
)تــتــمة( مادة المسرح   

 الفصل الرابع

  مسلك الدراسات العربیة

 

 تذكیر: 

الحوار، والشخصیات، : الدرامي وھي  البناءأشرنا في الملف السابق إلى بعض عناصر
وفي ھذا الملف سنستكمل الحدیث عن أبرز عناصر ھذا البناء بشكل موجز . والحبكة
.ومركز  

 4ـ المؤثرات السمعیة والبصریة:  (الموسیقى والمناظر) 

 البصریة عناصر تكمیلیة للنص المسرحي، إال أنھا قد تكون سبباوتمثل العناصر السمعیة 
ت غیر منسجمة مع أفكاره ومتناسبة في الرفع من قیمة العمل الدرامي أو ضعفھ إذا كان

وسنركز في ھذا الدرس على عنصرین بارزین . مع حركات الشخصیات وقیمھا التعبیریة
:الموسیقى والمناظر: ھما  

 1/4 الـموسیـقـى :

:للموسیقى في المسرح أدوار متعددة من بینھا   

األجواء بأنھا تستخدم كموسیقى افتتاحیة قبل رفع الستار، وغالبا ما توحي : ـ أوال
.بطبیعة الفصل األول والمشھد الذي ستبدأ بھ المسرحیة المتعلقة الموسیقیة االفتتاحیة  

تعتبر طریقة مثلى للربط بین المناظر التي تتغیر من مشھد آلخر في  أنھا: ـ ثانیا
.المسرحیة الواحدة  

تستخدم األغاني واأللحان الموسیقیة في العدید من المسرحیات لإلیحاء بأجواء : ـ ثالثا
.الموقف الدرامي؛ كخلفیة للشخصیات من أجل تحقیق إشباع بالجو المسرحي العام  

في بعض األعمال الدرامیة عن مواقع الخلل والضعف التي  تغطي الموسیقى: ـ رابعا
تعتري العمل الدرامي، وذلك لجذب خیال المشاھد ومحاولة صرف انتباھھ عن مالحظة 

.ھذا الخلل، ویساعد ذلك الممثل على اجتیاز اللحظات الحرجة في أدائھ المسرحي  



مثال مشھد یجسد مدینة  قد تعبر الموسیقى عن زمان أو مكان المشھد الدرامي،: ـ خامسا
قد تستخدم موسیقى توحي بأجواء ذلك الزمان ف ،الخ..حلب أو فاس القدیمة أو بغداد

.والمكان  

موسیقى :استخدام موسیقى منسجمة مع أبعاد الشخصیة االجتماعیة والثقافیة : ـ سادسا
.الخ...أو غربیة ریفیة أو أندلسیة  

 2/4 الــمناظـر:  

، وھو یعطي للعرض المسرحي قیمتھ الجمالیة والدرامیة المنظر المسرحي ھو الذي
بخطوطھ وألوانھ یھدف إلى إظھار المعاني العمیقة، والجوانب الخفیة فیھ، كما أنھ یضفي 

.بخلق الحیاة التي تعیش فیھا شخصیة الممثل لونا من الوحدة الفنیة على ھذا العرض  

:ر ما یأتيومن وظائف المنظر المسرحي نذك. المسرحیة ومضمونھا   

اإلیحاء بالزمان والمكان ، فاألمكنة تتعدد بین منزل وسجن أو شارع وغابة : ـ أوال
( وبمقتضى ذلك تتعدد المناظر كما أن األزمنة تختلف أیضا. الخ ..وقصر، أو شاطئ

).الخ...و عصر حدیث أو قدیم صباح،، ومساء و ربیع، و شتاء،  

الحالة التي یكون علیھا المنظر تھيء المشاھد نفسیا اإلیحاء بالحالة النفسیة ، ألن :ـ ثالثا
.لمعایشة أحداث المسرحیة  

غي ومظاھر التزیین البصریة ینب یعتبر المنظر خلفیة جمالیة للعرض المسرحي،: ـ رابعا
أن تكون في حدود المعقول، كما أنھ یحدد المساحة التي تدور فیھا األحداث، ویساعد 

.ن منطقة إلى أخرىالممثل على الحركة والتنقل م  

أنھ یخفي جوانب المنطقة التي یتم تمثیل العرض المسرحي علیھا، ویساعد : ـ سادسا
 بذلك على إخفاء األجھزة والمعدات، والتقنیین أو الفنیین الذین یقومون بتشغیلھا، حتى

وإذا ما ذكر المؤلف . یرى المشاھد إال المنظر المسرحي واألحداث التي تدور أمامھ ال 
.العرض ءالمسرحي أي من األكسسوارات أو المالبس، فینبغي أن تستخدم أثنا  

 5 الوحدات الثالث (الزمان والمكان والحدث):

مصطلح الوحدات الثالث مصطلح أطلقھ الكالسیكیون الجدد خصوصا في فرنسا خالل 
سطو نجده یتحدث عن ألر) فن الشعر(ألننا حین نعود إلى كتاب القرن السابع عشر، 

الزمان والحدث، أما وحدة المكان فأضیفت بعد ذلك مع الكالسیكیین الجدد الذین ردوھا 



خطأ إلى أرسطو على اعتبار أن المسرحیات اإلغریقیة كانت تحاكي فعال تدور أحداثھ في 
.مكان واحد  

 1/5 وحدة الزمان: 

ت دورة شمسیة واحدة، وأال فالتراجیدیا تحاول جاھدة أن تقع تح" : قال أرسطو
وبھذا فأرسطو لم یحدد فترة زمنیة معینة تدور فیھا األحداث " ذلك إال قلیالتتجاوز

.المسرحیة، كما لم یذكر كلمة وحدة  

دورة (ومن الواضح أن الشراح الذین فسروا كالم أرسطو قد اختلفوا في تفسیر عبارة 
وعشرین ساعة أي یوم كامل من  ، فھل البد أن تقع األحداث في أربع)شمسیة واحدة

 یزید ذلك قلیال كما قال قیاسا إلىلى الغروب، وھل شروق إلى الشروق، أو من الغروب إال
على أنھم : " ھ زمن الملحمة التي اعتبرھا أرسطو غیر محدودة في الزمان على حد قول

".كانوا یتسامحون قدیما في التراجیدیات بمثل ما یتسامحون بھ في المالحم   

بین المقصود بالزمان ، حیث قال بضرورة تساوي  من أول) كاستلفلترو(ویعتبر اإلیطالي 
 وفي أسوء الحاالت ال الوقت الذي یقضیھ المتفرج في المسرح مع زمن أحداث المسرحیة

اإلنجلیزي أن المتفرج یذھب ) جون درایدن (وأضاف  ،یتعدى ذلك أربعا وعشرین ساعة
یقضي ثالث ساعات مثال، فكیف یمكن إقناعھ بأن أیاما إلى المسرح وھو یدرك أنھ س

وشھورا وسنوات قد مضت خالل ھذه الساعات؟ ولذلك یجب أن یتساوى زمن العرض مع 
. الوقت الذي یستغرقھ المشاھد  

ولخلق تناسب منطقي بین زمن الفرجة وزمن األحداث، عمل رواد المسرح على تقسیم 
ذلك یصعب تحدید وحدة الزمان، والشرط الذي ومع  ھذا الزمن على فصول المسرحیة،

یجعل المتفرج قبول أحداث جرت في أزمنة غابرة، وفي مرحلة ممتدة من التاریخ ،ھو 
عنصر اإلیھام الفني الذي یخلقھ المبدع، لیجعل المشاھد على استعداد لمتابعة األحداث 

  .الدرامیة رغم البون في الزمان والمكان

الزمان وحدة غیر موضوعیة، ألنھا غیر واضحة بالقدر الكافي،  وفي الواقع الفني فوحدة
وسواء التزم بھا المؤلف الدرامي أم لم یلتزم، فاألساس ھو أن یتقن بناء مسرحیتھ بناء فنیا 

.ناضجا  

 2/5 وحدة المكان: 

أشرنا أضافھا الكالسیكیون الجدد الذین كانوا متشددین في  كما بالنسبة لوحدة المكان،
ینبغي  یرى رواد الدراما أنھ ال وفیما. قواعد الكتابة الدرامیة أكثر من أرسطو نفسھ

ألن الجمھور یدرك أنھ ذھب لمكان واحد، للمكان أن یتغیر طوال عرض المسرحیة، 



 والسبب في ذلك ھو أن النھایة،والحدث البد أن یستمر في نفس المكان من البدایة إلى 
.خشبة المسرح مكان واحد ال یتغیر  

أماكن عبارة عن افتراض أنھا ) درایدن(لكن رغم ھذه الوحدة المكانیة یمكن في نظر  
خیال المتلقي بفعل اإلیھام الذي  التي تثیر المرسومةمتعددة، وذلك عن طریق المناظر

أن تكون  ھناك من النقاد من اشترط ة، لكنیش في أجواء أماكن متعددیعیجعلھ یتصورأنھ 
بلد واحد أو مدینة أو منطقة  إما وھذه الوحدة وحدة مكانیة، ھذه األماكن المتعددة ضمن

مع تغیر المناظر من حجرة إلى أخرى مثال، عند االنتقال  اواحد منزال بل قد تكونواحدة، 
.من مشھد آلخر  

ترك خشبة المسرح فارغة، بل البد من الربط بین  ولإلیحاء بوحدة المكان ال یتبغي
المشاھد واألحداث بطریقة فنیة، ومن ھنا نفھم أن الحدیث عن المكان تحصیل حاصل في 

.المسرح الرتباطھ أساسا بازمان والحدث  

 3/5 وحدة الحدث: 

من الجدیر بالذكر أن الحدث الدرامي، كما أشرنا في عنصر الحبكة، لیس ھو بدایة 
بالنقطة التي تفجر یة ولیس ھو القصة أو الحكایة، وإنما الحدث الدرامي یتحدد المسرح

.الصراع في المسرحیة  

: وقد میز أرسطو بین نمطین من الحدث الدرامي  

ینتج  یتكون من قصة أو حكایة واحدة، وھذا الذي وھو الحدث المتصل: نمط بسیط / °
  .عنھ تحول بسیط أي تغییر دون انقالب أو تعرف

یحصل فیھ تحول بفعل انقالب أو  وھذا النمط ھو غایة الفن الدرامي؛ ألنھ : نمط مركب/ °
) كاأودیب مل(ومن نماذج ھذا النمط مثال وھي كثیرة، مسرحیة . تعرف أو بھما معا

لسوفوكلیس، فالتحول الذي حدث في الحدث الدرامي، ناتج عن معرفة أودیب لحقیقة 
ھي أمھ وبھذه ) جوكاستا(أن زوجتھ وھو أبوه، ) الیوس( نسبھ ، أي أن الملك الذي قتلھ

.المعرفة أنقلبت أحوالھ مما دفع إلى االقتصاص من نفسھ للتكفیر عن خطیئتھ  

وقد یعتمد الحدث المركب على قصة واحدة من البدایة إلى النھایة كما في مسرحیة أودیب 
ودیب نفسھ، وبخالف التي ھي عبارة عن خیط واحد، وتتحرك في فلك بطل محوري ھو أ

ذلك قد یعتمد الحدث المركب على أكثر من قصة واحدة، كما في بعض مسرحیات شكسبیر 
وتفاصیل كل قصة بخالف : التي تتكون من قصتین) الملك لیر( من قبیل مسرحیتھ 

ن ویجتمعان في تولیفة درامیة )الجحود( واحدة خرى، ولكنھما ینتظمان ضمن موضوعاأل
.وقد جسد شكسبیر ھذا الموضوع من خالل القصتین معالیشكالن حدثا وان  



.ھذا موجز عن أبرز عناصر البناء الدرامي التي اقتصرنا على ذكرھا ألھمیتھا  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


