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  العرب ثقافة فى تحققت كما الجمال مفاھیم
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  2000یونیو  7

 إلیھا ترد التى الرئیسیة الثالث القیم بین بارزاً  مكانا الجمال یحتل
 الفالسفة شغلت والتى .والجمال ،والخیر الحق: وھى التقویمیة األحكام

 بھ تبطار وما وتذوقھ الجمال بإحساس الخاص اإلدراك أما .القدم منذ
 أو"  الجمال علم" موضوع تشكل فھى ،نظریات من وباإلبداع

 مأخوذا صطالحھا بومغارتن وضع الذى " Aethetics"  ااإلستطیق"
 فى وساھم الحسى اإلدراك ومعناھا aitheticos ھى یونانیة كلمة من

 بعض سعى وقد .أوروبا فى التنویر فالسفة " الجمال علم" أسس وضع
 فى حسى كمدرك " للجمال " محددة مالمح عن بحثال إلى الدارسین
 الغرب ثقافة – شئت إن -قل أو ،الحدیث العصر على السابقة الثقافات

 یكن لم إذا حتى بھ ،ستمتاعالا أو تلقیھ وطریقة ،الجمال لمفھوم الخاصة رؤیتھا ثقافة لكل أن عتباراب ،الحدیث) الرأسمالى(
 الوسطى العصور فى لالستطیقا دراستھ فى" De bruyne دیبروین" فعل ما نحو لىع "، الجمال علم" فى نظریة لدیھا
  .الكتاب ھذا فى اھتمامھ من نصیب العربیة للثقافة وكان ،1947 عام بالفرنسیة نشرت التى

 أو " اإلسالمى الفكر تراث فى الجمال علم" سموه لما مفھموما یطرحوا أن المعاصرین العرب الباحثین بعض وحاول
 احمد محمد فعلھ وما ، )974"( العربى الفن فى دراسات"  كتابھ فى البھنسى عفیف فعل مثلما " اإلسالمى الجمال علم"

 علم إلى مدخل" كتابھ فى حى قلعة رواس الفتاح وعبد) 1980( " اإلسالمیة الوجھة من الجمال فلسفة" مقالھ فى العزب
 مفھموم تھافت" كتابھ فى دحضھا فى ،توفیق سعید الدكتور استفزت التى المحاوالت وھى) 1991" (اإلسالمى الجمال

  .المسلمون أبدعھ الذى الفكرى التراث فى " الجمال علم" وجود ونفى ،)1997" (اإلسالمى الجمال علم

 عام األمیركیة وطبعتھ ،1998 عام األوروبیة طبعتھ صدرت والذى ھنا لھ نعرض الذى الكتاب أھمیة تأتى ھنا من
 .الغربیة للمكتبة بال ذات علمیة قیمة مضمونھ فى یحمل الكتاب أن یعنى مما األوسط الشرق سلسلة ضمن ونشر ،1999

 استخدامھا وتحسن العربیة المصادر جیداً  تعرف فھى ،وإقامة  تجنساً  ألمانیة ،أصالً  مصریة سیف أبو دوریس والمؤلفة
 فھى ثم ومن ،اإلسالمى الحضارى التاریخ تعالج التى واأللمانیة الفرنسیةو اإلنكلیزیة باألدبیات كبیرة درایة لھا أن كما

  ".العربیة الثقافة فى الجمال" كتابھا على خاصة أھمیة یفضى مما الغرب فى وخصوصاً  ،المجال ھذا فى حجة
  

 الجمالیة یمالمفاھ دراسة من غضاضة ترى ال فھى ،ومجالھا الدراسة ھدف للقارئ تحدد أن سیف أبو دوریس وتحرص
"  الجمال" بین الكبیر بالفارق یقینھا مع ،الحدیث العصر قبل اإلنسانیة الحضارة فى مساھمتھا قدمت التى الثقافات عند

 یعنى ال ذلك لكن .اإلبداع أو التذوق أو الفن فى نظریات یتضمن ال اإلسالمى الفكرى التراث ان وعلمھا " الجمال علم"و
 من ذلك غیر إلى والتذوق للجمال والمعنوى الحسى باإلدراك تتصل ورؤى ،للجمال مفاھیم من اإلسالمیة الثقافة خلو

  .أمور

 ،الفقھ وكتب والحدیث القرآن على األول فى اعتمدت ،علمانى واآلخر ،دینى أحدھما محورین إلى كتابھا الباحثة قسمت
 التصوف فى الغزالى حامد أبو فكر خصت ثم ،ونللك القرآن ورؤیة ،اإلسالم فى العالم صورة منھا تستخرج فراحت
 منھا مستشفة ،والحالج الفارض وابن الغزالى أعمال بین متنقلة ،المتصوفة فكر فى النور ورمزیة ،المتعة مفاھیم فتناولت

  .إلدراكھ ورؤیتھم للجمال منظورھم

 ومحاكاتھا والطبیعة ،والتناسق بالنسبیة یكولوجىالس العامل عالقة تناولت "  والحب العلمانى الجمال" الثانى المحور وفى
 واألدب والموسیقى ،والحسى والوجدانى الصوفى إطاره فى والحب ،اإلنسانى الجمال ومعاییر ومفاھیم ،الفنیة األعمال فى
 ،والنقش الزخرفة( المنظورة للفنون خصصتھ الذى الكتاب من الثانى القسم فى عدة مباحث ذلك ویلى .)والنثر الشعر(

 معرفتھا خالصة الباحثة فیھ وقدمت ،الكتاب نصف من یقرب ما یحتل الذى القسم وھو .)والعمارة ،والنحت ،والتصویر
 ،طفیل وابن الجاحظ كتابات مثل األدبیة لألعمال ترجع نجدھا وھنا .اإلسالمى الفن فى والدقیق العمیق التخصص بحكم
  .الدراسة مصادر قائمة ضمتھا التى العربیة المصادر من العدید بین اإلسالمیة واآلثار ءالشعرا ودواوین ،ولیلة لیلة وألف
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 التراث یرى إذ ،الدینیة أو األخالقیة القیم عن مستقلة للجمال مفاھیم طورت اإلسالمیة العربیة الثقافة أن الباحثة ورأت
 كالم باعتباره الصیاغة جمال عن یعبر ذاتھ القرآن نأ كما ،القرآن فى التوكید موضع الكون جمال أن اإلسالمى العربى

 حركة فى أساسى كعامل بالحب الجمال عالقة یتناولون والفقھاء المتصوفة جعل غریقیةالا بالفلسفة التأثر ولكن ،هللا
  .صورتھ على اإلنسان خلق هللا أن باعتبار إنسانى منظور فى یقدم تجعلھ بصورة تعالى هللا بجمال یتغنى فالصوفى ،الكون

 دین اإلسالم" مقولة وفق ،أیضاً  المجتمع حركة إطار یضع وإنما وحده الفرد یقید ال اإلسالم أن الخاص المبدأ یحل ولم
  لمبدأ وفقا عدة أمورا اإلسالم أقر فقد ،دنیویة ثقافة تكوین دون یحل لم ،معاً  والمعامالت العبادات یتضمن " ودولة

 السیاسة على الشرعیة صفة إضفاء – أدق بعبارة –أو ،بالدین السیاسة ربط فى دورا لعبت التى"  العامة المصلحة"
 عبر عندما حتى اإلسالمى العلمى االنتاج عصب تمثل اإلغریقى التراث من المستمدة العقلیة العلوم تفاستمر .الدنیویة

 .الحدیث العصر على السابقة العصور طوال سوالمدار الجوامع فى تدریسھ یتم وكان ،للفلسفة كراھیتھم عن المتزمتون
  .الدنیویة الثقافة تلك مكونات من الفن وكان ،الشرعیة مع تتعارض ال كانت طالما ،مرموقا مكانا الدنیویة الثقافة واحتلت

 أنفسھم اعتبروا فقد ،والثقافات األعراق متعددة شعوبا ضمت ،األرجاء واسعة إمبراطوریة كونوا قد العرب كان ولما
 فى واإلغریقیة الفارسیة األسالیب فاتبعت ،الفنون على الكاملة رعایتھم ضفواأ ثم ومن ،الثقافات لتلك الشرعیین الورثة
 صورة تألق إلى تؤدى كانت الفنون رعایة ألن ،علیھ األبھة إلضفاء سبیال للفنون الحاكم رعایة واعتبرت ،الخلفاء بالط

 لھا كان العربیة اإلسالمیة الثقافة بھا تمتعت مھمة میزة إلى الباحثة تشیر وھنا .أعدائھ ھةمواج فى اإلسالمى المجتمع
 فقد ،طریقھ عن یتعبد كاھن إلى المسلم یحتاج ال ،الكھنوت یعرف ال دیناً  اإلسالم كان فلما ،الفنون على اإلیجابى مردوھا

 العصور فى األوروبیة الفنون عكس على الحریة من كبیر دربق العربیة الدنیویة الثقافة مكونات من وغیره الفن تمتع
 -الدنیویة للثقافة رعایتھم خالل من - وحدھم الحكام كان ھنا ومن .الدائم وتدخلھا الكنیسة لتوجیھ خضعت التى الوسطى
  .الفنى اإلبداع على األثر أبلغ لھ كان مما تزیینھا أو زخرفتھا وكیفیة ،الدینیة وغیر الدینیة المنشآت طابع یجددون

 العمران فكان ،الحكام رعایة بفضل كبیراً  زدھاراً ا والنقش والزخرفة ،والعمارة ،والموسیقى ،العربى الخط فن شھد وھكذا
 كان سواء للحكام قاعدة المدن كانت وھنا .اإلسالمیة الحضارة منجزات أھم من المدن سكان نخبة ورفاھیة الحضرى

 العصور أوروبا فى الحضرى العمران وتطور نشوء خالف على للدین ومركزاً  ،للفن مركزاً  ،راً أمی أو سلطاناً  أو خلیفة
 العربیة لغتھا ،األول المحل فى حضریة ثقافة العربیة الثقافة كانت فقد ،والملوك األباطرة لسلطة كنقیض الوسطى
 شیوعاً  األكثر األدبى الجنس یمثل الشعر كان ولما .دبىاأل للتعبیر كأداة الدارجة باللغة العربى األدب یعترف فلم ،الفصحى
 كما ،العربى الشعر فى الجمال مفاھیم على أیدینا نضع أن نستطیع فإننا ،العربى العالم فى حتفاالً ا الفنون وأكثر وانتشاراً 

 ما إلى یرجع ذلك ولعل ،دینیة وراً أم تناول وقلما ،خالصاً  دنیویاً  فناً  الشعر كان فقد .والفالسفة والنقاد الشعراء عنھا عبر
  .الخصوص بھذا القرآن فى ورد ما إلى إضافة ،الشعراء من نفور من) وسلم علیھ هللا صلى( النبى عن آثر

 اإلمتاع على وقدرتھ الفنى العمل فقیمة .واإلطار المحتوى بین التمییز حیث من أرسطو فكر العربى األدبى النقد واتبع
 التوجھات یعكس مما ،باإلبداع صلة لھا میتافیزیقیة غیبیة قوى ھناك ولیست .واألصالة والمعنى المحتوى على تعتمد

 اآللھیة للذات والحب الوجود عن التعبیر فى یستخدمون المتصوفة الشعراء فنجد .اإلسالمیة الفنون فى الالكھنوتیة
 المعماریة نفسھا المفردات الحرفیون استخدم كذلك ،والخمریات الغزل قصید فى الشعراء یستخدمھا التى نفسھا المفردات

  .قیود أو حرج دون ومن ،تمییز دون والدنیویة الدینیة المبانى فى والزخرفیة

 جمال أن النقاد معظم ورأى ،حدود بال) المتعة تحقیق ھدفھ( إمتاعى توجھ ذات طبیعة العربى الشعر فى سینا ابن ورأى
 باإلبھار یتمیز العربى الشعر أن على النقاد أجمع وبذلك) أكذبھ الشعر أعذب( خیاللل العنان إطالقھ فى یكمن الشعر

 القص من نوعاً  یقدم الذى الفارسى او اإلغریقى الشعر نقیض على ،محسوسة غیر جمالیة صوراً  یقدم ألنھ واإلمتاع
  .المنظوم

 والخمر والشعر الموسیقى صنفت فقد ،الدینى ولیس الشیطانى اإللھام إلى فیھا الفنیة البراعة أرجعت ،للموسیقى وبالنسبة
 .عندھم العلوم بین  بارزاً  مكاناً  احتل أن لبث وما اإلغریق عن الموسیقى علم ورثوا العرب أن غیر المكروھات ضمن
 الشعراء راستم فقد ،یمارسونھا من ذاتیة إلى ترجع إنما الخلقیة وقیمھا ،الطابع ذاتیة الفنون أن على إجماع ھناك وكان

  .هللا من یقربھم الذى للوجد مصدراً  الموسیقى فى المتصوفة ورأى ،العثمانى العصر نھایة حتى الخمریات فى یكتبون

 لم ،إسالمى طابع ذى كتصمیم المحدثون الفن مؤرخو یصفھ وما ،العلمى بطابعھ المنظورة الفنون بین العربى الخط وأنفرد
 عن ویمیزھا اإلسالمیة الفنون سمات یحدد ما القدامى المسلمون المؤلفون یعالج لمف .ھنفس الرأى األصلى مبدعھ فیھ یر

 الھندسیة الزخرفة لجمالیات المؤلفات من أى فى تناوالً  نجد وال ،الشخوص تصویر من النفور عدا األخرى الثقافات فنون
 حدیث من تخلو ولكنھا ،المؤلفات بعض فى نافعھاوم الریاضیات ذكر جاء لقد .اإلسالمیة اآلثار فى نراھا التى والنباتیة

  المنظورة الفنون على یعترضوا أو یتعرضوا لم العلماء أن ویذكر .اإلسالمى الفن عنھا عبر التى الھندسیة الجمالیات حول
 تكن ولم ،إبداعاتھ أروع وقدم استقر قد اإلسالمى الفن كان ما بعد ،متأخر وقت فى الشخوص لتصویر معارضتھم وجاءت

  .رصینة فقھیة أصول إلى تستند الشخوص لتصویر معارضتھم

 رابیسكألبا اتصل ما سواء اإلسالمى الفنى باألسلوب المرتبطة نى المعا إلى العربیة المصادر فى إشارة أى ھناك ولیس
 قد الفن فموضوع .لجمالا عن وتعبر وحدھا الجمالیة بالمعاییر ترتبط الفنون كانت فقد ،الھندسیة بالزخارف رتبطا ما أو
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  .معاً  عنھما أو دنیوى أو دینى رمز عن یعبر
  

 تصویر دون تحول دینیة محاذیر ھناك تكن فلم ،الطعام حتى شىء كل الشعر تناول كما ،كثیرة أشیاء النقوش زینت لقد
 فى اإلیرانى والفنان كىالتر الفنان توسع حین على ،النمطیة فضل العربى الفنان ولكن ،وأزھارھا بأشجارھا الطبیعة
  .اإلسالمى العصر من المتأخرة الفترات فى ذلك وشاع .نقوشھما فى الطبیعة عناصر استخدام

 .)مثالً  كالتصویر( الفنون من كفن أو العلوم بین كعلم تصنف ولم ،العربیة المؤلفات فى منفرداً  مكاناً  العمارة وتحتل
 كانت فقد ،فیھا استخدمت التى األغراض وبینوا ،بوصفھا اكتفوا المعماریة األعمال كتبھم فى تناولوا الذین فالمؤرخون

  .بواجبھ القیام على وحرصھ الحاكم عظمة عن تعبیرھا ومدى نفعھا وفق تقیم العمائر

 بین ما فى عاشوا الذین العرب المفكرین فإن ،)الجمال علم(االستطیقا فى عامة نظریة لنا یقدموا لم العرب كان وإذا
 والجھد المعرفة على ركزت الجمال وإدراك الفنى بالعمل تتعلق مفاھیم قدموا ،للمیالد عشر والثانى العاشر لقرنینا

 لإلمتاع السیكولوجیة العوامل تأكید فى " الجمال" عن العربى الخطاب أصالة وترجع .واإلمتاع الفنى داعبلإل كأساس
 تلك تشحذ التى النفسیة وحاجاتھ ،التذوق على الفرد قدرة فى تتمثل والتى ،للمتلقى تتحقق التى المتعة بدرجة یقاس فالجمال

 بین یربط عندما للفنون العقالنى التناول إلى جدیداً  بعداً  لیضیف المیالدى عشر الرابع القرن فى خلدون ابن وجاء .القدرة
 العربیة الفنون مجال فى جدید بفتح تنبئ لم ونیةالخلد الرؤیة تلك ولكن والسیاسیة اإلجتماعیة والبیئة الثقافیة األنشطة كل

  .ملحوظاً  تدھوراً  التالیة القرون شھدت فقد ،اإلسالمیة

 تناولت ،العربیة الثقافة تاریخ فى الدراسة مواضیع أھم من موضوع فى فكریة سیاحة ،سیف أبو دوریس قدمت ھكذا
 الدینى الخطاب فى) الكون جمال( الجمال مفاھیم عالجت قد تكان وإذا ،الفنى اإلبداع مجاالت مختلف فى الجمال مفاھیم

 األخالقى الموقف بیان مع كقیمة الجمال مع اإلسالم تناقض عدم إبراز ھدفھا كان فإنما ،الكتاب من األول المحور فى
 "الدنیویة لثقافةل" المجال تساعإ أدركت عندما الغرب فى الباحثین من غیرھا من وأدق أعمق الباحثة نظرة وكانت .إزاءه

  .العربیة

   


