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وآدا!ا العربية للغة اإليرانية اجلمعية فصلية،جملة
ش/ . هـ۱۳۹۹خريف،٥٦الالعدد،حمكمةةيعلم

۲۱-٤٢صص؛م٢٠٢٠

احلكيملدىياملسرحالفنإشكالية ضوءتوفيق الواقعيةتقنياتعلی املدرسة
إيزيس" "ًاأمنوذجمسرحية

املقالة: أصيلةنوع
سواري Vظميان*١سعيد رضا ،٢

طهران١ اخلوارزمي، جبامعة وآدا1ا العربية اللغة قسم يف دكتوراه . طالب
ال٢ جبامعة وآدا1ا العربية اللغة قسم يف طهران. أستاذ الطباطبائي، عالمة

استالم قبول١٣/٠٧/١٣٩٨البحث:^ريخ ١٠/٠٤/١٣٩٩البحث: ^ريخ

امللخص
رحاب الثامنمنتصفيف يفعشرالقرن املسرُح نيبالعريباملسرُحنهضف،حديثًاجنسًا[عتبارهالعريباألدبُعِرَف

اأرسیفيماالعرضوبنياألدببنيو،والتجديدالتقليد القراءةإلیو،لعرضدون اشتهرتكماكآنذاتابةكوالجمرد
احل توفيق الذهنيةكمسرحيات [ملسرحية التمثيلأخذتو،يم فتور تلضعُفالانتا1او،منحی فيهاتضافرتو،اجونةكيف

"إيزيس"اومنه،األساطريوشائج واشتبكإذمسرحية الذات، لصراع وقضا)فيهاتخضعت وا*تمع، دماحتالذات
واألسطورةفيها الذات الواقعيةواعتمادًا،لتحليليا- الوصفيلمنهجلوفقًاالبحثهذا.صراع املدرسة وتقنيا/ا،علی

إلی املسرحكشفيهدف "إيزيس" ضعفوأسبابعواملتتبعبويقوم،العريبإشكالية العملمسرحية بدا)ت يف
هي- املسرحي للتمثيلحيث وال احلاعتماديفيةكإلیقطّرتقدو،-للقراءة الواقعيةيمكتوفيق التقنيات عودت.علی

املسرحية ضعف إىل،الغامضةةلغل[غنائيالحياءاإلإلیأسباب شخصياتمناملسرحيةتقنياترمزية[إلضافة
صراعًا[متصلًةاملسرحيةتّلظحيث،حواروتشخيصو الرتاثلتقليد تعاجلقامتو،والتجديداألسطوريبني
اإلشتا[تكل[ والسياسيةكا*ردة االجتماعية ،ومفرداتهجبملهالرمسيالتحريرلفنونًاعرضانتكو،والثقافيةاليات

استقرارًااملصریا*تمعتطورلترسيخًا سعتالعريب،للمسرحوليس زمنبتخّطألAّا ال الذاتي هوية نقل أسطورً)إلی
ثو األسطتلمّثنكلًايترا الرتاث الزمنوالتجديدوريصراع حيث بنيمن مزجًا والتطور[عتبارها من،التقاليد انطالقًا

الوجدانية .للمسرحيةاملادة

الواقعية،:الرئيسةلماتكال تالتقنيات، احلكيم،املسرح، ."إيزيس"مسرحيةوفيق

املسوؤل* Std_saeidsavari@khu.ac.irالكاتب
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املقدمة. ۱
األعماُلَدِهَش العاملاألدبت يف الغربوافدًاًاديثحًاسجن[عتبارهاملسرَحالعريبيُة بتقنياتهمن

للعرضوذلوأساليبه املك خشبة الشأن،سرحعلی بدا)ته،التمثيلضعُفهانتابو1ذا بليف
"إيزيس"نظري–للقراءة وذل-مسرحية لاعّمهيألسبابك، الغنائي العريبكّتالطابع املسرح ،اب

املسر إبداعهم وعلی خياهلم قوة علی الشعرية النزعة التمثيلوغلبة ينقصه العريب األدب ألّن حي،
متصٌل أنّه مبا القدمي منذ وذلك املسرحي يكد.[لذاتوالعرض التمثيليومل التقليدالفن بني

آنذاك العرضفوالتجديد مسايرة إلی سعی الواقعيما لعرض أداة كونه العامل مع،يف لالتصال
ا وملعاجلة السينمائي، الفن أسس وإلرساء دافَعاملخاطب، له ألّن والسياسية االجتماعية لتحد)ت

واملتلقيعلیلتأثريا تفاعلكذلك،
ُ
علیوذلك،همعتاِبعامل الوقوف حيث ا*تمعمن منعجلة

العريبأجل املسرح يف الواقع والسياسية،متثيل االجتماعية األحداث علی كانتتطبيقًا حبيث
احلاملسرحية توفيق مسرحيةكعند والسيما عنبنّص"إيزيس" يم تعبريًا التمثيلية وتقنيا/ا الصراعها

للشخ واألحداثصياتالداخلي ونفسًاوجواحلوار Qًمتصلٌة،دا معمقارنًةاالنطوائيبدأ[ملوهي
الطابُعيشعريٌةصورٌةأAّاكالواقعي واألساطري،الغنائُيالنفسُيشو1ا التاريخ أعماق يف تغور
احلكيمإشسمتّتو،الرتاثية توفيق لدى املسرح وكالية الوجداين، إىل[ملظهر قّوتعود التفكريتعميم ة

املسرح يف الذهين،والذهن [ملسرح يعرف [لذكر.ما جلدير "إيزيس"وا مفهوم املعنی«أّنحول
(املقعد)احلريف هو إيزيس األلکلمة األ. وهي وأختهلة وزوجة نوت وابنة مصر يف وأمروزوأم يس
الرمزيحورس االسم اکتشفت إيزيس أّن األساطري حورس. وحتکي طفلها ترضع وصورتکامرأة ،

لرعالس والسحري هيإري الشمس. وهلذا القمأسطورٌةله ربة وهي واخلصبفرعونية واألمومة ر
[ملرأة .)۲۹: م۲۰۱۰(کورتل،»وترمز

أخری الغنائي[الواقَعاحلكيمتوفيُقدمج،وبعبارة املسرحيجعو،لطابع الفن ًاكمتمسل
الذهين للتعليمكيكوذل،[خليال البدا)توالتخييل. فون يف املسرح طابع للتمتعليس والفنأداة

املسرحية واملشهدبلوالتقنية الواقع إ^رة علی املنطلق.الواقعياجته هذا إلیهدفيومن البحث
ا۱حتقيق: املسرحية ضعف عوامل علی يف. الوقوف املسرحي.لعربية العمل تبينيو. ۲بدا)ت
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املسرحي العمل استقرار اركائز كما الوصفينتهج، معتمدًا-املنهج بتقنيا/االتحليلي الواقعية علی
التق انتقى املطاف هذا ويف مقاصداملسرحية، لتبيني الواقعية مادًةّنألهنيات تتطابقفيها للبحث

وإشكالي مبحاسنه الذهين املسرح كمنهج،هتاومعاجلة الواقعية إىل هيلوركن اليت الواقعية تلك
ا واخلشبة القلم منصة وبني والعامل، املسرحية الكتابة بني ّنأكماواملوضوعيةملسرحية،مسافة

صلة لبحثنا تكون وقد املوضوعي، أي والواقعي الذايت بني اخلالف ترصد املنهج يف املوضوعية
[ع الذهين املسرح أوجه لشرح وتبارأواصر الواقعية، املسرحي.لتبينيالتقنيات الضعف أسباب

خالو ُطرَِحمن ما املسرحيةّنفإ. ۱ل إميائكاننص واإلمياءاتُكِتَبيبطابع اإلشارات بلغة
نّص وليس األسطورية، اتصاًاليّتًاو[لرموز املتلقي مع غنائيةمباشرصل مبجملها املسرحية ألّن ،ًا

إىل ا۲[إلضافة اللغةاعتمدلكاتب. أّن بني كان ألنّه املسرحية حترير عند الذهين املسرح علی
أي النثرية واللغة وجدانيًة.الشعرية املسرحية يف لغته كانت

البحثسؤاال
:التالينينيالسؤالعناإلجابةوحناول

مسرحية۱ ضّعفت اليت األسباب هي للتمثيل؟"زيسإي". ما وال للقراءة هي حيث
أ.۲ احلعلی توفيق اعتمد شئ للقراءة؟كي كتابة املسرحية لكتابة يم

البحثخلفية
تناولت حبوثكثرية والعريبسرحاملهناك عن، حبثنا خالل دراستنامن إىلموضوع اإلشارة ميكن

العريبةرتبطاملالتاليةلدراساتا خصوصًاو،(أ)عمومًا[ملسرح احلكيم توفيق أ):(ب)مسرح
بعنوان "امللظ«مقال مسرحية يف التناص امللكاهرة للغةِشُن»"كهو اإليرانية اجلمعية جملة يف ر

الـ العدد حمكمة، فصلية وآدا1ا، خريف۲۴العربية ،۱۴۳۳. يفهـ ودوره الرتاث البحث Qقش
التناص ظاهرة [عتبار أّنتوّصو،املسرح إىل نقديٌةل قضا)سياسيٌةاجتماعيٌةاملسرحية تتناول

كاتبا* استخدام إىل مضيفًا العريب، فيهاتمع حكائية احلكا)تهاأساليب تضمني قبيل ،من
بعنوانو دشخصيت«مقال حالج"پردازی "سوگنامه منايشنامه معاصررِشُن» ر ادب "نقد جملة يف
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عنعربی"  حمكمة،جامعةالصادرة فصلية الـيزد، وصيف۲العدد ربيع درس.هـ.ش۱۳۹۱،
وذل النفسية،التشخيص العلوم منظار من أّنوك إىل تزودتوصل واقعية املسرحية يف الشخصية
أفكارًا ووإجيابيًةسلبيًةاملتلقي "ا«بعنوانمقال، مسرحية يف الطفولة األخضر" صدی لصندوق
بلبل والفارسيشرُن» لفرحان العريب األدبني يف نقدية إضاءات جملة جامعةيف عن آزادالصادرة

الـالعكرج، خريف۱۱دد مسرحتطرقهـ.۱۴۳۴، منصًة،الرتبوياألطفالإىل املسرح واعترب
تعليمي منهاج يف املسرحية مسامهة إىل وتوصل األسري لإلصالح تربوية zفكار األطفال لتزويد

ش االجتماعيةلتكوين احلياة يف الطفل وخصية بعنوان، در«دراسة جمنون شخصيت واكاوی
"جمنومنايشنامه شوقيی امحد ليلی" اثر وآدا1ا،» ن العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة يف نشرت

حمك الـفصلية العدد ربيع۲۹مة، متأثرًةتعاجلهـ.۱۴۳۵، جمنون، شخصية عدةأبعاد بثقافات
وال والكالسيكية الواقعية الرؤية يف وارتسمت والفرنسية، والرتكية والفارسية العربية إذرومانسيةمنها

الغنائية عليها وتطغى للناطقني«بعنوانمقال، قّيدة
ُ
امل اللغة من التخّلص يف واملسرحية القصة دور

الفارسية الـُن» [للغة العدد حمكمة، فصلية وآدا1ا، العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة يف ،۳۴شر
.۱۴۳۶صيف اإليرانيني،درسهـ الطالب لدى وذلك العربية تعلم قراءةقيود ضرورة إىل وتوصل

املتعلم قبل من واملسرحية القصصية املعاصرة والنصوص بعنوان، يف«مقال الرتاث استدعاء
شّداد" أليب بن "عنرت القباينمسرحية العريبرِشُن» خليل األدبني يف نقدية إضاءات جملة يف

عنوالفارسي كرج،جامعةالصادرة الـآزاد شتاء۲۰العدد ،۱۴۳۷. املسرحيةجلعاهـ اعتماد
الرتاثية الصور وإشباعها الرتاث وذلكإذعلى عصرية اجتماعية معاجلة عن عبارة املسرحية كانت

اجتماعية معاصرة ظروف على وتطبيقها تراثية، شخصية مع وبرتكيبها بعنوان، أسلمة«مقال
منوذجا أوديب مأساة مسرحية [كثري لدی اجلمعيةِشُن» األسطورة جملة يف العربيةر للغة اإليرانية

الــ العدد حمكمة، فصلية خريف۴۴وآدا1ا، إىلتناول.ـم۲۰۱۷، واألساطري الرتاث حتوير كيفية
ألّن أوديب أسطورة [عتبار وذلك اإلسالمية كانتالرؤى اإلسالمية سبكالثقافة هكذا تستدعي

ووأسلوب بعنوان، "ال«مقال بيجماليون ملسرحييت مقارنة منوذجًا"دراسة واحلياة الفن بني » صراع
الـِشُن العدد حمكمة، فصلية وآدا1ا، العربية للغة اإليرانية اجلمعية جملة يف ربيع۴۶ر .ـم۲۰۱۸،
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احلكيمقارن وتوفيق برQرد جورج املسرحفجاءمسرحييت و!ثري اإلنساين اجلانب على الرتكيز
توّص[الغريب فيما العريب اهتمامملسرح إىل االجتماعيمسرحل [لنقد برQرد جورج وية مقال،
منايش«بعنوان سه آ^ر بر تکيه ] ايران؛ در[ره عربی فرهنگی عربQمهگفتمان يفِشُن» نويس ر

الــ العدد حمكمة، فصلية وآدا1ا، العربية للغة اإليرانية اجلمعية شتاء۴۹جملة تناول.م۲۰۱۸،
الثقافةاإل بني املوجودة إىلشكاليات اإلشكالية تعود فيما املسرح يف طرحت اليت والفارسية العربية

معتربًا التارخيية طريقًةالنزعات واألدب اإلشكاليالفن Qقع.لفض خطاب وإجياد والسلبيات، ات
الدراسوب) فأّما احلكيم توفيق مبسرح املتعلقة بعنوانات يف«مقال واملعاصرة التأصيل مالمح

الذه العريب أمنوذجًا"املسرح جبماليون "مسرحية العددُن» ين حمكمة، فصلية معارف، جملة يف شر
ديسمرب۹الـ اجلزائر، دونتناول.ـم۲۰۱۰، وتطوره العريب املسرح فراغات!سيس إىل التطرق

العريب، بعنوانواملسرح احلكيم«مقال لتوفيق الذهين املسرح يف الرتاثية جملةُن» النزعة يف شر
فص الـاخلطاب، العدد حمكمة، اجلزائر.ـم۱۰،۲۰۱۲لية معمري، مولود جامعة قضيةتطرق، إىل

احلكيم توفيق بواسطة وذلك والرتاثية األسطورية الوشائج املسرح دراسة«بعنوانمقالو.إشباع
احلكيم "شهرزاد" لتوفيق ملسرحية سنويةُن» بنيوية نصف العربية، اللغة يف حبوث جملة يف شر

ال الـحمكمة، وصيف۱۲عدد ربيع البنياتدرسهـ.۱۴۳۶، حيث من البنيوية اجلوانب
"شهرزاد مسرحية يف !صيلها وكيفية والثقافية و"االجتماعية يف«بعنواندراسة، الفين البناء

احلكيم لتوفيق الغد إىل رحلة جلزائر،»مسرحية ا مر[ح، قاصدي جامعة ماجستري، رسالة ،۲۰۱۶
وعاجلت.ـم مسرحيةالسمات يف بنائها وكيفية الفنية الغد"اخلصائص إىل الباحثف."رحلة ونوقف

العريب املسرح !صيل احلكيم[عتبعلى توفيق حماوالت دور،ار وتطّوهوعاجلوا بناء املسرحيف ر
تناولوالعريب وجوانبهاكما الفنية السمات يتطرقواا مسرحفلم إشكاليات ضعفه.هإىل إىل [إلضافة

[لذكراجلدي اآلنفةحولر املسرحيأAّاالدراسات العمل إشكالية إىل تتطرق يفمل العريب
مل،بدايته إىلتتناولوكذلك [إلضافة الذهين، املسرح اإشكالية ضعف املسرحيأسباب لعمل

يف تكمابدا)تهالعريب الذهينجتاوزعاجلمل .املسرح
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الدراسةف دراسةكذلو،مضموQًوعنواQًٌةجديدهذه توفيقسابقةلتعذر مسرحيات تعاجل
"إيزيس"كاحل مسرحية السيما الواقعيةيم املدرسة ضوء مل،علی السابقة الدراسات إّن وخاصة

إ وهلذا البدا)ت، يف العريب املسرحي العمل ضعف أسباب إلی يسعیهامعمقارنًةاملقالّنتتطرق
تبيني أسبابإلی لوتناول ما اضعف احلکيملعربيةلمسرحية "إيزيس" لتوفيق مسرحية وخاصة ،
املسرحيةاستخراجّمت بضعف املتعلقة واألسباب إضافًةاإلشكاليات الواقعية املدرسة إىلمن

مسرحية من أّن،"إيزيس"استالهلا يعين املسرحيةوهذا تساؤنفس أّنتثري كما وإشكاليات الت
الواقعية إخراجاملدرسة على ّمت،هاوفهمهاتساعد علىمعاجلةتوهلذا بناًء املسرحية توازيمادة

املسرحية وإشكاليات املسرحيالواقعية العمل حيث املسرحيلذلكمن الضعف .تبيني

املسرحية.۲ الواقعية
املسرحيالواقعيةتسعی العمل نقًالوالتطوراتاحلياةأحداثبنقليف يطابقتصويرً)االجتماعية

واضحاحلياةو وشفافةبصورة يالحظهااملالحظةسبحبكذلو،ة املسرحية،كاليت ويسّجلهااتب
حتوير احلية،مبثابةدون بّثالواقعة إلی يسعی التمثيلي األدب وخاصة األدب الواقعيةألّن الرسالة

ا*تمع قضا) تناول وإلی هذا،االجتماعية، علی احلك«و!سيسًا توفيق إيزيسكتب مسرحية يم
ا حماوًالمستلهمًا القدمية اخلارقةألسطورة األسطورية األحداث من إمجتريدها من 1ا انياتكليدنو

أوزالواقع تقدم املسرحية منشغًالوفإّن وابتك[ريس )سر،(»اراتهكتشافاته .)۲۸۶-۲۸۵: م۲۰۱۴ابن

العلميةوتصويرًا،للواقعمتثيًال ا*تمعوللثورة واالجتماعيةألحداث هذهتع،السياسية ترب
واإلشكا لوحاتالتحد)ت املسرحي للكاتب للتصويرليات مبثابةوثيقة دراميالعملالاملسرحي
معها القارئ فقط،لتفاعل القراءة حيث من حيث،ال من املسرحبل خشبة علی حيثعرضها

ذلاحلكيمعّرب« و[ملسرحكمراحلّلكيفكعن الذهين [ملسرح ُمسي ما املسرح يف تا[ته
وا ا*تمع مسرح أو يعّلكانكالجتماعي املسرحني هذين من التارخييةكصنف املراحل واقع س

الذهين فمسرحه إليها يعكوينتمي تلّقكسكان اليت التأثريات احلل اخلارجكاها من أثناءيم يف
الذي االجتماعي مسرحه أّما لالختصاص [ريس يف اخلمسينياتكإقامته يف القرنتبه من
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رؤيةكتمفنالعشري خالل من واالجتماعية السياسية املرحلة ملتطلبات استجابته جتسيد من فيه ن
واقعية .)۳۵۴-۳۵۳: م۱۹۹۸عصفور،(»اجتماعية

عنكفاملسرحية عبارة احليز،املصريةللحياةجتماعياالواقعيالتمثيلالانت إلی ومتيل
الإذ،ذهينال الفحوی إطالق املسرحيةاملستهذاعلیتفكرييميکن من سعیك،وی اتبكالما

األسطوريةإلی واألحداث الشخصيات املعاصرةالشخصياتإلیونقلها،لألسطورةحتوير
التأثريترمياجلديدةاألحداثو نصانطالقًا،ريًاكوتفختييًالخماطبهاعلیإلی منكممن ثف

األسطوالغامضةواإلشارية،اإلميائيةلماتكوال،اجلمل واقع والرموزألّن يتناسب حني،رة يف
والي السكتناقض الواقعية حباجةتابة الذي املسرحي الفن املباشرذلكاملالحظةإلیيما لالتصال

املشاهد مشاهدة،مع يف املسامهة إلی حثه إلی [إلضافة املسرحي العمل يف االخنراط إلی وإغرائه
املسرحياملسرحية العمل حقيقة وإخارجهألّن للعرض اهو خشبة مشاهدةإلی ومتعة ملسرح،
الد .مياراملتابع

أّنف يعين صراعهذا من تنطلق املسرحية ملسرحيةمفارقة الواقعية واللغة الرمزية ،"إيزيس"اللغة
األساطريكوذل علی الرتاثية[عتمادها مضامينهاكوالشخصيات لنقل ألّن،وحتليلهاوسيلة

و وشخصيا/ا zحداثها األساطري رمزيٌةحقيقة منخارقٌةحوارها العادةتدنو خرق وتقرتب،قوة
التخييل املخاطبلتنقَلواخليالمن الشعورحالَةإلی من املستوحاة متتزجّنألالتجربة األسطورة

الشعيب الشعور ُمالشعبيةوالقصصبطابع اياليةاخلا)تكاحلمنًةقتبَس، بيئة من لتسليةانطالقًا
تستدعيعبيةالشوساطاألوالعامية حني يف الواقعية، ا*تمعمعاجلةالكتابة وترتحتد)ت علیك، ز

و العقلاملوضوعية، اإلشلتخّطأساسيًاعمودًاتری عنالياتكي خالفًا الشعباالجتماعية أدب
[لوجدانالذي لقضا)ه.يذهب

املالحظة.۳
الواقعتعمد تصوير إىل وتنقلهااألحداثتالحظحيثاملالحظة موضوعيًا، إىلنقًال /دف وال ،

الفحوى اقتطاعبلاستنباط تكون،وتصويرهاملوقفإىل تدقيقوقد عن احلدثعبارة يف
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التحديد هذا وحبسب فيه، مباشرة توومالحظة مباشرةال مالحظة تنقل،"إيزيس"مسرحيةيفجد
املصري االجتماعي وحواركالواقع أحداث يف الدرامية الصورة بل هو، عنما عبارة هي املسرحية

منقولًةياتصشخكمترا أسطورية الرتاثيةمنوأحداث املعاصرالتقاليد الواقع مبادة و!يت ممزوجًة،،
الُب علی أو الشخصيات مستوی علی سواء احلديث التطور صورة لألحداث،مع التحليلي عد

التحوير اوالنقلأساسها علی البناًء من لتقريبها الرتاثية فيماياتصشخملادة احلديثة، واملتطلبات
احلكإذا اخلكان يهجر يفيُم اهليام ويتجنب االرتيال دون األسطوريةكالوجدان املادة علی از

وحتليلهايا/صبشخ وأحداثها بتسجيفا حديثيتفوق تطور من العصرية الظواهر يرميكماكل ان
Qمي مصري *تمع .إليها

ما ز)دة«فبحسب كل نتيجة منكانت مباشر تقليل إلی تنتهي التعليمية القيمة يف جديدة
مسرحًا ليس هذا ليقال حتی االمتاع علی !ثرياتالقدرة فإّن ^نوية مدرسة يف تدريس هيئة هذه ،

كثر وكلما إخراج ألي التعليمية القيمة يداهم خطرًا تشكل العاطفي تعّلالتمثيل ميكن قّلما تمه
الفنية منفال.)۹۳: م۱۹۸۶(بينتلي،» املتعة العصرية األحداث مالحظة حيث من املسرحية يف تناقض

وت وتطور للحكعلم حيدث مادةكنولوجيا علی يعّول حني الشعوريةوالوجدان،يم التجربة علی
وأحداثها. فهوامللتزمة بتحليلها دونك[ملاضي الرتاثية والصور املاضية املشاهد يصور العنايةان

تي،لعصر[ القدميودون جتربة وينقل الزمن، حيثسري املعاصر [إلنسان العناية أحالدون
املعاصر املاضياإلنسان واألساطريإلی والتقاليد الرتاث مع األساطريبتزاوجه علی اعتمد ،ألنّه

ذل الرتاثي متصلٌةكواملضمون األسطورة و[أّن والغناء، والرمز األوجدان لتسجيلّن الواقعي ملذهب
والرمَزاملال اخلياَل يدّع العصرية الوجداين،حظات للمذهب االجتماعيخالفًا الواقع بتقييد ويقوم

امل رسالة ألّن والثقايف املالحظةوالسياسي هي الواقعي َسذهب ما تسجيل أحداثَفَلوليس من
الزمن،ي يكنقصها بما والرمزيونقوم الرومانسيون [له شكف. ذاتاستعانًة هذا عمُله الرسالةبهان

والرتاثوعظيةوالالتعليمية املاضي من مستقاة جديدةكذلو،ألنّه حديثة .بصورة
أّنو وا*ردات،«مبا احلقيقة عن الدائم [لبحث /تم كما والعقل، الفكر على تقوم الذهنية

وإّن املاضي من مسحة إليهما يعّربتضاف املسرح لإلنهذا الداخلية املأساة ويغوصعن يفسان
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الغامض اخلفي حتشرف.)۱۶۲: م۲۰۱۰(وردية،» عامله قد الرتاثيةاملسرحية /دفو،األسطوريةالرسالة
الوجدان إيقاظ التاريخإلی أعماق يف وتغور متأAّك، والتعّلا التعليم رسالة وعظيأAّكو،مّثل منرب ا

الرتاثجت من واالتعاظ،املاضيعل الوعظ وسيلة الزمنية املعاصرلإلوالتجربة تنضويبينمانسان
الواقعيني تنبيهًااتسجيلحتترسالة وليس العصري الواقعي هذا،ريًاكوتذملشهد يف نالحظ كما

حظًا«:الشاهد لك أمتىن الغد. ولكين حىت معك لسرُت أمي تقلق أن خشييت ال حسنًالو
وع بقوة تسري أن إيزيس وحتاول الغالم معينا/ ينصرف لك اإلله النيلوليكن إىل تلتفت ولكّنها زم،

الصندوق، فيه ظهر الذي املوضع ركبتهايف على وتقع وتنهار .)۲۱: م۱۹۹۸(احلكيم،»وتتخاذل

وحيّوف وا*تمع، الواقع وتطورات أحداث من الدرامية ماد/م الواقعيون إلیوليتخذ منأفكارAا
إيثار ومناملخاطبأجل بينهاَمثَّ، التفاعل قوة املسرحيةحتفيز وبني جانب، من املخاطب وبني

آخر جانب من املخاطب أساسعوبني .التفكريلى

تشخيصال.۴
وصف هو النثريألفرادهالتشخيص العمل منطلقكوذليف املرتامن بز)دةمكالنص البسطولو

الشخصيةوالتحليل أو احلدث احلقيقة،لتعريف احلرالشخصيةإّنويف الدراميةكيف عنعبارة ة
مسرحية–خصيصة« يف طابع أو و-صفة السمات جممل هو الشائع واملعنی اليتُخلق، املالمح

أوكتش شخص طبيعة واملبادئكل واملعايري اخللقية الصفات إلی تشري حي. وهي خالقيةاألائن
و أخری، نوعية معان األدب يف أووهلا رواية أو قصة متثله بشخص يتعلق ما األخص علی

.)۲۱۰: م۱۹۸۶فتحي،(»مسرحية

"إيزيس" كوال مسرحية يف للشخاتب األوصاف املتلميحًاياتصخيلق لحوظة[ملدلوالت
ا*تمعوذلك التقنيةكللتذzفراد [لثورة االقتداءوللحّث،ري الشخأل«العصرتطوربعلی ياتصّن
إلیداالت حقيقيةُحتال ا*تمعمداليل شخصياتو،يف دالالقصةإّن فاللةختلق أناتبك، دون

الشخصيات ضوء علی وAّzافُيصرحاحلقيقيةيرمسها اللغة نوع القراءةُختلقمن أثناء إلیيف
القصةفالشخصياتالقارئ ويف حقيقيةخملوقة أصبحت.)۶۷-۶۶: ش۱۳۸۷[ينده،(»ليست وهلذا
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مصررتاثيةالشخصياتالمنومستقاًةقًةتلخماملسرحيةشخصيات وفق،قدمياللرتاث !يت ال
املعاصرزمنمعطيات الزمناإلنسان حيز إلی تفتقر موا، حيث العصريةكمن األحداث منبة
وت وتنقتطور إليهاكماكنولوجياكية يرمي خمزون،سرحيةاملاتبكان عن عبارة التقاليدوهي

ملصر الرتاثية الشخو.القدمية حوار قراءة خالل للقارئتسّنتياتصمن تتناسبألAّاهامثاليتی ال
الشخصية املعاصروحقيقة واإلنسان ا*تمعاحلديثة حياة .يف

العمل واقع للمسرحيةويف الزميناتُبكالَفَدَه،املسرحي الواقع املعاصرالراهنليتجاوز
هذااحلقيقينياألفرادعلیللتأثريأداًة[عتبارهاالومهية[لشخصياتالتشخيصمنانطالقًا ويف ،

الزمناتُبكالَجَزَمملطافا وبني الرتاثية اخليال قوة zساطريهَلَعوَج،بني املصري الرتاث من
1اإلینهضليقيقيَةاحلشخصياِتال منالرتميز حداثية آليات والقبيلمن علمالوتقنيةالتطور

احلركول،والفنون دون حالت واقفًة،الناميةالدراميةةكن التارخيو[تت النقل تتغّرييمع كذلو،مل
املؤلف«مثًال لدی إيزيس ختتلف األسطورةكال "إيزيس عن يفثريًا وهو املعجزات، صانعة " فهي

تذكذل مل ما اخلارقة القدرات من إليها األسطورُةكيضيف والشخصية.)۴۹ال:: ،احلجاجي(» ره
الشخصية نفس لاملسرحية أAّاالرتاثية إّال االجتماعييءبشرٌةحموَّألسطورة الواقع أحداث من

مناملصري 1ا املعاصرةليدنو بويؤ،الشخصية بواسطتها املخاطبثّر جدویكول،ذهن دون ن
ال 1ذا املسرحي الزمينالعمل .والرتاثوالتاريختتناسبتطور

املسرحية:كول يف التشخيص من مشهد م
»Qبالد أهل حيبه الغرب.. من رجل Qيكعند ألنّه ماثرياً../ عجيبة أشياء أهلكصنع يعرفها ان

يعّد مل عجبا.. أحدثت آالت صنع /..Qلقدبالد أرضهم.. ليسقوا املطر ينتظرون هنا الناس
وركا الينابيع لنا مباكتشف احلرث الناس وعّلم والسواقي.. الشودايف تسمی آالت عليها ب

يف إنّه احملراث.. يصنكيسميه يوم ينفعنال وعجيبًا جديدًا .)۲۵: م۱۹۹۸،يمك(احل»ويبهرQع

الك ختّطكان إلی ينوي التشخيص 1ذا يعيشهالزمنكذلالزمنياتب لكوالتواودك[لرالذي
العصر من التشخيصكولةثاحلداونةحمرومًا 1ذا وهو *تمعه، حرن التطّوكأمام ،والعصرنةرة

املدنية الذائقة إلی الريفية الشرحية من الشخيفكنكولوينتقل [لتفياتصوهذه ريكالومهية
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لتشخيصهووهذا.والتخييل الشاسع الشخصيات،كاحلتوفيِقالبون لةاملخّيصورةل[كوذليم
واقعب [لعنيغري التشخيصمالحظ مداليل تعّدألّن الواقعيةمل احلياة يف وجودها تستحضر

املعاصرةواأل الزمنأAّاكذلحداث مع التوافق إلی حنو[تتو،حباجة بلواخليالالذهنعلی
الزمنجامدةواقفةأصبحت تتحر،يف شخككال أّن احلراألسطورةياتصما عن وهذاةكتوقفت

السبب القارئكذلاملسرحيةتشخيصلضعفهو يطالع يتوقفشخصيا/اعندما بتشخيصها
املسرحيةوةكراحلعن ألحداث الزمين التتابعاألسطورةعجزلتبعًا،التتبع لألحداثالزمينمن

.ياتصوالشخ

احلوار.۵
بش املسرحية يف احلوار مباشرك>يت مول ولغة الفتة، صارخةكبنربة بلهجة خاللخطابيةثفة من

والشخصياتالصجلملا املسرحية مشاهد لتصف ختاطب،واألحداثرحية بلغةاملخاطبوهي
الغنائ أي الوجدانية عليها تطفو مبسوطة هلذاشارحة وتبعًا تكون«ية إذا املسرح نقاد معظم يتفق

فإذا األحداث جر)ن فتعرقل خطابية غنائية اجلملة أو احلواركالعبارة يف املسرحية اجلملة انت
احلدث، جر)ن يؤثر مما املسرحية، للشخصية الذاتية املشاعر وصف مستوی إلی /بط فإAّا غنائية

[لر يؤّديكفتصيبها َمثّ ومن وإذاود، املسرحي للعمل الدرامية القوة فقدان يفكإلی اجلملة انت
ذل خطابية العملكاحلوار مغزی لتبيان أو املوقف لشرح اجلمهور إلی مباشرة املمثلون يتوجه zن

ذل فإّن واملنصة، الصالة بني يفصل الذي الومهي اجلدار متجاهلني منعيؤّدكاملسرحي إلی ي
القو وخلخلة احلدث، الدراميةتدفق .)۲۸۵: م۱۹۹۹(محو،» ة

الطريقةاملسرحيةحوارفتوريعودو واخلإىل طريقوذلك،ئيةغناالطابية ألحداثاإسهابعن
والشخ بطريقة،ياتصواملشاهد احلوار الكاتب صاغ علىوصفهو،والتلويحءاإلمياكما لغةبناًء

واألحاسيس والوجداناملشاعر الذات إىل تنتمي يتأّنك،اليت نفسيًاكاحلوار املخاطب مع لم
السبب وهلذا الباطين، والضمري الذات وصفيًةكبلهجة احلوار يف املسرحية وشخوص أحداث انت

تعبريًا الرتاجيدية يکتنفهاووصفًا،[لصيغة ال األسطورية، املأساة حقيقةعن تکتسي وال الواقع،
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احلوارالواقع املت«يقتضيألّن يف يولد أن وإنلقضرورة الواقع، مبشا1ة اإلحساس نسخةي يکن مل
القراءة تلقي عن ال العرض تلقي عن Qشئة قضية وهي منه، يؤکدفوتوغرافية العرض تلقي ألن

فورية استجا[ت وعاطفية–علی يف-فکرية وقته املتلقي فيه >خذ القراءة تلقي بينما املتلقي لدی
.)۱۸۹: ال:،الکواز(»الفهم

منوذجكول ا*تمع:م مأساة يصف الذي احلوار مشهد من
هل« نصنع أن تريد بساحر. ؤتوت: ماذا لسُت إّين والتعاويذ.. التمائم صنع من تعبُت لقد الء؟!.

فين. ول هو فنان. سحري ذلكإّين يفهموا أن يريدون ال هكّنهم يصرونؤ.. إAّم السذج!.. الء
و التعاويذ طلب يف ويلحون الساحر، تسمييت ترعلی وقد ولكالتمائم.. ومههم.. يف ّنهمكتهم

هكمتادوا.. ساحر.. عندهم قلم حامل اجلهالء..!ؤل .)۵: م۱۹۹۸،يمك(احل» الء

احل والهذا النفس بني صراع هو وخماوفويتجّل،ذاتوار هواجس من الضمري احتدام فيه ی
أ الرتاث علی منطبقة شعورية تتجّلیثركوجتربة املشمما احلقيفيه املعاصراهد لإلنسان نقلوقية

الواقع املخاطبالصورة إلی املعاصر املشهد يف التأّمكوذل،ة النصثٌفكمعاٌملأّن هذا يف
للتأ تبعًا الوجدانيةّمحواراً، املادة حيث من فيه الوجدانل ظاهر:نألّن من[رز:نوالعاطفة

لدیوسائل األدبينيالرومانساإلحياء الواق،يف خيوضه املنهجكعّيونال أّن علیما الواقعي
الدرامي يفيتاملستوی الوسائَلكجنب األحيان من ذلثري الوجدانيَة والطاقَة التأّمكالعاطفيَة لأّن

التف إلی املوضوعية دون والتأثري [لتفاعل والتأملك>خذ العقلري علی االعتماد ودون فيما،
الأ [لكسدی الواقعيون اكّتاب اإلنسان،يفخلوَضتابة تعقيدات وليس ا*تمع تعقيدات تناول

وطريقة يتعارض ما استخدَمكوهذا حني الفلسفية الطريقة اقتصر "إيزيس" فيما املسرحية اتب
اخلطاَيب التف،احلواَر حيث من املخاطب خماطبة به والتأّمكيستدعي يعاجلكو،لري هواجسأنّه

املعاصر. اإلنسان وخماوف
هذ[إلضافة احلرهينتابواراحلإّناإلی الدراميةكفقدان بنيهيتسكوي،ة القائم الصراع

ت،ياتصالشخ وتراكألّن احلوار الشخكثيف واألفياتصم الصراع تصوير والنزعاتكهو دونار
واحلر احلادثة الدراميةكوقوع حنية مي«يف النوع وهذا ممثلة املسرحية فهم الصعب بغريكمن يقوم ن
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ممث وال دورًامتثيل يلعب احلوار زال ما احلال هذه ويف املسرحيةكوذلخطريًالني، القارئأّن تفقد
احلر أي تقع، احلادثة مشاهدة واحلركفرصة والصراعكة، احلوار مع تتعاون -۱۳۵: م۲۰۱۳،(إمساعيل»ة

۱۳۶(.

يفف املکثفة والتعليقات املسرحيةاحلوارهذاالشروح واملتكمن الشخصيات بني لمنيوذلك
ماومرتاكمٌةمتزايدٌة حد ويبّسللمخاطبيءشکلنقليريدالکاتبکأّن،إلی يقدمه، ما له ط

وجامعًا دائ«ألن،شامًال املتكلم إىل اإلشارة اإلظهارمًاتتم مبؤشرات الطريقة خطراوي،(»بنفس

مثلإىللقارئ[احلواريؤّدييثح؛)۹۴: م۲۰۱۸ من إخراج بصدد ملن املسرحياملللکذلك ةهذه
واملسر العرض خشبة علی اجلزُءححبوارها هذا تناول حني يف ومضامني، عدة مواضيع املسرحية من

بينها،متنوعة الکاتب ربط .ولو
إيزيس مسرحية يف املسرحية احلکيم توفيق حماولة إسقاط مبثابة ليس القول اجلرحهذا وال فيها،،

تبينيهوولکن املسرحيبقدر نزول القراءةأسباب إلی العرضة إلی،واملسرحدون تعذر[إلضافة
إلی املشاهدةإخراجها متعة وإلی كذلكالتمثيل احلوار، يف التکثيف من احلكيم هدف إلی Qوأشر ،
1 سعی احلوارأنّه من النمط جمتمعه-التكثيف–ذا من االقرتاب عدة،إلیو،کثريًاإلی قضا) تطرق

متنوعة وکادتالفألّنوموضوعات کانت املصري،تعاجلرتة للمجتمع الشائكة التفكريألّنوالقضا)
ا*تمع يف ورائجًا سائدًا مهَّوسّخ،آنذاكالشيوعيکان التوّغهر إلیإلی الطائعة ا*تمع شرحية إلی ل

املسرحية قبيل من املظاهر هذه مثل واإلبداعي،من الفين فحواها املسرحية فقدت السبب وهلذا ،
دونورّك والثقايف والسياسي والعلمي االجتماعي فيه مبا اخلارجي [ملضمون االهتمام علی العنايةزت

املسرحية الفنية .[لعملية

اإلجياز.۶
ت أن الكينبغي مباشرًاكون [ملتلقي واالرتباط االتصال بطابع املسرحي العمل يف والعبارة لمة

و!ثّر احلواركلي«املخاطبيف[ختصار، احلوارون يف العبارة !يت إذ املسرحي [لبناء مرتبطًا
مر سلسلة الرتكاملسرحي، سهل احلوار جيئ حبيث التأثري قوية املعنی، واضحة قصريكزة، يب،
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التعبري منوع وّظ.)۲۷۹: م۱۹۹۹(محو،» اتاجلمل، احلبينما توفيق مجًالكف املسرحية يف ماتلكويم
الشخل@سهاب بني احلوار وذلتياصيطول أ«حنيك، إلقاء!خذ حتی املسرحية حداث

فصلنييسروزوأ املؤلف من اليم جزئية،كيف جزئية األحداث الدقيقة [لتفاصيل فيه يروي املني،
االست فرصة للذهن يدع أن دون احلوار يف .)۴۶ال:: (احلجاجي،» ناهكويفصل

يوّظف احللم توفيق نكف واختزاليم [ختصار املسرحية مقاصدفيماص وأطال [لعبارات أسهب
معًا والطويلة القصرية [جلمل احلوار يف معًاكإذاملسرحية الطريقة هذه حيثمزدوجًةانت من

ذلكالرت العبارات وطول بقصر الكيب ألّن ووهم، بتخييل الذهن جتربة ينقل يزل مل العربّتكأنّه اب
املستوحاككآنذا التخييل حالة لينقلوا يعيشون احلانوا توفيق أّن يعين وهذا الذهن، من انكيمكة

الواقعي النقل حالة ال الشعرية التجربة حالة يكينقل ينبغي بكما واملسرح للتمثيل اإلحياءون وسائل
والتمثيل لألسطورةو،للعرض العام اإلطار من املسرحي النص إبداع وشخوصها،انتقی zحداثها

اإلبداعية األكذلكوبقدرا/ا ل،سطوريالرتاث صاحلًا يراه كان ما األصالة مالوبنزعة أو قارئ،
املسرحية ملشاهد للمسرح«هألّنجدير وأخضعه واستعاره، الرتاث، فكريةتبىن مالمح حوت اليت ية

املسرحيكوذل؛)۱۵۲: م۲۰۱۲(وردية،» وفلسفية البناء األسطوري. اجلديدإلقامة القدمي البناء فوق
املس التقنية هذه احلويف اندفع األسطورة من املسرحيكتوحاة عمله إلثراء اإلبداعي املوقف 1ذا ،يم

حر لتخّطكودفع لألمام شخصته من األسطورة مواقف وذليا/ي القدمية وأحداثها حيثكا من
جديد بواقع جديدة وأحداث وشخوص ومشاهد مواقف مرتامصريتفسري نص من مكانطالقًا

إ فيه احلوار يستغرق ل@سهاب طويلة، زمنية مدة املسرحيةكلی التغيريكن مع األسطورة أAّا
فيها القارئ يغمر إذا األحداثكوالتحوير، يف يتعّمق .واألسطورية،الرتاثيةياتصوالشخ،أنّه

الواقعية.۷
واهتمامهيالواقعية املعاصر، لإلنسان املطابقة لألحداث ومتثيل احلياة، يف اجلارية األمور عن تعبري

املسرحيملت األدب يف العصر احلمداستحيثطلبات فحویكتوفيق املصرييم الواقع من املسرحية
[اللتفافّبهليُن واالبتحولالشعب العلمي الوعي من اعتبارًا ا*تمع أّنكذل،واإلبداعكارحتد)ت
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مش«الواقعية يتناول الذي الواقع وذلكأدب ا*تمع اجلماهريكالت وعي َحّلإليقاظ إلی ودفعها
zخریكاملشكتل أو بطريقة الواقعي.)۲۵۰: م۱۹۷۲(عتيق،» الت األدب االجتاهواحتذی احتذا

احل،الفلسفي توفيق مسرح الذهنيُة أشلت مسرحياته«وهلذا،الفلسفية[لنزعاتيمكفيما يف نالحظ
افتقادًا االجتماعيالذهنية مسرحياته يف حنسها اليت الشخصيات جفافًاحلرارة نالحظ احلوارةكما يف

وجتمدًاوتطويًال ألله واألدبية الفكرية للقراءة صاحلة فكأAّا الدرامية احلركة صاحلةكيف هي مما ثر
الت» للتمثيل احلدَثوهكذا.)۱۵۲: (شاوول، احلكيم توفيق أجلونقله،ساير حتد)تمن ترسيم
شاهد:ا*تمع ولكم أحد«، إلينا >يت كان سعيد/ وما عهد أنّه ريب املنتظر/ ال [لرخاء Qيبشر

االن/  أّما ذاهل ملك عهد يف كنا ندفع؟/ نعم.. كنا ما بعض عنا سيخفف إنّه يقول وهو قدأمسعته
شي كل هذهءتغّري وأموالنا/ (تقرتب) من راحتنا على ساهر ملك البلد، شيخ قال لنا،كما . وأصبح

قا (إيزيس) اليت جتاملرأة إAّا والنحس؟ل الشؤم معها .)۱۴: م۱۹۹۸احلكيم،(»لب

احل توفيق يعمد احلقيقة [ألحكويف والرتاث التاريخ دمج إلی املعاصرةيم منانطالقًاداث
لاألساطري العصرية، املادة مع األسطورية املادة معاجلة،تتعالق أجل االجتماعيمن الواقع

والثقايف هلاكوالسياسي آنية صورة هي للشعبوذ،ما مجاعية صورة نقل أجل من إّنو،لك
أل« مجاعية جتربة [عتبارها األمماألسطورة من *موعة تكون قد أو علي»مة : م۲۰۱۷دمحمي،و(أبو

والتطويلكما؛)۷ اإلطالة يستمد املسرحية نص القارئ،أّن من جيعل ما امل[وهذا تزايدلشعور
تحني ومتعة املكالقراءة، ألنّهلغايةتابعةثيف أطالكفلسفية التفلما يف فيغوص يريكالقراءة

الفلسفي التأّم،والتخييل أوجيد ذهنًا والتوقف متعًةكل علىحبيث،وتلذذًاثر العريبطغى املسرح
وتطوراتاملدُّ أحداث من احلالقومي توفيق مسرح وشغل القوميك، الطابع هذا أجليم يقظةمن

ووقائا*تمع وأحداثه .عهبتطوراته

الفصحی.۸ اللغة
ت مل وهي معه، املباشر للتواصل ا*تمع لغة الفصحی طبقاتكليست من للتقارب صاحلة ن

ال ا*تمع املسرحيعاديةوفئات العمل من مع،انطالقًا االتصال إلی يسعی املسرحي النص ألّن
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ا ذوق يستحسنه مباشرًا ومرونة،الناس بسالسة الدارج«*تمع اللهجة ألAّاولعّل اهلدف حتقق ة
تقتضي إذ اجلميع قبل من ومفهومة مقاصده من املسرحيةقريبة اللغة اجلملطبيعة عن االبتعاد

السردية البيئة،حيثاإلنشائية عن تعّرب اإلنشائي، احلشو من ختلو العربية اجلملة فيها سليمة لغة
ي اقرتابهكعندها خالل من التواصل علی أقدر املسرحي الفن أون جمموعة اجلماهريكمن من رب

.)۳۰۳-۳۰۱: م۱۹۹۹(محو،» العربية

مسرحية تستويف آلياِتفال املسرح خشبة علی اللغة«الفصحی"إيزيس" للعرض ألّن
والف والعلم والفن والثقافة األدب لغة هي والفكالفصحی املعرفر لغة وهي التاريخ عرب ةلسفة

يُبنی و1ا والعلم، املنطق علی وتالقائمة واملعاكاإلنسان، واملعايري القيم األذواق،ّون وتصقل رف،
الوعي ر.)۲۰۷: م۱۹۹۶(عرسان،» وينّمی الفصحی مقومات جعل من املسرح للغة للتواصلكوالبُّد يزة

تحتیاملباشر واملشاهدكال املتلقي ذوق ختذل جافة "إيزيس" بلغتهاكون مسرحية لغة جاءت ما
حيث توفيق«الصلبة الفكاحلهجر مضامينه 1ا لتليق الفصحی واستخدم العامية (هدارة،» ريةكيم

.)۲۸۳: م۱۹۹۰

اعتمادًاكفاملسرحية اللغوية وآليا/ا الفصحی بلغتها واالستطرادانت واإلنشاء السرد لغة علی
وال التحرير لفنون فتابةكعرضًا مضامني عن عبارة وهي خمّيك، من تقرتب لتجعلرية ا*تمع لة

ذلالت للمجتمع وأمسی أولی واإلشكخييل االجتماعية التحد)ت يفكملعاجلة السياسية اليات
ُق أو العريب تتمّثالواقع كما املصري، الواقع املكّلفة،يفأزمتهالل ولغتها الرمسية تنهضكتابتها فيما

املسرحية التقاليدك[لتفلغُة رسوخ إلی ا*رد الكري اللغة أسس علی قائمة وعلیوAا تقليدية،
ال املسرحيةكمقومات أّن مبا التحريرية الكتابة Aضة بدا)ت يف معاصرًا،كانت والتحرير تابة
احل [لكوتوفيق أعاد الفصحكيم اللغَة املعاصرة تشبهىتابة فيها الفصحي اللغة وظهرت القدمية،

ولكال وا*الت، الصحف يف الرمسية هكتابة من للمسرحية منوذجي مشهد الطريقة:م ذه
أستطيعك« ما نفسهاك-متدخال-ل التلميح-املخاطبة يعّد-1ذا مل اخلايفوهذا إّن-[لسر

إلی سيصل عن-األمر نقف-وسيسفر أن وأقوهل-إلی داعي-اصائحا ال إليه-Qهضة » ملتفتًا
.)۹- ۸: م۱۹۹۸،يمك(احل
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ح يف البّت بصدد "إيزيس"كفلسنا ملسرحية الصحافة اتصاًال«ّنكول،م أوثق املسرح لغة
آخر نص ألي [لنسبة الشعب إىل.)۴۵: م۲۰۱۵(اميانيان،»بلغة لغة«إضافًة يقتضي املسرح أّن

بال دوران، أو لف أو تعقيد بال مباشرًا تعبريًا ومعرب مركز طابع ذات لغة خاص، نوع من فنية
املعقدة املتداخلة الرتاكيب عن تنأی لغة تطويل، أو ميلاستطراد ال املتفرج الفرصةكألّن

املع التعبرييالحق من اللون هذا مثل يف هيف،» اين امللمحهيثريحبيث؛)۱۰۶: م۲۰۰۲(أبو ذا
وال اللغة أساليب من [ملكاللغوي املعاصرة إلیختابة اليتيءشاطب الرمسية اللغة مستوی من

الصحافُة احلفاظو،استخدمتها الطريقة هذه من الجعلت اللغة.علی ومقومات العربية لغة
املسرحيةاحلكيموسايَر يف الكتابة اللغوية1ذه الروح علی احلفاظ حيث من عصره متطلبات

الفصحیكذل والسيماكأّن الرمسية األوساط يف تعّم واملنتد)تاجلمعياتانت لرابطات وا
@سهاب،العلمية املسرحية القارئ،فلغة متل بصورةةمتابعلتفاديواستطراد الدرامية املواقف

إلی املشاهد وحتيل والوقوفمباشرة، واللغةوراءالتأمل حبيسةالنص هي اللغة وهذه ،
إلشارية وا الرمزية وقد،الطريقة الغنائية، إلی والوجدانتکونجتنح الواقع إلیبني وختلد السري،

ال .ذاتيف

النتيجة
إلی البحث التالية:توصل النتائج

املسك للتمثيلكرحيةانت وال للقراءة تتمّثتبت يف، إّنو،غنائيةشعريكوAاالحياءاإلل هذا[لفعل
Qجٌم واإلطابعالعناألمر منالرموزطريقةباملسرحيةلتأليفالرمزيميائي الغامضةانطالقًا ،لغتها
التف والتخييلكجتعل طريقًةأولیالفلسفيري معوأمسی أجل،الزمنللصراع معصرمن اإلنسان اع

املسرحيةليسهلذاو،الزمن اتصاًالتصلتدراميًانصًات املتلقي العملأّنماكمباشرًامع غاية
[ملخاطباملسرحي املباشر والتأثري العرض .هو

الواقعي املسرح الزمنهوهدف مع،جتاوز ختتلف الواقعية ألّن الزمن مع اإلنسان صراع وليس
جتعل ال الذهين، الزاجلانب صراعًامن تعمدمن بل والزمن اإلنسان مبثابةلیعبني جتاوزهالزمن
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املستقبل صناعة حنو وذلك العصرية احلياة من األحسن الکاتب.إلی إّن املنطلق هذا زرّكومن
والزمن اإلنسان صراع وصنع الذهين، التفكري يف وتوقف الزمن، .علی

املسرك العمل من البدا)ت يف املسرحية والتقاليدمتصلٌةهيو،حيانت جعاِلُت[ألدب
الفك[ل ا*ردةكتا[ت االجتماعيَةكاإلشرية وكوالسياسيَةاليات منربًا، يفقضا)هاوضخلانت

العريب هكماكالواقع األدب العريبذاكان .للمجتمع
ال ذلكاعتمد املسرحية، حترير عند الذهين املسرح علی بكألنّهكاتب الان اللغة شعريةني
النثرية بكلواللغة يطغی للمسرحية الشعري الطابع ال،ثرةكّن لغة غنائيةكاتبكألّن zغلبها .انت

عرضك املسرحية الًاانت ومفردا/االرمسيوالتحريراألدبيةتابةكلفنون ومجلها مماكأحبوارها ثر
لغُتكت متثيليًةون حتتو،مسرحيًةها تنضوي التمثيليال الالعمل حباجةألّن املسرحي إىلعمل

ال وسيلًةكجعل املسرحيتابة األديببهىرتقُيفنًاوليساملباشرلالتصال العمل .إلی
مبجملهاأصبحت اهلويةاملسرحية جتربة القوميتنقل املستوی علی صعيد،سواء علی أو

والسياسية االجتماعية وخوارقهاالقضا) ل،zساطريها اإلرساء دون ألAّالدراميةاةكلحروحالت
والرتاث التقليد األسطورةمارست علی .بناًء

التقاليداملسرحيةختوض بني مزجًا [عتبارها والتجديد األسطوري الرتاث أعرافصراع من
وتروالتطّو،فرعونية حداثة مننولوجياكمن الذاتيةانطالقًا الداعي،املادة تعّدوهلذا التطّومل رمتثل

األدب يف أصبحتالعريباملسرحي للقدميحيث عنصدی خالفًا املشاهداتتسوالتقاليد جيل
املعاصرة .واملالحظات

املسرحيةنتيجةكانت عناصر حرکة إىلضعف حيثكتشابغيابإضافًة من احلرکةها
عنالدرامية املسرحيفقدانعبارة احلدث ووقوع وغياب، لدیفتوراملشاهدة، التصويرية التقنية
املحبياملسرح يتمتع ال املسرحيتابعث .[حلدث
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املصادر
العربيةأ) 

عبد )سر، احلديث،)م۲۰۱۴(الواحدابن العريب املسرح يف املأساوية والرؤية ورداألردن:،۱ط،املأساة دار
.األدرنية

) Dعبدا هيف، وجتارب،م)۲۰۰۲أبو ورؤی قضا7 املعاصر العريب الكالدمشق: احتاد،املسرح عرب.تاب
) الدين عز وفنونه،م)۲۰۱۳إمساعيل، الف:القاهرة،األدب العريب.كدار ر

اري ترمجة،)۱۹۸۶(كبينتلي، احلديث املسرح ثروتنظرية املسيح عبد الشؤونبغداد:،۲ط،يوسف دار
العامة. الثقافية

(ال:) الدين مشس أمحد املعاصر،احلجاجي، املسرحي العمل يف القاهرة:األسطورة املعارف.، دار
دمحم حورية بني،)م۱۹۹۹(محو، العريب املسرح والتطبيقCصيل ومصرالتنظري سورية تابكاحتاددمشق:،يف

العرب.
(كاحل توفيق إيزيس،م)۱۹۹۸يم، .ال^،كالم،مسرحية

احلديث،)(ال:بولشاوول، العريب لل،املسرح الريس والنشر.كبريوت: ر)ض تب
العزي عبد األديب،)م۱۹۷۲(زعتيق، النقد العربيةبريوت: دا،۲ط،يف النهضة .ر

عقلة علي العريب،)م۱۹۹۶(عرسان، املسرح مع ال،وقفات العرب.كدمشق: احتاد تاب
جابر احل،)م۱۹۹۸(عصفور، توفيق املؤمترات أحباث متجددكسلسلة حضور األعلی،يم دمشق: ا*لس

للثقافة.
إبراهيم األدبيةمع،)م۱۹۸۶(فتحي، املصطلحات والنشر.،جم للطباعة العاملية تونس: التعاضدية

(ال:) دمحمکرمي األسلوب،الکواز، إبريل.:طرابلس،علم من السابع جامعة منشورات
(ك آرثر العامل،م)۲۰۱۰ورتل، أساطري الطرحييترمجةقاموس نينوی،سهی .دمشق: دار

مصطفیهدارة، ا،)م۱۹۹۰(دمحم يف احلديثدراسات العريب العربيةبريوت:،۱ط،ألدب العلوم .دار
الفارسيةب) 

حسني ايرانكداستان،)ش۱۳۸۷([ينده، در ه نيلوفر.،۱ط،̂و طهران: منشورات
واملقاالتج اجلامعية ) الرساالت

رجاء علي، مأساة«،م)۲۰۱۷(دمحمييوسف؛أبو مسرحية Oكثري لدی األسطورة منوذجاأسلمة ،»أوديب
اجلمعية وآدا1اجملة العربية للغة حمكمةف،اإليرانية الــ:طهران،صلية .۲۴-۱صص،۴۴العدد

حسني الفارسية«،)م۲۰۱۵(اميانيان، Oللغة للناطقني املُقّيدة اللغة من التخّلص يف واملسرحية القصة ،»دور
اجلمعية وآدا1اجملة العربية للغة حمك،اإليرانية الـال:طهران،مةفصلية .۵۸-۳۹صص،۳۴عدد
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) بوحلواش ال«،م)۲۰۱۰وردية، العريب املسرح يف واملعاصرة التأصيل جبماليونمالمح "مسرحية ذهين
معارف،»أمنوذجاً" حمكمةف،جملة الـ:اجلزائر،صلية .۱۷۹-۱۵۹صص،۹العدد

بوحلواش الرتاثية«،)م۲۰۱۲(وردية، احلكيمالنزعة لتوفيق الذهين املسرح اخلطابجمل،»يف حمكمة،ة ،فصلية
معمري مولود الـ:اجلزائر،جامعة .۱۶۱-۱۴۹صص،۱۰العدد
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نمایش هنر ش کنامهچال تکنی بر تکیه با حکیم توفیق هاينویسی
واقع گرامکتب

ایزیس" نمایشنامه موردي "نمونه
مقاله: پژوهشی نوع

سواري ناظمیان*1سعید رضا ،2

ادب1 و زبان رشته دکتري تهران. دانشجوي خوارزمی، دانشگاه عربی یات
تهرانگروه. استاد2 طباطبایی، عالمه دانشگاه عربی ادبیات و زبان

چکیده
نمایشنام گونۀشناخت عنوان به عربی، ادبیات در نوه نیمۀادبی به بازمی، هجدهم حالی.گرددقرن در

نمایش سنّنامهکه میان عربی تجدتنویسی و ادبیاتدگراییگرایی بودهو تکاپو در نمایش بدوناست؛و
نمایشاین هنر برسدکه استقرار و ثبات به نحوي.گري برهۀکهبه آن برايزمانیدر فقط و، خواندن

نمایشنامهنمایشوبودنوشتن مجموعۀ زیر در حکیم توفیق قرارخوانامۀهاي نمایشی هنر نه و ندنی
آن، بر تکیه با و خیالیگرفت نمایش هنر مشهوربه بیشدفلسفی نمایشنامهو خودنویرمقی به را سی

طوريگرفت. سالبه در نمایشکه هنر نمایشی، آثار آغازین وينامههاي ضعفدچارنویسی و سستی
اسطوره پیوندهاي شد. نمایشهاو آمیخته آن نمایشنامه»ایزیس«نامۀدر نوع این تلقّاز میها به؛شدی

درونحوي نزاع به درونکه مسائل و گردید ملتزم بان جامعه و وگرایی باطن نزاع و متداخل یکدیگر
نمایش در اسطوره و شدندنامهدرون متنازع یکدیگر شیوة.با بر تکیه با حاضر تحلیلی_وصفیپژوهش

پایۀ بر واقعو توجمکتب با و تکنیکگرا به نمایشه واقعنامههاي بررس،گرانویسی به تا شد آن یبر
نمایش نمایشنامۀچالش ضعف عوامل و سال»ایزیس«نامۀعربی نمایشدر آغازین –نویسینامههاي

نمایش هنر براي نه و خواندن تکیه- براي چگونگی تبیین تکنیکو بر حکیم توفیق واقعنمودن گراهاي

مسئول* Std_saeidsavari@khu.ac.irنویسنده
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درحالیبپردازد. کهاین نمایشست ضعف مبهبنا»ایزیس«نامۀعلل زبان ماهیت نمایشبر وم نامه
تکنیک بودن آننمادي شخصیت،هاي عنصر قبیل شخصیتاز عنصر طریقتپردازيها، به گفتگو، و

بازمیشعرگونۀ طوري.گرددغنایی نکهبه عنوان اسطورهبه میراث میان وزاعی ادبیاتتجداي با دگرایی
سنّ درتو آمیختهگرایی تکنیکهم با تا تخیبود نگارشی اهاي چالشلی و معضالت به هاينتزاعی

بپردازد فرهنگی و سیاسی آن.اجتماعی، گونهنامهنمایشکهحال رشتۀبه به درآوردهاي تاشدهتحریر
کاربرد با رسمی ادبی نویسندگی و نگارشی فنون براي جملهتصویري ونوع واژبندي برايگانکاربرد

تحونهادینه تجدلکردن و جامعۀگرایی ثبدگرایی نه و نمایشمصري باشدنویسنامهات عربی کهچون؛ی
ماهنمایش از گذر با زماننامه اسطوره،یت ذات هویت انتقال داشتهیمیراثايقصد نامۀاست. نمایشرا

جنبۀ»ایزیس« نظر سنّاز میان تلفیق عنوان به مدرنیتهتزمانی و درونها ماهیت برشمردن با -گرایی

نمایش اسطون،نامهگرایی تاریخی میراث نزاع تجدرهماینگر و میاي قلمداد شود.دگرایی
واقعتکنیک:هاواژهکلید نمایشها، نمایشنامهگرایی، الحکیم، توفیق .»ایزیس»نامۀنویسی،


