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 مستخلص

ة ومقارنتها بالمذاهب والمدارس األدبي المسرحي بصفة عامه بأهميته في تحليل النصوص األدبية والمسرحيةيتميز االدب        

المختلفة حيث أن لكل مذهب ومدرسة خصائص وسمات تميزها عن غيرها وفي هذه الدراسة عملت الباحثة بتحليل نص ادبي 

ن البحر( وقارنت وطابقت الخصائص الموجودة في كل كالسيكي لجان راسين )فيدر( ونص واقعي لهنريك ابسن )حورية م

، حيث قامت الباحثة باستخالص واستخراج خصائص المذهب الكالسيكي والمذهب على نص فيدر ونص حورية البحرمذهب 

الواقعي، ثم بدأت بمطابقة الخصائص والسمات لكل مذهب من خالل النص المسرحي نفسه وبالترتيب لكل خاصية وسمة وبما 

و ونتج عن هذه المطابقة ه يتوافق مع النص وما يحمله من خصائص اسلوبية تدل على اتجاه النص وتحديد المذهب المنتمي له،

ائص ، حيث انتمى نص فيدر لجان راسين وحسب تحليل الخصموافقة النصيين لكال المذهبين في جميع خصائصهما الفنية والجمالية

ث استوفى على كافة الخصائص المعروفة للمذهب الكالسيكي، وكذلك نص حورية من والمطابقة الى المذهب الكالسيكي حي

قد استوفى على اكثر من خاصية وسمة في المذهب الواقعي ، وبالتالي نستطيع القول بالحكم على أن نص  البحر لهنريك ابسن

الى  وتهدف الدراسةط والسمات .نص واقعي مستوفي الشروفيدر هو نص كالسيكي مستوفي الشروط ، ونص حورية من البحر 

أن يتعرف المهتمين بالمجال المسرحي في معرفة النصوص المسرحية والمدارس التي تنتمي اليها من خالل خصائصها الفنية 

 .، واالهتمام بهذا النوع من الدراسات النقدية واألدبية في المجال المسرحيبكل يسر وسهولة

 المسرحية. ،نص مسرحي، الواقعية ،الكالسيكية ،مدرسة ،مذهب ،مقارنة ،مطابقة ،خصائص، تحليل :الكلمات المفتاحية
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Analysis of the characteristics of the classical and realist doctrine and their conformity 

through the text of the play Vader by Jan Racine and the text of a mermaid from the sea by 

Henrik Ibsen as an example 

Abstract: 

Theatrical literature is generally characterized by its importance in analyzing literary and theatrical 

texts and comparing them with the different literary schools and sects, as each sect and school has 

characteristics and features that distinguish it from others. The characteristics of each sect were 

matched to the text of Vader and the mermaid text, where the researcher extracted and extracted 

the characteristics of the classical and realistic doctrine, and then began to match the characteristics 

and features of each sect through the theatrical text itself and in order for each characteristic and 

characteristic in accordance with the text and its stylistic characteristics that indicate On the 

direction of the text and determining the sect to which it belongs, and as a result of this conformity, 

the texts of both sects agree in all their artistic and aesthetic characteristics. The text of Feder Jan 

Racine, according to the analysis of characteristics and conformity, belonged to the classical 

doctrine, as it fulfilled all the known characteristics of the classical doctrine, as well as the text of 

a mermaid from the sea. Henrik Ibsen has fulfilled more than one characteristic and characteristic 

in the realist doctrine, and therefore we can say by judging that Vaeder's text is a classical text that 

fulfills the conditions, and a Hurrian text The study aims to familiarize those interested in the 

theatrical field in knowing theatrical texts and the schools to which they belong through their 

artistic characteristics with ease and ease, and to pay attention to this type of critical and literary 

studies in the theatrical field. 

Keywords: Analysis, Characteristics, Matching, Comparison, Doctrine, School, Classical, 

Realism, Theatrical Text, Theatrical. 
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 مقدمة:

من الركائز الحقيقة لهذه الحياة التي نعيشها هو مبدأ التنوع واالختالف والتشابه في جميع أوجهها وانشطتها ومساراتها      

ا مجالنا األدبي والثقافي، فقد تعددت المذاهب والمدارس واختلفت وتشابهت في المتفرعة في جميع مجاالت الحياة وخصوص

الخصائص والعوامل والتي ساهمت في ظهور الدراسات النقدية واألبحاث التي رصدت لنا نقاط االلتقاء واالختالف في مضامينها 

دبية لقارئ والمتلقي زوايا وخبايا النصوص األاالسلوبية وجمالياتها األدبية، ومن ذلك تحليل النصوص المسرحية التي تكشف ل

والتي تحمل في مضامينها زخما ثقافيا واجتماعيا ومتعة أدبية عند التأمل في شخصياتها وركائزها ، وكأنها قصص حقيقية تغوص 

ما اختلفت لمعاش مهفي أعماق النفس وتسبر اغوارها وتشبهنا الى حد كبير بنماذج واقعية او كالسيكية ولكنها قريبة من واقعنا ا

  .تفاصيل الحكايات فيها

 أهداف البحث:

تسهيل معرفة سمات وخصائص كل مدرسة ومذهب وكل مسرحية وكل القاء الضوء و وتهدف الباحثة في هذه الدراسة في      

ص نكاتب مسرحي ينتمي اليه نتاجه االدبي، للمهتمين بالمجال المسرحي وللمتلقين والقارئين في شؤون المسرح واالدب، بنموذج 

 ية والجماليةائص الفنمسرحيتين وكيفية تحليل واستخالص السمات ومعرفة الفرق بين كل مدرسة ومذهب ادبي في أسلوب الخص

ومطابقتها في النص نفسه، أي أن يتعرف الدارس أو الباحث أو القارئ على مدى مطابقة وموافقة نص فيدر لجان راسين على 

 على خصائص المدرسة خصائص المذهب الكالسيكي، وأن يتعرف على مدى مطابقة وموافقة نص حورية البحر لهنريك ابسن

 الواقعية.

 أهمية البحث:

حية الشكل من نا من مدرستين ادبيتين ومختلفتين في الخصائصوفي بحثي هذا سأتناول تحليل مسرحيتين نقديتين       

حورية من فيدر لجان راسين، والمدرسة الواقعية من خالل مسرحية ، وهي المدرسة الكالسيكية من خالل مسرحية والمضمون

ا االدبي وكالهما قامتين في مجالهم يستهان بسيرتهما اخترتهما كمادة في بحثيأهميتهما كرائدين ال بسبب و .البحر لهنريك ابسن

 .وشكال بصمة قوية وواضحة في المسرح الغربي الحديث

ورغم اختالف منهج المسرحيتين في طرحهما المسرحي نجد أن الثيمة األساسية فيها واحدة في فكرتها حيث تدور حول      

والصراع بين القلب والعقل، فالبطلة فيدر لجان راسين دفعت ثمن الحب، أما البطلة اليدا لهنريك عاطفة الحب وثمن االنصياع له 

 .ابسن فضلت االنتماء الى من تحب. وهذه خالصة ولب جوهر المسرحيتين

من خالل الذي ينتمي اليه و في النص المذهب الكالسيكي والمذهب الواقعي فيالبحث في تحليل الخصائص  فرضياتوتكمن      

 األسئلة التالية: 

 هل طابق نص فيدر لجان راسين على خصائص المذهب الكالسيكي؟ 

 هل طابق نص حورية البحر لهنريك ابسن على خصائص المذهب الواقعي؟
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 منهج البحث:

، حيث نحلل كل خاصية من خصائص المذهب الكالسيكي والمنهج الوصفي المدرستينأهم خصائص ومعتمدة في ذلك على     

احتوى النص المسرحي على خصائصه المنتمية له، والتي تحدد اتجاه والواقعي واستخراجه من خالل النص ومن ثم مطابقته هل 

  النص حسب توفر الخصائص والسمات الموجودة فيه.

 

 في المدرسة الكالسيكية مسرحية فيدر لجان راسينتحليل 

 ملخص نص فيدر: 

تدور أحداث المسرحية حول السيدة فيدر المنحدرة من عائلة نصفها بشر ونصفها آلهة وهي آلهة الشمس المنكودة، والتي       

تتزوج من ملك أثينا تيزيه والذي يصدف أنه يكون والد هيبوليت االبن البكر لتيزيه والتي وقعت في غرامه فيدر، وحاولت بكل 

ساليب أن تخفي هذا الحب المحرم ولكنها تفشل في ذلك وتصبح ضحية هذا الحب المشؤوم، بعد أن تسببت في ما تستطيع من أ

مقتل هيبوليت بأن اتهمته زورا بمحاولة إغوائها وتدنيس فراش الملك تيزيه، وتكتم الحقيقة عندما تعلم بحب هيبوليت لألميرة 

االحداث بانتحارها بالسم وبموت هيبوليت بسبب لعنة والده تيزيه وتبني الحسناء اريسيا الذي يشعل غضبها وغيرتها، وتنتهي 

 اريسيا ورعايتها تكفيرا عن ذنبه. 

 التحليل

ام عمن  لممتداالجديدة في عصر لويس الرابع عشر سيكية للحقبة التي ازدهرت فيها الكالبداية ينتمي كاتب النص جان راسين     

الذين أحيوا التراث القديم واستمدوا منها مواضيعهم ونصوصهم وتقليد القدماء وكان جان راسين أحد أهم اقطابها م 0661-0661

 .1(7112)إبراهيم، ويوربيديس في الصياغة األدبية واألفكارأمثال ايسخيليوس 

حيث  ،الذي تنتمي المسرحية اليه فيدر لجان راسينقائم عليها نص والمذهب الكالسيكي الجديد يحتوي على عدة خصائص    

على  اعتمادهافي الخصائص الكالسيكية أولى ، وهي من وفي كل فصل يحتوي على مشاهدتتكون المسرحية من خمسة فصول 

 في صياغة الحبكة والفعل الدرامي بالنص. بناء الخمس فصول

وحدة الفعل ووحدة الزمان ووحدة من هي الوحدة العضوية في بناء النص والتي تتكون  وثاني الخصائص     

وأثرها على طغيان حبكة درامية واحدة تتحدث عن فعل عاطفة الحب ذات  نص فيدر أنها . ونجدها في2( 7112)إبراهيم،المكان

سيا عشيقة واري هوزوجها تيزي بن زوجها هيبوليتايردعها، وكل خيوط الحبكة تحوم حولها بداية من فيدر التي تعشق العقل إذا لم 

 والخادمة اينون وباقي الشخصيات المساندة.هيبوليت 

                                                           
 001م(، ص7112لالستثمارات الثقافية،  )القاهرة: الدار الدولية 0، طرحلة الدراما عبر العصورمحمد حمدي إبراهيم، ينظر:  1

 000، صمرجع سابقابراهيم،  ينظر: 2
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ولم تعد تدور االحداث في القصر اقتصرت على يوم واحد فقط، أما وحدة المكان فقد تنوعت ونجد وحدة الزمان في النص     

 ومشاهد فيدر في غرفة قصرها ومشاهد هيبوليت في، تريزين احدى مدن البيلوبونيزالنص كلها في أيضا، فمشاهد ولكن المدينة 

 الوحدة العضوية للنص. ، أي اشتملت المسرحية علىالغابات

 ةشرطا مهما للتراجيديا المسرحيالنقاد  والتي جعلوها وثالث الخصائص هي عظمة الشخصيات وسموها في النص الكالسيكي    

جعلوها  ات الدونية، وباقي الشخصيمن آلهة او طبقة رفيعة المستوى و شخصيات سامية وساللة عريقةبطال ذأوالتي تتكون من 

 مثل االتي من نص فيدر: .3(7112)إبراهيم، من عامة الشعب

 نوعها في النص دورها في النص الشخصية

 طبقة نبيلة ملك اثينا تيزيه

 طبقة نبيلة من آلهة الشمس زوجة الملك المنحدرة فيدر

 طبقة نبيلة ابن ملك اثينا هيبوليت

 طبقة نبيلة أميرة من االسرة المالكة اريسيا

 طبقة شعبية مربي هيبوليت  تيرامين

 طبقة شعبية مرضعة فيدر وأمينة سرها اينون

 ةطبقة شعبي أمينة سر اريسيا ايسمين

 طبقة شعبية امرأة من حاشية فيدر بانوب

 

تضي العرف ، حيث يقهي اللغة المنمقة السامية والرفيعة التي تناسب وتالئم نوع الشخصيات في نص فيدر ورابع الخصائص    

، ونص فيدر ذات لغة شعرية جميلة وانسيابية .4(7112)إبراهيم، الدرامي شرط اللغة الشعرية كأساس في بناء النص الكالسيكي

 .أي وافق النص هذه الخاصية في النص. وجزلة االلفاظ والمعاني التي عبرت عن العمق اإلنساني

، ال قصد بها نقاء نوع المسرحية فنص فيدر تراجيدي مأساويوي .5( 7112)إبراهيم،وأما الخامسة فهي وحدة الطابع في النص   

م لس، مثل مشاهد انتحار فيدر بارقة في الحزن والعمق العاطفيحداث مستغأأية مشاهد ملهاة أو مضحكة ولكنها تحتوي على 

 ية.هذه الخاصنص فيدر على  طابق. وبذلك في الغابة، ومشاهد ندم الملك تيزيه وحزن االميرة اريسيا ومشاهد مقتل هيبوليت

                                                           
 000ص ،مرجع سابقينظر:  3

 007، صمرجع سابقينظر:  4

 007، صمرجع سابقينظر:  5
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 مشاكلهم وحياتهم االجتماعية كونها تحتوي على شخصيات نبيلةالنص التراجيدي يعالج القضايا اإلنسانية في والسادسة هي أن     

البن مثل معالجة النص لحب فيدر المحرم  .6(7112)إبراهيم، اإلنساني على الجميع وليس فقط يخصها وحدهاوسامية يمتد أثرها 

  .ومحيطها سرةذلك في المجتمع وأثره على تدمير األومدى شناعة زوجها 

رع عقدة رئيسة تتف، أي خط الفكرة الرئيسة للموضوعمقاربة ومتوازية مع  وجود عقدة ثانوية هي إباحة والخاصية السابعة   

                                                .7( 7112)إبراهيم، األساسية أو العقدة ختالل في المعنىاحداث من غير منها عقدة فرعية تساندها في الحبكة واأل

 

 

 

 

 

 

 

 

هي بسبب عاطفة الحب القوية التي يكون اصية الثامنة هي إحالل الحب محل القدر وجعل الصراع بين الشخصيات والخ     

، أي لم تصبح الموضوعات تدور حول ال حيلة للشخصيات في منعها ولكن االستسالم لها يمنشأها األساسي قدر حتمي وكون

لوها ، وجعتراجيدية واألحداث المأساويةالقدر ومشيئته في التصرفات اإلنسانية، ولكن جعلوا من الحب أساس موضوعاتهم ال

ن األفكار والموضوعات فيها مقيدة أكيف و  . 8( 7112)إبراهيم،مقدس ال يمكن السيطرة عليهكشيء البديل عن حتمية القدر 

بقوانين صارمة تحكمها وتحكم اطارها بأضيق الحدود، فمسرحية فيدر لراسين تتحدث عن موضوع عاطفة الحب المحرم 

انت منذ ك رادتها حينما تستسلم لتلك العواطف، ففيدرإوالمهيمن والمسيطر على المشاعر المغيبة تماما عن وعيها وغصبا عن 

ن هذا الحب الذي وقعت فيه حب هيبوليت حبا مرضيا وعشقا محرما ال يجوز الوقوع فيه او التلذذ به، إنه كان أالبداية تعلم يقينا 

بالنسبة لها حبا يولد لديها الشعور بالذنب تجاه زوجها والوفاء له في مشاعرها، فكيف يكون لزوجة ملك عظيم أن تخونه حتى في 

لخيانة ليست فقط بالجسد ولكن خيانة الروح أشد وقعا وفظاعة، وهذا السبب الذي كان يجعل فيدر طريحة الفراش المشاعر، فا

 والمرض وكان السبب في قسوتها وتعاملها الشرير لهيبوليت،

                                                           
 007، صمرجع سابقينظر:  6

 400، صمرجع سابقينظر:  7

 100، صمرجع سابقينظر:  8

العقدة األولى 

فيدر تعشق / 

ابن زوجها 

 هيبوليت 

العقدة الثانية / 

هيبوليت يعشق 

 االميرة اريسيا

 / استسالم للقدر / موت / انتحار / غضب : صراع / غيرة / انتقاميحدث من العقدتان
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لمت لغواية استس نها سوف تفوز بقلب هيبوليت عندماأظنا منها أنه يخلصها من داء الحب القاتل الذي دفعت ثمنه عندما خيل اليها  

حيث يقول )هيبوليت: يا لآللهة ماذا اسمع هل نسيت يا سيدتي أن  010وصارحته في الفصل الثاني بالمشهد الخامس صالشيطان 

تيزيه أبي وانه زوجك / فيدر: آه أيها القاسي لقد فهمتني .... وال تظن أنني حين أحبك أشعر بالرضا عن نفسي وان كنت في 

ا نرى في هذا الحوار المستقطع بين فيدر وهيبوليت أنه رغم العاطفة القوية لكن العقل مازال موجودا، حيث اعتقادي بريئة( كم

هيبوليت لم يستسلم لهذا الحب اآلثم فهو يستدرك بقوله ان زوجك هو أبي، فما كان من فيدر إال أنها تبرر فعلتها لهذا الحب في 

بريئة والسبب هي تلك اللعنة التي احاطتها وحلت بعائلتها المنكودة من قبل بسبب  قلبها وكيف أنه وقع رغما عنها وهي كما تبرر

خيانة وقعت من أمها ألبيها فلعنتهم الهة الشمس لعنة تستمر وتبقى مع كل ذرية عائلتها حتى تموت كلها وأنها سائرة نحو طريق 

لصراع اصائص المذهب الكالسيكي هي العقالنية في حيث من أهم خ .الموت المحتم بسبب هذا الحب اللعين التي أصبحت ضحيته

تطلبات م، والتشتت في مفترق طرق والحب هواءوالتمزق في النفس اإلنسانية عندما تفاضل بين الحق والواجب وبين األالعاطفي 

 .الكالسيكي، وقد طابق نص فيدر واشتملت على جميع خصائص المذهب العاطفة ومتطلبات القيم والغايات األخالقية

 في المدرسة الواقعية تحليل مسرحية حورية البحر لهنريك ابسن

 ملخص نص حورية البحر:

تدور أحداث هذه المسرحية حول سيدة البحر تدعى اليدا كانت على عالقة بشاب بحار يهوى البحر مثلها، وشاءت االقدار      

ه خذ وعدا من اليدا أن تنتظرأرك مع قبطان وقتله وفر هاربا وبعد أن لهما أن يقرر البحار الهروب واالختباء والسفر بعد أن تعا

ل فقد تعرفت على طبيب اسمه فانج حتى يعود ويتزوجا، ولكن طالت غيبته كثيرا وانقطعت اخباره وحاله ومصيره، واما اليدا

وتزوجته بعد ما رأت منه االهتمام والتقدير وعاشت معه، وبسبب ظروف استثنائية حصلت لها في حياتها أصابها االكتئاب 

وتراجعت عالقتها مع زوجها الدكتور فانجل، واثناء ذلك يظهر البحار ويعود مجددا الى حياتها وطالبا منها العودة والرحيل معه 

على ظهر سفينته، مما أحدث لها صدمة عاطفية بين حبها القديم وحبها لزوجها فانجل، الذي يساعدها ويقف الى جانبها في هذه 

االزمة ويعطيها حرية القرار واالختيار، وتنتهي المسرحية بأن تختار اليدا العيش والقرب من زوجها فانجل وتقتل عالقة الحب 

 .تنتمي الى حبها الجديدالقديمة في قلبها إلى األبد و

 التحليل

ابسن هنريك الذي بصدد  ، ومن أهم روادها هوظهرت المدرسة الواقعية في المنتصف الثاني من القرن التاسع عشر الميالدي    

 ، وهي تشتمل على خصائص مغايرةمدرسته الواقعية التي ينتمي اليها، وكذلك نصه دراسة نصه حورية البحر ومطابقتها على

 اآلتي:  ة المذاهب األدبية نجملها فيلبقي

كان وزمن عام وم وشخصيات متعددةومليئة بالتفاصيل والمشاهد نعرف أن نص حورية البحر تتألف من خمسة فصول أوال      

 .هيئة المكان الذي تدور فيه االحداثعام وتفاصيل خاصة بوقت الزمان و
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م وموضوعاتهم وقضاياهم التي أنها فضلت لغة النثر على الشعر ألن النثر تناسب طبيعة مذهبه من خصائص الواقعية     

ونص حورية  .9(0111)األصفر، تعتبر القالب المفضل لهم بعد الروايةيتناولونها في مدرستهم وخصوصا شكل المسرحية التي 

 .سب شخوص مسرحيتهلغته النثرية والتي تنااستخدم الكاتب  قالب مسرحي وذالبحر هو نص 

الشخصيات وسماتها البعيدة عن التكلف والمجامالت ع المتوافقة ماللغة المأنوسة الخفيفة  ومن خصائص الواقعية كذلك    

، وفي نص حورية البحر نجد اللغة 10(0111)األصفر، ، والبعيدة عن االسفاف واالبتذالالمبالغة في تصوير االحداث والحوارات

 في لغتها. والبعد عن التقرير والخطابة اإلنساني.ومليئة بالمشاعر واالنسيابية في التعبير  ومحكيةفيها واضحة 

ويحولها الى شخصيات جديدة ذات سمات مختلفة وأيضا خاصية الخلق واالبداع فالكاتب الواقعي يصور شخصيات من الواقع     

دقة الوصف وفي نص حورية البحر نجد  .11(0111)األصفر، فيها والمحيط، وكذلك الواقع الخاص تخدم الهدف الذي استمدت منه

ف حيث براعة الوص التي تشبه حوريات البحر.بعاد المكان والزمان والشخصيات مثل شخصية اليدا ومالبسها والتصوير أل

ير واالرشادات والتعاب، وصف تفاصيل الغرفة ومكان الجلوس والمالبس والثياب والتصوير في مشاهد البحر والحديقة والتعريشة

 وغيرها. المسرحية

نص في ال والتعمق والغوص في مشاكلها من أجل تحليلها وتفسيرها وشرحهاالنفس اإلنسانية مس االوتار العاطفية في     

ونجدها في حبكة وعقدة  .12( 0111)األصفر،المسرحيةوجذبه لخيوط وشحذ التفكير ونقل القارئ المسرحي وتحريك الذهن 

فالفكرة في المسرحية تدور بين صراع زوجين فانجل الذي يحب زوجته اليدا والتي تحمل  ،شخصية اليدا في النصكالمسرحية 

عالمات  تبدوافي قلبها حبا ضبابيا يحول بينها وبين انطالق مشاعرها نحو فانجل و فانجل يحاول أن يكون زوجا متفهما لماذا 

ما يلي ) فانجل: نستطيع ان نتحدث قليال / اليدا: عم /  41الحزن والكآبة على زوجته ونجد في حوارهم في الفصل الثاني ص

فانجل عنك انت وانا يا اليدا ال يمكن ان يستمر االمر هكذا / اليدا وما البديل / فانجل يجب ان نثق في بعضنا البعض نعيش كزوج 

نفعل من قبل / اليدا لو استطعنا ولكن هذا مستحيل / فانجل أظنني اعرف شعورك / اليدا ال تعرف ال تقل انك  وزوجه كما كنا

تفهمني( وهكذا يستمر الحوار بين الزوجين حتى تتكشف لفانجل جميع األمور ويسعى الى اكتشاف الحل الذي يخرج زوجته اليدا 

مسرحية وتعود اليه اليدا بقلب جديد وروحا مشعه ومستقبلة لمشاعر حبها الحقيقي من أزمتها العاطفية وينجح بعد ذلك في نهاية ال

ذه حرة بكل ما تتخ ةلفانجل الذي اختارت االنتماء اليه بعد أن أعطاها فانجل حرية القرار واالختيار بملء ارادتها وجعلها انسان

اليدا القديم للبحار كان حبا وهميا أساسه الشوق والتوق من قرارات ولن يتدخل مرة أخرى في ذلك وبعد أن يدرك جيدا ان حب 

جل ذلك مهد لها الطريق بان تكتشف بنفسها تلك المشاعر الملتهبة وتحليلها والغوص أالى اليدا القوية والحرة المفعمة بالحياة ومن 

 في اعماقها حتى فاز بحبها وظفر مجددا بزوجته اليدا التي اختارته ولم ترحل،

                                                           
 040م(، ص0111، )دمشق: اتحاد الكتاب العرب ،لدى الغربالمذاهب األدبية عبد الرزاق األصفر،  ينظر: 9

 047، صمرجع سابقينظر: األصفر،  10

  047، صمرجع سابقينظر: 11

 047، صمرجع سابقينظر:  12
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) اليدا ولكن هل يمكنك ان تدعني اذهب / فانجل نعم استطيع ألني احبك كثيرا جدا / اليدا هل انا 071-077ير صالفصل األخ 

قريبة منك هكذا / فانجل لقد أصبحت جزءا مني يا اليدا من خالل السنين التي عشناها معا / اليدا وكنت ال أرى كل هذا / فانجل 

حرة الى االبد مني ومن كل شيء يخصني االن تستطيعين ان تعودي الى حياتك الحقة  كانت افكارك في اتجاه اخر ولكن االن انت

االن تستطيعين ان تختاي بحرية وعلى مسؤوليتك( ونرى هنا خاصية التحليل العقالني بالنصوص الواقعية وخصوصا ابسن وهو 

فكير وحسم ئ في الت، ويأسر اهتمام القاريهايجعل فانجل يفسر ويعلل ويجيب على تساؤالت اليدا وأسباب التحول التي طرأت عل

 ، وهذا يعني أن النص انطبقت عليه خصائص الواقعية.الجدل في نهاية المسرحية

، أي استقطاب شخصيات حقيقية وواقعية من الحياة 13( 0111ة )األصفر،ومن خصائص المدرسة الواقعية براعة النمذج

 تي:، ويتمثل في الجدول اآلوسماتها وحكايتها حية لها تفاصيلها كنماذجاالجتماعية وتصويرها 

 سماتها في النص نوعها في النص دورها في النص  الشخصية   

 عاقل حنون متحكم طبقة متوسطة  طبيب وزوج  دكتور فانجل

 مكتئبةمتذبذبة حائرة  طبقة متوسطة زوجة الطبيب السيدة اليدا

تحب المشاكل  متزنة ال طبقة متوسطة ىالكبر الطبيب ابنة بوليت

 ومطيعة

 وعنيدةذكية ومرحة  طةطبقة متوس ابنة الطبيب الصغرى هيلدا

 منفتح ومتفهم  طبقة متوسطة معلم وصديق  مأرنول

 تقليدي ومتحفظ  طبقة متوسطة نحات ومريض تراندلينجس

 حكيم ومتأقلم  طبقة متوسطة  مثقفعامل و بالستيد

 حبيب اليدا القديم طبقة متوسطة والهارب البحار رجل غريب

 

والخالصة من هذا أن نص حورية البحر لهنريك ابسن نجدها ذات لغة نثرية مليئة بالشاعرية واالحساس الفياض في مشاهدها      

ه المكونة في مسرحيت ،التي جاءت مالئمة لطقوسها النصية، فابسن تناول قصة حب شائكة وهو صراع اليدا مع حبين متعارضين

عندما ومن خمسة فصول، ونالحظ فيها من التتابع المدهش والمتناسق في ظهور الشخصيات المتوالية والمتبادلة بين المشاهد 

نتحدث عن اللغة في النص الواقعي فهذا يعني أن الشخصيات فيها نماذج واقعية تتحدث بلغتها الطبيعية فيكون الحوار فيها مالئم 

أبعاد شخصياتها المسرحية وهذه الميزة من جماليات النص الواقعي، فإننا ال نستطيع أن نفصل بين الشخصية وبين لغتها لطبيعة و

وحوارها فهي كيان من مركب متكامل ومتبلور الخصائص كمنشور زجاجي يلمع بكافة االتجاهات فكل شخصية في النص 

 قد توافرت فيه جميع خصائص المذهب الواقعي. أي أن النص الواقعي هي حكاية بحد ذاتها وتفاصيلها.

                                                           
 047، صمرجع سابقينظر:  13
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 بين األنثى فيدر وبين األنثى اليدا قراءة نفسية:

 كنت أتوقع أني ساجد إجابة متيقنة منهاأثناء تحليلي للنصوص ايهما أقرب الى فهم عواطف االنثى عندما طرحت هذا السؤال 

، لكن براعة راسين وابسن في الدقة بتصوير المشاعر تؤكد كاتب منهما سيبرع في وصف االنثى ومشاعرها أكثر من االخر ،بأنه

لنا أن اجتماع الموهبة والمقدرة األدبية مع مهارة الكاتب في تلمس المشاعر اإلنسانية والنفوذ الى ادق تفاصيلها العاطفية تنتج لنا 

ا ا لو انساقت وراءها، فاألنثى حينمروائع مسرحية تفوق جماال وادبا. لقد نجح راسين في وصف غيرة األنثى التي فعال تدمره

تغار يعني ذلك عدم شعورها باألمان واالستقرار واالنتصار لكرامتها مهما كان الثمن وهنا يكمن خطرها اذا لم تحتكم الى عقل 

مشاعر لواخالق ترشدها الى الصواب وهو ما حدث مع فيدر، واما ابسن فهو أيضا قد نجح في تصوير االنثى المتذبذبة في الحب وا

والمتخبطة فيها، فطبيعة االنثى التي فطرها هللا هو ميل قلبها لرجل واحد فقط ال يجوز فيه مشاركه بعكس طبيعة الرجل التعددية، 

وهنا يحدث االضطراب النفسي اذا زاحم رجلين قلب انثى فهي لن تهدأ ابدا حتى تتأكد من مصيرها وتظل تعيش في دوامة من 

لن تخرج منها إال بعد االستبصار بأعماقها ومعرفة أسباب النزاع فيها وهو ما وجدناه عند اليدا. وكال دائرة الحيرة واليأس و

النصين لو تأملنا فيها بنظرة نفسية لوجدنا قصصا مشتركة فيها فابسن وراسين تحدثا عن الخيانة الزوجية المعنوية وليس 

الزوجين، وكذلك عالقة األبناء بزوجة االب وما ينتج عنها من عقد  بالضرورة أن تكون جسدية، وعالقة االنفصال العاطفي بين

ومشكالت، مثل مصطلح عقدة فايدر وهي انجذاب زوجة االب جنسيا البن زوجها وهي عقدة مشهورة واخذت التسمية من 

عن أمهم كما  اسطورة فايدر األصلية كما صورها راسين في نصه ومثل مشكلة كره األوالد ورفضهم لوجود زوجة أب بديال

 .الحظناه في نص ابسن

 

  الخاتمة

 وبعد رحلة ماتعة قضيتها في هذا البحث استخلصت فيه أهم النتائج في أسئلة البحث التي أوردتها لإلجابة عليها وهي كالتالي:

ي ف ةيقد وافقت وطابقت خصائص المدرسة الكالسيك ،سيكيةن نص فيدر لجان راسين المنتمي للمدرسة الكالأ -0

 .الفنية خصائصها

ي ف قد وافقت وطابقت خصائص المدرسة الواقعية للمدرسة الواقعية،أن نص حورية البحر لهنريك ابسن المنتمية  -7

  .الفنيةخصائصها 

 أن جان راسين وهنريك ابسن قد أبدعا في وصف مشاعر األنثى والدقة في تصوير عواطفها المتباينة. -1

 

 التوصيات  

 والمتلقي والقارئ من مقارنة الخصائص في المذاهب والمدارس األدبية واالستزادة في األبحاث والدراساتأن يستفيد الباحث 

 النقدية.
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 العالمي.
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 .وزارة االعالم، سلسلة من المسرح العالمي
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