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 املسرح اليوناني القديم

تي كانت تقام لآللهة  عرف املسرح عند قدماء اليونان مأساة و ملهاة بفضل ألاعياد الدينية ال          

.  هانون ينشدوندان من جراء ألاشعار التي كان املغألنها اشتملت على ما يحرك الوجذلك و  وألابطال, 

في التراجيديا كانت عبارة عن أشعار تغني و تروي أساطير تبعث شتى العواطف و الانفعاالت –فاملأساة 

, بل هناك يال تراجيديا باملعنى الدقيق.تكن كفيلة وحدها ألن تخلق تمثالنفوس, غير أن هذه ألاعياد لم 

"ثسبيس" الذي كان أول من جعل  شعراء كان لهم الفضل في اصالح املسرح اليوناني نذكر منهم

 ث بشرية. راجيديا حول حوادموضوع الت

 

و جاء العصر آلاتيكي فأدخلت عدة اصالحات., فبعد أن كان املسرح متنقال أصبح مستقرا, و بعد أن 

 "أيسخيلوس" ثم ثالثة في عصر "سوفوكليس" كان املمثل شخصا واحدا أصبح شخصين في عصر

تخذت ألازياء و املساحيق لتقريب الين, و و "يوروبيدس", كما أصبح العمل موزعا بين الشعراء و املمث

يزوس" , ثم تطورت بتطور الحقيقة الى الجمهور. أما امللهاة فقد نشأت أيضا بفضل أعياد "ديون

 و أدخلت عليها تحسينات و تعديالت. ألاعياد, 

 

املسرحية اليونانية , فمازالت موضوعات وروبا الى املسرحية اليونانيةأسس املسرحية الحديثة في أ تعود

 املسرحيات الحديثة. و بآخر فيها و أساليبها الفنية تؤثر بشكل أسماء شخوصو قضاياها و أ

 على دراسة املسرحية وال ي الغرب مازال يعكف أة املسرحية فن الشباب الطامح الى كتابأكما   

ول من توصل غريق القدماء أانيون .فقد كان الا الكتاب اليون هاءة آلاثارالدرامية التي خلفقراو  اليونانية 

مقتصرا عن  مالشكل الفني الذي يختلف عن بقية الفنون ألاخرى و لم يكن دورههذا الى ابداع 



                                        الكمال            ي منالى مستوى عال بها وير ألاشكال املسرحية و الوصول حاولوا تط ,و انماوحده ألابداع 

. 

ها خلقر لم يدد من الصور خالل تطورها, و هي صو ع الى عن املسرحية قد اتجهت الى التفر ذلك أ

ص قصة على يجاهدون في سبيل قرح الذين كانوا سنشاها كتاب املو انما أ,النقاد و الدارسون 

ن يجعلوا الجمهور يفهم القصة كما فهمها الكاتب املسرحي أالجمهور عن طريق ممثلين محاولين 

هناك  تكن لم ي ألايام ألاولى من تطوراملسرحيةف هان و يبدو دركها هو.كما أ ه,و ان يدرك مدلوالتهانفس

                ملختلف الصور املسرحية و التمييز بينها بالفروق القائمة بين مختلف ألاستجابات  معرفة كافية

. 

 

التراجيديا و  املأساة و امللهاة أو بين بين بينالواضحا الفرق ادراكا   -ق م- القرن الخامس في فقد أدركوا

تعداه الى بل فريق النظري تحد ال د,و لم يقف ألامر عن.النقاد املعاصرون الكوميديا كما يسميها

 هيبحث في كتابف -ق م– .ثم يأتي أرسطو في القرن الرابع.,.ذلك العهد مسرحيات لعملي علىالتطبيق ا

ثم    لوس و سوفوكليس و يوروبيدسفي مسرحيات أيسخي فن الشعر خصائص املأساة و امللهاة كما رآها

 ,ي تقوم عليها نظرية فنون ألادب هذا واضع ألاسس الت هبر أرسطو في كتابتأرسطوفانيس.و يعثم 

ة املضمون و من ناحية الشكل من ناحي الفواصل التي تقوم بين كل فن و آخر على أساس خصائصهو 

                                    .على السواء .                                                   

ينفصل بعضها عن  على ضوء ألادب اليوناني القديم أن فنون ألادب يالحظ في عصره و كان أرسطو 

نراه يحول هذه املآلحظة الى قاعدة عامة أخذ بها الكآلسكيون في القرن ل  بعض انفصاآل تاما حتى

أكبر ما و أصبحت من املبادئ الرئيسية للمذهب الكآلسيكي الذي كان انتاجه أوضح و  ,السابع عشر

تراجيديا عن الكوميديا ل الينادون بضرورة فصن يكون في فنون املسرح الشعري حيث نرى الكآلسيكيي

 حظنه اهتم اهتماما كبيرا باملأساة  بينما لم تحظ أال ا. وان الدارس لكتاب أرسطو سوف يفصآل تام

, و ربما يكون انشغال  لهاة في كتابه قد فقدن الجزء الخاص باملل اباشارات قليلة جدا. و يقا امللهاة الا 

ان  قائلين هذا الحد هو الدافع الرئيس ي الذي يكمن وراء ما يذهب اليه البعض أرسطو باملأساة الى

                                                                                  حية, هذا اذا لم تكن أقدمها أيضا.                        ا                                                                    املأساة هي أشرف صور املسر 

فان القول بأن املأساة أشرف الصور الدرامية ألنها استهدفت مساعدة الانسان على فهم  ,و من ثم

ة ال تقبل يمكن اطالقه هكذا بعمومية و قطعي العالم الذي يعيش فيه ال  فهمتطهيرها و و   نفسه 



اختالف املفاهيم ان  ثم  ة الهادفة على تحقيق الهدف نفسه ., فقد تعمل الكوميديا الفني.الجدل 

اطالق مثل  بمكان يجعل من الصعوبة ية في الحقب التاريخية املختلفة الصور املسرحبالنسبة لهذه 

في القرن   "أرسطوفاينس"هور عليها لم تكن توحي تماما لجم " التي اصطلحملهاة" هذا الحكم . فكلمة

في  ر"مولييشر أو لجمهور "في القرن السادس ع "روبرت جوين "ما كانت توحيه لجمهور  -ق م–الخامس 

 القرن السابع عشر.

  

و تنطلق نظرية أرسطو في الدراما من فكرته عن املحاكاة كما تمثلها كتاباته., و هوو ان كان قد اخذ      

فيما  -نفعالت و ألافعال. فالشعرفكرته عن املحاكاة من أفالطون, فانه جعل املحاكاة للشخصيات و الا 

 و فنون املحاكاة تختلف في وسائل املحاكاة محاكاة ألشياء طبيعية مثل املوسيقى و الرسم. -يرى أرسطو

الرسوم,  و  اكي ألاشياء باأللوان فان الرسم يح, وفي موضوعها و في طريقتها.أما فيما يختص بالوسائل 

و منها ما  ,جاما,أما فنون النثر و  الشعر فانها تحاكي بالكالمواملوسيقى تحاكي باألصوات ايقاعا  وانس

 وزن كالتراجيديا والكوميدياو  حن لو  بوسائل الفنون ألاخرى من ايقاع  يستعين مع الكالم

يحاكيان ألاشياء   لرسم و املوسيقىو تختلف هذه الفنون كذلك في موضوع محاكاتها أي مضمونها,كا  

أفعال الناس . و أنواع الشعر تتباين تبعا لألداة التي تصطنعها, و لوجوه  وألاصوات , و الشعر يحاكي

الحياة الحقيقية أو املتخيلة التي تمثلها بالطريقة التي يتحقق بها هذا التمثيل., و اذا كان الشعر فن 

محاكاة  وتمثيل , و املوضوعات التي يحاكيها هي أعمال الناس, فباستطاعتنا أن نصنف الشعر وفقا 

لنوع الناس الذين يحاكيهم ., فهم اما أحسن مما هم في حياتهم الحقيقية أو أسوء, او كما هم. و قد 

يصور الانسان شخصيات على مستوى العظمة و البطولة أو يصور حماقات الناس بطريقة ساخرة 

 فكاهية , و قد يلتزم الطبيعة و يصور الناس كما هما بالضبط, ال عظماء وال تافهين .

تفرقة بين التراجيديا و الكوميديا عند أرسطو تأتي من هذه الزاوية التي يخضع فيها كل أنواع الشعر و ال

لهذا التفاوت في محاكاة الناس في فعلهم., فمن ألاجناس الشعرية ما يحاكي ألاعمال الفاضلة كامللحمة   

و الهجاء, بحيث تكون أفعال الناس  والتراجيديا و املدائح, و منها ما يحاكي ألاعمال املرذولة  كالكوميديا

 في أي من الفنيين مرتبة ألاجزاء على نحو يعطيها طابع الاحتمال أو الضرورة في تولد بعضها من بعض.

يفرق أرسطو في مستهل كتابه بين أنواع الفن القائم على املحاكاة , فهي اما تتباين في ألاداة أو الش يء 

 التقنية ...و املوضوع و   ألاداة  املحكي أو في طريقة املحاكاة,أي في



التراجيديا تظهر أشخاصا على املستوى البطولي ,أشخاصا بأحسن مما هم عليه في الواقع,بينما تعنى  

الكوميديا باشخاص أسوأ مما هم عليه في الحياة ., فالكوميديا تصور الناس الذين هم دون املستوى 

 ما يثير السخرية من خالل تصرف الانسان.            املتوسط, بل انها تختص بناحية واحدة هي ناحية

أما التراجيديا فتصور الناس ألاخيار شريطة أال يكون ارتفاعهم عن املستوى املتوسط بحيث يفقدنا 

 التعاطف معه.
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