
أقسام خمسة الى الكالم أرسطو الیوناني الفیلسوف قسّم
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واستقراء قیاس من المنطق علم لذلك مستعمًال◌ً ووضوح

واستنتاج.

واظھارھا2- الحقیقة اكتشاف امكانیة وغایتھ الجدلي: الكالم
مرحلة الى یصل ال ولكنھ األضداد صراع عبر بالجدل

الكامل. الیقین

بغیة3- السامعین على التأثیر وغایتھ الخطابي: الكالم
واثارة مواقفھ وتبني الخطیب جانب الى استمالتھم

. والتملق المدیح واستدرار االعجاب

بلباس4- وذلك الحقائق تمویھ وغایتھ السفطائي: الكالم
والنھایة. الغایة أنھا على واظھارھا الحقائق لباس االكاذیب

بشطریة الجزئي الجمال بین التواصل اظھار وغایتھ الشعري: الكالم
محاكاة ذلك ووسیلة المثل. عالم أي المطلق والجمال والنفسي الحسي
في انطبع وما الموجودات جواھر علیھ انفطرت ما أي والعقل الطبیعة
الشيء جمال یكون الحسیة الناحیة ففي البدیھیات. من العقول غرائز
الجسد ھو الجمیل فالجسد وتكاملھا. مكوناتھ وتناغم أجزائھ توازن في
ذلك عن عبّر من وخیر متوازنة متناغمة متناسقة أعضاء من المكون
آلھة بالكلمات ینحت أن استطاع الذي القیس أمرؤ الجاھلي الشاعر
عند أفرودیت غرار على المذر بیضة سماھا العرب عند للجمال

الجمال أما الفینیقیین. عند وعشتروت الرومان عند وفینوس الیونان



والخیال والعاطفة الغریزة بین وتناغم تناسق أیضا ھو الذي النفسي
العرب عند ذلك عن عبّر من وخیر العقل. إسمھ مایسترو قیادة تحت
الشھوات عن التعفف في الغریزة جمال أظھر الذي المتنبي الشاعر
األمور صغائر عن بالترفع والشجاعة المروءة في العاطفة وجمال
الحقیقة. أغوار وسبر الحكمة في العقل وجمال المقدرة عند والعفو
ھو الجمیل فالمجتمع بالعدالة الجمال ارتباط نغفل أال یجب وھنا
متناغمة متوازنة وشرائح وطبقات طوائف من المؤلف المجتمع

فیھا السلطات تناغمت التي الدولة ھي الجمیلة والدولة ایجابیاً. متفاعلة
القومي الدخل یوزع الذي االقتصاد ھو الجمیل واالقتصاد وتوازنت

جھده حسب كل المواطنین جمیع على متوازنة .بطریقة

أیام كالبوظة اعتبر وإال یتبناھا أن الشعر على مركزیة قضیة تبقى
من تروي وال جوع من تشبع ال ولكنھا ولذیذ ممتع أكلھا الصیف

یجب والبدیھة بالفطرة فالشاعر الحریة. قضیة ھي القضیة ھذه عطش
أو حكاماً كانت سواء الضاغطة وللقوى واإلستبداد للظلم یتصدى أن

من أن یعرف أن علیھ الشاعر ألن مالیة مؤسسات أو مافیات أو أجھزة
عقول یصادر ومن عقولھم صادر قد یكون الناس حریات یصادر
آلیة مخلوقات الى وحوّلھم اإلنسانیة ھویاتھم سلبھم قد یكون الناس

فیأتمرون .یؤمرون

بمشاعر یعبأوا بل یشعرون ال اآلخرین. بأفكار یعبأوا بل یفكرون ال
أجل من بل قضیاھم أجل من یموتون ال ماتوا إذا وحتى اآلخرین

اآلخرین .قضایا



الطبیعة مجاالت عبر الجمال إظھار الشاعر وظیفة فنقول ذلك نلّخص
وتحصین العادلة المجتمع قضایا مع والتماھي واإلنسانیة المادیة

فقدت إذا وجودھا أجل من والنضال وجدت إذا .الحریة


