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 العاطفة الشعرية عند الناقد خليفة التليسي

 *د. محمد سليمان بن عبدالحفيظ          

 
 :المقدمة

يا خالل ليبلثقافية يف لساحة الى اعيعد الناقد خليفة التليسي من أبرز األدباء والكتاب الليبيني الذين برزوا 
دبية  جوانبها األخباصة يفو بيا، القرن العشرين، والذين حتملوا مسؤولية وعبء النهوض باحلياة الثقافية يف لي

 والفكرية واالجتماعية.

 يف ماماته، متمثالله واهت ميو وميثل اجلانب األديب يف مسرية حياة التليسي الثقافية، اجلانب األبرز يف    
 اإلبداع، والنقد، والرتمجة، واالختيار، اليت تركزت يف فين الشعر والقصة.

اعر شربان، ورفيق جلشايب و ابيه: ويأيت نقد الشعر يف مقدمة اهتمامات التليسي األدبية، املتمثلة يف كتا     
يف شعر العريب، و وائع الر ي من الوطن، ويف مقدمة كتابيه: قصيدة البيت الواحد، وخمتارات خليفة حممد التليس
د ات، ومن احلصا الكلملة عربالعديد من املقابالت واملقاالت الصحفية، اليت مجع جزءا منها يف كتابيه: رح

يف كتابه:  ى جحيدرمصطف ه للنشر حىت اآلن، خلصها الناقداألول، بينما بقي جزء آخر منها مل يلق طريق
 خليفة حممد التليسي ناقدا وأديبا، وعرض مقتطفات منها.

من احلوارات  العديد شأهنابوتعد العاطفة الشعرية قضية من قضايا النقد األديب احلديث، اليت دارت      
العصر  ة والنقدية يفاألدبي ذاهبوالنقاشات، بني األدباء والنقاد، واختلفت حول تقدير أمهيتها االجتاهات وامل

 احلديث.

يفته، ألن شعر ووظية الهو يف جوهره حبث يف ماه والبحث يف موضوع العاطفة الشعرية عند الناقد،     
 ألخرى.شعر االعاطفة ليست عنصرا ملموسا ميكن مالحظته أو تصوره منفصال عن بقية عناصر ال

ه لكشف عن طبيعتاصر، وااملع وترجع أمهية هذا البحث، إىل كونه يأيت يف إطار التعريف بالنقد اللييب     
ه والعمل نبغي التنبه لوطين ي واجب انة اليت تتناسب مع اجلهد املبذول فيه، وهووجوانبه املختلفة، كي ينال املك

 عليه.
                                                           

 جلامعة األمسرية اإلسالمية..ا -كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية   *



 د. محمد سليمان بن عبدالحفيظ                                   العاطفة الشعرية عند الناقد خليفة التليسي                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
20 

ة يف ليبيا، النقدي تم باحلركةوقد تبلور اهتمامي بالبحث يف موضوع العاطفة الشعرية، ومواضيع أخرى هت     
ألمسرية، ية باجلامعة اة العربغالل أثناء قيامي بتدريس مقرر النقد اللييب احلديث لطلبة الدراسات العليا، بقسم

اال قدية، متثل جمن ثروة نم عر،شعبة األدب والنقد، حيث لفت نظري ما كتبه الناقد خليفة التليسي يف نقد الش
 خصبا للبحث والدراسة.

كانتها موأمهيتها، و  تليسي،إىل الكشف عن طبيعة العاطفة الشعرية عند الناقد خليفة ال ويهدف البحث     
 صفاهتما.و الشاعر شعر و صر الشعر األخرى، وعالقتها هبذه العناصر، ودورها يف حتديد ماهية البني عنا

ها، وحتليل ة، وعرضلعالقويعتمد البحث على املنهج التحليلي، املعين جبمع النصوص النقدية ذات ا     
 أجزائها وعناصرها، وحماولة تركيبها يف مفاهيم وتصورات. 

 :العرض والتحليل
لعاطفة هي كلمة عربية مأخوذة من الفعل الثالثي )عطف( لكنها مل تعرف أو ترد يف املعاجم اللغوية كلمة ا

بداللتها الشائعة هلا يف األوساط األدبية والنقدية يف هذا العصر، إال أهنا أحملت هلا من بعيد. جاء يف اللسان: 
عّطف عليه: وصله وبرَه. وتعَطف على رمحه: "وعطف عليه يعطف عطفا: رجع عليه مبا يكره، أو له مبا يريد. وت

رَق هلا. والعاطفة: الرحم ... وعطفت عليه: أشفقت ... والعطوف: احملبة لزوجها. وامرأة عطيف: هّينة لّينة 
 .(1)ذلول مطواع ال كرب هلا"

ومل يرد مصطلح العاطفة يف النقد العريب القدمي مبفهومه احلديث يف النقد األديب، لكنه ظهر ببدائل  تشري      
وللشعر دواع حتث البطىء، وتبعث املتكّلف، منها إليه، ذكرها ابن قتيبة حتت مسمى دواعي الشعر، فقال: " 

 .(2)ضب"الطمع ومنها الشوق، ومنها الشراب، ومنها الطرب، ومنها الغ

 بينما أوردها ابن رشيق حتت مسمى قواعد الشعر، فقال: "وقالوا: قواعد الشعر أربعة: الرغبة، والرهبة،     
والطرب، والغضب؛ فمع الرغبة يكون املدح والشكر، ومع الرهبة يكون االعتذار واالستعطاف، ومع الطرب 

 .(3)العتاب املوجع"يكون الشوق ورقة النسيب، ومع الغضب يكون اهلجاء والتوعد و 
                                                           

 م، مادة: عطف.1990هـ ـ 1410، 1لسان العرب، أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت، طـ (1)
ن، دار ـ الشعر والشعراء، أبو حممـد عبـد اب بـن مسـلم بـن قتيبـة، قـدم لـه: الشـي، حسـن متـيم، راجعـه وأعـد فهارسـه: الشـي، حممـد عبـد املـنعم العريـا(2)

 . 34م، ص 1987هـ ـ 1407، 3وت، طإحياء العلوم، بري 
اجليـل، ـ العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، أبو علي احلسن بن رشيق القريواين حققه وفصله وعلق حواشيه: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار (3)

 . 1/120م، 1981هـ ـ 1401، 5بريوت، ط
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حالة شعورية تندفع من النفس البشرية إثر انفعاهلا حبدث تراه أو العاطفة يف األدب والنقد بأهنا "وتعّرف  
تسمعه، أو مبشهد يؤثر فيها، وهي تقابل العقل وال توافقه، فما يراه العقل غري ما هتواه العاطفة، والعاطفة 

نه مهما كان اإلنسان عنيدا يف إظهار مشاعره ... وآفاق العاطفة يف مرتبطة بالشعور اإلنساين، وال تنفصل ع
األدب رحبة، فهناك عاطفة وجدانية، وعاطفة قومية، وعاطفة وطنية، وعاطفة إنسانية، حىت ما يكتبه الكاتب 

 .(1)"ع شعورية إمنا يكتبه بعاطفة فنيةوينظمه الشاعر من غري دواف

دة مقاييس تقاس هبا العاطفة، منها: الصدق، والصحة، والقوة، واحليوية، وقد وضع النقاد يف هذا العصر ع     
وصنفوها ضمن عناصر األدب الرئيسة، هي: العاطفة، واملعىن،  .(2)والثبات، واالستمرار، والتنوع، والسمو

بينما صنفها الناقد ميشال عاصي مع  .(4)واألسلوبأو العاطفة، واخليال، والفكرة،  .(3)واخليال، واألسلوب
 .(5)العقل، واملخيلة، ضمن القوى األساسية اليت يقوم عليها اإلبداع الفين

، فهي عنصر  الشعريفيتها واالختالف يف تصنيف العاطفة من قبل النقاد، ال يغري من قيمتها أو أمه     
الن عنصري ضوع ميثاملو   أو الفكرة أوجوهري يف الشعر ال ميكن إمهاله أو التخلي عنه، وهي مع املعىن

 املضمون، يف حني ميثل اخليال واألسلوب عنصري الشكل.

 أما يف النص سة والبحث،والفصل بني هذه العناصر من قبل النقاد والدارسني، إمنا هو لغرض الدرا     
 .ضن بععالشعري، فهي متداخلة ومتالمحة، ليس من السهل الفصل بينها، أو حتييد بعضها 

ن عباته وأقواله عظم كتايتها يف موتعد العاطفة من العناصر البارزة اليت تعرض هلا التليسي، وأكد على أمه     
 الشعر وقضاياه وموضوعاته املختلفة، عرب سنوات نشاطه األديب والنقدي.

ل ن خالم موضوع سيتوزيادة يف توضيح املوضوع، وتسهيل الوصول إىل نتائج ملموسة، فإن عرض امل    
 مبحثني رئيسيني، مها: العاطفة ووصف الشعر والشعر، والعاطفة وعناصر الشعر.

 المبحث األول ـ العاطفة ووصف الشعر والشاعر:
آثرت كلمة وصف هنا على كلمة تعريف، ألن ما قدمه التليسي من وصف للشعر ال أتصور أنه يرقى إىل      

ه اليت يتميز هبا عن غريه من األجناس األدبية، باستثناء مستوى تعريف الشعر الذي حيدد ماهيته وخصائص
                                                           

 .613ـ  2/612م، 1999هـ ـ 1419، 2علمية، بريوت، طـ املعجم املفصل يف األدب، حممد التوجني، دار الكتب ال(1)
 .116ـ108م، ص1972ـ ينظر: يف النقد األديب، عبد العزيز عتيق، دار النهضة العربية، القاهرة، (2)
 .015ـ  84. والنقد األديب احلديث ـ أصوله واجتاهاهتـ أمحد كمال زكي، دار النهضة العربية، بريوت، د.ت، ص97ـ ينظر: نفسه، ص (3)
 . 34ـ  32م، ص 1994، 10ـ ينظر: أصول النقد األديب، امحد الشايب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط(4)
 .195ـ  187م، ص 1970، 2ـ ينظر: األدب والفن، ميشال عاصي، منشورات املكتبة التجارية، بريوت، ط(5)
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التعريف الذي قدمه للشعر يف إطار البيت الواحد، ومع ذلك فهو تعريف للشعر يف إطار معني، وليس تعريفا 
 عاما للشعر يشمل البيت واملقطوعة والقصيدة. 

. أو أنه تلك "اللحظات )املعجزة( يف (1)فوصفه الشعر بأنه "يف حقيقته حلظات نادرة يف حياة اإلنسان"     
. الذي اعتربه الباحث مصطفى جحيدر (2)تاري، األمم واحلضارات، وهو اللحظات )النادرة( يف حياة الشاعر"

، ال يعربان عن حقيقة املفهوم أو التعريف، وإمنا هو وصف للشعر يعرب عن رؤية (3)مفهوما ضيقا جدا للشعر
 الشعر وقيمته للشاعر واألمة.التليسي وإحساسه بأمهية 

ووصفه الشعر بأنه "فن رفيع ال يقدر عليه إال من أويت رهافة يف احلس، ورقة يف الشعور، ودقة يف التفكري،      
. ال ميثل تعريفا واضحا للشعر (4)ورحابة يف األفق، ولذلك فال بد له من ثقافة فنية شاملة تضمن له اخللود"

 كن أن نستنتج منه بطريقة ما، تعريفا للشعر.حيدد ماهيته، لكن من املم

  عن األحاسيسالتعبري ه علىفرهافة حس الشاعر، ورقة شعوره، ودقة تفكريه، ورحابة أفقه، تعين: قدرت     
ن ن رفيع يعرب ععر هو فن الشيعين: أ املرهفة، واملشاعر الرقيقة، واألفكار الدقيقة، واألفق الرحبة، وهذا

 واملشاعر الرقيقة، واألفكار الدقيقة، واآلفاق الرحبة.األحاسيس املرهفة، 

ر ساسيا من عناصأعنصرا  بارهاوسواء جاز هذا االستنتاج أو ال، فإن التأكيد على أمهية العاطفة، واعت     
 طفة.الشعر، أمر واضح ال لبس فيه، فاإلحساس املرهف، والشعور الرقيق ميثالن العا

ريف املضمر، أن رهافة احلس، ورقة الشعور، ودقة التفكري، ورحابة األفق، ويوحي هذا الوصف، أو التع     
متثل املوهبة الشعرية، ألنه ربط القدرة على إبداع الشعر هبا، كما توحي لفظة )أويت( على أن املوهبة الشعرية ال 

االستنتاج يؤيده قول تتأتى بالدربة واملران وحفظ األشعار، وإمنا هي منحة من عند اب سبحانه وتعاىل، وهذا 
التليسي يف وصف الشايب: "إنه صوت عميق، بقية من تلك القلة اخلالدة من الشعراء والفنانني، الذين يغمسون 
أقالمهم وريشهم يف الدماء، ويرمسون بدم قلوهبم قبل أن يرمسوا باأللفاظ واأللوان، وتلك مزية مل تنلها إال القلة 

الفن، ورد الناس إىل احلياة الفنية الرفيعة، اليت جتد فيها الشخصية اإلنسانية  اليت اصطفاها اب إلبداع رسالة
 .(5)امتدادها"

                                                           
 . 43م، ص1991، 1ـ قصيدة البيت الواحد، خليفة حممد التليسي، دار الشروق، القاهرة، ط(1)
، نقـال عـن: خليفـة حممـد 1207م، عـدد 1976يوليو  17ـ الشعر الفن والشعر الوثيقة، خليفة حممد التليسي، صحيفة الفجر اجلديد، طرابلس، (2)

 .  51م، ص1986و.ر ـ 1395، 1اهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة، طالتليسي ناقدا وأديبا، مصطفى حممد جحيدر، الدار اجلم
 ـ نفسه.(3)
 .28م، ص1974ـ رحلة عرب الكلمات، خليفة حممد التليسي، مطابع الثورة العربية، طرابلس، (4)
 .  8ـ  7م، ص7819هـ ـ 1398، 4ـ الشايب وجربان، خليفة حممد التليسي، الدار العربية للكتاب، طرابلس ـ تونس، ط(5)
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لكانت الصلة  و صناعةلما أعووصفه الشعر بالفن، يؤكد صلته الوثيقة بالعاطفة، يف مقابل لو اعتربه      
 بالعقل وليس العاطفة.

ن وجهة نظر التليسي هو "إنسان ال خيضع لغري عواطفه، وما دام الشعر فن فإن الشاعر فنان، والفنان م     
 .(1)وال يستجيب لغري أحاسيسه، وال يسري إال على الدرب الذي يدفعه إليه وحيه وإهلامه"

وإذا كان التليسي قد وصف الشعر يف هذه املناسبة بالفن الرفيع، فإنه يف مناسبة أخرى وصفه بأنه "أعلى      
 .(2)مراتب الفنون اجلميلة"

املنبع واملصب، يف املصدر  ا "تتفق مجيعا يففإهن ،والفنون اجلميلة، وإن اختلفت يف وسائل وطرق التعبري     
والغاية، مجيعها تصدر عن النفس البشرية، وإىل هذه النفس تتجه، مهمتها نقل االختالجات واألجواء، 

 .(3)املبدع وبني املتذوق واملشارك"وغايتها إثارة اخللجات وعقد األجواء، يف لقاء نفسي محيم بني 

وال خيتلف األمر يف التأكيد على أمهية عنصر العاطفة، عند وصف الشاعر باملغين والشعر باألغنية يف      
. أو عند وصف الشعر بالغناء (4)قوله: "فالشاعر مغن، والشعر أغنية، ومل خيلد منه إال ما تغنت به األجيال"

ه: "فالشعر عندي غناء، والقصيدة عندي أغنية، ترتفع قيمتها وتعلو مبا تعرب عن والقصيدة باألغنية يف قول
 .هذا فضال عما يثريه النغم من عواطف وانفعاالت.(5)مشاعر وأحاسيس"

  خيلد منه إالوله:)وململشاعر، وقوهذا يعين أن ما تغنت به األجيال، هو ما كان وثيق الصلة باألحاسيس وا     
 ود(.تضمن له اخلل ة شاملةة فنيال( يعيدنا إىل قوله يف الوصف السابق: )فال بد له من ثقافما تغنت به األجي

عه شاعر لذي أبداجيال هو فإذا كان الشعر اخلالد هو ما تغنت به األجيال، والشعر الذي تغنت به األ    
 عر؟لود الشمن خلتزود بثقافة فنية شاملة، فكيف صار التزود بالثقافة الفنية الشاملة هو الضا

رية والنبوغ هلام، والعبقوحي واإلية الإن التزود بالثقافة الشاملة عند التليسي، ترتبط جبانب من جوانبها بقض     
 يف الشعر.

                                                           
 .167م، ص1989و.ر ـ 1398، 1ـ من احلصاد األول، خليفة حممد التليسي، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، مصراتة، ط(1)
 .132ـ رحلة عرب الكلمات، ص(2)
 .44ـ الفن واألدب، ص(3)
 .  55م، نقال عن: خليفة حممد التليسي ناقدا وأديبا، ص25/4/1983ـ الشعر أغنية، خليفة حممد التليسي، صحيفة الصباح التونسية، عدد (4)
م، 1991ـــ خمتــارات خليفــة حممــد التليســي مــن روائــع الشــعر العــريب ـ املفــردات ـ، خليفــة حممــد التليســي، الــدار العربيــة للكتــاب، طــرابلس ـ تــونس، (5)
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فهو يؤمن مبا توصل إليه العلم احلديث بشأن هذه القضية، املتمثل يف رفض تلك التفسريات الومهية، اليت      
لنبوغ يف الشعر إىل عوامل خفية كاجلن واآلهلة، ويرى أن مهمة الشاعر يف احلالة هذه، ال ترّد اإلهلام والعبقرية وا

تزيد عن مهمة الوسيط، وهذا برأيه تفسري مهني للشعراء قبل أن يكون مهينا للعلم واحلقيقة، وأنه مثبط للهمم، 
ائية، ينسون اجملهود اجلبار الذي وحمطم للعزائم، ومضلل للغايات، كما يرى أن الذين "يؤمنون باإلهلام أوالتلق

ينسون العناء الذي كان يف اكتساهبم لإلطار العام الذي حييط بفنهم، وهذا  يبذل يف االستمتاع هبذه اللحظة،
اإلطار شرط أساسي لكل إهلام، والزعم بأن الشعر أو الفن ال حيتاج إىل ثقافة شاملة، وتزود باملعرفة واخلربة 

يدل إال على فساد يف الفكر، فاإلهلام كما يؤكد علم النفس مشروط بالتزود بالثقافة  اإلنسانية، زعم باطل ال
 .(1)العميقة"

ويأيت العكوف على قراءة دواوين الشعر القدمي، ودراستها، وإطالة النظر فيها،ـ عند التليسي ـ يف مقدمة      
هذه الثقافة، ملا هلا من أثر ملموس على الشاعر "بل إنه من أعظم الوسائل اليت متد الشاعر بذخرية من جتارب 

 .(2)باخلري الوفري" السابقني، وهي ثروة لو عرف كيف يتمثلها ويستثمرها جلاءت

ليضمن له اخللود، وال  فهذه الثقافة برأي التليسي هي اليت متكن الشاعر من العناية بشعره وإجادته وإتقانه،     
يهتم بشيء بعد ذلك سوى "أن حيسن التعبري، وأن يضع مشاعره وعواطفه يف القوالب اخلالدة اليت تعيش على 

 .(3)األزمان"

قدمه للشعر يف مقدمة كتابه قصيدة البيت الواحد، فهو تعريف للشعر يف إطار البيت  أما التعريف الذي     
الواحد، وليس يف إطار األبيات املتعددة، أو القصائد الكاملة، وهذا واضح من كالمه. يقول التليسي: "قصيدة 

نية، وحلن هارب، البيت الواحد يعتمد على مفهوم يؤمن بأن الشعر ومضة خاطفة، وحملة عابرة، ودفقة وجدا
وأغنية قصرية، خيلق تعبريه املكثف املركز الذي يستنفذ اللحظة الشعرية، وحييط هبا، وما زاد على ذلك فهو من 

 .(4)عمل الصناعة واالحرتاف"

الوجدانية، واألغنية القصرية،  فاعتبار التليسي الشعر ال يتجاوز الومضة اخلاطفة، واللمحة العابرة، والدفقة     
هو تأكيد على أن الشعر احلقيقي ال يتأتى ملبدعه إال يف حلظات نادرة عابرة، وهي تلك اللحظات اليت  إمنا

ويعرب عن عاطفته، بدافع التجربة الذاتية وليس بدافع الصناعة  يعود فيها اإلنسان إىل نفسه، ليفرغ انفعاله
الذي استوعب التجربة وجاء على قدرها واالحرتاف، ويف ذلك تأكيد على أمهية البيت الواحد املكثف املركز 

                                                           
 .125ـ من احلصاد األول، ص (1)
 .159ـ نفسه، (2)
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دون زيادة، يف مقابل القصيدة اليت جتاوزت أبياهتا مقدار التجربة اليت يعرب عنها، وهذا يشري يف الوقت نفسه إىل 
 جوهر الشعر الذي ينبغي عدم جتاوزه إىل مرحلة التكلف والصناعة. أمهية العاطفة، واعتبارها

مبا يتضمنه من إشارة إىل العاطفة، واعتبارها من  عناصر الشعر عند التليسي،  وهذا املفهوم اجلديد للشعر     
ال يقف عند تعريف الشعر يف إطار البيت الواحد، وإمنا يتجاوزه إىل املثال الذي قدمه لقصيدة البيت الواحد 

ل هام ورائع على من األدب الشعيب، املتمثل يف أغنية العلم. يقول عن هذه األغنية: "ويف أدبنا الشعيب مثا
قصيدة البيت الواحد، هو أغنية )العلم( اليت تعتمد على بيت واحد يعرب عن اللحظة الشعرية بكل أبعادها، هو 
قصيدة الشاعر ومقصده دون زيادة وال نقصان وهو يقدم هبذا التكثيف والرتكيز دليال على حتكم هذا املفهوم 

، وإمنا جيري مسحا هينا لينا موافقا لطبع الشاعر وحلظته الفطري للشعر الذي  ال يفسده التكلف والتصنع
 .(1)النفسية"

كما يتجاوزه إىل التوضيح الذي قدمه لبيان مقصده من قصيدة البيت الواحد الذي ينفي فيه أي قيمة       
ي يف حملتوى البيت ما مل يكن معربا عن ذات الشاعر ومعاناته وحالته النفسية، أي: عن عاطفته. يقول التليس

هذا التوضيح: "وحنن هنا عندما نتحدث عن قصيدة البيت الواحد، ال نعين بيت احلكمة، أو األمثلة الوعظية 
السائرة، ولكننا نعين البيت الفين، الذي يتضمن جوهرا شعريا، سواء متثل يف صورة فنية رائعة، أو بيت شعري 

 .(2)إذا احتوت ذات الشاعر وحلظته النفسية"حيمل ذات الشاعر ومعاناته، وحىت احلكمة هنا تكون مقبولة 

يون من دعوات ب الليبالكتاو وألن املفهوم الذي قدمه التليسي للشعر يعد جديدا على ما ألفه النقاد      
هذا املفهوم  قد القىلية، فوعناصره النوعية والشك جتديد الشعر، ومن مفاهيم وتعريفات حددت ماهية الشعر

 بل النقاد واملهتمني بالشعر يف ليبيا.ردود فعل متفاوتة من ق

فالناقد مصطفى جحيدر، اكتفى بعرض التعريف يف إطار عرضه ملا احتوته مقدمة كتابه قصيدة البيت      
الواحد من شواهد وبراهني على دعوته لقصيدة البيت الواحد، واعتربه تعريفا لقصيدة البيت الواحد و ليس 

 .(3)للشعر

واعترب الناقد سامل العوكلي هذا املفهوم يعرب عن رؤية التليسي للقصيدة اجلديدة اليت اعتربها نابعة من      
مفهوم جوهري للشعر مبين على العالقة الفطرية هبواجس النفس البشرية حلظة التقاطها وتعميقها، والتحرر من 

                                                           
 .31قصيدة البيت الواحد، صـ (1)
 ـ نفسه.(2)
 .129ـ  125ـ ينظر: خليفة حممد التليسي ناقدا وأديبا، ص(3)
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مرتني عند تناوله الرؤية النقدية للشعر عند خليفة  النظرة الصناعية االحرتافية، وهلذا قام بعرض هذا التعريف
 .(1)التليسي

املفهوم للشعر، واعترب التليسي قد وضع "يده على جوهر العملية  وتقبل الناقد عبد اب القويري هذا     
نه . لك(2)اإلبداعية، تلك العملية، اليت تتداخل فيها جوانب كثرية من النفع والواقع، من الذايت املوضوعي"

اعرتض على متثيله بأغنية العلم لتأكيد مفهومه للشعر، باعتبارها "ال ترقى إىل مستوى بيت من الشعر، وبالتايل 
 .(3)فهي أعجز من أن تكون قصيدة يف بيت واحد"

واعرتض الناقد الطاهر بن عريفة على ما ذهب إليه التليسي "من اختاذ اللحظة الشعرية مقياسا للعمل      
جمال الشعر، ألن هذه اللحظة ختتلف من ناقد إىل آخر، ومن قارئ إىل آخر، ومن متذوق للشعر إىل األديب يف 

 .(4)متذوق آخر"

ونبه الناقد سامل العواسي إىل أن التليسي قد ركز "على اجلانب املضموين يف حتديده ملعىن الشعر، ومل يعط     
 .(5)أمهية للجانب الفين"

 لعميق،صــفات، كــاوكمــا وصــف التليســي الشــعر، فقــد وصــف أيضــا الشــعراء، وأســبا علــيهم العديــد مــن ال     
تحدد عنـده مـن تخر أهنا واملعاصر، والعظيم، والكبري، وعند البحث عن ماهية هذه الصفاة، يتضح بشكل أو بآ

 خالل عنصر العاطفة مبختلف جتلياهتا، ومدى متثلها يف شعر الشاعر.

لشاعر العميق هو" الذي يطل بك على عوامل رحيبة من العواطف اإلنسانية، واخلواجل النفسية، ويطلعك فا     
الذي يعيش فيه، ليعيش يف وجدان اإلنسان يف كل  على آفاق جديدة للقلب البشري، ويتخطى بنظرته العصر

 .(6)زمان ومكان"

نصر العاطفة يف الشعر، فهو أيضا يدل على فهذا النص يف وصف الشاعر العميق، وإن دل على أمهية ع     
أن الشعر العميق هو الذي يتخطى حواجز الزمان واملكان، أي: الذي خيلد عرب األزمنة املتعاقبة واألمكنة 

                                                           
 . 77ـ  68م، ص2002و.ر ـ  1370، 1وكلي، منشورات جملة املؤمتر، طرابلس، طـ ينظر: شعرية السرج السابح، سامل الع(1)
 . 164م، ص1986، 1ـ دراسات يف األدب، عبد اب القويري، املنشأة العامة للنشر والتوزيع واإلعالن، طرابلس، ط(2)
 .167ص نفسه،ـ (3)
 . 77م، ص1997، 1ـ التعريف باألدب اللييب، الطاهر بن عريفة، منشورات دار احلكمة، طرابلس، ط(4)
م، 2010ـ اجتاهـات النقـد األديب يف ليبيـا خـالل النصـف الثـاين مـن القـرن العشـرين، سـامل احممـد العواسـي، إصـدارات جملـس الثقافـة العـام، سـرت، (5)

 .51ص
 .67ـ  66ـ رفيق شاعر الوطن، ص(6)
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املختلفة، لكونه يعرب عن أعماق النفس اإلنسانية، وما خيتلج فيها من عواطف ومشاعر. وهذا الوصف ينطبق 
 .(1)ين، فهم "الذين انصرفوا إىل التعبري عن أعماق النفس اإلنسانية"أيضا على الشعراء املمتاز 

والعمق عند الشاعر احلديث واملعاصر من وجهة نظر التليسي، مل يقف عند حد التعبري عن أعماق النفس      
شاعر اإلنسانية، وإمنا جتاوزه إىل العمق يف معاناة التجربة الشعرية بكل أبعادها اإلنسانية، فمن صفات ال

احلديث واملعاصر أنه صار "إنسانا مثقفا، عميق املعاناة ملأساة الوجود اإلنساين، وأهواله الكبرية، وتعقيداته 
 .(2)املتعددة"

وهذا الوصف ال ينطبق على معظم الشعراء الليبيني، ألن معظم شعرهم من وجهة نظر التليسي "مصاب      
)بفقر الدم( بفقر العاطفة احلارة، بفقر الومضة الذهنية، بفقر اهلزة الشعورية، بالفقر إىل خفقات الوجدان 

 .(3)ونبضاته، وهذه )اإلصابة( هي علة مجوده ومخوده"

ذا ، ألن شعراء هلتقليدياه اشارة إىل أن معظم شعراء ليبيا يف تلك الفرتة، هم شعراء االجتويف ذلك إ     
 االجتاه هم من يفتقرون إىل العاطفة احلارة يف شعرهم.  

. (4)وإذا كان الشاعر الكبري على رأي التليسي "ال بد له من كون كبري من املشاعر  الصاعدة واهلابطة"     
هو الذي "تكون جتربته الشعرية من العوامل اليت تساعدك على مضاعفة حياتك، إذ يريك فإن الشاعر العظيم 

 .(5)الكون كما يبدو من خالل شعوره، فال ينقل إليك صوره إال مصحوبة خبلجات نفسه"

وإذا كانت العواطف واملشاعر عند التليسي تعتمد على التجربة الشعرية، فإن صدق هذه العواطف      
لى رأيه، هو أيضا يعتمد على صدق التجربة الشعرية، فهو يعترب الصدق "يف الشعور، يأيت من واملشاعر ع

صدق التجربة الشعرية اليت يقتبسها الشاعر من أغوار نفسه، ليعكس فيها صورة احلياة، حبيث يعيش يف 
ورغبة يف التصفيق قصيدته، وتكون جزءا حيا من حياته، ال يفرضها على نفسه فرضا استجابة لطبيعة التكلف، 

 .(6)واإلطراء"
                                                           

 .67صرفيق شاعر الوطن، ـ (1)
 .54ـ رحلة عرب الكلمات، ص(2)
 .42ـ نفسه، ص(3)
 .41ـ نفسه ص(4)
 .162ـ من احلصاد األول، ص(5)

 .145رحلة عرب الكلمات، ص - (6)
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والصدق يف التعبري عن التجربة عند التليسي، سبب من األسباب اليت ترفع من مكانة الشاعر، وجتعله من      
الشعرية كما  احملبوبني. يقول عن فوزي املعلوف: "هذا شاعر أحبه، ألنه صادق يف التعبري عن حقيقة التجربة

 .(1)لذي حيبب إيّل هذا الشاعر النابا"يعيشها ... والصدق وحده هو ا

وإذا كانت أمهية العواطف واملشاعر اليت تعتمد عليها التجربة الشعرية، تكمن لدى الشاعر يف قدرته على      
التعبري عنها، فإن أمهيتها بالنسبة للناقد تكمن يف قدرته على دراستها وحتليلها، إذ أن أبرز ما يتجه إليه 

د املالمح العامة اليت يتميز هبا أسلوب الشاعر وطريقته يف الصياغة واألداء "هو دراسة االهتمام عند حتدي
العواطف اليت تعتمد عليها جتربته الشعرية، وحتليل هذه املشاعر، ومكانتها من الذاتية واجلماعية، ومن نصيبها 

 .(2)من العمق والتلوين والتنوع، وغلبة اللذة أو األمل على حياته الوجدانية"

وال خيتلف األمر عند التليسي يف أمهية النظر لعاطفة الشاعر من قبل الناقد إذا كان يريد تصنيف الشاعر،      
وحتديد مكانه يف تاري، الشعر العريب، فهذا ال يتم "إال بالنظر إليه يف جمموع أعماله، يف حلظاته القوية العامرة 

 .(3)لية من كل عاطفة وشعور"بالشعور واحلياة وحلظاته الضعيفة الباهتة اخلا

عيه، ع قرائه ومتابفسه، وما معنوهذا املنهج اعتمد عليه التليسي يف دراسته عن الشايب، وبذلك كان صادق     
 .فقد كانت العاطفة معلما بارزا فيما وصف به الشايب وشخصيته، وما قرره بشأنه

فالشايب عند التليسي شاعر جمدد، وجتديده ال يدين به ألحد "وإمنا هو من وحي فطرته، وشخصيته      
.وهو عنده شاعر عظيم متفوق، ومظهر التفوق يف  (4)العميقة، وخياله البعيد املدى، وعاطفته املتنوعة امللتهبة"

من قراءتك له بنموذج حتس فيه  كل شاعر عظيم "هو أن تستطيع التعرف على شخصيته من شعره، وأن خترج
 .(5)خفقة احلياة، ويف هذا اإلطار يقف الشايب شاعرا متفردا خبصائصه الذاتية، واضحا بعواطفه وأفكاره"

وشخصية الشايب، هي يف حني "شخصية عاطفية انفعالية، ومن هنا ختضع نظراهتا يف احلياة إىل حلظات      
ت شخصية رومانسية، نزاعة إىل املثالية يف كل شيء، مؤمنة بالعاطفة ويف حني ثان "كان .(6)االنفعال ونوعه"

                                                           
 .169ـ  168ـ من احلصاد األول، ص(1)
 .65ـ رفيق شاعر الوطن، ص(2)
 .82ـ رفيق شاعر الوطن، ص(3)
 .165ـ الشايب وجربان، ص(4)
 .34ـ نفسه، ص(5)
 .89ـ نفسه، ص(6)
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. بينما هي يف حني ثالث شخصية "رومانسية وعميقة، وذات خيال فسيح وعاطفة (1)مستخفة بالعقل"
 .(2)متنوعة"

الت فالعاطفة عند الشايب على رأي التليسي مل تكن شيئا هامشيا ال قيمة له، أو أهنا جمرد حالة من حا     
نفسه، أو صفة من صفاهتا، وإمنا هي معلم بارز من معامل حياته، ومكّون أساسّي من مكونات شخصيته، فقد 
"كانت العاطفة كل شيء يف حيات هذا الشاعر الرومانسي، وكانت يقظة إحساسه، رسالته اليت عاش من 

فهو على رأي التليسي "ما شقي  .بل إن هذه العاطفة، وهذا اإلحساس، كانا سبب شقائه يف الدنيا،(3)أجلها"
 .(4)يف احلياة إال برقة إحساسه، ويقظة عواطفه"

ه، كنا أساسيا فير لعاطفة انت اكفهذه الصفات اليت وصف هبا التليسي الشايب، وهذا اإلطراء الذي أسبغه عليه،  
ة، فة هذه العاطفنت صكا  ، مهماعنهغىن مما يؤكد أمهية العاطفة يف الشعر عنده، وأهنا متثل عنصرا أساسيا ال 

نوعة، اطفة متع، هي ومهما كانت طبيعتها اليت جتلت هبا، فعاطفة الشايب حسبما جاء يف هذه النصوص
 وملتهبة، وخمتلفة، ويقظة، وواضحة، ومصحوبة باالنفعال، ومتجذرة يف النفس.

لشاعر، أو لشعر وااهبا  ومع ذلك، فإن اعتبار العواطف مكونا أساسيا من مكونات الصفات اليت وصف     
 لى أن العواطف، يدل علصفاتاركيزة أساسية من الركائز اليت اعتمد عليها يف اتصاف الشعر أو الشاعر هبذه 

 قهو وثي نها مباععرب  شكل صريح، أوب متثل لديه عنصرا جوهريا من عناصر مفهوم الشعر، سواء عرب عنها
 دانية. الدفقات الوج سية، أوالنف الصلة هبا؛ كاملشاعر، أو األحاسيس، أو اخلواجل، أو االنفعاالت، أو اللحظات

اإلشارة إىل إمكانية وجود تناقض يف رؤية التليسي للشاعر الفذ؛ فهو، يف كالمه عن الشايب، يؤكد وجتدر      
من مث مل ميكنه الزمان من اكتساب و نيل الثقافة  عظمته لكننا نعرف أن الشايب تويف يف عمر قصري جدا، و

الكبرية و الشاملة، اليت تتطلب عمرا مديدا من القراءة، فالتليسي يقول: "والزعم بأن الشعر أو الفن ال حيتاج 
د إىل ثقافة شاملة، وتزود باملعرفة واخلربة اإلنسانية، زعم باطل ال يدل إال على فساد يف الفكر، فاإلهلام كما يؤك

 ، و هنا حمل التناقض.(5)علم النفس مشروط بالتزود بالثقافة العميقة"

  

                                                           
 .118صالشايب وجربان، ـ (1)
 .154ـ نفسه، ص(2)
 .42، صنفسهـ (3)
 .96ـ نفسه، ص(4)
 .125ـ من احلصاد األول، ص (5)
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 المبحث الثاني ـ العاطفة وعناصر الشعر:

دبية ذاهب األاهات واملعناصر الشعر ومكوناته األساسية متنوعة وخمتلفة، وذلك تبعا لتنوع االجت     
هي: اللغة، و عاطفة، ها بالتعرض التليسي لعالقتواختالفها، وما يهمنا يف هذا السياق، هو العناصر اليت 

 واملوسيقى، والعقل، ومعاين الشعر وأغراضه.

 ـ العاطفة ولغة الشعر: 1
ول بأن الق، وميكن صرهقية عناهلا باللغة هي املادة األولية اليت يصاغ هبا الشعر، وهي اليت تتمثل من خال     

الشعر  اذسواء أكان ه يوجد شيء امسه شعر دون اللغة،الشعر هو فن لغوي باألساس قبل كل شيء، إذ ال 
 مجيال أم كان قبيحا.

نجاحه على الشاعر ب ا حيكمخالهل واللغة بألفاظها وتراكيبها، هي أداة التعبري عن العاطفة، وهي اليت من     
 .ودهتايف التعبري عن عواطفه، أو إخفاقه يف التعبري عنها، وحبرارة عواطفه، أو برب 

سيطة وواضحة عذبة وبهلة و ا أن اللغة سواء من حيث األلفاظ أو من حيث العبارات، توصف بأهنا سومب     
ر من هذه غة الشعبه ل ومبتذلة وصعبة ومعقدة وطنانة ورنانة ...إخل، فإن التليسي ال يهمه ما اتصفت

ن ر عنده ال يكو ، فالشعةسالسو األوصاف، وإمنا الذي يهمه منها تأديتها للمعاين واألفكار والعواطف يف يسر 
ر متثلت من وح الشعامت ر بألفاظ وعبارات حمددة دون غريها، وإمنا يكون جبميع األلفاظ والعبارات ما د

 خالهلا.

تزيده قدرا ساطة يف التعبري، كما ال فالشعر احلديث عنده ال يقلل من قيمته "توخيه السهولة والعذوبة والب     
 .(1)لشعر ليس بألفاظه وال بأوزانه ولكنه بشيء امسه الروح"األلفاظ الطنانة الرنانة، فا

ة بالعواطف ، مشحونر حيةواأللفاظ عنده ليست عناصر جامدة ال روح فيها وال حياة، وإمنا هي عناص     
 هتا.واألفكار، ال يضري وصفها بأي صفة مادامت عربت عن العواطف واألفكار أو أثار 

فعند تعرضه الهتام بعض األدباء احملدثني الشعراء باجلنوح إىل األلفاظ البسيطة املتداولة، سعيا وراء      
البساطة، رأى أن هذه الدعوة صحيحة إذا نظرنا إىل األلفاظ نظرة مادية، وإىل الشعر كفن يعيش على ذوق 

ناس، يف سبيل إجياد طبقة تتذوق روائع طبقة من الناس، وغري صحيحة إذا كانت البساطة دنو من احلياة وال
وغري صحيحة إذا نظرنا إىل األلفاظ نظرات نفسية باعتبارها كائنات حية، متوج بالعواطف، وتشع  الشعر"

باألفكار، فاللفظة عند الشاعر تتخذ صيغتني: صبغة موسيقية مبا تثريه من أجواء سحرية بعذوبتها وسالستها، 
                                                           

 .134ـ رحلة عرب الكلمات، ص(1)
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صور فتانة متسلسلة عن طريق تداعي املعاين، فإذا أدت ذلك فال يغض من شأهنا وصبغة تصويرية مبا حتدثه من 
 .(1)إذا كانت بسيطة أو متداولة"

وكما ال عربة ببساطة األلفاظ أو تداوهلا عند التليسي ما دامت أدت الغرض، فال عربة لديه أيضا بكثرة      
يالحظ على الشعر املعاصر، رجوعه إىل البساطة  األلفاظ أو بالرباعة يف التالعب هبا، فهو يرى أن أعظم ما

األوىل اليت كان عليها يف العصور املتقدمة، وختلصه من قيود الصناعة اللفظية اليت جعلته صناعة بعد أن كان فنا 
يقصد لذاته، مع حرصه على مجال األسلوب، ونصاعة العبارة، ومسو املعىن، كما يرى أن جناح "الشاعر املعاصر 

 .(2)بكثرة ألفاظه وتالعبه هبا، بل يقاس بطريقة أدائه عن شعوره أداء حرا ال أمت فيه وال عوج"ال يقاس 

ومعرفة قيمة الشاعر وشعره، تتحدد عند التليسي من خالل اللغة، فإذا أردت معرفة هذه القيمة "فانظر إذا       
ياب الشعاع الرقيق يف الليايل كانت ألفاظه تؤدي عن معانيه، وتبني عن أفكاره، وتنساب فيها روحه انس

الدامسة، فإذا وجدت عواطفه حرة منطلقة ترفرف خالل شعره، فثق إنه شاعر رغم كل مغالط، ورغم كل 
 .(3)حسود"

ومقياس جناح الشاعر يقاس عنده مبدى مجال ما خلد من شعره، والتعمق "يف دراسة ديوان الشعر العريب      
 .(4)اليت كانت مساحة الكلمة فيه مبساحة االنفعال"يؤكد لنا أن أمجل ما خلد فيه هي 

وإعجاب التليسي بالشايب، يقوم يف أحد جوانبه على لغته الشعرية، القائمة على العاطفة املتقدة، فهو        
كثريا ما وقف حائرا أمام روعة أسلوبه، وتساءل عن القوة اليت تسري يف ألفاظه ومعانيه، املتمثلة يف أناقة التعبري 
وأصالته، وبعده عن النثرية السطحية، وانسياب أسلوبه ورصانته، وتدفقه يف مساحة ويسر كل تلك الصفات ال 
يناهلا من وجهة نظر التليسي "إال من عاش معىن اللفظ، وأحس مبا فيه من رصيد شعوري، ال يقوم على الرنني 

 .(5)تنفذ إىل أعماق الوجدان"اللفظي الذي يأسر اآلذان، ولكنه يقوم على العاطفة املتقدة اليت 

تعبري من ف به الا يوصأي: أن ما يوصف به األسلوب من روعة، وانسياب وتدفق يف مساحة ويسر، وم     
انة األلفاظ الطن لى كثرةليس عرصانة وأصالة، وبعد عن النثرية السطحية، إمنا يقوم على العاطفة املتقدة، و 

 رة الشاعر يف تركيبها والتالعب هبا.الرنانة، أو الفخمة اجلزلة، أو على قد
                                                           

 .145، صرحلة عرب الكلمات ـ (1)
 ـ نفسه.(2)
 .135ـ  134، صنفسهـ (3)
 .69ـ املختارات، ص(4)
  .101الشايب وجربان، صـ (5)
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يب يف تركالنفسي  الختالفىل اإواأللفاظ،  ويتبىن التليسي الرأي الذي يرجع االختالف يف تقدير املعاين     
 الشخصية، واالختالف بني العاطفة والعقل، أو بني احلكمة والفن.

منهما، ورأى أهنا اللفظ باملعىن، وأمهية كل  عالقةفعند تناوله هلذه القضية، عرض بعضا من أقوال القدماء حول 
على ما فيها، تعرب عن آراء قائليها أكثر مما حتدد املشكلة لتوجد احلل، ومن مث عرض وجهة نظر النقد احلديث 

"االختالف يف تقدير املعاين واأللفاظ، ناشئ عن  املقام على أسس الدراسات النفسية، املتمثل يف أن
الشخصية النفسي، هو اختالف بني العاطفة والعقل، أو اختالف بني احلكمة والفن، االختالف يف تركيب 

فعلى ذلك صح ما يقال من أن األسلوب هو الشخصية، وميكنك بواسطته أن تغوص على سريرة كاتبه، 
 .(1)وتتعمق يف أغواره، وتلم بكل خلجاته ونوازعه"

 ـ العاطفة وموسيقى الشعر: 2
عرية عنصرا من عناصر الشعر الشكلية، اليت يتمثل من خالهلا املضمون الشعري، وهي متثل املوسيقى الش     

. وموسيقى الشعر نوعان: موسيقى (2)النثر لدى بعض النقاد مقياس من املقاييس اليت يتميز هبا الشعر عن
غمات هلا تأثريها خارجية تتمثل يف الوزن والقافية، وموسيقى داخلية تتمثل فيما ترسله األلفاظ من إيقاعات ون

 يف تقدمي املضمون الشعري أو اإلحياء به.

الشعر، وخاصية من  ومع أن العديد من النقاد، يف القدمي واحلديث، يعتربون الوزن عنصرا أساسيا يف    
يرى خطأ من يقابلون الشعر بالنثر، ألن النثر  إذ خواصه اليت يتميز هبا عن النثر، فإن التليسي ال يعتقد ذلك،

وجهة نظره "ال يقابله الشعر، ولكن يقابله النظم، فكثري من النثر شعر يهز القلوب، وكثري من الشعر نظم  من
 .(3)اآلذان بالوقر، وحييل األفئدة إىل حجر" يصيب

إمنا ال و معربا عنها،  اطفة أوع العوهذا ال يعين أن التليسي يهمل الوزن الشعري وخباصة إذا كان متوافقا م     
 قياسا وحيدا للتمييز بني الشعر والنثر.يراه م

هي اليت حتدد لصلة بينهما وثيقة، ألن العاطفة فهو يربط بني الوزن الشعري والعاطفة الشعرية، ويرى أن ا     
للشاعر الوزن الذي يالئم التعبري عنها، لكون األوزان متعددة وخمتلفة "فهناك أوزان خاصة تالئم حركات نفسية 

يالئم احلماسة املتدفقة وما يتبعها من عواطف ثائرة، هائجة، ناقمة، ساخطة، ومنها ما يالئم  خاصة، فمنها ما
                                                           

 .144ـ رحلة عرب الكلمات، ص(1)
 .35ـ  24ـ ينظر: األدب وفنونه، حممد مندور، هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د.ت، ص(2)
 .131ـ رحلة عرب الكلمات، ص(3)
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الشجن واألسى وما يتبعها من عواطف وامجة، هادئة، هامسة، تتسرب إىل القلوب يف رفق، وحتتل الفكر يف 
 .(1)أناة"

"يصلح ألكثر  قتضب، إذ يرى أن مماواملويضرب التليسي مثاال على ذلك بأوزان البحر الطويل، والوافر،     
األغراض )البحر الطويل( حيث تسرتيح النفس الشاعرة، وتنبسط انبساطا كامال، لتمكنها من التعبري حبرية 

ان، تثب فيهما العاطفة ار وبساطة، ومما يصلح للحماسة والتقريع والتنديد )الوافر واملقتضب( ومها وزنان هدّ 
 .(2)ا الرتفاع العاطفة واخنفاضها"وثبا، ويرتفعان وينخفضان تبع

ويبدو أن التليسي يف ربط األوزان الشعرية بالعاطفة كان متأثرا مبا قاله حازم القرطاجين منذ مئات السنني      
 .(3)يف ربط األوزان باألغراض الشعرية

ويرى التليسي أن ظاهرة ربط العاطفة بالوزن، متمثلة بشكل واضح عند الشايب ويف خمتلف قصائده، فهو  
 .(4)وتسبا على تعابريه من املوسيقى العميقة" "موفق كل التوفيق يف اختيار األوزان اليت تالئم عواطفه،

موقفه يف ربط املوسيقى اخلارجية هبا، وال خيتلف موقف التليسي يف ربط املوسيقى الداخلية بالعاطفة، عن      
فهو يعترب املوسيقى الداخلية من أسرار الصياغة الشعرية املوسيقية اليت ال يدركها إال من ألفت أذنه مساع روائعها 
يف الشعر العريب القدمي واحلديث، ومن مث "فهو ال يأخذ بداللة األلفاظ الباهتة ومعانيها الواضحة، وتركيباهتا 

وإمنا يبحث عن هذه األجواء اليت تشع من خالل األلفاظ، فرتسم ظالال، وترسل نغمات نفسية،  العامية،
وإيقاعات موسيقية عميقة، وتفتح للخيال والشعور آفاق جديدة يعيش فيها الوجدان حلظات رائعة من عمره، 

 .(5)إحساسه"ومتتلئ جنباته بتجربة إنسانية عميقة، تضيف ثروة نفسية، ترفع من ذوقه، وتعمق من 

رغم براعته  ليست يف ألفاظه،ويف دراسته ألسلوب الشايب الذي كان التليسي معجبا بقوته، اليت يرى أهنا "     
يف استخدامها، ورغم ثروته من األلفاظ اللونية والصوتية اليت يستعملها يف براعة الرسام النابا، واملوسيقي 

حساس كل شيء يف فنه وشاعريته، هي اليت ختلق ألفاظه ومعانيه العبقري، ولكنها يف قوة إحساسه ... وقوة اإل
 .(6)املتمردة يف مواضع السخط والتمرد، وهي اليت تتدفق باأللفاظ اللينة الوديعة يف مواضع اللني والضراعة"

                                                           
 .146، صرحلة عرب الكلمات ـ (1)
 ـ نفسه.(2)
، 3أبو احلسن حازم القرطاجين، تقدمي وحتقيـق: حممـد احلبيـب بـن اخلوجـة، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت، طـ ينظر: منهاج البلغاء وسراج األدباء، (3)

 .270ـ  265م، ص1986
 .103ـ  102ـ الشايب وجربان، ص(4)
 .79ـ رفيق شاعر الوطن، ص(5)
 .102ـ الشايب وجربان، ص (6)
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 ـ العاطفة والعقل: 3
القة دار ا، وهي ععليه تأكيدتعرض التليسي إىل عالقة العاطفة بالعقل يف معرض اهتمامه بالعاطفة وال     

يكي، وأنصار الكالس ملذهبحوهلا الكثري من اجلدل واالختالف بني األدباء والنقاد، وخباصة بني أنصار ا
 املذهب الرومانسي.

فإذا كان املذهب الكالسيكي يدعو إىل إمامة العقل، وسيطرته على العاطفة وكبح مجاحها ألجل التعبري      
ب الرومانسي يدعو إىل هدم أركان العقل، وطغيان العاطفة عليه، وحترير النفس من الصقيل الواضح، فإن املذه

 .(1)ربقة املنطقي والعقلي

طفة طفة، وأن العالى العاعقل عويرى التليسي أن ال قيمة للحياة، وال طعم هلا، يف حال ما إذا سيطر ال     
 مقدمة عليه، وأن سلطاهنا أقوى من سلطانه.

العواطف، قل بالوجدان، وال تعذب إذا مخدت ة، يعتقد أن "احلياة ال تستقيم إذا أودى العفهو من ناحي     
وسكنت االهتزازات للبسمة املشرقة يف فم احلسناء، والطهارة اخلجولة يف فم العذراء، واجلمال املوزع بني األرض 

هبا، ويقدمها على العقل مهما بلا  .وهو من ناحية ثانية، يؤكد على أمهية العاطفة، وعدم االستهانة(2)والسماء"
نضجه. يقول: "وما زال سلطان العاطفة أقوى من سلطان العقل، ولو بلا أقصى موضوعية ميكن إدراكها، فال 

 .(3)سبيل إذا إىل استهجان منطقها عند الشعراء ويف الشعر، ألهنا متنحنا لذة فنية ال يدركها العلم بتجريده"

يف الشعر أو يف الفن بعامة، خبضوع الشاعر أو الفنان لعواطفه، وعدم سيطرة العقل ويربط التليسي النبوغ      
عليه، هذا النبوغ الذي يغفر للشاعر أو الفنان ما تتسم به شخصيته من مظاهر الشذوذ والغرابة والغرور، 

لنقص يف عواطفهم،  فتجعله حمببا للناس "فتصور هلم فيه املثال الذي كانوا يطمحون إليه، ومل يستطيعوا حتقيقه
أو لسيطرة اجلانب العقلي على أوضاعهم وتصرفاهتم، أما الفنان فال خيضع لغري عواطفه، وال يستجيب لغري 

 .(4)أحاسيسه"

بين مفاهيم تعرب عن ي عقل،وتقدمي التليسي العاطفة على العقل، واعتبار سلطاهنا أقوى من سلطان ال     
شأن املدرستني ب لنظر بنيجهة ا، فهو يدرك تباين و أقل تقدير ميوله هلا املدرسة الرومانسية وقيمها، أو على

 عالقة العاطفة بالعقل، وهذا ثابت يف كتاباته.
                                                           

 .5/15م، 1986، 2اللبناين، بريوت، طـ ينظر: يف النقد األديب، إيليا احلاوي، دار الكتاب (1)
 .131ـ رحلة عرب الكلمات، ص(2)
 ـ نفسه.(3)
 .167ـ من احلصاد األول، ص(4)
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فاملدرسة الكالسيكية أوالتقليدية كما يطلق عليها يف أغلب األحيان "مل ترجع إىل العاطفة، ومل حتاول       
القليل النادر، فقد متيزت أغلب جتارهبا بسيطرة العقل الواعي عليها،  املبالغة يف أمهيتها، واالستيحاء منها، إال يف

كما مل تسع إىل التعبري عنها إال يف حاالت نادرة، ويف إطار الوصف اخلارجي   ومل تستلهم عواطفها الذاتية،
 .(1)للظاهرة اليت تبعث على قول الشعر"

عليها يف بعض األحيان "كانت ثورة على النزعة  بينما املدرسة الرومانسية أو الرومانطيقية كما يطلق     
العقلية الفلسفية يف القرن الثامن العاشر، ذلك القرن الذي شاع فيه اإلميان بالعقل، واإلعجاب بقدرته على 
اكتشاف احلقائق اجملهولة وإدراكها، وتفهم أسرار احلياة، فكان املذهب الرومانطيقي ردا فعليا قويا على اجلفاف 

 .(2)انصرافا كامال إىل العاطفة، وإميانا عميقا بقدرهتا على إدراك أسرار الوجود"العقلي و 

وهو يدرك أيضا أن العقل والعاطفة مها األساس يف نسبة الشاعر إىل إحدى املدرستني، فالزهاوي مثال، هو      
ية يف الشعر، فبعد شعره من أعالم املدرسة الكالسيكية العربية، كان "شاعرا عقليا، طغت عليه النزعة التعليم

. بينما كانت شخصية الشايب، وهو من أعالم املدرسة الرومانسية العربية "شخصية (3)عن حرارة العاطفة"
 . (4)رومانسية، نزاعة إىل املثالية يف كل شيء، مؤمنة بالعاطفة، مستخفة بالعقل"

 ـ العاطفة ومعاني الشعر وموضوعاته: 4
اين الشعر إىل مع اوزهاال تنحصر يف عالقتها بعناصر الشكل، وإمنا تتج عالقة العاطفة بعناصر الشعر،

 وموضوعاته املختلفة، وهي اليت تشكل مع العاطفة عنصري املضمون.

، عاطفة الشعريةقة بالا عالومعاين الشعر وموضوعاته اليت تبدت من خالل كالم التليسي، واليت كان هل     
 واملرأة.هي: احلياة، والوطنية، والطبيعة، 

 ا ـ العاطفة والوطنية:

ويقل  وتنخفض قيمته الشعر الوطين عند التليسي، تعلو قيمته ويبلا تأثريه، إذا كان مفعما بالعاطفة،     
تأثريه، إذا مل يكن كذلك، وقد تنفى عنه صفة الشعر إذا مل يكن كذلك، وهذا األساس هو الذي اعتمد عليه 

،اليت قاهلا يف حب (5)ر أمحد رفيق املهدوي )وداعا أيها الوطن املفّدى(يف حكمه باجلودة على قصيدة الشاع
                                                           

 .66ـ  65ـ رفيق شاعر الوطن، ص(1)

 .43ـ الشايب وجربان، ص(2)
 .52ـ رفيق شاعر الوطن، ص(3)
 .119ـ  118ـ الشايب وجربان، ص(4)
 .54ـ53م، ص1962هـ ـ 1382د رفيق املهدوي ـالفرتة الثالثةـ املطبعة األهلية، بنغازي، ـ ينظر:ديوان شاعر الوطن الكبري أمح (5)



 د. محمد سليمان بن عبدالحفيظ                                   العاطفة الشعرية عند الناقد خليفة التليسي                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           

 
36 

الوطن واحلنني إليه، لكوهنا جاءت "وثيقة فنية رائعة الداللة على هذا احلب ... فهي جبوها الوجداين العميق، 
خروجه جتربة أليمة وانفعاالهتا احلارة كافية للتعبري عن هذه العاطفة اليت محلها لوطنه، واليت جعلت من هجرته و 

 .(1)عاشها الشاعر يف حزن وأسف ومرارة، وعرب عتها يف وجدانية أصيلة فريدة"

بينما نفى صفة الشعر عن قصيدة )الدكتاتورية( لكوهنا "ال شيء فيها من االنفعال وال من الشعر، وقد      
صدرت عن العقل الواعي، ومل تصدر عن الشعور الفياض، أو اإلحساس الشاعري، إهنا قطعة عقلية، ذات 

طيبة، ووجهة نظر سياسية صائبة،  داللة ذهنية واضحة، ولكن ال مكان فيها للعاطفة أو الشعور ... إهنا فكرة
 .(2)أما الشعر، فال متت إليه بقرابة، وال تصلها به رابطة"

 ب ـ العاطفة والطبيعة:

 يعة، ومظاهرهاصر الطبر عناشعر الطبيعة، مهما بالا الشاعر يف إتقانه، ومهما تفنن يف وصف أو تصوي     
 .املختلفة، فال قيمة له عند التليسي ما مل يسبا عليه الشاعر شيئا من عواطفه

عرب قد وصفو فهو يدعو إىل التعامل الوجداين مع الطبيعة، ووصفها وصفا وجدانيا، ويرى أن الشعراء ال     
الطبيعة وصفا نقليا، ولوال الومضات اليت تشع من قصائد البحرتي وابن الرومي، وأيب متام "ألمكن احلكم خبلو 
الشعر العريب من الوصف الوجداين للطبيعة، الذي يتعاطف فيه الشاعر مع الطبيعة يفيض عليها من عواطفه، 

 .(3)ويبعثها أمامنا حية، نابضة متحركة"

التليسي أن وصف رفيق للطبيعة، ال يشعر القارئ بأي صلة روحية، وال ميأل النفس بأي دفقة  ويرى     
وجدانية ويضرب مثاال على ذلك قصيدته يف )درنة( اليت نلتقي فيها "هبذا الوصف التحديدي الواقعي، الذي 

، أو انفعال قوي، وال جيري يشبه املسح اجلغرايف، أو انطباعات الرحالني القدماء، وال تشعر بأية عاطفة عميقة
 .(4)يف أعطاف هذه القصيدة، أي بوح وجداين، أو تشوهبا قدرة خيالية"

فالطبيعة يف عره عند التليسي خيتلف عن رفيق، والشايب من ناحية عالقة العاطفة بوصف الطبيعة يف ش     
ألن الشايب إذا تأمل  (6)ليست كالطبيعة يف قصيدة رفيق يف )درنة( (5)قصيدته )صلوات يف هيكل احلب(

 .(1)طبيعي "أضفى عليه إحساسه وآالمه"املشهد ال
                                                           

 .135ـ رفيق شاعر الوطن، ص(1)
 .128ـ127. وينظر: ديوان شاعر الوطن الكبري أمحد رفيق املهدوي، الفرتة الرابعة، ص77، صنفسهـ (2)
 .152، صنفسهـ (3)
 .165ـ نفسه: ص(4)
 .61ـ60م، ص2005هـ ـ1426القاسم الشايب، قدم له وشرحه: أمحد حسن بسبح، دار الكتب العلمية، بريوت،  ديوان أيب ـ ينظر: (5)
 .45ـ42ديوان شاعر الوطن الكبري أمحد رفيق املهدوي ـالفرتة الثالثةـ، ص ـ ينظر:(6)
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والقراءة الواعية لقصيدته )صلوات يف هيكل احلب( تؤكد "أنه كان يعيش شعره بكامل أحاسيسه، وأنه      
لشدة حبه للطبيعة، يكاد يذوب يف مجاهلا السرمدي، ويغلب على صاحب هذا املزاج الرومانسي الذي يعبد 
الطبيعة، أن يتخذ من مظاهرها وسيلة للتعبري عما يف نفسه، فهي ليست منفصلة عنه، وإمنا نراها خالل آالمه 

 .(2)وأفراحه"

 ج ـ العاطفة والمرأة:
وعاته، ين الشعر وموضقية معاها ببعالقة العاطفة مبوضوع املرأة يف الشعر عند التليسي، هي أقوى من عالقت     

 نت هذه املرأةواء أكاسحلب، اعاطفة، وعالقة الرجل هبا هيفي األساس تقوم على عاطفة ألن املرأة هي نبع ال
لعاطفة صادقة ن هذه ان تكو أعشيقة، أم زوجة، أم أما، أم أختا، أم بنتا، بل إن التليسي يؤكد على أمهية 

 وليست متكلفة أو متصنعة.

العذريني، فهو الذي "اتسم بطابع الداللة على وصدق العاطفة يف حب املرأة، جتلى لدى التليسي يف شعر      
 .(3)النزاهة، واإلخالص يف احلب، وصدق العاطفة، وحرارة الصبابة، وشدة الشوق، والتوحيد يف احلب"

وهذا النوع من الغزل على رأي التليسي، قد جتده يف بعض الصور الغزلية للمتنيب، وقد ال جتده، ففي شعره      
ر التعّمل، واضح التكّلف، ألنه غري صادر عن عاطفة صادقة، وبعضها عذب مقبول، صور "غزلية بعضها ظاه

 .(4)ألنك حتس فيه خفقة القلب اجلريح"

رأي التليسي د، الذي كان شعره يف املرأة على وهذا خيتلف عما كان عليه حال املرأة يف شعر بشار بن بر      
هبا "ال ميثل العاطفة الصادقة، بل الشاحبة اهلزيلة، خال من أي عاطفة صادقة، وحىت شعره يف عبدة وشغفه 

 .(5)اليت يسرتها أحيانا مببالغاته الكاذبة"

كانت يف   ريب كماالشعر الع على حاهلا يف ويرى التليسي أن عالقة العاطفة باملرأة لدى الشعراء بقت     
ثال مانسية، من أمسة الرو ملدر اعراء العصر العباسي، ومل تتغري تغريا جوهريا إال يف العصر احلديث، على يد ش

 .اجربان والشايب وغريمه
                                                                                                                                                                                 

 .76ـ الشايب وجربان، ص(1)
 . 77ـ نفسه، ص(2)
 .188ـ من احلصاد األول، ص(3)
 .212صـ نفسه، (4)
 .204ـ نفسه، ص(5)
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فجربان "ال يقف عند املظاهر املادية للمرأة أو اجلمال اجلسدي، وإمنا ميضي إىل األعماق، إىل خلجات    
 . والشايب عاش يف خياله مع املرأة "اليت أقامها، إهلة يرتل يف هيكلها املقدس(1)النفوس، واهتزازات العواطف"

 .(2)تسابيحه وصلواته احلارة، صلوات فيها الضراعة والبكاء واحلسرة على اجملتمع الكافر بالقيم الرفيعة"

 د ـ العاطفة والحياة:
ر وتطوره، ضج الشعه، ونإن نضج العاطفة الشعرية وتطورها عند التليسي، مرتبط بنضج الشعر وتطور      

 مرتبط عنده بتطور احلياة.

تليسي ال يلزم حالة واحدة كما يتصور البعض، وإمنا يتطور وينضج بتطور احلياة وانعكاسها فالشعر عند ال     
على عواطف اإلنسان "فيعرب عن العواطف البسيطة البدائية يف دور البساطة والبداوة، كما حدث للشعر 

لّفعة بغاللة العواطف اجلاهلي، وينضج يف طور احلضارة واكتمال منو الفكر، وحيفل حينئذ بالومضات الفكرية امل
 .(3)الرقيقة"

عن العواطف، فهو يعتمد على ركنني:  والتجديد يف الشعر عند التليسي، له صلة بتصوير احلياة والتعبري     
ثورة على املضمون، وثورة على الصياغة، فالثورة على املضمون تعين التحول "من التغين بأجماد الطبقات، إىل 

 . (4)عن العواطف األصيلة اخلالدة يف اإلنسان"تصوير احلياة، والتعبري 

واألدب املهجري عند التليسي، هو لون من ألوان األدب الرومانسي، له أثره يف النهضة األدبية املعاصرة،      
املتمثل يف تصحيح معىن األدب، وانتشاله من احلالة اليت كان عليها "بأن أرشده إىل املعاين اجلديدة، وزاد من 

 . (5)باحلياة، فكان معربا عن الشعور الصادق، ومصورا للعواطف اإلنسانية اخلالدة يف خمتلف جوانبها"اتصاله 

مل اصة، وإمنا تشطفه اخلن عواإن أمهية العاطفة يف الشعر عند التليسي، ال تعين جمرد تعبري الشاعر ع     
 لكون الفسيح.  هذا ايفياة كوهنم احلالتعبري عن العواطف اإلنسانية املشرتكة بني بين البشر، الذين يشار 

فهو يؤكد على أمهية هذه العواطف يف معرض رده على زعم الناقمني على الشعر، يف كونه ال يعرب إال على      
إذا  بطالنه: " العواطف الساذجة، ويتساءل مسّفها هذا الزعم، وأنه من التفاهة حبيث ال حيتاج إىل دليل على

كان احلب مبعناه العام الذي يشمل حب األم، وحب الوطن، وحب الناس لبعضهم، وحب احلياة، وحب 
                                                           

 .132ـ الشايب وجربان، ص(1)
 .121ـ نفسه، ص(2)
 .130ـ رحلة عرب الكلمات، ص(3)
 .17ـ الشايب وجربان، ص(4)
 .129ـ نفسه، ص(5)
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اجلمال، وحب اخلري والفضيلة والعدالة واإلخالص والصداقة والطهارة والوداعة والوفاء والصدق، إذا كان هذا 
ت القيم الروحية اليت حيرص عليها  احلب وأمثاله من العواطف الساذجة، فمرحى مرحى أيتها السذاجة، ألنك أن

 .(1)كل إنسان، فرتفعه عن عامل احليوان، وإىل اجلحيم أيتها احلقائق اجلافة"

بل إن قيمة اإلنسان واحلياة من وجهة نظر التليسي ال تتحدد إال من خالل العواطف. فهو يتساءل يف       
 . (2)اإلنسان إذا جفت فيه ينابيعها؟" دهشة "ما قيمة احلياة إذا أقفرت من هذه العواطف، وما قيمة

فحسب،  رليس يف الشع يتها،إن احلماس الذي يبديه التليسي يف الدفاع عن العاطفة والتأكيد على أمه     
كرة متكن هذه الف ؤكد مدىح، ويوإمنا يف خمتلف جوانب احلياة، ينقله أحيانا من خانة الناقد إىل خانة املصل

 ة.نسانيماقه، مما حييلها أحيانا من قيمة شعرية إىل قيمة إمن نفسه، وتغلغلها يف أع

وعلى الرغم من دفاع التليسي عن العاطفة، والتأكيد على أمهيتها يف سياقات خمتلفة، إال أنه مل  يقم      
بتقدمي تعريف جامع مانع للشعر حدد به  بتعريف هذه العاطفة، أو حتديد مقاييسها يف الشعر، بل إنه مل يقم

ماهيته وخصائصه اليت يتميز هبا عن بقية األنواع األدبية، وذلك على الرغم من تعدد كتاباته عن الشعر 
وتنوعها، وتعرضه للعديد من قضاياه، وهذا ال يدل على عدم قدرته على ذلك، لكنه يدل على أنه مل يكن 

رية يف نقد الشعر، ومل يسع إىل معنيا به، وهذا يؤكد ما ذهب إليه حممود قاسم من أن التليسي "ليست له نظ
ذلك، وباعتباره متذوقا، فإن ما كتبه هو مبثابة آراء يف الشعر، وتقسيم له، وإلقاء الضوء على ما يكتب عنه، 

 .   (3)وهي آراء تعرب عن عقلية موسوعية، عاشقة للشعر، متيمة به، متأثرة باجليد منه واملتطور"

 :النتائج
 والتحليل، فإنه ميكن تسجيل النتائج التالية:أخريا وبعد هذا العرض 

 ا،  يقوم إال هباليت ال وناتهمتثل العاطفة الشعرية عنصرا جوهريا من عناصر الشعر، ومكونا أساسيا من مك
 حيث متثل مع معىن الشعر وموضوعه عنصري املضمون الشعري.

 طالبة الشعراءخرى، وماأل ر الشعرتأكيد التليسي على أمهية العاطفة الشعرية، وتقدميها على بقية عناص 
 بضرورة متثلها يف شعرهم. 

 فاعل معهتوتذوقه، وال لشعر،مل يكن التليسي معنيا بوضع نظرية يف نقد الشعر، بقدر ما كان معنيا حبب ا ،
عريف حدد ن وضع تشعر موهلذا خال كالمه عن العاطفة من وضع تعريف هلا أو حتديد مقاييسها، وعن ال

 عناصره اليت متيزه عن غريه من األجناس األدبية.به ماهيته، و 
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  اعتماد التليسي على العاطفة فيما وصف به الشعر والشعراء من صفات خمتلفة، يدل على أنه يعترب
 العاطفة عنصرا جوهريا، ومكونا أساسيا من مكونات مفهوم الشعر.

 ىت أن هذه خرى، حر األصر الشعللعاطفة الشعرية عند التليسي صلة وثيقة، وعالقة متينة، مبختلف عنا
 العناصر أصبحت عنده ال تساوي شيئا يف ميزان الشعر دون العاطفة.

  قى، للغة، واملوسيخالل ا ال منإانتماء العاطفة إىل العامل الداخلي لإلنسان، ومتثلها يف الشعر ال يتأتى
 ومعاين الشعر وموضوعاته.

 يف   عنها مبعثرا همحيث جاء كال شعرية، وطرح آرائه بشأهنا،فقدان املنهجية يف كالم التليسي عن العاطفة ال
 كتبه ومقاالته دون ختصيص أو تنظيم.

  ان وعالقته ة اإلنس حيايفمبالغة التليسي يف التأكيد على أمهية العاطفة ليس يف الشعر فحسب، وإمنا
 باآلخرين.

 بالغة العاطفة، واملتليسي بم الاهتما ضعف العاطفة الشعرية يف الشعر اللييب الفصيح، كانت دافعا قويا وراء
 يف التأكيد على أمهيتها.

  عض األحيان، با، يف هلنقده و طغيان النزعة الذاتية على النزعة املوضوعية يف كالم التليسي عن العاطفة
ن صادر ع كأنه  حىت أحال خطابه النقدي إىل خطاب محاسي كأنه صادر عن مصلح، أو خطاب عاطفي

 ه، وليس ناقدا موضوعيا له.حمب للشعر ومتيم ب
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