجم الفلسفي(16)

  .276معجم املصطلحات العربية ص(17)

  .1094مقاييس اللغة ص(18)

  .874املفردات ص(19)

يف األلفاظ، وهذا يصدق على احلديث املكذوب، وال  قال أبو عبدالرمحن: كأنه ألقى الذي يف ذهنه ووضعه(20)
  .الذهن هو املعاين واألفكار اليت ستلقى يف النص من أجل املوضوع ألن الذي يفيصدق على موضوع النص، 

  .236ص التعريفات(21)

  .827الكليات ص(22)

  .868الكليات ص(23)

  .2/446املعجم الفلسفي (24)

  .36دراسات يف علم اجلمال ص(25)

  .يقيد مبقاصد النص -قمر هاهناكال-املوضوع أن املوضوع  قال أبو عبدالرمحن: أسلفت يف مدخل البحث عن

  .396معجم املصطلحات ص(26)

  .36دراسات يف علم اجلمال ص(27)

  .2/810املعجم املفصل (28)

  .705-703اللغة ص مقاييس(29)

  .591املفردات ص(30)

  .220التعريفات ص(31)

  .:أنبتته591املفردات ص الذي يف(32)

  .19/711اتج العروس (33)

  .399-2/398 سفياملعجم الفل(34)
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  .408انظر املوسوعة الفلسفية املختصرة ص(35)

  .372-371العربية ص معجم املصطلحات(36)

  .374معجم املصطلحات ص(37)

  .106معجم املصطلحات ص(38)

  .قال أبو عبدالرمحن: خلي التقسيم األخري من األمثلة فكان غامضاً 

  .الشرق/دار  233-232املصطلحات اإلعالمية ص قاموس(39)

  .1/147املعجم املفصل (40)

  .37-36دراسات يف علم اجلمال ص(41)

  .969مقاييس اللغة ص(42)

  .95التعريفات ص(43)

  .والطول :اجلر 4/89.. وقال السمني يف العمدة 763املفردات ص(44)

  .865الكليات ص(45)

  .5/249اتج العروس (46)

  .د التسمية ال سياق قول بعد فعل يقالبعد "يقال" ألن املرا مل أضع النقطتني(47)

  .308-2/306 املعجم الفلسفي(48)

  .310-2/306املعجم الفلسفي (49)

  .37دراسات يف علم اجلمال ص(50)

، 325-323ص ، وانظر معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب408-2/407موسوعة الفلسفة (51)
  .387-384واملوسوعة الفلسفية املختصرة ص

  .286مقاييس اللغة ص(52)

  .أملأ: اشتمل(53)

  .هكذا يف األصل، ولعل الصواب: وحاو.. جيمع احليات(54)

مبعىن مجع مأخوذ من معىن  قال أبو عبدالرمحن: ليس يف هذا االستعمال أتييد أليب حامت، بل يدل على أن حوى
  .شيء احليات، ألن أصل االستعمال عن مجعهن.. ال عن مطلق مجع أي

املهملة.. قال الزبيدي يف اتج العروس  ورد يف األصل املطبوع من التاج هكذا ابلزاي، والصواب أنه ابلراء(55)
نسخ الصحاح، ويف بعض النسخ: والركوة وهو غلط، وكون املركو  : "واملركو: احلوض الكبري، كذا هو يف19/474

  .األزهري عن أيب عمرو هو احلوض الكبري قد نقله

  :وز الصغري، وأنشد اجلوهريوأيضاً: اجلرم

  والنطفة والذنوب * * * حىت مركوها يثوب السجل
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  .يرجع احلوض آلن كما قبل أن يشرب يقول: أستقي اترة ذنوابً واترة نطفة حىت

والذي مسعته من العرب: املركو احلويض الصغري يسويه الرجل بيديه  :قال األزهري بعدما نقل قول أيب عمرو السابق
  .أعوزه إانء يسقي فيه بعرياً أو بعريين البئر إذاعلى رأس 

  .الكبري فال يسمى مركواً  ويقال: ارك موكواً تسقي فيه بعريك، وأما

  .أي الصغار منها(56)

  .املشددة وفتحها ما حتوى من أمعاء الشاة الدوارة بضم الدال(57)

  .19/354اتج العروس (58)

  .362-19/361العروس  اتج(59)

  .19/366العروس اتج (60)

  .38-37ص دراسات يف علم اجلمال(61)

  .جمازفة قال أبو عبدالرمحن: كالم األستاذ جماهد عام، وتعريف احملتوى ابإلنسان

  .341-340، وانظر معجم املصطلحات ص2/768املعجم املفصل (62)

  .533مقاييس اللغة ص(63)

  .463-462املفردات ص(64)

  .128التعريفات ص(65)

  .14/380اتج العروس (66)

  .162املعجم املوسوعي للمصطلحات الثقافية ص(67)

اجلمالية للشكل على حدة،  قال أبو عبدالرمحن: هذا يف الوجود.. ويظهر االنفصال يف استقالل القيم(68)
أبكثر من شكل، فيتحقق فصل املضمون عن  وللمضمون على حدة.. ويظهر أيضاً يف قبول املضمون للتعبري

السرقات األدبية عندما جيرد الشاعر مضمون غريه ويصوغه يف  يف التعبري عنه بشكل آخر كما حيصل يف شكله
  .شكل تعبريي آخر

  .220-219معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ص(69)

.. قال أبو عبدالرمحن: هذا ابلنظر إىل دراسة النص مرتبطاً ابألديب.. أما 220ص معجم املصطلحات(70)
  .الشكلية القيم اجلمالية بغض النظر عن قائل النص فال يكون إال بتأصيل جزئي عن الظواهر أتصيل

  .39-38دراسات يف علم اجلمال ص(71)

 .يف نظر الناقد واألديب إىل القيم اجلمالية يف الشكل بغض النظر عن مضمونه معىن ذلك أن التجريد يكون(72)

 

  .الواو هاهنا حلن(73)

  .153-152اجلمال يف الفكر املعاصر ص فلسفة(74)
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  .2/573املعجم املفصل (75)

  .708-1/707املعجم الفلسفي (76)

  .4/246احلديث  غريب(77)

  .581-580مقاييس اللغة ص(78)

  .583مقاييس اللغة ص(79)

  .497املفردات ص(80)

قال أبو حيان يف البحر احمليط [ 6األرحام{]سورة آل عمران/ عن قول هللا تعاىل:}هو الذي يصوركم يف(81)
يصور إذا أمال وثين إىل حال.. وملا كان التصوير  قيل: وهو بناء ملبالغة من صار ..:" صور جعل له صورة3/7

  .ابلتأليف إىل حال وإثبااتً فيها جاء بناؤه على املبالغة.. والصورة اهليئة يكون عليها الشيء إمالة

  ."ل من غري أن يسبقه مثلهوقال املروزي: التصوير ابتداء مثا

  .350املصباح املنري ص(82)

  .136-135التعريفات ص(83)

مطولة  اإلكرام واللطف أتويل بال برهان.. وقد أفردت ملعاين الصورة يف الشرع مسألة مفردة محل الصورة على(84)
  ."يف السفر الثالث من كتايب "من أحكام الداينة

  .: إنالصواب هكذا يف األصل، ولعل(85)

  .ال وجود لذات بال صفات(86)

  .صفات، بل هذا عدم حمض.. إذن الذات جمموع الصفات قال أبو عبدالرمحن: ال ذات بال(87)

  .مدة وجوده كاحلياة والسمع ومن الصفات ما هو مالزم للشيء

  .كالرضى والغضب واملشي ومنها ما توجد ملكته ويكون فعله اختيارايً غري مالزم

ما هو مالزم كقدرة مسعه سبحانه وإحاطته ودوامه،  انه هو األول يف صفاته وذاته، ومن أفعال صفاتهوهللا سبح
  .وغضبه.. يفعل كل ذلك إذا شاء ومنها ما هو اختياري كتكلمه ورمحته

  ... وقصة امللطوم حديث آخر560-559الكليات ص(88)

ظاهراً شرعياً بدليلي التصحيح  املعىن كان ذلك املعىن من معاين الصورة لغة الصفة، فإذا وردت يف الشرع هبذا(89)
  .والرتجيح

 .صفات الشيء يف شيء آخر فليس هو حقيقة اللغة، بل هو معىن جمازي وما فر من محل الصورة على معىن متثيل

 

  .111-7/110 اتج العروس(90)

  .40-39دراسات يف علم اجلمال ص(91)

: "اجلشطلت معناه الشكل أو الصورة.. ومعىن 404-1/403م الفلسفي فياملعج قال الدكتور مجيل صليبا(92)
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  .الصورة اخلارجية من جهة، والبنية الباطنة، والتنظيم الداخلي من جهة اثنية الصورة هنا

نظرية نفسية تذهب إىل أن  واجلشطلطية نظرية األشكال والصور )كوهلر، وفرهتامير، وكوفكا(.. وهي يف األصل
خصائص ال ميكن استنتاجها من جمموع خصائص  ة وحدات كلية منظمة هلا من حيث هي كذلكالظواهر النفسي

  .األجزاء

متقدم علىإدراك العناصر واألجزاء، وأن خصائص كل جزء متوقفة على خصائص  ومعىن ذلك أن إدراك الكل
الكل  اء.. فإدراكذلك أن الطفل يدرك احليوان من جهة ما هو كل ال من جهة ما مركب من أجز  الكل.. مثال

  .إدراك مباشر، أما إدراك األجزاء فهو إدراك مكتسب انشئ عن التجريد والتحليل

والطبيعية، فنظروا إىل هذه  وقد توسع العلماء بعد ذلك يف هذه النظرية حىت أطلقوها على الظواهر البيولوجية
ني خاصة.. ال من جهة ما هي مركبة داخلي، وقوان الظواهر من جهة ما هي جمموعات ذات وحدة ذاتية، وتضامن

فغن الكيفية اليت يكون عليها كل جزء اتبعة لبنية الكل وقوانينه.. وملا   من أجزاء وعناصر منفصلة.. وعلى ذلك
غري اتبعة ملعرفتنا  غري متقدم على الكل من الناحيتني النفسية والبيولوجية كانت معرفتنا ابلكل وقوانينه كان اجلزء

الظواهر صوراً ذات ترتيب تدرجيي، وهي  فصلة اليت جندها فيه.. أضف إىل ذلك أن لكل نوع منابألجزاء املن
تتوافر هلا بعض الشروط اخلارجية حىت تعمل على حتقيق الصورة  تنتقل تلقائياً من من احلسن إىل األحسن عندما

  ."راكالصورة ابلصورة اجليدة أو الصيغة اجليدة املوافقة لإلد الكاملة، وتسمى هذه

  .747-1/741 املعجم الفلسفي(93)

العقيدة يف رب الكائنات سبحانه الذي  قال أبو عبدالرمحن: هكذا تتعامل الفلسفة البعيدة عن الوحي مع(94)
ويصدر عنه كل وجود ويستمد وجوده من علمه سبحانه وقدرته  هو وجود متفرد له ما يليق به من اجلالل والكمال

  .وحكمته وعنايته

 -واملشاهدة احلسية العادية، وتوارد اخلواطر مما ال حيكمه الثقافة املشرتكة،-إنكار السرقات يف املعاين املبتكرة (95)
  .مكابرة

  .228-226ص معجم املصطلحات(96)

  .592-2/591املعجم املفصل (97)

  .1050مقاييس اللغة ص(98)

  .ناك مقول قولالنقطتان ال توضعان هاهنا، ألن املراد الوصف، وليس ه(99)

  .10/435اتج العروس (100)

  .10/436اتج العروس (101)

 صليبا على االستدالل بتعبري الفالسفة لبيان معاين املصطلحات.. وهذا ليس بشيء، ألهنم حيرص الدكتور(102)

  .يعربون ابلعرف العام يف اللغة، وإمنا يفرح بتعبريهم إذا ورد على سبيل االصطالح

  .2/507فلسفي املعجم ال(103)
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  .40دراسات يف علم اجلمال ص(104)

  .420املصطلحات ص معجم(105)

  .483املعجم املوسوعي ص(106)

  .ببعض الصواب: متأثراً بعضهم(107)

  .868-2/867املعجم املفصل (108)

  .م1958طبع ابلقاهرة سنة  49-48بدوي ص انظر مثاًل كولردج حملمد مصطفى(109)

  .ومن مصادره دفاع عن الشعر مقالة لشيللي ،77يف الفكر املعاصر صفلسفة اجلمال (110)

  .الصواب مصادفة(111)

  .خيالء اخليل مشية العرضنة ومن(112)

  .338مقاييس اللغة ص(113)

  .304املفردات ص(114)

  .102التعريفات ص(115)

  .200التعريفات ص(116)

  .206التعريفات ض(117)

  .للتخيل عقل واعياً ابنه يتخيل.. عندما ال يكون األديب قاصداً هذا عندما ال يكون ال(118)

  .431الكليات ص(119)

  .40دراسات يف علم اجلمال ص(120)

  .االصطالح مضلل، بل ما يف الذاكرة صورة واقعية ال خيالية هذا(121)

تلك  لت اخليال عرفاً علىابملعىن الغوي أن الصور املشخصة من اقرتاح اخليال.. واللغة جع العالقة هاهنا(122)
  .امللكة العقلية، ألن يف معطياته حتركاً وتلوانً 

  .وظواهر، وتغيب عنهم حقائق بل يرون حقائق(123)

  .املعرفة ال بطالن املعرفة السابقة وعندما يكون عامل الغيب مشهوداً يكون معىن ذلك جتدد

  .لتجلي ألحد إال بنص شرعيتقبل دعوى ا يريدون ابحلق ربنا سبحانه وتعاىل، وال(124)

  .547-1/546املعجم الفلسفي (125)

  .263-1/261املعجم الفلسفي (126)

  .91معجم املصطلحات ص(127)

  .91املصطلحات ص معجم(128)

  .164-163معجم املصطلحات ص(129)

  .863مقاييس اللغة ص(130)
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  .40دراسات يف علم اجلمال ص(131)

فالتقنية من القنية.. والعادة أن ال تقتين إال ما كان متقناً.. وليست  ا وهم منه،قال أبو عبدالرمحن: هذ(132)
  .مادة لغوي أخرى اشتقاقاً من مادة اإلتقان.. وإمنا وافق االشتقاق اللغوي جمرى العادة املأخوذ من التقنية

  .331-1/329املعجم الفلسفي (133)

  .954م ص1979للماليني  املورد /دار العلم(134)

  .488مقاييس اللغة ص(135)

  .83-82الكليات ص(136)

  .2/82اتج العروس (137)

  .41دراسات يف علم اجلمال ص(138)

  .81-1/80الفلسفي  املعجم(139)

  .38-34معجم املصطلحات ص(140)

  .95-1/93املعجم املفصل (141)

  .730-729مقاييس اللغة ص(142)

  .543املفردات ص(143)

  .146صالتعريفات (144)

  .655الكليات ص(145)

  .41دراسات يف علم اجلمال ص(146)

  .لسارتر التعريف على املألوف الصحيح املتعارف عليه، وهو قابلية الفنون للتعبري خالفاً  جرى هذا(147)

  .1/301املعجم الفلسفي (148)

وحلنه، ونغمته.. ويطلق التعبري وإمنا يقال: غنائية النص، وموسيقيته،  ال يعهد التعبري هبذا االصطالح،(149)
  .التعبري الغنائي :مقيداً، فيقال

  .أي تكون شتاء(150)

  .الرومانتيكيني هذا يف الواقع هو ما مضى من مذهب(151)

  .ووجه ذلك أن األساليب يعرب هبا(152)

 ادي يلهي عنالعقل ومثار ملكاته سبل الكشف عن خبااي النفس.. كما أن الرخاء امل معىن ذلك أن قوة(153)

  .التعمق يف اكتشاف خبااي النفس

  .110-109معجم املصطلحات ص(154)

  .هذه النتيجة حتمية، فقد توجد براعة التعبريية الذاتية بال هتويل ليست(155)

  .ابنفعاالته حماكاة الواقع اخلارجي إىل حماكاة ما يف الذات مبظاهر من الطبيعة يشحنها انتقل من(156)
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  .الفن والشعر غري قابلني لاللتزام بو عبدالرمحن: يف مثل هذه النماذج رد لدعوى سارتر أنقال أ(157)

  .153املعجم املوسوعي ص(158)

  .األصل: وسعياً  يف(159)

  .الصواب:ثُ وَّاراً (160)

  .265-1/264 املعجم املفصل يف األدب(161)

  .2املعجم املوسوعي ص(162)

  .869انظر املفردات للراغب ص(163)

  .1091مقاييس اللغة ص(164)

  .41دراسات يف علم اجلمال ص(165)

  .284املوسوعي ص املعجم(166)

  .212مقاييس اللغة ص(167)

عبدالرمحن: يراعى يف هذه املشاهدات إجراء التجربة مرات عديدة خيتلف  .. قال أبو202التعريفات ص(168)
  .والشخص والزمان واملكان فيه احلال

  .88-87لبالغة صأساس ا(169)

  .364-1/360 اتج العروس(170)

  .88معجم املصطلحات ص(171)

وإمنا هناك استعراض لعدة ظواهر، وهناك استخالص للقانون من عدة  ليس هناك تدخل يف نفس الظاهرة،(172)
  .ظاهرة على حدهتا ظواهر، وتفسري لكل

اخلارجية، ألن هللا خلق العقل وفطره على ابدئ  ءاملغالطة هاهنا، بل للعقل مبادئ أولية قوانني األشيا(173)
  .ليعرف األشياء على ما هي عليه

  .153-149، وانظر املوسوعة الفلسفية املختصرة ص246-1/243املعجم الفلسفي (174)

  .41دراسات يف علم اجلمال ص(175)

  .225-1/224املعجم املفصل (176)

  .1004مقاييس اللغة ص(177)

  .247صالتعريفات (178)

  .888-887الكليات ص(179)

  .41دراسات يف علم اجلمال ص(180)

  .512-511املعجم الفلسفي ص/(181)

  .376-1/375مداواة النفوس/ضمن رسائل ابن حزم األندلسي (182)
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  .391-390اللغة ص مقاييس(183)

ر االختبار، مث جتوز به لقليل ابلقليل مبقدا .. قال أبو عبدالرمحن: طبيعة الذوق االكتفاء332املفردات ص(184)
  .ذواقة األكل.. والعوام يسمون األكل القليل

  .أي وقد خيص الطبع(185)

  .462الكليات ص(186)

  .جتلي احلق لعبد من عباده ال تقبل إال بدليل أسلفت أن دعوى(187)

  .107التعريفات ص(188)

  .598-1/597املعجم الفلسفي (189)

  .173معجم املصطلحات ص(190)

  .2/466املفصل يف األدب  املعجم(191)

  .835مقاييس اللغة ص(192)

  .261مقاييس اللغة ص(193)

  .629و628املفردات ص(194)

  .231املفردات ص(195)

  .1/461عمدة احلفاظ (196)

  .808انظر مقاييس اللغة ص(197)

  .166التعريفات ص(198)

  .508الكليات ص(199)

  .1/335رسائل ابن حزم مداواة النفوس/ضمن (200)

  .35ص دراسات يف علم اجلمال(201)

  .1058مقاييس اللغة ص(202)

  .963الكليات ص(203)

  .707ص أساس البالغة(204)

  .527-2/526املعجم الفلسفي (205)

  .273املعجم املوسوعي ص(206)

  .51-50دراسات يف علم اجلمال ص(207)

  .262مقاييس اللغة ص(208)

  .236-235ات صاملفرد(209)

  .87التعريفات ص(210)
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  .لعل الصواب يرجع(211)

  .403-402الكليات ص(212)

  .18/140اتج العروس (213)

  .الواو هاهنا حلن(214)

  .2/700املعجم املفصل يف األدب (215)

  .ه وتعليلهمن اللغة شيئاً قد ضاع، وأن منها شيئاً بقي ونسي تفسري  قرر ابن فارس يف كتابه الصاحيب أن(216)

  .870الغة ص مقاييس(217)

  .651املفردات ص(218)

  .172التعريفات ص(219)

  .186-2/185الفلسفي  املعجم(220)

  .485-484املعجم املوسوعي ص(221)

  .حرارهتا ووجه برودهتا ذهاب(222)

  .ألهنا حتدث يف اجلسم برداً وقشعريرة(223)

  .يربد ألن اجلو فيهما(224)

  .لقتل برودة اجلسموبعد ا(225)

واالضطراب من األصول، والواقع أن الربيد راجع لألصل األول، وهو خالف  قال ذلك ألنه جعل احلركة(226)
  .الربيد وسيلة اتصال تربد الكبد احلر، ألن

  .البوارد، وقد مضى وجه اجملاز فيها.. فهو جماز وراء جماز بل ألنه جيعل الشيء حاداً فيكون كالسيوف(227)

  .133-132ص مقاييس اللغة(228)

  .السبق فائدة النقطتني هاهنا اإلشعار أبن ما بعدها ليس من مقول القول(229)

  .أي برد مبعىن ثبت برده كما يقال احرت مبعىن ثبتت حرارته(230)

  .رارةينتج عنه توتر وح الوجه الصحيح أن الدين ثبت فعليه أن يسلمه ابرداً.. أي بدون جهد وتعب وقلق(231)

  .118-116املفردات ص(232)

  .ابالسم ذكر الشاعر ابلوصف ال(233)

  .البيت، وأن بردهتا معمول حتسب الشرطتان هاهنا ضروريتان، ليعلم أن فعل التصفيق ال عمل له يف(234)

  .35-34أساس البالغة ص(235)

  .44ص التعريفات(236)

  .اخليل األنثى من -وسكون اجليم -بكسر احلاء-احلجر (237)

 بكسر الكاف مجع كر بفتح الكاف، وهو البئر، واحلسي، وكل موضع جيمع فيه املاء اآلجن الكرار(238)
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  .ليصفو

  .251-16/248اتج العروس (239)

  .349مقاييس اللغة ص(240)

  .املكلفخ: خشن األشباه فجها.. وال أعرف هلا وجهاً من الفصيح(241)

  .وملِ يحيسميها عوام جند ملِ حاء، (242)

  .995-994مقاييس اللغة ص(243)

من حبٍر عذب أو ماحٍل..  استعمل هذا اللفظ اإلمام الشافعي كما حكاه املزين عنه حيث قال: فكل ماءٍ (244)
  .1/2انظر خمتصر املزين 

. الشافعي، وقالوا: تقول العرب: ماء ملح، ومسك ملح.. وال تقول: ماء ماحل. وأنكر بعض اللغويني هذا على
ملح ومسك ملح..  مردود مبا حكاه أبو عمر الزاهد غالم ثعلب قال: مسعت ثعلباً يقول: كالم العرب: ماء وردهم

  :وقد جاء عن العرب: ماء ماحل، ومسك ماحل.. وأنشد

  بصرايً * * * يطعمها املاحل والطراي بصرية تزوجت

  .[]حمقق املفردات 5/99 وهتذيب اللغة ،35انظر: الرد على االنتقاد على الشافعي ص

  .فكأن املاء يف ذاته ملح لشدة ملوحته قال أبو عبدالرمحن: امللح أبلغ من امللح،

  .774املفردات ص(245)

  .355ص الكليات(246)

  .2/827املعجم املفصل (247)

  .208مقاييس اللغة ص(248)

  .396-1/395الفلسفي  املعجم(249)

  .367مقاييس اللغة ص(250)

  .19/52اتج العروس  .. وانظر9/118اتج العروس (251)

  .2/445املعجم املفصل (252)

  .553مقاييس اللغة ص(253)

  .19/52اتج العروس (254)

  :البيت(255)

  عليَّ حراصاً لو يسرون مقتلي * * * جتاوزت أحراساً إليها معشراً 

رون" ابلسني غري معجمة، و "يشرون" :"ويروى"يس48-47ص قال التربيزي يف شرح املعلقات العشر املذهبات
غري معجمة احتمل أن يكون معناه يكتمون، وحيتمل أن يكون معناه  ابلشني معجمة.. فمن رواه ابلسني

معناه  [ :إن54األضداد.. وقيل يف قوله تعاىل:}واسروا الندامة ملا رأوا العذاب{]سورة يونس/ يظهرون.. وهو من
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  .ابلكفر أظهروا.. وقيل: كتموها ممن أمروه

  .غري.. يقال أشررت الثوب.. إذا نشرته وأما "يشرون" فمعناه يظهرون ال

حىت وسلت إليها، وهم يهمون بقتلي، ويفزعون من ذلك، لنباهيت  ومعىن البيت: إين جتاوزت األحراس وغريهم
  .وموضعي من قومي

يقوم عبدهللا، وودت لو قام  ل: وددت أنوقوله:"لويسرون مقتلي" يريد أن يسروا.. وأن تضارع لو يف املوضع.. يقا
الفعل املستقبل.. قال هللا تعاىل:}أيود أحدكم أن تكون له  عبدهللا.. إال أن لو يرفع املستقبل بعدها، وأن تنصب

[ فجاء أبن.. وقال يف موضع آخر:}ودوا لو تدهن فيدهنون{]سورة 266البقرة/ جنة من خنيل وأعناب{]سورة
  .1/17أن تدهن فيدهنوا".. وانظر شرح املعلقات البن النحاس  واملعىن ودوا [9القلم/

أشكلت عليهم رواية  عبدالرمحن: رواية "يشرون" ال يظهر يل أهنا رواية نقل، وإمنا هي رواية توجيه ملا قال أبو
، فقد دل له، ألن السياق ينفي وجود النية أصالً  اإلسرار.. ومحل البيت على إظهار نية القتل أو إسرارها ال معىن

ومعشراً حريصني على امرئ القيس حرصاً مينع من التجاوز، وهم قادرون على  ظاهر كالمه على أنه جتاوز حرساً 
مبعىن قتلي..  ال ينوون ذلك، فال نية للقتل عندهم تسر أو تشر.. فالتقدير: لو أهنم يسرون مقتلي قتله، ولكنهم
  .أي قتلهم يل

إسراراً، ألنه مناجاة خبفاء، وألنه جنوى مبا كان سراً، وألنه جعل  به، ومسي البوح واسر تعين كتم اخلرب، وتعين ابح
  .للمخاطب بصيغة سره ال حيفظه له غريه.. ونتائج العادة ليست من أوضاع اللغة سر املتكلم سراً 

احلمل، أو وذلك بسبب ثقل  إمنا أييت يف الزور، وهو جرح داخله عرق، ويصل إىل الظهر، وخيرتق البطن،(256)
والسرر يكون أيضاً يف الغارب، ويف احليني،  ..ندى األرض، أو من عدوى.. والذي يصيب السر يسمى بعجاً 

  .ويعاجلونه ابلكي

:"وقالوا:  6/10.. وبني ابن يعيش سر هذا التغيري، فقال شرح املفصل 478-477ص مقاييس اللغة(257)
قالوا:  خالف احلزن.. وإذا نسبوا إىل رجل امسه سهل ودهري.. فالسهلي منسوب إىل السهل الذي هو سهلي

قد أتى عليه الدهر وطال عمره قالوا:  سهلي ابلفتح كأهنم أرادوا الفرق بينهما.. وأما الدهر فإذا نسبوا إليه رجالً 
  ."ابملعاد قالوا: دهري ابلفتح.. فصلوا بينهما بذلك دهري، وإذا كان رجاًل يقول بقدم الدهر وال يؤمن

  .405-404املفردات ص(258)

اإلنسان نفسه وأخطره  :"واألخفى من السر هو ما حدث به506-3/505قال الشوكاين يف فتح القدير (259)
ذلك، فإنه يعلم السر وما هو أخفى من السر، فال  بباله.. واملعىن: إن جتهر بذكر هللا وجعائه فاعلم أنه غين عن

 النهي عن اجلهر كقوله سبحانه:}واذكر ربك يف نفك تضرعاً معىن حاجة لك إىل اجلهر ابلقول.. ويف هذا
آدم  [.. وقيل: السر ما أسر اإلنسان يف نفسه، واألخفى منه هو ما خفي على ابن205األعراف/ وخفية{]سورة

ما مل يكن وال أضمره أحد..  مما هو فاعله وهو ال يعلمه..وقيل: السر ما أضمره الغنسان يف نفسه، واألخفى منه
وأنكر ذلك ابن جرير وقال: إن األخفى ما ليس يف سر  ل: السر سر اخلالئق، واألخفى منه سر هللا عز وجل،وقي
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  ."اإلنسان وسيكون يف نفسه

كان.. أي أنه كان قبل  أبو عبدالرمحن: يبعد أن يكون السر هو ما أذيع، ألن تسمية ما اذيع سراً ابعتبار ما قال
  .تهإذاعته سراً.. إذن السر ما أخفي

  .ويظهر أن الصواب: قاله هكذا ابألصل،(260)

  .والصواب محل اآلية على الظاهر وهو اإلسرار ..هذا على اجلمع بني معىن اإلظهار، ومعىن اإلسرار(261)

اخلالف يف معىن السر، وليس يف تعيني فاعل السر، وكالم قطرب عن  تلميح ابن عرفة واضح، وهو أن(262)
  .فاعل السر

  .218-2/217ة احلفاظ عمد(263)

  .6/513اتج العروس (264)

  .املعاين تعليقه سابقة كالم ابن يعيش عن التغيري يف األصل اللغوي من أجل التفريق بني مضى يف(265)

  .515-6/514اتج العروس (266)

  .655-1/654املعجم الفلسفي (267)

  .480مقاييس اللغة ص(268)

  .411-410املفردات ص(269)

من  اخلالف أن السعادة ليست شعوراً وجدانياً كالفرح والسرور، فيقال: السعادة نسبية عند فصل يف هذاي(270)
احلظ نتائجها حصلت  وجدها.. وإمنا السعادة نتيجة كسب أو حظ، فإذا حققت األمور املعاونة من الكسب أو

  .عادة الدنياجلب س السعادة حسب حتقق املراد.. وسعادة اآلخرة فوق سعادة الدنيا، وهي

  .657-1/656املعجم الفلسفي (271)

  .18/267اتج العروس (272)

  .انئباً عن االسم .. والزين وصف حملذوف وهو عرف الديك، مث توسعوا ابلوصف467مقاييس اللغة ص(273)

  .األخالق الزينة يف اخللقة، ويف األخالق.. والكرم من زينة(274)

  .هذا تفضل من هللا ابتداء(275)

  .وحادة.. وهللا سبحانه ال يبتدئ خلقه ابإلضالل هذا عقوبة من هللا لكفر سابق(276)

  .من الشيطان والنفس وجليس السوء بين للمجهول لتعدد الفاعلني(277)

  .وقد يكون إبدخال الزينه عليها بعد ذلك(278)

  .390-388املفردات ص(279)

  .396مقاييس اللغة ص(280)

  .361املفردات (281)

  .111التعريفات ص(282)
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  .181-180معجم املصطلحات ص(283)

  .2/487املفصل  املعجم(284)

  .750مقاييس اللغة ص(285)

  .555-554املفردات ص(286)

  .55-3/54عمدة احلفاظ (287)

  .598الكليات ص(288)

 الرتجيح، والبد مع الصحةاملاء للعطش صحيح واقعاً، ولكن البد مع التصحيح من دليل  قال أبو عبدالرمحن: منع

  .ال العكس واقعاً من الصحة يف اللغة.. والصحيح يف اللغة اشتقاق معىن الرابعي من معىن الثالثي

  .2/620املعجم املفصل (289)

  .854مقاييس اللغة ص(290)

  .55-3/54عمدة احلفاظ (291)

  .598الكليات ص(292)

  ." املادة تقدير "من هؤالءالكالم، وال من ضرورة تفسري ليس يف سياق(293)

  .إليه بل ألنه ذو غرض(295)

فإذا عديته مبن علم أنه غرض منه إىل  قال أبو عبدالرمحن: ترتفع الضدية مبعىن الرابطة اليت عدت الفعل،(296)
  .عليه غريه.. وإذا عديته إبىل علم أن الغرض واقع

  .التصدير حزام الرجل واهلودج(297)

  .ا يقصد اهلدفألنه يقصد كم(298)

  .110-10/107اتج العروس (299)

الفضول، ألهنم ليسوا من أهل السليقة فيكون كالمهم شاهداً،  مثل هذا النقل عن الفالسفة كالغزايل من(300)
  .فيكون كالمهم حمرراً ملعىن اصطالحي وليسوا يف معرض االصطالح،

  .2/126املعجم الفلسفي (301)

  .265املصطلحات ص معجم(302)

  .2/669املعجم املفصل يف األدب (303)

  .1025ص مقاييس اللغة(304)

  .301املفردات ص(305)

والمة يف احلديث مبعىن انزلة بناء على ما رواه ابن سيده يف احملكم من  ..يف لغة العرب: مل  مجع.. وأمل  نزل(306)
  .مبعىن مل.. وإذن فال شاهد يف احلديث ورود أمل

  ."فالتوجيه لديه مراعاة املناسبة، وترك القياس من أجلها، وهو "ملمة عىن نزل خاصة ابلرابعي،ومن جعل أمل به م
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والمة،  :"والعني الالمة املصيبة بسوء.. ومنه احلديث: أعيذه من كل عامة17/658يف اتج العروس  قال الزبيدي
  .ومن شر كل سامة

  .اتتيه وتلم به، ليزاوج قوله: من شر كل سامة ..قال أبو عبيد: ومل يقل ملمة، وأصلها من أملمت ابلشيء

  :ولكن يراد أهنا ذات ملم كقول النابغة وقيل: ألنه مل يرد طريق الفعل،

  كيين هلم اي أميمة انصب

  .الفعل لقال منصب ولو أراد

بذي  يقولون:"ملته العني"، ولكن محل على النسب وقال الليث: العني الالمة هي اليت تصيب اإلنسان، وال
  ."أو مس وذات.. أو هي كل ما خياف من فزع أو شر

  .866الكليات ص(307)

  .2/828املعجم املفصل (308)

  .603اللغة ص مقاييس(309)

  .2/386املعجم الفلسفي (310)

  .369معجم املصطلحات ص(311)

  .97املعجم املوسوعي ص(312)

  .348-18/347اتج العروس (313)

  .2/798املفصل  املعجم(314)

  .156مقاييس اللغة ص(315)

  .241الكليات ص(316)

 ومما جاء فيه:"السونتو هو قصيدة تشتم على أربعة 204-203عن السونتو معجم املصطلحات ص انظر(317)

  .عشر بيتاً، اخرتعها شعراء بروفنسا أو إيطاليا يف القرن الثالث عشر

م(، 1233 إىل 1215يطايل لنتينو )كان حياً بني اتفاق على أن أول من أجاد نظمه الشاعر اإل وهناك شبه
، وإىل إجنلرتا على يد (1544-1495) م( إىل شكله الذي انتقل به على يد مارو1374-1304وطوره برتاركا )

  .(1547-1517) ( وهنري هوارد إيرل ساري1542-1503وايت )

عشرية على يد شعراء مجاعة الثراي، وأصبح له  وكان السونتو يف فرنسا يكتب أواًل ابيااتص عشرية املقاطع، مث اثين
عشر، وقد أشاد الشاعر بوالو بقدرته على التعبري عن معاٍن كثرية ي  شهرة خاصة يف عهد امللك لويس الرابع

  .صعوبة نظمه أسطر قليلة برغم

  .الغزلكانت موضوعاهتا غالباً  وملا تكلم عن أنواعه العروضية قال: ويالحظ أن هذه األنواع الثالثة

فقد وسع نطاقه ليشمل السونتو موضوعات جادة فلسفية  ( مبتدع املرحلة الرابعة،1674-1608أما ميلتصون )
  .الشعراء امليتافيزيقيني أو دينية، كما فعل ذلك قبله بعض
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  .97-96معجم املصطلحات ص(318)

  .196-1/195يف األدب  املعجم املفصل(319)

  .الصواب البنيوي(320)

  .218-1/217ملعجم الفلسفي ا(321)

  .277مقاييس اللغة ص(322)

  .1/138اتج العروس (323)

  .19/334 اتج العروس(324)

  .350-2/349املعجم الفلسفي (325)

  .2/767املعجم املفصل (326)

  .135-134انظر عنها معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب ص(327)

  .340-338معجم املصطلحات ص(328)

  .174-173وجوامع الشعر ص ،93ص 12كتاب الشعر مبجلة شعر العدد (329)

  .158-157فن الشعر ص(330)

  .168الشعر ص انظر الشفاء /فن(331)

  .151فن الشعر ص(332)

  .67إحصاء العلوم ص(333)

  .150ص فن الشعر(334)

  .162-158تلخيص الشعر ص(335)

  .1024مقاييس اللغة ص(336)

  .458-13/457س العرو  اتج(337)

  .410الكليات ص(338)

  .116املعجم املوسوعي ص(339)

  .158مقاييس اللغة ص(340)

  .149-148املفردات ص(341)

إذا أراد  عبدالرمحن: ليس معىن ذلك أن هبج ضعيفة لغة، وإمنا املعىن أن أهبج ابهلمزة أبلغ وأعم قال أبو(342)
  .املتكلم املبالغة والعموم

  .301-3/300وس اتج العر (343)

  .496مقاييس اللغة ص(344)

  .442-441املفردات ص(345)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  .490ص مقاييس اللغة(346)

  .307-306أساس البالغة ص(347)

  .406-3/405اتج العروس (348)

  .546مقاييس اللغة ص(349)

  .465مقاييس اللغة ص(350)

  .278ص أساس البالغة(351)

 .الزوقة مجع ملن ينقشون البيوت إىل الصحة، ألن الصيغة صيغة مجع، وألنقال أبو عبدالرمحن: وهذا أقرب (352)

 

  .203-13/202اتج العروس (353)

  .مفعول به السفلى(354)

  .432-431مقاييس اللغة ص(355)

  .260-259أساس البالغة ص(356)

  .431-430مقاييس اللغة ص(357)

  .373املفردات ص(358)

  .259-258ص أساس البالغة(359)

  .280املعجم املوسوعي ص(360)

  .178-13/177اتج العروس (361)

  .86-85مقاييس اللغة ص(362)

  .82املفردات ص(363)

  .1/116عمدة احلفاظ (364)

  .34التعريفات ص(365)

  .ال خيصصان األمل واللذة مبعنييهما ألنه عرف ابملنايف واملالئم.. ومها وصفان عامان (366)

  .174الكليات ص(367)

  .16/25العروس  انظر اتج(368)

  .126و125-1/123املعجم الفلسفي (369)

  :-وحتشية احملقق 5/393كما يف اتج العروس -رواية ابن األعرايب، ومتامه  البيت جملهول يف(370)

  الصرخدي تركته * * * أبرض العدا من خشية احلداثن ولذ كطعم

  :النمريي، ونصه ويف رواية ابن بري للراعي

  لذ كطعم الصرخدي دفعته * * * عشية مخس القوم والعني عاشقهو 
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  .ويف ديوان الراعي: الصرخدي طرحته

  .936-935مقاييس اللغة ص(371)

  .191التعريفات ص(372)

  .أي املؤلفون يف األفعال كابن القطاع(373)

  .بل الفرق بينهما أن التذ ابلغ يف حصول اللذة(374)

  .394-5/393 اتج العروس(375)

  .283-2/282املعجم الفلسفي (376)

  .323املعجم الفلسفي ص/(377)

  .423املعجم املوسوعي ص(378)

  .736-2/735املعجم املفصل يف األدب (379)

  .419املوسوعة الفلسفية املختصرة ص(380)

  .الكارثة، أو احلادث املفجع الذي يذهل املشاهد عن البكاء الرتاجيداي املأساة، أو(381)

  .مسرحية خفيفة للتسلية.. منها االجتماعية، ومنها العاطفية، منها الساخرة أل الكوميداي(382)

  .439-2/436املعجم املفصل يف األدب (383)

اجلد مبعىن االجتهاد، فهو وصف أتكيدي للقصر، فإضافته من ابب إضافة  ال لبس يف هذا التعبري، ألن(384)
  .جداً  :"وقوهلم:"يف هذا خطر جد عظيم" :أي عظيم4/383ي يف اتج العروس املوصوف.. قال الزبيد الصفة إىل

  .125املعجم املوسوعي ص(385)

  .32املعجم املوسوعي ص(386)

  .أبو عبدالرمحن: اإلله املعبود حبق واحد جل جالله قال(387)

  .189-188ص املعجم املوسوعي(388)

  .ولكنه خيضع هلا على الرغم منه واقعاً  كافر ويكابدها بلسانه،قر هللا الكوين ضرورة حتمية قد جيحدها ال(389)

  .227-226املعجم املوسوعي ص(390)

  .241-240املعجم املوسوعي ص(391)

  .295-294املعجم املوسوعي ص(392)

معجمه قصيدة شعرية  . وقال الدكتور ثروت عكاشه عن امليلودراما يف297-296املعجم املوسوعي ص(393)
  .مها املنطوق خلفية موسيقيةتصاحب كال

 النهضة حماوالت إلحياء املسرحيات اإلغريقية مبصاحبة النغم للكالم املنطوق.. وأهم ولقد طهرت خالل عصر

مسرحيته "أرايدين يف  م[ ي1774النماذج احلديثة الستخدام املشجاة هبذا املعىن هي ما قام به جورج بنده ]
  .األول من هذا القرن س وآرثر هونيغر يف النصفانكسوس" و"ميداي" مث ريتشارد شرتاو 
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تعتمديف أتثريها على املواقف العاطفية احلادة أكثر مما  ومثة معىن آخر شديد الشيوع للمشجاة هو املسرحية اليت
وتطويرها.. ويعزى هذا االستخدام إىل جان جاك روسو يف مسرحيته بيغماليون اليت  تعتمد على بناء الشخصيات

موسيقية.. على  ، وكان يصاحب احلوار املنطوق هلذه املسرحية الرومانسية خلفية1770املسرح سنة على  قدمت
منوذجاً كالسيكياً هلا مل تكن مصحوبة  "أن مشجاوات القرن التاسع عشر الشهرية اليت تعد مسرحية "إيست لني

  .ابملوسيقى

 كان مثة عازف على األورغن أو البيانو يعزف املوسيقىالعقود األوىل من القرن احلايل   ويف عهد السينما الصامتة يف

  .املالئمة مصاحبة لألفالم، ملضاعفة أتثري اللحظات االنفعالية

إىل  ..أوبرا الصابون خلفية موسيقية هتيج املشاعر والوجدان وفق مسرية األحداث أسى وفرحاً  كذلك تضم متثيليات
  ."دة املسرحيةغري ذلك.. وخاصة عندما تبلغ القمة من حل العق

قالب  :"أوبرا: ومعناها احلريف أعمال )مجع عمل( وهي338الدكتور عكاشة يف املعجم املوسوعي ص قال(394)
  .1600ابتكرته مجاعة كامرياات الفلورنسية بزعامة الكونت ابردي عام 

و مجاعياً بواسطة الكورس فردايً أ واألوبرا مسرحية شعرية مصحوبة ابملوسيقى جيري فيها احلوار ملحناً وينشد إما
فغذا هبم يصلون خالل حماولتهم العفوية إىل خلق متوذج مسرحي  على غرار ما ختيلوه عن الرتاجيدايت اليواننية،

 القالب الذي قدموا فيه أسطورة يوريديكياليت كتب موسيقاها جاكومو بريي، واليت احتوت جديد مسوه أوبرا، وهو

املواقف الدرامية الطويلة فضاًل  وبرا اليت حلقها التطوير فيما بعد، وهي تقدم عدداً منالبذور األوىل جلميع عناصر األ
خبامتة سعيدة.. رمبا على العكس من النص األصلي  عن نصوصها احلوارية ومشاهدها املسرحية، وتنتهي عادة

طريق تكثيف الشحنة  تقوم املوسيقى ابالرتقاء ابلتعبري الدرامي عن املكتوب، أو خبامتة فاجعة.. على حني
  ."املنهج الشعري يف تعبريه عن املشاعر االنفعالية على هنج

عن أنواع االوركسرت:"االوركسرت سيمفوين جمموعة  456-455ص قال الدكتور ثروت يف معجمه املذكور(395)
 غري، وأوركسرتمدربة على العزف الرفيع.. ختتلف عن أوركسرت احلجرة ذي احلجم الص من عازيف اآلالت املوسيقية

الذي يشابه األوركسرت  الوترايت، واألوركسرت اخلفيف الذي يقوم بعزف املوسيقى اخلفيفة، وأوركسرت املسرح
الساكسفون اليت ال يضمها األوركسرت السيمفوين بني  السيمفوين إال أن أفراده أقل عدداً.. فضاًل عن أنه يضم آلة

  .آاللته

حول نوع واحد من اآلالت مثل آالت النفخ أو أية آالت أخرى فال يسمي العازفني  أما إذا تشكل فريق من
  .أوركسرت وإمنا فرقة موسيقية حينئذ

الفيلهارموين ليس نوعاً خمتلفاً عن األوركسرت السيمفوين، إذ إن معناه  واجلدير ابملالحظة أيضاً أن األوركسرت
 .األوركسرتات لفيلهارموين" إال جمرد حية تكىن هبا بعضصديق هلارمونية".. وعلى هذا فليس لفظ "ا" ابليواننية هو

 

أنواع وأعداد اآلالت املوسيقية إال أن تكوين  وعلىالرغم من أن املؤلفني املوسيقيني قد خيتلفون فيما يستخدمون من
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يقاع أو اآلالت االربع التالية: آالت النفخ، واآلالت النحاسية، وآالت اإل األوركسرت عادة ال خيرج عن جمموعات
  ."والوتر اهلارب اليت ال تنتمي إىل أي من هذه الفصائل النقر،

  .314ص املعجم املوسوعي(396)

املناسبات أن الصحة كلمة  ولعل هذا أصل تسمية السامري يف بعض فنوننا الشعبية، وقد ذكرت يف بعض(397)
  .السامر بدون ايء النسبة

  .168-167ص معجم املصطلحات(398)

عندان أن تنوق من قياس  ::"قال ابن فارس13/469.. وقال يف اتج العروس 1004يس اللغة صمقاي(399)
على اسم الناقة، وهي عندهم من أحسن  الرتكيب، وهم يشبهون الشيء مبا يستحسنونه، فكأن تنوق مقيس

  ."أمواهلم.. قال: ومن قال: إن تنوق خطأ، فقد غلط

  .135األدب صمعجم املصطلحات العربية يف اللغة و (400)

  .135ص معجم املصطلحات(401)

  .135معجم املصطلحات ص(402)

  .1/321املعجم املفصل يف األدب (403)

  .2/321املعجم املفصل (404)

  .95-94مقاييس اللغة ص(405)

  .اهلمزة، وكسرها بفتح(406)

           .13-13/11 اتج العروس(407)
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