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 فهناك من ينظر إلى،تعد ثنائية الجمال والقبح من اإلشكاليات المحورية في علم الجمال وتطبيقاته في الفن واألدب
ّ ملخص
 وهناك من ينظر إليه على ّأنه درجة من درجات الجمال وأداة تجلّي الجمال في األشياء،القبح على ّأنه يضاد الجمال ويلغيه
 والبحث يحاول توظيف النظرة إلى جمالية القبح باعتباره مصطلحا،وتبرز القبح فيه فنيا مما يسهل للمرء التخلص من آثاره

 ويحاول اكتناه جوانب تقبيح الجميل أو تجميل القبيح وتحويله،ويعبر عن درجة في سلّم الجمال
ّ نقديا يستخدمه النقد الجمالي

،  ويستدل على ذلك بنماذج شعرية قديمة وخاصة شعر الهجاء عند ابن الرومي،إلى فن شعري راق في الشعر العربي القديم

 ثم عن إمكانية وجود تطبيقات لهذا، الحديث عن مصطلح جمالية القبح: وهما،ولتحقيق البغية تم تقسيم البحث إلى فصلين
. المصطلح في الشعر العربي القديم
. ابن الرومي، شعر قديم، جمالية القبح، علم الجمال: كلمات مفتاحية

Abstract:

The duality of aesthetics and grotesqueness is considered as a controversial

issue in Aesthetics and its applications in art and literature. Ugsomeness counteracts beauty
but negates it according to some critics. However, other critics consider it as a degree of
beauty but a tool manifests beauty in things and artistically shows its ugliness, which helps an
individual get rid of its effects. The paper attempts to employ considering the aesthetics of
ugliness as a critical term employed by esthetic criticism as it expresses a degree in beauty
scale. The paper also explores beauty uglification aspects or adorning ugliness and changing it
into a decent poetic art in ancient Arabic poetry. This is evidenced in many ancient poetic
samples; particularly in Ibn Al-Romi satirical poetry. The paper is mainly divided into two parts;
it discusses the term of aesthetics of hideousness and the possibility of finding applications of
this term in old Arabic poetry.
Keywords: Aesthetics, beauty of hideousness, ancient poetry, Ibn- Al-Romi.
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تقديم :
يحااول البحااث مناقشاة مفهااوم جمالياة القاابح باعتبااره مصااطلحا نقااديا ينسارب فااي الخايط الناااظم لعلام الجمااال وتطبيقاتاه الفنيااة فااي
أن القبح درجاة مان درجاات الجماال ،درساه الفسسافة وعادوه نقيضاا للجماال وقارروا ّأناه ال
الشعر واألدب ،وينطلق من رؤية تؤكد ّ

لكن علم الجمال التطبيقاي الاذي درت تطبيقاات علام الجماال فاي الفان واألدب فاي عصاور
يندرج تحت موضوعات علم الجمالّ ،

لدرساة القاابح فااي ظااسل الماانهي الجمااالي ونقااده ،واتكاااء علااى ذلااك ياادرت البحااث جماليااة القاابح فااي
أن هناااك إمكانيااة ا
الحقااة رأأ ّ
نماذج من الشعر العربي القديم ،ويتخذ بعضا من نماذج ابن الرومي الهجائية أداة لتوضيح ذلك وتبيينه.

ألن القابح فاي المنظاور االجتمااعي يضااد الجماال ،ود ارساته تحات
ّ
ويعد البحاث فاي جمالياات القابح مان الد ارساات المنا از عنهاا؛ ّ

مظلة المنهي الجمالي ضرب من العناد ،يطيح المارء فاي المساكوت عناه ويفضاح المساتور فاي صاور وألفااظ قبيحاة ال يستسايغها
بعااض ماان أف اراد المجتم ا  ،وتاايتي هااذه الد ارسااة فااي سااياق التيكيااد علااى ضاارورة تطوي ا الذائقااة االجتماعيااة لتن ا از باتجاااه الذائقااة
البشرية التي بدأت االستفادة من الصاور القبيحاة فاي التارويي للجماال ومنج ازتاه اإلعسمياة واالقتصاادية ،أماا ساياحتها فاي الشاعر
بين األصول الشعرية القديمة ،عالجت القبح في اللفظ والصورة ووظفتها فنا شعريا محفوظا في العديد
القديم ،فإلقناع تلك الذائقة ّ

من الكتب التراثية والدواوين الشعرية التي يجلّها هذا المجتم .

أن البحث في جمالية القبح في الشعر القديم ال زال في بداياته ،وييمل أن يجيب عن تساؤالت عدة في أثار خاروج
ويرأ الباحث ّ
الشاعر على قيم الجمال وتوظيف القبح في الشعر على تشكيل الذائقة االجتماعية ،ودوره ذلك في خلخلة القايم الجمالياة ووعيهاا

واإلحسات بالجمال.
أن ماانهي البحااث جمااالي يعااالي مفااردة جماليااة القاابح نظريااا فااي الجاازء األول منااه ،ويحاااول اقتناااص مجموعااة ماان
والواضااح ّ

جملاات القباايح ،ويسااتفيد ماان مجموعااة ماان المصااادر القديمااة ومجموعااة ماان الد ارسااات
النماااذج الشااعرية التااي ّقبحاات الجمياال أو ّ
السابقة ،ومن هذه الدراسات رسالة ماجستير في الهجاء في العصار العباساي الثااني تنااول جاناب منهاا هجااء ابان الروماي ،لعباد
وتحدث في إحدأ فصولها عن هجاء ابن الرومي وتقنياته الفنية ،وأشاار
المنعم إبراهيم الحاج محمد ،جامعة أم درمان8002،م،
ّ
إلى تصويره للقبح في مهجويه دون الحديث عن جمالية ذلك ،ودراسة بعنوان ( :القبيح الجميل في خمريات أبي ناوات9111 ،م

) للمياء تفتق ابن يحيى ،وتلك الدراسة أشارت إلى محاولة أباي ناوات فاي تجميال القبايح وهاي الخمارة وقاد أشاارت الباحثاة إلاى
فن أبي نوات الخمري ،لكان د ارساتي هاذه تنحاى منحاى آخار وهاو د ارساة تجميال القبايح وتساويقه ّفناا
جوانب من جمالية القبح في ّ

أما الدراسة األخرأ فا ( جماليات القبح فاي الانص المسارحي 8092م) ،لعمار محماد نقار ،
شعريا عند ابن الرومي في الهجاءّ ،
وهااذه الد ارسااة حاولات تطبيااق مصااطلح جماليااة القاابح فااي المساار  ،وهناااك د ارسااتان حاولتااا دارسااة أبيااات ماان هجاااء اباان الرومااي
د ارسااة صااوتية وهمااا :الساامات اإليقاعيااة للنساايي الصااوتي لنماااذج ماان صااورة المهجااو عنااد اباان الرومااي 8098م ، ،لناواز حساان
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خؤشااناو  ،وراذان ش اوان صااابر ،والساامات اإليقاعيااة للنساايي الصااوتي لصااورة المهجااو عنااد اباان الرومااي 8092م  ،ل ارغااب أحمااد
محمود  ،والدراستان تناولتا عسقة الصوت بالمعنى الهجائي حسب.

جمالية القبح عند الغرب
ما أحوج اإلنسان إلى الجمال! ّإنه يجعل الحياة ممتعة ،لكان هاذا الجماال ال ينبغاي اخت ازلاه فاي وردة ندياة أو وجاه صابو أو

شجرة مورقة ،وانما يبحث عنه أيضا في وردة ذابلة ،وفي شجرة عارية ،وفي وجه مشوه ،وفي جر نازف.

والجمال في الوردة الذابلة أو الشجرة الجرداء جمال مخبوء ال يدركه جمي الناات ،وهاو بحاجاة إلاى جهاد وبصار وبصايرة
إن
الكتشااافه واماطااة اللثااام واألقنعااة والحجااب عناه ليتباادأ للناقااد المااتفحص ،وقااد أشااار الجاااحظ إلااى الجمااال والقاابح حااين قااالّ " :

الحسن أدق وأرق من أن يدركه كال مان أبصاره " وان معرفاة وجاوه الجماال والقابح ال تتايتى إال للثاقاب النظار المااهر البصار فاي

الصناعة" (.)1
أمااا مصااطلح الجمااال والجماليااة ،فا ا " جاازء ماان الفلساافة ياادرت الجمااال تاريخااه ومبادئ اه ،أو هااو العلاام الااذي يبحااث فااي الجم اال
ّ

2
أما الجمالية النظرية ،فا " مجموع الخصائص التي تولّد لدأ اإلنسان إدراك الجمال أو اإلحسات
والعاطفة التي ّ
يقدمها فنيا "( ) و ّ

به ،والثانية تعنى باألشكال المختلفة للفن" (.)3

أن كاال مااا هااو خياار جمياال وكاال مااا هااو شاار قباايح ،وعنااده " الجمااال لاايت عنصا ار  ،أو صاافة ينعاات بهااا شاايء ،
ورأأ أفسطااون ّ

الجمال في ذاته  ،هو هللا عينه  ...وجمال اآلثار الفنية انعكات للجمال المطلق  ،والفن هو ارتفاع إلى هللا " ( )4وعناد أرساطو
يتلخص الجمال في تناسق التكوين لعالم يبدو في أحلى مظاهره  ،فهو ال يعني برؤية النات كما هم في الواق بل كماا يجاب أن

5
أن الجمااال كااائن فااي الخاصااية التااي يضاايفها الفاان إلااى المااادة
فسار أفلااوطين الجمااال الفنااي فااي اإللياااذة انطسقااا ماان ّ
يكوناوا ( ) و ّ
7
6
أن الجماال
(الحجر مثس ) ( ) وقاد ظهارت فلسافة الجماال إلاى الوجاود فاي محااورة ساقراط ما تلمياذه هيباات ( ) ورأأ كروتشاة ّ

هااو " التعبياار الناااجح  ... ،وال يتب ا ذلااك أن يكااون القباايح هااو التعبياار غياار الناااجح" ()8وياارأ سااانتيانا أن " الجمااال هااو قيمااة

إيجابية نابعة من طبيعة الشيء الذي خلعنا عليها وجودا موضوعيا أو في لغة أقل تخصصا  ،الجمال هو لذة نعتبرها صفة فاي
الشيء ذاته " ( )9وتعرف دائرة المعارف البريطانية علم الجمال بينه " الدراسة النظرية للفنون واألنماط المرتبطة بالسلوك والخبرة
 ،وقد أصبح في القرن العشرين علما مستقس مرتبطا باستقصاء مظاهر الفان ومانتهاا فاي الحيااة اإلنساانية ،وعلام الجماال يتعامال
م الفنون الجميلة والفنون النافعة " (

10

)

أن علام
ألن الجمال قيماة مرواغاة متمنعاة تستعصاي علاى التفساير ،فبومجاارتن يارأ ّ
ويختلف علماء الجمال في نظرتهم له وذلك ّ

الجماال اإلحسااات والعاطفااة ( )11أو" نظرياة الفنااون العمليااة أو علاام المعرفااة الحساية " وياارأ الكسساايكيون الجمااال تجليااا لااإلرادة
بيناه " المجاال
والشعور  ،والواقعيون يعدونه موجودا في الموضوع الجمالي  ،والوعي الذي يدرك هذا الموضوع  ،ويعرفه ويبساتر ّ
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الذي يتعامل م وصف الظاواهر الفنياة والخبارة الجمالياة وتفسايره" ( )12وقاد حادد كاانط أربا قواعاد للجميال ،وهاي :الاذوق وطارق
الرضى)13(.
الحكم عليه  ،واإلعجاب ،و
ّ
القصدية ،و ّ
أن للوظيفااة الجماليااة " قاادرتها علااى اجتااذاب االنتباااه نحااو الرسااالة أو العماال الفنااي باإلحالااة إليااه  ،فالرسااالة
وياارأ ياكوبساان ّ

الفنية تكون شعرية ( أي جمالية ) بالقدر الذي يتمكن تكوينها الخاص من خسل ما عنده من اجتذاب االنتباه الخااص باالمتلقي
إلى أصواتها أو كلماتهاا أو تنظيماتهاا ولايت شايء يقا خارجهاا" ( )14وفاي نظرياة جمالياات التلقاي فا ّن مفهاوم الجماالي ال يحيال
علااى علاام الجمااال وال المساايلة القديمااة المتعلقااة بجااوهر الفاان والتااي أهملاات طااويس  ،ولكاان إلااى كيااف تكتسااب شاايئا ماان الفاان ماان
خااسل تجربااة هااذا الفاان نفسااه  ،وعباار الد ارسااة التاريخيااة التطبيقيااة الجماليااة التااي تكااون قاعاادة كاال التظاااهرات الفنيااة ماان خااسل
النشاطات اإلنتاجية والتلقائية والتواصلية "()15
وينظر إلى" الجمالية كمرتكز نقدي يسعى إلى كشف المكوناات اإلبداعياة للانص األدباي وكيفياة تحقاق وظيفتهاا االتصاالية " ()16
وين اادرج " مص ااطلح الجمالي ااة  ...تح اات مجموع ااة م اان االس ااتعماالت واإلجا اراءات الت ااي تبح ااث ع اان ال ااوعي اللغ ااوي للخص ااائص
17
أن " البحث في عناصر األدبياة فاي أي ناص أدباي هاو اشاتغال جماالي "
والتقنيات الباعثة ألدبية النص من عدمها" ( ) ويبدو ّ

18
ألنها تبحث في جمالياة
( ) وقد قدمت الدراسات الجمالية طرقا حيوية للكشف عن العسقات الجمالية في مبادئ النص ومعانيه ّ

مكونات النص وطبيعة الوعي الجمالي الذي أنتجه" ()19

ولعاال التفكياار فااي الجمااال يسااتدعي بالضاارورة التفكياار فااي القاابح حتااى أصاابح ماان البداهااة أن يعا ّارف الواحااد منهمااا باااآلخر ،
فالجميل ما ليت قبيحا  ،أو " إن القبيح ما ال يشتمل على أست الجمال ...يقاول لوسايان باراي  : ...عان الساؤال  :ماا القبايح

ال أحد يخرج في إجابته عن القول  :هو عكت الجميل  )20( ".وقد استمرت هذه النظارة األخسقياة إلاى الجماال ردحاا مان الازمن
حتى انتقد هوغارت لتصويره اإلباحيين والعاهرات في القرن الثامن عشر ،وحوكم فلوبير إلظهااره البطلاة فاي روايتاه مادام بوفااري
21
ألنها " مثل آلة تصوير يحملها أعمى  ،ويتوقف كاي يجلات
في عسقات زنى مختلفة ( ) ولذا رفض األخوان غونكور الواقعية ّ

ويرتا عند مزبلة"( )22وقد دخلت نظرية القبح في ميدان الجمال في النصف الثاني من القرن التاس عشر  ،حين نشر روزنكر
أنر بحثا بعنوان (جمالية القبح) عام 9282م  ،وأسات فكرته في الجمال والقبح الحرية(.)23
إن علم الجمال دراسة فلسفية للجمال والقبح معا ،والقبيح عند تشير نيشفسكي مقولة جمالية تشير إلى الظواهر
ويقالّ :

المنافية للجمال ،وعند شارل اللو القبح  :انعدام التناسب وغياب االنسجام ،فهو االتجاه السلبي أو العدائي في حيال االنساجام ،
25
24
أن القباايح آت ماان ساامات الموضااوع ،
( ) والقباايح قيمااة جماليااة موجااودة فااي الحياااة والفاان( ) ولاايت مضااادا للجمااال ،ويباادو ّ

والموضااوع القباايح " قيمااة ساالبية تبعااث األلاام والضاارر فااي الاانفت وهااو الااذي يتساام بالتنااافر وعاادم االنسااجام  ،وهااو مااا يحياال علااى

26
أن القبح في
أما التجربة الجمالية فتنهض من ذات وموضوع  .ويرأ كراستوفسكي ّ
اختسل وظيفي أو ضرر اجتماعي ّ ) ( "...
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ويؤصاال
الفاان ضااروري ل ا " أن الجمااال بااارد غااث مماال )27( "...فالجمياال الرتيااب يحتاااج إلااى سها عازفة ليسااترج فاعليتااه وغضااارته
ّ

ثانية ذاته.

يقااول وولااف " :هناااك أشااياء تروقنااا ،وأشااياء تزعجنااا ،وهااذا هااو الفاارق الااذي كا ّاون الجمياال والقباايح ،فمااا يروقنااا يساامى جماايس ،ومااا
28
ألن جمال شايء ماا وقبحاه ال يتغياران عنادنا أبادا
يزعجنا هو القبيح " ( ) ويقول ديدرو " إن لإلحسات الداخلي متعا ضروريةّ ،
مهما حاولنا أن نحكم عليهما بطريقة مغايرة  ،فلكي يكون شيء مزعي مفيدا ،ال يبدو لنا أجمل ،ولكي يكون شيء جميل مزعجاا

29
لكناه ال يساتبعد
ال يبدو لنا أكثر قبحا" ( ) ،فهو ياربط باين اإلحساات الاداخلي وفارز القايم التاي ي ارهاا مناسابة ،ومنظاوره أخسقاي ّ

القبح من عقد الجمال  ،وقد ربط هيغل الجمال والقبح بمبدأ األلفة فما لم تيلف العين رؤيته تراه قبيحا وما اعتادت على رؤيته تراه

جميس ،وفي عالم الحيوان يرتبط القبح ببطء الحركة وعكسه الجمال ،وقد ينسحب هذا علاى اإلنساان فاي قبولاه باالظلم واحتجاجاه
عليه ،والجمال يدرك عنده ب طاره الحسي(.)30
االحت والجمااال بااال والخياار فاا" الاانقص والعاادم والفساااد والتساافل والقاابح ماان صاافات المااادة  ،فماان
وياربط بعااض الفسساافة القاابح با ّ

البدهي أال يكون الجمال عنص ار ماديا " ( )31وقال أفلاوطين فاي الجماال الكاائن فاي التناساب واالنساجام الاذي تدركاه الانفت وهاو
كااائن فااي الحساان والقباايح ":أمااا القاابح فهااي حااين تصااادفه تاانكم

فااي نفسااها فتنك اره وتمتن ا عنااه  ،ألنهااا ليساات متفقااة معااه"()32

أن الجمال والقبح يرتبطان في ميدان علم الجمال
أن القبيح ال بد أن يكون بالضرورة مضادا للجميل ،ويظنون ّ
ويفترض الفسسفة ّ

أن كااس منهمااا لااه
أن القاابح مضاااد للجمااال و ّ
بانفت العسقااة التااي يارتبط بهااا الخياار والشاار فااي مياادان األااخسق ،وافتاراض الفسساافة ّ

ميدانااه ،فالجمااال ميدانااه الخياار الم ارتبط بااالحق ،والقاابح ميدانااه الشاار الم ارتبط بالكااذب ،تلااك نظ ارة فلساافية للجمااال تهااتم بالتناسااق
والتماثل ،وهي من أفشلت التمييز بين ما هو جميل وما هو قبيح.
والمعني بجمال القبح الجمال الحسي في األشياء ال الجمال المعنوي ،ومن الناحية األدبية يركز فاي جمالياات القابح علاى
الشكل أو البنية السطحي  ،أو الجمال الخارجي .ويربط الفسسفة والمفكرون الجميل بالكمال والنفا والخيار واالعتادال والتناساب،
33
"أن مقولة الجميل قد حظيت باهتمام أكبار فاي
الشر واالختسل والفوضى ( ) صحيح ّ
ويعلقون القبيح بمعاني النقص والضرر و ّ

البحث الجمالي من مقولة القبح التاي ظال الخاوض فيهاا متضامنا فاي خوضاهم بالجميال وذلاك نظا ار للتايثر بمفااهيم واياديولوجيات
بعضها غيبي وبعضها يخرج من صميم الواق "(.)34
ويحماال مصااطلح جمااال القاابح مفارقااة ّبينااة إذ يوضا الجمااال والقاابح فااي موقا غياار موقعهمااا التقلياادي المعتاااد ،فمااا هااو معااروف

عنهما أنهما يوجدان في تضاد وتعارض ،فهما يشكسن ثنائية ضدية وحضور أحدهما يعني غيااب اآلخار ،مثلهماا فاي ذلاك مثال
الناور والظااسم والليال والنهااار .ولعاال حضاور الجمااال والقابح معااا يحاادث لادأ الماارء شايئا ماان االرتباااك واالساتغراب ،ويحفازه علااى
طر العديد من األسئلة عن المنطقية اجتماع الجمال والقبح معا.
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"إن القبح ليت قبحا فاي األصال بال هاو جماال علاى صاعيد الوظيفاة والقيماة ،وعلياه ف ّناه ال يصاح الحاديث
لكن هناك من يقولّ :

أم اا الظاااهر فهااو مااا يتعلااق بالبعااد المااادي ،وأمااا
عاان قاابح مطلااق أو كلّ اي أو نااوعي  ...ولااذلك يااتم النظاار إلااى ظاااهره وباطنااهّ ،
البااطن ،فماا يتعلاق بالبعاد األخسقاي والشارور األخسقياة ضامن المنظوماة االجتماعياة والنظرياة السالوكية"( )35وللقابح لاذة فحواهاا
معرفااة م اواطن الاانقص وأسااباب التنااافر واالعتبااار واالتعاااظ ماان أن يتساارب الاانقص والتنااافر إلااى المتلقااي ،وهااو مااا يجعلن اا أكثاار
حصانة من الوقوع في القبح" ( )36فيلم القبح ينقلب لذة في العمل الفني بما يقرب من مفهوم أرسطو للتطهير ويصبح القبح قيمة

جمالية إيجابية .
والقبح والجمال متجاوران ،وهما ال ينفكان يتجاوران في الطبيعة والفن ،والتفكير في الجمال يستدعي التفكير بالقبح رغم التناقض
أن وجاود القابح ضاروري إلباراز الجماال،
الكائن بينهما ،والنظرة إليهما يحكمها فلسفة المتحدث فيهما فالمتصوفة المسلمون يرون ّ

فبيضدادها تعرف األشياء يقول الجيسني " :من الحسن إبراز جنت القبيح على قبحه لحفظ مرتبتاه فاي الوجاود ،ولهاذا فا ن القابح

فااي األشااياء ّإنمااا هااي لسعتبااار ،فااارتف حكاام القاابح المطلااق مناه ،فلاام يبااق إال الحساان المطلااق" ( )37واسااتنادا إلااى قااول الجيسنااي
يصبح القابح درجاة تسااعد فاي تبياين الجماال ودرجاتاه ،فهاي تساهم فاي إباراز ألاق الجميال وتعظّام شاينه فاي حات المتلقاي وعقلاه،

أن الجماال كاائن فاي العاالم العلاوي
أن نظرة الصوفية للجمال ترتبط بالقيمة المثالية للجماال التاي آمان بهاا أفسطاون وهاي ّ
ويبدو ّ
االرب ،وكااذلك عنااد فسساافة المساالمين .فالجمااال عناادهم معاازول عاان الااذات
عااالم المثاال غياار المحسااوت ،وعنااد القديسااين مارتبط با ّ

أما القبح فس يصدر عن هللا وهو غير مطلق يرتبط بالمادة فحسب .
صادر عن هللا ّ ،

أن أحكام الناات عناد مقارنتاه باإللاه يشابه
"إن أجمال قارد هاو قبايح بالنسابة للجانت البشاري ،كماا ّ
وفي نسبية القبح والجمال يقاالّ :

القرد في الذكاء والجمال" ( )38و" اإلله الصيني لديه كر كبير يماثل ماا لادأ الموظاف الصايني الكبيار" ( ،)39ود ارساة الجميال

لكن الفن يبقى له حضوره األبهى في العسقة بين موضوعي الجمال والقبح .
والقبيح ليت لها حدود واضحةّ ،
لكن القبح ليت نقيضا للجمال " بل هو طرف ثنائية نسبية
تشير ثنائية القبح والجمال إلى ّأنه ال جمال دون أن يثانيه قبح ّ

ال بد من وجوده لشر مضمون متكامل والحكم عليه تبعا لنوع القيمة التي يتمت بها من خسل مجازياة العسقاة بينهماا ،والموازناة
أن األلفاظ الرئيسة في لغة القيمة الجمالية هي الجميل
بين الفكرة وجمالية التشكيل والصراع بين تلك الثنائيات حيث إّنه ال جدال ّ

والقبيح"()40

النقد الفني ،و ّأنه مفهوم نحته المتخصصون في هذا الحقل ،والقبيح
أن مفهوم جمالية القبح قد خرج من صلب ّ
والمرجح ّ

يقدم من خسل منظومة عمل فني ومن هنا أمكان
نفسه يمكن أن يكون موضوعا جماليا بالمعنى االستطيقي للجمال وذلك عندما ّ

لعلماء الجمال المعاصرين الحديث عن استطيقا القبح أو جماليات القبح أو القبح الجميل ()41وتصوير القبيح لدأ الفنان الناجح

يبعث بالنفت لذة ألنه يستغل إمكانات التصوير الذي يمنحه له الفن ،والفنون ال تكتسب جماليتها من موضاوعاتها أو أجناساها ،
فلاايت نباال الموضااوع هااو الااذي يجعاال العماال الفنااي خالاادا ،وانمااا تكتسااب الفنااون جماليتهااا بمااا فيهااا ماان جااودة فنيااة س اواء أكاناات
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موضوعاتها تافهة أم نبيلة ،وساواء أكانات شاع ار أم رواياة  ...فالفناان يبحاث عان الجماال فاي عملاه الفناي ،وقاد يشاكل هاذا العمال
من عناصر قبيحة في ذاتها "()42
ومن التطبيقات العملية على توظيف القبح في الفن ما فعله أرسطو حين أدخل الرعب بين عناصار الادراما " ،وقاد ياؤدي الرعاب
في الطبيعة أيضا إلى نتيجة استاطيقية  ،ففي وجاود أناواع مان المنااظر الوحشاية المرعباة والعواصاف الهائجاة فاي البحار والبار ،
إن الطبيعة يوجاد بهاا ناوع مان الجماال المخياف " ( )43وفاي مجاال الرسام ماثس اهاتم باالقبح كال مان (فانساان فاان
ما يجعلنا نقول ّ
كااو) ) فااي رساامه األحذيااة الباليااة وجعلهااا تحفااا فنيااة ممتعااة  ،و باارزت فااي الفاان التشااكيلي لوح اات رساام تصااور وجوهااا قبيحااة أو
أجس ااادا مفكك ااة األوص ااال ل ااتعكت ال ااويست الت ااي عاش ااها الع ااالم إب ااان الح اارب العالمي ااة الثاني ااة  ،وخاص ااة ف ااي واقع ااة (هوريش اايما
وناغازاكي)  ،وفي مجال الكتابة أبدع كثير من الكتاب في الكشف عن سوءة الواق وسوداويته من الداخل ،فبرزت مجموعة من
الروايات تصور أنين الجرحى وصبر الفقراء والوض القاسي الذي يعيشه المهجرون والسجئون ،وعكسات رواياة كافكاا (المسا )
ورواية فكتور هيجو (البؤساء) ميساة اإلنسان من خسل استعراض تجليات القبح في حياته ،وعكست رواية الطيب صالح (موسم
الهجرة إلى الشمال) جانبا من قبح الحياة أيضا.
وفااي المساار جساادت مساارحية (أوبااو ملكااا) أللفريااد جاااري صااورة ماان صااور القاابح المرعبااة والمفزعااة والساااخرة والعبثيااة للنزعااة
الحيوانية في اإلنسان لقسوته وحمقه ،بهدف إحداث تيثيرات صادمة في المتلقي وذائقته وقيمه الجمالية التقليدية( )44كماا اتخاذت
الواقعياة الجديادة النفاياات فاي تراكماتهاا التلقائياة كمكاون غرياب ماان مكوناات أعمالهاا الفنياة وقاام فنانونهاا بتحويال األشاياء التافهااة
إلى أعمال فنية غاية في الجمال ومنها تجارب الفنان مارسيل دوشان ()45
وهناك من يقول إ ّن الحكم بالجمال أو القبح ينصب على شعور الفنان  ...وحين نقول إ ّن العمل الفني جميل أو قبيح ف ّننا نعني
المعبر عنه ،وعندئذ فقط نكون قريبين من الحديث عن الجمال والقبح في األشياء الخارجية ()46
التعبير ...أو
ّ

إن الجمااال ال ضااد لااه علااى اإلطااسق  ...فااالقبح ماان حيااث هااو شااعور إسااتاطيقي إيجااابي مااؤلم لاايت هااو ضااد
وهناااك ماان يقااولّ :
الجمال ( )47وصناعة الجماالي ال تقتصار علاى الجماال  ،وانماا للقابح فيهاا نصايب عظايم واذا كاان الشااعر يصاون القصايدة مان
الجمااال موضااوعا وشااكس ويقاادمها للطبقااة األرسااتقراطية  ،ف ّنااه يسااتطي أيضااا أن يصااون القصاايدة ماان موضااوعات وأشااكال غياار

جميلاة ويشااكلها لتماانح المتلقااي اللااذة والمتعااة التااي تحققهااا الموضااوعات الجميلااة ،واالهتمااام بااالقبح اهتمااام بالااذات الشاااعرة والحياااة
بيلوانها المختلفة  ،وفي الشعر العربي من صناعة الجمالي من القبح ما هو موفور عند ابن الرومي وشعراء الهجاء( )48وبعاض

شعراء الشعر االجتماعي في العصر العباسي كيبي الشمقمق والخبز أرزي وغيرهما.
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الجمال والقبح عند العرب :
إن علي بن عيساى الرمااني ذكار
أشار أبو حيان إلى الجمال والقبح في إحدأ لياليه في النص التالي " سيلت أبا سليمان فقلتّ :

الح َس سن َح َس ٌن  ،فلو كان التمكين من القبيح قبيحا ما كوناه مان الحسان حسانا كاان
أن التمكين من القبيح قبيح؛ ّ
ّ
ألن التمكين من َ

حساانا قبيحااا ،وهااذا تناااقض  ،كيااف صااحة هااذا الااذي أومااي إليااه

ألن التمكااين وحااده اساام مجاارد لشاايء محاادد
فقااال  :أخطاايت ّ

واألسماء المحددة داللتها على األعيان ال على صفات األعيان أو ما يكون من األعيان والتمكين معتبر بما يضاف إليه ويناط،
الحسن" )49(.ويقول التوحيدي أيضا "
ف ن كان من القبيح فهو فبيح ّ
ألنه علة القبيح  ،وان كان من الحسن فهو حسن ألنه سبب ُ
أما سبب االستحسان (...فا) كمال في األعضاء وتناسب في األجزاء مقبول عند النفت "()50
ّ

وقااد ظاال القاابح عنااد العاارب قيمااة نساابية تتعاااون فااي تحديااده عواماال عاادة دينيااة وأخسقيااة وتاريخيااة ،فمااا اكتسااب الساايرورة وشاااع
اسااتعماله عاادوه جماايس ومااا تن ّكبااوه عاادوه قبيحااا  ،لااذلك ألاازم النقاااد القاادماء الشااعراء بمجموعااة ماان المعااايير تجعاال شااعرهم جماايس،
منها :اتباع سنن العرب في قول الشعر ،وااللتزام بمناهجها في الصفات والمخاطبات ،و اتباع المنهي الوسط في تشكيل الشعر
فااس مياال نحااو اللفااظ الغثيااث وال انحاراف نحااو الحوشااي الغريااب المغاارق فااي البااداوة  ،فاا" التوسااط مماادو بكاال لغااة موسااوم بكمااال
الحكمااة" ( ")51ومتااى ساامعتني اختااار للمحاادث هااذا االختيااار  ...فااس تظاانن ّأنااي آماارك بالساامح السااهل الضااعيف الركيااك  ،وال

باللطيف الرشيق الخناث المؤناث  ،بال أرياد الانمط األوساط  ،ماا ارتفا عان السااقط الساوقي وانحاط عان البادوي الوحشاي" ( )52و

محااددات الحساان والقاابح لهااا أدواتهااا " وجماااع هااذه األدوات كمااال العقاال الااذي بااه تتميااز األضااداد ولاازوم العاادل وايثااار الحساان
53
أن علّة كل قبيح منفي االضطراب"()54
واجتناب القبيح"( ) " وعلة كل حسن مقبول االعتدال  ،كما ّ

الشر والفن حين قاال " :هال يساتطي الف ّان أن يتخاذ الش ّار موضاوعا ويساتخلص مناه صاو ار
وقد أشار طه حسين إلى العسقة بين ّ
فنيااة جميلااة وبعبااارة أدق وأوضااح  ،هاال فااي الشا ّار جمااال يصاالح موضااوعا للفاان "()55وقااال أيضااا " :الجمااال ال يسااتقيم إال إذا
جاوره القبح  ،والنعيم ال يكمل إال إذا جاوره الجحيم "()56

وقد استغل الشعر العربي القديم مقولة عادم االنساجام والتاوازن والتناافر باين العناصار المكوناة للاوعي الشاعري ليبارزوا نمااذج مان
الحسية في
القبح فيما يعبرون عنه في شعرهم أو نثرهم فشكلوا نموذجا للقبح أو لشخصية القبيح ،معتمدين على استعارة األدوات ّ

رساام شخصاايات فنيااة قبيحااة تقااوم علااى التنااافر بااين األجازاء تقاابح الجسااد وتنفّاار منااه وتحااذر ماان التعاماال معااه ،وغالبااا مااا رساامت
صورة منفرة للشخصية وجعلها " تمتلك وجها مكفه ار وعبوساا وتجاعياد مباالف فيهاا وشافاه غليظاة وعيناين قاسايتين وضاحكة قاساية
غياار طبيعيااة ال تنسااجم وشااكل الشخصااية ( )57وماان ذلااك تااركيبهم جسااد ام ارأة علااى أرجاال حمااار ليشااكلوا صااورة منف ارة للسااعسة
والغول( ،)58بل أمعنوا في ذلك فجعلوها تتشكل بصور مختلفة  ،يقول كعب بن زهير :
كما تلون في أثوابها الغول()59

فما تدوم على حال تكون لها
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ومن تشكيستهم الشعرية لصورة الغول الحسية القبيحة ما قاله تيبط ش ار في ذلك :
ولم أنفك مضطجعا عليها

ألنظر مصبحا ماذا دهاني

إذا عينان في رأت دقيق

الهر مشقوق اللسان
كرأت ّ
وثوب من عباء أو شنان()60

وساق مخدج وشواة كلب

ورسااموا صااو ار كاريكاتوريااة ساااخرة مشااوهة لاابعض شخصااياتهم النثريااة وماان ذلااك الصااورة التااي رساامها الجاااحظ ألحمااد باان عبااد
الوهاب في التربي والتدوير إذ يقول:
" كان أحمد بان عباد الوهااب مفارط القصار ويادعي ّأناه مفارط الطاول ،وكاان مربعاا وتحسابه لساعة جفرتاه واستفاضاة خاصارته

مدورا .وكان جعد األطراف قصير األصاب وفاي ذلاك يادعي الساباطة والرشااقة ،و ّأناه عتياق الوجاه أخماص الابطن معتادل القاماة

تام العظم .وكان طويل الظهر قصير عظام الفخاذ ،وهاو ما قصار عظام سااقه يادعي ّأناه طويال البااد رفيا العمااد عاادي القاماة
عظايم الهاماة قااد أعطاي البساطة فااي الجسام والساعة فااي العلام ،وكاان كبياار السان متقاادم الماايسد ،وهاو ي ّادعي ّأنااه معتادل الشااباب

حديث الميسد .. .ويا شخصا جما االساتدارة والطاول ،بال ماا يهماك مان أقااويلهم ويتعاظماك مان اخاتسفهم ،وال ارساخون فاي العلام
أن ماا ذهاب مناك عرضاا قاد اساتغرق ماا
أن استفاضة عرضك قد أدخلات الضايم علاى ارتفااع سامكك ،و ّ
والناطقون بالفهم يعلمون ّ
ذهب منك طوال ،ولئن اختلفوا في طولك فقد اتفقوا في عرضك"()61
ومنه ما رسمه المتلمت من صورة منفرة لعمرو بن هند  ،في قوله:
والغدر أتركه ببلدة مفسد

إن الخيانة والمغالة والخنا
ّ

رخو المفاصل أيره كالمرود ()62

ملك يسعب أمه وقطينها
وما رسمه الشعراء من صورة قبيحة للواشي ومنه قول النابغة :

وجوه قرود تبتغي من تجادع()63

أق ارع عوف ال أحاول غيرها
وكذلك تقبيح صورة الحرب عند زهير حين قال:

وتضر إذا ضريتموها فتضرم

متى تبعثوها تبعثوها ذميمة

وتلقح كشافا ثم تنتي فتتئم

فتعرككم عرك الرحى بثفالها

كيحمر عاد ثم ترض فتفطم ()64

فتنتي غلمان أشيم كلهم
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وقد أشار أبو نوات إلى تجميل القبح في شعره الخمري في غير موض من ديوانه ومما قاله :
ال تلمني على التي فتنتني

أرتني القبيح غير قبيح

واسقني حتى تراني

حسنا عندي القبيح()65

وجملته :
ومن األبيات التي عالجت القبح ّ
وال تحرج فما في ذاك حوب()66

إذا راب الحليب فبل عليه

وقال أيضا في خطاب خيالي م أحد الفقهاء يحاوره في أحكام الشريعة :
متغرب متقارب األسفار

ق ا االت اعتزمت فما ترأ في عازب

من جارة وتلوط بابن الجار()67

فيج ا ا ا ا ااابني لا ااك أن تل ا ا ّذ بزن ا ا ا ا ا ا ا ااية

لكن هذه األلفاظ وما ترسم من معان وصور ،أسهمت في
وقد يكون استخدام أبي نوات لأللفاظ الغثة حسب النقد القديم قبيحاّ ،

إنشاء عالم شعري خاص بيبي نوات جعلت شعره يتحول إلى طقت احتفالي يستقطب كل أنواع اللذة ( ،)68وقد استخدم المتنبي
أدوات التقبيح في رسم صورة منفرة لكافور اإلخشيدي ،وفيه يقول :
حصلت بيرض مصر على عبيد
كين األسود السبي فيهم
ّ

الحر بينهم يتيم
ّ
كين ّ
غراب حوله رخم وبوم
مقالي لألحيمق يا حليم

أخذت بمدحه فرأيت لهوا

مقالي البن آوأ يا لئيم()69

ولما أن هجوت رأيت عيا
وقال :

تقوده أمة ليست لها رحم ()70

ال شيء أقبح من فحل له ذكر

ولعل استخدام القبيح في الشعر يهدف إلى تنبيه إليه مقابل الجمال رغبة في أن " ينهض المجتم ويعمل على طرد القابح ونفياه
وخلق واق جمالي باديل  ،ثام ماا يثياره القابح مان مشااعر األلام والنفاور والساخرية تسااعد علاى ذلاك  ،وتنفار الشاعب مان القبايح ،
وتحرضااه علااى الثااورة عليااه والسااعي نحااو الااتخلص منااه" ( )71وعلااى الفاان " أن يسااهم فااي كمااال المجتم ا إذ ياادلنا علااى الج ا ار
االجتماعيااة  :كااالبؤت والخبااث وأشااكال السأخااسق المتنوعااة ...،وماان أهااداف الفاان ،أن يقودنااا إلااى معرفااة أنفساانا  ،إذ يكشااف لنااا
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عن كل أفكارنا  ،حتى الخفية منها  ،كل رغباتنا  ،كل فضائلنا  ،كل شرورنا  ،كل سخافاتنا  ،ومن هنا يسهم في تنمية شاهامتنا
وفي كمال شخصيتنا"()72
وقد احتالت العرب بالكناية لتجميل القبيح في قولها " فيلف الثعالبي كتابا ساماه  :تحساين القبايح وتقبايح الحسان ،وقاد
أشار إلى مجموعة من مظاهر القبح التي جملتها العرب كالكذب وغيره ،كما نص على تحسين المقابح بالكنايات ومنه ما يرويه
عن غيره  ،قال ":والفتوة عند الشطار كناية عن التصص  ...ولما برص بلعاء بن قت الكناني قيل له  :ما هذا قال  :سيف هللا
جسه"

73

المهجوين القبحية
تشيكست ابن الرومي الجمالية ورسمه لشخصيات
ّ
عمد ابن الرومي إلى تشويه الشخصيات التي كان يهجوها سواء أكانوا من الرجال أم النساء  ،واستخدم مجموعة من األلفاظ
وحمل تلك األلفاظ والصور جملة من أقذر المعاني وأقبحها ،فقد شوه أجساد مهجويه فنيا
والصور في تشويه هؤالء األشخاص ّ ،
 ،وتعرض لجمالهم الجسدي فيسبف عليه صفات قبحية حسية ومعنوية  ،ومن ذلك تشويه الجمال الحسي للوجه وتقبيحه  ،ومما

قاله في هجاء أبي القاسم عبيد هللا بن العبات :
ما ا ا ا اازج القبا ااح ك ا الّه
لك وجه تذوب مقاتا

ات فامتزج
فيك بالمق ا ّ
اا وبغضا له المهي ()74

شوه الوجه بشكله العام فقد مزج بين القبح والمقت
ولعل المتفحص للصور التي رسمها لوجوه مهجويه يلحظ ّ
أن ابن الرومي ّ
وتيذي العيون من منظر وجه أبي القاسم  ،وبث تلك الصورة لتحقق انطباعا جماليا سيئا ينفر المتلقي من هيئة وجه المهجو
ويحطم شكله ،وقال في هجاء صبي اسمه جعفر:
ق في مقلتي عاشق أقبح ()75

ووجهك من وجه يوم الف ار

ويربط بين صورة وجه الفتى (جعفر) واشعاعات صورة الفراق المعنوية والحسية وتجسدها في تجعدات وجه من هجره محبوبه
الحرأ  ،إمعانا منه في تقبيح جمالية الوجه للمتلقي الذي ما إن يتحرر إحساسه من إيماءات الوجه الحزين حتى
وفي زفراته ّ

تفجيه الحسرة المنبعثة من قلب المفارق ،وقال في هجاء وجه آخر:

له صورة كالشمت في األعين الرمد

فتاه بوجه يطرف العين قبحه

تشبه بالمعشوق في التيه والصد
ّ

وال عجب أن كان من كان مثله

وقبحا فلم تكمل له صورة القرد()76

إذا لم يكن قردا تماما حكاية
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وتعتمد الصورة التي يرسمها لقبح الوجه على الحت السمعي والبصري فقد صر الشاعر بقبح الوجه لفظيا ثم رسم صورة
حسية لذلك القبح حين قرن بين تيذي العين من مواجهة الشمت الساطعة ورؤية وجه المهجو ،وبنى مداميك أخرأ في الصورة
القبحية حين شبه قبح الوجه بقبح وجه القرد  ،ثم أمعن في ذلك فجعل القرد نفسه مشوه الوجه  ،فزاده قبحا إلى قبحه ،ولم يكتف
بذلك بل زاد في تشويهه والتنفير من صورته حين جعل هذا المهجو يبدي تيها ودالال وغنجا يتماهى م زهو المعشوق أمام
عشيقه مما يجعل النفت تتيذأ وتتقزز من ذلك ،فابن الرومي يبني مفارقة حسية معنوية تمعن في إبراز القبح.
وقال أيضا في صديق له يهجوه :
غث على ّأنه سمين
ّ

لنا صديق كس صديق

من كان منهم ومن لم يكن

من أقبح النات ال أحاشي

حلّت عليه لهم ديون()77

كينه عندهم غريم
ّ

وفي تشويه صورة وجه صديقه يوظف الشاعر الغثاثة والسمنة والقبح  ،ثم يجعل اجتماع هذه الركائز الثسثة تش ّكل صورة
قبحية متفردة وجوديا  ،ثم يستلهم صدأ ثنائية الدائن والمدين المشبعة بالقبح الحسي والمعنوي في التراث العربي ليشكل منها أداة
بصرية معنوية منفرة يلصقها بقبح وجه صديقه ويجعل أثر رؤية وجهه القبيح في النفت تماثل أثر رؤية الغريم للدائنّ .إنه بناء
صوري جميل متصاعد في تشكيل الصورة القبيحة لمهجويه تنبئ عن تفتق في اإلبداع الشعري .وقال أيضا :
الم سرسّد
رجل له وجه كضرع ُ

حا

الم سغ سّد()78
ل أو َ
كس ْحر ُ

يشوه صورة الرجل المهجو ويشكله بطريقة مرعبة مقززة فيرسم وجهه على هيئة ضرع ناقة متورم ،ويقرن بين ذلك الوجه
أن من تصيبه هذه الغدة ال تلبث أن تنفجر ويموت ّ ،إنه
وصورة الغدة الكبيرة البارزة في الجسد المشوه حسيا ومعنويا  ،ذلك ّ

يش ّكل لذلك الرجل صورة قبحية غاية في التشويه  ،فس يكتفي بالصورة الحسية المنفرة بل يمزجها بالخوف من الموت

وانعكاساته الحسية على الجسد  ،وأي جمال فني بعد ذلك في تصوير القبح .وقال أيضا في وصف وجه أحد مهجويه:
وفي وجوه الکسب طول

وجهك يا عمرو فيه طول

يرسم بالكلمات صورة مستطيلة لوجه عمرو تجعلها مماثلة لوجوه الكسب في طولها ،إنه يشوه وجه عمر حسيا ويقبح
منظره ،إنه يحقّر الوجه الجميل ويربطه بالقبح المتمثل في الكلب عند العرب المسلمين باعتباره من رموز النجاسة الحسية
والمعنوية ،يستخدم في ذلك السخرية أداة لتحطيم صور شخصياته األدبية  ،ويستغل شعرية القول في إبراز القبح فنيا .ويميط
اللثام عما كانت تنطوي عليه نفسيته في الصورة من اهتمام بالجمال  ،دون فلسفة وينزع نحو البساطة في المواقف والنظرة في
األشياء()79
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ولم يكتف بتقبيح وجوه اآلخرين فقد قبح وجهه هو ،فقال :
عني قبح وجهي سعادة
جزأ هللا ّ
ذعرت به قوما فيدوا إتاوة

كما جزاه واإلله قدير
كيني عليهم عند ذاك األمير
ّ
وزير أبو سيد ووزير ()80

فدأ نفسه من قبح وجهي سيد

وال يكتفي ابن الرومي في تشويه وجوه مهجويه بل يشوه وجه نفسه ،ويرسم له صورة قبيحة تعتمد على تكرار لفظة القبح ،
واقتناص مشهد الذعر المتشكل من حضور جام الضرائب لدأ عامة النات المطالبين بدف اإلتاوة  ،فيجعل النفور من قبح
وجهه يشبه النفور من رؤية الجابي الذي يجم المكوت غير ّأنه يحقق له نفعا ،ويوظف هذه الصورة بشكل إيجابي حين يجعل

قبح وجهه حاف از على عطاء اآلخرين له  ،فهل كان ابن الرومي يستغل تصوير القبح لتحقيق غاية نفعية
وفي تشويه العينين يقول في ابن أبي قرة :
عور واعورار هناك ()81

وكينك الدجال من
ّ

فيختار ابن الرومي مثال القبح والنفور في عور العين في الذاكرة الشعبية لدأ المجتمعات اإلسسمية ليجعل عين مهجوه تشبه
في صورتها القبحية عين الدجال ،والصورة القبحية للعين تغرف من الظسل القبحية لعين الدجال في الموروث الديني()82
الحسية لترسم شكس ّفنيا منف ار لعين المهجو.
والشعبي واألسطوري وتمزج بين هذا والصورة التشبيهية
ّ
وفي تقبيح األنف  :يرسم الشاعر صو ار عدة ألنوف مهجويه مشبها إياها بخرطوم الفيل تارة وبخرطوم الخنزير وبينها قذرة مليئة
وبينها مرعى للذباب يندب فوقها ويكسوها سوادا أو أنها طويلة يتجاوز طولها فاعلية المكان ،ومن ذلك قوله:
بالمخاط ّ
في بعضه للذباب ميره()83

يسيل من أنفها مخاط

يستغل ابن الرومي بشاعة الصورة ليسرب للمتلقي صورة المهجو المنفرة القبيحة التي تثير االشمئزاز ،فينفه نب للمخاط يتجم
الذباب حوله ليمتار منه غذاءه.
ويقول أيضا :
من ذا إذا ما رأته عين والده

بين الرجال اتقاهم بالمعاذير

أقسمت بال لو كنت لي ولدا

لما جعلتك إال في المطامير

عليك وجه كساه هللا لعنته

كين خرطومه خرطوم خنزير ()84
ّ
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يرسم صورة قبيجة لهذا الفتى تجعل والده يعتذر عن وجوده بين النات  ،ويقسم ابن الرومي أن لو كان الولد ابنه الحتفر له
أما محور القبح فيتجسد في تشوه صورة األنف ،وقبح عام في الوجه ،وتبرز صورة األنف في استدارته
حفرة ودسه فيها ّ ،

وضخامته بصورة خرطوم خنزير .

وفي هجاء البحتري ،يستخدم جملة من األلفاظ المقذعة السوقية الغاية في القبح إلى جانب رسم صورة المنخرين وقد عسهما
الذباب حتى اسودا من كثرته  ،قال:
فم كمفسى ومفسى واس

اسودا من الذبب()85
ومنخران ّ

كفم

أن صاحبه
أن األنوف تينف منه  ،و ّ
ويقول أيضا في وصف أنف يبالف في رسم طوله وترامي أطرافه ،وكفى بذلك األنف ّ

يصلي في بيت المقدت وأنفه يمارت طقوت الطواف الدينية في الحرم المكي :

أنفت م ا ا ا ا ا اانه األن ا ا ااوف

لك أنف يا ابن حرب

وهو في البيت يطوف()86

أنت في القدت تصلي

وقد وقف ابن الرومي موقفا رافضا لطول اللحية،ويرأ بعضهم ّأنه يعاني من اضطراب شديد في شخصيته " وقصر

إن الرجل ال يحتاج منها للداللة على رجولته
لحيته عسمة من عسمات هذا االضطراب  ،فهو لذلك يداف عن نفسه بين يقول ّ

سوأ نصف شبر "()87لذلك يحاول تقبيح صورة اللحية الطويلة والتنفير منها عن طريق تقبيح جمالها وتشويهه ،فيقول:
ولحية يحملها مائق

مثل الشراعين إذا أشرعا

تقوده الريح بها صاغ ار

قودا عنيفا يتعب األخدعا

ف ن عدا والريح في وجهه

لم ينبعث في وجهه أصبعا

لو غاص في البحر بها غوصة

صاد بها حيتانه أجمعا()88

يرسم صورة كاريكاتيرية ساخرة للحية طويلة وقد تشكلت على هيئة شراعي سفينة وقد فتحت ذراعيها للريح فدفعها ،فهي ال
الشرع عائقا أمام رؤية صاحبها لمعالم الطريق  ،ثم إن هذه اللحية الشراع
ا
تستطي رد أثره ،وفي اليوم العاصف تقف تلك اللحية
التي تطفو على سطح الماء تدخل العالم االفتراضي في قاع البحر ،فتتجم حولها الحيتان مستغربة طولها وكثافتها فتق في
شراكها وتصبح صيدا لتلك اللحية  ،والشاعر يستخدم مجموعة من الصور الجميلة في تقبيح اللحية ويبثها رسالة للمتلقي العربي
العباسي يود أن لو تخلص منها إن لم يكن واقعا ففنا وأدبا.
وقال في لحية الليف المعلم :
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إن تطل لحية عليك وتعرض

فالمخالي معروفة للحمير

علق هللا في عذاريك مخس

ة ولكنها بغير شعير
في لحى النات سنة التقصير()89

لو رأأ مثلها النبي ألجرأ

أن طولها غير محمود في اإلسسم فلو رآها النبي صلوات هللا عليه ألمر النات
يتاب الشاعر تقبيح اللحية الطويلة ويرأ ّ

بتقصيرها حسب زعمه ،ويحقّر تلك اللحية الطويلة  ،ويصورها مخسة يعلقها أحدهم لحمار ،ثم يبالف في تحقيرها حين يجعل
لكن لحية مهجوه (اللحية المخسة) فارغة ال نف فيها .
مخسة الحمار أكثر منها نفعا ،فالمخسة تحمل ّ
القت والشعير ّ
وقال أيضا في شكل طويل آخر للحية أحد أصحابه التي اعتراها الشيب :
شهباء تحكي ذنب المذبة

منصبة
ولحية سائلة
ّ

يضم كفيه على إرزبه()90

أال فتى يرضي بذاك ربه

يرد بها الذباب ويطرد ،فس مناص من دعوة أحد
غبرها الشيب وجعلها شهباء في لونها  ،تحولت إلى مذبة ّ
رب لحية طويلة ّ
ّ

،إن ابن الرومي يمارت العنف الجمالي في
قتيان الحي لإلمساك بها وقصها ورميها  ،فقد شوهت منظر اإلنسان الجميل وآذته ّ

تقبيح الجميل وتشويهه ،والبحث عن أدوات القبح الحسية والمعنوية من أجل تسويق وجهة نظره وبثها رسائل شعرية جميلة عبر

حبائل اللغة الشعرية الهجائية .
ومقاط ابن الرومي من الناحية الصوتية " عبارة عن خفقة صدرية واحدة  ،وهي محاددة بحساب الحالاة النفساية االنفعالياة
للشاااعر الااذي يحاااول نقلهااا  ،فعناادما يتحاادث عاان طااول اللحيااة وعرضااها يسااتعمل المقاااط المغلقااة وعن اد هجائااه لقاابح اللحيااة
91
أن صااور اباان الرومااي تاايتي اسااتجابة لمااا أثااار فيااه
والااتخلص منهااا وازالتهااا عاان الوجااه يسااتعمل المقاااط المفتوحااة " ( ) ويباادو ّ

المهجو من سلوك يعتريه االضطراب مدفوع بمشاعر النقص والغيرة يحاكي انفعاالته ()92

ولم يكتف ابن الرومي في تشويه معالم وجه شخصياته المهجوة بل أعمل أداته الفنية في تشويه جمال البدن وتقبيحه،
الوراق:
ومن ذلك قوله في أبي حفص ّ
على ّأنه جعد البنان دحيد

إذا ما مشى مستعجس قيل يدرج()93

أن هذا القصر وتلك
يرّب جسد الوراق ويدوره ويختار له صورة غير متناسبة تجم قصر األصاب وقصر الجسد والسمنة حتى ّ
السمنة تجعل صورته وهو يمشي تماثل حركة الكتلة المتحركة غير الواضحة المعالم ّ ،إنه يرسم صورة ساخرة كاريكاتورية
للوراق تذكر بصورة أحمد بن عبد الوهاب في رسالة الجاحظ (التربي والتدوير) .
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س
صٌر وعور
وقال أيضا  :أق َ

وصاال ف ااي واحد
ناهيك من شواهد

شواهد مقبول

مستعمل القافد

تخبرنا عن رجل

حى قائما كقاعد()94

أقميه القفد فيضا

يشكل صورة أخرأ لمهجو فيتخير له مجموعة من الصفات التي تعارف المجتم على تقبيحها ليسبغها على شخصيته
وهي اجتماع القصر والعور والصل في الرجل  ،تلك صفات حسية يدركها الناظر ،ثم يمعن في اختيار صفات حسية قبحية
ومعنوية ليشكل منها شخصية مهجوه القبيحة إذ يصوره بالشخص المتداعي المتمايل في مشيته المضطرب في حركته  ،فهو
في حركته يشبه من يقف ثم يجلت لشدة اضطراب مشيته ،ويقال إن ابن مشية ابن الرومي كحركة غربال بين يدي مغربلة.
ويقول في وصف هيئة أحد أصحابه :
وتبظرم()95
على ما به من قلّة
ُ

فجاءت به قردا قبيحا مقبحا

فصاحبه يجم إلى قبح القرد حسيا ومعنويا الحمق ،ف ذا كان القرد مثاال للقبح الحسي والمعنوي في المجتمعات العربية،
وهو قبيح مقبح فنيا عند الشاعر ،فكيف يكون حين يجم بين الحمق وحركات المجنون السإرادية من مط للشفاه وما يماثله
وفي هجائه لرجل اسمه عمرو يش ّكل صورة جسدية أخرأ قبيحة بطريقة ساخرة فيصف جسده وبعض صفاته المعنوية في
قصيدة طويلة منها قوله:
كين خلقته ثوب به شطر
ّ

مخبل الخلق في أوصاله حول
ّ

وجانب ث ّقلوه فهو منحدر ()96

قت جانب صعد
أو شكل ميزان ّ

يحرك تلك
ويقتنص جانبا آخر من جوانب شخصياته القبيح  ،فيختار صورة مشوهة لرجل مخبول ،غير متناسق األعضاء  ،ثم ّ
تغير ثقل الموزونات فيه ،ثم يثبت تلك الحركة ويلتقط صورة
الصورة لتبدو في حركتها كميزان التاجر الذي يعلو وينحط عند ّ

لكنه يعرض ذلك معتمدا لغة تصويرية دقيقة تتاب الحركة وتيخذ أقبح مستويات الصورة ليزجيها
ثابتة لجسد مائل مضطرب ّ ،
للمتلقي فنا جميس ممتعا يدهشه ويمنحه اللذاذة بجمالية العرض وسخريته.

ومن السخرية الحادة القائمة على الوصف المضحك ،قول ابن الرومي في وصف رجل أحدب:
فكينه متربص لن يصفعا
ّ

قصرت أخادعه وغاب قذاله
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فتجمعا
ّ
وكينما صفاعت قافاااه ماارة وأحت ثااانية لها ّ
انظر إلى ذلك األحدب طرفا في صورة تشبيهية كيف تشوه رأسه وتشوه وجهه فبدا كمن يتربص بصفعة تنزل عليه ،وانظر إلى
جسده كيف انكم

أشدها
إن ابن الرومي يحسن التقاط الصور واختيار ّ
وكيّنه تلقّى صفعة على قفاه وينتظر سقوط األخرأّ ،

لكنه يستخدم األدوات البسغية الجميلة في تشكيل تلك الصور وعرضها ّفنا معجبا ،يعرض الصورة ويتخير
تعبي ار عن القبح ّ
وكينه المتربص ،ولقطة
ثسث لقطات قبيحة لها لقطة جسمانية لألحدب كما هو في واقعه ،ولقطة توحي بالحالة النفسية ّ

لسنكما

والتجم وهي تجم بين إيحاء الجسد والحالة النفسية المتاشنجة.

لم يكتف ابن الرومي برسم صور قبيحة للمرئي بل قبح المسموع أيضا  ،فوصف حالة أبي سليمان المغني وهو يباكر لذة
الغناء م تسميذه  ،فقال :
له إذا جاوب الطنبور محتفس

صوت بمصر وضرب في خراسان

عواء كلب على أوتار مندفةف

في قب ا ا ا ا ا ااح قرد وفي استكبار هامان

وتحسب العين فكيه إذا اختلفا

التنغا ا ا ا اام ف ّكي بغا اال ط ا ا ا ا ا ااحان()97
ع ا ااند ّ

يصور الشاعر قبح الصنعة لدأ هذا المغني إذ يرسم صورة تبرز فشل المعلم في المواءمة بين العزف والغناء ،فالموسيقى
المنبعثة من الطنبور مضطربة متمزقة غير منسجمة زمنيا ومكانيا تتناثر شرق األرض وغربها  ،أما تسحم الصوت م النغم
حد الجم بين المسموع في عواء كلب نكرة ( نشاز الصوت) وصوت أوتار مندفة ،
ففي أشد حاالته قبحا إذ يصل قبحه ّ

والمرئي المتجسد في قبح شكل القرد حسيا  ،وقبح استكبار هامان معنويا  ،وأي إثارة لسشمئزاز حين تتعاضد رداءة الصنعة

وقبحها حسيا م االستعسء والوصول إلى أقبح نموذج منه عند هامان.
وال يكتفي ابن الرومي فيما فعله من تقبيح لصوت ذاك المغني  ،فيبرز صورة مرئية أخرأ مشوهة لحركة فكي المغني وهو
يتخير طاقات المفردات
يحاول تجويد صنعته والتلذذ بنغماته ،ويجعل من هذين الفكين فكي بغل من أردأ أنماط البغال ّ ،إنه ّ
بدرجاتها العليا التعبيرية ويوظ فها من أجل تقبيح صنعة ذلك المغني في أبهى حاالته وأجملها.

ويقول في ف
مغن آخر يصفه بقبح الصوت والمنظر أثناء تيدية الغناء :
مجاذبا وت ار أو بالعا حج ار

تخاله أبدا من قبح منظره
ف
هرم
ّ
كينه ضفدع في لجة ٌ

كرر النظرا()98
إذا شدا نغما أو ّ
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تخير مجموعة من اإليماءات الجسدية الدالة على معاناة الغناء كانتفا) األوداج ،واختناق الصوت ،والنظرات المصاحبة
ي ّ

يفصل
لألداء ،ويجعلها طرفا في صورة شعرية متنامية تبدأ بتمهيد يربط مخيلة المتلقي بقبح المنظر العام لحالة المغني ،ثم ّ

أجزاء ذلك القبح في لقطات مرئية من انتفا) األوداج المشابهة لمجاذبة الوتر ،ولقطات مرئية مسموعة ومنها معاناة حنجرة من

يبل الحجر  ،والصوت الخارج من الحنجرة المرافق لبل الحجر ،هذه اللقطات مجتمعة طرف الصورة األول يقابلها طرف آخر
وهو صورة ضفدع هرم في مستنق يحاول أن يجاري اآلخرين في نقيقه وفي حركاته ،فيبدو في أقبح حاالته المرئية والمسموعة
يقبح
نتيجة هرمه وصوته الخشن المبحو ّ ،إنها الحالة القبيحة التي يزجيها ابن الرومي بين يدي شعره لتخرج مشهدا جميس ّ
الصوت الحسن ويعرضه للمستهلك في أردأ حاالته.

وقال الشاعر مقبحا صورة القمر:
ري وتزري بزورة الحسناء

يا بدر أنت تُغدر بالسا

نكتا فوق وجنة برصاء()99

كلف في شحوب وجهك يحكي

لم يسلم القمر في وقت اكتماله وهو مثال الجمال عند العرب من عبث ابن الرومي ،فقد وصمه بصفات معنوية وحسية قبيحة ،
إذ يخاطبااه وينعتااه بماان يغاادر بالساااري  ،وماان ياازري بجمااال الم ارأة الحسااناء ،ويش ا ّكله علااى صااورة وجااه ملاايء بااالكلف الشاااحب
اللااون ،يتشااابه ذاك الكلااف فااي قبحااه ما البقا التااي تباارز علااى الخااد األباارص ،والعاارب تتقاازز ماان األباارص وتعافااه  ،ومااا رفااض
النعمان سماع الشاعر األبرص()100عن قرب ووض الحجب دونه بمجهولة .
وجمله حينا آخر( )101ومما قاله في تجميل الحقد :
وقد ّ
تحدث عن الحقد في قصائد عدة ّ
فقبحه حينا ّ
وبعض السجايا ينسبن إلى بعض

وما الحقد إال توأم الشكر في الفتى

لينتقض وت ار آخر الدهر ذو نقض

ولوال الحقود المستكنات لم يكن

كرائمها  ،والزبد ينزع بالمخض()102

أميز أخسق الكرام فيصطفي

يقبح ابن الرومي الحسن ،ويلتقط صور األجساد المشوهة  ،وأن يعرض مجموعة من مهجويه على ّأنهم أصحاب عاهات
أن ّ

يحسن القبيح كالحقد وأن يجعله توأما للشكر
لكن ما هو ّ
جسدية أو من ذوي االحتياجات الخاصة أمر مستغرب ّ ،
أشد غرابة أن ّ

 ،ويحت ي لذلك بيدلة منطقية ،فالحقد والشكر يجمعهما حقل واحد من الخصال ،وال عجب أن يكون الحقد سببا في فضح الرذائل
وتمييز األخسق األصيلة في النفوت ،وأن يشكل أداة محركة تبرز كرم الكريم وتبدي سوأة الليئم  ،فهو وعملية مخض اللبن
سواء في األداء  ،فالمخض يخرج الزبد  ،والحقد يستخرج مكنونات النفوت وخبثها .
وفي حديثه عن المرأة الجميلة واستغنائها عن الحلي أداة للزينة يقول :
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تتم من حسن إذا الحسن قص ار

وما الحلي إال حيلة لنقيصة

جمال ولكن في القبيحة منظ ار

وليت الحلي في الجميلة منظ ار

وليت لها ضوء إذا الصبح نورا()103

تضيء نجوم الليل في الليل وحده

يقبح ابن الرومي الحلي الذي اعتادت العرب على جعله ركيزة من ركائز الجمال وقالوا للمرأة التي ترتديه بالحالية  ،والتي تتركه
ّ
بالمعطلة  ،فالحلي عنده حيلة تكمل فيها المرأة غير الحسنة حسنها ،وأداة تسد النقص والخلل ،فالحسناء عنه مستغنية ،

والقبيحة له محتاجة  ،وحال الحلي تزين القبيحة به نفسها وتبرز به جمالها  ،وتستغني عنه الجميلة بذاتها ،بحال النجوم التي
تضيء الليل وتبرز جميلة للرائي وتبدد جزءا من عتمة الظسم  ،لكنها تختفي وال ُيحتاج لها عند سطوع الشمت وبزون نور
الصبح .

والصورة بجمالها الممتد عبر أنسجة التشبيه المتشعبة بجزئياته ،تده

المتلقي وتنفث في روعة لذاذة االستمتاع بالصورة

واشعاعاتها الحسية البارزة للعيان ،والمعنوية المكنونة في بنية الصورة العميقة التي تتبدأ بعد تمن ودالل ،لتبث رسالة عميقة
لكنها تشي بمخبوء في طيات نفت الفقير الذي ال يملك أدوات
أساسها البارز تجميل الجميل لذاته  ،وتقبيح الجميل لغير ذاتهّ ،
الزينة والحلي فيحتقرها تيكيدا لذاته وانتصا ار لها ،ورغبة في محاصرة الخلل الناتي عن الحرمان .

وله مجموعة من القصائد في تقبيح النساء ،ومنه قوله في شنطف وقد أكثر هجاءها :
تكايدنا بالنتن أنفات شنطف

وبالبرد أصوات لها تتردد

وفي قبحها كاف لها من كيادها

ابرد()104
ّ
ولكنها في فعلها تت ا ا ا ا ا ّ

وفي هذين البيتين ينزع عن (شنطف) المرأة جمالها المعهود  ،ووصف أنفاسها بينفات الربا وعطرهاا بشاذأ ريااحين الريااض
والبساااتين ،فيقاابح رائحااة أنفاسااها ،ويجعلهااا مثاااال للقااذارة الحسااية فااي جساادها وصااوتها وشاارفها  ،وال يتاارك كلمااة ماان مسااتقذرات
يقبح جمالها ويجعلها مثاال للقذارة والقبح الجسدي والمعنوي.
األلفاظ حتى يلصقها بها ويشوهها بها .وهذا ديدنه حين يهجو امرأة ّ
أن " الم يساوي بوصفه قيمة جمالية  ...ينتي عن الصراع بين القيم الجمالياة المتضاادة مثال الصاراع باين الجميال والقبايح ،
ويبدو ّ
ويتولد الشعور الميساوي في نفت اإلنسان نتيجة مكابدته في الحياة والمعاناة الداخلية التاي تانجم عان شاعوره باالعجز عان تحقياق

رغباته وأحسمه في واق اجتماعي يفرض إرادته عليه ويحبط أمانيه"()105
وله أشعار مليئة بيلفاظ القذارة والقبح في هجاء نساء ومغنيات مثل  :شنطف ،وأم خالاد  ،وامارأة اسامها س ّامانة ،ومغنياات أخار.
يصفهن بالزنا ويصور عضوهن التناسلي بيقبح األلفاظ  ،ويتناص أثناء وصفهن م بعاض آي القارآن الكاريم ( )106وقاد اساتخدم
قائمة طويلة من األلفاظ والصور القبيحة التي ينظر إليها النقد العربي القاديم باعتبارهاا أدوات تادمر الشاعر وتبعاده عان عماوده ،
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وعن المنهي الوسط الذي يبتعد عن الحوشي من اللفظ وعن السوقي .ومن تلك األلفاظ  :البق  ،والقمال  ،والبراغياث  ،والفسااء،
والضراط ،وغيرها.
ومما قاله في ذلك يصور رجس ممن يهجوهم بالقذارة وتحمل أدواتها والتعاي

معها:

لو صارت البقا ا ا ا ا ا ا ااّة فا ا ا ا ا اايل الا ا ا ا ا ا ا ارن ا ا ااي
وهملا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي البرغا ا ا ا ااوث تح ا ا ا ا اات ال ا ااسرج()107
ويقول أيضا في وصف إحدأ مهجويه واصفا إياه بالقبح :
أن قمل رؤوسكم
لو ّ

ذات الق ا اارون إذ درج

شاء العروج إلى السما

ء على قرونكم عرج()108

وقد تميز ابن الرومي في اساتخدام جمالياة اللغاة كايداة فاعلاة فاي إباراز القابح ،واساتغل جماال الصاورة البسغياة فاي تساويق
القبح وتجميله  ،كما ألبت معاني القبح االجتماعية ثوبا جميس يحوله إلى إنتااج أدباي يساتهلكه كثيار مان العارب ويساتمتعون باه ،
ويعودون إليه في تندراتهم وفي حيااتهم الخاصاة اللصايقة بحيوياة الحيااة وفاعليتهاا ،والنقاد الجماالي ينظار إلاى تلاك األشاعار علاى
أنها شكل ومضمون يمثل وجدان األمة وساخريتها وعفويتهاا وماا تعانياه مان مشاكست اجتماعياة أو نفساية ف ا " الجمالياة باعتبارهاا
منهجاا نقاديا ال تتكائ علاى الشااكل لتتعارف إلاى عناصاره الخارجيااة المتعلقاة باه فحساب  ،بال تسااعى إلاى إحاداث التنااغم الجمااالي
الحقيقااي بااين الشااكل والمضاامون  ...فاأللفاااظ والتراكيااب والصااور واإليقاااع ليساات مجاارد أشااكال صااوتية أو صااور جماليااة حسااية
وانمااا هااي أشااكال جماليااة تختاازن لغااز الاارو الجماليااة األصاايلة التااي يتااذوقها الااوعي الفااردي بعااد معايشااتها إلصاادار حكاام القيمااة
الجمالية "()109

الخاتمة
ولي البحث عوالم فلسفة الجمال وعلمه ،وتراقص على أهداب مصطلحاته النقدية  ،واختار مصطلحا نقديا يجم تناقض الجمال
والقبح  ،وحاول إبراز مفهوم ذلك المصطلح النقدي الغائم ،واقتنص من مفاهيم الفسسفة قبسا ينيره  ،ومن رؤأ علماء الجمال
يتلمت وسط عتمة الماضي وميض اإلحسات بالجمال وعسقته بالقبح  ،فوجد وشما غائ ار
طيفا يجلّيه ،وعاد إلى ثقافة العرب ّ
ف
عرج على موجودات ذلك المفهوم النقدي في الشعر العربي القديم ،فوجد األقسم قد جددت ذلك
على يد أدمتها ريا الشمال ،ثم ّ
ف
كرسها الشعراء إلبراز القبح بيدوات جمالية ،خدمت بغيتهم،
الوشم على يد مزّينة ببياض الماضي وأناقته ،جددت ذلك صو ار ّ
وعبرت عن مكنونات نفوسهم .
ّ
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سطعت الحيرة وبسط ملكها النعمان فقُّبس َح الواشي ،وسطعت الحيرة فقُّبس َح فعل الملك في تعامله م شعرائها ،وسطعت لذاذة

المحرم بين جنباتها ،ثم برز المتنبي علما يتهادي وسط قبح كافور ،وسط
جمل قبح خمر أديرتها ،وزين ممارسة
الحيرة ا
ّ
شعر ّ

يجر جسده المتهالك ،وسط عقده النفسية الممتدة وفقره وعوزه غير بعيد عن الحيرة  ،وهو يسلط عدسة (
ابن الرومي وهو ّ
ويلون صورها بكلمات عديدة و ف
بفن الهجاء ،قوامها مجموعة من األجساد التي أعمل فيها معوله
معان متشحة ّ
كمرته) الشعرية ّ

الفني هدما وتشويها ،فقبح جمالها ،وأسبف عليها من عتمة نفسه ظسال كستها بالسواد وقُبح الوجوه ،وانحراف الجسد واضطرابه

وعدم تناسقه وانسجامه ،فطالت األنوف وعانقت خرطوم الخنزير والفيل ،وانتشر عبق القذارة في الفضاء فمأله  ،فبدت أنفات
النساء نتنة  ،وأصوات المغنين عواء الكسب وأصوات المغنيات ثغاء الشياه ،وبيوتهن مكمن القماءة والقذارة  ،وأجسادهن محشوة
بكثير من أنماط االنحراف النفسي والجسدي .ولم يسلم القمر من آلة ابن الرومي الشعرية ،ولم تسلم ذاته من القبح.
أن مصطلح جمالية القبح أداة تصلح إلضاءة جانب من عتمة التراث
وقد مزق البحث بعض حجب األفكار فوصل إلى ّ

أن الشعر العربي القديم والنثر قد عالي جانبا من قبائح
أن النقد العربي المت جوانب منها دون أن يصل الشغاف ،و ّ
الشعري ،و ّ
وجسها بيدوات جمالية شعرية ،حولتها إلى شراب سائف تمتعت بجماله قطاعات بشرية عبر
الحياة ،وسخر منها وته ّكم بها ّ

تميز في تجلية الجوانب القبيحة وتحويلها إلى شعر جميل ،ونجح في رصد تشوهات نفسه من خسل
العصور ،و ّ
أن ابن الرومي ّ
تصيد القبح في مجتمعه ،واالعتداء على شخصياته المهجوة  ،فهل مقت القبح في ذاته فيخرجه منها وألبسه غيره
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) المتنبي ،أبو الطيب ،الديوان ،ج ،7شر أبي البقاء العكبري  ،تحقيق :مصطفى السقا  ،وابراهيم األبياري ،وعبد الحفيظ
69شلبي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده  ،مصر 9122 ،م ،ص.988
 )70المتنبي ،أبو الطيب ،الديوان ،ج ، 7ص.980

 )71حسن ،هديل محمود ،االتجاه الجمالي في الدراسات النقدية العربية المعاصرة  ،ص 892
 )72ريشار ،أدريه ،النقد الجمالي ،ص.27-22
) الثعالبي  ،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،تحسين القبيح وتقبيح الحسن ،تحقيق :نبيل عبد الرحمن حياوي،
73دار األرقم بن أبي األرقم  ،بيروت ،د.ت ،ص .88،82
 )74ابن الرومي  ،الديوان  ،ج ،8ص .722
 )75المصدر نفسه  ،ج ،8ص .828
 )76المصدر نفسه  ،ج ،8ص .202
 )77ابن الرومي  ،الديوان  ،ج ،2ص 8710
 )78المصدر نفسه ج ،8ص .221

) محمد ،عبد المنعم إبراهيم الحاج ،الهجاء في العصر العباسي الثاني دراسة تطبيقية تحليلية في شعر البحيري وابن الرومي
79وابن المعتز ،رسالة ماجستير  ،جامعة أم درمان  ،السودان 8002 ،م ،ص.908
 )80ابن الرومي  ،الديوان  ،ج،2ص 9012

 )81ابن الرومي  ،الديوان  ،ج،8ص .9281
 )82ينظر صحيح مسلم ،حديث رقم ،8178ص ، 8829باب الجساسة  ،الحديث عن األعور الدجال .
 )83ابن الرومي  ،الديوان  ،ج،9ص78
 )84المصدر نفسه  ،ج ، 2،9000والمطامير  :الحفر في األرض يوس أسفلها لحفظ الحبوب .
 )85ابن الرومي  ،الديوان ،ج ،9ص802
 )86ابن الرومي  ،الديوان  ،ج ،ص809

) خؤشناو  ،نواز حسن  ،وصابر ،راذان شوان ،السمات اإليقاعية للنسيي الصوتي لنماذج من صورة المهجو عند ابن الرومي
 ،87مجلة كلية اآلداب  ،جامعة بغداد  ،عدد 8098 ،11م  ،ص72
 )88ابن الرومي  ،الديوان ،ج  ،ص 820

 )89ابن الرومي  ،الديوان ،ج ،2ص182-180
 )90المصدر نفسه ج ،9ص 902
) محمود ،أحمد راغب أحمد  ،السمات اإليقاعية للنسيي الصوتي لصورة المهجو عند ابن الرومي  ،مجلة كلية دار العلوم
،91جامعة القاهرة  ،مصر ،عدد  8092 ، 22م ،ص092

 )92محمود ،أحمد راغب أحمد  ،السمات اإليقاعية للنسيي الصوتي لصورة المهجو عند ابن الرومي  ،ص092
 )93ابن الرومي ،الديوان  ،ج ،8ص  ، 729والدحيد  :القصير المستدير م سمنة ،
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) المصدر نفسه  ،ج  ،ص والقافد :الضعيف رخو المفاصل  ،أو من يخلق فيه إعاقة يسير على أصابعه وسيره
94مضطرب.

95
ومطعها امتعاضا  ،أو الحمق.
) ابن الرومي  ،الديوان ج  ،2ص ، 8701والتبظرم  :رف الشفة العليا َ
 )96المصدر نفسه  ،ج،2ص .9092

 )97ابن الرومي  ،الديوان  ،ج ،8ص220
 )98ابن الرومي ،الديوان  ،ج ،8ص 290

الر س
الم ْح َج َمتَْين  ،وهو
) ابن الرومي  ،الديوان ،ج  ،9ص .928والقذالَ :ما َب ْي َن األُ ُذَن ْي سن سم ْن ُم َؤ ّسخ َرسة عأ
ْت ،و األخدع :سع ْر ٌ
ق في َ
99
حبل الوريد .
شعبة من ْ
 ) 100الزوزني  ،ابو عبدهللا الحسين بن أحمد ،شر المعلقات السب  ،مؤسسة الزين ،بيروت ،د.ت ،ص.898
 )101ابن الرومي  ،الديوان  ،ج ،2ص  ،128 -181وص .9028
 )102المصدر نفسه  ،ج ،7ص .9220
 )103المصدر نفسه ج ،2ص .9002

 )104ابن الرومي  ،الديوان  ،ج ،8ص020
 )105زغريت  ،خالد ،القيم الجمالية بين الشعر الجاهلي وصدر اإلسسم ،ص 800
) ينظر ،ابن الرومي ،الديوان ،ج ،9ص ، 980فقد ختم أبياته المليئة بيلفاظ القذارة با" يا أرض ابلعي ماءك " وج ،8ص

 ،098106قوله " :أنت كلبهم بالصيد" .
(107المصدر نفسه ج ،8ص.728
 )108المصدر نفسه  ،ج، 8ص 728

 )109بن عمر ،كمال  ،الجمالية وأبعادها في األدب واللغة  ،ص . 02

المصادر والمراج
-

إسااماعيل  ،سااامي ،جماليااات التلقااي عنااد هااانز روباارت ياااوت فولفجاااني إياازر  ،المجلاات األعلااى للثقافااة  ،القاااهرة ،
.8008

-

إسماعيل  ،عز الدين  ،األست الجمالية في النقد العربي ،دار الفكر العربي ،ط9107 ،2م.

-

إسماعيل  ،هنااء ،الجميل والقبيح من منظور فلسفي نقدي ،الموقاف األدباي  ،مجلاد  ،78عادد 808،8092م (،ص
)22-81

-

األلوسي ،محمود شكري ،بلون األرب في معرفة أحوال العرب ،دار الكتاب العلمية  ،بيروت  ،د.ت.

-

تيبط شرا ،الديوان  ،مراجعة  :عبد الرحمن المصطاوي ،دار المعرفة ،بيروت8002 ،م.

-

التوحيدي ،أبو حيان  ،االمتاع والمؤانسة  ،المكتبة العصرية ،مراجعة  :هيثم خليفة الطعيمي ،صيدا،بيروت8099،م.
105

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحو ث  ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا،اجمللد ( )3العدد (2102)2

-

الثع ااالبي،أبو منص ااور عب اادالملك ب اان محم ااد ب اان إس ااماعيل ،تحسااين القب اايح وتقب اايح الحس اان ،تحقي ااق :نبي اال عب اادالرحمن
حياوي ،دار األرقم بن أبي األرقم ،بيروت ،د.ت.

-

ثعلب ،أحمد بن يحيى ،قواعد الشعر ،تحقيق :رمضان عبد التواب  ،دار المعرفة  ،القاهرة9122 ،م.

-

الجاحظ  ،عمرو بن بحر ،رسالة التربي والتدوير ،تحقيق :شارل بست ،المعهد الفرنسي بدمشق9188 ،م .

-

الجرجاااني  ،علااي باان عبااد العزيااز ،الوساااطة بااين المتنبااي وخصااومه  ،تااح  :محمااد أبااو الفضاال إب اراهيم وعلااي محمااد
البجاوي  ،منشورات المكتبة العصرية  ،بيروت 9122 ،م.

-

الجودي ،لطفي فكري محمد  ،جمالية الخطاب في النص القرآني  ،المختار للنشر  ،القاهرة 8097 ،م.

-

حسن ،هديل محمود ،االتجاه الجمالي في الدراسات النقدية العربياة المعاصارة ،الشاعر أنموذجاا رساالة ماجساتير  ،قسام
اللغة العربية  ،جامعة البعث ،سوريا 8001 ،م.

-

حسين ،طه،ما وراء النهر ،دار المعارف ،القاهرة ،ط .7د.ت.

-

خؤشناو  ،نواز حسن  ،وصابر ،راذان شوان ،السمات اإليقاعية للنسةيا التةوتي لنمةان مةن تةورج المدجةو عنةد
ابن الرومي  ،مجلة كلية اآلداب  ،جامعة بغداد  ،عدد 8098 ،11م.
 ( oص)990-22

-

الذبياني  ،النابغة ،الديوان  ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،دار المعارف ،مصر  ،ط.2

-

ابن الرومي  ،علي بان العباات بان جاريي ،الاديوان ،تحقياق :حساين نصاار ،دار الكتاب والوثاائق القومياة ،القااهرة ط،2
8002م.

-

ريشار ،أدريه ،النقد الجمالي ،ترجمة  :هنري زغيب ،منشورات عويدات  ،بيروت ،ط9121 ،8م.

-

زغريت  ،خالاد ،القايم الجمالياة باين الشاعر الجااهلي وصادر اإلساسم  ،د ارساة جمالياة أدبياة نقدياة ،رساالة دكتاوراه ،قسام
اللغة العربية ،جامعة البعث ،سوريا 8099 ،م.

-

ابن زهير  ،كعب  ،الديوان ،شر  :مفيد قميحة  ،دار الشواف للطباعة والنشر  ،الرياض 9121 ،م.

-

الزوزني  ،أبو عبدهللا الحسين بن أحمد ،شر المعلقات السب  ،مؤسسة الزين ،بيروت ،د.ت.

-

ستيت ،ولتر  .ن .معنى الجمال نظرية في االستطيقا ،ترجمة إمام عبد الفتا إمام  ،المجلت األعلاى للثقافاة  ،مصار
8000 ،م.

-

السعدني ،أحمد ،نظرية األدب،ج ،9مكتبة الطليعة ،أسيوط9101 ،م .

-

عبد الحميد  ،شاكر ،التفضيل الجمالي  ،عالم المعرفة  ،802 ،الكويت 8009 ،م.

-

العلوي  ،ابن طباطبا  ،عيار الشعر  ،تحقيق :عبات عبد الساتر ،دار الكتب العلمية  ،بيروت.
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-

بن عمار ،كماال  ،الجمالية وببعاداةا فةي األدا والل ة  ،مجلاة علاوم اللغاة العربياة وآدابهاا ،عادد  ،1جامعاة الاوادي ،
الجزائر 8092،م.

-

الضبعي  ،الماتلمت  ،الاديوان  ،تحقياق :حسان كامال الصايرفي ،معهاد المخطوطاات العربياة  ،جامعاة الادول العربياة ،
9100م.

-

ابن أبي سلمى  ،زهير  ،الديوان  ،شر  :حمدو طمات ،دار المعرفة  ،بيروت،ط8008 ،8م.

-

المتنبااي ،أبااو الطيااب ،الااديوان ،ج ،7شاار  :أبااو البقاااء العكبااري  ،تحقيااق :مصااطفى السااقا  ،واب اراهيم األبياااري ،وعبااد
الحفيظ شلبي ،مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده  ،مصر 9122 ،م.

-

محمد ،عبد المنعم إبراهيم الحاج ،الهجااء فاي العصار العباساي الثااني د ارساة تطبيقياة تحليلياة فاي شاعر البحتاري وابان
الرومي وابن المعتز ،رسالة ماجستير ،جامعة أم درمان ،السودان8002 ،م.

-

محمود ،راغب أحماد  ،السمات اإليقاعي للنسيا التوتي لتورج المدجو عند ابن الرومي  ،مجلاة كلياة دار العلاوم
،جامعة القاهرة  ،مصر ،عدد  8092 ، 22م (.ص)082 -220

-

الموسى  ،خليل ،جماليات الشعرية  ،سلسلة دراسات  ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق8002 ،م.

-

نقر  ،عمر محمد ،جماليات القبح في النص المسرحي ،د ارساات ،العلاوم اإلنساانية واالجتماعياة ،مجلاد  ،70عادد،8
الجامعة األردنية8092 ،م ( ،ص)202-227

-

أبو نوات ،الحسن بن هانئ ،الديوان  ،تحقيق :عبد المجيد الغزالي،

-

ابن يحيى  ،لمياء تفتق ،القبيح الجميل في خمريات ببي نواس  ،حوليات الجامعة التونسية  ،عدد 9111 ،72م.
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