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  :ال�ق�مة

ت��ل معاني ال�ع� وم�ض�عاته الع��� ال�اني م� ع�اص� ال����ن 

العا�فة م�  ال�ع�� �ع� الع��� األول وه� العا�فة ال�ع��ة، و�ذا �ان�

األه��ة ���ان في ع�ل�ة اإلب�اع ال�ع��، فإن معاني ال�ع� وم�ض�عاته ق� 

ت��ن أك�� أه��ة م�ها، ألن العا�فة ال ت���ل في ال�ع� إال م� خالل معان�ه 

وم�ض�عاته، ب���ا ق� ت���ل ال�عاني وال��ض�عات دون عا�فة شع��ة، وفي ه�ه 

  م�ه إلى ال�ع�. ال�الة س���ن اإلب�اع أق�ب إلى ال���

وت�جع أه��ة ه�ا ال��� م� ناح�ة أولى، إلى ��نه ی��اول جان�ا مه�ا م� 

ج�ان� نق� ال�ع� ع�� ناق� ل��ي شغل ال�احة ال�قا��ة �عامة، واألدب�ة ��اصة 

خالل ع�ة عق�د م� ال�م� ��قاالته وم�اض�اته وت�ج�اته وم�لفاته ال����عة 

ن م�ض�ع ال��� ل� یل� الع�ا�ة ال�ا��ة م� وم� ناح�ة ثان�ة، ل��  1وال���لفة.

ال��� وال�راسة، فعلى ال�غ� م� تع�د ما ��� على ال�اق� وت��عه، إال أن�ي ـ 

                                                           
ــــ� هللا ســــال� مل��ــــان، دار مــــ�اد،  1 ــــاب الل���ــــ�� ال�عاصــــ���، ع� ــــاء وال�� ی��ــــ�: مع�ــــ� األد�

  .56ـ1/53م 2001، ��1ابل�، �



  
  
  

  التلیسي خلیفة الناقد عند وموضوعاتھ الشعر معاني

 

  : العلوم الشرعیة واإلنسانیةمجلة الجامعة األسمریة
422 

وفي ح�ود ما ا�لع� عل�ه ـ ل� أقف على م� خ�� ���ا أو دراسة ت�اول ف�ها 

معاني ال�ع� وم�ض�عاته ع�� ال�اق�، أما م� ناح�ة ثال�ة، فألن ت�اول ه�ا 

في ه�ا ال��� س��� م� خالل ال���ة ال�املة ل�ع�� ما ���ه ال�اق�  ال��ض�ع

  ح�ل ال��ض�ع، ال�ف�ق في ث�ا�ا ���ه ومقاالته.

و�ه�ف ال��� إلى ال��ف ع� معاني ال�ع� وم�ض�عاته ع�� ال�اق� 

خل�فة ال�ل��ي، ومعای��ها، وأه���ها لل���ع وال��لقي، وم�قفه م� ��ق ت��لها في 

ق��� وال��ی� �عامة، والل��ي ال�عاص� ��اصة، وم� ال��اه� ال�ع� الع��ي ال

وال��ارات األدب�ة ال�ي ت�اول�ها، وم� م�ض�عات ال�ع� وأغ�اضه ال�قل���ة، ق��ال 

  أو رف�ا، ع�ا�ة أو إه�اال.

و�ع��� ال��� على ال��هج ال�صفي ال��ل�لي، ال����ل في ع�ض م��نات 

ت�ل�لها، و�ل�رتها في مفا��� وت��رات، ال��� وف� م�اح�ه ال�ئ��ة، ودراس�ها و 

  وص�ال إلى اس��الص ال��ائج.

و��ا أن م�ض�عات ال��أة وال���عة وال��اة وال����ة، هي أه� وأب�ز 

ال��ض�عات ال�ع��ة ال�ي ت�اولها ال�ل��ي وأوالها ع�ای�ه في ��ا�اته ال�ق��ة، فإن 

ة م�اح�، �ل ال��� في م�ض�عات ال�ع� ع�� ال�اق� س��� م� خالل أر�ع

م��� ی��اول م�ض�عا واح�ا م� ه�ه ال��ض�عات، ��اف إل�ها م��� خام� 

  ���� ل��ض�عات ال�ع� وأغ�اضه ال�قل���ة. 

  الع�ض وال��ل�ل

  ال���� األول ـ ال��أة:

نال م�ض�ع ال��أة في ال�ع� الع��ي الق��� وال��ی� اه��ام ال�اق� خل�فة 

�� أر�عة مقاالت في ج���ة ��ابل� الغ�ب، ال�ل��ي، ففي ال�ع� الع��ي الق��� �

م، ض��ها ��ا�ه م� ال��اد األول، خ��ها لل��ی� ع� ال��أة في 1951س�ة

شع� ال����ي، وشع� ال�ع��، وشع� ��ار ب� ب�د. أما في ال�ع� الع��ي 

ال��ی�، فق� خ�� لل��أة في شع� ال�ابي، وال��أة في أدب ج��ان، ف�ل�� 

ن) ال�� اع���ه سال� الع��لي م��وعا صاغ ��ه ال�ل��ي م� ��ا�ه (ال�ابي وج��ا
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. ��ا خ�� فق�ة م� ��ا�ه رف�� شاع� ال��� 1"ن��ته إلى الق���ة ال��ی�ة"

  لل��ی� ع� الغ�ل في شع� رف��. 

ول� �ق��� ح�ی� ال�ل��ي في ه�ی� الف�ل��، أو في ه�ه ال�قاالت، ع� 

ضع ال��أة في ال�ع� الع��ي ال��أة في شع� ه�الء، و�ن�ا تع�ض ف�ها أ��ا ل� 

ع�� ع��ره ال���لفة، ول�ضعها ع�� �ع� ال��ارات وال��اه� األدب�ة ال��ی�ة 

  ال�عاص�ة.      

م� خالل ما ���ه ع� ال��أة في ال�ع�، م��ا لل��أة، وم�افعا  و��ا ال�ل��ي

ع�ها، وم��ها ب�ورها الع��� في ال��اة، ودا��ا إلى رفع ما ل�� بها م� �ل� 

وس�ء معاملة واع�قاد، و�لى ت����ها و�ن�الها ال���لة ال�ي ت��اس� مع دورها في 

  ال��اة.

� الع��ي، و ش�وعه في ففي اف��اح�ة أول مقال ���ه ع� ال��أة في ال�ع

ال�فاع ع�ها، ذ�� أن ال���ة إلى ال��أة، ت��لف �اخ�الف الع��ر وال���ات 

واألف�اد وم���اته�، ف���ة ال��و� ت��لف ع� ن��ة ال����، ون��ة ال�جل 

العاد� ت��لف ع� ن��ة الف�ان ال�اع�، ال�� ی�� ف�ها ـ ف�ق ما ی�اه ال�جل 

ة وال��ان وال�قة، أو ال�ق�ة وال��� وال��اع العاد� م� م�اه� الع�ف وال�عا�

وال��اء ـ "وس�لة م� وسائل اإللهام واإلب�اع الف�ي ... وقل�ا ت�ل� ح�اة ف�ان أو 

شاع� أو م�س�قي م� ام�أة تغ�ق عل�ه أل�انا م� الف��ة وال���، وت�ضعه ب�ح�ها 

ا ذ�� أن . ��2و�لهامها ��ا أرضع�ه بل��ها ال���� ع��ما �ان في ال�ه� ص��ا"

ال��أة م�ه�ة في عا�ف�ها، ت�مى ��ل ن���ة، وت�ام س�ء الع�اب، اع�قادا �أنها 

ال��� ال��اش� ���ا ���� العال� م� ش�ور وم��، و��� ال�ل��ي أن ه�ا زع� 

�ا�ل ال أساس له م� ال��ة، ألن "ن��� ال�جل في ذل� ال �قل ع� ال��أة، 
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. 1"�ف�قها، ألنه ق�� وهي ض��فة أنه بل ل�� م� ال���ز في شيء ع��ما �قال

إضافة إلى ذ��ه أن ال����� �ال��أة، ال �ع�� إال في الع��ر ال�غ�ة، ال�ي تع� 

ف�ها ال�فا��ة و���� ف�ها ال��ف، م�ا �ق�ل في نف�س ال�جال ال��عة ال����ة، 

وال��لع إلى ال��� وع�ائ� األم�، وه� األم� ال�� ف�� إل�ه خلفاء ب�ي أم�ة، 

 .2ه ل��ف س�ان ال��از ع� ال��لع وااله��ام �أم�ر ال�الفةواس�غل� 

إن ه�ه االف��اح�ة ال�ي صّ�ر بها ال�ل��ي ��ا�اته ع� م�ض�ع ال��أة في 

ال�ع� الع��ي، أص��� ش�ه م�هج اع��� عل�ه في ��ا�اته في ه�ا ال��ض�ع، 

  وه� م�هج ���� تل���ه في اآلتي: 

  إن اخ�الف ال���ة إلى ال��أة ناج� ع� اخ�الف الع��ر وال���ات واألف�اد

 وم���اته� 

 .ال�ات�ة، ل����لة في ت����ه� ال���ي وال�ف�ي، وفل�ف�ه� في ال��اة 

  ال�فاع ع� ال��أة، واع��ار اتهامها في عا�ف�ها، ورم�ها ��ل ال�قائ�

 وال��ور، زع� �ا�ل ال أساس له م� ال��ة.

 الغة في ���ة ال����� �ال��أة إلى رغ� ال��اة، وش��ع ال�فا��ة إرجاع ال��

 وال��ف ب�� أب�اء ال����ع.

  ی��غي أن ت��ن ال��أة �ال���ة لل�اع� م�ل تق�ی� وتع��� و�ك�ار، ل��نها

  ف�ق ما لها م� صفات ن��لة، وس�لة م� وسائل اإللهام واإلب�اع الف�ي. 

، ی�جعه ال�ل��ي إلى ع��ه ال�� فع�م اه��ام ال����ي �ال��أة في شع�ه

�غ� ��ه ال��عة الع����ة، وات�� ��ا�ع ال�� وال��امة والق��ة، و���ت ��ه 

ال�غام�ات وال��رات وال�قل�ات ال��اس�ة، األم� ال�� ف�ض عل�ه أن ی��أ وفي 

نف�ه ���عة ال���� ��ا ف�ها م� ص�امة وح�م، وعفة و��اء، وت�لع إلى ع�ائ� 

سفاسفها، و��ل� ل� ��� "شاع� ال��أة، ول� ��� قل�ه م�  األم�ر، ون�� ع�

القل�ب ال�ي ��ه�ها العج ال��، و��ی�ها الفح ال��ق، وتله�ها ح�ارة ال��ا�ة، 
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بل �ان شاع� ح�ب ون�ال، ت��ه��ه ال�عارك، و��غفه ال���، وتأس�ه ال�عالي، 

  .1ف� لف� ال��اة"ف�ا ال��أة إال ل��ة ع��ه ال ت���� أك�� م� ث�ان مع�ودات ث� تل

و���� ال�ل��ي خل� دی�ان ال����ي م� أ� ق���ة خ��� لل��أة، وح�ى 

و�ن وج�ت، فهي �اه�ة ال��لف، دفع إل�ها ال�اع� دفعا، ل�� له مق��عات أو 

ن��� اف��ح �ه ع�دا م� ق�ائ�ه، على عادة ال�ع�اء في اف��اح ق�ائ�ه� 

وت����ها م� ال��وءة، ووصفها �ال����، م�ه ما ت�لى ��ه س�ء ال�� �ال��أة، 

�ال��انة والغ�ر، وم�ه غ�� ذل�، ت��ل ��ه ذوقه ال���از، ذوق الع��ي األص�ل، 

فه� "������ م� ال��أة ج�الها ال���عي، و���� ���الها ال��ل�ب م� 

العّ�ار، ول�ا �ان� ال��و�ات آث� ال��اء ع��ه، ���فه� في أب�ات، تقف ف���ة ال 

  .2ع��ره إلى اآلن" في ال�ع� الع��ي م�� أق�مفي شع�ه ف���، بل 

و�ذا �ان م�ان ال��أة في شع� ال����ي �اه�ا وض��ال، فإن م�انها في شع� 

ال�ع�� و��ار �ارزا وجل�ا، ل�� ���رة ت�يء إلى ال��أة، وت�ع� في �هارتها 

  وعف�ها.

 وق�ل أن ی���ث ال�ل��ي ع� ال��أة في شع� ال�اع���، ن��ه �ع�ض وضع     

ال��أة في ال����ع الع��ي في الع�� ال��اسي ال�� عاش ��ه ال�اع�ان، وفي 

  الع��ر ال�ي س�ق�ه. 

و�ذا �ان ال�اح��ن ق� أج�ع�ا على أن الع�� ال�اهلي أساء معاملة ال��أة،      

فإن ال�ل��ي ی�� أن ال��أة ل� تع�ف ع��ا اش�� في �ل�ها، وأساء ال���ة إل�ها 

� على ت���� ه�ه ال���ة ع�ة رواف� "�ع�ها م� ش��ع كالع�� ال��اسي، ساع

ال�ق�� و���ة ال��ار� واإلماء، وما أن��ه ذل� م� ف�اد في األخالق، و�خالل 

  .�3ال��اة االج��ا��ة، وما اس���ع ذل� م� ف�اد في ال��اة ال���ل�ة ب��ع خاص"
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و��� ال�ل��ي أن ال��أة الع���ة، �ان� سل��ة الف��ة، ع�ف� �عف�ها 

و�هارتها وم�اع�ها في الع��ر ال�ي س�ق� الع�� ال��اسي، ع��ما �ان� 

ال��عة الع���ة واألخالق الع���ة ت���� في ال�ف�س، فالع�� األم�� على رأ� 

ال�ل��ي "كان� م�انة ال��أة ��ه على غا�ة ما ی�جى لها م� ال��امة والعفة 

ل�اللة على ال��اهة، وال��انة، والغ�ل ال�� شاع في ه�ا الع�� ات�� ��ا�ع ا

واإلخالص في ال��، وص�ق العا�فة، وح�ارة ال��ا�ة، وش�ة ال��ق، وال��ح�� 

  . 1في ال��"

و���� ال�ل��ي، أن ال�ارس ال ��اد �ع�� في شع� الع�� األم�� على ما 

كان ��فل �ه ال�ع� في الع�� ال��اسي، م� وصف "ال��اس� ال�اه�ة لل��أة، 

ح� ما ��ه م� غ�ائ�، ��ا ال �ع�� على ه�ه ال��الغة وصفا ی��� في اإلن�ان أ

ال�اذ�ة ال�ي ل�أ إل�ها ال�ع�اء إلخفاء ع�ا�فه� اله��لة، ع��ما ن�� مع�� 

  .2العا�فة ال�ادقة في قل��ه�"

و�ذا �ان ال�ع�� و��ار على رأ� ال�ل��ي یل���ان في اإلساءة لل��أة في 

اشا ف�ه�ا، و�ن �ان األول عاش شع�ه�ا و�ل���ان في ال���ة والع�� الل�ی� ع

أ�ام ان��ار ال�ولة ال��اس�ة، وال�اني عاش أ�ام ازدهارها، فإنه�ا أ��ا یل���ان 

في عاه�ه�ا ال����ة، ال����لة في فق�ان ال���، ��ا یل���ان "في ن��ته�ا 

ال��اؤم�ة إلى ال��اة، و���لفان في ال��ائج، ���ار دفعه ت�اؤمه إلى اع��اق 

ه�ها إرضاء ما في اإلن�ان م� غ�ائ� ... أو ب�ع��� آخ�، االن�قام  فل�فة ح��ة

م� ال��اة ق�ل أن ت��ق� م�ه، أما ال�ع�� فق� دفعه ت�اؤمه إلى ال�ه� في ال��اة، 

فل� ت��عه ال�ه�ات ال�ائلة، ول� ی�عل� ب����ها ال�ا�ل، وس�ابها ال�ادع، فأك�� 

  . 3م� ال�� على اإلع�اض ع�ها، وال�ه� ف�ها"
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و��� ال�ل��ي أن فل�فة �ل م�ه�ا ق� انع��� على ص�رة ال��أة في 

شع�ه�ا، ف�ان� م�اال في اإلساءة إلى ال��أة، وال�� م� ق�رها، بلغ ح� ال�روة 

ع�� ال�ع��، ف�ار�خ "األدب الع��ي، ق���ه وح�ی�ه، ال �ع�ف شاع�ا مفّ��ا �ع� 

� في وصف م�ال�ها في ال��أة �ع�ة ن�الء ��ا فعل ال�ع��، وال شاع�ا أ��

ومعای�ها، ورم�ها ��ل ن���ة، وأك�� ال���ی� م� م�ای�ها و�غ�ائها ��ا فعل أب� 

  .     1العالء"

أن فل�ف�ه ال���ة في ال��اة، دفع�ه إلى اإل��ال  أما ��ار ف��� ال�ل��ي

عل�ها، و�لى ال�ق� على ال�اس، وال��الغة في ��اه��ه� وال���م به�، م���فا ��ا 

ت�اضع�ا عل�ه م� ��� أخال��ة، ��ه�ره ��ا ل� �ألفه ال�اس م� الغ�ل ال�ل�ع 

�ه ال ال�اج� ال����ف ال�� ی��� و�له� "ل�ل� �ان ال�اح� ع� ال��أة في شع

��� له ف��ة واض�ة ع�ها، أو ت����ا لع�ا�فها، ول�� �ع�� ��ه على ت���� 

ل�ع� األحاس�� ال�ي ت�عل� ���اس�ها ال�اه�ة، وه� في ذل� خ��� ال��ة فاس� 

. ون��ذج ال��أة ال�ي ی�غ�ل بها، و��ف م�اس� ج��ها في شع�ه على 2ال���ة"

ي ت�لل� �العفة، وت�رع� �ال�ه�، ح� ق�ل ال�ل��ي: "ال ���ل ال��أة ال��ان، ال�

ول��ه ���ل ن��ذج ال��أة الهل�ك ال���فة ال��ع�ة، ال�ي شاع� في ع��ه، ن���ة 

ل��ف� ال�ق��، وت�ای� اإلماء، و���ة ال��ار�، وآ�ة ذل� أن أك�� شع�ه ق�ل ف�ه�، 

  . 3وعالق�ه به� �ان� عاب�ة"

ال�ع� الع��ي و��أسف ال�ل��ي على ال���ذج ال�� ب�ت �ه ال��أة في 

الق���، واس��� إلى ع�� ال�ه�ة، ول� �ع�� ��ه على ن��ذج ال��أة ال���ة، ال�� 

أب�ع�ه ��ق��ة ال�اع� (ه�م��وس) وال على ن��ذج ال��أة ال�� أب�عه (دان�ي) 

في (ب�ات���) ألن "ال�ع� الع��ي الق��� ل� ��� ��فل به�ا ال���ذج، فق� ن��ذج 
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خ� ال���ن، واألم ال�ؤوم، في زح�ة ن�اذج ال��أة ال�وجة ال���ة، ون��ذج األ

  . 1ال�ع��قة، ال�ي �ان� �ل شيء في ال�ع� الع��ي الق���"

وح�ى ن��ذج ال��أة ال�ع��قة، ل� ��� له س�ة خاصة، أو �اه�ة م���ة، أو 

ع�ا�ة �ال��ان� اإلن�ان�ة وال�وح�ة في ال��أة "ف�له� في م��ان ال�ع�اء، خ�� 

، وغ�� ذل� م� ال��اس� ال����ة، أما ال�عاني ال�ام�ة في ن��ل، وردف ثق�ل

ال��أة، أما ع�ا�فها وأحاس��ها، ف�ل� أم� ال نع�ف له ب�ا�ة إال في شع�نا 

  . 2ال�عاص�"

و����� ال�ل��ي لل�فاع ع� ال��أة، وال�د على االدعاءات وال��اع� ال�ا�لة 

� �ال��أة، وال ت���ون لها ال�ي ت�مى بها ��ق�ل: "فافه��ا ه�ا �ا م� ت����ن ال�

إال ال��ان� ال���ة، وافه��ا ه�ا �ا م� ت�ددون في غفلة أن ال��أة ش� ... وهل 

ال��أة ش�؟ أم أنا فال أج�ني م�م�ا به�ا الق�ل، ألن�ي إذا أق�رته، فال ی�ع�ني ع� 

ال��، بل ��ع�ي في ص���ه، ألن ال��أة أمي، وال��أة أخ�ي، وال��أة اب��ي، وما 

  .3ه�ا؟ مع�اه أن�ي اب� ال��، وشق�� ال��، وق��� ال��، وم��� ال��" مع�ى

أن م�ان ال��أة الع���ة وص�رتها في ال�ع�، ���ا على ما  و��� ال�ل��ي

كانا عل�ه إلى ب�ا�ة الق�ن الع����، ح�� ت�اف�ت ال�ه�د م� ق�ل ال�ع�اء 

وال��ل��� ل����ح ه�ه ال��انة، وتع�یل ه�ه ال��رة و�رجاعها إلى ال�ضع 

 ال�ل�� ال�� �ق�ي �ه م��� ال��امة وال�ق�م، وذل� في م��لف أق�ار ال���

الع��ي، ألن واقع ال��أة م��ا�ه في ج��ع األق�ار، و�ن تفاوت ن���ة ل�ا أصاب 

  . 4كل ق�� م� ال�ق�م وال�قي

�الح� على ال�ل��ي، م� خالل ما أب�اه ع� وضع ال��أة في ال�ع� 

الع��ي الق���، وفي شع� ه�الء ال�ع�اء ال�الثة، أنه ال��م ���ه ال��هج ال�� ق�ره 
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له ع� ال��أة في ال�ع� الع��ي. وه�ا �ع�� ���ل أو �آخ�  في اف��اح أول مقال

أن ال��هج ال�� اع��� عل�ه في ت�اول ه�ا ال��ض�ع، ه� ال��هج االج��اعي 

  وال��هج ال�ف�ي. 

فق� ر�� وضع ال��أة في ه�ا ال�ع�، ب�ضعها وال���ة إل�ها في الع�� 

ئ� ف�ه�ا، إضافة إلى وال���ة وحالها ف�ه�ا، أ� ال�ضع االج��اعي وال����ي ال�ا

  ال����� ال���ي وال�ف�ي، ع�� ت�اوله لل��أة في شع� ال����ي وال�ع�� و��ار.     

و�ذا �ان ال�ل��ي ق� اف��ح مقاالته ع� م�ض�ع ال��أة في ال�ع� الع��ي 

الق��� م��ال في ثالثة م� شع�اء الع�� ال��اسي، ��ا ق�ره في ش�ه ال��هج 

في ب�ا�ة ح�ی�ه ع� ال��أة في ال�ع� الع��ي ال��ی�،  ال�� أش�ت إل�ه، فإنه ق�ر

م��ال في شع� ال�ابي أم�ا آخ� غ�� ما ق�ره سا�قا، ی���ل في ح��قة ���ئ 

ف�ها ���� م� ال�اح��� ع�� ت�اوله� ل��ض�ع ال��أة في ال�ع� وهي: "ع�م 

ت����ه� ب�� ال�غ�ة ال�ي ت��ر ع� ال��مان فال ت��ر إال اللهفة وال���� 

��ق، وت��غ على ال����ب �ل صفات ال�قة وال��ال، و��� ال�غ�ة ال�ي وال

ت��ر ع� ال��، ح� ال�� ع�ف ال��أة وعاش�ها، ففه�ها وفه� ��اعها، فل� 

  .1ی�د في ال����� بها على وصفها ��فاتها ال����ة لها"

وه�ا ���� ���ل او �آخ� إلى أن وضع ال��أة في ال�ع� الع��ي ق� تغ��، 

في شع� ال�ابي ���لف ع� وضعها في شع� ال����ي وال�ع��  وأن وضعها

  و��ار. 

و���ي ال�ل��ي ح��ه على ال��أة في شع� ال�ابي، ب�اء عل ه�ه ال���قة 

ال�ي ق�رها، و��� أن ال�غ�ة في شع� ال�ابي، هي م� ق��ل ال�غ�ة األولى، 

� مع صادرة ع� نف� م��ومة فال ی��ف� ف�ها إال ال��ق وال����، وله�ا فه

القائل�� "�أنه �ان ی�غ�ى �ال��أة ���ل أعلى، ال ام�أة مع��ة، وق���ته ال�ائعة 
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(صل�ات في ���ل ال��) ال ت��ر ام�أة ق�ر ما ت��ر نف�ه، ون�وعه إلى 

  . 1ال�� ال���ء ال�اه�، ال�� ی�فع ال��أة ع� ال���ة الق���ة"

ان ف�ض�ه و���� ال�ل��ي أن م��ر ن��ة ال�ابي إلى ال��أة، ه� ح�م

ال���ة وال�قال��، ال�ي حال� دون ت��ره وان�القه، ف�ان م� ذل� ه�ا ال�غ� 

ال����، و�ان� صالته في ���ل ال��، وهي "أرفع صالة ت�جه إلى ال��أة في 

أدب�ا الع��ي، ق���ه وح�ی�ه، ل�ا ت�فل �ه م� وم�ات إن�ان�ة رائعة، وس�� في 

  .2ال�ف�، وارتفاع ع� ش�ائ� ال���"

�سل ال�ل��ي في اإلع�اب واإلشادة ب���ة ال�ابي إلى ال��أة م� و���

خالل صالته في ���ل ال��، و��� أن ال�ابي "ال یه�� �الغ�ائ� ال����سلة، 

وال��ود ال��ردة، وال�فاه ال�اس�ة، والع��ن ال�ال�ة، وال�ه�د ال�ه��ة، و�ل ص�ر 

نقاء القل�، فل�� تعلقه الف��ة ال��ائ�ة، إال ��ق�ار ما ت�ف ع� �هارة ال�وح، و 

بها قائ�ا على ال��اس� ال����ة، ول� ��� م�غ�فا ��ا ی���� عل�ه ��انها 

الالفح م� ح�ارة، ول��ه �ان م���فا إلى ما في ج�ان�ها م� معاني األم�مة 

والع�ف وال���ة، تل� ال�عاني ال�ي اف�ق�تها في واقع ال��اة، إنه �ع�قها، و�ع�� 

  .�3ي ضاع� م�ه في مع��ة ال��اة القاس�ة"ف�ها ه�ه ال�عاني، ال

و�ع�ق� ال�ل��ي أن ال�ابي ق� تأث� ب���ة ج��ان إلى ال��أة، وهي على رأ�ه 

ن��ة ف�ها ص���ة ورقة وح�ان، فق� �ان� م�انة ال��أة "في ح�اة ج��ان، م�انة 

ع���ة �ارزة، ألنه أدی� وف�ان، اس��ق� إح�اسه �ال��اة على ه�ه�ة ح�انها، 

���قه في ال�ج�د على ن�ر رعای�ها، وصع� ق�ة ال��� م�ف�عا �الق�ة  وأ���

. 4ال�ي أم�ته بها، وخا�� العال� م� خالل ال�حي واإللهام ال�� زخ�ف� �ه در�ه"
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وج��ان في أد�ه "ال �قف ع�� ال��اه� ال�اد�ة لل��أة، أو ال��ال ال����، و�ن�ا 

  .  1الع�ا�ف" إلى خل�ات ال�ف�س واه��ازات ���ي إلى األع�اق،

وج��ان على رأ�ه أدی� وف�ان ��ق��، وأث� ال��أة في ح�اة ال��اق�ة 

وال�ا�غ�� "ح��قة ثاب�ة ال ج�ال ف�ها، وتل� ال��اة ال����ة ال���ة ال�ي عاشها 

أول�� ال��اق�ة ال�ی� �ان�ا ش��عا م���ة في ���� اإلن�ان�ة، إن�ا �ان� م����ة 

ال��اض �ال�� والع�ف وال��ان، ال�� �ان� في أغل� أح�الها م� ذل� ال��ع 

  .     2ال��أة تغ�� �ه ع�ا�فه�"

إن إسهاب ال�ل��ي في �المه ع� واقع ال��أة الع���ة، وما الق�ه م� ح�� 

وج�ر، وع� ص�رتها ال���هة في ال�ع� الع��ي، وح�اسه في ال�فاع ع�ها، وفي 

ا�غ��، وفي تأك��ه على اإلشادة ب�ورها ال��ث� في ال��اة، وعلى ال�ع�اء وال�

أه��ة أن تلقى ال��انة ال��م�قة وال����� الالزم، ��ع� القار� �أن ال�ل��ي ق� 

ت�اوز ال��ارسة ال�ق��ة األدب�ة إلى ال��ارسة ال�ق��ة االج��ا��ة، ر��ا ت��ن 

أح�ال ال��أة في ال���، وشع�ره �ال���ول�ة، وأمله في ال�غ��� وال�����، هي م� 

  ذل�، وأشاع في أسل��ه ه�ه ال��عة اإلصالح�ة.دفع�ه إلى 

ومع ذل�، فإن م�ا ی�خ� على ت�اول ال�ل��ي ل��ض�ع ال��أة في ال�ع� 

الع��ي الق���، ه� اخ��اره ل�الثة شع�اء، ت��ل� ال��أة في شع�ه� ���رة س��ة، 

ول� ���� شاع�ا آخ�، م�� ت��ل� في شع�ه� ال��رة ال���ة لل��أة، م� شع�اء 

األم�� ال�ی� أشاد ���رة ال��أة في شع�ه�، أو م� غ��ه�، ه�ا م� الع�� 

ناح�ة، وم� ناح�ة أخ��، فعلى ال�غ� م� إشادته �الغ�ل الع��� في ال�ع� 

الع��ي الق���، وال�� رآه م���ال في غ�ل الع�ر��� في الع�� األم��، إال أنه ل� 

لع��ي الق���، ش��ه ��� إلى ات�اه آخ� م� ات�اهات الغ�ل الع��� في ال�ع� ا

�ات�اه الع�ر���، وأس�� م�ه في ال�ج�د في دی�ان ال�ع� الع��ي، وال����ل في 

ات�اه (ال��ّ����) ال�ی� ���ل�ن االت�اه ال�اني م� شع� الغ�ل في ال�اهل�ة، "فق� 
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ع�ف ال����ع ال�اهلي في �ادی�ه وم�نه �ائفة م� ال�ع�اء، ���ل�ن االت�اه 

ف� اإل�ار العام ال�� دارت ��ه ق�� الع�ر��� ال�وحي الع���، في ن

األم����، واح�ف� رواة األدب ����� م� أخ�اره� وشع�ه� وأ�لق�ا عل�ه اس� 

  .  1(ال������) ت����ا له� ع� غ��ه� م� سائ� ال�ع�اء الع�اق"

  ال���� ال�اني ـ ال���عة:

م��لح ال���عة م� ال���ل�ات ال�ي اخ�لف في مع�اها اخ�الفا 

  واسعا في ش�ى م�االت 

ال�ع�فة، وه� في ال�ع� "كل ما ع�ا اإلن�ان م� ال�ل�قة، م�ا ��عله ال�اع� 

  .2م�ض�ع وصف أو �اع�ا على ال�أمل"

ول� ��عل ال�قاد الق�امى م�ض�ع ال���عة في �اب أو غ�ض م��قل م� 

�اضه ال���لفة، و�ن�ا ت�اول�ه ض�� �اب أو غ�ض ال�صف، أب�اب ال�ع� وأغ

ال�� ح�دوا م��اره �الق�رة على ت���ل ال��ص�ف ��ا ه� في ال�اقع، دون اع��ار 

  . 3لعالق�ه �ال����ة ال�ع��ة

وق� �ان ال�ل��ي م�ر�ا ل�اقع شع� ال���عة في ال�ع� وال�ق� الع����� 

ی�� م� خالل ت��ی� ���ع�ه في ال�ع�  الق�����، وله�ا �ان ت�اوله ل�ع� ال���عة

الع��ي الق���، وع�� م� سار على نه�ه م� شع�اء ال��رسة ال�قل���ة، وم� 

خالل ال���الت ال�ي ��أت عل�ه ع�� شع�اء الع�� ال��ی�، وال�ال ال�ي ه� 
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عل�ها ع�� ال�ع�اء الل�����، ل��ه ی��ه في أك�� م� م�ان ـ ح�� ال���ث ع� 

شاع� ـ إلى ض�ورة ال����� ب�� إح�اس�� "ب�� م� ��ف ال���عة ع�� أ� 

ال���عة ألنه ی�اها وس�لة م� وسائل الل�ة وال��ع�، و��� م� ��ف ال���عة ألنه 

�ع��ها، و���� إل�ها ن��ة عا���ة ر��عة، ت���� م� م�ار��ه ل��اه�ها، 

و����ع واالن�ماج في م�اس�ها، األول ق� �قف ع�� ال��اه� ال�����ة، ����ق��ها 

دقائقها، وت��ج م� ق�اءته بل�حات ف��ة رائعة، ل�� ه�ه الل�حات على روع�ها 

وج�الها، تف�ق� إلى إح�اس ال�اشع ال����ف ال�� ن��ه ع�� ال�اع� ال�� 

  .��1ف ال���عة وصف العاب� ل�وعة مع��ه"

و��� ال�ل��ي أن ال�� ی��� إلى ال���عة ن��ة عا���ة، و�غ��ها 

اع�، ه� ال�اع� ال�ج�اني، وه� ال�� ت���ل ��ه صفة �األحاس�� وال��

ال�اع��ة، أما ال�� ��ف ال���عة ��ا هي، ول� �ان ��ل دقة وأمانة، فه� ل� 

  .2ی�د ش��ا على و��فة ال���ر الف�ت� غ�افي

أن ال��ة الغال�ة عل�ه،  أما حال ال���عة في ال�ع� الع��ي، ف��� ال�ل��ي

ه� ال����� ال�قلي، وت���� ال��ه� ��ا ه� في ال�اقع، و��جع ال�ل��ي ش��ع 

ه�ا األسل�ب، وه�ه ال���قة ب�� ال�ع�اء "إلى س���ة تقال�� الق���ة ال�اهل�ة، 

وق� �ل� ه�ه ال�قال�� م����ة غال�ة على ال�ع�، ح�ى أدر�� شع� ال��رسة 

� زع�ائها (ش�قي) ال�� �ع���ه ال�اح��ن م� أق�ر ال�قل���ة ال��ی�ة، وم

  .3ال���ر�� لل��اه� ال�����ة"

و�ذا �ان ال�ل��ي �ق�ل �ال�صفي ال�قلي لل���عة م� ق�ل ال�اع� ال�اهلي، 

ألنه ���ل ال��حلة ال��ائ�ة في ال����� ال�ع��، فإنه �ع�� م� س���ة ه�ه 
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�، وفي مق�م�ه� أت�اع ال��عة على م� تاله�، و��اصة ال�ع�اء ال�عاص��

  . 1ال��رسة ال�قل���ة

وتع��ل ال��اوب مع ال���عة وال�فاعل معها على رأ� ال�ل��ي ه� ال��� 

ال�� أد� إلى الفه� ال�ا�ئ ل���فة ال����ه، ال�ي ال زال ی���اها ال���� م� 

األد�اء وال�قاد في ه�ا الع��، م�� ی�رس�ن األدب دراسة �ال��ة "فال ی����ن 

�ان ال�اع� ���ا �ق�ل، ول��ه� ی����ن ع� ب�اع�ه في اص��اد ال��اب�ه ع� وج

  . 2ال�ي ت�ف� ب�� م�ه�ی� في ال���عة"

م� م�اه� ال���ی� في ال�ع� الع��ي ال�عاص�، تغ��  و�ع��� ال�ل��ي

ن��ة ال�اع� إلى ال���عة وم�قفه م�ها، ع�ا �ان سائ�ا في ال�ع� الع��ي "فل� 

نع� ن�اه ی�ف�ل ع� ال��اه�، و���د عل��ا ان��اعاته، ول��ه ��ع�ا في ص��� 

� م� ال����ة، و��ع�نا �اس�غ�اقه ال�ف�ي ���ا ��ف و���ا ���ر، و���ا ���له

  .3أف�ار خال�ة، وتأمالت ع��قة"

و�ع�� ال�ل��ي ه�ا األم� إلى ال��عة ال�أمل�ة، و�لى ال�ع�ات "ال�ي غّل�� ذات�ة 

ال�اع�، وارت��� ��فا���ها ال�ج�ان�ة �ال��رسة ال�ومان����ة الغ���ة، ال�ي 

  .4ت���ت ب�ق��� ال���عة و��ادتها، واله�ب إل�ها م� ش�ور ال��اة وق��تها"

�ل ال�ل��ي إلى ال��عة ال�ومان��ة في شع� ال���عة، و�ف�لها على و��

في ه�ا الل�ن م� ال�ع�، وانع�� ه�ا ال��ل أو ه�ا  ن�عة ال��رسة ال�قل���ة،

ال�ف��ل، على م�قفه م� شع� ال���عة في شع� شاع��� م� شع�اء ال�غ�ب 

�ه، األول الع��ي، خ� �ل واح� م�ه�ا ب�راسة ت�اول ف�ها شع� ال���عة في شع

ی���ي إلى ال��رسة ال�ومان��ة، وه� ال�اع� ال��ن�ي أب� القاس� ال�ابي، وال�اني 

  ی���ي إلى ال��رسة ال�قل���ة ال��ی�ة، وه� ال�اع� الل��ي أح�� رف�� ال�ه�و�.
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ف�ع� ال���عة ع�� ال�ابي على رأ� ال�ل��ي ت�� ع�� ق�اءته أن ال�اع� 

لى درجة الف�اء في ج�الها األخاذ، وت�رك أن "�ع�� ال���عة ��ادة ع��قة ت�ل إ

شع�ره بها ل� ��� شع�را ����ا، ول��ه �ان شع�را ع��قا، ألنه ال ی��وقها في 

س�اجة ال��ل�ذ ال���ع�، ال�� ال ��غله م�ها إال ما ته��ه له م� راحة و�ل 

  .1وف��"

 وال�ابي ال یه�� ب�فاص�ل ال��ه� ال���عي، ألنه ال �����ع تأمله على

انف�اد "فه� إذا تأمله أضفى عل�ه إح�اسه وآالمه، وه� في ذل� ���� وف� ال��عة 

ال�ومان��ة، تل� ال��عة ال�ي ت��ه إلى االن��اف إلى ال���عة، واله�ام ��ا ف�ها 

م� س�� وغ��ض، وال���ن إلى أح�انها ال�ي تهيء ال�ع� ع� اإلن�ان 

  . 2"وش�وره، وف�ضى ال��اة وما ف�ها م� رذیلة وف�اد

أما شع� ال���عة ع�� رف�� على رأ� ال�ل��ي، فه� م��لف �ل�ة ع�ا ه� 

ع�� ال�ابي "فه� ال ��ع�ك �أ� صلة روح�ة ع��قة، وال ��أل ال�ف� �أ� دفقة 

وج�ان�ة، ألنه ح�� ��ف ال���عة، ال �ق�ر على ال���ر م� ال�ق����ة، وال��ام 

تأمل، وال اس�غ�اق في م�ا�� ال�عال� ال�اد�ة لل��ه�، فال ان�القة روح، وال 

ج��لة، ���ف م�ها ال�اع� على ع�ال� رح��ة ... إن ال���عة ع�� رف��، م��ح 

. و�ع�ض ال�ل��ي ق���ة 3له�، ون�هة ���، ول��� ���ل ت��ف و��ادة"

  4رف��: (جاء ال���ع) �املة، ل���� ح��ه على وصف ال���عة في شع�ه.

ل�ابي ورف��، �ع�د في أح� ج�ان�ه، وه�ا االخ�الف في شع� ال���عة ب�� ا

إلى أسل�ب وتقال�� ال��رسة ال�ي ی���ي إل�ها �ل واح� م�ه�ا في ال�عامل مع 

  ال���عة.
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فإذا �ان ال�ابي ی���ي إلى ال��رسة ال�ومان��ة ال��ی�ة، فإن رف�� م� 

وجهة ن�� ال�ل��ي "م� ال�ع�اء ال�ی� ��ل��ن ع�� ال�ق��� ض�� ال��رسة 

ال��ی�ة، تل� ال��رسة ال�ي �ان م� أعالمها (ش�قي) و(حاف�) ال�الس���ة 

و(ال�هاو�) ...وه� ج��عا ل� ���ج�ا في ذل� ع� ال�قال�� ال�ي اخ��ها ال�اع� 

ال��اسي ل��قف ال�اع� الع��ي م� ال���عة، إذ ی��ر أن ت�� م� ب��ه� م� ت��� 

 �إح�اس خاص، أو ���قف خاص، أو �فل�فة خاصة، ت�ت�� مع م�اه�

ال���عة، أو ت�ح�ها إل�ه م�اه� ال���عة ال�ي �قع عل�ها ���ه ... وال�اع� 

ال�الس��ي ال �ق��ها إال في ال��اس� ال�ي �ق��ها ��ه ج��ع ال�اس، وال �قف 

  .1واصفا إال ل�ا اتف� ال�اس على اإلع�اب �ه"

و��� ال�ل��ي أن حال ال�اع� الل��ي في ت���� ال���عة، وتعامله معها 

ه، ر��ا ���ن أس�أ م� حال ���ة شع�اء الع�ب في الق��� وال��ی�، فه� في شع� 

ی�في وج�د ال�اع� ال�� ان�مج في ال���عة، وص�رها ت����ا رائعا ی�ف� إلى 

أع�اق القل�ب، أو ال�� خلع على ال���عة ح�اة م� ع�ا�فه، وأس�غ عل�ها م� 

وأف�اره، أو ال�� أحاس��ه ما ��علها قل�ا نا��ا ی���ع م� م�اع�ه وخ�ا��ه 

���قي م� ن�عها ال�افي، ف��� في شع�ه، رق�قة الغ�ی�، وزق�قة الع�ف�ر، 

و�ش�اقة الف��، وش��ب األص�ل، وه�وء ال���اء، وس�� ال��� وس��نه، وذل� 

     2على ال�غ� م�ا ت�ف� له في أرض ال��� م� م�ا�� ال���عة ال�ال�ة ال�له�ة.

اء الل����� ال�قل��ی��، م�ال�ا إ�اه� و���جه ال�ل��ي ���ا�ه إلى ال�ع� 

�االل�فات إلى ���عة �الده�، وت����ها في شع�ه�، ��ق�ل: " ال تق�ل� أن أرض�ا 

خال�ة م� ال��ا�� ال�ي تله�، ف��� الن�ل� م��� ال�ع��ات، و�ن�ا ن�ل� م��� 

أن ت��روا ل�ا ه�ه ال���عة، ��ا ص�ر ال�اع� ال�اهلي ���عة ب���ه ت����ا 
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، ما ن�ال نف�ع إل�ه في لهفة، �ل�ا ش��ا ال��اة في ذل� ال�� ال���� رائعا

  . 1ال�اذج"

وق� ی��و م� دع�ة ال�ل��ي ه�ه، أنه �ان م��اق�ا في �المه ع� شع� 

ال���عة، فه� في ه�ه ال�ع�ة ��ال� ال�ع�اء �أن ی��س��ا خ�ى ال�اع� ال�اهلي 

�ع إل�ه في لهفة، ب���ا رأی�اه في ت���� ���عة ب���ه، واع���ه ت����ا رائعا، نف

في �الم ساب� ���� إلى أن ال��ة الغال�ة ل����� ال���عة في ال�ع� الع��ي، 

هي ال����� ال�قلي، وه�ه ال��ة أرس�ها تقال�� الق���ة ال�اهل�ة، و�ع��� ال�اع� 

م� ح�� ه� شاع� "ی��غي أن �ع�ي ل�ا ص�رة واض�ة ع� م�اع�ه، وما أثاره 

ه. أما إذا وصفه وصفا نقل�ا، فل� ��� ق� زاد ش��ا ع� و��فة ال���� في نف�

ال���ر الف�ت�غ�افي، وله�ا ال�صف م�انه م� شع� ال���عة ه� م�ان الع�سة 

  .2الالق�ة ال��ت��ة �ال�اقع ال�ارجي"

فهل ���في ال�ل��ي �أن ت��ن و��فة ال�اع� الل��ي هي و��فة ال���ر 

  ل�����ة ��ا هي في ال�اقع؟الف�ت�غ�افي، مه��ه نقل ال��ا�� ا

ق� ���ن واقع ت���� ال���عة في ال�ع� الل��ي في تل� الف��ة، و�م�ان�ات      

ال�ع�اء الل����� وق�راته� الف��ة، هي ال�ي دفع� ال�ل��ي إلى ع�م ال��الغة في 

�ل�ه، واالك�فاء ب��س� خ�ى ال�اع� ال�اهلي في وصف ال���عة في ال��حلة 

  �ل في م�حلة تال�ة إلى ال�صف ال�ج�اني ل��ا�� ال���عة. األولى، ث� ال��

  المبحث الثالث ـ الحیاة:

م�ض�ع ال��اة في ال�ع� م�ض�ع واسع، ال �قف ع�� جان� مع�� م� 

ج�ان�ها، وال ع�� م�ه� م��د م� م�اه�ها، إنه ال��اة ��ا ف�ها م� خ�� أو ش�، 

ج��ل أو ق��ح، نافع أو ضار، مف�ح أو م��ن، ...إلخ، وه� ال �ق��� على 

ي اإلن�اني، وما ال��اة في �ع�ها ال���ي أو الق�مي، و�ن�ا ی��اوزه ال�ع� ال��ن

شاع ��ه م� م�اه� وحقائ� و���، �ان لها تأث��ها على م��� ال��اة.                                                     
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، ل�� م�ض�عا مه�ال أو ثان��ا، وم�ض�ع ال��اة في ال�ع� ع�� ال�ل��ي

و�ن�ا ه� م�ض�ع م� م�اض�ع ال�ع� األساس�ة، ال�ي ی���د م� خاللها ���ة 

ال�ع� ورسال�ه ومعاص�ته، بل ح�اته أو م�ته، ��ا ت���د م� خاللها ع��ة 

  ال�اع� و���ه وت���ه. 

ف���ة ال�ع� ع�� ال�ل��ي "ل��� في م�اعاة ال��ان� األخال��ة، ول��ها في 

�ة ات�اله �ال��اة ...فال�ع� ل�� �ألفا�ه وال �أوزانه، ول�� ��يء اس�ه ش

ال�وح، روح ال�اع� ال��أملة ال�ي تغ�ص على األس�ار ال�ع��ة ال�ام�ة في أع�اق 

ال��اة، ول��� ����ه في ت���هاته واس�عاراته، و�ن�ا ����ه ���ا �أخ� و����ع م� 

  .1ص��� ال��اة م� حقائ� م�ة أو حل�ة"

�� ات�ال ال�ع� �ال��اة، ه� ال�� ��ق� رسالة ال�ع� ع�� ال�ل��ي، وم

وه� ال�� على أساسه ���� ���اة ال�ع� أو ���ته. ف�سالة ال�ع� ع��ه، ما 

كان� "�ل� ف�ل وال تل�� إح�ان، بل �ان� وما ت�ال ال�ع��� ع� ال��اة، 

امي أف�اره وت���� ما ی�ور ف�ها م� ص�اع ف��� وعا�في، م����ا م� قل�ها ال�

وآراءه، وت���� ال�اس ���اقع ال���قة وال��� وال��ال. فال�اع� م�ال� �أن 

ی�زع نف�ه في نف�س ����ة، ح�ى ��ع� �آالم اإلن�ان�ة وسعادتها، ��ف�ح لف�حها، 

أو ���ن ل��نها، م�ال� �أن ی��ل �ال��اة ات�اال تاما، ح�ى �أتي شع�ه ق�عة 

ه�ا األساس فه� م�� مه�ا حاول صاح�ه أن ح�ة م�ها، و�ل شع� ال �ق�م على 

  . 2یلقي في روع�ا أنه م� ال��اة و�ل�ها"

ومفه�م ال�عاص�ة ع�� ال�ل��ي ال ی�عارض مع م�ض�ع ال��اة في ال�ع�، 

وله�ا فإن ت�اث�ا الع��� ع��ه الزال ی���� �ال�عاص�ة "تل� ال�عاص�ة ال�ي ت���ل 

نف� اإلن�ان، وفي تع���ه ال�ادق  في تع���ه ع� ال��ان� ال�ا��ة ال�ال�ة م�
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الع��� ع� ال����ة الع���ة، وفي �ع�ها الق�مي واإلن�اني، وص�اعها في 

  . 1ال�ج�د"

و��ا أن م�ض�ع ال��اة في ال�ع� ع�� ال�ل��ي ع��� م� ع�اص� ت��ی� 

���ة ال�ع� ورسال�ه ومعاص�ته، فإنه أ��ا ع��� م� ع�اص� ت��ی� م�انة 

  فات ال����ة.ال�اع�، وات�افه �ال�

فال�اع� الع��� ع��ه "ه� ال�� ���ر ل� ال��اة �اس�ة عا��ة، م��قة 

وم��ه�ة، ضاح�ة و�اك�ة، ساخ�ة وجادة، فاج�ة و�اه�ة، وال�اع� الع��� ه� 

ال�� ��ل� �ال��ن في �ل ل��ة م� ل��ات ذه�ه، وفي �ل وم�ة م� وم�ات 

� إن�ان م��از نف� إلى ف��ه، وفي �ل دفقة م� دفقات وج�انه، وال�اع� الع��

حقائ� ال��اة وعاش ف�ها، ف��ت له واض�ة جل�ة، فه� ����ها شع�ه، و�ق�مها 

حارة مل�ه�ة إلى القل�ب ال�اع�ة، وال�اع� الع��� ه� ال�� �ف� على ال��ن 

  . 2كال�عاع ال��ي ���لعه على ص�ر ل� ی�ها م� ق�له إن�ان"

ت�اولها أو ت����  وم�ض�ع ال��اة في ال�ع�، ال �ع�ي ع��ه م��د

ع�اص�ها وم�اه�ها ال���لفة ��ا هي في ال�اقع، أو ��ا اع�اد ال�اس على فه�ها 

وت����ها، و�ن�ا ت�اولها �ع��، و�فل�فة خاصة، لل��ف ع� أس�ارها ال�ع��ة، 

ال�ام�ة في أع�اقها. فال�اع� الع��� ال�� ���� ل�ف�ه، و��ل�         في 

��ي الب� له "م� فل�فة في ال��اة، ذل� ألنه ��ل� ال�ع��� ع� وج�انه ع�� ال�ل

نف�ا م��ازة، تعل� على م���� األنف� ال�ائعة ب�� ال�اس، وه�ه ال�ف� ت�عله 

  .3ی�ف�د ���ه� في ال��اة، ت�ل�ه عل�ه ت�ار�ه وشع�ره"

وأب� ماضي ع�� ال�ل��ي شاع� ع��� "أخل� ال�ع��� ع� نف�ه، ف�ان� 

ام�از بها ب�� شع�ائ�ا ال�عاص���، وهي فل�فة له م� ذل� فل�فة في ال��اة 

����ة ت�� ال��اة، وت���ها إلى األح�اء...ال ت��� ما في ال��اة م� ش�ور 
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وتعاسة، ول��ها ال ت���ل� له�ه ال��ور، و�ن�ا ت�ع� في اإلن�ان ق�رة على 

  .    1ال��امي وال�ف�ق عل�ها"

ي ال��اة، وال ب� له م� وال�اع� ال���� ع�� ال�ل��ي "الب� له م� فل�فة ف

. وال�اع� ال��ی� ال�عاص� 2ات�اه مع�� ���لف ��ه ع�� س�ق�ه م� ال�ع�اء"

ع��ه، ال ���ن إال "إن�انا م�قفا، ع��� ال�عاناة ل�أساة ال�ج�د اإلن�اني، وأه�اله 

. وال�اع� ع��ه إن�ان م��از "ومادام إن�انا م��ازا 3ال����ة، وتعق��اته ال��ع�دة"

ه م� أن ی�د� ض���ة ام��ازه، إح�اسا �ال��ن، وتفه�ا لل��اة، وت�وقا ل�ا فال ب� ل

  .����4 بها"

وال�اع� الع��ي، على ال�غ� م� ال�غ��ات ال�ي م�رس� عل�ه، م� ق�ل 

الق��لة، ث� ال��ام، ث� ال��� االج��ا��ة، فإنه على رأ� ال�ل��ي" ق� ع�� ع� 

ش����ه، ون��اته، وخفقاته أج�ل ت�ار�ه في ال��اة، وح�د م�قفه، وص�ر 

  .5ال�ج�ان�ة، في أب�ات قل�لة مف�دة"

وع�م اإلح�اس �ال��اة علة م� علل ج��د ال�ع� الل��ي ال��ی� ع�� 

ال�ل��ي، ف�ع�اء ال��حلة ال�الس���ة في ل���ا م� وجهة ن��ه، �ع�زه� اإلح�اس 

ع ب�� األم���، �ال��اة، إنه� ���ف�ن �ال��� وال ی��لع�ن إلى ال��اة، والف�ق شاس

فال����ة اك�فاء ��ا ��ق� ال�ج�د "أما ال��اة فإنها ت�وق وفه�، ونفاذ إلى حقائ� 

ال��ن، وان�ماج وف�اء في ج�اله و���ه، في ف��ل�ه ورذیل�ه ... إنها تأمل في 

  . 6كل ����ة وصغ��ة في ه�ا ال�ج�د، إنها سعي م��اصل ل��ق�� إن�ان�ة اإلن�ان"
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في شع� ال��اة، فإنه ی�اها ق� ت��ل� في أت� ص�رها أما م�اه� ال���ی� 

ع�� ال��رسة ال�ه���ة، فهي ال�ي ثارت على م�اض�ع ال�ع� ال�قل���ة "وس�� 

�ه ع� األغ�اض ال�خ��ة ال�افهة، وارتفع� �ه إلى آفاق إن�ان�ة سام�ة، ��ا 

دفع�ه إلى ال��اة ��ارع خ��ها ال�اخ�، و���ر واقعها، ف�ان خ�� مع�� ع�ا 

  .1ف�ها م� أت�اح وأف�اح"

فاألدب ال�ه��� ع�� ال�ل��ي ه� ال�غ�� األول لل���ة أألدب�ة ال�عاص�ة، 

وذل� ب���ره في ال�ع��� وال�ع�ر وال�ف���، ف���ره في ال�ع��� ت��ل في ال��رة 

على أدب اللف� "وت��ره في ال�ع�ر ��ه� في ع�� اإلح�اس �ال��اة وال�أمل 

في ال�ف��� فق� دفعه� إلى االت�اه �األدب ن�� خ�مة  في خفا�اها، أما ال���ر

ال����ع اإلن�اني، واالن�فاع �ه ع� ���� ت���� ذوقه، وا�العه على �ل 

  .2خا��ة م� حقائ� ال��اة"

وال�ابي ع�� ال�ل��ي م� ال�ع�اء ال���دی� في م�ض�ع شع� ال��اة، وم� 

�عل م� ال�اع� م�رخا ال�اع�� إل�ه، فق� �ان ثائ�ا على مفه�م ال�ع� ال�� �

لع��ه وعاداته وأخالقه "م�م�ا �أن ال�اع��ة ال�قة وقف على أول�� ال�ع�اء 

العال����، ال�ی� ی�تفع�ن �أرواحه� إلى آفاق ف���ة أرح� وأس�ى م� س�اء 

ال���ة ال���ودة، م�غ�ل�� ب�ن�ا غ���ة رائعة، ل� ت�لقها ال��اة إال في أع�اق 

�ن وم�ل ال��اة العل�ا، أول�� ال��ه���� ال�ی� ���ق�ن قل��ه�، ال�أل� ب�هاء ال�

ع��ه�، ��غ��ن أشهى أغاني ال��ال، وأع�ب أناش�� القل� ال���� ألج�ال ل� 

ت�ل� �ع�، وأول�� ال�ی� ال ���رون عادات الع�� ال��غ��ة ال����لة، بل 

  .3عادات ال��اة ال�ال�ة على ال�ه�"

ل��ي ع� م�ض�ع ال��اة في ال�ع� إن ما �الح�ه ال�ارس على ��ا�ات ال�

تأك��ه على أه��ة أن ت��ن لل�اع� فل�فة في ال��اة ���ر ع�ها في شع�ه،  �ه
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ال أن ���ن تا�عا ل�ا تعارف عل�ه ال�اس أو شائعا ب�� ال�ع�اء، ألن ال��� في 

ر�اب ما تعارف عل�ه ال�اس، أو شاع ب�� ال�ع�اء، ال �غ�� ش��ا م� واقع 

�ل� شع�اء ال���، بل ی��� م� ت���� ه�ا ال�اقع، وه�ا ال��اة، وال م� م

ال��ل�، الل�ی� �ع�ق� ب�أخ�ه�ا، وج��ده�ا، وه� م� دعاة ال�غ��� وال�����، 

وم� ال��م��� �أن ال��ج العقلي والف��� في ال����ع م��قف على ال��ج 

ال�ع��. �ق�ل: "أال فل�عل� ال���ع أني ما س�ع� �أن أمة ما بلغ� أق�ى 

ات ال��ج العقلي والف���، إال ت�ق�� أنها ق� بلغ� ق�ل ذل� أس�ى درجات درج

ال��ج ال�ع��، ألنه األصل في �ل نه�ة ف���ة وأدب�ة، وأع�� األم� ف��ا وأد�ا 

  .1أع��ها شع�ا"

إن ر�� ال�ل��ي ال�ه�ة الف���ة واألدب�ة في ح�اة األمة �ال��ج ال�ع��، 

�اضج، ال ی���ل في شع� م� عاش على ه� م� ناح�ة، ���� إلى أن ال�ع� ال

هام� ال��اة وقل� ت�ار�ه ف�ها، و�ن�ا ی���ل في شع� ال�اع� ال�� "ات�ع� 

ت�ار�ه في ال��اة، و�ان ل��ه عل� ع��� ����� م� األش�اء وحقائ� ال�ج�د ال�ي 

ت��� �ه. ورب شاع� م� ه�ا ال��از أث� ��ع�ه في ال��اة اإلن�ان�ة أك�� م� 

    �2ف ف�ها �فل�ف�ه"تأث�� الف�ل�

وه� م� ناح�ة ثان�ة، ���� إلى ر�� ال�ه�ة الف���ة واألدب�ة �العا�فة،    

ألن ج�ه� ال�ع� ی���ل في ال�ع��� ع� الع�ا�ف "وأن اس���اج معاني ال��اة 

وال�ع��� ع�ها إن�ا ی�جعان إلى ما لإلن�ان م� ق�ة العا�فة، ألن ال��اة ��ع�اها 

ال�قائ� ال�ارج�ة، وال ال��وف ال�ارج�ة، وال ال�ف��� ال�اسع ال ت���� عل�ها 

العقلي، �ق�ر ما ت���� عل�ها الع�ا�ف، والع�ا�ف هي ال�ي ت����ا إلى الع�ل، 

  .3وهي ال�ي ت�جه اإلدارة، وهي ال�ي ت��د م��� ال��اة"
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  المبحث الرابع ـ الوطنیة:

م�ض�ع ال����ة في ال�ع� م� ال��اض�ع ال�ي الق� اه��اما م� ق�ل 

ال�ل��ي، وتع�ض لها في الع�ی� م� ال��اس�ات، الرت�ا�ه �ال��� واألمة، 

  و�ال��ا�� الل��ي و���ه وق�ا�اه ال����ة والق�م�ة.

فال��ا�� ال ���� مع�وال ع� غ��ه م� ال�اس، و�ن�ا ���� في و��، 

م��� اج��اعي ی�فاعل معه، و��أث� �ه و��ث� ��ه، ه�ا  و����ي إلى أمة، وله

ال�فاعل وه�ا ال�أث�� ی�فعه إلى ال�ع��� ع� أح�اث ال���� وال��� واألمة، 

و���ها وق�ا�اها ال���لفة، ل�� ����ة ال�ع��� ع� ه�ه األح�اث وال��� والق�ا�ا، 

� عامة ال�اس، هي ال�ي ی�فاوت ف�ها ال�ع�اء، وف� ما هي في ال�اقع أو شائع ب�

  أم وف� إح�اس ال�اع� وفل�ف�ه، وت��لها في وج� انه.

أن ارت�ا� ال�اع� الع��ي  فعلى م���� ال�ع� الع��ي �عامة ی�� ال�ل��ي

�األح�اث ل�� ج�ی�ا عل�ه، ول�� ن���ة دع�ات هادفة، فق� "كان ال�اع� الع��ي 

دائ�ا صاح� م�قف م� األح�اث العامة ال�ي �ان� ت��أ على وج�ده، ول�� 

م�قفه م� األح�اث ال����ة إال ص�رة م���ة م� م�قفه م� األح�اث في الق��لة 

فع م� أجلها...لق� �ان م� ن�ائ�ها ال�اض�ة، أن جعل ال�ي �ان �ع�� ع�ها و��ا

ال�اع� إن�انا �غادر ف�دی�ه، و���لى ع� ذات��ه، ل��افع ع� الق�ا�ا العامة ��ا 

  .1ت�م� بها ق��ل�ه أو ق�مه، أو ��ا ت�ل�ها عل�ه عق��ته� ال��اس�ة"

وارت�ا� ال�ع� الع��ي �األح�اث العامة به�ه ال����ة على رأ�ه، ه� س�� 

أساة ال�اع� الع��ي في الع�� ال��ی� "وال�ي ت��ل� في اس��ا�ة غ�� وا��ة، م

وغ�� م���قة م� ت��ر نف�ي �امل، إلى األح�اث العامة، ال�ي جعل�ه شاع� 

م�اس�ات، ال ی��فع إلى ال��� ب�حي م� نف�ه، أو ب�حي م� العق��ة ال�ي 

س�اس�ة، أو خ�� �عانقها، ول��ه ��ل ی���� ال��ث ح�ى ��ل عل�ه م� م��لة 

م� األخ�ار ال��م�ة ال�ي ت���ها ال��ف، فه� ال ی�جع إلى ذاته في االنفعال 

�ال�ادثة، ول��ه ی�جع إلى الف��ة العامة ال�ي ی�م� بها ال����ع، أو تعانقها 
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ال��اه��، ول�ل� قل ال�اع� ال�� ���� ال����ة على م���� ال�ائ� ال��ق�م، 

  .1م���� ال�ا�ع ال��فعل"ول��ه �ان ����ها دائ�ا على 

و�ع�ق� ال�ل��ي أن ال��قف ال�� ف�ض على ال�اع� أو ال�� ت��اه ب�ف�ه، 

ه� ال���ول ع� ش��ع ال��عة ال�ق����ة، ل�� شع�اء ال��رة ال�الس���ة الع���ة، 

م� أم�ال ش�قي وحاف�، فق� "كان ه�الء ال�ع�اء �����ن ه�ه الق�ا�ا م� 

ع� تقار�� ال��افة ال��م�ة وتعل�قاتها، وشاع�  ال�ارج، فل� ی�ع� وصفه� لها

  .2في شع�ه� صفة ال�ع� واإلرشاد وال��ج�ه"

و�ذا �ان ه�ا ه� رأ� ال�ل��ي في شع� ش�قي ال���ي في ه�ه ال��اس�ة، 

فإن له في م�اس�ة أخ�� رأ� آخ� ���لف ع� ه�ا ال�أ�، وق� ���ن م�اق�ا له، 

ش�، ول��ه ل� ��� م�ف�دا في �ل �ق�ل ��ه: "وش�قي شاع� ع��� ما في ذل� 

م��ان...أما ال���ان ال�� ب�ز ��ه دون غ��ه، فه� شع� ال����ة، ع��ما ت��ن 

ال����ة شع�ا و���ا م����ا، ی�غلغل في أع�� أع�اق اإلن�ان، وه� شاع�ها 

ع��ما ت��ن اع��ازا ب�ار�خ أمة، وت���ا ���امة شع�، وه� شاع�ها ع��ما ت��ن 

  . 3دها، وح�ا للغ�ها وت�اثها، وح�ا ل���ها"ح�ا لألمة وأف�ا

و��� ال�ل��ي أن ال���ل في ه�ا ال�ان�، ل� ���أ على ال�اع� الع��ي إال 

في الف��ة الق���ة م� ال��ب العال��ة ال�ان�ة، ح�� "أص��� ال����ة م� الق�ا�ا 

ال�ي ����ها ال�اع� ع�ال، ق�ل أن ����ها ق�ال، و�عي ق���ها العامة و��ا 

ض�ا م��امال، ال ی�فاعل ��ه مع اف��اح�ات ال��ف وتعل�قاتها، ول��ه ���ر نا

  .��4ه ع� �ا�ع شاع��، وذات�ة م���رة وا��ة، ذات ف��ة وات�اه في ال��اة"

فال�اع� ال���ي ع�� ال�ل��ي م�ال� �أن ���ن له رأ� وم�قف م� ق�ا�ا 

اع� ال���ي ه� م� ال���، ال أن ���ن تا�عا وم�ددا آلراء الغ��، إذ ل�� ال�
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"ی��� م�اع� ال�اس، ول�� ال�اع� ال���ي ه� ال�� �ع�� م�اع� ال�اس، 

و���� إل�ها إضافات نف��ة ج�ی�ة، و�ف�ح وج�انها على آفاق ال عه� لها بها 

  .    1م� ق�ل"

وه�ا ال�فه�م لل�ع� ال���ي ی�اه ال�ل��ي م���ال في و���ة ال�ابي في 

ت��م أغ�اضا ����ة، وال ت��� في ر�اب ح�ب، شع�ه، فهي "و���ة صادقة ال 

وال ت�ح�ها م�اس�ة ه��لة ض��لة ال ت��ج في س����ها و��ودها ع� تعل�� 

ال��ف. و���ة م���دة، و���ة ال�اع� ال�� وعى رسال�ه، فأح� في أع�اقه 

أنه م��ول ع� ت���� ش��ه ��عاني ال��اة ال��ة ال����ة، م��ول�ة ال�اع� 

و��انه واس�قل به�ا ع� اآلخ���، فأح� ل���ه أن ��ق� ذل�  ال�� اح��م ذاته

  . 2في ش���ة م����ة ت��ه إلى ال��اه�ة ال��ار�ة ال�القة"

و�ع�ق� ال�ل��ي ع�� مقارن�ه ب�� ال�ع� الع��ي الق��� وال�عاص�، م� ح�� 

الق�ب م� ال�اس وق�ا�اه�، وم� ح�� رسالة ال�ع� الف��ة "أن ال�ع� ال�عاص� 

ال�اس وخ�م�ه� م� ال�ع� الق���، ورسال�ه الف��ة أس�ى م�ا �ان� عل�ه  أق�ب إلى

في �ع� الع��ر، فه� اآلن ی�اص� دع�ة ال����ة، و���ع �ال��، و�قارع 

ال�ا�ل، و���� ���� الع�ب واإلسالم، و��عى عل�ه� ت�اذله� واس��ام�ه� إلى 

  . 3األع�اء، و��اه� االس�ع�ار ل��اه� ال���ة"

� ال�ع� الل��ي ��اصة، فإن ال�ل��ي ی�� أن ال�ه�ة أما على م��� 

األدب�ة ، ق� تأخ�ت ف�ها ع� ال�ه�ة األدب�ة في ال���ق الع��ي، إلى أواخ� 

العه� الع��اني، وص�ت ال���ی� ف�ها ل� ��ه� إال على ی� شع�اء ال��رسة 

 ال�قل���ة ال�ی� تأث�وا �أعالم ه�ه ال��رسة في م�� والع�اق، وله�ا فإن ه�ا

ال��ت ل� یه� إال ه�ة خ��فة، ت��ل� في ت���هه "إلى االه��ام �الق�ا�ا 

ال�عاص�ة له، فارت�� �ال��ارات والق�ا�ا ال��اس�ة ال�ائ�ة، وح�ل ال�ع��� ع� 
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ال��عة الع��ان�ة، واه�� �ق�ا�ا ال�س��ر وال���ات العامة، وال�فاع ال���ي...في 

��ة في ال�ع� ��ل ارت�ا�اتها �األح�اث ه�ه ال��حلة نل�قي ��المح ال��رسة ال�قل�

العامة، وص�اغ�ها ال�ق����ة، وفه�ها ال���ود لل���ی�...و�الح� أن اإلح�اس 

�ال��ان ال���ي ق� ب�أ ��ه� في ه�ه ال��حلة، ��ه�ر االت�اهات ال����ة 

  .1وال�ع�ات الق�م�ة"

ة له ومع ذل� فق� ت�� ��ه م� شع� ال��اس�ات، م�ا ال ���ة له وال عالق

�ال�ع�، فه� ��� "أخ�ار ال��ال�� واألم�ات، وأن�اء ال�فاف وال�الق، والق�وم 

  . 2وال�ف�"

و�ذا �ان ال�ع� الف��ح ق� خ�� إّ�ان ف��ة االح�الل اإل��الي، ول� ی�اك� 

األح�اث ال��ام ال�ي م�ت على ال�ع� الل��ي، وت�لف ت�لفا شائ�ا، فإن ال�ع� 

ء ال�فاع ع� ال���، وح�ل ه��م ال�ع� في ال�ع�ي على رأ�ه، ق� ت��ل ع�

  3معار�ه ض� ال�ل�ان، وصاح�ه في ج��ع ال�عارك وال���ن وال�ع�قالت.

و��� ال�ل��ي أن م�حلة ج�ی�ة م� م�احل األدب الل��ي، ق� ب�أت �ع� 

ت���� ال�الد م� االس�ع�ار، ف�ها ��ه� ال�ع� "في مع��ة ال���ر واالس�قالل، 

�حلة، و��ت�� �ل االرت�ا� �األح�اث العامة، والق�ا�ا و��فع شعارات ه�ه ال�

ال��اس�ة، و�ل��م بها ال��اما ق��ا، ال ��اد ی�ف�ل ع�ها إلى األغ�اض ال�ع��ة 

  .4األخ��"

و�ع��� ال�ل��ي ال�اع� أح�� رف�� ال�ه�و� على رأس شع�اء ال��رسة 

م� ال�اح�ة  ال�قل���ة في ل���ا، و���� ��ع�ه ال�� ال��م ��ه �ق�ا�ا ال���

ال��ض���ة، في ق�له: "ومع ذل� ��ل رف�� أق�� ص�ت ع�فه ال�ع� الل��ي 

في م�ال ال�ع��� ع� ال��عات واألح�اث ال����ة، ومه�ا �ان رأی�ا في ه�ا 

ال�ع� م� ال�اح�ة الف��ة، إال أن�ا م� ال�اح�ة ال��ض���ة ال�ال�ة، ال ن�ل� إال 
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في ال�ف األول م� الق��ة ال����ة،  أن ن���م ه�ا ال�اع�، ال�� وقف دائ�ا

فال نع�ف شاع�ا غ��ه تف�غ للق��ة، ی�سعها شع�ا، و��افع ع�ها، و��ه� 

  .�1أع�ائها وخ��مها ��ا فعل ه�"

و���� ال�ل��ي أن ح� ال�اع� ل���ه ه� ال���ر ال�� ت�فق� م�ه 

ال�ي قالها وه� یه� ��غادرة ال�الد إلى ال�ه��  2و����ه، واع��� ق���ته (ف�اق)

. ل�� ی�� أن ال�ع�ات ال�ق��ة ال�ي 3"وث�قة ف��ة رائعة ال�اللة على ه�ا ال��"

قام� ح�ل ه�ه ال��رسة أوج�ت ���ا �ع� ات�اهات ج�ی�ة �ان لها ص�اها ع�� 

� ال��ل ال�اني م� ال�ع�اء، ال�ی� ارت���ا �ال��ارس ال��ی�ة، وله�ا انع��

  م��لف االت�اهات في ن�اجات �ع�ه�. 

وألن ال�ل��ي �ان م�ر�ا ل�ل� ال���الت ال�ي ب�أت ت�ه� على ال�احة 

األدب�ة في ل���ا، وشع�را م�ه �ال���ول�ة ن�� ال��� واألمة، وخ�فا م� ان��ار 

ال�ع�اء وراء تل� االت�اهات وال��ارات، ال�ي �ان� انع�اسا ل��اعات وأزمات في 

ع���ة، واب�عاده� ع� ق�ا�ا ال��� واألمة، فق� دعاه� إلى اس�لهام ب��ة غ�� 

ت�ار�ه�، وال�ع��� ع� ق�ا�ا األمة. �ق�ل: "فال ن��� لل�اع� أن ���ن م�ددا 

ل�ع� ال��ارب العال��ة، وال ن��� ل�ع�ه أن ���ن انع�اسات ألزمات خارج�ة، 

األصالة ال�ي ت��ع فإن ذل� ی��� في انف�اله ع� ال��اه��، وه� في حاجة إلى 

م� ال�ع�ر الق�� �����ة األمة، ن��� ال�اع� ال�� ی��� م� تع���ه ع� 

  . 4ض��� أم�ه ول�نها ال�اص، وس�لة �ع�ض بها نف�ه على ال�ج�ان اإلن�اني"

بل إنه في س��ل ذل�، ی��اهل مع ال�ع�اء في ت�ق�� ال��ان� الف��ة في 

ل��عة ال��اب�ة، ألجل ت�ق�� تل� إب�اعاته� ال����ة، فه� ی��� على أه��ة ا

الغا�ة، ش�� ع�م ���انها على ال�اع�. �ق�ل: "وال ش� أن ه�ه ال��عة 

ض�ور�ة، وم� ال�اج� أن ت��د شع�نا، ألنها وس�ل��ا إل�قا� الغافل�� ال�ادر��، 
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وس�ل��ا إللقاء له�� األل� في �ل نف� غافلة، �ع��ة ع� أن ت��ل ه�ه ال�أساة 

عا، ول��ها ح�� ت�غى على ال�اع� ت�عل م� شع�ه ل�نا م� ال�ي ن���ها ج��

  .        1ال�ع� ال��اسي، ال�� ت���ر ��ه نف� األلفا�، ونف� ال�عاب��"

وح� ال�ل��ي لل�ع� ال���ي، وتأك��ه على أه���ه، و�شادته ��ع�ائه، 

ا ی���ه ما تق�ر ل��ه م� ��� ف��ة لل�ع�، وت�ه� القار� �أن ال�ل��ي �ان م��اق�

  في آرائه ��أن ال�ع�اء، و��اصة شع�اء ال��سة ال�قل���ة.

ف��قي ورف�� وم� �ان على شاكل�ه� م� شع�اء ال��رسة ال�قل���ة على 

رأ� ال�ل��ي (�����ن ق�ا�ا ال��� م� ال�ارج، و�ان وصفه� لها ال ی��ع� ع� 

�ز تقار�� ال��افة ال��م�ة وتعل�قاتها) وش�قي في ال�ق� نف�ه (شاع� ع��� ب

في شع� ال����ة ع��ما ت��ن ال����ة شع�ا و���ا م����ا ی�غلغل في أع�� 

أع�اق اإلن�ان) ورف�� (أق�� ص�ت ع�فه ال�ع� الل��ي في ال�ع��� ع� ال��عات 

  واألح�اث ال����ة، وه� م� وقف دائ�ا في ال�ف األول م� الق�ا�ا ال����ة).

�ع� واإلرشاد وال��ج�ه) وشع�اء ال��رسة ال�قل���ة (شاع في شع�ه� صفة ال

وال��عة ال��اب�ة هي م� س�ات األسل�ب ال���� �ال�ع� واإلرشاد وال��ج�ه، ومع 

  ذل� فإن ه�ه ال��عة (ض�ور�ة وم� ال�اج� أن ت��د شع�نا).

إن ه�ا ال��اق� أو ال�عارض في �ع� اآلراء م� ق�ل ال�ل��ي، ال ���ل 

���ل اخ�الفا في زاو�ة ال��� إلى في ح��ق�ه تعارضا أو ت��ال في آرائه، و�ن�ا 

  ال�ع�، ب�� ال�او�ة الف��ة، أو ال�او�ة ال��ض���ة، و��اصة في م�ض�ع ال����ة.

ف���ر ال�ع� في ح�اة األمة، ی�اه ال�ل��ي أم�ا ض�ور�ا في تق�مها و��اء 

نه��ها، و��اصة في ه�ا الع��، فال�ع�اء على رأ�ه "ه� ال�ی� ���دون ق�� 

. ألن "إشاعة روح ال�ع� ه� ��� ذاته 2و��ع��نها م� ال�الدة" األمة ال�ام�ة،

. وح��ر ال��ض�عات ال����ة في ال�ع� ع��ه، 3ع�ل م� أع�ال ال��اء"
                                                           

 .174ـ م� ال��اد األول، ص 1
ـ ال�ــع� الفــ� ال�ــع� ال�ث�قــة، خل�فــة دمحم ال�ل��ــي، نقــال عــ� خل�فــة دمحم ال�ل��ــي ناقــ�ا وأدی�ــا،  2

 .51ص
 .52ـ نف�ه، ص 3
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ض�ورة مل�ة، ف�ض�ها أح�ال األمة وال���، وم� ث� أص��� أساسا م� أس� 

 ال��� على ال�ع� م� ال�اح�ة ال��ض���ة، وهي دع�ة إلى ال��ام ال�اع� �ق�ا�ا

  ه�ا وأح�اثه�ا ال���لفة.

وق��ة االل��ام، هي م� الق�ا�ا ال�ي دار ��أنها ج�ل ���� ب�� ال�قاد، 

و��اصة دعاة (الف� للف�) ودعاة (الف� لل��اة) وأت�اع م�ه� (ال�اق��ة 

االش��اك�ة) وأت�اع م�ه� (ال�ج�د�ة) و��اد �ال��ام ال�اع� "وج�ب م�ار��ه 

ا ق�مه ال����ة واإلن�ان�ة، وفي ما �عان�ن م� �الف�� وال�ع�ر والف� في ق�ا�

  .1آالم و����ن م� آمال"

وال�ل��ي م� دعاة االل��ام، واالل��ام ال�� ی�ع� إل�ه ه� ما �ان نا�عا م� 

ذات ال�اع�، وم� ال�ع�ر �����ة األمة، ول�� مف�وضا على ال�اع� م� 

الق��ة ه�ا على  ال�ارج. �ق�ل ع�� م�اق��ه له�ه الق��ة: "ال ی��غي أن ت��ر

أنها ص�اع ب�� مفا��� الف� للف� والف� لل��اة، فأنا ال أرف� االل��ام ال�ا�ع م� 

ذات ال�اع�، وال�اع� ه� ع��� مل��م على ال�وام، دون حاجة إلى أن ن��� له 

  .2ع� دور، أو ن��د له و��فة، ول��ها ق��ة شع� أو ال شع�"

ال �ع�ي إغ�اق ال�اع� في ال�ات�ة  واالل��ام ال�ا�ع م� ال�ات ع�� ال�ل��ي،

ع�� ت�اوله لق�ا�ا ال��� واألمة، وت���ل ال�ع� إلى �الس�، ال مع�ى لها، وال 

فائ�ة م� ورائها، م�ا �قلل م� ����ه في مقابل ال�ع� الع��ي الق���، ال�� �ان 

شاع�ه "مل��ما في ح�ود م��ل�ه الق��� لل�ع� �����(ال��اعة) ال�ي �ان 

ه�ه، أما ال�اع� في ال���لح ال��ی� لل�ع� فه� مل��م �فه�ها وتف

(����ص�ة ذاته) ح�ى ع��ما ی���ى ق�ا�ا ال��اعة، و����ث ع�ها، فإنه ��ل� 

                                                           
م، 1973ـ ال�قــ� األدبــي ال�ــ�ی�، دمحم غ���ــي هــالل، دار ال�قافــة ـ ودار العــ�دة، ب�ــ�وت،  1

 .484ص
ـ ال�ـــــع� الفـــــ� وال�ـــــع� ال�ث�قـــــة، خل�فـــــة دمحم ال�ل��ـــــي، صـــــ��فة الف�ـــــ� ال��یـــــ�، ل���ـــــا،  2

 .  51، نقال ع�: خل�فة دمحم ال�ل��ي ناق�ا وأدی�ا، ص1207م، رق� الع�د: 17/7/1976
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ل�ل� ���قا م� ال���ص�ة ال�ات�ة ال��ف�دة ...وه�ا ���ن الغ��ض، وت��ن 

  .1الغ��ة، و���ن الال مع�ى"

، ال �ع�ي االرت�ا� �األح�اث وال��اس�ات وال�ع� ال�ل��م ع�� ال�ل��ي

ارت�ا�ا ص���ا إعالم�ا، بل ه� ال��ام �ق�ا�ا ال��اء وال�����. �ق�ل في ذل�: 

"وال�اقع أن ال�ع� ��ا ه� تع��� ع� ج�ه� األمة و��ق���ها ال�ام�ة، إن�ا ه� 

شع� و��ي مل��م �ال����� وال��اء، ح�ى ع��ما ��ف زه�ة أو �فلة أو م��� 

، بل إنه ���ن ح�� ذاك، أس�ى و���ة وأك�� ارت�ا�ا ��ل معاني ال��اء غ�وب

وال�����، ب�اء اإلن�ان وت����ه م� العام�ة وال��ح واالب��ال، ورص� االه��از ��ه 

ل�ل معاني ال��� وال��ال، فه� في ه�ه ال�الة أس�ى و���ة، وأرقى م� ه�ه 

  .2م�ا"ال����ة ال�ي ت�ت�� �األح�اث ارت�ا�ا ص���ا إعال

  ال���� ال�ام� ـ ال��ض�عات أو األغ�اض ال�قل���ة:           

ل� ت�ل م�ض�عات ال�ع� وأغ�اضه ال�قل���ة �ال��ح واله�اء والغ�ل وال�ثاء 

وغ��ها، ���� ع�ا�ة م� ق�ل ال�ل��ي، ول� ت�� ���ان �ارز في ��ا�اته ال�ق��ة، 

ض�� م�ض�ع ال��أة، فإن  ��اس���اء م�ض�ع الغ�ل ال�� تع�ض له ال�ل��ي

ح�ی�ه ع� غ��ه �ان ع�ض�ا وفي س�اق ح�ی�ه ع� ال�ع� وال�ع�اء في الع��ر 

الع���ة الق���ة، أو في ع�� االن��ا�، أو ع�� ال��رسة ال�قل���ة، أو م�رسة 

  ال�ه��.

ففي س�اق ح�ی�ه ع� ال�ع� الع��ي الق���، واح�فاء ال��ائل ��ع�ائها، 

عل�ها ال�ع�اء في ه�ائه� �أنها: "ل��� م� ال�ع� في  وصفا ل�فات ال�ي اع���

                                                           
ـ مـ�ت ال�ـع� فـي الق�ـ��ة، م�اضـ�ة ألقاهـا خل�فـة دمحم ال�ل��ـي فـي إحـ�� جل�ـات ال���ـ��  1

  .54ـ  53فة دمحم ال�ل��ي ناق�ا وأدی�ا، صاألدبي، نقال ع�: خل�
م. نقـال عـ�: 1986ـ تأمالت في نق�ش ال�ع��، خل�فة دمحم ال�ل��ي، ��اب ال�ع�، ��ابل�،  2

م، 1996، 1خل�فة ال�ل��ي اإلب�اع وال�ع�فة، م��ـ�د قاسـ�، الـ�ار الع���ـة لل��ـاب، �ـ�ابل�، �

 .  73ص
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. وذ�� أن اله�اء ال����ل في ال��اءة 1شيء، ول��ها م� ال�قاحة �ل شيء"

والق�رة على اإلق�اع ال���� لل��ل م� اآلخ��� "ی���� على ت�ق�� ل���ة 

  .2ال�ع�، وغ� م� شانه، ون�ول �����اه"

���� "ق� أج��ة ال�ع�، وت��ه و�ع��� ال�ل��ي ال��ح لغ�ض ال�فع وال

�قف� في م�ال م��ود، واف� ض��، ال ���� إلى آفاق الف�� ال�ال�، وال�ج�د 

الع���، وال��اة الغام�ة، فه� ��عى وراء ���، ���غ عل�ه م� األوصاف 

و��في عل�ه م� ال�ع�ت أك�بها، و��ه� ق����ه، و�ع�ي ��ق���ه، ل�لقي ب���رها 

  .���3"في م�ام� ال����ح وال��

وفي س�اق ال��ی� ع� ق�اء ال�وح االت�ا��ة على ش���ات ال�ع�اء في 

ع�� االن��ا�، ذ�� أن ه�ا الق�اء ، انع�� على م�اض�ع شع�ه�، فإذا 

"م�ح�ا قال�ا ع� ال���وح أنه ����، وأنه ع���، وأنه �اسل، وأنه 

��� ص��ر...و�نه...و�نه...و�ذا تغ�ل�ا أق�ى ما �����ن �ه، إع�ابه� �ال

ال���ل، وال�� األس�ل، وال�دف ال�ق�ل...و�ذا رث�ا ت�اك�ا ث� دف��ا الف�ائل �لها مع 

الفق�� الع���، أما ال�فات ال����ة لل���وح وللع��قة ولل���، فال ن��� لها م� 

إب�اعه�، ألنه� ال ���ق�ن ال�فاذ إلى أع�اق ال�ف� اإلن�ان�ة، م��ف�� ب�ل� 

  .4ال��اب ال�اه�ة"ال�ع�ت، وهي أش�ه ما ت��ن �

وم� مآث� ال��رسة ال�ه���ة ال�ي �ق�رها ، أنها ثارت "على م�اض�ع 

ال�ع�، وس�� �ه ع� األغ�اض ال�خ��ة ال�افهة، وارتفع� �ه إلى آفاق إن�ان�ة 

  .5سام�ة"

وال�ل��ي و�ن أ�ه� ع�م م�ل إلى ه�ه األغ�اض، فإنه ال ی�ف�ها ج�لة 

ل�فة ال�ي أشار إل�ها، أما إذا ت�اف�ت ف�ها وتف��ال، و�ن�ا ی�ف�ها إذا �ان� �ا

                                                           
 .138ـ رحلة ع�� ال�ل�ات، ص 1
 .101ـ رف�� شاع� ال���، ص 2
 .139ـ  138ـ رحلة ع�� ال�ل�ات، ص 3
 .161ـ  160ـ م� ال��اد األول، ص 4
 . 161ـ نف�ه، ص 5
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روح ال�ع�، أو حقق� أه�افا سام�ة، أو أ�ه�ت ب�اعة ف��ة في ص�اغ�ها، فإنه 

  �ق�ل بها.

فه� ال ���ه�� �ال���ح، وال ���ه��ه، و�ن�ا �ع���ه "م� ل� ال�ع� 

وص���ه، إذا �ان صادرا ع� عا�فة صادقة، ��ا ص�رت ق���ة الف�زدق في 

. و��� أن شع� ال��ح ع�� شع�اء ال��رسة ال�قل���ة "ق� 1ب� ال����"م�ح علي 

اك��� في ���� م� ال�االت، س�ة عا���ة نف��ة، ت�فعه م� مقام ال��ح 

ال����ل، ال�� �ان ی���� �ه ال�ع�اء، وت�عله ق���ا م� ذل� ال�ع� ال�� ان�فع 

ة �ال��� العل�ا ال����لة ال�ع�اء إلى ن��ه إع�ا�ا �ال�ج�لة، و�ك�ارا لل���لة، و�شاد

  .2في ش���ات الع��اء"

وه� �ق�ل �اله�اء، إذا ل� ��� س�ا وش��ا وه��ا لألع�اض، وله�ا �عّ� 

أص�ق ما ق�ل في ت��ی� ال�فة الف��ة لله�اء، ق�ل ال��جاني: "أما اله�اء 

  .3فأبلغه ما خ�ج م��ج اله�ل وال�هاف�، فأما الق�ف واالف�اش ف��اب م�� "

ن رف�� في ه�ائه ال��اسي ع�� ال�ل��ي، على ال�غ� م� ول�ل� فإ

اس�ع�اله ألفا�ا س���ة م���لة، ل��ه "ی��ع أح�انا إذا ل�أ إلى أسل�ب ال�صف 

  .4ال�ار��ات���"

  :ال��ائج

  �ع� ه�ا الع�ض وال��ل�ل، فإنه ����، اس��الص ال��ائج ال�ال�ة:       

                                                           
 .139ـ رحلة عرب الكلمات، ص 1
 .99ـ رفيق شاعر الوطن، ص 2
زل فأما اهلجو فأبلغه ما جرى جمرى اهل الكامل ملا قاله اجلرجاين، هو "الصحيح و . النص 101ـ نفسه، ص 3

والتهافت، وما اعرتض بني التصريح والتعريض وما قربت معانيه وسهل حفظه، وأسرع علوقه �لقلب، ولصوقه 

ين �لنفس، فأما القذف واإلفحاش فسباب حمض، وليس للشاعر فيه إال إقامة الوزن، وتصحيح النظم" الوساطة ب

طبعه وتصحيحه وشرحه: أمحد عارف الزين، مطبعة العرفان، صيدا، املتنيب وخصومه، أبو احلسن علي بن عبد العزيز اجلرجاين، عىن ب

 .27هـ ، ص1331
 .102ـ رفيق شاعر الوطن، ص 4
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  ع�ا�ة في ��ا�اته ال�ق��ة هي: م�ض�عات ال�ع� ال�ئ��ة ال�ي أوالها ال�ل��ي

  ال��أة، وال���عة، وال��اة، وال����ة.

  تف��ل ال�ل��ي لل�ع� الع��ي ال�عاص� على الق��� في شع� ه�ه

ال��ض�عات، ل��نه األق�ب إلى ح�اة ال�اس في ه�ا الع��، و�لى ���ه� 

 الف��ة واإلن�ان�ة. 

  وتف��لها على م�له إلى ال��عة ال�ومان��ة في شع� ه�ه ال��ض�عات ،

ال��عة ال�الس���ة، وتق���ه ل��ل� شع�اء ال�ه�� ال���ی�� في ال�ع��� 

 .ع�ها

  اح�ل م�ض�ع ال��أة في ال�ع� م�انا �ارزا في ��ا�ات ال�ل��ي ال�ق��ة، وق�

 ب��

 ،م� خالله م��ا لل��أة، وم�افعا ع�ها، وم���ا ب�ورها ال����� في ال��اة 

و��أث��ها في ح�اة ال�ا�غ�� والع��اء، دا��ا إلى رفع ما ل�� بها م� �ل� 

  وس�ء معاملة واع�قاد.

  ر�� وضع ال��أة في ال�ع�، �ال�ضع االج��اعي وال����ي ال�ائ� في ال���ة

والع��، وم�ان�ها ف�ه�ا، و�ال����� ال���ي وال�ف�ي لل�اع�، و�����ه 

 ال�ع�� وفل�ف�ه في ال��اة.

  ال�أك�� على أه��ة ال����� في شع� ال���عة ب�� إح�اس��: ب�� إح�اس م�

��ف ال���عة وصف العاب� ل�وعة مع��ه، و���� إل�ها ن��ة عا���ة، ت���� 

م� م�ار��ه ل��اه�ها وع�اص�ها، و��� إح�اس م� ��فها ألنه ی�اها 

ها، وس�لة م� وسائل الل�ة وال��عة، �ال�ق�ف على م�اه�ها وت��ع دقائق

 وتف��له اإلح�اس األول على ال�اني، واع��اره األم�ل في ال�ع�.

  ،أن رسالة ال�ع� و����ه ومعاص�ته، ال ت��ق� إال م� خالل ات�اله �ال��اة

وال�ع��� ع�ها �ع�� وفل�فة خاصة، لل��ف ع� أس�ارها ال�ع��ة ال�ام�ة في 

 أع�اقها.
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 واع��ارها ض�ورة ال�أك�� على أه��ة ح��ر ال�عاني ال����ة في ال�ع ،�

مل�ة ف�ض�ها أح�ال األمة وال���، وأساسا م� أس� ال��� على ال�ع� م� 

 ال�اح�ة ال��ض���ة.

  ،أن ال�ع� ال�ل��م ه� ال�ا�ع م� ال�ات، وال�ع�� ع� ق�ا�ا ال��اء وال�����

ول�� ال�ف�وض على ال�اع� م� ال�ارج، أو ال��ت�� �األح�اث وال��اس�ات 

 عالم�ا.ارت�ا�ا ص���ا و� 

  إشادة ال�ل��ي ب�ور شع�اء ال��رسة ال�قل���ة في ال�ع��� ع� ق�ا�ا ال���

 واألمة، وفي إثارة ال��اه��، و�� روح ال����ة في نف�سه�.

  ال�غاضي في �ع� األح�ان ع� ال��ان� الف��ة في شع� ال����ة، والق��ل

 ���دة.�ال��عة ال��اب�ة وال�ق����ة، ما دام ال�ع� م�ققا للغا�ات ال�

  إب�اء األسف م� ج��د ال�ع� الل��ي، وتأخ� شع�ائه ع� شع�اء ال���ق

  الع��ي، وضعف إم�ان�اته� الف��ة في ال�ع��� ع� ه�ه ال��ض�عات.

  اخ�ال� ال�اتي �ال��ض�عي، وال�ق�� �اإلصالحي، في ت�اول ال�ل��ي ل�عاني

 ال�ع� وم�ض�عاته.

 م الق��ل بها، إال إذا ت�اف�ت إه�ال م�ض�عات ال�ع� وأغ�اضه ال�قل���ة، وع�

ف�ها روح ال�ع�، أو حقق� أه�افا سام�ة، أو أ�ه�ت ب�اعة ف��ة في 

 ص�اغ�ها.

  ر�� ال��ج العقلي والف��� في ال����ع �ال��ج ال�ع��، واع��ار ال�ع�

 ه� األصل في �ل نه�ة ف���ة وأدب�ة.

 ال��ادر وال��اجع
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