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١٢٩ 

 قدمةامل

باب  هذا هو الرّافعي ُمعجزة األدب، ونابغة العرب، الذي � يرتك كاتبًا إال ونازله يف

النقد عنيًفا غ� ُمستمهٍل، و هو فارس كانت له طالئع جليلة يف ساحات اللغة و 

 الدفاع عن الدين، فُمذ نشأته اعتاد الوقوف يف أرض املعركة يستّل قلَمه ليقسَم به

 ظهَر هذا و يقطع به لساَن ذاك، و هو أيضاً كاتب نشأت بينه وب� العربية أوارص بال

 ة.لفريدة وأساليبه الجزلة العظيمة عالمة ُمضيئة يف سطور اللغنهاية، فكانت بالغته ا

اتب أما الثا� فهو كاتب ال يخفى اسمه عىل أحد صغ�اً كان أو كب�اً، العقاد ذلك الك

الذي تحدى الظروف أصعبها و واجه الصعاب أشّدها، فنزل إىل رغبته التي � يوفرها 

مستبحراً هنا و هناك، � يرتك باباً  له التعليم، فقرأ كمسافر بال مقصد، و تثقف

 للثقافة إال و طرقه.

د للعقاد و املاز�، والذي تناول فيه العقا »الديوان«نذ صدور كتاب بدأت املَعركة م

 ك�للرافعي،  »إعجاز القرآن«الرافعي نقداً واسعاً، و استؤنفت املعركة بصدور كتاب 

 .»حياة الرّافعي«يرويه العريان يف كتابه 

كتب الرّافعي مجموعة مقاالت نقدية الذعة، جرد فيها العقاد من كل عظيم،  ثم

الذي  »العقاد اللص«ه فألصق معظم أع�له بالرسقة األدبية منها ما قاله يف مقالت

 نُرشت يف مجلة العصور،شهر نوفمرب، عام األلف وتسع�ئة وتسعة وعرشين امليالدية.

ف عن اختالف و افرتاق بينه� يف الرؤى و مه� كانت أسباب هذه املعركة فهي تكش

اآلراء خاصة منها ما يتعلق بحقل األدب حيث حاول كل منه� النيل من مؤهالت 

 اآلخر و استحقاقاته التي كان قد هيّئها له� الذوق املوهوب و األدب املجهود.

 انطالقاً من هذا الجانب، راعنا أن نتعرض لقضية الج�ل و ج�لية األدب والتي

افرتضناها مختلفة لدى االثن� باختالفه� يف الذوق و التجارب م� يجعله� يعّرب 

 كل واحد منه� عن ظواهر األدب و  تأث�اته يف منهجيته الخاصة به.

ففي هذا املقال نحاول الحصول عىل النقاط األساسية و املفارقات املتعلقة بقضية 

اد و الرافعي و إن حصلنا عىل شئ الج�ل املتمثل يف النتاج األد� عند العق
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سنعزوه إىل افرتاق الذوق ما أدى به� إىل معركة قد عدت حدود األدب إىل االنتقاص 

 من الشخصية.

فمن هنا نقول إّن الج�ل جوهر الكون، والذات اإلنسانية ال�كن أن تحيا بغ� 

ه مطبوعة عىل الج�ل، ألنها أصالً يف فطرتها األوىل مجبولة عليه، مفطورة عىل حب

االستلذاذ به، وصياغة هذا الج�ل الكو�، وإبداع هذا الجالل النفيس، واإلحساس 

مهمة من مه�ت األدب، ألنه يكشف عن الحقائق  الرقراق املتفق بعمق هذه الفطرة

 ويعرض عن املزيف املصنوع. ،الصادقة

يحسه أو يشاهده ؟ ولقد أنعم الله عىل اإلنسان أن خّصه بتمييز الج�ل، فمن منا � 

وهو حولنا ويف كل مكان يف لوحات الطبيعة الرائعة، ويف نغ�ت الشعراء وملسات 

تغنى به الشعراء منذ أقدم العصور وامتألت به نفوس امللهم� الفنان�، لقد 

واملبدع�، وحار يف تصويره الناس، ولكنهم أجمعوا عىل أن الج�ل من عند الله 

 ومخلوقاته.تعاىل، يتجىل يف آياته 

واألدب إبداع والج�ل يكمن يف اإلبداع الذي يصنعه األديب، فيتذوقه اإلنسان 

 وينفعل به تعب�اً عن إحساسه الفطري.

.فالج�ل هو مادة جمل :٣ج م،٢٠٠٠(ابن منظور، مصدر الجميل، والفعل َجُمَل 

: مادة ٣ج م،٢٠٠٠(ابن منظور،الحسن يف الَخلق والُخلق وهو االتئاد واالعتدال 

 جمل).

ويف مختار الصحاح أّن الج�ل يعني الُحسن، و (َجُمل) الرجل بالضم ج�ًال فهو 

 وهو أيضاً املالحة.م:مادة جمل). ١٩٨٣جميل واملرأة جميلة (الرازي،

ويقال إّن فالناً يعامل الناس بالجميل، وجامل صاحبه مجاملة، وأجمل يف الطلب إذا 

 م:مادة جمل).١٩٨٥(الزمخرشي،� يحرص 
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ويف معجم الراغب األصفها�: الج�ل، الحسن الكث� وذلك رضبان، األول: ج�ل 

 يختص اإلنسان به يف نفسه أو بدنه أو فعله، والثا� ما يوصل منه إىل غ�ه، وقولهم

 م:١٩٧٢ ج�لك أن ال تفعل كذا، أي إلزم األمر األجمل وال تفعل ذلك (اإلصفها�،

 جدنا يف جمل). مادة

الج�ل هو الُحسن، وحسن الصورة والس�ة، والج�ل يُطلق عىل معني� أحده� 

الج�ل الذي يعرفه الجمهور مثل صفاء اللون ول� امللمس وغ� ذلك، وثانيه� 

الج�ل الحقيقي وهو أن يكون كل عضو من األعضاء عىل أفضل ما ينبغي أن يكون 

 ).٤٠٨م:١٩٧١هيئات واملزاج (صليبا،عليه من ال

والج�ل هو ما يرس السمع ويبُهج النظر، فيصبح موضوعاً للتأمل يدرك عن طريق 

 ).٣٧م:١٩٧٨ الحواس أو يف داخل الذهن ذاته (لؤلؤة،

ونظرياته يسمى بعلم  ومقاييسهويرى الباحثون أّن العلَم الذي يبحث يف الج�ل 

لج�ل أحياناً يف األشياء، ويف مدى موافقته لنا، الج�ل، وهو باب من الفلسفة، فا

 وهو يف الخ� أو النافع، وهو أحياناً يف أرواحنا.ويف بعض األفكار يتمثل الج�ل يف

التوازن والتناسق والتناغم، والنظام الذي يجمع األجزاء. ور�ا كان الج�ل بوجه 

 ).١٣٤م: ٢٠٠٢ملال�،اعام، صفة تلحظ يف األشياء وتبعث يف النفس رسوراً ورضا (

 ٤٠٨ م:١٩٧١ للج�ل قس�ن ه�: قسم نظري عام، وقسم عميل خاص (صليبا،

س).فالقسم النظري هو الذي يبحث يف الصفات التي تشرتك فيها األشياء الجميلة، 

ويحدد القوان� التي �يز الج�ل من القبح.أما العميل الخاص فهو الذي يطلق 

 ).٤٠٩نفسه: وضوابطه (عليه الفني وله قيوده 

مادة جمل)،  م:٢٠٠٠ أما أنواعه فهو عىل نوع� الصور واملعا� (ابن منظور،

فالصورة هي كل ما يدرك بحاسة البرص أو بالذهن والتخييل، فتستطيع أن تقول إنه 

(حيس) أو تخيييل، فهو يدرك بواسطة الحواس.وأما املعا� فهو الج�ل األخالقي أو 

 املعنوي.
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الحيس ألفاظه غالباً ما تكون يف وصف محاسن املرأة ومفاتنها، ويف ظواهر  الج�ل

الج�ل األخرى كافة، أما الج�ل املعنوي فهو ج�ل الفضائل وج�ل الروح 

 ).٥٠-٥٨ م:١٩٥٧ واألحاسيس (املنجد،

ا الصفات هـ) معاي� ج�لية، حدد من خالله٢٣١لقد وضع ابن سالم الجمحي (ت 

الحسية والقيم الج�لية للمرأة التي يجب أن تكون ناصعة اللون، جيدة الشطب، نقية 

الثغر، حسنة الع� واألنف، جيدة النهود، ظريفة اللسان، واردة الشعر، فتكون هذه 

م: ١٩٧٤ الصفة �ئة دينار و�ئتي دينار، وتكون أخرى بألف دينار وأك� (الجمحي،

٦.( 

ذوق ج�ل الشعر العر� بوعي وخربة، فهو ذو باٍع طويل يف معرفته، كان ابن سالم يت

)، إذ عرّف الشعر بأنه صناعة وثقافة يعرفها ٢٧١م: ١٩٨١ الربجاوي،ومعرفة قواعده (

 ).٦أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات (نفسه:

اقد ويرى ابن سالم أن الذي لديه القدرة عىل معرفة جيد الشعر من زائفه هو الن

)، فهو يستطيع أن ٥(نفسه:  املتبرص، الذي يعتمد عىل حكمه بالجودة أو الرداءة

 النويهي،يالحظ دقائق األشياء وأن يلتفت إىل وجودها بدرجة أكرب من غ�ه (

 ).٦٤م: ١٩٦٧

هـ) فقد أشار إىل الج�ل إشارات عديدة يف مواضع مختلفة، إذ ٢٥٥أما الجاحظ (ت 

 الجاحظ،من خالل ج�ل املحاسن وحسن الصورة (جعل للج�ل قيمة معنوية 

) ويجعل الحب مرتبطاً بالج�ل، ألنه يجعل املحبوب أك� ج�الً ١/١٧٩م: ٢٠٠٤

)، فحاجة الرجل العاطفية إىل املرأة ٣/٤٨٨م: ١٩٣٨ لجاحظ،يف ع� املحب (ا

 هي التي تجعله متبرصاً بج�لها، ولذلك فقد ربط الجاحظ ب� الحب والج�ل.

وتطرق الجاحظ إىل الج�ل الفني يف العمل األد� من خالل ما ذكره حول قضية 

اللفظ واملعنى، فاملعا� مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعر� والبدوي 
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والقروي واملد�، واّ�ا الشأن، يف إقامة الوزن وتخ� اللفظ وسهولة املخرج وك�ة 

 ).١٣٢-٣/١٣١ه: نفساملاء ويف صحة الطبع وجودة السبك (

وتحدث الجاحظ عن الشعر واألدب وما له� من قيمة فنية وج�لية والسي� الشعر 

) وتعد هذه ٤/١٣٢ نفسه:( الذي هو صناعة ورضب من النسج وجنس من التصوير

املقولة أقدم مقولة جاءت فيها لفظة التصوير واستخدمت استخداماً أدبياً يف مجال 

 الشعر.

ع آراء الفالسفة املسلم� يف مفهومهم للج�ل وربطه بالجانب وقد توافق الجاحظ م

الديني، وأّن الله هو صانع الكون وخالقه، وقد أضفى عليه ج�الً هو دليل قدرته 

 ).٢/١٠٩:م١٩٣٨ نفسه،(

هـ) عن الج�ل يف كتابه عيون األخبار، فعقد باب� له، ٢٧٦وتحدث ابن قتيبة (ت 

) واألخر عن القبح ٤/١٩م:١٩٢٨ الدينوري،سن (األول تحدث فيه عن الج�ل والح

).وحدد بعض الصفات واملقاييس الج�لية التي كانت سائدة ٤/٣٢نفسه: والدمامة (

يف عرصه، وقال عن رأي أحدهم: هذا أجمل وجه رأيته، وكأنه سيف صقيل، و� أَر 

 ).٢٨-٤/٢١نفسه: أحسن منه وجهاً(

ه هو حسن املنظر والجوهر، ولذا نجده ولكن املقياس الحقيقي للحكم الج�يل عند

: أنّه قد قسم الشعر عىل أربعة أرضب، وعّدها مقاييس الجودة الفنية الج�لية، قائالً

تدبرت الشعَر فوجدته أربعة أرضب: رضب منه حسن لفظه وجاد معناه، ورضب منه 

 حسن لفظه وحال، فإذا أنت فتشته � تجد هناك فائدة يف املعنى، ورضب منه جاد

-١/٩م: ١٩٤٥ الدينوري،معناه وقرصت ألفاظه، ورضب قرصت ألفاظه وقرص معناه (

١٠.( 

والرضب الثا� من هذه التقسي�ت، هو الرضب الذي ربط ابن قتيبة فيه ب� 

األخالق والشعر وهو محور الج�ل، فابن قتيبة فقيه ورجل دين أراد من الشعر أن 

ف خالقياً، فقد نظر ابن قتيبة إىل هذا الصنيتضمن فكرة أو حكمة أو معنًى تربوياً وأ 

 من الشعر نظرة أخالقية.
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وفقاً للشخصية و  نتاج األد�و ههنا يأ�، ك� يأ�، نقل مفهوم الج�ل إىل ال

النزعات الفنية أثناء عملية اإلبداع األد� عند العقاد و الرافعي.

م) ١٩٦٤-١٨٨٩ومن األدباء املعارصين هو األديب الكب� عباس محمود العقاد (

الذي �تلك فلسفة عميقة يف مفهوم الج�ل، وظهرت تلك الفلسفة يف أفكاره وأدبه 

ظهوراً جعله يف طليعة األدباء املعارصين الذين اهتموا بفلسفة الفن وعلم الج�ل، 

مم أخرى مشهوٍد لها بالتطور الثقايف وذلك الطالعه عىل مفهوم الج�ل عند أ 

فال�ي ورومان روالن وغ�هم و األصيل، مثل إدموند ب�ك مؤلف الجليل والجميل، 

 ).٣٧٢فلسفة الفن يف الفكر املعارص: (راجع؛ 

وبهذه الحصيلة الثقافية الواسعة تبلورت لديه فلسفة حول مفهوم الج�ل، فجعل 

، واهتم بهذا املفهوم اهت�ماً كب�اً، وذلك يف العقاد الج�ل والحرية شيئاً واحداً 

 مظهر من مظاهر االنعتاق من عرص الجمود واالنطالق إىل عرص التنوير والتجديد.

العقاد، وخ� دليل عىل هذا، مقالته باسم  مفهوم الج�ل بالحرية يف كتابات اقرتن

قالته عن (فلسفة الج�ل والحب) يف مجموعته (مطالعات يف الكتب والحياة) وم

معنى الج�ل (يف الحياة والفن) يف مجموعته (مراجعات يف اآلداب والفنون)، 

ففيه� يُرِجُع كّل ج�ٍل يف الجسم البرشي ويف الفنِّ عىل السواء إىل الحرية 

 ).٣٤٨-٣٤٧م:١٩٨٣(العقاد،

وبهذا املفهوم يقول العقاد: وخالصة الرأي أننا نحب الحرية ح� نحب الج�ل وأننا 

أحرار ح� نعشق مْن قلوب سليمة صافية فال سلطان علينا لغ� الحرية 

 ).٣٥٠نفسه:(

إنَّ العقاد بهذه النظرة ملفهوم الج�ل يوّسُع معنى الحرية لتشمل حتى األشياء 

الجامدة املاثلة يف الطبيعة، وهذا املفهوم للج�ل يوجد يف إدراكه للمحسوسات، إذ 

ُل من املاء اآلسن، ك� أنَّ الوردَة الطبيعية أجمُل من يقول: إّن املاَء الجاري أَجم

 الوردِة الصناعية، وَهلُمَّ َجرَاً.
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اِح ويوّسع العقاد مفهوم الج�ل ليشمل أطواراً أو مقاطع من الحياة، مثل الربيع والصب

ُش نعِ نها تُ والنوِر والصحِة والشباِب والحركِة واملناظِر الرائعة والُخرضة، ُكلها جميلٌة أل 

) ولعل ج�لها عنده ال يتحقق إال يف ٣٠م: ١٩٩١العقاد،الحواس وتذكرها بالحياة (

ظل ذلك املفهوم.ولذلك العقاد يُعَجُب بطائر الكروان الذي يعيش يف مَرص، وقد 

 أهدى له ديواناً كامًال (هدية الكروان) فيقول: 

أَنا ال أراَك وطاملا طَرََق النُّهى

جىأَنا يف َجناحك حيُث غاَب   مع الدُّ

أَنا يف لِسانَِك حيُث أَطلَقُه الهوى

أنا يف ضم�َك حيُث باَح ف� آرى

 

وَحٌي: و� تَظَْفْر بِه عينان 

ى ُجث�� وإْن استَقرَّ عىل ال�َّ

وُر لسا� َمَرحاً، وإن َغلَب الرسُّ

ِرساً يَُغيّبــــُه ضمـــــــــُ� زما�

 )٢٤م:١٩٧٣العقاد،(                       

 

 

 

يهدي العقاد خفق املشاعر ودفق األحاسيس إىل الكروان ليوسع معنى الحرية يف 

النُّفوس فهو يصور إدراكه للج�ل من خالل إدراكه ملحسوس جميل يف الطبيعة؛ 

العصفور الذي يتخذه رمزاً للحرية، ويربط من خالله ب� الج�ل والحرية 

الذي يتخُذه رمزاً  »الُعصفور«.فنجدُه يقول يف قصيدته عن )١٥م: ١٩٧٩فؤاد،(

 للحرية والج�ل:

طاَر وليداً وطاَر شيخاً 

َحطَّ عىل الُغصِن وانحدر

ُمغرداً قّط ما تَوا�

كخفِة الطِّفِل يف صباه

 

بَ� االبساتِ� والُغُدرْ  

أقلَّ من ملحِة البََرصْ 

مرفرفاً قّط ما اسـتََقرْ 

الُعُمرلكنَّها ِخفُة 

) ٨٢:(نفسه                       

 

 

 

 ... ب� املاء ... ب� الُسحِب والَروِض  فعصفور العقاد يُرفرف ب� األيك واأليكِ 

تقر والشجِر، طائٌر مرفرف ب� الشباِب والشيخوخة ال يسُكن له جناح، مرفرفاً قط ما اس

 ).٢١(نفسه:

إىل ج�ل الطبيعة، والتغني �فاتنها، ويف ديوانه � يخُل أدب العقاد من اإلشارة 

 (عابر سبيل) قصيدة تكشف عن يشء من فلسفته يف الج�ل، يقول فيها:
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١٣٦ 
 

با إنَّ يف القمراِء من سحر الصِّ

تَلْمح العا�َ فيها مثل�

بَ� نوٍر كُشعاِع املختىل

 

َمَسحٌة تَفُ�ُ عَ� الذاكرِ  

الَح يف عِ� شباٍب باكرِ 

وانتباٍه كنُعاِس الخادرِ 

 )٤٥١:م١٩٧٣لعقاد،(ا          

 

 

� يرش العقاد إىل القمر الذي اعتاد الشعراء التغني بج�له، إ�ا أشاَر إىل الليلِة 

با وذكريات الشباب وحيويته، فإذا  القمراء، متغنياً بج�لها الذي يرى فيه ج�ل الصِّ

 املتوقع فيها يقظة وانتباه للحواس.ظالمها نور يف النفس، والنعاس 

وإيثار العقاد لليلِة القمراء ال يعني انغالق ذاته عىل اإلعجاب بها دون غ�ها من 

الليايل، فلكل منها ج�لها ما دامت النفس تحب الحياة، فيوازن العقاد من خاللها 

 قول:ب� النور والظالم، لتشكل بنظره صورة ج�لية يف إبداع الطبيعة، ولهذا ي

ال أُثُِر القمراَء يف ُحسنها

ى َسناَك يا بَدُر يُريني ال�َّ

 

جى والطَرف فيه يَحومْ   عىل الدُّ

وظُلمة الليل تريني النجومْ 

 )٢٢١م:١٩٧٣العقاد،(               
 

ولج�ل املرأة الحيس مكانة كربى عند العقاد، فهو �يل إىل نظرة العرب يف وصف 

ج�ل املرأة، كونهم عىل حد قوله أصُح ذوقاً من املُجمل� املحرتف� يف العرص 

هذه الشجرة الحارض، ألنَّهم يصفون املرأة الجميلة ك� ينبغي أن تكون (راجع؛ 

 ومنه قول عمر بن أ� ربيعة: ) ولقد أبدع العرب يف ذلك،١١٠للعقاد:

إ� رأيتِك غادًة خمصانةً 

محطوطة املتن� أكمُل خلقها

 

ريَّا الروادف عذبٌة مبشارا 

ِمثُل السبيكة بّضٌة معطارا

 )١١٩م:١٩٥٢عبدالحميد،(  
 

فالعرُب أبدعوا يف وصف ج�ل املرأة، وذوقهم أصح من اآللة الرسيعة يف العرص 

الحارض، الذين أوشكوا أن يسووا ب� قامة املرأة الجميلة وقامة الرجل الجميل يف 

 ).١١١هذه الشجرة للعقاد:استواء األعضاء (راجع؛ 

، وقد كنَّى عن »ةسار «اً دقيقاً، يف قصته املشهورة بـ وجدنا العقاد يصف املرأة وصف



 

 

١٣٧ 

نفسه بـ (ه�م) فقال: هي جميلٌة، جميلٌة ال مراء، ليست أجمل من رأى ه�م يف 

هد املُصفى يأخُذ من  يف أياِم ِفتْنَِتِه وَشغَفِه. حياته وال أََجَمَل من رأيه لونُها كلوِن الشَّ

فراِء يف مسحٍة واحدة وعيناها نجالوان، وفُمها  مراِء والصَّ محاسِن األلواِن البيضاِء والسَّ

).ويف كُلِّ ُحٍب ب� رجل وامرأة يشء من ٩٣سارة للعقاد:فَُم الطِّفِل الرضيع (راجع؛ 

 ).١٧٧(راجع؛هذه الشجرة للعقاد: حاسة الج�ل

، الذي � يقترص اهت�مه عىل الج�ل املادي، إ�ا س� إىل الج�ل العقاد

يل، املعنوي، فهو ال يرى مانعاً من القول بأّن الج�َل يف الفن والطبيعة معنوي ال شك

 ؤديهاتوأنَّ األشكاَل ال تعجبنا وال تجعل الفكرة التي تعُرب عنها، وبغ� الوظيفة التي 

والحرية عنده  ).٣٧٣-٣٧٢ملعارص، زكريا إبراهيم:فلسفة الفن يف الفكر ا(راجع؛ 

 ).٣٤٩م:١٩٨٣العقاد،فضيلة من الفضائل ودليل رقي األمم وآدميتها (

 غلبة والعقاد يرى أنَّ األخالَق ما من جميل فيها، إال كان َج�لُُه عىل قدر ما فيه من

الحرية عىل الهوى وترفُع عىل الرضورة وقوة عىل ترصيف أع�ل النفس يف دائرِة 

والج�ل ك� أرشنا سابقاً عندالعقاد هو الحرية، والحرية  ).٣٥٠نفسه:واالختيار (

تُحقُق لإلنسان منافع كث�ة ال نهاية لها، وبالج�ل نسعى إىل بلوغ الحرية 

 ).٢٣م:١٩٧٩(فؤاد،

ِة فالعقاد يرى يف الط� عوا�َ شتى، فالطيور فيها من ج�ل الهيئة وتنوع الشكل ووفر 

، وخفة الحركة يف األرض، ورفة الجناح يف الس�ء ما يجعلها من أجمل ما خلق اللون

 الله، فنجده يقول:

كُلُّ ألٍف من الطَّ� إلٌف 

أمٌل يرتقي، وحبُّ يُناجي

ِبَك َخفَّ الجناُح يا أيها الطّـ

 

هكذا تَْجمُل الحياُة وتصفو 

ولساٌن يشدو وقلٌب يَرِفُّ 

تَِخفُّ يُر وما كُنَت بالجناِح 

 )١٨٧م:١٩٧٣لعقاد،(ا               

 

 

فالطيور يف نَظَر العقاد �لُك صفاٍت جميلًة عديدة، جعلت إيحاءها وداللتها عىل 

الحرية أمراً مقبوالً عنده، آمن به ودافع عنه، والكوُن العظيم الشامل حولنا زاخٌر بأنواع 
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١٣٨ 
 

ط�انه رمٌز للنَّفِس اإلنسانية يف تحليقها فالطائُر يف متعددة وعجيبة من املخلوقات 

 ).٢٨م: ١٩٧٩ فؤاد،. (... إىل العايل..وشوقها إىل السامي

وج�ل املرأة كان ظاهراً يف أدب العقاد، فكانت أوَل امرأٍة يف حياته والدته، فكان 

طوال حياته يَُكُن لها الُحبُّ والتقدير، حتى قال لها ذات يوٍم: لو وجدِت يل زوجًة 

اعة  ، كان ُحباً صافياً، »سارة«وحتى ُحبه لـ  ).٣٣م: ١٩٩٦العقاد،(مثلك تزوْجُت السَّ

ام ذلك الُحبَّ سنواٍت عدة، ثم انتهى بالفشل الختالف ميوله� عنيفاً حاراً، ود

 ليلُة البدر:«فيقول يف قصيدته  )١١٠واهت�ماته� (العمري، شعر العقاد:

 

 َموِعَد األهراِم نبغي َمطلعا  ليلُة البدِر، وقد كاَن الرِّىض

 فقىض اللُه ِسواُه َغرَضاً 

 للُمستَمتَعِ نيًة أَمتََع   قد نوينا ونوى الغيُب لنا

 )٣٤٩م:١٩٧٣(العقاد،            

، وقد أحبها ُحباً روحياً »مي زيادة«ويستمر العقاد بالُحب، ويلتقي بفتاٍة أخرى، هي 

)، فتجسدت يف ذلك الُحب كُلُّ قيم الج�ل الروحي، ١٠٨(العمري، شعر العقاد:

، وكناها بـ »سارة«قد تحدث عنها العقاد يف آخر قصة كونها جليسَة علٍم وفٍن وأدٍب، و 

) ويقدس العقاد ذلك الحب ويجعل له كرامة وكربياء ١٢م:١٩٩٦ العقاد،(» هند«

 وشموخاً، فهو ُحٌب تعبدي.

فك� الُحب قضاء وقدر، كذلك حتى الفراق قضاء وقدر لذلك يُسلُِّم العقاد أَمرَُه للقضاء 

: إنَُّه اندفاُع روٍح إىل روح، واندفاُع َجسٍد إىل َجَسٍد... والقدر فيعرض فلسفته يف الُحب

وإنَُّه قضاٌء وقدر، وإننا ال نُحب حَ� نختار، وال نختار حَ� نُحب، وإنَّنا مع القضاء 

والج�ُل هو كُلُّ ما ُ�يل  ).١٣م،١٩٩٦ والقدر حَ� نُولَُد وحَ� �وت (العقاد،

ة، وكُلُّ ما يجنبها الشعور بالفوىض أو الشعور للنَّفس يف الشعور بالحرية املوزون

).١٠٥ باالمتناع والتقييد (العقاد،هذه الشجرة:



 

 

١٣٩ 

لم يرى العقاد الج�ل صفًة يف الجميل نفسه، ويرى أننا نظلُم أعيننا وأذواقنا وال نظ

نها قبيحة وُمزرية، وهو هنا موضوعي إذ يجعل ح� نقول: إ  -الزهرة الجميلة مثالً

(راجع؛ إبراهيم، الجميل ذاته موضوع الج�ل، من خالل جمعه ب� الحرية والج�ل 

 .)٣٧٢:فلسفة الفن يف الفكر املعارص

والفن يف نظر العقاد هو الحرية، وينسب إىل الفنان أعىل درجة من درجات الحرية، 

أال وهي القدرة اإلبداعية، ويرفض العقاد رأي بعض فالسفة الفن املعارصين مثل 

فن باب�، أنه ليس للج�ل قانون، وُحجة رفَضه أّن حرية الفنان ليست مطلقة، وإنَّ لل

 )٣٧٦فلسفة الفن يف الفكر املعارص:راهيم، نفسُه قواعد (راجع؛ إب

ُد العقاد الشاعر واملفكر يُقدُس مع الحرية الفنَّ والفنان وبهذه النظرة للفن، يُجسِّ 

 فع:العقاد معنى الج�ل، فالفُن قيمة روحية والفنان الُحر يجعلُه أعىل قيمة من املنا

عُر من نفِس الرحمِن ُمقتَبُس  والشِّ

 

اِعُر الفَ    ذُّ ب� الناِس رحمنُ والشَّ

 )٢٨م:١٩٧٩(فؤاد،                  

ا موفق  فالفناُن عندما يكون َعَملُه ُحراً، تحلو يف عينيه كُلَّ األشياء، فيُصورُها عىل

العيُش «يريد بحرية تامة، ليكوَن بفنّه صورًة جميلًة ومعربة، فيقول يف قصيدته 

 :»جميٌل 

صفحُة الجوِّ عىل الزر

مس كع�ٍ لََمْعُة  الشَّ

رجَفُة الزَّهِر كجسمٍ 

قل وال تحفْل بيشٍء!

 

قاِء كالَخدِّ الجميل

ملََعْت نحو خليلِ 

وُق الدخيل َهزَُّه الشَّ

إ�ّا العيُش جميٌل 

 )٤٥٣م:١٩٧٣(العقاد،         

 

 

 

والعقاُد القى فيه أهواالً، وهو يسعى إىل التمتع بج�له عن طريق  »العيش جميٌل «ف

 نه الذيإ ، »هزَة الشوِق الدخيل«و  »رَجَفَة الزَّهرِ «ية، ولكنَُّه الفنان الذي يحسُّ الحر

 تُْسِعَدُه أبسُط األشياِء يف أعِ� الناس، ألنَّها قيمٌة يف تصوره.

من تعريفه بأنَُّه كلَّ ما ُ�يل للنفِس يف  وال يوجد تعريف يف نظر العقاد للج�ل أوىف
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١٤٠ 
 

الشعور بالحرية املوزونة وكُلُّ ما يجنبها ،الشعور بالفوىض أو الشعور باالمتناع والتقييد 

) فإنَّ إطالق الحرية للشاعر يف توزيع القوايف حيث ٣٤هذه الشجرة: (راجع؛العقاد، 

 ج�الً عىل ج�ل (راجع؛العقاد، شاء يوِشُك أْن يَعفيُه من قيودها ك� يزيُد اإليقاعَ 

 ).١٥٤ اللغة الشاعرة:

إنَّ العقاَد يجعل األوزان معياراً لحرية الشاعر، تُبُ� ما عنده من قُدرٍة وحريٍة يف 

الحركة وهذا هو الفرُق ب� القيود الذميمة واألوزان املستحبة فالقيود تقيض عىل 

املشيئة واالختيار.والحرية يف مفهوم الحرية واألوزان تُربزها يف صورتها التي تعزز 

العقاد تعني التجديد يف العمل األد�، وخروجاً عن النَّزعة التقليدية يف األدب 

العر� واليشء الجميل يُعد جميالً ملطابقته معنى الج�ل يف اإلدراك والحرية 

 املوزونة والشعور بالحرية املوزونة هو الشعور بالج�ل.

، التي »الحبيب الثالث«يف قصائده الغزلية، من ذلك قصيدته ويظهُر ذلك التجديد 

وصَف شكري . »الحبيب�«كتبها رداً عىل قصيدة للشاعر عبد الرحمن شكري بعنوان 

أحده� بالجنة واآلخر بالجحيم، فيجيء العقاُد بحبيبه الثالث وسطاً ب� هذا وذاك 

 )، فيقول:٣١٨: (العمري، شعر العقاد

الجحيمِ  قالِك من دفاع نار

وريُقِك الكوثُر لكنَّهُ 

ِك الزَّقوُم ُمرُّ لَِمنْ  وَخدُّ

وأنِت تضني كُلَّ جسٍم سليم

 

ووْصلَُك الَجنَُّة داُر النَّعيمِ  

كاملُهِل يف َصْدِر املُحبِّ الكظيمِ 

ميمِ  تزويِه َعنُه وهو ُحلُْو الشَّ

وأنت تشفي ِمْن َضناُه السقيمِ 

 )١١١م:١٩٧٣العقاد،(                

 

 

 

قامت األبيات عىل املقابلة واملعارضة ب� النعيم والجحيم واملرارة والحالوة والسقم 

والشفاء، فجمع تلك األضداد ليجعل هذا الحبيب عىل صورة جامعة لصفات الحبيب� 

 عند عبد الرحمن شكري.

والتجديد يف غزل العقاد �ثَّل يف الوحدة العضوية والنَّزعة الذاتية، غَ� أنَُّه التزَم 

عر القديم من وزٍن وقافيٍة، و� يجدد إال يف حدود ضيقة ال يَصُح أْن نعدها  بعموِد الشِّ

أصوالً لرضب من النَّظِْم الجديد، بل لجأ إىل التجديد يف ُحدود املتاح من األوزان، 



 

 

١٤١ 

لك حافظ عىل اإلطار الخارجي للقصيدة وجدد يف مضمون هذه الصورة التي فهو بذ 

 ).٣٢١شعر العقاد:العمري،  ضمها اإلطار التقليدي (راجع؛

عوة إىل التجد يد إن ملكَة عباس العقاد النقدية ظهرت منُذ مطلعِ حياته من خالل الدَّ

عر الغنا� الذي يتكون منه الرتاث الشعري التقليدي،  هذه الدعوة جاءت يف الشِّ

ظهور وتُوَجْت هذه الدعوة ب نتيجة تأثُر العقاد بالشعر الغر�، وبخاصة اإلنجليزي منه.

م، الذي حمال فيه عىل زع�ء األدب ١٩٢١كتاب الديوان للعقاد واملاز� عام 

 ) وهذه امللكة التي �تلكها العقاد تؤكِدُ ٧٥م:١٩٧٧ التقليدي حملًة عنيفة (مندور،

 ُه قد ولد كامالً.أنَّ أسلوبَ 

ولقد اتخذ العقاد يف كتابه مقاييس عدة يف نقد معا� أحمد شوقي، وأهم تلك 

أي املبالغة يف املعا�  »اإلحالة«املقاييس ما تحدث عنه العرب القدامى، مثل 

طِط ومخالفة الحقائق، فهو يرى ا  لخروجمبالغة ُمرسفة فأخذ يفرعها إىل التَعُسفِّ والشَّ

) وم� ٣٠٤م:١٩٩٦ الخطيب،الذوق السليم انتهاكاً ملفهوم الج�ل (عىل مقاييس 

 استهجنه العقاد من شعر شوقي، قوله:

وأنا الذي أر� الشموَس إذا هوت

 

فتعوُد س�تها من الدوران  

 )٣٠٩(نفسه:                           

باع تُ التي  واألق�َر والنجومَ فَيُعلُِّق عليه العقاد، فيقول: أي والله ظاهر لكنَّ الشموَس 

 الُحزمة منها بخمس ملي�ت ويف هذه نظر(نفسه).

 وكذلك األمُر يف مقياس التَّقليد، فهو مقياس قديم أيضاً، وقد أخذ العقاد يبحُث يف

ة للفظياتعُسٍف عن َرسِقَاٍت لشوقي، ويَتِهُمُه بالتقليد وهو تكرار املألوف من القوالِب 

قة ( واملعا� وأيََرسهُ   ًال قولُه:) ف�ى مث٣١١ نفسه:عىل املُقلِد االقتباس املُقيد والرسَّ

 فالذِّكُِر لإلنساِن ُعمٌر ثانٍ   لنْفِسَك بََعَد موِتَك ِذْكرَهافارفع 

 يُعلُِّق العقاُد عليه ويقول إنَُّه مقتضب من بيت املتنبي:

 هُ ذَكََر الفتى ُعُمرُه الثَّا� وحاَجتَ 

 

 وفُُصوُل العيِش أشغاُل ما فاتَُه  

 )نفسه(                                             
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١٤٢ 
 

ومن خالل نقد العقاد لشوقي يتب� أنَُّه يرى أنَّ هدف الناقد األصيل هو االرتقاء 

أو ك� قال العقاد:  )١٦٣م:١٩٨٧(الديدي، بآداب أمته إىل مرتبة اآلداب العاملية

عاملها املقبور الذي هي فيه إىل العا� الحي الفائض باملعا� َعملَُك أْن تنقلها من 

التي فَكََّر فيها أفالطون وَعبَّدها الغزايل وَشَعَر بها شكسب� وغناها فاج� 

 ).٦٥١م:١٩٨٣العقاد،(

ن مقاييس الج�ل األد�، فبغ�ه ال تستطيع  وبهذا النقد الذي امتلكه العقاد، رَصَّ

و عىل حد تعب� العقاد: ذلَك أنَّ الناقد ح� يقول: هذا جميٌل التمييز وال املوازنة، أ 

أو إننَّي أُفضْل هذا فالبُدَّ أْن يكون التعب�ان �عنى واحٍد أي أنَّ الذاتية واملوضوعية ال 

 ).١٦٦-١٦٥م: ١٩٨٧(الديدي، تفرتقان يف عملية النَّقد

املتولد، وهو ُ�ثُل ويتسم أسلوب العقاد بالتوفيق ب� القديم املنبعث والحديث 

البالغة العرصية أصدَق �ثيل، وأنه أحد أعالمها البارزين والعقاد كانت تَِحُل العبارة 

عنده محل الجسم املمشوق الذي يَعشقُه يف األحياء والكائنات بل الج�ل يف 

األجسام أشبُه بالج�ل يف التعب� وأسلوبُُه كان يشبه األ�وذج الج�يل الذي يُعَجُب 

 ).١٩ه يف عا� الحس والواقع (نفسه:ب

كان العقاد من أشياع هيجل يف نظريته الفلسفية بعامة ويف نظريته الج�لية بخاصة، 

 ).١٧٣نفسه:بل نستطيع أن نقول عنه: إنُّه الفرع املرصي يف املدرسِة الهيجلية (

أحبَّ الرافعي الج�ل وعشقه، وكان له بصمٌة واضحٌة للج�ل من خالل فهمه 

رسائل «و  »حديث القمر«الفلسفي الواسع، الذي ظهر بشكل واضح يف مؤلفاته مثل 

» وحي القلم«، وبعض مقاالته يف »أوراق الورد«و  »السحاب األحمر«و  »األحزان

بعض قصائده الشعرية التي ) وزيادة عىل ذلك ما كتبه يف ٩م:١٩٦٨(البدري،

تضمنت مفهوم الج�ل، وكانت يف غالبها ذات طابعٍ إسالمي (الشكعة، 

 ).٢٢م:١٩٨٣

 لقد كانت نشأة الرافعي دينية ويف أرسة معروفة، ومن نسب معروف (البدري،



 

 

١٤٣ 

)، فكان لهذا أثر كب� في� آل إليه من بعد، إذ تغلغلت آداب تلك ٢١٩ م:١٩٦٨

لكت عليه جوانب حسه ووجدانه، وانطبعت صورها يف ذهنه النشأة يف عروقه، وم

لتظهر بعد ذلك أصداء يقظته يف فنه وشعره، وأدبه، ولتنتظم بعد ذلك كُلِّه يف كلمته 

) فيقول: كُنت يف العارشِة من سني، وقد جمعُت القرآن كله ٢٨٣وفلسفته (نفسه:

َدته بأحكام القراءة (بديوي،  ).٣/٧٨٣م:٢٠٠٧ حفظاً، وجوَّ

اه إنَّ من روافد فهمه الج�ل اتصاله �حمد عبده، إذ كان له أثر واضح فيه، ويف رؤيو 

).واعتمد يف تجسيد ثقافته وفهمه للج�ل عىل مصدرين ٢٥ /١للج�ل (نفسه:

 ).٢٢م:١٩٨٣أساسي� ه�: الرتاث العر� والدين اإلسالمي (الشكعة، 

 وفتاة عشقه األول يف حياته،  »رةعصفو «وقد تأثر مفهومه لج�ل املرأة �ثال رآه يف 

ثم ينطلًق لفهم الج�ل إىل العا� الخارجي.وبدأ مفهومه للج�ل  ،»مي زيادة«

ت الحيس ينمو ويزداد بتأث� ذلك املثال الذي رآه، وكان هذا املثال محفزاً من محفزا

رف، اإلبداع عنده، فهو يفهم الج�ل الحيس من خالل قوله: ال أُحُب إال لثالث: ألع

، وأتخيل (الرافعي،  ).٥٨م: ٢٠٠٨ وأحسَّ

وكان الرافعي كُلّ� أحَس حاجًة إىل الحب راح يفتش عن واحدة فيبادلها مشاعره 

)، فلذلك أحبَّ الرافعي وعشق وبدأ ٩٧م:١٩٥٥وأحاسيسه فيكتب لها شعراً (العريان،

معا� الحب ، وأخذ يستلهم منها »عصفورة«تجربته أول مرة حين� التقى بـ  بخوض

 والج�ل، فنجده يقول:

عصاف� يحسَ� القلوَب من الُحِب 

 

فمن يل ُعصفورٌة لقطت قلبي 

 )٦٧م:١٩٠١(الرافعي،                     

وكانت �رة ذلك الُحب األول يف حياته، أك� قصائده الغزلية يف الجزء األول من 

الُحب والج�ل لشده ولعه الديوان؛ حتى لُقب شاعر الُحسن وسمي أيضاً بشاعر 

 )٢٠٩ م:١٩٦٨ بالغزل (البدري،

وهو يرى أنَّ ج�ل املرأة يجذب كل من يراه، فتُدرك الحواس قيمته ك� تدرك 

األبصار نجوم الس�ء، وتتمثل أسلحة الحب لدى املرأة بالشباب والج�ل والنضارة، 
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١٤٤ 
 

 لتغزو قلوب ُمحبيها، يف هذا يقول الرافعي:

 أين ترنَّحتسيَّالُة األعطاِف 

طلبوا لها َشبهاً يُيضُء ضياَءها

 

تُطلْق لكهربِة الهوى سيَّالََها 

لهوى النواظر أو يُدلُّ ِداللَها

 )٦٣م:٢٠٠٨(الرافعي،                       
 

 ويقول يف موضعٍ آخر:

نظرت إليها نظرة فتوجعت

فمن لحظٍة يُرمى بها حدُّ لحظةٍ 

 

رحى الحربوثنيت باألخرى فدارت  

ك� التحَم السيفاُن َغْضباً عىل َغْضِب 

 )١/٦٧م:١٩٠١الرافعي،(                  
 

يصور الرافعي بألفاظ مدوية قوية شدة تأث� هذه املرأة ووقع ج�لها اآلرس عىل 

الرجال، ويشبّه الرافعي يف موطٍن آخر ج�ل وجه املرأة بالقمر والشمس، بل يعده 

 إليه من الذين قالوا ثالثاً من الديانة املسيحية قمراً ثالثاً، ويقول:كل من ينظر 

أنَت كالبدِر ح� يطلع لكن

لو رآِك الذين قالوا ثالث

 

يف سواد الُقلوب واملُقلت� 

بعد وهٍن لثلثوا القمرين

 )١٧٦م:١٩٠١(الرافعي،            
 

ج�ِل الطبيعة الفتَّان، فهي جميلة الرافعي كغ�ه من األدباء � يخُل أدبه من وصِف 

) و ج�لها املنظور أفاض ٦٨م:١٩٧٤بنظره، بل هي فوق أن تكون جميلة (الرافعي،

بتجلياته عىل نفس الرافعي، فبدا واضحاً مفهومه لج�ل الطبيعة، بقوله: لله أنت أيتها 

تان الذي يرتك من ُحسنه بقيًة يف كل  عٍ� تحّدق الطبيعة الجميلة، ولله ج�لِك الفَّ

 ).٧٦إليه فتجعل كل يشء تصادفه جميالً (نفسه:

ولدى الرافعي ما يُضفيه من مشاعر وأحاسيس، تجاه الطبيعة والكون، ُمجسداً بذلك 

فهمه للج�ل الحيس تجاهها، فتتولد لديه من خالل مشاهدته الطبيعة والكون 

ثاٍل رآه يف أفكاراً تنعكس عىل فهمه الج�ل، من خالل وصفه ملحسوس خارجي �

القمر، فالرافعي يتحدث معه ويناجيه، ويصف حركة النجوم حوله التي تظهر ج�ل 

-الطبيعة، قائال: أيها القمر! اآلن وقد أظلم الليل وبدأت النجوم تنضخ وجه الطبيعة 



 

 

١٤٥ 

برشاش من النور الندي، يتحدر قطراٍت  -التي أعيت من طول ما انبعثت يف النهار

ها أنفاس تتثاءب بها األمواج املستيقظة يف بحر النسيان، الذي دقيقًة منترشًة، كأن

 ).٧تجري فيه الُسفن الكب�ة من قلوب عشاٍق مهجورين برَّحت بهم اآلالم (نفسه:

أحبَّ الرافعي القمر وأعطاه حيزاً واسعاً يف أدبه، مثل حجمه الطبيعي والجميل يف 

ه كل كيانه، فاستسلم له القمر الكون، فوهب له كل حواسه وفكره وعقله، بل أسلم ل

وأعطاه كل ما أراده من مناظر جميلة وأفكار، يصل بها إىل حبيبته أو عواطف ينبغي 

ها اك أيالتعب� عنها، فبدأ يرى فيه آفاق األمل، فيشاركه دموعه وأحزانه، قائالً: وكم ناج

قاً آلمال القمر من عاشق قبيل، فإنّك ما انفصلت عن األرض إال ليجعل الله منك أف

زانه اإلنسانية الجميلة، بل أنا ال أحسب عاشقاً من ال يناجيك، ومن ال يأ� بدموعه وأح

ة التي ترسلها من ُشعاِعك (نفسه:  ).٩٩وهواجسه وآماله، فينطرح يف هذه اللُجَّ

 والقمر يخفف عنه األ� بضيائه املرشق ونوره الساطع يف ظالم الليل، ولواله ألصبحت

 ظلمة ال تطاق وال يفهم معناها، فهو يقول:الحياة كلها م

فيا قمر األفق ماذا الزَّمان

ويوٌم يَِفُر ويوٌم يَِكر

بربك هل بالدجى لوعة

 

جيٌل تخىلَّ وجيٌل غَربْ  

فآنا نساء وآنا نَُرسْ 

فإن غاَب عنه سناك ابتَكرْ 

 )١/٥٩م:١٩٠١(الرافعي،              

 

 

معا� ومشاعر ال حرص لها، يث� فيها مشاعر الطفولة التي فالقمر يث� يف النفس 

ام ويضء، ويُث� فيها شعوراً يجدد  تحبو، ويُث� فيها معا� األمل يف مستقبل بسَّ

 ).١٠٥م:١٩٧٧الحياة، وقد يث� فيها إحساساً ما بعد إحساس (إس�عيل، 

كالزهر األبيض،  ويستمر الرافعي بوصف القمر ُمنبهراً بلونه الجميل، زاهي البياض

مش�اًاىل إنعكاس هذا اللون عىل حواسه ليزداد اتجاهه إحساساً بالج�ل، إذ يقول: 

كنت جميالً، ولكن ج�ل الزهر األبيض، وكنت يف رفقتك املضيئة تشبه النهار مطوياً 

وينظر الرافعي  ).٥١م:١٩٦٧بعضه عىل بعض حتى يرجع يف قدر املنديل (الرافعي

ت الج�ل فيها، فلم يَر األشياء املفكر العاشق، فيعرف صفا إىل الطبيعة نظرة

 ).٦٨م :٢٠٠٧بأس�ئها وألوانها بل عرف حقائقها, ومعانيها (الرافعي
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ومن مواضع ج�ل الطبيعة التي رأى فيها الرافعي ذلك، وصف منظر الس�ء، وقد 

لليل عليها طرزها خياله بالذهب والدر والياقوت، ويكتحل ج�ل تلك الصورة بإقبال ا

 نافضاً غبار النَّهار، وهو يرتدي رداءه األسود، فيقول:

ــــَجد ــــرز بالَعْس ــــ�ء ُمط ــــوب الس ث

والشــمس عاصــبة الجبــ� مريضــة

ــقمه� األىس ــا فأس ــدت نظ�ته حس

ورأت غبــــار الليــــل يــــنفض فوقهــــا

ــــه ــــار يشــــُق يف أثواب ومىضــــ النّه

 

وكأنّهـــا لبســـت قمـــيص ُزبرجـــد 

ــــورد ــــديلها املت ــــُفر يف من تص

ـــدإنَّ  ـــٌة يف الحس  الســـقام عالم

يف األُفق فانطبقت كع� األرمـد

ُحزنــــاً وأقبــــَل يف رداٍء أســــود

 )١/٥٠م:١٩٠١(الرافعي،          

 

 

 

 

يصور الرافعي ج�ل الس�ء، من خالل حركة الليل والنهار، وتزداد تألقاً وج�الً يف 

تنطبق ع� األرمد ويجمع الرافعي وقت الليل، أك� منه يف النهار، الذي انطبق ك� 

ب� ج�ل الس�ء وج�ل البحر، ل�سم صورة جميلة لطبيعة الكون واألرض، فنجده 

�ء! يكاد الجالس هنا يَظُن  يقول: ما أجمل األرَض عىل حاشية األزرق� البحر، والسَّ

 ).١/٦٥م:٢٠٠٧نفسه مرسوماً يف صورٍة إلهية (الرافعي،

َم هواءه،  أفاض الرافعي عىل البحر من حواسه، ومن خالل حاسة الشم ح� تَنَسَّ

فكان ُمشبعاً من بخار املاء، فكأن تلك البلة بحٌر ذائب يف الهواء، ومن هوائه يتولد 

لديه إحساس أنَّه قد شبع من نسيمه، وبالتايل يحس كل من تنفس هوائه كأنَّ يف 

ف الرافعي لونه األزرق صدره موجة من األمواج الثائرة التي تعلو ماء البحر.ويص

الجميل، وإيحاءاته للنفوس، فيقول: ويوحي لونك األزرق إىل النفوس ما كان يوحيه 

فالرافعي يستلهم من  ).٦١م:٢٠٠٧لون الربيع األخرض إال إنّه أرق وألطف (الرافعي،

 الطبيعة والحب واملرأة معا� الج�ل الحيس يف أدبه. 

ج�له، وغمرة ألوانه، وهوائه النقي الذي يعيد ويذهب الرافعي إىل منظر الربيعِ و 

الحياة للطبيعة، فيقول: يف الرَّبيع تظهر ألواُن األرض عىل األرض، وتظهر ألوان 

النفس عىل النفس ويصنع املاُء ُصنَعه يف الطَّبيعة، فتخرج تهاويل النَّبات، ويصنع 

م ُصنعه، فيخرج تهاويل األحالم، ويكون الهواء كأنَّه م ن شفاٍه متحابة يتنفس الدَّ



 

 

١٤٧ 

 ).١/٥٤ م:٢٠٠٧ بعضها عىل بعض (الرافعي،

ويبدو أّن الرافعي قد أضفى شيئاً غ� قليل من أحاسيسه عىل وصف الربيع، من 

خالل حركته يف صنع ج�ل الطبيعة، فوفرة املاء يف الربيع تخرج زينة النباتات، 

ه يخرج من شفاة جميلة وبالتايل يتكون هواؤه النقي الذي يتنفسه اإلنسان وكأنَّ 

ويرسم صورة الربيع الجميلة، وقوة حركته يف الطبيعة، ليفيض ج�له حتى يطغى 

عىل األرض، فيجعلها منظراً من مناظر الجنة، فيقول: ويطغى فيضان الج�ل، كأّ�ا 

 ).٥٥ /١يراد من الربيع تجربة منظر من مناظر الجنة يف األرض (نفسه:

ل الحيس يصل بنا إىل الج�ل الروحي، إذ ليس كل ما تراه ويرى الرافعي أنَّ الج�

فتعجب به يرضيك، ولكن كل ما يرضيك يعجبك، فالج�ل املحسوس الوصفي يقاس 

بالنظر ويخرج منه الفكر بنسبة هندسية، وهو ج�ل صحيح، ولكنه كالقرص املُشيد 

نسان الج�ل ظاهره وشكله الخارجي جميل، لكنّه ال يُريض الفق�، والذي يريض اإل 

الروحي، الذي يُعجب ويرىض به، كونه الج�ل الحقيقي ال الخيال 

 ).١٦-١٥م:١٩٧٤(الرافعي،

ولعلنا ندرك حقيقة الج�ل عنده تتحدد يف قوله: الج�ل يف حقيقته التي ال تختلف 

إ�ا هو معنى من املعا� الحبيبة، تعلُق بالنفس فيحدث فكراً متمكناً تتطاوع له 

) فالنفوس هي التي تدرك الج�ل ١٠٤م: ٢٠٠٨ فس العاشقة (الرافعي،هذه النَّ 

) والشك يف أنَّ الج�ل الذي ينشده الرافعي هو الج�ل ٧٦ م:١٩٧٤ (الرافعي،

املعنوي وهو األسمى واألرقى واالبقى، فيقول: وما هذا الحب إال فكر الج�ل وأثر 

 ). ١٣٢ م:٢٠٠٨ عمله يف النَّفس (الرافعي،

ى الرافعي يف الج�ل الروحي وظيفة لتهذيب النفس، وطريقاً يوصلنا إىل وكذلك ير 

الج�ل الحقيقي الذي ينبع من تلك القوة الس�وية التي نسميها الجاذبية؛ فكأنَّ 

لجميل يُرسل يف دمه مع الذرة اإلنسانية ذرة ح� يُبدع ا -لرافعياعىل  حد قول -الله 

) ١٢٦ته وهي قوة للجميل بذاته (نفسه: من مادة الكواكب، هي رس عشقه وجاذبي

 وهذا الج�ل الذي يُحدثنا عنه الرافعي، هو مثال الج�ل الكامل الذي ال يقرُّه إال

 ).٢٩ م:١٩٧٤ مثال الُحب الكامل (الرافعي،
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فنظرة الرافعي إىل الج�ل نقلته من الحسية إىل املثالية، واملرأة والطبيعة مصدران 

ب والج�ل، ويقيم عليها فلسفته الج�لية، والج�ل يستمد منه� موضوعي الحُ 

الحيس عنده يصل باإلنسان إىل الج�ل الروحي، فتتحقق العبودية لله وحده (نفسه: 

٢٩-٢٦  ( 

والذي يتصفح أدب الرافعي سيجد أنه نظر إىل الج�ل الروحي والحقيقي من خالل 

نه وتعاىل، فلذلك يستلهم استيعابه لج�ل كل ما يحس به، ويرجعه إىل الخالق سبحا

كالً من الحب واملرأة والطبيعة واألشياء األخرى يف الكون لتثبيت مفهومه للج�ل 

الروحي ال لذاته، بل بقوة س�وية تعمل عملها لتبدع من اإلنسانية شعراً أسمى من 

 ).٢٧ م:١٩٦٧ حقائقها (الرافعي،

ة النَّفس وزينتها وسكنها، وملا كان القلب هو رس الج�ل اإلنسا�، ألّن فيه برك

فالربكة تنبت من الُخلق الطيب، والزينة تخرج من الفكر الجميل والسكن يثبت 

باإل�ان واليق�، وما ج�ل النفس اإلنسانية إال خلق وفكرة وفضيلة مؤمنة فإدراك 

أي شكل من أشكال الروح إ�ا هو متاع الروح اإلنسانية عىل طريقتها األوىل يف 

 ).٩٧م:٢٠٠٨ ول (الرافعي،عهدها األ 

ويتضح مفهوم الرافعي للج�ل الروحي من خالل مثاٍل يُقدمه لنا، يب� حقيقة الحب 

إذ يقول: فمن أحبَّ ورأى حبيبته من فرط إجالله إياها كأنها خيال ملك، يتمثل له 

يها توقد  يف ُحلٍم من أحالم الجنة، ورأى يف عينيها صفاء الرشيعة الس�وية، ويف خدَّ

الفكر اإللهي العظيم، وعىل شفتيها احمرار الشفق الذي يُخيل للعاشق دا�اً أنَّ 

شمس روحه تكاد ُ�يس...، ورآها يف جملة الج�ل �ثال الفن اإللهي الخالد الذي 

، فأطاعها كأنها إرادته واستند إليها كأنها  يُدرس بالفكر والتأمل ال بالحس والتلمسُّ

فذلك هو الذي يشعر بحقيقة الحب ويفهم معناه  –هقوته، وعاش بها كأنها روح

وهذا ما جعل الرافعي ينعت الحب بالعبودية،  ).١٥م:١٩٧٤ الس�وي (الرافعي،

 ويجعله مبدأ العبودية الصحيحة لله والتي هي عبودية الج�ل.

ولقد تَطّلَع الرافعي إىل ألوان الج�ل كلها يف املرأة، فال غرابة أن يقرن ج�لها 

الَخلْقي بج�لها الُخلُقي، ويعرب عن ج�لها الروحي، فيمزج ب� اإلثن� �عاٍن أخرى 



 

 

١٤٩ 

من الج�ل النفيس والفكري. فكان يرى الُحب يف ج�ل حواء ودموعها والدين يف 

ذلك  »عصفورة«ك رأى الرافعي يف حبيبته األوىل للذ  ).١٢٦ تقوى آدم (نفسه:

 املفهوم، فهو يرى يف حبها الحياة بعد املوت، فيقول: 

يل فيك عصفورة لو أنها انطلقت

 

رأيُت كيف يعاد امليت الفا� 

 )٢/٧٩م:١٩٠١(الرافعي،          

خلقها وكان النعكاسات هذا الُحب والج�ل عىل نفسه، أن صار الج�ل برأيه حكمة 

 الله ليذكرنا باليوم اآلخر، فنجده يقول:

خلق الله الج�َل حكمة

كل عٍ� سهرت فيه و�

 

تُذكِّر الناس نعيم اآلخرة 

اهرة تُك من قبل الهوى بالسَّ

 )١/١٠١(نفسه:                           
 

إال قليالً، فيقرتب الحب عند الرافعي من العبادة، إذ ال تقل قوته عن قوة اإل�ان 

والفرُق بينه� أّن الخطوة قص�ة إىل القلب طويلة إىل الس�ء، فالحُب يجعل كلَّ 

سهٍل واضح يف األشياء غامضاً ُمعقداً يف النفس، وهذا هو رسّه، وبهذا يرتفع 

 ).١٨٢م:١٩٦٧ باإلنسانية، ويجنح إىل التأله (الرافعي،

ة نسان عىل قلب إنسان، فهو من ثم قدر ومن هنا جاء تعريف الرافعي للُحب بَأنه قدرة إ 

عىل الكون املتصل بالعاشق، وهو بهذه الُقدرة أشبه بألوهية، لو ساغ يف الظن أن 

 ).١٥١توجد إلوهية عاجزة عن كل يشء ،إال عن الترصف يف مخلوٍق واحد (نفسه: 

فالُحب يتأله بنظر الرافعي، وهذا التأله هو التأث� ب� شخص� فقط للعودة إىل 

عن  الجوهر األول وهذا ما يدل عىل أّن الرافعي يُعطي اإلنسان بُعداً معرفياً فلسفياً 

 طريق القوى اإللهية الكامنة فيه، تبعاً لعقيدته الدينية.

إنَّ موقف الرافعي من الُحب والج�ل موقف فكري صويف، كونه يرى أنَّ الُحب يوصلنا 

ا الحب الصادق من شأنه تطه� إىل الله عز وجل، وإىل محبة الله تعاىل، وهذ

 م:٢٠٠٧ النفس، ثم يتحول الحب بعد ذلك إىل أعىل مراتب اإلحسان (الرافعي،

)، كونه أعىل مراتب العبادة، ليتحول بعد ذلك إىل التطه� األخالقي، ٢/٥١٤
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وتتحول هذه الفكرة عرب التحول واالنعزال إىل التوحد باملحب والعبودية له، وهي 

الحب، ك� هي من طبيعة الدين وحب الرافعي عىل صلة بالدين  مرحلة من طبيعة

والصوفية والخيال واللغة لذلك فالج�ل الروحي يف أدب الرافعي ال يكتفي باملشاهد 

 الحسية يف عا� املرأة والطبيعة، وهذا ما تفرضه علينا س�ة الرافعي ونشأته الدينية.

نتيكية يف عموم ما كتب، ويف الشعر إنَّ الرافعي استطاع أن يجّسد شخصيته الروما

املوزون ويف الن� الشعري بخاصة.وقد ساعدته يف ذلك العزلة التي فرضتها عليها 

عاهة الصمم، وميل فطري نحو العا� الروحي واملثايل، وما ينشأ عن ذلك امليل من 

 إشادة بالعاطفة و�جيد للوجدان. ولقد وضعت تلك الرومانتيكية الرافعي يف طليعة

تيار أد� ثالث يقف وسطاً ب� تيار املحافظ� واملجددين، وكان حريصاً يف إبداعه 

األد� عىل االلتزام �نطق العرص من جهة وااللتزام باملضام� اإلنسانية والقيم 

 ).١٤٨-١٤٧ م:١٩٨٨ الج�لية من جهٍة أخرى (املقالح،

ويُعيل القيم املعنوية،  واستطاع الرافعي الشاعر املر� أن يغرس الدرس األخالقي،

عىل القيم املادية، ويرى الج�ل الحقيقي يف عمل اإلنسان وخلقه قبل أي يشء 

آخر، وأن يزن األشياء �يزان اإلسالم ويرى اإلنسان والكون والحياة من ذلك التصور 

ومن هنا يتب� لنا أن مصدر األخالق هو الدين ومصدر الج�ل املعنوي هو النفس 

سوية، فمنها يصدر الج�ل فتمثله األفعال اإلنسانية، وفيها تستقبل الصور البرشية ال

املعنوية والروحية، فتزنها وتحولها إىل الج�ل الحقيقي للنفس اإلنسانية الذي ناشد 

 به الرافعي. 

بعد رحلة رسيعة مع الج�ل يف األدب العر� الحديث، البد لنا من وقفة مع أهم ما 

 ليه املقالة من النتائج:أدت إ

اليوجد معنى محدد ملفردة الج�ل يف العربية يعطيها هويتها املستقلة، إذ إن  -

أصحاب العربية يكادون يتفقون عىل عدة معاٍن تدور يف إطار كل مايث� البهجة 

والرسور يف النفس، سواء أ كان عن طريق الحواس أم الذهن وما يتولد عن هذا 

 رعية.املعنى من معان ف



 

 

١٥١ 

التنوع يجة اهيم للج�ل متنوعة يف العرص الحديث، نترصَد البحث ظهور مف -

 الفكري والثقايف يف هذا العرص الذي ساعد عىل التوسع يف مفهوم الج�ل.

 يوجد تعريف يف نظر العقاد للج�ل أوىف من تعريفه بأنَُّه كلَّ ما ُ�يل للنفِس ال -

 يد.التقييجنبها الشعور بالفوىض أو الشعور باالمتناع و  الشعور بالحرية املوزونة وكُلُّ ما

لحرية يف مفهوم العقاد تعني التجديد يف العمل األد� و خروجاً عن النَّزعة ا -

التقليدية يف األدب، و اليشء الجميل يُعد جميالً ملطابقته معنى الج�ل يف 

 لشعور بالج�ل.اإلدراك، و الحرية املوزونة و الشعور بالحرية املوزونة هو ا

ن العبارة عند العقاد تَِحّل محل الجسم املمشوق، بل الج�ل يف األجسام أشبُه به إ  -

يف التعب�، و أسلوب العقاد كان يشبه األ�وذج الج�يل الذي يُعَجُب به يف عا� 

 .الحس و الواقع

، عىل السواء، إىل يرجع العق - الحرية، اد كّل ج�ٍل يف الجسم البرشي ويف الفنِّ

ية، والحرية تُحقُق لإلنسان منافع كث�ة ال نهاية لها، و بالج�ل نسعى إىل بلوغ الحر

ة بهذه النظرة ملفهوم الج�ل يتّسُع معنى الحرية لتشمل حتى األشياء الجامدة املاثل

 يف الطبيعة.

رى العقاد الج�ل صفًة يف الجميل نفسه، وهو هنا موضوعي إذ يجعل الجميل ي -

 موضوع الج�ل و ذلك من خالل جمعه ب� الحرية و الج�ل.ذاته 

�يل إىل نظرة العرب يف وصف ج�لها،  هوإن ج�ل املرأة ظاهر يف أدب العقاد، و  -

ألنَّهم يصفون املرأة الجميلة ك� ينبغي ويبدعون يف ذلك، ومنه قول عمر بن أ� 

 ربيعة يف املرأة.

ل عىل مصدرين أساسي� ه�: مه للج�يعتمد الرافعي يف تجسيد ثقافته وفه -

 الرتاث العر� و الدين اإلسالمي.

دى الرافعي مشاعر و أحاسيس تجاه الطبيعة والكون، وتتولد لديه من خالل ل -

 مشاهدته له� أفكاراً تنعكس عىل فهمه الج�ل.
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الج�ل املحسوس الوصفي يقاس عند الرافعي بالنظر وهو ج�ل صحيح، ولكن ما  -

 اإلنسان هو الج�ل الروحي الذي يُعجب به و يرىض لكونه الج�ل الحقيقي.يريض 

نظرة الرافعي إىل الج�ل تنقله من الحسية إىل املثالية، واملرأة والطبيعة مصدران  -

 يستمد منه� موضوعي الُحب والج�ل، ويقيم عليها فلسفته الج�لية.

ي صويف، فهو يرى أنَّ الُحب يوصله إنَّ موقف الرافعي من الُحب والج�ل موقف فكر  -

 إىل الله عز وجل وإىل محبته، وهذا الحب الصادق من شأنه تطه� النفس.

*** 
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دار الكتاب العر�، ب�وت  ١السحاب االحمر، ط_ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، ٢٢

 .م٢٠٠٦لبنان

ية، ، دارالرتب٢وحي القلم، ضبطه يوسف عيل بديوي، ط_ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ، ٢٣

 .م٢٠٠٧دمشق، 

، مركز تحقيق الرتاث، الهيئة  ٣د، أساس البالغة، طالزمخرشي ابو القاسم محمو _ ٢٤

 .م١٩٨٥املرصية العامة للكتاب، القاهرة، 

، عا� الكتب، مرص، ٣الشكعة مصطفى، الرافعي كاتباً عربياً ومفكراً إسالمياً، ط_ ٢٥

 .م١٩٨٣

، ١صليبا جميل، املعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واالنكليزية والالتينية، ط_ ٢٦

 .م١٩٧١دار الكتاب العر�، ب�وت، لبنان، 
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١٥٤ 
 

 .م١٩٥٥، مطبعة االستقامة ،القاهرة، ٨العريان محمد سعيد، حياة الرافعي، ط_ ٢٧

 .العقاد عباس محمود، اللغة الشاعرة، مطبعة االستقالل، الفجالة، القاهرة_ ٢٨

مطالعات يف الكتب والحياة، املجموعة الكاملة، املجلد الخامس  _ ـــــــــــــــــــــــــــــ،٢٩

 .م١٩٨٣، دار الكتاب اللبنا�، ب�وت، ١والعرشون، يف األدب والنقد، ط

هذه الشجرة، املجموعة الكاملة، املجلد الثا� عرش، دار الكتاب _ ـــــــــــــــــــــــــــــ، ٣٠

 .اللبنا�، ب�وت

 .العزيز، شعر العقاد، مكتبة الشباب، القاهرةالعمري زينب عبد_ ٣١

 .م٢٠٠٧الكبييس محمد محمود، األلفاظ الج�لية يف اللغة العربية، بغداد، _ ٣٢

لؤلؤة عبد الواحد، موسوعة املصطلح النقدي الج�لية، وزارة الثقافة واإلعالم، بغداد، _ ٣٣

 .م١٩٧٨

، منشورات دار اآلداب، ب�وت، ٢املقالح عبدالعزيز، ع�لقة عند مطلع القرن، ط_ ٣٤

 .م١٩٨٨

 .م١٩٥٧املنجد صالح الدين، ج�ل املرأة عند العرب، ب�وت، _ ٣٥

النويهي محمد، وظيفة األدب ب� اإللتزام الفني واإلنفصام الج�يل، مطبعة الرسالة _ ٣٦

 .م١٩٦٧

 


