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 تاريخية (( ))دراسة
 إعداد 

 حسيب زيدان خلف الحديدي 
 التربية المفتوحة / كركوككلية  –ة تربيلا ةر از و 

 الخالصـــة 
ن بدايات ظهور المسـر  كـان  والصـــــــراع.ُتعّد المسرحية جنسًا أدبياً  يعتمد على الحوار والحركة  وا 

نـــا اـــا أ علـــى أســـات علـــد  دينـــ  تم ـــ   ـــ   اليونـــان عنـــد اـــدمار المصـــريين والبـــابليين وبـــالد  وا 
 االحتفاالت واألعياد والمناسبات الدينية . 

ن الغاية والهدف الر يت من المسرحية هو خلق المتعة والمنفعة    نفت المتلل  لتجسيد بعض  واِ 
 الحياتية من ايأ ومبادئ سامية . األ كار والموااف 

وأن العرب اد عر وا المسر  بأشكالا المختلفة تم    ـ  اصـور الخلفـار و ـ  السـاحات والشـوارع   
منها ملتـ  اممـاأ الحسـين  عا والحكـوات  واللصـاو والـواعظ والملامـة وحكايـات الظـ   البابـاتا 

مــــن وجــــود الراويــــة والحــــد   و ــــ  كــــ  هــــان المظــــاهر كانــــت عناصــــر المســــرحية  يــــر متكاملــــة 
 والشخصيات وبهاا ُيعد مسرحًا    الشك  والمضمون معاً  . 

إن والدة المســرحية  ــ  األدب العربــ  ال تتجــاوا بــدايتها منتصــف اللــرن التاســ  عشــر  ــ  لبنــان 
بـدأها  مـارون النلـاما مـن أعـالأ الـدراما الكبـار متـأ رًا بــ  مـوليير ا وظهورهـا يعـود إلـى عــاملين   

 ولهما وجود الترا  التم يل  واآلخر االحتكاك والتأ ر بالحضارة الغربية . أ
 يما كشـفنا النلـاب عـن كيفيـة والدة المسـر   ـ  العـراق  لـد كـان لتـأ ير النوا ـف الدينيـة المسـيحية 
   الموص  عن نريق كنا سها ومدارسها األ ر الكبير    ظهور المسر  بتلديأ مسرحيات دينيـة 

ظ وامرشاد . وكان لها مفهومان   دين  واوم  بتلديأ مسرحيات مستوحاة من التـاري  تربوية للوع
 البنول  العرب وامسالم  الستنهاض الهمأ . 

وُيعّد الشاعر   احمد شوا  ا أو  من أدخ  التعبير الشعر  اللا أ على الصراع ونمو الحد   ـ  
 المسر  وهو ما سم  بـ   الشعر المسرح  ا . 
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وظهــر المســر  الــاهن  عنــد   تو يــق الحكــيأ ا الــا  نغــت عليــا الناحيــة الفعليــة وخضــوع الفكــرة 
الاهنية الت  يريد المؤلف أن يبراها عن نريـق الحـوار وُيعـد   الحكـيأ ا أو  مـن كتـب هـاا اللـون 
على الر أ من كون هـاا اللـون اتجاهـاً  عامـاً  ظهـر  ـ  اللـرن الماضـ  بالتـأ ير الفرنسـ  وبعـض 
االتجاهــات  ــ  األدب العــالم  وشــغف   الحكــيأ ا بكــ  مــا هــو  ريــب وشــاا ونبــا مــا هــو مــألوف 
ــة ا منهــا  ــة وليل لــدا النــات . واســتلى موضــوعاتا مــن   أســانير اليونــان ا و   اصــو ألــف ليل

 اصة   أه  الكهف ا و   سليمان الحكيأ ا . 
المســرحية مــن ســبب وملدمــة  ــأ تنــور واــد تم لــت عناصــر المســرحية بـــ  الحبكــة التــ  تم ــ  بنــار 

الحـــد   ـــأ الحـــ  والشخصـــيات . والصـــراع الـــا  ُيعـــّد جـــوهر المســـرحية وروحهـــا ومـــن دونـــا ُتعـــّد 
المســـرحية جامـــدة وخاليــــة مـــن الحركــــة والتشـــويق . وبــــالفكرة هـــ  اللصــــة التـــ  تتجلــــى  ـــ  ســــير 

 .  األحدا  وسلوك األشخاو وأخيراً  الحوار الا  يدور على لسان الشخصيات
وعليا  لد كشفنا جانباً  من جوانب المسر     أدبنا العرب   يما يمتلكـا شـعراً  ون ـراً  مـن أسـاليب 

 الستيعاب األ كار واللضايا الت  يعالجها كتاب المسر  حدي اً  . 
  

 المقدمة 
ـــأ الهـــداة  الحمـــد ب رب العـــالمين والصـــالة والســـالأ علـــى ســـيدنا محمـــد إمـــاأ العلمـــار   وعل

   رحمة للعالمين وعلى آلا وصحبا الناهرين . المبعو 
إن ال لا ــة العربيــة اــديماً  وحــدي اً  عر ــت صــورًا و نونــًا تم يليــة مختلفــة عكســت خصــا و 

  ـن المسـرحيةا .  المسـرحية تعبيـر  أال وهـو نـا المجتم  العربـ  والحضـارة العربيـة   وكشـفت لنـا 
ألن   الجمهور أماأوانتلادها  خشبة المسر عن نريق عرضها على  الخاصة بالحياةعن األ كار 

 .الجمهور وان يكون هناك متلق لها أماأتعرض  أن    المسرحية األساسية السمة
وصور اريبة من  أشكا     اد عر وا المسر  منا ارون عديدة وتاكر الدراسات إن العرب 

المسر  بصورتا الحالية  لأ تعر ـا  أماالمسر  منها   الحكوات  والملامات وخيا  الظ  واللراوا   
اــديماً   . و ــ  البحــ  المــوجا نفــتل البــاب لدراســة المســر   ــ  األدب العربــ   متــأخرا إالالعــرب 

 وحدي اً  واد جار بح نا هاا مكونًا من  ال ة مباح  . 
عرضــنا  ــ  المبحــ  األو  المســرحية عنــد العــرب اــديمًا واــد تناولنــا  يــا مفهــوأ المســرحية 

ت ظهور المسر  عند ادمار المصريين والبابليين    العراق وبـالد اليونـان التـ  اامـت علـى وبدايا
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وما ه  الغايـة والهـدف مـن دراسـة المسـرحية ف وكشـفنا  يـا ظـواهر المسـر  العربـ   أسات دين   
ا واصصـهأ  عـاظا والحكـوات   اللصـاو والو  منها ملتـ  اممـاأ الحسـين اديما بشك  موجا 

األيــوبيين  ونــوادرهأ   والملامــة اــديماً   وظــاهرة خيــا  الظــ  التم يليــة أو مــا يســمى بالبابــات أيــاأ 
 والمماليك . . 

وبــدايات ظهــور المســرحية الحــدي   األدب ــ  وخصصــنا المبحــ  ال ــان  لدراســة المســرحية 
الماضـية وأهــأ  الحلبـةبشـك  مـوجا عـن المســرحيات التـ  كتبـت وعرضــت علـى المسـار   ـ  تلــك 

كتـــاب المســـر    والنشـــانات التـــ  اـــاموا بهـــا علـــى مســـر  الحيـــاة العربيـــة . وســـلننا الضـــور علـــى 
يــــف ظهــــرت المســــرحية المســــر  . وك تايات والمحــــاوالت األولــــى لنشــــأاالمســــر   ــــ  العــــراق والبــــد

بـــرا مـــن كتـــب  ـــ    وأهـــأ المســـرحيات التـــ  عرضـــت   وأ األوا ـــ   الم لفـــين وتنـــورت علـــى أيـــد
 تأليف المسرح  . ال

العربــ  .  األدبالمبحــ  ال الــ  المســرحية العربيــة المتجــددة وعناصــرها  ــ  من ضــت بينمــا
كــوامن نفــوت كتــاب هــاا النــوع مــن المســرحيات وكيــف ر ــد لنــا التــاري  العربــ  وامســالم  وحــرك 

 الــاهن دارت حولهــا المســرحيات الشــعرية   وتناولنــا كــالك المســر   لموضــوعاتباســتلهاأ التــاري  
ــا الكاتــب تو يــق الحكــيأ إلــى المســر   ــ  أدبنــا العربــ  بعــد أن أســتلى موضــوعاتا مــن  كفــن أدخل

اليونـــان   واصـــو ألـــف ليلـــة وليلـــة   ومـــن اللصـــو الدينيـــة . وعرضـــنا ســـريعاً  ألهـــأ  أســـانير
الر يســة التــ  تتكــون منهــا المســرحية وهــ  الحبكــة   والشخصــيات  والصــراع   والفكــر    العناصــر

 وار . والح
هــأ النتــا ت التــ  توصــلنا إليهــا مــن خــال  عرضــنا لموضــوع دراســتنا أ وأوجــات  ــ  الخاتمــة 

 المتواضعة للمسر     األدب العرب  . 
 . جار اكرنا ألهأ المصادر الت  اعتمدنا عليها    بح نا . ومن هللا السداد والتو يق وأخيرا ً 
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 المبحث األول 
 المسرحية عند العرب قديمًا 

   : مفهوم المسرحية
ن أكـــن معتمـــد علـــى الحـــوار والحركـــة والصـــراع ويتالمســـرحية جـــنت مـــن األجنـــات األدبيـــة 

    ـــن التعبيـــر عـــن األ كـــار الخاصـــة بالحيـــاة  ـــ  صـــور تجعـــ  هـــاا التعبيـــر ممكـــن بأنهـــاعر هـــا ن
 . ا1  ين اامم لاميضا  بواسنة 

 ونستني  تمييا المسرحية من األجنات األدبية األخرا بجملة من الخصا و  
الــا  يمشــ  ويــتكلأ  األدب  أنهــا تكتــب لتم ــ  علــى المســر  ولهــاا يســميها بعــض النلــاد  -1

 . ا2  أماأ أنظارنا اا
    المسرحية .  األساتعلى الحوار الا  يعد العنصر  ادهااعتم -2
  صو  ومناظر أو مشاهد .  تلسأ علىانها   -3

 
 : ظهور المسرح 

ن بشــــك  بــــدا   اــــا أ علــــى أســــات األســــنورة الدينيــــة ييظهــــر المســــر  عنــــد اــــدمار المصــــر 
بليــاأ كهنــة  . ا3 الخيــر والــا الشــر الــا الصــراع بــينحــو  اوريــتا التــ  تــدور واأســنورة  ايــايت ك

لــأ يكــن مســموحاً  اا مصــر الفرعونيــة بنلــوت دينيــة  ــ  شــبا عــرض تم يلــ  داخــ  معابــد مغللــة 
للجمهور مشاهدتا    بداية األمر    أ خرج من عتبة المعبد إلى الشعب . وهاا ما كان معرو ـاً  

. وتــاكر  د اكيشــوا عيــ كــانوا يم لــون أعيــاد رأت الســنة البابليــةاا عنــد البــابليين  ــ  العــراق اــديماً  
 تن أاــدأ المسـرحيات التــ  عر هـا األدب الغربــ  هـ  المســرحيات ام ريليـة   وكانــأ ا4 الدراسـات 

خـال  اللـرن الخـامت ابـ  المـيالد . واـد نمـا  د نشأتها أوالً    بالد اليونان اا مة على أسات عل
ا مــرتبن بنبيعــة بالدهــأ وهــا  وتنــور مــن االحتفــاالت الدينيــة    لــد آمــن ام ريــق ب لهــة متعــددة 

 مـة اـوا خفيـة  أن توهمـوا    النبيعية وتغيرها من عواصف ورعود وسيو  هامظاهر     المتنوعة
 كـانوا يليمـون احتفـاالت يغلـب   ورار هان المظـاهر النبيعيـة  لدوسـوها وتمللوهـا بـاللرابين والعبـادة 

أو  مسرحية شعرية  يها مم الن  ق.أ 454 – 525وض  اسخيلوت   لد  عليها األناشيد الدينية
جــار بعــدن ســو وكليت الــا  ااد عــدد المم لــين    ــأ يوربيــدت الــا   ر يســيان بجانــب الفراــة    ــأ
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اوااتــرب مــن الوااــ    امنســانيةالصــبغة  أضــفى اليونــان الــاين يعــدون أو  مــن  تنــورت علــى يــد وا 
 أهتأ بالمسر    وعنهأ أخا العالأ هاا الفن . 

كـانوا يؤمنـون بوجـود اـوا  – كانوا أأ  رباً  عرباً  –البدا    امنسان ان الفكر  وال يعد خا ياً 
بـ   ام ريـق  وهاا الوهأ  يـر ملتصـر علـى  األسانيرخفية ورار المظاهر النبيعية لهاا ظهرت 

 إلهـاتعند ك  الشعوب . وما االت هناك ابا   اديمـة تـؤمن بوجـود هـان اللـوا الخفيـة  ـ  صـورة 
 متعددة . 
 

    الغاية والهدف من المسرحية
 لك  عم  هدف و اية    ما هو الهدف والغاية من كتابة المسرحيات ف 

اللصـة ليسـا كـ   يـةاورو  ايـ التر  إنهـاا مـن خـال  هـان العبـارة    تبـرا ؤا على السـ امجابة
ن مــن المــؤلفين المســرحيين  كــرة جديــة تكمــن ورار ايمــا  ــ  المســرحية  غالبــاً  مــا يكــون لــدا البــار 

تو ير االستماع والتر يا   إال أنها ك يراً  مـا تحتـو  علـى  ـاار للفكـر  ـ  اللضـايا التـ  تهـأ الفـرد 
 .  ا5 والمجتم  اا 

 نـــا ميجـــاد  مظهـــارخـــرج مالملـــاأ األو  تعـــد المســـرحية وســـيلة يســـتخدمها المم ـــ  والفـــ   
المســرحية لــدا المتللــ  المتعــة والمنفعــة  ــ  الواــت   ت يــر أن عرضــها   ويجــباأل كـار التــ  يريــد 

كانت المسرحية مأساة أأ ملهاة   أو اد يخلن بين النوعين حسب الموضوع الا  يريد أنفسا سوار 
    المســـرحيات العظيمـــة لهـــا موضـــوعات هامـــة اات  ا ـــدة عامـــة خالـــدة  نرحـــا كاتـــب المســـرحية

 .  ا4 اا مسرحية  الملك ليرالوق البنو  كما    عكال
ن المســـرحية يجـــب أن أوال يعنـــ  هـــاا   ان المســـرحية هـــد ها التر يـــا و ايتهـــا ســـرد اصـــة إ

أحـد  اجـيمت أ . هيـرن واـد أصـاب   املتـون مـاركوت وهاا ما نللا   تكون أداة للوعظ وامرشاد 
المؤلـف المســرح  يجــب  إن  المـؤلفين المســرحيين األمـريكيين  ــ  اللـرن التاســ  عشــر حـين اــا   

. ا 7 يعلأ بأسلوب اات   ير مباشـر اا أنيعظ بنريلة مباشرة موضوعية   ب  ينبغ  لا دا ما  أال
 أخالاية  وال يعن  أن المسرحية تخلو من نظرات  العهودإيحار ببعض كتجسيد بعض األ كار أو 

 كار سياسية اجتماعية أ    أن تحو  المسرحية على نظرات وموااف من الحياة مـا داأ  يهـا أأو 
 .  ا8 ااتحيا وتشتبك  يما بينها    عالاات وصراعات مختلفةشخصيات من البشر 
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نفــت المتللــ  المتعــة  ت يــر  ــ حصــيلة مــا نــران أن الغايــة والهــدف مــن المســرحية يجــب أن 
 من أ كار وموضوعات   وما تجسدن من ايأ ومبادئ سامية .  والمنفعة من خال  ما تنرحا

 
 : من ظواهر المسرح العربي قديما ً 

شــكالا المختلفــة منــا اــرون بعــد ظهــور الكتابــات أتؤكــد الدراســات أن العــرب عر ــوا المســر  ب
 ن العرب كان عندهأ مسر  اديأ    اصور الخلفار و   الساحات والشوارع . أالت  تؤكد 

بما  تلخيو بعض المظاهر والشواهد الت  كانت معرو ة وموجودة عند العرب اديما ً يمكن 
   يل  
للمسـر  كـان يتم ـ   بعـد دخـو  العـرب امسـالأ وجـدنا بـدايات    ا  مقتل اإلمام الحسين -1

ا  ـــ  اصـــة مأســـاوية تبـــدأ مـــن خروجـــا مـــن الحســـين   اممـــاأبليـــاأ الشـــيعة بتم يـــ  ملتـــ  
.  تضــرب خيــاأ  ــ  ســاحة ا9 اكــر الفاجعــةو  بالرا إلــى مدينــة كــر وصــولالمدينــة المنــورة حتــى 

ا الحســين   اممــاأواسـعة اتشــحت بالسـواد ويلــوأ شــي  ي يـر شــجون النـات بــاكر مــا الاـان 
وآلــا  ــ  نغــأ حــاين يهــيت العوانــف ويســتدر الــدموع وينــوف علــى النــات بلنعــة مــن اللنــن 

لار وينتهـ  التم يـ  بحـرق الخيـاأ بواسـنة سـيلتلن دموعهأ  أ يلنرها    اجاجة تحتفظ لالست
 بالسواد .  مجلالً االحسين   امماأاألعشام    جوانب الساحة ويظهر بعدها ابر 

يجـــدون تســـليتهأ المحببـــة عنـــد كـــان العامـــة مـــن النـــات    ا11 اعـــاظ اللصـــاو والو  الحكوووواتي -2
 األخبــــارين  ــــ  نــــرق بغــــداد  ــــ  امــــن العباســــيين . يلصــــون علــــيهأ نــــوادر ر اصــــاو منتشــــ

و را بهــا . وكــان مــن المضــحكين الــاين تفننـــوا  ــ  الهــا  بتلليــد النــاالين ببغــداد أو يحـــاكون 
 بن المغاال  .االعميان   ومن أشهرهأ    عصر المعتضد 

ن أو المم لــين  ــ  الوااــ  مم لــين صــورة دايلــة لفــن هــؤالر الحكــا يالجــاحظ    مــا اكــر  لــد 
حي  شـاع  ـن اللصـاو  الحكـوات  ا  ـ  التـرا   ا11 شرةاا  وريين يتخاون مادتهأ من الواا  مبا

العرب  اللديأ    والحكوات  ااو ماهر يجيد الحكاية ويشـف  حكاياتـا واصصـا بمحاكـاة الصـفات 
نة امشـارات والحركـات التـ  يسـتخدمها ايجسأ ما يلولـا بوسـ كان  ا12 والخصا و واألصوات اا

 أ نار اللو لإليضا   كان عملا هاا صورة من صور التم ي  . 
دار  ليـاأ  ـ المـن  وأنهـان الملامة  ـ  أصـلها أدب تم يلـ  أيرا بعض الباح ين     المقامة  -3

ا كانــت تم ــيالً  مباشــراً  متواصــالً  يلــوأ بــا مم ــ   ــرد ومــن هنــ  النــدوة أبــان العصــر الجــاهل
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امتاجــت بالســرد اللصصــ  وتنــورت  ــ  العصــور امســالمية إلــى موااــف يؤديهــا الاهــاد أمــاأ 
وهـــاا مظهــر اـــديأ لتــوا ر ملومــات الـــدراما  ــ  الملامـــة التــ  أهمهـــا  ا13 اا الخلفــار والســالجلة

 ــ ا ووجــود الحــد  والشخصــيات التــ  تــدور محضــور الجمهــور المتفــرج ووجــود الروايــة  الم
 هأ    تنور الحد  والكشف عن الشخصيات . والحوار الا  يس لها أحدا  اللصةحو 
   لــد كــان  ابــدي  الامــان الهمــدان  ابتكــر  ــن الملامــة هــو  مــن  ن أو أكمــا هــو معــروف و 

تيــار العاميــة  ــ  جــودة العلــأ . واــد الحــظ أن  كــامخالومعلمــاً    وللمعلــأ عــادة ظــروف مهنتــا 
ممـــا يـــؤد  إلـــى  ســـاد اللغـــة .  وجـــا العامـــة إلـــى  األلســـنأصـــبل هـــو الســـا د واللحـــن منتشـــر علـــى 

يماج بـين الن ـر علـى أسـات     أوجد  ن الملامة الا  وسن بين الشعر والن ر االعتياد   أسلوب
عهـا إلـى أاـدأ الحكاية والشـعر لسـهولتا .  جعـ  الهيكـ  العـاأ ن ـرًا علـى شـك   العصـور حكايـة ورجو

 وجعلها على شك  كالأ مواون ليسه  حفظها   ألن هد ها تعليم  . 
 ـــن الملامـــة وتنـــويرن . مـــن هـــان  تجديـــد حدي ـــة  ـــ  عصـــرنا هـــاا محيـــار  دعـــواتوجـــارت 

مسـر  أصـي  الملامـة  أن الـا  يـرا االصـديقالنيب  الت  أنللها الفنان المغرب  الدعوة الدعوات
 .  ا14  ان  اادالهمبدي  الامان  ات   ملاملرا دة مسرحيتا ا 1973لهاا ادأ    عاأ 

مـن الظـواهر التم يليـة  ـ  حكايـات خيـا  الظـ  أو مـا يســمى  اً   ونجـد نوعـاً  آخـر  خيوال الظول -4
والمماليك    وه  دمى مصنوعة من الجلد المضغون أو ورق تحرك خلف  األيوبيينبالبابات أياأ 

ستار من اللمام خلفا مصبا  يعكت ظال  الدمى على الستار ... ويحـرك هـان الـدمى صـاحب 
 ا15 ويشــاركا  ــ  الــك مم لــون آخــرون اا  وأ انيهــاالواــت ااتــا حــوار اللصــة الخيــا  ويللــ   ــ  

أو  األمــر ملهــاة النبلــة العليــا مــن الشــعب . ومــن أشــهر مــن ألــف خيــا   حكايــاتوكانــت هــان ال
هــ ا واـد وصـلنا  711 – 444   ا14 اابـن دانيـا  الموصـل    الظ  وابتدع  يها نمنًا جديداً  هو

 أ . ي ال  من باباتا ه  نيف الخيا    وعجيب و ريب والميتأ والضا   اليت
ن    أنا مسر     الشك  والمضمون معًا   ال ويمكن أن نالحظ  يها ملومات المسرحية م

يفصـــلا عـــن المســـر  المعـــروف اآلن إال أن التم يـــ   يـــا كـــان يـــتأ بالوســـانة عـــن نريـــق الصـــور 
ويتصــارعون نيابــة عنهــا رون ويتعــاركون و احــويراصــون وي ويغنــون يحركهــا الالعبــون ويتكلمــون 

 .  ا17 جميعاً  اا 
منتاعة من الواا  االجتماع  والسـيما مـن السـوق   الـواعظ  اابن دانيا  وكانت شخصيات 

   المشعوا   المنجأ   واللراد و الرااو ا .  األعشاب  با   
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ويجعـــ  لهـــا وجـــودًا  نيـــاً  علـــى المســـر  عــــن نريـــق عرضـــها بكـــ  مهـــارة وداـــة    يجعــــ  
وحية بالسعادة بعد الراو والغنار والتهريت الم ألوانالجمهور يتعانف معها ويتمت  بما يلدما من 
 إدخا  البهجة والسرور    نفوت المتفرجين . 

والبد لنا أن ناكر أن مسـر  خيـا  الظـ  كـان اـد انـ  شـوناً  نـويالً  نحـو النضـت   حـين 
الا  ترك  امحمد جما  الدين ابن دانيا  الفنان والشاعر والماجن الفكر المنبوع  انتهى إلى يد و 

 المماليك . العراق إلى مصر أياأ سالنين 
 . ا18 ويصف ابن دانيا  عملا    بابة   نيف الخيا  ا بلولا

 األدب ب       والفض  والبا  أله  ــ  الرتــاا ألهـــا هـــخيالن  
  سمـن وأتى بالعجــــب  أحسن      حوا  نون الجد والها       

ابــن  ليبهــر النظــارة   والــك أن نظــرة  هــو  ــن يمــاج الجــد والهــا    ويتوســ  بالمهــارة الفنيــة 
هــان الحيــاة  ملصوصــا تــاإلــى  نــا هــ  نظــرة جــادة مــن ورار الهــا     جعلــا يضــف  علــى  ادانيــا 

حليليـة تتحـو   إنسانيةجعلها شخصيات ت  الت  تضيف إلى الدمى بعداً   ال اً    وتكاد  امضا ية
 على المسر  . 
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 المبحث الثاني 
 المسرحية العربية الحديثة 

  بداية المسرح العربي
العرب  الحدي  ال تتجاوا منتصف اللرن التاس  عشر بأ  حا     األدبإن المسرحية    
وللـد بـدأها  مـارون   األوربـ أخات بأسباب وجودها من المسـر  و   ا 1847 لد ظهرت    عاأ  

بالنل  المباشر عن أعالأ الدراما الكبار   وأشهر مـا نللـا  ا   لبنان  1855 – 1817نلام ا   
التــ    األوربيــةوم لــت هــان المســرحية  ــ  ســوريا بســبب النهضــة  مــولييرمســرحية   البخيــ  ا عــن 

إلى ال لا ـة الغربيـة  شئالنكان لهأ األ ر    توجيا  نالاي األجنبية امرسالياتشهدتها بفع  رجا  
 .  ا19 السوريين    الصحا ة والتم ي هاا يعل  لنا سبق   ولع  

 راــة تم يليــة   ويظهــر مــن هــاا أن  أو بعــدها انتلــ    مــارون نلــام ا إلــى مصــر وأســت 
أخــو   مــارون ا  جــار   ســليأ نلــام ا  األدبالنــوع مــن  يلــدر هــااالحيــاة والمجتمــ   ــ  ســوريا لــأ 

  ا فــحسـن المغ أبــو  رحيةمسـبفراتـا   ومـن المســرحيات التـ  م لهـا  ــ  مصـر بعـد روايــة البخيـ  
 . ليلة وليلة ألفمن حكايات  ا وكلتاهما أخاهما مارون السلين   الحسودومسرحية

   ا21 الحدي  إلى عاملين هما  أدبناويعاا ظهور المسرحية    
وجود الترا  التم يل  العرب  المتم      الحكوات  والملامـة وخيـا  الظـ  واـد تـأ اكرهـا -1

 عن ظواهر المسر  العرب  اديماً  .    حدي نا  اميجااسابلاً  وبش ر من 
شــك  المســر  معلمــاً  ياا والتــأ ر بالحضــارة الغربيــة والســبب اآلخــر يعــود إلــى االحتكــاك -2

 بارااً   يها . 
اا كـان علينـا أن نسـج  لمصـر أنهـا سـبلت العـالأ العربـ  كلـا  المسـار  الحليلـة  إاامـة ـ  وا 

ليـــد لمغرمـــاً  بت اا كـــان ا باشـــا إســـماعي ر    ـــ  عصـــ 1848الـــا  أاـــيأ ســـنة  ااألابكية كمســـر 
نفسـا لد ُعـوي   األوربيـةأن يحـاك  الحيـاة   ألنـا تربـى  ـ   رنسـا صـغيراً   كـان همـا  األوربيـةالحيـاة 

 ا21  1849ورجا  حاشيتا والنبلة الحاكمة وسا   العهود والمتعة  ـا تتل المسـر  الكوميـد  عـاأ 
 .  األوبرابنار مسر  بألو  عهدن بالحكأ حين احتف  با تتا  اناة السويت  أ انتعم المسر  

الغربــ  أو عربــت  األدبوكانــت أك ــر المســرحيات التــ  م لــت هــ  مســرحيات مترجمــة عــن 
عربــا   ا لراســين    مســرحية انــدروماكلهــان الفــرق التــ  تــأ تأليفهــا ومــن المســرحيات التــ  عربــت
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تـأليف المسـرحيات   ـ  ا سـليأ نلـام واشترك مـ    ارلماناالك رواية   شرب كأديب أسحق ا وع
 وتم يلها . 

  يعلــوب بــن صــنوع ا مســرحاً   أأنشــ أن وظلــت الحركــة المســرحية علــى هــاا المنــوا  إلــى
ا معجباً  بـا حتـى سـمان   مـولير مصـر ا  إسماعي وكان   الخديو   1871 ةعربياً  باللاهرة سن

اــدأ مــن خــال  مســرحا ألو  مــرة مم لــين مصــريين وتم يليــات باللغــة الدارجــة    وكانــت هــان مــن 
 امانـاع ير شك خنوة إلى االندماج    الرو  المصرية على الر أ مـن أنـا ظـ  يـدور  ـ   لـك 

ب المصـر  وال الشـعب العربـ  صـنوع ا لـأ يكـن عامـة الشـعجهـود   أناللصر ممـا يجعلنـا نلـو  و 
وهكـــاا ظلـــت المســـرحيات العربيـــة  ـــ   البيتهـــا مســـرحيات بـــال شـــك  مســـرح  واضـــل  ا22  كلـــا اا

بالمســرحيات الغنا يــة التــ   كانــت خلينــاً  مــن المســرحيات التراجيديــة والملهــاة الصــارخة مماوجــة 
ليـات وكـان هـدف  البيـة كان   سالمة حجاا  ا سيدها بال منااع    ضالً  عن العديـد مـن التم ي

 .  اً تعليمي اً هان المسرحيات والتم يليات أخالاي
مــن  نلنــة تحــو  انتعشــتيعــد ظهــورن الــا   ا23 ظهــر   جــورج ابــيض ا  1912و ــ  ســنة 

ووجـدت التراجيـديا سـبيلها بـالظهور واـدأ مسـرحيات    األ ـان التم يلية العربية الخالية مـن  خاللا
 اأننـوان ـرج  أوديب الملك ا و   لويت الحاد  عشر ا   و  عني  ا بعد أن عروبها لا ك  مـن 

حـا ظ إبـراهيأ بالمحاولـة واشـترك  ـ  التـأليف لـا الشـاعر الكبيـر  اخلي  منران و اياض اليات  و
روتا .. و ـ  سـنوات الحـرب كـان الللـار بـين  راـة يـب المسرحية الوحيدة لا وه  مسـرحية   جـريل

بــرا الكبــار مــن أم ــا    يوســف إلــى أن ا مــاتخــات مســرحاً  جديــداً  لهالتــ   احجــاا  و اجــورج 
ا  ــــ  التراجيــــديا  أخــــا الفــــن الــــدرام  بــــال بوت   كمــــا اســــتلر   الريحــــان  والكســــار ا علــــى وهبــــ 

كروايــة   شمشــون ودليلــةا و  مــارك عربيــة التلحــين الكوميــديا ومهــدت الروايــات الغنا يــة ل وبــرا ال
 ا و   كيلوباترا ا .  أننوان

الكبير   احمد شوا  ا اد أن  علينا بمسرحياتا الشعرية  وبجانب هاا التنور كان الشاعر
يـات عصـرن . وظهـور   محمــود لالتـ  اعتبـرت  ـ  حينهـا اللمـة  ـ  التـأليف المسـرح  الشـعر  بم

الرمــا  و   تو يــق الحكــيأ ا الــا  خلــن الرمــا بلضــايا المجتمــ  ونلــ  المســر  تيمــور ا بالمســر  
 و أصو  الدراما الحليلية . حكبيرة ن ةالمصر  نلل

وانب ق عن هؤالر جي  كتبوا للمسر  الـوااع  الـا  تعـرض للضـايا امنسـان باسـتخداأ اللغـة 
 انعمـــان عاشـــور م ـــا     مـــن أ األحيـــانالعـــاد  أك ـــر  ولغـــة الجمهـــور بعـــض األحيـــان العربيـــة 
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 الـــا  كتـــب اعبـــد الـــرحمن الشـــرااو  و اســـعد الـــدين وهبـــة و النفـــ  الخـــول  و ارشـــاد رشـــد  و
  .ا24كفا  شعب الجاا ر    حرب االستلال   أبرا  يها شعراً  مسرحية   جميلة ا

 
 المسرح في العراق 

علـى أيـد  النوا ـف أو  ما وجد المسر  وشهد نورن    الرب  األخير من اللرن التاس  عشـر 
المسيحية    الموص  حيـ  شـهدت كنا سـها ومدارسـها الدينيـة مسـرحًا تم ـ   ـ  تلـديأ مسـرحيات 

ن الوسنى ومتأ رًا بالمسرحيات و كالا  كان سا داً     اللر  ا25 دينية تربوية تؤلف للوعظ وامرشاد
 اللبنانية    المسرحيات الدينية . 

كتـــب  ـــال  مســـرحيات اا اـــاأ بتعريبهـــا وتأليفهـــا اســـت ومعلمـــون أم ـــا  اللـــت  حنـــا حبشـــ ا 
أ وهــــ   كوميــــديا أدأ ا و كوميــــديا يوســــف الحســــن ا 1881عــــاأ  إلــــى كوميديــــة يعــــود تأريخهــــا

    ااخو . 1882برا د المسر     العراق وتو   عاأ  احنا حبش  و كوميديا نوبياا وعليا للب 
ا  لــد كــان مدرســاً  ــ  الموصــ  واــد 1911-1858 ا ــتل هللا الســحار نعــوأ جــار بعــد الــك 

ترجأ وألف عددًا من المسرحيات التربوية واالجتماعية وم لها    مدرستا . ومن المسرحيات الت  
 اً ومســـرح ةحركـــة مســـرحيعـــدل الـــك أ وال يمكـــن 1893 لنيـــف وخوشـــابا ا المنبوعـــة عـــاأ  ألفهـــا

نما أخا شلين ب   األو    مفهوأ دين    وهاا تم      المدرسة الدينية ويمارسـا المفهوأ الحال  وا 
  مفهــوأ واآلخــر  ــ  المناســبات واالحتفــاالت كنشــانات مدرســية .و المعلمــون  ــ  المــدارت الدينيــة 

   ــــ  الجمعيــــات الوننيــــة للتوعيـــــة   واــــد أهــــتأ  نــــاد  االنتبــــان اللــــوم  ا بتلـــــديأ تم ــــاــــوم  الم
ي  البنـــول  العربـــ  الســـتنهاض الهمـــأ وبـــ  الـــرو  اللوميـــة  ـــ  المســـرحيات المســـتوحاة مـــن التـــار 

كتب  عبد المجيد شوا ا مسرحيتا   تل عموريـة ا الاـت  عن نريق المسر    ا 24 نفوت النات 
ا كتـب مسـرحيتا عـن  ـتل مصـر ومعركـة يحيـى اـافإابااًل عظيمًا من جمهـور الموصـ  آنـااك و 

. وبــدأت المســرحيات تحتــ  مكانــًا كبيــرًا  ــ  نفــوت أبنــار ا ــتل الشــاأ  اللادســية وأخــرا  ال ــة باســأ 
المدن الكبيرة . وم  حلو  اللرن العشرين ينتل  النشان المسرح  إلـى العاصـمة بغـداد بعـد إعـالن 

   وتم   هاا    عروض الكنا ت والجمعيات والنواد  المسيحية .  1918الدستور الع مان  عاأ 
خشــ  مــن هــان الحركــة بعــد انتلالهــا إلــى بغــداد  1921عــاأ  األو   ــ  امــن الملــك  يصــ و 

بــدأ بتشــريد كــ  كتــاب المســر  والمم لــين الــاين كــان جلهــأ مــن المــوظفين الصــغار والمعلمــين إلــى  
 اللرا واألرياف وبالك  رق شملهأ وأ ر ت جمعياتهأ ومنتدياتهأ . 
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ت جديدة نللت النشان المسـرح  مـن حـا  بـدا   اا تنور 1939 -1921وشهدت سنوات  
خر تعمق  يا الوع  بالفن وامحسات بدور المسر     النهوض بالمجتم   لد تأسست آإلى حا  

متـأ رة بمـا جـارت بـا الفـرق ا 72 الفرق المسرحية الت  ابتدأت نشانها مـ  مـا سـم  بـالحكأ الـونن 
 انمـة  و راـة  اجـورج أبـيض غـداد  كانـت  راـة مصر واألجنبية الت  اارت ب والسيما من العربية 
محمـــود  و اعبـــد هللا العـــااو  واـــاف ايحيـــى  و ا  الـــدين محمـــديـــمح و االشـــبل حلـــ   رشـــد  و
 . آخرينو  اشوكت

وهـــان  1931أمـــا التـــأليف المســـرح   لـــد بـــرا  يـــا موســـى الشـــابندر مؤلـــف  وحيـــدةا عـــاأ 
العــراق لتــوا ر أ لــب ملومــات المســرحيات مــن انجــل المســرحيات التــ  صــدرت  ــ  تعــد المســرحية 

بالمفهوأ الصحيل     بناؤها محكأ ومتماسك وجوها واضل وشخصياتها والسـيما شخصـية البنلـة 
ومــــن مــــؤلف   ا27 ااو يــــر مباشــــر مباشــــر عميلــــة وتــــأت   ــــ  أســــلوب تهــــا مرســــومة بنتلــــان و كر 

 اخالــد الشــواف و اان يوســف العــ و انــاار ســليأ و اســليأ بنــ  و اســليمان الصــا   المســرحيات 
 المسر  الشعر  .    الا  برا 

ا  بــدأت 1948-1941  نــون الجميلــة للمرحلــة ال ال ــةبعــد الــك تأســت  ــرع التم يــ  بمعهــد الف
شخصـــيات تظهـــر علـــى المســـر  منهـــا  ســـام  عبـــد الحميـــدا و يوســـف العـــان ا و إبـــراهيأ جـــال ا 

 الحـدي ا وبـالكوآخـرون ... شـك  هـؤالر  راـة  المسـر   ابـدر  حسـون  ريـد و اجاسأ العبـود  و
تا إلى المدن واللصبات اعتحللت    العراق نهضة شاملة كان للمسر   يها نصيب وا ر امتدت ر 

 .  ا29 واألرياف النا ية
للعمـا  والفالحـين والنسـار  تم يليـةأكاديميـات جديـدة  ـ  المحا ظـات و ـرق  تـأ تأسـيت مـن  ـأ

مؤسســة عامــة للســينما والمســر  أخــات علــى عاتلهــا األشــراف توجــد اليــوأ راق والشــباب . و ــ  العــ
 على أعما  الفرق الفنية وأبراها الفراة اللومية للتم ي .
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 المبحث الثالث
 المسرحية العربية المتجددة

    المسرحية الشعرية )المسرح الشعري(
مـــن التعبيـــر الشـــعر  اـــا أ علـــى الصـــراع ونمـــو الحـــد   ـــ   اً المســـرحية الشـــعرية    لونـــتعـــد 

 .  ا31 االن  اللارئ وينفعا وي ريايالمسرحية وعرض الواا  بشك  
اد كانـت هنـاك اهتمامـات بالتـاري  العربـ  امسـالم  مـن بعـض الـاين اشـتغلوا بالمسـر  حـين 

ــ واســأ ا13  المســرحيات شــعرًا أحيانــاً  لغــةجعلــوا  بعــض المســرحيات األدبيــة شــعرًا أم ــا   رب  منهــا ع 
محمــد ع مــان جــال  . واــد يخــتلن  يهــا الشــعر بــالن ر المجمــوع كمــا  عــ  ســليأ نلــام ومصــنفى 

 كام     مسرحيتا   تل األندلتا. 
ابنـة ملـك  ةاألولى عربية  النضـير  يتينبية مسرحدبعد الك ألف أحمد شوا     أو  حياتا األ

 رعونية    وان شوا  لأ يبتدع المسرحية الشعرية العربية ولـيت أو   العرب واا د الفرتا وال انية
وآخــرون    ــألف شــوا  أو   ا32 اا مــن الــ  الشــعر العربــ  للمســرحية  لــد ســبلا  ــ  الــك اليــااج 

علـى هـاا اللـون  هتمامابك الكبيرا إال أنا لأ ينشرها    الك الوات ولأ ينصب ا   مسرحياتا  عل
   1927أميــرًا للشــعرار وكرومــا كــ  شــعرار العربيــة ســنة  تــوجخــر أخريــات حياتــا بعــد أن اإال  ــ  

على أن يكم   نا باألدب المسرح   كتب عدة مسرحيات تاريخيـة منهـا  كيلـو   وناوأخا النلاد يح
 .    امبيا اوا ا و مجنون ليلىا و عنترة اباتر 

حيــارإلــى التــاري   ااألدب  ــ  اتجاهــ كــان شــوا  متــأ رًا بــأعالأ التــرا  التــاريخ  المصــر   وا 
ــًا أو إســالميًا . للــد عيــب علــى شــوا   ــ  شــعرن المســرح  عــدة أمــور  ــًا أو عربي  ا33 منهــا  رعوني

 .يدية الشا عة    الشعر الغنا    التلليا من الصاستكما  األواان والبحور واتخااهالعناية الفا لة ب
ك رصينة  يها ش ر من الفـن المسـرح  . بيدة السج يةأحمد شوا  أو  من وض  مسرح ديع

عملا هاا  تحـًا جديـدًا والسـيما  ـ  كـ  خنـوة يخنوهـا  دّ رًا وبالك عُ عونجد الناب  األدب  الر ي  ش
 عند كتابتا للمسرحية الشعرية . 

 ــ  االختيــار لــبعض موضــوعاتا  ق. أن شــوا  لــأ يو ــ أيضــا مــن األمــور التــ  عيــب عليهــا
العالأ حسن ا سليأ  للمسرحيات الت  كتبها والسيما المسرحيات التاريخية   واد دا   عنا األستاا 

  ا43 . المصر  هاا ما اكرن عمر الدسوا 
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حينمــا  امجــادة  اــد أجــاد  ــ  بعــض الموضــوعات التاريخيــة كــ  اويمكــن االعتــراف بــأن شــو 
كمــا  ــ  مجنــون ليلــى  كــان يــتفهأ نفســيتهأ ويــدرك مشــاعرهأ مســرحياتا ورســأ شخصــياتا  كتــب 

 وعنترة . 
الـا   أباظـةعايـا  وأبـراهأ ـ  المسـرحية وا خنـان موظهر بعد شوا  نا فة مـن الشـعرار ترسـ

الــا  ألــف مســرحيات شــعرية  يهــا   اــيت ولبنــى ا ســنة  ا43  وامســالم اتجــا إلــى التــاري  العربــ  
. وكــان أ ــر شــوا   1947و   عبــد الــرحمن الناصــرا ســنة  1945ســنة و   العباســة ا  1943

شـوا   ألفهـات ولبنى ا صورة لمجنون ليلى الت  ي   مسرحية   ا السيماواضحاً     مسرحياتا و 
العظيأ ا لا مسرحية   والدة ا و   خالد نيأ ا و  عل  عبد  . ومن كتب    هاا النوع   محمود 

والســـيما  ـــ  شـــوا  بالشـــواف ا الـــا  كـــان علـــى مـــا يبـــدو متـــأ رًا  ـــ  منحـــان المســـرح  التـــاريخ  
تـاري  العـراق اللـديأ   ومسـرحيتا   الايتونـة ا ا وهما مسـتوحاة مـن    واألسوار ومسرحيتا   شمس

 .  امسالأتظهر واا   وا لت ظهور 
 األدبوظهر بعد الـك كتـاب للمسـر  إال أن األمـور لـأ تسـتلأ لهـأ و أن يشـهد هـاا النـوع مـن 

الســـتيعاب  أســـاليبشـــعراً  ون ـــراً  مـــن  وتلـــدماً  ونمـــاًر لمـــا يمتلكـــا أدبنـــا العـــرب  ً اادهـــاراالمســـرح  
 واللضايا الت  يعالجها كتاب المسر  .  األ كار
 

 المسرح الذهني
مســر  الــاهن  مــن خــال  مــا اكــرن الــدكتور عبــد اللــادر اللــن يمكــن أعنــار مفهــوأ واضــل لل

حـــين تحـــد  عـــن المســـر  الـــاهن  بأنـــا المســـر  الـــا  يمتـــاا    بغلبـــة الناحيـــة العلليـــة وخضـــوعا 
لملتضيات  كرة اهنية يريد المؤلف أن يبراها عن نريق الحـوار دون النظـر إلـى ملـدار صـالحها 

 .  ا43   اا يم تلل
من المعلوأ أن تو يق الحكيأ هو الا  أدخ  هاا اللون من المسرحيات إلى المسر  العرب  

ب  هو   إال إن هاا الفن   لأ يبتكرن تو يق الحكيأ  1933بمسرحيتا المعرو ة  أه  الكهفا سنة 
ا العالميـة  يمـا يسـمى بالـدراما الحدي ـة التـ  ابتـدأه اآلداباتجان عـاأ ظهـر  ـ  اللـرن الماضـ   ـ  

 اااليرلنـــد  برنادشـــو ومـــن الـــاين كتبـــوا  ـــ  هـــاا اللـــون مـــن المســـر   ا73  ســـن  ـــ  النـــرويت اابأ
 اللاين جمعا    مسرحهما بين الرماية والوااعية .  اسارتر و
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  العميــقالفرنسـ   هـو التـأ يريتجـا هـاا االتجـان  االحكـيأتو يـق  التـ  جعلـت  األسـبابولعـ  
 وارارتـا   بـاريت ومـا تالهـا  إاامتاأ نار  إلياالعالم  الت  تسربت  األدبوبعض االتجاهات    
من الفن والحياة   حتى  دا    الفنان    نظرن إما أن  االحكيأ   ومواف ل دب الرما  والفكر  
مـــا أن يحيـــا  ضـــمها ويتعـــالى علـــى صـــغا رها  خ....  بلـــدر مـــا يبتعـــد الفنـــان عـــن الحيـــاة و يمـــوت وا 

مـن منهلهـا  بِّ عـمنها   وبالباالاتراب وبلدر ما تغريا  األدبيسمو  نياً  ويرتل  الشاهلات من امأ 
األخـرا  األسـباب. ومـن  ا83 عن الفن ويهو  عن سـامق آياتـا اا  وينأا  وبالخوض    عبابها 

مـا يريـد .  تلـدا النـات حتـى بـابك  ما هو  ريب وشاا ونبا ما هـو مـألوف  االحكيأ هو شغف 
العربــ     تلــك الــدوا    األدبإلــى هــاا اللــون مــن المســرحيات  إدخــا إلــى  االحكــيأ وكــالك ســعى 

 األدبالحكيأ بنظرة المجتم  السلبية والمارية إلـى المسـر  وعـدأ اعتـراف  إحساتالت  تم لت    
اات مســتوا ر يــ  ســرحيات حمــ  الحكــيأ علــى الســع  نحــو مالرســم  بفــن المســرحية األمــر الــا  

جديدة من الفكـر والفـن علـى أن المسرح  وترس  أاداما و ق أست  األدبشأن  إعالنتساهأ    
 األدب ـ  مجـا  وبسـبب  لـر أدبنـا العربـ   ا93 اا األدبير بـالك هـان النظـرة السـلبية إلـى هـاا تتغ

 التم يل  ور بتا هو أن يم  ما يستني  ملؤن    هاا الفراغ . 
ـــدمار م ـــ    أوديـــب ملكـــاً ا  أســـانيرواـــد اســـتلى الحكـــيأ موضـــوعاتا مـــن  و   اليونـــان الل

رااد ا أو مـن اللصـو الدينيـة م ــ    هبجمـاليون ا أو أسـانير ألـف ليلـة وليلـة م ــ  مسـرحية   شـ
 م     ايايت ا  الفراعنة أسانيرأو أه  الكهف ا و   سليمان الحكيأ ا 

 
    عناصر المسرحية

 تتكون المسرحية التلليدية من خمسة عناصر ر يسة ه    
 الحبكة    -1

ـــدأ الحبكـــة بعـــرض أامـــة  األحـــدا هـــ     اللصـــة ا التـــ  يتكـــون منهـــا بنـــار المســـرحية وتب
. وبعـد حتى تصـ  إلـى الـاروة الموضوع من خال  الشخصيات  أ تأخا بالنمو والتنور والصعود 

الحبكـــات هـــ  تلـــك الحبكـــات  وأحســـنالحـــ  والنهايـــة     ـــ  الســـير نحـــو الـــك يبـــدأ العـــد التنـــاال  
أن أ   ا41 المشواة بنفسـها   والتـ  تحلـق تمـاأ التحليـق المغـاا الـا  يننـو  عليـا الموضـوع اا 

 ونموها  أ الح    ومن شرونها أن تكون األحدا من سبب وملدمة  أ تنور  اً ها مكونؤ يكون بنا



 
 

 
911 

 حسيب زيدان خلف 
دي   4192 اذار( 91العدد ) رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 املرسحية يف الأدب العريب

 قدميًا وحديثاً 

الــا   فمبتالــة وتحمــ  المتللــ  علــى التشــويق واالنتبــان وتحليــق الهــد تكــون وأالملنعــة ومننليــة 
 يننو  على الموضوع . 

 
 الشخصيات    -2

الت  تجر   يها   وتكون الشخصيات بعضـها  األدواروأ بتم ي  للك  مسرحية شخصيات ت
ومـن صـفات الشخصـيات أن   ر يسة تلوأ بدور مهأ وبعضها  انو  تلوأ بـأدار األدوار الهامشـية 

ال ال ـة  أبعادهـاتكون واضحة وحية وأن تكون دوا عها وتصر اتها مننلية وملنعة تبرا مـن خـال  
اكر النلاد بأنا يجـب أن تتـو ر  ـ  الشخصـيات االخـتالف يوالنفسية ا و   الجسمانية واالجتماعية 

صــراع اــو  يحــرك  والتبــاين  ــ  الناعــات والمشــارب حتــى تتصــادأ هــان الشخصــيات وتشــتبك  ــ 
 جوهر المسرحية .  دتشارك جميعُا    الصراع الا  يعل ا14 أحدا  المسرحية 

 
 الصراع    -3

عــد الصــراع جــوهر المســرحية وروحهــا    المســرحية التــ  تخلــو مــن الصــراع تعــد مســرحية ي
جامـــدة خاليـــة مـــن الحركـــة والتشـــويق    الصـــراع هـــو الـــا  يحـــرك المســـرحية ويبعـــ   يهـــا حركـــة 

 وتشويلاً    ويكون الصراع بين شخصيتين أو جماعتين أو  كرتين . 
   امنسـانيةن خـارج  وداخلـ   الخـارج  هـو الـا  يـدور خـارج الـاات يويكون الصـراع نـوع

ـــين امنســـان واللـــدر م ـــ  مســـرحية   أوديـــب ملكـــاً  ا  ـــا أو ب ـــين شخصـــين كمـــا اكرن ويكـــون إمـــا ب
الـا  يحـاو  تجنـب مـا يهيمن علـى البشـر وأوديـب لسو وكلت حي  يدور الصراع بين اللدر الا  

 كتب لا . 
  كــــأن يكــــون بــــين العلــــ  وصــــراع داخلــــ  يــــدور داخــــ  امنســــان أ  بــــين امنســــان ونفســــا 

مـن الصـراع  ـ  المسـرحية الواحـدة.  األنـواعهـان   أك ـر   أو بين عانفتين   واد تتـداخ والعانفة 
 واضحاً  واوياً  . ومن صفات الصراع أن يكون 

 
 الفكرة    -4

وتتجلــى هــان ظــر كاتــب المســرحية ســرحية  كــرة أو اضــية هــ  وجهــة نيجــب أن تتضــمن الم
وســلوك األشــخاو . وتتبلــور  ــ  نهايــة المســرحية أ  أنهــا ال تــأت   ــ   األحــدا الفكــرة  ــ  ســير 
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عــرض إنمـا تظهـر مـن خـال    تلريـر  بلولهـا مباشـرة أو يفرضـها  رضـاً  علــى المسـرحية  أسـلوب
بعــــد  األحــــدا يـــدور داخــــ  المســــرحية وتنتهـــ   ــــ  ســـير والشخصــــيات والصـــراع الــــا   األحـــدا 

تجان الحياة تهـأ الفـرد   كارأبهاا تحو  المسرحية على الوصو  إلى الاروة للوصو  إلى الح  . و 
 والمجتم  . 

 
 الحوار    -5

نســيت المســرحية   وللحــوار وظيفتــان  دهــو الكــالأ الــا  يــدور علــى لســان الشخصــيات ويعــ
  وال انيـة الكشـف عـن  أحـدا هاوتنويرهـا وتنميـة  أماأر يستان األولى السير بحبكة المسرحية إلى 

 .   ا24 وسماتها المختلفةاا أبعادهاالشخصيات ورسأ 
ومناســـــب  ا تعـــــا ومـــــن مميـــــاات الحـــــوار أن يكـــــون ســـــهالً  ونبيعيـــــاً    ال تكلـــــف  يـــــا وال 

 للشخصيات وللموااف داعياً  المتلل  للمتابعة . 
لغـــة الحـــوار    هنـــاك مـــن يـــدعو إلـــى صـــيا ة الحـــوار بالعاميـــة بحجـــة   الوااعيـــة  ـــ  أمـــا 

ى صـيا تا باللغــة الفصـيحة باعتبــار أن اللغـة الفصــحى تحلـق  ايــات المسـر  ا والغالــب يـدعو إلــ
المسر  الجمالية والدرامية   وأنها اات عرااة وتاري  نوي  وباعتبارها لغة الترا  والـدين والفكـر . 
وه  اللغة اللومية الت  تربن بين أانـار الـونن العربـ  الكبيـر   األمـر الـا  يجعلهـا ملبولـة لـدا 

 الجمي  . 
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 الخاتمة 
هـــان المســـيرة المتواضـــعة مـــ  مباحـــ  موضـــوعنا يحســـن أن نعـــاود النظـــر لتـــدوين أهـــأ بعـــد 

الت  توصلنا إليها من خال  جهدنا البسين لنكشف عن المالحظات والخنون البـاراة  مـن النتا ت 
أن المســرحية جــنت أدبـــ  يعتمــد علـــى الحــوار والحركـــة إلـــى هــان النتــا ت  أ ضـــى المبحــ  األو  

اـا أ وانـا ع وأن بدايات ظهـور المسـر  كـان عنـد اـدمار المصـريين والبـابليين وبـالد اليونـان والصرا 
الدينيــة وأن الغايــة والهــدف والمناســبات  واألعيــاددينــ  تم ــ   ــ  االحتفــاالت  د علــ أســاتعلــى 

 األ كــــارالر يســـ  مــــن المســـرحية هــــ  لخلـــق المتعــــة والمنفعـــة  ــــ  نفـــت المتللــــ  لتجســـيد بعــــض 
 أنفســـهأان ا لـــب الدارســـين والبـــاح ين والمســـرحيين حياتيـــة مـــن اـــيأ ومبـــادئ ســـامية . والموااـــف ال

اريبـة مـن المسـر  ولـيت  وصـوراً  أشـكاالً يؤكدون ان العرب لأ يعر ـوا المسـر  بصـورتا الحاليـة بـ  
الاين كانوا يلصون  عاظ  واللصاو والو ت  والحكوا  عاالحسين   امماأملتالمسر  نفسا منها   

و را بهــا بشــك  تم يلــ  وظهــور  ــن الملامــة علــى يــد بــدي  الامــان الهمــاان   األخبــارللنــات نــوادر 
ويــة والحــد  املومــات الــدراما  يهــا والتــ  أهمهــا الجمهــور المتفــرج ووجــود الر كمظهــر اــديأ لتــو ر 

ابــن دانيــا   بتدعــا الظــ    البابــات ا والــا  اوالشخصــيات   ــأ معــر تهأ بنــوع آخــر وهــو حكايــات 
وانـا نجد عناصـر المسـرحية متكاملـة  يهـا هـ ا من ك  هان المظاهر  711 – 444   االموصل 

ونجد    المبح  مسر     الشك  والمضمون معاً  ال يفصلا عن المسر  المعروف لدينا اآلن . 
   عشــر واــد بــدأهاتجــاوا بــدايتها منتصــف اللــرن التاســ  تالعربــ  ال  األدبالمســرحية  ــ   نأال ــان  

 أم ـا الكبـار ا    لبنان بالنلـ  والترجمـة مـن أعـالأ الـدراما  1855 – 1817  مارون نلام ا   
وجـــود التـــرا  التم يلـــ  لـــدا العـــرب واآلخـــر  أولهمـــاعـــاملين وســـبب ظهورهـــا يرجـــ  إلـــى  امـــوليير 

ا 1871  وبعد الك ظهر كتاب أم ا    يعلوب بن صنوع ا  االحتكاك والتأ ر بالحضارة الغربية 
 محمــود تيمــور ا وانب ــق عــن هــؤالر جيــ  كتبــوا للمســر  ا بعــدها 1912و جــورج أبــيض ا ســنة  

امنسان العرب  . وكشفنا النلاب عن كيفيـة والدة المسـر   ـ  العـراق الوااع  الا  تعرض للضايا 
 ــ  الموصــ  عــن نريــق كنا ســها ومدارســها الدينيــة حية    لــد كــان لتــأ ير النوا ــف الدينيــة المســي

بمـا   والـا  تم ـ   وامرشـاداأل ر الكبير    ظهور المسـر  بتلـديأ مسـرحيات دينيـة تربويـة للـوعظ 
ا وهــان المســرحيات كــان  1893ا ومســرحيتا   لنيــف وخوشــابا ا  1881كتبــا   حنــا حــبم ا   

ق الجمعيــات بتلــديأ مســرحيات مســتوحاة مــن أولهمــا دينــ  وال ــان  اــوم  عــن نريــ نلهــا مفهومــا
ـــــاري   ـــــ  وامســـــالم  الت ـــــأليف الســـــتنهاض الهمـــــأ البنـــــول  العرب ـــــب  ـــــ  الت ـــــرا مـــــن كت ومـــــن اب
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خالــد  و اســليأ بنــ  و اســلمان الصــا   وبعــدن ا  وحيــدةالمسرح  موســى الشــابندر ا   مســرحية 
احمـد  الشـاعر  إن  يمكن اللو     المبح  ال ال   ن   المسر  الشعر  . ومما عرضنا االشواف
ُيعّد أو  من أدخ   ن التعبير الشـعر  اللـا أ علـى الصـراع ونمـو الحـد   ـ  المسـر  وهـو  اشوا 

 جديــداً  والســيما  ــ  كــ  خنــوة خناهــا عنــد كتابتــا  ً وعــد هــاا  تحــامــا ســم  بالشــعر المســرح  
لمســــرحياتا ورســــأ  عنــــد كتابتــــا ــــ  بعــــض الموضــــوعات التاريخيــــة  وأجــــادللمســــرحية الشــــعرية . 

شخصياتا . وبعدن ظهر   عايـا أباظـة و محمـود  نـيأ وعلـ  عبـد العظـيأ ا و ـ  العـراق   خالـد 
وظهر الشواف ا الا  كان متأ راً  بشوا  باعتمادن على التاري  امسالم  وتاري  العراق اللديأ . 

الناحيــة العلليــة وخضــوع الفكــرة الاهنيــة نغــت عليــا المســر  الــاهن  عنــد   تو يــق الحكــيأ ا الــا  
أو  مـــن كتـــب هـــاا اللـــون مـــن  االحكـــيأ  دالتـــ  يريـــد المؤلـــف أن يبراهـــا عـــن نريـــق الحـــوار ويعـــ

ظهر    اللرن الماض  ويعود السبب تجاهاً  عاماً  يم   اهاا اللون على الر أ من كون المسر  
بك   االحكيأ العالم  وشغف  األدب لظهور هاا اللون هو التأ ير الفرنس  وبعض االتجاهات   

اليونــان  أســانيروشــاا ونبــا مــا هــو مــألوف لــدا النــات . واســتلى موضــوعاتا مــن مــا هــو  ريــب 
ومـــن اللصـــو الدينيـــة م ـــ    أهـــ  الكهـــف ا و   ســـليمان الحكـــيأ ا  اليلـــة وليلـــة ألـــف  واصـــو

. وأخيراً  تم لت عناصر المسرحية بعد أن حصرناها بعناصر ر يسة أهمها    االفراعنة أسانير و
ونموهــا  ــأ  األحــدا الحبكــة وهــ  اللصــة التــ  تم ــ  بنــار المســرحية مــن ســبب وملدمــة  ــأ تنــور 

التـــ  تجـــر   يهـــا  بعضـــها ر يســـ  واآلخـــر  ـــانو   األدوارالحـــ  والشخصـــيات التـــ  تلـــوأ بتم يـــ  
وروحهــا وبدونــا ُتعــد جــوهر المســرحية  عــد. وعرضــنا للصــراع الــا  يلتشــارك جميعــاً   ــ  الصــراع 

أو  كـرتين شخصـيتين أو جمـاعتين  نالمسرحية جامدة وخالية من الحركة والتشويق الا  يكون بي
وسلوك األشخاو  ه  أ كار تجـان الحيـاة  األحدا . أما الفكرة ه  اللضية الت  تتجلى    سير 

نســيت المســرحية  دالحــوار الــا  يــدور علــى لســان الشخصــيات ويعــ تهــأ الفــرد والمجتمــ  . وأخيــرا ً 
  بلغـة سـهلة ونبيعيـة . أبعادهـاووظيفتا السير بحبكـة المسـرحية والكشـف عـن الشخصـيات ورسـأ 

درجـة الكمـا   الكمـا  ب وحـدن   وكـ  مـا اسـتني   البحـ  المتواضـ   وال أاعأ ان  اد أو يت هـاا
هللا عـا وجـ  نبخ     سبي  إخراج هـاا الموضـوع مبتغـين وجـا اولا هو إننا لأ ندخر وسعاً  ولأ 

يمتلكـــا شـــعراً  ون ـــراً  مـــن أســـاليب   يمـــا ـــ  كشـــف جانبـــاً  مـــن جوانـــب المســـر   ـــ  أدبنـــا العربـــ  
 .واللضايا الت  يعالجها كتاب المسر  حدي اً   األ كارالستيعاب 



 
 

 
911 

 حسيب زيدان خلف 
دي   4192 اذار( 91العدد ) رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 املرسحية يف الأدب العريب

 قدميًا وحديثاً 

 ش وووواموواله
 .  143الحدي    د .  ا ق مصنفى   د . عبد الرضا عل     األدب    النلد  -1
 .  143المصدر نفسا    -2
 .  11وتاريخها وأصولها   عمر الدسوا     نشأتهاينظر   المسرحية  -3
العربـــ  الحـــدي    د . ســـالأ الحمـــدان    د .  ـــا ق  واألدب   25ينظـــر   المصـــدر نفســـا    -4

    د . عبــد الرضــا علــ الحــدي    د .  ــا ق مصــنفى  األدبــ    ــ  النلــد  381مصــنفى   
143  . 

  48المسرح  الن ر     مصر د. ا ق مصنفى    األدبأ ر الترا  الشعب      -5
 .  21المسرحية كيف ندرسها ونتاواها   ملتون ماركت . ترجمة  ريد مدور    -4
 .  292المصدر نفسا    -7
 48مصر د .  ا ق مصنفى أ ر الترا  الشعب     األدب المسرح  الن ر      -8
  المســــرحية  12   11وتاريخهــــا وأصــــولها   عمــــر الدســــوا     نشــــأتهاينظــــر   المســــرحية  -9

 .  34 – 31  د . عل  الابيد    العربية    العراق 
 .  143 ملالة للدكتور عل  الراع  1977لسنة  255ينظر   مجلة العرب  العدد  -11
 .  143المصدر نفسا    -11
ـــــ  الحـــــدي األدب -12 ـــــا ق العرب ـــــرن ا   د . ســـــالأ الحمـــــدان    د .       دراســـــة  ـــــ  شـــــعرن ون 

 .  382مصنفى   
 .  383المصدر نفسا    -13
 .  383المصدر نفسا    -14
 .  383المصدر نفسا    -15
العربـ  الحـدي   األدب   14  عمر الدسـوا     وأصولهاوتاريخها  نشأتهاالمسرحية ينظر  -14

 .  382سالأ الحمدان    د .  ا ق مصنفى احمد     د . 
 .  149د . عل  الراع     العرب  مجلة  -17
  151المصدر نفسا    -18
العرب  الحـدي    د.  األدب   71حمد كما  اك    أ  د .  األدب دراسات    النلد ينظر  -19

 .  384سالأ الحمدان    د .  ا ق مصنفى   



 
 

 
911 

 حسيب زيدان خلف 
دي   4192 اذار( 91العدد ) رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 املرسحية يف الأدب العريب

 قدميًا وحديثاً 

 .  385  د .  ا ق مصنفى    العرب  الحدي    د . سالأ الحمدان   األدبينظر  -21
 .  15  د . عمر الدسوا     وأصولهاوتاريخها  نشأتهاالمسرحية  -21
 .  72حمد كما  اك    أ  د .  األدب دراسات    النلد  -22
 .  73المصدر نفسا    -23
 .  388العرب  الحدي    د . سالأ الحمدان    د .  ا ق مصنفى    األدبينظر  -24
 391ينظر المصدر نفسا   -25
 .  1977مجلة الجامعة   العدد ال امن   السنة السابعة /  -24
 .  11حمد  ياض المفرج    أ   العراق   المسر  ينظر  -27
 .  388العرب  الحدي    د . سالأ الحمدان    د .  ا ق مصنفى    األدب -28
 .  12المسر     العراق   احمد  ياض المفرج    ينظر  -29
 .  144العرب  الحدي    د . جال  الخيان وآخرون    األدبتاري   -31
 .  43 – 32المسرحية نشأتها وتاريخها وأصولها   عمر الدسوا    ينظر  -31
 .  33المصدر نفسا    -32
 .  34المصدر نفسا    -33
 . 39المصدر نفسا    -34
 .  42ينظر   المصدر نفسا    -35
 . مصر   د .  ا ق مصنفى  الن ر    المسرح   األدبينظر   أ ر الترا  الشعب      -34
جامعة الموص   8  للدكتور عمر النالب  محاضراتالمسر  الاهن  عند تو يق الحكيأ    -37

 / كلية اآلداب .
المسـرح  الن ـر   ـ  مصـر   د .  ـا ق مصـنفى    األدبينظر   أ ر التـرا  الشـعب   ـ   -38

139  . 
 141   نفساالمصدر  -39
  294المسرحية كيف ندرسها ونتاواها   ملتون ماركت . ترجمة  ريد مدور    -41
ـــــا ق  األدب -41 ـــــرن ا   د . ســـــالأ الحمـــــدان    د .   ـــــ  الحـــــدي    دراســـــة  ـــــ  شـــــعرن ون  العرب

 .  144مصنفى   
 144المصدر نفسا    -42



 
 

 
911 

 حسيب زيدان خلف 
دي   4192 اذار( 91العدد ) رآهي  لة  آ دآب  الف   مج 

 املرسحية يف الأدب العريب

 قدميًا وحديثاً 

 المصووووادر 
أ ر الترا  الشـعب   ـ  األدب المسـرح  الن ـر   ـ  مصـر   د .  ـا ق مصـنفى احمـد   دار  -1

 ا . 231  سلسلة دراسات   وامعالأ  منشورات ال لا ة  1981الحرية للنباعة بغداد 
العربــ  الحــدي    د . جــال  الخيــان   د . علــ  عبــات علــوان وآخــرون . دار  األدبتــاري   -2

 أ  1978 -هـ 1398 األولىالنبعة  بغداد –الحرية للنباعة 
للنباعــة والنشــر والتوايــ     األنــدلت  د . احمــد كمــا  اكــ    دار  األدبــ دراســات  ــ  النلــد  -3

 أ .  1981النبعة ال ال ة   حايران   يونيو ا 
العربــ  الحـــدي    د . ســـالأ احمـــد الحمـــدان    و د .  ـــا ق مصـــنفى احمـــد / جامعـــة  األدب -4

 أا. 1987 -هـ  1418الكتب للنباعة والنشر   مديرية دار  –الموص  
الحـــدي    د .  ـــا ق مصـــنفى احمـــد   و د . عبـــد الرضـــا علـــ  / جامعـــة  األدبـــ  ـــ  النلـــد   -5

 .  1989الموص  / نيسان   
   جامعة الموص  ا .  1977مجلة الجامعة   العدد ال امن السنة السابعة  -4
 .  1977لسنة  255مجلة العرب      ملالة ا للدكتور عل  الراع  العدد /  -7
   1987نلابـة الفنـانين   المركـا العـاأ / بغـداد المسر     العراق   احمد  ياض المفرجـ     -8

 منبعة سومر . 
المســـرحية العربيـــة  ـــ  العـــراق   الـــدكتور علـــ  الابيـــد    منبعـــة الرســـالة   معهـــد البحـــو    -9

 .  1944العربية / اللاهرة   والدراسات 
المسرحية كيف ندرسـها ونتـاواها   ملتـون مـاركت ترجمـة  ريـد مـدور   نشـر باالشـتراك مـ   -11

 .  1945نيويورك  –مؤسسة  رنكلين للنباعة والنشر   بيروت 
وتاريخها وأصولها ا  عمر الدسوا  منبعة لجنة البيان العرب    اللاهرة  نشأتهاالمسرحية   -11

 .  1954ولى     النبعة األ
المســر  الــاهن  عنــد تو يــق الحكــيأ   محاضــرات للــدكتور عمــر النالــب الليــت علــى نلبــة  -12

 أ .1977اآلداب / جامعة الموص     المرحلة الرابعة    كلية


