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.أمطردر،داازدتزداًدكما--وربش!رتداةدجمةاافك-هـةاؤب((اعفءويةا"وحديخ))مرو،وم-ا

1.018:بض-.ارأونور،85811-1018):مبإرهانفجو"خ،أ!الىظفىءح4اأ3)!ول.ا(!فىالصت-وذ-د1)و)1اصطلاحيف!م

،(8781-17181:ير-!لو!تريوجىورت(!218-ليقأفىفىالم-ظربلمصل،1!أغء)يغ،5،ا"الك!كأالوحدة))او

ورهـن!ءمنؤا-ل،(2191-1827):اوصلل!ممووم-شالمورةو!وثالجموعاوإلألاوحدذب!عنى،القديمة

.ةهـجانترلوجيةالجولفاتهصؤمنحيالوتلقوا.راز"ربدهو.لمح!،ردرأش)-ور"ر-ا(تؤدلأحلو1ا)3،نالذي

اءعا!ل-،و،الردرخةالبرثطرقتهذبتولاا(+ولن!،)فى"لا"ا).)حا"أ،اول"ول:11المتعددفيالواحد"

.،ور-لالتشئلمطزحواهشمامهمصناكبإراننىطر-يالوالسيو:ا(ليزرالصررد-هـذلإو)اكمقابللأحصطالاهذايتخذو

فيارلىطولفؤها)ىالا-!ىءاىاهتماصهمتحولقدو.بهعشى،(يةالعن!س1)و-!ذ))او(ح،ز!ىح!،)ر؟،8.4)عر4"ا

كتابايمنذروء،اكثرالانكانوررء،،الموضوعهذاح،ا*ول"ااأ!،ولح،"ا"اغا"3ول؟4،!حالجزءأوحسرالحنوحدة

.نودارؤلوراتصعداؤ-ما"رثحداوؤهـليماخرجىلوبيووا!،زولول"كا،!ح"،)غا!"ا!هعكا!،)ا،3!ء.5لم

الى-(دارونرورتيا)الكبرالطبيعيالعالمهذا!جاقدوالشء؟--!مفاهيماهمليينمنحى!دةالومفهوح!ا):كانوقد

م!ىط،نحديلدىبزوارود:لرورو،1882لسنةجلاوءتللمنضالقابلغيريعشبره"لىطوار))وكان.الانساني

اًرررسطوهـوا!بءصسىاصجةف!رة،القتبساتمنشاهدتهالمقررنالبديرهجهمرتبةفيكانكما.الكينوزةمفهوم

الرنجل،عظمةهـاخعنف!سةايةعنديتكنلما؟بعلىمفهوص---،نوالوحدذالكيتون"بان:القول((مدرسيا"

،لا)يواىسامباريموة.صعفييهو3ولينيوسكانوقد.بينهمافيمامتساويان

المخالفة،جدالاخركل-زاًتزخى،لرو!،منهمكلفيلميزات3+ع(أبمول+ول"3ع،*ول3س!و8ء3!هحول،ولول،لا)3

بارسى-طوؤب،اذا،المدأرسك!!بيةببدوانولكنهماا!ررىهـنالفقرةهذدفيذلكء)ىالدليلاويوجد

)2("..!الشيخ(ول)كااول!!)3راد((ار)11)ى()12،)"آ!ط:"ليبنتز"رسائل

...القضي"!زره-"الاولبمثالي"اءدأن-با):ؤ-"ارورولاتىوا

ا،ىبف!لىالعمفيمويه4العالى*دةءههـم-3!ا!،عا:ىلف-واااء-رصنال!ا!نات"ا!د-لم،1الشبلااىمأزلةأ

أرسطوعئ!أوليابرءفيبع.،،غ)-قيقلآ:"أ-دو)1زنلي؟ال-صهـا.تؤةرع3وب

)هـىالادبياعءلأفييرةالعض!و-دةالومسفهومتناولعندوليا()،صا،4.أص!""):حقا"ب،لكائن))حقيقتهفيهوا-ص

(م.ق7(3-1ا.92نؤ!للأىلشلاورااتووالإت،يننغهـبلاارلىطو،"اكازنوا1)1ا1)ءأ!حاااا-د1)و)1اتدائماالمعتقدكاتفقد

(.م.ث31؟-،38)لو-طوار..ل!ذهءلىتأترمن11صتبادلانشيئانا()د(+أ"!

ء-ن-موزعمارجازؤباؤ!ك!ونر*لمزقد.اًلالمجهذافيش-وء-فىا)ت-حارالووجهننىوبهـ-تانقسناضهن،و،هواذا

93(4ئيأ!ف196"ؤ!-قرإ)طا-(ا(-"وار")\!وإىهـرإ-أا،جز!تنعنليمذ-دالوزعش:رانام!ضتا؟ر!ةالقداقافيزيخابالمالم!عاقة،لهذه

..وء.،.-.01م)1(01(ذا.ز،مللكائنملازمةكخاصية

الحي،ال؟اسمثلروءظميكونانرجببخطل3انءاى

وارأس11"بتورون5رفلا،هوكمابهخاصجسمذاو،أرلى"طوا!حهاةلى!ام!اًلاصطلاحروؤة-؟

تتس--قيقرحيث+ؤافوا-!خسائهص-هـهفي"ولكف،القدم"يةوالعتا)وحدة"-الاكسطلاحهذامنوواضح

.وؤد.ا(سء-!االاعه-،ءبينزم،واخرعضوكلبينال!اة!واو،لوجى-تجبجوصى-خاتذواز"،و!اورلاولب،حت!اكالاحين

ية"العصىولاوحدةأرلص-ط!إتاكشفياترهالمفهوم)هذاكانا)ىالصرازإقحلرعننقل،جي)و،-ثاك!مطلاح:ادقبتعببر

)3(.والملا؟حمالمرحياتفيموافى--حا!مجنكلن،!ج!روقتصخدل-!-صحالادباخة

والتطبيقية.النظريةألانى

)ءالم!ييوكتنجبام،مبصينلقبلعنواانلقبزع!ور"في،(؟،2!ملامةلر)اجعسالصفعتاس!نجرالادبربالمملفيمفهومهيتباورانانطبيعيمننوكل

ار!هطاطالسى،لعد-!،ارسطاطالسىتل-أ:(الداةعلماو)ء-بى-(صبىبالخحوإلحمةاوحيةس11فيو)-ماءهو

.........\!هـرلا،جيةولالبيوبنطرتهثرامضأ،بالذاتارسطويد

بالانجببز.بةمصمةجامعةاكسفورد،نشرته.(!ايونا!خدفتهماكتاب"عنمبدانفيولىبقاصالةمنسوءجةالموايةالعقه!فعن

تحت،بادقاهرةواكشرترجمةوالىاًداليفدجنة:العربيةالىوزرجقهشهازردثاقيرموتحة11المكانةتلكخولاها،الحياةعلم

وم!8!إدؤتاصه!الىترجمةراجعالمموميةالمصارفة!غىهأ:يلي!ابرصددهآفيقول،"سخجرتثارلس"العلامة

991،من:المشى،9291:سنةالاميريةالمص،(الىواصبح،عثرالشلسعالقرنفجربزىبمنذ.."-

اكأفت،(ارسطو)لراءتحقيقالطبيعيينمقدورفي
غنيميمحمدتور3الدتاليف.ال!ديثالادببمالنقدإلىالمدخل)3(

الهامثىمع،"-6،عص،91ع8القاهرة،يةالمصرحمهلانجلوم!ننبة.ملالثلأئول!3س!4شأولل!35غمهاا!48!8+ه،3"فى!!4!58فى1()

ا:..(.!اه!38)حمبحثمن(فلسفة4:اًلفقرة4(-+غ:)مات عى6فيهـلحم
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القدليمفيبارسطوتأثرنلذلك،معظل،كثيرةمواطنفي!!عنديقفلم،العظيمالتلميذانالا

الاولالمعلمتأتيرمخئاهررينومن(ل.)."واشملاعمقالىينطرولم،بينهاوالتاليف-الاجزاءبتنطيمالقول

تردلدهم،العباسيالعصرفينخرالمطالعرفينقادءلىالىنطربل،صحضةتبرتيبيةنظرةالفشالابداععملية

النفرذتلكمثلنمالقحميدةفىالعضويةالوحدةلفكرةك!-لفتناوله،"غائية-تكاصاية"نظرةالادبيالعمل

ذا،يالحاتم!عن"الادابزهر"ضاحبرواهاالتي)4(واضحةجديةاهدافذاتغايةتحقيقبهيقصدمتنلغم

بعضىاتص!،لفيالانسانمثلالقصيدةمثل"لقولالتيالفنيةالافكارمحورالأساةفيالفعلوحدة"كانتوقد

وباين"،الاخرعنواحدانفصلفمتى،ببعضىأعضائه،الادبيلالعملالعضويةالوحدةضوعموفيارسطوبهاادلى

محاسنهتتخونعاهةذاالجسمغادر،التركيبصحةفي4،عارووالملحمةالمسرحت"فيالنظردنفسي"لهكانتكما

وأرلي!ابالمتقدمين.حذاقوجدتوقد،معالهوتعفي4العضورالوحدةلوازمفممن)5("حيةكائناتبوصفها

الحال!زراسل4فييحترسون،المحدتينمنالصناعةفيالفعلغلىالدخيلةالاحداثمنتخلوانعندهالمسرحية

بهمورقف،أكقصانشوأئبلىجنبهماحتراسامخداًخلاالاحداثترابطيكونانيقتضيوهذا،المأساة

الإنفصالورؤصن،الاتحماليقعحىضى،الاحسانمحجةعلىمكانهالهل،.نذكرحادثةكلتكونبان"ومشروطا،متناميل

.وا،تخلام،واعجاز!اصدورهاتناسبفيالقصيدةوتأتيالامامالىخطوةبالفعلقخطوبحيث،الاخرىالحوادثبين

،الموجزةوالخطبة،جغةالبلكالرسالة،حهابمدةصسيبهاتمتوالا،المسرحيةفيالاشخاصنفوسعنتكشفاو

)111"جزءعنمنهاجزءينفصللا."الأساةسقوطفيسبباوكازت،المؤلفضعفعن

الع)-وىعلماهـا-،لناحمدلنمضهـد:انالااحفلهس،الخرافاتاسوا"ان:بقولههذاارسطودؤكدو

.:...:..-..عاىالاحداتفيهاتتوالىالتيتلك،العادضةبالحوادث

العضيههدهءلىركزثد،(.ص322عامبماقو)واضحوالفرق")6("الفرورةاوالاحتمالمنقاعدةغير

إخلرهاأافب"وعكممرز.اافصلعيا،رس!ل"ملهاالموكاجغلتصالعناعيفمافيالاخر،البعضبعدبعضهمامتواليةادثالحيوقوعبينطبعما

...القدرمالعربىالنقدفيلارسطوا!فورة!رة1،القوا"بطونقهاالئئ!دفةلمحضراضخةعه)جةكدنها
.....الاطرادمنقاعدةعلى،عضويةحبكةفيايرادهاوبين

."الشعرعيار))صاحبيعولاو.الاحتمالمنطقيجافيلاالذيعيالطبوالتساوق

انتظاماؤ-"القولينتظبمء،،الشعراحسن...ا"-الخطيرةالنتيجةتلكالىيفضيماوهو،الفنيينالضرورة

ؤدمؤ"ن،قازا"ين!قهص"!لى،اخرهمعاول4ر"ينسق"،نقصبةنالطببعةفيلمامكملا":الفنمعهايصبحالتي

والخطبالرسائليدخلكماالخللدخله،بيتبيتعلىالاحداثمنسلسلةكأنهاتبدوالطبيعةفيالوقائعاذ"

مةلمس!فصلنفاسهاالبتعراكلماأسعىالحكمةسسرب،،الالقابيفه!ادلرسانقصلأيكملوالشاعر،يئةالردالمأساةتشبهبذلكوهي،صةالعار

...و..،..)7(..((والحكايةالفعلوحدةمنيراعيبماالتقصهذا

يحسعنلم،باحتصارهاالمو-سوص"السالرداوالامثال،بداتهاوالتام،تامفعلعلىالمأساةتشتملانيجب"واذن

صفواحدةككاءة؟اهاالقحميدةتكونانلجببل،نظمه.....،"،
وحزالة،وفصاحةوحسنانسجا،ب،خرهااولقااشتاهيحعقالديالتمسيموهوونهايةووسطبداية:ماله

الشاعرخروبمولكون،تالمفوصوال!،معانودقةالفاخمذفيهيرامم!انينبغ!ياكما،الموضوعفياستقلالاللمأساة

...*..طبيعةجزءكلرؤدىبحيث،بينهافيماالاجزاءتناسق

ج،حتىحرلخبرسيهـالكتانبالمعارلفىىنترصن!عهمرلط!فماكلعلىمعممىبنيةفياتنشودالتماتليتحققحقى،)8(يرليهماالى

،امت!دنأكىالاشعار3،فراغاامفرنحةك،ز!ا،!بدةالعضويبالكائنالناحيةهذهمنارسطويقارنهماالتيالأهـماة

........حىداصغيراكاناذاالعضوىالكائنان))فيقول،ا)سوي

تت،وصلا،النفلمواستواعالحسنالجوددلىبهاوكأنه،غامضايحسحادراكنالان،جميلايكورانيمكنلا

أ-مجها،فيتلألفولا،مب،ز-هافي!صماوولا،هـغانيهافي!دأ،هـظيماكاناذاىز!ك،ادراكهايمكنلابرهةفييقع

بط،متعاقابعد!،ء،ويكون،بعدهاماكلمةكلتفتضي!ذهفياذ،مثللأالاقداممنالالافعمثراتطولهكلننجان

ر،لمنالهلمثيلهذااليهاالسهىنجتيعرالقكاالىلسهأافيهفاقع!اااوالمجموعالوحدةتندبل،النظربهيحيطان-يمكنلاالحالة

.ء........)9("الناظرنطرعن

"،لى-سىيوجبهاعرارا،منهالحترمحسراعكقولالنتنعرساةال.يالعضوصةللوحدةارسطومافاكتىكانولقد

-........الذربئكلعليهااعتمداسلسيةركيزة،عموما.الادبيوالعمل

والمنزيلا.إلا-أالطباهاذلولبرعزيزلحاموااآفاذلمعلبورلوالاجناسمتباينفياوالقحسيدةفيالوحدةصوعموتناولوا

...."..بعدهمنالادبية

تمامهيكونانالمصراعهذا
..."ذ.ذليعصيالقصيدةفيالعضويةاًلوحدةمقهومس(

لي!لااعرواسالوااوا

كلمةكلؤيهتوضعء،الشعرواحسن":يقولانالىطماطب!اابنعند

ويكون،لهاريدتالذيالمعنىتطابقحتى،موضعهاافلاطونبفلسفةالقديمألعربينقدناتأثرمنالرغماو"على

)12(".ذاتهاغيرمنتفسيرالىتحتاجلا،معهاشاهدها
-..3.س52عىالسابقالمرجع)،(

كالسبيكة)":تكونبانالجيدهالعصيدديثرطوهو85-!8عىالمرجعنفى)5(

المقادمحمودلعباس،شعرءمنحياته:الروميابن:كنابمن)11(77صالسالفالمرجعنفس)6(

46ص5791الرابعةالطبعة76صالسالفالمرجع.نفس)7(

وتعليق:تحقيق.العلوبم!طباطبااحمدبنلمحمد،الشعرعيار)12(76صيالسالفالمرجعنفس81(

عى،5691القاهرة.سلامزغلولومحمدالحاجري!ك:الدقورين78صالسالفالمرجعنفس)9(

127-4126صالسابقالمرجعنفس).1(
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إلرائق،سواللبل،المنطموالعقد،التمنمشيوألو،إلمفرغة

يهل،معابحسمنالفهمتذفبال،الفاظهايهامعانفتسابق

،ع-.كالقوإلبقوافيهاوتكون،لفظهارموزقالسمعكالتذاذ

ق!ا،فوروراووءاجهايتركبلاحناءقواعدوتكون،لمعانيها

..
فيفتةاق،اليهمسوقةولا،اليهاقمامسوقبلهامافيكون

خقادةما!الالفوتكون،بهايتصلماتوافقولا،مواضعها

لىهاة،الجالمولطيفة،متعبةولامستكرهةغير،لهترادلمما

((-بمب"السهـواء))س1-.المخارج

لصكيف"اءأ!و

المحر-زر-ذاتجطزؤرقطبولزتتم-ب"الذياعقلاكمالالادواتهذهوجماع

آل--،كيشت"هـ-واءر!يبووجفواجتناب،.الحسنوايثار،العدلولزوم،الاضداد

)13(("ةمواضعهاالاشياءووضع،القبيح
الضغب-جه3ورهيمب

لض--عريكديوانصزينولتميهفيفوبالذيالحاذقكالناج)"ةعندهف!الشلعر

اهـ-!ةألاور--!ط-ذ-حكوعنبفمنهشيئايهلهلولا.ور:يرهيسديهو،التفويفباحسن

"رز"-2-ف-يالاصباغيضعالذيالرؤيقوكالخقلثر،فيشينه
الصكينهفراغلئمتحى،منهاصبنبكلويشبع،نقشهتقاسيماحسن

عنجفر--ولىعربرذبجتوءرؤلفالزريالجوهروكناظم،العيانفيحسنهيتضاعف

ر!فاا-حر-بل!ةبانعقودهيشينولا،الرائقوالثمينمنهاالنفيسبين

فرؤولل،وعةلقيالفرحة141(."(وتنسيقهانظمهافيجوا!رهابينر!اوت

أ!-ررفب"لدترهـء!رانيقة،متقنةحكمةاشعار،الاشع،رمن"):انذلك

لخ-ة!اافراغااهـتورصنقضستاذا.التاليفعجيبة،2نيالمعلحكيمة،الالفا!

((تنروق-3-جزالةتفقدولم،معانيهاجودذتبطللم،نثراوجعلت

الحساحتغريمرفلتوأتروق،عطبةفمزخر،ممو!"الخعارومنها.الفاظها

..000001،وانتقدتحصلتفاذا،صفحمامرتاذاوالافهامالالسماع "وتحصبكالحب
قدبررببستانربعيييرولم،!للأوتهاومجت،الفاظلهاوزيفت،معا؟ييابهرجت

الحياهنعمىكلبهتوخلتبألؤكورور!ضها،منهيستأنفلجناءنقضهايصالبح

أفيهـللقاءفياوبعضها،الد!ورمرعلىالباقيةالوثيقةوالابنية،المشيدة

مرهاولبعيخيكلقائيالامطار:وتوهيها،الرياحتزعزعهاالتيالموتدةكالخيام

اهـهـكأني!عرت()15".الضنقوضعليهاوديخثى،البلىاليهاويرع

أ!جرهدروباحوسنئ.،وتنسبقشعرهتاليفيتاملانللشاعر.رخبغيي"ولذلك

تبذلينطالذيلفعطاءويمافيلائم،قبحهو1تجاورهماحىمنءلىويقف،ابياته

مينهتهرالرىللنماءويايجعلولا،بهاكلامهونجنحسل،معلنيهالهلتنتظمبينها

توقأسالذيللربيعياحثوعنف!لملأ،"تماهببئاو،وصفهابتدأماقدبين

ذاتيلاعمافالذيالممنىالسامعفينسى،فييههوماجنسمنليس

النتمموسردىوملءأبيت،يىت3لفيذلكعنيحترزاز"كمما،اليهالقوليسوق

تجلتنلركأنكتمامهاو!نبينهايحجز.ولا،،اخت!عنكلمةيباعدفلا

وسالمنساملم.فا".،تاكلهل،مسراعكلويتفقد،يشينهابحشو

"يار!ابوأدمتضطواحدكل.طراعيفعبيانللثاءرات!قؤربما
،رهالمفحلفللابصرن!--رددقمنالاء)ىذلكيتنبهفلا،الاضرفي

الوبهـزاؤصدأالرواذص"منالثعرفياشللوقعوربما.ؤهمهولطف
:-.!!...يسؤدونهو،حهةناكعرعلىلشمعو،لهقلينوالنا

الد!وبلللىأله!قىول.منهه.لمعو!!قةونيتذسولا،غيرهاعاى

..:القيسىءامر

مفر"لا"-4-

الجلجلهارتقيسدىخدخالذاتكاعباافبطنودمللذةجواداادكبدمكاني

يأسيصخرةاحملسأرتداجفالبعدكرةكريلخيلياقلولمالرويالرىاسباءولم

الحياقاعرأتيييبعث.تنفخينوضعولو،حسنانبيتانوهمما.الروايةهكذا

المسرهلدرىتهرقنسدى،أشكلكانالاخرموضعفيمنهممااحدكلمصراع
.....لروىفكأن،الن!حجاستواءفيوادخل

حزيناعينيانسانسيرقد

الشقاء.ورلتايشربتفقد-77ا!حةعلىالتتمة-
مرهالحزنفاطعمتهلحاعت

...و5-(صالشعرعيار)12(

يلامينكصل6-5عىالشرعيار)(1(

7صالمرجعنفس)15(
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.(191يا-لط،ونظرالكنابفهمفي.فضليلهمسرلىساعدههـهنبنبههههههههه!،55نب

نن-...ةعجيب555555555.!همحبنحم!
انعللسبحط"ابعرحماببىساعلىسلألا!بغلبارمالمنوكمالمايعزى!طعاطعااًبن

الادبركط،اتللاتلهمادراثيثاأ!ى،ومخسمولاش!لمووفاهـوه!-31الصفحةءلىاًلهنشورقضمة-

ال!،ركطولمطيطأتحكاحهاذ!ازص،راا!إىالهـىالأدراكوهو

ونف،كي،ح!ا-محىوبااد-ورر!ي،عناينا!كل،ابمعيرداجفال)16(بعدكرةكريلخيلياقلولمجوهداـ،اركبلمكأني

ا)حصحاردير.نطرو!دودرر،عى"الإجنيطدبألأسال"رعن17(.(ةلمخلضالكاعباذاتاتبطنويمللذةالرويالزقاسباءولم

العرركطالادبكلق!لدمك.حنعهـ،فيبقسطهوالمساهمةاوليتصميمبوكسعالقولألىعنددليؤديوهذا

عناص-صاتمخميه-لى!هـن*مع-4فاعلىصمحور!القديمفيالنتروعتي،لهاعام!نهجوتخطيط،للقصيدةمعين

المإفاثالمحدوددأ)!اتي!فىاموغلبعهاإوحى،لى.قرب:صياغننهما

لىعيدا9طلا!حي!،لسكلباعامهصنالجماهيروبينببخاءتالمعفصفض،قصيدةءبنلالثاعرارادفاذا"-

أ!ب،يخه.،و"تطعا!ا!ألثسواقهاعنمالهواعد،نثرافكرهفيعليهالشعربناءيريدالذي

اهـعر،كطإزرا.ربأميتأ)حاصالنوعصذاانإحقوا،توافقهالتيوالقوافي،تطابقهالتيفا!الالمناياهرلبسه

لج!الووص!ر؟أ)واوو،ادكطمز!و%،دورالعب!ر"ءالعرببيتلهأتفقفاذا.عليهالقوللههـلسلالذيوالوزن

!طابمناحيذمنال!أورىا.نهـهـز!!قداهـ-دذفيشحغلفيفكرهواعمل،أتبض"يرومهالذيالمعنىيشا.كل

.للتزملاأؤ--ىوا!اليالاز!عالاتمنكص،تألاشجافيتلك-عرتشسىقغيرءاى،المعانيمنتقتضيهبماالقوافي

القديمها!عربيةأافحيدد!ادالىأدىصء،.واح!ر!وضوع،،لليخفقبيتكليعلقبل،فيهالقوللفعونوترتيب

ىاللور:ءولرا،م!!اتوبمصل،صركأ!!اجددعشوانصن،لكملتفاذا.قبلهماوبينبين!ماتفاوتعلى،نظمه

عنوانمف،!فرد!كلتيران!ع."م!اتفقراتسدذلهات،نظاهتكونبأبياتبيضهارفق،الابماتوكثرت،المعاني

!ور!.ا!زبعنم!ملصوفوعاكيورألا."بنفسم!قىأمحبع".الجاءادادفدمارنجاملتم،منهاتشتتلماجامعاوسلكا

!سدمالىألدانيةنادنوعههـدأأد!نافيناحةومن،،"متوهىص،رمو.انتقادهفيسستق!ب،فكرتهوانتجته

تسهدف.د!عريا!عهلفيز!جية!طةبايالصتيداتفقتوأن،نقيئسهل"لفظة،مستكرهةلغطةبكلورجدل

أ)فىكط،الخلقعملجاتفييالضوالتنفديمعنصرتحقيقورعنسا4وأزوقي،المعانيمنهعضفيشفلهاقدقافيةله

تناديمذهبيةلقواعدانخوأءالش-فليمهذافقطباعتبارلحسىؤبؤعاوالقافيةزاكوكالت،الاإوللل!منىمضاداخر

وحسو!فرض!اى-أ!وردصدارس!منهـعينذمدرررةبهاالمختارإمنىاالىنقلها،الاولالمعفىمنمنهاالثانيالمعنى

!ققلمالذيالاصروهو.أ!تا!!كفيالمدارسهـزأةبعضه!نقضماو،الص!هتذلكوابطل،احسنهوالزري

ءقبىما/1الوحدفي"عنرحسفبوواز!ا-يدالتشصدأعسفلك".تنثماكلهفيةولملمعناهوطاب

!صيمنحأ!!يا!جهقءكعهاكت،غم)):!اعيييىهرياصا!مر،بخمن،1يسلك)):الصددهذافيفالشاعر

."هـ!رقةاجزاءمنمكوناىقاذأ)،!فرتولأاككطا!ووةف-،ن.مكاتباز!مفيؤ!بموتحر،بلاغتهمفيالرور-لملل

يخذ:جمالطهـ!أعنتضدر.ركنلالذأتيةهذهأندماانالىاشاعوافيحتافي،الرسازلكفصولفصولاللشعو

حميل"هوء،لكل،والاساسالباعلشكطالقومبمثابهالوحدذ".لطيفة،هـلة،فنو."فيتصرفهءلىكلامهيحىلى

غغلا!!،+4علما!وللم:"!ربتوس)اقول!رءلىالشكوىالىالمديحوءنغالمديحالىالغزلمنفيتخلص

ارعربياكءراؤثقار،اعواملا!!هفييدخلوتاًلانارو،رالد.روصفوصن،الاستماحةالىاكمكوىومن

فيذلكنجدبما،وارخيالاعففدفوما)ى.عموماواحسن،تخلصبألطف".."والنوقالفيا؟بوصفالى

العربى-الشعراعني-ودوراز*،ورثلاالازجلحزيالمشعرهـت-ؤيكونلجى،ق!لهعماالثانيللمعنىانفصال،لمو،بةحبا

انيم!بينقسلاالارتبا!ترى)):فأنتةالحسعاى)18(".معا"وممتزجا،به

رابطةسنتخلوانجليزيةقصيدةترىولا،العزبيةالقحسيدةو!ليبتنقد-5

هنامتناسقة،ومنضوعاتوموواحد،1موضوعغلىأبجاتهاتجمع،السالفهصالنصوجماعنمن!تنتجاننستطيع

عندهموحدتهوكلنت،ا)بيتعندناا!عروحرة!تالوحدذمعنىالادراكتماميدركيكنلم،طناطباابنان

منألاالت!ماتنفصلبعدطمرحة.وروفاحةبياندخاللعرجمماالالقحجد.لةمفهومهاعنفضلا،ارسولهاحددهالذيبالمفهوبمالعضوية
....-..للعاصرالعربيالنفدفيالحديث

يربطلاالحسانهوذلكوسبب،الفياضاسلالتس!ومفاهيمه،عصرهبصطلحفهمهافيواضحاكانفقد

واللكةوالعاطفةالضصوربيتهاليربطاواًنما،المعمانيبينالىالق!مورهذاويعزى.وشعرهنثرهللادبالعامة

يتصورانالانسانتعودفاذا.الثساعرة"ال!وشاني"بالادباالعربجيل:اهمفمالعل،عديدةاسباب

الواسبة،المعازييدركانتعود،يشعروان./عطفوأنفىالمشمثلالموضويالشعرفياليونانبنتاجوخاصة

والجوانبالظلالفيهل.نتعددالتيالنفسيةوالسوانحالعربيالشعربحرفهلمماوهو،والملاحمالمسرحيات

فيهايغنيولا،البيتيستوعبهمالابالفكرذفيأتجه،والدرجاتالمترجمونفميهاوقعافتىالاخطاءذلكالىضافا5،القديم

الحواسغنينقلانالايتعودلمهوواذا،ألاقتضا"بمثلمن،لارسطو"النتعرفن"لكتابالعربوالملخصون

البيتطفرةفأغنته،المتفرقاتعندادراكهقفطو،الظاهرةمما،"بللهجاء"والمهزلة،،(بالمديح"للمأساةترجمتهم

هلالغنيميمحمدللدكنودالحديثاً!دبيالنقدالىالمدخل)91(اًلاصلبهامشالتنبيههذاً)ورد1/72رشيقلابنالممدةراًجع)16(

17ع،؟173،17.ص(125ص

لماهكاول!ك!9لماكا*مملأص!يص!3أ3ءاح(*ءكه8ممر3!!8+ولاه)،س!،+ه،(2112ع-21،صلشعراعياد()17

أ*49*9اعء!!قي:34986ء!كههـ33
*"6،7،عصالشعرهيار)18(
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علىالموضوعوحدةحيثمن،"الاوصالمفككةليست-.،لمألابياتتملهـلمكعن

ويتناقض،الشبىاهدتكذبه،صحيحغيراطلاق،الاقلالصربلعنايةماالى،إيسأابرا!-مالدكشودتجرو

كاتواالقدامىالعرب-نقادانمننفسههويقررهماع5من،القصيدةفيوالوزن-،،القاقووصدذاك-ورربمولى-"ى

نظرةوهي،واحدبيتمنعليهاوللشاعريحكمون:فيقول،اًلعضويةروحدتهاأهتماص،مافعاففيدخل

حتى،التقييمفيوالتحكمالسذاجةحدوداقصىعنتنمهـ-نبخلوه،العربيةالقصيدةاًلحديثالناؤديحف))

عدمعنفضلا،للنقدموضوعيمفهومايمنلتحاوهذارعخللمتهاابيل،عضص-هااقتطفقدفلو،الوصدة

عدمعلىدليلوهولا،مقبولعقل!طمبررلاياستنادهاهدافيوهو.شيئاقدرهامنبنقصاو.بكيانهـا

البيتيهبمجردالعنايةعلىواقتحسارهم،للوحدةفهمهممنالقصيدذوحدةاتخذفدالعرريانرنض،لمىالوصف

.القصيدةفيالمقفلأ..فا!قدوالنفملي،لموسيقىعنارتررلانةؤيةوالظالوزن

اوحدةاتخذ"قدالعربيالشاعرانمنيلحظهه،اماالاوصالمفككةالقحسيدةفل-ت.:ا"والاصنبطبالمعنانجه

والنغم،سيقىبالموعنايتهلان،قيةوالقاالوزنمنالقصيدة،بيتلكلينفعلصبحسيقاه،واأوورليببموالتغلبلتوتىدقدكم،

علىيكونؤربما،"والاخيلةبالمعانيعنايتهفاقتقدواتحىد،القافيةتكررتءامابقاء"وا3لوزنا،ويستجيجا

احدى:لةالمسطهذهاعتبرنااذليوذلك،الصوابمنشيءهـنيروىحينز!هنتىلاولهـفىا.المقاطعتوالينظام

العربىالشعرفيادعامالاتجاهدلكتعكسالتيالمظاهراسمعته":المونعنروتحدناقالان"الشعراءاحد

وزخارفبالشكلالمفرطاحتفائهفيالماثل،القديم.(.إ.)إ."قليلالكانملكهعليهشاطرنيلوبيتامالساعة

رشيقابنعنهيعبرماوهو،المضمونحسابعلىالصنعةالضحاكبنالحسينمنأ--حتار-مهحنواًس!ابووكان

اللفخلىتفضيلعلىالناسواكثر":بقولهالقروانيوكان.البيت!ذالهيتركلمان،الوعيدباشدفيتوعدد

لمفهومتصورايمناسلسااوخلوء)،؟(."المعنىعلىوشعرهمأاسعراءءلىرجكمون"إورربنقاذمنالقدور،ء

.اليومنحنندركهاكما"الشعوريةاتجربةا"لييت"اغزل:ل.قوالا!ممعيهـنفيروى.الواحدبالبيت

عنط،معدىلاحتميةاو،لازبكربةليركانوان:العربقالته

بالوحسد!،يةالعشتلازماوتنتجانةالنظريةالناحيةمنااعشارقابمقتلفي-،ء!هكاليبيل-ضالاوتء-ت،كذروص،

الوضىوص!"للوحدقياغفالا،عموء،والشكليةالموسيقية:الحربق،لتلي:تاهتنىان:قودورو

جةالتكاهالنظرةبانالقولالاولىلعليبل،اجمالايةوالعضو2(21النار()بعلىبوهمالاصأؤ،لوفءاجهـمنحم!،الإأستنبحاذاقوم

فياومحتوأهالاطارتوحيد"ؤ؟ضضيا،بالخصوصالفنفي:هوالشعرمنببيتاًك!عراءزس!هـواف!يسمبل

وا)!قدالش!راليهايفشقرالتىالنخلرةوهى،يةعضوبنية)23(".جلأءاونغلراو.ادأء:ثلأثصورطص،6التثفان

هذافييغفلمطنفسهالدكتورانيبدووالتي،العربعند(القديمةالعربية)القصيدة)):ب،نلورشوانليإوير-دو

يفتقربانهعل!يهالحكمفينجازف!لالكيوذلك،المجال

..ا!ينهذاخ!الاضهوا!اهـحمودلعباس(واحدمجلدفي)جزءانالكةببببنساعات)21(

***بعنوانمقالمن،5591المصردفيالنهضةمبة،الثالتةالطبعة،اًلعقاد

...6(3ص11الانجلبزيا)شسعرواً!"ربيالشعر"

ي!ميهىصدةلوعلامن!لما،التياب!لاعتباطباءعلفد(نلامىح!"علىاض!تهما،فوسينبينالموضوعانسبقهوالذيالثافيالشطر)22(

لىوحدة.ءلاقتهفي،للقصيدةاقترحهالذىالحاكسادرىوت،عجزيهـطذ!واضفلربنا!ءت3رذالكاتبلان،النص

وتركيبها،المشاعرولمحدةمنقستلزمهوبمماةؤيقااًلموفموعدلحطيئة،الثانيوالبيتالقيسلامريءالاولاا:تانوا!راجج..لماذا

بالحورالعبيرالىتعمداقىؤكاروالاالا!ةمننسقفبياهـب!!الانن،طرفيمنالمضطصبنا!ز.يننصبصحةاقطعلااننكما

متكاءلة.شعوريةتجربة.عناراجعاوجودلعدملهماروابتيمناكتتنييرتيروا!،الذاكرةمن

تقطع،تطبيقهفياعتمدهااتيايةالصيتالنماذجانكمااًماس

........م!:-ة،الاولىالثا:مة،افيسابرا!ءثمللدأةورالال!أظ-د،لة)22(

المعط!عادبعدلتحاوزاميلديحدلاودلكاربمعناه-د،دالمستقلئى%691-591ص،5891سنةيرةالانجدالمصر

للوحدةادراكهيكونانلعدولاوأحيانا،كثيراالواحد،بئ.+**ء*ء***************ء*سععع!?سسس!

1)و،بالالفل!التلاعبمننوعآ،ذلتهالمفردالبيتفي

بيتطينتطمهماشطرينقي،الاصحعلىاللفظيةالعلاقات

التمسمهمعبيينالنتماقمصسهمماالديب!منيممممملإوقنطقهام!لمسقلعابلاًد!دراًسيطث

:البحترىشعرفي

عزيزااذلولحاربوآفاذا"الادابدارمعشوراتمر

تمامه:يكونانالمصراعهذاقيقتضي:)وقوله(

ذليلا"اعزواسالواواذا"صبحياًددينلمحييوانسالاشاعرأقبانينزأد

منكلبينالتضادوعلاقة،القاقيةاقتضاء"وهو

وذليل.وعزيز،واغزاذلمندورمحمدللدكتورالحديثادبنافيجديمةقضايا

فيالابياتاجزاءبينالوظيفيةبالعلاقلتارهاصاتهاما

بوصفها،الالفا!علىصؤلبسمةكانتفقد،القضيدةالنقدشدرجاءالممريةالثقافةأزمةفي

قهو،الحالبطبيعةالصورةغيرواللفظ،للبناءوحدات
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قبله.ماوبينبينهماتفاوتعلى،نظمهلهيتفقبيتاو،اصطلاحىمعنىالىيشيرانذاتهحدفييعدولا

بينهارفق،لابياتوكثرت،المعانيلهكملتفاذاكان؟ءعبص"لغةفياعرفااوالافهامعليهماتتوأسشسعدلالة

."خها5تشتتلاجامعاو!لمكما،)هانظاماتكونليأبيلتصركبأيحائىجوالححورة،بينماخاصلمسمىاسمايكون

.....بمامرتبطة،والوانوارلمجاعاتومنماءر،وخيالاتفكارامن

الملاحظانت"ايكعيعوع!الوهدخدةاكلدوارنيطساحلحا!نصفالمنعلىوم!هماقدبكنا)!-ء4البش!ةروحالمتكاصلةالححورمنبعدهماوماقبلها

.-...هقح!يدلىا

ذلكوراءمننرحمالا:ؤضابىمنبي،يتصل!،لاقحسيدةللقص!جدذ،قترحا،االذيالاوايالتحمم!معاىولإخ!

الص-صرود!فيل"ورأط.ركنلم!"((لى"افصؤ)1الىك!،ديهيحسفنهل،بذلكوأعشاكهالزرازب،ضفالوطارح

هـواكتنفتهالتيالاجخماعيةوال-بذ،اًدءكررةوالم!إهيمالضصعر،نفامفيهوبلكهالذيالشخحميهـهجه/جمدو

الذىالاءرأولكن...اعربيةاادباءمنهـعاصريهورعيل،6اطلمبيص،ضوءبموتحا-)كماصنهجايمنيخلوفهوثمومن

بطبيقةطباطباابنفيهم!!ما--!يعاألادبىءاولئكب"زؤاخذاىاإخزع،مربر،فكرير،حهدأبوصسفها،الابداعيةالتجرر"

ومفاهيمهعحرهـهملمحمطبحالالىرضوخهمهو-الحال،الداخلمنمع،شاولياطارفيالوحدةمنزوعتحقيق

ألارببللممل"العضويةالوحدغ"موضوعفيالاربيةذلكينتظمهالذيالمحتوىلطمبيعةالملائمةالحمورفهـيهتفرغ

مفهومأتمع،با)خصوصالشعرإةالقححيدةوفي،عمو،،.البديءالتخطي!

بابومن،نفسه"العضويب،لكازن))مرتب!"الوحدة"مضمرااوشماهدا5عددايتضهنفكريجهدكللان"

وبما،خلاقةحس"كائناتبوصفهمانفسهمهمبهماو)ى.نخط!بط-فيالدخولبفيةوتتزاحمتتدافعالتي،الحورمن

تحققانمنهماننتظركنا،ابداعيةدجهممنعنهملحمدرفان/نسب-،وتابتاواحدأيظلالتخطيط0انوخيث.معين

.ال:تقديرو!ااًسى!طإءواالتيمنواشملاعمق.وأحدةننااصلمرين:احدتعدولاصافاًلىتنزعالتيالمتعدد!الصور

الزرى؟،جباليوافكرافي-حظيؤدالمفهومهذاوأنسيماينش-!لانواما،بينهافيمامتجانسةتكونانامافهي

وارس!-ط!اؤيلأطونوإسفةوفي،كثبعنبهات!لوأفالمجهودواذن.الاخرالبعضى"حالتنالىقبعضهـ،

والتطبيق،والخمرجتلىالاعتبارصنبهدى-حسبالخحورقهاطرفيفكريةعناصرؤس.فتوحيثالايوجدلاالذهني

التي،اصةالمس!البدإهجةبل،المقررةالاولجةصرتبة-ولهالمروتى،!زراحدودفيو.معينتنظ-مفمم!تالدخولالى

ؤ-"ؤرتتوازاالات!،+"--كانايا-الء:ئيالع!لببلخلاأ!ىنزوعاألاليمى!،ذهنيجهـدكلأن،بوضوحيبدو

تقيسعه.في.عشهامعدىلاررةوكضر،سالصياط-كأصانء--لمىر")ةوله!"4(5أ)")افيأاالفكريحيدالتو"

لبس--مت،الاتناءهذهفيا)فكرأحوهمايتجها)تائيالوحدة

اًلنتريفاًلطي!"جهة!وةفكر"صدةوازها.فارغةوؤةجا،ذصجردوحدة

الرجاذوحدذانها.المنظمذالعناصرمنعددبينمشتركة

.،.نفسها

ص--،الأةغشتثيرهاالتنيةالاساسسالصعوباتنجمتولقد

ذا.الوحدةهذه!بيعةفهـمسوءعن،الفكريالمجهود

يلاداًلىدارمنشوراتمنعلىورحمل،،:الفكر"يركز"المجهودهذاأنفيريب"لا

."واحدا))التحورنكوهـنيلزملااكىنو."مفرد"تصسور

هـ)ى-"يمكناذ.بالضسورةب!سيطا"ات!صولىيكونان

اللرئكةنازكالموجةؤرارةلنلسبقولقد:صركبمايكونان-تماصازلكمنالعكس

الروجامحص،لةفييفكروجدحسثمماالتركيبروجدكيفبينا

ؤ،نطوفدوتسوجدتهاالخاىسية،بالذاتالمعطىهذافينمجزوكيف،بمجهود

")25(!ريالفكللنمجهودالاشاسية

فانطوفدونسالار"معوحدييلتزملا،حلماكباابنوضع،،الذيالتخطي!انوجيث

الحالمالنمعدةالعكانفقد،"الحياةوحدة".:"برجسولن)).عسهعبرما
سىالجيوسل!ى.منو"الصوسإك":ب"بالتركشفسه"يستبدلانالطبيعيمن

هى.التي"التخلص"و"الانتقال"مطاهرفيهفتكثر
معلو!شميقمهرجانعبضالثالىالمديحومن،المديحالىالغزلءن"الاستطراد

..ء-"!اللطيفبالوصل"الكلامفيفالسحرهيأو،"الشكوسد

العيسىسليمانعربيهلححسالد،"والنوقالفيافيوصفوبينوالاثارألدياروصفبين"

الصسورعدصلاحرلاد.ا!ات"ءفييقتر!الذي"الترقيع"منالنوعذلكمع
.ي.فيسش:فيقولعصرهفيالشاعربهينصحوالذي،المصيدة

ححازيالمعطىعداحمدقلترلأ!رررةوارولاثبته،يروتر"الذيالمعنىيشاكلبستلهاتفقاذا"
.....م"غيرعلىالمعانشي!منتقتضيهب!ملالقوافيشغلفيفكره

كليعلكىبأس،فيهالقوللفنونوترتيب،للتصعرتشنسيق

لإداًبدار
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