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 في المذهب الكالسيكي
 .تماعية الراقيةيعين الفئة االج الالتيين "كالسيكوس" الذيترجع الكالسيكية من حيث أصلها االشتقاقي إىل اللفظ 

وردت ألول مرة يف كتابات الكاتب الروماين أولس   classicusإىل أن كلمة مفاهيم نقدية ويشري رينيه ويليك يف كتابه
غليس من القرن الثاين بعد امليالد يف شذراته املعنونة )ليايل أتكا( حيث "حول االصطالح املستخدم يف تصنيف طبقات 

صلي ين أن املعىن األهذا يعاجملتمع ألغراض الضريبة يف الدولة الرومانية، واستعمله يف تصنيف الكتاب إىل طبقات. و 
  إىل الفئة. فاللفظ إذن يف أول استعماله كان يشري"األفضل" ، "املمتاز"،كان "الطبقة العليا"   classicusلكلمة

، مث حتولت داللتها وأصبحت تشري إىل الكتاب اليونان والرومان القدماء الذين أصبحوا يف احلس االجتماعية املمتازة
 قليد.الثقايف مناذج ممتازة قمينة باالحتذاء والت

طو يف كتابه قبل أرسيب كانت من و ومن املعلوم أن أول صياغة للفلسفة اجلمالية الكالسيكية يف الفكر األور 
يلوس نية الكربى اليت صاغها إسخ. ولقد كان أمام أرسطو وهو ينظر للشعر مناذج املالحم الشعرية اليونا"فن الشعر"

اف ومن خالل نظره يف هذه النماذج استخلص القواعد واألعر  ،ان"ومسرح امللهاة عند  "أريسطوف ،أوريبيدوسوفوكليس و 
 .االفنية الواجب احتذاؤه

 ،بإيطاليا 15و 14النهضة األوربية يف القرنني أما نشأة الكالسيكية كمذهب فين حديث فرتجع إىل بداية 
نانية والرومانية حيث كانت النزعة اإلنسية جتعل الثقافة اليو  ،وقد تزامنت هذه النشأة مع العود إىل اجلذور الثقافية األوربية

املثال النموذجي الذي ينبغي استلهامه واحتذاء معايريه الفلسفية واجلمالية. مث ستنتقل هذه النزعة إىل فرنسا يف قرن 
د بوالو جن كورنيه. وعلى مستوى التنظرييف كتابات متميزة على يد راسني و حيث ستتمظهر  ،م(17الديكارتية )

ظريي هذا بشكل  نا يف مشروعه الت، معتمد  فن الشعر( يقدم صياغة فكرية جلمالية الشعر يف كتابه 1663/1711)
 اهوراس. بيد أن امللحوظ يف املذهب الكالسيكي أن اإلعجاب واالنبهار بالقدماء مل يكن حمصور  كبري على أرسطو و 

ىل مر مستوى استمداد املشرو  التنظريي واالمتثال لقواعده املنهجية إيف استمداد النظرية اجلمالية منهم، بل تعدى األ
ق م( املثال  254/184يديا الالتيين بلوت ) كان عجعل شاعر الكوم. فموليري مثال  القدمية ذاهتا تقليد النماذج اإلبداعية

 .واختذ الفونتني إيسوب منوذجه ،أوريبيد مرجعية لهاحملتذى. كما جعل راسني من سينك و 



 ؟ نتناول النسق املذهيب الكالسيكي لكن من أي زاوية ينبغي أن
نرى أن أفضل مقاربة هي اليت تتناوله من مدخل مفاهيمي؛ وذلك ألنه رغم تعدد النماذج وتنو  الطرائق 
اإلبداعية فإن االجتاه الكالسيكي منتظم حول جهاز مفاهيمي مرتابط البد من درسه وإيضاحه لفهم حمددات هذا 

 اه الفين.االجت
: ميكن اختزال هذا النسق يف جمموعة من املفاهيم احملورية املتعالقة فيما بينها على حنو يفضي بعضها وهنا نقول

د النظرية . وأول هذه املفاهيم هو مفهوم احملاكاة الذي حيدا ومنتظم  ا متكامال  ا مفاهيمي   يف النهاية جهاز  ال  إىل بعض مشك  
حماكاة  اويبلور هلا نو  رؤيتها إىل الفن ووظيفته. فاملمارسة الفنية حسب الكالسيكية هي أساس   ،اجلمالية الكالسيكية

 ،يةا للظاهرة الطبيعية أو للمجتمع أو للنفس اإلنسانية. ونظرية احملاكاة نظرية أفالطونية / أرسطسواء كانت تقليد   ،وتقليد
فالطون  ى اختالف موقفهما املعياري من احملاكاة: فمعلوم أن أإذ تعود جبذورها إىل هذين الفلسفتني اإلغريقيتني، عل

؛ بينما عامل املثلو بدوره جمرد حماكاة لكان يستهجن املمارسة الفنية وحيتقرها بدعوى أهنا جمرد تقليد لعامل احلس الذي ه
قام هنا مقام اإلسهاب تطهري / كتارسيز(. وليس املفن بل يرى له وظيفة نفسية هامة )أرسطو ال ينتهي إىل استهجان ال

ا، وهو مقاربتهما بل القصد هنا هو التوكيد على املشرتك بينهم ،يف التفصيل يف هذين املوقفني وبيان سبب اختالفهما
سيكي ا من مكونات نظرية الفن عند االجتاه الكالا رئيس  للممارسة الفنية بوصفها حماكاة. هذا املفهوم الذي يعد مكون  

 م احملاكاة.لتحديد مفهو  فن الشعررسطية على الرغم من كون أرسطو مل يقف مليا يف كتابه الذي استلهمه من األ
. و  الذي حياكيهاقرتابه من املوض لقد ذهبت النظرية الكالسيكية إىل اعتبار قيمة النتاج الفين مرهونة مبقدار

ة األرسطية فهي، ا مع الفلسفهذا يتماشى متام  إمنا املاهية والكلي. و  ،وال يقصد مبوضو  احملاكاة املوضو  اجلزئي املفرد
وجتعلها الغاية اليت عجب  ،اا هلأو يف نزوعها الفلسفي عامة،  فلسفة تتخذ الكلي املاهوي مطلب   ،سواء يف نظريتها املنطقية

بة ن بالنسك الشأوكذل : "ال علم إال مبا هو كلي".ما بعد الطبيعةأن يبلغها العلم. حيث يقول أرسطو يف كتاب 
ن مث فمحاكاة . وماكيهإذ عجب عليها هي أيضا أن تطلب الكلي وحت –حسب النزعة الكالسيكية  – للممارسة الفنية

تماثل وموجود يف كل مبل التعبري عما هو  ،النفس اإلنسانية ال عجب أن تتقصد التعبري عن خصوصية الذات وفرادهتا
 ذات إنسانية.

التعبري عن العواطف الفردية الشخصية، هو ما يؤسس ملفهوم آخر  واستهجان ،إن هذا املطلب الكلي العام
عن ذاتيته  وال من املرغوب فيه أن يعرب لنا ،. فليس املطلوب من الفنانكالسيكي وهو املوضوعيةمن مفاهيم املذهب ال

بل ينبغي عليه أن يعرب بأمانة عن حقيقة املوضو  الذي حياكيه. وهنا ختتلف الكالسيكية عن املذهب الفين  ،يف العمل
ما أن ك  فهذه األخرية جتعل من الذايت ما عجب إبرازه يف اإلبدا  الفين وليس الكلي العام. ،أي الرومانسية ،الالحق هلا

صد به قيمة ال للعاطفة. وهذا البعد العقلي يف املمارسة الفنية يقالفن، حسب املنز  الكالسيكي، عجب أن ميتثل للعقل 
معيارية أساسا ) قيمة أرسطية (، حيث يفيد العقل يف هذا السياق االعتدال واالتزان وعدم املبالغة يف االنفعال واإليغال 



سس غلوائها هو ما يؤ  والعمل على احلد من مجوحها. وهذه العقلنة لالنفعاالت الوجدانية واحلد من ،يف العواطف
ية ينبغي عليه تماعإمنا له رسالة أخالقية اج ،للنظرية الكالسيكية رؤيتها إىل وظيفة الفن. فليس الفن جمرد مجالية أسلوب

 ينبغي للمبد  أن ومن مث ال ،ا لآلخرين. والبعد الوظيفي االجتماعي لألدب والفن  عجعل منه خطاب  احلرص على تأديتها
 ا عليه أن يعرب عن رؤية اجلماعة. عن مكنون ذاته، إمنيركن إىل التعبري

ة أن ...(  مثة أعراف فنية ينبغي للممارسة اإلبداعي)احملاكاة، املوضوعية، العقل إىل جانب هذه القيم النظرية
كل جنس فين إن لالعمل الفين. فكما يقول هوراس: "وهي أعراف تتعلق بأسلوب  ،متتثل إليها، حسب الكالسيكية

ري عامة مشرتكة . لكن مثة معايا وينتهج وفقها يف عمله اإلبداعيليب" وأعراف وقواعد عجب على الفنان أن حيرتمهأسا
على  وذلك بالنسبة لألجناس الفنية املستعملة للوسيلة اللغوية، مع احلرص منها ضرورة جزالة اللغة وقوة ألفاظها ودقتها،

نما دليل عجز عن الفهم والتعبري على حد سواء، بي –كالسيكية حسب ال –الوضوح يف التعبري؛ ألن الغموض هو 
 ا.الوضوح عالمة على فهم املبد  ملوضوعه واقتداره على التعبري عنه أسلوبي  

كما أن مقولة النظام حتضر على حنو صارم كموجه منهجي للممارسة اإلبداعية الكالسيكية. ففي جمال الرسم 
طق هندسي صارم يقوم على خطوط حدية متتثل ملنطق اهلندسة واحلساب الرياضي  نالحظ خضو  ريشة الرسام ملنمثال  

كثر يف اللوحات لذا ي ،ال ملنطق حرية اإلبدا  وطالقته. فحىت األلوان يتم االقتصاد يف تصريفها واستهجان مزجها
ساب اهلندسي يف ايري احل. ولذا ال عجب أن يرتكز الناقد الفين الكالسيكي على معالكالسيكية االشتغال بتقنية الظل

 نقده وتقوميه للوحات الفنية.  
ومما عجدر لفت االنتباه إليه أن القيم الفنية ومعايري اجلمال اليت قدمها املذهب الكالسيكي جندها حاضرة يف 

اء خصوصية  يعين انتفر اللكن هذا احلضو  ومنها تارخينا األديب العريب احلديث. ،تواريخ أدبية أخرى غري التاريخ الغريب
 .التجربة

ألرسطو، كان من الكتب األرسطية  فن الشعرأي  ،ومن املعلوم أن الكتاب املرجعي للمذهب الكالسيكي
مث ترمجه حيىي بن  ففي البداية نقله أبو بشر مىت بن يونس عن السريانية، ،اليت حظيت بالرتمجة املبكرة يف تراثنا العريب

ا لخيص  ، كانت تقوانين صناعة الشعراءـوألف الفارايب رسالة عنوهنا ب ؛ي . كما كتب الكندي ملخصا للكتابعد
بب هذا ا الشارح األكرب بن رشد. وبسا له. وهو ما فعله أيض  ا وشرح  ا ملخص  لكتاب أرسطو. وجند عند بن سينا أيض  

ا يف النظرية ثري  أا، ليس من املستغرب أن جند له تا وشرح  وتلخيص   ، ترمجة  فن الشعراالهتمام الذي حظي به كتاب 
 النقدية العربية وخاصة عند حازم القرطاجين.

مل تكن و  ،ا لنظم القول والفعل الفينا صارم  تقعيد   ،سواء كخطاب نظري أو كممارسة ،كانت الكالسيكية
 . وهذا ما سيتم الثورة عليه من ِقَبِل النزو  الرومانسي.لتما  الفردية واخلصوصية الذاتيةتفسح اجملال ال


