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تناولت رش
ع�ات املصادر كتاب (الشعرية) أو فن الشعر لـ(أرسطو طاليس) اب� رشل�ح والتعليق والتوضيح ،إال أن هذه
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الباحث�
الك�ة أربكت
ي
تخ� ي ن
اجيد� بشلك منعزل هض
بع�ا
املفاه� واملصطلحات ،أو هنأ�ا قدمت أفاكر أرسطو حول رتال�
م� ما يقصده أرسطو حول عدد من
اي
مي
آ
ً
ان
عن هض
أحيا� .لذا؛ رش�ع الباحث مي
بتقد� (قراءة بنيوية)،
بع�ا الخر ،واالكتفاء رشب�ح مقتضب ريغ� دقيق مض�ن مقاييس فن املرسح
أ
ة
ان
هت
والصل ت رت
هض
ت
اجيد�
وال� تتحمك اب� رتل� كيب العام لصورة رتال�
تس�دف البنية الداخلية
اي
ال� � بط الجزاء ًوالعنارص واملكو�ت ببع�ا ،ي
ي
ً
ف
هن
وه
النموذجية ي� نظرية أرسطو .فقد وضع أرسطو رش�وطا ومبادئ أساسية وحمددة رتلل�
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ال� تنا�ت ي� م� الكتاب ،وكشف الصل يب� أنواع الفعل وامست
تتضمن ال�وط والغاية � ،التوغل إىل الجزاء والفروع ي
الشخصية ،ي ن
رت
ت
اه� محادة) ملعرفة هيأ�ما
وب� أجزاء احلبكة وغاية رتال�
اي
و(إ� مي
اجيد� .واعتمد الباحث عىل � مج� ي� (عبد الرمحن بدوي) رب
آ
تأ
حض
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ف
رث
اجيد� إالغريقية ،ار�ى الباحث إجراء دراسة تطبيقية هلا،
أك� دقة  -ي� فقرة معينة -من الخر .ولتحقيق �م أوسع وأو� رتلل�
اي
من خالل مرسحية (أوديب ملاك) لـ(سوفولكيس) ملعرفة مدى هق
تواف�ا مع رش�وط أرسطو .وخلص الباحث إىل أن معيار أرسطو
ف
ت
ال� رت� بطها
اجيد� ،وحدد عىل أساهسا الفعل والفاعل والكيفية
اجيد� النموذجية يعتمد ي� تكوينه عىل غاية رتال�
رتلل�
اي
اي
والعالقات ًي
ً
ببع�ا ،وقد رت
اش�ط احلبكة املركبة لتحقيق خ
هض
الوف والشفقة ،عىل أن يكون الفعل صادرا عن بطل نبيل ارتكب فعال شنيعا بسبب
ً
ً
خطأ وسوء تقد� وليس معدا ،من
وإ�ا جاهال حلقيقة معينة ،وعند معرفة تلك احلقيقية يتحول حظ البطل من السعادة إىل الشقاء،
ري
ً
ف
االح�ل واحلتمية ( أو رض
اجيد� جيدة ،امن
ووضع أرسطو قاعدة امت
وبي� جعل عدد من املبادئ
ال�ورة ) أساسا لعمل الشاعر ي� صنع رت� اي
ً
لتقد� الاكتب مثل وحدة الزمان ،أما وحدة املاكن فمل رشي�
ملزمة للشاعر كوحدة املوضوع وأجزاء احلبكة ،فإنه رت�ك أمورا أخرى ري
هيإل�ا.
الكلمات المفتاحية :بنية ،تراجيديا ،فعل ،تطهير ،خوف وشفقة ،نبيل ،تحول ،االحتمال والضرورة.

تاريخ االستالم2015/3/2 :

تاريخ القبول2015/10/25 :

There are many books that deal with Aristotle›s Poetics either through explaining it, commenting on
its content, or interpreting it. However, those books have contributed to confuse researchers and people
interested in theater, drama, and criticism. What maximized the confusion are factors like those pertaining
to the different versions available of the translation of the book and also the different interpretations of
Aristotle’s concepts and terms of reference. Additionally, Aristotle’s fragmented style and inaccurate account
of some ideas and concepts in relation to drama did not make the issue of studying Poetics any easier.
Accordingly, the researcher aims to provide a comprehensive study through arranging sections
and parts of the book in a coherent and streamlined way, while endeavoring to keep Aristotle’s basic
principles and ideas intact and unchanged. In the process, the researcher places emphasis on Aristotle’s
most important ideas in relation to tragedy. The researcher begins his study by dealing with the main
thoughts that Aristotle presents in his book and then moves to discuss the less important ones. He, as such,
starts with the general definition of tragedy, and then moves to discuss issues that are found in different
sections and branches to reveal the associations between the seemingly fragmented parts on types of
action, characters, , the plot, and the purpose or function of the tragedy. The researcher makes use of
Aristotle›s book, Art of Poetry, which has two translations by both Abdel-Rahman Badawi and Ibrahim
Hamada. The searcher selects paragraphs from both translations depending on what seems to be more
true to the original Aristotelian text. In addition, the study offers a practical reading of Sophocles› Oedipus
the King by utilizing Aristotle’s theory to account for the reasons that lead us to believe that the legacy of
Aristotle is very crucial till the present time.

Keywords: Tragedy; structure; action; plot; elements; catharsis.

 �أو الحتمال �أنه كتب بيد �أحد تالميذ،)(ابن ر�شد
 ويبدو �أن. �أو ب�سبب ما �أ�ضيف له فيما بعد،�أر�سطو
عدد �صفحات الكتاب يف الأ�صل �أكرث مما و�صل
 ففي، وهنالك تكرار وا�ضح لأكرث من مو�ضوع.منه
 ثم،اجلزء اخلام�س يتحدث عن امللحمة والرتاجيديا
،)24 ،23 ،18( يكرر احلديث عنهما يف الأجزاء
) يعرف �أر�سطو احلبكة الب�سيطة10(ويف اجلزء
 يتحدث،)9( وكان قد �أ�شار �إليها يف جزء،واملركبة
 وبعد �أربعة �أجزاء،)7(عن التحول والتعرف يف اجلزء
.يعود ثانية لنف�س املو�ضوع
،ورغم �أن املرتجمني بذلوا جهد ًا كبري ًا
، �أو مفكك ًا،وحاولوا تو�ضيح ما كان يبدو غام�ض ًا
 يف كتاب ال�شعرية من خالل ال�رشح،�أو مبهم ًا
 ومل، ف�إنها مل تكن كافية �أمام الباحثني،والتعليق
تف�صح عن تف�سريات جلية يف كثري من امل�سائل

:مشكلة البحث والحاجة إليه

كتاب فن ال�شعر �أو ال�شعرية ترجم �إىل لغات
)ابتداء من (الأب متي
،عديدة من بينها اللغة العربية
ً
و(عبد الرحمن بدوي) و(�إبراهيم حمادة) و(�شكري
 واختلفت، كما قدم (ابن ر�شد) �رشحا له،)حممد عياد
 املحاكاة: منها،الرتجمات يف عدد من امل�صطلحات
.والفعل والتطهري

 كما، �صفحة16-15 والكتاب مكون من
 �أما ال�رشح الذي �أرفق مع،)ذكر (�إبراهيم حمادة
 فالناقد (لدفيكو، فكان �أ�ضعاف حجم الكتاب،الكتاب
)750( ) ترجمه و�رشحه يف-1570كا�ستلفرتو
،) �صفحة650(  و�رشحه (جريالد ال�س) يف،�صفحة
 كما �رشحه،) �صفحة400(و(اجنرام باي ووتر) بـ
 وهذا يدل على �أن الكتاب.) �صفحة400( (بوت�رش) بـ
بحاجة �إىل �رشح كثري؛ رمبا لفقدان جزء منه كما ذكر

التي طرحها �أر�سطو« .وامل�سائل التي تطرق �إليها
�أر�سطو يف كتاب ال�شعر من اخلطورة والغمو�ض
بحيث كانت هدف ًا لألوان ال ح�رص لها من الت�أويل
والفهم املتباينني ،و�أخطرها جميع ًا م�س�ألتا املحاكاة
والتطهري»( ،)1ومن ناحية �أ�سلوب الكتاب ،ف�إنه
يت�سم بالإيجاز ،والتكثيف ال�شديد� ،إذ «�إن الباحثني
يكادون يجمعون على �أن �أر�سطو مل ي�ضعه على
ال�صورة اللغوية التي هو عليها الآن ...ف�أ�سلوبه
التلغرايف اجلاف الذي ال يتفق مع خ�صائ�ص
�أ�سلوب �أر�سطو الأدبي املتواتر ،حمفوف يف كثري من
موا�ضعه بالتفكك �أو اللب�س �أو اال�ستطراد �أو البرت �أو
التناق�ض �أو التكرار �أو ا�ستغالق بع�ض امل�صطلحات،
مما يدل على عجلة يف و�ضعه وافتقاره �إىل الت�شذيب
واملعاودة»(.)2

خ�صائ�ص هذا النوع ،الإيجاز وعدم الإحكام يف
الت�أليف والغمو�ض؛ لأن �أر�سطو كان يتخذه مذكرات
للدر�س يتكفل هو ب�رشحها �أثناء املحا�رضة؛ لذلك
ظهر التفكك والغمو�ض واال�ستطراد واال�ضطراب،
ومن هنا ن�ش�أت املتاعب حول الكتاب �أمام
الباحثني"(� ،)3إ�ضافة �إىل ما �سبق ،ف�إن هنالك �شكا
يف �أن الكتاب كامل ،فقد �أ�شار �أر�سطو �إىل �أنه
�سيدر�س الكوميديا الحقا ،وكذلك الهزيل ،ولكن
ذلك مل يرد يف الكتاب� .إن الرتجمات لكتاب �أر�سطو
�سواء الإنكليزية �أو العربية ،مل ت�ساعد على جتاوز
الإ�شكالية ،وهي عدم وجود قراءة موحدة جامعة
و�شاملة تربط العنا�رص والأجزاء كافة مع بع�ضها،
وتك�شف املربرات التي قادت (�أر�سطو) لر�ؤية مظهر
الرتاجيديا بال�شكل الذي �أورده يف كتابه فن ال�شعر.

و"ينت�سب فن ال�شعر �إىل ق�سم (امل�ؤلفات
امل�ستورة) من الكتب الأر�سطية تلك التي مل تن�رش
�إىل النا�س ،بل كانت درو�س ًا يلقيها على طالبه ،ومن

هدف البحث :الك�شف عن تكوين البنية النموذجية

حتى هذه اللحظة ف�إن عدد امل�صادر حول
كتاب ال�شعرية كثري جد ًا� ،إال �أن امل�شكلة التي برزت
يف تلك امل�صادر -التي تولت �رشح نظرية �أر�سطو
يف الرتاجيديا حتديد ًا ،وقد ر�صدها الباحث� -أنها
تقدم �رشح ًا وتو�ضيح ًا لكل فقرة �أو جزء على حدة
ب�شكل منف�صل ،وهذه الطريقة ال حتقق قراءة �سليمة
ووا�ضحة لأر�سطو يف الرتاجيديا ،وقد ات�ضح
للباحث �أن قراءة الأجزاء ب�شكل منف�صل تواجه
التناق�ض �أحيانا �أو الإبهام  ،وال حتقق ر�ؤيا متكاملة
لأر�سطو عن الرتاجيديا ،وال فهم ًا �سليم ًا وا�ضح ًا ملا
�أراده �أر�سطو فعال ،ف�ض ً
ال عن �أنها قد تقود وت�ؤدي
�إىل قراءة خاطئة لها ،وال ُتبني للقراء والباحثني
�أ�سباب اتخاذ الأفكار اجتاهات حمددة ومربراتها
عند �أر�سطو يف امل�سائل الفنية ،التي تخ�ص تركيب
عنا�رص الرتاجيديا و�أجزائها ،وملاذا عد احلبكة �أهم
عنا�رص الرتاجيديا؟ �إن معرفة الإجابة حتتاج �إىل
ربط �أجزاء احلبكة بالغاية الأ�سا�سية للرتاجيديا،
ولي�س فقط التقرير بتلك الأهمية للحبكة.

كتب(جيته) �إىل (�شيلر)عام  1797ي�صف
له قراءته لكتاب �أر�سطو يف ال�شعر وي�صف له �أثر
قراءته ملّا قر�أه مرة �أخرى ،بعد �أن كان قد قر�أه قبل
ذلك بثالثني �سنة ومل يفهم �شيئا من مغزاه احلقيقي
�آنذاك ،و�إذا به وهو ي�شارف الثامنة والأربعني ،يقر�أه
فيجيد فهمه وي�صيح� :إن املرء ال يكت�شف الفائدة
ما مل يعرف الأفكار الوا�ضحة كل الو�ضوح عن
الأمور الرئي�سة� ،أما من مل يقف من قبل على
املو�ضوع الذي يعاجله (�أر�سطو) فمن اخلطر املحقق
�أن يلتم�س عنده الن�صيحة( .)4لذا؛ يرى الباحث �أن
من الأهمية مبكان �إعادة ترتيب �آراء (�أر�سطو) حول
الرتاجيديا يف قراءة جديدة تتجنب الفهم املجز�أ
لها ،وتو�ضح ما هو غام�ض يف فقرات منت الكتاب،
�أو الناجمة ب�سبب الرتجمة ،و ُت�سهم يف ا�ستيعاب
وفهم بنية الرتاجيديا ،من خالل ك�شف العالقات
الداخلية بني الأجزاء والعنا�رص من جهة ،وبني
القوانني التي ا�شرتطها (�أر�سطو طالي�س) من جهة
�أخرى للرتاجيديا اجليدة .ومن هنا يطرح الباحث
�س�ؤال امل�شكلة على النحو االتي :كيف تكون البنية
التكوينية النموذجية للرتاجيديا يف نظرية (�أر�سطو)؟

للرتاجيديا يف نظرية �أر�سطو.

أهمية البحثُ :ي�سلط البحث ال�ضوء على �شكل
الرتاجيديا اجليدة ومقايي�سها كما ت�صورها (�أر�سطو)،
ف�ض ً
ال عن الأ�سباب التي دعته ال�ستبعاد تراجيديات
�إغريقية عديدة مل حتقق ال�رشوط املطلوبة فيها،
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن البحث يحاول معاجلة اللب�س
والغمو�ض يف بع�ض الفقرات التي ذكرها (�أر�سطو)
يف كتاب فن ال�شعر ،التي تتطلب قراءة �شمولية
لي�س بال�رضورة ا�ستنادا على تتابع �أجزاء الكتاب،
بل من خالل ترابط عنا�رص الرتاجيديا و�أجزائها
وفقا لغايتها ،وبذلك تتوفر فر�صة �أخرى لطالب
الدراما والنقد واملهتمني ،لتعميق فهم �أو�سع لأفكار
�أر�سطو ونظريته حول الرتاجيديا الإغريقية.

تحديد المصطلحات� :سيناق�ش الباحث امل�صطلحات
الواردة يف نظرية �أر�سطو يف منت البحث تالفيا
للتكرار؛ ولأن بنية الرتاجيديا تعتمد �أ�سا�سا على
تلك امل�صطلحات ،مما يتطلب التطرق �إليها مرارا.
اإلطار النظري:

مدخل تاريخي :حما�رضات (�أر�سطو طالي�س)
�أو نظريته عن الرتاجيديا يف كتاب فن ال�شعر
كتاب فن ال�شعر "يت�ألف كما و�صلنا يف
�أ�صله اليوناين من  26ف�صال تتفاوت فيما بينها
من حيث الطول والو�ضوح"( .)5وف�ضال عن �أ�سلوبه
املكثف �إىل حد الغمو�ض �أحيانا كثرية« ،تبلغ جملة
كلمات كتاب فن ال�شعر حوايل ع�رشة �آالف كلمة
مل ت�شغل غري خم�س ع�رشة �صفحة يف طبعة برلني
الكربى التي �صدرت عام  ،1831وقد ت�شغل ترجمة
هذا البحث الوجيز املركز ما ال يزيد عن خم�سني
�صفحة يف �أية لغة"( ،)6بالإ�ضافة �إىل ال�رشح
والتعليق ،اللذين ي�ستغرقان ع�رشات ال�صفحات
الإ�ضافية ،ويحتمالن تف�سريات عديدة .وكانت �أوربا
يف القرن الثالث ع�رش قد عرفت الكتاب عن طريق
تلخي�ص (ابن ر�شد) ،وقام برتجمته (هرمن الأملاين).
بعدها بعدة �سنوات ظهرت له طبعة يونانية ،وكان

(� )Gorgiovallaأول من ن�رش ترجمة التينية
للكتاب �سنة  1498بالبندقية ،وراح �أدباء ع�رص
النه�ضة يدر�سونه وي�ستنبطون �أفكار ًا وقواعد
منه ،ويخت�صمون حول م�ضامينه ،وعلى ر�أ�سهم
(فران�ش�سكو روبرتلو) ،الذي قدم تلخي�ص ًا فا�سد ًا ال
يفيد مطلق ًا يف �إي�ضاح فكر (�أر�سطو) ،بل يبتعد عنه
كل البعد (.)7

قال (ابن الندمي) يف الكالم عن كتاب (�أر�سطو):
«الكالم على (�أبوطيقا) معناه ال�شعر :نقله (�أبو ب�رش
متي) من ال�رسياين �إىل العربي ،ونقله (يحيى بن
عدي) ،و(للكندي) خمت�رص يف هذا الكتاب"(.)8

وتوالت املحاوالت �سواء يف الرتجمة �أو
يف قراءة �أفكار �أر�سطو وفق ر�ؤية معينة ،مثال
«عند (كا�ستلفرتو) �إن كتاب (�أر�سطو) يف ال�شعر
كتاب ناق�ص وما بقي لنا منه لي�س �إال �سل�سلة من
املذكرات ،التي يرى من املباح تنميتها و�إكمالها ،ومن
هنا مل يقت�رص على التف�سري احلريف لن�ص (�أر�سطو)،
بل تو�سع يف بيان الأغرا�ض التي عر�ض (�أر�سطو)
لها يف هذا الكتاب وتعميق معانيه الرئي�سة"(،)9
ولكن اخلطورة هنا� ،أن ُتعد تلك التعديالت على �أنها
�أر�سطية متاما ،ويتم تداولها وفق ذلك .ويرى الباحث
�أن من الأمانة الإبقاء على �أفكار الكتاب ومبادئه،
طاملا احلديث يكون عن (�أر�سطو) حتديد ًا ،مع االنفتاح
لتقبل قراءات �إ�ضافية ،ال تتجاهل ثغرات النظرية،
وال تنح�رص يف ت�شعبات �ضيقة لبع�ض املفاهيم
فيها ،ولتكن قراءة ُلبنية ال�شكل املعماري الذي
ت�صوره (�أر�سطو) ،تفرز ما هو الزم وجازم عما هو
ثانوي وغري جازم .فقد قدم (�أر�سطو) �صورا لأنواع
عديدة من الرتاجيديات الإغريقية التي كانت تقدم
يف امل�سابقات ال�سنوية ،ومن امل�ؤكد �أنه �شاهدها
ودر�سها وناق�شها مع تالميذه ،ولكنه دائما ما كان
يحدد ال�صورة التي يراها منا�سبة وم�ؤثرة �أكرث من
غريها ،والتي حتقق الغاية لهذا النوع من املحاكاة �أال
وهي التطهري ،فد�أب بو�ضع �أ�س�س و�رشوط وقواعد
ُت�سهم يف حتقيق تلك الغاية.

التراجيديا:

م�شفوعة بتزينات فنية تتمثل يف �شعر موزون
للحوار ،و�شعر غنائي ت�صاحبه املو�سيقى ت�ؤديه
اجلوقة"( .)13وهنا يبدو االختالف جلي ًا يف الرتجمتني
للفقرة ال�سابقة�( :إيقاع وحلن ون�شيد) وحمادة (وزن
و�إيقاع وغناء) ،وهنالك ترجمة �أخرى (الإيقاع
واللغة واللحن)( .)14ويف كتاب (�أر�سطو)« :عن�رصا،
الغناء واللغة و�سيلتا املحاكاة ،و�أعني هنا باللغة،
التنظيم العرو�ضي للكالم� ،أما الغناء ف�شيء مفهوم
متاما( )15(".ج.)6

ُيقدم (�أر�سطو) تعريفا للرتاجيديا (جزء)6
على النحو الآتي "امل�أ�ساة �إذن هي حماكاة فعل
نبيل تام ،لها طول معلوم ،بلغة مزودة ب�ألوان من
التزين تختلف وفق ًا الختالف الأجزاء ،وهذه
املحاكاة تتم بوا�سطة �أ�شخا�ص يفعلون ،ال بوا�سطة
احلكاية ،وتثري الرحمة واخلوف فت�ؤدي �إىل التطهري
من هذه االنفعاالت" .و�أق�صد باللغة املزودة ب�ألوان
من التزين تلك التي فيها �إيقاع وحلن ون�شيد،
و�أق�صد بقويل تختلف وفق ًا الختالف الأجزاء �أن
ميكن القول �إن لغة الرتاجيديا �شعرية ،عبارة
بع�ض الأجزاء ت�ؤلف مبجرد ا�ستخدام الوزن وبع�ضها عن �شعر موزون(عرو�ض) ب�أوزان خمتلفة ،ق�سم
الآخر با�ستخدام الن�شيد"( ،)10وي�شري بدوي �إىل �أن على �شكل حوار تلقيه ال�شخ�صيات ،وق�سم �آخر
ويغنى من قبل اجلوقة مب�صاحبة حلن مو�سيقي.
"الوزن(النظم) يف احلوار والن�شيد يف اجلوقة"(ُ .)11ين�شد ُ
ولغة الرتاجيديا  -ح�سب �أر�سطو-كالم �شعري فالوزن (االيامبي) و(الرباعي) يتميزان باحلركة،
موزون� ،أجزاء منها تلقيها ال�شخ�صيات على �شكل ولهذا فـ(االيامبي) �أ�صلح للتعبري عن احلياة و�أفعالها،
م�شاهد حوارية (اب�سيدون) ،و�أجزاء �أخرى تتوىل اجلوقة والرباعي �أن�سب للرق�ص (.)16
�إن�شادها وغناءها� ،أثناء الدخول واخلروج والفوا�صل
وي�ستنبط الباحث تعريف ًا �إجرائي ًا مب�سط ًا من
(بارادو�س ن�شيد دخول اجلوقة� ،ستا�سيمون فا�صل بني خالل الرتجمتني ال�سابقتني :الرتاجيديا حماكاة فعل
م�شهدين حواريني ،اك�سودو�س ن�شيد خروج اجلوقة) .نبيل تام له طول معني ،بلغة مزينة تختلف ح�سب
وهذه هي الأجزاء الكمية للرتاجيديا ي�ضاف �إليها الأجزاء ،ت�ؤلف بع�ضها حوار ًا وبع�ضها ن�شيد ًا ،تقدم
(الربولوج) املقدمة.
يف �شكل متثيلي ،لأحداث تثري اخلوف وال�شفقة
وقد ترجم (�إبراهيم حمادة) تعريف �أر�سطو وت�ؤدي �إىل التطهري.
للرتاجيديا على النحو الآتي« :هي حماكاة لفعل الفعل:
جاد تام يف ذاته ،له طول معني يف لغة ممتعة لأنها "امل�أ�ساة �إذن هي حماكاة فعل"(ج ،)6املحاكاة تعني
م�شفوعة بكل نوع من �أنواع التزين الفني ،كل نوع التعبري �أو الإيهام �أو التظاهر ،ولي�س التقليد املن�سوخ
منها ميكن �أن يرد على انفراد يف �أجزاء امل�رسحية ،لفعل ما ،ولكن �أي نوع من الأفعال؟ هل هي ح� ً
رصا
وتتم هذه املحاكاة يف �شكل درامي ال يف �شكل �أفعال �صادرة عن �إن�سان� ،أم ميكن �أن تكون �صادرة
�رسدي وب�أحداث تثري ال�شفقة واخلوف ،وبذلك عن احليوان �أي�ض ًا؟ قد يح�صل هذا يف املفهوم
يحدث التطهري من مثل هذين االنفعالني ،و�أعني احلديث للم�أ�ساة ،فهنالك الكثري من الدراما يكون
هنا بـاللغة املمتعة ،اللغة التي بها وزن وايقاع وغناء الفعل �صادرا عن احليوان�( .أر�سطو) مل ينظر �إىل
و�أق�صد بقويل ميكن �أن يرد على انفراد يف �أجزاء الفعل الرتاجيدي �إال كونه فعال نبيال" ،فامل�أ�ساة �إذن
امل�رسحية� ،أن بع�ض الأجزاء يعالج با�ستخدام ال�شعر هي حماكاة فعل نبيل" ،ولي�س من الالئق على الدوام
وحده ،وبع�ضها الآخر با�ستخدام الغناء"(.)12
انتظار فعل نبيل من حيوان� .إذن الفعل الرتاجيدي-
ويعلق حمادة على فقرة (�أر�سطو) بقوله" :لغة ح�سب �أر�سطو-هو �سلوك �إن�ساين �أو ت�رصف ،ولكن

�أي فعل من الأفعال ميكن عده فع ً
ال تراجيديا؟
فلي�س كل فعل �إن�ساين هو فعل تراجيدي� .إن قراءة
تعريف الرتاجيديا «حماكاة فعل نبيل" والتوقف
عنده ،ال ي�ؤدي �إىل اكتمال املعنى� ،إذ ال ي�سهل
العثور على متطلبات الفعل الرتاجيدي الأر�سطي
�إال عند ربط الفعل بالغاية ،وغاية الرتاجيديا هي
التطهري من عاطفتي (اخلوف وال�شفقة)� .إن (�أر�سطو)
يحدد �رشوط ًا للفعل الرتاجيدي �ضمن التعريف،
�إذ ي�ستوجب على الفعل �أن يحقق اخلوف فهو �إذن
(فعل مفزع) ،وال�شفقة لكي حت�صل البد �أن يكون
الفعل نبيالً( ،الفعل النبيل يعني �أي�ض ًا �أن يتقبل
البطل نتائج فعلته بكل ر�ضى) ،ولكي يكون نبي ً
ال
البد �أن ال ي�صدر عن ق�صد ،والفاعل(بطل يت�سم
بـ :الثبات ،و�صدق النمط ،وامل�شابهة ،وال�صالحية)،
�إمنا ارتكب الفعل (هامارتيا)� ،أي خلط�أ و�سوء تقدير،
جاهال ملعلومة مهمة ترتبط بالفعل ،املعلومة تك�شف
�صلته مبن وقع �أو �أو�شك �أن يقع عليه الفعل ،ك�شف
املعلومة (التعرف) �ستقلب الأمور وحتول حال البطل
من ال�سعادة �إىل ال�شقاء والتعا�سة� ،أو تكاد تفعل،
بالإ�ضافة �إىل من تقا�سم معه الفعل من ال�شخ�صيات
الأخرى ،وهذا �أمر مثري للخوف عند كل �إن�سان،
خا�صة �أن البطل التعي�س(�أو الأ�شخا�ص الرئي�سني)
�سيتلقون �أمل ًا كبري ًا ومعاناة �شديدة (باثو�س) ،وهو ما
يثري ال�شفقة على البطل لأن معاناته �أق�سى من الذنب
(علم ًا �أنه كان جاه ً
ال بالفعل ال�شنيع) ،ويح�صل كل
ذلك فج�أة فيرتك �أثر ًا مباغت ًا وغري متوقع ،ويتم
ذلك بتتابع ،بحيث يعتمد كل حدث على ما قبله
وينبع منه ،وهذا كله البد �أن يتم ب�إقناع� ،أي حتت
قاعدة (احلتمية واالحتمال)� ،أواالحتمال وال�رضورة،
فالأفعال �إما يتوقف �أحدها على الآخر بال�رضورة� ،أو
باالحتمال .احلتمية واالحتمال لي�س فقط مطلوبان
على نطاق الفعل �أو بناء احلبكة ،بل القول �أي�ضا:
"�إن �أي �شخ�ص يقول �أو يفعل كذا �أو كيت ينبغي
�أن يكون ما يقوله �أو يفعله هو نتيجة املحتملة �أو
احلتمية ل�شخ�صيته"(.)17

"وينبغي �أن نف�ضل امل�ستحيل املحتمل على
املمكن الذي ال يقبل الت�صديق ،وينبغي �أال تت�ألف
املو�ضوعات من �أجزاء ال معقولة ،بل العك�س ال
ميكن �أن يكون فيها �أمر ال معقول" .ينبغي �أال يقع
بني الأحداث �شيء منها غري معقول� ،أو غري ممكن،
ولكن �إذا مل يكن من امل�ستطاع جتنب ا�ستعمال غري
املعقول� ،أو غري املمكن ،فعلينا �أن نق�رصه على ما
هو خارج نطاق الن�ص الرتاجيدي ،كما يف م�رسحية
(�أوديب) لـ(�سوفكلي�س)"( .)18فـ�أر�سطو ي�رضب
مثال بـ(�أوديفو�س_ �أوديب) الذي ال يدري كيف مات
(اليو�س) ،وهذا غري مقبول داخل امل�رسحية نف�سها.
�إذ لي�س من املعقول �أن (�أوديب) الذي يحل ملكا
بدال عن (اليو�س) ،ال يدري كيف مات (اليو�س)؟
ولكن براعة (�سو فكلي�س) عاجلت امل�شكلة عن
طريق ترتيب الأحداث ب�شكل معني ،حيث مل يتطرق
�إليها �إال عند حدوث الوباء مع بداية امل�رسحية.
وي�رضب (�أر�سطو) مث ً
ال يف م�رسحية (الكرتا) ،حيث
يتم احلديث عن الألعاب (الفوثاوية) وهي مل تكن
معروفة بعد ،ويف م�رسحية (املو�سيني) ي�أتي �شخ�ص
من (تاغيا) �إىل (مو�سيا) وال ينطق بكلمة�" .أما �إذا
�أدخل ال�شاعر الأمر الالمعقول وعرف كيف ي�ضفي
عليه ظ ً
ال من احلقيقة فله �أن يفعل ذلك بالرغم من
عدم املعقولية"(( )19ج ،)42ففي (�أوديب امللك) تبد�أ
امل�رسحية بعد � 12سنة تقريب ًا من موت (اليو�س)
فيبدو معقوال �أنه ن�سي كيف مات (اليو�س).

�إن ال�شكل النموذجي للرتاجيديا الذي
حر�ص �أر�سطو على الت�أكيد عليه ،لي�س هو ال�شكل
الوحيد للرتاجيديا الإغريقية ،بل هو ال�شكل الذي
يحقق املتعة ال�سليمة املرجوة من الرتاجيديا ،ف�ضال
عن حتقيقه الغر�ض لهذا النوع من املحاكاة وهي
(التطهري) (�شكل رقم .)1
غاية التراجيديا:

يرى (�أر�سطو) يف (جزء� ،)9أن للرتاجيديا
غاية �أ�سا�سية هي التطهري من عاطفتي اخلوف
وال�شفقة ،ولكي يتحقق ذلك ب�شكل م�ؤثر البد من

م�س�ألتني� :أن تقع فج�أة ب�صورة ال يتوقعها املتفرج ،من تلقاء ذاتها� ،أو بامل�صادفة ،تبدو �أكرث �إدها�شا
و�أن تكـون يف حالـة ا�ستمراريــة ويف الوقت نف�سـه عندما تتم ،وك�أنها وقعت عن �سابق تخطيط (.)20
يتوقف ا�ستمرار �أحدها على الآخر ،وهذا يولد نوعا فالأحداث ينبغي �أن تتوالد ال �أن تتعاقب.
من الده�شة .فـ " الرتاجيديا لي�ست حماكاة لفعل تام
فح�سب ،و�إمنا هي �أي�ض ًا حماكاة لأحداث تثري اخلوف
وال�شفقة ،ويتحقق ملثل تلك الأحداث ت�أثري �أقوى،
من حيث �إثارة اخلوف وال�شفقة عندما� :أ .تقع فج�أة
وبال توقع .ب .وعندما تتابع ،ويتوقف �أحدها على
الآخر يف الوقت نف�سه .وعلى هذا ف�إن الإدها�ش
املتولد يكون �أعظم مما لو وقعت هذه الأحداث
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شكل رقم (( ) 1البنية النموذجية للتراجيديا األرسطية)

وهي غري الأجزاء الكمية (الربولوج ،والربادو�س،
واب�سيدون ،و�ست�سيمون ،واك�سيدو�س) .ولكن ال�س�ؤال
الذي يتبادر اىل الذهن هنا� ،أين بقية عنا�رص
العر�ض مثل الأزياء واال�ضاءة واملكياج؟ �أمل يكن
لها دور؟ ،ميكن القول �إن املق�صود بـ(املرئيات) كل ما
ميكن �أن يرى ،من �أزياء ومناظر و�أقنعة� ،أما الإ�ضاءة
فلم يكن لها دور �أ�سا�س؛ لأن العرو�ض عادة كانت
تقدم نهار ًا يف الهواء الطلق وحتت نور ال�شم�س،
فالإ�ضاءة مل تكن عن� ً
رصا داللي ًا هام ًا� ،إال يف حاالت
خا�صة ،حيث يتم ا�ستخدام (م�شاعل) للداللة على
وقوع احلدث ليال".

وهكذا يكون الت�أثري �أقوى يف حالتني:
الأوىل يف حالة وقوع الفعل ب�شكل مفاجئ ،لأنه
يولد �صدمة غري متوقعة ،والثانية يف حالة تتابع
الأحداث بال�رضورة �أو االحتمال ،حيث يتوقف كل
حدث على الآخر فال يبدو �صدفة ،حتى لو كان
على �شاكلة ال�صدفة وهذا ما يولد الده�شة .وينبغي
�أن"تقع الده�شة عن طريق احلوادث املحتملة ،كما
يف (اوديفو�س ل�سوفوقلي�س)" .مبعنى �آخر �إن اخلوف
ال�شديد عندما يقع فج�أة ف�إن �أثره بليغ وخميف،
خ�صو�ص ًا �إذا ح�صل برتتيب الأحداث ب�شكل متقن
ولي�س اعتماد ًا على ال�صدفة� ،أما التتابع �أي توقف
الأحداث �أحدها على الآخر فهو ي�سبب ا�ستدراج
يقول (�أر�سطو)� :أعنى باحلبكة هنا ترتيب
ال�شفقة ،نتيجة تغري الأو�ضاع والأحوال ،وبالتايل الأحداث �أو الأ�شياء التي تقع يف الق�صة ،و�أق�صد
تغري حياة البطل نحو تعا�سة ال ي�ستحقها.
بال�شخ�صية ما نعزوه من خ�صائ�ص و�صفات حتدد
�إن الأحداث التي تثري اخلوف وال�شفقة (�ضمن نوعية القائمني بالفعل ،و�أعني بالفكر كل ما يديل به
�رشط املفاج�أة والتتابع) ،تتطلب �أن تكون ذات حبكة القائل �سواء ُليبينّ حقيقة عامة �أو يقرر ر�أي ًا ،و�أعني
مركبة ولي�ست ب�سيطة ،لأن احلبكة الب�سيطة ال حتقق باللغة التنظيم العرو�ضي للكالم(( )23ج.)6
اخلوف وال�شفقة" ،ملا كان ت�أليف احلكاية يف �أجمل الفاعل:
امل�آ�سي يجب �أن يكون مركب ًا ال ب�سيط ًا ،وكانت
بطل له �سمات معينة ،فلكل فعل فاعل
امل�أ�ساة يجب �أن حتاكي وقائع تثري اخلوف والرحمة؛ ينفذه" ،وملا كان الأمر �أمر حماكاة فعل ،والفعل
(لأن هذا هو الغر�ض من املحاكاة من هذا النوع) يفرت�ض وجود �أ�شخا�ص يفعلون"(( )24جزء .)6
(( ،)21جزء ،)6واحلكاية املركبة هي احلكاية التي والبطل الرتاجيدي لكي يحقق الغاية الرتاجيدية
تت�ضمن (التحول والتعرف واملعاناة (باثو�س).
ح�سب (�أر�سطو) البد �أن يتحلى مبا ي�ؤهله لذلك،
وهي :ال�صالحية الدرامية ،واملالئمة �أو �صدق النمط،
عناصر التراجيديا:
يقول (�أر�سطو) (جزء � :)6إن احلبكة هي حماكاة وثبات ال�شخ�صية ،وم�شابهة الواقع(( )25جزء.)15
وهي يف ترجمة (بدوي) :النبل(فا�ضلة) ،والتوافق،
فعل ،والفعل يق�ضي بوجود بع�ض الأ�شخا�ص كي
والثبات ،وامل�شابهة(( )26جزء.)15
ي�ؤدوه ،و�إن له�ؤالء الأ�شخا�ص بال�رضورة ،بع�ض
اخل�صائ�ص املميزة يف ال�شخ�صية والفكر ،والتعبري عن النبل او الصالحية:
�أفكار ال�شخ�صيات بو�ساطة الكلمات هي اللغة ،وهي
�أن تكون �شخ�صية م�ؤثرة متتلك من ال�سمات
بذلك �أي (احلبكة ،وال�شخ�صية ،والفكرة ،واللغة) تكون ما جتعل منها �شخ�صية �صاحلة للفعل الرتاجيدي،
العنا�رص الأ�سا�سية للن�ص� ،أما العر�ض فيتكون من �ستة "�أن تكون �صاحلة درامي ًا بطبيعتها �أو م�ؤثرة"(،)27
عنا�رص .يف كل تراجيديا _ كوحدة كلية _ �ستة �أجزاء و"الأوىل �أن تكون فا�ضلة"(( )28ج)15؛ لأن الأ�رشار
هي :احلبكة ،والفكر(الفكرة) ،واخللق(ال�شخ�صية) ،حتى �إذا حتولوا من حال �إىل حال �أف�ضل �أو �أ�سو�أ ف�إن
واملقولة (اللغة) ،واملنظر(املرئيات) ،والن�شيد(الغناء) ،هذا ال يثري اخلوف وال�شفقة ،والأخيار جد ًا �إذا عا�شوا
( .)22وهذه هي الأجزاء الكيفية للرتاجيديا ،يف نعيم فهذا جزاء اخلري وال خوف هنا وال �شفقة،

و�إذا حتولوا �إىل ال�شقاء ف�إنه �أمر ال ي�شري �إىل عدالة
مر�ضية ،بقي الفا�ضل �أو اخليرّ  ،ولكن مع �سوء تقدير
�أو خط�أ �أو نق�ص ي�سبب انفعاال كالغ�ضب �أو ت�رسع
يف اتخاذ �أمر ،هذا هو الأ�صلح للرتاجيديا" .بقي
�إذن البطل الذي هو يف منزلة بني هاتني املنزلتني،
وهذه حال من لي�س يف ذروة من الف�ضل والعدل،
ولكنه يرتدى يف هوة ال�شقاء ،ال لل�ؤم فيه وخ�سا�سة،
بل خلط�أ ارتكبه ،وكان ممن ذهب �سمعه يف النا�س
وترادفت عليه النعم"(( )29جزء.)13

راق �أو نبيل" ،وملا
وطاملا �أن البطل �إن�سان ٍ
كانت امل�أ�ساة حماكاة ملن هم �أف�ضل منا"(ج،)15
�أو لذوي مكانة ف�إن لغته يفرت�ض �أن تكون كذلك.
وعليه ،ف�إن لغة الرتاجيديا لغة مزينة ب�ألوان التزين
�أي العرو�ض ال�شعري ،وهي �أعلى من اللغة احلياتية.
"�إذا كانت الأقوال �أو الأفعال تدل على �سلوك حمدد،
�إن كان حميدا كان اخللق حميدا"(( )30جزء.)15

�أما �صدق النمط �أو التوافق :فيعني �أن يتم
املحافظة على االختالفات بني الرجل واملر�أة" ،ميكن
ال�شخ�ص �أن يت�سم ب�سمة الرجولة ولكن ال يتوافق
مع طبيعة املر�أة �أن تكون كذلك"(( )33جزء � .)15إن
امل�سالة تتعلق بعدم التجاوز على جوهر كل جن�س
و�إعطائه ما لي�س من طبيعته.
الثبات:

"حتى لو كان ال�شخ�ص مو�ضوع املحاكاة
غري متكافئ (وغري منطقي) مع نف�سه ،وكان هذا
هو خلقه ،فيجب �أن يظل دائما غري متكافئ"()34
(جز .)15وي�ست�شهد (�أر�سطو) بـ (افجينيا يف اولي�س)
التي تظهر متو�سلة ال ت�شابه مطلق ًا (افجينيا) فيما
ي�أتي من االحداث ،التي تظهر فيها وهي تتقبل
م�صريها( ،افجينيا) �إذن تفتقد �سمة الثبات يف �أفعالها،
فهي ال تنال ر�ضى (�أر�سطو) يف الفعل الرتاجيدي.
أنواع الفعل:

المشابهة:
يرى (�أر�سطو) الفعل الرتاجيدي ثالثة �أنواع،
يفرت�ض  -كما يرى الباحث� -أن تعني عند والنوع الثالث لديه �أف�ضلها.
(�أر�سطو) م�شابهة البطل للواقع ،و�إن كان ي�شري �إىل
التماثل مع احلقائق التاريخية �أو الأ�سطورية ،وهي  .1فعل �شنيع يقوم به الفاعل (البطل) ،وهو يعلم
�إ�شارة ميكن �أن ُتفهم �أنها (�شخ�صية قابلة للت�صديق) ،ما يفعل بوعي و�إرادة تامتني ،كما هو حال (ميديا)
و�إال كيف ميكن للم�شاهد �أن يخ�شى من �أن يكون عندما تقتل �أوالدها.
هو مبكان البطل �إن مل مياثله واقعي ًا و�إن كان �أف�ضل  .2فعل �شنيع يقوم به الفاعل البطل ،وهو يجهل
منه؟ وكيف ميكن للم�شاهد �أن ُي�شفق على البطل �أنه على �صلة مبن وقع عليه الفعل ،كما هو حال
�إن مل ي�شعر �أنه ال ي�ستحق املعاناة فيما لو كان هو (اوديبو�س)" .ويف املرتبة الثانية ت�أتي احلالة التي
ذلك ال�شخ�ص ،فالبطل الرتاجيدي ال يكون �سيئ ًا فيها ينفذ الفعل ،والأف�ضل يف هذه احلالة �أن ينفذ
وال خ ً
يرّا كل اخلري ،بل هو يف مرتبة و�سطى بني ال�شخ�ص بغري �أن يعلم ثم يتعرف بعد التنفيذ� ،إذ
الأخيار الأنقياء وبني الأ�رشار ال�سيئني ،وامل�شاهد الفعل حينئذ لن يكون داعيا لال�شمئزاز ،والتعرف
ب�شكل عام ال يرى نف�سه �رشير ًا وال مالكا ،بل يرى ي�سبب مفاج�أة"(( )35جزء .)14
نف�سه يف �شخ�صيات و�سطية" .فالرحمة مو�ضوعها
الإن�سان الذي ال ي�ستحق �شقاءه ،واخلوف مو�ضوعه  .3فعل �شنيع ينوي الفاعل القيام به ،وهو يجهل
الإن�سان ال�شبيه بنا"(( )31جزء .)13وبنف�س املعنى� ،صلته مبن يقع عليه الفعل ،ثم يرتاجع عن الفعل
"الذي يثري الإح�سا�س باال�شفاق هو ما يقع من �سوء عندما يتعرف على املفعول به؛ "ذلك �إن ال�شخ�ص
ل�شخ�ص ال ي�ستحق �أن ي�شقى ،والذي يثري اخلوف يف اللحظة التي يتهي�أ فيها �أن يرتكب _جهال_
هو ما يقع من �أخطار ل�شخ�ص ي�شبهنا ()32(".جزء فع ً
ال ال مرد له ،يعرف جهله قبل �أن يرتكبه»()36
(جزء  .)14وهذه هي �أف�ضل الأحوال كلها ،كما هو
.)13

حال(مريوبا) حينما تهم بقتل ابنها ،ولكنها ال تقتله
�إذ تتعرف من هو ،ويف (افجينيا يف بالد الأ�شقوزيني)
حينما تهم الأخت بقتل �أخيه ( .)37ولكنها تتعرف
عليه يف اللحظة الأخرية.
�إنها ثالثة حاالت ال غري باعتبار �أن الفعل
�إما يح�صل بعلم �أو بجهل �أو ال يح�صل" .وعدا هذه
الأحوال ال توجد حالة �أخرى ،لأننا �إما �أن نفعل،
�أو ال نفعـل عن علـم �أو بغيـر علم"(( )38جزء.)14
ولكن يف احلالة (الثالثة) وهي عدم ح�صول �أو وقوع
الفعل ،يبدو �أن هنالك حالة �أخرى فرعية ميكن �أن
تكون رابعة ،ففي حالة تراجع الفاعل عن التنفيذ
وعدم وقوع الفعل يوجد احتماالن ي�سبقان ال�رشوع
يف الفعل ،وهما�( :إما) �أن الفاعل ينوي وهو جاهل
(�أو) ينوي وهو عارف ال�صلة بينه وبني املفعول به.
و(�أر�سطو) ي�شري �إىل احلالة الرابعة فيقول" ،و�أقل هذه
الأحوال حظ ًا من اجلودة حال ال�شخ�ص الذي يعلم
ويهم بالتنفيذ ثم ميتنع ،ف�إنها تثري اال�شمئزاز ويعوزها
طابع امل�أ�ساة لأنها خالية من الفواجع ،لهذا ال نرى
�شاعر ًا يقدم لنا موقف ًا كهذا� ،أو ال جنده �إال نادر ًا،
مثل موقف (هيمون) ب�إزاء (كريون) يف (انتجونه)()39
(ج( .)14هيمون) كان ينوي �أن يقتل �أباه (كريون)،
ب�سبب حكم (كريون) على (انتجونه) باملوت ،ولكنه
ال ينفذ فعله ،وهي احلالة الرابعة.
 .4فعل �شنيع ينوي الفاعل القيام به وهو يعلم �صلته
مبن �سيقع عليه الفعل ثم يرتاجع عن تنفيذه ،وهذا
هو �أ�سو�أ الأفعال .كل هذه الأفعال تقع بال�رضورة بني:
�أ�صدقاء �أو �أعداء� ،أو ال ه�ؤالء وال ه�ؤالء ،ف�إن كان
بني عدو وعدو ،ف�إنه ال يثري الرحمة و(ال�شفقة)� ،أما
الأحوال التي تن�ش�أ فيها الأحداث الدامية بني �أقارب
ك�أن يقتل �أخ �أخاه �أو يو�شك �أن يقتله ،هي الأحوال
املنا�سبة(()40جزء .)14

هنالك �إ�شارة تبدو غريبة بادئ الأمر يف كتاب
فن ال�شعر ،حيث يذكر (�أر�سطو) يف (جزء  )6ما ي�أتي:
"وف�ض ً
ال عن هذا ،فال توجد م�أ�ساة بغري فعل ،ولكن
توجد م�آ�س بغري �أخالق (�أو عادات)� ،إذ امل�آ�سي التي

�ألفها معظم ال�شعراء املحدثني خالية من الأخالق،
وباجلملة هذه حال كثري من ال�شعراء" )41(.يف حني
ذكر �أن جميع امل�آ�سي تت�ضمن اخللق" ،وال�شعراء
جميع ًا قد ا�ستخدموا هذه الأجزاء لأن جميع امل�آ�سي
تت�ضمن :جهاز ًا م�رسحي ًا ،و�أخالق ًا وخرافة ومقولة
ون�شيد وفكر"( ،)42قد يبدو �أن هنالك تناق�ض بني
الفقرتني ،وك�أن (�أر�سطو) يقر بوجود تراجيديا لي�س
فيها �أحد العنا�رص وهو ال�شخ�صية ،وهذا ال ميكن
افرتا�ضه مع �صاحب عقل المع ،وكان قد �أكد يف
اجلزء ال�ساد�س ،عالقة ال�شخ�صية بالفعل "�أق�صد
بال�شخ�صية ما نعزوه من خ�صائ�ص و�صفات حتدد
نوعية القائمني بالفعل"( .)43فال�شخ�صية هي التي
تقوم بالفعل ،و�إن �إلغاءها معناه �إلغاء الفعل �أي�ضا،
وهذا غري وارد �إطالق ًا" .يرى (فالن) �أن هذه الفقرة
يجب �أن تتم بالفقرة املوجودة يف (اجلزء  ،)18و�أن
(�أر�سطو) مييز بني �أجزاء امل�أ�ساة وبني �صورتها"(.)44
و�إ�شارة (فالن) هذه دليل على �رضورة قراءة (�أر�سطو)
ب�صورة مرتابطة ال جمز�أة للح�صول على فهم
متكامل� .إذن هنالك فرق بني ا�ستخدام الفعل لتحقيق
الغاية ولعر�ض ال�شخ�صية ،وبني تقدمي �شخ�صية بال
�صفات ترتبط بالفعل ،ويو�ضح (�أر�سطو) مق�صده
كما ي�أتي" :نعود فنقول ب�أنه لو ذهب املرء �إىل تركيب
جمموعة من اخلطب املعربة عن �شخ�صية ،وكانت
تلك اخلطب متتاز باللغة ال�صحيحة ،والفكر ال�سليم،
ف�إنها ميكن �أال حتقق الت�أثري الرتاجيدي ال�صحيح
مثلما حتققه تراجيديا �أقل من ذلك لغة"(،)45
�إذن الت�أثري الرتاجيدي هو الفي�صل وهو الفارق،
مبعنى لن يكون هناك ت�أثري تراجيدي �صحيح دون
فعل ،هذه قطعية ،وباملقابل هنالك تراجيديا بال
�شخ�صية �أي بال �صفات �أو عادات�( ،شخ�صيات ال
حتقق الت�أثري الرتاجيدي املطلوب) ،وهذا ال يعني
�إلغاء ال�شخ�صية كعن�رص من عنا�رص الرتاجيديا.
وي�ست�شهد (�أر�سطو) مبثال يو�ضح مق�صده لر�سامني
�أحدهما (ي�صور ال�شخ�صية ت�صوير ًا جيد ًا ،والآخر
ت�صويره خال من التعبري عن ال�شخ�صية) ،وعليه
يف�ضل قراءة الفقرة ال�سابقة مبلأ الثغرات وكما

ي�أتي :ال توجد م�أ�ساة بغري فعل( ،فالفعل هو الذي
يحقق الأثر الرتاجيدي ال�صحيح) ،ولكن توجد
م�آ�س بغري �أخالق (�أي بغري �شخ�صيات حتقق الت�أثري
الرتاجيدي ال�صحيح) ،وال�شاعر يعر�ض خطبا معربة
عن ال�شخ�صية ،ولكن بال تعبري عن �صفات ال�شخ�صية
وخ�صائ�صها .والأولوية هي للحبكة وهي ترتيب
الفعل .وكان (�أر�سطو) يكرر �أن احلبكة هي التي
ت�شري �إىل براعة ال�شاعر فيقول" :ومن الأ�صوب �أنه
لكي نتكلم عن امل�رسحيات الرتاجيدية من حيث
الت�شابه واالختالف يف احلبكة ك�أول كل �شيء"()46
(جزء�" ،)6إال �أن �أكرث تلك العنا�رص �أهمية هو بناء
الأحداث-احلبكة-لأن الرتاجيديا بال�رضورة ال
حتاكي الأ�شخا�ص ،ولكنها حتاكي الأفعال" ،وي�ضيف
�أي�ضا :وغاية ما ن�سعى �إليه �رضب من الأفعال ال
خا�صية من اخل�صائ�ص� .إذن الرتاجيديا احلقة
لن تكون من دون فعل؛ لأن الفعل هو الذي ينتج
الرحمة واخلوف" ،فاحلدث الدرامي ي�ستخدم فع ً
ال كي
ي�صور به �شخ�صية ،ولكنه يتعر�ض لل�شخ�صية ب�سبب
عالقتها بالفعل ،ومن ثم ف�إن جمرى الأحداث _ �أي
احلبكة _ ي�شكل غاية الرتاجيديا ،والغاية يف كل
�شيء �أهم ما فيه"((47ج.)6
أجزاء الحبكة:

�إن الأحداث لكي تبلغ الأثر املطلوب البد
�أن متر مبراحل متعاقبة ومنظمة ،بتنظيم عام ي�شكل
هيكل احلكاية ،وهي كما ذكرها �أر�سطو (العقدة
والتحول واحلل) " .يف كل م�أ�ساة جزء ي�سمى العقدة
وجزء �آخر هو احلل ،والوقائع اخلارجة عن امل�أ�ساة
وكذلك بع�ض الأحداث الداخلة فيها تكون غالب ًا
العقدة� ،أما احلل في�شمل ما عدا ذلك .و�أعني بالعقدة
ذلك الق�سم من امل�أ�ساة ،الذي يبد�أ ببدايتها وي�ستمر
حتى اجلزء الأخري الذي منه ي�صدر التحول� :إما �إىل
ال�سعادة �أو �إىل ال�شقاوة ،و�أعني باحلل ذلك الق�سم من
امل�أ�ساة املبتدئ ببداية هذا التحول حتى النهاية"()48
(جزء ،)18كما مو�ضح يف �شكل رقم(.)2

شكل رقم(( ) 2هيكل الحكاية)

"التحول هو انقالب الفعل �إىل �ضده ،كما
قلنا ،وهذا يقع �أي�ضا تبعا لالحتمال �أو ال�رضورة،
ففي م�رسحية (�أوديب) قدم الر�سول ويف تقديره
�أنه �سي�رس (اوديفو�س) ويطمئنه من ناحية �أمه ،فلما
�أظهر حقيقة نف�سه �أحدث عك�س الأثر ،ويف م�رسحية
(لونقيو�س) ُيجر (لونقيو�س) ُليقتل ويتبعه (دانا�ؤ�س)
لقتله ،ولكن جمرى احلوادث ي�ؤدي �إىل �أن (دانا�ؤ�س)
هو الذي ُيقتل والآخر يظفر بالنجاة"(( )49جزء.)11
ويف ((م�رسحية لـ(يوربيد�س) مل ت�صل �إلينا ،كان
كر�سفونط�س ملكا م�سنا قتله (فولوفونط�س) ،كما
قتل ابنيه ،وكان له ابن ثالث هو(ايفوط�س) �أنقذته
(مريوفا) و�أبعد من البالد وا�ضطرت (مريوفا) �إىل
االقرتان ب(فولوفونط�س) ،فلما بلغ (ايفوط�س)
�أ�شده قتل (فولوفونط�س) وا�ستعاد امللك)) .ولكن �أي
فعل هو الذي ينقلب؟ و�ضد من؟ ينبغي �أال يفهم
من كالم (�أر�سطو) يف الفقرة ال�سابقة �أن الأمر يتعلق
بالر�سول ،وك�أن الفعل انقلب على الر�سول نف�سه حني
جاء لي�رس ف�أحدث العك�س� ،إمنا جميء الر�سول وهو
يحمل �أنباء �سارة ،قد �أ�صبح نقطة حتول يف جمرى
الفعل برمته ،لي�س على الر�سول ،بل على كل من له
عالقة �أ�سا�سية بالفعل وهما�( :أوديب) و(جوكا�ستا)
حتديدا ،بدليل �أن ال�رضر احلقيقي قد حلق بهما،
ومل يلحق بالر�سول �سوى خيبة �أمل .ويتحدث
(�أر�سطو) يف اجلزء العا�رش عن احلبكة املعقدة« ،هي
التي يتغري فيها حظ البطل� ،إما عن طريق التحول
و�إما عن طريق التعرف ،و�إما بهما معا"(� .)50إذن قد
يتغري حظ البطل بالتعرف ولي�س بالتحول ،مبعنى ال
يجوز ح�رص مفهوم التحول ب�أنه تغري يف حظ البطل
فح�سب ،بل هو تغري يف جمرى الأحداث في�أخذ

م�سار ًا �آخر لي�س ل�صالح البطل بالت�أكيد� ،إما ب�سبب
التعرف على حقيقية معينة كان البطل يجهلها ،و�إما
ب�سبب املفارقة الدرامية� ،أو (الأثر املقلوب) وهو
حدوث �شيء له �أثر معاك�س ملا يفرت�ض �أن يحققه
للبطل ،ما ي�سميه (�أر�سطو) انقالب الفعل �إىل �ضده.
�إن تغري موازين القوى يح�صل يف نقطة التحول،
مما ي�ؤدي �إىل االنتقال من ال�سعادة �إىل ال�شقاء ،فقد
كان (�أوديب) حتى تلك اللحظة يف موقف قوة ،ومل
تكن حياته قد تعر�ضت �إىل االرجتاج بعد ،لكن
الأمور انقلبت عليه عند جميء الر�سول .التحول
م�س�ألة جوهرية يف احلدث الرتاجيدي ،ب�رشطني� :أن
ي�ؤدي �إىل انقالب الأمور ،و�أن يحدث فج�أة ،وهذان
ال�رشطان عندما ال يتحققان ف�إن التحول يكاد يكون
بال �أثر ،كما يف م�رسحية الفر�س ،فهزمية الفر�س �أمر
ميكن توقعه لذلك ال توجد مفاج�أة ،بينما التحول
يقت�ضي �رسعة االنقالب مما يجعل املرء �أمام �إحدى
حالتني متعار�ضتني� :سخرية الأقدار �أو املفاج�أة (.)51
(التحول) هو جزء �أ�سا�سي يفرت�ض �أن ي�صاحبه
ويكمله جزء �أ�سا�سي �آخر هو(التعرف)" ،والتعرف
كما يدل عليه ا�سمه انتقال من اجلهل �إىل املعرفة
ي�ؤدي �إىل االنتقال� :إما من الكراهية �إىل املحبة �أو
من املحبة �إىل الكراهية عند الأ�شخا�ص املقدر لهم
ال�سعادة �أو ال�شقاء ،و�أجمل �أنواع التعرف ،التعرف
امل�صحوب بالتحول من نوع ما جنده يف م�رسحية
(اوديفو�س)"(( )52ج .)12وي�ضيف (�أر�سطو) يف
جزء " ،16و�أف�ضل �أنواع التعرف هو ذلك الذي
ي�ستنتج من الوقائع نف�سها ،حينما تقع الده�شة
عن طريق احلوادث املحتملة ،كما يف (اوديفو�س)
لـ(�سوفوقلي�س)"(.)53

ي�شري (�أر�سطو) �إىل وجوب ح�صول الإدها�ش
يف الرتاجيديا" ،هذا العن�رص الذي يعتمد �أ�سا�س ًا
على العوامل غري املعقولة» ،على �أ�سا�س �أن الده�شة
ت�سبب املتعة ،وهي تن�ش�أ من خالل �إ�ضافة �شيء من
الكاتب ي�رس امل�شاهدين(( )54ج .)24قد ال يكون
معقو ً
ال ،ولكنه مقنع �ضمن �سياق الأحداث املرتبة

بطريقة جيدة .ب�رشط �أن الـ «حتول ال ين�ش�أ عن الل�ؤم
واخل�سا�سة يف طبع البطل"(( )55جزء ،)13فالتحول
ال يح�صل تلقائيا ،بل نتيجة لتعرف البطل على ما
كان يجهله عند ارتكابه الفعل ال�شنيع ،التعرف على
حقيقة �أو معلومة �أو �صلة ،والتعرف يولد م�شاعر
جديدة قد تناق�ض امل�شاعر ال�سابقة ،وهذه احلالة
تنطبق على(مريوب) التي وقفت حتمل �سيف ًا لقتل
ال�شخ�ص الذي تكرهه ،وحينما تكت�شف �أنه ابنها
تنقلب كراهيتها �إىل حمبة .و"من بني �أجزاء اخلرافة
�أتينا �إذن على ذكر جزئيني هما التحول والتعرف
وهنالك عن�رص ثالث وهو داعية الأمل وقد عرفنا ما
التحول وما التعرف �أما داعية الأمل (باثو�س) فهي
الفعل الذي يهلك �أو ي�ؤمل مثل م�صارع الأبطال على
خ�شبة امل�رسح والأوجاع واجلروح و�أ�شباهها"()56
(جزء .)11ويف ترجمة (حمادة) هي (املعاناة).
طول محدود:

ما ذكره (�أر�سطو) عن الفعل التام هو ما له
بداية وو�سط ونهاية ،ولكن (التمام) قد يكون �أطول
مما ينبغي رغم متامه �أو �أق�رص� ،إذن مع وجود بداية
وو�سط ونهاية البد من طول حمدود ،والزمن املثايل
الذي ينبغي �أن ي�ستغرقه عر�ض احلكاية ،هو الزمن
الذي ينمو فيه الفعل ،يتخلله حتول يف م�صري البطل
وفق االحتمال �أو ال�رضورة .و"لو�ضع قاعدة عامة
نقول �إن الطول الكايف هو الذي ي�سمح ل�سل�سلة من
الأحداث التي تتواىل وفق ًا لالحتمال �أو ال�رضورة �أن
تنتقل بالبطل من ال�شقاء �إىل النعيم �أو من النعيم �إىل
ال�شقاء"(( )57جزء.)7
أنواع التراجيديا:

هي �أربعة ،الرتاجيديا املركبة التي تعتمد
على التحول كما يف (�أوديب) ،وتراجيديا املعاناة
مثل (اجاك�س) ،وتراجيديا اخللقية �أو ال�شخ�صية
مثل (ن�ساء فثيا) ،والرتاجيديا املنظرية �أو املرئية مثل
م�رسحية (بنات فور�سي�س ،وبرمثيو�س ،وم�رسحيات
العامل ال�سفلي) ( ( )58ج  ،)18ويذكر (�أر�سطو) �أي�ضا �أن
"للرتاجيديا �أربعة �أنواع متمايزة ،وهذا ،كما �سبق

القول ،هو نف�س عدد الأجزاء املكونة للرتاجيديا"( ،)59ثانيا :حتليل م�رسحية (�أوديب امللك) طبقا لنظرية
ي�شري(بدوي) �أن هذه العبارة مقحمة يف الن�ص وتوجد (�أر�سطو) يف الرتاجيديا ،ملعرفة مدى تطابقها مع
يف الرتجمة العربية �أي�ضا ،لأنه �سبق �أن ميز �ستة البنية النموذجية.
من عنا�رص العر�ض :احلبكة ،وال�شخ�صية ،واللغة،
عناصر ووحدات التحليل:
والفكر ،واملرئيات امل�رسحية ،والغناء ،فكيف �صارت .1الفعل (نوعه و�رشوطه) .2ال�شخ�صية (�سماتها)
�أربعة؟؛ (لهذا مال بع�ض املرتجمني �إىل اعتبار هذه .3احلبكة (حتول ،وتعرف ،وباثو�س) وقاعدة احلتمي
اجلملة مدخولة على (�أر�سطو) ( .)60كما �أن عنا�رص واملحتمل .4اخلوف وال�شفقة (املفاج�أة ،والتتابع،
الن�ص الأربعة ال تت�ضمن املنظر ،ف�إذا كانت �أنواع والده�شة).
الرتاجيديا �أربعة ،فالعدد ال يوازي عدد عنا�رص العر�ض
الفعل( :فعل مفزع وقع بجهل لأقارب)� ،إن نوع
وال عدد عنا�رص الن�ص ،لذلك يفرت�ض �إهمال الرقم
الفعل الواقع يف م�رسحية (�أوديب) ،هو (فعل �شنيع
�أو الفقرة املربكة ذاتها.
يحدث بجهل) ،حيث يقتل (�أوديب) �أباه يف طريق
الجوقة:
خارجي وهو ال يعلم �أنه �أبوه ،بل �إنه كان هارب ًا من
ا�ستخدمت اجلوقة من قبل ال�شعراء الإغريق الفعل ذاته الذي ارتكبه ،ثم يتزوج من �أمه وهو
بطرق خمتلفة� ،إما تكون لها دور يف الأحداث �أو يجهل �صلته بها ،وهو فعل �سيثري اخلوف وال�شفقة،
ما�ض وقبل بدء
جمرد ملء الفوا�صل بني امل�شاهد ،وما يف�ضله غري �إن هذا الفعل �إمنا وقع يف وقت ٍ
(�أر�سطو) هو"�أن ينظر �إليها على �أنها �أحد املمثلني امل�رسحية� ،أي �أنه مل يرتكب �أثناء امل�رسحية ،فهل
وت�ؤلف جزءا من الكل ،وتعني على الفعل ،ال كما عند يعد من �ضمن امل�رسحية وهو خارجها زمنيا؟ اجلواب
(يوريفيد�س) ،بل كما عند (�سوفوقلي�س)" ،ينبغي �أن نعم؛ لأنه ي�شكل عقدة امل�رسحية ،والعقدة تكون يف
بداية امل�رسحية �أو قبلها بقليل .ومن اقرتف الفعل
نعترب اجلوقة كواحد من املمثلني( )61(".ج.)18
فهو (�أوديب) العارف بكل �شيء ،قاهر الوح�ش،
الوحدات:
رجل �شجاع وال�شجاعة تليق بنمطه الرجويل ،وهو
 .1وحدة املو�ضوع" :يجب �أن تدور ق�صتها حول
من �ساللة ملكية ،يت�سم بالنبل والف�ضيلة ،وهو بذلك
فعل واحد ،تام يف ذاته وكامن ،وله بداية وو�سط �شخ�صية �صاحلة وم�ؤثرة دراميا ،مت�ساوق مع نف�سه
ونهاية ،وك�أنها كائن واحد متكامل يف ذاته ،وبهذا �أي ثابت وغري متذبذب ،فهو من �أ�صدر حكمه يف
ميكنها �أن حتدث املتعة ال�صحيحة اخلا�صة بها"( )62بداية امل�رسحية على قاتل (اليو�س) املجهول بالنفي
(ج.)23
من املدينة وال يعلم ب�أنه ي�صدر احلكم على نف�سه،
 .2وحدة الفعل :ال تعني �أن يتناول ال�شاعر حياة ولكنه يواجه م�صريه ب�شجاعة ،يتقبل النفي وينفذه.
م�صدر ال�شفقة على (�أوديب) كونه مل يرتكب فعله
بطل واحد ،و�إمنا فعل واحد يف حياة البطل.
ً
ً
عمدا ،بل على العك�س كان يهرب خائفا من ارتكاب
 .3وحدة الزمن" :الرتاجيديا حتاول �أن تق�رص مداها
ما قدر عليه ،وهو �أمر يبعث على اخلوف �أن يكون �أي
_ كلما �أمكن ذلك _ على زمن مقداره دورة �شم�سية
�شخ�ص يف موقفه هذا ،يرتكب ما ال يريد دون �أن
واحدة �أو رمبا جتاوزت ذلك بقليل( )63(".ج .)5
يدري .يبد�أ ال�شعور باخلوف مما �سيجري لأوديب من
إجراءات البحث :منهج البحث :املنهج الو�صفي
كالم.
�أوال :تكوينات بنى تراجيدية غري منوذجية وغري
تر�سيا�س »:هذا ال�شخ�ص موجود هنا ،لقد كان
جيدة.
يب�رص ولكنه منذ اليوم �سيكون �أعمى ،لقد كان ثري ًا

لكنه �سيكون �شحاذ ًا� ،إنه ابن و�أخ للأبناء املحيطني به،
و�إنه زوج و�أب مع ًا للمر�أة التي �أجنبته"( .)64ويزداد
كلما تك�شف �أمر جديد حتى �إذا بلغت امل�رسحية
(الق�سم  ،)11يكون اخلوف يف ذروته بكالم قائد
اجلوقة�" :أنت تثري يف نف�سي �أ�شد اخلوف"(،)65
ويتبع هذا ال�شعور بالتوج�س وقوع �أمر مفاجئ
وم�ؤمل ،حيث يخرج عبد من الق�رص ،ويقول:
(جوكا�ستا) ماتت ،ثم مي�ضي لو�صف ما حدث لـ
(�أوديب)« ،كان ذلك منظر ًا ترتعد منه الفرائ�ص،
ثم انتزع الدبو�سني الذهبيني اللذين كانا يربطان
مالب�سها بج�سمها ،ورفع الدبو�سني يف الهواء و�أخذ
يغرز بهما عينيه يف حمجريهما ...والدم ي�سيل من
حدقيتهما على حليته"( ،)66هنا تكون الأحداث يف
ترابط وتتابع وثيق،موت (بوليبو�س) ملك كورنثا،
كان �سببا لقدوم الر�سول ،ليطلب من �أوديب �أن يرث
امللك ،لكن �أوديب ال يزال خائفا ويرف�ض الذهاب،
فهو �إن جنا من قتل �أبيه فمن املحتمل �أن يرتكب
�أثما بحق �أمه ،وهنا على الر�سول �أن ي�رشح له �أنه يف
احلقيقة ال يرتبط ب�صلة رحم مع امللك ،وما �إن يبد�أ
ب�رسد التفا�صيل حتى تدرك (جوكا�ستا) كل احلقيقة،
(التعرف هنا ينتج من �صميم االحداث فيولد
الده�شة) فتدخل الق�رص وتنتحر ،ثم يدخل (�أوديب)
بعد حني �إليها ويجد الدبو�سني فيغرز بهما عينيه،
فق�أ (�أوديب) عينيه بعد موت (جوكا�ستا) ،وفقد �إميانه
بقدرته على ر�ؤية احلقيقة بالب�رص .وما ذكره العبد
من �أن الدبو�سني كانا يربطان مالب�سها بج�سمها،
لي�ست جملة عابرة ،لأنه بعد انتزاع الدبو�سني لن
تكون املالب�س مربوطة �إىل ج�سمها� ،إنها �إ�شارة
�ضمنية �إىل فقدان الإن�سان ما ي�سرته بعد ك�شف
احلقيقة .يظهر (�أوديب) بعد ذلك وعيناه تقطران دما،
�إنه منظر م�ؤمل ي�صدم اجلمهور ،وما ح�صل لـ(�أوديب)
من حتول خميف ،يثري ال�شفقة ،وم�صدر ال�شفقة �أن
(�أوديب) ال ي�ستحق ما �أ�صابه من بالء ،لقد �أخط�أ،
واخلط�أ (هامارتيا) الذي ارتكبه هو �سوء تقدير
الأمور ،فقد قتل بينما كان عليه جتنب القتل طاملا هو
هارب من احتمال �أن يقتل �أباه�( .أوديب)":فليحفظك

الإله خري مما فعل معي"( .)67و�إن كان الإله هو
الذي قدر له ،فلماذا يعاقب؟؛ لأنه بيده من فعل
ذلك�( .أوديب)" :ابولون هو الذي �صب علي يف
ال�ساعة هذه الفظائع ،هذه الباليا التي هي ن�صيبي
من الآن ف�صاعد ًا ،ولكن مل ت�رضبني يد �أخرى غري
يدي �أنا"(� .)68أجل فهو رجل نزق� ،رسيع الغ�ضب
ومتغطر�س ،ولوال ذلك ما قتل (اليو�س) واحلرا�س
ب�سبب �شجار على عبور الطريق.

ما احلتمي واملحتمل يف (�أوديب)؟

الوباء الذي يفتك مبدينة طيبة يحتم على
(�أوديب) البحث عن �سببه ،بال �شك �أنه �سيفعل
ذلك ،بل بالت�أكيد ،لأن واجبه كملك يحتم عليه
ذلك ،كما �إن الفعل نف�سه ناجت طبيعي عن مكوناته
ال�شخ�صية ،فهو ال�شجاع العارف املنقذ الذي
خل�ص املدينة من الوح�ش ،وال يوجد �أي احتمال
�أن يتخلى عن هذه امل�س�ؤولية ،وملعرفة �سبب الوباء
�أر�سل (�أوديب) (كريون) �إىل املعبد لي�ستفهم الأمر،
�إذن الفعل الثاين جاء كنتيجة طبيعية للفعل الأول.
هنالك �أحداث ممكن �أن تواجه احتماالت عديدة،
ولكن االحتمال املقنع واملنطقي هو االحتمال الذي
ينبغي الأخذ به ،وينطبق هذا على الكالم �أي�ضا
على (تري�سيا�س) الذي ما كان يريد الإف�صاح عن
معرفته بقاتل (اليو�س) ،ولكن ا�ستفزاز (�أوديب) له
واتهامه �إياه دفعه �إىل النطق ،كان هناك احتمال �أن
يلوذ (تر�سيا�س) بال�صمت و�أن يعود �أدراجه ويتحمل
ا�ستفزازات (�أوديب) دون �أن يف�صح عما يف جعبته،
ولكن ا�شارته اىل قاتل اليو�س (مقبول) على
افرتا�ض انه كاهن وو�سيط بني الب�رش والآلهة ،وقد
�أدرك �أن اللحظة �آتية ،و�أن الآلهة قررت دق ناقو�س
اخلطر من خالل الوباء ،و(تر�سيا�س) جزء من نظام
الآلهة ،ف�ض ً
ال عن تكرب (�أوديب) وا�ستعالئه وغروره
ونزقه� ،إذن هو احتمال مقنع ،بل �إنه �سي�ؤدي �إىل
�إنتاج �أفعال الحقة .من الأحداث املحتملة �أي�ض ًا،
و�صول الر�سول من مدينة (كورنثيا) قبل و�صول
الراعي الذي كان برفقة (اليو�س) عند مقتله ،كان

من املحتمل �أن ي�صل الراعي �أو ً
ال ،وال يف�صح عن
�شيء ثم مي�ضي ،ولكن و�صوله بعد الر�سول بقليل
و�ضعته يف مواجهة مبا�رشة و�رصيحة معه ،وما كان
له الإنكار ،وهذا ح�صل نتيجة ترتيب جيد للحبكة.
هنالك م�س�ألة �أخرى تدخل نطاق االحتماالت ،وهي
تلك التي مل تدع (�أوديب) طيلة ال�سنوات املا�ضية
�أن يبحث عن قاتل (اليو�س) .الفقرة الآتية من
احلوار تبدو غريبة وغري معقولة�(" .أوديب) :لكن
من هو �إذن الإن�سان الذي يعلن الوحي عن موته.
(كريون) :هذا البلد �أيها الأمري كان يتوىل احلكم
فيها (اليو�س) فيما م�ضى قبل الوقت الذي توليت
�أنت احلكم فيه"(� ،3ص � .)102أمل ي�س�أل (�أوديب)
طيلة هذه املدة ،من كان يحكم طيبة من قبله؟ والآن
يت�ساءل :هل قتل (اليو�س) يف ق�رصه �أو يف الريف �أو
خارج البالد؟ يجيبه (كريون) :لقد غادرنا من �أجل
ا�ست�شارة الوحي ،هكذا قال ،ولكنه مل يعد�( .أوديب):
�أمل ميكن احل�صول على معلومات من ر�سول �أو رفيق
طريق �شاهد امل�أ�ساة؟(.)69

يقبل على نف�سه �أن يكون زوج ًا لأمه ،ولن يقبل
�أن يبقى ملك ًا ،فهو الذي حكم على نف�سه بالنفي
والطرد ،وهو يتقبل العقوبة برحابة ،بالرغم من �أن ما
ارتكبه كان يحاول جاهدا جتنبه .البد من الت�أكيد هنا
�أن هذه امل�سالة يتم مناق�شتها �ضمن �سياق الأحداث
التي �صاغها (�سوفوكل�س) �أي �ضمن معاجلته للق�صة.

أجزاء الحبكة :الأحداث ال�سابقة يف امل�رسحية هي
مقتل (اليو�س) وزواج (�أوديب) من (جوكا�ستا)،
و�إجنابها �أربعة �أبناء قبل � 12سنة من بدء امل�رسحية.
البداية :انت�شار الوباء يف املدينة ،وال�رشوع يف
البحث عن قاتل (اليو�س).

التحول :و�صول الر�سول من (كورنثيا) وانقالب الفعل،
والإ�شارة ت�أتي على ل�سان عبد من الق�رص بعد موت
(جوكا�ستا)�" :إنها الكارثة امل�شرتكة بني املر�أة
والرجل� ،إن �سعادتهما فيما م�ضى كانت بالأم�س
�سعادة باملعنى احلقيقي للكلمة �أما اليوم ف�إن الأمر
بالعك�س"( .)70كما يالحظ هنا �إن الفعل ا�ستنادا
كانت (جوكا�ستا) قد �أخربته �سابقا ب�أن �إىل هذه الفقرة قد انقلب على (�أوديب) و(جوكا�ستا)
ل�صو�ص ًا قتلوا (اليو�س) ،ولكنها مل تقل �أبد ًا �إن معا ولي�س على البطل وحده.
(اليو�س) قتل يف طريق ذي ثالثة �شعب� ،إال التعرف :معرفة حقيقة (�أوديب) ون�سبه وجرمه يف
بعد ن�شوب اخلالف بني (�أوديب) و(كريون) وتدخل ق�سم �( .9أوديب)":يف هذا اليوم تك�شف �أنني ابن
(جوكا�ستا) لتهدئة الأمور� ،إذن (عدم البحث) هو لذلك الذي كان من الواجب �أن �أكون ابنه ،وزوج
احتمال وارد؛ لأن الل�صو�ص ال هوية لهم والبحث لتلك التي يجب �أال �أكون لها زوج ًا ،وقاتل ملن
عنهم �أمر ع�سري .و�أما عن النهاية املحتملة �أو احلتمية كان يجب �أال �أقتله" ( .)71ومن اجلدير بالذكر �أن
يف م�رسحية (�أوديب) ،فهناك �أ�سئلة قد تثار حولها ،التعرف ال ي�شمل ال�شخ�صيات كلها يف امل�رسحية،
منها :هل هنالك احتمال �أن يبقى (�أوديب) ملك ًا بل �شخ�صية البطل ومن ي�شاركه الفعل الرئي�س،
ويبقى زوج ًا حتى بعد ك�شف احلقيقة؟ ي�أتي اجلواب (تر�سيا�س) كان يعرف من هو (�أوديب) ،وكذلك
من داخل �أحداث امل�رسحية  -كما ي�شرتط (�أر�سطو) -الراعي حتى قبل �أن تبد�أ امل�رسحية� ،أما(جوكا�ستا)
وهو كال؛ لأن النهاية يجب �أن تكون متوافقة مع نوع فتعلم عند ح�ضور الر�سول من كورنثيا( .جوكا�ستا)
الفعل وطبيعة ال�شخ�صية وغاية الرتاجيديا و�رشوط تكت�شف احلقيقة يف الق�سم ال�سابع بعد �سماعها
اخلوف وال�شفقة ،ف�إن نهاية امل�رسحية حتمية ولي�ست كلمات الر�سول القادم من (كورنثيا) حول عدم
احتمالية ،فتكوين �شخ�صية (�أوديب)  -ال ترتك �صلة ن�سبه من(بوليبو�س) ،وتقول جملة �أخرية قبل
فر�صة الحتماالت �أخرى غري مقبولة �أو غري مقنعة� ،أن تغادر امل�رسح» ليتك ال تعلم �أبد ًا من �أنت"(.)72
ولن تنتهي ب�إثارة اخلوف وال�شفقة�( ،أوديب) يت�صف هذا بينما يكت�شف (�أوديب) احلقيقة يف الق�سم التا�سع
بالنبل بالرغم من �صفاته ال�سلبية الأخرى ،ولن من امل�رسحية .الر�سول جاء يحمل خرب ًا �سار ًا �إىل

(�أوديب)  ،ولكن �أثره على �أوديب كان عك�سيا ،فقد
كان اخلرب دافعا قويا ملجيء الر�سول الذي قلب
املوازين؛ لأنه هو الذي �سيك�شف تفا�صل تخ�ص
عالقة (�أوديب) ب�أمه و�أبيه ،فمجيء الر�سول نقطة
حتول ملجرى الأحداث ،وهي التي �ستحول م�صري
الأبطال ،فالتحول يف حظ البطل من ال�سعادة �إىل
ال�شقاء ،يقع لي�س للبطل وحده ،بل للم�شرتكني
يف الفعل ب�شكل مبا�رش(�أوديب) و(جوكا�ستا) �أو
غري مبا�رشلـ (�أبنائه) الذين �سيح�صدون الحق ًا ما
اقرتفه �أبوهم ،يف حني جاءت نافعة لـ(كريون) الذي
�سي�صبح ملك ًا على طيبة.
الدهشة :تقع من احلوادث املحتملة ح�سب (�أر�سطو)،
مدينة (كورنثيا) مات ملكها ،ولكن من الأ�شياء
املحتملة هو جميء الر�سول ،وهو نف�سه الراعي الذي
�أنقذ (�أوديب) ،ولواله ملا تكلم راعي (اليو�س) ،كان
من املمكن �أن يكون الر�سول �شخ�صا �آخر ،غري �أن
كون الراعي هو نف�سه الر�سول� ،سيكون مفتاح ك�شف
لغز من هو (�أوديب).
الحل :انتحار (جوكا�ستا) و(�أوديب) ي�سمل عينيه.
ويقع احلدث خارج امل�رسح ،حيث يخرج عبد من
عبيد امللك لريوي ما ح�صل يف الداخل.
النهاية :طرد (�أوديب) ونفيه ،حيث نفذ احلكم الذي
�أ�صدره بنف�سه يف بداية امل�رسحية�( .أوديب)�" :أريد
من اجلميع �أن ينبذوه خارج بيوتهم بو�صفه جنا�سة
يف بلدنا" (.)73
الوحدات:

وحدة الفعل  :ق�صة (�أوديب) ،فمنذ مقتل(اليو�س)
واعتالء �أوديب العر�ش وزواجه ا�ستغرق � 12سنة ،تناول
ـ (�سوفوكل�س) مو�ضوع ًا واحد ًا فقط وهو ك�شف حقيقة
من هو (�أوديب) ،ومن بداية امل�رسحية وحتى النهاية
هذا هو املو�ضوع الأ�سا�س ،احللقة الأخرية من
الق�صة.

وحدة الزمان :دورة �شم�سية واحدة تكفي وتزيد،
وهنالك �أكرث من �إ�شارة �إىل �أن الأحداث جتري

يف اليوم نف�سه ،فقد جاء على ل�سان (تر�سيا�س):
"لقد كان يب�رص ولكنه منذ اليوم �سيكون �أعمى».
ويف عبارة �أخرى" ،كانت بالأم�س �سعادة باملعنى
احلقيقي للكلمة �أما اليوم ف�إن الأمر بالعك�س"(.)74
وقد اقت�صد (�سوفوكل�س) كثري ًا بالزمن ،فمثال
(�أوديب) كان قد �أر�سل (كريون) �إىل معبد دلفي
قبل بدء امل�رسحية ،كذلك ف�إن (�أوديب) بعث بطلب
(تر�سيا�س) قبل �أن يبد�أ الق�سم الثالث من امل�رسحية،
كذلك مت يف الف�صل اخلام�س �إر�سال (�أوديب) جللب
احلار�س الذي كان برفقة (اليو�س) ،وكان احلار�س
يف �أطراف مدينة طيبة ،وعند قيا�س الزمن للذهاب
والإياب من الق�رص �إىل مكان (تر�سيا�س) �أو مكان
حار�س (اليو�س) جنده ال ي�ستغرق طويالً؛ لرباعة
(�سوفوكل�س) يف ا�ستغالل الزمن امل�رسحي .فموت
(بوليبو�س) ح�صل ب�شكل مفاجئ وغري متوقع ،فهو
يبدو �صدفة ولكن برتتيب مقبول ومقنع ،كذلك
�أن ي�سمل (�أوديب) عينيه فهو غري متوقع �أي�ض ًا،
(وهي تقع خارج امل�رسح ولي�س �أمام النظارة) .تتابع
الأحداث توقف �أحدها على الآخر :ب�سبب الوباء،
�أر�سل (�أوديب) (كريون) �إىل املعبد ي�ستفهم من
الآلهة عن الو�سيلة للخال�ص من البالء( ،كريون)
جاء بر�سالة �أن قاتل (اليو�س) طليق ،البحث عن
القاتل ا�ستدعى (تر�سيا�س) ،وفيما بعد حار�س
(اليو�س) .هذه الأحداث يتوقف احلايل على �سابقه،
والتايل على احلايل .ولكن (املفاج�أة) بو�صول مبعوث
من (كورنثيا) (وهو حدث غري متوقع �إطالق ًا) على
�أنه حمتمل جد ًا (فقد مات امللك والبد من وريث)،
و�شكل نقطة حتول يف جمرى احلدث ،حيث �ستتم
املواجهة املبا�رشة بني ر�سول (كورنثيا) وهو نف�سه
الراعي الذي �أخذ (�أوديب) و�سلمه للملك (بوليبو�س)
وبني احلار�س الذي كان برفقة (اليو�س) حني مقتله،
وهو نف�سه الراعي الذي حمل (�أوديب) وتركه يف
العراء ،وعلى هذه املواجهة توقف م�صري (�أوديب)
وحظه وانقالب احلال ،موت (جوكا�ستا) جاء بعد
ح�ضورها هذه املكا�شفة و�سماعها �أقوال ال�شهود،
وقـد تيقنت متـامـ ًا بـ�أن (�أوديـب) هـو ابن (اليـو�س).

داعية الأمل :ظهور (�أوديب) ذلك البطل الذي واجه
الوح�ش (�سفنك�س) ،وحل اللغز وخل�ص طيبة من
املوت ،هاهو مذلول مك�سور مدحور ،وقد فقد كل
�شيء� ،أمه (زوجته) وب�رصه وملكه وهيبته ،وها هو
يربح مدينته مطرود ًا منها.

االستنتاجات:

 .1الرتاجيديا نوع من املحاكاة غايتها التطهري
من عاطفتي اخلوف وال�شفقة ،وغاية الرتاجيديا مبد�أ
وبناء عليها مت و�ضع �رشوط
�أ�سا�س يف نظرية (�أر�سطو)ً ،
حمددة للحبكة والفعل وال�شخ�صية لتحقيقها.

الأجزاء الكيفية :يتكون الن�ص من  11ق�سما ،الق�سم  .2ي�شرتط (�أر�سطو) للرتاجيديا النموذجية حبكة
الأول (البارلوج) ،الكاهن وجمموعة من الأطفال مركبة تت�ضمن حتول وتعرف و(باثو�س)� ،أما احلبكة
يت�رضعون �أمام ق�رص (�أوديب) ،يح�رض (�أوديب) الب�سيطة ف�إنها مرفو�ضـة لأنهـا ال حتقق خوفـ ًا �أو �شفقـة.
ويطمئنهم �أنه قد بعث (كريون) و�سوف يجدون  .3الفعل الرتاجيدي اجليد هو الذي ُيرتكب �إما بجهل
حالً .الق�سم الثاين (:بارادو�س) غناء اجلوقة �أثناء كما يف (�أوديب)� ،أو بوجود نية وعزمية على ارتكابه ،ثم
دخول امل�رسح .يتبعه الق�سم الثالث (اب�سيدون) م�شهد يتم الرتاجع عنه بعد التعرف على �شخ�صية من يفرت�ض
حواري يدور بني (�أوديب) وقائد اجلوقة ،من ثم مع �أن يقع عليه الفعل كما يف (مريوبا).
(تر�سيا�س) .الق�سم الرابع�( :ستا�سيمون) غناء اجلوقة .4 .من يرتكب الفعل يكون بط ً
ال له �سماته اخلا�صة ،وهي:
الق�سم اخلام�س( :اب�سيدون) حوار بني (�أوديب) و(كريون) (ال�صالحية ،و�صدق النمط ،والثبات ،وامل�شابهة) ،وال يتم
وقائد اجلوقة .الق�سم ال�ساد�س� :أي�ض ًا (�ستا�سيمون) غناء ارتكاب الفعل عن عمد ،بل ب�سبب خط�أ و�سوء تقدير.
اجلوقة ،ويتبعه (اب�سيدون) م�شهد حواري �آخر �إىل الق�سم
 .5تت�ألف الرتاجيديا من �أجزاء كيفية ثابتة ،وهي �ستة
(11اك�سودو�س) غناء اجلوقة وهي تغادر امل�رسح.
عنا�رص للعر�ض و�أربعة للن�ص� ،أما الأجزاء الكمية
يتبني من خالل التحليل �أن م�رسحية (�أوديب فهي تخ�ص طريقة تقدمي امل�رسحية وهي متغرية.
امللك) لل�شاعر (�سوفوكلي�س) ،م�رسحية منوذجية وفق ًا
 .6للحبكة ،هيكل عام ،تتكون من مراحل ،هي :التعقيد
ملعايري (�أر�سطو) و�رشوطه للرتاجيديا؛ ولهذا �أ�شاد بها يف
والتحول واحلل� ،أما �أجزاء احلبكة (التحول والتعرف
كتابه فن ال�شعر يف �أكرث من جزء؛ لأنها حققت �أغلب وباثو�س) فهي التقنيات الالزمة ل�ضمان احل�صول على
�رشوط الرتاجيديا اجليدة� ،أما الرتاجيديات التي كتبها اخلوف وال�شفقة ،وهذه هي �أجزاء احلبكة املعقدة فقط،
�شعراء �آخرون وهم ال يقلون �أهمية عن (�سوفوكلي�س) �أما احلبكـة الب�سيطـة ف�إنهـا ال تت�ضمـن حتوال وال تعرفـا.
�أمثال (ا�سخيلو�س) و(يوربيد�س) ،ف�إن م�رسحياتهم ال
تتوفر فيها كل ال�رشوط ولكن بع�ضها وبن�سبة �أقل � .7رشوط التحول والتعرف� :أن حتدث فج�أة بحيث
يوقع �أثر ًا كبري ًا ،و�أن تتابع وفق قاعدة ال�رضورة �أو
قيا�س ًا �إىل م�رسحية (�أوديب امللك) ،وقد وردت بع�ض
االحتمال.
�إ�شارات اال�ستح�سان عن جوانب حمددة يف م�رسحيات
لـ (يوربيد�س) مثل اختياره مواقف �شديدة العنف� ،إىل  .8الي�شرتط يف الرتاجيديا وحدة املكان� ،أما وحدة
جانب �أمور غري م�ست�ساغة يف م�رسحياته مثل دور الزمان ف�إنها تف�ضل �أن تكون بدورة �شم�سية واحدة،
اجلوقة ،واال�ستعانة بعامل خارجي حلل العقدة .ومن �أما وحدة الفعل فهي ملزمة.
املرجح �أن (�أر�سطو) �شاهد م�رسحية (�أوديب امللك) � .9رشوط البطل� :أال يكون خ ً
يرّا متاما وال �رشير ًا
ودر�سها وحللها ومتعن فيها ،قبل ال�رشوع ب�إجناز كتابه كل ال�رش ،بل بينهما فا�ضل ب�أخطاء .ومن الأف�ضلأن
فن ال�شعر ،فو�ضعها ن�صب عينيه وهو يكتب عن يظهر كما ينبغي له �أن يكون.
الرتاجيديا.

� .10رشوط التحول� :أال يتحول �شخ�ص خيرّ جد ًا .6املرجع نف�سه� ،ص.1
من ال�سعادة �إىل ال�شقاء ،وال يتحول �شخ�ص �سيء جدا � .7أر�سطـو ،املرجـع ال�سابـق ،ترجمة بدوي� ،ص.13
من ال�سعادة �إىل ال�شقاء ،وال يتحول �شخ�ص �سيء من
ال�شقاء �إىل ال�سعادة؛ لأن ذلك ال ي�ؤدي �إىل �إحداث .8املرجع نف�سه� ،ص .50
اخلوف وال�شفقة .واحلالة ال�صحيحة هي انتقال رجل .9املرجع نف�سه� ،ص.17
نبيل ب�سبب خط�أ و�سوء تقدير من ال�سعـادة �إىل ال�شقـاء.10 .املرجع نف�سه� ،ص.18
 .11القاعدة الأ�سا�سية للم�رسحية الرتاجيدية اجليدة.11 ،املرجع نف�سه� ،ص.18
�سواء يف احلبكة �أو ت�صوير ال�شخ�صيات �أو اللغة ،هي
احلتمية �أو االحتمال� ،أما احلتمية فهي ما ال احتمال له� .12 ،أر�سطو ،املرجع ال�سابق ،ترجمة �إبراهيم حمادة،
و�أما االحتمال فهو يعتمد على براعة ال�شاعر وقدرته �ص.95
على الإقناع .فامل�ستحيل املحتمل �أف�ضل من املحتمل .13املرجع نف�سه� ،ص.101
غري املقنع وال ي�صدق .فالأحداث يجب �أن ترتابط  .14جان ماري �شيفري ،ما اجلن�س الأدبي ،ترجمة
يعتمد �أحدهما على الآخر ،ال �أن تتعاقب.
غ�سان ال�سيد ،دم�شق ،احتاد الكتاب العرب� ،ص.19

 .12الينبغي �إظهار ما ي�ؤمل النظارة على خ�شبة � .15أر�سطو ،املرجع ال�سابق ،ترجمة �إبراهيم حمادة،
امل�رسح ،مثل القتل والتعذيب والأمل .كما ال ينبغي �ص.95
�أن يكون احلل بتدخل خارجي (تدخل الآلهة) مثال.
.16املرجع نف�سه� ،ص.39
 .13حتققت يف م�رسحية (�أوديب امللك) لل�شاعر
.17املرجع نف�سه� ،ص.150
(�سوفوكلي�س)� ،أغلب ال�رشوط والقواعد الأر�سطية
للرتاجيديا اجلديدة ،وبذلك فهي تراجيدية منوذجية .18املرجع نف�سه� ،ص.151
�ضمن مقيا�س (�أر�سطو) ،با�ستثناء نقطة واحدة تتعلق � .19أر�سطو ،املرجع ال�سابق ،ترجمة بدوي� ،ص.71
بنوع الفعل ،ف�أف�ضل الأحوال عند (�أر�سطو) ،هو فعل
� .20أر�سطو ،املرجع ال�سابق ،ترجمة حمادة� ،ص.116
�شنيع يو�شك �أن يرتكب بجهل ،وعند التعرف يتم
الرتاجع عن ارتكابه ،كما يف حالة (مريوبا)� ،أما حالة � .21أر�سطو ،املرجع ال�سابق ،ترجمة بدوي� ،ص.35
(�أوديب) فت�أتي باملرتبة الثانية ،وهي ارتكاب الفعل � .22أر�سطو ،املرجع ال�سابق ،ترجمة حمادة� ،ص.96
عن جهل.
 .23املرجع نف�سه� ،ص.96
الهوامش:

� .24أر�سطو ،املرجع ال�سابق ،ترجمة بدوي� ،ص.19
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