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 الروح الصوفية في النظريات الجمالية العربية اإلسالمية.
 األستاذ الدكتور أنور فؤاد أيب خزام

الررر ال اليررروفور  أنرررور فرررؤاد أيب خرررزام  اركررراي  الدرررا  ايلررردر  ا  ررر   ايلررردر  اركرررا   الكلماااات المحيا:ياااة  
 الغزا .

 
مجالوات أا علم مجاي يد ر  فل ردتهم الدةورر؟ هل اضع الع ب ايل لكون نظ يات يف اركاي؟ اهل كانت لديهم 

ا قوقررررر الرررر  يةالةررررا تررررا الررررلار ايل ترررروب لل اررررارمل الع توررررر ا سرررراتور أن العرررر ب ايل ررررلك    كرررروا لةررررا تقت دررررات 
اهرراا ا قوقررر عوررل عررا ال ررؤاي   اأحوانًررا شرر احات ت ررا   رركوتها ت ررل  تكوررد نظ يررات يف اركرراي  اشررارات
 رررؤاي ال،رررا   اهرررو أك،ررر   عقورررًدا اار اااًرررا تتدتتةرررا ايلعالررر مل  فواررردا أن اررررواب علوررر  يعرررود إ  أترررا ال .جياتًررراإاألاي 

ترررتن الةظ يرررات اركالورررر الع تورررر  -اهررراا ترررا سةوضررر   يف هررراا الا ررر -  ألنةرررا نعتقرررد الرررلار العررر يب ا سرررات 
ر جماالهترا  اللرت يف اواهترا راًحرا لروفو   ت إ  حد تقاوي نظ مل ايل لم إ  الدةون ااآلداب يف كرل ا ساتور ف   

اإن مل  يررررل إ  درالررررر االنتظررررام يف أن ررررا    تؤتةررررر أ اتررررت ترررر  ا ن رررران ااأللوهررررر  ةاقًكررررا اان رررر اًتا ا وافًقررررا
 اف ضوات   فعها إ  ت توى العلم؛ ف وف ع ضت هاا الةظ يات يلدهوم اركاي؟

 
 عودة إلى األصل

ال رم }اااحردمل  رت  علرذ ذكر  اركراي. نراك  تةهرا     رت  علرذ ذكر  اركورل يف الق آن ال  مي تعض األيات ال 
 راي ترل سرولت ل رم أند ر م أتر ًا فيرس مجورل ع رذ اين أن يرت و  }  1{فوها مجاي ح    حيون اح    ر حون

 4{مجروًا االرس علرذ ترا يقولرون ااه ر هم ه ر ًا }  3{اإن ال اعر آل ور فالدح اليدح اركول} .2{تم مجوًعا
 .5{فكتعوها اس حوها س اًحا مجوًا }  [10]ايلزتل

أتررا اليررس اركوررل فهررو اليررس الررا  ال الررز    6ااركرراي يف اآليررر األا   عرر  الزيةررر افا ًررا لتد رر  ال ررووا 
ا أت ر  1ا ايق عر  عةر عكرا هرو ييرد   يع  ا رزن الرا  يير إل ا ن ران  اال الز  فو  7اكالك اليدح اركول  فو 

                                                 
 .16  اآلير النحلسورمل  1
 .83  األير يوسفسورمل  2
 .85  اآلير الحجرسورمل  3

 .10  اآلير المزملسورمل  4

 .49  اآلير األ:زابسورمل  5

 .352  اليد ر (دار إحواء اللار الع يب) تحسير الجليلين  ال ووا  6

 .350اليد ر   ايليدر ند   7



 2 

ااهل رر  اركوررل تررا الررز  فورر . فاركرراي ااركوررل ككررا يرر د يف القرر آن ال رر مي   2ال اركوررل فهررو تررا ال إضرر ار فورر ال رر  
 6  إ  تعا  اركاي ال  يهتم ترا علرم اركراي تاسرت،ةاء اآليرر اال يت      يقيد ت  الةاحور األخا ور يف التي إل

ل را هراا ايلعر  عرام الرًدا ال ير  اظ تالةظ يرات الر  دارت    فر الر  ير د فوهرا ذكر  اركراي  عرً   النحالتا سرورمل 
ل ةةررا إذا انتقلةررا إ  األحاديرر  الةاويررر النرر يدر ف نةررا   حرروي اركرراي عةررد ايلتيرروفر ايل ررلك  علررذ االرر  ا يررو 

. اهرراا ا رردي  تررع قرر ا تررا األحاديرر  ايلكا لررر 3جنررد هرراا ا رردي  ايلنررهور  عإن اين  عررا  مجوررل حيررل اركررايع
ن ِّل  علذ ال قم تا ا تاات  النديد  نق ر االن ا  ل ل ترا الر ى علرذ ل ران ايلتيروفر ا  رور ترا نظ يرات ي

  تةااي اركاي ااركول  ف وف ايلاذا؟
ال شك أن إضداء لردر اركراي علرذ اين  ارار  ا عرا   ااعتارار هراا اليردر ترا لردا   عرز االرل  رفعرت 

إل ايل ررلم اتعرر  ايلتيرروإل ا سررات  علررذ االرر  ا يررو   فايلتيررو   تررا  وكررر اركرراي إ  أعلررذ الرردرالات تعرر 
  ااالردا اذا ر  يف توضروع  تالراات  فهرو ككرا  راي أحرد ايل لم كان ير ى يف اين  عرا  قايرر الغايرات  احيير    ر

فقرراي  عإن العاررد  5ععاررد تو رروإل تررع اين ترراين ينع. اشرر ل تعرر  هرراا القرروي ال رر ا  ال وسرر   4علكرراء التيرروإل
فرر ذا قلررل علررذ  لارر  أنرروار ايلع فررر يرر ى مجوررع األشررواء تررا اين   ون نرراً ًا إ  أفعالرر  ايارروف إ  ند رر  أفعالرر ي رر

فررر ذا كررران اين حيرررل   اين حمرررور كرررل االهتكرررام اال رررع  االعارررادمل اايلع فرررر .6ع دادمل إ  اين ائكرررر تررراين تعلوترررر ين تررر
اهرراا ي ررتدع  تالارر ارمل تع فررر اركرراي ا ق يرر  تررا هررو   اركرراي فكررا ااالررل اليررويف إذن أن حيررل اركرراي ترردارا

اتالتررا    ًعررا تيرردر اركررايمجوررل  األترر  الررا  يهوررل ترر  أن يدررتا عررا ا يررائ  الرر  ععررل تررا شرر ء تررا تتكتر  
اضع ا اار الةظ   لتد   هاا ايلي لح. اكل ذلك يقود  درجيًوا إ   ا  نظ يات تا ااوعر علكور  تةرااي هراا 

فعةرردتا   لررم ايلتيرروفون عررا اركرراي اضررعوا علررذ قرر  علررم تررةهم  ايلقرردتات   اا تررا حرردر تالدعررلاهرر  ايلوضررو 
 الةظ ير العلكور لل كالوات ا ساتور.

دي  هرراا ي   رز علرذ  رار دعررائم اإذا رالعةرا إ  ا ردي  الةارو  النر يف الررا  ذك نراا آندرا جنرد أن ا ر
اين ااركراي اابارر  اهراا الردعائم الر،ار ستنر ل لردى ايلتيروفر القاعردمل الر  ياةرون علوهرا فهكهرم ل اوعرر  ه 

                                                                                                                                                      
  1982  تةنورات ادارمل ال،قافر اا رشاد القوت   دتنق  د.عدنان درايا احمكد ايلي    الكليات تحقيق  و الاقاء أيوب تا توسذ ا  و ال دو  أت 1

 .174اليد ر   الق م ال،ا 

 .560اليد ر   الجليلين تحسير  ال ووا  2

دار ) الجامع الصغيرالللتا   كا ا عا اتا ت عود لل  ا  يف ال ا  عا أيب أتاتر  لل اكم يف ت تدرك  عا اتا عك  حدي  ل وح   ال ووا   يل لم  3
 .263اليد ر   (1زء ارالد    

 أتو سعود ا  اد. 4

لاحل تدرسر كسى يف التيوإل  ع إل تامس  يف نو اتور )ت   ألل  تا اوس ايع إل ت اااس الدق اء  يعد تا أكس ايلؤلد  اليوفو   ال  ا  ال وس  5
 اللمع في اليصوف.م( تا اشه   يانود  988هر 378

 .411اليد ر   (1960 ي     دار ال تل ا دي،ر) اللمع في اليصوف  ال  ا  ال وس  6
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ألن اين حررق   ا ررق اا رر  ااركرراي  و اركراي  اهرر   اعرردمل  تكا ررل إ  حررد ع وررل تررع ال،ررالور ايل،ررا  األفاارر
تورررار اين حرررق يف نظرر  ايل رررلك   اا ررر  عةررردهم فوكرررا اخ ن   فررر  اا ررر  عةررردهم فوكررا اخترررارا اين  يف نظرر  ايل رررلك 

اه راا ت را القروي تنر ء   اختارا اين. ف ذا اختار اين  عا  حمارر اركراي فرا ترد أن   رون ابارر هر  ا ر  تاا ر 
اإن    إن الةظ يررات اركالوررر الرر      ررز علررذ هرراا الرردعائم هرر  نظ يررات تررا ااوعررر ت،الوررر ع فانورررعتررا ا القررر  

 .عانت ت تكدمل تا ال ةر الةاوير الن يدر  اه    يار تا العلم الو كانت تاةور علذ ا دس االاا ك
فدرر  الوا ررع إن الترراريل  رر   لةررا   هررل كرران ايلتيرروفون ايل ررلكون جمرر د رالرراي نظرر  فوكررا يتعلررق تررالدةون؟ كررا
يرررروفر  فا  ررررا الايرررر   هررررو رائررررد أمسرررراء رالرررراي عظررررام  يف دنوررررا الدةررررون ايل ئوررررر االقولوررررر اال رررركعور كررررانوا تررررا ايلت

اتالرك ترا ديةرار    ت رينت  األش اي األا   رظ ال،لر  ال ائرعااًا تادًعا خ   كان خ      1ايلتيوف  اشول الزهاد
اليويف كان ترا كارار ا  راا . اإذا ع الةرا  احيىي  2نسخ من القران الكريمكان ي  ل  وت يوت  تا كتات  

اف يرد الرديا الع رار    ف نةرا جنرد شرع اء كارارًا كا  ر  ترا تةيرور ا را  االراي الرديا ال اتر   علذ فا النرع 
االرررد ا  اا ررر اد  4  االرررورا 3ككرررا أن ألقررراب تعرررض ايلتيررروفر كرررا ا  االة رررا    اراتعرررر العدايرررر  االقائكرررر اويلرررر

ا ا  فررر  ررد انديررلت عررا الدررا يف ا ررت مل   رر   رردي علررذ لررلر تررا  إل ااألعكرراي الودايررر  اقرر هم 5اال تررا 
اركوررل  تررل كرران يدررل  يف لرراحل ا  فررر أن ي ررون فةانًررا ترردارا. فرر ذا أضرردةا إ  هرراا القرر ائا ااوعررر األعكرراي 
الدةور ا ساتور تا نقا ار ا اخظ ارسم ا زايق  العكوقر الاعد اال   ت لل   كوزًا عالوًرا الرًدا  ينرا  إ  حرد 

ورر  العاتررد يف ترراهل الررزن الارروذ   ن ررتةتت تنرر ل تؤكررد  ق ياًررا أن راًحررا لرروفور عالوررر ب علتررا اللكوررز الررا  يترردر  
 اتت ورمل أحاات تاا ال اائع العظوكر.

 
 البدايات األولى للنظريات الجمالية العربية

  هررو ترر ادإل لل  ررا الررا  ي ررون يف الدعررل اا لررق  هررو تيرردر اركوررل  االدعررل مجررل العاارب لساااناركرراي يف 
إذا اعتسنرا أن ايلردلوي العرام ل لكرر فرا هرو    ألن الزيةر فرا .ة   اتا هةا ار ااط الت كول تالدادي   أ  الن ءل امج  

 ررا فقرراي تررتن ا ح   اهةررا  تررا فرر   ترر  ا  ررا ااركرراي  artifactكررل إنتررا  تيررةو    أا  كررل لررةاعر إن ررانور

                                                 
ودر الد يف ايلديةر اهو اتا لعاد تعتق ع ا   اضع أسس التيوإل ا سات   كان يديا الد اد اال سوكا لدى أل اب ايل اكز العالور اإتام ا ل  ا  ا الاي   1

 م(.728)ت  كان ت د استقاي النخيور االدياحر االتقوى االزهد   ذا  

 .427اليد ر   (1978  العاتر لل تاباهلولر ايلي ير ) ارزء ال،ا   تاريخ اليراث العربي  سزك  2

  دار التتلوف تايلالور ت اعر) حتقوق نور الديا ش تور  طبقات الصوفية  ال لك  )أتا عاد ال لا( ؛مس  أحد ايلتيوفر خب  الة ا  ألن  كان ية ت ا ز. راالع 3
 .322اليد ر    (1969  2اعر  ال   ي 

 .10اليد ر   (دار ايلع فر)ت ات   الحهرست  الةدميالورا ون هم كتار ايلياحف.  اتا  4

 في دراسات  حمكد الاي ش إل ؛اا  اد ن ار إ  خ د ارلود .32   اليد رالحهرست  ؛ اسا  ييةع تا ال ةانن ار إ  ال تان الةاعت   اكان الور  ا  5
 .216  اليد ر (دار الةهار الع تور) اإلسالمي اليصوف
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ا رد  1مجوًعا؛ ف رل تلروح ح را  امجورل تعرا.ها ياحظ لون الوال   ااركاي ياحظ لورمل أعاائ   اايلاحر  عك  
ااركرا  ترا   ي ون يف االدان الع ب القدتاء للر ت  اركاي اال ركةر االارخاتر. فراركوي هر  ايلر أمل ال ركوةر

  أ  النر م الراائل ؛ايقوي أتو العاء ال،قد   عمجول أخا تا اركورلع . ام ا لق  ضخم األعااء هو ال الاي
ه  مجال . احنا نعلم أن ايلقايوس اركالور ال  كانرت تعتكردمل ترا الدةران   ألن ا ن ان إذا مسا ح ةت حال  ًا
الغرر تو  ال اسررو و  كانررت  عتررس ال رركةر دلرروًا للعافوررر اا يرروتر ااركرراي. اناحررظ هرراا القاعرردمل علررذ سرراول 

اال رركةر ايلد اررر حرري  كرردلول أا رتررز لل كرراي أترر  يعررود يف رسرروم راتةررز اأضرر ات   ككررا أن اعتاررار ال رركةر    ايل،رراي
إ   35000فدرر  اآل ررار الدةوررر ايل تنرردر للعيرر  ا  رر   القرردمي )تررا  .إ  أدتةرر  دتررر الررًدا يف ا اررارمل االدةررون

 رررسد اركررراي األن،رررو   ةتهرررذ الادانرررر   عرررام  ارررل ايل ررروح( نررر ى رترررات اركررراي ايلة و رررر يف  لرررك الدرررلمل 10000
  أ  مجولررررر تلو ررررر ؛2ايف حررردي  ا سرررر اء  عل ع ضررررت لررر  اترررر أمل ح ررررةاء مجررراءع  ايلد اررررر االاررررخاتر اال ررركةر

ايةقررل عررا أيب عكرر ا   3ااركولرر هرر  الرر   تخررا تايرر   علررذ الاعررد  اايللو ررر هر  الرر   تخررا تقلاررك علررذ القرر ب
 الاوت ال  ائ  هاا 

 تاركاي   تات ا لق مجوًعا فه  مجاء كادٍر االٍع 
 لةررا أن اركرراي عةررد العرر ب يتارركا ااركرراء التاتررر ار ررم تررا كررل حورروان. فرر ذا مجعةررا هرراا ايلعررا   ارر   

تررل   الاررخاتر  اال رركةر  االتكررام  ااألخررا تالايرر  االقلررل )اراذتوررر( اال يقتيرر  اركرراي علررذ اليررورمل اب وسررر
اين  اررار  ا عرا  يعرر  ح را أفعالرر  اككرراي  يتعرداا إ  ايلعررا . فا ردي  الةاررو  النر يف الررا  أاردنراا عررا مجراي

تعرررد خلقررر  )ابارررر ااألفعررراي ا  رررةر(  اتعرررد شررر ل    عررراد  ا ررررأالررراف ؛ فو رررون اركررراي يف تةظرررور العررر ب ذا أت
 )الاخاتر اال كةر االتكام(  اتعد ح   عااد  )األخا تالاي  االقلل(.

الررد العرر ب تررا اسررتعكاهلم يليرر لح اركرراي علررذ أ  حرراي جيررل علوةررا أن ال ناررالا يف حتلوررل ااسررتةااط تق
يف كاتهررم أا شررع هم ان ا ًررا تررا  داسرر  ايلعرراالم القدتررر اآراء اللغرروي  االنررع اء  فا قوقررر أن الررلار العرر يب مل 

يف الو رت الرا  تلرا التداعرل القر ن ا راتس اهل ر    خي   لةا نظ يرات فعلورر يف اركراي حري ايلةتيرف ال،را  ترا 
الع يب ا سات  االد   الدل د  الوونا  ذرا  . ا د كانت الدةرون ا سراتور  ترا رسرم اخرظ احنرت ت  الد   

د االنخيرور يف األسرلوب االرةكظ اال ر اد  األتر  ار ا اعكارمل   د اللت إ  حد رفوع الًدا تا ا  قان االتدر   
وي تتهنرررا نظ يرررات يف اركررراي العلررر  ترررا األلررروب القررر  الرررا  يعررر  ترررتن هررراا الةظ يرررات هررر  نظ يرررات إسرررت وقور

القررد كرران ا تررام أتررو حاتررد الغررزا  ايلتيرروإل ال ائرررد الررا    لررم علررذ اركرراي فاحتًررا الارراب أتررام أهرررل   نظ يررات
فوالررردنا اترررا عررر يب  اهرررو ترررا كارررار اليررروفور اعلكائهرررا  اال اشررر     رررا رت الالتيررروإل ترررا تعررردا. اه ررراا كررر   

                                                 
 مجل.  تاب اروم المحيط 1

 .503اليد ر   (دار ل ان الع ب  اجمللد األاي)ت ات    إعداد ا يةوف يوسف خواط  لسان العرباتا تةظور   2
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ال ررررك  ةد  االنرررر يف ار الررررا   اعاررررد ال رررر مي ارولرررر  االتهررررانو  يدرررر دان اليررررد ات االدوالررررل لل ررررام علررررذ 
ظر مل رال التيروإل ن تاألاح اركاي تي لً ا لروفًوا أساسرًوا يف دنورا التيروإل ا سرات . ف ورف لدتر  اركاي

   إ  اركاي؟الع ب اايل لك
 

 م( في الجمال1111/ .قه505-م1059/  .قها450نظرية الغزالي )
 ت،ل  الغزا  تن ل رئو   االعاا اليويف ابافظ يف اللار الع يب ا سات   اهاا االعاا اليرويف يتةرااي  ارايا

اترال قم ترا أن   اق هرا اال ضرا. ا ارايا نظ يرر كابارر االنرو  ااألنرس اق هرا عكلور كاليامل  االيوم االوضروء
الغزا  يندِّد إ  أتعد ا داد علذ اعتاار الةقل تيدر ا قوقر  ايهدت الدل در اتةت لوهرا  فقرد  رت   تنر ل ال 

لررالك ف اترر  الةظرر   عررا اركرراي اتررا يتاعرر  هررو كررام   ت ررا إن ررارا تاالعتاررارات الدل رردور ال ررائدمل يف عيرر ا
ف الرراا    ايررسها ان ا ًررا تررا أح ررام ا رردي   فرروخ  العقررل أيًاررا ترردار ال تتيرروإل جيكررع ايلة ررق إ  ال نرر

 اتةها تعا  ا  ا ااركاي.  ت ا إقدال  يف تعارت  للقاايا الةظ ير يف التيوإل
 ن:ياااع علااوم الااديإايلنررهور  انتعرر إل علررذ جمكررل نظ يررر الغررزا  يف اركرراي تررع تررا يتدرر    عةهررا يف تيررةد 

توران حقوقرر ابارر اأسرااتا احتقورق   يف الديرل ال،را  المحبة والشوق واألنس والرضااكتاب االةظ ير تدرالر يف  
 .1تع  حمار العاد ين  عا 

ية لق الغزا  تا ابار ألن  يتخرا تعر  االعتارار ا ردي  الةارو  النر يف الرا  يقروي ترتن اين مجورل حيرل 
ا درا  هراا اركراي اتالترا  تع فتر  اترا ل حماتر   علوةرا أن حنلرل   اركاي. فك ار الن ء ه  الدلول علذ مجال 

. اه رراا يق ررم الغررزا  ايلرردركات 2إال تعررد تع فررر ا درا  تةظرر  الغررزا  ال ت ررا أن  تيررور ألن اباررر  ا درا  أااًل 
 إ   ا ر أ  ام 

 تا يوافق ااع ايلدر  ايائك  ايلاا. -1
 ا ايؤيل .تا يةايف ااع ايلدر  ايةاف   -2
 .3تا ال يؤ   يف ااع ايلدر  ت يام اإلااذ -3

قل الغزا  علذ هاا التق وم فوقوي  عف رل ترا يف إدراكر  لرامل اراحرر فهرو حماروب عةرد ايلردر   اترا يف ايع  
اع  رر  الرراغض الررا  هررو   هررو توررل ال اررع إ  النرر ء ايللررا افا ررل إذً . 4إدراكرر  أمل فهررو تاغررو  عةررد ايلرردر ع

 ند مل عا الن ء ايلؤمل.
                                                 

 .254اليد ر  ارزء ال اتع  (ت اعر ا ليب  ل تلت تار عاد الوكول الدرايب  عامل ا)دتنق   إ:ياع علوم الدينالغزا    1

 ايليدر ند  . 2

 ايليدر ند  . 3
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اال حنتا  تعد هاا إ  عةاء ك،  ك  ندهرم ترا  روي الغرزا  أن اركورل هرو ترا حير   اللرامل ألنر  توضروعها. 
اهررو تررا   فو ررون الغررزا   ررد سرراق إتانويررل كانررت االررور  سررانتايانا تررزتا اويررل يف  ولرر  تررلاتظ اركرراي تررع اللررامل

  hedonism; the pleasure theorey.تالةظ ير ايلتعويرلووم ني لح علذ   كوت  ا
فقررد رأى الغررزا  أن يديررل هرراا اللررامل احيللهررا تالة ررار إ  ا ررواس أااًل.   ايلررا كرران اركوررل توضررو  اللررامل

الرررامل األذن يف مسرررا    حوررر   ررردر  اليرررور ايللو رررر ا  رررةر اايلايررر ات اركولرررر  فوالرررد أن لرررامل العررر  يف ا تيرررار
ترل   ل ة  مل ي تف تا ل ايلقيور علذ تدركات ا واس ا كرس  ايلوسوقذ  اه اا تا ت ال وار ايلودانرالةغكا

ااعتررسا أعظرم لرامل اإح اًسرا تاركراي فقرراي  عفالاير مل الاااةرر أ روى ترا الايرر     ةرااي ترا دعراا ترا س ال رادس
  قررل أعظررم تررا مجرراي اليررور الظرراه مل ل تيررارالظرراه   االقلررل أشررد إدراًكررا تررا العرر   امجرراي ايلعررا  ايلدركررر تالع

. اهةرا 1عتلرافت ون ال حمالر لامل القلل  ا يدرك  تا األترور النر يدر ا هلورر الر  عرل عرا أن  ردركها ا رواس أ  اأ
 اايل رتوى ال،را   هو اركاي العو  اب روس ايايل توى األ  يعود الغزا  إ  لوفوت  فود   ت  ت توي  مجالو 

فكرا ال يت رااد اللرامل الةاعرر   هو اركاي ايلعةو  ايلدر  تالعقرل. اييرادر ايل رتوى األاي   راب ايل رتوى ال،را 
ف ةرر القلرل س ال رادس ألن ا ر  عا ا درا  ا    إ  اللامل الةاعر عا ا درا  العقلر  ياقرذ يف درالرر الاهرائم

 .2ار  فوها الاهائم ا ن انال يدرك  إال تا كان ل   لل  الاات ا واس ا كس  ن
إن ا ن ان حيل األشواء الر اراط حظر  يف داام الوالرود   أااًل عايتاتع الغزا  عارًضا ألسااب ابار فوقوي  

  لإلح ان ألن حل القلل للك  ا اض  ار ال ي ت ا  دفعر . ا ال،ًرا  اككال  تا  كك ات  للكاي االولد. ا انًوا
  اهرراا ا ررل تةظرر  الغررزا  هررو ا ررل ا قوقرر   اخرر  ت،ررل ععةرردتا   ررون ذا رر  عرر  حظرر   أن حيررل النرر ء لاا رر 

درا  اركراي فور  ف ن كل مجاي حماوب عةد تردر  اركراي اذلرك لعر  اركراي  ألن إو  حل اركاي اا  ا  عل
. اه راا ي رون 4اال أحرد ية ر  كرون اركراي حماوتًرا ترال اع  حنل اليور اركولرر ألاللهرا فقرظ. لالك 3عا اللامل

اهرو ترا نير لح علرذ   ركوت  الوروم   اد الرايا نظر اا  لد ر مل حمارر اركراي كغايرر ارد ذاهتراالغزا  تا ايلد  يا الر ا  
يف الدةرررون   الرررا  ي ررركح تدهرررم ا ررراا  األسرررالول ارديررردمل aesthetical sensation سترررا س اركرررالو

 التن ولور اال كعور ال  اتتعدت هنائًوا عا التك،ل ااباكامل.
 بين المدرك الحسي ومدرك البصيرة الحسن والجمال

ون لرديةا تعرضم ترا ف ذا نظ نا هلكا ككعةو  تتعلقر  ترا واس يت  ر  ا  ا ااركاي يعةوان شوًلا ااحًدا عةد الغزا 
م اركرررا . اه ررراا ي رررون ايلعررر  ا  ررر  ركررراي شرررخ  ا ن ررران هرررو اليررردات الررر  علرررذ أساسرررها يقررروم ا  ررر
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قررر  ذلرررك. ل رررا ا   تًا ترررا ك مل  ااتترررداد القاترررراح رررا اللرررون  اكرررون الاورررا  تنررر     التةاسرررل يف ا لقرررر االنررر ل
اهراا   االردلول علرذ ذلرك أنةرا نقروي هراا خرظ ح را  ا  را  تةظر  الغرزا   لروس تقيرورًا علرذ تردركات الاير 

عتررا تررا شرر ء تررا   فررت  تعرر    ررا اليرروت إذا كرران ا  ررا يف اليررورمل فقررظ؟ ايارروف الغررزا   لرروت ح ررا
اترراا ال ررؤاي  1عشررواء؟فكررا تعرر  ا  ررا الررا   نررل  فورر  هرراا األ  ايلرردركات إال اهررو تةق ررم إ  ح ررا ا ارروح

ون الايررر ير اال ررركعور كيررردر تنرررلكر ركورررع الدةررر ألن اركاي  يقررر   الغرررزا  تررراب ايل رررتلر ايل كزيرررر يف اركالورررات
اال يل  الغرزا  هراا ال رؤاي ترا دان الرواب    هو ايلوضو  ال ئوس الا  يع  ت  علم اركاي  االقولور اايلختلدر

اال كراي هةرا ي ت ار   .عحيار  ككالر  الائرق تر  ايلك را لر  تل يعلِّرق فوقروي  عكرل شر ء ف كالر  اح رة  يف أن
يف نظ يرررات   ل رررا تدهررروم ال كررراي  2للداللرررر علرررذ الرررةدس ا ن رررانوريف الررراها ايليررر لح األسرررت وق  ايل رررتعكل 

 .هررو جمكوعررر شرر اط اتزايررا  قةوررر نقرر ر تررا خاهلررا ايلرردى الررا  تلغرر  العكررل الدرر  تررا اركرراي  الغررزا  يف اركرراي
تررا يلوررق   كررل تررا مجررع   ايقرردِّم الغررزا  ترر،ًا علررذ ذلررك تتعرردادا ل كرراالت ا ررظ ا  ررا فوقرروي  عاا ررظ ا  ررا

االلرررر  أن التةاسررررل االتررررواد     3عاسررررتقاتر    واهررررا  اح ررررا انتظاتهرررراتررررا ظ تررررا  ةاسررررل ا رررر اإل  ا واديهررررا  ا 
فو رررون   ااالسرررتقاتر  ااالنتظرررام شررر اط اتقرررايوس مجالورررر ال دالرررت   رررتعكل يف ا  رررم  اركرررا  حررري يوتةرررا هررراا

 الغزا  عارًضا رائًدا لاعض تا ايلداهوم اايلي ل ات ال ئو ر ل ست وقا.
ل ا الغرزا  ال ي تدر  ترايلع  ايلترت  ترا ا رواس  ألن ا  را ااركراي توالرود تةظر ا يف قر  اب وسرات  

واس اهراا لرردات ال  ردر  تررا  اق هررا.خررا  مجولرر  اسرر مل ح رةر  اأ  لرالك يقراي خلررق ح را  اعلررم ح را
ر  تل  در  تةور الاي مل الاااةر  اكاا أتور مجولر ك، مل  ا كس  م الاير مل الاااةرر ال يردر  اال يلترا     لالك فكا ح 

اتر  ترا حيرل ناوًرا   رًا علذ ا ائظ ركراي لرور   الظراه ملنقًنا تيو   اشتان ت  تا حيل  تاليور اايلعا  الاااةر 
كدر  الاي مل يف التع إل علذ اركاي احمات  أعلذ ت ،  تا تردر  ا رس  ف .4عناواء ركاي لور   الاااةرتا األ

  كران ا رل يف حالتهرا أعلرذ درالرات ا رل   اككاالت ا س  ايلا كانت لدات الاااا أ يذ درالات ال كراي
 ال هررو.فررا ي رت ق تاباررر تا قوقررر إ  ايلرا كانررت أسررااب ابارر ال يتيررور ككاهلررا ااالتكاعهررا إال يف حرق اين  عررا 

ف ن هاا الةظ مل النرائعر ال  لرت إ  ايل رتوى ا ن را    إذا كان اركاي عةد قالاور الةاس هو مجاي خلقر ا ن ان
 ال فوع الا  ي ى اركاي يف الاحم وس  اركاي ا ا  تترتاب القلوب تا العارف  االيوفور.

ترا اركراي اب روس تولرد  ااسر ر  ترل ية لرق  عةد اركاي اب روس ترا األسرتو قا ا ال يقف الغزا  إذً 
أا ترر،ًا يع ررذ  درا  مجررا  أعلررذ. اهرراا الترردر  ترر  تررا اركرراي ايلتعررارإل علورر  عةررد قالاوررر الةرراس  اهررو مجرراي 

                                                 
 .257اليد ر   ايليدر ند   1

 الةدس لورمل ار م اروه ير. ن  أ ي أاي  ر م آ ع اككاي أاي يع يقوي أرس و يف  ع يف الةدس  عإن الةدس ككا 2
 .257  اليد ر إ:ياع علوم الدينالغزا    3

 .258اليد ر   ايليدر ند   4
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ايعر  تر  مجراي الدارولر ااألخرا    ا لقر  اال سوكا مجاي خلقر ا ن ان  ل  دع إ  ت توى أعلرذ تةظر  الغرزا 
اهرو حرل يعرود سراا    ك رل ايلرؤتا لةريب ترا أناوراء اين   اركراي ارديرد ي كرز علرذ اليرورمل الاااةرراهراا   ا  ةر

إذ رب شخي   تتكرد ابارر توةهكرا ال ت رال مجراي )ح ر  ايلظراه ( أا   ايلةاسار ا دور ت  ابل ااباوب إ 
توى األخررر  ترررا اركررراي  ذلرررك . اهررراا ايل رررتوى يداررر  يف ذرا ررر  إ  ايل ررر1ال رررا   ررر د  ةاسرررل األراال  حرررظ

اركراي الررا  جيكررع كرل أسررااب اباررر  اهرو مجرراي اين  اررار  ا عرا . اال ررال يف ذلررك تر أ  الغررزا   أنرر   عكلكررا  
   اكراا ايلقردار كلكرا كران أعظرم ر ارر اأالرل  تةررزلر  كان العلم أش إل اأالل     كان ايلعلوم أش إل اأ  مجااًل اعظكر

اأالرل  ايلعلوترات هرو اين  عرا ع  ر اأشر إل  ردرًاكانت القدرمل علو  أالرل  ر ار
. فرا ي رت ق ا رل ت كراي القردرمل 2

سررواا ألنرر   عررا  تةرررز ا عررا العورروب االةقررائ   اتقررد س عررا ال ذائررل اا اائرر   اهرراا اليرردات أعظررم تقتارروات 
درا  ف إذا حيرل إا  ا ااركاي  يف اليور الاااةر. اإذا كان إدرا  اركاي يوالل ا رل  تةظر  الغرزا   ف ور

الغررر  الرررا  ال  الواحرررد الررا  ال نرررد لررر   الدرر د الرررا  ال ضررد لررر   اليررركد الررا  ال تةررراد  لرر اركوررل ايل لرررق اهررو 
  فلورت شرع   ترا ية ر  إت ران حرل اين حتقوًقرا  لاهاء ااركاي االقردرمل اال كرايذا الدال ااراي اا حاالر ل 

الررايا ح ارررت عررا تيرررائ هم مجررراالت اين  إن   3؟ترررال اع حماوتًرراأا ية رر  كرررون ال كرراي ااركررراي االاهرراء االعظكرررر 
 يتوهون اال يلددان إال يف ت ارل اب وسات االنهوات ال  للاهائم.   عا  الال  هم ًلكات العكذ

ييررل الغررزا  إ  ذرامل ع تترر  اركالوررر. فدرر  الادايررر كرران اركرراي ح ررًوا تتلررك  -اين-تررع اركوررل ايل لررق 
تزايا إسرت وقور ايتكورز تانديرال  عرا تقرايوس الدارولر أا األخرا   اي رتدي علور  تاللرامل  اترا خراي إح اسرةا 

س. االغرزا  يف كان حظر  ترا اركراي أكر اكلكا ا لب توضو  اركاي ترا ككالر  هراا  تتكتع  تال كاي الائق ت 
لل كراي  CATHASISهاا ا ارار ياقرذ ضركا الةظ يرات اركالورر الدةورر ايقروي كترسر و تالترت   الت هر   

إن ا ن رران لتةدرر   عةرر  الغكرروم ااهلكرروم تررالةظ  إلوهررا )ايلةرراً   اايلخلو ررات  االدةررون( ال ل لررل حررظ اب رروس إذ 
  اتررر عةررد الغررزا  فوعررود تررا الديررد الحتقررار الظرراه  ايؤكررد ؛ ل ررا اركرراي ا  رر  هرراا ال حيظررذ تال4اراء الةظرر 
   تالارررااا  كررر  جيعرررل توضرررو  ا رررل األاي اتوضرررو  اركررراي األاي  اياقرررذ  لًيرررا ليررروفوت  انظ  ررر  علرررذ    ررر

ألن   هرر  أترر  عررار   اال   نررف عررا حقوقررر الديةوررر للوالررود. لررالك فرر ن ا سررت وقا أا اركالوررات عةررد الغررزا 
فكررا أيررا ي ررت ول   ر اسررتواء هرراا ا ررلهرر  العرر  االقارروح مجرروًا  فرر ذا  يررو   در  لل كرراي ا  رر   ايلررالةرراً  إ

إن الايرر مل الاااةررر ألررد   5؟ذلررك يف حررل اركرراي األد  األتررد  الررا  ال تةتهررذ ل كالرر  ايلرردر  تعرر  الايرر مل

                                                 
 .258اليد ر   ايليدر ند   1

 .261اليد ر   ايليدر ند   2

 261اليد ر   ايليدر ند   3

 .256اليد ر   ايليدر ند   4

 .298اليد ر    ايليدر ند   5
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فهررو ح ررةر تررا ح ررةات  لعرامل؛تررل كررل مجرراي يف ا  ترا الايرر  الظرراه   امجرراي ا ار مل ال تانوررر أال تررا كررل مجراي
. اكررل تررا ذكرر ا الغررزا  تررا شرر اط الرردات اتزايررا لل كرراي الظرراه  هررو تررا ترراب التكهوررد لل كرراي 1ذلررك اركرراي

اتررع ذلررك ال ت ةةررا إال أن نع رل هلرراا الق حيررر ال،ا اررر الرر  حلررل فوهررا الغررزا    الرا  يقرروي ترر  ايلتيرروفر ايل ررلكون
 دالت تدار االهتكام حي يوتةا هاا. تعًاا تا القاايا اركالور ال  ال
 موقف الغزالي من الحن

ايعتكد األحادير  يف هن ر  التنر يع   لرالك فر ن   د ت ل د ائق أهل ال ةرالغزا   ككا نعلم  لويف حمافظ يتقو  
تو دررر  ترررا الدةرررون اركولرررر تتنررردد الرررارم. اعةررردتا يرررت لم علرررذ العقرررود األا  للاورررع يرررت  علرررذ ذكررر  ايلقتةورررات 

  إ:يااع علاوم الادينايديِّل احيلِّل احي ِّم كدقو  اعامل سلد . ا د رلدنا تعًارا ترا   ولروا   يف كتراب   اركولر
ذا يقرروي يف هرراا ا. فكرر2  الارراب ال،ررا   فقرر مل العقررد األاي للاوررعآداب الكسااو والمعااا    ايف كترراب ارررزء ال،ررا

 التولوات؟
ايعررزا ال ررال إ  أن العظررم يررة س تررايلوت اال   توررع العررا  ااألاا  ايلتخررامل تةرر  يف نظرر  الغررزا  ال ييررح 

الااغراء اال راااس اال ورور ايللو ررر  تورع اا تةراء ل را الغررزا  جيورز  3رل تالراتح  اال ي هر  عظكر  تالتاكوري هر  الدور
اي ت،  تا هراا ا ووانرات  4.وها ق   تقيود تاالاالةظ  إل  اليور  اإن كانت ال  ؤكل  ف ن التد   تتلواهتا
علررذ أن هرراا اررروادات ال  تعلررق تررالدةون   لةهرر  رسرروي اين عةرر   ال لررل الررا  ال جيررود أن يقترر  إع اتًررا تيررور  

 االيةاعات  تل ه   تةااي تعض ال ائةات ا ور ال  يقتةوها ا ن ان لغ   التكتع االلفو .اركولر 
تورررع العرررود االيرررةت اايلرررزات  نررروا  الدةرررون  فرررا جيرررود يف نظررر ا اياررردا أن الغرررزا  رافرررض علرررذ العكررروم ل رررل أ

اهاا يع  يف هاا ا اي عردم إالرادمل ايلوسروقذ  اإن كران الغرزا  جيورز ال ركا    5ف ن  ال تةدعر هلا ش ًعا  اايلاه 
اأترررا التيررروي  فلرررم ي رررا حالررر  ترررع الغرررزا   .خوانررر  اليررروفوريف تعرررض ا ررراالت ابرررددمل ذات القيرررد ال فورررع عةرررد إ

األعورراد للعررل توررع اليررور ايليررةوعر تررا ال رر  كا ووانررات الرر   اررا  يف فهررو ال جيوررز   تتفاررل تررا حرراي ايلوسرروقذ
أا اسرررتل ار   اسرررتل ار ايليرررور علرررذ  يررروي  ا ووانرررات اكرررالك ال جيرررود  6فررر ن ك ررر ها ااالرررل شررر ًعا  اليررراوان

  ل ةرر  ي ررت،  لررور األشرر ار ايت رراتح تررا .7اليررائا علررذ لرروغر األاا  تررا الرراهل االداررر ف ررل ذلررك تااررل

                                                 
 .300اليد ر   ايليدر ند   1

 .60  اليد ر 2ايليدر ند      2

 .60  اليد ر 2ايليدر ند      3

 .60  اليد ر 2ايليدر ند      4

 .60  اليد ر 2ايليدر ند      5

 .60  اليد ر 2ايليدر ند      6

 .65ايليدر ند    اليد ر  7
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ألن الةرريب  رراي لعائنررر أن  تخررا تةهررا  ررار    راكرراا ال ررتو   اكررالك ال،ورراب ااألااررا  الرر  علوهررا لررور ا ووانررات
 ش ط أن ال   تعكل تةيوتر.

اح ت  يف ذلك ترا ارد يف األحادير  الةاويرر النر يدر   اه اا جند أن الغزا  يقف تا الدةون تو ًدا سلاًوا
عردم إالرادمل تورع هراا األشرواء عةرد الغرزا  ال  عر  تالار ارمل عردم ا تةائهرا أا  عردر ا شرارمل إ  أن    تا حت مي اتةرع

ايف الوا رع إن ايل رلك  كررانوا ياتراعون اينرتغلون تراألداات ايلوسروقور االق ررع الدةورر  الر  اتعردا. اخرر    التكترع ترا
  امجورع ترا  زخر إل تر  دلول علذ ذلك أن الغزا  أالذ تاالتةراب لرةاعر الرةقا االيرواقر ا نروود الاةوران ترار

اترررع ذلرررك فقرررد اسرررتعكل ايل رررلكون الةقررروا االيرررواقر اارررر  يف ايلارررا    1الررردنوا  ف رررل ذلرررك ك هررر  ذاا الرررديا
 االي ال الديةور إ  حد ا س اإل.

اررادمل احتقوررق القرر ب تررا اين اييررل كررل  رر  يف الع  الغررزا   ك ررل ايلتيرروفر  يرردي  ًهرر ا للرردنوا ادخارفهررا
  الدةون اركولر ال   ند ت اوعتها ا ن ان إ  اللاائا ا  ور اايلتعر ايلاديرر هر  تاالرر يف نظر ا لالك ف ن   عا 

ا ررد اغررت لرروفوت    فارر  ذ تاركرراي الدرر    رراب تاهارر  األخا رر   ا ررد ألررات  تررا ألرراب أفااررون تررا  الرر 
 .ا الاااةورر الر  يعونرها يف التيروإلفلرم ي را تاسرت اعت  القاروي ترالدا االتار ور تاللاائر  علرذ ااوعتر  ا ن رانور

اه اا ي ون كل تا  ال  يف اركراي الدر  ترا تراب التكهورد االتقردمي للد ر مل ال ئو رور الر  أخرات تلار  تةرا تدايرر 
 ااالنتيار لقاوت  تا خاي التيوإل.  اه  خدتر تاها  ال    حدا ت 

 م( والجالل والجمال1240ها/ 648-م1165ها/560ابن عربي )
اأضررافت   حمور  الرديا تررا عر يب نةتقرل إ  النخيرور اليرروفور ا سراتور ال،انورر الر  اهتكررت  وضرو  اركرايترع 

اهرر  اررراي. لقررد أفرر د اتررا عرر يب كتاتًررا خاًلررا تررا ترر    اهتكاتهررا تيرردر  انوررر  اشررو  ا  افقرر   إ  اهتكاتهررا ترر 
امل   ل اهتكات  علرذ  ارور مجراي االراي األلوهررركز ك  كالغزا  اأك، .  2كياب الجالل والجمالرسائل  اأمساا 

يهتم تظاه مل اركاي يف ال اوعرر االدرا. اه راا فر ن نظ يرات اترا عر يب يف اركراي اارراي هر  نظ يرات ترا ارائورر 
    ز ككا لدى الغزا  علذ الاااا االتتايل  لالك ال ت ا اعتارار هراا الةظ يرات تتيرلر تا سرت وقا  اإ را هر  

  اكررل تررا اهررتم ترر  اتررا عرر يب فوهررا هررو شرر ل اليررلر ترر  ا ن رران ااأللوهررر  نظ يررات تتيررلر تالتيرروإلعاررارمل عررا 
اكوف يتكظه  اركاي ااراي ا هلوان تولدهكا تظه يا تتقاتل  ال تتةا ا   قوقر ااحدمل. اراي ااركراي  

فر ذا شراهدت حقرائق العرارف  ع وي   حو  يقرااهلوار ااألنس الدان لإلن ان  تةظ  اتا ع يب  الدان ين  عا 
. 3عا ارررراي للقهرر  ااركررراي لل لررررف علرررو   اإذا شرراهدت اركررراي اأن رررت اانا رر ت  اررراي هاترررت اانقاارررت

                                                 
 .76ايليدر ند    اليد ر  1

هر تيورمل يف دار احواء 1361  ت اعر دائ مل ايلعارإل الع،كانور)حودر أتاد الدكا     ال اعر األا الجالل والجمالاتا ع يب  عرسائل اتا ع يبع  ارزء األاي   2
 .(اللار الع يب ت ات

 .3ايليدر ند    اليد ر  3
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قررروي  عاركررراي نعررروت ال لرررر ااألل ررراإل ترررا ا اررر مل فوالررر احا   تعررر  اركررراي اارررراي  احيرررد د اترررا عررر يب يف
اركرراي تااسرر ر ا ررق لةررا   أن   اتررا هةررا يرر ى اتررا عرر يب  2عااررراي نعرروت القهرر  تررا ا ارر مل ا هلورررع  1ا هلورررع

. اسرروإل جنررد ال ،رر يا تررا ايلتيرروفر اعلكائهررا يقتا ررون هرراا ايلعررا  عررا اتررا عرر يب ايؤكرردان 3ااررراي عز رر  عةررا
  ككررا أن نع فرر  اقوقترر  عةررا تعز رر  فوقرروي عاررد الرر دا  ال اشرر   عاررراي هررو احت رراب ا ررق  عررا   علوهررا ترردارهم
ايقررروي   5. ككرررا يقررروي النررر يف ار الرررا   عارررراي ترررا اليررردات ترررا يتعلرررق ترررالقه  االغارررلع4عيعررر إل هرررو ذا ررر 

ال اشررر  أيًارررا  ع ايلرررا كررران يف اركررراي انعو ررر  تعررر  الررردنو اال ررردور  لزتررر  الل رررف اال لرررر االع رررف ترررا ا اررر مل 
 .7عليدات تا يتعلق تال ضا االل فا   عاركاي تا اايقوي ار ال  6ا هلور ااألنس تةاع

اه رراا نررر ى أن تعرررا  ارررراي ايلت اتقرررر ترررع هرررؤالء ايلتيررروفر  نررر  إ  الاعرررد ال رررو ولوال  لررردى ا ن ررران 
هررراا  اترررال قم ترررا أن    اإ  ااوعرررر اندعاال ررر  يف حررراالت االستنرررعار الاررراا  ركررراي االررراي األلوهرررر  ايلتيررروإل

االندعرررراالت اليررروفور اال  ت رررر   إ  الةاحوررررر اركالوررررر ا سرررت وقور هلرررراا االندعرررراالت  ف هنررررا  ايلعرررا   د رررر  ااوعررررر
 ةت ررل إ  ًرراه مل اركالوررات اليرروفور الرر   درر   ترر  حالررر اللررامل اا  ررور ا سررت وقور الةاعررر عررا  تتررل ايلوضررو  

 يتعرررااذ ترررع ارررراي ااركررراي ترررا هررراا االلرررامل التوحوديرررر الةاعرررر عرررا الدةررراء ااالحتررراد تاأللوهرررر. ااترررا عررر يب  الدررر 
. ايف كل الظر اإل  8ايعتس ا ساوًا إ  ال فعر ألن اراي ي،ات  قديس ا ق  ااركاي ي،ات رفعر العاد  ايلة لق

االرل  أن   لروس الاير  هرو الرا  ي نرف ارراي أا اركراي ا هلر  ألن ح راب العرزمل ياقرذ تة رداًل ال ي فرع أترًدا
 حت م علو  األتيار.

اال يةالةرا اتررا عرر يب تنرر ء عررا الدةررون يف كتاترر  هرراا  اال يت رر   ت لًقررا إ  توضررو  اركرراي يف ال اوعررر أا 
يف ف رر مل اين تولررد  قايررر الغايررات  اهنايررر   ككررا عةررد الغررزا    ف ررل اهتكاتررات اتررا عرر يب حميررورمل  العكررل الدرر 

 .الةهايات  اال ش ء سواا ي ت ق حقوقر اال ياإل تاركاي ااراي
ل ا ررل أساًسررا لل كرراي فوقرروي يف فو عرر  ايرردخل اتررا عرر يب اندعرراي ا ررل يف فل رردت  حرروي ا ررل ا هلرر 

إن اين ’هررر(  عااليرر وح أن رسرروي اين  رراي  1293،انوررر ال اعررر ال  546 د ريررال 2)جملررد  الحيو:ااات المكيااة
تةررا تررا نظرر  إ  مجرراي ال كرراي اهررو مجرراي   ولرر  هرراا إ  حارر   فانق رركةا   ررك فةاهةررا تق ‘مجوررل حيررل اركرراي

                                                 
 .) اتع ل سائل اتا ع يب( 6   اليد راصطالح الصوفيةاتا ع يب   1

 .5اليد ر   ايليدر ند   2

 .4اليد ر   الجالل والجمالاتا ع يب   3

 .18  اليد ر (1845) حتقوق إلويس سسنغ  كل و ا  اصطال:ات الصوفية  ال اش  ككاي الديا أيب الغةائم 4

 .80اليد ر  ( 1978  ن خر تيورمل يف ت تار لاةان) حتقوق فلوقل ،كياب اليعريحاتار الا    5

 .18  اليد ر كياب اصطال:ات الصوفيةال اش    6

 .82  اليد ر كياب اليعريحاتار الا    7

 .7اليد ر   كياب الجالل والجمالاتا ع يب   8
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فتحررل اين يف كررل شر ء اذلررك ألن كررل شر ء يف هرراا العررامل حم رم اليررةع  ل هررو لرةع لررانع ح رروم.   ا  كرر
  ير ااع. ل يع ر  اترا ت  ترتن يعارد اين كتن راتةا أيًاا تا مل يالا إ  هاا ايل  ار تا فهم مجاي ال كاي يف العامل فتح 

اا ن رران جمكررو  العررامل امل ي ررا   ا فوقرروي  عااين خلررق آدم علررذ لررور   إن ررانو  لل كرراي تعررً  عرر يب هرراا الت لوررل 
فكرا أًهر ا   فرا ترد  أن ي رون آدم علرذ لرور    مل ي ا يف الوالود إال هو إذ  عا  تالعامل إال علك  تةد  علك   

 [دم الرا  هرو جمكوعررأا آ]فالعرامل   مجالر  هرو فتحرل اركراي فكا رأى اين حوةلٍا يف آدم إال  يف عوة  كان جماا
 مجاي اينع. ايف هاا الةظ مل اليوفور ال اتور أتلا األدذ تا ت ا  ول  يف اركالوات ا ساتور.

 م(1428ها / 832-م1365ها/767) جماليات عبد الكريم الجيالني
أنرر  ال   االاررارد عةررد اررروا   اررد ال رر مي اررروا يتاررح نظرر  اليرروفور إ  اركرراي أك،رر  فررتك،  عةرردتا نيررل إ  ع
نرو  أاي    اي ا رق سرا ان  ا عرا  علرذ نروع يديل مجاي اين  ارار  ا عرا  عرا مجراي  لو ا ر   فوقروي ترتن مجر

لرور  اهرو هراا العرامل ايل لرق ايلعرس   االةرو  ال،را . األمسراء ا  ر  ااألالراإل العرا اهو مجاي تعةو   عرس عةر 
ا د استتاع عةدا اعتاار مجراي ايلخلو رات ترا مجراي ا رق  عرا  أن يةدر    1تايلخلو ات اعلذ  داريع  اأنواع  عة 

ألن ا  ررا   القرراح ترر اا   فاركرراي ت لررق ل ررا القرراح ن رريب  فاركرراي االقرراح جملورران تررا جمررا  اركرراي ا هلرر 
ايف هرراا الةظرر مل اليرروفور   2تةظر  اررروا  ي كررا أيًاررا يف إتر اد الررةس القارروح علررذ  ا ر   دررظ ت  اررر تررا الوالرود

ال اتور إ  ايلع  اركا  للوالود اا ق  ايف هاا االعتقاد جبكالور احردمل النرهود ايل لقرر ييرل ارروا  إ  ذرامل 
 ايل،الور.

فرا   رروا   عإن القراح يف األشرواء إ را هرو لاعتارار ال لرةدس ذلرك النر ءإن ند  إاا ور القاح ا روي ا
يعرر  تررتن   3يوالررد يف العررامل  رراح إال تاعتاررار. فررار دع ح ررم القرراح ايل لررق تررا الوالررود فلررم ياررق إال ا  ررا ايل لررقع

قر العير ير ل شر اي الًدا ياك نا تالةظ مل ا سرت و هاا النول اليويف الل يف نظ    إ  اركاي إ  ت توى عايٍ 
اي كح ترا خراي تداهوكر  تقاروي أكرس يلختلرف ايلات ر ات الدةورر تهكرا كانرت درالرر ق اتتهرا ااتتعادهرا   ااألنغام

اهراا ترا ينردد علور  يف   ابر   الوحورد للنرعور اركرا هر  اال  عرود اللرامل   عا ايلتلوإل ااركاي ال اوع  ايلعتاد
 هات الد   ايلعال  اركالور. وال  

اال ترد    اإذا كان اركاي ايلعةو  هو مجاي األمسراء االيردات ف نر  ل رل ترا أهرل ايلعتقردات يف رتر  اعتقراد
اهراا القروي يراك نا تتتورات بور    4ا لرورمل مجراي اين  عرا أيًار ا لك اليورمل هر   ل ل تا شهود لورمل تعتقدا

 الديا تا ع يب ت لعها  ع د لار  ليب  اتًا علذ لورملع.
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التقرراء تررع  -تررع اسررتاعاد شررهود اركرراي ايلعةررو  ين ت كالرر -اا التعكرروم النرراتل لل كرراي يف الوالررود ايف هرر
 الد   ا ق يق  الا  كان يةظ  إ  الوالد اب وس نظ مل مجالور تاعتاارا حتدر فةور إهلور.
 ايف هاا األتوات لل وا  لورمل كاتلر يلدهوت  حوي اركاي االقاح إذ يقوي 

 أ تك تعا  ا  ا فو    ار   ن ات لدعل  ف ل  اوح إن
 تاشرع نقيان اال ل   فكا ل    كل نقيان القاوح مجال ي 
 فتلك علوات تا هو لانع ق عةان ا ق يف كل تا   ىاأال

  1عف ن  حو  ينرتد ًهرورا ي ركذ الرااًل   ايتاتع اروا  كات  فويل إ  اراي فوقوي  عاكل مجاي ل 
فل رل مجراي   ي ه  مجاي. اهةا يتدق اروا  تع اتا عر يب يف نظ  ر  لعا رر اركراي ترارايًهور ارا ئاتااد

أ  ال يظهر  هلرم ترا مجراي اين  عرا  إال مجراي ارراي أا الراي  ؛الاي  ال ل الراي مجراي  اإ را تتيرد  ا لرق
 .2اأتا اركاي ايل لق ااراي ف ن  ال ي ون شهودا إال ين احدا اأتا ا لق فكا هلم فو   دم  اركاي

اهررر   نررر  إ  الت رررور االعتقررراد  يف تدررراهوم   احنرررا نلكرررح نظ يرررر احررردمل النرررهود اراء عارررارات ارررروا 
ورر  اارالورر  اال كالورر ايلنرلكر الاا  يدات ا هلور إ  أرتعرر أ  رام هر فة اا يق م األمساء اال  اليوفور اركالور

ر تراين احردا االر،ار الاا ورر قرا يقرع علرذ إدرا  ايلخلررو .ايف العرل األا   تي ر .تر  اركراي اارراي  ااركالورر
 إذ يقوي   3هاا األتوات تا ت ا أن يتلكس تة  ا لوي ال  يا 

 اترعاأنت تا ايلاء الا  هو ن  ق يف التك،اي إال ك،ل راتا ا ل
 اق  أن يف ح م دعت  الن ائع  قوقةا ق  تائ اتا ال،لت يف حت

 ايوضح ح م ايلاء ااالت  اا ع  ال ا تااب ال،لت ي فع ح ك 
 4افو   اشت اهو عةها سااع  عت االضداد يف ااحد الوهاعك

ااعترس تا  كرر   اترالك  ارل كرل شر ل لرورمل  لقد اناه  ارروا  جبكراي تارير  فر آا تت لوًرا يف كرل شر ء
أال   ى إ  ا ح ا  تالةار إ ا كان  اوً ا تاعتاار تا يهلك فوها ايتلرف  اإ را هر  عةرد فوقوي  عتا اراء القاح  

. النررردمل استنررعار تاركرراي يف كررل شررر ء  رأى أن ارةررر تظهرر  اركرراي ايل لرررق  6تررا قايررر اباسرراع 5ال رركةدي
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ترررا كرررل ايلوالرررودات  ايف هررراا الةظررر مل ار قررراء لرررويف كاترررل ترررا س االهرررةم تظهررر  ارررراي ايل لرررق  فرررانتدذ القررراح 
 اركا  االاا .

أا الدررا ل ةرر   رراي رأيرر  توضررول يف كررل   لرر وح أن اررروا  مل يررت لم تالتديررول عررا اركرراي يف ال اوعررر
ح يف العلر  أاي ترا   لرم تراا الوضرول عرا مجالورر القرا  ايلوالودات  اساتا علوها لدر اركراي ترا دان اسرت،ةاء

اسرروظل هرراا النررول اليررويف ال ارر  يلعررر تررا يلعررات الوالرردان   االعررل اركرراي يعررم كررل شرر ء  الد رر  ا سررات 
 ا ن ا  العظوم يف حت    تاركاي.

 هانوي الجمالية:ديقة الي
كشاااااف اصااااطال:ات اآخررر  ايل رررراإل يف عوالةررررا تررررع اركالوررررر اليررروفور يقررررع علررررذ التهررررانو  يف تيررررةد  النررره  

رررا هررراا العرررامل جمكوعرررر ترررا آراء اليررروفور الرررايا سررراقوا اركرررز تنررر ل خرررا  علرررذ عارررد ال ررر مي الحناااون . لقرررد  ك 
اترع التهرانو  أيًارا نت قرق ترا أن اركراي   االا  أ وةا علذ ذك ا تالتديول  اإلنسان الكاملاروا  يف كتات  

ق ين  اررار  ا عررا . اتررع ذلررك فقررد كانررت يف تةظرور ايلتيرروفر ايل ررلك  كرران تالدرالررر األا  اركرراي ايلعةررو  ايل لر
فوقروي ترتن اركراي   اياردأ التهرانو  تر ي اد ايلر ادإل لل كراي   والد تعض ا شارات إ  اركاي ال اوع  اب روس

فهرررو ال يقيررر    ايلتقررر  يف هررراا الولرررف ترررع أيب حاترررد الغرررزا   1يف اللغرررر  عررر  ا  رررا اح رررا اليرررورمل اال ررر مل
 تل يت ااد ا إ  األخا .   لاركاي علذ اليورمل االن

مجراي يع فر  اركهرور ات را أن   األاي  أن اركاي ي لرق علرذ تعةور  2بحر الجوهرايةقل التهانو  عا 
ايلرراي ا قوقرر  اهررو أن ي ررون كررل عاررو تررا األعارراء علررذ أفاررل تررا   اال،ررا   ي ررون ذا وًررا أا ق ررا االكت رراب

اهرراا الولررف ي ررتدع  إ  الرراها الرر ال ال كرراي الائررق الررا  يرراك ا   3يةاغرر  أن ي ررون تررا اهلولررات اايلررزا 
 الغزا  آنًدا.

إ  الظهور عةدتا جند التهانو  يةقل عا اليوفور  وهلم يف اركاي تتنر   عإًهرار ككرا  ا عود ف  مل ال كاي
علًكرا ترتن العنرق أ روى درالرات   ا رومل الرل العاشرق ا فدرالرر العنرق إذً   4ايلعنو  تا العنرق االرل العاشرقع

 ابار  ه  ال   ظه  تدى ككاي ايلعنو  اتالتا  تدى مجال .
ا  تكل لورمل اركاي ا قوق  تةظ  اليوفور عةردتا ية ارق اركراي الراا  علرذ مجراي العرامل  فوير  العرامل 

ترتن  عاركراي ا قوقر   رضيةشرح القصيدة الحاي ا هل  األتد   ايف هاا الااب يةقل التهانو  عا ات آمل لل ك
لررردر أدلورررر ين  عرررا   شررراهدمل يف ذا ررر  أااًل تنررراهدمل علكورررر  فرررتراد أن يررر اا يف لررردر تنررراهدمل عوةوررر  فخلرررق العرررامل  
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ألن هررراا ايلوالررودات حتكرررل يف أشررر اهلا   اف كرراي ايلوالرررودات توالررود إذً   1ككرر آمل شررراهد فورر  عررر  مجالرر  عوانًررراع
   اار  ا عا .مجاي اين  انع اًسا لل كاي األلل 

لررالك فيرردات كالعظكررر اال سيرراء ااجملررد اال ررةاء  2أتررا اررراي فهررو اسررتغةاء ايلعنررو  عررا عنررق العاشررق
أن  شارح العقائاد النحسايةااًل. ايةقرل التهرانو  عرا حواشر  اكل مجاي للاار   عا  تي اشتد ًهورا ي ركذ الر

ايف هررراا االلتقرراء أدلررر  نررر  إ     اشرر  اار الررا اررراي لرردر القهرر  ايف هررراا اليرردر التقرراء تررع اترررا عرر يب اال
اأن اركورل اب روس   إمجا  الد   اليويف ا سات  علذ اعتاار اركاي  تًيا تاين  اار  ا عا  مجلرر ا ديروًا 

 مجول  قدار ن ات  إ  اركاي ايل لق.
 خاتمة

ا سرررراتور ايلختلدررررر تررررا خررررظ ارسررررم ار ررررا ن ررررتةتت قررررا  قرررردم أنرررر  ال ت ررررا فهررررم النخيررررور ايل ررررتقلر للدةررررون 
تررا دان التعكرق يف فهررم الر ال اركالوررر اليروفور ا الررر تايل رلك   أتررا   اتةكةكرات احنرت اعكررارمل اأاان اأ رار

فهررررو توضررررو  حيتررررا  ترررردارا إ  اررررور   عررررا  اررررور ع ررررد هرررراا الرررر ال يف األعكرررراي الدةوررررر ا سرررراتور ااآلداب
ت الةظ يررررات اركالوررررر الع توررررر ككررررا أن ايلقيررررود تررررال ال اليرررروفور الرررر  لد رررر   ات تداضررررر ال يت ررررع هلررررا  اجملرررراي هةرررر

تعرد ععرل يت ااد إاار العارادمل اأداء الدر ائض االةوافرل  االتك رك تالتنر يع  اييرل إ  آفرا  راحورر أ  ا ساتور
مل  تررت ذ تررا ايلنرراهدمل أا فررا يعررود اركرراي جمرر د لررامل عررات    تررا الوالررود اال ررون -توتافوزيقوًررا-تةرر  تو ًدررا تررا ارائوًررا 

ايف هراا الةظر مل   تل يياح اركاي لدر  اتتر لل اوعرر االيرةاعر االوالرود تتسر ا  ا زاي تزااي توضوعها  ال كا 
  داؤي اأتل حقوقوان يع  ان راًحا تا اليداء اال كتنوةر اايلا نادت تكا عقودمل ايل لك .  
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