علم اجلمال والنقد األديب

التطور الكبري الذي أصاب البحث العلمي على صعيد العلوم
اهلامة اليت تُس ّ
من بني اإلجنازات ّ
ـجل هلذا العصر ّ
واآلداب 0وقد أفاد النقد األديب إفادة غري قليلة ليس من العالقة الفاعلة بينه وبني العلوم اإلنسانية فحسب  ،وإّّنا

من األسـس والطّرائق اليت أرساها البحث العلمي  0ولعلّه من املؤّكد أ ّن البحث النقدي الذي يلتزم  ،أو يفيد من
تنعكس معطياهتا  -يف
تلك األسس والطرائق ال بـ ّد له من أن يتميّـز  ،وان حيمل خصوصيّـة  ،ويص َـل إىل نتائـج
ُ
األغلب  -إجياابً على النقد واملبدع واملتل ّقي 0
وخباصة علم اجلمال
لعل اإلجناز األهم يتمثّل يف سـعي النقد األديب إىل اإلفادة من العلوم اإلنسانية ،
ّ
و ّ

الفعال على تلك العلوم  -أن
والفلسفة وعلم االجتماع وعلم اللسانيات  0وقد يصبح بوسع النقد  -بعد اتكائه ّ
العامة اليت تنظّم األجناس األدبية  ،ليتجاوز بذلك االستغراق يف جزئيات اخلطاب األديب الذي
َ
يكتشف القوانني ّ
كان سائداً ومايزال يف النقد األديب التقليدي 0
ويتولّـى اليـوم " علم اجلمـال " الصـدارةَ من حيث األمهيـة يف الدراسـات النقديـة  ،وذلك من خالل قدرته
العامة للظاهرة األدبية 0
على التغلغل يف ثنااي اخلطاب اإلبداعي وتقوميه  ،واكتشاف القوانني ّ
وميكن القول  :إ ّن الذي مييّز انقداً من انقد آخر  ،أو دراسة نقدية من أخرى هو اتكاءُ إحدامها على
معطيات " علم اجلمال " دون األخرى 0

السلوك اإلنساين عرب املمارستني االجتماعية والفنية  0وهو -
إ ّن اهلدف األساسي لعلم اجلمال هو دراسةُ ّ
يف الفن ومن ضمنه األدب  -يتناول مسألتني أساسيتني؛ تتمثّل األوىل يف البحث عن (القيم اجلمالية) :اجلميل
والقبيح والرتاجيدي والكوميدي واجلليل والبطويل والسامي والرفيع  ،وحتديد مالحمها ومساحتها يف اخلطاب
السائدة يف تلك الفرتة من جهة أخرى  ،وتتمثّل
اإلبداعي ،وعالقتها فيما بينها من جهة ،وفيما بينها وبني القيم ّ
الفّن) والقوانني اليت حتكمه  ،ومدى قدرته ؛ أي قدرة هذا
املسألة الثانية يف دراسة علم اجلمال (جلمالية الشكل ّ
الشكل على جتسيد القيم اجلمالية  ،ومتثّلها 0
وعلم اجلمال – عن طريق دراسته هلذه املسألة – يستطيع أن حيـ ّدد مستوى اإلبداع يف النص؛ أي يكـون

حتول " املفاهيم اجلمالية " إىل " قيم مجالية " داخل النص
قادراً علـى إطالق حكم قيمة  ،ألنّه يدرس مدى ّ
يظل مفهوماً مادام خارج إطار اإلبداع ؛ أي خارج إطار الذايت يف النص  ،وحني يدخل
اإلبداعي  0فاملفهوم ُّ
املفهوم إىل النص اإلبداعي يصبح قيمةً بعـد خضوعه لذات املبدع  ،وتش ّكله ضمن الصورة الفنية احليّة 0
ُ
وبوسع علم اجلمال  -عرب دراسته للقيم اجلمالية ،وجلمالية الشكل الفّن  -أن يفتح حواراً مع العلوم

اإلنسانية ،واملناهج النقدية األخرى كافة دون استثناء؛ فهو – أي النقد األديب – حيتاج إىل إجنازات " علم النفس
تكون
" و " املنهج النفسي " الستبطان اجلميل والقبيح يف النص ،وكذلك للبحث عن األسباب اليت كانت وراء ّ
اجلميل مجيالً،
جعل
الرتاجيدي يف النص ،وغياب الكوميدي مثالً ،إىل جانب أنه حيتاج إىل ذلك لإلجابة ّ
َ
عما َ

والقبيـح قبيحاً  ،والرتاجيدي دائـم احلضور  ،أو االنطواء  .وهو حيتاج إلـى " مبادئ البنيوية " لإلجابة عن أسئلة

كثرية تُثريها بنيةُ النص من خالل البحث عن األسس اليت ترتكز عليها مجالية الشكل الفّن  ،عرب الثنائي واملتضاد
واملتقابل أبشكاله املختلفة ضمن البُىن الفنية املتجاورة يف النص .
وميكن لعلم اجلمال أن يفيد من فلسفة " التناص أو التفكيك " ليساعد ذلك على معرفة النصوص اليت
دخلت يف عالقة تناص مع النص الذي يدرسه  ،ومستوى ذلك التناص  ،كما يق ّدم التناص إىل " علم اجلمال "
ما هو أكثر من ذلك من خالل البحث يف قدرة النص املدروس على صهر النصوص األخرى فيه  ،وجعلها
متوحدة يف عناصره  ،أو بقائها كما هي  .وهو يف هذا يساهم يف احلكم على مستوى إبداع النص  ،ومن مثّ
مجاليته .
وعلم اجلمال حيتاج أيضاً إىل إجنازات " علم اللّسانيات " عرب دراسته للتالفيف املعقدة اليت ختضع هلا
املفردة بعد دخـوهلا إىل النص  ،ورحلتها الطويلة عرب احلركة والصوت و بنية النص .
وهو حيتاج إىل " املنهج الواقعي " لربط القيم اجلمالية يف النص ابلظرف التارخيي واالجتماعي الذي ُولدت

فيه  ،أي يساعده على بلورة القيم اجلمالية واإلحاطة أببعادها املختلفـة  ،وربطها ابملثُـل اجلمالية السـائدة يف الفرتة
ُ
اليت أنتجت النص .
وميكن لعلم اجلمال أن يفيد من علـم التاريخ واالجتماع والفلسـفة  ،وفلسفة الفن  ،ونظرية الفن  ،ونظرية
األدب  ،وعلم األدب  ،وغري ذلك من العلوم األخرى يف دراسته للخطاب اإلبداعي ،أو الظاهـرة اإلبداعية بشكل

عام .
ما نريـد أن نقولـه هنا  :إ ّن " علم اجلمال " من أكـثر العلـوم اإلنسانيـة قابلية للحوار  ،وأكثرها مرونـة
وانفتاحـاً على العلـوم اإلنسانيـة  ،واملناهـج النقدية  0لذلك فهو أكثرها أتثرياً يف النقـد األديب  ،وعلى النقد  -من

ع كافة األبواب ابجتاهه .
هذا املنطلق  -أن يُش ِر َ
فالنقد األديب الذي يفيـد من علم اجلمال يرتفع مستواه العلمي  ،وتتضح لدى الناقـد الرؤية بشكل مميز
 ،ويستطيع أن يطرح مشروعه النقدي عرب الرؤاي .
وال بد من اإلشارة إىل أن هناك من يظن أن املسافة بني النقد وعلم اجلمال واسعة ابعتبار أن النقد األديب
يتناول جزئيات اخلطاب اإلبداعي ويستغرق يف تفاصيل دقيقة هلا عالقة ابملفردة والرتكيب والصورة والصوت
واإليقاع  ،وما إىل ذلك  ،بينما يهتم علم اجلمال ابلقوانني العامة للخطاب .وحنن نرى أهنما متكامالن ،وكلٌّ
منهما حباجة إىل اآلخر خلدمة اإلبداع األديب أبشكاله املختلفة  .وحبذا لو متّت اإلفادة من معطياته يف قراءة

النصوص يف جامعاتنا .
إن مستوى "الوعي اجلمايل " يف مرحلة من املراحل ميكن أن يتحدد من خالل قدرته على التمييز بني "املفاهيم
اجلمالية" و"القيم اجلمالية" يف الفن واحلياة  .وهذا الوعي هو مصدر حتديد القيم اجلمالية  0وال ب ّد من اإلشارة إىل
أ ّن حتديد علماء اجلمال لتلك القيم ساهم مسامهةً كبرية يف تصحيح كثري من مقوالت النقد  ،ووعي املبدعني 0

ولعلّنا ال خنطئ إذا زعمـنا أ ّن تلـك املعطيـات املذكـورة لو توفّرت للناقد  ،أوللنقـد األديب أو ملن ميارس تدريس
النصوص يف جامعاتنا  ،فحتماً سيصـل إىل نتائـج أكـثر دقّـة وعمقـاً وإحاطـة ،ووضوحاً يف مواجهتـه للخطـاب
اإلبداعـي 0

للمثَل اجلمايل  0ونظ ّـن أ ّن معرفـة " املثَـل اجلمايل " ابلنسبة
ّ
لكن اإلجناز األهـم " لعلم اجلمـال " يتمثّـل يف اكتشافه َ
للناقـد معرفـة جيدة تفتـح آفاقاً خصبة لدراسة النص اإلبداعـي  ،أو الظاهـرة اإلبداعيـة .
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