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ٜ٘ 

 الممخص
من  ء  محاولة لطمس هويتها ومعالمها الحضارية بدفي  تعرضت األمة إلى هجمات كبيرة     

بالدعوة لترك المغة الفصيحة  القديم وقضية انتحاله مرورا  العربي محاولة التشكيك في الشعر 
حالل المهجات العامية بدل   طالعتنا صور مختمفة ع شتى وهذا ما تجمى في ئ عنها بحج  وذراوا 

عمى أبناء األمة الدفاع عن إرث  ومن هنا أصبح لزاما   (ٔ)في صفحات التأريخ األدبي المختمفة
أمتهم الذي مازال محط أنظار الحاقدين ممن يحاولون طمسه كمما تأتت لهم فرصة المحاولة 

البحث وتحت حج  وذرائع الطموح والمواكبة وتمبية الحاجات؛ لذلك وانطالقا منه قدحت فكرة هذا 
ثبات حيوية تراث األمة المستمرة والموجهة لمسارها الحي  كل من رغم عمى اللرد تمك الدعاوى وا 

 طاعنين.كثرة المن رغم عمى التمك الطعنات و 
هذا العنوان وفق خطوات نتبعها من بعد التمهيد في مبحثين األول يشمل القيم  سندرس    

الجتماعية بقسميها الفضائل والرذائل وبأنواعها، ثم نتطرق إلى أبرز القيم الروحية التي أكدها 
 التراث محاولين إحصائها من خالل تسميط الضوء عميها. 

Abstract 

    The nation was subjected to great attacks in an attempt to obliterate its 

identity and its cultural features starting from trying to question the old 

Arabic poetry and the issue of its impersonation through the call to leave 

the fluent language and replace the dialects instead of the colloquial 

arguments and various pretexts and this is reflected in different images 

we have seen in the pages of different literary history It is imperative for 

the nation's people to defend the legacy of their nation, which is still the 

focus of the hateful who try to blur it whenever they have the opportunity 

to try and under the pretexts and pretexts of ambition and keeping up with 

the needs. And despite the fact that there is a large number of applicants. 

    We will examine this title in accordance with the steps we follow after 

the preface in the first two sections, including the social values of the 

sections of virtues and vices and types, and then we touch on the most 

important spiritual values confirmed by the Heritage, trying to count by 

highlighting them. 

 التمهيد:
 ةشاديد ماة ، واأل(ٕ)التراث يشكل قيمة فنية تعكس لنا قضية اجتماعية أو مواقفا إنسانية شااممة    

دراك واعع لممعناى ا نسااني والتاأريخي  هاالصمة بتراث إذ مثمت هاذ  الصامة عالقاة اساتيعاف وتفهام وا 
إلاى إقاماة جسار مان التواصال الحاي باين الماضاي والحاضار عان ))طرياق  رجالهاا لمتراث، وساعى

اسااتعادة الاااروابط البنيويااة والدللياااة بااين النصاااوص األدبيااة وماااا تكشاا  عناااه ماان عماااق لمصاااالت 
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األدبية والتأريخية والثقافية، والسعي إلى ا فادة من المنطمقاات الدينياة ذات األثار الثقاافي والفكاري 
إدخاال  المقاولت مان   هذا يعكس وعاي، و (ٖ)والتي تتغذى عميها النصوص((التي شرعها ا سالم 
، وباذلك كاان (ٗ)هو نوع من التوكيد عمى تجربة إنساانية، وتأريخياة النتاج األدبيالتراث في صمف 

يقاوم  همتكامال؛ إذ تتوفر فيه كل عناصر البناء الادرامي الهرماي المتصااعد ولسايما أنا ذلك النتاج
مان التاراث ا نسااني،  ومواقفاا   ونرا  يستمد أحاداثا   هنا، ومن ذي يحاكي هموم األمةلعمى التعبير ا

)) فيتم التكامل من خالل العالقات بين الماضي والحاضر، وا يجاابي والسامبي، وفاق حركاة نماو 
بواساطة  معاصارا   توظيفاا   موظفاا   متكاامال   سميمة تنبثق فيهاا النهاياات مان المقادمات... لتكاون بنااء  

، لذلك سارت هذ  النصوص في مسارين األول ظاهر، والثاني بااطن، تستشا  منهاا (٘)ا سقاط((
التصريح عنها، ويبدو أن مسألة العالقة النصية ماع التاراث عماودا فاي  المبدع العالقات التي يريد

غاية األهمية والخطورة؛ إذ أنهاا فاي طبيعتهاا شاديدة التعقياد والغماوض، وتثيار الكثيار مان األسائمة 
شكاليتها، وهناك الكثير من الروافد التراثياة تا دوَر الوسايِط بايَن  ؤديحول حساسية هذ  العالقات وا 

، لاذلك كاان (ٙ)الخبارات فاي جمياع حقاول الحيااة ومناحيهاا اضي؛ إذ ُيعّد التاراث تاراكمالحاضر والم
مختمفاة، فهاو قاوة تعتاز باه الشاعوف، ال هالتراث وما زال حاضرا فيما بعد  في كل العصور وبأشكال

، وهاو الاذي يساتنهض حساساية التنااص (ٚ)صورة في عناصر الطبيعة، وفاي الاذات ا نساانيةهو و 
الحااديث مادى واساعا وعميقااا مان المخاازون  رنااوالحاضاار عماى نحاو يشااكل فاي منظو باين الماضاي 

التراثااي الخصااف لميااراث عميااق ضااارف فااي عمااق الزمااان والمكااان، والاارؤى بكاال أشااكالها؛ لااذلك 
فاي  األدبااء وساعى ،(ٛ)إلى التوغل فيه واساتثمار ماا يمكان اساتثمار  دعماا لممنطاق كل مبدعسعى 

معطياااات الماااوروث كافاااة، باضاااافة أشاااكاله، وحيثياتاااه، وحساسااايته  هاااذا ا طاااار إلاااى ا فاااادة مااان
اصطالح يدل عمى المواصمة وربط كل ما هو موجود  من وجهة نظر نحترمهافي  هوا بداعية، و 
 .(ٜ)بجذر  العميق

 فيهااا، ومثاال الساااحة األدبيااة شااعرا  ونثاارا  فااي  كبياارا   أخااذ حياازا   الااذي المااوروث الاادينيوماان هااذا     
الادين فساحة راحاة واطمئناان لجاأ و ، (ٓٔ)))الوعي الذي جابه باه عالماه، وماا تعاري إلياه فاي ذاتاه((

أن الادين لايس مجارد با وهذا إيمان مانهم، (ٔٔ)مسألة الحرية، والعدالة، والمساواة واليحقق األدباءإليه 
ل شااعائر وطقاااوس، بااال هاااو هاادي أخالقاااي نقاااي )) يقاااوم عماااى اسااتعداد القماااف ليحقاااق ا نساااان كااا

 .(ٕٔ)واجباته ا نسانية بوصفها أوامر إلهية((
 بداعيااةوالاانص الااديني يحفاال بامكانااات كبياارة لااذلك اناادمجت وتااداخمت معااه النصااوص ا 

، ونمحا  أثار هاذا بماا ياأتي عماى شاكل اقتبااس مباشار دباءأل مهما   بشكل كبير، فمثل بذلك مرجعا  
لماانص  دباااءة، ول شااك فااي أن قااراءة األآليااات قرينيااة كريمااة، وأحااادث نبويااة شااريفة، وأحكااام شاارعي
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القريناااي قاااراءة متميااازة، وهاااي قاااراءة أقااال ماااا يقاااال فيهاااا أو عنهاااا إنهاااا قاااراءة كثيااارة العماااق والتااادبر 
المتضمن لممعنى القريني، قراءة غير  دفاأل وصواألصالة، ومن هنا توجف أن تكون قراءتنا لنص

تقتفي الطرياق الاذي ساّير إلياه ل ؛عميقةيجف أن تكون سطحية تق  عند القول الُمضمن فقط، بل 
مفاا  أو عبااارة سااواء أكاناات هااذ  ب ةمعرفااال، وقااد تغنااي فااي ذلااك األدبااي الاانص القرينااي ضاامن نااص

العباااارة يياااة أو أقااال مااان أياااة، وقاااد يتطماااف الموقااا  معرفاااة بعاااض يياااات مااان ساااورة، أو ا حاطاااة 
ن يشاااتغل عماااى يالتضااام فاااذلك قرينياااا   عنااادما يضااامن نصاااه قاااول   ألديااافبمضااامون ساااورة كامماااة، وا

وظااائ  عاادة منهااا تزينيااة تسااتثمر الصااياغة الفنيااة العاليااة التااي يتمتااع بهااا القااول القرينااي، ومنهااا 
تسااتثمر الاانص القرينااي لكونااه نصااا مقدسااا متساااميا عمااى بقيااة النصااوص، والثالثااة دلليااة  تقديسااية

تساتثمر الغناى الادللي الاذي يتمتاع باه القارين الكاريم، وهاذا ياتم مان خاالل تفجيار الطاقاات الكامناة 
 .(ٖٔ)منها بحسف موقفه الشعوري الراهن مبدعفي هذا النص التي يكتشفها ال

 في السياق الشعري كما ومعنى، لفظا   الكثير من النصوص األدبية ي وظ   النص الديني ف    
 (ٗٔ)وهذا ما نمحظه في شعر الرصافي في قصيدته )يقولون في ا سالم ظمما (في السياق السردي 

)) الصاورة الُمحساة نفساه نجاد  عناد العدياد مان الاروائيين فاا الحاالعمى سابيل المثاال ل الحصار، و 
هني والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور لدياه عان المتخيمة عن المعنى الذ

النماااوذج ا نسااااني والطبيعاااة البشااارية، فيرتقاااي بالصاااورة التاااي رسااامها فيمنحهاااا الحيااااة الشاخصاااة، 
ذا النماااوذج  ذا الحالاااة لوحاااة ومشاااهد، وا  والحركاااة المتجاااددة، فااااذا المعناااى الاااذهني هيئاااة وحركاااة، وا 

ذ ا الطبيعااة البشاارية مجساامة مرئيااة، فتاارد الحااوادث والمشاااهد والقصااص ا نساااني شاااخص حااي، وا 
الحااوار النفسااي    المباادع، وعناادما يضااي  (٘ٔ)الحياااة والحركااة(( اوالمناااظر شاخصااة حاضاارة فيهاا

حتاى يحيال القاار   مبدعاهالمونولوج  تستوي لها كل عناصر التخييل، فما يكااد يبادأ الحادث عناد 
لذي وقع فيه، فتتوالى األحداث والمناظر: فتتجدد الحركة، وينسى وينقمه إلى مسرح الحدث األول ا

تروح عمى المسارح  يقع، وشخوصا   يعرض، وحادثا   ، فيتخيل منظرا  أثر إبداعيالقار  أنه، يقرأ في 
وتغاادو، فتكااون ساامات النفعااال بشااتى الوجاادان  المنبثقااة ماان الموقاا ، والمتساااوقة مااع   بااداعيا

شاااعرا   –والفاان  ،(ٙٔ)لممباادع الثقااافي والجتماااعي والفكاااري  ى مسااتو الهااار الحاادث، وهااذ  الطريقااة ُتظ
 في اعتماد  عمى الموروث الديني. أتي تباعا  ي -ونثرا  
، ويااأتي مناادمجا الساااحة األدبيااةفااي فااي أذهااان المباادعين  كبياارا   ويشااغل المااوروث األدبااي حياازا      

، ولعااال (ٚٔ)قيماااا دللياااة وأساااموبية((مناااه: )) يحماال فاااي طياتاااه ل تتجااازأ فااي الااانص ومشاااكال جااازءا 
ن األدياف الاذي يمجاأ إلاى  األدبيةالمورث الشعبي الخصف في الذاكرة  له الدور األكبر في ذلك، وا 

لباد لاه مان الركيازة  الموروث األدبي  يتمكن من إتقان أدبه اتقانا تاما، واألديف مهماا كاان عبقرياا  
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ي هااو أحااد أركااان تمااك الركياازة المهمااة فااي ا بااداع التااي يسااتند إليهااا فااي عبقريتااه، والمااوروث األدباا
ا بداع الاذاتي فاي الفان واألدف، وا ضاافات المبتكارة عماى  كل مبدع، الذي يشكل لدى (ٛٔ)األدبي
؛ إذ ))ل يعقاااااال تطااااااور أي فاااااان ماااااان الفنااااااون دون أن تكااااااون وراء  خمفيااااااات المااااااوروث (ٜٔ)القااااااديم

رجوع إلى الموروث انكفاء أو رجعاة، إنماا إحيااء ماا ، لسيما األدبية منها، ول يعد ال(ٕٓ)ودللته((
ُأثر عن الماضي األدباي مان معطياات فنياة إيجابياة، وهاي تطاوير لمفان واألدف، كماا إنهاا إضااءة 

حساسااه بالسااتمرار والتواصاال الفنااي األدبااي ألدياافوتعمااق لرؤيااة ا ، والمرجعيااة التراثيااة عامااة (ٕٔ)وا 
لمحضااااارة  مركزيااااا   مفهومااااا   والنثااااري  فيه الشااااعري بصااان واألدبياااة خاصااااة تجعاااال ماااان الاااانص األدبااااي

واساتخراج المعااني الفنياة التاي يتمقاهاا فاي تأويال النصاوص  المتمقي ، وهذا ما يسع (ٕٕ)ا نسانية
يصاااعف تحدياااد  دون معرفاااة  (ٖٕ)الاااواردة فياااه عماااى اعتباااار أن ))المعناااى جااادل داخماااي لمخطااااف((
عماى اعتباار الانص مفتاوح  حارا   أبعاد  التي من خاللهاا يمكان أن نساتعمل التأويال لمانص اساتعمال  

، فااالموروث األدبااي (ٕٗ)لمتأوياال الااذي ماان خاللااه تتأسااس إمكانيااة متعااة الاانص التااي قااال بهااا بااارت
ذج ا نساااني واألحااداث يعماال كااأداة فااي تصااوير المعنااى الااذهني والحالااة النفسااية وتشااخيص النمااو 

المروية، فالراوي ل يعبر عن الواقع ومسمياته الحقيقية، إنما عن واقعه النفسي الذي اختمجات فياه 
النصااوص األدبيااة  اليااوم، فهااي ل ، واسااتعمل  هااذا المااوروث فااي أغمااف (ٕ٘)المشاااعر واألحاساايس

قصااة التغاارف تناااص واضااح مااع المااوروث األدبااي المتعمااق بقصااص العشاااق، وتحكااي تخمااو ماان 
بالتاالي  ذابسابف جفااء المحبوباة أو تغربهاا عناه، وها ات المبدعاةوالغتراف الاذي عاشاته الشخصاي

، وينباه إلاى حالاة المادرك ية ا نسان العرباييحاول تأشير مسألة الحرمان الحسي الذي تعانيه نفس
ة، وسكون، الحسي وما فيه من أبعاد وصفات ولون وصيرورة وألفة وغربة، وصوت، وحياة، وحرك

ومااان خاااالل هاااذا نجاااد أن المبااادأ الجماااالي لصااايق بالرؤياااة بمعناهاااا الحساااي، أي بمعناهاااا الاااواعي، 
، وبهااذا يكااون الاانص األدبااي ))حالااة تسااُمم حسااي واعع ل شااياء وصفااالوعي محقااق بجماليااة النصاا

حاجاااة إلاااى الحاااف والعطااا  التاااي ُتعاااد عالقاااة ال، وهاااو يؤشااار (ٕٙ)والظاااواهر لكاااي يحقاااق جمالياااة((
هذا يعمن عن حاجته لحاف غيار  وشاعور و اعية يسود فيها الشعور بالخوي والعط  والمودة، اجتم

، (ٕٛ)، ألنااه ياارى أن الحااف فضاايمة ل تتقاادم عميااه أيااة فضاايمة إل فضاايمة العدالااة(ٕٚ)بحااف غياار  لااه
 .ما نقول بهكل هذ  المعاني من خالل المرجعية األدبية وهذا  واألدف العربي يجسد

بحيز واسع من الفكر األسطوري والخرافاي ونصوصاه وقضاايا ، ووعاى  األدبي نصالوانشغل     
الخرافة بأنها: المغاامرة ا بداعياة األولاى لممخيماة البشارية عبارت عان الشارط التاأريخي لعصار  مان 

، ولسايما (ٜٕ)لتممك واقعاه المعرفاي والجماالي مان جهاة ثانياة الرؤويةجهة، وعن محاولت ا نسان 
فة والعمم صنوان وغير صنوان، وهما يمتقيان في نقطة معيناة إنهاا مان صانع عقال أنه يجعل الخرا
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 دللياااا   ، وباااذلك غااادت الخرافاااة نصاااا  (ٖٓ)ا نساااان، ويمتااازج فيهاااا الواقاااع فاااي الخياااال بنساااف متفاوتاااة
بحسف السياق الموظفة فيه، وهي بشكل عام حكايات ذات بعد واقعي تهدي إلاى تفساير الظاواهر 

، وقيال فيهاا أنهاا (ٕٖ)هدي إلى خمق الكون ونظامه من معطيات خيالية الجاوهر، وهي ت(ٖٔ)والحياة
حكايااات لاايس لهااا أصاال واقعااي، وهااي التااي يمتاازج فيهااا الخيااال بالتقاليااد الشااعبية، وقااد تكااون ماان 
صنع كاتف معين غااص فاي أحاالم شاعبِه وأدرك العوامال المثيارة لاه، فتوصال بأساموبه إلاى وضاع 

 .(ٖٖ)عات مجتمعهقصص ناجحة ومعبرة عن تطم
أشاااار رولن باااارت فاااي ساااياق تمثيااال رؤيتاااه الصاااطالحية والمفهومياااة إلاااى بعااادها التشاااكيمي     

نهاااا نماااط  نهاااا رساااالة... وا  والمغاااوي وعرفهاااا فاااي هاااذا ا طاااار بأنهاااا ... كااال نساااق مااان التواصااال، وا 
سااموبية فااي الاانص ، ولهااذا المفهااوم أثاار  فااي إيااالء الخرافااة أهميتهااا الوظيفيااة والدلليااة واأل(ٖٗ)دللااي

األدبااي، ولساايما أن األدباااء حرصااوا عمااى توظيفهااا فااي نصوصااهم ُكاال حسااف فهمااه ودرجااة وعيااه 
لهاا، ومان الصاعف جاادا تحدياد عمال أدباي يخمااو منهاا باأي شاكل كاناات وباأي فضااء تجمات، وماان 
الصااااعف جاااادا أن يصااااار إلااااى إحصاااااء األعمااااال األدبيااااة المتااااأثرة بهااااا، والتااااي تسااااتمد مرجعيتهااااا 

نية منهاااا، وهاااي باااال شاااك عاااالم يغاااري األدياااف الباحاااث عااان توسااايع فضاااائه باااالمجوء إلاااى المضااامو 
لنصااوص الحديثااة ، وا(ٖ٘)عوالمهااا الغنيااة لالغتااراي ماان معينهااا عمااى نحااو مااا فااي عممااه ا بااداعي

دراك فاي لاذلك نحات  هااتأثرت بهذ  المرجعية النصية، واختارت لها زاوياة تنطماق منهاا فاي فهمهاا وا 
منحااى جديادا يعتماد الفكاارة، وا شاارات إلااى القصاص المختمقاة الموظفااة تاأتي فااي  توظيفهاا لمخرافاة

مان الخرافاة الموظفاة عباارة جزئياة أو اسام يحمال  تسياق نصي مكث  ذي محمولت دللية، أخذ
دللة مكثفة مما يمنحها شكمها النهاائي وتمخايص جوهرهاا فاي  الانص، لسايما باعتقااد  أنهاا واقاع 

األساااطوري والخرافاااي يوظفاااه هاااذ  النصاااوص تنااااص ماااع الماااوروث ، وفاااي (ٖٙ)معاااين غمفاااه الخياااال
، بوجاه أعام ساالميوا  لنقد الواقع السياسي الذي يرزخ تحت وطأته الشعف العربي عموماا   ألدباءا
قاماة قواعااد المديناة الفاضاامة التااي  ون يحاااولاألدبااء و  مان خااالل هاذا النقااد إرساااء أساس ا صااالح وا 

 الذي سااد فياهمتعاقف في هذا الزمان  مزري  لواقع ومن هنا نجدهم منتقدين، (ٖٚ)قال بها أفالطون 
الجاهل واأُلمي، والمتخم  واألبمه، والسارق، ومن يشبه الهيكل الذي يمشي عمى األرض بقدمين، 

حقيقااة  فاي البمادان العربيااة التاي تااولي أمرهاا ُأنااس أفضاامهم مان يحماال الوفاي هاذا نقااد لذع يعاري 
 مانهمولية، وبعضهم غير قادر عمى قراءة جممة مكتوبة قاراءة صاحيحة، وماا بقاي شهادة جامعية أُ 

 فبين بين.
عماااى الااارغم مااان  األدبااااء فاااي نصوصاااهم ا بداعياااةوالتاااأريخ  مااان المرجعياااات التاااي اعتمااادها     

استعصااااء هاااذا المرجاااع فاااي اساااتقدامه إلاااى الااانص األدباااي، فاااالكثير مااان األحاااداث ل تقااادم مادتهاااا 
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ن يتمكن من يليات اشتغاله، ويبرع في كيفية التنااول والتوظيا  ماداخال باين الواقعاة الدسمة إل لم
فاي  األدبااء نجاح وقاد، (ٖٛ) ة، ويليات اشاتغال الانص التاأريخي المساتدعىدبيالتأريخية، والواقعة األ

التااأريخ عمااى أنااه أحااد اأُلسااس التااي  وا، وفهماازبشااكل متمياا نصوصااهم األدبيااةالتااأريخ فااي  توظياا 
عمااى التخيياال فااي بناااء  فااي صااياغة أحداثااه وسااردها معتماادا   والمجااال ا بااداعييتكااع عميهااا الفاان 

يحف  لوحة ضخمة من األحداث واألفعال  عقميا   التأريخ يمثل مسارا   وعموما  أن، (ٜٖ)النص األدبي
ع ألفعااااال البشاااار التااااي اسااااتحقت والوقااااائع، ويعاااارض حياااااة مختمفااااة لشااااعوف مختمفااااة، وهااااو مجمااااو 

مفهااوم  ماان مفهااوم تعاقااف األحااداث إلااى بااداعيا  مالتااأريخ فااي عممهاا األدباااء،  وحااول (ٓٗ)الااذكر
، ومان هاذا يتضاح إن ))األحاداث التأريخياة (ٔٗ)تأممي اعتباري مرتبط باالنظر الفمسافي الميتاافيزيقي

جودهااا الااواقعي، فااان لهااا إلااى والشخصاايات التأريخيااة ليساات مجاارد ظااواهر عااابرة، تنتهااي بانتهاااء و 
جانف ذلك دللتها الشمولية الباقية، والقابمة لمتجادد عماى امتاداد التاأريخ فاي صايا وأشاكال أخارى؛ 
فدللة البطولة في قائد معين، أو دللاة النصار فاي كساف معيناة تظال بعاد انتهااء الوجاود الاواقعي 

ل مواقاا  جدياادة وأحااداث جدياادة هااي لااذلك القائااد أو المعركااة باقيااة، وصااالحة ألن تتكاارر ماان خااال
، ومان هناا يمكان القاول: إن توظيا  (ٕٗ)في الوقت نفسه قابمة لتحمال تاأويالت وتفسايرات جديادة((
النصاوص األدبياة فاي سااحة وأغماف ، (ٖٗ)التأريخ في العمل األدبي جعل المعنى فيه متعدد الهوياة

تأريخياة ال هاامراحمب باه األماة تل مارّ جاءت مجسدة ومستمهمة لتأريخ حافا األمة شعرا  كانت أم نثرا  
 . مختمفةال

 القيم االجتماعية :المبحث األول
ماان خااالل الممارسااة التااي  أو شااريرا   يعااد بعااض الفالساافة إن ا نسااان يمكاان أن يكااون فاضااال      

، ومتاى كارر ا نساان عمال الخيار يصابح ذلاك (ٗٗ)يباشرها مع اآلخرين ويعتادها فتصابح لاه طبعاا  
مااان صااااحبه بالعاااادة والممارساااة، وعناااد ذلاااك ُيحماااد ا نساااان عماااى ممارساااته عمااال  الخيااار متمكناااا  
نااه يااذم إذا صاادرت عنااه أعمااال تااؤدي إلااى الرذيمااة، إذ ل يوجااد ماان هااو معااد لمفضاايمة وأالفضاايمة، 

فطارة، ولايس هنااك مان هاو معاد لمرذيماة فطاارة، )) بال الفضايمة والرذيماة تاأتي مان خاالل الممارسااة 
ن (٘ٗ)والعادة(( الفعل األخالقي الحر هو فعل ا نسان الفرد الاذي ل يدفعاه نجااح أو أمال نحاو ، وا 
ن ماااا فياااه مااان (ٙٗ)القياااام باااه ، فالممارساااة األخالقياااة لهاااا شاااأن كبيااار فاااي تغييااار طبيعاااة ا نساااان، وا 

اساااتعداد لمفضااايمة والرذيماااة يمكااان أن يغيااار بممارساااة الفعااال األخالقاااي، وتعاااري الفضااايمة )) بأنهاااا 
ممكات متوسطة بين هيئتين كمتاهما رذيمتاين، أحادهما أزياد واألخارى أنقاص، فاان هيئات نفسانية و 

 .(ٚٗ)األفعال المعتدلة هي التي تكون خيرات((
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الفضيمة والرذيمة بشكل عام مرتبطة بصحة النفس ومرضها، وهاي مرتبطاة باالطبع والساجية       
الباطناااة، وهاااي نفساااه وأوصاااافها، : )) صاااورة ا نساااان لعممااااء، والفضااايمة بحساااف رأي ا(ٛٗ)والااادين

، وهاي الخيار أو مكتسابا   ثابتا   ، وهي سموك إنساني سواء كانت سموكا  (ٜٗ)ومعانيها المختصة بها((
بشااكل مجاارد  ألدبيااة، والقاايم توجااد فااي األعمااال ا(ٓ٘)األساامى، والسااعادة هااي الااوعي بهااذ  الفضاايمة

أن ناارى ،و (ٔ٘)أخالقيااا   طابعاا   وتتخااذ ألدباي، وهاي تتأسااس عبار الخطاااف المباادعومفهاوم فااي وعاي ا
الفضاايمة عماام  الااذي جعاالمااع سااقراط  وفااي هااذا نتوافااقرساام طريااق الفضاايمة، هااي  األدياافمهمااة 

والرذيمااة جهاال؛ ألن الفضاايمة يجااف أن تكااون مصاااحوبة بعقاال؛ ألن العقاال وحااد  الااذي يميااز باااين 
يعاايش فااي وسااط أن الفمساافة تااالزم عماام الجتماااع؛ ألن الفيمسااوي  بااال شااك، و (ٕ٘)الحساان والقباايح

قارر بحتمياة فمسافة نعمام الجتمااعي كاذلك يرتكاز عماى ُأساس فمسافية، لاذلك الاجتماعي يؤثر فياه و 
ذا ماا قالاه ، وها(ٖ٘)السامو عماى الماادة ممان خاالل أعمااله واأن يبثا فنالح  محاولاة األدبااء، األدف

 (ٗ٘)يكاون فاضاال  أرسطو عندما قرر أن ا نسان من السهل أن يكون شريرا، لكنه من الصعف أن 
يتوافااق بعااض وساابف هااذا أن طريااق الخياار والفضاايمة واحااد، بينمااا الرذيمااة لهااا طاارق متعااددة، كمااا 

مع أفالطون عندما يقرر أن الخير نادر، والشر نادر، وكل من األخياار واألشارار هام قماة  العمماء
قهاام وسااطا ل نااادرة فااي المجتمااع؛ إذ الشااائع والمااألوي صاافة الجماااهير العامااة، حيااث تكااون أخال

 مفاي نصوصاه األدبااء  وهاذا ماا حااول تجسايد  (٘٘)خير ول شر، فهم وساط باين الفضايمة والرذيماة
 .ألدبية شعرا  ونثرا  ا

وبااذلك الفضاايمة والرذيمااة مرتبطااة بسااموك ا نسااان وأفعالااه،  والتااراث لااه دور أساسااي فااي إبقاااء    
عماى نقايض هاذا الساموك اسام الرذيماة، تطمق الفضيمة عمى السموك الخّير والفعال الحسان، ويطماق 

لوساااط عاااادل يحااادد   ))فالفضااايمة التاااي هاااي اساااتعداد مكتساااف وراساااخ لمفعااال ا رادي التاااأممي وفقاااا  
جاازء ل يتجاازأ مااان المااذهف الفمسااافي؛ ألنهااا مثمااات  النصااوص األدبياااة، واألخااالق فاااي (ٙ٘)العقاال((

األدبيااة شااعرية كاناات أم وتشااهد بصااحة هااذا القااول النصااوص المحااور الاارئيس الااذي دارت عميااه، 
 نثرية، قديمة أو حديثة. 

نصوصااهم  الفضاايمة والرذيمااة فااي اأن يرجعاا أدباااء العصاار الحااديث عاان شااعور ماانهموحاااول       
إلااى الاانفس ا نسااانية وتقساايماتها المعروفااة ) الاانفس العاقمااة، والاانفس الغضاابية، والاانفس  ا بداعيااة

، (ٚ٘)بااألخالق وهاي أسااس الفضايمة قاوى الانفس اتصاال   الشهوانية( والنفس ا نسانية العاقماة أكثار
إلى جانف األخالق بشاكل واضاح ولفات  هظر فيقد نُ  األدف بوجه عام ول بد من ا شارة إلى أن 

الفضايمة  هاذا األدف ، وهاو ينظار إلياه بطريقاة منظماة؛ إذ جعالويستند في ذلاك إلاى التاراث لمنظر
، وهاذا (ٛ٘)ذا لاه أسااس عناد المنظارين لهااوها والوسط الاذهبي، بين رذيمتي ا فراط والتفريط، وسطا  
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ٙٙ 

    ٿ  ٿ    ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺيتناساااف وفمسااافة ا ساااالم التاااي تاااؤمن بقولاااه تعاااالى: 
الغاية من القيم األخالقية ألدف عمى وفق [، واٜٕ]ا سراء:  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ

ناا عنادها فاي األدف الحاديث، ، ومان القايم التاي وقف(ٜ٘)السمو با نسان إلى كل ما هاو خيار وناافع
 والتي كان لمتراث أثر نقمها ألجيال متالحقة متتابعة:

 : قيم الفضيمة:أوالا 
تنطوي عمى فضيمة رئيسية هي الحكمة التي بادورها تنطاوي  إن فضيمة العقلفضيمة العقل:  -0 

 فالعقاااال أساااااس الخياااار، (ٓٙ)ونقاااااوة الاااارأي، وصااااواف الظاااان، عمااااى حساااان التاااادبير، وجااااودة الااااذهن
والسعادة، وبعكسه الجهل مصدر الشر والشقاء، وهو جاوهر الانفس ا نساانية المعبار عان حقيقتهاا 

، باه ُيعاري الادين (ٕٙ)، والعقل كماا قاال الغزالاي )) وعااء العمام والحكماة(((ٔٙ)ألنها محل المعقولت
قساام وجمياع المعاااري األخاارى، ولااه عنااد الفالساافة درجااات متفاوتااة فااي الساامو والرقااي، فمااه عناادهم 

معرفاي، ويخار عممااي، ووجاودي، بحساف المشاااركين باين الوجاود والمعرفااة، فمنهاا العقال الهيااولني 
الااذي هااو مثابااة السااتعداد الفطااري الغرياازي فااي الاانفس ا نسااانية لتمقااي المعمومااات التااي توردهااا 

لحاواس، ، والدرجة الثانية من العقل القدرة عمى الخزن وتذكر المعموماات التاي توردهاا ا(ٖٙ)الحواس
ومرتبة العقل الثالثة هي الروح العقمي الذي يمثل جوهر ا نسان وحقيقتاه، والدرجاة العقمياة الرابعاة 
مرتبااة العقاال الفكااري التااي هاااي القاادرة عمااى التااألي  بااين العماااوم والمعاااري المختمفااة، أمااا المرتباااة 

حادس نتيجاة التصاال الخامسة فهي مرتبة العقل القدسي النبوي الذي تحصل له المعقولت بقوة ال
 .(ٗٙ)بالعقل الفعال الذي يفيض األنوار عمى النفوس البشرية

يااارى أن )) العقااال أسااااس الوجاااود األعظاام، وسااابف قوتاااه صااادرت مااان واجاااف  وبعااض العممااااء    
)) فاي البادء كاان العقال؛ ألناه هاو الاذي حارك  ون ، ويقولا(٘ٙ)الوجود الاذي تصادر مناه قاوة الفكار((

، والعقال عناد  أداة المعرفاة التاي تتحاد ماع (ٙٙ)نساجام كامال وتناساق تاام((المادة ونظام سايرها فاي ا
العقاااال بأنااااه المعرفااااة الناميااااة والتطبيقيااااة  واالفضاااايمة، وهااااذا الااااذي يااااؤدي إلااااى الخياااار، كمااااا يصااااف

، وله دور أساسي في العالم وتوجهاه فاي تحياق الحرياة والعدالاة، وهاو الوسايمة الوحيادة (ٚٙ)لإلنسان
، والعقل هاو الاذي يولاد األفكاار فاي أحشاائه، وهاو الممازم ببياان قيماة (ٛٙ)األخطاءتصحيح لالكفيمة 

، وهو ينطمق من المباد  المعينة لاإلرادة  التاي هاي )) َمَمكاة قاادرة عماى (ٜٙ)هذ  األفكار وبطالنها
القادرة   إنتاج موضوعات مناظرة لالمتثالت، وذلك ألن العقل قادر عل تعين ا رادة فتكون له هذ

قائمة عمى عالقة  ة األدف، وفمسف(ٓٚ)قة موضوعية مادام األمر يتعمق بفعل ا رادة دون سواهاحقي
العقل، إذ )) إن قوانين العقل ومباد  العقل هي التي تكش  لإلنسان ما يجاف أن ياؤمن بالمعرفة 

حساي ، وهي بالتالي قائمة عماى التفاعال باين ال(ٔٚ)به ويسمك بموجبه اتجا  نفسه واتجا  اآلخرين((
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ٙٚ 

والعقماااي، والعقااال لااايس باساااتطاعته إل التقااادم نحاااو الالمتنااااهي انطالقاااا مااان الااادرجات الااادنيا إلاااى 
 .(ٕٚ)الدرجات العميا في سمم الكمال

، هاااو تعامااال ماااع الاااذات والرغباااة التاااي اساااتطاعت أن تجاااري مااان خاااال الناااات  األدبااايفالعقااال     
نسااااانية بوجااااه عااااام العماااام، الفاااان، )) يشاااامل جميااااع المعرفااااة ا  أنااااه تعااااديالت مختمفااااة، ويباااادو لااااي

هاذ  المعرفاة والفمسافة فاي  دف؛ إذ عكاس لناا األ(ٖٚ)األخالق، الجمال، الوجود، المعرفة، ا يماان((
ظهاااار، وهاااو يماااح فاااي إباااراز دور العقااال، و أثااار  مقولاااة: ))  يقاااال العقااال يجاااف أن نعمماااه التفكيااار  ا 
 .(ٗٚ)أنفسنا، أن نبحث بأنفسنا((ب

فضايمة العمام والعقال هاي ف ، ليؤشار الفضايمة العقمياةويبرز هذا في األدف المستند عماى التاراث    
، وفااي هااذا تأكيااد كااذلك عمااى إن اكتساااف (٘ٚ)هااذ  الفضاايمةبالخياار األقصااى، والسااعادة هااي الااوعي 
قاال؛ إن الحكمااة ل تتااأتى إل ماان خااالل الع وماان هنااا نعماامالفضاايمة العقميااة يااتم بااالتعمم والممارسااة، 

ألناااه القاااوة المفكااارة فاااي الفااارد والمجتماااع عماااى حاااد ساااواء، فيجماااع باااين المعرفاااة النظرياااة والمعرفاااة 
مركاااز، والفااان وهاااو الالعممياااة، فيبااارز دور العقااال فاااي كوناااه طرياااق لمساااعادة واألماااان، فالعقااال هاااو 

 ،يوضاح الفكار الاذي يؤساس ويبادع، واألدف مستحصل العمم والحرية، وأساس لمعالقاات ا نساانية
أن العقال  -الاذي هاو خبارات تراكمياة -التاراث يبني الفكر الذي يقدم أدق النظريات، فباذلك يقاررو 

وهااو أساااس كاال إبااداع، فيؤشاار الفكاار كااافراز عقمااي لااه القااوة  (ٙٚ))) لااه المقااام األول فااي الخمااق((
األولاااى عماااى الماااادة، هاااذا الفكااار الاااذي حاااول ا نساااان مااان حالاااة الفوضاااى والتشاااتت والتفااارد، إلاااى 

نظاايم والتجمااع والتااأنس، وقااوة الااوعي التااي جعماات ا نسااان يعااري قاادر نفسااه وياادرك مااا يجااري الت
 .حوله

         الشااجاعة  ماان خااالل السااتقراء لمنصااوص األدبيااة التراثيااة يتضااح لنااا أن فضيييمة الاييجاعة: -8
)) تعنااااي ركااااوف األخطااااار والصااااعاف وتحماااال اآللم واألخطااااار، والمتاعااااف والمشاااااق، وتجاااااوز 

 ،(ٚٚ)... من أجل لذائذ أسمى وأكمل، وشرطها أن تكون مصاحوبة بالحكماة ومنقاادة لمعقال((الذات
وتنطااوي  هااذا مااا نجااد  عنااد أغمااف شااعراء العصاار الجاااهمي، إذ نجاادها بشااكل واسااع فااي أشااعارهم،

تحاات فضاايمة الشااجاعة الفضااائل اآلتيااة: الكاارم، والنجاادة، وعاازة الاانفس، والتحماال، والحماام، والنباال، 
ُيستحصال معناا  بالتأمال  ، والناظر في النصوص األدبية بعين الفااحص لهاا(ٛٚ)والشهامة، والوقار

العقميااة  جعال الشااجاعة فاي التغماف عمااى الاذات، وتغميااف الفضاائل ألدفوالتعماق فياه، فاايمح  أن ا
عمى اعتبار أن العقل محل ا رادة والطاقة والخصال التي تشكل قوة الشخصاية، وبالتاالي الوقاوي 
أماام الخااوي والمجازفااة والتهديااد والخطار والعااذاف والمااوت، فالشااجاعة هاي فضاايمة ا نسااان القااوي 

ولشاك فاي ، (ٜٚ)الذي يصمد عند المتحان، وهي تتمثال عنادما ياؤدي ا نساان العمال الموكال إلياه
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ٙٛ 

، وهاااذا ماااا قالاااه بالرتيااااح الاااذي يعبااار عااان الشاااعور فاااي أداء الواجاااف داخمياااا   أنهاااا تولاااد إحساساااا  
المهمهال، واماار  القايس، وعنتاارة باان شاداد، وزهياار بان أبااي سااممى، وحساان باان ثابات، وعبااد  باان 

 ومالك بن الريف والمتنبي...ألخ.، رواحة
وى الاانفس فااي الفاارد مثممااا هااي فضاايمة جميااع هااذ  الفضاايمة تجمااع جميااع قااالعفيية:  -فضيييمة -5

الطبقات في الدولة التي عبر عنها أفالطون بقوله: )) العفاي ... نوع من التساق وامتالك أعنة 
، والعفااااة بوصاااافها فضاااايمة أساسااااية متمثمااااة بالعتاااادال فااااي تناولهااااا لااااّذات (ٓٛ)الرغائااااف والمااااذات((

ودهاء ، وفضيمة الشجاعة  مة العقل مكرا  الحواس، وهي شرط في كل فضيمة، ولولها لصارت فضي
، وهاي (ٔٛ)من الظمم، فهي منظمة لمشهوات، ومخضعتها لحكم العقال تجاوزا لمهدي، والعدالة نوعا  

)) تنطااوي عمااى الفضااائل اآلتيااة: الحياااء، الخجاال، المسااامحة، الصاابر، السااخاء، حساان التقاادير، 
، وهاذ  المفااهيم (ٕٛ)الورع، الطالقاة، المسااعدة((النبساط، الدماثة، حسن الهيئة، القناعة، الهدوء، 

مااا نجااد  فااي شااعر عنتاارة باان وماان ذلااك  تااي وصاامتنافااي جميااع نصوصااه ال التااراث األدبااينشاادها 
 شداد: 

 (ٖٛ)حتى ُيواري جارتي مْأواها     وأَُغضُّ طرفي ما بَدْت لي جاَرتي
كقيمااة أخالقيااة  ،نصوصااهم فاايالعفااة التااي يفهاام معناهااا  ون يؤشاار فعنتاارة وغياار  ماان األدباااء      

تسخير جميع القايم المتعااري عميهاا فاي  ون ، ويحاول(ٗٛ)تسمو با نسان إلى كل ما هو خير ونافع
تصال إلاى درجاة مان القاوة والقادرة عماى مكافحاة األهاواء لباالنفس البشارية  واجاناف الفضايمة ليتساام

عمى استحضار أهواء النفس ا نسانية  قائما   هدفا   ي واألدبيلفنلمتراث ا ومن هنا يكون ، (٘ٛ)وقهرها
ُتممااح  ة، وهااذ  إيديولوجيااالنشاااط األدباايعمااد إلااى تهااذيف األخااالق ماان خااالل وتطهيرهااا، وبالتااالي يُ 
يحاول حصر األهواء والغرائز المنفمتاة فاي حادود  األدف من خالل التراث، و في النصوص األدبية

، وفي هاذا إشاارة إلاى أن الفان نصوصهم المبدعون فيضيقة من خالل قيم الفضيمة التي يوظفها 
تاح لمنفس القدرة عمى إلرادة األخالقية؛ إذ الفن يعززها فتُ ليفعل فعمه المؤثر في المجتمع بتنشيطه 

 ،اجتماعياا   أخالقياا   ينشد هادفا   التراثالوقوي في وجه األهواء بصورة فاعمة ناجعة، ومن هنا كان 
موجااودة ماان األساااس فااي ذاتهااا، وكممااا أسااهم الفاان فااي  ))إن الاادين والطبااائع واألخااالق مواضاايعو

تشجيع الصبوات الدينية، والميول األخالقية، وفي تمطي  الطبائع، يكون الهدي الذي أدركه عمى 
توجيه الخط األدبي ليوجه من في  مهما   ، وهو بهذا يؤدي دورا  (ٙٛ)((وسموا   هذا النحو أكثر ارتفاعا  
 .خالله الجيل بشكل كامل

العدالاة هااي الفضايمة التااي تحماال عماى تساامية ا نسااان الاذي يتعاااطى العاادل  فضيييمة العداليية: -4
، وهااي تجمااع جميااع الفضااائل التااي (ٚٛ)عااادل؛ ألنااه يتعاااطى العاادل فااي سااموكه باختيااار عقمااي حاار
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  نجادها تمثال نتيجاة نصوصاه  ومن خاالل  في التراث، والعدالة (ٛٛ)تقع تحت الفضائل الرئيسية
عن اجتماع وتحقيق الفضائل الثالث الباقية في الفرد والمجتمع، فالعدالة هي الصحة منطقية تمزم 

وفقدانها المرض، وهي النظام والقانون، وفقدانها يعني الظمم والتعادي، وهاذا يعناي أن العدالاة هاي 
 عويصااةع  مشااكمةع ك والتااراث يسااوقها فااي األدف وماان خااال توظياا  المباادعين لهااا، (ٜٛ)الفضاايمة ذاتهااا

؛ إذ رساام كمماتهااا عمااى القرطاااس ماانعش لماانفس ومااريح (ٜٓ)أو التغمااف عميهااا ماان الصااعوبة وحمهااا
 رغبتاهوظا  هاذ  القايم؛ لالتاراث لمنظر، ولكن الصعوبة تظهار حاين التطبياق عماى أرض الواقاع، و 

ميال إلياه وأ ،أرا  الذي يسند إليه في تمقين الجيل في جمياع األمام، وهاذا مااالجانف التربوي  بتعزيز
تعميماي ترباوي إصاالحي يهادي إلاى تغييار الفارد والمجتماع نحاو  األدفأن  ييبدو لاإذ ميل، كل ال

التااراث  األحساان بهاادي خمااق ا نسااان المتكاماال والمجتمااع الفاضاال؛ إذ جميااع القاايم التااي يوظفهااا
 .قيم خّيرة يطمح إليها كل إنسان ول شك أنها، في واقعنا هي رموز تنشد التغيير بالنسبة لنا
فضاااايمة العدالااااة ماااان أكثاااار القاااايم أهميااااة فااااي التااااوازن  فااااي أغمااااف نصوصااااه التااااراث يؤشاااار      

الجهل يمثل الجتماعي، فالعدالة تمثل التحرر من المرض والستغالل وعدم التوازن الجتماعي، 
بحااث عاان إنسااانية جدياادة تضاام القاايم  وبهااذا فالعدالااةوالبنااى الجتماعيااة الظالمااة، وفقاادان الثقافااة، 

محبااة، والتوافااق، والمساااواة، وهااي تااؤمن التحااول ماان الظااروي األقاال إنسااانية إلااى ظااروي العميااا لم
أكثر إنسانية، وهذا النتقال هو الذي يفي اآلمال الصاعدة لمبشرية جمعااء، فهاي تسامح لمنااس أو 

مصيرهم، وحاق العدالاة ل اتتيح لهم حق المساهمة بدور فعال في تنظيم حياتهم، وأن يكونوا صناع
 .(ٜٔ)وجماعات اخل مع جميع الحقوق ا نسانية التي ترتكز عميها يمال البشرية أفرادا  حق يتد

 ثانيا: قيم الرذيمة:
إن ثنائية الفضيمة والرذيمة بمثاباة قايم أنتجهاا المجتماع خاالل سمسامة زمنياة طويماة مان تأريخاه     

عامااة لكال المجتمعااات  لاتحكم العالقاات بااين أفاراد ، ول ينكاار جاذرها الااديني وهاي ل تصاامح قاعادة
البشرية؛ لختالي منظومة قيمها الجتماعية والدينية، لكنها تنطمق من ذاتها األخالقية في تفسير 
الظاهرة واألحداث والساموكيات، والتصارفات لمبشار وتصانفها تصانيفا منساجما ماع أعرافهاا وقيمهاا، 

فات ذاتها تبعا لوعيها وتمسكها، وليس بالضرورة أن تقر كل الفئات الجتماعية بالتغيرات والتصني
وتحررها من قيم الجتماعية الصارمة المتعارضة مع التطاور الاراهن خاصاة الحرياات الشخصاية، 
فقد تكون فئة اجتماعية أقل صرامة بالتمسك بالقيم والعادات الجتماعية، وبما أن القايم األخالقياة 

والماادة الزمنيااة التااي قطعهااا فااي الرتقاااء  لممجتمعااات المختمفااة قاايم نساابية مرتبطااة بثقافااة المجتمااع
 .، وهذا ما دلنا عميه تراث األمم(ٕٜ)بمستوى وعيه

، وظا  قايم الرذيماة لغارض تأشايرها وبالتاالي مختمفاةقيم الفضيمة في نصوصه ال تراثوظ  ال    
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المطالباااة بقضاااية التصاااحيح، وجااااءت هاااذ  الرذائااال مرتباااة فاااي مقابااال قااايم الفضااايمة عماااى الشاااكل 
 :(ٖٜ)اآلتي
 رذيمة البمه: وهي رذيمة تقابل فضيمة الحكمة، وهي تضم الحمق والجنون. -ٔ
رذيمة التهور والجبن: هي رذيمة تقابل فضيمة الشجاعة، وتضم: البذخ، البذالة، الجساارة،  -ٕ

النكول، التبجح، دنااءة الانفس، الهماع، الستشااطة، النفاراط، التكبار، التبااخس، العجاف، 
 المهانة.

تقاباال فضاايمة العفااة، تنطااوي عمااى الرذائاال اآلتيااة: الشااهوة، والوقاحااة،  رذيمااة الشاار : وهااي -ٖ
 والتخنث، والتبذير، الرياء، الهتك، العبث، المجانة، الممق، الحسد.

التاااي رذيماااة الجاااور: وهاااي تقابااال فضااايمة العدالاااة، وتنطاااوي عماااى جمياااع الرذائااال الساااابقة  -ٗ
 .ذكرناها

رة لفتاة لمنظار، وربماا أراد مان ذلاك التنبياه جمياع هاذ  المعااني بكثا التاراثقد شممت نصاوص     
 ر.، فأراد تأشيرها ناشدا بذلك ا صالح والتغيياألمة إلى أمراض المجتمع المتفشية في

 القيم الروحية:: نيالمبحث الثا
كنااُت ول أزال أعتقااد أن األدف يحماال الفضاايمة التااي تغناات بااالقيم الروحيااة المطمقااة، وكنااُت ول    

أزال أعدُّ األدف يعمق الشعور في ا نسان، ويدفع الفكر في الخباياا النفساية، وأرى أن األدف فكار 
مت جميااع النصااوص الشااعرية والنثريااة التااي شااكوتجربااة إنسااانية، فوجاادُت صاادى هااذا العتقاااد فااي 

وأقااول هااذا وأنااا لاايس بااالمتحيز إليااه مطمقااا، فااوددت إفااراد مبحااثع  أثاارا ممموسااا فااي الساااحة العربيااة،
األدف  هاا فايعنهاا، وهاذا ناابع مان كون التراث الذي عبرمن  جانبا   لتوضيحخاصع لمقيم الروحية؛ 

تمتا  حاول  تايالالقيم الروحية  القيم وفي مقدمتها التراث يمجد، فوجدت (ٜٗ)لخدمة ا نسانية عممة
ا نسااان حيثمااا كااان فترعااى عقمااه وقمبااه؛ فاااألدف إنساااني روحااي بطبعااة لهااذا يكتااف لااه الخمااود مااع 
الوجااود ا نسااااني لتناولاااه موضااوعات إنساااانية، و)) األدف الحقيقاااي هااو األدف الاااذي يرفعناااا فاااوق 

الفاضامة،  ، معتصامين بالمثال العمياا واألخاالق(ٜ٘)عان سفاسا  األرض(( المادة، ويحماق بناا بعيادا  
ينقماون إليناا تجااربهم الناضاجة التاي تهاز الانفس ا نساانية جمعااء، ألنهاا مواضايع بتراثهم واألدباء 

مااا إنسااانية تبحااث فااي الاادين، والحااف، والكمااال، والجمااال والحقيقااة، والحريااة، والسااعادة، والفاان، وفي
تااراث أمتنااا الااذي نحاارص عمااى نقمااه إلااى األجيااال نشااير إلااى القاايم الروحيااة التااي تجماات فااي يمااي 

 .المتعاقبة 
لكنه حاين يعاي أمار  يجاد نفساه وأناه قاد دان بادين أبوياه،  يولد ا نسان حرا  اإليمان ) الدين(:  -0

حكم ما وجاد عمياه نفساه مان دون حرياة ب عمى ا نسان فرضا   وعمى هذا يكون الدين مفروضا  
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سااان بعااد ذلااك: هاال هااو مااؤمن بدينااه إيمانااا تقميااديا  كمااا اختيااار، والمشااكمة التااي تواجااه ا ن
  منقاادا لماا وجاد نفساه عمياه وساط مجتماع التاراث فاي شاعر الجاهمياة والمرتادين يطالعنا بذلك

بعااد تأماال ودراسااة وطااول أناااة  وهاال    كمااا فااي شاعر الاادعوة عقميااا   معاين، أم إنااه يماان إيمانااا  
عمياااق ماااؤمن  أو هاااو رجااال طقاااوس لااايس  الاااذي يماااارس الشاااعائر الدينياااة دون شاااعور داخماااي

مباه با يماان، وهاو الاذي يمان إيماناا عقمياا كاامال فنفاى كال قغير  أو الماؤمن هاو الاذي امات  
 .(ٜٙ)شيء عن نفسه، وطرد أدران التردد من روحه

ة لمعالجة بواعث الخير والشر في داخل النفس ا نسانية، وهو يروحتراثية الدين أفضل قيمة و     
ن كاان لاه تعماق برياضاة البادن، (ٜٚ)تربية بواعث الخير وتنميتها(())وسيمة ل ، فهو رياضة نفساية وا 

 -مان اعتنااء الفالسافة بشاكل خااص ا  وكان ومازال من أهم الظاواهر الثقافياة التاي نالات قساطا وافار 
الجاناف  ولسايمابما لمروح الدينية من أثار باالا عماى الجاناف النفساي،  -كما عند فالسفة ا سالم 

كماااا عناااد رابعاااة  -لفكاااري لمكثيااار مااان الفالسااافة، وقاااد عااازي بعاااض النااااس عااان الحيااااة الدنيوياااةا
فااي ساابيل الحياااة الدينيااة إيمانااا ماانهم أن ا يمااان والاادين وحااد  الااذي ينجااي ماان الخطيئااة  -العدويااة

لى التحاد به عر وهذا ما طالعنا به التاراث مناذ الشا، (ٜٛ)ويثارها، وهو وحد  الذي يقود إلى ا له وا 
 .العربي القديم إلى الفن الروائي الحديث

ين الناااس لكونااه وظيفااة لمااروح ا نسااانية، وهااو عنصاار بنااائي فااي المجتمااع، بااأن الاادين قااائم     
نما عمى العكس من ذلاك هنااك تجااوف بينهماا، فاالوحي هاو ماا  والوحي ل يتعارض مع المعرفة وا 

فاال يكاون هنااك ثماة تعاارض باين ماا يكشا  ُيكش  لإلنسان، والمعرفة هي ماا يكتشا  ا نساان، 
، وباعتبااااار الاااادين ظاااااهرة اجتماعيااااة يمثاااال الااااوحي جوهرهااااا الخااااالص (ٜٜ)لااااه ومااااا يكتشاااافه بنفسااااه

واألصايل، تدنسااه ردود األفعااال المباشاارة لممجتمااع ا نساااني الاذي ناازل فيااه الااوحي، والوسااائل التااي 
  فااي مصااالحهم عر العربااي القااديمالنصااوص التراثيااة فااي الشاابااه  تيسااتغمها الناااس  وهااذا مااا جاااء

يبقاى لاه مركاز ، والادين الخاصة، وهذ  حقيقة تمكنناا مان النظار إلاى الادين مان الجهاة الجتماعياة
لمحيااة عناد كثيار مان الماؤمنين، وفياه نمات وساااوس  اجتمااعي مهام ألناه مؤسساة إيمانياة، وأساموبا  

إلاى ظهاور اتجاهاات التقشا   لممحظاورات، وفاي مرحماة متقدماة أدى خاصاا   وريف بوصفها نظاماا  
 ، وضام إلاى مجالاه أيضاا  كماا فاي أشاعار الزهاد والتصاوي والتطهار وشاجعها حتاى نمات ونضاجت

مجال الجنس بقدر ما سمحت به الحياة الدينية، واحتضانه مهمة شافاء المرضاى مان عممهام حتاى 
 نساان مان ، والادين )) يمكان ا(ٓٓٔ)صار في وقت ما من وسائل الطف ولسيما األماراض النفساية

 .(ٔٓٔ)تجاوز حياته المحدودة المتناهية إلى حياته الالمتناهية((
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عاطفة إنسانية صادقة، وهو فضيمة من الفضائل وهو مرتبط با خالص، والحف هاو الحب:  -ٕ
ة تمثاااال الحاجااااات النفسااااية البيولوجيااااة التااااي تتاااايح لمفاااارد ز ياااار ، وهااااو غ(ٕٓٔ)الجمااااال فااااي الكااااون 

وتراثنااااا حافااال بهاااذ  القيماااة مااان أياااام شااااهرزاد ،(ٖٓٔ)ماااى بقائاااهالساااتمرار بالحيااااة والمحافظاااة ع
القاايس، وذي الرمااة، وجمياال بثينااة، وانتهاااء بجميااع النصااوص األدبيااة    وشااهريار ماارورا  بااامر 

تجربااة حيااة فااي مختماا  مظاهرهااا الفكريااة والعمميااة الحديثااة التااي جميعهااا تظهاار هااذ  القاايم ك
وخاصااة الفنااان  فهااي التااي تبمااور كااوامن روحااه أهميااة كباارى بالنساابة لإلنسااان   و والعاطفيااة 

خااالص وعمااقبااداع وعقمااه وتغااذي مواهبااه وتطمقهااا، وتساااعد  عمااى ا  ، (ٗٓٔ)الفنااي بصاادق وا 
مرها  الحاس يحتااج إلاى تجرباة شااممة ليتسانى لاه التعبيار  واألديف بوجه خااص هاو شاخص

ألناه يعانيهاا فاي الفني الجميال عان حقيقاة التجرباة العاطفياة، فتبعاث عان الحاف أهمياة بالغاة؛ 
  .عالقته بالعالم، فعاطفة الحف تفيض من دواخمه لتغمر  بأسر 

رادتهالفن:  -5 ، ويكون جميال بقدر ما يوهمناا قديما  وحديثا   هو نتاج صادر عن حرية ا نسان وا 
ة ياإنه من عمل الطبيعة، وهو صورة حرة تبدعها عقمية عبقرية، والعبقرياة هاي الموهباة الطبيع

، وهاو مهااارة إنسااانية وفاان جميال يسااتهدي استشااعار المااذة، وهااو (٘ٓٔ)الفاان قاعدتااه التاي تعطااي
، وهذا (ٙٓٔ)من كل القواعد العتباطية وا كرا  ذو غاية في ذاته، والفن يجف أن يكون متحررا  

 ما يممس في تراث األمة شعرا  أو نثرا ،
عاان المشاااعر والعواطاا  والنفعااالت باال هااو  وقااد رأى بعااض الفالساافة: إن الفاان لاايس تعبياارا      

، والفان عموماا واجهاة حضاارية (ٚٓٔ)هروبا منها، وهو ليس تعبيارا عان الاذات بال هاو هاروف منهاا
يقااااس ماادى تقدماااه وازدهااار ، إذ هاااو  تراكماتاااه التراثيااة ألي مجتمااع مااان المجتمعااات، وعااان طريااق

ورية والالشاااعورية، وهاااو بالنسااابة التعبيااار القاااوي عااان يماااال ا نساااان وأحالماااه، وعااان دوافعاااه الشاااع
؛ فالشااااعوف (ٛٓٔ)مرفااااأ الراحااااة واألمااااان، ومنفااااذ الفكاااار، ووساااايمة لتحقيااااق السااااعادة، والمااااذة ل دباااااء

ا نسانية )) وضعت في الفن أفكارها األكثر سموا، وهو يختم  عن الدين والفمسفة؛ لكوناه يمتماك 
شااكل  وهاو، (ٜٓٔ)تنااول المتمقااي((سامطة إعطاااء تمثيال المحسااوس ل فكاار السااامية، ويجعمهاا فااي م

 .(ٓٔٔ)خاص تتجمى فيه الروح؛ ألن الروح وسعها أن تتجمى في الفن في سبيل تحقيق ذاتها
أصاابح وهااو بقااوة عقمااه ومقدرتااه الفكريااة والروحيااة،  يشااعر ا نسااانيعممنااا التااراث إن : الكمييال -4

هااي ماان أهاام عناصاار  بالعقاال والشااجاعة األدبيااة والحريااة التااي ينطااق بمااا يشاااء مؤمنااا   طميقااا  
الرتقاء البشري، فاذا جمعت هذ  في ا نسان بما من الرقي المكان األعمى، ويحضارني بهاذا 

 : (ٔٔٔ)المعنى قول المتنبي
 هو أوٌل وهي المحل الثاني  الرأي قبل شجاعة الشجعان
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 بمغْت من العمياء كل مكانِ   فاذا هما اجتمعا لنفِس ُحرةع 
، وهاااو الخيااار والغايااااة (ٕٔٔ)والكماااال صااافة مميااازة ل شاااياء، والكماااال األسااامى متمثااال فاااي الجاااوهر

، إل أن واحاادا   ماان الجمااال؛ لهااذا عااد  بعااض الفالساافة والجمااال شاايئا   الموضااوعية، وهااو أكثاار قربااا  
 .(ٖٔٔ)الكمال في مفهومه هدي الباطن أما الجمال فهو هدي الخارج الشكل

هو تناسف الشكل في شيء صحيح، وتكامل أصنافه يؤكد أن الجمال التراث بجميع  الجمال: -3
، و)) الجميال هاو ماا يتمثال مان دون مفااهيم بوصافه (ٗٔٔ)ين الشكل والمعنى الاذي ياوحي باهب

، وماان قااديم يبحاااث الفالساافة والمفكاارون فاااي حقيقااة الجمااال، فاااردُ  (٘ٔٔ)موضااوع رضااا كماااي((
أفالطاون إلااى المثاال األزلااي أي الجماال المطمااق، وجعمااه أرساطو فااي تناساق التكااوين، وحااديثا 
ُعري بأنه ضرف من ا حساس يمكن تسميته الشاعور بالجماال أو الشاعور الجماالي، وأصابح 

، وساارعان ماا شااغل هااذا (ٙٔٔ)لك: )بومجااارتن(هاذا المصااطمح يعااري بالساتاطيقا كمااا سااما  باذ
، في أبحاث الفالسفة ومنهم: كانت، هيغل، شاوبنهاور، جيوباو، واسعا   عقميا   المصطمح نشاطا  

 كورتشه، جون ديوي، جورج سانتيانا...إلخ.
وقااد تكماام أغمااف الفالساافة العاارف والمسااممين عاان الجمااال وماانهم أبااو حامااد الغزالااي الااذي يقااول     

، والوصاا  (ٚٔٔ)شاايء جمالااه وحساانه فااي أن يحضاار كمالااه الالئااق بااه والممكاان لااه(( عنااه: )) كاال
ساااواء أكاااان ذلاااك فاااي الطبيعاااة أم فاااي نماااوذج أدباااي فناااي،  يمتقاااي بالجماااال بشااايء محساااوس دائماااا  

يوصاا  بااه محسااوس، وهااو محسااوس متميااز فااي مادتااه وصااورته، وتاارا  العااين أو  فالجمااال دائمااا  
ن الوحيد الذي وهبه   عز وجل القدرة عمى ا حسااس بالجماال تسمعه اأُلذن، وا نسان هو الكائ

وتذوقااه فااي كاال مااا ياادرك حولااه ماان مظاااهر الحياااة، والجمااال كقيمااة مطمقااة يساار الاانفس فااي كاال 
 .(ٛٔٔ)لحظاتها

د عماااى أن الحقيقاااة متمثماااة التاااي حواهاااا تؤكااااألدبياااة  التاااراث ومااان خاااالل األعماااالالحقيقييية:  -6
صية وجود  الذي يثبت له، وتطمق عماى مان يكاون العتقااد بالبحث، وحقيقة كل شيء خصو 

، والحقيقااة )) هااي التااي تكااون واضااحة بااذاتها، وليساات بحاجااة إلااى برهااان (ٜٔٔ)بوجااود  صااادقا
، فهااي ينبااوع لكاال قااول (ٕٓٔ)((مباشاارا   يقااوم عمااى صااوابها؛ ألنهااا حقيقااة ياادركها ا نسااان إدراكااا  

مر لمفكااار أماااام نفساااه فاااي أسااااس كااال ، وهاااي )) الكشااا  التقااادمي المسااات(ٕٔٔ)وأصااامه ومنشاااأ 
 .(ٕٕٔ)األنساق وكل المواق  العممية عمى السواء((

ا نسااااااان خمااااااق بطبيعتااااااه متحااااااررا ماااااان القيااااااود دائمااااااا يحاااااااول الحتفااااااال بحرياتااااااه الحرييييييية:  -7
، وا نسان محكاوم لاه أن يكاون حارا، (ٕٗٔ)، والحرية تمثل الستقالل الذاتي لمعقل(ٖٕٔ)المختمفة

عمى عاتقه، والحرية هي بالتاالي وجاود وانبثااق عيناي، وبشاكل مباشار، وهو يحمل ثقل العالم 
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، وهي )) ليست تصورا مجردا بال هاي حقيقاة تتبادى شايئا فشايئا ماع (ٕ٘ٔ)بحسف تعبير سارتر
: )) إن صااوت الحريااة أحااد الفالساافة العاارف، ويقااول (ٕٙٔ)ظهااور األشااياء واسااتمرار تكشاافها((

، فا نسااان كااائن متماارد عمااى الطبيعااة (ٕٚٔ)ياادق فااي كاال مكااان، بصااوت عااال يماا  اآلذان((
، وهااذا المعنااى دائمااا مااا متحاارر وتااواق لمحريااة وهااو ماان بااين الكائنااات الموجااودة الحاار الوحيااد

 حممه إلينا تراثنا في جميع نصوصه.
، (ٕٛٔ)ي أسااطو طاااليس السااعادة ))هااي الغايااة األخياارة لجميااع أعمااال ا نسااان((عاار   السييعادة: -8

، (ٖٓٔ): ))تحقياااق الممكااان((أنهااااب هاااا الااابعض،ُيعرف(ٜٕٔ)مااان الماااادةوالساااعادة هاااي جاااوهر مجااارد 
، (ٕٖٔ)، وطريااق السااعادة تكااون ))باتباااع العقاال وردع الهااوى(((ٖٔٔ)ويراهااا هاادي عقمااي خااالص

هااي الخياار األعظاام الااذي ُيطمااف لذاتااه ولاايس ماان أجاال شاايء  كمااا عممنااا ماان التااراث والسااعادة
 .(ٖٖٔ)يخر سوا 

نصوصااه مرتبطااا  بالوسااط الااذي ينقمااه ل جيااال بتفاصاايمه سااواء يبقااى التااراث فااي وفااي الختااام     
أكان اجتماعيا أم ثقافيا، وهاو اتخاذ موقفاا  نااقال  لواقعاه؛ لمحاولاة التنوياه عان عياوف تتصال بكياان 
المجتمع، فعبر بذلك عن القيم الجتماعية السائدة في مجتمعه، بماا فياه مان تفااوت، ووضاوح قايم 

لمجتمااع،  ويقاارر باااذلك أن الفضاايمة عماام والرذيماااة جهاال؛ ألنااه يجعااال الفضاايمة والرذيمااة فااي ذلاااك ا
الفضااايمة مصاااحوبة بعقااال؛ ألن العقااال وحاااد  الاااذي يمياااز باااين الحسااان والقبااايح، ونااارى أن األعماااال 
األدبية بشكل عاام تاالزم عمام الجتمااع؛ ألنهاا انبعثات مان وساط اجتمااعي ياؤثر فياه؛ لاذلك يقارر 

راث من خالل نصوصه السمو عماى الماادة، وفاي ذلاك تأكياد لقاول بحتمية التأثر والتأثير، وبث الت
 أرسطو عندما يقرر أن ا نسان من السهل أن يكون شريرا ، لكنه من الصعف أن يكون فاضال .

والفضاايمة والرذيمااة بمثابااة قاايم أنتجهااا المجتمااع خااالل سمساامة زمنيااة طويمااة ماان تأريخااه لضاابط     
ها الاديني وهاي ل تصامح قاعادة عاماة لكال المجتمعاات البشارية؛ العالقة بين أفاراد ، ول ينكار جاذر 

لختالي منظومة قيمها الجتماعية والدينية، لكنها تنطمق من ذاتها األخالقية في تفساير الظااهرة 
واألحااداث والسااموكيات، والتصاارفات لمبشاار وتصاانفها تصااني  منسااجم مااع أعرافهااا وقيمهااا، ولاايس 

جتماعياااة باااالتغيرات والتصااانيفات ذاتهاااا تبعاااا  لوعيهاااا وتمساااكها، بالضااارورة أن تقااار كااال الفئاااات ال
وتحررهاااااا مااااان القااااايم الجتماعياااااة الصاااااارمة المتعارضاااااة ماااااع التطاااااور الاااااراهن ولسااااايما الحرياااااات 
الشخصااية، فقااد تكااون فئااة اجتماعيااة أقاال صاارامة بالتمسااك بااالقيم والعااادات الجتماعيااة، وبمااا أن 

قيم نسبية مرتبطة بثقافاة المجتماع والمادة الزمنياة التاي قطعهاا القيم األخالقية لممجتمعات المختمفة 
في الرتقاء بمستوى وعيه، وكما وظفت في التراث قيم الفضيمة في نصوصه الروائية، وظفت قيم 

 الرذيمة لغرض تأشيرها وبالتالي المطالبة بقضية التصحيح.
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مجتمعااه، وباادا التااراث كماارية تعكااس وكااذلك جاااء التااراث زاخاارا  بااالقيم الروحيااة التااي تفشاات فااي     
فوجدتااه يتجااه نحااو تمجيااد المدينااة الفاضاامة التااي تقاا  القاايم الروحيااة فااي قمااة  دقااائق المجتمعااات،

مجاادها، فهااي تمتاا  حااول ا نسااان حيثمااا كااان فترعااى عقمااه وقمبااه؛ فاااألدف إنساااني روحااي بطبعااه 
نية، واألدف الحقيقاي هاو األدف لهذا يكتف له الخمود مع الوجود ا نساني لتناوله موضوعات إنسا

الذي يرفعنا فوق المادة، ويحمق بنا بعيدا عن سفاس  األرض، معتصمين بالمثل العميا واألخاالق 
الفاضمة، واألدباء ينقمون إلينا تجاربهم الناضجة التي تهز النفس ا نسانية جمعاء، ألنها مواضيع 

، وهاذا كال الحقيقة، والحرية، والسعادة، والفنإنسانية تبحث في الدين، والحف، والكمال، والجمال و 
يجعل المتمقي ينحو نحو التراث الذي هو الحمقة األساس التي تستند إليها باقي الحمقاات المتفرعاة 

 .ةعنه أساسا ، ومن هنا يبرز لنا دور التراث في إرساء القيم الجتماعي
 الهوامش 

 

                                                 

، وفي ٘ٛٔ -ٚ، د.ت:القاهرة، د.ط -ينظر: دموع الشوباش بين يدي سيبويه، د. دمحم دمحم داود، دار غريف( ٔ)
، والنص والتراث ٖٛٔ-ٔ: ٕٜٙٔ-ٔالشعر الجاهمي، طه حسين، مطبعة دار الكتف المصرية، القاهرة، ط

بيروت،  -قراءة تحميمية في فكر نصر أبو زيد، د. مصطفى ابو الحسن، الشبكة العربية ل بحاث والنشر
 .  ٓٔٔ -ٜ: ٕٕٔٓ -ٔط

 .٘ٗم:ٕٔٓٓ/ٔط -اني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد(  ينظر: وه  العنقاء، ثامر خم  السودٕ)
قراءة في قصص عبد ا له عبد القادر، أ.د. دمحم صار عبيد، د.  مرايا السرد وجماليات الخطاف القصصي(  ٖ)

 .ٖٗٔ:مٕٛٓٓ/ ٔسوسن البياتي، دار العين/ القاهرة  ط
 .٘ٗينظر: وه  العنقاء:(  ٗ)
 .٘ٔم:ٖٕٓٓد.ط/  -اصرة، د. خميل الموسى، اتحاد الكتاف العرف/ دمشقبنية القصيدة العربية المع( ٘)
 -ينظر: المغامرة السردية، جماليات التشكيل القصصي، سوسن هادي جعفر البياتي، دائرة الثقافة وا عالم (ٙ)

 .٘ٙٔم:ٕٓٔٓ -ٔدولة ا مارات العربية المتحدة/ط –حكومة الشارقة 
 .ٙٔالمعاصرة: بنية القصيدة العربية (  ينظر: ٚ)
 .ٖٗٔينظر: مرايا السرد وجماليات الخطاف القصصي:(  ٛ)
 .ٜٔ/ٖم:ٕٓٔٓ/ ٔط -(  ينظر: كتاف التأمالت، عشرة أجزاء، د. ناجي التكريتي، مكتف الغفران/ بغدادٜ)
 .ٕٓٗ:مٕٛٓٓ/ ٔط -الشبكة العربية ل بحاث والنشر / بيروتفمسفة الحداثة في فكر هيغل، دمحم الشيخ، ( ٓٔ)
ريك فايل، دمحم الشيخ، الشبكة العربية ٔٔ) (  ينظر: فمسفة الحداثة في فكر المثقفين الهيغميين: ألسكند كوجي ، وا 

، ومعجم مصطمحات هيغل، ميخائيل ٔ:ٓٔ، وكتاف التأمالت:ٖٚم:ٕٛٓٓ/ ٔط -ل بحاث والنشر/ بيروت
 .ٕٕٕ:مٕٓٓٓد.ط/  -أنود، إمام عبد الفتاح إمام، المجمس األعمى لمثقافة/ مصر

م: ٕٔٓٓ/ ٔ(  الدين والسالم عند كانط، د. فريال حسن خميفة، مصر العربية لمنشر والتوزيع/ القاهرة  طٕٔ)
 .ٔ/ٓٔ، وينظر: كتاف التأمالت:ٜٛ
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، والسرد العربي القديم األنواع ٙٗ، ووه  العنقاء:ٚٔ(  ينظر: التصوير الفني في القرين، سيد قطف، :ٖٔ)
، والبنية الروائية في نصوص ٕٚ: مٕٛٓٓ/ ٔط -الختالي/ الجزائرصحراوي، والوظائ  والبنيات إبراهيم 

 .ٚٛٔم:ٕٔٔٓ -إلياس فركوح، د. دمحم صابر عبيد، د. سوسن البياتي ، دار وائل/ األردن
 .ٕٛٔ: ٖٜ٘ٔ -ٗمصر، ط -(  ينظر: ديوان الرصافي، مصطفى السقا، دار الفكر العربيٗٔ)
 .ٖٗ: (  التصوير الفني في القرين٘ٔ)
 -أثير عادل شواي، دار الشؤون الثقافية العامة /بغدادينظر: تقنيات تقديم الشخصية في الرواية العراقية، (  ٙٔ)

 .ٚٙٔم: ٜٕٓٓ/ ٔط
 .ٕ٘ٔمرايا السرد وجماليات الخطاف القصصي:(  ٚٔ)
 . ٖٗ/ٕ(  ينظر: كتاف التأمالت: ٛٔ)
 .ٙٙم :ٕٕٔٓ/ ٔط -(  ينظر: مقابسات، د. ناجي التكريتي، مكتف الغفران/ بغدادٜٔ)
 .ٔ٘(  وه  العنقاء:ٕٓ)
 .ٔ٘(  ينظر: م.ن : ٕٔ)
(  مفهوم التأويل في فمسفة نيتشه، رسالة ماجستير، وفاء درسوني، د. جمال مفرج، كمية العموم ا نسانية ٕٕ)

 .ٕم:ٕٙٓٓوالجتماع  قسم الفمسفة، الجزائر/ 
 -الغانمي، المركز الثقافي العربي/ الغرفالخطاف وفائض المعنى، بول ريكور، سعيد  -(  نظرية التأولٖٕ)

 ٛٗم :ٕٙٓٓ/ ٕط
(  ينظر: القار  في الحكاية، :التعاضد التأويمي في النصوص الحكائية، إمبرتو إيكو، أنطوان أبو زيد، ٕٗ)

 .ٖٚم:ٜٜٙٔٔط -المركز الثقافي العربي/ يروت
 .ٖٗٔ: د.ت /ٜط -دائرة المعاري / مصرينظر: في النقد األدبي، د. شوقي ضي ، (  ٕ٘)
 -(  نقد الشعر في المنظور النفسي، د. ريكان إبراهيم السامرائي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغدادٕٙ)

 .ٔم:ٜٜٛٔ/ٔط
/ ٔط -(  ينظر: المدخل إلى عمم النفس، الشيخ كامل دمحم دمحم عويضة، دار الكتف العممية/ بيروتٕٚ)

 .ٙ٘ٔم: ٜٜٙٔ
 .٘ٗٔ/ ٔ(  ينظر: كتاف التأمالت:ٕٛ)
 .ٕٛٔ(  ينظر: البنية الروائية في نصوص إلياس فركوح:ٜٕ)
 .ٕٛٔ/ٚينظر: كتاف التأمالت:( ٖٓ)
 .ٜٖينظر: السرد العربي القديم، :( ٖٔ)
/ ٔط -الدار البيضاء -ميشيل زيرفا، صبحي حديدي، دار الحوار/ المغرفينظر: األسطورة والرواية،  (ٕٖ)

 .٘:م.ٜ٘ٛٔ
 .ٜٖينظر: السرد العربي القديم:( ٖٖ)
 .ٖ٘ٔمرايا السرد وجماليات الخطاف القصصي:( ٖٗ)
 .ٕٛٔينظر: البنية الروائية في نصوص إلياس فركوح:( ٖ٘)
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 .ٕٕٔ/ ٘كتاف التأمالت: ( ٖٙ)
 .ٓٛٔ/ٜينظر: م.ن ( ٖٚ)
 .ٜ٘ٔالبنية الروائية في نصوص إلياس فركوح:( ٖٛ)
 .ٕٙٔمرايا السرد وجماليات الخطاف القصصي: ينظر:( ٜٖ)
، وتأريخ يداف العرف، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاف ٜٓٔينظر: فمسفة الحداثة في فكر هيغل: ( ٓٗ)

 سالم مسدي، الدار العربية لمكتاف، واألسموف واألسموبية، د. عبد الٙٔم:ٕ٘ٓٓد.ط / -العربي/ بيروت
 .ٖٖٔ/د.ت.:ٖط-طرابمس -ليبيا

 .ٛٗ/ٓٔينظر كتاف التأمالت:( ٔٗ)
 .ٜ٘ٔفي نصوص إلياس فركوح: البنية الروائية( ٕٗ)
د. يؤئيل يوس  عزيز، دار المأمون/  وليم راي، ينظر: المعنى األدبي من الظاهراتية إلى التفكيكية،( ٖٗ)

 .ٖٓٔ:مٜٚٛٔد.ط/  -بغداد
 .ٜٔم: ٕٓٔٓ/ ٔط -ينظر: فمسفة األخالق عند الفارابي، د. ناجي التكريتي، مكتف الغفران/ بغداد( ٗٗ)
 .ٕٔ(  م.ن: ٘ٗ)
 .ٗ٘م: ٕ٘ٓٓ/ٔ(  ينظر: نقد ممكة الحكم، كانط، غانم هنا، المنظمة العربية لمترجمة/ لبنان طٙٗ)
 .ٔ٘: (  فمسفة األخالق عند الفارابيٚٗ)
 / د.ت، مادة ) ُخمق (.ٔط -(  ينظر: لسان العرف، ابن منظور، ، دار صادر/ بيروتٛٗ)
 .٘ٔم: ٜٕٓٓ/ ٕط -مكتف الغفران بغداد(  فمسفة األخالق عند مفكري ا سالم، د. ناجي التكريتي، ٜٗ)
/ ٔ(  ينظر: الدين والفمسفة عند كانط، د. فريال حسن خميفة، مصر العربية لمنشر والتوزيع/ القاهرة  طٓ٘)

 .ٙٚم: ٕٔٓٓ
(  ينظر: النقد الثقافي، قراءة في األنساق الثقافية العربية، عبد  دمحم الغذامي، الهيئة العامة لقصور الثقافة/ ٔ٘)

 .ٔٔٔم: ٕٓٔٓ/ ٔلقاهرة  طا
 .ٜٖم: ٕٓٔٓ/ ٔط -(  ينظر: فمسفة الجمال عند اليونان، د. ناجي التكريتي، مكتف الغفران/ بغدادٕ٘)
 .ٔ، ومقابسات: ٖٚ/ ٔ(  ينظر: كتاف التأمالت: ٖ٘)
/ د.ط -(  ينظر: عمم األخالق، أرسطو طاليس، : أحمد لطفي السيد، دار الكتاف المصرية/ القاهرةٗ٘)

 .ٖٚ/ ٔ، وكتاف التأمالت: ٕٚٗ/ ٔم. ٕٜٗٔ
، والفضيمة دراسة مقارنة بين أفالطون وأرسطو، رسالة ٗٓ٘ينظر: الجمهورية، أفالطون، فؤاد زكريا: ( ٘٘)

 .٘م: ٜٜٛٔماجستير، عد المطي  جدوع، إشراي د. ناجي التكريتي، بغداد 
 .٘(  الفضيمة دراسة مقارنة بين أفالطون وأرسطو: ٙ٘)
 .ٓٚٔ،: ٔظر: فمسفة التربية عند الغزالي، د. عبد المطي  جدوع، جامعة تكريت، ط(  ينٚ٘)
 .٘ٔ(  ينظر: فمسفة األخالق عند مفكري ا سالم: ٛ٘)
 .ٔٗ/ ٔ(  ينظر: كتاف التأمالت: ٜ٘)
 .ٔ٘(  ينظر: فمسفة التربية عند الغزالي: ٓٙ)
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 .ٔ٘(  ينظر: نقد ممكة الحكم: ٔٙ)
 .ٜٜالغزالي: (  فمسفة التربية عند ٕٙ)
 -ٜٔم: ٕٛٓٓ/ٔينظر: نقد العقل العممي، إمانؤيل كانت غانم هنا، المنظمة العربية لمترجمة/ لبنان ط( ٖٙ)

ٕٔ. 
، ٜ٘(  ينظر: المدينة الفاضمة لمفارابي، د. عمي عد الواحد وافي، نهضة مصر/ القاهرة  د.ط/ د.ت: ٗٙ)

 .ٔٓٔ -ٓٓٔوفمسفة التربية عند الغزالي: 
 .ٖٙ/ ٕكتاف التأمالت: ينظر: (  ٘ٙ)
 .٘ٛ/ ٔ(  كتاف التأمالت: ٙٙ)
 .٘ٛ/ ٔ(  ينظر: م. ن: ٚٙ)
 .ٕٖ: مٕٚٓٓ/ ٕدار التنوير/ بيروت  ط(  ينظر: العقل في التأريخ، هيغل، د. إمام عبد الفتاح، ٛٙ)
ع، ينظر: فمسفة كانط النقدية، جيل دولز، أسامة الحاج، المؤسسة الجامعية لمدراسات والنشر والتوزي (ٜٙ)

 .ٛم: ٜٜٚٔ/ ٔط -بيروت
، ونقد العقل المحض، إمانؤيل كانت، موسى وهبة، مركز ا نماء ٜ٘(  ينظر: كانت، نقد العقل العممي: ٓٚ)

 .ٕ٘القومي/ لبنان د.ط، د.ت : 
 .ٔ٘(  نقد ممكة الحكم: ٔٚ)
 .٘ٛ/ ٔ(  ينظر: كتاف التأمالت: ٕٚ)
من خالل فمسفته النقدية، رسالة ماجستير، دليمة جبار، د. عبد الرحمن بو قاي،  طبيعة الحرية عند كانط (ٖٚ)

 .ٔٔم:ٕٗٓٓقسم الفمسفة/  -كمية العموم ا نسانية والجتماعية -جامعة الجزائر
 .ٔٗ(  ينظر: فمسفة الحداثة في فكر هيغل: ٗٚ)
 .ٙٚ(  ينظر: الدين وا سالم عند كانط: ٘ٚ)
 .ٛ/ ٕ(  كتاف التأمالت: ٙٚ)
 .ٛٓٔ(  الفضيمة دراسة مقارنة بين أفالطون وأرسطو: ٚٚ)
 .ٗٚٔ(  ين : فمسفة التربية عند الغزالي: ٛٚ)
 .ٜٔٔ/ ٓٔ(  كتاف التأمالت: ٜٚ)
 .ٖٓٗم: ٜٗٚٔد.ط/  -(  الجمهورية، فؤاد زكي، الهيئة المصرية لمكتاف/ القاهرةٓٛ)
 .ٛٓٔ(  ينظر: الفضيمة دراسة مقارنة بين أفالطون وأرسطو: ٔٛ)
 .٘ٚٔفمسفة التربية عند الغزالي:   (ٕٛ)
 .ٔٗ(  ديوان عنترة بن شداد ٖٛ)
 .ٔٗ/ ٚ(  ينظر: كتاف التأمالت: ٗٛ)
 .ٕ٘: م.ٜٛٚٔ/ ٔط -دار الطميعة/ بيروت(  ينظر: المدخل إلى عمم الجمال، هيغل، جورج طرابيشي، ٘ٛ)
 .ٗ٘(  م. ن: ٙٛ)
 .ٗٛ/ ٕ(  ينظر: عمم األخالق: ٚٛ)
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 .٘ٚٔعند الغزالي:  (  ينظر: فمسفة التربيةٛٛ)
 .ٗٔٔ(  ينظر: الفضيمة دراسة مقارنة بين أفالطون وأرسطو: ٜٛ)
 .ٚٗ/ ٙ(  كتاف التأمالت: ٜٓ)
 .ٚٗ/ ٙ(  ينظر: م.ن: ٜٔ)
 .ٙٔ(  ينظر: فمسفة األخالق عند مفكري ا سالم: ٕٜ)
 .٘ٚٔ -ٗٚٔ(  ينظر: فمسفة التربية عند الغزالي: ٖٜ)
 .ٕ٘ٔ/ ٔ(  ينظر: كتاف التأمالت: ٜٗ)
 .ٓ٘ٔ/ ٔ(  م. ن: ٜ٘)
 .ٔ/ٔ(  ينظر: م.ن: ٜٙ)
 .ٛٙٔ(  فمسفة التربية عند الغزالي: ٜٚ)
 .ٖٚ(  ينظر: مفهوم التأويل في فمسفة نيتشه، : ٜٛ)
م: ٜٛٔد.ط/  -(  ينظر:العزلة والمجتمع، نيكولس برديائ ، فؤاد كاما،عمي أدهم،مكتبة السائح/ طرابمسٜٜ)

ٕٓ 
(  ينظر: األحالم والجنس، نظريتها عند فرويد، جوزي  جاسترو، فوزي الشتوي، أمين مرسي، األل  ٓٓٔ)

 .ٕٕٓ/ ٔد.ط/ د.ت: -كتاف/ القاهرة
د.ط/  -(  معجم مصطمحات هيغل، ميخائيل أنود، إمام عبد الفتاح إمام، المجمس األعمى لمثقافة/ مصرٔٓٔ)

 .ٔٛم: ٕٓٓٓ
ية، د. شفيق بقاعي، د. سامي هاشم، المكتبة العصرية/ بيروت  د.ط/ ينظر: المدارس واألنواع األدب (ٕٓٔ)

 .ٜٙم: ٜٜٚٔ
ينظر: المدخل إلى نظرية النقد النفسي، سيكولوجية الصورة الشعرية في نقد العقاد )نموذجا(،د. نعمات ( ٖٓٔ)

 ، والكينونة والعدم، بحث في األنطولوجيآٔم: ٖٜٛٔد.ط/  -أحمد فؤاد، دار المعاري/ القاهرة
/ ٔالفنومينولوجيا، جان بول سارتر،د. نقول متيني، المنظمة العربية لمترجمة  بيت النهضة/ بيروت  ط

 .ٛٓٔم: ٜٕٓٓ
 .ٔٙم: ٜٔٛٔد.ط/  -(  ينظر: الرمزية والرومانتيكية في الشعر المبناني، ُأمية حمدان، دار الرشيد/ بغدادٗٓٔ)
 .ٕٔٔكانط بحسف فمسفته النقدية، دليمة جبار:  ، وطبيعة الحرية عندٕٖٕ(  ينظر: نقد ممكة الحكم: ٘ٓٔ)
 .ٜٕٕ(  ينظر: نقد ممكة الحكم: ٙٓٔ)
 .ٕٙم: ٕ٘ٓٓ/ ٔط -األردن -(  ينظر: في نظرية األدف، د. شكري عزيز ماضي، دار فارسٚٓٔ)
 .ٖٔم: ٜٚٛٔد.ط/  -(  ينظر: القيم الجمالية، د. راوية عبد المنعم عباس، دار المعرفة الجامعية/ مصرٛٓٔ)
 .ٕ٘: ٖٜٜٔالمؤسسة الجامعية لمدراسات والنش/ بيروت ط/ هيغل والفن، جيرار برا، منصور القاضي، ( ٜٓٔ)
/ ٔط -فكرة الجمال، هيغل، جورج طرابيشي، دار الطميعة/ بيروتينظر: مدخل إلى عمم الجمال، ( ٓٔٔ)

 .ٙٔ: مٜٛٚٔ
 .ٜٖٗ/ ٕ(  شرح ديوان المتنبي، نصي  اليازج: ٔٔٔ)
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 .ٜٛعممي: (  ينظر: نقد العقل الٕٔٔ)
 .ٖٔٔ(  ينظر: نقد ممكة الحكم: ٖٔٔ)
(  ينظر: الجمال والحرية والشخصية ا نسانية في أدف العقاد، د. نعمات أحمد فؤاد، دار المعاري/ ٗٔٔ)

 .٘ٔم.: ٖٜٛٔد.ط/  -القاهرة
 .ٔٔٔ(  نقد ممكة الحكم: ٘ٔٔ)
 .ٚٚ: / د.تٜط -(  ينظر: في النقد األدبي، د. شوقي ضي ، دائرة المعاري / مصرٙٔٔ)
 .ٜم: ٜٜٗٔ/ ٔط -(  الجمال كما يرا  الفالسفة واألدباء، سيد صديق عبد الفتاح، ، دار الهدى/ القاهرةٚٔٔ)
 .ٚٗٔ، واألسموف واألسموبية: ٚ(  ينظر: القيم الجمالية: ٛٔٔ)
 .ٜم: ٕٛٓٓ/ ٔط -(  اعترافات غريف، د. ناجي التكريتي، مكتف الغفران/ بغدادٜٔٔ)
 .٘م: ٕٓٓٓد.ط/  -(  قيم من التراث، د. زكي نجيف، دار الشرق/ القاهرةٕٓٔ)
 .ٕٛٗ(  ينظر: فمسفة الحداثة في فكر هيغل: ٕٔٔ)
، وينظر: ٕٙ:  مٜٓٚٔد.ط/  -مكتبة األنجمو المصرية / القاهرة فمسفة هيغل، عبد الفتاح الديدي،( ٕٕٔ)

كيوز، د. فؤاد زكريا، الهيئة المصرية العامة هيجل ونشأة النظرية الجتماعية، هربرت مار  العقل والثورة،
 .ٕ٘:  م.ٜٓٚٔد.ط/  -/ القاهرة

 .ٛ٘ٔينظر: المدخل إلى عمم النفس: ( ٖٕٔ)
 .ٚٛينظر: نقد العقل العممي: ( ٕٗٔ)
 .ٜٚٙ(  ينظر: الكينونة والعدم: ٕ٘ٔ)
 .ٖٙ(  فمسفة هيغل: ٕٙٔ)
 .ٖٔ/ ٗ(  كتاف التأمالت: ٕٚٔ)
 .ٜٛٔ/ ٔعمم األخالق: (  ٕٛٔ)
ينظر: القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه حتى منتص  القرن العشرين، ثريا عبد الفتاح ( ٜٕٔ)

 .ٜٔٔممحس، دار الكتاف المبناني، د.ت، د.ط: 
 .ٜٚ/ ٔ(  كتاف التأمالت: ٖٓٔ)
 .ٜٚ/ ٔ(  م. ن: ٖٔٔ)
د.ط/  -فمسفية، د. ناجي التكريتي، د. صالح الشماع، دار الشؤون الثقافية العامة / بغداد رسائل (ٕٖٔ)

/ ٖط–، وينظر: الفمسفة السياسية عند أبي الربيع، د. ناجي التكريتي، دار األندلس/ بيروت ٕٗم: ٜٜٛٔ
ٜٖٔٛ :ٔٗٓ . 

 .ٔٗٔ(  ينظر: الفضيمة دراسة مقارنة بين أفالطون وأرسطو: ٖٖٔ)


