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 :تقديم 

 
دم الفنون األدبية التي عرفتها الحضارة اإلنسانية فمنذ زمان المسرحية من أق

بعيد أقام اإلغريق مسارحهم في مناسبات دينية ووطنية وعرفوا نوعين من 
وتناولوا من خاللهما موضوعات دينية  . المأساة و الملهاة: المسرحيات هما 

قادهم و اجتماعية و أدبية، و أدى مسرحهم دوره في تعليم مجتمعهم واهتم ن
بالمسرح، فأعدوا له شروطه و أسسه الفنية التي استفاد منها كل من اتصل 

 .بالعمل المسرحي حتى في العصر الحديث
 

 :النّص
 عن اإلغريق كثيراً من - في عهِد نَهضتهم العلمية واألدبية -نقل العرب 

باط الفنون و العلوم، لكنّهم لم يهتموا بشأن المسرح، ولعّل ذلك راجٌع إلى ارت
 الدينية الوثنية التي ال يقّرها اإلسالم، و إلى طبيعة رالمسرح اليوناني باألفكا

 .  الشِّعر العربي، وهو من النوع الغنائي الذي ال يصلُح للتّمثيل
و أّول اتصاٍل بالمسرح يرجع إلى االحتكاك بالنهضة األوروبية المعاصرة إذ 

ان أوربا أثر مباشٌر في كاَن لرحالت بعض المفكّرين العرب في بعض بلد
من رحالته في أوربا " مارون النقاش"نشأة المسرحية العربية، فَِعند ما عاد 

للكاتب " البخيل"فَكَرفي إنشاِء المسرح العربي وقّدم ألول مّرة مسرحية 
مترجمة إلى اللّغة العربية،ولقيتْ نجاحا شّجعه على "موليير "الفرنسي 

ألف ليلة   " المسرح األوروبي ومن قََصَص مواصلة جهوده، فأخذ يقتبُس من
بعد أن ُيدخُل علَيها شيئا من التّحوير و فتَح بذلَك الطّريقَ أمام غيِرِه " و ليلة

 .من كتاب المسرح العربي



 
و تمّيزت المسرحية العربية في هذه المرحلة باقتباس فكرتها من األدب 

 .ت َعلَى لغتها اللّهجة الّعامّيةاألوروبي و محاولة صبغها ِبَصْبغٍَة محلّيٍة، وغلب
 و لقد كان لنجاح مسرحيات أحمد شوقي الشعرية األثر الكبير في رفع الكتاب
 .إلى الخروج شيئاً فشيئاً من دائرة التعبير الشعري و النثري إلى التعبير المسرحي

أخذت المسرحية العربية تقترب من األصالة و النّضج على أيدي بعض 
مسرحاً " جورج أبيض"درسوا هذا الفّن في أوروبا، فقد أنشأ المؤلفين الذين 

 م، وقّدم ألول مّرة مسرحية 1910عربيا في مصر إثر عودته من فرنسا عام
التي كتبها " مصر الجديدة:"اجتماعية وليدة البيئة المصرية و هي مسرحية 

على  وبدأت أصالة الفكر العربي تظهر في الفّن المسرحي، وغلبت" فرح أنطوان"
 .لغتها الفصحى بعد أن كانت الغلبة للّهجة العامية في مرحلة الترجمة أو االقتباس

كما اتّجهت المسرحية العربية إلى التعبير عن واقع المجتمع العربي عند ما 
تّوفَّر لها جيل من المثقفين استفادوا من التّطور المْسرحي في مختلف اآلداب 

 االجتماعي والنفسي، فقّدموا للمسرح العالمية، وتعّمقوا في فهم واقعهم

 
مجموعة من المسرحيات التي تعالج الواقع السياسي واالقتصادي         

واالجتماعي والنفسي وتستوحي خصائص البيئة المحلية و الشخصية اإلقليمية 
 .في أدقِّ خصائصها و أوضح معالمها

 أطوار المسرحية مثاالً لهذا الطّور من" توفيق الحكيم"و تعتبر مسرحيات 
أيزيس       "العربية و فيها عالج مشكالت اجتماعية كما فعل في مسرحية  

وتناول قضايا فلسفية و مشكالت نفسية عميقة،استوحى فيها بيئته " و براْسكَا
المصرية وروَحه الشرقية العامرة بالقيم اإلنسانية وأضفى على أبطال 

نزعته الفلسفية بوضوح في مسرحياته فكرا فلسفيا تجريديا،وتتجلّى 
و فيها يبدو إيمان الكاتب بقصور العقل " شهرزاد، وسليمان الحكيم"مسرحّيتي

 .اإلنساني كما يبدو فيها اهتمامه بالجانب الّروحي في اإلنساِن



 
ومن الناحية الفنّية فإنَّ المقومات الفنية للمسرحية قريبة الشَّبه بالمقومات 

 ةة ولكن القصة تعتمد على الّسرد، والمسرحي حكاياالفنّية للقصة، فكالهم
 .تعتمد على الحوار

والحبكة في المسرحية ضرورية بحيث تفقد المسرحية قيمتها إذ خلت من 
 :الحبكة و تتكون المسرحية من العناصر اآلتية 

وهو المشكلة األساسية التي يقصد الكاتب إلى إثارتها  : الموضوع -1
 .تهومعالجتها في مسرحي

وهو اإلطار الذي يتشكل به نوع المسرحية من مأساه إلى ملهاة  : القالب -2
 .أو الدراما الحديثة

     وتتميز بطابعها الجاد الذي يثير في النفس الرحمة و الخوف : المأساة -أ
 .و الغضب و تصطبع بجو من الحزن

 .وتتميز بطابعها الساخر الذي يثير في النفس الضحك والمرح : الملهاة – ب
 ...وفيها تختلط المأساة بالملهاة : الدراما الحديثة -ج
 :للمسرحية ثالثة أجزاء رئيسية هي :  أجزاء المسرحية -3
األصلي  وهو الجزء األول من المسرحية و فيه يمّهد الكاتب للموضوع:  التمهيد-أ

 .ويصّور البيئة المسرحية عن طريق الحوار ويعّرف بشخصياته وأعمالهم،
هي العنصر األساسي في بناء الحبكة الفنّية و تتألف العقدة في :  العقدة -ب

 .ابسِط صورها من وجود معّوقات تمنع البطل من الوصول إلى غايته
وهو النتيجة التي تصُل إليها أحداث المسرحية و يضع بها الكاتب :  الحّل -ج

 ...نهاية األحداث
ا أحداث المسرحية و تصّور و هما البيئة التي تدور فيه:  الّزمان والمكان -4

 ..عادات شخصياتها و تقاليدهم



 
وهم الممثلون الذين يقومون بالحركة المسرحية و يفصحون :  الشخصيات-5

 .عن موضوعها بالكالم و الحركة و التمثيل
 وسائل التعبير المسرحي متعّددة يشترك فيها الحوار و المالبس:  اللّغة -6

و لكل فرد من أفراد المسرحية لغته الخاصة  و الحركة ث و األضواء و األثا
 ...به و هذا ما أطلق عليه النقاد الواقعية في المسرح

 

 
 :ُأنَّمي رصيدي اللّغوي 

 .يأخذ بتصرف: يقتبس *
 

 :أبحث عن معطيات النّص 
 أنّهم ترجموا كثيراً من الفنون  لماذا لم يهتم العرب قديما بفّن المسرح، َرغَْم-

 .بين ذلك حسب النّص.لغتهم؟اإلغريقية إلى 
 ساعدت العرب في نهضتهم الحديثة على اقتباس فن ي ما األفكار الت-

 .المسرح؟ اشرح ذلك باعتماد ما ورَد في النّص
  ما صدى نجاح مسرحيات أحمد شوقي على تيسير الكتابة في فن المسرح؟-
 لعربي؟ ما الّدور الذي قام به توفيق الحكيم في رفع مستوى فن المسرح ا-
 .بين ذلك . يشرح النّّص العناصر األساسية للعمل المسرحي-

 
 أسئلة التصحيح الذاتي

  ما النّمط التعبيري الذي يغلب على هذا النّص؟-1س
  لماذا لم يشْع ِعنَْد الَعرب قديما هذا النوع من الفّن؟-2س
  ما عالقة اآلداب األوروبية باألدب العربي في فن المسرح؟-3س



 
 

 التصحيح الذاتيأجوبة 
 
 

 النّمط التعبيري الغالب في النّص،هو اإلخبار ألن الكالم فيه يخبر عن -1ج
وقائع تاريخية عن تأثر العرب في العصر الحديث بالحضارة األوروبية     

و عن طريقها استفادوا من فنون األدب الّتي لم تكن مطروحة في أدبهم القديم 
 ...بالمعنى الفنيكفّن المسرح،والقّصة و الرواية 

 :ودليل هذا اإلخبار من النّص اآلتي 
نقل العرب في عهِد نَْهَضِتِهْم العلمّية واألدبية عن اإلغريق كثيراً من "

 .." الفنون
 ..."وأّول اتصال بالمسرح يرجع إلى االحتكاك بالنّهضة األوروبية المعاصرة"
 ..."روبا أثٌر مباشرإذ كان لرحالت بعض المفَكّرين العرب في بعض بلدان أو"
 ..."من رحالته" مارون النقاش"فَِعنَْدَما َعاَد "

و إلى جانب اإلخبار نجد التفسير المصاحب له، ألن الكالم يقتضي تفسير 
 :بعض القضايا المتعلقة بالفن المسرحي من ذلك مثالً 

وتتمّيز المسرحية العربية في هذه المرحلة باقتباس فكرتها من األدب "
 ....." و محاولة صبغتها بصبغٍة محلّيٍةاألوربي

ولقد كان لنجاح مسرحيات أحمد شوقي الشعرية األثر الكبير في دفع الكتاب "
إلى الخروج شيئاً فشيئاً من دائرة التعبير الشعري و النثري إلى التعبير 

 "المسرحي
 . وفي آخر النّص تجد تفسيراً وافيا يعرف بعناصر المسرحية كعمل فني-



 
 ة يشع عند العرب قديما هذا النوع من الفنِّ، الرتباطه باألفكار الديني لم-2ج

الوثنية التي ال يقّرها اإلسالم و إلى طبيعة الشعر العربي، وهو من النوع 
 .الغنائي الذي ال يصلح للتمثيل

 عالقة اآلداب األوروبية باألدب العربي عالقة تأثر، لقد تأثر رواد -3ج
ً مباشراً بعلومها     النهضة العربية الذين  احتكوا بالحضارة الغربية احتكاكا

 ...      ومنها فن المسرح بالطّبع. و آدابها و فنونها المعاصرة
 


