
كلیة الفنون الجمیلة

قسم التربیة الفنیة 

تاریخ فن المسرح : المادة 

المرحلة االولى

نظریات النشوء والظواھر المسرحیة:المفردة االولى 

المسرح، الى طقوس دینیة لم تكن توجھ الى الھ منتقم،بل الى الھ صغیر السن نشاهترجع 
روحھ بالفرح تمتلئالوجھ تتدلى عناقید العنب من شعره ة ھو غایة في المرح و السرور متورد

. و الحیاة و ھو االلھ دیونیزیوس الھ الخصب 

یر في الربیع یعرف باسم كبفكانت معظم المسرحیات تقدم تكریما لھ ، خالل احتفال 
لعاب الذي یقابل في میدان الفكر ، االحتفال الریاضي الكبیر المعروف باسم  اال) المدینةدیونیز(

بالحماسة و التوقع و كثرت فیھا امتألت) دیونیزیا المدینة( و اذا ما اقترب میعاد . االلمبیة 
و لیس. المسرحیات و الحفالت الطقسیة التمھیدیة و مواكب المشاعل اجتماعات التدریب على

یوم عودة التأھب و االعداد الكبیر الذي تبذلھ الجامعات في اقرب الى ھذا كلھ الیوم  من ذاك
.الطلبة الیھا من االجازات  

السمات الدرامیة في بالد وادي الرافدین : المفردة الثانیة 

انقسم الباحثون والدارسون في مسالة وجود مسرح او عدم وجوده الى فریقین االول ال یؤید 
وجود مسرح في بالد وادي الرافدین بدلیل عدم وجود نصوص تشیر الى قیام احتفاالت ذات 

على غرار االغریق والفریق االخر یؤید وجود ھذا المسرح عبر الدراسات طایع درامي
حضارة وادي الرافدین شھدت تقدما ھائال في المالحم والتنقیبات االثاریة ومن خاللھا ثبت بان

نزول ایتاتا ( واالساطیر وقصص االدب والرثاء والحكمة ومن اھم ھذه االساطیر ھي اسطورة
قي اثناء خروجااللھ تموز من العالم التي كانت تقام في فترة االعتدال الربیعی)لسفلي الى العالم ا

عن االلھة اینانا ، و تقام بھذه المناسبة  منافسة للظفر بجائزة الزواج  السفلي الذي حل بدیالً
مؤقتا لاللھ تموز و یكون العریس في طقسیة ھذا الزواج ، و ھذ  المقدس و یحل  بدیالً

االت اصطبغت بصبغة دینیة  النھا جزء من الشعائر و الطقوس الدینیة لزیادة الخصب و االحتف
المتنافس في ھذه المصارعة ان یمتلك مواصفات القوة و البدانة و النماء و التناسل ، و على 

و الحقیقة ان اقامة ھذه . الصبا ، و السبب في كونھا ذات صبغة دینیة النھا كانت تقام في المعابد 
الحتفاالت السنویة و المسرحیات الدینیة او الطقوس ما ھي اال عباراة عن عملیة محاكاة و تقلید ا

".لزواج االلھة و موتھا و والدتھا من جدید او بعثھا " 

السمات الدرامیة في حضارة وادي النیل:المفردة الثالثة 

في مسالةك اراء عھنا وجود مسرح او عدم وجود في دیدة و مختلفة و متناقضة احیاناً
مصر القدیمة ، على الرغم من وجود الشواھد االثاریة و البردیات التي اكتشفت و النصوص 



. نصوص مسرحیة (التي یقال عنھا  و انت المسرح االغریقي قد افاد كثیرا من ھذا التراث ) 
و قدامى كتب وساسخیل"ان ) نیكول ( و یؤكد . الضخم الواسع على مستوى الشكل و المضمون 

للمثلین من رجال شكلھانوا مدینین بدین كبیر في موضوع مسرحیاتھم و این كیالمسرح الیونان
لقیام رجال الدین بأداء"یمثلون المسرحیات المقدسة في مصر القدیمة كانواالدین الذین  و نظراً

نشأ و ترعرع و " بأن المسرح ) لویس عوض (المسرحي و على حد قول االدوار ، تمیز النشاط
و الحقیقة ان معظم ھذا النشاطات لم تكن سوى " . مات في المعابد دون ان یواجھ مأساة االنسان 

طقوس دینیة اعتمدت على اسطورة مصریة واحدة و ان اختلفت العناوین و االشكال التي التي 
اال ان المصرین ) . ایریس و اوزیریس ( تلفة اال و ھي اسطورة جاءت بھا عبر حقب زمنیة مخ

القدماء كانوا یحیطون ھذا الطقوس و الشعائر بھالة من السریة و حرصوا كل الحرص على عدم 
من ورة كانت تمثل بشكل شبھ درامي لقدسیتھا ، و ان بعض فقرات االسطكتابة تفاصیلھا نظرا

من اشخاص االخیرة منھا حیث تتم مراسیم تقدیم القرابینحیث الشكل فقط ال سیما  االجزاء ،
.معینین ، و تجري ھذه المراسیم حسب تسلسلھا 

مفھوم المسرح والمسرحیة:المفردة الرابعة 

على المبنى الذي المسرح تطلق  یضم خشبة للتمثیل و قاعة كلمة المسرح اساساً
روض مسرحیة للناظرة و عال قامةلمشاھدین و لكن یمكن اطالقھا على المكان المحدد الحضورل

اما المسرحیة ھي الجنس االدبي الذي یتمیز سرح الھواء الطلق المسرح العائم،او م:كمن ثم فھنا
بانھ  ك تعني لخشب المسرح و كذلىخاص بقصة تمثل ععلى الملحمة او الشعر الغنائي مثالً

لى ساطة الحوار علحیاة او الشخصیات او یقص قصة بوصف اعر او النثر یومؤلف من الش
. شبة المسرح خ

مفھوم الفن والمحاكاة عند ارسطو : المفردة الخامسة 

وانما من خالل رؤیا ، بالمحاكاة ان یحاكي الفنان الطبیعة لیس تقلیدا حرفیا ) الرسطو(یقصد  
.ابداعیة جدیدة للواقع على ان تكون ھذه الرؤیا قابلھ ومحتملة التصدیق 

موجود في الناس منذ الصغر  واالنسان یختلف عن ویرى ایضا ان المحاكاة ھي امر فطري 
.كاة وانھ یتعلم اول ما یتعلم عن طریق المحاكاة سائر المخلوقات االخرى بانھ اكثر محا

.عناصر البناء الدرامي حسب مفھوم ارسطو :المفردة السادسة 

والذي یتكون من عناصر مرتیة ترتیبا . البناء الدرامي ھو الجسم الدرامي المتكامل في حد ذاتھ 
.معینا في الجمھور تأثیرالكي یحدث . وطبقا لمزاج معین . خاصا 

:اصر البناء الدرامي ھي وعن

ھي نظام ترتیب االحداث المنقولة عن القصة واسلوب صیاغتھا بشكل : الحبكة .١
احداھما . درامي على وفق عالقھ سببیة وھناك نوعین من الحبكة بحسب ارسطو 



بسیطة واخرى معقدة وفضل الحبكة المعقدة على البسیطة الحتوائھا على عنصري 
.التحول والتعرف 

.ھي ذلك المحرك االساس للفعل المسرحي الذي یحدد الحبكة والحوار :الشخصیة.٢
ھي البیان او االسلوب لدى ارسطو حتى وصفھا بأداة التعبیر عن :  اللغة .٣

الموزونة وفي النثر غیر ) الشعریة (االفكارلذلك ھي طاقھ تتواجد في كل من اللغة 
.الموزون على حد سواء 

افكار الفعل وحجمھ ومعناه العام وداللتھ االجمالیة ھي مصطلح یشیر الى : الفكرة .٤
. وھو عنصر لھ حضور في كافة المسرحیات حتى الخیالیة

.المرئیات المسرحیة .٥
. الغناء.٦

االمتحان الشھري:المفردة السابعة 

االسطورة والملحمة واثرھا على االدب المسرحي : المفردة الثامنة

فضال عن كونھا احادیث خرافیة ویكون زمنھا خارج التاریخ ظام  لھاناالسطورة ھي احادیث ال 
وھي عكس الواقع التجریبي كما ان االستماع لھا من قبل الشعوب یرسخ المعتقدات واالعراف 

فھي ) الخرافة ( والمثیوس ) العقل ( والتقالید وھي تجسد المعرفة حیث یلتقي فیھا اللوجوس 
.انت تدور حول مغامرات االبطال وافعال الھتھم تؤسس للسلوك االنساني وعند الیونان ك

.الفن عند االغریق الواقع االجتماعي والثقافي :المفردة التاسعة 

نشوء المسرحیة الیونانیة : المفردة العاشرة 

المسرح، الى طقوس دینیة لم تكن توجھ الى الھ منتقم،بل الى الھ صغیر السن ھو نشأةو ترجع 
روحھ بالفرح و تمتلئر متورد الوجھ تتدلى عناقید العنب من شعره ة غایة في المرح و السرو

. الحیاة و ھو االلھ دیونیزیوس الھ الخصب 

فكانت معظم المسرحیات تقدم تكریما لھ ، خالل احتفال كبیر في الربیع یعرف باسم 
باسم  االلعاب الذي یقابل في میدان الفكر ، االحتفال الریاضي الكبیر المعروف ) دیونیزاالمدینة(

بالحماسة و التوقع و كثرت فیھا عجت المدینة) دیونیزیا المدینة( میعاد و اذا ما اقترب . االلمبیة 
و لیس . اجتماعات التدریب على المسرحیات و الحفالت الطقسیة التمھیدیة و مواكب المشاعل 

ھ الجامعات في یوم عودة اقرب الى ھذا كلھ الیوم  من ذالك التأھب و االعداد الكبیر الذي تبذل
.الطلبة الیھا من االجازات  

ثیسبس واھم انجازاتھ المسرحیة: المفردة الحادیة عشر 

وھو تاریخ اول ) م،ق٥٣٥(ھو او من اوجد فكرة التمثیل والذي ازدھرت اعمالھ حوالي عام 
لیغیر كالئشھ ) سكین ( مسابقة عقدت في اثینا وكان یقوم بكل االدوار حیث یلجا الى خیمة تسمى 

وھو اول من ادخل ممثال الى الجوقة وقناعھ بما یتفق مع سمات الشخصیة بین افراد الجوقة 
لذلك یعد )وبینثیوس ، والشباب ،والكھنة ، فوریاس ( ولھ اربع مسرحیات ھي . ا وقائدھ



ثیسبسصاحب البذرة االولى للمسرح االغریقي بوصفھ كاتبا وممثال ومخرجا على الرغم من 
.فضال عن اھمیة عربتھ الجوالة في المدن .امكانیاتھ البسیطة 

اسخیلوس حیاتھ : المفردة الثانیة عشر 

م وكان لوالدتھ اثرا .ق) ٤٥٦-٥٢٥( تراجیدي اغریقي ولد في مدینة الوسیس الدینیة كاتب ھو
وبھذا اوجد ) ١٢(كبیرا في كتاباتھ اضاف ممثال ثانیا وقلل عدد الجوقة من خمسین فردا الى 

وشخصیاتھ من علیة القوم ولغتھ بالحبكة البسیطھالصراع وزاد الحوار ویمتاز بناؤه الدرامي
–الفرس ( من اعمالھ المسرحیة . شعریة فخمھ وافكاره امتازت بابراز الجانب الدیني 

اكا ممنون وحامالت :وثالثیة االورستایا –برومثیوس مكبال –السبعھ ضد طیبھ –الضارعات 
.القرابین وربات االحسان المنعمات 

یلوس المسرحیةانجازات اسخ: المفردة الثالثة عشر 

.ادخل الممثل الثاني على الحوار الدرامي .١

یجاد كما ھو الحال في اادخل االقنعة الملونة والدیكور والزي والحیل المسرحیة في مسرحیاتھ .٢
)ة الطائرة ھاالل( لھة الى االرض وكانت تسمى روافع ترفع االبطال الى السماء او لتھبط باآل

عالجة مسرحیاتھ قضایا جادة ذات عالقة بمصیر االمة كما ھو الحال في مسرحیة .٣
) الضارعات (

عالجة مسرحیاتھ مجموعة من االبطال والملوك وااللھة الذین اوقعتھم الظروف في ازمات .٤
.شدیدة 

.امن بالدیمقراطیة االثنیة وكرس حیاتھ من اجل ترسیخ مفاھیمھا . ٥

النصوص المسرحیة نماذج من مسرحیاتھ . دراسة مسرحیات اسخیلوس : ر المفردة الرایعة عش
.)الضارعات ) ( الفرس ( 

وبھذا اوجد الصراع وزاد الحوار ) ١٢(اضاف ممثال ثانیا وقلل عدد الجوقة من خمسین فردا الى 
وشخصیاتھ من علیة القوم ولغتھ شعریة فخمھ وافكاره البسیطةویمتاز بناؤه الدرامي بالحبكة 

امتازت بابراز الجانب الدیني

)یكلف الطلبة باعداد تقاریر( لیل خصائص اعمال اسخیلوس مع التح: المفردة الخامسة عشر 

وبھذا اوجد الصراع وزاد ) ١٢(اضاف ممثال ثانیا وقلل عدد الجوقة من خمسین فردا الى 
بناؤه الدرامي بالحبكة البسیطھ وشخصیاتھ من علیة القوم ولغتھ شعریة فخمھ الحوار ویمتاز

وافكاره امتازت بابراز الجانب الدیني



لكومیدیاا

مسرحیة ذات طابع خفیف تكتب بقصد ، وتكون التمثیلھو نوع من أنواع:)الملھاة(لكومیدیاا

وقد [1].التسلیة، أوھي عمل أدبي تھدف طریقة عرضھ إلى إحداث الشعور بالبھجة أو بالسعادة

لجماعیة الصاخبة، ومن الحوار الدائر بین الشخصیات نشأت الكومیدیا في أوروبا من األغاني ا

التي تقوم بأداء شعائر الخصوبة في أعیاد اإللھ دیونیسیوس ببالد الیونان، وھي األعیاد التي 

من أروع األمثلة على فن الكومیدیا القدیمة أریستوفانوتعد مسرحیات. تمخض عنھا فن الدراما

ن ، الذي نسج على منوالھ كل ممیناندرأما فن الكومیدیا الحدیثة فیمثلھ. في الیونان

وفي إنجلترا امتزج التقلید الذي سارت علیھ من استعمال الفصل اإلضافي في . بالوتسوترنس

حتى بلغت ١٦أثناء المسرحیة بالمسرحیات الكومیدیة الكالسیكیة في األدب الالتیني، في القرن 

أما في .شكسبیرالمسرحیات الكومیدیا الرومانسیة في عصر الملكة إلیزابیث ذروتھا على ید

بین المسرحیات الكالسیكیة وما لھا من تأثیر، وبین المسرحیات التي مولییرفرنسا فقد مزج

وأسفرت الحركة المعادیة للمسرحیة الكومیدیة في إنجلترا في ". كومیدیا الفن " أطلق علیھا اسم 

والتي كان من أبرز كتابھا كونجریفوویتشرلیي، عن ظھور الكومیدیا " عودة الملكیة " عصر 

، ظھرت المسرحیات ١٨وفي أواخر القرن . االنفعاالت والعاطفةالتي تتسمى باإلغراق في

لمسرحیات كتابة اأوسكار وایلدالكومیدیة الساخرة على ید جولدسمیث وشریدان، وتابع

وقد برز في كتابة . ١٩الكومیدیة التي تدور حول سلوك الناس وأخالقھم، وذلك في القرن 

الكومیدیا االجتماعیة في العصر الحدیث كل من بنیرو، وشو، وموم، ونویل كوارد، والكومیدیا 

یمكن .أو نھایة سعیدةمضحكة، تكون بھ أحداث)دور الخیالة) السینماأوالتلفزیونفي أفالم

بأن تكون) الكومیدیا(للملھاة  التي یقولھا الناس لبعضھم البعض أو القصص النكتأیضاً

یسمى األشخاص الذین .الیونان القدیمةمنذ عصراإلغریقالمضحكة، ویقال بأنھا بدأت على ید

من بین المشاھیر الذین كتبوا ومولییرویلیام شیكسبیریعد. دیینیمثلون الكومیدیا بالكومی

كومیدیة بأسماء مختلفة فالبعض سماھا بالعبث وآخرین ) الكومیدیا(وقد عرفت الملھاة . عروضاً

.حیث یسمى الممثل الكومیدي بالقشمر) كما في تركیا(أسموھا باقشمرة 

:الكومیدیاتاریخ

الذي یعتبر " دیونیسوس"اإلغریق، في أعیاد اإللھ كانت في ) الكومیدیا(البدایة التاریخیة للملھاة 

فكانت تقام لھذا اإللھ عیدان، وقت زرع البذور ووقت حصاد ... أنھ إلھ الخصب والخمر

ففي عید الحصاد تقدم االحتفاالت ...القربانإنھا طقوس دینیة لتمجید ھذا اإللھ وتقدیم... العنب

وفي أعیاد الزرع فإن االحتفاالت تكون سعیدة ... ألن اإللھ سوف یموت مع الثمر... الحزینة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AB%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7#cite_note-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
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في ھذه األعیاد السعیدة یبدأ الناس ... ألن اإللھ سوف یحیا من جدید مع الزرع، ألنھ إلھ الخصب

عبارة (ة، والنساك كانوا یحملون شعار إلھ الخصب في الغناء والسخریة وتبادل النكات البذیئ

ومن ھنا ) للداللة على الخصوبة) الجھاز التناسلي(عن عصا طویلة في نھایتھا قضیب رجل

فلین كانوا یضعون تفل العنب على ، ألن المحتالعنبوالتي تعني تفل)... الكومیدیا(بدأت الملھاة 

.وجوھھم

أنماط الكومیدیا

، التي تھاجم األفكار (Satire) الھجاء أو الدراما الھجائیة: ھناك أنماط عدة من الكومیدیا مثل

والسخریة أو ) الظرف(والعادات واألخالقیات والمؤسسات االجتماعیة بشكل یتسم بخفة الدم 

الذي یتم فیھ االستھزاء بالحیاة من خالل (Farce) الھزلوھناك أیضاً.(Sarcasm) التھكم

.ابتكار مواقف عبثیة وشخصیات مبالغ فیھا

التي تتضمن السخریة من االعمال الفنیة (Burlesque) وھناك كذلك المحاكاة الساخرة

الكومیدیات .(Parody) االخرى من خالل الكاریكاتیر والمحاكاة التھكمیة وھناك أیضاً

أو القاتمة، وھي االعمال الكومیدیة ذات المذاق السّیئ التي یجد الجمھور صعوبة في السوداء 

[2].تقریر ما إذا كان علیھم أن یھاجموھا، أو االنصراف عنھا أو الضحك علیھا بشكل صاخب

بعض أسالیب اإلضحاك

یستعمل صانعو الضحك عادة طریقة مجربة الستثارة الضحك عند الجماھیر، والحق أن ھذه 

الطریقة لم تعد تضحك الكثیرین إال إذا صیغت بحرفیة أكبر أو كانت ممن یحسن توظیفھا 

محوري في واختیار مفرداتھا وھي تعتمد في جانب كبیر على عنصر المفاجئة، ذلك العنصر ال

ھذه الطریقة التقلیدیة تستند على تغییر حجم أو موضع أو وظیفة ما یراد . صناعة الضحك

إخراج ممثل موزة بحجم عود الكبریت من جیبھ یثیر ضحك كثیرین، وھذا :مثال. الضحك منھ

ووضع موزة في رف مكتبة بجانب كتب مثیر للضحك كما أن رؤیة مراقب خط . تغییر الحجم

ھذا . یرفع موزة بدل الرایة للتنبیھ على حالة تسلل الینكر أثره في مشاھدین كثرفي مباراة 

األسلوب یمكن استخدامھ بحرفیة أكثر وبتركیب أحداث وإشغال المشاھد وجعلھ دائم الترقب 

وبتھیئتھ لفھم السیاق لتفاجئھ بمشھد یستخدم ھذا األسلوب مع ممثل یتجرعھ الجمھور نخرج 

.لكومیدیا لیست حكرا على ھذه الطریقةبنتیجة مرضیة لكن ا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7#cite_note-2


)الكومیدیا(أنواع الملھاة 

ھنالك العدید من األنواع للملھاة، من بینھا الملھاة الرخیصة حیث یقوم الكومیدیون بأداء أعمال 

كومیدیا ومن األنواع المعروف. سخیفة مثل السقوط أو إحراج اآلخرین مما قد یسبب الضحك

، حیث یقف المؤدي الكومیدي أمام الناس ویخبرھم بالنكت والقصص المضحكة، وھي الوقوف

.مھنة لدى البعض أو مجرد ھوایة

منھا الدرامادیا . األفالم الكومیدیة ذات شعبیة كبیرة في ھذه األیام، ولھا أنواع عدیدة

كما ."rom-coms" التي تسمى باإلنجلیزیةالرومانسیةالكومیدیة، والكومیدیاالدراماوھي

بـكومیدیا یوجد في العدید من البلدان نوع من المسلسالت التلفزیونیة الكومیدیة والتي تعرف

ذات شعبیة "sit-coms" الموقف ، والتي تكون ملیئة بالمواقف المتتالیة المضحكة، وھي أیضاً

.لدى شریحة كبیرة من الناس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81


التراجیدیا

یھدف إلى تصویر مأساة قد تكون مبنیة على قصة ھي شكل من العمل الفني الدرامي المأساة
، " أغنیة الماعز"وتعني حرفیاδία)ῳ(τραγًالكالسیكیةالیونانیةتاریخیة، أصل الكلمة ھو من

ودینیة كان یتم فیھا غناء الكورس مع التضحیة بالماعز مسرحیةبة إلى طقوسنس
تتعلق باستعراض أحداث من الحزن ونتیجة مؤسفة في تراجیدیالا. القدیمةالیونانفي عموماً

في الثقافة الغربیة على وجھ التحدید على شكل من  النھایة ، كما تنطبق ھذه التسمیة أیضاً
اتسمت على جانب من الجدیة والشھامة والتي تنطوي على أرسطوالتي حددھاالدراماأشكال

یمكن أن یشمل تغیر األحوال من سیئ . (شخص عظیم یمر بظروف تعیسة تعریف أرسطو أیضاً
جید، ولكنھ أرسطو یقول إن التغیر من الجید إلى السیئ ھو األفضل ألن ھذا یؤدي إلى إثارة إلى 

فإن ). الشفقة والخوف داخل متفرج ألرسطو أیضاً ھیكل العمل التراجیدي ال ینبغي أن "ووفقاً
أن التغیر "ویرى أرسطو ، ." یكون بسیطا بل معقدا وأن یمثل الحوادث التي تثیر الخوف والشفقة

في الحال نحو التعاسة والمأساة ال یعود إلى أي خلل أو عیب أخالقي ، ولكن إلى خطأ من نوع 
على سبیل (كما أنھ عكس االعتقاد الخاطئ بأن ھذه المأساة یمكن أن تنتج من قبل سلطة علیا ." ما

ه المحنة ، بینما إذا كان سقوط شخصیة ما في ھذ) المثال القانون ، اآللھة ، المصیر ، أو المجتمع
.ولیس مأساة" بلیة"یصف ذلك بأنھ أرسطوناجم عن سبب خارجي ، فإن

لفعل جاد كامل ذي حجم معین ، في لغة منمقة تختلف طبیعتھا باختالف محاكاةھيالتراجیدیا
، و بواسطة أشخاص یؤدون الفعل ال عن طریق السرد ، و بحیث تؤدي " المسرحیة" أجزاء

عن طریق الخوف و الشفقة بإثارتھا لمثل ھذه االنفعاالت" النفس " إلي تطھیر 

براعة في الكائنات الحیةھو أكثراإلنسانمنذ نعومة أظفاره ، و أناإلنساننزعة فطریة تولد مع
، و أن البشر المحاكاةھذا المضمار ، حیث إنھ ینال تعلیمھ و معارفھ في طفولتھ عن طریق

للداللة اإلغریقتي استخدمھاكذلك نجد أن الكلمة ال. المحاكاةجمیعا یجدون متعة كبیرة في
ني شخصا یخلق من عدم ، بل تعني الشخص الذي و ھي كلمة ال تعPoietesھيالشاعرعلي

و ھذا یتطابق مع . المحاكاةیؤلف و یركب و ینظم األجزاء التي نقلھا عن طریق
. ھو صورة ألصل في السماء بالحیاةءشيو أن كل . بین األصل و الصورة لھ أفالطوننظریة

لیست نقال حرفیا و ال خلقا من العدم ، بل نقل یتضمن تغییرا و إضافة المحاكاةو معني ھذا أن
. ذاتیة ممن قام بھا 

ما ینتھي بالموت(أي حدث یثیر انفعال األلم، محاكاةھي:أرسطوفي تعریف حیث یكون ) وغالباً
ذا مكانة عالیة، وحیث تؤدي عاطفتا الخوف والشفقة إلى تطھیر النفس بطل ھذا الحدث شخصاً

وقد تحتوي في العصر الحدیث على بعض العناصر الھزلیة أو القصص . من ھذه االنفعاالت
استمدت المأساة من الشعائر الدینیة . الثانویة، بقصد إظھار التباین، أو التفریج عن التوتر العاطفي

، فقد كانت سوفوكلیس، وویوربیدیس،إسخیلوس، أما المآسي التي كتبھاالیونانالقدیمة في بالد
، ١٧القرن إبانفرنساالمأساةفينتوكا. تتسم بالطابع األدبي أكثر من اتسامھا بالطابع الدیني

سیكیة الثالث، ، وكورني، كانت تلتزم بالوحدات الكالراسینوبخاصة في المسرحیات التي كتبھا
في األدب المأساةوھو ما یتعارض مع.الحدث، ووحدةالمكان، ووحدةالزمنوھي وحدة

ولم یعد للمأساة بمفھومھا التقلیدي وجود في الوقت .شیكسبیراإلنجلیزي، كما في مسرحیات
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ومن أشھر . جتماعیة وسیاسیةتعالج في الغالب مشكالت اإبسنفالمأساة عند. الحاضر
.سترندنبرج، و یوجین أونیل، و ماكسویل أندرسون، وتشیكوف:في العصر الحدیثالمأساةكتاب

التراجیدیاسمات موضوعات 
لتحقیق المغزي التراجیدي و " الضرورة و االحتمال " خضعت موضوعات إلي قانون -١

تصل بالمشاھد حد التطھیر

. استمدت موضوعاتھا بشكل عام من األساطیر و من الحیاة المعاصر بشكل خاص-٢

باألطار الدیني لكنھا في الحقیقة تعالج السلوك اإلنساني بوجھ عام التراجیدیامع ارتباط-٣

. و المشاكل المترتبة علیھ ، و الدوافع المحركة لھ

بشكل عام بالجماھیر ، لھذا فارتبط بمعالجة -كومیدیاراما تراجیدیا وإیضا ترتبط الد-٤

. مشكالتھم و یتحدث عن سلوكھم في مجتمعاتھم

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7


سوفوكلیس

الذي أدخل الممثل الثالث استطاع المالئمة بین ثنائیة الصراع المؤلفة من القوى أما سوفوكلیس

ففي مأساة . العلیا ممثلة باآللھة والمھیمنة على مقادیر العالم وإرادة اإلنسان التي یتمتع بھا

نالحظ مثل ھذه الثنائیة مجسدة في الصراع بین القانون اإللھي والقانون البشري،  أنتیجونا مثالً

من أنتیجونا شخصیة صارمة تتمسك بطاعة القوانین السماویة فإذا ما لقد جعل سوفوكلیس

شعرت بشبح الموت یدنو من جسمھا النحیل تعلقت بالحیاة وعادت إلى سیرتھا الطبیعیة، 

ویظھر أن … ../وأصبحت امرأة من البشر وعندئذ نشفق علیھا بعد أن كنا نشفق على كریون

یعنى بالطبیعة اإلنسانیة أكثر مما یعنى بالطبیعة اإللھیة، ویرفض كل ما ھو سوفوكلیسادب

فكل شيء لدیھ إنساني حتى أخالق اآللھة وتصرفاتھم تأخذ مظاھر إنسانیة طبیعیة . خارق للطبیعة

مثالیاً. أن یالئم بین العقل والقلبسوفوكلیساستطاع وبین اإلنسان واآللھة وخلف لنا مسرحاً

نشعر فیھ بالصفاء الروحي متزناً ولھّذب من المأساة وھو أسوفوكلیسونخلص إلى أن../وأدباً

عرسان في كتابھ الھام سیاسة في المسرح ص .یقول د//.. من أدخل مفھوم الوشایة أو الدسیسة

وأول من استخدم المناظر .. أول من أوجد الدسیسة أو المؤامرةسوفوكلیسكان: ٨٢، ٨١، ٨٠
كامالً فھو في . بحكم حاستھ المسرحیة القویة، وإدراكھ لقیمة المؤثراتالمسرحیة استخداماً

مسرحیة الكترا یحضر جثة كلیتمنسترا أمام ایغستوس على أنھا جثة أورست، وعندما یكشف 

لھا ..//ایغستوس الغطاء عن الجثة یعرف خطأه ومصیره لقد عني برسم شخوص مسرحیاتھ وحمَّ

وعقلیة وبین لھا سرَّ ضیاعھا وانھزامھا وتالشیھا، مصیرھا على مستویات عدة نفسیة وجسمیة 

ولھذا نجد أن أرسطو اعتبر أن مسرحیة أودیب الملك أجمل المآسي وأكملھا في التراث الیوناني 

. على اإلطالق

-Oedipeأودیب

األسطوري Thebas ملك طیبةOidipus ، وفي األساطیر الیونانیة أودیبوسOedipe أودیب

التي ترجع أصولھا إلى الملك Labdacus سلیل أسرة لبداكوسLaius الیوسوھو ابن الملك 

ھي الیوم (في الیونان Boeotia الفینیقي، مؤسس مدینة طیبة من إقلیم بیوتیةCadmus قدموس

.Iocaste أما أمھ فھي یوكاستھ.(Thiva مدینة ثیفا

ن العناصر األسطوریة قد یكون لقصة أودیب أساس تاریخي حقیقي ولكن یستحیل تخلیصھا م

التي شابتھا، وتوارثتھا األجیال في التراث الیوناني القدیم وفي التراث الشعبي لبلدان كثیرة مثل 

ً»األودیسة«وقد ورد ذكر مأساة أودیب في . ألبانیة وفنلندة وقبرص وغیرھا لھومیروس تلمیحا

جداً، وفیھا أنھ قتل والده وتزوج والدتھ من دون أن یعل م، وأن أمھ یوكاستھ انتحرت مختصراً
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حین تكشفت لھا الحقیقة؛ أما أودیب فقد ظل یحكم طیبة حتى مات وأما الروایات األخرى . شنقاً

: التي تناولت ھذه القصة وھي كثیرة فقد ضاعت جمیعھا خال ثالث مسرحیات لسوفوكلیس ھي

، OidipusepiKolōnō «أودیب في كولونوس«، وOidipusTyrannos «أودیب ملكاً«

بعنوان Aischylos ، وكذلك الفصل األخیر من مسرحیة ألسخیلوسAntigonē «أنتیغونة«و

من أحداث القصةHeptaepiThēbas «السبعة ضد طیبة« .، الذي یتناول جزءاً

یب، ومن أجمل المسرحیات الیونانیة القدیمة أكمل مصدر لمأساة أودسوفوكلیستعد مسرحیات

وقد وصفھا أرسطو في كتابھ ). م.ق٤٥٠ألفت بعد عام (التي حفظت إلى الیوم 

» أودیب ملكاً«وتتناول . بأنھا أكمل نموذج لمأساة عرفھا اإلنسانPeriPoiētikēs «الشعر«

وأما . امھ في كولونوسفتتحدث عن بقیة أی» أودیب في كولونوس«آخر أیام أودیب في طیبة، أما 

فتتناول قصة ابنتھ التي رافقتھ بعد مقتل أخویھا عند أسوار طیبة وصراعھا ضد » أنتیغونھ«

.الطاغیة كریون

:األسطورة

تحل اللعنة على أسرة لبداكوس وذریتھ إلساءة اقترفھا بحق اآللھة، فتقتلھ كاھنات باخوس 

لتي تتحدث بلسان كبیر اآللھة اDelphi ، وتتنبأ عرافة دلفيBacchae المتھتكات

ومن . لوالده الملك الیوس وزوجتھ یوكاستھ أن ابنھما سیقتل أباه ویتزوج أمھApollon أبولون

أجل تفادي ھذه النبوءة یقرر الزوجان تسلیم ولیدھما إلى راع لھما لیحملھ إلى جبل 

ومن ھنا جاءت (ھما، ویتركھ للضواري بعد أن خرقا عقبیھ بإسفین وأوثقاCithaeron كیثایرون

، بید أن الراعي أشفق على الطفل فأعطاه إلى راع آخر من )تسمیة أودیبوس أي المتورم القدمین

.وزوجھ العاقر فتبنیاهPolipus كورنثة، وحملھ ھذا إلى ملكھا بولیبوس

ولما شب الصبي تناھى إلى سمعھ أنھ لیس االبن الشرعي لوالدیھ فذھب یستجلي األمر من عرافة 

لفي، وھناك نبّىء أنھ سیقتل أباه ویتزوج أمھ، وظن أودیب أن المقصود والداه بالتبني فامتنع من د

وعند مفترق الطریق صادف أباه الحقیقي الیوس، من دون . العودة إلى كورنثة وتوجھ إلى طیبة

أن یعرفھ، ومعھ أربعة رجال أمروه أن یتنحى عن الطریق، ونخسھ الیوس بعصاه فثارت ثائرة 

.أودیب وضرب أباه فصرعھ وقتل ثالثة من رفاقھ ونجا الرابع وأعلم أھل طیبة بما حصل

ھولة لھا جسد أسد ) Sphinx وكانت طیبة تعیش یومئذ حالة ذعر لبالء ألم بھا، فقد حل أبو الھول

بھ بالقتل ما لم ) مجنح وصدر امرأة ووجھھا على صخرة عند بوابة المدینة وراح یتوعد كل ماٍر

ما الكائن الذي یمشي في الصباح على أربع وفي الظھر على اثنتین، «: عن أحجیة یطرحھایجب 

ھو اإلنسان یحبو في «: واستطاع أودیب أن یحل اللغز بأن أجاب» وفي المساءعلى ثالث؟

في شبابھ، ویستعین بعصاه كھًال ولم تكد الھولة تسمع الجواب » طفولتھ على أربع، ویمشي قائماً
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فسھا عن الصخرة وماتت، واستقبل أھل طیبة أودیبوس استقبال الفاتحین ونّصبوا حتى ألقت بن

وزوجوه ملكتھم األیم یوكاستھ، وتحققت بذلك نبوءة أبولون من دون أن یعلم  مخلّصھم ملكاً

.الحقیقة أحد من أبطالھا

س ورزقا من األوالد ابنین وابنتین اجتازوا جمیعاً . ن الرشدعاش الزوجان في حب ووئام زمناً

وفي ھذه األثناء تعرضت طیبة لبالء جدید، فقد حل الطاعون بھا وخیم الموت على أھلھا فجاؤوا 

شقیق یوكاستھ إلى دلفي Creon ملكھم الحكیم یستنجدون بھ، وقرر أودیب أن یرسل كریون

لمجرم لیستشیر اآللھة فیما یفعل، وردت عرافة دلفي بأن طیبة لن تعود إلى حالھا ما لم یعاقب ا

ببراعة تامة یتأكد أودیب أنھ ھو القاتل سوفوكلیسوبعد تحقیق طویل، فّصلھ. قاتل الملك الیوس

وأن القتیل أبوه وأن یوكاستھ ھي أمھ، وحین تتكشف ھذه الحقائق كاملة تنتحر یوكاستھ شنقاً، 

ینیھ عقاباً، ویغادر طیبة على غیر ھدى وھو یتكىء على ذراعي ابنتیھ ویفقأ أودیب ع

، ویستمر في تجوالھ وقد تحول إلى شخص أشبھ بالقدیس الذي تحل Ismine أنتیغونةوإسمینة

إحدى ضواحي أثینة ویرحب بھ ملكھا » كولونوس«البركة على من یمر بھ، حتى یستقر في 

یقضي فیھ بقیة عمره مع ابنتیھ في ھدوء وسكینة، ویتخذ أودیب لنفسھ كTheseus ثیسیوس .ھفاً
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:یوربیدس

سنة مقدونیام وتوفي في.ق٤٨٠سنة ساالمیسروائي مسرحي یوناني ولد فيیوربیدیس
.م.ق٤٠٦

ھسیرت

ثالث شاعر مسرحي تراجیدي اغریقي حسب ) م .ق٤٠٦- م .ق٤٨٠( یُعتبر یوربیدیس
.قبل المیالد٤٠٦قبل المیالد وتوفي ٤٨٠التسلسل الزمني لظھور ھؤالء الكتاب، وقد ولد في 

للروائیین الیونانیین ، وكان ثالثتھم من أشھر وسوفوكلیسإسخیلوسكان یوربیدیس معاصراً
، إال أنھ أحترف األدب في سنین حیاتھ األخیرة . الیونان القدیمةروائیي وكان یوربیدیس رساماً

م كبیراً وقد كان . مسرحیة یُعتقد أنھ كاتبھا ٢٠، وبقیت حوالي المسرحیاتن، وقد كتب عدداً
ألسیستیس ، ومیدیا ، وھیبولیتوس ، : ومن اشھرھا. المسرح الغربيلھا تأثیر عمیق ودائم في

المیثولوجیا خصیات شھیرة فيو وكل ھذه المسرحیات سمیت بأسماء ش.. وأوریستیس ، والكترا 
وتتمیز كل ھذه المسرحیات بمھارة حبكتھا ، وموضوعھا . التاریخ القدیمالیونانیة أواإلغریقیة

. الدرامي ، وسھولة حوارھا ، ومحتواھا المأساوي التراجیدي

دهمول

قبل المیالد في نفس الیوم ٤٨٠في سنة اثینابالقرب منجزیرة ساالمیسفي" فیال"ولد في قریة 
، وھناك بعض ( الیونانیون على الفرسعندما انتصر) ساالمیسالذي احتدمت فیھ معركة

قبل المیالد وھو العام الذى فاز فیھ ایسخیلوس ٤٨٥یات التي تذكر أنھ ولد في العام االرو
رحیاتھبالجائزة االولى للفنون تكریمالمس

نشأتھ

تشیر بعض الرویات إلى أن والده كان صاحب حانة وان أمھ كانتبائعةخضار، والبعض اآلخر 
ویؤكد بعض النقاد أنھ لم یبد في حیاتھ ما یدل على أنھ من .[بحاجة لمصدر]یذكر أنھ كان منأسرةعریقة

بقة أرستقراطیة أو متوسطة، وأن مؤلفاتھ توشك أن تكون خالیة خلوا تاما من التقالید القدیمة ط
.التي ھي من طابعاألسرالنبیلة

حیاتھ األدبیة

قبل المیالد، حیث قدم أولى مسرحیاتھ التراجیدیة في إحدى المسابقات ٤٥٥كانت البدایة في عام 
ولى بعد أربعة عشر عاما، وظفر بھا بعد ذلك ثالث مرات ثم فاز بالمرتبة األ. فنال المركز الثالث

.في حیاتھ ثم فازت بھا إحدى مسرحیاتھ بعد موتھ

حیث استقبلھ ارخیالءوس بیالقبل المیالد إلى٤٠٨في عام أوریستیسعلى أثر مأساةأثیناغادر
.في بالطھ استقباال حافال، وظل ھناك حتى وفاتھمملكة مقدونیا القدیمةملك

أعمالھ
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إلى یوربیدیس اثنتین سویداسدماء وعلى رأسھمعزا المؤرخون الیونانیون الق
،ولكن یبدو أن عددا منھا قد فقد في العصر الذي تال الشاعر مباشرة والعصور مسرحیةوتسعین

لم یبق من ھذا العدد الضخم إال سبع . التي تلیھ، ومنھا من ارتاب النقاد في صحة نسبتھا إلیھ
واحدة ولم یعرف إال تواریخ ظھور سبع منھا، وھا ھي عشرة روایة وتراجیدیة ساتیروسیة

:حسب الترتیب الزمني یقینا كان أو ترجیحا

الكیستیس·
میدیا·
ھیبولیتو·
تالتروادیا·
ھیلینیة·
لوریستیس·
ایفیجینافي أولیس·
الباكوسیات·
اندروماخیھ·
الھیراكلیسیون·
ھیكوبیھ·
الضارعات·
ایلیكترا·
ھیراكلیس مخبوال·
ایفجنیا في توریس·
یون·
الفینیقیات·

مكانتھ األدبیة

مسرحي تراجیدي صور الحیاة وما یجري فیھا من أحداث تصویرا واقعیا، شاعریعتبر أول
وھذا یمیزه عن . صور شخصیات مسرحیاتھ كما ھي، ال كما ینبغي أن تكون

عن الواقعوسوفوكلیسلوسأیسخزملیھ یرجع . ،الذین صوروا الشخصیات تصویرا سامیا بعیداً
الحدیثة، التي أصبحت مسرحا للمساجالتأثیناالبعض ھذا التباین إلى ان یوربیدیس كان یمثل

كان یمثل عقلیة المحاربین القدماء الذین ایسخیلوسالخطابیة والمناقشات العلمیة والفلسفیة، أما
كان سوفوكلیسبفضل آلھتھم، أماومعركة ساالمیسعركة الماراثونمفيالفرستصروا علىان

بالمقارنةھ كان ضئیل یرى البعض أن النجاح الذي حقق. الذھبيببركلیسیمثل عصر
،ویرجع ذلك أنھ لم یكن محبوبامناألثینیینسوفوكلیسبنصیب

وفاتھ
بعض المؤرخین أن قبل المیالد، وكان في الخامسة والسبعین من العمر، ویرجع ٤٠٦توفى سنة 

قد أعقب ثالثة أبناء كان بمقدونیا، ووادي ارثوزاوقد دفن في،وفاتھ كانت بسبب حادثتعرضلھ
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أصغرھم سنا یحمل نفس اسم والده وقد ورث موھبة الشعر وھو الذي قدم إلى التمثیل مأساة والده 
.بعد وفاتھ

یسأریستوفان

(Aristophanes: باإلنجلیزیة(أرسطوفانیسأوأریستوفان ، (Ἀριστοφάνης: بالیونانیة) 

الیونان یعتبر من رواد المسرح الساخر فیكومیديمؤلف مسرحي.) م.ق٣٨٦- .م.ق446)

لم یبق من أعمالھ سوى إِحدى عشرة مسرحیة، وفیھا یسخر من كل أنواع البشر بما فیھم . القدیمة

، كانت مسرحیاتھ تغص بالنكات سقراطالشخصیات المعروفة أمثال الذي كان یعّده صدیقاً

.والمبالغات والنقد السیاسي الالذع على الرغم من إلباسھا بمھارة فائقة ثوب العبارات الھزلیة 

حیاتھ الشخصیة واألدبیة  

، وكان في عنفوان الشباب حین أثینامن طبقة مالك األراضي فيكان ینتمي إلى أسرة مثقفة غنیة 

لمسرحیاتھ وأخذ یندد بھذا إسبرطةأثینادارت بین مشئوماً حربا أضحت فیما بعد موضوعاً

.التطاحن الذي یقتل فیھ الیوناني أخاه، ویدعو في كل مسرحیة یكتبھا إلى السلم

دابغ الجلد الغني Cleonفي یدي كلیون . م.ق٤٢٩عام أثیناوحین أصبحت السـلطة العلیا في

علىالقضاءممثل المصالح التجاریة التي تدعو إلى مبرماً في السیادة أثینامنافسةإسبرطةقضاًء

الذعة من “ البابلیون”مسرحیة لھ مفقودة تدعى فيأریستوفانیس، سخرالیونانعلى بالد سخریةً

وثأر . كلیون وأسالیبھ السیاسیة قدم بسببھا إلى المحاكمة بتھمة الخیانة وحكم علیھ بغرامة

، وكانت أھم شخصیة في "الفرسان"أریستوفان لنفسھ بعد عامین من ھذا الحكم بإخراج مسرحیة 

؛ وكان لدیموس ھذا رئیس خدم یدعى )الشعبأي(Demosھذه المسرحیة ھي شخصیة دیموس 

ولم یكن أحد یجھل من المقصود بھذه األلقاب حتى كلیون نفسھ الذي كان ممن شاھدوا . “الدباغ”

عن تمثیل دور الدباغ . المسرحیة إلى حد امتناع الممثلین جمیعاً شدیداً وكان الھجاء فیھا الذعاً
خوفاً

، وجّرح السفسطائیینمن- في ذلك الوقت -كر الجدید كما ھاجم أریستوفان كذلك أصحاب الف

ولم یترك أي فرصة تمر في مسرحیاتھ دون أن یستثمرھا لتسفیھ ، أفكارھم ورماھم بأقذع التھم

".السحب"مثلما فعل في مسرحیةسقراطوفي مقدمتھم، وجھ عامالفالسفة ب

أعمالھ 

ولم یبق منھا إِال ، یعتقد أنھ ألَّف نحو خمسین مسرحیة تغطي جوانب الحیاة األثینیة في زمنھ

:ھيإِحدى عشرة
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)م.ق٤٢٥(أھل أخارناى·

)م.ق٤٢٤()مسرحیة(الفرسان ·

)م.ق٤٢٣()مسرحیة(السحب ·

)م.ق٤٢٢()یةمسرح(الزنابیر ·

)م.ق٤٢١()مسرحیة(السالم ·

.)م.ق٤١٤()مسرحیة(الطیور ·

یدور حول نساء إحدى المدن الیونانیة اللواتي یرفضن : )م.ق٤١١()مسرحیة(راتي لیسست·
إنھا . السماح ألزوجھن بالعودة إلى المنزل ، ما لم یقرروا التخلي عن مھنة الجندیة نھائیاً

.مضحكة ومسلیة للغایة ، ولكنھا كذلك محاضرة في عدم فائدة الحرب 

)م.ق٤١١()مسرحیة(النساء في أعیاد الثیسموفوریا ·

)م.ق٤٠٥(ملھاة الضفادع·

)م.ق٣٩٢()مسرحیة(برلمان النساء ·

).م.ق٣٨٨()مسرحیة(بلوتوس ·
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الدراما الرومانیة
سینیكا

وخطیب وكاتب مسرحي روماني، كتب فیلسوف،سینیكایعرف أیًضاسینیكوكیوسأّنایوس
.Roma روماوتوفي بالقرب منإسبانیافيCorduba قرطبةولد في.الالتینیةأعمالھ باللغة
لھ عن والده الخطیب الشھیرالفیلسوفویلقب بسینیكا تزوج في سن باكرة . أو األصغر تمییزاً

لدى خالتھ زوجة. ومات ابنھ الوحید طفالً Gaius غایوسغالِریوسأقام مدة في مصر ضیفاً
Galeriusم٣١ـ ١٦الروماني بین مصرحاكم.

من بین تصوراتھ الفلسفیة موقفھ الرواقي في فن في قصر الحیاة،المسائل الطبیعیةمن أعمالھ
حیث یتحكم المرء في رغباتھ واحاسیسھ الجسمیة ومطالبھ العضویة وھو ما یحقق سیاسة النفس ب

.للمرء قدرا من االستواء والالمباالة تجاه األحاسیس والسكینة التي ھي منتھى الحكمة والسعادة

حیاتھ 

إبان حكم غایوسكالیغوال  وخطیباً الذي حقد علیھ ألنھ أبدى في ) م٤١ـ ٣٧(اشتھر سینیكا كاتباً

أكثر مما یجب، ثم اتھمھ بالزنى بأخت االمبراطور یولیا لیفیّالم ، Julia Livilla جلسھ ذكاًء

م ٤٩عام Agrippina ونفاه إلى جزیرة كورسیكا، حیث بقي حتى استدعتھ القیصرة أغِربینا

صار سینیكا . ابنھا من زوجھا األولNero لإلشراف على تربیة نیرون ولما تُّوج نیرون قیصراً

م، أي إنھ كان المسؤول عن كثیر من شؤون االمبراطوریة وأحداثھا ٦٢اره األول حتى عام مستش

حتى فقد حظوتھ وھیمنتھ على القیصر الشاب، فاستأذنھ باعتزال الحیاة السیاسیة وبالتخلي لھ عن 

م حین اتھمھ بالتآمر علیھ ٦٥ممتلكاتھ كافة، فقبل نیرون الشق األول ورفض الثاني، حتى عام 

.بره على االنتحار وصادر ممتلكاتھوأج

من أبرز الدعاة إلى الفلسفة الرواقیة، وقد وقف جّل كتاباتھ الفلسفیة والمسرحیة  یعد سینیكا واحداً

، وھي في Dialogi «المحاورات«ومن بین أعمالھ النثریة ما یعرف باسم . من أجل ھذا الھدف

عن العنایة «اوینھا على مضامینھا، من مثل الواقع مقاالت في األخالق، قصیرة نسبیاً، وتدل عن

عن «، وDe Constantia Sapientis «عن صمود الحكیم»، De Providentia «اإللھیة

De «عن الرحمة«، وDe Vita Beata «عن الحیاة السعیدة«، وDe Ira «الغضب

Clementiaعزاء إلى ِھلفیا«، و» Ad Helviam de Consolationeالمسائل الطبیعیة«، و»

NaturalesQuaestionesالرسائل األخالقیة«ومن أعمالھ المھمة الشیّقة . وغیرھا»

Epistulae Moralesدراسات في المسائل األخالقیة صیغت على ) م٦٢ـ ٤١(ت وھي عملیاً

ومن أطرف كتابات سینیكا. حاكم صقلیةLuciliusشكل رسائل، موجھة إلى صدیقھ لوسیلیوس
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التي ترتبط بمبدأ Apocolocyntosis «مسخ اإلنسان إلى نبات القرع«الھجائیة مقالتھ الطویلة 

Ludus de «سخریة من موت كالودیوس«تناسخ األرواح في الفكر الفیثاغوري، أو مقالتھ 

MorteClaudiiوتحتل أعمال سینیكا النثریة . التي تستخف بفكرة تألیھ كالودیوس بعد وفاتھ

مرم بین كتب تاریخ الفلسفة، ألنھا تعد المصدر الرئیسي للفكر الرواقي، أما أسلوبھ مكاناً وقاً

.فیعكس كل سمات أدب عصره، وإن كان یتفرد بخصائصھ الممیزة

واحداً، وأوضح  وعقلیاً مادیاً اعتنق سینیكا مذھب وحدة الوجود لدى الرواقیین، فاعتبر العالم كالً

یة التي إذا ما عولجت على نحو سلیم تمكن اإلنسان من بلوغ بصورة أساسیة المشكالت األخالق

السعادة واألمن والخیر، لھذا كان سینیكا یدعو إلى األخوة والمحبة بین الناس، فاشتھرت مقولتھ 

علیھ میتاً« ومأسوفاً من الجمیع حیاً االنفعاالت ویدعو إلى لغة . »كن محبوباً وكان یحارب أیضاً

تجارب الحیاة القاسیةالعقل المتزن، فالرجل  ولم . الحكیم ھو الذي یسمو على الغضب متجاوزاً

یھتم سینیكا بالمیتافیزیقا، وفصلھا عن میدان األخالق، فاتجھ إلى الناحیة العملیة، أي الحكمة 

عن األسس النظریة األولى التي قامت علیھا األخالق الرواقیة،  العملیة للحیاة، وانصرف نھائیاً

ورأیھ في اإللھیات ال یعدو . الشعبیة، ألنھ وجد فیھا ما یالئم مزاجھ وطبیعتھ الخاصةفاھتم بالحیاة

إذن، وإذا أردت التعبد لھ، فشابھھ، «: اإلرشاد الخلقي أترید أن تكون عند هللا محبوباً؟ كن صالحاً

الذي وھذا الورع الرواقي. »فلیست العبادة في تقدیم األضاحي بل في اإلرادة الورعة المستقیمة

عن  بخالئقھ، هللا الشاھد الداخلي على أفعالنا، قد صرفھ تماماً كان یسكن قلبھ في حضرة إلھ باٍر

وحتى األصل اإللھي للنفس البشریة، تلك الشذرة التي نزلت من . دراسة طبیعتھ وصلتھ بالعالم

ة النفس، بل السماء لتسكن في الجسم، ھي عنده مادة لإلرشاد األخالقي، لھذا لم یبحث في ماھی

سعى إلى رسم تلك الصورة المتعددة األلوان واألشكال للرذائل أو الشرور الخلقیة بغیة معالجتھا 

.والقضاء علیھا وتقویم السلوك اإلنساني

سینیكا المسرحي

، لم تعرف تواریخ تألیفھا بدقة، )تراجیدیة(أما سینیكا المسرحي فقد كتب تسع مسرحیات مأساویة 

ولم یكن في نیّة مؤلفھا أن . منھا على مسارح روما أو غیرھا فتُعرف وتشتھرإذ لم یُعرض أي
محترفاً وقد . تُعرض، بل أن تقرأ في جلسات الجدل الفكري من قبل أحد الحضور، ولیكن ممثالً

كان غرض سینیكا من مسرحیاتھ تجسید أفكاره الفلسفیة واألخالقیة الرواقیة في شخصیات 

دة بین قوتین، العقل والحكمة من طرف، والعاطفة الجامحة تخوض صراعات درامیة حا

فالتعبیر األدبي أكثر . والغریزة من طرف آخر، فتكتسب األفكار بذلك حیویة الحیاة وفاعلیتھا



في القلب من النصوص الفلسفیة التي ال  إلى العقل وأعمق تأثیراً طالوة على األذن وأشد نفاذاً

الضالعون  .في لغتھا، وسینیكا ال یھتم بھؤالء قدر اھتمامھ بعامة الناسیصل إلى فحواھا إالّ

:تراجیدیاتھ

(Hercules Furens)جنون ھرقل·
)النسوة الطروادیات(طروادس ·
)النسوة الفینیقیات(فونیسـّاي ·
فدرا·
·Medea
·Thyestes
أگاممنون·
اودیپ·

:المصادر 
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