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:امللخص
جؿشق هُدشه بلى جدلُل الجزوس الخاسٍخُت للفً بهذف البدث غً كُمت وؤبػاد
 لُخطح لذًه ؤن الفً كذ،اإلاماسظت الجمالُت غبر مخخلف الػطىس الخاسٍخُت
حػشع الهخياظت كىٍت حعببذ فيها الػذمُت التي ؤدسحذ الفً في فػاء
 ورلً ما ؤدي بلى جإظِغ فً آلي وؤداحي ًفخلش بلى فػل ؤلاسادة والشؾبت،الػلالهُت
والاشتران في الخجشبت الجمالُت وجدلُم فػل مػاٌشتها بحن الفىان واإلاخزوق لألزش
ً ألامش الزي كاد هُدشه بلى البدث غً اإلاالمذ ألاضُلت والؿبُػُت للف،الفني
لُجذها في الشلافت التراحُذًت الُىهاهُت اإلادافظت غلى بػذ ألاظؿىسة
.الذًىهحزًىظُت وألابىلىهُت
 الفً ; الخجشبت الجمالُت ; الػذمُت ; الػلالهُت ;ؤلاسادة:الكلمات املفتاحية
Abstract:
Nietzsche discusses his extensive study of art, to explore its historical roots in
order to search for the value and dimensions of aesthetic practice across the
various historical eras, it is clear to him that art has been subjected to a strong
setback caused by western nihilism, which incorporated art into the space of
rationality, this led to the establishmentof artistic and mechanicalart, lack of
will desire and participation in the aesthetic experience, and achieve the act
of living between the artist and recipient of the artistic impact which led
Nietzsche to search for the original and natural features of art, to find it in the
Greek tragedy culture preserve the dimensions of the myth of the Dionysian
and the apollonian.
Key word: The art; theesthetic experience;the nihilism; the rationality; the
will of power.
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النص:
ًداوٌ هُدشه في مػشع دساظخه خىٌ الفً ؤن ًىشف غً مػنى
الخطىساث واللشاءاث التي اغخمذتها الخُاساث الجمالُت في جاسٍخ الفىش الفلعفي،
ورلً بهذف مػشفت ؾبُػت ألابػاد والؿاًاث التي وغػتها للفًُ ،م ً
شهضا غلى
مػمىن الشلافت وجإزشها بظشوف الػطش وما شهذجه مً اخخالفاث صادث مً
احعاع الفجىة بحن كُمت الجماٌ الفني الزي وان غلُه الػطش الُىهاوي التراحُذي
وماهى واثً في الػطش الحذًث ،وما ًخػلم باألشياٌ الجمالُت للفً واإلاىظُلى
التي ًجذها هُدشه مً ؤهم ألاشياٌ الفىُت اللادسة غلى بلىؽ رسوة الحلُلت
الجمالُت ،ليىنها جخمخؼ بألُاث حػبحرًت فػالت جشهض غلى مبادت اًلاغُت الغلالهُت
جخإضل فيها وشىة الحُاة ،فاإلاىظُلى في هظشه ًيبغي ججشٍذها مً خطاثظ
الػلالهُت الهادثت راث الخلفُاث الفشداهُت العلبُت اإلادعشبت مً بشازً الػذمُت
الؿشبُت الحذًشت ،وغلى هزا ألاظاط ّ
جخدذد بشيالُدىا ألاظاظُت مً خالٌ مػشفت
مذي جمىً هُدشه مً بسظاء مػالم الفً الالغلالوي اإلاشجبـ بالحُاة وجخلُطه
مً اإلاػاًحر الػلالهُت ألاداجُت التي ّ
كُذجه؟
 -1ثجربة الفن ومبدأ العقالنية املجردة:
اهخذي هُدشه مً خالٌ دساظخه لخجشبت الفً بلى اظهاس الخإزحراث التي افخػلها
ّ
ؤظلىب الػلالهُت اإلاجشدة في فترة الحذازت وما خلفه مً جمىٍه ظلبي وجخذًش آلي
ّ
مدعببا في اجالف مػىاها الحلُلي وحؿُحر
ؤللى بظالله غلى ؤلاهخاحاث الجمالُت
ؤهذافها ،وهزا ما ًشي فُه هُدشه بخالال بلُمت اإلاػنى الجمالي للفً ،ورلً
بعبب جدىٌ الػلالهُت بلى ؤداة مبرمجت حعتهذف بكطاء ؤلاوعان مً مدىسٍت
الحُاة ومػاٌشتها ،بخدىٍله بلى آلت حعخجُب لإلإلاام باإلاأسب الزاجُت والاهلُاد بلى
الاؾماءاث الاظتهالهُت والخػبذ ؤلاوعاوي للمذاخل الخىىىلىحُت الػلماهُت ،ورلً
وان دافػا واضحا كاد هُدشه بلى جؿبُم البدث الجُيُالىجي غلى الػلالهُت
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ً
مشهضا غلى اإلاىكف الفلعفي
ومشحػُاتها ،لخبذؤ دساظخه مً الفلعفت الُىهاهُت
الزي ّ
جبىاه ظلشاؽ بخطىص برغاهه اإلاؿلم للػلل ومماسظخه ألظلىب الجذٌ
الزي لم ّ
ًخلُذ به وىظُلت لخدطُل اإلاػشفت اإلاجشدة اإلاىاهػت للػالم الظاهشي
فلـ ،بل اهؿىي دوسه ؤًػا غلى بخذار هىباث الدشظي واللؿُػت مؼ مػاوي
الحُاة وما جدشبؼ به مً حمالُاث مادًت.

i

ّ
فالهم الفلعفي الزي شؿل ظلشاؽ جمشل في ظػُه الحشِث للخىلُب غً ملىت
الجىهش ّ
اإلاجشد الزي غثر غلُه في الػلل وجدلُله لخطاثظ الشباث واإلاشالُت
الالمخىاهُت التي جخػلم بإفم اإلالذط ،وبالخالي فةن ملاضذ ظلشاؽ مً بدساج
الفً في مجاٌ الػلالهُتً ،مُـ اللشام غً ؾمىخه بلى بخذار اوػشاج مىػؿف
نهاجي غً هضغت الفً الىاكعي التي ؤشاد بها الاججاه الذًىهحزًىس ي الُىهاوي الزي
ّ
اغخبره-ظلشاؽ -جطىسا ؾاسكا في اإلاذوغ.
وَعخمش هُدشه غلى غىء اللشاءة الجُيُالىحُت التي اجبػها لُػؼ الفىش
الجمالي اإلاشالي الزي ؤظعه ؤفالؾىن جدذ مجهش الخدلُل الىلذي ليىهه اخخاس
مجشدة مػاسغت ً
حمالُت ّ
ولُا للفً الحس ي الزي ًخإضل منهله في مىىىهاث
الحُاة ،لزلً ًجذ فُلعىف اإلاؿشكت ؤن هىان فجىة واظػت بحن الجماٌ
اإلاُخافحزًلي الزي ؤظغ له ؤفالؾىن ،وبحن الجماٌ اإلاادي الزي جيىن مادجه
الخام مً سخم الحُاة ،iiففىشة الطشاع اللاثم غلى غذم الاغتراف بالفً الحس ي
وافخػاٌ مىحت الدششرم والدشظي لترار التراحُذًا وجدمُل الشػشاء حىدت
الخإزحر العلبي وهلىظت غاؾفت الشػب الُىهاويٌ،ػخبر ظبُال ًدمي به ؤفالؾىن
ألاخالق ألاسظخلشاؾُت مً خافت الخجاوصاث.

iii

وما ًمىً ؤلاشاسة بلُه بخطىص داء الخػطب للػلالهُت الزي ؤضِبذ به
الفلعفت الُىهاهُتً ،ىشف هُدشه غً بضوؽ ؤلاخذازُاث ألاولى للطىاغت
الػلالهُت للفً ،لخخؿىس هزه الفىشة غبر مشاخل جاسٍخ الفىش الفلعفي وجخجزس
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داخل الجزغت الشوماوعُت التي ماسظذ جإزحرها في الفىش الؿشبي مً كبل الفالظفت
والفىاهحن ،ليىنها ظاهمذ في ظهىس مىغىغُت مُخافحزًلا الفً التي ّ
جم الػمل بها
إلكخدام الحلل الخإوٍلي لألشياٌ الفىُت لبلىؽ مػاهيها واًماءاتها ،وماهالخظه هى
ؤن الفُلعىف شىبنهاوس لم ًلخطش في دساظخه غلى حاهب الافطاح والاظخذالٌ
ّ
غلى ؤلاججاه الخإملي لذالالث ؤلاهخاحاث الفىُت ،بل بن مهمت الخػبحر التي سهض غليها
ً
ً
واظػا يهذف بلى جدلُم
وان مفادها اهدعاب الفً لطبؿت مػشفُت حػذ مىفزا
الجاهب اإلاُخافحزًلي اإلاخمشل في جبىؤ وحىد اإلاىحىد ،هزه اإلاماسظت الخػبحرًت الحػذ
ً
شاظػا في مشاجب الفىىن ومػاًحرها
جؿبُلا جإوٍلُا للفً بذلُل ؤن هىان جباًىا
غمً ملُاط الذاللت ألاهؿىلىحُت ألاظمى.

iv

ومً هزا اإلاىؿلم ًخطح ؤن الخُاس الشوماوس ي ؤولى غىاًخه للزاث اإلاىحىدة وما
جبخؿُه مً ابذاع حمالي مػشفي مُخافحزًلي ،هما ؤن الععي بلى بلىؽ اإلاىحىد
للشػىس باألزش الفنيٌ ،ػذ جشوٍػا ؾحر مباشش إلااشش الػلالهُت التي جملىذ الزاث
وؤغمشث خلُلت الػالم الىاكعي اإلاىغىعي ووعُاهه.
وجدعؼ هزه الفجىة مؼ ما رهب بلُه الفُلعىف اًماهىٍل واهـ في بؾاس
دساظخه للجمالُت اإلاشالُت راث الجزوس الػللُت اإلاػخمذة غلى كاهىن الخجشد
والشمىلُت والخػالي وجمذًذ الهىة بحن مىغىع الجمالُت وغالم الحُاة الىاكػُت.
وبالخالي فةن الذافؼ اللىٍم الزي ؤفض ى بياهـ بلى وغؼ خـ نهاًت مبىش غلى
كشاءجه الىلذًت ًىمً في جخلُظ مفهىم الجمُل مً البىاغث الخجشٍبُت
اإلادعىظت ،وألاهثر مً رلً اججه هُدشه بلى الخؿلؿل في حشؤة فىش واهـ التي
ؤظلؿذ الىلذ في ؤدوى اإلاشاجب لخػلي غلُه اإلاىظىمت ألاخالكُت ،وؤلاخاؾت
الىُدشىٍت ؤًػا غلى ؤلاوؿالق الياهؿي الجاف الزي ًخظ الحىم الجمالي
ّ vi
واكخطاسه غلى اللبىع في باسة الخجشد.
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v

وفي ظل هزه اإلاىاكف الجمالُت اإلاُخافحزًلُت اإلاخػالُت والالمفىشة في
الجاهب الىاكعي اإلادعىط ًلخمغ هُدشه بزش دساظخه الخدلُلُت إلاػمىن
اإلاىظُلى التي ظادث الػطش الحذًث ،ؤؾالال إلادذودًت والخػثر في اللحاق بشهب
ألاظلىب الىبحر اإلاخمشل في مىظُلى دًىهحزًىط اإلاخملىت للىة الاًلاع الخإزحري،
ورلً ًشحؼ بلى الػذًذ مً ألاظباب التي ًإحي في ملذمتها اهتهاج اإلاىظُلى هفغ
اإلاىحى الزي خزا خزوه ؤظلىب الفً الباسووي الهادت ،هما ؤن الاًداءاث راث
البػذ الذساماجُيي التي واهذ حعدىذ بليها اإلاىظُلى الحذًشت حػلذ ؤوؿامها
ّ
وخعها ؤلاًلاعي ًدىاكؼ بجفاء مؼ الخػبحر ؤلاًجابي والاخخفالي والفػل الىفاحي
ًىىه غً ؤلاضالح ّ
الزي ّ
واإلااٍذ لبىادس النهػت الؿشبُت.

vii

ومً هزا اإلاىؿلم اسجإي هُدشه غشوسة بًجاد بلعم ٌشفي مشع
الػذمُت الزي جفاكمذ ؤغشاغه داخل الحػاسة الؿشبُت بعبب براغخه للخطىس
العلبي اإلاىافي لػالم الحُاة ،ختى الفً وؤشياله الجمالُت واإلاىظُلى بججه اججاها
ّ
ماوساثُا ٌعلم بالالًلحن والضٍف في الحُاة ،لهزا ضاؽ هُدشه خطاثظ الجمالُت
ّ
جخىلذ غً هُان ؤلاوعان ألاغلى الفىان الزي ًمخلً خػىسه ّ
الفػاٌ مً
التي
خالٌ كابلُت مالمعخه للحلُلت الجمالُت وجشظُخه لػامل اظخلاللُت راجه
هطىسة همؿُت باسصة ،فالفً ّ
اإلاخدذ بالىمـ الحس ي ًدشيل هشئٍت معخدذزت
جخملىها اللىة التي جإخز بها في معاس الحلُلت الجمالُت الػظُمت.
وغلى هزا ألاظاط ؤشاد هُدشه بىمىرج الفحزًىلىحُا اإلاؿبلت التي ًلطذ بها
بخيام ؤوضاٌ اليشاؽ الفني مؼ فُىىمُىىلىحُا اإلادعىط ،ختى ٌعخؿُؼ الفً
ؤن ًدافظ غلى كاغذة وحىده اإلاادي اإلاخبذي وٍخجىب ميامً اإلاشالُت اإلاُخافحزًلُت
viii
ّ
الدعِب والجمىد في الفً الؿشبي الحذًث.
التي بػشذ
-2الفن والجمالية الالعقالنية:
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خزث فلعفت هُدشه خزو الخُاس الالغلالوي اإلاىاهؼ للػلالهُت الؿشبُت
ّ
وحعببذ في جهجُنها وخشوحها غً
التي اهلادث بلى هُمىت الخىىىلىحُا والخلىُت
ألاؾش اللاهىهُت الصحُدت ،لهزا جىحب غلى هُدشه الػمل غلى هشف مىاؾً
الخلل اإلاىدششة داخل الػلالهُت الؿشبُت التي ؤضبدذ جىؿىي غلى هظام ّ
ٌعحرها
وَعخذعي منها الاهلُاد لحخمُاجه ،هزا الىظام اإلاخمشل في الػلم ألاداحي الزي
اهدس ى بذوسه لباظا وىلىهُالُا معدبذا.

ix

وغلى هزا ألاظاط ؤضبدذ الحُاة حػاوي مً وؾإث الاؾتراب الزي ؤحبر
ؤلاوعان غلى اغخىاق الفشداهُت التي اهدطشث شػاثشها في اإلاماسظت الاظتهالهُت
الجامذة في مخخلف اإلاجاالث ،بما في رلً الفً الزي اوػذم فُه ظااٌ اإلاشاسهت
الجمالُت واًداءاث اللىة التي ٌػثر غليها مً خالٌ حػل الحُاة ميىها ؤظاظُا
لإلهخاج الجمالي ،وهزا مادفؼ هُدشه بلى حػل الطىسة الىمؿُت للفً ؤظلىبا
ًخماش ى مؼ مىغىع بسادة اللىة الزي ًدخل الطذاسة في فىشه الفلعفي ،فاللُم
الجمالُت في هظشه جيبػث مً سخم ؤلاهخاج الفني الزي ًخجلى في الىاكؼ وفم
ملاضذ جخىافم مؼ ؤهذاف ًبخغي الفىان جدلُلها ،لزلً ٌععى بلى دمج ملىت
اسادة اللىة في مشمى الػمل الفني ختى ًخمىً مً الافطاح اإلاؿلم غً الحلُلت
ً
ماهذا غىذما ًخم فً شفشاث الػالم
الجمالُت اإلادعىظت التي ًيىن بخُائها
واظدشػاس حمالُاجه اإلاػمشة في هُىىهخه ،وغىذها ًمىً لإلهخاج الفني ؤن ًشجلي
بلى مماسظت الخجلي الظاهشي .

x

ما ًمىً ؤلاشاسة بلُه بخطىص اإلابادسة ؤلاًجابُت التي ظػذ بليها فلعفت هُدشه
واإلاخمشلت في مداولت الخىلُب غً ؤظغ فػالت حزسٍت لخدذًث الجيغ البششي
بهذف جدلُم الخبلىس غلى الطػُذ الىاكعي  ، xiومً هزا اإلاىؿلم ًدبحن بإن بخُاء
الفً للػالكت الخالخمُت بحن راث ؤلاوعان واإلاىغىع الىاكعي الزي جيخج غً
ّ
مخاغاجه الحلُلت الجمالُت ٌعخلضم الاغخماد غلى ملىماث الفً التي وظفها
فالظفت ما كبل ظلشاؽ ،مشل فُشاؾىسط الزي حمػخه كشابت مؼ سظىٌ آلالهت
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هشمغ الزي وهب له بمياهُت العااٌ غً ول ماهى مىحىد وما جخػمىه الحُاة
مً سمىص وحػبحراث ًذغىه للخىع فيها .

xii

هزا ما ّ
ًفعش غلى اإلاشجبت التي وحذ فيها فُشاؾىسط واللذسة غلى الفهم الػمُم
لىظام الحُاة وحمالُاتها التي مىدذ له مً كبل هشمغ ،وفي ظُاق هزه اللشاءة
الخدلُلُت ًخم الخىضل بلى ؤن اإلازهب الفلعفي لفُشاؾىسط ًملً مدخىي
معخلهم مً هشمغ مما ًدُل بلى امخالهه لػامل الخجشبت التي اظخمذها اهؿالكا
مً الشئٍت الىاظػت والخمدُظ اإلاباشش للحلاثم ،باإلغافت بلى الىظشة الفلعفُت
الىاظػت للحُاة التي امخلىها ول مً هحركلُؿغ وبشمىُذط .هما ؤن بشيالُت
اللشاءة الػمُلت والباؾىُت لجىهش الػالم كذ شيلذ مدىس اهخمام هحركلُؿغ
الزي ؤوضح بإن ؤلاوعان الػادي ًيخهج فػل الشئٍت العؿدُت الىاكطت إلاا
ًىؿىي غلُه الػالم ،وٍدىم غلى مظاهشه بالعلبُت وبإهه غالم في سحغ الخؿُئت
واإلاإظاة واللعىة ،وخاغؼ للاهىن الخىاكؼ والاخخالف ّ
اإلاؿبم غلى اإلاىحىداث
التي ًدخىيها ،لىً هحركلُؿغ ًػُف في ظُاق خذًشه ؤن الاوعان الفىان
ٌشترن في سئٍخه الجمالُت مؼ ؤلاله في الفهم الجمالي الخإملي للػالم .

xiii

وفي خػم هزه الذساظت الدصخُطُت التي كام بها هُدشه لؿبُػت فىش فالظفت
ماكبل ظلشاؽ فةهه ًبادس باللىٌ في زىاًا هخابه الفلعفت في الػطش اإلاإظاوي
ؤلاؾشٍلي >>:بن خىم هاالء الفالظفت غلى الحُاة وغلى الىحىد بشيل غام هى
خىم ؾني باإلاػاوي باليعبت لحىم ساهً هظشا ألن الحُاة التي شهذوها واهذ راث
ّ
ّ
امخالء مفشؽ ،وألن وحي اإلافىش غىذهم لم ًىً مػلال هما هشاه غىذها مشدخا بحن
سؾبت الحشٍت والجماٌ والحُاة اإلالُئت بالػظمت ،وؾشٍضة الحلُلت التي ًخمدىس
ظاالها الىخُذ خىٌ مػشفت كُمت الحُاة بشيل غام ،<<xiv .ما ًمىً ؤلاشاسة بلُه
مً خالٌ ماظبم رهشه ،هى ؤن فالظفت ماكبل ظلشاؽ كذ ّ
جىحهىا بخطىساتهم
الفىشٍت راث البػذ الفني الػمُم بلى اشتهاء الحُاة والشؾبت في مػاٌشتها
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وؤلاظخمخاع بها ،وهزا هفُل في هظشهم باإلهخشاؽ في بىجلت الحلُلت الجمالُت
التي ظػىا بلى مالمعت ؤفلها بىاظؿت الفً.
فاللبىت ألاظاظُت التي جلىم غليها الحلُلت الجمالُت خعب هُدشه ،جخػمً
وخذة الخػاسب في ألاخاظِغ التي جخملً الفىان مً هىباث الللم وخُىٍت اإلاخػت
التي حشيل لؿت ؤلابذاع الجمالي التي ًخلفظ بها الفىان لخخدىٌ بلى فػل اإلاماسظت
خالٌ جدلُلها في الؿبُػت ومشاسهتها مؼ الجمهىس اإلاخللي بؿابؼ اخخفالي ،وهزا
هى العبب الىاضح الزي ؤدي في هظش هُدشه بلى جشبؼ الحػاسة الُىهاهُت
التراحُذًت غلى رسوة ألاضالت الجمالُت مً خالٌ اهتهاحها مبذؤ اإلاىاثمت الخفاغلُت
التي جدذر بحن الفً والحُاة.

xv

وكذ ؤضبذ ؤظلىب الفً وحمالُاجه في الشلافت ألاإلااهُت ًىؿىي غلى مىظىس
جدلُلي هش وحامذ هظشا لخخلي الفً الحذًث واإلاػاضش غً البػذ اإلاُشىلىجي
ؤلاؾشٍلي ،جىحه هُدشه بشدود فػل هلذًت غشبذ ضمُم الحػاسة ألاإلااهُت بزش
ّ
ّ
جدعشه غلى ما آلذ بلُه مً ؾابؼ مىظُلي ًمُل بلى الشوماوعُت التي خلفذ
بةًلاغاتها جمىيها ظلبُا ًيشش الفشداهُت في روق اإلاخللي للفً  ،xviوٍذغى هُدشه هزه
الشلافت لاللخفاث بلى ألاضالت الفىُت التي جػشب بجزوسها في هُىىهت اإلاىظُلى
الذًىهحزًىظُت ليىنها جىؿىي غلى ماهالث بًجابُت واإلسادة والخفائٌ وحػضٍض كُمت
ّ
الخفاغل الاخخفالي ،وول رلً ًمىنها مً الاهفالث مً ظاهشة الػذمُت وبغادة
جطلُذ غالكتها مؼ الحُاة  ،xviiرلً ؤن مخػت ؤلاإلاام باإلاػنى الجىهشي ّ
ًدذده
هُدشه في كاغذة الخالكذ الشوحي اإلافخػل مً ؾشف اإلاىظُلى بحن حىاهُت الىفغ
ؤلاوعاهُت التي ّ
جخىخم غً ؤخاظِعها وبحن الىاكؼ ،والهذف مً رلً ًخمشل في فً
شفشاث اإلاشاغش وألاخاظِغ اإلاخخفُت الالمػلىلت والالمفىش فيها وجشحمتها غلى
شيل مماسظاث اخخفالُت ميسجمت مؼ جىاؾم الػالم.
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ًبحن هُدشه ؤن ألاؾىُت الشػبُت هي جبرًش مبهج لؿشٍضة ألاظباب الؿبُػُت
الجمالُت التي افخػلها ؤبىلىن ودًىهحزًىط ،هزه الاًداءاث بػشذ جإزحراث غمُلت
في حىهش ألاؾىُت الشػبُت وغملذ غلى جفػُل ؤبذًتها في ول اإلاشاخل الخاسٍخُت،
فاإلججاه الفني الذًىهحزًىس ي هى بمشابت اإلادشن الفػاٌ الزي ًؿلم الػىان
لألؾىُت الشػبُت.

xviii

فاإلاؿني خحن ًذخل غمً ظُاج الؿبُػت ٌعي هفعه همدىس ؤظاس ي
إلاػشفت مجشدة ً
ولُا مً الشؾبت ،والهذوء الزي ًىدسح الؿبُػت ًىظؼ مً خذة
الفجىة مؼ مبذؤ ؤلاسادة اإلاخػثرة مً الخػُِم واإلافاسكت والاخخالف اإلافخػل
واإلاصحىن بحن الؿبُػت وكىة ؤلاسادة ،هزا ما ًخم الافطاح غىه مً خالٌ الاؾىُت.
ومً خالٌ رلً جيخج لذًىا مػشفت مجشدة خالطت جبذي ظػيها هدى جخلُطىا مً
الاسادة وحػعفها ، xixلزلً خاوٌ هُدشه ؤن ًبحن حاربُت الفً الالغلالوي الزي
ًدذر الشمالت في الىعي وٍمىذ مازشاث كىٍت للمخػت الفىُت ،فالشػشاء الُىهان
ؤمشاٌ هىمحروط وؤسخُلىهغ وؾحرهم ًيخهجىن ؤظلىب الخإوٍل للمىاظش
الؿبُػُت ،ورلً بىاظؿت اجخار مىحى الغلالوي رو ؾابؼ فحزًىلىجي ؾشٍضي لبلىؽ
الحلُلت الجمالُت اإلاخجعذة واإلالمىظت.

xx

هما ؤن ّ
شذة بعجاب هُدشه باإلله دًىهحزًىط دفػذ به بلى اجخار ؾشٍم
الخػىع اإلاؿلم لهزا ؤلاله والاكخذاء به ،حػله ًدذر هىع مً الىخذة
والاهطهاس الشوحي الزي ٌػلذه مؼ دًىهحزًىط ،وبالخالي ًمىً اللىٌ بإن كىة
ّ
اإلاػملت لخطاثظ
الخإزش الىُدشىي هزا ؤفػذ به بلى اهتهاج فػل اللشاءة

وظماث اللىة التي ّ
جمحز بها ؤلاله ،ودالالجه وضفاجه التي جػشب بجزوسها
الػمُلت في ؤسواح الفالظفت الُىهان الزًً اسجبؿىا بالؿبُػت ُوو ِحذوا في مشخلت
ّ
مخلذمت غلى مشخلت ظلشاؽ ،هما ؤن ؾفشة الخبلىس التي ٌشهذها الفً جدىمها
لػبت الخىافش التي ًدشهها ؤلاله ؤبىلىن وؤلاله دًىهحزًىط وجفاغلهما ًذفؼ الزاث
الاوعاهُت بلى الخىؾل في لزة ؤلاخعاط اإلاىخذ بحن الجزغخحن ختى ًيىن بىظػها ؤن

223

جدُـ بجمالُت الحلُلت الفىُتxxi ،وغلى هزا ألاظاط ًبرص هُدشه في ظُاق كشاءجه
الىاظػت ؤن الغلالهُت الفً الذًىهحزًىس ي اإلاىػبـ حعذ سؿشة الىلظ مً خالٌ
ً
مخمما للفً ألابىلىوي الزي ًخمخؼ باالظخلاللُت
اغخباس هزا الفً
الخللاثُتًxxii،مىً ؤلاشاسة ؤًػا بلى ما كامذ به ؤلاسادة الهُلُيُت التي اظخػملذ
الػالم ألاوإلابي هألُت غاهعت للىظش بلى ضىستها وهي بطذد الدشيل مما ًذفؼ
آلالهت بلى اإلابادسة بةغؿاء دوافؼ ملىػت لحُاة ؤلاوعان بؿُت مىاضلت فػل الحُاة،
وهزا الظً ًجػل الشػب الُىهاوي ًخطىس اهه مداؽ بالػىاًت الالهُت التي
جدمُه مً الششوس.

xxiii

وٍخطح مً خالٌ ما جػمىه هخاب هُدشه اإلاػىىن" :مُالد التراحُذًا" الزي
ًدمل في ؾُاجه ملاؾؼ مىظُلُت جىدى هدى اإلاػاضشة والخالكذ مؼ بًماءاث
ؤلاًلاع في الىاكؼ ،وهزا ما ًدذر مً خالٌ اسجباؽ اإلاىظُلى بألُاث ومُياهحزماث
حػمل غلى بلىستها والجىكت ووظاثل الػضف اإلاخؿىسة التي جػفي غلى اإلاىظُلى
ؾابػا سمضٍا ملذظا ًذغى بلى ماهى حىاوي ؤضُل.

xxiv

وبالخالي فةن اإلاىظُلى خعب هُدشه كذ جيىن وشإتها ألاولى ومشخلت جبلىسها
هاججت مً ضمُم راتها ،بال ؤنها ججعذ مُياهحزماث لؿت مخفشدة جفصح غً البػذ
الفُىىمُىىلىجي اإلاالمغ ألخذار الػالم الزي هدُاه ،وهي في ظل هزه الطىسة
الىمؿُت لِعذ مىفطلت غً ألاوغاع التي جىخىف الىاكؼ ،ألنها حعخيبـ هظامها
ومبادئها الباؾىُت مً جاسٍخ خػاستها .xxv
وفي راث العُاق ًبحن هُدشه ؤن الاوعان اإلالحمي جخلخظ ممحزاث شخطه في
صسادشذ الزي ًجعذ وٍترحم بؿابؼ شاغشي ،الخفىق والاسجلاء الجمالي ،وٍخم
ّ
اإلااضلت لشزساث الشوماوعُت اإلاخمشلت في بًذاع سئٍت جطىسٍت
الخماط خلفُاجه
واظػت بخطىص اإلاػنى الباؾني الزي ًىؿىي غلُه الشػش الؿىاجي الخالظ ،وكذ
ؤماؽ هُدشه اللشام غلى اكخدام صسادشذ وحؿلؿله إلاػاٌشت خُىٍت الخجمػاث
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اإلاشخت التي ًؿلم لها الػىان ؤلاله دًىهحزًىط،

 xxviبمػنى ؤوضح ؤن اللىة

ؤلابذاغُت ؤخذزذ مىػؿفا هبحرا ظاهم في جيىًٍ اإلاطذس الجمالي للفُلعىف
هُدشه ،ورلً ٌػخبر الذافؼ اإلاعاوٌ الزي حػل مػظم ألابدار جخىضل بلى
الاغخلاد بجزوح هُدشه بلى اإلاشالُت راث الطبؿت اإلاجشدة الشوماوعُت ،بال ؤن فجىة
الاخخالف حشمل ؤبؿاٌ هزه اإلاضاغم وجىمً في حؿُحر بظتراجُجُت الشمىص الجمالُت
التي ٌعدىذ اليها هُدشه في ؾشخه الفني والذلُل غلى رلً ًخدذد مً خالٌ بغالثه
مً كُمت الشاغش اإلاشالي الزي ًخجعذ بىظشه في حيغ ؤلاوعان ألاغلى الزي ًمىذ
له ألافػلُت في جيىًٍ وحشيل خطاثظ الجمالُت ولػل هُىىهت صسادشذ حػذ
ؤولى مً جخىفش فيها ظماث رلً الترسخ.

xxvii

وٍظهش "حان الوىظذ" بإن هُدشه كذ اظخلهم فىشة الخىهً التي ؤبذاها "ظدىذاٌ"
بخطىص ما آلذ بلُه ؤوسوبا هدُجت دخىلها في مشخلت الػذمُت والشػىس باأللم
الزي ؾغى غلى ؤلاوعان الؿشبي في الفترة الحذًشت ،غلب جالش ي غبلشٍت اللىة
وؤلاسادة التي جضامىذ مؼ زىسة هابلُىن ،هزا ما شيل دافػا كىٍا ؤدي باإلوعان
الؿشبي بلى الخىلُب غً غالج للفخىس وألالم بىاظؿت بجباع بباخُت الخُاٌ ،ليىهه
يهذف بلى جدشًٍ شػىسه الفاجش مً خالٌ جىهم اإلاخؼ اإلادظىسة واظخدػاس
مظاهش اإلاإظاة التي جضٍذ اوشؿاله بػشوسة جدىٍلها بلى مخػت جخمخؼ غً مػاٌشت
مػاهاة الحُاة.

xxviii

وٍداوٌ هُدشه ؤن ًطف ظؿدُت ومدذودًت مىظُلى "فاحجر" التي
ًذفؼ الاظخماع بليها بلى الذخىٌ في مػترن الدشائم وشؿداث الخىىٍم اإلاخىهم،
ورلً ما ٌػمل غلى بزاسة الشػىس اإلاشض ي مما ًجػلها جبخػذ ول البػذ غً حىهش
اإلاىظُلى الحُىٍت التي ًفػلها هُدشه واإلاخمشلت في بث زلافت الشكظ ،وفي هزا
الطذد ظعى هُدشه لفخذ آفاق الدعائالث خىٌ بشيالُت ؤظاظُت جخمدىس خىٌ
اإلاػمىن الزي جىؿىي غلُه الفحزًىلىحُا اإلاؿبلت ،و مذي فػالُت اإلاىظُلى في
ججعُذها xxix،كذ جيشإ الخجشبت الجمالُت مً بًداء فشدي ؾحر ؤنها جػشب
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بجزوسها في البػذ الاحخماعي وهزا ما ًدُلىا بلى ؤلاكشاس بالذوس الزي ًلػبه غامل
الالشػىس الجمعي الزي ًخىلى مهمت جيىًٍ وبوشاء مماسظت الخلم الجمالي ،وٍىدى
بها بلى معاس ؾحر مدذد ؤو مشظىم معبلا.
-3ثجربة الفن وثقافة الجسد:
خاوٌ هُدشه ؤن ٌعترحؼ ؤضالت الحلُلت الجمالُت اإلاخخفُت واإلاؿمىسة التي
ًخػمنها الجعذ مً خالٌ جدلُل مالمده التي ًظهشها في الىاكؼ ،والعبب الزي
دفؼ به بلى دساظت الفً وسبؿه بشلافت الجعذ ٌػىد بلى اغخباسه وظُلت كادسة غلى
ّ
ً
فػاال ّ
خلله
الىضىٌ بلى مػنى الحلُلت الجمالُت الخالطت ،وشيل رلً اوػؿافا
في معاسه الالوعلي اإلاىخفؼ غلى الخُاساث وألاوعاق الفلعفُت والجمالُت التي
خىمذ غلى الفً باالوؿالق وؤلبعخه ؾؿاء الخدفظ وحػلذ مىغىغه ألاوٌ هى
الؿاًت ألاخالكُت.
خُث جظهش اإلاػالم ألاولى للفً ألاخالقي اإلاخؿلؿل في مخاغاث الفىش الفلعفي
ّ
الخجشد ودسؤ زلافت
لعلشاؽ وفلعفت ؤفالؾىن اإلاشالُت التي التزمذ بششوؽ
الجعذ هىُان لخخدىٌ فُما بػذ بلى مىغىع معيىث غىه ًىضف بالؿابى،
باإلغافت بلى غلالهُت الخؿهحر التي ّسوج لها ؤسظؿى للخىطل مً كُذ اإلاادًاث ،وفي
جم الخخىٍج لشلافت اإلااهُت الػلمُت ألاخالكُت التي ّ
اإلالابل ّ
جىطب هفعها همػمىن
ًترهب مىه الفً وٍلخض ي هخمان الحغ الؿشٍضي لذي ؤلاوعان ،هزا الفػل ٌػذ
آلالُت اإلاماسظت لالظخدىار غلى الؿبُػت وجلُُذ الجعذ ،وَشحر ؤفالؾىن بلى رلً
في اإلاإدبت ،بدُث ًشي ؤن الجعذ ٌػخبر غالمت واضحت لجزواث باؾىُت جخذاخل مؼ
ملىت ؤلاًشوط  .xxxوبالخالي فةن اًجابُت الفً غىذ ؤفالؾىن جيىن مً خالٌ
بخاؾخه الشاملت باإلاػشفت اإلاشالُت ،فاإلابذؤ الزي ّ
شُذث غلى ؤظاظه الفلعفت
ألافالؾىهُت اهطهش في شم الؿشٍم للبدث غً مػنى اإلاػشفت مؼ جمذًذ اإلاعافت
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وحػمُم الفجىة بحن اإلاجاٌ اإلاػشفي وبحن الذوافؼ والشؾباث الجعذًت الاهفػالُت
راث البػذ الحس ي.

xxxi

ووشهذ ؤًػا في هزا العُاق ؤن الفً بلي سهُىت لذي الىاصع ألاخالقي
الزي ؤظعذ له فلعفاث الػطش الىظُـ وبدىم ؤن اإلاعُدُت كذ ؤخىمذ
كبػتها غلى الفً لخجػله رو ؾابؼ هيس ي ،اهدششث مػاإلاه بلىة في غطش النهػت
بدىم ؤن الخجشبت الجمالُت ؤضحذ راث مىؿللاث دًيُت واهذ جدشيل مادتها
ألاولى مً الذًً وشػاثشه ،وهزا ما ّ
جم جفػُله ومماسظخه مً خالٌ هخبت مً
الفىاهحن الزًً جإللىا في غطش النهػت ؤمشاٌ "سفاًُل" و"ماًيل ؤهجلى" وؾحرهم
ممً جفىىىا في الخػبحر غً الجمالُت بلؿت دًيُت معُدُت .xxxii
ًىحه هُدشه وضف الشىاء للمىظُلاس "بحزث" هظشا الحعامه بالىفاءة الالصمت
وكذسجه غلى بخذار جالكذ وببذاع للفشح في زىاًا اإلاإظاة وبغفاء ؤلاثخالف بحن
هزه الشىاثُت ،وَشُذ ؤًػا بةمياهُت "بحزث" غلى جفػُل ملىماث الشكظ وغمله
غلى بظهاس زلافت اإلافاجً والجاربُت في الجعذ.

xxxiii

اظترعى هُدشه غشوسة جىزُم الشابؿت التي ججمؼ الجعذ بالشلافت
فشلافت الجعذ جلىم بىشف الحلُلت وبماؾت اللشام غً ؤضالت الخاسٍخ اللُمي
الزي ًشمض بلى الذًىامُىُت واإلاادًت ،فالشلافت وظُلت جترحم مىىىهاث الجعذ
الؿبُػُت وبالخالي فةن مضاوحت جاسٍخ الشلافت مؼ جاسٍخ الجعذ ًادي بلى ظبر ؤؾىاس
مخػت الػِش والشؾبت اللىٍت والػمُلت في الحُاة.
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