
 أطروحة الدكتوراه
 

 
1 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 –مستغانم  -جامعة عبد الحميد بن باديس 

 قسم اللغة العربية وآدابها. - كلية األدب والفنون

 

 يةـريقـالتراجيديا اإلغ فيـّدس ــر المقـأثـ
 –الجمالية  "نيتـشـو" فلسفة مقاربة سياقية ل -

- The Impact of the Sacred in The Greek Tragedy 

  - A contexuel approach to the aesthetic   philosophy of  Nietzsche 

 المعاصرفي النقد واألدب   -ومــعل –ة الدكتوراه درجمة لنيل أطروحة مقدّ          

                                      :                                                          إشراف:إعداد     

              قادة محمد األستاذ الدكتور:                                              نورية ىاتي لطالبة:ا

    

 لجنة المناقشة:
 رئيسا           مكاوي خيرة            جامعة مستغانم                             األستاذة الدكتورة:        

 مشرفا ومقّررا                                 جامعة مستغانم                                    قادة محمد   األستاذ الدكتور:           

 مناقشا       فرقاني جازية            جامعة وىران                                   ورة:         األستاذة الدكت

 مناقشا        سّيد أحمد صّياد        جامعة وىران                                  األستاذ الدكتور:           

 مناقشا                                       كرشويرف مصطفى        جامعة معس     األستاذ الدكتور:

 مناقشاحّمد          جامعة مستغانم                                       خطّاب م     الدكتور:

 ـ2019/ 2018: الجامعي عامال



 أطروحة الدكتوراه
 

 
2 

 

 إهداء:

 بعد شكر اهلل والصالة على نبّيه

 

 أهدي هذا العمل المتواضع:

 

 للعلم والعمل     أبي رحمه اهللإلى من عّلمني كيف أخلص  

 إلى من استمعت إلى شكواي بال ملل                        أّمي الغالية

 بال كلل                        األستاذ الدكتور: ق ادة محّمد    إلى من رافق بحثي

 إخوتي...   أخواتي...  إلى من ساندوني وقت الشدائد والمحن       أحبّتي... 

 يصديق ات

 

 

 

 

 

 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م    ق     ّدم                       ة
 

 

 

 

 

 

 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
4 

 

 :مقّدمة

زالت موضع مافقد كانت ك  ،اعموم كركالفكاألدب قد يف تاريخ النٌ  ازا مهم  تشغل الَباجيديا حيٌ 

ٌّ د اذبٌ على تعدٌ  ريناألدباء كاؼبفكٌ ك  قادالنٌ  اىتماـ الشعر"، ّامه ؛ فمنذ ظهور كتاب أرسطو "فن اىامه  كزب

زلنا نشهد استقطاهبا للكثّب من الدارسْب ماكتعرهبو على أثرىا، ككصف ىيكلها  تعريفها كتفّيلو القوؿ يف

ها اؼبوسيقي أك أثرىا أك طابع ةعريالشٌ  بينيتهاها تاستدعدة متعدٌ  زكاياين حاكلوا معاعبتها من كالباحثْب، الذٌ 

  طهّبم.التٌ 

حوؿ  بإبداعامه  كحبوثه يوافينا مبدعو العّر اغبديث كباحثوه  ،كعلى غرار تلك اعبهود اؼببذكلة 

البحث كالدراسة، سواء استقطبته   تطٌلباحملاكاة، كصنفا دراميا ي باعتبارىا ذبربة أدبية تستحقٌ ؛ الَباجيديا

هب  الَبفيهية، أك رأكا فيما تعاعبو من موضوعات بوتقة ربتضن إبداعامه ، كسبنح ذبار  جاذبيتها - يف ذلك -

عامه ، أك أداة للَبكيج ؼبذاىبه  أك الوجدانية حضورا لدل اعبماىّب، أك كسيلة مبلئمة ػبدمة أفكارى  كتطلٌ 

   هامه .توجٌ 

  Friedrich نيتشو فريدريكالفيلسوؼ األؼبآف  قٌدـ، يغاياتغّب بعيد عن ىذه األىداؼ كالك  

Nietzsche  (1844 -  1900  )حوؿ الَباجيديا؛  هكأفكارى  هآراءى   -  من خبلؿ مؤلفاتو   -ـ

أك بأجزائها كأثرىا على اؼبتلقي، أك اإلغريقية،  قٌدساتؼبرتبطٍْب باؼبق األمر دبولدىا كنشأمها اخاصة حْب يتعلٌ 

ما كرد يف  ما إذا ربدثنا عن السيٌ بالقول الٍب تسٌببت يف مومها، كالعوامل الٍب قد تساى  يف بعثها ؾبٌددا، 

 مفرط يف إنسآف، تأٌمبلت غّب راىنةتضاعيف كتبو األخرل: أك ما ظهر يف "، التراجيديامولد كتابو "

 األخبلؽ ، أصلةإرادة القوٌ اػبّب كالشر،  كراء ما ،  زرادشتالعل  اعبذؿ، ىكذا تكلٌ  ، الفجر،يةنساناإل

 نساف.اإلىو ىذا ، ضد اؼبسيح كفّلها، أفوؿ األصناـ،
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مقاربة سياقية   –اإلغريقية  التراجيديا في س المقدّ أثر  وضوع:كعليو، فقد كقع اختيارنا على م 

 . -لفلسفة "نيتشو" الجمالية 

الفيلسوؼ "فريدريك نيتشو"، كالساحة األدبية فات ز اىتمامنا على مؤلٌ أف نركٌ  اغريب كقد يبدك 

علنا قد جلفكر الفلسفي كاإلبداع األديب، ة بْب اغّب أٌف كونو حلقة مهمٌ كالنقدية تعٌج باألدباء كالٌنقاد؛ 

األدب، ك الفلسفة  ٌد اعبسور بْبالتنقيب عن تلك اغبلقات الٍب سبدائما يف  نعطيو اىتمامنا الذم صبٌ 

 ة أدبية. بّمالفلسفة كتعطي األدب طابعا فلسفيا ك 

الَباجيديا فهذا اؼبوضوع سيكوف تكملة ؼبسار البحث الذم بدأناه يف رسالة  ا فيما ىبصٌ أمٌ 

للجنسْب الشعريْب اؼبلحمي كالدرامي بّنفيو  "ابن رشدالفيلسوؼ "ص يف قراءة اؼباجستّب، كالذم تلخٌ 

ن أٌف ىذا اؼبسار سيأخذ كجهة مغايرة ال تظهر م إالٌ كوميدم بالقياس إُف تنظّب أرسطو؛ الَباجيدم كال

س؛ فسيأخذ ق باؼبقدٌ ا فيما يتعلٌ . كأمٌ "نيتشوآثار "فريدريك بل من خبلؿ  مؤلٌفات "ابن رشد"خبلؿ 

، يف مولد الَباجيديادبا ربملو من إرث ميثولوجي : تعاًف األكُف مسانبة الطقوس الدينية اإلغريقية كجهتْب

  .أثرهك  ومكٌوناتك جيدم العمل الَبا مسارعلى  سةاألصوؿ اؼبقدٌ ىذه  بينما تعاًف األخرل انعكاس

دت فيها لت يف عمق الثقافة اإلغريقية، كاربٌ نا حبثنا يف حياة الَباجيديا، لوجدنا ؽبا جذكرا تأصٌ كلو أنٌ 

قد كانت اؼبقٌدسة الكثّب من اعبهود لتّّب على ما ىي عليو يف شكلها كمضموهنا؛ فالطقوس الدينية 

: أسخيلوس كسوفوكليس كيوربيدس فقد أما الشعراء اليوناف ها اغبوارم،مبطخّبة لطابعها اؼبوسيقي ك  أرضية

العرض اؼبسرحي، ناىلْب من منبع  سانبوا يف إخراج األساطّب الٍب اصطبغت هبا معتقدات اإلغريق إُف جوٌ 

 اإللياذة كاألكديسة. :دتو ملحمتا ىومّبكسغزير جسٌ 
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ٌيد صرحها النظرم من خبلؿ كتابو حْب ش "أرسطو"نويو باعبهد الذم بذلو الفيلسوؼ كال يفوتنا التٌ  

 كتعليقات حوؿ ىذاتقدٔف شركح كترصبات  "فن الشعر"، لتتواُف بعده صبلة من البحوث الٍب عكفت على

كعبوا فضاء الَباجيديا كنٌقبوا عن أسباب  رين الذينمن بْب اؼبفكٌ  "نيتشو"فريدريك . كقد كاف الكتاب

  اؼبوسيقى كالفلسفة األؼبانية لبعثها إُف اغبياة.قوا آماؽب  على علٌ ك  ازدىارىا كالعوامل الٍب أٌدت إُف اندثارىا،

نتتٌبع الطريقة الٍب تٌّور هبا الفيلسوؼ "فريدريك نيتشو" مولد كسنحاكؿ من خبلؿ ىذا البحث أف 

  ككيفالَباجيديا اإلغريقية، كأف نعرض جانبا من قراءتو لعناصرىا كأثرىا، كالعوامل الٍب تسٌببت يف مومها. 

كىل ؟ مهاقدٌ  بلغت أصالة اآلراء الٍب حد   ؟ إُف أمٌ من القول الٍب سانبت يف القضاء عليها كاف موقفو

كيف زبٌيل "نيتشو" عودة الَباجيديا يف   ؟أشبرت خطوتو نتائج يبكن اعتمادىا لّاٌف ىذا الّنف الدرامي

عّره؟ كما ىي الطرؽ الٍب رآىا أقبع لبعثها؟ كما مدل ربٌقق اآلماؿ الٍب عقدىا على اؼبوسيقى كالفلسفة 

  لنظرية جديدة يف الَباجيديا؟ كىل استطاع فعبلن أف يشٌيد صرحااألؼبانيتْب؟ 

كليدة للجنس اؼبلحمي؛ مادامت حكايامها  فمن احملتمل أٌف نيتشو قد عٌد الَباجيديا اإلغريقية

مستقاة من اؼببلح  اؽبومّبية، كما ال يستثُب أنٌو اعتربىا سليلة األشعار الغنائية السٌيما أشعار اؼبديح مٌتبعا 

كمن  صنيع أرسطو، من احملتمل أيضا أنٌو عٌد الطقوس الديونيسية أحد العوامل الٍب سٌهلت مبٌوىا كتطٌورىا،

أنٌو حاكى عمل أرسطو يف ؿباكلة التنظّب للَباجيديا شأنو شأف بعض الباحثْب الذين رأكا فيو  اؼبرٌجح أيضا

مبوذجا حريٌا باالتٌباع، كما ال يستبعد أنٌو قد بُب نظريات جديدة على أنقاض النظريات السابقة،  أك أنٌو 

تائج ملموسة لّاٌف سلك هنجا معاكسا يعلن فيو قلب تلك النظريات، من اؼبمكن أيضا أنٌو حٌقق ن

الَباجيديا، جل ىذه االفَباضات سيسعى ىذا البحث للتأٌكد من صحتها، كستكوف اػباسبة ىي الٍب 

 ستجيب عن بعضها.
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مقاربة سياقية، حيث استعٌنا بإجراءات اؼبنهج التارىبي يف تتٌبعنا كفق  ا البحثكقد ارتأينا معاعبة ىذ

طقس اؼبقٌدس إُف قٌمة ازدىارىا، كما اعتمدناه أيضا يف ذكر ؼبسار الَباجيديا من نقطة انطبلقها من ال

العوامل الٍب سانبت يف كالدمها مث اندثارىا مث ؿباكلة بعثها من جديد، كذلك انطبلقا من آراء "فريدريك 

مستندين  نيتشو". كما اعتمدنا على آليات اإلجراء اعبماِف يف ربليلنا لقراءة "نيتشو" لعناصر اؼبأساة كأثرىا.

كتابو )مولد الَباجيديا(، باإلضافة إُف ما استطعنا اًلتقافو من تضاعيف   ما كرد يف على   - يف ذلك  -

   كتبو األخرل، كالذم يٌّب يف موضوع اؼبقٌدس كالَباجيديا.

ة ؛ كلكن شبٌ للَباجيديا "نيتشوالفيلسوؼ "فريدريك  ةنظر ؿ من سٌلط الضوء على كلسنا يف حبثنا أكٌ 

ؽ إُف جوانب من ىذه اؼبواضيع، نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبّر: ضل السبق يف التطرٌ حبوث كاف ؽبا ف

نيتشو واإلغريق إشكالية أصل  كالٍب عنوهنا بػً"عبد الكريم عنيات ـ هبا الباحث الرسالة الٍب تقدٌ 

ٌّ ، كالٍب تضمٌ "الفلسفة خاصة فيما  و"نيتش"ها صاحبها بالبحث يف أصوؿ فلسفة نت ثبلثة فّوؿ، خ

إُف ىذا  "نيتشو"هها ؽ أيضا إُف صبلة االنتقادات الٍب كجٌ ق بالفبلسفة السابقْب لسقراط، كما تطرٌ يتعلٌ 

ال   - رغ  قيمتو اؼبعرفية  -ا البحث ىذ الفيلسوؼ، كموقفو من اؼبدارس األخبلقية البلحقة لو. غّب أفٌ 

 ر نيتشو ؽبا. ديد على تّوٌ ج فيو باختّار شزا ضئيبل، يعرٌ يبنح الَباجيديا سول حيٌ 

"نيتشو الفن والوىم بعنواف كالٍب كانت  سمير الزغبيـ هبا الباحث باإلضافة إُف الدراسة الٍب تقدٌ 

يبكنها ة ر نيتشو للفن باعتباره أرقى قوٌ ـ تّوٌ "، حيث حاكؿ من خبلؿ أربعة فّوؿ أف يقدٌ وإبداع الحياة

و ىذا البحث أنٌ  لق ثغرة يفما ىب . كلعلٌ تقي باإلنسافر ت جديدة للحياة من شأهنا أف تإمكاناأف زبلق 

ز عليو الباحث الذم ركٌ  ا جزء ال يتجزأ من الفنٌ مع أهنٌ  يعّبىا طرفا من عنايتو، يقفز على الَباجيديا فبل
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 فلسفة األخالقكالذم كاف بعنواف " يسري إبراىيمناىيك عن البحث الذم تقٌدـ بو الباحث  .اىتمامو

  ".فريدريك نيتشو

فإف معظ  البحوث الٍب أتيح لنا اغبّوؿ عليها، كالٍب أجريت حوؿ نيتشو كفلسفتو، اكتفت  ليو،كع

بالبحث  ابعرض بعض اؼبقتطفات من حياتو، أك بعض من نّوصو كمعاعبتها كشرحها ضمن فلسفتو؛ إمٌ 

ة" مثبل: شأف البحث يف أصوؽبا الفلسفية: اليونانية أك اغبديثة، أك إدراجها ضمن سياقات ـبتلفة: "القوٌ 

إذ زاكج فيو  ،ة"ـ بو الباحث كامل ؿبمد عويضة، كالذم عنونو بػً "فريدريك نيتشو نيب فلسفة القوٌ الذم تقدٌ 

ؽ غبياة نيتشو كبعض اؼبواضيع الطاغية يف مؤلفاتو: االكبطاط، األرستقراطية، التطٌور كاألخبلؽ، بْب التطرٌ 

مها بعض اؼبفكرين أمثاؿ: سبنسر ستيفن، صامويل الٍب قدٌ حيث مٌهد ؽبذا األخّب جبملة من اآلراء 

ألكسندر، توماس ىيكسلي. كما نقدىا البعض اآلخر استنادا إُف فلسفات معادية لفكره، أك أقحمها 

كنٌبو إُف نقاط التشابو  ،ات كالواقعية كالوضعية كالرباصباتية كالوجوديةيار لتا كأضمن بعض اؼبذاىب 

 "نيتشو".  زكريا يف مؤلفو الذم عنوانو  كاالختبلؼ بينها كبْب فلسفتو، مثلما فعل الباحث فؤاد

ٌّ  ،كبالتاِف اإلغريقية  لَباجيدياا ميبلد اؼبقٌدس كمسانبتو يفجة بْب دراسة ص للمزاك فالبحوث الٍب زب

ة؛ قليل  -يف نظرنا   - بدك تؼ "فريدريك نيتشو" كانعكاسو على أثرىا، باالنطبلؽ من مدٌكنات الفيلسو 

األمر راجع إُف اعتقاد  ؛ كلعلٌ ْب بالثنائية األبولية/ الديونيسيةاؼبرتبط كأثرىا ق دبولدىاخاصة اعبانب اؼبتعلٌ 

  قد ل إليه  أهنٌ اغبديث فيو قد خيٌ  موضوع الَباجيديا من كثرة ما تٌ  دـ ىذا اؼبوضوع، أك ألفٌ الباحثْب بقً 

نظرة نيتشو إليها كانت غامضة بالنسبة إليه  أك عمبل  ، أك ألفٌ دراستو من كٌل اعبوانب غوا غايته  يفبل

تو طبيعة تأليفو لكتبو؛ كنقّد نظاـ الفقرات الٍب تفتقر يف معظ  اغباالت إُف ركابط زت مشقٌ شاقا عزٌ 

  ت بو آثاره.الذم اصطبغ ساخرباإلضافة إُف أسلوبو ال تعطيها طابع الوحدة اؼبوضوعية،
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ٌّ ز حبثنا عن البحوث الٍب ذكرت آنفا أنٌ كما يبيٌ  كمسانبة اؼبقٌدس لَباجيديا ا ؼبولدزا أكرب ص حيٌ و ىب

ٌّى قراءة نيتشو لعناصرىا كالعوامل الٍب سانبت يف مولدىا كاندثارىا، ناىيك عن القول ،  يف ذلك كما يتق

 الٍب خاؽبا أهٌنا ستتعاكف لبعثها.

كقد احتول البحث مقٌدمة كثبلثة فّوؿ: كاف األٌكؿ منها خطوة كبو إبراز تأثّب اؼبقٌدس يف ميبلد  

الفن الَباجيدم اإلغريقي، أٌما الثآف فقد عٌرجنا فيو على تٌّور "نيتشو" ؼبيبلد ىذا الفن كطريقة قراءتو 

إليو حْب عقد األمل على ميبلد لعناصره، كأما الفّل الثالث فقد كاف ؿباكلة لفه  ما كاف نيتشو يّبو 

 ثافو للَباجيديا يف تربة أؼبانية، مٌتخذا من اؼبوسيقى كالفلسفة األؼبانيتْب جسرا لبلوغ غايتو.

كشأف أٌم خطوة إُف األماـ قد ذبتمع قول مساندة ؽبا كقول أخرل رباكؿ كبح تقٌدمها، قد   

 صادفتنا عراقيل نذكر منها:

 كىذا ما جعلنا قبد صعوبة يف استيعاهبا. لغة نيتشو ذات طابع فلسفي  -

إاٌل  وه كسخريتجدٌ عبوء نيتشو إُف األسلوب الساخر يف عرض أفكاره؛ حيث ال يبكن التمييز بْب    -

 بّعوبة كبّبة.

خضوع نّوصو إُف الَبصبة من األؼبانية إُف لغات عديدة منها العربية، كىذا كحده كفيل بإفراغ كٌل   -

 ق بالَبصبة يف ىذه اؼبدٌكنات.العوائق الٍب تتعلٌ 

استخداـ نيتشو لشواىد من ؾباالت فنٌية ـبتلفة )اؼبوسيقى، الشعر، اؼبيثولوجيا، الرس ( كمن حقب   -

عديدة )اؽبيلينية، الوسطى، عّره(، كاعتماده على أفكار متعٌددة لفبلسفة كموسيقيْب كركائيْب كرٌسامْب 

   ا يف سياقامها.كشعراء، كىذا يتطٌلب كقتا لئلؼباـ بشرحه
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ساع نطاؽ انتقائو ؽبا؛ فتارة ينقلك إُف اؼباضي العتيق كأخرل يعيدؾ إُف عّره،  كثرة التشبيهات كاتٌ   -

 حاجتو اؼباسة إليو. كقتو يف ظلٌ  دكىو عينو ما يبدٌ  ،ا إُف البحث عنهاكىذا ما هبعل الباحث مضطر  

 ذلك مع لكٌنو ،كاؼبتمٌعنة اؼبتكٌررة لقراءةامع  تظهر الٍب اؽبفوات من تكوينو ىبلو لن حبث كككلٌ 

 :قاؿ من كصدؽ منها، البدٌ  كافؿباكلة   يبقى

دٍ  إفٍ    .كىعىبل فيو عٍيبى  ال مىن جىل                                   اػبىلىبل فىسيد   عٍيبان  ذبًى
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 الفصل األّول: الفكر التأسيسي للتراجيديا

                  :جدلية الخوف والتقديس لدى اإلنسان البدائيالمبحث األّول: 

فاتو من عرٌب منذ األزمنة الغابرة عن زبوٌ  حيثنساف فطرة جيًبل عليها؛ لدل اإل الخوف يعترب

كالرباكْب تو: كالزالزؿ الظواىر الغريبة كاؼبفاجئة، خاصة ما تعٌلق منها بأثر الظواىر الطبيعية على نفسيٌ 

زان عن سواه من اؼبخلوقات دبيزة العقل كالتفكّب؛ كاػبسوؼ كالكسوؼ كالفيضانات... كباعتباره ـبلوقان متميٌ 

ٌّ ف الٍب ربوؿ دكف  مشاكلى عن حلوؿ للسيتاح لو أف يراقب عن كثب كيبلحظ كيستنتج كيبحث كيتق

 عو باؽبدكء كالعيش دبنأل عن أٌم مهديد.سبتٌ 

ن مسكنو ؼبكاف أكثر أمنا، عالرحيل  ّوصيات كاؽببات اإلؽبية فقد أدرؾ أفٌ كانطبلقان من ىذه اػب

ة حياتو غبماية نفسو ر ال يعٌد حبل سليما يبكن أف يعتمد عليو بقيٌ أك اللجوء إُف اؽبرب كرٌد فعل متكرٌ 

د تعٌل  أف و يعيش يف كنف الطبيعة كال يبلك ـبالب كال قركنا كال أنيابا؛ فقكفبتلكاتو من األذل، كدبا أنٌ 

اغبيوانات الضارية باستخداـ بعض األسلحة الٍب كانت من صنع يديو، كاستخراجان  يدافع عن نفسو ضدٌ 

اغبياة تقـو على الّراع من  أفٌ  –باعتباره معلمو األٌكؿ  -من الطبيعة ذامها، كألنٌو تعٌل  من قانوف الطبيعة 

و بقي كد عن ما يبتلك، لكنٌ قدرات الٍب تؤىٌلو للذٌ مثاِف كدائ  يف حدكد ال أجل البقاء، فقد اعتمده كحلٌ 

حائرا حياؿ الظواىر الطبيعية الٍب تباغتو بْب اغبْب كاآلخر، بل كتتجاكز حدكد قواه؛ فبل ىو يبتلك سبلحا 

و قد ف باػبوؼ كالرىبة؟ أـ أنٌ ل كالتفكّب اؼبغلٌ ة تٌّد جربكمها، فهل بقي حبيس التأمٌ هباهبها بو، كال قوٌ 

ص حج  معاناتو؟ كما مدل صبلحية ىذا اغبل كمناسبتو لؤلكضاع الٍب ينجيو أك يقلٌ  لو إُف حلٌ تفٌطن بعق

 ترافق عيشو؟ 

 أ/ شخصنة اآللهة وتأليو األشخاص: 
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"أٌف شركط كجود اإلنساف القدٔف الطبيعية كانت ؿباطة بالكثّب من الظواىر الغامضة  من اؼبعركؼ

ؽبذا فقد تركزت ؾبسات كعيو حوؿ كيفية استنباط عللها كانتحاؿ  كمتأثرة بالعديد من اؼبعطيات اجملهولة،

ة على البوح بطبيعتها، كشحيحة باإلؼباح عن مّادرىا، كىو األمر الذم ساقو أسباهبا، نتيجة كوهنا عّيٌ 

د فاعليتها حبيث استلزمتو ىذه الوضعية و مسارامها كربدٌ إُف االعتقاد بأف قول خفية تتحك  بأنشطتها كتوجٌ 

 .1غضبها" حث عن سبل ذبنبللب

كاغبقيقة أٌف إحاطة اإلنساف البدائي للظواىر الطبيعية هبالة من الغموض، باعتبارىا خارج نطاؽ 

كإف أبرزت ؿبدكدية تفكّبه  -ىا ة تقودىا كتسّبٌ قول خفيٌ  تفكّبه كاستيعابو، كتفسّب حدكثها على أفٌ 

  منو عن طريق و تعلٌ يف كاقعو الذم يبدك أنٌ  مقبولة ا تظلٌ إال أهنٌ  –كسذاجتو كضعف بّّبتو كقّرىا 

ة تدفعها إُف األماـ، شأهنا حركة قوٌ  اؼبشاىدة كاؼبعايشة أٌف األشياء ال تتحرؾ دبحض إرادمها بل إٌف لكلٌ 

 مكاهنا ما َف يق  أحد بتحريكها. كباإلضافة إُف ذلك فقد شأف األشياء الٍب يبتلكها يف ؿبيطو كالٍب ال تغٌّب 

، كؽبذا  2عنو أنٌو "كاف يستخدـ خيالو أكثر من استخدامو لعقلو أثناء تفسّبه غبقائق الكوف"كاف معركفا 

 رتطوٌ حيث  ؛يف طريقة استخدامو لعقلو ارتقىالذم  ،غريبا عن اإلنساف اغباِفلن نتعٌجب إف بدا تفسّبه 

 يومية. مو من ذباربو الن خربات أجداده كما تعلٌ ممع مركر العّور من خبلؿ ما كرثو كعيو 

                                                           
ثامر عباس، تقديس الزعامة دراسة يف ظاىرة الكاريزما السياسية، اعبزائر/ الرباط، منشورات االختبلؼ/ منشورات  - 1

 .54، ص 2015 (، 1  –ط )ضفاؼ، 
  .88، ص 2009، (1 –ط )فضيلة عبد الرحي  حسْب، فكرة األسطورة ككتابة التاريخ، األردف، اليازكرم، ينظر:  - 2
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لْب من خوؼ البشر األكٌ  بأفٌ  بول أندري غولباخ  الباحث يقوؿ"كيف إطار حبثو عن أصل الدين  

و ىذه أصبحوا ىبضعوف ؼبوجودات غّب مرئية توجٌ  الكوارث الطبيعية جعله  يفٌسركهنا تفسّبا ماديا، كمن مثٌ 

  . 1الكوارث كتقودىا"

إُف اػبضوع   –يف نظر غولباخ   -ل بو خوؼ اإلنساف البدائي من الكوارث قد أدٌ  فإفٌ  ،كعليو

"ليست إذ  ؛ض سرعاف ما سيطر على فكره فٌّدقوؼبوجودات َف يرىا مرأل األعْب، بل كانت ؿبض افَبا

 ويسمن توماس غ "كقد أصبع كلٌ  .2ا أفكاره عنها كأكىامو بشأهنا"ياء نفسها الٍب زبيف اإلنساف كإمبٌ األش

ـ( على 18( ك جوف توالند )القرف 1677  –  1632( كبنديكت سبينوزا ) 1679  –  1588)

ة كقلقو الدائ  ع اإلنساف للبحث عن أسباب ـبتلف الظواىر كخوفو من القول اػبفيٌ اىا أٌف تطلٌ فكرة مؤدٌ 

األكُف للكثّب من االعتقادات من اؼبستقبل اجملهوؿ باإلضافة إُف عدـ ثقتو يف قواه اذباىها قد مثٌلت البذكر 

 . 3الدينية"

ا يف فكره ركح البحث عن تفسّب نفسو ليبثٌ يف البدائي كعدـ ثقتو اإلنساف كهبذا هبتمع خوؼ 

ؼ  القول الٍب تؤثر يف حياتو دكف أف يتعرٌ  ىذا ما ساى  يف "احَبامو لكلٌ لعٌل ده، ك للظواىر الٍب باتت مهدٌ 

صورا ؽبا، كأخذ يعطي كبل منها شكبل معٌينا كًاظبا خاصا، بل أخذ كنهها، كَف يلبث أف كٌوف يف ذىنو 

                                                           
، (1  - ط): أضبد فاضل، األىاِف للطباعة كالنشر كالتوزيع، دياف يف تاريخ شعوب العاَف، ترسّبغي توغاريف، األ - 1

  .21، ص 1998
، (1  – ط)كنولوجيا، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، ؾبدم اعبزيزل، الفلسفة بْب األسطورة كالت - 2

 .20، ص 2001
   .22، 21، 20، ص اؼبرجع السابقسّبغي توغاريف، ينظر:  - 3
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لها على طريقتو اػباصة، فجعل من بعضها أصدقاء كمن البعض اآلخر أعداء كمن ىذا الشعور نشأت يتمثٌ 

     1ىناؾ قول ربيط بو كتؤثر عليو"  الديانة الٍب َف تكن إال االعتقاد اؼبسيطر على ذىن اإلنساف من أفٌ 

الشعوب بعد قركف من الرببرية ترسخ خبلؽبا " أفٌ ب دم بركسالباحث يقوؿ اؽ ذاتو السيٌ كيف  

شعب، حٌب عند الشعوب اؼبتحضرة، إُف إحساس  احملافظة الشديدة لتّل إُف تفٌه  أفضل، كيّل كلٌ 

اإلنسانية الٍب بلت اإلنساف. ىذه التعبّبات الضعف اإلنسآف يَبؾ بّماتو على زبيٌ  ة عليا، ذلك أفٌ بقوٌ 

ب كالشكر كالعقل. كمن بْب ىذه األربعة يظهر األخّباف عند تثّبىا القول العليا أربعة ىي: اػبوؼ كالتعجٌ 

ب( فاغبوادث غّب ليتْب )اػبوؼ كالتعجٌ شْب ال يعرفوف إال الظاىرتْب األكٌ رة، لكن اؼبتوحٌ الشعوب اؼبتحضٌ 

.  2إلنساف اؼبرتعب على شخّنة األسباب كرؤيتها كفيتش"اؼبعتادة مثل األزمات كاألمراض كاغبركب تيكره ا

ا يبْب أٌف اػبوؼ قد كاف أكرب دافع لئلنساف البدائي للبحث عن األسباب كاغبلوؿ لدفع األضرار الٍب فبٌ 

 تظهر يف الوسط الذم يقطنو. 

أسلوب ر، حبك  و "كاف شديد التأثٌ كباؼبثل فقد عرؼ عن اإلنساف السومرم يف العّور القديبة أنٌ 

بلتو فيها كمن خبلؿ صراعو اؼبتواصل معها، حياتو البدائية بالظركؼ الطبيعية؛ إذ أحٌس من خبلؿ تأمٌ 

ب مثبل السٌيما تلك الٍب كاف ؽبا مساس مباشر حبياتو اليومية، بأٌف يف تلك الظواىر قول أك أركاحا فبا تسبٌ 

كباؼبثل  (،...) ار كحدكث الفيضاناتيف ىبوب الرياح كالعواصف، كحدكث الربؽ كالرعد، كىطوؿ األمط

ح الرباع  كتكاثر د كالعطاء من ظهور العشب كتفتٌ و عزا إُف مثل ىذه القول صبيع مظاىر التجدٌ فإنٌ 

                                                           
، (1 –ط )ة اعبامعية، حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، اإلسكندرية، دار اؼبعرف - 1

 . 26، ص 2014
ط )األردف، دار اليازكرم،  ية بْب ظاىريت اغبضارة كالديانة،مهنا يوسف حداد، األنثركبولوجيا الدينية أك العبلقة التبادل - 2
 .( من اؼبرجع نفسو 72ص ضمن ). تراجع قّة ظهور الفيتش 71، 70، ص 2011، (1  –
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م كالتفاعل اؼبتواصلة بينو كبْب ىذه القول اغبيوانات ككثرة اػبّبات يف فّل الربيع، كنتيجة لعملية التحدٌ 

 . 1ة البشر" فقد كاف منطقيا أف يتٌّورىا هبيئ

 فاػبوؼ الذم الـز اإلنساف السومرم من الظواىر قد دفعو إُف تشخيص تلك القول كردٌ  ،كبالتاِف

ل إُف "تعدد ذباربو قد أدٌ  ـبتلف مظاىر اغبياة إليها بسلبيامها اؼبؤذية كإهبابيامها النافعة. باإلضافة إُف أفٌ 

اؼبَبابطة يف بعض األحياف كغّب اؼبتكاملة أحيانا عدـ توافر كحدة فكرية بل ؾبموعة من األفكار الدينية 

مها يف عاؼبو الدنيوم ة كالشريرة الٍب اعتقد بتحكٌ ة اػبّبٌ و إُف البحث عن القول اػبفيٌ أخرل، كقد اذبٌ 

) لذا فقد( اعتقد يف  (...) كاألخركم، كبدأ يف ؿباكلة ربديد مفهومها كذبهيز ما يلـز كبو اكتساب رضاىا

و ي لكافة القول اإلؽبية كذلك يف صبعية عمومية إؽبية يسودىا اغبق كالّدؽ، كيتجٌ كجود تنظي  صباع

جعلها ( تأكل كتشرب كتنجب كربارب كتقتل  ) بل تعدل بو األمر إُف حدٌ  (...)بعضها إُف الظل ، 

و( كاف يهدؼ من كراء ذلك إُف تقريب فات اإلنسانية البحتة، )كلعلٌ كغّب ذلك من ـبتلف ظواىر التّرٌ 

 . 2الّورة اإلؽبية من كجهة النظر اإلنسانية حٌب يستطيع اإلنساف العادم االعتقاد فيها دكف صعوبة"

 ،بِب جلدتو، ككيفية عيشه  ضمن صباعات بأفراد ر السومرم بعاؼبو الذم يعجٌ يبدك أٌف تأثٌ 

عاـ كالشراب ة كالشريرة، باإلضافة إُف حاجته  الفطرية إُف الطكتعايشه  على اختبلؼ طباعه  اػبّبٌ 

جعلو يرس  لآلؽبة صورة من الطبيعة ذامها الٍب تعٌودىا يف ؾبتمعو؛ لذا فقد صبغها بّبغتو قد كالتكاثر 

 بل ذباكز ىذا اغبدٌ  ،جو ىو يف العادة من مأكل كمشربكجعلها يف حاجة إُف ما وبتا ،كشٌخّها يف ىيئتو

تارة  كبو الشرٌ  ؛ لتجنحض ؽبااؼبواقف الٍب يتعرٌ   بتغٌّب الٍب تتغٌّب  ؛إُف درجة جعل منها ربمل طباعو ذامها

  كاػبّب تارة أخرل. 

                                                           
 .114ثامر عباس، تقديس الزعامة دراسة يف ظاىرة الكاريزما السياسية، ص  - 1
 .31حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، ص  - 2



 أطروحة الدكتوراه
 

 
17 

 

ليهوه شكبل إنسانيا  ركف أفٌ رى  آلؽبته ؛ "إذ كانوا يتّوٌ كال ىبتلف الكنعانيوف كثّبا عنه  يف تّوٌ 

 و كاف إؽبا ؿباربا يقاتل دكف ىوادة ألجلكلكنٌ  ،كمقرا للسكُب كتدفعو العواطف اإلنسانية من غّبة كغضب

 يفت اؽبنود أمر تقديس الطبيعة الٍب كانوا يعيشوف يف كنفها؛ إذ من كما َف. 1شعبو ضد أعدائه "

ة، كلذلك كانوا يطلقوف على ت الطبيعة حيٌ   "لن يبوتوا بركحه  إذا ظلٌ اؼبعركؼ عنه  اعتقادى  بأهنٌ 

ة إُف شركؽ الشمس كاعببل أنفسه  ألقابا ترتبط بالظواىر الطبيعية؛ فبحّبة اعببل كاؼباء الّايف باإلضاف

 . 2األبيض كلها أظباء اختارىا أبناء القبائل اؽبندية الكتساب اػبلود من الطبيعة"

كاإلنساف اؼبّرم شأنو شأف اؽبندم كالسومرم قد شٌخص مظاىر الكوف؛ "فكانت األشجار 

لو عليها، كمن مث   كالينابيع كاألحجار كالتبلؿ كاغبيوانات ىي ـبلوقات حٌلت فيها قول غريبة ال سلطاف

ر يف عقلو كصارت مظاىر اإلؽبية األكُف يف نظره ىي القوة اؼبسيطرة على ر مبكٌ ؿ مؤثٌ كانت الطبيعة أكٌ 

. ككذلك الشأف بالنسبة لؤلكغاريٍب الذم "نظر إُف الطبيعة كاعتربىا سبثل حياة اآلؽبة ككل  3العاَف اؼبادم"

ا ضد بعضها البعض، كصراعها ضد الناس، ككثّبا ما ما وبّل يف الطبيعة ىو من عمل اآلؽبة كصراعه

 .4يؤدم ىذا الّراع إُف اإلخبلؿ بالتوازف على األرض مث يعاد ىذا التوازف من جديد"

و خلق ػبدمة اآلؽبة، تلك اآلؽبة احملبة لؤلكل كالشرب كالرقص كظباع كقد اعتقد البابلي "أنٌ 

كجدت يف اؼبعابد الكثّب من اؼبباخر غبرؽ  اؼبوسيقى كللزكاج، كما أهن  يستنشقوف العطور)حيث

                                                           
ص . 1999 ،(1  – ط) كالتوزيع، للنشر الكندم دار األردف،ؿبمد خريسات كآخركف، تاريخ اغبضارة اإلنسانية،  - 1

99. 
  .309، ص 2009، (1 –ط )حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، دمشق، منشورات ارباد الكتاب العرب،  - 2
 .26حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، ص  - 3
.  أكغاريت )رأس شامرا(: 71حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، بّبكت، دار الفكر اللبنآف، ص  - 4

  الرابع عشر قبل اؼبيبلد. ىي مدينة أك فبلكة يف مشاؿ سوريا، عرفت حضارة راقية بلغت الذركة يف القرف
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ر الفينيقيوف آؽبته  بأشكاؿ بشرية، ربدثوا معها كتعرفوا إُف أعماؽبا، كابتدعوا أشياء "تّوٌ  مثلما. 1البخور("

س من اؽبياكل كعبدكىا سبثلها أك ترمز إليها، كما صنعوا أنّابا عمودية الشكل ككضعوىا يف اؼبكاف اؼبقدٌ 

    2بل عنو"إللو كفبثٌ ا رمز اعلى أهنٌ 

، فجباؿ ببلده كانت ال تزاؿ من أسباب متاعبو، (...) "كَف يكن اليونآف مرىف اغبس بالطبيعة

لو فيها من كائنات كَف تكن الطبيعة تثّب عواطفو، بقدر ما كاف يتخيٌ  (...) كؽبذا َف تكن يف نظره جذابة،

ركحية، فهو يبؤل الغابات كؾبارم اؼبياه يف ببلده باآلؽبة كاألشباح، كإذا فكر يف الطبيعة َف يكن تفكّبه يف 

صباؿ مناظرىا، بل يف أهنا مكاف تنع  فيو أركاح األبطاؿ الذين قتلوا يف اؼبيداف. كىو يطلق على جبالو 

 يرس  الطبيعة ذامها بل يرس  بدال منها صورا رمزية لآلؽبة الٍب كأهناره أظباء األرباب الذين يسكنوهنا، كال

    3أك ينحت ؽبا سباثيل ترمز إُف ىذه اآلؽبة" (...)تبعث فيها اغبياة 

ّوا قول الطبيعة ليزيٌنوا ؾبٌردامها اعبامدة بدؼء ألواف خياؽب  كيلبسوا كاقعها "كما اعتادكا أف يشخٌ 

لوا ألنفسه  ؾبموعة آؽبة كإؽبات من األركاح كاعباف األقزاـ طورم، ففضٌ العارم جبوخ صبيل من خياؽب  األس

كىا من بانوراما الفّوؿ، تقودى  يف ذلك تبدالت أرزاقه  السنوية بينما تنتاهب  عواطف متقلبة بْب استمدٌ 

                                                           
 .76حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، ص  - 1
  .91، ص اؼبرجع نفسوحسن نعمة،  - 2
 للطبع اعبيل دار، تونس/ بّبكت بدراف، ؿبمد ترصبة الثآف، اجمللد  الثآف، اعبزءديورانت، قّة اغبضارة، كايريل كؿ  - 3

. )لقد صٌور ىومّبكس اآلؽبة اليونانية يف ىيئة شخوص إنسانية 123، 122ص  للَببية، العربية اؼبنظمة/ كالتوزيع كالنشر
يف كوهنا ربمل سائبل يف دمائها يضمن ؽبا اػبلود، كما عدا ذلك فهي عنده مثل الناس تتنازع  ال زبتلف عن البشر إالٌ 

الرجاؿ كالنساء اإلنسيْب عشاقا كخليبلت(،  كربب كتكره كتكيد لبعضها بل تّل هبا الشهوات إُف ازباذ من شاءت من
، 2013 ،(1  - ط) اعبامعية، اؼبعرفة دار اإلسكندرية،حريب عباس عطيتو، اذباىات التفكّب الفلسفي عند اليونانْب، 

 . 29ص 
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الرفض كالفرح كبْب السركر كاألسى اللذين كجدكا فيهما تعبّبا طبيعيا عن تقلب الطقوس بْب الغبطة 

   1كاغبزف، كبْب العربدة كالنواح."

أمر تقديس الطبيعة الٍب قهرت اإلنساف البدائي كحّبتو َف يكن تقديسا للطبيعة ذامها  كعليو، فإفٌ 

رىا يف ىيئة بشرية؛ فهي على الرغ  من بل لؤلركاح الٍب كانت تسكنها كالٍب أنزؽبا منزلة اآلؽبة، مث تّوٌ 

ـ ة الٍب تتكرٌ منها اػبّبٌ  ا الٍب وبملها، ذلك أفٌ حاملة للّفات ذامه  –  يف نظره  -تها كعظمتها تبقى قدسيٌ 

عليو بالثركات كاحملاصيل الوفّبة كشٌب النع ، كمنها الشريرة الٍب تفرغ جاـ غضبها عليو بالكوارث كاحملن،  

الرغ  من بل كتسمع اؼبوسيقى كتستنشق العطور، كلكن على  ؛ا ربتاج إُف الطعاـ كالشراب كالزكاجكما أهنٌ 

  فل  حظيت هبذه اؽبالة من القداسة؟مها اؽبائلة، كإاٌل ذلك فهي زبتلف عن البشر العاديْب يف قوٌ 

و ال فرؽ عندى  بْب اآلؽبة كالبشر كحٌب اغبيوانات االنتباه لدل اؽبنود األمريكيْب أنٌ  ما يشدٌ  إفٌ 

را بْب ما يسمى اآلؽبة كالكائنات األخرل كالنباتات إذ "تّف ركايامهي  عن الكونيات الواقعى باعتباره استمرا

الطبيعة الَبكيبية للكائنات كاحدة: األركاح  )شريرة كانت أـ خّبة(. )...( كيف نظرمه  اؼبيثولوجية يعتربكف أفٌ 

اؼبختلفة دبا فيها اػبالقوف كاألبطاؿ الثقافيوف كاؼبخادعوف كالوحوش كاغبيوانات كالنباتات كحٌب الشمس 

يشَبكوف يف الطبيعة ذامها، فكله  كاعوف كخالقوف، كؽب  القدرة على  (...)كأفراد البشر كالقمر كالنجـو 

الكبلـ كالتعاطف مع اآلخرين. كمعظ  ىذه الكائنات تستمر يف الوجود، كى  يستخدموف قومه  بدرجات 

 . 2متفاكتة كألغراض متفاكتة" 

                                                           
 كالنشر للطباعة الفرقد دار سورية، اػبوص، نايف: تر كالدين، السحر يف دراسة جيمس فريزر، الغّن الذىيب - 1

  .504، ص 2014 ،(1  - ط) كالتوزيع،
  .313حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص  -  2
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دىا عند اؽبنود األمريكاف ليس فالذم يّنع الفرؽ اعبوىرم بْب الكائنات على تعدٌ  بالتاِف،ك 

ا أشكاؽبا الظاىرية، كال أمكنتها الٍب تقبع فيها سواء كانت يف األعلى أك يف األسفل أك على األرض؛ إمبٌ 

د الفرؽ كيبنحها مركزا فوقيا أك دركا يف اغبضيض، فالَبكيبة مها، ذلك كحده الذم وبدٌ درجة استخدامها لقوٌ 

 ا عاديا.سا كإمٌ ا مقدٌ من كائن آلخر كىي الٍب ذبعل من الكائن إمٌ  ة تتفاكتة القوٌ شدٌ  كاحدة لكنٌ 

الرىبة الٍب صاحبت الظواىر الطبيعية بسبب مهديدىا الدائ  ؽبدكء اإلنساف  هبذا لبلص إُف أفٌ 

تلك  كقضائها على أعداد ىائلة من بِب جلدتو قد جعلتو يهتدم إُف فكرة مفادىا أفٌ  ،كراحتو كطمأنينتو

كالفارؽ  ،ة تقودىا كبوه، كىذه القول ال زبتلف عنو يف تركيبتها كال يف طبيعتهاالظواىر زبضع لقول خفيٌ 

  ما داـ لن يقدر على ؾباهبتها  –ة الٍب يبتلكها، كما عليو يف اؼبقابل ة أفضل من القوٌ ا سبلك قوٌ الوحيد أهنٌ 

 سها.  أف يقدٌ إاٌل   -

د أفكاره سرعاف ما تتجدٌ  و ال يبقى حبيس فكرة كاحدة بل إفٌ  أنٌ اؼبعركؼ عن اإلنساف اغباِف لكنٌ 

كتثور خاصة إٍف تعرض ػبسائر فادحة، أك ضرب يف الّمي ، فهل كاف لئلنساف البدائي ىذه اػبّاؿ؟ أـ 

ثا بفكرة استّغاره لنفسو أماـ حد بقي متشبٌ  قة قد ضٌيقت دائرة إرادتو؟ إُف أمٌ حدكد تفكّبه الضيٌ  أفٌ 

 م ـباكفو؟     مدل بلغت جرأتو يف ربدٌ  ل؟ كإُف أمٌ تلك القو 

  ظهور فكرة البطولةيو: األزمات و س وتفشّ ب/ انبعاث المقدّ 

فرد من األفراد وبيا دبفرده، منزكيا  اإلنساف ـبلوؽ اجتماعي بطبعو، فليس معقوال أف ذبد كلٌ 

كمنعزال عن اآلخرين، فحٌب اغبيوانات الٍب تفتقر للعقل نراىا تعيش يف كنف أصنافها كأنواعها، كؽبذا فبل 

ذ عبماعتو ىذه قائدا أك زعيما يقودىا، و ازبٌ اإلنساف البدائي قد عاش ضمن صباعات، كالشك أنٌ  أفٌ  شكٌ 
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اؼبهمة، فما السبب كراء ظهور الزعامة؟ كما ىي مواصفات ىذا الزعي  كي  لو ؽبذهترل فيو مواصفات تؤىٌ 

 وبظى هبذا التكرٔف؟ 

تواتر الكوارث الطبيعية )حرائق كزالزؿ كفيضانات(، كاستمرار األخطار اػبارجية )حركب  "لعلٌ  

من صبلة  كصراعات كغزكات(، كتعاظ  االحتياجات الداخلية )تأمْب الغذاء كاألمن كاالستقرار(، كانت

الضركرات كاالىتمامات الٍب أضفت على شخّية القائد تلك اؽبالة من االعتبار كالتوقّب. على خلفية 

 ز بو، أك رأم سديد أفّح عنو، أك قرار شجاع أبدع فيو، أك سابقة معيارية نسبت لوموقف حكي  سبيٌ 

ح األشخاص ال اعبماعات كاألفراد ال زة كاألفعاؿ االستثنائية ىي من اجَبا كؼبا كانت األعماؿ اؼبتميٌ  (...)

. فإف "فكرة )البطولة( َف تكن سول الوليد الذم أقببتو الظركؼ القاسية كاألكضاع الشاذة، 1اجملتمعات"

الٍب استشعر اإلنساف القدٔف من خبلؿ مقدار عجزه عن مواجهتها كأفراد متفرقْب كصباعات مشتتة، 

 . 2ا كيدرأ عنو أخطارىا" كبالتاِف مقدار حاجتو ؼبن يتّدل لتداعيامه

د أصنافها كربديق األخطار على اختبلؼ منابعها قد جعلت تراك  األزمات على تعدٌ  الواقع أفٌ 

و األكضاع لو للقيادة، فالرأم السديد الذم يوجٌ اعبماعة زبتار من بْب أفرادىا قائدا رأت فيو مواصفات تؤىٌ 

من اؽببلؾ، كالعمل االستثنائي الذم يعكس نباىة صاحبو  ذالذم ينق كبو األفضل، كالقرار الّواب

كرجاحة عقلو كانت من صبلة اؼبعايّب الٍب تّنع من الفرد العادم شخّا جديرا بالبطولة، كىي ذامها ما 

 ىبلق الفارؽ بْب الزعي  كباقي أعضاء اعبماعة. 

ت أرشيفو اعتقادات "كألٌف الوعي اعبمعي لتلك األقواـ كاعبماعات، َف يربح ىبتزف بْب طيا

رات مضموهنا؛ إف كل ما وبيط باإلنساف من ظواىر كموجودات، سبتلك يف ماىيتها طاقات ركحية كتّوٌ 
                                                           

 .57ثامر عباس، تقديس الزعامة دراسة يف ظاىرة الكاريزما السياسية، ص  - 1
 .60، ص اؼبرجع نفسوثامر عباس،  - 2
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ر لديو اإلمكانيات تتناسب كحج  قدرمها التأثّبية كمدل سطومها اإلوبائية. فبا يستتبع إف كل من تتوفٌ 

مضارىا أك الستدرار عطفها كاستجبلب خّبامها،  اؼبادية كاؼبؤىبلت اؼبعنوية؛ إما الحتواء غضبها كاستبعاد

يغدك مرشحا ألف وباط هبالة من االعتبار االجتماعي كالتوقّب الرمزم، كذلك تعبّبا عن تعاِف مقداره كظبو 

  – مكانتو كطغياف ىيبتو. كؽبذا فليس ببل سبب أف تسبغ تلك اعبماعات البدائية طابع اإلجبلؿ 

أسبلفها األكائل، الذين اجَبحوا اؼبآثر كحققوا االقبازات كلبوا الطموحات، على   – كالقداسة يف الغالب 

ض عن أفعاؽب  الطقوسية كفبارسامه  الشعائرية، ما كاف ؽبا أف تغدك كجودا معتقدين بأف كل ما سبخٌ 

 ملموسا ككاقعا معاشا، لوال كجود تلك الّبلت اػبفية الٍب تربطه  باآلؽبة، كتلك العبلقات السرية الٍب

تشدى  إُف األرباب، كعلى ذلك )يذكر ثامر عباس بأنو( بينما تبدك فكرة ذبسد اآلؽبة يف صورة بشرية 

غريبة بالنسبة لنا، فل  يكن فيها ما يدعو للعجب أك الدىشة بالنسبة لئلنساف اؼببكر، الذم َف يكن يعترب 

ك القول الفائقة للطبيعة، الٍب )اإلنساف اإللو( أك )اإللو اإلنساف( سول درجة أعلى كأظبى من نفس تل

 . 1نسبها بكل صدؽ كإيباف إُف نفسو ىو"

ؽ الفردية ىي الٍب ذبعل الفرد رك الف ى لكل األفراد، بل إفٌ فاالعتبار االجتماعي ال يتأتٌ  عليو،ك 

اديا لو مؽ تقاس دبقدار ما يبتلك من طاقات ركحية كقدرات تأثّبية؛ تؤىٌ رك ز عن غّبه، كىذه الفيتميٌ 

كاستبعاد مضارىا أك جلب عطفها كخّبامها. كؽبذا فقد حظي  قول الطبيعيةيا الحتواء غضب الكمعنو 

األسبلؼ، الذين أثبتوا جدارمه  بتحقيق اآلماؿ كالوقوؼ يف كجو األزمات، بالتبجيل كالتقديس من قبل 

فيو قول إؽبية، أك يكن  داإلنساف لن يقـو باؼبعجزات ما َف تتجسٌ  ا منه  أفٌ صباعامه  الٍب ينتموف إليها، ظنٌ 

فيو نفحة من نسبها، كباؼبختّر اؼبفيد لن يفعل ذلك ما َف يكن إؽبا، كىذا األمر ال يدعو للعجب؛ ذلك 

 تو الفائقة.  يف قوٌ اإللو عندى  ال ىبتلف كثّبا عن البشر إاٌل  أفٌ 

                                                           
 .58ثامر عباس، تقديس الزعامة دراسة يف ظاىرة الكاريزما السياسية، ص  - 1
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خلفية  كؽبذا "كلما ازدادت كطأة الشقاء يف الوعي كاستفحلت شدة االغَباب عن الذات، على

زج اجملتمعات اؼبأزكمة كالشعوب احملركمة كاألم  اؼبهضومة يف أتوف؛ األزمات)على تعدد أنواعها(...كلما 

تعاظمت )تطلعامها( إُف ميبلد/ ظهور شخّية اؼبنقذ/ اؼبخلص؛ سواء كاف برداء الزعي  السياسي اؼبعتمر 

 . 1مة الدين يف العادة" خوذة العسكر يف الغالب، أك جبلباب اؼبرشد الديِب اؼبعتمر عما

البطل اؼبنقذ ال يكوف زعيما سياسيا تلجأ إليو الشعوب لتسيّب انطبلقا فبٌا سبق يبكن القوؿ: أٌف 

دى  فحسب؛ بل يستطيع أف يكوف مرشدا دينيا أفرادىا كتنظي  حيامه  كضبايته  من األخطار الٍب تَبصٌ 

هامها الدينية. كىنا عتقادامها كتوجٌ ق األمر دبتعلٌ ذا ما إتستشّبه يف أمرىا يـو زبرج األمور عن سيطرمها؛ السيٌ 

تو البدنية كمواقفو البطولية؟ أـ انتقاء ىذا الزعي  البطل؟ ىل على أساس قوٌ  أساس تٌ  نتساءؿ: على أمٌ 

 على أساس طاقاتو الركحية كآرائو اإلصبلحية؟ 

 ج/ شروط الزعامة:  

عملية انتقاء لؤلشياء أك لؤلشخاص الٍب زبضع ؼبعايّب كمواصفات، يستند القدامى  على غرار كلٌ 

رىا يف القائد ضركرية ألداء مهامو على أكمل كجو؛ فه  "كفقا لطبيعته  إُف صبلة من اؼبعايّب يركف توفٌ 

كانوا يف أكطأ   حٌب كإف  – النزاعة إُف االستقبلؿ من كل تبعية، ككينونته  التواقة إُف التحرر من كل قيد 

ال يسلموف قياد أمرى  كيفما اتفق جملرد أف   – مراحل التطور اغبضارم كأدْف مراتب التمدف اإلنسآف 

 . 2)اؼبتزع ( ينتمي لسبللته ، ك ال يبحظوف زماـ قيادى  لكل عابر سبيل جملرد كونو من صلب قبيلته "
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تفعل  جرد كونو ينتمي إليها؛ بل كانتدبف، كا   القيادة ألم  َف تكن تسلٌ  البدائية فاعبماعات اإذن 

)البطل( البدائي ىي التزامو  رىا يف الزعي كمن صبلة الشركط الواجب توفٌ نة. ذلك بناء على شركط معيٌ 

ما من شأنو، ليس فقط إثبات )انتمائو( للجماعة الٍب يبثلها كيَبأسها فحسب، كإمبا الربىاف  "بتقدٔف كلٌ 

اغبرص على تدعيمو كذلك، كالتدليل بالتاِف على ضبايتو إياىا من األخطار على سبسكو بذلك االنتماء ك 

. لذا فمن غّب اؼبعقوؿ أف وبافظ القائد على مكانتو بْب صباعتو كىو ينع  بكرسي 1كالتهديدات اػبارجية"

كا متمسٌ  ف يظلٌ ا عليو أالرئاسة كسائر أنواع التبجيل جملٌرد اكبداره من سبللته ، كضبلو ؼبورثامه  كدمائه ، إمبٌ 

مهديد يبكن أف  كضبايته  من أمٌ  ،تو للذكد عنه قوٌ  و جاىز لبذؿ كلٌ ه ، كمربىنا على أنٌ إليبأكاصر انتمائو 

 ص هب .يَببٌ 

ىذا الشرط َف يكن كافيا إلقناع ىذه اعبماعات لذا "فالشخّية الٍب كانت تظهر عبلئ   كلعلٌ 

بتقدٔف ليس   – لكي ربظى بالتكرٔف كالتعظي    –التزع  يف اجملتمعات البدائية، كانت ملزمة كشرط مسبق 

بل كذلك ما يثبت  فقط ما يربىن على قدرامها القتالية كمهارامها القيادية كإمكانيامها االقتّادية فحسب،

عبلقامها باآلؽبة، كصبلمها باألرباب، فضبل عن ضبل اعبماعة اؼبعنية باالعتقاد بّحة ذلك النسب أك تلك 

 . 2العبلقة، استنادا إُف موركث أسطورم متقادـ يؤيد كيؤكد تلك السلسلة من األنساب كالعبلقات"

اك / القائد( ال تأيت من اؼبمارسات الدينية، )اغب "القدسية الٍب يتميز هبا العاىل كاعبدير بالذكر أفٌ 

)اغباك / القائد(، على العكس  الٍب كاف يقـو هبا، كما ال تأيت من التبجيل الذم وباط بو، كإمبا العاىل

 .3و سبيز أكال باأللوىية" من ىذا، يقـو دبثل ىذه اؼبمارسات الدينية، كوبظى دبثل ىذا التبجيل ألنٌ 
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البدائي كانت صعبة جدا؛ إذ َف تكن تكفيو تضحياتو كال مهاراتو ة الزعي  مهمٌ  يبدك أفٌ 

كإمكانياتو ليحظى بالتبجيل، بل كاف وبتاج أيضا إُف ربط نسبو باآلؽبة كالتدليل على صحة ذلك النسب، 

"فإف  ب منو أف يثبت ارتقاءه إُف منزلة اآلؽبة. لذاالزعامة تتطلٌ  إال أفٌ   - كإف كاف من زمرة بشرية  -فهو 

الذين سبتعوا دبزايا   -فة )البطولة/ الزعامة( الٍب يفَبض أهنا أسبغت على أكلئك األفراد/ األشخاص ص

 جسمية كعقلية كنفسية، زبطت حدكد ما كاف متاحا كشائعا ضمن مألوؼ اعبماعة كمتداكال يف أعرافها 

القوة البدنية َف يكن مدلوؽبا يقتّر فحسب، على ذبليات ما قد يتبادر إُف للذىن من خّائص  -

كاغبنكة القيادية كاغبظوة الرمزية للشخص اؼبوصوؼ )بالبطولة(، إمبا كانت توحي بأف اؼبعِب هبا غالبا ما سبتع 

برعاية خاصة من لدف القول الغيبية، الٍب كاف هبهل كنهها كىبشى غضبها كيتجنب لعنتها، حبيث تغدؽ 

( فالشخّية طبيعية من حيث كوهنا مقدسة، عليو من فائض بركامها كسبنحو من معْب سلطاهنا )...

كاتسامها بقواىا اػبارقة، أك بقدرمها على اػبلق، إمبا ىو ناتج من مقارنتها بالقوة اإلنسانية ذات القدرة 

 . 1احملدكدة، كلكنها يف األصل شخّية فوقية تتمتع بكل صفات اؼبعآف اإلؽبية اجملردة"

 لكائن البشرم الذم يتمتع بقول إؽبية أك خارقة للطبيعة كاألرجح أف" فكرة )اإلنساف اإللو( أك ا

ترجع إُف تلك اغبقبة األكُف من التاريخ الديِب، الٍب كاف ينظر فيها إُف اآلؽبة كالبشر   – يف جوىرىا   –

 .    2على أهن  كائنات من نوع كاحد تقريبا" 

ر بعبلقتو باألرباب، ال يبحضو اؼبربٌ كاء البطل على أصلو اإلؽبي كاالكتفاء فإف "اتٌ : كخبلصة القوؿ

الكايف الدعاء التعاِف كما ال يضفي عليو ىالة التقديس ما َف يدع  ذلك االمتياز باألعماؿ اعبليلة 

كاألفعاؿ العظيمة، الٍب تتخطى حواجز اؼبألوؼ كتتجاكز سقوؼ التوقعات. كباؼبقابل فإف كل ما يقدـ عليو 
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من تضحيات جسيمة، ال تشكل ضمن سّبكرة اعبماعة البدائية  البطل من مبادرات جريئة كيّدر عنو

 .1استثناء تستحق عليو الثناء )...( طاؼبا البطل يعجز عن إثبات تفوؽ أصلو اإلؽبي

كباختّار شديد "فإف سلطة القيادة كانت مزهبا من الوراثة الشرعية كالدينية، مع سحر الشخّية 

عبلقة باآلؽبة كما يف اغبضارة الفرعونية، أك ى  جنود اآلؽبة القيادية فكاف البد للقادة أف يكوف ؽب  

اؼبنتخبوف كما يف اغبضارة الفارسية القديبة، أك ى  جزء من اؼبكوف اإلؽبي الديِب كما يف حضارات ما بْب 

 .2النهرين؛ كالسومرية كاألكدية كاآلشورية"

لو  مظهر البطل أك يف رداء كاىن، البدٌ القائد سواء كاف يف ىيئة الزعي  أك يف  ـ أفٌ ا تقدٌ  فبٌ يتبٌْب 

أف يثبت كجوده عبماعتو ليس فقط دبا يظهره من حنكة قيادية أك تضحيات بطولية أك آراء دينية، بل دبا 

ق ىذا القائد ألوىيتو اؼبنشودة بْب البشر؟ كىل ناؿ ما كانت تنالو اآلؽبة يربىن على نسبو اإلؽبي، فهل حقٌ 

ّورة الٍب رظبها البدائيوف لزعمائه  َف تكن ؿبض ؿباكاة لنموذج خياِف تسابق ة ؟ أـ أٌف تلك المن قدسيٌ 

 األفراد لبلقَباب منو؟  

  د/ قداسة الزعامة وتبلُور الخوف:

ركا لقد تبٌْب لنا فبا سبق أٌف اعبماعات البدائية حْب عجزكا عن التّدم لقول الطبيعة كؾبارامها فسٌ  

ه  اػبوؼ فطرم يف البشر فقد خاؼ جلٌ  ل منه  تقودىا كبوى ، كألفٌ كراءىا قول خفية أقو  مظاىرىا بأفٌ 

 تقديسه  ؽبا باعتبارىا آؽبة تستحقٌ  من ىذه القول الٍب سرعاف ما أعلنوا إذعاهن  كرضوخه  ؽبا، كمن مثٌ 

 العبادة.
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ة )كما يقاؿ( فقد ظهرت شخّيات أثبتت جدارمها كحنكتها يف مواجهة األزمة تلد اؽبمٌ  كدبا أفٌ 

 الكوارث كإنقاذ صباعامها من اؽببلؾ؛ سواء برأم سديد أك ؾبازفة بطولية أك تضحية جسيمة، كألفٌ  ىذه

فقد أعجبت ىذه اعبماعات بتلك الشخّيات  ؛العمل االستثنائي يثّب لدل الغالبية عجبا مث إعجابا

تلك األعماؿ اؼبنجزة لن تّدر عن بشر عاديْب ما  لها للزعامة؛ كبنت اعتقادا مفاده أفٌ كرأت فيها ما يؤىٌ 

ة ثات من القول نفسها الٍب تقود مظاىر الطبيعة، كبالتاِف ال فرؽ عندى  بْب القول اؼبؤؽبٌ َف وبملوا مورٌ 

 - يف نظرى   – قوياءاأل يف درجة القوة الٍب تكاد رباكي قوة اآلؽبة، كدبا أفٌ  كىؤالء األفراد األبطاؿ إالٌ 

ة ضباية اعبماعة كالدفاع فع ىؤالء األشخاص إُف مرتبة اآلؽبة، كأككلت إليه  مهمٌ التأليو فقد ري  وفيستحقٌ 

 بوا كملوؾ كزعماء كحظوا بالتبجيل كالتقديس. ٌّ ني  مثٌ عنها. 

مّاٌف األفراد كانت مرتبطة حبياة ىذا اؼبلك/ الزعي ، الذم كٌفر اغبماية كاألماف لشعبو كقت  كألفٌ 

 ده، ذلك أفٌ مهديد يبكن أف يَبصٌ  جهدىا لتوفّب األماف لو، كضبايتو من أمٌ  تو كلٌ رعيٌ اػبطر، فقد بذلت 

"ضركرة ضباية اؼبلك من األخطار احملتملة تنبع من الدكر الضخ  الذم يضطلع بو يف حياة رعاياه. 

فقط فشخّو، حبّر معُب الكلمة، ىو الذم يضبط مسّبة العاَف؛ كعلى شعبو أف يعَبؼ لو باعبميل ليس 

على الغيث كنور الشمس الذم ينبت شبار األرض، بل كذلك على الريح الٍب تستاؽ السفن إُف الساحل، 

كعلى األرض الٍب يطأىا الناس بأقدامه . إف ملوؾ البدائيْب ىؤالء وبوزكف قوة كقدرة على توزيع السعادة 

 . 1ال تقر دبثلها الشعوب األقل بدائية إال آلؽبتها كحدىا" 

اؼبهمة الٍب كانت اآلؽبة تقـو هبا قد انتقلت عند ىؤالء الشعوب إُف زعمائه ؛ لذا َف يعد كعليو، ف

طر كالرياح الزعي  حاميا فحسب؛ بل مغدقا بنعمو الٍب تتجاكز حدكد فبلكتو إُف العاَف بأسره؛ فالشمس كاؼب
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"كما اعتربت أكامرى  الناس من السعادة اعتربت من أفضاؿ اؼبلوؾ على رعاياى ،  شبار األرض كحٌب حظٌ ك 

كنواىيه  كاألعراؼ الٍب استنوىا يف حيامه ، دبثابة شرائع مقدسة فرضها على الناس خلفاؤى ، الذين رفعوا 

أيضا إُف اؼبرتبة نفسها كعبدكا إُف جانب سابقيه . كبذلك ت تشكيل ؾبمع اآلؽبة األكؿ، حبيث أخذ 

 . 1ؽبة األدْف"الزعي  األقدـ دكر اإللو األكرب كمن تبله دكر اآل

العناية كاغبماية كالطاعة الٍب حظيت هبا اآلؽبة البشرية، كإف كانت تعكس يف ظاىرىا  يبدك أفٌ 

ب على فقدانو من ؼبا يَبتٌ  ؛ئ يف طيامها خوفا على مّاٌف اعبماعةا زببٌ أهنٌ  ة على اؼبلك، إالٌ خوؼ الرعيٌ 

إف ىي فقدتو. كبالتاِف فاػبوؼ الظاىر على اؼبلك ما ىو  ـباطر داخلية كخارجية، كالٍب ستهلكها ببل شكٌ 

ترصبة يف اغبقيقة ػبوؼ باطِب عاشتو الشعوب أثناء كبعد األزمات الٍب دانبتها، كالزاؿ صداه مكبوتا يف  إالٌ 

مهديد  فأمٌ  ،كعليو .داحاؿ من األحواؿ ال يريدكف معايشة تلك الكوارث ؾبدٌ  قلوب أفرادىا، كى  بأمٌ 

ضباية اؼبلك، لذلك  ت الذم يعيشونو يف ظلٌ بل ىو مهديد للهدكء اؼبؤقٌ  كحده؛ مهديدا لو يعدٌ للملك ال 

شبن كاف، لكن اؼبلك حٌب كلو رفع إُف مرتبة اآلؽبة فهو يبقى  على الرعية أف ربافظ على حياة اؼبلك بأمٌ 

ا البشرم( من استطاعت ىذه اعبماعات أف ربمي زعيمها )إؽبه مدل فإُف أمٌ ضا للموت، بشرا معرٌ 

 اؼبوت؟ كما ىي الطريقة البديلة الٍب ابتدعتها لتحافظ على بقائو ضمن اعبماعة ما داـ سيموت ال ؿبالة ؟

 ه/ الموت والخلود:

تعترب فكرة اؼبوت فكرة لطاؼبا ارتسمت يف اؼبخيلة البشرية، على أهنا الفاصل الذم يضع حدا بْب 

، 2ألبد بعد أف يوارل الَباب أك وبرؽ أك يرمى يف النهر أك وبٌنطاألحياء كاألموات، حبيث يغيب اؼبيت إُف ا
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لكن عند القدامى ىبتلف األمر سباما فاألموات عندى  ال يغادركف ببل رجعة؛ بل تغيب أجسادى ، كتبقى 

ثة باألماكن الٍب كانوا يسكنوهنا. " فاإلنساف البدائي ال يعتقد أف أحدا يبوت موتا كامبل، أركاحه  متشبٌ 

فاؼبوت بالنسبة لو ال يعِب بأم حاؿ من األحواؿ التوقف اػبالص كالبسيط ألشكاؿ النشاط كالوجود كافة، 

كيف معظ  اجملتمعات البدائية يكتسب اػبلود يقينا ال وبل  الفرد ( ...) إنو ال يكوف أمرا مطلقا أبدا

 . 1بالتشكك فيو إال بقدر ما يتشكك يف كاقعية كجوده الواعي"

ت ال يغادر الوجود  د استمرار للحياة فاؼبيٌ نظور ال يبدك اؼبوت موتا كامبل؛ بل ىو ؾبرٌ من ىذا اؼب

"أركاح األسبلؼ ال تغادر عاَف األحياء، كإمبا تسكن تلك الكائنات  كليا، إمبا يبقى خالدا؛ ذلك أفٌ 

اعتقدتو قبائل . كىذا ما 2كالكيانات كتتقمص شخّيامها حبيث تكوف قريبة منه  كؿبيطة هب  كراعية ؽب "

  . 3األكجيبوا يف شرقي الواليات اؼبتحدة

"كقد آمن اؼبّريوف أيضا خبلود الركح، كأرادكا للسعادة الٍب عرفوىا يف اغبياة أف تستمر بعد اؼبوت. 

كذىبوا إُف كجود نفس ؿبركة مركزىا القلب، ظبوىا )با( كصوركىا على ىيئة طائر ذم رأس بشرم، كنفس 

كف ؤ طوف جس  اؼبٌيت كيبل، ظبوىا )كا( كصٌوركىا على ىيئة ذراعْب فبدكدتْب. ككانوا وبنٌ مفكرة مركزىا الرأس

ضروبو طعاما كشرابا من أجل )با( الٍب تستطيع الدخوؿ كاػبركج مٌب شاءت من كوة صغّبة ؽبذا الغرض، 
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عبادة اآلؽبة يف كل أجزاء الدنيا ىي يف األصل عبادة لؤلجداد اعتنقها أعضاء اعبماعات اغباكمة، كينفي أف تكوف 
  لت آؽبة مث عبدمها بعد ذلك" يراجع اؼبرجع ذاتو، الّفحة ذامها.  الشعوب قد زبيٌ 

اؼبيت "يبقى كائنا كاعيا على كبو ما كاف كىو على قيد اغبياة، إف موتو قد حاؿ ببساطة بينو  أفٌ  تقد ىذه القبائلتع - 3
متمتعا بالرغبات البشرية العادية  و يظلكبالنسبة لؤلحياء فإنٌ  (...) كبْب االتّاؿ باألحياء بطريقة يبكنه  التعرؼ عليها

  .23، ص اؼبرجع السابقجاؾ شوركف، ، صبيعا"
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ركاح كيّنعوف لو سبثاال حبجمو الطبيعي من أجل )كا(، يضعونو فوؽ الضريح. كاعتقد بعضه  أف األ

تتحٌوؿ قبوما أك تتحٌد مع إلو الشمس. كمنه  من جعل الركح الّاغبة ترتع يف فبلكة أكزيريس، كىي أرض 

أك يتحادث مع مغبوطة تشبو اعبنة. كىناؾ وبيا اؼبرء يف سعادة ربت ظبلؿ األشجار، كيلهو دبرح مع زكجتو 

 .1"أصدقائو

دة ىي غياب األحياء عن األنظار حبيث على ىذا النحو زبتزؿ ماىية اؼبوت عندى  يف فكرة كاح

  َف يفقدكا االتّاؿ مع األحياء فحسب؛ إمبا سكنوا كيانات أخرل، ذلك أهنٌ  ،تّعب رؤيته  أك معرفته 

عا هبا كما لو كاف على قيد اغبياة. كعلى غرار األفراد العاديْب ت متمتٌ ق بالرغبات فيبقى اؼبيٌ ا فيما يتعلٌ أمٌ 

جة اغبوادث الٍب تودم حبيامه ، يتعرض األبطاؿ كالزعماء كحٌب البشر اؼبؤؽبْب الذين يبتلوف باؼبوت نتي

قد "يستغِب عن حياتو يف عمل رائع من أعماؿ البطولة، كألنو قريب  -يقوؿ باكرا -للموت، فالبطل كما 

" للغاية من اآلؽبة يف أعمالو كاقبازاتو، فإنو يعي على كبو أكثر حدة كإيبلما بأنو بالرغ  من ذلك  . 2فافو

"كَف تنج آؽبة اؼبّريْب من ىذا القدر الذم مشل اعبميع، فه  أيضا شاخوا كماتوا، لكن عندما 

اكتشفوا فيما بعد فن التحنيط أعطوا األركاح اؼبيتة فرصة أخرل للعيش من خبلؿ اغبفاظ على أجسادى  

 ل إضايف يف اػبلودإضافية ألممن التفسخ مدة مفتوحة، كهبذا االخَباع أخذت اآلؽبة كما أخذ البشر فرصة 

أما كبار اآلؽبة عند البابليْب فكانوا يظهركف لعبدمه  يف األحبلـ كالرؤل على شكل أجساد بشرية  (...)

 3بكل ما فيها من عواطف فنائية؛ فه  يولدكف إُف ىذا العاَف مثل سائر البشر."

                                                           
  - 1993) ،(3  - 2  - 1: ط) للنشر، النهار دار لبناف، كتطٌورىا، نشوؤىا أديب صعب، األدياف اغبية - 1

 .20، ص (2005  -  1995
  .35، ص ؾ شوركف، اؼبوت يف الفكر الغريبجا - 2
 .348الغّن الذىيب، ص يزر، اجيمس فر  - 3
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مّاؼ اآلؽبة، َف تكن  منكاألبطاؿ كالٍب أدنته  التحديات العظيمة الٍب قاـ هبا الزعماء  يبدك أفٌ 

للحظات غبظة من ا   يف أمٌ دا بأهنٌ يعوف جيٌ   - على الرغ  من مكانته  ىذه  -  لتقيه  من اؼبوت؛ فه 

و حدة كأؼبا من موت الشخص العادم، إال أنٌ  كوف أشدٌ قد يمومه   ضوف للموت، كعلى الرغ  من أفٌ عرٌ سيت

ياة كقمة اكتماؽبا، كبوصفو آخر احملن الٍب يتعرض ؽبا اإلنساف كأشدىا قسوة، يضحى يف نظرى  "ذركة اغب

 .1كاالختبار اغبقيقي لقيمتو"

مها كقمة اكتماؽبا، ك و ذر هناية غبيامه ، إنٌ  ال يعدٌ  ،إذف ،ْبموت اآلؽبة البشرية أك األبطاؿ اؼبؤؽبٌ 

شكاال انتقالية تّنع جسرا بْب الركح كف " أترب يع  كاؼبعيار الذم تقاس بو قيمته  اغبقيقية، ذلك أهنٌ 

اغبارسة للجماعة كالركح الفردية. كردبا كاف زعي  القبيلة ىو الفرد األكؿ، الذم منحت لو السلطة اعبماعية 

غّب أف اؼبلك، دبا أف اآلخرين ال يزالوف ينظركف إليو حبسبانو ( ...) للقبيلة الٍب البد أف سبتزج بإرادتو الفردية

فإف ركحو ال تبدأ كال تنتهي مع بدء   –ة االجتماعية الٍب كجدت قبلو كستنتقل إُف خلفو مستودعا للسلط

كانتهاء عمره، إهنا ركح خالدة، كيرجع ذلك إُف أهنا بشكل ما، تظل ركح الفرد األعلى يف اعبماعة، الركح 

 . 2الٍب تتجاكز حيامها أجياؿ أعضاء اعبماعة كافة"

"كقد كجد البحث أف بْب الشعوب اؼبتوحشة أركاحا تَباتب يف األنبية فوؽ بعضها بعض، حبيث  

كفوؽ ذلك فاآلؽبة الذين يبلكوف كظائف مثل آؽبة  (...) أف اإلنساف يبكن أف يسمي األعلى منها آؽبة
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خذ مكانات الزراعة، كفبلكة األموات كاغبرب ؽب  مكانات رفيعة، غّب أف أركاح األسبلؼ يبكن أف تأ

 .   1اآلؽبة، كبذلك يكوف السلف األقدـ دبثابة اإللو األعلى"

اء اؼبوت الذم يداى  حياة اآلؽبة اػبوؼ الذم سيطر طويبل على نفوس البدائيْب، جرٌ  فٌ الواضح أ

تها قمٌ البشريْب، كالذم يبثل مهديدا للجماعة، قد غٌّب كبو الزاكية اإلهبابية، فبعد أف كاف هناية اغبياة، جعلوه 

تزداد قداسة كلما سركحو  ما حيت أجياؿ الرعية، بل إفٌ  اوبي اكذركمها، فالزعي  اإللو ال يبوت موتا كامبل إمبٌ 

، األسبلؼد مكانتو بْب اآلؽبة زادت اؼبدة الٍب تفّل حاضرى  عن يـو موتو، كىذه اؼبدة ىي الٍب ربدٌ 

ه اآلؽبة، القضية إذف قضية مدة ال قضية نضاؿ ؿ يبقى اإللو األكرب مهما عظمت أعماؿ أحفادفاعبد األكٌ 

ل هبا القدامى اؼبوت ؼبنح ن إليها البدائيوف كانت أقبع طريقة ربدٌ ففكرة اػبلود الٍب تفطٌ  ،كبطولة. كبالتاِف

ْب حياة أبدية. كهبذا نكوف قد أجبنا على سؤالنا الذم قمنا بطرحو آنفا حوؿ اغبيلة الٍب أبطاؽب  اؼبؤؽبٌ 

   ب لتحدم اؼبوت كاإلبقاء على أسبلفها حاضرين بينها كلو ركحيا. كجدمها الشعو 

ىذا  سوا زعماءى ، كأفٌ البدائيْب قد قٌدسوا القول الغيبية، كما قدٌ  معنا أفٌ  نذكر من خبلؿ ما مرٌ 

وا بو اػبوؼ كالعجز حياؿ الكوارث اؼبفاجئة؛ فاألكائل خافوا األزمات فأؽبٌ اغبالتْب قد سبٌ  تايف كلالتقديس 

يف أغبقوى  بركب اآلؽبة، كنعل  لوى  ك من كاف كراءىا، ككجدكا يف أبطاؽب  ضباة ؽب  من تلك القول فبجٌ 

   مهديد.   قد خافوا على زعمائه  من أمٌ   يف حْب خافوا من تلك القول فإهنٌ اؼبقابل أهنٌ 

                                                           
"تعد عبادة  .133مهنا يوسف حداد، األنثركبولوجيا الدينية أك العبلقة التبادلية بْب ظاىريت اغبضارة كالديانة، ص  - 1

أشكاؿ التدين يف العاَف، كقد عرفها اؽبنود اإليرانيوف بدكرى ، لقد اعتقد األجداد كاألبطاؿ الراحلْب كاحدة من أقدـ 
اإليرانيوف القدماء بأف أركاح األسبلؼ، يبكنها ضباية أركاح أقارهبا األحياء، كلكن شريطة أف يت  تذكرىا كاستعطافها 
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"موقف  بأفٌ  "الطوط  كاحملـر"كقد أشار سيغموند فركيد إُف ىذه القضية، حيث يقوؿ يف كتابو 

األقواـ البدائية من زعمائها ككهنتها وبكمو مبدآف متكامبلف أكثر فبا نبا متناقضاف: كجوب التوقي منه  

ككجوب كقايته . كيت  الوصوؿ إُف ىذين اؽبدفْب عن طريق صبلة من األحكاـ اغبرمية. ككبن نعل ) يقوؿ 

ك القوة السحرية، الغامضة كاػبطرة، الٍب فركيد( من قبل ؼباذا ينبغي التوقي من السادة: فه  حاملوف لتل

تنتقل بالتماس، مثلها مثل الشحنة الكهربائية، كتتسبب يف موت من ال تتوفر لو اغبماية بشحنة مكافئة 

كيف ىبلكو. من ىنا كاف كجوب رباشي أم سباس، مباشر أك غّب مباشر، مع القداسة اػبطرة؛ كقد اخَبع 

يف شرقي إفريقيا، مثبل، تعتقد أف اؼبوت  النوباعواقبو الوخيمة. فقبائل للحاالت الٍب ال يبكن فيها تفادم 

الكاىن، كلكن يف مستطاعها أف تنجو من ىذا اػبطر إذا ما   -عليها ؿبتـو إذا ما دلفت إُف بيت ملكها

كشفت، لدل دلوفها إليو، عن الكتف اليسرل كأتاحت للملك أف يلمسها بيده. كعلى ىذا النحو تنتهي 

النتيجة الغريبة التالية كىي أف اؼببلمسة الٍب تأيت من اؼبلك تغدك كسيلة شفاء كضباية ضد الشركر  إُف تلك

الٍب تتأتى من ىذه اؼببلمسة بالذات، كلكنها ىذه اؼبرة مبلمسة مقّودة كذبوز، ألهنا مقّودة من قبل 

فيها أنو آمث يف حق اؼبلك؛  اؼبلك، قوة شفائية، على حْب أف اؼببلمسة اػبطرة ىي تلك الٍب يستشعر الفرد

 .1"كاؼبوقف اإلهبايب حياؿ اؼبلككبعبارة أخرل، إنو التضاد بْب اؼبوقف السليب 

( بطريقتْب نبا يف  اؼبلوؾ البدائيْب قد عاملوا آؽبته  البشرية )  من خبلؿ ىذا القوؿ أفٌ يتبٌْب 

ليه  كاػبوؼ منه ، أما خوؼ هما متكاملتاف يف رأم سيغموند فركيد: اػبوؼ عالظاىر متناقضتاف لكنٌ 

ر من ناحيتْب؛ األكُف: ارتباط مّاٌف اعبماعة هب  كىذا ما أسهبنا و مربٌ أنٌ  األكائل على ملوكه  اآلؽبة فنظنٌ 

من تلك الٍب يف حوزة اآلؽبة؛ كىذا ما هبعله   اغبديث حولو سابقا، كاألخرل: امتبلكه  لقول أقلٌ يف 

ل إُف تلك الطاقة الٍب يبلكوهنا، كالٍب تشكٌ  "فركيد"ه من ملوكه  فّبدٌ ا خوفه  عرضة لتهديدىا الدائ . كأمٌ 
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مبلمسة مع اؼبلك إال إذا كانت تلك اؼببلمسة  ب أمٌ ة، لذلك هبدر بالرعية ذبنٌ خطرا على األفراد األقل قوٌ 

  مقّودة بغرض الشفاء، كالٍب َف يكن ؽبا خطر عليو. 

لها البدائيوف يف ملوكه ، اؼبواصفات الٍب زبيٌ  أفٌ  يبدك لنا جليا من خبلؿ ما عرضناه حٌب اآلف:

كالٍب رفعوى  هبا من بشر عاديْب إُف مّاؼ اآلؽبة، سرعاف ما دخلت حيز التّديق كتوجهت ضدى ؛ 

ل مهديدا ؽب ، فهل بقي ىذا اػبوؼ يبلـز  اؼبلك فبعدما كاف االقَباب منه  احتماء من اػبطر، صار يشكٌ 

 دة بالزكاؿ؟   سة مهدٌ نتو اؼبقدٌ مكا و دائما، أـ أفٌ اؼبؤلٌ 

  و/ الزعامة: عقوبة أم تقديس؟

اىا طاؼبا سبنٌ ة كالسلطة اؼبطلقة، كىي رغبات الوبظى اؼبلوؾ يف العادة بالرفاىية الزائدة كاؼبكانة العالي 

األفراد يف أم زمن كيف أم مكاف، لكننا نرل عكس ذلك عند بعض الشعوب؛ ففي "قبيلة تيمو يف 

وبتفظ األفراد ألنفسه  باغبق يف أف يوسعوا اؼبلك الذم ينتخبونو ضربا يف عشية اليـو السابق سّباليوف 

لتتوهبو؛ كى  يفوف بكل اندفاع هبذا اغبق الدستورم إُف حد أف العاىل التعيس اغبظ غالبا ما يفارؽ الركح 

 .1قبل تسلمو العرش"

و، منفردا يف الغابة. كحراـ عليو أف يلمس الكاىن، كوكول –كيف غينيا)غريب إفريقيا( "يعيش اؼبلك  

امرأة، أك يغادر بيتو، بل حراـ عليو حٌب أف ينهض عن كرسيو، الذم يناـ عليو جالسا. فلو سبدد لّبقد 

لتوقفت الريح عن اؽببوب، فتضطرب أحواؿ اؼببلحة. كقواـ كظيفتو أف يهدئ العواصف، كبّفة عامة أف 

فكلما كاف اؼبلك من قبائل اللوانغو قويا، كانت أكثر تعدادا  (...) دية،يسهر على بقاء األحواؿ  اعبوية عا

                                                           
 .69ص  سيغموند فركيد، الطوط  كاغبراـ، - 1



 أطروحة الدكتوراه
 

 
35 

 

اغبرمات الٍب يتعْب عليو أف يراعيها. ككريث العرش يتقيد هبا منذ نعومة أظافره، كلكنها تَباك  من حولو 

 . 1أكثر فأكثر كلما شب عن الطوؽ: كيـو يتسل  العرش فإنو ينوء ربت كثرمها إُف حد االختناؽ"

عتقد اؼبيكادك أنو فبا ال يليق دبكانتو كصفتو اؼبقدسة أف يلمس األرض بقدميو. لذلك وبملو "كي

خدمو على أكتافه  حينما تدعو الضركرة إُف أف يقّد مكانا ما، كلكن ال يليق أيضا أف يتعرض شخّو 

فة مسرفة للهواء الطلق، كحٌب الشمس ينكر عليها شرؼ إضاءة رأسو. كصبيع أجزاء جسمو زبلع عليها ص

يف قداستها، فيحـر عليو حٌب أف يقص شعره كغبيتو، كال هبوز لو أبدا تقلي  أظافره. كلكن حٌب ال سبنع عنو  

كل عناية على اإلطبلؽ، فإنو يغسل ليبل، فيما ىو نائ ؛ كما ينتزع من جسمو يف ىذه اغبالة يبكن أف يعد 

د ضارة برفعتو كقداستو. ككاف لزاما عليو أيضا ككأنو سرؽ منو، كلكن سرقة من ىذا القبيل ال يبكن أف تع

فيما سلف أف هبلس على عرشو صباحا لبضع ساعات متتالية، كالتاج اإلمرباطورم على رأسو، بدكف أف 

وبرؾ ذراعيو أك ساقيو أك رأسو أك عينيو، فعلى ىذا النحو فقط يبكنو، كما كانوا يتّوركف، أف يقي  السل  

رباطورية. فإف شاء سوء الطالع أف يستدير إُف جانب أك إُف آخر، أك إف َف كوبافظ على اؽبدكء يف اإلم

يتجو بّره لوىلة من الزمن إال كبو جزء من إمرباطوريتو، فإف ذلك قد هبلب على الببلد حربا أك ؾباعة أك 

  2طاعونا أك حريقا أك أم كارثة  أخرل من شأهنا أف تتأدل هبا إُف اؽببلؾ"

ٌف التاج الٍب وبل  األغلبية بارتدائو، ككرسي الزعامة الذم يرغب الكل يف  لنا فبا سبق أيتبٌْب 

فالزعي   ؛اعتبلئه  العرش لوا ما ال طاقة ؽب  بو بعدضبيٌ ذين اعبلوس عليو، ىو نقمة يف نظر بعض اؼبلوؾ ال

ية ق اػبناؽ عليو، فإُف جانب اغبماعلى فعل الكثّب من األمور الٍب تضيٌ  -عند بعض الشعوب -ؾبرب 

ل تها، يتحمٌ كسائر اؼبهاـ الٍب ربفظ للرعية ىيبتها كمكانتها كىويٌ  و،الدائمة الٍب هبدر بو تقديبها عبماعت
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اؼبلك تبعات ما قد وبّل من كوارث كأمراض، "بل ذىب هب  اغبرص على حسن سّبكرة العبلقات 

معتربين أف سوء طالعو ىو االجتماعية شأكا متطرفا، حْب كضعوا أكزار اعتبلؿ صحة اعبماعة على عاتقو، 

من قبلو ؼ تّرٌ  أمٌ    يعتقدكف أفٌ . فقط ألهنٌ 1السبب كراء ما يّيب اعبماعة من أزمات كانتكاسات"

حاجة فطرية من  ؽب ، كحٌب بعض األمور الٍب تعدٌ  شـؤمن الكرسي قد ذبلب ال ان التفاتة أك قيام سواء كاف

يقـو هبا إال يف كقت يركنو مناسبا لذلك، فهل ىذه زعامة أـ ـر منها، كال وبي  فإنسا حقو االستمتاع هبا كأمٌ 

يف األمر دافعا  أمور ربرمو من أتفو اغبقوؽ؟ أ حبا يف البطولة أـ أفٌ بفعل ذا هبهد الزعي  نفسو عبودية؟ ك ؼبا

 ت تتضاعف جيبل بعد جيل؟ئأماـ معتقدات شعوهب  الٍب ما فت استطاع اؼبلوؾ الّمود حدٌ  آخر؟ كإُف أمٌ 

 :اضمحالل البطولة وتالشيهاز/ 

و على الرغ  من اؼبكانة اؼبقدسة الٍب ربيط هبا الشعوب البدائية ملوكها، كاػبوؼ الذم الواقع أنٌ 

على أنبيته  بالنسبة   –ا "َف تكن تسمح أك ذبيز ألكلئك اؼبلوؾ كاألبطاؿ ينتاهبا منه  كعليه  إال أهنٌ 

مسؤكليامه  حياؿ كحدة اعبماعة الداخلية كمّاغبها، التنّل عن   – ألمباط عيشها كخّائص تفكّبىا 

مثلما التقاعس يف كاجبامه  إزاء أمنها اػبارجي كسبلمتها، كإال فإهن  سيعرضوف أنفسه  ليس فقط 

( ...) الطرد أك القتل يف بعض اغباالت للمحاسبة العرفية كاؼبساءلة األخبلقية فحسب، بل كردبا يواجهوف

 . 2فوريا كحاظبا غالبا ما يكوف ضحيتو اؼبلك/ اإللو"األمر الذم يتطلب إجراء 

مها اؼبلوؾ البدائيوف لتأمْب السبلمة لرعاياى ، باإلضافة إُف األكزار الٍب التضحيات الٍب قدٌ  فٌ كاضح أ

، وا بتقّّبى   الزعامة، َف تكن لتحميه  من غضب اعبماعات إف ى  أحسٌ يثقلوف هبا كواىله  بعد تسلٌ 

ذلك أٌف  "العاىل يف األنظمة اؼبلكية )البدائية( ال وبيا إال من أجل رعاياه كال قيمة غبياتو إال ماداـ يضطلع 
                                                           

  .123ثامر عباس، تقديس الزعامة دراسة يف ظاىرة الكاريزما السياسية، ص  ينظر:  - 1
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بالتزامات كظيفتو كيسوس ؾبريات الطبيعة ؼبا فيو خّب شعبو كبدءا من اللحظة الٍب يتهاكف أك يبتنع فيها عن 

لتوقّب الديِب الذم كاف يتمتع بو من أعلى درجة إُف حقد الوفاء هبذه االلتزامات ينقلب االلتفات كالتفآف كا

كازدراء . فيطرد ؾبلبل بالعار كالشنار، كيعترب نفسو سعيدا إذا أفلح يف النجاة حبياتو. كلئن كاف يعبد اليـو 

 ككأنو إلو من اآلؽبة، فقد يقتل غدا كما يقتل اجملـر )...( فإف يكن اؼبلك إؽبه  فبلبد أيضا، كما يعتقدكف،

أف يثبت أنو حاميه ؛ كدبا أنو ال يريد ضبايته  فعليو أف ىبلي مكانو ؼبلك آخر يكوف أحسن استعدادا 

 . 1لفعل ذلك" 

زعيمها بعد مهاكنو أك عجزه عن أداء مهامو؛ كاكتفت بتنحيتو بت أفى كإف كانت ىذه اعبماعة قد ر 

اعات "َف تكن لتتواْف عن التضحية عن منّبو أك طرده، كتنّيب من ىو أكثر جدارة؛ فإٌف غّبىا من اعبم

بو إف استشعرت فيو الضعف كانعداـ اؼبقدرة، من منطلق اعتقادىا أنو بات يشكل نذير شـؤ على اعبماعة 

َف تكن لتحوؿ دكف إنزاؿ  -ناىيك عن التأليو كالتقديس –"مظاىر التعظي  كالتكرٔف  ذلك أفٌ . 2برمتها"

اؼبلوؾ اجملللْب بامتيازامها، حيثما ثبت تقّّبى  يف أداء كاجبامه   العقوبات اؼبادية كالرمزية بالزعماء أك

 .3الدينية كالقيادية، كباف عجزى  حياؿ تامْب االحتياجات الضركرية للجماعة اؼبعنية"

الطرافة عن أفعاال يف غاية (  James George Frazer  يزرافر جورج جيمس )كينقل لنا الباحث 

قتلو دبجرد ظهور  من الشيخوخة كاؼبوت إالٌ  "والزعي  اؼبؤلٌ "كا حبل لوقاية َف هبد" بعض البدائيْب الذين

موتو طبيعيا سيضٌيع ركحو من عابديو  ة كاضحة لديه ؛ ذلك أفٌ أعراض الضعف عليو، إذ ؽبذا القتل مزيٌ 

كسَبفض ىذه الركح العودة إُف ىذا اعبسد، أما إذا قتلوه بأنفسه  فسيسهل عليه  التقاط ركحو كىي زبرج 

                                                           
  .62سيغموند فركيد، الطوط  كاغبراـ، ص  - 1
  .301ثامر عباس، تقديس الزعامة دراسة يف ظاىرة الكاريزما السياسية، ص  - 2
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فيها الوىن، كهبذا يدرؤكف عن  من منخره أك فمو كنقلها إُف خلفو كىي يف كامل قواىا قبل أف يدبٌ 

و عندما يوشك اإللو على اؼبوت مثبل يعتقد أنٌ  "الكونغو"ب أنفسه  صبيع األخطار احملدقة هب ؛ فشع

و ميت جراء مها منو، كبالتاِف عندما يبدك على اغبىرب أنٌ قوٌ  الطبيعي يهلك العاَف كسبيحق األرض الٍب تستمدٌ 

فو بالدخوؿ إليو كمعو إما حبل ىبنقو بو أك ىراكة يضربو هبا حٌب اؼبوت، لىبر لو أف يقـو الذم قدٌ  ،مرضو

يف إفريقيا الوسطى، ذبرب الرعية اؼبلك بقتل نفسو إذا رأكا فيو مظهرا من مظاىر اػبوؼ؛  "بونّبك"يف فبلكة ك 

كىناؾ من الشعوب القديبة من  .السبللة دبوت اؼبلك موتا طبيعيا عالعرش سينهار حاؼبا تتقطٌ  ذلك أفٌ 

نو حٌب اؼبوت مع فتاة عذراء حاؼبا كأخرل تسج ،د ظهور التجاعيد على كجهوع ملكها إربا إربان دبجرٌ تقطٌ 

يفقد القدرة على أداء كاجباتو الزكجية ذباه زكجاتو اؼبتعددات، كأخرل ترميو كسط معركة طاحنة بدكف 

       1ضباية "

اػبوؼ الذم الـز الشعوب البدائية ذباه زعمائها اؼبؤؽبْب، َف يكن ليدـك ما َف  لبلص أخّبا إُف أفٌ 

مه  الٍب يفرضوف هبا سيطرمه  على الرعية، فذلك اػبوؼ كالتبجيل بواجبامه  كقوٌ تدـ قدرمه  على القياـ 

تقّّب أك ضعف يعِب فقداف اؽبيبة كاؼبكانة كيف أسوأ  أمٌ  مرىوف بالواجب كالقوة كدكاـ الشباب، كأفٌ 

 األحواؿ اؽببلؾ، كىذا ببل شك سيثّب خوؼ اؼبلوؾ.

الزعماء يف ربدم اػبوؼ كرفعو عن شعوهب ، كالٍب  البطولة الٍب أظهرىا يسعنا اآلف أف نقوؿ: أفٌ 

أنزلوى  بسببها منزلة اآلؽبة، قد صارت بامتياز مّدرا ػبوؼ أشد حفزتو رغبات الرعية يف نفوس زعمائها 

لته  أكزارا فوؽ طاقته  الذين طالبته  باالستمرار يف أداء خدمامه  اعبليلة، بل كزادت على ذلك أف ضبٌ 

 التضحية هب  يف حالة التقّّب. كما أفٌ  عيس، كقد بلغ ىذا التهديد حدٌ ه  التٌ بتحميله  تبعات حظٌ 

الّراع الظاىر الذم نشب بْب ىؤالء األبطاؿ كقول الطبيعة، كالذم حظي دبباركة اعبماعة كتأييدىا، قد 
                                                           

 .  356إُف ص  347يزر، الغّن الذىيب، من ص اجيمس فر ينظر:  - 1
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فضل ؿ يف الباطن إُف صراع بْب اؼبلك كالرعية، ىذا الّراع الذم عرب عنو اػبوؼ من الزعامة يف أربوٌ 

 .1 ذبلياتو لدل بعض الشعوب القديبة.

 نقف اآلف على مشارؼ الفكرة الٍب كبن بّدد الربىاف عليها يف ىذا القس  من حبثنا كىي: أفٌ 

ل خبوؼ الشعوب البدائية من الظواىر الطبيعية كالٍب رافقها تقديس تلك دكرة اػبوؼ الٍب بدأت تتشكٌ 

تقديسه ، كَف تلبث أف مٌث تنّيبه  زعماء  بطاؿ الذين تٌ القول، قد أكملت طريقها كبو اػبوؼ على األ

ة اؼبوكلة إليه ، كخافوا يف الوقت عينو من التقّّب أك ة اؼبهمٌ تبلورت يف نفوس اؼبلوؾ الذين آمنوا بقدسيٌ 

 اهخوفي   - على ذلك  - ازىحفٌ  ، الٍبصباعامه  من قبلالفشل، ىذا ما جعله  يعيشوف يف مهديد دائ  

أف خارت قواى  كعجزكا عن أداء كاجبامه  سواء لعبئها كذباكزىا غبقوقه  الفطرية أك  ، إُفاى مّاغبهعل

ي عنه  بتنحيته  أك التضحية هب ، كبعد ىبلؾ اؼبلوؾ لكرب سنه ، األمر الذم قاد صباعامه  إُف التخلٌ 

الرعية ستعيش مهديدات كالٍب عاشتها قبل ؾبيء ىؤالء األبطاؿ، كستخاؼ أف ىبذؽبا اؼبنقذ  أفٌ  الشكٌ 

اؼبنتظر، كهبذا تكتمل دكرة اػبوؼ منو كإليو يرافقها تقديس األقول الذم ستبقى الشعوب تردد بطوالتو 

     جيبل بعد جيل.   

 :الحضارة واألسطورةالمبحث الثاني:  

                                                           
 االختيار عليو يقع كمن سلفو، تسمية فيو كهبرم اؼبلك، كفاة غب سرم، ؾبلس ينعقد أفريقيا غريب بلداف بعض" يف  - 1

 بعض كيف. التاج لقبوؿ استعداده عن يعلن أف إُف الوثن، بيت يف اغبراسة عليو كتضرب كثاقو، كيشدٌ  عليو، القبض يلقى
 أف مثبل، يركل، فمما: عليو فرضو يراد الذم الشرؼ من للتمٌلص اؼبناسبة الوسيلة للعرش احملتمل الوريث هبد اؼبناسبات

. العرش على لتنّيبو ؿباكلة كل بالقوة يقاـك أف من يتمٌكن كي هنار ليل سبلحو ضبل على اعتاد الزعماء من زعيما
 أمر إيكاؿ إُف القبائل معظ  اضطرٌ  فبٌا شرسة، دبقاكمة تقابل اؼبلكي اؼبنّب فرض  ؿباكلة كانت سّباليوف زنوج كلدل
، ص ، "  األغراب إُف الوظيفة ىذه  . 66سيغموند فريد، الطوط  كاحملـر
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بت التكٌتل ضمن صباعات كذلك لّعوبة العيش االنفرادم، ية قد تطلٌ اغبياة البدائ شك أفٌ  ال

ها احتاجت تكافل اعبهود من أجل توفّب الغذاء من جهة كاغبماية من جهة أخرل، فالّيد كالزراعة كلٌ 

طبيعة اؼبناخ كالتضاريس زبتلف من منطقة إُف  كدبا أفٌ  تو فهو لن هبابو اغبياة دبفرده.فالفرد مهما بلغت قوٌ 

ق األمر باؼباء ا ستّنع تباينا كاضحا يف كمية كنوعية العناصر الضركرية للحياة خاصة إذا تعلٌ رل، فإهنٌ أخ

ر الغذاء ككلما ر اؼباء توفٌ ما توفٌ راف غالبا إال دبحاذاة بعضهما، فكلٌ فهما عنّراف ضركرياف ال يتوفٌ كالغذاء، 

"أشار اؼبؤرخ الغريب )رشتوف كولبورف( إُف  ت كثافة السكاف حولو. كلقدارتفعىذا األخّب  تضاعفت كمٌية

تكوف حضارمهما تلك قد  أقدـ ؾبتمعْب متحضرين نبا اجملتمع اؼبّرم كاجملتمع العراقي، كمن احملتمل أفٌ  أفٌ 

كىذا  .1نشأت يف كادم هنر النيل ككادم دجلة كالفرات على التواِف، قبل ميبلد اؼبسيح خبمسة آالؼ عاـ"

على أنبية اؼباء يف  ا يدؿٌ لت دبحاذاة منابع اؼباء؛ فبٌ ت )اؼبّرية كالعراقية( قد تشكٌ أقدـ اغبضارا يعِب أفٌ 

 .رىاا كتطوٌ كٌوهنت

را ملحوظا؛ بل ىناؾ حضارات أخرل بلغتا تطوٌ  الٌلتْبرتاف اؼبّرية كالعراقية كحدنبا كليست اغبضا

ت القديبة )األكُف( كىي: حضارات ضمن ما يسمى باغبضارا و "قد ت رصد ستٌ ذلك أنٌ  ؛لت بعدنباتشكٌ 

حضارة ببلد ما بْب النهرين )دجلة كالفرات(/ اغبضارة العراقية، كحضارة كادم النيل/ اغبضارة اؼبّرية، 

 .2كاغبضارة الّينية، كحضارة اؼبايا، كحضارة االنديز كاغبضارة اؼبناكية"

 ميالد األسطورة في الحضارات القديمة: - أ

   تعريف األسطورة:   -1

                                                           
 .120ص  ثامر عباس، تقديس الزعامة، - 1
ؼ على مفهـو اغبضارة يف اللغة العربية ككذا اللغات للتعرٌ ، 53تاريخ اغبضارة اإلنسانية، ص ؿبمد خريسات،  - 2
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كلعٌل ىذا ما يل إُف جيل بالركاية الشفهية، سة دبعُب أهنا تنتقل من ج"حكاية مقدٌ  األسطورةتعترب 

مها كعادامها كطقوسها كحكمتها كتنقلها لؤلجياؿ اؼبتعاقبة كتكسبها هبعلها ذاكرة اعبماعة الٍب ربفظ قيى 

كما أهٌنا . 1التحريف بالتناقل"ة اؼبسيطرة على النفوس، كذبيء الكتابة لتلعب دكر اغبافظ لؤلسطورة من القوٌ 

الذين عاشوا يف األزمنة قوة العظيمة أك اغبكمة الفائقة، بطولية حوؿ اؼبلوؾ ذكم ال حكايات" عبارة عن

السحيقة كقدسته  األجياؿ البلحقة، كالٍب ت قبوؽبا يف اؼباضي أك يف اغباضر كحقيقة دينية داخل إطار 

  .  2نسق معْب كثقافة معينة"

فظ كتتداكؿ من جيل إُف جيل ا: "قّة تراثية اكتسبت من األنبية ما هبعلها ربي بأهنٌ ضا كتعرؼ أي

داخل ثقافة معينة، قّة تركم أفعاؿ آؽبة أك أبطاؿ أك كائنات ملحمية، حققوا بطوالمه  يف زمن غّب 

ف مبوذج من وٌ زماننا، يف )الزمن القدٔف(، زمن ىبتلف عن ذاؾ الذم تبلغو االستقّاءات التارىبية. ىكذا تك

 .3السرد يكتسب خّوصية من قدرة شخوصو الٍب تفوؽ األبعاد البشرية"

ؾبموعة خرافات كأقاصيص، كىي اشتقاقا من )سطر  ابأهنٌ  "سيد القمِب"فها الباحث اؼبّرم كيعرٌ "

يتناكؿ األبطاؿ الغابرين كفق لغة كتّورات كزبيبلت كتأمبلت  –إضافة لآلؽبة  –األحاديث( كموضوعها 

حكاـ تناسب العّر كاؼبكاف الذم صيغت فيو، كشكل األنظمة، كاؼبستول اؼبعريف، كىي يف الوقت ذاتو كأ

القالب الرمزم " . كما تعترب4تشكل ثقافة عّرىا، حبيث تبدك ذات خّوصية تربطها ببيئتها كؾبتمعها"

                                                           
  .25حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، ، بّبكت، دار الفكر اللبنآف، ص  - 1
   .76، 74 مهنا يوسف حداد، األنثركبولوجيا الدينية أك العبلقة التبادلية بْب ظاىريت اغبضارة كالديانة، صينظر:  - 2
فضيلة . كلبلطبلع على تعريفها اللغوم كبعض التعريفات االصطبلحية يراجع: 22ثامر عباس، تقديس الزعامة، ص  - 3

كما  18، 17، 16، ص 2009، (1  –ط )عبد الرحي  حسْب، فكرة األسطورة ككتابة التاريخ، األردف، اليازكرم، 
  بعدىا.

 .41، 40، ص ، اؼبرجع السابقثامر عباس - 4
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عناىا الواسع )الفلسفة الذم ذبمعت بداخلو أفكار البشر كأحبلمه  يف الفَبة السابقة على ظهور اؼبعرفة دب

 .1كالعل ("

سة قامت األجياؿ بنقلها عن عبارة عن حكايات مقدٌ  األسطورة أفٌ  سابقا ما كرد نستنتج من كلٌ 

ذكراىا عن طريق إقامة طقوس دكرية، كدبا  ال ذبابو، كإحياءً  ان كمأجدادىا الذين أظهركا بطوالت خارقة كحً 

ا خضعت للتعديل كاإلضافات حٌب غدت األفعاؿ فبل شك أهنٌ ت على الكثّب من األجياؿ ا قد مرٌ أهنٌ 

بالتقديس كالرعاية من قبل أفراد اجملموعة الواحدة، فما الذم جعل ية رباكي األفعاؿ اإلؽبية كربظى البشر 

  األسطورة ربظى هبذه اؼبكانة لدل الشعوب؟

 األسطورة في الحضارات القديمة: -2

؛ "فجميعها يف مرحلة من مراحل تطورىا، 2عرفت األساطّب" الشعوب قد "كلٌ  ا ال شك فيو أفٌ فبٌ 

حاكت لنفسها حكايات مدىشة، مقدسة يلعب دكرىا اآلؽبة كأنّاؼ اآلؽبة، فبثلْب شخّيات 

فاألسطورة ىي سجل أفعاؿ  (...) األسطورة، ففي األسطورة تدخل قول ككائنات أقول كأرفع من البشر

دت نظاـ كل شيء ككضعت صيغة أكُف لكل ماء ككطٌ ة العى تلك األفعاؿ الٍب أخرجت الكوف من عبٌ  ،اآلؽبة

  3" عاَف البشر، فهي معتقد راسخاألمور اعبارية يف

سواؾ كانت قديبة/ بدائية، أك معاصرة/  –يندر إذف " أف ذبد صباعة من اعبماعات اإلنسانية 

التأسيسية الٍب سبنحها الوعي  األساطّبم شكل من أشكاؿ أل كيفتقر ـبياؽباىبلو تارىبها  –متحضرة 

بالذات كاإلحساس باؽبوية، ذلك ألف األحداث اؼبؤسسة ال يبكن أف يتمثلها اؼبخياؿ االجتماعي إال 
                                                           

 .7حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، ص  - 1
 . 27، ص 2000، (2   – ط )بولس طوؽ، النار كالنور يف الفكر الغريب، بّبكت، نوبليس،  - 2
 .24ص ، حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة - 3
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بوصفها أحداثا مقدسة، كلكن قداستها تستمد من الذين خلقوىا. فاألحداث ال تّنع نفسها بنفسها، 

. كعلى الرغ  1الذم يضفي عليها بكراماتو كتضحياتو كتفانيو قداسة خاصة" فوراءىا يكمن الزعي  احملرؾ

 رىا قد تفاكتت من حضارة إُففَبات ظهو  أفٌ  ىذه األساطّب قد ظهرت عند معظ  الشعوب؛ إالٌ  من أفٌ 

ح "الباحثوف أف ما بْب النهرين ىي الببلد األكُف الٍب ظهرت فيها األساطّب األكُف كاؼبدف ، كيرجٌ أخرل

 . 2كُف، كإف كاف بعضه  يرل أف الشرؽ األدْف كمّر أسبق يف الزمن"األ

ها الوحيد أف ربفظ سبللتها بتوفّب ست حضارات، َف يكن نبٌ الشعوب القديبة الٍب أسٌ  يبدك أفٌ 

 أف ترٌسخ ماضيها العريق الذم سبتدٌ   – باإلضافة إُف ذلك   -ا حاكلت الغذاء كاؼباء كاألمن لشعبها؛ إمبٌ 

جذكره إُف اؼباضي السحيق، حيث كانت اآلؽبة كأنّاؼ اآلؽبة تعمل جاىدة على إخراج الكوف من 

األشياء الٍب يتعامل هبا األفراد يف  لية لكلٌ و، كذلك بوضع صيغ أكٌ في الظبلـ الدامس الذم كاف يغرؽ

صارت معتقدا راسخا ـ عليها البشر العاديوف فقد حظيت بالتقديس ك قدً تلك األعماؿ ال يي  اغباضر، كألفٌ 

عندى ، وبفظونو عن طريق األسطورة كالشعائر. "كتفّح اؼبيثولوجيا األزتيكية عن الكثّب من ىذه النماذج، 

حيث يقي  احملتفلوف طقوسا يعيدكف فيها سرد أحداث التضحية اعبسيمة الٍب قاـ هبا اإللو "ناناىواتزف" 

ىذه الشمس  ؿ إُف مشس مشرقة، لذا يعتقدكف أفٌ بلف" كربوٌ حْب قفز يف النار عند اؼبدينة اؼبقدسة "تينوكتيت

   3موا لو ضحية من دمه ، كوبرقوىا فوؽ النار."لن تشرؽ ما َف يقدٌ 

                                                           
 .122ثامر عباس، تقديس الزعامة، ص  - 1
 .95بود، اؼبيولوجيا العاؼبية ، ص حنا ع - 2
 . 42إُف ص  40 صمن ود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، حنا عبينظر:  - 3
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األزتيكية كحدىا من أبرزت تضحيات اآلؽبة من أجل البشر بل ىناؾ  1كليست اؼبيثولوجيا

نفسو ػبدمة اإلنساف، فهو  الربٌ األفارقة مثبل يكٌرس "ميثولوجيات عديدة عكست ىذه الّورة، فعند 

يتعٌذب من أجل أف يبعد عباده عن البؤس كالشقاء كاألَف، كيعمل جاىدا ليجلب لو اغبناف كالفرح 

  2كباختّار ال كجود لدين اهلل بل ىناؾ دين لئلنساف"

قد عرفت األساطّب؛   - على اختبلؼ الزمن الذم عاشت فيو  -الشعوب  ـ أفٌ ا تقدٌ يتبٌْب فبٌ 

خلقوىا  ٍبإُف اآلؽبة ال سبتٌد أصولوسا ل معتقدا مقدٌ تها، كما سبثٌ ا سبنحها كعيا بذامها كإحساسا هبويٌ هنٌ ألذلك 

"العبلقة العضوية كالقرابة الركحية بْب مقومات كل  كأضفوا عليها كرامامه  كتضحيامه  كتفانيه . كؽبذا فإفٌ 

من الدين كاألسطورة من جهة، كبْب مكونات كل من الثقافة كاغبضارة من جهة أخرل، تكاد تبدك ظبة 

 3مبلزمة لتلك اجملتمعات"

  :ة األسطورة في حياة الشعوبيّ قدس - 3

. أم حادثة تارىبا مقدسااألسطورة: "تركم  أفٌ  "Mircea Eliade لياداسيا ّب مالباحث "يشّب 

)الزماف( البدء اعبديد. كلكن ركاية تاريخ مقدس تعدؿ إماطة اللثاـ عن سر، ألف  أكلية جرت يف بدء

أشخاصها ليسوا بكائنات بشرية: إهن  آؽبة أك )أبطاؿ( أسسوا حضارات، كلذا فإف حركامه  تؤلف أسرارا: 

و َف يكشف لو أمرى ، كعليو فإف األسطورة ىي تاريخ ما قد جرل يف كليس يف كسع اإلنساف أف يعرفه  ل

أك الكائنات اإلؽبية يف بدء )الزماف(، كإف قوؿ )أسطورة( ىو إعبلف  ما صنعت اآلؽبةذاؾ الزماف، حكاية 

                                                           
فيقّد هبا األخرل أٌما ما يتناىف كالعقل  : كلٌ األكُفب يقّد ":لوغوس" ك "ميثوسإُف " "ميثولوجياتنقس  لفظة "" - 1

    .26معج  اؼبيثولوجيا القديبة، ص حسن نعمة،  ،"كىي تعُب بدراسة كتفسّب األساطّب ،العقل
 . 12، 11حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص ينظر:  - 2
 .104ثامر عباس، تقديس الزعامة، ص  - 3
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ما حدث منذ األصل، كعندما تركل األسطورة أم تكشف، فإهنا تّبح حقيقة دامغة: إهنا ىي أساس 

أف األسطورة  (...) كل ما تركيو عن نشاط ىذه الكائنات اؼببدع ينتمي لدائرة اؼبقدس  –  ةاغبقيقة اؼبطلق

 .1تكشف عن القداسة اؼبطلقة ألهنا تركم نشاط اآلؽبة اؼببدع"

بعثو ككشفو بشكل  س جرل يف الزمن الغابر، يت ٌ تّبح األسطورة هبذا اؼبفهـو ركاية غبدث مقدٌ 

قائق اؼبطلقة ألعماؿ اآلؽبة أك األبطاؿ األكائل، كىذه األفعاؿ ىي دبثابة دكرم، هبدؼ إماطة اللثاـ عن اغب

كيضيف س. أسرار غامضة وبتفظ هبا اآلباء لؤلبناء كيتناقلوهنا جيبل بعد جيل للحفاظ على مّباثه  اؼبقدٌ 

دية، لياد "إف أحدا من اآلؽبة أك )األبطاؿ( مؤسسي اغبضارات َف يكشف عن فعل من األفعاؿ العاامرسيا 

كمن  (...) ات اؼببدع، ينتمي لدائرة اؼبقدسغّب اؼبقدسة. كأف كل ما تركيو األساطّب عن نشاط ىذه الكائن

الناحية اؼبقابلة كل ما يّنع البشر دببادىته  اػباصة، كل ما يفعلونو بدكف أمبوذج أسطورم، إمبا يرجع إُف 

عظ  من النماذج الٍب وبذك حذكىا يف سلوكو ككلما كاف اؼبرء متدينا امتلك قدرا أ (...) دائرة العادم

األسطورة تّف  (...) كقٌل خطر ضياعو يف أعماؿ غّب أمبوذجية أم أعماؿ غّب مضللة (...) كفعالو

يف بعض األحياف. كلذا، فإف كثّبا من  دراميـبتلف أحواؿ انبجاس اؼبقدس يف العاَف، كىو انبجاس 

االبتدائيْب يركف أف األساطّب ال يبكن تركل كيفها اتفق أماـ أم إنساف، كيف أم كقت، كإمبا ذبوز ركايتها 

الشتاء( أك من خبلؿ اغبفبلت الدينية، كبكلمة   –فقط أثناء فّوؿ أغُب من الناحية الشعائرية )اػبريف 

                                                           
. يراجع 127، 126، ص 2009: عادؿ العوا، دار التنوير للطباعة كالنشر، لياد، اؼبقدس كالعادم، تراسيا ر م - 1
، (1  –ط ): عبد اؽبادم عباس احملامي، سوريا، دار دمشق للطباعة كالنشر كالتوزيع، يضا: كتابو اؼبقدس كاؼبدنس، ترأ

 .74، 73، ص 1988
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 تثبيت كعلى ىذا فإٌف الوظيفة الرئيسية لؤلسطورة ىي (...) من فَبات الزمافكاحدة، تركل يف فَبة مقدسة 

 . 1": غذاء، تناسل، عمل، تربية.النماذج اؼبثلى للشعائر كافة، كصبيع ضركب النشاط اإلنسآف ذم الداللة

ٍب األعماؿ النموذجية الٍب قامت هبا اآلؽبة كاألبطاؿ، كال  - كفق ىذا اؼبنظور   –س اؼبقدٌ  شملي

و يف الفرد الذم لن تتجاكز أعمالو البشرية دائرة العادم، غّب أنٌ  قبلمبوذجا أسطوريا ؿبتذل من  تربتع

ل من خطورة تضييع كقتو يف األعماؿ الٍب ال طائل منها إف ىو احتذل حذك إمكاف ىذا الفرد أف يقلٌ 

ا اإلنساف العادم كيفما شاء؛ إمبٌ اآلؽبة عن طريق النموذج األسطورم؛ ىذا األخّب الذم ال يبكن أف يبعثو 

؛ كذلك هبدؼ سة كاػبريف كالشتاء، كأف يقي  حفبلت كطقوسعليو أف يتحٌْب األكقات كالفّوؿ اؼبقدٌ 

أمر آخر.  تلك النماذج كبعثها دكريا مع كل نشاط يقدـ عليو، سواء كاف غذاء أك تناسبل أك أمٌ  ليدزب

ىؤالء "يعتمد الكهنة كرجاؿ الدين تقويبا يعرفوف منو مٌب  ، فعند"األزتيك"ة لدل شعب كتظهر الفكرة جليٌ 

وباربوف كمٌب يضحوف باألسرل، كمٌب كأين يقيموف الشعائر الدينية، كمٌب يأكلوف اللحـو البشرية، إهنا 

األعماؿ أيضا كمناسبات الزكاج كرحلة التجار إُف الببلد البعيدة كانتخاب  ركزنامة ميثولوجية، كلكنها سبسٌ 

  .2."اغبكاـ

الغابرة كجعلها  ربيْب أزماهنا"انبجاس أساطّب تلك اجملتمعات القديبة، َف يكن فقط لدافع  غّب أفٌ 

تعيش غبظات صّبكرات ما قبل التاريخ كسبكينها، من مث، لبلنفتاح على كالتواصل مع أصوؽبا األكلية 

 .3حوؽب  الكثّب من القّص"بعد أف نسجت عنه  ك  لديبومة تقديس أسبلفها كتأليو أبطاؽبافحسب، كإمبا 

قة الٍب تتقوقع يف دائرة بعث الزمن اؽبدؼ من إحياء األسطورة َف ينحّر ضمن اغبدكد الضيٌ  فإفٌ  ،كبالتاِف

                                                           
 .128، 127مرسيا إلياد، اؼبقدس كالعادم، ص  - 1
 .37حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص  - 2
 .130ثامر عباس، تقديس الزعامة، ص  - 3
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اىا إُف تقديس األكائل كزبليد ذكراى ، عرب اؼبوركث السردم ا تعدٌ األكؿ كالتواصل مع األصوؿ األكلية، إمبٌ 

ْب، كتضحيامه  اعبسيمة يف سبيل عن بطوالت األجداد اؼبؤؽبٌ  الذم وبمل يف مكنوناتو حكايات نسجت

  اعبماعة. 

كعلى الرغ  من "أف األسطورة ىي أقرب تعبّبا عن البلشعور اعبمعي جملتمعات قديبة، فإهنا مع 

فاػبربات الٍب مرت هبا  (...) أك ذكريات ظلت ؿبفوظة مدة طويلة ككقائع تارىبيةذلك تعرب عن أحداث 

ؿبفورة يف ذاكرات أبنائها كأحفادىا، بل   كتستمرٌ  لخ كتتأصٌ الشعوب القديبة َف تكن ؾبرد أحداث تَبسٌ 

 . 1كانت أيضا أحداثا ؽبا أثرىا الوجدآف العاطفي العميق"

يبدك أٌف الغرض من بعث األساطّب َف يكن هبدؼ إحياء الزمن األكؿ أك زبليد ذكرل األجداد 

ا لبلستفادة منها يف إثارة اعبانب الوجدآف العاطفي لدل اعبيل اعبديد، كذلك لربطو باؼبوركث حسب؛ إمبٌ ك 

و على اعبماعي الذم وبمل خّوصيات اعبماعة الواحدة كمعتقدامها كعادامها، هبدؼ ترسيخها فيو كحثٌ 

 مية الركح القبلية. "كعلى الرغ  من أفٌ االلتزاـ هبا، كاالقتداء باألكائل للذكد عن أفراد اعبماعة الواحدة، ك تن

األساطّب قد نشأت يف اؼباضي البعيد عن البلشعور اعبمعي جملموعات كبّبة من الناس، كأهنا كجدت 

بالفعل على األلسنة كشاعت كتناقلها الناس يف تلك العهود السحيقة حٌب قبل أف يتسُب للناس القياـ 

ساطّب القديبة قد  أف الباحث "خليل تادرس" يقٌر مع ىذا أٌف األبتسجيلها بوسائل التسجيل اؼبتباينة، إال

ن أيضا نبوءات لى اؼبستقبل، فهي َف تكن ؾبٌرد ترديد ألحداث كقعت، بل كانت تتضمٌ عألقت كثّب باؿ 

عات كترقبات دبا سوؼ يقع يف اؼبستقبل البعيد، فهي َف تكن لتعُب بنشأة الكوف فحسب، بل كانت كتوقٌ 

لتعرض ؼبا سوؼ يؤكؿ إليو الكوف، كما سوؼ يتعرض لو من أحداث أك ما سيّيبو من  تعُب أيضا با

                                                           
 .10، بّبكت، دار كتابنا للنشر، د.ت، ص خليل تادرس، أحلى األساطّب العاؼبية - 1
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األساطّب َف تنشأ لربط اؼباضي باغباضر كإعادة بعث األحداث اؼباضية  ا يعِب أفٌ . فبٌ 1كوارث أك ملمات"

 فحسب؛ بل ذباكزمها إُف التنبؤ باؼبستقبل. 

ائبل: "أف الكثّب من األساطّب قد عنيت كتأييدا للفكرة ذامها، يضيف الباحث خليل تادرس ق

بالتنبؤ بشخّيات من الزعماء أك اؼبّلحْب الذين سيظهركف كيقودكف أفبه  كىبلّوهن  من براثن الضعف 

أك الّعاب الٍب تعَبض طريق حيامه  كما كانت تشّب إُف الّعوبات كالكوارث الٍب سوؼ تكتنف 

ىواؿ لينتّر يف النهاية عليها، كيقود شعبو إُف بٌر األماف، اجملتمعات، كما قد يّادفو البطل اؼبرتقب من أ

  .2كيتغٌلب على كل من يعَبض طريقو من أعداء كمناكئْب"

أٌف مهمة األساطّب قد ذباكزت اؼباضي كاغباضر إُف اؼبستقبل، كَف تكتف من ىذا القوؿ  يٌتضح

 ،اؿ كاؼبنقذين اؼبرتقبْب من قبل شعوهب باألحداث الٍب تطرأ على الكوف، بل كٌسعت دكرىا إُف التنبؤ باألبط

كخطّبا يف اآلف ذاتو، كاف قد كقع  كذكر أعدائه  كبطوالمه  كحٌب انتّارامه . كنذكر ىنا حادثا طريفا

"الرب تيزكاتليبوكا طرد الرب  اف زيارة القائد اإلسبآف )ىورناندك كورتيس(، كىو أفٌ لشعب األزتيك إبٌ 

ات الريش( من اؼبكسيك، فّعد ىذا األخّب إُف سفينة كأحبر كبو الشرؽ، البشرم كويتزالكوتل )األفعى ذ

و سوؼ يعود إُف فبلكتو مع صباعتو من حيث ذىب، لينقذ شعبو كيستعيد مّباثو، كمنذ ككعد الشعب بأنٌ 

 –الوقت، إُف أف زع  كهنته   أف أحبر كعيوف األزتيك تتطلع كبو الشرؽ يف انتظار سفينة اػببلص، كمرٌ 

ل الشمس اػبامسة سوؼ يعود مبحرا من الشرؽ، ليؤجٌ  اؼبلك الربٌ  أفٌ  -باالستناد إُف التقؤف اؼبعتمد

و وبرؽ السفن على الشاطئ قبل أف يطأ الببلد، كىذا ما فعلو )ىورناندك  كاألخّبة، كمن عبلماتو أنٌ 

ص )كويتزالكوتل األفعى ذات الريش(، فاستقبلوه لٌ و اؼبلك اؼبخشعب األزتيك أنٌ  كورتيس(، لذا ظنٌ 

                                                           
 . 12خليل تادرس، أحلى األساطّب العاؼبية، ص  - 1
 .12، ص اؼبرجع نفسوخليل تادرس،  - 2



 أطروحة الدكتوراه
 

 
49 

 

و َف يكن اؼبنقذ ه  أنٌ ة التقؤف أعلنوه ملكا عليه ، كمن سوء حظٌ د من صحٌ استقباال حارا، كبعد التأكٌ 

 1ؤامه  سبب زكاؿ حضارمه "اؼبنتظر بل مّدر ىبلكه ، كىكذا كانت تنبٌ 

ا ساى  يف توطيد الّبلت الٍب ذبمع أفراد لت جسرا متيناألساطّب قد مثٌ  لبلص يف األخّب إُف أفٌ 

مضبوط  ،لية بشكل دكرمالسبللة الواحدة دباضيها كحاضرىا كمستقبلها، عن طريق بعث األحداث األكٌ 

ل مبوذجا هبدر سْب، هبدؼ إماطة اللثاـ عن أسرار األجداد، ىذه األخّبة الٍب سبثٌ بزمن كمكاف مقدٌ 

 عتباطية ال طائل منها.  بالبلحق ؿباكاتو كي ال يتوه يف أعماؿ ا

 :نماذج عن األساطير القديمة -4

يف غبظة من غبظات التاريخ دفعة كاحدة  َف يت ٌ "إنتاج األساطّب  من البداىة التأكيد على أفٌ 

اإلنسآف، أك يعكس غبظة قائمة بعينها ينتهي دبجرد العبور إُف غبظة تارىبية أك اقتّادية مغايرة، بل ىو 

ـبتلفة، نذكر كأزمنة . كؽبذا السبب فقد ظهرت األساطّب يف أماكن 2بزماف أك مكاف"خلق دائ  ال وبدد 

 على سبيل اؼبثاؿ ال اغبّر: 

لقد "كاف أكؿ من كضع األساطّب ى  السومريوف إضافة إُف كوهن   أساطير سومرية:   -

. كأى  ىذه ركاد أدب اؼببلح  كالَباتيل كاألناشيد كفن التّوير كالنحت كاؼبوسيقى يف العبادة..

 األساطّب:
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: كىي زبتلف عن ملحمة اينوما ايليش البابلية، فهي عبارة عن قّص عن أصل أسطورة الخلق / 1 

  1العاَف كتنظيمو كأدكار بعض اآلؽبة كخلق اإلنساف كالطوفاف."

: "تركم ىذه األسطورة اؼبنافسة الٍب جرت بْب الفبلح كالراعي "دكموزم" أسطورة دوموزي وإينانا/ 2

للفوز بػً "إينانا" )آؽبة اػبّب السومرية(، حيث فٌضلت ىذه اآلؽبة الفبلح يف البداية، إال أٌف الراعي سبٌكن 

 2من كسب قلبها يف النهاية."

تذىب إليو كمن بْب األساطّب الٍب وبـو موضوعها حوؿ قّة البدء أك التكوين أك اػبلق، ما 

حقيقة اإلنساف من منظورىا "تعود إُف أف )فانس( خالق ىذا الكوف قد أقبب ابنة فالركايات األكرفية مثبل، 

ىي الليل، اتّل هبا فتكونت األرض كالسماء، كتزكجت األرض كالسماء فأعقبهما ثبلث بنات كستة 

بنْب، كؼبا عل  أكرانوس )السماء( أف أبناءه سوؼ يقضوف عليو ألقى هب  يف هنر تارتاركس، كغضبت 

كى  مردة جبابرة، ككورنوس كريا كأكقيانوس كتيثش، كتغٌلب كركنوس على أبيو  التيتانقببت األرض فأ

أكرانوس فّرعو كتزكج أختو ريا، فلما أقبب ابتلع كركنوس أبناءه، غّب أف ريا ساعدت زيوس على النجاة، 

وسط كالنهاية لكل كأرسلتو إُف كريت، حٌب إذا بلغ أشده ابتلع النور فأخذ عنو القوة، كأصبح البدء كال

 3شيء."

  أساطير بابلية: -
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لقد "برع سكاف ببلد ما بْب النهرين يف اآلداب، كدكنوا العديد من الركائع األدبية الٍب امتزج فيها 

األدب مع الدين مع التاريخ ليشكبل صبيعا قّّا أسطورية ال مثيل ؽبا فيما سبق من حضارات، ككاف كل 

لكثّب من جوانبو، كلعل أى  تلك القّص األسطورية أترخاسيس ككلكامش ما جاء بعده متأثرا بو كمقلدا ل

كنزكؿ عشتار إُف العاَف السفلي كأدابا كأنزك كنركاؿ كاريشكيجاؿ كإيتانا كملحمة اػبليقة كايراكإيشـو 

كثيوغونيادكنو، كىي صبيعها كجدت على رق  طينية كنشرت أكثر من مرة باللغات العربية كاالقبليزية. كلعل 

، كىي أطوؿ كأعظ  األعماؿ األدبية الٍب كتبت باألكادية كلكامش أسطورةأى  تلك األساطّب ىي 

اؼبسمارية، فهي تركم حكاية حبث أسطورم عن اػبلود، قاـ هبا رجل ينتمي إُف طبقة األبطاؿ اػبالدين، 

   . كسنحاكؿ اختّار مضموهنا على النحو التاِف:  1"الّمود كاؼبغامرة كالفرح كاغبزف كلديو قدرة ىائلة على

با صبا، كقد بلغ طاغية يف األرض، وبب اؼبغامرات العاطفية ح (حاك  أكركؾ) جلجامش"كاف 

ا أثار غضب األزكاج كاآلباء، الذين َف يلبثوا أف شكوه ض للزكجات كالعذارل، فبٌ التعرٌ  حدٌ  بو ىذا الشغف

حيث  تو يسمى "أنكيدك".ة لطلبه  فخلقت رجبل يف قوٌ فاستجابت الربٌ إُف "إيشتار" ربة اغبب كاعبماؿ، 

الٍب سرعاف  ،أف حضرت الكاىنة اغبسناء "أخوتى" شبابو بْب اغبيوانات الضارية، إُف كلٌ ىذا الفٌب  عاش 

كعلى الرغ   فطاكعها كرضخ لرغبتها كغادرا الغابة معا إُف قّر جلجامش. ،ما أشعلت نار الفتنة يف قلبو

تها عن خطٌ شتار قد إيتراجع  أفٌ  إالٌ  ؛لى جلجامشعكانت ترمي إُف القضاء الناس يف أكركؾ  ٌف رغبة من أ

 زرع اغبقد بينهما نثرت احملبة كالّداقة.تبدؿ أف إذ ، ، قد عرقل ـبٌططامه بعد كقوعها يف غرامو ،ويف قتل

 ،رت القضاء عليو، كؽبذا قرٌ ا قاطعاو رفضها رفضها على جلجامش لكنٌ تبٌ ؿبعرضت إيشتار  

د إيشتار، ىاجت الربة غضبا ه كقتل الثور كىدٌ ذأنكيدك قد أنق فأرسلت إليو ثورا ضخما ليقتلو، إال أفٌ 

 و َف يفلح، ذلك أفٌ عن اػبلود لكنٌ  حبثان طويلةو  كبسبب موتو قاـ جلجامش برحلةو  فسٌلطت عليو داء اؼبوت.
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العاَف   اغبّوؿ عليها، كحْب عاد سأؿ صديقو عن سرٌ قد ابتلعت نبتة اػبلود الٍب أجهد نفسو يف (ةاغبيٌ )

خربه عن مّّب األموات، كبعد مغادرة أنكيدك بقي جلجامش حائرا بْب اختيار اؼبوت أك أالسفلي ف

    1اػبلود"

 أساطير ىندية:  -

 الرامايانا:

أكديسة اؽبند يف تاريخ األدب األسطورم، كىي أشهر األساطّب اؽبندية اؼبقٌدسة،  الرامايانا"تعترب  

تعاًف أحداثها قضية الغّبة الٍب سرعاف ما تتحوؿ إُف حسد مث إُف انتقاـ، ككيف تنتّر احملبة كاالرباد 

  األخوم كالوفاء على الضغينة كالكراىية.

فهو على الرغ  من   داشاراذا،ى اؼبسمٌ  كوسالتبدأ أحداثها باغبرماف الذم كاف يعيشو ملك ببلد 

كأرسل إليو  براىما و كاف ؿبركما من عاطفة األبوة، إُف أف شاء الربٌ أنٌ  كونو ملكا ؿببوبا لدل الرعية إالٌ 

يف ىيئة مبر ليهبو الطعاـ اؼبقٌدس لزكجاتو من أجل أف يرزؽ باألكالد، كشاءت األقدار أف يرزؽ  فشنو الرب

 . راماى األكؿ منه  بأربعة أكالد يدع

 اؼبسمىميثاال  يف حضن كالديو كبرفقة إخوتو الثبلثة، كحْب صار يافعا تزٌكج بنت ملك راماترعرع 

سة، كبالفعل فقد قبح يف االختبار كفاز باألمّبة الفاتنة الذم اشَبط على خاطبها إثناء القوس اؼبقدٌ  جاناك

 الٍب أحٌبتو حبا صبا.  سيتا
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كايكي   حاكما، كىذا ما أضـر نار الغّبة يف قلب زكجتو الثانية راما تنّيب داشاراذا قٌرر اؼبلك

تذكّبه بوعده الذم قطعو ؽبا؛ بأف وبٌقق ؽبا أمنيتْب كذلك جزاء ؽبا على إنقاذىا لو قبل إُف الٍب أسرعت 

ٌّب أمنيتها  زكاجهما، ككانت  راما إُف فبلكة الشياطْب. ابنو ها كينفي ابنى اؼبلكي أف ين

رفض اغبك ، كقرر انتظار أخيو حٌب  باراتااؼبلك طلبها كذلك بناء على قسمو، غّب أٌف كلدىا نٌفذ 

 يعود من منفاه الذم سيدـك أربعة عشر عاما.

عشرة أعواـ يف ىناء كسركر، إُف  الكشمانعاش راما يف فبلكة الشياطْب مع زكجتو سيتا كأخيو 

جحيما؛ فبعد أف رفض إغراءامها حاكلت قتل زكجتو، أف عشقتو بنت الشيطاف سورباناجا، فحٌولت حياتو 

 ل ؽبا كبَب أنفها.تّدٌ  الكشمانذلك ألٌف  ؛ها َف تفلحلكنٌ 

معركة  رامار االنتقاـ، فخطف سيتا كدارت بينو كبْب ملك الشياطْب فقرٌ  رافانا شكتو لوالدىا

ٌّب طاحنة انتهت بفوز األمّب كربرير فبلكة القردة من جربكتو، كعاد إُف فبلكت و ليجد أخاه يف انتظاره كين

 1ملكا على عرشو."

 األسطورة اليونانية:  -

 / مميزاتها:1

رت كثّبا يف غّبىا "سبثل اغبضارة اليونانية كاحدة من اغبضارات القديبة الٍب نشأت كسانبت كأثٌ 

"فليست ىناؾ حضارة إنسانية حظيت بالتقريظ كاإلشادة من لدف ، 2من األم  كاغبضارات األخرل"

الغالبية العظمى من فبلسفة كمفكرم العاَف قاطبة، فضبل عن عمـو اؼبثقفْب يف القارات أصبع، مثلما نالتو 
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نسآف حياؿ كسبتعت بو اغبضارة اإلغريقية. ليس فقط ألهنا كضعت اللبنات األكُف يف مدماؾ الوعي اإل

أصل الدكلة كطبيعة السلطة(، كالبحث يف ماىية العبلقة بْب الفرد كاجملتمع، كتقنْب السياسة )قضايا عل  

مسائل اغبقوؽ كالواجبات لدل اؼبواطن كاغبكومة فحسب، كإمبا باعتبارىا مهبط الوحي الفلسفي بامتياز، 

 1كصاحبة اؼبشركع الرامي إُف عقلنة الوعي األسطورم"

إلشادة باغبضارة اإلغريقية، كمنحها اغبظ األكفر من الثناء ال يعود ا يعِب أٌف السبب كراء افبٌ 

الىتمامها السٌباؽ بالتنظي  السياسي، أك غوصها يف غمار العبلقة الٍب تربط الفرد باجملتمع، كتقنْب ىذه 

ا باعتبارىا معقل الفلسفة؛ كصاحبة العبلقة كسبكها يف ما يعرؼ اآلف باغبقوؽ كالواجبات كحسب، إمبٌ 

 شركع اؽبادؼ إُف جعل الوعي األسطورم أكثر عقبلنية. اؼب

إُف استفادة اإلغريق   -  أثناء حديثو عن مزايا اؼبيثولوجيا اليونانية  - "كيشّب الباحث حنا عبود 

ة زى  عن اؼبشارقة كعن بقيٌ و يبيٌ من األساطّب الشرقية يف اػبلق كالتكوين كغّب ذلك من اؼبيادين؛ غّب أنٌ 

و من األساطّب فيقوؿ بأنٌ  مباذجثولوجيا. كيستند يف ذلك إُف اؼبي على  أدخلوا شيئا من اؼبنطق الشعوب بأهنٌ 

هبد يف  أسطورة سايكي كإيركس )أم اغبب كالنفس( من اؼبنطق كالعمق الدالِف ما ال هبده يف أٌم 

يسيوس رب الكرمة ا ديونميثولوجيا أخرل، ككذلك الشأف بالنسبة للكثّب من أساطّب اػبّب كاإلنبات، أمٌ 

كاػبمرة فل  هبد ربا يباثلو، كيضيف حنا عبود أٌف اؼبنطق الذم أدخلو اإلغريق على اؼبيثولوجيا جعل ؽبا 

ركاية كوهنا نكهة خاصة، حبيث صارت مقنعة سباما من حيث الداللة كالرمز )طبعا ليس من حيث  

    .2ة("يكاقع
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 رار كالعبادات الغامضة يف التاريخ أفٌ ديانات األسيف كتابو  حسْب الشيخ الباحث"كيذكر 

 (قّّه )على   -  يف ذلك  -األساطّب اإلغريقية كانت أكثر إنسانية كعقبلنية من غّبىا؛ كيستدٌؿ 

الشعيب الذم هبنح نوعا ما إُف الواقع مقارنة بغّبه من أساطّب الشعوب األخرل الٍب أغرقها أصحاهبا يف 

اػبياؿ، كيأخذ مثاال عن أىٌ  منبع لؤلساطّب كىو أشعار ىومّبكس الٍب رٌكز فيها على أعماؿ اإلنساف 

 .1الفآف كمتاعبو يف اغبياة"

ليونانية أكثر قربا من ؾبريات اغبياة اليومية الٍب يعيشها أحداث األساطّب ا ّبحت انطبلقا فبٌا كرد

  يعملوف كيأكلوف أهنٌ  إالٌ   - كإف كانوا آؽبة أك أنّاؼ آؽبة  - األفراد كسط ؿبيطه ؛ فأشخاص األسطورة

كتنتاهب  مشاعر كالٍب تنتاب البشر من غّبة كحسد ككراىية، كيتدٌخلوف يف  ،كيعانوف الّراعات كاألمراض

تكن اآلؽبة  شر، كما كانوا "ىبتلطوف هب  كيشاطركهن  عبلقامه  كيتنازعوف معه  رغبامه ، إذ َفحياة الب

  2وامها أك فبالكها السفلى، بل كانت ربيا يف الطرقات كيف بيوت الناس"أسّبة ىياكلها أك ظب

يات اغبياة فالديانة اليونانية الٍب سبٌثل األسطورة ىيكلها األساسي "كانت أكثر ارتباطا دبجر  ،إذف

بوسعو ك  ،( اآلؽبة كانت ماثلة أماـ الفرد اليونآف العادم يف كل مسالك حياتو) ذلك أفٌ ( ...)اليومية، 

أك لشفاء مرض خطّب أك لتبارؾ  ،أك غبمايتو من اػبطر ،دعومها يف أم غبظة لتكوف شاىدا على قس 

آف قواعد خاصة يف تعاملو مع ىذه اآلؽبة عمبل ما، كمن الطبيعي يف مثل ىذه اغباالت أف يراعي الفرد اليون

نظرا ؼبرتبتها السامية عند مقارنتها بالبشر، لكن ىذه القواعد كانت بسيطة خالية من التعقيد كالرىبة، فكاف 

و( قد اعَبؼ بألوىية عدد )صحيح أنٌ  (...) اليونآف يتعامل مع آؽبتو ببساطة شديدة ال زبلو من اإلجبلؿ

)السماء( أك ىاديس )ملك العاَف السفلي غّب اؼبرئي( أك الشمس كالقمر كالنجـو  من القول مثل أكرانوس
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إال أنو َف يتعٌبد ؽبا أك يقدـ ؽبا القرابْب، فهذه الكائنات ال تبدم أٌم اىتماـ بالبشر كمن مث فبل حاجة 

 يهت  بأكرانوس للبشر أف يهتموا هبا، كيتضح ىذا التناقض عندما يبدأ نفس الفرد اليونآف العادم الذم ال

أك ىاديس يف التعامل مع )زيوس( إلو الطقس أك )كورل( آؽبة احملاصيل أك )آريس( إلو اغبرب أك غّبى  

ؤالء البشر من ؽبكمن مث فبلبد يف اؼبقابل  ،من اآلؽبة الٍب تتدخل كتتحك  يف أحياف كثّبة يف حياة البشر

كالٍب سبثلت يف عبادمه  كتقدٔف القرابْب ؽب  لكسبه   ربديد طريقة فعالة كناجحة يف التعامل مع ىذه اآلؽبة

 1كاستدرار عطفه  أك على األقل لتبليف شركرى  كأحيانا عبثه "

كعليو، فشخّيات األسطورة الٍب ىي آؽبة يف األساس قد عاشت قريبة من الفرد اليونآف، ذلك 

 مناسباتو كساعدتو كباركت أعمالو، غّب أفٌ  ا َف تقبع هبياكلها، بل اقَببت من اإلنساف كشهدت كلٌ أهنٌ 

درجة التقديس   أفٌ  ذلك األمر َف يقٌلل من قيمتها كآؽبة بل بقيت ربظى بالتبجيل الذم تستحٌقو، إالٌ 

مها، كحباجة اإلنساف إليها؛ فبقدر ما كانت خادمة ؼبّاغبو كانت مرىونة عنده باػبدمات الٍب تقدٌ 

اء لن يكوف دبرتبة أكرانوس الذم يتجاىل البشر كيبتعد عنه  يف السمالضركرية بقدر ما زادىا تبجيبل، ف

اليونآف يتعامل معها كما  الذم يرعى حركهب ؛ ككأفٌ  "ىاريس"ي ؿباصيله ، أك دبرتبة كٌ الذم يز  "زيوس"

  مقابل. كهبذا تكوف عبلقة الفرديتعامل مع بِب جلدتو، فالعبلقة ىنا عبلقة مّلحة متبادلة كال شيء ببل

 باؼبلموس.  يتقٌبلها الفكر البدائي الذم ال يؤمن إالٌ حيث باآلؽبة عبلقة معقولة غريقي اإل

"كاؼبيثولوجيا اليونانية غنية باألساطّب الٍب تعرب أصدؽ تعبّب عن تّورات اليونانيْب الدينية، فقد 

فاعي كاليماـ كالثّباف. موا األرباب عرب اعبباؿ كاؼبغاكر كاألشجار كاألعمدة كالشمس كالقمر كاؼباعز كاألعظٌ 

كما رأكا الكوف فبلوءن   ،رفة أك مهنة إلو خاص هبا أك حارس ؽباحككاف لكل مظهر أك صفة أك قوة أك 

 أفعى اإلخّابفيو من قوة حيوية منتجة ككذلك  باألركاح منها الطيب كمنها اػببيث، فقد عظموا الثور ؼبا
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شد كبّب من اآلؽبة، إضافة إُف اعتقادى  بوجود كجسدكا ىذه اآلؽبة، كمن كل ذلك كاف ؽب  ح( ...)

شياطْب كنساء ؾبنحات كجن كأشباح بشعة كحسناكات صبيبلت يف البحار كالغابات، كما كاف لكل إلو 

ر طقوس عبادتو كتكريبو، كؾبموعة كل ىذه األساطّب كٌونت ر سبب كجوده كتفسٌ من اآلؽبة أسطورة تفسٌ 

  1"ىبو.اليونآف كفلسفتو كأدبو كتار عقيدة 

إلو ذبل   جعلوا لكلٌ  حيث؛ غريقإلدل ارات الدينية للقد تواءمت اؼبيثولوجيا اليونانية كالتّوٌ 

 شيء: يف اغبيوانات كاعبمادات كالبشر كحٌب يف اعبنٌ  ى يف كلٌ يتجلٌ  - عندى  – خاص بو، فالربٌ 

حٌل يف ثور رمز للقٌوة  م حٌل فيو، فإفذاإللو يأخذ صفاتو من اؼبخلوؽ ال كالشياطْب كاألشباح، كىذا

عبث كالكيد كاػبداع، كمن كإف حٌل يف حسناء رمز للجماؿ كاغبسن، كإف حٌل يف شيطاف رمز لل ،كاغبيوية

تفسّبا  احكايات تعطي كجودىا ، كينسج حوؽبوتذلشكل الذم ازبٌ آؽبتو صفات ا الفرد اليونآف لبسىنا يي 

رات كاغبكايات تشٌكلت العقيدة اليونانية، فكار كالتّوٌ يتقبٌلو العقل البدائي، كنتيجة لذلك الزخ  من األ

 التاريخ.حٌٌب ىا الفلسفة كاألدب ك كأنتشت بذكري 

   الميثولوجيا اليونانية:

   :نسب اآللهة اليونانية -1

أحد آلؽبة اليونانية، من أف يعود إُف نسب اؼ على و ال سبيل أماـ الباحث إذا أراد التعرٌ يبدك أنٌ 

: ملحمٍب ىومّبكس )األكديسة كاإللياذة( كقّيديت ىيزيود )األعماؿ كاألياـ كنسب اآلؽبة(، ةالتالي ادراؼبّ

حيث ينقل لنا األكؿ كيف كانت اآلؽبة تتدٌخل يف توجيو مّائر األبطاؿ إُف األفضل أك إُف األسوأ، ككيف  
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نا األخّب بأصوؿ اآلؽبة كانت تنتاهبا اؼبشاعر النبيلة كالدنيئة باختبلؼ اؼبواقف كالشخّيات، بينما يزٌكد

 األكُف. االٍب سبتٌد جذكرىا يف أعماؽ األزمنة الغابرة، كبالضبط إُف بدايامه

كينقل لنا الباحث حريب عباس عطيتو بعض التفاصيل الٍب كردت يف قّيدة ىيزيزد "أصل اآلؽبة"  

ضى( مث كيف أك "نسب اآلؽبة" فيقوؿ: "يّف ىيزيود كيف كاف يسود يف بادئ األمر )العدـ كالفو 

( إلو اغبب كىو إروس( إلو العاَف األسفل، كبعد ذلك )طرطوس)األرض( كظهر بعدىا ) جي خيلقت اآلؽبة

أصبل اآلؽبة كأكمله ، كمن العدـ كلد الظبلـ كالليل، كمن ىذين تكٌوف األثّب كالنهار، كبينما كلدت األرض 

رض، قد نشأ اإللو )أكقيانوس( أم البحر، كاعبباؿ كالسماء، فإنو عن اجتماع )أكرانوس( أم السماء باأل

كأبناء من اعببابرة ى  التيتاف، كسبضي القّة فتحٌدثنا أٌف األرض أكعزت إُف التيتاف  أف يقتلوا أباى  

السماء، كاستطاع كركنوس دبساعدة أمو األرض الٍب أخفتو يف كمْب أف ينٌفذ ذلك، كاستوُف التيتاف على 

، فتنٌبأت األرض رياأختو  كرونوسء من العرش، كرفعوا عليو كركنوس، مث تزٌكج جبل أكليمبوس كأنزلوا السما

كالسماء بأف أحد أبنائو يقتلو، فابتلع كركنوس صبيع أبنائو حٌب يتفادل القضاء كالقدر، كلكن زيوس كلد 

سران يف جزيرة كريت حٌب إذا شٌب زيوس خلع كركنوس من أعلى العرش كأرغمو على إخراج أبنائو من 

كتقوؿ األساطّب القديبة أنو "عندما انتهت سيطرة اإللو القدٔف  . 1بطنو، كأعاد التيتاف إُف باطن األرض"

كركنوس على العاَف اقَبع أبناؤه الثبلثة على اقتساـ فبلكتو، فكانت السماء من نّيب زيوس كالعاَف 

  2السفلي من نّيبب ىاديس أما البحر فكاف من نّيب بوسيدكف"

 هة اليونانية:  تصنيف اآلل  -2
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 تّنف آؽبة اليوناف إُف ثبلثة فئات كىي:

: كى  آؽبة األكؼبب، ككانوا يتقبلوف صلوات اؼبتعبدين كىي مستوية على عركشها يف أعلى آلهة كبار – 1

اعببل، سيد ىذه اآلؽبة ككبّبىا كاف )زيوس( رب األرباب كرأس النظاـ اإلؽبي اقتس  ىو كإخوتو العاَف فيما 

كمن اآلؽبة الكبار )آؽبة  (...) طريق القرعة فكانت السماء من نّيبو، ككاف زيوس ؿببا للنساءبينه  عن 

 .ديونيسوس، أرسبيس، ىفستس، آريس، ىرمس، أفركديت، ىّبا، بوسيدكف، أبولواألكؼبب( أثينا، 

ؿ، كعبادة : كى  آؽبة األرض ك آؽبة حيوانية كآؽبة ما ربت األرض كآؽبة األسبلؼ كاألبطاآلهة صغار – 2

 ؽبة كانت منتشرة بْب الفقراء عادة ككانت طقوسها حزينة عكس طقوس اآلؽبة الكبار.اآلىذه الفئة من 

: كىذه اآلؽبة بعثت بعد اؼبوت، حيث تطورت اؼبفاىي  الدينية لدل اليونانيْب كظهرت آلهة صوفية - 3

كقد انتشرت عبادة ىذه اآلؽبة بْب الطبقات  ،لديه  العبادة الّوفية كىي اؼبرحلة الثالثة من الديانة اليونانية

كمن طقوس العبادة الّوفية: الطقوس  ،الوسطى من اليونانيْب، كعرفت ىذه العبادة بعد عّر ىومّبكس

  1االليوسية السرية، ك الطقوس األكرفية السرية"

األكؿ ما  :كانت( على مستويْب  حيث) ( ...) إذف " فاليوناف كانوا يعبدكف اآلؽبة يف كل مكاف،

يسمى اآلؽبة األكؼببية كىي آؽبة اعبنس اليونآف كلو، كالثآف اآلؽبة اػباصة بكل مدينة فيكوف لكل مدينة 

معبودامها احمللية الّغّبة كاألبطاؿ كعرائس البحر كاعبباؿ، ككل منها كاف يعبد طبقا لطقوسو العريقة يف 

 أسطورة بركمثيوسكىي  مبوذج عن أسطورة يونانية، كسنحاكؿ عرض  2القدـ"
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 جابتالتيتاف  سليلخّية بركمثيوس، ة التجوىر النورآف قد ذبٌسدت يف ش"يعتقد اإلغريق أٌف قمٌ  

لبشر األكلْب، ، حيث خلق ىذا األخّب ابرومثيوسك إيبيميتيوسك أطلس رزقاالٌلذٍين ، آسيا ةغريبالة كاآلؽب

، كونو شطر ثور التقدمة إُف (ميكونة) كمن أجله  خاف زكش يـو تقدمة الذبيحة يف كصنعه  من طْب.

غطٌاة يف جلد القس  الثآف كضع العظاـ اؼبقسمْب؛ يف جلد التقدمة األكُف كضع اللح  كاغبواشي، ك 

 ٌّ تو حيث توىب اغبّة األخرل للبشر، اختار زكش بالشح  األبيض، كمن مثٌ طلب إُف زكش أف ىبتار ح

على األموات، كقٌرر معاقبته  حبرماهن  من نار الرضبة كنور  الشح  األبيض الذم كجده مليئا بالعظاـ فحقد

بركمثيوس قٌرر مساعدة البشر،  اػببلص األبدم بّفاء الركح كطهرىا، غّب أفٌ  أم حرماهن  منالرجاء،

كأعطاىا للناس، السبب الذم جعل زكش وبقد عليو كيكٌبلو باألغبلؿ،  الشمسفسرؽ النار من دائرة 

 . 1"كبده الذم ينمو كيتجٌدد   ا يأكلكيرسل إليو نسر 

 صراع أبولو  وديونيسوس:

 Apollo/ أبولو: 1

  أ/ نسب أبولو:

"اقَبف التيتاف )كوئيوس( بأختو )فوبو( الٍب تعِب البلمعة، فأقبب )ليتو( ك)أسَبيا(، تزكجت )ليتو( 

من )زكش( فرزقت )أرسبيس( إؽبة اػبّوبة يف القارة اآلسيوية، كمن مث أصبحت، عند قدامى األغارقة، 

ذع لبلة يف اعبزيرة كلد  )أبولوف( على ج( ...)ذبسيدا للقمر، ك)أبولوف( اإللو الذم هبسد الشمس، 

سبع دكرات فوؽ رأسو،  البجع اؼبقدسكيـو كالدتو طار ( ...)البلمعة)ديتوس(، بعد ـباض داـ تسعة أياـ، 

كىو حدث يؤكد الكماؿ الركحي يف الرق  سبعة، كيف الطيور اػبّبة، رمز التبدؿ الفّلي، كاالنتقاؿ إُف 
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كاؼبدل النورآف. كلػً  )أبولوف( لقب آخر ىو )البلمع( حياة جديدة، كعاَف ساـ، عاَف األجنحة رمز العبلء 

  1أك )فوئيبوس("

 ب/ من ىو أبولو؟ 

 صبل آؽبة اؼبيثولوجيا اليونانية"ىو معبود يونآف، إلو النور كالفنوف كاعبماؿ عند اليوناف، كيعترب أ

على سبثاؿ لو يف  ، كاف لو معبد يف مدينة دلفى حيث اشتهر ىذا اؼبعبد كمركز للتكهن، كما عثر(...)

 2مدينة صور الفينيقية ردبا كاف الفينيقيوف قد غنموه يف سرقسطة كأرسلوه إُف اؼبدينة األـ."

 ج/ عبادة أبولو:

عبادتو األكؿ، كصف  أثينا مقرٌ اعتربت "أقيمت ألبولو اؼبعابد الكثّبة كيف هناية العهد اؼبسيٍب  

ـ، ككاف يقَبف بالنظاـ كاالعتداؿ كاعبماؿ كما 529بّاحب الرداء الطهور، كاستمرت عبادتو حٌب العاـ 

كانت تقاـ لو أعياد عظيمة يف دلفي كديلوس. كدبا أنو رب النور فقد كاف يسمى بأبولو اؼبنّب كما كاف رب 

ككانت كاىنة معبد أبولو تسمى بيثيا  (...) جرة الغارالطبابة كاؼبوسيقى كالفنوف الشعرية. من مقدساتو ش

pythia "3يف معبد دلفي ككانت ىذه الكاىنة تدِف بأقواؿ  كنبوءات لكل من يستشّبىا 

  Dionysus / ديونيسوس:2

 أ/ نسب ديونيسوس:
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غركس، كقد خشي الطيطاف "تقوؿ األكرفية أنو كاف لزيوس ابن من برسيفوٓف اظبو ديونيسيوس زا

قوا أعضاءه آمركا على ىذا اإللو اعبديد، كمزٌ فتالرب األعلى للكوف فينهي دكرى . أف هبعلو  العماليق

على  ها َف ربّل إالٌ كالتهموىا. شاىدت ربة اغبكمة أثينا ما حٌل بأخيها، فأسرعت لتبعدى  عنو، كلكنٌ 

اه ديونيسيوس أيضا. من جديد كظبٌ قلبو، العضو الوحيد الباقي فأخذتو إُف أبيها زيوس فابتلعو، كعاد ليلده 

لوف خطرا على فبلكتو، كعلى ـبلوقاتو أيضا، فما كاف منو الطيطاف يشكٌ  لكنو من باب آخر انتبو إُف أفٌ 

أف قضى عليه  بّاعقتو اؼبشهورة، فهرسه  فاختلط غبمه  باؼباء كالطْب، كخلق منه  البشرية،  إالٌ 

ة مل يف تكوينها على خليط من كحشية الطيطاف، كقدسيٌ فخرجت البشرية، على رأم األكرفية، كىي تشت

    1"لب ديونيسوس، كشوائب من األرض.ق

  ب/ من ىو ديونيسوس؟:

أبناء زيوس إليو كهبلس إُف جواره على عرشو يف السماء،   كاف أحبٌ ( ...)معبود يونآف، ىو "

كاف أساسا إؽبا للشراب اؼبعّور من الشعّب يف موطنو األكؿ يف تراقيا ككاف اظبو فيها )سابازيوس( 

Sabazius "كيقوؿ  . 2كبعد ؾبيئو إُف اليوناف أصبح إؽبا للخمر كحارس الكرـك مث أصبح إلو السكر

عبلمة دايونيسوس اؼبميزة ىي العنب، لكنو إلو  فٌ "أ يف كتابو الغّن الذىيب "يزراجيمس فر الباحث "

و إلو الشجرة، كمن ألقابو يف ونيسوس على أنٌ يـ اإلغريق األضاحي لدااألشجار بشكل عاـ. ؽبذا قدٌ 

ركنو على شكل عمود قائ  دكف ذراعْب كتكسوه عباءة، كقناع بويوشيا دايونيسوس يف الشجرة. ككانوا يّوٌ 

                                                           
أمزجة اإلنساف عبارة عن نسب بْب أعضاء ىذا اػبليط الذم صنعت منو البشرية، فمن زادت  ترل األكرفية أف كلٌ " - 1

بة الطيطاف كبا كبوى  يف مسلكو ككحشيتو، كمن فيو نسبة قلب ديونيسيوس ماؿ إُف اػبّب كالّبلح، كمن زادت فيو نس
حنا  :راجعيللمزيد  ،وح أك تفكّب يف التقدـ كالتطور."زادت فيو نسبة شوائب األرض عاش قنوعا ىانئا، كلكن ببل طم

  .340ص  ،عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية
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ر على  طبيعتو. كيف آنية الزىور كاف يّوٌ سبثيبل للرأس، كأغّاف مورقة زبرج من الرأس كاعبس  لتبٌْب  لتحو م

شكل شجرة قّّبة أك غّن. كيف ماغنيسيا، ماياندر عثر على صورة لو على جذع مرمي لشجرة قّفتها 

رعو األشجار اؼبثمرة كنّبوا لو ما مزاو اؼبزارعوف سيٌ الرياح، كاف دايونيسوس راعي األشجار اؼبزركعة، فأجلٌ 

 .  1عا ليجعل األشجار تنمو"موا لو الّلوات تضرٌ ما على شكل أركمة طبيعية كقدٌ يف بساتينه  ؾبسٌ 

ٌّ "كيقاؿ أنٌ   وا بالذكر التفاح كالتْب، ككانوا يشّبكف إليو و ىو مكتشف صبيع األشجار اؼبثمرة كخ

كمن ألقابو الواٌلد كاؼبفٌجر أم مفجر النسغ كالرباع .   بلقب اؼبثمر كذك الثمار اػبضراء كمنمي األشجار.

كما كاف ىناؾ دايونيسوس اؼبزىر يف أيكا كباترام يف أكايا. كقدـ لو أىاِف أثينا ألجل ازدىار شبار األرض، 

كمن بْب أشجاره اؼبقدسة شجرة الّنوبر. كأمر كحي دلفي أىاِف كورينثيا أف يعبدكا شجرة صنوبر معينة 

عوا جسمو بالذىب. كرصٌ يونيسوس كجعلوا كجهو أضبر ساكم اإللو فاستخلّوا منها ؾبسمْب لداعلى أهنا ت

كيف اجملاؿ الفِب صنعوا عّا على رأسها كوز صنوبر وبملها اإللو أك عابدكه. كما ارتبطت بو شجرة 

سيدايبوف  اللببلب كشجرة التْب. ففي ناحية أكارنام يف منطقة أتيك كاف ىناؾ لببلبة ديونيسوس، كيف ال

كاف ىناؾ تينة ديونيسوس، كيف ماكسوس حيث كانوا يسموف التْب ميليتشا، كاف ىناؾ ميليتشا 

  2ديونيسوس الذم صنعوا لو كجها من خشب شجرة التْب."

"كىناؾ بعض الدالالت الٍب تبْب أهن  رأكا يف دايونيسوس إلو الزراعة كاغبنطة، كقالوا عنو إنو يقـو 

نفسو كىو أكؿ من استخدـ الثور عبر النّب الذم كاف هبر سابقا باأليدم، ككجد بعض باألعماؿ الزراعية ب

الناس يف ىذا اؼبعتقد مربرا لظهوره أماـ عابديو يف شكل بقرة، كيقاؿ أف دايونيسوس سٌهل العمل على 

مقاـ مقدس كيف ببلد البيسالتام كاف عند قبيلة ثراسية  (...)  عندما قاد احملراث كنثر البذكراؼبزارعْب
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اجا يف الليل كعبلمة على احملّوؿ الوفّب الذم يبنحه  إياه ذلك اإللو، ا كىٌ يشعلوف فيو ضوءن  لدايونيسوس

أما عند إخفاؽ موس  ما فيبقى اؼبقاـ مظلما كئيبا، كىناؾ رمز آخر لدايونيسوس كىو اؼبذراة أم سلة كبّبة 

ثرىا يف ذا لفّل العّافة عن اغببوب عن طريق نكمازاؿ يستعملها اؼبزارعوف حٌب يومنا ى ،على شكل رفش

داة الزراعية البسيطة يف طقوس دايونيسوس الغامضة؛ كما ساد اعتقاد أنو كلد اؽبواء. كاستخدمت ىذه األ

ل على شكل طفل يف مهده، كمن ىنا اكتسب لقب يف ىذا الغرباؿ ككأنو مهد لو. كيف اجملاؿ الفِب يبثٌ 

اإللو ديونيسيوس "يظهر يف صور عدة، إلو النبات اؼبزىر،  إلو   عموما فإفٌ ك . 1ليكنايتس أم ذك الغرباؿ"

دت كقد تعدٌ  2"سبتد سطوتو إُف ما كراء القرب. اؼبسرح، إلو اعبنوف اؼبقدس، إلو سطوة اعبنس، كىو إلو

 منها:  نذكر ايات حولو كنسجت على شكل أساطّب الرك 

 : /أسطورة دايونيسوس الكريتية1

ديونيسوس كاف ابنا غّب شرعي عبوبيَب، أحد اؼبلوؾ الكريتيْب،  ماتّبنوس بأفٌ "يقوؿ فيميكوس 

كعندما سافر خارج اؼبملكة منح جوبيَب العرش كالّوعباف لدايونيسوس، كدبا أنو يعرؼ عن غّبة جونو، 

زكجتو الكارىة لذلك الطفل، عهد بو إُف حراس يرل فيه  الثقة كاإلخبلص، لكن جونو رشت اغبراس 

الزجاج كاستدرجتو كبو كمْب وبيط بو أتباعها التيتاف الذين انقضوا عليو كقطعوا كأغرت الطفل بطنْب 

أكصالو كفّلوا أعضاءه مث سلقوا أجزاءه مع بعض اػبضار كأكلوىا، لكن أختو مينّبفا الٍب شاركت يف تلك 

أذاقه  شر  الفعلة احتفظت بقلبو كأعطتو عبوبيَب الذم بدكره كبعد أف عرؼ باعبريبة أعدـ التيتاف بعد أف
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قلب الطفل كبُب معبدا على كضع فيو ساة فقدانو البنو صنع لو ؾبٌسما العذاب، كلكي ىبفف من مأ

 .1"شرفو

قّة ديونيسوس  الشاعر نوناس عن يزر يف كتابو الغّن الذىيباجيمس فر "كينقل الباحث 

لت ثٌ اد إُف اغبياة ثانية. كقد مي و ععنيفة لكنٌ  ميتةن   -شأنو شأف إلو اػبضرة -مات قد  بأنٌو ، فيقوؿاؼبأساكية

زيوس زار بّبسيفوٓف على شكل أفعى كضبلت  سة. الٍب مفادىا أفٌ طقوسو اؼبقدٌ  ضمنموتو كبعثو تفاصيل 

د اإللو منو بزاغريوس أم دايونيسوس، كىو طفل ذك قرنْب صعد عرش أبيو بعد كالدتو بوقت قّّب كراح يقلٌ 

التيتاف اؼبخادع  و َف وبتل العرش طويبل ألفٌ منهما النور، لكنٌ  يشع  تْب األكرب كيلوح بيديو الّغّبتْب اللٌ 

بينما كاف اإللو الّغّب ينظر إُف نفسو يف  ،ف كجهو باغبوار األبيض كانقض عليو بسكْبىاصبو بعد أف لوٌ 

ل ربويل نفسو إُف أشكاؿ عديدة، تارة على شكعن طريق ب من اؽبجـو نة أف يتهرٌ اؼبرآة. حاكؿ كلفَبة معيٌ 

أفعى. ككاف على شكل  مثحّاف مث  أسد كبعدىا شكل شاب أخذ مثى شكل كركناس، زيوس كأخرل عل

 2عو أعداؤه إربا بسكاكينه  اإلجرامية."ثور عندما قطٌ 

كقد "ازبذ دايونيسوس شكبل آخر كىو اعبدم ككاف اعبدم أحد أظبائو. ففي أثينا كىرميوف كاف 

و يف مناسبة معينة يبدك مكسوا باعبلد الذم يكسبو األسطورة أنٌ )ذك اؼبعيز األسود(. كتقوؿ  يعبد باس 

االس . كيف منطقة فليوس حيث يزرع العنب كيغطى السهل يف الربيع بغطاء كثيف من العرائش الذىبية،  

  جدم بركنزم مكسو بأكراؽ الذىب كذلك غبماية عنبه  من الكوارث. ردبا مثلت ىذه كاف يوضع ؾبسٌ 
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اتو. كغبفظو يف مأمن من غضب ىّبا، عمد زيوس إُف تغيّب دايونيسوس الّغّب إُف الّورة إلو العنب ذ

   1ؿ دايونيسوس إُف جدم."جدم، كعندما ىربت اآلؽبة إُف مّر خوفا من غضب تايفوف، حوٌ 

كاف ديونيسوس إذف اإللو الذم رأل فيو عابدكه مّدرا لتلك النع  الٍب ينعموف هبا كحاميا 

؛ لذا فقد قاموا بتقديسو كتبجيلو، كدبا أٌف ىذا اإللو قد مات موتة مأساكية كعاد إُف حملاصيله  كفبتلكامه 

 اغبياة ثانية، فقد عملوا على زبليد تلك اللحظات اؼبقٌدسة كربيينها دكريا عن طريق السرد. 

 د/ عبادة ديونيسوس:

"احتٌلت عبادة ديونيسوس مركز الكوف الركحي للمدينة اليونانية، اؼبسكوف باآلؽبة كأنّاؼ اآلؽبة  

كاألبطاؿ كالكائنات اػبارقة، كالتمٌثل اإلغريقي لآلؽبة ينزع إُف أنسنته ؛ فيتٌّورى  ىبضعوف للزمن، 

بقاء كاػبلود. لذلك عهد إليه  كينقادكف لشهوامه ، كيتناسلوف كيتّلوف بالبشر، كال ىبتلفوف عنه  إاٌل بال

باإلشراؼ على شؤكف الكوف؛ فاختٌص كله منه  دبظهر أك بطائفة من مظاىره. كقد كاف ؽبذا التّور أثره 

يف ربرير عقوؽب ، كما أنٌو كاف تعبّبان عن سبجيدى  لئلنساف رغ  قّور طاقاتو، فاإلنساف يف اعتقادى  

طبيعة كشكبلن، لكٌنها زبتلف  -كاإلنساف–كانوا يركف آلؽبته  ىبتلف عن اآلؽبة يف الدرجة ال يف النوع.  

عنو يف كوهنا صبيلة خالدة كقوية، صباال كخلودان كقوة ىبشع ؽبا اإلنساف، فجاءت أكثر ارتباطان بالواقع من 

غّبىا. كمن بْب كل آؽبة اليوناف يتوٌفر ديونيسوس، إلو الكرـك كاػبمر كالنشوة كاػبّب كاإلفراط كالشهوة 

  2عباؿبة، على حكاية منسجمة تركم سّبة حياتو من مولده حٌٌب تأٌلق ؾبده كهنايتو".ا

                                                           
 .509، 508يزر، الغّن الذىيب، صاجيمس فر  - 1
، ( 1 -ط )عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، الرباط، منشورات االختبلؼ،  - 2

. ))يرجع الباحث بولس طوؽ سبب انتشار عبادتو كاختفاء العبادات األخرل إُف كونو اإللو 20، 19، ص 2011
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يزر يف كتابو الغّن الذىيب: "أف اإللو ديونيسوس أك باخوس معركؼ اجيمس فر الباحث كقد ذكر 

على أنو االقبذاب الّويف كبو العنب كالبهجة الٍب يضفيها عّّب العنب، فعبادتو الّوفية الٍب تتميز 

الرقص الوحشي، كاؼبوسيقى اؼبثّبة كالَبنح كلها تعود بأصلها إُف قبائل ثريس البدائية اؼبشهورة بإدماهنا على ب

السكر، أما تعاليمه  الغامضة كطقوسها اؼبغالية فبل تتفق كالذكاء الواضح كاالعتداؿ اؼبتزف اؼبوجود لدل 

لوحشية الٍب تبدك مزركعة يف معظ  الرجاؿ، انتشر العرؽ اإلغريقي. كدبا أهنا سبيل إُف الغموض كالنزكع كبو ا

دينها يف اليوناف كالنار يف اؽبشي  حٌب أصبح اإللو الذم حكى عنو ىومّبكس ىو الشخّية الشعبية يف 

 1."آلؽبةىيكل صبيع ا

 ـىذا االحتفاؿ َف يكن مقتّرا على الرجاؿ اليونانيْب كحسب بل مفتوحا أما أفٌ إُف كذبدر اإلشارة 

أيضا، "فقد كٌن يّعدف التبلؿ يف فّل الربيع حيث تزىر الكرـك ليقابلن اإللو حْب يولد من النساء 

يقضْب يومْب كاملْب وبتسْب فيها اػبمر ببل حساب مث يسرف يف موكب مشغوفات  جديد، ككنٌ 

بديونيسوس أمامهن نساء ذاىبلت العقل بديونيسوس كيّغْب إُف ظباع قّتو كما لقيو اإللو من عذاب 

وت كبعث، يرقّن ىائجات اىتياجا شديدا متحللْب من كل قيد، يبسكن دباعز أك ثور أك برجل يرين كم

مث يشربن دمو كيأكلن من غبمو  ،كذلك إحياء لذكرل ديونيسوس ،ّو كيبزقنو إربا كىو حيأف اإللو قد تقمٌ 

اإللو سيدخل هبذه الطريقة إُف أجسامه   ين أفٌ رب سا معتمتخذين منو عشاء لذيذا، عشاء ربانيا مقدٌ 

أهنن لن  اتو امتزاجا صوفيا معتقدكيسحوذ على أركاحهن كيّبحن ىن كاإللو شيئا كاحدا، كيبتزجن مع

                                                           
كصفا للرجل األثيِب Will Durant)  كؿ ديورانتالباحث )ـ "يقدٌ  .504يزر، الغّن الذىيب، ص اجيمس فر  - 1

للتشاـؤ الذم العادم فيقوؿ بأنو رجل شهوآف ذك ضمّب حي، ال يرل خطيئة يف مبلٌذ اعبس  كهبد فيها اعبواب العاجل 
ىبٌي  عليو يف فَبات تفكّبه، كىو مغـر باػبمر كال يستحي أف يسكر منها بْب الفينة كالفينة، كوبب النساء حبا جثمانيا ال 

 ."يكاد يشعر بأف فيو خطيئة ما، كال هبد حرجا يف أف يعفو عن نفسو بعد أف يرتكب خطيئة االختبلط اعبنسي الشاذ
  .99ضارة، ص كؿ ديورانت، قّة اغبيراجع: 
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يشعرف أهنن قد ربررف من أجسامهن كحّلن على قوة اخَباؽ غبجب الغيب كأصبحن  ايبًب بعد ذلك كم

 .  1قادرات على التنبؤ"

 كالركمآف كاف اإللو اإلغريقي ديونيزكس ىو األكثر شعبية، ككانت عبادتو "كيف العّر اؽبلنسٍب

العامة قد تطهرت كازبذت صفة ركحانية ملغية الوجد )الذم استمر مع ذلك يلعب دكرا يف األسرار 

ديونيزكس كانت أكثر حيوية. ككانت الفنوف التشكيلية، ميثولوجيا  فٌ أ( . يضاؼ إُف ذلك، الديونيزية

التزيينات اؼبقدسة قد أؽبمت على نطاؽ كاسع مشاىد ميثولوجية شهّبة، كيف الدرجة األكُف منها كخباصة 

طفولة ديونيزكس )الوالدة العجيبة، السلة(، كفداء أريادف، اؼبتبوع بزكاج ـبتلط، كاؼبيثولوجيا كأمكنة العبادة، 

كس كامرأة فانية، كاؼبضطهد كمع ذلك كاآلثار كانت تذكر بتأمل الطبيعة اؼبزدكجة لديونيزكس، اؼبتولد من ز 

الظافر، كاؼبقتوؿ كاؼببعوث حيا. كقد أيظًهر قربه يف دلفي، كلكن قيامتو كانت مرسومة على عدد من اآلثار. 

لقد قبح بَبفيع كالدتو لتكوف بْب آؽبة األكليمب، كبّورة خاصة، سحب آريادف من مقر األموات 

لعّر اؽبيللِب كانت ترمز للركح البشرية. كبعبارات أخرل، إف كتزٌكجها. كعليو، فإف صورة آريادف يف ا

"كعلى غرار ما تظهره ، 2"ا اقَبف هبا يف أعراس ركحانية.ديونيزكس َف يعتق الركح من اؼبوت فحسب، كإمب

)يف عّر النهضة كبالضبط  "فرنسيس بيكوف"تفسّبات الباحثْب لشخّيات األسطورة؛ يقٌدـ الباحث 

  3.اؼبيبلدم( تفسّبا ؾبازيا لشخّية ديونيسيوس، فّببطها باؼبعاناة يف اغبياة" أكاخر القرف السادس

ديونيسوس أف يّنع لنفسو مكانة فبٌيزة بْب عابديو؛ حيث سبٌكن من السيطرة على استطاع 

نسائه  كرجاؽب ، لدرجة جعلته  يعتقدكف أنٌو قد حٌل فيه  حلوال يبٌكنه  من التنٌبؤ باؼبستقبل، كما كانت 
                                                           

 .211حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، ص  - 1
 –  ط) دمشق، دار سوريا، الثآف، اعبزء عبٌاس، اؽبادم عبد: تر الدينية، كاألفكارسيا إلياد، تاريخ اؼبعتقدات ّب م - 2
 .310، 309 ، ، ص 1986 ،(1
 . 19حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، ص  - 3
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االحتفاالت اؼبقامة على شرفو مّدرا لتلك اغبريٌة اؼبفرطة، الٍب تبيح للعابد انتهاؾ احملظورات كتشٌجعو على 

 ارتكاهبا كتربٌر قيامو هبا.

 / عالقة ديونيسوس بأبولو:  3

ديونيسوس  طت الضوء على العبلقة الٍب صبعت اإلؽبْب القديبْبلقد اختلفت الركايات الٍب سلٌ 

، كمن جهة أخرل قبدنبا عدٌكين لدكدينّلح، فمن جهة قبدنبا ر كالؿبتواىا بْب التوتٌ كتباين  أبولوك

 صديقْب ضبيمْب:

رة فيقوؿ: "كاف أكرفيو يّعد كل صباح لياد ما يربىن على عبلقتهما اؼبتوتٌ اكيركم الباحث مرسيا  

اؼبينادات كقد سبزؽ  هعلى جبل باقبيوس ليعبد الشمس، اؼبتمثلة بأبولوف، فأرسل ديونيزكس الغاضب ضدٌ 

رأسو اؼبلقى يف اؽبيربكف طفا مغنيا حٌب ليبسوس. كقد استقبل بتقول،  مغِب القيثارة كبعثرت أشبلؤه . كإفٌ 

يفًب كيرٌكض اغبيوانات  با كموسيقياكقد ركم عنو أنو كاف مطبٌ  (...) كاستخدـ بعدئذ كوسيط كحي

كاف معركفا خباصة كاألمْب اؼبمتاز ألبولو، كحسب إحدل األساطّب، كاف االبن لئللو   (...) اؼبتوحشة

نفسو من اغبورية كاليوب، كيدين دبوتو العنيف للتفآف الذم أظهره ذباه أبولو. كأف األداة اؼبوسيقية الكريفيو  

  1ات" كانت القيثارة األبولونية، كبٌّفتو مؤسس اؼبسارة فقد أعطى أنبية كربل للتطهّب 

ر؛ إذ ما زت بالتوتٌ قد سبيٌ  أبولو كديونيسوس العبلقة الٍب صبعت اإلؽبْب ىذه الركاية على أفٌ  تدؿٌ  

الداعي لقتل أكرفيو ابن إلو أبولو بتلك البشاعة، ما َف تكن ىناؾ أحقاد دفينة من قبل اإللو ديونيسوس 

أبولو، كىذا ما أثار غّبة ديونيسوس  ذباىو. كال نستثِب أف يكوف سبب موت أكرفيو ىو تفانيو يف عبادة

 كانتقامو، إذ ال ننسى أٌف اآلؽبة قد سبيزت ببعض اػبّاؿ البشرية كالغّبة كاغبسد كاالنتقاـ ...اٍف.

                                                           
 .202، 201، 200، ص  كاألفكار الدينية ريخ اؼبعتقداتسيا إلياد، تاّب م - 1
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ؿ العداكة إُف صلح مؤقت، خاصة إذا كاحدة، فقد تتحوٌ  حاؿ كال يدـك على الوجود يتغٌّب  كدبا أفٌ  

اإلؽبْب، إذ "بعثت صورة أكريفيو  ىذين ىذا ما حّل مععٌل لارتبطت دبّلحة، أك دين ينبغي قضاؤه، ك 

الذم غدا مقبوال كانتهى بعقد الّلح مع ديونيسوس،  )...( ة عن أبولو كديونيسوسربت عبلمات معربٌ 

 . 1"بْب األكؼببيْب

كمن األدلة الٍب تربىن أف العبلقة بْب اإلؽبْب قد كانت مضطربة بْب صلح كعداكة ما يركيو 

يزر إذ يقوؿ: "يعتقد بعضه  أف أعضاء دايونيسوس اؼبقطعة ذبمعت من جديد بأمر اجيمس فر الباحث 

دفنها يف بارناسوس، كيظهر ضريح دايونيسوس يف معبد دلفيا جبانب سبثاؿ  الذم أبولومن زيوس على يد 

ؿ أبولو يزر أيضا:"دفنت جثة دايونيسوس يف دلفي جبوار سبثاافر الباحث جيمس كيقوؿ  2أبولو الذىيب."

كنقش على قربه ))ىنا يرقد دايونيسوس اؼبيت، ابن سيميلي((، كحبسب أحد التقارير كاف أبولو نفسو قد 

دفن يف دلفي كقيل أنو نقش على قرب بايثاغوراس قّة يركل فيها كيف قتل اإللو على يد أصلة ضخمة 

بولو كديونيس مضطربة جدا؛ . كعليو، فالعبلقة الٍب صبعت اإلؽبْب أ3كدفن ربت ذلك اؼبنّب الثبلثي"

زادىا اضطرابا مقتل أكرفييو اؼبخلص ألبولو على يد ديونيس، لكٌنو قد زبٌللتها بعض اؼبّاغبات. فهل أشبر 

 الّلح نتيجة إهبابية تعود على عابديهما باؼبنفعة؟ ذاؾ ما سنحاكؿ معرفتو يف الفّل الثآف من حبثنا.

 وشعائر:س إلى طقوس ترجمة المقدّ المبحث الثالث: 

                                                           
 .203ص  الدينية، كاألفكار مّبسيا إلياد، تاريخ اؼبعتقدات  -1
 . 507يزر، الغّن الذىيب، ص اجيمس فر  - 2
 .347، ص رجع نفسويزر، اؼباجيمس فر  - 3
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 ياتو: إرىاصاتو وتجلّ  1أ/ المقدس 

"لكل ؾبتمع بشرم حضارتو اؼبميزة، كؽبذا فإف أفراد ؾبتمع ما يتّرفوف حياؿ بعض النواحي اؽبامة  

نفسو يقوؿ الباحث ثامر عباس "قٌلما   ؼبوضوعكيف ا.  2تّرفا ىبتلف عن تّرؼ أفراد أم ؾبتمع آخر" 

 تعثر على ذبمع بشرم من بْب كل تلك التجمعات اإلنسانية، من َف هبَبح لنفسو أسطورة من األساطّب

أك َف يبتكر لذاتو شعّبة من شعائر التقديس كالتأسيس، أك َف يبتدع لكينونتو طقسا من طقوس  (...)

 . 3االنتماء كالوالء"

ا زبتّر األزمنة الفاصلة إنساف العّور الغابرة أفعاال كفبارسات اعتقد أهنٌ كؽبذا فقد "استحدث 

فيما  - ه اؼبمارسات الٍب اصطيًلح عليها سة العتقاداتو الدينية، ىذبينو كبْب أسبلفو، كربٌْب األحداث اؼبؤسٌ 

 كسبنٍحو اغبسٌ  بػً"الطقوس كالشعائر" َف سبٌكٍنو فقط من الشعور باالنتماء إُف كحدتو االجتماعية، -بعد

ا أتاحت لو فرصة االتّاؿ مع ذاكرمها التارىبية كالتفاعل مع كعيها اعبمعي، بالوالء لقيمها كأعرافها، إمبٌ 

س رغ  ؿبرماتو، كذلك باإلضافة إُف إباحتها لو كلوج عاَف الدين رغ  فبنوعاتو، كاالقَباب من حقل اؼبقدٌ 

كمهدئة قلقو كشكوكو الٍب تنتابو نتيجة تساؤالتو اؼبّّبية هبدؼ إعادة التوازف الداخلي لئلنساف اؼبضطرب، 

فإٌف "الطقوس" سبثل أحد الطرائق  "عل  النفس االجتماعي"رأم  حسبك  .الٍب ال هبد ؽبا جوابا مقنعا

                                                           
الباحث ؿبمد أضبد اػبطيب أٌف اؼبقٌدسات ىي اؼبوجودات كاألمور اؼبطٌهرة أك اؼبنٌزىة عٌما ال يليق هبا من  "يذكر- 1

النقائص، كىي الٍب ينظر إليها اإلنساف بشيء من اإلجبلؿ كالرىبة، كلكل دين من األدياف مقٌدساتو اػباصة بو من معابد 
ى أك اإللو كما دكنو من اؼبوجودات، الٍب يتوٌجو إليها أصحاب كل ككتب تشتمل على تعاليمو، فضبل عن اؼبوجود األعل
ؿبمد أضبد اػبطيب، مقارنة األدياف، األردف، دار اؼبسّبة للنشر  دين إما بالعبادة كالطاعة، أك باإلجبلؿ كاإلحَباـ"،

 .27، 26، ص 2008(،  1 –كالتوزيع، )ط 
 .106 ثامر عباس، تقديس الزعامة، ص - 2
كمن اآلراء من ترجح "أف التضحية بأدكارىا كطبيعتها تلك من كاف كراء إنشاء  .108 ، صاؼبرجع نفسوس، ثامر عبا - 3

 .108اؼبقٌدس كاجملتمع، ص ، نور الدين الزاىي: ٌرمات كاألساطّب"، للمزيد، يراجعالطقوس كاحمل
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أنٌو بواسطتو ص منو، أك يأيت بطقس بديل يعتقد يتخلٌ ـ أك قي احملرٌ الدفاعية الٍب يلجأ إليها اإلنساف ليتٌ 

 .1" النفس من تلك التهديدات الوجودية، كهبذا تّبح الطقوس أدكات لتطهّب وذنوب كفّبت سيتمٌكن من

استحداث اإلنساف البدائي لبعض اؼبمارسات الٍب ظبيت الحقا طقوسان كشعائر،   فإفٌ  بالتاِفك 

كانت ألىداؼ عديدة من ضمنها: اختّار الزمن الذم يفّلو عن أجداده هبدؼ إعادة توازنو الداخلي 

قاء احملـر أك ردبا حٌب دفاعية التٌ  طرائق -حسب عل  النفس االجتماعي – دئة قلقو، كما مثلتكمه

أدكات لتطهّب النفس من التهديدات إهنا  :الٍب قاـ هبا، كباؼبختّر اؼبفيد كمن بعض الذنوب ،ص منوالتخلٌ 

 .   والٍب تعَبض طريق الوجودية

ا يؤديها "كفقا جملموعة من القواعد كيفما يشاء؛ إمبٌ   كال يعِب ذلك أٌف اإلنساف يقـو هبذه السلوكات

 كالقي  كاؼبعايّب الٍب يتعلمها من تنشئتو يف اجملتمع  كثقافتو، دبا يف ذلك التعالي  الدينية، لكن كثّبا من

قد ال تتفق مع التعالي  كالقي  الدينية، كعلى الرغ  من ذلك وباكؿ صاحب السلوؾ أف يربرىا  السلوكات

ك بأخرل على أف ؽبا مرتكزات دينية، ذلك أف اؼبرتكزات الدينية أكثر تأثّبا على السامع أك الذم بطريقة أ

  2يت  التربير أمامو"

س ؾبموعة من السلوكات الٍب يكتسبها األفراد من ثقافة اجملتمع، كالٍب غالبا من ىنا يضحى اؼبقدٌ 

تأثّبا  تربيرىا كفق ىذه التعالي  يعطيها كقعا أشدٌ  ر عن طريقها، ذلك أفٌ ربٌ ما تشتمل على تعالي  دينية، أك تي 

س سواء ترج  إُف طقوس أك شعائر فهو "دبثابة ؿباكاة رمزية اؼبقدٌ  على اؼبتلقي، أضف إُف ذلك أفٌ 

                                                           
  . 219، 218 ثامر عباس، تقديس الزعامة، صينظر:  - 1
 .33مهنا يوسف حداد، االنثربولوجيا الدينية، ص  - 2



 أطروحة الدكتوراه
 

 
73 

 

لبللبراط بالتجربة الدينية كالتماىي بالظاىرة القدسية على كبو من األكباء، من منطلق أف اؼبقدس يتجلى يف 

 . 1معيش مرئي"الطقس على شاكلة 

قوس تتماىى مع أثناء رٌده على الباحث "ماكرم ينام" الذم جعل الط -يؤكد الباحث ثامر عباس "ك 

ا ال تقتّر على حركات اعبسد، بل فإهنٌ  - كإف تطٌلبت حركة صباعية -الطقوس أٌف  العادات كاألعراؼ

 فقدت طبيعتها التحفيزية كالتأثّبية، ربمل يف خباياىا بعدا ركحيا كدينيا ال يبكن ذبريدىا منو بتاتا، كإاٌل 

كيبدك أنو يشاطر الفيلسوؼ الفرنسي )إيبيل بنفنست( يف رأيو الذم يقوؿ فيو: ))إذا ما جردنا الطقس من 

ؿ الٍب مهب اغبركات قدرة السيطرة على الواقع، فإف ىذا الطقس يتحوٌ  األسطورة، أم من الكلمات اؼبقدسة

، كؽبذا 2ؿ إُف تكرار ساذج لبلحتفاؿ، إُف ؾبرد لعبة(("عالة، كما يتحوٌ إُف ؾبموعة أعماؿ منظمة غّب ف

"يتوجب على الطقوس أف زبضع لقاعدة عامة يف االسَبجاع من أجل إشباع نزعة اغبفاظ على األدياف الٍب 

  3تعترب بطبيعتها مناىضة للتغيّب"

ا واىر الدينية الٍب رأل أهنٌ أثناء تقسيمو للظ كأف  كذبدر اإلشارة ىنا إُف ما قالو الباحث دكر 

العقائد ىي حالة فكرية بينما العبادات ىي مباذج كطرز من ُف قسمْب: العقائد كالعبادات، ك "تنقس  إ

رات الٍب تعرب عن ا األفكار كالتّوٌ كهبذا يبكن ربديد العقائد بأهنٌ ( ...)األفعاؿ اعبسمية كغّب اعبسمية 

                                                           
. )ىناؾ فرؽ بْب الشعائر كالطقوس؛ فاألكُف تظهر يف اؼبراسي  الدينية  219 ثامر عباس، تقديس الزعامة، ص - 1

ية َبتبط بالعادات كالتقاليد كالقّص كاألساطّب كزبتلط بالشعائر الديناجد كمناسك اغبج، أما األخرل فكالّبلة يف اؼبس
 حْب ترتفع إُف مستول العقيدة، كما أهنا سبيل إُف التكرار.(

 . 221، 220 ، صاؼبرجع نفسوثامر عباس،  - 2
: كجيو البعيِب، اعبزائر/ بّبكت، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، ، الدين كالطقوس كالتغّبات، ترنور الدين طواليب - 3

 .10، ص1988(، 1  – منشورات عويدات، )ط 
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شياء من عبلقات من ناحية أخرل. أما العبادات فهي طرز السلوؾ طبيعة األشياء اؼبقدسة كما بْب تلك األ

 1الٍب ينبغي أف يبارسها اإلنساف حياؿ األشياء اؼبقدسة"

يف حديثو عن موقع الطقس يف ؾباؿ اؼبقٌدس إُف  صعوبة ضبط  "نور الدين الزاىي"كيشّب الباحث  

كيستند يف ذلك على نّيحة الباحث  كحّر اؼبقٌدس كمعاملتو كما لو كاف األمر يتعٌلق دبفهـو نظرم،

أكصى الباحثْب بأاٌل هبهدكا أنفسه  يف أمر كهذا، ذلك أف اؼبقٌدس  الذم "René Girard ركٓف جّبار"

 ذبريدية، بل عرب ذبربة األفراد كاعبماعات يف عبلقامه  اؼبتعٌددة مع احمليط -ال يتشٌكل عرب عمليات نظرية 

  2االجتماعي كالطبيعي"

ذلك أف  3يف ىذا الرأم إذ يؤكد أٌف "الديانة  ليست انطباعا كإمبا تعبّبا" "فيلكر"لباحث كيوافقو ا

كال نعرفها إال من خبلؿ السلوكات الٍب تشّب ( ...)"الديانة كاؼبعتقدات ليست أشياء مادية نتعامل معها 

تعبّب رمزم عن  كىذه السلوكات ىي ما يعرؼ بالطقوس، كىذه األخّبة ليست "يف النهاية سول 4إليها"

ن فاؼبعتقدات ال تظهر إال من خبلؿ السلوكات الٍب يظهرىا اؼبتديٌ  ،إذف 5األفكار كاؼبشاعر بواسطة الفعل".

كىذا ما هبعل حّر مارسات زبتلف باختبلؼ اعبماعات، عن طريق الطقوس الٍب يبارسها، كىذه اؼب

 مفهومها كضبطو صعب التحقيق. 

 والزمان(:س )المكان ب/فضاء المقدّ 

                                                           
 .23، 22لشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، ص حسْب ا - 1
 . 75، اؼبقٌدس كاجملتمع، ص نور الدين الزاىي - 2
 .84مهنا يوسف حداد، االنثربولوجيا الدينية، ص  - 3
 .47ص اؼبرجع نفسو، مهنا يوسف حداد،  - 4
 . 41ص  واليب، الدين كالطقوس كالتغّبات،نور الدين ط - 5
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ي القداسة يزيل ذبانس اؼبكاف كيكشف عن )نقطة ثابتة(، كدبا أٌف "ذبلٌ برسيا إلياد مالباحث يقوؿ  

ع بالضركرة كجود و يتوقٌ س، فإنٌ ع باؼبقدٌ مشبٌ   يف جوٌ ال يستطيع أف وبيا إاٌل  -يف رأيو –اإلنساف الديِب  أفٌ 

إُف  -بناءا على ذلك -الباحث ل وصٌ تكقد تقديس اؼبكاف. عدد كبّب من "التقنيات" الٍب تساعد على 

س ىو الواقعي باؼبعُب اؼبمتاز، كىو بآف كاحد قدرة كقبوع كينبوع بعض النتائج الٍب من ضمنها: أٌف اؼبقدٌ 

يوجد يف الواقع  دؿ رغبتو يف أفاس، تعحياة كخّب، كأف رغبة اإلنساف الديِب يف أف وبيا يف اؼبقدٌ 

ية التجارب الذاتية اػبالّة يستوِف عليو، رغبتو يف أف وبيا يف عاَف كاقعي يدع شلل نسب اؼبوضوعي، يف أاٌل 

ق يف مستويات كجوده كلها، كلكنو بديهي بوجو خاص يف رغبة ناجح، ال يف كى ، كىذا السلوؾ يتحقٌ 

ناس "تقنيات" بناء اؼبكاف ؾ يف عاَف مقدس، أم يف مكاف مقدس، كؽبذا ابتكر الاإلنساف الديِب بأف يتحرٌ 

تكوف ناجحة على قدر سا الشعائر الٍب يبِب هبا اإلنساف مكانا مقدٌ  مرسيا إلياد أفٌ الباحث  ؤٌكدكي .ؼبقدسا

  كىبلص يف األخّب إُف أفٌ  .ينجح جبهده يف تقديس اؼبكافاإلنساف ال  عمل اإلؽبي، ذلك ألفٌ للؿباكامها 

 1ىو يف نظر اإلنساف الديِب )عاَف مقٌدس(" (عاَف) كلٌ 

ذاتو أٌف "اإلنساف الديِب يف الثقافات الغابرة يرل أف  وضوعيف اؼبكيضيف الباحث مرسيا إلياد  

ى هبا عندما خرج من د كل سنة؛ أم أنو هبد يف كل سنة جديدة "القداسة" األصلية الٍب ربلٌ )العاَف( يتجدٌ 

 حسب اعتقاده –رمزية؛ فاؼبعبد بْب يدم )اػبالق(، كيعتمد البنية اؼبعمارية للمعابد مثاال على ذبلي ىذه ال

   2س الكوف كاغبياة الكونية"كمقد يبثل ؿببل مقٌدسا بالدرجة األكُف، كيف اآلف ذاتو ىو صورة للعاَف  -

 ج/ المقّدس وغير المقّدس:  

                                                           
  .66، 65 سيا إلياد، اؼبقدس كالعادم، صمر ينظر:  - 1
  109، ص رجع نفسومرسيا إلياد، اؼب - 2
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( أٌف "أٌم تٌّور ديِب يفَبض التمييز بْب اؼبقٌدس) Roger Cailloisيذكر الباحث ركجيو كايوا )

sacréكالدنيوم ) (profane) على قاعدة التعارض القائ  بْب عاَف يتفرٌغ فيو اؼبؤمن ألعمالو حبريٌة ،

كيبارس نشاطا ال تأثّب لو على خبلصو األبدم، كؾباؿ يتعاكره فيو اػبوؼ كاألمل فيّيبانو بالشلل، حينا 

لباحث )كايوا ( بعد حْب، كهبعبلنو كالسائر على شفّب اؽباكية مهٌددا باؽببلؾ لدل أقٌل اكبراؼ. كيّل ا

إُف نتيجة مفادىا أنٌو من الّعب ربديد تعريف دقيق للمقٌدس أك العادم دبعزؿ عن اؼبقارنة بينهما، ذلك 

ىو مقولة من مقوالت اإلحساس، بل ىو اؼبقولة الٍب ييبُب عليها السلوؾ الديِب،  -يف نظره -أٌف اؼبقٌدس 

ٌدس الذم يقوؿ فيو )أٌف اؼبقٌدس ىو الفكرة األـ كيستند يف ذلك على تعريف الباحث )ىنرم ىوبّب( للمق

 1الٍب يتمحور حوؽبا الدين("

كعليو، يّّب اؼبقٌدس كالدنيوم يسّباف جنبا إُف جنب دبحاذاة بعضهما، كال ؾباؿ لتعريف الواحد 

"الزماف  س ك العادم بأٌف بْب اؼبقدٌ  تومقارن " أثناءمرسيا إليادالباحث " قوؿيدبعزؿ عن معرفة اآلخر، ك 

كاؼبكاف، ليس يف نظر اإلنساف الديِب متجانسا كال متّبل. فهناؾ فَبات من الزماف اؼبقدس، زماف 

 ،أك العادم األعياد، )كىي يف الغالب أعياد دكرية(، كىناؾ، من ناحية أخرل، )الزماف( غّب اؼبقدس

لدينية. كبْب ىذين النوعْب من )الزماف( العادية الٍب ذبرم فيها األفعاؿ اػبالية من الداللة ا ةالديبومة الزمني

يوجد، بالطبع انقطاع، بيد أف يف كسع اإلنساف الديِب، بوساطة الشعائر) االنتقاؿ( بدكف خطر من 

كشبة فارؽ أساسي بْب صفٍب )الزماف( اؼبذكورين: كىو أف ( ...)الديبومة الزمنية العادية إُف )الزماف( اؼبقدس

أكِف غدا حاضرا. فكل عيد ديِب، كل زماف شعائرم، يتألف من إعادة  الزماف اؼبقدس )زماف( أسطورم

، كعليو فإف )الزماف( اؼبقدس (...)إقباز حاِف غبادث مقدس كاف قد حدث يف ماض أسطورم )يف البدء(،

                                                           
، 35ص ، 2010(، 1 –ينظر: ركجيو كايوا، اإلنساف كاؼبقٌدس، تر: ظبّبة ريشا، لبناف، اؼبنظمة العربية للَبصبة، )ط  - 1

36  .  
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 يقوؿ الباحث - ككبن قبد( ...) يبكن اسَبجاعو إُف غّب ما ال هناية، كىو يقبل التكرار بّورة غّب ؿبدكدة

كل عيد دكرم نفس )الزماف( اؼبقدس ذاتو، نفس الزماف الذم ذبلى يف عيد السنة السابقة أك يف   يف  -

 عيد ما قبل قرف: إنو الزمن الذم خلقتو اآلؽبة كقدستو حبركامها، كىي اغبركات الٍب يكررىا العيد كيعيدىا

كات اإلؽبية الٍب ىبلد العيد ذلك أف )الزماف( اؼبقدس الذم هبرم العيد فيو َف يكن ليوجد قبل اغبر ( ...)

ذكراىا. كإف اآلؽبة إذ خلقت الوقائع اؼبختلفة الٍب تؤلف العاَف اليـو كضعت يف الوقت ذاتو أسس الزماف 

  1اؼبقدس، ما داـ الزماف الذم عاصر اػبلق كاف بالضركرة زمانا قٌدسو حضور اآلؽبة كنشاطها"

أنو شأف الزمن ال يكتسي أنبية مقٌدسة إال بقدر نستنتج من قوؿ الباحث مرسيا إلياد أٌف اؼبكاف ش

ارتباطو باللحظات كاألماكن الٍب زبٌلد األحداث األكلية اؼبقٌدسة؛ أم تلك األفعاؿ الٍب قامت هبا اآلؽبة يف 

 زمن كمكاف معٌينْب، يقـو اإلنساف الديِب بتحيينها دكريا يف الزمن كاؼبكاف ذاتيهما. 

 س والطقس:د/ مميزات المقدّ 

هبا  ييا وبي ؾبتمع من اجملتمعات القديبة قد استحدث لنفسو طقوس كلٌ   لقد ذكرنا آنفا أفٌ  

ا تعكس ماضي أجداده كسبنحو األحداث األكلية، كيبارسها بطريقة زبتلف عن باقي اجملتمعات، ذلك أهنٌ 

حق اغبياد يّب ال ينبغي لبٌل بع معاأ من معتقداتو الدينية؛ فقد اتٌ ا جزء ال يتجزٌ بالوالء عبماعتو، كدبا أهنٌ  اغبسٌ 

ا ضباية للتوازف اػبارجي للجماعة، كلذلك "فإف عنها، ليس حفاظا على التوازف الداخلي للفرد كحسب؛ إمبٌ 

أداء الطقوس الدينية َف يكن فعبل فرديا إمبا ىو ظاىرة أك فعل تت  تأديتو بشكل صباعي، ليجٌسد االنتماء 

  2هبدؼ ضباية القي  الٍب تربطه  ببعضه "إُف نسق األخبلؽ العائلية كالشخّية، 

                                                           
 . 104، 103مرسيا إلياد، اؼبقدس كالعادم، ص  - 1
 . 258 عباس، تقديس الزعامة، صثامر  - 2
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بطريقة فردية بل صباعيا، كال شك  فإف أداء الشعوب البدائية للطقوس الدينية َف يكن يت ٌ  ،كبالتاِف 

ينه  كوبافظ على أخبلؽ العائلة ره لدل ىذه اعبماعة، إذ يوٌطد العبلقات فيما بؽبذا الشرط ما يربٌ  أفٌ 

ُف مسألة ىامة يف الطقوس كىي أنو "من اعبائز أف سبسي الوظائف كهبدر التنبيو إ مها.ايوصخّك 

الفيزيولوجية الرئيسية تقديسا. األكل أكل شعائرم، كأف للغذاء قيما متفاكتة بتفاكت الديانات كالثقافات: 

غبياة األغذية تعترب إما مقدسة أك منحة إؽبية، كإما قربانا إُف آؽبة اعبسد )كما ىي اغباؿ مثبل يف اؽبند(. كا

   1"(.اعبنسية ىي أيضا ذات صفة شعائرية، كمن مث، فإهنا تعترب فباثلة للظاىرات الكونية )مطر مثبل

أف فبارسة الطقس يبكن أف   - على ىذا القوؿ بناءن  –ائص اؼبذكورة سابقا، نذكر إضافة إُف اػبّ 

، "ففي عبادة ايزيس نسافيف حياة اإلية ر ضركر تدرج فيها بعض الوظائف الفيزيولوجية؛ خاصة إذا كانت 

وبدث بعدة طرؽ منها: الزكاج كاالشَباؾ يف تناكؿ الوجبات اؼبقدسة،  التوحد مع اإللوكسّبابيس مثبل كاف 

أما يف عبادة كيبلى كديونيسوس فقد كاف الوصوؿ للنشوة كالغيبوبة أك االقبذاب الركحي أك التوحد مع اإللو 

، كمنو فممارسة اعبماعات للطقس ال تقتّر على التقٌيد  2يت  بواسطة شرب كميات كبّبة من النبيذ "

لزمن كاؼبكاف اؼبقٌدسْب اللذين ذبرم فيهما إعادة ربيْب األعماؿ الٍب قامت هبا اآلؽبة؛ بل تتعٌدانبا إُف با

 مشاركة ىذه اآلؽبة طعامها كشراهبا مثٌ التوٌحد هبا. 

 :س عبر الطقسيات المقدّ / تجلّ ه

 العيد أو االحتفاالت الدورية:  -

                                                           
 .195مرسيا إلياد، اؼبقدس كالعادم، ص  - 1
  . 62، 61، 60لتاريخ، ص حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف اينظر:  - 2
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"تاريخ مقدس"  ىو إعادة يف اغباضر غبادث أكِف، لػً "إف العيد الديِب يقوؿ الباحث مرسيا إلياد: 

اإلؽبية. كمن البٌْب أٌف التاريخ اؼبقدس إمبا ربكيو األساطّب. كينج  عن   - صنعتو اآلؽبة أك )الكائنات( شبو

اإلؽبية. كى  وبيوف الزماف األكِف  - ذلك أٌف اؼبشَبكْب يف العيد يضحوف معاصرم اآلؽبة أك الكائنات شبو

كأف ذبربة العيد الدينية، أم اؼبشاركة يف اؼبقدس، تتيح  (...) من جراء حضور اآلؽبة كفاعليتهااؼبقدس 

 1"على كبو دكرم للبشر يف أف وبيوا يف حضرة اآلؽبة

ِف قامت بو اآلؽبة، يقـو أفراد اعبماعة الواحدة بإحيائو من كعليو يّبح العيد الديِب تكرارا غبادث أكٌ 

)  فان دير لوفالطقوس كما يقوؿ "، األكُف دين دبا كرد يف األساطّبقيٌ تته ، مأجل اغبياة يف حضرة آؽب

van der lew )(1940 األسطورة ىي مؤسسة الفعل اؼبقدس، فهي تسبقو )(: أساطّب تتحرؾ، )ألف

  2كتضمن بقاءه".

يعود إُف أف "الناس يتخيلوف اغبياة الكونية يف صورة  )أم التكرار( كال شك أف تربير ىذا الفعل

ؾبرل دائرم، ككانت ىويتها توٌحد هبوية )السنة(، ككانت )السنة( دائرة مغلقة: كاف ؽبا بدء كهناية، كلكن 

ؽبا أيضا خاصة أف يف كسعها )أف تولد من جديد( يف صورة )سنة جديدة(. كيف كل )سنة جديدة( يظهر 

ألنو ؼبا يستعمل بعد. كلكن الزماف يولد من جديد، يبدأ من جديد،  -ك)مقدس()زماف( جديد )نقي( 

ألف العاَف ىبلق من جديد يف مطلع كل )عاـ جديد(، )كىذا ما هبعل األسطورة الكونية تكتسي أنبية كبّبة 

 3لق("جا وبذك حذكه كل نوع من أنواع اػبباعتبارىا أمبوذ

                                                           
 .136، 135مرسيا إلياد، اؼبقدس كالعادم، ص  - 1
 .35نور الدين طواليب، الدين كطقوس كالتغّبات، ص -2
 .110، 109إلياد، اؼبقدس كالعادم، ص مرسيا  - 3



 أطروحة الدكتوراه
 

 
81 

 

 الرمزية : " أف لغة اؼبقدس -)كينبّبجي( عن الباحثنقبل  – نور الدين الزاىي الباحث ذكركي

تعتمد يف إنشاء عواؼبها اؼبتخٌيلة كالرمزية على مبدأين نبا مبدأ اؼبطابقة كاؼبشاهبة التكرارية كمبدأ اؼبشاركة، 

فبفضل مبدأ اؼبطابقة كاؼبشاهبة التكرارية تتشكل الطقوس كالشعائر كاألشكاؿ اؼبقدسة بوصفها أشكاال 

يْب دكرات كرارية كربيينية للحظات أصلية سابقة، من مثل أف تنبِب األعياد كاؼبواس  على ربكمشاىد ت

، أك أف تعمل األشكاؿ القدسية على مشاهبة كفباثلة األشكاؿ ةاليو تمالفّوؿ كتشخيص حكايات 

زية فضاء الكونية )أجراـ ظباكية، جباؿ....( أما مبدأ اؼبشاركة، فيجعل من لغة اؼبقدس الرم –الطبيعية 

لتحويل الكائن إُف فاعل مشارؾ كمؤثر كضاغط يف الفعل اػبارؽ، يف ىذا السياؽ تشكل الطقوس الفضاء 

مبدأ االنتقاؿ كالعبور من الدنيوم إُف القدسي، كمن مث فبارسة الفعل اؼبؤثٌر  أم، األمثل لتجسيد ىذا اؼببدأ

 .1الناتج عن مبدأ االلبراط كاؼبشاركة"

لها على س الٍب ىي رمزية يف أساسها قد اعتمدت يف تشكٌ لغة اؼبقدٌ  القوؿ أفٌ يبدك من خبلؿ ىذا 

 خراآلاؼببدأ ا كالشعائر الدكرية، كأمٌ بفضلو الطقوس  تلتشكٌ ا اؼببدأ األكؿ فة كاؼبشاركة؛ أمٌ مبدأم اؼبطابق

ؿ الكائن اؼبشارؾ إُف فاعل كمؤثر يف الفعل اػبارؽ. ليحققا معا عبورا إُف اؼبقدس كفبارستو عن حوٌ قد ف

 كسنحاكؿ أف نستحضر بعض النماذج عن الطقوس الٍب نذكر منها:طريق االلبراط بالتجربة الدينية. 

  _ قصيدة الخلق البابلية:

)الكوف(. ففي )بابل( كاف الناس  ف العاَف ىي الٍب تركم لنا كيف نشأ"إف أسطورة نظرية تكوٌ 

( Akitu خبلؿ حفلة )أكيتو: (  Enuma Elishينشدكف بّورة رظبية "قّيدة اػبلق" الػ )أنوما أليش: 

الٍب كانت ذبرم يف األياـ األخّبة من السنة كاألياـ األكُف من )السنة اعبديدة(. كهبذا اإلنشاء الشعائرم  

                                                           
 . 77، اؼبقٌدس كاجملتمع، ص نور الدين الزاىي - 1



 أطروحة الدكتوراه
 

 
81 

 

كانوا يعيدكف يف اغباضر القتاؿ الذم جرل بْب )مردكخ( كبْب الوحش البحرم )تيامات(، كقد جرل ىذا 

بانتّار اإللو آخر األمر. كقد خلق )مردكخ(  Chaosالقتاؿ منذ األصل كبو ت القضاء على )االختبلط( 

أقول حلفاء ، كىو Kinguالكوف من نتف جسد )تيامات( كخلق اإلنساف من دـ الشيطاف )كينكو( 

   1)تيامات("

 _طقوس الديانات السرية )ديانات األسرار(:

لئلشارة إُف عدد من الديانات ذات األصوؿ اؼبتباينة  ديانات األسرار"يستعمل اصطبلح 

ابيس،  كانت أكثر ىذه الديانات انتشارا عبادة ديبَبا، ديونيسوس، ازيس كسّب   (...)كالشخّيات اؼبختلفة،

كانت تعبد أصبل يف الشرؽ     - باستثناء ديبيَبا  - أغلب ىذه اآلؽبة  (...) كاإللو ميثراكيبلى كأتيس، 

، ككديانات ؿبلية فقد كانت يف األصل تقديسا لعناصر ة ؿبلية، كَف تكن ؽبا صفة الغموضاألدْف كآؽب

يا ألغلب ىذه الطبيعة اؼبختلفة اؼبؤثرة يف حياة اإلنساف، ككاف ضماف اػبّب كمبو احملاصيل ىدفا أساس

  2."الديانات، ككاف اعبنس غالبا ما وبتٌل مكانة ىامة  يف ىذه الديانات كتعبّب عن استمرار اغبياة كتدفٌقها

ا سعت إُف ىدؼ مشَبؾ قوامو  أهنٌ إذف، فعلى الرغ  من األصوؿ اؼبختلفة لديانات األسرار، إاٌل 

سٌر و رمز اغبياة ك ؽبا عنو، ذلك أنٌ  ا اعبنس فبل غُبتقديس عناصر الطبيعة قّد ضماف اػبّب، أمٌ 

بأداء طقوس غامضة  وىاا "الديانات الٍب يقـو معتنققها. كباإلضافة إُف ذلك فقد عرفت أيضا بأهنٌ تدفٌ 

تقتّر عليه  فقط كذلك لضماف حياة سعيدة أبدية بعد اؼبوت. كرغ  االختبلفات العديدة بْب ىذه 

ال أف العامل اؼبشَبؾ الذم ربط بينه  كاف طقوس التكريس، الديانات بسبب أصوؽبا احمللية اؼبختلفة، إ

كتلقْب أكليات كمبادئ الديانة، كىذه األكلويات كانت عادة ما تبدأ بطقوس التطهّب، مث يشارؾ اؼبتعٌبد يف 
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عدة طقوس غامضة اختلفت من ديانة ألخرل، كيقّد هبا التوٌحد مع اإللو اؼبقدس حٌب يضمن لنفسو 

 1."اػبلود بعد اؼبوت

بل كانت ىناؾ أىداؼ  لدياناتمثل ىذه ا العتناؽوح إُف اػبلود اؽبدؼى الوحيد كَف يكن الطم

ية "كانت تقدـ ؼبن يعتنقها اػببلص الشخّي كالسعادة األبدية، ككاف الديانات السرٌ  أخرل، ذلك أفٌ 

حياة إلو ىذه لكل من ىذه الديانات أسطورة عبارة عن قّة مقدسة تتعلق حبياة أك حبادثة معينة يف 

الديانة، تعطي من يعبده فكرة عن مغزل كجوىر ىذه الديانة دبا ربويو األسطورة من إشارات كرموز 

  2مقدسة."

"كعلى الرغ  من أهنا كانت ربمل قدرا ال بأس بو من التناقض من ناحية اؼبمارسة، إال أف  

، الذم كاف وبدث بعدة طرؽ منها: الزكاج كاالشَباؾ يف تناكؿ التوحد مع اإللواؼبوضوع الرئيسي ؽبا ىو 

الوجبات اؼبقدسة كما يف عبادة ايزيس كسّبابيس، كالوصوؿ للنشوة كالغيبوبة أك االقبذاب الركحي كما يف 

عبادة كيبلى كديونيسوس، حيث يقـو عبدة ديونيسوس بشرب كميات من النبيذ حٌب تتمٌلكه  ركح اإللو 

ا إُف مرحلة الغيبوبة الٍب تؤىله  للتوحد مع اإللو، كما أف القاس  اؼبشَبؾ بينها قد كاف  اؼبقٌدس كيّلو 

فبارسة الطقوس  كعليو فإفٌ  .3عن شيء مقٌدس أك شيء لو صلة بالطقوس الغامضة" كشف النقاب

لو أك  د مع اإلىدفها ال ىبرج عن التوحٌ   أفٌ األسرار كإف بدت متناقضة يف الظاىر إاٌل الغامضة لديانات 

    عن شيء مقٌدس. كشف النقاب

   _ الطقوس الديونيسية:
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"لقد ارتبطت ديانة ديونيسوس بأعياد عدة كانت تقاـ يف أثينا كغّبىا من اؼبدف اليونانية، منها 

أياـ، ففي اليـو األكؿ كاف يت  فتح  ة( يف شهر فرباير كيستمر لثبلث Anthesteria عيد ) األنثيستاريا:

جرار النبيذ اعبديد كيت  تقدٔف القرباف منو إُف ديونيسوس، كيف اليـو الثآف كاف يت  عرض سبثاؿ ديونيسوس 

 Archonيف موكب حافل، كيف ىذا اليـو كانت زكجة اغباك  كاؼبسؤكؿ عن الشؤكف الدينية )

Basileusد اؼبستنقعات، مث تعود األجورا األثينية حيث كاف يت  ( تقـو بأداء طقس غامض ردبا قرب أح

طقس آخر يرمز هبا إُف زكجها اؼبقدس بديونيسوس نفسو أم إهبادىا مع اإللو، كردبا كاف زكجها يقـو بدكر 

  1أما اليـو الثالث كاألخّب فكانت تقدـ فيو القرابْب ألركاح اؼبوتى." (...)ديونيسوس يف ىذا الطقس

بل كانت ىناؾ  ديونيسوس،يكرـٌ فيو ( كحده الذم  Anthesteria نثيستاريا:كليس عيد ) األ 

الكريتيوف كل سنتْب حيث "يقيموف احتفاال ما كاف يقـو بو  نذكر منها ،ل على شرفواحتفاالت أخرل تؤدٌ 

يّوركف فيو معاناة دايونيسوس بكل التفاصيل، كيبثلوف كل ما عاناه يف اللحظات األخّبة أماـ أنظار 

الذين يبزقوف ثورا بأسناهن  كهبوبوف الغابات كى  يطلقوف صيحات الذعر كاؽبلع. كيوضع أمامه   ،بديوعا

يقلدكف  الشبابة كالّنجاتصندكؽ من اؼبفَبض أنو وبتوم قلب دايونيسوس اؼبقدس، كعلى كقع موسيقى 

استدراج الطفل اإلؽبي إُف حتفو جبلجلة الزجاج، كيبثلوف البعث ألنو جزء من األسطورة كىذا ما يثبت 

كىناؾ شكل آخر ألسطورة بعث  (...) انغراس معتقد البعث العاـ أك على األقل معتقد اػبلود يف أذىاهن 

تى. كىناؾ اعتقاد إغريقي ؿبلي قدٔف دايونيسوس كىو أنو نزؿ إُف ىيديز لّبفع أمو سيميلي من عاَف اؼبو 

يقوؿ أنو نزؿ  إُف حبّبة ألسيونا ككانوا وبتفلوف بعودتو من العاَف السفلي أك باألحرل انبعاثو يف اؼبكاف نفسو 

كيلقوف حبمىل يف البحّبة كأعطية يسَبضوف هبا حارس اؼبوتى." و من اؼباء على كقع صفّب األبواؽفيخرجون
2  
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نايثا يقيموف احتفاال لدايونيسوس يف الشتاء يزيت الرجاؿ فيو أجسادى  "كاف أىاِف ساي كما 

لينتشلوا ثورا من القطيع كوبملوه إُف حـر اإللو. ككاف دايونيسوس ىو الذم يلهمه  الختيار ثور معْب يبثل 

ن فيو اإللو نفسو، فه  يعتقدكف أف اإللو يظهر يف ىذه اؼبناسبة على شكل ثور. أما نساء إيليس فيهتف

باس  الثور كيتضرعن لو أف يأيت حبافريو. ككن يغنْب: )تعاؿ ىنا يا دايونيسوس إُف معبدؾ اؼبقدس عرب 

البحر؛ تعاؿ معززا إُف معبدؾ، ىيا انطلق على حافريك، أيها الثور اإلؽبي(، أما أىاِف ياشاناؿ يف ثريس 

ورة إنو كاف على شكل ثور عندما قطعو فكانوا يرتدكف لباسا ىبرج منو قرنا ثور تقليدا لئللو. كتقوؿ األسط

التيتاف إربا إربان؛ لذلك كاف الكريتيوف يقطعوف ثورا بأسناهن  عندما يبثلوف معاناة دايونيسوس، يف اغبقيقة  

كاف سبزيق كالتهاـ ثور حي شيئا أساسا يف طقوس دايونيسوس، كعند فبارسة سبثيل اإللو على شكل ثور، ال 

  1أف عابديو يؤمنوف أهن  يقتلوف اإللو كيأكلوف غبمو كيشربوف دمو" يف -يقوؿ فريزر–نشك أبدا 

ـ على شرؼ ىذا اإللو، بل يبكن أف تكوف جديا كليس الثور ىو الضحية الوحيدة الٍب يبكن أف تقدٌ 

"كيرجع جيمس فريزر سبب ذبح اعبدم ألجل دايونيسوس إُف األذل الذم يلحقو اؼبعيز بالعنب  ،أيضا

يذبح العابدكف سد فيو، نفسو، أما عندما يتجٌرد اإللو من شخّية حيوانو كيّبح ؾبرد ؾبي الذم هبسد اإللو 

لئللو نفسو بل أضحية مقدمة لو، كدبا أهن  مضطركف لتقدٔف سبب يربركف فيو  ذبحعلى أنو  اغبيواف ليس

مي من اإللو. التضحية باؼبعيز خاصة، يزعموف أف الذبح ىو عقوبة على ما اقَبفتو من أذية حبق العنب احمل

ذباه اإللو اؼبذبوح ألجل ذاتو، إذ يّبح ىو عدك  -جيمس فرايزر يقوؿ الباحث -ؽبذا تّبح نظرتنا 
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نفسو. كعندما يشارؾ اإللو يف تناكؿ األضحية اؼبقدمة لو، كعندما تكوف األضحية ىي أصل اإللو، ىذا 

   1".اؼبعيز الِبء كيشرب من دمو يأكل غب يعِب أنو يأكل من غبمو. من ىنا يبثل إلو اؼبعيز دايونيسوس كىو 

"عادة قتل اإللو على شكل حيواف تعود إُف ثقافة بشرية موغلة يف  أفٌ إُف كمن األنبية التنبيو ىاىنا 

القدـ، كصارت عرضة لسوء الفه  يف مراحل متقدمة. إذ ربولت فيما بعد إُف سلخ آؽبة اغبيواف أك النبات 

الٍب كانت تشكل دائما نواة تلك الفكرة.  -ية كاإلبقاء على رموزىا البشرية من قشورىا اغبيوانية أك النبات

 أم أف آؽبة اغبيوانات أك النباتات تّبح يف النهاية ؾبسمة على شكل بشر. كيف ىذه اؼبرحلة تبقى

 األنثربومورفية اآلؽبة، تبقى ربتل مكانة غامضة كؽبا عبلقة مبهمة مع اآلؽبة اغبيوانات الٍب كانت يوما ما ىي

بْب اإلنساف كاغبيواف أك النبات  )أم اؼبتجسدة على شكل حيواف( الٍب تطورت منها. مث نسوا أصل العبلقة

فراح الناس يبتكركف القّص ليربركا ىذه العبلقة. كقد ينحّر ىذا التفسّب أك التربير يف بضع سطور ألنو 

مرتكز على اؼبعاملة التقليدية أك االستثنائية لذلك اغبيواف اؼبقدس كامتنعوا عن ذحبو إال يف اغباالت 

لتربر ضبايتو أك قتلو. أما عندما تربر ضبايتو فهي تلجأ لسرد ما قدمو ذلك االستثنائية، كىنا تأيت األسطورة 

  2اغبيواف لئللو، كعندما تربر ذحبو تشرح األسطورة عن األذية الٍب سٌببها ذلك اغبيواف لئللو."

ساء على حد سواء، إال كذبدر اإلشارة إُف أف ديانة ديونيسيوس "كانت مفتوحة أماـ الرجاؿ كالن

 (،اعبباؿ رقص)فكن يبارسن الرقص الذم أطلق عليو  ،( Maenads:   ماينادز)كٌن يّبحن   أف النساء

                                                           
فكرة سبزيق الضحية اغبيوانية  إُف أصوؿيزر اجيمس فر  . "يشّب الباحث509، ص الغّن الذىيبيزر، اجيمس فر  - 1

إُف بونتيا يف بويشيا، حيث جرت العادة أف يضحى بطفل ضارب اؼباعز، مث استبدؿ  يبتدٌ  هاأصل ؛ فيقوؿ بأفٌ  ألجل اإللو
كالٍب نعتها  فيما بعد جبدم"، "كظاىرة االستبداؿ ىذه قد ربدث عنها أيضا الباحث ركٓف جّبار يف كتابو العنف كاؼبقدس"

يراجع: رينيو جّبار، العنف كاؼبقٌدس، تر: ظبّبة لبلطبلع على ما قالو ىذا الباحث يف ىذه اؼبسألة، باإلبداؿ الذبائحي"، 
 .458إُف  451، ص من 2009(، 1  –ريشا، لبناف، مركز دراسات الوحدة العربية، )ط 
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عفوم تلقائي كما تقوؿ األسطورة، ككاف ىذا بشكل يف أماكن مقدسة ؿبددة  كىو طقس كاف يقاـ شتاءن 

    1الرقص يعرب عن حالة من االقبذاب اؼبؤقت من اؼبعتقد أف ديونيسيوس ىو الذم كاف يسٌببو"

الطقوس الدكرية الٍب كانت تقاـ على شرؼ ديونيسوس قد  على ما سبق لبلص إُف أفٌ  بناءن 

 ةكاحدغاية  تنشد تظلٌ  -كإف اختلفت طرقها -كىي  ، 2سعا بْب اعبماعات اليونانيةانتشرت انتشارا كا

 د معو. سبجيد اإللو أك التوحٌ  يكى

 اللعب الجماعي:  -

عرفنا سابقا أٌف الطقوس الٍب مارستها الشعوب القديبة قد رافقتها الكثّب من األفعاؿ الٍب من بينها: 

مشاركة اإللو طعامو كشرابو، باإلضافة إُف إعادة سرد األحداث األٌكلية الٍب تعيد إُف الذاكرة ما قامت بو 

، كاغبكي اؼبيثي اؼبتداخلْب يف ذبسيد "كإُف جانب اللغة الرمزيةاآلؽبة من أعماؿ جليلة لّاٌف عابديها، 

التجلي الرمزم للمقدس، وبضر اللعب الطقوسي بوصفو أكرب أشكاؿ التجلي اؼبلموس للمقدس يف التاريخ 

كاجملتمع، مع اللعب الطقوسي ينتقل اؼبقدس من ؾباؿ اغبكي إُف ؾباؿ الفعل كاؼبمارسة لّبتبط اللعب 

جاكز العبلقات السببية كالتفسّبات العقبلنية مث تتقٌول صلتهما يف اؼبقدس يف مرحلة أكُف بطبيعتو كنشاط يت

 .3مرحلة ثانية حينما يتخذ شكبل صباعيا منظما ذبسده الشعائر كالطقوس"

                                                           
  . 70حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، ص  - 1
 نة"ذبدر اإلشارة إُف أمر مهٌ  يف عبادة اإللو ديونيسوس كىو أٌف ىذه الديانة ليست ذات أصوؿ يونانية بل ىي ديا - 2

، بواكّب الفلسفة قبل طاليس أك ، يراجع: حساـ ؿبي الدين األلوسيرجح أهٌنا ذات أصوؿ مّرية"األكافدة إُف اليوناف، ك 
 .19، 10، ص 1981(، 2  -من اؼبيثولوجيا إُف الفلسفة عند اليوناف، لبناف، اؼبؤسسة العربية للدراسات كالنشر، )ط 
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ىذا اللعب اعبماعي كاعبمعي يف ثبلثة طقوس توٌضح ـبتلف أكجو  (كينربجي)"كوبّر الباحث 

 كأشكاؿ اللعب اؼبقٌدس:

 يتماىى الفاعل مع رقّاتو لدرجة يفقد معها إحساسو جبسده.: كضمنو الرقص المقّنع -1

ك من صباعة ألخرل، أك من أؿ بعملية عبور فرد من سٌن آلخر، : حيث يت  االحتفاطقوس العبور -2

الدنيوم إُف القدسي، كتتضمن ىاتو االنتقاالت ثبلث ؿبطات طقوسية تتمثل يف طقوس مغادرة 

 كأخّبا شعائر القبوؿ يف الوضع اعبديد. الوسط األسرم، مث إعبلف اؼبوت الرمزم،

: كىي طقس هبسد اؼبقدس بشكل فبيز لدرجة يت  خلطها مع جوىر اؼبقدس، أف التضحية -3

  1التضحية أك األضحية تنجز الّلة مع العاَف القدسي"

    : الموت شعائر -

ؾبرد )ظاىرة طبيعية( )اغبياة أك الركح الٍب  تليس اما أهندا كالسيٌ ي"تعترب شعائر اؼبوت أعظ  تعق

تناكؿ تغّب نظاـ ىو بآف كاحد أنتولوجي كاجتماعي: على اؼبيت أف هبابو بعض ت اتغادر اعبسد(، بل إهن

احملن الٍب يتعلق هبا مّّبه بعد اؼبوت، بيد أف من الضركرم أف تعَبؼ بو صباعة األموات كتقبلو لديها. 

د اؼبوت لدل بعض الشعوب: إف من ال يدفن حبسب العرؼ ليس كٌ الذم يؤ كالدفن الشعائرم كحده ىو 

ميتا. كيف مكاف آخر، ال يعترب موت امرئ موتا قيما إال بعد إقباز االحتفاالت اعبنائزية، أك عندما تذىب 

ت ، كبالتاِف، فاؼبو  2ركح اؼبتوىف شعائريا إُف مسكن جديد، يف الدار اآلخر، كتقبلو ىناؾ صباعة األموات"

 ال يعترب تاما لدل الشعوب القديبة ما َف ييشفع بطقوس تتيح للمٌيت االلتحاؽ بركب األموات.
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 لغة الجسد والرقص الشعائري: 

ف طبيعة اؼبعيار الطقوسي/ أ"يعترب الرقص أحد األفعاؿ الٍب ترافق الطقس كتعطيو طابعا حركيا، غّب 

سد )حركات متناغمة كإيقاعات مدركسة(، للتعبّب عن الرمزم ال تعتمد فقط على الرباعة يف إتقاف لغة اعب

الغايات اؼبستهدفة من تلك الفعاليات اؼبّاحبة للفعل الطقوسي، بقدر ما تستلـز حيازة اؼبعرفة بإدارة 

جسد اللغة )ابتهاالت دينية كصلوات تعبدية كدعوات تضرعية(، لكي يقع فعل التأثّب اؼبطلوب حدكثو بْب 

( الشعائرم من جانب، كبْب من يتوحد مع أفعالو كيتماىى مع إوباءاتو من قبل من يبارس دكر )الوسيط

أفراد اعبماعة اؼبعنية من جانب ثاف، كىو األمر الذم ال يقول على إجادتو كالتمكن منو إال من تضلع 

 . 1كالطقوسية"كامتلك ناصية أركمامها األجبدية بفنوف أسرار تلك اللغة 

لغة اعبسد كفق حركات، بل التعبّب عن جسد اللغة بقط التعبّب رقص ليس فيّبح الغرض من ال

ن من ىذه اللغة الرمزية كخرب ى إال ؼبن سبكٌ ل يف االبتهاالت كالّلوات، كىذا األمر ال يتأتٌ الذم يتمثٌ 

"ففي احتفاالت حاتور كاف فريق من الكهنة يرفعوف بأيديه  اؼبّلّبلت رفعا مائبل إُف األماـ،  أسرارىا.

كيهزكهنا ىزا إيقاعيا، إُف أف تدخل حاتور)تقـو إحدل الكاىنات بدكرىا( بعقد جيدىا اؼبّلّل أيضا، يف 

رقص من الرقّات الدينية البهيجة، فيقـو الكهنة جبعل اإليقاعات تنسج  مع الرقّة اغباتورية، كعندما 

يتو القّول، كتكوف اعبوقة ر حاتور على ساقيها رمزا للخّب الذم تتمتع بو مّر، يّل اإليقاع غاتشمٌ 

     2قد شارفت على هناية اللحن الشعائرم، فيخف اإليقاع كثّبا، كينتهي االحتفاؿ هبدكء كمسرة"

 انتهاك المحظور: 
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جوىر االحتفاؿ الذم يقـو على سبفّل ضركرم بْب الرغبة كاحملظور عند الفرد: "االنتهاؾ  تربيع

. كمن بْب كل النشاطات اعبمعية يربط االحتفاؿ بْب ىذين العنّرين دينيا كدنيويا الرغبة يف انتهاؾ احملظور

ربطا قويا. فاالحتفاؿ آلية ىدـ كانقبلب وبملها اجملتمع يف أحشائو، كغايتها القّول ىي التدمّب، أم 

إف ما يفجره االحتفاؿ ىو ذلك التطلع القوم إُف ( ...) اؼبوت : موت الرمزم. كىو فعل مستقل كعفوم

م ذبهد اغبكمة احملافظة نفسها لتتحٌك  يف صّبكرتو، كربٌد من تدفقو، كال يكوف االحتفاؿ مباحا، اؽبدـ الذ

بل كفبكنا، إال بقدر ما وبفظ الشركط الضركرية للوجود كاغبياة االعتياديْب، كلذلك كاف االحتفاؿ دائما 

 1مّاغبة ضبيمية مشحونة بالقلق كبضركرات متعارضة"

االت الدينية القديبة معقبل لشٌب االنتهاكات الٍب تبيح احملظور؛ من ىنا تّّب بعض االحتف

فاعبماعات احملتفلة تطلق العناف لرغبها اؼبكبوتة على حساب حكمتها احملافظة الٍب رافقتها خارج 

االحتفاؿ، كىذا ما هبعل التعبّب عن تلك الرغبة اعباؿبة اؼبعارضة للحكمة اؼبعتادة مشحونا بالقلق. "ففي 

ذامها تقود الػ )تنَبية( إُف حفبلت ضالة شائنة. كاغبياة اعبنسية باعتبارىا كسيلة اؼبشاركة يف اؼبقدس اؽبند 

)ىي يف اؼبثل اؽبندم كسيلة الوصوؿ إُف ما يعلو على اإلنسآف، كسيلة بلوغ اغبرية اؼبطلقة(، إنو إضفاء ال 

ئي، بأشكاؿ كاف آخر، يف العاَف االبتداكاغبياة اعبنسية الشعائرية مّحوبة يف م (...) ىبلو من األخطار

   2"شٌب من صخب الثمالة.

ة الشعوب القديبة يف انتهاؾ احملظور إذ "شبة احتفاالت مقدسة  كال ىبتلف السومريوف عن بقيٌ 

اعبنس )كىي عبارة عن فبارسة  ،كانت تقاـ قبل بدء موس  األمطار يف ساحة عامة كدبعرفة الكاىن
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كمثل ىذا  ،العيد كاف معركفا بالسوداف كىو مرتبط بتقديس أككو إلو اؼبزركعات، كمثل ىذا (اعبماعي

 1يفيد يف زيادة خّوبة الطبيعة كىطوؿ األمطار" (البغاء اعبماعي)

"بينما تبلغ الّرامة أشدىا يف األكقات إذ ما وبّل لدل ساكِب جزر فيجي؛  كما يثّب غرابة أشدٌ 

مقبولة؛ كأف تلتقي  -يقوؿ سيغموند فركيد -ات الٍب تبدك لناالعادية، حٌب فيما يتعلق ببعض التّرف

ك اعبماعي ذركتو يف اغبفبلت لو اؽبدايا، يّل التهتٌ داألخت أخاىا أك أحد األقارب أك تّافحو أك تبا

الطقسية، كبينما يعاقب زْف احملاـر باألخت شنقا خارج أكقات االحتفاالت، يبارس األفراد احملتفلْب 

 2ية اؼبضركب عليها حظرا شديدا"اؼبعاشرة اعبنس

استنادا إُف ما سبق يبكن القوؿ أٌف الطقوس الٍب مارسها القدامى قد كانت معقبل لشٌب االنتهاكات 

الٍب تبيح للفرد القياـ ببعض احملظورات، كما سبٌكنو يف الوقت نفسو من مشاركة اآلؽبة طعامها كشراهبا كحٌب 

كٌل معآف القداسة، ليودٌع ىذه    -يف نظره  -ف تتجٌلى فيهما الرقص كالغناء حبضرمها، يف زمن كمكا

اللحظات كيعود إليها يف السنة اؼبقبلة يف الزمن نفسو كاؼبكاف عينو، كىكذا كبشكل دكرم وبٌْب األحداث 

 األٌكلية كوبميها من االندثار .

 / أىمية المقدس والطقس في حياة الشعوب البدائية:و

لقد عرفنا سابقا أٌف الشعوب القديبة قد مارست الكثّب من الطقوس الٍب تعترب يف نظرىا عمبل   

مقٌدسا، كما علمنا أهٌنا شفعت طقوسها بالَباتيل كالغناء كالرقص، كقامت دبشاركة اآلؽبة كجبامها اؼبقٌدسة، 

                                                           
. لئلطبلع على ما ذكره ىّبكدكت عن البغاء اؼبقدس يف 20حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، ص  - 1
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ادية، كنتساءؿ ىنا عن الغاية الٍب باإلضافة إُف القياـ بفعل االنتهاؾ الذم يكوف عمبل ؿبظورا يف األياـ الع

 ترمي ىذه الشعوب إُف ربقيقها من فبارسات كهذه؟ 

 حماية الدين والكيان الجماعي: -

"تعترب فبارسة التديٌن كاالعتقاد باؼبقدس من الظواىر االجتماعية بامتياز، ليس فقط ألف كحدة اجملتمع 

كالتشظي فحسب، كإمبا ألف حيوية الدين عرضة للتفكك   –  يف حالة فقداف الوازع الديِب  –تكوف 

س تضمحل، حاؼبا يقلع اجملتمع عن اؼبواظبة يف فبارسة الطقوس كيبتنع عن االستمرار تتبلشى كفاعلية اؼبقدٌ 

 1يف أداء الشعائر."

ذلك أهنا "تعمل على تنشيط الذاكرة كتفعيل اؼبخياؿ حيث ترقد أطياؼ األسبلؼ األسطوريْب 

فالطقوس ؽبا آلية )االسَبجاع اعبماعي( الذم يعيد إُف الذاكرة أصوؿ ( ...) كتضوع أصوؽب  اؼبقدسة،

الدين كالقي  كاألساطّب، كىي هبذا اؼبعُب أدكات صباعية للتذكّب دبا جرل باؼباضي كاغبفاظ عليها من 

الطقوس  الضياع، ككذلك على القي  كالتقاليد كالعادات اؼبوركثة اؼبرتبطة هبا كىو ما يفٌسر بقاء كاستمرار

س مرىوناف باألداء الدكرم للطقس إذف، حيوية الدين كفاعلية اؼبقدٌ .  2كديبومتها عرب األجياؿ كالعّور"

الذم "يضمن استمرارية اؼباضي، من خبلؿ خاصيتو اؼبولدة لقي  اؼباضي كرموزه، فهو إذف مذىب مناقض 

لة.   تٌ ما يب الذاكرة اعبماعية، ككلٌ  ىبصٌ باعتباره  3للتغيّب" ًّ  إُف اؼباضي ب

   تهدئة غضب اإللو:  -

                                                           
 . 259 عباس، تقديس الزعامة، صثامر  - 1
  .302 ، صاؼبرجع نفسوثامر عباس،  - 2
 11نور الدين طواليب، الدين كالطقوس كالتغّبات، ص - 3



 أطروحة الدكتوراه
 

 
92 

 

ففي اؼبرحلة القديبة من تاريخ ( ...)القديبة،  ةدياف اؼبيثولوجياألا يف كثّب من "لعبت األضاحي دكرا كبّب 

اؽبندكس، أم يف اؼبرحلة الفيدية، كاف الكهنة اؽبندكس يقدموف البشر كاغبيوانات كالنباتات بأزمنة متتالية،  

يوف تقدٔف األضاحي البشرية كقدموا القرابْب من اغبيوانات اؼبنزلية كمن الطعاـ لآلؽبة كما مارس الّين

كاألجداد. إال أف القرابْب َف سبارس قط يف البوذية، فالقرابْب كانت من البخور كالشموع اؼبضاءة كمن 

كقد عرؼ اؼبّريوف ىذه األضاحي، كما عركس النيل سول مظهر من مظاىر األضاحي  (...) األزىار

َف يكن القرباف البشرم ىواية بل كاف حبل ؼبشكلة ليس ؽبا حل إال بتلك كعند األزتيك ".  1البشرية"

 رالقرابْب. كدبا أف اؼبشكبلت كثّبة كمتنوعة، فقد كانت األضاحي كثّبة كمتنوعة، كتلعب الطبيعة الدك 

كيف سوريا القديبة "كانت تقدـ إُف اؼبعابد اؽبدايا من بواكّب الثمار أك  .2األكرب يف األضاحي البشرية"

كيف . 3اغبيوانات مث ربّل اؼبناكلة بأكل التقدمات، فتتشٌدد الركابط بْب اإللو كخاصتو كيف ما بْب الناس"

ٌذذ بدخاف الذبيحة كحسب؛ إمبا يفرض على اؼبوضوع  ذاتو "يرل رينيو جّبار أٌف اإللو يف الطقوس ال يتل

. كعليو، 4البشر تكديس اللحـو على مذاحبو، فبل يبلك ىؤالء إال أف يكثركا من الذبائح مهدئة لغضبو"

تّبح بعض الطقوس اؼبمارسة كالقرابْب اؼبقٌدمة على شرؼ اإللو طريقة رآىا عابدكه مثالية لتهدئة غضبو، 

 أك ردٌبا غبٌل مشكلة مستعّية. 

    التفريغ / التطهير:  -
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اغبركة اؼبرافقة أف "الذم يقوؿ فيو  "إدموف دكيتالباحث "رأم  "نور الدين الزاىي" ينقل الباحث

كذبدر . 1للرغبة ىي ما نسميو طقسا. كمن مث فتاريخ الطقوس ليس منفّبل عن تاريخ التعبّب عن اؼبشاعر"

"األعياد الكربل الٍب تعترب دينية يف أصلها،   كىي أفٌ اإلشارة ىاىنا إُف مسألة ىامة يف التطهّب النفسي 

كانت صمامات األماف ؼبا طبعت عليو البشرية من شهوة جنسية ـبتلطة؛ فكانوا يف ىذه اؼبناسبات 

يتغاضوف عن التحرر من القيود يف العبلقات اعبنسية العتقادى  أف ىذا ييسر ؽب  فيما بقى من العاـ أف 

إذ يعتقد فبارسوىا " اغبفبلت اؽبنديةبعض ىذا ما وبّل يف لعٌل ك . 2الوحيدة" يقتّر كل منه  على زكجتو

أف اعتناقه  ما يضاد احملرمات الدينية كاستخدامه  اللذات اغبسية ألغراض شعائرية إمبا يستند إُف مبدأ 

 . 3القضاء على الشهوة باستنزافها كربرير الطاقة الستخدامها ألغراض الدين"

 الظاىر، ك ( كاقَباؼ احملٌرماتاعبنسية)كهبذا تّّب األعياد الدينية فسحة مؤقتة إلطبلؽ العناف للحرية 

س وبميه  من القياـ بو خارج ر عند احملتفلْب؛ إذ أف القياـ بو يف ذلك التوقيت اؼبقدٌ أف ىذا الفعل مربٌ 

 كيبدك أفٌ  زائدة كاستغبلؽبا ألغراض دينية.تطهّب لٌلذات اغبسٌية باستنزاؼ الطاقة الو الطقس طيلة السنة، إنٌ 

و ال مناص من تطويق تلك الرغبات اؼبكبوتة لدل أم فرد من شعبه ، لذا فقد عبأكا  الركماف قد أدركوا أنٌ 

 ،رأكه أكثر فاعلية للحفاظ على النظاـ العملي الذم اشتهركا بو، فبدال من الكبح اؼبباشر للرغبات إُف حلٌ 

؛ "كانوا يعلنوف أياما لو نفسو أف ينتهك حرمات أخبلقه  من تسٌوؿ عذاب بكلٌ كإنزاؿ شٌب أنواع ال

وبق فيها للفرد القياـ بأم عمل مهما كاف دكف أم عقاب، ال لشيء إال  (Dies nefastus)مشؤكمة 

اـ لدع  الشخّية الركمانية كتقويتها. كل ما وبدث يف ىذه األياـ ال تطالو عقوبة احملاك ، ككانوا هبذه األي

يدرسوف التّرؼ البشرم العفوم، لسن التشريعات البلزمة الٍب تضبط اإلمرباطورية، كما يعتقدكف. إف 
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 .103كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، ص  - 2
 .197مرسيا إلياد، اؼبقدس كالعادم ، ص  - 3
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اإلمرباطورية قد ربمل أياما مشؤكمة، كلكنها ال تتحمل سنوات مشؤكمة، كإذا استفادت الدكلة من ىذه 

  1األياـ فإهنا زبلق األنظمة اؼبناسبة الٍب تكافح التّرفات اؼبتسٌيبة"

ل اف؛ إذ سبثٌ لؤلخبلؽ الرفيعة من كجهة نظر الركم ىذه األياـ اؼبشؤكمة قد كانت خّب حاـو  أفٌ  الظاىر

 مع كلٌ  جدكل ىذا اغبلٌ  نلى باؿ الفرد، كنتساءؿ ىنا عالٍب زبطر عالسٌيئة ات تّرٌفتفريغا لشٌب ال

نتهاؾ دبجرد انتهاء تلك يف اال ت أف يزيح احتماؿ الوقوع يف شراؾ الرغبةاألفراد؟ كىل يبكن للتفريغ اؼبؤقٌ 

 ة الردعية. يف نظرنا، يبدك ذلك مرىونا أكثر بعدـ التهاكف يف استخداـ القوٌ  الفَبة؟

   تهدئة القلق والخوف: -

"يقوؿ الباحث نور الدين طواليب بأف سعي اإلنساف عن طريق الطقوس، يكوف هبدؼ التقرب من 

اضطراباتو، كيستند يف ذلك إُف قوؿ الباحث )ج. كازانوؼ العاَف اؼبقدس، الذم يعد موضع مهدئة 

( الذم يؤكد فيو أف ىدؼ الفرد من اللجوء إُف الطقوس يكمن يف استعادة التوازف اؼبفقود، من 1971

أجل اتقاء الدنس أك التخلص منو، كعليو فاحملرمات كالتطهّبات كحٌب طقوس االنتقاؿ ما ىي إال ردكد 

 .2ديدات"فعل دفاعية ضد ىذه الته

س عن طريق الطقس مقاما لتهدئة االضطراب كاستعادة التوازف،  يّبح كلوج اإلنساف إُف العاَف اؼبقدٌ 

س اغبافز الظاىر اؼبسيطر على النشاط الطقسي، كىذا يعِب أف ىذا كما "يكوف االتّاؿ مع ما ىو مقدٌ 

ن لنفسو اؼبّاٌف اؼبطمئنة، يؤمٌ األخّب يعرب عند اإلنساف عن حاجة متجددة دائما للخركج من كضعو كي 

                                                           
 .259حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص  - 1
  38كالطقوس كالتغّبات، ص  نور الدين طواليب، الدين - 2



 أطروحة الدكتوراه
 

 
95 

 

فقبائل الفودك مثبل "يركف اػببلص من اػبطيئة بااللبراط  .1باعتبارىا تثق دبعتقداتو، كبقواه اػبارجية عنو"

يف االحتفاالت االجتماعية كالقرابْب اغبيوانية كالرقص كاؼبهرجانات، فهي الطريقة اؼبثالية الستثارة القول 

 .2ة التوازف"الطبيعية الٍب فيه  كإعاد

 ز/ أنواع الطقوس:

ز دكركأف بْب الطقس اإلهبايب كالطقس السليب، فالطقس السليب يتكوف من االلتزاـ باحملرمات، "يبيٌ  

كىذه األشكاؿ اغبضارية )الثقافية( مهدؼ إُف اغبفاظ على الفّل بْب اؼبقدس كالدنيوم، أك ربضّب 

وف الطقس اإلهبايب من اؼبراسي  كاى  ىذه اؼبراسي  ىي يتك( ك ...) اإلنساف ليكوف على اتّاؿ مع اؼبقدس

 . 3كىي الٍب ذبعل اؼبؤمنْب يشَبكوف من خبلؿ اشَباكه  بتناكؿ غب  الطوط "( ...)الضحية،

األفراد،  يبارسها راسي  الٍبنعي من خبلؿ ىذا القوؿ أٌف الطقس نوعاف: األٌكؿ إهبايب يتجٌلى يف اؼب

كاآلخر سليب يظهر من خبلؿ االلتزاـ باحملٌرمات. كيبدك أٌف غايته  من كراء ىذا التّنيف كامنة يف التمييز 

بْب ما ىو مقٌدس كبْب ما ىو دنيوم، كحده ىذا التّنيف سيمٌكنه  من االتّاؿ باؼبقٌدس يف زمنو 

 ّحيح. كمكانو احملٌددين، كالقياـ باؼبمارسات الطقوسية على كجهها ال

 مكانة الطقوس لدى الفرد اليوناني: 

"اجملتمع اإلغريقي القدٔف َف يتعرض لتجربة اإلحساس بالدين كعقيدة ؽبا مؤسسْب كنّوص  يبدك أفٌ 

كتعالي ، بقدر ما مارس طقوسو كأٌدل شعائره من منطلق اإليباف بديانة تقـو على قي  اجتماعية كمثل 

                                                           
  .35، ص اؼبرجع السابقنور الدين طواليب،  - 1
 .164حنا عبود اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص  - 2
 .206مهنا يوسف حداد، االنثربولوجيا الدينية، ص  - 3



 أطروحة الدكتوراه
 

 
96 

 

طولة كاعبماؿ؛ إذ َف يكن للدكلة دين رظبي، يستمسك بو صبيع أفرادىا أخبلقية، مدارىا القوة كالذكاء كالب

أك عقائد ثابتة مقررة، كَف يكن قواـ الدين ىو اإلقرار بعقائد معٌينة، بل كاف قوامو االشَباؾ يف الطقوس 

ك الرظبية، ككاف يف كسع أم إنساف أف يؤمن دبا يشاء من العقائد، على شريطة أال يكفر بآؽبة اؼبدينة أ

 . 1يسٌبها"

سة اجملتمع اإلغريقي القدٔف قد عايش اإلحساس بالدين كممارسة كليس كعقيدة مؤسٌ  فإفٌ  ،كبالتاِف

و كاف أنٌ  و قد ترؾ كامل اغبرية للفرد يف االعتقاد دبا يشاء إالٌ على نّوص كتعالي ، كعلى الرغ  من أنٌ 

ة الٍب تتعاطاىا، كما كاف صارما يف معاقبة "حازما يف إجراءات ؿباربة اؽبرطقة أيٌا ما كاف مّدرىا كاعبه

 -يف رأيه  -اعية، ذلك ألف الدين اؼبتنٌكر لآلؽبة كاؽبازئ باألرباب، مهما بلغت منزلتو الفكرية أك االجتم

 .2يّوف كياهن  كوبافظ على كحدمه "

كأكحت ر مّدر قوانينه  "الٍب كانت يف نظرى  عادات مقدسة ارتضتها اآلؽبة ذلك ما يفسٌ  كلعلٌ 

يف لغته  تطلق على ىذه العادات كعلى اآلؽبة الٍب يتمثل فيها نظاـ  (themisهبا، ككانت لفظة شبيس )

من الدين، كشاىد ذلك أف أقدـ قوانْب اؼبلكية  ككاف القانوف عندى  جزءن  (...) عاَف األخبلؽ كائتبلفو

 . 3عند اليوناف كانت فبتزجة بالطقوس كبقوانْب اؼبعابد"

نوا يعلموف أبناءى  احَباـ الطقوس؛ فبمجرد أف يبلغ الشباب التاسعة عشرة، يقسموف كؽبذا "كا

، يبينا مغلظة ىي ( (Argaulosأماـ ؾبلس اػبمسمائة، كأيديه  فبتدة فوؽ مذبح اؽبيكل يف أرجولوس  
                                                           

 .164 ثامر عباس، تقديس الزعامة، ص - 1
 . 234، 233 ، صاؼبرجع نفسوثامر عباس، ينظر:  - 2
كعلى الرغ  من كثرة ساعات العمل عند اليونانيْب، كعدـ كجود . ))27كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، ص  - 3

كؿ ديورانت، اؼبرجع نفسو، ص يراجع: ، ((اإلجازات؛ إال أنو كانت ؽب  يف كل عاـ ستوف عيدا ينقطعوف فيها عن العمل
86.  
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ف، كسأقدـ يبْب األثيِب: ) لن أجلل بالعار األسلحة اؼبقدسة، كلن أزبلى عن الرجل الذم إُف جانيب أيا كا

كإذا حاكؿ أحد أف  (...) اؼبعونة إُف طقوس اؼبدينة، كإُف الواجبات اؼبقدسة، دبفردم كمع الكثّبين غّبم

يفسد ىذه القوانْب، فلن اظبح لو بذلك العمل، بل أدفعو دبفردم كدبعونة اعبميع؛ كسأكـر دين 

 . 1السلف("

"كاف اليونآف حريّا على أف يكرـٌ آؽبتو ، كيستعطفها  كيسَبضيها، كيعرب عن شكره كعرفانو  كما

ؽبا ؼبا كىبتو من حياة أك قباة أك انتّار، فكاف يقٌدـ ؽبا النذكر ، كينفق بسخاء على اؼبعابد كاؽبياكل 

الشعوب اإلغريقية حببها "كقد اشتهرت  .2كيستأجر الفنانْب صورا شبو خالدة آلؽبتو أك موتاه من اغبجر" 

كسبسكها بالطقوس الدينية كاتضح ذلك يف أعيادى  كاحتفاالمه ، كلقد كلعت ىذه الشعوب باؼبوسيقى 

كالفنوف اؼبختلفة كاأللعاب الرياضية الٍب كاف ؽبا الطابع العاؼبي مثل األلعاب االكليمبية الٍب بدأت يف 

 .  3ؽ.ـ" 776اكليمبيا عاـ 

أٌف اإلغريق قد عٌظموا طقوسه  كقٌدسوا آؽبت ، لدرجة جعلته  يهٌيؤكف شباهب   لبلص فبٌا كرد سابقا

منذ الّغر على احَباـ ديانته  كعدـ االستهتار هبا أك التنٌكر ؽبا، حيث ينشؤكهن  على تقدٔف القرابْب 

دكرم  كالنذكر لآلؽبة، كزبليد كجودىا بينه  باستقداـ الفنانْب لنحت التماثيل، كإقامة الطقوس بشكل

  دبرافقة اؼبوسيقى.
                                                           

 86ص  اؼبرجع السابق،كؿ ديورانت،  - 1
، كظبّب الكعكي سامي: تركيل ديورانت، أبطاؿ من التاريخ،  - 2 ، 2001 ،(1  - ط) العريب، الكتاب دار لبناف، كـر

))من الطرافة ما يذكر عن قدامى اإلغريق أهن  كانوا يضحوف باغبيوانات )أمثاؿ اؼباعز كاػبراؼ كاػبيوؿ  .101ص 
كا ثيوس كيف ىبدعوف اآلؽبة كيضعوف الدىن فوؽ العظاـ. قبل أف ىبّب يكلكن بعد أف علمه  بركم ،كالكبلب كاألبقار(

اآلؽبة  - عتقدى حسب م –اآلؽبة يف اغبّة الٍب يريدكهنا، صاركا يأكلوف القس  األعظ  من األضاحي اغبيوانية، ليشاركوا 
 . 43حنا عبود اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص ، كيتواصلوا معها((

 . 124ص ، 2009 ،(1  - ط) اغبضرم، مطبعة اإلسكندرية،عٌزت زكي حامد قٌدكس، تاريخ عاـ الفنوف،  - 3
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     الطقس والمسرح:المبحث الرابع: 

سة، ربفظ يف تضاعيفها ذاكرة اعبماعة كقيمها كعادامها األسطورة حكاية مقدٌ  لقد ذكرنا سابقان أفٌ  

كطقوسها كحكمتها، تنتقل عرب األجياؿ اؼبتعاقبة كتكتسب مع مركر الزمن قوة مسيطرة على النفوس عن 

ض ؽبا أف تَبج  يف صيغ ؿبسوسة مدكنة، سواء يٌ إُف أف قػي "ها ظٌلت كذلك لشفهية. كلعلٌ طريق الركاية ا

بالتماثيل اؼبنحوتة أـ بالّور اؼبرسومة أـ بالكلمات الرمزية أك شبو الرمزية اؼبكتوبة، فاػبربات الٍب مرت هبا 

كتستمر ؿبفورة يف ذاكرات أبنائها كأحفادىا، بل   َف تكن ؾبرد أحداث تَبسخ كتتأصل الشعوب القديبة

إهنا بالدرجة األكُف تؤثر يف الوجداف كاغبياة ( ...) كانت أيضا أحداثا ؽبا أثرىا الوجدآف العاطفي العميق

  . 1العاطفية، كبالدرجة الثانية يف الفكر كما يرتبط بو من تفسّب كتعليل"

ر يف طيامها كالٍب تٌدخ ،عبمعي للمجتمعات القديبة عن البلشعور اإذف، فاألسطورة الٍب تعرٌب 

يف أشكاؿ ؿبسوسة: صور، منحوتات،   تظهر ف ما على حالتها األكُف بل سرعا تبق ذكريامه  كتارىبه  َف

 -1729)  (Christian G. Heyne) "كريستياف ىايِب"كلمات رمزية،  "كىذا ما الحظو الباحث 

   .2الزمن، كأهنا تأخذ األشكاؿ اللغوية الشعرية"( إذ ذكر بأف األسطورة تتغٌّب مع 1812

من ىنا ترسو األساطّب يف قالب آخر كىو القالب اللغوم الشعرم، "الذم كانت الكتابة خّب 

ذبريد الطقس منو، باعتباره    - كما ذكرنا  -، ىذا القالب الذم ال يبكن بتاتا  3حافظ لو من الضياع"

 "كلعلٌ  ،السيطرة على الواقع كالتأثّب يف عواطف احملتفلْب سة مهب حركات الطقس قدرةكلمات مقدٌ 

ل هبا تلك اؼبمارسات كانت دبثابة نّوص مسرحية، لكنها ليست النّوص الشعائرية الٍب كانت تؤدٌ 
                                                           

 . 10خليل تادرس، أحلى األساطّب العاؼبية، ص  - 1
 .82مهنا يوسف حداد، األنثربولوجيا الدينية، ص  - 2
 يراجع ما ذكرناه يف تعريف األسطورة، كدكر الكتابة يف حفظها من الضياع كالتحريف. - 3
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مسرحا خالّا دبعناه العلمي )الفِب( اآلف، إهنا استعاضة إسقاط دبا كاف يؤديو ىؤالء القدامى من أناشيد 

 .1غنائي كحركي معركفْب"كتراتيل مع أداء 

كهبذا "أسهمت )الشعائر( القديبة )ؽ.ـ( يف تعبيد اػبطوات األكُف ؼبسّبة اؼبسرح القدٔف، فاغبركات 

الطقوسية الشعائرية يف الكهوؼ كاؼبعابد كيف ببلط اغبكاـ، ىي يف األساس فبارسات تعبّبية تعبدية يف 

ىو يف األساس درامي، ألنو ببساطة هبمع  طقس كل" ذلك أفٌ  .2شكل درامي ذات مضموف ديِب قدٔف" 

مسرحي،  –يبكن إذف النظر إُف الطقس كحدث درامي  .هد كشيء يرل أك يسمع، كصبهور حيٌ بْب اؼبش

كيبكن النظر إُف الدراما كطقس. كيتبدل اعبانب الدرامي من الطقس يف أف كل الطقوس تتس  بشيء من 

ففي الطقوس كما يف الدراما  (...) ة كؾبازية  بدرجة عالية،احملاكاة، فهي ربتوم حركة ذات طبيعة رمزي

ٌّر ال يتعرض للنسياف داخل طبيعة الوجود، كذبديد  يكوف اؽبدؼ ىو ربقيق مستول متقدـ من الوعي، كتب

 .3للقول الكامنة يف الفرد ؼبواجهة العاَف"

لزمن، كتعاقب أجياؿ تأخذ أشكاال ـبتلفة مع مركر ا األسطورة يبكن القوؿ: أفٌ على ذلك  بناءن 

سة مركرا بالَباتيل الٍب أخذت قالبا شعريا ككصوال إُف اغبركات اعبماعة الواحدة، انطبلقا من حكاية مقدٌ 

إُف الوجود انطبلقا من تكامل جسد اللغة الرمزية  التعبدية احملاكية لتلك الَباتيل، لتظهر بذرة اؼبسرح

"من اؼبؤرخْب من  أفٌ  سابقا إالٌ  يلكرغ  ما ق)اغبركة الطقسية(. )اغبكاية اؼبقدسة( كلغة اعبسد احملاكية ؽبا 

على أنو البذرة األكُف الٍب ألقيت يف تربة اؼبعابد، ليتشكل من إنبامها دراما التمثيل أك اؼبسرح  الرقصيفسر 

                                                           
 .20أضبد زلط، مدخل إُف علـو اؼبسرح دراسة أدبية فنية، ص  - 1
 .19، ص اؼبرجع نفسو، أضبد زلط - 2
 .55عبد الواحد ياسر، اؼبأساة كالرؤية اؼبأساكية يف اؼبسرح العريب اغبديث، ص  - 3
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ككاف من اؼبنطقي أف يضاؼ )عامل ثاف( كىو اإلفادة من اؼبمارسات الطقوسية يف  (...) فيما بعد

 . 1احتفاليات اؼبعابد، دينية أك اجتماعية"

: "إف أنواع الرقص الذم يقوؿ فيو "جاف دكفينيو"رأم الباحث  "عبد الواحد ياسر"كينقل الباحث 

)بدائية(، ىي أساسا أفعاؿ سبسرح كتعرض ارسها أغلب اعبماعات التقليدية أك اؼبسماة سباعبسدم الٍب 

 د انسجاـ اجملتمع كصبود زماف ينفلت من دائرة التاريخ، كمن ىذه العركض يستمدٌ بقوة الرموز الٍب ذبسٌ 

بعض اجملتمعات ال تستمد كجودىا نفسو  اإلنساف القناعة اؼبتكررة بوجوده كتأكيد حياتو اعبمعية، بل إفٌ 

إال بواسطة ىذه العركض األسطورية. كخبلؿ عملية اػبلق الدرامي العفوية ىذه، تظهر صورة تَباءل ككأهنا 

ر الشخّية اإلنسانية كما تعرفها ز كل ما ينتظره اإلنساف من نفسو كمن اآلخرين، صورة ربدد تّوٌ تركٌ 

 .2حضارة أك ؾبتمع من اجملتمعات"

ل خلقا عفويا و قد مثٌ أنٌ  إالٌ  -كإف مورس لغرض طقوسي شعائرم ؿبض -فالرقص البدائي  ،كعليو

" اغبفبلت الشعائرية كانت تتضمن رقّا كمشاىد سبثيلية، كىذا ما هبعلها أشبو بالدراما  ذلك أفٌ  ،للمسرح

ظاىر ىي تعاقب الراقّة، تعرض عبانب كبّب جدا من مظاىر اغبياة يف اجملتمع، سواء كانت ىذه اؼب

الفّوؿ كتغّبىا أك زراعة األرض كحّد الثمار أك االنتقاؿ من إحدل مراحل اغبياة إُف مرحلة أخرل تالية  

كبالتاِف فإف ىذه اؼبشاىد التمثيلية الراقّة تدكر حوؿ )حبكة( متقنة ككاضحة، حٌب  (...) كالزكاج كاؼبوت

ءات الٍب يتضمنها ىذا الرقص الشعائرم ىي كإف َف يكن ىناؾ نص مكتوب، كما أف اغبركات كاإليبا

حركات مدركسة يت  تنفيذىا بدقة، كؽبا معُب ؿبدكد، )إذ( زبتلف اختبلفا جذريا عن حركات اعبس  

                                                           
  .17ص  اؼبرجع السابق، أضبد زلط، ، - 1
  . 54ص  عبد الواحد ياسر، اؼبأساة كالرؤية اؼبأساكية يف اؼبسرح العريب اغبديث، - 2
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كالسؤاؿ اعبدير  س.سة بالرقص الطقوسي ليولد اؼبسرح من رح  اؼبقدٌ كهبذا ذبتمع اغبكاية اؼبقدٌ   .1التلقائية"

و ح لدل معظ  الشعوب القديبة ما دامت قد عرفت أساطّب كطقوسا، أـ أنٌ بالطرح ىا ىنا: ىل ظهر اؼبسر 

 اقتّر على شعب دكف آخر؟ كإذا كاف األمر كذلك، فما األسباب الٍب سانبت يف ذلك؟   

   إرىاصات المسرح عبر الحضارات:   -أ 

الكربل القديبة "يبيل معظ  الكتاب الذين درسوا اؼبسرح إُف شبو اتفاؽ بينه ، مفاده أف اغبضارات 

مثل اإلغريقية كالفرعونية كاؽبند الّينية، كغّبىا من حضارات ما قبل اؼبيبلد، قد تشكلت يف أحضاهنا 

غّب "أف ازدىار اؼبسرح كالدراما يف ببلد اإلغريق ال يعِب أف البداية األكُف ، 2اعبذكر األكُف لنشوء اؼبسرح"

بعض اغبضارات القديبة السابقة على اغبضارة اإلغريقية،  للمسرح كانت بداية إغريقية. فقد كجد اؼبسرح يف

 .3"غايرا للمسرح كما عرفو اإلغريق.كإف كاف قد ازبذ شكبل م

 رأم الباحث )أالردايس ليكوؿ( الذم كرد يف مستهل كتابو )اؼبسرح "أضبد زلطالباحث "كينقل 

ؽ.ـ حْب  490: "أف الدراما كإف رجع تارىبها إُف سنة فيو يقوؿالذم العاؼبي من أيسخيلوس إُف أنول( 

عرض أيسخيلوس أكُف تراجيدياتو يف أثينا على مشهد النظارة، إال أف للمسرح كجودا يضرب يف القدـ إُف 

مئات أك آالؼ السنْب، كما أف القدامى من اؼبؤلفْب اؼبسرحيْب اإلغريق قد أفادكا الكثّب من مسرحيامه  

طقوس الدينية الٍب كانت لكهنة مّر األقدمْب، كخّب دليل على ذلك ىو اؼبسرحية الٍب مبُب كمعُب من ال

                                                           
 .22، 21أضبد زلط، مدخل إُف علـو اؼبسرح دراسة أدبية فنية، ص - 1
 .17ص  اؼبرجع نفسو، أضبد زلط، ، - 2
ؿباكلة إلرجاع اؼبسرح كالدراما إُف اإلغريق دكف  أمٌ  . ))يؤكد أضبد زلط يف اؼبرجع ذاتو أفٌ 18، ص ـ . فأضبد زلط،  - 3

ار كجود اؼبسرح يف اغبضارات كاجملتمعات األخرل السابقة على ك بفكرة األصل اإلغريقي للمسرح كإنكغّبى ، كالتمسٌ 
 . 19، 18قة ال زبلو من التحٌيز لكل ما ىو غريب((، للمزيد، تراجع ص اإلغريق، إمبا تّدر كلها عن نظرة ضيٌ 
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عوا يف األساطّب " اإلغريق القدامى قد توسٌ  ما صنع الفارؽ ىو أفٌ  أفٌ  غّب.  1خٌلدت ذكرل موت أكزيريس"

الفرعونية شعائرية كتعدد اآلؽبة كعكسوا أدكارىا يف نّوصه  األدبية مكتوبة كفبسرحة، بينما بقيت الدراما 

   2ؿبافظة"

"بعض اغبضارات الشرقية القديبة قد مثلت منهبل خّبا اعتمده اؼبسرحيوف اإلغريق   أفٌ الواضح 

لتحقيق قفزة نوعية يف فن اؼبسرح، فتلك اغبضارات كإف َف تعرؼ ىذا الفن دبفهومنا اغباِف، كبالتطور الذم 

أنو قد مٌثل  منفّل عن الطقس كالدين(، إالٌ  لوحظ لدل اإلغريق )كونو قد نشأ بشكل عفوم غّب

بدايات اؼبسرح، باعتبار اؼبسرح الديِب أبا اؼبسارح كمّدرىا األصيل، كالظاىر أف علماء الغرب بقوا بعيدين 

عن فه  ركح اغبضارة الشرقية، إذ َف يعرفوا الكثّب عن أسرارىا كَف ينهلوا من مناىلها، كبالتاِف َف وباكلوا 

  .3اعد اػباصة بالنّوص اؼبكتوبة ؽبذه اغبضارة ، فبا ساى  يف اختفاء أسرار مسارحه "استنباط القو 

ا كرد حٌب اآلف أٌف اغبضارات القديبة قد عرفت اؼبسرح الديِب؛ حيث استطاع أف يتشٌكل نستنتج فبٌ 

 الرقص اؼبقٌدسسة مع بْب أسوار اؼبعابد، بتبلح  الَباتيل الدينية الٍب تتضٌمن بْب تضاعيفها حكايات مقدٌ 

أف يفلت من قوقعة اؼبعابد ليّنع لنفسو  ّب أٌف اؼبسرح اإلغريقي قد سبٌكن من، غالذم ال غُب للطقس عنو

 ٌققاؼبسارح األخرل قد بقيت حبيسة األماكن اؼبقٌدسة، لذا َف رب ا خارج جدرانو، كيبدك أفٌ رحب فضاءن 

 اؼبسارح القديبة: كسنحاكؿ أف نعرض بعض النماذج عن شهرمها يف أماكن أخرل.

 المسرح المصري:

                                                           
   26، صاؼبرجع السابقأضبد زلط،  - 1
 . 29، صـ.فأضبد زلط،  - 2
    .118إُف  107نّار، نظريات فنية، من ص قاس  ؿبمد كوفحي، ؿبمد يوسف ينظر:  - 3
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 ٌّ صبيع اغبضارات قد عرفت شكبل من أشكاؿ  ار إُف أفٌ "يشّب الباحثاف قاس  ؿبمد كوفحي كؿبمد ن

لية يف اغبضارة الفرعونية كذلك حواِف القرف الثبلثْب ؽ.ـ،  اؼبسرح؛ حبيث كانت النشأة األكُف لبذكره األكٌ 

مث إُف إيطاليا؛ لكنهما يعترباف العّر اإلغريقي أساس اؼبسرح باعتباره  مث انتقل إُف اليوناف مث إُف الركماف

كما "تشّب بعض الدراسات أف اؼبسرح الفرعوٓف   .  1العّر الذم كضعت فيو األسس العلمية ؽبذا الفن"

اإلغريقيْب استفادكا كثّبا من اؼبسرح الفرعوٓف  كأفٌ  ،اؼبسرح موجود منذ القدـ قد سبق اؼبسرح اإلغريقي، كأفٌ 

 . 2)مبُب كمعُب( كمن الطقوس الدينية الٍب كانت لكهنة مّر األقدمْب"

إليو الباحث أضبد زلط يف   ؼبٌحغريقي ما قو لنظّبه اإللة على كجود اؼبسرح اؼبّرم كسبٍ كمن األدٌ  

خاصة باؼبخرجْب اؼبسرحيْب )اؼبّريْب( منذ إذ أشار إُف "كجود كراسات  "مدخل إُف علـو اؼبسرح"كتابو 

الدكلة القديبة، تشرح بالتفّيل اػبطوط الرئيسية للعمل الدرامي يف شكل سرد لؤلحداث، مع مبلحظات 

مة عملية كضعت إُف جوار موجزات غبوار اؼبمثلْب. كذلك كجدت كراسات خاصة باؼبمثلْب متمٌ 

كربتوم على بعض اإلرشادات اؼبسرحية أك الشركح، لكراسات اؼبخرجْب، تتضمن نّوص اغبوار كاملة، 

كقد أخذت اؼبسرحيات كافة الٍب كتب بعضها شعرا كبعضها نثرا كصبع بعضها بْب الشعر كالنثر عن اؼبادة 

ذا سبيلْب ـبتلفْب ال يبكن كهبذا تكوف مّر قد شهدت نوعْب من العركض اؼبسرحية ازبٌ  (...) األسطورية

 . 3ت الطقوسية كالدراما الدينية"اػبلط بينهما نبا: اغبفبل

 ،قد عرفت شكبل من أشكاؿ اؼبسرحمن خبلؿ ما قيل حٌب اآلف أف اغبضارة اؼبّرية  ٌتضحي 

  ؟خرل مسرحا مشاهبا أـ ـبتلفا عنوارتبط أساسا بالطقوس كالدين. فهل عرفت اغبضارات األ

                                                           
 .125، 124، ص اؼبرجع السابققاس  ؿبمد كوفحي، ؿبمد نّار، ينظر:  - 1
  .122، ص اؼبرجع نفسومد كوفحي، ؿبمد نّار، قاس  ؿب - 2
 .29أضبد زلط، مدخل على علـو اؼبسرح دراسة أدبية فنية، ص  - 3
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 المسرح البابلي والكنعاني: 

الببلد الكنعانية طابع فبيز، أنبها ما يتعلق باػبّب كبتجدد اغبياة "كاف لبلحتفاالت الدينية يف لقد 

يف الطبيعة، كأشهر احتفاالمه  ىو احتفاؿ أىاِف جبيل بذكرل موت )أدكنيس( كقيامتو من بْب األموات، 

لوف بالشوارع، تبكي النساء كتنوح كيلطمن الّدكر كيبزقن الثياب كل ذلك حزنا على حيث كانوا يتجوٌ 

، كوبمل الرجاؿ نعشا فيو دمية خشبية سبثل اإللو القتيل كيضمخوف النعش بالطيوب، كتنشد )أدكنيس(

ىذه االحتفاالت على ىذا الشكل ؼبدة أسبوع بأيامو كلياليو، يف اليـو السابع يشٌيع  األناشيد احملزنة، تستمرٌ 

 1اإللو القتيل إُف القرب كيوارل النعش الَباب كيعودكف إُف بيومه "

ف احتفاؿ رأس السنة اعبديدة يف أكؿ نيساف من كل عاـ ككانت ذبرم ىذه االحتفاالت كاكما "

يوما حيث تتلى ملحمة التكوين البابلية مرتْب خبلؿ اؼبهرجاف بشكل سبثيلية درامية، كيف اليـو  11طيلة 

رد من اػبامس من االحتفاؿ يقـو اؼبلك يف بابل بدكر رئيسي حيث يأيت كهبلس أماـ سبثاؿ مردكخ كهب

شاراتو كيّفع صفعة قوية على يد كاىن اؼبعبد كيشد من أذنيو مث يركع أماـ التمثاؿ سبثاؿ مردكخ حٌب هناية 

                                                           
السوريْب القدامى أيضا قد نظركا  " ذبدر اإلشارة إُف أفٌ  .93ب القديبة، ص حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعو  - 1

إُف دكرة النبات كما لو كانت فبثلة لوالدة البعل نفسو كحياتو كموتو كانبعاثو، كاحتفلوا بتلك اؼبناسبات، فكانوا يف تذكار 
وف كيتهللوف جمليئو، فيلبسوف أصبل الثياب، موت البعل ينوحوف كينتفوف شعرى  حزنا، كيف ذكرل كالدتو أك انبعاثو يبتهج

ـ إُف اؼبعابد اؽبدايا من كيذىبوف إُف أقرب معبد. كقد بنت كل مدينة كقرية معبدا أك مزارا للبعل اػباص هبا، ككانت تقدٌ 
الناس، كيف  بواكّب الثمار أك اغبيوانات مث ربّل اؼبناكلة بأكل التقدمات، فتتشٌدد الركابط بْب اإللو كخاصتو كيف ما بْب

األعياد الرئيسية الثبلثة، الٍب احتفلوا هبا يف الربيع كالّيف، كاف دكر إؽبة اػبّب عشَبكت بارزان، كقد صٌورت تلك اآلؽبة 
طقوس كف القد مثٌلت تلك اآلؽبة بتماثيل  كرسـو كثّبة، ككاف الكهنة يؤدٌ ( ...) على أهنا دائمة العذرية  ك"عشّبة" البعل

  .18، 17أديب صعب، األدياف اغبية، ص "، عابدعلى اظبها يف اؼب
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كمثل ىذه االحتفاالت قبد )يقوؿ الباحث( ما يباثلها لدل اؼبّريْب كاغبثيْب كالكنعانيْب ( ...) الفّل

  1)أكغاريت("

امات كمردكخ كاف يومى إليها بّراع بْب ؾبموعتْب من كاعبدير بالذكر أف " اؼبعركة الٍب جرت بْب تي

اؼبمثلْب، صراع احتفاِف يوجد أيضا بْب اغبيثيْب، كدائما يف نطاؽ سيناريو مأساكم للعاـ اعبديد، لدل 

ككانت اؼبعركة بْب ؾبموعتْب من احملتلْب تكرر اؼبركر من العماء إُف الكوف ( ...) اؼبّريْب كيف رأس مشرا

   .2لنشكونية" اككانت ربٌْب 

طا يف تلك األساطّب الٍب يف معرفة البابليْب للتمثيل حٌب كإف أخذ شكبل مبسٌ  و ما من شكٌ يبدك أنٌ 

أدبان   –فيما يتعلق باؼبسرح كالفنوف يف عهد اغبضارة البابلية  -لت يف اؼبعابد، إذ "َف يعرؼ العاَف القدٔف رتٌ 

فه  لوحات من فن العْب كالسمع، من لوحات جدارية، كأدب بابل ككنعاف كال فنان كفنه ، فقد تركوا خل

نت منحوتة على كا  نينوىكمن منحوتات رائعة، كمن مباف بديعة، حٌب أف أقدـ ظبفونية موسيقية كتدعى 

)إذ( بدأ اؼبسرح يف  (...) عبلقة كطيدة بْب اؼبسرح كاؼبعابدنشأت  (. )كما(...) صخرة من صخور بابل

( نشأ لديه  بشكل عفوم، كنتيجة غباجات غريزية حيث)(، ..). مقدسة عبد بطقوس دينية كرقّاتاؼب

 .3باإلحساس بوجود اآلؽبة معه  على الدكاـ، فولد اؼبسرح الديِب، أبو اؼبسارح كمّدرىا األصيل"

ل أماـ صبهور من اؼبّلْب الذين يؤدكف "كقد اعترب اؼبسرح الديِب يف ذلك اغبْب نوعا من العبادة يؤدٌ 

كبعد فَبة من ظهور اؼبسرح  ،ة اآلؽبة يف إحدل صورىا اؼبسرحيةاء كاالبتهاؿ، كما ظهرت عظمدكرى  بالدع

ر يف أذىاف الناس كفكرة فنية إضافة إُف كوهنا الديِب، أخذت الفكرة عن اؼبسرح )الشعر اؼبلحمي( تتطوٌ 

                                                           
 .78، 77حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، ص   - 1
 .111. يراجع أيضا كتابو اؼبقدس كالعادم، ص 63مرسيا إلياد، اؼبقدس كاؼبدنس، ص  - 2
 .112، 111قاس  ؿبمد كوفحي، ؿبمد نّار، نظريات فنية، ص  - 3
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يدرس حياة إنساف  فنشأ مسرح عرؼ فيما بعد )باؼبسرح الديِب الدنيوم( الذم -خوفا من اآلؽبة  -دينية 

كعبلقتو باآلؽبة من الناحية الدينية، كأكرب مثاؿ على ذلك ىو ملحمة جلجامش  ،ما من ناحية اجتماعية

  .1"جلجامشاعبوانب االجتماعية كالدينية لشخّية   –بشكلها النهائي   –  لتاؼبشهورة الٍب مثٌ 

   الطقس الديونيسي وظهور المسرح:  -ب 

ىا من اؼبدف ة كانت تقاـ يف أثينا كغّب كثّب انة ديونيسوس قد ارتبطت بأعياد  دي لقد ذكرنا سابقا أفٌ 

 القاس  اؼبشَبؾ بْب  أفٌ مدينة من تلك اؼبدف طريقتها يف االحتفاؿ بو، إاٌل  لكلٌ  أفٌ  ناعرفاليونانية، كما 

ما  لوف كلٌ ثٌ كيب 2ضمن ىذه االحتفاالت أسطورة ديونيسوس وفرضيع واكاناحملتفلْب   ىو أفٌ  طرؽ االحتفاؿ

أماـ أنظار عابديو الذين يدخلوف يف حالة من البلكعي: فّبقّوف كيثملوف كينتهكوف  ىذا اإللو عاناه

 احملظور. 

"اليونانْب قد اعتادكا أف يقيموا لديونيسوس حفلْب أحدنبا يف أكائل الشتاء بعد  كاعبدير بالذكر أفٌ 

جِب العنب كعّر اػبمور، كيغلب عليو اؼبرح كتنشد فيو األناشيد الدينية، كتعقد حلقات الرقص، كتنطلق 

                                                           
الذم يعترب امتدادا  –"كاف الشعر العريب القدٔف  .112، ص اؼبرجع السابققاس  ؿبمد كوفحي، ؿبمد نّار،  - 1

يدخل أظباء القائلْب يف أبيات شعرية كاملة يتلوىا يف أبيات أخرل كاملة أقواؿ ىؤالء،  –للشعر البابلي كالكنعآف القدٔف 
 ملحمة جلجامش كما عرفت ملحمة بعلعركفة كأشهرىا على اإلطبلؽ: كىذا ما كرد فعبل يف كل مبلح  بابل ككنعاف اؼب

اؼبرجع  "،كملحمة اقهت بن دانياؿ، كمأساة قدموس، كأكربا كالثور، كملحمة كرت، كملحمة اػبلق، كملحمة الطوفاف
 .108نفسو، ص 

الكرـك كاػبمر كالنشوة كاػبّب  "من بْب كل آؽبة اليوناف يتوٌفر ىذا اإللو: إلوعبد الواحد ياسر أنو يذكر الباحث  - 2
كاإلفراط كالشهوة اعباؿبة، على حكاية منسجمة تركم سّبة حياتو من مولده حٌٌب تأٌلق ؾبده كهنايتو". عبد الواحد ياسر، 

 .20، 19حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، ص 
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ث تكوف الكرـك كاغبفل الثآف يف أكائل الربيع حياؼبرح نشأت اؼبلهاة )الكوميديا( األغآف، كمن ىذا النوع 

 .1قد جٌفت كذبهمت الطبيعة، كىو حفل حزين كمنو نشأت اؼبأساة )الَباجيديا("

" بدايات اؼبسرح اإلغريقي قد كانت دينية حبتة، كبالتدرج تطورت ىذه اؼببلمح حيث أصبح يبدك أفٌ 

األغآف  ىناؾ مذبح، كحوؿ ىذا اؼبذبح كجدت مساحة دائرية الشكل يقف هبا الكورس أك اعبوقة لَبديد

جات عبلوس اغباضرين للمسرحيات، ككانت ربيط كاألناشيد كالرقص كذلك، كما كجدت أيضا اؼبدرٌ 

"اؼبأساة يف  كمن األنبية دبكاف اإلشارة إُف أفٌ  .2باؼبذبح كاألكركيسَبا من صبيع اعبوانب على شكل دائرم"

، بل كانت جزءا من االحتفاؿ بعيد أثينا َف تكن من الشؤكف الدنيوية أك األعماؿ الٍب تتكرر طوؿ العاـ

ديونيس، كقد كانت تعرض على األركوف هبذه اؼبناسبة عدة مسرحيات ىبتار منها عدد قليل ليمثل يف ىذا 

  .3العيد"

يظهر لنا من خبلؿ ما عرضناه حٌب اآلف، أٌف ديونيسوس قد حظي حبفلتْب كاف ؽبما كبّب الفضل  

ن مع حزف الطبيعة، كاؼبلهاة؛ ففي حْب كلدت األكُف يف جٌو حزين تزامى  بّنفيها: اؼبأساة 4الدرامايف ميبلد 

                                                           
  تتألف من لفظتْب ( :Tragodieالَباجيديا )./ ))اؼبأساة أك 140قاس  ؿبمد كوفحي، نظريات فنية، ص  - 1

Tragos)    ك   جدم( تراخوس: دبعُبOidéأغنية،  كبالتاِف فالَباجيديا تعِب أغنية العنزة،  دبعُب نشيد أك  ( أكدم
كيبدك أف سبب ىذه التسمية يعود إُف أف أفراد الساتركم كانوا يرتدكف جلود اؼباعز كوبملوف قركهنا أثناء االحتفاؿ.(( 

 .77، ص 2002للمزيد يراجع: ؿبمد إبراىي  بكر، قراءات يف حضارة اإلغريق، القاىرة، اؽبيئة اؼبّرية العامة للكتاب، 
"أقدـ ، ))يؤكد الباحث قاس  ؿبمد كوفحي يف اؼبؤلف ذاتو أف 128فحي، نظريات فنية، ص قاس  ؿبمد كو  - 2

اؼبسرحيات الٍب عرفها الوجود يف ظل كياهنا اؼبستقل ىي اؼبسرحيات اإلغريقية، كقد كاف لنشأمها يف ببلد اليوناف عبلقة 
 . 140ص  بعقائدى ((، يراجع:

  .248كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، ص  - 3
، الذم يعِب الفعل أك التٌّرؼ أك  Dran: "كلمة إغريقية قديبة، يرجع اشتقاقها اللغوم إُف الفعل  Drama الدراما 4

 . 9نظرية الدراما اإلغريقية، ص  السلوؾ اإلنسآف بوجو خاص"، ؿبمد ضبدم إبراىي ،
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. من ىنا يقودنا الفضوؿ إُف تتبٌ  يف كلدت الثانية ع جٌو هبيج ًملؤه الفرح كالسركر جبِب ؿباصيل الكرـك

د احتفاؿ ديونيسي يّاحبو الّخب كاالنتهاؾ إُف صنف ؿ من ؾبرٌ ت هبا اؼبأساة لتتحوٌ اؼبراحل الٍب مرٌ 

 التنظّب. درامي يستحقٌ 

  لين:ل أفراد الجوقة إلى الممثّ تحوّ 

ىذا ما ؼبٌح إليو  ت دبراحل عديدة حٌب أخذت شكلها النهائي، كلعلٌ قد مرٌ  َباجيدياال الشك أفٌ 

كىذه الرقّات كانت  (...) "اؼبسرح عند اليوناف قد بدأ بالرقص أفٌ الباحث قاس  كوفحي حْب أشار إُف 

اعبوقة الذين كاف يطلق عليه  اس  )تراجودكم( أم اؼبغنيْب العنزيْب ككانت ىذه األغآف  تقـو بأدائها أفراد

ؿ ؽ.ـ ( ىو أكٌ  625الراقّة تلقى يف بادئ األمر ارذباال. كمن اؼبتفق عليو أف )آريوف الكورنثي( حواِف )

الذم أصبح يطلق  ؿ من طلب إُف أفراد اعبوقة )كىوكىو أكٌ  ،من صاغ ىذه األناشيد يف صورمها األدبية

رة سرد عليو اس  أكسارخوس أم رئيس اعبوقة( أف يّعدكا إُف مائدة القرابْب ليلقوا على اؼبستمعْب يف صو 

 ة على اؼبسرح منها أف جعل اعبوقةباإلضافة إُف أنو أدخل ذبديدات عديد (..). قّة تتعلق بديونيسوس

 ٌّ كىو خذكا من درجات مذبح ديونيسوس مسرحا.   أفراد اعبوقة أف يتٌ ص ؽبا كعلٌ تقف ثابتة يف مكاف ـب

 . 1تبلئ  جوقة الساتّبكم" أكؿ من ابتكر أنغاما كأغبانا

                                                           
))َف تكن اعبوقة تتألف عادة من مغنيْب ؿبَبفْب، بل كانت تتألف . 170قاس  ؿبمد كوفحي، نظريات فنية، ص  - 1

من ىواة ىبتاركف من الكشوؼ احملتوية على أظباء أبناء القبيلة اؼبدنيْب، ككانوا صبيعا من الرجاؿ، ككاف عددى  بعد 
ء معا كيسّبكف يف موكب مهيب فوؽ اؼبسرح الطويل العتيق، إسكلس طبسة عشر رجبل، ككانوا يقوموف بالرقص كالغنا

 .249((، كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، ص يشرحوف حبركامه  اؼبوزكنة ألفاظ اؼبسرحية كمواقفها
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فالتمثيل َف يكن يعدك أٌكؿ األمر بعض الرقص كاألناشيد اعبمعية، كاألغآف الٍب تعرٌب عن حزهن  "إذف 

يبدأ بإشارة من  2الديثرامباحتفاؿ "كقد كاف  .1"( كاالبتهاؿ إليو أف يعود ثانيةلغياب اإللو )ديونيسوس

قائد اعبوقة، حيث تفتتح العزؼ الذم يعتمد على النفخ يف اؼبزامّب كقرع الطبوؿ، مثٌ يرذبل القائد قّة اإللو 

ديونيسوس غناءن، مضيفان إُف إنشاده من اغبركات كالتعابّب اعبسدية كنربات الّوت، ما يتطٌلبو اؼبعُب 

وبسن بو سبثيل اإللو، كيزيد بو التأثّب يف نفس اعبمهور، كبذلك ظهرت بذكر كتنبعث بو االنفعاالت، كما 

عنّر من عناصر التمثيل، كىو ؿباكاة أبطاؿ القّة، أما اعبوقة فقد كانت تتدٌخل حْب يتوٌقف قائدىا 

عن الغناء، لَبٌدد مقطوعات يف الشكول كاغبزف، تشفعها بالعويل كالنحيب كصرخات األَف كآىات 

  3كقد ربٌولت أناشيد اعبوقة فيما بعد، إُف نوع من الشرح كالتفسّب كالتعليق على ما يقولو قائدىا". التوٌجع،

Thespis"كيذكر الباحث عبلء صابر فضل ثيسبيس 
ىذا الشاعر  يف ظهور الَباجيديا فيقوؿ بأفٌ  4

ىو من كاف سببا يف ربٌوؿ قّة ديونيسوس الٍب كانت تلقى من قبل قائد اعبوقة من مرحلة السرد إُف 

                                                           
قاس  ؿبمد   .5، ص 2003أصوؽبا، القاىرة، دار الفكر العريب،  -تارىبها -يراجع: عمر الٌدسوقي، اؼبسرحية نشأمها - 1

 .140ت فنية، ص كوفحي، نظريا
: ىي مقطوعة دينية شعرية غنائية راقّة، كانت تنشدىا اعبوقة اإلغريقية اؼبكٌونة   dithyrambos:الديثرمبوس" - 2

ٌّار، قاس  كوفحي، تذٌكؽ الفنوف األدبية، "من طبسْب رجبلن، اؼبقٌنعة يف جلود اؼباعز، لتمجيد اإللو ديونيسيوس . ؿبمد ن
 .7، ص 2007اغبديث، األردف، عاَف الكتب 

 . 32عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، ص  - 3
 535يف سنة ألٌكؿ مرٌة ل كاف أكؿ من استخدـ اؼبمثلْب أك باألصح من مثٌ :  "مغِب كـبرج ديثرامب شهّب،  ثيسبيس - 4

ـ باإلشراؼ على مهرجاف إلو اػبّب كاالشَباؾ فيو انطبلقا ؽ. 535كٌلفو دكتاتور أثينا "بيزسَباتوس" عاـ ؽ. ـ، كقد  
من دافع سياسي"، للتفّيل يف ىذا الدافع السياسي، يراجع: عبد العزيز ضبودة، البناء الدرامي، مّر، اؽبيئة اؼبّرية 

  .25، ص 1998العامة للكتاب، د.ط، 
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تمثيل، كما أنو من ابتكر الشعر الَباجيدم، إذ كاف ينتقل بعربتو من مكاف إُف آخر مّطحبا معو المرحلة 

   .1ليت كجوىه  بركاسب النبيذ"صباعة من البلعبْب، الذين كانوا يبثلوف كيغنوف أشعاره، كقد ط

ؽ.ـ، كبدأ 535كما كاف لو دكر كبّب يف ظهور اؼبمٌثل األٌكؿ؛ ذلك أنٌو "حينما بدأ مهرجاف سنة 

الكورس إنشاده قفز اؼبؤٌلف اؼبخرج إُف اؼبنضدة الٍب تذبح فيها الضحية كاؼبوجودة كسط الدائرة تقريبان 

دؿ صببلن من الدثّبامب مع بقية أعضاء الكورس. كهبذا استطاع، كاستقٌل جبزء من اإلنشاد، بل أنٌو بدأ يتبا

ن غّب قّد، أف يقٌدـ العنّرين الناقّْب البلزمْب لتطٌور الشكل الدرامي كاكتمالو. ففي انفّالو عن ع

بقية الكورس كاعتبلئو مكانان مرتفعان نسبيان، أصبح بذلك أٌكؿ شخّية مسرحية أك أٌكؿ فبٌثل يف تاريخ اغبركة 

مع قادة ؾبموعات الكورس بْب أخذ كعطاء، أصبح أٌكؿ من أدخل  ية. مٌث بًتىباديلًو بعض اؼبقاطعسرحاؼب

يف كتابو فن الشعر:   3ؽ.ـ( 322  –  384) كقد أشار أرسطو  . 2عنّر اغبوار إُف الشكل الدرامي"

اثنْب، كقٌلل  ىو أٌكؿ من رفع عدد اؼبمثلْب من فبثل كاحد إُف 4ؽ.ـ(  456  - 525) أسخيلوس"أف 

   1من أنبية الكورس)اعبوقة( كجعل اؼبكانة األكُف للحوار".

                                                           
  ؿبمد إبراىي  بكريذكر الباحث " .72، 71ّرية، ص القاىرة، مكتبة األقبلو اؼب عبلء صابر، تاريخ األدب اليونآف، -1

س الَباجيديا يف النّف الثآف من القرف السادس قبل اؼبيبلد، ذلك أنو من قاـ بتكملة من أسٌ ىو أف الشاعر ثسبيس 
فراد الذم يسمى ة حوار جانيب بْب القائد كأحد األاغبوار األصلي الذم جرل بْب قائد الكورس كبْب الكورس بواسط

    .77، ؿبمد إبراىي  بكر، قراءات يف حضارة اإلغريق، ص "(Aktuerل)اجمليب، كقد أطلق عليو فيما بعد اصطبلح اؼبمثٌ 
  .62عبد العزيز ضبودة، البناء الدرامي، ص  - 2
: كناقد كمنظٌر، أٌلف العديد من الكتب مثلىو أرسطو طاليس بن نيقوماخس بن ماخازف ، فيلسوؼ إغريقي،  - 3
تويف كلو سٌت كسٌتوف سنة يف آخر أيٌاـ اإلسكندر". للمزيد يراجع: أبو الفرج  .اؼبغالطْب ،ة، ربليل القياس، العبار والتاؼبق

ذبٌدد بن علي بن زيد العابدين، طهراف، د.ط،  –ؿبمد بن أيب يعقوب إسحاؽ الندٔف، كتاب الفهرست، ربقيق: رضا 
 .307ـ، ص 1971ق/1350

على الفن الدرامي، عديبلتو كتغيّباتو الٍب أجراىا أى  كتاب الَباجيديا اإلغريق، لت Aischylos أسخيلوسيعترب " - 4
فهو الذم أضاؼ اؼبمٌثل الثآف كطٌور األقنعة كاؼببلبس، كعٌدؿ يف دكر اعبوقة، كتب ما يقارب تسعْب مسرحية أنٌبها: 
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ؽ.ـ،  490يبدك أف اؼبمثل الثآف "قد ظهر عند أسخيلوس يف أٌكؿ مسرحية لو، كىي الضارعات سنةك 

ؽ.ـ(، كأضاؼ  416  – 495الشاعر اليونآف الكبّب) 2سوفوكليسكاستمٌر  نتاجو الشعرم إُف أف ظهر 

ل جانب التمثيل على جانب الغناء، كقد أٌدل ىذا إُف تقٌدـ سريع يف الثان إُف فبثلٍي أسخيلوس، كقوٌ فبٌثبلن ث

اغبوار اؼبسرحي بدؿ تراني  اعبوقة، كأتاح فرصان أكرب للتباين بْب األشخاص، كظبح بألواف متنٌوعة من 

   3اغبوادث".

، 4الشعر الغنائيىذا من ناحية االحتفاؿ، "أما من ناحية التطٌور، فقد نشأت اؼبسرحية عن 

فاؽبجاء أك الَباشق بالشتائ  كاف فرديان، يقّد فيو الشاعر إُف النيل من شخص بعيد، مث ارتقى فأصبح 

                                                                                                                                                                          

من  . للمزيد"، حامبلت القرابْب، ربات الغضبالضارعات، الفرس، سبعة وباصركف طيبة، بركميثيوس مغلوالن، أغافبنوف
/ .269إُف  256يراجع: كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، من ص  ةو اؼبسرحيتإبداعاك التفاصيل حوؿ الشاعر إسخيلوس 

 .18،19ؿبمد نّار، قاس  كوفحي، تذٌكؽ الفنوف الدرامية، ص  يراجع أيضا:
 .15أرسطو، فن الشعر، ترصبة: بدكم، ص  - 1
: أعطى الَباجيديا دفعة قوية بإدخالو اؼبمٌثل الثالث، كحبسن توظيفو للجوقة داخل  Sophokles سوفوكليس" - 2

اإلطار الدرامي، كبتطويره ؼبواضيع الَباجيديا، أٌلف أكثر من مائة كعشرين مسرحية، كَف يّلنا منها غّب: أنتيغوف، أكديبوس 
.  للمزيد يراجع: ؿبمد ضبدم إبراىي ، نظرية "يف كولونوسأكديبوس  أياس، الَباخينيات، فيلوكتيتيس،ملكا، إليكَبا، 

 .281إُف  269كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، من ص.، يراجع أيضا: 14الدراما اإلغريقية، ص 
))َف يّنع اؼبمثل فجأة بل كانت مبلؿبو األكُف تتمثل . 6أصوؽبا، ص  -نشأمها -عمر الدسوقي، اؼبسرحية تارىبها - 3

حيث كاف ىذا القاص يقـو بسرد القّص كاغبكايات بأسلوب يبعث على الدىشة كاإلعجاب كالتشويق يف بالقاص، 
ؿ كأطلق نفوس السامعْب، كبالتدريج أصبح القاص يقـو بسرد القّة كالتمثيل يف نفس الوقت، كأصبح يعترب اؼبمثل األك 

( Dotragonistaؼبمثل الثآف دكتراغونيستا)لوس ا( بعد ذلك أضاؼ ايسخي Protugonista )عليو اس  بركتاغونيستا 
( Trita  gonistaزدكاجية كالّراع يف اغبوار، كمن بعده أضاؼ سوفكليس اؼبمثل الثالث ترتيا غونيستا )االتعبّبا عن 

ك ترتيا غونيستا، كما أضيفت شخّية رابعة إال أهنا كانت صامتة ككاف ذلك  بركتاغونيستاكالذم كاف أشبو بوسيط بْب 
  .134قاس  ؿبمد كوفحي، نظريات فنية، ص ، من قبل يوربيدس((

تعبّبان عن اإلحساس الشخّي، كىو نىٍظ  كاقعي مرٌكز، ذك نغمة عامة، كإحساس شامل،  الشعر الغنائي))يعترب  - 4
من القص اؼبلحمي متمٌيز باالنبساط، عاكس للحقيقة كالواقع  كباػبطر كالعظمة تارة أخرل، خاؿو يتمٌيز باؽبدكء كالرقٌة تارة 
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ت اؼبلهاة فكانت يف النقائص العامة، حينذاؾ نشأن النقص أك مثار الضحك صبعان، يعاًف فيو الشاعر مواط

ككذلك اؼبأساة كانت تطٌوران عن أشعار  (...) أعلى مقامان من اؽبجاء، ألهٌنا ذات طابع اجتماعي عاـ

اؼبديح، كما كاف ؽبا طابع ديِب، فهي ترجع يف األصل إُف أناشيد دينية غنائية، كانت تنشدىا جوقةه يف 

نت تضيف إُف مدحو مدح أبطاؿ آخرين، مثٌ أعياد ديونيسوس لتشيد بّفات ذلك اإللو، مٌث بعد ذلك كا

  1اكتسبت ىذه األناشيد طابعان مسرحيان بالتدرٌج".

مؤلٌفي  ْب نشأتا ارذباالن عنلتيح كاؽبجاء إُف مأساة كملهاة، الكيؤٌكد أرسطو من جهتو على تطٌور اؼبد

لطباع الشعراء: فذككا النفوس حليلية على التواِف فيقوؿ: "لقد انقس  الشعر كفقان الديثرمبوس كاألناشيد اال

النبيلة حاكوا الفعاؿ النبيلة كأعماؿ الفضبلء؛ كذككا النفوس اػبسيسة حاكوا فعاؿ األدنياء فأنشأكا 

كؼبا ظهرت اؼبأساة كاؼبلهاة أصبح الشعراء الذين  (...) األىاجي، بينما أنشأ اآلخركف األناشيد كاؼبدائح

شعراء مبلهو بدالن من أف يكونوا شعراء أيامبيْب، كالبعض  -ة  اػباصازٌبذكا أحد ىذين النوعْب كفقا لطباعه

اآلخر شعراء مآسو بدالن من شعراء مبلح ، ألٌف ىذه الفركع األدبية األخّبة كانت أجٌل كأعلى مقامان من 

وس، إُف مؤلٌفي الديثرمب ىي كاؼبلهاة: فاؼبأساة ترجع كلقد نشأت اؼبأساة يف األصل ارذباالن  (...) األكُف

." كاؼبلهاة ترجع إُف مؤلفي األناشيد االحليلية الٍب ال تزاؿ ييتغُب هبا يف كثّب من اؼبدف حٌب اليـو
2  

                                                                                                                                                                          

أبو   ،مع التقٌلب كاالضطراب يف التّوير، نتيجة لتأثّب ىزٌة نفسية داخلية كىو تعبّب يّدر عن إحساس الشاعر نفسو((
 .35اغبسن سبلـ، مقدمة يف نظرية اؼبسرح الشعرم، ص 

ىيغل الشعر الدرامي أرقى أطوار الشعر، كيرجع  . ))يعترب135، 134غنيمي ىبلؿ، األدب اؼبقارف ، ص ؿبمد  - 1
السبب إُف كونو نتاج حياة قومية عرفت تطٌورا مرموقان، كما يتفق مع زكاؿ الطورين: الشعرم اؼبلحمي، كالذاتية اؼبستقلة 

 .290، 288ص  اؼبمٌيزة للشعر الغنائي كهبمع بينه ((، ىيغل، فن الشعر،
 .15، 13،14أرسطو، فن الشعر، ترصبة: بدكم، ص  -2
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لو بدايات كمبلمح كتدرج حٌب أصبح مسرحا،  تإذف "َف يأت اؼبسرح اإلغريقي من العبث، بل كان

أغنية اؼباعز، كيرجع سبب ىذه كاس  الديثرامب حبد ذاتو يعِب (، ...))فقد بدأ كنشأ من أغآف الديثرامب 

 التسمية إُف عدة آراء أنبها:

أنو خبلؿ االحتفاالت كاف الناس يسرفوف يف شرب اػبمرة حٌب تسيل على كجوىه   -

 فيكوف ؽب  ما يشبو اؼباعز، حيث يبدأكف بالغناء كى  دبنظرى  ىذا.

 أف اؼبتبارين باغبفل كانوا وبّلوف على جوائز عبارة عن ماعز. -

 احملتفلْب كانوا يرقّوف كى  مرتدين جلد اؼباعز.يقاؿ أف  -

 1ديونيسوس." ئللوـ قربانا لأف اؼباعز كاف يقدٌ  -

ؿ االحتفاؿ الديونيسي من طقس ديِب ؿبض إُف فن تحوٌ ل نا قد سطٌرنا سبيبل بٌينان أنٌ  هبذا القدر نظنٌ 

ى بعض التفاصيل الٍب ج علمسرحي أثار حفيظة الشعراء كانتباه الفبلسفة، كسنحاكؿ فيما يلي أف نعرٌ 

  ذكرىا أرسطو عن اؼبأساة كالٍب كردت يف تضاعيف مؤلفو  )فن الشعر(.

  صورة التراجيديا من خالل )فن الشعر( األرسطي:   -ج 

لقد أكُف الفيلسوؼ اليونآف أرسطو عناية كبّبة بالشعر؛ كقد برز اىتمامو يف زبّيّو ؽبذا الفن   

ؽ ـ( كتب مؤٌلفو  334  –  335القرف الرابع قبل اؼبيبلد )حواِف  فو من كتب "ففيكتابان ضمن ما ألٌ 

                                                           
الديثرامب بالعزؼ كالرقص يف شكل  تقـو اعبوقة يف ". 128،  127نية، ص قاس  ؿبمد كوفحي، نظريات ف - 1

 مل عليودبا يشت ف،دائرم، كما يرتدم أفرادىا جلود اؼباعز لّبمزكا للساتّب، كلكونو طقسان دينيان فبل يكتمل إاٌل بتقدٔف القربا
للتفّيل يف الديثرامب الطقوسي يراجع: عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا يف  "،ألضحية إربان، كأكل غبمها نيٌئامن سبزيق ا

 كما بعدىا. 32، 31، 30فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، ص 
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ىذا اؼبؤلىف "شهادة أمينة على تطٌور الفن اإلغريقي، كقد عٌد  .Poétique"1 البويطيقااؼبعركؼ باس  

كباإلضافة إُف ذلك فقد عاًف   2ؼبعاعبتو اإلنتاج الفِب يف ذاؾ العّر، كلتقديبو أسس كقوانْب اػبلق الفِب".

فيو أرسطو من اؼبسائل "ما رس  بوضوح حدكد النظرية الشعرية يف عّره، كمن كاقع تراث أٌمتو، كما حٌدد 

ألنٌو "استطاع ربديد ك  3معاَف النظرية الشعرية، عن طريق تأثّبه يف تاريخ النقد يف صبيع مراحلو التارىبية ".

  .4اعترب أٌكؿ ناقدو منهجي يف تاريخ النقد األديب" فقدىذا الكتاب  معاَف النظرية الشعرية من خبلؿ

كإذا كاف الشعر عامةن، قد استمٌد أصولو من الطريقة االرذبالية الٍب أقدـ عليها الشعراء؛ "فإٌف الشعر 

، حٌٌب كصلت إُف الّورة الٍب استقٌرت 5الدرامي ىو اآلخر قد تكٌونت أصولو تدرهبيان كبطريقة تلقائية"

 7أرسطوفانيسؽ.ـ( بالنسبة للمأساة، ك406 - 480)6ويوربيدسعليها عند أسخيلوس مث سوفوكليس 

كقد قبح فن اؼبسرح قباحان عظيمان يف أثينا قبل أف يظهر "ؽ.ـ( بالنسبة للملهاة. 380  - 448) 

                                                           
 . 131، ص 2004، 4 –يراجع: عٌز الدين إظباعيل، األدب كفنونو، القاىرة، دار الفكر العريب، ط  - 1
ـ. أكفسيا، ز. ظبّب نوفا، موجز تاريخ النظريات اعبمالية، تعريب: باس  السقا، بّبكت، دار الفارايب، ط  .نيكوؼ - 2
 . 23(، ص 1979/ 1975( ) 2/ 1)
 . 25، د.ت، ص (1 -)طريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، ، القاىرة، دار غؿبمود الربيعي، يف نقد الشعر - 3
 . 25ص اؼبرجع نفسو، ؿبمود الربيعي،  - 4
لئلطبلع على نشأة الدراما من العّور البدائية إُف العّر اإلغريقي، يراجع: عادؿ النادم، مدخل إُف فن كتابة  - 5

 . 16إُف  9، من ص 1987، 1 –ط الدراما، تونس، مؤسسات عبد الكرٔف بن عبد اهلل، 
: جٌدد كابتكر يف اؼبوضوعات الَباجيدية، كتعٌمق يف ربليل النفس البشرية، لدرجة كصل فيها Euripides يوربيدس" - 6

، "بالفن الدرامي إُف ذركتو، كتب ما يقارب التسعْب مسرحية بقي منها شبآف عشرة تراجيديا كمسرحية ساتّبية كاحدة
 . 58/ عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا، ص 15، 14للمزيد يراجع: ضبدم إبراىي ، نظرية الدراما اإلغريقية، ص 

: اىتٌ  دبعاعبة مشاكل اجملتمع األثيِب يف عّره، كىاج  بعنف كٌل ما اعتقده سببان Aristophanes  أرسطوفانيس" - 7
أكثر من تركيزه على الشخّية الكوميدية، كَف يبق من مسرحياتو سول يف تدىوره، إذ رٌكز يف مسرحياتو على اؼبوضوع 
 .58، للمزيد يراجع: اؼبرجع السابق، ص "إحدل عشرة مسرحية، منها الزنابّب، الضفادع...
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عمالقة الشعراء؛ ضًمنت ؽبذا الفن النجاح عند ، كيأخذ يف البحث عن القواعد كاألصوؿ الٍب 1"أرسطو

َف ىبَبع ىذه القواعد؛ إمٌبا استقاىا من ربليلو لركائع اؼبسرحيات الٍب ميثِّلت ( فن الشعر)فهو "عندما كتب 

    2أماـ صبهور أثينا، كقد اىتدل عن طريقها إُف ما قٌرره من أصوؿ".

   المأساة وأجزاؤىا:

بعها يف تأليفو ىذا الكتاب كاؼبواضيع الٍب ة الٍب اتٌ اػبطٌ  )فن الشعر(ح أرسطو يف بداية كتابو يوضٌ 

رٌكز عليها فيو فيقوؿ: "حديثنا ىذا يف الشعر: حقيقتو كأنواعو، كالطابع اػباص بكل منها، كطريقة تأليف 

ل نوع: عددىا كطبيعتها، ككذلك اغبكاية حٌٌب يكوف األثر الشعرم صبيبل، مث يف األجزاء الٍب يَبكب منها ك

يف سائر األمور الٍب تتّل هبذا البحث. كيف ىذا نسلك الَبتيب الطبيعي فنبدأ باؼببادئ األكُف: اؼبلحمة 

  3كاؼبأساة، بل كاؼبلهاة كالديثرمبوس".

 أرسطو قد عاًف يف كتابو )فن الشعر( بعض القضايا الٍب زبصٌ  ا القوؿ أفٌ ذنعي من خبلؿ ى

ما  لكنٌ  .اؼبلحمة كاؼبأساة كاؼبلهاة كالديثرامبالشعر، كما عرٌج على بعض األنواع الشعرية الٍب ذكر منها :

ٌّ  ف أفٌ بلعنا على ىذا اؼبؤل  الحظناه نتيجة اطٌ  ّة للَباجيديا كانت أكرب من تلك الٍب اؼبساحة اؼبخ

 ٌّ إذا قورنت باألنواع  حوؽبا يبدك أشدٌ  تركيزه عليها كتفّيلو يف اغبديث ّها لبقية األنواع، كما أفٌ خ

                                                           
ات سابقٍيو يف كتابتو كتب أرسطو بعد سبعْب عامان من موت يوربيدس، كىذا يعِب أنٌو استفاد من مسرحياتو كمسرحي" -1

 .17، مايكل كالتوف، اؼبفهـو اإلغريقي للمسرح، ص "شعرلفن ال
، "دة كىي "أكديب ملكنا" لسوفوكليسيرل ؿبمد مندكر أٌف أرسطو قد استمٌد قوانْب فن الشعر من مسرحية كاح" - 2

 . 4، 3، ص 2003ؿبمد مندكر، الكبلسيكية كاألصوؿ الفنية للدراما، القاىرة، هنضة مّر للطباعة كالنشر كالتوزيع، 
 . 3أرسطو، فن الشعر ضمن كتاب بدكم، ص  - 3
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ا ، أمٌ 1كىي مرفقة باؼبأساة باستثناء الفّل الثالث كالعشرين اؼبذكورة سالفا؛ فاؼبلحمة مثبل ال يذكرىا إالٌ 

ع يف اغبديث حوؽبا فيقوؿ: "كما طرأ على اؼبأساة من تطورات متوالية ـ أرسطو تربيرا لعدـ التوسٌ اؼبلهاة فيقدٌ 

ل ىذا معركؼ لنا، أما اؼبلهاة فنجهل نشأمها ألهنا قليلة الشأف غّب معتُب هبا. كالواِف َف كمن أٌلف فيها ك

يسمح بتقدٔف جوقة من اؼبمثٌلْب اؽبزليْب إاٌل متأٌخران، كقبل ىذا كانوا من اؼبتطٌوعْب كال يذكر الناس الشعراء 

اؼبلهاة  التاِف فعدـ اإلؼباـ دبا ىبصٌ كب. 2اؼبسمْب ىزليْب )كوميديْب( إال منذ أف تكٌونت للملهاة صورمها"

 4كعمر الدسوقي 3ا ال نستثِب ما ذكره الباحثاف عبد الرضبن بدكمكإف كنٌ  ،مرٌده إُف جهل أرسطو بنشأمها

 حوؿ ىذه اؼبسألة.

، ": نعود إُف تعريف أرسطو للمأساة الذم يرد كالتاِف اؼبأساة ؿباكاة فعل نبيل تاـ، ؽبا طوؿ معلـو

بلغة مزٌكدة بألواف من التزيْب زبتلف كفقان الختبلؼ األجزاء، كىذه احملاكاة تت  بواسطة أشخاص يفعلوف، 

ال بواسطة اغبكاية، كتثّب الرضبة كاػبوؼ فتؤدم إُف التطهّب من ىذه االنفعاالت. كأقّد باللغة اؼبزٌكدة 
                                                           

ٌّ لقد منح أرسطو اؼبلحمة مساحة صغّبة جدا إذا قورنت دبا منحو للمأساة، كىذه اؼبساحة على قلٌ " - 1 ّت تها قد خ
،  لئلطبلع على قراءة أرسطو للملحمة "لديثرامب فحديثو عنهما كجيز جداموازنة بينهما، أما فيما يتعلق باؼبلهاة كا لعقد

 ٌّ ّة للملحمة كاؼبلهاة، يراجع الفّل الثآف من حبثنا كاؼبلهاة، كزبمينات بعض الباحثْب حوؿ سبب ضآلة اؼبساحة اؼبخ
 .الَبصبة كالتأصيل مقاربة سياقية عند ابن رشد بْب (عر)فن الش :ة اؼباجستّبدرجلذم قدمناه لنيل ا

 .17، 16أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 2
القس  اػباص باؼبلهاة قد ضاع مع ما ضاع من الكتاب، كلعل زبمينو ىذا قد  عبد الرضبن بدكم بأفٌ الباحث يقوؿ  -  3

أرسطو، فن الشعر،  "،يما بعدبناه أساسا على قوؿ أرسطو "أما احملاكاة بالوزف السداسي فسنتحدث عنها ىي كاؼبلهاة ف
 .18ص 
يف بداية نشأمها، عندما أٌلف أرسطو  دِف الباحث عمر الدسوقي برأيو يف ىذه اؼبسألة فيقوؿ: "أٌف اؼبلهاة كانت ي 4 -

كتابو؛ لذا َف يكن حكمو عليها هنائيان، كلو أنٌو عرؼ مبلىي أرسطوفاف كمناندر، لوجد اؼبادة الكافية إلصدار حك و كاؼو 
سنة من اهبا أيٌة جائزة إاٌل بعد أربعْب بشأهنا. كفضبلن عن ذلك؛ َف يتٌ  االعَباؼ باؼبلهاة يف أثينا رظبيان، كَف يبنح كتٌ 

ؽ ـ، كلعٌل الدكلة كانت زبشاىا ألهٌنا يف ًبٍدًء نشأمها كانت ىجاءن مقذعان لرجاؿ  460أك  458االعَباؼ باؼبأساة سنة 
 .196، 195أصوؽبا، ص -هاتارىب -، عمر الدسوقي، اؼبسرحية نشأمها"دكلةاغبك  كاؼبشهورين يف ال
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 تلك الٍب فيها إيقاع كغبن كنشيد، كأقّد بقوِف زبتلف كفقان الختبلؼ األجزاء أف بعض بألواف من التزيْب

 1األجزاء تؤلف دبجٌرد استخداـ الوزف، كبعضها اآلخر باستخداـ النشيد".

تقـو اؼبأساة يف نظر أرسطو على ؿباكاة األشخاص لؤلفعاؿ الفاضلة عن طريق الفعل، كىذا ما  

احملاكاة فيها ال تقـو على السرد عن طريق الشاعر أك من ينوب عنو؛ إمٌبا عن  ألفٌ  يبٌيزىا عن اؼبلحمة، ذلك

، كفق لغة سبتزج باللحن 2دىا يف "دكرة مشسية كاحدة".ة كاف قد حدٌ طريق الشخّيات الفاعلة، يف مدٌ 

من  ق الغرض اؼبطلوب منها كىو إثارة اػبوؼ كالشفقةكاإليقاع كالنشيد، كباجتماع ىذه اػبّائص ربقٌ 

أجل ىدؼ كاحد ىو تطهّب اؼبشاىدين من االنفعاالت الزائدة أك اؼبؤذية. كسنشرع يف ربليل ىذا القوؿ 

 ُف األقواؿ الٍب كردت يف تضاعيف كتابو.إيف ذلك خطوة خبطوة، مستندين 

  / محاكاة األفعال النبيلة التامة: 1

 ((Mimesisعل ؿباكاة الفا تقـو على يذكر أرسطو يف تعريفو للَباجيديا أهنٌ  
؛ ذلك ألهٌنا "ال 3

رباكي الناس، بل رباكي الفعل كاغبياة، كالسعادة كالشقاكة؛ كالسعادة كالشقاكة نبا من نتائج الفعل، كغاية 

اغبياة ىي كيفيةي عملو ال كيفيةي كجودو؛ كالناس ى  ما ى  بسبب أخبلقه ، كلكنه  يكونوف سعداء أك غّب 

ابتغاء ؿباكاة األخبلؽ، بل يتّفوف هبذا اػبلق أك ذاؾ  سعداء بسبب أفعاؽب . كإذف فاألشخاص ال يفعلوف

                                                           
 . 19، 18أرسطو، فن الشعر، ترصبة: بدكم، ص  -1
 من فن الشعر ضمن كتاب بدكم. 17يراجع قوؿ أرسطو كامبل، ص  -2
ً "الببلغة كالشعرية كاؽبّب  "بوؿ ريكورالباحث "يذكر  -3 ً  مونيطيقا" أٌف: "الَبصبة الدقيقةيف دراستو اؼبعنونة بػ  Mimesisلػ

، كمن جهة sisت البلحقة ىي "العملية احملاكاتية"، كذلك من جهة إلعطائو طابعان ديناميان، شأف صبيع اؼبّطلحات ذا
الببلغة  أخرل لتفادم سوء الفه  الناتج عن ترصبتو بًػ "احملاكاة" الٍب تعِب التقليد أك النسخة"، يراجع: بوؿ ريكور،

   .13ص ، 1970 ،(1  - ط) بلجيكا، النحاؿ، مّطفى: تر، كالشعرية كاؽبّبمونيطيقا
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يف اؼبأساة؛ كالغاية يف كل شيء أى   ما فيو. كفضبلن عن  نتيجة أفعاؽب ؛ كؽبذا فإف األفعاؿ كاػبرافة نبا الغاية

   1ىذا، فبل توجد مأساة بغّب فعل، كلكن توجد مآسو بغّب أخبلؽ".

جوىر الَباجيديا  الفعل"أرسطو يعترب "نتيجة مفادىا أٌف  انطبلقا من ىذا القوؿ يبكن أف نّل إُف

األفعاؿ ىي الٍب ذبعل اإلنساف سعيدا أك شقيا، كما  تو يف ذلك أفٌ الٍب ال رباكي الناس بل أفعاؽب ، كحجٌ 

ها ال تستطيع د أخبلقو كليس العكس، كؽبذا يبكن أف تستغِب الَباجيديا عن األخبلؽ لكنٌ ا ما وبدٌ أهنٌ 

 عن الفعل.   االستغناء 

  الفعل والخرافة:

أيضا؛ الرتباطها  2الخرافةل أساس العمل الدرامي بل يبثٌ  الذمليس الفعل كحده يف نظر أرسطو 

اؼبباشر بالفعل من جهة، كلكوهنا سبٌثل ىيكل اؼبأساة كخطٌتها الٍب تسّب عليها، كتضمن ؽبا بنية ؿبكمة من 

جهة أخرل، كقد جعلها أرسطو دبثابة الّورة التخطيطية الٍب تسبق كضع األلواف يف الرس ، يقوؿ يف 

هبذا ما يقع يف الرس : فلو أف رسامان أفاض يف  كشبيو (...) ذلك: "فاػبرافة إذف مبدأ اؼبأساة كركحها

التلوين بأصبل األلواف كلكن بغّب خيطة مرسومة عباء عملو أدْف منزلة كصباالن من رساـ يرس  صورة زبطيطية 

، كبفضل الفعل رباكي أناس يفعلوف".   3أال إٌف اؼبأساة ؿباكاةي فعلو

األخطاء الٍب يقع فيها معظ  الشعراء  و من بْباػبرافة، فيذكر بأنٌ  عنيواصل أرسطو حديثو 

اعتقادى  بأٌف كحدة اػبرافة تنشأ بالضركرة من كوف موضوعها شخّان كاحدان، بينما األمر ـبتلف سبامان عٌما 

                                                           
 .20، ص أرسطو، فن الشعر -1
، كىي اغبكاية اػبرافية القديبة الٍب مّدرىا األساطّب fables (fibulaاػبرافة = اغبكاية، تعِب عند أرسطو: )  -2

ٌّة حبك  الواقعية؛ فبينما ذبنح اػبرافة إُف اػبياؿ، سبيل القّة إُف الواقع.  اؼبتداكلة يف األكساط الشعبية، تتميز عن الق
 .21، ص اؼبّدر السابقأرسطو،  - 3
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، يقوؿ أرسطو: "إٌف فهموه؛ إذ تتأتٌ  ى كحدمها من كحدة اؼبوضوع احملاكى، كاؼبرتبط أساسان بفعل كاحدو تاـو

ألف حياة الشخص الواحد  كما يزع  البعض، من كوف موضوعها شخّان كاحدان،  كحدة اػبرافة ال تنشأ،

على ما ال حٌد لو من األحداث الٍب ال تكٌوف كحدة، كذلك الشخص الواحد يبكن أف ينجز أفعاالن تنطوم 

 ال تكوف فعبلن كاحدان. كؽبذا يبدك أف صبيع الشعراء الذين أٌلفوا ىرقليات ثيسيوسيات كما شاكل ىذه من

قّائد قد أخطأكا كضلوا، ألهٌن  حسبوا أٌف كوف البطل شخّان كاحدان، ىرقل مثبلن، يقتضي بالضركرة أف 

ككما يف سائر فنوف احملاكاة تنشأ كحدة احملاكاة من كحدة اؼبوضوع كذلك يف  (...) تكوف اػبرافة كاحدة

 1اػبرافة، ألهٌنا ؿباكاة فعل، هبب أف يكوف الفعل كاحدان كتامان ".

إذف، فكوف موضوع الَباجيديا شخّا كاحدا ال يعِب مطلقا أف تقـو ىذه الشخّية بفعل كاحد، 

ذلك ما غفل عنو بعض الشعراء حْب  إذ من البداىة أف ينجز الفرد الواحد الكثّب من األعماؿ، كلعلٌ 

  عرضة كجود بطل كاحد يف اؼبأساة سينجٌر عنو بالضركرة خرافة كاحدة، كىذا ما جعله اعتقدكا أفٌ 

 لؤلخطاء. 

الفعل اؼبنجز يف اؼبأساة هبب أف يكوف تاما، كلن  نستوعب من خبلؿ قوؿ أرسطو اؼبذكور سابقا أفٌ 

ما َف وبًو بداية ككسطان كهناية، كيراعى فيو ترتيب ىذه األجزاء؛ إذ ال يبكن أف تسبق النهاية " يكوف كذلك

فة تأخذ جودمها من مراعامها لنقاط البداية كالنهاية، البدايةى، أك يكوف الوسط  يف اػبتاـ، ذلك ألٌف اػبرا

باإلضافة إُف أهٌنا تستقي صباؽبا من امتداد تقول الذاكرة على استيعابو، كمن النظاـ القائ  بْب األجزاء، 

                                                           
 .26، 25، 24أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 1
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شأهنا يف ذلك شأف الكائن العضوم، ينطوم على نظاـ كحج  معٌْب يضمناف لو اعبماؿ، كىذا األمر 

 1رافات إذ هبب أف يكوف ؽبا من االمتداد ما تقول الذاكرة على كعيو بسهولة."ينطبق  أيضا على اػب

استنادا إُف ما سبق يبكن االستنتاج أٌف الفعل كاػبرافة عنّراف ضركرياف يف إنتاج أيٌة تراجيديا   

أف كانت، كأهٌنا لن تقـو دبعزؿ عن ارٌبادنبا فيها، يضاؼ إُف ذلك شرط ضركرم كىو أٌف ىذا الفعل هبب 

يكوف تاما أم: أف وبوم بداية ككسطا كهناية حيث تىرًد هبذا الَبتيب كال زبرج عنو، كدبا أٌف اػبرافة مرتبطة 

ارتباطا كثيقا بالفعل فإهٌنا زبضع ىي األخرل لشركطو، غّب أٌف صباؽبا ليس مرىونا بالَبتيب احملك  ؽبذه 

ىا، كقد رٌجح أرسطو أٌف ىذا االمتداد مرتبط العناصر الثبلثة فحسب بل تتجاكزه إُف حسن اختيار امتداد

  .  دبا تقول الذاكرة على استيعابو، إذ ال هبب أف يكوف قّّبا جدا كال أطوؿ زيادة عن الٌلزـك

 أنواع الخرافة:

يقوؿ أرسطو: "كاغبكايات)اػبرافات( بعضها بسيط كاآلخر مرٌكب، ألٌف األفعاؿ الٍب رباكيها 

يضان. كأقوؿ عن الفعل أنٌو بسيط إذا كاف ؿبكمان ككاحدان باؼبعُب الذم اػبرافات ىي على ىذا النحو أ

حٌددناه سابقان، ككاف تغٌّب اؼبّّب قد حدث دكف ربٌوؿ كال تعر ؼ؛ كيكوف مرٌكبان إذا كاف تغٌّب اؼبّّب قد ٌت 

   2بفضل التعٌرؼ أك التحٌوؿ أك كليهما معان".

فعل سيجعلها بطريقة ما خاضعةن لو، كستأخذ أنواعها من ىذا القوؿ أٌف ارتباط اػبرافة بال فه ن

الشيء الذم  ، كلعلٌ كذلكسيطة كإف كاف مرٌكبان كانت  بالقياس إُف أنواعو؛ فإف كاف بسيطان كانت ب

                                                           
  . 24، 23اؼبّدر السابق، ص أرسطو، ينظر:  - 1
 .30، 29ص  ،أرسطو، اؼبّدر نفسو -2



 أطروحة الدكتوراه
 

 
121 

 

ر أحد العنّرين التاليْب: التحٌوؿ أك التعٌرؼ أك كليهما معا؛ يبنحهما صفة الَبكيب عائد باألساس إُف توفٌ 

 ي ىذه الّفة تلقائيان، فبٌا سيضفي عليهما نوعان من البساطة. كأٌف تغييبهما سيقّ

 التعّرف وأنواعو:

من الكراىية إُف عرفة يؤدم إُف االنتقاؿ: إما : "انتقاؿ من اعبهل إُف اؼبىو التعٌرؼأٌف أرسطو يذكر 

إُف سٌتة  فويّنٌ . كما 1احملٌبة، أك من احملٌبة إُف الكراىية عند األشخاص اؼبقٌدر ؽب  السعادة  أك الشقاكة"

أنواع، "يبدأىا باألقل أنبية كأبعدىا عن الفن كينهيها باألفضل؛ فالتعٌرؼ إف كقع بالعبلمات اػبارجية  

كالندكب أك العقود، أك نتيجة لَبتيب الشاعر كأف ترٌدد الشخّية ما يريد الشاعر قولو؛ كاف أبعد األنواع 

ؿ ماداـ االفتقار إُف ما ىو أفضل منو قائمان، غّب أٌف الشاعر قد عن الفن، كلكٌنو سيظٌل شائعان يف االستعما

يرتقي قليبلن فيعمد إُف استخداـ تعرٌفات أخرل: كالذم يتٌ  عن طريق الذاكرة؛ كأف تتذٌكر الشخّية 

شخّان برؤية شيءو من أشيائو فتنفعل لذلك، أك عن طريق القياس كبو اؼبثاؿ التاِف: "أتى رجل يشبهِب؛ 

ِب غّب أكرسطس؛ إذف أكرسطس ىو القادـ"، أك عن طريق خطأ يف استدالؿ اعبمهور، غّب أٌف كال يشبه

 2من الوقائع نفسها؛ الستغنائو عن اغبيل الّناعية كالعبلمات كالعقود".ها صبيعان ذاؾ الذم يستنتج أفضل

 أخالق الشخصيات:

بالضركرة أخبلؽ معٌينة سبٌيزى  إٌف كوف اؼبأساة ؿباكاة لفعل، يفَبض كجود أشخاصو يقوموف بو، ؽب  

عن األشخاص الذين نراى  إهٌن  يتّفوف بكذا  ا أرسطو: "ما هبعلنا نقوؿعن غّبى ، كاألخبلؽ كما عٌرفه

                                                           
 .32، ص السابقاؼبّدر  - 1
 من كتاب أرسطو "فن الشعر". 16يراجع الفّل  - 2
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، كىي نفسها "ما يرس  طريق السلوؾ فيما ىبتاره اؼبرء إذا ما أشكل األمر أك 1ككذا من الّفات"

، ككضع ؽبا  3ؽ، فقد جعلها أرسطو يف اؼبرتبة الثانية بعد اػبرافةكنتيجة لؤلنبية الٍب ربتلها األخبل؛ 2يتجٌنبو"

أربعة شركط ينبغي على الشاعر أف يتقٌيد هبا، يقوؿ أرسطو: "أما األخبلؽ فأمرىا يتناكؿ أربع مسائل: 

األكُف أف تكوف فاضلة. كاػبلق إمٌبا يوجد، كما قلنا سالفان، إذا كانت األقواؿ أك األفعاؿ تدٌؿ على سلوؾ 

ؿبدكد، إف كاف ضبيدان كاف اػبلق ضبيدان. ككـر األخبلؽ يوجد يف كل طبقة من طبقات األشخاص: فاؼبرأة 

يبكن أف تكوف خٌّبة، ككذلك العبد، كإف كانت اؼبرأة لعلها أف تكوف ـبلوقان أدْف مرتبة من الرجل، كالعبد 

سمة الرجولة، كلكن ال يتفق مع ـبلوؽ خسيس. كاؼبسألة الثانية ىي التوافق: فيمكن للشخص أف يتٌس  ب

طبيعة اؼبرأة أف تكوف كذلك. كثالثها اؼبشاهبة، كىذه زبتلف عن جعل اػبلق كريبان كموافقان كما قلنا. كرابعها 

)منطقي( مع نفسو، ككاف ىذا ىو خيلقيو،  الثبات؛ كحٌٌب لو كاف الشخص موضوع احملاكاة غّب متكافئ

 4.فيجب أف يظٌل دائمان غّب متكافئ"

كعلى الرغ  من أٌف أرسطو يتعامل ىنا بنوع من اؼبفاضلة بْب الطبقات، إاٌل أنٌو ال هبعل الفضيلة يف 

من  ها ستكوف بّفة أقلٌ ر الفضيلة يف اؼبرأة أيضا، لكنٌ ىذه الشركط حكران على الرجاؿ؛ بل يبكن أف تتوفٌ 

ذلك ال يعِب بتاتا أف ربمل اؼبرأة صفات الرجل أك وبمل صفامها،   تلك الٍب عند الرجاؿ األحرار،  غّب أفٌ 

فذاؾ ال يتٌفق كطبيعتهما، كاؼبهٌ  ىنا أف تبذؿ الشخّية جهدىا لتىٍبديكى ميشاهًبةن للدكر الذم تتقٌمّو، كأف 

 لقها ما َف وبدث ما يغٌّب ثبامها. تظٌل ثابتةن على خي 

                                                           
 .19أرسطو، اؼبّدر السابق، ص   -1
 .22اؼبّدر نفسو، ص   - 2
"اػبرافة، كاألخبلؽ، كاؼبقولة، كالفكر، كاؼبنظر  اؼبأساة الستة ترتيبها عند أرسطو على النحو التاِف:تأخذ أجزاء  - 3

 .20أرسطو، فن الشعر ضمن كتاب بدكم، ص ، اؼبسرحي، كالنشيد"
 .42، ص  أرسطو، فن الشعر، ترصبة: بدكم - 4
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ة عند اللغة اؼبستخدمة يف اؼبآسي، ىذه اؼبرٌ  رسو، كسنبلزاؿ تركيزنا على تعريف اؼبأساة متواصيام

كأقّد باللغة اؼبزٌكدة بألواف من التزيْب تلك الٍب فيها إيقاع كغبن كنشيد، ة التعريف: "يقوؿ أرسطو يف بقيٌ 

كأقّد بقوِف زبتلف كفقان الختبلؼ األجزاء أف بعض األجزاء تؤلف دبجٌرد استخداـ الوزف، كبعضها اآلخر 

  1ـ النشيد".باستخدا

دة بثبلثة عناصر تزيٌنها كىي اإليقاع كاللحن ا لغة مزكٌ د أهنٌ زات لغة اؼبأساة، فيؤكٌ فبيٌ إُف  أرسطو شّبي

كالبعض ء؛ فبعضها وبتاج إُف الوزف فقط، كالنشيد، كىذه العناصر الثبلثة ىبتلف توزيعها باختبلؼ األجزا

"اللغة الٍب  ىذا االختبلؼ نابع عن مستخدمي تلك األجزاء؛ ذلك أفٌ  مردٌ  ب النشيد. كلعلٌ اآلخر يتطلٌ 

تستخدمها اعبوقة زبتلف عن اللغة اؼبستعملة من قبل الشخّيات اؼبتحاكرة فيما بينها، فاعبوقة الزالت 

  .2مقاطعها اؼبغناة تشكل استمرارا للتقاليد الغنائية، بينما تبدك عىركض اؼبقاطع اغبوارية أقرب إُف النثر"

 الفكرة:

؛ فبٌا يعِب أٌف 3يقّد أرسطو بالفكرة "القدرة على إهباد اللغة الٍب يقتضيها اؼبوقف كتتبلءـ كإياه"  

على إهباد اللغة اؼببلئمة ؼبختلف اؼبواقف الٍب ء، يبكن أف تيعرىؼ دبدل مقدرتو جدارة الشاعر يف ىذا اعبز 

شاملة لكل "ما يقولو األشخاص إلثبات شيء أك تتعٌرض ؽبا الشخّية أثناء قيامها بالفعل، كمادامت 

إُف فرؽ جوىرم بْب  كيشّب أرسطو 5، فهي "يف الببلغة من شأف السياسة كاػبطابة".4التّريح دبا يقرِّركف"

                                                           
 . 19، ص فن الشعر أرسطو، -1
(، 1 –: حناف قّاب حسن، )ط اجيديا يف اليوناف القديبة، ترناكيو، األسطورة كالَب جاف بيّب فرناف، بيّب فيداؿ  - 2

  .  28، ص 1999كالتوزيع،  دمشق، األىاِف للطباعة كالنشر
 .21فن الشعر، ترصبة: بدكم، ص  أرسطو، - 3
 .19، ص نفسوأرسطو، اؼبّدر  - 4
 .21نفسو، ص اؼبّدر  - 5
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القدماء كاحملدثْب يف استخدامه  اللغة، فيؤٌكد أٌف: "الشعراء القدماء كانوا يعّبكف األشخاص لغة اغبياة 

 1هبعلوهن  يتكٌلموف لغة اػبطباء". اؼبدنية، كاحملدثوف

 المقولة:

عن الفكرة باأللفاظ، ، كىي كما قاؿ أرسطو: "الَبصبة ربتل  اؼبقولة الرتبة الرابعة من بْب األجزاء  

؛ أم أٌف خّائص ىذا اعبزء ال زبتلف باختبلؼ 2كؽبا نفس اػبّائص فيما ييكتب شعران كما ييكتب نثران"

  .يف الشعر ك النثر على حٌد سواءائص نفسها أـ شعرية، إمٌبا وبمل اػبّالكتابة سواء كانت نثرية 

 النشيد: 

 .3وبتل النشيد يف نظر أرسطو اؼبقاـ األٌكؿ من بْب التزيينات، كيكتسي أنبية تفوؽ أنبية اؼبنظر  

 المنظر:

األشياء عن يقوؿ أرسطو: "أما اؼبنظر اؼبسرحي فعلى الرغ  من قدرتو على إغراء اعبمهور، فهو أبعد 

، كاؼببلحظ عليو أنٌو ال يبنح اؼبنظر األنبية ذامها الٍب منحها لبقية 4الفن كأقٌلها اختّاصان بّناعة الشعر"

السبب عائد إُف أٌف "قٌوة اؼبأساة تظٌل  األجزاء؛ فحٌٌب كلو سٌبت مقارنتو بالنشيد فهو أدْف منزلة منو، كلعلٌ 

                                                           
 .21، فن الشعر، ص أرسطو - 1
 .22، ص نفسوأرسطو، اؼبّدر  - 2
 .22، ص : اؼبّدر نفسويراجع - 3
 .22، ص ـ.ف - 4
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بلن عن أف اؼبخرًج أقدر من الشاعر يف فن إخراج اؼبناظر حٌب من غّب مشاىدين كمن غّب فبثٌلْب، فض

  1اؼبسرحية".

كيبكن أف نضيف سببان آخر إُف جانب ىذين السببْب، كىو أٌف أرسطو قد رٌكز اىتمامو على 

يف التعامل مع ما يعرضو للجمهور، ال تربز براعة الشاعر كحنكتو األجزاء الٍب تدخل يف صلب اؼبأساة، ك 

ة، ىزان أك خارًجان عن مهٌمتو كشاعر؛ كأف يكوف من اختّاص اؼبخرج مثبلن؛ فإجادة اػبرافعلى ما هبده جا

مع األدكار اؼبنوطة هبا، كصياغة أفكارىا كفق مقوالت تبلئ  طباعها، تعٌد مسؤكلية كتكييف الشخّيات 

نت ىي نفسها الشاعر كحده، أٌما فيما يتعٌلق باؼبنظر فهو جاىز على أيٌة حاؿ، ذلك ألٌف "اؼبناظر كا

من ىنا تػىٍفًقد اؼبناظر أنبيتها بالنسبة للمأساة،  2الَباجيديات اؼبعركضة، كال تتغٌّب إاٌل نادران". بالنسبة لكلٌ 

 3.بالمسرح الدائم ػبركجها عن مسؤكلية الشاعر، كالرتباطها دبا عيًرؼى 

 بناء المأساة:

اؼبخرج، نشيد اعبوقة، أما اعبزء اػبامس اؼبدخل، الدخيلة، "تنبِب الَباجيديا على أربعة أقساـ ىي: 

، كيعرض أرسطو 4"فهو خاص بالبعض دكف البعض اآلخر )يقوؿ أرسطو( كنقّد اؼبناحة كالنشيد اؼبسرحي

                                                           
 . 22أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 1
 .56عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، ص  - 2
"يبدك أٌف ارتباط اؼبسرح بالطقوس الدينية؛ كمن مٌث ارتباطو باؼبذابح كاؼبعابد قد لعب دكره يف ظهور اؼبسارح الدائمة،  - 3

كيكمن الفرؽ بينها كبْب اؼبسارح غّب الدائمة؛  أٌف اؼبنظر كخشبة اؼبسرح كانا ثابتْب يف األكُف، كألهٌنما بيًنيا من القرميد أك 
 يف مكانيهما على األقل يف أثينا حٌٌب دخوؿ الركماف، أما يف اؼبسرح غّب الدائ  فل  يكن األمر  اغبجر فقد ظبٌل راسخْب

. كللتفّيل يف أكصاؼ اؼبسرح اليونآف ككيفية ارتباطو 57كذلك"، مايكل كالتوف، اؼبفهـو اإلغريقي للمسرح، ص 
/ رال عّاـ قبيب، تاريخ 156إُف  141من بالطقوس الدينية، يراجع: عٌزت حامد زكي قدكس، تاريخ عاـ الفنوف، ص 

 .  46، ص 1997الفن، عماف، دار اؼبستقبل للنشر كالتوزيع، 
 . 33، ص الشعر أرسطو، فن - 4
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ؽبذه األقساـ بالشرح فيقوؿ: "كاؼبدخل قس  تاـ من أقساـ اؼبأساة يسبق دخوؿ اعبوقة؛ كالدخيلة قس  تاـ 

ن أناشيد اعبوقة؛ كاؼبخرج قس  تاـ يف اؼبأساة ال تعقبو أناشيد اعبوقة؛ يف اؼبأساة يقع بْب نشيدين تامْب م

كمن بْب أناشيد اعبوقة يكوف اجملاز أكؿ نشيد تنشده اعبوقة، كاؼبقاـ ىو نشيد للجوقة ال يتضٌمن أكزانان 

ل ٌّ فحاكؿ أف نسنك . 1أنافاسطية كال طركخاسية؛ كاؼبناحة مرثية أك شكول تّدر عن اعبوقة كاؼبسرح معان"

 اغبديث حوؿ ىذه األجزاء:يف 

: "كىو ذلك اعبزء الذم يسبق دخوؿ اعبوقة ((Prologos"المقدمة أو البرولوجوس ))  - 1

ألكؿ مرة على اؼبسرح، كقد تكوف اؼبقدمة يف صورة مونولوج يلقيو فبثل كاحد، أك ديالوج يتبادؿ اغبوار فيو 

شاىد على نقطة فبثبلف. كالغرض من ىذه اؼبقدمة التمهيد للحدث 
ي
الذم سيعرض على اؼبسرح، كإيقاؼ اؼب

البداية ؽبذا اغبدث، كاؼبقدمة ليست باعبزء الضركرم يف الَباجيديا فهناؾ بعض الَباجيديات ال ربتوم على 

 ىذا اعبزء.

كىو األنشودة الٍب ترافق دخوؿ اعبوقة ألكؿ مرة على  ((Parodosالمدخل أو بارودوس )) - 2

ن اعبانبيْب اؼبؤديْب إُف األركيسَبا كالذم كاف يسمى كل منهما )باركدكس( أم فبر جانيب، اؼبسرح من اؼبمري

الة يلعب اؼبدخل دكر اؼبقدمة سبقو مقدمة كيف ىذه اغبتتبدأ هبذا اعبزء مباشرة دكف أف  كبعض الَباجيديات

 أيضا.

 ث يتبادلوف اغبواراؼبمثلوف حي كيؤديو((: Apisodionالمشهد التمثيلي أو األبيسوديون )) - 3

 أك مع أفراد اعبوقة أك رئيسه ، كىبتلف عدد اؼبشاىد التمثيلية من مسرحية ألخرل. فيما بينه 

                                                           
 .33أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 1
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بْب   اعبوقة كىو فاصل يقـو بأدائو أفراد ((:Stasimonالفاصل الكورالي أو ستاسيمون ))  - 4

كل مشهد سبثيلي كآخر، كقد ظبي ستاسيموف ألف أفراد اعبوقة يقوموف بأدائو كى  كقوؼ يف األكركيسَبا 

دكف دخوؿ أك خركج، كلكنو قد يكوف مّحوبا حبركة راقّة داخل حدكد األكركيسَبا. كالغرض من ىذا 

لفرصة أماـ اؼبمثلْب لبلستعداد اعبزء أكال التخفيف من حدة التوتر كاالنفعاؿ لدل اؼبشاىد، كثانيا إتاحة ا

 .أخرل غّب شخّيات اؼبشهد السابق كيقـو هبا نفس اؼبمثلْبتاِف الذم قد تقـو بو شخّيات للمشهد ال

كاؼبمثلوف كىذا اعبزء أيضا   اعبوقة كيتبادؽبا ((:kommosالمرثية أو النحيب:  الكوموس)) – 5

 كاؼبقدمة ليس باعبزء الضركرم يف كل تراجيديا.

كىو اعبزء األخّب من الَباجيديا الذم ال يتبعو فاصل  (( Exodosالمخرج اكسودوس ))  – 6

  1قة، كغالبا ما ينتهي بأنشودة اػبركج الٍب ينشدىا أفراد اعبوقة أثناء خركجه  من األكركيسَبا." من اعبو

 محفزات الخوف والرحمة في التراجيديا: 

كتثّب الرضبة كاػبوؼ  (...) باعتبارىا "ؿباكاة فعل نبيل تاـإٌف استظهارنا لتعريف أرسطو للمأساة   

إذ هبدر سيوحي باؼبهمة اؼبلقاة على عاتق الشعراء الَباجيديْب،  2فتؤدم إُف التطهّب من ىذه االنفعاالت".

( يف نفوس Phobosbi) ( كاػبوؼEleos) ثارةن عاطفٍب الرضبةإل زاتعن أفضل احملفٌ بحث هب  ال

  مثٌ تطهّبى  منهما.اؼبشاىدين كمن 

                                                           
 .77، 76ص ،  2003  ،(1  – ط) اؼبّرية، األقبلو مكتبة القاىرة، ،عبلء صابر، تاريخ األدب اليونآف،  - 1
 .18يراجع القوؿ كامبل: أرسطو، فن الشعر ضمن كتاب بدكم، ص  - 2
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اىا إُف البحث إذف لن يقتّر عمل الشاعر على كتابة اؼبآسي أك انتقاء لغة شخّيامها، بل ستتعدٌ 

عن الطرؽ الٍب من شأهنا أف تثّب ىاتْب العاطفتْب. "فأين قبد الوسيلة لنجعل اؼبأساة تنتج األثر اػباص 

 يتساءؿ أرسطو.   1هبا؟"

 / التحّول ومتطلبات البطولة:1

 أ/ التحول:

يلعب التحٌوؿ دكرا كبّبا يف اؼبأساة؛ ليس ؼبسانبتو الكبّبة يف تغيّب مسار األحداث إُف عكس ما  

ال يتجزٌأ من اػبرافة اؼبرٌكبة؛ إمٌبا للدكر الذم يلعبو يف إثارة اػبوؼ كالرضبة.  اكانت عليو أك لكونو جزء

 فكيف ىبٌلف التحوؿ أثرا كهذا لدل اؼبتلقي؟   

رسطو يف ذلك: "كؼبا كاف تأليف اغبكاية يف أصبل اؼبآسي هبب أف يكوف مرٌكبان ال بسيطان يقوؿ أ  

ككانت اؼبأساة هبب أف رباكي كقائع تثّب اػبوؼ كالرضبة )ألف ىذا ىو الغرض من احملاكاة الٍب من ىذا 

الشقاكة )فهذا أمر ال يثّب  فمن البْبِّ أكالن أنٌو هبب أال يظهر فيها األخيار منتقلْب من السعادة إُف –النوع( 

اػبوؼ كال الرضبة، بل يثّب االمشئزاز( كال األشرار منتقلْب من الشقاكة إُف السعادة )فهذا أبعد األمور عن 

طبيعة اؼبأساة ألنٌو ال وبقق أم شرط من الشركط اؼبطلوبة: فبل يوقظ الشعور اإلنسآف كال الرضبة كال 

السعادة  إُف الشقاكة )فمثل ىذا قد يثّب عاطفة إنسانية، كلكٌنو ال اػبوؼ( كال اللئي  العنّر يهوم من 

يثّب الرضبة كال اػبوؼ أبدا، ألف أحدنبا موضوعو البائس غّب اؼبستحق للبؤس، كاآلخر موضوعو الرجل 

                                                           
 .34، ص السابقأرسطو، اؼبّدر  - 1
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 ػبوؼ موضوعو اإلنساف الشبيو بنا؛الشبيو بنا. فإف الرضبة موضوعها اإلنساف الذم ال يستحق شقاءه، كا

    1ه اغبالة لن يكوف من شأف اغبادث أف يستثّب الرضبة كال اػبوؼ(."ففي ىذ

التحٌوالت اغباصلة يف اؼبأساة يبكن أف تثّب انفعاِف اػبوؼ كالشفقة؛ فاألخيار حْب  كعليو، ليس كلٌ 

يعٌد ، كما أٌف نػىٍيل األشرار للسعادة بعد الشقاء للمتلقيبوف االمشئزاز ينتقلوف من السعادة إُف الشقاء يسبٌ 

و كجد حالة بْب ىاتْب اغبالتْب تّلح ألف تثّب أمران بعيدان عن طبيعة اؼبأساة كؽبذا رفضهما أرسطو، لكنٌ 

من ليس يف الذركة من الفضل كالعدؿ كلكٌنو يديا؛ كيبدك أٌف اؼبطلوب ىاىنا "العاطفتْب اؼبطلوبتْب يف الَباج

رتكبو، ككاف فبن ذىب ظبعو يف الناس كترادفت عليو يَبٌدل يف ىٌوة الشقاء، ال للؤـو فيو كخساسة بل ػبطأ ا

  2النع ، مثل أكديفوس ثوئستيس كاؼبشهورين من أبناء ىذه األسر".

 ب/ متطلبات البطولة: 

كالٍب سنذكرىا على   3البطليسعنا من خبلؿ قوِف أرسطو السابقْب أف نستنبط بعض مواصفات 

  النحو التاِف:

، بل يف منزلة بينهما، كهبذا يكوف خطؤه فبكنان من حيث ىو 1شريراأاٌل يكوف فاضبلن جدا أك  -

 إنساف مثلنا؛ لكٌنو غّب متعٌمد ؼبا فيو من توٌسط يف الفضيلة.

                                                           
 .35أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 1
  .35، ص نفسوأرسطو، اؼبّدر  - 2
للمزيد : إنساف وباكي اآلؽبة يف سيادمها كقدرامها الفائقة كفعلها للخّب، كأصبح ؿباطان بالتبجيل كالتقديس، البطل - 3

، 69، ص 1986يراجع: فتحي إبراىي ، معج  اؼبّطلحات األدبية، تونس، اؼبؤسسة العربية للناشرين اؼبتحدين، د.ط، 
كلبلطبلع على معُب البطولة يف القواميس الغربية يراجع: ؿبمد أبو الفتوح العفيفي، البطولة بْب الشعر الغنائي كالسّبة 

  .3، 2ص  .2001 ،(1  – ط) توزيع،كال كالنشر للطباعة إيَباؾ الشعبية،



 أطروحة الدكتوراه
 

 
131 

 

كأف ينتمي إُف أسرة عريقة أك مشهورة بْب الناس، كؽبذا " فإف أصبل اؼبآسي   أن يكون مشهوراً: -

كأشباىه  فبن حلت هب  النوائب أك   (...) ف كأكديفوستؤٌلف يف عدد قليل من األسر كتتناكؿ أمثاؿ ألقميو 

 .  2كانوا سببان فيها"

 أن يقع في الخطأ ليلقى الشقاء: -

ؿ من السعادة الٍب يراىا أرسطو ضركرية يف البطل كقوعيو يف اػبطأ كذلك لتحقيق التحوٌ  من الشركط

أك نقيّة، أك  و تكوينو من نقطة ضعف،ذلك ال يبنع "أف ىبل أفٌ  إُف الشقاء؛ فبالرغ  من كونو فاضبل؛ إالٌ 

".Hubrisالهوبريس ىذه النقيّة تعرؼ بػً ك ثغرة يف بناء شخّيتو، 
3
   

( Atéتأيت يف مقٌدمتها )"ييعرب  يف اللغة اليونانية عن مفهـو اػبطأ بعدد من الكلمات كاؼبرادفات ك 

طبيعية، بينما تدؿ الثانية على اػبطأ أك الزلل  -كتعِب األكُف ظاىرة ما كرائية كفوؽ(، Hamartiaو)

عندما يكوف أصلو كمّدره إنسانيْب، كيظهر اػبطأ ذك اؼبّدر اإلؽبي كدنس ديِب ككسقوط كخسراف، أما 

                                                                                                                                                                          
))نظن أٌف السبب كراء ىذا الشرط راجعه إُف أمرين اثنْب: يتعلق األكؿ بالتحٌوؿ اؼبثّب للخوؼ كالشفقة ؛ إذ ال هبب  - 1
ق الشرير السعادة، كيرتبط اآلخر باػبطأ؛ فالبطل إذا كاف أف يهوم الفاضل إُف الشقاء أك وبقٌ   -كما قاؿ أرسطو  -

جدان سيجعل اؼبتلقي يستبعد كقوعىو يف خطأ مشابو للخطأ الذم يقع فيو اإلنساف العادم، كما أٌف كونو شريران فاضبلن 
 سيجعل خطأه أمران عاديان بالنسبة للمتفرج.((

 .37، 36، 35أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 2
: يرل ىومّبكس أٌف ىذه الكلمة ترادؼ معُب الداعر، أك الذم يستسل  لنزكاتو، كما أنٌو استخدمها للتعبّب الهوبريس" -3

كتطلق أيضا على االعتداء كاعبريبة عن عفن النباتات أك العنف اعبائر كالغطرسة أك الشهوة أك االنتهاؾ كاالغتّاب، 
و بالفوقية أك التفٌوؽ أك القٌوة، أك اؼبعرفة أك اعباه. ىذا الغركر كاإلىانة كالغركر الذم يسيطر على اإلنساف نتيجة إحساس

. لئلطبلع على معناىا لدل كل من ق. "يعمي أبّار البطل عن إدراؾ اغبقيقة اؼبلموسة، كيؤدم بو إُف الوقوع يف اػبطأ
اإلسكندرية، مؤسسة ج. ركز، كسيدريك ق. كايتماف، كسوفوكليس، يراجع: شكرم عبد الوىاب، النص اؼبسرحي، 

  .21، ص 2007حورس الدكلية، د.ط، 
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طلوب يف اػبطأين م . فأمٌ 1اػبطأ اإلنسآف فهو مرض عقلي يّيب اؼبذنب فيّّب فريسة للهذياف كاعبنوف"

 اؼبأساة؟ الدنس الديِب أـ الذنب اإلنسآف؟

هبتهد الباحث عبد العزيز ضبودة ليجيب عن ىذا االستفسار فيقوؿ: "إٌف الكلمة الٍب يستخدمها 

باإلغريقية، كاللفظة يف الواقع ترد يف الفكر اإلغريقي، سواء عند سقراط    Hamartiaأرسطو ىي لفظة 

أك أرسطو، لتغطي عددان من األخطاء الٍب يبكن اعتبارىا أخطاء مأساكية بطرؽ ـبتلفة، أم أٌف تفسّبامها 

ذا تتعٌدد كإف كانت كلها تلتقي عند اؼبعُب اللغوم لٌلفظة كىو عدـ النجاح يف إصابة اؽبدؼ. كعلى ى

 2تعِب الفعل الذم يستوجب العقاب من الناحية األخبلقية" Hamartiaاألساس ىناؾ من يركف أٌف كلمة 

ا ىو من خبلؿ ىذا الرأم أٌف نوع اػبطأ اؼبطلوب يف اؼبأساة متعلق بالذنب اإلنسآف أكثر فبٌ  ٌتضحي  

كاف   ككيفما .3ن ىذه آلراءمرتبط بالدنس الديِب، كإف كانت اؼبسألة غّب ؿبسومة لنستند على أم رأم م

مقّود أرسطو فإنٌو يبقى عنّران أساسيان يف الَباجيديا، كال سبيل أماـ الشاعر للتخلي عنو، ألنبيتو الكبّبة 

يف حّوؿ التحٌوؿ كتغيّب مّّب البطل من السعادة إُف الشقاء، كؼبسانبتو يف ضماف االستمرارية 

  لؤلحداث.

 / جوىر الصراع في التراجيديا:2

                                                           
 .75عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، ص  - 1
 .62عبد العزيز ضبودة، البناء الدرامي، ص  - 2
لٍب تعترب مسؤكلة عن معاناة ىناؾ من يركف أٌف اللفظة يف الواقع تندرج ربت لفظة أكسع مدلوال، كىي لفظة القدرية ا" - 3

. عبد العزيز ضبودة، "دين، فهي تعِب باإلغريقية خطيئةاإلنساف كآالمو. مث إهنا تكتسب معُب آخر إذا انتقلنا إُف ميداف ال
 .62البناء الدرامي، ص 
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الة ؛ ؼبسانبتها الفعٌ 1تعٌد الّراعات الٍب تنشب بْب الشخّيات يف اؼبأساة أى  العناصر الَباجيدية

الّراعات قادرة على  ل اغببكة، كإلثارة تعاطف اعبمهور كضباسو، لكن ذلك ال يعِب أف تكوف كلٌ يف تشكٌ 

بكت مّاغبه  فآلت هب  إحداث ىذا األثر )اػبوؼ كالشفقة(؛ فالّراعات غالبان ما تقع بْب أعداء تشا

األمور إُف مواقف قاتلة؛ غّب أهٌنا ال تثّب فينا خوفا أك شفقة، ألف صراع األعداء أمر معتاد، كاؼبعتاد ال 

وبدث أثرا كالذم وبدثو اؼبوقف غّب اؼبألوؼ، فيما خبل كقوع اؼبّيبة الٍب ربرؾ اؼبشاعر اإلنسانية، لذا 

ن حاالت ألفها اؼبتلقي يف حياتو اليومية كجٌرهبا؛ إمٌبا عليو البحث فعلى الشاعر أالٌ هبهد نفسو يف البحث ع

 عنها؟  بحثفعالْب، فأٌم الّراعات هبب العن صراعات من شأهنا أف ربدث ىذين االن

هبيب أرسطو: "إف ىذه اغبوادث تقع بالضركرة بْب أشخاص أصدقاء أك أعداء، أك ال ىؤالء كال 

ك، سواء التحما يف النزاع فعبل أك كقفان عند النوايا، فإنو ال يثّب الرضبة، ىؤالء. فإف كاف األمر بْب عدك كعد

اللهٌ  إال فيما يتّل بوقوع اؼبّيبة فحسب. كاألمر كذلك إذا تعٌلق بأشخاص ليسوا أصدقاء كال أعداء. 

أف  أما يف صبيع األحواؿ الٍب تنشأ فيها األحداث الدامية بْب األصدقاء، كأف يقتل أخ أخاه أك يوشك

يقتلو، أك يرتكب يف حقو شناعة من ىذا النوع، ككمثل كلد يرتكب اإلمث يف حق أبيو أك األـ يف حق ابنها، 

  2نقوؿ: إف ىذه ىي األحواؿ الٍب هبب البحث عنها". -أك االبن يف حق أمو 

ع بْب على أٌف الّراعات اؼبطلوبة يف اؼبأساة، كالٍب تثّب خوفان كرضبة، ىي تلك الٍب تق ا يدؿٌ فبٌ 

تأثّبا  سيكوف أشدٌ  ؼبقتل كالده و( من أمٌ  Orestes) األحبة، الذين ذبمعه  صلة القرابة؛ فانتقاـ أكريستيس

( نتيجة صراعها مع Antigoneة صلة، كأَف أكنتيجونو )و قتل امرأة ال تربطو هبا أيٌ من لو أنٌ  على اؼبشاىد
                                                           

بأهٌنما اػباصيتاف اللتاف عز الدين إظباعيل إُف أنبية كل من الّراع كاغبوار يف فن اؼبسرحية، فيقوؿ الباحث يشّب " - 1
عز الدين إظباعيل، ينظر: ، "سبٌيزاف ىذا الفن؛ ففي حْب يشٌكل اغبوار مظهرىا اغبسي، يبثل الّراع مظهرىا اؼبعنوم

 132، 131األدب كفنونو، ص 
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كقعا على اؼبتلقي من لو أهنا صارعت مغتّبا آخر لعرش كالدىا كقاتل  خاؽبا كأب خطيبها سيكوف أشدٌ 

  أخيها. 

  / الفعل والتعرف:3

تلك الٍب تنشب بْب األحبة، فتقودى  إُف ىي أصعب الّراعات الَباجيدية  لقد مٌر معنا، أفٌ 

األفعاؿ عن  ارتكاب أفعاؿ فظيعة ال يقدـ عليها من كاف يف كامل كعيو، فهل يبكن أف يكوف تنفيذ ىذه

 سابق إصرار؟ أـ أٌف األمر راجعه إُف جهله  حبقيقة من أقدموا على إيذائو؟

استنادا على بعض اؼبآسي اليونانية يستنبط أرسطو حاالت كقوع الفعل فيقوؿ: "كالفعل يبكن أف 

ما هبرم على غرار ما فعل القدماء من الشعراء فيكوف األشخاص على عل  ككعي، كما فعل يوريفيدس حين

مٌثل ميديا كىي تقتل بنيها. كيبكن أيضان أف يرتكب األشخاص اؼبنكر، لكنه  يرتكبونو كى  ال يعلموف، مث 

يعرفوف كجو القرابة فيما بعد، مثل الذم كقع يف أكديفوس لسوفوقليس: كفيها يرتكب الشخص فعلتو خارج 

ألقميوف يف اؼبسرحية الٍب ألفها  اؼبسرحية، لكن يقع أيضان أف تت  الفعلة يف اؼبأساة نفسها، كما فعل

أستودمنطوس، أك طاليغونوس يف أكدكسوس اعبريح. كشبة حالة ثالثة: كذلك أف الشخص يف اللحظة الٍب 

ال  فعبل ال مرد  لو، يعرؼ جهلو قبل أف يرتكبو. كعدا ىذه األحواؿ الثبلثة -جهبل -يتهيأ فيها أف يرتكب 

   .1ك ال نفعل، عن عل  أك بغّب عل "توجد حالة أخرل: ألننا إما أف نفعل أ

                                                           
 .40، 39أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 1
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ا أف ينٌفذ خذ ثبلثة سبل: فإمٌ نفه  من قوؿ أرسطو أٌف اإلقداـ على الفعل الشنيع يف اؼبأساة يتٌ   

الٍب قتلت أكالدىا أماـ أنظار زكجها اػبائن،  1ميدياالفاعلي فعلتىو كىو كاع بكل ما أقدـ عليو، كىذا شأف 

إيذائو؛ كىذا ما أقدـ عليو أكديب إذ قتل كالده قاـ بل الّلة الٍب ذبمعو دبن ذ فعلو كىو هبها أف ينفٌ كإمٌ 

ا أف يَباجع عن ىذا الفعل ألنٌو اكتشف عبلقتو كتزٌكج أٌمو جاىبل كجو القرابة الٍب ذبمعو هبما، كإمٌ 

 بالضحية قبل أف ييلًحق األذل هبا. 

ٌ  مهبعةه َف ترد يف قولو السابق، كفيها كقد رٌتب أرسطو ىذه اغباالت فجعل أقٌلها حظان حالةه را  

حْب حاكؿ قتل كالده  2ىيمونها تَباجع، كىذا ما قاـ بو الشخّية الَباجيدية بتنفيذ فعلتها عن عل  لكنٌ 

أقريوف كَف ينجح يف ذلك، كمثل ىذه اغبالة نادرة االستعماؿ عند الشعراء؛ إلثارمها االمشئزاز كخلٌوىا من 

قها اغبالة الشبيهة غبالة الٍب ينٌفذ فيها الفعل عن عل  مثلما حّل مع ميديا، تفو الفواجع، تفضلها جودة ا

غّب أٌف أفضل ىذه اغباالت، تلك الٍب يوشك فيها الشخص على ارتكاب اػبطأ مث  .بفعل أكديفوس

حواؿ يَباجع ؼبعرفتو اؼبفاجئة بّلة القرابة الٍب تربطو بالضحية، يقوؿ أرسطو موٌضحان ذلك: "كأقل ىذه األ

حظان من اعبودة حاؿ الشخص الذم يعل  كيه  بالتنفيذ مث يبتنع: فإهنا تثّب االمشئزاز كيعوزىا طابع اؼبأساة 
                                                           

: ابنة ايتيس ملك الكوػبيس، كانت ساحرة شريرة ماىرة، كقعت يف غراـ البطل اليونآف جاسوف،   Medea ميديا" - 1
عندما غامر بالذىاب إُف كطنها للحّوؿ على الفركة الذىبية. كيف سبيل حبها لو غدرت كالدىا، كضٌحت بأخيها، 

ُف ببلده كتزٌكجها، كأقبب منها كخانت كطنها، كسٌهلت مهمة جاسوف، كمكافأة ؽبا على ذلك، عاد  هبا جاسوف إ
كلدين، إال أٌف زكجها ىجرىا للزكاج من كركسا ابنة كريوف ملك كورنثة. حينها أعمتها الغّبة فقتلت العركس ككالدىا 

. أرسطو، فن الشعر، ترصبة: "من أبيهما، مٌث فٌرت إُف أثينا كتزٌكجت من ملكها اهبسيوس، كذحبت كلديها انتقامان بالس ٌ 
 .176ضبادة، ص إبراىي  

 عها من دفن جثٌة أخيها، لتىآميره: ابن أقريوف، أحٌب أنتيجونو ابنة أكديب، لكٌنها تنتحر بسبب كالده الذم منىيمون" - 2
على طيبة مع األعداء، كيف الوقت الذم وبضن جثٌتها يف لوعة كحسرة، وبٌس بدنو كالده منو فيحاكؿ قتلو، لكٌنو ىبطئو 

، ص أرسطو، فن الشعر، تر: إبراىي  ضبادة. يراجع: "عده يعٌظ أصابعو ندمان على فقداف كلدهكينتحر، ليبقى كالده ب
177. 
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ألهنا خالية من الفواجع. كؽبذا ال نرل شاعران يقدـ لنا موقفان كهذا، أك ال قبده إال نادران: مثل موقف ىيموف 

ثانية تأيت اغبالة الٍب فيها ينفذ الفعل؛ كاألفضل يف ىذه اغبالة أف بإزاء أقريوف يف ركاية أنتيجونو. كيف اؼبرتبة ال

ينفذ الشخص بغّب أف يعل  مث يتعٌرؼ بعد التنفيذ، إذ الفعل حينئذ لن يكوف داعيان لبلمشئزاز، كالتعٌرؼ 

ابنها يسٌبب اؼبفاجأة. كخّب األحواؿ كٌلها اغبالة األخّبة، كمثاؽبا يف كرسفونطس حينما مهٌ  مّبكفا بقتل 

كلكنها ال تقتلو إذ تتعرٌفو من ىو؛ كيف ايفيجينيا يف ببلد االشقوزيْب)الطورم( حينما مه  األخت بقتل 

   1أخيها، كيف رىيليو حينما ىٌ  الولد بتسلي  أمو لكٌنو يتعرٌفها".

كيرٌد رشاد رشدم سبب تفضيل أرسطو ؽبذه اغبالة إُف "أٌف االكتشاؼ فيها يؤدم إُف االنقبلب، 

كأٌف الّراع بْب الطرفْب يظل  يف حالة من التوازف حٌٌب النهاية، فليس اؼبطلوب أف يتغٌلب أحد الطرفْب على 

  2اآلخر، بل أف يتّارعا دكف أف يتحٌت  انتّار أحدنبا على اآلخر".

إُف حج  اغبّبة الٍب تنتاب اؼبشاىد أرسطو ؽبذه اغبالة بالذات عائده كنعتقد من جهتنا أٌف تفضيل 

ذٌباه اجيدية من تنفيذ فعلها الشنيع، ها على نفسيتو؛ ذلك ألٌف اقَباب الشخّية الَب ة كقعأثناء العرض كشدٌ 

 ت عواطفو فيفقد القدرة على االكبياز ألمٌ أقرب الناس إليها، جاىلة صلتها بو، سيثّب حّبة اعبمهور كيشتٌ 

ىذه  الشفقة، كلعلٌ  يف نظره يستحقٌ  حك  ذباىهما، ألف كليهما من الشخّيتْب؛ كيتنازؿ عن إصدار أمٌ 

ث دبتابعة العرض حٌب النهاية؛ حٌٌب إذا اشتٌد ضباس اؼبشاىدين ككصل اغبّبة ىي الٍب ذبعل اؼبتلقي يتشبٌ 

قٌمتو، كسٌلموا بوقوع الكارثة، تراجعت الشخّية عن فعلها ؼبعرفتها بّلة القرابة، كىذا الَباجع سيقلب 

ليس فقط يف أحداث اؼبأساة، حْب يتحٌوؿ مّّب الضحية من التعاسة  األكضاع إُف عكس ما كانت عليو،

                                                           
 .41، 40، ص فن الشعر، ترصبة: بدكمأرسطو،  - 1
، ص 1420/ 2000 ،(1 –ط )رشاد رشدم، نظرية الدراما من أرسطو إُف اآلف، ىبل للنشر كالتوزيع، ينظر:  - 2
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قًدـ على الفعل من الكراىية كالرغبة يف التخٌلص 
ي
إُف السعادة لنجامها من اؼبوت احملٌت ، أك لتغٌّب عواطف اؼب

اشتعلت  من الضحية إُف احملٌبة كاغبرص على بقائها على قيد اغبياة؛ لكن يف نفسية اؼبشاىد أيضان، فبعد أف

طمأنينة، كىذا دكء ك ىكصلت قٌمتها، انقلب الوضع إُف عواطفو شفقةن كخوفان على اعبآف كالضحية، ك 

االنقبلب سيكوف دبثابة الدكاء اؼبهدئ الذم يأيت يف الوقت اؼبطلوب، فيزيل تلك اغبّبة الٍب انتابت اؼبشاىد 

لنفسي إُف راحة، كال شٌك أٌف اؼبتلقي سيظل من الطرفْب، كما وبٌوؿ األَف ا اء عجزه عن االكبياز ألمٌ جرٌ 

ثا باألحداث حٌب بعد انتهاء عرض اؼبأساة، كيبقى السؤاؿ اؼبتجذر يف فكره: ماذا كنت سأصنع لو متشبٌ 

أمر  مها إذ َف وبّل لو حّل معي شيء كهذا؟ إف اؼبوقف ـبيف كمثّب للشفقة، لكن معاناتو ستخٌف حدٌ 

ٌنب تلك األخطاء الٍب كقعت فيها الشخّيات، كهبذا ال تكوف هذا من قبل، كسيأخذ حذره لكي يتجك

 د إثارة ؽباتْب العاطفتْب بل توجيو يف اغبياة اليومية. الَباجيديا ؾبرٌ 

ـ  ة اغباالت َف قبد فيها شيئان كهذا؛ فإمٌ لنا بقيٌ كإذا تأمٌ  ا أف يرتعب اعبمهور من فعلو شنيعو كإقداـ أ

ريج اؼبشاىدي مكسورى اػباطر ؼبّّب أكديب الذم على قتل فلذة كبًدىا عن سابق إصرا ر كمعرفة، كإٌما أف ىبى

ا ا فعلو ىيموف، أمٌ ا أف يشمئٌز فبٌ َف يقّد أف يقتل كالده كيتزٌكج أٌمو، كإمبا فعل ذلك عن جهل، كإمٌ 

 قية. بالنسبة ؼبّبكفا فستثّب عواطف اؼبشاىدين إُف قٌمتها مثٌ مهدئها، كىذا ىو اؼبطلوب من اؼبأساة اغبقي

كألٌف إرضاء اعبمهور غايةه منشودة؛ فإٌف الشاعر غالبان ما يلجأ إُف اغبلوؿ الوسط إلرضائو، متناسيان 

أٌف ذلك سيجعل مأساتو أقل  جودة من تلك الٍب تنقل األحداث كما كقعت مع الشخّيات اؼبشهورة، 

ذا النمط يف مآسيو فيخت  كثّبان "ؽبذا ىبطئ الذين ينقدكف يوريفيدس حينما يأخذكف عليو أنٌو يسّب على ى

منها خباسبة أليمة. كاغبق أٌف ىذه الطريقة ال غبار عليها كما قلنا. كىاؾ أبلغ شاىد على ما نقوؿ: يف 

ها، كؽبذا أضحى اؼبسرح كيف اؼبباريات تبدك اؼبآسي الٍب من ىذا النوع أبرعها كأتقنها إف أحك  صنع

أبرز الشعراء يف تأليف اؼبآسي. كيف   - كإف فاتتو أحيانان ببلغة اإلهباز كإحكاـ البناء الفِب  - يوريفيدس
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اؼبرتبة الثانية تأيت اؼبأساة الٍب يضعها البعض يف اؼبقاـ األعلى، كىي تلك الٍب يزدكج فيها ؾبرل األحداث، 

اؼبرتبة العليا إمبا ىو بسبب ضعف كما يف أكذيسا، كتنتهي حبلوؿ متعارضة لؤلخيار كاألشرار. ككضعها يف 

اعبمهور، ألف الشعراء يبلئموف بْب أعماؽب  ك)أذكاؽ( اعبمهور فيؤلفوف لو ما يركقو. كلكن اللذة الٍب هبلبها 

ىذا النمط غريبة عن اؼبأساة كأقرب إُف اؼبلهاة ألف األشخاص يف اؼبلهاة كإف كانوا يف ؾبرل اغبكاية أعداء 

  1يسثوس، ينتهي أمرى  بأف يّبحوا أصدقاء، ال قاتل بينه  كال مقتوؿ".ألداء، مثل أكرسطس كإهب

 ةمتعة مشاهبة للمتعا النمط من اؼبآسي، الذم وبدث كنظٌن أٌف ىذه اؼبفاضلة ال تعود إُف غرابة ىذ

ا تعود إُف رغبة أرسطو يف أف يضع حدكدان فاصلة بْب اؼبأساة اؼببلىي فحسب، إمبٌ  الٍب ذبُب من مشاىدة

 .2نقاء النوعمبدأ بػلهاة، كالشك أٌف ذلك ما حاكؿ الباحثوف بعده أف يدرجوه فيما أظبوه كاؼب

 الخوف والرحمة عن طريق المنظر: -د 

مسببات اػبوؼ كالشفقة يف اؼبأساة؛ فالتحٌوؿ الذم يغٌّب من ىذا البحث نا فيما تقٌدـ رفلقد ع

خطاء الٍب تّدر عن جهل كتتلوىا معرفة اغبقيقة، مّّب البطل إُف الشقاء، كصراع األحبة فيما بينه ، كاأل

حسب  -كإذا كاف تقٌيد الشاعر هبذه األمور سيمٌكنو  .أهنا أف تثّب شفقة اؼبشاىد كخوفوأسبابي من ش

من الوصوؿ إُف الغرض اؼبطلوب من اؼبأساة؛ فهل يبكن أف تتوٌفر لو أساليب أخرل غّب الٍب  -أرسطو

  فبكنان، فما جدكل ىذه األساليب؟ كما رأم أرسطو فيها؟ذيًكرىت قٍببلن؟ كإذا كاف ذلك 

                                                           
 . 38، 37أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 1
": "عدـ اختبلط نوع بنوع آخر، فكٌل نوع قائ  بذاتو، أم اغبفاظ على الّفاء صفاء النوع" أك "نقاء النوعمبدأ "  -2

األسلويب كالبساطة يف التعبّب، كالَبكيز على انفعاؿ كاحد الضحك أك اػبوؼ..، كمعاعبة موضوع كاحد كحل عقدة 
جٌسده أرسطو يف كتابو فن الشعر، كنادت بو الكبلسيكية القديبة/ اعبديدة"، حطاب طانيا، إشكالية  كاحدة، كىو مبدأ

يف مباذج عربية )رسالة دكتوراه(، إشراؼ: عٌز الدين بام، جامعة عبد اغبميد بن لركاية العربية اؼبعاصرة دراسة التجنيس يف ا
 . 35، إحالة الّفحة 2011 /2010، قس  اللغة العربية كآداهبا، -مستغاّف -باديس



 أطروحة الدكتوراه
 

 
138 

 

يقوؿ أرسطو: "كاػبوؼ كالرضبة يبكن أف ينشآ عن اؼبنظر كيبكن أف ينشآ عن ترتيب اغبوادث، 

كاألخّب أفضل كمن عمل فحوؿ الشعراء. ذلك أٌف اغبكاية هبب أف تؤٌلف على كبو هبعل من يسمع 

بّرعاىا كإف َف يشهدىا: كما يقع ؼبن تركل لو قّة أكديفوس. أما كقائعها يفزع منها كتأخذه الرضبة 

  1إحداث ىذا األثر عن طريق اؼبنظر اؼبسرحي كحده فأمر بعيد عن الفن كال يقتضي غّب كسائل مادية".

لقد استهاف أرسطو باؼبنظر ليس فقد حْب جعلو آخر أجزاء اؼبأساة، بل حْب قٌلل من قيمة   

إاٌل أهٌنا تظٌل بعيدة   - كإف كانت فبكنة  -  عنو؛ فإثارمهما عن طريق اؼبنظر كحده اػبوؼ كالرضبة الناذبْب

عن الفن يف نظره، فاألفضل للشاعر أاٌل يلجأ إُف ىذه الطريقة، كأف يعمد إُف إثارمهما عن طريق ترتيب 

كتفى اؼبتلقي األحداث؛ ذلك ألٌف اغبكاية البٌد كأف ربدث األثر اؼبطلوب منها حٌٌب كلو َف تشاىد كا 

بسماعها، كأبلغ شاىدو على ذلك قّة أكديب، الٍب تثّب الفزع كالرضبة حٌٌب من دكف أف يتكٌلف الشاعر 

 بعرضها كاكتفى بسرد أحداثها على السامع.

ا إذا قّد الشاعر من كراء استعانتو باؼبنظر، أف يثّب الرعب يف نفوس اؼبشاىدين فبل عبلقة لو أمٌ 

الٍب مهٌيؤىا الرضبة كاػبوؼ عن طريق احملاكاة، كليس أٌم لٌذة  2اللذةلغرض ىنا جلبي باؼبأساة، ذلك ألٌف ا

، يقوؿ أرسطو: "أما أكلئك الذين يركموف عن طريق اؼبنظر أف يثّبكا الرعب الشديد ال اػبوؼ، فبل 3أخرل

ما كاف الشاعر شأف ؽب  باؼبأساة، ألف اؼبأساة ال تستهدؼ جلب أية لذة كانت، بل اللذة اػباصة هبا. فل
                                                           

 .38أرسطو، اؼبّدر السابق، ص  - 1
"رفض أفبلطوف مبدأ اللذة؛ لكوهنا من الّفات احملسوسة اؼبتدانية، أما أرسطو فهي عنده غاية يف ذامها، بل نسبية  - 2

الفنية )رسالة ماجستّب(، إشراؼ:  يف إمباء الثقافةدكر النقد كالتذٌكؽ الفِب  باذٌباه اػبّب كالشر"، أضبد ؿبٌمد اؼبعاد الغامدم،
 .43، ص 1999أضبد عبد الرضبن الغامدم، جامعة أـ القرل، السعودية، قس  الَببية الفنية، 

يستخدـ أرسطو مفهـو اللٌذة ىنا باؼبعُب الركحي كليس باؼبعُب اغبسي، فهو يقّد تلك اللذة السامية الٍب يَبٌتب  - 3
: تريس اعبسد، لئلطبلع على مفهـو اللذة كأنواعها، يراجع: أرسطو، كتاب اػبطابة، عنها متعة صبالية مّدرىا الشعور كل

 .67إُف ص  62الفّل اغبادم عشر: يف اللذة، من ص ، 2008 ، ط.د الشرؽ، أفريقيا اؼبغرب، قنيِب، القادر عبد
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هبب عليو أف هبتلب اللذة الٍب مهيؤىا الرضبة كاػبوؼ بفضل احملاكاة، فمن البْب أف ىذا التأثّب هبب أف 

  1يّدر عن ترتيب األحداث".

كخبلصة اغبديث: أٌف أرسطو قد بٌْب الكثّب من الطرؽ إلثارة اػبوؼ كالشفقة، كما على الشاعر 

ؿ دبأساتو إُف ربّيل األثر اػباص هبا؛ فاػبطأ الذم يرتكبو البطل الَباجيدم سول أف يتقٌيد هبا للوصو 

نتيجة النقيّة الٍب تيعشِّشي يف شخّيتو، كتغٌّب مّّبه إُف التعاسة بّورة مفاجئة، مث صراعو مع أقرب 

الناس إليو، كإغباؽ الضرر هب ، كٌلها أمور تستحق شفقة اؼبشاىد على من لىقوا عذابان ال يستحقونو، كما 

  تحق خوفو من مّّب مشابو لذاؾ الذم شاىده فبٌثبلن أمامو.تس

هبذا القدر لباؿ أنفسنا قد أعطينا صورة عن اؼبأساة من ًكجهة نظر أرسطو األصيلة كاؼبستقاة من  

 اؼبآسي اليونانية، كبالضبط من الشعر اؼبوضوعي القائ  على مبدأ الفعل، كاجملٌسد على اؼبسرح. 

نا حاكلنا بادئ ذم بدء أف لبتّر ما قمنا بو يف ىذا اعبزء من حبثنا، أنٌ  سنعيد إُف األذىاف ككبن

لتا دبحاذاة بعضهما جنبا إُف جنب؛ إذ هنلتا من اؼبنهل ذاتو كىو س قد تشكٌ دكريت اػبوؼ كاؼبقدٌ  نربىن أفٌ 

لو زبيٌ  الطبيعة كـباطرىا، كدعمتا بعضهما حٌب آخر اؼبطاؼ كتبلورتا يف فكر اإلنساف البدائي، ذلك أفٌ 

انعكاس ؼبا  لآلؽبة يف صور بشرية كتأليهو لؤلشخاص الذين أبرزكا قدرات شبو إؽبية، ما ىو يف الواقع إالٌ 

عاشتو تلك الشعوب من خوؼ أك ؼبا ىو مكبوت لديها جراء ما عاشو األجداد، إذ كثّبا ما يعجز العقل 

ـبلوقات يشَبؾ معها يف الظاىر بل بذلك صورا عن م ؼبخاكفو فيلجأ إُف كحي اػبياؿ مشكٌ عن التّدٌ 

زا بامتياز ؽبكذا اعتقادات، كهبذا تكتمل دكرة اػبوؼ ؽ عليو يف قواىا اػبارقة، كؽبذا يكوف اػبوؼ ؿبفٌ كتتفوٌ 

عرب األساطّب  منو كإليو، يرافقها تقديس األقول الذم ستبقى الشعوب تردد بطوالتو جيبل بعد جيل

                                                           
 .38أرسطو، فن الشعر ضمن كتاب بدكم، ص  - 1
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ة اؼباضي الذم وبكي أؾباد اآلؽبة كالبشر اؼبؤؽبْب، داد كقدسيٌ كالطقوس الدكرية، حفاظا على تراث األج

  ة.سة مع ما ربملو من خوؼ كقدسيٌ ؿبٌينْب اللحظات اؼبقدٌ 

ىذه الطقوس قد  كقد أحالتنا بعض النماذج عن طقوس الشعوب القديبة إُف نتيجة مفادىا أفٌ 

لت األساطّب إُف س؛ حيث ربوٌ جذكره من ىذه الطقو  لت انطبلقة مفاجئة لفن حركي درامي استمدٌ مثٌ 

ل دبرافقة اؼبوسيقى كتشفع بلغة اعبسد تعبّبا عن جسد اللغة، ليولد الفن الدرامي كسط سة ترتٌ حكاية مقدٌ 

لدل اغبضارة اليونانية كبالضبط خبلؿ القرف  مبٌوه َف يكمل بالشكل اؼبطلوب إالٌ  أفٌ  كيبدكس، الطق

ر كاستكملت عناصرىا اػبامس قبل اؼبيبلد، حيث بلغت الدراما بّنفيها الَباجيدم كالكوميدم ذركة التطوٌ 

 مع صبلة من الشعراء أمثاؿ اسخيلوس كسوفوكليس كيوربيدس كأرسطوفاف.

مي كالٍب أكدعها كتابو اؼبعركؼ كعلى أنقاض ىذه اإلبداعات بُب أرسطو نظريتو يف الشعر الدرا

باعها ليلحق بركب الشاعر السابق حق باتٌ باس  )فن الشعر(، حيث ضٌمنو قواعد كمبادئ تلـز الشاعر البلٌ 

ت ىذه القواعد ىيكل اؼبأساة كمضموهنا كحٌب األثر الذم ربدثو يف نفسية أك وباكي عملو، كقد مسٌ 

 ة. اؼبتلقي، ناىيك عن بعض التلميحات حوؿ اؼبلها

، 1هامه  كأصوؽب رين بشٌب توجٌ نة يف يد النقاد كاألدباء كحٌب اؼبفكٌ كقد صار ىذا الكتاب عجينة ليٌ 

د كاحد منه  اإلدالء بدلوه يف اؼبسألة كالنهل منو حبسب ما ىبدـ أفكاره. كيبقى ما قلناه ؾبرٌ  ليحاكؿ كلٌ 

لناه، أك تنتقده بناء على معلومات َف ل جذكرا النطبلقات حبثية قد تدع  ما قب هنايتو لتمثٌ جسر ستتشعٌ 

   نقف عليها، أك تناقضو سباما كذلك استنادا على حجج أخرل.

                                                           
بل سرعاف ما كصل أيادم السرياف كالعرب كاؼبسلمْب الذين ذا الكتاب ؿبّورا على الغرب فقط ر هبَف يكن التأثٌ  - 1

تناكلوه بالَبصبة كالشرح كالتلخيص، كقد كانت لنا دراسة بعنواف ")فن الشعر( عند ابن رشد بْب الَبصبة كالتأصيل " عرجنا 
  على ترصبة  مٌب بن يونس كمقالة الفارايب كشرحي ابن سينا كابن رشد، ككيفية فهمه  ؼبا كرد يف كتاب أرسطو. امن خبلؽب
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 أصول التراجيديا اإلغريقية من منظور نيتشوالفصل الثاني: 

  :التراجيديا اإلغريقية حسب نيتشو المبحث األّول: روافد

زالت موضع ماكانت ك   فقد ،اعموم كركالفكاألدب يف تاريخ النقد  ازا مهم  تشغل الَباجيديا حيٌ 

ٌّ د اذبٌ على تعدٌ  ريناألدباء كاؼبفكٌ ك  قادالنٌ  اىتماـ  منذ ظهور كتاب أرسطو "فن الشعر"،ّامه ؛ فاىامه  كزب
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 نيتشو كفريدريالفيلسوؼ األؼبآف . كيعٌد ا للكثّب من الدارسْب كالباحثْبزلنا نشهد استقطاهبما

Nietzsche   Friedrich
1

من بْب الذين خاضوا غمار البحث يف ىذا  ـ(1900 - 1844)  

 الّنف الدرامي. 

                                                           
: أديب مطبوع حيشر يف زمرة الفبلسفة؛ ألنٌو فٌكر ككتب يف (Friedrich Nietzsche) نيتشو فريدريك " - 1

 كالده تويف دينية، عائلة من بأؼبانيا سكسونيا قاطعةدب 1844 أكتوبر 15 يف "كلد اإلنساف كمّّبه كاألخبلؽ كقيمتها"،
 إلو يف إيبانو فقد عشر الثامنة بلغ كعندما أسرتو، أفراد من الّاغبات الٌتقيات من صباعة تربيتو على فأشرؼ صغّب، كىو
 كلكن العسكرية، اػبدمة سلك يف البرط كالعشرين الثالثة سٌنو كيف جديد، إلو عن البحث يف حياتو بقية كأمضى آبائو

 إُف اعبندية اغبياة مغادرة إُف اضطره فبٌا صدره، عضبلت يف بالغة إصابة فأصيب جواده ظهر على من مرة ىول أف حدث
أستاذا للفيلولوجيا الكبلسيكية يف جامعة  Ritschi بتوصية من أستاذه ريتشل  1869سنة عٌْب  " "،العلمية اغبياة

متحٌمسا حينما عاد  َف يكن"، "لكنو بازؿ بسويسرا، كىنا تبدأ عبلقة الّداقة القوية بينو كبْب اؼبوسيقي ريتشارد فاغنر
 تلك الفَبة َف إللقاء ؿباضراتو يف اعبامعة؛ كذلك ألٌف ؿباضراتو َف تلق النجاح الكايف، بل إٌف أحباثو الفيلولوجية اؼبختلفة يف

كاف يف ىذه الفَبة يويف دينا ألساتذتو؛ إذ فيها كتب عن شوبنهاكر كعن فاغنر اما كبّبا، )...( كيبدك أنو  تّادؼ اىتم
غّب كالٍب أطلق عليها اس  )تأمبلت يف  1875ك  1873كعن بعض معاصريو يف تلك اجملموعة الٍب كتبها ما بْب  

، فحّل على إجازة راحة، مث 1876كجع رأسو كمعٌدتو، كاشتٌد الوجع بو سنة يعآف من  بدأ 1870أكاهنا(، كمنذ 
ما حّل لو يف ىذه  "، كقد سرد، كاختار لنفسو حياة التنٌقل1879سبادل الوجع بو، فقٌدـ استقالتو من التدريس سنة 

اتو فيها باالكبدار، شرعت الفَبة قائبل: "مات أيب يف سٌن السادسة كالثبلثْب )...( يف مثل تلك السٌن الٍب شرعت حي
حيايت أيضا بدكرىا يف التدىور، يف السنة السادسة كالثبلثْب ىبطت حيوٌيٍب إُف مستواىا األدْف. كنت أحيا، لكن دكف 

زبٌليت عن خٌطٍب كأستاذ  – 1879كاف ذلك سنة   –القدرة على النظر على بعد ثبلثة أمتار أمامي. يف ذلك الوقت 
 Lou Andreas Saloumé (1861 – 1937)لو أندرياس سالوميو ركسية تبة الكقد كصفتو الكا"، ببازؿ

بقوؽبا: "أٌكؿ إحساس تشعر بو إذا ما رأيت نيتشو ىو إحساسك بأٌنك بإزاء كجداف عنيف مستور كشعور بالوحشة كتمو 
ذم الشعر األظبر اؼبلقى إُف يف نفسو )...( ىذا الرجل اؼبتوٌسط القامة، البسيط يف ملبسو الذم عُب بو، اؽبادئ يف ظباه، 

الوراء )...( لو ابتسامة خفيفة، كؽبجة ىادئة يف اغبديث، كمشية متئدة حذرة، تقتضي منو أف وبِب كتفيو قليبل، كمن 
الّعب على اؼبرء أف يتٌّور كجهو موجودا كسط صباعة من الناس، فإٌف على ىذا الوجو سيماء التجٌنب كالتوٌحد كاالنفراد 

 من الكثّب ـبٌلفا، 1900 عاـ تويف ،1888 سنة أكاخر يف جنونو إُف أدل عقلي باهنيار اؼبطاؼ بو نتهى"ا، عن الناس
فرح العل  أك  ،1881، الفجر عاـ 1879 – 1878إنسانيتو عاـ  يف مفرط إنساف الَباجيديا، "مولد: اؽبامة اؼبؤلفات

(، ما كراء اػبّب كالشٌر 1885 -1884زراداشت ) تكل  ىكذا(  le gai savoir )اؼبعرفة اؼبرحة أك العل  اعبذؿ 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
143 

 

     ( لنيتشو: 1أىمية )مولد التراجيديا

، كلعٌل سبب فخره 3بأنٌو قد "أهبر الٌناس" ذكري 2"مولد التراجيديا" عن كتابو نيتشوأثناء حديث 

، حيث  خدمة جليلة لعل  اعبماؿتقدٔفؿباكلة كىي أقدـ عليها الٍب  طوة اعبريئةاػبهبذا اإلقباز عائد إُف 

: "من اؼبمكن أف نقدـ خدمة كبّبة لعل  اعبماؿ حْب نتوٌصل إُف إدراؾ يقيِب، كليس يستأنفو بالعبارة التالية
                                                                                                                                                                          

، نيتشو  1888، ضد اؼبسيح 1888األصناـ  ، أفوؿ1888حالة فاغنر  ،1887كفّلها  األخبلؽ أصل ،1886
)آب/  25و يف فايبر يـو بعد موت "،القوة إرادة اإلنساف، ، ىذا1908كَف يظهر ىذا اؼبؤٌلف إال سنة  1888ضد فاغنر 

كبالضبط يف منزؿ أختو، حٌوؿ ىذا البيت إُف مركز أرشيف نيتشو، كقد ترؾ فيو آثارا ىائلة صدرت بعد أغسطس/ أكت( 
كفاتو، ذكرىا الباحث على النحو التاِف: قّائد كتأليفات موسيقية كمراسبلت، األعماؿ الفيلولوجٌية حٌٌب هناية مرحلة بازؿ 

 حياتو، كأيضا للٍب تركها غّب منشورة ربت عناكين ـبتلفة (، مقاطع إضافية للعناكين الٍب صدرت يف1876  -  1864)
يراجع:  "، للتفّيل أكثرمنها: إرادة القٌوة، سذاجة اؼبّّب، فلسفة اؼبستقبل، العود األبدم، عن ميشاؿ ىار: الديواف

، تاريخ الفلسفة اغبديثة، القاىرة، دار العاَف العريب، )ط  مد ؿبمد كامل ؿب/  .405ص ، 2011(، 1  -يوسف كـر
/ .11إُف  8، ص من 1993(، 1  - عويضة، فردريك نيتشو نيب فلسفة القٌوة، لبناف، دار الكتب العلمية، )ط

ت(، ص  -(، )د1 -فريدريك نيتشو، ما كراء اػبّب كالشٌر تباشّب فلسفة للمستقبل، ترصبة: موسى كىبة، الفارايب، ، )ط
فريدريك نيتشو، / .13، ص 2003(، 1 -ب، أفريقيا الشرؽ، )طمفرج صباؿ، نيتشو الفيلسوؼ الثائر، اؼبغر / .299

/ عبد .16، 15، ص 2006/ 2003(، 2/ 1ىذا ىو اإلنساف، ترصبة: علي مّباح، بغداد، منشورات اعبمل، ط )
عبد ./ 40، ص 1975(، 5   –الرضبن بدكم، خبلصة الفكر األكريب "نيتشو"، الكويت، ككالة اؼبطبوعات، )ط  

 ناشركف، للعلـو العربية الدار/ االختبلؼ منشورات لبناف،/ اعبزائرالية أصل الفلسفة، نيتشو كاإلغريق إشك الكرٔف عنيات،
غرانييو جاف، نيتشو، ترصبة: علي بوملح ، لبناف، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات / .29ص ، 2010 ،(1  - ط)

نيتشو، ديواف نيتشو، ترصبة: ؿبمد بن صاٌف،  فريدريك/ .16إُف  12، ص من 2008(، 1  - كالنشر كالتوزيع، )ط
  .340، ص 2009(،  2  –لبناف، منشورات اعبمل، )ط  

 hellénisme et أك اؽبيلينية كالتشاؤمية    la naissance de tragédie)كالدة اؼبأساة  ػب "يعرؼ ىذا الكتاب - 1

pessimisme  ،)،12و، ص اؼبرجع نفس جاف غرانييو. 
بأٌف نيتشو قد نشر كتابو )مولد الَباجيديا من ركح اؼبأساة( يف أكائل عاـ عويضة  "يقوؿ الباحث كامل ؿبٌمد ؿبٌمد - 2

كامل ؿبٌمد ؿبٌمد عويضة، ، كقد كضع يف أسلوب شعرم كجدآف غنائي هبٌي ال ينتظر إطبلقا من عاَف لغوم"،  1872
 .13فريدريك نيتشو نيب فلسفة القٌوة، ص 

 .79ريك نيتشو، ىذا ىو اإلنساف، ص فريد - 3
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من خبلؿ التفكّب اؼبنطقي فقط، بأٌف الفن يستمد مقومات مبٌوه اؼبستمر من الثنائية اؼبتمثٌلة يف أبولو 

  1يونيس، سباما كما أف ذبدد األنواع قائ  على الثنائية اعبنسوية."كد

؛ بل باإلدراؾ حسبسطة التفكّب الذم هبنح للمنطق فبوا -على حٌد قولو –ىذه اػبدمة ال تدرؾ ك 

ىذاف اإلؽباف و كديونيس. لإلؽبْب أبو اد ال أساسا يف اربٌ ىو كليد ثنائية جنسوية تتمثٌ  الفنٌ  اليقيِب بأفٌ 

، كارتبطا بطقوس الشعب اإلغريقي 2اليونانياف الٌلذاف احتبٌل مكانة ىامة يف تضاعيف اؼبيثولوجيا اليونانية 

ر كالفنوف كاعبماؿ عند اليوناف، " إلو النو كعقيدتو كفنونو كسائر ثقافتو؛ فأبولو ليس معبودا يونانيا فقط بل 

إلو النبات اعتربه عابدكه " الذم ، ككذلك بالنسبة لديونيس 3."انيةيعترب أصبل آؽبة اؼبيثولوجيا اليون)كما( 

 4"سطوتو إُف ما كراء القرب. سبتدٌ  س، إلو سطوة اعبنس، كىو إلواؼبزىر،  إلو  اؼبسرح، إلو اعبنوف اؼبقدٌ 

األكُف ؿ و صاأل سبتٌد إُف متاىة كبّبةأنٌو سيسرب أغوار ىذا البحث يف نيتشو لعٌل ما صٌعب مهٌمة ك   

لغز ىذا عاًف أك يبحث يف مبادئ صبالية عويّة ليحل سي وأنٌ  كما  ؛الَباجيديا اإلغريقيةالٍب انبثقت منها 

                                                           
، 2008(، 1  - : شاىر حسن عبيد، دار اغبوار للنشر كالتوزيع، سوريا، )طيك نيتشو، مولد الَباجيديا، ترفريدر  - 1

 .79ص 
نف ىذاف اإلؽباف بْب - 2 ، أرسبيس، ىفستس، آريس، أبولواآلؽبة الكبار )آؽبة األكؼبب( كى  على النحو التاِف: أثينا،  يّي

، 101حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، ص  . يراجع:ديونيسوسىرمس، أفركديت، ىّبا، بوسيدكف، 
102. 

، ـ" كىذا يدؿ على أنٌو احتل مكانة مرموقة لدل الشعب اإلغريقي529عبادة أبولو قد استمرت حٌب عاـ يقاؿ أٌف " - 3
 .131، 130كأساطّب الشعوب القديبة، ص حسن نعمة، اؼبيثولوجيا 

 .69حسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، ص  - 4
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"هبب علينا اآلف نستدعي اؼببادئ اعبمالية الٍب ناقشناىا حٌب اآلف لتحديد موقعنا من ، إذ يقوؿ: اإلشكاؿ

 1يا اإلغريقية."ىذه اؼبتاىة، أعِب مشكلة طريقة التحٌدث عن أصل الَباجيد

 -يف رأيو –إذ َف تيطرؽ  ،بحثال ؽبذام إليها فضل التّدٌ  الغة حْب يردٌ كما ينفي عن نفسو اؼبب 

عن التقليد  -كىذا أسلوبو غالبا– 2كيتحٌدث مستهَبا الذم يستحٌق الذكر.م بالشكل اعبدٌ كهذه ك مواضيع  

هبٌر أذياؿ االستسبلـ، كليس بْب  الظنٌ الكبلسيكي الذم ما لبث طويبل حٌب غادر دائرة البحث خائب 

الَباجيديا قد استمٌدت أصوؽبا من الكورس الَباجيدم،  يديو سول فكرة سطحية كمتداكلة؛ مفادىا أفٌ 

فخر كثقة: "ال أعتقد أنِب أكوف مغاليا عندما أقوؿ إٌف اؼبشكلة اؼبتعلقة يف البحث عن  ح بكلٌ حيث يّرٌ 

سابقا بشكل جدم، لكن ك  ؼبل  تقليد الكبلسيكية دبختلف بنياتو ىذا األصل للَباجيديا غّب مطركقة 

اؼبتنوعة بقايا أمتعتو، ليعود رداؤه كيتمٌزؽ من جديد. التقليد الكبلسيكي وبدثنا بطريقة ؾبازية سباما قائبل: 

  3."إف الَباجيديا هنضت من أعطاؼ الكورس الَباجيدم، كإهنا كانت يف األصل ؾبٌرد جوقة ليس إال

هل اقتحاـ حبث ر قوؿ كهذا عن أنبية العمل الذم أقبل عليو نيتشو كصعوبتو؛ إذ ليس من السٌ سفيي 

ٌّ ؛  السيٌ 4على ازدىاره كفتوره أكثر من عشرين قرنا عتيق مرٌ  عن فنٌ  ّا للبحث عن ما إذا كاف العمل ـب

                                                           
 .118فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1
، هبعل القارئ يف حّبة من أمره، حيث يّعب التمييز بْب جٌده ث نيتشو يف معظ  مؤلٌفاتو بأسلوب ساخريتحدٌ  - 2

 حسي استفاؽ لقد" كيّرٌح نيتشو نفسو بأٌف أسلوبو الساخر نابع من اٌطبلعو على كتابات صوٌلوست، يقوؿ:كىزلو، 
 كيف أك األكثاف غسق نيتشو، فريدريك، "صوٌلوست بكتابات احتكاكي غبظة مع كأسلوب بالسخرية كحسي األسلويب،
 .169ص ، 2010 ،(1  – ط) اعبمل، منشورات بّبكت، مّباح، علي: تر باؼبطرقة، قرعا الفلسفة نتعاطى

 .118فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 3
كبعد ، عهد الشاعرين اسخيلوس كسوفوكليس كبالضبط يف القرف اػبامس قبل اؼبيبلد رىا يفالَباجيديا أكج تطوٌ بلغت  - 4

 ؽ ـ( 334  –  335)حواِف نظٌر ؽبا أرسطو يف كتابو فن الشعر سنة  كفاة يوربيدس آخر الشعراء الثبلثة بسبعْب عاما
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قديبة كالغوص يف ب الرجوع إُف حقبة األصوؿ الٍب انبثق منها الفن الَباجيدم اإلغريقي، كالذم يتطلٌ 

 هامها.   أعماؽ الثقافة اإلغريقية كتارىبها، دبا يف ذلك معتقدامها كتوجٌ 

كتظافر ات لتشكيلو، صبع معدٌ  تطٌلبعمل منجز ي ة، كشأف أمٌ فعة قويٌ انطبلقة ربتاج إُف د شأف أمٌ  

توٌفر العديد من ك  رىا إُف تكافل الكثّب من العواملاحتاجت الَباجيديا لتّل ذركة تطوٌ جهودو الكتمالو، 

قد أشرنا يف اعبزء السابق من حبثنا إُف نشأة الَباجيديا من أصوؿ دينية حبتة؛ كبالضبط من . ك األسباب

احتفاؿ ديونيسوس اغبزين الذم كاف يقاـ يف أكائل الربيع، حيث يقـو احملتفلوف بإحياء أسطورة ديونيسوس 

ما  لْب سبثيلية تعيد إُف الذاكرة كلٌ موسيقى؛ مشكٌ دكريا، كيشفعوف سردى  ؽبا بإيباءات كحركات كرقص ك 

كنتساءؿ ىنا: إذا  ر كازدىر، الَباجيدم كتطوٌ  عاناه ىذا اإللو أماـ أنظار عابديو، كبالتدريج انبثق الفنٌ 

لو رأيا آخر؟   ؟ أـ أفٌ  هاميبلد الَباجيديا فهل ىذا ىو رأم نيتشو فيكانت ىذه كجهة نظر أرسطو حوؿ 

حتفاؿ يف انبثاؽ الَباجيديا حسب نيتشو؟ كىل ىذا االحتفاؿ كحده من مٌثل انطبلقة كيف ساى  ىذا اال

ة الشعوب يف الوصوؿ  ى ٍَف تفلح بقيٌ رىا؟ كإف كاف األمر كذلك فلً ازدىامها لتبلغ أكج الَباجيديا كدعٌ 

اغبضارات الشرقية قد عرفت احتفاالت دينية  دبسرحها الديِب إُف ما كصلو اؼبسرح اإلغريقي؟ إذ نعرؼ أفٌ 

الشعر الغنائي، ك عرفت اؼببلح  كما  ،سطورة ديونيسيوسمشاهبة ألمشاهبة كرافقتها تراتيل تسرد أساطّب 

ا التجربة اليونانية يف يهَف ترتق ذبربتها إُف ما ارتقت إلبشكل حركي درامي، فلماذا  هاكمارست طقوس

ة فطريا. ىل يعود ذلك للتغييب الذم عايشوه؟ أـ ٌىل ؽبذه اؼبهمٌ اليونآف قد أي اؼبسرح؟ إذ ال يعقل أف الفرد 

ما رأم  يونانية إُف تلك القفزة العالية؟لضياع الَباث الشرقي؟ ما ىي األسباب الٍب دفعت بالَباجيديا ال

  ة؟ ككيف تٌّور نشأة الَباجيديا؟نيتشو يف ىذه القضيٌ 

ق ذلك الوليد الذم كرب عند اليوناف كأجهض عند اغبضارات ىناؾ أسبابا اجتمعت لتخل يبدك أفٌ  

 األخرل كىو الَباجيديا.
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 الخوف والميثولوجيا اإلغريقية:  -أ

خوؼ الشعوب البدائية من قول الطبيعة قد كٌلد  ة سبق كأثرناىا كىي أفٌ نيتشو إُف قضيٌ  ؼبٌحد لق 

لحق هب    بالظواىر الطبيعية كالكوارث الٍب تي ا تتحكٌ هنٌ الٍب خالوا أة القول اػبارقة لديه  إحساسا بقدسيٌ 

زبٌيلوىا يف ىيئة بشرية كحاكوا حوؽبا الكثّب من األساطّب، كاإلغريق ليسوا دبعزؿ عن ىذه األضرار، 

األحداث؛ فقد شٌكلت معتقدامه  أرضا خّبة ؼبيبلد العاَف األكؼبيب الذم يعٌج باآلؽبة كوباط بالكثّب من 

لدل اليوناف؟ يتساءؿ  1اؼباسة الٍب أقببت ذلك اجملتمع من الكائنات األكؼببية". فما "اغباجة التقديس

 نيتشو.

ـ إجابة للسؤاؿ الذم طرحو فيقوؿ: "كاف اليونانيوف يدركوف كيشعركف وباكؿ نيتشو أف يقدٌ  

الرائع  باؼبخاكؼ كالرعب يف اغبياة، حيث كاف يتعٌْب عليه  جملرد االستمرار بالعيش أف وبشركا حل  الوالدة

 2لؤلكؼببيْب بينه  كبْب تلك اؼبخاكؼ."

 يف اغبقيقة إالٌ  وا ىخلق اليونانيْب لآلؽبة الٍب تسكن جبل األكؼبب ميشّب قوؿ نيتشو إُف أٌف  

ّوا من ذاؾ الشعور اؼبرعب الذم ينتاهب ، تٌّورات كضعوىا كاسطة بينه  كبْب تلك القول لكي يتخلٌ 

ك ذباه األحداث اؼبتناقضة الٍب أك باغبّبة كالشٌ  3الكوارث الطبيعيةما حْب يشعركف بالعجز حياؿ السيٌ 

                                                           
)يقّد بػالكائنات األكؼببية اآلؽبة اإلغريقية الٍب يعتقد اليونانيوف أهنا  .92فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1

 بو من أفعاؿ(تسكن جبل األكؼبب، كمنو تتمكن من تسيّب شؤكهن  كمكافأمه  أك معاقبته  على ما يقوموف 
 .94فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 2
ا قامت بذلك معظ  الشعوب "َف يكن اليونانيوف كحدى  من حاكلوا قهر اػبوؼ الذم ينتاهب  حياؿ األزمات، إمبٌ  - 3

اػبّب كجعلوا قوا ىذا اػبوؼ عملوا على اختبلؽ معارؾ طاحنة تنشب بْب قول الشر كقول البدائية، فالبابليوف مثبل كي يتٌ 
 . 77حسن نعمة، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، ص    :يراجع ،را"ؽبذه األخّبة فوزا مؤزٌ 
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كيف السٌياؽ ذاتو يقوؿ نيتشو: "كلعٌل من الواجب علينا أف نبحث ىنا  سردت عليه  أك ربّل أمامه .

 . 1" ! عن كل أصل اآلؽبة، كىو أصل يعود يف مبتداه إُف اػبوؼ

عتقدات الٍب ربوؿ بْب اعبماعات البدائية كعليو، يكوف اػبوؼ أرضا خّبة إلنتاش تلك اؼب 

أحاسيس القٌوة اػبارقة إال " -يف نظر نيتشو –كـباكفه  ذباه الكوارث كاؼبخاطر كاألزمات. كما أصل الدين 

الٍب تفاجئ اإلنساف بطبعها الغريب )...( الدين حالة من تغٌّب الشخّية، شعور اإلنساف باػبوؼ كالرعب 

اج الشٌك يف كحدة الفرد...مثلما اعترب اإلنساف كل ما ىو كبّب كقوم شيئا خارقا أماـ نفسو )...( الدين نت

كغريبا، كذلك غنب ىذا اإلنساف نفسو، لقد قٌس  الوجهْب إُف منطقتْب ـبتلفتْب سباما، الواحدة رحيمة 

 2كضعيفة، كاألخرل قويٌة كمدىشة، مطلقا على األكُف اس  إنساف كعلى الثانية اس  إلو"

ا مٌر باليونانيْب من أحداث فيقوؿ: "إف اىا بأمثلة استقاىا فبٌ نيتشو شرحو للقضية شافعا أيٌ يواصل  

اؼبسيطرة بقوة على كل اؼبعارؼ   Moira االنعداـ اؼبخيف للثقة يف القول العمبلقة للطبيعة، ركح مويرا

كديب اغبكي ، كاللعنة البشرية كجوارح الطّب الٍب عذبت بركميثيوس صديق البشر، مث اؼبّّب اؼبأساكم أل

كباختّار ؾبمل الفلسفة الٍب ذبٌسدت يف  -الٍب حلت بسبللة األتريديْب، كإجبار أكريستوس على قتل أمو

، كل ىذه األشياء، رٌدد  Etroscamإلو الغابات إُف جانب األمثلة اؼبيثولوجية الٍب تسببت بسقوط أتركريا 

عليها أك أخفوا معاؼبها على األقل، إُف جانب الوسيط الفِب  اليونانيوف أكثر من مرة أهن  قهركىا  أك غطوا

   3آلؽبة األكؼبب الٍب كاف اليونانيوف مضطرين جدا ػبلقها من أجل البقاء"

                                                           
1

أصل األخبلؽ كفّلها، تر: حسن قبيسي، لبناف، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، )ط  فريدريك نيتشو، - 
 .84(، )د.ت(، ص 1  -

(، 1 –: ؿبمد الناجي، اؼبغرب،  أفريقيا الشرؽ،  )ط قٌوة ؿباكلة لقلب كل القي ، ترإرادة ال فريدريك نيتشو، - 2
 .74، ص 2011

 . 94فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 3
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بها الّراع اؼبرير مع قول حة تطلٌ خلق اليونانييْب آلؽبة األكؼبب قد كاف نتيجة حاجة ملٌ  يبدك أفٌ 

كمعتقدامها الٍب أعدمت الثقة يف قلوهب ، كما استدعاىا حوار األجياؿ البلحقة مع ماضيها العتيق  1 الطبيعة

ما عاشو األجداد من ؿبن كمعاناة مريرة كتناقضات  ، باإلضافة إُف أفٌ  2عن طريق السرد االتقفته األكُف الٍب

مب يبكن تفسّب ما  وثوؽ فيها، كإالٌ ذباه قول متناقضة ال يبكن ال عجيبة قد كٌلد لديه  شكا كحّبة كقلقان 

ار من كرا نتيجة إعانتو للبشر؛ بسرقتو النٌ ؟ ذاؾ التيتآف العمبلؽ الذم لقي عذابا ني  3بروميثيوسحّل مع 

ي ذلك الشعور ّيب األجود من القرعة، مب يبكن توقٌ زكس كبّب اآلؽبة كربايلو عليو يف توجيو اختيارى  للنٌ 

ّدم و أخلص لو ردحا من الزمن، كيف يبكن التٌ معاقبة زكس لربكميثيوس مع أنٌ  اؼبخيف كاغبّبة الناصبة عن

عبلج لتلك اغبّبة  ظاَف كـبادع؟ أمٌ  "زكس"اإللو  لتلك التناقضات الٍب تنتاب البشريْب حْب يعلموف أفٌ 

 ة؟ إاٌل السعي إُف اػبّب قد يؤدم إُف اؽباكية كغضب اآلؽب رات اليونانيْب حْب يدركوف أفٌ الٍب تغزك تّوٌ 

                                                           
"أصل كلمة العمالقة )جوتوف( يعود إُف اللغة اؽبندكأكركبية، فهي تعِب األكل، ذلك أنو يف القدٔف حل يف أكركبا شعب - 1

غبـو البشر، فدٌب الرعب يف كل الشعوب اجملاكرة كأطلقوا عليه  اس  اعبوتوف، أم األكلة، كلكن ىذا  عمبلؽ من أكلة
االس  صار يطلق على كل ما ىو ضخ  كعمبلؽ، كصار إحياء لعناصر الطبيعة كذبسيدىا، كدبا أف قول الطبيعة جبارة ال 

اقها اػباصة، باإلضافة إُف ذلك صاركا يركف كل بشرم ضخ  تقاـك فقد أطلقوا عليها العبارة ذامها، فبا جعل للعمالقة أعر 
اعبثة عمبلقا متوحشا. كبالطبع كزعوا عمل الطبيعة على ىؤالء العمالقة. فمثبل اؽبزات األرضية ىي من عمل عمالقة 

ة كثوراف البحار اعبحي ، أما الرباكْب كالربؽ اؼبدمر فهي من عمل عمالقة النار، كأما اعبليد كالّقيع كاالهنيارات الثلجي
   .200كاألهنار فيعزل إُف عمالقة الغابة" حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص 

2
كانت الديانة اإلغريقية يف األلف األكؿ ؽ.ـ ، مزهبا معقدا من االعتقادات كاؼبذاىب اؼبختلفة األصوؿ كاؼبّادر، " - 

بولس  "، يراجع:اؽبومرية كاؽبزيودية ابتداء من القرف الثامن ؽ.ـ كأخذت باالنتظاـ شيئا فشيئا إُف أف تبلورت يف اؼبيثولوجيا
 .131طوؽ، النار كالنور يف الفكر الغريب، ص 

( حيث شطر الثور )التقدمة(  Mèconè)ساعد بركميثيوس البشر مرتْب: األكُف: كقت تقدمة الذبيحة يف )ميكونو: - 3
ٍب ربوم عظاما كترؾ اغبّة الٍب ربوم غبما للبشر، كاألخرل حْب إُف قسمْب كخدع اإللو زكس بإعطائو اغبّة الرديئة ال

طبلع على مزيد من اؼبعلومات حوؿ أسطورة بلسرؽ النار من دائرة الشمس كضبلها إُف الناس بعدما حرمه  زكس منها(، ل
، / حنا عبود148، 144/ النار كالنور، ص 60إُف  55بركميثيوس يراجع: اسخيلوس، مسرحيات اسخيلوس، من 

 .338، 104ص
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مب  وقي منها أك البحث عن بديل للخبلص من مهديدىا،بالشك يف تلك القول الغامضة الظاؼبة ككجوب التٌ 

من ملك عادؿ إُف منتهك للمحظور بقتلو أباه كسفاحو  1أوديبالغامض الذم حٌوؿ  رٌ يبكن تفسّب السٌ 

عدؿ ذاؾ الذم هبعل  ؟ أمٌ  2أبولوقٌدره عليو كي  على ذنب اغبدؿ عااللك أكديب اؼبألمو. كيف يعاقب 

عدالة تلك الٍب يقـو فيها  اإللو )أبولو( بتحريض  أمٌ ك اإلنساف آشبا كمظلوما يف الوقت عينو؟ 

 ؛و اجملرمة؟ كبعد سفكو لدمها تقـو آؽبات العذاب دببلحقتو كمعاقبتوعلى الثأر ألبيو بقتل أمٌ  3أوريستوس()

تقـو آؽبة بتحريض البشريْب على ارتكاب احملظور مث تَبكه  يعانوف أكامر ذاؾ اإللو، كيف نٌفذ و فقط ألنٌ 

ركف هبا ما وبّل خبلق آؽبة يفسٌ  ىذه األمور إالٌ  قوا فيها أكامرىا؟ كيف يبكن مواجهة كلٌ كيبلت جرائ  طبٌ 

بعدما حاكوا حوؽبا الكثّب من األساطّب، فقط لقهر  "جبل األكؼبب"ؽب  كما ينتاهب  من حّبة، أسكنوىا 

 لشعور باػبوؼ الذم الزمه . ا

عرفو عن العواَف الثبلثة الٍب آمن اليونانيوف بوجودىا، إذ يركف تشو ىنا قد اعتمد على ما ني كلعلٌ 

ىناؾ ثبلثة عواَف: الفوقي الذم ىو عاَف اآلؽبة، كالسفلي الذم يبثل عاَف األبالسة كالكائنات اؼبتمردة أف "

لعاَف األرضي، فإنو سيكوف عرضة لتأثّبات ىذين العاؼبْب، كبالتاِف كاؼبشوىة، كدبا أف اإلنساف يعيش يف ا

و فو باذباه الشر كحينا باذباه اػبّب، كأدهب  كلٌ سق؛ فحينا ينجرؼ يف تّرٌ فلن تسّب حياتو على نظاـ متٌ 

                                                           
، القاىرة، دار لبلطبلع على أسطورة أكديب ـبتّرة يراجع: سيد حامد النساج، البناء الدرامي للمأساة عند أرسطو - 1

 .41(، )د.ت(، ص 1  - طغريب للطباعة، )
ىذه و أبولوف ىو الذم صٌب علٌي يف إنٌ  ،يا أصحايب ،يقوؿ أكديب حْب يسألو الكورس عن سبب مآسيو: "أبولوف - 2

 .141سوفوكليس، تراجيديات سوفوقليس، ص  ،ائع، ىذه الببليا الٍب نّييب، نّييب من اآلف فّاعدا"ظالساعة ىذه الف
ىو ابن أجافبنوف من كليتمنسَبا، كشقيق البنات: إليكَبا كافيجينيا كخريسوثيميس. كلقد قتل  Orestes: وسأورست - 3

 أكرست أٌمو كعشيقها اهبيستوس انتقامان منهما، ألهنما قتبل أباه كىو صغّب. كبعد أف طاردتو ربات االنتقاـ صفحت عنو
اسخيلوس، مسرحيات اسخيلوس،  تّرة، يراجع:ـب سلبلطبلع على أسطورة أكريستو  ،"اآلؽبة كأصبح ملكان على أرجوس

  .64إُف  61، من ص 1989(، 1  - : أمْب سبلمة، القاىرة، مكتبة مدبوِف، )طتر
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 ، بينما اؽببوط من األعلىالتراجيديامستقى من ىذه العواَف، فتّوير الّعود من األدْف إُف األعلى يعِب 

د من ىو أدْف منك تنالك السخرية، كعندما تسعى إُف مكانة عليا ، كعندما تقلٌ الكوميدياإُف األدْف يعِب 

  1فإنك تبذؿ ؾبهودا مضنيا مث ربل بك اؼبأساة"

كأغلب الظٌن أنٌو َف يكتف باعتماد ذخّبتو عن تلك العواَف، بل عٌزز مّادره باالرتكاز على ما 

سٌيما تلك الٍب الٍب كانت مادة أكلٌية لتلك الَباجيديات اؼبعركضة، الن األساطّب اليونانية القديبة ع قرأه

كالٍب "هبمع فيها بْب اللعنة كفكرة االنتقاـ كاألىواء اإلؽبية اعباؿبة، كبْب الرضبة  سها الشاعر اسخيلو عرض

اإلنساف يف صّبكرمها، كبْب عدالة زيوس الٍب  كالعناية اإلؽبية. كيبزج بْب القدرة اإلؽبية الٍب تفرض مشاركة

تعاقب الظل  كالتعسف، كإف كانت ىي نفسها الٍب تدفع اإلنساف كبو اػبّب أك الشٌر كذبعلو بريئا أك 

فر الَباجيديا أرضا خّبة الحتضاف حكايات األبطاؿ الذين يسعوف جاىدين للظٌ  ، ىكذا صارت2مذنبا"

كصراعه  لتحقيق ما يّبوف إليو، بْب تيارين من األصوؿ ذامها: عدالة بالبطولة، كمرآة عاكسة ؼبعانامه  

  اآلؽبة كظلمها.

يبكن أف نستخلص فبا كرد حٌب اآلف: أٌف اغبيلة الٍب عبأ اليونانيوف إليها التٌقاء اػبوؼ من قول 

ؽبة األكؼببية الطبيعة قد كٌلدت خوفا معادال لذاؾ اػبوؼ الذم حاكلوا ذبٌنبو، كالذم كاف مّدره تبلعب اآل

دبّائرى  كظلمها لكل من ينتهك ؿبظورامها متعٌمدا كاف أك غّب متعٌمد، كىذه حاؿ بعض األبطاؿ  

كأكديب كبركميثيوس كأكريستوس، حيث ربٌولت حيامه  إُف مأساة حقيقية نتيجة ربٌديه  ؽبذه اآلؽبة أك 

دادى ، كحٌوؽبا الشعراء من مبطها السردم عّياهن  ؽبا. ىذه األحداث األكلية الٍب تناقلها اليونانيوف عن أج

إُف أفعاؿ سبٌثل على خشبة اؼبسرح، كالسؤاؿ اعبدير بالطرح ىهنا: ما اؼبؤىبلت الٍب امتلكها ىؤالء الشعراء 

                                                           
 . 335، 334ا العاؼبية، ص حنا عبود، اؼبيثولوجيينظر:  - 1
 .89عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، ص  - 2
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ليحٌولوا تلك اغبكايات اؼبقٌدسة إُف أفعاؿ مسرحية يؤديها بشر عاديوف بعدما كانت شخّيامها بْب 

ث بو؟ ما العوامل الٍب أسهمت يف مٌد يد العوف ؽبؤالء الشعراء حٌب ىبلقوا تضاعيف الدين الذم وبظر العب

 عمبل فنيا رائعا من أساطّب تغور يف أعماؽ اؼبعتقدات؟

نشأت من الدين اليونآف، كىذا الدين قد " اؼبيثولوجيا اليونانية  أفٌ مسألة ىامة كىي التنويو إُف  هبدر

ركا فيو اؼبنطق كيقضي عليها بل ىو دين أديب، صنعو األدباء، فوفٌ ليس عقيدة جامدة، وبارب بقية األدياف 

فالدين اليونآف َف تشرؼ  (...)لوف بانثيوهن  إُف بانثيوف عاؼبي،كاػبياؿ كالعقل كاغبرية ما جعل اليوناف وبوٌ 

ا ال غرابة عليو حكومة كال استغلتو سلطة )إال قبيل اهنيار أثينا( كإمبا كاف ينبوعا من اعبماؿ كالوحي، كؽبذ

كبالتاِف . 1أف اسخيلوس كسوفكليس كانا كاىنْب، مثل كثّب من األدباء" -كما يقوؿ حنا عبود  -إذا عرفنا 

 2صيغت العقيدة اليونانية اعتمادا على مادمها القديبة بعيدا عن القّر، كإوباءاتو""قد ف

إذا ت  –ل السلطة كاستغبلؽبا الظاىر أٌف اغبرية الٍب سبٌتع هبا صانعو الدين اليونآف دبعزؿ عن تدخٌ 

قد أطلقت العناف ؽبؤالء الكهنة األدباء كي يّبغوا ىذا الدين بّبغة   -استثناء الفَبة الٍب تلت اهنيار أثينا 

تتواءـ كطبيعته  األدبية حيث كٌفركا فيو أمورا قد ال تتاح يف باقي الديانات خاٌصة إذا جرل اغبديث عن 

                                                           
الباحث حنا عبود يف أثناء حديثو عن مزايا اؼبيثولوجيا اليونانية إُف استفادة اإلغريق من األساطّب الشرقية يف يشّب " - 1

اػبلق كالتكوين كغّب ذلك من اؼبيادين؛ غّب أنو يبيزى  عن اؼبشارقة كعن بقية الشعوب بأهن  أدخلوا شيئا من اؼبنطق يف 
األساطّب فيقوؿ بأنو هبد يف  أسطورة سايكي كإيركس )أم اغبب كالنفس( من اؼبيثولوجيا. كيستند يف ذلك إُف أمثلة من 

اؼبنطق كالعمق الدالِف ما ال هبده يف أٌم ميثولوجيا أخرل، ككذلك الشأف بالنسبة للكثّب من أساطّب اػبّب كاإلنبات، 
لذم أدخلو اإلغريق على اؼبيثولوجيا أما ديونيسيوس رب الكرمة كاػبمرة فل  هبد ربا يباثلو، كيضيف حنا عبود أٌف اؼبنطق ا

حنا ينظر:  (،جعل ؽبا نكهة خاصة، حبيث صارت مقنعة سباما من حيث الداللة كالرمز )طبعا ليس من حيث ركاية كاقعة
  .332، 331ص ، 2009(، 1  -)ط دمشق، ارباد كتاب العرب، عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، 

  .95 حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص - 2
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 بل هبعلو يفقد، فحسب مّدرا للكتاب كاؼببدعْب"يف اليوناف ا ال هبعل الٌدين ، كلعٌل سببا كهذ1اغبريٌة 

"األساطّب كانت يف ؾبملها شذرات معرفية كؽبذا ال نستغرب إف عرفنا أٌف  ،2التابو القدٔف"ة ك تلك القدسيٌ 

كدة مٌؤ يف عبارة ك   فالذين قاموا بّياغتها كانوا شعراء. ، 3"ة يف قالب شعرم أك أديب أك رمزممسوق

ىبتّر نيتشو إجابتو عن السؤاؿ الذم طرحو آنفا فيقوؿ "إف الدافع عينو الذم يتمثل بأبولو ىو الذم 

 4خلق ذلك العاَف األكؼبيب بأكملو. كيف ىذا اؼبعُب يبكن أف ننظر إُف أبولو كأب ؽبذا العاَف األكؼبيب."

اىا من ـ لنا مشاهبة طريفة استقكهبنح نيتشو يف شرحو ؽبذه اإلجابة إُف اعبانب اعبماِف، ليقدٌ  

ىذه اآلؽبة من األصوؿ التيتانية اؼبتوحشة بربكز الزىور من شجّبات الزعركر الطبيعة، حيث شٌبو ميبلد 

الشائكة إذ يقوؿ: "كيبكن لنا أف نتخٌيل أصل ىذه اآلؽبة على النحو التاِف: الدافع األبوِف كبو اعبماؿ أدل 

النظاـ األكؼبيب آلؽبة الفرح من النمط األصلي التيتآف )آؽبة العمالقة(  تدرهبيا كعلى مراحل، إُف انبثاؽ

كانتشاره، كما تربز  الزىور من شجّبات الزعركر الشائكة، كإال كيف يبكن بغّب ذلك تفسّب احتماؿ ىذه 

                                                           
"ذبدر اإلشارة إُف أف اغبريٌة الٍب سبٌتع هبا صانعو الدين يف اليوناف كالذين ى  كهنة أدباء يف األصل َف تكن متاحة يف  - 1

أف "البابليْب كانوا يهبوف لكل شيء  ، كلعل مرٌد ذلك عائد إُف النطاؽ الديِببقية األدياف؛ فالدين البابلي مثبل َف يتجاكز 
هر داللتها دائما ألعْب األقباس، لقد حررت تلك اؼبراس  للتقٌيد بالقواعد اؼبقدسة كلتجنب األخطاء الٍب قيمة دينية ال تظ

َف  العدد اؼبقدسنظامه  اؼبعقد كاحملك  الذم يعتمد أساسا على فكرة  كما أفيبكن أف تؤدم إُف نتائج خطّبة جدا،  
بنشر أصولو على من  ربرٔف ، فقد كاف شبةالتلقْب يكن سهبل، السيما أهن  اىتموا بنقل قواعده عن طريق آخر غّب طريق

ى  )غّب عاؼبْب باألسرار(، ككاف الكهنة مكلفْب حبفظ اؼبراس  الدينية؛ فه  الذين أنيط هب  نقل )الَباث اؼبقدس( الذم 
أسوار اؼبعابد ضمن  انبت يف بقاء اؼبسرح البابليسقد ألسباب ا شك أف ىذه". كالهبب أال يكشف عنو لباقي الناس

 ط) بّبكت، عويدات، منشورات فضل، أيب كميشاؿ عازار زينة: تر ، تاريخ بابل، مارغريت ركٌتن . يراجعكاؽبياكل الدينية
 111،  109،  ص 1975 ،(1  -
  . 143حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص يراجع:  - 2
  11، ص خليل تادرس، أحلى األساطّب العاؼبية - 3
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الـ الٍب السبللة الرقيقة دبا وبركها من دكافع كتطلعات فوارة ، ىذه اعبماعة اإلنسانية اعبديرة دبواجهة اآل

تّور أهنا ربيط بآؽبته ؟ إف ىذا الدافع ذاتو ىو الذم يدعو إُف اإلبداع الفِب، كىو الدافع للتأليو كالتكامل 

بالكوف، كالذم أكجد العاَف األكؼبيب كعاَف أصبح دبثابة مرآة استخدمتها اإلرادة اؽبيلينية لرؤية نفسها كىي 

كىو الشكل الوحيد اؼبقنع العتقادى   –نساف كاالستمرار بالعيش تتكٌوف. كؽبذا توفر اآلؽبة مربرا غبياة اإل

 Theadicy . "1بالعناية اإلؽبية درءا للشر 

كَف يكن خلق اليونانيْب لآلؽبة لتجٌنب ذلك اػبوؼ الذم يَبٌصدى  إزاء كٌل نذير شـؤ أك مهديد  

جي إُف مهديد من نوع آخر، حاِف أك مستقبلي من اػبارج فحسب؛ إمٌبا تعٌدل الوضع ذلك التهديد اػبار 

إنٌو مهديد داخلي، مهديد النفس اللٌوامة كالضمّب الذم وبوؿ بينه  كبْب الٌتمتع باغبياة، يقوؿ نيتشو: 

"اإلغريق قد استخدموا آؽبته  مدة طويلة كحرز يقيه  شٌر الضمّب اؼبتعب، حٌب يكوف ؽب  اغبق يف 

  2االستمتاع حبرية النفس بسبلـ"

ما دفع اليونانيْب إُف خلق ذلك العاَف  ما قالو نيتشو يف العبارات التالية: إفٌ كيبكن اختّار 

الذم كاف ينتاهب  نتيجة خوفه  الدائ  من  شعورما ىو يف الواقع إال تغليف لل باآلؽبة األكؼبيب الذم يعجٌ 

بوا صورمها ة ليقرٌ ّوا تلك اآلؽبة يف ىيئة بشري  شخٌ قول الطبيعة كالتناقضات الٍب ربّل أمامه ، كما أهنٌ 

كبالتاِف  كشركر أنفسه ، طبيعة ربميه  شركر القول الظاؼبةنوا من صنع آؽبة معادلة لقول الكيتمكٌ  ،إليه 

فه  شأهن  شأف الشعوب القديبة األخرل قد كجدكا حيلة لتفادم اػبوؼ استخرجوىا من الطبيعة ضد 

  الطبيعة.
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ل تاريخ الّراعات كاالنتّارات كاؼبّاغبات كهبدر التنويو إُف أمر ذكره نيتشو كىو أٌف "ك

كاالندماجات العرقية، كل ما سبق التّنيف النهائي لعناصر شعب من الشعوب يف كل تركيبة كبّبة 

كاالنتّارات كاؼبّاغبات  للسبلالت، هبدد انعكاسو يف خض  أحساب اآلؽبة كأنساهبا، يف أساطّب اؼبعارؾ

تكوف األساطّب قالبا ؼبثل تلك الّراعات الٍب زبٌيل اليونانيوف أهٌنا  . كهبذا1الٍب قامت بْب ىؤالء اآلؽبة"

 نشبت بْب اآلؽبة، لَبكم  انتّارامه  كردٌبا حٌٌب مّاغبامه .

قد   -كلبٌص بالذكر ىنا اسخيلوس كسوفكل كيوربيدس  –كالرائع يف األمر أٌف شعراء اليوناف 

ؽبة أمثاؿ: زكس كأبولو كآؽبات العذاب، كعن األبطاؿ تلٌقفوا تلك اغبكايات الٍب تداكؽبا األفراد عن اآل

أشباه: أكديب كأكريستوس كبركميثيوس؛ كحٌولوىا إُف تراجيديات ال تعيد إُف الذاكرة األحداث األكلية 

فحسب؛ بل توقظ ذلك اػبوؼ اؼبكبوت الذم عٌشش ردحا من الزمن يف قلوب اليونانيْب لتطٌهره منه  أك 

، كلعٌل ما صرٌح بو أرسطو يف كتابو )فن الشعر( عن تعريف الَباجيديا ػبّب دليل على األقل زبٌفف حٌدتو

كىذه احملاكاة تت  بواسطة أشخاص يفعلوف، ال بواسطة  )...(اؼبأساة ؿباكاة فعل نبيل تاـ، على ما قيل: "

  2".إُف التطهّب من ىذه االنفعاالت اغبكاية، كتثّب الرضبة كاػبوؼ فتؤدم

  س:والمقدّ التراجيديا  -ب

"الفن يستمد مقومات مبوه اؼبستمر من الثنائية اؼبتمثلة يف أبولو  ة مفادىا أفٌ ينطلق نيتشو من فرضيٌ  

كديونيس سباما كما أف ذبدد األنواع قائ  على الثنائية اعبنسوية، دبا يف ذلك ىذه الثنائية من صراعات ال 

تنتهي، يتخللها أحيانا فقط بعض اؼبّاغبات الطارئة بشكل دكرم، مثل ىذه اؼبّطلحات مأخوذة عن 

يْب القدماء )اإلغريقيْب( الذين كشفوا أماـ العقل الفطن األسرار العميقة يف عقائدى  الفنية، ليس يف اليونان
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ما ينعتو نيتشو بالثنائية )أبولو  ، أم أفٌ  1شكل مفاىي ، بل يف األشكاؿ الواضحة كضوح النهار آلؽبته "

ٌر عن اربادنبا أك قراهنما مولودا ثنائية جنسوية )أم ذكر كأنثى(، يبكن أف ينج كديونيس( ىي أشبو بأمٌ 

 .ؽبْباإل ينىذ ارٌبادالذم نشأ عن  كىذا شأف الفنٌ جديدا. 

عي للوصوؿ إُف ما أبدعتو عبقرية اؽبدؼ الفعلي لبحث نيتشو ال ىبرج عن إطار السٌ  أفٌ  نعتقدك 

ن سبب ىذين اإلؽبْب يف عاَف الفن، فإف َف وبالفو اغبظ يف بلوغ ذلك فعلى األقل يزيح الغموض ع

ما يف صراع متواصل. يقوؿ يف ذلك: "نقَبب اآلف من اؽبدؼ الفعلي ادنبا، إذ كما ىو معلـو أهنٌ اربٌ 

أبدعتو يف عاَف الفن، أك على  أبولو كما -لبحثنا، يف سعينا للوصوؿ إُف معلومات حوؿ عبقرية ديونيس

  2قل للوصوؿ إُف فه  ؿبٌدد الرٌبادنبا الغامض"األ

مرد ذلك عائد إُف اعبفاء الذم خٌي  على  ىذين اإلؽبْب أمرا غامضا، كلعلٌ اد نيتشو اربٌ  يعدٌ 

. كعلى الرغ  من صراعهما  3عبلقتهما، فأبوبو كديونيس يف شقاؽ دائ  حسب ما كرد عنهما من أخبار

ما يعقداف صلحا حيث "انتّبت شخّية أبولو بكل ما فيها من كربياء، كىو يقدـ رأس  أهنٌ اؼبتواصل إاٌل 

للديونيسي الغريب كاؼبتوحش، كىي أخطر قوة كاف عليو أف يكافح ضدىا . لقد    Gorgonوف( )غورغ

كاف الفن الدكرم ىو الذم خلد موقف أبولو الرافض دبهابة. ىذه اؼبقاكمة أصبحت تزداد األسئلة عنها، 

ل بل أصبحت مستحيلة مع بركز دكافع فباثلة من أعماؽ جذكر الثقافة اليونانية القديبة. كاغباؿ، أصبح ك

ما يستطيع اإللو يف دلفيا فعلو أف ينزع السبلح اؼبدمر من يد خّمو القوم عن طريق فرض مّاغبة يف 
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كىي أى  غبظة يف تاريخ الدين لدل اإلغريق، لقد أصبحنا نرل حيثما ننظر التحوالت  –الوقت اؼبناسب 

دت بوضوح اغبدكد الٍب تطرأ بسبب ىذه اؼبّاغبة، لقد كانت تلك اؼبّاغبة بْب خّمْب لدكدين، حد

ؼبكررة، مع أف الفجوة الٍب بات عليهما احَبامها من اآلف فّاعدا، كتبادؿ اؽبدايا التكريبية يف اؼبناسبات ا

 .1"َف تندمل.

النحت نبا  اد فنْب متناقضْبذاؾ الّلح قد أشبر نتيجة جٌيدة ظهرت جليا يف اربٌ  أفٌ  األرجح

بة إلؽبي الفن أبولو كديونيس، دبعرفتنا أف ىناؾ تعارضا ىائبل يقوؿ نيتشو: "كبن مدينوف، بالنس، كاؼبوسيقى

يف النحت كبْب فن  Apolineيف العاَف اإلغريقي فيما يتعلق باعبذكر كاألىداؼ، بْب الفن األبوِف 

اؼبوسيقى الديونيسي البلبّرم. ىذاف االذباىاف اؼبتعارضاف جدا )النحت كاؼبوسيقى( يتماشياف جنبا إُف 

شديد عادة بينهما، متسابقاف كبو استدراؾ جذكر أكثر قوة،، ما يعطي لّراعهما  يف جفاء جنب،

اؼبتعارض طبيعة أبدية مفارقة، فبل يلتقياف إال عند عبارة )فن( فقط، كمن مث أخّبا، يبدك على ىذين 

األقل أف  النقيضْب أهنما يعوداف إُف االقَباف بواسطة معجزة ميتافيزيقية من )إرادة( ىيلْب، حيث يبدك على

أم الَباجيديا األتيكية  –ىذا االقَباف بينهما يثمر عمبل فنيا هبمع بْب صفات الديونيسية كأخرل األبولية 

Attic Tragedy "2   

ديونيس يتجٌلى لنا من قوؿ نيتشو أٌف معجزة ىيلْب َف تفلح يف اعبمع بْب العدٌكيْب الٌلدكدين فقط "

" بل سبٌكنت من جعل ىذا اللقاء يثمر فٌنا ىبٌلد غبظة اللقاء االستثنائية كالنادرة، كيعلن تبلح  كأبولو

ما إال أهنٌ ، 3"د يف عاؼبو الفِب"منهما سيٌ الغايات الٍب ستٌّب يف صاٌف الَباجيديا، فعلى الرغ  من أٌف كبل  
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اد ىذين اإلؽبْب اربٌ  اقبٌر عن. كقد  1ا اؼبتبادؿ"قدمت لنا الَباجيديا اليونانية فهما لتبلقيهما كتآزرنب" ْبعاؼب

الٍب تسعى ؽبدؼ كاحد كىو التحٌك  يف ركح اليونانيْب الكثّب من الوالدات اؼبتتالية  -رأم نيتشو حسب -

إذ يقوؿ: "ما نزاؿ نتوسع باؼببلحظة الٍب انطلقنا من خبلؽبا يف بداية ىذه اؼبقالة، كىي كيفية قياـ مساعدة 

الديونيسية كاألبولية من خبلؿ سلسلة من الوالدات اؼبتجددة اؼبتبلحقة الٍب يدع  بعضها بعضا  متبادلة بْب

   2".حٌب سبكنتا من السيطرة على ركح اليونانيْب

الفن )كىذا باالعتماد على العبلقة الٍب صبعت  هبا كيف إطار حديثو عن اغبقب العظمى الٍب مرٌ 

كاف التاريخ اليونآف القدٔف يف الفن ينقس  إُف أربع حقبات عظمى، يف اإلؽبْب أبولو كديونيس( يقوؿ: "فإذا  

إطار اغبرب اؼبستعرة بْب ىذين اؼببدأين الرئيسيْب اؼبتناقضْب، فنحن مضطركف إُف البحث عن اؽبدؼ 

النهائي لتلك التطورات األخّبة كتلك التغّبات، خشية أف نّل إُف فه  مفاده أف بلوغ اغبقبة األخّبة، 

حقبة الفن الدكرم، كاف ذركة الدكافع الفنية كغايتها. كىنا يظهر فن الَباجيديا الرفيع كاؼبشهور لدل كىي 

الدرامي، كهدؼ مشَبؾ بْب ىذين    Dytherambكفن الديثرامب Attic Tragedy األتيكيْب

ل ىذا قد اكتمل سباما بفض -بعد صراعات طاحنة كطويلة –االذباىْب اللذين كاف اندماجهما الغامض 

  3ككاساندرا."  Antigone  الوليد اعبديد: أكنتيغوف
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، كالٍب تكمن يف ارباد اإلؽبْب 1نستنتج فبا قيل حٌب اآلف أٌف اغبادثة النادرة الٍب كقعت يف تاريخ الفن

)أبولو كديونيس( قد اقبٌرت عنها فائدة كبّبة؛ ذلك أٌف اربادنبا قد مٌهد المتزاج فبٌيزامهما كخواصهما يف 

 الفن الذم قب  عن تبلقيهما كالذم سبٌثل يف الَباجيديا.

ال مندكحة لنا من اإلقرار أٌف ىذا االرباد النادر قد منح الَباجيديا صفة جعلتها فبٌيزة عن باقي 

قد فطر على  -يف نظر نيتشو –الفنوف، السٌيما إذا جرل اغبديث عن احملاكاة اؼبعتمدة فيها، فأٌم إنساف 

من جانب كاحد؛ إٌما كفناف أبوِف كإٌما كفناف ديونيسي، غّب أٌف األمر يف تراجيديا ىبتلف ؿباكاة الطبيعة 

اختبلفا جذريا؛ فالفناف الَباجيدم ال يلجأ إُف ؿباكاة الطبيعة من جانب كاحد بل يتعٌداه إُف ؿباكاة 

يبيل الفرد إُف "التقليد" إما  يقوؿ نيتشو: " أماـ ىذه النواحي اعبمالية الٍب تقٌدمها الطبيعة، اعبانبْب معان، 

كفناف أبولوٓف حاَف، أك كفناف ديونيزكسي سكراف، أخّبا، كما ىو اغباؿ يف اؼبأساة اليونانية، يّبح على 

، كهبذا يّّب ميبلد الَباجيديا كتطٌورىا مرىونا ببقاء ىذين العنّرين معان، كال  2حٌد سواء يف الوقت نفسو"

شك أٌف انفّاؽبما سيكوف ذا عواقب كخيمة على استمرارىا، كىذا ما سنعرٌج عليو عند ذكر األسباب الٍب 

                                                           
يعترب ىيغل الدين اليونآف دينا صباليا، ذلك أنٌو يف ىذا الدين "قد تفٌوقت الركح على الطبيعة، حيث َف تّبح القٌوة   - 1

من خبلؿ اإليباف بزيوس رٌب   -حسب ىيغل   –اغبقيقية للطبيعة، بل أصبحت للسياسة. كتٌتضح ىذه العقيدة  
لقة: قول السماء كاألرض كالبحار. كلٌكن الركح تّاغبت مع الطبيعة األرباب كالسلطة كالقانوف، الذم انتّر على العما

يف الفن حيث ٌت التعبّب عن آؽبة اليوناف يف شكل حٌسي، فالركح ذبٌلى يف العمل الفِب بتمامو، كغدا لآلؽبة شكل البشر 
اعة كالنشر كالتوزيع، )ط كجسدى  بل كغايامه "، ؿبمد عثماف اػبشت، مدخل إُف فلسفة الدين، القاىرة، دار قباء للطب

 . 185،  ص 2001(، 1  -
2

))يرد النص الفرنسي على هذا النحو:  - ((  En face de ces états esthétiques donnés directement par la 

nature, est un « imitateur », un artiste apollinien du rêve, soit un artiste dionysiaque de 

l’ivresse, soit enfin, comme dans la tragédie grecque, les deux à la fois )) Nietzsche, La 

naissance de la tragédie, traduction : Cornélius Heim, Genève, éditions Gonthier S. A, 

1964, p23 .    
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ْب حٌب وبْب عٌجلت دبوت الَباجيديا، كحٌب ال يبدك حديثنا سابقا ألكانو فإنٌنا سنضع ىذا الوعد بْب قوس

 موعده، لنواصل ما بدأناه بذكر العوامل الٍب تكافلت لتساى  يف ميبلد الَباجيديا.

 رحم المأساة:   1التشاؤم - ج

رار تمرة كاالضطراب تارة أخرل، كلعل اسيعيش اإلنساف يف كنف اغبياة متقلبا بْب الطمأنينة تا

الٍب جعلتو هبنح للكآبة كالتشاـؤ أكثر من معاناتو كتعرضو الدائ  للكوارث كالفناء كانت أحد األسباب 

جنوحو للتفاؤؿ، كَف تكن رٌدة الفعل ىذه متعلقة دبكاف دكف آخر، بل مشلت معظ  الشعوب القديبة، 

كيؤكد ذلك الباحث جاؾ شوركف يف كتابو اؼبوت يف الفكر الغريب فيقوؿ: "َف يسيطر ىذا الضرب من 

ة يف كادم النيل كببلد ما بْب النهرين كفلسطْب كحسب، اليأس كاإلحباط على شعوب اغبضارات القديب

كإمبا كذلك على أكلئك الذين قطنوا اؼبستعمرات اليونانية يف آسيا الّغرل، )فقد( تأثر األيونيوف بعمق 

على كبو ما نرل يف آداهب  بالطابع الزائل لؤلشياء... فنجد فبنّبكموس الكولوفوٓف كقد شغلو اغبزف الذم 

لشيخوخة بينما يف تاريخ الحق يعزؼ سايبونايد، كىو يبكي سقوط أجياؿ البشر كوريقات يثّبه مقدـ ا

 2الشجر يف الغابة، على كتر سبق أف عزؼ عليو ىومّبكس، بالفعل"

                                                           
ىذا اؼبّطلح ؼبا لو من أنبية يف الكتاب؛ كحٌب نيتشو يؤٌىلو ألف يكوف جزءا من عنواف الكتاب، يقوؿ يف  لقد اخَبنا - 1

ذلك: "كثّبا ما رأيت ىذا اؼبؤلف يذكر باس  ))اؼبولد اعبديد للَباجيديا من خبلؿ ركح اؼبوسيقى((، كَف يكن ليّغى إال 
يف حْب كقع إنباؿ ما كاف ىبتفي داخل ىذا اؼبؤلف يف الواقع من ؼبا يتعٌلق بّيغة جديدة للفن كبنوايا كمهمة فاغنر، 

((: ذلك ىو ما كاف من اؼبمكن أف يكوف عنوانا ال شبهة فيو، ذلك أنو أكؿ من كضع  اشياء شبينة. ))اؽبيلينية كالتشاـؤ
، كيف ذباكزكه"، فريدريك نيتشو، ىذا ىو اإل ، 79نساف، ص الطريقة الٍب مكنت اإلغريق من االنتّار على التشاـؤ

80. 
 .28، اؼبوت يف الفكر الغريب، ص  جاؾ شوركف - 2
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الطابع الزائل الذم سبيزت بو كل اؼبخلوقات، كتعرضه  الدائ  للموت قد جعلت  ال ريب أفٌ 

هب ، "فالتفكّب فيما ينتظر األموات من مّّب ؿبزف نكد ىبٌي  على ل إُف قلوب اليونانيْب كأدالكآبة تتسلٌ 

األدب اليونآف كهبعل اغبياة اليونانية أقل هبجة كانشراحا فبا هبب أف تكوف عليو اغبياة ربت ىذه السماء 

. كيّرٌح الباحث كؿ ديورانت يف كتابو قّة اغبضارة "أف حالة التشاـؤ الٍب انتابت الفرد 1الّافية" 

ونآف َف تكن تتفق كهبجتو كمرحو، كحٌب يف العّر الذم بلغ فيو إنتاجو الفكرم غايتو، كانت آراء أعمق الي

تشوهبا عقيدتو يف أف هبجة اغبياة خداعة قّّبة األجل،  –كى  كتاب اؼبسرحيات ال الفبلسفة  –مفكريو 

  2كأف اؼبوت رابض لو مَببص بو"

 األفكار الٍب التقفها اليونانيوف عن بدايات اػبلق األكُف كلعٌل سبب ىذه النظرة اؼبتشائمة عائد إُف

الٍب تنقلها أساطّب اػبلق كالتكوين، إذ يف نظرى  أٌف اآلؽبة قد حظيت بالسعادة ألهنا كلدت من ضحكة 

ديونيس، يف مقابل البشرية الٍب خلقت من دموعو فل  تتمكن من بلوغ تلك السعادة الٍب تنع  هبا اآلؽبة، 

 3و: "من ضحكة ديونيس كلدت آؽبة األكؼبب، كمن دموعو كلدت البشرية"يقوؿ نيتش

"ما ىو أكثر أنبية فيما يتعلق بوجهة النظر السائدة بْب اإلغريق عن  الغريب يف األمر أفٌ  بيد أفٌ 

؟ التشاـؤ يف ذبتمع البطولة ك ، فك4اؼبوت ىو اليأس كاغبزف اعبلياف اللذاف تنطوم عليهما الرؤية البطولية"

                                                           
كذبدر اإلشارة إُف أف الكآبة َف تَبؾ حيزا يف تفكّب اليونانيْب إال كازبذت  .131كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، ص - 1

ٌب النقود "َف تكن على لنفسها مكانا فيو؛ إذ َف تقتح  إنتاجه  األديب فحسب بل ذباكزتو إُف ميادين أخرل؛ ذلك أنو ح
" يراجع: كؿ ديورانت، درجة كبّبة من اعبماؿ يف أثينة حيث كانت صورة البومة الكئيبة ىي الٍب تنقش على معظ  النقود

 . 134قّة اغبضارة، ص 
 .100، ص اؼبرجع نفسوكؿ ديورانت،  - 2
3
 .147 فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 

 .35جاؾ شوركف ، اؼبوت يف الفكر الغريب، ص  - 4
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كما ككيف ساى  التشاـؤ يف ميبلد الَباجيديا؟  ما ىي األسباب الٍب ذبعل اغبزف يقتح  قلوب األبطاؿ؟ 

 اإلجابة الٍب اقَبحها نيتشو ألسئلة كهذه؟

أٌكؿ األمر إُف حكاية قديبة عن اؼبلك ميداس شو صبلة من ىذه األسباب، كيستند هبمع نيت

اغبكي ، رفيق   Silenusي زمنا طويبل يَببص  بسيلينوسكاغبكي  سيلينوس فيقوؿ: "إف اؼبلك ميداس بق

ديونيس، دكف أف يقبض عليو. كحْب كقع سيلينوس يف هناية اؼبطاؼ يف يده سألو اؼبلك: ما ىو أفضل كألذ 

شيء لئلنساف؟ كقف الرجل العبقرم ببل حراؾ كبقي صامتا، كمتوترا، حٌب أجربه اؼبلك أخّبا على الكبلـ، 

مدكية، كقاؿ العبارات التالية:)يا أبناء السبللة البائسة الزائلة، أبناء اؼبخاطر  فأطلق اغبكي  ضحكة

طرا ىو  كالّعاب، ؼباذا تكرىونِب على قوؿ ما قد يكوف األفضل لك  أال تسمعوه؟ إف أفضل األشياء

ا يف الشيء الذم ال حيلة لك  عليو: أال تولد، أاٌل تكوف. لكن ثآف أفضل األشياء لك  ىو أف تندثرك 

  1أقرب األكقات("

يعود نيتشو ليشرح قولو السابق فيقوؿ: "إف كوف اغبياة ربت بّر اآلؽبة مباشرة، كهذه اغبالة الٍب 

نراىا، ىو ما اعتربه اليونانيوف أرفع ىدؼ يسعوف لتحقيقو للبشرية،  كقد سبب التخلي عن ىذا اؽبدؼ 

حْب كانوا يقَببوف من ىذه النهاية. ىنا يبكن أف  شعور اؽبومريْب )أتباع ىومّبكس( باغبزف اغبقيقي، خاصة

نعكس قوؿ سيلينس اغبكي  لوصفه  بالقوؿ: )إف أسوأ األمور كلها بالنسبة ؽب  ىو اقَباب اؼبوت أما 

الشيء التاِف من حيث درجة السوء فهو اؼبوت مٌب ما جاء(. كإذا حدث أف جرل التعبّب عن ىذا التفجع 

الذم مات يف ريعاف شبابو، كىو الذم كقف  أخيلأخرل... ابتداء من  ذات مرة فإنو يتكرر مرة بعد

ليس من دكف جدكل  .يبكي ىذا التغيّب السريع كالتحوؿ يف السبللة اإلنسانية، أعِب اهنيار عّر البطولة

أف يتطلع األبطاؿ الكبار صبيعا إُف البقاء كمواصلة اغبياة، حٌب كإف كانت حياة كدح كشقاء، إف اإلرادة 
                                                           

 .93فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
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ؿ عّر أبولو تتطلع بكل طاقتها إُف البقاء، كيشعر إنساف ىومر هبذا الشعور بشكل قوم، حٌب إف خبل

  1بكاءه يتحٌوؿ إُف أغنية مفعمة باؼبديح"

األفعاؿ البشرية بينه  كاف غاية رغبوا  سعي اليونانيْب إلرساء فكرة مراقبة اآلؽبة لكلٌ  فٌ الواضح أ

اؽبدؼ قد جعله  يغرقوف يف  زبلي بعضه  عن ىذا البشر، غّب أفٌ  يف الوصوؿ إليها كتعميمها على كلٌ 

عّارة لنظرة ثاقبة اخَبقت حياة  اغبزف، كما إجابة اغبكي  سيلينيوس الٍب انتزعها منو اؼبلك عنوةن إالٌ  دىاليز

لرضوخ   رغ  معرفته  بقسوة اغبياة يبقتوف فكرة اؼبوت كيكرىوف االيونانيْب اؼبتشائمة، كالٍب مفادىا أهنٌ 

ؼبباغتتو ؽب . كىذا شأف أتباع ىومّبكس أم األبطاؿ الذين صٌورى  يف مبلضبو أمثاؿ البطل اؼبلحمي 

للخوؼ بّلة برباطة  ما يبدٌ  ، ىذه الشخّية الٍب خاضت معَبؾ اغبياة بكل مآسيها ككاجهت كلٌ 2أخيل

يف حزف شديد، كالسبب  جأش كسط اؼبعارؾ الطاحنة، كانتزعت البطولة من براثن األعداء، تراىا تغرؽ

كاحد عدـ القدرة على مواجهة اؼبوت، كالرضوخ لو يف ريعاف الشباب، فكيف هبتمع النقيضاف يف شخص 

ها فبكنة عند األبطاؿ الذين يتشبثوف كاحد: البطولة كالعجز، قسوة اغبياة كالرغبة اعباؿبة يف اػبلود؟ كلكنٌ 

اؼبوت    يدركوف أفٌ ا إال تعبّب عن الرغبة يف اػبلود. كألهنٌ باغبياة آلخر رمق، كما التحديات الٍب يقوموف هب

ؿ إُف عن مواجهته  للحياة كقسومها سرعاف ما يتحوٌ  كبيبه  الذم ينجرٌ  عقبة َف يسبق ألحد ذباكزىا فإفٌ 

                                                           
 .96، 95فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
بطل اؼبلحمة الشعرية اإللياذة كصاحب القوة اعبسدية الذم ال يقهر، صٌوره ىومّبكس يف موقف ـبز أخيل "يعترب  - 2

أجامامنوف بسبب استئثاره بسبٌية كانت من نّيبو، كاعتزؿ القتاؿ يف أحرج الفَبات فبا تسبب يف قتل حيث غضب من 
أعٌز أصدقائو من قبل ىكتور الطركادم، ىذا ما جعلو يعود كيقتل ىكتور  بل كينٌكل جبثتو أماـ اؼبؤل، مات أخّبا نتيجة 

غطس يف هنر أستوكس اؼبقدس كمانح اػبلود" يراجع: ؿبمد مسمـو صٌوبو أريس إُف كعبو ، كىو العضو الوحيد الذم َف ي
 .91، 88، ص 2002(، 1  -إبراىي  بكر، قراءات يف حضارة اإلغريق، مّر، اؽبيئة اؼبّرية العامة للكتاب، )ط 
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قّائد يبدحوف فيها ىذه اغبياة. هبذه الطريقة ذبتمع النقائض كتتماىى لتبِب صرح اؼبقولة الٍب أرغ  

 على البوح هبا. سيلينيوس 

الحتضاف األحداث الَباجيدية الٍب زبلق تبلضبا بْب البطولة  امن ىنا يّّب التشاـؤ رضبا خّب

كالنهاية اؼبأساكية، فالشخّيات الٍب ال غُب للَباجيديا عنها كالٍب تبِب بطولتها ربت كطأة اغبزف كاؼبعاناة 

لود، كذلك بتحدم اؼبوت الذم سرعاف ما ع بكل طاقتها لتحقيق اغبل  احملاؿ كىو اػبكاألسى، تتطلٌ 

ة الٍب ذبعل من عمل الشخّية عمبل بطوليا كمأساكيا يف يقهرىا كيّطادىا دكف سابق إنذار، ىذه اؼبهمٌ 

ع إُف و ىبلق ذاؾ الوفاؽ بْب مآسي اغبياة كالرغبة يف االستمرار فيها برفض اؼبوت كالتطلٌ الوقت ذاتو، كلكنٌ 

شخّية مثل أخيل تبكي زكاؿ عّر البطولة يف أغاف مفعمة باؼبديح.  ك"برغ   يو، كىذا نفسو ما هبعلربدٌ 

ك"أف ىؤالء يعيشوف ـبلدين يف كنف اآلؽبة إُف  1اغبقيقة الثابتة بأف الذين رببه  اآلؽبة يبوتوف يف شباهب "

كتأيت الَباجيديا  ،ية للبطولة الٍب حاربوا لتحقيقهااؼبوت يبقى فبقوتا عندى  إذ يعٌد هنا  أفٌ إاٌل  ،2األبد."

 بطابعها اؼبأساكم لتلقي األضواء على ىذه الفكرة كذبعلها أرضية الستمرارىا.

  األصول الملحمية والغنائية للعمل التراجيدي:  -ث

ٌّى أسباب كعوامل انبثاؽ العمل الَباجيدم، كلعٌل عند الكثّب من احملطٌ  نيتشو لقد كقف ات ليتق

"سنبحث  :يقوؿَباجيديا، حيث تطٌورت لتساى  يف اكتماؿ ال نواةكانت إحدل احملطات الٍب استوقفتو قد  

أدل تطورىا فيما بعد إُف نشوء فن  اليوناف على النواة اعبديدة الٍبيف اؼبقاـ األكؿ عن أكؿ شاىد يف 

إف األقدمْب أنفسه  يقدموف إجابة تّويرية ذات مغزل يف ىذا اجملاؿ، امي. الَباجيديا كالديثرامب الدر 

كأبوين كحاملْب للشعر اليونآف، جنبا   Archilochusكأرخيليوكس   Homerيضعوف سبثاِف ىومر  حْب
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إُف جنب، يف ببلد اليوناف، تأكيدا على أف ىذين الرجلْب الندين كحدنبا جديراف باالىتماـ كاالحَباـ نظرا 

 1ريخ اليونآف البلحق"ألصالتهما اؼبتساكية، كألهنما مّدر ذلك الطوفاف النارم الذم اكتسح كل التا

يف  Archilochus 3كأرخيليوكس  Homer  2ىومر اؼبكانة الٍب حظي هبا كل من بينٌوه نيتشو 

ىذا ال يفاضل بينهما، بل هبعلهما يف مقاـ كاحد، كما يعتربنبا مّدرا ؼبا ظبٌاه قولو الشعر اليونآف، كىو يف 

ما قاـ بو اليونانيوف على  -يف ذلك -كلعٌلو اعتمد  فيما بعد، الطوفاف النارم الذم اكتسح التاريخ اليونآفب

كإف اختلفا يف اعبنس -حْب كضعوا سبثاليهما جنبا إُف جنب، معلنْب بذلك أبٌومهما للشعر اليونآف، فهما 

 .كأبوين لو يظبٌلف حاملْب ؽبذا الشعر -الشعرم الذم ينظماف فيو

                                                           
 . 104فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
2

: ىو ميليسجينيس أم ابن النهر ميليس؛ دعتو أٌمو هبذا االس  ألنٌو كلد يف ضٌفتو، اشتهر بلقب: ىومّبكس، ىوميروس - 
اليوناف كاختلفت اآلراء حوؿ ىذا اللقب بْب التابع، الرىينة، اؼبتكٌل ، كاألرجح أٌف معناه: كفيف البّر، ذاع صيتو بْب 

، اعبزء 1994كالركماف دبلحمتيو: األكديسة كاإللياذة. للمزيد يراجع: سليماف البستآف، إلياذة ىومّبكس، طبعة جديدة، 
 .31إُف  9األكؿ، من ص

أم: أقدـ شعراء اؽبجاء كالتهٌك  كأظباى  مكانة؛   اؼبوىوبْب:   Iambosأقدـ شعراء األيامبوس  أرخيلوخوس "كاف - 3
نفسو أٌلف كتابا عنوانو ىومّبكس Heraclitos اد القدماء هبومّبكس، بل إف الفيلسوؼ ىّبكليتوس:  شٌبهو النق

بقولو: ))إف أسلوبو رصْب رائع، كعباراتو قوية موجزة تفيض ثورة  Quintilianus كأرخيلوس. كامتدحو كونتليانس 
كضباسا، ال يفوقو أحد يف العبقرية كالنبوغ، كإذا كاف ىناؾ من يبتاز عليو فليس الذنب ذنبو، كلكن ذنب الفن الذم نظ  

نظ  قّائد يف ـبتلف ككصف عبقريتو بالتنوع، كيشّب إُف أنو   Longiniusفيو((. كلقد أثُب عليو الناقد لوقبنيوس 
الفنوف، كلكن موىبتو قد ظهرت على األخص يف اؽبجاء، َف يبقى من إنتاجو األديب إال شذرات ال تزيد أطواؽبا على عشرة 
أبيات، كصف من خبلؽبا صباؿ ؿببوبتو )نيوبوال( كتعلقو هبا"، يراجع: عبلء صابر، تاريخ األدب اليونآف، مكتبة األقبلو 

 .49، 48، ص 2003(، 1  -)ط  اؼبّرية، القاىرة،
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 اليونآف قد كاف مرىونا باالنطبلقة الٍب بادر هبا كلٌ  مستقبل الشعر ُف أفٌ يسفر ظاىر ىذا القوؿ إ

كأرخيلوكس، كبإقبازامهما الٍب صنعت ؽبما تلك اؼبكانة اؽبامة يف قلوب اليونانيْب ليخٌلدكا  1من ىومّبكس

آثارنبا بالتمثالْب اؼبوضوعْب بالقرب من بعضهما، لكٌن باطنو يبٌْب أٌف ارٌباد اعبنس اؼبلحمي الذم ضبل 

 ،سيثمر عمبل فنيا ىجينا سيحمل مورثامهما ىو ماومّبكس مع اعبنس الغنائي الذم مثٌلو أرخيلوكس رايتو ى

 كيعطي الشعر اليونآف طابعا غنائيا ملحميا كذاؾ العمل قد سبثل يف الَباجيديا.

يبكن أف نستنتج فبا ذكره نيتشو أٌف الَباجيديا قد انبثقت عن جنسْب شعريْب ـبتلفْب نبا اعبنس 

بطابعو الوجدآف العاطفي، كىذا نفسو ما عرٌج عليو الفيلسوؼ  2لحمي بطابعو السردم كاعبنس الغنائياؼب

ىيغل يف كتابو )فن الشعر( حْب اعترب الشعر التمثيلي نتيجة الرباد اعبنسْب الشعرييْب: اؼبلحمي 

 .3كالغنائي

                                                           
ىومّبكس أكؿ الشعراء، كتعترب قّائده أقدـ نص للفكر اليونآف األصيل اصطنعتو حضارة العّر قاعدة متينة ٌد عيي " - 1

حريب عباس عطيتو، اذباىات التفكّب النطبلقها،... كاف عملو األساسي ىو اإللياذة كاألكديسة كظبيتا بإقبيل اإلغريق"، 
  20، 19الفلسفي، ص 

 13،14: بدكم، ص أرسطو، فن الشعر، تر اؼبأساة، يراجع: بداية مبكرة مهٌدت لظهور أرسطو الشعر الغنائييعترب  - 2
،15.   
"إف التمثيلية الٍب  :يف قضية األصوؿ اؼبلحمية كالغنائية للشعر الدرامي الذم تعترب اؼبأساة إحدل صنفيو يقوؿ ىيغل - 3

تؤلف دبضموهنا كشكلها على حد سواء الكلية األكمل كاألت، ينبغي أف تعترب أظبى أطوار الشعر كالفن، )...( كالشعر 
)...( فالتمثيلية نتاج حياة  التمثيلي ىو، بْب  أنواع الفن القوِف، الفن الذم هبمع بْب اؼبوضوعية اؼبلحمية كالذاتية الغنائية

ت تطورا مرموقا، كيتفق ظهورىا مع زكاؿ الطور الشعرم للملحمة حبّر اؼبعُب، ككذلك مع زكاؿ طور الذاتية قومية عرف
"، ىيغل، اؼبستقلة اؼبميزة للفيض الغنائي، ألهنا ذبمع بْب الطورين كتركب بينهما كال سبلك أف تقنع بأم منهما على حدة

 .290، 288، ص 1981(، 1 -لطباعة كالنشر، )طفن الشعر، تر: جورج طرابيشي، بّبكت، دار الطليعة ل



 أطروحة الدكتوراه
 

 
167 

 

يشرع يف تقدٔف شرح أكىف  نيتشو ال يكتفي باإلجابة التّويرية الٍب نقلها عن اليونانيْب بل أفٌ  بيد 

س يف القفز بالشعر اليونآف كإعبلف كو السابق، كالذم بٌْب فيو فضل الشاعرين ىومر كأرخيلو لدع  كبلم

 كما يفتح أقواسا على بعض اؼبواضيع الٍب تعٌلقت هبما.  ميبلد الَباجيديا.

يزات الٍب  اتّف هبا الشاعر اؼبلحمي ىومّبكس إذ و بتقدٔف بعض اؼبمٌ دعمو ؼبا قال يتشون يباشر

ينعتو باغباَف الذم استنزؼ طاقتو الشعرية، كما يعتربه مبوذجا أصيبل للفناف األبوِف الذم تغلب العفوية 

األصيل للفناف األبوِف "ىومر، ذلك اؼبعمر، كاغباَف الذم استهلك ذاتو، النموذج : فيو يقوؿ على شعره.

العفوم، يبدك مندىشا كىو ينظر إُف الرأس الرائع آلؽبة الفن )اؼبيوزات( اؼبخلّة الٍب تتقلد الدركع اغبربية، 

 2، كما يعٌده "أركع كأظبى من ضبل القل "  1كىي تبعث بقوة يف اغبياة."

العبلقة الٍب  فائدة فيما ىبصٌ معلومة ذات  ـاعبماِف اعبديد َف يقدٌ  أفٌ  اؤكداصل نيتشو حديثو مو ي

ىناؾ تعارضا كمواجهة بْب الفناف اؼبوضوعي كالفناف الذايت،  فيما خبل أفٌ  ،ذبمع ىومّبكس بأرخيلوكس

يقوؿ:"َف يستطع اعبماِف اعبديد أف يسه  دبا ىو أكثر من القوؿ إف الفناف اؼبوضوعي األكؿ يقف يف 

ألننا نعل  أف الفناف الذايت فناف بائس، ككبن  قلما يساعدنا مواجهة الفناف الذايت األكؿ، لكن ىذا التفسّب

نطالب بالدرجة األكُف عرب تاريخ الفن كلو، قهر الذايت، بالتحرر من الذات كإسكات إرادة الفرد كرغباتو، 

كبالفعل، من اؼبسحيل علينا أف نتّور أف إنتاجا فنيا صادقا مهما كاف شأنو صغّبا ، ىبلو من اعبانب 

  3"ي، من التأمل اؼبستقل كاػبالص.اؼبوضوع
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ربط الفنانْب ىومّبكس ة الٍب تف اإلجابة البسيطة الٍب قٌدمها اعبماِف اعبديد حوؿ الّلٌ يبدك أ

بالنسبة لنيتشو، إذ تضعو يف حّبة معرفية؛ فمن جهة: تاريخ الفن الذم ال  َف تكن ذات فائدةكأرخيلوكس 

جاتو؛ بل كيعتربىا ؾبٌرد تعبّب عن الرغبات الٍب زبتلج يف يعَبؼ بالفناف الذايت كيعمل على دحض إنتا

 أعماؽ ىذا الفناف، كمن جهة أخرل: استحالة خلٌو أٌم إنتاج مهما بلغت ضآلتو من اؼبوضوعية.

فإف كاف مستحيبل أف يقف عمل فِب على اعبانب اؼبوضوعي كحده، فكيف يبكن تفسّب  

اؼبعيار اؼبعتمد يف تّنيف ىذا اإلنتاج قائما على تقيي   اإلنباؿ الذم تعٌرض لو الفن الذايت؟ كإف كاف

اعبانب اؼبوضوعي فيو، كالفن الذايت ال ىبلو من جانب موضوعي كلو بنسبة ضئيلة، فبأٌم حق هنمل ىذا 

 على عل  اعبماؿمشكلة عويّة ينبغي  -حسب نيتشو –اعبزء منو؟ أم اعبانب اؼبوضوعي، ذاؾ ما خلق 

ينبغي على عل  اعبماؿ لدينا اؼببادرة إُف حل مشكلة كيف يبكن النظر للشاعر " وؿ:يقاؼبسارعة إُف حٌلها، 

الغنائي كفناف: ىذا الفناف الذم تزع  كل ذبارب التاريخ أنو ال ينفك يردد كلمة أنا كيغِب لنا من خبلؿ 

كاحملتقرة  وكس ىو الذم ىبيفنا، حْب يّنف بعد ىومر، بّرخاتو اغباقدةأرخيل أىوائو كرغباتو الشخّية.

كبرغباتو اؼبخمورة. فهل كاف أكؿ من دعي فنانا ذاتيا، كىو بالتاِف ليس فنانا أساسا؟ لكن يف ىذه اغباؿ:  

كيف يبكن تفسّب ما نالو كشاعر من الوحي يف )دلفي(، موطن الفن اؼبوضوعي عرب عدد من اػبطب 

  1الرفيعة اؼبقاـ"

ى قيمة األعماؿ الفنية؛ كالذم اقبٌر عنو ذباىل يظهر أٌف اعتماد اؼبقياس اؼبوضوعي يف اغبك  عل

الفن عرب تارىبو لؤلعماؿ الذاتية َف يكن عمبل صائبا؛ إذ ىبلق ثغرات عديدة السٌيما تلك الٍب ذبعل عل  

اعبماؿ عاجزا عن إهباد حل لتّنيف الفناف الذايت، كالسؤاؿ الذم يطرحو نيتشو ىهنا: إذا كاف اعبانب 

د قيمة العمل الفِب، كيبنح الشاعر اؼبوضوعي مكانة الّدارة يف مقابل الشاعر اؼبوضوعي ىو الذم وبدٌ 
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الذم يطلق العناف لذاتيتو كي يعرٌب  - كسو أرخيلالذايت الذم ينبغي إسكاتو كقهره؛ فكيف نفٌسر ما نالو 

كن ؟ كيف يبالفن اؼبوضوعيمن اعتبار يف دلفي مقٌر  - 1الدفْب من خبلؽبا عن رغباتو اؼبخمورة كحقده

تفسّب التقدير الذم منح لو حْب صٌنف بعد ىومّبكس الشاعر اؼبوضوعي بامتياز؟ كيف وبتٌل مكانة كهذه 

كىو ليس فنانا أصبل؟ ينبئ ىذا كٌلو عن نقاط ضعف يف اؼبقياس اؼبعتمد لتّنيف األعماؿ الفنية. كبالتاِف 

 .كسو أرخيلء بعد ينبغي إعادة النظر فيو أك تعديلو لرٌد االعتبار لكل فناف ذايت جا

يتابع نيتشو قولو، كىذه اؼبرة نراه يستند إُف إحدل أفكار شللر، كمع أنو يعٌد ىذه الفكرة غّب 

قابلة للتفسّب إالٌ أنٌو يعتربىا صحيحة كيعتمدىا لدع  فكرتو السابقة، إذ يقوؿ: "لقد ألقى شللر ضوءا على 

فسّب عنده، لكنها صحيحة بّورة جلية. فهو ىذه العملية الشعرية دببلحظة سيكولوجية غّب قابلة للت

يعَبؼ بأنو قبل عملية اإلبداع َف تكن لديو أك يف أعماقو أية منظومة لّور مقركنة بعبلقة فكرية منظمة. 

غّب أف حالتو كانت يف األغلب حالة )مزاج موسيقي(، يقوؿ:)"اإلدراؾ عندم ال وبمل يف البداية ىدفا 

 2حقا. ىناؾ حالة موسيقية يف العقل، كمن مث تأيت الفكرة الشعرية"(."كاضحا كؿبددا. إف ذلك يتشكل ال

يستبعد شللر من خبلؿ ىذا القوؿ الذم اعتمده نيتشو فكرة أف يسبق إدراكىو ىدؼه ؿبدده 

كاضح؛ بل وبّل ذلك الحقا، ذلك أٌف تشٌكل الفكرة الشعرية لديو تسبقو حالة موسيقية يف العقل، أم 

ار الٍب تظهر يف صورة شعرية ما ىو يف اغبقيقة إال مرحلة الحقة غبالة أكلية موسيقية أٌف تكٌوف تلك األفك

 تتشٌكل يف العقل أكال.

                                                           
أف ىجاءه كاف الذعا جدا ما كٌجهو إُف ليكامبيس كالد ؿببوبتو من بْب األشعار الٍب تركها أرخيلوكس كالٍب تبٌْب  - 1

عبلء صابر، تاريخ األدب  نيوبوال يقوؿ يف ذلك: "إنِب أمتلك فنا عظيما، كحينما هبرحِب أحد أرد إليو جركحا قاسية"،
   .49اليونآف، ص 

2
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يضيف نيتشو إُف قوؿ شللر، ليدع  فكرتو السابقة، ظاىرة فبيزة للشعر القدٔف تتعٌلق بالشاعر 

الغنائي كاؼبوسيقي، حيث يبٌْب أف ارتباط ىذا الشاعر بالوحدة األزلية مع كل ما ربملو من مشاعر دفينة، 

لى شكل موسيقى، غّب تأيت يف مقدمتها اآلالـ كالتناقضات، هبعلو وبٌوؿ ىذه الوحدة إُف صورة تظهر ع

أهٌنا ال تلـز ىيئتها بل سرعاف ما تظهر على شكل صورة رمزية كذلك بفضل تدٌخل عامل آخر ىو اغبل  

األبوِف،  إذ يقوؿ: "لو أضفنا إُف ذلك أى  ظاىرة طبيعية سبيز الشعر القدٔف: أم صفة التوحيد، باألحرل 

تربط بْب الشاعر الغنائي كاؼبوسيقي، كىي الٍب يبدك الٍب   - الٍب اعتربكىا صفة طبيعية سباما  –اؽبوية 

حياؽبا شعرنا الغنائي أشبو بتمثاؿ إلو ببل رأس، يبكن لنا االستناد إُف ميتافيزيقا الفن اؼبذكور سابقا، لتفسّب 

مسألة الشعر الغنائي كما يلي: إف الشاعر الغنائي كفناف ديونيسي يقرف ذاتو بالدرجة األكُف ببساطة مع 

بكل آالمها كتناقضامها، كبالتاِف فهو ينتج صورة ىذه الوحدة   primal unityة األكلية )األزلية( الوحد

–األزلية كموسيقى، بافَباض أف اؼبوسيقى قد صنفت بدقة بأهنا تكرار كقولبة للعاَف. كربت تأثّب اإلؽباـ 

ذا االنعكاس األكِف غّب اغبل  األبوؿ فإف ىذه اؼبوسيقى تظهر لو مرة ثانية كّورة، كحل  رمزم. كى

احملسوس لؤلَف األصلي كموسيقى، اػباِف من الّور كاؼبفاىي  كاؼبستعاد عرب الوى ، يولد اآلف انعكاسا ثانيا 

 1ىو الرمز أك اؼبثاؿ األعلى."

تدخل عامل آخر ىو   - حسب نيتشو –يبدك أٌف ظهور الشعر الغنائي إُف الوجود  قد تطٌلب 

ه ؼبا سبٌكن من التحٌوؿ من صورتو اؼبوسيقية األٌكلية إُف صورة رمزية ترغ  ىذا اؼببدع العامل األبوِف، إذ لوال

على التخٌلي عن ذاتيتو، يقوؿ نيتشو: "لقد زبلى الفناف عن ذاتيتو يف أثناء ىذه العملية الديونيسية: إف 

لي كاألَف األصلي، إُف الّورة الٍب تظهر لو اآلف ذاتو يف مركز الكوف ىي مشهد حاَف هبٌسد التناقض األص

                                                           
1
 .106 الَباجيديا، صفريدريك نيتشو، مولد  - 
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األصلي للمظهر. كؽبذا فإف األنا لدل الشاعر الغنائي تّرخ من أعماؽ كينونتو: أما ذاتيتو/  جانب الفرح

 1األنا باؼبعُب اغبديث لعل  اعبماؿ فمحض زبييل"

وباكؿ نيتشو أف يشرح قولو السابق فيقوؿ:"حْب يعرب أرخيلوكس كأكؿ شاعر غنائي يف اليوناف 

القديبة، أماـ بنات )ليكامب( عن مشاعر اغبب اجملنوف كاالحتقار، فإف ىواه  ليس كحده الذم يرقص 

حالة  كما نرل أرخيلوكس اؼبعربد يف Maenadsأمامنا حبماسة العرائس. فنحن نرل ديونيس كمينادس 

، يغط يف النـو يف اؼبراعي اعببلية Bacchaeنعاس، كىو على حد قوؿ يوربيدس يف كتابو )مبساء باخوس( 

ربت أشعة الشمس. كاآلف، ىا ىو أبولو يقَبب منو كيهمزه بغّن الغار. كلذلك، فالسحر اؼبوسيقي 

ٍب سوؼ تسمى، حْب تبلغ الديونيسي للنائ  يبدك كىو يطلق ؼبعات من الّور لتلك القّائد الغنائية ال

 2أهبى صورىا، نّوصا تراجيدية كأغآف الديثرامب الدرامية"

نفه  من القوؿ السابق أف أرخيلوكس حْب يعرب عٌما ىبتلج يف نفسو من مشاعر فإنٌو ال يعرٌب عن 

عبانب كحسب؛ إمٌبا يعرٌب عن ا 4كأحقاده الدفينة ذباه أبيها 3رغباتو اؼبكبوتة ذباه إحدل بنات )ليكامب(

 الديونيسي الغرائزم فيو، كتلك اؼبشاعر لن تطفو إُف الظاىر ما َف يتدٌخل العامل األبوِف. 

                                                           
 . 106فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
 .107، 106، ص اؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 2
بوبتو نيوبوال: "كانت ربب أف تتزيٌن بأغّاف اآلس أك بوردة صبيلة، ككانت خّائلها حملكصفو أثناء ؿ أرخيلوكس اق - 3

تثّب الغراـ يف قلب الشيخ " كما عرٌب عن مشاعره ذباىها فقاؿ: "أنِب تعس  (...)تظل كتفيها كظهرىا، كرائحة شعرىا 
إف الشغف يا صديقي  (...)تلتهمِب الرغبة، بل إنِب من دكف حياة، كقسوة اآلؽبة تطعنِب بأـ مربح ينفذ إُف لباع عظامي

  .  49عبلء صابر، تاريخ األدب اليونآف، ص ينهشِب كيقهرٓف"، 
ليكامبيس احملَـب أية فكرة تلك الٍب لديك؟ كمن الذم أحدث بعقلك ىذا االضطراب؟ لقد كاف عندؾ "يا يقوؿ فيو: - 4

، ص اؼبرجع نفسوعبلء صابر،  .فيما مضى شيء من العقل، أما اآلف فإنك ستجعل نفسك أضحوكة يف كل اؼبدينة"
49  . 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
172 

 

أٌف تشٌكل أٌم فٌن مهما بلغت ضآلتو ال يبكن   -استنادا إُف أقواؿ نيتشو السابقة  -يبكن القوؿ 

أف وبّل دبعزؿ عن ارباد اعبانبْب: الذايت كاؼبوضوعي، كحده ىذا االرباد من سيسمو بالفن إُف قمة 

يف كٌل مراحل تشٌكلو، كلعٌل  تطٌوره؛ كما أٌف ىذا التطٌور لن يتٌ  ما َف يتدخل العامبلف الديونيسي كاألبوِف

ىذا ما حّل مع الشعر الغنائي الذم تطٌلب توٌفر ىذين العاملْب ليثمر بعد أف بلغ أكج تطوره نّوصا 

 تراجيدية. 

 :الفرق بين الفن الغنائي والفن الملحمي  

النحات نفسو، كقريبو  أف"يف إطار حديثو عن الفرؽ بْب الشاعر الغنائي كاؼبلحمي يذكر نيتشو 

اغبمي  الشاعر اؼبلحمي، غارؽ يف عبة التأمل اػبالص يف عاَف الّور احملض. كاؼبوسيقي الديونيسي دكف 

صورة كاحدة، ال يبثل شيئا حبد ذاتو سول األَف األبدم كصداه األبدم أيضا. إف العبقّبية الغنائية تدرؾ أف 

الة الّوفية الغامضة اؼبعربة عن الذات كعن الوحدة، كىي ىناؾ عاؼبا من الّور كالرموز يّعد من ىذه اغب

حالة سبثل عاؼبا ـبتلفا سباما من حيث لونو كسببيتو )علتو( ككتّبة إيقاعو عن عاَف النحات أك الشاعر 

اؼبلحمي، ففي حْب يعيش الشاعر اؼبلحمي يف حالة من الفرح داخل عاَف من ىذه الّور، يف داخلها 

 أخيلسو بتأملها بشغف حٌب يف أبسط تفاصيلها، إذا بو يرل حٌب يف صورة فقط، دكف أف يرىق نف

الغاضب ؾبرد كى  ال أكثر، كيستمتع دببلؿبو الثائرة مع ما يستمتع بو من أكىاـ ليلية، كبذلك وبتمي هبذه 

كال تكوف صورة الشاعر ، األفكار الونبية من التحوؿ إُف كاحد من ىذه الشخّيات أك ينّهر فيها

ئي غّب صورة الشاعر ذاتو، كليس أكثر من عمليات ذبسيد )تشييء( لذاتو، كىذا ما يفسر قدرتو على الغنا

أف يشّب إُف نفسو، ككأنو اؼبركز احملرؾ للكوف مرددا: أنا: كلكن ىذه النفس ليست نفس اإلنساف اؼبتيقظ 

الساكنة يف أساس الكوف،  كاؼببتلى بالتجربة، بل ىي النفس الوحيدة كاؼبوجودة فعبل، ىي النفس اػبالدة
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النفس الٍب من خبلؿ ما تّوره لّاحبها تستطيع العبقرية الغنائية أف ترل ذامها منفّلة بعيدا كبوضوح 

 1حٌب أدْف نقطة يف القاع"

الفرؽ بْب الشعر اؼبلحمي كنظّبه الغنائي،  نقاط فيما ىبصٌ اليبكن من خبلؿ ىذا القوؿ تسجيل بعض 

 نذكرىا على النحو التاِف: 

يبلك الشاعر اؼبلحمي الكثّب من الّور يف عاؼبو كالٍب يدركها من خبلؿ تأٌمبلتو، يف حْب يفتقر   -

 عاَف الشاعر الغنائي ؽبذه الّور كيكتفي بتمثيل األَف األبدم كصداه.

رح الٍب وبٌققها لو عاَف الّور، كلكٌنو ال يعّبىا أٌم اىتماـ، يغرؽ الشاعر اؼبلحمي يف حالة من الف -

حوؿ نفسو الٍب  الغنائي من فراغ كيلتفٌ  الشاعر ينطلقيف حْب ذلك أنٌو ال يرل فيها إاٌل كنبا. 

إبداعو  عكستال استخداماتو اؼبفرطة للفظة أنا، كالٍب ب ذلك يعتربىا مركز الكوف، كيكفي ؼبعرفة

  ا صورة لنفسو الٍب ينطلق منها كيعود إليها.، أم أهنٌ ويتذاتما تعكس  بقدر

 الشعر اؼبلحمي يبقى الشاعر بعيدا عن الشخّيات الٍب ترد يف ملحمتو أم تلك الٍب تدكر يف -

 -كالذم غالبا ما يكوف الشاعر نفسو -لها السارد اغببكة حوؽبا، لذا ال تكوف صورىا الٍب يتخيٌ 

و يبقى يف مأمن أم أنٌ  ؛ص إحداىاذبعلو يتقمٌ الٍب درجة لالتأثّب فيو لد صور كنبية ال يبكنها ؾبرٌ  إالٌ 

كمنأل عن االندماج يف دكرىا، إذ ال يسمح ألم شخّية من شخّيات اؼبلحمة بسحبو إليها 

إنٌو يرل غضب أخيل كما يرل تلك األكىاـ  على حساب شخّيتو أك باقي الشخّيات الواردة،

يتقٌمص أٌم دكر كي ال ؾبرد سارد لؤلحداث كال  تّر اؼبفيد يظلٌ ، كباؼبخالليلية الٍب يستمتع هبا

 يف حْب يغوص الشاعر الغنائي يف ذبربتو لّبل فيها عاؼبو. ؿ إُف فبثل.يتحوٌ 
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د، بينما يّنع الشاعر الٍب تظهر خبلؿ السر ذبربة الشاعر اؼبلحمي تبقى يف إطار الّور الونبية  -

 لتجربتو.الغنائي من عاؼبو الفقّب من الّور صورة 

: "لننتقل اآلف إُف التعرؼ على كيفية فيقوؿ وباكؿ نيتشو الغوص أكثر يف ربليل خبايا الشاعر الغنائي

حيث يبدك )موضوعو( أعِب حْب يكوف  رؤية ىذا الشاعر، كسط تلك الّور، لذاتو كإنساف غّب مبدع

وجها كبو ىدؼ ؿبدد يراه ىو ذلك الك  الكبّب من األىواء الشخّية كاؼبؤثرات الضاغطة على اإلرادة، م

إذا كاف الشعر الغنائي اإلبداعي كغّب اإلبداعي اؼبتعلقْب بو يبدكاف أمرا كاحدا بالنسبة لو، . عاؼبا حقيقيا

كاؼببدع األكؿ يستخدـ الكلمة البسيطة )أنا( لئلشارة إُف نفسو، فإف ىذا الوى  لن يكوف قادرا على أف 

ول بالتأكيد الذين كصفوا الشاعر الغنائي بأنو شاعر ذايت. كاغبقيقة يستهوينا من اآلف فّاعدا، كما استه

أرخيلوكس اإلنساف، الغارؽ يف اؽبول كاغبب كالكراىية، ما ىو إال رؤية العبقرم الذم َف يعد يبثل  أف

خبلؿ ذلك اإلنساف  أصبح مبدعا عاؼبيا، كالذم يعرب تعبّبا رمزيا عن معاناتو األزلية من أرخيلوكس بل

يف تلك األثناء، ما كاف يبكن ؽبذا الرجل صاحب النزكات كالرغبات الذاتية الذم  .أرخيلوكسالذم يدعى 

يسمى أرخيلوكس أف يكوف شاعرا أبدا، لكن الشاعر الغنائي ليس بو حاجة إُف أف يرل ظاىرة الرجل 

   1م"و باعتبارىا انعكاسا للوجود األبدماؼبسمى أرخيلوكس تبدك أما

نعي من خبلؿ ىذا القوؿ أٌف الشاعر الغنائي كىو يعرٌب عن ذبربتو الوجدانية ال يعكس أناه كحسب؛ 

بل يعكس ذبارب اآلخرين من خبلؿ ذبربتو؛ فاحملبة كالكراىية كحٌب اؼبعاناة ليست مقّورة على شخص 

، بل يشَبؾ فيها كٌل الناس، إهٌنا طبيعة بشرية كليست حكرا على الشاعر، غّب 2"أرخيليوكسكاحد اظبو "

                                                           
 .109، 108مولد الَباجيديا، ص  فريدريك نيتشو، - 1
لد أرخيليوس يف جزيرة باركس يف النّف األكؿ من القرف السابع من أسرة عريقة يف النبل كالشرؼ، فقد كاف أبوه "ك  - 2

من النببلء الذين يشرفوف على عبادة ديبيَب يف ىذه اعبزيرة، ككانت صورة جده قد كجدت منقوشة يف معبد دلفى كىذا 
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أٌف الفرؽ اعبوىرم بْب الشاعر الغنائي كالشخص العادم أٌف الشاعر يستطيع أف وبٌوؿ تلك التجربة 

ادم الوجدانية من حالتها الباطنية إُف شعر، لّبل فيها اؼبتلقي تفاصيل ذبربتو، بينما ال يفلح الشخص الع

يف التعبّب عن تلك اغبالة الباطنية لذا تبقى حبيسة عاؼبو الداخلي، كباختّار يبكن القوؿ أٌف للشاعر 

الغنائي القدرة على ربويل ذبربتو الفردية إُف ذبربة كجودية يبكن تعميمها على معظ  التجارب البشرية، لذا 

ؤىبلت شعرية ليعرٌب عنها يف صورة شعرية يرل اؼبتلقي يف شعره الغنائي صورة عن مشاعره الٍب َف يبلك م

 راقية كالٍب لدل الشاعر.

" أف التعارض القائ  بْب الذايت يّل إُف نتيجة مفادىا أٌف:  1لقوؿ شوبنهاكر نيتشوبعد ربليل 

كاؼبوضوعي، الذم يستخدمو شوبنهاكر كمعيار لتّنيف أنواع الفنوف، ىذا التعارض ال مكاف لو يف عل  

خص، الفرد الذم يرغب يف تنمية غاياتو األنانية، ال يبكن اعتباره أكثر من عدك مناكم اعبماؿ، ألف الش

 2للفن، كليس كأصل للفن"

أف ميبلد الَباجيديا كازدىارىا لدل اإلغريق قد سانبت فيو الكثّب من نستنتج من خبلؿ ما مٌر معنا 

 العوامل الٍب من بينها: 

                                                                                                                                                                          

بو إال القليلوف. كيركم القدماء أنو ألمر ما فقد ثركتو، فل  يشأ أف يذعن لسلطاف الفقر، فرحل عن ببلده  تشريف ال يفوز
لطلب الثركة، كيف ىذه اعبزيرة كاف لو الكثّب من األعداء، كأف أصدقاءه قد انّرفوا عنو، كأنو  Thasos إُف جزيرة ثاسوس

قاؿ أنو أحب فتاة اظبها )نيوبوال( كأراد أف يتزكجها لكن أباىا َف ينجح يف تكوين ثركة، فظٌل يعيش عيشة صعبة، كي
رفض، فهاصبو الشاعر كضبل عليو كعلى ابنتو ضبلة عنيفة، دفعتهما إُف االنتحار للتخلص من ىجائو البلذع الذم استحق 

 .  48أف يلقب من أجلو بزعي  اؽبجائْب"، عبلء صابر، تاريخ األدب اليونآف، ص 
1
 .110، 109ك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص فريدري ىذا القوؿ كامبل يراجع: لبلطبلع على - 

 .111ص  اؼبّدر نفسو،فريدريك نيتشو،  - 2
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قد جعلته   ذم كاف ينتاهب  حياؿ الظواىر الطبيعيةرغبة اليونانيْب يف تغليف ذاؾ اػبوؼ ال -1

، ىذه األخّبة الٍب ساطّباأل ىبلقوف آؽبة أسكنوىا جبل األكؼبب مث حاكوا حوؽبا الكثّب من

التقفها الشعراء كحٌولوىا إُف نّوص تراجيدية؛ حيث منحوىا حياة ثانية حْب نقلوىا من 

ىذا ما ىبتّره نيتشو يف ىذه العبارات:  صورمها اؼبلحمية السردية إُف صورة حركية. كلعلٌ 

"اؼبلحمة اؽبومرية ىي الشعر يف الثقافة األكؼببية، إهٌنا أغنية ىذه الثقافة الٍب تطلق احتفاال 

بالنّر على اؼبخاكؼ من اغبرب ضد العمالقة. كاآلف ربت تأثّب بالغ من الشعر الَباجيدم، 

 1لف"تولد األساطّب اؽبومرية من جديد، كلكن بشكل ـبت

اؼبّاغبة الٍب سٌبت بْب اإلؽبْب أبولو كديونيس كالٍب خلقت تلك الثنائية قد سانبت بّورة  -2

جلٌية يف ميبلد الَباجيديا عرب اجتياز الكثّب من الوالدات، كعبور العديد من اؼبراحل، لتظهر 

اؼبواِف من  آثار ىذا االرٌباد يف مكونامها حْب تبلغ أكج تطٌورىا، كلعٌل ذاؾ ما سنراه يف القس 

 حبثنا.

ارٌباد اعبنسْب الشعريْب اؼبلحمي كالغنائي مٌهد األرضية اللغوية للَباجيديا. فهل كانت اللغة  -3

 الَباجيدية مزهبا منهما؟ أـ أٌف أحد اعبنسْب قد طغى على اآلخر؟

  أجزاء التراجيديا:المبحث الثاني: 
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على "ؿباكاة فعل نبيل تاـ، )...(،  عتمدرسطو )فن الشعر( أف  اؼبأساة تلقد كرد يف كتاب أ 

كىذه احملاكاة تت  بواسطة أشخاص يفعلوف، ال بواسطة اغبكاية، كتثّب الرضبة كاػبوؼ فتؤدم إُف التطهّب 

    1من ىذه االنفعاالت."

لة باعتماد الفعل، نبيعلى ؿباكاة األشخاص لؤلفعاؿ ال - بناء على قوؿ أرسطو -تقـو اؼبأساة 

على  الشخّيات اتؤديه الٍبتمثيلية الدكار األذلك ألهنا ال تقـو على سرد األحداث؛ إمٌبا تقـو على 

"ال رباكي الناس، بل رباكي الفعل كاغبياة، كالسعادة كالشقاكة؛ كالسعادة فاؼبأساة ،  خشبة اؼبسرح

ملو ال كيفيةي كجودو؛ كالناس ى  ما ى  بسبب كالشقاكة نبا من نتائج الفعل، كغاية اغبياة ىي كيفيةي ع

أخبلقه ، كلكنه  يكونوف سعداء أك غّب سعداء بسبب أفعاؽب . كإذف فاألشخاص ال يفعلوف ابتغاء 

يف  إف األفعاؿ كاػبرافة نبا الغايةؿباكاة األخبلؽ، بل يتّفوف هبذا اػبلق أك ذاؾ نتيجة أفعاؽب ؛ كؽبذا ف

أى   ما فيو. كفضبلن عن ىذا، فبل توجد مأساة بغّب فعل، كلكن توجد مآسو اؼبأساة؛ كالغاية يف كل شيء 

  2بغّب أخبلؽ".

 االدكر اؽباـ اؼبنوط هبا، فهي مإُف  عائدؽبذه اؼبكانة يف الَباجيديا،  األفعال"يبدك أف احتبلؿ "

تستغِب الَباجيديا  الٍب ربدد أخبلقو كليس العكس، كؽبذا يبكن أف انساف سعيدا أك شقيا، كما أهنعل اإلهب

أرسطو ليعطي الفعل دكر ها حجة اعتمدىا عن األخبلؽ لكنها ال تستطيع االستغناء عن الفعل، كلعلٌ 

  اؼبأساة. بْب أجزاءالّدارة 

كإف كاف أرسطو قد رفع الفعل إُف ىذه اؼبكانة اؽبامة كالٍب ذبعل اؼبأساة يف اغبضيض من دكنو، 

 ضو؟ فهل حاكى نيتشو صنيع أرسطو أـ عار 
                                                           

 19، 18:عبد الرضبن بدكم، ص أرسطو، فن الشعر، تر - 1
  .20، ص  اؼبّدر نفسوأرسطو،  -2
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  قيمة الفعل في المأساة عند نيتشو:     - أ

أٌف الكورس أكثر أنبية حٌب من الفعل الذم   -اعتمادا على ما تعٌلمو من الَباث  -يذكر نيتشو 

يعٌد أساس العمل الَباجيدم لدل اؼبنظٌر أرسطو؛ كلعٌل ما خٌوؿ لو أف يّدر حكما كهذا ىو أٌف الكورس 

ؿ عن نقلها إُف اعبمهور عن قد كاف منبعا لتلك الرؤية الٍب تظهر يف األفعاؿ كعلى اػبشبة، كما أنٌو اؼبسؤك 

طريق الرقّات الٍب كاف يؤديها مشفوعة بالغناء أك الكلمات، لكٌنو يستغرب سبب انتقاء أفراده من 

"يّعب علينا أف نستوعب أف الكورس يف الساتّب اؼبتواضعْب الذين يظهركف يف ىيئة ماعز،  إذ يقوؿ: 

كما علمنا الَباث بّراحة   –حٌب من التمثيل ذاتو الَباجيديا أقدـ، أكثر إيغاال يف القدـ، بل ىو أى  

ككضوح، كنظرا ألنبية الكورس كأصالتو ال يبكننا أف نفه  سبب اختيار أفراده من األنّار اؼبخلّْب 

اؼبتواضعْب ربديدا، حيث كانوا يف أكؿ األمر من الساتّب بشكل ماعز فقط، بينما شكلت األكركسَبا  أماـ 

لدكاـ، لكننا اآلف ندرؾ أف اػبشبة كالفعل كانا أصبل كبّفة أساسية يفهماف على اػبشبة لغزا ؿبّبا على ا

أهنما ؾبرد رؤية ال أكثر، كأف الشيء الواقعي الوحيد كاف الكورس الذم يولد الرؤية من داخلو، كينقلها إُف 

  1اعبمهور بّورة رمزية تعبّبية بشكل أداء راقص كأغاف ككلمات."

شو القيمةى الٍب حظي هبا الكورس نتيجة توليده للرؤية كنقلو ؽبا إُف وبمل جانبه من قوؿ نيت 

، غّب أٌف جانبو اآلخر يوحي باؼبكانة اؼبتدنٌية الٍب أنزؿ إليها كأغاف ككلمات اتقّر اعبمهور يف صورة 

يف حٌد  2الدراماأك ردبا حٌب سبب تسمية  -الفعل، فبعدما كاف أساس قياـ العمل الَباجيدم عند أرسطو 

جعلو نيتشو يف اغبضيض، حٌب إنٌو أقٌل قيمة من الكورس الذم يكتفي بَبديد األغآف كإصدار   -ذامها

                                                           
 .133الَباجيديا، ص فريدريك نيتشو، مولد   - 1
، الذم يعِب الفعل أك التٌّرؼ  Dranإُف الفعل  Drama درامايرجع االشتقاؽ اللغوم للكلمة اإلغريقية القديبة " - 2

 .9أك السلوؾ اإلنسآف بوجو خاص"، يراجع: ؿبمد ضبدم إبراىي ، نظرية الدراما اإلغريقية، ص 
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العويل بْب الفينة كاألخرل إما مؤنٌبا أك ناصحا أك معٌلقا، كما أنٌو ساكل بْب مكانتو كمكانة اػبشبة الٍب 

   ىذه اؼبكانة؟ كما حجتو يف ذلك؟. فلماذا أنزلو إُف1صٌنفها أرسطو يف آخر أجزاء الَباجيديا 

هما يكليذكر أٌف   القاس  اؼبشَبؾ بْب اإلنساف الديونيسي كبْب ىاملتأثناء حديث نيتشو عن 

كصل بنفاذ بّّبتو حٌب أعمق األشياء، كبلنبا استوعب األمور جيدا، كنفرا من اإلقداـ كالتنفيذ. اؼبرء يف "

يغٌّب شيئا من حقيقة األمور، كيرل أف من اؼبضحك أك اؼبخجل  ىذه اغبالة يدرؾ سباـ اإلدراؾ أف الفعل ال

أف يفكر اآلخركف بأهن  يتوقعوف منو أف يغّب يف حقيقة األمور، كيستعيد النظاـ إُف ىذا العاَف اؼبليء 

ىذا ما نتعلمو من ىاملت،  –بالفوضى. إف اإلدراؾ مقتلة للفعل، إذ إف الفعل يعتمد على ستار من الوى  

لتفسّب اؼبختزف ؽباملت الذم يراه "جوف الغارؽ يف اغبل "، كالذم لكثرة ما يرل من احتماالت، ليس من ا

وبج  عن التنفيذ كالفعل. ال ليس التفكّب بل ىو الفه  الّحيح، نفاذ البّّبة كإدراؾ معُب اغبقيقة 

 يسي على حد سواء.ؽباملت كللديوناؼبرعبة، ىو ما يرجح الكفة كيقتل الدكافع للتحرؾ كالفعل، بالنسبة 

كاغباؿ، ال شيء ينفع أيا منهما اآلف، حٌب الدع  َف يعد ؾبديا من اآلف فّاعدا، ىنا يتحٌوؿ اغبنْب اآلف 

عابرا ظباء ىذا العاَف كبو اؼبوت، متساميا على اآلؽبة ذامها، إف الوجود الذم طاؼبا توىج إشعاعو يف عيوف 

لقد أصبح كل ما يبكن أف يراه اإلنساف اآلف،  ية أصبح مرفوضا.اآلؽبة أك فيما يسمى فكرة )اؼباكراء( األبد

بسبب إدراكو اغبقيقة من نظرة كاحدة، ىو اؽبوؿ كالعبث الوجودم. لقد بات يفه  ما معُب الرمز يف قدر 

  2: ؽبذا فهو يطرده"إلوي الغابات، Silenusأكفيليا )يف مسرحية ىاملت( كيفه  حكمةى سيلينوس 

                                                           
أقل األجزاء اختّاصا بالشعر إذ يقوؿ: "أما اؼبنظر اؼبسرحي فعلى الرغ  من يؤكد بأهنا ينعت أرسطو اػبشبة باؼبنظر ك  - 1

قدرتو على إغراء اعبمهور، فهو أبعد األشياء عن الفن كأقٌلها اختّاصان بّناعة الشعر"، كلعل السبب راجع إُف أٌف "قٌوة 
من الشاعر يف فن إخراج اؼبناظر اؼبسرحية اؼبأساة تظٌل حٌب من غّب مشاىدين كمن غّب فبثٌلْب، فضبلن عن أف اؼبخرًج أقدر 

 .22أرسطو، اؼبّدر السابق، ص 
 .126، 125فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 2
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William Shakespeare ر  وليم شكسبييقودنا نيتشو إُف إحدل اؼبآسي الٍب ألٌفها 
 كىي 1

  كلوديوسالٍب تركم أحداثها ما جرل يف فبلكة الدامبارؾ، "إذ أعدـ األخ  Hamlet  "ىاملت

Claudius  الشفقة من قلبو كاتٌبع ما يبليو عليو الطمع يف كرسي اؼبملكة، ليقدـ على اغتياؿ أخيو بطريقة

يّعب اقتفاء آثار اعبريبة فيها؛ حيث قاـ بٌّب عّّب اآلبنوس يف أذف أخيو اؼبلك ليجعل موتو أشبو 

سي. ىذه زكجة أخيو يف ظرؼ قيا Gertrude غرترودبلسع أفعى، مث اعتلى العرش كتزٌكج اؼبلكة 

األحداث اؼبتسارعة كاؼبتناقضة جعلت اغبزف يفطر قلب "ىاملت" الوريث الشرعي للمملكة كيزرع الشك 

يف كل زاكية من قلبو الكئيب، ليؤكد شكوكو ذاؾ الطيف الذم أطلعو على مبلبسات اعبريبة، حينها عـز 

من بينها فراغ يديو من األدٌلة  ىاملت على االنتقاـ، لكن انتقامو قد أخذ كقتا طويبل ألسباب عديدة كاف

الكافية الٍب تدين عٌمو كذبعل قتلو لو فعبل مشركعا كمربٌرا ال انتهاكا للمحظور كسفكا للدماء، ىذا ما 

جعلو يسلك سببل متشٌعبة للظفر بالدليل القاطع؛ فقد ادعى اعبنوف مث عرض مسرحية تعيد سرد أحداث 

                                                           
بإقبلَبا، بدأ اظبو يف الظهور بْب أظباء اؼبؤٌلفْب  1564الثالث كالعشرين من أفريل سنة يف  كلي  شكسبّب"كلد  - 1

، َف يهتٌ  بطبع ركاياتو يف حياتو، كإمبا كانت تطبع 1592اؼبسرحيْب بعد ىجرتو من قريتو بنحو طبس سنوات أم حواِف 
ف مسرحية على ثبلثة أقساـ: قس  اؼبلهاة كيضٌ : متفرٌقة لذمة اؼبسارح الٍب يتنازؿ ؽبا عن حقوقو، نسبت إليو ست كثبلثو 

العاصفة، السٌيداف من فّبكنا، زكجات كندسور اؼبرحات، دقة بدقة، ملهاة األغبلط، عباج يف غّب طائل، عناد اغبب 
نادرة الضائع، حل  منتّف ليلة صيف، تاجر البندقية، كما مهول، تركيض السليطة، العربة باػبواتي ، الليلة الثانية عشرة، 

ليلة الشتاء. كقس  التارىبيات كوبتوم: حياة اؼبلك جوف كموتو، حياة ريتشارد الثآف كموتو، اؼبلك ىنرم الرابع، حياة اؼبلك 
ىنرم اػبامس، اؼبلك ىنرم السادس، حياة ريتشارد الثالث كموتو، حياة اؼبلك ىنرم الثامن. كقس  اؼبأساة كيضٌ : مأساة  

ركميو كجولييت، تيموف األثيِب، حياة يوليوس قيّر كموتو، مأساة ماكبث، مأساة  كريولينس، تيتس أندركنيكس،
ىاملت، اؼبلك لّب، عبد اهلل مغريب البندقية، أنتوٓف ككيلوبَبة، ظببلْب ملك بريطانيا. تويف يف الثالث كالعشرين من أفريل سنة 

(، 1  –اكم للتعلي  كالثقافة، )ط ."يراجع: عباس ؿبمود العقاد، التعريف بشكسبّب، مّر، مؤسسة ىند1616
  .62، 61، 60، 20، ص 2012
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 لرتيسينٌفذ فعلتو يف األخّب، كيلفظ أنفاسو بعد أف أصابو تشبو ما ركاه لو الطيف عن مقتل كالده، ل

Laertes  أوفيلياشقيق     Ophelia"1بسيف مسمـو انتقاما ؼبقتل كالده 

، كالظاىر أٌف  ىذه اإلنساف الديونيسيلقد أعادنا نيتشو إُف مأساة ىاملت ليعقد مقارنة بينو كبْب 

القياـ بالفعل يف ظل إدراؾ نتائجو الٍب ال جدكل منها أمره  عبثٌي قد أكصلتو إُف نتيجة مفادىا أٌف  اؼبقارنة

ال طائل من كرائو؛ فهاملت حْب ترٌدد يف قراره بشأف االنتقاـ من عٌمو قاتل كالده كزكج أٌمو كمغتّب 

فبلكتو َف يكن ـبطئا بل فعل عْب الّواب؛ ذلك أٌف القياـ بو َف يكن ذا جدكل؛ فاعبريبة قد حّلت 

اؿ كأٌمو قد تزٌكجت عٌمو اجملـر كعرشو قد سلب منو، إذ ليس يف كسعو إالٌ االستسبلـ أماـ عاَف على كٌل ح

إف اإلدراؾ مقتلة للفعل، إذ إف مضطرب ال ؾباؿ إلصبلحو أك إعادة التوازف إليو، كؽبذا تكوف العبارة ))

َف يق  بو لن يغٌّب شيئا من (( منطبقة سباما عليو، فسواء قاـ بالفعل أك الفعل يعتمد على ستار من الوى 

اغبقيقة اؼبرعبة الٍب ذبعل اغبياة يف قٌمة اضطراهبا، كؽبذا يستوم الفعل مع اإلحجاـ عنو بل يكوف الثآف 

 أقرب إُف التفكّب السلي  حسب رأم نيتشو.

كلعل ما طٌع  ىذا الَبٌدد بالغذاء اؼبناسب ليس كحده اليأس من اسَبجاع كالده من اؼبوت الغادر؛ 

ل دٌعمتو أسباب أخرل كاف يف مقٌدمتها ماضيو النزيو الذم يشهد لو باالستقامة كيبنعو من تشويهو جبريبة ب

قتل، فهاملت قد كاف أمّبا دامبركيا نزيها، كىو يذكر ذلك حْب يعد طيف كالده باالنتقاـ ؼبقتل أبيو إذ 

 يقوؿ:

 من لوح ذاكريت 

                                                           
كلي  شكسبّب، مأساة ىاملت أمّب الدامبارؾ، ترصبة: جربا إبراىي  جربا، بّبكت، اؼبؤسسة العربية للدراسات ينظر:  - 1

   116إُف ص  25، من ص 1979(، 5  –كالنشر، )ط 
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 سأؿبو كل تدكيت سخيف أضبق، 

 كل شكل ككٌل انطباع مضى،  حك  الكتب كلها،

 فبا نسخ الشباب ىناؾ كسجلتو اؼببلحظة،

 كلن يبقى يف كتاب ذىِب إال 

 أمرؾ كحده، دكف غّبه،

  1ال زبالطو مادة رخيّة. نع ، كنع ، كحق السماء" 

كما يشهد لو حٌب شعبو بذلك، حيث جاء على لساف عٌمو حْب سألو لرتيس بن بولنيوس رئيس الوزراء 

كراء زباذلو يف االقتّاص منو، فذكر لو أٌف السبب الثآف ركاء ىذا التوآف : "ىو ما تكٌنو لو عن السبب 

 2 .الدنباء من حٌب عظي "

باإلضافة إُف أٌف ؾبيء تلك النبوءات على لساف طيف يف ىيئة كالده، قد جعل الشٌك يتسٌلل إُف 

الشياطْب الٍب تستغٌل كآبة اإلنساف قلبو كعقلو كيزحزح صرح ما رآه كظبعو؛ فقد يكوف ذلك من كحي 

كتتفٌنن يف نسج األكىاـ كقّف القلوب اغبزينة، لتقودىا إُف ارتكاب اآلثاـ كانتهاؾ احملظور، السٌيما كأٌف 

الذم سيقتٌص منو ليس عدكا بعيدا؛ بل قريب ذبمعو بو صلة الدـ، إنٌو عٌمو كزكج أمو، كفوؽ كل ىذا ملك 

 دكف إسراعو يف التنفيذ، كالَبٌيث يف تسديد ضربة قاتلة إليو، ؼبا سيَبٌتب الدامبارؾ، ذاؾ كلو كقف حائبل

 عليو من أخطار كيلقي بو إُف اؽببلؾ، يقوؿ ىاملت كىو يناجي نفسو:

                                                           
 63 ىاملت أمّب الدامبارؾ، صكلي  شكسبّب، مأساة  - 1
 .172ص  ،اؼبرجع نفسوكلي  شكسبّب،  - 2
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 "...إف الركح الٍب رأيتها

 قد تكوف شيطانا، كللشيطاف قدرة  

 أجل، كلعلو –على تقمص اؼبظهر الساٌر 

 لضعفي كسوداكيٍب 

 خداـ أركاح كهذه،كلسطوتو باست

 1ىبدعِب ليجٌر يب إُف التهلكة." 

كليس الشٌك كحده الذم كٌبل يدم ىاملت بل العاَف اؼبضطرب الذم يّعب فٌك طبلظبو؛ إذ  

ليس من السهل حٌل عقد تفٌننت األياـ يف صنعها بطريقة متناقضة كمتتالية؛ فموت كالده يف ظركؼ 

لتخٌلص من أثره، لقد صار يبقت اغبياة دبا فيها كلوال إيبانو غامضة جعلو يعيش حزنا شديدا َف يفلح يف ا

 لفتح باب االنتحار كدخل من بابو األثي ، يقوؿ مناجيا:

 "آه ليت ىذا اعبسد الّلد يذكب

 كينحل قطرات من ندل،

 يا ليت األزِف َف يضع شريعتو

 ضد قتل الذات. رباه، رباه.

 ما أشٌد ما تبدك ِف عادات الدنيا ىذه
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 عتيقة، فاىية، ال نفع منها.مضنية، 

 1أال تبا ؽبا. تبا تباٌ ؽبا."

كمع أٌف الكٌل يف القّر قد تقٌبل فكرة موتو إاٌل أٌف ؿباكالمه  يف نّحو قد باءت بالفشل، حٌب 

 تناست موت زكجها، كىا ىي رباكؿ التخفيف عنو كتنّحو بتقٌبل اؼبّيبة بقلب صبور: غرترودأمو اؼبلكة 

 بلونك الليلي ىذا،"ألق عنك يا ىاملت 

 كلتنظر عينك نظرة صديق إُف ملك الدامبارؾ.

 أ فتبقى إُف األبد جبفنْب خفيضْب

 تبحث عن أبيك يف الَباب؟

 أنت تعل  أنو أمر عادم: ما من حي إال كيبوت يوما

  2 ."عابرا خبلؿ الطبيعة ىذه يف اذباه األبدية

عليو؛ كال مناص للبشرية منو، كىا ىو يلقي كحٌب عٌمو اعترب موتو أمرا فطريا جبلت اؼبخلوقات 

عليو ؿباضرة تعٌج باألفكار اؼبتفائلة، كالٍب ربمل بْب صفحامها سنن اغبياة الٍب هبب على اإلنساف التأقل  

 معها مهما عظمت مكارىو، كيعده بتسليمو عرش كالده فور كفاتو، يقوؿ:

 صبيل من طبعك كضبيد يا ىاملت "
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 ىذه من أجل أبيكأف تقـو بشعائر اغبداد 

 كلكن عليك أف تعل  أف أباؾ فقد أبا لو، 

 كذلك األب الفقيد فقد أباه، فكاف على خلفو

 دبا ترتب عليو من كاجب بنومٌ 

 أف وبزف حدادا عليو لفَبة ما. بيد أف اؼبثابرة

 على عزاء ال يثِب، عناد شرير،

 إنو حزف ال يليق بالرجاؿ، 

 يدؿ على إرادة سبٌردت على السماء

 كقلب غّب حّْب كنفس أعوزىا الّرب

 كإدراؾ بسيط َف يثقف.

 فحْب نعل  أف أمرا ما كاف مقضيا،

 كإنو شيوع أم شيء عادم نعرفو،

 َفى كبزف كنّر على مقاكمتو فنجعلو

 وبٌز يف القلب؟ استح يا ىذا، إنو إلمث ذباه السماء،

 إمث ذباه اؼبوتى، إمث ذباه الطبيعة، 
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 وضوعو العادمكالعقل يسخفو حْب يكوف م

 –موت اآلباء، كىو منذ البدء يّيح 

:  منذ أكؿ جسد فارقتو اغبياة حٌب ىذا الذم مات اليـو

 )البد من ىذا(. نرجو إذف أف تلقي عنك أرضا 

 هبذا اغبزف الذم ليس هبدم كاعتربنا

 أبا لك. كإٓف أصرح على اؼبؤل

 1بأنك خلىفي على العرش"

كما زاد األمر سوءن، زكاج عٌمو من أمو كَف يبٌر بعدي على مقتل زكجها شهراف، كل ذلك جعلو ينظر  

إُف الوضع بعْب الريبة؛ كيعيد التفكّب يف النساء، كيف ال يرل العاَف يف قٌمة اضطرابو كبْب الفينة كاألخرل 

على عينيها كشاح الغفلة؟ كيف  وبٌل عٌمو ؿبٌل كالده يف كل شيء: يف ملكو كزكجو، كيف أقنعها لتلقي

رضيت بداللو اؼبشبوه كنسيت يف كقت كجيز من كانت تراه عاؼبها الذم ال تتنفس خارجو؟ من أفرش 

 لعبلقتهما مبارؽ اعبناف كخاؼ عليها من النسي  العليل، يقوؿ ىاملت كىو يّف حرص كالده عليها:

 -َف يبر على موتو شهراف –"أ ىكذا تنتهي األمور 

 من شهرين؛ أقل من شهرين، بل أقل

 ملك رائع، إذا قيس هبذا
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 كاف يعشق أمي  فكهايبّبيوف إزاء الستّب،

 فبل يسمح لريح السماء

 بزيارة كجهها إذا اشتدت. يا أرض، يا ظباء.

 أ ؿبتـو علٌي أف أتذكر؟ كاىا كانت تتعلق بو

 -كأمبا ازدياد الشهية قد اشتٌد دبا تغذت عليو

 كمع ذؿ، فلمدة شهر..

 1"  ! ةهبب أف أصرؼ فكرم عنو. أيها الضعف، اظبك اؼبرأ

ىل يعقل أٌف تكوف كٌل النساء هبذا السوء؟ الشك أٌف أكفيليا أيضا نسخة عنها، ؽبذا فٌضل اإلعراض عنها 

، كىو الذم أحٌبها أكثر من 2" كاف عليك أال تّدقيِب...ما أحببتك قط "بعد أف غمرىا هبداياه كؿببتو:

 لرتيس ؽبا، يقوؿ معَبفا حبٌبو أماـ اعبميع قرب قربىا:ؿببة أخيها 

 " لقد أحببت أكفيليا. أربعوف ألف أخو 

 دبجموع حٌبه  لن يساككا

 3مقدار حيب أنا... " 
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بناءن على ما سبق يبكن الوصوؿ إُف نتيجة مفادىا أٌف نيتشو َف يٌتبع صنيع أرسطو يف إعطاء  

، ذلك أٌف القياـ بو ال يغٌّب من الوضع شيئا؛ بل ردبا يزيده اضطرابا الفعل مكانة فبيزة؛ بل أنزلو إُف اغبضيض

إُف اضطرابو، كليس ىاملت من يعٌلمنا ذلك فحسب بل ىناؾ مباذج أخرل تسوقنا إُف النتيجة نفسها: 

 ))إٌف اإلدراؾ مقتلة للفعل((. 

نيتشو ما حّل يف كمن األمثلة الٍب يبكن أف نسوقها يف ىذا الّدد كالٍب سبٌثل دعما ؼبا قالو 

مأساة أكديب؛ فليوس كجوكاستا كانا يعلماف مسبقا عن طريق الوحي أٌف ابنهما سيكرب كيقتل أباه مث يتزٌكج 

أٌمو؛ إال أهنما أقدما على خطة َف تكن ذات فائدة ترجى؛ خاصة حْب أبعدا صغّبنبا عن القّر ليموت 

يف ربٌققو، كحٌب أكديب ذاتو فعل اػبطأ نفسو حْب  يف الغابة، إذ َف يغٌّبا من مّّبنبا اؼبنتظر بل سانبا

عاند الوحي كغادر قّر اؼبلك الذم تبٌناه ليجهز على أبيو ليوس يف الطريق كيتزٌكج أٌمو عن غّب عل ، ىنا 

ذبد اغبكمة الٍب قاؽبا نيتشو صداىا يف أٌف إدراؾ الفرد للحقائق هبعلو ينفر من القياـ بو كإضاعة أدْف جهد 

 يف سبيلو.

يست عبثية الفعل يف ظٌل إدراؾ النتائج كحدىا من دعمت نيتشو إلنزاؿ الفعل لذاؾ الدرؾ كل

كاف أبطاؿ اليوناف إُف حد ما يتفوىوف بأشياء كيقولوف أكثر لقد  : "األسفل؛ بل ىناؾ دافع آخر، إذ يقوؿ

كمة الٍب يبكن أف فبا يعملوف )...( إف بنية الػمىشاىد كالّور اؼباكرائية تكشف عن حكمة أعمق من اغب

ينقلها الشاعر نفسو عرب كلماتو كأفكاره، ككبن نبلحظ ىذا عند شكسبّب، حيث أف ىاملت، على سبيل 

بو ر لت يبكن أف نأخذىا، ليس فبا يهذميقوؿ أكثر فبا يفعل، كبالتاِف، إف العربة من شخّية ىااؼبثاؿ، 

  1من دراسة اؼبسرحية ذامها"بالضبط، بل فبا ىو يف التفكّب اؼبستغرؽ الذم يلف أيامو، ك 
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يبدك أٌف عامبل آخر قد دفع نيتشو إُف استّغار قيمة الفعل كىو قٌلتو لدل مقارنتو بالقوؿ، 

 فهاملت يهدر كقتو باغبديث كتوجيو الٌلـو كالشتائ  إُف نفسو، بدؿ اؼببادرة إُف التنفيذ، يقوؿ:

 ...! "أم نذؿ أنا، أم عبد قركم

 الوحل غبمٍب كسيدامأنا اغبقّب البليد، من 

 أسَبؽ النظر، كاألبلو اغباَف، غّب مليء حبوافزم

 حٌب كال من أجل ملك –غّب قادر على النطق بشيء 

 دبركا ؼبلكو كغاِف حياتو شر ىزيبة. أجباف أنا؟

 من يسٌميِب بالوغد؟ يشٌج القحف من رأسي؟

 ينتف غبيٍب كيقذؼ يف كجهي هبا؟...

 !أال ايها االنتقاـ

 أجل، ما أصبل صنعي، !من ضبار كلكن ياِف 

 أنا ابن ذاؾ القتيل اغببيب،

 أنا الذم السماء ربثِب، كاعبحي  أيضا، على الثأر، أفٌض ما بقليب كاؼبومسات ألفاظا

 كأركح أشت  كالبغيٌ 

  !دٓفء كضيع
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  1" !أؼ ىل ، يا دماغ

 كما أنو يبطئ يف التنفيذ، يقوؿ:

 "أأكوف أـ ال أكوف؟ ذلك ىو السؤاؿ.

 أمن األنبل للنفس أف يّرب اؼبرء على 

 مقاليع الدىر اللئي  كسهامو

،  أـ يشهر السبلح على حبر من اؽبمـو

 كيّدىا ينهيها؟ مبوت...نناـ..

 كما من شيء بعد...أ نقوؿ هبذه النومة ننهي

 لوعة القلب، كآالؼ الّدمات الٍب 

 من الطبيعة تعرض ؽبذا ؽبذا اعبسد؟ تلك غايةه 

 تهى. مبوت... نناـ..ما أحٌر ما تيش

 كإذا حلمنا؟ أجل لعمرم، ىناؾ العقبة. –نناـ 

 فما قد نراه يف سبات اؼبوت من رؤل، 

 كقد ألقينا بفانيات التبلفيق ىذه عنا،

                                                           
 .101، 100، 99صىاملت أمّب الدامبارؾ ، كلي  شكسبّب، مأساة  - 1



 أطروحة الدكتوراه
 

 
191 

 

 يوقفنا للَبكم.

 ذلك ما هبعل طامة من حياة طويلة كهذه.

 كإال فمن ذا الذم يقبل صاغرا سياط الزماف كمهاناتو،

 كيسكت عن زراية اؼبتغطرس، كيرضخ لظل  اؼبستبد،

 كأكجاع اؽبول اؼبردكد على نفسو، كفباطبلت القضاء

 كصبلفة أكِف اؼبناصب، كاالزدراء الذم

 يلقاه ذك اعبدارة كاعبلد من كل من ال خّب فيو، 

 لو كاف يف مقدكره تسديد حسابو

 خبنجر مسلوؿ؟ من مٌنا يتحمل عبأه الباىظ

 الىثا، يعرؽ ربت كقر من اغبياة

 لوال أف اػبوؼ من أمر قد يلي اؼبوت،

 ذلك القطر اجملهوؿ الذم من كراء حدكده

 ال يعود مسافر، يثٌبط اإلرادة فينا

 كهبعلنا نؤثر ربمل اؼبكركه الذم نعرفو

 على اؽبرب منو إُف اؼبكركه الذم ال نعرفو؟ 
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 أال ىكذا هبعل التأمل مٌنا جبناء صبيعا،

 كما يف العـز من لوف أصيل يكتسي

 ّفرة عليلة من التوٌجس كالقلقب

 كمشاريع الوزف كالشأف ينثِب

 ؾبراىا اعوجاجا بذلك،

 كتفقد اس  الفعل كالتنفيذ

 1"  !ركيدؾ اآلف

كحيلة اؼبسرحية إال دليل على  2كما أنو يٌتخذ سببل متشعبة للتحٌقق من جريبة عٌمو، كما اٌدعاء اعبنوف

 ترٌدده كعدـ ثقتو يف قراره، يقوؿ:

 حبجج "علٌي إذف

 أشٌد سباسكا من ىذه. اؼبسرحية ىي الشيء

 3الذم سأقبض بو على ضمّب اؼبلك"

باإلضافة إُف أنٌو يبلي على نفسو أفعاال سرعاف ما يَباجع عنها دكف أدْف مبادرة، تثنيو يف ذلك 

 طبيعتو السويٌة، خاصة حْب توٌجو إُف أٌمو كىو يناجي نفسو:
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 "ىذا من الليل ىزيع السحر،

 اؼبقابر أفواىها، كينفث اعبحي  ساعة تفغر

 يف ىذه الدنيا الوباء، لعمرم بوسعي اآلف

 أف أشرب الدماء حارة كآيت من رىيب الفعل

 إُف أمي. –... على رسلك  !ما يرتعد النهار لرؤيتو

 أيها القلب ال تتخٌل عن سوٌم طبيعتك. أياؾ أف

 تفسح لركح نّبكف طريقا إُف صدرم الّامد ىذا.

 ال شاٌذ الطبيعة. فؤلكن قاسيا،

 سأكملها خناجر، أما خنجرا فلن أمٌس.

 كلينافق لسآف كركحي هبذا، فمهما عٌنفتها ألفاظا بلسآف،

 1" !إياؾ يا نفس تنفيذا ؽبا أف تقٌرم 

يرغب أف يبعثو إُف قربه  كحْب هبد الفرصة مواتية أثناء انشغاؿ عٌمو بالّبلة، يَباجع كعادتو حبٌجة أنٌو ال

 راكعا؛ بل يريد أف يرسلو إُف اؼبوت مدٌججا بآثامو:طاىرا 

 "بإمكآف اآلف أف أفعلها، كذا، كىو يّلي،

 كيذىب ىكذا إُف السماء، –كسأفعلها اآلف 
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 فؤلؿبص األمر. -فأكوف قد انتقمت؟ 

 نذؿ يقتل أيب غيلةن، كلذا فإٓف،

 أنا ابنو الوحيد، أرسل ىذا النذؿ إُف السماء. 

 كافأة، ال انتقاما...لكاف ذلك خدمة لو كم

 كبل

 إُف غمدؾ يا سيف. كلتعرؼ مِب قبضة أرىب ىوالن 

 حْب أراه شببل، أك نائما، أك يف سورة من غضبو

 أك يف لذة الفحشاء من فراشو،

 أك منهمكا يف القمار أك الشت ، أك أم فعل

 1ال مذاؽ للخبلص فيو"

فعاؿ كال يدرم إف كاف ذلك نسيانا أـ كحٌب ىاملت نفسو يعَبؼ بأنٌو يكثر من الكبلـ على حساب األ

ٌّر  كاعبنب إال القليل، كيبلك من اإلمكانيات النفسية  توٌجسا، كإف كاف يف حساباتو األلف من التب

 كاعبسدية كاؼبادية ما يؤٌىلو للقياـ بو ، يدفعو يف ذلك اغبافز القوم: 

 "ليت شعرم أ ىو نسياف مِب كحشي، أـ توٌجسه رعديد

   - ة ألف حسابإذ أحسب للمغب
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ٌّر فيو إال جزءا كاحدا،  حساب لو قٌس  أرباعا ؼبا كاف التب

 كاعبنب منو ثبلثة أرباع. لست أدرم

 ؼباذا أرآف بعد حيا ألقوؿ ))ىذا األمر هبب فعلو((،

 1كلدٌم لفعلو اغبافز، كاإلرادة، كالقوة، كالوسيلة."

ثبلثة أسباب جعلتو ينزاح عن التنظّب استنادا على ما سبق يبكن القوؿ أنٌو قد اجتمعت لنيتشو 

األرسطي فيما ىبٌص قيمة الفعل، كيعطي للمأساة كجها آخر َف نألفو يف كتاب أرسطو )فن الشعر(، كىي: 

أٌف الفعل ؾبرد رؤية ال أكثر شأنو شأف اػبشبة، كما أنٌو غّب ؾبدو يف ظل إدراؾ عبثيتو، كأخّبا أٌف 

ك اغبديثة  تقوؿ أكثر فبا تفعل. كإذا كاف نيتشو قد انزاح عٌما قالو الشخّيات سواء يف اؼبأساة القديبة أ

أرسطو يف ترتيب الفعل بإعطائو موقعا ثانويا بْب أجزاء الَباجيديا فما قولو يف بقية األجزاء؟ ىل حاكى 

 التنظّب األرسطي أـ حاد عنو؟ ذاؾ ما سنحاكؿ معرفتو يف اعبزء اؼبتبقي من ىذا البحث.

   :والشخصياتالبطولة   - ب

قد نبعت من الدكر الذم   الكورس مقارنة بالفعل يف الَباجيديا القيمة الٍب حظي هبا علمنا سابقا أفٌ 

مأساة معركضة؛ باعتباره مّدر تلك الرؤية الٍب تظهر عن طريق الفعل كاػبشبة، فهل  يو يف أمٌ كاف يؤدٌ 

و أيٌاىا؟ كإف كاف شبة عنّر آخر فما ىي ىناؾ عنّرا آخر شارك احتٌل الكورس كحده ىذه اؼبكانة أـ أفٌ 

 األسباب الٍب دفعت نيتشو إُف تفضيلو؟

                                                           
1
 . 157، 156 ، ص اؼبرجع السابق كلي  شكسبّب، - 
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قد كانت كليدة لثنائية   -حسب رأم نيتشو  –الَباجيديا  ازلنا نذكر من خبلؿ ما مٌر معنا أفٌ م

 منها اعبانب الديونيسي كالشق اآلخر مثٌلو اعبانب األبوِف، كيبدك أفٌ  مٌثل شق   ؛ثنائية جنسية أشبو بأمٌ 

"الكورس كالبطل يتشو: عيو من قوؿ نن ذاؾ ما ثامهما لتظهر يف عناصر الوريث،ىذين األصلْب ستعود مورٌ 

هنا الَباجيدم يف شكل الَباجيديا )اؼبأساة(...ىذه الثنائية كانت ىي أصل كجوىر الَباجيديا اإلغريقية، كأ

  1التعبّب اؼبظفور من تيارين فنيْب، نبا الدافع)العامل( األبوِف كالدافع الديونيسي"

، ليس ألنٌو الَباجيدم البطلكىو  للكورسىناؾ عنّرا آخر قد اكتسى قيمة معادلة  أفٌ  اٌتضح

استمٌد أصولو شأنو شأف الكورس من الدافعْب اؼبتناقضْب ) الدافع األبوِف كنظّبه الديونيسي( الٌلذٍين 

ىا. كجوىر  أصل الَباجيديا اإلغريقيةاجتمعا ليسانبا يف ميبلد الَباجيدايا، بل ألنٌو كالكورس قد مٌثبل 

نذ بداية الَباجيديا، كعن الشركط الٍب كضعها كنتساءؿ يف ىذا اؼبقاـ عن أصوؿ البطولة ككيف تشٌكلت م

 نيتشو للشخّيات الَباجيدية؟ كما إذا كانت معادلة لتلك الٍب ربدث عنها أرسطو؟

 االرىاصات المقّدسة للبطل التراجيدي:  /   1 –ب 

َف  نيتشو استنادا إُف ما التقفو عن الَباث أٌف اإللو ديونيس قد كاف بطبل للَباجيديا، غّب أنٌو يذكر

يكن موجودا يف بدايامها إال كبطل متخٌيل كليس كبطل حقيقي، كىذا يدٌؿ على أٌف بدايات الَباجيديا  

كانت تفتقر إُف كجود أٌم فبٌثل، أم أهٌنا كانت عبارة عن جوقة فقط؛ غّب أٌف ذلك َف يبنع الباحثْب من 

ٌّي اؼبسألة للربىاف على حقيقة كجوده. يقوؿ نيتشو: الَباث َف يكن ديونيس، البطل "اعتمادا على  تق

ظهور الَباجيديا، بل   بل يف اؼبرحلة األكُف القديبة مناغبقيقي ػبشبة اؼبسرح كمركز الرؤية كلها، موجودا فع

                                                           
)ىذه إحدل اغبجج على أٌف االرباد الذم ت بْب اإلؽبْب أبولو . 160فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1

سٌيما حْب بلغت أكج ال، حسب نيتشو كديونيس َف يساى  يف ميبلد الَباجيديا كحسب؛ إمبا ظهرت آثاره يف مكونامها
 تطٌورىا(



 أطروحة الدكتوراه
 

 
197 

 

كاف موجودا متخيبل كبطل: كىذا يعِب أف الَباجيديا كانت يف األصل عبارة عن كورس فقط كليس دراما. 

)ديونيس( حقيقي كليس ؾبرد ذبسيد للرؤية  للربىنة على أف ىذا اإللوكيف مرحلة الحقة كانت ىناؾ جهود 

 1الشكلية بإطارىا اؼبتخيل يف الشكل اؼبرئي للنظر"

"لقد بات تقليدا معركفا أف الَباجيديا اليونانية يف صورمها األكُف كانت معنية يواصل نيتشو حديثو: 

الوحيد. لكن يبكن القوؿ بنفس ىذه اليقينية إنو  دبعاعبة عذابات ديونيس، كأف ديونيس كاف البطل الدرامي

 –حٌب زماف يوربيدس بقي ديونيس البطل الَباجيدم، كإف صبيع الشخّيات اؼبشهورة يف اؼبسرح اليونآف 

كانت عبارة عن أقنعة ربجب خلفها البطل اغبقيقي: ديونيس. ىناؾ فكرة   –بركميثيوس، أكديب كغّبنبا 

ؿبتجبة خلف كل ىذه األقنعة ىي السبب األساسي كراء )اؼبثالية( النموذجية  تقوؿ إف األلوىية الٍب كانت

  2ؽبذه الشخّيات اؼبشهورة الٍب كثّبا ما كانت تثّب الدىشة"

يثمر ىذا القوؿ نتيجة مفادىا أٌف ديونيس قد مٌثل البطل الَباجيدم األكؿ، فالَباجيديا منذ 

قوا كجودى  أماـ اعبمهور سيظلوف صورة عن ىذا اإللو، بدايتها كىي تعاًف عذاباتو، فاؼبمثلوف كلو حقٌ 

"إف ديونيس اغبقيقي الواحد يظهر يف شخّيات عديدة، يف قناع احملارب البطل، كردبا نستطيع ذلك 

  3القوؿ إف احملارب العالق يف شبكة اإلرادة الشخّية."

الكبلـ كيؤدم أدكارا فهو يشبو "يف اؼبسرح اليونآف، حْب كاف اإللو ينطلق بكذبدر اإلشارة إُف أنٌو 

الفرد اػباطئ كاؼبناضل: كتعود فكرة ظهوره هبذه الدقة كىذا الوضوح لتأثّب أبولو، مفٌسر األحبلـ، الذم 

يظهر للكورس جانبو الديونيسي من خبلؿ ىذا اؼبظهر الرمزم . كعلى أم حاؿ، فإف ىذا البطل ىو 

                                                           
 .135، 134ديا، ص فريدريك نيتشو، مولد الَباجي - 1
 .146، ص اؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 2
  .147، 146، ص ـ.ففريدريك نيتشو،  - 3
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م يعآف ىو نفسو عذابات فردية، كالذم ربكي ديونيس اؼبعذب صاحب األسرار، ديونيس اإللو الذ

األساطّب أف العمالقة مزقوه، كأنو يف ىذه اغباؿ، أصبح مقدسا مثل )زاغركس(. إف ذلك يشّب إُف أف 

عملية التمزيق، العذاب الديونيسي تّل إُف حد اغبوؿ إُف ىواء، ماء، أرض، نار، كإف علينا أف نعترب 

 1ل لكل أنواع العذاب، كبالتاِف كأمر يبكن استيعابو."شرط الفردنو )الشخّنة( كمّدر كأص

الذم د إُف تأثّب أبولو الفرد اآلمث اؼبناضل عائصورة ديونيس يف  ظهورالسبب كراء  يذكر نيتشو أفٌ 

ىذا كيبدك أٌف  .قوه إربامزٌ  ككيفمعاناتو مع العمالقة  ، حيث يكشفؤعلى التنب ة ال تضاىىقدر  يبلك

ىذا ما جعل نيتشو  لعلٌ ك . لية للحياةُف عناصر أكٌ إربٌولت أشبلؤه  ا حيثسمقدٌ  لوجعاغبادث األلي  قد 

أنواع  ؿ اؼبركر على كلٌ من خبل ى إالٌ ق شرط الفردنة ال يتأتٌ ربقٌ  أفٌ  يّل إُف تلك النتيجة الٍب تقوؿ:

 .اؼبعاناة

ٌف الَباجيديا منذ استنادا إُف ما سبق يبكن القوؿ أٌف ديونيس قد مٌثل الثمرة األكُف للبطل، ذلك أ

بدايتها َف تكن زبرج عن تّوير معاناتو كمأساتو الٍب انتهت بتمزيقو، غّب أٌف موتو َف يبٌثل هناية لوجوده يف 

قلب اؼبسرح بقدر ما منحو حياة خالدة، حيث كاف يظهر يف صور عديدة كذلك خلف أقنعة األبطاؿ، 

شبة ؾبٌرد أقنعة لذاؾ البطل األٌكؿ ديونيس، كَف تكن كباختّار: كاف األبطاؿ الذين حٌققوا شهرمه  فوؽ اػب

مآسيه  إال ذبٌليا ؼبأساتو، فاؼبعاناة اؼبريرة نتيجة األخطاء مث النهاية اؼبؤؼبة الٍب مِب هبا ىؤالء األبطاؿ الذين 

عربكا خشبة اؼبسرح ليست سول صورة عن ذاؾ اإللو الذم ظهر على حقيقتو بفعل الوضوح الذم فرضو 

 ولو. كهبذا يتكافل اإلؽباف أبولو كديونيس ليسانبا يف استمرار الَباجيديا.اإللو أب

 :ونيتشعند البطولة /  شروط 2 –ب 

                                                           
 .147فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
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نذكر من خبلؿ ما مٌر معنا أٌف من شركط البطولة الٍب أدرجها أرسطو يف مؤلفو )فن الشعر( أف 

خطأ جسي  وبٌوؿ حياتو إُف يكوف الشخص ذا دـ نبيل، تقوده نقيّة عٌششت يف شخّيتو إُف الوقوع يف 

فهل اعتمد نيتشو ىذه الشركط أـ أنٌو قٌدـ بديبل   شقاء، كيضطرٌه إُف التكفّب عنو بتقدٔف تضحية كبّبة.

"لقد صٌور سوفوكل أكثر شخّية يونانية شهدت معاناة يف تاريخ اؼبسرح: ذلك عنها؟ . يقوؿ نيتشو: 

 1يرتكب اػبطيئة كيتعذب هبا رغ  كل حكمتو "اؼبنكود البائس أكديب، كرجل نبيل قيدر عليو أف 

ليملي شركط  الٍب عرضها سوفوكليس 2مأساة أوديبالظاىر أف نيتشو قد عبأ ىو اآلخر إُف 

البطولة، كسنذٌكر دبلخّها كي يتسٌُب لنا قراءمها خطوة خطوة: يرد يف ركاية ىومّبكس:" أٌف لعنة حٌلت 

ببليوس كأبنائو ألنٌو أدخل إُف بلده رذيلة غّب طبيعية، إذ قاؿ كحي )دلف( إٌف اليوس كزكجتو يوكاستو 

لنبوءة فألقيا بّغّبنبا على جبل قيثركف كثقبا كعب سّبزقاف كلدا يقتل أباه كيتزٌكج أمو، كأرادا أاٌل تتحقق ا

قدميو للتعجيل دبوتو، حيث أنقذه راع كأىداه إُف ملك كورنثة كملكتها فتبٌنياه كربٌياه. كؼبا كرب  أكديب 

عرؼ من مهبط الوحي أيضا أنٌو قد كتب عليو أف يقتل أباه كيتزٌكج أمو، كاعتقد أٌف ملك كورنثة كملكتها 

، ففٌر من اؼبدينة كازبذ طريقو إُف طيبة. كالتقى يف الطريق بشيخ طاعن يف السٌن فتشاجر معو نبا أبوه كأمو

كقتلو كىو ال يعرؼ أٌف ىذا الشيخ أبوه، كؼبا اقَبب من طيبة التقى االسفنكس الذم يقتل كٌل من ال وبل 

ب كعٌدكه منقذا ؽب  اللغز، غّب أٌف أكديب قد أفلح يف حٌلو فقضى على الوحش، كرٌحب الطيبيوف بأكدي

                                                           
 .137فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
مسرحية كاحدة قوانْب الَباجيديا الواردة يف كتابو فن الشعر من  استمدٌ  قد أرسطو مد مندكر أفٌ يرٌجح الباحث ؿب - 2

كىي "أكديب ملكنا" لسوفوكليس، ؿبمد مندكر، الكبلسيكية كاألصوؿ الفنية للدراما، القاىرة، هنضة مّر للطباعة كالنشر 
نفسها لشرح اعبزء  كيبدك لنا أٌف نيتشو قد اقتفى آثار سابقو يف اعتماده على اؼبأساة .4، 3، ص 2003كالتوزيع، 

 اػباص بالشخّيات، لكٌنو َف يكتف هبا لوحدىا بل اعتمد مأساة بركميثيوس أيضا.
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ٌّبوه ملكا عليه  بعد مقتل ملكه  اليوس مث تزٌكج اؼبلكة يوكاستو الٍب تشنق نفسها حْب تعل  أهنا  كن

 1تزٌكجت كلدىا"

أما الركاية الٍب اعتمدىا سوفقليس يف مسرحيتو: )أكديب ملكا( فإهنا زبتلف اختبلفا بٌينا عن ركاية 

وكاستو تولٌيا اؼبلك يف مدينة ثيبا حيث أىوت على ىذه اؼبدينة ىومّبكس، إذ يرد فيها أٌف: "أكديب كي

مّيبة أخرل بعد مقتل اؼبلك السابق اليوس، فّار اإلقلي  كٌلو عقيما ال ينبت زرعا، فذىب كريوف شقيق 

يوكاستو إُف دلف، حيث أمره الوحي بأف يطارد قتلة اليوس، كقد قرر العرٌاؼ تّبسياس أٌف قاتل اليوس ىو 

 2كحْب تأٌكد أكديب من صٌحة اػبرب فقأ عينيو، أما يوكاستو فقد انتحرت"أكديب، 

والخطيئة  3النبلالسابق ثبلثة شركط يف البطولة نذكرىا على النحو التاِف:  ذبتمع يف قوؿ نيتشو

ىذه الثبلثية الٍب سبق كذكرىا أرسطو نراىا تتكٌرر عند نيتشو يف البطل الذم اختاره، إنٌو اؼبلك  .والعقاب

اؼبنحدر عن سبللة ملكية كالذم أثبت ألىل طيبة حسن نواياه، بتخليّه  من مهديد  النبيلأكديب، ذاؾ 

ٌّبوه ملكا عليه ، يقوؿ الكورس مثنيان على صنيعو ك   مذٌكرا دبآثره :األسفنكس ليحظى حبٌبه  فين

                                                           
 .82،  81ترجيديات سوفقليس، ص  سوفكليس،يراجع: لبلطبلع على تفاصيل األسطورة،  - 1
 . 86، 85، ، ص اؼبرجع نفسويراجع: سوفكليس،  - 2
رت كثّبا على حياة نيتشو كظهرت يف معظ  مؤلفاتو، ليس فقط يف تفضيلو مسألة النبل ىذه قد أثٌ  ذبدر اإلشارة أفٌ  - 3

للنببلء كاحتقاره لطبقة العبيد، بل يف اعتبار نفسو نبيبل يسمو إُف منزلة األلوىية، يقوؿ يف كتابو )ىذا ىو اإلنساف(: "أنا 
فاسد، األؼبآف على األقل. كعندما أحبث ِف عن نقيض نبيل بولوندم أصيل ال تشوب دمو قطرة كاحدة من الدـ ال

جوىرٌم، خٌسة الطبع سفالة الغرائز الٍب ال حدكد ؽبا أجد أمامي على الدكاـ أٌمي كأخٍب، كإف االعتقاد يأٌف ِف قرابة مع 
عٌدة قركف إُف مثل ىذا الرىط من السفلة ؽبو ضرب من التجديف على منزلٍب األلوىية )...( كسيكوف على اؼبرء أف يعود 

الوراء كيما يستطيع أف يعثر يف أعماؽ الغرائز الباطنية على ىذا اعبنس األكثر ظبٌوا كنببل من بْب ما كجد على كجو 
األرض، كما أمثٌلو أنا، لدم إحساس كاثق بالتمٌيز ذباه مل ما يدعى اليـو بالٌنبالة، كإٌنِب لن أمنح القيّر األؼبآف اعبديد 

 .21ىذا ىو اإلنساف، ص فريدريك نيتشو، حوذيا ِف"، حٌب شرؼ أف يكوف 
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"إنو قضى على العرٌافة ذات اؼبخالب اغبادة، يا زيوس. كقد كقف أماـ مدينتنا كمَباس ضد 
 اؼبوت.

كىكذا، أم أكديب، أعلنوؾ ملكا علينا، كتلقيت أظبى آيات الشرؼ، كتوليت اؼبلك على ثيبا 
  1القوية"

كىكذا كدكف أدْف نٌية لولوج عاَف اػبطايا هبد نفسو مدٌنسا بانتهاؾ احملظور، يطٌوقو قدره الٌتعيس   

من كٌل صوب كتلحقو النبوءات رغ  فراره منها؛ فمنذ كالدتو ألقي بو خارج القّر فريسة للموت رباشيا ؼبا 

أف يرتكب خطيئة ال تغتفر فيقتل كالده كرد يف النبوءة، ليَبٌّب يف قّرو فٌر منو للنبوءة ذامها، كىو خوفو 

كيتزٌكج أٌمو، يقوؿ شارحا سبب فراره من قّر بولوبوس: "إف لوكسياس قد أنبأٓف يف اؼباضي أنو ال بٌد ِف 

أف أشارؾ يف فراش أمي، كأف أسفك دـ أيب بيدم. كىذا ىو السبب يف أنِب استقررت منذ زماف طويل 

 2َف أشأ أف أكوف قاتل أيب"من أجل سعاديت... –بعبدا عن كورنثوس 

غّب أٌف فراره َف يكن ذا جدكل إذ أقدـ على الفعلْب الشنيعْب رضوخا لقدره. كحكمتو َف تكن  

ذات نفع إذ أكصلتو يف آخر اؼبطاؼ إُف اكتشاؼ دناءة ما أقدـ عليو، يقوؿ كىو يف أشٌد حاالتو إحباطا: 

يا نور النهار، الذم أراه آلخر مرٌة، ألنو يف ىذا  آه !ىكذا إذف قد صدؽ كل شيء !كا أسفاه ! " كا أسفاه

اليـو تكٌشف أٌنِب ابنه لذلك الذم كاف من الواجب أف أكوف ابنو، كزكج لتلك الٍب هبب أال أكوف ؽبا 

زكجا، كقاتله ؼبن كاف هبب أال أقتلو"
3 

ل مهما بلغ من إٌف التقاء النبل كاػبطيئة أمر لطاؼبا عهدناه يف اؼبآسي اليونانية، فالبطل النبي

الفضيلة لن ىبلو تكوينو من نقيّة، ىذه األخّبة الٍب ربٌوؿ حياتو إُف مأساة؛ كأكديب يلقى ىذا اؼبّّب 
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ليس فقط جمليء تلك النبوءة على ىذا النحو؛ إمٌبا للنقيّة الٍب عٌششت يف شخّيتو، إذ ما الداعي لذاؾ 

ٌوة كال شبابا؟  إنٌو الغضب حْب يعرٌب عن نفسو العراؾ أصبل؟ ماذا كاف سيجِب من قتل عجوز ال يضاىيو ق

يف نزاؿ غّب متكايفء؛ بْب شيخ ىـر مازاؿ يؤمن بقٌوتو الفانية كشاب مازاؿ يتٌمتع بعنفواف الشباب، بْب 

خّمْب يف الظاىر صنع عداءنبا الشجار، كبْب أب كابنو يف الباطن فرٌقت بينهما األقدار، كما فٌرؽ 

ده لّبديو جثٌة ىامدة؛ يقوؿ أكديب ليوكاستو ساردا حادثة قتلو للعجوز : "يف أكديب بْب ركح كالده كجس

جاء مناد كتبله، على عربة ذبرىا  -من تقاطع الطريقْب –اللحظة الٍب اقَببت فبها، كأنا أتابع طريقي 

وة. خيوؿ، إنساف يشبو سباما ذلك الذم كصفتو ِف. كحاكؿ الدليل ككذلك الرجل العجوز، أف يدفعآف بالق

فغضبت غضبة ضبلتِب على أف أضرب من أراد تنحيٍب عن الطريق، كىو السائق: لكن العجوز 

ـٌ رأسي بسوطو اؼبزدكج لكنو دفع عن ىذه الضربة شبنا غاليا، فقد بادرت يف  شاىدٓف...كضربِب على أ

  1اغباؿ...مث قتلته  صبيعا"

الرسوؿ ساردا ما جرل ألكديب داخل ليعل ى فيما بعد حقارة فعليو الفظيعْب فيفقأ عينيو، يقوؿ 

ـبدع يوكاستو بعد رؤيتو أيٌاىا منتحرة: "ال شٌك أٌف إؽبا كاف يقود غضبو...مث انتزع الدبوسْب الذىبيْب 

 2اللذين كانا يربطاف مبلبسها جبسمها كرفع الدبوسْب يف اؽبواء، كأخذ يغرز هبما عينيو يف ؿبجريهما"

بل العناد الزائد، إنٌو من  -يف رأينا –النهاية اؼبأساكية كليس الغضب كحده من تسٌبب يف تلك 

دفع أكديب إُف البحث عن قاتل اؼبلك ناسيا أنٌو يثبت اعبريبة على نفسو، كاؼبتنىبء تّبستياس نفسو يؤٌكد 

ذلك حْب يٌّر أكديب على معرفة القاتل: "أنت تلومِب على عنادم الشديد، بينما أنت ال تستطيع أف 
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، كما قاده إُف البحث عن أصلو بإرغاـ اػبادـ على قوؿ  1الشديد الذم يرقد يف نفسك" تشاىد العناد

اغبقيقة كمهديده بالقتل يف حالة الرفض رغ  ربذير يوكاستو كتوٌسبلت اػبادـ، تقوؿ يوكاستو ناصحة: 

ؾ أف تكٌف "كبل، حبق اآلؽبة إف كنت حريّا على اغبياة، فبل تفٌكر يف ىذا كحسيب ما أعانيو أنا...أرجو 

. كنتساءؿ ىنا: ؼباذا ذبتمع صفتْب متناقضتْب يف شخّية أكديب أك يف 2عن ىذا...إٌف نّيحٍب حسنة"

 شخٌّية أٌم بطل تراجيدم؟  

يبدك لنا أٌف اجتماع النقيضيتْب )اغبكمة كاػبطيئة( يف شخّية أكديب ال يعود إُف طبيعة البطولة  

لبطل بسبب النقيّة لتحّل اؼبأساة كحسب؛ بل أيضا بسبب الٍب يشَبط فيها أف وبدث ربٌوؿ يف حياة ا

كليد التيار الديونيسي كنقيضو  -حسب نيتشو -األصوؿ الٍب انبثق منها الفن الَباجيدم؛ فهو قد كاف 

األبوِف الذين هبعبلف الشخّية ىدفا ؽبما بل ألعوبة بينهما، فالبطل مهما بلغت حكمتو األبولية لن ينجو 

الديونيسية، فإف كاف ظاىر أكديب يوحي حبكمتو الٍب جعلتو يفٌر من النبوءة ليتجٌنب  من تأثّب الغريزة

احملظور، كساعدتو يف حٌل لغز االسفنكس لينقذ أىل طيبة من اؽببلؾ؛ فإٌف باطنو قد أخفى لغز حياتو 

وذ. كىذا األمر الذم جلب الٌرجس إليها، ليتحٌوؿ البطل اؼبنقذ إُف مّدر ىبلؾ، كاؼبلك اؼبنتظر إُف آمث منب

ال ينطبق على أكديب فقط بل على أٌم بطل تراجيدم، كنعتقد أٌف لؤلمر عبلقة بتلك األصوؿ )األبولية 

التعبّب اؼبظفور من تيارين فنيْب، نبا "ا نب الكورس كالبطل كالديونيسية(، كحٌب قوؿ نيتشو بأفٌ 

ناىيك عن أٌف أكديب ىذا ما ىو إال قناع  ينا.فيو دع  كبّب لرأ 3الدافع)العامل( األبوِف كالدافع الديونيسي"

للبطل األصلي ديونيس، ذاؾ اإللو الذم يظهر يف صورة الفرد اػباطئ اؼبناضل، كالذم يكشف عن حقيقتو 

 الديونيسية اإللو أبولو.
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"سوفكل جعل بطلو أكديب يف هناية األمر يظهر، من خبلؿ عذاباتو اؽبائلة، قوة يضيف نيتشو: 

لقد أراد الشاعر العبقرم سوفوكل أف يقوؿ لنا: إف  استطاعت أف تعيش فينا حٌب بعد موتو.ساحرة كخّبة 

الرجل النبيل ال يرتكب إشبا: كمن خبلؿ أعمالو يبكن تدمّب كل القوانْب، ككل النظاـ الطبيعي، بل ككل 

، لتشكيل نتائجعاَف القي  األخبلقية. كمن خبلؿ ىذه األعماؿ يبكن أف تستمد دائرة سحرية أرفع من ال

ىذا ما يريد أف يعلمنا أياه الشاعر، بعد أف ت تدمّب ىذا العاَف الدائل، ائل. دعاَف جديد على أنقاض ال

كالذم ىو أيضا مفكر ديِب: فهو كشاعر يريد أكال أف يضعنا يف مواجهة أحجية قانونية بالغة الركعة يف 

  1بعد عقدة، حٌب تقضي عليو" تعقيدىا، ليتقدـ القاضي كيفكك يف تؤدة ألغازىا، عقدة

إٌف الطريقة الٍب صٌور هبا سوفكل معاناة اؼبلك أكديب اؼبريرة كىو يّارع القدر قد أظهرت حنكتو 

يف ؾباؿ اؼبسرح، إذ استطاع برباعتو تلك أف يكتب اػبلود لشخّية أكديب فيجعلها تسحر القلوب 

عبو لو؛ إال أٌف سوفكل قد كجد حيلة كتستعطفها، فعلى الرغ  من انتهاؾ أكديب للمحظور كنبذ ش

يستعطف هبا صبهوره ليجعلو ينحاز إُف ىذا اؼبلك اآلمث كالربمء يف الوقت عينو؛ كذلك جبعل اعبانب اػبٌّب 

كإف َف يسل  من نتائجها. كقد اعتمد سوفكل على حٌل العقد  يف شخّيتو يطغى على آثامو ليربٌئو منها

عل البطل يرتكب إشبا مٌث يقدـ على عمل نبيل، كىكذا بالتناكب، فالنبوءة الٍب حاكها منذ بداية اؼبأساة ليج

الٍب أجربت كالديو على الٌتخٌلي عنو، قد جعلتو بذلك رضيعا منبوذا ببل ذنب، ليواصل حياتو عند أبوين ال 

ما أمبله الوحي  يبٌت إليهما بأيٌة صٌلة قرابة، فيفٌر من قّرنبا تاركا فبلكتو ىركبا من اإلمث، ليحٌقق يف طريقو

بارتكاب الفعل الفظيع، كقبل أف تتكاثف كراىية اعبمهور كبوىه ساقو إُف إنقاذ شعب بأسره من غطرسة 

ٌّبوه على إثره ملكا؛  الوحش كمهديده، كيف خضٌ  العمل النبيل الذم مٌكنو من الفوز حبٌب أىل طيبة لين

ظٌل استنجادى  بو لتطهّب ذاؾ الرجس كمرتكبو جعلو يتزٌكج أٌمو فّبتكب ؿبظورا هبلب الرجس إليه ، كيف 
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يكتشفوف أنٌو الرجس ذاتو، ليعاقب نفسو بالوعيد الذم ىٌدد بو اعبآف، يقوؿ أكديب متوٌعدا دبعاقبة 

القاتل: "أيٌا من كاف اعبآف، فإٓف أمنع اعبميع، يف ىذا البلد الذم ِف فيو العرش كالسلطاف، من أف 

أك أف يعطوه أيو نقطة من ماء الشعائر الدينية، كأريد من اعبميع أف ينبذكه يستقبلوه، أك يتكٌلموا معو، 

خارج بيومه  بوصفو قباسة يف بلدنا... كإذا تّادؼ أنِب استقبلتو يف بيٍب كأنا عاَف بذلك، فإٓف أسل  

  1نفسي لنفسي إُف كل العقوبات الٍب أتيت على ذكرىا"

الٌلعنات الٍب كٌجهها إُف القاتل كباال عليو بل  ليكوف كعيده سوطان يقتٌص بو من نفسو كتكوف

يا  ! اقتادكٓف بعيدا عن ىذه األماكن بسرعة  ! مّيبة ال مفٌر منها، يقوؿ طالبا نفيو عن طيبة: "آه

 ! أصحايب، اقتادكا الكارثة الرىيبة اؼبلعونة بْب اؼبلعونات، الرجل اؼبكركه من اآلؽبة أشٌد ما تكوف الكراىية

اقتلوٓف، ارموٓف يف البحر،  ! ىيا أسرعوا فخبئوٓف يف مكاف ما بعيد عن ىنا -باس  اآلؽبة –ا ...ىيا أسرعو 

مث يطرد كقد ناؿ منو الضعف كالوىن نّيبهما: أعمى هبوب اػببلء . 2أك يف أماكن ال يرآف فيها أحد"

كليس بْب يديو إال إشبو اؼبقٌدر كالذم َف يكن لو يد يف صنعو، ذاؾ ما جعل أكديب يفوز حبٌب صبهوره 

 ليتغاضى عن آثامو. 

كإف حٌققت ىذه الشخّية اػبلود فليس لسحرىا كجاذبيتها بقدر حنكة سوفكل الٌذم تفٌنن يف 

ها. لذا فالعمل الفِب مهما كاف لن وبٌقق النجاح ما َف يكن صاحبو جادا بارعا متفٌننا يف إقبازه، ىذا صنع

ما نتعٌلمو من سوفكل الشاعر كاؼبفٌكر الديِب، صانع الشخّيات الَباجيدية بامتياز. كؿبٌقق اؼبتعة ببل 

يف  –ىكذا ثلجت صدر اؼبتلقي، جداؿ، الشاعر الذم قبح يف إخفاء تلك اؼبقٌدمات الرىيبة ربت نتائج أ
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اؼبتعة اليونانية/ اؽبيلينية يف مشركع الفكفكة الدياليكتيكية لعقد اؼبشكلة، لكي تقدـ " تّنع  -رأم نيتشو 

  1للقارئ شعورا بالفرح اؼبهيمن على العمل بكاملو، كانتزاع الشوكة من كل اؼبقدمات الرىيبة للقّة"

أكديب" شحنى سوفكل للمتلقي دبقٌدمات مفزعة، كعليو، يكوف مّدري الفرح يف "مأساة 

رب خواطره كتينسيو ما تلٌقاه من أحداث رىيبة،  كامتّاص قٌوة أثرىا بالتدريج؛ بفٌك طبلس  العقد بطريقة ذبى

ليّبح مّدر ذاؾ الفرح ليس حٌل العقد يف حٌد ذاتو بقدر ما ىو زبفيف أعباء ما عيرض أمامو من 

عور الذم ينتاب شخّا سٌلط عليو العذاب الشديد مث خٌفف عنو بالتدريج؛ مواقف ـبيفة. إنٌو أشبو بالش

 إذ كٌلما خٌف عذابو كلما ذاؽ طع  الراحة.  

"يف مسرحية )أكديب يف كولوف( نواجو مثل ىذا الفرح، لكنو ىنا فرح أرفع مقاما، يضيف نيتشو: 

يف اؽبيئة ال حدكد لو. إف الرجل الطاعن يف السن، اؼبّاب بكل ما يف الدنيا من  عملية ربوؿوبدث عرب 

عذاب، مَبكؾ ليواجو كل احتماالت الشقاء فبا يتعرض لو يف بعض الدركب ليزيد يف شقائو السليب، ىذا 

العثور على الرجل يواجو اآلف فرحا ال دنيويا يبنحو اهلل لو، دبا يشّب إُف أف البطل قد قادتو سلبيتو إُف 

فاعليتو العليا، الٍب ستبقى خالدة بعد أف يبوت ىو، بينما َف يوصلو كفاحو الواعي يف حياتو السابقة إُف 

أكثر من موقف سليب متخاذؿ. كهبذا فإف العقدة القانونية يف حكاية أكديب، كالٍب تعذر على البشر أف 

ر إنسآف بالفرح حْب نرل ذلك النظّب اإلؽبي كيغمرنا أعمق شعو  –يفكوا رموزىا، تأخذ تدرهبيا باغبلحلة 

  2الدياليكتيكي"

من اؼبعركؼ أٌف ربقيق متعة التلقي يتطٌلب جهدا كخربة ذبعل اؼببدع يسلك أساليب عٌدة لتحقيق 

غايتو اؼبنشودة، كال شك أٌف سوفكل قد كانت لو طريقتو يف جلب أنظار اعبمهور إُف مآسيو عن طريق 
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( وبٌقق ىذا أكديب يف كولوف ؛ ففي اعبزء الثآف من مسرحية أكديب اؼبعنوف بػ )إدخاؿ السركر إُف قلوهب

أثرا لدل اؼبتلقي أكثر فبٌا وبٌققو يف اعبزء السابق من اؼبأساة، باتٌباعو طريقة يراىا  -حسب نيتشو –الشاعر 

الذم عهدناه لدل إُف كضع ـبتلف عن ذاؾ  الذم ينقل أكديبول تحالنيتشو أقبع يف ربقيق الفرح، إنٌو 

، ربٌوؿ ليس يف مكانتو كال يف قٌوتو بقدر ما ىو يف أعماقو، إهٌنا حالة باطنية يعيشها البطل، َف 1أرسطو

 ع بكلٌ مواجهة أكديب لقدره كىو يتمتٌ  فٌ يعٌلمو أيٌاىا الكفاع الواعي بل عٌلمتو أيٌاىا قسوة اغبياة. ذلك أ

ة؛ إذ َف يفده يف شيء سول أنٌو رماه عنوة يف طريق مّّبه َف يكن ذا نفع باؼبرٌ  قواه اعبسدية كالعقلية

بعد اكتشافو  قسوة اغبياةاؼبأساكم ليذكؽ فظاعة األَف اغبقيقي، أَف انتهاكو غبرمة احملظور جهبل. غّب أٌف 

، إهٌنا الراحة الٍب تسبق االستسبلـ قها كىو يكافح بوعيجعلتو يعيش سعادة باطنية َف وبقٌ لعبثية أعمالو قد 

ًد نفعا عٌلمو أٌف الراحة ال قبنيها من قدرتنا  للموت بدؿ الكفاح من أجل البقاء. ذاؾ الّراع الذم َف هبي

 على الكفاح لبلستمرار، بل قبنيها من قدرتنا على تقٌبل مّّبنا اآليل للزكاؿ.  

يريد نيتشو أف يقوؿ على لساف سوفوكل أٌف إدراؾ عبثية اغبياة كحده من هبعلنا نذكؽ طع  

باالستسبلـ للموت، ما داـ الكفاح من أجل البقاء ال يبنح الشخص السعادة الٍب هباىد  السعادة الباطنية

لتحقيقها. كىذا اؼبوقف ال نتعٌلمو من شخّية أكديب كحسب بل من كٌل ما ىو موجود يف الطبيعة، 

يف الطبيعة، إذ أٌف مّّب   أكديب ليست سول ؿباكاة ؼبا ىوهناية كسوفكل قد تفٌطن إُف ذلك ليبٌْب لنا أٌف 

"إذا كاف ىذا التحليل منّفا للشاعر سوفوكل، فبل يزاؿ لدينا شبة ما نسألو حوؿ ، يقوؿ: ـبلوؽ الزكاؿ كلٌ 

                                                           
كر أرسطو العديد من التحٌوالت يف اؼبأساة؛ لكٌنو فٌضل حالة كاحدة رآىا أنسب إلثارة اػبوؼ كالرضبة، كىي حالة ذ  - 1

للـؤ فيو كخساسة بل ػبطأ ارتكبو، ككاف فبن  "من ليس يف الذركة من الفضل كالعدؿ كلكنو يَبدل يف ىٌوة الشقاء، ال
ذىب ظبعو يف الناس كترادفت عليو النع ، مثل أكديفوس ثوئستيس كاؼبشهورين من أبناء ىذه األسر"، أرسطو، فن الشعر، 
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ما إذا استطاع أف ينفذ إُف أعماؽ األسطورة، كىنا أيضا يّبح كاضحا أف كل رؤية الشاعر ليست سول 

  1بعد أف نّل إُف شفّب اؽباكية."تلك الّورة البّرية الٍب تقدمها لنا الطبيعة 

يف جلب اؼبتعة إُف اؼبتلقي،  ق مبتغاهسوفكل ىنا قد استغٌل هناية تراجيديا أكديب ليحقٌ  كلعلٌ 

"هناية الَباجيديا القديبةكانت تتميز بإحساس من التوفيق اؼبيتافيزيقي الذم لواله، لكاف من  حيث أٌف:

بالَباجيديا. من احملتمل أف مزاجية التوفيق يف عاَف آخر يبدك اؼبستحيل أف نتّور أننا يبكن أف نستمتع 

   2أكثر نقاء يف مسرحية )أكديب يف كولوف( "

"إف أكديب  نيتشو عٌما سنتعلمو فبٌا حّل مع أكديب، كبالضبط من خطئْب كحكمة:تساءؿ ي

تعلمو من ىذا فما الذم يبكن أف ن  ! قاتل أبيو، كزكج أمو، كىو الذم حل لغز العنقاء )السفنكس(

كيستند ليجيب عن ىذا التساؤؿ إُف إحدل معتقدات الفارسيْب  3"الثالوث اػبفي من األعماؿ اؼبقدرة؟ 

ىناؾ اعتقاد شعيب قدٔف، كاف شائعا يف ببلد فارس خاصة، يقوؿ إف اجملوسي اغبكي  ال يولد إال فيقوؿ: "

َف يرتكب خطيئة ذبعلو ينظر إُف اغبياة فاغبكي  الفارسي ال يّل إُف لٌب اغبكمة ما  4"من اػبطيئة.

 بطريقة أعمق من تلك الٍب كانت حبوزتو من قبل. فما عبلقة ذلك االعتقاد حبياة أكديب؟

ىذا معناه اؼبباشر يف نظرنا بالنسبة إُف أكديب مفكك األلغاز كاؼبتزكج أمو، أنو حٌب هبيب نيتشو: "

اغباضر كاؼبستقبل، ذلك القانوف الّاـر الكتساب  لطاقة الفراسة كقول السحر أف تزيل السحر منيبكن 

كالسحر الفعلي للطبيعة ذامها، هبب أف تكوف  individuationالشخّية )ما يسمى عملية الفردنة( 
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سفاح األقارب يف ىذه اغبالة.  كإال كيف يبكن إجبار  –القضية اؼبرتكبة جريبة مهولة يف حق الطبيعة 

ا َف تنتهك هبذه الوحشية، هبذه اؼبقاكمة اػبارقة كالضارية؟  أنا أرل ىذه الطبيعة على أف تقدـ أسرارىا إذ

الرؤية ماثلة بكل كضوح يف األفعاؿ الثبلثة اؼبشار إليها كالٍب حددت مّّب أكديب: ىذا الرجل الذم حل 

نظاـ هبب أيضا ، كقاتل ألبيو كمسافح ألمو، أف ينتهك ال -لغز الطبيعة الثنائية للعنقاء -لغز الطبيعة 

. كبالتاِف فاغبكمة الٍب أبداىا أكديب يف آخر حياتو َف تكن إاٌل نتيجة لبلنتهاؾ الذم  1اؼبقدس للطبيعة."

اقَبفو يف حٌق الطبيعة، إذ خالف قانوهنا اؼبقٌدس بقتل كالده كزكاجو من أمو. ليكوف فريسة لذاؾ القانوف 

 فيعاقب أشٌد العقاب.

ما تريد الركاية األسطورية أف مهمسو يف آذاننا ىو أف  "ال شك يف أنو يبدك أفيضيف نيتشو: 

اغبكمة، اغبكمة الديونيسية خاصة، جريبة منكرة ضد الطبيعة، كأف كل ما يرمي بالطبيعة من خبلؿ علمو 

اؼبعريف إُف اؽباكية ليهلكها هبب أف يعآف نتيجة إتبلفو الطبيعة. كهبذا )يرمى صاحب اغبكمة بسه  

  2األسطورة تدعونا إليها." ريبة حبق الطبيعة(. ىذه العبارة اؼبخيفة تقوؿ إفٌ اغبكمة ج حكمتو. إفٌ 

كعليو، تّّب اغبكمة خطيئة تعمل الطبيعة على االقتّاص من صاحبها، كىذا حاؿ أكديب 

الذم سعى جاىدا لتحٌدم قدره فانتهك نظاـ الطبيعة عن جهل مع كٌل ما يٌتّف بو من حكمة كنبل. 

ساءؿ عن الطريقة الٍب فٌسر هبا اليونآف القدٔف ما كاف يعرض أمامو من أحداث؛ خاصة يقودنا ىذا إُف الت

 إذا جرل اغبديث عن اػبطايا الٍب أقدـ عليها ىؤالء األبطاؿ مع ما يبتلكونو من حكمة.

كبالفعل، لقد طرح اليونانيوف الكثّب من األسئلة حوؿ العٌلة الٍب ذبعل البطل هبنح بتلك الطريقة كبو  

"كيف يبكن أف وبدث ىذا اػبلل؟ كيف يبكن أف  اإلمث، فهل كجدكا ؽبا تفسّبا معقوال؟ هبيب نيتشو:
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وبدث يف رؤكس كالرؤكس الٍب مبلكها كبن البشر الذين ننتمي إُف ىذا النبل احملتد ..إُف ؾبتمع سلي ؟ ىذا 

نفسو حياؿ جريبة أك إمث، ال ىو السؤاؿ الذم طرحو اليونآف النبيل على نفسو طيلة قركف عدة، كلما كجد 

هبد لديو تفسّبا، مث هبد رجبل من بِب قومو قد تلٌوث بو. كبعد أف يعييو البحث ال يلبث أف يهٌز رأسو 

قائبل: )البد أف يكوف أحد اآلؽبة قد أعمى بّّبتو(....ىذه الذريعة كانت ذريعة مبطية عند 

ير أعماؿ البشر، حٌب السيئة منها، ييستعملوف لتفسّب اليوناف...كىكذا كاف اآلؽبة يستعملوف إُف حد ما لترب 

ففي ذلك الوقت َف يكن اآلؽبة وبٌملوف البشر عبء العقاب بل عبء ما ىو أنبل، عبء  –سبب الشر 

 . 1اػبطأ"

كهبذا، يّّب إلّاؽ التهمة باآلؽبة، كوهنا السبب يف الٌزالت الٍب يقع فيها البشر، منفذا لتربير  

يقدموف عليها، كرغ  ذلك ال يبكن أف ينجو أحد من العقاب، كؽبذا فقد "صيوِّر الشقاء األخطاء الٍب 

، كلعٌل ىذا ما يربٌر اؼبأساة الٍب تلحق بالبطل يف الَباجيديا، حيث ذبعل منو آشبا 2بوصفو عقابا على ذنب"

 كبريئا يف الوقت عينو. 

 بْب ما قالو "غوتو" كما َف يفلح يواصل نيتشو كبلمو، كىذه اؼبرة نراه يلجأ إُف عقد مقارنة

دعونا اآلف نعقد مقارنة بْب إهبابيات اؼبوقف السليب )اؼبنسحب( كإهبابيات "يف قولو كمفٌكر:  اسخيلوس

إف ما كاف يتوجب على اؼبوقف اإلهبايب )الفاعل( الٍب تلقي ضوءا على مسرحية بركميثوس ألسخيلوس. 

س مبلمسة فقط كشاعر بّورة رمزية، ىو ما عرٌب عنو اسخيلوس قولو كمفكر، كىو ما المسو اسخيلو 

  غوتو يف شبابو بلساف بركميثيوس اعبرمء: 

 رجاؿ:أنا أجلس ىنا، كأصنع ال
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 يف ـبيلٍب

 سبللة منه  تشبهِب

 لكي يتعذبوا، لكي يبكوا،

 ليستمتعوا كيعيشوا سعداء،

 كلكي يتجاىلوك ،

  1كما أذباىلك  أنا.   

يناضل من أجل ثقافتو كينتزع   Titans"حيث يرتفع اإلنساف ليبلغ قوة العمالقة يضيف نيتشو قائبل: 

استقبلليتو من األقوياء، ألف حكمتو الشخّية ذبعلو يسيطر على كجودى ، كيضع حدا لتجاكزامه ، لكن 

الٍب تشكل، بفضل فكرمها اؼبتطرفة ترنيمة حقيقية للمعّية، ىو نزكعها  بروميثيوسأركع ما يف قّيدة 

اعبارؼ على النمط االسخيلي )نسبة إُف اسخيلوس( كبو العدالة: من جهة أكُف تلك اآلالـ الٍب ال حدكد 

  2ؽبا، كالٍب يعآف منها الفرد اعبرمء كالشدة اإلؽبية، كمن جهة ثانية الّدع بظهور غسق اآلؽبة."

ذبنح إُف العدالة ىو ما جعلها " حْب جعل "مأساة بركميثيوس" اسخيلوس" الظاىر أٌف ما قاـ بو          

، إالٌ  "وسيز بإعجاب نيتشو؛ فعلى الرغ  من أهٌنا مثاؿ حٌي عن معٌّية "بركميثيوس" لسٌيد اآلؽبة " ربظى

أهٌنا قد خلقت تناغما بْب موقفْب صارمْب لقٌوتْب غّب متكافئتْب: موقف بركميثيوس الشجاع الذم استمٌر 
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ربت العذاب البلمتناىي الذم سٌلط عليو،  كموقف "زكس" الذم أصٌر  يف عناده كربٌديو لسٌيد اآلؽبة، كلو

 على معاقبة "بركميثيوس" متجاىبل ما قٌدمو لو من خدمات، يقوؿ "بركميثيوس": 

 "عندما كقع اػببلؼ كدٌب النزاع بْب اآلؽبة ألكؿ مرة

 كجعله  ينقسموف حزبْب، أحدنبا  

 زكس، كجعل  Cronosاعتـز نزع السلطة من كركنوس 

 بينما اغبزب اؼبعارض لذلك -تذٌكركا ىذا –اؼبلك اؼبطلق السلطة 

 )...( -قد اعتـز أال وبك  زكس اآلؽبة قطٌ 

 بعد ذلك فيتحت الطرؽ أمامي، كظهر ِف أنو من اػبّب

 إُف جانب  -كمعي أمي –أف أزبذ موقفي 

 زكس، راغبا كمرٌحبا. كنت أنا الذم 

 رقد كركنوس كأتباعوأشرت بتلك النّيحة الٍب بواسطتها 

 مدفونْب اآلف يف ىوة تارتاركس.

 -ىذه ىي اؼبساعدة الٍب قٌدمتها ؼبلك اآلؽبة؛ كىذه ىي مكافايت

  1ىذا ىو نكرانو األسود للجميل."
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لتتحٌقق العدالة بزكاؿ ميلك "زكس" الظاَف بيد كاحد من نسلو، كزبليص "بركميثيوس" من العذاب 

 أ بو "بركميثيوس" لػً "أيو" ؿببوبة "زكس" قبل أف تواصل رحلتها القاسية: البلمتناىي، كلعٌل ذلك ما تنبٌ 

 "أقس  أف زكس، رغ  كل عناده، يبكن

 إخضاعو، ستكوف ىذه الزهبة كارثة،

 زهبة تطيح بو –تلك الٍب ينوم عليها 

 من العرش كمن اؼبلك إُف حٌيز النسياف.

 كعندئذ، تتحقق اللعنة الٍب صبها عليو أبوه كركنوس

 يـو أف فقد عرشو القدٔف. )...(

 1سيكوف سقوطو أكيدا، كـبجبل، كغّب فبكن االحتماؿ"

"إٌف سلطة عواَف األَف الٍب تفرض اؼبساكمة، الوحدة اؼبيتافيزيقية، تعيد إُف يتابع نيتشو كبلمو: 

)مويرا( الذىن بإصرار كبّب فكرة النواة اعبوىرية كما تذكر بفكرة اسخيلوس عن العاَف، الٍب ترل ركح 

Moira  "2ذبلس على العرش لتكوف عدالة أبدية عاَف السماء كاألرض 

يبدك أٌف ما جٌسده أسخيلوس يف ىذه اؼبأساة ال يعود لطبيعة الَباجيديا الٍب ذبعل البطل يدفع شبن 

 أخطائو كالشرٌير يناؿ جزاءه، بقدر ما يعود لرؤية ىذا الشاعر للعاَف كىو يسبح ربت سلطة العدالة الٍب

"حياؿ ىذه اعبرأة اؼبذىلة الٍب وبيط هبا تفرض على الكٌل االلتزاـ بتطبيق قوانينها كلو كاف من اآلؽبة. ك
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ق كاف لديو أرضية اسخيلوس العاَف األكؼبيب تبعا ؼبقياسو للعدالة، هبب أال يغيب عن بالنا أف اليونآف اؼبتعمٌ 

مضة، كما كاف قادرا على أف يطلق كل مشاعر ثابتة اؼبستول من التفكّب اؼبيتافيزيقي من أفكاره الغا

الشكوكية كبو آؽبتو األكؼببيْب، لقد كاف الفناف اليونآف ىبامره شعور بأف ىناؾ اعتمادا متبادال بينو كبْب ىذه 

. لقد كجد الفناف العمبلؽ يف داخلو إيبانا  -كىو شعور يرمز إليو بركميثيوس عند اسخيلوس –اآلؽبة 

( ...)القدرة على أف يّنع اإلنساف، كأف يدمر على األقل آؽبة أكؼببيا حبكمتو اؼبتفوقة، بالتحدم. بأنو منح 

ىذه الكربياء العاتية للفناف، ىي اعبوىر األكيد للشعر األسخيلي، يف حْب يَبّف سوفوكل يف مسرحيتو حوؿ 

  1.أكديب بأغنية تقديبية متغنيا بالقديس"

كس" أف يٌّور آؽبة األكؼبب يف صورة أقرب إُف البشر؛ يريد أسخيلوس من خبلؿ "بركميثيوس" ك"ز 

تتّارع على السلطة كتناؿ جزاء غطرستها كظلمها، إذ بقدر ما تتمٌتع باأللوىية تظٌل خاضعة للعدالة، 

كبقدر ما سبتلك القٌوة يناؽبا الضعف كالوىن، ليقوؿ للمتلقي اليونآف بطريقة غّب مباشرة أٌف ىذه اآلؽبة الٍب 

زبتلف عنك إاٌل يف ما سبتلكو من قٌوة؛ فهي ترغب كتغضب، كبالتاِف لن تتواْف أبدا يف ظلمك  تعبدىا ال

 2إف تّادمت مطاؿبك مع سلطتها، أك رأت فيك جرأة مهٌدد ألوىيتها. 

كليست "مأساة بركميثيوس" كحدىا من ترسل تلك الرسائل اؼبشٌفرة للتشكيك يف اآلؽبة بل شعره  

كٌلو يزخر هبا، كلعٌل ذاؾ ما يّنع الفارؽ بينو كبْب سوفوكل الذم صٌور أكديب كىو يفٌر من قدره 
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أٌف ما تقـو بو اآلؽبة من أعماؿ تعٌسفية يف حٌق البشر ناج  عن غّبمها منه ؛ فاآلؽبة تعاقب ذكم الطموحات  -زراداشت
كالنجاحات ألهٌنا تعترب قباحامه  كطموحامه  أشياء ؿبفوظة ؽبا كحدىا، كأٌف قياـ البشر هبا إمٌبا ىو خطيئة تستوجب 

بيار ىيرب سوفرين، زراداشت نيتشو، ترصبة: أسامة اغباج، لبناف، ؾبد اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر عقاب"، ال
 . 45، ص 2002(، 2  -كالتوزيع، )ط 
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قد صٌور  أٌف كبل من "أسخيلوس" ك"سوفوكل"  -يف اؼبقابل  -ليستسل  لو يف النهاية. لكٌننا نعل  

شخّياتو الَباجيدية بالطريقة الٍب أملتها عليو موىبتو الشعرية أك حنكتو اؼبسرحية، فأيٌهما قد أفلح يف 

 إبداعو حسب نيتشو؟

ذبدر اإلشارة إُف مسألة ىامة ىنا كىي أٌف الشخّيات الٍب كرد ذكرىا لدل أسخيلوس ىي آؽبة؛ 

 السلطة، يقوؿ بركميثيوس:  أم أٌف الّراع كاف قائما بْب اآلؽبة كنزاعها على

 1"انظركا ما فعلتو اآلؽبة يب، أنا اإللو"

يف مقابل سوفوكل الذم زاكج يف اختياره لشخّياتو بْب اآلؽبة كالبشر، غّب أٌف القاس  اؼبشَبؾ بينهما 

يكمن يف خضوع اآلؽبة كالبشر على حدو سواء غبتمية القدر؛ فربكميثيوس اإللو قد خضع للنبوءة شأنو شأف 

 أكديب البشرم، كىا ىو يّرٌح قائبل: 

 "يتحت  علٌي أف أقاسي قدرم احملٌدد على خّب ما يبكنِب،

 .2عاؼبا بأنِب ال أستطيع مقاكمة قٌوة اغباجة"

كحٌب "زكس" سٌيد اآلؽبة ليس دبنأل عن ذلك، يقوؿ بركميثيوس حْب سألو الكوركس عٌما إذا كانت سلطة 

 3و ال يستطيع الفرار من القدر"زكس أقٌل من األقدار الثبلثة: "إن

"ال شيء يبدك أكثر كضوحا من القوؿ إف الشاعر ال يّبح نعود إُف إجابة نيتشو الٍب يقوؿ فيها: 

شاعرا إال حْب  يرل نفسو كسط أناس حقيقيْب، يغدكف كيركحوف أمامو، كيبكنونو من رؤية ما يدكر يف 

                                                           
 .144أسخيلوس، مسرحيات أسخيلوس، ص  - 1
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لنظر إُف الظاىرة اعبمالية األصلية بطريقة بالغة دكاخله  العميقة. ىناؾ نقطة ضعف خاصة تشدنا إُف ا

التعقيد كالتجريد. بالنسبة للشاعر اغبقيقي ليس التشبيو صورة بيانية، بل ىو صورة سبثيلية تَباقص أماـ عينيو 

بالفعل حيث تنبت الفكرة. إف الشخّية يف نظر الشاعر كحدة كلية متكاملة صبعت بشق النفس من 

دية، بل ىو شخص، إنو يتحرؾ أماـ عينيو، شخص يبكن التمييز بينو كبْب ؾبموعة من الّفات الفر 

     1الّورة اؼبماثلة للفناف من خبلؿ نشاطو الدائب كعملو"

اجيدية عند نيتشو تعتمد على مقدار ما هبعلها ماثلة أمامو  معايّب بناء الشخّية الَب كعليو، فإٌف 

 -حظ استقبلليتها عن شخّيتو. كذلك ال يتحٌقق كما لو كانت ؾبٌسدة كحقيقة، حيث يبكن لو أف يبل

إال بالعمل الدؤكب كاؼبتواصل كالذم سيخلق فارقا يف التأثّب على اؼبتلقي. كحده ىذا التأثّب   -يف رأيينا 

 سيجعل شاعرا كأسخيلوس أك سوفوكل يدرؾ تفٌوقو على اآلخر.

 أصول الخطيئة في التراجيديا: 

على نيتشو ج أسطورة بركميثوس اآلرية كأسطورة السقوط السامية يعرٌ يف إطار حديثو عن الفرؽ بْب 

عباف، يقوؿ: " إف قّة بركميثيوس ملك الشٌ ىذاف رىا ككيف تّوٌ لدل اآلريْب كالساميْب ك مفهـو اػبطيئة 

ؿبلي أصلي لكل الشعوب اآلرية، كىي حجة إثبات تشهد على مواىبه  العبقرية كإبداعه  للَباجيديا، 

دبا كانت ىذه األسطورة أيضا سبتلك اػبّائص ذامها ربديدا الٍب سبتلكها األفكار اآلرية كما ىي كبالفعل، ر 

أسطورة السقوط بالنسبة للسامية، كردبا تكوف األسطورتاف أختْب قريبتْب. غّب أف  مقدمة أسطورة 

أم ثقافة: لكن فكرة أف بركميثيوس سبثل القيمة األعلى الٍب يضعها اإلنساف األكؿ على النار احَبازا لقياـ 

، يف صورة مقذكؼ  ملتهب من لنار، كأنو ال يتلقاىا من السماءاإلنساف يبلك زماـ التحك  الكامل با
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الربؽ أك كشعاع مسخن، ىذه الفكرة قد خطرت للمفكرين من البشر األكائل كحالة انتهاؾ للمقدس،  

  1كسرقة للطبيعة اؼبقدسة." 

ترب نيتشو أسطورة بركميثيوس دليبل قاطعا على إبداع اآلريْب للَباجيديا. لكٌنها مع ذلك تشَبؾ يع

مع أسطورة السقوط اؼبشهورة لدل السامٌيْب يف فعل "انتهاؾ الطبيعة اؼبقٌدسة"، تقوؿ "القٌوة" آمرة 

 "ىيفايستوس" بالتعجيل يف صلب "بركميثيوس": 

 ٌم أمر "ق  بواجبك يا ىيفايستوس، تذٌكر أ

 كٌلفك بو األب. ىا ىو ذا بركميثيوس اؼبتمٌرد،

 ظٌبره إُف الّخرة، ثٌبتو يف ىذه القمة الشاىقة

 بإحكاـ يف قبضة السبلسل الشديدة الّبلبة.

 كاف كنزؾ ىو الذم سرقو، تلك العظمة الزاىرة

 إهنا جريبة –للنار الٍب تشٌكل كل شيء، كأعطاىا للبشر 

 2كهبب أف يقاسي من أجلها اآلف"ال تسكت عليها اآلؽبة، 

ىذا االنتهاؾ الذم بقدر ما جعل لئلنساف القدرة على استخداـ النار اؼبقٌدسة كاؼبسركقة من 

"كهبذا خلقت أكُف اؼبشكبلت الفلسفية تناقضا اآلؽبة، بقدر ما جعلو يدفع الثمن غاليا، يقوؿ نيتشو: 

ك مرمي على بوابات الثقافات. كقد كاف أفضل موجعا كال حل لو بْب اآلؽبة كالبشر، كجعلتو حجر ؿب
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كأرقى ما حققتو اإلنسانية من النع  ىو ما حّلتو من خبلؿ ىذا االنتهاؾ للمقدس، كعلى اإلنساف اآلف 

ىذا اؼبد العايت من العذاب كاآلالـ الٍب تعاقب هبا اآلؽبة الٍب أيغًبق هبا األذل أصحاب  –أف يتحمل النتائج 

البشر، كىذه حجة قوية تدافع هبا اآلؽبة عن اؼبقدس، كىي فكرة تتعارض مع  الطموحات النبيلة من

األسطورة السامية حوؿ فكرة السقوط، الٍب تعترب أف كل الّفات األنثوية، كالفضوؿ، كالتدليس، كرقة 

  1الشعور، كالشبقية، مّدر الشركر"

 تبلؼ بينهما؛ يقوؿ نيتشو:يبدك أٌف تشابو ىاتْب األسطورتْب ال يبنع من تسجيل بعض نقاط االخ

، كوهنا فضيلة حقيقية  active sin"إف ما يبٌيز األسطورة اآلرية عن الفكرة السامية، فكرة اػبطيئة الفاعلة 

لربكميثيوس: كىذا مفيد يف تقدٔف اػبلفية األخبلقية للَباجيديا اؼبتشائمة كلتربير الشر عند البشر أيضا، 

ا ذبرٌه من آالـ . كيف إطار ىذه الفوضى اؼبشكلة من عواَف ـبتلفة يشعر كبالتاِف تربير خطيئة اإلنساف كم

اإلنساف بفرديتو كيتعذب هبا. كإذ يسعى الرجل البطل لبلوغ العاؼبية، ؿباكال أف يفلت من قبضة سحر 

ب ارتكا –الفردية اؼبفركضة عليو، لكي يّبح الكائن الوحيد يف ىذا العاَف، يواجو التناقض األزِف اؼبخبوء 

 .2معّية انتهاؾ اؼبقدس، فّبمى بالعذاب"

الظاىر أٌف "فعل االنتهاؾ" لدل الشعب اآلرم ىبتلف جذريا عن ذاؾ الذم لدل الشعب 

السامي؛ فربكميثيوس حْب قاـ بسرقة النار اؼبقٌدسة من اآلؽبة كتقديبها ىديٌة للبشر اؼبنبوذين َف ينظر اآلريوف 

اإلؽبي، بل كفضيلة ساقتو إُف ربٌمل عقاب "زكس"، كلعٌل تلك  إُف فعلو احملظور كخطيئة توجب العقاب

" من جهة ك"تربير الشر"  النظرة ىي الٍب صنعت للَباجيديا خلفية أخبلقية تقـو أساسا على "فكرة التشاـؤ

كيضيف نيتشو قائبل: "أٌف  من جهة أخرل، فالبطل الَباجيدم كإف أخطأ يبقى عملو مربٌرا لدل اآلريْب،
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كانوا أقرب إُف التفكّب بأنٌو يبكن للمدٌنسات أيضا أف سبلك شرفها، حٌٌب السرقة، نظّب   اليونانيْب

بركميثيوس، حٌب ذبح اغبيوانات كتعبّب عن الغّبة اعبنونية نظّب أجاكس: غباجته  إُف منح اؼبدٌنسات  

ىبلق لدل البطل فكرة  ، لكٌن ىذا التربير ال ينجي اآلمث من العذاب، كلعٌل ذاؾ ما1كرامة، اخَبعوا اؼبأساة"

 متشائمة عن العاَف؛ سعيو إُف فعل االنتهاؾ، كالعقاب الذم تفرضو الطبيعة على من انتهك قدسٌيتها.

 يقوؿ "بركميثيوس" معَبفا بأخطائو: 

 "فبسبب أٌنِب منحت البشر ىدايا

 ظٌبرت يف كتد التعذيب ىذا، ألنِب أنا الذم حبثت عن مّدر

لباع ساؽ مشر جاؼ، فأثبتت النار أهنا معل  للبشر يف كل فن، كموردى   النار كسرقتها، كلفقتها يف

 العظي .

 2ىذا ىو الذنب الذم أدفع شبنو اآلف كامبل، عاريا أماـ الرياح كالسماء، مقٌيدا كمّلوبا"

كالفضوؿ، يف حْب أٌف "فعل االنتهاؾ" لدل السامٌيْب يبثٌلو الشٌر النابع عن الّفات األنثوية  

. كلعٌل ذاؾ ما ىبلق فرقا آخر بْب نظرة الشعبْب الٌسامي كاآلرم إُف كرقة الشعور، كالشبقيةكالتدليس، 

رأة، املة يف س يبثلو الرجل، بينما اعترب الساميوف اػبطيئة فبثٌ فعل انتهاؾ اؼبقدٌ  أفٌ وف "اآلرياالنتهاؾ؛ إذ يرل 

جاء على لساف  ككمائة من فعل اؼبرأة. اػبطي فٌ أؿ من فعل الرجل، يف حْب زِف األكٌ االنتهاؾ األ فٌ ألذلك 

 :حيث أنشدكاالكورس 
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 قولو ذلك عْب ما نودٌ "

 مشوار اؼبرأة يبتد أللف خطوة

 لكن مهما كانت سرعة كصوؽبا

 1فإف الرجل يقطع ىذه اؼبسافة خبطوة كاحدة"

 والحوار: اللغة -ج  

اليونانية كليدة تيارين ـبتلفْب؛ فهي يف نظره إٌما ؿباكاة للّور كالظواىر، كإٌما  2يعترب نيتشو اللغة 

أف تراجع الفوارؽ اللغوية الٍب تظهر بعقد مقارنة بْب شعر   -يف نظره  -ؿباكاة للموسيقى، كيكفي 

خ اللغوم ز بْب تيارين رئيسيْب يف التاري"يبكن أف مبيٌ "ىومّبكس" ك شعر "بيندار"، يقوؿ يف اؼبوضوع: 

للمجتمع اليونآف، حيث كانت اللغة إما ؿباكاة لتاريخ الّور كالظواىر أك ؿباكاة لعاَف اؼبوسيقى، لكي 

نفه  معُب ىذا التعارض كبن يف حاجة فقط إُف مراجعة الفوارؽ اللغوية يف اللوف، كالَبكيب النحوم 

 -األكؼبيب الذم يعزؼ عليو أكؼببوس كالتعبّبم لدل )ىومر كبندار( البد أف يكوف قد انطلق صوت الفلوت

حٌب يف زمن أرسطو، يف خض  زمن اؼبوسيقى اؼبتطورة جدا، تلك اؼبوسيقى ىي الٍب بعثت دكف ريب 
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ضباسة شبلة، كحركت بقومها األصيلة كل الناس يف ذلك العّر كدفعته  إُف تقليدىا بكل الوسائل اؼبمكنة 

    1للتعبّب"

اللغة الٍب كتب هبا ىومّبكس شعره اؼبلحمي قد كانت كليدة التٌيار يبدك من خبلؿ ىذا القوؿ أٌف  

األٌكؿ أم: التٌيار الذم كانت فيو اللغة نتيجة ؿباكاة الّور كالظواىر، بينما كانت اللغة الٍب كتب هبا 

دت شعره الغنائي كليدة للتٌيار الثآف أم: احملاكي للموسيقى، فليست الظواىر كحدىا من كلٌ  2بندارالشاعر 

 اللغة بل كلدمها أيضا اؼبوسيقى، حيث أنٌو حْب بلغت أكج تطٌورىا دفعت الٌناس إُف ؿباكامها. 

نتيجة ؿباكاة   -يف نظر نيتشو  –كعلى الرغ  من أٌف اللغة الٍب كيتب هبا الشعر الغنائي قد كانت  

اؼبوسيقى إاٌل أنٌو " ال يبكن نقل الرمزية العاؼبية للموسيقى بّفة حّرية عرب اللغة، كوهنا تعرٌب عن التناقض 

األبدم كاؼبعاناة األبدية داخل ىذه الواحدية األبدية، كبالتاِف فهي سبثل سبثيبل رمزيان ؾباال يتجاكز كل 

لطرؼ اآلخر يف ىذه اؼبقارنة، قبد أف الظواىر بأصبعها ليست سول إشارات دالة. الظواىر كيسبقها. كيف ا

من ىنا فإف اللغة الٍب سبثل أداة كإشارة إُف الظواىر ال يبكنها أف تكشف النقاب عن اعبوىر الداخلي 
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أبعد العّور البدائية، كتدعي أهنا تض  الكثّب من األبطاؿ القدامى الذين خلد ذكرى  يف شعره، كقد أكرثو عمو، كىو 
نام، كثّبا من حب اؼبوسيقى، كشيئا من براعتو فيها، عمل جبد يف تلحْب قّائده كتدريب موسيقي هبيد النفخ يف ال

اؼبغنيْب على أدائها، ككتب تراني  كأناشيد نّر اآلؽبة، كأغآف طبرية تغُب يف أعياد ديونيسيوس كأناشيد للعذارل تغنيها 
أنو من ابتكر مقاطع األكد "كما .  244إُف  241ص من  "، كؿ ديورانت، قّة اغبضارة،فتيات، كمدوبا للمشهورينال

حيث أشار إُف أهٌنا  دبثابة مقاطع  من الشعر الغنائي تّطحب باؼبوسيقى كالغناء، كأحيانان سبٌثل بأشعار غنائية.  Odeأك 
، Alcéeألسي Semonidesسيمونيدس  كليس كحده من نظ  يف ىذا اعبنس الشعرم بل رافقو الكثّب من الشعراء أمثاؿ

ار جّب / .280ص فن الشعر، ىيغل، : ، يراجع"ؽ.ـ( كألكوس7)ؽSapho، باإلضافة إُف سافوAnacréon أناكريوف
: عبد الرضبن أيوب، دار الشؤكف الثقافية العامة/ دار توبقاؿ للنشر، العراؽ، د.ت، ص جونيت، مدخل عبامع النص، تر
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للموسيقى، لكنها تبقى دائما، حْب رباكؿ ؿباكاة اؼبوسيقى، على اتّاؿ سطحي معها، كال يبكن ألم 

   1قدر من الببلغة الغنائية أف يقَبب خطوة أخرل من اعبوىر اغبقيقي اؼبوسيقي."

عاجزة عن  -رغ  جذكرىا الٍب سبتٌد إُف ؿباكاة اؼبوسيقى –كعليو، تبقى اللغة يف الشعر الغنائي  

بلوغ اعبوىر الداخلي للموسيقى مهما ارتقت ببلغتها. كإذا كاف ىذا الكبلـ قد قيل بشأف اللغة يف 

الشعرين اؼبلحمي كالغنائي، فما شأف الَباجيديا الٍب اندمج فيها اعبانباف اؼبلحمي كالغنائي، كاألصبلف 

  ِف؟ كمب سبٌيزت لغتها؟الديونيسي كاألبو 

"يبكن أف نرل تباينا شديدا بْب األساليب الَباجيدية: كتّبح اللغة، كاللوف، كالتعبئة يقوؿ نيتشو:  

كديناميكية الكبلـ فضاءات تعبّبية منفّلة سباما يف ؾباؿ الغناء الديونيسي الذم يؤديو الكورس، كأيضا يف 

لوضوح كالتماسك يف الشعر اؼبلحمي ىباطبو من فوؽ خشبة عاَف اغبل  األبوِف للخشبة... اآلف أصبح ا

اؼبسرح. اآلف توقف ديونيس عن الكبلـ عرب طاقاتو الشخّية، كأصبح يتحدث كبطل ملحمي، لغتو 

 .2تقَبب من لغة ىومر"

يتجٌلى لنا من خبلؿ ىذا القوؿ أٌف اعبانبْب الغنائي كالديونيسي قد أفسحا اجملاؿ للنظّبيهما 

الغنائية بل هبنح إُف لغة  3بوِف، فالبطل الَباجيدم الذم يبثٌلو ديونيس ال يعتمد لغة بنداراؼبلحمي كاأل

كيف تراجيديا "سوفكل" يرل  ىومر اؼبلحمية، ليختفي الغموض الديونيسي كيفرض الوضوح األبوِف سيطرتو،
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أبوليْب، حبيث ىبيل إلينا "نفاجأ بلغة سوفوكل دبا سبتلكو من دقة ككضوح نيتشو ذلك بوضوح حيث يقوؿ: 

 .1فورا أننا نشاىد اعبوىر األعمق من كينونته "

لدرامية فيما مضى لغة أنّاؼ الَباجيديا القديبة "كانت لغتها اكال نستغرب حّوؿ ذلك، ف 

، إذ ال يليق هبؤالء األبطاؿ إاٌل لغة فبيزة، كيف اللغة اليونانية ما يؤٌىلها لذلك إذ كما ىو معركؼ  2"آؽبة

نها أهٌنا كانت "سبتاز دبوسيقاىا العذبة كنغمها اعبميل كسهولة نطقها كتعدد حركامها كىي غنٌية دبفردامها، ع

 3مرنة يف قواعدىا، تتمٌيز بكثرة النهايات يف إعراب األظباء كتّريف األفعاؿ كتعٌدد صيغها كمّادرىا"

زاتو لن زبرج عن فبيٌ  فٌ أ فبل شكٌ ، يف الَباجيديا اغبوار ىو القالب الذم ترتٌص فيو اللغة كألفٌ 

نيتشو يؤيد ذلك يف قولو كحٌٌب زامها، فإف كانت ذات أصوؿ ملحمية فبل لبالو ىبرج عن تلك األصوؿ، يٌ فب

"إف تلك األقساـ من الكورس، الٍب يتكرر حضورىا طواؿ فَبة العمل الَباجيدم، ىي اغباضنة ؼبا  :التاِف

عاَف اػبشبة، أم كل ما يشكل العمل الدرامي على كجو التحديد.  ندعوه اغبوار )الديالوج( ، كيشمل كل

كيف عدد من ىذه اغباالت التّديرية اؼبتبلحقة كما ذكرنا، تتوىج ىذه اغباضنة األصلية للَباجيديا حاملة 

  4الرؤية الدرامية الٍب ىي دبجملها عبارة عن ظاىرة حلمية، كبالتاِف فهي ذات طبيعة ملحمية"

"إف أم شيء يطفو على ذ بعض خّائّها كاػباصية األبولية، يقوؿ نيتشو: كما أنٌو سيأخ

السطح يف اعبانب األبوِف من الَباجيديا اليونانية، أم اغبوار، يبدك بسيطا كشفافا كصبيبل. كاغبوار يف ىذا 
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ن الّدد ىو صورة اليونآف اؽبيليِب، الذم تتكشف طبيعتو من خبلؿ الرقص، ألف أعظ  مظاىر القوة يبك

 1أف يتبدل يف الرقص، كإف خانتو لدانة اعبسد كركعة اغبركة." 

األقواؿ السابقة بَبتيب ـبتًلف ألجزاء الَباجيديا عن ذاؾ الَبتيب الذم عهدناه لدل  نظفر من

ة بينما تَباجع قيمة الفعل لتتساكل مع قيم ،الّدارة الَباجيدم فيها الكورس كالبطل ؛ حيث وبتلٌ أرسطو

لغة ىومركس   -بذلك   -زة ترقى إُف لغة أنّاؼ اآلؽبة ؿباكية تبقى اللغة يف مكانة فبيٌ اػبشبة، يف حْب 

 الراقية.  

 المبحث الثالث: أثر العالمين األبولي والديونيسي على الفرد:  

 يبكنها بأٌف الَباجيديا ال  -السابقة  كذلك اعتمادا على أقواؿ نيتشو  - المندكحة لنا من اإلقرار  

االستغناء عن العالىمْب الديونيسي كاألبوِف، فقد رافقا مولدىا كتدٌخبل يف تكوين عناصرىا األساسية، فهل 

 .ا؟ ذاؾ ما سنحاكؿ معرفتو يف اعبزء اؼبواِف من البحثدعمهما ؽبسيستمٌر 

 الفردانية األبولية:تجلي  - أ

الٍب  "الّورةأثناء حديث نيتشو عن الوى  الذم ىبلقو "اإللو أبولو" يف نفس اؼبعتقد بو يذكر أٌف: 

يف أذىاننا عن أبولو هبب أف ربتوم على اػبط الرفيع الذم قد ال تستطيع صورة اغبل  أف تتخطاه دكف أف 

ف ىبدعنا  بأنو كاقع فعلي. ىذا تتحوؿ إُف صورة باثولوجية )عبلجية(، كيف ىذه اغبالة فإف الوى  يستطيع  أ
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األمر يف حاجة إُف ذلك اغبد الكابح، إُف ذلك التحرر من الدكافع اؼبتوحشة، ذلك اؽبدكء الرصْب الذم 

 1يبيز اإللو اؼبثٌاؿ" 

نعي من خبلؿ ىذا القوؿ أٌف عاَف الوى  الذم يشٌكلو اإللو أبولو يف ذىن كٌل من بلغتو قواه 

قد يبلغ درجة خداعو، فيونبو بأٌف ما يشعر بو من ىدكء كطمأنينة ىو حقيقة  األلوىية، كاعتقد بوجودىا

كليس كنبا، كحده ىذا الوى  الذم سيطٌهره من تلك الدكافع اؼبتوٌحشة الٍب قد تنتابو إزاء تعرضو لؤلزمات 

 ليبلغ قٌمة اؽبدكء النفسي كلو كسط العواصف.

تاب الشخص ليعزلو عن الواقع، فيكوف بذلك من ىنا يّّب الوى  األبوِف تغليفا للخوؼ الذم ين

صورة عبلجية لذاؾ الفزع الذم ينتابو كسط الفواجع، كىذا أشبو حباؿ ربٌاف اؼبركب الذم جلس "يف زكرقو 

مفعما بالثقة دبا يبتلك من حرفة يف اخَباؽ عباب البحر، اؼبَبامي األطراؼ ببل هناية، ارتفاعا كالبفاضا على 

 2ىكذا هبلس الرجل العادم كاثقا كمستندا إُف مبدأ الفردانية )الشخّنة(" ظهر األمواج العاتية،

استنادا إُف ما ذيكر سالفا يبكن أف نقوؿ: أٌف ما نعتو نيتشو بالفردانية ىو ذاؾ الشعور الذم هبعل 

 الفرد صامدا كسط اػبطر، إنٌو الوى  األبوِف الذم يعزؿ الشخص عن العاَف اؼبخيف كيشحن باطنو باؽبدكء

ليدفعو إُف ربٌدم الّعاب كذباىل مهديدىا غبياتو. ذاؾ ما ينجٌر عن كلوج العاَف األبوِف الذم يبثل فضاء 

"ما يبكن قولو عن أبولو حقا، من أف اإليباف الذم ال يتزعزع هبذا اؼببدأ كاؽبدكء  فٌ أالفردانية بامتياز، حيث 

ت التعبّب عنهما بأظبى األشكاؿ من خبللو، الوادع للرجل الذم كجد متلبسا يف ىذا الوضع الساكن، قد 
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حٌب أف بإمكاننا أف نّف أبولو باعتباره صورة إؽبية رائعة ؼبفهـو الفردانية، بينما سبيز السعادة كاغبكمة 

  1كاعبماؿ حديثو لنا عن الوى ، بفعل حركاتو كنظراتو." 

 النشوة الديونيسية: انتعاش - ب

تأثٌر الفرد بالعاَف األبوِف سيخلق لديو شعورا بالفردانية، ىذه يبكن القوؿ انطبلقا فبٌا سبق أٌف 

األخّبة الٍب ستجعلو قادرا على امتّاص اػبوؼ الذم يبكن أف ينجٌر عن ؿبيطو اؼبليء باؼبخاطر كربويلو 

إُف ىدكء. غّب أٌف ىذا الشعور بالطمأنينة سرعاف ما يتبلشى، إذ يدرؾ الفرد بسطوة عقلو اغبقيقةى الٍب 

و على أف يعيش ذاؾ الرعب بشكل مضاعف، ككأنٌو غادر اؽبدكء اؼبوىـو الذم كٌفره لو العاَف األبوِف ترغم

بشكل مفاجئ كدكف سابق إنذار إُف معايشة الواقع اغبقيقي، أثناء ىذه اللحظة ينتعش التأثّب الديونيسي 

تأثّبه عن تأثّب اؼبخٌدر الذم كانت  ال يقلٌ  بتحفيز من قول الطبيعة ليخلق عاؼبا ـبدِّرا يبكن مقارنتو بعاَف

، حيث يثمل اإلنساف لينسى ذاتو. يقوؿ نيتشو: "يف ىذه القفزة ذامها كصف اعبماعات البدائية تتعاطاه

شوبنهاكر الرعب اؽبائل الذم وبيط باإلنساف حْب يضل طريقو كسط أشكاؿ التجلي اؼبعرفية، ألف مبدأ 

يبقى معلقا. كإذا أضفنا إُف ىذا الرعب النشوة اؼبباركة الٍب العقل الكايف يبدك أنو، يف أحد أشكالو، 

تنهض، إذا ما دفعها ىذا التشظي ذاتو ؼببدأ الفردانية، من صمي  اإلنساف، من حقيقة الطبيعة يف الواقع، 

فسيسعفنا اغبظ يف اغبّوؿ على قبس من الطبيعة الديونيسية، يبكن أف نستنتجو مباشرة من مناظرتو مع 

ٌم  )اػبدر(. فتحت تأثّب اعبرعة اؼبخدرة الٍب كاف يتناكؽبا كل الرجاؿ كاجملتمعات البدائية، أك مع حالة التس

ؾبيء القول للربيع الذم ىبَبؽ دبرحو الطبيعة كلها، تتنبو ىذه الدكافع الديونيسية. كما إف تزداد قوة حٌب 
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يد ىذين العاؼبْب تقودانو إُف ربٌدم  . ىناؾ يّبح الفرد ألعوبة يف 1تّبح النزعة الذاتية نسيانا للذات"

 اػبوؼ مث االنغماس فيو إُف حٌد الغياب عن الٌذات. 

كإذا كاف ىذا ما وبدثو العاؼباف األبوِف كالديونيسي يف أعماؽ الفرد، ككانت الَباجيديا كليدة 

طل ىبوض غمار ؽباذين العاؼبْب، فبل شك أٌف البطل الَباجيدم كحٌب اؼبتلقي لن يكوف دبعزؿ عنهما؛ فالب

الٌتحٌدم بفعل التأثّب األبوِف الذم يونبو أٌف الّعاب الٍب تعَبضو ليست خطّبة كفاية لتكبح إرادتو، غّب 

أف مضٌيو يف ربٌديو سيجعلو يعيش ذاؾ الرعب الذم غٌلفو عاَف اغبل  كالسعي إُف الفردانية، ليغرؽ يف فضاء 

ب ػبّب دليل على ذلك، إذ ظٌن يف بداية اؼبطاؼ أنٌو األَف الذم سيخٌدره كينسيو ذاتو. كما حّل ألكدي

يستطيع ربٌدم ـباكفو الٍب انتابتو نتيجة النبوءة، لكٌنو غرؽ يف عبٌة األَف حْب أدرؾ عبثية ما قاـ بو من 

ربٌديات. كنعتقد أٌف األمر ال ىبتلف كثّبا بالنسبة ؼبتلقي الَباجيديا، إذ يقتح  العرض كىو وبمل يف داخلو 

بأنٌو دبعزؿ عٌما يعرض أمامو من أحداث، لكن مع تواِف العرض يغرؽ يف شبكة األحداث الٍب ذبعلو  إيبانا

ا مع الشخّية كقد نسي ذاتو، ليعيش آالـ البطل كانتّاراتو بكٌل تفاصيلها.   مٌتحدن

ية نعود إُف ما قالو نيتشو عن تأثّب العاَف الديونيسي حيث يّرٌح أنٌو: "يف العّور الوسطى بأؼبان

أيضا دفعت ىذه القول الديونيسية ؾبموعات الغناء كالرقص اؼبتزايدين بًاطراد إُف التجوؿ من مكاف إُف 

مكاف: خبلؽب  ىؤالء يبكننا أف مبٌيز ىؤالء الراقّْب للقديس يوحنا كالقديس فيتوس ؾبموعات الكورس 

خ يف آسيا الدنيا، حٌب يف عهد الٍب كانت تنشد لباخوس من اإلغريقيْب، الذين كجدكا منذ ما قبل التاري

كاف بعض الناس يبتعدكف إشفاقا  . لقد  orgiastic Sacaeaالبابليْب كحفبلت اػبمر كالطرب للسكايا 

عدكف عن األمراض العامة، أك احتقارا، إما بسبب قلة خربامه  أك لكبلؿ أذىاهن ، عن مظاىر كهذه كما يبت
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يدركوف البتة ك  تبدك ملوثة كمرعبة ىذه الرصانة حينما يبر مثل ىؤالء اؼبساكْب ال مدفوعْب حبس رصْب. 

  1جبوارى  ذلك التوىج اغبي لقّف احملتفلْب الديونيسيْب"

الظاىر أٌف الطريقة الٍب اتٌبعتها الفرقة اؼبتجٌولة اؼبنشدة لديونيس أك ما يعرؼ بػًػ )باخوس( قد 

ؼبا سهيل سبييزىا من بينها، كال شٌك يف أهٌنا كانت تتٌبع صنعت فٍرقا مٌيزىا عن بقٌية الًفرؽ اؼبنشدة كلوال ذلك 

طقوسا غريبة عن اؼبألوؼ لتدفع الناس إُف احتقار أفرادىا أك الشفقة عليه ، ليهٌموا بالفرار منها كما يفٌركف 

 من األمراض اؼبعدية.

تأثّب القول بفعل  -كاألرجح أٌف نيتشو يتحٌدث عن "حالة اعبذبة" الٍب تّيب احملتفلْب فيٍقدموف 

على أفعاؿ يف غاية الفظاعة، إذ تعترب "اعبذبة حالة ركحية كجدانية ترتبط أساسا باعبنوف  -الديونيسية

مقٌدس، يقذفو اإللو يف صدر اإلنساف، أك حلوؿ لقوة إؽبية  ىو جنوف الذم ( Mania divineاإلؽبي ) 

(Daimon يف اإلنساف، ذبعلو يتنٌبأ كيأيت بأمور خارقة رىيبة. فاغبضور اإلؽبي جوىرم يف طقوس )

( كعابدات  les ménadesديونيزكس بالقياس إُف أبولو، كيتجلى يف حالة اعبذبة الٍب سبتلك اؼبيناد) 

 2باخوس، أثناء حلوؿ اإللو يف أجسادىن"

نساف ىو الوحيد الذم وبمل خات السحر يضيف نيتشو: "ليس العقد القائ  بْب اإلنساف كاإل

الديونيسي: فالطبيعة الغريبة كاؼبعادية أك الٍب ت إخضاعها، ربتفي أيضا باؼبّاغبة مع ابنها الضاؿ، 

اإلنساف، فتعرض األرض نشوانة كل سحرىا، فيما تقَبب أكثر الكائنات الضارية الٍب تسكن اعبباؿ 

ة ديونيس مليئة سباما باألزىار كاألكاليل، كزبضع ؽبا السباع كالّحارم كتبدك مساؼبة أكثر. كتّبح عرب

)...( اآلف أصبح العبد طليقا، كاهنارت كل اغبدكد الّعبة اؼبعادية الٍب تبلحق كتكبت ىذه اؼبوجة العارمة 
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الٍب كانت تفّل بْب اإلنساف كأخيو اإلنساف. اآلف، مع ىذا اإلقبيل اؼبنسج ، كل إنساف يشعر أنو ليس 

 1ا كراضيا كمتوافقا مع جاره، بل يشعر أنو جاره نفسو" مندؾب

هبذا زبتفي الفوارؽ الٍب كانت تفّل بْب األفراد قبل الولوج إُف االحتفاؿ الديونيسي، لينسى كٌل 

فرد ذاتو كينسج  مع البقٌية ككأٌف جسده قد حٌلت فيو قٌوة ديونيس الٍب أرغمتو على نسياف ذاتو، لتّبح 

املة لركح كاحدة ىي الركح الديونيسية، ىناؾ فقط تعقد الطبيعة مّاغبة مع أبنائها أجساد احملتفلْب ح

البشر، فتظهر سحرىا اػببلب لتفسح اجملاؿ ؼبّاغبة أخرل بْب أبنائها، فيعرٌبكا عن التحامه  معها بالغناء 

الراقي. يبدك  كالرقص.  ذلك أنٌو "حْب يغِب اإلنساف كيرقص فهو يعرب عن نفسو كفرد من أفراد اجملتمع

ككأنو قد نسي كيف يبشي ككيف يتكل ، كأف جناحْب قد ركبا لو لّبقص هبما يف األعاِف. إف حركات ىذا 

اإلنساف تعبّب عن السحر. ككما أف اغبيوانات اآلف أصبحت تنطق، كاألرض تنبت عسبل كلبنا، تراه اآلف 

تو اآلف ىبتاؿ متثنيا يف طربو كرفعتو، كما يعرب عن األصوات العليا: فهو يشعر شعور اآلؽبة ما داـ ىو ذا

رأل يف نومو اآلؽبة سبشي. َف يعد اإلنساف اآلف فنانا، لكنو غدا موضوعا للفن: إف القوة الفنية للطبيعة كلها 

تتبدل معربة عن نفسها يف ىذا الرضا األعلى للواحدية األزلية كسط فورة التسم . إف اإلنساف، ىذا 

ل تراب كأنقى معدف، قد ت عجنو كسحنو ىهنا، حيث تَبدد على ضربات اإلزميل الكائن اؼبّنوع من أنب

مرددة السؤاؿ:   Eleusinian mysteriesيف العاَف الفِب الديونيسي أصداء صرخات األسرار اإلليوزية 

 2)ىبل اكبنيت  أيها اعبموع؟ ىل أحسست  خبالق ىذا العاَف؟"
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لنسياف الذات، حيث يطلق احملتفلوف العناف ؼبكبوتامه    من ىنا يكوف اغبفل الديونيسي فضاءن رحبا

ٌّراخ، ىناؾ يتحٌوؿ الواقع إُف عاَف ساحر ، 1كي تطفو إُف الوجود عن طريق الرقص العشوائي كالغناء كال

كيشعر األفراد أهٌن  أشباه آؽبة، تاركْب كٌل ماضيه  كأصوؽب  البشرية ليلتحموا باعبٌو الديونيسي بل بديونيس 

"حياؿ ىذه الوقائع اؼبباشرة الفنية يف الطبيعة يّبح كل إنساف "مقلدا" إما كفناف أبوِف حاَف، أك  نفسو. 

 2على سبيل اؼبثاؿ"  –كفناف ديونيسي نشواف أك أم شيء آخر  

كإذا كانت الطبيعة قادرة على فرض سيطرمها على اإلنساف جبعلو ؿباكيا ؽبا باتٌباع إحدل الوجهتْب 

الديونيسية فإٌف األمر ـبتلف إذا جرل اغبديث عن الَباجيديا، ذلك أنٌو "يف اؼبأساة اإلغريقية، األبولية أك 

يّبح فنانا حاؼبا كفنانا نشوانا كاحدا  متوحدا يف الوقت عينو. هبذا الشكل علينا أف نتّور اإلنساف حينما 

ات يف عاَف التّوؼ، ذلك ألف يغرؽ، دبفرده بعيدا عن الكورس القاصف، يف الثمل الديونيسي كإلغاء الذ

 3كضعو، توحده باعبوىر الّميمي للعاَف، يتكشف لو يف صورة حل  رمزية"

كعليو، يٌتحد اعبانب األبوِف كالديونيسي يف الَباجيديا ليّنع فنانا ذا صبغة ثنائية سبزج بْب اغبل  

يف عاَف  ي الذم ألغى ذاتواألبوِف كالنشوة الديونيسية، كىو نظّب اإلنساف الغارؽ يف الثمل الديونيس

 التٌّوؼ بعيدا عن جٌو الكورس لّبل العاَف يف صورة حل .

 :الصخب الديونيسي 

                                                           
كاإلنشاد يوقفاف نزيف اعبراح، "يعتقد قدماء اليوناف أٌف للموسيقى قدرات خارقة، بل ىي مرادؼ للسحر: فالعزؼ  -1

كيتحٌكماف يف اغبيواف كالنبات كالّخور، كهبعبلهنا ترقص على اإليقاع اؼبقٌدس للموسيقى كللشعر اؼبله "، يراجع: عبد 
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يقوؿ نيتشو: "لسنا يف حاجة حْب ندرس اؽبوة العميقة الفاصلة بْب األغارقة الديونيسيْب كأتباع 

إذا أغفلنا –ركما حٌب بابل  ديونيس من الربابرة، إُف االستعانة بالتخمْب. ففي كل أركاف األرض قديبا، من

يبكن أف نستعرض كجود االحتفاالت اؼبهرجانية الديونيسية، الٍب كانت يف أفضل اغببلت  -العاَف الراىن

الذم أخذ اظبو كصفاتو من  Satyr مرتبطة باؼبهرجانات الديونيسية، بنفس قدر االرتباط بْب الساتّب 

نطاؽ يكاد يكوف عاؼبيا، كانت افتقارا للمبدأ اعبنسي، كىو اؼبعزاة، كديونيس نفسو. ىذه اؼبهرجانات، على 

اؼببدأ الذم غمرت أمواجو كل القواعد احملَبمة الناظمة غبياة األسر. ىا ىنا أفلت من األٍسر أكثر كحوش 

الطبيعة ضراكة، كمن ضمنها حٌب ذلك اؼبزيج اؼبتمرد من الشهوة كالقسوة الذم أعتربه شخّيا على الدكاـ 

  1حر(")نقيع الس

ت قديبا من ركما إُف بابل لتشمل الٍب امتدٌ حتفاالت اؼبهرجانية الديونيسية، اال يذكر نيتشو أفٌ 

د الذم هبمع بْب ىذا اؼبزيج اؼبتمرٌ ، )بػػػً)نقيع السحرأظباه نيتشو  ما أصقاع األرض، قد سانبت يف ربرير 

يف جوفها. كالظاىر أٌف ىذه  أخفتها الطبيعةشة الٍب تلك الطاقات اؼبتوحٌ ، كالذم وبمل  الشهوة كالقسوة

اؼبهرجانات ليست حكرا على اإلغريقيْب إذ اشتهرت يف كٌل اؼبعمورة، كما أهٌنا َف تكن ذات أصوؿ يونانية؛ 

ألهنا تسٌللت إليه  من ثقافات أخرل عرب الرب كالبحر. يقوؿ نيتشو "ردبا يبدك لبعض الوقت أف اليونانيْب 

  ؿبميوف ضد إغراءات ىذه اؼبهرجانات الٍب عرفت طريقها إُف اإلغريقيْب بكل كسيلة يف مأمن سباما، كأهن

انتّبت شخّية أبولو بكل ما فيها من كربياء، كىو يقدـ رأس  كطريق عرب البحر كالرٌب معا: حيث

. لقد  أخطر قوة كاف عليو أف يكافح ضدىاللديونيسي الغريب كاؼبتوحش، كىي   Gorgon)غورغوف( 

ن الدكرم ىو الذم خلد موقف أبولو الرافض دبهابة. ىذه اؼبقاكمة أصبحت تزداد األسئلة عنها، كاف الف

بل أصبحت مستحيلة مع بركز دكافع فباثلة من أعماؽ جذكر الثقافة اليونانية القديبة. كاغباؿ، أصبح كل 
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ق فرض مّاغبة يف ما يستطيع اإللو يف دلفيا فعلو أف ينزع السبلح اؼبدمر من يد خّمو القوم عن طري

كىي أى  غبظة يف تاريخ الدين لدل اإلغريق، لقد أصبحنا نرل حيثما ننظر التحوالت  –الوقت اؼبناسب 

الٍب تطرأ بسبب ىذه اؼبّاغبة، لقد كانت تلك اؼبّاغبة بْب خّمْب لدكدين، حددت بوضوح اغبدكد 

ؼبكررة، مع أف الفجوة يبية يف اؼبناسبات االٍب بات عليهما احَبامها من اآلف فّاعدا، كتبادؿ اؽبدايا التكر 

لكن إذا نظرنا إُف كيفية بركز القوة الديونيسية يف إطار شركط تلك اؼبّاغبة )...( فسنتمكن  َف تندمل.

  .1"من أف نفه  معُب تلك اؼبهرجانات اعبديدة حوؿ افتداء العاَف كأياـ التكوين

أبولو نعي من قراءة ىذا القوؿ أٌف دخوؿ اإللو ديونيس إُف اإلغريق قد شٌكل خطرا على مكانة 

إلو اليوناف كسٌيد دلفى، السٌيما كأٌف اإللو الوافد مناقض سباما لو؛  إذ كما نعل  أهٌنما خّماف لدكداف. 

الوقت اؼببلئ ، ىذه اؼبّاغبة كلعٌل ىذا ما دفعو إُف إهباد خطٌة غبماية مكانتو، عن طريق فرض مّاغبة يف 

الٍب بنت حدكدا بْب اإلؽبْب ليدرؾ كٌل كاحد ضًباه فبل يتعٌدل على حدكد اآلخر. كتكوف تلك اللحظة 

 ـبٌلدة يف الدين اإلغريقي.

غبظة يف تاريخ الدين لدل  ى ٌ أت بْب اإلؽبْب أبولو كديونيس سبٌ لقد اعترب نيتشو اؼبّاغبة الٍب 

"عند ىذا  ا، إذالتحوالت الٍب اقبرت عنهبسبب  ا إذ ذبمع بْب عدكين لدكدين، إمباليس لغرابته ،اليوناف

كحيث ربوؿ اهنيار ))مبدأ الفردانية(( إُف ظاىرة فنية. كهبذا فإف  اغبد ت ألكؿ مرة االحتفاؿ فنيا بالطبيعة،

يبكن أف يستعاد إال ذلك اؼبزيج من الشهوة كالقسوة الٍب ظبيتو ))نقيع السحر(( قد فقد زطبو اآلف، كال 

باػبلطة اؼبميزة كتلك الثنائية من العواطف لدل احملتفلْب الّاخبْب من أتباع ديونيس، كما ييستعاد الدكاء 

الس  الزعاؼ، كتلك ىي ظاىرة أف األَف يت  اختباره يف صورة الفرح، كأف دموع الفرح تعتّر الّرخات 

لغامر صرخات الرعب أك البكاء اؼبوجع اشتياقا إُف من أعماؽ الّدكر. كىكذا، نسمع يف غبظات الفرح ا
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شيء ما فقدناه ببل رجعة. كىذه االحتفاالت اإلغريقية تكشف السَب عن ظبة كجدانية موجودة يف 

الطبيعة، ككأمبا ىي تبكي ربللها الذم أٌَف هبا كحٌوؽبا إُف حاالت فردية. تلك األناشيد كاغبركات الٍب كاف 

فوف، دبا يبتلكوف من إؽباـ مضاعف، كانت أمرا غريبا كغّب مسبوؽ يف عاَف يؤديها احملتفلوف القاص

اإلغريقيْب كعاَف ىومر. ككانت اؼبوسيقى الديونيسية على كجو التحديد ىي الٍب تطلق مشاعر الركع 

 1كالرىبة"

فنيا  االحتفاؿقد مثٌلت إعبلنا عن بداية  أبولو كديونيس اؼبّاغبة الٍب سبت بْب اإلؽبْب أفٌ  الواضح

ٌدسة، كاستثارة اإلحساس ، كزمنا مقٌدسا يلـز احملتفلْب بإحيائو دكريا كذلك الستعادة اللحظة اؼبقبالطبيعة

احملتفلْب من أتباع ذم غزا اؼبزيج من الشهوة كالقسوة ال"؛ ذاؾ نقيع السحر" السابق الذم ظبٌاه نيتشو

عن طريق تلك الّرخات الّادرة عن  يجة،زج بْب العواطف اؼبتناقضة فيمنح األَف صورة هبيمل، ديونيس

ىناؾ يّّب كٌل شيء فبكنا كمباحا؛ ا لشيء مفقود. شوقن  إُف كبيبو تباع ديونيس كالٍب سرعاف ما تتحٌوؿ أ

ليفسح اجملاؿ أماـ تشٌكل خلطة ىجينة من أشٌد اإلحساسات تناقضا كىي تفريغ األَف يف صورة فرح، إنو 

3من نوع آخر: تفريغ لكن  2تطهير
 باؼبضاد، تطهّب األَف بالّراخ كالرقص كدموع الفرح.  

                                                           
 .90فريدريك نيتشو، مولد الَبجيديا، ص  - 1
( على "استعادة الشعور بفكرة أك بإحدل الذكريات Catharsisيطلق أصحاب التحليل النفسي مّطلح تطهّب ) - 2

ؾبمع اللغة العربية، اؼبعج  الفلسفي، يراجع: ". كنفسية جسمية اضطرابات وبدث البلشعور يف بقاءىا ألفٌ " ذلك اؼبكبوتة
لبناف، دار  ،2،جصبيل صليبا، اؼبعج  الفلسفي /.47، ص 1983مّر، اؽبيئة العامة لشؤكف اؼبطابع األمّبية، د.ط، 

 .293، ص 1982، (1  -)ط الكتاب اللبنآف، 
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 .153، ص 2001، (2  -ط )، 1منشورات عويدات، تعريب: خليل أضبد خليل، مج
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يعة حْب و الطبما ىو إال انعكاس ؼبا ربسٌ  الديونيسيما يفعلو احملتفلوف يف ىذا اؼبهرجاف  يبدك أفٌ 

 الديونيسية للموسيقى كلعلٌ  كصرخامه  كرقّامه . ركامه تبكي ربٌللها، حيث وباكي احملتفلوف أَف الطبيعة حب

فزع اؼبكبوتة لتطفو إُف الظاىر يف صورة صرخات فتحٌررىا. مشاعر ال، إذ ربٌفز يف ذلكدخل  1الّاخبة

ىذه اؼبوسيقى الٍب تعٌد دخيلة على اؼبوسيقى األبولية اؽبادئة كاؼبنتظمة كالٍب تَبج  حاالت الفردانية األبولية.  

بسبب إيقاعامها اؼبنتظمة يقوؿ نيتشو: "من الواضح أف اؼبوسيقى كانت تعرؼ بأهنا فن أبوِف، لكن ذلك 

اؼبنبعثة كموجات صوتية تضرب الشاطئ، حيث طٌورت طاقامها لتمثل حاالت أبولو)...( ككاف ضركريا 

االنتباه إُف أنبية ضماف استبعاد عنّر كحيد منها، اعترب غريبا عنها، كىو العنّر الذم شٌكلت منو 

ندفاع اؼبوحد للحن كعاَف اؽبارمونيا الذم ال ذلك الّوت القوم الغامر، ذلك اال -اؼبوسيقى الديونيسية

 2يضاىى. "

نكتشف من خبلؿ األقواؿ السابقة أٌف اؼبوسيقى الديونيسية تقـو بإيقاظ مشاعر األَف الٍب مورس  

3 الكبتعليها 
يف األياـ العادية كتفريغها يف صورة ـبتلفة سباما عنها كىي الرقص كالّراخ، كالشٌك أٌف   

ىذا نفسو ما وبّل يف الديثرامب الديونيسي إذ "يت  إيقاظ الطاقات الرمزية حٌب تبلغ شدمها: حيث هبرب 

ة كمّدر من حيث تدمّب نقاب )مايا(، الواحدي -ىنا التعبّب هبا عن شعور َف يبكن اختباره يف اؼباضي

الشكل، تقليدا للطبيعة ذامها كاف هبب السعي إُف العثور على تعبّب عن ركح الطبيعة. كقد احتاج ذلك إُف 
                                                           

كانت اآلالت اؼبستخدمة يف ىذا االحتفاؿ مشكلة من القيثارة كاؼبزمار الليدم الّغّب كالطبل كالّناجات ذات " - 1
س كعند تّاعد حالة اعبذبة"، يراجع: عبد قدٌ اإليقاعات الّاخبة، الٍب يكوف ؽبا أكرب التأثّب أثناء فبارسة الرقص اؼب

 .32، 31الواحد ياسر حياة الَباجيديا، ص 
 .91فريدريك نيتشو، مولد الَبجيديا، ص  - 2
: اصطبلح نفسي حديث، يطلق على العملية النفسية البلشعورية الٍب يقّي هبا اؼبرء  Refoulement الكبت" -3

، للمزيد "بعض تّوراتو كعواطفو اؼبؤؼبة، كرغباتو احملٌرمة، عن ساحة الشعور الواضح ليخفيها يف العقل الباطن أم البلشعور
  .223ص   ،جع: صبيل صليبا، اؼبعج  الفلسفييرا
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عاَف جديد من الرموز، كل رمزية اعبسد، كليس رمزية الف  كالعْب كالكلمة فقط، بل اغبركة اإليقاعية لكل 

 –كبذلك ذبد كل العناصر الرمزية يف اؼبوسيقى  أطراؼ اعبسد عرب اإلشارة الكاملة للحركة الراقّة.

  1اإليقاع، اغبركة الدينامية، اؽبارمونيا، فجأة التعبّب القوم."

الظاىر أٌف ؿباكاة احملتفلْب للطبيعة جعله  يلتحموف هبا إُف أقّى اغبدكد، ليعرٌبكا عن التحٌلل  

لى القياـ هبا، ليبلغ التعبّب عنها أقّى قٌوتو الذم أَفٌ هبا، يف صورة رقّات حٌفزمه  اؼبوسيقى الديونيسية ع

يتطٌلب كٌل رمزية   2يف الديثرامب الديونيسي، فَبتقي من ؾبرد حركات عشوائية إُف رقص إيقاعي كامل

 اعبسد، دبا يف ذلك رمزية الف  كالعْب كالكلمة. 

اتو، فيتجاكز التعبّب كعليو، يّّب الولوج إُف زخ  االحتفاؿ أشبو دبادة ـبٌدرة ذبعل احملتفل ينسى ذ

جبسد اللغة إُف التعبّب بلغة اعبسد، ذلك أٌف احملتفلْب يبدأكف بالّراخ كالغناء مث ما يلبثوف أف يّيبوا 

بعضه  بالعدكل ليتعاُف الّخب، ىناؾ يفقدكف توازهن  فّبقّوف بطريقة عشوائية، كحْب يبلغ االحتفاؿ 

، ككأٌف تلك األجساد قد حٌلت فيها أركاح ليست أركاحه ، إهٌنا قٌمتو يّلوف إُف ذركة التأثٌر ليػيٍلغوا ذكامه 

 ركح كاحدة، الركح الديونيسية. 

وباكؿ نيتشو اختّار األثر الذم تَبكو الطاقتْب األبولية كالديونيسية يف نفس احملتفل باعتبارنبا 

"ماذا تعِب  فيقوؿ:صنفْب متضادين من النشوة، شارحا يف الوقت عينو قّده هبما يف ؾباؿ عل  اعبماؿ، 

ثنائية األبوِف كالديونيزم الٍب أدخلتها إُف عل  اعبماؿ، منظورا إليهما كّنفْب من النشوة؟ تستفز النشوة 

                                                           
 .91فريدريك نيتشو، مولد الَبجيديا، ص  - 1
من أكزاف خاصة كمن إيقاعات صاخبة شديدة األثر، كىبتلط فيو العزؼ باإلنشاد كالّراخ، كقد   الديثرامب"يتألف  - 2

كاف الديثرامب الطقوسي اؼبرحلة الٍب مٌهدت لظهور الديثرامب األديب". يراجع: عبد الواحد ياسر حياة الَباجيديا، ص 
30. 
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األبولينية انفعاؿ العْب يف اؼبقاـ األكؿ، دبا هبعلها تكتسب الطاقة الٍب تنج  عنها الرؤيا. فالرساـ كالفناف 

ما يف اغبالة الديونيزية فإف ؾبمل جهاز األحاسيس ىو الذم تت  إثارتو الببلستيكي كالشاعر رؤاة بامتياز. أ

كمهييجو، دبا هبعلو يفرغ كل شحناتو التعبّبية دفعة كاحدة، كيدفع يف آف كاحد دبجمل قدراتو على التّوير 

و ىو كاحملاكاة كالتغيّب كالتحويل، ككل أنواع التجسيدات اإليبائية كالتمثيلية. كظل األساسي يف ذلك كل

سهولة التحوؿ، كالعجز عن عدـ رد الفعل )أمر شبيو دبا وبدث لدل بعض اؽبسَبيْب الذين يستجيبوف 

لكل إشارة كينربكف لكل دكر(. إنو من غّب اؼبمكن للديونيزم أف ال يفه  أم إوباء، كما ال تفوتو أية إشارة 

تلك أرقى درجات القدرة على من األحاسيس، كىو يتمتع بأرقى درجات الفه  كاغبدس الغريزيْب، كيب

التواصل، لديو القدرة على تقٌمص كل شكل ككلوج كل إحساس: إنو يتحوؿ دكف إنقطاع. كاؼبوسيقى كما 

نفهمها اليـو ىي األخرل انفعاؿ كتفريغ كليْب لؤلحاسيس، لكنها مع ذلك ال تعدك كوهنا بقايا من عاَف 

( histrionismusفخي  االنفعاِف اؼبسرحي )تعبّبات أحاسيسية أكسع بكثّب؛ ؾبرد ركاسب من الت

 1... "الديونيزم

هبذا يتشٌكل الفارؽ بْب التأثّبين األبوِف كالديونيسي حسب نيتشو؛ ففي حْب تستثّب النشوة 

األبولية حاسة العْب فتحٌثها على الرؤيا )كىذا عينو ما وبّل مع الرساـ كالشاعر(، ربٌفز النشوة الديونيسية 

مىل اغبواس  كمهٌيجها لتجربىا على تفريغ كٌل شحنامها التعبّبية مرٌة كاحدة، كىذا ىو األثر نفسو الذم ؾبي

 ربدثو اؼبوسيقى، كإف كاف أثرا ال يرتقي إُف األثر الديونيسي مادامت ؾبٌرد ركاسب منو.

كيؤٌكد نيتشو أنٌو "من أجل اغبفاظ على ىذا التحٌرر الكلي ؼبختلف العناصر الرمزية البد من أف 

يكوف قد بلغ ذركة إلغاء الذات الٍب تسعى إُف التعبّب الرمزم من خبلؿ تلك العناصر، لذلك فإف العناصر 

                                                           
 اعبمل، منشورات بّبكت، مّباح، علي: تر  فريدريك نيتشو، غسق األكثاف أك كيف نتعاطى الفلسفة قرعا باؼبطرقة، - 1
 .109ص، 2010 ،(1  – ط)
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كما أف دىشة ىذا   ! اؼبكرسة ؼبوسيقى الديثرامب الديونيسية يبكن استنتاجها من خبلؿ أتباع ديونيس

كعيو األبوِف كحده  األبوِف كانت ستتضاعف بسبب عنّر الرعب، الذم َف يكن غريبا عليو، حبيث أف

  1ىو الذم كاف قد غيب عن بّره ىذا العاَف الديونيسي، كاغبجاب الساتر."

من ىنا يكوف استمرار التحٌرر الكٌلي لعناصر الرمزية مرىونا ببلوغ قٌمة التخلي عن الذات، كيف ظٌل 

أٌف ىذا التأثّب  ىذا الوضع يتضاعف إحساس الفرد بالرعب بعدما حجبو عنو كعيو األبوِف. كإذا سٌلمنا

مهرجاف ديونيس على األفراد األبوليْب يا ترل؟ ككيف كاجو  الديونيسي غريب عن العاَف األبوِف، فكيف أثٌر

 العاَف األبوِف عدٌكه اللدكد؟

  صراع األثرين األبولي والديونيسي:   -ج

اٌتضح لنا من أقواؿ نيتشو السابقة أٌف العاَف األبوِف يبنح اإلنساف إحساسا بالفردانية فيجعلو 

يتجاىل آالمو كيقف حازما كسط اؼبعاناة بكٌل ما أكيت من حكمة، كما يبنحو القدرة على امتّاص 

ر وبجب عنو ـباكفو اػبوؼ الذم يبكن أف ينجٌر عن ؿبيطو اؼبليء باؼبخاطر كربويلو إُف ىدكء. إنٌو باختّا

كآالمو كيغٌلفها باؽبدكء كراحة الباؿ، إاٌل أٌف ىذا الوى  لن يستمٌر حبلوؿ العاَف الديونيسي، إذ يرغ  الفرد 

على رؤية العاَف على حقيقتو، بكٌل ما ىبفيو من آالـ، لينسيو يف ما تشٌبع بو من مواعظ أبولية، كيفقده 

بالتدريج، غّب أٌف العاَف األبوِف ليس هبذا الضعف ليَبؾ الساحة القدرة على التحٌك  بذاتو الٍب يلغيها 

فارغة ألشد األحاسيس ًعداءن لو، كبالتاِف فهو يقاكمها بكل ما أكيت من تأثّب، كىناؾ ستظهر قٌوتو يف أشٌد 

حاالمها.  يقوؿ نيتشو موضحا: "دعونا نتخٌيل كيف دخل ىذا الّوت اللذيذ، صوت مهرجاف ديونيس، 

العاَف بنغمات أشد سحرا كأسران. كلنتذكر أنو يف ىذه األغباف يّبح تطرؼ الطبيعة يف حاالت إُف ىذا 

                                                           
1
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الفرح كاألسى كاؼبعرفة مسموعا، بل يتحٌوؿ إُف صراخ حاد ... إف آؽبات فنوف الوى  )اؼبيوزات( قد شحب 

كؼببيْب اؼببتهجْب: لوهنا حياؿ فن قد نطق اغبقيقة يف نوبة خدره. لقد صرخت حكمة سيلينيوس جبماعة األ

كمن مث استسل  الفرد إُف اكبشاره كتقوقعو، كأغرؽ يف عبة نسياف الذات الذم يوفره   !الويل، الويل لك  

عاَف ديونيس، ناسيا كل تعالي  اؼبواعظ األبولية. لقد ٌت الكشف عن الغلٌو كحقيقة. كتناقض، ربدثت 

كىكذا، فإنو فكلما حٌقق االذباه الديونيسي قباحا، كاف النعمة اؼبولودة من رح  األَف من أعماؽ الطبيعة. 

ىذا االنتشار يت  على حساب اؼبذىب األبوِف كتدمّبه. كلكن من اؼبؤكد أيضا أنو كلما  أحرزت اجملزرة 

الديونيسية األكُف قباحا يف الّمود كانتا سلطة اإللو دلفي كىيبتو تظهراف أشد صرامة كأكثر مهديدا من 

  1السابق"

"إف النشوة الديونيسية، بإلغاء اغبواجز كاغبدكد يف الكوف، تشمل عمليا لكي يتابع نيتشو قولو: 

تستمر، عنّرا سابتا)حالة من السلواف( ييغرؽ بداخلو كل التجربة الشخّية اؼباضية. كعن طريق ىذا 

 الديونيسي. لكن عندما الربزخ من السلواف وبدث انفّاؿ بْب عواَف األشياء اليومية )العاديات( كبْب العاَف

يثوب اؼبرء من جديد إُف رشده كيدرؾ ىذا الواقع اليومي، يّبح األمر منفرا كمثّبا لبلمشئزاز. كىذا يفضي 

إُف مزاج الزىد، إُف رفض اإلرادة. ىذه اغبالة ىي القاس  اؼبشَبؾ بْب اإلنساف الديونيسي كبْب ىاملت:  

ء كبلنبا استوعب األمور جيدا، كنفرا من اإلقداـ كالتنفيذ. كبلنبا كصل بنفاذ بّّبتو حٌب أعمق األشيا

اؼبرء يف ىذه اغبالة يدرؾ سباـ اإلدراؾ أف الفعل ال يغٌّب شيئا من حقيقة األمور، كيرل أف من اؼبضحك أك 

اؼبخجل أف يفكر اآلخركف بأهن  يتوقعوف منو أف يغّب يف حقيقة األمور، كيستعيد النظاـ إُف ىذا العاَف 

  2ء بالفوضى. "اؼبلي
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يبدك أٌف استمرار النشوة الديونيسية ليس مرىونا باإللغاء الكلي للذات كالتعبّب عنها بلغة اعبسد  

كحسب؛ إمٌبا بإغراؽ التجارب اؼباضية كاالنفّاؿ عن العادات اليومية الٍب ألفها الفرد، إنٌو برزخ السلواف 

الديونيسي، غّب أٌف عودة ىذا الفرد إُف الواقع الذم  الذم ال يَبؾ للٌذات كماضيها حٌيزا ؼبشاحنة العاَف

"عند ىذه اللحظة ىجره قبل الولوج إُف زخ  االحتفاؿ سيّدمو كسيخلق نفورا كامشئزازا يف نفسٌيتو. لكٌنو 

الفن. كحده الفن   - اؼبتحدية الٍب مهدد اإلرادة )اؼبشيأة( يطل ذلك الساحر اؼبنقذ للنفس، كجابر اػبواطر

ى ربويل ىذه األفكار الكارىة الرافضة للرعب كالعبث اللذين يبآلف الوجود إُف أفكار متآلفة مع القادر عل

اغبياة: كىذه األفكار النبيلة ىي التسامي: تركيض الرعب بواسطة الفن، كالكوميديا: االنعتاؽ الفِب من 

  1الفن اليونآف." قرؼ العبثية. لقد كاف كورس الساتّب اؼبنشد ألغآف الديثرامب حبل اػببلص يف

ا تنتشل الفرد من ذاؾ الزخ  الذم يّبغ كجوده باألفكار اؼبليئة  2يّّب الفنٌ  من ىذا اؼبنظور يدن

باػبوؼ كرفض اغبياة ليحٌوؽبا إُف أفكار متماىية معها، إنٌو طريقة مثالية عبعل الرعب يٌتخذ صورة مقبولة يف 

تياز. فلماذا أفراد الساتّب الوجود، كلعل ذلك ما ضبلو أفراد الساتّب على عواتقه  ليكونوا منفذا للخبلص بام

 بالضبط؟  كما السبب الذم هبعله  مؤىلْب ؽبذه اؼبهمة؟

 الكورس والمشاِىد: - د

الَباجيديا يؤٌكد أٌف ىذا اؼبوضوع َف يعط االىتماـ الكايف كاعبدية أثناء حديث نيتشو عن أصل  

، كلعل ىذا ما دفعو إُف نفع ذا  -يف نظره  -من نتائج ال يعد  ما كصل إليو التقليد الكبلسيكيالبلزمة، ف
                                                           

 .126فريدريك نيتشو، مولد الَبجيديا، ص  - 1
الفن عبلجا ضٌد ضرر اؼبعرفة العقبلنية، عندما يشرٌع ألكىاـ صبيلة تعرٌب عن إرادة القٌوة، ىذه األكىاـ الٍب   "يعترب نيتشو - 2

ول بيولوجية غريزية عنيفة زبضع تنبع من الرغبة يف اغبياة، كتفتح اجملاؿ للفن الديونيسي، كتعبّب عن قول اغبياة التلقائية، ق
ؼببدأ اللٌذة ال ؼببدأ العقل"، ظبّب الزغيب، فريدريك نيتشو فلسفة الفن كالوى  كإبداع اغبياة، دار التنوير للطباعة كالنشر 
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 إفالتقليد الكبلسيكي وبدثنا بطريقة ؾبازية سباما قائبل: ة بطريقة ـبتلفة، يقوؿ يف ذلك: "تقّي اؼبسأل

كانت يف األصل ؾبرد جوقة ليس إال. كىذا ما الَباجيديا هنضت من أعطاؼ الكورس الَباجيدم، كإهنا  

دم باعتباره األساس الفعلي للدراما األكُف، بغض النظر يتطلب منا الدخوؿ يف عمق ىذا الكورس الَباجي

  عن الكليشيهات اعبمالية العامة: إف الكورس كاف اؼبشاىد اؼبثاِف ؽبا، أك أنو جٌسد الطبقة العامة

populace     "1يف مقابل التوجو النبيل للدراما الّرفة 

الظاىر أٌف النتائج الٍب ٌت الوصوؿ إليها فيما ىبٌص الدكر الذم لعبو الكورس يف العمل الَباجيدم 

َف تكن ميرضية كفاية بالنسبة إُف نيتشو؛ سواء ٌت النظر إليو كأصل للَباجيديا أك كمشاىد مثاِف ؽبا أك حٌب 

ذكر تربيرات لتلك النتائج، يقوؿ كممٌثل لطبقة العامة، كلكن عدـ اقتناعو َف يقف حائبل بينو كبْب 

الذين يشّبكف إُف أف القانوف األخبلقي الثابت  –نفر من السياسيْب  اهير موضحا: "ىذا التفسّب الذم قد 

لديبقراطية أثينا اؼبتمثل يف الكورس الشعيب كاف مّيبا دكما يف حكمو على التّرفات العاطفية اغبميمة 

ىو حقا كذلك، كتجسيد لعبارة قاؽبا أرسطو من صبلة ما قاؿ:  –لوؾ كاؼبواقف اؼبتطرفة الٍب تّدر عن اؼب

إنو ال يبكن أف يكوف لو )الكورس( تأثّب يف التكوين األصلي للَباجيديا، الذم يستبعد يف بداياتو الدينية 

ما كطبقة النببلء، ألف ىؤالء يبتعدكف يف مواجهامه  عن كل  الّرفة الفكرة ذامها للتعارض بْب طبقة العامة

يبت بّلة للقضايا السياسية كاالجتماعية. لكن بالعودة إُف الشكل الكبلسيكي للكورس حسبما صوره لنا 

فكرة التطّب )التوجس( من  أسخيلوس )الكاتب اؼبسرحي( كسوفوكل، هبب أف يعترب ذبديفا التحدث حوؿ

هذه. إف التمثيل الدستورم بانتهاكات ك أف ىناؾ آخرين َف يَبددكا بالقياـالتمثيل الدستورم للشعب" مع 
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َف يكن معركفا يف اؽبيئات التمثيلية الكبلسيكية، كمن اؼبأموؿ أف تكوف الَباجيديات األكُف خالية من أمثلة  

 1على ىذا التطّب"

غّب مؤٌىل ألف يكوف أصبل للَباجيديا ماداـ  الكورس اليونآفحسب ىذا التحليل السياسي يّبح 

ىناؾ تعارض بْب طبقة النببلء الٍب سبثل الَباجيديا صورة عن ؾبريات حيامها كصراعامها كبْب الكورس الذم 

، كيعطيو شليجل ا آخر كىو رأمرأي ناقشييتشو كالشك يف أٌف ذلك ما جعل ن يبثل ببساطتو طبقة العامة، 

: "كلعل األى  من ىذا التحليل السياسي لفكرة الكورس يف ذلك يقوؿ السياسي،أنبية أكرب من التحليل 

اليونآف ما قدمو الكاتب كاؼبفكر أم. ك. شليجل، الذم أشار إُف أف علينا اعتبار الكورس، إُف حد ما، 

 2"."اؼبتفرج اؼبثاِف" يزا عبمهور اؼبتفرجْب، أم لكونوذبسيدا كترك

يها الباحث شليجل كالٍب ذبعل الكورس دبثابة اؼبشاىد اؼبثاِف يبدك أٌف النتيجة الٍب كصل إل

للَباجيديا قد نالت إعجاب نيتشو كلكنها َف تقنعو لّبسو عندىا، كال شٌك أٌف اؼبقارنة الٍب عقدىا بْب ىذه 

 ىذا الرأم ةلدل مقارنالنتيجة كبْب الفكرة التقليدية ىو ما دفعو للَبٌيث يف إصدار حكمو، يقوؿ مربٌرا: "

مع الفكرة التقليدية تارىبيا الٍب تقوؿ إف الَباجيديا أساسا كانت عبارة عن كورس، يتكشف عن حقيقتو، 

باعتباره فجا كغّب علمي لكنو المع، كمع ىذا يبقى ذكاؤه مستمرا فقط من خبلؿ شكلو كتعبّب مكثف، 

ا يبقى موضع دىشتنا ، كم"مثاليا"كل ما يسمى من خبلؿ كونو التعبّب اؼبستظرؼ لدل األؼباف لوصف  

كبْب ذلك  -اعبمهور الذم نعرفو حق اؼبعرفة –اآلنية. أجل، سوؼ نندىش حْب نقارف بْب صبهور اؼبسرح 

الكورس، كمن مث نتساءؿ ما إذا كاف فبكنا حبق أف نضفي من خبلؿ ىذا اعبمهور صفة اؼبثالية على أم 
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مر، كنذىل حياؿ زع  شليجل، كما نذىل شيء يشبو الكورس الَباجيدم. كبن يف دخيلتنا نرفض ىذا األ

  1من الطبيعة اؼبختلفة للجمهور األؼبآف"

أف يكوف الكورس دبثابة  ضيرفبعد اؼبقارنة الٍب أجراىا نيتشو بْب صبهور اؼبسرح كبْب الكورس نراه 

دكر  كما إُف أم حد يبكن للمشاىد أف يقح  نفسو يف العرض؟. كنتساءؿ ىنا :للَبجيديا اؼبشاىد اؼبثاِف

ل يف تدخٌ بالالعرض أـ  يف عيدا عن التدٌخلؽ اؼبشاىد الفن بكىل يتذكٌ  مسافة التلقي بْب اإلبداع كاؼبتلقي؟

   أحداثو؟

يواصل نيتشو براىينو ليدحض فكرة شليجل، كىذه اؼبرة نراه يغوص بعمق ليكشف الفرؽ اعبوىرم 

عبمهور اغبقيقي، أيا كاف ىذا اعبمهور، يقوؿ: "لقد اعتدنا دكما أف نؤمن بأف ابْب اؼبشاىد كالكورس، 

هبب أف يبقى دائما مدركا أنو يشاىد عمبل فنيا كليس كاقعا ذبريبيا، بينما كاف اؼبطلوب من الكورس 

الَباجيدم عند اليونانيْب إعطاء األشخاص اؼبتواجدين على خشبة اؼبسرح سبثيبل لوجود حقيقي. لقد كاف  

( مؤمنا حقا أنو كاف يشاىد بركميثيوس العمبلؽ، كأنو Oceanidsكورس األقيانيدات )األكقيانوسيات 

يرل أنو نفسو كيف منزلة اآلؽبة. ىل ىذا يعترب أرفع كأرقى نوعية من اؼبشاىدين الذين يعتقدكف، كما 

اعتقدت األقيانيدات )حوريات البحر اؼبيثولوجية(، أهنن يشاىدف بركميثيوس حاضرا أمامهن بلحمو كدمو؟ 

بار األمر إشارة إُف اؼبشاىد اؼبثاِف أف يت  اؽبجـو على اػبشبة كربرير اإللو من بْب يدم كىل يبكن اعت

 الذين يعذبونو؟ يف السابق كنا نؤمن باعبمهور اعبماِف، كرأينا اؼبشاىد الفرد إنسانا حاذقا كبالتاِف قادرا على
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طل علينا اآلف ليقوؿ لنا إف حقا، يقدـ بأسلوب صباِف. كىا ىو شليجل ي معرفة الفن الذم يراه ىو فنا

  1اؼبتفرج اؼبثاِف يسمح ؼبا وبدث على اػبشبة أف يؤثر فيو، ليس بطريقة صبالية بل بطريقة ذبريبية."

نعي من قوؿ نيتشو أٌف ىناؾ فرقا شاسعا بْب اعبمهور الذم هبدر بو أف يبقى دبعزؿ عن العرض، 

جاء ؼبشاىدتو، كبْب الكورس الذم يعترب جزءا ال يتجزأ فبل يتجاكز حدكد اعتباًر الَباجيديا غّب عمل فِب 

من العرض الَباجيدم، سواء من خبلؿ تعليقو على األحداث أك من خبلؿ بكائو ككبيبو تأثٌرا بالعرض. 

  كلعٌل كورس اإلقيانيدات من أفضل النماذج الٍب تّنع الفرؽ بْب الكورس كاؼبتفرٌج يف رأم نيتشو.

يقوؿ ؛ يرسو عند نتيجة تدحض فكرة شليجل، لنيتشو لٍب أدرجهابعد كٌل تلك التحليبلت ا

أف اإلرث اؼبؤكد عينو الذم ذكرتو سابقا يدحض كبلـ شليجل يف ىذا اؼبقاـ: إف الكورس دبا  : "مؤكدا

كالكورس اػباص باؼبتفرجْب اؼبثاليْب  -أم الشكل األكِف للَباجيديا هبذا الفه  –يبثلو، دكف خشبة اؼبسرح 

نسجاـ. أم  جنس فِب سيكوف ذلك الذم يتأسس على مفهـو اؼبتفرج؟ كأم شكل حقيقي ىو على غّب ا

  2" ))اؼبتفرج هبذا اؼبنطق((؟

كعلى الرغ  من كصولو إُف تلك النتيجة إاٌل أنٌو َف يطمئٌن لذلك، لذا نراه يعرٌب بكل صراحة عن 

اه أنو قد ال يستمر تفسّب ميبلد "إف فكرة اؼبشاىد دكف مسرحية فكرة سخيفة. ككل ما أخشزبٌوفاتو: 

الَباجيديا بعد اليـو من خبلؿ اإلشارة إُف احَباـ التوقد األخبلقي للجماىّب، أكثر فبا ىو لئلشارة إُف 
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فكرة اؼبشاىد ببل مسرحية، كأنا شخّيا أرل أف ىذه اؼبشكلة عميقة جدا، حٌب إنو يتعذر مناقشتها دبثل 

 1ىذه التفسّبات السطحية"

: "لقد قدـ شيللر تفسّبا أكثر عمقا كقيمة لفكرة الكورس يف مقدمة كتاب أقوالو شول نيتاصو ي

))عركس مسينا((، حيث يرل أف الكورس جدار متحرؾ ربيط الَباجيديا نفسها بو لكي تنعزؿ عن العاَف 

تسامح مع لر ليس كافيا أف نلاػبارجي كربافظ على أرضيتها اؼبثالية كحريتها الشعرية )...( بالنسبة إُف شي

ما يبثل يف الواقع ركح الشعر، باعتباره ضربا من اغبرية الشعرية. كقد كاف إدخاؿ الكورس اػبطوة اغباظبة 

 2باذباه اإلعبلف صراحة كبأماف عن شن اغبرب على النزعة الطبيعية يف الفن

، يّبح الكورس حاجزا 3"عروس مسينا" انطبلقا من فكرة شللر الٍب عرضها ضمن مقدمة كتابو

منيعا وبوؿ دكف تسٌلل كٌل ما ىو خارج عن الَباجيديا، كبالتاِف فهو وبافظ على ذاؾ اعبو الَباجيدم النقي 

فبل يسمح باختبلطو مع عناصر دخيلة. كؽبذا بالذات استطاع أف وبظى بتلك اؼبكانة لدل اليوناف ليضعوه 

أل شللر حبق، إف األرض الٍب كطئتها أقداـ كورس الساتّب يف "يقينا، كما ارتيف مقاـ مثاِف، يقوؿ نيتشو:  

مثالية(، أرضا أعلى مكانة من تلك الٍب (اليوناف، الكورس الذم كاف أصل الَباجيديا، سبتاز بكوهنا أرضا 
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تسلكها أقداـ البشر العاديْب. كقد بُب اليونانيوف ؽبذا الكورس مقّلة عائمة)دكلة طبيعية( ـبتلقة، كسّبكا 

 1ها )كائنات طبيعية(، مفّلة خّيّا على مقاسها."فوق

"على ىذا األساس بالضبط قامت الَباجيديا، كؽبذا السبب ربديدا ت إعفاؤىا منذ يضيف نيتشو: 

عاؼبا ت تّوره تّورا عشوائيا، ليس البداية من مهمة تّوير الواقع بشكل دقيق، كمع ذلك فهذا العاَف 

ْب األرض كالسماء. على األغلب إنو عاَف اغبقيقة اؼبتعادلة كاؼبّداقية، كما  حبيث يبلئ  ملء الفراغ القائ  ب

كاف جبل األكؼبب كساكنوه يف نظر اؽبيلينيْب. إف الساتّب، ذلك الكورس الديونيسي، وبيا يف عاَف منح 

 قد انطلق نعمة الوجود دبقتضى قوانْب اؼبيثولوجيا )األسطورة( كالطقوس الدينية. أما مسألة كوف ىذا الساتّب

منو، أك كونو كاف لساف حاؿ اغبكمة الديونيسية للَباجيدية، فهذه يف نظرنا ظاىرة مدىشة هبذا القدر 

أيضا، ألف أصل الَباجيديا بالذات يقع خارج إطار الكورس. كمن احملتمل أف نعثر على نقطة لبلنطبلؽ 

اجملتمع الثقايف بنفس القدر الذم يربط بتفكّبنا يف القوؿ إف الساتّب، الكائن الطبيعي اؼببتكر، يتّل ب

 2اؼبوسيقى الديونيسية باغبضارة...."

اعتمادا على ىذا القوؿ، تّّب الَباجيديا معفية من مهٌمة التدقيق يف تّوير الواقع، كما أهٌنا 

ما  ليست باؼبثالية لتبتعد عن كٌل ما ىو كاقعي، إٌف أحداثها باختّار أشبو دبا يتّوره الفرد اليونآف عن

"لقد كاف ىذا الكورس مّدر .  كؽبذا يرل اليونانيوف فيو عزاءى ، يقوؿ نيتشو: 3هبرم يف اعببل األكؼبيب
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عزاء لليوناف اؽبيلينية، إذ كاف مفكرا كشديد التأثر بسبب رقة مشاعره كمعاناتو، كيتمتع بنظر حاد ثاقب 

 .1"بتاريخ اغبياة كقسوة الطبيعةبلحق ينفذ حٌب ـباـر األشياء، كىو يتفكر يف مآسي العاَف كالدمار ال

 : دور الجوقة 

أف يقٌدـ صورة أكضح عن أفراد الساتّب كنظرة اليونانيْب إليه  فيقوؿ : " إف جوقة  كؿ نيتشووبا

الساتّب، مثلها مثل الراعي البسيط يف أحدث مراحل عّرنا، ىي نتاج اغبنْب إُف النمط البدئي كإُف 

الٍب َف تغزىا الطبيعة )...( لقد كانت نظرة اليونانيْب إُف الساتّب على أنو فبثل الطبيعة البكر، الطبيعة 

اؼبعرفة بعد، ألف دعائ  الثقافة َف تكن قد تّلبت )...( كاف الساتّب عندى   مبوذجا لئلنساف، كاف 

التعبّب عن أرقى كأقول مشاعر اإلنساف، الكائن اؼبرح اؼبله  بسبب قربو من آؽبتو، كىي صحبة عاطفية  

اغبكمة الّادرة عن كبد الطبيعة، كتعبّب عن تثبت اآلؽبة من خبلؽبا ما ربس بو من لواعج األَف، كبشائر ب

إذف كاف الساتّب شيئا  أمومة الطبيعة الغامرة، الٍب كاف اليونانيوف معتادين على تبجيلها بركح من الدىشة.

 2مبلئكيا كمتساميا. ككاف هبب أف يكوف ىكذا بّفة خاصة يف نظر الديونيسي اؼبتأَف كالكسّب النظرة..."

فبثبل للطبيعة األـ يف نظر اليونآف، إنٌو اإلنساف بكل   -دا على قوؿ نيتشو استنا -يّبح الساتّب 

ما يٌتّف بو من مشاعر، كألنٌو أقرب إُف اآلؽبة فإنٌو وبظى بتقديرىا كتبجيل األفراد الديونيسيْب، فمن جهة 

 ئكية متسامية.تدع لو اآلؽبة فرصة التعبّب عن أؼبها، كمن جهة أخرل يرل الفرد الديونيسي فيو ظبات مبل

مازلنا نتذكر ما قالو شللر يف مقدمة كتابو "عركس مسينا" يف أٌف الكورس كاف جدارا منيعا وبوؿ 

دكف تدٌخل العاَف اػبارجي يف جٌو الَباجيديا، كمازلنا نذكر كيف كصف نيتشو رأيو بالعميق القٌي ، كىا كبن 
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كاف شللر ؿبقا يف تقييمو ؽبذه األصوؿ اػباصة "لقد  نراه يؤٌكد فكرتو كيٌّر على صٌحتها، يقوؿ يف ذلك: 

يّف العاَف  -أعِب كورس الساتّب –بفن اؼبأساة: فالكورس كاف حقا جدارا وبوؿ دكف تداعي الواقع ألنو 

بتعابّب أكثر صدقا، أكثر أصالة كأكثر كماال، ...ككما أف الَباجيديا تشّب، دبا تقدمو من عزاء ميتافيزيقي، 

لعبلقة اعبوىر كإُف دمار الظواىر اؼبستمر، فإف كورس الساتّب، كرمز، هبسد تلك اإُف خلود حياة ىذا 

بْب ذبليات العاَف. لقد أراد اليونآف الديونيسي أف تكوف اغبقيقة كالطبيعة يف قمة ك البدئية بْب الشيء بذاتو 

. كعليو، يّّب الكورس ذا أنبية كبّب يف اغبفاظ على نقاء 1كزبيل نفسو أنو قد تغّب بسبب الساتّب" -ؾبدىا

  اعبٌو الَباجيدم بتكوينو جدارا منيعا يعزؿ األحداث الَباجيدية عن العاَف اػبارجي. 

لوال ارٌباد   -يف نظر نيتشو – ميبلد الَباجيديا اإلغريقية ما كاف ليت ٌ يف اػبتاـ يبكن القوؿ أٌف 

األب كاألـٌ ؽبذا النوع من الفٌن  ىذه الثنائية لو أبولو كقوة اإللو ديونيس، إذ مثٌلت: قوة اإلاؼبقٌدستْب القٌوتْب

الذم اصطبغت مكٌوناتو دبا كرثو عنهما، كقد ظهرت مبلؿبهما جلٌيان يف اللغة اغبوارية األبولية للَباجيديا 

يف التأثّب على اؼبتلقي.  اكبياكموسيقاىا الديونيسية، ناىيك عن أثرىا الذم لعبت فيو ىاتاف الطاقتاف دكرا تن

دكر اعبنسْب اؼبلحمي كالغنائي يف مٌد ىذا الّنف الدرامي باالستمرارية؛ حيث   -يف ذلك -كال يستثِب 

كاإللياذة، كما  ةهنلت الَباجيديا حكايامها من األساطّب الٍب أدرجها الشاعر اؼبلحمي ىومّبكس يف األكديس

قضٌية   - أثناء ذلك -ا تركو الشاعر أرخيلوكس، كقد ناقش نيتشو استقت طابعها الغنائي الوجدآف فبٌ 

ميبلد الَباجيديا من أعطاؼ الكورس مشّبا يف الوقت عينو إُف صبلة اآلراء الٍب أدلت بدلوىا يف اؼبسألة.  

كٌل ىذه العوامل قد جعلت الَباجيديا تبلغ قٌمة ازدىارىا كتطٌورىا؛ إُف أف ظهرت قول معارضة غايتها 

فهل سبٌكنت الَباجيديا من التٌّدم ؽبذه القول اؼبعادية؟ أـ استسلمت ؽبا؟  ة أرضيتها كالقضاء عليها.زعزع

   ذاؾ ما سنعرفو يف الفّل اؼبواِف.
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     الفصل الثالث: بعث التراجيديا

 إرىاصات الفناء:  المبحث األّول:

 ؛ فمنذ أسخيلوس مركرا بسوفكلالَباجيدياللنهوض بمها الشعراء الثبلثة األعماؿ الٍب قدٌ ازلنا نذكر م 

حيث "شٌق إسكلس بشعره القوم كفلسفتو الّارمة الطريق الذم  ق قباحا باىرا،كالَباجيديا ربقٌ  كيوربيدس،

، مث ىذب سفكليز ىذا الفٌن دبوسيقاه اؼبتزنة كحكمتو سارت فيو اؼبسرحيات اليونانية، كحٌدد أشكاؽبا

 1تطوره دبؤلفاتو الٍب تفيض بالشعور اعبائش كالشك القوم" اؽبادئة، كأت يوربديس

كالظاىر أٌف يوربيدس َف يكن من النوع الذم يقبل اتٌباع طريقة السابقْب يف إبداعاتو عكس 

سلفٍيو،  إذ "كاف سوفوكليس متمٌسكا سباما بالتقاليد حٌب يف ابتكاراتو، أما يوربيدس فل  يتمسك 

حٌب يف عناصرىا األساسية . ففقدت كل أثر من الطابع القدٔف كانت ربتفظ بو هبا...كقد عٌدؿ الَباجيديا، 

، "بض  استنتاجاتو إُف أفكار الشاىد قد استطاع يوربيدسف؛  2حٌب عّره كصارت حديثة شيئا فشيئا"

ليس من  – كسوفكلالثآف، كمن خبلؿ موقعو اؼبنعزؿ، أف يشن ىجوما كاسحا على أعماؿ أسخيلوس 

من موقعو الشعرم، كشاعر، متحديا اؼبفاىي  التقليدية للَباجيديا دبا لديو من خبلؿ اؼبناظرات الكبلمية بل 

   3مفهومات شخّية"

يبدك من خبلؿ ما ذكر سابقا أٌف التعديبلت الٍب قاـ هبا يوربيدس قد ألبست الَباجيديا اإلغريقية  

 لٌلذاف سبقاه، حيث مٌس ىذا التعديل العناصر األساسية فيها.حٌلة جديدة َف يلبسها أيٌاىا الشاعراف ا
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كيف ؟ ك  يوريبدسها يف ظٌل التجديد الذم بادر بو احالَباجيديا ؿبافظة على قببقيت  كنتساءؿ ما إذا

  ؟أـ أحسن إليها ىل أساء يوربيدس إُف الَباجيديا بتجديدهأثٌرت ىذه اؼببادرة على استمرار الَباجيديا؟ 

 كٌل ىذه األسئلة سنحاكؿ أف قبد ؽبا إجابات يف أقواؿ نيتشو.  ؟تجديدإُف ىذا ال نيتشو كيف نظر

اؼبعتمىدة  1نعرؼ أٌف األساطّب قد مثٌلت مادة خاـ للَباجيديا، السٌيما إذا جرل اغبديث عن اغبكاية 

قـو الَباجيديا من دكهنا، فيها، كندرؾ يف اؼبقابل أنبية اغبكاية يف اؼبأساة، إذ تعترب إحدل األجزاء الٍب ال ت

"يف اؼبأساة بالضركرة سٌتة  كحٌب أرسطو يذكرىا يف كتابو )فن الشعر( مع صبلة العناصر األساسية، يقوؿ:

كالفكر، كاؼبنظر اؼبسرحي،  أجزاء تَبٌكب منها كذبعلها ىي ما ىي، كىي اػبرافة، كاألخبلؽ ، كاؼبقولة،

 .2كالنشيد"

 سبٌثل أهٌنا أساسٌية يف تركيب الَباجيديا؛ فإٌف اغبكاية ىي أى  ما فيها، ذلككإف كانت ىذه العناصر  

 يسبق الذم التخطيط شأف شأهنا إذ ؿبكمة، بنية ؽبا كتضمن عليها، تسّب الٍب كخطٌتها اؼبأساة ىيكل

 فلو: الرس  يف يقع ما هبذا كشبيو... كركحها اؼبأساة مبدأ إذف فاػبرافة" ،كيضبطها س الرٌ  يف األلواف كضع

 رساـ من كصباالن  منزلة أدْف عملو عباء مرسومة خيطة بغّب كلكن األلواف بأصبل التلوين يف أفاض رسامان  أف

اغبكاية هبذه القيمة يف الَباجيديا لدل الفيلسوؼ أرسطو ، فهل   كإف كانت  3".زبطيطية صورة يرس 

 كانت هبذه القيمة عند يوربيدس؟ كما رأم نيتشو يف عملو؟ 

  مصير الحكاية في المأساة: - أ

                                                           
، كىي اغبكاية اػبرافية القديبة الٍب مّدرىا األساطّب fables (fibulaاػبرافة = اغبكاية، تعِب عند أرسطو: )  - 1

ٌّة حبك   الواقعية؛ فبينما ذبنح اػبرافة إُف اػبياؿ، سبيل القّة إُف الواقع. اؼبتداكلة يف األكساط الشعبية، تتميز عن الق
 .20أرسطو، فن الشعر، ص  - 2
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"لقد كاف من نّيب كل األساطّب أف تزحف تدرهبيا إُف حدكد الواقعية يقوؿ فريدريك نيتشو: 

التارىبية اؼبفَبضة، كأف تعامل يف مرحلة الحقة كواقعة تارىبية فريدة ذات تطلع كبو اغبقيقة التارىبية. ككاف 

االقَباب من إعادة صياغة كل حلمه  اؼبيثولوجي اليافع  اليونانيوف قد أكشكوا حبّافته  كمزاجيته  على 

كتاريخ ذرائعي صاعد. كاف ىذا سبيل النزكع الديِب إُف اؼبوت: حيث يت  تنظي  اؼبقدمات اؼبيثولوجية لدين 

يف صبلة ثابتة من األحداث التارىبية. يبدأ اإلنساف دفاعو بشكل عّيب عن صحة )...(، من األدياف،

ٌل الوقت نفسو يقاـك استمرار كجودىا كتطٌورىا. كبذلك يبوت االحساس باؼبيثولوجيا لتحاؼبيثولوجيا، كيف 

 1الب بامتبلؾ أصوؿ التاريخ"طؿبلو الفرضيات الدينية الٍب ت

لية بعد سعي اليونانيْب إلعادة صياغة اؼبيثولوجيا بإيراد األحداث القريبة من اللحظات األكٌ  يبدك أفٌ 

و قد نٌ فإ  - عكس دفاعه  اؼبستميت عن تراثه  اؼبيثولوجي كحفاظه  عليو كإف  -تها ق من صحٌ التحقٌ 

ؿباصرة األسطورة يف حكاية كاحدة سيجعلها أقرب إُف  ؼبوت كشيك ؽبا؛ ذلك أفٌ  إرىاصاتضبل يف طياتو 

و سيحٌد من تطٌورىا كإمكانية فتح أقواس على أحداث أخرل. كعليو، فبدال من اغبفاظ التاريخ، كما أنٌ 

عن  غريبةليست اؼبسألة الٍب يطرقها نيتشو ىاىنا  تطويقها يف قالب ضٌيق ىبنق أنفاسها. كلعلٌ  ت ٌ يا عليه

، أمٌ  يقوقعو يف قالب ال مناص لو  حيث ؛ظل التنظّب اجملمِّدر يف فقد القدرة على التطوٌ إذ ي عل  من العلـو

 ، كإف كانت نٌية اؼبنظٌر اغبفاظ عليو من االندثار. من اؼبوت بداخلو

كذبدر اإلشارة إُف أٌف أرسطو قد سبق نيتشو يف اغبديث عن ىذه الفكرة، إذ َف يرفض صراحة أف    

يتٌ  التٌّرؼ يف األسطورة األكُف سواء تعٌلق األمر بشخّيامها أك حٌب أحداثها، حيث أشاد بالطريقة الٍب 
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Agatho أجاثوناتبعها 
"يف اؼبآسي قبد أف  حْب جعل الوقائع كاألظباء ـبَبعة يف مآسيو، يقوؿ أرسطو: 1 

شخّا أك شخّْب فقط نبا من بْب األظباء اؼبعركفة، بينما سائر األظباء ـبَبىع؛ كيف بعض اؼبآسي ال 

كلها   نشهد شخّا كاحدا معركفا، كما ىي حاؿ )أنثايا( ألجاثوف، إذ يف ىذه اؼبسرحية الوقائع كاألظباء

ـبَبعة، كمع ىذا فبل ينقص ذلك من قدرىا كمتعتها. كؽبذا ال داعي إُف اغبرص بأم شبن على اػبرافات 

 2التقليدية الٍب تدكر عليها مآسينا )...( كمع ىذا فكل اؼبشاىدين يستمتعوف هبا"

د نعود إُف ما قالو نيتشو حْب صرٌح أٌف التحٌقق من صٌحة األسطورة قد طٌوؽ استمرارىا كمهٌ 

ؼبومها، لنتساءؿ: ىل لفظت اؼبيثولوجيا أنفاسها نتيجة الٌتطويق باغبقيقة أـ قاكمتو ببسالة؟ كما الٌسبلح 

  الذم ازٌبذتو لتحارب من أجل االستمرار؟

"ىنا أصبحت اؼبيثولوجيا احملتضرة رىينة بيد العبقرية اؼبوسيقية الديونيسية اعبديدة،  يقوؿ نيتشو:  

يقى من جديد، مَبدية بأثواب عديدة كالٍب عرفتو يف القدٔف، كفاحت بعبق يشّب يف فازدىرت على يد اؼبوس

تتعفن ىذه الفورة اؼبزدىرة للميثولوجيا. كتذبل أكراقها، كسرعاف ما  اؼباكرائي )اؼبيتافيزيقي(. مث توؽ كبو العاَف

تتوقف أفكار )لوكاس( القديبة البلمعة الساخرة ناظرة إُف ىذا الذبوؿ لؤلزىار اؼبتبددة يف كل صوب مع 

الريح، كمن خبلؿ الَباجيديا تبلغ اؼبيثولوجيا أهبى صورىا الواضحة. كتنهض من جديد تعض على جراحها  

                                                           
الذم أبدل طرافة  ةبنوع خاص يف أنو الشاعر الوحيد بعد أساتذة الَباجيديا الثبلث  (Agatho) "اشتهر أجاثو - 1

نوعا من الَباجيديا ىبتلف  415كقدـ يف حواِف هناية ذلك القرف، أم حواِف سنة   445حقيقية، كلد أجاثو يف سنة 
قليبل عن الَباجيديا اؼبألوفة، كاف تلميذا للسفسطائيْب اؼبشهورين، لطيف اؼبعشر، رقيق اػبلق كقد ذاع صيتو ؼبدة عشر 

، كأنثوس )الزىرة(...أشهر ت (...) سنوات تقريبا كالركمآف اؼبوسوعة الكبلسيكية للمسرح اليونآف  "،راجيدياتو: تدمّب إيليـو
 32، 31: أمْب سبلمة، ص مسرحيات يوربيدس، تر
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، كيف عينيها تتوقد كل الطاقات الفائضة، بكل ما فيها من ىدكء الرجل احملتضر الذكي، يف كبط ل مكلـو

  1ؿباكلة أخّبة كقوية للعودة"

الديونيسية  ىاؼبوسيقالظاىر أٌف األمل الذم تعٌلقت بو اؼبيثولوجيا لتضمن استمرارىا قد كاف   

ال شٌك أف نيتشو يقّد ىاىنا بعث األساطّب الٍب ضبلتها الٍب ذبعلها تبلغ ذركمها يف الَباجيديا. ك  اعبديدة

اؼببلح  اؽبومّبية يف حٌلة جديدة كىي اغبكاية الَباجيدية. فهل حٌققت األسطورة استقرارىا يف الَببة 

 الَباجيدية؟ أـ أٌف ىناؾ مهديدا آخر قد ظهر ؽبا؟ 

زت عقبات كثّبة، كربٌملت ال شٌك يف أٌف األخطار قد بقيت ربدؽ باألسطورة؛ إذ بعدما اجتا  

؛ لذا نراه نيتشو ، ظهر خطر آخر يهٌددىا. كيبدك أٌف ليوربيدس يد يف القضاء عليها حسب 2 نقدا الذعا

و ة الٍب جعلتعن نواياه اػبفيٌ يف الوقت عينو متسائبل  ،على ما أكصل اؼبيثلوجيا إليو كيعاتبو و بعنف،ىباطب

:، يقوؿ اػباصة تورىا ػبدمليسخٌ  هايبعث "كأنت يا يوربيدس اؼبنتهك  بلهجة حاٌدة ال زبلو من الٌلـو

للمقدسات، ما الذم كنت تنوم فعلو حْب حاكلت استنهاض تلك اؼبيثولوجيا من فراش اؼبوت، كتسخّبىا 

ػبدمة أىدافك من جديد؟ أَف سبت اؼبيثولوجيا على يديك القاسيتْب؟ كعند ذلك كنت يف حاجة إُف 

متقنعة ال تستطيع، مثل عفريت ىرقل، إال أف تزين نفسها لتظهر يف حلتها القديبة، التزكير، إُف ميثولوجيا 

                                                           
 .150فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1
كانت عرضة للنقد عرب التاريخ فالباحث حسْب الشيخ مثبل يذكر األسطورة  ذبدر اإلشارة إُف مسألة ىامة كىي أف  - 2

  - 570أف "أكؿ من نقد األسطورة اإلغريقية كىاج  ظاىرة تعٌدد اآلؽبة فيها كتّويرىا بشكل بشرم كاف كسنوفوف )
إلنساف من ؽ.ـ(، يليو ثيوجينيس الذم رأل أف األسطورة ما ىي إال قّة ترمز إُف الظركؼ البيئية الٍب وبياىا ا 479

)...( أما أيوىيمّبكس الذم كتب حواِف القرف الرابع )ؽ.ـ( فكاف أكؿ من نادل بأف األسطورة  خبلؿ صراعو الدائ  معها
ما ىي إال حادثة تارىبية قديبة حدثت بالفعل مث دبركر الوقت كدخوؿ العديد من اإلضافات الٍب غالبا ما ربدث نتيجة 

شفوية ربٌولت اغبادثة التارىبية إُف أسطورةحسْب الشيخ، ديانات األسرار كالعبادات لنقل اغبادثة عن طريق الركاية ال
 .19، 18الغامضة يف التاريخ، ص 
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كعندما ماتت اؼبيثولوجيا يف نظرؾ، ماتت معها عبقرية اؼبوسيقى أيضا، كمع أنك قد سرقت كل بساتْب 

كألنك  اؼبوسيقى جبشعك، ليس بوسعك اآلف أف سبارس غّب التزكير، كاللجوء إُف اؼبوسيقى اؼبقٌنعة بقناع،

  1 "ىجرت ديونيس، ىجرؾ أبولو ىو اآلخر.

يٌتضح جليا أٌف الطريقة الٍب عاًف هبا يوربيدس اغبكاية يف اؼبأساة َف ترؽ لنيتشو أبدا، إذ َف يٌتهمو  

، بل نعتو باؼبزٌكر الذم يلجأ إُف تزييف 2بانتهاؾ اؼبقٌدسات الٍب تعترب األسطورة جزءا ال يتجزأ منها كحسب

 ، حيث َف يقض على األسطورة كحدىا بل قضى على اؼبوسيقى أيضا. 3اؼبيثولوجياإلرث 

  تسّرب الّسمات الكوميدية: -ب

، حيث أرغمت على االنتحار يعترب نيتشو ما كقع مع الَباجيديا اإلغريقية أمرا غّب طبيعي يف الفنٌ  

 ذكراىا خبلىف ىبلفها، يف حْب بدل لو أفٌ د يف ريعاف شباهبا دكف أف تضمن لسبللتها البقاء بعدىا، أك زبلٌ 

، باإلضافة من خّائّهنٌ  بعضاأك يرث  يرثهنٌ  ابعد أف أفلحن يف ترؾ م طبيعي جاء موت شقيقامها موته 

ـبلوؽ  من اغبياة كبلغن النهاية اؼبألوفة لكلٌ  مومهٌن َف يكن مأساكيا أك مفاجئا، إذ استوفْب حقوقهنٌ  إُف أفٌ 

يقوؿ: "كاجهت الَباجيديا اإلغريقية مومها بطرؽ ـبتلفة حيث جاءىا من شقيقامها بطريقة تدرهبية، حيث ك 

                                                           
 .151، 150فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
لن يبدك  لذا. 209،  صاؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو، ، "اؼبيثولوجيا، كوازع مسوٌغ لوجود كل اؼبعتقدات"يعٌد نيتشو  - 2

  غريبا عنٌا ىجومو على يوربيدس كنعتو بأبشع الّفات.
ال من كجهة النظر الدينية، فعظيمة، "َف يعترب يوربيديس الَباجيديا، كما اعتربىا أيسخيلوس سبثيبل غبادثة أسطورية  - 3

ال شك يف أنو كاف يضع  يبكن أنو كاف ينكر يف صراحة األفكار السائدة يف ذلك العّر عن نفوذ اآلؽبة يف شؤكف البشر.
على لساف أشخاصو خبلؿ الفعل الدرامي، ألفاظ اؼبفكر اغبر الٍب تعرب عن آرائو الشخّية. كردبا تّل بو الدرجة إُف أف 
يضع يف أذىاف اؼبتفرجْب احتجاجا سريا على بعض العناصر الدينية يف األسطورة. كلكنو اضطر، يف اغبقيقة  إُف قبوؿ 

 .17" يوربيدس، مسرحيات يوربيدس، ص من صورة اإلنشاء الذم استخدمو. انت جزءاىذه العناصر ألهنا ك
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يف الفن. فقد ماتت الَباجيديا ميتة مأساكية بيديها إثر صراعات ال سبيل غبلها، بينما كاف موت 

الشقيقات األخريات طبيعيا بسبب تقادـ العمر. كلئن حدث موت الدراما دكف أَف كداللة على هناية 

ية سعيدة، مع كجود خلف صاٌف، فهو أيضا ما حدث يف موت شقيقامها الفنية: موت طبيعي طبيع

 1كسعيد. يبدأ االحتضار تدرهبيا، كيبّر الفن احملتضر بعينيو مسَبوبا، مرفوع الرأس كالفرساف"

 ، كيف ظلٌ 3"اإللو بان" كموت 2مومها بْب مشاهبةموت الَباجيديا ينسج عن نيتشو أثناء حديث   

الَباجيديْب الذين ال ىٌ  ؽب  غّب التقليد، إذ يقوؿ: "من جهة ثانية خلفت  و سخطو كبو كلٌ ذلك يوجٌ 

الَباجيديا دبومها فراغا كبّبا ملموسا يف كل مكاف. عندما ظبع البحارة اليونانيوف ذات يـو من األياـ يف 

كانت ىذه الّرخة قادمة إليه  من   !الّرخة اؼبوجعة تعلن: لقد مات اإللو باف Tiberius تبّبيوس 

جزيرة نائية، كىا ىي تَبدد اآلف يف كل أرجاء اليوناف اؽبيلينية صرخة كانتحاب اؼبكلـو معلنة: )لقد ماتت 

ليأخذك   !ىيا اذىبوا بعيدا أيها اؼبقلدكف األقزاـ، أيها السقماء ! كدبومها مات الشعر أيضا !الَباجيديا

 4("!دك  الٍب حشوت أدمغتك  هبااعبحي ، كاكتفوا بفتات أسيا

                                                           
 .151فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
مع بعض األعماؿ  لكن ىذا النوع استمرٌ صحيح أٌف الَباجيديا اليونانية قد ماتت يف القرف الثالث قبل اؼبيبلد، ""- 2

"، لببة من أما بالنسبة إُف البلتْب فقد بقوا تابعْب لآلثار اليونانية الٍب ترصبوىا كاقتبسوىا اؽبيلينيستية كاؼبسيحية كاليهودية.
(، 1 –: طاىر حجار، دمشق، دار طبلس للدراسات كالَبصبة كالنشر، )ط ة، األدب كاألنواع األدبية، تراألساتذ
  .285، ص 1985

"ظبعت عويبل ؿبزنا، قاؿ الكورس: "، حيث ىيلْبمأساة " ، كقد ذكره يوربيدس يفىو إلو الغابات كاألحراش بان - 3
يبدك مليئا باألسى كالوحشية، مثل صرخة يأس النياد احملمولة بعيدا على ىواء اعببل، عندما تئن مغمى عليها ىربا من 

 يوربيدس، مسرحيات يوربيدس"، بّراخها ،عندما تسود قوة باف، كدكل األدكية حيث تتدفق، الشبلالتالشرؾ، 
 . 292، صمسرحية ىيلْب()

 .152فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 4



 أطروحة الدكتوراه
 

 
256 

 

ماتت الَباجيديا إذا، كمات الشعر معها، كَف يبق يف نظر نيتشو سول الفراغ الذم عٌوضو البلحقوف  

بتقليد أسيادى  من الشعراء السابقْب، فهل أشبر ىذا الٌتقليد بذرة يبكن أف تضمن للَباجيديا خلودا كلو 

 لبعض خّائّها أك أجزائها؟

خّائّو يضمن لو خلودا كلو لبعض مبلؿبو ك  بعضيشبهو يف  نوعه  نوعو  ف كل  ىبلي  أفمن اؼبعتاد  

كريثا كاف سببا  فتخلٌ حيث  ؛لَباجيديال ، غّب أٌف األمر قد اختلف بالنسبة تويف ريعاف قوٌ  السٌيما إذا كاف

، كىو الكوميديا ألنٌو كاف سببا يف هنايتها فوزبلٌ  اٌل أ ارامي آخر كاف جديرا هبيف إعبلف مومها، صنف د

األتيكية اعبديدة، يقوؿ نيتشو: "لكن حْب يظهر نوع أديب إُف الوجود، كتكـر الَباجيديا كنوع فِب سبقتو 

يف الظهور يتعل  من ذبربتو الشخّية. لقد بات مرعبا أف ىذا النوع اعبديد، حٌب كلو كاف وبمل مبلمح 

يدرؾ أهنا الّفات الٍب كرثها عنها كىي تّارع سكرات اؼبوت. لقد كاف يوربيدس أمو )الَباجيديا (، لكنو 

 new ىو الذم خاض معركة موت الدراما. ككاف اعبنس اعبديد الطالع يسمى الكوميديا األتيكية اعبديدة

Attic comedy ديا أيامها األخّبة، فكانت الكوميديا ي. كيف رحاب ىذه الكوميديا عاشت الَباج

  1ثبات على مومها العنيف"شاىد إ

كانت الكوميديا إذف ذاؾ الوريث الذم تسٌبب يف موت أٌمو الَباجيديا، ككاف يوربيدس من ساى   

يف قتلها؛ جبعل مآسيو تأخذ طابعا كوميديان شأف مأساة ىيلْب الٍب ترد فيها بعض األحداث الٌسخيفة 

ف ؽبذا و بة الٍب أظهرىا الشعراء الكوميديالغرية احملبٌ  - نيتشو حسب -ر ذلك ما يفسٌ  كلعلٌ ،  2اؼبضحكة

                                                           
  . 152، ص  اؼبّدر السابقفريدريك نيتشو،  - 1
مقدمة كتاب )مسرحيات يوربيدس( أنو "من اؼبمكن أف هبد اؼبرء يف مسرحية ىيلْب شيئا سخيفا مضحكا، يف  يرد يف - 2

، الذم فعل شيئا ما ليساعد خبلؿ الوقت الطويل كلو،  Dioscuri الظهور اؼبفاجئ يف هناية اؼبسرحية الديوسقورم 
، يوربيدس، مسرحيات يوربيدس أكثر منها تراجيدية" الذم احتاجت فيو إُف اؼبساعدة. كلكن ىذه اؼبسرحية ىي كوميدية
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الشاعر، يقوؿ: "ىذا اإلطار يتيح لنا استيعاب الشغف الذم يكنو شعراء الكوميديا اعبديدة ذباه يوربيدس. 

الذم سبُب أف يعدـ يف اغباؿ، عٌلو يلتقي يوربيدس   Fhilemonؽبذا ال يدىشنا بعد اليـو رغبة فيلموف  

 بيوربيدس؟ الشعراء الكوميديْبفما السٌر كراء تعٌلق  .1يف العاَف السفلي"

  : المتلقي في قلب الخشبة  - ج

ٌّى العبلقة الٍب تربط يوربيدس بالشعراء الكوميديْب، فيقوؿ بأٌف العٌلة كراء   وباكؿ نيتشو أف يتق

قاعة تلك الرابطة تعود لسماح يوربيدس للمتفرٌج بأف يقتح  خشبة اؼبسرح كذلك من خبلؿ ركاؽ 

أف كبدد الركابط الٍب تربط بْب ، باختّار كدكف ادعاء بشمولية موقفنا، و شئناكن ل"ل، يقوؿ: األديتّبيـو

يوريدس كبْب ميناندر كفيلموف، كأف نتكل  عن الشيء اؼبثّب النموذجي الذم كجدكه يف ىذا الشاعر، فكل 

رج )اؼبشاىد( جزءا من خشبة اؼبسرح ما كبتاجو ؽبذا األمر ىو اإلشارة إُف أف يوربيدس ىو الذم جعل اؼبتف

كأكصلو إليها. كحْب نعرؼ اؼبادة الٍب جبل منها اؼبسرحيوف الربكميثيوف أبطاؽب  قبل يوربيدس، نتفه  سبب 

 النزعة قلة اىتماـ ىؤالء اؼبسرحيْب بأف يدخلوا إُف عاَف اػبشبة قناعا ؿبكما غبجب الواقع، كنفه  أيضا

من خبلؿ يوربيدس كاف الناس يتقاطركف إُف اؼبسرح عرب ركاؽ . د يوربيدساما ؽبذا اؼبوقف عنالنقيضة سب

، ككانت اؼبرآة الٍب بقيت حٌب ذلك الوقت تربز اؼببلمح الواضحة كالقوية فقط للداخلْب،  قاعة األديتّبيـو

  2قد أصبحت تعكس اإلخبلص اؼبؤَف الذم يعكس أيضا اػبطوط اؼبشوىة للطبيعة."

                                                                                                                                                                          

. كالديوسقورم: اس  يطلق على األخوين كاستور كبولوديوكيس، كانا يعبداف كآؽبة كأبطاؿ"، يراجع: اؼبرجع 50ص 
 .141نفسو، ص

 .153 ،152 فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1
 .153، ص اؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 2
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ور من إقحاـ نفسو يف العرض ككسر اغباجز الذم يفّلو عنو؛ فبدؿ أف ىكذا إذف سبٌكن اعبمه 

يبكث بعيدا كمتفرٌج، تعٌدل حدكد اػبشبة، فّار يتدٌخل حٌب يف ؾبرل األحداث أك ردبا يغٌّبىا حسب 

كذبدر اإلشارة إُف أٌف تدٌخل اعبمهور يف العرض َف يكن جديدا على اؼبسرح اليونآف، إاٌل أٌف  أىوائو.

ْب ما كاف وبّل قبل يوربيدس كبعده يكمن يف أٌف دخوؿ اؼبتلقي إُف اػبشبة َف يكن بتخطيط من الفرؽ ب

ا فبٌ الشاعر الَباجيدم بقدر ما كاف وبدث عنوة من قبل اعبمهور كبالتاِف فهو خارج عن سيطرة الشاعر، ك 

تراجيدم جاء بعد يركل من األحداث التارىبية "حادثة حفظها التاريخ عن اؼبؤلف فركنيخوس )مؤلف 

و حْب قٌدـ عبماىّب اؼبسرح اإلغريقي مسرحية تارىبية تدكر حوؿ ىزيبة اإلغريق على ثيسبيس( حيث أنٌ 

ر كثار على مؤٌلف اؼبسرحية كترؾ ؽ.ـ ، رفضها اعبمهو 494يدم الفرس، كسقوط مدينة مليتوس عاـ 

كدكتس أٌف اؼبسرح قد انفجر بالبكاء، ، كيبدك أٌف األمر َف يتوٌقف عند ىذا اغبٌد؛ إذ "يذكر ىّب  1"العرض

بغرامة قدرىا ألف دراطبة، ألنٌو صٌور فشله  يف قدرمه  على  فركنيخوسكأٌف األثينيْب قد حكموا على 

تقدٔف اؼبعونة للثورة الٍب قامت يف كجو احملتٌل، فيكوف بذلك أٌكؿ من قٌدـ مسرحية تارىبية موضوعها مستمٌد 

 .2"من األحداث اؼبعاصرة للكاتب

، كيضعف قيمة العرضر ل دبوت التأثٌ ي يعجٌ العرض كالتلقٌ كسر اغباجز بْب   كنتساءؿ فيما إذا كاف 

قيمة من تلك الٍب تسّب كفق األسطورة القديبة؟ يقودنا  اؼبأساة أقلٌ  هبعلكىل الوقوؼ عند رغبة اعبمهور 

 من قيمتها؟  األسطورة وبطٌ ؼ الشاعر يف أحداث مثل ىذا التساؤؿ إُف تساؤؿ آخر كىو ىل تّرٌ 

مازلنا نذكر ما قالو نيتشو حْب صرٌح أٌف موت اؼبيثولوجيا بّفة عامة عند اإلغريق قد مٌهدت لو  

بعض األسباب الٍب من بينها: دفاعه  اؼبستميت عن صٌحتها، غافلْب عن كوف ىذا الدفاع قد جعلها 

                                                           
  .188بد الوىاب، النص اؼبسرحي، ص عشكرم - 1
   .74، 73ينظر: عبلء صابر، تاريخ األدب اليونآف، ص  - 2
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يا، كبالتاِف فه  قد سانبوا يف القضاء عليها كإف  ذبنح إُف التاريخ، كىذا ما جعل اإلحساس هبا يبوت تدرهب

كهبدر التنبيو إُف أٌف رأم نيتشو ىنا يٌّب يف قوؿ أرسطو حْب كانت نواياى  تٌّب يف الٌدفاع عنها. 

نّح الشعراء بعدـ عرض األحداث كما كقعت يف األسطورة، مؤٌكدا يف الوقت عينو أٌف ىذا األمر لن وبـر 

لتقليدية الٍب ال داعي إُف اغبرص بأم شبن على اػبرافات العرض، يقوؿ ناصحا: "اؼبشاىد من التمٌتع با

 .1" تدكر عليها مآسينا

بناءن على أقواؿ نيتشو كأرسطو يبكننا القوؿ أٌف اغبفاظ على ؾبريات األحداث األٌكلية أمرا غّب  

ؼ تّرٌ إحساسو هبا. كما أٌف ضركرم يف عرض الَباجيديا، بل يشٌكل خطرا عليها، ألنٌو هبعل اؼبتلقي يفقد 

ال يقٌلل من قيمة مأساتو بل هبعل اعبمهور مستمتعا هبا، حيث أنٌو سيساى  الشاعر يف أحداث األسطورة 

 يف استمرار اؼبيثولوجيا الٍب تقـو بدكرىا دبدِّ يىد العوف للَباجيديا كي ربافظ على بقائها.  

كسر اغباجز يث تساءلنا سابقا فيما إذا كاف  مازالت بعض األسئلة الٍب طرحناىا بدكف أجوبة، ح 

كىل الوقوؼ عند رغبة اعبمهور ، كيضعف قيمة العرضبالَباجيديا ر ل دبوت التأثٌ ي يعجٌ العرض كالتلقٌ بْب 

"يعرؼ نيتشو:. هبيب من تلك الٍب تسّب كفق األسطورة القديبة؟وبٌط من منزلة اؼبأساة كهبعلها أقٌل قيمة 

كسوفوكل شغبل مكانة مرموقة جدا بْب الناس طواؿ حياتيهما كبعد مومهما بزمن اعبميع أف أسخيلوس 

     2طويل أيضا. ؽبذا ال يسعنا التحدث عن عبلقات بائسة بْب العمل كاعبمهور"

هبالة من الغموض  ااطؿبكاف قد   إبٌاف أسخيلوس كسوفوكليس اؼبسرحيٌتضح من قوؿ نيتشو أٌف   

ا  ،ل يف ؾبرياتوعلو دبنأل عن التدخٌ ج كذبالتمثيل عن اؼبتفرٌ  كواليسربجب   كبالتاِف فهما قد كضعا حدن

يف بعض اغباالت الٍب كانوا ينزلوف فيها  ل إالٌ كَف يسمحا لو بالتدخٌ  فاصبل بْب العمل الَباجيدم كاعبمهور،
                                                           

 .28 أرسطو، فن الشعر، ص - 1
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اؼبآسي الٍب يزدكج فيها ؾبرل األحداث كتنتهي حبلوؿ متعارضة  ة إذا جرل اغبديث عنخاصٌ  ؛عند رغبتو

"يبلئموف بْب أعماؽب  الشعراء كانوا   ىذا ما أشار إليو أرسطو حْب قاؿ بأفٌ  ، كلعلٌ لؤلخيار كاألشرار

غّب ، 2كإف كانت ـبالفة ىذا األمر ال تسيء إُف الَباجيديا بتاتا" 1ك)أذكاؽ( اعبمهور فيؤلفوف لو ما يركقو"

ىو من أكصل اؼبشاىد إُف حْب يٌتهمو بأنٌو " ؛ كلعٌل ىذا ما يؤكده نيتشويوربيدسٌف األمر قد اختلف مع أ

كردبا أعطيت يف ىذا التأكيد االنطباع أف فن الدراما  اؼبسرح لكي هبعلو شريكا يف اغبك  على الدراما.

  3"عبلقة فقّبة دائما مع اؼبشاىد. األقدـ كاف على

ما ذكره نيتشو حٌب اآلف أٌف كسر اغباجز بْب العرض كالتلقي ال ينبئ دبستقبل نستنتج من خبلؿ  

زاىر لقيمة الَباجيديا بل سرعاف ما سيقضي عليها، كما فعلو يوربيدس حْب جعل اؼبتلقي جزءا من خشبة 

 اؼبسرح كأعطاه فرصة اغبك  على العمل الَباجيدم، قد كاف كباال عليها كعلى السمات الَباجيدية الٍب

تكٌبد أسخيلوس كسوفوكليس اؼبشقة للحفاظ عليها كترسيخها، كؽبذا جاء عملو قريبا من الكوميديا الٍب 

رباكي أناسا أقٌل من العاديْب. فيكوف بذلك قد انتهك اغبدكد الٍب تّنع الفارؽ بْب الّنفْب الدراميْب: 

ذا االنتهاؾ؟ أـ أنٌو ذباكزه إُف الكوميديا كالَباجيديا، بإعطائو للمأساة صبغة كوميدية. فهل اكتفى هب

 انتهاكات أخرل؟

  اضمحالل البطولة وتالشيها: - د
                                                           

 . 37أرسطو، فن الشعر، ص  - 1
عليها، يقوؿ: "كؽبذا ىبطئ الذين ينقدكف يشيد أرسطو بعمل يوربيدس كيؤٌكد أف طريقتو يف خت  مآسيو ال غبار  - 2

يوريفيدس حينما يأخذكف عليو أنو يسّب على ىذا النمط يف مآسيو فيخت  كثّبا منها خباسبة أليمة. كاغبق أف ىذه الطريقة ال 
برعها غبار عليها كما قلنا، كىاؾ أبلغ شاىد على ما نقوؿ: يف اؼبسرح كيف اؼبباريات تبدك اؼبآسي الٍب من ىذا النوع أ

أبرز الشعراء  –كإف فاتتو أحيانا ببلغة اإلهباز كإحكاـ البناء الفِب  –كأتقنها إف أحك  صنعها، كؽبذا أضحى يوريفيدس 
 . 37ص  اؼبّدر نفسو، يف تأليف اؼبآسي"، أرسطو، ،
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علمنا فيما سبق أٌف من شركط البطولة الٍب ذكرىا أرسطو كالٍب تكٌرر ذكرىا عند نيتشو أف يتمٌتع  

عنها البطل بالنبل، كأف يكوف منحدرا عن سبللة إؽبية أك عائلة ملكية مشهورة، كقد قاـ بتحٌديات يعجز 

البشر العاديوف، ليدفع فيما بعد شبن جرأتو الزائدة كتطاكلو على قدره، كقد قاـ نيتشو بذكر بركميثيوس الذم  

كٌفر عن ربٌديو لزكس )كبّب اآلؽبة( كمساندتو للبشر بالعذاب األبدم، كأكديب الذم َف يستطع اؽبركب 

أؼبا نفسيا رىيبا رافقو حٌب موعد موتو. من قدره فانتهك احملظور بقتلو لوالده كزكاجو من أٌمو، فعاش 

 كنتساءؿ ما إذا كاف يوربيدس قد سلك ىذا الطريق أـ حاد عنو؟ 

الظاىر أٌف الٌتجاكزات الٍب قاـ هبا يوربيدس يف ذبديده للَباجيديا َف تبق يف حدكد اؼبيثولوجيا  

عليها الكثّب من التعديبلت، ككسر اغباجز بْب العرض كالتلقي؛ إمٌبا تعٌدمها إُف الشخّيات الٍب طرأت 

الذم ربٌدل  1أوديسيوسفبعدما كاف البطل نبيبل نراه وبٌولو إُف شخص ال يبٌت إُف النبل بّلة، كىا ىو 

الّعاب أثناء حرب طركادة، كأثبت دىاءه كرجاحة عقلو، كناضل السَبجاع فبلكتو كزكجتو بينيلويب كابنو، 

"كبذلك ازبذ أكدسيوس، النموذج اؽبيليِب للفن القدٔف، بعد أف أصبح ييستبدؿ خبادـ ماكر،  يقوؿ نيتشو: 

الذم احتٌل من ذلك الوقت   Graeculusغارقا اآلف ربت رضبة ىؤالء الشعراء اعبدد، ىيئة غريكولس 

 .2ب السريرة كماكر"فّاعدا موقعا رئيسيا على اػبشبة كخادـ طيٌ 

                                                           
قل من اغبملة الطركادية كلها؛ فهو صاحب فكرة اغبّاف ، يضعو ىومّبكس يف مكاف الع"ىو ملك جزيرة إيتاكا - 1

و من انتزع سبلح أخيل من أجاكس، خٌلفتو اغبملة كراءىا يف طركادة بعدما لدغو اػبشيب كالتظاىر باالنسحاب، كما أنٌ 
ا االستيبلء ثعباف كيئس من شفائو، كربكي األكديسة كفاحو للعودة إُف فبلكتو كزكجتو بنلويب كابنو كقضائو على من حاكلو 

./ ؿبمد غنيمي ىبلؿ، األدب 92،93على ملكو."، يراجع: ؿبمد إبراىي  بكر، قراءات يف حضارة اإلغريق، ص 
 . 123، ص 1998اؼبقارف، مّر، هنضة مّر للطباعة النشر كالتوزيع، 
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ة إُف خادـ ماكر، كبذلك قضى على ميزة قاـ يوربيدس إذا، بتحويل أكدسيوس البطل الداىي 

جوىرية يف اؼبأساة كىي ؿباكامها ألفعاؿ األبطاؿ، أم ؿباكامها لػً "فعل نبيل" بتعبّب أرسطو. كذبدر اإلشارة 

ٌّة اؼبسرح يف مبلبس فاخرة. كقد قٌدمت   إُف أنٌو "من اؼبفركض أف صبيع اؼبلوؾ هبب أف يظهركا على من

يديس لوضعو ملوكا على اؼبنّة، ليسوا أقٌل من منيبلكس ، يف ثياب مهلهلة عٌدة شكاكل ضد إىانة يورب

 .1كيظهركف غّب بارزين فبل يبكن سبييزى  من عامة الشعب الذين ربٌطمت هب  السفن" 

كيعٌد أكديسيوس من بْب الذين غبقت ببطولته  اإلىانة؛ حْب صٌوره يوربيدس يف مسرحية   

يف ىيئة يرثى ؽبا؛ يقوؿ يوربيدس على لساف ىكتور: "أكديسيوس...ذلك الذم جاء ليبل إُف  "ريسوس"

معبد أثينا، كسرؽ سبثاؽبا، كضبلو إُف سفن أرجوس، كاآلف فقط، جاء يف ثياب رثة، يف زم شحاذ، كعرب 

     2أبراج بابنا."

شاىدين فحسب بل  يوربيدس إذا أف ينزح بعامة الناس إُف خشبة اؼبسرح، ليس كم استطاع 

كشخّيات أفقدت البطل النبيل منزلتو كأنزلتو إُف اغبضيض، ليّّب نسخة عن اؼبشاىد البسيط بعدما  

حْب نعتو بأقبح الّفات،  يقوؿ كاف صورة مثالية عن البطولة، لقد حٌوؿ أكديسيوس إُف شخص قذر 

 يوربيدس على لساف الكورس: "أتى يف األياـ اؼباضية

 قط العماص من عينيو:إُف طركادة: يتسا 

 مرتديا األظباؿ البالية فوؽ جسده: 

 كخٌبأ سيفا ربت عباءتو:
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 كجاء كمتشٌرد خسيس، يسأؿ الناس فتاة موائد الوالئ ،

 كرأسو ملٌطخ بالطْب، كشعره

    1ملٌوث كٌلو باألقذار." 

أيضا، حيث يرد يف  دولونكليس أكديسيوس كحده من تعٌرض ؽبذا الوصف الذم يشٌوه بطولتو، بل 

 مسرحية ريسوس أثناء ؿباكرة دكلوف للكورس:

 "قاؿ دكلوف: سأذىب اآلف، كسأمر على قّرم، ألرتدم أنسب لباس الئق.

 كمن ىناؾ تسرع قدمام إُف سفن أرجوس.

 الكوركس: أخربٓف، ىل سَبتدم شيئا غّب ما عندؾ من ثياب؟

 دكلوف: نع ، ما يناسب عملي كخطوايت اؼبتسٌللة.

 الكوركس: ىذا ضركرم، إذ نعلمو من تلك اؼبهنة اؼباكرة.

 قل ِف، ماذا سيكوف ثوب أعضائك؟

 دكلوف: سأضع على ظهرم جلد ذئب،

 كسيحيط برأسي فكا ذلك اغبيواف اؼبفتوحتاف.

 كسأثٌبت يف يدٌم قدميو األماميتْب،
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  ،2تقف على مسرح يوربيدس" كظبع نسخة مضاعفة تطابقو جرأل اؼبتفرٌ هبذه الطريقة " . 1كيف رجلي ساقيو"

 كهبذا سبكن يوربيدس من تنفيذ خططو جبعل اؼبأساة ؿباكاة ألفعاؿ العواـ.

كيبدك أف يوربيدس فخور دبا أقدـ عليو؛ حيث يّرٌح متبٌجحا بأٌف ػبطوتو الفضل يف ذبريد  

"إف ما يراه يوربيدس يف )الضفادع( ألرستفانيس نقاط  اؼبأساة من تضٌخمها الزائد، يقوؿ نيتشو معٌلقا:

جدارة ينسبها لنفسو، بأنو سبكن بدكائو الشامل زبليص الَباجيديا من تضخمها الطناف، يتجلى يف 

   3شخوص أبطالو الَباجيديْب."

ىكذا فقدت الَباجيديا خّائّها تدرهبيا لتجنح إُف الكوميديا، ليّّب الشاعر الَباجيدم  

كاف "س" مبوذجا وبتذل من قبل الشعراء الكوميديْب، كعلى رأسه  أرستوفانيس، يقوؿ نيتشو: "يوربيد

يّور اغبياة اليومية، كالناس العاديْب يوربيدس يف نظر أرستيفاف )أرستفانيس( جديرا باؼبفاخرة بأنو كاف 

صبح مهتما بفلسفة . كإذا كاف اجملتمع اليـو أكاغبياة الدنيوية الٍب بإمكاف أم شخص أف يتحدث عنها

اغبياة، ناقبل ما كاف يقـو بو من عمل، كمدافعا بذكاء غّب مسبوؽ عن قضاياه القانونية، فهذا قد حدث 

   .4"بفضل يوربيدس، كالعادات الذكية الٍب غرسها يف الناس

 يبكن القوؿ استنادا إُف ما سبق أٌف يوربيدس قد جعل اؼبسرح ؿباكيا للواقع اؼبعيش كأفعاؿ الفرد 

البسيط، كبالتاِف فهو قد جٌرد البطل من نبلو كاؼبأساة من مأساكيتها، كَف يكتف بالنزكؿ عند رغبة 

اؼبشاىدين كحسب؛ بل ذباكز ذلك إُف ترصبة أحاسيسه  كإفراغها يف شخّيات اؼبمثٌلْب، يقوؿ نيتشو:  

                                                           
 .160، 159مسرحيات يوربيدس، )مسرحية ريسوس(، ص يوربيدس،  - 1
  .154فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص يراجع:  - 2
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اَف االنفعاالت كالشغف ارشادامهما سعى إُف ترصبة كل ع باعكاتٌ "من خبلؿ تقيده بنّائح ىذين اغبكمْب 

 1"فرغها يف شخوص أبطالو فوؽ اػبشبةكالتجارب الٍب أحس أف اعبمهور اؼبشاىد وبملها معو، كأ

"بعد اآلف ما عاد يتوقع من الفرد أف يتمدد ليّبح مبوذجا خالدا، بل أف يبثل  يضيف نيتشو: 

حبيث أف اؼبشاىد  كشخص عادم دببلمح سطحية كمساكئ كثّبة، كل ظبة فيها ؿبددة بشكل دقيق،

كيز على احتمالية التشخيص ورة، فيهرب بدال من ذلك إُف الَب بدكره َف يعد قادرا  على أف يعيش األسط

كقدرة الفناف على احملاكاة.  )...( ىذا اؼبيل باذباه التشخيص كاف يسابق الزمن. كفيما كاف سوفكل يرس  

اف يوربيد يركز، يف تّوير شخّياتو، على شخّيات كاملة كىبضع األسطورة لتطور ىذه الشخّيات، ك

  2اؼببلمح الرئيسية للفرد فقط، كما تنعكس من خبلؿ مشاعره الّارخة  "

يبدك أٌف ذبديد يوربيدس قد أعطى اؼبأساة صبغة مناقضة للٍب عهدناىا لدل سلفو سوفوكل، 

ألبسها أكصافا عاديةن فبعدما أجهد نفسو يف رس  شخّيات خالدة تستحٌق كساـ البطولة، جاء يوربيدس ك 

جٌردمها من نبلها، كذلك بَبكيزه على مبلمح الشخّية كصفامها، كيبكن لنا أف نسوؽ الكثّب من األمثلة 

 على ذلك:

     3يقوؿ يوربيدس كاصفا إيفيجينيا على لساف أجامامنوف:"يا للشعر الذىيب"

   4" كيضيف يف اؼبسرحية نفسها:"حيث مهز كاساندرا خّائل شعرىا الذىبية

                                                           
 .158فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
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. ىكذا استطاع يوربيدس   1كما يقوؿ أيضا: "سيفّل عنق ابنتك التعيسة الناصع البياض، بسيف القتل"

أف يّنع لنفسو تراجيديات حسب رؤيتو اػباصة؛ عاكسا اغبياة اليومية الٍب يعيشها سكاف أثينا؛ كبذلك 

 ىٌيأ الظركؼ اؼببلئمة ؼبيبلد الكوميديا.

 العامة تغزو التراجيديا: لغة - ه

يوربيدس قد استطاع خبططو أف يقضي على اؼبسافة الٍب ذبعل اؼبتلقي دبنأل  علمنا فيما سبق: أفٌ 

ىذا ما أثار  ل حٌب يف تفاصيل اؼبسرحية، كلعلٌ ل يف العرض، إذ أقحمو فيو كمٌكنو من التدخٌ عن التدخٌ 

لعواطف الشغوفة كذبذهبا إُف كبرغ  أنك توقظ كل ا: ". يقوؿ معاتبا أيٌاهتوى زالٌ سخط نيتشو ليهاصبو كيتقفٌ 

عاؼبك، كتشحذ لغتك السفسطائية الديالكتيكية على لساف أبطالك، لكن أبطالك ال يتقنوف غّب التزكير، 

 2كالشغف اؼبقنع، كال يتفٌوىوف إال بالكبلـ اؼبزكر، الكبلـ اؼبقنع."

الذم اصطبغت بو ث عن اعبدؿ ما حْب نتحدٌ سيٌ يوربيدس َف يرؽ أبدا لنيتشو، ال يبدك أف ذبديد

 :  لنقرأ ىذه العبارات .لغة أبطالو،  كالذين ينعته  بالتزكير

  3قاؿ أجامامنوف: "ألنِب أخجل أف أبكي، كرغ  ىذا، ال أخجل من البكاء "

       4يقوؿ أيضا: "سيبكي أكريستوس إُف جانبها، حزنا، عن غّب قّد، كلكن بقّد عميق، من ذلك الوليد"

     1ألجامامنوف: "ذكاؤؾ ىذا ، عدـ ذكاء على االطبلؽ"تقوؿ كلومينيسَبا 
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الظاىر أٌف يوربيدس هبيد التبلعب باللغة كيتفٌنن يف توظيف العبارات، حْب يؤكد عبارة مث يشفعها 

 تبقى اإلجابة على ىجائو؟حٌب ييقًدـ نيتشو ل يبكن أف تكوف مثل ىذه األساليب ؿبٌرضا قٌويافهل بنفيها، 

 و كال ؾباؿ أمامنا للربىاف على صٌحتها أك خطئها.الّحيحة عند نيتش

الفّل فيو لنيتشو، لنذىب إُف ما ىو مذكور يف كتاب أرسطو )فن  لندع ىذا األمر جانبا كنَبؾ أمر 

أبطاؿ   هبا غة الفّيحة الٍب يتكلٌ ة من أف ترتقي إُف اللبراع أقلٌ  ة اؼبتلقي كانتلغ كىو أفٌ  الشعر(؛

هومّبكس مثبل فيها كاف وباكي أشخاصا أفضل من ىؤالء اؼبوجودين يف الواقع، فػػػػػى  اؼبآسي، ذلك أٌف الشاعر

"يّور أشخاصو أعلى فبا ى  يف الواقع....كىذا الفارؽ بعينو ىو الذم يبيز اؼبأساة من اؼبلهاة: فهذه تّور 

نو وباكي كما ، من ىنا "يبكن أف يقاؿ عن سوفوقليس إ 2الناس أدنياء، كتلك تّورى  أعلى من الواقع"

ذاؾ الفضاء  تخلق الٍب يىىذه الطريقة  كلعلٌ ، 3وباكي ىومّبكس، ألف كليهما وباكي أشخاصا أفاضل"

ركل لو عن األساطّب لٍب تي الذم يقوقع اؼبشاىد يف بوتقة العرض فيحملو على رس  صورة مبوذجية مشاهبة ل

 .سةاؼبقدٌ 

ل يف العرض كيكتشف خباياه، اؼبشاىد يتدخٌ  ك اغباجز جبعللمسانبة يوربيدس يف كسر ذ غّب أفٌ   

 عنو الكثّب من النتائج الٍب ، قد اقبرٌ للواقع يةؿباكيشاىد األحداث بطريقة لغتو مع البطل، ك يف  لساك تكي

لْب أكثر بساطة، كما ز بلغة بسيطة كفبثٌ كذبعلها أقرب إُف الكوميديا الٍب تتميٌ بل  ،لت دبوت الَباجيدياعجٌ 

ٌّ ما ربدث أثرا كوميديا را تراجيديا بقدرا ال ربدث أثأهنٌ  نف الدرامي اؼبأساكم ، كىنا ما كاف أماـ ىذا ال

"رأل اؼبتفرج اآلف كظبع نسخة مضاعفة  ، يقوؿ نيتشو:مكوميدنتحر ليفسح اػبشبة لنقيضو الأف ي إالٌ 
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الناس  يدس  يوربتطابقو تقف على مسرح يوربيدس، فّار فرحا بفّاحتو. لكن فرحتو َف تكتمل: فقد علٌ 

حوؿ كيف أنو عل  الناس  –كما يقوؿ مفاخرا يف اؼبنافسة بينو كبْب أسخيلوس كف عن أنفسه ،  كيف يعربٌ 

كيف ىذا التحوؿ يف اللغة العادية مهد الطريق على اؼبراقبة كالعمل كالتفكّب بشكل منطقي كحبرفية كمهارة. 

َف يبق خافيا كيف يبكن سبثيل ؾبريات اغبياة لظهور الكوميديا اعبديدة. ذلك أنو من ىذه اللحظة فّاعدا 

اليومية على اػبشبة، كما ىي اؼبأثورات الٍب يبكن قوؽبا. لقد الحت الفرصة للوسطية البورجوازية لكي 

تتكل ، بينما كانت لغتها الدرامية فيما مضى لغة أنّاؼ آؽبة يف الَباجيديا، أما يف الكوميديا فهي كلمات 

   1نّف إنساف" الساتّب الثمل الذم ىو

ٌّرح الَباجيدم كإعادة بنائو على أسس غريبة عنو، ليسمح بتسٌرب   سبٌكن يوربيدس إذا من ربطي  ال

ٌّنف الذم يٌّور حياة العامة كيتكٌل  لغته   خّائص لّنف درامي آخر كىو الكوميديا، ذاؾ ال

العاَف البطوِف األسطورم الذم َف كيعطيه  فرصةى رؤيًة عاؼبه  البسيط ييبُب على أنقاض عاَف مثاِف، ذاؾ 

يكن ييؤمن إاٌل بأنّاؼ اآلؽبة كلغة ىومّبكس الراقية. كيبدك أٌف ذلك َف يتطٌلب منو جهدا كبّبا غّب نزع 

بعض العبارات كتعويضها بأخرل يراىا أنسب من تلك الٍب كانت من قبل، كقد بٌْب أرسطو يف كتابو )فن 

س يف تغيّب العبارات ليجعلها تؤٌدم دكرىا اؼبطلوب يف مآسيو،حيث الشعر( الطريقة الٍب انتهجها يوربيد

: "اسخيلوس كيوريفيدس نظ  كبلنبا بيتا أيامبيا كاحدا، اللهٌ  إاٌل أٌف يوريفيدس غٌّب اظبا كاحدا بأف قاؿ

 2أبدؿ اظبا غريبا باس  دارج، فجاء أحدنبا صبيبل كاآلخر تافها"
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مّدرا لتلك الرٌكاكة الٍب يبكن أف تظهر لدل قراءة البيت من ىنا يكوف إقحاـ الكبلـ الٌدارج  

كليس غريبا أف هبرأ شاعر مثلو على خطوة كهذه ضٌد اللغة الَباجيدية؛ ذلك أنٌو يعترب ىذا العمل  الشعرم،

"ؼبا كاف يوربيديس ذبديدا البٌد منو كي يثبت كجوده كمسرحي كيَبؾ بّمتو يف تاريخ الَباجيديا، كؽبذا 

ذبديدا يف اللغة الٍب يتكلمها أشخاصو، كيتبع ىذا  يف صبيع عناصر الدراما تقريبا، فإنو ال يقلٌ دا دٌ ؾبي 

التجديد نفس اؼببادئ كالغرائز. فهو يبيل بنوع خاص إُف تطوير لغة الَباجيديا حبيث تقرب كثّبا من لغة 

     1اغبياة العادية"

أهنا ال تّطبغ بّفة عاطفة أشخاصو، كليست أرستقراطية  عيب لغة يوربيدس الشعرية" فٌ غّب أ  

بدرجة كافية عند استعماؽبا لؤلبطاؿ اؼبستعارين من أساطّب البطولة، إذ تضفي على األبطاؿ صفة العّر 

منه  شبيها باآلخر. إهنا لغة مبلئمة  اغبديث كذبعله  يبدكف يف صورة معاصرة لؤلثينْب، كما ذبعل كبل  

. كمن  2اء كالعواطف العامة كلو أهنا تبدك غّب مبلئمة للَباجيديا كال ألخبلؽ األبطاؿ"للتعبّب عن اآلر 

 كيف تفٌننتلنرل   ،حّل بْب ىيكوبا أـ باريس كىيلْب جداؿه يف ىذا الّدد  األمثلة الٍب يبكن أف نسوقها

 أهٌنا امرأة من العواـ:كؽبيلْب ك يف ىجائها  ىذه األـ

 الفذٌ  "رأيت صباؿ ابِبقالت ىيكوبا: 

 .فتحولت شهوتك الذنيئة إُف ملكتك الكوبرية..

 ا رأيتو يف شجاعة بربريةإمبٌ 

 ق ذىبيا، فشردت حواسك...يتألٌ 

                                                           
 .27مسرحيات يوربيدس، صيوربيدس،  - 1
 .30، ص اؼبرجع نفسويوربيدس،  - 2



 أطروحة الدكتوراه
 

 
271 

 

 كنت تتبخَبين يف قّر اسكندر...

 .. كاف هبب عليك أف تنطوم على نفسك، كترتدم ثيابا فبزقة

 مراعية االحتشاـ أكثر من

     1" عدـ اػبجل يف اعبرأة، من أجل ذنوبك اؼباضية

ْب أجامامنوف كمنيبلكس كالذم هبعل من البطل أجافبنوف رجبل اعبداؿ الذم قاـ ب كال ننسى

هبادؿ كعامة الناس، كمن منيبلكس شخّا تافها يلهث كراء زكجة خائنة، إهنا صورة مشٌوىة ألبطاؿ ناضلوا 

نوف ؼبينيبلكس: "جاء من أجل اجملد كاػبلود، كقادكا معارؾ طاحنة لزمن ليس بالقّّب، حيث قاؿ أجافب

دكرم يف أف أبٌْب عيوبك باختّار بعد أف أفّلها بدرجة عالية من االحتقار...ؼباذا ىذا اؽبياج كالثوراف يف 

اغبديث؟ ؼباذا ىذا النزاع اؼبّحوب بوحشية العيوف اغبمراء؟...أتتوؽ إُف الفوز بزكجة عفيفة؟...لقد نبذت 

ة، تريد أف تستعيدىا...انتقامك ىذا من أجل زكجة بالغة العقل كالشرؼ....بعد أف فقدت زكجة شرير 

. ىكذا جعل يوربيدس من البطل النموذجي شخّا تافها ال يبٌت إُف البطولة بّلة ال من 2الشهوانية"

ناحية مظهره البسيط كال من ناحية لغتو العامية، فهل تعٌمد اإلساءة إُف الَباجيديا؟ أـ أنٌو ساير كضع 

سؤاؿ كاف البد من طرحو يف ظٌل النتائج الٍب ال يبكن أف تكوف لوال األسباب الٍب أٌدت اجملتمع األثيِب؟ 

 إليها.

  انفصال اإللهين قتل التراجيديا: - و
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لقد مٌر معنا سابقا من ىذا البحث أٌف ميبلد الَباجيديا قد سانبت فيو الكثّب من العناصر الٍب 

ديونيس، كأٌف ارٌبادنبا َف يثمر العمل الَباجيدم كحده بل تدٌخل من بينها ارٌباد القٌوتْب: قٌوة أبولو كقٌوة 

حٌب يف تكوين أجزائو. فبٌا يبٌْب أنبية كجود ىاتْب القوتْب الستمرار اؼبأساة يف نظر نيتشو، فهل آمن 

 يوربيدس بضركرة ارٌبادنبا يف الفن الَباجيدم؟ أـ أنو انتهك ىذه الضركرة؟ كما مدل قباح اػبطوة الٍب أقدـ

 عليها؟

أف استئّاؿ العنّر الديونيسي القدٔف كالقوم من الَباجيديا، لقد تبٌْب لنا جببلء "هبيب نيتشو:  

، لقد كإعادة بناء الَباجيديا على أسس فنية كأخبلقية كفلسفة غّب ديونيسية، كاف ىدفا سعى إليو يوربيدس

كاجو يوربيدس يف أكاخر أيامو عّرىه بقوة التساؤؿ عن قيمة كمعُب الغرض من اؼبيثولوجيا. كاف السؤاؿ: ىل 

يبكن لديونيس أف يّمد؟ أال يبكن اجتثاثو بالقوة من جذكره اؽبيلينية؟ بالطبع، كانت اإلجابة الٍب قدمها 

يونآف البالغ القوة، سبكن من أف يسحر حٌب لكن ديونيس، اإللو ال –الشاعر يوربيدس أف ليت ىذا يتحقق 

أدىى خّومو ببل رضبة، مثل بنثيوس يف مسرحية )نساء باخوس(، كيهوم بو حٌب كاجو مّّبه. كيبدك أف 

نظرة الشاعر العجوز يوربيدس ذاتو الٍب ترل  نظرة العجوزين قدموس )اؼبلك( كتّبيزياس )العراؼ( ىي عْب

أف يطيح بالتقليد الشعيب القدٔف، ذلك االنتشار اؼبتوالد لعادة تقديس  أف: تفكّب أذكى األشخاص ال يبكن

 1" ديونيس بشكل أبدم

الَباجيديا عائد إُف االنفّاؿ الذم حّل بْب القٌوتْب:  أٌف تدىور  -حسب نيتشو  -الظاىر 

األبولية كالديونيسية، ىذا االنفّاؿ الذم خٌطط لو يوربيدس كعمل على تطبيقو، مباشرا عملو ىذا 

باستئّاؿ القٌوة الديونيسية من العمل الَباجيدم كاإلبقاء على نظّبمها األبولية، متغافبل يف الوقت عينو عن 

لشعيب اؼبوركث )كىو ىنا عادة تقديس اإللو ديونيس( قد ترٌسخ يف عقوؿ الناس، كأنٌو ال يبكن أٌف التقليد ا
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. كلن يكوف مّّبه أقل 1اإلطاحة بو أك زحزحة كيانو حٌب كلو تفٌنن صاحبو يف رس  اػبطط إلبادتو

 هٌن.مأساكية من مّّب اؼبلك بنثيوس الذم مزٌقتو اؼبتظاىرات، ألنو ذبرٌأ على الطٌعن يف طقوس

كإذا تأملنا مسرحيات يوربيدس، رأيناىا تزخر بعبارات التقدير لئللو أبولو، ككجدناه ذا حظ كفّب 

 " مثبلريسوسمن اؼبديح كالتقدير، يف مقابل اإلنباؿ الواضح الذم تعٌرض لو اإللو ديونيس؛ ففي مسرحية "

القٌوم لطركادة على أعدائها، يقوؿ  ثوب القائد اؼبرشد كالبطل اؼبنقذ كاإللو اغبافظ كاؼبعْبلبسو قبده يي 

 الكوركس: 

 "... أيها اعببْب اؼبضاء بأشعة الشمس، اقَبب يا أبولو

 بقوسك، يف ىذه الليلة:

 كن مرشدا كمنقذا لبطلنا يف مهمتو اػبطرة، كحافظ،

 أيها اؼبعْب القوم على قضيتنا، يا من حافظت على 

 2أسوار طركادة منذ القدـ"

 اغبك  كالس لطة كالتحٌك  يف مّّب العباد، يقوؿ يوربيدس يف مسرحية ريسوس:كما ينسب إليو ظبات 

 -"أما كسندرا الٍب تركها أبولو حرة، عذراء مهي  على كجهها ـببولة 

 3فسيجربىا أجامامنوف على أف تكوف معشوقتو العبدة"

                                                           
سانبتو يف ميبلد الَباجيديا أك لكونو عامبل مهٌما يف استمرارىا، الظاىر أٌف مسألة انتّار نيتشو لديونيسوس ال تعود ؼب - 1

 اجملٌرب كاإللو اؼبلتبس ذلك ديونيسوس:" ديونيسوس يف نيتشوإمبا يعود إليباف نيتشو بو كاعتقاده جبدارتو األلوىية، يقوؿ 
، ذات إليو رفعت الذم الكبّب  أنا)...(  قربانا إليو رفع من آخر بوصفي كإجبلؿ، سرٌية بكل بواكّبم تعلموف، كما يـو
 .279 ص كالشٌر، اػبّب كراء ما ،فريدريك نيتشو ."ديونيسوس أسرار على األخّب اؼبطلع اغبوارمٌ 
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 سبها لو:باإلضافة إُف أنو وبافظ يف كصفو لو على صفة التنٌبؤ الٍب تعٌود عابدكه على ن

أهنا ستموت ىنا )...( أنا  -كال ىبفى على ىذا –قالت كاسندرا: "أين إذف تنبؤات أبولو، الٍب تقوؿ 
     1اػبادمة، كاىنة أبولو"

"ىيلْب" حْب صٌور يوربيدس "أبولو" دبظهر اإللو اآلمر اؼبطاع، حيث يرشد  كال نيغفل مسرحية

األبطاؿ إُف الطريق الذم هبدر هب  اتٌباعو، كما عليه  يف اؼبقابل إال الٌسمع كالطاعة، إٌف أكامره قوانْب 

قي  : "أمرٓف أبولو بأف أتيوكيرمقدٌسة كشرائع ال تيعّى، ىكذا اعتربه يوربيدس حْب قاؿ على لساف 

. باإلضافة إُف مباذج أخرل مبعثرة  يف تضاعيف مآسيو. كنتساؤؿ ىنا إذا كاف  يوربيدس قد غٌيب  2ىناؾ"

 ذكر ديونيس يف مآسيو كٌلها أـ ال؟  كإف قاـ بذكره، فأٌم صورة رظبها لو؟

 الواقع أٌف اٌطبلعنا على بعض مآسي يوربيدس قد جعلنا نعثر فيها على عبارات تٌّور ىذا اإللو  

ٌّخب كاؼبرح، حيث يرد يف مسرحية "ريسوس": "يا أنشودة باكخوص، جلجلي  دبظهر احملٌفز على ال

 3"بالشكر على اغبظ الفائق ...كلكن يقف ىنا بعيدا عن اؼبرح الباكخوصي من آفُب

كما هبعلو أحد األسباب الٍب تبعث على الغياب عن الوعي، السٌيما إذا ٌت االنضماـ إُف موكبو، 

شأف نساء باخوص الٌلوايت ييفرطن يف الشرب فييقدمن على أعماؿ يف غاية الغرابة كالعنف، إُف أف يفقدف 

ير "ىيلْب" كإحدل كعيهٌن ربت تأثّب ىذا اإللو الذم حٌل يف أجسادىٌن، كقد عبأ يوربيدس إُف تّو 

تابعات ديونيس اللوايت يقعن ربت تأثّب السحر الديونيسي، كذلك حْب رأت زكجها مينيبلكس، يقوؿ 

 يوربيدس على لساف ىيلْب: 

                                                           
 .231، 230ص اؼبرجع نفسو، يوربيدس،  - 1

 .290مسرحيات يوربيدس، )مسرحية ىيلْب(، ص يوربيدس،  - 2
 .227، 226، ص اؼبرجع نفسويوربيدس،  - 3
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 ىل كقعت، أنا التعيسة يف شرؾ بتدبّب ابن بركتيوس احملتقر لآلؽبة؟ -من  ىذا ؟   !"عجبا

     1ص" كىل بسرعة، كجواد سباؽ أك كاحدل تابعات باكخو 

كغّب بعيد عن ذلك يٌّور يوربيدس "ديونيس" يف ىيئة اؼبنتهك الذم هبرب النساء احملتفبلت على 

البقاء يف كنفو كىجر ًعٌفتهٌن كرجاؽبٌن، كلعٌل ىذا شأف كاسندرا الٍب بقيت ؿبافظة على عٌفتها بأمر من 

ة، أتى أجافبنوف كأجربىا على الرحيل أبولو، فبعدما أعرضت عن الزكاج كالتزمت بالقوانْب األبولية اؼبقدس

" كىي ترثي مّّب "كاسندرا": "كابنتاه،  ريسوسمعو ليٌتخذىا سبٌية،  تقوؿ "ىيكوبا" يف مسرحية "

   2كاسندرا، يا زميلة اآلؽبة الباكخوصية "

ىكذا ألبس "يوربيدس" اإللو "أبولو" حٌلة القدسٌية كتاج البطولة كظبات اغبكمة، كأجلسو على  

الزعامة كاأللوىية، ليينزؿ نظّبه اإللو ديونيس منزلة اؼبنتهك كاحملٌفز على الّخب كاجملوف. لكٌن كرسي 

دبظهر  3الغريب يف األمر أٌف يوربيدس ذاتو الذم أساء إُف ديونيس، يعود كيٌّوره يف مسرحية الباخنات

توبتو، كخطوة لطلب الغفراف من  اإللو الذم ينتق  من أعدائو بأيادم أقارهب ، ككأٌف ىذه اؼبسرحية تعبّب عن

كىذه اؼبسرحية الَباجيدية )نساء باخوص( صرخة احتجاج ضد ربقيق  " ديونيس على حد تعبّب نيتشو:

أجل، لقد حدثت اؼبعجزة: لقد انتّرت غاياتو ريثما ثاب الشاعر إُف ! غاياتو الٍب ربققت لو بالفعل

الركح الشيطانية اغبارسة الٍب ربدثت بلساف يوربيدس. رشده، كاف ديونيس يطارد خارج اؼبسرح بفضل قوة 

كاف يوربيدس يف معُب من اؼبعآف ؾبرد قناع: ككاف الكاىن الذم ربدث باظبو غّب ديونيس، كَف يكن أبولو ك 

                                                           
 .308مسرحيات يوربيدس )مسرحية ىيلْب( ، ص يوربيدس،  - 1

 .234، ص اؼبرجع نفسويوربيدس،  - 2
"تقص مسرحية الباخنات ليوربيد كيف مزقت صباعة من النساء اؼبتظاىرات يف اغبفبلت الديونيشية تقودىٌن )أجيف - 3

Agave ( أـ )بنثيوسPentheus  ملك طيبة، جس  ىذا اؼبلك ألنو طعن خرافتهن الباطلة اؽبمجية كتدخل من غّب )
 .307اغبضارة، ص كؿ كيل ديورانت، قّة يراجع: حق يف شؤكف حفبلمهن" 
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أيضا، بل كاف ركحا حارسة مولودة حديثا يدعى سقراط. كيف خض  ىذا النزاع بينهما حدث سقوط 

  1الَباجيديا."

اعتماد يوربيدس على القٌوة األبولية كحدىا، كإنباؿ النزعة الديونيسية َف يكن ذا  الواضح أفٌ 

يوربيدس فشل فشبل ذريعا يف مساعيو لبناء الَباجيديا جدكل؛ إذ عٌجل دبوت الَباجيديا، يقوؿ نيتشو:"

بيعية ال ، كأف الغايات غّب الديونيسية قد ابتعدت يف اذباه نزعة طعلى أساس كحيد ىو الركح األبولية

  2فنية"

من ىنا يّبح اإلغفاؿ اؼبتعٌمد للقٌوة الديونيسية إنذارا بالقضاء على الَباجيديا، كإرىاصات  

"يبدك أف اكبدار الَباجيديا اليونانية كاف حتما نتيجة لبلنفّاؿ الذم حدث  مٌهدت ؼبومها، يقوؿ نيتشو:

با إُف جنب مع اكبدار عاـ كربوالت يف طبيعة بْب ىذين التيارين الفنيْب الكبّبين، كىو عملية ترافقت جن

كما هبب أال ننسى أف اكبدار الَباجيديا كاف مبلزما الكبدار اؼبيثولوجيا أيضا. ( ...) اجملتمع اليونآف القدٔف

لقد كاف اليونانيوف حٌب تلك اؼبرحلة يشعركف بضركرة اغباجة للربط اؼبباشر بْب ـبتلف ذبارهب  كبْب 

كوف ىذا الربط سبيبل كحيدا لفهمها. كمعُب ىذا أهن  كانوا يركف اغباضر الراىن أساطّبى ، حبيث ي

كأفراد اجملتمع  (...)، كدبعُب من اؼبعآف كاف غّب منتو.  sub specie aeterni)كحقبة أكلية خالدة( 

كوبدث  (...) اليونآف ، كسائر البشر كانوا يقدركف القيمة فقط دبقدار ما سبنح ذبربته  صفة األبدية،

    3العكس حْب يبدأ ؾبتمع ما بفه  نفسو فهما تارىبيا، فينطلق ؿبطما ركاـ األساطّب الٍب ربيط بو."

                                                           
 .162فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
  .165، 164، ص  اؼبّدر نفسو فريدريك نيتشو، - 2
 .251، 250فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 3
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، إمٌبا 1إذان، ليست الَباجيديا كحدىا الٍب اكبدرت تاركة مكاهنا لّنف درامي آخر كىو الكوميديا 

ؼبيثولوجيا الٍب صارت ذبنح إُف تزامن تدىورىا مع تدىور اجملتمع اليونآف، لقد كانت صورة عنو كعن ا

، فكيف تفلح الَباجيديا يف الٌنجاة بتفٌوقها كسط ىذا الرٌكاـ من الٌتغيّب؟ ما جدكل 2الواقع، إنٌو تغٌّب عاـ

إقرار يوربيدس بذنبو، كىل ستكوف مأساتو )نساء باخوس( كافية للتكفّب عن تدمّبه للَباجيديا؟، يقوؿ 

ردبا حاكؿ أف يواسينا بإقراره باػبطأ كتنّلو منو، لكن ىذا َف يت  لو. كاف نيتشو متسائبل: "مع أف يوربيدس 

اؼبعبد األكثر أنبية قد دمر عن بكرة أبيو. كاالعَباؼ عذر أقبح من ذنب، إذ ما جدكل عويل صاحب 

قْب اليد اؼبدمرة ندما كاعَبافو إذا كاف الّرح اؼبدمر أركع الّركح قاطبة؟ أك حٌب لو أف بعض النقاد البلح

. كإذا كاف يوربيدس قد أقدـ على  3قد حولوه إُف تنْب عقابا لو على فعلو، فهذا لن يكوف تعويضا مناسبا"

انتهاؾ العمل الَباجيدم كتدمّبه، فمن دفعو إُف مثل ىذا االنتهاؾ؟ كما القول الٍب ازٌبذىا عضيدا إلكماؿ 

 مسّبتو كبو تغيّب اؼببلمح العامة للَباجيديا؟ 

   يوربيدس(: –سقراط (ني: جمالية المبحث الثا

تكوف كذلك ما َف تقوى  نكىذه األخّبة ل ،يف رأم أرسطو من صباؿ اػبرافة الَباجيديا صباؽبا تستقي 

الذاكرة على استيعاب امتدادىا، كمن النظاـ القائ  بْب األجزاء، شأهنا يف ذلك شأف الكائن العضوم، 

                                                           
ككانوا ى  كا باؼباؿ مؤلفي اؼبسرحيات اؽبزلية يف القرف الرابع، يذكر كؿ ديورانت أف "األحرار الغرباء ى  الذين أمدٌ  - 1

، كؽبذا لن يبدك غريبا أف تَبؾ الَباجيديا مكاهنا  للكوميديا الٍب حظيت بدع  ىؤالء الغرباء موضوع ىذه  اؼبسرحيات"
  .64،  كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، ص  "الذين سبتعوا بثركات ىائلة

أساليبه  اؼبألوفة العتيدة، كفقداف األساطّب يعترب كؿ ديورانت التقاء الشرؽ بالغرب يف أثينة سببا ػبركج األثينيْب عن " - 2
، يراجع: كؿ ديورانت، ، "القديبة سيطرمها على نفوس الناس، بذلك زاد الفراغ، كشيجع البحث، كنشأ العل  كالفلسفة

  .61ص اؼبرجع نفسو، 
 .162فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 3
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فاعبميل يف رأيو "سواء أكاف كائنان حيان أـ شيئان مكٌونان  ،يضمناف لو اعبماؿ ْبينطوم على نظاـ كحج  معٌين

على نظاـ يقـو بْب أجزائو ىذه كلو ًعظى ه ىبضع لشركط معلومة، فاعبماؿ   من أجزاء، بالضركرة ينطوم

صبيبلن، ألٌف يقـو على العظ  كالنظاـ، كؽبذا فالكائن العضوم اغبٌي إذا كاف صغّبان جدان ال يبكن أف يكوف 

إدراكنا يّبح غامضان ككأنٌو يقع يف برىة ال يبكن إدراكها؛ كذلك إف كاف عظيمان جدان، بأف كاف طولو 

عشرة آالؼ ميداف مثبلن، إذ يف ىذه اغبالة ال يبكن أف وبيط بو النظر، بل تنٌد الوحدة كاجملموع عن نظر 

اء هبب أف يكوف ؽبا ًعظى  يبكن تناكلو باإلدراؾ، الناظر. فإذا ما تقٌرر ىذا، فإنٌو كما األجساـ ك األحي

كإذا   1فكذلك األمر يف اػبرافات: هبب أف يكوف ؽبا من االمتداد ما تقول الذاكرة على كعيو بسهولة".

يف الَباجيديا مرىونا جبماؿ اػبرافة، مستندا إُف أعماؿ أسخيلوس  2كاف أرسطو قد جعل معيار اعبماؿ

الذم ازٌبذىا يوربيدس يف حكمو على اعبماؿ؟ كعلى من استند ليعٌزز مقاييس كسوفوكليس، فما اؼبعايّب 

 اعبماؿ الٍب اعتمدىا؟ كما رأم نيتشو يف ىذه اؼبعايّب؟

 الوضوح معيار جمالي: - أ

صار باستطاعتنا أف نناقش ظاىرة السقراطية اعبمالية، الٍب تقـو أساسا على القانوف "يقوؿ نيتشو:  

صبيبل هبب أف يكوف مفهوما" كىو قوؿ يتوازل مع مقولة سقراط الشهّبة بأف  التاِف: "لكي يكوف الشيء

)حيث( ازبذ من ىذا القانوف األساسي معيارا لتقيي  كل عنّر منفرد يف "الفضيلة ملك اؼبعرفة فقط" 

                                                           
 . 24، 23: عبد الرضبن بدكم، ص أرسطو، فن الشعر، تر - 1
نيتشو أٌف أظبى أنواع اعبماؿ ليس ذاؾ الذم يفتننا على الفور، الذم تكوف مدانباتو لنا قوية كمسكرة فهذا  يؤٌكد  - 2

النوع يثّب االمشئزاز بسهولة( بل الذم يتسٌلل إلينا ببطء )...( يتمٌلٌكنا بأكملنا"، فريدريك نيتشو، إنساف مفرط يف 
 . 97، 96إنسانيتو، ص 
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العمل على حدة: اللغة، الشخّيات، البناء الدرامي، اؼبوسيقى الكورالية، كقاـ بتكييفها لتناسب معياره 

   1ىذا."

الظاىر أٌف اؼبعايّب الٍب اعتمدىا يوربيدس قد ازٌبذت منحى ـبتلفا عن ذاؾ الذم عهدناه لدل  

سابقيو اسخيلوس كسوفوكليس، ذلك أٌف اعبميل يف رأيو لن يكوف كذلك ما َف يتقٌيد حبكمة سقراط، ىذه 

ر عبوء يوربيدس إُف لغة األخّبة الٍب تنٌص على أٌف اعبماؿ مرىوف بدرجة فه  اؼبتلقي لو، كلعٌل ذلك ما يربٌ 

العامة كىجره للغة ىومّبكس، فبٌهدا الطريق للمتلقي البسيط كي يلج العركض الَباجيدية دكف أف يرىق 

نفسو بفٌك طبلس  اللغة اؽبومّبية البليغة، ىذه األخّبة الٍب ظٌن يوربيدس أهٌنا ربوؿ بْب اؼبتلقي كبْب فهمو 

يوربيدس قد كسر اغباجز بْب العرض كالتلقي كظبح بدخوؿ  كألفٌ للعمل الَباجيدم اؼبعركض أمامو. 

اؼبشاىد البسيط إُف خشبة اؼبسرح، فبل شٌك أنٌو َف هبد بدا من ربويل ىؤالء األبطاؿ الذين خٌلدت 

األساطّب مآثرى  إُف أفراد بسطاء، لقد حٌوؽب  ببساطة إُف صورة عاكسة لطبقة العامة، مثلما حٌوؿ 

 أرىق العقوؿ بذكائو إُف خادـ سبتزج فيو الطيبة باؼبكر.أكديسيوس الداىية الذم 

الواضح أٌف معيار الوضوح الذم تبٌناه يوربيدس عن سقراط يشبو سباما ما حاكؿ أفبلطوف إثباتو؛  

كأفبلطوف، يسعى إلثبات أف العاَف كالشاعر البلعقبلٓف على طريف "كاف قد  يوربيدس ففي رأم نيتشو أف 

، كما أسلفنا، ِف ىو ))إف كل شيء هبب أف يكوف عقبلنيا قبل أف يكوف صبيبلنقيض، ككاف مثلو اعبما

من ىنا، يّبح الوضوح . 2"ىو نظّب مقولة سقراط "إف األشياء هبب أف تكوف عاقلة حٌب تكوف صبيلة

كالعقبلنية معيارين ال مناص منهما يف الَباجيديا عند يوربيدس، كنتساءؿ ىنا عن جدكل ىذين اؼبعيارين يف 

 اؼبأساة؟ 

                                                           
 .165فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
 .168، ص اؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 2
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، اؼبقابلة بْب يوربيدس كسوفوكل إف ما اعتدنا على اعتباره نقيّة شعرية يفيقوؿ نيتشو موٌضحا: " 

ج  عن ىذه العملية النقدية الثابتة، أم منطق الوضوح الواسع، أم اعتربناه إجراء انتكاسيا، ىو أمر نا

كيبكن اعتبار اؼبقدمة االستهبللية )الربكلوغ( عند يوربيدس كمثاؿ على ىذه الطريقة العقبلنية. إال شيء 

يبكن أف يتفوؽ على ىذا التنافر مع تقنيتنا اؼبسرحية أكثر من ىذا الربكلوغ الذم يستهل يوربيدس بو 

. حْب يقف فبثل على اػبشبة ليعرفنا بنفسو كوبدثنا عما سبق ىذه األحداث الراىنة يف اؼبسرحية مسرحياتو

فهذا ما يّفو اؼبؤلف اؼبسرحي اؼبعاصر بأنو عملية إقّاء مقّود لعنّر  -كعن مسار العمل اؼبسرحي

 1التشويق اغباصل، كال يبكن التسامح معو"

اصر الَباجيدية الٍب غزاىا الوضوح كالعقبلنية، فبعدما  كانت اؼبقٌدمة االستهبللية إذف إحدل العن 

ٌل العقدة يف هناية العرض،  كاف اؼبتلقي وبظى بالتشويق، حيث يكتشف األحداث خطوة خبطوة إُف أف ربي

حرمو يوربيدس منو؛ إذ كاف يستهٌل مسرحياتو بذكر تفاصيل األحداث الٍب ستجرم عن طريق تكليف 

ائها، كىذا ليقنعو بطريقة غّب مباشرة أٌف ما يشاىده حقيقي، كبذلك يكوف لدل اؼبتلقي بإلق شخص موثوؽ

"اعتقد يوربيدس أنو الحظ أف قلق قد ساى  يف القضاء على األسطورة كحٌوؽبا إُف تاريخ، يقوؿ نيتشو: 

اؼبتفرجْب قد ازداد خبلؿ تلك اؼبشاىد االفتتاحية، كى  وباكلوف استنتاج ما حدث يف السابق، كىو ما 

مه  من االستمتاع الشاعرم كالتأسي يف أثناء العرض. كؽبذا السبب جعل الربكلوغ يسبق العرض، حيث حر 

يقدمو أحد اؼبمثلْب اؼبوثوقْب، كأف يكوف أحد الكهنة لضماف كصوؿ ركح الَباجيديا إُف اؼبتفرجْب، مزيبل 

جرييب فقط من خبلؿ كما فعل ذلك ديكارت إلثبات كاقعية العاَف الت  –الشكوؾ بواقعية االسطورة 

 2"  زاىة ما يقولو عن أف يكوف باطبلاالستعانة حبقيقة اهلل ، كن
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سبٌكن يوربيدس عن طريق اؼبقٌدمة االستهبللية أك ما ييعرؼ بًػ"الربكلوغ" من سلب اؼبشاىد متعة  

يف  سوفوكليس إالٌ جد مثلها يف و ال ت"التلقي، كقد اعترب عملو ىذا غريبا لدل مقارنتو بأعماؿ سابقٍيو، إذ 

ا طريقة تكاد تكوف عامة يف يوربيديس )...( إهنٌ كال توجد قط يف أيسخولوس. ك  (...) مسرحية الَباقيات

إلعطاء فكرة سبهيدية عن اؼبناظر االفتتاحية. كما إف يعطي الشاعر التفسّبات الضركرية حٌب يبدأ من فوره 

      1بالعناصر الدرامية اؼبؤثرة"

بنات طركادة"؛ إذ يقـو اإللو )بوسايدكف ك ما حملناه لدل قراءتنا مسرحيتو "كال شٌك أف ذل 

Poseidon  )يف بدايتها بسرد األحداث الٍب ستجرم خبلؿ اؼبأساة مفٌوتا على  ( كىو  )رب البحر

 اعبمهور فرصة اغبّوؿ على متعة اؼبشاىدة.       

 ةيقوؿ بوسايدكف: "أتيت، أنا بوسايدكف، من األعماؽ اؼباغب

  يف حبر اهبو، حيث ترقص النّبيديات    

Nereids  .خبطوات أقدامهن اعبميلة التنسيق 

 إذ منذ اليـو الذم بنيت فيو، أنا كفويبوس

 باػبيط كاؼبطمار، حوؿ ىذه األرض الطركادية 

 أبراجها من اغبجر، َف تفارؽ قليب قط

 تلك احملبة القديبة الرقيقة ؽبذه اؼبدينة الفركجية،

 يلفها الدخاف اآلف، كقد دمرت كأخضعتالٍب 
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 برماح أرجوس...

 فهجرت الغابات: كأخذت ؿباريب اآلؽبة 

 تقطر دما...

 فإذا ما تشبث الدمار دبدينة ما،

 اعتلت عبادة اآلؽبة كاعتل تبجيله .

 يئن سكاماندر بعويل األسّبات،

 الكثّبات العدد اؼبوزعات على سادمهن بالقرعة:

 ففاز ببعضهن أركاديوف، كببعض آخر تساليوف، 

 ككاف البعض من نّيب رؤساء أثينا، أبناء ثيسيوس.

 كصبيع بنات طركادة اللوايت َف يوزعن بالقرعة

 موجودات بداخل ىذه اػبياـ، ألجل قواد اعبيش:

 كمع ىؤالء ابنة تونداريوس األسربطية،

 ىيلْب، اؼبعدكدة أسّبة حبق.

 رء ألف يرل أتعس أسّبة،بيد أنو إذا تاؽ اؼب

 فهناؾ ترقد ىيكوبا أماـ األبواب،
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 تذرؼ الدموع مدرارا بسبب كثّب من اؼبّائب،

 كال تعرؼ حٌب اآلف أف ابنتها بولوكسينا

 ماتت ؿبزنة على قرب أخيل.

 ذىب أبناؤىا من برياـ: أما كاسندرا الٍب

 تركها أبولو حرة، عذراء مهي  على كجهها ـببولة، 

 1افبنوف على أف تكوف معشوقتو العبدة"فسيجربىا أج

إٌف تّريح اإللو "بوسايدكف" بتفاصيل األحداث الٍب ستجرم خبلؿ اؼبسرحية سيجعل اؼبشاىد  

أقٌل تشٌوقا ؼبعرفة النهاية؛ كما أٌف انتظاره لن يكوف ذا جدكل، إذ ما فائدة االنتظار ؼبشاىدة أحداث 

حداث، كلعٌل ىذا ما يقف حائبل دكف ربقيق التشويق الذم معركفة؟ سول لّبل الطريقة الٍب تعرض هبا األ

ما دمنا أصبحنا نعرؼ ما الذم هبرم يف العمل اؼبسرحي، فما ىو مربر "يقوؿ نيتشو: ينشده اؼبتلقي. 

انتظارنا رؤية النتيجة اغباصلة؟ كمع ذلك، ىذا األمر ليس من قبيل العبلقة اؼبشوقة بْب التنبؤ الدرامي كبْب 

 2 م سيتقرر يف هناية اؼبطاؼ."الواقع الذ

كانت اؼبقدمة االستهبللية الٍب اعتمدىا يوربيدس انتهاكا لعنّر مهٌ  يف الَباجيديا، كىو  

"كليست  التشويق، ىذا العنّر الذم رٌكز عليو أرسطو يف كتابو )فن الشعر( كأعطاه أنبية بالغة، حْب قاؿ:

اؼبأساة ؾبرد ؿباكاة لفعل تاـ، بل ىي أيضا ؿباكاة أحواؿ من شأهنا أف إثارة الرضبة كاػبوؼ، كىذه األحواؿ 
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تظهر خّوصا حينما نواجو أفعاال تطرأ فجأة كعلى غّب انتظار مٌنا كيتوقف بعضها على بعض بالضركرة. 

 1حداث الٍب تقع من نفسها اتفاقا"كأماـ ىذه األحداث الفجائية تكوف الدىشة أكرب منها أماـ األ

لقد كاف تفكّب  يوربيدس يتجو يف اذباه ـبتلف سباما. يضيف نيتشو شارحا خطط يوربيدس: " 

بالنسبة لو، النتيجة الدرامية للمسرحية ال تكمن يف التوتر اؼبلحمي، يف انعداـ اليقْب اؼبثّب ؼبا وبدث يف ىذه 

العمل باالنفعاؿ  ؼبشاىد الببلغية الٍب سبؤل، إف ىذا كامن يف االلحظة كما سيحدث الحقا. كبعبارة أخرل

كباعبدلية اؼبتمثلْب يف البطل / الربكتاغونست/ كسيشكبلف تيارا جارفا كعاتيا.إف كل ما يف العمل اؼبسرحي، 

باستثناء اغببكة، يبكن أف يكوف ـبططا ليخدـ قضية التعاطف، ككل ما ال يعد حبّوؿ العاطفة يكوف 

ة يف ىذه اؼبشاىد اعبارية تعترب حلقة كبشكل كاضح. لكن العقبة الكأداء اؼبعيقة غبّوؿ متعة اؼبشار مفهوما 

مفقودة بالنسبة للمتلقي يف شبكة القّة السابقة. كما داـ اؼبتلقي/ اؼبستمع ما يزاؿ مضطرا إُف استنتاج ما 

نزعات كالغايات، فإف ىذا اؼبتلقي بْب ال يرمي إليو ىذا الشخص أك ذاؾ، ما يؤدم إُف ىذا الّراع أك ذاؾ

 يعانيها األبطاؿ، ال يبكنو أف يكوف مشاركا بلهفة يف معانامه  ٍبأف يندمج يف اآلالـ كاألفعاؿ ال ال يبكنو

 2كـباكفه ."

استخدـ يوربيدس البطل إذف، كوسيلة لتحقيق غاياتو الٍب ترمي إُف حشو العمل الَباجيدم  

باالنفعاؿ كاعبدلية كذلك عن طريق الَبكيز على اؼبشاىد الببلغية، تاركا اؼبتلقي غارقا يف دكامة التفكّب 

ٌّراع، كبذلك قد حرمو متعة معايشة اآلالـ كاؼبخاكؼ ال ٍب يعيشها البطل، كالتحليل الكتشاؼ أسباب ال

استخدـ اسخيلوس كسوفوكل أذكى " كيف اؼبقابل فقدإذ بدؿ أف يندمج يف العرض صار معزكال عنو. 

كل اػبيوط الٍب وبتاج إليها من أجل أف   –دبحض الّدفة كما لو كاف ىذا –األدكات إلعطاء اؼبشاىد 
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مسرحهما، ربجب كراء قناعها  يفه  ما الذم وبدث أمامو. كىذه ميزة حافظت على ركح فنية نبيلة يف

  1" العنّر الشكلي الضركرم للفه ، كذبعلو يبدك أمرا عرضيا.

كإذا ألقينا نظرة على أعماؿ اسخيلوس، كرٌكزنا بّرنا على مقٌدمامها االستهبللية َف نكد نعثر فيها  

ي للمتلقي دبا على أٌم تلميح لؤلحداث الٍب ستجرم يف هناية العرض؛ إذ يباشر أعمالو بطريقة ال توح

سيعرض يف األخّب، ففي مسرحيتو "الفرس" مثبل يبدأ اسخيلوس أحداثها بغناء الكوركس كاستفساره عن 

الوقت الذم سّبجع فيو اؼبلك  "إكسّبكسيس" كحاشيتو، معرٌبا يف الوقت عينو عن ـباكفو الٍب انتابتو نتيجة 

 تأٌىب الفرس لغزك أثينا، يقوؿ الكوركس:

ارسي الذم بقي ىنا عن ثقة )...( غبراسة البيت الذىيب الغِب. إٌف اؼبلك، إكسّبكسيس "كبن اجمللس الف

إكسّبكسيس  –نفسو، ابن داريوس، ىو الذم اختار رتبتنا كسنٌينا لنحك  فبتلكاتو. كلكن مٌب سّبجع 

 2ملكنا كصبيع حاشيتو اؼبرتدية الذىب؟ إف قلوبنا لتخفق يف صدكرنا..."

كميثيوس اؼبقٌيد" عن مسرحية "الفرس" إذا جرل اغبديث عن اؼبقٌدمة كال زبتلف مسرحية "بر  

االستهبللية الٍب يبدأىا اسخيلوس باغبوار الذم جرل بْب "القٌوة" ك"ىيفايستوس"، حيث تأمره القوة بتنفيذ 

 أكامر زكس دكف أدْف شفقة: 

 "لقد بلغنا أقّى بقاع األرض،

 ر )...( ق  بواجبك يا ىيفايسوس، تذٌكر أٌم أم

 كٌلفك بو األب، ىا ىو ذا بركميثيوس اؼبتمرد،
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أك   2. ككذلك األمر بالنسبة ؼبسرحية "سبعة ضٌد طيبة"1ظٌبره إُف الّخرة، ثٌبتو يف ىذه القٌمة الشاىقة..."

 .3"اؼبتضٌرعات"

استطاع يوربيدس بتجديده أف يهدـ جٌل القواعد الَباجيدية الٍب تكٌبد سابقيو يف بنائها بشٌق  

إذ سبٌكن يف كقت كجيز من ربويل اللغة اؽبومّبية البليغة إُف لغة العواـ، كالشخّيات الٍب حاكت  النفس؛

أنّاؼ اآلؽبة إُف شخّيات عادية، كما أقّى عنّر التشويق الذم يعترب أساس أٌم عمل معركض 

األمر على "الربكلوج" كعٌوضو بالوضوح الذم يبلغ أشٌد ذبٌلياتو انطبلقا من اؼبقٌدمة االستهبللية. فهل توٌقف 

 أـ ذباكزه إُف النهاية؟

 :ل اآللهةتدخ  و النهايات  - ب

مازلنا نذكر أٌف يوربيدس قد كاف يكٌلف شخّية موثوقة بسرد األحداث الٍب ستجرم خبلؿ  

اؼبسرحية، ليؤٌكد للمتلقي حقيقة ما يعرض أمامو، مسانبا بطريقة مباشرة يف إقّاء متعة التشويق. كاألرجح 

استخدـ يوربيدس أيضا مثل ػبطوة َف سبٌس اؼبقدمة االستهبللية بل ذباكزمها إُف النهايات؛ حيث "أٌف ىذه ا

ىذه الشخّية اؼبقدسة يف هناية مسرحيتو لكي يضمن تّديق اؼبتفرجْب للبطل الحقا. لقد كاف ذلك 

تمهيدم كما ىو . كيف ما بْب العرض الDeux ex machina ىدؼ آلية الفكرة العبقرية )العناية اإلؽبية( 

  4متوقع من اؼبلحمة يقدـ الشعر الغنائي الدراما ذامها."
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لقد لٌف الوضوح كاإلقناع أعماؿ يوربيدس؛ فمنذ البداية حٌب النهاية كىو يبِب مسرحياتو على  

"على عكس اػبطط، تبدك أهٌنا تتبع قاعدة عامة، كىدفها أف تقٌدـ توضيح ما َف يكن عليو توضيحو، إذ 

كبعكس ما أشار إليو أرسطو  .1بسرعة، حقيقة ما ستكوف عليو اؼبسرحية، كما ستنتهي بو"للجمهور، 

استنادا على أعماؿ الشعراء السابقْب من "أف خواتي  اغبكايات هبب أف تستنتج من اغبكايات نفسها، ال 

ٍب ذبرم خارج من تدخل إؽبي ...بل بالعكس، هبب أال نلجأ إُف تدخل اآلؽبة إال بالنسبة إُف األحداث ال

 ex ، قبد يوربيدس يبالغ يف "استخدامو2اؼبسرحية، أك الٍب كقعت قبلها كليس يف كسع اؼبرء أف يعلمها"

machina   Deus "لّبسي فكرة ستعانة بالعناية اإلؽبية،كما ال يرل حرجا يف اال 3ليخت  اؼبسرحية .

. كلعٌل ذلك ما حملناه يف 4"دة البشرية للجميعالتفاؤؿ الٍب نادل هبا سقراط حيث "يتٌ  ربويل اإليباف بالسعا

هناية مسرحية إيفيجينيا، حيث ختمها باػبرب الٌسعيد الذم مفاده أٌف إيفيجينيا َف تقٌدـ قربانا إمٌبا ٌت 

استبداؽبا بغزاؿ حٌل ؿبلها لَبفع ىي إُف السماء. حيث قاؿ الرسوؿ ألمها كلوسبنسَبا: "...أتلٌهف إُف أف 

 أخربؾ بأمر 

 ىبتٌص بابنتك، إنو أمر غريب مفزع )...(

عندما أبّر اؼبلك أجافبنوف الفتاة تدخل الغابة للذبح، أرسل أنٌة كأدار رأسو بعيدا يبكي، كرفع ثوبو أماـ 

  عينيو.

                                                           
 .49يوربيدس، مسرحيات يوربيدس، ص - 1
 .45أرسطو، فن الشعر، ص  - 2
 20 يوربيدس، مسرحيات يوربيدس، ص - 3
 .208فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 4



 أطروحة الدكتوراه
 

 
287 

 

أما ىي، فذىبت إُف جانب أبيها ككقفت، كقالت: ))أبتاه جئت طاعة ألمرؾ....سأسل  عنقي يف صمت 

 كدكف إحجاـ((. 

  اء العراؼ كاػباس، ككضع سكينا حادة يف سلة ذىبية )...( )...( كج

عندئذ سرل خبلؿ نفسي أَف فبض، كماؿ رأسي، ركيدؾ، فقد حدثت معجزة فجأة ألف كل رجل ظبع 

 َف يعرؼ أحد أين اختفت. –الضربة تّيب موضعها، غّب أف الفتاة 

ٍب أرسلها الرب، كَف يكن أحد ليتوقعها صاح الكاىن بّوت عاؿ، كردد اعبميع الّياح، إذا رأكا العبلمة ال

اطبلقا، إذ ىي فوؽ ما يبكن تّديقو، كرغ  ىذا شوىدت، رقد على األرض غزاؿ يلهث، غزاؿ بالغ 

 الضخامة كصبيل اؼبنظر، ساؿ دمو على صبيع مذبح الربة )...(

يوربيدس من حشو ن هبذه الطريقة سبكٌ  . 1)...( من اؼبؤكد أف ابنتك رفعت إُف السماء عند اآلؽبة "

التفاؤؿ بدؿ التشاـؤ الذم اغبياة ينبغي أف تبُب على  ل اإلؽبي ليقوؿ للمتلقي أفٌ لتدخٌ امسرحياتو بالوضوح ك 

 خٌي  على األعماؿ الَباجيدية السابقة. منٌفذا أفكار سقراط دكف أدْف اعَباض.

 سقراط: أفكار   يوربيدس يتبنّ  -ج 

حسب  –ذلك ظهر ظهور الفلسفة مع ظهور الَباجيديا؛ كيال مندكحة لنا من اإلقرار بتزامن  

سبثل يف تزامن ظهور  :تارىبيفاألكؿ "أما اؼبستول يف مستويْب رئيسيْب:   - عبد الواحد ياسرالباحث 

األعماؿ الَباجيدية األكُف للشعراء اإلغريق الركاد، مع ميبلد الفلسفة اليونانية، مث يف توازم عودة الَباجيديا 

أما اؼبستول ك ْب السادس عشر كالسابع عشر، مع تشكل األنساؽ الفلسفية الكبلسيكية الكربل، يف القرن

                                                           
 .135يوربيدس، مسرحيات يوربيدس )إيفيجينيا يف أكليس( ، ص - 1
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الثآف فهو نظرم، إذ يعود ربديد مفهـو الَباجيديا كجوىرىا إُف النّوص الفلسفية التأسيسية الٍب تقـو 

كغّبى  يف العّر  هاكرنّوص أرسطو أكال، مث ىيغل كنيتشو كشوبن يعِبس الَباجيدم. ك عليها شعرية اعبن

أف تاريخ اؼبسرح عموما ىو تاريخ اؼبقوالت الفلسفية كذبسيدىا بواسطة اللغة كيربٌر حكمو ىذا باغبديث. 

 1الدرامية"

ق األمر الَباجيديا كالفلسفة قد سارتا جنبا إُف جنب سواء تعلٌ  من خبلؿ ىذا القوؿ أفٌ  نستشفٌ 

يف اغبقبتْب اليونانية كاغبديثة، أك باعبانب النظرم الذم يربزه  تزامنرىبي الذم يَبصبو ظهورنبا اؼبباعبانب التا

كإذا كانت يف ربديد مفهومها كجوىرىا. كغّبى   كىيغل كنيتشو كشوبنهاكراجتهاد الفبلسفة أمثاؿ أرسطو 

 الَباجيديا قد سارت جنبا إُف جنب مع الفلسفة فبل شٌك أنٌو قد حدث تأثّب أك تأثٌر بينهما. كإذا كانت

 الَباجيديا قد تأثرت باألفكار الفلسفية، فهل أٌدل ذلك إُف ازدىارىا أـ إُف اندثارىا؟

يشّب نيتشو إُف متانة العبلقة الٍب ربطت كبٌل من الفيلسوؼ سقراط كالشاعر الَباجيدم يوربيدس؛  

ٓف(  الذم كاف )الشاىد الثا اطاِف يف اؼبذىب السقراطي. لكن سقر " أصبح يوربيدس الشاعر اعبمفيقوؿ: 

َف يفه  الَباجيديا القديبة أيضا فلجأ لذلك إُف ذباىلها. كقد تضامن معو يوربيدس الذم جعلتو جرأتو 

مبشرا بأفكار إبداعية جديدة. كإذا صح قولنا إف ىذا ما أدل إُف تدمّب الَباجيديا القديبة فإف اعبمالية 

ا كانت اؼبعركة موجهة ضد العناصر الديونيسية يف السقراطية ىي اؼببدأ القائ  كراء الَباجيديا. لكن بقدر م

اعبزء األكؿ منها، وبق لنا أف نذكر سقراط خّ  لديونيس. كمع أف سقراط كاف مقدرا لو أف سبزقو أيادم 

يف ؿبكمة أثينا، فقد أكره ديونيس على اؽبرب. ىكذا فر  Maenadsاؼبينادات )خادمات باخوس( 

، ملك األدكميْب، كتسبب يف طوفانات   Lycurgusديونيس إُف أعماؽ البحار، مثلما ىرب ليكورغس 

                                                           
 .11عبد الواحد ياسر، حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، ص  - 1
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"َف  . ناىيك عن أنٌو1األفكار الّوفية الزاىدة لدل طائفة باطنية اكتسحت العاَف بأكملو بشكل تدرهبي"

ن يف العاَف القدٔف االقَباف الوثيق بْب أىداؼ سقراط ك أىداؼ يوربيدس. ككاف يكن خافيا على اؼبعاصري

 2أبلغ تعبّب عن ىذا الوعي القّة الٍب انتشرت يف أثينا، بأف سقراط اعتاد أف يساعد يوربيدس يف كتاباتو"

ٌد يواصل نيتشو حديثو عن العبلقة الٍب ربطت كبل من سقراط كيوربيدس ليؤٌكد بأهٌنا كصلت إُف ح

أف سقراط َف يكن وبضر عركض الَباجيديا إاٌل إذا كانت من إبداع يوربيدس، يقوؿ يف ذلك: "أكد 

االستمرار يف اإلشارة إُف العبلقة الوثيقة بْب سقراط كيوربيدس كما فهمها معاصركنبا القدماء. كهبب أال 

عندما يت  عرض مسرحية  ننسى أف سقراط، كىو خّ  لفن الَباجيديا، َف يكن وبضر عرضا تراجيديا إال

جديدة ليوربيدس. لكن أكثر األمثلة شيوعا للجمع بْب اظبي ىذين الرجلْب يبكن ظباعو لدل مبلغي 

الوحي دبعبد دلفي حيث كاف سقراط يوصف بأنو أكثر الرجاؿ حكمة، لكنو ذكر يوربيدس بأنو يف اؼبرتبة 

 3يف ىذا التّنيف" الثانية يف التنافس على اغبكمة. ككاف سوفكل الرجل الثالث

اعتيرب كل من سقراط كيوربيدس حكيمْب كاحتٌل سوفوكل اؼبرتبة الثالثة بينهما، لكٌن "أكثر األقواؿ 

حٌدة فيما يتعلق هبذا اإلعجاب باؼبعرفة كبعد النظر، كاف يّدر عن سقراط، عندما اكتشف أنو الوحيد 

ما كاف يقـو جبولة نقدية يف شوارع أثينا، الذم اعَبؼ لنفسو أنو ال يعرؼ شيئا. يف الوقت نفسو، بين

كاػبطباء، كالشعراء كالفنانْب، َف يواجو سقراط إال ؿباكاة للمعرفة. لقد أدىشتو  ـباطبا كبار رجاؿ الدكؿ

حْب ربقق لو أف كل ىؤالء الرجاؿ اؼبشاىّب كانت تعوزى  اؼبعرفة الدقيقة كالبّّبة النافذة حٌب يف أعماؽب  

يزم فقط" أصابت الشخّية، كأهن  كانوا يسّبكف األمور بسليقته  الغريزية فقط. كىذه العبارة: "بشكل غر 

                                                           
 .169، 168فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
 .169ص ، اؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 2
 .170 فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 3
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سقراط يف الّمي . كقد استخدمت اؼبدرسة السقراطية ىذه العبارة لتسفيو كل ألواف الفن كاألخبلؽ 

اؼبعركفة: كحيثما كانت الفلسفة السقراطية توجو نظرىا كانت تّطدـ بقّر نظر الناس كسلطاف التضليل، 

سقراط مؤمنا أف من كاجبو تّحيح كاستنتج أتباع سقراط أف الوضع القائ  مضلل كمستهجن حقا. ككاف 

األكضاع انطبلقا من ىذه النقطة فقط. كاف الوحيد الذم ال وبت  شيئا كال ىبشى من شيء، فكاف مبشرا 

بقدـك ثقافة كفن كأخبلؽ ـبتلفة بّفة جذرية، كخاض غمار معاركو الٍب سنكوف ؿبظوظْب جدا لو أننا 

 1المسناىا."

الٍب ربمل يف طٌيامها إقّاء للحكمة كتركهبا لكل ما ينبع عن يبدك أٌف عبارة "بشكل غريزم فقط" 

الغريزة قد أثارت سخط سقراط، ليوجو عبارات التسفيو إُف كل ألواف الفن دبا فيها الَباجيديا، مؤمنا 

 -يف الوقت عينو  -بضركرة تّحيح األكضاع القائمة حامبل على عاتقو أعباء معركة طاحنة ضدىا، فبٌهدا 

كفن كأخبلؽ يراىا أىبل للحلوؿ مكاف السائد. كلعٌلو َف يكتف هبذا العمل؛ إذ كصلت بو  لظهور ثقافة

جرأتو إُف إنكار جوىر الركح اليونانية كذلك انطبلقا من نتائج رحلة البحث الٍب عقد العـز عليها منذ أف 

 2 ظبع قوؿ الكاىنة: ))أنت أحك  الناس((

قلق بشكل غّب عادم كلما فكرنا بسقراط، كىو ما يقوؿ نيتشو: "ىذا ما ىبطر ِف أنو مثّب لل

يدفعنا باستمرار إُف معرفة معُب كغاية ىذه الظاىرة اؼبريبة جدا حوؿ العّر الكبلسيكي. من الذم يتجرأ 
                                                           

   .171 ، ص اؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 1

و أحك  الناس، فاتٌبع عملية منظمة باختيار ثبلث لقد حاكؿ سقراط إثبات عدـ صدؽ الكاىنة الٍب صٌرحت بأنٌ  - 2
كاألدباء كالّناع، مث اخترب حكمتها، يقوؿ يف ذلك: طبقات من مواطِب أثينا كىي على النحو التاِف: القادة السياسيوف 

و ))ذىبت ؼبقابلة رجل مشهور حبكمتو. كبدا ِف حْب تناقشت معو أنو يرل نفسو حكيما ككذلك يراه معظ  الناس، مع أنٌ 
 لو أنو ليس حكيما على الرغ  من اعتقاده بأنو حكي . فكاف أف كرىِب ليس حكيما على اإلطبلؽ. حاكلت أف أبٌْب 

: أضبد األنّارم، دار آفاؽ للنشر كالتوزيع، القاىرة، تر اغباضرين يف ىذه الكراىية((، جورج رديبوش، سقراط، شاركو كلٌ ك 
 . 57، ص 2014(، 1 –)ط 
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الٍب تتمثل يف أذىاننا بشخّيات ىومّبكس، بندار،  –على أف ينكر، كىو أعزؿ، جوىر الركح اليونانية 

كركح جديرة باالحَباـ الكبّب؟ كما –، ديونيس كأعمق عبقريات كأعلى ذرل أسخيلوس، فيدياس، بّبكليس

ىي القوة اعبهنمية القادرة على جعل أم إنساف يبرغ ىذه الركح العظيمة يف الَباب؟ أم مبلؾ ذاؾ الذم 

لقد دمرت بقبضة من حديد عاؼبا رائعا.  !! تّرخ فيو ركح كورس ىو أعظ  يف تاريخ البشرية: "كا أسفاه

 1آلف، ىيا، انظر إليو كىو يتداعى، إنو ينهار"كا

يعترب  نيتشو سقراط مّدرا مثّبا للقلق؛  السٌيما حْب تّل بو جرأتو إُف إنكار جوىر الركح  

 اليونانية الٍب سبثٌلها شخّيات أمثاؿ: 

، "صاحب اؼبوىبة الفٌذة كاػبياؿ 3ذاؾ الذم "فاؽ يف مبلضبو صبيع شعراء اليوناف" : 2ىوميروس  -

اػبّب كاإلبداع الذم ال يضاىيو إبداع، من جاب البحار كالقفار ليخٌلد مآثر اليوناف كبسالة 

أبطاؽبا يف الذكد عن ببلدى  كشرفه ، ككثٌقها يف ملحمتْب شعريتْب عجز البلحقوف من الشعراء 

 .4على إتياف دبثلهما: اإللياذة كاألكديسة"

                                                           
 . 172، 171فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
"ينظر نيتشو إُف ىومّبكس بعْب اإلجبلؿ ألنٌو استطاع حبنكتو الشعرية أف ينقل مآثر اإلغريق بكل ما ربملو من طباع  - 2

قاسية كرغبات تدمّبية، كأف يّيغ أساطّبى  الٍب تقـو على الّراع كالقتاؿ اؼبتواصل بْب اآلؽبة كالبشر، بدقٌة صبالية كبّبة، 
فريدريك نيتشو، مستقبل يراجع: كاإلشراؽ، كألنٌو من دكنو سيضحى العاَف ليبل مرعبا"، كسطور متناغمة غاية يف الّفاء 

 . 227، ص 2009(، 1 -: ؿبمد الناجي، اؼبغرب، أفريقيا الشرؽ، )ط تر مؤٌسساتنا التعليمية،
ة كالنشر كالتوزيع، كحواؿ ؿبفوظ، فن اؼببلح  )األصوؿ، النشأة، التطٌور( أكديسة ىومّبكس، اعبزائر، نوميديا للطباع- 3

 .24ص  ، 2009(، 1 –)ط 
للتفّيل يف حياة ىومّبكس كإبداعاتو يف ؾباؿ الشعر اؼبلحمي، يراجع: عبلء صابر، تاريخ األدب اليونآف، ص من  - 4

 .27إُف  17
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ف لّعوبة أسلوبو، كقدرتو الفائقة يف تّوير الشاعر الذم لٌقب بأصعب شعراء اليونابندار: " -

العواطف كاالنفعاالت؛ حيث يقوؿ مفتخرا بتفٌوقو على بقٌية الشعراء بأنٌو ))نسر وبٌلق يف اعبوزاء 

 1ينظر إُف من على الغرباف الٍب تعيش فوؽ األرض(("

 و الَباجيدية فحٌرؾ قلوب اعبماىّب كعقوؽب .الذم ىٌز اؼبسرح بعركضأسخيلوس:  -

 ذاؾ النحات الذم سبكن بفضل براعتو من تّوير سباثيل ال تضاىى.: 2فيدياس -

الذم و ج كرمتوٌ  ؛ حيثللَباجيديا خّوصاك  4قٌدـ دعما قويا للفنوف عموماالذم : 3بيريكليس -

ٌّ "يعيبو عليو بعض الناس  ص من ماؿ الدكلة أبولتْب يف العاـ لكل مواطن من مواطنيها بأف خ

تو يف ىذا ؼبشاىدة ما يعرض من اؼبسرحيات كاأللعاب يف األعياد العامة، كحجٌ يؤديهما أجرا لدخولو 

                                                           
 67ص من ، اؼبرجع نفسولبلطبلع على حياة الشاعر بندار كإبداعاتو يف ؾباؿ الشعر الغنائي، يراجع: عبلء صابر،  - 1

 .245إُف  239./  كؿ كيل ديورانت، قّة اغبضارة، من 70إُف 
 . 156إُف  152، من اؼبرجع نفسولبلطبلع على تفاصيل حياتو، يراجع: كؿ كيل ديورانت،  - 2
كصفو نيتشو بأنٌو "أعظ  األناكساغوريْب، بل أقول كأنبل رجل كجد على اإلطبلؽ)...( فهو حْب يتوٌجو إُف شعبو   - 3

ب شعيب جبمالو الّاـر كثباتو كأكؼبيب قاس متحٌدثا يف ىدكء، مرتديا معطفو من غّب أف يزعج طيات ذلك اؼبعطف، كخطي
كدكف أف تتحرؾ قسمات كجهو، غّب مبتس ، بّوت معتدؿ كقوم، )...( كىو حْب يثّب خبطبو الربؽ كالرعد، موريان 

الكوف"، فريدريك نيتشو، الفلسفة يف العّر الَباجيدم عند اعبماىّب اؽببلؾ تارة كاػببلص تارة أخرل، يبدك ىو ملٌخص 
 .  84، ص 2009(، 1  –اإلغريق، تر: ؿبمد الناجي، اؼبغرب، أفريقيا الشرؽ، )ط 

"َف يكن الفن اليونآف فنا يوضع يف اؼبتاحف ليتأملو الناس يف رىبة مستعارة، بل كاف فنا يبٌد إُف مّاٌف الناس  - 4
كَف يكن الفناف األثيِب ناسكا يعتزؿ الناس مفلسا يف مرظبو، يعرٌب عٌما ىبتلج يف نفسو بلغة ال يفهمها كمشاريعه  اغبقيقية. 

اؼبواطن العادم، بل كاف يف حقيقة أمره صانعا ماىرا، يشتغل مع عماؿ من صبيع الدرجات إلقباز أعماؿ كاضحة يفهمها 
ا من الفنانْب، كمن الفبلسفة كالشعراء، أكرب فبا استقدمتو أية صبيع الناس، كقد استقدمت أثينا من كل أكباء اليوناف حشد

مدينة أخرل يف أكربا القديبة. ككاف ىؤالء الفنانْب يتنافسوف أشٌد التنافس كيف الوقت نفسو يتعاكنوف كل التعاكف فيما 
كيل ديورانت، أبطاؿ من التاريخ، ص بينه ، يف ظل حك  مستنّب، كبذلك حٌققوا أحبلـ بركليس على نطاؽ ملحمي." 

101 . 
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تكوف ترفا زبتص بو الطبقات العليا كالوسطى، بل هبب أف  أف ىذه اؼبسرحيات كاأللعاب هبب أالٌ 

   .1مهدؼ إُف رفع مستول الناخبْب العقلي على بكرة أبيه "

 كاحتفاالمه .اإللو الذم غزا معتقدات اإلغريق ديونيس:  -

يبدك أف جرأة سقراط قد ضاعفت كراىية كمقت نيتشو لو؛ إذ كٌجو إليو ىجاء الذعا حيث َف يتوافى  

يكمن أحد السبل "، يقوؿ نيتشو: "الذم تطٌور عن طريق التخّيب اؼبتطٌور أبدا عن نعتو باؼبسخ الناقص

يف األحواؿ االستثنائية، حْب كاف عقلو ؼبعرفة سقراط يف الظاىرة الٍب تعرؼ باس  "شيطاف سقراط اؼبله ". 

اؽبائل يتأرجح بْب اإلحجاـ كاإلقداـ دكف حس  ما، لقد كاف يسمع صوتا مبلئكيا يتكٌل . كيف ظركؼ 

استثنائية، حْب كىن توقد عقلو اؽبائل كجد دليبل لو صوت إؽبي كاف ىباطبو. كاف ىذا الّوت يأتيو كاعظا 

لكائن غّب العادم )عبقر( تبدك اغبكمة الغريزية فقط لكي زبمد حْب يظهر لو. كقد اتضح أف يف ىذا ا

داعية كتأكيدية، بينما بتعترب الغريزة عند األذكياء من الناس ملكة إعنده اؼبعرفة الواعية يف أماكن ؿبددة. 

يظهر لنا كائنا عجيبا تنقّو  ما !  Per defectumتّبح مسخا ناقّا  –يتوُف الوعي دكرا نقديا 

الّوفية، كيالتاِف يبكن كصف سقراط بأنو التجسيد الفعلي للكائن البلصويف، الذم تطورت ىويتو اؼبوىبة 

 .2، سباما كحاؿ اغبكمة الغريزية الٍب سبيز الّويف"superfetation   اؼبنطقية عن طريق التخّيب اؼبتطور

نهاية الٍب آؿ إليها حْب يواصل نيتشو تسليط كبلمو البٌلذع على سقراط؛ كىذه اؼبرة نراه يعيد سرد ال 

ليس فقط حْب رفض الٌَباجع عٌما قالو؛ إمٌبا  3سٌبت ؿباكمتو، حيث يقوؿ بأنٌو أظهر شجاعة ال تضاىى

                                                           
، 15. )لبلطبلع على األعماؿ الٍب قاـ هبا بركليز من أجل الفن يراجع، ص 13، ص اؼبرجع نفسوكؿ ديورانت،  - 1

16). 
 173، 172فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 2
َف هبعل من القضاء مهنة بل عمبل مدنيا  "َف وباكؿ سقراط استدرار عطف القضاة، خاصة كأف النظاـ القضائي  - 3

ييشعر القائ  بو بنوع من التسلية، كيقـو بالعمل طواعية كليس باعتباره كاجبا مدنيا. كاف التزلف للقضاة كاكتساب 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
294 

 

، يقوؿ نيتشو: "عندما جيء بو إُف منتدل حكومة أثينا، كاف 1بعقوبة اإلعداـ -دكف كجل –حْب نطق 

وا ىذا الرجل األعجوبة، ىذا الكياف الغامض، ىناؾ خيار كحيد ؿبتمل للحك  عليو: النفي. كلو أهن  نف

إُف خارج اغبدكد، فلن ينجو أىل أثينا من امهاـ األجياؿ البلحقة ؽب  بارتكاب الفعل الشائن. لكن سقراط 

نفسو بدا مّرا على النطق بعقوبة اإلعداـ كليس النفي، عن كعي كامل كدكف أم كجل من اؼبوت. كىكذا 

ؿ أفبلطوف، حاؼبا غادر مكاف االجتماع عند بزكغ الفجر، ليكوف آخر القى مّّبه هبدكء، حسبما قا

احملتفلْب، ببدء يـو جديد. ككاف أتباعو اؼبؤرقة عيوهن  بالنعاس يتجمعوف بعد رحيلو على اؼبقاعد أك 

 2مفَبشْب األرض، وبلموف بسقراط."

بإعدامو لكاف ذلك كباالن على يؤٌكد نيتشو من خبلؿ ىذا القوؿ أنٌو لو ٌت نفي سقراط بدؿ القياـ    

أىل أثينا كٌلها، إذ لن يسلموا من امٌهاـ األجياؿ البلحقة، فهل توقفت أفكار سقراط كفلسفتو عند مكاف 

 إعدامو؟ أـ أهٌنا حٌلت يف شخّيات أخرل؟

 ل:الجدإقحام  -د 

                                                                                                                                                                          

تعاطفه  من األعراؼ اؼبعموؿ هبا. كمع ذلك َف يلجأ سقراط ألسلوب العبيد كربٌدث بكل جرأة"، جورج رديبوش، 
 . 40سقراط، ص 

يرد قوؿ سقراط حسبما نقلو أفبلطوف أثناء ؿباكمتو على النحو التاِف: "لو كنت أعتقد أنٌو كاجب علٌي أف أفعل كأف  - 1
فما أدنت افتقارا إُف خطب، يف اغبق، بل افتقارا إُف   !كل شيء حٌب أمهرب من اإلدانة. ما أبعد ىذا عن الواقعأقوؿ  

اعبسارة كالوقاحة، كألنِب َف أرد أف أربٌدث أمامك  على النحو الذم كاف سيمٌتعك  ظباعو أعظ  إمتاع، أال كىو سقراط 
لى ظباعها من يٌئن كينوح، فاعبل كقائبل أشياء كثّبة ال أعتربىا جديرة يب، حبسب ما أقوؿ أنا، أشياء تعٌودت أنت  ع

اآلخرين. ككما أنِب َف أعتقد منذ برىة أنو هبب علٌي، خشية اػبطر، أف أفعل ما ال يليق برجل حٌر، فإٌٓف ال أندـ اآلف 
على أٌنِب دافعت عن نفسي على ىذا النحو الذم فعلت، كألنِب أفٌضل كثّبا أف أموت بعد أف أكوف قد دافعت عن 

ألفعاؿ"، أفبلطوف، ؿباكمة سقراط، تر: عزت قرْف، مّر، دار قباء للطباعة نفسي ىكذا على أف أعيش بفضل تلك ا
 .133، ص 2001(، 2 –كالنشر كالتوزيع، )ط 
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الشباب  يبدك أٌف إعداـ سقراط َف يكن ذا فائدة يف كبح فلسفتو؛ إذ بعد كفاتو مباشرة ضبل  

اليونآف اؼبشعل حبماسة مضاعفة، كلعٌل أحد ىؤالء قد كاف أفبلطوف، ذاؾ الفٌب النبيل الذم َف يٌدخر 

جهدا يف مواصلة مسّبتو ضٌد الفٌن كالَباجيديا، يقوؿ نيتشو: "كلكن سقراط احملتضر ربوؿ إُف قديس جديد 

يليِب النموذجي، أفبلطوف، الذم أهنك نفسو لدل الشباب من النببلء اليونانيْب. كيف اؼبقدمة كاف الفٌب اؽب

  1قهرا إزاء ىذا اؼبشهد مدفوعا للعمل بكل ما يف ركحو من ضباسة"

ضبل أفبلطوف اؼبشعل إذف، كعقد العـز على إكماؿ مسّبة سقراط كبو دحض الفٌن عموما  

نتّور اآلف أف ىذه العْب ل كالَباجيديا خّوصا؛ فما اغبجج الٍب تبٌناىا ليربٌر عملو ىذا؟. يقوؿ نيتشو: "

تلك العْب الٍب َف تشع هبذا اعبنوف الرائع من اإلؽباـ  -اؽبائلة الشبيهة بعْب السكلوب الضخمة لسقراط، 

قد انعطفت صوب الَباجيديا. كلنتّور أف ىذه العْب اؽبائلة َف توفق يف النظر بارتياح يف قرارة اؽبوة   –

ا يسميو أفبلطوف فن الَباجيديا "اإلؽبي اجمليد"؟ ىذا شيء ال الديونيسية، فما الذم كانت سَباه يف م

عقبلٓف مطلقا، شيء مليء باألسباب دكف نتائج كاضحة، كبنتائج دكف سبب جلي. كصباع ىذه األشياء 

ـبتلف متنوع كمتباين األلواف حبيث ينفر مبتعدا من الركح الواعية، لكنو يلهب العواطف بشكل خطّب 

  2يضا"كاألركاح اؼبتشككة أ

انطبلقا من كجهة نظر "سقراط" تّّب الَباجيديا شيئا ال يبٌت إُف العقل بّلة؛ فنتائجها تفتقر  

لسبب بٌْب، كما أٌف أسباهبا الكثّبة َف تثمر نتائج كاضحة؛ ناىيك أهٌنا مهٌيج العواطف كزبرج الفرد عن 

الَباجيديا من الفنوف اؼبداىنة الٍب ال سبثل سول ما ىو مقبوؿ،  مثل أفبلطوف، عدٌ " ىنا سقراطالوعي.  ك 
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كقبح يف ىذا إُف حد أف  –كليس النافع، كؽبذا طلب من حوارييو االمتناع بشدة عن رؤية ىذا الدافع 

 1"الَباجيدم الشاب أفبلطوف حرؽ ما كتبو لكي يكوف أحد تبلميذتو.

طوف ليضرب بأفكاره السابقة عرض اغبائط، كيتبٌُب أحدثت فلسفة سقراط تغيّبا جذريا يف فكر أفبل 

أفكار معٌلمو، لقد زبلى عن مواىبو الفنٌية لّاٌف الفلسفة. كنتساءؿ ىنا إف كاف أفبلطوف قد انتهج 

عندما داف أفبلطوف هبيب نيتشو: "أساليب سلفو يف الكيد بالَباجيديا أـ أنٌو ازبذ سبيبل ـبتلفا؟ . 

كاف السبب الرئيس الستبعاد   (...) َف يلجأ إُف السخرية العفوية، كما فعل أستاذهالَباجيديا كالفن  عموما 

 –إذ امهمو بأنو ؿباكاة للوى ، كبالتاِف ينتمي إُف ؾباؿ أدْف من اجملاؿ التجرييب –أفبلطوف ؽبذا الفن القدٔف 

الواقع، كتّوير الفكرة  أنو ال يبكنو البتة أف يضاىي الفن اعبديد. كبذلك قبد أف أفبلطوف يسعى إُف ذباكز

على أساس ىذا الواقع الزائف. كلكن هبذه العملية استغرؽ أفبلطوف، كمفكر، طويبل للوصوؿ إُف النقطة 

القدٔف قد  نذامها الٍب كاف أفبلطوف الشاعر يف صميمها دكما، كىي النقطة الٍب كاف سوفوكل ككل فبثلي الف

 2أطلقوا منها احتجاجامه  كامهامامه  اعبدية"

يبدك أٌف أفبلطوف قد كجد حٌجة لدحض الَباجيديا كالفٌن عموما؛ حيث أٌف كليهما وباكي العاَف   

اؼبثاِف بدرجتْب، حٌب إنٌنا ال يبكن أف نساكيهما بالواقع الذم ىو نسخة عن العاَف اؼبثاِف، فالَباجيديا حْب 

يتشو أٌف خطوة أفبلطوف ىذه قد رباكي األشخاص األفاضل تكوف أبعد عن عاَف اؼبثل دبرٌتْب. كيعتقد ن

 أبعدتو عن مركز اغبقيقة الٍب كاف يف لٌبها كشاعر. فما الذم حٌققو من كراء تلك اػبطوة؟

"إف اعبدؿ األفبلطوٓف يبكن أف يوصف كقارب قباة وبمل إُف بر األماف حطاـ يضيف نيتشو:  

سفينة الشعر القدٔف ككل ما خلفو كراءه...ككاف كل ما فيو يبتثل رىبة من رباف كحيد اظبو سقراط، الذم 
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ية ىو الركاية. كالركا –أدخله  عاؼبا جديدا...كلقد أكرث أفبلطوف ذريتو مبوذجا عن شكل جديد يف الفن 

يبكن كصفها بأهنا )حكاية مدعومة جدا من حكايات يعسوب(، كوبتل الشعر فيها احملل الثآف بعد 

الفلسفة اعبدلية، كما بقيت الفلسفة لقركف يف مرتبة أدْف من مرتبة الثيولوجيا )البلىوت(. كىذه كانت قناة 

  1جديدة كضع أفبلطوف فيها الشعر بتأثّب عبقرية سقراط"

أفبلطوف إذف أف يسدؿ الستار عن الَباجيديا ليعلن بدايةى عرضو جديدو لفٌن ال يعَبؼ إالٌ استطاع  

بالفلسفة اعبدلية، لقد أزاح الشعر عن كرسي الّدارة كأنزلو إُف الرتبة الثانية، فبٌهدا بذلك لظهور فٌن جديد 

ث بقوة بغّن ره للتشبٌ كيضط الفلسفي الفن   الفكري " اظبو "الركاية"، ىذا الفٌن الذم يتجاكز فيو

الدياليكتيك. لقد اكبشر االذباه األبوِف يف قالب اؼبنطق الضيق. ككاف ىذا يشبو ما حدث كرأيناه يف 

أعماؿ يوربيدس، إُف جانب تأكيل الديونيسية دبشاعر طبيعية. إف سقراط، البطل اعبدِف يف الدراما 

هبرب على الدفاع عن أفعالو بنقاشات كحجج  األفبلطونية، يذكرنا ببطل يشبهو يف مسرح يوربيدس، الذم

مضادة، كبالتاِف يغامر بفقداف تعاطفنا الَباجيدم معو، إف الذم ىبفق يف مبلحظة عنّر التأكيل يف 

اعبدؿ، ىو العنّر الذم يرقص مهلبل ألم نتيجة كال يبكنو أف يتنفس إال يف األجواء الّروبة كمن خبلؿ 

م غزا ذات يـو عاَف الَباجيديا، قد مبا شيئا فشيئا حٌب غطى على أصولو الوعي، ىذا العنّر اؼبتفائل، الذ

بانتقالو إُف اؼبسرح البورجوازم. ىنا البد من االستشهاد بأقواؿ سقراط  -اليوربيدية كأجربه على االنتحار

بارات اؼبأثورة: )الفضيلة ىي اؼبعرفة، كل اػبطاة يأتوف من اعبهل، اإلنساف الفاضل شخص سعيد(. ىذه الع

الثبلث اؼبتفائلة ىي الٍب ربمل موت الَباجيديا يف طيامها. كالسبب ىو أف البطل الفاضل هبب أف يكوف 

جدليا، هبب أف تكوف ىناؾ ضركرة، كرابط كاضح بْب الفضيلة كاؼبعرفة، بْب اإليباف كاألخبلؽ، إف عدالة 
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ِب مبدأ )العدالة الشعرية( دبا فيها من أسخيلوس التّعيدية قد ت تقليّها إُف اؼببدأ البسيط كاعبرمء، أع

  1)عدالة إؽبية(.

ىكذا حوصرت الَباجيديا يف قالب َف تعهده؛ قالب لفظت فيو أنفاسىها األخّبة ليحٌل الفكر  

الفلسفي ؿبٌل الفٌن كهبربه على تبٌِب ظبات جديدة؛ حيث يتحٌوؿ البطل الفاضل إُف شخص جدِف يتمٌتع 

ؿ بعد أف كاف يغرؽ يف اؼبأساة نتيجة خطيئة أكقعتو فيها نقيّة عٌششت يف باؼبعرفة كالسعادة كالتفاؤ 

 شخٌّيتو.

إٌف اعبرأة الٍب سبٌتع هبا سقراط كاإلخبلص الذم قابل بو أفبلطوف أفكاره قد كاف ؿبٌفزا قويٌا لغضب  

فيو مّدر نيتشو كسخطو، فبعدما نعتهما بأبشع النعوت نراه يستقٌر كبكٌل ثقة عند حك  قاس؛ يعتربنبا 

"لقد رأيت يف كل من سقراط كأفبلطوف عرضٍي اكببلؿ ، ذاؾ االكببلؿ الذم أصاب اإلغريق، يقوؿ نيتشو: 

   2أداتْب للتفكك اإلغريقي"

    إلغاء الكورس:  -ه 

، كحٌب 3علمنا فيما سبق من ىذا البحث أٌف الكورس قد مٌثل البدايات األكُف لنشأة الَباجيديا 

حْب يقوؿ: "هبب أف ينظر إُف اعبوقة على أهنا أحد اؼبمثلْب  كاف دبثابة أحد اؼبمثلْبأرسطو يذكر أنٌو  
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ى باظبها، كعن طريقها كاف الشاعر "كانت اعبوقة من أى  عناصر التمثيل كأكثرىا نفقة، ككثّبا ما كانت اؼبسرحية تسمٌ - 

، مث بدأت مكانتها شيء فيها لقد كانت ىي يف بادئ األمر كلٌ  عن آرائو يف الدين كالفلسفة، يف أكثر األحياف يعربٌ 
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. فبٌا يعِب أٌف  1كتؤلف جزءا من الكل كتعْب على الفعل، ال كما عند يوريفيدس بل كما عند سوفوقليس"

إلغاء  ، كنتساءؿ ىنا عما إذا كانت خطة2سوفوقليس قد أعطى أنبية كبّبة للجوقة مقارنة بيوربيدس

 الكورس من استئناؼ يوربيدس أـ أٌف ىناؾ إرىاصات مٌهدت ؽبا؟ 

كاف من جٌرده من مهامو بعدما    - يف رأيو -فهو  ؛نيتشو تراجع مكانة الكورس لسوفوكل ردٌ ي 

إذ يقوؿ: "فهمنا أف الكورس ال ؿبيد عن اعتباره أصل الَباجيديا كعلة  نشأمها،أصبل للَباجيديا كسبب 

دبا يشّب إُف أف األساس  -ساكية. كمثل ىذا االرتباؾ ظاىر يف معاعبة سوفوكل لقضية الكورساألشياء اؼبأ

الديونيسي للَباجيديا قد بدأ يتقوض يف أيامو. منذ ذلك اغبْب َف يعد سوفوكل يتجرأ على أف يوكل 

ا مع للكورس أمر كل األثر الدرامي، لكنو قّر ؾباؿ عمل الكورس على األمور الٍب كاف يتفق فيه

اؼبمثلْب، كما لو أنو ت فّلو عن اجملموعة بكاملها الٍب تقف على اؼبسرح. يف ىذه العملية ت تدمّب 

الكورس سباما، بغض النظر عما إذا كانت أفكار أرسطو تتضمن ىذا الفه  للكورس أـ ال. ىذا الفضل يف 

حٌب يف اؼبقالة، شكل عمل الكورس الذم نّح بو سوفوكل يف عملو اؼبسرحي، ككما عرؼ تقيليديا 

اػبطوة األكُف باذباه )إلغاء( الكورس، كىي عملية سبت على مراحل متبلحقة كبسرعة مذىلة لدل 

يوربيدس، أجاثوف، كالكوميديا اعبديدة. لقد أزاحت اعبدلية اؼبتفائلة اؼبوسيقى من عاَف الَباجيديا: كىي 

وهنا مظهرا كترصبة لؤلكضاع الديونيسية، كرمز مرئي بذلك تدمر ركح الَباجيديا الٍب ال يبكن أف تفسر إال بك

 3للموسيقى، حل  عاَف ديونيس اؼبفرح"

                                                           
 .53 أرسطو، فن الشعر، ص  -1

2
يقـو الكوركس بدكر مسرحيات يوربيديس في رس عن استخداـ سوفوكليس لو؛ ف"ىبتلف استخداـ يوربيدس للكو  - 

 .51مسرحيات يوربيدس، يوربيدس، يراجع:  "،اؼبستمعْب العاطفيْب، أك ينشد أشعارى  الشكلية

 .179، 178صفريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا،  - 3
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، ففي 1من ىنا يّّب إلغاء الكورس من ًقبل يوربيدس عمبلن اقتضتو مواصلة مسّبة بدأىا أسبلفو 

األثر الدرامي، زمن سوفكليس ٌت ذبريد الكورس من بعض مهامو يف الَباجيديا؛ حيث َف يعد يوكل إليو أمر 

كاكتفى بأخذ دكر بسيط باتٌفاؽ مع اؼبمثلْب، كهبذا ٌت إقّاؤه من اجملموعة الٍب كاف عضوا أساسيا فيها. 

كإذا عقدنا مقارنة بْب قوؿ أرسطو كنيتشو سنبلحظ أٌف نيتشو ال يٌتفق مع ما قالو أرسطو حْب أشاد بعمل 

ىذا الشاعر أحد اؼبسانبْب يف إلغاء  تشو قد اعتربسوفوكليس فيما ىبٌص تعاملو مع الكورس؛ ذلك أٌف ني

 الكورس. 

كنعتقد أٌف سبب إشادة أرسطو بعمل سوفوكل ال تعود عبودة صنيعو بقدر ما ترجع إُف النتائج  

الٍب كصل إليها نتيجة عقد مفاضلة بْب عمل الشاعرين الَباجيديْب؛ فالكورس كاف دبثابة أحد اؼبمثلْب يف 

"أخذت أناشيد الكورس سبيل إُف ما ٌت ذباىلو يف تراجيديات يوربيدس. حيث مسرحيات سوفوكل بين

االنفّاؿ تدرهبيا عن الفعل الدرامي... ككثّبا ما تكوف تلك األناشيد ؾبرد زخارؼ للفعل الدرامي. لذا 

 فٌ ، كما أ 2فهي تفتقر إُف العظمة كالقوة، كقٌلما تسه  يف إحداث الفزع كالشفقة اػباصة بالَباجيديا"

 3"يف حاجة إُف شيء من التدريب" كاف   الكورس يف تراجيديا يوربيدس

"استعاض عن أناشيد قد أكمل اؼبسّبة كبو إلغاء الكورس حيث  Agathoكالظاىر أٌف أجاثوف 

الكورس القديبة ذات الّلة القليلة أك الكثّبة بالفعل الدرامي، بقطع موسيقية ال سبٌت إُف الَباجيدية بأيٌة 
                                                           

كلما زاد عدد اؼبمثلْب؛ مث   ، مث نقص شأهنا يف ثسبيس كإسكلس"كانت اعبوقة يف بادئ األمر كل شيء يف الَباجيديا- 1
اختفت هنائيا يف مسرحيات القرف الثالث، كَف تكن اعبوقة تتألف عادة من مغنيْب ؿبَبفْب، بل كانت تتألف من ىواة 
ىبتاركف من الكشوؼ احملتوية على أظباء أبناء القبيلة اؼبدنيْب، ككانوا صبيعا من الرجاؿ، ككاف عددى  بعد إسكلس طبسة 

نوا يقوموف بالرقص كالغناء معا كيسّبكف يف موكب مهيب فوؽ اؼبسرح الطويل العتيق، يشرحوف حبركامه  عشر رجبل، ككا
 .249كؿ ديورانت، قّة اغبضارة، ص اؼبوزكنة ألفاظ اؼبسرحية كمواقفها"، يراجع: 

 .25، 24مسرحيات يوربيدس، ص يوربيدس،  - 2
 .155فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 3
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لتظهر . 1عبارة عن فواصل موسيقية بسيطة يبكن نقلها بسهولة من مسرحية إُف أخرل" صلة، كىي

 الكوميديا اعبديدة  معلنة موت الَباجيديا، دبا فيها من موسيقى ضبلت بْب تضاعيفها ترصبة لعاَف ديونيس. 

  بعث التراجيديا:المبحث الثالث: 

متعٌلقة بوجود اإلؽبْب أبولو كديونيس، فبعدما يبدك أٌف آماؿ نيتشو يف إحياء الَباجيديا مازالت  

اعترب تّاغبهما الدكرم سببا يف ظهور الَباجيديا، نراه يعٌدنبا سببا لبعثها ؾبٌددا إذ يقوؿ: "قريبا سأشّب 

أيضا إُف أظباء القول الٍب يبدك ِف أهنا ستضمن كالدة جديدة للَباجيديا مع ما يعرؼ من آماؿ مباركة 

)...( كسأظل أرٌكز بّرم على إؽبٍي الفن اإلغريقي أبولو كديونيسوس الذٍين سيعترباف فبثلْب للميزة األؼبانية 

. كإذا أدركنا سابقا دكر ىذين اإلؽبْب يف ميبلد اؼبأساة يف الَببة اإلغريقية، فكيف يتٌّور  2لعواَف الفن"

 نيتشو عودمها يف عّره؟ كما العوامل الٍب يراىا جديرة بإحيائها؟ 

 ى الديونيسية واإلرادة:الموسيق - أ

 أصبحتالثغرة اؼبتوسعة بْب الفنوف التشكيلية األبولية كبْب اؼبوسيقى الديونيسية،  "يؤٌكد نيتشو أف

كاضحة جدا عند كاحد من مفكرينا األعبلـ إُف حد أهنا دفعتو إُف القوؿ، دكف إشارة من الرموز اإلؽبية 

اؽبيلينية، إف تلك اؼبوسيقى كانت ـبتلفة يف طبيعتها كأصوؽبا عن كل الفنوف األخرل، كالسبب ىو أف 

كضع رتشارد فاغنر بّمتو  اؼبوسيقى بعكس بقية الفنوف َف تكن نسخة مطابقة سباما للظواىر )...( لقد

                                                           
 32، 31اؼبوسوعة الكبلسيكية للمسرح اليونآف كالركمآف مسرحيات يوربيدس، ص  - 1

2 :يراجع – "  Friedrich Nietzsche , The Birth of Tragedy, translation:  Ian C. Johnston, 

2000,p 42 : رد النص باللغة اإلقبليزية على النحو التاِفي "  ينظر:  Shortly I shall also indicate by name 

the forces which seem to me to guarantee a new birth of tragedy and whoknows what 

other blessed hopes for the German character!)....(, I keep my eyes fixed on both those 

artistic divinities of the Greeks, Apollo and Dionysus, and recognize in them the living 

and clear representatives of two art worlds" 
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)الذم يشّب دبعناه اعبدم إُف بدايات عل   موافقا على ىذه الرؤية اؼبهمة للغاية بالنسبة لكل عل  اعبماؿ

اعبماؿ(، معتربا يف مقالتو عن بيتهوفن أف اؼبوسيقى سبتثل ؼببادئ صبالية ـبتلفة كليا عن مبادئ الفنوف 

 1ية."البّرية، كال يبكن قياسها دبقاييس صبال

يتبٌْب من خبلؿ قوؿ نيتشو أٌف اٌتساع الثٌغرة بْب الفنوف التشكيلية األبولية كبْب اؼبوسيقى 

الديونيسية قد دفعت "رتشارد فاغنر"  إُف القوؿ أف اؼبوسيقى الديونيسية زبتلف اختبلفا جذريا عن بقٌية 

إُف أٌف اؼبوسيقى ال تطابق الظواىر مطابقة تاٌمة كما تطابقها الفنوف  -يف نظره –الفنوف، كيعود السبب 

األخرل، كبالتاِف فهي غّب خاضعة للمقاييس اعبمالية اؼبعتمدة يف تلك الفنوف. ـبالفا بذلك اؼبعايّب 

رٌكاده على أٌف اؼبعتمدة من ًقبل عل  اعبماؿ التقليدم أك ما ينعتو نيتشو بعل  اعبماؿ اؼبزٌيف، الذم أصٌر 

إيقاظ اؼبتعة يف األشكاؿ  –"تلك اؼبوسيقى هبب أف تقٌدـ كقعا يشبو كقع األعماؿ الفنية البّرية 

 .2اعبميلة"

كلعٌل ذلك ما حٌفز نيتشو على خوض غمار البحث مكرىا، يقوؿ يف ذلك: "يف اللحظة الٍب 

اربة جوىر الَباجيديا اليونانية، كبالتاِف أصبح مدركا ؽبذا التباين الكبّب شعرت معو بقوة أنِب مكره على مق

أعمق ذبليات العبقرية اؽبيلينية. ذلك ألنِب اآلف فقط أصبحت أشعر أنِب أسّب قبضة السحر الذم 

سيمكنِب من ذباكز عبارات عل  اعبماؿ التقليدية كأسبثل يف داخلي اؼبشكلة الرئيسية للَباجيديا. كىذا ما 

الركح اليونانية الٍب أحسست أف عل  اللغة الكبلسيكي لدينا، برغ  كل  قدـ ِف قبسا مدىشا كفريدا لفه 

 3إؼباعاتو الرائعة، قد بقي ؿبافظا على موقع لو على ضفافها كما لو كاف خياال ؽبا"

                                                           
1
 .190 فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 

2
 . 190 فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 

 .191، 190، ص  اؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 3
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كانت خطوة نيتشو ىذه ىجوما كاسحا لدحض ما كصل إليو عل  اعبماؿ التقليدم كذباكزا ؼبا 

م بقي، رغ  ؿباكالتو، وبـو على ضفاؼ الركح اليونانية اؼبتمثلة يف قاـ بو عل  اللغة الكبلسيكي، الذ

الَباجيديا، دكف أف يّل إُف مقاربتها بالشكل اؼبعٌمق كاؼبطلوب. منطلقا من التساؤؿ التاِف: "ما ىو األثر 

 1يونيسي؟"اعبماِف الذم ينتج إذا ما حّل لقاء هبمع بْب العناصر اعبمالية اؼبتفرقة يف العاؼبْب األبوِف كالد

لئلجابة عن ىذا التساؤؿ يستعْب نيتشو بقوؿ شوبنهاكر "الذم يٌّر فيو على أٌف اؼبوسيقى ىي 

بالشمولية الواضحة، ىذه اؼبيزة الٍب ذبعلها مشاهبة سباما   -خبلفا لٌلغات األخرل   -لغة عاؼبية تتمٌيز  

  صعوبة يف فهمها؛ فاألحاسيس الٍب لؤلعداد كاألشكاؿ اؽبندسية الٍب ال هبد الناس على اختبلؼ أجناسه

تنتاب اإلنساف كاألفكار الٍب زبطر يف بالو يبكن التعبّب عنها بعدد غّب ؿبّور من األغباف؛ غّب أٌف ىذه 

األغباف ال يبكن أف تكوف ؿباكية ؽبذه األحاسيس كاألفكار ؿباكاة تاٌمة، إذ بإمكاف كٌل فرد أف ينتج أغبانا 

تجها فرد آخر كلو عايش اإلحساس ذاتو، أك راكدتو الفكرة نفسها. كمن ناحية زبتلف عن األغباف الٍب ين

أف هبد أٌم عبلقة بْب ما أنتجو كبْب  -لو غرؽ يف تأٌمل ما أنتجو من أغباف -أخرل ال يستطيع الفرد ذاتو 

ما عن ما شعر بو أك فٌكر فيو، من ىنا رست أفكار شوبنهاكر عند نتيجة مفادىا أٌف اؼبوسيقى زبتلف سبا

بقٌية الفنوف؛ إذ ليست نسخة مطابقة للظاىرة، إهٌنا الركح الداخلية ؽبا كجوىرىا؛ فقّائد الشعر الٍب يقـو 

أحد بتلحينها ال يعِب مطلقا أف تلك اؼبوسيقى مطابقة ؽبا سباما، كالٌدليل أنٌو لو جاء ملٌحن آخر ليلٌحن 

أٌف اللحن نفسو يبكن أف تلٌحن بو قّيدة أخرل  القّيدة نفسها ألعطاىا غبنا ـبالفا لٌلحن األٌكؿ، كما

نظمت بالوزف نفسو، كمن ناحية أخرل تشٌكل اؼبوسيقى زيادة على كوهنا ركح الظاىرة كجوىرىا النواةى 

 2اعبوىرية الٍب تسبق كل مظهر"

                                                           
 .191، ص ـ.ففريدريك نيتشو،  - 1
 .  194إُف  191من  ص، فريدريك نيتشو، مولد الَباجيدياينظر: شوبنهاكر، العاَف كرغبة كسبثيل، نقبل عن:  - 2
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استنادا إُف قوؿ شوبنهاكر، يبِب نيتشو تٌّوره ليقوؿ: "كبن نرل اؼبوسيقى إذا، حسب نظرية 

ر، كتعبّب مباشر عن اإلرادة، كنشعر أف خيالنا ؾبرب على أف يؤطر ىذا العاَف الركحي )اؼبوسيقى( شوبنهاك 

الذم ىباطبنا، كىو عاَف ـببوء لكنو وبرؾ من يسمعو كهبسده يف مثاؿ مقيس )قياسي(. من جهة أخرل 

عُب. ؽبذا فالفن عندما تتأثر الّورة كالفكرة دبوسيقى مطابقة فعبل، يرتقياف إُف مستول أعلى من اؼب

الديونيسي يتجو إُف فبارسة نوعْب من التأثّب يف الفكر الفِب األبوِف : فاؼبوسيقى تستثّب حدسا )صورا( 

من مبط عاـ ديونيسي، كمن مث يسبغ على ىذه الّور الرمزية أرفع  symbolic intuition  رمزيا

مكاف اؼبوسيقى توليد عاَف األساطّب، مستول من الوعي. كمن ىذه اغبقائق )...( يبكن أف نستنتج أف بإ

كىو من األمثلة على ذلك ىنا، بالنسبة  إُف اؼبيثولوجيا الَباجيدية بالدرجة األكُف، كىي األسطورة الٍب 

 . 1تتحدث بّورة رمزية عن حكمة ديونيس"

قد ساعده على   3فيما ىبٌص تعريفو لئلرادة   2يبدك أٌف اٌطبلع نيتشو على أفكار شوبنهاكر

وصوؿ إُف نتيجة مفادىا أٌف اؼبوسيقى باستطاعتها أف توٌلد األساطّب، السٌيما ما يتعٌلق منها باؼبيثولوجيا ال

                                                           
 .195فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 1
من أٌف   - يقوؿ الباحث السٌيد شعباف حسن  – "يعترب نيتشو تلميذا غّب مباشر لشوبنهاكر، كليس أدٌؿ على ذلك  - 2

نيتشو قد كتب كتابو )شوبنهاكر اؼبريب( لكي يعرٌب عن تأثٌره العميق بكتابات شوبنهاكر، إذ أنٌو نتيجة تشٌبع نيتشو بالنظرة 
الديونيزكسية إُف اغبياة فإٌف ىذه النظرة قادتو إُف قراءة شوبنهاكر، ؼبا تتمٌتع بو كتابات ىذا األخّب من ركح تشاؤمية كاف ؽبا 

ار دلبناف، اة نيتشو"،  السٌيد شعباف حسن ، فكرة اإلرادة عند شوبنهاكر يف الطبيعة كاؼبعرفة كاألخبلؽ، صداىا يف حي
   . 43ص  ،1993(، 1  - التنوير للطباعة كالنشر، )ط

نساف ، كؼبا كانت اإلرادة شيئا يدفع اإل "لقد قاؿ شوبنهاكر أٌف العاَف إرادة، كأٌف جوىر الوجود كٌلو ىو إرادة - 3
دائما، كيبٌث فيو رغبات متجٌددة باستمرار، كؼبا كانت ىي كل شيء يف الوجود كليس خارجها شيء، فإهٌنا ستظٌل دائما 
دكف إشباع كإرضاء؛ ألهنا ال تستطيع أف ذبد شيئا خارجها يبكن أف يشبع رغبامها كيرضي شهوامها، فتظٌل دائما على ىذه 

إاٌل نفسها ربت كل األقنعة العديدة الظاىرة يف اغبياة، كمن أجل ىذا كٌلو اغباؿ من عدـ الرضى كالتعٌطش، كىي لن ذبد 
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الَباجيدية الٍب تتحدث عن حكمة ديونيس. كالظاىر أنٌو َف هبد تربة أفضل من الَباجيديا ليزرع أفكاره، 

عى أيضا إُف بلوغ أفضل تعبّب عن نفسها يقوؿ: "كإذا اعتربنا أف اؼبوسيقى يف أرقى مستويامها هبب أف تس

بالّور، فمن الواجب لذلك أف نأخذ باالعتبار أهنا تستطيع بالطريقة ذامها العثور على التعبّب الرمزم 

غبكمتها الديونيسية الفعلية. كأين يبكن أف قبد أفضل من الَباجيديا كاؼبفهـو الَباجيدم مكانا للبحث عن 

   1ىذا التعبّب؟"

ال يبكن لنا إال عرب ركح اؼبوسيقى أف نفه  معُب اؼبتعة يف تدمّب الفرد. كالسبب  أنٌو " كما يؤٌكد

ىو أنو ال يبكن خارج إطار األمثلة اؼبفردة ؽبذا التدمّب أف نرل يف كضوح ظاىرة الفن الديونيسي اػبالد، 

حدكد "مفهـو الفردنة" ، كراء )اإلرادة( من خبلؿ قدرتو الكلية، يف ما كراء  ىذا الفن الذم يعرب عن اإلرادة

 2خلود اغبياة الٍب تقع داخل العاَف اؼبرئي، بغض النظر عن مسألة التدمّب برمتها"

يعتقد نيتشو أنٌنا ال يبكن أف نّل إُف فه  معُب اؼبتعة يف تدمّب الفرد إال إذا استعٌنا بركح 

ة لن تتاح لنا خارج ىذا التدمّب. كيعطينا اؼبوسيقى؛ ذلك أف رؤية الفن الديونيسي اػبالد  اؼبعرٌب عن اإلراد

اإلرادة تبلغ ذركمها حْب يتٌ  نفي البطل  مظاىر التجلي إلرادة مثاال عن االستمتاع يف الَباجيديا، فيقوؿ بأفٌ 

الذم يعٌد بدكره ؾبٌرد ظاىرة، كبينما تدٌمر الظواىر الٍب يعٌد البطل إحدل صورىا تبقى اؼبوسيقى فكرة 

"إف االستمتاع اؼبيتافيزيقي يف الَباجيدم عبارة عن ترصبة للّورة: حيث يت  ياة. يقوؿ: مباشرة ػبلود اغب

، ىذا البطل ال يعدك كونو ظاىرة نفي البطل، كأرفع مظاىر التجلي إلرادة اإلرادة، من أجل إرضائنا، ألف

                                                                                                                                                                          

فليس للوجود غاية، كالنتيجة العملية ىي القضاء على إرادة اغبياة أم الفناء، فإرادة اغبياة إذف  شيء كاف هبب أال 
 .43، ص اؼبرجع نفسوالسٌيد شعباف حسن ، يوجد"،  
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تّرخ بو الَباجيديا ىو: كبالتاِف فإف خلود اغبياة بالنسبة للرغبة يفلت من يد التدمّب كيبقى سليما. إف ما 

 1""نحن مؤمنون بخلود الحياة" أما الموسيقى فهي الفكرة المباشرة لهذه الحياة

من ىنا يّّب ربقيق اؼبتعة يف تلقي الَباجيديا مرىونا بالعاَف اػبالد الذم يكمن فيما كراء التمثيل 

خر فيما كراء العرض، عاَف ال يف التمثيل ذاتو؛ حيث تعمل اؼبوسيقى على جعل اؼبتلقي يعيش عاؼبا آ

ديونيسي خالد يبُب على أنقاض عاَف ظاىر مدٌمر. كخبلفا للفٌن الَباجيدم يقـو الفٌن التشكيلي بتأثّب 

ـبتلف سباما، يقوؿ نيتشو شارحا: "لكن الغاية من الفن التشكيلي أمر ـبتلف سباـ االختبلؼ. يف الفن 

د عن طريق التمجيد اؼبنور ػبلود الظاىرة. ىنا الفكرة تتغلب التشكيلي يتغٌلب أبولو على آالـ اإلنساف الفر 

على األَف الكامن يف اغبياة. فاألَف دبعُب من اؼبعآف، يقع ضحية التضليل كيبتعد بعيدا جدا عن مبلمح 

 2الطبيعة. ىذه الطبيعة ذامها، يف إطار الفن الديونيسي كرمزيتو الَباجيدية، تكوف موجهة صوبنا دكف مواربة"

توعب من قوؿ نيتشو أٌف الفٌن التشكيلي هبعل األَف مقٌنعا كيضٌلل اؼبتلقي حيث وبجب عنو نس

األَف اعبوىرم الكائن يف تلك األشكاؿ، ليعطيو صورة ظاىرية كنبية، كلعٌل ذلك ما شرحو نيتشو يف بداية  

ؿ زباطبنا، كال "كبن نشعر بالسعادة يف خوفنا اؼبباشر من الشكل، إذ أف كل األشكاكتابو حْب قاؿ:  

شيء يقف ؿبايدا أك يكوف زائدا عن اغباجة، لكن حٌب عندما يأيت ىذا الواقع اغبل  إلينا مّحوبا بكثّب 

من الشدة، فإننا نبقى ندرؾ أف ىذا ؾبرد كى . ىذه ىي ذبربٍب على األقل، كيف كسعي أف أسوؽ لك  

فسه ، إثباتا لتكراره كسّبكرتو العادية. كما الكثّب من الرباىْب على ذلك، كمن ضمنها ما يقولو الشعراء أن

لك فإف ، كلذكأشٌد ىدكءن الذم نعيش فيو عاَف ثاف ـبتلف كراء األَف  أف الفبلسفة لديه  إحساس بأف
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. كبينما يضٌلل الفني التشكيلي اؼبتلقي جبعل األَف اعبوىرم مقٌنعا، تقـو 1"عاؼبنا كبن ما ىو إال كى 

 اؼبوسيقى الديونيسية يف الَباجيديا بإحياء ذاؾ األَف الداخلي اؼبكبوت كجعلو يعرٌب عن خلود عاؼبو. 

لكن  –"إف الفن الديونيسي بدكره يريد منا أف نقتنع باؼبتعة اػبالدة للوجود يضيف نيتشو شارحا: 

ريطة أف نسعى لتأمْب ىذه اؼبتعة فيما كراء الظاىرات كليس يف الظاىرات ذامها. ىذا الفن يريدنا أف ش

نعَبؼ بأف كل ما وبدث يف الوجود هبب أف يكوف معدا ؼبواجهة مّّب مأساكم ما. كىو ما هبربنا على أف 

اؼبيتافيزيقي ينتزعنا للحظات  نتأمل يف األحداث اؼبرعبة لوجود الفرد، لكن دكف أف نتجمد خوفا. إف العزاء

قّّب اعبوىر األكؿ ذاتو، كنشعر باإلرادة اعباؿبة  كألمدمن عبة التبدالت الشكلية اؼبضطربة. كنّبح فعبل 

للوجود كاالستمتاع هبذا الوجود. عند ذلك نشاىد الّراعات، كالعذاب، كالتدمّب الذم يلحق بالظاىرات  

..( كما إف نتحد باؼبتعة اؽبائلة يف الكوف، كنشعر بأبدية ىذه اؼبتعة كضركرة، بوجود حركة التوالد األبدم ).

كل ىذه اآلالـ كاؼبخاكؼ   كبرغ يف النشوة الديونيسية، حٌب تبدأ كخزات األَف اعبارؼ زبَبؽ جلودنا. 

ربملنا السعادة على جناحيها ألننا موجودكف يف اغبياة، ليس كأفراد، بل كأصغر كحدات منفردة حية، 

 2تحدين مع ىذه اؼبتعة اؼببدعة."قبلس م

من ىنا يّبح الفٌن الديونيسي يف الَباجيديا جسرا للولوج إُف اؼبتعة اػبالدة الٍب قبنيها من كراء 

الظاىرة ال من الظاىرة نفسها، داعيا إُف اإلقرار دبأساكية اؼبّّب كالتأٌمل يف اؼبرعب دكف التجٌمد خوفا؛ 

َباجيديا تعمل اؼبوسيقى فيها على جعلنا نقّي ما يعرض أمامنا على كبتعبّب آخر: أنٌنا حْب نتلٌقى ال

اػبشبة كنغوص يف ما كراء العرض، حيث نواجو اؼبّّب اؼبأساكم الذم يواجهو البطل كنستمتع بإرادتنا 

كىي تتحٌدل العذاب، إنٌنا نتقٌمص دكر اؼبمٌثل كنعيش األحداث كما لو كانت ربّل لنا، غّب أٌف ما يبلغ 
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ا قمتها ليس معايشة األحداث بقدر ما ىو إدراكنا أف ىذه األحداث ال ربّل لنا فعبلن بل ارٌبدنا هبا دبتعتن

من خبلؿ العرض فقط.  هبذا تّبح مشاىدة الَباجيديا أشبو بدكرة تدريبية الختبار األَف كمعايشتو؛ عن 

الٍب تعمل على إثارة اإلرادة كي  طريق بناء عاَف ماكرائي على أنقاض عاَف مدٌمر، كاؼبوسيقى الديونيسية ىي

 تٌتحد باألحداث كتعيش األَف اعبوىرم الكامن كراء العرض. 

 الموسيقى الديونيسية مهددة باالنقراض:  - ب

عرفنا يف ما سبق من ىذا البحث أف اؼبوسيقى الديونيسية قد لعبت دكرا فبٌيزا يف الَباجيديا؛ إذ  

الٌتمتع بالعرض كالغوص يف أعماقو، كيبدك أف دكرىا قد ذباكز كانت العامل اؼبسؤكؿ عن ضبل اؼبتلقي على 

ىذه اؼبهمة إُف مهمة أخرل، حيث كانت عامبل قويا يف قباح الشاعر الَباجيدم؛ إذ "بينما كانت جهود 

الشاعر زبفق يف الوصوؿ باؼبيثولوجيا إُف حالة ركحية راقية اؼبستول كمثالية، كاف ىو ينجح دكما  

 فظت على ىذه اؼبكانة؟ أـ أهنا تنازلت عن مركزىا لعنّر آخر؟فهل حا  1كموسيقي"

: "إف الركح النضالية الٍب أبدمها اؼبوسيقى لبلوغ حالة البوح البّرم كاؼبيثولوجي، كالٍب يقوؿ نيتشو

سرعاف ما تنقطع  Attic تنامت شٌدمها عرب الزمن من بدايات الشعر الغنائي حٌب الَباجيديا األتيكية

عد ىذا التطور اؽبائل، كمن مث ردبا زبتفي من الفن اؽبيليِب. بينما بقيت الفلسفة الديونيسية بشكل مفاجئ ب

الٍب كلدت أيضا هبذه الركح النضالية ذامها، حية يف األسرار الغامضة، بل حٌب يف ما آلت إليو من أشكاؿ 

 2متجولة كتشوىات عجزت عن لفت انتباه اؼبفكرين النجباء"
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الَباجيديا من بداية الشعر الغنائي حٌب  الذم أظهرتو اؼبوسيقى الديونيسيةالظاىر أٌف النضاؿ 

َف يقف حائبل دكف تدىورىا؛ كلكٌن  البوح البّرم كاؼبيثولوجي،لتبلغ قمة تطٌورىا يف ربقيق حالة  األتيكية،

عزاءىا الوحيد سيكوف يف الفلسفة الديونيسية الٍب كلدت نتيجة ىذا الكفاح، ىذه الفلسفة الٍب أفلحت يف 

النجاة من براثن اػبطر احملدؽ باؼبوسيقى كالٍب مازالت عاجزة عن لفت انتباه اؼبفكرين. كنتساءؿ ىنا عن 

 لى اؼبوسيقى الديونيسية يف رأم نيتشو؟ كعن إمكانية بعثها من جديد؟العوامل الٍب سانبت يف القضاء ع

  بعث الميثولوجيا:خطوة نحو  - ج

و يعقد عليها آماال يذكر نيتشو أف سبب موت الَباجيديا عائد إُف اغبرماف من اؼبوسيقى، لكنٌ 

ا حرمت من "الَباجيديا أخذت سبوت عندم، يقوؿ مؤٌكدا: جديدة يف أف تكوف السبب أيضا كراء بعثها

   1ركح اؼبوسيقى، كما أف من اؼبؤكد أف تبعث حية باؼبوسيقى."

كعامبل قويا بلغ األمل الذم تشبثت بو الَباجيديا لتعود إُف اغبياة،  إذف،ت اؼبوسيقى أضح

"كإذا جاز لنا  :باؼبيثولوجيا حالة البوح البّرم، فما الذم كقف حائبل دكف أدائها ؼبهامها؟  يقوؿ نيتشو

مبنح للموسيقى قوة بعث اؼبيثولوجيا ؾبددا، فسوؼ يتحت  علينا إذف البحث عن الركح العلمية يف األماكن 

. إف إحدل ىذه اغباالت تتمثل يف تطٌور   Mythopoeicالٍب ىاصبت بداخلها الطاقة اؼبولدة لؤلسطورة 

التعبّب عن جوىرىا األعمق، كعن اإلرادة ذامها، الديثرامب األتيكي اعبديد، الٍب كٌفت موسيقاىا عن  أغآف

إف الغريزة اغبادة الٍب ال زبطيء لتكتفي بإعادة إنتاج ما ال يقنع من الظواىر بشكل مقٌلد كنظرم )...( 

لدل أرستوفاف، ىي الٍب قبضت على اؼبفتاح حْب أحاط سقراط بكاملو، كمعو الَباجيديا اليوربيدية 
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يف داخل ىذه اعبدد، بقدر متساك من البغض، كعندما شعر بأعراض ربلل ثقاعراء الديثرامب شكموسيقى 

   1".الظاىرات الثبلث معا

يبدك أٌف اػبطط الٍب حيكت ضد اؼبوسيقى الَباجيدية قد كانت بتضافر جهود كثّبة؛ جاء يف 

دد،  فما الذم مقدمتها اعبدلية الٍب تبٌناىا يوربيدس عن سقراط ناىيك عن ما قاـ بو شعراء الديثرامب اعب

 أقدموا عليو حبق اؼبوسيقى ليسانبوا يف إعاقة مهامها؟

ة الفنوف؛ نذكر من خبلؿ ما كصل إليو نيتشو من نتائج أٌف اؼبوسيقى زبتلف اختبلفا جذريا عن بقيٌ 

، كلعٌل ذلك ما بل ىي الركح الداخلية ؽبا كعامل سابق لوجودىا كخلودىاإذ ليست نسخة مطابقة للظاىرة 

السٌيما تلك الٍب تتحدث بّورة رمزية عن حكمة  توليد األساطّبجعل نيتشو يعقد عليها آماال كثّبة يف 

 أغآف الديثرامب ديونيس. غّب أٌف تبٌِب أساليب غريبة يف تأليف اؼبوسيقى، السٌيما تلك الٍب ظهرت يف

ض الظاىرات بعدما كانت اعبديدة، قد حٌط من قيمة اؼبوسيقى الديونيسية؛ إذ حاصرىا يف ؿباكاة بع

لقد انتهكت أغآف الديثرامب اعبديدة قدسية اؼبوسيقى كحطت شاملة ؽبا كجوىرا لوجودىا. يقوؿ نيتشو " 

كاغبرب، على سبيل اؼبثاؿ، أك كالعاصفة يف أعاِف   –من قدرىا جبعلها ؿباكاة مزكرة للظاىرات اؼبختلفة 

. فإذا كاف سعي اؼبوسيقى يتمثل فقط وليد األسطورةقدرمها على ت كبذلك تكوف قد حرمتها من –البحار 

يف إمتاعنا عن طريق إكراىنا على البحث عن قياسات سطحية بْب عملية زبليق يف اغبياة كبْب الطبيعة 

كىياكل إيقاعية معينة كأصوات موسيقية على فرض أف فكرنا مقتنع باالعَباؼ هبذه القياسات، فسوؼ 
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الستجابة للميثولوجي. فاؼبيثولوجيا ترغب يف أف ينظر إليها باعتبارىا مثاال كبـر بعد ىذا من القدرة على ا

 1" للعاـ كللحقيقة الٍب تقابل البلهناية.

الواضح أٌف اؼبوسيقى الَباجيدية قد حوصرت يف زاكية ضٌيقة جدا؛ فبعدما كانت جوىر الظواىر 

لقد كانت " كالعواصف. يقوؿ نيتشو:كركحها الداخلية صارت ؿباكاة سطحية للظاىرات كاغبركب 

اؼبوسيقى الديونيسية هبذا القدر مرآة عامة تعكس اإلرادة العامة. ككل حدث مادم ينعكس على صفحتها 

هبرم تضخيمو يف اغباؿ ليتسُب غبواسنا أف تستوعبو كجانب كاضح من اغبقيقة اػبالدة. كبالعكس، أم 

ية عن طريق األغباف الٍب يرظبها اؼبؤدكف يف الديثرامب حدث مادم يت  ذبريده من كل شخّيتو اؼبيثولوج

اعبديد. كحيث أصبحت اؼبوسيقى نسخة مبتذلة لظاىرة ما، تعاظ  بؤسها مرارا أكثر من بؤس الظاىرة الٍب 

  2رباكيها."

إٌف موسيقى الديثرامب اعبديدة دبحاكامها لظاىرات معٌينة ربّر رؤية اؼبشاىد يف تلك الظاىرات 

مح ؽبا بتعٌديها؛ كبذلك تّّب الرؤية ؿباصرة، حٌب إهٌنا تَبؾ أثرا كاحدا لدل كٌل اعبمهور بينما فقط كال تس

تسمح اؼبوسيقى الديونيسية يف الَباجيديا لكل متلقو باالبتعاد خبيالو إُف ما كراء تلك الظاىرات، بل إُف 

 ؼبوسيقى حبسب تٌّوره.ظاىرات أعٌ  كأكثر مشولية، لتتعٌدد االنطباعات؛ ليعكس كل متلقو تلك ا

"ىذا البؤس يف اؼبوسيقى يتبدل من خبلؿ ربجي  الظاىرة يف كعينا، حٌب أف معركة يضيف نيتشو: 

أدارمها اؼبوسيقى، على سبيل اؼبثاؿ، تتبلشى يف إيقاعات حربية، كيف صرخات اغبرب كما إُف ذلك، كال 

يف كل اؼبعآف،  Tone- paintingالعاـ   جأبعد من ىذه اؼببلمح، ليس اؼبزا  يسمح ؼبخٌيلتنا أف تبتعد

سول نقيض القدرة على توليد اؼبيثولوجي ، فهو يفاق  بؤس الظاىرة أكثر، بينما اؼبوسيقى الديونيسية تتسع 
                                                           

 .202، 201فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  -  1
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كتغِب الظاىرة الفردية إذ ربوؽبا إُف صورة للعاَف. كقد سبتعت الركح الديونيسية بنجاح ىائل خبلؿ تطور 

غربت اؼبوسيقى عن نفسها كجعلتها خادمة للظاىرة. ؽبذا السبب بالذات من  الديثرامبية اعبديدة، حيث

اؼبمكن أف نّف طبيعة يوربيدس بأهنا غّب موسيقية أبدا، مع أنو، دبعُب أرقى، كاف يعترب نّّبا متحمسا 

  1ؼبوسيقى الديثرامبية اعبديدة،  كأفع  ـبتلف مؤثرامها كأساليبها بسخاء اللّوص.

الٍب أقدـ عليها يوربيدس كمعو شعراء الديثرامب اعبدد كبو تطوير اؼبوسيقى،  كاضحه أٌف اػبطوة

جبعلها ؿباكاة لظاىرة كاغبرب مثبل، قد أفقدىا قدرمها على توليد اؼبيثولوجيا، ذلك أٌف ىذه اؼبوسيقى 

ي تعطي ستضع خياؿ اؼبتلقي يف جو  كاحد ال ىبرج عن اغبرب، كبذلك سبنعو من أف يطلق العناف ؼبخٌيلتو ك

للموسيقى بعدا شامبل، يف حْب تعمل اؼبوسيقى الديونيسية على إفساح اجملاؿ للمخٌيلة كي تعطي ؼبا تتلٌقاه 

أبعادا عامة شاملة، كلعٌل ذلك ما جعلها تتمٌتع بذاؾ النجاح ؼبٌدة طويلة. كنتساءؿ ىنا عن األسباب الٍب 

 دفعت يوربيدس إُف ربجي  الظاىرة على حساب اؼبوسيقى؟

در التنبيو إُف أٌف ربجي  يوربيدس للظاىرة يف كعي اؼبتلقي َف يكن أمرا جديدا يف مآسيو؛ إذ هب

كلعٌلو َف  2" " كاف يبحث عن اؼبواقف العنيفة قدر اؼبستطاع أك الزاخرة ما أمكن بالعواطف كاآلالـنعل  أنٌو 

هبد سندا أقول من اؼبوسيقى ليعينو على شحن اؼبتلقي باآلالـ من خبلؿ إثارة عواطفو. كدبا أٌف اإلبداع 

قطعة من ركح اؼببدع بل عّارة ذباربو؛ فبل شٌك أٌف ما أقدـ عليو يوربيدس ما ىو إال ترصبة ؼبا عاشو يف 

فيو مستمرة تقريبا، كقد عرضت مسرحياتو يف ؿبيطو، إذ ال ىبفى عٌنا أنٌو "عاش يف عّر كانت اغبركب 
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كيبدك أف يوربيدس قد تأثٌر، أكثر من أم كاتب آخر  Sparta سنوات النضاؿ الطويل بْب أثينا كأسربطة

   1يف العّور القديبة، بفظائع اغبرب كدمارىا، كدبعاناة ضحاياىا" 

ؿباكاة الظاىرة، حيث أٌف  هبذه الطريقة ربٌوؿ مسار اؼبوسيقى من مهٌمة توليد األسطورة إُف 

اؼبوسيقى الوحيدة الٍب عاشت مّممة على أساس أف تثّب اؼبشاىد أك تذكره باؼباضي، إما أف سبارس دكرا "

. لقد كانت  اؼبوسيقى  Tone- paintingربريضيا لتشجيع اؼبكتئبْب كاؼبتعبْب، أك تّف اؼبزاج العاـ 

 الٍب غناىا أبطاؿ يوربيدس كالكورس كانت إُف حد ما قذرةاؼبثّبة مهت  فقط بالنص اؼبرافق: حٌب األغآف 

كاآلف، عندما فقدت الَباجيديا عبقرية اؼبوسيقى ماتت الَباجيديا دبعناىا األدؽ. لقد أصبح البطل  ..(.)

   2مبارزا، كأعطي اغبرية حاؼبا أصبحت اؼبوسيقى تنتقد بقسوة"

يف القضاء عليها. كماتت معها الَباجيديا، ماتت اؼبوسيقى إذف على أياد تفٌننت بطرؽ تدرهبية  

جوىر اؼبأساة كعٌلة الوجود كٌلو، بل إٌف اغبياة ستغدك خطأ من   -يف نظر نيتشو  -ماتت كىي الٍب عٌدت 

.  3دكهنا كلعٌل ذلك ما يؤكده فريدريك نيتشو يف قولو: "لو َف تكن ىناؾ موسيقى لكانت اغبياة خطأ"

  يد؟ ذاؾ ما سنعرفو فيما تبٌقى من ىذا البحث.فهل ستعود ىذه اؼبوسيقى من جد

      : 4وبرا األ -د

                                                           
 .47، ص اؼبرجع نفسويوربيدس،  - 1
  .204فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص  - 2
 18فريدريك نيتشو، غسق األكثاف أك كيف نتعاطى الفلسفة قرعا باؼبطرقة، ص- 3
البلتينية. كىي،  Opusكلمة إيطالية تعِب عمبلن أك أثران أدبيان أك فنيان كىي مشتقة من كلمة أكبوس   Operaاألكبرا  " - 4

تواكبو اؼبوسيقى غناء كدبّاحبة فرقة  libretto« كتٌيب»يف اؼبوسيقى، عمل مسرحي مؤلف من نص مسرحي يسمى 
كصباعيْب. كيض   solistsمغنْب منفردين  ( منchoirأك  chorus. كتتألف جوقة اؼبؤدين )كورس orchestraموسيقية 
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علمنا سابقا أٌف اػبطط الٍب حيكت ضٌد الَباجيديا قد نسجت بعقل سقراط كنٌفذت بأيادم  

يوربيدس كشعراء الديثرامب اعبدد؛ حيث عملوا على ذبريدىا من خّائّها لتّّب أقرب إُف الكوميديا 

لعواـ، منها إُف الَباجيديا؛ السٌيما حْب جنحت موسيقاىا إُف ؿباكاة الظواىر، كاقَبب أبطاؽبا من ا

كصارت أحداثها شبيهة بالواقع اؼبعيش، ىناؾ دٌمرت عن آخرىا كأفسحت اجملاؿ للكوميديا كي ربٌل ؿبٌلها، 

كعرفنا أيضا أف الركح النضالية الٍب أبدمها اؼبوسيقى يف صراعها لبلوغ حالة البوح البّرم كاؼبيثولوجي قد 

مضة. فهل استطاعت أف تستمٌر طويبل يف ظل كٌلدت فلسفة تراجيدية حافظت على بقائها يف األسرار الغا

 األخطار الٍب بقيت تَبٌصدىا؟ 

 كاآلف، عندما فقدت الَباجيديا عبقرية اؼبوسيقى ماتت الَباجيديا دبعناىا األدؽ يقوؿ نيتشو: "

)...( كلست أعِب بذلك أف الفلسفة الَباجيدية قد ت تدمّبىا تدمّبا تاما كشامبل من قبل الركح 

البلديونيسية القاىرة، لكننا ندرؾ أف عليها أف مهرب لتنجو من ؾباؿ الفن كبو العاَف السفلي بالشكل 

الركح كغطت كل  اؼبنحل لطقس سرم، كما حدث فعبل. كيف الوقت ذاتو ثارت النفس االستهبلكي ؽبذه

سطح اغبقبة اؽبيلينية، متبدية يف شكل "الفرح اليونآف" الذم سبق أف كصفناه بأنو فرح قدٔف كغّب مثمر 

 1كجوده"

استطاعت الركح البلديونيسٌية أف تفرض كجودىا كتظهر يف أهبى ذبٌليامها يف ما نعتو نيتشو بػً"الفرح 

لى الفن الديونيسي كتدمّب األسطورة، يقوؿ نيتشو: "ىذا اليونآف"، ىذا الفرح الذم يسعى إُف القضاء ع

الفرح مناىض للعفوية اجمليدة لدل اليوناف القدماء )...( ىذه اؼببلمح نفسها الٍب استنتجتها من الركح 
                                                                                                                                                                          

العمل اؼبسرحي )باإلضافة إُف التمثيل مع الغناء كالرقص( الفنوف األخرل كبينها التّوير كتّمي  اؼببلبس كاؼبناظر كاألثاث 
 نيت(.)عن األنَب «. دار األكبرا»كاؼبؤثرات الّوتية كىندسة اإلضاءة. كيطلق على اؼبسرح الذم ىبتص بعركض األكبرا اس  
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البلديونيسية، كىي مناىضة غبكمة ديونيس، كالفن الديونيسي، كتسعى لتدمّب األسطورة )...( ىذه الركح 

عاَف عرب اؼبعرفة كحياة يقودىا العل ، كىي تستطيع أيضا أف تقيد الفرد حقا ضمن دائرة تؤمن بتّحيح ال

 1ؿبدكدة من اؼبشاكل اؼبمكن حٌلها"

الظاىر أف ركاسب الثقافة السقراطية أك ما دعاىا نيتشو بالركح البلديونيسٌية قد أكملت سعيها 

ة، متخٌذة من العل  كالنقد كسيلتْب للولوج كبو القضاء على الفن الديونيسي دبا فيو من موسيقى كأسطور 

إُف لٌب التفاؤؿ حيث يتسٌُب للفرد أف ينع  باغبياة يف ظٌل مشاكل يسهل حٌلها. كاؼبثّب يف األمر أٌف "عاؼبنا 

عالق بشبكة الثقافة األلكسندرية اؼبتمثل باإلنساف النظرم )بالفكر   –يقوؿ نيتشو   –اؼبعاصر 

أرفع قول اؼبعرفة كاالشتغاؿ بالعل ، كمثاؽبا األصلي اؼببشر هبا ىو سقراط )...( السقراطي(، الذم يتسٌلح ب

بقي اؼبفكر أمدا طويبل حيا كرجل عل ، كباحث فقط، كحٌب الفنوف الشعرية لدينا كاف عليها أف تنمو يف 

عرؼ حٌب اآلف إطار ؿباكاة التجارب العاؼبية. لقد سبكنا يف إطار النتائج األساسية للشعر اؼبقفى من أف نت

في نظر على منبت الشعر الذم لدينا يف التجارب السطحية اؼبكتوبة بلغة غّب اللغة األـ بطريقة عاؼبية ف

يبدك )فاكست(، الذم هبسد اؼبنظر اؼبعاصر، غّب مفهـو أبدا حْب يقبل ببل قناعة كبكل  ياليونآف اغبقيق

فع حبو للمعرفة.)...( ذات مرة قاؿ غوتو ـباطبا طاقاتو ليكرس نفسو ػبدمة الشعر كالشيطاف، مدفوعا بدكا

إيكرماف، يف معرض اغبديث عن كضع نابليوف، أجل، يا صديقي، األفعاؿ العظيمة مثمرة( ككاف يريد 

أنو مدىش يف نظر اإلنساف بذلك أف يذكرنا بطريقة عفوية بأف اإلنساف النظرم ال يبكن تّديقو، ك 

لشكل الغريب من أشكاؿ اغبياة غّب مستعص على الفه ، أك يبكن ، كإُف أف يتبْب لنا أف ىذا ااؼبعاصر

 2التسامح معو، فإننا يف حاجة لبلستعانة بغوتو"

                                                           
1
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استطاعت أفكار سقراط الٍب تنظر إُف العاَف دبجهر العل  كاؼبعرفة أف تبسط جذكرىا كتعٌشش حٌب 

الفنوف قد تسٌرب إليها نفح من  يف الزمن اؼبعاصر لنيتشو؛ ذلك أٌف معظ  االذباىات كالتخّّات دبا فيها

ىذه األفكار، فّارت ؿباكية بدكرىا ؽبذا العاَفى اؼبتشٌبع بالعل ، كالشعر بدكره َف يكن دبنأل عن ىذا 

مثبل حْب  ( J.W.Goethe) جيتوالتأثٌر؛ إذ اصطبغ بّبغة علمية كصار ؿباكيا بل عاكسا ؽبذا الواقع؛ فػ 

َف يبتعد عن ؿباكاة ىذا الواقع اؼبعيش، إذ أخضع  1(Faust Johann)  فاوستيوىان )يوحنا(  صٌور

 . 2ؽبذه األفكار اؼبسيطرة إبداعو

يظهر جلي ا أمامنا مدل تأثٌر الشاعر )جيتو( بالبحث العلمي،  3فنحن حْب نقرأ "مأساة فاكست"

حيث يأخذنا مع ىذا البطل يف رحلة حبث عن السعادة كالتفاؤؿ باغبياة؛ فبعدما كاف عاؼبا تقٌيا ال يستهويو 

من بابو الواسع كعقد معو اتفاقٌية، ترمي  مفستوفيلسإاٌل ما هبرم بْب جدراف ـبربه، اقتح  عاَف الشيطاف 

بنودىا إُف أف يكٌرس جسده للشيطاف شريطة أف يكوف مطيعا لو كأف وبٌقق لو كٌل أمانيو، كبالفعل فقد 

                                                           
 Georgivs Sabellcus Faustus يسميو Tritheimترمهي  ػ "لقد اختلف الذين كتبوا عنو يف صحة اظبو فى  - 1

Junior    يف سجبلت جامعة ىيدلربج يسمى: يوحنا فاكست ، ك Faust Johann Georgius    كىو االس  الذم
يرد يف سائر اؼبّادر، كقد فٌسر الباحثوف اختبلؼ االس  األكؿ بأنو راجع إُف كوف فاكست قد اضطٌر إُف ىذا التغيّب 

يف كتابو "مطارحات    Martin Delrioمارتن دلريو تناكلو الكثّب من الكتاب أمثاؿ: " ن العدالة". كمالكونو مطاردا م
جيتو، يف كتابو "ساعات الفراغ" ،  Camerariusيف السحر"، ... كربدث عنو الفقيو القانوٓف فيليب كامراريوس 

 .20، 19ص  ،2007، 1998(، 2 -1): عبد الرضبن بدكم، دار اؼبدل للثقافة كالنشر، سوريا، ط تر فاكست
سّبة فاكست ليّنع منها عمبل فنيا ىو الشاعر اإلقبليزم الرائد  على ذبدر اإلشارة إُف أف "أكؿ شاعر استغل  - 2

 .32جيتو، فاكست، ص ، "1564فرباير سنة  6اؼبولود يف كانَببرم يف    Christopher Marloweكريستوفر مارلو 

طواؿ قرف من الزماف أعظ  إنتاج للشاعر ))جيتا(( كأضخ  عمل يف األدب األؼبآف قاطبة،  مأساة فاكست اعتربت" - 3
كقد بِب ىذا التقدير يف اغبك  على القوة كالقدرة على إخراج موضوع ؿبلي كؿبدكد الزمن كاؼبكاف إُف عمل كبّب عاؼبي 

ة اإلنسانية كىي تطٌور الفرد يف نطاؽ عاؼبي عاـ"، األنبية كعاـ الذيوع )...( حٌل بو الشاعر )غوتو( أعظ  مسألة يف اغبيا
 .5، ص 1968ينظر: جيتا، مأساة فاكست، تر: ؿبمد عبد اغبلي  كرارة، اعبزء الثآف، منشأة اؼبعارؼ، اإلسكندرية، 
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أف يستدرؾ ما فاتو من لٌذة اغبياة كحيويٌتها، حيث ربٌوؿ فاكست اؼبٌسن  - بفضل ىذه االتفاقية –استطاع 

اتو اآلشبة آمرا ناىيا كالشيطاف إُف شاب يافع تقوده نزكات الشباب إُف انتهاؾ كل ؿبظور، كمضى يف مغامر 

أذف صاغية كيد منٌفذة، غّب أف تلك اؼبغامرات َف ذبلب لو السعادة الٍب كاف يتوؽ إليها بقدر العمل النبيل 

الذم أقدـ عليو قبل أف تقـو اؼببلئكة بنقل ركحو، ىناؾ أدرؾ أف ما فعلو كاف خطأ جسيما كلكن بعد 

    1توِف على جسده نزكال عند االتٌفاقية اؼبربمة"ليس مفستوفيلسفوات األكاف، فقد جاء 

يستطيع أف يفه  مأساة فاكست كما يفه  الَباجيديات  نؤكد نيتشو أف اؼبتلقي اليونآف ليك 

؛ إذ ما جدكل تكريس النفس ػبدمة الشيطاف بسبب حٌب االستطبلع كاؼبعرفة، كلعٌل اؼبعركضة يف عّره

اغباجز اؼبتْب الذم سيحوؿ دكف فه  اليونآف لفاكست كامن يف اختبلؼ األكضاع الٍب كاف يعيشها إذا ما 

القرف  كبدايةالثامن عشر سٌبت مقارنتها بتلك األكضاع الٍب كاف متلقي فاكست يعيشها يف هناية القرف 

، ناىيك عن أٌف معايّب البطولة ستختلف باختبلؼ اغبقبة الزمنية، فالبطولة عند 2ميبلدم التاسع عشر

اإلغريقي كفاح ضٌد اآلؽبة )بركميثيوس مثبل( كالقدر )أكديب مثبل(، كالغوص يف لٌب اؼبآسي بكٌل شجاعة 

ٌّعاب كالٌرقي إُف منزلة أنّاؼ اآلؽبة، كالٌسعي  إُف كٌل ما ىو خارؽ كغييب، أما متلقي كجرأة، كربٌدم ال

فقد كاف نٌبو أف هبارم عّره كيكتشف اغبقائق كيٌّحح  التاسع عشرك الثامن عشرفاكست يف القرنْب 

، لذا لن يبدك غريبا أف يّعب على 3اؼبفاىي  كاألفكار اػباطئة باالعتماد على ما كصل إليو البحث العلمي

 ست.اؼبتلقي اإلغريقي فه  ما قاـ بو فاك 

                                                           
 . 577إُف   263ص من جيتو، فاكست،  - 1
سبثيلها يف الربع األٌكؿ من القرف التاسع ، كجرت ؿباكالت 1790تأليف اعبزء األٌكؿ من فاكست سنة قاـ جيتو ب - 2

 .69، 64جيتو، فاكست، ص  عشر.
"بعد حلوؿ عّر الظبلـ يف أكربا، َف تعد اؼبيثولوجيا مّدرا للدراسات االجتماعية كاألدبية كالنفسية كما شابو ذلك  - 3

كاجملتمع، بدال من التٌّور اليونآف من الدراسات، ألف النزعة اؼبسيحية قلبت اؼبفاىي  ككضعت تٌّورىا اػباص عن الكوف 
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يبدك أف مسألة التلقي ال زبتلف حسب اؼبكاف فقط بل حسب الزمن أيضا؛ ذلك أٌف لكل متلقو 

شيئا يشٌد انتباىو حسب متطٌلبات عّره، فلو شاىد اإلغريقي مأساة فاكست لوجد مشكلة عويّة يف 

يعهد ذلك فهمها إذ يّعب عليو أف يستوعب فكرة تكريس النفس للشيطاف حبا يف اؼبعرفة، فاليونآف َف 

يف زمنو، كما أف معيار البطولة عنده ليست يف الركوع للنزكات بقدر ما ىي يف ربٌدم الّعاب كالقدر، إهٌنا 

لكٌنها  عراؾ مع اآلؽبة لتحقيق الوجود بالقوة العقلية كالبدنية ال سعي كراء الرغبات، كرضوخ ؼبخلوؽ آخر.

يف زمنو زمن االنّياع للنزكات كخوض غمار التجربة. مفهومة لدل اؼبتلقي اعبديد؛ ألهنا رباكي ما اعتاده 

 فهل استطاع جيتو أف يعرض مأساة فاكست على اػبشبة؟

تقريبا نّف الّورة  ( )الٍب تعادؿFragment"بعد أف نشر جيتو )الشذرة   هبدر التنويو إُف أنو

توٌقف سباما عن العمل يف فاكست، كيعود السبب األساسي إُف  1790النهائية لفاكست األكؿ( يف سنة 

أف جيتو قد شعر بأف شخّية فاكست إمبا تبلئ  اؼبرحلة األكُف من حياتو األدبية ؼبا كاف شابا ينزع إُف 

اػببلقة اؼبتمردة مثل بركميثيوس)...( أما اآلف  النموذج اعبامح من التطٌلعات، كتستهويو كجدانات النفوس

فكاف لو  Schillerكقد جاكز األربعْب، فقد تغّبت نظرتو إُف اغبياة )...( كىنا تدخل فريدريش شلر   

فكر جيتو يف عرض  1810التأثّب اغباس  يف ضبل جيتو على مواصلة العمل يف )فاكست( )...( "يف سنة 

كضع بعض موسيقى مّاحبة خّوصا ألغنية  Zelterتمس من اتسلَب فاكست األكؿ على اؼبسرح، كال

عيد الفّح كأناشيد اؽبدىدة. لكن اتسلَب َف هبد أمامو مٌتسعا من الوقت. فّرؼ جيتو النظر عن فكرة 

جرت أكُف Anton Radzwill سبثيل فاكست )...( كربت تأثّب األمّب البولندم الفناف أنطوف ردتسفيل 

                                                                                                                                                                          

كعندما حدثت النهضة األكركبية عاد اؼبفكركف إُف اؼبيثولوجيا القديبة، كلكن القرف الثامن عشر الذم  كالركمآف السابق،
ي. يسمى عّر العقل اذبو كبو الدراسة الواقعية فّار يسعى إُف الواقعة كما جرت يف اغبياة أك كما سٌجلها التاريخ الواقع

كابتعدكا عن كل ميثولوجيا. كَف يعد للميثولوجيا دكر كبّب إال يف أكاخر القرف التاسع عشر. كيف منتّف القرف العشرين 
 .254حنا عبود، اؼبيثولوجيا العاؼبية، ص ، تبٌْب أف اؼبيثولوجيا ربمل اغبقيقة العميقة أكثر فبا وبملو التاريخ اؼبسٌجل"
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فاكست( مع موسيقى أٌلفها ىو)...( كذلك جرت ؿباكالت أخرل يف برلْب يف عامي احملاكالت لتمثيل )

 1لتمثيل اؼبسرحية. كىكذا ساد االعتقاد بأف فاكست ال تّلح للتمثيل"  1820ك  1819

نستخلص فبا كرد حٌب اآلف أف الٌتلقي ىبتلف باختبلؼ الزمن كاؼبكاف كاحمليط كحٌب األفكار 

ىبتار نيتشو طبقة العبيد لتلقي فن نٌبو الوحيد نشر التفاؤؿ كصنع البطولة دبعايّب السائدة؛ كال عجب أف 

ـبتلفة عن تلك الٍب ألفت يف الَباجيديا اإلغريقية. ىذه الثقافة الٍب "ربتاج إُف طبقة العبيد لكي تعمر 

االنتقاـ، ليس  طويبل )...( )ىذه الطبقة( الٍب تعلمت أف تعترب نفسها مظلومة يف حيامها فتنطلق طالبة

دفاعا عن نفسها فقط، بل دفاعا عن األجياؿ السابقة كلها. كحياؿ عواطف كهذه من الذم يتجرأ على 

مناشدة معتقداتنا الشاحبة كاؼبنهكة، الٍب ذبلت تعاليمها العلمية؟ إٌف اؼبيثولوجيا، كوازغ مّوغ لكل 

 2ىذه الركح اؼبتفائلة الٍب ربدثنا عنها." اؼبعتقدات، أصبحت مشلولة سباما، حٌب الىوتنا أصبح تطغى عليو

من الوصوؿ إُف  -حسب نيتشو–الركح البلديونيسية  الٍب ربتمي ربت راية العل  كالتفاؤؿ نتسبكٌ  

مبتغاىا يف شٌل اؼبيثولوجيا، لتفسح اجملاؿ أماـ طبقة العبيد كي تطالب حبقوقها كحقوؽ من سبقوىا، فهل 

"لقد كانت  هبيب نيتشو: . واجهتها للحد من انتشارىا كغطرستها؟عٌمرت ىذه الركح طويبل؟ أـ سبت م

شجاعة اغبكمة اؽبائلة الٍب ربلى هبا الفيلسوفاف )كانت( كشوبنهاكر ىي الٍب ضبلت حبـز مهمة التّدم 

كربقيق االنتّار على التفاؤؿ الذم يكمن يف أعماؽ اؼبنطق، الذم يشكل بدكره أساس ثقافتنا.)...( كقد 

الفكرة أفٌضل أف أدعوىا بالَباجيدية. كأبرز  ظبة يف ىذه الفكرة أف أظبى ىدؼ ؽبا ما عاد  أسهمت ىذه 

                                                           
 .69، 68، 64جيتو، فاكست، ص  - 1
 .209فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 2
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كامنا يف العل ، بل يف اغبكمة، بعيدا عن تضليل اكبرافات العلـو اؼبغرية، كأهنا تنظر إُف العاَف بأكملو بعْب 

 1ثابتة، كتسعى إُف احتضاف األَف بكل حنو كما لو كاف أؼبها ىي."

  3شوبنهاور"كKant 2 (1724- 1804 ) كانت" ْبالفيلسوف أٌف اعبهود الٍب بذؽبا كٌل منيبدك  

قد أعطت حّادىا يف تغيّب األفكار السائدة، حيث عمبل على جعل اغبكمة أظبى  (1860 -1788)

الوحيد نٌبها  غاية وباكالف الوصوؿ إليها بدؿ السعي كراء العل ،. ليمٌهدا  الطريق كبو ثقافة تراجيدية

بنظرة ثابتة كنزكع إُف البطولة  "لنتّور اآلف جيبل صاعدا يتميزنيتشو:  احتضاف األَف بدؿ التفاؤؿ ، يقوؿ

كاألهبة. كلنتّور أيضا تلك اػبطوة اعبريئة الٍب قاـ هبا الذين قتلوا التنْب، كتلك الشجاعة اؼبزىوة الٍب 

يعيش جبدارة( كل ما يقـو بو. ترل  ىل اإلنساف يرفضوف هبا مبادئ الضعفاء اؼبتمثلة يف التفاؤؿ لكي )

الَباجيدم يف مثل ىذه الثقافة، الٍب علمت نفسها بنفسها على تقبل ظركؼ اعبد كاػبوؼ، ال وبن بكل 

أال تأكيد إُف العزاء اؼبيتافيزيقي للفن اعبديد، إُف الَباجيديا، كما فعلت إؽبتو ىيلْب، ىاتفا مع فاكست: 

 4ما عندي من حنين لكي أعيد إلى الحياة ذلك الكائن األغرب في الدنيا؟"يجدر بي أن أسعى بكل 

                                                           
  .210، صاؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 1
"فيلسوؼ أؼبآف، مؤٌسس الفلسفة النقدية، من أى  كتبو: نقد العقل اػبالص، نقد العقل العملي"، فريدريك نيتشو،  - 2

 .278مستقبل مؤٌسساتنا التعليمية، ص 
"آرثر ىنريش شوبنهاكر: فيلسوؼ التشاـؤ كباعث البوذية يف الفلسفة اغبديثة، تلٌقى الفلسفة جبامعٍب )جوتنحن(  - 3

ك)برلْب(، بدأ بوضع أساس اؼبذىب أم: "نظرية اؼبعرفة" حيث دٌكف رسالة الدكتوراه يف "األصوؿ األربعة  ؼببدأ السبب 
ذىب، من مؤلٌفاتو: العاَف إرادة كتٌّور، اإلرادة يف الطبيعة، ، مث عكف الحقا على تفّيل اؼب1813الكايف" سنة 

، تاريخ الفلسفة اغبديثة، دار العاَف ينظر: اؼبشكلتاف األساسيتاف يف فلسفة األخبلؽ، اغبواسي كالبواقي، "،  يوسف كـر
كر يف الطبيعة / السٌيد حسن شعباف، فكرة اإلرادة عند شوبنها285، 284، ص 2011(، 1  - العريب، القاىرة، )ط

 .30إُف  13كاؼبعرفة كاألخبلؽ، من ص 
 .211، 210فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 4
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 "  إذف، بزعزعة األرضية الٍب ضمنت للثقافة السقراطيةشوبنهاكر"ك "كانتقاـ الفيلسوفاف " 

استقرارىا، بزرع الشكوؾ يف نتائج العل  الٍب ال يؤمن شٌرىا، ك"مادامت الثقافة قد اىتزت من كاجهتيها، 

بسبب اػبوؼ   -كمادامت اآلف غّب قادرة على فعل شيء إال على ضبل صوعباف العّمة بيدين مرذبفتْب 

السابقة يف اؼبشركعية األبدية من تأثّبامها ىي، الٍب بدأت تقرأىا يف اؼبستقبل، كنتيجة فقداهنا الثقة 

لذلك فهي اآلف حزينة، حيث ترل فكرىا يرقص مندفعا يف حنْب ؼبعانقة أشكاؿ جديدة،   –ؼبؤسساتنا 

كاحدا بعد اآلخر، ال لشيء سول إخافتها، كما أخاؼ مفستفليس العرافة )الميام(. ىذه ىي ظبة 

ديثة: خشية اإلنساف النظرم من نتائج ما يشتغل عليو )الثغرة( الٍب اعتربت بأهنا العٌلة األساسية للثقافة اغب

  1ىو، )...( ىذا اإلنساف ما عاد يطيق رؤية األشياء كاملة، بعد أف سلقتو سباما نزعة التفاؤؿ"

امها خطرا بل مهديدا للثقافة السقراطية الٍب ل يف طيٌ  ربمِب هبا العل ، كالٍبالنتائج الٍب مي  يف ظلٌ  

فهل كجدت ىذه الثقافة فٌنا ربتمي  تّبح الثقة معدمة يف ما ىببؤه العل  للمستقبل،احتمت هبا طويبل، 

"ليس يف اإلمكاف كصف اؼبضموف الداخلي ؽبذه بْب طياتو لتضمن قبامها من االنقراض؟، يرٌد نيتشو: 

الذم  الثقافة السقراطية بشكل أكثر دقة من القوؿ إهنا ثقافة فن )األكبرا(. كالسبب أف ىذا ىو اجملاؿ

كجدتو ىذه الثقافة مناسبا للتعبّب عن رغبامها كمفاىيمها بكل ما فيها من عفوية مدىشة، إذا ما قورنت 

يبداية،  من الواجب تذكّب القارئ . نشأة األكبرا كمسار مبوىا باغبقائق اػبالدة للعاؼبْب األبوِف كالديونيس

كفن األداء اؼبلحوف )كبلـ شعرم من  Stilo rappresentativoبأصل ما يسمى األسلوب التمثيلي  

طبيعة يف األكبرا(. ىل من اؼبفهـو أف موسيقى األكبرا الٍب ت ذبسيدىا جيدا، كىي غّب جديرة باالحَباـ، 

 2بارىا ميبلدا جديدا، ردبا، للسحر اغبقيقي."تقيت ترحيبا حارا كاحتفي هبا، باعهبب أف تكوف قد ل

                                                           
  .211، صاؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 1
 .213، 212، ص السابقاؼبّدر فريدريك نيتشو،  - 2
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-دير باالحَباـ ؼبا وبملو يف تضاعيفو من نقائص كزاٌلت، فهي لقد اعترب نيتشو األكبرا فنا غّب ج 

تبقى فٌنا رٌكيكا ال ىبلو من الٌزالت كالنقائص، السٌيما إذا ٌت توجيو النقد إُف مغٌنيها   - 1رغ  ؿببة الناس ؽبا

أف "يستطيع اؼبغِب اؼبغركرين الذين ال يٌكفوف عن إطبلؽ الّرخات على حساب الغناء كاؼبوسيقى، حيث 

يستوعب الراغب عرب ظباع الكلمات بوضوح خلف قّف اؼبوسيقى، من خبلؿ اإلكثار من الكبلـ على 

حساب الغناء، كمن خبلؿ التأكيد على التعبّب الدرامي للكلمات يف ىذه األغآف. كهبذا التأكيد على 

من اؼبوسيقى. كهبذا  العّر العاطفي اؼبثّب هبعل اؼبغِب الكلمات أسهل فهما، كيتغلب على النّف اؼبقابل

فهو يغامر جبعل اؼبوسيقى تطغى يف غبظة غّب مناسبة، ؿبطما بذلك مباشرة العاطفة الٍب تثّبىا الكلمات، 

 ككذلك كضوح الكلمات، بينما يشعر بدافع ال يفُب كبو تدفق اؼبوسيقى كسبثيل الفناف لطاقاتو الّوتية

قدـ لو فرصا مناسبة إلطبلؽ صيحات التعجب يف ىذه اللحظة ىبف الشاعر لنجدة الفناف، في)...( 

بشكل كلمات مكررة ، كعبارات كما إُف ذلك، حيث يبكن للفناف )اؼبغِب( يف ىذه اللحظات، بعد أف  

 2" ، أف يسَبيح دكف اىتماـ بالكلماتكاف منسجما سباما يف اللحن اؼبوسيقي

يقى، كعبوء اؼبمٌثل إُف رفع يعيب نيتشو على األكبرا، إذف، طغياف الكلمات الواضحة على اؼبوس

صوتو ككلماتو اجملٌردة من األحاسيس كالعواطف على حساب اؼبوسيقى الٍب تظهر كزبتفي دكف أدْف انتظاـ، 

كبالفعل، فإٌف مشاىدتنا ألٌم أكبرا ستجعلنا نعي جٌيدا ما قالو نيتشو حبٌقها، إذ ذبد اؼبمٌثل يّرخ صرخات 

                                                           
"يذكر الباحث جوليوس بورتنول أثناء حديثو عن تاريخ اؼبوسيقى األؼبانية، كبالضبط يف عّر الباركؾ اؼبتقٌدـ، أٌف  - 1

الشعب األؼبآف الذم أهنكتو اغبركب الدينية كأشعرتو باؼبرارة، قد كجد عزاءه يف اؼبوسيقى الدينية، غّب أنٌو حْب أتيح ؽبذا 
لية  فإنٌو قد كجد صعوبة كبّبة يف فه  نّوصها، كما بدا لو أٌف افتقارىا إُف الواقعية يعٌد الشعب أف يشاىد  األكبرا  اإليطا

إساءة كبّبة إُف الثالوث اؼبسرحي كالذم يتمٌثل يف الوحدة كالعقدة كاغبدث"، جوليوس بورتنول، الفيلسوؼ كفن اؼبوسيقى، 
 . 195، ص 2004(، 1  –تر: فؤاد زكريا، مّر، دار الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر، )ط 
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صرخاتو، كلعٌل تلك الّرخات ستضفي على كجو اؼبمثل مبلمح قويٌة جدا ذبعل اؼبوسيقى زبتفي كسط 

قاسية كباردة، كما لو كاف يريد مهاصبتك أك لومك على ما حّل يف أحداث األكبرا، كيبدك أٌنك كأنت 

تشاىد األكبرا ال تقدر أف تتعاطف مع ىذا اؼبمثل ؼبا فيو من مبلمح ال ربٌفزؾ على الشفقة عليو، كلعٌل ىذا 

إف ىذا التناكب اؼبتبادؿ يف الكبلـ اؼبشحوف بالعاطفة، اؼبغُب " يقوؿ حبقها ىذا الكبلـ: ما جعل نيتشو

ساس فكرة األسلوب أب الٍب تؤدل غناء بشكل كامل، ىو جزئيا فقط، إُف جانب عبارات التعج

، كمرة ثانية التمثيلي. إف ىذه احملاكلة اؼبتناكبة بسرعة هبدؼ التأثّب مرة يف اىتماـ اؼبتلقي، بالفكرة كاؼبف هـو

يف استجابتو للموسيقى، ذبمع كمحاكلة بْب كوهنا غّب طبيعية بالكامل، كبالتاِف كوهنا مناقضة بعمق 

 .1"افع الفنية األبولية كالديونيسيةللدك 

يقظة جديدة ألكثر أنواع اؼبوسيقى )...(  اعترب "ىذا األسلوب اعبديدكعلى الرغ  من ذلك فقد 

)...( ىنا أصبح الفن مطواعا لضركرة قاىرة، لكن تلك الضركرة َف تكن ْب األكلْب، ا، موسيقى اإلغريقيتأثّب 

اغبنْب إُف اؼبثاِف، إيباف بالوجود األزِف للفناف الطيب، الفناف اغبقيقي. كانت النظرة إُف –من طبيعة صبالية 

ألكبرا موطن األحياء الطيبْب األداء اؼبلحوف/ شبو اؼبغُبى إنو اكتشاؼ ثاف للغة البشر األكلْب، فيما اعتربت ا

طيبة األبطاؿ كاؼبثاليْب، الذين استجابوا ألكامر الدافع الفِب للطبيعة، كيف كل مرة كاف عليها أف تأمر بشيء 

 2كانت تغرقو جزئيا على األقل ليتفجر أغبانا بأقل قدر من التأثّب العاطفي"

األرض كيف ىذا الزمن بالذات فيقوؿ  كيعرٌج نيتشو على األسباب الٍب جعلت األكبرا تنبت يف ىذه

بأهنا كانت صورة عن تلك اؼبعركة الٍب خاضها اإلنسانيوف ضد األفكار الكهنوتية الٍب تعترب اإلنساف ـبلوقا 

"كاف اإلنسانيوف يف تلك األياـ ىبوضوف معركة ضد األفكار فاسدا ملعونا يستحيل إصبلحو، يقوؿ نيتشو: 
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بأنو فاسد ال يبكن إصبلحو كملعوف، كبذلك كانت األكبرا تعترب عقيدة الكهنوتية الٍب تّور اإلنساف 

معارضة بيد اإلنساف الطيب كيف الوقت نفسو تستخدـ كَبياؽ شاؼ من التشاـؤ حوؿ كجود افتتاف 

للجديْب من الناس يف تلك األياـ، نظرا إُف عدـ اليقْب حوؿ أكضاع اغبياة يومها.يكفي أننا هبب أف مبيز  

حر اغبقيقي، كبالتاِف نشأة ىذا الشكل الفِب من القناعة بضركرة ال صبالية سباما، من سبجيد كيف أف الس

اإلنساف لذاتو، من صورة اإلنساف األكؿ ككائن طيب كفناف بالطبيعة، كىو مبدأ حولتو األكبرا شيئا فشيئا 

 1ن آفاؽ النعي "حقا إف ىذا أفق م ، إف العبد النبيل يطالب حبقوقو،إُف مطلب ملح كمرعب، )...(

ازٌبذ اإلنسانيوف من األكبرا سبلحا ضد الكهنوت كأفكاره كمنبعا للتفاؤؿ باغبياة، حيث يتسٌُب 

للعبيد اؼبطالبة حبقوقه  الضائعة كبسط النعي  كسط األرض، كلعٌل أغرب ما الحظو نيتشو أٌف ميبلد األكبرا 

كار اإلنساف النظرم الٍب ال سبٌت للفٌن قد حّل بطريقة شاٌذة عن غّبىا من الفنوف، إذ كلدت من أف

فاألكبرا نبتت من بنات أفكار اإلنساف النظرم، اإلنساف العادم الناقد، كليس بّلة، يقوؿ نيتشو: "

. كنتيجة لذلك فقد كصل نيتشو إُف فكرة مفادىا 2": كىذه أغرب اغبقائق يف تاريخ الفنوف صبيعهاالفناف

يبكن أف وبّل عندما يت  العثور على طريقة للغناء تكوف الكلمات "إف ميبلد اؼبوسيقى من جديد أف: 

 .3فيها ربلق كنغ  مضاؼ فوؽ النغ  األصلي، كما يرتقي السيد فوؽ عبده"

نفه  من ىذا القوؿ أف ميبلد اؼبوسيقى من جديد هبب أف يكوف معاكسا ؼبا وبّل يف األكبرا؛ 

ات، كقتها ردٌبا تستطيع أف تسَبجع مكاهنا من جديد، أم أف ترتقي اؼبوسيقى فيها أكثر من ارتقاء الكلم

أما إذا استمٌرت ربت رضبة الّرخات كالكلمات، فإهٌنا ستتبلشى إُف األبد، كستخلق فٌنا رديئا كاألكبرا، 
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ىذا الفٌن الذم كلد يف أكضاع كبْب أيادو ال عبلقة ؽبا بالفن، يقوؿ نيتشو: "إف اإلنساف غّب اؼبتمكن من 

فسو نوعا من الفن يطابق الوضع الذم ىبلقو من ال عبلقة لو بالفن اغبقيقي. ألف ىذا الفن ىبلق لن

اإلنساف الذم ال يبتلك فكرة عن مكنونات فن اؼبوسيقى الديونيسية، تراه وبوؿ اؼبتعة اؼبوسيقية إُف عواَف 

التمثيلي كإُف شكل عقبلنية من اػبطابة الٍب ذبمع بْب العبارة كالوسيقى االنفعالية على طريقة األسلوب 

األكبرا تقـو على إيباف زائف خبّوص العملية الفنية، اإليباف الرعوم  حسي من اؼبوسيقى الّوتية )...(

)الريفي( بأف كل من يبتلك العاطفة فناف، كحسب ىذا  اإليباف تّبح األكبرا تعبّبا عن اؽبواية يف الفن، 

 1" الٍب سبلي قوانينها دبقتضى تفاؤؿ اإلنساف النظرم

خلقت األكبرا بأفكار دخيلة عن الفٌن، ظٌنا منها أف امتبلؾ العاطفة يؤٌىلها ألف تكوف فنانة، لذا 

خلقت إبداعا أقرب إُف اؽبواية منو إُف الفٌن، فنه شٌيدت أركانو على أرضية اإلنساف النظرم الذم زبتزؿ 

اغبياة كيف سركر دائ ، مؤمنا أٌف ىذا  غاياتو يف ربقيق التفاؤؿ، حيث ييتاح للفرد فيو أف يعيش يف كفاؽ مع

كاف بّفة أبدية ىو   "اإلنساف دبا يبثلو يف داخلو""العاَف االفَباضي يبكن مقارنتو بالطبيعة، يقوؿ نيتشو: 

البطل األكبراِف الفاضل، الراعي الذم كاف يقضي كقتو إما عازفا على نايو أك يغِب، كالذم ينبغي أف يعود 

ىكذا ال )...(  ت من األكقاتأم كق يف اه الّورة، إذا كاف قد فقد ذاتو حقدائما ليكتشف نفسو هبذ

نرل على مبلمح األكبرا ىذا األَف الرثائي الناتج عن الفقد الدائ  أبدا، بل نراه يف الفرح الناتج عن إعادة 

، أك الذم يبكن على األقل أف نتّوره كواقع يف أم يف السركر الدافئ للواقع البسيط االكتشاؼ األبدم،

كدبا يف الوقت عينو مّحوبا بإحساس بأف ىذا الواقع اؼبفَبض ال يعدك أف يكوف تلهيا صبيبل  -كقت شئنا
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كمّحوبا كمضحكا، من شأنو أف هبعل اعبميع قادرين على مقارنتو جبدية الطبيعة، أك مع اؼبشاىد البدئية 

 1"يةلؤلصوؿ الفعلية للبشر 

الذم يبكن أف يتوقعو الفن ذاتو من آثار نوع فِب تكمن " عن الشيءيتساءؿ نيتشو ساخرا ك 

ل، األكبرا، )...(، ما الذم سوائل يتغذل عليها ىذا الكائن اؼبتطفٌ  أمٌ  جذكره خارج فبلكة اعبماؿ؟ )...(

يقى ككأهنا العبد، كإُف النص  عندما ينظر إُف اؼبوس ؟ )...(ئق األبولية كالديونيسية اػبالدةيبقى من اغبقا

كبعد كل ىذه التساؤالت يقف نيتشو  2"د، كعندما تقارف اؼبوسيقى باعبسد كيقارف النص بالركح؟ كسيٌ 

التفاؤلية الٍب تكمن يف أصل األكبرا كيف جوىر الثقافة الٍب سبثلها قد استطاعت عند نتيجة مفادىا أٌف:"

لديونيسي العاؼبي، كأف ربوؽبا إُف ؾبرد متعة شكلية بسرعة مذىلة أف ذبرد اؼبوسيقى من معناىا ا

 3مضحكة."

استنادا إُف أقواؿ نيتشو السابقة يبكن القوؿ أٌف األكبرا قد اصطبغت بّبغة األكضاع الٍب كلدت 

فيها، لتكوف سبلحا يف يد الٌضعفاء للدفاع عن حقوقه ، كأداة يف يد اإلنسانيْب لٌّد األفكار الكهنوتية 

اإلنساف ـبلوقا فاسدا يتعٌسر إصبلحو، مٌتخذين منها جسرا لبلوغ التفاؤؿ، كفق نّوص الٍب اعتربت 

كاضحة يؤديها اؼبمثٌلوف صراخا، على حساب اؼبوسيقى الٍب جٌردت من معناىا الديونيسي فاكبدرت إُف 

 اغبضيض. فهل يبكن أف ييرتقب ميبلد جديد للَباجيديا يف ظل غطرسة األكبرا؟

 :األلمانية ا مولد التراجيدي -د
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ضالية الٍب أبدمها اؼبوسيقى يف الركح النٌ  أفٌ   -انطبلقا من أقواؿ نيتشو السابقة  -لقد عرفنا 

صراعها لبلوغ حالة البوح البّرم كاؼبيثولوجي قد كٌلدت فلسفة تراجيدية حافظت على بقائها يف األسرار 

قد أعطت حّادىا يف  "شوبنهاور"ك "كانت" ْبالفيلسوف كما أٌف اعبهود الٍب بذؽبا كٌل من  الغامضة.

استقرارىا، كذلك  زعزعة األرضية الٍب ضمنت للثقافة السقراطيةتغيّب األفكار السائدة، حيث عمبل على 

بزرع الشكوؾ يف نتائج العل  الٍب ال يؤمن شٌرىا، لتّّب اغبكمة أظبى غاية وباكالف الوصوؿ إليها بدؿ 

فهل أشبرت ىذه  نٌبها الوحيد احتضاف األَف بدؿ التفاؤؿ. السعي كراء العل ، كيبٌهدا الطريق لثقافة تراجيدية

 يا ؾبٌددا؟ كإُف أم مدل يبكن الوثوؽ يف تلك اؼبقدمات؟اؼبقدمات نتائج يبكن اعتمادىا لبعث الَباجيد

الظاىر أف الٌشكوؾ الٍب زرعت يف نتائج العل  قد أحدثت اضطرابا يف الثقافة السقراطية، كمٌهدت 

من الَببة الديونيسية للركح األؼبانية قوة ال "  -نيتشو  يف رأم  -برزت الطريق لظهور قول ـبتلفة؛ حيث 

ف تنفيها، أ يبكنها أف تفسر ىذه الركح كال ع األصلية للثقافة السقراطية: فتلك الثقافة العبلقة ؽبا باألكضا 

كىي اؼبوسيقى األؼبانية، كما ظهرت لنا من باخ كحٌب  –لذلك ذبد أهنا ـبيفة كغامضة، عنيفة كمعادية 

السقرااطية اؼبتعطشة  حٌب يف أفضل األحواؿ، ماذا بوسع الثقافة بيتهوفن، مث من بيتهوفن كصوال إُف فاغنر.

 1"للمعرفة يف عّرنا ىذا أف تفعل حياؿ ىذا النبت الشيطآف الّاعد من أعماؽ ال قرارة ؽبا؟

 Bash Johann " 2 يوىان سباستيان باخنعي من ىذا القوؿ أف الفَبة اؼبمتدة من "

Sebastian("1685 -  1750 إُف "ريتشارد فاغنر" قد مثٌلت منعطفا حاظبا يف تاريخ اؼبوسيقى؛ )ـ
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حيث استطاعت اؼبوسيقى األؼبانية أف تفرض كجودىا أماـ قٌوة عاشت مٌدة طويلة، إهٌنا الثقافة السقراطية 

ة اؼبطهرة كاؼبشرقة نيتشو " الشعلة الوحيدالٍب أضحت عاجزة أماـ تقٌدـ ىذه الٌنبتة اعبديدة الٍب يعتربىا 

كاؼبنظفة يف كل تاريخ ثقافتنا الٍب، كما يف فلسفة ىّبكقليط زإيفيوس، منها كصوهبا تتحرؾ كل األشياء على 

مدار مزدكج. إف كل ما ندعوه اليـو ثقافة كتربية كحضارة سوؼ يظهر ذات يـو يف حضرة ىذا القاضي 

 1العمبلؽ، ديونيس."

سبٌكنت اؼبوسيقى األؼبانية من أف تّنع لنفسها مكانة فبٌيزة كسط أرضية ـبتلفة سباما عنها، كىي  

أرضية الثقافة السقراطية الٍب سطٌرت أىدافها لنشر التفاؤؿ يف أكضاع مزرية، ميونبة األفراد بّنع عاَف سعيد 

اجيديا؟ إُف أٌم حٌد يبكن الوثوؽ كسط الدمار، فهل يعقل أف تكوف ىذه اؼبوسيقى كحدىا بذرة ؼبيبلد الَب 

 يف صمودىا كسط ثقافة معادية؟ كىل استعانت بقوة أخرل لبلوغ غايتها؟ 

"لنعد اآلف كنستذكر كيف سبكنت ركح الفلسفة األؼبانية، الٍب يستظهر نيتشو قولو السابق فيقوؿ: 

 السقراطي القانع بالوجودتنساب من ىذه اؼبنابع ذامها، من خبلؿ كانت كشوبنهاكر، أف ربط  فرح العل  

ككيف أنو هبذه الطريقة أدخل اعتبارا جديا كعميقا كال حدكد لو من األسئلة  عن طريق إظهار أكجو قّوره،

، يبكن أف نسميو اغبكمة الديونيسية، كذلك يف شكل مفهومي. كلنسأؿ: إُف أم شيء األخبلقية كالفن

سفة األؼبانية، إف َف يكن باذباه مبط جديد من اغبياة يشّب غموض االندماج بْب اؼبوسيقى األؼبانية كالفل

يبكن لنا أف كبّل منو على بقية فقط عرب القرائن اليونانية؟ فالنمط اليونآف ذك قيمة ال تقدر بثمن بالنسبة 

لكسندرم كبو عّر نسبة إُف العّر األإلينا )...( يبدك كمثاؿ على ذلك أننا نسّب عكس االذباه بال
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يف سّبنا ىكذا إُف الوراء يتملكنا الشعور بأف ميبلد عّر الَباجيديا بالنسبة لؤلؼبآف قد يعِب الَباجيديا. ك 

  1فقط العودة إُف ذلك العّر"

قد أشبر مبطا جديدا  2اؼبوسيقى األؼبانية كالفلسفة األؼبانيةنستشٌف من ىذا القوؿ أف االرباد بْب 

تسٌُب لؤلؼبآف أف يشهد ميبلدا للَباجيديا كذلك عن طريق من اغبياة قوامو ؿباكاة الٌنمط اليونآف؛ حيث ي

العودة إُف العّر اليونآف الذم شهد ميبلد الَباجيديا األٌكؿ، فماذا يقّد نيتشو بالعودة إُف ىذا العّر؟ 

"كاليـو اخّبا، بعد عودة ىذه الركح إُف مّدرىا األصلي أصبح بإمكاهنا أف زبطر يقوؿ نيتشو موٌضحا: 

. ليتها قادرة على أف تتعل  من Romance حررة أماـ اؼبؤل، كقد زبلّت من عبودية الركمانس مزىوة كمت

فأف تتعل  منو أمره حبد ذاتو رائع كميزة نادرة. كمٌب كجدنا أنفسنا عرب التاريخ  –بعينو، اإلغريق شعب كحيد 

نشهد عودة )ميبلد الَباجيديا( حيث يف حاجة إُف ىؤالء اؼبعلمْب العباقرة أكثر من حاجتنا إُف ؽب  اآلف، 

 3" دكف أف نغامر بفقداف مٌب تأيت ىذه اؼبعرفة كما ال نعرؼ مٌب تستعد للرحيل؟

يتبٌْب لنا من ىذا القوؿ أف نيتشو ال يقّد بالعودة إُف عّر الَباجيديا أف يعود األؼبآف لذلك 

ٌّى األسباب الٍب سانبت يف ميبلدىا األٌكؿ، إمٌبا يقّد  أف يقـو دبحاكاة الشعب اليونآف الزمن كيتق

 العبقرم يف طريقة إبداعو للَباجيديا. فهل كٌللت اعبهود األؼبانية الرامية إُف إحياء الَباجيديا بالنجاح؟ 

                                                           
 .224، 223فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1
يذكر الباحث فؤاد زكريا أٌف غاية نيتشو من تأليفو لكتابو )مولد الَباجيديا( كانت ؿباكلة منو لبلىتداء إُف الّلة  " - 2

الٍب ذبمع الدراما الفاغنرية باؼبأساة اإلغريقية، حيث يؤدم فيها فن فاغنر كفلسفة شوبنهاكر الدكر نفسو الذم قاـ بأدائو 
ة، كذلك للتأسيس لعّر تسوده الغريزة اؼبنطلقة كزبفت فيو أضواء العقل اػبالص"، فن اسخيلوس يف حياة اليوناف القديب

 27(، )د.ت(، ص 2  –فؤاد زكريا، نيتشو، مّر، دار اؼبعارؼ، )ط  
 . 224فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 3
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"من احملتمل أف يأيت يـو يعرؼ فيو قاض ؿبايد يف أم عّر، كأم ؾبتمع، بلغ يقوؿ نيتشو:  

كإذا ما افَبضنا بكل ثقة أف ىذا الشرؼ هبب أف تستحقو  النضاؿ أشده للتعل  من اليونانيْب األكلْب.

اؼبعركة الثقافية الٍب خاضها غوتو كشللر كفنكلماف، فمن كاجبنا أف نضيف أيضا أنو منذ تلك األياـ، يـو 

عرؼ اعبميع ما ؽبذه اؼبعركة من تأثّب مباشر، أخذت اعبهود الرامية إُف العثور على سبيل مشابو ؽبذه 

ة إُف اليوناف القديبة كالثقافة اليونانية، تضعف شيئا فشيئا دكف سبب معركؼ. كـبافة أف اؼبعركة للعود

حد اؼبفاصل التارىبية، أقوؿ من خبلؿ ىذا الواقع أنو عند نستسل  لليأس من الركح األؼبانية، أال ينبغي ال

افة اؽبيلينية، كيف إقامة ربالف حٌب ىؤالء الكتاب الثبلثة احملاربوف ردبا فشلوا أيضا يف الوصوؿ إُف جوىر الثق

قد يكوف االعَباؼ دكف كعي غبقيقة ىذا الفشل عامبل ؿبٌفزا يبعث  أبدم بْب الثقافتْب اليونانية كاألؼبانية؟

الشك اليائس، حٌب لدل أعٌب العقوؿ، حوؿ ما إذا كاف عليه  االستمرار كاؼبتابعة على طريق الثقافة أكثر 

 1"ما إذا كانوا قادرين على بلوغ أىدافه حٌب فبا فعلو األسبلؼ، كحوؿ 

 ـ1759- 1805(   Schiller) 2غوتو كشللر يبدك أف اؼبعركة الثقافية الٍب خاضها كل من 

قد مينيت بالفشل، إذ سرعاف ما بدأت تلك اعبهود  الثقافتْب اليونانية كاألؼبانيةإلقامة جسر بْب  كفنكلماف

، الثقافة اؽبيلينيةتضمحٌل، كلعٌل السبب كراء تلك النتيجة اؼبربكة عائد إُف عدـ سبٌكنه  من الولوج إُف لٌب 

كيتساءؿ نيتشو حوؿ ما إذا كاف بوسع ىؤالء أف يستمٌركا يف نضاؽب  لبلوغ غايامه  يف ظل الٌتقاعس الذم 

، انطبلقا من مدٌرسيها الٌذين َف يبذلوا اعبهود الكافية لتّحيح ؼبؤسسات التعليمية العلياااصطبغت بو 

نيتشو أف : "أم شخص من ىؤالء َف يبذؿ كل جهوده  يقوؿ كَف يدقٌقوا يف فحّها، نّوص القديبةال

                                                           
 .225، صاؼبّدر نفسو فريدريك نيتشو،  - 1
امبل النبعاث اؼبنظومة االجتماعية، كانت لو عبلقة ضبيمية جدا مع غوتو، "شاعر كمسرحي أؼبآف، يعترب اعبماؿ ع - 2

كقد أثٌر  كثّبا يف معاصريو كيف اؼبسرح األؼبآف يف القرف التاسع عشر"، فريدريك نيتشو، مستقبل مؤٌسساتنا التعليمية، ص 
276. 
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ب العّر لكي يكوف مّححا مرموقا للنّوص القديبة، أك فاحّا لغويا بالغ الدقة، ردبا وباكؿ أف يستوع

اؽبيليِب كغّبه من العّور التارىبية األخرل، لكن يف إطار اؼبناىج كجريا على أفضل اؼبسارات اؼبعركفة يف 

 .1ثقافتنا اؼبعاصرة حوؿ الدراسات التارىبية"

 -السٌيما اليونانية منها-يف دراسته  للنّوص القديبة  التارىبي للمنهج ال شٌك أٌف اتٌباع الباحثْب 

َف يريؽ لنيتشو أبدا؛ كنعتقد أٌف األمر عائد إُف سعي ىؤالء الباحثْب كراء السياؽ التارىبي للنّوص أكثر 

من الغوص يف أعماؽ أبنيتها، كلعٌل ذلك ما جعل فهمه  قاصرا عن إدراؾ ظاىرة مهٌمة رآىا نيتشو كىي 

الديونيسية كميبلد الَباجيديا، يتساءؿ نيتشو: "ك  كاف االضطراب اؼبؤَف الذم يبدك على  استيقاظ الركح

رجاؿ حقبة كهذه ىائبل حبيث أنو جعله  يركف ظاىرة كاف يبكن أف يركىا لو أهن  قارنوىا مع العبقرية الٍب 

الركح الديونيسية كميبلد  أعِب ظاىرة استيقاظ –مٌيزت اليوناف اؽبيلينيْب أنفسه ، كالٍب َف يفهموىا أبدا 

غّب قادرين على كسر القفل اؼبسحور للباب  شيللر كغوتوإذا كاف األبطاؿ من أمثاؿ الَباجيديا؟ )...( 

الذم يؤدم إُف اعببل اؽبيليِب السحرم، كإذا كانت جهودى  البطولية َف توصله  إال إُف مرحلة إلقاء نظرة  

اؼبوحش على موطنها  Taurisمن جبل تورس    Iphigenieكسّبة، كالٍب ألقتها بطلة غوتو إيفجيِب 

خلف البحر، فأم أمل يبقى ؼبن يأتوف بعدى  )األبطاؿ( الله  إال إذا انفتح الرتاج السحرم للجبل من 

يف خض  التضييقات الّوفية الرامية إُف  –تلقاء ذاتو، كيف مكاف آخر َف تّلو بعد يد اؼبساعي الثقافية 

  2" اجيدية؟إيقاظ اؼبوسيقى الَب 

لقد اعتدنا أف يكوف البطل صورة يرظبها الشاعر الَباجيدم لشخّية ذبتمع فيها بعض الشركط 

كاػبّاؿ، كالٍب يراىا جديرة بذاؾ الدكر الذم استقاه بدكره من األساطّب القديبة، غّب أنٌنا نبلحظ أمرا 

                                                           
  .226فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1
 .227، 226َباجيديا، صفريدريك نيتشو، مولد ال - 2
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بطلْب، كال ندرم ما اؼبعايّب الٍب توٌفرت فيهما لينسب  شيللر وغوتو غريبا ىنا؛ فنيتشو هبعل الكاتبْب

عترب الكفاح للولوج إُف الثقافة اليونانية العريقة إليهما البطولة؟ غّب أف التأٌمل يف قولو هبعلنا نرٌجح أنو ي

. فهل يبكن أف وبٌقق بطبله النجاح يف أرض تشٌبعت كبالضبط النضاؿ لبعث الَباجيديا عمبل بطوليا

 السقراطية اؼبعادية للركح الديونيسية كالَباجيديا؟ بالثقافة

: "ليتوقف اعبميع عن اختبار إيباننا يف مولد جديد مستقببل للعّر   يقوؿ نيتشو بكل ثقة كحـز

ق فيو آمالنا يف التجدد كالنقاء للركح األؼبانية عرب سحر ىذا العّر ال يبكن أف تتحقٌ اؽبيليِب الغابر. ففي 

اؼبوسيقى...)إذ( ليس من احملتمل أف هبد اإلنساف الفاقد العزاء كاؼبعزكؿ يف آف ما يرمز أفضل إُف ىذا من 

ع الذم لنا، الفارس اؼبتدرٌ   Durerرمز الفارس الذم يواجو اؼبوت كالشيطاف معا، كما يّوره )دكرير( 

اربوف اؼبخيفوف، طريقو دكف أف ىبذلو رفاقو احمل عمبلؿبو القاسية نظرة باردة ثابتة، كعليو أف يتاب مهيمن على

س، كيقف كحيدا مع فرسو ككلبو. كلقد كاف العزيز شوبنهاكر ىو الذم يركب مثل ىذا ألكنو يشعر بالي

  1اغبّاف، فهو يفقد األمل، لكنو ساع إُف اغبقيقة. إنو رجل ال نظّب لو"

، لكٌنو يعقد األمل على اؼبستقبل، عّره يف أف تنتش بذرة الَباجيديا يف تربةنيتشو األمل  يفقد

حيث يبكن لشوبنهاكر أف يشٌق طريقو بكل حـز سعيا كراء ربقيق اآلماؿ، إنٌو أشبو بالفارس الذم صٌوره 

لؤلمل. كحدىا شجاعة "، الفارس الشجاع الذم يواصل دربىو رفقة كلبو كفرسو رغ  فقدانو دكريرالرٌساـ "

شوبنهاكر ستتمٌكن من بعث الَباجيديا ثانية، كنفي الثقافة السقراطية بعيدا؛ ىناؾ فقط سيتحٌقق حل  

نيتشو يف الولوج دبن يؤمنوف بأفكاره إُف رحاب اإليباف باغبياة الديونيسية، يقوؿ نيتشو: "ما أركع التغيّبات 

حْب تبلمسها الركح  ! الٍب ترمى بأهنا غارقة يف الظبلـالٍب سوؼ تطرأ على صحراء ثقافتنا  البائسة 

رحاب اإليباف باغبياة الديونيسية كبعث الَباجيديا  السحرية الديونيسية )...( ىيا معي أيها األعزاء لندخل
                                                           

 .228، 227فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1
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الثقافة السقراطية )...( اآلف افخركا بأنك  أصحاب الَباجيديا، ألهنا اؼبخلص لك   ثانية. لقد كٌُف عهد

  1 "!استعدكا ػبوض معركة فاصلة، لكن عليك  أف تؤمنوا أكال دبعجزات الرب)...( ك 

يزداد ضباس نيتشو بتحقيق طموحاتو يف القضاء على الثقافة السقراطية كبعث الثقافة اليونانية من 

جديد حيث تتمٌكن الَباجيديا من أف تيبعث من قربىا الذم مكثت فيو قركنا عديدة، لكٌن ربٌقق ىذه 

باإليباف دبعجزات اإللو اإلغريقي ديونيس، ىذا اإللو الذم يعتربه نيتشو  -يف نظره  -مرىوف  األحبلـ

، فهل يعقل  2أنا مله  العود األبدم" -أنا آخر تبلمذة الفيلسوؼ ديونيزكسمعٌلمو، حيث يّرٌح قائبل: "

أف تعود الَباجيديا فعبل؟ كإف كاف ذلك فبكنا كلو يف حدكد ضٌيقة جدا، فكيف سيتمٌكن نيتشو كأعزٌاؤه 

من زرع فكرة اإليباف بديونيس كطقوسو يف زمن بلغ فيو العل  درجة كبّبة جعلت الفرد ال يؤمن بشيء حٌب 

 هبرم عليو ذبريبا؟ 

ربليلو ألقواؿ نيتشو، الطرؽ الٍب ماتت هبا الَباجيديا ىبتّر الباحث جيل دكلوز، اعتمادا على 

فيقوؿ: "أٌف للمأساة ، باألحرل، كبعد اغبساب الدقيق، ثبلث طرؽ للموت: إهنا سبوت مرٌة أكُف بفعل 

دياليكتيك سقراط، كىذا مومها )األكريبيدم(. كسبوت مرة ثانية على يد اؼبسيحية. ةمرة ثالثة ربت الضربات 

  3ليكتيك اغبديث كفاغنر شخّيا"اؼبشَبكة للديا

كبالتاِف فقد اجتمعت ثبلثة عوامل أسهمت يف قتل الَباجيديا، فقد ماتت أٌكال على يدم الشاعر 

يوربيدس كالفيلسوؼ سقراط، مث بعثت لتجد عدكا آخر كىو اؼبسيحية، لتلفظ آخر أنفاسها بْب يدم 

ن يبعثها ؾبٌددا؟ ال يستبعد ذلك، كما ال يبكن فاغنر كحضرة عدٌكىا القدٔف "الدياليكتيك". فهل سيأيت م
                                                           

  .229، صاؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 1
2
 .179غسق األكثاف أك كيف نتعاطى الفلسفة قرعا باؼبطرقة، ص فريدريك نيتشو، - 

(، 1 -للدراسات كالنشر كالتوزيع، )طجيل دكلوز، نيتشو كالفلسفة، تر: أسامة اغباج، لبناف، اؼبؤسسة اعبامعية  - 3
 .16، ص 1993
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التكٌهن بظهور عوامل قد ذبهضها يف رح  الثقافة. لكن، ىل يبكن االستغناء عن أثرىا؟ أك ذباىل حاجة 

 اؼبتلقي إليها؟ 

 نيتشو: أثر التراجيديا عندالمبحث الرابع: 

بْب اإلؽبْب أبولو كديونيسيوس،  اد الذم تٌ الَباجيديا قد كلدت نتيجة االربٌ  أدركنا حٌب اآلف أفٌ 

أجزائها دبا يف ذلك الشخّيات   كٌل مراحلها بل كظهرت صبغتو يف معظ ىا يفاد قد آزر مبوٌ ىذا االربٌ  كأفٌ 

ذاؾ ما سنحاكؿ معرفتو يف ما  ل تأثّبنبا؟كاللغة كحٌب اغبوار، فهل يبكن أف وبدث أثرىا دبعزؿ عن تدخٌ 

  يلي من حبثنا.

 ونيسي واألبولي: دور العالمين الدي - أ

م يعنيو ىذا االنبعاث اؼبفاجئ مونا ما الذٌ "أف اليونانيْب كحدى  وبق ؽب  أف يعلٌ يؤٌكد نيتشو 

للَباجيديا بالنسبة للذات البشرية. إف ؾبتمع األسرار البشرية كاف ىو اجملتمع الذم خاض اغبركب ضد 

. من كاف يعتقد أف ىذا ديا كعامل إنعاشالفرس، كالذين خاضوا تلك اؼبعارؾ كانوا يف حاجة إُف الَباجي

اجملتمع الذم بقي ألجياؿ يبور باغبركة بسبب أقول اؼبؤثرات كالدكافع الديونيسية، استطاع أف وبافظ على 

قدرتو يف خلق ىذا الفيض اؼبتدفق بانسياب اؼبشاعر السياسية البسيطة جدا، أم ىذه الغرائز الوطنية 

البدائية يف القتاؿ؟ يف كل مرة كانت الدكافع الديونيسية تّل إُف حد بالغ الطبيعية كىذه السعادة النبيلة 

القوة، ردبا كاف علينا أف نفه  دكما كيف تت  بلورة اإلحساس بالتحرر، على الطريقة الديونيسية، من أغبلؿ 

عُب بل الشخّنة )الفردنة(، من العواطف السياسية عن طريق تضاؤلو اؼبتزايد، إُف درجة أنو يّبح ببل م
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يتحوؿ إُف عداء. كباؼبثل، كاف كاضحا أف أبولو، العقل اؼبنشئ  للحاالت، كاف أيضا عبقرم مبدأ الفردنة، 

 1"كأف الدكلة كالنزعة الوطنية ال يبكن أف يزدىرا دكف التأكيد على شخّية الفرد

عامبل ؿبٌرضا، حيث تقـو دبخاطبة اعبانب الوجدآف   -انطبلقا من ىذا القوؿ  -تغدك الَباجيديا   

للفرد فتحٌفزه على القياـ بأعماؿ جليلة، كما قاـ بو اجملتمع اإلغريقي حْب خاض حربا ضٌد الفرس ػبّب 

على دكرىا التحفيزم، كيؤٌكد نيتشو أٌف مٍيل ىذا اجملتمع إُف القتاؿ عائد يف األساس   -يف نظره   –دليل 

الديونيسية الكامنة يف اؼبأساة، كالٍب ربٌرر األفراد من قيود الفردنة الٍب يفرضها العاَف  إُف تلك الدكافع

"ما الذم يّلنا من الفناف الَباجيدم عن األبوِف. كلعٌل ذلك ما يريد الشاعر الَباجيدم أف يعٌلمنا أيٌاه، إذ 

    2لينا؟" نفسو؟ أ ليست حالة الوقوؼ دكف خوؼ أماـ اؼبرعب كاؼبريب ىي ما يعرضو ع

يعود نيتشو إُف القٌوتْب الديونيسية كاألبولية ليؤٌكد دكرنبا يف األثر الَباجيدم، كلعٌلو يف ىذه اؼبرٌة 

ينزاح كبو القٌوة الديونيسية الٍب تعمل على سبجيد "اغبياة الّاعدة كالبهجة كالسركر يف العمل كالفتنة 

ٌّرب على اآلالـ كربٌمل اؼبشاٌؽ جبرأة كبسالة " كالعواطف كاإلؽباـ كالغريزة كاؼبخاطرة، كتبعث على ال
، على 3

 .4حساب نظّبمها األبولية الٍب تنشر "السبلـ كالراحة كالسكوف كتبعث على التأٌمل العقلي كالنظاـ كاؽبدكء"

"لو تساءلنا عن الَبياؽ الذم جعل اليونانيْب يف أعظ  أدكارى ، إذا أخذنا يضيف نيتشو: 

باالعتبار شدة البأس غّب العادية الٍب ميزت طبيعته  الديونيسية كالسياسية، فهو أهن  ال يتفانوف يف 

احتضاف النشوة كال الركض خلف السلطة كاجملد يف الدنيا، بل دفعه  بدال من ىذا بلوغ ذلك الطع  

                                                           
 .230، 229فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1
 126، 125غسق األكثاف أك كيف نتعاطى الفلسفة قرعا باؼبطرقة، ص  فريدريك نيتشو، - 2

  13كامل ؿبٌمد ؿبٌمد عويضة، فريدريك نيتشو نيٌب فلسفة القٌوة، ص يراجع:   - 3
  13، ص اؼبرجع نفسوكامل ؿبٌمد ؿبٌمد عويضة، يراجع:   - 4
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مزيج الرائع الذم هبده اؼبرء يف اػبمرة الطيبة، الٍب ذبعل الدـ يغلي كالعقل يف حالة تأمل، إذف لتوجب لل

علينا التفكّب بالقوة اؽبائلة للَباجيديا يف تثوير حياة اجملتمع كدفعو إُف نشداف النقاء كالتطهر. كليس يف 

مع اليونانيْب، كباعتباره أفضل اغبلوؿ  كسعنا أف نتفه  قيمة ذلك الَبياؽ حٌب يعَبض طريقنا، كما حدث

 1الوقائية، القوة الوسيطة بْب أشد الّفات تطرفا كأكثرىا تأثّبا يف ؾبتمع من اجملتمعات"

نعي من خبلؿ ىذا القوؿ أٌف بلوغ اليونانيْب لتلك اؼبنزلة من البأس عائد إُف الطاقة الديونيسية 

  فتدفعه  إُف نشداف الٌسلطة كاجملد كالٌسعي خلف النشوة، الكامنة يف الَباجيديا،  كالٍب تسرم يف دمائه

ذبتذب أرفع مشاعر النشوة أشبو باػبمرة الٍب تستثّب اؼبخمور، حيث "  -يف نظره  -فالَباجيديا 

ب اؼبوسيقى من الكماؿ اغبقيقي. كمن مث تضع إُف جانب اؼبوسيقى األسطورة الديونيسية، كبذلك فهي تقرٌ 

لَباجيدم الذم يتنكب، كعمبلؽ قوم، على ظهره كل العاَف الديونيسي فّبوبنا من الَباجيدية كالبطل ا

ضبلو، من جهة ثانية، تستخدـ الَباجيديا األسطورة الَباجيدية اؼبتجسدة يف البطل الَباجيدم، لكي تروبنا 

بطل نفسو من أيضا من نضاالتنا العنيفة رغبة يف اغبياة، كيف بلوغ مستول أرفع من السعادة، الٍب وبضر ال

  2"أجلها عرب تدمّب ذاتو، كليس عرب انتّاراتو

يوحي قوؿ نيتشو بالدكر الذم لعبتو الَباجيديا يف ربفيز اؼبتٌلقي على نشداف التحٌرر من الفردنة 

األبولية عن طريق الطاقة الديونيسية، الٍب تبعث يف أعماقو شعورا شبيها بذاؾ الذم تبعثو اػبمرة يف نفس 

تنتزع اؼبتلقي من كاقعو كتقحمو يف العرض، كاألرجح أهٌنا لن تبلغ ذاؾ التأثّب إال إذا استعانت  شارهبا، حيث

ت إليها فتلقي بو يف  ًّ باؼبوسيقى كاألسطورة؛ ذلك أٌف اؼبوسيقى حْب تّل أكج كماؽبا زبٌدر عقل اؼبٍن

لعاَف الديونيسي دبوسيقاه على أحداث األسطورة، كيف خضٌ  تلك اؼبشاعر القويٌة الٍب تنتابو، كالٍب أرغمو ا

                                                           
 .231فريدريك نيتشو، مولد الَبجيديا، ص  - 1
 .232، 231، ص اؼبّدر نفسويك نيتشو، فريدر  - 2
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الولوج إليها، يظهر البطل الَباجيدم ليمتٌص تلك الضغوطات النفسية فيحمل عبء ىذا العاَف عن كاىلو 

 فّبوبو من النضاالت الٍب يعيشها.

كعليو، تّّب الَباجيديا أشبو بدكرة تدريبية تنتشل اؼبتلقي من عاؼبو، كتًلج بو إُف أحداث    

ربٌفزه اؼبوسيقى على معايشة ضغوطات العاَف الديونيسي، لكٌن تلك اآلالـ سرعاف ما األسطورة، حيث 

زبٌف كتتبلشى، إذ يتحٌمل ًكزرىا البطل الَباجيدم، حيث يقـو ىذا البطل بتدمّب ذاتو لّبيح اؼبتلقي من 

وبمل بْب تضاعيفو أعباء عاؼبْب: العاَف الديونيسي الذم أجربتو اؼبوسيقى على دخولو كالعاَف الواقعي الذم 

ُب  يف رأم  -نضاالتو كربٌدياتو. ليمنحو سعادة أرفع من تلك السعادة الٍب يعيشها، إهٌنا اؼبتعة الٍب ذبي

من رؤية اآلخرين كى  يتأٌلموف: "إف مشاىدة اآلخرين كى  يعانوف أؼبا يبعث على ارتياح اؼبشاىد،   -نيتشو

   1ىذه حقيقة من اغبقائق" –أشٌد كما أف إغباؽ األذل باآلخرين يبعث على ارتياح 

ُب    من ىنا تغدك مشاىدة اآلخرين كى  يتأٌلموف مّدرا لسعادة ال تفوقها سعادة إال تلك الٍب ذبي

، كلعٌل ذلك ما قّده نيتشو حْب قاؿ: "أف نرل أؼبا ىو أمر يبنح الراحة، 2من التسٌبب يف إيبلـ اآلخرين

أف يف   –أما أف نؤَف، فذلك أركح للنفس أكثر فأكثر )...( كذا يعلمنا التاريخ األقدـ كاألطوؿ لئلنساف 

 ، كال يستغرب نيتشو أف تكوف معاناة البطل الَباجيدم فبتعة3العقاب أيضا قدرا كبّبا من االحتفاؿ"

                                                           
: حسن قبيسي، لبناف، اؼبؤسسة اعبامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع، نيتشو، أصل األخبلؽ كفّلها، ترفريدريك  - 1

 62)د.ط(، )د.ت(، ص 
"لقد افَبض سيغموند فركيد كجود ميل معطى بيولوجيا للتدمّب يبكن توجيهو إٌما ضٌد اآلخرين أك ضد الذات، كقد - 2

( ىي أساسا نتاج نزكة اؼبوت. فإف كٌجهت كبو الذات ظهرت على شكل مازكشية Masochismeاقَبح أٌف اؼبازكشية )
("، عٌباس فيّل، العوؼبة كالعنف اؼبعاصر جدلية اغبق Sadisme  (كإف كٌجهت كبو اآلخرين ظهرت على شكل سادية 

 . 61، ص 2008(، 1 -كالقٌوة، لبناف، دار اؼبنهل اللبنآف، )ط
(، 1-اؼبركز الوطِب للَبصبة، تونس، )ط -: فتحي اؼبسكيِب، دار سيناترا تشو، يف جينالوجيا األخبلؽ، ترفريدريك ني - 3

 .93، ص 2010
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إال إلسعاد اآلؽبة،   -يف نظره   -للمشاىد ذلك أنٌو حٌب األىواؿ الٍب عاشها اإلغريق يف حركهب  ما ىي 

يقوؿ مؤٌكدا: "إف اإلغريق ببل ريب، ما عرفوا من أباريز تيقٌدـ لآلؽبة يف سعادمه  أطيب من ميتىع القساكة. 

بِب اإلنساف؟ أٌم معُب أخّب كاف يف  بأم عْب إذف ظننت ، أف ىومّبكس قد جعل آؽبتو يطٌلوف على قدر

ال يبكن للمرء أف ىبامره يف ذلك  -حقيقة األمر غبرب طركادة كلؤلىواؿ الَباجيدية الٍب على شاكلتها؟ 

شك أبدا: إهنا مقّودة بوصفها مهرجانا لآلؽبة؛ كبقدر ما أٌف الشاعر ىو يف ذلك ))إؽبي(( جبلة أكثر 

   1ضا مهرجانا للشعراء"من سائر البشر، ال يبعد أف تكوف أي

نستشٌف من ىذا القوؿ، أٌف اغبياة بكل ما ربملو من قسوة تّبح مهٌيأة لتسعد اآلؽبة، كيبدك أنٌو  

هبعل فيها قدرى بِب البشر مكشوفا أماـ أعْب اآلؽبة الٍب   2السبب عينو الذم جعل ىومّبكس ينسج أساطّب

: "حٌب يستطيع البشر أف يطردكا من العاَف ذلك األَف لتستمتع بعذابات اإلنساف، يقوؿ نيتشو 3اختيًلقت

 اػبفٌي اؼبستَب، الذم ال يشهد عليو شاىد، كحٌب يتمكنوا من إنكاره بنية صادقة، كادكا يّبحوف عندئذ

مضطرين إُف اخَباع آؽبة كـبلوقات تلعب دكر الوساطة على صبيع أصعدة التضاريس، بكلمة، أصبحوا 

ا يتيو بدكره بْب األشياء اػبفٌية كيتفٌرس يف غياىب الظلمات كال يفٌوت مشهدا مضطرٌين إُف اخَباع شيء م

من اؼبشاىد اؼبثّبة كاؼبؤؼبة.)...(  اعتبار اآلؽبة دبثابة ىواة يستطيعوف التفرٌج على اؼبشاىد الفظيعة )...( إف 

ضل من ملٌذات التقطيع اإلغريق أيضا ما كانوا يستغرقوف ما يضيفونو أفاكيو كتوابل على سعادة آؽبته  أف

كالتنكيل )...( كإال، فبأم عْب تنظركف إُف آؽبة ىومّبكس، يف فكرة الشاعر، كانوا يستغرقوف يف تأٌمل 

                                                           
 .96جينالوجيا األخبلؽ ، صفريدريك نيتشو، يف  - 1
أشعار ىومّبكس قد مثٌلت أىٌ  منبع لؤلساطّب اإلغريقية ، كقد رٌكز فيها على  "حسْب الشيخ": "أفٌ  يذكر الباحث -  2

 . 21حسْب الشيخ، ديانات األسرار، ص أعماؿ اإلنساف الفآف كمتاعبو يف اغبياة"، يراجع: 
3
ىكذا تكل  زرادشت،  فريدريك نيتشو، ،كل اآلؽبة ىي يف جوىرىا رموز من صنع خياؿ الشعراء"  "فيؤٌكد نيتشو على أ - 

 .130ص 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
339 

 

مّّب البشر كقدرى ؟ ما ىو يف التحليل األخّب معُب حرب طركادة كغّبىا من األىواؿ اؼبأساكية؟ القضية 

تعة اآلؽبة )...( كفيما بعد، كاف فبلسفة اإلغريق ال تقبل أٌم شك: لقد كانت تلك األلعاب من أجل م

األخبلقيوف يعتقدكف كذلك أف انتباه اآلؽبة كاف يظٌل مشدكدا إُف الّراعات األخبلقية، كأعماؿ البطولة  

كالتنكيل الٍب كاف يفرضها الطٌيبوف على أنفسه : )ىرقل الواجب( كاف على خشبة اؼبسرح، كىو على عل  

   1بذلك "

أف الَباجيديا الٍب كلدت أحداثها   -انطبلقا فبا عرفناه حٌب اآلف   -مندكحة لنا من اإلقرار  ال   

من رح  اػبوؼ كاألَف كالّراعات اؼبأساكية قد صارت بالنسبة للمتلقي مّدرا للٌتلٌذذ بآالـ األبطاؿ الذين 

شاىد من أعباء عاؼبو اؼبليء با
ي
ٌّْب اؼب ٌّعاب، إٌف اؼبتلقي ىهنا يغدك شبيها يغرقوف يف اؼبآسي كاألحزاف، ـبل ل

باآلؽبة الٍب تتمٌتع بآالـ البشر، إنٌو تفريغ من نوع آخر تطهّب األَف دبشاىدة األَف، بل اكتساب الشجاعة 

من مواجهة اؼبواقف األليمة، ذلك أٌف يف "األَف حكمة توازم حكمة اللٌذة، مثل اللٌذة يشٌكل األَف يف 

قول الٍب ربفظ النوع، ألنٌو لو َف يكن كذلك لكاف األَف قد اندثر منذ زمن اؼبقاـ األٌكؿ جزءان من ال

، كيضرب نيتشو مثاال على ذلك فيقوؿ: "ىناؾ أشخاص عند اقَباب أَف عظي ، يسمعوف األمر 2طويل"

اؼبناقض، كال يكونوف أشٌد فخرا، أشٌد شراسة، أشٌد سعادة إال عندما تّل العاصفة )...( إٌف العاصفة 

إهٌن  الرجاؿ البطوليوف، كبار رسل األَف، ىؤالء النادركف، ىؤالء  ! ىي الٍب تعطيه  أعلى غبظامه  نفسها

 3االستثنائيوف الذين هبب مدحه  دبقدار مدح األَف نفسو )...( إهن  احملافظوف على النوع".

 الخوف والشفقة:   ما وراء - ب
                                                           

 .65، 64أصل األخبلؽ كفّلها، ص  فريدريك نيتشو، - 1
(، 1 –: سعاد حرب، لبناف، دار اؼبنتخب العريب للدراسات كالنشر كالتوزيع، )ط يدريك نيتشو، العل  اعبذؿ ، ترفر  - 2

 .174، ص 2001
 .175، 174، ص ّدر نفسوفريدريك نيتشو، اؼب - 3
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أف غاية الشعراء الَباجيديْب من اؼبأساة َف إذا عدنا إُف ما كرد يف كتاب أرسطو )فن الشعر( سندرؾ  

الٍب كانت يف  1تكن ؿبّورة يف ربقيق اؼبتعة الَبفيهية كحسب؛ بل تعٌدمها إُف تطهّب اؼبشاعر اؼبؤذية

... تاـ نبيل فعل ؿباكاة"حيث ذىكر يف تعريفو للَباجيديا أهٌنا تقـو على،  3كاػبوؼ 2الرضبة عاطفتا مقٌدمتها

الطرؽ إلثارة ، كما أنٌو أدرج الكثّب من 4"االنفعاالت ىذه من التطهّب إُف فتؤدم كاػبوؼ الرضبة كتثّب

سول أف يتقٌيد هبا للوصوؿ دبأساتو إُف ربّيل األثر  البٌلحق اػبوؼ كالشفقة، كما على الشاعر الَباجيدم

عاسة مّّبه إُف التٌ  ري غيػ  البطل نتيجة النقيّة الٍب تيعشِّشي يف شخّيتو، كتى  قَبفها يٍبال يئةاػباص هبا؛ فاػبط

ٌّلة الٍب تربطو هب ، كاكتشافو اغبقيقة  مث صراعو مع أقرب الناس إليو ئ،مفاج شكلب كىو هبهل حقيقة ال

                                                           
يذكر الباحث "برتراند رسل" يف كتابو حكمة الغرب أٌف "العٌلة الغائية للمأساة ىي تنقية الركح عن طريق تطهّب  - 1

ىبة كالشفقة، )التطهّب(، فعن طريق ذبربة االنفعالْب البديلْب، انفعاِف الر   catharsisاالنفعاالت. كىذا ىو معُب كلمة  
اؼبّطلح  -يقوؿ )برتراند( –تزيح النفس عن ذامها ىذا اغبمل، كعلى ذلك فإف للمأساة ىدفا عبلجيا، كىنا قبد 

اؼبستخدـ مستٌمدا من الطب، أما اعبانب الذم كانت فيو آراء أرسطو تتس  باألصالة فهو اقَباح العبلج عن طريق جرعة 
ّْب العبلجي النفسي."،  برتراند رسل، حكمة الغرب عرض تارىبي للفسفة بسيطة من الداء ذاتو، كىو نوع من التح

(، 1 -الغربية يف إطارىا االجتماعي كالسياسي، اعبزء األٌكؿ، ترصبة: فؤاد زكريا، مّر، دار كفاء لدنيا الطباعة كالنشر، )ط
 .188، ص 2010

بأهٌنا: "حزف ما الـز عن رؤية شر  مهلك أك ؿبزف يّيب من ال يستحقو، كيبكن أف نتوقع عنو  الرحمةيعٌرؼ أرسطو  - 2
الغ  كاؽب  يف شخّنا أك من يتّل بنا؛ كىذا بكوف الشر قريبان أك يبدك أنو قريب؛ كلكي نشعر بالشفقة، فمن الواضح أنو 

أرسطو، اػبطابة، د منا إُف اختبار بعض الشركر"، ينبغي أف نعتقد أنٌو باإلمكاف أف نتعرض يف شخّنا أك يف شخص كاح
 .116، ص 2008: عبد القادر قنيِب، اؼبغرب، أفريقيا الشرؽ، د.ط ، تر
"حزف كاختبلط الزمْب عن زبٌيل شر  ييتوقع يف اؼبستقبل كيبكن أف وبدث فسادان مهلكان ىو  الخوف يذكر أرسطو أفٌ  - 3

كوف مثبلن غّب عادلْب أك بطيئي التفكّب، كإمبا الشركر الٍب يبكنها أف ذبلب لنا أك أذل: ألننا لبشى صبيع الشركر، كأف ن
األحزاف اؼبهولة أك اؼبهلكة فقط. كأيضان ليس ىباؼ من الشركر ما كاف متوقعنا حدكثو يف الزماف البعيد بل ما كاف متوقعان يف 

ماف اؼبستقبل البعيد؛ إذ صبيع الناس يعلموف على كجو الزماف اؼبستقبل القريب، كألنٌنا ال لباؼ من الشٌر اؼبتوقع يف الز 
  .104أرسطو، اػبطابة، ص  اليقْب أهن  ال ؿبالة ميتوف فيو إال أنو ؼبا كاف اؼبوت ليس يعل  أجلو فالناس ال يهتموف بو"،

 . 18: بدكم، ص أرسطو، فن الشعر، تر -4
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 اخوف وٌلد لديوا عذابان ال يستحقونو، كما تشفقة اؼبشاىد على من لىقو  ، كٌلها أمور تستحقٌ بعد فوات األكاف

. كنتساءؿ ىنا حوؿ ما إذا كاف نيتشو قد فه  التطهّب 1من مّّب مشابو لذاؾ الذم شاىده فبٌثبلن أمامو

     أـ أنٌو فهمو على كبوو ـبتلف؟ الَباجيدم كما فهمو أرسطو؟ 

"كما ىو معركؼ،  فيقوؿ:  (Catharsis)يعٌلق نيتشو على ما قاـ بو أرسطو يف مسألة التطهّب  

فإف أرسطوطاليس رأل يف الشفقة حالة مرضية كخطرة، هبب أف تعامل، حينا بعد حْب، بالتطهّب، لقد 

أرسطو قد تعامل مع الشفقة كحالة مرضية تستوجب العبلج، كلعٌلو ، كبالتاِف ف 2فه  الَباجيديا كمطٌهر"

حالة  اعتربىا نيتشو فهل  .3كجد يف اؼبوسيقى الَباجيدية ما يساعد على التخفيف من شٌدة ىذا اؼبرض

 كإف كاف األمر كذلك فأٌم عبلج اقَبحو ؽبا؟  مرضية أيضا؟

                                                           
فّل الثالث من األطركحة الٍب قدٌمناىا لنيل درجة اؼباجستّب: )فن الشعر( عند بن رشد بْب الَبصبة يراجع ال - 1

 .171إُف  ص  147، من ص  -مقاربة سياقية   –كالتأصيل 
 .33فريدريك نيتشو، عدك اؼبسيح، ص   - 2
أخبلقي، كعملي، –التعلي   : "كبن نقبل تّنيف األغباف كما كضعها بعض رجاؿيف كتابو السياسة يقوؿ أرسطو - 3

كعاطفي، كننظر إُف التساكؽ النغمي باعتباره يناسب شيئان ىنا أك شيئان ىنا يف ذلك النسق. لكٌننا نقوؿ أٌف اؼبوسيقى هبب 
أف تستخدـ ليس كماكبة فائدة كاحدة، بل فوائد عديدة مثل استخدامها يف التعلي  كأغراض التطهّب )كأنا استخدـ 

ٌّل معاعبتو  يف كتايب فن الشعر( ككتسلية سامية، ككدافع مّطلح تطهّب ىنا لبلرتياح  دكف مؤىبلت كافية، كسوؼ أف
ككَبكيج ؼبا بعد التوتر... إٌف أم  شعور يشعر بو البعض بقٌوة يوجد عند اآلخرين بدرجة أقول أك أضعف كالشفقة كاػبوؼ 

ثارة الٍب توثٌر على بعض الناس بقٌوة. كردٌبا وبدث ذلك على سبيل اؼبثاؿ، كأيضان ذلك اغبماس. إٌف ذلك نوع من االست
بسبب اؼبوسيقى الدينية، فمن اؼببلحظ أهن  حْب كانوا يستمعوف إُف األنغاـ ذات التأثّبات القاصفة كانوا يقفوف على 

أٌم مشاعر  أقدامه  كما لو كانوا قد حّلوا على معاعبة كافية كمطٌهرة. كىؤالء الذين يشعركف بالشفقة أك اػبوؼ أك
أخرل البد كأهن  تأثركا بنفس الطريقة لدرجة أف العاطفة تأخذ بألباب كل منه . إهن  صبيعان يّلوف إُف شعور مفرح 

ًدث اؼبوسيقى التطهّبية نوعان من االبتهاج غّب الضار لئلنساف"، مايكل كالتوف،  بالتطٌهر كاإلعتاؽ. على نفس اؼبنواؿ ربي
 . 34، 33 اؼبفهـو اإلغريقي للمسرح، ص
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نذكر من خبلؿ أقواؿ نيتشو السابقة أٌف الَباجيديا قد لعبت دكرا مهٌما يف حياة األفراد اليونانيْب؛  

حيث سانبت يف ربفيزى  على أداء أعظ  األدكار خاصة إذا جرل اغبديث عن حرهب  ضٌد الفرس، 

طل الَباجيدم الذم ناىيك عن دفعه  إُف نشداف النقاء كالتطٌهر من أعباء اغبياة كنضاالمها، بواسطة الب

يتكٌبد اآلالـ إلدخاؿ السركر على قلوهب  عن طريق تدمّب ذاتو، كباؼبختّر اؼبفيد: لقد كانت الَباجيديا 

 متنٌفس اليونانيْب كفٌنا يلجأكف إليو لشحن شجاعته  بالطاقة كترصبتها إُف أفعاؿ يف الواقع اؼبلموس. 

لتّدم للمخاكؼ الٍب قد تنتاهب  جرٌاء ربٌديه  لقٌوة كالشٌك أٌف ربويل الشجاعة إُف أفعاؿ يتطٌلب ا 

ىائلة كقٌوة الفرس. فاإلنساف إذا َف يتجاكز ـباكفو سيّّب أشبو باغبيواف األليف الذم يساؽ من قبل قٌوة 

ٌّل النمط  أعظ ، كلعٌل ذلك ما رمى إليو نيتشو حْب قاؿ: "كنتاج ؽبذا اػبوؼ، قد نشد كخيلق كح

 1جن، حيواف القطيع، اغبيواف اؼبريض اؼبدعو إنسانا"اؼبعاكس، اغبيواف الدا

نستنتج من ىذا القوؿ أٌف اػبوؼ وبٌوؿ اإلنساف إُف حيواف مريض ال طاقة لو حٌٌب على قيادة  

تعمل عكس اػبوؼ إهٌنا   -بتحفيزىا للمتلقي  -نفسو، إنٌو حيواف داجن قابل لبلنقياد، لكٌن الَباجيديا 

لتحٌدم. لكٌنها يف اؼبقابل تعمل على إسعاده فتمتٌص آالمو جبعلو يتمٌتع دبعاناة تشحذ اؽبم  فتقودىا إُف ا

البطل، فهل يقّد نيتشو من كراء ذلك أهٌنا تقـو بتخليّو من عاطفة الشفقة؟ يقودنا ىذا السؤاؿ إُف 

 سؤاؿ آخر: كيف نظر نيتشو إُف الشفقة؟ ككيف حاكؿ معاعبتها؟

أٌف نيتشو َف يعترب الشفقة حالة مرضية فقط، بل اعتربىا نقيّة  إُف مسألة ىامة كىيهبدر التنويو  

كما  ، 2ىذه ىي نقائّنا اؼبعاصرة" -هبدر بالفرد ذبٌنبها، يقوؿ يف ذلك: "اإلجهاد كالفضوؿ كالشفقة

ا لكٌل الشركر الٍب يقع فيها البشر، إهٌنا خطيئة بأٌت معُب الكلمة، يقوؿ مؤٌكدا: "لتكن الشفقة مّدر عٌدىا 
                                                           

1
 . 26(، )د، ت(، ص 2 –عدك اؼبسيح، ، تر: جورج ميخائيل ديب، دار اغبوار، )ط  فريدريك نيتشو، - 

 .46ص ؿباكلة لقلب كل القي ،  إرادة القٌوة فريدريك نيتشو، - 2
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.بل إهٌنا أخطر من كٌل اػبطايا: يقوؿ: "حٌب اآلف َف يت  تعلي  الناس ال ىذا كال ذاؾ: بل ت 1خطيئة لك"

تعليمه  الفضيلة، كاالستقامة، كالرضبة، بل حٌب جحود اغبياة. كىذه ىي قي  اؼبنهكْب )...( ىي أصل كل 

و ينّحنا بتجٌنبها كاالحَباس منها، ، لذا فه2القي : تلك الرضبة، لقد أدركت أهٌنا أخطر من كل الرذائل"

"أحذرك  من كما وبٌذرنا منها ربذيرا صروبا:   . 3"بأٌم اعتبار هبب االحَباس من الشفقة"يقوؿ يف ذلك: 

، كالشٌك أف السبب يف ذلك عائد إُف نتائجها على 4الرأفة، فمن ىناؾ تقَبب من الناس غيمة سوداء"

الشفقة كالرضبة ىي يف اعبانب  يقوؿ: "زؼ طاقتها كمهدرىا، النفس البشرية حيث تثٌبط عزيبتها كتستن

اؼبضاد لبلنفعاالت احملٌرضة الٍب ترفع طاقة الشعور اغبيوم، كهبذا فإهٌنا تنتج تأثّبا مثٌبطا. عند اإلشفاؽ 

تماؿ تيضٌيع القٌوة.. كعرب الشفقة يتنامى كيتوٌلد أكثر فأكثر خسراف القوة الٍب هبا تكوف اغبياة ؿبتملة. االح

  5نفسو يّاب بالعدكل اؼبمٌرضة من الشفقة"

بناءن على ىذا القوؿ، تّّب الشفقة عامبل مثٌبطا للعزائ ، حيث تعمل على تطويق شجاعة األفراد  

كإطباد رغبته  يف ربٌدم الّعاب، إهٌنا أشٌد خطرا على الٌذات البشرية من األمراض اؼبعدية، لذا يتوٌجب 

رؽ ناجعة، كنتساءؿ ىنا عن الطريقة الٍب كجدىا نيتشو للتخٌلص منها كسط باستخداـ ط 6التخٌلص منها

                                                           
1
 .  29العل  اعبذؿ ، ص  فريدريك نيتشو، - 

 .69ص إرادة القٌوة ؿباكلة لقلب كل القي ،  فريدريك نيتشو، - 2
  .104ص ، 2013(، 1  -تر: ؿبمد الناجي، اؼبغرب، أفريقيا الشرؽ، )ط فريدريك نيتشو، الفجر،  - 3

 .89فريدريك نيتشو، ىكذا تكل  زرادشت، ص  - 4
 .31، 30فريدريك نيتشو، عدك اؼبسيح، ص  - 5
الباحث مّطفى صمودم أنٌو ال كجود للشفقة يف قاموس حياة نيتشو، فحٌب حْب أٌسس لفكرة اإلنساف يذكر  - 6

ىي الٍب أماتت اهلل، كما أهٌنا الٍب ذبعل اإلنساف حيوانا   -يف نظره   -األعلى جٌرده من ىذه الّفة، ذلك ألف الشفقة 
دم، من جلجامش إُف نيتشو حبث يف الثقافة العاؼبية، مّطفى صمو ينظر: مدٌجنا قاببل لبلفَباس من قبل إنساف أقول"، 

 .  260، 259، ص 2009(، 1  –سوريا، دار كمؤٌسسة رسبلف، )ط  
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"لو أننا تّورنا أف كل اؼبخزكف الذم يبكن إحّاؤه من الطاقات الٍب  اجملتمعات؟ ، يقوؿ نيتشو:

استخدمت يف إطار ىذا االذباه العاَف َف يوظف ػبدمة اؼبعرفة، بل استخدـ لتنفيذ غايات أخرل عملية 

ؤلفراد كالشعوب، التضح لنا أف اغبركب الدكلية اؼبدمرة كموجات اؽبجرة اؼبتواصلة للمجتمعات كأنانية ل

سوؼ تضعف ضباسة اإلنساف الطبيعية ذباه اغبياة إُف حد ما، مع مبلحظة النزكع إُف االنتحار عاؼبيا، كأف 

ا كاف صديقا أف ىبنق الفرد سوؼ يشعر ببقايا كاجب وبت  عليو إذا كاف ابنا بأف ىبنق كالديو ، أك إذ

صديقو، كما فعل سكاف جزيرة فيجي: سلوؾ من قبيل التشاـؤ اغبقيقي الذم يبكن أيضا أف يولد أخبلقية 

مرعبة  للقتل جملرد الشفقة، كىو تشاـؤ موجود، كما كاف دائما موجودا، يف كل أكباء العاَف، حيث ال 

صة، ليكوف العبلج كالوسيلة ؼبنع ىذا الوباء يكوف الفن متجسدا يف أم شكل من أشكالو، كدين كعل  خبا

 1القاتل"

إُف توظيف الشعوب  تواصلةات مجر ىرة ك دمٌ مركب يرجع نيتشو كومة احملن الٍب ذبتاح العاَف من ح 

لطاقامه  يف تنفيذ غايات أنانية كىذا ما يساى  يف انتشار عاطفة الشفقة بْب األفراد، فإف َف يوضع حٌد 

 لتفٌشيها فإهٌنا لن تظٌل ؾبٌرد إحساس بل ستتحٌوؿ إُف فعل أم إُف جريبة، كقد ظهر ذلك جلٌيا فيما فعلو

د كصارت كباال عليه ، فقط ألهٌنا َف تلق التطهّب حْب انتشرت الشفقة بْب األفراسكاف جزيرة فيجي 

 اؼببلئ  الذم وبدثو الفن .

نستنتج من خبلؿ ما ذكرناه حٌب اآلف أٌف نيتشو قد تعامل مع عاطفٍب اػبوؼ كالشفقة تعاملو مع  

منو  األمراض النفسية الٍب تلته  إرادة اإلنساف كشجاعتو كتقوده إُف التقوقع كاالنطواء حوؿ ذاتو، بل ذبعل

حيوانا ضعيفا خاضعا قاببل لبلنقياد، تستوقفو شفقتو على اؼبتعثٌرين، فتعرقل مسّبتو كبو ربقيق اجملد، لذا 

اقَبح معاعبتهما عن طريق الفن، كلعٌلو َف هبد فنا أنسب ؽبذه اؼبهٌمة من الَباجيديا الٍب ذبعل اؼبتلقي يقضي 
                                                           

 .185فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 1



 أطروحة الدكتوراه
 

 
345 

 

ٌكنو من إقّاء شفقتو على اآلخرين عن طريق على ـباكفو، بتحريضو على خوض غمار التحٌدم، كما سب

تعليمو كيفية التلٌذذ بآالـ اآلخر. مٌتخذا من ذبارب اليونانيْب قدكة لو. يقوؿ يف السياؽ ذاتو: "لقد مكنتِب 

سيكولوجيا الطقس الشبقي كتيار جارؼ من اإلحساس باغبياة كبالطاقة، داخلو يغدك حٌب األَف فعل مثّب، 

اإلحساس الَباجيدم الذم فهمو أرسطو ككذلك متشائمونا على كجو اػبّوص.  من مفتاح لتلمس فكرة

إف الَباجيديا أبعد ما يكوف عن أف تكوف دليبل على شيء من التشاـؤ اؽبليِب، )...(  حٌب بإمكاننا أف 

ا نعتربىا باألحرل صيغة نفيو، كاغبجة اؼبناقضة لو. إف االستجابة اإلثباتية للحياة دبا يف ذلك مشكبلمه

األكثر غرابة كاألكثر قسوة؛ كإرادة اغبياة، مبتهجة بالتضحية بأرقى أنواعها لّاٌف ثرائها الذم ال ينضب، 

ذلك ىو ما ظبيتو ديونيزية، كذلك ما ؼبست فيو، دبجرد حدس، جسرا كبو سيكولوجية الشاعر الَباجيدم. 

اسيس خطّبة عن طريق تفريغ عنيف كال يتعلق األمر ىنا بالتخلص من الرعب كالشفقة، كال بتطهّب من أح

؛ بل من أجل أف يتحد، يف ما كراء الرعب كالشفقة، مع متعة الّّبكرة نفسها،  -ذلك ما فهمو أرسطو –

   1تلك اؼبتعة الٍب ربمل متعة التدمّب أيضا يف داخلها" -

مهاـ أشٌد يبدك أٌف غرض نيتشو من األثر الَباجيدم قد ذباكز مهٌمة تطهّب اػبوؼ كالشفقة إُف  

ُب من الٌتدمّب بغرض إعادة البناء، فالَباجيديا  2فاعلية من تلك الٍب قّدىا أرسطو  -، إهنا اؼبتعة الٍب ذبي

ذبعل اؼبتلقي يدٌمر عاؼبو اؼبليء باؼبخاكؼ كالشفقة ليبِب عاؼبا ـبتلفا، عاَف يبُب على   -يف نظر نيتشو 

                                                           
 .179فريدريك نيتشو، غسق األكثاف أك كيف نتعاطى الفلسفة قرعا باؼبطرقة، ص  - 1
ا األرسطية أداة لتفكيك اإلرادة كاػبضوع ؼببادئ اػبنوع نيتشو قد اعترب الَباجيدييذكر الباحث مراد قواظبي "أٌف  - 2

كالتبعية، ذلك أنٌو اشَبط يف عملية التطهّب انفعالْب )منحٌطْب( نبا: الرعب كالرضبة، كلو كاف أرسطو ؿبٌقا لكاف مّّب 
نيتشو ال يثٌبط اإلرادة كال يقضي عليها إمٌبا اإلنسانية يف خطر عبلكة على مّّب الفن كالَباجيديا، فالفن من كجهة نظر 

يقـو بتنشيطها كربفيزىا"، ينظر: مراد قواظبي، يف معُب التاريخ عند نيتشة سؤاؿ األصل كمشركع التأكيل، لبناف، ابن الندٔف 
   156، 155، ص 2012(، 1 -للنشر كالتوزيع، )ط
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بالطاقة الكافية الٍب سبٌكنو من ربٌدم ضعفو عن  أنقاض عاَف زائل، حيث يتسٌُب لو أف يشحن شجاعتو

طريق مشاىدة البطل كىو يتحٌدل الّعاب، كيف الوقت عينو يعمل على إقّاء الشفقة بعيدا؛ حيث يتلٌذذ 

بعذابات البطل اؼبدٌمر، إنٌو يتلٌقف اعبانب اإلهبايب من شجاعة البطل، لٌكنو ىبرج يف النهاية منتّرا، كقد 

 عة ال تضاىى.  رأل يف عذاباتو مت

كالَباجيديا هبذا اؼبنظور ليست تفريغا للخوؼ كالشفقة بقدر ما ىي شحن للشجاعة كالتلٌذذ  

بعذابات اآلخرين، إهٌنا أداة لّنع أفراد ال تعيقه  الّعاب كال اغبركب كال تستوقفه  الشفقة على 

ف كانت الَباجيديا هبذه القٌوة الٍب الضعفاء، إهنا سيف ضٌد الضعف، لبناء عاَف ال يعَبؼ إال باألقوياء. فإ

 سبٌكنها من التأثّب على اؼبتلقي، فكيف يبكن أف وبٌقق تكامل أجزائها مهٌمة هبذه الّعوبة؟

 دور الموسيقى الديونيسية: - ج

أدركنا سابقا أٌف للموسيقى الديونيسية يف الَباجيديا دكرا ىاما يف الولوج باؼبتلقي إُف أحداث  

األسطورة، كجعلو يندمج مع عذابات اؼبمٌثل الٍب سرعاف ما تتحٌوؿ إُف متعة يتفٌنن البطل يف صنعها عرب 

قة الديونيسية، تولد الَباجيديا تدمّب ذاتو، "كبْب عاؼبية موسيقاىا كاستقباؽبا من جانب اؼبتلقي على الطري

تقاطعات بْب الرمز اؼبتسامي كاألسطورة، فتخلق بذلك كنبا بأف اؼبوسيقى ؾبرد أداة عليا من أدكات 

إف األسطورة ربمينا من اؼبوسيقى،   )...(التمثيل، كضعت على أساس إحياء العاَف البّرم للميثولوجيا 

ضفي اؼبوسيقى على األسطورة الَباجيدية مغزل ميتافيزيقي، قوامو كما سبنحها حريتها اؼبطلقة، كيف اؼبقابل، ت

كاألى  من الضركرة كاالقتناع بأف الكلمة كالّورة ال أمل ؽبما يف الوصوؿ إليو دكف ىذه اؼبساعدة اػبارجية. 
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ى ىذا أف يسيطر على اؼبتفرج على اؼبأساة شعوره بالتطّب من الفرح األظبى الذم بلغو عرب سّبه الطويل عل

"   1درب التدمّب كالنفي، حٌب يشعر شخّيا أف أعماؽ األمور زباطبو بكبلـ مفهـو

ال يستطيع أف يستغِب عن اؼبوسيقى يف إنتاجو ألٌم   -يف نظر نيتشو  -كعليو، فالشاعر الَباجيدم 

ا لبلوغ مأساة، ؼبا ؽبا من مهاـ يف التأثّب على اؼبتلقي، إذ ال يبكن أف يعتمد على الكلمات كالّور كحدنب

 فو اؼبوسيقيىذه الغاية، لكٌنو يف اؼبقابل لن يستطيع بلوغها باؼبوسيقى كحدىا، كيتساءؿ عٌما إذا كاف 

ستعانة سيقية )تريستاف كإيزكلد(، دكف االقادرين أف يتٌّوركا إنسانا يفه  الفّل الثالث من اؼبقطوعة اؼبو "

أف  تزىق أركاحه  من التحليق فكريا يف  بالكلمة كالّورة، ىكذا ببساطة كحركة ظبفونية ىائلة، قبل

األعاِف؟ كيف يتسُب ؽبذا اإلنساف الذم المست أذنو إرادة قلب العاَف، كاستمع إُف تلك الشهوة للحياة 

الٍب تنبعث كسيل جارؼ أك كجدكؿ رقراؽ خفيف هبرم يف شرايْب ىذا العاَف، أف وبوؿ دكف أف تتمزؽ 

كيف يبكنو أف يتحمل االستماع إُف صدل صرخات الفرح أذنو فجأة ربت ضربات ىذه اؼبوسيقى؟  

يف ىذه  (...) كالرعب الٍب ال عٌد ؽبا، اؼبنبعثة من أفق بعيد يف ليل ىذا العاَف دكف أف يلوم على شيء

اؼبرحلة بالضبط ت إدخاؿ األسطورة الَباجيدية كالبطل الَباجيدم ليّبحا كاحدا من العوامل رفيعة اؼبستول 

  2يقي كاؼبوسيقى أيضا"للتحفيز اؼبوس

يقٌر نيتشو إذف بضركرة التكامل بْب العناصر اؼبكٌونة للَباجيديا دبا يف ذلك اؼبوسيقى كالكلمات 

كالّور كالبطل كاألسطورة، ذلك أنٌو ال يبكن االستغناء عن أٌم عنّر فيها، ؼبا لذلك من تأثّب على ىذا 

  –  Richard Wagner 1813 ( د فاغنراؼبتلقي، كيقودنا إُف إحدل أعماؿ اؼبوسيقي ريتشار 

                                                           
 .232يك نيتشو، مولد الَبجيديا، ص فريدر  - 1
 .234، 233، صاؼبّدر نفسوفريدريك نيتشو،  - 2
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الٍب تعود   ،" Tristan and Isolt  تريستان وإيزلتالذم قاـ بتحويل أسطورة " 1بأؼبانيا( 1883

 ، إُف  أشعار كموسيقى كمن شبٌة إُف أكبرا.  2إُف القرف الثآف عشر اؼبيبلدم

تلٌقفتها الكثّب من األيادم كأعادت صياغتها العديد من إُف أٌف ىذه األسطورة قد  كذبدر اإلشارة

  Béroulاألقبلـ، نذكر على سبيل اؼبثاؿ ال اغبّر الكاتب بّبكؿ: 
، كسنحاكؿ أف نعرض أحداثها  3

                                                           
 ما،الدراة اؼبؤلفْب اؼبوسيقيْب يف النّف الثآف من القرف التاسع عشر يف طريق الواقعية اؼبوسيقية كؾباؿ يعترب فاجنر قمٌ  - 1

لوىنجرين  ،(1845تاهنويزر ) ،(1842اؽبولندم الطائر ) ،Rienzi  (1840)رينزم  : أى  أعمالو يف ؾباؿ األكبرامن 
 Danجو إُف األساطّب اإلؽبية األؼبانية كىي: ترب الرياف )ذىب الراين( (، أما الدرامات اؼبوسيقية فكاف معظمها يتٌ 1847)

Rhein Gold  1854    األكُف من الرباعية، الفالكّباتDie Walkure  1856     الثانية من الرباعية، تريستاف
كىي الثالثة من الرباعية، أساطْب الغناء يف  Siegfried 1865يد سيجفر  ،Tristan and Isolde  1859كايزكلده 
كىي  Goherdammerung   1874، غسق اآلؽبة Die Meistersinger Von Nuenberg 1867نورمربج 

 )عن األنَبنيت(. .Parsifal  1882الرابعة من الرباعية، بارسيفاؿ 

وثائق اؼبكتوبة الٍب تنقل إلينا أقدـ نّوص األسطورة ىي يف ذامها متنٌوعة، يرد يف كتاب تاريخ اآلداب األكربية أٌف: "ال - 2
بْب صورىا يف  تيوجب معرفتينا بالنّوص اؼبقابلةكردبا َف يكن الطابع األكركيب أكثر كضوحان منو يف ىذا العمل، دبقدار ما 

نورماندية من النّوص األكُف  –يف الواقع سول فقرات فرنسية، كأقبلو  -يقوؿ اؼبؤٌلف –اللغات اؼبختلفة. ككبن ال مبلك 
ركايتْب لؤلسطورة: ركاية مشَبكة تػيٌلح على البناء الدرامي، قريبة من تأليف اؼبنشدين  1180ك  1170الٍب أظهرت بْب 

ل الشخّيات كسبجيد )اغبب اؼبرىف كاغبقيقي( كعرب النّوص األؼبانية، مثل ترسيتاف )إيلهارت كركاية غزلية تيعُب بتحلي
(؛  كتريستاف )غوتفريد فوف سَباسبورغ( آخر القرف الثآف عشر )...( ىذا االنتشار األكركيب 1190فوف أكبرج ( )

البندقية؛ كقد كصلت فيما بعد ببلدى الّرب لؤلسطورة استمٌر خبلؿ القرف الثالث عشر، كالسٌيما يف إيطاليا: تريستاف 
ككركاتيا، كبوىيميا حيث كانت )تريستاف كإيزكلد( )يف الثلث األخّب من القرف الرابع عشر( أطوؿى قّيدةو بالتشيكية القديبة 

،  1230احملفوظة، بينما ظهرت ركاياته جديدة يف البلداف الٍب تشكٌلت فيها التقاليد اؼبركية )نص الريك فوؽ ترىي ، 
)سّب تريستاف(  –( كنص. باإلقبليزية اؼبتوسطة 1240 - 1230؛ كتريستاف بنثر فرنسي.)1300كىنريك فوف فريربج 

: صياح قركف الوسطى، اعبزء األٌكؿ، ترؾبموعة من اؼبؤلفْب، تاريخ اآلداب األكركبية من األصوؿ حٌب هناية ال"، 1300
 .155، 154، ص 2013تاب، دمشق، اعبهي ، منشورات اؽبيئة العامة السورية للك

"كلد تريستاف يف جو من الشقاء. مات أبوه قبل كالدتو بقليل، كَف تعش ترد األسطورة حسب بّبكؿ على ىذا النحو:  - 3
، أخذ اؼبلك  كمعناىا اغبزين(    Tristeالذم اشتٌق من الّفة  أمو ببلنش فلور بعد كالدتو، )من ىنا جاء اس  البطل
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"فاز تريستاف، بعد كفاح مٌر، باألمّبة إيزلت ككاف بوسعو االحتفاظ هبا لكٌنو تنازؿ  األساسية باختّار:

خبلصا لو، فتزٌكجها اؼبلك، غّب أف احملٌبْب قد عادا إُف ما كاف بينهما من تواصل، عنها ؼبليكو مارؾ إ

ففوجئا يوما يف حالة مريبة، فطردا كاختبآ يف إحدل الغابات حيث ال شيء وبوؿ دكف رغائبهما، لكن 

بلث تريستاف بينو كبْب اؼبلكة )سيف العٌفة( فخلق بذلك حاجزا يتيح ؽبما البقاء على اؽبول. كبعد ث

سنوات قضياىا يف منفانبا أعاد تريستاف إيزلت إُف اؼبلك، فكاف ىذا الفراؽ حاجزا جديدا قد اختاره عن 

عمد ليذكي نار ىواه، لكن اؽبول قد تغٌلب يف النهاية على صبيع العقبات الٍب تعَبض اغبياة، كاألخبلؽ 

َف يبق إال اؼبوت اغباجز األقّى، فاكتشفو كاغبٌق الزكجي كحٌق اؼبتبوع على التابع كاؽبجر اعبسدم كالغّبة، ك 

 1اغببيباف كاجتازاه، فجعل من حٌبهما أمرا عجيبا فائقا كخٌلداه"

                                                                                                                                                                          

ظهرت أكؿ بطولة لو يف انتّاره على موىورلت كقضائو عليو، غّب أف  بلنش فلور، اليتي  إُف ببلطو كرباه.كورنوام شقيق ب
ىذا االنتّار َف يكتمل إذ ناؿ منو موىورلت ضربة سيف مسمـو أفقدتو األمل يف اغبياة؛ حيث أحبر فاقدا األمل مع 

ّبة اإلرلندية كشفتو، كبعد بضع سنوات عـز اؼبلك مارؾ على سيفو كقيثاره، كؼبا نزؿ على الشاطئ اإلرلندم اعتنت بو األم
الزكاج من اؼبرأة الٍب ضبل إليو أحد الطيور شعرة ذىبية من شعرىا. فأرسل تريستاف يف البحث عن اؼبرأة اجملهولة. فقذفت 

ا العناية بو مرة أخرل، عاصفة بالبطل كبو إيرلندا، كىناؾ نازؿ كقتل تنينا كاف يهدد العاصمة. جرحو الوحش فتولت إيزكلد
كيف أحد األياـ اكتشفت ىذه األمّبة أف اعبريح ما ىو إال قاتل عمها، فأمسكت بسيف تريستاف كىددت بقتلو )إال أهنا 
تراجعت الخباره أياىا باؼبهمة الٍب كٌلفو هبا اؼبلك مارؾ(، كأحبر معها كحْب عطشا قدمت ؽبما اػبادمة خطأ )النبيذ 

ريسْب، كعلى الرغ  من أٌف اػبطيئة قد ارتكبت إال أٌف تريستاف بقي مرتبطا باؼبهٌمة الٍب تلقاىا من اؼبعٌشب( اؼبعد للع
اؼبلك. كأكصل بالتاِف إيزكلدا إُف مارؾ رغ  خيانتهما. كما لبث كبار القّر أف أعلموا اؼبلك حبب تريستاف كإيزكلدا. فنفي 

ءتو كعاد إُف القّر. ككاف القـز فورسْب، شريك الكرباء، وباكؿ تريستاف، إال أنو أقنع اؼبلك بفضل حيلة جديدة بربا
مفاجأة اغببيبْب، فنّب ؽبما الشراؾ. كأقاـ الربىاف على خيانتهما، حينها قاـ اؼبلك بإصدار حك  اؼبوت على تريستاف 

كفيلة بإهناء مفعوؿ كالنفي على إيزلت، لٌكنهما فرٌا  بعيدا كعاشا حياة قاسية مٌدة ثبلث سنوات، كىذه اؼبٌدة كانت  
الشراب السحرم لكٌنها َف زبمد نّباف ؿببٌتهما، كبعد زكاج تريستاف من امرأة أخرل أصيب جبرح بليغ ال تستطيع شفاءه 

نيس دم دي، ينظر: ميٌتا ضٌمت جسده كلفضت أنفاسها "منو إال إيزكلت، غّب أهنا ىذه كصلت متأخرة كحْب كجدتو 
 . 50إُف ص  47من  ص، 2007، 1 -خاشّبك، دمشق، مكتبة بغداد، ط: عمر شرصبوف، اغبب كالغرب، تر

 18، 17دينيس دم رصبوف، اغبب كالغرب، ص  - 1
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كتب فاجنر الٍب   "Liebestodهبرم حديث نيتشو عن "اؼبقطوعة الثالثة من أغنية "اؼبوت حٌبا" " 

تريستاف تيلقي الضوء على الٌلحظات األخّبة الٍب صبعت   كٌت سبثيلها كأكبرا، كالٍب 1859موسيقاىا عاـ 

تضر،  بّديقو الويٌف كىو يشٌد أزره كيرفع معنوياتو كوبثٌو على ربٌمل آالمو، إُف أف كصلت إيزكلت فوجدتو وبي

كَف يلبث غبظات بعد كصوؽبا حٌٌب لفظ أنفاسو بْب ذراعيها، ىذه األخّبة الٍب بكتو حبرقة شديدة مث ماتت 

 1."جبانبو

يبدك أٌف استعانة نيتشو هبذه األكبرا عائد يف األساس إُف اجتماع العناصر الضركرية الٍب غالبا ما 

 قبدىا يف الَباجيديا: 

 اغنر كالٍب أثٌرت كثّبا يف نيتشو.اؼبوسيقى الٍب أٌلفها ف -

أحداثها  تعتمد يفا هبعلها أشٌد شبها بالَباجيديا الٍب داثها مستقاة من أسطورة قديبة كىذا مأح  -

 على األساطّب.

 النهاية اؼبأساكية للبطلْب تريستاف كإيزكلت. كلعٌل ذلك ما يعطي ىذه األكبرا بّمة تراجيدية. -

                                                           
    Isoldeو إيزولد  Tristan من :  تريستاف كلٌ  تستغرؽ ىذه األكبرا قرابة أربع ساعات، قاـ بأداء أدكار - 1

   Robert ركبّبت غامبيل:الممثلون:  Marke، والملك مارك: Kurwenal  :كيرونلو  Branganeوبرانغان: 

Gambill ،ك نينا ستاـ : Nina Stemme، كارنو كتريناKatarina Karnéus   و ،  Bo Skovhusو  René 

Pape ،اؼبقطع الثالث من ىذه األكبرا يراجع  :Tristan und Isolde  (Acts  Opera in three . ) 
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أهنا ال سبٌجد فقط  حيث يضاؼ سبب آخر إُف ىذه األسباب كىو "الطابع الثورم ألكبرا )تريستاف(،

بل سبٌجد أيضا حالة )البهجة( الٍب أكحت ف،  )اإلرادة العمياء ( تلك اإلرادة الٍب تناضل على كبو ال يتوقٌ 

 1لنيتشو بالبهجة الديونيسوسية"

، سندرؾ مدل اػبطورة الٍب يشٌكلها القّف اؼبوسيقي على اؼبتلقي   2إُف قوؿ نيتشو السابق بعودتنا

ربمينا   -حسب نيتشو  –ما َف تقٌدـ لو مساعدة خارجية من األسطورة الَباجيدية، ذلك أف "األسطورة 

، كقد استعاف نيتشو باؼبقطع األخّب من أكبرا "تريستاف كإيزكلد" ليؤٌكد لنا أف ىذه اؼبقطوعة  3من اؼبوسيقى"

األسطورة كالبطل  سَبىق اؼبتلقي كستزرع يف نفسو الٌرعب كالفزع ما َف يتٌ  االستعانة بعنّرين أساسيْب نبا:

"يف ىذه اؼبرحلة بالضبط ت إدخاؿ األسطورة الَباجيدية كالبطل الَباجيدم الَباجيديْب،  كؽبذا السبب فإنٌو 

ليّبحا كاحدا من العوامل رفيعة اؼبستول للتحفيز اؼبوسيقي كللموسيقى أيضا )...( لكن لو  أنٌنا ككائنات 

تاـ  تنتمي بنقاء إُف ديونيس، أدركنا أف األسطورة كرمز سوؼ تفقد كل تأثّبىا، كلوصلت إُف حالة تعطل

لكن اآلف مع القوة األبولية اؼبوجهة كبو إعادة ترتيب عاَف الفرد شبو اؼببعثر، يربز )...(  ال يلحظها أحد

أمامنا ىذا البلس  الشايف اػبادع: فيخيل إلينا فجأة أف باستطاعتنا مشاىدة تريستاف فقط، يرقد يف ىدكء 

نبئنا ما خلناه يف السابق زفرة جوفاء خرجت من كيسأؿ يف يأس: تلك األغباف األكُف، ؼباذا َف توقظِب؟، في

صمي  األشياء عن مدل عق  كخواء البحر. كيف حْب كنا سابقا كبس بو شيئا مذىبل على حافة 

االنقراض، يف كل االختبلجات اؼبتشنجة الٍب أصابت كل مشاعرنا، كالٍب تتّل هبذا العاَف خبيط كحيد ال 

نسمع كنرل فقط صوت البطل، البطل مّابا لكنو ال وبتضر، كىو  أكثر، فإننا نغدك اآلف قادرين على أف

                                                           
، 2007(، 1 –فريدريك نيتشو، لبناف، دار التنوير للطباعة كالنشر كالتوزيع، )ط  ، فلسفة األخبلؽإبراىي  يسرل - 1
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كحْب أغمد الفرح، بعد كل ىذا  ! إنو اغبنْب موتا، كليس اؼبوت حبا ! يّرخ يف مرارة مثّبة: اغبنْب، اغبنْب

راقص طربا بيننا كبْب )الطرب ال kurwenalالعذاب اؼبضِب، سيفو يف أكبادنا، ينتّب)كّبكنل( 

  1توجو صوب السفينة الٍب ربمل إيزكلد"األساسي(، كقد 

األسطورة عاجزة بل يف حالة تعٌطل تاـ إذا استقٌلت بذامها عن استنادا إُف ىذا القوؿ تضحى 

اؼبوسيقى، يف حْب تبلغ القٌوة التأثّبية للموسيقى ذركمها كلو بعيدا عن تدٌخل األسطورة، غّب أهٌنا ستجعل 

، لذا تتٌ  االستعانة بعناصر خارجية غبماية اؼبتلقي من ىذا الضياع اؼبتلقي مشٌوش الفكر كمبعثر العواطف

كفق مراحل: األسطورة كالبطل مث تليهما القٌوة األبولية الٍب تعيد ترتيب عاَف اؼبتلقي، لتجعل كقع اؼبأساة 

الرثاء "كمهما كاف ىائبل كقع ىذا عليو أقٌل ضرران؛ حيث تونبو أٌف "تريستاف" ليس مٌيتا بل نائ  فحسب،  

اؼبشفق يف نفوسنا، فهو دبعُب من اؼبعآف يروبنا من األَف األزِف ؽبذا العاَف، سباما كما نلوذ برموز األسطورة 

لنتقي سوء التحديق اؼبباشر يف الفكرة اؼبسيطرة للعاَف، ككما ربمينا األفكار كالكلمات من السيل اؼبتدفق 

لوى  األبوِف اػبادع يبدك لنا ككأف صوت األغنية قد ازبذ الذم ال وبتمل للرغبة البلكاعية. من خبلؿ ىذا ا

شكل الكلمة اؼبقركءة، كما لو أف قدر ترستاف كإيزكلد يف ىذه اللحظة قد تقرر متشكبل من أركع كأرؽ 

 2مادة للتعبّب"

يبدك أنٌو ال ؾباؿ النفّاؿ القٌوتْب األبولية كالديونيسية يف أٌم عرض؛ إذ بعدما سيطرت القٌوة 

نيسية على اؼبتلقي فجعلتو يدٌمر عاؼبو ليدخل عاؼبا مشحونا بالعواطف حيث يٌتحد مع عذابات الديو 

"ىكذا ينتزعنا العنّر األبوِف من البطل، تدٌخلت القٌوة األبولية لتخٌفف آالمو كأحزانو عرب الوى  األبوِف،

هب ، كمشبعا من خبلؿ إحساسنا  العاؼبية الديونيسية كيرمينا يف حضن ىذه الفرديات اؼبمتعة، رابطا تعاطفنا
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باعبماؿ، اعبماؿ التائق إُف التشكل بأشكاؿ رائعة كنبيلة. إف العاَف األبوِف يعرض أمامنا صورا من اغبياة 

كوبملنا إُف الفه  اؼبتأمل عبوىر اغبياة اؼبوجودة يف ىذه اػبّوصيات. كالعاَف األبوِف يرفع اإلنساف، دبا لو 

كالفكرة كاؼبعرفة األخبلقية كالدكافع العاطفية، كينتشلو من عاَف الذات اؼبعربدة، من تأثّب ىائل يف الّورة 

كىباتلو فيما ىبص عمومية اغبدث الديونيسي، مضلبل اإلنساف بأنو ال يبكنو أف يرل إال صورة كاحدة 

كأف ما سوؼ يراه سيكوف يف شكل  –صورة تريستاف كإيزكلد، على سبيل اؼبثاؿ  –كحسب من الكوف 

ضل كأعمق عرب اؼبوسيقى. غّب أف ما يعجز عن فعلو السحر األبوِف الشايف، إذا كاف قادرا على ضبلنا أف

على االعتقاد بأف العامل الديونيسي، اؼبوضوع يف خدمة السحر األبوِف، خليق بأف يشد من أزر التأثرات 

 1داة لتحقيق الرضا األبوِف"أكما لو أف اؼبوسيقى كانت أساسا   األبولية،

ىكذا يكوف التعاكف بْب القٌوتْب األبولية كالديونيسية ػبلق ذاؾ الفضاء الذم يقح  اؼبتلقي يف 

، كيف خضٌ  2العرض كيلج بو إُف عاَف األسطورة؛ حيث يتسٌُب لو االرٌباد بالبطل ليعيش آالمو كنكباتو

العذاب الذم يبعثر عواطفو، التدمّب الذم وبّل لعاؼبو الواقعي، تتدٌخل القٌوة األبولية لتنتشلىو من ذاؾ 

" مثبل، كال شٌك أٌف ىذا ما تفتقر تريستاف كإيزكلدكتعملى على شٌد تركيزه ذباه صورة كاحدة، صورة البطلْب "

إليو الدراما الشفوية الٍب تعتمد فقط على السرد إذا جرت مقارنتها بالدراما اؼبٌتحدة باؼبوسيقى، ذلك أنٌو 

ذم حّل بْب الدراما اؼبكتملة كموسيقاىا، تبلغ الدراما أعلى درجات اغبيوية "قبل مرحلة االنسجاـ التاـ ال

الٍب ال تستطيع الدراما الشفوية كحدىا أف تبلغها. إف صبيع الشخوص اغبية على اؼبسرح تقدـ أمامنا 
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مبسطة، حسب اػبطوط اؼبتحركة بشكل منفّل للميلوديا، بتوجيهها كبو خط كاضح ملتو، بينما يّور 

ندماج بْب ىذه اػبطوط عرب سلسلة من االنتقاالت اؽبارمونية الرقيقة جدا، دبا يساير حركة األحداث لنا اال

حاسيس اؼبتفرج استيعاب العبلقات القائمة بْب األحداث بطريقة خشبة اؼبسرح.  هبذا الشكل يتاح ألعلى 

عنها لفه  طبيعة  بعيدة عن التجريد. كما أننا بذلك نستطيع أف ندرؾ أف ىذه العبلقات ال غُب

  1"الشخّية، إضافة إُف توضيح خط سّب اؼبيلوديا )التناغ  اؼبوسيقي(

يقودنا التأٌمل يف ىذا القوؿ إُف نتيجة كاضحة كىي أٌف نيتشو يفٌضل الدراما الٍب تعتمد اؼبوسيقى  

يف حْب "على الدراما الشفوية، عكس أرسطو الذم ال يفاضل بينهما؛ كيربٌر نيتشو ىذه اؼبفاضلة بالقوؿ: 

لة عدـ كجودىا، إذ يبسط أف كجود اؼبوسيقى يرغمنا على تعميق رؤيتنا لؤلشياء أكثر كأكثر فبا يف حا

 لية تستقبل العاَفاألحداث أمامنا على اػبشبة يف شبكة رقيقة كخيوط العنكبوت، فإف حواسنا الداخ

اجملسد على اػبشبة بشكل مضخ  ببل هناية كمنور من الداخل، كيف يبكن للشعر الذم يلقى شفاىة أف 

كىذه اإلنارة اؼبرئيْب مباشرة على اػبشبة، من وبقق مثل ىذه النتيجة، يف سعيو لبلوغ ىذا اؼبدل الداخلي 

خبلؿ أكثر ما يبكن من اآلليات غّب اؼبكتملة النمو الٍب تشكلها الكلمات كاألفكار؟ على الرغ  من أف 

الَباجيديا اؼبوسيقية تستفيد من الكلمة فهي تسندىا يف الوقت عينو كأساس ربٍب ؽبا ككبيئة لوالدمها، 

 2تتطور الكلمة كتنمو من األعماؽ "ناىيك عن أهنا توضح كيف 

يرل نيتشو أٌف كجود اؼبوسيقى يف الدراما مهٌ  للغاية؛ حيث تعمل على تعميق رؤية اؼبتلقي  

لؤلحداث الٍب تعرض أمامو، كما أهٌنا تساعده على معرفة العبلقات الٍب تربط بْب الشخّيات، كنعتقد أٌف 

كإنّاتو إُف موسيقاىا، كأٌف ما صرٌح  لدراما اؼبعركضة أماموكصوؿ نيتشو ؽبذه النتيجة عائد إُف مشاىدتو ل
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، كال ننسى ما قالو نيتشو حْب أٌكد أنٌو اعتمد يف شرحو 1بو قد كاف نتيجة كقع تلك اؼبوسيقى على نفسيتو

نيتشو لؤلثر الَباجيدم على التجربة اؼبيدانية، كأنٌو لن يتمٌكن من إدراؾ أقوالو إاٌل ثٌلة قليلة من الناس، يقوؿ 

يف ذلك: "إذا كنت قد سبكنت فيما سبق أف أعرٌب تعبّبا ذبريبيا عن ىذه الفكرة الّعبة، الٍب ال يفهمها 

 .2مباشرة إال القلة النادرة من الناس"

مهما بلغت درجة "فيقوؿ: 3يواصل نيتشو شرحو لؤلثر الذم تَبكو اؼبوسيقى يف نفسٌية اؼبتلقي 

اغبيوية كاإلنارة من الداخل على الشخّية فإف ىذه الشخّية تبقى ؾبرد حركتنا كجهدنا كبشر إلسباغ 

ظاىرة، ال ترتبط بالواقع ذاتو، بّمي  العاَف. أما اؼبوسيقى فتخاطب اإلنساف من العمق، كمع أف ىناؾ 

عددا غّب ؿبدكد من الظواىر الٍب قد تتجاكز اؼبوسيقى عينها دكف أف ترىق جوىرىا، فإهنا تبقى ظواىر ال 

 4عُب ؽبا حبد ذامها، ليست سول نسخ ؾبسدة."م

                                                           
قولو: "إٌنِب كأنا أصف اؼبوسيقى الديونيزية كنت أصف ما ظبعتو أنا، أم أنٌو كاف علٌي أف أترج   كالدليل على ذلك  - 1

على  :يك نيتشو، ىذا ىو اإلنساف، ترفريدر  -، كٌل سيء كأحٌولو عرب الركح اعبديدة الٍب كنت أضبلها يف داخلي"
 .85(، ص  2006 /2003(، ) 2 /1) -بغداد، طاح، منشورات اعبمل، مّب

 .232فريدريك نيتشو، مولد الَباجيديا، ص - 2
"كاف نيتشو ينظر إُف اؼبوسيقى على أهٌنا كسيلة يستطيع هبا اإلنساف أف يعيد تقؤف قيمو، كأف وبٌوؿ ىذا العاَف األصٌ   - 3

ذلك ألٌف اؼبوسيقى يف رأيو ىي قبل كل شيء فن االنفعاؿ، إُف ؾباؿ أركع كأفضل يعيش فيو اإلنساف، مؤقٌتا على األقل، 
أم أهٌنا ديونيزية بطبيعتها، كالفناف كالسٌيما اؼبوسيقي، ىو الذم يستطيع يف ؾبالو اػباص، أف يطٌهر اجملتمع الفاسد"، 

 .233جوليوس بورتنول، الفيلسوؼ كفن اؼبوسيقى، ص 
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كعليو، تضحى اؼبوسيقى الديونيسية عامبل مهٌما جدا يف عملية التلقي؛ حيث تعمل على ـباطبة  

، كلعٌل ىذا ما تعجز الشخّية عن بلوغو كحدىا، ذلك أهٌنا ال تعدك كوهنا 1اعبانب الوجدآف للمتلقي

بٌينت أف العاَف األبوِف يف الَباجيديا  -يقوؿ نيتشو –كانت ربليبلتنا   "إذاظاىرة، إهٌنا ؾبٌرد نسخة ال غّب. ك

قد انتزع، بفضل طبيعتها اػبادعة، انتّارا مظفرا على اعبوىر الديونيسي للموسيقى، كاستخدمها لتحقيق 

فإننا ما نزاؿ لببئ يف جعبتنا نوعا من التحفظ اؼبه  على  –كىي توضيح الدراما بشكل كامل  -غاياتو

ه الفكرة، كىو أف ىذا العامل األبوِف اػبادع قد ت كسره كتدمّبه يف أعلى ذركة من مساره. إف الدراما ىذ

ىذه الدراما ذات تأثّب  (...)الٍب تنفتح أمامنا، كالٍب تضيء اؼبوسيقى كل حركامها كسكنامها كشخوصها، 

  2األبوِف."الرباعة كالدىاء  عموما  يتجاكز كل

مة بْب القٌوتْب األبولية كالديونيسية، فبعدما انتشل الوى  األبوِف اؼبتلقي من مازالت اؼبعركة قائ 

"خبلؿ العاَف اؼبؤَف الذم فرضتو القٌوة الديونيسية، عادت القٌوة الديونيسية لتفرض سيطرمها ؾبٌددا، إذ من 

ديا يطغى العنّر الديونيسي من جديد. لقد كاف صدل صرختو مكبوتا يف العاَف ياألثر العاـ للَباج

األبوِف. كهبذه العملية يتبدل اػبداع األبوِف على حقيقتو، فهو ستار وبجب العنّر الديونيسي اغبقيقي، 

ى الذم يستمر طواؿ العرض اؼبسرحي، ىهنا تكمن قوة ىذا العنّر الذم يتمكن يف النهاية من التغلب عل

الدراما األبولية ذامها كهبربىا على الدخوؿ يف مرحلة تتس  باغبوار مع اغبكمة الديونيسية، حبيث تنفي 

نفسها كتنفي أيضا كضوحها األبوِف. كهبذا فإف العبلقة الّعبة بْب األبوِف كالديونيسي يف إطار الَباجيديا 

 اليونانيْب )أبولو كديونيس(. لقد أصبح يبكن سبثيلها عمليا يف الرباط األخوم القائ  بْب ىذين اإلؽبْب

                                                           
"اعترب اإلغريق اؼبوسيقى نوعا من أنواع العبلج النفسي كاعبسدم، حيث تذكر أساطّبى  أٌف للموسيقى القدرة على  - 1

شفاء اعبركح كإيقاؼ النزيف كذلك بسبب اشتماؽبا على قدرات سحرية"، قبلو عبد الفتاح، العبلج النفسي باؼبوسيقى، 
 . 76، ص 2006(،  1 – عاَف الكتب، )ط
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ديونيس يتكل  بلساف أبولو، كما أف أبولو يف هناية األمر هبرب على أف يتكل  بلساف ديونيس. كىذا ما 

   1وبقق الوصوؿ إُف اؽبدؼ األكرب من الَباجيديا كالفن بّفة عامة"

الديونيسية،  استسل  أماـ القٌوة الواضح أٌف الوى  األبوِف الذم غٌلف مشاعر اؼبتلقي َف يلبث أف 

الٍب عادت إُف فرض سيطرمها من جديد، ليكوف العرض الَباجيدم ساحة ؼبعركة قويٌة طرفاىا القٌوتاف 

األبولية كالديونيسة، ىذه اؼبعركة الٍب تقع آثارىا على اؼبتلقي لتخرجو من عاؼبو كتقحمو يف العرض، مث ما 

اؿ من اآلالـ كاؼبتعة نّيبهما، "إنو يتذكر اآلف، فيما يتعلق تلبث أف تساعده على مغادرتو، كقد ن

باألسطورة الٍب يشاىدىا حاليا، أنو شعر بأنو ارتقى بفضلها إُف مّاؼ العاَف الشامل، كما لو أف بّّبتو 

ليست سطحية فقط، بل يبكنها أف تنفذ إُف األعماؽ، كما لو أنو كاف قادرا بفضل اؼبوسيقى على أف 

ات اإلرادة بداخلو، الّراع بْب النوازع الداخلية لديو، طوفاف تيار العواطف، تتبدل صبيعا يشاىد كل حرك

أماـ عينيو مثل موجة عظيمة من اػبطوط كاألشكاؿ اؼبتحركة بزخ  كحيوية، فتغرؽ يف خبايا أدؽ األسرار 

كىو يشاىد  داخل البلكعي )...( إف اإلنساف يرل ىذا الوجود اؼبشٌخص يف اػبشبة كمع ذلك ينفيو،

البطل الَباجيدم يتحرؾ أمامو، بكل ما فيو من كضوح كصباؿ، لكنو مع ذلك يفرح لدماره، يستوعب 

األحداث الدرامية يف أدؽ تفاصيلها، كمع ذلك يبتهج ؽبركبو إُف عاَف عدـ الفه . ىذا اإلنساف يشعر أف 

دمر ىذه التّرفات من ارتكبها. تّرفات البطل يبكن تربيرىا، لكنو مع ذلك يرتقي أكثر كأكثر عندما ت

  2يرتعد لرؤية األَف الذم يعانيو بالبطل، كمع ذلك ربقق لو تلك اؼبعاناة فرحا أعظ  كأشد"

تّبح الَباجيديا انطبلقا من ىذا القوؿ أداة لّقل بّّبة اؼبتلقي كجعلها أكثر عمقا من السابق؛  

البطل تَبج  إُف نوازع كعواطف تتّارع إذ تتمٌكن بفضل موسيقاىا من جعل الّراعات الٍب يعيشها 
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داخل "الشعور" اؼبتلقي، حيث يعيش صبلة من اؼبتناقضات بْب ما يراه على اػبشبة كبْب ما يَبج  داخل 

"الكعيو" من عواطف، إنٌو يشاىد البطل كيستوعب األحداث الٍب ربّل معو، كما يدرؾ أٌف ما قاـ بو 

أعماؽ البلشعور مشاعر مناقضة سباما ؼبا شاىده كأحٌس بو، حيث مربٌر كمثّب للخوؼ، غّب أنٌو يكٌوف يف 

يتسٌُب لو أف ينفي ما رآه كيهرب فبٌا يشعر بو من شفقة كخوؼ إُف تشكيل عاَف آخر من اؼبشاعر، إنٌو 

 عاَف اؼبتعة الذم هبُب من التلٌذذ بعذابات اآلخر فيما كراء اػبوؼ كالشفقة.

و يف كصف األثر الَباجيدم من خبلؿ القٌوتْب األبولية يبدك أف اػبطوة الٍب قاـ هبا نيتش 

كالديونيسية قد كانت فبٌيزة جدا، لدرجة جعلت نيتشو فخورا دبا قٌدمو؛ ففي نظره أٌف ما قاـ بو عباقرة 

اعبماؿ قاصر عن إدراؾ ىذه النتائج الٍب كصل ىو إليها، فمنذ أرسطو ظٌلوا وبوموف حوؿ تفسّب أثرىا إال 

وا يف الوصوؿ إُف جوىر التلقي، يقوؿ موٌضحا: " الشٌك يف أف عباقرة اعبماؿ ليس أهٌن  َف يفلح

باستطاعته  أف يعطونا أدْف فكرة عن ىذه العودة إُف ىذا اؼبوطن األصلي، عن الّلة األخوية الٍب تربط 

اؼبتلقي، يف بْب كهنة الفن اؼبوجودين يف إطار الَباجيديا، أك عن الفرح  األبوِف كالديونيسي الذم وبسو 

تشخيّهما اؼبتواصل للّراع بْب البطل كالقدر، عن انتّار النظاـ األخبلقي للعاَف، أك التنفيس عن 

العواطف من خبلؿ الَباجيديا كجوىر للمأساة. ىذه اؼبداكمة الٍب ال تكل عندى  تقودٓف إُف التفكّب بأهن  

تمعوف إُف الَباجيديا كوهن  أناسا أخبلقيْب. منذ أياـ ردبا كانوا غّب جديرين أبدا باحملاكاة اعبمالية، كأهن  يس

أرسطو َف يقدـ لنا أحد تفسّبا عن األثر الَباجيدم يبكن أف نستشٌف منو كجود أم حاالت فنية أك أم 

   1نشاط فِب لدل اؼبتلقي"

هبا أرسطو  الظاىر أٌف الزاكية الٍب نظر هبا نيتشو إُف األثر الَباجيدم ـبتلفة سباما عن تلك الٍب نظر 

كعلماء اعبماؿ الذين حاكلوا شرح مّطلح "التطهّب" بعده، فنيتشو قد شرحو من زاكية صبالية رٌكز فيها 
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على دكر القٌوتْب األبولية كالديونيسية يف توليد اؼبتعة كاللٌذة من "ما كراء اػبوؼ كالشفقة"، يف حْب بقي 

خبلقي، يقوؿ مؤٌكدا: "إٌف فكرة التنفيس كطريقة ىؤالء العلماء وبوموف حوؿ اؼبّطلح كأثره الطيب أك األ

عبلجية، أم التطهّب باؼبّطلح األرسطي، كىو التعبّب الذم وبار علماء اللغة أين يٌّنفونو، ىل يٌّنفونو  

، كلعٌل قيامو هبذه اػبطوة قد زادتو فخرا بنفسو كضباسا لئلجابة عن  1كظاىرة طبية أـ ظاىرة أخبلقية؟"

يقوؿ بغركر زائد: "إٌف علينا بعد ذبربتنا الشخّية الباىرة أف نقدـ إجابة مشجعة عن  تلك التساؤالت، إذ

ىذا السؤاؿ العميق، كمن اؼبدىش أف يتبْب لنا أنو من خبلؿ الَباجيديا اؼبوسيقية يبكن أف تكوف العاطفة 

ح فبكنا للمرة األكُف السامية حبق ؾبرد لعبة صبالية ال أكثر. كبالتاِف من احملتمل أف نعتقد أنو بذلك أصب

التحدث بنجاح عن الظاىرة األكُف للمأسوم، إف الذين ما يزالوف ال هبيدكف التحدث إال يف إطار ىذه 

النتائج غّب اعبمالية اإلنابية، الذين ال يشعركف بأهن  ذباكزكا يف ارتقائه  اؼبسألة األخبلقية كالعبلجية، 

 2عبمالية"عليه  أف يّابوا باإلحباط من ىذه الطبيعة ا

يعترب نيتشو النتائج الٍب كصل إليها علماء اعبماؿ يف مسألة تلقي الَباجيديا ؿبًبطة جدا، حيث  

انساقوا كراء اعبانب األخبلقي كالطيب ؼبّطلح التطهّب، يف حْب كاف جديرا هب  أاٌل ىبرجوا عن اعبانب 

لرٌيادة كالٌسبق يف شرح اؼبّطلح، كىي فضل ا  -على حٌد قولو  –اعبماِف، ىذه الزاكية الٍب جعلت لنيتشو 

عينها الٍب جعلتو وبٌقق قباحا باىرا يف عل  اعبماؿ، قالبا كٌل اؼبوازين كالنتائج السابقة، ليجعل فكرة التلقي 

ؾبٌرد لعبة صبالية تقود اؼبتلقي إُف ربقيق اؼبتعة بدؿ السعي كراء التنقيب عن الزاكية األخبلقية كالطبٌية الٍب ال 

ُف الَباجيديا أك الفن بّلة. ضاربا باألفكار السائدة عن التطهّب عرض اغبائط، يقوؿ نيتشو: سبٌت إ

"االستجابة اإلثباتية للحياة حٌٌب يف إشكاالمها األكثر غرابة كحٌدة؛ إرادة اغبياة مع التضحية بأرقى مباذج 
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ىو ما اعتربتو معربا إُف  مكٌونات الثراء الذايت الذم ال يستنفذ، ذلك ىو ما ظبٌيتو ديونيزم، كذلك

سيكولوجٌية الشاعر الَباجيدم. ال من أجل التخٌلص من الرعب كالشفقة، كليس هبدؼ التطٌهر من 

، بل لكي يتمٌكن، يف ما -على ىذا النحو أساء أرسطو الفه  –الّبوات اػبطّبة عرب عملٌية تفريغ عنيفة 

تعة اػبالدة للّّبكرة ذامها، تلك اؼبتعة الٍب ربمل يف كراء الٌرعب كالشفقة، من أف يغدك الٌتجسيد اغبٌي للم

 1داخلها متعة التدمّب أيضا"

ىبتّر نيتشو ما قاـ بو من ذبديدات يف حديثو عن الَباجيديا فيقوؿ: "التجديداف اغباظباف يف  

الظاىرة ىذا الكتاب نبا: أٌكال، فه  الظاىرة الديونيزية لدل اإلغريق. يكشف ألٌكؿ مرٌة سيكولوجٌية ىذه 

كيرل فيها اؼبنبت األصلي جململ الفٌن اإلغريقي. كثانيا، فه  الظاىرة السقراطٌية، ألٌكؿ مرٌة يتٌ  الٌتعٌرؼ على 

سقراط كآلة للتفٌكك اإلغريقي كمبوذج لبلكبطاط: )العقل( ضٌد الغريزة؛ )العقل( بأٌم شبن كسلطة خطّبة 

   2تنخر كزبٌرب اغبياة من الداخل"

كاستنادا إُف ما كرد سابقا يبكن القوؿ: أٌف فلسفة سقراط كذبديدات الشاعر يوربيدس أخّبا 

أشٌد القول الٍب قهرت الَباجيديا كعٌجلت دبومها،   -يف نظر نيتشو  -كشعراء الديثرامب اعبدد قد مثٌلت 

د األكبرا، ىذا النوع كالغريب يف األمر أٌف ىذه الفلسفة قد استمٌرت حٌٌب كقتو اؼبعاصر لتمٌهد األرضية ؼبيبل

من اإلبداع الذم اعتربه نيتشو خارج إطار الفٌن؛ ألنٌو كلد بأياد كأفكار دخيلة عنو. كقد عقد آمالو 

غّب أٌف أحبلمو قد ربٌطمت، إذ  كطموحاتو على الفلسفة كاؼبوسيقى األؼبانيتْب لبعث الَباجيديا من قربىا،

ف يدخلوا ؿبراب الَباجيديا اإلغريقية كأف وباكوىا كسط عجز اؼبوسيقي فاغنر كاؼبفٌكر شوبنهاكر على أ

أكضاع ـبتلفة سباما عن تلك األكضاع الٍب عاشها الشاعر اإلغريقي. إال أٌف خيبتو تلك َف تكبح صباح 
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على  –رغبتو يف عرض تٌّوره عن أثر الَباجيديا الذم بقي الباحثوف كالفبلسفة كاؼبفٌكركف كحٌٌب أرسطو 

ف حولو دكف الوصوؿ إُف ماىيتو اغبقيقية، إذ حّركا شرحه  ؼبّطلح التطهّب ضمن وبومو  -حٌد قولو 

نطاؽ الطب كاألخبلؽ، غافلْب عن أٌف الغرض من األثر الَباجيدم ال يعدك كونو ؾبٌرد لعبة صبالية يلعبها 

ٌّعاب الٍب تكبح تقٌدمو، كأداة لتحقيق اؼب تعة كاللٌذة اؼبتلقي لشحن شجاعتو بالطاقة الكافية ؼبواجهة ال

  دبشاىدة آالـ اآلخرين على اػبشبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
362 

 

 

 

 
 

 خ         اتم                    ة
 

 

 

 

 

 



 أطروحة الدكتوراه
 

 
363 

 

  خاتمة:

 انطبلقا فبٌا كرد سابقا يبكن تسجيل النتائج التالية:

إٌف اػبوؼ الذم الـز الشعوب البدائية ذباه الكوارث الطبيعية كاألزمات قد كٌلد لديه   -1

إحساسا بقدسٌية القول الطبيعية الٍب ما لبثت أف ربٌولت إُف معتقدات عٌززكىا دبمارسة 

كالشعائر. كقد كًف نيتشو غمار البحث يف ىذه القضٌية ليّل إُف القوؿ: أٌف أصل  طقوسال

ؼبعتقدات تعود بدايتو إُف اػبوؼ. ىذا الشعور الذم جعل البشر القدامى الدين كسائر ا

يشٌكلوف ىالة من األفكار حوؿ قول غيبية رأكا فيها ما يؤٌىلها لتسيّب الكوف كالتحٌك  يف 

مّّب البشر، كينسجوف صبلة من األساطّب الٍب ربشر الذاكرة اعبماعية حبكايات عن الزمن 

كرأفتها بالبشر كحٌب غّبمها كبطشها. ىذه اغبكايات الٍب تلٌقفها األٌكؿ، كعن أعماؿ اآلؽبة 

الشعراء اإلغريق كحٌولوىا إُف تراجيديات. بعدما صبع شتامها الشاعر ىومّبكس يف ملحمتيو 

 األكديسة كاإللياذة. 

ىو كليد ارٌباد قٌوتْب متناقضتْب: قٌوة أبولو كقٌوة   -يف نظر نيتشو  -العمل الَباجيدم   -2

 وس. ديونيس

أشعار ىومّبكس ليست كحدىا الٍب مٌهدت الطريق للَباجيديا كي تبلغ ذركمها بل سانبت يف  -3

 ذلك أيضا أشعار أرخيلوكس الغنائية.

  صبغة مأساكية. ضفت على الَباجيديا كاف التشاـؤ من بْب العوامل الٍب أ -4
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جعل طو؛ حيث ألجزاء الَباجيديا ترتيبا ىبتلف عن ذاؾ الذم عهدناه عند أرسنيتشو  أعطى -5

قيمة اػبشبة، يف حْب ك قيمة الفعل  ساكل بْبالّدارة، بينما يف الكورس كالبطل الَباجيدم 

 أبقى اللغة يف مكانة معادلة للغة ىومّبكس.

 -يف نظر نيتشو –أٌف ما قاـ بو الشاعر يوربيدس من ذبديدات يف فن الَباجيديا قد تسٌبب  -6

تطبيقو ألفكار سقراط قد دٌمر الَباجيديا كعٌجل كأٌف  يف ىدـ معظ  القواعد الَباجيدية.

 دبومها.

أٌف الطريقة الٍب عاًف هبا يوربيدس اغبكاية يف اؼبأساة َف ترؽ لنيتشو أبدا، حيث امٌهمو بانتهاؾ  -7

 اؼبقٌدسات كتزييف اإلرث اؼبيثولوجي كالقضاء على اؼبوسيقى.

 أكرب من اؼبوسيقى.عٌد نيتشو األكبرا دخيلة على الفن ألهنا تعّب للنص قيمة   -8

دبدل االلتحاـ بْب الفلسفة  -يف نظر نيتشو –أٌف ميبلد الَباجيديا يف تربة أؼبانية مرىوف  -9

كاؼبوسيقى األؼبانيتْب. كأٌف عودمها ال تعدك كوهنا إحياء للخّائص الٍب اٌتسمت هبا الَباجيديا 

 اإلغريقية.

الباحثوف اآلخركف، كالذم يتلٌخص يف أٌف مفهـو التطهّب الذم بدأ مساره مع أرسطو كتبعو  -10

تنقية شعورم اػبوؼ كالشفقة من نفسية اؼبتلقي بإثارمهما عن طريق األحداث، قد عٌده نيتشو 

 مفهوما غريبا عن عل  اعبماؿ؛ إذ انساقوا بو كبو اعبانب الطيب كاألخبلقي.

اعبماِف،  يعٌد نيتشو نفسو السٌباؽ إُف شرح مّطلح التطهّب، حْب جنح بو إُف اعبانب -11

 لعبة صبالية ربٌقق فيما كراء اػبوؼ كالشفقة ال يف إثارمهما. -يف نظره  -فالتطهّب 

عٌد نيتشو الَباجيديا عامبل ؿبٌفزا لئلرادة ال مثٌبطا ؽبا، كلو كاف التطهّب الَباجيدم ؿبّورا يف  -12

 كاػبنوع.إثارة اػبوؼ كالشفقة لقضت الَباجيديا على إرادة اؼبتلقي كجنحت بو كبو اػبضوع 
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يؤٌكد نيتشو أٌف الَباجيديا كالفن عموما ينبغي أف يعمبل على ربفيز إرادة األفراد كدفعه  إُف  -13

أٌف كجود اؼبوسيقى مهٌ  جدا يف حياة األفراد كالفن على حٌد سواء، كأٌف عدـ نشداف القٌوة. ك 

  كجودىا ىو خطيئة كبّبة. 

 ظهرت قد قراءتو قٌوة أفٌ  كجدنا اإلغريقية للَباجيديا قراءتو يف نيتشو فريدريك عمل لنقٌوـ جئنا كإذا 

 اعبماِف التأثّب إُف جنوحا أكثر ذبعلها ذبريبية بطريقة شرحها من سبٌكن حيث التطهّب مّطلح شرح يف

 الٍب النتيجة عن ىنا كنتساءؿ حولو، وبوموف اعبماؿ علماء بقي الذم األخبلقي أك الطيب اعبانب إُف منها

 لبلنطبلؽ صلبة أرضية لتوفّب كافيا ذلك يكن َف أ اإلغريقية؟ الَباجيديا شاىد أنٌو لو سيجنيها نيتشو كاف

  التلٌقي؟ يف فبٌيزة نظرية كبو

 الَباجيديا ؼبيبلد نيتشو تٌّور يف ظهرت فقد رديئة؛ كأخرل جٌيدة نتائج زبٌلف خطوة كلٌ  أفٌ  كدبا 

 أفٌ  كمع. اػباصة نظره كجهة كفق شرحها أبولية/ ديونيسية ثنائية من عاَف صنع إُف قادتو الٍب اؽبفوات بعض

 عن كاضحا سهوا أظهر قد نيتشو بو قاـ ما أفٌ  إال حياد، على كالبقاء الذاتية من التجٌرد يتطٌلب البحث

 يف سيحٌققو نيتشو كاف ما عن ىنا ىا كنتساءؿ. ربٌفظات ببل الذاتية آراءه أقح  حيث اؼبهٌ ، الشرط ىذا

 لو سيخلقو كاف الذم الفنٌ  ما هبا؟ يليق الذم الَبحيب لقيت قد أفكاره أفٌ  لو للَباجيديا التنظّبم اؼبسار

 يّب  َف لو سيحٌققو كاف الذم الشيء ما مساندتْب؟ قٌوتْب شوبنهاكر كفلسفة فاغنر موسيقى يف كجد

 ىذه ستّلح ىل الفن؟ على كتطبيقها نيتشو أفكار مراجعة سٌبت لو الوصوؿ يبكن مدل أمٌ  إُف  باعبنوف؟

 للرقي جٌيدة أداة لتكوف نيتشو فلسفة على إدخاؽبا يبكن الٍب التعديبلت ما زماننا؟ يف يعيش ؼبتقو  األفكار

 لباحثْب اجملاؿ فيها نفسح كقد عليها نعمل قد الحقة، لبحوث متينا جسرا نراىا التساؤالت ىذه بالفن؟

 .فيها باؼبضيٌ  جديرة خطوة فيها يركف آخرين
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 قائمة المصادر والمراجع:

 :المصادر 

 :أرسطو 

  .2008،  (1 – ط)قنيِب، اؼبغرب، أفريقيا الشرؽ، : عبد القادر اػبطابة، تر -

 .  1999(، 1 -ىبل للنشر كالتوزيع، )طدة، فن الشعر، تر: إبراىي  ضبا -

  .1953(، 1 -القاىرة، مكتبة النهضة اؼبّرية، )ط: عبد الرضبن بدكم، الشعر، ترفن  -

 :فريدريك نيتشو  

 ،(1 – ط)  الشرؽ، أفريقيا  اؼبغرب، الناجي، ؿبمد: تر القي ، كلٌ  لقلب ؿباكلة القٌوة إرادة -

2011. 

ية للدراسات كالنشر كالتوزيع، : حسن قبيسي، لبناف، اؼبؤسسة اعبامعأصل األخبلؽ كفّلها، تر -

  ، )د.ت(.(1 – ط)

(، 1 -: حساف بورقية، ؿبمد الناجي، إفريقيا الشرؽ، )طأفوؿ األصناـ حك  كإشراقات، تر -

1996.  

 .2002 الشرؽ، أفريقيا اؼبغرب، األٌكؿ، اعبزء الناجي، ؿبمد: تر إنسانيتو، يف مفرط إنساف -

 .2009 ،( 2  –  ط) اعبمل، منشورات لبناف، صاٌف، بن ؿبمد: تر نيتشو، ديواف  -

 .(، )د، ت(2 –: جورج ميخائيل ديب، دار اغبوار، )ط ، ترعدك اؼبسيح،  -

(، 1 –: سعاد حرب، لبناف، دار اؼبنتخب العريب للدراسات كالنشر كالتوزيع، )ط العل  اعبذؿ ، تر -

2001.  
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: علي مّباح، بّبكت، منشورات اعبمل، طرقة، ترغسق األكثاف أك كيف نتعاطى الفلسفة قرعا باؼب -

 . 2010(، 1 –)ط 

 .2013 ،(1 -ط) الشرؽ، أفريقيا اؼبغرب، الناجي، ؿبمد: تر ،الفجر -

 ،(1 - ط) الشرؽ، أفريقيا اؼبغرب، الناجي، ؿبمد: تر اإلغريق، عند الَباجيدم العّر يف الفلسفة -

2009 . 

(، 1-، )طاؼبركز الوطِب للَبصبة -يناترا دار س ،: فتحي اؼبسكيِب، تونسيف جينالوجيا األخبلؽ، تر -

2010.   

 .(ت -د) ،(1 -ط) ، الفارايب، كىبة، موسى: تر للمستقبل، فلسفة تباشّب كالشرٌ  اػبّب كراء ما -

 . 2009 ،(1 - ط) الشرؽ، أفريقيا اؼبغرب، الناجي، ؿبمد: تر التعليمية، مؤٌسساتنا مستقبل -

 .2008(، 1 -: شاىر حسن عبيد، سوريا، دار اغبوار للنشر كالتوزيع، )طالَباجيديا، ترمولد  -

 .2006/ 2003(، 2/ 1: علي مّباح، بغداد، منشورات اعبمل، ط )ىو اإلنساف، ترىذا  -

: ريبا ماجد عبلء الدين، سوريا، دار رسبلف للطباعة كالنشر كالتوزيع، )ط ىكذا تكل  زرادشت، تر -

– 1 ،)2006. 

- Friedrich Nietzsche , The Birth of Tragedy, translation, Ian 

C /Johnston/2000  . 

- Friedrich Nietzsche, La naissance de la tragédie, traduction : 

Cornélius Heim, Genève, éditions Gonthier S. A, 1964 

 :المراجع العربية 

 .2004(، 4 –ط )عٌز الدين ، األدب كفنونو، القاىرة، دار الفكر العريب،  (إسماعيل) -
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 عند الفلسفة إُف اؼبيثولوجيا من أك طاليس قبل الفلسفة بواكّب الدين، ؿبي حساـ (األلوسي) -

 . 1981 ،(2 -ط) كالنشر، للدراسات العربية اؼبؤسسة لبناف، اليوناف،

 ،(5 – ط) اؼبطبوعات، ككالة الكويت، ،"نيتشو" األكريب الفكر خبلصة الرضبن، عبد (بدوي) -

1975. 

 -)طؿبمد إبراىي  ، قراءات يف حضارة اإلغريق، القاىرة، اؽبيئة اؼبّرية العامة للكتاب،  (بكر) -

1 ،)2002. 

   . 1994سليماف ، إلياذة ىومّبكس، اعبزء األكؿ، طبعة جديدة،  (البستاني) -

 ، د.ت.(1  -)ط ية، بّبكت، دار كتابنا للنشر، خليل ، أحلى األساطّب العاؼب (تادرس) -

، تقديس الزعامة دراسة يف ظاىرة الكاريزما السياسية، اعبزائر/ الرباط، منشورات عباس (ثامر) -

 . 2015(، 1  –ط )االختبلؼ/ منشورات ضفاؼ، 

ؾبدم ، الفلسفة بْب األسطورة كالتكنولوجيا، اإلسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة  (الجزيزى) -

  .2001، (1 –ط )كالنشر، 

، األنثركبولوجيا الدينية أك العبلقة التبادلية بْب ظاىريت اغبضارة كالديانة،  مهنا يوسف (حداد) -

  .2011، (1 –ط )األردف، دار اليازكرم، 

 .1998، (1  -)ط ؽبيئة اؼبّرية العامة للكتاب، عبد العزيز ، البناء الدرامي، مّر، ا (حمودة) -

 –ط ) دار الكندم للنشر كالتوزيع، ؿبمد كآخركف، تاريخ اغبضارة اإلنسانية، األردف، (خريسات) -

1) ،1999.  

 ط) كالتوزيع، كالنشر للطباعة قباء دار القاىرة، الدين، فلسفة إُف مدخل عثماف، ؿبمد (الخشت) -

-  1)، 2001 . 
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 .2008 ،(1 -ط) كالتوزيع، للنشر اؼبسّبة دار األردف، األدياف، مقارنة ، أضبد ؿبمد (الخطيب) -

(، 1  -)ط أصوؽبا، القاىرة، دار الفكر العريب،  -تارىبها -عمر ، اؼبسرحية نشأمها (الّدسوقي) -

2003. 

 .1996 ،(1 – ط) الساقي، دار لبناف، الشٌواؼ، قاس : العربية إُف نقلو األساطّب، ديوان -

 ، د.ت.(1 –)ط النشر كالتوزيع، ؿبمود ، يف نقد الشعر، القاىرة، دار غريب للطباعة ك  (الربيعي) -

 .2000، (1 –ط )رشاد، نظرية الدراما من أرسطو إُف اآلف، ىبل للنشر كالتوزيع،  (رشدي) -

  .2011(، 1  –)ط  نور الدين ، اؼبقدس كاجملتمع، اؼبغرب، أفريقيا الشرؽ،  (الزاىي) -

، فريدريك نيتشو فلسفة الفن كالوى  كإبداع اغبياة، دار التنوير للطباعة كالنشر ظبّب (الزغبي) -

 2009(، 1 –كالتوزيع، )ط 

 . (ت.د) ،(2 – ط) اؼبعارؼ، دار مّر، نيتشو، ، فؤاد (زكريا) -

مدخل إُف علـو اؼبسرح دراسة أدبية فنية، اإلسكندرية، دار الوفاء للطباعة كالنشر  أضبد،زلط( ( -

 .2000(، 1  -)ط كالتوزيع، 

ار بيعة كاؼبعرفة كاألخبلؽ، لبناف، دحسن شعباف، فكرة اإلرادة عند شوبنهاكر يف الط (السّيد) -

   .1993(، 1 -التنوير للطباعة كالنشر، )ط

(، 1 –اإلسكندرية، مؤسسة حورس الدكلية، )ط  عبد الوىاب، النص اؼبسرحي، (شكري) -

2007.  

، ديانات األسرار كالعبادات الغامضة يف التاريخ، اإلسكندرية، دار اؼبعرفة حسْب (الشيخ) -

  .2014 (،1 –ط )اعبامعية، 
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  . 2003(،  1  –)ط عبلء ، تاريخ األدب اليونآف، القاىرة، مكتبة األقبلو اؼبّرية،  (صابر) -

(، 3 -2 -1نشوؤىا كتطٌورىا، لبناف، دار النهار للنشر، )ط:  أديب ، األدياف اغبية (صعب) -

(1993- 1995- 2005  .) 

 رسبلف، كمؤٌسسة دار سوريا، العاؼبية، الثقافة يف حبث نيتشو إُف جلجامش من مّطفى، صمودي -

 .2009 ،(1 – ط)

 ،(1 -ط) اللبنآف، اؼبنهل دار لبناف، كالقٌوة، اغبق جدلية اؼبعاصر كالعنف العوؼبة فيّل، (عّباس) -

2008. 

، (1 –ط )فضيلة ، فكرة األسطورة ككتابة التاريخ، األردف، اليازكرم،  (حسينعبد الرحيم ) -

2009. 

  .2009، (1  –ط )حنا، اؼبيثولوجيا العاؼبية، دمشق، منشورات ارباد الكتاب العرب،  (عبود) -

حريب عباس ، اذباىات التفكّب الفلسفي عند اليونانْب، اإلسكندرية، دار اؼبعرفة  (عطيتو) -

  .2013(، 1 - اعبامعية، )ط

ؿبمد أبو الفتوح ، البطولة بْب الشعر الغنائي كالسّبة الشعبية، إيَباؾ للطباعة كالنشر  (العفيفي) -

 .2001(، 1  –كالتوزيع، )ط 

 ،(1 – ط) كالثقافة، للتعلي  ىنداكم مؤسسة مّر، بشكسبّب، التعريف ؿبمود، عباس (العقاد) -

2012. 

، نيتشو كاإلغريق إشكالية أصل الفلسفة، اعبزائر/ لبناف، منشورات عبد الكرٔف (عنيات) -

    .2010(، 1  - االختبلؼ/ الدار العربية للعلـو ناشركف، )ط
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 (،1  - )ط كالتوزيع،ر للطباعة كالنشر هنضة مّ، األدب اؼبقارف، مّر، ىبلؿ (غنيمي) -

1998. 

(، 1  - ر للطباعة كالنشر كالتوزيع، )طّ، هنضة ممّراألديب اغبديث،  ىبلؿ، النقد (غنيمي) -

1997.  

، (1  -)ط ، اإلسكندرية، مطبعة اغبضرم، عٌزت حامد زكي ، تاريخ عاـ الفنوف (قدوس) -

2009. 

 الندٔف ابن لبناف، التأكيل، كمشركع األصل سؤاؿ نيتشة عند التاريخ معُب يف ، مراد (قواسمي) -

 .2012 ،(1 -ط) كالتوزيع، للنشر

ؿبفوظ، فن اؼببلح  )األصوؿ، النشأة، التطٌور( أكديسة ىومّبكس، اعبزائر، نوميديا  (كحوال) -

 .2009(، 1 –للطباعة كالنشر كالتوزيع، )ط 

 . 2011 ،(1 -ط) العريب، العاَف دار القاىرة، اغبديثة، الفلسفة تاريخ يوسف، )كرم( -

يف الفن كالفنوف اؼبوسيقية كالدرامية نظرة  نظريات فنيةؿبمد،  نصار/ ؿبمد قاس  (كوفحي) -

 .2008(، 1 –جديدة، عماف/ إربد، جدارا للكتاب العاؼبي/ عاَف الكتب اغبديث، )ط 

 .2003 ،(1 -ط) الشرؽ، أفريقيا اؼبغرب، الثائر، الفيلسوؼ نيتشو صباؿ، (مفرج) -

ؿبمد ، الكبلسيكية كاألصوؿ الفنية للدراما، القاىرة، هنضة مّر للطباعة كالنشر  (مندور) -

   . 2003 (،1  - كالتوزيع،  )ط

 –ط )عادؿ ، مدخل إُف فن كتابة الدراما، تونس، مؤسسات عبد الكرٔف بن عبد اهلل،  (النادي) -

1) ،1987 .  

 . 2006 ،(1 -ط) الكتب، عاَف باؼبوسيقى، النفسي العبلج الفتاح، عبد (نجلو) -
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 .1997(، 1  - رال عّاـ ، تاريخ الفن، عماف، دار اؼبستقبل للنشر كالتوزيع، )ط (نجيب) -

علي  ذبٌدد بن –أبو الفرج ؿبمد بن أيب يعقوب إسحاؽ ، كتاب الفهرست، ربقيق: رضا  (النديم) -

 ـ. 1971ق/1350، (1  - )ط بن زيد العابدين، طهراف، 

  - )ط دار غريب للطباعة، سيد حامد ، البناء الدرامي للمأساة عند أرسطو، القاىرة،  (النساج) -

   ، )د.ت(.(1

  - )ط ؿبمد ، قاس  كوفحي، تذٌكؽ الفنوف األدبية، األردف، عاَف الكتب اغبديث،  (نّصار) -

1،)2007 .  

 (، د.ت.1 -)ط حسن، اؼبيثولوجيا كأساطّب الشعوب القديبة، بّبكت، دار الفكر اللبنآف. (نعمة) -

عبد الواحد، حياة الَباجيديا يف فلسفة اعبنس الَباجيدم كشعريتو، الرباط، منشورات  (ياسر) -

   .2011(، 1 -االختبلؼ، )ط

اغبديث، اعبزائر/ بّبكت، منشورات عبد الواحد ، اؼبأساة كالرؤية اؼبأساكية يف اؼبسرح العريب  (ياسر) -

  .2013(، 1 -االختبلؼ/ منشورات ضفاؼ، )ط 

، فلسفة األخبلؽ فريدريك نيتشو، لبناف، دار التنوير للطباعة كالنشر كالتوزيع، إبراىي  (يسرى) -

 .2007(، 1 -ط)

 :الكتب المترجمة 

(، 1-مدبوِف، )ط: أمْب سبلمة، القاىرة، مكتبة مسرحيات اسخيلوس، تر ،(اسخيلوس)  -

1989.  

 ،(2 – ط) كالتوزيع، كالنشر للطباعة قباء دار مّر، قرْف، عزت: تر سقراط، ؿباكمة ،(أفالطون) -

2001 . 
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: عبد اؽبادم عباس احملامي، سوريا، دار دمشق للطباعة سيا،  اؼبقدس كاؼبدنس، ترّب م (إلياد) -

  ، 1988، (1 –ط )كالنشر كالتوزيع، 

 . 2009، دار التنوير للطباعة كالنشر، ، لبناف: عادؿ العوااؼبقدس كالعادم، ترسيا، ّب م (إلياد) -

كاألفكار الدينية، تر: عبد اؽبادم عٌباس، اعبزء الثآف، سوريا، دار  اؼبعتقدات تاريخ، سياّب م (إلياد) -

 .1986(، 1 –دمشق، )ط 

 الطباعة لدنيا الوفاء دار مّر، زكريا، فؤاد: تر اؼبوسيقى، كفن الفيلسوؼ ، جوليوس (بورتنوى) -

 .2004 ،(1 – ط) كالنشر،

: أضبد فاضل، األىاِف للطباعة كالنشر دياف يف تاريخ شعوب العاَف، ترسّبغي، األ( توغاريف) -

   .1998، (1 –ط )كالتوزيع، 

، منشأة اإلسكندرية ،: ؿبمد عبد اغبلي  كرارة، اعبزء الثآف، مأساة فاكست، ترج. ك(. جيتا) -

   .1968 (،1  - )طاؼبعارؼ،  

(، 2 -1: عبد الرضبن بدكم، سوريا، دار اؼبدل للثقافة كالنشر، ط )تر ،، فاكست( . ج. كجيتو) -

1998 ،2007. 

 . (1 -ط) العربية، الوحدة دراسات مركز لبناف، ريشا، ظبّبة: تر كاؼبقٌدس، العنف رينيو، (جيرار) -

 كالنشر للدراسات اعبامعية اؼبؤسسة لبناف، اغباج، أسامة: تر كالفلسفة، نيتشو دكلوز، (جيل) -

 .1993 ،(1 -ط) كالتوزيع،

دار الشؤكف الثقافية العراؽ، : عبد الرضبن أيوب، جّبار ، مدخل عبامع النص، تر (جونيت)  -

 . د.ت (،1  - )ط / دار توبقاؿ للنشر،العامة
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، بّبكت/ ؿبمد بدراف،  :تر، اجمللد الثآف، اعبزء الثآف، ل، قّة اغبضارةيرياك ًكؿ  (ديورانت) -

 )د.ت( (،1  - )ط ،بيةدار اعبيل للطبع كالنشر كالتوزيع/ اؼبنظمة العربية للَب  ،تونس

، لبناف، دار الكتاب ل، أبطاؿ من التاريخايريك ًكؿ  (ديورانت) - ، تر: سامي الكعكي كظبّب كـر

 .2001(، 1 -العريب، )ط

 (،1 -ط): عمر شخاشّبك، دمشق، مكتبة بغداد، دينيس ، اغبب كالغرب، تر (دي رجمون) -

2007.   

(، 1 –: أضبد األنّارم، القاىرة، دار آفاؽ للنشر كالتوزيع، )ط جورج ، سقراط، تر (رديبوش) -

2014. 

 كالسياسي، االجتماعي إطارىا يف الغربية للفسفة تارىبي عرض الغرب حكمة ، برتراند (رسل) -

 ،2010 ،(1 -ط) كالنشر، الطباعة لدنيا كفاء دار مّر، زكريا، فؤاد: تر األٌكؿ، اعبزء

: زينة عازار كميشاؿ أيب فضل، منشورات عويدات، بّبكت، )ط مارغريت ، تاريخ بابل، تر (روّتن) -
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: كجيو البعيِب، اعبزائر/ بّبكت، ديواف الدين كالطقوس كالتغّبات، تر ،نور الدين (طوالبي) -

 .1988 (،1 –اؼبطبوعات اعبامعية، منشورات عويدات، )ط 
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  .2001، 2  -، ط 1أضبد خليل، مج
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 )د.ت(.    (،1  - )ط اؼبأموف للطباعة كالنشر، 
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، )نورية، )فن الشعر( عند ابن رشد بْب الَبصبة كالتأصيل مقاربة سياقية، )رسالة ماجستّب (ىاتي) -
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-  Tristan und Isolde  (Acts  Opera in three  . ) 

  األنترنيت 
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 ملّخص البحث:

     -مقاربة سياقية لفلسفة "نيتشو" الجمالية    - التراجيديا اإلغريقية  أثر المقّدس في

يعترب ىذا البحث ؿباكلة لفه  نظرة "فريدريك نيتشو" إُف الَباجيديا، كطريقة تفسّبه ؼبيبلدىا اؼبنبثق  

عن أصوؿ طقوسية مقٌدسة، كذلك من خبلؿ مؤلٌفو "مولد الَباجيديا"، كما يعٌد خطوة ىامة كبو إبراز 

ثة فّوؿ: كاف األٌكؿ منها خطوة تأثّب ىذا اؼبفٌكر على اؼبسار التنظّبم للمأساة اإلغريقية. كقد احتول ثبل

كبو إبراز تأثّب اؼبقٌدس يف ميبلد الفن الَباجيدم، أٌما الثآف فقد عٌرجنا فيو على تٌّور نيتشو ؼبيبلد ىذا 

الفن كطريقة قراءتو لعناصره، كأٌما الفّل األخّب فقد كاف ؿباكلة لفه  ما كاف نيتشو يّبو إليو حْب عقد 

 اجيديا يف تربة أؼبانية، مٌتخذا من اؼبوسيقى كالفلسفة األؼبانية جسرا لبلوغ غايتو. األمل على ميبلد ثافو للَب 

The Impact of the Sacred on The Greek Tragedy  - A 

contexuel approach to the aesthetic   philosophy of  

« Nietzsche »   

 This research is an attampt to understand Fredrich Nietzsche’s view of 

tragedy , and its interpretation of its birth from sacred ritual origins , 

through its author , « the birth of tragedy ». It is also an important step 

towards highlighting The influence of this thinker on the theoretical path of 

the Greek tragedy .   

 Our research is basically divided into three main chapters:  The first 

chapter is a step towards highlighting the influence of the sacred in the 

birth of tragic art . The second chapter of this research work deals with  a 
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reflection of  Nietzsche’s conception of the birth of this art and its reading 

of its elements.  Concerning the last one is devote it to attampt to 

understand  what Nietzsche had hoped for when he held the hope for a 

second birth of the tragedy in German education , ambracing German 

music and philosophy as a body to reach his own goal . 

L’ influence du sacré dans la tragédie Greque – une approche 

contextuelle de la philosophie esthétique chez Nietzsche.  

 Cette étude a pour but d’essayer de comprendre la vision de Nietzsche 

sur  la tragédie , ainsi que son  interprétation de la naissance de la  tragédie 

à  partir d'origine de rituels sacrés , et ce à travers son œuvre « la  naissance 

de la  tragédie » . 

 Cette étude représente également une avancée importante qui permet 

de montrer l’influence de ce penseur  sur le processus théorique de la 

tragédie Grecque.   

 Cette étude comporte trois chapitres : 

-  Le premier chapitre essaie  de mettre on évidence l’influence du sacré 

sur la naissance de l’art tragique .  

- Dans le deuxième chapitre nous avons abordé la vision de  Nietzsche 

sur la  naissance de cet art et sa manière de définir ses composantes.  
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- Quant au dernier chapitre ; nous avons essayé de mettre la lumière sur 

les objectifs de Nietzsche lorsqu’il souhaitait une deuxième  

naissance de la  tragédie sur les terres allemandes sous l’influence de 

la musique et la philosophie allemande pour atteindre son but .  
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