
 

  نقد مسرحي قدمي            السنة الثانية فنون درامية

 وميثـل الـدرامي والبنـاء املسـرحي النقـد

النقـاد  مـن عديـد لـدي الـذهيب العصـر

  )نقا� 4( املسرحيني، فكيف كانت نظرة اإلغريق و خاصة عند أرسطو إىل النقد املسرحي و الكتابة الدرامية؟

الرتاتيــل الــيت يرددهــا كهنــة اإللــه "، وهــي أنـــواع مـن 
 ، (Dithyramb)يف أعياد احلصاد ويطلق علـى هذه الرتاتيل جمتمعة اسم أغاين الديثرامب 

 التـزيني [لـوان زودةمـ بلغـة معلـوم، هلـا طـول

 الرمحـة وتثـري احلكايـة بواسـطة ال يفعلـون،

  :التالية واملفردات

 األساسـية، ومميزاتـه خصائصـه إحـدى
معارفـه  يكتسـب وjحملاكـاة للمحاكـاة

 :اآلتية األشياء الثالثة

  احملاكاة طريقة
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-تلمسان–جامعة أيب بكر بلقايد   

 كلية اآلداب و اللغات

 قسم الفنون

 

نقد مسرحي قدمي            السنة الثانية فنون درامية: امتحان السداسي الثالث          مقياس

النقـد علـى نظـرsت أثـرًا أكربها املسرحية، التيارات أضخم من

العصـر متثـل اليوwنيـة الرتاجيـدs زالـت ال املسـرحية إذ للظـاهرة

املسرحيني، فكيف كانت نظرة اإلغريق و خاصة عند أرسطو إىل النقد املسرحي و الكتابة الدرامية؟

، وهــي أنـــواع مـن )أغــاين الشــاة أو العنــز(والــيت تعـين  الرتاجيـدs عنــد أرســطو طــاليس
يف أعياد احلصاد ويطلق علـى هذه الرتاتيل جمتمعة اسم أغاين الديثرامب 

هلـا طـول ~م، نبيـل فعـل حماكـاة هـي للمأسـاة" تعريفـه يف

يفعلـون، أشـخاص بواسـطة تـتم وهـذه احملاكـاة األجـزاء، 

واملفردات املفاهيم التعريف هذا االنفعاالت، مشل من التطهري

إحـدى يف نظـره وهـي اإلنسـان لـدى غريزيـة ومسـألة احملاكـاة 
للمحاكـاة اسـتعداًدا أكثرهـا كونـه يف احليـوان عـن سـائر خيتلـف اإلنسان

 ". احملاكاة يف لذة جيدون
األشياء الثالثة يف آخر نوع حماكاة من ختتلف نوع حماكاة 

طريقة           .احملاكاة موضوع .   .احملاكاة وسيلة

امتحان السداسي الثالث          مقياس

 االجابة النموذجية:

من الكالسيكي املذهب

للظـاهرة احلقيقيـة النشـأة

املسرحيني، فكيف كانت نظرة اإلغريق و خاصة عند أرسطو إىل النقد املسرحي و الكتابة الدرامية؟

الرتاجيـدs عنــد أرســطو طــاليس
يف أعياد احلصاد ويطلق علـى هذه الرتاتيل جمتمعة اسم أغاين الديثرامب ) ديونيسوس(

يف طـاليس أرسـطو يقـول

 الخـتالف وفًقـا ختتلـف

التطهري إىل واخلوف فتؤدي

   :احملاكاة . أ
 أن طـاليس ارسـطو يـرى

اإلنسان" ذلك يف ويقول
جيدون الناس أن كما األولية،

 أن طاليس أرسطو ويرى
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 يقرر أرسطو ولكأن وأفعاهلا، الشخصيات هنا هي احملاكاة فوسيلة يفعلون، أشخاص بواسطة املأساة يف احملاكاة تتم

 قبـل مـن األفعـال هـذه مبثـل فالقيـام [فعـاهلم، أسـطورة أو قصـة مبحاكـاة مـن النـاس نفـر يقـوم عنـدما تـتم املأسـاة [ن

  .املأساة �نتاج كفيل أمر هو سابقة قصة حماكاة بغية هذه الشخصيات

  : الفعل -ب

 النقـاد مـن جعـل الفعـل أرسـطو [مـر اهتمـام أن لدرجـة للرتاجيـدs، الـدرامي البنـاء يف الزاويـة حجـر هـو الفعـل

 يكـون أن ميكـن الشـيء ألن" :طـاليس أرسـطو يقـول. الشخصـية الفعل على قدم من كأول إليه ينظرون املسرحيني

مالـه  هـو طـاليس أرسـطو عنـد التـام فالشـيء إذ " و�ايـة ووسـط بدايـة مالـه هـو ى والتـام مـد لـه يكـون أن دون ~ًمـا

  .للفعل مفهومه يف منهجه التجرييب مالمح يف لنا يضع طاليس ارسطو ألن و �اية ، ،  وسط  بداية 

  :الشخصية -ج

 كما وسلوكها، أفعاهلا من اكثر يف الشخصية يرى ال ذلك يف فهو وأفعاهلا، الشخصية بسلوك طاليس أرسطو اهتم

 فعـل حماكـاة أمـر األمـر كـان ملـا أخـرى، wحيـة ومـن" ذلـك يف ويقـول طبيعة أفعاهلـا إىل الشخصية وفشل جناح عزى

 مبراعـاة تتميـز األفعـال اإلنسـانية أن خاصـة فكـار أو أخـالق jلضـرورة، هلم يفعلون، أشخاص يفرتض وجود والفعل

 أو نـنجح جتعلنـا اليت هي واألفعال واخللق الفكر :�ما األفعال وأعىن حتددان طبيعيتني علتني مثة فان الفوارق، هذه

  . القياس بغية املادي والتجرييب بعدها يف الشخصية حصر طاليس أرسطو إن هذا يف القول وميكننا" خنفق

  :املسرحية قصة أو اخلرافة -د

 وإن واحـدة قصـة فهـي أحـداثها، حوهلـا موضـوعها وتـدور تشـكل والـيت املسـرحية قصـة jخلرافة طاليس أرسطو يعين

بنـاء  يف األسـاس هـي املسـرحية وقصـة الفعـل حماكـاة هـي اخلرافـة أن أرسـطو األفعـال، ويـرى مـن جلملـة نتيجـة جاءت

 وبنائها األفعال بعالقة مؤلفها ما اهتم إذا عظيم شأن ذات املأساة تكون وjلتايل طاليس، أرسطو رأي يف املسرحية

 الـيت الفكـرة مـن أكثـر jلقصـة أرسـطو أهـتم لـذلك املسـرحية، كـل شخصـيات حيـاة حوهلا تدور اليت قصتها وحذق

  .إليها ترمي

  :الذروة – ه
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 احلـل بعـد اجتـاه إىل الفعل ينحدر بعدها قمة أو ذروة من له البد النهاية، إىل البداية من احلدث أو الفعل تطور إن

إىل  الفعـل انقـالب هـو التحـول" و النهايـة اجتـاه يف الفعـل ينحـرف مث طبيعـة الشخصـيات يف معـريف حتـول إحـداث

  "والضرورة لالحتمال تبًعا أيًضا يقع وهذا قلنا كما ضده

  :التطهري – و

 برؤيـة عالقـة لـه الواضـح مفهـوم مـن وهـو .املشـاهد لـدى الرتاجيـدj حتققـه الـذي النهـائي اهلـدف هـو التطهـري

 التطهـري إىل وتـؤدي واخلـوف الرمحـة تثـري الـيت أن األحـداث يـرى أرسـطو ألن البشـرية، الـنفس ألمزجـة أرسطوطاليس

 حقـه يف يرتكـب أو يقتلـه، أن يوشـك أو أخـاه أخ يقتـل كـأن" األصـدقاء بـني الـيت تقـع األحـداث تلـك مـن هـي

 إن نقـول أمـه، حـق االبـن يف أو أبنهـا، حـق يف األم أو أبيـه حـق يف اإلمث يرتكـب ولد وكمثل النوع، هذا من شناعة

 الرتاجيدs يف األصل هو أرسطوطاليس هدف الذي �ذا املعىن والتطهري" عنها البحث جيب اليت هي األحوال هذه

  )نق�ة 12( .اليوwنية

 الـذي والرجـل .. طاقتـك فـوق موضـوًعا ختتـار جيـب أن كاتبًـا تكـون أن شـئت إذا"و يف األخري خنتم بقـول هـوراس 

 )نقا� 4("واضحة ستكون وأفكاره الكلمات لن ختذله قدراته يالئم موضوًعا خيتار

 

 


