
فن كتابة المسرحیة:المادة جامعة القادسیة 
ةالثالث:المرحلة))    االجوبة النموذجیة ((كلیة الفنــون الجمیلة 

االستاذ الدكتور باسم االعسم/ قسم التربیة الفنیة   مدرس المادة 
الفني بفضل نشأت المسرحیة الكالسیكیة ارتجاال ثم نمت و مرت باطوار حتى بلغت الكمال - :١س. جـ 

ثم جاء ،و جعل المكانة االولى للحوار ، الذي زاد عدد الممثلین ) اسخلیوس(المرلفین امثال 
.الذي زاد عدد الممثلین و امر برسم المناظر )لكیسوسوف(

-:من ستة اجزاء ھي ) المأساة(و تتالف المسرحیة الكالسیكیة 
.النشید-٦. المنظر المسرحي-٥. الفكر- ٤. المقولة-٣. االخالق-٢. الخرافة- ١

یجب ان تكون مترابطة و في المأساة ان ارسطو یؤكد على الفعل النھا محاكاة لفعل نبیل و ان االفعال 
.متسلسلة 

من اجزاء فیجب ان ینطوي على نظام یقوم بین اجزائة و ) الجمیل(اما  حیا ام شیئا مكوناً سواء كان كائناً
ن الجمال یقوم على العظمة و النظام و لھذا اذا كان الكائن الحي اذا ال، لھ نظم یخضع لشروط معلومة 

كان صغیرا جدا الیمكن ان یكون جمیال الن ادراكنا یصبح غامضا كذلك اذا كان عظیما اذا الیمكن ان 
.یحیط بھ النظر 

و ،یمثل الموضوع احد عناصر بناء النص المسرحي و الذي یمثل مجمل االحداث السردیة - :٢س.جـ 
و ان ، ان الموضوع ھو بمثابة الروح في المسرحیة فبدونھ التوجد مسرحیة ) ارسطو(كما یقول 

-:المسرحیة الكالسیكیة كانت تتالف من وحدات ثالثة ھي 
.وحدة المكان - ٣. وحدة الزمان -٢. وحدة الحدث- ١

و ، و توافقة بین النص و العرض و ینبغي العنایة بالموضوع و حبكتھو كثیرا ما یكون الموضوع واحداً
ان ارسطو اراد ان . ساعة ٢٤لدى الكتاب القدامى ان الموضوع یجب ان یجري في مكان واحد و خالل 

اما في ، و قد یكون الموضوع واقعیا ام خیالیا ، یكون الموضوع بسیطا لتحقیق الجمال و التناسق الفني 
. رحیة المسرح العربي فلقد زاحم الغناء موضوع المس

-:٣س.جـ 
صیغ الحوار الدرامي -:اوال

.و یقصد بھ الحوار الداخلي الواحد -:المونولوج - ١
.وھو حدیث مع الذات -:الحوار الجانبي - ٢
.عن طریق الحركات و االیماءات -:الحوار الصامت - ٣
.الحوار الفردي - :الدایلوج - ٤
.مثل الروایة و القصة -:الحوار السردي - ٥
-:ثانیا 

الحوار الدراميالحوار الملحمي
سردي- ١
في الماضي- ٢
ضمیر الغائب - ٣
وصف االحداث - ٤
حضور العقل - ٥
الموضوعیة- ٦

.الحوار الفعلي - ١
.في الزمن الحاضر - ٢
.الضمیر حاضر - ٣
.الشخصیة المركبة - ٤

.حضور العاطفة -٥
.موضوعي و ذاتي - ٦




