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 مخل عام: منطلقات أساسیة:

ـ ما الدراما؟1  

ما المقصود بالتفكیر الدرامي؟ـ 2  

األصل الیوناني الذي  متعلق بمصطلح الدراما، ینبغي العودة إلى ـ بالنسبة للسؤال األول ال 
.یرى أنھا فعل أو حدث أو حركة في الحیاة أو على خشبة المسرح  

ـ ومادامت الدراما بھذه الصفة، فھي في جوھرھا تقترن باإلنسان الذي یفعل ویتحرك،  
.مادام ذلك الفعل عبارة عن نشاط إنساني  

للفعل والحركة بشكل فطري وغریزي  المحاكاة تجسید ألن محاكاة ـ وبھذا فالدراما تعتبر
إن المحاكاة أمر غریزي وفطري موجود للناس منذ الصغر، واإلنسان :" حسب أرسطو

"یفترق عن سائر األحیاء بأنھ أكثرھا محاكاة، وأنھ یتعلم أول ما یتعلم بطریقة المحاكاة  

ـ وألن المحاكاة موجودة لدى الشعوب البدائیة قبل ظھور فن المسرح، فقد ألمحنا إلى الفرق 
بین الفن المسرحي وتلك الطقوس البدائیة التي اصطلحنا علیھا وفق ما ھو متداول باألشكال 

. ما ـ قبل مسرحیة  

.ـ ولكي تكتمل عناصر الدراما، البد من تحقق عنصر الصراع بین األفعال  



أن الدراما  لتفكیر الدرامي، فتجدر اإلشارة إلىا فیما یتعلق بالسؤال الثاني والمتعلق باأمـ  
بوصفھا مقترنة بالحیاة اإلنسانیة، فاإلبداع البشري بجمیع أشكالھ التعبیریة، ما ھو إال إبداع 

.درامي، مادام ینطلق من الحیاة وینقل أثرھا في شكل من األشكال  

یقدم من خالل الوجھ الواحد أبعادا متقابلة ومتضادة صورة للحیاة  ـ والتفكیر الدرامي الذي
في طبیعتھا، ولذلك فالمبدع الحق یفكر بطریقة درامیة، یعكس من خاللھا الصراع في 

.الحیاة، والصراع الذي یعتمل داخل ذاتھ  

رد نولوجي المفوفاألسلوب الم ـ وفي ھذا اإلطار البد من التمییز بین الغنائیة والدرامیة،
.ب الحواري المتعدد األصواتیكرس الطابع الغنائي، بینما الفن الدرامي یتطلب األسلو  

أدبنا الشعري القدیم رغم غنائیتھ الساحرة، فھو ـ التفكیر الدرامي ھو جوھر الفن األصیل، و 
شعر درامي من قبیل الوصف العجائبي للحصان في معلقة امرئ القیس مثال، أو في صورة 

).على قدر أھل العزم( عند المتنبي في قصیدتھ سیف الدولة   

المكتوبة، وبین التمثیل أو بین النص الدرامي في صیغتھ  یفترض األمر أیضا التمییزـ 
التي أبرزت سلسلة من  )آن أبیرسفیلد( المسرحي، وذلك في ضوء تصور الكاتبة العرض 

:المفارقات بینھما كما یأتي  

  

 النص الدرامي                                      التمثیل (أو العرض المسرحي) 

إنتاج مجسد ومرتبط بواقع                                 إنتاج أدبي ومتخیل  

 خالد وثابت                                          مؤقت ومتغیر

حي بعالمات دالةفن بمحسنات لغویة                                عرض   

إنتاج نص مسرحي                                    إنتاج نص درامي  

 الشخصیة صورة نصیة                            الشخصیة صورة نصیة وممثل 

 

ـ ووفق ھذه المفارقات، فاللغة الدرامیة في المسرح ترتبط بانزیاح مضاعف حسب بییر 
، األمر الذي یعني أن نص المؤبف ة ومقولة من جھة أخرىالخطوما، ألنھا مكتوبة من جھ

.مكتوب من أجل العرض المسرحي  

 



 المحور األول: عناصر البناء الدرامي في المسرح

  1ـ الحوار المسرحي ( صفاتھ ووظائفھ): 

یعتبر الحوار عنصرا مھما في البناء المسرحي، وعن طریقھ یعبر المؤلف عن أفكاره،  
في الحوار لھا معنى مرتبط وكل كلمة . وعن مواقف الشخصیات، ویكشف عن األحداث

بالحدث؛ ألن الحوار ھو الوسیط الذي ینقل عبر نبرات صوت الممثلین تفاصیل العمل 
.الدرامي إلى أسماع المشاھدین  

في المسرح، ینبغي أآل نخلطھ بالمحادثة العادیة في حیاتنا الیومیة، ففي  ھمیة الحواروأل
المسرحي، فدائرة الحدیث  المحادثة تكون دائرة الحدیث مغلقة بین طرفین، بخالف الحوار

باعتباره أساس الفرجة الدرامیة، ومن  فیھ مفتوحة على طرف ثالث ھو الجمھور أو المشاھد
.نھ الفیصل في الحكم على قیمة العمل الدراميأجلھ قامت ، كما أ  

لھذا، ینبغي لمؤلف الحوار أن یتأنق في صیاغتھ صیاغة درامیة،وأال یحولھ إلى مجرد صیغ 
.خطابیة بنبرة مونولوجیة ونمطیة  

 1/1: صفات الحوار المسرحي: 

 1ـ االقتصاد وتجنب اإلسھاب: 

منشود من ورائھ قد یخرج المسرحیة عن  فإسھاب الشخصیات في حدیث الھدف
ولذلك یجب على الكاتب الدرامي أن . الموضوع، ویبعث على الملل في نفوس المشاھدین

دور  یكون لھا یكون متیقظا دلئما لشخصیاتھ، والیسمح ألي شخصیة أن تنطق بكلمة ال
في إلقاء ضوء و في الدفع باألحداث إلى األمام، أو یجابي في تصویر الشخصیة نفسھا، إ

.معین على شيء یرید الكاتب أن یخبر بھ المتلقي  

ینبغي أن یفھم من االقتصاد في الحوار، الجنوح إلى اإلیجاز دائما بجمل قصیرة،  ھذا، وال
وإنما یقصد بھ تجنب اإلطناب واإلسھاب ومظاھر اإلسفاف في الكالم، مع تجنب الغموض 

الحوار مفھوما بالنسبة للمشاھد لضمان  مادام ھدف العمل الدرامي ھو أن یكون ،أیضا
.متابعة األحداث  

 2ـ الموضوعیة: 

المقصود بالموضوعیة ھو االبتعاد عن اإلغراق في الذاتیة من قبل المؤلف ، وأال تكون 
، ذلك بأن الشخصیات مجرد وسیط لنقل أفكاره ومشاعره الذاتیة إلى جمھور المشاھدین

لشخصیات الذي یدل على مواقفھا المتباینة؛ أي نقل الموضوعیة الفنیة تقتضي نقل كالم ا
.الصراع الحاصل بینھا   



ومن ھنا نفھم أن الموضوعیة ھي عین الدرامیة التي تقوم على تعدد األصوات والمواقف، 
.بعیدا عن الصوت المونولوجي والمھیمن على الجمیع  

 3ـ اإلیقاع: 

یره، وفق ترتیب خاص للكلمات للحوار إیقاعھ الخاص الذي یجعل كل جزء منسجما مع غ
.والعبارات والجمل یضمن إحداث أثر جمالي في المتلقي  

وبما أن المسرحیة فصول ومشاھد وأحادیث بین الممثلین، فمن الواجب على المؤلف 
تزید المشاھد  الدرامي أن ینسق العبارات والجمل في إیقاع منسجم ومتزن ، حتى ال

رف متى یزید في سرعة الحوار أو إبطائھ وفق ما ، وأن یعوالفصول عن حدھا الطبیعي
.تقتضیھ األحداث والمواقف الدرامیة  

 4ـ الحوار والمنظر: 

على الحوار الدرامي أن یكون منسجما مع رؤیة الجمھور البصریة للخشبة، وعلى المؤلف 
الجملة  الدرامي البارع أن یتخیل ذلك أثناء الكتابة، ویتمثل المنظر المناسب للحوار؛ ذلك بأن

الحواریة تصل إلى المتلقي وھي مكونة من كلمات ومناظر وحركات ونبرات صوتیة، 
ولھذا على الحوار أن ینسجم مع المنظر العام للبناء الدرامي، لكي یضمن إحداث وقع في 

.المتلقي  

 2/1ـ وظائف الحوار المسرحي:  

تشیر إلى أربع وظائف أساس وتكاد كلھا  لقد تعددت اآلراء بشأن وظائف الحوار المسرحي،
:ھي كاآلتي  

 1ـ التعریف بالشخصیات المسرحیة والكشف عن أبعادھا: 

فالحوار یعرفنا بالشخصیات المسرحیة ، إما بطریقة مباشرة إذا كان المؤلف یتعمد ذلك في 
بدایة المسرحیة، أو بشكل غیر مباشر حینما یتعرف علیھا المشاھد من خالل الحدیث الدائر 

.شخصیاتبین ال  

كما یساعد الحوار على كشف أبعاد الشخصیة السیكولوجیة واالجتماعیة والثقافیة، إما عبر 
یة في جانب صحدیث الشخ( نبیة ا، أو األحادیث الج) رات الداخلیةاالحو( المناجاة الفردیة 

وبھذا ). من الخشبة، حینما تبدي رأیھا مثال في شخصیة أخرى بنبرة السخط أو القبول
فالحوار یكشف عن الشخصیة ومصیرھا الذي ستؤول إلیھ ،ولذلك یلزم أن تكون كل كلمة 

ینبغي أن حیث  فیھ منسجمة مع طبیعة الشخصیة، ووضعھا االجتماعي، وموقفھا الفكري،



فأسلوب الطبیب في حواراتھ مثال، ( ئة التي تنتمي إلیھا الشخصیة ییكون الحوار بلغة الب
).لتاجر في نفس المسرحیةسیختلف حتما عن أسلوب ا  

 2ـ التعبیر عن األفكار: 

مادام للعمل المسرحي فكرة أساسا تنمو عبر مسار المسرحیة وتطور أحداثھا الدرامیة، 
والمعلومات بطریقة فنیة ومفھومة أیضا، ألن فن  فالحوار ینبغي أن یھدف إلى نقل األفكار

نقلھ إلى الناس بطریقة المؤلف المسرحي ھو اإلفصاح عما في ضمیر الشخصیات و
.واضحة  

وبما أن الحوار ھو نسیج المسرحیة، واألقرب إلى نفوس المشاھدین، فینبغي أن یكون 
تدل  غة فیھ، فكل كلمة فیھیدة، وبشكل طبیعي ال اعتمال أو مبالمفھوما ومصاغا بطریقة ج

.على معنى وتكشف عن حقیقة  

 3ـ  تطور األحداث: 

المسرحي عن األحداث التي تتسلسل بفعل الصراع القائم بین بالحوار أیضا یعبر المؤلف 
 أي المكتوبة بحوارات بین(ة الشخصیات، وفي حال النصوص المسرحیة المقول

فجمیع المؤثرات الصوتیة  فاأللفاظ أقدر عن التعبیر أكثر من غیرھا،) اتیالشخص
صا وأن ھناك مآسي وإیضاحیة، خصو ریةیباعتباره أداة تفس تغني عن الحوار والبصریة ال

تكون فیھا أحداث موجعة تنفر منھا النفس، بحیث یصعب تمثیلھا وعرضھا على خشبة 
.بسردھا إلشعار المشاھدین بھا كفل الحوارتوی المسرح،  

.ومن المالحظ أن منحنى درجات الحوار تتغیر مع تطور األحداث المسرحیة ومقتضیاتھا  

 4ـ اإلخراج المسرحي: 

التي یتصور في ضوئھا  المسرحي ھو المنطلق والمادة الخاملمخرج فالحوار بالنسبة ل
لیس مجرد كلمات جامدة، وإنما ھو حیاة بألفاظ  لذلك فھو طبیعة العرض المسرحي، 

.مصاحبة بحركات ومؤثرات صوتیة وبصریة  

فالحوار یشیر إلى معنى، ویجسد ھذا المعنى، كما أنھ یعلم الممثل كیف یفكر ویتحرك 
على  أن الحوار الجید یحتوي) ستانسالفسكي( لھذا یرى . وینفعل بالكلمات وفي الكلمات

.الممثل على قراءة دوره بالطریقة المالئمة للموقف مفاتیح وإرشادات تساعد  

الحوار عند إخراجھا، ألن الصورة التي تنطبع في ذھن  كما أن الدراما تعتمد على كلمات
.المخرج إنما تنبع من الحوار  



 

 2ـ  الشخصیات المسرحیة:

تقدیم  إلى المتعلق بالحوار المسرحي، سننتقل في ھذا الدرس و بعد تقدیم العنصر األول
).الشخصیات المسرحیة( عنصر ثان یتعلق ھذه المرة ب  

نجد لدیھ ذكرا للشخصیة، وإنما نفھمھا من  ال) فن الشعر( ابھ حینما نعود إلى أرسطو في كت
:وھي دیاضمن العناصر الستة التي حددھا للتراجی) األخالق(خالل حدیثھ عن   

)حدثأي الحكایة وال(ـ القصة   

)النفسیة واالجتماعیة ، وقیمھا األخالقیة وھي مرتبطة بالشخصیات وأبعادھا( ـ األخالق   

)اللغةوھي (ـ العبارة   

)الفكرة أو األفكار التي یقدمھا العمل الدرامي( الفكرـ   

كل المؤثرات الصوتیة والمرئیة التي تحقق متعة درامیة من غناء ( ـ المنظر
)ومناظر وأضواءودیكور  

وبما أننا في ھذا الدرس نتحدث عن الشخصیات الدرامیة، فھذا یعني ضرورة تمییزھا عن 
.بیل ما نراه في الحیاةات غیر الدرامیة، من قیالشخص  

 فما المطلوب إذن لكي تكون الشخصیة درامیة؟

بحیث تكون أقدر على ، التوترن یكون فیھا نصیب أوفر من الشخصیة الدرامیة البد من أ
تكتفي بسرده، بوصفھا  تمثیل الفعل الدرامي، ذلك بأن الشخصیة الدرامیة تمثل الفعل وال

أكثر جذبا ،كما أنھا حساسیة، وانفعاال، وغضبا، وأكثر برودا، أو لفتا للنظر من غیرھا أكثر
إن الشخصیة الدرامیة باختصار، لیست  .الخ....لالنتباه، بشدة غبائھا أو ذكائھا، أو خبثھا

.مجرد شخصیة نمطیة من قبیل ما تعودنا أن نراه في حیاتنا، بل شخصیة ال نمطیة وفریدة  

، )إنھا شخصیة فیھا تطرف في شيء ما: " معاصر شكسبیر) سونبن جون( فھي كما قال 
فلیس كل شخص في الحیاة قتل أباه وتزوج أمھ كما فعل أودیب، ولیست كل أم قتلت أبناءھا 

وبھذا تكون الشخصیات الدرامیة شخصیات الـ نمطیة ومن الصعب  .كما فعلت میدیا مثال
.أن تتكرر  

على مسار  المسرحیة من سماتھا أنھا تتطورھذا وتجدر اإلشارة إلى أن الشخصیات 
فماذا نعني بتطور الشخصیة الدرامیة إذن؟. المسرحیة  



یتھ إذا خلق الكاتب المسرحي شخصیة درامیة دون أن ینتابھا أي تغییر، ستكون مسرح
فالشخصیة البد لھا أن تتغیر مع تطور األحداث في المسرحیة، وأال تظل كما ردیئة حتما، 
) بیت الدمیة( مثال في مسرحیة ) نورا( فشخصیة  .المسرحیة إلى نھایتھا ھي منذ بدایة

) ھلمر(للكاتب النرویجي ھنریك إبسن تتحول في ظل المسرحیة من مجرد لعبة بید زوجھا
، حیث تثور على زوجھا وأبنائھا، عقل وال إرادة لھا، لتتحول إلى كائن في كمال نضجھ ال

ومن ھذا القبیل . وتصد الباب وراءھا في نھایة المسرحیة فتترك بیتھا وعلى ذكریاتھا أیضا،
فھي شخصیة تبدأ بالشك وتنتھي : في مسرحیة شكسبیر مثال) ھاملت(أیضا، شخصیة 

.بالیقین والقتل  

شخصیات : ھذا والجدیر بالذكر، أنھ ینبغي تصنیف الشخصیات المسرحیة إلى صنفین
.، وشخصیات ثانویةرئیسیة  

ھا في مسرحیة واحدة، قد ال تسمح للمشاھد باستیعابھا جمیعا، وإنما فتعدد الشخصیات وكثرت
معظم التمثیلیات تشتمل على شخصیات ھامة كبیرة الشأن وشخصیات صغیرة " نجد أن 

 لشكسبیر مثال نجد أكثر من عشرین شخصیة، وال) ھاملت ( ففي مسرحیة " قلیلة الشأن
ھذا في ).ت، أو الملك والملكة مثالھامل(یمكن أن تكون كلھا في مستوى تعقید شخصیة 

الوقت الذي قد نجد فیھ مسرحیات تقوم على شخصیات قلیلة لھا مستوى التعقید الدرامي 
 لجان بول سارتر؛ ھذه المسرحیة التي تتكون من ثالث شخصیات) مفر ال( مثل مسرحیة 

).دمالخا( لھم نفس مستوى التعقید، إضافة إلى شخصیة واحدة أقل شأنا ھي شخصیة   

أو البطل، وھذه الشخصیة المحوریة وبالنسبة للشخصیات الرئیسیة، ینبغي االنتباه إلى 
الشخصیة یفترض فیھا أن تتمتع بقوة إرادیة، ألنھا ھي المحرك األساس ألحداث المسرحیة، 

( والعنصر الفاعل والمؤثر في الشخصیات األخرى، ومن أمثلة ھذه الشخصیات شخصیة 
في مسرحیة الكاتب اإلغریقي سوفوكلیس، ) أودیب( إلیھا وشخصیة  التي أشرنا) ھاملت

.والنماذج من ھذا القبیل كثیرة في المسرح اإلنساني  

وبالنسبة للمسرحیات التي تبنى على أساس شخصیة محوریة، البد من أجل ضمان عنصر 
وھذه القوة  الصراع الدرامي من توفر قوة أخرى مضادة ألفعال الشخصیة المحوریة،

التي ینبغي أن یكون مستوى ) الخصم( المضادة ھي ما یمكن االصطالح علیھ بالشخصیة 
تعقیدھا وقوتھا في مستوى الشخصیة المحوریة، وذلك حفاظا على حدة الصراع الدرامي 

مع تطور األحداث، ألن الخصم ھو العنصر المعیق ألفعال  في درجة تصعیدهوالزیادة 
....كائن خارق أيإلھ، أو أوالبطل، وھذا العنصر المعیق قد یكون في صورة إنسان،  

 فیھا بل یجدر ینبغي أن تكون نمطیة وبصورة واحدة، وألھمیة الشخصیات المسرحیة، فال
.ة ومنسجمة وفق ما یقتضیھ العمل الدرامينأن تكون متبای  



 

 3ـ الحبكة الدرامیة: 

". نواة التراجیدیا والتي تنزل منھا منزلة الروح" بأنھا  على حد تعبیر أرسطو الحبكةتعتبر 
ولذلك فھي لیست مجرد سرد أو قصة كما یتوھم البعض، وإنما ھي الخیط الناظم أو المنظم 

ینا بناء ألجزاء المسرحیة ،تقوم بوصل ھذه األجزاء بعضھا ببعض في شكل مترابط یعط
خطتھ التي یمكن من واإلطار الرئیسي للفعل   ، ذلكإنھا باختصار.منسجما للعمل الدرامي

ضمن لألحداث أن تتتابع  خاللھا لجمیع العناصر الدرامیة أن تكشف عن نفسھا، بحیث ت
.وفق تسلسل درامي منسجم ومنظم  

وھيونھایة،  وبناء عى تصور أرسطو التقلیدي للدراما، فال بد لكل حبكة من بدایة ووسط  

:التي نورد  أھمھا بشكل موجز تتمیز بجملة من العناصر) أي الحبكة(    

 1/3ـ المقدمة الدرامیة أو العرض: 

وھي عبارة عن عرض افتتاحي یقدم فیھ المؤلف معلومات عن مكان الفعل وزمانھ 
وقد . الخ...، مع الخلفیة االجتماعیة وبعض اإلشاراتوالشخصیات، وفكرة عن الموضوع 

.تتم عن طریق السرد أو المنولوج   

 2/3ـ نقطة االنطالق وتصاعد األحداث: 

وھي النقطة التي تبدأ فیھا األحداث تتصادم، ولھذا فھي تشكل البدایة الحقیقیة للمسرحیة ، 
، والتعرف علیھ مما متوقع أمرما غیر اكتشافمما یؤدي إلى تصاعد الحدث الدرامي نتیجة 

.یفضي إلى تطو األحداث ورسم مسار الشخصیات  

 3/3ـ التنبؤ أوالتلمیح والتعقید:

إشارة تھيء الذھن لتوقع ما یمكن أن یحصل الحقا، وھو التمھید  أو فعل وھو عبارة عن
في الشخصیة  مواقف الذي یمكن أن یحصل في التحولالمنطقي الذي یبرر في البدایة ذلك 

.نھایة المسرحیة مثال  

أما التعقید فیكون بفعل عنصر معارض یعرقل التسلسل الطبیعي لألحداث فیغیر مجراه، 
ولذلك فالتعقید یثیر في نفس المشاھد التشویق وترقب ما سؤول إلیھ الوضع، وحب 

باعتبارھا لحظة توتر تؤدي بفعل الصراع ، إلى ترقب  باألزمةویقترن التعقید . االستطالع
.حول االحاصل في الحدث الدراميالت  



والوصول باألفكار واألحداث إلى النقطة الحاسمة المعقدة والمشحونة والتي تحتاج إلى 
.، وھي ذروة التأزم التي تقود إلى حل نھائيبالذروةتفجیر في المسرحیة، ھو ما یسمى   

ومن الواضح ھذا فقط مجرد موجز وسریع ألھم العناصر التي تقتضیھا الحبكة الدرامیة، 
أن الحبكة تنبني على أساس الصراع الذي یتخذ صورا مختلفة من مسرحیة إلى أخرى، 

والصراع نفسھ یبدأ ببدایة الحبكة وینتھي بنھایتھا، المر الذي یعني أن الحبكة تقترن بطبیعة 
.البناء الدرامي بشكل عام  

 تـذكیر:

لعناصر لیست كل ما یتصل لقد حاولنا في ھذا المحور تقدیم عناصر البناء الدرامي، وھذه ا
.بھذا البناء، لذلك ترقبوا تتمة ھذه العناصر في ملف الحق بإذن هللا  

 

 

 

 

 

 

 

   

 


