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مقدمة
نحن اآلن أمام العديد من الحقائق عن الكتابة
الفنية الجميلة:
أوالً :في العشرين سنة الماضية  ،انتقل جمال
الكتابة والفن في وعينا من النظرة الجمالية إلى
النظرة التعبيرية .اآلن المبدعون يهتمون بالشعور
بالتعبير أكثر من التطبيقات الجمالية.
ثانيا :يمكننا التفريق بين ثالث عصور من المناهج
ً

األسلوبية حول الجمال والفن في الكتابة  ،االول

ما قبل الحداثة التي تتعلق بقوة ارتباط المعنى ،
والثاني الحداثة التي تتعلق بجماليات الكتابة و
الثالث ما بعد الحداثة  ،العصر الحالي  ،التي
تتعلق بالتعبير عن المشاعر القوية.
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ثالثًا :في عصر العولمة وما بعد العولمة  ،هناك

شعور قوي في ممارسة الكتابة الحرة التي ال تراعي
القواعد أو القوانين أو التقاليد في الكتابة االبداعية
واألدب وحتى النوع.
ابعا :اآلن  ،نحن أمام كتابة أدبية جديدة ال
رً
تناسب أو ال تريد أن تتبع أي تصنيف نوعي ،
إنها كتابة غير مجنسة أو عابرة لالجناس.
خامساً :في عصر البحث الحر هذا  ،لماذا نحتاج
إلى دراسة العناصر األسلوبية للكتابة الفنية الحالية

وقانونها؟
سأجيب على السؤال األخير أوالً وعلى النقاط
األخرى التي سأتناولها من خالل فصول الكتاب.
في الحقيقة اإلنسان مخلوق انتقائي للغاية ويسعى
دائما إلى األفضل  ،ويقدر األفضل ويقلده  .هذا
ً
من ناحية ومن ناحية أخرى  ،فإن االعتراف أو
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التجربة الغريزية اإلنسانية العميقة  ،على الرغم
من صدقها  ،غامضة وال يمكنها الخروج من
النظرة األساسية ألشياء العالم بينما الروح معقدة
للغاية ومخلوق شديد المعرفة وال يمكن أن ترضيها
التجربة الغريزية األساسية  ،لذلك فهي بحاجة إلى
الخبرة الفكرية والتحليل للوصول إلى أهدافها في
كل شيء  ،وليس فقط في الجمالية والجمال.
في عملية التحليل الفكري والتمايز المنهجي
لتجاربنا حول الكتابة الجميلة  ،ال نضيف أو نبتكر
شيئا  ،غير موجود في النص أو في الكتابة أو
ً
نضع بعض العناصر التي تكون غريبة عليها
التجربة الغريزية  ،لكن في الحقيقة  ،التحليل
الفكري للكتابة الجميلة هو تحليل شامل للتجربة
الغريزية.
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دائما تحليل لتجربتنا
نعم  ،تجربتنا الفكرية هي ً
الغريزية .إذن هذا الكتاب عبارة عن مجموعة من
التحليالت الفكرية للتجارب الغريزية في جوانب
شيئا
مختلفة من الكتابة الجميلة .لذلك  ،لن أجد ً
جديدا  ،لكنني سأحاول إظهار ما هو موجود.
ً

تماما أن العقل ال يمكنه العثور على أي
أعتقد ً
شيء سوى مجرد أداة لشرح ما تعرفه وتختبره
جديدا ولكنه يوضح
الغريزة .ال يعرف العقل ً
شيئا ً
لنا ما نعرفه.
لقد جعلت الفصول قصيرة وواضحة وركزت على
فكرة واحدة لمتابعة أرواح القارئ الحالي الذي ال
يحب الكتابة الطويلة والمعقدة .نحن اآلن في
عصر "القارئ العام"  ،وعلينا أن نترك بقايا الحداثة
 ،أعني عصر "القارئ المختار"  ،والبحث عن
القارئ المختار يقتل األدب وأهدافه الجمالية
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واالجتماعية .حتى المقاالت الناقدة أو النظرية أو
التحليلية يجب أن تكون واضحة وجميلة وذات
اهتمام واسع .سأتبع هذه القواعد  ،وسأحاول
التعامل

مع

العناصر

الغريزية

الواضحة

والصحيحة في التجربة الفنية  ،لذا فإن هذا الكتاب
جميعا  ،القارئ  ،والكاتب  ،وغير القارئ
هو لنا
ً
وغير الكاتب .عندما نتحدث عن كتاباتنا نتحدث
عن حديثنا  ،لكن الكتابة هي الحضور الرسمي
والخارجي للخطاب وهي تستخدم على نطاق واسع
كأداة ربط وأداة أدبية.
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قانون الربحية

7

أحد العوامل الغريزية العميقة والمستمرة هو الربحية
في السلوك البشري .اإلنسان في كل عمل  ،يراقب
بناء على عالقة
التكلفة والفائدة  ،ويتخذ أي قرار ً
التكلفة والفائدة .اإلنسان في كل عمل  ،يراقب
بناء على
التكلفة والفائدة  ،ويتم اتخاذ أي قرار ً
عالقة التكلفة والفائدة .في المحادثة  ،يحاول
الناس إنتاج نفس الفكرة بأقل عدد من الكلمات ،
وفي الكتابة الفنية  ،يحاول الناس إظهار وتسيير
نفس المشاعر والفن والمعاني من خالل الحد
األدنى من العناصر النصية .سيرى القارئ من
خالل غريزته العميقة حجم الفن والشعور في
النص مقارنة بحجم النص.
يمكن إظهار العالقة بين الربحية العامة والتكلفة
والفائدة في المعادلة التالية:
8

الربحية = المنفعة  /الكلفة
ر= م \ ت
مالحظة :لم أحصل على هذه المعادلة من أي
مرجع.
إذا اختصرنا كل أهداف (فوائد) الكتابة في نظام
المعاني وكل النص الفني في (حجم النص) ،
فيمكننا شرح قانون الربحية كتابة كما في المعادلة
التالية:
الربحية الكتابية = المعنى  /النص
ر ك = مع \ ن
يتضمن مصطلح "المعنى" في المعادلة بشكل
أساسي المشاعر واألفكار والعوامل األخرى ذات
الصلة بالكاتب بينما يتضمن مصطلح "النص"
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عدد الكلمات والعناصر الخطابية (العناصر
الفنية) واالنحراف عن التعبير العادي.
كلما كانت الكتابة الفنية أكثر فائدة فيما يتعلق
بالتكلفة ووجود فجوة أكبر بين ربحية الكاتب
والربحية العادية.
الفصول التالية ستكون تطبيقات لمفاهيم هذا
تفصيليا لهذا
شرحا
ً
القانون .وهذا يعني أنها ستكون ً

القانون.

والربحية الجمالية هي كمية الجمال في عنصر
المشاهدة او االدراك
ر ج = ج \ مش

الكلفة هي حجم العمل مع درجة االنتقاء
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الكلفة= حجم * انتقاء
والمنفعة هي نسبة الثراء في التاثير
المنفعة = الثراء * التاثير
من = ث * تاث

اذن الربح = ثراء * تاثير \ حجم * انتقاء
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قانون الفردية
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كل شيء له وجهان للوجود ؛ أوالً :الوجود النوعي
العام والثاني هو الوجود الفردي الخاص فيما يتعلق
بكل شيء على حدة  ،لذا فإن الوجود العنوعي
واحد ومحدود بينما الفردي فغير محدود فهو بعدد
ألشياء والسعي الى اتحاده غير نطقي ومستحيل
 .الشيء نفسه موجود في معرفة المدركين للشيء
الذي يوجد فيه معنى نوعيومعنى فردي ؛ األول
واحد ومحدود بينما اآلخر النهائي.

لكل شيء جانبان في وجوده كشيء موجود
(وجود) وكمفهوم (معنى) .يتم تمثيل عوامل
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الوجود من خالل التأثير وعوامل المعنى التي
تمثلها السمات .فدرجة التأثير هي درجة الوجود
ودرجة السمات هي درجة المعنى ويمكن
استخالص ذلك في المعادالت التالية:
الوجود = الفعالية (اي الشيء نفسه الموجود في
معرفة المدركين وهو نوعي فردي).
المعنى = اإلظهار (عدد الصفات و نوعها
ودرجاتها  ،سواء كانت سالبة أو موجبة).

الجانب المهم في الكتابة الفنية هو جانب المعنى
وتجليه المتمثل في االتفرد األسلوبي الفني .لذا فإن
كليا على الفردية
التعبيرية في الكتابة تعتمد ً
الجمالية في األسلوب.
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تتناسب الفردية األسلوبية مع السمات األسلوبية
في النص التي تختلف وتنحرف عن األسلوب
العام مع إنتاج الجمال وهناك درجتان من الفردية
األسلوبية الفنية  ،الفردية األسلوبية اإلبداعية
والشخصية األسلوبية للكاتب.

لذا فإن التعبيرية هي نتيجة تلخيص اإلبداع مقارنة
بعامة الناس وأسلوب الكاتب الفردي .لذلك  ،يمكن
تمثيل قانون الفردية الكتابية بما يلي:

تتناسب درجة الفردية في النص مع االنحراف عما
هو معتاد مع التأثير الفني .فكل شيء له وظيفة
كصورة  ،ولكي يكون
طبيعيا  ،يجب أن
معتادا أو
ً
ً
يحدث في صورة واضحة تعاونية وعادية مع رمزية
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محدودة .أي انخفاض في التعاون سيؤدي إلى
االنحراف والتفرد.

الفردية = التفرد االسلوبي * االبتكار
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قانون التعبيرية
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مقياس تأثير التعبيرية هو زيادة حجم المعاني في
نص معين .لذلك في كل حجم من أحجام الكالم
متناسبا مع درجة
أو النص  ،يكون حجم المعنى
ً
التعبيرية.
كل نص له قوة توصيل المعنى  ،وهناك قوة عامة
يشترك فيها عامة الناس في كالمهم ولكن التعبيرية
تزيد من هذه القوة .في الحديث العادي  ،تساوي
معاني النص عدد الجمل الصغيرة الكاملة  ،لكن
التعبيرية يمكن أن تزيد من عدد المعنى في نص
معين.
وبشكل عام التعبيرية هي التضخيم النسبي
للمحمول االدراكي في الوسيلة و تتاثر بالتفرد
االسلوبي
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لذلك فالتعبيرية هي حاصل الربحية و الفردية في
العمل
التعبيرية = الربحية * الفردية
اي ان:
التعبيرية = التفرد * االبتكار * ثراء * تاثير \
حجم * انتقاء
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قانون الجمالية

20

الجمال ظاهرة تحليلية معقدة ناتجة عن التفاعل
بين العديد من العناصر الثانويةز فهي تقع بعد
التعبيرية في مستوى االدراك.
العناصر الجمالية نوعان ؛ األول هو النوعي
يشير إلى الجمالية في نقطة ما في وقت أو مكان
معين  ،والثاني هو الكمي الذي يمثل الكمي
والحضور فيما يتعلق بالحجم والوقت.

العناصر النوعية للجمال تعتمد االحتراف و
الرمزية و العاطفة .وهي التي تنتج التوهج
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والرمزية و العاطفية هي من عناصر التعبيرية كما
هو ظاهر ،فيكون عناصر النوعية التعبيرية مع
االحترافية.
االحترافية هي ضبط القواعد االساسية اي االجادة
مع الخبرة الفنية
االحترافية = االجادة * الخبرة
العامل النوعية تنتج الجذب للعمل
اي ان الجاذبية تتناسب مع التعبيرية و االحترافية
اذن النوهج = التعبيرية * االحترافية
اي ان التوهج = االجادة * الخبرة * التفرد *
االبتكار * ثراء * تاثير \ حجم * انتقاء
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اما العناصر الكمية فتعتمد على شدة التوهج وقوته
وهي المسؤولة عن االمتاع
اما الشدة فهو مجموعي اي انه التوهج مع الحجم
و الن الحجم هو ضمن مقام التوهج اذن
شدة التوهج = االجادة * الخبرة * التفرد *
االبتكار * ثراء * تاثير \ انتقاء
واما القوة فهو معدل التوهج ،اي انه التوهج على
الحجم
اذن قوة التوهج = االجادة * الخبرة * التفرد *
االبتكار * ثراء * تاثير \ حجم * 2انتقاء

والجمالية المسؤولة عن االمتاع تتناسب مع شدة
التوهج وقوته
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اي ان الجمالية = شدة التوهج * قوة التوهج
اذن الجمالية = االجادة * 2الخبرة * 2التفرد* 2
االبتكار * 2ثراء * 2تاثير \ 2حجم * 2انتقاء2

العناصر االولية و الثانوية
بعض عناصر الجمالية يمكن ان تحلل الى وحدة
اصغر اولية
فالخبرة هي االجادة واالبتكار
و التاثير هو التفرد و االبتكار
و الثراء هو الخبرة و التفرد اي انه االجادة و
التفرد و االبتكار
واالنتقاء اجادة و تفرد
فاالبتكار يكرر ثالثا و االجادة مرة و التفرد مرة
24

اي ان

الجمالية = االجادة * 3التفرد * 3االبتكار\ 5
حجم2

والن وحدة الحجم هو الجمل فجمالية الجملة
الواخدة هي
جمال الجملة = االجادة * 3التفرد * 3االبتكار5

وهذا هو قانون الجمال
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فالجمال = االجادة * 3التفرد * 3االبتكار

ج = أج * 3ت * 3اب

5

5

والن هذه المعاني تداخلية تناسبية تفاعلية فاننا
يمكن تبسيط المعادلة بطرج االسس المتساوية الى
ما يلي :
الجمال = االجادة * التفرد * االبتكار

2

والن التفرد هو اجادة خاصة و ابتكار خاص يمكن
تبسيط العادلة الى ما يلي:

الجمال = االجادة * االبتكار
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