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 تقديم
يشهد أدب علي أحمد باكثير اهتمامًا خاصًا من قبل الباحثين والدارسين من الطالب 
المسلمين في شتى بقاع المعمورة. وقد أسهم موقع األديب باكثير على اإلنترنت في 
توفير الكثير من المصادر والمراجع لهؤالء الطالب الذين كانوا يجدون صعوبة في 

 عدهم الجغرافي عن المصادر العربية.الحصول على هذه المراجع نظرًا لب

تعد التي كانت  سوزانا بنت عثمانماليزية الطالبة لوكانت أول مساعدة قدمها الموقع ل
كالم والشاعر الماليزي المسرحية الشعرية اإلسالمية بين باكثير  :رسالة ماجستير عن

 ع.ر من إطالق الموقشهأبعد  0221، وكان ذلك عام حميدي 

من يستفيد من الموقع هو الطالب نور محمد جمعة )الدكتور اآلن( وكان ثاني طالب 
، باكثيرفي مسرح  يةاليهودالشخصية صورة يعد رسالة ماجستير عن الذي كان باكستان 

 .0222وذلك عام 

حسين  دكتورهو الاإلسالمية وكان أول طالب يستفيد من الموقع في جمهورية إيران 
دكتوراه عن: القصة اإلسالمية عند علي أحمد باكثير، وذلك عام  الذي أعد رسالةسرباز 
0220. 

قدم ما  حيث -جاز التعبيرإذا –وقد أصبح الدكتور سرباز سفيرًا لموقع باكثير في إيران 
 مسعود شكري باحثحصل عليه من مراجع من موقع باكثير على اإلنترنت لتلميذه ال

 أسطورةبعنوان:  باللغة الفارسية ماجستير عن باكثير رسالة الذي أعد )الدكتور اآلن(
. وكان األستاذ شكري أيضًا خير سفير 0222عام  أوديب فی مسرح علی أحمد باکثير 
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لموقع باكثير حيث قدم ما لديه من مراجع لألستاذة بريسا نجاتي صاحبة هذه الرسالة 
 التي نقدم لها اليوم.

ة والهدف من هذه المقدمة ليس التفاخر بما قدمه موقع باكثير على اإلنترنت من مساعد
الزمة لهؤالء الباحثين، التي لوالها ربما لم تشهد هذه األبحاث النور، في توفير المراجع ال

ن كان من حقنا أن نفخر بذلك، ولكن الهدف هو  أن ندلل على أهمية اإلنترنت في وا 
حياتنا المعاصرة، وضرورة االستفادة منه في إيصال المعلومة النافعة، ونشر الثقافة 

 تواصل بين أبناء األمة اإلسالمية في مشارق األرض ومغاربها.والالهادفة، 

مسعود شكري، ومن قبله للدكتور حسين  دكتورتحية للباحثة بريسا نجاتي، ومن قبلها لل
سرباز، ولكل الباحثين الذين أعدوا أطروحات عن أدب علي أحمد باكثير، ونسأل اهلل 

 تعالى أن ينفع بأبحاثهم وأن يجعل أعمالنا جميعًا خالصة لوجهه الكريم.

لى ما قدم من أدب صادق ما زلنا ننهل من معينه ورحم اهلل باكثير وأجزل له المثوبة ع
 حتى اليوم.

 واهلل الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

 د. عبد الحكيم الزبيدي
 موقع األديب باكثير على اإلنترنتمؤسس ومدير 

 هـ1121الخامس من شوال سنة  
 م0212من أغسطس  11الموافق: 

bakatheer.com@Zubaidi 
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 الفارسيةباللغة ملخص 
 چکیده

نمایشنامه یکی از انواع ادبی است که در طول تاریخ، از 

زمان یونان قدیم تا کنون، همواره از جایگاه واالیی 

برخوردار بوده است. نمایشنامه نویسان همواره به موضوعات 

سیاسی، اجتماعی، تاریخی و .... توجه بسیار داشته و 

تحریر ی  های خود را در این موضوعات به رشته نمایشنامه

ها نقش خاصی در  اند. در این میان اسطوره درآورده

ها  ای به آن نمایشنامه داشته و نویسندگان توجه گسترده

اند و آثار متعددی در این زمینه به وجود  نشان داده

از مهمترین « شهریار و شهرزاد»اند. اسطوره  آورده

هایی است که توجه نویسندگان زیادی را در سراسر  اسطوره

هزار و »ن به خود جلب کرده است. این اسطوره از کتاب جها

برگرفته شده است که برخی معتقدند این کتاب در « یک شب

اصل به زبان فارسی و برخی دیگر معتقدند در اصل به زبان 

 هندی بوده است. 

علی احمد باکثیر از مهمترین نویسندگان معاصر متعهد به 

های گوناگون ادبی،  اسالم است، که آثار متعددی در قالب

شامل رمان، نمایشنامه و شعر تالیف کرده است. ادبیات 

باکثیر از ارزش خاصی برخوردار است، زیرا او به قضایا و 

مسائلی که قبالً در ادبیات مطرح شده است، از زاویه جدیدی 

کند و نیز در  ای جدید تفسیر می ها را به شیوه نگرد و آن می

ز دین اسالم و مسلمانان غافل های خود هیچ وقت ا نوشته

 شود. نمی

« سّر شهرزاد»ای به اسم  یکی از آثاری باکثیر، نمایشنامه 

ی شهریار و شهرزاد  باشد که باکثیر با الهام از اسطوره می

ی تحریر درآورده است. بر اساس این اسطوره،  آن را به رشته

 ی خیانت همسرش و به قتل رساندن او، شهریار بعد از مشاهده

خوابه شود و  گیرد هر شب با دختری باکره هم تصمیم می

ی زنان  گونه از همه سحرگاه او را به قتل برساند تا بدین

کند تا نوبت به  انتقام بگیرد. این وضعیت ادامه پیدا می

رسد. شهرزاد با استفاده از هوش سرشار خود  شهرزاد می

ازگو های که ب تواند با سرگرم کردن شهریار به داستان می

کند، هزار و یک شب با او زندگی کند و درنده خویی او  می

 را کنترل کرده و با او زندگی جدیدی را شروع کند. 

تحلیلی  –ی توصیفی  در این پایان نامه که بر اساس شیوه

انجام شده است، مشاهده شد که باکثیر تفسیری جدید از 

که اسطوره ارائه می دهد و از زاویه ای به آن می نگرد 

قبال کسی به آن ننگریسته است. او امکان خیانت همسر 
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کند و دلیل قتل او و کارهای بعدی  شهریار را نفی می

داند. از طرف دیگر، باکثیر  شهریار را بیماری روانی او می

ای ترسیم کند، که رنگ و  کوشد جّو نمایشنامه را به گونه می

از خدای بوی اسالمی داشته باشد. به عنوان مثال شخصیات 

یگانه و جهان آخرت و حرام و حالل و غیره صحبت می کنند. 

توان گفت باکثیر به بازآفرینی این اسطوره  به طور کلی می

 از دیدگاه خاص خود پرداخته است.

واژگان کلیدی:  نمایشنامه، علی احمد باکثیر، هزار و یک 

 ی سّر شهرزاد.  شب، شهریار و شهرزاد، نمایشنامه
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مة
ّ
 املقد

قد احتّل الفّن املسرحي مکانة بارزة بني سائر الفنون األدبية و استطاع أن يستمّر فی احلياة منذ نشأته فی 
اليونان القدمي حّتی يومنا هذا. تعّرف األدب العريب علی الفّن املسرحي بصورته الفنّية املکتملة فی العصر اجلديد 

راحل الرتمجة والتقليد، استطاع جيل من الکّتاب املسرحيني بعد إرتباطه باألدب األورويب، و بعد املرور علی م
املتبّحرين کأمحد شوقی و توفيق احلکيم، أن يطّوَر املسرح العريب إلی مرحلة املسرح الفّنی، بعيدًا عن النقل أو 

 الرتمجة أو التقليد من  املسرحيات الغربية. 

رحيات الفّنية فی العصر املعاصر، ُيمکن اإلشارة إلی من أبرز الکّتاب املسرحيني الذين سامهوا يف تأليف املس
علی أمحد باکثري، الکاتب اليمنی األصل الذی وملد يف أندونيسيا و ترعرع فی اليمن و انتقل إلی مصر حّتی تويّف 
اء هناک. باکثري من أبرز الوجوه املتأّلقة يف جمال األدب امللتزم اإلسالمي، کما له مکانة خاصة بني سائر األدب

 بسبب تنوّع إنتاجاته األدبية من الرواية و املسرحية و الشعر. 

قد اهتّم الکّتاب املسرحّيون فی العصور املختلفة باملوضوعات التارخيية و األسطورية إهتمامًا خاصاً، و باکثري  
و مبا أّن کسائر الکّتاب بذل جهودًا قّيمة يف جمال استخدام األساطري کنطاق لطرح األفکار يف مسرحياته. 

القالب القصصي أللف ليلة و ليلة و خاصة قصة شهريار و شهرزاد، کان حمّل اهتمام األدباء فی الشرق والغرب، 
، و طرح من خالهلا «سّر شهرزاد»انتخب باکثري قصة شهريار و شهرزاد موضوع إحدی مسرحياته و مسّاها 

ة و رأی أن السبب يف حدوث هذا احلادث مل يکن شيئاً تفسرياً جديدًا ألسطورة خيانة امللکة و بّررها من اخليان
 إال مرض شهريار النفسي. 

التحليلي التطّرق إلی أصل القصة و قياسها مع ما هو  –حاولنا يف هذه الدراسة من خالل املنهج الوصفي 
عن خفايا موجود فی املسرحية و احلصول علی اجلوانب الرمزية للمسرحية و حتليلها حتليال أدبيًا و الکشف 

املسرحية من حتليل الشخصيات و احلوار و غريها. و للوصول إلی هذه األهداف قّسمنا الدراسة إلی ثالثة 
 فصول: 

تطّرقنا إلی نشأة املسرحية، و عناصرها و « املسرحية، نشأهتا، عناصرها و مشاهريها»فی الفصل األّول بعنوان 
ی األدب العريب، کما مل نغفل من دراسة بداياهتا فی األدب أهّم الکّتاب الذين ألّفوا مسرحيات ذات قيمة ف

 العريب و مراحل تطّورها، و التعريف علی أهّم کّتاب املسرحية فی األدب العريب. 
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و خّصصنا الفصل الثاين حلياة علی أمحد باکثري، و مولده، و نشأته، و أفکاره و آراءه و ألقينا الضوء علی 
کثري أديب کبري و حيتّل مکانة عالية بني األدباء، حاولنا أن نأتی بسريته و أفکاره و آرائه أهم مؤّلفاته. و مبا أّن با 

حّتی نتمّکن من تعريفه علی اآلخرين، علی جانب دراسة إحدی آثاره و هکذا استطعنا أن نعرّفه علی املخاطبني 
 بوصفه کاتباً منسياً إلی حٍد ما. 

و دوره فی األدب احلديث، کما ذکرنا « ألف ليلة و ليلة»ی کتاب و فی الفصل الثالث قمنا بتعريف عام عل
قصة شهريار و شهرزاد کما جاء فی ألف ليلة و ليلة، و بعد اإلتيان مبلّخص املسرحية، دخلنا فی حتليل املضامني 

ة، استطاع و عناصر املسرحية من احلوار و الشخصيات و الصراع و املوضوع. و استنتجنا أّن باکثري بقدراته األدبي
أن يغرّي األسطورة تغيريًا ملفتًا و يقّرهبا من البيئة اإلسالمية و العربية، کما أتی بتربير جديد لقصة حّب ملکة 

 مجيلة لعبد أسود، القّصة اليت تبدو بعيداً عن الواقع. 

ملسرحية و أّما حول خلفية البحث و املصادر اليت ترتبط مبوضوع الرسالة، فهناک مصادر کثرية اهتّمت با
من « فن کتابة املسرحية»من عبدالقاهر القط، و « من فنون األدب»عناصرها و أصوهلا و تارخيها، منها: کتاب 

من عمر « املسرحية، تارخيها، أصوهلا و نشأهتا»من علی الراعي، و « املسرح فی الوطن العريب»رشاد رشدی، و 
 املسرحية و بعض الکتب النقدية. الدسوقي، علی جانب الکتب الکثرية  األخری فی جمال 

من « اإلّّتاه اإلسالمي يف آثار باکثري القصصية واملسرحية»و حول باکثري هناک مصادر مثل کتاب 
من باکثري نفسه والذی جاء فيها مبلخص « املسرحية من خالل ّتاريب الشخصية»عبدالرمحن العشماوي، کتاب 

علی أمحد باکثري، حياته، شعره الوطين و »ناصرها، و کتاب من حياته و آرائه فی املسرحية و أصوهلا و ع
 عبداهلل السوحمي. أمحد من « اإلسالمي

ُيکن القول بأّن هذه املسرحية مل تِغب عن الدراسات و الکتب  « سر شهرزاد»و من املصادر املتعّلقة مبسرحية 
الدارسني إهتّموا هبا، منهم عزالدين امساعيل النقدية غيابًا تامًا و بالرغم من قّلة اإلهتمام هبا، إاّل أّن عددًا من 

، و عبداحلکيم الزبيدي فی مقاله «التفسري النفسي لألدب»الذی حياول تفسري املسرحية تفسرياً نفسيًا فی کتابه 
قصة شهرزاد فی »و مقال « رحلة شهرزاد بني الشرق والغرب»و رباب حسني فی مقاهلا « باکثري أنصف املرأة»

عن « شهرزاد فی األدب املصری املعاصر»من مظهر الشاغوري، و مقال « و أباظة و توفيق حکيممتناول باکثري 
 عيد عبداحلليم.
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ليبنّي « سر شهرزاد»بعد الدراسة والتصّفح فی هذه املصادر، رأينا أّن أي کتاب أو مقال مل خيّصص مسرحية 
هذا رأينا أّن العمل الذي قممنا به، عمل جديد  مجيع جوانبها و يقوم بدراستها دراسة حتليلية شاملة، و بناء علی

 جيدر اإلهتمام. 

أّما من الصعوبات اليت واجهنا يف کتابة هذه الرسالة، فمن أمّهها عدم توّفر املصادر الکافية بالنسبة إلی باکثري 
سر شهرزاد و حياته و أدبه، و قلة الکتب املوجودة حوله و حول أدبه فی املکتبات. إضافة علی هذا، مسرحية 

لباکثري، من املسرحيات الّتی مل تصبح معروفة بني الدارسني و الطالبني، کما ّتدر، و بناء علی هذا واجهنا 
فساعدنا الدکتور عبداحلکيم الزبيدی املدير احملرتم ملوقع باکثري  ،مشاکل عدة يف احلصول علی املصادر املطلوبة
 ن قد ارسلها ألحد الزمالء. فی هذا اجملال واعتمدنا علی املصادر التی کا
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 :األولالفصل 

ا وعناصرهالمسرحية، نشأتها، 
 أنواعهاو 
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  يةالمسرح -1-1

عدة فروع منها: الرواية، و القصة، و القصة القصرية، و املقال، و الرسالة، و املسرحية  یينقسم األدب إل
احلديث عن نشأة املسرحية و انواعها،  ی. قبل الدخول إلو.... . تعترب املسرحية من أهم و أقدم فروع األدب

املسرحية قصة جيري املؤلف الکالم »البعض أّن  ینأيت بتعريفها. هناک تعاريف متعّددة لفن املسرحية، حيث ير 
املسرح و يکتفي املؤلف فيها من  یطريقة احلوار بني شخوصها الذي ُيثّلون حادثتها للمشاهدين عل یفيها عل
ر جمموعة من الناس، ياملسرحية تصو »، و يقول اآلخر: 1«ناظر و الشخو  و املالب  بششارات موجزةوصف امل

املسرحية »و يعتقد البعض أّن  2«أنّه مرتبط باآلخرين يف سلوکه و أفعاله یيعرض فيها کل شخص منهم عل
 أحداث معينة و هذه تصّور الفّنان لقصة تدور حول شخصيات تتوّرط يف یشکل من أشکال الفّن القائم عل

املسرحية لفظة »و يعّرفه شخص آخر هکذا: 3«القصة حتکي نفسها عن طريق احلوار املتبادل بني الشخصيات
 4«.احلوار و احلرکة یاملسرح و تعتمد عل یالعمل القصصي التشخيصي الذي يقّدم عل یمستحدثة تمطلق عل

النّقاد من مناظر خمتلفة و لکن هناک اصول يّتفق  هناک تعريفات متعددة للمسرحية و ينظر إليها یفکما نر 
احلوار بني الشخصيات و الدور األساسي للشخصية يف هذا  یعليها اجلميع مثل طريقة حکاية القصة معتمداً عل

کالقصة و الرواية و هي تمکتب للقراءة ال للتمثيل و   یاملسرح، عک  الفنون األخر  یالفّن و لزوم تقدُيها عل
 التقدمي. 

خيتلف الناقدون و مؤرخي األدب حول نشأة املسرحية، فيعتقد البعض أن املسرحية قد نشأت بداية عند »
قد »و  5«اليونانيني يف القرن السادس قبل امليالد یمصريني و من هناک إل یالبابليني و السومريني مث انتقل إل

وجود نصو  درامية يف مصر،  ی دّلت علاستفاد الباحثون املسرحيون العرب من اکتشافات البحوث األثرية اليت
و يعتقد البعض بالرغم من ظهور  6،«ليثبتوا أن املسرح أول ما نشأ يف مصر القدُية قبل نشوئه عند اإلغريق

الرغم من توفّر  یاملصري القدمي عل»أيدي اإلغريق، ألّن  یاملسرح عند املصريني، إاّل أنه کان ناقصًا و اکتمل عل
احلياة اإلجتماعية کما هو احلال عند  یاساطريه، مل يستطع أن يتجاوز دائرة الدين و خيرج إلعنصر الدراما يف 

 7«.اإلغريق الذي انفصل عن دائرة الدين و خرجت الدراما من املعابد لتصبح غاية يف ذاهتا

                                                           
 .187ص. 1171روت، ية للدراسات و النشر،بي، مؤسسة العربيالنقد األدب يجواد، مقدمة ف ي. الطاهر، عل1

 .183ص  .2222ث، دارعمار، عمان، يالحد يجابر، النقد األدب ي، علي. المنصور 2
 .67-68، ص 1188 ،روتيب ،عية للدراسات والنشر و التوزيز، الدراما و مذاهب األدب، الموسسة الجامعي، فايني. ترح 3
4
 .12. بن ذريل،  

5
 .185. النقد األدبي الحديث،  
6

 .12، 1111. حمو، حورية محمد، تأصيل المسرح العربي، منشورات اتحاد الکّتاب العرب، دمشق، 
7
 .13. م.ن،  
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طقوس الدينية أغلب الناقدين يرون أن املسرحية نشأت من ال بالرغم من وجود هذه اآلراء املتناقضة، إاّل أنّ 
املسرح الذي کان وليد املعبد و الکنيسة، و  یاملسلم مل يکن حباجة إل»اليونانية، و يري البعض السبب يف أّن 

الذي ظهر عند اإلغريق يف أعيادهم إلله اخلمر، مث استعانت به الکنيسة بعد انتشار املسيحية يف کنائ  روما و 
ّما ذهبت إليه يف القول بصلب املسيح و آالم الشهداء. أّما باري  إثناء القرون الوسطي لعرض فکرهتا ع

املسلمون فلبساطة مفهومهم اإلسالمي و وضوحه و لطبيعتهم اليت عرفت بالصراحة و الوضوح مل توجد عندهم 
 1«.املسرح یاحلاجة إل

 مراحل تطور المسرحية -1-2

 المسرح اليوناني -1-2-1

 یو يدّل ما وصل إلينا من أقدم النصو  الدرامية عل»نانيني ألول مرة الرأي الغالب عند اليو  ینشأ املسرح عل
ارتباط هذا الفن بالدين و ان الطقوس الدينية هي اليت استدعت نشوءه أول مرة، أو قد يکون األنسب الرجوع 

ناسبات ما سبق ذلک لنري فيه مظهرًا اجتماعيًا مثل أي مظهر اجتماعي، يف الرقص و الغناء لدي امل یقلياًل إل
  2«.مفرحة عائلية، أو قبلية أو مدنية أو شعبية

حتية اآلهلة  یاعتياد اليونانيني عل»الرأي الغالب يعتقد أن املسرح نشأ ألول مرة من الطقوس الدينية بسبب 
 یبطريقة بدائية تّتصف بالتهليل منادين بأمسائها مع حرکات راقصة قوية، فتتطّورت هذه التقاليد و ارتقت إل

فنشأ املسرح نشأة » 3«.وي خلق الصورة املسرحية اليت امتزج فيها الدين بغناء، و الرقص باملأساة أو امللهاةمست
مرّتني يف کّل عام: أوهلما: کان يقام يف الشتاء و « ديونيزوس»دينية و کان يقام متجيدًا آلهلة اخلمر و الکرم 

ديونيزوس و يقيمونه يف بقعة  ینسبة إل« ديونيزيا»د و الثاين يف الربيع و کان يسّمي عي« لينا»يسّمي بعيد 
مقدسة تتکون من معبد و مسرح. و قد ولدت املسرحية بنوعيها املأساة و امللهاة يف نطاق هذين العيدين و ما 

يقام يف جو من الرقص و الغناء و األمور املضحکة و نشأ منه « لينا»فکان عيد  4«.بينهما من احتفاالت
کان مرافقًا بالصمت و الوقار و تذّکر األمور املؤملة و املصائب و نشأ منه « ديونيزيا»يد الکوميديا، و ع

  5الرتاجيديا.

 أشهر الکّتاب اإلغريق -1-2-1-1

                                                           
 .351، 1185، الطبعة الثانيةروت ي، بيدار الکتاب اللبنان في مواجهة النقد األدبي الحديث، ي، أنور، خصائص األدب العربيالجند.  1

2
 .188. النقد األدبي،  

3
 .186. النقد األدبي الحديث،  

4
 .186-187.م. ن ،  

5
 .462-461، 1112سه، دار الجيل، بيروت، الطبعة الثانية، ي، عبدالمنعم، دراسات في األدب العربي الحديث و مدارالخفاج.  
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من أشهر کّتاب املسرحية الرتاجيدية )املأساة( ايسخيلوس، سوفوکلي  و يوريبيدس، و من کّتاب الکوميديا 
 )امللهاة( آريستوفان. 

أبا الرتاجيدية اليونانية بسبب حماوالته يف تطوير الرتاجيديا، فقد جعل للرتاجيديا ممثلني اثنني  خيلوسايسيعّد »
أنّه  یممثل واحد، و قيل إنّه هو الذي جعل اإلثنني فيما بعد ثالثة. من أعماله األخر  یبعد أن مل يکن هلا سو 

باملالب  يف تنويعها و مناسبتها للشخو  و األحوال  قّلل من أمهية الفرقة )الکورس( و وّطد مکانة احلوار و اهتمّ 
أنّه أّلف قرب سبعني ) و قيل تسعني( مسرحية و لکن  یاإلخراج رعاية خاصة. يرو  یو صقل األقنعة و رع

ألدبه، أنّه باشر بالنقد السياسي لألوضاع املعاصرة له، بعد أن غّلفها  یمن امليزات األخر  1أکثرها مفقودة.
ورية تقليدية. و لعّل أهّم ما ُييز البنية الدرامية االسيخلية عن سابقاهتا، أّّنا ضّمت أفکارًا و مبوضوعات اسط

 2.«مبادئ متناقضة أوجدت الصراع الدرامي

ثالثة و أمر  یو يعتقد البعض أنّه رفع عدد املمثلني من اثنني إل یبالرتاجيديا خطوة أخر  سوفوکليس یخط»
أهم أعماله أنّه أضعف دور اآلهلة يف الرتاجيديا و زاد من دور اإلنسان. کتب  برسم املناظر يف املسرح و من

 یمن اخلصائص األخر » 3.«سوفوکلي  أکثر من مئة مسرحية غالبها الرتاجيديات و وصل إلينا سبع منها
ي  البشر و يقرتب من کّل ما هو آدمي. أخذ سوفوکل یملسرحيات سوفوکلي  أنّه يتجّنب کّل ما هو فوق مستو 

 4. «نصف موضوع مسرحياته من حرب طروادة

من عمله يف مضمون املأساة يف تصويرها عصره يف حياته القائمة متخذة  یالکرب  يوريبيدستأيت أمهية »
االنسان املتطور اجلديد مرکزها و مدارها، فتطّورت املسرحية يف يديه و صارت عماًل ادبياً مملوءاً بالسخرية و اهلدم 

بحت قريبًا من امللهاة. کان يومن بأّن املسرحية جيب أن ّتعل اإلنسان حمورًا هلا، فکان اليهتّم و التجديد و أص
کتب يوريبيدس حوايل مئة مسرحية و وصل إلينا منها سبع عشرة   5.«إاّل بتصويره و حتليل نفسيته و فهم تصرفاته

 تراجيدية. 

سبب لکونه يف هذه املنزلة أنّه يتمّتع بقرحية نّفاذة  أکرب کاتب کوميديا يف اليونان القدمي. أهمّ  أريستوفانس»
تصوير جمتمعه و فضح عيوبه. من ميزات أدبه  یو مزاج ساخر و جرأة نادرة و موهبة يف اإلضحاک و قدرة عل

 یالنکتة اهلامة األخر » 6.«أنّه يهاجم دعاة التجديد يف کل ميدان، کما يهاجم سقراط و يعّده من سفسطائياً 
أريستوفان  أّّنا تعترب مرآة تعک  زاوية من زوايا احلياة اإلجتماعية و السياسية، کما تعک  جبالء  يف مسرحيات

                                                           
1
 .111-112. النقد األدبي،  

2
 .72. الدراما و مذاهب األدب،  

3
 .112-113. النقد األدبي،  

4
 .76. الدراما و مذاهب األدب ،  

5
 .113. النقد األدبي ،  

6
 .111. م.ن.  
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صور احلياة يف فرتة تأّلق أثينا احلضاري و الفکري و بداية ذبول نفوذها السياسي و انکماش توّسعها العسکري. 
رين له و اهل الفن و العلماء  و الفالسفة و أريستوفان  يسخر يف آثاره من الساسة البارزين و الشعراء املعاص

 1.«لکّنه يتعاطف مع البسطاء و عامة الناس و أتباع النظم و التقاليد املوروثة

 المسرح الروماني  -1-2-2

عصر الرومان فشنّنا ال جند هلم إضافة يف املأساة حيث ذبلت عندهم الرتاجيديا حيت کادت  یإذا انتقلنا إل»
هاة إاّل حماوالت قليلة يف کال الفّنني. لقد ظهر کّتاب قليلون إخذوا من األدب اليوناين يف ختتفي و کذلک املل
و معلوم أن الرومان إذا أخضعوا » 2.«يف املأساة« سنکا»يف امللهاة و « ترن »و « بلوت »امللهاة و املأساة کـ 

يًا و من األدب التأليف املسرحي. فقد سار اإلغريق حربيًا و سياسيًا و إدارياً، خضعوا هلم فکريًا و فنيًا و أدب
و کان هلوراس دور کبري  3.«يف الرتاجيديا ا و إّمايف الکوميدي ة، إّماالرومان يرتمجون و يتصرّفون باملسرحية اإلغريقي

 4«.خمّلفات اإلغريق ليالً و ّناراً  یإنکّبوا عل»حماکاة األدب اليوناين، حيث قال:  یيف تشجيع الرومان إل

 (ی)قرون وسط یالمسرح القرسط -1-2-3

يکتب يف بداية األمر باللغة الالتينية لغة الکنيسة، و لکّنها فيما بعد کمتب باللهجات  یکان املسرح القرسط»
أممهل أعظم الرتاث اليوناين و الروماين القدمي يف » 5.«الدارجة ليفهمها اجلمهور و ليؤدي األثر املطلوب منها

کنف الدين املسيحي، فاستمّدت موضوعاهتا من حياة املسيح و   یت باملسرحية إلحيث عاد یالقرون الوسط
اإلنساين الفيّن کما   یاملستو  یمأساة صلبه و حياة القديسني و کراماهتم و األس  األخالقية الدينية و مل يرتفع إل

مسرحية تمذکر، دون أن يکون ملسرحها شأن و دون أن خيلف  یفمضت القرون الوسط» 6.«کانت عند اليونان
املعاين اإلنسانية و   یو کان ما فيها اليعدو أن يکون أموراً أولية بدائية مل تستکمل العناصر الالزمة و مل تنطو عل

 7.«کانت جمّرد وسيلة تعليمية وعظية

أواخر القرن السادس عشر و أوائيل القرن السابع عشر حيث يأيت شکسبري فيعطي  یظّل احلال هکذا حت»
ياة جديدة و ُيزج بني اللونني من امللهاة و املأساة. هو مل يعر اهتمامًا حبدود بني املأساة و امللهاة، املسرح ح

فجمع بني الضحک و البکاء، بني الفرح و احلزن و بني السعادة و الشقاء يف أغلب مسرحياته، حيث کان يوازن 

                                                           
1
 .85-86. الدراما و مذاهب األدب ،  

2
 .181دبي الحديث، . النقد األ 

3
 .221. النقد األدبي ،  

4
 .221. م.ن،  

5
 .222. م.ن، ،  

6
 .181. النقد األدبي الحديث ،  

7
 .223. النقد األدبي،  
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و ُيکن القول  1«شرة. مسمّي هذا الفّن بدرامايف مسرحية الليلة الثانية ع یبني هذه الصفات و احلوادث کما نر 
 بأّن هذا الفّن خاّ  به و ابتکره هو.

مقتضي العبقرية و الفّن، قاومه  یو مبا أّن شکسبري مل يلتزم القوانني التقليدية للقالب املسرحي و تصّرف عل»
دون اإلهتمام هبذه القضايا و مع احملافظون الذين ألفوا منطاً واحداً من املسرحيات و لکّنه سار يکتب مسرحياته 

هذا ظّل شکسبري يف عصره يف درجة ثانية من الذکر و اإلهتمام و الشهرة ألّن الشهرة کانت للمؤلف احملافظ 
 2.«الذي يسنده النقد احملافظ

 المسرح الکالسيکي  -1-2-4

اآلداب  یاحلديثة إل إزدهر الفّن املسرحي يف العصر الکالسيکي حيث رجع کّتاب عصر النهضة األوروبية»
 یاليونانية و الرومانية و مّسوا عصرهم عصر اإلحياء. فخضع املسرحية لألصول القدُية اليت أّسسها أرسطو عل

الرغم من خضوع الکالسيکيني لألس  القدُية تطّورت من حيث  یأساس من املسرحيات اليونانية. و عل
 3.«انية و حّرروه من قبضة املسيحية و ساروا به حنو اإلنسانيةاملوضوعات، ألّّنم جّردوا أدهبم من الوثنية اليون

الغناء و  ال حنو املوسيقي بسبب اشتماله علیمع ظهور الکالسيکية، انفصل املسرح الغنايي من املسرح و م»
من أشهر  4«.املوسيقي، و من جانب آخر املسرح الذي انفصل عن املسرح الغنائي مال حنو النثر دون الشعر

 ردي، و کورين، و راسني، و مولري.الکالسيکيني: ها هؤالء

 المسرح الرومانسي  -1-2-5

ّناية منتصف القرن  یإمتّدت الرومانسية حوايل قرن من الزمان، إبتداء من منتصف القرن الثامن عشر حت»
 یان علإطالق العنان لعواطفه و وجدانه، و رّجحت الوجد یدعت الرومانسية اإلنسان إل» 5.«التاسع عشر
املسرح الکالسيکي منذ عهد بکر حيث کتب فيکتور هيجو  یأخذت الرومانسية هتاجم عل 6عنصر العقل،
التخلي عن قيود الکالسيکية. هيجو رفض أيضاً  یو دعا فيها الکّتاب املسرحيني إل« کرومويل»مقّدمه مسرحية 

للحياة، و  ية آلية للحياة و أن املسرح خلق جدأن املسرح لي  حماکا یفکرة الفصل بني املأساة و امللهاة ألنّه رأ
 7.«يف احلياة ُيتزج اخلري و الشر و الفرح و احلزن

 المسرح الواقعي  -1-2-6
                                                           

1
 .181-112. النقد األدبي الحديث،  

2
 .224. النقد األدبي،  

3
 .112. النقد األدبي الحديث،  

4
 .461-462. دراسات في األدب العربي الحديث و مدارسه،  

5
 .113. المصدر السابق، 

6
 .78 ،2221وم، منشورات اتحاد الکتاب العرب، دمشق، يال يمنذ نشأته حت يالمسرح العرب ي. بلبل، فرحان، مراجعات ف 

7
 .113. النقد األدبي الحديث،  
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ظهرت الواقعية بعد الرومانسية مع اإلکتشافات العلمية يف أوروبا و تضّخم الصناعة و رأس املال و رفضت »
دب و بعد أن کان الرومانسي حاملاً، أخذ الواقعي يعا ج املوضوعات األ یالقيود اليت فرضتها النظرة الرومانيسية عل

کان للتطّور الصناعي و التيارات السياسية و ظهور الطبقات اإلجتماعية دور و  » 1.«اإلجتماعية بشکل واضح
ثمرًا حيث هام يف الربط بني الفن املسرحي و الواقع اإلنساين. إستغّلت الواقعية التاريخ و األساطري استغالاًل م

مواقف من احلياة و الناس بصورة مباشرة و  یأخذت من األحداث رموزًا موضوعية يتعرض األدباء من خالهلا إل
 2.«غري مباشرة. من أبرز رّواد هذه املدرسة برناردشو اإليرلندي

 المسرح الرمزي -1-2-7

عن األفکار و اآلراء. املقصود من  قد استخدم الرمز منذ القدمي يف األعمال املسرحية للتعبري غري املباشر»
سبيل املثال نذکر البيت و نرمز  یاستخدام الرمز هو أن نذکر شيئًا جزئيًا و صغريًا و نقصد العام و الکبري، عل

مدرسة الطبيعية  یة يف فرنسا يف أواخر القرن التاسع عشر کرّد فعل عليظهرت الرمز » 3.«اجملتمع أو البلد یإل
(Naturalism)   کانت إحدي فروع الواقعية. الطبيعيون کانوا يهتّمون بالظواهر و املظاهر اخلارجية اليت

لإلنسان و اجملتمع و اليهتّمون بطرح املعاين العميقة و املشاعر و اإلحساسات يف املسرح. مل تکن للمسائل 
هذه النواقص  یرّد فعل علفظهرت الرمزية ک» 4.«املعنوية کالشعر و املوسيقي و املشاعر مکانة يف املسرح الطبيعي

يف املدرسة الطبيعية و أخذت تعا ج مشاکل القدر و احلظوظ اإلنسانية يف ثوب رمزي و امتازت مسرحياهتا 
ة من املشاهري املدرس 5.«مبحاولة التعبري عن الغموض الرهيب الذي يکتنف احلياة و الضيق الذي يرهق الروح

 «. موري  مرتلينک» الرمزية ُيکن أن نشري إلی

 المسرح العربي  -1-2-8

األدب العريب و ظهر يف العصر  ه احلايل، لي  له سابقية طويلة فیاملسرح الفين اجلديد الذي نراه يف شکل
احلديث بعد ظهور العالقات الوسيعة مع األدب األورويب. و لکن کما أشرنا سابقاً، هناک بعض يعتقدون أّن 

 خمتلفة من املسرح احلايل. املسرح کان من فنون العرب و لکن بصور 

م.  7711الذي نشره عام « الف مسرحية عربية و مسرحية»يف کتاهبا « متارا بوتيتسيفا»الباحثة الروسية »
تقول: أّن وجود املسرحية يف األدب العريب الذي متوج باملوسيقي و التقاليد الدينية و الرتاثية لي  امراً مستبعداً و 

کما » 6.«ب لي  من املبالغة و اإلغراق و وجود املسرحية يف هذا األدب أمر عاديتؤّکد أن وجه تسمية الکتا
                                                           

1
 .71. مراجعات في المسرح العربي،  

2
 .114. النقد األدبي الحديث،  

3
 .212، 1365نمايش، امير کبير، طهران،  ي، خسرو، کتاباريشهر.  

4
 .42-41 ،1368هران، المجلد األول،  ي، منشورات برگ، طشيات نمايسم( در ادبي)سمبول يي، فرهاد، نمادگراي. ناظر زاده کرمان 

5
 .422،خية، قاهرة، دون تاري، مکتبة النهضة المصرين، أحمد، النقد األدبي. أم 

6
 .281-282، 2222العربي المعاصر، منشورات اتحاد الکّتاب العرب، دمشق،  .  أبو هيف، عبدهللا، المسرح 
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اجلدران و أحجار معبد  ر أن يثبت أن الرسوم املتبقية علیحاول الربوفسور فريمان الباحث الکبري يف شئون مص
إذ يقول: للعمل  يؤيد هذا الراي الکاتب اإليراين، ناظر زاده کرماين» 1.«أقدم مسرحية وصلت إلينا« ادفر»

ستة آالف سنة، و قسم من هذه السابقية يرتبط بفرتة قبل ظهور  تزيد علی املسرحي يف مصر سابقية طويلة
  2.«اإلسالم و قسم منه يرتبط بالفرتة اإلسالمية

 العصور احلديثة و بعد التعّرف علیو من جانب آخر يعتقد البعض أن العرب مل يعرف املسرحية إاّل يف 
، کما يعتقد فرحان بلبل أن العرب 3الغربية و منهم توفيق حکيم، و عزالدين امساعيل و ابراهيم عبدالرمحناآلداب 

مل يعرفوا املسرح بشکله املعروف کتابة و متثياًل إاّل يف أواسط القرن التاسع عشر و أّّنم نقلوه عن اوروبا نقالً 
ی مصر و ب مل يعرف املسرح إاّل بعد الغزو الفرنسي علو يؤيد شوقي ضيف هذا القول و يعتقد أّن العر  4حرفياً،

 5ادب اوروبا و التأثر منه. التعّرف علی

قسمني و يقول: لقد مّر املسرح  یالدکتور جابر املنصوري أنّه ُيکن تقسيم مراحل تطور املسرح العريب إل يری
 6: مرحلة املسرح الفين.: مرحلة البدايات و  الثاينيث علی مرحلتني متمايزتني: األولیالعريب احلد

 بدايات المسرح العربي  -1-2-8-1 

( و یتتمّثل بدايات املسرح العريب يف أربعة فنون: املسرح احلسيين، و خيال الظل، و القرقوز )مسرح الّدم
 صندوق الدنيا.

ام و : کان الشيعة ُيثّلون مقتل احلسني بن علي )ع( يف ساحة واسعة ضربت فيها اخليالمسرح الحسيني»
اّتشحت بالسواد و يقيم شيخ يثري شجون الناس و يذکر ما القاه اإلمام احلسني و آله يف نغم حزين يهيج 

الناس بقطعة من القطن يلتقط فيها دموعهم مث يقطرها يف زجاجة حتفظ  یالعواطف و يستدّر الدموع يطوف عل
  یثلت فيها القصة و هذه األعشاش ترمز إللإلستشفاء. و ينتهي التمثيل حبرق أعشاش يف جوانب الساحة اليت م

أي يوم القتل و « روز قتل»هذا اليوم،  یو أطلق الشيعة عل» 7.«کربال و يظهر قرب احلسني )ع( جملاًل بالسواد
شهد هذا اإلحتفال التمثيلي الشاه و علية القوم و شهدوا يف ساحة التمثيل شخصيات مثّلت أدوار احلسني )ع( 

 8.«و آله

                                                           
1
 .281. م.ن،  

2
 .3ي، شيات نمايسم( در ادبي)سمبول يينمادگرا.  

3
 .234. النقد األدبي الحديث،  

4
 .71. مراجعات في المسرح العربي،  

5
 .212تا،. ضيف، شوقي، األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، قاهرة، ال 

6
 .236. النقد األدبي الحديث ،  

7
 .12. الدسوقي، عمر، المسرحية نشأتها و تاريخها و أصولها، دار الفکر العربي، قاهرة: التا،  

8
 .11، 1163. شوکت، محمود جابر، الفن المسرحي في األدب العربي الحديث، دار الفکر العربي، قاهرة،  
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: ُيکن القول بکثري من الوثوق إن العرب و الشعوب اإلسالمية قد عرفت اشکااًل خمتلفة من لّ خيال الظ»
الطقوس  لتاسع عشر. و إذا مررنا بسرعة علیاملسرح و من النشاط املسرحي لقرون طويلة قبل منتصف القرن ا
فن مسرحي، کما  اليت مل تتطّور إلی بل اإلسالم، واإلجتماعية و الدينية اليت عرفها العرب يف شبه اجلزيرة العربية ق

أّن املسلمني أيام اخلالفة العباسية قد عرفوا  رض، فسنجد ّمّة إشارات واضحة علیمن األ یحدث يف أجزاء أخر 
هذه احلقيقة  یاألقل من األشکال  املسرحية املعرتف هبا و هو خيال الظّل. و أقدم إشارة إل یشکاًل واحدًا عل
للشابشيت، و يذکر فيه أّن اللعب خبيال الظل کان معروفًا يف عصره و کان يعتمد « راتالديا»جندها يف کتاب 

  1.«اهلزل و السخرية و اإلضحاک یعل

اآلخرون أنّه نشأ يف بالد الصني مث  یالبعض أنّه نشأ يف بالد اهلند و ير  یهناک اختالف يف نشأته إذ ير »
و قد کان من اليسري أن يتطّور هذا الفّن و ينمو، » 2.«أوروبا یإلالبالد اإلسالمية و العربية مث انتقل  یهاجر إل

احلرکة لو أّن العصر کان عصر قوة ّنضة، و لکن مصر   یاملسرح و من احلوار إل یو خيرج من خيال الظّل إل
و أن نزلب يف قاع اهلاوية.  یاملماليک و األتراک إل یأيد یکانت تنحدر کل يوم يف مهواة اجلهل و الفاقة عل

طيف »من أشهر من أّلف روايات خليال الظّل و ابتدع فيه منطًا جديداً هو ابن دانيال الکحال، و أشهر رواياته 
 3.««عجيب و غريب»و « اخليال

يقال أصله « قوز»مبعين أسود و « قرة»مشتقة من کلمتني: « قرقوز»کلمة   )القرقوز(: یمسرح الّدم»
إشارة أو کناية عن طبيعة املسرحيات املتشائمة اليت کانت « السوداء العني»مبعين العني. إذن معناها « جوز»

اجلمهور آنذاک. الخيتلف هذا الفّن عن خيال الظل يف احلقيقة يف باباته، و يقال أّن السلطان  یتعرض عل
ن ترکيا عن طريق مصر بعد أن فتحها. العرائ  يف القرقوز کانت تعرض م یالسليم العثماين هو الذي أدخله إل

الشاشة و تقوم حبرکاهتا املصاحبة للحوار  یوراء الستار الذي يعک  صوراً يراها املشاهدون و کانت تربز من أعل
  4.«و کانت وظيفة الستار جمّرد إخفاء ما جيري يف اخللف

ظهره و يطوف به  یبصندوق الدنيا  الذي کان حيمله صاحبه عل یهو فن شعيب يسمّ  صندوق الدنيا:»
و معه الدّّکة اليت جيل  عليها املشاهدون من األطفال و يتابعون الصور امللّونة من  یلشوارع و القر احلارات و ا

 5.«خالل الفتحات الزجاجية

 المسرح العربي الحديث  -1-2-8-2

                                                           
1
 21-32، 1171العربي، عالم المعرفة، الکويت، . الراعي، علي، المسرح في الوطن  

2
 .236. النقد األدبي الحديث ،  

3
 .14-15. المسرحية نشأتها و تاريخها و أصولها،  

4
 .238-231. النقد األدبي الحديث ،  

5
 231. م.ن،  
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أشرنا يف الصفحات السابقة من املمکن أن جند بدايات و مالمح من املسرح يف األدب العريب قبل العصر 
فين عاٍل و الُيکن إطالق اسم املسرح عليها.  یهذه الفنون اليت أشرنا إليها مل تکن يف مستو احلديث و لکن 

مصر و فتح عالقات جديدة مع  یظهر املسرح يف األدب العريب يف العصر احلديث، أي بعد غزو نابليون عل
الدرجة  یدة حيت وصل إلأوروبا، و لکن املسرح الذي أخذه األدب العريب من األدب األورويب، مّر مبراحل عدي

 ثالث مراحل:  یُيکن تقسيم املراحل اليت مّر عليها املسرح العريب إل»الفنية اليت نراه اليوم. 

متتّد هذه املرحلة منذ نشأة املسرح » 1.«: مرحلة اإلقتباس من املسرح الفرنسي الکالسيکيالمرحلة األولي
فقد برق الشعاع األول يف منتصف القرن املاضي » 2.«ة األويلالعريب يف لبنان و سورية و مصر حيت احلرب العاملي

من لبنان، و من مّث تفّجر الضياء و انتشر يف أحناء الوطن العريب و قد وضع اللبنة األويل يف هذا األساس املبدع 
ته هو تاريخ والدة املسرح العريب و ذلک عندما عرض مارون النقاش مسرحي 7181مارون النقاش و عمّد تاريخ 

يف منزله و هي أول رواية متثيلية ألفت يف اللغة العربية. إّن هذا املسرح الذي مّتت والدته يف « البخيل»األويل 
الرغم من جهود مارون  یأيدي بعض املبدعني العرب کان أسري املسرح الغريب، و عل یمنتصف القرن املاضي عل

نّه مل حياول أن يستنبت املسرح من البيئة العربية و إمّنا جلب النقاش التأسيسية، إاّل أنّه کان سليب التلقي، ذلک أل
 3.«املسرح جلباً من خارج البيئة

إّن اإلّتاه األبرز و األهم يف املسرح و يف عصر النهضة و يف إدخال اجلمهور يف لعبة املسرح و إقناعه هبا، »
يف مرکز السلطة أو أصدر الفرمانات  هو الوقوف يف وجه احملتّل  العثماين و طغيان احلکام الذين يّصبهم

کان کّتاب املسرحية يف هذه املرحلة حياولون متصري )تعريب( املسرحية بطريقة استبدال األمساء و » 4.«بتثبيتهم
احلوادث يف املسرحيات و إضافة أمساء و حوادث عربية إليها، حيت يستطيع هذا النبات الغريب أن يعيش يف 

ع العالقة بينها و بني األصل. و أسرف املصريون يف وضع األشعار اليت تمغيّن يف البيئة اجلديدة، و لتنقط
املسرحيات حيت يرضوا ذوق اجلمهور الذي کان يعجب بالغناء و أناشيد الذکر، و من هنا کان املسرح العريب يف 

املسرح ينقلون غالباً عن القرن املاضي و شطر کبري من هذا القرن، مزجياً من التمثيل و الغناء و کان أصحاب هذا 
السوريني و اللبنانيني الذين متّصروا  یاملسرح الفرنسي الکالسيکي، عن راسني و موليري و کورين و مرجع ذلک إل

و قاموا بالتمثيل، ألّن ثقافتهم کانت ثقافة فرنسية غالبًا و کان املصريون أنفسهم يقبلون مثل هذه الثقافة منذ 
 5.«أوائل القرن املاضي

                                                           
1
 .231. م.ن.  

2
 .82. مراجعات في المسرح العربي،  

3
 .11. تأصيل المسرح العربي،  

4
 . 87في المسرح العربي ،  . مراجعات 

5
 . 214. األدب العربي المعاصر في مصر،  
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 1.«تيار الرتمجة من األعمال الرائدة يف اللغات األجنبية و لألعمال املسرحية اجليدة لمرحلة الثانية:ا»
إبتدأت هذه املرحلة مع ّناية احلرب العاملية األويل و زوال الدولة العثمانية. و مبا أن العرب کانوا يظنون اخلال  »

دما وقعت دوهلم حتت نريان اإلستعمار الفرنسي و من الدولة العثمانية بداية لإلستقالل من األجنيب، بع
مصر و تلتها الثورة  7777سلسلة من الثورات العنيفة اليت بدأها ثورة  یاإلنکليزي، أصابوا خبيبة أمل دفعتهم إل

. يف بداية هذه املرحلة تراجع املسرح العريب يف مصر و سوريا معاً و لکن ّناية احلرب 7791عام  یالسورية الکرب 
املسرح العريب، بدأ املسرح يدخل األقطار العربية اليت  یاملية األويل و بداية الثورات العربية محلت شيئاً جديداً إلالع

نطاق ضيق متفرق، و کان الفضل يف ذلک لعدد من الفرق  یمل تکن قد عرفت املسرح من قبل أو عرفته عل
 2.«عربية و ألقت فيها بذرة املسرحاملسرحية املصرية اليت طافت يف کثري من أرجاء األقطار ال

ما کتبه الکّتاب  یو لو رجعنا إل» فين راٍق،  یمستو  یأّما من اجلانب الفين، فهذه املسرحيات ليست عل
الضعف يف البناء الدرامي يف األعم األغلب، و  یالعرب يف النصف األول من القرن العشرين، لوجدناه أقرب إل

صنف األدب املسرحي املکني الذي يکن العودة إليه و تقدُيه جياًل بعد  یقي إلقليلة جداً هي النصو  اليت ترت
جيل، و نصو  النصف األول من القرن العشرين يکاد أکثرها يصبح مادة تارخيية تشرح تطور املسرح العريب 

  3.«دون أن تکون مادة فنية قابلة للوقوف اليوم فوق خشبة املسرح

حية يف هذه املرحلة هو التوجه السياسي النضايل ضد املستعمر، و کون من أبرز السمات الفنية للمسر »
جانب  یالذين کانوا يعتربون املسرح وجهًا حضاريًا و اليبغون من ورائه رحبًا ّتاريًا عل« اهلواة» یاملسرح يف أيد

هذه اإلستماتة إتقان افتخار بعض املسرحيني باستماتة املسرح األجنيب الذي کانوا يقّلدون منها و کانوا يعتربون 
 4.«التقليد و مقياساً لرقي املسرحية

مرحلة املسرح الفين و التأسي  احلقيقي، و هي مرحلة حبث رائدة، تبحث عن شخصية  المرحلة الثالثة:»
 ابتدأت هذه املرحلة بعد» 5.«عربية، تنهض بشرساء قواعد املسرح العريب تأليفاً ال ترمجًة أو تقليداً لنماذج مستوردة

احلرب العاملية الثانية و بدأ العرب يواجهون مشاکل ما بعد اإلستقالل و انکشفت عيوب اجملتمعات العربية اليت  
کان الصراع مع املستعمر األجنيب خيفيها و جيعلها يف املرتبة الثانية. لقد واجه العرب التجزئة القومية و التفاوت 

ذلک ضياع  یرية من الناس و ختّلف الزراعة و الصنعة. أضف إلالطبقي و تفّشي الظلم و الفقر لدي الفئات الکث
فلسطني و أنشاء دولة إسرائيل. من خصائص املسرح يف هذه املرحلة أنّه تراصف يف درجة واحدة من القوة يف 
خمتلف األقطار العربية بسبب استکمال بنائه الفين و الفکري. و من خصائصه األخري جرأته و وضوحه و 

                                                           
1
 . 242. النقد األدبي الحديث،  

2
 87-88. مراجعات في المسرح  العربي،  

3
 . 23-25، 2223. بلبل، فرحان، النص المسرحي الکلمة و الفعل، منشورات اتحاد الکّتاب العرب، دمشق،  

4
 . 81-12 . مراجعات في المسرح العربي، 

5
 . 242. النقد األدبي الحديث،  
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قسمني رئيسيني: املسرح  یعاجلة األوضاع السياسية و اإلجتماعية، و بذلک انقسم املسرح العريب إلصراحته يف م
اإلقبال اجلمهوري الواسع الکاسح حنو املسرح بسبب  یالسياسي و املسرح األجتماعي، کما ُيکن اإلشارة إل

اخلصائص هو تأصيل املسرح العريب، اعتقاد اجلمهور بأنّه حاجة اجتماعية قبل  ان يکون لذة فنية. و رمّبا أهم 
نتيجة توّسع و اکتمال الثقافة باملسرح األجنيب و ترمجة کتب النقد و کتب تاريخ املسرح و مدارسه و أصوله و 
اّتاهاته و أساليبه يف التمثيل و اإلخراج، متزامناً مع عودة العديد من الطالب الذين درسوا فن التمثيل و اإلخراج 

 1.«يةيف الدول األجنب

النصو  العربية اليت ُيکن القول عنها أّّنا تدخل ميدان األدب املسرحي و اليت  برزت يف هذه املرحلة أولی»
ُيکن اعتبارها نصوصاً قوية. و ليست مسرحيات توفيق احلکيم و علي امحد باکثري و يوسف السباعي إاّل منوذجاً 

ر الدراما لبناء النص احملکم يف عقدته و شخصياته و صراعه فذًا عن هذه احملاولة املدهشة يف حماولة اتقان عناص
و لکن رکوب الکّتاب العرب هذا املنهج کان ملّونًا بتلوينات حملية من « احلبکة املتقنة الصنع» یللوصول به إل

ة ناحية و بتليونات شخصيات الکّتاب من ناحية ثانية. فشذا کان توفيق احلکيم يف بنائه الدرامي يسري ملناقش
افکار فلسفية، فشن علي امحد باکثري کان حياول ايقاظ الشعور القومي يف حني کان مراد السباعي يرصد اجملتمع 
رصدًا بالغ  اهلجاء والسخرية. و إذا کان هؤالء يرکبون منهج الدراما بشکلها التقليدي احملکم، فشن کل واحد 

 2.«منهم تأثر بتيارات فنية و فکرية خمتلفة

ي سار عليه الکّتاب العرب کان ّنجاً فنياً بقدر ما کان روية فکرية هلم يف قضايا اجملتمع و شوون املنهج الذ»
عاتقهم مهمة التعبري عن طموحات األمة  یاألمة. ففي نصفي القرن العشرين محل الکّتاب العرب املسرحيون عل

و الوطين هلم و إذًا موقفهم يف النصف يف التغيري اإلجتماعي و السياسي عرب التعبري عن املوقف الدرامي اديپ 
األول مقارعة اإلستعمار، فقد کان موقفهم يف النصف الثاين مقارعة التخّلف و التجزئة و العدو اإلسرائيلي، و  

 3.«التعبري عن مواقفهم اإلجتماعية و السياسية هذه یکان النهج الفين الذي رکبوه وسيلتهم ال

 د المسرح العربي اروّ  -1-2-8-3

ناک عدة شخصيات وضعوا احلجر األساس للمسرح اجلديد يف األدب العريب املعاصر متأثرًا بالغرب و ه
األوروبيني و عملوا کرّواد فتحوا الطريق للجيل القادم بعدهم، فهمم عرّفوا املسرح اجلديد لألدب العريب تقليدًا من 

لوه فنًا معرّبا، و من بني هذه الشخصيات ُيکن األدب العريب و جيع یاوروبا و حاولوا أن يقرّبوا هذا الفن إل
اآلخرين، شخصيات مثل  یبعضهم بسبب جهودهم الکثرية يف هذا الطريق و بسبب سبقتهم  عل یاإلشاره إل

 مارون النقاش و يعقوب صنوع و أيب خليل القّباين.  
                                                           

1
 . 18-122. مراجعات في المسرح العربي،  

2
 . 22. النص المسرحي،  

3
 . 23. م.ن،  
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ش. ولد مارون النقاش سنة األدب العريب، هو مارون النقا یاول من دخل املسرحية ال» الف: مارون النقاش:
إقتب  النقاش الفن » 1.«بريوت و تعّلم الفرنسية و الرتکية و اإليطالية یيف صيدا بلبنان، مّث انتقل إل 7171

و بدأ متثيله باللغة العربية  الدارجة و کانت أويل مسرحياته  7187املسرحي من ايطاليا حني سافر اليها يف سنة 
، مثّ 7181املعرّبة عن موليري، و ذلک يف أواخر سنة « البخيل»يف بريوت، مسرحية  اليت قّدمها جلمهوره العريب
اعرتف النقاش يف أول متثيل » 2.«7187سنة « أبوحسن املغّفل أو هارون الرشيد»قّدم مسرحيته الثانية 

ن يکشف عن ايطاليا و قال للجمهور أن هذا الف یملسرحياته بأنّه شاهد هذا الفن يف اوروبا حينما سافر إل
 3.«عيوب اإلنسان له و جيعله يبتعد عن تلک العيوب و استمرارًا هلذا اهلدف، بدأ النقاش خيرج مسرحياته

يف استخدام مأثور  قريب هذا الفن من نفوس الناس، سعیالفن املسرحي و لت یأدرک النقاش حاجة الناس إل»
دخل هذين العنصرين يف مسرحياته الالحقة الشعب من قصص و أفاد من ظاهرة حب الناس للشعر و الغناء فأ

 5.«شديدة أودت حبياته حبمی 7111اب مارون النقاش يف سنة أص» 4.««البخيل» یعل

يف دمشق من اصل ترکي، و هو کان فنانًا موهوبًا ينظم الشعر و  7111ولد سنة »ب: ابوخليل القباني: 
يد القباين يف فرتة  یسرحي. إزدهر الفن املسرحي علجييد الغناء و يکتب  القصص، و لکنه سّخر حياته للفن امل

حکم مدحت باشا يف سورية إذ إنّه کان حيب اإلصالح و التطّور، فساند أعمال القباين بدفع املال و التشجيع 
يف استمرار أعماله، و لکن مسرحيات القباين توقّفت بعد مدة قصرية بسبب زعم علماء الدين أّن هذا الفّن 

و ينايف األخالقي، و لکن يبدو أن السبب الرئيسي کان تنوير األذهان من جانب القباين من خالل خيالف الدين 
التضحية يف سبيل امتام  یمصر بعد ايقاف مسرحه و ازداد قوة و صموداً و عزمًا عل یمسرحياته. توّجه القباين إل

 6.«ولتنوير األذهان و صحوة العق یمسريته الفنية و اُيانه بقدرة املسرح عل

حکايات ألف ليلة و ليلة، مثل مسرحية  یکانت موضوعات مسرحيات النقاش تعتمد يف أکثرها عل»
، کما استفاد من الرتاث األديب يف مسرحيات «األمري حممود جنل شاه العجم»و « هارون الرشيد مع األمري غامن»
و استقي يف « ابة و سالمةيزيد بن عبدامللک مع جاريته حب»و « ديک اجلن احلمصي»و « یجمنون ليل»

الباب الغرام أو »املسرحيات الغربية يف آثاره:  یمن التاريخ العريب، و اعتمد عل« عفيفة»و « عنرت»مسرحييت 
من السمات البارزة ملسرحيات القباين أنّه يهتّم دائمًا مبعاناة  «. عايدة»و « اخلّل الويف»و « امللک مرتيدات

و اعتمد اعتماداً » 7.«من واقع اجلمهور العريب هبدف اإليقاظ و الوعي و التغيريانسان عصره و تنبع موضوعاته 
السري الشعبية يف بعض  یالقصص الشعبية اليت کان قصاصو املقاهي يقصوّنا، کما اعتمد عل یواضحًا عل

                                                           
1

 . 135،  1111. الفاخوري، حنا، الموجز في األدب العربي و تاريخه، دارالجبل، بيروت، الطبعة الرابعة، 
2
  .17. المسرحية تاريخها و نشأتها و أصولها،  

3
 . 143، 2224. غنيمي هالل، محمد، األدب المقارن، دار النهضة، قاهرة،  

4
 . 67. المسرح في الوطن العربي،  

5
 . 135. الموجز في األدب  العربي و تاريخه،  

6
 . 1-12. تأصيل المسرح العربي،  

7
 . 11-12. م.ن ،  
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و يرجع ذلک البعض أّن الفّن املسرحي الذي جاء به القباين هو أضعف صياغة ممّا عند النقاش،  یمسرحياته. ير 
تغطية ضعف البناء  یالقباين إل یأّن القباين مل يعرف املسرح يف أي لغة أجنبية غري الرتکية، و قد سع یالضعف إل

املسرحي عنده باملوسيقي واإلنشاد و الرقص، فکانت النتبجة العملية لکّل هذا نشأة الرباعم األويل لفّن األوبريت 
 1.«يف البالد العربية

يف مصر و درس ثالث سنوات  7117ولد يعقوب صّنوع و هو يهودي مصري، عام » ع:ب: يعقوب صّنو 
يف القاهرة. قام صنوع برتمجة بعض املسرحيات األوروبية مبسحة  7111يف ايطاليا و أنشأ أول مسرح مصري عام 

ا يعاين منه حملية و بتأليف بعض آخر، و کل هذه املسرحيات تعا ج املشاکل اإلجتماعية و طمرحت من خالهلا م
فکتب اثنتني و ثالثني مسرحية أغلبها تصوير للواقع » 2،«الشعب العريب عامة و اجملتمع املصري خاصة

اإلجتماعي الذي کانت يعيشه مصر آنذاک، و انتقاد بعض مظاهر التخلف والظلم اإلجتماعي يف تلک 
  3.«األيام

متثيلها و حضر بعض مسرحياته و لّقبه بـ شّجع  امساعيل باشا صّنوع يف وضع مسرحياته و إخراجها و »
نقده لبعض األمراء و السخر منهم و  یإل ی، إاّل أن جرأة صّنوع و رغبته اجلاحمة لإلصالح، أدّ «موليري مصر»

ممّا أثار « الوطن و احلرية»من األداة احلکومية و نّدد بظلم امساعيل و احلکام يف عصره و خاصة يف مسرحيته 
امساعيل هبذا  و قيل أنّه قمتل بأمر» 4،«رأسها امساعيل باشا، فأمر بشغالق مسرحه یمة و علغضب الطائفة احلاک

 5.«السبب

 أشهر کّتاب المسرحية العرب -1-2-8-4

نضج امللکة، وسعة التجربة،  یلعّلنا الجناور احلقيقة إذا قلنا إن فن املسرحية هو أکثر فنون األدب حاجة إل»
جذور احلقائق اإلنسانية و  یإلحاطة مبشاکل احلياة و اإلنسان، ال ألنّه يتعّمق إلالرتکيز، و ا یو القدرة عل

يکشف الغطاء عنها فحسب، بل ألنه الفن الذي الُيکن أن يسلم قيادة إال لفنان يستطيع أن بتقّمص مشاعر 
 يعيش معها و التأثري التأثري باجلماعة اإلنسانية اليت یسواه، فنان قادر عل یاآلخرين، و أن جياوز حدود نفسه إل

فيها. فنان يضع يف اعتباره قبل کل شيء إنه يصّور أفعال اإلنسان ممثلة و مرئية و منظورة، و أنه حينما حيرک 
خشبة املسرح الحيرک لک أفرادًا يتغين کل منهم عواطفه الذاتية، و إمّنا يريک وسطاً  یمجاعة من املمثلني عل

آلخر کما يتفاعلون يف احلياة، و تصل بينهم وشائج و عالقات حتددها سلوکهم اجتماعيًا يتفاعل فيه الفرد مع ا
و نفسياهتم و أحداث حياهتم و يلوّنا الصراع الذي يکون بني الفعل و رّد الفعل، أو بني الفرد و اجلماعة و أو 

                                                           
1
 . 67-68. المسرح في الوطن العربي ،  

2
 . 241ث، . النقد األدبي الحدي 

3
 . 68. المسرح في الوطن العربي ،  

4
 . 17-18. المسرحية نشأتها و تاريخها و اصولها،  

5
 . 15، 1365. ناظرزاده کرماني، فرهاد، پيش درآمدي بر شناخت ادبيات نمايشي در مصر، نيما، طهران،  
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ل هذا و غريه کان فن غاية أو إرادة تصارع القوي الغامضة للطبيعة. من أج یبني إرادة تکافح جمتمعاً للوصول إل
مهارة فنية خاصة تستطيع أن تؤلف بني  یکاتبه، و أشدها حاجة إل  یاملسرحية أکثر فنون األدب استعصاء عل

عناصر هذا الفن املتشعبة من قصة و ممثل و مسرح و مجهور و حوار، و أن ختضع يف غري افتعال لقيود املسرح و 
عمل فين متکامل  یغري تضارب أو تنافر حيت يصل الکاتب إلالتزاماته و أن تتعاون کل هذه العناصر يف 

  1«.متناغم

قلنا سابقًا ان الفن املسرحي دخل األدب العريب بواسطة أشخا  کمارون النقاش، يعقوب صنوع، و أيب 
متدنٍّ من النظرة الفنية، ألن  یخليل القّباين، و لکن أعمال و مسرحيات األشخا  املذکورة کانت يف مستو 

مرحلة التکامل و  یرحية کانت فنًا غري معروفًا عند العرب، کان عليها أن متر مبراحل متعددة حيت تصل إلاملس
العريب بواسطة بعض تغيريات  یالنضج. قلنا أّن اجليل األول من کّتاب املسرحية کانوا ينقلون املسرح  األورويب إل

يئتهم، فاستمّرت ظاهرة الرتمجة و النقل من الغرب حيت يف األمساء و الرتمجة، حيت تکون املسرحيات متالئمة مع ب
أصوهلا و عناصرها و قام بکتابة مسرحيات فنية  یعرف العرب املسرحية بصورة کاملة و استطاع أن يسيطر عل

مستقلة عن الرتمجة أو النقل من أوروبا. جيدر اإلشارة أن العرب الذين کانوا يدرسون يف أوروبا، کان هلم دور بارز 
 اس  مستقلة عربية و من أمههم و أشهرهم أمحد شوقي و توفيق احلکيم.  یتکامل املسرحية و بنائها عل يف

 أحمد شوقيالف: 

فيما بعد، « أمري الشعراء»تربية أصيلة عربية، أّهلته أن يکون  یم. مبصر و تربّ  7181ولد أمحد شوقي سنة »
م. حيث يواصل دراسة  احلقوق هناک.  7171ا سنة و تثّقف ثقافة جعلته مؤهاًل أن يرشح للبعثة يف فرنس

فاتصل خالل هذه السنوات باألدباء و الشعراء الفرنسيني، و قرأ کتبهم، کما کان يرتاد املسرح الفرنسي، حيث 
 شاهد کثري من روائع األدب التمثيلي، و تنقل بني مدن فرنسا و زار انکلرتا و غريها. 

نفسه رغبة قوية يف التجديد، حيت کانت نور سبيل له يف طريق حياته  أذکت هذه الدراسات و املشاهدات يف
رفدته فيما بعد بکل جديد مبدع. کتب شوقي يف فرنسا عدة مسرحيات، منها: ورقة اآلس، و داسياس، و علي 

  2.«بک الکبري، و البخيلة

لشوقي. « مصرع کليوباترا» أما املسرحية اليت يعّدها النقاد أول مسرح فيّن يف األدب العريب، فهي مسرحية»
هذا دخل  یفهذه املسرحية کانت أکثر تکاماًل من مسرحياته املاضية من نظرة اللغة و من النظرة الفنية، فعل

املسرح مرحلة جديدة بعد کتابة  هذه املسرحية. جيدر اإلشارة أن لشوقي مسرحيات أخري منها: الست هدي، 
هذا األساس ُيکن القول بأن امحد شوقي بداية مرحلة جديدة  یو عل و جمنون ليلي، و أمرية األندل  و ... .

                                                           
1
 . 13عربية، بيروت، التا: . العشماوي، محمد زکي، المسرح أصوله و اتجاهاته المعاصرة، دار النهضة ال 

2
 . 253-254. النقد األدبي الحديث،  
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و أثّر يف األدب العريب تأثريًا کبرياً، فأدخل املسرحية الشعرية يف » 1.«يف کتابة املسرحية يف مصر بصورة فنية
سرحي املنظوم. کتب قواعده، ففتح عصراً متثيلياً جديداً مّهد به الطريق أمام رّواد األدب امل یاألدب العريب و أرس

و إذا نظرنا يف هذه «. یالست هد»شوقي سبع مسرحيات سٌت منها مآسي و واحدة منها ملهاة و هي 
املسرحيات نظرة عامة و سريعة، جند أّن شوقي قد حر  يف مآسيه أن ينمي نزعته القومية بشحياء التاريخ العريب 

 2.«نيةو اإلسالمي، مع اإلشادة بروح النداء و التضحيات الوط

 توفيق الحکيم ب: 

التأليف املسرحي وجدناه ينهض ّنضة رائعة منذ العقد الرابع من هذا القرن )القرن  یو إذا ترکنا املسرح إل»
قواعده يف النثر، کما  یالعشرين(، إذ يظهر توفيق احلکيم فوثب به وثبة مل يکن حيلم هبا کل من سبقوه، فقد أرس

ر، يسعفه من ذلک ثقافة انسانية واسعة و ثقافة مسرحية دقيقة، و ترتاوح هذه القواعد شوقي يف الشع یأرس
 3.«الثقافتان مع روحه املصرية العربية، فشذا ملصر کاتب مسرحي من نوع انساين بديع

م.  7791م. من أب مصري و أم ترکية، و خترج يف مدرسة احلقوق سنة  7711ولد توفيق احلکيم سنة »
 یأن رجع إل یدراسة الفن من ينابيعه يف أوروبا، إل یل دراسته هناک، و قد عکف علفرنسا إلکما یمث سافر إل

املرأة اجلديدة، و »م. مثل مسرحيات 7779م. و قد بدأ يولف للمسرح منذ عام  7791موطنه مصر عام 
ت دون و غريها و هذه املسرحيات ضاعت أصوهلا ألّنا _ يف رأيه_ کان« العري ، و خامت سليمان، و علي بابا

 فيما بعد.  یالفين العال یما وصل إليه من مستو 

 تتمّثل آثار توفيق احلکيم يف نوعني: املسرح اإلجتماعي و املسرح الذهين. 

الف: املسرح اإلجتماعي: يتضّمن هذا املسرح جمموعة من املسرحيات الفکاهية القصرية اليت تطرح واقع 
ساکل املصريني منذ النصف األول من القرن العشرين. و قد نشرت اجملتمع العريب مصطبغة بالصبغة املصرية و مب

 «. مسرح اجملتمع»هذه املسرحيات حتت عنوان 

الدينية من الواقع و األساطري  موضوعها یب: املسرح الذهين: يشمل جمموعة من املسرحيات اليت استوح
يف مسرحيات  یله األساطري القدمية کما نر و لتوفيق احلکيم اّتاه خا  يف تناو » 4.«اليونانية القدُية و غريهاو 

الوي  دي »مثل بيجماليون و مشکلة احلکيم و مأساة أوديب، و هو يف کل هذد احملاوالت کما يقول 
الذي کتب مقدمة الرتمجة الفرنسية للملک أوديب، اليعرض للنموذج يف ظاهر مبناه بتعديل أو تبديل « مارينياک

                                                           
1
 . 466. دراسات في األدب العربي الحديث و مدارسه،  

2
 . 255. النقد األدبي الحديث،  

3
 . 216. األدب العربي المعاصر في مصر،  

4
 . 242-241. النقد األدبي الحديث،  
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حتويل املسائل القدُية  یاجلديد الذي يريد صّبه يف هذا القالب، و لکّنه بتوافر عل إال بالقدر الذي يقتضيه املعين
  1.«أغراض شرقية حديثة یإل

هذا النوع من املسرحية، أي املسرح الذهين، من أهم إجنازات  توفيق احلکيم و مل ير األدب العريب مثل  هذه 
اليوم أقيم مسرحي داخل الذهن، و أجعل املمثلني أفکاراً  إينّ »املسرحيات قبل احلکيم، فهو يقول يف هذا اجملال: 
من املسرحية تطرح فيها  هذا، املسرح الذهين نوع یفعل 2.«تتحرک يف املطلق من املعاين مرتدية أثواب الرموز

و خشبة املسرح  یالفکرية و الذهنية و يدور الصراع فيها حول املسائل الذهنية اليت الُيکن إظهارها عل القاضايا
املسرح الذهين. من املسرحيات الذهنية للحکيم: بيجماليون، و سليمان احلکيم، و  یهذا األساس تسم یعل

 الغد.  یأصحاب الکهف، و طالع الشجرة و رحلة إل

ّنج واحد  یأّّنم کانوا يسريون عل  –يف کّل مرحلة أو جيل أو عصر  –و من خصائص الکّتاب العرب »
. مثّ يکون لکّل کاتب یقطر عريب خصائصهم املتمايز عن کّتاب األقطار العربية األخر عام. مثّ يکون لکّتاب کّل 

يف کّل قطر مالحمه اخلاصة اليت يتفرد هبا عن زمالئه. و ذلک حتّقق للتأليف املسرحي يف کل عصر تفرّع شديد  
 کثيف مدهش و کان هذا التنوّع ينضوي حتت منهج واحد صارم اخلصائص و املالمح. 

سار هؤالء  –وکان کّتاب مصر و سورية ابرز کّتاب العرب  -رحلة النصف األول من القرن العشرين ففي م
الکّتاب يف ّنج واحد مل خيرج أحد منهم عنه و هو حماولة التمسلک ببناء الدراما التقليدية اليت ترتاوح بني 

املسرحية و ذلک بتمسکهم  یبة إلتأثريات موليري و إيبسن و شکسبري. و قصدوا من ذلک أن يرتقوا بفن الکتا
أما النصو  اليت کتبها الکّتاب يف النصف الثاين من القرن العشرين فشن کثريا منها قادر » 3.«بعناصر  الدراما

الوقوف فوق اخلشبة املسرح جبدراة رغم ابتعاد العرب و ختليهم عن أکثر املوضوعات اليت ناقشها و  یاليوم عل
يف التأليف و سبب ذلک قوة بنائها الدرامي الذي جيعل القاعدة الذهبية السابقة  رغم انطواء بعض أساليبها

 4.«تنطبق عليه

و قد عرف هذا العصر کّتاب مسرحيني کبار مثل ثروت أباظة، و فرج أنطوان و حممود تيمور و غريهم. و من  
ي امحد باکثري  الذي جّرب الکتابة کبار کّتاب املسرحية و بل من کبار أدباء األدب العريب يف القرن العشرين، عل

يف القوالب املتعددة مثل الرواية و املسرح والشعر، يف موضوعات خمتلفة. فهو يف املسرح کتب املسرحيات الشعرية 
جانب املسرحيات النثرية، و تناولت مسرحياته موضوعات متعددة مثل السياسة و الدين و اجملتمع و  یعل

 . یيات يف لغة السخرية أحياناً و اجلدية أحيانا أخر األسرة، کما کتب هذه املسرح

                                                           
1
 . 273. المسرح اصوله و اتجاهاته المعاصرة،  

2
 . 12. الحکيم، توفيق، بيجماليون، دار مصر للطباعة، قاهرة، التا،  

3
 . 21. مراجعات في المسرح العربي،  

4
 . 25. م.ن.  

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



 

23 
 

 عناصر المسرحية  -1-3

کل عمل أديب يتشّکل من عدة عناصر تتعامل مع البعص من خالل العمل و تکّون بنائه. و املسرحية کأي 
 عدة عناصر منها: الشخصية و احلادث و احلوار و الزمان و املکان.  یعمل أديب آخر يشتمل عل

فلي  هناک مؤلف أو راو يقص «. احلوار» یاملسرحية کشکل أديب أّنا تقوم عل یل ما نالحظه عللعّل أو »
علينا األحداث و يعرفنا بالشخصيات و طبائعها و عالقات بعضهم ببعض کما نشاهد يف الرواية مثال، و إمنا 

احلوار و املواقف اليت تکشف الشخصيات بنفسها عن نفسها و تتحاور فيما بينها لينمو احلدث من خلال ذلک 
أنّه مهما تکن وجوه اخلالف بني املسرحية وغريها من الفنون القصصية فشّّنا کغريها من تلک   یجيري فيها. عل

ذلک ُيکن أن نعّد  یيعرض علينا من خالل احلوار. و عل« حادث»قصة أو  یالفنون تعتمد يف املقام األول عل
 ول من عناصر العمل املسرحي. القصة أو احلادث أو املوضوع العنصر األ

مع ذلک الُيکن أن يکون شيئًا جمرداً، بل هو مظهر من مظاهر النشاط اإلنساين و نتيجة « احلادث»و 
لسلوک اإلنساين النفسي و اإلجتماعي و عالقاته مع بيئته و جمتمعه. لذلک البّد أن تکون يف املسرحية 

 العنصر الثاين من عناصر املسرحية. « الشخصية»کن نعّد شخصيات حتدث أو حيدث هلا هذا احلدث و هبذا ُي

من خالل لقاء تلک الشخصيات و عالقاهتا و معايشتها للحدث املسرحي ينشأ صراع ما بني بعض تلک 
الشخصيات  یالشخصيات ُييز احلدث املسرحي عن أحداث احلياة مبا فيه من توتّر و دالالت و يضفي عل

إذن عنصر آخر من عناصر العمل املسرحي. « الصراع»مثيالهتا يف احلياة الواقعية. و وجودًا مسرحيًا متميزًا عن 
يتّم للمسرحية ما ُيکن أن نسمية  –يف صورة احلوار  –من خالل تفاعل األحداث و الشخصيات و الصراع 

شخصيات عرضاً البناء الفين للمسرحية، و نعين به التحام هذه العناصر يف عمل متکامل يبدأ بعرض لألحدا، وال
  1«.املولف أنّه تضع خامتة هلذا البناء یعاماً مثّ يتتّبع تطورها و مصائرها حيت تبلغ النهاية اليت ير 

 أهّم مميزات أي من العناصر:  یهنا ندرس العناصر املذکورة بصورة منفصلة  عن البعض و نتطّرق إل

 الحوار -1-3-1

الشخصيات، ترسم حوادث  یاحلکاية و نتعّرف عل ینتطّرق إلاحلوار أهم عناصر املسرحية ألنه من خالله »
التقّدم فی » 2.«املسرحية بواسطة احلوار و تشرح أسرار الشخصيات به و ترسم اجلو العام للمسرحية من خالله

 بواسطة احلوار، و بذلک تحّقق إاّل العمل املسرحی يقوم علی منّو احلدث و منّو الشخصية، فشّن ذلک النمّو الي
وی فی العمل القصصی من قوم به الراإذ يقوم احلوار فی األولی مبا ية من القصة، دو خصيصة فنية متّيز املسرحيتب

                                                           
1
 .11-12، 1178. القط، عبدالقادر، من فنون األدب )المسرحية(، دار النهضة العربية، بيروت،  

2
 . 328-321، 1186صر، دار النهضة العربية، بيروت، . العشماوي، محمد زکي، دراسات في األدب العربي المعا 
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اق األدب، بالرغم من مشاهبته ة التی تدخله فی نطسرد و حتليل و تشويق. هبذا يکتسب احلوار صبغته الفني
 1.«ةاء تشري املوقف و تضیء جوانب الشخصيلکثري ممّا يدور فی حياتنا، مبا يتحقق فيه من قدرة علی اإلحي

احلوار أداة من أدوات التشخيص )رسم الشخصيات( عن وسيلتني: األويل: األقوال اليت يقوهلا الشخص عن »
، املسرحية. فأما عن الوسيلة األولینفسه يف حديثه مع اآلخرين، و الثانية: امللحوظات اليت يقوهلا آلخرون عنه يف 

سلوکه و شخصيته، و حني يکون هذا الشرح  یص يف الدراما تقدم شرحًا دائمًا مستمرًا علفشّن أقوال أي شخ
ضرورياً بنوع خا  فشننا جند احلرکة تتوقف يف بعض املناظر و تستمر األفکار و العواطف و العوامل يف سريها و 

ادث و لکّنه فقط يزيد يف عرض أي الذي الحيمل احلو « 2الکالم اجملرد» یمنّوها و تدّرجها، و بذلک جند ما يسمّ 
شخصية شخص من أقواله هو فقط، فهو قد خيفي  یالشخصية و حتليلها. و لکن جيب أن حنذر يف احلکم عل
الشخصية من خالل اقوال اآلخرين فقط، ألّّنم قد  یصفاته احلقة و حياول اّدعاء غريها. کما الُيکن احلکم عل

 يقولون احلق بشأّنا، فيجب أن نقي  بني األقوال املختلفة و نستنتج هذا ال یحيّبون الشخصية أو يکرهوّنا و عل
 3.«منها نتيجة مستقلة

و البّد أن يعرف املؤلف أّن هناک فروقًا واضحة بني  احلوار يف العمل الدرامي و احلوار يف احلياة، فکل »
أکثر اختصارًا و افصاحًا عن  « احلوار»منهما حوار و لکن يف احلياة األفضل أن نسميه احملادثة حيث إن کلمة 

، فکثريا ما تتحادث الناس يف الشوارع و املنازل أو يف أي مکان أحاديث عادية جدًا ُيکن «احملادثة»کلمة 
حذف أغلبها حيث الفائدة منها. أما يف العمل املسرحي فاحلوار ينتقي له خري األساليب املعربة عن الشعور و 

تب کل العبارات اليت ال قيمة هلا، فاحلوار الدرامي ال ينبغي أن يکون صورة طبق العاطفة و املوقف، و يرتک الکا
األصل من األحاديث اليومية يف احلياة، ألّن أي حماولة لنقل األحاديث العادية تعترب حماولة مضحکة تبعد 

ن تلک اليت ينشدها العمل الدرامي اليعطي أية متعة م یصاحبها عن الفن، ألن نقل الواقع اخلالص يف احلياة إل
املتلقي. و لکن جيب أن يکون احلوار الدرامي مشاهبًا للحديث اليومي العادي يف احلياة نازک املالئکه حيث 

 4.«سهولة العبارات و وضوح معناها

حتاور الشخصيات مع البعض، بل هناک نوع آخر من احلوار يسّمي  یالينحصر احلوار يف املسرحية عل»
تصوير نفسية الشخص ما يضعه  یو من أهم الوسائل اليت يستعني هبا املولف الدرامي علو ه«. »حديث الفرد»
التعمق بنا  ینفسه منفرداً، و املولف الدرامي يستعني بذلک عل یلسان هذا الشخص حني جيعله بتکل إل یعل

 اليستطيع أن يظهرها عرض هذه املنابع اليت ينشأ عنها السلوک، و اليت یيف املنابع اخلفية لطبيعة الشخص، و عل
يف احملاورة العادية. فشنّه قد يکون من الالزم لکي نفهم شخصًا فهماًتامًا أن نعرف ما جيول يف داخل نفسه من 
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 یالعوامل و األسرار اليت اليعرّب عنها و ال يکشفها، و يف سبيل ذلک جند الدرامي جيعل أشخاصه يتحّدثون إل
و حديث الفرد کان وسيلة شائعة االستعمال يف مسرحيات شکسبري، أنفسهم بصوت عال، و هکذا نسمعهم. 

 1.«و لکن النقد يف أيامننا هذه يعارضه معارضة شديدة و يکره استعماله يف الدراما احلديثة

من أخطر ما تتعّرض له لغة املسرح أن تکون خطابية، و ذلک حني يشعر القارئ أّن الشخصية التتوّجه »
عمله الفيّن ليعرّب عن رأيه مباشرة  یاملتفّرجني و کأّن الکاتب ينس ی، بل إلیخر للشخصيات املسرحية األ

مشاهدين. و من  یجلمهوره. فالوجود للجمهور يف نظر شخصيات املسرحية فيکون إحکام احلوار دون توّجه إل
ية للشخصية، وصف املشاعر الذات یللحوار املسرحي أن تکون العباة غنائية هتبط إل یاألخطار الفنية األخر 

فتفقد القوة احلرکية، ألّّنا تصبح مبثابة وقف للحدث تنفصل له الشخصية عن زميالهتا يف املوقف و تفقد اجلمل 
 2.«تأثريها العملي أي وظيفتها الدرامي

 )الحدث(   الموضوع -1-3-2

أو أکثر،  موضوع یموضوع واحد و املسرحية بوصفها عماًل أدبيًا تشتمل عل یکل عمل أديب يتمحور عل
أن ترتکز هذه  یفلکّل مسرحية نوع من التقّدم و النمّو يف أحداثها، عل»يربط عناصر املسرحية مع البعض. 

و لکن هناک بعض املالحظات بالنسبة  3«.األحداث حول مسئلة أو فکرة أو قضية يدور حوهلا نوع من الصراع
عک  القصة اليت ُيکن أن  یألّنا عل»ة املسرحية، املوضوع يف املسرحية، فالُيکن انتخاب أي موضوع لکتاب یإل

يکون موضوعه کل شيء، سواء أکانت متحرکاً أو ساکناً و سواء مّتت هذه احلرکة يف  اخلارج أو يف الشعور، أي 
سواء أتضّمنت حواث أو تضّمنت مشاعر. فيمکن أن يکون موضوع القصة يف أربعمأة صفحة أن يکون وصف 

تبادل کلمات و  یط دون أن يأيت هذا الفرد حبرکة ما و دون أن يصنع هوالء األفراد سو خواطر فرد أو أفراد فق
املسرح  یعبارات قليلة حول مشکلة شعورية أو ذهنية تتّم کّلها يف داخل الشخصية اإلنسانية. أما بالنسبة إل

ية إن مل متّثل يف حرکات فالُيکن هذا، و البّد من حرکة، و حرکة منظورة غالباً، و احلرکة الشعورية و الذهن
حمسوسة تفقد حرارهتا و متّل النظارة. و من هنا يتعني نوع املوضوعات اليت تستطيع املسرحيات أن تعاجلها، فهي 

وجه اإلمجال، و اليت يکون جماهلا هو األرض بل رقعة حمدودة من األرض، و اليت تکثر  یاملوضوعات الواقعية عل
 4«.قدر اإلمکان یسة علفيها احلرکة اإلنسانية احملسو 

حدث رئيسي تنبع منه مواقفها و شخصياهتا اهلامة و يعرض املولف من خالله  یاملسرحية تشتمل عادة عل»
املشاهدين من مشاعر و أفکار. و لکن اإلکتفاء هبذا احلدث الرئيسي قد جيعل جمال اإلبداع  یما يريد أن ينقل إل
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ان و قد يشعر املشاهد بأن املسرحية متضي يف خط ضيق مستقيم و العرض ضيقًا أمام املولف يف بعض األحي
جانب احلدث  یالکاتب املسرحي أنه من اخلري أحياناً أن يکون هناک إل کثريا عن طبيعة احلياة. لذلک يری  يبعد

مشاهدها بعض املرونة و الرحابة، کما  یالرئيسي حدث ثانوي أو أکثر يقرب املسرحية من احلياة و يضفي عل
ن ذلک احلدث الثانوي يف ذاته معربًا عن دالالت خاصة و وسيلة لرسم بعض الشخصيات الثانوية الالزمة يکو 

لبناء املسرحيظ. کثريًا ما يستطيع الکاتب املسرحي أن يضمن عمله من األحداث الفرعية ما ُيکن أن خيلف 
ئيسي. و مع ذلک ينبغي يف تلک مواقف و شخصيات ال تقّل أصالة و تعبريًا عن تلک اليت خيلقها احلدث الر 

احلدي الذي يشتت  یتشعب  األحداث و تعدد الشخصيات إل یاملسرحيات أال تفضي القصص الثانوية إل
انتباه املشاهد و جيعله عاجزًا عن متابعة التيار املرئيسي و إال کان مسرحية مستقلة بذاهتا، بل البّد أن يکون 

  1.«احلدث الرئيسي یاألحداث الثانوية علهناک تفاعل بني احلدثني دون أن تطغي 

 الشخصية -1-3-3

قصة ما ذات دالالت خاصة فشّّنا البّد بالضوررة  –عن طريق احلوار و احلرکة  –إذا کانت املسرحية تعرض »
شخصيات حتدث وقائع هذه القصة أو حتدث هلا بعض وقائعها. فلي  هناک أحداث جمردة  یأن تشتمل عل

الشخصية هو اإلنسان » 2«.ا کّنا قد فصلنا بينهما فذلک لضورورة  الدراسة وحدهاعن الشخصيات، و إذ
مدار املعاين  –و املسرحية  –الشخصية يف القصة » 3«.املخلوق الذي يلعب دورًا ما يف القصة أو املسرحية

واقع مستعيناً اإلنسانية و حمور األفکار و اآلراء العامة، و خيلق الکاتب الشخصيات مستوحيًا يف خلقها ال
بالتجارب اليت عاناها هو أو حلظها. فالشخصية هي العنصر األساس، و هي احملور الذي ّتري حوله األحداث و 

تسخري کل ما يدور حوهلا من  یالبّد هلذه الشخصية أو الشخصيات من أن متتلک القوة و اجلاذبية و القدرة عل
  4.«املواد  و العناصر، و الوسائل ملصلحتها برباعة

هناک عدة معايري جلودة الشخصية يف العمل املسرحي و األساس االول هو أاّل تفقد هذه الشخصيات »
صلتها بالعامل احلقيقي. و األساس الثاين هو وحدة الشخصية يف عمقها. و هي الوحدة اليت تسمح بأنواع من 

 . 5«احلدث ف تّتفق مع طبيعة الشخصية يف جمریاالختال

 لعمل األديب ثالية أبعاد: البعد اجلسمي و البعد النفسي و البعد االجتماعي. لکّل شخصية يف ا»
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فالبعد اجلسمي يتمثل يف اجلن  )ذکر أو انثي( و يف صفات اجلسم املختلفة من طول و قصر و بدانة و 
 یصية إلاحداث. و يتمّثل البعد اإلجتماعي يف انتماء الشخ یوراثة أو إل یحنافة و عيوب و شذوذ، قد ترجع إل

طبقة إجتماعية. و يف عمل الشخصية و يف نوع العمل و لياقته بطبقتها يف األصل، و کذلک يف التعليم و 
مالبسات العصر و صلتها بتکوين الشخصية، مّث حياة األسرة يف داخلها: احلياة الزوجية و املالية و الفکرية، يف 

ارات السياسية و اهلوايات السائدة يف امکان تأثريها يف صلتها بالشخصية. و يّتبع ذلک الدين و اجلنسية و التي
تکوين الشخصية. و البعد النفسي ّمرة للبعدين السابقني يف االستعداد و السلوک، و الرغبات و اآلمال، و 
العزُية و الفکر و کفاية الشخصية بالنسبة هلدفها. و يّتبع ذلک املزاج: من انفاعال و هدوء و من انطواء أو 

 . 1«ط و ما وراءمها من عقد نفسية حمتملةانبسا

هناک ثالث طرق لرسم الشخصيات يف العمل املسرحي: األول: الکشف عن الشخصية بواسطة الشرح و »
يعّرف الکاتب شخصياته بواسطة توصيف و حتليل تصرفاهتا، أو أن الکاتب  یالتوضيح املباشر. بعبارة أخر 

 ي شخصيات املسرحية. يصف اآلخرين و يعرّفهم من وجهة نظر احد

جانب تفسري أعمال الشخصية أو دون التفسري. و هذه الطريقة  یالثاين: تعريف الشخصية بواسطة عملها عل
 من التزال تصاحب املسرحيات و البّد للکّتاب من استخدام هده الطريقة يف رسم شخصياهتم. 

أفکار و عقائد  یعّرف املخاطب علالثالث: الکشف عّما يدور يف ذهن الشخصية بواسطة الکاتب حيت يت
 .2«الشخصية

البطل املسرحي و هو الشخصية اليت تدور حوهلا معظه املأحداث  یقد حتتوي الشخصيات يف املسرحية عل»
و تأثر هي يف األحداث و أو تتأثر هبا أکثر من غريها من شخصيات املسرحية، و تستمّد معظم الشخصيات 

ول ألحداث املسرحية و هو الذي ن طبيعة تلک الصلة. فالبطل هو احملرک األوجودها من مقدار صلتها هبا و م
 یخشبة املسرح و يتمثل يف سلوکه و مصريه موضوع املسرحية الرئيسي. عل یأغلب األوقات أطول مدة عل يبقی

الوجود هلا إاّل کعوامل مساعدة لظهور شخصية البطل، فهناک  یأن هذا اليعين أّن الشخصيات األخر 
دور البطولة و لکّنها متّثل يف ذاتا مناذج انسانية  یيات ثانوية ذات کيان مستفل فد تلقي بعض  الضوء علشخص

نفوس املشاهدين  یو مسرحية ناجحة، و رمّبا وفق املولف أحيانًا يف رسم الشخصية الثانوية فتکون أکثر نفاذا إل
ملسرحية بتغري اجملتمع اإلنساين و تطور عالقاته و و عقوهلم من شخصية البطل نفسه. و قد تغري مفهوم البطولة ا

أوضاع الفرد فيه، فکان البطل يف املسرحية اإلغريقية ملکًا أو أمريًا أو قائداً، حني کان امللوک و القمّواد و األمراء 
ع. أما أمور الدولة، و يف شخصياهتم تتمثل قضايا العصر و اجملتم یهم وحدهم احملرّکون لألحداث واملسيطرون عل
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يف العصور احلديثة فقد تغريت طبيعة البطل املسرحي بظهور طبقات جديدة ذات شأن يف اجملتمع کاملثقفني و 
التأثري يف  یالفالحني والعّمال و غريهم من أبناء الشعب، فأصبح لإلنسان العادي شخصيته املتميزة و قدرته عل

کرية و اإلجتماعية جديرة بأن تکون حمور الصراع يف أمور احلياة و اجملتمع و أصبحت مشکالته النفسية والف
 .1«رفيع یمسرحيات کبرية ذات مستو 

 نوعني: املسّطحة و النامية.  یتنقسم الشخصية إل»

الواحد )املسطحة( هي شخصية بسيطة يف صراعها غري املعقد و متّثل صفة، أو  یالشخصيات ذات املستو 
ة حيت ّنايتها التتغري، فالتوثر فيها احلوادث و ال تأخذ منها شيئاً، عاطفة، أو فکرة و تظّل سائدة من بدء القص

األحداث و من السهل معرفة نوعها إزاء  یالقيام بعمل يغري فجأة جمر  یو ال ُيتلک قدرة مفاجأة املخاطب عل
 هذه األحداث. 

ا و يکون تطورها عادة الشخصية النامية: هي اليت تتکشف لنا تدرجييًا خالل القصة، و تتطّور بتطّور حوادثه
نتيجة لتفاعلها املستمر مع هذه احلوادث و قد يکون هذا التفاعل ظاهرًا أو خفيًا و قد ينتهي بالغلبة أو 

 . 2«باإلخفاق

 الصراع  -1-3-4

الصراع يعين تقابل قّوتني أو شخصني يف العمل املسرحي و هذا التقابل يبين أساس األحداث يف »
هدفها النهايي،  یآخرها و توصل املسرحية إل یشحنة ملتهبة تضرب املسرحية من أوهلا إلأو أّّنا ». 3«املسرحية

. 4«هدفها یو لعّل أکمل تعريف له أنّه تناقض بني قوتني متکافئتني متارس فيه اإلرادة وعيها، و يّتجه بالقصة إل
 من هذا التعريف تتوّضح خصائص الصراع: »

ني. فال لذة يف متابعة مباراة رياضية بني فريق قوي و فريق ضعيف. و قد األول: أن يکون بني قّوتني متکافئت
تبدو القّوتان يف الظاهر غري متکافئني، کأن يکون الصراع بني رجل أعزل و بني قوة طاغية مدججة باألسلحة، 

 لکّننا نکتشف أن الکاتب شحنهما مبا جيعلهما متکافئتني. 

اعيًا ملعرکته مع الطرف اآلخر. و هذا ما يشحذ اإلرادة و يعّمق الثاين: أن يکون کّل من طريف الصراع و 
 یالصراع و يضع األقوال واألفعال و املواقف يف إحکام التسلسل املنطقي. و نتذّکر أن املسرحية کّلها قائمة عل

 السببية.  یمبدأ السببية و إدراک أطراف الصراع ملواقعها يعّد حجز الزاوية يف بناء املسرحية عل

                                                           
1
 . 27-28. من فنون األدب )المسرحية(،  

2
 . 377-378نقد األدبي  الحديث )المنصوري(، . ال 

3
 . 72. عناصر داستان،  

4
 . 56. النص المسرحي،  
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للمسرحية و أن يوصل إليه. و بذلک يظّل قائمًا و قويًا من أول  یثالث: أن يرتبط الصراع باهلدف األعلال
هدف معني فشنّه يسري يف مسار حمدد. فيحذف عنه الکاتب کّل ما ال  یآخرها. و ألنّه يّتجه إل یاملسرحية إل

 . 1«خيدم هذا اهلدف و يضيف إليه کّل ما خيدم اهلدف

دة لطرح الصراع يف املسرحية، فمنها وقوع الشخصية يف  التعارض و انتخاب طريق واحد هناک طرق عدي»
 . 2«بني الطريقني، و الصراع بني الشخصيات العديدة، و وقوع الشخص يف  الصراع مع اآلخرين

مجة و القوة  املسيطرة  املها یاآلخر فيسمّ  یو مجال الصراع يف املسرحية أن أحد الطرفني يبدو متفوقًا عل»
حافة اهلاوية و أنّه سيسقط يف اللحظة  یيکون  الثاين مدافعًا عن نفسه أما األول. فکأن الطرف الثاين واقف عل

الطرف املدافع، و تزداد لذته  یالتالية، فتثور لذة املتابعة عند املتلّقي، قارئًا للنص أم مشاهدًا للعرض، خوفًا عل
يصمد أمامه، حيت إذا انتهت املسرحية بانتصار املدافع انفرجت عندما جيد أّن املدافع رغم طغيان خصمه 

 .  3«أساريره، و إذا انتهت بانتصار املهاجم املسيطر رکبه احلزن اللذيذ

 انواع المسرحية -1-4

قسمني ريسيني و مها امللهاة و املأساة، و لکن خالل مّر  یقلنا أّن املسرحية عند اإلغريق کانت تنقسم إل
أهم أنواعها و  یغري النوعني الرئيسيني. سنشري هنا إل یاملسرحية و ظهرت أنواع أخر  یتغريات علالعصور طرأت 

 . الدراماهي تشمل:  امللهاة، و املأساة، و 

 المأساة )التراجيديا(  -1-4-1

 (trgos)مبعين العنز و  (odehy)مرکبة أصال من کلميتني يونانيتني مها  (tragedy)کلمة الرتاجيديا »
اتّباع  ینسبة العادة اليت کان يلب  هبا افراد اجلوقة جلود العنز إشارة إل إلیين األغنية. و هذه التسمية تعود مبع
و لعّل هذه التسمية بسبب ». 4«الذي قيل إنه کانت ترضعه عنز بعد وفات والدته و هو صغري« ديونيزوس»

ملسرح يف اليونان القدمي و هم يرقصيون و يغّن احلرية و التسيب اللذين اّتسمت هبما تصرفات و کلمات ممثلي ا
 . 5«ون يف مهرجانات ديونيسوس الربيعية ترحيباً خبصوبة األرض

عّرف ارسطو املأساة بأّّنا حماکاة فعل نبيل تام هلا طول معلوم بلغة مزّودة بألوان من التزيني، ختتلف وفقاً »
فعلون، با بواسطة احلکاية، و تثري الرمحة و اخلوف الختالف األجزاء و هذه احملاکاة تتّم بواسطة أشخا  ي

                                                           
1
 . 57. المصدر السابق،  

2
 . 132-131، 1364. وييني، ميشل، تئاتر و مسائل اساسي آن، ترجمة مهدي فروغ، نگاه، طهران،  

3
 . 57-58. النص المسرحي،  

4
 . 222ي(، . النقد األدبي الحديث )المنصور 

5
 . 72-71. الدراما و مذاهب األدب،  
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و عّرفت جديدًا بأّّنا قصة أو مسرحية يشيع فيها احلزن وا لرعب ». 1«التطهري من هذه اآلنفعاالت یفتؤّدي إل
رمّبا يثار هذا السوال يف النف : ملاذا ظهر ». 2«مبا تصّوره من  أحداث حمزنة ُييلها القدر و ال يد لإلنسان فيها

ی العامل و اإلنسان و املأساة عند اليونانيي؟ فيمکن اإلجابة ألّّنم کانوا يؤمنون بالقوات املاورائية اليت تسيطر عل
اآلهلة املتعّددة، و کانوا يعتقدون أن هذه القوات املاورائية تدير شئون العامل و من خيالف هذه اإلدارة و يريد  حتی

هي أمره باخلسران و املوت. فاملأساة تعين الکفاح البطويل مع هذه أن يتحرّک عک  تيار هذه القدرات، سينت
 . 3«خسارة البطل املسرحي یالقدرات، الکفاح اليت يؤدي إل

التالية ألرسطو و تقّلل تدرجيياً من ارتباطها باآلهلة فتّتجه حنو اإلنسان  رتاجيدديا تتطّور فنيا يف العصورسار ال»
اليومية و األحداث التارخيية ممّا يّتصل مباشرة مبشاکل اإلنسان و حياته  احلياة یعن موضوعها التقليدي ال فتخرج

 . 4«اإلجتماعية و السياسية

 الملهاة )الکوميديا(  -1-4-2

امللهاة حماکاة األراذل من الناس ال يف کّل نقيصة، و لکن يف اجلانب اهلزيل الذي هم قسم من القبح. إذ »
مبعين احتفال أو موکب « کوبوس»جيمع الکوميديا بني کلميت ». 5«وال ضررهزيل قبح و نقص من دون ايالم 

مبعين إغنية من األغاين و الرقصات اليت کانت تؤّدي يف أحناء الريف اإلغريقي « أودي»ريفي صاخب و معربد و 
تفااالت الدينية أبّان احلصاد و السيما قطاف العنب املرتبط بعبادة ديونوزوس، إله اخلمر. أي إّّنا نشأت من اإلخ

الشعبية. فکانت أسلوباً تطّور من الطقوس و اإلحتفاالت الديونوزوسية اليت کانت تتضّمن غناء، و ارتداًء لألقنعة 
 . 6«و تشرتک فيها مجيع الطبقات و الفئات

إمتاع و تسلية اجلمهور عن طريق تقدُيها ملواقف و شخصيات و أفکار  یالکوميديا فن مسرحي يهدف إل»
نوع  یالفکاهة، و يف حني أن تراجيديا حتقق التطهري عن طريق الفزع و الشفقة جند أن الکوميديا هتدف إل بروح

توازن و ترشيد  یاحملافظة عل لتسلية حيت يتحقق هلا املسامهة فیآخر من التطهري عن طريق اإلضحاک و ا
 .7«اإلنسان، لکي يذّکرنا بنواحي ضعفنا اإلنساين

. 8«ألرجح يف القرن السادس قبل امليالد، من شعر األهاجي، فهي إذن أقدم من املأساةا ینشأت امللهاة عل»
البعض أّن املأساة ظهرت يف تاريخ املسرحية قبل امللهاة ألّن الفّن املسرحي نشأ أول ما نشأ يف ظّل  یو لکن ير »

                                                           
1
 .115، النقد األدبي )الطاهر(، 71. الدراما و مذاهب األدب،  

2
 . 116. النقد األدبي الحديث )المنصوري(،  

3
 .84. وييني،  

4
 . 115-116. النقد األدبي )الطاهر(،  

5
 . 222النقد األدبي الحديث )المنصوري(،  . 

6
 . 82اهب األدب، . الدراما و مذ 

7
 . 87-88، 1118. رشدي، رشاد، فن کتابة المسرحية، الهيئة المصرية العامة للکّتاب، قاهرة،  

8
 .221. النقد األدبي الحديث )المنصوري(،  
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من أبرز فروق امللهاة ». 1«لسخريةاملعابد الوثنية کجزء من الطقوس الدينية و ال مکان يف تلک املعابد للهزل و ا
. شخصيات املأساة معروفة و مألوفة و من طبقة  النبالء، يف حني تکون شخصيات امللهاة جمهولة 7و املأساة: 

. ترتکب شخصيات املأساة اخلطأ دومنا لؤم أو خساسة، يف حني ترتکب 9غري معروفة و قد تکون غري معاشة. 
. شخصيات املأساة تمثري الرمحة و اخلوف و يکون عقاهبم شديداً 1خساسة. شخصيات امللهاة اخلطأ عن لؤم و 

 یو خطؤهم مقصوداً، بينما يکون خطأ شخصيات امللهاة تقريبيًا و اليثري الرمحة و اخلوف و عقاهبم يقتصر عل
امللهاة من الفعل . موضوع  املأساة هو الفعل النبيل الواقع حقيقة، و موضوع 8اهلزُية اليت يصري أصحاهبا همزمأة. 

. احلّل يف امللهاة خيتلف عن املأساة، و ذلک نتيجة 1اخلسي  املمکن الوقوع الذي مل يقع بعد، و ُيثل القبح. 
 . 2«حتمية لطبيعة کّل منهما، و الغاية ايت هتدف إليها، فاملأساة تنتهي بالفجيعة، و امللهاة تنتهي بالسعادة

 الدراما -1-4-3

التمثيلة اليت ليست مبأساة صافية، أو ملهاة مکتملة الشروط. إذن اختلط فيها  یعلتدّل لفظة الدراما »
أيدي مبدعني ابتداء من النصف الثاين من  القرن السادس عشر، و منهم شکسبري، و موليري و  یاجلنسان عل
 . 3«برناردشو

دس عشر و أوائل القرن السابع املأساة و امللهاة حيت أواخر القرن  السا یاملسرح بصورة عامة کان ينقسم إل»
عشر، حينما ظهرت مسرحيات شکسبري. فهو استطاع أن يعطي املسرج دفعة حياة من جديد و مزج بني اللونني 
و مل هبتّم حبدود امللهاة و املأساة فجمع بني الضحک و البکاء و بني الفرح و احلزن و بني السعادة و الشقاء يف 

مأساة و هي  یجند أّنا تنتهي بأغنية حزينة فتنقلب إل« ليلة الثانية عشرةال»أغلب مسرحياته. ففي مسرحية 
 . 4«باألساس ملهاة، أي ّتمع يف النهاية بني الضحک و البکاء، فتکون دراما

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 27. باکثير، علي احمد، فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية، مکتبة مصر، قاهرة، التا،  

2
 . 212-211المنصوري(، . النقد األدبي الحديث ) 

3
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4
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حياته  ،علي أحمد باکثير
 األدبيةو  الثقافيةجتماعية و اال
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 جتماعيةاال ة باکثيرحيا  -2-1

 ده:مول -2-1-1

يف بلد بعيد عن أرض العروبة، و لکنه قريب کل القرب من »نور احلياة  یفتح علي أمحد باکثري عينيه عل
م و 9191عربيني سنة حضرميني أندونيسيا من أبوين يف جزر اهلند الشرقية/حيث ولد يف سورابايا  1«اإلسالم
 ليتلقي ثقافته العربية فيها. 2ة يف املهاجرعادة احلضارم یحضرموت و هو صغري لينشأ يف وطن آبائه عل یأرسل إل

 نسبه -2-1-2

ابن عفري بن »و يتصل نسب باکثري بکندة و کندة هو  3«علي بن أمحد بن حممد بن أمحد باکثري الکندي»هو 
 4«احلارث بن احلرث بن أد بن زيد بن عمرو بن زيد بن کهالن بن يشجب بن يعرب بن قحطان ابن النيب هود

قبيلة کندة اليمنية، فهم أصالء األرومة هلم جذم يف احلسب و النسب و األدب. يعد  یلو آل باکثري ينتمون إ
العصر احلديث، فقد  یابتداءا من القرن السابع وصوال إل» آل باکثري ذوي الباع الطويل يف تاريخ اليمن العلمي

لة باکثري خنبة ممتازة من کما قدمت عائ  5«نبغ منهم مجاعات کثرية يف العلوم اإلسالمية و العربية و التصوف
 سبيل املثال: یالشعراء نذکر منهم عل

 الشيخ عبدالصمد بن عبداهلل باکثري الکندي -
 الشيخ عبدالقادر بن أمحد باکثري الکندي -
 الشيخ عبدالرمحن بن باکثري الکندي -
 الشيخ علي عبدالرحيم باکثري الکندي -
 الشيخ صاحل بن عبدالصمد باکثري الکندي -
 6عمر باکثري الکنديالشيخ حممد بن  -

هذه جمموعة من الشعراء عاشوا يف القرن الثامن عشر و التاسع عشر من عائلة باکثري؛ أما الشعراء املعاصرون 
 فهم:

 .7ق9511حممد بن حممد باکثري: عم الشاعر و کان فاطميا و عاملا و أديبا تويف سنة  -

                                                           
1
 .8، ص 23، العدد 1891بدوی، عبدة، علی أحمد باکثير شاعرا غنائيا، حوليات کلية اآلداب، جامعة الکويت، الکويت،  
2
 .332م، ص 1811، 1ناجی، هالل، شعراء اليمن المعاصرون، مؤسسة المعارف، بيروت، لبنان، ط 
3
ر، محمد محمد، البنان المشير إلی علماء و فضالء آل أبی کثير، تحقيق: عبدهللا محمد الحبشی، مطابع المفضل، صنعاء، اليمن، د.ت، ص باکثي 
3 
4
 .11م.ن:  
5
 .19-11م، صص 1898الحبشی، عبدهللا، مصادر الفکر اإلسالمی فی اليمن، مرکز الدراسات اليمنية، صنعاء، اليمن،  

 .82، ص 5م، ج3002بن حامد، تاريخ الشعراء الحضرميين، مکتبة الثقافة الدينية، القاهرة، مصر،  السقاف، عبدهللا 6
7
 .12م، ص 1822أيمن فؤاد، سيد، ، مصادر تاريخ اليمن فی العصر اإلسالمی، المعهد العلمی الفرنسی لآلثار الشرقية، القاهرة، مصر،  
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راسالت بالشعر معه و قد ألف کتابا عن عمر بن حممد باکثري: ابن عم الشاعر و قد کان شاعرا و له م -
 .1الشاعر الزال خمطوطا يف مکتبته بعنوان مع علي أمحد باکثري

 ق.9531عبدالقادر بن أمحد باکثري: شقيق الشاعر تويف يف أندونيسيا عام  -
م و قد نشر کثريا من أشعاره يف جملة الرسالة 9191حسن بن أمحد باکثري: شقيق الشاعر تويف عام  -

 .2للزيات

هذه الشجرة الکرُية اليت تفرع عنها الشاعر ذات األجماد العريقة و اليت کان الشاعر يفتخر هبا و يعتز و يردد 
أجمادها القيمة و احلديثة بدون شک قد أثرت يف شخصيته األدبية و يف تکوينه األديب. و قد کان هلذا االعتزاز 

 يذکره يف شعره کلما سنحت الفرصة.هبذا النسب وقٌع مجيل يف نفسية الشاعر فهو ال يفتأ 

 باکثير تسمية -2-1-3

فشن )با( يف صدر اإلسم »لعله من اخلري و من متام الفائدة أن نعرج علي لقب باکثري فشن الکثريين جيهلون ذلک 
أّنا لقب فشنک ّتد أغلب  ی)با( ختفيفا و الدليل عل یمأخوذة من اللقب )أبوفالن( و قد حرفها العامة إل

ن هبذا اللقب من مثل )بارقبة(، )بارکبة(، )باراس(، و )باساق(... اخل و کلمة )کثري( هو جد هذه احلضارم يلقبو 
 . کما جعل الشاعر کلمة )أب( بدال من )با( يف اللقب:3«األسرة اليت ينتسب إليها هذا النسل من أبنائه

 4فروع امللک من آل أيب                     کثري أويل اجملد و النائل

 

 تهأسر  -2-1-4

البيئة األسرية تعد العامل األول يف توجيه النشيء، و أسرة األديب الکبري کانت تتمتع مبنزلة علمية کبرية ساعدت 
متزوجا من »يف تکوينه الثقايف و اإلسالمي، فهي أسرة کبرية مکونة من عشرة أشخا  ذلک أن والده کان 

 .5«ممنجبا منهماإمرأتني أحدامها يف أندونيسيا و األخري يف حضرموت و کان 

کان يعمل بالتجارة کثري األسفار و التنقل، و هو مل ينل حظا »فاألب هو الشيخ أمحد بن حممد باکثري و قد 
. و إذا عرفنا أنه متزوج من إمرأتني أحدامها يف أندونيسيا و األخري يف حضرموت فنجده موزعا 6«وافرا من التعليم

                                                           
1
 .102، ص 5السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، ج 
2
 .112م.ن:  

د، عبدالعزيز السعيد، بدرية إبراهيم، فن القصة عند الکاتب اإلسالمی الکبير علی أحمد باکثير، رسالة ماجستير، جامعة اإلمام محمد بن سعو 3

 .3م، ص 1882الرياض، کلية اللغة العربية، 
4
 .309م، ص 1881رالمناهل، بيروت، لبنان، باکثير، علی أحمد، أزهار الربا فی شعر الصبا، تحقيق: محمد أبوبکر حميد، دا 
5
 .101، ص 5السقاف، تاريخ الشعراء الحضرميين، ج 
6
 م.ن. 
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و قد کان کرُيا جوادا بالرغم من إعالته هلاتني »ت و أندونيسيا بني هاتني األسرتني الکبريتني يف حضرمو 
. 2«ق9535حضرموت ليلة الثالثاء يف الساعة السابعة مساء من شهر رجب سنة ». تويف األب يف 1«األسرتني

 و قد رثاه الشاعر بقصيدة طويلة و کتب يف صدرها هذه العبارة:

يامي الفاضل الکرمي و املاجد العظيم الذي اتفق الناس علي فضله أبا احملتاجني و اليتامي و کهف األرامل و األ»
و املشهور بکرمه و جوده و بذله. ذا اجلود العزيز و الفضل الکثري: الشيخ أمحد بن حممد باکثري، رمحه اله رمحة 

 األبرار و أسکنه جنات ّتري من حتتها األّنار:

اول أن َتکفَّ األدممعا                    و أبوک أمَسي راحاًل ممسَتودعا       عبثا حتم

 3«کيف السلووما مررَت مبوضِع                        األوساد احلزن ذاک املوضعا

من عائلة )باباسط( أو )بابسيط( »فال نعرف شيئا عنها إال أّنا  4«نور بنت عبدالرمحن بوبسيط»أما األم فهي 
أثر يدلنا  یيف أندونيسيا و مل تر حضرموت و هلذا فلم نعثر علو يبدو أن عائلتها من العائالت اليت استقرت 

. و مل يطل 5«أّنا زارت موطنها األصلي و لو زيارة واحدة، و قد توفيت بعد أن استقر الشاعر يف مصر یعل
اليمن و هو غالم صغري و التقي هبا ثانية عندما زار  یعندما أرسله أبوه إل»عهد باکثري بأمه حيث فارقها 

 .6«نيسيا يف مرحلة الشباب، مث مل يرها بعد حيث حلق برهبا و هو بعيد عنهاأندو 

و لعلي أمحد أخوة أشقاء و غريأشقاء، فمن هؤالء األشقاء: أبوبکر و حسن و عبدالقادر و غريأشقاء: عمر و 
 عبدالرمحن و حممد.

 بلده -2-1-5

باکثري، مدينة مجيلة متتاز جبمال  يف وادي حضرموت من بالد اليمن تقع بلدة إمسها )سيئون( تلک هي ديار آل
موقعها، فاجلبال حتتضنها من ثالث جهات فيما حتفها أشجار النخيل من أسفلها فتنساب بني قصورها. و 

هذا  یو إذا أضيف إل 7تتدخل دورها و رماهلا لتصبغها بتلک الرومانسية احلاملة اليت أخذت بألباب الشعراء
تبني أية بيئة شاعرية عاشها باکثري و ُييل أهل سيئون للهجرة »دارالسالم( اجلمال الطبيعي مجال مسکن باکثري )

                                                           
1
 .102م.ن:  
2
 م.ن. 
3
 .22باکثير، أزهار الربی فی أشعار الصبا، ص  
4
 .10، ص 1م، ط1899 مجموعة من المؤلفين، وثائق مهرجان باکثير، اتحاد األدباء و الکتاب اليمنيين ، دارالحداثة، بيروت، لبنان، 
5
 .90م.ن: ص  
6
 .22م، ص 1891، يونيو 11، السنة 120العقدی، أحمد، مهرجان باکثير األول، مجلة الحکمة، العدد  
7
 .21م، ص 1881، السنة 2الحرازی، توفيق، تحقيق عن حضرموت، مجلة الثورة، صنعاء، اليمن، العدد  
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و  1«الشاطيء الغريب للبحر األمحر یو لکن هجرهتم تتجه شرقا حنو جزر اهلند الشرقية و توجد هلم هجرات إل
 يتميز أهل حضرموت باعتزازهم حبضرميتهم بشکل ملحوظ.

 مراحل حياته -2-1-6

م( و 9155-9191م( و يف اليمن )9191-9191مراحل هي: يف أندونيسيا )أربع  یتنقسم حياة باکثري إل
 م(.9191-9153م( و يف مصر )9153-9155يف احلجاز )

 (1121-1111في أندونيسيا )  -2-1-6-1

حيث ولد و قضي أهم فرتة من فرتات حياته. إّنا مرحلة النمو البيولوجي و السيکولوجي لباکثري، و مرحلة تکون 
شيء من حياة باکثري يف هذه  یطفولة األويل و ال يوجد ما ُيکن أن نستدل به علخصائص النمو ملرحلة ال

املرحلة، و ال عن أسباب الرتبية و التنشئة اليت وجهت له و مورست معه، و ال عن البيئة اليت عاشها و تفاعل 
 2قصيدة واحدة ید سو معها ال يف أشعاره و ال يف الرتاجم له. فمن بني مئات القصائد اليت قاهلا باکثري اليوج

حوت مقاطع منها وصفًا لبعض األساليب الرتبوية و املؤثرات الوجدانية اليت سامهت هبا األسرة يف تکوين الطفل 
باکثري تکوينا دينيا و من بني عشرات الکتب اليت أّرخت لباکثري الجند شيئا منها يتحدث عن طفولة باکثري يف 

أما  3ن الفرتة األويل. فقد ذکروا أنه درس يف املدرسة اخلريية بأندونيسياأندونيسيا، و إن وجدت بعض اللمحات ع
أندونيسيا يف مرحلة الشباب فقد کانت له نشاطات عدة إجتماعية و أدبية و  یالفرتة الثانية اليت ذهب فيها إل

 ثقافية.

 (1133-1121في اليمن )  -2-1-6-2

رموت موطن آبائه و أجداده و يف مدينة سيئون حض یملا بلغ باکثري من العمر ّمانية أعوام أرسله والده إل
فقد بدأ هبا دراسته األولية يف الکتاب »طريق الثقافة العربية اخلالصة.  یاحلضرمية أخذت حياته تبدأ خطوها عل

 یدراسة منظمة و إمنا تدرس العلوم العربية و الدينية عل یمث يف املعهد الديين يف سيئون الذي حتول فيما بعد إل
و مع بدء الدراسة بدأت نشأته العربية و الثقافية و الدينية و بدأت مظاهر التکوين األديب  4«ألزهر القدميغرار ا

 تظهر عليه مبکرة و أخذت.

کانت نشأيت األويل يف حضرموت حيث بدأت أنظم »يقول باکثري متحّدثا عن نشأته األدبية يف حضرموت: 
ان جمّل اهتمامي بالشعر و مبلغ اجتهادي للتربيز فيه، فلم أدع الشعر منذ بلغتم الثالثة عشرة من عمري، و ک

                                                           
1
 .12، ص 1210، شتاء 1، مجلة االجتهاد، اليمن، العدد محمد الصبان، عبدالقادر، مدينة سيئون فی سطور 

 .21باکثير، أزهار الربی فی أشعار الصبا، ص  2
3
 .51م، ص 1892، فبراير 12، السنة 125باوزير، أحمد عوض، علی أحمد باکثير فی جاوه و حضرموت، مجلة الحکمة، العدد  
4
 .59باوزير، علی أحمد باکثير فی جاوه و حضرموت، ص  
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يف األقدمني أبوالطيب و  یديوانا لشاعر من األقدمني و احملدثني وقع يف يدي إال قرأته التهاما، و کان مثلي األعل
لقرآن الکرمي . و مع هذه الثروة األدبية فقد کان عنده ثروة إسالمية کبرية حيث قرأ ا1«يف احملدثني أمحد شوقي

الذي يعترب ثروة ثقافية عظيمة و درس احلديث و الفقه و أصول الفقه و غري ذلک من العلوم اإلسالمية. فقد 
أنه کان يف بداية حياته يريد أن يکون من رجال احلديث فأخذ يدرس علم »نقل عنه الدکتور جنيب الکيالين 

، لکن األقدار أرادت له أن يّتجه صوب یبعيد املد احلديث و رواته و مراتبه و قطع يف هذا املضمار شوطا
األدب، فکان أن قّدم الکثري من األعمال األدبية الفّذة ذات الصلة الوثيقة بالقيم اإلسالمية و التاريخ اإلسالمي 

 .2«و شخصياته املميزة

يضع أساسا متينا لثقافة استطاع باکثري باجلمع بني هذه الثروة األدبية الضخمة و الثروة اإلسالمية العظيمة أن 
 یأصيلة، و يکّون له قاعدة عريضة من الفکرة اإلسالمية و اللغة العربية و التمّکن من علومها و الوقوف عل

و يف ومسعنا أن نوجز حصيلته الفنية شکال و مضمونا يف تلک الفرتة الباکرة من حياته بأنه أتقن املعجم »أسرارها 
 .3«المي شفيف و أصيلالشعري القدمي و تشّبع بروح إس

مليئة باخلرافات و األوهام مرتدية من الناحية االجتماعية و ذلک بسبب »و کانت حضرموت يف ذاک الزمن 
احلضارم املقيمني يف حضرموت بل  یو مل يقتصر هذه احلالة عل 4«شيوع اجلهل و الفقر و البؤس بني الشعب

أس باکثري، فأراد أن يصلح من هذه األمور باإلرشاد و املهاجر خاصة يف أندونيسيا مهبط ر  یانتقل معهم إل
ق قصائد 9531ألقي خالل وجوده هناک سنة »النصح و املنطق فلم يستمع إليه أحد، فسافر إيل أندونيسيا و 

الوحدة و الوئام، و حاول أثناء  یعديدة يف اجلمعيات احلضرمية نّدد فيها التمزيق و التناحر بينهم و دعاهم إل
 یحضرموت و أندونيسيا أن يصلح الفساد االجتماعي املتفشي يف اجملتمع احلضرمي و أن يقضي عل وجوده يف

الظلم و اجلهل کما حاول أن خيلص الدين من الشوائب و اخلرافات اليت عملقت به، و کان يري أن السبيل 
و اإلدراک الواعي ملا جاء  هذه اخلرافات هو التعليم و الفهم الصحيح یالوحيد إلزالة هذا الفساد و القضاء عل

 .5«به الدين اإلسالمي احلنيف

تزوج باکثري يف حضرموت مرتني و هو يف سن العشرين و کان لکل زواج قصة عجيبة ذلک أنه وفق يف زواجه 
أحب باکثري »األول و لکن األقدار مل ترتکه يهنأ هبذا الزواج فتزوج مرة أخري و لکنه مل يوفق. ففي زواجه األول 

ما يبدو و  یمجيلة/هند من عائلة باکثري حبا عذريا واهلا و أغرم هبا غراما. و قد بادلته الفتاة حبا حبب عل فتاة
أندونيسيا و مل يستطع الفراق  یأن سافر باکثري إل یهذا املنوال إل یأخلصت له و أخلص هلا و استمر األمر عل

                                                           
1

 .2اکثير، علی أحمد، فن المسرحية من خالل تجاربی الشخصية، مکتبة مصر، الفجالة، مصر، د.ت، ص ب  
 .130-118م، صص 3001الکيالنی، نجيب، نحن و اإلسالم، مؤسسة الرسالة،، بيروت، لبنان،  2
3
 .1م، ص 3005، 1إسماعيل، عزالدين، مسرح باکثير الشعری، دارالفکر العربی، القاهرة، مصر، ط 
4
 .28الحرازی، تحقيق عن حضرموت، ص  
5
م، صص 1893السومحی، أحمد عبدهللا، علی أحمد باکثير: حياته شعره الوطنی و اإلسالمی، النادی العربی الثقافی، جدة، المملکة السعودية،  

22-29. 
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. مرضت 1«ققت أمنيته بالزواج من تلک الفتاةحضرموت بعد أکثر من عام و قد حت یو حزم أمتعته و عاد إل
هند بالسرطان و طال مرضها حيت قضي عليها هذا الداء يف النهاية و قد أثرت هذه الوفاة يف نفسية الشاعر و 

ذلک کله أزمة نفسية أليمة  یمضافا إل»...أصيب بصدمة عاطفية کانت سببا من أسباب هجرته من حضرموت 
هو زوجيت األويل اختطفها املوت و هي يف بواکري الشباب و کانت قد رثيتمها يف  یلمن جرّاء وفاة شخص عزيز ع

. و قد ظل باکثري وفيا خملصا لذلک احللم اجلميل، دائم الذکري له يف کل کتاباته و أشعاره. و 2«قصائد مّجة
ل يندهبا و يبکيها و  ظلت ذکري هذه الزوجة اجلميلة عالقة يف ذهنه ال تفارقه أبدا حيث ما حّل و أين ما ارحت

کلما تذکرها هاجت أشجانه و سالت مدامعه و انطلق هبذا بالشعر. ففي عدن يصاب باحلمي فيطلق لدموعه و 
 هتيج يف نفسه ذکري املاضي:

 ذکرتم حبيبيت فـََهفا بقليب               َتذَکُّرم تلک الروح احلنون

 3ا فوق اجلبنيمرور بناّن               یفلو کانت معي ألزال شکو 

بعد ضغوط من أخيه األکرب و بعد تأثري عليه من العائلة. و باکثري مل يذکر لنا  یو بعد فرتة يأسه اقرتن بأمرة أخر 
 یأنه کان متزوجا من إمرأة أخر »شيئا عن هذا الزواج و ال عن ظروفه و مل يشر إليه و لکن زوجته املصرية تذکر 

يه األکرب بعد أن طال مرض زوجته األويل و قد طّلقها بعد أن استقر يف رغبة أخ یو کان هذا الزواج بناء عل
 .4«مصر و تزوج منها

الرحيل من  یهذه املتاعب و املشاکل و األحزان أح  يف نفسه بالغربة و االغرتاب و التمّزق فعزم عل یو ملا رأ
ل فيها برجال اإلصالح و األدب عدن و اتص یفرحل إل»بلد آخر، لعله جيد فيه مبتغاه و سملواه،  یحضرموت إل

الصومال و  یالساحل الشرقي إلفريقية فرتّدد عل یو مل يطل مقامه يف عدن أکثر من عدة شهور فغادرها إل
عدن  یو راحة البال، فغادرها إل یو لکنه مل جيد فيها ما يبتغيه من السلو  5«احلبشة و ما جاورمها من البالد

 الراحة انفسية فيها.احلجاز لعله جيد  یفرکب البحر إل

 في الحجاز  -2-1-6-3

مل جيد باکثري السلوان يف أي بلد فاّته حنو احلجاز لعله جيد الراحة يف جوار الکعبة املقدسة و الروضة املنورة، 
فوجد نفسه طائفا حول الکعبة و ساعيا بني الصفا و املروة و جالسا يف املکان الذي »م، 9159فدخلها سنة 

أن جيعل له خمرجا من مهومه و أحزانه،  یطالبا من اهلل تعال 6«جلنة يف احلرم النبويوصف بأنه روضة من رياض ا
                                                           

1
 .1باکثير، فن المسرحية من خالل تجاربی الشخصية، ص  
2
 .5م.ن:  
3
 .28م، ص 1892: محمد أبوبکر حميد، الدار اليمنية، اليمن، باکثير، العدنيات، تحقيق 
4
 .132ق، ص 1233، صفر 150بدوی، عبده، علی أحمد باکثير فی ذکراه الخامسة، منبر اإلسالم، مصر، العدد  
5
 .51السومحی، علی أحمد باکثير: حياته شعره الوطنی و اإلسالمی، ص  

 .128ص  بدوی، علی أحمد باکثير فی ذکراه الخامسة، 6
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زفرات شعرية معرّبة عما يف صدره، »فاستجاب اهلل لتضرعه و دعائه و فرّج من مهومه و أحزانه و بدأ خيرجها يف 
حممد ) (( سّجل  یأو ذکر  املدينة لزيارة الروضة املنورة قصيدة )نظام الربدة یفکتب و هو يف مکة متجها إل

 إذ يقول: 1«فيها مجيع هواجسه و ذکرياته اليت کانت سببا يف هجرته من مهوم وطنه و مهوم فقِد زوجته

 يا جنمة األمل املغشي باألمل                     کوين دليلي يف حملولک الظلم

 ح و الدمييف ليلة من ليايل القر حالکة                    صخابة بصدي األروا 

 2تتايل کأمواج احمليط هبا                      عقلي و قليب و طريف کل ذاک عمي... یدج

إذن فقد بدأت اهلموم تنجاب عن الشاعر و أخذت اآلمال و األماين تفتح له ذراعيها، لقد قضي ما يقرب من 
أن يستقبل نسيم اآلمال و أريج  ثالثة أعوام هائما مستسلما للهموم فآن الوقت أن ينفض عن نفسه غبارها و

 بمعد أميال منه. یاألماين، و کيف ال؟ و هذه مصر مهبط آماله عل

 في مصر  -2-1-6-4

مصر بعد أن مسح أخبار احلرکة األدبية و الفکرية النشطة  یمل يطل إقامة باکثري يف احلجاز بل عزم أن يرحل إل
، «الفتح»حمب الدين اخلطيب، صاحب جملة  م بدعوة من صديقه احلميم9153القاهرة سنة  یفسافر إل»فيها، 

الدراسة  یمصر و الدراسة فيها من أحالمه و آماله منذ أيام الصبا، حيث کان دائما التطّلع إل یو کان قدومه إل
. وصل باکثري القاهرة کي يدرس اللغة العربية و أصول الدين لکن شغفه 3«فيها و االتصال بأدبائها و مثّقفيها

يغري وجهته کي يلتحق بقسم اللغة اإلجنليزية بکلية اآلداب »و مطالعته آلثار شکسبري جعاله الکبري باألدب 
بالشعر « روميو و جوليت»جبامعة فؤاد األول )جامعة القاهرة( و أثناء فرتة الدراسة ترجم مسرحية شکسبري 

استيعاب هذا  یعربية قادرة علبالشعر احلر کي يثبت أن اللغة ال« أخناتون و نفرتييت»املرسل کما ألف مسرحيته 
و کان هذا حتديا ألستاذه اإلجنليزي باجلامعة و الذي شک يف إمکانية  4«اللون من األداء کما يف الشعر األورويب

هذا يلقي لنا الضوء حول إُيان باکثري العميق بعروبته و هذا اإلُيان »صالحية الشعر املرسل يف اللغة العربية، و 
 .5«تمد منها أعماله عن قضية فلسطني کما تعک  لديه روح املقاومة و الثقة باهلوية العربيةهو املشکاة اليت اس

أسرته يف أندونيسيا لکن فاجأته أحداث احلرب العاملية الثانية و  إلیرغب يف العودة »و بعد خترجه من اجلامعة 
، و کان خترجه من اجلامعة 6«الشرق األقصي فلم يستطع السفر و ظل مقيما يف مصر یاليت قطعت الطريق إل

                                                           
1
 .12السومحی، علی أحمد باکثير: حياته شعره الوطنی و اإلسالمی، ص   
2
 .2م، ص 1853باکثير، علی أحمد، نظام البردة أو ذکری محمد، مطبعة الشباب، القاهرة، مصر،  
3
 .59السومحی، علی أحمد باکثير: حياته شعره الوطنی و اإلسالمی، ص   
4
 .15م.ن:  
5
 .332لمعاصرون، ص ناجی، شعراء اليمن ا 
6
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م. أراد باکثري أن ينتفع بوقته فالتحق مبعهد الرتبية للمعلمني و حصد دبلوم تربوي يف التعليم عام 9151عام 
. و ظل يف مهنة التدري  مخسة عشر عاما منذ کان 1«م و عمل بالتدري  يف املدارس الثانوية باملنصورة9131

تزوج زجيته »أربعون سنة من عمره و ظل منها ثالثة عشر عاما أعزبا لکنه عمره ثالثني عاما حيت أمت مخسة و 
م من سيدة مصرية هلا ابنة من زواج سابق و تلک االبنة عاملها باکثري کابنته فکانت ربيبته و 9135الثانية عام 

 .2«ظل زوجها قريبا منه و وفيا له

حقي و ظل  یائها حتت رئاسة األديب الکبري حييمبصلحة الفنون منذ انش»ترک باکثري جمال التدري  و التحق 
. و قد شارک باکثري خالل اشتغاله يف وزارة الثقافة يف کثري 3«مؤلفا يف وزارة الثقافة و اإلرشاد القومي حيت وفاته

  لرعاية الفنون و اآلداب یاختري عضوا يف جلنة الشعر و القصة باجملل  األعل»من املؤمترات األدبية و الثقافية و 
 .4«کما اختري عضوا يف نادي القصة الذي أنشأه يوسف السباعي

منحة تفرّغ  یاملوافقة عل»و حينما صدر قانون التفرّغ األديب يف مصر تقّدم باکثري بطلب يرجو فيه من جلنة التفرّغ 
 . و کانت جلنة5«م ليکتب ملحمته الکربي عن فرتة خالفة عمربن اخلطّاب9195-9199ملدة عامني من سنة 

حقي. و قد  یالتفرّغ مشّکلة من عدد من کبار الکّتاب و املفکرين و منهم طه حسني و عباس العقاد و حيي
يف ّناية العامني قّدم ملحمته اإلسالمية الکربي يف شکل مسرحي يف تسعة »مشروعه، و  یوافقت اللجنة عل

و فتوحات املسلمني يف عهد عمربن عشر جزء، لکل جزء عنوان مستقل يرسم صورة رائعة من التاريخ اإلسالمي 
 .6«اخلطّاب و يصّور القوة املتنامية للدولة اإلسالمية و أسباب قوهتا و توّهجها و ازدهارها

مصر يف فرتة من فرتات االزدهار األديب و الثقايف و النهضة األدبية و الثقافية يف أوج جمدها و يف  یقدم باکثري إل
بدأ »منهم. فقد  یا اخلضم و أخذ يتصل بکبار األدباء و حيتک هبم و يتلقشبکته يف وسط هذ یعنفواّنا فألق

کما أخذ ينشر شعره يف  « مهام أو يف عاصمة األحقاف»نشاطه األديب و هو طالب يف اجلامعة فنشر مسرحية 
ألمحد « أبوللو»حملب الدين اخلطيب و جملة « الفتح»للزيات و جملة « الرسالة»کربيات اجملالت من أمثال جملة 

لشکسبري « روميو و جوليت»زکي أيب شادي و غريهاکما ترجم الشاعر يف أثناء دراسته يف اجلامعة مسرحية 
. و بعد 7«لشکسبري و لکنه صاغها بالشعر العمودي« اليلية الثانية عشرة»بالشعر احلر، کما ترجم أجزاء من 
و « الثائر األمحر»بالشعر املرسل و « يتأخناتون و نفرتي»کتب مسرحية »خترجه من اجلامعة واصل نشاطه و 

القاهرة شارک يف النشاطات املسرحية و کان له دور هام يف  ی. و بعد انتقاله إل8«و غريها« سالمة الق »

                                                           
1
 .12م.ن:  
2
 .11السومحی، علی أحمد باکثير: حياته شعره الوطنی و اإلسالمی، ص   
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و قد  1«اجلنسية املصرية یإنشاء املسرح الشعيب و ضاعف يف نشاطه يف هذه الفرتة خصوصا بعد أن حصل عل»
 املسرح. خشبة یممثلت بعض مسرحياته عل

م حصل 9199عام »عدة أومسة و جوائز ففي  یو نتيجة هلذا النشاط الثقايف و األديب فقد حصل باکثري عل
وسام العلوم و الفنون تقديرا من الرئي  مجال  یعلي جائزة الدولة التشجيعية لآلداب و الفنون کما حصل عل

وسام الشعر يف املهرجان الذي  یعل وسام عيدالعلم، کما حصل یم حصل عل9195عبدالناصر. و يف عام 
 .2«الشاعر أحدم حمرم یأقامته حمافظة اجليزة تکرُيا لذکر 

 وفاته -2-1-7

کان يظهر القليل من ضيقه هبذا »باکثري و اشتد به الکرب و  یمن جراء کل ما تقدمت تکالبت األحزان عل
نفسيته و صار يضطرب  یأثر علالوضع الذي هو عليه أما الکثري فکان خيفيه يف أعماقه، و لکنه ما لبث أن 

. و ليت األمر  3«اضطرابا شديدا و يثور ألتفَه األسباب و يصاب بقلق مزعج خصوصا عند بدء املوسم املسرحي
بأزمة قلبية کانت تعاوده يف آخر أيامه و قد فاجأته يف مصيفه برأس الرب و لکنه »کان کذلک فقد أصيب باکثري 

ه يف القاهرة فأسلم الروح لباريها بعد رحلة يف احلياة حافلة باألعمال . و ما لبثت أن الحقت4«أسعف منها
م، و قد دفن مبدافن اإلمام مبصر يف مقربة 9191م املوافق 9531يف غرة رمضان عام »اخلالدة. و کان ذلک 

 .5«عائلة زوجته املصرية رمحه اهلل رمحة واسعة

 أخالقه -2-1-8

ذلک مجيع  یة سامية و کان ذوطبيعة حييٍة خجول اتفق علکان باکثري صاحب خلق رفيع و فضائل و شيم کرُي
من عاصروه و لو أفردنا لذلک حبثا ما اکتفينا به يف بيان خالل هذا األديب النابغة. فيصفه زوج ربيبته عمر 

لقد  »و يف مقام آخر  6«قلة موارده کرُيا و مضيافا مل أشهد يف حيايت أکرم منه یکان عل»عثمان العمودي: 
 7«تاذ باکثري عاطفيا للغاية تؤثر عليه أبسط املواقف و تسعده کلمة طيبةکان األس
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أوقعنا األديب الکبري يف دائرة سحره و »و کان غاية يف التواضع و البساطة، يقول د. عمر عبداهلل باحمسون 
 ذجل بسيط يف داره حبضرموت.. لقد ظهر باکثري یتواضعه، لقد أحسسنا و حنن جلوس إليه أننا جنل  إل

 1«عمالقا يف تواضعه و بساطته

لکنه کان صموتا اليتحدث إال بالقدر الذي يريد توصيله، و کثريا ما حتدد »و کان صموتا، يقول حممد جربيل: 
 .2«املعين يف کلميت: نعم و ال

لقد کان باکثري يتميز بصدقه و تواضعه و بساطته، و البد من االعرتاف »و يصفه حممد عوده بالذخر الروحي 
 .3«ن باکثري کان ذخراً روحيا نادراأ

کان علي أمحد باکثري مثال عاليا من ممثمل الرجولة و الثقافة املتعددة األلوان، و  »و يصفه حسن عبداهلل القرشي 
 .4«اإلنتاج اخلصب، مالئا الدنيا و شاغال الناس یالود مع أصدقائه و إخوانه، و دؤوباً عل یکان ممثابرا عل

هکذا کانت شخصية باکثري، واضحة املعامل، صرحية قوية يف احلق، عاش حساته من »ي قائال و يصفه أنور اجلند
حنو رفيع بارع، رمحه اهلل رمحة  یخدمة قضايا الوطن العريب عل یأجل قضايا أمته ملتزما، و حول الفن القصصي إل

 .5«واسعة و أجزل مثوبته

 

 حياة باکثير الثقافية و األدبية  -2-2

 اتجاهه الفکري -2-2-1

بد ألي إنسان أيا کان أن ينطلق من أيديولوجية مرسومة يف ذهنه و لي  هذا لألديب فحسب و إمنا لکل ال
صاحب فکر انبثقت منه أعماله »وجه هذه اخلليقة إال ما شذر و ندر. و بطبيعة احلال کان باکثري  یء علیامر 

فهم أدبه و ثقافته. فمنذ أن وطأت قدما  یو معرفة فکر باکثري تساعد عل 6«األدبية سواءا أکانت نثرية أم شعرية
تصحيح عقائد أبناء جمتمعه الغارقني يف الفوضي الدينية و التخلف العقدي و انتشار  یباکثري حضرموَت سعي إل

أن يثبت »البدعة و التمسک باألحاديث املوضوعة و الضعيفة و التقيد بالطرق املنحرفة ، و قد حاول باکثري 
من خالل تلک املدرسة )مدرسة النهضة العلمية اليت کان يديرها باکثري يف سيئون( يف دعوة اإلصالح احلقيقي 

                                                           
1
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و قد حتمل باکثري يف سبيل ذلک التهم الباطلة من بعض الذين يرتبصون باملصلحني شرا. بقي  1«عقول النشيء
يعرف »الفرتة هذا النهج حيت غادر حضرموت و استقر يف احلجاز و بعدها يف مصر و خالل تلک  یباکثري عل

عن باکثري أنه مل يتعصب لفئة أو مذهب من املذاهب الدينية أو السياسية، و طالب األمة أن تبتعد عن کل ما 
 یالتهلکة، و اقتد یيفرق شأّنا و أن توحد جهودها إلصالح العقول و النفوس و حتريرها من کل ما يؤدي هبا إل

و لعل هذا القول يشق لنا أويل الطرق املوصلة  2«ه حممد عبدهبذلک مبوقظ الشرق مجال الدين األفغاين و تلميذ
 ملعرفة فکر باکثري.

فاملفهوم من عدم تعصبه ألي مذهب ديين أو سياسي عدمم انتسابه للحرکات الدينية أو األحزاب السياسية، و 
ان بني التعصب هذا الذي عرف عن باکثري حقا. و هذا ال يعين حبال أن الرجل ال انتماء عنده لإلسالم، فشت

الديين ملذهب ما و بني الرغبة يف نصرة اإلسالم و املسلمني، فأعمال باکثري األدبية تنفي هذا اإلدعاء. بيد أن ّمة 
تأثر بصديقه »أن باکثري  یَمزاعم من انتساب باکثري لبعض التيارات اإلسالمية املنتتشرة يف مصر، فهناک من ير 

عنه انتماؤه للجماعة السلفية، فکان من الطبيعي له أن يرتبط فيما بعد  حمب الدين اخلطيب، و اخلطيب معروف
انتماءه کان جلماعة اإلخوان املسلمني السيما املدة ». أما أصحاب الرأي الثاين فهم يرون أن 3«باملدراس السلفية

کتني، فباکثري انتماء باکثري ألي من احلر  ی، و يبدو أن هذا الرأي لي  بدليل بني عل4«اليت عاشها يف مصر
امتثال  یأديب صاحب فکر إسالمي ملتزم فالبد أن يتعاطف مع أي حرکة إسالمية أو تيار فکري يدعو إل»

اإلسالم، و بالتايل فشنه مؤيد للحرکة السلفية أثناء إقامته يف احلجاز و متعاطف مع حرکة اإلخوان أثناء إقامته يف 
 .5«مصر معقل احلرکة

 رحالته العلمية -2-2-2

 یفرنسا يف بعثة دراسية حرّة اطلع فيها عل یم سافر إل9113ففي عام »ري برحالت ثقافية و أدبية کثرية قام باکث
احتاد   م زار رومانيا و االحتاد السوفيايت عضوا يف وفد أدباء مصر بدعوة من9119اآلادب الفرنسية. و يف سنة 
طشقند حيث مّثل اجلمهورية  یسافر إلم 9191ب االحتاد السوفيايت. و يف سنة کتاب رومانيا و احتاد کتا

العراق حيث شارک يف مؤمتر  یم سافر إل9191العربية املتحدة يف مؤمتر کّتاب آسيا و إفريقيا األول. و يف عام 
مدينة اسطنبول و أسوارها بغيَة أن  یترکيا للتعرف عل یاألدباء العرب السابع املنعقد يف بغداد، کما سافر إل

                                                           
1
 .332ناجی، شعرء اليمن المعاصرون، ص  
2
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املسلمني هلا مسرحية و لکن مل يتح األجل فرصة هذا العمل له، و سافر يف نف  السنة  يکتب عنها و عن فتح
 .1«بريطانيا یلندن يف أول زيارة له إل یإل

اآلداب العاملية و استفاد  یحياته الثقافية و األدبية حيث تعّرف من خالهلا عل یو کان هلذه الرحالت أثر کبري عل
 ت تناولت شيت املوضوعات.منها فيما خلفه من قصص و مسرحيا

 ب باکثيرأد -2-2-3

عملية اإلبداع األديب عند األديب ترتبط بعوامل ذاتية و خارجية خمتلفة تؤثر فيه و توّجه مسار حياته و أدبه، منها 
بعض القدرات املزاجية و امليول الفطرية اليت تنشأ مصاحبة لألديب يف مرحل منوه، و تظل عنصرا أساسيا يف »

. و باکثري کان ذاموهبة 2«العوامل الثقافية و املؤثرات االجتماعية اليت تتفاعل مع هذه القدراتتکوينه و منها 
الکّتاب و  یيرتدد عل»الفن و األدب منذ أن کان طفال يف حضرموت  یذاتية و قدرة مزاجية و ميل فطري إل

الرتاث األديب و اإلسالمي حبيث  قسط وافر من یاملدارس الدينية لينهل من ينابيع العلم و الثقافة و ليحصل عل
 .3«أنشد الشعر و مل يتجاوز الثالث عشر من عمره

و قد ترک باکثري تراثا أدبيا ضخما نمشر منه ما يقرب من ّمانني مسرحية و مخ  روايات و املخطوط و أربعة 
يعّد رائد الشعر احلمّر »نه دواوين شعرية تنتمي ملراحل حياته األربع. و رغم أنه مل يصدر دواوين شعرية يف حياته فش

بشمجاع الکثري من کبار النقاد أمثال الدکتور عزالدين إمساعيل و باعرتاف بدرشاکر السياب نفسه، و ذلک بعد 
م 9153سنة « إخناتون و نفرتييت»م، و تأليفه مسرحية 9159سنة « روميو و جوليت»ترمجته ملسرحية 

ّتاه اإلسالمي يف الرواية العربية التارخيية، و قد أنتجت له السينما ثالثا . أما يف الرواية فيعّد رائد اال4«الشعريتني
من رواياته أصبحت من أشهر األفالم السينمائية. أما يف املسرح فهو رائد املسرحية السياسية يف تاريخ املسرح 

تعمار، و هو الذي تنبأ أهم أديب عريب تناول قضايا األوطان العربية و اإلسالمية و کفاحها ضد اإلس»العريب، و 
اليت صدرت سنة « شايلوک اجلديد»بقيام دولة الکيان الصهيوين بثالث سنوات يف مسرحيته الشهرية 

 و هو أکثر أديب عريب تناول قضية فلسطني يف مخ  مسرحيات. 5«م9133

يه من کسر منطية و يعّد أهم ما أحدثه باکثري من تطوير و ّتديد يف شعره و يف الشعر العريب کله ما توصل إل
 یالبيت الشعري يف الشعر العريب القدمي، حيث کان کل بيت يف القصيدة قائما مبعناه يف الغالب، و قد توصل إل

ذلک بعد املشادة احلوارية اليت دارت بينه و بني أستاذه اإلجنليزي يف مدرج کلية اآلداب، فقد اهتم األستاذ 
وسيقي و التعبري و ليست العربية فحسب بل إن أصحاب لغات أخري و اإلجنليزي اللغة العربية بالقصور يف امل
                                                           

1
 .18السومحی، علی أحمد باکثير: حياته شعره الوطنی و اإلسالمی، ص   
2
 .22م، ص 3011، 1سرباز، حسن، علی أحمد باکثير و القصة اإلسالمية، إحسان، طهران، ط 
 .19السومحی، علی أحمد باکثير: حياته شعره الوطنی و اإلسالمی، ص   3 
4
 .21م.ن: ص  
5
 .12م، ص 1882، 1الطنطاوی، عبدهللا محمود، فلسين و اليهود فی مسرح علی أحمد باکثير، دارالقلم، دمشق، سوريا، ط 
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ما وصل إليه اإلجنليز أو اللغة اإلجنليزية، و قد رّد  یمنها الفرنسية حاولوا ذلک فلم يوفقوا أو يفلحوا يف الوصول إل
رداهتا و تعابريها و عليه باکثري مبا يشبه التحدي و أن اللغة العربية ليست مثل اللغات األخري، بل هي غنية مبف

موسيقاها و إذا مل يوجد هذا اللون من النظم فيها فلي  العيب يف اللغة بل العيب يف أصحاب اللغة، و من مث 
شکل جديد للشعر العريب و قد ساعده يف ذلک أمران: دراسته لألدب  یجيرب و حياول العثور عل یانرب 

 ذلک:اإلجنليزي و عشقه لشکسبري خاصة. يقول باکثري يف 

مصر فعزمتم أن أدرس األدب  یکانت ثقافيت األويل عربية خالصة و ظّلت کذلک حيت حضرموت إل»
اإلجنليزي.. فالتحقت بقسم اللغة اإلجنليزية يف کلية اآلداب جبامعة القاهرة، و ما أن سلخت عاما فيها حيت 

ده يف الصحف، فقد غريت هذه الشعر الذي کنتم أنظمه و أنش یوجدتمين يف بلبلة نفسية من حيث نظريت إل
الدراسة من نظريت ملفهوم األدب، فأخذت أعيد النظر يف املقايي  األدبية اليت کانت عندي من أثر ثقافيت 

 .1«العربية

يبحث و جيرب يف موسيقي الشعر العريب و لي  »اجلد فأخذ  عدلذلک متلکت باکثرَي روحم العروبة فشّمر عن سا
الشکل املعروف لدينا اليوم بشعر التفعيلة، حيث ترجم يف البداية اليلية  یيت اهتدي إليف موسيقي الشعر الغريب ح

و مل يتجاوز احللقتني حيث تبني  2«حلقات يف جملة الرسالة یالثانية عشرة لشکسبري بالشعر املقفي و نشرها عل
« روميو و جوليت»رحية فعاد ليرتجم مس»حق فيما ذهب إليه و لکنه مل ييأس  یله أن أستاذه اإلجنليزي عل

من  ديه و وجد أن ذلک ممکن و قد انتهیطريقة الشعر املرسل و بدأت القوالب تلني بني ي یلشکسبري أيضا عل
هذا العمل و هو ما زال طالبا و لکنه مل يظهره رمبا کان ذلک هتيباً ألن الساحة األدبية غري مستعدة لتقبله و رمبا  

و من هنا يبدو لنا العمل الذي قام به لي  وليد الصدفة کما يذکر و ال وليد . 3«کان ألسباب ثقافية أو دينية
 حلظة انفعال و إمنا حصيلة جهد و خربة و ّتارب و دراسة.

جانب الثقافة األوروبية  یو لکن کل هذه احملاوالت مل تبعده عن ثقافته اإلسالمية و العربية، بل ظل يستزيدها إل
قراءة التاريخ و دراسته خاصة التاريخ  یتصاله برجال الفکر و األدب فعکف علمطالعته للرتاث و ا»من خالل 
حبيث أصبح أکثر آثاره الروائية و املسرحية مستوحاة من التاريخ اإلسالمي يف أدواره املختلفة. فقد  4«اإلسالمي

و ما أکثر ما تتوارد يف  ختتلط يف شعره العروبة باإلسالمية، فشذا کان اإلسالم هو النظرية فالعروبة هي السالح،
قوي الذسالم حني کان خياطب عددا من أمم  یشعره عبارات )محي الدين( و )جمد العرب( مث إنه کان يرکز عل

حنو ما نعرف من قصيدته اليت ألقاها يف تکرمي الدکتور حممد حتا عند  یالشرق کأندونيسيا و إيران و اهلند عل
 يقول:زيارته ملصر عائدا من هولندا، ففيها 
                                                           

1
 .2-1باکثير، فن المسرحية من خالل تجاربی الشخصية، صص  
2
 .29م، ص 3002، 3العشماوی، عبدالرحمن صالح، االتجاه اإلسالمی فی آثار باکثير القصصية و المسرحية، مکتبة العبيکان، الرياض، ط 
3
 م.ن. 
4
 .21م.ن: ص  
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 إذا جئت أندونيسيا فارع جمدها             و ثبَّت خطاها و هي باحلق تستار»

 و صمن رحم اإلسالم فهي وشيجة             تشابک أقوام عليها و أقطار

 1«عي العروة الوثقي هي القوة اليت         يتم هبا للسلم يف األرض إقرار

 ية اإلسالم فيقول:قض یالبطل حممد مصدق إل یو هو يتعرض يف ذکر 

 2«حييت يا زند اجلهاد الواري          و نزلت سهال يا أبا األحرار»

 أن يقول: یإل

 يا شعب إيران األيب حتية                من شعب مصر حتية األکبار»

 3«الدين وحدنا و ما أقواه من                     رحم و تاريخ و حسن جوار

 هه اإلسالمي:و يف قصيدة أخري ُيثل اّتا

 غدر اللئام مبا رعي من عهدهم                  ويل الکرام إذ منوا بلئام»

 و أخوه الح بنوره و جالله                 يف اهلند ذات اهلضب و األعالم

 تسعون مليونا فأکثر... خشع             من حوله يقفون يف إعظام

 4«ن القرآن خري إماميفدونه بنفوسهم و دمائهم           و هلم م

 يلح عليه دائما يف قصائده، فهو يف اخلمسينات يقول: یو لقد کان ذکر املسجد األقص

 استحلها              منا کيد من رجِ  اخلليفة أشرار -يا عظم املصاب–فلسطني »

 هبا اليوم ذلة              و عاث بآثار النبيني فجار یکسا املسجد األقص

 5«فأضحوا بروعهم                 شقاء و تشريد و ذل و إعسارو أجلي أهلوها 

 اهتمامه باللغة العربية -2-2-4

                                                           
1
 .52باکثير، علی أحمد، العدنيات، ص  
2
 .112باکثير، علی أحمد، أزهار الربی فی أشعار الصبا، ص  
3
 م.ن. 
4
 .92د، العدنيات، ص باکثير، علی أحم 
5
 م.ن. 
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 یأننا کما نتکلم اللغة فشّنا هي األخر  یو کان ير »اهتم باکثري باللغة العربية اهتماما عظيما و دافع عنه 
ية فال يتکلم بالعجمة، فشّنا من حيسن أن يتکلم العرب»و لقد کان يردد دائما حديث الرسول ) (  1«تـََتکلَّممنا

أعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف العقل و اخللق و الدين تأثريا قويا بيناً... کما يؤثر »و کان يقول  2«تورث النفاق
أيضا يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة و التابعني، و مشاهبتهم تزيد العقل و اخللق و الدين، و أيضا فشن 

من الدين و معرفتها فرض واجب فشن فهم الکتاب و السنة فرض و اليفهم إال باللغة العربية، و تعلم اللغة العربية 
 .3«ما اليتم الواجب إال به فهو واجب

اللغة العربية هي دعامة کربي من دعائم الوحدة العربية و قد نافح دوّنا ما وسعه اجلهد و أسعفه »باکثري أن  یير 
أن اآلفة ليست آفة اللغة و  ی. و کان ير 4«يعا حيت ما کان منها يف الفکاهةاللسان، و التزمها يف مؤلفاته مج

إمنا الناس آفة اللغة و إّنم ابتدعوا بدعة خبيثة بتقسيم اللغة لغة خاصة و لغة عامية لينقلوا بذلک معين الطبقية »
. و  5«رنا و يبلبلوا مستقبلناإليها و هم يريدون أن يدمروا ماضيا فيجعلوه رمکاما يسد أمامنا الطريق فيشلوا حاض

العامية مسخًا يصدع الرؤوس و القلوب و األمساع فتصبح األمة جمردة من األداوت اليت حترک »کان يري يف 
العواطف و تنبه اخلواطر و تذکي العقول و تلهب املشاعر و األحاس  و تثري أشرف ما يف النف  اإلنسانية من 

اللغة من اخلارج و من الداخل  یکلما اشتد اهلجوم املسعور عل» یو کان ير  6«محية تنافح عن أمتها إذ جّد اجلدُّ 
اللغة العربية و  یالعروبة و ودأ الوحدة العربية، و قد بذل يف سبيل احلفاظ عل یأنه إمنا يراد بذلک القضاء عل

 .7«تراثها اجمليد الکثري من اجلهد و اجلهاد

قات اللغة العربية و إّنا ليست عنده جمرد أداة للتعبري و لکنها معجزة يؤمن بطا»و يهمنا من هذا کله أن باکثري  
قومه و لساّنم و القوة اليت تستطيع أن ّتمع الناس من الشتات، فهي يف األساس لغة منزلة و نصيب الناس فيها 

 .8«للغةمشاهد، و من هنا فهي لغة الحيکم عليها بالقصور يف جانب من اجلوانب فالقصور يف القوم ال يف ا

 و من هنا ُيکن القول بأن أدب باکثري ُيوج فخرا باللغة العربية من ذلک قوله:

 ّمانون مليوناً يباهون کلهم                        خبري لغات األرض و الذکر شاهد

 9أال کل شيء ما خال اهلل باطل                   أال کل شيء ما خال العرب بائد

                                                           
 .25بدوی، علی أحمد باکثير شاعرا غنائيا، ص  1
2
 21م.ن: ص  
3
 .392-392م، صص 1891، 2أمين، عثمان و آخرون، خمسة من شعراء الوطنية، المکتبة العربية، الهيئة المصرية العامة للکتاب، ط 
4
 .100م، ص 1820، 3اهرة، مصر، طالجمبالطی، علی، من أدباء اإلسالم المعاصرين، األهرام، الق 
5
 .101م.ن:  
6
 م.ن. 
7
 .103م.ن:  
8
 .21بدوی، علی أحمد باکثير شاعرا غنائيا، ص  
9
 .322ناجی، شعرء اليمن المعاصرون، ص  
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و الشاعر الوحيد الذي »لوح أن باکثري يعّد إمام اجملددين يف الشعر العريب، فهو يقول: الدکتور سعد مص یو ير 
استخدم حبرا واحدا يف العمل کله مع عدم االنتظام يف طول األبيات هو علي أمحد باکثري، فبعد ّتاربه مع النظم 

أن طريقة البيت  یباکثري إل یتهان« روميو و جوليت»املرسل املنطلق و النظم احلر يف ترمجته ملسرحية شکسبري 
الشطرين و العدد التقليدي امللتزم من التفعيالت و طريقة مزج البحور ليست بالتکنيک املثايل للمسرحية؛ و  یذ

حبرا واحدا فقط هو حبر املتقارب بعدد غريمنتظم من « أخناتون و نفرتييت»من مث فقد استخدم يف أول مسرحياته 
هذه الطريقة من النظم إسم الشعر املرسل و ذلک ألنه مل  یمع ذلک ظل يطلق علالتفعيالت يف کل بيت. و 

حيتفظ بالقافية، و هبذا سبق باکثري الشاعرة العراقية نازک املالئکة و املرحوم بدر شاکر السياب اللذين مل ينثرا 
 .1«م9139عدم االنتظام يف طول األبيات و التقفية إال يف عام  یقصائد تعتمد عل

 ير و الروايةباکث -2-2-5

يقف باکثري يف جمال الرواية يف الصف الذي يضم جنيب حمفوظ و حممد عبداحلليم عبداهلل و عبداحلميد جودة و 
التاريخ معينًا ثرًا يغرتف منه احلوادث و الظروف املشاهبة ملا متر  یغريهم، و قد آثَر أن يتجه يف کتاباته الروائية إل

التعبري احلر الطليق الذي يتيح  یلعصر احلديث، فيجد هناک الرحابة و القدرة علبه األمة العربية اإلسالمية يف ا
الورق ما يعتمل يف نفسه من مهوم و أشجان و آمال و طموحات يفرزها عصره و واقعه.  یله أن يکسب عل

 یحيان إلبعَث حقبٍة تارخيية غامضة أو معروفة تصل يف کثري من األ»فهو حياول من خالل بناء الرواية الفين 
درجة من األمانة و الدقة اليتوخاها املؤرخون أنفسهم کما يف رواية واإسالماه و يف بعضها اآلخر يتوسل الکاتب 

احلاضر ال بغرض نقده و حسب، و إمنا هي تعبري عن موقف  یبالتاريخ أو يستعني به إلجراء عملية إسقاطه عل
اة املعاصرة فکان البّد من التعبري عنها يف سياق اجتماعي نفسي و عقلي و ثقايف و وليدة مفاهيم وجدت يف احلي

 .2«تارخيي معادل أو مشابه

التاريخ يلبسه قناعا يتحدث من ورائه مبا يريد أو عما يريد، ففي التاريخ مساحة آمنة و  یجنح باکثري يف رواياته إل
اوف أو حماذير، کذلک فشن أرضها أن يصول و جيول، دون أن تعرتضه خم یيستطيع الکاتب عل»أکثر رحابة 

التاريخ حافل بالنماذج الساطعة اليت ُيکن أن حتتذي يف الواقع املعاصر الذي خيلو منها، و تمصميه اهلزائمم و املِحنم 
للمواجهة و اختاذ  یو التئام اجلراح و يستعد مرة أخر  یالتاريخ کي جيد فيه السلو  یفال جيد َمفرّا من اهلروب إل

 .3«زمام املبادرة

                                                           
1
 .132م، ص 1818، 1مصلوح، سعد، حرکات التجديد فی موسيقی الشعر العربی الحديث، عالم الکتب، ط 
2
 .121م، ص 1899، 1أحمد باکثير: الرواية التاريخية، دراالحداثة، بيروت، لبنان، طالمقالح، عبدالعزيز، علی  
3
 .122م.ن:  ص  
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« الثائر األمحر»مث کتب روايته « وا إسالماه»و « سالمة الق »أبرزها »و لقد أبرز باکثري أکثر من رواية تارخيية 
اليت تعد أنضج رواياته فنيا من وجهة نظري، و هي رواية ذات طابع فکري و َعَقدي، و لألسف فشّنا مل تلق 

 .1«حساسية من نوع ما أياَم کتابتها اهتماما من الدارسني، رمبا بسبب موضوعها الذي کان يشکل

 باکثير و المسرحية -2-2-6

و  2تاريخ املسرح العريب عرب حلقات ست یحيتل باکثري مکان الريادة يف ّنضة املسرح العريب و قد أشار النقاد إل
 عن کثري مسرحيات عن شکسبري و نال رضیً جنده ُيثل يف احللقات اهلامة و العريقة للمسرحية. فبعد أن ترجم با 

طريقته،  یأصول الفن املسرحي و أسلوب الشعر املرسل، أراد أن يؤلف مسرحية عل یجناح ّتربته و اطلع عل
بأسلوب الشعر املرسل و مل يلق قبوال هذا األسلوب الشعري يف البداية « أخناتون و نفرتييت»فکتب مسرحية 

إخفاق هذه التجربة اليت بدأها باکثري، و متيّن  األواسط األدبية، و حيت إبراهيم املازين ختّوفه يف البداية من یلد
بالنثر حيت يتمّکن من عرض ما درسه عن أخناتون و عصره، و لکن « أخناتون و نفرتييت»لو أنه کتب مسرحية 
فقد وجدت يف شعر الصديق أيب کثري حتّدرا و ساللة و سهولة التدع للنثر »املسرحية قال:  یبعد أن اطلع عل
د، و لکن أباکثري ال يعي به و ال يشعرک أنه تکّلف فيه جهدا، و ال قارئه يدرک أن هذا شعر مزية، و النظم قي

. و لکن باکثري مل يستمر يف کتابة مسرحياته بأسلوب الشعر املرسل بل غري رأيه فيما بعد و أحّ  أن 3«موزون
ت هبذا الشعر )الشعر املرسل(، و کنت أظّن أنين سأتابع کتابة املسرحيا»أسلوب النثر أنسب للمسرحية و قال: 

ثل
م
للمسرحية، و السيما إذا أريد هبا أن تکون  یغري أن ّتاريب جعلتين بعد ذلک أقطع بأن النثر هو األداة امل

 .4«يکتب به غري املسرحية الغنائية اليت يراد هبا أن تلّحن و تغيّن ن واقعية، و أن الشعر الينبغي أ

ر يف کتابة مسرحياته تساؤالت يف احملافل األدبية حيث کان يتوقع منه أن يستمر يف  النث یو قد أثار اّتاه باکثري إل
کان املتوّقع أن يطّرد عل باکثري يف »کتابة مسرحياته الشعرية خاصة بعد أن زاد االهتمام هبا يف األدب احلديث 

نجاح، سواء يف ترمجته لشکسبري هذا االّتاه أعين کتابة املسرحية بأسلوب الشعر املرسل الذي حقق به کثريا من ال
أو تأليفه ملسرحية أخناتون، حيت تزداد التجربة عمقا و تدعيما، و حيت يکسب له مع االستمرار أنصارا جمددا 

الناس، و لکن ما حدث کان عک  هذا املتوقَّع، إذ جند باکثري يتحّول من  یحيث يصبح هذا األسلوب أليفاً إل
. و لکن باکثري کان مصيبا يف اّتاهه هذا ألنه عدل عن 5«لغة الطبيعية للمسرحالشعر مجلة و يري يف النثر ال

استخدام أسلوب الشعر املرسل يف المسرحية حينما کان يلقي قبوال يف األواسط األدبية و يتوجه إليه األدباء يف  

                                                           
1
 القاعود، حلمی محمد، من مالمح الرواية التاريخية عند باکثير: الثائر األحر و فشل المشروع القرمطی، مجلة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 .222-221صص  ،1212، ربيع الثانی 2اإلسالمية، العدد 
2
 .120-129م، صص 1892، أبريل 53أبوالعال، عصام، إشراقات أدبية: من الدراسات الملحقة بالمسرحية، مجلة القصة، العدد  
3
 .2، ص 3م، ط1812باکثير، علی أحمد، أخناتون و نفرتيتی، المقدمة، دراالکتاب العربی، القاهرة، مصر،  
4
 .13الشخصية، ص  باکثير، فن المسرحية من خالل تجاربی 
5
 .21إسماعيل، عزالدين، مسرح باکثير الشعری، ص  
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ري و لذلک قّلما نف  ما وصل إليه باکث یکتابة مسرحياهتم، و لکن اليوم و بعد عدة سنوات وصل الکّتاب إل
 جند اليوم مسرحية مکتوبة بأسلوب الشعر املرسل.

مسرحيات اجتماعية استمّد حوادثها من اجملتمع »و بعد ذلک ملع جنم باکثري يف کتابة املسرحيات النثرية فکتب 
و من عاداته و تقاليده، و مسرحيات سياسية عرّب فيها عن أوضاع و آراء سياسية خمتلفة استوحاها من 

ضوعات الساعة، و مسرحيات تارخيية استمّد موضوعاهتا من التاريخ اإلسالمي و األساطري القدُية و التاريخ مو 
القضايا الکربي اليت هتّم العامل اإلسالمي و العريب مثل قضية  یاحلديث، و رّکز يف مسرحياته بصورة خاصة عل

 .1«العامل اإلسالمي و العريب یرية علفلسطني و غارة اإلستعار الفرنسي و اإلجنليزي و اهلجمة اليسا

 باکثير و المرأة -2-2-7

من الرؤية اإلنسانية  یيصور باکثري املرأة مرة من اجلانب الرومنطيقي مصورا حبه هبا و شغفه إليها و مرة أخر 
فقد   الشاملة إلحقاق حقوق املرأة. أدب باکثري يف املرأة اليزال لغزا و يبدو أنه بدأ الکثري منه فلم حيافظ عليه،

کان يتکلم عن احلب بتحفظ شديد و يبدو أن التقاليد و انشغاله بالقضايا الکبرية مل ّتعله يتجول طويال يف 
فرادي  احلب و خباصة بعد أن فقد فردوسه املمثل يف زوجته اليمنية الثانية و اليت تزوجها بعد قصة حب استمرت 

أن قضية احلب عنده ختتلط بقضية املوت، و من هنا  یر بعد الزواج.. مث کان املوت. و من هذا الوقت املبکر ن
أن شعره يف احلب يکاد يکون خاليا من املرح و البهجة و کثريا ما ُيتليء بالقتامة و اخلوف من الفقد باحلياة  ینر 

 أو باملوت. و لنتأمل قوله يف شعره الباکر:

 ذاک و ما منت الفؤاد رؤاه               و فؤادي مساحة و صفاء»

 ما                متسک املاء صخرة صماء یمل يفد من درس الزمان سو 

 يا حبيبيت أقوهلا لک رغمي                       إمنا أنت حمنة و بالء

 فؤاد کرمي                      ملؤه أرحيية و وفاء یعل یکم ّتل

 رقباءمن حذار عليک أن يهذر الوا                  شي بسوء أو يبهت ال

 2«الظلماء یيکتم العهد مثلما تکتم القا                    ئم هلل يف الدج

 عينيه: یو يف قصيدة طويلة يتحدث عن عشقه لفتاة يقول أنه خلقها خلقا و اصطنعها عل

 أنت خلقي.. وا رمحتاه لرّب              صار يوما خبلقه مستجريا»
                                                           

1
 .28-29سرباز، علی أحمد باکثير و القصة اإلسالمية، صص  
2
 .92باکثير، علی أحمد، أزهار الربی فی أشعار الصبا، ص  
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 1«يف يدي أن أصري هذا املصريا     ما توقعت إذ جبلتک طينا               

حيکم األمر أن حب باکثري هو هذا احلب الطاهر الذي اليغلي بالشهوة و ال يدمر القيم، صحيح أن حبه الکبري  
کان للقضايا الکبرية اليت أخذ نفسه هبا و عاش و مات هلا، و لکنه کان يستشفي باحلديث عن احلب و يقدم 

 له لوحة بعد لوحة.

اخلط األساسي  یورة الثانية للمرأة و هي الصورة اإلنسانية و األخالقية، فيعود اهتمام باکثري باملرأة إلو أما الص
البارز يف األجناس األدبية اليت أبدعها يف الشعر و الرواية و املسرح، هذا اخلط هو الفکر اإلسالمي الذي يلتقي 

ا يربز باکثري دور املرأة من خالل رؤية إنسانية شاملة به من کل من يتعرض ألعماله بالدراسة و التحليل. و عندم
حتديد موقف و حتقيق  یليصور لنا بنقاء ما يعتمل يف عاطفتها و فکرها و مقدرهتا عل»و يغو  يف أعماقها 

. هذه الرؤية اليت 2«الصواب و االنتصار ملا تراه حقا و ما يف هذا من ابراز إلستقالهلا يف التفکري و الشخصية
امتداد العديد من أعماله إمنا تؤکد إُيانه الوطيد بالعقيدة اإلسالمية کشريعة مساوية تتجاوز   یا باکثري عليطرحه

إکرام املرأة و تقديرها حق قدرها بعيدا عن جحود العصور القدُية »و القوانني األرضية يف  یکافة األديان األخر 
أة من اضطهاد احلرية، ألن احلياة املعاصرة تعطيها بيد مث و بعيدا عن مبالغات العصر احلديث الذي تعاين فيه املر 

 . 3«تأخذ ما تعطي باليد األخري

من هنا و من هذا الفهم الواعي املتبصر جييء اهتمام باکثري باملرأة فنجده يشرح واقعها يف اجملتمع املعاصر من 
أن لکل جن  من الرجال و »باکثري  یير « یالدنيا فوض»سبيل املثال يف مسرحية  یخالل آثاره االجتماعية، عل

التمسک  یو يدعو املرأة إل یفوض یالنساء صفاته اخلاصة فشذا انعدمت هذه الصفات انقلبت الدنيا إل
خبصائصها کأنثي لتؤدي دورها يف احلياة من خالهلا ألن اّتاهها إلستعارة خصائص اجلن  اآلخر انتقاٌ  يف 

إليها املرأة العاملة يف حياهتا الزوجية  یالسلبيات اليت ترتد» باکثري يعا ج« قطط و فريان»و يف مسرحية  4«حقها
 .5«حياة زوجية سعيدة يؤسسها بالتعاون کل من الزوجني العاملني یو يدعو إل

 باکثير األديب المظلوم -2-2-8

حماربته و  حقه من التکرمي و التقدير و أنه مت ّتاهله و یاتفق کثري من النقاد و الکاتبني أن باکثري مل حيصل عل
و تظل قضية إبعاد باکثري عن املسرح و »تغليق األبواب أمامه و الغض من شأنه، و يف تقدمي قائمة مبؤلفاته: 

                                                           
1
 .59م.ن: ص  
2
 .81م، ص 1891، يوليو 32دد حميد، محد أبوبکر، الزوجة الفاضلة فی مسرح باکثير الشعری، مجلة الشعر، الع 
3
 م.ن. 
4
 .82حميد، الزوجة الفاضلة فی مسرح باکثير الشعری، ص  
5
 م.ن. 
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م، و 9191الوظيفة و إبعاده عن کل دوائر الضوء جرُية من جرائم العصر عجلت مبوته يف العاشر من نوفمرب 
 .1«العربية إن مل يکن أعظمهميعتربه النقاد املنصفون من أعظم من کتبوا املسرحية 

کان علي أمحد باکثري بالذات من أکثر »ضراوة اإلرهاب الفکري لباکثري قائاًل  یو يذکر عالء الدين وحيد مد
البال و هو يذکر کيف کان الفنان الکبري کما هو  یالذين هامجهم اإلرهاب الفکري بضراوة تساؤل خيطر عل

ر يف املساس بأحد مهما أساء إليه.. فکما أن کاتبنا الکبري فنان صاحب معروف شديد اهلدوء و احلياء، ال يفک
موهبة أصيلة، فهو أيضا صاحب فکر مبلور و رؤية متکاملة تکون فلسفة واضحة مل تتناقض منذ صباه و حيت 
وفاته. و مل يشفع له هذا کله، و عوملت أستاذيته کأنه أديب ناشيء.. کانت جرُيته عند أصحاب اإلرهاب 

 .2«فکري.. صدقه و أمانته مع نفسه و مع قرائه.. و قبل هذا فکره العريب اإلسالميال

أما مرض القلب فقد بدأ عنده يف سنواته األخرية عندما أسفرت »و يذکر أيضا زوج ربيبته عمر عثمان العمودي 
سحبون البساط من احلرب عليه يف جمال املسرح عن وجهها القبيحو بدأ قراصنة املسرح القومي يف الستينات ي

حتت قدميه من خالل استالم مسرحياته، و الصمت عنها بل أحيانا يأخذ مکافأة املسرحية مث ال تعرض، و کانوا 
. بل لقد وصل کتابة إمسه يف إعالنات 3«الفکر یيريدون حرقه بذلک ألّنم يعرفون أن باکثري آخر من حير  عل

 ذلک و کما أغفلوا کتابة إمسه ممدد طويلة.السينما لقصصه أو املسرح ببنط صغري للغاية و 

فلماذا يبذلون اجلهد؟ )يقصد النقاد( يف دراسة »من إمهال آثار باکثري األدبية قائال  و يتعجب أحد الکاتبني
 أدب إسالمي متميز نذر أصحابه أنفسهم هلل و أنتجوا آثارا أدبية أصيلة و مجيلة؟.

 يف إسالمياته و مظلوم من النقاد و الدارسني هلذا السبب بالذات؟ و ملاذا مل نتناول مثال باکثري و هو واضح

و ملاذا ال ّنتم إال باملشاهري فقط من شعراء و قصا ؟ أال يوجد يف هذا اجليل م نيستحق االهتمام و لعله يفوق 
 .4«أولئک إذا وجد الرعاية و التشجيع و النقد الصحيح؟

قد القي باکثرَي حسد و کراهية شديدة من جانب احلاقدين عليه فکان التزامه القومي سببا يف التنکر له، ف
خصوصا ممن خالفوه يف فکره و قناعاته العربية و اإلسالمية و القومية، فهو و رغم أدبه العظيم مل يصعد إمسه  

جنيب حمفوظ کان يعمل يف )مصلحة الفنون( اليت کان »کأمساء معاصرين له. يذکر عبدالفتاح البارودي أن 
ها حييي حقي و کان مکتبه يف عمارة بشارع القصر العيين و کان يزامله علي باکثري يف نف  احلجرة و اليت يدير 

اشتهرات باسم حجرة اخلمرس حيث کان االثنان اليتکلمان إطالقا،و أيضا اليکلم أحدمها اآلخر و عندما سأله: 
روايات عظيمة. فقال له: و ما الدليل؟ فرّد ما رأيک يف روايات جنيب حمفوظ؟ فرّد عليه بتواضعه املعروف به: 

                                                           
1
 .121أبوالعال، إشراقات أدبية، ص  
2
 .23-21وحيد، عالءالدين، مسرحيات فی الوهج و الظل، صص  
3
 .151حميد، علی أحمد باکثير فی مرآة عصره، ص  
4
 .92م، ص 1892ق/مارس 1202، جمادی اآلخر 20سالمی، مجلة األمة، العدد بريغش، محمد حسن، حول األدب اإل 
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عليه: إن الفن هو اجلمهور. فقال له: و ما الفرق بني رواياته و بني رواياتک؟ فقال بدون أي تردد أو تفکري: 
 .1«رواياته أعظم من روايايت

 حقه من التکرمي و التقدير. یفباکثري من جيل عظماء األدب يف العصر احلديث و لکنه مل حيصل عل

 مؤلفاته -2-2-1

حتدثنا فيما مضي عن ثقافة باکثري و قلنا أن هذه الثقافة العميقة الواسعة کانت رافدا ملواهب باکثري و إمکاناته و 
قد غذت هذه الثقافة مواهبه فأثرت و أخرت لنا هذا االنتاج الضخم الذي يبلغ يف جمموعة مخسني مؤلفا أو يزيد 

فة هذا االنتاج و لونته بألوان خمتلفة غري أن الطابع القومي و الوطين بني منشور و خمطوط. و قد نوعت هذه الثقا
أکثره. فهو کتب بعض هذه األعمال مستوحيا هلا من التاريخ و کتب بعضها من مشاکل السياسة و   یيغلب عل

ني و کتب البعض اآلخر يف مشاکل اجملتمع  ونقده. و انتاج باکثري األديب متنوع فهو مل حيصر نفسه يف نوع مع
إن کان اجلانب املسرحي هو الغالب يف انتاجه. فهو قد کتب الرواية و املسرحية بقسميها الشعرية و النثرية کما  

 کتب شعرا کثريا بعضه نشر يف الصحف و اجملالت و البعض اآلخر الزال خمطوطا.

 رية:القسمني املعروفني يف األدب نثرية و شعرية، فأما النث یو مؤلفات باکثري تنقسم إل

 :الرواية -
 . سرية شجاع1. الثائر األمحر 3. ليلة النهر 5. وا إسالماه 9سالمة الق   .9
 :المسرحية -
. 1. قطط و فريان 3. الدنيا فوضي 5. الدکتور حازم 9مهام أو يف عاصمة األحقاف )مسرحية شعرية(  .9

. مسرح 91لفردوس . عودة ا1. إمرباطورية يف املزاد 3. حبل الغسيل 9. الزعيم األوحد 9مسمار جحا 
. شيلوک 93. إله إسرائيل 95. شعب اهلل املختار 99. مأساة أوديب 99السياسة )جمموعة متثيليات( 

. فارس البلقاء )أبوحمجن 93. عمر املختار  99. إبراهيم باشا 99. الدودة و الثعبان 91اجلديد 
. 95. السلسلة و الغفران 99د . الفرعون املوعو 99. قصر اهلودج 91. أخناتون و نفرتييت 91الثقفي( 

. 93. دار ابن لقمان 99. سر شهرزاد 99. أبودالمة 91. سر احلاکم بأمر اهلل 93الفالح الفصيح 
. ملحمة عمر )يف 59. من فوق سبع مسوات 59. شادية اإلسالم 51. هکذا لقي اهلل 91أوزوري  
. 53القمر(  یاإلنسان إل . هاروت و ماروت )مسرحية ضمنها روح العصر من صعود55جزءا(  93

. 51. مأساة زينب 53. أحالم نابليون 59. حزام العفة 59. الشاعر و الربيع 51عرائ  و عرسان 

                                                           
1
 .139م، ص  38/10/1882البارودی، عبدالفتاح، البارودی يتذکر، مجلة أکتوبر،  
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. حرب 33. التوراة الضائعة 35. فاوست اجلديد 39. الوطن األکرب 39. قضية أهل الربع 31شلبية 
 السوي  احملاکمة.

 الشعر: -
 . احلجازيات3. العدنيات 5ة الشعر . باکور 9أزهار الريب يف أشعار الصبا  .9
 الترجمة: -

 روميو و جولييت )مرتمجة عن شکسبري بالشعر املرسل(.

 الدراسة: -

 فن املسرحية من خالل ّتاريب الشخصية )دراسة حتليلية للتأليف املسرحي(.
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 الفصل الثالث:

« سر شهرزاد»دراسة مسرحية 
 العناصر(المضامين و )
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 ألف ليلة و ليلة -3-1

هذا الکتاب و  ی، يبدو من الضروري التطّرق إل«الف ليلة و ليلة»مبا أّن قصة شهرزاد مأخوذة من کتاب 
 التعرّف عليه. 

کما مسمّي يف الفارسية، أحد أغرب و أغين کتب القصة يف « هزار أفسان»أو « الف ليلة و ليلة»کتاب »
أّن ألف ليلة و ليلة أول کتاب کمتب يف القصة و يّدعي أن أصل « هرستالف»يقول ابن ندمي يف کتابه ». 1«العامل

 .2«هذا الکتاب من ايران

أن اصل هذا الکتاب من ايران، إاّل أّن البحوث اليت أجراها فان هامر  یبالرغم من اإلعتقاد السائد الذي ير »
 یب ذو أصل هندي، و قد انتقل إلبوغشتال األملاين و دخوية اهللندي و اسرتب الدمنرکي، تثبت أن هذا الکتا

و أضيفت إليه قصص إيرانية و مّت « هزار أفسان»إيران قبل غزو اإلسکندر عليها و يف ذلک الوقت اشتهر بـ 
مصر و أضيف إليه قصص مصرية أيضاً.  یالعربية يف القرن الثالث للهجرة، مّث انتقل من بغداد إل یترمجته إل

 مؤلٍف حوايل القرن العاشر اهلجري يف مصر. صورة کتاٍب  یصدرت هذه القصص عل

 7118ترمجه انطوان غاالن سنة »و  3«الفارسية یترجم مريزا عبداللطيف الطسوجي التربيزي هذا الکتاب إل
 . 4«یاللغات األوروبية األخر  یالفرنسية و من مثّ انتقل إل یإل 7171حيت 

اليتجاوز السّت و العشرين و إطالق اسم الف عدد حکايات الف ليلة و ليلة  أنّ  يعتقد حنا الفاخوري»
. أّما ابن ندمي فيعتقد 5ليلية و ليلة عليها بسبب القصد يف تکثري احلکايات، ال ألجل حتديد عددهم بصورة دقيقة

أّن هذه احلکايات قد حمکيت يف ألف ليلة و ليلة و لکن عددها أقّل من مأتني ألن قد توجد حکاية تشتغرق 
 .7«مئتني وأربعاً وستني حكايةالدکتور حممد التوجني أّن عدد احلکايات يبلغ  یير ». و 6«حدةأکثر من ليلة وا

زوتنربغ أن أکثر هذه املخطوطات  یهناک اثنتان و عشرون خمطوطة من کتاب الف ليلة و ليلة بالعربية. ير »
من املخطوطة البغدادية. قد کمتبت يف مصر و بعض منها کتبت يف الشام، و هناک خمطوطة يبدو أّنا مستنسخة 

و هلذه املخطوطة أمهية بالغة ألّن أکثر الدارسني يعتقدون أّّنا املخطوطة الرئيسية و أن العراق أول بلد مجعت فيه 
 . 8«احلکايات بصورة کتاب مستقلّ 

                                                           
1
 . 42، 1376. ميرصادقي، جمال، ادبيات داستاني، انتشارات صدف، تهران،  

2
 . 363بي تا، . ابن نديم، الفهرست، ترجمه رضا تجدد، شرکت نفت،  

3
 . 42. ادبيات داستاني،  

4
 . 281، 1373. غنيمي هالل، محمد، ادبيات تطبيقي، ترجمه سيد مرتضي آيت هللا زاده شيرازي، انتشارات امير کبير، تهران،  

5
 . 728، 2225. الفاخوري، حنا، الجامع في األدب العربي، دارالجيل، بيروت،  

6
 . 363. ابن نديم،  

7
 . 1، 1181، اتحاد الکّتاب  العرب، دمشق، 127، محمد، شهرزاد و شهريار بين الجذور و الفروع، مجلة الموقف األدبی، العدد . التّنوجی 

8
 . 51، 1383اي، فروزان، تهران،  . ايروين، رابرت، تحليلي از هزار و يک شب، ترجمه فريدون بدره 
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صورة کتاب، کان غاالن الفرنسي الذي استفاد من  یمن الطريف أّن أّول من نشر الف ليلة و ليلة عل»
 یجانب هذا استند غاالن عل یخطوطات املختلفة، خاصة املخطوطة اليت رآها زوتنربغ هي الرئيسية. علامل

هذا األساس   یو کان عددها سبع حکايات. و عل« حنا دياب»احلکايات اليت مسعها من عرب ماروين باسم 
 . 1«کان األوروبيون يعتقدون أنّه مؤلف الکتاب الرئيسي

الساسانيني مات وخلف  يحكى أن ملكًا من ملوك الفرسحکايات ألف ليلة و ليلة فأصل  یأّما بالنسبة إل»

فحكم شرقيها،  «نشاه زما»واألصغر هو   .، فحكم غريب البالد«شهريار»على حكمه ولدين. كان األكرب هو 
ي اخليانة القصة. وشاءت الظروف أن ينكب االثنان مبصيبة واحدة ه وكانا ملكني عادلني أو هكذا أريد هلما يف

بأن  مؤلف القصة ببعض عبيد القصر السود. فحني أراد شاه زمان أن يسافر لزيارة أخيه أح  الزوجية، وحيددها
يف  «مسعود»عبد امسه  زوجته ختونه، فقتلها مع عشيقها العبد يف فراشه. كما خانت زوجة شهريار زوجها يف

   حديقة القصر، وعلى مأل من عيون اجلواري والعبيد.

من واقعهما. فصادفا على الشاطئ ماردًا يصعد من قاع البحر،  ب األخوان ملا أصاهبما، ورحال هرباً غض
فأمرهتما  فيه جارية، كان قد خطفها ليلة عرسها. وحني نام املارد حملت اجلارية األخوين، حيمل بني يديه صندوقاً 

املارد، وإخباره أّنما حاوال أن  يقاظمبضاجعتها، وإضفاء السرور عليها، وحني رفضا اإلقدام هددهتما بش
مها من ياً ملا فعل هبا، فقد اختطفها ليلة عرسها، وحرّ املارد مئات املرات، تشفّ  يغتصباها،  مث أخربهتما أّنا خانت

 االيت تفوق قوهتم السعيدة مع زوجها. فهانت املصيبة على األخوين لقاء مصيبة املارد، الذي هو رمز القوة احلياة
   إىل بالدمها.فعادا 

رجاًل سفاكًا دمويًا ـ على عك  ما عرف به من عدل ـ إذ يقرر  ليبدو شهريار «شاه زمان»وتنتهي مهمة 
وانتقاماً  مث يقتلها صباح اليوم التايل، ختلصًا من بقائها الذي قد يسبب له اخليانة ثانيًة، الزواج كل ليلة من بكر،

إىل ساحة  دللملك عروسًا تربز شهرزا وحني ال جيد وزيره بكرًا يقدمها من زوجه األوىل اليت مل ترع حرمة قصره.
   لشهريار. القصة. فتتطوع إلنقاذ أبيها، بأن تكون زوجة

واسعة. فيحكى أّنا قرأت عديدًا من الكتب اليت مألت بأفكارها عقلها،  وابنه الوزير تكون عادة ذات ثقافة
زمان أعان أخاه  القتل، وإنقاذ امللك من الضياع واالنتقام. وكما أن شاهإلنقاذ نفسها من  علمياً  اً واختذهتا سالح

فتستأذن امللك شهريار بأن حتكي ألختها دنيا  .عني أختها الكربى شهرزاد يف مهمتهاستم  شهريار، فان دنيا زاد
شهرزاد  هلا. يف حني أن القصة كانت تلقى على مسامعه. وتستغلّ  زاد قصة ـ كعادهتا ـ قبل نومها، فيسمح

                                                           
1
 16. م.ن.  
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 الليلة من غري أن تنجز القصة، فتسكت عندئٍذ عن الكالم املباح ألن الشم  أشرقت اد بأن تنهيذكاءها الوقّ 
بعد أن تتم حكايتها ألختها،  والديك صاح. ويقرر امللك حينئٍذ ـ يف خلية نفسه ـ أن يقتل شهرزاد يف الليلة التالية

و يضيف ابن الندمي »  .1«وليلة، أي ثالث سنوات إال قليالً  ليلةفقد شاقه أن يعرف ّنايتها وهكذا تستمر ألف 
رب شهريار باخلطة اليت رمستها  یعل هذه احلکاية بأن شهرزاد تنجب ولدًا من شهريار بعد هذه الليايل و بعدما ختم

 .2«منعه من قتل البنات الربيئات، يعجب ذکاؤها شهريار و يقّرر حفظها کزوجته یللوصول إل

دکتور غنيمي هالل بأّن حکايات الف ليلة و ليلة تأثّرت باألدب اهلندي و مظاهر هذه التأثّر يعتقد ال»
وجود  یتتجّلي يف تداخل القصص مع البعض، و طريقة السوال و اإلجابة فيها و اإلطار العام لقصص، تدّل عل

ت بالقصص الشعبية املصرية العناصر اهلندية يف هذا الکتاب. کما يعتقد بأّنا بسبب تدوينها يف مصر، تأثّر 
 . 3«أيضا

هذه القصص  یاألدب األورويب بعد تعّرفه عل یأّما اجلانب األهّم يف قصص ألف ليلة و ليلة فهو تأثريها عل»
الکتاب املدّون أللف ليلة و ليلة قبل قرن من العرب، و  یإثر تدوينها بواسطة غاالن. األدب األورويب تعّرف عل

اآلداب الغربية إلستخدامها کمادة أولية  یًا مع نزعة األدباء األوروبيني الرومانتيکيني إلهذا احلدث کان متزامن
ألعماهلم األدبية. فتأثر معظم األدباء الرومانتيکيني هبذه القصص و کان تأثريها واسعًا جداً، رمّبا اليقّل عن تأثري 

ما أحيط هبا من  رزاد عاملية، ويصبح كلشخصية شهو هبذه الطريقة تصبح ». 4«األدباء یالکتاب املقّدس عل
 .5«حوادث ينبوعاً يفجر اخليال اخلصب يف اآلداب العاملية

غوتيه األملاين و آالن بو األمريکي و دو رونييه  یمن أهّم األدباء الذين تأثروا بقصة شهرزاد ُيکن اإلشاره إل»
ي، والسيما يف قصة ألف ليلة وليلة، بشكل ال باألدب العريب واألدب الفارس أما غوتيه فقد برز تأثرهالفرنسي. 
العميق هبذه  له من العرب أو من الغرب تأثر مبثل تأثره. حىت ألفت كتب عديدة تبني تأثر غوتيه نرى مثيالً 

 . «كاترينا موسن» تأليف «نشوء وتطور ألف ليلة وليلة يف أعمال غوتيه»القصة. من ذلك كتاب 

ودرج يف  أقاصيص ألف ليلة وليلة حني كان طفاًل. وحني شبّ  ه بعضل یغوتيه كانت ترو  أمّ  حيكى أنّ 
رسالة إىل أخيها عام  إحدي زميالت غوتيهكانت شهرزاد نصب عينيه. ولقد كتبت  الكتابة النثرية والشعرية

ياًل عن ألّنا تصرفنا قل أصبح للمطالعة املفيدة قيمة كبرية،» مدى تأثر غوتيه بألف ليلة وليلة، فقالت: تبنّي  7081
 حديثًا يف إحدى النزهات، بأن قراءة ألف ليلة وليلة أحبّ  ين جداً اعرتاف غوتيه لنا عندما قابلناهالواقع. وقد سرّ 

                                                           
1
 . 1-2، . شهرزاد و شهريار بين الجذور و الفروع 

2
 . 363. الفهرست،  

3
 . 278-288. ادبيات تطبيقي،  

4
 . 182. تحليلي از هزار و يک شب،  

5
 . 3. شهرزاد و شهريار بين الجذور و الفروع،  
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. بل إن غوتيه أدخل جديداً على القصة، فقد كتب عن الليلة الثانية «أفعله بالضبط شيء إىل قلبه اآلن. وهذا ما
  عنها. يعفم  تب، طالبة منه إنقاذها بقصة جديدة، ألن امللك ملاأللف، إذ تأيت شهرزاد لزيارة الكا بعد

بعد األلف، حني يقتل امللك شهريار شهرزاد  وهذا آالن بو األمريكي يؤلف قصة قصرية، عن الليلة الثانية 
وقد اشتاق بعد كل هذا الليايل إىل أن ينام مطمئنًا بعد أن سئم  .عليه ت تقصّ يف تلك الليلة، ألّنا استمرّ 

   .لّ االستماع وكَ 

ر لنا دو رونييه فيؤلف قصة حول شهرزاد بعد ألف ليلة وليلة، فيصوّ  ويأيت يف العصر احلديث الكاتب الفرنسي
هي  وتفرد شهرزاد باحلكم بعده، وسأمها من القصر والبستان والبذخ الذي تعيش فيه، فتطلب مقتل شهريار،
حيظوا برضائها، ويعودون  ى هلا كثريون دون أنلم أذنيه. فيتصدّ يها صيها، وعقاب من ال يسلّ ًا يسلّ بدورها قاصّ 

   .1«ه، وتتزوج به وهتدأ الثورةيف قافلة غريبة فتحبّ  بال آذان خمذولني. ولكنها تظفر آخر األمر بفىت مجيل يأتيها

ني يف العصر أنّه تأثّر يف جماالت خمتلفة باألدب الغريب بعد احتکاک األدب یإذا ندّقق يف األدب العريب نر »
موطنها يف  یالغرب و عادت إل یاحلديث. و قصة شهرزاد مل تکن مستثينة من هذا األصل فشهرزاد رحلت إل

عامل اخليال  یأصبحت شهرزاد رمزاً للهروب من واقع احلياة و اللجوء إل»العصر احلديث و لکّنها بثوب جديد. 
 احلقائق و... يف أدب یللحصول علالعقل  یالعاطفة علو السحر، و اإلستهزاء بامللوک و السالطني، و استيالء 

تصرفاته الشهوانية احليوانية و  یاملدرسة الرومانتيکية، فهي تستخدم العاطفة فقط ألجل هتدئة شهريار و تصدّ 
فهکذا تصبح شهرزاد رمزاً للحب و مفتاحًا حلّل  –من وجهة نظر الرومانتيکيني  –التدخل العقل يف هذا اجملال 

موطنه هبذه الصفات و اخلصائص و ظهرت يف آثار أدباء کتوفيق احلکيم، و طه  یکل. فعادت شهرزاد إلاملشا 
 . 2«حسني، و عزيز أباظة، و علي أمحد باکثري

 مسرحية شهرزاد  -3-2

 ملخص المسرحية -3-2-1

الرابع مشهد واحد إاّل الفصل  یصفحة و کل فصل حيتوي عل 521أربعة فصول، يف  یيشتمل املسرحية عل
 مشهدين. ُيکننا أن نلّخص أهّم أحداث املسرحية يف الفقرات التالية: یالذي حيتوي عل

                                                           
1
 . 3-4. م.ن،  

2
 . 281-212. ادبيات تطبيقي،  
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، و بعدما ترجع امللکة بدور و يبدأ «بدور»و هو يف غرفة نوم امللکة « شهريار»تبدأ املسرحية مبشهد امللک 
هلّن. و لکن شهريار يرفض هذا احلوار بينهما تنکشف أّن بدور حتسد اجلواري بسبب ميل شهريار حنوهم و حّبه 

 الرأي و يّدعي أنّه حيّب بدور فقط و ال يسکن قلبه إاّل هي. 

بعد حماورات عدة بني شهريار و بدور، و کّل منهما يعرب عن حّبه لآلخر، يطلب شهريار من بدور أن 
رتاح، يأمر شهريار تمثبت حّبها احلقيقي له و تسبح معه يف حوض حديقة القصر. و بعدما ترفض بدور هذا اإلق

أن ُيلؤوا احلوض من اخلمر ليکون جاهزًا حيت يسبح معه اجلواري فيه. و يف هذا الوقت خيرب اخلادم بأن رضوان 
احلکيم ينتظر للقاء شهريار، فيأذن امللک دخوله. خياطب رضوان شهرياَر بأّن الناس اليرضون من احلکومة و 

 منصب الوزارة بعد نور الدين.  یلوزير رکن الدولة الذي قد تولّ يهتفون إلسقاطها بسبب السياسات اخلاطئة ل

کما ينکشف من کالمهما کان نور الدين وزيرا صاحلًا و کان ُينع من إسراف امللک، و هلذا السبب طرده 
 امللک من قصره و منصبه. و يتبنّي من کالمهما أيضا أن رضوان معّلم بنيت نور الدين بشسم شهرزاد و دنيازاد منذ

رضوان هبذا العمل. بعدما  یسنني، کما کان معّلمًا لشهريار منذ الطفولة. و شاهنشاه، والد شهريار قد أوص
ييئ  رضوان من نصح شهريار يرتکه و خيرج من القصر، و يف هذا الوقت يطلب شهريار من  بدور أن تغتسل 

اجلواري يف احلوض و ينتخبهن بدل  معه يف احلوض اململوء باخلمر و لکّنها ترفض، فيأمر شهريار أن تغتسل
نفسها و توّضح  یغرفته عبد أسود حيت تثري غرية شهريار بالنسبة إل یبدور، فتغضب بدور و تأمر بأن يدخل إل

له هبذه الطريقة أّن معاملته ليست معاملة صحيحة، فبعدما يدخل العبد األسود غرفتها، تطلب من القهرمانة أن 
رب شهريار.   ختم

ينتهز الفرصة ليقتل بدور،  شهريار و يفعل هکذا، و لکن شهريارهرمان )سعيد( أن يقول احلقيقة ليقّرر الق
فبعدما يدخل غرفة بدور يذهب أواًل و يقتل العبد األسود، مّث يبادر ببدور و يقتلها و هو يعلم أّن کل هذه 

هبذه األمور و اليقبل توضيحات بدور و  األمور کانت خطًة لتمثري بدور غريته بالنسبة إليها و لکن شهريار اليهتمّ 
 يقتلها. هکذا ينتهي  الفصل األول من املسرحية بقتل بدور. 

يبدأ الفصل الثاين من مشهد شهرزاد و هي واقفة يف بيتها تفکر يف أمر هام و ينکشف من خالل حديثه أن 
ر أحيانًا بأن تقتل شهريار و أحياناً . فهي تفکّ یشهريار طلبها ليقضي ليلة معها و يقتلها صباحًا کالبنات األخر 

تتمّنی لو کان شهريار ال يقتلها و يدعها تعيش، و قد تفّکر يف أن تصبح ملکة البالد بعدما يقّرر شهريار أن ال 
شهريار ليطلب الشفاعة يف شأن شهرزاد، فريجع رضوان و خيربهم بأّن شهريار مل  یيقتلها. قد ذهب رضوان إل

ه أعطاهم الفرصة ملدة أسبوع واحد. و بعدما تسمع أسرة شهرزاد هذا اخلرب، حيزن اجلميع يقبل الشفاعة و لکنّ 
خاصة أم شهرزاد و لکن شهرزاد تؤّکد أّن اهلل قد ينجيها من هذه النکبة فال تيئ  من رمحة اهلل و لکن أمها 
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رسها اليومي فيطلب من تبکی و تتحسر شديداً. و لکن رضوان احلکيم يفّضل أن يستمّر فی تدري  شهرزاد بد
شهرزاد أن تذهب إلی الغرفة اخلاصة بالتدري  و لکن أّم شهرزاد حتزن من هذا األمر و تعرتض ملاذا ال يدع 
رضوان بنتهما حتی تعيش مع األسرة فی األيام القليلة املتبقّية، و لکن نورالدين يوافق رأی رضوان احلکيم فی لزوم 

 اإلستمرار فی التدري  اليومي. 

يف هذا الوقت يأيت شخصان يف ثياب بائعي الفواکه و اخلضر عند نور الدين، مّث يعرفهما أّنما صديقان 
قدُيان له، فيتحدثان معه بشأن القيام ضد شهريار و هو يقول هلم أنّه قد مجع بعض املال و السالح ألجل هذا 

 یتقد أنه جيب أن يؤّجل زمان املبادرة إلاألمر و يعلن أنّه جاهز حيت يشارک يف الثورة ضد شهريار، و لکن يع
 اليظّن الناس أنّه قام هبذا األمر ألجل إنقاذ بنته فقط.  یالثورة حتّ 

بعدما يرتک الضيفان منزل نورالدين، يدرک أّن زوجته کان يسرتق السمع، فتطلب من نورالدين أن اليتأّخر يف 
ا يقول رضوان احلکيم. و لکن أّم شهرزاد ال تقبل هذه إنقاذ بنته، و لکّنه يعتقد أنّه من الواجب أن يفعل کم

الفکرة و تعرتض علی نورالدين و رضوان احلکيم. بعدما يعلم رضوان احلکيم أّن شخصني قد زارا شهريار و 
ربه شهريار مبا قاال، يشّک رضوان فی الشخصني و يقول من املمکن أن يکونا من جاسوَسي شهريار، و  بعدما خيم

يمنکر هذا األمر و يقول أنّه يعرفهما من القدمي و لکن رضوان يقول بأّن رکن الدولة أفسد الدولة و  لکن نورالدين
 الناس و علی هذا األساس ُيکن أن يکونا من جاسوَسيه. 

فی هذه األحيان أّم کرُية، األرملة اليت تعيش قرب منزل نوالدين تدخل البيت باکيًة و تستمّد نورالدين ألّن 
طلب بنتها و ستموت بنتها الّليلة. و بعدما تعلم أّن شهرزاد أيضًا علی وشک املوت، تبدأ بلعن  شهريار قد

بيت نورالدين، يف حني أّّنم منشغلني بأم کرُية،  یشهريار و الدعاء عليه، فی هذه األحيان، يأيت شهريار إل
م کرُية يلعنه و يشتمه، فيعاتب نورالدين أّن أ یاألرملة اليت طلب شهريار بنتها الوحيدة. فبعدما يدخل شهريار ير 

بيت نور  یبيته کما يکّرر له ما قاله للشخصني الذين أتيا إل یو يهّدده بالقتل بسبب جلوء أعداء احلکومة إل
الدين حيت الُيکن له الدفاع عن نفسه أمام أقوال شهريار. فيهّدده شهريار بقتله هو و بنته شهرزاد. فهنا يتبنّي أّن 

 کانا جاسوَسی شهريار ألنّه يکّرر األقوال اّليت قاهلا نورالدين بصورة دقيقة.   الشخصني

فشهريار يهّدد نورالدين بسبب األقوال التی قاهلا بصدد شهريار فی حضور اجلاسوسني، و بسبب وجود أّم  
ريب لبنتها. کرُية فی بيت نورالدين و هی تشتم و تلعن شهريار بسبب املصيبة اليت أصابتها و هی املوت الق

تمفنت فعلی هذا يهّدد شهريار نورالدين بقتله و قتل بنته، و فی هذه األحيان تظهر شهرزاد مرتدية ثوبًا مجياًل و 
شهريار جبمال کالمها و مجال وجهها. و تمعلن عن قرارها للذهاب الليلة إلی قصر شهريار لتمصبح عروسه. و تِعد 

هب عندها لياًل و أن تزيّن تزييناً. رضوان احلکيم يطلبب من شهريار أن شهريار بأن تکون أکثر مجااًل حينما تذ
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بعد ذهاب شهريار تفرح أم کرُية التی يرتک هناک و يرجع إلی القصر حتی ّتّهز شهرزاد نفسها لتکون عروسه. 
اد التيأس من جَنت بنتها شهرزاد فرحًا کثرياً، و من اجلانب اآلخر حيزن والدا شهرزاد خاصًة أّمها، و لکن شهرز 

النجاة و تّدعي أّّنا ستصبح ملکة للبالد، فعلی هذا تبدأ بالرقص و الغناء مع أختها دنيازاد و هنا ينتهی الفصل 
 الثاين. 

، و شهرزاد إرتدت نييبدأ الفصل الثالث يف مشهد من قصر امللک و أم شهرزاد توّدعها يف حزن و أمل عميقَ 
ظهر احلزن و التحّسر، حتاول شهرزاد أن تواسيها بأّّنا لن متوت الليلة و رزاد و تم ثياب الزفاف. فکّلما تتأمّل أّم شه

عجبه کالم شهرزاد امللک بشذن اهلل. خترج أم شهرزاد و يدخل شهريار و يبدأ باحلديث مع شهرزاد، فيم  یستفوز عل
ة هناک. يغضب شهريار بداية، الرائع و أسلوهبا اجلميل، و بعدما حياول أن يضاجع شهرزاد، ختربه بأّن أخته نائم

مّث حينما تتکّلم دنيازاد و تتظاهر بأّّنا تريد أن تکون شريکة أختها يف زفاف امللک السعيد، تثري ضحک و 
إعجاب شهريار. و يف ّناية الفصل حينما تريد دنيازاد أن تنام، تطلب من أختها أن تقّص عليها قصة حيت تنام، 

 .. و ينتهي الفصل الثالث. م: بّلغين أيها امللک السعيد .الفتبدأ شهرزاد قصتها هبذا الک

غرفة بدور و يقتل  یيبدأ املشهد األول من الفصل الرابع بصورة شهريار الذي ينهض من سريره و يذهب إل
السرير، و شهرزاد و رضوان يالحظان هذا املشهد. تطلب شهرزاد من رضوان  یيرجع إل و شبح بدور و العبد

 ّکد لي  هلذه املشکلة إاّل حّل واحد. احلّل و هو يؤ 

باسم يف املشهد الثاين تنهض شهرزاد من السرير و هي وحيدة، مّث تأمر القهرمانة أن ّتلب اجلارية السوداء، 
نها کالرجل و تمدخلها الغرفة اخلاصة هلا و تأمر القهرمان أن خيربها مبجيء شهريار. بعدما يرجع الصاحلة و تزيّ 

، يدخل خمدع شهرزاد و يتحّدث معها حديثًا طوياًل يتبادالن خالله کلمات احلّب و الغرام و شهريار من الصيد
اللقاء األول بينهما. خالل  یتتذّکران ذکريات املاضي. و يتبني من کالم شهرزاد أن مضي إلف ليلة و ليلة عل
م حّبها يف مشاهدة أشيائها احلديث ينهض شهريار ليدخل خمدع شهرزاد و لکّنها حتاول منع دخوله بذريعة عد

الدخول و حينما يدخل و يري العبد األسود، خيزن حزنًا شديدًا و  یبواسطة شهريار و لکن شهريار يصّر عل
تّتهم شهرزاد بالفجور. فتدخل شهرزاد املخدع و خترج و معها اجلارية السوداء و بيد شهرزاد العمامة و الثياب 

 يهاً بالعبد. اليت ارتدهتا اجلارية حيت تصبح شب

تدهش شهريار لرؤية هذا املشهد و يتذّکر مشهد قتله العبَد و بدوَر، و جيهش بالبکاء و اإلنتحاب ألنّه يعلم 
أّّنا کانت بريئة، فيأخذه شعور تأنيب الضمري شديدًا و بعدما يطلب من رضوان احللَّ هلذه األزمة الروحية، 

ق مهر الذين يريدون الزواج. فيقبل ليت قتلهّن و يعتنا یلعذار دية ا بأن يتوب عن ذنبه و يدفع ينصحه رضوان
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شهريار اقرتاح رضوان و يقّرر أن يسري حنو املصري اجملهول و املغامرات، کما فعل سندباد، فتفرح شهرزاد هلذا القرار 
 و تؤّکد أّنا سرتافقه يف هذه األسفار و املغامرات. 

 عناصر المسرحية -3-2-2

« سر شهرزاد»سابق العناصر اليت تشّکل املسرحية و اآلن نريد أن ندخل يف بناء مسرحية ذکرنا يف الفصل ال
و ندرس عناصرها املتعددة. و قلنا سابقًا أن العناصر تتعامل و تتداخل مع البعض يف املسرحية و الُيکن فصل 

 بصورة مستقلة. و لکن يف العمل النقدي حناول أن نفصل العناصر و ندرسها  یعنصر عن العناصر األخر 

 الوحدات الثالث -3-2-2-1

و لرسالة هوراتيوس املشهورة « عن الشعر»إعتقد نّقاد أوروبا يف عصر النهضة، بعد دراستهم لکتاب أرسطو »
أنّه کان البّد من توافر ثالث وحدات للعمل الدرامي و هي: وحدة املوضوع، و وحدة الزمان « فّن الشعر»باسم 

وا من هذه الوحدات قاعدة للّدراما و قانونًا التصّح إاّل به. جيدر بنا أن ننّبه بأّن أرسطو و وحدة املکان، و جعل
مل يتحّدث سوی عن وحدة املوضوع فقط، و مل يرد علی لسان أرسطو ما يمستنتج منه أّن للزمان قاعدة أو أّن 

بثبات عنصَري الزمان و املکان للمکان وحدة. و األرجح أّن هذا التحديد القاطع من جانب نّقاد عصر النهضة 
 1.«مل يکن قانوناً و قاعدة کما ظّنوا، بل کان مبثابة أملته ظروف الرتاجيديا اإلغريقية القدُية

 الف: وحدة الموضوع

وحدة املوضوع أهّم الوحدات الثالث، فشذا کان هناک من املولفني من استطاع أن خيرج عن املکان و قّدم »
 2.«ل شکسبري، فشنّه مل يوجد من استطاع أن خيرج عن وحدة احلدث و يرتک عماًل ممتازاً لنا أعمااًل ممتازة، مث

يری أرسطو أنّه من الواجب أن الکاتب حينما ينتخب شخصية ما لکتابة املسرحية، أن يتجّنب الدخول إلی »
أو مرحلة خاصة من  مجيع جزئيات حياهتا و ينتقي املواضع اليت تناسب کتابة املسرحية أو ينتخب فعاًل واحداً 

حياة هذه الشخصية، حّتی تکون أجزاء عمله مرتابط البناء حبيث إن أي تغيري يف ترتيبها، أو قطع تسلسلها، أو 
تناقض فی تتابعها يؤّدي إلی اّنيار البناء کله و انقالبه رأسًا علی عقب، و مبعنی أنّه الجيوز إضافة إلی هذه 

ينّوه أرسطو أّن الکاتب املسرحي لي  مؤرخاً و لي  من مهّمته أن يقّص  األجزاء و ال يصّح أي حذف منها. و
  3.«ما وقع فعاًل، ألّن ميدانه احلقيقي هو أن يتناول ما هو ممکن وقوعه تبعاً لقانون اإلحتمال أو الضرورة

                                                           
1
 . 45-46، 1114القاهرة،  حمدی ابراهيم، محمد، نظرية الدراما اإلغريقية، الشرکة المصرية العالمية للنشر، 
2
 .18. مدخل إلی فن کتابة الدراما،  
3
 . 47-48. م.ن،  
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دة من کذلک ال ينبغي أن يتعّرض موضوع الرتاجيديا لعالقات متشابکة بني عدد من األسر، أو فئات متعد»
الناس، فرغم أّن کتابًا کثريين ُييلون إلی معاجلة مثل هذه العالقات إاّل أّن هذا يؤّدي إلی فقدان الدراما لوحدة 
املوضوع، ذلک أّن تلک العالقات املتشابکة، ّتعل حمّتمًا علی الکاتب أن يتعّرض لسرد و شرح األحداث اليت 

بطها مجيعًا فی إطار واحد، فتضيع وحدة الفعل املطلوبة، تعّرضت هلا کل أسرة أو فئة علی حدة، من أجل ر 
 1.«لذلک من  األفضل أن يقتصر املوضوع علی أسرة واحدة

انتخاب املوضوع يف املسرحية أمر هام جدا، ألّن کّل موضوع اليناسب العمل املسرحي، و يعود سبب هذا 
، و املسرحية قصة ال تکتب لتقرأ فحسب و إمّنا أّن املسرحية أدب يراد به التمثيل»عدة أمور، منها:  یاألمر إل

هذا ُيکن يف القصة أن ينتخب الکاتب موضوعًا نفسيًا لشخص ما و يکتب  فعلی 2«هي قصة تکتب لتمّثل
مئات الصفحات حول نفسية هذه الشخصية و يصّور ما خيتلج يف ذهنه و نفسه، و لکن هذا األم مستحيل يف 

املسرح أمام املتفرجني، و  یاملسرحية جيب أن تکون عينية و ُيکن متثيلها عل املسرحية، ألن أحداث و موضوعات
 إذا أراد الکاتب أن يرسم املعاناة النفسية لشخصية ما، جيب أن يصّورها يف أعماهلا وأقواهلا. 

احلدث الرئيسي. ففي مسرحية سر  یحدث رئيسي و أحداث ثانوية عل یموضوع املسرحية يشتمل عادة عل
أن احلدث الرئيسي هو املرض النفسي الذي يعانيه شهريار و حماولة شهرزاد لعالج هذا املرض. و  ینر  شهرزاد،
مثل معاناة شهرزاد يف ذاهتا يف مواجهة شهريار و کيفية  یأن هناک أحداث أخر  یجانب هذا احلدث نر  یعل

أّمها اليت تعاين معاناة شديدة من وقوع التعامل معه و تعامله معها، و أيضاً حماولة شهرزاد لتسلية والديها، خاصة 
 شهرزاد يف موضع خطري. 

أن املوضوع مأخوذ من الرتاث الشعيب القدمي و يندرج  یموضوع املسرحية من جانب آخر، نر  یو إذا ننظر إل
الرتاث األسطوري »حتت تقسيم األساطري الشعبية، و هناک عالقة خاصة بني األسطورة و التاريخ مع املسرحية. 

أساس أن هذا الرتاث  یال عريض الثراء وافر اإلحياء، حبيث ُيکن اجياد إطار أسطوري لکل مضمون عصري علجم
نفسه ُيّثل خالصة ّتارب الشعوب القدُية يف العصور السحيقة، إاّل أّن األمر لي  سهاًل کّل السهولة، فمهمة 

ملؤّلف و درجات النجاح يف مثل هذه اإلختيارات اختيار األسطورة املناسبة هي أصعب اإلختيارات اليت ُيّر هبا ا
هي اليت تفرق بني کاتب و آخر. و لو أجاد أي مؤلف عملية اإلختيار، سيکون قد بدأ البداية الصحيحية و 

أرض صلبة ممّا سيتيح له فرصة التوفيق يف تصوير الفکرة العصرية اليت يريد تقدُيها يف إطار  یوضع قدمه عل
 یهي کيفية التعامل مع األسطورة، إذ ينبغي عليه أن حيافظ عل یمًا سيواجه مشکلة أخر أسطوري. و لکّنه حت

اإلطار العام الرئيسي و املالمح األساسية و النقاط اجلوهرية و ذلک حيت ال تفقد األسطورة شخصيتها املميزة. و 
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يحذف أو يضيف ما يشاء و ما فيما عدا هذه املالمح اجلوهرية ُيکن للمؤلف احملدث أن يتدّخل بقلمه املبدع ف
  1«.خيدم البناء الدرامي يف مسرحيته

سبيل املثال ُيکن  یو باکثري من الکّتاب الذين اهتّموا باألساطري و املوضوعات التارخيية إهتمامًا بالغاً، فعل
أخذ  يف جمال األسطورة کما له عدة مولفات« سر شهرزاد، اوزوري  و امللک أوديب»مؤلفاته:  یاإلشارة إل

و هو يشرح سبب ...«. إخناتون و نفرتييت، الثائر األمحر، سالمة الق ، واإسالماه و »موضوعها من التاريخ کـ
لعّل اهتمامي بالقومية »حيث يقول: « فن املسرحية من خالل ّتاريب الشخصية»اهتمامه بالتاريخ يف کتابه 

 یأن هناک أسبابًا أخر  یت کثرية من مسرحيايت، علالعربية کان ذا أثر يف ولوعي بالتاريخ و استلهامه ملوضوعا
 یالرمز واإلحياء ال عل یمنها أن الفّن عمومًا و الفّن املسرحي خصوصًا ينبغي عندي أن يقوم أکثر ما يقوم عل

ا الواقع. و التعيني و التحديد، فتکون احلقيقة اليت تصّورها العمل الفيّن، أوسع و أرحب من احلقيقة اليت ُيثّله
مّر األيام فاستطاعت أن تنزع عنها  یبلوغ هذه الغاية، ألّّنا قد تبلورت عل یالکاتب عل داث التاريخ تمعنيأح

اهلدف   یاملالبسات و التفاصيل اليت ليست بذات بال من حيث الدالالت اليت يتصيدها الکاتب للوصول إل
و أغرمت »ورية يضيف قائاًل: و حول اهتمامه باملوضوعات األسط 2.«الذي يرمي إليه يف عمله الفين

باملوضوعات  األسطورية ألّن األساطري أغين من التاريخ يف هذا املعين و أرحب أفقًا و أکثر إنطالقًا من القيود 
  3.«الزمنية و الظروف احمللية فاحلادث املعاصر إذا تقادم يصري تارخياً و التاريخ إذا تقادم يصري أسطورة

هلذا املوضوع األسطوري و غري فيها تغيريات جعلها متالئمًا مع فکرته اإلسالمي،   فباکثري أخذ اإلطار العام
القبول عند خماطب اليوم. فهو جعل اجلّو  یکما جاء بتغيريات جزئية ّتعل األسطورة أکثر منطقياً و أکثري قرباً إل

يعيشون يف اجملتمع اإلسالمي. و  و کأّّنم یاألسطورة جواً إسالمياً يعتقد أکثر الشخصيات باهلل تعال یاحلاکم عل
 التغيريات و دراسة مضامني األسطورة فيما بعد و سنتکّلم يف هذا املوضوع بالتفصيل.  یسنتطّرق إل

 ب: وحدة الزمان

عمال األدبية املعتمدة علی احملاکاة علی زمن معنّي، و تری أنّه تفّضل أن تقتصر األ کانت العقلية اإلغريقية»
لتعّرض لألحداث بأکملها. و علی أساس رأی أرسطو کان جيب أن اليکون زمان الرتاجيديا لي  من الضروري ا

أطول من يوم واحد، علی أساس أن هذا اليوم سيشهد تطّور الفعل الدرامی من بدايته حتی ّنايته، حيث يتّم 
هذا التحديد الصارم حّله بعد وصول األحداث إلی ذروهتا. إّن اعتقاد اإلغريق القدامی هو الذی أملی عليهم 

بالنسبة للزمان، فحياة اإلنسان عندهم رغم طوهلا ال حتتوي إاّل علی حلظات قليلة، ُيکن القول بأّّنا حامسة، و 
تلک اللحظات هي اليت حتّدد مصري اإلنسان، و کلحظات وقوع جرم خطري أو حلول کارثة أو موت أو شّر 

                                                           
1
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اجيديا اإلغريقية کشطار زمين ملوضوعاهتا. من هذا نستنتج أّن مستطري، و تلک اللحظات هی التی ختتارها الرت 
حتديد الزمان فی الرتاجيديا اإلغريقية کان مرجعه إلی عرف أديب، و کان ناّتًا عن  اعتقاد فکری مالئم لطبيعة 

 1.«املوضوعات اليت يعاجلها الکّتاب اإلغريق و مل يکن قّط قانوناً أو قاعدة أو شرطاً 

و من بعده يف أاّل تتعّدی أحداث املسرحية دورة مشسية واحدة، أو ال تتجاوز إاّل قلياًل،  کان هدف أرسطو»
کان حياول الکّتاب أن ال يتعّدی زمن   هو عملية إقناع من أجل أن يکون احلدث مقاربًا للطبيعة بقدر اإلمکان.

األربعة و عشرين ساعدة هذه  املسرحية األربعة و عشرين ساعة علی األکثر، لي  ذلک فقط، بل حاولوا تقسيم
بالتساوی علی فصول املسرحية، و اهلدف من ذلک من وجهة نظرهم هو إجياد التناسب املنطقی املعقول، فلي  
 8من املعقول فی تقسيم الزمان أن يقّدموا فی الفصل األول أحداث نصف يوم و فی الفصل الثانی أحداث 

ساعات. فيجب تقسيم األربعة و العشرين  1ابع أحداث ساعات و فی الر  1ساعات و فی الثالث أحداث 
 8ساعة علی الفصول بالتساوی حّتی يکون التناسب منطقيًا و معقواًل، ألجل هذا کل فصل کان يشتمل علی 

  2.«ساعات

فنحن نری أن الزمان فيها ال يقتصر علی يوم واحد أو دورة مشسية  « سّر شهرزاد»أّما بالنسبة إلی مسرحية 
ففی البداية نری أن املسرحية تبدأ من قصر شهريار و امللکة بدور و تستمّر احلوادث فی هذا أرسطو.  کما قال

القسم من املسرحية خالل عدة ساعات، فبعدما يطلب شهريار من بدور أن تغتسل معه فی احلوض و هي 
طرية التی تنتهی بقتلها. ترفض، و فی هذا احلني شهريار يذهب ليغتسل مع اجلواری، فبدور ترسم تلک اخلطة اخل

 و کّل هذه احلوادث ال تستغرف أکثر من عدة ساعات.

و الفصل الثانی للمسرحية تبدأ من حيث شهرزاد واقفة فی بيتها و هی تفّکر مبصريها فی مواجهة شهريار. و 
دث فی هذا ري قصرية و جاء دور شهرزاد. مجيع األحداث الّتی حتبني هذا الفصل و الفصل األول قد مّر مدة غ

الفصل، من کالم شهرزاد مع نفسها و مع دنيازاد، و دخول اجلاسوسني فی ثوب بائعی اخلضراوات و دخول أّم  
 کرُية و مثّ دخول شهريار إلی بيت نورالدين، کل هذه احلوادث حتدث يف يوم واحد. 

أ هذا الفصل بوجود و الفصل الثالث يشتمل علی ليلة واحدة أو بعبارة أخری علی قسم من ليٍل. و يبد
شهرزاد فی قصر شهريار و يدور حديث طويل بني شهرزاد و شهريار و تأخذ شهرزاد فکر شهرياد و تسيطر 
عليها بطرق خمتلفة، مّث بالتدبري مع بنتها الصغری، دنيازاد تبدأ حبکی القصص علی دنيازاد حتی جيذب انتباه 

ا و عدم قتلها. و کل هذه احلوادث تقع فی قسم قليل شهريار إلی القصص و ّتربه علی اإلستماع إلی قصصه
 من الليل و الذی يشتمل هذا القسم الصغري علی فصل کامل. 
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الفصل الرابع کالفصول املاضية ال يشتمل علی احلوادث املتعددة فی األزمنة املختلفة، بل يصّور حوادث يوم 
 ن فی منصب الوزارة. واحد بني شهرزاد و شهريار و لقاء أبی شهرزاد هلا، و هو اآل

إذا نظرنا إلی زمان الفصول األربعة، ُيکن القول أّن زمان کّل فصل يطابق ما يقوله أرسطو، حول الزمن فی 
العمل الدرامي، إذ ال يستغرق زمان أّي من الفصول أکثر من أربع و عشرين ساعة، فنحن نشاهد الوحدة 

خری. أّما بالنسبة إلی الزمان الکلی للمسرحية، فهذه النکتة الزمانية فی کل فصل بصورة منفصلة عن الفصول األ
 غري مراعية ألّن زمان املسرحية من البداية حتی النهاية يستغرق زماناً طويالً جداً و يشتمل علی السنوات. 

 

 ج: وحدة المکان

نفسه، و  رسطوأّما بالنسبة لوحدة املکان، فنحن نعرف أن الکالسيکيني اجلدد کانوا أرسطيني أکثر من أ»
ملکيني أکثر من امللک نفسه، أي أّّنم کانوا متشّددين يف قواعد الکتابة أکثر من ارسطو. و وحدة املکان 

أحداثه  الً ظم املسرحيات اليونانية حتاکی فعأضافها الکالسيکيون اجلدد، و رّدوها خطًأ إلی ارسطو، حبجة أن مع
 1.«تقع فی مکان واحد

د بناء علی املوضوع نفسه، ذلک أنّه ما دام املوضوع حماکاة لفعل إنساين فمن أّما املکان فکان يتحدّ »
الضروري أن يدور هذا الفعل فی مکان معنّي، و لقد جری العرف فی الرتاجيديا اإلغريقية علی أن يکون هذا 

زر، أو فی أي املکان واحداً أو ثابتاً، فقد يدور الفعل فی عصر امللک، أو علی شاطئ البحر، أو فی إحدی اجل
مکان آخر يراه املؤلف املسرحي مالئمًا ملوضوع مسرحيته، و مادام الفعل واحدًا أو ذا وحدة، و مادامت الفرتة 
الزمنية التی يدور فيها هذا الفعل حمدودة کما سبق، فمن املنطقي و احلال کذلک أن يکون املکان الذی يشهد 

 2.«هذا الفعل ثابتاً أيضاً 

سيکيني أاّل يتغرّي املکان طوال عرض املسرحية، فاحلدث البّد أن يستمّر من البداية حتی و جيب عند الکال»
النهاية فی نف  املکان الذی بدأت به املسرحية، و السبب فی ذلک أن املسرح أو مبعنی أدق خشبة املسرح 

هم أعطوا بعد ذلک وقت. و لکناض کوّنا أکثر من مکان فی نف  المکان واحد ال يتغرّي، فالُيکن إذن افرت 
احلرية املقّيدة بعض الشيء فی تغرّي املناظر، فالتحرّک ال بّد أن يتّم داخل وحدة مکانية واحدة، و فی هذا جند 
البعض يتعّرض لتنوّع املناظر املرسومة التی توضع خلف املسرح، و إمکانية ذلک فی حتريک خيال املتلقي فی أن 

حد أمکنة متعددة و لکّنه فضل أن تکون هذه األماکن متقاربة تقارباً شديداً. خيدع نفسه و يتصّور أن املکان الوا
و لکن مع أی فی نف  البلد أو املدينة أو املنطقة، أو فی نف  املنزل مع تغري املناظر من حجرة إلی أخری مثاًل، 

                                                           
1
 . 16-17. مدخل إلی فن کتابة الدراما،  
2
 .54نظرية الدراما اإلغريقية،  

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



 

68 
 

کان خمتلف عن املنظر احلفاظ علی الوحدة املکانية، حيث إن املدينة واحدة مثاًل، و لکن فی کل مشهد منظر مل
علی  ظر و األماکن الفرعية و فی نق  الوقت قد مّتت احملافظةالتالی فی نف  املدينة. إذن هنا تعّددت املنا

الوحدات املکانية بوحدة الزمان و من خالل ذلک ندرک  و هو املدينة، حيث ال يضر تعّدد وحدة املکان العام،
کان و آخر، حبيث يتعّدی ذلک حدود املديين الواحدة مثاًل، فلن أنّه إذا کانت هناک مسافة کبرية بني م

لوقت القصري الذی تستغرقة املسرحية متثياًل، و علی هذا جندعم قد ربطوا وحدة املکان بوحدة يتناسب ذلک مع ا
ان الزمان ألنّه لو أجازوا ألنفسهم أخرتاق وحدة الزمان، ملا تقّيدوا هکذا مبکان واحد عام، ألن طول الزم

سيسمح هلم عندئذ إمکانية النقل من مکان إلی آخر، و لکن تشّددهم فی تطبيق وحدة الزمان جعلهم 
يتشّددون فی وحدة املکان. و هذا التشّدد فی وحدة املکان أيضًا يعمل علی تقييد حرية املؤلف فی معاجلة 

سيعمل علی تطوير األحداث طبقاً أحداثه و التنّقل هبا من مکان آلخر طبقًا لطبيعة األحداث، و لکّنه هنا 
 1.«إلمکانية املکان. و هذا يضّر العمل الفين أکثر ممّا يعينه

أّن الکاتب کما فعل بالنسبة للزمان و مل يتقّيد بزمان واحد لکتابة مسرحه، « سّر شهرزاد»نری فی مسرحية 
ا ، فنری أّن املناظر تتغرّي بتغرّي أنّه ال يتقّيد مبکان خا  حّتی يکتب مجيع أحداث مسرحه فی هذا املکان اخل

الفصول. فاألمکنة تتغرّي فی کل فصل و لکن لکل فصل منظر خا  و ّتری أحداث کل فصل فی مکان 
معنّي. ففی الفصل األول نری أّن کّل األحداث ّتري فی قصر امللک شهريار و بالتحديد فی داخل القصر فی 

فی غرقة بدور و علی جنب سريرها. مّث يدخل بدور إلی الغرفة و  غرقة بدور. إذ تبدأ املسرحية مبنظر شهريار
 جيری بينهما الکالم، و فی ّناية الفصل األول يقتل شهريار العبد األسود مث بدور فی نف  املکان. 

الد شهرزاد. إذ يبدأ الفصل الثانی مبنظر و بيت نورالدين، الوزير السابق و و أحداث الفصل الثاين ّتری فی 
علی جنب النافذة مّث جيری باقی األحداث فی داخل البيت بعدما يرجع رضوان احلکيم من عند شهريار،  شهرزاد

و يأتی اجلاسوسان فی ثياب بائعی اخلضر عند نورالدين و يتحّدثان معه حول الثورة علی شهريار، و بعد مضي 
ری فی مکان واحد و هو بيت وقت قصري يدخل شهريار إلی البيت و يهّدد نورالدين. فکل هذه األحداث ّت

 نورالدين. 

أّما األحداث و احلوارات التی نراها فی الفصل الثالث، فکّلها ّتری فی قصر شهريار و فی الغرفة التی يوجد 
فيها کّل من شهريار و شهرزاد و دنيازاد، و بعدما يدخل شهريار و يبتدأ احلوار بينه و بني شهرزاد، تسيطر 

تتمّکن أن تقّلل من مهجية و وحشية شهريار و تأخذه بواسطة  القصة التی ترويها شهرزاد علی املوقف و 
لدنيازاد. و املکان الذي اختّصت للفصل الرابع أيضاً، هو القصر الذی يعيش هبا امللک شهريار و شهرزاد التی 

 أصبحت ملکة للبالد، بواسطة ذکائها املمتاز. 

                                                           
1
 . 16-18. مدخل إلی فن کتابة الدراما،  
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کان کل فصل خا  بزمن خا ، من جهة الوحدة املکانية أيضاً و  فکما شاهدنا فی قسم الوحدة الزمانية، 
نری أن لکّل فصل من الفصول األربعة مکان خا  به، و أحداث خا  تقع فی هذا املکان، و أکثر 
األحداث تقع فی قصر امللک شهريار و قسم منها، أو فصل منها فی بيت نورالدين. فشذا نظرنا إلی هذه 

الثالث، نری أن الوحدة املوضوعية قد روعيت بصورة کاملة ألّن أحداث  املسرحية  املسرحية من منظار الوحدات
من البداية حتی النهاية تدور حول املوضوع الرئي  و هو املصيبة التی سّببها شهريار و مرضه النفسی. فجميع 

ی أّن لکل فصل زمان الصراعات و املشاکل تدور حول هذه املشکلة الرئيسة. اما من منظار الزمان و املکان، نر 
و مکان خا  به، فيمکننا القول بأّن الوحدة الزمانية واملکانية لکل فصل قد روعيت و لکن بالنسبة إلی 

 مة، ال نری الوحدة العامة للزمان و املکان فيها. املسرحية بصورة عا

جلديد اليراعی هذه من أبرزأسباب عدم مراعاة الوحدات الثالث فی هذه املسرحية و أمثاهلا، أن املسرح ا
ألّّنا تکّبل مقدرة الکّتاب احملدثني، و ألّن الظروف اإلجتماعية و الدينية التی واکبت ظهور املسرح »الوحدات 

اإلغريقي قد تغرّيت، فالکّتاب اجلديدون حبثوا عن إطار جديد حتی يتناسب العصر و ظروفه، و أاّل يقف طويالً 
 1«.تمع و العقائدعند األمناط التی ال تالئم ظروف اجمل

 الحوار -3-2-2-2

اللغة العامية أول ما يلفت النظر يف احلوار يف مسرحيات باکثري عمومًا ومنها هذه املسرحية، أنّه ال يستخدم 
يستطيع  ة باکثري يف لغة احلوار تنبع من رأيه يف أّن اللغة الفصحي هي اللغة احملايدة اليتنظر »يف مسرحياته. 

ن التعبري تتناسب و تنوّع الشخصيات و هي ماء ميتصّرف فيها و خيلق منها ألوانًا متنوعة  الکاتب القدير أن
 یمؤّکدًا ثراءها بالنسبة إل یالفصح یصاٍف ُيکن تلوينه مبا نريد، أّما العامية فماء ملّون، هلذا نراه حير  عل

 2«العامية

ّضح الفکرة األساسية و يقيم برهاّنا، و جيلو يعترب احلوار من أهم العناصر التأليف املسرحي. فهو الذي يو »
الشخصيات و يفصح عنها و حيمل عبء الصراع الصاعد حيت النهاية، و هذه املهمة جيب أن يضطلع احلوار هبا 

الشروح و التعليمات اليت يضعها الکاتب بني األقواس فهذه أمّنا توضع  یوحده و ال يعتمد يف شيء من ذلک عل
هنا ُيکننا اإلشارة  3.«ا هو خارجهممّ ا يريد الکاتب ممّا هو مستکّن داخل احلوار ال مفهم  یملساعدة املخرج عل

 احلوار الذي جيري بني شهريار و بدور يف الفصل األول:  یإل

 .شهريار: احلر شديد اليوم
                                                           

1
 . 55. نظرية الدراما اإلغريقية،  
2
 .21. بناء المسرحية العربية،  

3
 .81. فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية،  

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



 

72 
 

  .بدور: شيئاً ما

 ؟ ب من جبيين؟ و من جبينک أيضاً شهريار: شيئاً ما! جهنم! أال ترين العرق يتصبّ 

 .اليوم بدور: صدقت، احلّر شديد 

 شهريار: ماذا تعنني بقولک هذا؟ 

  .الأعين شيئاً، هذا قولک أنت 

 ريار: بل تسخرين مين يا امراة! شه

 ذلک يا رجل؟  ی: ماذا حيملين علبدور

 شهريار: يا رجل! يا رجل! 

 عوتين يا امراة فدعوتک يا رجل. بدور: د

 شهريار: يا رجل! 

يا موالي واهلل ما قصدت أي سوء و لکّنک أغضبتين و اهّتمتين مبا مل يکن ميّن فخانين حنانيک بدور: 
 1لساين.

شک شهريار بأقوال بدور و هي تتحّدث بسذاجة تامة، و لکن  یمد یفشن ندّقق يف هذا احلوار ُيکننا أن نر 
بصورة غري مباشرة. فکلمة  مرضه )الضعف اجلنسي( یامللک تشّک يف کل قول من أقواهلا و يظّن أّّنا تشري إل

الذي تقوهلا « الرجل»ما يعانيه شهريار من أمل نفسي، کما أنّه يکره کلمة  یُيکن أن يکون إشارة إل« جهّنم»
سبيل تعريض لضعف رجولته. و هلذا السبب، حياول  یبدور، کأنّه يشّک يف صحة قوهلا و خياف أن تکون عل

 ناع بدور هبذه احلرارة و يقول يتصبب العرق من جبينک أيضاً. تربير عرقه بسبب حرارة اجلّو و حياول إق

و يف موضع آخر يف نف  الفصل يدور بينهما هذا احلوار: بدور: شهريار قد غفرت لک کل ما مضي و 
 عليک.  یعتربين جارية جديدة ّتلاعتربته کأن مل يکن. حذين بني ذراعيک اآلن و ا

 يب من قدمي يبيت األويل ... حبيشهريار: بل أنت حب

                                                           
1
 . 12. باکثير، علي أحمد، سر شهرزاد، مکتبة مصر: قاهرة، التا،  
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 ة القدم فشين أمقتها من کل قليب بدور: کاّل يا موالي ... اعفين باهلل عليک من هذه الصفة، صف

 ليت ّتود و تغلو بتقادم السنني شهريار: فيم يا حبيبيت إنک کاخلمر ا

 اخلمر.  یالنساء کما تنظر إل یلبدور: يا ليتک تنظر إ

 ين أستطيع أن أشربک.اء مجيعاً. آه يا ليتشهريار: أنت عندي وحدک اخلمر من دون النس

 بدور: الکأس يا حبييب بني يديک  

 منک شيء! یرغتک يف جويف فال يبقشهريار: بل أشتهي يا بدور لو أف

 ! 1بدور: إذن واهلل ال أبايل. فشين أعيش فيه و أجري يف عروقک 

أنّه مّل منها بسبب قدم عهده  یتر  يف هذا احلوار أن بدور تظّن سبب عدم اکرتاث شهريار يف القدم و نری
لو   یُيکننا مشاهدة ميل شهريار للتخّلص من بدور و هو يتمنّ  یهبا و لکّن احلقيقة شيء آخر. و من جهة أخر 

أّن شهريار هتتّم باملاديات و تتکّرر مفردات اخلمر و اجلارية  یجانب هذا ُيکننا أن نر  یکان مخراً حيت يشربه. عل
 ا تکراراً کثرياً. لساّن یو النساء عل

يف اجلمل املذکورة و أمثاهلا يف هذه املسرحية، أن احلوار التنقل األحداث إلينا فقط، بل قد حتمل  فنری
کيفية وقوع األحداث و الصراع الدائر   یجانب اإلشارة إل ینفسيات الشخصيات عل یخصائص رمزية تشري إل
 بني الشخصيات. 

سرحية، أنّه ينبغي أن يکون واقعياً ينبع من الشخصية ذاهتا فيکشف عنها و للحوار يف امل یمن امليزات األخر »
حيمل خصائصها. و إمّنا املراد بواقعية احلوار أن يلتزم الکاتب حدود الشخصية املرسومة فالينطقها إاّل مبا يتالئم 

احلزم و التدبّر يف   یسبيل املثال ُيکننا أن نر  یُيکن مالحظة هذه امليزة يف شخصيات املسرحية. عل 2.«معها
اجلوانب املتعّددة للموقف الذي تتحّدث  یکالم شهرزاد، بوصفه شخصية متدبّرة و قوية يف املسرحية. فهي تر 

املوقف و يدير زمام األمور، بواسطة کالمها القوي النافذ الذي ينبع عن تربيتها يف  یفيه و حياول أن يسيطر عل
ذکائها الفطري. فشذا نريد أن نذکر مثااًل من   یبيت وزير شهري و حتت تعليم معّلم کبري باسم رضوان، عالوة عل

 یاع بواسطتها أن تسيطر علکالمها الساحر ُيکننا ذکر هذه اجلمل اليت قالتها يف أول لقاء مع شهريار و استط
رأيت شيئًا الأستطيع أن أصفه ... شيئًا قليب ُيتلئ رعبًا منه و نفسي »عقله، فهي تصف ما رأته يف شهريار: 

                                                           
1
 . 12-13. سر شهرزاد ،  

2
 . 88. فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية،  
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فهذا الکالم اجلميل البليغ  1.«تنجذب شوقًا إليه ... شيئًا أستعذب املوت فرارًا منه و أستعذب املوت فرارًا إليه
 رزاد و شخصية متعّلمة و مثقفة و ذکية. جيب أن يصدر من شخصية کشه

النفسي عمقًا أو  یجدير بالذکر أن قوة احلوار، يف احلرکة. فاحلوار املسرحي  فعل من األفعال، به يزداد مد»
من الواضح أّن األحداث  يف  املسرحية تتقّدم  2.«األمام، فال رکود يف لغة املسرح یاحلدث املسرحي تقّدمًا إل

و احلوار، و قد يبتکر الکاتب نوعًا من الغموض واإلهبام يف کالم الشخصيات حيت يشجع بواسطة الکالم 
أسلوب واحد. و الخيفي هذا اإلهبام  یملله من استمرار الکالم عل یالقارئ لإلستمرار يف القراءة و يتصدّ 

ض شهريار من سريره و املشّجع يف مسرحية سر شهرزاد. ففي بداية الفصل الرابع و يف املشهد األول، بعدما ينه
غرفة بدور و يقتل بدور و العبد متومّهاً، خياطب رضوان شهرزاَد بأّّنا تستطيع أن تشفي شهريار من  یيذهب إل

. و ابتدأ هذا الفصل بعد دخول شهرزاد يف حکاية قصة مسّلية لدنيازاد 3مرضه هذا، کما أشفت مرضها األول
شرح يف کيفية تعامل شهريار مع شهرزاد يف تلک الليلة و بعدها،  حيت تنام، و مل يذکر بعد ذلک أي توضيح أو

هذا املوضع، و کالم رضوان تثري إهبامًا يف ذهن القارئ، کيف کانت معاملة شهريار  یو انتقل الکالم مباشرة إل
مع شهرزاد؟ و أي مرض يقصد رضوان احلکيم؟ و کم من زمان مکثت شهرزاد عند شهريار؟ فقد حيّب القارئ 

بعد  یأجوبة هذه األسئلة. فبعدما يدرک القارئ أّن شهريار اليقتل العذار  یستمرار يف القراءة حيت حيصل علاإل
و يعيش مع شهرزاد، يزيل قسم کبري من اإلهبام، فشهرزاد تعيش مع شهريار حياة زوجية و هي منعته من قتل 

تغرق وقتًا و إذا کان املرض نفسيًا فوقتاً و شفت هذا املرض النفسي، و بطبيعة احلال شفاء املرض يس یالعذار 
أکثر و أطول، فيمکن استنباط هذه النکتة أن شهرزاد مکثت زمنًا طوياًل عند شهريار و عاشت معه و يف هذا 

 عالج مرضه النفسي.  یالوقت استطاعت أن تعاون شهريار عل

يف املسرحية حوار الشخصية مع  قيل يف الفصل املاضي أن احلوار اليکون دائمًا بني شخصيتني، فقد يوجد
النف  ينتقل إلينا يف أکثر احلاالت الصراع الذايت و  یو جنو «. النف  یجنو »نفسها الذي يطلق عليها اسم 

جوانبها يف أزمة متّر هبا، أو  یمعاناة الشخصية النفسية، حيث تتحّدث الشخصية ُيا يستبطن ذاهتا و تطّلعنا عل
يّتخذها بدياًل لتدّخله حيت تفصح الشخصية عّما بداخلها، مبا يثري املوقف و  حادث حيدث هلا، و کأن الکاتب

الداخلية يف أّّنا تلقي الضوء  یتبدو أمهية هذه النجو »خباصة يف حاالت الرتّدد و الشک و الصراع و القلق. و 
زاد تتحدث مع شهر  یففي بداية الفصل الثاين نر  4.«جوانب جنهلها من الشخصية و تفکريها و أسلوهبا یعل

اليت  یقصره الليلة لتواجه مصري البنات األخر  ینفسها و هي واجهت مشکلة معّقدة: طلب شهريار إن تذهب إل
 فتتکّلم مع نفسها هکذا: القصر و قمتلن صباحاً. یذهنب إل

                                                           
1
 .75. سر شهرزاد ،  

2
 . 651. النقد األدبي الحديث )غنيمي هالل(،  

3
 . 81. سر شهرزاد،  

4
 . 211. بناء  المسرحية العربية،  
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کري أيها الباب القائم بني احلياة و بني املوت، ها هی يدی علی مقرعتک! يد عذراء فی ميعة الصبا و بوا 
الشباب، أعلم أمنا هي قرعة واحدة و تنفتح لی علی مصراعيک و لکن رهبتک تشّل يدی عن قرعک و ما هبا 
من شلل. عجباً لک أيها  الباب الرهيب کيف يعجز أقوی األقوياء أن يوصدک مث ال يعجز أضعف الضعفاء أن 

إذا ما ضاقت به احلياة  يفتحک؟ کيف ال ُيلک أحد فقلک و ُيلک کل واحد مفتاحک؟ أرمحة بالضعيف
  1السبيل فی مجيع شرائعک؟فالتم  سبيله إلی اخلال ؟ إذن فعالم يا إهلی حّرمت 

)تتنف  الصعداء( لقد فتحت لی هذه الصغرية بابًا جديداً »و بعد حوار مع دنيازاد ختاطب نفسها: 
الغاية  القصوی للمحنة قد وطنت  لألمل... بابًا رهيبًا حقًا و لکن جيب اقتحامه إذا مل يکن منه بد. تلک هی

نفسی عليها فکل ما دوّنا يهون. مّث من يدری لعّلی ال أضطّر ألبتة إلی شيء من ذلک. ألي  جيوز أن يقبل 
الطاغية شفاعة رضوان؟ ألي  جيوز أن ُيوت الليلة موت الفجأة؟ ألي  جيوز أن أبلغ من نفسه حني يرانی فيضّن 

األفعوان قد يلتّف علی فريسته مّث ألمر ما يدعها دون أن يناهلا بسوء. و  بی علی سيف اجلالد؟ يقولون إن
حيکون عن اهلند أن أحدهم قد يربز له ثعبان هائل يقف أمامه کما يقف ذو قدمني فيملک اهلندی نفسه و 

ث من فمه يبقی ساکناً، عيناه فی عينيه، ال تتحرّک له جارحة و ال ختتلج له عضلة، إاّل صفريًا موسيقيًا ينبع
فيسکن له الثعبان و يتخّدر و يظّل الرجل کذلک حتی ُيّل الثعبان فينصرف عنه أو جيد من يقتله من خلفه. و 
شهريار مهما يکن طاغيًا فهو إنسان مجيل الصورة علی کل حال، و لي  بثعبان کرِيه املنظر، آه لو أمکنين 

من شّر نفسه... )يضيء وجهها بشراً( و إذن  عالج، إذن ألنقذت نفسی و إنقذت بنات جنسی و إنقذته هو
الستويت علی العرض ملکة! ملکة! ملکة! ... و لکن )يغيض البشر من وجهها و يعرتيه العبوس( لکن إذا مل 
يکن من سيف اجلالد مفر أفأترک دمی يذهب هدراً کدماء غريي؟ )خترج اخلنجر من وسطها فتسّله دون وعی(  

ينی الناس مجيعاً و لن يبکي عليه الليلة املشئومة علی قتيل واحد فی القصر، سيبک کاّل کاّل لن يطلع صباح تلک
 2!!«أحد )تنظر إلی أعلی کأّّنا حتلم( سأسبق أستاذی رضوان إلی ذلک العامل الطليق الذی عّلمنی احلنني إليه

، فال یلفتيات األخر فهي حتاول أن ّتد حاّلً هلذه املشکلة، فتتبني من خالل کالمها أّّنا ليست فتاة کا 
تبکي و ال ّتزع هلذه املشکلة بل حتاول أن ّتد حاًل منطقياً هلا. و من خالل هذا احلديث للنف  يتبني أيضاً أّنا 

 یالعامل اآلخر، و هذا نتيجة تعّلمها عند رضوان احلکيم، و لکن عل یال ختاف املوت و تعشق املوت للوصول إل
 قتل دون سبب. أي حال ال حتّب أن هتدر دمها و تم 

ف یأن بدور حينما يريد إثارة غرية شهريار بالنسبة إل یو کذلک نر   العبد األسود يف خمدعها،  ينفسها و ختم
ر  حديثًا مع نفسها و ينکشف ما يف ضمريها  یبسبب صعوبة املوضع  الذي هي فيها، تواجه أزمة نفسية و ّتم

 ع. من املعاناة و الصعوبة اليت تواجهها يف هذا املوض
                                                           

1
 . 37-38. سر شهرزاد،  
2
 . 42-41. م.ن،  
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 الشخصية -3-2-2-3

إثارة اهتمام املشاهد، و الشّک أّن سلوک الشخصية و ما  یالشخصية أهم عناصر املسرحية أقدرها عل»
تأتيه من أفعال و ما تتصّرف به يف بعض املواقف خري وسيلة تفصح عن طبيعة تلک الشخصية و قيمتها و 

  1.«نب النف  اإلنسانيةتکوينها النفسي أو اخللقي أو الفکر أو غري ذلک من جوا

هناک أربعة عشر شخصية يف املسرحية هذه و أکثر هذه الشخصيات ُيکن إدراجها حتت تقسيم 
الشخصيات الفرعية. فشذا أردنا أن نقّسم الشخصيات حسب دورهم يف املسرحية و حسب أمهيتها، ُيکننا أن 

، وأم ، و رضوان احلکيم صيات نورالديننعترب شهريار و شهرزاد من الشخصيات الرئيسية أو النامية، و شخ
جانب  یشهرزاد، وبدور، ودنيازاد، والقهرمان، والقهرمانة و ... من الشخصيات الفرعية اليت تؤّدي دورها عل

 األحداث والوقائع يف هذه املسرحية.  یالشخصيات الرئيسية اليت تسيطر عل

 الشخصيات النامية -3-2-2-3-1

 الف: شهريار

جانب سرير امللکة، بدور، فهو يشّم الوسائد و السرير و  یلمسرحية، يظهر شهريار و هو عليف أول مشهد ل
 2!«بدور! بدور! يا منية النف  و يا جنة العني و يا جحيم الفؤاد»بدور، و خياطبها يف غيبته:  یيتلّهف شوقاً إل

ر، إاّل أنّه يعاين معاناة نفسية و ُيکن أّن شهريار بالرغم من احلّب الشديد إزاء زوجته بدو  یفهذا الکالم يدّل عل
، و هبذه الطريقة جيعلنا الکاتب أن حناول فهم ما يف ضمري «يا جحيم الفواد»استنباط هذا النکتة من کالمه 

 شهريار من املعاناة والعذاب يف أقواله اآلتية. 

جيل  قربه و يضّمه، و و تظهر ميزة ثانية لشهريار يف حواره و تصرفه مع بدور، فهو يطلب من بدور أن 
بدور تطلب منه أن يسمح هلا حيت تتزين و لکّنه يقول هکذا أفضل، و لکن بعدما جيل  قربه، فجأة تتغري حالة 

 ن بدور:شهريار و يستدعي القهرمانة حيت تمزيّ 

بدور: وددت لو دخلت عندی بعد أن أرتدی حّلتی و آخذ زينتی، ال ينبغی أن أستقبلک هکذا يا موالی »
 توّجه حنو املزيان کأّّنا تلتم  جلباباً تتدثّر به( )ت

 شهريار: )يقرتب منها( بل أنت هکذا أحلی يا بدور....

                                                           
1
 . 21. من فنون األدب،  

2
 . 4. سر شهرزاد،  
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 شهريار: )يصدف عنها فجأة( إّن شعرک ملبلول!مثّ يقول بعد قليل: 

 بدور: أجل يا موالی من أثر اإلغتسال. 

 ذهول و وجوم(. شهريار: )فی شيء من احلدة( أفرف ذلک )يتغرّي وجهه و يعرتيه 

 بدور: )فی رقة و لني( أي شيء أغضبک يا موالی؟

شهريار: الشيء. )ينهض واقفاً( ... أين هذه القهرمانة؟ ما الذی أّخرها حتی اآلن عن زينتک؟ أين کانت 
 1؟«من أول الصباح

ن متابعة هذه موقف واحد يف أقواله و أفعاله. کما ُيک یو ُيکن أن ندرک أنّه متذبذب الرأيه، ال يثبت عل 
 أن ترقصن و طردهّن بعد دقائق من الرقص.  يالظاهرة يف طلبه من اجلوار 

شخصيته، فکما أشرنا هو يعاين من مرض نفسي  یعدة رموز تشري إل یيف املشهد األول لشهريار ُيکن أن نر 
 حيملها يف جيبه و کذلک متذبذب يف آرائه. أّما طلبه من اجلواري للرقص يف حضور امللکة و شربه اخلمَر اليت

 حّبه للشهوات و اهتمامه باألمور املادية و بعده عن املعنويات.  یرموز تشري إل

ال حّق لک يا »هذا األمر حينما تنتقد منه بدور بأنّه حيب اجلواري أکثر منها و هو جييب:  یو يؤّکد قوله عل
فظاهر کالمه أنّه يربّر ما يرتکب من  2.«أبداً حبيبيت ... إمّنا حّظ إحداهّن ميّن ليلة واحدة مّث ال أعود إليها 

العالقات مع اجلواري و لکن يف احلقيقة يبني أنّه شخص مسرف يف امللّذات املادية و ال يلتزم باألمور األخالقية 
 و العائلية. 

ع بعدما يقرتح شهريار أن يغتسل مع بدور يف احلوض املليء باخلمر و ترفض بدور، خيرج امللک حيت يغتسل م
ما أعظم بلواي عندي هذا اجلمال کله و أعجز عن اإلستمتاع به و أنا يف زهرة »اجلواري و يف هذا احلال يتمتم: 

احلّد األدين کما يعتقد  یفيدرک املخاطب يف هذا الکالم أّن شهريار ملک شاب و مجيل أيضًا )عل 3.«الشباب
ذا من قوله أنّه ال يستطيع أن يستمتع جبماله هو( و لکن يعاين من مشکلة الضعف اجلنسي و ُيکن استنباط ه

 و شبابه. 

ينکشف من خالل حوار شهريار مع رضوان احلکيم، أّن شهريار لي  ملکًا عاداًل و الناس غري راضيني من 
قوانينه و الضغط الذي متارسه حکومته عليهم، و حينما يريد رضوان أن يعا ج هذه املشکلة، الهتتّم شهريار 

                                                           
1
 . 5-6. سر شهرزاد،  
2
 . 11. م.ن،  

3
 . 14. م.ن،  
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يف صورة ملک دکتاتور مستبّد اليقيم اعتبارًا لرأي الناس و اآلخرين و يبحث عن منافعه  یجلّ بأقواله و يت
 ور و  اآلخرين والناس يف اهلامش:نفسه يف مرکز األم یفري  1!«أنا الدولة»الشخصية و يصرح القول: 

 ارع! رضوان: لقد بلغ من سخط الشعب علی وزيرک رکن الدولة أن هتفوا بسقوطه اليوم فی الشو »

 شهريار: ويلهم؟ أوقد جرأوا علی ذلک. 

 رضوان: قد نقد صربهم يا موالی. 

 شهريار: فسيعرف رکن الدولة کيف يؤّدهبم و يقاقبهم مبا يستحّقون. 

 رضوان: لن يزيدهم بذلک إاّل سخطاً عليه و عليک من ورائه. 

 شهريار: علّی أنا؟

 ن بسقوطک أنت. رضوان: نعم قد هتفوا اليوم بسقوطه و  غداً يهتفو 

 2!«شهريار: )حمتداً( إذن واهلل ألسحقّنهم سحقاً 

يف البنات و النساء قيمة إنسانية و يريد اإللتذاذ هبن فقط، و  یأنّه الير  یمن خصائص شهريار السلبية األخر 
أن يقال  أَوما تستحي و انت الفيلسوف احلکيم»ينتقد رضوان احلکيم الذي يدّرس شهرزاد، ابنة الوزير نورالدين: 

فهو يعري رضوان بسبب تعليمه للبنات، و کذلک يکره ذکر اسم شهرزاد جبانب امسه و  3؟«لک مؤّدب الفتيات
 یألنّه اليري شهرزاد يف مکانة الئقة حيت يذکر امسها عل 4.«)يف امتعاض و انکسار(: شهريار... شهرزاد»يقول 

ية و امللذات الشهوانية و يف نف  الوقت اليستطيع التمّتع يف النساء إاّل األمور املاد یجانب امسه، و کذلک الير 
 هبّن کما يشتهي، بسبب ضعفه اجلنسي، و ألجل هذا يکره النساء بالرغم من َوَلعه هلّن. 

قيل أّن أحد طرق رسم الشخصية، هو کالم اآلخرين حوهلا و وصفها من وجهة نظر اآلخرين. اخلصائص اليت 
أّن بدور تصرح  یصائص عثرنا عليها من خالل أقوال شهريار نفسه، و نر اکتشفت لنا حيت اآلن، کانت خ
فراش اجلارية اليت قلبتها أيدي النخاسني أحّب إليه من هذا الفراش املصون و »خبصائص مهمة لشهريار، فتقول: 

مايت کبده من بس  یعل یقهقهات ندمائه املعربدين بني رنني الکأس و الطاس و دخان احلشيشة و األفيون أند
امللّذات و الشهوات و عدم  ی. فهذا الکالم يصف لنا خصائص شهريار اخللقية و إنصرافه إل5«الربيئة الطاهرة

                                                           
1
 . 18. سر شهرزاد ،  
2
 . 17-18.ن ، م 
3
 . 11. م.ن،  

4
 . 21. م.ن،  

5
 .24سر شهرزاد ،  . 
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خصائصه اإلجتماعية و هي أنّه يقيم عالقات غري الئقة  یاإللتزام باألصول الرتبوية، و کذلک يشري الکالم إل
 املخّدرات و اخلمر و هذا لي  يف منزلة امللوک.  مبنزلته، فهو جيال  الندماء املعربدين و الذين يتعاطون

حينما خيرب القهرمان شهرياَر من حقيقة األمر، يفرح شهريار ألجل الفرصة  اليت أتيحت له حيت يتخّلص من 
العبد يف خمدعه حيت خيترب غرية شهريار و يثريها  یزوجته بدور، فبالرغم من أنّه يعلم أّن بدور بريئة متامًا و أخف

فرصة ... فرصة رائعة )يف حقد( يا »: ینفسها، إاّل أّن شهريار اليهتّم هبذه األمور و يقول يف رض یسبة إلبالن
« يا رجل»فهو يتذّکر قول بدور  1!«رجل! جيب أن أحموها من الوجود اآلن، اآلن و إاّل فال: يا رجل! يا رجل

نفسها رجال )ألنّه يعتقد أن الرجولة قوة الفحولة يف هذه اللحظات و مبا أنّه يعاين من الضعف اجلنسي و اليعترب 
فقط( يظّن أّن بدور قالت هذا الکالم تعريضاً له و يأخذه احلقد حينما يتذّکر هذا الکالم. و بعدما يدخل غرفة 

 النظر إليها حيت ال يأخذه حّب بدور اليضيع هذه الفرصة الرائعة، کما وصفها هو نفسه.  یبدور، يتحاش

هريار شخصية قاسية القلب ال تعرف أي رأفة و احلنان، و يصفه الکاتب يف مشهد قتل تربز شخصية ش
شهريار يف ذروة القسوة  یيف هذا املنظر نر  2؟«)يدخل والسيف يف ُيينه يقطر دماً( و تبکني عليه أمامي»العبد: 

اإلنسان يستخدم عادة يده  مّهه باهلجوم األخري، ألنّ  یو الدناءة و اخلطورة، و وجود السيف يف ُيينه يدّل عل
، کان جيب أن يدخل سيفه يف غمده أو یإذا کان من املقّرر أاّل يهاجم مرة أخر  یاليمين للعمل، و من جهة أخر 

کما يؤيد هذا األمر   ی، و لکن وجود السيف يف هذه اليد تلمح هبّم شهريار هبجوم أخر یيده األخر  یينقله عل
  3.«سأحلقک به الساعة»قوله: 

أنّه شخص حاقد و يعاين من عقدة النقص و  یأقوال بدور تدّل عل یشهريار و ردود فعله بالنسبة إل أقوال
يتشّبث بذرائع خمتلفة حيت يقتل بدور و يريح نفسه منها ألّّنا شابة مجيلة و لکّنه اليستطيع أن يتمّتع بشباهبا و 

ر کالمها تأثرياً سلبيًا فيه و يثري عضبه و حقده ، يؤثّ 4«يا موالي ارحم شبايب الغضّ »مجاهلا. فحينما تقول بدور 
 لها: و يکّرر کالمها حاقداً و غاضباً و يطاردها حيت يقت

 بدور: )مستعطفة( ارمحنی يا شهريار ... التقتلنی، ارحم شبابی!»

 شهريار: )فی حقد( شبابک!

 بدور: أجل يا موالي ارحم شبابی الغض!

 مل عليها بسيفه(.شهريار: )يشتّد حقده( الغض! الغض! )حي

                                                           
1
 . 21. م.ن،  

2
 . 32. م.ن،  

3
 . 32. م.ن،  

4
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 بدور: )تدفع الباب األُين فارّة من وجهه و هی تصيح( واغوثاه! واغوثاه!

شهريار: )خيرج منطلقاً فی إثرها و هو يهدر( شبابک الغض! شبابک الغض! )نسمع ضربة السيف و صيحة 
 1«بدور املنکرة(

 یو هو يقبل أن يقتل حيت الير  حقد شهريار و مرضه النفسي يصبح واضحًا حينما يهّدد نورالدين بالقتل
مصريها  یبل سآخذ ابنتک الليلة مّث أقتلک غدًا بعد أن تر »موت ابنته و لکن شهريار يندم من رأيه و يقول: 

اآلخرين  یفهو شخص حاقد يتلّذذ بشيذاء اآلخرين و تعذيبهم و کّلما استطاع زاد من ظلمه عل 2،«بعينيک
 . تشّفياً ممّا يعانيه روحياً و نفسياً 

 ب: شهرزاد

أّّنا غارقة يف التفکري و بيدها خنجر، و بعدما تبدأ بالتکّلم نفهم أّّنا تعاين من  یيف أول مشهد لشهرزاد، نر 
 یمشکلة نفسية و أّّنا أمام أزمة روحية، تفّکر يف اإلنتحار أيضًا نتيجًة هلذه األرمة الروحية الشديدة، ألّّنا تر 

، و إن ال ّتد حاّلً هلذه املسئلة فسوف يهتک عرضها شهريار و يقتلها بعد حياهتا و عرضها يف اخلطر الشديد
املوت و احلياة.  یأّّنا يف احلديث مع نفسها تتکّلم کالمًا ُيوج باحلکمة و النظرة النافذة إل یاإلنتهاک. و نر 

ف الضعفاء أن األقوياء أن يوصدک مّث ال يعجز أضع یعجبًا لک أيها الباب الرهيب کيف يعجز أقو »فتقول: 
يفتحک؟ کيف الُيلک أحد قفلک و ُيلک کّل واحد مفتاحک؟ أرمحة بالضعيف إذا ما ضاقت به احلياة  

 3؟«اخلال ؟ إذن فعالَم يا إهلي حّرمت هذا السبيل يف مجيع شرائعک یفالتم  سبيله إل

وت بباٍب الُيکن ألحد و لو تشّبه امل یبني املوت و احلياة بابًا و بعبارة أخر  یأّّنا يف هذا الکالم تر  یفنر 
يکون قوياً أن يغلق هذا الباب و ُينع نفسها من املوت و لکن کّل أنسان و لو يکون ضعيفاً ُيکنه أن يفتح هذا 

ضعف  یأن يقتل شخصًا ما، إّما نفسه إّما اآلخرين. و يف هذا القول تشري شهرزاد إل یالباب، بعبارة أخر 
نّه شخصية ضعيفة تفکرياً و تدبرياً، إاّل أنّه يستطيع أن يقتل أمثال شهرزاد شخصية شهريار و تقول بالرغم من أ

اليت تتمّتع بعقل قوي و رؤية نافذة يف األمور. فهو نتيجًة هلذه الظروف الصعبة تفّکر يف اإلنتحار و لکّنه تذکر 
ديان و الشرائع، فهي ال يف کالمه أّّنا ال تنتحر بسبب وحيد و هو حترمي اإلنتحار من جانب اهلل يف مجيع األ

ختاف من املوت بقدر ما ختاف من اهلل و عقابه، و حتّمل املوت أسهل هلا من حتّمل العار  الذي سيصيبها 
بسبب تصّرفات شهريار. و لکن بعدما تکّلمها أختها الصغرية دنيازاد، و تطلب منها أن تقتل شهريار و تمريح 

                                                           
1
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حلٍّ جلميع  یو ال تفّکر يف اإلنتحار بعد، بل تفّکر يف احلصول عل البالد من شرّه، يفتح باب أمل جديد هلا
 . یاألطراف: لنفسها و لشهريار و للبنات األخر 

حينما يصف الکاتب بيت شهرزاد، يف أول مشهد تربز فيها هذه الشخصية اهلامة يف املسرحية، يقول أّن 
حديقة املنزل و يقع يف هذا  یريين يطاّلن علأريکة بني شباکني کب»هناک بيت کبري دو البهو الواسع و هناک 

أّن شهرزاد  یهذه التوصيفات تدّل عل 1«.داخل املنزل یاملکتبة و اآلخر إل یاملشهد بابان، يؤدي واحدمها إل
ترعرعت يف بيت فخم و عائلة ثرية مرّفهة و هذه العائلة هتتّم بالتعليم و الدراسة أيضاً، ثراء هذه العائلة مل متنع 

احلياة و تربية األطفال، و دليل هذا القول بأّن هناک مکتبة خاصة يف البيت. کما  ینظرة الصحيحة إلمن ال
احلياة والکون و  یوجهة نظر شهرزاد الواسعة و املفتوحة بالنسبة إل یإل ول بأّن الشباکني الکبريين يرمزانُيکن الق

 األمور. یقدرة عقلها و رويتها القوية إل یإل

رزاد يف املصيبة اليت ستصيبها، حتاول أن ّتد سبياًل للنجاة، فتارة تفّکر فيما أهلمته أختها حني تفّکر شه
الصغري دنيازاد بأن تقتل شهريار خبنجر و تمريح البالد من شرّه و حينًا آخر تفّکر يف وساطة رضوان الذي يعمل  

ه. و قد تفّکر بأن يکون شهريار  کمعّلم شهرزاد و شهريار يف نف  الوقت و تتميّن أن يقبل شهريار شفاعت
أمام اهلندي الذي يصدر صفرياً  فکالثعبان الذي قد يدع فريسته بدون سبب خا ، أو کاألفعي الذي يق

ريه شهرزاد ُيکن أن نفهم أّّنا تر  اجلوانب املتعّددة و املختلفة  یفيسکن. ففي هذا احلديث للنف  الذي ّتم
أن  یو العلوم املختلفة، ففي الوقت الذي نر  یيدة من األمم األخر للقضية، کما نفهم أن لديها معلومات عد

أّن شهرزاد تمصدر قراراهتا نتيجة التفکري الطويل و  یشهريار يصنع قراراته متأثّراً باألحاسي  و العمقد النفسية، نر 
 حماولة فهم القضايا من اجلوانب املتعّددة. 

شهريار شخص »ها أنّنا نفهم ألول مرة يف املسرح أن نفسها، من یتربز نکات هامة يف حديث شهرزاد إل
أّّنا حتاول أن ّتد سبياًل لنجاة نفسها و »شهرزاد،  یو النکتة األهّم بالنسبة إل 2،«مجيل الوجه کما تقول شهرزاد
عکَ  شهريار الذي اليهّمه اآلخرون و يريد أن يشبع أحاسيسه اخلبيثة فقط.  3،«یجناة شهريار و البنات األخر 

بيت نور الدين و  یظات اليت وقعت يف الکارثة، فبعدما يرجع رضوان إلي حّب شهرزاد للتعّلم حيت يف اللحخيفال
 يعلن أّن شهريار مل يقبل الشفاعة، تطلب شهرزاد منه أن يتابع تعليمها اليومي هلا و يدّرسها کالدائم. 

هذه الشخصية و يقولون آرائهم  أحد طرائق رسم الشخصية يف املسرحية، هي أن تتحّدث اآلخرون حول
التفرح )شهرزاد( مبا نفرح و »لسان أمها، حيث تقول:  یفيها. و هذا ما نشاهده يف رسم شخصية شهرزاد عل

                                                           
1
 .37. سر شهرزاد ،  

2
 . 41. م.ن،  

3
 .41. م.ن،  
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فيمکن القول بأّن شهرزاد شخصية عبقرية يف بيئتها و مبا أن العبقريني التفّکرون عادة کالناس  1.«الحتزن مبا حنزن
القضايا من اآلخرين و يرون القضايا من اجلوانب املختلفة عّما يراه الناس، فتختلف  یلالعاديني و ختتلف رؤيتهم إ
اآلخرين. و هذه األقوال تعّرف إلينا شهرزاد يف صورة خملتفة عن البنات أمثاهلا و ّتعلنا  یردود فعلهم بالنسبة إل

ريار ألّّنا شخصية خمتلفة عن يف حضور شه یأن نتوّقع بأن تکون تصرّفات شهرزاد خمتلفة عن البنات األخر 
 اآلخرين. 

تظهر قوة شخصية شهرزاد يف عدة مواقع منها حينما تسمع أّمها من رضوان قد يکون ضيفا نورالدين من 
شهرزاد، و لکن  یجواسي  شهريار، حتزن أّمها حزنًا شديدًا و ختاف أن تصيب املصيبة نورالدين عالوًة عل

دئها و تواسي و  2.«ّتّلدي يا أّماه ... لن يقع ال هذا و ال هذا إاّل أن يشاء اهلل»ها و تقول: شهرزاد حتاول أن هتم
تربز قوة شخصيتها يف موضع آخر و هو حينما تطلب من شهريار أن تذهب عنده الليلة و هبذه الطريقة تمنقذ  

موهتا و  یاليت رمّبا تؤدي إلکرُية، جارهتا و تواسي أم کرُية يف هذه احلالة احلرجة و هي تدنو من املغامرة الکبرية 
 لکّنها ال هتتّم کثريا هبذه اخلطورة و تري املستقبل برؤية التفاؤل بسبب ثقتها الکبرية بنفسها. 

 إُيان شهرزاد باهلل يف خمتلف مواضع املسرحية و تعتقد دائمًا أّن إرادة اهلل تغلب إرادة شهريار و قد يتالخيف
 لقضية. حيدث عک  ما ينوي شهريار يف هذه ا

شهرزاد شخصية متدبّرة و جمربة جداً، ألّّنا ختفي اخلنجر يف ثوهبا أيضًا لتستفيد منها إذا مل تستطع أن تنّفذ 
 اخلطة املقّررة اليت رمستها باستعانة رضوان لرتويض روح شهريار الوحشية. 

ل، ينبهر جبماهلا و ينشغل ها شهرزاد عدة مجتکّلمتشهريار بسبب مرضه النفسي يتأثّر سريعًا و سهاًل، فلّما 
ذهنه هبذا الکالم و تعده بأن تذهب عنده الليلة و تتزين حيت تمثري  یهبا، مّث تستطيع شهرزاد أن تسيطر عل

األهداف اليت  یإعجابه، و لکن وراء هذا، تقصد شهرزاد السيطرة الکاملة علي ذهنه املريض الضعيف و النيل إل
البنات األخري من القتل و اإلنتهاک و شفاء شهريار من املعاناة اليت يعيش  رمستها لنفسها، أي إنقاذ نفسها و

أّن امللک يف احلوار مع شهرزاد اليتحّدث  یبعيد، حيّت نر  یمد یفيها.  تؤثّر شخصية شهرزاد القوية يف امللک إل
شهريار مبساعدة ذهن  یعن قتله إاّل مرة واحدة يف بداية لقائهما، فبعد ذلک تستطيع شهرزاد أن تسيطر عل

 أختها الصغرية دنيازاد، و تمسّليانه بالرقص و املوسيقي و الکالم الساحر العميق. 

                                                           
1
 . 43. سر شهرزاد،  

2
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ريها شهرزاد يف القصر، التنحصر يف سلوک شهريار فقط، بل يشتمل عل . یجماالت أخر  یالتعديالت اليت ّتم
القصر ی لقصر و عدم دخوهلا إلحوار شهرزاد مع أبيها تکشف عن عدم تناول اخلمر يف ا»سبيل املثال يف  یعل

 1.«و لو قطرة واحدة و تقول أّن شهريار أيضاً يکره اخلمر و ال يشرهبا

جيب أن ال ننسي أّن الکاتب رسم شخصية شهرزاد کشخصية مؤمنة مسلمة و هذا اإلُيان واضح يف أقواهلا و 
زمة اليت األتفّکر يف اإلنتحار بسبب يف املشهد األول الذي تظهر شهرزاد أّّنا  یسبيل املثال نر  یأفعاهلا، عل

أّّنا ال  بأّن اهلل حّرم اإلنتحار. کما نریأصابتها نتيجة طلب شهريار و لکن التبادر هبذا العمل بسبب إُيانه 
سأسبق »العامل اآلخر کما تصرح:  یختاف من املوت و تؤمن باآلخرة و کاملؤمني احلقيقيني، تعشق الرحيل إل

 2.«العامل الطليق الذي عّلمين احلنني إليه ذلک یأستاذي رضوان إل

مَعمَّقة املتكاملة األبعاد، اليت يتطّلبها نّقاد املسرح يف ا شخصية شهرزاد يف هذه املسرحية من»
لشخصيات امل

م لنا إنساناً متعدِّد األبعاد، له حياته اخلارجية الظاهرة اليت نراها تضطرب أمامنا  الشخصية املسرحية: شخصية تمقدِّ
على املسرح، وله كذلك حياته الباطنة اليت نرى انعكاسها على عامل الواقع، فيما تقوله الشخصية أو تفعله أو ما 

 3«.مله فال تتناوله بالعمل أو احلديثتلبسه، أو ما هتم 

 ُيکننا أن نلّخص أهّم خصائص شهرزاد النفسية فيما يلي: »

ى درايتها وفطنتها ومعرفتها الواسعة ، فقد أملت بوضع متتاز شهرزاد بثقافة واسعة ، فهي تعتمد كثريا عل .7
تدرجييا و شهريار النفسي أكثر من غريها من النساء ، فجاءته مبجموعة من القصص تشاغله هبا كل ليلة ، 

تكسب ثقته ومل تزعجه باملواعظ املباشرة و إمنا أسعدته باحلكايات املشوقة و النوادر الطريفة و أثارت عنده ولعا 
 .الفن ملدة ألف ليلة وليلة هبذا

يف قدرهتا على خلق التشويق قصد  - كما ترى املرنيسي  –ومتتاز شهرزاد بالذكاء احلاد، ويتمثل ذلك  .9
شد انتباه شهريار ، فهي تدري كيف ختتار وتنسج كلماهتا لكي تنفذ كسهام إىل روح شهريار وبذلك تواجه 

 .صراع قاتل وما يشكله من اختيار جريء ونادر العنف باحلوار ، واعتماد الكلمة كسالح وحيد يف

هدوءها وقدرهتا على التحكم يف املوقف رغم اخلوف إىل احلد الذي حتتفظ معه بوضوح أفكارها ،  .1
وتتسلم زمام اللعبة بدال من االنقياد للخصم ، وقد استطاعت أن حتكي له مئات احلكايات اليت تكرر نف  

 احلبكة إىل ما ال ّناية 

                                                           
1
 . 17شهرزاد،  . سر 

2
 . 41. م.ن،  

3
 . 11. علی محمد، حسين، حسين، قراءة فی مسرحية سر شهرزاد لعلی أحمد باکثير، منتديات مجلة الرسالة،  
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النف  ، وهذه الثقة تشكل جوهر فن التواصل ، وّتعلها مثرية لإلعجاب ، وتؤمن بقدرة الكائن الثقة ب  .8
 على تغيري قدره ، وأن احرتام الذات هو سر النجاح 

 «ري و احلكيبلياقتها الكالمية ، و بالغتها ، وامتالكها طالقة اللسان و القدرة على التع .1
1
. 

 الشخصيات الثابتة  -3-2-2-3-2

 وانالف: رض

ماذا يريد ميّن رضوان؟ هذا احلکيم الذي مل يستطع أن »يعّرف شهريار رضوان احلکيم تعريفًا ملخصًا بقوله: 
و قريب من فنعلم أّن رضوان شخص حکيم و فيلسوف  2؟«ينفعين بطّبه، فيلسوف؟ ماذا أصنع أنا بفلسفته

 هريار. القهرمان بسبب انتظار رضوان دون أن يعلم ش امللک ألّن امللک عاتب

و « قل و أوجز»يظهر رضوان احلکيم يف أول مشهد شخصية قوية صرحية يف أقواله. فينتقد قول شهريار 
أمور  یيذّکره بأنّه يعلم کيف يتحّدث. يف حوار رضوان مع شهريار يتبني أّن رضوان شخص مدبّر يشفق عل

احلکومة نتيجة  یالذي سّبب سخط الناس علاحلکومة و الناس إشفاقاً تاماً فيطلب من شهريار عزل الوزير احلايل 
أّن رضوان الخياف امللک و يقول  یإضعاف الرسوم و الضرائب و سياسة القمع ملن خيالف هذا القانون. فنر 
 منصبه.  یآرائه بصراحة و يطلب منه عزل رکن الدولة الوزير احلايل، و إعادة نورالدين إل

يتحاور  فحينما و يربز هذا ول نشر العلم بدون أي توّقع،رضوان شخص حکيم و عامل حيّب التعليم و حيا
 شهريار بشأن عالقته ببيت نورالدين و تعليم بنتيه:

  هذا و أنت يف غين عن األجر إن کان يأجرک؟ یشهريار: ماذا يدعوک إل»

 : موالي أعلم الناس بأنين ال أبيع علمي و لي  للمال عندي قيمة و لکن نورالدين صديقي و قدرضوان
  3.«وجدت يف ابنته ذکاء و فهماً فاصطفيتها يل تلميذةً 

العلم أّمن األشياء. و هو ال يعّلم و ال حياول يف إصالح األمور  یبحث يف تعليمه عن املاديات و ير فهو الي
 یعل ی، و کأنّه ير 4«... و قد نصحتک جهدي فالّلهّم اشهد ...»إاّل لوجه اهلل و هذا ما نشاهده يف کالمه: 

يف طول املسرحية أنّه  یه مسؤولية يف إصالح و تعليم اآلخرين و حياول أن يؤّدي واجبه هبذه الطريقة. و نر عاتق
حياول دائماً إصالح األمور کما نراه يف املشهد الذي يدخل شهريار بيت نورالدين و يهّدده بالقتل، بعدما تدخل 

                                                           
1
 . 1-2. حسين، رباب، رحلة شهرزاد بين الغرب و الشرق، موقع الفتکات،  

2
 . 16. م.ن،  

3
 . 11. م.ن،  

4
 . 21. سر شهرزاد،  
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لب من شهريار أن يرتک البيت و هبذه الطريقة شهرزاد املشهد و تمشغل شهريار، يغتنم رضوان الفرصَة و يط
 يهّدئ األمور. 

النکتة امللفتة للنظر، هي أّن رضوان احلکيم تلعب دورًا بارزًا و أساسيًا يف الفصلني األول و الثاين، و لکن 
يسري حنو يصبح دوره و حضوره قلياًل يف الفصول التالية، و لکن هذا اليعين أّن دوره الواقعي يف املسرح يغيب أو 

األفول، بل أکثر األعمال اليت نشاهدها يف املسرحية هي من نتائج فکر رضوان احلکيم، فکيفية تعامل شهرزاد 
مع شهريار تصدر عن فکر رضوان، و هي باإلستعانة من هذا املصدر الغين تستطيع أن تمشفي روح شهريار 

 . یاحلياة مرة أخر  یاملريضة و هتديها إل

احلكيم " االستعارة الرمزية للمواطن املتعلم املستنري االجياىب الواعى بقضايا اجملتمع وان رض ومتثل شخصية "»
تقن فنون الكالم، وهكذا وال يعرف اال الصراحة القاسية ويم  املختلفة، الذى ال يهاب اال اهلل من حوله بطبقاته

شهريار. وهذه الشخصية تعد احملرك قامت الشخصية بتعريف نفسها وابعادها ومدلوالهتا منذ اللقاء االول مع 
 1.«الدرامى لالحداث وهلذا كانت اكثر الشخصيات علماً وتعقالً واستشرافا وادارة للمستقبل

 ب: نورالدين 

املصاحل الفردية و املنافع  لدين، أنّه مصلح و لکّنه اليتتّبعمن أبرز اخلصائص اليت تتميز به شخصية نورا
الثورة ضد  یحني يدعوانه إل –اجلاسوسان يف احلقيقة  –مع الشيخان الشخصية و هذا واضح من کالمه 

 یعل التأجيل حيت اليظّن الناس أنّه أراد إزالة املصيبة عن نفسه فقط، فيفّضل موت بنته یشهريار، فهو يدعو إل
 سوء الظّن الذي قد يصاب به: 

 الشيخ: أنت فی هذا املصاب و حنن حناورک و نثقل عليک!»

 ومک و نغلظ لک احلديث.الکهل: و نل

 إمنا دفعکما اإلخال  إلی ذلک و قد وجدت فی حديثکما بعض العزاء.  .نورالدين: ال عليکما..

 الشيخ: إذن فماذا ننتظر يا نورالدين بعد هذا احلادث؟ 

نورالدين: بل هذا احلادث أحری أن يدعونی إلی اإلنتظار ... ال أحب أن يقول الناس عنی غدًا أنّنی ما 
 2! «وهتم إلی الثورة إاّل من أجل ابنتیدع

                                                           
1
 . 6يد، شهرزاد فی األدب  المصری المعاصر، موقع عرب أونالين، . عبدالحليم، ع 
2
 .52سر شهرزاد،  
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بيت نورالدين تنکشف من خالل کالمها أّن نورالدين لي  من األثرياء الذين ال  یحينما تأيت أم کرُية إل
يهتّمون بالفقراء و املساکني، بل من الذين حياول مساعدة اآلخرين يف املصائب و الصعوبات، و هذا ممّا تقوله أم  

  1.«دين( وحده الذي يسأل عّنا بعد وفاة املرحوم زوجي و يعطف علينا و يواسيناهو )نورال»کرُية: 

الشخصية السياسية لنورالدين تغلب اجلوانب األخري لشخصيته، ففي مشهد اللقاء مع الشيخني الذين کانا 
و لکّنه يطرح جاسوسني يف احلقيقة، يبدأ نورالدين احلوار بسخرية الذعة و يف ظاهر الکالم يقف جبانب شهريار 

 ت نظر سياسية و اجتماعية:انتقاداته من خالل هذه السخرية، کما يطرح وجها

 نورالدين: ألي  هو ملکنا و له علينا السمع و الطاعة؟»

 ربّنا األعلی.  الشيخ: هو ملکنا و لي 

 نورالدين: )ماضياً فی سخريته( إنّه مل يدّع ذلک!

ل ليلة عذرا من بناتنا و أخوتنا حتی إذا قضی وطره منها قتلها فی الکهل: له اليوم ثالثة شهور و هو يأخذ ک
 الصباح.

 نورالدين: هو حّر فی زوجاته

 الکهل: زوجاته؟

 نورالدين: نعم ... ألي  يأخذهن بالزواج؟

 الشيخ: أي زواج هذا؟ هذا بغی مل حيدث مثله فی التاريخ. 

 نورالدين: قد حدث اليوم فی عصرکم!

ه وجد امراته ختونه مع عبدها ينتقم بزعمه من النساء کافة و يعدهن مجيعًا فاجرات الکهل: أمن أجل أنّ 
 خائنات لي  هلّن دين و الشرف؟

 نورالدين: هذا رأيه هو و کل امرئ حّر فيما يری. 

 الشيخ: إن دام هذا احلال فلن تبقی فی اململکة جارية واحدة عذراء. 

 من تلقاء نفسه. نورالدين: حينئذ ال جيد من يقتلها فيکّف 
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 الکهل: لکن هذا طغيان ال يطاق. 

 نورالدين: من مل تعجبه احلال فأرض اهلل واسعة. 

 الشيخ: لقد هرب کثريون بأهليهم فعاًل. 

 نورالدين: خرياً صنعوا. 

 الکهل: و لکن معظم الناس اليقدرون علی ترک ديارهم و أمالکهم. 

 نورالدين: فليحتملوا تبعة اختيارهم.

 )ينفد صربه( ماهذا يا نورالدين؟ إنک تسخر حبديثنا! الکهل:

 الشيخ: أجل ما کان هذا هو الظّن بک. 

 نورالدين: معاذاهلل و إمّنا وجدتکما تشکوان فی بيتی فأحببت أن أواسيکما و أهون عليکما اخلطب. 

 الشيخ: کاّل ما جئنا لتهون علينا اخلطب بل لنرجوک أن ترفع هذا البالء عن األمة. 

 ورالدين: )فی حدة( األمة! األمة هي اليت جلبت علی نفسها هذا البالء! ن

 الکهل: ماذا تقول يا نورالدين؟

مباذله و شهواته  یاغتصابه أموال الناس لينفقها عل یغي يلد البغي، فلو مل يسکتوا لشهريار علبالنورالدين: 
  1.«أعراضهم یملا حّدثته نفسه أن يسطو عل

ّمل مسؤولية ظلم و بغي شهريار لظلم يف اجملتمع سکوت الناس و قبوهلم هلذا الظلم و حيسّر ظهور ا فهو يری
 سخرية املرة اليت تملقيها علی مسامع الضيفني. و يطرح آراءه فی أنفذ صورة بواسطة العاتق الناس أنفسهم.  علی

جوانب اختالف  ین نر إذا نعترب شخصييت شهريار و نورالدين شخصيتني سياسيتني يف املسرحية، ُيکننا أ
قوية بينهما، فنورالدين شخصية يهتّم بالناس و يشفق عليهم يف األمور املختلفة، کما ال حيّب أن يوذي شخص 

لست أکره الّزورا و لکّنين أشفق عليهم أن يناهلم سخط امللک أو »بسبب العالقة معه و يذکر هذا حينما يقول: 
أن عرضتما  یشيء فعل یأحد، و إذا کان يل أن ألومکما عل یعاتبًا علأذاه إذا علم أّّنم يّتصلون يب، و لست 

لرأي الناس أي قيمة و يفّکر يف ملّذاته و شهواته  یأّن شهريار الير  یو هذا يف حال نر  2.«أنفسکما للخطر

                                                           
1
 . 48. سر شهرزاد ،  

2
 . 46. سر شهرزاد ،  

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



 

86 
 

إصالح أمور الدولة، يرفض طلبه شديدًا و يري منافع نفسها فقط و يصرح:  یفقط، و حينما يدعوه رضوان إل
و هکذا يظهر يف صورة دکتاتور ال يهتّم بالناس و يستثمرهم للنيل بنواياه اخلبيثة. و من جهة  1«أنا الدولة»
و يشعر باملسؤولية  – یبعدما امنتخب کالوزير مرة أخر  –يف املسرحية أن نورالدين يهتّم بأداء واجباته  ینر  یأخر 

ک شهرزاد! أأترک عملي بدار الوزارة ألزور ابنيت يف مثل الثقيلة و هذا الشعور ينکشف يف حواره مع شهرزاد: وحي
ويلي ... سرقين الوقت »هذا الوقت؟  و حينما يريد أن يرتک شهرزاد، بالرغم من أنّه مل يلبث عندها کثرياً يقول: 

ماً الناس دائ یأّن نورالدين ير  ینر  یففي هذا املوضع و املواضع األخر  2.«عملي یهنا عندک ... دعيين أرجع إل
 أمورهم.  یيف مرکز اإلهتمام و ال ينس

 ج: جهان )أّم شهرزاد( 

أّم شهرزاد، کعادة النساء شخصية عاطفية تتأثّر و تنفعل باألحداث و الوقائع و تمصدر ردود فعل عاطفية، و 
 دراستها هذا األمر، أّّنا تبکي کثرياً طوال  املسرحية، أو حينما تريد شهرزاد أن تستمّر يف یإحدي الدالالت عل

يف الدراسة نفعًا بعدم. و من دالالت  یعندها أکثر و التر  یاليومية متنعها من هذا العمل و تطلب منها أن تبق
رضوان احلکيم إلنقاذ حياة  ینورالدين أن يبادر بالثورة ضد شهريار بدل اإلصغاء إل یانفعاهلا أّّنا تمصّر عل

ث عنها رضوان و اليعرف عنها شيئًا ال نورالدين و ال جهان، و شهرزاد، و ال تقبل الطريقة اخلاصة اليت يتحدّ 
رضوان و شهرزاد و تطلب من رضوان أن تسمح بالثورة حيت  یمتأثّرًا هبذه احلساسية واإلنفعال تقطع الدرس عل

 تنجو شهرزاد من املوت.

البنات، فرضينا  أم شهر: )ترفع رأسها إلی السماء فی ياس( يا رب حرمتنا الغلمان و مل متنحنا غري»
 بقسمتک، مثّ ننکب اليوم هذه النکبة فی بناتنا أيضاً!

 نورالدين: وحيک ال تعرتضی علی قضاء اهلل. 

أم شهر: ) فی عزم و قوة( أجل لن أعرتض علی قضاء اهلل و لکنی سأنقذ ابنتی بيدي )تتوّجه حنو باب 
 املکتبة( 

 نورالدين: )يستوقفها( ماذا أنت صانعة؟ 

 أکّلمه ... سأصارحه فی األمر. أم شهر: س

 نورالدين: کاّل يا جهان ... التقطعی عليهما الدرس.
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 1.«أم شهر: الدرس، ال تشفق علی حياهتا و تشفق علی الدرس، )تقر باب املکتبة( رضوان، يا شيخ رضوان

ولة، تيأس و بسبب انفعاهلا، بعدما تسمع من رضوان أنّه قد ُيکن أن يکون الضيفان من جواسي  رکن الد 
عک  األّم، شهرزاد منوذج من املرأة القوية العاقلة اليت  یو تتأمّل، و عل یمن حياة شهرزاد و أبيها کالمها و تتأذّ 
األمور و قياس اجلوانب املتعّددة و العمل  یأساس الرؤية الشاملة إل یال تطيع أوامر األحاسي  و تتصّرف عل

 أصّح طريٍق.  یعل

 د: بدور

اذجة صادقة يف املسرحية و سيئة احلظ يف نف  الوقت. إّّنا ال تعلم املعاناة احلقيقية لشهريار بدور شخصية س
)الضعف اجلنسي و احلقد الناتج منه( و تتحّمل صعوبات کثرية نتيجة هلذا. کما أّّنا تتعّذب بالعالقات غري 

عن هذه التصرّفات  یريار اليتخلّ املشروعة لشهريار مع اجلواري و تعاطيه املخدرات و شربه اخلمر، و لکن شه
احلزن و  یمستو  یينشغل هبا عن املواجهة مع مرضه و يهرب من احلقيقة املرة. و هذا الکالم منها تشري إل یحتّ 

أّواه من ظلم الرجال! ما بالنا معشر النساء يطلب مّنا التزام العفة بينما ال يلتزمها »العذاب الذي تتحّملهما: 
  2؟«هبا أبداً  رجالنا و ال يعبأون

و احليلولة دون ما يقوم به، تطلب منه  –بزعمها  –حينما تريد بدور تنفيذ خطّتها إلثارة غرية شهريار 
ال منا  من هذا العالج »عن هذه اخلطة اخلطرية، و لکّنها ترفض طلب القهرمانة و تقول:  یالقهرمانة أن تتخلّ 

ففي هذا الکالم تتبني أّّنا  3.«رًا و مل يعد حيتمل التأجيل... لن ينفع فيه غري هذا..... قد أّجلت ذلک مرا
أرادت أن تنّفذ هذه اخلطة عدة مرات و لکّنها أّجلتها ألسباب عدة، و رمّبا جاء الکاتب هبذه اجلمل لتقريب 

کثرية، التفکري الطويل و املعاناة العميقة  ال یحوادث املسرحية من الواقع، ألّن إجراء خطة خطرية کهذه حيتاج إل
 یتنفيذ مثل هذه اخلطة إاّل بعد التفکري الطويل، ألّّنا مغامرة بالروح و ُيکن أن يؤّدي إل یألّن اإلنسان الجيرأ عل
تنفيذ اخلطة و  یهذا األساس، بسبب تکرار املوقف و عزم بدور عل ی. فعل-موت بدور یاملوت _کما يؤّدي إل

موهتا  یريار، أصبحت بدور جريئة لتنفيذ اخلطة، و سينتهي إلالندم منه، و تکرار نف  التصرّفات من جانب شه
 ّنائياً. 

في بدور العبد األسود يف خمدعه و تنتظر جميء شهريار و تر  أن العبد منزعج و متغّذب من هذا  یبعدما ختم
عتقک انتظر قلياًل يا مسعود، حااًل تنتهی مهمتک فتخرح، أبشر ... ستخرج من هنا حراً... سأ» املوقف تقول:

)تتوّجه حنو املرآة کالمها يضيق باجللوس عندي العبد و امللک لوجه اهلل )تبتعد عن الباب مّث تتمتم( مثل شهريار،  
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شبابک يا بدور، )کأّّنا تتذّکر شيئاً نسيته( أواه ماذا أقول له حني يدخل؟ کيف أشعره؟  یفتقف أمامها( واهاً عل
هو من تلقاء نفسه )حتّل شعرها و تشعثه( هکذا ... نعم هکذا،  جيب أن أثري ريبته أواًل مث ... مث يکتشف

)تتذکر شيئًا آخر( الباب، جيب أن أوصد الباب، )تنطلق حنو الباب األُين فتوصده مث تنظر إلی الباب األيسر( 
 قوة رمّبا يدخل من هنا )تنطلق إليه فتوصده أيضاً( اآلن کل شيء مّت، )ترفع بصرها إلی السماء( يا إهلی هب يل

هذه احلقيقة أّّنا  ینکات طريفة يف کالم بدور هذا، يبدو أّّنا تريد أن تشري إل یُيکن احلصول عل 1!«من عندک
تشعر بالوحدة و هي وحيدة يف العامل و الحيّبها أحد، ال امللک الذي هو األقوي يف البالد و ال العبد األسود 

وجهها يف املرآة و تتأّسف  یا الصراع الداخلي الشديد، تر املسکني الذي مّت شراءمه مثل سلعة زهيدة، ففي هذ
األيام املاضية اليت کانت أکثر مجااًل، و هبذه الطريقة ينقل الکاتب إلينا هذه الفکرة بأّّنا تعاين من توتّر  یعل

 نفسي نتيجة إتالف عمرها مع شهريار و هو اآلن يفّضل اجلواري و اإلماء عليها. 

 هـ: دنيازاد

مخاطب يف احلوار األول بني دنيازاد و شهرزاد أّن دنيازاد بنت صغرية سّناً و کبرية عقاًل، فهي تواسي يتبني لل
شهرزاد و أّمها و أبيها، و تطلب منهم أاّل يعاملوها معاملة طفل اليفهم شيئاً. حينما تطلب شهرزاد من رضوان 

عّلمه لدنيازاد و يسأل: هل أتقنت اللحن الذي أن يستمّر يف أمر التعليم کالعادة، يتذّکر رضوان الدرس الذي 
النکتتني: األويل:  یيدّل هذا احلوار عل 2.«ال يا سيدي، شغلين عنه هذا اخلطب»أخذته أم ؟ و هي ّتيب: 

أّن دنيازاد بنت عاقلة هتتّم باألمور العائلية و تفهم ما ال يفهمه طفل يف عمرها، و الثانية: أن تعليم املوسيقي 
صغار ُيکن أن يکون عالمة من عالمات الثقافة اليت تتمّتع هبا عائلة نورالدين، ألّن تعليم العلوم و لألطفال ال

رضوان بأنّه يعّلم  یاملوسيقي لألطفال و خاصة البنات، يف البيئة اليت الهتتّم بالبنات، و حيت ملکه يعيب عل
لزوم  یاً. کما ُيکن أن يؤّکد الکاتب عل، أمر هام جد«معّلم البنات»سبيل التعريض  یالبنات و يقول له عل

تعليم البنات العلوَم املختلفَة و منها املوسيقي حيت يتطّور البالد و تنمو الثقافة و العلم يف اجملتمع، ألّن اجملتمع 
 الذي يريّب البنات الصاحلة و األّمهات الصاحلة املثقفة، جمتمع متطّور و مثّقف. 

جانب شهرزاد يف  یلشخصيات الفرعية يف املسرحية، إاّل أّّنا تؤّدي دوراً کبرياً علو بالرغم من أّن دنيازاد من ا
 تنفيذ اخلطة اليت رمسها رضوان احلکيم ملعاملة شهريار و منعه من قتل شهرزاد.

مثل القهرمان و القهرمانة و اجلاسوسني الذين يأتيان عند نورالدين و أم کرُية  یهناک شخصيات فرعية أخر 
يد شهريار، و لکن هذه الشخصيات ال تلعب دوراً بارزاً يف املسرحية و  ین األسودين الذين يقتالن علو العبدي

 جزئيات دورها يف هذه املسرحية.  یإکمال دور الشخصيات األصلية، فال نتطّرق إل یينحصر دورها عل
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اجلانب اجلسمي للشخصيات  یمن النکات امللفته للنظر يف ترسيم الشخصيات، أن الکاتب اليتطّرق کثرياً إل
العالقة النفسية بني الشخصيات ال  یو اليصف الشخصيات من اجلانب اجلسمي کثرياً، و رمّبا هذا يدّل عل

العالقة اجلسمية و املادية فقط، و أّن ما يلعب الدور يف هذه املسرحية هو الفکر و العقل و العلم، ال اجلسم و 
 اجلانب املادي لإلنسان. 

 لصراعا -3-2-2-4

تأليف  یو ال سبيل إل»الصراع يف املسرحية هو نتيجة اخلالفات و املشاکل املوجودة بني الشخصيات. » 
مسرحية فنية من شخصيات مّتفقة يف ميوهلا و أفکارها و غايتها. فالبّد من تصارع نوازع الشخصيات و 

ليت نادي هبا النقاد. و البّد يف کّل مسرحية ا الصراع و هذا من القواعد یحية علکثرياً ما تبين املسر » 1.«تناقضها
تصادف الشخصيات فيها عقبات.  من تيارات متباينة يعارض أحدها اآلخر و من الصعب أن توجد مسرحية ااّل 

األقل وجود قّوتني متعارضني. الصراع أنواع کثرية و خريه يف کتابة املسرحية ذلک الصراع  یالصراع يقتضي عل
 2.«ّنايتها یيتطّور و يشتّد حيت تتأزم األحداث و تصل إلالصاعد الذي ينمو و 

الصراع بني الشخصيات. من أبرز الشخصيات اليت تشارک  یتشتمل عل یهذه املسرحية کاملسرحيات األخر 
يف صراع املسرحية، شهريار. و عنده نوعان من الصراع، النوع األول أنّه يتصارع مع نفسه ألنّه يعاين من املشاکل 

املشاکل النفسية أيضاً. الصراع النفسي لشهريار يظهر يف أول حوار له حينما حيضر يف  یإل یاليت أدّ  اجلسمية
يتبني أنّه يعاين معاناة صعبة من الناحية النفسية و کأنّه اشتعلت  3«يا جحيم الفؤاد»حجرة بدور، فحينما يقول 

ساسية، هو ضعفه اجلنسي الذي يوذيه و يؤّدي أّن املشکلة األ ینار يف وجوده بسبب مشکلة ما، و فيما بعد نر 
 ظهور تصرّفات خاصة عنده، تصّرفات النراها عند  الناس العاديني.  یإل

هناک طرق عديدة لطرح الصراع يف املسرحية، فمنها وقوع الشخصية يف  التعارض و انتخاب طريق واحد »
. يبدو أّن الصراع 4«يف  الصراع مع اآلخرينبني الطريقني، و الصراع بني الشخصيات العديدة، و وقوع الشخص 

الغالب يف هذه املسرحية، هو من نوع وقوع الشخص يف الصراع مع اآلخرين. ألّن شهريار بسبب عمله السيء 
يف قتل البنات، أصبح الشخص الواحد يف مقابلة الناس و اجملتمع و اليؤيد هذا العمل إاّل أفراد قليلون من 

 حکومته. 

                                                           
1
 . 612األدبي الحديث )هالل(،  . النقد 

2
 . 334-336. المسرحية، نشأتها، تاريخها و أصولها،  

3
 . 4. سر شهرزاد،  

4
 . 132-131. تئاتر و مسائل اساسي آن،  
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و الصراع اخلارجي. أکثر الصراع أو النفسي نوعني: الصراع الداخلي  یلصراع بصورة عامة إلُيکن تقسيم ا
الذي نراه يف املسرحية ينبع عن املشاکل النفسية فهو صراع نفسي. و مبا أّن شهريار هو الذي يسّبب الصراع يف 

 داخلي يف املسرحية. املسرحية بصورة عامة و هو نفسه يعاين من املشکلة النفسية، فالصراع الغالب 

 یفشهريار يعاين من الصراع الداخلي بسبب املشاکل اجلسمية و ينتقل هذا الصراع الداخلي من شهريار إل
أن  یبدور، ألّن شهريار يرّجح اجلواري عليها و هي زوجتها العفيفة احملرتمة، و الصراع الداخلي لبدور يؤّدي إل

 لعبد األسود. تفّکر يف حّل خطري ينتهي بقتلها و قتل ا

الصراع الداخلي لشهرزاد من أبرز و أخطر الصراعات يف املسرحية و رسم الکاتب هذا الصراع من خالل 
و هکذا يصّور الکاتب تشّتت  یحديث نفسها، فهي تفّکر يف اإلنتحار مرة و يف أن تصبح ملکة البالد مرة أخر 

 صره و تمقتل صباحاً. ق یآرائها و صعوبة موقفها، جينما دعاها شهريار لتذهب إل

من النکات البارزة يف املسرحية کيفية ظهور الصراع فيها، فيجب أن يبدأ الصراع يف بداية املسرحية بني 
الشخصيات و أن يکون هناک سبب منطقي هلذا الصراع. ففي بداية املسرحية يصّور باکثري شخصية شهريار 

ا جيعل وجود العبد يف حجرة زوجه ذريعة لقتلها، يبدأ الذي لي  شخصية عادية و عنده مشاکل نفسية، و بعدم
بالفساد يف القصر فيأخذ کل ليلة فتاة و يقتلها غداً، فهنا يربز الصراع أو املشکلة يف املسرحية، و تدرجييًا تصبح 

 شهرزاد یاملشکلة معّقدة حينما الينصرف شهريار من هذا العمل و يقتل کل ليلة فتاة. و بعدما يصل الدور إل
حّل  یالسابق نورالدين، تفّکر شهرزاد يف أن حتصل عل و ترّبت و ترعرعت يف بيت الوزير اليت هي بنت عاقلة

أساسي هلذه املشکلة و يساعدها يف هذا األمر، رضوان احلکيم الذي هم معّلم شهريار و شهرزاد يف نف  
 الوقت. 

قصر شهريار، و ختاف شهرزاد من أن يقتلها ذروته و هو زمان وجود شهرزاد يف  یفالصراع ينمو حيت يصل إل
، و لکّنها حتاول أن تعمل حسب اخلطة و تنجح ّنائيًا يف أن متنع شهريار من قتلها و یشهريار کالبنات األخر 
 إنسان عادي کاآلخرين.  یو حتاول أن تمشفي مرضه النفسي و تبّدل شهريار إل یقتل البنات األخر 

سبيل املثال حينما يدخل شهريار  یمي يف بعض املواضع من املسرحية، علو هناک الصراع اخلارجي أو اجلس
 حجرة بدور و يقتل العبد األسود و بدور، نري أن الصراع هنا صراع جسمي يقع بني شهريار و اآلخرين. 

 للصراع الداخلي أو النفسي، حالة أم شهرزاد و أم کرُية أيضًا ألّّنما ختافان أن يقتل یمن النماذج األخر 
من  یهذا تمصابان باألزمة النفسية و تعرّبان عن هذه األزمة بالبکاء واجلزع و الشکو  یشهريار بنتيهما فعل
 الظروف املوجودة. 
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أوجه يف نقطة مّث جيري حنو حّل املشاکل و ينتهي بعد حّل املشاکل  یقلنا أن الصراع يبدأ من نقطة و يصل إل
 مسرحية سر شهرزاد، هو املوضع الذي يطلب شهريار أن تأيت شهرزاد املوجودة يف املسرحية. أوج شدة الصراع يف

. فيحاول اجلميع ليجد حاّلً هلذه املشکلة، فشهرزاد تفّکر يف یالقصر ليفعل هبا ما فعل بالبنات األخر  یإل
يف أن  اإلنتحار أّواًل، مّث يف شفاعة رضوان احلکيم عند شهريار و تتميّن أن يقبل شهريار شفاعته، مّث تفّکر

اليقتلها شهريار و هذا بدون سبب خا ، مّث يفّکر بأن حيدث حادث غريب و تصبح ملکة. يف هذه األحوال 
طريق آخر، فبعد ذلک تفّکر يف إصالح شهريار و منعه من قتل نفسها و  یتقول دنيازاد قواًل يهدي شهرزاد إل

 .یمن قتل البنات األخر 

ثورة ضّد شهريار و القضاء عليه و منعه من اإلستمرار يف مثل هذه و احلّل الذي تقرتحه أّم شهرزاد هو ال
األمور، احلّل الذي خيالفه نورالدين، أبو شهرزاد و اليقبل أن يفّکر الناس أنّه بادر هبذا العمل ألجل بنته فقط. 

ملوقف الصعب و أّما رضوان فهو خيفي حّله عن والَدي شهرزاد و حياول أن يعّلم شهرزاد کيفية التخّلص من هذا ا
 األهداف املقّررة.  یهتدئة شهريار للوصول إل

بعدما تنجح شهرزاد يف خطتها أمام شهريار و متنعه من قتلها بواسطة القصص اليت ترويها لدنيازاد حيت تسّلي 
 و هي أنّ  یشهريار هبا، جيري صراع املسرحية حنو األفول و تنحّل املشاکل تدرجيياً، إاّل أن هناک مشکلة أخر 

شهريار تعاين من صراع داخلي آخر و هو يقوم کل ليلة و يبادر بقتل العبد األسود و بدور يف تّومهه، و يفعل 
هذا من غري الوعي. فتطلب شهرزاد من رضوان احلکيم أن يساعده يف حّل هذه املشکلة أيضاً فهو خيّطط خطة 

ا بثياب الرجال، فبعدما يراه شهريار تثور غضباً شبيهة مبا فعلت بدور ولکّنها تستخدم جارية بدل العبد، فيلبسه
بدور و هو کان يعلم أّن  یما فعله بالنسبة إل یو لکن بعدما ينکشف له أنّه لي  عبدًا و هي جارية، يندم عل

بدور بريئة و لکّنه قتلها. و خيربها رضوان احلکيم أنّه کل ليلة يقوم و يقتل بدور يف تومهه، حيّت يرضي ضمريه. 
 الصراع الداخلي الثاين لشهريار و ينحّل الصراع بصورة عامة يف املسرحية و تّتجه املسرحية حنو النهاية.  فينحلّ 

شاهد معها أي »
م
يف بعض املسرحيات تکون النهاية حامسة يتقّرر عندها مصري الشخصيات و اليتوّقع امل

ائر الشخصيات معّلقة بعض الشيء و امتداد آخر لألحداث. و قد تکون النهاية ّناية مفتوحة تظّل فيها مص
ّناية هذه املسرحية من نوع النهاية املفتوحة ألّن األحداث ستستمّر و  1.«تظّل األحداث فيها قابلة للنموّ 

الشخصيات الرئيسية )شهريار و شهرزاد( يبدآن حياة جديدة خمتلفة عّما کانت من قبل. فشهرزاد تطلب من 
مثل سندباد يف األسفار و أن ّترّبا املغامرات املختلفة يف احلياة  و يقبل شهريار شهريار أن يرتکا القصر و يعيشا 

 هذا اإلقرتاح و يقّرر أن يغادر القصر مع شهرزاد. 

                                                           
1
 . 46. من فنون األدب،  
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حاولنا أن نتحّدث عن العناصر املتشّکلة ملسرحية سر شهرزاد يف الصفحات السابقة و لکن هناک نکتة 
ال ُيکن انفصاهلا عن البعض بسهولة و تتعامل العناصر بصورة معّقدة  جيب اإلهتمام هبا أن العناصر يف املسرحية

 مع البعض. 

و الوحدة املوضوعية »اليت ّتدر اإلشارة أنّه جيب مراعاة الوحدة املوضوعية يف املسرحية.  یو النکتة األخر 
و أن تکون  تعين أن تکون هناک تسلسل منطقي يف حوادث املسرحية و أن تتعامل العناصر بصورة منطقية،

نطقية للمقّدمات و النهاية کنتيجة م ا حول موضوع واحد. و جيب أن تکونتعامل العناصر بشکل أن تدور کّله
النهاية مع املبدايات و املقّدمات، و إذا تکون النهاية غري هذا، تمعترب إشکالية و مشکلة يف  جيب أن تتالءم

ية أو قصرها و جيب مراعاهتا يف املسرحية بصورة عامة. الوحدة املسرحية. الوحدة املوضوعية الترتبط بطول املسرح
فرأينا أن احلوار  1.«املوضوعية تربز يف لغة املسرحية أيضًا و ُيکن مشاهدهتا يف التعابري و التشابيه و اإلستعارات

 من يف أکثر األحيان يف هذه املسرحية کان يدور حول املسائل النفسية و الشخصيات کانت تعاين يف کثري
األحيان من املشاکل النفسية ألّن الصراع الرئي  يف املسرحية کان صراعاً نفسياً داخلياً، فيمکن القول أّن الوحدة 

 هذه الوحدة املوضوعية.  یاملوضوعية هي موضوع املشاکل النفسية فاحلوار و التعابري تشري إل

 دراسة المضمون -3-2-3

املسرحية أّن املوضوع مأخوذ من األساطري، فيجب أن نتحّدث بداية  أول نکتة تملفت اإلنتباه يف مضمون هذه
 حول األسطورة يف  التاريخ قليالً مثّ ندخل حتليل مضمون املسرحية بصورة خاصة. 

 

 التاريخ و األسطورة في المسرح -3-2-3-1

طوري، فريتبط أّن موضوع املسرحية موضوع أس یاملسرحية من منظار املضمون و املوضوع نر  یإذا ننظر إل
. حادث 7ُيکن القول أن األسطورة ذات أربعة معاٍن: »موضوع املسرحية بالتاريخ و األسطورة بصورة مباشرة. 

. اعتقاد الُيکن إثباته و لکّنه 1. حکاية الُيکن تربيرها بالعقل واملنطق 9قدمي يرتبط مبسائل مافوق الطبيعة 
. کل حکاية أو فکرة غري واقعية حول 8هذا اإلعتقاد أو کذبه اصبح مقبواًل بسبب رمزيته و ال يسأل عن صدق 

األشخا  و احلوادث اخلارقة. ظهرت األساطري بداية يف بصورة شفهية مّث أصبحت مکتوبة فيما بعد. هناک 
و لکّن التعريف » 2.«عالقة خاصة بني األسطورة و الرمز، فتمستخدم األساطري يف کثري من األوقات بصورة رمزية

ل لألسطورة هو: إّن األسطورة تعين قصة تراثية شائعة ال أصل ألحداثها أو شخصياهتا من واقع، و يرجع األمش

                                                           
1

 . 327-328، 1186. العشماوي، محمد زکي، دراسات في األدب العربي المعاصر، دار  النهضة العربية: بيروت، 
2
 . 46-48، 1368. ناظرزاده کرماني، فرهاد، سمبوليسم در ادبيات نمايشي، انتشارات برگ، تهران،  
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يق و يف جمتمع قبلي، ال  يعرف القراءة و الکتابة. و بقيت جمهولني عاشوا يف فجر املاضي السحأناس  یخلقها إل
و تتعّرض للتعديل و التغيري خالل سفرها  جيل، یهذه القصة يف هذا اجملتمع احملدد، تنتقل شفاهة من جيل إل

 1.«الطويل عرب القرون حيت کاد شکلها يستقّر عندما عرف جمتمعها الکتابة و التدوين

أّن األديب  یيعتقد البعض أن امليل حنو استخدام األسطورة يف األدب لي  أمراً عادياً و هذا األمر يدّل عل»
هذا األساس ُييل الکاتب حنو الغموض و التعّقد يف األدب، و  یيف مرحلة متطّورة من األدب و الفن و عل
فمن هنا ُيکننا القول أّن باکثري کان يف مرحلة متطّورة من الفن و  2.«يستخدم األسطورة بصورة رمزية يف أدبه

 األدب حني استخدم اسطورة شهرزاد و شهريار موضوعاً ملسرحيته. 

ّّنا عريض الثراء و وافر اإلحياء حبيث ُيکن إجياد إطار أسطوري األسطورة قالب مناسب لکتابة املسرحية أل»
لطرح القضايا املعاصرة و لکّن األمر لي  سهاًل کّل السهولة فمهمة إختيار األسطورة املناسبة هي من أصعب 

خر. و اإلختبارات اليت ُيّر هبا املؤّلف و درجات النجاح يف مثل هذه اإلختبارات هي اليت تفّرق بني کاتب و آ
ر يقتضي قبل کل شيء معايشة الرتاث األسطوري يف إطاره احلضاري أکرب فرتة ممکنة مع استيعاب احسن اإلختي

التفسريات و الشروح املطروحة و لو أجاد أي مؤلف عملية اإلختيار هذه، سيکون قد بدأ البداية الصحيحة و 
ر الفکرة العصرية اليت يريد تقدُيها يف إطار أرض صلبة ممّا سيتيح له فرصة التوفيق يف تصوي یوضع قدمه عل

 یهي کيفية التعامل مع األسطورة، إذ ينبغي عليه أن حيافظ عل یأسطوري. و لکّنه حتمًا سيواجه مشکلة أخر 
  3.«اإلطار العام األساسي واملالمح الرئيسية و النقاط اجلوهرية و ذلک حيت التفقد األسطورة شخصيتها املميزة

ري کان من الکّتاب الذين يهتّم باألسطورة و القضايا التارخيية و يشرح سبب اهتمامه هبذه علي أمحد باکث
لعّل اهتمامي بالقومية العربية کان ذا أثر يف ولوعي بالتاريخ و استلهامه ملوضوعات کثرية من »القضايا: 

ي دن يقوم أکثري ما يقوم منها أّن الفن املسرحي خصوصًا ينبغي عند یأّن هناک أسبابًا أخر  یمسرحيايت، عل
بلوغ هذه الغاية أکثري ممّا  یالتبيني و التحديد. و أحداث التاريخ تمعني الکاتب عل یالّرمز و اإلحياء ال عل یعل

مّر األيام فاستطاعت أن تنزع عنها املالبسات  یتمعينه أحداث اجليل املعاصر، ألّن أحداث التاريخ قد تبلورت عل
 یاهلدف الذي يرم یبذات بال من حيث الدالالت اليت يتصيدها الکاتب للوصول إلو التفاصيل اليت ليست 

  4.«إليه يف عمله  الفين

هناک ثالث مواقف للکّتاب حول معاملتهم مع األساطري: إّما التصّرف احلّر املطلق يف املادة اخلام، و إّما  »
ذاک. إّن الشک يف صحة األحدابث التارخيية املتواترة اإللتزام احلريف بأصوهلا، و إّما التوّسط املتحرک بني هذا و 

                                                           
1
 . 211، 1188. حمادة، ابراهيم، هوامش فی الدراما، الهيئة العامة للکّتاب، القاهرة،  

2
 . 115رة، دون تاريخ، . محسن، حسن، المؤّثرات الغربية في المسرح المصري المعاصر، دارالنهضة العربية، قاه 

3
 . 17، 1171، القاهرة، 155. عتمان، أحمد، أسطورة أوديب بين أصوله األسطورية و همومه الوطنية، مجلة البيان، العدد  

4
 . 44. فن المسرحية من خالل تجاربي الشخصية،  
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يف بعض األحيان، أو ضعف الوثوق يف صدق حقيقتها، يقابله اإلعتقاد بأن األساطري ال أصل هلا من واقع و من 
معه بعض مؤلفي الدراما ضوروة التصرف املطلق عن استغالل املادة اخلام. و  یهنا انبثق املوقف األول الذي ير 

احلّد الذي يبعد فيه املؤّلف األصول األساسية اليت کثريًا ما وردت يف الوقائع و  یهذا التصّرف إل قد يصل
 التفصيالت الواردة يف املراجع التقليدية و يبين األسطورة من خياله من جديد و باإلستعانة من خياله و ابتکاره. 

إللتزام احلريف بالوقائع املتوارثة حيت التفصيلية منها  أّما املوقف املتطّرف اآلخر يف عملية املعاجلة، فهو يوجب ا
کما وردت يف التاريخ أو األساطري. و احلقيقة أّن کال املوقفني املتطرّفني معيب و نقيصة، ألنّه إذا کان أوهلما 

مة فعالية قي یيتجاهل أساسيات  املادة األصلية و يغضي عن املسّلمات الرتاثية، و يّتبع اخليال، فشّن اآلخر يتناس
اخليال يف العمل الفيّن و اليعرتف مبتطلبات الروية الشخصية الفلسفية يف املعاجلة و ال مبهارة الکاتب و ال بتأثري 
الفروق الفردية اليت من شأّنا أن متيز کاتبًا مسرحيًا عن کاتب مسرحي آخر. و املوقف  األفضل، هو الذي 

هذا يف حماوالت شعراء الرتاجيديا اليونانيني العظام. فقد   یو ُيکننا أن نر يتوّسط بني الرأيني املتطرّفني السابقني. 
کانوا خيتارون من املادة األسطورية ّتارب حمّددة کي يصّبوا فيها أفکارهم و مهاراهتم يف الشعر و الصياغة 

 1.«املسرحية، و کانوا يلتزمون باهلياکل األساسية يف أصل األسطورة

 استخدم أسطورة و جعلها موضوعًا ملسرحيته. باکثري ال يعامل األساطري معاملة من أّن باکثري یهذا نر  یفعل
يف هذه املسرحية، فهو من الکّتاب النوع األول  یيقبل املوضوع و الخيرج عن إطار املوضوع األسطوري، فکما نر 

لألسطورة، أي أن اإلطار العام  یالذي ذکرناهم يف تقسيم  الکّتاب للتعامل مع األسطورة. فهو حافظ عل
املوضوع األساسي هو الظلم الذي يفعله شهريار حبّق الناس و يأخذ کل ليلة فتاة عذراء و بعدما يسيء 

هذا احلّد مل يغري باکثري األسطورة، و لکّننا حينما نقرأ األسطورة القدُية يف  یاإلستفادة منها، يقتلها صباحاً. فشل
ون زوجها بدون أي سبب منطقي. هي ملکة و لکّنها حتّب عبداً أسوداً أن زوجة شهريار خت یألف ليلة و ليلة نر 

و ختون شهريار بواسطة هذا العبد، فيقتل شهريار العبد والزوجة و يقّرر أن يأخذ کل ليلة فتاة و يقتلها غداً. و مبا 
ل الزوجة و يربطه أّن هذه اخليانة من جانب زوجة شهريار لي  فکرة منطقية، يغري باکثري األحداث و يربّر فع

 بضعف شهريار اجلنسي و مرضه النفسي، فبهذين السببني يتذرّع شهريار بذريعة و يقتل زوجتها بدور.

 تفسير مضمون المسرحية -3-2-3-2

الکاتب حينما يستخدم أسطورة حيت يکتب عنه، حياول اإلجابة عن سواَلني مهمَّني: ملادا؟ و کيف؟ إّن »
مضموّنا  یو التفکري، و مبا أّّنا وسيعة و رحيبة جدًا و الُيکن السيطرة عل األسطورة ميدان خصب للتأمل

 یبصورة کاملة، فمن الطبيعي أن جند تفسريات خمتلفة ألسطورة واحدة، و أن يصّح کّل تفسري بالنسبة إل
ا. أّما حول علوم زمانه و املعارف املعاصرة هل یاألسطورة. و من الطبيعي أن يفّسر الکاتب األسطورَة بناًء عل

                                                           
1
 . 52-55هوامش فی الدراما،  . 
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تفسري األسطورة يف هذه املسرحية، فباکثري حياول أن يثبت أن عالقة اإلنسان مع ذاته تصنع الصراع و حتّدد 
 1.«عالقته مبا حوله و حتّدد سلوکه

حينما نقرأ هذه املسرحية، رمّبا السوال األول الذي نواجهه، سبب قتل شهريار بدوَر، و هي تبادل احلّب مع 
 و أّن ما رآه فی خمدعها مل يکن يشّکل خيانة حقيقية؟ م شهريار أّّنا مل ختمنه،شهريار و يعل

إّن القصة فی صورهتا األولية  البسيطة التنطوی علی هذا التناقض، إذ أّن قتل الزوج الزوجة بسبب خيانتها 
فی حب زوجها جملّرد أمر ُيکن فهمه دون عناء. إنّه عمل حيمل تفسريه فی ذاته. أّما قتل الزوجة التی تتفانی 

ري حيتاج  صورة  اخليانة املزيفة التی مل يدفع إليها إال فرط احلّب، و التی کان شهريار نفسه يعرف زيفها، فأمر حمم
 إلی الشرح. 

أنّه انتهز الفرصة للخال  موضوع زوجته فحينما يقول له القهرمان حقيقة  یلقد اطّلعنا شهريار نفسه عل
يف رضي( فرصة! فرصة رائعة! )يف حقد( يا رجل! جيب أن أحمووها من الوجود! اآلن. )»األمر، يقول شهريار: 
فمن هنا ُيکن أن نفهم أّن شهريار کان يريد التخّلص من بدور،  هذا هو ظاهر قوله و » 2«اآلن و إاّل فلن ...

 یعي اإلنسان أحيانًا إلالتخّلص منها؟ أيس یلکن ملاذا؟ أمل يکن حتّبه بدور حبًا حقيقياً؟ فما الذي يدعوه إل
 التخّلص ممّن حيّبه؟ 

يب عن هذا السؤال، جيب أن نعود إل کيف کان املؤلف يأيت باملربّرات اليت دفعت   یشهريار لنر  یقبل أن جنم
شهريار أن يفعل هذا. قد حر  املؤلف أن يصّور شهريار بالرجل الشهواين الذي يستمّد زهو رجولته من مظاهر 

 :3«ا احلوار بني القهرمانة و بدور يصّور املؤلف هذه الشخصيةو فی هذشهوانيته. 

 بدور: إنّه أصبح يکرهنی الريب فی ذلک. »

 حاشا أن يکرهک يا موالتی، أين جيد مثلک؟القهرمانة: 

النخاسني أب إليه من هذا الفراش املصون. و قهقهات ندمائه  یبدور: بل فراش اجلارية التی قلبتها أيد
 4.«نني الکأس و دخان احلشيشة و األفيون أندی علی کبده من بسماتی الربيئة الطاهرةاملعربدين بني ر 

لکن بدور کانت تکره هذه هذه الصورة کانت مصدر زهو شهريار، و کانت بالنسبة له تأکيدًا لرجولته، » 
ا بدور لنفسها، شهريار من أجلها. و يف الوقت نفسه کان شهريار يکره الصورة اليت رمسته یالصورة و تنتقم عل

وقد ظهرت تعاسته واضحة عندما رفضت مرتفعة أن تستحّم معه فی حوض هذا نقصًا لرجولته،  یألنّه ير 
                                                           

1
 . 183ة غريب، فجالة، دون تاريخ، الطبعة الرابعة، . إسماعيل، عّزالدين، التفسير النفسی لألدب، مکتب 

2
 . 21. سر شهرزاد،  
3
 .187التفسير النفسی لألدب،  
4
 . 24سر شهرزاد ،  
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و هی بذلک کانت قد طعنته فی مصدر زهوه، فقد ارتبط معنی الرجولة عنده بتلک الصورة من احلياة  .القصر
عليها القتل. يّتضح لنا هذا عندما واجهها بعد أن التی کان حيياها، و کان استنکارها هلذه الصورة هو الذی جر 
 :1«قتل العبد و هّم بقتلها حيث جيری احلوار بينهما علی هذا النحو

 شهريار: و سأقتلک أيضاً يا فاجرة»

 بدور: )هتب فی وجهه( کذبت! اهلل يعلم أنک ألنت الفاجر!

 الفاجر يا بدور؟ أنا فاجر عندک ؟ شهريار: )يرتاجع قليالً و يبدو بی وجهه شيء من الرضی( الفاجر؟؟

 بدور: عند الناس مجيعاً 

 شهريار: )فی ابتشامة غريبة( و عندک انت؟

 بدور: انت جمنون!

 شهريار: )ختتفی االبتسامة من وجهه( جمنون!

 بدور: نعم جمنون!

 شهريار: )يستشيط غضباً( أمل تقولی الساعة إننی فاجر؟

 ی أغضبته فتلني هلجتها متوسلة( عفواً يا موالی، کانت منی زلة لسان.بدور: )تتوّهم أّن هذه الکلمة هی الت

 2!«شهريار: )يستشيط غضباً( زله لسان؟ إذن فال منا  من قتلک

 یففي حوارمها قبل قتل بدور، حينما تقول لشهريار "الفاجر"، يذهب الغضب عن شهريار کما حريص عل» 
شخصي. فحينما تندم بدور عن قوهلا، و حتاول أن تمرضي امللک أن يعرف أّن هذا لي  رأي اآلخرين بل رأيها ال

بأنّه کان من خطأ لساّنا، يغضب امللک غضباً شديداً ألّن الوصف األول )الفاجر( کان يمعجبه، و کان حيّب أن 
رأيها شهريار أنّه لي   یالرجولة يف الفجور و الفسق، و بعدما تندم بدور من قوهلا ير  یيقال له الفاجر ألنّه ير 

احلقيقي فيبادر بقتلها و يقتلها. هذه هي املربّرات اليت نستطيع أن نستنبطها من املسرحية لتخّلص شهريار من 
روجته بدور، فبدور کانت حتب شهريار و لکّنها کانت يف الوقت نفسه تصّده عن شهوته صّدًا عنيفًا و تأخذ 

ها و لکن هذا الصّد منعه. و هلذه الظاهرة تفسريها من شهوته موقفًا حامساً. أّما شهريار فقد حاول أن حيبّ 

                                                           
1
 .187التفسير النفسی لألدب،  
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التخّلص من هذه  یالنفسي الذي ُيکن أن جيلو لنا املوقف و جييب عن سوالنا القدمي: ما الذي دعا شهريار إل
 1«.الزوجة احملّبة

ورة، حياول هذا األساس حياول باکثري اإلجابة من السواَلني الذين قلنا أّن الکاتب حينما يستخدم األسط یفعل
هذه  كتبوا عنهناک کثريون  »األسطورة من منظار آخر.  یفباکثري ينظر إل«. ملاذا و کيف»اإلجابة عنهما و مها 

الذكر املتعطش للدماء، والذي ارتبطت اللذة اجلنسية يف کان اإلمرباطور شهريار،   أنّ منهم  ر كلّ تصوّ  األسطورة و
هذا سبب قتل زوجته، کّتاٌب کتوفيق احلکيم و طه حسني و آندري جيد ، و تصّوروا أّن خياله بلذة العنف والقتل

و لکن باکثري مل يَر يف هذه األسطورة ما رآه اآلخرون، هو مل يقبل فکرة خيانة امللکة للملک و هي ، 2...«و 
 سطورة تربيراً ألران يربّ أ راد حقاً أقد »أنّه  یامللک، فغرّي أحداث األسطورة و هذا يشري إل یترّجح عبدًا أسوَد عل

وىل هى عالقة امللك األ ،ن يستلهم من روح العصر قضيتنيأيهام بواقعيتها، ولكنه استطاع يقرتب من اإل منطقياً 
 3«.املعاصر نساناإل زماتأ تفسري ىف احلديث النف  علم ستعانة بكشوفبالشعب والقضية الثانية هى اإل

لشهرزاد بسبب أعماهلا القيمة و اهلامة يف هذه  الدور الرئي  یکّل من کتب حول هذه األسطورة أعط
والنقاد رمزًا للعاطفة الصادقة والتضحية اليت ال حدود  وهكذا غدت شخصية شهرزاد يف نظر األدباء»األسطورة 

من  ومل حتاول شهرزاد أن تنتقم لبنات جنسها ن،اآلخرين كما بدت رمزًا للتسامح والغفرا هلا، والتفاين يف سبيل
قلبه خنجراً حني  أو تغرس يف ذکيٌة و قادرٌة علی هذا الفعل،مثاًل يف الطعام، وهي  له السمّ  هريار، فتدسّ اجملرم ش
بتسامح األم احلنون متسح بيدها الناعمة العطوف  بل غفرت له آثامه اجلائرة، فراحت  .مقدامةٌ  ، وهي شجاعةٌ ينام

شهرزاد  ية. وتظلّ قة املسلّ عليه احلكايات املشوّ  وابه، فتقصّ ه إىل صاملريضة لرتدّ  داري نفسهعلى جبهته املتعبة، وتم 
تبايل بنفسها بل  دة بالقتل صباح كل يوم، فال نراهاه، وهي املهدّ سنوات حتكي احلكايات. تفعل هذا كلّ  ثالث
  4.«يف شهريار الكامنَ  ض بقدرهتا اخلارقة الوحشَ روّ ة اختطتها حىت تم مثابرة على خطّ  تظلّ 

ة يف األعمال اليت يبدعها ويؤلفها فحسب، بل لقد عمد إىل قثري على إبراز املرأة يف صورة مشر مل يقتصر باك»
عيد كتابة تلك قصص التاريخ واألساطري فشذا وجد يف بعضها نياًل من قدسية املرأة أو موقفًا سلبيًا ّتاهها شرع يم 

ألّن هذه األسطورة   5.«عيدًا تفسري األسطورةحًا خطأ التاريخ أو مم عيدًا للمرأة اعتبارها ومكانتها مصحّ القصة مم 
کانت هتمني املرأة بسبب عالقتها غري مربّرة مع عبد أسود و يف هذه احلالة الُيکن أن يکون السبب شيئًا غرَي 
عدم اإللتزام باألخالق و األصول،  ولکن باکثري ال يوّجه اإلهّتام حنو املرأة بل حنو الرجل، إذ تمصدر عن شهريار 

 فات غري الئقة و يقتل زوجته و هي بريئة من أي خطأ. تصرّ 

                                                           
1
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2
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3
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4
 .5. شهرزاد و شهريار بين الجذور و الفروع،  

5
 . 1، 2228. الزبيدی، عبدالحکيم، باکثير أنصف المرأة، صحيفة اإلّتحاد،  

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



 

18 
 

ئ املرأة من هتمة لصقت هبا ألكثر من ألف عام، وال يبايل أنه إذ يربئ املرأة فشنه إمنا ربّ وهكذا جند باكثري يم »
ن الصفات وأبشعها. ففي األسطورة بشكلها القدمي قد جيد املرء عذراً لشهريار فيما يقرتفه م يلصق بالرجل أحطّ 

جرائم حبق فتيات بريئات ال ذنب هلن إال أّنن من جن  املرأة اليت خانته فكرَّهته يف جن  النساء. أقول قد جيد 
املرء عذراً أو على األقل دافعاً جلرائم شهريار تلك وإن كان انتقامه أكرب من اجلرُية نفسها. أما يف الشكل اجلديد 

شريرًا جمرمًا يقتل زوجته األوىل مع علمه بطهرها وبراءهتا، وال لألسطورة من وجهة نظر باكثري، فنجد شهريار 
ا، ال لشيء إال ليجد لنفسه عتها بعد أن لقيت رهبّ ث مسم يكتفي بذلك بل يشيع عنها أّنا خانته مع عبده فيلوّ 

إنسان  مربرًا أمام الناس لقتل مئات العذارى الربيئات جملرد أنه فشل يف مواصلتهن حىت ال ينفضح سر عجزه. أي
ش ُيكن أن يفعل كل هذه ُيكن أن يصل إىل هذا الدرك من الوحشية واالحنطاط األخالقي؟ بل أي حيوان متوحّ 

ئ ربّ حنطاط يف سبيل أن يم باكثري ال يبايل أن يلصق بالرجل كل تلك الوحشية واإل اجلرائم بكل برودة أعصاب؟ إنّ 
 .نيت تالحقها مئات السناملرأة وينقي ساحتها من هتمة ظلّ 

، بل جنده جيعل شهرزاد تلك الفتاة اجلميلة الناعمة تفلح يف وال يقف تقدي  باكثري للمرأة عند هذا احلدّ 
شفي عقدته، وترَّوض وحشيته وختلق منه إنساناً سوياً حمباً عا ج مرضه وتم فتم  (شهريار)ترويض هذا الوحش اإلنساين 

علن يف الناس أن من ، بل وأن يم قتلهنّ ديات العذارى الالئي للخري واجلمال. فجعلته يكفِّر عن جرائمه بأن يدفع 
ها. وأخريًا فقد جعلته يتنازل عن امللك ويعتزم السياحة يف األرض اقتفاء جها وعلى شهريار مهرم لديه عذراء فليزوّ 

 1«.ثه عنهآلثار السندباد الذي كانت شهرزاد حتدّ 

 «سر شهرزاد»يته عنوان باكثري قد اختار ملسرح»حول املسرحية، هي وحه تسميتها.  یو النکتة األخر »
ي تلك بعض الباحثني الذين تناولوا هذه املسرحية بالدراسة إذ رأوا أن األوىل بباكثري أن يسمّ لکن يعتقد و 

الذي كان حيدو  ه استطاع يف تلك املسرحية أن يكشف السرّ إذ إنّ  «سر شهرزاد»ال  «سر شهريار»املسرحية 
  . ذارى يف صبيحة ليلة بنائه هبنبشهريار إىل قتل الع

ني، أحدمها أنه أراد أن جيعل اسم شهرزاد على العنوان ألّنا هي والذي أراه أن باكثري اختار هذا العنوان لسببَ 
ئها من هتمة معيبة لصقت هبا، وثانيهما أنه أراد أن يقول إن سر شهرزاد أعظم ربّ حمور القصة وهي اليت أراد أن يم 

صباح فتاة بعد ليلة من  النظر عن السر الذي كان جيعل شهريار يقتل يف كلّ  غضِّ لك أنه بِ من سر شهريار، ذ
 سبب آخر، فشن السرّ  بنائه هبا، سواء كان ذلك انتقامًا من جن  النساء أو حفاظًا على سر عجزه أو أليّ 

ف عن شهريار يتوقّ الذي جعل  األعظم هو كيف استطاعت شهرزاد أن تنجو من هذا املصري؟ ما هو هذا السرّ 

                                                           
1
 . 3-4. م.ن،  
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باكثري يكشف عن سر شهرزاد  ارتكاب هذه اجلرائم بعد زواجه بشهرزاد؟ أهو حقًا حكاياهتا األسطورية؟ ال، إنّ 
 1«.العنوان هذا السر أن حيتلّ  ته، فاستحقّ ض وحشيّ شفي شهريار وتروّ الذي استطاعت به أن تم 

إن املرأة قادرة على هلا: خال منل يقو  أن أراد ثريباك»إذا نريد أن نلّخص رسالة املسرحية ُيکننا القول أّن 
إحداث التغيري يف الرجل )ومن خالله إحداث التغيري يف اجملتمع( بقدرهتا على هتذيب طباعه، واستالل السخائم 
من صدره، وإطالقه للمجتمع مرة أخرى فردًا صاحلًا قادرًا على التكيف والتصاحل مع نفسه، ومع الناس واحلياة، 

. إن املرأة ك مفردات واقعها بوعي وعمق بالغنَي أن تكون هذه املرأة )اجلديدة( متعلمة، وقادرة على إدرا شريطة
ليست خملوقاً ناقصاً، بل هي قادرة على حماورة اآلخر ومشاركته بناء جمتمعه وغده اجلديد: وهذه هي الرسالة اليت 

مع والقادة للمرأة املتعلمة، الفامهة، الذكّية، اليت أراد باكثري أن يوصلها للمجتمع، عسى أن يمفتح صدر اجملت
2«.تشارك يف بنائه بوعي واقتدار

 

جيدر اإلشارة أّن ناقد املسرحية اليستطيع أن يستويف نظرته للنص املقروء من هذا اجلانب وحده، فلديه من »
بني ما حيتويه النص املکتوب، غري هذا أشياء، لديه ما قد يکون من عالقة بني حياة الکاتب و ثقافته و نشأته و 

و لديه أيضًا ما عساه أن يکون من عالقة بني هذا النص و بني غريه من أعمال املؤلف کّلها. فقد يکون من 
. فمن الکاتب من يواصل إّتاهاً یالعسري علينا أحيانًا أن نفّسر النص تفسرياً مستقاًل عن أعمال الکاتب األخر 

سلسلة من املسرحيات، کما أن لدارس املسرحي أن يتعّقب کافّة املؤثّرات اليت أثّرت واحداً أو موضوعاً واحداً يف 
يف الکاتب سواء أکانت هذه املؤثّرات من صنع جيله أم من صنع األجيال السابقة و هل هو فيها مستوح الفکرة 

ب معّينني أو متأثّر فيها من غريه أو مقتبسها من التاريخ القريب أو البعيد أو خاضع فيها لتأثري فلسفة أو مذه
فی فی أی من اکثري، اإلّتاه اإلسالمی الذی الخيکن مشاهدهتا فی أعمال بمن املؤثّرات التی ُي 3.«بأستاذ يؤثّر

ة التستثنی عن سائر أعماله، و علی أعماله و مؤلّفاته و هذه املسرحي مؤلّفاته و جعل اإلّّتاه اإلسالمی أساس
 ه واضحة. دب اإلسالمی فيتّبعها، مظاهر األجانب األهداف األخری التی ا

 یعل رتكازاً إنح االسطورة تربيرات منطقية من وجهة نظره ُي« سر شهرزاد»علي أمحد باكثري يف مسرحيته »
وحده يف شفاء  فبعدما أعلن باكثري عدم اقتناعه بفاعلية وقيمة منهج احلكي والقصّ «. السلطة - اجلن »ثنائية 
أن يضيف إليه أبعاد الفلسفة اإلسالمية وروح العلم ومها  الساحق هبذه الدرجة، كان البدّ  وجناح شهرزاد رشهريا

و بناًء علی هذا يغرّي باکثري اجلّو األسطوری و يبّدله  4.«عماد أعمال باكثري املسرحية كما توضح حتليالت النقاد
اد فی أقواهلا و أفعاهلا. فالشخصيات تقکن فهم هذا اإلعإلی جّو إسالمی يعتقد فيه الشخصيات باهلل تعالی و ُي

                                                           
1
 . 4-5. باکثير أنصف المرأة،  

2
 . 11زاد لعلی أحمد باکثير، . قراءة فی مسرحية سر شهر 

3
 . 172. المسرح أصوله و إتجاهاته المعاصرة،  

4
 . 6، 2225، 12-11. األمير، عزيز، شهرزاد بين تعادلية الحکيم و أحالم طه حسين و سر باکثير، صحيفة القاهرة، العدد،  
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احلمد هلل، و » ة علی لساّنا، مصطلحات کـما نری ّتری املصطلحات اإلسالمية و القرآني اً حينما تتحّدث کثري 
مرات کثرية فی املسرحية و « اهلل»لة تکّرر لفظ اجلالفي...«.  بالّله، و بشذن اهلل و معاذ اهلل، و الحول و القوة إاّل 

قادات التی تنکشف فی أعمال ة، علی جانب اإلعتعلی اهتمام الکاتب باملضامني اإلسالمي دلّ هذا ي
ر و لکن ااألعمال و األقوال أن شهرزاد تريد أن تنتحر بعدما طلبه شهري  مثال ملثل هذهالشخصيات. و خري

ترتکب احلرام و مه اهلل فال مًا و تؤمن مبا حرّ ول أّنا حتسب اإلنتحار ذنبًا عظي: األتندم عن هذا العمل بسبَبني
ار. و نری أّن شهرزاد لبنات األخری التی قد يقتلها شهريار و تمنجی نفسها و االثانی: أّّنا تريد أن تمصلح شهري
اهلل دائمًا فی ما تقول، خاصة  م، کما التنسیفيذ اخلطة التی رمسها رضوان احلکيدائما تتوّکل علی اهلل فی تن

ار ألول مرة فی القصر، تطلب أن تتحّدث مع شهريد ثال حينما تريل املصعبة. علی سبيما تواجه املواقف النحي
يدخل الکاتب آية من القرآن الکرمي فی املسرحية علی لسان  و هکذا 1.«رّب هب لی قوة من عندک»من اهلل: 

ات يذهنب عن ذنبک يا شهريار فشن احلسن کّفر»ار: أحد شخصياهتا، أو حينما يقول رضوان احلکيم لشهري
ية و هی التوبة، کما أنّه  إلی أصل مهم من األصول اإلسالميشري 2«مستغفر رّبک فشنّه غفور رحيئات و االسيّ 

خدام ته رونقاً خاصاً بسبب استقة يمعطی باکثري نّص مسرحيه الطري من صفات اهلل تعالی. و هبذيشري إلی صفَتني
 ة جبّو إسالمی.يسطور بّدل اجلو األاملفردات واملصطلحات القرآنية و ي
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 النتائج
 التالية:  طاقمن أبرز ما وصلنا إليه من خال هذه الدراسة ُيکن اإلشارة إلی الن

  إن املسرحية من أقدم الفنون األدبية اليت نشأت ألول مرة فی اليونان من األمور الدينية و املذهبية يف
تبوا عن أصول املسرحية عناصرها، أرسطو،  الفيلسوف قاليَب املأساة و امللهاة. من أقدم الذين ک

 اليونانی الذی قام بتعريف امللهاة و املأساة و وضع األصول األساسية هلاتني الفّنني. 

  بعدما نضجت املسرحية فی اليونان و أصبحت متکاملة و کتب کّتاب عديدون مسرحيات فی
کالرومانيني و مّث إلی أوروبا من   م األخریاملوضوعات املختلفة آنذاک، انتقل هذا الفن إلی األم

 خالل املکاتب املختلفة األدبية، و انتقلت إلی األدب العربی بعد إجياد العالقة بني العرب و أوروبا. 

  بعدما أخذ العرب املسرحية من أوروبا، فی املراحل اإلبتدائية، قاموا برتمجة و نقل األعمال املسرحية
ة، حتی ظهر جيل من الکّتاب املسرحيني املبدعني مثل أمحد شوقی و األوروبية و الفرنسية خاص

توفيق احلکيم و علی أمحد باکثري، و قاموا بکتابة املسرحيات الفنية املتکاملة بعيدًا عن النقل 
 والرتمجة. 

 و «. سّر شهرزاد»سطورية، هی مسرحية إحدی مسرحيات باکثري التی کتبها فی املوضوعات األ
الف ليلة »التی هي جزء من کتاب « شهريار و شهرزاد»سرحية مأخوذ من اسطورة موضوع هذه امل

باکثري قام بتغيري جزئي فی األسطورة و رأی أّن شهريار مل يقتل زوجته بسبب خيانة «. و ليلة
الزوجة له، بل السبب الرئيسي هو مرض شهريار النفسي. و شهرزاد بسبب ذکائها و استمدادها 

 طاعت أن تسيطر علی شهريار و ُينع من اإلستمرار فی أفعاله الوحشية. من علم رضوان، است

 دة يربّر امللفتة للنظر فی عمل باکثري فی هذه املسرحية أنّه نظر إلی األسطورة نظرة جدي طاقمن الن
من خالله خيانة املرأة بصورة عامة و خيانة زوجة شهريار بصورة خاصة، و هبذا الصدد جعل مکانة 

أة اليت کانت تعانی من هذا اإلهتام لسنوات طويلة، و لکن من جانب آخر صّور الرجل بارزة للمر 
تصويرًا ال يناسبه کثريًا ألنّه صّور الرجل بصورة إنسان حاقد اليهتّم باألخالقيات و يبادر بأعمال 

 وحشية. 

  زاد و شهريار شهر من أبرز الشخصيات التی لعبت دورًا کبريًا فی هذه املسرحية، ُيکن اإلشارة إلی
انقسمت الشخصيات إلی الفرعية و األصلية، و من و رضوان و بدور و أم شهرزاد و ... . 

الشخيات األصلية شهرزاد و شهريار و رضوان احلکيم و من الشخصيات الفرعية نورالدين و جهان 
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ة استخدم باکثري الطرق املتعّددة لرسم الشخصيات و منها رسم الشخصيو دنيازاد و بدور. 
بواسطة احلوار و الکالم الذی يقوله اآلخرون حول الشخصية و الشروح التی يذکرها املؤلف فی 

 املسرحية. 

  فی أکثر احلاالت يدور حول موضوع نفسی « سر شهرزاد»الصراع الذی رمسه باکثري فی مسرحية
ه داخلی و أکثر الشخصيات تعانی املشاکل النفسية، علی سبيل املثال شهريار بسبب ضعف
اجلنسي يعانی من املشاکل النفسية کاحلقد و عقدة النقص و شهرزاد فی املوقف الذی طلبها 
شهريار إلی القصر، تعانی من الشعور باليأس من احلياة و الشک بني األفکار املختلفة، کما تعانی 

هريار من أم شهرزاد من احلزن و اليأس و األمل نتيجة املصيبة التی أصابت هبا العائلة بسبب طلب ش
 شهرزاد. 

  الطريقة التی يعتمد عليها باکثري فی املسرحية، هی الطريقة التی تبنّي اخلصائص األخالقية و
النفسية، علی سبيل املثال نستطيع أن نری يف کالم شهريار أنّه إنسان يعشق البذخ و املاديات و ال 

ّم بالعلم و الثقافة و متّتع بالثقة بالنف  و يهتّم باألمور املعنوية و نری فی کالم شهرزاد أّّنا امرأة هتت
 الصفات األخالقية األخری. 

  من أهّم ما قام به باکثري أنّه جعل مکانة بارزة للمرأة فی هذه املسرحية و صّور املرأة بصورة ُيکنها
تمع. التأثري علی الرجل تأثرياً عميقًا  و إصالح الصفات الرديئة للرجل، کما ُيکنها إصالح أمور اجمل

و نری أّن باکثري بسبب األمهية اخلاصة لتعّلم و تطّور املرأة، يؤّکد علی تعّلم املرأة و لزوم اإلهتمام 
 برتبية النساء بسبب دورهم الرئي  فی تطّور اجملتمع و اإلنسان. 
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 خالصه فارسی

 فصل اول: نمایشنامه، نشأت، عناصر و انواع آن

 نمایشنامه و مراحل شکل گیری آن

نمایشنامه یکی از فنون ادبی است که در کنار داستان، 

رمان و شعر و دیگر فنون ادبی از نقش مهمی در ادبیات بر 

ای از  اند که مجموعه عهده دارد. در تعریف نمایشنامه گفته

شود و در  اعمال و گفتگوهایی است که بر روی صحنه انجام می

ای از  گوشه واقع تقلیدی از زندگی انسان و به تصویر کشیدن

زندگی انسانی است. در مورد نشأت نمایشنامه آراء مختلفی 

ی آن از یونان باستان  وجود دارد، برخی معقتدند که ریشه

ها در  بوده و برخی دیگر اعتقاد دارند که در زمان فرعون

مصر نمایشنامه وجود داشته است که بعد از انتقال به 

دید به ادبیات عربی تر شدن، دوباره در قرن ج یونان و کامل

بازگشته است. اما با این حال اعتقاد غالب بر این است که 

 در نمایشنامه ابتدا در یونان شکل گرفته است. 

ی یونان، ریشه در مراسم و اعیاد مذهبی دارد.  نمایشنامه

در زمان یونان باستان، نمایشنامه به طور کلی به دو 

رسد از  به نظر میشد، که  ی تراژدی و کمدی تقسیم می شاخه

ی شراب و زیبایی برگزار  مراسماتی که برای دیونوسوس، الهه

 شد، ریشه گرفته است.  می

از مشهورترین نمایشنامه نویسان یونان باستان می توان 

 به اسیکل، سوفوکل، اوریپید و آریستوفان اشاره کرد. 

اسیکل را می توان پدر تراژدی یونان نامید. او کسی است 

د بازیگران را از یک نفر به دو نفر، و گفته که تعدا

شود به سه نفر افزایش داد. از ارزش گروه موسیقی کاست  می
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و به لباس و پوشش بازیگران و مناسبت لباس با نقش آنان 

 اهمیت نشان داد. 

سوفوکل یک گام دیگر تراژدی را به پیش راند و تعداد 

هایی  ن نقاشیبازیگران را به سه نفر افزایش داد و به کشید

ها را در نمایشنامه اش تضعیف  در صحنه پرداخت و نقش الهه

کرده و نقش انسان را پررنگ کرد. او بیش از صد نمایشنامه 

 ها به ما رسیده است.  نوشته است که هفت اثر از آن

های خود را ماالمال از طنز تلخ و گزنده  اوریپید تراژدی

خود قرار داد. به ساخت و انسان را در مرکز اهمیت کار 

های او مطرح شد، عماًل به  دلیل طنز تلخی که در تراژدی

مفهوم کمدی نزدیک شد. او حدود صد نمایشنامه نوشته است 

 که فقط هفت اثر از او به دست ما رسیده است. 

آریستوفان بزرگترین کمدی نویس یونان باستان است. او 

و همچنین در زندگی انسان در این عصر را به تصویر می کشد 

نمایشنامه های خود از سوفسطائیان و سیاستمداران و حتی 

از فیلسوفان عصرش مانند سقراط انتقاد می کند. در 

نمایشنامه های آریستوفان به صورت واضح می توان دوران 

 افول سیاسی و اجتماعی یونان باستان را مشاهده کرد. 

باستان نمایشنامه در روم: نمایشنامه در عصر تسلط روم 

به شدت رو به ضعف گذاشت و شاهد نمایشنامه نویسان بسیار 

معدودی هستیم. تنها کسانی که می توان در این دوره به 

آنها اشاره کرد می توان از بلوتس و ترنس در کمدی و سنکا 

در تراژدی نام برد. از نکات قابل توجه در مورد ادبیات 

یونان را به روم باستان اینکه، علیرغم اینکه رومی ها 

تصرف در آوردند اما از نظر علم و دانش شدیدًا تحت تأثیر 

آنان قرار گرفتند. هوراس یکی از کسانی بود که تأثیر 
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بسیار زیادی در این تأثیر پذیری داشت و رومیان را توصیه 

 می کرد شبانه روز آثار یونانیان باستان را بخوانند. 

ا در قرون وسطی به نمایشنامه در قرون وسطی: نمایشنامه ه

زبان التین که زبان کلیسا بود نوشته می شد. بیشتر آثار 

یونانی و رومی در این عصر نادیده گرفته شد و مسائل دینی 

و اخالقی در مرکز توجه قرار گرفت، از جمله زندگی حضرت 

عیسی و قدیسان و مسائلی این چنین که برخی از موضوعات 

د. در واقع نمایشنامه آنها برگرفته از کتاب مقدس بو

بیشتر وسیله ای برای ترویج آموزه های دینی بود. 

نمایشنامه بر همین حال باقی ماند تا اینکه در اواخر قرن 

شکسپیر در ادبیات اروپا ظهور کرد و  17و اوایل قرن  16

تحولی بزرگ در ادبیات ایجاد کرد. او با ایجاد شاخه ای 

تراژدی و کمدی بود جدید از نمایشنامه که تلفیقی از 

توانست فنی جدید ایجاد کند که دراما نامیده شد. شکسپیر 

به دلیل نوآوری و عدم پایبندی به اصول کالسیک نمایشنامه، 

آن چنان که باید و شاید مورد توجه معاصرانش قرار نگرفت، 

به همین دلیل معموال اسم او در ادیبان درجه دو در 

 روزگارش مطرح بود. 

کالسیک: نمایشنامه در عصر کالسیک به دوران  نمایشنامه

درخشش خود بازگشت و با توجه به اصولی که ارسطو برای این 

هنر گذاشته بود، نویسندگان به نوشتن نمایشنامه 

پرداختند. ادبای این دوره، نمایشنامه و به طور کلی 

ادبیات را از قبضه مسائل دینی در آوردند و به طرف مسائل 

یدا کردند. از دیگر مظاهر این دوره اینکه، دینی گرایش پ

نمایشنامه آهنگین و غنایی تقریبا به شاخه جدیدی تبدیل 

گشت و نمایشنامه به طرف نثر گرایش بیشتری پیدا کرد. از 

مهمترین نمایشنامه نویسان این عصر می توان به راسین، 

 کورنی و مولییر اشاره کرد.
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که حدود یک قرن به نمایشنامه رمانتیک: مکتب رمانتیسم 

طول انجامید بر نمایشنامه نیز تأثیر خاص خود را گذارد. 

رمانتیسم ادبیات را به سوی رهایی از عقل، و گرایش به 

عواطف و احساسات فراخواند. مهمترین نویسندگان این دوره 

ویکتور هوگو می باشد که اصول مکتب رمانتیسم را در مقدمه 

او از نویسندگان خواست که نمایشنامه کرومویل بنانهاد. 

از نوشتن تراژدی یاکمدی محض دست بکشند، زیرا زندگی 

انسان آمیخته ای از خوبی و بدی است، نه خوبی محض یا بدی 

محض، به همین دلیل خواست که نمایشنامه تلفیقی از خوبی و 

 بدی و تراژدی وکمدی باشند. 

اروپا، نمایشنامه رئالیست: بعد از ظهور انقالب صنعتی در 

ادبیات از حالت رویایی خارج شد و تحت تأثیر مکتب واقع 

گرایی یا رئالیسم به طرف مطرح کردن مسائل روزمره و 

مشکالتی که انسان از آن رنج می برد، گرایش پیدا کرد. 

مکتب رئالیست از تاریخ و اسطوره به عنوان نمادهایی برای 

مهمترین پرداختن به مسائل روز انسان استفاده کرد. از 

 نویسندگان این دوره می توان به برناردشو اشاره کرد.

نمایشنامه نمادین )رمزی( : منظور از بکارگیری نماد، 

قرار دادن چیزی کوچک به منظور اشاره به چیزی بزرگتر و 

عامتر است، مثال یک خانه می تواند نمادی از یک جامعه 

رابر باشد. مکتب نمادگرایی به عنوان عکس العملی در ب

مکتب طبیعت گرایی به وجود آمدکه خود شاخه ای از مکتب 

واقع گرایی بود. ادیبان پیرو این مکتب به مسائل بیرونی 

و طبیعی می پرداختند و از طرح مسائل روحی و درونی انسان 

اجتناب می کردند. اما مکتب نمادگرایی با استفاده از رمز 

مهمترین  و کالم چند پهلو به این مسائل پرداخت. از

نویسندگان این مکتب می توان به موریس مترلینگ اشاره 

 کرد. 
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 ی عربی نمایشنامه

برخی از پژوهشگران معتقدند که نمایشنامه در شرق وجود 

داشته است و به اروپا انتقال یافته سپس در دوران جدید 

دوباره از اروپا اخذ شده است. اما برخی دیگر مانند 

اسماعیل و ابراهیم عبدالرحمن توفیق الحکیم، عزالدین 

معتقدندکه نمایشنامه در اصل در یونان به وجود آمده است 

و در دوران جدید تحت تأثیر ارتباط با اروپا به ادبیات 

 عربی منتقل شده است. 

دوران آغازین نمایشنامه عربی: برخی معتقدند که ادبیات 

زین عربی نیز با نمایشنامه آشنایی داشته است و دوران آغا

آن را در چهار فن: تعزیه، خیمه شب بازی، قرقوز )نمایش 

عروسکها( و شهر فرنگ می دانستند. در تعزیه که بازسازی 

صحنه های کربال  و داستان شهادت امام حسین می باشد، 

شیعیان از دیرباز این کار را انجام می دادند و با 

آن بازسازی این صحنه های غم انگیز سعی داشتند که وقایع 

 روز تلخ را به تصویر بکشند. 

در نمایش خیمه شب بازی، تعدادی عروسک را پشت پرده ای 

سفید که نوری از پشت به آن می زند قرار می دادند و با 

به حرکت درآوردن آنها، سایه این عروسک ها بر روی پرده 

می افتاد و کسانی به نیابت از این عروسکها صحبت می 

رت ساده ای از نمایش به اجرا در کردند و بدین ترتیب صو

می آمد. برخی معتقدند این هنر ابتدا در هند و برخی دیگر 

معتقدند ابتدا در چین به وجود آمد سپس به کشورهای اسالمی 

 انتقال یافت و از آنجا به کشورهای اروپایی رفت. 

ها( نیز از دیگر هنرهایی است که  قرفوز )نمایش عروسک

شنامه دارد و از همین رو به عنوان شباهت زیادی با نمای

شود. قرقوز  ای برای آن محسوب می نوعی نمایشنامه یا مقدمه
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آمد. شهر  نیز تقریبا همانند خیمه شب بازی به اجرا در می

های متعدد که برخی آن  ای بود شامل عکس فرنگ نیز صندوقچه

را بر دوش گرفته و در کوچه و بازار می گشتند و مردم در 

هایی متناسب  کردند و صاحب آن داستان قچه نگاه میآن صندو

 با عکسهای درون آن نقل می کرد. 

نمایشنامه عربی جدید: نمایشنامه در ادبیات عربی در 

توان  دوره معاصر، چند مرحله را پشت سر نهاده است که می

ی  گونه بیان کرد: مرحله این مراحل را به صورت خالصه این

ی تأسیس نمایشنامه می باشد،  مرحله ی اول که اول: در مرحله

کسانی مانند مارون  النقاس به تقلید از نمایشنامه های 

اروپایی، به نوشتن و اجرای نمایشنامه پرداختند. تاریخ 

است، هنگامی که مارون   1848ی عربی سال  تولد نمایشنامه

النقاش نمایشنامه بخیل را در منزل خود به اجرا در آورد. 

نمایشنامه در این دوره مبارزه سیاسی با  خصوصیت بارز

ها معموال  دیکتاتوری عثمانی بود. در این مرحله نمایشنامه

های کالسیک فرانسوی مانند آثار راسین،  از نمایشنامه

 مولییر و کورنی گرفته شده بود. 

ی دوم: در این مرحله نمایشنامه نویسان مشهور عرب  مرحله

ی  روپایی پرداختند. مسئلهی ا به ترجمه از آثار برگزیده

مورد اهتمام در  این دوره، با توجه به زوال امپراطوری 

ی شوم جدیدی به نام استعمار بود که مورد  عثمانی، پدیده

های این  توجه نمایشنامه نویسان قرار گرفت. نمایشنامه

های  دوره از لحاظ فنی ضعیف بوده و فقط در سطح نمایشنامه

 باشند.  ابتدایی می

ی تأسیس و پایه گذاری نمایشنامه به  ی سوم: مرحله حلهمر

باشد. این مرحله بعد از جنگ جهانی  معنای فنی و کامل می

سوم آغاز شد و نمایشنامه نویسانی در این مرحله ظهور 

کردندکه به دور از تقلید و ترجمه توانستند آثار 
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گرانبهایی بیافرینند. از مهمترین نویسندگان این دوره 

ان به احمد شوقی، توفیق الحکیم و علی احمد باکثیر تو می

اشاره کرد. این مرحله از نمایشنامه نویسی هم مانند 

مراحل پیشین با تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه هماهنگی 

دارد، و با توجه به اینکه مشکل بارز این دوره عقب 

باشد، نمایشنامه نویسان  ی فلسطین می ماندگی و فقر و مسئله

ور، این مسائل را در آثار خود مورد توجه قرار مشه

 اند. داده

 مشهورترین نویسندگان عرب

ملک »احمد شوقی: او شاعر بزرگ مصری است که به عنوان 

لقب گرفت. در دوران جوانی برای تحصیل به فرانسه « الشعرا

رفت و با آثار نویسندگان بزرگ آن دیار آشنا شد. از جمله 

ه او را در فرانسه به خود جلب کرد، های ادبی که توج جلوه

هایی بودند که در آنجا مشاهده کرد. تحت تأثیر  نمایشنامه

ی  ها آثاری در قالب شعر و نثر در زمینه همین نمایشنامه

ورقة اآلس،  داسیاس،  نمایشنامه به وجود آورد که شامل: 

علي بک الکبیر،  البخیلة، الست هدي،  مجنون لیلي، و 

باشند. وجه بارز آثار احمد شوقی دعوت به  س میأمیرة األندل

 ملیت گرایی و اتحاد است. 

توفیق الحکیم: او نیز مانند شوقی در مصر به دنیا آمد و 

برای تحصیل به فرانسه سفر کرد و در آنجا با نویسندگان 

بزرگ و آثارشان آشنا شد و تحت تأثیر ادبیات قوی فرانسه 

ی  توان به دو دسته کلی می قرار گرفت. آثار او را به صورت

های ذهنی تقسم کرد: در  های اجتماعی و نمایشنامه نمایشنامه

های اجتماعی او بیشتر به مسائل اجتماعی  نمایشنامه

پردازد و مشکالت مردم مصر در آن روزگار را به تصویر  می

های ذهنی او آثار خاصی هستند که بیشتر  کشد. نمایشنامه می

کند. او  یر و تاریخ آنان را مطرح میبا استفاده از اساط
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در این آثار مشکالت فکری و ذهنی انسان را به صورت پررنگ 

ها برای  کند. برخی معتقدند که این نمایشنامه مطرح می

اند نه برای اجرا بر روی صحنه. از دیگر  خواندن نوشته شده

توان به ثروت اباظه،  نمایشنامه نویسان توانای عرب می

 ر و فرج انطوان اشاره کرد. محمود تیمو

 عناصر نمایشنامه 

گفتگو: گفتگو از مهمترین عناصر نمایشنامه  می باشد، 

شود و  ها آشنا می زیرا از طریق گفتگو است که مخاطب شخصیت

برد. در نمایشنامه از  به درگیری و کشمکش بین آنها پی می

شود: یکی از طریق  دو طریق شخصیت به مخاطب معرفی می

دهد و افکار  و عقاید  وهایی که خود شخصیت انجام میگفتگ

هایی که دیگر  کند و دیگری از طریق گفته خود را بیان می

گویند. باید توجه  ها در مورد شخصیت مورد نظر می شخصیت

رود با  داشته باشیم گفتگویی که در نمایشنامه به کار می

کار  گفتگویی که مردم در کوچه و بازار به صورت روزمره به

تر و  برند تفاوت دارد و زبان گفتگوی نمایشنامه فنی می

باشد. اما گفتگو در نمایشنامه  همیشه بین دو  تر می هنری

نفر نیست و گاه ممکن است یک شخصیت با خود گفتگو کند و 

ها و افکار و عقاید خود را بیان  بدین وسیله دردها و سختی

د. از مهمترین گوین می« حدیث النفس»کند که به این روش 

ی خطابی و مستقیم  کند، لهجه آفتهایی که گفتگو را تهدید می

 آن است. 

موضوع )حادثه(: هر اثر ادبی یک موضوع خاص دارد و 

نمایشنامه نیز مانند هر اثر  ادبی دیگری موضوع یا 

کند. باید توجه داشته باشیم که  موضوعاتی را مطرح می

مانند داستان و رمان،  نمایشنامه برخالف سایر انواع ادبی

تواند هر موضوعی را در بر گیرد و در مورد هر موضوعی  نمی

توان نمایشنامه نوشت. به عنوان مثال یک داستان نویس  نمی
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تواند صدها صفحه در مورد تفکرات یک انسان داستان  می

بنویسد اما چنین چیزی در نمایشنامه غیرممکن است، زیرا 

مل حرکت و جنب و جوش باشد. هر نمایشنامه باید ناگزیر شا

نمایشنامه معموال شامل یک حادثه یا موضوع اصلی و چند 

موضوع فرعی است که به عنوان مکمل موضوع اصلی کار می 

 کنند. 

ای است که نویسنده  شخصیت: شخصیت انسان کاغذی ساخته شده

ها و حوادث داستان یا نمایشنامه را به  ی او نقش به وسیله

توان گفت شخصیت اصلی ترین عنصر نمایشنامه   . میراند جلو می

ی حوادث و گفتگوها از طریق او نمایان و  است زیرا همه

ی  های سه گانه تواند از جنبه گردد. هر شخصیت می بارز می

روانی و اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار  –جسمی، روحی 

بگیرد. سه راه برای شخصیت آفرینی در نمایشنامه  وجود 

ی شرح و  د: اول: پرده برداشتن  از شخصیت به وسیلهدار

ی عملکرد  توضیح نویسنده. دوم: معرفی شخصیت به واسطه

هد. سوم: معرفی شخصیت با استفاده  وکارهایی که انجام می

ها در  گذرد. شخصیت از آنچه که در افکار و روان او می

نمایشنامه  به دو نوع شخصیت اصلی یا پویا و فرعی یا 

ها شخصیت قهرمان نیز  شوند. برخی نمایشنامه ا تقسیم میایست

های قدیمی به این  دارا هستند که البته بیشتر نمایشنامه

اند. شخصیت قهرمان شخصیتی است که همه حوادث  ترتیب بوده

ها به  شوند همه شخصیت ای به او مرتبط می داستان به گونه

 نوعی کارهایشان به کارهای او ارتباط دارد. 

مکش: کشمکش به معنی درگیری بین دو نیرو یا دو شخصیت کش

باشد. کشمکش یکی از اصول نمایشنامه است  در نمایشنامه می

توان آن را نادیده گرفت. کشمکش در نمایشنامه باید  که نمی

دارای خصوصیاتی باشد: بین دو نیروی تقریبا مساوی در 

ی قوی قدرت باشد، زیرا اگر بین یک نیروی ضعیف و یک نیرو
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رسد و در واقع کشمکشی  باشد، کشمکش به زودی به پایان می

شود. طرفین کشمکش به این امر آگاه باشند  ایجاد نمی

آگاهانه وارد آن شوند و این کشمکش به صورت یک ترتیب 

منطقی از یک نقطه شروع شود و به نقطه ای در پایان 

اط نمایشنامه برسد. کشمکش با هدف نهایی نمایشنامه  ارتب

داشته باشد و مسیر مشخصی را از ابتدا تا انتهای 

های مختلفی برای مطرح کردن کشمکش  نمایشنامه طی کند. راه

توان از درگیری یک شخصیت  در نمایشنامه وجود دارد که می

ی در با خود یا کشمکش درونی، یک نفر در برابر همه و گروه

 دیگر نام برد.  مقابل گروهی

 انواع نمایشنامه 

ی تراژدی یونانی است و برگرفته از  تراژدی: اصل کلمه

هایی است که برای دیونوسوس، خدای شراب و زیبایی برپا  جشن

داند  شده است. ارسطو آن را تقلید از زندگی بزرگان می می

ی آن  آید، و در نتیجه که به روی صحنه به اجرا در می

ی نفس  یهشود که باعث تزک ای می خواننده دچار حزن وناراحتی

گردد. یکی از دالیل ظهور تراژدی در نزد یونانیان،  او می

اعتقاد آنان به نیروهایی ماورایی بود که انسان را تحت 

کرد.  کنترل خود داشت و او را دچار حوادث و بالیایی می

ارسطو در یونان باستان کم کم از حالت ماورایی خارج شد و 

 د توجه قرار داد. بیشتر مسائل اجتماعی و انسانی را مور

های سطح پایین و کودن  کمدی: کمدی تقلید از زندگی انسان

دهد،  های زندگی آنان را به ما نشان می جامعه است که زشتی

بدون آنکه ضرری به ما برساند. کمدی نیز ریشه در مراسمات 

مذهبی یونانیان دارد. هدف کمدی نیز مانند تراژدی اصالح 

ست اما این هدف از طریق کارهای ی نفس  او انسان و تزکیه

شود. انسان هنگامی که این  خنده آور و سخیف دنبال می

کوشد از انجام امثال  بیند، می کارهای سخیف و پست را می
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آنان دست بردارد و بنابراین بدین گونه به تزکیه و اصالح 

 پردازد.  نفس می

شود که در آن هر دو  درام: درام به نوعی نمایش گفته می

شوند. این نوع از  نس کمدی و تراژدی به همدیگر آمیخته میج

ی دوم قرن شانزدهم میالدی توسط شکسپیر  نمایشنامه در نیمه

ابداع شد و از دیگر کسانی که در  این زمینه نمایشنامه 

توان به مولییر و برناردشو اشاره کرد.  نوشتند، می

ن نقطه توا بنابراین ظهور شکسپیر در ادبیات نمایشی را می

جدیدی در این زمینه ابداع  عطفی دانست، زیرا راه و روش

 کرد. 

و زندگی سیاسی، فرهنگی فصل دوم: علی احمد باکثیر 

 زندگی اجتماعیو ادبی او

نویسان در  ترین نمایشنامه علی احمد باکثیر یکی از بزرگ

ادبیات عربی است. او که اصلیتی حضرموتی دارد، در سال 

در شهر سوربایای اندونزی به دنیا آمد و چون میالدی،  1112

سالگی رسید، پدرش او را برای تحصیل، به حضرموت،  8به سن 

هایی که او در حضرموت  نزد عمویش فرستاد. بیشتر درس

هایی دینی بود که بازتاب این آموزش دینی در  آموخت، درس

 شود. مشاهده می  آثار او به وضوح

ایش نسبت به ادبیات در وی در دوران نوجوانی، میل و گر

های شعرای مشهور عرب از جمله  ظاهر شد و بسیاری از دیوان

سالگی سرودن شعر  13متنبی و احمد شوقی را خواند و در سن 

گوید: دوران کودکی  را آغاز کرد. او خود در این باره می

سالگی،  13من در حضرموت سپری شد، آنجا بود که در سن 

دم. من در این دوران توجه و عالقه سرودن شعر را آغاز کر

خاصی به شعر داشتم و هر دیوانی که از شعرای قدیم یا 

ی فراوانی مطالعه  رسید، با شور و عالقه جدید که به دستم می
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شعرای قدیم متنبی و از شعرای جدید احمد شوقی کردم. از  می

 کردند. بیشتر توجه مرا به خود جلب می

ی زبان  مصر رفت و در رشتهمیالدی به  1134او در سال 

فارغ التحصیل شد  1131انگلیسی به تحصیل پرداخت و در سال 

سال در دبیرستان به تدریس پرداخت. بعد از این  14و مدت 

سال در بخش هنر وزارت فرهنگ استخدام شد و بعدها در  14

های ادبی، فعالیت خود را پی گیری  بخش نظارت بر نوشته

ا یک خانم مصری ازدواج کرد و تا ب 1143کرد. او در سال 

محرم سال  24پایان عمر در مصر ماند. علی احمد باکثیر در 

میالدی، دار  1161نوامبر سال  12هجری قمری، مصادف با  1381

 فانی را وداع گفت.

 

 زندگی فرهنگی و ادبی

باکثیر از نظر فکری و ایدئولوژیک فردی اصالح طلب بود و 

داد. از زمانی که وارد  سر میهمواره ندای اصالح دینی 

حضرموت شد و عقب ماندگی و خرافه پرستی مردم آنجا را 

مشاهده کرد، کوشید که با جهل و خرافات مبارزه کند واین 

گرایش در آثار ادبی او نمایان است. نباید از این نکته 

ی آثارش گرایش اسالمی خود  غافل شویم که او همواره در همه

و تعهد خود به اسالم را هیچ وقت  کرد و را نمایان می

 کرد.  فراموش نمی

توان به سفر به  از سفرهای متعددی که او داشته است، می

فرانسه، ازبکستان، رومانی، عراق و ترکیه اشاره کرد. 

بیشتر این سفرها در چهارچوب کارهای علمی و ادبی، و به 

 های ادبی بوده است.  ها و گردهمایی دعوت از سوی همایش

 دبیات باکثیرا
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یکی از مهمترین خصوصیاتی که باکثیر دارد، آفریش آثار 

مختلف در فنون گوناگون است. او در شعر، نمایشنامه و 

رمان آثار گرانبهایی از خود بر جای نهاده است. از دیگر 

خصوصیات چشمگیر او، پیشروی او بر دیگر شاعران معاصر 

توان او را  می ی سرودن شعر نو است. همچنین عرب،در زمینه

پیشتاز ادیبان معاصر عرب در امر رمان اسالمی محسوب کرد. 

ای به مسائل روز مسلمانان  باکثیر در آثار خود، توجه ویژه

به صورت کلی، و عرب ها دارد. از مهمترین مسائلی که 

همواره در آثارش بدان توجه کرده است، مسئله اشغال 

ر نمایشنامه شیلوک فلسطین توسط رژیم صهیونیستی است که د

الجدید، سه سال قبل از اعالم رسمی دولت اسرائیل، باکثیر 

با نگاه نافذ خود این امر را پیش بینی کرده و به 

های منطقه هشدار داده بود اما هشدار او نادیده  حکومت

گرفته شد. باکثیر، به دلیل تسلط بر زبان انگلیسی، 

کرد، اما این  یهمواره آثار نویسندگان غربی را مطالعه م

امر به هیچ وجه سبب نشد که او اصالت عربی و اسالمی خود 

 را فراموش کند. 

توجه به زبان عربی: باکثیر توجه خاصی به زبان عربی 

ی  دانست و همه فصیح داشت و آن را جزئی از دین اسالم می

آثار خود، حتی آن دسته از آثارش را که کمدی نیز هستند، 

ه است. او معتقد بودکه مردم با تقسیم به زبان فصیح نوشت

بندی زبان ادبی به دو نوع فصیح و لهجه، آن را دچار آفتی 

بزرگ کرده اند. بنابراین به هیچ وجه به نوشتن به زبان 

لهجه اعتقادی نداشت آن را زشت می پنداشت. او اولین کسی 

است که شعر مرسل یا بدون قافیه را وارد زبان عربی ساخت 

 ن دلیل خدمت بزرگی به زبان عربی  کرد. و به همی

ای، خصوصیات منحصر به فردی دارد که  هر ادیب و نویسنده

سازد و به آثارش رنگ و بوی خاصی  او را از دیگران مجزا می
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دهد. علی احمد باکثیر نیز از این اصل مستثنی نیست و  می

توان این  های خاص به خود را دارد که می آثارش ویژگی

 گونه خالصه کرد: را اینخصوصیات 

ی آثارش قابل  ی اسالمی جوشانی که تقریبا در همه .عاطفه1

مشاهده است، حتی در آثاری مانند مسمار جحا که آن را در 

هایی مانند  قالب طنز نوشته است، چه رسد به نوشته

 واإسالماه که خود یک داستان اسالمی است.

ران خویش که .نگاه نافذ و دقیق به حوادث و اتفاقات دو2

ها  ها و عقب ماندگی ی محدودیت او را بر آن داشت تا با همه

ی آن را در  ی اسالمی به مبارزه برخیزد، که نمونه در جامعه

دید. در همین راستا او با توان  ی همام می نمایشنامه

های بی قید و بند نیز که موجب ایجاد فساد در جامعه  آزادی

این تفکر نیز در آثاری مانند شد، به مخالفت برخاست که  می

 حبل الغسیل و الدنیا فوضی  کامال نمایان است. 

.آرامش و خوش بینی نسبت به آینده، در زمانی که یأس و 3

ناامیدی بر جامعه دامن افکنده بود. البته او در عین حال 

نسبت به آینده نگران هم بود، اما هم نگرانی و هم خوش 

دانست که درمان دردهای  می بینی او از روی آگاهی بود و

هاست، اما باید آگاه  مردم عرب و مسلمان در دست خود آن

 باشند و از آن استفاده کنند. 

.گرایش شدید به تاریخ اسالم، که موجب شد او در این 4

ترین  یی بنویسد که جزء موفقها ها و رمان زمینه نمایشنامه

ی  نمایشنامهشوند، مانند رمان وااسالماه و  آثارش شمرده می

 ملحمة عمر.

بندی کامل به نوشتن آثار به زبان عربی فصیح در  .پای5

حالی که در آن دوره گرایش به کاربرد زبان عامیانه در 

 ادبیات به اوج خود رسیده بود. 
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های ادب  ترین ویژگی ی فلسطین که از مهم .توجه به مسئله6

ار اوست. گیری از آث شود و موضوع اصلی بخش چشم او محسوب می

از جمله: مأساة اودیب، شیلوک الجدید، إله إسرائیل و . . 

. . او در این زمینه نهایت سعی و کوشش خود را به خرج 

 دهد تا صهیونیسم و مقاصد پلیدش را به مردم بشناساند.  می

.دور اندیشی و واقع نگری، که به او این قدرت را 7

پیش بینی کند. بخشیده بود که برخی حوادث سیاسی آینده را 

ها بر اساس سحر و جادو و یا معجزه  البته این پیش بینی

نبود، بلکه به سبب آگاهی از سیاست روز و دنبال کردن 

ی این حوادث  داد. او بر اساس رابطه اتفاقاتی بود که رخ می

کرد که بعدها به  هایی می با یکدیگر، برخی اوقات، پیش بینی

ها و اشغال  پیش بینی شکست عربی آن  پیوست. نمونه واقعیت می

ی شیلوک الجدید است  ها در نمایشنامه فلسطین توسط صهیونیست

 که آن را سه سال قبل از وقوع حادثه نوشته است.

 باکثیر و نمایشنامه 

باکثیر از پیشگامان نمایشنامه نویسی فنی در  ادبیات 

« اخناتون و نفرتیتی»عربی است. او کار نمایشنامه را با 

ای شعری است. بعدها باکثیر احساس  ز کرد که نمایشنامهآغا

کرد نثر برای نوشتن نمایشنامه مناسبتر است و از آن پس 

ی تحریر  های خود را در قالب نثر به رشته بیشتر نمایشنامه

های او  توان که برخی نمایشنامه در آورد. از نظر موضوعی می

سائل مطرح در مضمون اجتماعی دارند، به طوری که مشکالت و م

جامعه و اوضاع سیاسی و اجتماعی آن را بازتاب می دهند. 

های تاریخی و  های او، نمایشنامه گروهی دیگر از نمایشنامه

ای هستند که موضوع آنها را از تاریخ و اساطیر  اسطوره

های مأساة اودیب، سر شهرزاد  گرفته است، مانند نمایشنامه

 و اوزیریس. 
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نگاهی ویژه است. در برخی آثار او، نگاه باکثیر به زن، 

و علی الخصوص در شعر او می بینیم که زن نمادی از عشق و 

محبت است. اما در برخی دیگر از آثار، باکثیر با تأثر از 

دیدگاه اسالمی خود، به ارزش و جایگاه واالی زن اشاره 

کند و نقش او در جامعه و خانواده را مورد تأکید قرار  می

 دهد.  می

کثیر از ادیبانی است که علیرغم جایگاه واال و آثار با

ارزشمندی که به رشته تحریر درآورده است، آن چنان که 

باید و شاید شناخته نشده و در واقع مورد ظلم واقع شده 

 است. 

)بررسی « سر شهرزاد»ی  فصل سوم: بررسی نمایشنامه

 عناصر و مضمون(

 هزار و یک شب

رفته از کتاب هزار و یک شب از آنجا که این داستان برگ

می باشد، الزم دیدیم ابتدا نگاهی کلی به کتاب هزار و یک 

ای از  ی آن داشته باشیم. هزار و یک شب مجموعه شب و ریشه

ای است. برخی معتقدند این کتاب  های خیالی و افسانه داستان

در اصل هندی بوده، سپس به ایران منتقل شده و از ایران 

ی و از آنجا به اروپا رفته است. در این به کشورهای عرب

های ایرانی و هم از  رهگذر این کتاب هم از داستان

های مصری تأثیر پذیرفته است. کتاب هزار و یک شب  داستان

های متعددی است که در مصر و شام و بغداد  دارای نسخه

ی خطی  ها، نسخه شوند. یکی از مهمترین این نسخه نگهداری می

باشد. اولین کسی که کتاب هزار و یک شب  اد میموجود در بغد

را منتشر ساخت، گاالن فرانسوی بود، به همین دلیل 

 ی این کتاب است.  پنداشتند که گاالن نویسنده اروپاییان می
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اصل داستان هزار و یک شب به این صورت است که یکی از 

های شاه زمان و شهریار  پادشاهان ساسانی دو فرزند به نام

کنند،  بعد از آنکه همسران این دو به آنها خیانت میداشت. 

ی زنان انتقام بگیرد و  گیرد که از همه شهریار تصمیم می

خواند و با  بدین ترتیب هر شب دختری را به قصر خود فرا می

رساند. این  شود و صبحدم آن را به قتل می او همخوابه می

یر می روند ادامه دارد تا آنکه نوبت به شهرزاد دختر وز

رسد. شهرزاد با استفاده از اطالعات گسترده و هوش سرشار 

پردازد و داستان را به  خود به داستان گویی برای شاه می

گذارد که شهریار مشتاق به شنیدن آن در  ای ناتمام می گونه

شب آینده شود. او این روند را هزار و یک شب ادامه می 

ت بد خود منصرف تواند شهریار را از عاد دهد تا اینکه می

 شود. کند و با او ازدواج می کند و صاحب فرزندانی می

هایی  هایی که از زبان شهرزاد نقل شده اند، داستان داستان

ای هستند. بعد  از اینکه این  خیال انگیز و افسانه

ها به  ادبیات اروپا راه یافت، تأثیر شگرفی بر  داستان

ی  از بارزترین نویسندگان گذاشت. شخصیت شهرزاد نیز یک

هایی است که در ادبیات اروپا و آمریکا تأثیر گذاشته  جنبه

است. از مهمترین نویسندگان غربی که از هزار و یک شب و 

داستان شهرزاد تأثیر پذیرفتند، می توان به گوته، ادگار 

آلن پو و دی رینیه اشاره کرد. با دقت در ادبیات عربی در 

هرزاد بعد از آنکه به ادبیات شویم که ش عصر جدید متوجه می

غرب انتقال یافت، به عنوان نمادی از فرار از واقعیت و 

پناه بردن به خیال، و نیز نمادی از عشق و محبت به 

 ادبیات عربی بازگشت. 

 « سر شهرزاد»خالصه نمایشنامه 
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صفحه و چهار فصل نوشته شده است.  791این نمایشنامه در 

رده دارند به جز فصل چهارم که ها یک پ هر کدام از این فصل

 فصلی پرده ای است.

نمایشنامه از آنجا آغاز می شود که شهریار وارد اتاق 

همسرش بدور می شود و بعد از آنکه بدور به اتاق 

خواهد که برای اثبات عشقش، با  گردد، شهریار از او می برمی

پذیرد  او در استخر قصر شنا کند، بدور این پیشنهاد را نمی

هریار به سبب ناراحتی از این امر، به شنا کردن با و ش

کنیزان در استخر پر از شراب می پردازد. بدور که بسیار 

کوشد غیرت شهریار را نسبت به خود تحریک  ناراحت است، می

های خواجه قصر را به اتاق خود  کند، بنابراین یکی از برده

ر از خواهد که بدون آنکه شهریا آورد و از خدمتکار می می

نقشه باخبر شود، او را به نزد بدور فراخواند. خدمتکار 

ای رخ بدهد،حقیقت را به شهریار می  از ترس اینکه فاجعه

گوید اما شهریار از این فرصت استفاده کرده و عالوه بر 

 رساند.  خدمتکار بدور را نیز به قتل می

ی  فصل دوم نمایشنامه در خانه نورالدین، وزیر برکنار شده

شود. شهرزاد دختر نورالدین، از اینکه  یار شروع میشهر

شهریار خواسته است تا امشب به نزد او برود و طبق رسمی 

که شهریار برای خود بنا نهاده است، تا صبح در نزد او 

اش را از  بماند و صبحدم، بعد از اینکه عفت و پاکدامنی

 دست داده است، جان خود  را نیز از دست بدهد و کشته شود.

شهرزاد از این مسئله بسیار اندوهگین است و به فکر راه 

ای است. رضوان، معّلم شهریار و دوست نورالدین و معلم  چاره

شهرزاد، برای طلب بخشش به نزد شهریار فرستاده شده است، 

دهد که شهریار  گردد و خبر می اما او نیز ناامیدانه باز می

 یک هفته به شهرزاد فرصت داده است. 
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ن هنگام دو نفر از دوستان قدیمی نورالدین به نزد درای

خواهند که بر ضد شهریار شورش کند.  آیند و از او می او می

او نیز برای جلوگیری از  این شائبه که به خاطر جلوگیری 

از کشته شدن دختر خود این کار را کرده است، این پیشنهاد 

ورالدین کند. بعد از رفتن آن دو نفر، رضوان ن را قبول نمی

کند چرا با صداقت و صراحت با آنان صحبت کرده  را مالمت می

است، چون ممکن است آنان از جاسوسان شهریار باشند. در 

این هنگام ام کریمه، همسایه نورالدین با گریه و زاری 

خواهد که دخترش را از شر  وارد خانه می شود و از او می

دختر او را شهریار نجات دهد، زیرا شهریار برای امشب 

خواسته است. بعد  از آگاهی از مصیبتی که دامن گیر 

نورالدین هم شده است، ام کریمه به نفرین کردن شهریار می 

شود. او نورالدین و  پردازد که ناگاه شهریار وارد خانه می

کند. در این هنگام شهرزاد  شهرزاد را به مرگ تهدید می

راسته نه نزد برای مشغول کردن او، در لباسی زیبا و آ

کند که امشب به قصر او  آید و اعالم آمادگی می شهریار می

کند و بعد از رفتن شهریار،  برود. شهریار نیز قبول می

دهد که حتما از مرگ  شهرزاد به پدر و مادر خود دلداری می

نجات خواهد یافت و شهریار نخواهد توانست او را بکشد. 

رسد  یازاد به پایان میاین فصل با آواز و رقص شهرزاد و دن

اند و شهرزاد مدعی  سر داده...« ملکه.... ملکه »که آواز 

است که زنده خواهد ماند و به ملکه این مملکت تبدیل 

 خواهد شد. 

فصل سوم فصل ورود شهرزاد به قصر و دیدار با شهریار 

آید که در  است. بعد از آنکه شهریار به نزد شهرزاد می

شود با  برد، شهرزاد موفق می سر می اتاق مخصوص شهریار به

مهارتی که در صحبت کردن دارد، دل شهریار را نسبت به خود 

نرم کند و عشق خود را در دل او بکارد. بعد از آنکه 

خواهد با شهرزاد عشق بازی کند، شهرزاد از  شهریار می
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کند و دلیل آن را وجود خواهر  انجام این کار جلوگیری می

داند. شهریار ابتدا از این  ر اتاق میکوچکش، دنیازاد د

بیند  شود، اما بعد از آنکه دنیازاد را می کار ناراحت می

دارد.  که دختری جذاب و خوش زبان است، او را دوست می

ی کارها  اش در همه کند که از ابتدای زندگی دنیازاد ادعا می

با شهرزاد شریک بوده است و اکنون نیز سهم خود از شهریار 

خواهد. شهرزاد برای خواباندن شهرزاد به قصه گویی  را می

پردازد، اما در واقع مخاطب قصه شخص شهریار   برای او می

 رسد. ی شهرزاد، فصل سوم به پایان می است. با آغاز قصه

شود و  ی اول فصل چهارم، شهریار از خواب بیدار می در صحنه

ر و کند بدو رود و در حالی که توهم می به اتاق بدور می

کشد و  ها را می ی سیاه آنجا هستند، بار دیگر آن برده

گردد. شهرزاد به رضوان  دوباره به رختخواب خود باز می

گوید که این کار هرشب اوست. رضوان که همراه با شهرزاد  می

بیند، تنها راه چاره را همان چیزی  که این صحنه را می

ای به  داندکه به شهرزاد گفته است، اما هیچ اشاره می

 کند.  جزئیات نقشه نمی

خواهد که کنیز سیاه  ی دوم، شهرزاد از خدمتکار می در صحنه

پوستی را بیاورد و لباس مردانه به او بپوشاند. بعد از 

گردد، شهرزاد به گفتگو با او  آنکه شهریار از شکار برمی

نشیند. هنگامی که شهریار قصد دارد وارد اتاق شهرزاد  می

کند. هنگامی  شدت از این کار جلوگیری میشود، شهرزاد به 

شود  شود و وارد اتاق می که شهریار به این امر حساس می

بیند و در نتیجه از شهرزاد به  ی سیاه پوستی را می برده

ی زنان را به فساد متهم  شود، و همه شدت اندوهگین می

شود و  کند. بعد از چند دقیقه شهرزاد وارد اتاق می می

ی او را در  های مردانه ز، در حالی که لباسهمراه با کنی

شود و شهریار با دیدن این  دست دارد، از اتاق خارج می
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کندکه بدور را در  شود و اعتراف می صحنه به شدت متأثر می

دانست بی گناه و پاک است. بعد از  حالی کشته است که می

شود، از رضوام  اینکه شهریار از کار خود واقعا پشیمان می

خواهد اواًل از کارهایی که  خواهد و رضوان از او می میکمک 

ی دخترانی را  در گذشته انجام داده است، توبه کند و دیه

که به قتل رسانده است، بپردازد، و اعالم کند هر دختری که 

 ی شهریار خواهد بود.  اش بر عهده قصد ازدواج دارد، مهریه

گیرد زندگی  میکند و تصمیم  شهریار با این امور موافقت می

جدیدی را با شهرزاد آغاز کند. شهرزاد به او پیشنهاد 

دهد مانند سندباد به سفر و ماجراجویی بپردازند و  می

کند و نمایشنامه در این نقطه به  شهریار نیز قبول می

 رسد. پایان می

 عناصر نمایشنامه 

 های سه گانه وحدت

نوشتن یک وحدت موضوع: وحدت موضوع یکی از مهمترین شرایط 

نمایشنامه است. منظور از وحدت موضوع این است که نویسنده 

ی عناصر  یک موضوع خاص را در نظر داشته باشد و همه

نمایشنامه در طول آن در با آن موضوع خاص همراهی داشته 

باشند و همه در یک راستا حرکت کنند. وحدت موضوعی 

است برخی های سه گانه است زیرا ممکن  مهمترین جزء از وحدت

نویسندگان مانند شکسپیر توانسته باشند بدون در نظر 

های خوبی به رشته  گرفتن وحدت زمان و مکان، نمایشنامه

تحریر در آورند، اما نوشتن نمایشنامه بدون در نظر گرفتن 

گوید که  وحدت موضوعی ممکن نیست. ارسطو در این مورد می

د و آنچه را نویسنده نمایشنامه نباید مانند مورخ عمل کن

افتند نقل کند، بلکه باید با  استفاده از  که اتفاق می

قانون ضرورت و احتمال، حوادث نمایشنامه را به جلو 
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براند. عالوه بر این انتخاب موضوع نیز خود یکی  از 

ی حوادث و  های نوشتن نمایشنامه است، زیرا همه سختی

ی  ه وسیلهافتد، باید ب اتفاقاتی که در نمایشنامه اتفاق می

 کالم و گفتگو به تصویر کشیده شود. 

موضوع نمایشنامه معموال شامل یک حادثه اصلی و چند 

ی فرعی است که در کنار این حادثه نقش آفرینی  حادثه

ی اصلی بیماری  کنند. در نمایشنامه سر شهرزاد حادثه می

روانی شهریار  و تالش شهرزاد برای درمان این بیماری است. 

توان به موضوع کشمکش داخلی شهرزاد  ات فرعی هم میاز موضوع

و نیز تالش شهرزاد برای آرام کردن پدر و مادرش در تحمل 

ها وارد خواهدآمد، اشاره کرد. از طرف  مصیبتی که بر آن

ای است که  بینم که موضوع از موضوعات اسطوره دیگر می

نویسنده با استفاده از چهارچوب کلی این اسطوره، 

ه را نوشته است و تغییراتی جزئی در آن ایجاد نمایشنام

کند اما  کرده است، تغییراتی که ماهیت اسطوره را نفی نمی

دهد. باکثیر از جمله نویسندگانی است  معنی جدیدی به آن می

که توجه خاصی به اسطوره و تاریخ در آثار خود دارد و چند 

: ای نوشته است، مانند نمایشنامه را با موضوعات اسطوره

مأساة اودیب و اوزیریس. همانطور که توجه خاصی هم به 

هایی که  موضوعات تاریخی داشته است و از جمله نمایشنامه

توان به سالمة القس،  با موضوعات تاریخی نوشته است، می

اخناتون ونفرتیتی، و الثائر األحمر اشاره کرد. باکثیر 

ه ملی دلیل گرایش به تاریخ و اسطوره را اهتمام و توجه ب

ها به عنوان موضوع  گرایی عربی و سهولت بکارگیری اسطوره

 کند.  نمایشنامه بیان می

وحدت زمان: ناقدان نمایشنامه در یونان قدیم که مهمترین 

و سرشناس ترین آنها ارسطو می باشد، معتقد بود که حوادث 

نمایشنامه باید در طول یک شبانه روز اتفاق بیفتد و 
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طول بکشد. بنابراین علیرغم عمر طوالنی نباید بیشتر از آن 

انجامد، باید نویسنده قسمت  انسان که سالها به طول می

خاصی از این زندگی را در نظر بگیرد و فقط در مورد آن 

بنویسد. وبه عبارتی دیگر نقاط عطف زندگی انسان و حوادث 

سرنوشت ساز آن را در نمایشنامه  به تصویر بکشد. در این 

افتد و در این  بینیم که حوادثی که اتفاق می ینمایشنامه م

اثر به تصویر کشیده شده است، از نظر زمانی، وقت زیادی 

ی این  های چهارگانه شود. اما خاصیت فصل را شامل می

نمایشنامه  این است که هر یک از این فصول مختص به زمان 

خاصی هستند. مثال فصل اول به زمان کوتاهی اختصاص دارد و 

ی  فتگوی شهریار و بدور و شهریار و رضوان و سپس نقشهبه گ

بدور و به قتل رسیدن او توسط شهریار اختصاص دارد که 

های نمایشنامه نیز به همین  کشد. دیگر فصل زیاد طول نمی

ی نمایشنامه دارای  های چهارگانه تریبت هستند. در واقع فصل

ی وحدت موضوعی نیستند اما هر یک از فصول وحدت موضوع

 دارند. 

ای که در مورد وحدت مکان توجه ما را  وحدت مکان: نکته

کند  کند، اینکه ارسطو در مورد وحدت مکان صحبت نمی جلب می

و فقط در مورد زمان و موضوع صحبت کرده است، اما این 

ها بودند که مکان را به دو قسمت دیگر اضافه کردند.  کالسیک

اًل مکان ثابتی مانند های یونان قدیم، مکان معمو در نمایش

ها  جزیره یا ساحل یا قصر یکی از پادشاهان بود. کالسیک

معتقد بودند که نباید مکان در یک نمایشنامه متغیر باشد 

و اما بعدها آزادی نسبی برای این امر قائل شدند و به 

 ها در صحنه پرداختند.  کشیدن بعضی نقاشی

مکانی نیز، بینیم که وحدت  در نمایشنامه سر شهرزاد می

شبیه وحدت زمانی است و در هر فصل از نمایشنامه، همزمان 

کند، مکان نیز  با اینکه زمان نمایشنامه تغییر پیدا می
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ی حوادث در  کند. اما با توجه به اینکه همه تغییر می

های مختلف با اصل موضوع نمایشنامه ارتباط  ها و زمان مکان

رساند.  آسیبی نمی دارند، این مسئله به پیکره نمایشنامه

یکی از دالیلی که باعث شد وحدت موضوعی در عصر جدید مانند 

ها  عصر یونان باستان رعایت نشود، عدم سازگاری این وحدت

با شرایط اجتماعی و دینی عصر حاضر بود. از طرف دیگر 

ی  شود که آزادی نویسنده های سه گانه باعث می رعایت وحدت

  نمایشنامه بسیار محدود شود.

های  ای که در مورد گفتگو در نمایشنامه گفتگو: اولین نکته

کند، این است که او هیچ  باکثیر توجه ما را به خود جلب می

ها استفاده  های عامیانه در گفتگوهای شخصیت گاه از لهجه

کند، زیرا معتقد است که زبان فصیح مانند آب زاللی است   نمی

عامیانه مانند آب پذیرد اما  که هر رنگی را به خود می

توان آن را به رنگ دیگر  ای است که به سختی می رنگی

درآورد. گفتگو کارکرد بسیار مهمی در نمایشنامه  دارد و 

باید تا حدی گویا باشد که نویسنده نیاز چندانی به 

 توضیحات اضافی در پرانتز نداشته باشد. 

 توانیم به با دقت در گفتگوهای مذکور در نمایشنامه، می

این نکته پی ببریم که گفتگو در این نمایشنامه عالوه بر 

انتقال حوادث و اتفاقات و پیشبرد نمایشنامه، دارای 

باشد. مثال هنگامی که شهریار در  های نمادین نیز می جنبه

شود  آورد، معلوم می ی جهنم را به زبان می اولین گفتگو کلمه

طور که وقتی که از یک درد و رنج درونی در عذاب است. همان

بدور لفظ مرد را بدون هیچ گونه منظور خاصی به کار 

 زند. کند به او تعریض می برد، شهریار  احساس می می

از دیگر خصوصیات گفتگو در نمایشنامه این است که باید 

ها سرچشمه بگیرد. به عنوان  واقعی به نظر برسد و از شخصیت

به اعتماد به  شود، نمونه گفتگوهایی که از شهرزاد صادر می
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بینیم که  نفس و تدّبر و آینده نگری او داللت دارد و ما می

توان  هایش می گونه است که از گفته شخصیت او نیز همان

تواند این باشد که  برداشت کرد. از دیگر خصوصیات گفتگو می

ای مبهم را در بر دارد که باعث  گاهی اوقات گفتگو نکته

نکته مشتاق شود و بدین  شود مخاطب نسبت به فهم این می

ترتیب تشویق شود که ادامه نمایشنامه را دنبال کند تا از 

 ی مبهم پرده برداشته شود.  این نکته

یکی از نقاط نمایشنامه که چنین نکته ای را در بردارد، 

باشد که رضوان در مورد  ی اول فصل چهارم می پرده

حل، راه گوید: به جز همان راه  شهریار،خطاب به شهرزاد می

حل دیگری وجود ندارد و تو همانطور که بیماری اولش را 

توانی بیماری دومش را نیز شفا بدهی. در این  شفا دادی، می

ی مبهم وجود دارد که آن راه حل چیست؟  کالم این نکته

ی نمایشنامه به  شود تا در ادامه بنابراین، مخاطب تشویق می

پیدا کردن جواب  کند برای این راه حل پی ببرد و سعی می

 این سوال، به ادامه نمایشنامه توجه داشته باشد.

ها به جای گفتگوی  همانطور که گفته شد، گاهی شخصیت

ی این نوع  پردازند. نمونه دوطرفه، با خود به گفتگو می

توان در آغاز فصل دوم مشاهده کرد. در این  گفتگو را می

ر و نگران قسمت نمایشنامه، شهرزاد که به شدت آزرده خاط

ای با خود دارد که در آن رنج و عذابی  است، گفتگوی طوالنی

ی قرار گرفتن در این موقعیت بر او وارد  را که در نتیجه

 کشد.  شده است، به تصویر می

توان اساس هر کار نمایشی خواند،  شخصیت: شخصیت را می

ها و کشمکش وجود  زیرا بدون وجود شخصیت امکان اجرای نقش

شخصیت وجود دارند که می توان  78راین نمایشنامه ندارد. د

های اصلی  سه شخصیت شهریار، شهرزاد و رضوان حکیم را شخصیت
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ها از جمله: نورالدین، جهان،  یا پویا، و دیگر شخصیت

 های فرعی محسوب کرد.  دنیازاد، خدمتکار و ... را شخصیت

 های اصلی شخصیت

ر گفتگویی که ی نمایشنامه و د شهریار: در اولین صحنه

شهریار با بدور دارد چندنکته از نکات اخالقی شخصیت 

شود. اول اینکه هنگامی که بدور را آتش  شهریار مشخص می

شود که  نامد، به این نکته پی برده می درون یا جهنم قلب می

برد. در خالل همین  ی بسیار سخت درونی رنج می وی از دغدغه

است که شخصیت ثابتی  شود که او  انسانی گفتگو مشخص می

ندارد و در آرا و عقایدش دچار نوسان می باشد، زیرا بعد 

خواهد بدون آرایش و در عین سادگی  از اینکه از بدور می

گوید که این چنین زیباتر است،  نزد او بنشیند و به او می

بعد از چند دقیقه از اینکه خدمتکار برای آرایش او 

کند  شود و او را صدا می مینیامده است، ناراحت و برآشفته 

تا به وضعیت بدور رسیدگی کند. از دیگر خصوصیات شهریار 

که در گفتگو با رضوان مشخص می شود اینکه او پادشاهی 

ظالم و ستمگر است و در واقع دیکتاتوری بیش نیست و برای 

نظر و رأی مردم ارزشی قائل نیست و فقط خود را مهم و در 

دیگر خصوصیات منفی شهریار، نگاه داند. از  مرکز امور می

باشد. عالوه بر این،  منفی و لذت جویانه به جنس زن می

های مادی و هوسرانی خالصه گردیده است و  زندگی او در لذت

 جز این به چیز دیگری اهمیت نمی دهد 

های دیگر  های ترسیم شخصیت گفته قبالً گفته شدکه یکی از راه

ی که بدور در مورد شهریار ها در مورد اوست. هنگام شخصیت

های اخالقی   با خدمتکار صحبت می کند، به برخی از جنبه

کند، از جمله اینکه او بودن با کنیزان  شهریار اشاره می

باشد،  را به بودن با بدور که زنی عفیف و پاکدامن می

دهد. و نیز او غرق در شرابخواری و انواع لهو و  ترجیح می
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ای است  مذکور، شهریار شخصیتی کینه لعب است. عالوه بر نکات

برد. و این هنگامی نمایان  ی حقارت رنج می که از عقده

ای  داند کار بدور فقط نقشه شود که او علیرغم اینکه می می

ای که در دل دارد، از این فرصت  برای تحریک اوست، با کینه

 رساند.  کند و بدور را به قتل می استفاده می

بینیم آن هنگامی  ای که از شهرزاد می شهرزاد: اولین صحنه

است که دچار یک کشمکش شدید درونی شده است و با خود در 

کند. در این گفتگو معلوم می  مورد یافتن راه حلی گفتگو می

شود که او شخصیتی که جوانب متعدد یک کار را می بیند 

های مختلفی برای نجات از مرگ تصور می کند و  زیرا راه حل

 کند.  آنها را بررسی میهر یک از 

هنگامی که نویسنده محیطی را که شهرزاد در آن است، یعنی 

کشد، به طور  ی نورالدین را به تصویر می درواقع خانه

نمادین به این حقیقت اشاره می کند که شهرزاد در خانه ای 

پرورش یافته است که نسبت به علم و دانش اهمیت خاصی قائل 

شخصیتی علم دوست و با هوش و  هستند و خود شهرزاد نیز

آگاه است. این خصوصیت شهرزاد هنگامی نمایان می شود که 

برای یافتن راه حل راههای گوناگونی برای خود متصور می 

 شود و معلوم می شود که به علم دیگر ملتها نیز آگاه است. 

هنگامی که مادر شهرزاد در مورد او صحبت می کند این 

ه رفتارهای شهرزاد با رفتارهای نکته نمایان می شود ک

دیگران متفاوت است و این می تواند نشانه ای از این باشد 

که او نخبه ای است که مانند مردم عادی فکر نمی کند و 

این  از خصوصیات انسان های نابغه و نخبه است که امور را 

از زاویه دیگری می بینند. طبق آنچه مادر شهرزاد می 

شخصیتی دارد، زیرا با خوشحالی آنان گوید، او نیز چنین 

خوشحال نمی شود و با ناراحتی آنان نیز غمگین نمی شود. 

از دیگر خصوصیات شخصیت شهرزاد، ایمان عمیق به خدا و قضا 
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ی گفتارها و رفتارهای  و قدر اوست که این خصوصیت در همه

او نمایان است، و همواره معتقد است که خداوند او را از 

 که پیش آمده است، نجات خواهد داد.  این مصیبتی

از مهمترین کارهایی که شخصیت شهرزاد در این نمایشنامه 

انجام می دهد اصالح فساد حاکم در قصر شهریار و در اخالق 

تواند در  ای که دارد، می اوست. او به واسطه شخصیت قوی

شهریار اثر عمیقی بگذارد که منجر به تغییر اساسی در 

وی می شود. به طور خالصه می توان گفت  رفتار و اخالق

شهرزاد شخصیتی است که از برخی خصوصیات مهم برخوردار 

است، از جمله اعتماد به نفس باال و زبان فصیح و گفتار 

ی  ای که در نتیجه قوی و سواد و آگاهی و آرامش فوق العاده

 اعتماد به نفس باالی او حاصل شده است. 

 های فرعی شخصیت

های فرعی نمایشنامه  است که  وان یکی از شخصیترضوان: رض

شود که او شخصی عالم و فیلسوف است. از  در ابتدا معلوم می

خصوصیات اخالقی او می توان به شجاعت در دفاع از حق و 

صراحت در گفتار اشاره کرد که در اولین گفتگویی که با 

شهریار دارد این نکات مشخص می شود. از دیگر خصوصیات او 

جه زیاد به امور اصالح دولت است که در درخواست  او از تو

شهریار برای تغییر وزیرش به چشم می خورد. همچنین او 

شخصی است که به علم و دانش اهمیت زیادی می دهد و در 

مقابل ارزش چندانی برای مادیات قائل نمی شود. شخصیت 

رضوان نمادی از یک شهروند روشنفکر است که اهمیت زیادی 

ای امور اجتماعی و مسائلی که مردم در جامعه با آن بر

روبرو هستند، قائل است و همواره در تالش است که مشکالت 

 سیاسی و اجتماعی جامعه را حل و فصل کند. 

http://www.bakatheer.com موقع األديب علي أحمد باكثير



 

131 
 

ی سیاسی  نورالدین: شخصیت نورالدین شخصیتی است که جنبه

تر است، و در گفتگوهایی که با  های آن قوی آن از دیگر جنبه

که نزد او آمده اند مشخص می شود. همچنین او  دو نفری

علیرغم اینکه انسانی ثروتمند و متمول است اما هیچ وقت 

شود و این هنگامی  های محتاج غافل نمی از فقرا و انسان

ی آنها می آید و این  مشخص می شود که ام کریمه به خانه

واقعیت را بیان می کند. عالوه بر این، او شخصیتی است که 

دهد و حتی حاضر  فع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح میمنا

است که دختر وی کشته شود اما مردم فکر نکنند که او به 

اندیشد. اگر دو شخصیت شهریار و نورالدین   مصالح فردی می

توان اختالفات  را دو شخصیت سیاسی نمایشنامه فرض کنیم، می

ترین زیادی بین این دو شخصیت مشاهده کرد. یکی از مهم

های این دو نفر این است که نورالدین شخصیتی است که  تفاوت

دهد، اما  همواره منافع عمومی را بر منافع خصوصی ترجیح می

شهریار کسی است که خود را در مرکز امور می بیند و ارزشی 

های این دو  برای نظر مردم قائل نیست. از دیگر تفاوت

کند  اس مسئولیت میاینکه نورالدین در قبال خود به شدت احس

 کند. اما شهریار فقط به ملذات و امیال شخصی فکر می

جهان: مادرشهرزاد طبق معمول دیگر زنان، انسانی عاطفی 

های  گیرد و از نشانه است که بسیار سریع تحت تأثیر قرار می

این خصوصیت این است که او در طول نمایشنامه بسیار گریه 

بسیار عاقل است و به جای کند. برخالف شهرزاد که زنی  می

اینکه مانند مادر رفتارهای خود را بر اساس احساسات و 

عواطف بنا بنهد، از نیروی عقل و با استفاده از نگرش به 

 جوانب متعدد قضیه رفتار می کند.

بدور: بدور زنی ساده و صادق و در عین حال بد شانس می 

دلیل باشد. او که از درد واقعی شهریار خبر ندارد، به 

رفتارهای غیرعادی شهریار همواره ناراحت و آزرده است و 
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هنگامی که سعی می کند راه حلی برای این مشکالت بیابد، به 

رسد. گفتگوهایی که بدور با خود دارد نشان از این  قتل می

 نکته دارد که از نظر روانی با مشکالت متعددی روبروست. 

رد اما بسیار با دنیازاد: دنیازاد با آنکه سن زیادی ندا

ای که رضوان  هوش و عاقل است. دنیازاد در اجرای نقشه

ی شهرزاد گذارده است، نقش  کشیده و اجرای آن را بر عهده

 کند.  بسزایی دارد و در این کار کمک شایانی به او می

ای مشتمل بر  ی حاضر مانند هر نمایشنامه کشمکش: نمایشنامه

وع کشمکشی که در این توان گفت که ن باشد. می کشمکش می

باشد،   نمایشنامه وجود دارد، حالت یک نفر در برابر همه می

ی اصلی کشمکش در مقابل دیگر  زیرا شهریار به عنوان هسته

کنند که چگونه  ها قرار دارد و همه به این فکر می شخصیت

بتوانند این مشکلی را که شهریار ایجاد کرده است، حل و 

جود در نمایشنامه  را به تو قسمت فصل کنند. اگر کشمکش مو

کشمکش داخلی و خارجی تقسیم کنیم، می توانیم بگوییم که 

های موجود در نمایشنامه  از نوع درونی  بیشتر کشمکش

هستند. به عنوان مثال مشکلی که شهریار با آن دست و پنجه 

کند، مشکلی روانی و درونی است که باعث می شود  نرم می

ود درگیر باشد. یا اینکه موقعیتی که شخصیت در درون با خ

اند یک موقعیت سخت  شهرزاد یا بدور در آن قرار گرفته

روانی است و این مشکل از گفتگوهای درونی آنها مشخص 

 گردد. می

یکی از خصوصیات کشمکش در نمایشنامه  این است که با 

گذارد.  پایان یافتن آن، نمایشنامه نیز روبه پایان می

ها معموالً به دو صورت می باشد:  ی نمایشنامه پایان و خاتمه

توانند  پایان باز یا مفتوح که در آن حوادث نمایشنامه  می

های جدیدی باشند.  دوباره ادامه پیدا کنند و آبستن کشمکش

نوع دوم پایان بسته یا مشخص است که در آن حوادث 
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یابد و مخاطب انتظار اتفاق افتادن  نمایشنامه پایان می

دیگری را ندارد. نمایشنامه سر شهرزاد از نوع  حوادث

های اول است زیرا شهرزاد و شهریار تصمیم  نمایشنامه

گیرند زندگی جدیدی را با روشی جدید آغاز کنند و این  می

 های دیگری باشد.  زندگی می تواند آبستن حوادث و کشمکش

 بررسی مضمونی نمایشنامه 

ده از اسطوره و تاریخ و اسطوره در نمایشنامه: استفا

تاریخ در نمایشنامه از قدیم مورد توجه نویسندگان 

نمایشنامه بوده است. اسطوره قالبی گسترده و مناسب برای 

باشد، زیرا در طول تاریخ جزئیات  نوشتن نمایشنامه می

اضافی خود را از دست داده است و به قالبی در بر گرفتن 

ای به کارگیری ه مطالب جدید تبدیل شده است. یکی از سختی

ی مناسب برای ریختن  اسطوره در آثار ادبی، انتخاب اسطوره

باشد. انتخاب اسطوره تا حدی  افکار و عقاید در قالب آن می

توان انتخاب مناسب را قسمتی از  مهم و اساسی است که می

 موفقیت نویسنده محسوب کرد. 

نویسندگان در برخورد با اسطوره از سه روش استفاده 

ی اسطوره و افزودن مطالبی زا  د. حرکت آزاد در پیکرهکنن می

خود نویسنده، پایبندی کامل به اسطوره و عدم تخّطی از 

اصول آن و حد وسط این دو که نویسنده تا حدی به اسطوره 

افزاید.  پایبند است و خود نیز حوادث و جزئیاتی به آن می

چرا باکثیر در این نمایشنامه از روش سوم استفاده کرده، 

که قالب کلی اسطوره را رعایت کرده و در جزئیات آن 

تغییراتی ایجاد کرده است و اسطوره را از نگاهی جدید 

 بررسی کرده است. 

 تفسیر مضمون نمایشنامه 
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ای از یک اسطوره به عنوان قالب اثر   هنگامی که نویسنده

کند، به دنبال پاسخ گویی به این دو  ادبی خود استفاده می

کوشد چرایی  ت: چرا؟ و چگونه؟ بنابراین نویسنده میسوال اس

اتفاق افتادن حوادث این اسطوره و چگونگی آن را مورد 

اش بکوشد به  بررسی قرار دهد و با استفاده از اثر ادبی

این دو سوال پاسخ دهد و تفسیری را که مد نظر دارد، بیان 

 کند. 

شته شدن شود دلیل ک اولین سوالی که در نمایشنامه مطرح می

داندکه بدور  بدور توسط شهریار است، زیرا شهریار خود می

به او خیانت نکرده است، اما شهریار این حادثه را فرصتی 

برای خالص شدن از بدور می داند. دلیل این امر این است که 

شهریار انسانی هوسران و شهوتگراست و از دیدگاه او 

ر حالی که بدور مردانگی در نیروی نرینگی خالصه می شود، د

این امر را قبول ندارد، بنابراین شهریار کینه ای عمیق 

کند و خود  از بدور در دل دارد و از این فرصت استفاده می

کند. صورت اولیه اسطوره چنین سوالی  را از دست او خالص می

کند و  انگیزد، زیرا زنی به همسر خود خیانت می را بر نمی

شود این  اما سوالی که مطرح میشود.  به سبب خیانت کشته می

ای سیاه و زشت  ی یک کشور با برده که آیا منطقی است ملکه

همبستر شود و به همسر خود که پادشاهی مقتدر است، خیانت 

ی سیاه  کند؟ آیا در آن قصر انسانی زیباتر و بهتر از برده

شود تا ملکه او را برای این کار برگزیند؟ از  یافت نمی

باکثیر اصل اسطوره را مورد سوال قرار همین جاست که 

دهد و دلیل اصلی خیانت ملکه به پادشاه را فساد اخالقی  می

کند. بنابراین با  داند، و دیدگاهی جدید مطرح می نمی

استفاده از علم جدید روانشناسی، این دیدگاه را مطرح 

کند که شهریار از نظر روانی با مشکالتی روبرو بوده است  می

ی ناتوانی جسمی حاصل شده  ت روانی نیز در نتیجهوخود مشکال
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دهند  است، اما همین مشکالت روانی و جسمی دست به دست هم می

 شوند.  و منجر به کشته شدن همسر او و فساد در قصر می

بدین ترتیب، باکثیر زن را از عیب و نقصی که طی صدها 

سازد و خطاکار  سال به او نسبت داده شده بود، مبّرا می

داند. هر  صلی در این جریان را مرد یا همان شهریار میا

چند بعضی معتقدند که باکثیر با وجود قضاوت منصفانه در 

مورد زن، اندکی در حق مرد اجحاف کرده است، زیرا مرد را 

به صورت انسان هوسران و شهوترانی توصیف کرده است که 

 کارهای وحشیانه و غیر انسانی از او سر می زند. از یک

شهریار و »ی  بینیم که باکثیر عنوان اسطوره منظر دیگر، می

تغییر داده است تا بدین « سر شهرزاد»را به « شهرزاد

وسیله به نقش پررنگ شهرزاد در این اسطوره تأکید کند و 

همچنین رمز و راز این اسطوره را در شخصیت شهرزاد قرار 

 دهد. 
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Abstract 

 

Play is one of literary history, from ancient Greece to the present, has always been a great place. 

Playwrights always political, social, historical, and .... Attention and plays on the themes wrote. The 

myth of "shahryar and shahrzad" is the most important myths in the world, has attracted many writers. 

The myth of 'The Thousand and One Nights "is taken from the book in the Persian language, which 

some believe and others believe was the original language, Hindi. 

Ali Ahmed Bakatheer of the most important contemporary writers committed to Islam, who works in 

different literary forms, including novels, plays and poems have been written. 

 One Bakatheer work, a play called "The Scheherazade" inspired by the myth that Bakatheer prince 

and she wrote it. According to legend, after observing the prince betrayed and murdered his wife, he 

decided to have sex every night and morning with a virgin girl so he has to kill all the women take 

revenge. This situation continues until it turns to Sh. 

The prince's wife denies him the possibility of betrayal and murder of his later work because of 

mental illness, he knows the prince. On the other hand, plays Joe Bakatheer trying to draw in a way 

that is Islamic flavor. For example, the personal God and the world and the Hereafter and the halal 

and haram speak. Generally speaking, Bakatheer to reproduce this myth has its own perspective. 

Keywords: plays, Ali Ahmad Bakatheer, a thousand and one nights, Shahryar and 

Scheherazade, Scheherazade resumed play. 
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