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 )مختَصرة( المحاضرة الثالثة

I.  الشِّعر:فّن األدب و علم الجمال و 
إذا كانت الفنون المختلفة تتوكأ على عناصر إبداعية عديدة تتضافر فيما بينها من أجل السمو      

بالعمل إلى مرتبة الجمالية، فإّن الفّن األدبي ال يعتمد إال على عنصر اللغة، في ألفاظها وتراكيبها 
المرتبة  ضعنا الكتابة فيوأساليبها وبالغاتها، وال يعتمد هذا الفن إال على اللسان في أدائه، إذا و 

الثانية من أوجه بروزه. وعلى الرغم من ذلك فإّن علم الجمال قد جعل األدب عامة والشعر باألخص، 
 مادة أولية لنظرياته وطروحاته، الفلسفية والنقدية معا. 

 عدّ وي   ،الطبيعة وفتنتها جمال وليس على على األعمال اإلبداعية الفنية اتكئم نشأ علم الجمال     
( االشعر أولى هذه الفنون التي اهتمت بها األستطيقا، والدليل على ذلك ظهور مصطلح )أستطيق

وكذلك  ،ت في الشعر وفنيته(تحت عنوان )تأمال بومجارتنقّدمه  ألول مرة في بحث يتعلق بالشعر
ة أو يفي حضور لفظة )شعر( في مقوالت عدد كبير من الفالسفة الذين تناولوا الحديث عن الجمال

يشفي غليلهم من معاناة السؤال: ما الشعر؟ ومن  إلى مفهوم تام للشعر نو نتهى الباحثالفن. وما ا
ظهار الجميل على أنقاض الج قف عن الحركة والتغيرالبحث عن معايير جماليته التي لم تتو  ميل وا 

ال أن إ الشعريةاصر الجمالية في العملية في كل مرة. وعلى الرغم من إمكانية إدراك بعض من العن
شعر فله أما ال ،ن  للفنون وادآداب جوهرا جمالياذلك يبقى ناقصا إلصدار الحكم الجمالي النهائي أل

. أي أّن جمال الشعر أبعد من كّل جميل وأعلى 1 إّن له جوهرا ميتاجماليا .جوهر أبعد من الجمال
 منه، ألّنه ي تجاوز إلدراكه مستوى الحواس.  

لجمال الذي يصعب إدراكه في هذا اتحّدث المنظرون للشعر عن الميتاجمالية انطالقا من      
ويصعب في العديد من األحيان تفسيره والذي يستوجب ب عد البصيرة وعمق األحاسيس وقوة  الشعر

وهنا تتأسس أستطيقا الشعر على إرادة إبداع، وهي إرادة تزيح الحجب  .  الفطنة لدى الباحث الجمالي
عن كل األسرار... إنها إرادة خرق تتميز بإبداعها الحادق في العرض الجمالي العجيب. وهذه 

حداث و  يدا إلى حدود استحضار الالمتناهياألستطيقا بما هي أستطيقا إرادة الشعر تمضي بع ا 
أعلى درجات القوة في الخلق وق مسطح التركيب الجمالي بلوغا االهتزاز المدغم الذي يوجد ف
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 الشعر الواضحة في الشكل والمضموننابعة من عناصر  غير. وتكون الجمالية الشعرية إذن 2 والخرق
نّ  وليست في المحاكاة البسيطة التي تشدّ  تي يولدها تلك اإلحساسات الما في اإلبداع إلى الطبيعة، وا 

ل العملية ال يتأوّ  س لفهم مغايرإذن أستطيقا الشعر تؤس   ويؤثر من خاللها على المتلقي.   الشعر
رها سة لوجودها الجمالي بتحريمؤسّ  ،مستقلة لذاتها ،دة لكينونة إحساسالشعرية إال بوصفها مول  

 .3لإلحساسات التي يحويها العالم األرضي 

 رامبوعل  ول نحو آفاق جديدة في كّل مّرةبكل حرية وعفوية للشعر تتحرك المعايير الجمالية      
(Rimbaud)   تجاه أستطيقي تصب في ا هذه الرؤية األستطيقية للشعر كفنّ ر عن أفضل من عب

حداث  بلورة تصور جمالي جذري يتميز بتمفضالته وروحه النازعة نحو الخرق ومصارعة السديم وا 
ا يقول كم -التدمير الضروري للقاعدة النمطية لألشياء، ألن األمر يتعلق بالوصول إلى المجهول

فما كان معيارا جماليا من قبل قد يسقط ليحل محّله  4األحاسيس وذلك عبر خلخلة قواعد كل  -رامبو
  معيار آخر. 

نما   ال تكتفي     ي التي أستطيقا الشعر ه جمالية الشعر بعناصر اإلبداع المعروفة لدى الجميع، وا 
. وهذا 5تدمج الرؤيا في صلب الجمال، والرؤيا في هذا المفهوم هي أن يصبح الالمرئي قابال للرؤية 

لالمرئي بطبيعة الحال محّصن ومجهول عن اإلدراك والمالحظة. لذا   ما يوظفه الشعر من هذه ا
حداث  استبصار المطلق هو إرادة الرؤياالرؤيا الموغلة في  واستدعاء الجمال من عالم التخفي وا 

رة، كلكنه منظر مجرد عن الذا ،ا، يؤطره في المنظر العام للرؤيااالنكشاف الذي يصير الخفي ظاهر 
استحضار للغائب الجميل المتخفي في عمق  . إّنه إذن6عن التزمين، مجرد أيضا عن قيود الحدود 

 الرؤيا وعمق التجربة الشعرية.

II.  األدب التراجيديالتفضيل الجمالي و: 
إّن الجمالية في الفن ال تقاس أبدا على الموضوعات أو القضايا التي يتناولها، أي بعبارة أخرى      

 فة.ن تكون في أطرها الفنية المختلال يوجد موضوع فني وآخر غير فّني، فكل الموضوعات قابلة أ
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وع فيه، إذ واء الموضتعلق بالكيفية واألسلوب والقالب الذي تّم احتإّنما األمر في الجمالية الفنية ي
يمكن لموضوع أو معنى شريف أن يظهر في قالب من الرداءة، بينما وبالمقابل، يمكن للموضوع 

لى سبيل ع إّن التفضيل الجمالي للرواية السخيف أو الرديء أن يظهر في عمل فني بمنتهى الجمال.
ّنما المثال، ة التعبير ي قاس بالنظر إلى كيفي ال ي قاس على الموضوعات المختارة لهذا الجنس األدبي، وا 

عن الموضوع وكيف و ضعت العناصر اللغوية والنصية المختلفة، في عالقاتها المتبادلة بينها، وفي 
 .وظائفها التي تؤديها في سياقات النص الداخلية والخارجية معا

ن كان وصفها حالة شعورية يائسة تبعث على الخوف والشفقة مثلما تم تحديدها       إّن المأساة وا 
عند اليونانيين، إال أّنها تكتسب جماال خاصا حين تصويرها في األعمال الفنية واألدبية. فيتحول ما 

ها قدرة الكاتب يحمل معفيها من معاناة واقعية إلى وعاء لغوي يحملها في سياقاته وتراكيبه الداللية، و 
 لرديءاعلى تجسيد مختلف تفاصيلها في إطار فني، يضع القارئ بين متناقضين مترابطين، الواقع 

لذا فإّن   التراجيدي المأساوي هو مفهوم جمالي ي جّسد لنا التناقض أو الصراع بين والنص الجميل. 
فن د لنا أرسطو سابقا طبيعة المأساة في الالحرية والجبرية، أو بين إرادة االختيار والحتمية. وقد حدّ 

بنظريته التطهيرية المعروفة، وبناء على ذلك نجد أّن طبيعة المأساة ترتسم مالمحها من خالل الهدف 
وي، ، وذلك بمعايشتها للعمل الفني بصراعه المأساالذي تسعى من أجله وهو تطهير انفعاالت اإلنسان

   .7ة التعاطف واإلشفاق على الظاهرة التي تواجه الموت فاستيعاب المأساوي يتم من خالل عملي
إلى تجليات مقولة التراجيدي وحقوله في دراساتنا النقدية الجمالية فقد تجسد هذا  أما بالنسبة     

ي فالمفهوم بوصفه مفهوما جماليا في مآس كثيرة، ونشأ هذا التجسد من خالل وعي اإلنسان لذاته 
موضوعية سيئة وقفت حائال بينه وبين تحقيق ذاته، ووعي جمالها، اجتماعية وسياسية و  ظروف

فأصيب بخيبة األمل بسبب الصراع بين عالمه ومثله األعلى. ويتمثل التراجيدي الشعر العربي وأدبه 
يتجسد ، والظلم واإلبادة وغيرها. و الفقرصور في مواقف الرحيل والطلل واالغتراب والقمع واالستالب و 

ألدب العربي على شكلين مختلفين؛ أّولهما وصف للمعاناة المأساوية للجميل في ظل التراجيدي في ا
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الواقع المستلب وما يخلفه انعدامه وغيابه من شعور مأساوي مؤلم. أما الشكل الثاني فيتجسد في 
  8السقوط المأساوي للبطل التراجيدي بسبب التناقض بين واقعه والمثل األعلى الذي يطمح إليه.

ن كان وصفها حالة شعورية يائسة تبعث على الخوف والشفقة مثلما تم تحديدها عند اليونانيين، إّن ال مأساة وا 
إال أّنها تكتسب جماال خاصا حين تصويرها في األعمال الفنية واألدبية. فيتحول ما فيها من معاناة واقعية 

ف تفاصيلها درة الكاتب على تجسيد مختلإلى وعاء لغوي يحملها في سياقاته وتراكيبه الداللية، ويحمل معها ق
 والنص الجميل.    ،الرديءفي إطار فني، يضع القارئ بين متناقضين مترابطين، الواقع 

يا الفقراء( للكاتب )أولمب L’olympe des infortunesنموذج من جمالية المأساة من رواية      
خما واألصم، أن يقتلع جذعا ض الكبير في السنزال، يحاول هارون غير بعيد وفي انع   :ياسمينة خضرا

لشجرة، نصفه مدفون في الرمال. لم يكن هارون معاقا من سمعه، بل بالعكس يستطيع أن يسمع عنكبوتا 
تنسج شبكتها. نلقبه باألصم ألّنه ال يستمع لآلخرين. بجذعه العاري في الشتاء والصيف، هارون يشبه 

قشرة رقيقة تمثل جلده. للوهلة األولى نعتقده ناج من أيدي حفار  سيزيف المريض بأضالعه البارزة تحت
القبور، ومع ذلك، فعندما يستقّر على فكرة معّينة في ذهنه، فإّن قالعة المسامير لن تستطيع نزعها منه. كل 
صباح يصل هارون برفشه ويبدأ الحفر حول محيط جذع الشجرة القتالعه. وفي الليل، ومع صعود األمواج 

ي المياه  الرماَل التي حفرها، فيعاود هارون الحفر مّرة أخرى وهو يعلم يقينا أن األمواج القادمة ستعيد ت سو  
الرمال إلى ما كانت عليه... يحفر!... يداه افتقدتا جلديهما تقريبا، ومعصماه كأّنهما بقايا لحم مطبوخ... 

  .9يحفر!.. 
ر متعّددة، أهمها الضعف العقلي والفكري لهارون، حيث إّن المأساة في هذا المقطع تظهر في عناص     

ال يتقبل النصيحة وال يستمع إال لتصوراته وآرائه. ثانيا معاناته المرضية، حيث شّبهه الكاتب السارد بسيزيف 
األسطوري، ووصفه في جسده النحيف والمعذب، الذي يبعث نوعا من الشفقة لدى القارئ، وكثيرا من الحسرة 

الفئة االجتماعية االستثنائية. لكنه ومن جهة أخرى يدرك القارئ قّوة مخيلة الروائي في انتباهه  من أمر هذه
إلى تلك التفاصيل والصور الفنية المرتبطة بالموضوع، وكيفية وضع تلك العالئق بين العناصر الداللية، 

 أبعد.  مع استحضار النص الغائب المتمثل في أسطورة سيزيف، التي منحت للمشهد داللة
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