
 التراجيديا

 مفهوم التراجيديا

ذُؼّشف انرشاجُذَا أو انًأساج تأَها أدذ فشوع انذسايا انرٍ 

ذرؼايم يغ األدذاز انذضَُح أو انصؼثح انرٍ َىاجهها 

انًًثم أثُاء أداء ػًهه انفٍُ سىاًء فٍ انثطىنح أو كذوس 

ثاَىٌ تأسهىب جاد وداصو، وتاإليكاٌ ذطثُق يصطهخ 

 .ذشاجُذَا ػهً األػًال األدتُح األخشي يثم انشواَح

 خصائص التراجيديا 

ا فٍ انفٍ انًسشدٍ وانرًثُم، وهٍ نقة  ًً ذؼذ انرشاجُذَا جضًءا يه

فٍ انًسشدُح وانشواَح، أيا انرشاجُذَا ػُذ أسسطى " انًأساج"نىصف 

فهى َثٍُ سد خصائص يخرهفح ال تذ يٍ ايرالكها؛ أونها أَها ذقهُذَح، 

وذرّثغ يفهىو أساوٌ يرؼاسف ػهُه فٍ انؼًم انفٍُ، وثاًَُا أَها 

خطُشج، أٌ أَها ذصف انخطش وانًصاػة ضًٍ انقصح، وثانثًا أَها 

. ذرذّذز ػٍ قصح كايهح نها تذاَح وَهاَح نكٍ ضًٍ طىل يُاسة

ذذرىٌ انرشاجُذَا ػهً اَسجاو وإَقاع َرُاسة يغ يخرهف ظشوف 

وأجضاء انًأساج وهزا ساتًؼا، أيا خايًسا فهٍ ذًُثّم وذؤّدي وال ذُقشأ أو 

ذُسَشد ػهً انجًهىس، وسادًسا، ذثُش انرشاجُذَا انخىف ويشاػش 

 .انشفقح نذي انًرهقٍ يٍ خالل انرًثُم نها

 

 مكونات التراجيديا 

، نزا َقّسًها "انًأساج"، ورنك تؼذ َقاش دىل انرشاجُذَا أٌ أرسطوَؼذ ُيكرشف األجضاء انًهًح فٍ انرشاجُذَا هى 

 :أسسطى إنً سرح أجضاء أساسُح

  الحبكة 

ذؼذ يٍ أهى أجضاء انرشاجُذَا، وَشذثظ يفهىيها تانًؤايشج، أو كُفُح ذشذُة األدذاز، وذُقسى انذثكح فٍ انؼًم انفٍُ 

إنً خًسح أػًال، وكم ػًم أو فصم َُقسى إنً خًسح يشاهذ، وهُا ذظهش انًهاسج واإلتذاع انذقُقٍ نذي انكاذة 

انًسشدٍ، أٌ يٍ خالل ذقسُى انذثكح إنً يشاهذ وأػًال ذظهش انرصىَش انجًانٍ نألدذاز تأفضم طشَقح ذؤثش يٍ 

 .خالنها ػهً انجًهىس



  الشخصيات 

ذرُّىع تٍُ شخصُاخ َسائُح وسجانُح انزٍَ َقىيىٌ ترًثُم انقصح أو األدذاز كٍ َفهًها انجًهىس، وَظهش يٍ 

 .خالنهى انثطم وانثطهح وهًا أهى شخصُرٍُ فٍ انؼًم انفٍُ

 الفكر 

َظهش انفكش يٍ خالل ذًثُم انشخصُاخ، وهى االػرقاد وانشؼىس انؼًُق انزٌ ذشؼش ته انشخصُاخ ػٍ طشَق 

 .دُاذهى انًهُُح تهذف ذطىَش انذثكح، وَُؼثّش ػُها يٍ خالل يشاهذ انذىاس وانخطاب أثُاء األداء

 اإللقاء 

وهى انهغح أو انىسُهح انشئُسح نهرؼثُش، وانرٍ ذُصّشح انشخصُاخ يٍ خالنها ػٍ أفكاسها ويشاػشها، وَرّسى اإلنقاء 

 .تأَه يهٍء تانؼُاصش انفُُح

 األغنية 

ذؼذ األغُُح يٍ أغًُ أَىاع اإلنقاء تانؼُاصش انفُُح؛ تسثة ذأثُشها انشذَذ ػهً انًرهقٍ وسهىنح إَصال يؼاَُها 

 .نهًسرًغ، كًا أَها ذشكم أكثش جضء فٍ انًشهذ

 المشهد 

َؼذ انرأثُش انًسشدٍ انزٌ َُؼَشض ػهً انًسشح، وهى َشًم أَىاػاً يخرهفحً يٍ انًشاػش انرٍ ذرجّسذ يٍ خالل 

انشقصاخ، ويشاهذ انرؼزَة انجسذٌ، وانشثاء انصاخة، وذصًًُاخ انًالتس انًهىَح نهشخصُاخ انشئُسح، وكُفُح 

 .إظهاس انشخصُاخ، يثم انًظهش انًرسّىل، أو انًظهش انًشح، أو اإلَذاء تانذًاقح ػهً انًسشح

 


