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  عناصر التأليف الدرامياإلجابة على السؤال األول 

  10.....................................................................العناصر القاعدية

  : الفكرة  .أ 

أن الفكرة هي موقف حيوي معني، ويرى " يذهب بعض الدارسني حسب اليوس إجيري إىل القول 

آخرون أxا احلس الكوين الشمويل، هذا احلس ميكن أن جيعل الناس متشاqني جماز9 وحىت متماثلني يف الكشف 

ع أو موضوع أو حبث أو مشرو : " إذ يذهب بعضهم إىل القول أxا". مباشرة عن احلاالت املتناثرة يف أهدافهم

املقدمة املنطقية ألxا تشتمل على مجيع ~xا اليوس إجيري  وقد عرفها، "أطروحة أو فكرة جذرية أو فكرة أساسية

وتبني املقدمة املنطقية املغزى الرئيسي للمسرحية، كما تظهر هذه املعاين من خالل سري األحداث . عناصر العرض

إلبراز ...آخذا يف احلسبان عناصر الدراما األخرى من شخصيات وحوار وصراع وفق خطة درامية يرمسها املؤلف 

  .ما يريد قوله للمتلقي بصورة واضحة وجلية

  :املوضوع. ب

املسرح هو شخص جيتاز الشارع وآخر ينظر إليه وهو :" يلخص بيرت بروك موضوع املسرحية يف قوله

ريق، فالكيفية اليت يقطع qا جيب أن تكون مقنعة، فال ، إن املوضوع هنا هو قطع الط"يفعل ذلك، إن هذا مسرح

يتصور أن يقطع هذا اإلنسان الطريق املليء ~لسيارات وهو مغمض العينني أو سائرا إىل اخللف، ففي هذه احلالة 

  .ال يكون مقنعا للذي يشاهده، بل يصفه ~خلبل واجلنون، وال حيدث فيه أثرا

  

  :الزمن واملكان. ج

ن يف العمل املسرحي من الوحدات اليت حتدث عنها أرسطو يف كتابه فن الشعر وأفرد هلا تعترب وحدة الزم

الرتاجيد9 حتاول جاهدة أن :"حيزا معتربا من حتليله، غري أنه مل يكن صارما مع وحدة الزمن إىل حد كبري إذ يقول

  ".تكون حتت دورة مشسية واحدة، وأن ال تتجاوز ذلك إال قليال

يف املسرح، فقد �دى qا الكالسيكيون اجلدد ونسبوها ألرسطو، فقد كانوا أرسطيني  أما وحدة املكان

أكثر من أرسطو نفسه، إذ مل يتكلم هذا األخري يف كتابه فن الشعر عن وحدة املكان، وإمنا تكلم عن وحدة الزمن، 



حد، ولكن عندما ننظر ولعل إلصاق وحدة املكان Vرسطو يرجع إىل كون املسرح اإلغريقي كان حياكي مكان وا

  العصر هي اليت فرضت ذلك االلتزامإىل األسباب جند أن اإلمكانيات التقنية احملدودة يف ذلك 

  10..............................................:العناصر البنائية يف النص الدرامي

  :الشخصيات. أ

يكتشف الدارس للمسرح من خالل قراءات النقاد املختلفة أن الشخصية هي املقوم األساسي الذي 

ة، حيث يعتربها أرسطو أxا من األجزاء الستة األساسية  للعمل الدرامي، غري أنه مل يذكر تقوم عليه املسرحي

~عتبارها جزء من األجزاء الستة املكونة للمأساة، فهو يرى أن املواقف " األخالق" الشخصية بل تكلم عن  

كذلك يرى . حبد ذا�ا والتصرفات اليت تصدر عن الشخصيات هي اليت تقوم عليها املسرحية، وليست الشخصية

ويليام آرثر أن الشخصية ما هي إال مركب من العادات الذهنية واالنفعالية والعصبية واملسرحية، ال تقوم بدون فعل 

وخبالف أرسطو وويليام .فإذا وجدت الشخصية مضافا إليها الفعل فإن ذلك يعين أننا أمام مسرحية جيدة. ما

  .د املسرحي يؤكدون على أن الشخصية هي اليت تربز املوضوع واحلبكةآرثر، فإن جل العاملني يف حقل النق

  :الفعل الدرامي. ب

يسري االنسان يف حياته وفق جمموعة من األفعال، جتعل منه إما خريا أو شريرا، وقد ارتبط االنسان منذ 

وكات اخلاصة ~إلنسان،  األزل بسلوكه الذي يتحكم اإلنسان يف إرادته وحركاته وسكناته، وملا كان الفعل من السل

كان من الضرورة جتسيده بصورة فنية على خشبة املسرح، عن طريق التمثيل؛ والفعل الدرامي هو تلك احلركة 

  ."فالدراما يف كنهها هي حماكاة لفعل إنساين"الداخلية اليت يتابعها املشاهدون عن طريق السماع والرؤية، 

  

  :الصراع -ج

وء، فال بد من تكوين نوع من الصراع يشكله وعي الكاتب ليضفي على مبا أن الدراما ال حتتمل اهلد

عمله قيمته اجلمالية والفنية، إذ به تظهر معا�ة الشخصيات الدرامية سواء الفردية أو اجلماعية من خالل مربرات 

م إذا بين على ويكون الصراع مؤثرا ومقنعا ويدعو إىل االهتما." منطقية ودوافع مقنعة تعطي قيمة معنوية لصراعها

  .أساس من التوازن والتكافؤ بني أقطابه، كما يقسم الصراع إىل ثالثة أنواع، صراع عمودي وآخر أفقي وآخر نفسي

  :احلوار. د



يعترب احلوار من أهم سيمات العمل الدرامي؛ فهو الذي مييز املسرحية عن غريها من فنون األدب األخرى بصورة 

ة مثال تعتمدان على السرد والوصف، وإذا كانت امللحمة تعتمد على الشعر جلية، فإذا كانت القصة والرواي

يعترب " الغنائي، فإن املسرحية تعتمد بصورة كلية على احلوار الذي يعد وسيلتها األوىل واألهم على اإلطالق، إذ 

على نقل املضمون الفن الدرامي أرقى أشكال التعبري اإلنساين، ألن أداته احلوار، وهو أقدر الوسائل الفنية 

  ".الروحي

  ف املصطلحاتيعر ت :السؤال الثايناإلجابة على 

 Dranة يو�نية األصل هي كلم:" يعرف الدكتور إبراهيم محادة الدراما كما يلي :الدراما - 1

 Dramaومعناها احلريف يفعل، أو عمل يؤدى، مث انتقلت الكلمة من اللغة الالتينية املتأخرة 

إىل معظم لغات أور~ والكلمة تعين مدلولني، أوال النص املستهدف عرضه فوق خشبة املسرح 

ل ونطق الكالم، أما أ9 كان جنسه أو لغته، ويتقلد أدوار شخصياته ممثلون يقومون بتأدية الفع

املدلول الثاين فالدراما تعين املسرحية اجلادة ذات النهاية السعيدة أو األسيفة، واليت تعاجل 

مشكلة هامة عالجا مفعما ~لعواطف، على أن ال يؤدي إىل خلق إحساس 

  02.................."مأساوي

x اية إما أن تكون مأساوية وانطالقا من هدا املدلول الثاين لكلمة دراما، فإننا نفهم أن العمل الدرامي له

 .أو سعيدة، ووفق هذه النهاية قسم أرسطو العمل الدرامي إىل نوعني أساسيني مها الرتاجيد9 والكوميد9

2-  Vم يف ذاته، له طول معني يف لغة  حسب أرسطو هي حماكاة الرتاجيد9 :الرتاجيدAلفعل جاد و

ها ميكن أن يرد على انفراد يف ممتعة ألxا مشفوعة بكل نوع من أنواع التزيني الفين، كل نوع من

أجزاء املسرحية، وتتم هذه احملاكاة يف شكل درامي ال يف شكل سردي وVحداث تثري الشفقة 

 02.......................واخلوف، وبذلك حيدث التطهري

أي أقل منزلة من املستوى  حماكاة أل�س أرد9ء:" فهي حسب أرسطو دائماالكوميد9: الكوميد9 -3

العام، وال تعين الرداءة هنا كل أنواع القبح، وميكن تعريف الشيء املثري للضحك Vنه الشيء 

اخلطأ أو الناقص الذي ال يسبب لآلخرين أملا أو أذى، ولنأخذ القناع الكوميدي املثري 

 02......اهللضحك كمثال يوضح ذلك، ففيه قبح وتشويه ولكنه ال يسبب أملا عندما نر 



األحداث اليت جتري قبل بداية املسرحية ويكتشفها املتلقي من خالل : الوضعية األساسية -4

 02........ريق احلوارات او املنولوجات، أو أ�شيد اجلوقةأحداث املسرحية عن ط

5- Aالتوقا : A02...........للشخصيات اليت تلبس حلي وأز9ء رومانيةالتوجا  

6- Aالباليا  : A02.....حتيل إىل الشخصيات اليت تلبس أز9ء يو�نيةهي اليت مالهي الباليا 

على شكل حوار9ت شعرية يرتلها املرتلون يف القرون الوسطى بدأ املسرح : مسرحيات األسرار -7

إذ أصبح املرتلون ينشدون بطريقة حوارية مبعىن أنه  . يشرحون من خالهلا أسرار الد9نة املسيحية

كانت هناك مجاعة تنشد حوارية عن طريق سؤال وترد عليها مجاعة أخرى ~جلواب، فظهر 

نشد عن الصالة العادية، وأخذ يتطور هذا احلوار امل احلوار يف الكنيسة، ومع مرور الزمن انفصل

لقد تطورت هذه املسرحيات بسرعة . ويستقل، فبدأت املسرحيات األوىل الدينة يف الظهور

وأصبحت متثل مواضيع دينية متمثلة يف قصة ميالد املسيح، وقصة اخللق وعيد البشارة وقصة 

مع مرور  التمثيلياتمرمي وكذا قصة نوح عليه السالم، وقد أدخلت حتسينات فنية على هذه 

الزمن بدأ املسرح يتطور يف ارجاء أورو~ قاطبة واصبحت معظم الكنائس يف أورو~ تقد هذه 

 02......املسرحيات اليت مسيت مبسرحات األسرار

فكرة احملاكاة؛ فهي حسب رأيه ما هي إال تزييف للواقع  رفض أفالطوني: احملاكاة عند أفالطون  -8

قوم بتقليد التقليد، فإن فنه يصبح ذو داللة غري حقيقية، تؤدي إىل فالفنان عندما ي. واملثل

تزييف الشيء املراد تقليده يف عامل املثل، وهلذا فإن الفنان املسرحي ال قيمة له يف عامل 

 03.....أفالطون

الذي  ،"فن الشعر"صرحا إجيابيا ومفيدا للمحاكاة يف كتابه أرسطو بىن : أرسطواحملاكاة عند  -9

ولدت احملاكاة األرسطية اليت ختتلف عن ، وقد يعترب منهج ودستور العملية الدرامية برمتها

، ألن موضوعها هو اإلنسان "فالدراما هي حماكاة أل�س يفعلون"احملاكاة يف الفنون األخرى 

ها، تكون هذه احملاكاة بكل ما حيمله من مشاعر وأفكار، وعالقات اجتماعية وأخالقية وغري 

إما أل�س أفاضل أو أراذل، وقد وضع أرسطو حتديدا لنوعي احملاكاة الدرامية ومها الرتاجيد9 

  03.....والكوميد9

  



  :السؤال الثالثاإلجابة على 

قدموا للعامل نصوصا مسرحية بقيت خالدة إىل  كتاب مسرحيونVعمال مسرحية عاملية، حيث ظهر  اإلغريقي يزخر املسرح 

  .يومنا هذا

  :حتدث عن نص مسرحي إغريقي وفق ما يلي :السؤال

 08.............مثال ملخص مسرحية امللك أوديب  ملخص املسرحية  

 02...............................................كاتب املسرحية  

 05................................................فكرة املسرحية  

  05................................الشخصيات الرئيسية يف املسرحية 

  

 


