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ورة دوريان صالتطّرق باملعاجلة واملراجعة إىل رواية لطاملا تناوهلا النّقاد والكّتاب كرواية مبكان رفرا  قد يكون من اإل
واية سّيما أن الر ملؤلفها األديب اإلجنليزي اإليرلندي أوسكار وايلد، ،  1غراي

ونة األدب لبعض لنفسه اعتبارها أيقبل قد جّوز ا تعترب واحدًة من أشهر نتاجات األدب اإلجنليزي الكالسيكي،
، لى مّر األزمنةعإال أننا إذ ننشد هذه البغية رفإميانًا مّنا بأن النصوص املؤثرة ال بد من استعادهتا  اإلجنليزي اخلالدة.

 رواية أوسكار وايلد هو حتًما نص جدير باالستعادة واملساءلة. نصّ  خاّصًة مع حلاظ اختالف وجهة املعاجلة، وإنّ 

وبناءً على ذلك، ويف سبيل السعي إىل تقدمي جديد يف قراءة هذا العمل، رفإنّنا، وبعد الوقوف على ملخص 
سريع ألحداث الرواية نربّز رفيه احلدث الرئيس رفيها، سنعمد إىل تقدمي املالمح الفكرية املركزية اليت تناولتها الرواية، 

 ها يف التايل.واليت احنصرت يف نقا  أربعة سنبسط الكالم يف كل من

 

 ملخص أحداث الرواية

يف اجلمال ]...[ اجتمع له من صراحة الشباب منتهاها ومن طهارته  آية" ،باهره احلسنراي رفًًت رفائق جدوريان 
حديث عهد باحلياة، مل تعرف الرذيلة بعُد طريًقا إىل روحه، ينشأ يف جمتمع الروح  نقي، 2أصفاها ومن حرارته أقواها"

عبه هاجس أنه قد يفقد مع ي جبماله املتصّور يف لوحة يرمسها صديقه الفنان رفيوًما يغرّت أرستقراطي مأخوذ باملظاهر، 
يلد أن تشاء ويشاء أوسكار وا ..رفيّتبعه اجلمالأن من سبيل يورفر له دوام هذا يتمىن لو تقّدم سّنه هذا اجلمال، و 

حيل اللوحة رفتست روح دوريان غراي، –وبشكل غامض  –حبيث تتلبس هذه اللوحة  األقدار حتقق هذه األمنية،
وحة أضحت ا ويكتشف أن اللكم،  مظهرًا لكل آثار تقّدم السن والعجز، يف حني حيتفظ هو جبماله ونضارة وجهه
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 تكب رفاحشًة بانت يف الصورة آثارها، وكأمنا أضحت اللوحة مرآًة لروحهبكل رفعل أو قول يأيت به، رفإن ار تتأثر 
 ه، ومن هنا تبدأ احلكاية.يتبّدى عليها كل أثر ميس روح  

استعراض ملا قد تؤول إليه حال النفس دث، ستدور أحداث الرواية واضعًة إيانا أمام احل اوانطالقًا من هذ
هو  ، ألن دوريان بعد ذلك سيتأثر بالتوجيهات املضّلة لصديق لهات حبسن ظاهرهالبشرية من الفساد إن هي اغرتّ 

نيوية السعادة الداللورد هنري يقنعه بأن مجال وجهه وحسن صورته إن هو إال مدخل وباب أكيد للوصول إىل 
رفنشهد مع تتابع أحداث الرواية نزوع دوريان التدرجيي حنو الرذيلة، واتصاف نفسه بكل صفات الشر  املنشودة،

حظ حالة دوريان جراي كفرد، ليلعن جمرد حلاظ بنحو ما، يف استعراضه هذا  ،سيرترّفعوالشذوذ. مث إن وايلد 
 ا.اجملتمعات أيضً 

ويًا فكرية، اليت منها ما يصح اعتباره طرًحا كرب دم أوسكار وايلد طروحاته الوتزامًنا مع هذه األحداث سيق
مستفاًدا من عموم الرواية، ومنها ما جتده متناثرًا يف هوامش األحداث مبثوثًا يف حوار هنا وتذييل هناك، يف رفكرة 
شخصية هنا وتعقيب له كراٍو هناك. أما العموميات رفهي مسائل ثالث سندرجها يف التايل، مث نُتبعها بالطروحات 

 صغروية اليت شكلت أهم عوامل تفوق الرواية وجناحها.ال

 

 . الطروحات الكبرى في الرواية:1

 ِمتافيزيقية: –. المسألة األولى أ
وروبية لسؤال الروح، وإعادة رفتحه بابًا على نقاش رفلسفي خاضته الفلسفة األاستعادة أوسكار وايلد وهي تتجلى يف 

دت رفقد شهحول ثبات كل ما هو خارج عن إطار املادة.  ،بالدقةو  ،حول ثبات مقولة الروح، بل –وال تزال  –
نادوا  مع ما يسمى مبرحلة ما قبل الفلسفة يف اليونان مع كثرتبدأ  –ساحة الفكر يف أوروبا ويف أحقاب خمتلفة 

 أوروبا وبقوة مع االجتاهمث تعود لتظهر يف  4مث تظهر جمّدًدا مع مادية املدرسة الرواقية 3باملادية أشهرهم طاليس املالطي
 5املادي املتمثل ببعض الفالسفة كتوماس هوبز وعلماء األحياء كالمارك الفرنسي وتوماس هاكسلي اإلجنليزي
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طروحات عديدة اتسمت باالحنياز املطلق ملقولة املادة، والنفي القاطع للكالم عن أي موجود متعاٍل عن  –وغيهم 
 حًت يومنا هذا.رفاعلًة ا ممتًدا ال زالت إرهاصاته ما أرفرز نقاشً إطار احلس والتجربة، 

أما عن وجهة وايلد يف هذا اخلصوص، رفإنه ليس بإمكان القارئ احملايد التثّبت من وجهة نظره بالدقة، 
ر أرفعال روح جراي يف لوحة مادية، مث ارفرتاض إمكان رؤية أث احنباسويف حدث روايته احملوري املتمثل بذاك أن وايلد 

ا ميكن كالمً   يقدمإمنا و هعليها بأن تتشوه صورهتا إثر كل رفعل ذميم يرتكبه وكل رذيلة جديدة يكتسبها، صاحبها 
د يذهب إىل أبعد إن وايلبل  ،الروح اإلنسانية ثبات مقولة طرًحا يفيد محله لو سيق يف مديات التأويل على كونه

من ذلك، إذ كالمه عن تأثر الروح بفعال صاحبها يطرح تأسيًسا لفاعلية الروح يف احلياة املادية وتأثرها باملقابل 
بتفاصيل حياة هذا الفرد، ما يفيد حنًوا من املزاوجة بني عاملي املادة والتجرد، وربطًا وجوديًا بني موجودات كل من 

عًيا وراء لن يقحم نفسه يف أتون املعاجلة الفلسفية س –وهذا ديدن األدب  –ات اهلوية، إال أنه العاملني معياره ثب
ذا من ه بطرح الفكرة دومنا تكّلف عبء إثباهتا أو اخلوض يف نقاش هلا.حتديد معىن تلك الرابطة، بل هو يكتفي 

 جهة.

السؤال، حني يسأل على لسان يعمد يف ختام روايته إىل إعادة طرح هذا إال أنه، ومن جهة أخرى، 
، ليقحم "ما رأيك يا دوريان يف قول املسيح: "ماذا يستفيد اإلنسان لو خسر روحه وربح العامل أمجع؟": "6هنري

، "إلنسان رفال روح لهأما اي دوريان وهنري، رفنراه يتابع على لسان هنري: "بشخص   نفسه يف حوار مع نفسه متمثلةً 
الروح : "ال تشّك يف وجود الروح يا هنري، رف–املتلّوي بعذاب الروح وشقائها  –إال أنه جييب على لسان دوريان 

د أن تكون الروح ومهًا، جيب هنري: "ال بي، رفى وتستبدل بشًت األشياء"رت حقيقة رهيبة ال مراء رفيها، وهي تباع وتش
. وذاك منه نقد صريح ملقولة 7اإلميان وهذه عظة اخليال"رفكل ما نثق رفيه ال أساس له من الصحة. وهذه مأساة 

الروح، بل لكل مقولة إميانية مثبتة ملسائل املتارفيزيقا. ومن الطرحني املذكورين أعاله، يبدو أن وايلد يهدف إىل 
مثارًا املسألة  إلجابة بل تارًكاا هماستعادة السؤال حول هذه املوضوعات، نائًيا بنفسه عن جمرد توظيف أدبه يف 
 للبحث والتأمل.

 

 أخالقية: –الثانية . المسألة ب
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دى الفساد الذي قد تصل إليه النفس اإلنسانية إن هي مل تنضبط بضوابط وايلد ملاستعراض وهي تتمثل يف 
 مطبّ ًقا ذلك على شخصية دوريان. األخالق،

حيث تضعنا أحداث الرواية أمام تتّبع لتبّدل حال دوريان من شاب نقي طاهر طيب إىل شخص أناين 
ذا هو حال كثر وحال دوريان ه ، مضارفًا إىل غي ذلك من النعوت.ثالثًاد متعمّ أواًل مث عبد للشهوات ثانًيا مث قاتل 

ية رامهم، واختالف الدوارفع الظاهر من أصحاب اجلرمية املتفّشني يف كل جمتمع، على اختالف مستويات إج
إىل حد تصل ا ، وارفتتاهنم بظواهرهالقتحامهم عامل اجلرمية، إال أن دارفعهم الباطين هو اغرتارهم بأوهام احلياة املادية

هبم القناعة إىل أن السعادة القصوى إمنا ينبغي ن ش دها بامللذات الظاهرة للحياة، كاملال واجلاه والسلطة والنساء، 
د صدق القائلون ققد جيوز للمرء يف سبيل حتقيق هذه الغاية املنشودة ختطي كل االعتبارات القيمية واحلقوقية، و  وأنه

 .إذ قالوا: }أجتعل رفيها من يفسد رفيها ويسفك الدماء{، رفالرذيلة ال حد هلا إن هي استشرت

الضابطة  م القيمية واألخالقيةومن هنا، ميكن أن نستشف من طرح وايلد هذا دعوًة مبطنًة للعودة إىل الُنظُ 
ياة على املتاع وتنكر توقف الغاية من احلملسلكية اإلنسان يف هذه احلياة، تلك النظم اليت تنكر أصالة احلياة املادية 

ينبغي الضوابط احملددة ملا  رتصدعنها  ،وتثبت يف املقابل اعتبارًا لواقعية ما ورائية متعالية عن النشأة املاديةالدنيوية، 
ديد اتباعه يف احلياة الدنيوية، وعلى املعررفة هبا ترتتب معررفة الغايات والكيفيات املفرتضة لتحقيق السعادات، دومنا حت

 وتأطي هلذه الواقعية مبقولة معينة.

إن ما طرحناه قد ال جتوز نسبته جبملته إىل املؤلف ألنه مل يذكره صراحًة، إال أن القدر املتيّقن الذي ميكن 
وتقييدها  ،ريةإىل ترويض النفس البش – دعوة صرحيةً قد ال تكون مذكورًة بنّصها –أن املؤلف يدعو هو التمّسك به 

 نُُظم متعالية.بقيود اعتبارية، وضبطها بضوابط 

 

 اجتماعية: –الثالثة المسألة . ج

 سّيدت إىل اجملتمعات األرستقراطية )واجملتمع اإلجنليزي خصوًصا( اليت قامسةً  ضربةً أوسكار وايلد توجيه تتمّثل ب
وريان منوذًجا دإن من وجوه التأويل اجلائزة لنصه هذا رؤية أوهامها ومفاهيمها املغلوطة على القيم اإلنسانية احلقة، رف

جمتمع كبي اغرت جبمال ظاهره، ودرفعه اغرتاره ذاك إىل الغوص يف ختوم الرذيلة حًت استحالت روحه مصّغًرا عن 
جتّسًما للقبح ال نظي له، رفأصبح بظاهره )بثياب أرفراده وطعام حفالته وتكّلفات عالقاته( مجياًل أنيًقا، وبباطنه 

 ..سانية أرفراده( خالًيا من أي معىًن )حبقيقته ومعناه وحلاظ إن



ومما ميكن أن يدرفع باجتاه هذا التأويل ما طرحة وايلد يف غي موضع يف روايته، رفالرجل صرّح يف عدة مواضع  
انتقد مسلكيات عشر اإلجنليزي، كما و  التاسععلى لسان شخصيات رواياته مبقته العادات السائدة يف جمتمع القرن 

 الروحي السائد يف ذلك اجملتمع. دأرفراده ومستويات حواراهتم، املرتبطة ربطًا وثيًقا بالبع

اطي طبقة النبالء مسألة تع ،البنية االجتماعية السائدة آهنامن املسائل املتعلقة ب هسهامبوأول ما يرمي وايلد  
ررفض أنه ي –وهو اللورد هنري  –واألمراء مع مشاكل الشقاء والعبودية، رفيصرّح على لسان أحد الشخصيات 

التعاطي مع شقاء هؤالء مبجرد التعاطف الساذج معهم، مث تأمني بعض املعونات هلم، يقول: "لست أشك يف ذلك 
يعيد ل]والكالم حول وجود الشقاء يف إحدى األقاليم[، إهنا مشكلة العبودية، وحنن حناول حلها بتسلية العبيد"، 

مث  االجتماعي السائد آنذاك، الذي قسم البشر إىل رفئات ومستويات،قراءة املشكلة قراءًة بنيويًة، تطال أصل البناء 
يكمل جميًبا على سؤال حول التغيي املقرتح حلل املشكلة: "ال أقرتح تغيي شيء يف إجنلرتا إال جّوها، ويكفيين من 

طف على ع اإلصالح جمرد التفكي الفلسفي رفيه. ولكن إذا كان القرن التاسع عشر قد استنفد كل ما ميلكه من
رفلس متاًما رفأنا أقرتح أن نلجأ إىل العلم لعل العلم يقّوم اعوجاجنا. إن مزية العواطف أهنا تظللنا، ومزية أرفقرائه حًت 

 ، ورفيه تلميح واضح إىل املعىن املذكور.8العلم أنه خال من العواطف"

ل على لسان اللورد نها، رفيقو مث يرمي ثانية على مسألة املستوى الثقايف الذي اتسم به جمتمع إجنلرتا حي 
هنري نفسه يف معرض اإلجابة عن سؤال أحدهم إياه حول رغبته يف الكتابة: "اجلمهور يف إجنلرتا ال يهتم إال 

 .9بالصحف وبالكتب املدرسية وبدوائر املعارف. إن اإلجنليز أرفسد أهل األرض ذوقًا من الناحية األدبية"

وأساسها، وهو الرؤية اليت حالت باجملتمعات الراقية إىل هذه احلال، مث يعود ليضرب على أصل املشكلة  
أو عدمه، رفما دامت  يالفردالسلوك حلياة الفرد، بل واعتبارها معياًرا لقبول اجلوانب الظاهرية ب االغرتاراملتمثلة ب

يًئا من سوء اخللق أو شك اجملتمع، رفإن لحياة الفرد مضبوطًة بضوابط الربوتوكوالت املوضوعة الناظمة للحياة يف ذ
تمع املتحّضر ال يبادر يقول: "اجملانعدام اإلنسانية أو تغييب القيم لن يؤثر على مكانة الفرد وموقعيته املرموقة رفيه. 

 أن حتّطم من اجتمعت هلم الفتنة واجلاه، وهو يرى ]متحدثًا عن دوريان[ بغريزتهإىل قبول األقاويل اليت من شأهنا 
اعي أهم شأنًا من األخالق، رفخي للمرء ألف مرة أن يكون له طاه ماهر من أن يكون له وقار أن السلوك االجتم

 .10"احملارفظني
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سؤال ادة و استعإن كل هذا، وغيه مما يقدمه وايلد يف ثنايا روايته، جيب أن يشكل لكل جمتمع حمطة  
ظمة ملفاهيم اخلي التعامل رفيها، كما وللقيم النالألسس البنيوية املكونة حلياة اجملتمعات، كما وللرؤى املقننة لضوابط 

ة، والشر رفيها، يف سبيل االرتقاء باحلياة االجتماعية، والسعي إىل جتنيبها مغبة اعتماد املعايي الظاهرية احملدودة والضيق
 وهو ما تشكو منه اليوم جمتمعات كثية يف مشارق األرض ومغارهبا.

 

 :صغريات الطروحات في الرواية. 2

والطروحات هذه إمنا مسيناها بالصغرى ال خللوها من عمق أو  يف رواية أوسكار وايلد.امللمح األهم كما ذكرنا وهي  
ولكن لكوهنا  وقورفًا ملًحا لتفعيل املفّكر املتدبّر رفيه، صدمًة أدبيًة تفرض على اإلنسانجدة، بل إن منها ما يعترب 

سه كراٍو من زوايا النص الضيقة، وهي مبثوثة إما على لسان وايلد نفبُ ّثت يف الرواية بشكل خفّي يتلّقفه القارئ 
 هم.على لسان اللورد هنري، شخصية الرواية األ –ويف األعم األغلب  –يقّدم قراءته لألحداث وتدبّره رفيها، أو 

شخصية مفعمة بالتناقضات واالعتقادات الساخرة، ينطق هو  –صديق دوريان األقرب  – اللورد هنريو 
له يف كل شأن من شؤون احلياة رأي ونظر، وله من قوة احلضور وحسن البيان ، أخرى م وأحيانًا بالتفاهاتك  باحلح 
قاًل اليت ُوجِّهت إىل براءة دوريان، حيث لفته مجال دوريان ووجد رفيه ح الطعنة األوىلؤه ، كان إغوالب األلبابخيما 

ال دوريان إىل رفأقنعه حبب الرذيلة وأغواه بالفاحشة، رفآل ح –وسنأيت على ذكرها  –إنسانًيا خصًبا لتطبيق نظريته 
 ما آل إليه.

، مجة ميةً عل رفائدةً  –املمتدة على طول صفحات الرواية  –طروحات هذه الوإن يف الوقوف على بعض 
، يشي لقيمااة و حليمنط خاص يف رفهم اعن يف كتابه هذا عرّب ساخر طروحات أديب لاستعراض  هواستعراضها ألن 

 :طروحاتتلك الويف التايل نقدم أبرز  األديب الذي ساد أوروبا أواخر القرن التاسع عشر. الزخمن روح بشيء م

 خلالص الروح وتطهيها:كسبيل وأوحديته  . حمورية احلّس 1

كثيون، ا  على أن سعادة اإلنسان اليت ينشدهاللورد هنري اليت سلف ذكرها، تبتين يف رفهمه  نظريةوهي 
، ومبعزل ا أو حدهل، دومنا ضبط  حتققه إال بتلبية حاجات احلواسىلإال سبيل  ،اوهتوخالص روحه من عذاباهتا وشق

عن كل النظم اخللقية والدينية اليت قد تشكل حاجزًا ومانًعا عن حتقيق هذه الغاية، وهو بنفسه األمر الذي وجه 
سعادة اإلنسان إن ل املشرقيكون بابًا مناسًبا ليكون دوريان النموذج دوريان جتاهه حيث أقنعه أن مجاله الباهر قد 

 و اتبع هذه الرؤية، رفتجده خياطبه قائاًل:ه



فسه ويعرب رفيصّور كل إحساس جييش يف نيام لو قّيضت لنا رجاًل واحًدا حييا حياته كاملًة، "اعتقادي أن األ
ا هذه الصراحة أخرى وانتشلتن مرةً  البهجة إىل احلياة عن كل رفكرة متر خبلده وحيقق كل حلم يداعب خياله لعادت

من كابوس القرون الوسطى الذي ما زلنا نشقى به. أجل. لو قّيضت لنا األيام مثل هذا الرجل لعدنا إىل املثل 
 األعلى يف حضارة اليونان، بل لتجاوزنا اليونان وحضارهتم اخلصبة اجلميلة. ولكن أشجع رجل بيننا يرتعد أمام نفسه

زق ليمة من تراث اهلمجية األوىل حني كان رجل الغاب ميأرفرقًا. إن إنكار الذات الذي يفسد علينا احلياة هلو بقية 
ئدتنا ويسّمم رفينا ينابيع رفأجسده بيده، وها حنن ندرفع مثن زهدنا يف احلياة، رفكل نازع نكبته يف نفوسنا جيثم يف 

 .11احلياة"

وهو تصريح واضح منه بتلك املعاين، بل هو ترسيخ ملقوالت املاديني ممزوج بنفحة تقديسّية. ولقد عرب 
يما لكل إنسان، سوالالوعي احلسي وايلد بالطرح هذا عن وهم ساد يوًما وقد يسود دوًما يف املخيال الغريزي 

ص دوريان أشد وقد جتّلى أثر هذا الطرح يف شخ نبة الطينية اليت ما تفتأ تشده حنو عامل الشهود واملادة.اجلبلحاظ 
ه رفلسفة "حيلم بأن يبتكر أسلوبًا يف احلياة جديًدا ل –وبعد أن تشّرب تعاليم هنري  –التجّلي، رفقد كان دوريان 

تربّره وأسس متماسكة تقّومه، أسلوبًا يف احلياة غايته العليا التصّوف عن طريق احلواس ]... و[ رأى أن طبيعة 
مل تُفهم قط على حقيقتها، وأن احلواس ما بقيت على حاهلا احليواين األول إال ألن اجملتمع أجاعها وأذهّلا احلواس 

وسامها سوء العذاب، بداًل من أن جيعل منها سبياًل إىل روحية جديدة قوامها تذّوق اجلمال بالفطرة ]...[ رفلقد 
 .12"ته برضاه، وكان حارفزه إىل ذلك كّله هو اخلوفنزل اإلنسان عن سعادته برضاه وعّذب نفسه برضاه وأنكر ذا

هنري نفسه،  هلذا الطرح على لسان النظريةتظهي التداعيات ب على امتداد صفحات الروايةوايلد  ويطالعنا
 :آراًء من قبيلعلى لسانه رفيقدم 

يرّدده الناس  الذي : "ما هذا اللغو الكثيعن احلب والورفاء مثاًل  يقولرفاإلنسانية،  املشاعرإنكار واقعية  -
عن الورفاء! إن احلب نفسه مسألة رفسيولوجية وال دخل لإلرادة رفيها. أرى الشبان حياولون الورفاء رفيعجزون عنه، 

، ويقول: "إن العاشق ليبدأ غرامه خبداع نفسه وخيتمه خبداع اآلخرين، 13وأرى الشيوخ حياولون اخليانة رفيعجزون عنها"
 النكبة احلقيقية يف الزواج هي أنه يزيل اثرة اإلنسان، واألثرةربا  الزواج مثاًل: " عنو ، 14وهذا هو ما يسمونه احلب"
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ط ، ويتابع: "أما الربا  املقّدس رفغلطة محقاء، وهو بديل سيئ لرواب"شيء الزم يضفي على الشخصية قوًة وسحرًا
 .15أخرى بني الرجال والنساء أجدى عليهم وأعظم سلطانًا على نفوسهم"

 وذلك كثي الورود حبيث ال ميكن حصر شواهده، رفنكتفي بإيراد بعضها. القيم األخالقية، ةيقيمإنكار  -
: "إن منشأ احرتامنا لآلخرين هو خورفنا من أال حيرتمنا اآلخرون، وأساس التفاؤل هو رفزعنا من الكوارث مثاًل  يقولرف

، ويقول: "إن حياة 16د يعود بالفائدة علينا"ال أكثر وال أقل. وإذا أحسّنا الظن جبارنا نسبنا إليه من الفضائل ما ق
ن باب ماإلنسان هي كل ما له يف هذا الوجود أما حياة اجليان رفليست من اختصاصنا وإن كنا نظهر االهتمام هبا 

، ويقول: "إن النوايا الطيبة تدخٌُّل ال جدوى منه يف سي القوانني العلمية، ومنشؤها الغرور ال 17"النفاق االجتماعي
 .18سواه"

نتشارها، منشأ اجلرمية وعوامل ا تفّسروالكالم على رفلسفة جديدة تقدمي سطحي ملعىن اخلي والشر،  -
، و"الشر الوحيد يف العامل هو امللل ]...[ وامللل هو اخلطيئة 19رفيقول: "اخلي هو انسجام اإلنسان مع نفسه"

ذرنا بل  وجود له ألن القدر ال يرسل لنا الُرُسل لتحالوحيدة اليت ال تغتفر ]...[ أما النذير الذي تتحدث عنه رفال
از خاص متلكه تربير اجلرمية قائاًل: "اإلجرام امتيليقدم رفلسفته يف مث يرترّفع يف موضع الحق  .20يأخذنا على غرّة"

، أي إنه ابناء هذه الطبقة على ذلك، رفاإلجرام عندهم يقوم مقام الفن عندنأالطبقة الدنيا يف اجملتمع، وأنا ال الوم 
 ، رفيجعله كما ترى حاجًة طبيعيًة لفئة معينة من البشر.21وسيلة إلشباع احلواس باالختبارات غي املألورفة"

 وغيها.

 قصور التفكي العقلي والدعوة إىل رفوضى الفكر:. 2

انًعا ال دارفًعا عن شكل متومفاد هذا الطرح أن احلدود الفكرية اليت يفرضها العقل برتكيبتها األداتية إمنا 
التعاطي الذهين الصحيح مع جمريات احلياة، ومن هنا رفإن على املبتغي إعمال قواه الذهنية بأكمل وجه أن ينّحي 

ي عقله بعيًدا وأن يطلق للخيال طائره ويتبعه يف تبيّن مفرتضاته املبتنية وبشكل أساس على انطباعات احلس الظاهر 
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"أمسع الناس  :د طرحه هذا على لسان هنري يف أكثر من موضع، رفتسمعه حيًنا يقولويقدم وايل يف صفحة الذهن.
يقولون إن اجلمال سطحي، ولعلهم صادقون يف ما ذهبوا إليه، ولكن اجلمال مهما كان سطحًيا رفلن تصل تفاهته 

ب يف أعضائنا يد ، وجتده آخر يقول: "حنن اليوم يفتك بنا وباء نسميه التفكي السليم، وهو22إىل تفاهة الفكر"
، ومقصوده باملوت انطفاء شعلة اإلبداع لدى اإلنسان، ألن اإلنسانية برأيه 23قلياًل قلياًل حًت يشلنا متاًما رفنموت"

 لن تبدع يوًما إن هي حصرت رفكرها ورفنها ومبتنياهتا حبدود العقل والفكر.

على كل من الرسم واملوسيقى   وانطالقًا من الطرح هذا، سيقدم وايلد على لسان اللورد هنري تأكيًدا
كحقول متكاملة إلمكان جتلي اإلبداع اإلنساين، يف إزاء الكتابات الفكرية واألدبية القاصرة عن تورفي هذا احلقل، 

 احلادة اإلبداع حبدود كثية ليس أهوهنا تقويض دور اخليال احلسي وتفعيل دور العقل النقدي.

مية والالمعيارية، ألن على العد قائمةً خمتلة البنية، مًة رفكريًة مبتورة، أنظو إن الطرح هذا إن أنتج رفإمنا سينتج 
يل املنظومات ، رفتستحاحلسية ياتّدد صوابية املعطيف قوة اخليال حيمدخوالت اخليال معربها احلس، وال معيار 

 ية، اليت ال قوامو إىل ترسيخ منط من الذهنية الفوضالفكرية منظومات متباينة من حيث األساس واملبتىن، ما يؤدي 
 .معترب منها هلا وال إمثار سليم

 خصوبة النفس اإلنسانية كمادة لتطبيق منهج التاريخ الطبيعي:. 3

من  ارفبعد اإلميان باألسس النظرية ملنهج التاريخ الطبيعي، يذهب هنري إىل أن املنهج هذا وإن كان قّيمً 
عضوية للمخلوقات رفلن يكون تشريح املواد ال ال قيمة حقيقية له،، إال أنه من حيث املادة حيث البنية وآليات التطبيق

احلية مثمرًا على الصعيد الفكري كما قد يثمر تشريح األبعاد الغيبية لتلك املخلوقات. وقد وجد يف النفس اإلنسانية 
تهى بتشريح نرفهو "مل يكفحه تشريح احلشرات رفبدأ بتشريح نفسه وا خي مادة ميكن تطبيق املنهج املزبور عليها،

، معتمًدا اخلطوات العملية ذاهتا، من مالحظة املادة املدروسة، إىل مراكمة نتائج التجربة، إىل إعداد 24اآلخرين"
وهذا ما رفعله مع دوريان الذي مل جيده إال حقاًل مناسًبا لتجريب نظريته واستخالص  –ظروف التجربة أحيانًا 

 جمتمعه. وهذا كان ديدنه مع كل بين –النتائج منها 

ولقد يستشف القارئ أن هذه الفكرة إمنا هي نتيجة لقلق ساد ذهن وايلد طوياًل حول عالقة الروح بالبدن، 
رفها هو يصرّح يف السياق نفسه قائاًل: "عجًبا للروح وعجًبا للبدن! إن الروح ال ختلو من املادية، واملادة تعرف 
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، ومشكلته احلقيقية أن مناهج 25قد يظلم العقل ويكفهر"حلظات الوجد الروحي. ولقد تسمو احلواس وتصفو، ول
التعاريف اليت ن إالصاحل لفهم تلك اجلدلية، يقول: "التحليل السائدة يف علم النفس عجزت عن إجياد السبيل 

تعاريف أولية ال تنهض على أسس مكينة، وحنن مع ذلك ال نستطيع أن ننتصر يتفّضل هبا علينا علماء النفس 
على رفريق، والسؤال الذي سأله اإلنسان منذ القدم ال يزال بال جواب ]...[ إن رفصل الروح عن املادة لفريق منهم 

رفينتقل من ذلك ليقدم طرحه املذكور أعاله بأن ، 26لغز قد حّي ألبابنا كما أن زواج الروح باملادة لغز بلبل أرفهامنا"
باعتماد هذا  جبدلياته ومتعلقاته وثنائياته إمنا يكوناحلل لتلك املعضلة، والسبيل الوحيد لفهم الوجود اإلنساين 

، وال يكون 27املنهج التجرييب هو املنهج الوحيد الذي نستطيع أن حنلل به العواطف حتلياًل علمًيا"" املنهج، يقول:
ذلك يقول:  ويف –املمدوح منها واملذموم  –ذلك، حبسبه، إال باختبار النفس جلميع تلك العواطف واألحاسيس 

إن يف احلياة مسوًما عجيبًة ال سبيل إىل معررفة خواصها إال أن تتسم هبا النفس، وإن يف احلياة أمراًضا غريبًة لن "
 .28يفهمها بنو اإلنسان إال إذا نزلت هبم مث خرجوا منها ناقهني"

 . قصور الطبيعة األنثوية:4

اية يدرك ن املتتبع لكالمه يف الرو رفإوهذا يتجّلى يف كل ما يطرحه اللورد هنري من مقوالت حول املرأة، 
ناقص نها وجيعلها كائًنا ميّيز الرجل ع واقع التساوي القيمي بني الرجل واملرأة، بل يرى يف طبيعتها قصورًاجلًيا إنكاره 

رفيقول يف إحدى موارد كالمه عن متّثالت القوى النفسانية يف سلوكيات األرفراد: . العقل، منشغاًل بأوهام العاطفة
، رفهو وإن مل ميدح الرجل هنا رفيما 29"املرأة متّثل انتصار املادة على العقل، والرجل ميثل انتصار العقل على الضمي"

خص البعد األخالقي واملسلكي، إال أنه مّيزه عن املرأة بلحاظ اجلنبة التكوينية هلما، رففي حني ميثل الرجل العقل 
وله: "إن قوة ادة املغيِّبة للعقل، يؤكد يف مورد ثاٍن على انتقاص عقل املرأة يف قمتّثل املرأة امل –ولو املغيِّب  للضمي  –

قوة ، رفهو يف كالمه هذا يعزو 30ذاكرة املرأة لشيء مزعج، وهي إن دّلت على شيء رفهو أن عقوهلن ال تشتغل أبًدا"
 ذا العقل.وغلبة عواطفها احملدودة حبدود املادة على رفاعلية ه ذاكرة املرأة إىل تعطل عقلها

 . التوهني برجال الكنيسة:5
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لب، من باب الذم بالغا صفحات كتابه هنا وهناك، على لسان هنرييف  هال يفتأ أوسكار وايلد يبثّ وهو ما 
ئل برجاالت الكنيسة، والتقريع مبسلكياهتم اليت ال تعرّب عن احلس القدسّي الذي يفرتض هبم متثيله. رفيطالعك يف أوا

، واحنصارها مبا ر والتعقلتهمة خلو طروحاهتم عن رفاعليات الفكصفحات الرواية بكالم هلنري يرمي رفيه هؤالء ب
ثمانني : "رجال الكنيسة ال يفكرون البتة، واألسقف يرّدد وهو يف الفكر رفيه، حيث يقولنه هؤالء دون إعمال لللق  يُ 

 يوجه سهامه الالذعة يف موضع الحق حنو اجلانب املسلكي يف . مث31ما لُقِّن أن يقوله وهو يف الثامنة عشرة"
يحي، تسي يف املس شخصية هؤالء، يقول: "سوف تصبح بعد قليل كأولئك التائبني وأصحاب حركة إحياء الدين

 .32الناس حمّذرًا إياهم من اخلطايا اليت شبعت منها حًت زهدت رفيها"

 

 كلمة ختام

أحداثها يعاجل و  أن كتاب أوسكار وايلد يتعدى جمرد كونه كتابًا روائًيا يسرد قصةً مما سبق من استعراض موجز  تبنّي 
يت قد مروحًة واسعًة من القضايا واملسائل ال ليقدم نفسه كعمل علمي جاد يعاجلشخصياهتا، بل الكتاب يذهب و 

حيث يقدم يف كل واحد من تلك احلقول آراءه ووجهاته متنوعة، وحقول علوم ناضجة يف كمطالب اندراجها   ميكن
 ورفلسفته اخلاصة، كما ويبث يف ختوم كل واحد منها إشكاالته ومساءالته اليت ال بد من استعادهتا والوقوف عليها.

واألمر الذي جتدر اإلشارة إليه أن حزمة طروحاته وآرائه هذه إمنا جاءت كتجليات ردود على املنظومة 
يمي متكامل يدعو إىل ق-كإرهاصات أوىل ملشروع نظريالقيمية اليت سادت جمتمعات إجنلرتا األرستقراطية، رفتمثّلت  

 .ن نسميه "عصر ما بعد األرستقراطية"تشكل األرضية املمهدة لعصٍر قد جيوز لنا أ تفجي ثورة اجتماعية

ظف أدبه و وبذلك رفالكتاب هذا يعترب ثورًة على واقع مرير عايشه املؤلف رفمقته، رفما كان منه إال أن 
كتاب هذا   صاحب أكثر مشروعيًة من وال أحسب أن بإمكان األديب أن يكونوحتمل عبء تلك املواجهة. 

له بأسلوب ، ذلك كالنقالب حضاري ويؤسسالرؤى  حوهلا عميق ثويب كربيات القضايا اإلنسانيةحاله، يعاجل  
طق باحلكمة إن ما يتمتع به وايلد من قدرة على النإذ  سلوبية القرن التاسع عشر األدبية،أديب منمق يعترب مثااًل أل

 .جتعله أديًبا عبقريًارفريدة حيًنا وعلى املغالطة والسفسطة حيًنا آخر هلو حًقا مسة 

لكن و  كانت جمتمعاتنا اليوم قد ختّطت واقًعا مشاكل عصور األرستقراطية تلك،  ليس معلوًما إن ختاًما،
كل رفرد،   ، ويصلح استثمار طروحاته على صعيديف كل زمن كتاب يُقرأاملعلوم املتيقن أن كتاب أوسكار وايلد هذا  
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 ة أوسكار وايلد كل يوم تقريًبا. أعيد قراءةوقد أجاد الناقد األديب الراحل هارولد بلوم عندما قال: "أنا أعيد قراء
 وايلد لنفسي".


