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رـــة الشاعـــوظیف  

ام:ــى خمسة أقســاني أرسطو الكالم الــقسم الفیلسوف الیون  

ي: وغایتھ اكتشاف الحقیقة وإظھارھا بدقة ووضوح مستعمال لذلك ـالكالم البرھان -١
 علم المنطق من قیاس واستقراء وإستنتاج.

ر ـبالجدل عبھ إمكانیة اكتشاف الحقیقة وإظھارھا ــي: وغایتـــالكالم الجدل -٢
 صراع األضداد ولكنھ ال یصل الى مرحلة الیقین الكامل.

ھ التأثیر على السامعین بغیة إستمالتھم الى جانب الخطیب ـالكالم الخطابي: وغایت -٣
 وتبني مواقفھ وإثارة اإلعجاب وإستدرار المدیح والتملق.

كاذیب لباس الحقائق لباس األــق وذلك بإھ تمویھ الحقائــالكالم السفسطائي: وغایت -٤
 وإظھارھا على أنھا الغایة والنھایة.

واصل بین الجمال الجزئي بشطریھ الحسي ـھ إظھار التــري: وغایتـــالكالم الشع -٥
ل أي ما ـوالنفسي والجمال المطلق أي عالم المثل. ووسیلة ذلك محاكاة الطبیعة والعق

ز العقول من البدیھیات. ففي ـر الموجودات وما انطبع في غرائــانفطرت علیھ جواھ
أجزائھ وتناغم مكوناتھ وتكاملھا.  ي توازنــون جمال الشيء فــالناحیة الحسیة یك
ر من ـن أعضاء متناسقة متناغمة متوازنة وخیــو الجسد المكون مــفالجسد الجمیل ھ

ة ــمرؤ القیس الذي استطاع أن ینحت بالكلمات آلھشاعر الجاھلي ان ذلك الــر عــعب
رار أفرودیت عند الیونان وفینوس ـى غــد العرب سماھا بیضة الخدر علــللجمال عن

ال النفسي الذي ھو أیضا تناسق ــد الفینیقیین. أما الجمــد الرومان وعشتروت عنــعن
ل. وخیر من ـادة مایسترو اسمھ العقــال تحت قیــوتناغم بین الغریزة والعاطفة والخی

الشاعر المتنبي الذي أظھر جمال الغریزة في التعفف عن ب رر عن ذلك عند العــعب
ال العاطفة في المروءة والشجاعة بالترفع عن صغائر األمور والعفو ــالشھوات وجم

ل ـا یجب أال نغفــوار الحقیقة. وھنــوسبر أغ ل في الحكمةــد المقدرة وجمال العقـعن
تمع المؤلف من طوائف وطبقات و المجــاط الجمال بالعدالة فالمجتمع الجمیل ھــارتب

ً. والدولة الجمیلة ھي الدولة التي تناغمت ـوازنة متناغمة متفاعلة إیجابیــوشرائح مت ا
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ل القومي ـو اإلقتصاد الذي یوزع الدخـواإلقتصاد الجمیل ھ ،السلطات فیھا وتوازنت
 بطریقة متوازنة على جمیع المواطنین كل حسب جھده.

ر كالبوظة أیام الصیف أكلھا ــر أن یتبناھا وإال اعتبــلشعى قضیة مركزیة على اــتبق
ن عطش ھذه القضیة ھي قضیة ـوع وال تروي مــذ ولكنھا ال تشبع من جــممتع ولذی

وى ــداد وللقــم واإلستبــرة والبدیھة یجب أن یتصدى للظلــر بالفطــة. فالشاعــالحری
مافیات أو مؤسسات مالیة ألن الشاعر زة أو ــا او أجھــواء كانت حكامــالضاغطة س

د صادر عقولھم ومن یصادر ــن یصادر حریات الناس یكون قــعلیھ أن یعرف أن م
ون قد سلبھم ھویاتھم اإلنسانیة وحولھم الى مخلوقات آلیة یؤمرون ــول الناس یكــعق

بمشاعر  ل یعبأواــن، ال یشعرون بــأوا بأفكار اآلخریــل یعبــال یفكرون ب فیأتمرون.
وا ال یموتون من أجل قضایاھم بل من أجل قضایا اآلخرین. ــاآلخرین وحتى إذا مات

 ةـر محاكاة الطبیعة المادیــر إظھار الجمال عبــة الشاعــوظیف :ولــص ذلك فنقــنلخ
إذا وجدت والنضال  واإلنسانیة والتماھي مع قضایا المجتمع العادلة وتحصین الحریة

إذا فقدت. ل وجودھاــن أجــم  

 

 

 

 

 

كمال سري الدین   

 

 


