العقا ُد فيلسو ًفا
ِ
والجامل
اف للرؤى العقَّادي ِة يف الف ِّن
استرش ٌ
أحمد عبد العال رشيدي
أديب كـ"العقاد" يتخ ُذ أدبَ ُه وسيل ًة لغاي ٍة
الفصل بني مجايل
ُ
يصعب
األدب والفلسف ِة ،ال سيام عند ٍ
ِ
ُ
فلسفي ٍة بحت ٍة ،فليس بني ظواه ِر فكر ِِه وبواط ِن ِه ح ٌّد ٌ
فاصل ،فقد صدرتْ عن العقاد آرا ٌء متيزتْ
ِ
ِ
البحث أو الرواي ِة املسبق ِة،
التصورات واألخيل ِة ،وال سلطا َن عليها من
بالبداء ِة ،التي هي مستود ُع
واملثالب.
أعمق أعام ِق ِه ،من حيث الزكان ِة
ِ
نفس َها التي تجيل لك َ
وكانت هي ُ

تجاهل ِ
البعد الفلسفي يف إسهاماتِ ِه ومؤلفاتِ ِه ،بال
ُ
كل ال ميكن
سام ومفك ٌر راقٍ  ،وعىل ٍّ
أديب ٍ
فهو ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
تتصل من حيث املوضو ِع
املقاالت ،التي ُ
ومئات
الكتب
عرشات
كتب
ِ
إجحاف وال مغاال ٍة ،فقد َ
قريب ومن ٍ
بالجوانب
بعيد
وتتصل من
ُ
واملنه ِج بالفك ِر الفلسفي بصور ٍة مبارش ٍة وغري مبارشة،
ِ
ٍ
ِ
هوامش األمورِ ،أو يحومون
الفلسفي ِة بصورتيها العام ِة والخاص ِة،فلم يك ْن فيها ممن يطوفون حول
ِ
الخوض يف لواع ِج َها..
حول النا ِر وهاالتِ َها كالهاموش دون
تحدث العقا ُد عن قضي ِة الجام ِل والحقيق ِة من منظو ِر الفن ،بأن الدنيا ٌ
جامل ،نصلُ ُه من طريق
ِ
اإلحساس به،
نلمس ُه بيد من املاد ِة ،فالروح هو الحقيقةُ ،واملاد ُة وسيل ُة
روح ُ
الرضور ِة ،والدنيا ٌ
األساس يف
أسبق من الحقيق ِة الفلسفي ِة ،وأنها
ورأي العقا ِد يف قضي ِة "الجامل" أن الحقيق َة الفني َة ُ
ُ
يتفق وطبيع ُة العقا ِد الشاع ُر الذي يقول:
منهج ُ
فهمِ ظواه ِر الكونِ  ،وهو ٌ
مقتبس  ...والشاع ُر الف ُّذ بني ِ
الشع ُر من ِ
الناس رحم ُن ""1
نفس الرحمنِ
ُ

بالوعي والشعو ِر قبل أ ْن يدركَ ُه بالحواس ،ليؤكد أن الفنا َن ٌ
رسول من رسلِ الوعي
يحس الكو َن
ألنه ُّ
ّ
اإلنساين ،ورائ ٌد من روا ِد القيمِ الروحي ِة ،وأكرثهم استجابة لنداء الحرية ،واحتكاكًا بالجهد الخلاَّ ق
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الذى يكمن وراء الحياة ،وهذا الجهد من "الله" إن مل يكن هو "الله" ذاته .هكذا كان مبحثُ الجام ِل
َ
الجامل
يف الصدارة من هذه اآلراء ،وهو الرأي الذي ربط فيه بني الجام ِل والحري ِة ،فذهب إىل أن
جميل مبقدا ِر ما هو ُحر.
هو الحري ُة وأن اليش َء ٌ

يتفق فيلسوفُ َنا مع كثري من الفالسف ِة الغربيني يف توجيه االستاطيقا "علم الجامل" إىل دراس ِة الجام ِل
ُ
الجميل من صنعِ الطبيع ِة أو من إبدا ِع الفنانِ  .لكن إذا كان فيلسوف
ُ
من حيث التذوقِ  ،سواء كان
مثل سانتيانا يقف عند جعلِ اإلحساس بالجامل رشط اللذة الجاملية أو الرضا االستاطيقي ،وناقد
َ
الجامل عبار ٌة عن تجرب ٍة شعوري ٍة مير
مثل "رتشاردز" يذهب يف كتاب "أسس علم الجامل" إىل أن
َ
فيلسوف العقلِ والحري ِة ـ يعلو عىل التفسريين
بها املشاه ُد أو املستم ُع أو القارئُ ،فإ ّن العقا َد ـ
فعل من العقلِ
"الحيس ،والسيكولوجي" ،ويتخذ من "التمييز" رشطًا لقياس اللذة الجاملية .فالتميي ُز ٌ
ِ
واإلدراك ،وليس من انفعاالت اإلحساس والوجدان ،وعىل ذلك فهو أكرث تعب ًريا عن الحري ِةُ ،
يقول
العقا ُد" :ثم ينبغي أن نف ّرق أبعد التفريق بني متييز الجامل والتعلّق باليشء الجميل ،فإن التعلّق
من الهوى وهو من رضوب الرضورة القاهرة ،أما التمييز فهو أبعد ما يكون عن عسف الرضورة
وجربوتها .فال حرية إذن لإلنسان أرقى من حرية التمييز بني محاسن األشياء ،وال حرية ألمة ليس
لها نصيب من الفن الجميل"2".
وللعقا ِد رؤي ٌة أخرى مغاير ٌة للنظريتني اللتني تحددانِ دو َر الفنِ يف الحيا ِة "الفن للفن" وهي
ومتثلت واضح ًة يف أعامل "أوسكار وايلد" ،و"الفن للحياة" ومتثلت يف أعامل "مكسيم
األكرث شيو ًعا
ْ
جوريك" ،وموقف العقاد من كلتيهام أن الفن ملوضوعه ،وهو تجلي ُة الخيا ِل والشعو ِر عىل نح ٍو
ِ
خلق وإبدا ٌع وتقري ٌر
للذات ،قائلاً " :إننا نرتقي يف تقدي ِر الفنِ كلام ارتقينا يف تقدي ِر الحسنِ
فيه ٌ
ِ
ُ
الخيال
باملدركات الحسي ِة ،وليس
بالحس وال
والبداه ِة ،ويف العلمِ بوظيف ِة الخيا ِل ،فليس الف ُّن مقيّ ًدا
ِّ
خدا ًعا منعزلاً عن حقائق األشياء ،بل هو وظيفة مبدعة تنفذ من أرسار الخلق إىل الصميم""3".
ِ
فيلسوف الجام ِل "كولنجوود" بأنه البد
يتفق مع نظري ِت ِه االستاطيقي ِة من ناحي ٍة أخرى مع
رأي ُ
وهو ٌ
من التفريقِ بني نوعني من الفن :الفن الذي يقوم عىل الخيال ،والذي يقوم عىل الوهم والخداع.
ِ
رض َها عىل
"فالفن الخادع هو الذي يريض شهو َة من
الشهوات يفق ُد َها اإلنسا ُن يف عا ِمل ِّ
الحس فيستح ُ
ِ
الحواس بوظيف ِت َها دون أ ْن يقص َد
األحالم ،أما الخيال فإنه يقو ُم بوظيف ِت ِه كام تقو ُم
نفس ِه يف عا ِمل
ِ
ُ
ِ
الحس أو ما يريض
إىل الخداعِ ،ودون أ ْن يعم َد إىل إرضا ِء
الشهوات ،وإن جا َء منه عف ًوا ما يخد ُع َّ
ِ
اإلحساس ،بل يعم ُد إىل األشياء التي
الشهوةَ ،وميتا ُز ف ُّن الخيا ِل بأنه ال يتوخى التسلي َة وال إثار َة
إحساسا مبهماً أو مضطربًا فيجلوها لهم ،ويرف ُع َها أمامهم من قرارتِ َها الغامض ِة إىل
الناس
ً
ُّ
يحس َها ُ
وض ِح الوعي والتصو ِر املبنيِ""4".
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وليست مجر َد مظه ٍر مع ٍني لبني ِة الجسمِ  ،وأنها ُ
ترتك
وتحدثُ العقاد عن الذاتي ِة بأنها جوه ُر الكائنِ
ْ
تتخلل وجو َد الكائنِ كلِّ ِه،
ُ
الكل رغم بقائه غري قابل للتجزؤ .كام أنها
كل جز ٍء يف هذا ِّ
طاب َع َها عىل ِّ
ِ
وينبثق من كل أعامقِ
الذات.
الفعل الح َّر إمنا ينب ُع من الشخصي ِة بأكملِّ َها
مدللاً عىل أ َّن َ
ُ

ُ
الفيلسوف الفرنيس هرني برجسون بأننا أحرا ٌر حينام تصد ُر أفعالُ َنا عن شخصي ِت َنا
وهو ما قص َد إليه
بأكملِ َها فتجي ُء معبرّ ًة عنها ويكو ُن بينها وبني شخصي ِت َنا من التامثلِ ما بني الفنانِ ِ
نفس ِه وإنتا ِج ِه
الفني".
ِّ
ُ
لك َّن العقا َد يعو ُد
نحب الحري َة كام ُ
نهتف باس ِم َها؛ ليكو َن لنا ما نريدُهُ
فيقول" :ليس علينا إلاَّ أ ْن َّ
مطالب الحيا ِة""5".
تاح لألحياء من
من الفنِ الجميلِ  ،بل ليكو َن لنا ُّ
ِ
كل ما يُ ُ
ومل يك ْن العقا ُد فيام عرضناه ممن يطنبون يف غري طائلٍ وال فياضً ا بال حاصلٍ  ..إمنا كان يتحك ُم
بتالبيب فكرتِ ِه جي ًدا كالربان املاهر الذي مترس يف مصارعة العباب حتى أسكن جميع ثوراته،
ِ
ِ
فيسبح عرب موانئ عدة هادئة ومتواترة دون
يتشعب ويتبح َر
الفريد أ ْن
واستطاع مبتان ِة أسلو ِب ِه
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
رص دو ُرهُ عىل تحليلِ
النفوس دون
الشخوص
وعرض طبائعِ
اضطراب أمواج األدب العاتية ،ومل يقت ْ
أ ْن َ
العمق الذي يجعلُ ُه ينف ُذ إىل الجوه ِر يف روي ٍة واقتدارٍ ..ذلك هو الفيلسوف العقاد ،الذي
ميتلك
َ
ِ
مختلف القضايا التي خالجت شعوره وجرت بحسبانِ ِه ،ففي قضي ِة العد ِل
أبدى آرا ًء متفرق ًة يف
القوي مفتئتًا طاغيًّا ،يخام ُر مواض َع ِّ
قلوب الضعفا ِء ويأخ ُد بها إىل
والقو ِة يرى أ ْن يكو َن
الذل يف ِ
ُّ
ينصف الضعفا َء من ِ
فيظل قويًّا بال منفع ٍة.
نفس ِهُّ ،
أسباب القو ِة ،خ ٌري من أ ْن يكو َن عادلاً
ُ
ِ
ٍ
دالالت فلسفي ٍة ،ما كتبَ ُه عن فرنسيس بيكون
ومن بني مؤلفاتِ ِه ومقاالتِ ِه ـ التي ال تخلو من
ِ
خصص له كتابًا مستقلاًّ, وما كت َب ُه عن ابنِ رشد سواء يف كتا ِب ِه عن
الفيلسوف اإلنجليزي ،حني
َ
ٍ
عرض ِ
ابن رشد ،أو يف ٍ
رص ,وكتابه عن
مجالت تصد ُر مب َ
الكتاب وغريها من
لبعض آرائِ ِه مبجل ِة
ِ
س ,ومحمد عبده, واإلسالم يف القرن
عقائد املفكرين يف القرن العرشين, والفلسفة القرآنية ،وإبلي 
العرشين ،وأثر العرب يف الحضارة األوروبية ،وخصص كتابًا لدراس ِة آرا ِء الشي ِخ محمد عبده ،الذي
تويف عام 1905 ،ويتحدث يف هذا الكتاب عن حياتِ ِه الفكري ِة وعالق ِت ِه بجام ِل الدين األفغاين وعن
الكتب املهم ِة يف مجا ِل الفك ِر الفلسفي العريب املعارص ،ويؤك ُد أهمي َة
آرائه اإلصالحي ِة ,ويع ُّد من
ِ
السعي لرتجم ِة أعام ِل الفالسف ِة الكبار أمثال أفالطون وأرسطو ،فضلاً عن مقاالتِ ِه وأحادي ِث ِه يف
جانب تحليالتِ ِه الفلسفي ِة حني يتصدى للكتاب ِة عن
كتب عديد ٍة له ,إىل
ِ
اإلذاع ِة التي نرشتْ يف ٍ
ِ
والجانب
الجانب الفلسفي
الشخصيات التي متزج يف أقوالِ َها أو يف شع ِر َها بني
شخصي ٍة أو أكرث من
ِ
ِ
وخصص له كتابًا
الغرب أيضً ا كشكسبري
األديب كـ"ابن الرومي" وغريه من أدبا ِء العربِ, بل أدباء
ِ
َ
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مستقلاًّ هو التعريف بشكسبري وبرنارد شو وعرشات األدباء الغربيني ،فقد ولَّدتْ فيه تلك الطاق ُة
وأرباب اإلغريقِ .
الغرب
الفكري ُة نظر ًة فلسفي ًة يستطي ُع أ ْن يجاب َه بها أساط َني
ِ
َ
ٍ
فلسفي ٍ
خالص خاص به ،فام أملَّ به
بطرف ،وبلورها يف محاول ٍة جاد ٍة إلرسا ِء منه ٍج
وأخذ من ِّ
كل فنٍ
ٍّ
ِ
يصيب بح ٍّظ غريِ قليلٍ من ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفليسوف
آليات
واملحص جعلَ ُه
الفحص
والفحث ودق ِة
البحث
من عمقِ
ُ
املتمدنَ ،
وخاص رأ ِي ِه أم رض َع َها من محاب ِر
صلب فكر ِِه
ناهيك عن أن فلسفته كاملة أم ناقصة ،من ِ
ِّ
ِ
ُ
صفات بني اإلنسانِ  ،وليس عقلاً بار ًدا
كل
والفيلسوف إنسا ٌن له ُّ
فمنهج العقا ِد عقال ٌّين بحت،
غري ِِه..
ُ
ِ
يحب الحقيق َة بعقلِ ِه وقل ِب ِه ويبحثُ عنها بهام،
بارئًا من كل ما ميت إىل
العواطف البرشي ِة بصل ٍةُّ ،
ليجعل من عقلِ ِه موج ًها وقائ ًدا لقلبه عىل ألاَّ يلغيه ويطغى عليه".
َ
يعمل جاه ًدا
ولكنه ُ
إننا نغم ُط العقا َد ح َّق ُه إذا قرصنَا فك َرهُ عىل املدرس ِة االنكلوسكسونية ،فنظر ٌة عميق ٌة يف فردي ِة
ِ
بتأكيد أ َّن ثقافتَ ُه
العقا ِد وإرادتِ ِه وعبقرياتِ ِه ورضاو ِة عداوتِ ِه للشيوعي ِة واالستعامرِ ،ل َح ِريَّ ٌة
ِ
فاستعراض موج ٌز يس ٌري لألطوا ِر
روافد ِه املتعدد ِة الغزير ِة،
ليست إلاَّ راف ًدا من
اإلنكلوسكسونية
ٌ
ْ
تدرجت فيها "العقيدة اإللهية" عند البرشي ِة كام يرا َها العقا ُد لوجدناها سارتْ يف قناتني
التي
ْ
مختلفتني عىل مسا ِر التاري ِخ اإلنساين :قناة الفلسفة وقناة الديانات املحرفة؛ سواء كانت ساموي ًة أم
يتمثل يف خ ٍّط بيا ٍّين بني صعو ٍد وارتقاء
تتدرج يف صعو ٍد دائمٍ بل كان مسا ُر َها ُ
وضعي ًة ويف كلتيهام مل
ْ
ِ
التوحيد والتنزي ِه.
إىل قم ِة
ِ
العقائد الديني ِة وأسامها بجمل ِت َها وتفصيلِ َها عند العقا ِد؛
رأس
أما العقيد ُة اإلسالمي ُة يف اإلل ِه فهي ُ
ِ
ِ
ِ
الديانات
وتشويهات معتنقي
تحريفات
وقومت
وصححت أخطا َء الفالسف ِة يف شطحاتِهِم النظري ِة،
ْ
ْ
القدمي ِة الساموي ِة والوضعي ِة.
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