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 امللخص

مراظقا  ،حياول هذا افبحث وضع أشس فػن ادرسحقة وؾق مـفج األدب اإلشالمي

ثم احلديث  ،ضوابطه ومعايره باحلديث ظن ادوؿف ادبدئي من ادرسح بغ ادـع واإلجازة

ظن ظـاس افبـاء افدرامي ومايـبغي مراظاته ذم ظرض افشخصقات وصقاؽة األحداث  

مؼدما افعالمات افرئقسة افتي يـبغي دن أراد  ،م احلبؽة وضبط افؼقم افتعبرية وافؾغويةورش

: ذم ادرسح ومهاـتابة ادرسحقة أن يؾتزم هبا، وؿد حاول افبحث احلديث ظن أهم مدرشتغ 

افرمزية وافواؿعقة مؼدما افرؤية افتي يضبط األدب اإلشالمي هبا مسارمها، مع ؿائؿة بلهم 

 اإلشالمقغ ذم ادرسح . ابت  افؽ  

 ؿعقة.اافو -افرمزية –ؾن  –األدب اإلشالمي  –مرسح :  افؽؾامت ادػتاحقة

الملخص
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 املقدمة
احلؿد هلل رب افعادغ، وصذ اهلل وشؾم ظذ ادبعوث رمحة فؾعادغ، حمؿد افـبي األمي   

 األمغ وظذ آفه وصحبه أمجعغ، أما بعد:

فا وأـثرها احتواء فػـون أخرى متعددة، وهو أحد ؾـون ؾنن ادرسح أبو افػـون وأؿدم

افؼول افذائعة: ال يؼل صفرة وخؾودًا ظن افؼصقدة وافرواية وادؼافة، وهو أحد أشافقب 

افتغقر ذم ادجتؿعات وضريؼة من ضرائق اإلؿـاع واإلمتاع، وبه يتحؼق افتطفر وامتصاص 

 قة واالجتامظقة واالؿتصادية. ادشاظر افسؾبقة وافتـػقس ظن االحتؼاكات افسقاش

واحد من أهم افػـون افؼوفقة، ومن أـثرها صؾة  -مؼروءًا وممثالً - إن ؾن ادرسح

باحلراك افثؼاذم وافػؽري وافسقاد واالجتامظي ذم أي جمتؿع، ويؿؽن أن يؽون وثقؼة ذات 

باهتا أمهقة بافغة ذم دراشة ادجتؿعات ومعرؾة تداؾعات األؾؽار ؾقفا وأكساق اشتؼطا

 وحواراهتا. 

ومع ـل هذا إال أن تلصقل هذا ادرسح من جفة روزه بؿعاير األدب اإلشالمي مل حيظ 

بدراشة مستؼؾة تضبط حدوه وتبغ معاده وؾق ضوابط افؼيعة، ومن أهم افدراشات افتي 

 ـتبت ذم تلصقل أشؾؿة ؾن ادرسح وتلصقل حدوده ومعايره ـتابان مفامن مها: 

 . قب افؽقالينج، فؾدـتور ك ميح إشالكحو مرس

 . ي وادرسح، فؾدـتور شعد أبو افرضااألدب اإلشالم

فؽن افؽتاب األول يغؾب ظؾقه احلديث ظن أمهقة ادرسح ورضورته ذم احلقاة افثؼاؾقة 

 مع ذـر دمارب صخصقة وضوابط ظامة، وافثاين تطبقؼي بحت فقس ؾقه من افتـظر رء. 

هذه ادحاوفة فوضع معاير فػن ادرسح ذم ضوء مـفج فألدب  من أجل ذفك ـؾه ـاكت

رؽبة ذم افدظوة افصادؿة فتعزيز افثؼاؾة ادرسحقة ذم ادجتؿعات ادسؾؿة وؾق  :اإلشالمي

 بعقدًا ظن افؼقم ادجتؾبة ادخافػة فـا ذم تصوراتـا وظؼائدكا.  ،ضوابط افؼع ادطفر

 . 1م، ط/1985( اكظر: كحو مرسح إشالمي، كجقب افؽقالين، دار افرشافة 1)
 هـ. 1433طباظة شعد أبو افرضا،  ادجؿوظة ادتحدة فؾ ( اكظر: األدب اإلشالمي وادرسح،2)

المقدمة
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ـ  ؾصؾغ، وخامتةوؿد جعؾت افبحث ذم متفقد و اب ادرسحقة ت  ، وؾفارس، ومؾحق بلبرز 

 من األدباء اإلشالمقغ، وؿد جعؾت افتؿفقد ذم مبحثغ: 

 : مػفوم ؾن ادرسح وكبذة ظن تارخيه. األول

 : حؽم افتؿثقل وؾن ادرسح . افثاين

بعـوان: ظـاس افبـاء افدرامي ذم ضوء مـفج األدب  افػصل األولثم جعؾت 

 اإلشالمي. 

 ن: ادرسح بغ افرمزية وافواؿعقة ذم األدب اإلشالمي  . بعـواافثاين و

إكـي أرجو أن يؽون هذا افبحث مسفاًم ذم افدظوة إػ إظادة افـظر ذم آدابـا وؾـوكـا ـؾفا 

 حتى  تؽون مـضبطة بضوابط األدب اإلشالمي مراظقة افتصور اإلشالمي فؾوجود ـؾه. 

 واهلل ادوؾق
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ديـنهـالت 
  

ادرسح اشم دسؿقات صتى: ؾؿن ذفك: ادرسح افذي هو: ادؽان ادفق ل فؾعروض 

ادرسحقة، وـذفك: افـص افدرامي افذي يؼدم احلدث ظن ضريق احلوار، ومرسح افعرائس، 

 وخقال افظل. 

افؼصة ادؿرسحة ذات اهلدف، أي: افؼصة افتي ترمي إػ تؼديم »وادرسحقة هي: 

 . شظن ضريق احلرـة احلدث

بل يؿؽن أن كعرؾفا تعريػًا آخر يشؿل ـل أجزاء افعؿل ادرسحي، ؾـؼول: إهنا صؽل 

تعبري ؾـي يصل إػ ادتؾؼي ظن ضريق تؽامل ظـاس أدبقة مفؿة هي: احلبؽة، وافبـاء 

افػـي، وافتداؾع، واحلدث، وافشخصقات، واحلوار، مع ظـاس أخرى هي: ادالبس، 

 وافصوت، واإلخراج.  واإلضاءة،

وفؽــا حغ كتحدث ظن ادرسحقة ؾـًا أدبقًا ؾنكـا كعـي هبا: افـص افدرامي ادؽتوب 

ـادؽان ادفق ل إلؿامة - خاصة من بغ أجزاء افعؿل ادرسحي: ألن بؼقة األجزاء األخرى

 -ةوافصوتقات، واحلرـة االشتعراضق افعروض ادرسحقة، وادؿثؾغ، واإلخراج، واإلضاءة،

 ـؾفا مـاط اهتامم ؾـون أخرى ؽر األدب. 

يوكاكقة األصل، ومعـاها »ما: ؾافدراما اروثم ؾرق بغ مصطؾح ادرسح ومصطؾح افد

 أو ظؿل يؼام به(، وفػظة )دراما( تعـي مدفوفغ:  -احلرذم )يػعل 

افـص ادستفدف ظرضه ؾوق ادرسح، أيا ـان جـسه، أو مدرشته، أو كوظقة فغته.  -

 د أدوار صخصقاته ممثؾون يؼومون بتلدية افػعل، وكطق افؽالم. ويتؼؾ  

وافتي تعافج مشؽؾة مفؿة  -أو افػاجعة-ادرسحقة اجلادة ذات افـفاية افسعقدة  -

 ( وما بعدها. 54م، ص)1993أرشطوضافقس، ترمجة د. صؽري ظق اد، اهلقئة ادكية افعامة فؾؽتاب،  افشعر،( اكظر: 1)

 ( وما بعدها. 14هـ، ص )1443واكظر: مدخل إػ ؾن ادرسحقة، ظبد افرمحن صؾش، افطبعة األوػ، 

التمهيد
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 . شظالجًا مػعاًم بافعواضف، ظذ أال يمدي إػ خؾق إحساس ؾجقعي ملشوي

كصًا مؽتوبًا إػ ظرض صؽل من أصؽال افػن يسجم ؾقه ادؿثؾون »وأما ادرسح ؾفو: 

متثقع ظذ خشبة ادرسح، يؼوم ادؿثؾون ظادة بؿساظدة ادخرج ظذ ترمجة صخصقات 

 . شومواؿف افـص افتي ابتدظفا ادمفف

تشر إػ اجلاكب األديب من افعرض أي افـص ذاته، وظالؿة ادرسح »أما ادرسحقة ؾفي: 

ادرسح صؽل ؾـي ظام أحد موضوظاته أو بادرسحقة ظالؿة افعام باخلاص، أو بؿعـى آخر 

فه صؽل ؾـي يروي ؿصة من خالل »، وهي ؾن مستؼل شظـاسه افـص األديب )ادرسحقة(

حديث صخصقاهتا، وأؾعاهلم، حقث يؼوم ممثؾون بتؼؿص هذه افشخصقات أمام مجفور ذم 

افـص األديب : -هي -ادرسح، أو أمام آالت تصوير تؾػازية فقشاهدهم اجلؿفور ذم ادـازل 

، وـل أمم األرض هلا اهتامم شادرسحي، وهي أحد موضوظات ادرسح وفقس افعؽس

ؾن ظادي ؿديم ظرؾته مجقع احلضارات تؼريبًا، وختتؾف افـظريات حول »بادرسح: ألكه 

كشلته، وترجع إحدى هذه افـظريات أصول ادرسحقة إػ ضؼوس ديـقة ـان افؽفان ؾقفا 

 .شاكات أو خمؾوؿات أخرىيتؼؿصون أدوار حقو

ؿصة حوارية متثل وتصاحبفا مـاطر »وهلذا يؿؽن ؿبول تعريف ادرسحقة بلهنا: 

وممثرات خمتؾػة، ويراظى ؾقفا جاكب افتلفقف ادرسحي وجاكب افتؿثقل افذي جيسم 

ادرسحقة أمام ادشاهد دمسقاًم حقًا، وؿد تؼرأ ادرسحقة مطبوظة ذم ـتاب دون أن تشاهد 

 . شإػ ما يشبه افؼصة، وفؽـفا مع ذفك تظل خمتؾػة بؿؼوماهتا اخلاصة ؾتحول

وافـص افدرامي خيتؾف ظن افؼصة: ؾافؼصة تعتؿد ظذ افرسد ذم كؼل األحداث 

 (. 56ادة، دار ادعارف، )د، ت( )صمعجم ادصطؾحات افدرامقة وادرسحقة، إبراهقم مح (1)
 (.26)ص 2412موشوظة أظالم ادرسح وادصطؾحات ادرسحقة، وفقد افبؽري، دار أشامة فؾـؼ وافتوزيع،  (2)
 (. 3( ادرجع افسابق، )ص3)
 (.49( ادرجع افسابق، )ص4)
 (. 54( ادرجع افسابق، )ص5)
 (. 112م، )ص1994كية، ؾن ادرسح، أ. د هدي ؿـاوي، مؽتبة األكجؾو اد (6)
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وتػصقالهتا، أما ادرسحقة ؾتعتؿد ظذ احلوار دون افرسد، ـام أن افؼصة حتتؿل من األحداث 

خمتؾػة أـثر من ؿدرة ادرسحقة ظذ ذفك، مستويات وظالؿات متعددة وهلا تؼاضعات 

وفؾؿرسحقة ما يؿقزها ظن افؼصة ذم صلن ظؾو وترة افتداؾع واالشتؼطابات افػؽرية وحرـة 

 . األحداث ادتصاظدة ذات اإليؼاع وافتوؿقت ادتجفة إػ ذروة افتلزم

 شقاؿاتـا فؽن من أهم ما يؼال ها هـا: أكـا حغ كتحدث ظن افـص افدرامي أو ادرسح ذم

افـؼدية واألدبقة ؾنكـا كعـي افـص ادؽتوب وال كعــي افػعـل ادؿثـل ظـذ اخلشـبة: ألن افــص 

ادؽتوب هو مـاط االهتامم ذم افـؼد األديب، وضريؼتـا هذه خترجـا مـن اإلصـؽاالت افتـي تـرد 

  ظذ افعؿل ادرسحي افذي يشؿل صخصقات حمسمة ال جيوز متثقؾفا: ـاألكبقاء وادرشـؾغ

، ؾنن افتعامل مع ادرسحقة افتي ؾقفا مثل هذه افشخصـقات كصـًا -وشؾم ظؾقفم اهلل صذ-

مؽتوبًا جيعؾفـا ذم دائـرة افؼبـول مـن حقـث ادبـدأ، أمـا وهـي ممثؾـة ظـذ اخلشـبة بوجـود هـذه 

 افشخصقات ادحسمة ؾنهنا خترج من دائرة افؼول ادباح. 

وجود صخصقات خمتؾطة ذم افـص ادرسحي ـام أهنا خترجـا من مشؽؾة أخرى تتعؾق ب

بغ رجال وكساء، وهذه اخلؾطة تستساغ ذم كص مؽتوب وفؽن ال يؿؽن ؿبوهلا ذم ؾعل 

 . مشاهد ظذ اخلشبة أمام مجفور افـظارة

ومجفور افـؼاد ادرسحقغ ظذ أن ادرسحقة ـتبت فتؿثل، وهذا صحقح، وفؽــا كتعامل 

ؽر أن هلا ضوابط ومعاير فقست ـؿعاير افؼصة، وؾقفا معفا هـا كصًا مؼروءًا ـافؼصة 

امتدادات ؾؽرية وثؼاؾقة وؾـقة ومجافقة فقست ذم ؾن افؼصة، وتلثرها ذم ادتؾؼي افذي يتخقؾفا 

متحرـة أمامه ويتوحد ظاضػقًا معفا أـثر، وهو يتخقل ادؿثؾغ وادمدين وحيؼق فه ظن 

تابعًا افشخوص بخقافه ذم حترـاهتا واكتصاراهتا ظـدما يرتبط باحلدث م ضريؼفا افتطفر

 (. 118( افسابق )ص1)
 .2هـ، ط/1422حسغ ظع حمؿد، ، مـشورات دار افضقاء،  ،حؽؿة ادؾك شؾقامن ( اكظر: مثاًل:2)
 (.12هـ، )ص1422، 1( فؾتػصقل ذم هذا، اكظر: افتؿثقل وأحؽامه، ظبد افؾطقف اداكع،  دار بـاء، ط/3)
ون ادحاـاة فؾؿلشاة هلا أثر ذم إثارة ظاضػتي اخلوف وافشـػؼة مـن خـالل اإلثـارة ( ذـر أرشطو افتطفر ذم حديثه ظن ـ4)

 وافتشويق، مما يمدي إػ افتطفر من هذين االكػعافغ. 
 (. 48)ص 1993اكظر: ؾن افشعر، أرشطو، ترمجة صؽري ظباد، اهلقئة ادكية افعامة فؾؽتاب        
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 واهنزاماهتا وساظاهتا، ؾقتػاظل معفا ظاضػقا وؾؽريا بدرجة أـز من افؼصة. 

إن افتطفر ذم ؾن ادرسحقة حافة اكػعافقة خاصة دمعل ادتؾؼي متػاظاًل مع األحداث 

وؽرمها: مما وافشخصقات ادرسحقة من خالل إثارة ظواضف خمتؾػة ـافشػؼة واخلوف 

يسبب ختؾص ادتؾؼي من افشحـات افعاضػقة افضارة ذم واؿعة ومن خالل تعؾؿه دمـب 

 .اكػعاالت معقـة

فؼد كشل ؾن ادرسحقة بؽل تداظقاته وضرائؼه افػـقة ذم أحضان احلضارة افقوكاكقة افوثـقـة: 

مرتبطـة بعؼائـد إذ ـان أول ما طفر ظـد افػاحتة ثم اإلؽريق ذم أصـؽال ورؿصـات وإيؼاظـات 

 . وثـقة 

وـل ادرسحقات وادالحم افتي وصؾت إفقـا من ادرسح افقوكاين تؼوم ظذ أشاضر وثـقة 

ذم احتػاالت وثـقة تؼام ذم : إذ ـاكت كشلة أوائل ادرسحقات تؼام ذـقة مألى باخلراؾة

قس(، ثم ذم خالل موشم احلصاد متجقدًا فوثن يسؿوكه )إفه افطبقعة( أو)ديوكوش أثقـا

احتػاالت وثـقة أخرى ذم مواشم مرتبطة باألجواء وأخرى ترتبط بخراؾات افؽفان وشدكة 

ادعابد افوثـقة، مثل تؾك االحتػاالت ادسامة )ـوموس(، وؾقفا تتؿثل تداؾعات ذم أكاصقد 

وثـقة ؾقفا مشاهد حوارية مع حرـات بدائقة راؿصة متعاؿبة، ثم توافت بعد ذفك ـتابات 

 . قديس( و )شوؾوـؾقس( و )إيسخقؾقوس( و )أرشتوؾائقس()يورب

رسح ـرح افعصــور افوشـطى وؿبـل ذفـك ـؾـه ادـــرسح افرومـاين ومســوــذفك ــان ادـ

 . افػرظوين

فؼد ـاكت كشلة ادرسح افعادي مرتبطة بافشعر ادؾحؿي افؼـائم ظـذ توطقـف األشـطورة 

رسح ذم ـذم اجلـدال افـذي جـرى ذم صـلن حؽـم ادـوهذه ادعؾومة هلا أمهقتفـا افبافغـة  ،افوثـقة

 (.72ادصطؾحات افدرامقة وادرسحقة، )ص ( فؾتػضقل، اكظر: د. إبراهقم محادة، معجم1)
 (، وما بعدها.  46، )ص1م، ط/1989حامد افسقد،  ( اكظر ذم هذا: تاريخ ؾن ادرسح وأظالمه، افرؤية اجلديدة،2)
 (. 118م )ص1999( فؾتػصقل: اكظر: افـؼد األديب احلديث، حمؿد ؽـقؿي هالل، دار افـفضة ادكية، 3)
  (. 477، 438، 356احلضارة، ويل ديوراكت، ادرـز افعريب فؾعؾوم، )ص( اكظر ذم ـل هذا: ؿصة 4)
 (. 314( اكظر: افسابق )ص5)
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 . افؼع ادطفر

كاع ذم توطقـف ـوـل أكواع ادرسحقات افقوكاكقة متثـل هـذا بوضـوح: ؾفـي تسـتثؿر افـ

 األشطورة ظذ افـحو افتايل: 

افساجقديا )ادلشاة(، وهي ملخوذة من )تراجوديا( وتعـي: )ادغـغ ادرتـدين جؾـود  -1

مآد وؾواجع مثل )ملشاة أوديب(، وهي افغافب ظذ ادرسح افقوكاين، اداظز(، وهي تصور 

 ؾفو مرسح ؾواجع. 

افؽومقديا )ادؾفاة( وهي ؾن اإلضحاك، وهي فقست ـومقديا جمردة، بل ؿائؿـة ظـذ  -2

 ادػارؿة ذم ادوؿف فؾسخرية من احلقاة. 

 وؾاجعة. ادرسحقة افساتورية )ادؾفاة افدامعة(: هي مؾفاة ذم هنايتفا ملشاة  -3

 . ادرسحقة ) ادقؾودراما(: وهي مرسحقة ادؿثل افواحد افذي يؼوم بؽل األدوار -4

، ومثؾـوا رح ذم األدب افعـريبـأما ذم افعامل افعريب، ؾؿـن افـؼـاد مـن ؿـال بوجـود ادسـ

فوجــوده باالحتشــادات اجلامهريــة افتــي جيتؿــع هلــا افـــاس ذم األشــواق، ـعؽــاظ وذي جمـــة 

ا ـان حيصل ظـد إفؼاء افؼصائد من تػاظل اجلامهر ومتثؾفم هبـا، ومـا ــان جيـري وادجاز، وم

ذم إيواكات اخلؾػاء واألمراء من مسابؼات ومـاؾرات وأخبار يعدوهنا من إرهاصات ادرسح، 

ــدؤون  ــاس ويب ــون افـ ــاكوا جيؿع ــث ـ ــرى( حق ــي افؼ ــض )مفرج ــن بع ــرف ظ ــان يع ــا ـ وم

رح افعـرائس وخقـال ـرف ظن ادامفقـك مـن مسـبنضحاـفم من حؽاياهتم وأخبارهم، وما ظ

 . افظل

رسح( مل ـ، وافذي يظفـر أن )ادـوثم من يؼول: إن افعرب مل يعرؾوا ادرسح ذم تارخيفم

رح إكـام هـي فؼـاءات ؾقفـا ـمل يعرؾه افعرب ؿديام، وأن تؾك افظواهر افتي تظن أهنا بوادر ادسـ

 .  بحث افثاين من افتؿفقد( اكظر: تػصقل هذا ذم اد1)
 (. 7ظبد افرمحن صؾش، )ص ،( فؾتػصقل: اكظر: مدخل إػ ؾن ادرسحقة2)
 (. 11( اكظر: افسابق: )ص3)
( وما27هـ، )ص1418رسحقة ظـد افعرب، حمؿد ظع مؽي، افؼؾم اجلديد، ( اكظر: افظواهر اد4)
 (. 31( افسابق )ص5)
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 مجفور، وال حتؼق ذوط ادرسح. 

ـة ومن األشباب اف تي جعؾـت هـذا افػـن ؽـر موجـود ظــد افعـرب ؿـدياًم أن افعـرب أم 

طاظـة وفقست ؿارة، وادرسـح حيتـاج إػ بـقـة حضـارية ال يؿؾؽفـا ؿـوم يتـؼؾـون فقسـت هلـم 

حوارض ضخؿة، ومن األشباب: أن احلضارات األخـرى ؿامـت ظـذ وثـقـات معؼـدة وآهلـة 

فػـن افشـعر وادالحـم وادسـارح، وأمـا  يزظؿوهنا متصارظة ؾقام بقـفا ممـا صـؽل مـادة خقافقـة

افوثـقة افعربقة ؾفي وثـقة شاذجة وفقست معؼدة مشـحوكة بافتـاؿضـات، ومـن األشـباب: أن 

افعرب كػروا مـه فصؾته افوثقؼة بافوثـقة افؼديؿة، ومـفا: أن ادرسـح حيتـاج إػ ثؼاؾـة تدويـقـة 

 وافعرب أمة صػاهقة تعتؿد ظذ ادشاؾفة. 

قه أن افـشلة احلؼقؼقة فؾؿرسح ذم افعامل افعريب اؿسكـت بغـزو افػركسـقغ فؽن مما الصك ؾ

رسحقات ـرية وتؼـدم ادــدك بؼقادة )كابؾقون( إذ كؼ ؾرؿًا مرسحقة دموس خالل افديار ادص

االشتعراضقة افتي تغر ضرائق افتػؽر ظـد ادكيغ ودمعؾفم يؼبؾون ادحتل  ويػؼدون افثؼـة 

، وـل ظـواكات ادرسحقات افتي ـاكت تعرض ظذ مجفور افـظارة مذم تارخيفم وحضارهت

 ذم افديار ادستفدؾة بافعروض ادرسحقة  تدور حول هذا ادعـى، ومن ذفك: 

 أبو احلسن ادغػل أو هارون افرصقد.  

 افباريزية احلسـاء.  

 بـات افشوارع وبـات اخلدور.  

 . فباب افغرام 

 تي كشلت من افعرب أكػسفم من مك وافشام ظن ضريق: ثم ـاكت افػرق ادرسحقة اف

 مارون افـؼاش.  

 أيب خؾقل افؼباين.  

 . شالمة حجازي 

 (. 461( اكظر: ادرسحقة ذم األدب افعريب احلديث، حمؿد يوشف كجم، دار افـفضة ادكية، )ص1)
 (. 493( اكظر: افسابق )ص2)
 (. 496( فؾتػصقل، اكظر: افسابق )ص3)
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رسحقة ظديـدة، ـؽر أن ادرسح افعريب بعـد ذفـك أكشـل شـباًل أخـرى، وطفـرت ؾـرق مـ

رحقاته افسـت  افتـي ـوطفر ـتاب مرسحقون متؿقزون، يليت ذم ضؾقعـتفم أمحـد صـوؿي ذم مسـ

ذ رأشفا: جمـون فقذ، ثم تعاؿب ادرسـحقون ذم ـتابـاهتم افشـعرية وافـثريـة إػ أن ؿدمفا، وظ

 .أتت ذروة اإلبداع ذم األدب افعريب ظـد: ظع أمحد باـثر، وتوؾقق احلؽقم

إن هذه اإلضالفة افتارخيقة ظذ كشلة ؾن ادرسح ذم افعامل وذم أدبـا افعريب بؽل مـا يعروهـا 

ذم ادرسح افعادي وبافتـصر وافتغريب ذم ادرسح افعريب فتعطي موؿػـًا  من ارتباضات بافوثـقة

ريعة ادطفرة،وهـو مـا شــعرض فـه ذم ـرسح أورث خالؾًا ذم حؽؿـه ذم افشــمبدئقًا من ؾن اد

 ادبحث افتايل. 

 

 

 

 

 (. 86م، )ص1989فعريب، حمؿد افـاؾعي، معارف رست، ( اكظر: ادرسح ا1)
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، مصــػات ظديـدة دار خالف ـبر ذم حؽم افتؿثقل وؾن ادرسح وؿد صـػت ذم هذا

وفقس هذا ادؼام الشتعراض اخلالف بجؿؾته وتػاصقؾه، فؽـن حـغ كـظـر ذم أصـل اخلـالف 

د افعـرب بـلخرة وأكـه ذم كجده متعؾؼًا بظروف كشلة ادرسح ظـد اإلؽريق وافػراظـة بدءًا  وظـ

فتـصـر ثاكقـًا، مـرتبط بافوثـقـة أوالً، وبافتغريـب وا -ـام مـر  معــا ذم ادبحـث األول-احلافغ 

ؾظفر ضائػة من افعؾامء يرون حرمة افتؿثقل الرتباضه بافوثـقة ذم أول كشلته، وثـم شـبب آخـر 

فؾؼول بتحريم ادرسح وؾن افتؿثقل ظـد همالء افذين يرون حرمته هو: أكه ـذب: ؾـرون أكـه 

سـقدًا رح ويؼـول: أكـا ؾـالن، دمـحؽاية فقء مل حيدث، وأن ادؿثل حغ يؼف ظذ خشبة ادسـ

 فؾشخصقة افتي يؿثؾفا ؾنكه بذفك يؽذب. 
واحلق افذي ال مرية ؾقه أن ادرسح وافػـون ـؾفا فقست أخبارًا حتتؿل افصدق وافؽـذب 

مـا افػـون ـؾفـا واخلقـال بل ـؾفا ظذ شبقل رضب ادثل ، وأكـا فو اضردكا ذم هذا افرأي حلر 
صدؿه أو ـذبه، بل هو رضب مثـل فتؼريـب ـؾه ألكه فقس خزًا حيتاج مـا إػ افتثبت ذم مدى 

وشـائل افتعؾـقم، ؾػـي صـحقح حغ جعؾـه وشـقؾة مـن× ادعـى إػ افذهن، ـام ؾعل افـبي 
حيؽي كبقًا مـن األكبقـاء رضبـه × ـلين أكظر إػ افـبي »افبخاري ظن ظبد اهلل بن مسعود ؿال: 

، وذم شم ال يعؾؿـون ؿومه ؾلدموه، ويؿسح افدم ظن وجفه ويؼول: افؾفم اؽػر فؼومي ؾنهن
ـاكت امرأة ترضع ابـًا هلا مـن بــي »ؿال: × أن افـبي ظن أيب هريرة  -أيضاً  -افبخاري

 : -مثالً  –( اكظر ذم احلؽم بافتحريم 1)
 هـ. 1428إيؼاف افـبقل ظذ حؽم افتؿثقل، ظبد افسالم افزجس افعبد افؽريم، افدار افسؾػقة، ظامن، 

 هـ. 1432ظصام ادرى، دار افرؤية، جدة، ، م افتؿثقل وافتصوير واألكاصقدثالث رشائل ذم حؽ
، 1أحؽام ؾن افتؿثقـل ذم افػؼـه اإلشـالمي،  حمؿـد بـن موشـى افـدايل، مؽتبـة افرصـد، ط/ وذم احلؽم باجلوار: اكظر:

 هـ. 1429
ذم ؽرؾته ذم احلرم ادؽي جؾسة خاصة ذم صفر رمضان من ( ــت ؿد جؾست إػ افشقخ اإلمام حمؿد بن ظثقؿغ 2)

وشلفته ظن اخلقال ذم احلؽايات وافتؿثقل وهل يعد هذا من افؽذب ؾؼال: بل جيوز إن ـان ظـذ شـبقل  هـ،1412ظام 
 رضب ادثل. 

 (. 4/214( اجلامع افصحقح )3)
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ؾسك ثدهيا وأؿبل ظذ  ،ؾؿر  هبا رجل راـب ذو صارة ؾؼافت: افؾفم اجعل ابـي مثؾه ،إرسائقل
ه، ؿال أبو  هريرة: ـلين أكظر إػ افراـب وؿال: افؾفم ال دمعؾـي مثؾه، ثم أؿبل ظذ ثدهيا يؿص 

فؾتؼريـب وافتوضـقح ورضب ادثـل، × ، وؿـد ــان ؾعؾـه هـذا شيؿص أصـبعه×افـبي 
 وهؽذا ـل ؾعل ذم باب افتؿثقل وؾن ادرسح إكام يـحو هذا ادـحى. 

مة ألكه ـذب، ؾنن اإلكسان ال » :يؼول ابن ظثقؿغ  وال يعد هذا من األصقاء ادحر 
أكه واؿع، وفؽن يريد أن يرضب مثاًل فصورة معقــة تؽـون ؽـر يريد أن يتحدث بافقء ظذ 

مـاشبة فقحذر افـاس مـفا، وـل واحد من افــاس يعؾـم أن هـذا افرجـل فـقس هـو ادؿثـل بـه 
 . شحتى كؼول إكه ـذب

وأما افؼول بلن ادرسح كشل ذم أحضان افوثـقة ؾفو صحقح، فؽـه ال يعـي حرمة افتؿثقل: 
بل هو وظاء حيؿل ؿقؿة أو ؾؽـرًا خيتؾـف حؽؿـه بحسـبفا  ،بافوثـقة ألن ادرسح فقس بؿختص

مـا افشعر ـذفك: ألن أؿدم صعر وصل إفقـا إكام ـان مـن احلضـارة افقوكاكقـة  وفو ؿؾـا هبذا حلر 
 .واإلؽريؼقة افبعقدة ظن كور افـبوة

قبـةأما األدفة األخرى افتي يذهب إفقفـا افـذين يـرون افتحـريم ؾـال تؼـوم فؾـؼـاش ـافغ
 . وافتشبع بام مل يعطه ادؿثل وما جيري جمراها

ؿرسح مـن ـوظذ هذا ؾافذي يطؿئن إفقه ــل باحـث ذم هـذا افشـلن أن افتؿثقـل وؾـن افـ
افوشائل افتي يستب حؽؿفا ظذ حؽم ما حتويه، أما هي ذم حد ذاهتا ؾؿباحة بنباحة األصل: 

وجود خمافػة ذظقة، ـعـدم االخـتالط  ألهنا وظاء حمايد، فؽن هذه اإلباحة بضوابط متـع من
ذم ادرسح ادؿثل ظذ اخلشبة، وافبعد ظـن متثقـل افشخصـقات ادحسمـة افتـي ال جيـوز متثقؾفـا 
ـاألكبقاء وادرشؾغ وادالئؽة وافصحابة، وـذفك افبعد ظـن افتشـبه بافـسـاء أو تشـبه افـسـاء 

 . بافرجال، وؽر ذفك 

 (. 4/242( اجلامع افصحقح )1)
 (. 84هـ )ص1422( ابن ظثقؿغ، افصحوة اإلشالمقة ضوابط وتوجقفات، دار االشتؼامة، 2)
 (. 116فـاؾعي، ادرسح افعريب )ص( فؾتػصقل: حمؿد ا3)
 (. 24( اكظر: ظبد افسالم افز جس آل ظبد افؽريم، إيؼاف افـبقل )ص4)
 (. 18حمؿد بن موشى افدايل، )ص ،( اكظر: أحؽام ؾن افتؿثقل ذم افػؼه اإلشالمي5)
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رسح ـظـذ اخلشـبة، فؽـفـا تصـؾح أن تؽـون ــذفك فؾؿـ رح ادؿثلـهذا ـؾه ذم صلن ادس

 بد أن يـص ظذ أكه فؾؼراءة دون افتؿثقل.  ؾال ،ادؽتوب إذا ـان خيشى أن يؿثل

رسحقة ــام يتعامـل مـع افؼصـقدة ـوبـاء ظؾقه ؾـنن األدب اإلشـالمي يتعامـل مـع ؾـن ادـ

 وافؼصة، يؼول ظبد افرمحن افباصا ظن ادرسحقة اإلشالمقة: 

 . شم ظذ افؼواظد األشاشقة فؾؿرسح مبتعدًا ظام خيافف اإلشالم وؿقؿهؾن يؼو»

وأن اإلصؽال  ،يرى ؾن ادرسحقة جائزا من حقث األصل  -أي األدب اإلشالمي-ؾفو 

ن ذم ثـاياه.  دها افػؽر ادتضؿ   افذي يعرو بعض كامذجه كابع من ادخافػات افتي جيس 

 

مـام حمؿـد بـن شـعود كحو مذهب إشالمي ذم األدب وافـؼد، ظبد افرمحن افباصا، كدوة األدب اإلشـالمي، جامعـة اإل (1)
 (. 158هـ )ص1415اإلشالمقة، افرياض، 
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 الفصل األول
 اصر البناء الدرامي وفق منهج األدب اإلسالميعن

 احلدث. 

 وافشخصقة. 

 واحلوار.

 وافتداؾع. 

 واحلبؽة. 

وهو: أي واؿعة حتدثفا افشخصـقات ذم حقـزي  ،هو أول ظـاس افبـاء افدرامي 

، وهذا افتعريف خيؾط كوظًا ما بغ افػعـل واحلـدث، وفؽـن افزمان وادؽان ذم افعؿل افدرامي

تعــارف افـؼــاد ظــذ أن جزئقــات احلــدث هــي افتــي تســؿى أؾعــاال: ؾاحلــدث: جمؿوظــة مــن 

األؾعال، وأرشطو ؿد خؾط بغ احلدث واحلبؽة، فؽن األمر اشتؼر  بعد  بلن احلـدث معـروف 

ذه األؾعـال بعضــفا مـع  بعــض، واحلبؽـة ربــط هـ ،رسحقةـأكـه األؾعـال افتــي تؼـوم ظؾقفـا ادــ

 . وادشؽؾة افؽزى  تؽؿن ذم: اخلؾط بغ افؼصة واحلدث واحلبؽة

رسحقة )أصـواك ـواحلؽاية هي ؾؽرة ادرسحقة، وهـاك حدث مرـب ـاحلدث ذم مثل مـ

 افسالم( فتوؾقق احلؽقم، وحدث بسقط ـاحلدث ذم مرسحقة )إمام ظظقم( فعع أمحد باـثر. 

احلدث ذم )حمؽؿة األراكب( فعؿر ؾـروخ، وحـدث واؿعـي مثـل  وثم حدث رمزي مثل

 . احلدث ذم )مرسحقة افدـتور حازم( و مرسحقة )صفرزاد( فعع أمحد باـثر 

ي افذي يؼوم ظـذ تؼـقـات معقــة ـاشـتثامر ـواحلدث افدرامي فقس مثل احلدث افؼصص

ادؽـان، بـل هـوكي وافزمـان وـمستويات احلدث ادرـب وظالؿات احلـدث افبسـقط وظــ

 حيتاج إػ وضوح  وتواؾق تام مع افتداؾعات واحلبؽة.

 (. 146م، )ص1985( فؾتػصقل: اكظر: افبـاء افدرامي، ظبد افعزيز محودة، دار هنضة مك، 1)
 (.  16ظبد افرمحن صؾش، )ص ،فؾتػصقل ذم افػرق بغ احلدث افبسقط واحلدث ادرـب، اكظر: مدخل إػ ؾن ادرسحقة (2)

الفصل األول
عناصر البناء الدرامي وفق منهج األدب اإلسالمي
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رحقة فقؽــون متواؾؼــًا مــع معــاير األدب ـفؽــن تطبقــق ذوط احلــدث افــدرامي ذم ادســ

ؿًا، وهي تتؾخص ؾقام يع:  اإلشالمي هو افذي جيعل احلدث ممثرًا مشو 

اظد وؾق اإلثارة افتؼـغ افدرامي فؾحدث وؾق إيؼاع وتوؿقف مـاشبغ، ؾال يتص  -1

 ادجتؾبة، بل البد من ترتقب مـطؼي ؽر ؿائم ظذ ادػاجلة. 

افوضوح ؾالبد من وضوح احلدث ذم ـل ادرسحقة، وهو وضوح كسبي، ال يؼبل   -2

 بت  افصؾة بغ ادتؾؼي واحلدث. 

 افبعد ظن األحداث افتي تشطح ذم ظامل اخلقال أو افعبث أو افالمعؼول.   -3

واإلؿـــاع، ؾالبــد مــن االهــتامم بعالؿــات احلــدث افبســقط، اإلثــارة وافتشــويق   -4

 ومستويات احلدث ادرـب، والبد من إؿـاع ظن ضريق تؼـقة اإلهيام بافواؿع. 

افبعد ظن صـاظة أحداث تؼدم االكحراف األخالؿي وافػؽري ذم شقاق تسويغي   -5

مـحرؾة خمافػة ترؽقبي دمعل االكطباع افعاضػي األخر افذي يبؼى ظـد ادتؾؼي يعزز ؿقؿة 

 فؾؼقم. 

رحي جيـب أن يؽـون مسـفاًم ذم تعزيـز ـإن أي  حدث درامي صغر أو ـز ذم افعؿل ادسـ

ؽر مسفم ذم تطبقع خؾق مسـسذل أو ؾؽـرة مـحرؾـة، وال يؿؽـن جعـل افواؿـع  ،ؿقؿة إيامكقة

 حجة ذم االكحراف ألن االختقار واالكتؼاء مفؿة ادبدع وفقست مفؿته افسويج فؾباضل. 

رسحقة ـؾفـي تعــي افعــاس افتـي تـمدي األحـداث افدرامقـة ذم ادــ  مـاأ

ادؽتوبــة أو ظــذ ادرســح ذم صــورة ممثؾــغ، وؿــد تؽــون هـــاك صخصــقة معـويــة تتحــرك مــع 

األحداث وال تظفـر ؾـوق خشـبة افتؿثقـل، بحقـث يؽـون هــاك رمـز يؾعـب دورًا ذم افؼصـة 

 ـؿـزل أو بستان أو بؾدة. 

درسح إمـا أن يؽـون هلـا وجـه واحـد يعطـي مظفـرًا واحـدًا )ـشخصـقة وافشخصقة ذم ا

 احلالق افثرثار(، أو )افػتاة افساذجة( وشؾوك هذه افشخصقات يؿؽن افتـبم به إػ حد ـبر. 
أما افشخصقة من افـوع افثاين ؾفي ظذ افعؽس من ذفك، إهنا متعددة ادظاهر وترى ـام 

 واحد مـفا: تؾك احلافة يؽون شؾوـفا ؽر متوؿع.  فو أهنا ـرة ال متسك افعغ إال بوجه
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ــلثر وؿــدرة ظــذ تغقــر األؾؽــار فــدى ادتعؾــق افــذي يتوحــد معفــا  وهــي ـؾفــا حمــل ت
 .ظاضػقاً 

 وحغ كتلمل ذم ظـك افشخصقات ومدى تلثره ظذ ادتؾؼي ؾنكـا كجدها أكواظا: ؾؿـفا: 
ظـر ـشخصـقات توؾقـق احلؽـقم ذم افعؿقؼة: وهي تؾك افتـي ال تػفـم إال بؿزيـد مـن افـ

 مرسحقاته افػؾسػقة. 
ومـفــا: افشخصــقة ادســطحة أو افواضــحة أو افضــحؾة: وهــي ؿريبــة مــن افػفــم، مثــل 

 . وصخصقة )افػتاة افساذجة( ،صخصقة )صابر( ذم مرسحقة )ؿتل افزوجات(
ؼـي ومـفا: افشخصقة افواؿعقة: وهـي مـا ــان هلـا اتصـال بـافواؿع افـذي يعـقش ؾقـه ادتؾ

االؾسايض، وهي إما أن تؽون واؿعقة ضدية بحقث تؽون ضد افبطل، أو واؿعقة خرية وهي 
 افتي تساظد افبطل وتؼف إػ جاكبه مفام ـان األمر، شواًء أـان افبطل خرًا أم ذيرًا. 

ومـفا: افشخصقة اخلقافقة: وهي افتي تؽون من ظامل اخلقال ـافشخصـقات األشـطورية، 
 قات. واجلـقة، وافػضائ

ــدرى شــبب وجودهــا ذم افـــص،  ومـفــا: افشخصــقات افغامضــة: وهــي صخصــقة ال ي 
 وفؽـفا دائاًم تؼدم إضاءة. 

فؽن اصساضات األدب اإلشالمي دمعل مـن افشخصـقات هـذه ـؾفـا ذات أثـر تغقـري 
وحغ تؼدم افشخصقة باكطباع حيػـز  ،ؾريد حغ حتاؾظ ظذ األبعاد افثالثة ذم رشم افشخصقة

 افػضائل وترك افرذائل مع افوضوح وافبعد ظن افغؿوض. ظذ ؾعل 
رحي ي شــسط ؾقفــا أن تؽــون حمــاًل فؾؼــدوة: ألن ادتؾؼــي ـإن افشخصــقة ذم افعؿــل ادســ

يتعاضف معفا ويتوحد ظاضػقًا ؾالبد أن تؽون أهاًل فالؿتداء، وأما إن ـان افدور دورًا ذيرًا 
ة يعزز ؿـقم اخلـر وافعـدل وافػضـقؾة، ــام ؾالبد أن يؽون االكطباع األخر ظن هذه افشخصق

رحيـحيب أن تؽون افشخصقة واضحة ؽر مبفؿة: واضحة ذم معـى وجودها ذم افعؿل ادس
 وذم مغزاها افػؽري وافثؼاذم وافػـي، ـام جيب أن تؽون حمؼؼة االصساضات افػـقة افالزمة. 

 (.  24ظبد افرمحن صؾش، )ص ،إػ ؾن ادرسحقةمدخل ( اكظر: 1)
 (.  14، )ص4م، ط/1986يوشف افسباظي، دار اهلالل ) مرسحقة ؿتل افزوجات،  ( اكظر:2)
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د افعـك األبرز ذم  وأما اإلؿــاع وافتـلثر وافتشـويق ذم افعؿل ادرسحي ؾنكه جيس 

 فؽن يشسط ؾقه معاير مفؿة دمعؾه متواؾؼًا مع األدب اإلشالمي: مـفا:

رًا مفـاًم هـو ـرحقة: ألن افؾغـة افشـعرية تػتؼـد ظـصــافبعد ظن افؾغة افشعرية ذم ادس  -1

 افتوصقل: بحقث دمعل ادرء يعقش ذم جو من خماتؾة اإلبداع وهذا يمثر ظذ افتوصقل. 

رحقة: ألكـه يتحـول إػ ـاد ظن افؾغـة اخلطابقـة ؾفـو ال يؿؽـن أن يؼبـل ذم ادسـاالبتع  -2

 وادرسح حيتاج إػ افتوصقل افواضح ادؾخص.  ،خطابة داخل ادرسحقة

ك اجلؿـل وال يؽـون ؾقفـا افػصـل بـغ ـؿك اجلؿل احلوارية وافػؼر احلواريـة: تؼـ  -3

اخلز، وتؼك افػؼر ؾال يطول كصـقب ــل ادتعؾؼات ـافتابع وادتبوع وإن ومدفوهلا وادبتدأ و

 وهذا خطل طاهر.  ،ألن ضول افػؼر جيعؾفا ـادؼاالت ادتبادفة :صخصقة من احلوار

 افبعد ظن افعامقة وافؾسان ادؾحون.   -4

ظدم اشتخدام األفػاظ األظجؿقـة إال ذم ادصـطؾحات: مثـل: تؼـديم خدمـة هلـدف   -5

 احلادثة وتوطقف ذفك درامقًا مثاًل.مضؿوين: ـاشتعامل بعض ادصطؾحات األجـبقة 

اخلؾــو مــن األخطــاء افؾغويــة واألشــؾوبقة، وحتؼــق ذوط افػصــاحة: إن احلــوار ال   -6

يؿؽن أن حيؼق ذوط األدب اإلشالمي إال إذا ـان اهلدف افػؽري طاهرًا ذم افرموز افؾغوية 

ب افؽاتــب واألظــالم، وـــان افؾســان افػصــقح افبعقــد ظــن افعامقــة وافعجؿــة مؾتزمــًا، ودمـــ

 األفػاظ اخلادصة  افتي حتوى خمافػات طاهرة ـافؾغات وافشتائم وخطل افؼول وزفؾـه. 

ـك األشـاد ذم األجـزاء ـ: ألهنا افعـرحقة:ـفؽن مدار افتشويق ذم افعـاس ادس

ذم افشـعر ذم معـرض حتؾقؾـه فسـقـب ادلشـاة افقوكاكقـة،  افؽقػقة افتي حتـدث ظـفـا أرشـطو

رسحقة ـائــًا متوحـدًا، وهـي ظؿؾقـة هـدشـة وبــاء ـد باحلبؽة هو: افتـظقم افعام فؾؿـوادؼصو

رسحقة وربطفـام بــبعض هبـدف افوصــول إػ حتؼقـق تــلثرات ؾـقـة واكػعــاالت ـاألجـزاء فؾؿــ

أي: مـن االصـتامل  ، معقـة، وظذ هذا ؾؽل مرسحقة حتى وفو ـاكت ظبثقة ال ختؾو من احلبؽة

اث وفغة وحرـة موضوظة ذم صؽل معغ، ومن ثم ؾنن احلبؽـة ادرتب ظذ صخصقات وأحد

 (.46أرشطو، )صؾن افشعر، ( اكظر: 1)
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حقة إال كظريــا ؾؼــط: ألهنــا هــي روح افعؿؾقــة افدرامقــة، ـرال يؿؽــن ؾصــؾفا ظــن جســم ادســ

واحلبؽة افدرامقة ذم ادػفوم األرشطي هلا بداية ووشط وهناية، واالتصال بغ حادثة وأخـرى 

ام يـبغــي أن تؾتــزم ـــل حادثــة ظـــد أرشــطو ـــ ،يـبغــي أن يـبـــي ظــذ االحتامفقــة وادعؼوفقــة

  .رضورية وجودها حتى إذا ما حذؾت أو ؽر مؽاهنا أصقبت ادرسحقة ـؾفا باخلؾلـب

ؽـة معؼـدة ومزدوجـة وحمؽؿـة وتؼسم احلبؽة ذم بعض األحقـان إػ حبؽـة بسـقطة وحب

 .  ػؽؽةوم

 ضبقعتفـا مـع احلبؽـة وأما احلبؽة افثاكوية: ؾفي ذم ـثر من ادرسحقات حبؽة متؿشـقة ذم

افرئقسة: ـؼصة ؾؾوشتر ذم مرسحقة ادؾك )فر( فشؽسبر، أو مـاؿضـة هلـا ــام هـو احلـال ذم 

رحقة )هـــري افرابــع(: ومفؿــة احلبؽــة افثاكويـة هــي تعؿقــق اإلدراك فؾحبؽــة افرئقســقة، ـمسـ

 )مهؾـت( وتلـقد افتلثر افعام، ومعظم مالهي ومآد صؽسبر توجد ؾقفا حبؽة ثاكوية ـام ذم

 . و)افعاصػة(

فؽن أهم ما تسـز ؾقـه افػؽـرة ذم احلبؽـة:  افبدايـة وافعؼـدة وافـفايـة: ؾافعؼـدة: افـؼطـة 

ادرسحقة افتي تتلزم ظـدها األحداث بحقث تبدو فؾؿتؾؼي بلهنا بـال حـل، وؿـد يؽـون هــاك 

باإليؼـاع جمؿوظات ظؼد ذم ادرسحقة فعدد من األحداث تػيض إػ حل واحد، وهي مرتبطـة 

وافتوؿقت افؾذين جيعالن احلدث ذا وترة متصاظدة وتؽسب األحداث افسدد بشؽل وإيؼاع 

حمببغ، وهلا اتصال أـثر بافشخصقات واألحداث مثل توؿقت دخول افشخصـقات وتوؿقـت 

 األحداث، وهذه يـبغي أن تؽون دون صطحات اخلقال أو اإلثارة ادػتعؾة.

 ؾقفام:وجيب من أخطر ظـاس افبـاء افػـي فؾحبؽة ذم ادرسحقة، وأما افبداية وافـفاية:  ؾفام

 أن حتؿل افبداية ظوامل اجلذب وصد االكتباه.  -أ

رحقة، ؾالبـد مـن ؽؿـوض فطقـف ـوأن تؼدم إثـارة حتتـاج إػ ـشـف ذم ثـايـا ادسـ -ب

 يـؽشف صقئًا ؾشقئًا ذم ثـايا ادرسحقة. 

 دمذب ادتؾؼي دون إثارة زائػة.  وال يشسط أن تبدأ بداية شاخـة، وفؽـفا البد أن  -ج

 (.  37ظبد افرمحن صؾش، )ص ،مدخل إػ ؾن ادرسحقة( اكظر: 1)
 (.  76اهقم محادة، )صإبر م ادصطؾحات افدرامقة وادرسحقة،معج ( اكظر:2)
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وؿد تؽون  ،وافتؼؾقدية مـفا هي افـفاية افسعقدة ،أما افـفاية ؾفي ال تؼل أمهقة ظن افبداية

 تؼؾقدية وفؽـفا ذات هناية ؾاجعة. 

ــزت هبــا  ــة ادػتوحــة، وؿــد متق ــي يعجــب هبــا افـؼــاد هــي افـفاي ــثذ افت ــة اد وفؽــن افـفاي

 ظاصور(.  مرسحقات )أكطون تشقخوف، وكعامن

إن افؼط افذي يشسضه األدب اإلشالمي ذم ـل هـذا هـو افبعـد ظـن افغؿـوض ادـبفم 

 واإلثارة ادػتعؾة حتى يتحؼق اجلامل واجلالل.

رح، ـ، وبعض افـؼاد أحجم ظن كؼد ادسـظديدة ذم  وفؼد طفرت 

حمؿد مــدور، وحمؿـد زــي  من أصفرهم: فؽن طفر كؼاد مرسحقون متقزوا ذم افـؼد افدرامي:

افعشاموي، وحمؿد مصطػى هداره، وظؿر ؾـروخ، وشـعد أبـو افرضـا، وظبـد افعزيـز محـودة، 

وإبراهقم محادة، وخيتؾف تعامؾفم مع افـص ادرسحي بـاء ظذ اختالؾاهتم افػؽريـة، ؾاالدمـاه 

  .افػؽري ؿد حيدد ادماها معقـا ذم كؼد ادرسحقة، وذم افـظر إػ بـقاهنا افداخع

 ويؿؽن أن كجؿل  ادماهات كؼد افـص ادرسحي ذم افسقاؿات افتافقة: 

ه: افـؼاد ادارـسقون، : وهو افذي يعتؿد افـظر افػؽري، وأول من شـ  االدماه األيدفوجي

ز ـإذ كؼدوا ادرسحقة كؼدًا ؾؽريـًا تصــقػقا ذم حماوفـة فؾتػسـر و االكطـالق مـن افػؽـر ادارــ

فؾتاريخ واحلقاة .

وهو يتجسد ذم افـظر ذم ظـاس افبــاء افـدرامي وحماوفـة تػسـرهااالدماه افػـي: فروط

ذم شقاق ؾـي معرذم: مثل احلؽم ظذ افـص من خالل ذفـك، وهـو االدمـاه افسـائد ظــد أـثـر 

 افـؼاد. 

إجياد ظدة ؿـراءات فؾــص وتػسـرها، وهـو حيـاول معرؾـة مـا  وهو:واالدماه افتػسري

 دراشة ـل صخصقة ظذ حدة وتػفم إحياءاهتا.  وراء افـص، وحياول

رسحقة مـن خـالل افشخصـقة، وكشـل هـذا ـوهو افـذي يـدرس ادـواالدماه افتشخقيص:

 االدماه متلثرا بتقار ؽريب متلثر بافوجودية.

افذي يدرس افـص درشا واؾقًا من خالل ظـاسه  االدماه اإلشالمي:
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 بؿعاير األدب اإلشالمي، وحماـؿته وؾق هذا ادـفج. افػـقة وتـاوفه من خالل روزه 

وهذا هو ادـفج ادختار ذم كؼد ادرسحقة افـذي حيؽـم ادعـاير افػـقـة واألخالؿقـة ذم كؼـد 

 ادرسحقة وؾق معاير األدب اإلشالمي: بحقث يـظر أوالً ذم: 

حقة بنؾراز ــل ؾفم ادرسحقة ظن ضريق افؼراءة افواظقة ادتؽررة افتي حتؾل بـقة ادرس  -1

 أجزائفا ظذ حدة حتى تتضح األحداث وافشخصقات ومعامل احلبؽة واحلوار. 

ثم ذم دراشة افشخصقات دراشة متعؿؼة: بحقث تـدرس ــل صخصـقة ظـذ حـدة،   -2

وتصـف ظذ حسب افذوق افػـي، وتطبـق ظؾقفـا ذوط افشخصـقات ومـدى تالؤمفـا مـع 

 احلدث. 

ؿؽن افػصل بقـفام ذم افتطبقق من خـالل افـربط ثم ذم دراشة احلدث واحلبؽة: ؾال ي  -3

بغ األحداث ادرـبة وافبسقطة، وتطبقق افؼوط مع تعاؿب األحداث، ودراشة احلبؽـة هـل 

 هي مػؽؽة أم حمؽؿة وربط احلدث بافشخصقات ذم افـص. 

ها افؽـائن احلـي افـذي هـو روح افــص ادـ  -4 رسحي، وتشـؿل ـثم ذم دراشة افؾغة بعد 

فقة وادستويات اجلامفقة، وتشؿل دراشة ادعجم مـن حقـث افصـحة واخلطـل، ادستويات افدال

وتستثؿر اجلواكب اإلحصائقة ذم ادعجـم: ـتؽـرار بعـض أفػـاظ احلـوار، وافـظـر ذم مسـتوى 

 ؾصاحة افـص، وهل ؾقه ـؾامت ظامقة أو أظجؿقة أم ال . 

م احلؽم ادضؿوين: افذي يؼدم احلؽم ظـذ افــص مـن خـالل اجلـودة وافـرداءة ذم ث  -5

افػؽرة وذم افبعد افرشايل ذم ادرسحقة، وظذ ؾؽـرة افــص هـل هـي شـؾقؿة أم ال، وهـل هـي 

تستحق افتلمل وافتـاول، وهل حتوي خمافػات ذظقة أو معرؾقة أو هل حتؿل ومضات ثؼاؾقة 

 كػسقة. أو إصارات معرؾقة أو دالالت 

، ومـفا:وبذفك تؽون ادرسحقة حمؼؼة

 افشؿول: بحقث ال تؽون ذم ؿافب ؾؽري أو اجتامظي أو ؾـي واحد.   -1

االفتــزام: وال يعـــي مـاؿضــة احلريــة، بــل االفتــزام افـــابع مــن ؾؽــر األديــب ادســؾم   -2

 وتصوره وضؿره. 
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 . قست تـاؿض ادضؿونادـػعة وادتعة: ؾاجلامفقة ف  -3

 شالمة ادضؿون ومواؾؼته فإلشالم.  -4

افسالمة افؾغوية : ؾؾغة ادرسحقة هي افعربقة افػصحى افسؾسة اخلافقـة مـن افتعؼقـد   -5

 وافتؼعر. 

رحقة اإلشـالمقة تسـتؾفم أحــداثفا وصخوصـفا مـن ادــايض حقـث اخلقـال افػـــي ـوادسـ

: بحقـث تتجـاوز اإلضـار افتـارخيي -شـالمياإلشـالمي وؽـر اإل-ادؿتزج بافتاريخ افواشع 

بـؼؾه إػ احلارض ظـن ضريـق إشـؼاضه ظـذ ؿضـايا افػـرد وادجتؿـع ادعـاس، ؾتحؼـق دورهـا 

 داخل احلقاة افواؿعقة وخارجفا، وحتؾق ماضقًا وحارضًا ومستؼباًل، ومن افواؿع ـذفك.

اإلشــالمقة ذم رحقة ـوؿـد دمــذ  هــذا فـدى األدبــاء اإلشــالمقغ : ؾظفـرت ادماهــات ادســ

 إضارين واضحغ: 

: وهو افغافب ظذ ادرسح اإلشالمي ذم كشلته: إذ يعد اخلطوة األوػ ذم  (1

رحقة اإلشـالمقة بشـؽل خـاص: حقـث اشـتؿد ادمفػـون ـكشوء ادرسحقة بشؽل ظـام، وادسـ

اثقة مرسحقاهتم من افتاريخ افعريب اإلشالمي، من خالل توطقف افشخصقات افتارخيقة وافس

وشقؾة فؾتعبر ظام ي راد افتعبر ظـه باشتعامل االشتؾفام وافتوطقف، ويـدخل ؾقـه مـا اختـرت 

 .موضوظاته من افتاريخ اإلشالمي ذم صتى ظصوره ؿبل افعك احلديث

رحقات مـا ظـافج أوضـاع ادجتؿـع اإلشـالمي ـ: يـدخل ؾقـه مـن ادسـ (2

رسحقة )افرجــل افــذي ؿــال( ـشــؽالته، مثــل مــاحلــديث وتـــاول أحوافــه افراهـــة، وصــور م

: بحقـث تتجـه إػ األحـداث اإلشـالمقة وترــز ظؾقفـا، ؾتفـتم فؾدـتور حسغ ظـع حمؿـد

 بنبراز أمهقتفا، وحتؾقل أشباهبا، وكتائجفا، ـام ترـز ظذ افشخصقات. 

 ؾؼد شؾؽت ضرؿًا متعددة : مـفا: أما 

 (.42كجقب افؽقالين، )صكحو مرسح إشالمي، ( يـظر: 1)
ـ 1398ـؾقـة افؾغـة افعربقـة، جامعـة األزهـر،  حمؿـد ظبـد ادــعم، ( يـظر: ادرسحقة اإلشالمقة ذم مك ذم افعك احلـديث،2)  -هـ

 (.  256م، )ص1978
 م. 2443ؾم، حسغ ظع حمؿد، دار افثؼاؾة وافعافرجل افذي ؿال، اكظر:   (3)
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 . آن افؽريم وؿصص األكبقاء افسابؼغتصوير ؿصص افؼر  -1

ريػة وشـرة افصـحابة ـتصوير افصدر األول فإلشـالم: بتــاول افسـرة افـبويـة افشـ  -2

 . واخلؾػاء افراصدين، وهذا االدماه ؿد ؽؾب ظذ ادرسحقة اإلشالمقة ذم بداية كشلهتا 
ويـدخل ؾقـه تصوير )افعصور اإلشالمقة بعـد افصـدر األول( إػ افعصـور احلديثـة   -3

 بصػة خاصة: 
تصـــوير احلضـــارة اإلشـــالمقة: وؿـــد أـثـــر افؽت ـــاب مـــن ذــــر حضـــارة ادســـؾؿغ  -أ

 . باألكدفس
تصوير كضال ادسؾؿغ ضد اهلجامت افزبرية افتي وؿعت ظؾقفم مـن )افصـؾقبغ(  -ب 
 .و)افتتار(
شــتعامر تصـوير ـػــاح افعـامل اإلشــالمي ذم افعصـور احلديثــة فؾتحـرر مــن كـران اال  -4

 .األوريب وافصفقوكقة افعادقة
 كؼل افواؿع وافتعبر ظـه بؽل تؼاضعاته واشتؼطاباته.  -5

ـ    اب ادرسح:ت  وؿد ـاكت هذه افؼضايا ذم ادرسح اإلشالمي ممثؾة ذم ادماهات ظـد 

: افــذي اهــتم بتصــوير بعــض األخــالق افػاضــؾة افتــي ـاكــت ثؿــرة مــن األخالؿــي -1

.ؾػرد وادجتؿعثؿرات افسبقة اإلشالمقة ف

:  افذي يؼوم بتصوير ظاضػـة احلـب بـغ افرجـل وادـرأة، ومـا ؾقفـا االدماه افعاضػي -2

.شؿو وظػة ذم طل تعافقم اإلشالم

ظـامد ظػـت، دار األخـدود،  ،مرسـحقات إشـالمقةمرسحقة )أصحاب األخدود( فؾدـتور حمؿود أمحد كجقـب. اكظـر: : مثل ( 1)
 (.  18م، )ص2414

ظـع أمحـد بـاـثر، دار افسـحار ادؾحؿـة اإلشـالمقة افؽـزى، مثل: ادؾحؿة اإلشالمقة افؽزى: ظؿر فعع أمحد باـثر. اكظـر:   (2)
 م. 1981فتوزيع، فؾـؼ وا

 (.  45ظامد ظػت، )ص ،مرسحقات إشالمقةمثل: مرسحقة )ؿايض إصبقؾقة( فعبد افؽريم افدكاع. اكظر:  ( 3)
 (.68ـؿرسحقة: )شؼوط ظؽا( دحؿد مـر اجلـباز، ومرسحقة )ادغول( فؾدـتور: ظامد افدين خؾقل. اكظر: افسابق )ص  (4)
 (.  45ر ؽازي خمتار ضؾقامت. اكظر: افسابق )صمرسحقة )حمؽؿة األبرياء( فؾدـتو :مثل  (5)
 (.   89مرسحقة )ادؽاؾلة( فعع افغريب. اكظر: افسابق )ص :( مثل6)
 م. 2411ظع أمحد باـثر، دار األدب اإلشالمي، رس صفزاد، ( مثل: مرسحقة )رس صفرزاد( فعع أمحد باـثر. اكظر: 7)
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.: افذي يروج فؾؼقم افوضـقةاالدماه اإلؿؾقؿي -3

ــبالد االدمــاه افســقاد -4 ــة متــس اف ــة وخارجق ــاول صــموكًا شقاشــقة داخؾق : افــذي يتـ

ــة اإلشــالمقة، و ــرز ذم هــذا االدمــاه ؾؽــرة افـضــال مــن أجــل ؽــد أؾضــل فؾشــعوب افعربق ب

.واإلشالمقة، وافثورة ضد االشتعامر

: وهو ما ب ـقت ؾقه ادرسحقة ظذ أحداث خقافقة، وفؽـفا وؾـق تصـور االدماه اخلقايل -5

.إشالمي

ج : يصور بعض مشؽالت ادجتؿع اإلشالمي، ويؾتؿس هلا افعالاالدماه االجتامظي -6

.من هدي اإلشالم 

ــزي -7 ــاه افرم ــه االدم ــالمي ذم مهوم ــافواؿع اإلش ــا ب ــاه مرتبط ــذا االدم ــان ه ــد ـ : وؿ

وضؿوحاتــه، ويتؿقــز بافبعــد ظــن افســطحقة  واإلشــػاف إػ إدراك افواؿــع وإظــادة ترـقبــه ذم 

.ؿافب رمزي

راع األؾؽـار، واإلشـفام ذم االشـتؼطابات ـ: وهـو افـذي يعــي بصـاالدمـاه افػؽـري -8

 .افثؼاؾقة

رحقة اإلشـالمقة مؾتزمـة بؿعـاير األدب ـهذه هي أهم االدماهات افتـي طفـرت ذم ادسـ

رسحقة ـاإلشالمي ذم ظـاس افبـاء افدرامي ؾقفا، وهي متثل اجلزء افتطبقؼـي مـن افتـظـر فؾؿـ

 ذم األدب اإلشالمي.

 

 

 

ـعان( فعع افغريب، اكظر: 1)  (.71)صرسحقات إشالمقة، ظامد ظػت،م( مثل )حورية بـيـ 
 م. 1985كجقب افؽقالين، افرشافة، ظذ أشوار دمشق، ( مثل: ظذ أشوار دمشق فؾدـتور: كجقب افؽقالين. اكظر: 2)
 (.  98)صمرسحقات إشالمقة، ظامد ظػت،( مثل: )ثـائقة احلؾم وافسؼوط( دحؿد شقد ظامر. اكظر: 3)
 م. 1999 باـثر، اكظر: ظع أمحد باـثر افدـتور حازم، دار األدب اإلشالمي، ( مثل: مرسحقة افدـتور حازم فعع4)
 م. 1988( مثل: مرسحقة حمؽؿة األراكب فعؿر ؾروخ، اكظر: ظؿر ؾروخ، حمؽؿة األراكب، دار افؼؾم 5)
 م. 2414ائر، ظع افغريب، دار افبصحالق بغداد اجلديد، ( مثل: مرسحقة حالق بغداد اجلديد فعع افغريب، اكظر: 6)
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 الفصل الثاني
 ني الرمزية والواقعيةاملشرح يف األدب اإلسالمي ب

ادرسح افواؿعي وادرسح افرمزي أهـم ادمـاهغ ذم اإلبـداع افـدرامي ذم ا داب افعادقـة: 

وفــذفك ـــان البــد مــن رأي فــألدب اإلشــالمي ذم هــاتغ اددرشــتغ افؾتــغ دمؾــت أظامهلــام 

 ادرسحقة ذم األدب افعريب: ؾافواؿعقة طفرت ظذ أصؽال ظدة: 

وهي افتي تسـجل افواؿـع ذم ادرسـح ــام هـو، وــلن افؽاتـب :افواؿعقة افتسجقؾقة  -1

، وفعؾ ه يبدو أن طاهر هذه افواؿعقـة أهنـا تـؼـل افواؿـع ادرسحي مصور يـؼل افواؿع ـام هو

رح ـظذ خـالف طـاهره، ؾافواؿعقـة افتسـجقؾقة ذم ادسـ -ذم احلؼقؼة -بحقاد تام، ؽر أن األمر

وافســبب أن األدب يؼــوم ظــذ اختقــار ادوضــوع أو فقســت أدبــًا ذم كظــر األدب اإلشــالمي، 

ادشفد، أو األشؾوب، ؾؾقس ـل ما يراه األديب يعز ظـه، وفـقس ــل مـا يعـز ظــه البـد أن 

يواؾـق افواؿــع: بــل البــد أن يؽــون فؾخقــال أثــره، والبــد أن يعطــي األديــب افصــورة صــورة 

 جديدة.

افعوام أدباء ـبارًا، ؾؾـقس  وفو ؿقس افؽاتب ادرسحي بؿدى تسجقؾه فؾتػاصقل ألصبح

 ـل رء ذم افواؿع جديرًا بافتسجقل، وفقس ـل ما يسجل البد أن يطابق واؿعه.

: وهي افتي تؼدم مرسـحقات هتـتم بؼضـايا ادجتؿـع ومشـؽالته، افواؿعقة االكتؼادية -2

ـؿشؽالت افـاس افقومقة افصغرة افتي تمثر ذم حقـاهتم دون أن دمـد مـن يعـز ظـفـا، وهـي 

نطفار ظقوب ادجتؿع وتـاؿضاته أمام افـاس، إيامكـا مـفـا بوجـوب االهـتامم بافطبؼـات هتتم ب

 . ـؾفا

ك األدب ظـذ ـواألدب اإلشالمي يدظو إػ االهتامم بؿشاـل ادجتؿع فؽــه يـرؾض ؿـ

 ذفك، ومع أكه يؼبل اهتامم ادرسح بافواؿع فؽـه خيافف افواؿعقة االكتؼادية ذم أمرين: 

 .  1م، ط/1999(، دحؿود شامل، دار اهلالل، 23( مثل: مرسحقة افدؿي )1)
 (.  145اكظر: حامد ظاصور، )ص ،تاريخ ؾن ادرسح وأظالمه ( مثل: مرسح كعامن ظاصور، وأفػرد ؾرج و حمؿد اداؽوط:2)

 (.  122م، )ص2411ظثامن هقتي، دار األؾاق اجلديدة، ادرسح ادعاس، واكظر:       

الفصل الثاني
المسرح في األدب اإلسالمي بين الرمزية و الواقعية
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افؼضايا مستؿد من ؾؾسـػات، وهلـذا يغؾـب ظـذ ظـرض هـذه افواؿعقـة أن اهتاممفا ب -أ

 فؼضايا ادجتؿع افـظرة افتشاؤمقة. 

أن هذه افواؿعقة دمعل من كؼد ادجتؿع وشقؾة إػ هدمه، فؽـفا ال تؼدم ادـفج فبـاء  -ب

جمتؿع شؾقم بعقد ظن ادشـؽالت، واألدب اإلشـالمي ال يؼبـل أن يؽـون اهلـدم وحـده ؽايـة 

 ديب.افعؿل األ

: وهي تؼدم ادرسحقات افتي تممن أن احلقاة ؿائؿة ظذ افؼـ، وأن افواؿعقة افسوداء  -3

ثل ؾؽؾفا ضالء يغطى بـه األذار جاكـب  اإلكسان بطبقعته ذير، وأكه فقس هـاك أخالق أو م 

 . افؼ، ؾافشجاظة فقست إال تعبرًا ظن افقلس من احلقاة، وافؽرم فقس إال مباهاة وأثرة

ؿرسح: ؾفـي أصـل ذم  ـاإلشالمي ال يؼبل افواؿعقة افسوداء وال يراها صاحلة فؾـ واألدب

وال  يؿؽن أن كجقز فؾواؿعي أن يـظر إػ هذه احلقاة ظذ أهنا ـؾفا ذ: بل ؾقفا اخلر  افتشاؤم،

 وافؼ. 

افواؿعقـة ادبـقـة ظـذ ؾؽـر  -وذم افػــون ـؾفـا-رح ـإن األدب اإلشالمي يـرؾض ذم ادسـ

وافواؿعقة ادبـقة ظذ ؾؽر وجودي مادي، ويرؾض تزير افؼ وافرذيؾـة، وال يوؿـع اصساـي، 

ادتؾؼــي ذم اضــطراب مصــطؾحي: ألكــه أدب مؾتــزم يســعى إػ احلــث ظــذ افػضــقؾة ودمـــب 

افرذيؾة، وهو أدب صادق يسؿي األصقاء باشؿفا ؾافػضقؾة ؾضقؾة واالكحراف اكحراف، وال 

فرذيؾة ؾضقؾة: وهلذا ال حيق ألي أديب مسؾم أن يصـور يؿؽن بحال من األحوال أن يسؿي ا

االكحراف ظذ أكه ؾضـقؾة، بـل ظؾقـه أن يصـور االكحـراف ظـذ أكـه اكحـراف جيـب أن يبتعـد 

افـاس ظـه، وظؾقه أن يتجـب ذم موؿف افتصوير هذا إثارة أي جواكب صفواكقة ظـد ادتؾؼـي، 

فعزيـز أمـام مجـال يوشـف ظـذ أكـه ر شـؼوط امـرأة اؾعؾقه أن يسؾك مسؾك افؼرآن حغ صـو  

 . شؼوط مـحرف، دون أن يثر افؼرآن أي جاكب من جواكب افشفوة ظـد ادتؾؼي

بـل اشـتعامل فؾرمـز ذم احلـدث  :رح ؾفـو فـقس رمـزًا فغويـًا ؾحسـبـذم ادس أما افرمز

 (.  141( اكظر: مثل مرسح: حـامقـه، ومقخائل ظقد، وحمؿد اداؽوط. اكظر: افسابق )ص1)
 (.  68م، )ص1998، 1ظثامن كظام افدين، دار اهلجرة، ط/األدب وافواؿع، ( اكظر: 2)
 (.  45)ص افسابق :كظر: فتوضقح معـى افرمزية( ا3)
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 وافشخصقات وافكاع وادبافغة ذم ذفك. 

ؼرن افتاشع ظؼ ادقالدي، وذفك ظـذ يـد وفؼد طفر هذا ادذهب افرمزي ذم ؾركسا ذم اف

جمؿوظة: من افشعراء مـفم: )بوفـدير، رامبـو، ماالرامقـه(: بسـبب إحسـاس هـمالء بـافػراغ 

افروحي افـذي يعقشـه افــاس، ؾؼـد أؾؾسـت مجقـع ادـذاهب وافـظريـات افػؾسـػقة، واتضـح 

ـقاكـه افروحـي بطالن افعؼقدة ادسقحقة ادحرؾة، واـتشـف افػـرد أن مجقـع افػؾسـػات تؾغـي 

 وتؼطع صؾته باهلل، ؾلصبح يبحث ظن ؾؽرة يعقش من أجؾفا أو مذهب يؾتزم به. 

ـام صعر رواد افرمزية بـػور حاد من جمتؿعاهتم، بسبب ما هي ظؾقـه مـن أكظؿـة صـارمة 

 ودؿة بافغة فذفك ادمفوا فؾرمز ذم ادرسح وبافغوا ؾقه ؾرارًا من افواؿع. 

رؾض افواؿع ورؾض افـزظـة افعؾؿقـة ادتغؾغؾـة ذم األدب،  وتؼوم افرمزية ذم ادرسح ظذ

، وفؼـد ؽـاػ افرمزيـون ذم رؾـض افواؿـع وظدم االهـتامم بادشـاـل افسقاشـقة واالجتامظقـة

ؾزظؿوا أن وصف افواؿع ال يعد أدبا مفام أبـدع األديـب ذم افوصـف، وأن األديـب إذا ـتـب

 . دبا مفام ـاكت مثرة فؾؼراءمرسحقة من روائع أحداث افتاريخ ؾنهنا ال تعد أ

واألدب اإلشالمي ذم كظرته فؾدراما، يرؾض ذفـك رؾضـا ؿاضعـًا: ألن افواؿـع ال يصـح 

رؾضه مطؾؼًا، ؾفو جمال ؾسقح فـألدب اإلشـالمي حيـث ظـذ االهـتامم بادشـؽالت افسقاشـقة 

 واالجتامظقة: ألكه أدب هادف يسعى إػ اإلصالح دائاًم.

يؼوم ظذ افبحث ظن ظامل مثايل يسد افػراغ افروحي افذي يعقشـه  ـام أن ادرسح افرمزي

اإلكسان ذم هذا افعامل ؾوجد بغقته ذم رء شامه ظامل )افالصعور(، وهو ظامل يؼوم ظذ أمـور ال 

يــدرـفا افػفــم، وال ختضــع فؾعؼــل، وإكــام يؽتػــي بـؼــل اإلحيــاءات افـػســقة مــن افؽاتــب إػ 

افعؿل األديب، إذ تؼوم افرمزية ظذ كظرية )ادثل( ألؾالضـون افؼارئ، حتى فو مل يػفم افؼارئ 

افذي يرى أن ظؼل اإلكسان افظاهر ظؼل حمدود، وأن اإلكسان يؿؾك ظؼاًل باضـًا ؽر واع هـو 

ؼات ادـرات، وأن هـذا افعؼـل افبـاضن يوصـل إػ ظـامل ـأوشع من ذفك افعؼل، وأرحب بعـ

 (.  91م، )ص2414دار كقـوى فؾدراشات وافـؼ وافتوزيع، ياشغ افـصر،  أشئؾة احلداثة ذم ادرسح، ( اكظر:1)
، دار 198توؾقـق احلؽـقم،  أهـل افؽفـف،  ( تعد مرسحقة، أهل افؽفف فتوؾقق مثاالً واضحاً فؾؿرسح افذهـي افرمزي. اكظـر:2)

 م. 1984اهلالل، 
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شـعور، وفـذفك ؾعـامل )افالصـعور( هـو جمـال )افالصعور( افذي هو أرحب بؽثر من ظـامل اف

 األدب، أما ظامل )افشعور( افواؿعي اخلارجي ؾؾقس بؿجال فألدب: ألكه ظامل ضقق حمدود. 

أما األدب اإلشالمي ؾفـو يـرؾض ادغـاالة ذم رؾـض افعؼـل افـواظي: ألكـه يـدرك أمهقـة 

فغائقـة، ويـرؾض افعؼل افواظي فضبط األظامل األدبقة، ويـرؾض افتعامـل مـع االؾساضـات ا

افغؿوض ادبفم افذي يظفر ـثرًا ذم ادرسح افرمزي ؾقؿقل به إػ افتجريب واإلهبام افتـام ممـا 

 يمدي إػ بت افصؾة بغ افـص وادتؾؼي. 

فعؿــر ؾــروخ االشــتثامر األمثــل فؾرمــز  ذم  رسحقة )حمؽؿــة األراكــب(ـفؼـد صــؽؾت مــ

حقـث وطـف تؼـقـات افرمـز ذم خدمـة اهلـدف  ادرسح دون مقل إػ افرمزيـة ؾؽـرًا أو مـذهبًا،

افػؽـري، وظـز ظــام ال يسـتطقع افتعبـر ظــن ساحـة دون احلاجـة إػ اظتـــاق افرمزيـة ؾؽــرًا 

ومذهبًا، واشتثؿر خدمة هلذا افرمز افعؾؿقة افؾغوية ذم أشامء صخصقات احلقواكات افظادة من 

د رؤيته هلـذا افعـامل ادعـاس افـذي يلــل ؾقـه  افسباع وافذئاب أو افضعقػة من األراكب فقجس 

 افؼوي افضعقف. 

رسح وجيعـل ذفـك شـبقاًل فؾتغقـر ـإن األدب اإلشالمي يواؾق ظـذ تــاول افواؿـع ذم ادـ

وضريؼًا فألمجل واألكؼى واألصدق، ويواؾق ظذ اشتثامر أدوات افرمز بشـؽل ؽـر مـبفم وال 

ال ظذ االكتامء هلاتغ اددرشتغ ذم مستغؾق: مما يضقف أمداء رحبة فؾتعبر، فؽـه ال يواؾق بح

 ادرسح ألن هلام اصساضات ثؼاؾقة ومتؽآت ؾؾسػقة ختافف افتصور اإلشالمي فؾؽون واحلقاة. 

 

 

 م. 1988ظؿر ؾروخ، دار افؼؾم حمؽؿة األراكب، ( اكظر: 1)
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اخلامتة
إن األدب اإلشالمي يـظر فؾؿرسح ظذ أكـه وظـاء حيؿـل ؾؽـرًا: وفـذا يشـسط أن يؽـون 

ؾـق مـع ؿـقم اإلشـالم وال تصـادمه، ومـا مـن صـك ذم أن افـص ادرسحي معززًا فؼقؿة ما تتوا

وهو افذي حيـدد مـدى ؿربـه أو  ،االكطباع األخر افذي حتؿؾه ادرسحقة هو افذي حيؽم افـص

ـــبعــده ظــن األدب اإلشــالمي: وفــذفك فــو ورد ذم ادــ ؼ أو ـرسحقة موؿــف مــن مواؿــف اف

كطباع افـذي خيـرج بـه ؿـارئ صخصقة ذيرة مل تؽن ادشؽؾة ذم وجود هذا: بل ادشؽؾة ذم اال

ادرسحقة ذم هنايتفا حغ تتعزز ذم دواخؾه ؿقؿة ما تتعاضف مع هذا افؼ وتعجب به، أو ؿقؿة 

ة واحلـدث افطقـب  أخرى تتواؾق مع األدب اإلشالمي ودمعؾه يتعاضف مع افشخصـقة اخلـر 

كـتامء احلـق إػ ؿـقم ويتخذ موؿػًا من افتداؾعات وافكاظات افؼائؿة ذم ادرسحقة ؿائاًم ظذ اال

 اإلشالم. 

ؼظي، ؾفو ـؿرسح بادـظار افـر ذم افــام أن األدب اإلشالمي يـظر إػ ؿضقة اخلر وافش

حيدد اخلر ذم كسق خيتؾف ظن ادػفوم األرشطي افذي تبعته ادادية ادعاسة ظؾقه، حغ يرون 

إلكسـاين ادجـرد: ؾـاألدب ػرسون اخلـر بؿػفومـه اـاخلر ما ـان يؼف مع ظاضػة ادتؾؼي، ويـ

اإلشالمي جيعل اخلر ما أمر اهلل به ورشوفه، وافؼ ما هنى اهلل ظـه ورشوفه، ؾال يؽون شبقال 

بعد ذفك فتؿجقد صخصـقة أو حـدث ال يؼـف ضـد ظواضـف ادتؾؼـي فؽــه ذم افوؿـت كػسـه 

 يؿجد ؿقؿة ختافف اإلشالم. 

ح ذم حافة ـوكه مؼروءًا: حتى ال ـام أن األدب اإلشالمي يـص ظذ أن افتعامل مع ادرس

ؿرسحي ـبد أن يـص  ظذ أن افــص افـ خيتؾط فألمر مع ادرسح ادؿثل ظذ اخلشبة، وفذفك ال

رسحقات افتـي ـؿرسحقات افتي حتوي صخصقات حمسمـة ال جيـوز متثقؾفـا أو ادــفؾؼراءة ذم اف

 ختتؾط ؾقفا صخصقات من افرجال وافـساء. 

شــالمي وشــقؾة مــن وشــائل افتغقــر ذم ادجتؿعــات ؾقجــب أن رح ذم األدب اإلـإن ادســ

تؽون بعقـدة ظـن افغؿـوض، واضـحة وضـوحًا كسـبقًا، مؼـعـة، مـمثرة، مشـوؿة، بعقـدة ظـن 

 ادػاجلة ؽر ادزرة، أو افؼػز ادػاجئ فألحداث دون إؿـاع. 

الخاتمة
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رح بؾغـة ؾصـقحة بعقـدة ظـن ـرسح ذم األدب اإلشـالمي يـدظو إػ جعـل ادســـام أن اد

 افعامقة ادبتذفة، ويراظي ادستويات افؾغوية باختالف افشخصقات. 

واألدب اإلشالمي يرؾض اإليغال ذم افواؿعقة وافرمزية: فؽـه ال يـرؾض اشـتثامر افرمـز 

رح ـرسح افعبـث، ومســرسح افتجريبي ومــوافـسق افواؿعي ذم افعؿل ادرسحي بعقدًا ظن اد

 ادقالدية ذم افعامل ـؾه.  افالمعؼول افذي ضج هبا مرسح افسبعقـات

 واهلل ادوؾق
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 ملحق: رواد املشرح اإلسالمي
  

وفد ذم ؿرية )مؾقج( بؿك، كؼ ذم ظدد من ادجالت واجلرائد، من أهم أظامفه 

 . ادستعار اجلاه – افـعامن يوم – يزيد ؽرام - ادرسحقة، ادروءة ادؼـعة

  
درس افؾغة افعربقة وافعؾوم افديـقة ذم بداية حقاته، ثم افتحق بؽؾقة ا داب بجامعة ؾماد 

م، كؼ ذم جمالت ظربقة ـثرة، ـان 1939األول بؿك ؿسم افؾغة اإلكجؾقزية، وخترج ؾقفا 

فؼصة بادجؾس األظذ فرظاية افػـون وا داب وافعؾوم االجتامظقة، ظضوًا ذم جلـة افشعر وا

 مؾحؿة –يعد باـثر رائد ادرسحقة اإلشالمقة، من أظامفه ادرسحقة: مهام ذم بالد األحؼاف 

 أختاتون – افضائعة افتوراة – إرسائقل إفه – ادختار هلل صعب – اجلديد صقؾوك – ظؿر

 . ذفك وؽر ،اإلشالم صادية ءافشقام – اهلودج ؿك – وتػرتقتي

وفه أـثر من ثالثغ    -3

 – اكتصار –ـتابًا ذم األدب وافـؼد وافبالؽة وافتاريخ اإلشالمي، من أظامفه ادرسحقة: األبوة 

 . ذكب بلي – ؽسان مؾك

 هـ/1344وفد افدـتور يوشف افؼرضاوي ذم مك ظام )   -4

م(، صارك ذم ادممترات وافـدوات اإلشالمقة، ـتب ذم ادجاالت اإلشالمقة ذم صتى 1926

 أكحاء ظادـا اإلشالمي، فه مرسحقة )ظامل وضاؽقة(. 

م( ذم حماؾظة بـي شويف 1928هـ/ 1346وفد ظام )   -5

ظالمي، من أهم أظامفه بؿك، فه افعديد من اإلشفامات ذم جمال أدب افطػل، وذم ادجال اإل

 . األشر - ادبغ افػتح –ادرسحقة: وفد اهلدى 

وفد افدـتور    -6

كجقب افؽقالين ذم ؿرية ذصابة بؿك، ظؿل ذم جمال افطب، من أوائل من دظا إػ ؿقام أدب 

ذم رابطة األدب اإلشالمي  إشالمي، ـان ظضوًا ذم احتاد افؽتاب بؿك، وـان ظضواً 

ملحق : رواد المسرح اإلسالمي
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افعادقة، صارك ذم ظدد ـبر من ادممترات األدبقة وافعؾؿقة واإلشالمقة. من أهم أظامفه 

 . فؾؼؿر ادظؾم افوجه – افعـز األشود حماـؿة – ظع اجلـرال –ادرسحقة: ظذ أشوار دمشق 

، صارك م(، ذم اخلؾقل ذم ؾؾسطغ1937هـ/1356وفد ظام )   -7

 – شجقل من حجارة –ذم افعديد من افـدوات واإلمسقات، من كتاجه ادرسحي: وامعتصامه 

 . وؾداء حب – زمزم –مواؿف ظربقة  – احلؿداين ؾراس أبو

وفد افدـتور ظامد افدين خؾقل ذم ادوصل ذم افعراق ظام    -8

مي، صارك ذم افعديد من م، حصل ظذ افدـتوراه ذم افتاريخ اإلشال1939هـ/1358

ة افضػ ذم معجزة –ادممترات وافـدوات افعؾؿقة وافثؼاؾقة، من أظامفه ادرسحقة: ادلشورون 

 . وافدكس افشؿس – افعبور – ادغول –افغربقة 

هو أمحد ظبد افرزاق اخلاين، وفد ذم محاة بسورية ظام    -9

حف افعربقة، حقث ف ؼب ؾقفا بلمر م(، كؼ مؼاالته ذم ـثر من افص1941هـ/1364)

 . افؼسطـطقـقة ؾتح –ادالحم، وأهم أظامفه ادرسحقة: ادؿثل افصغر 

هو افدـتور حمؿد ذيب افـطاذم، وفد ذم إحدى ؿرى افؼدس    -14

م(، ظضو ذم احتاد ـتاب ؾؾسطغ وذم رابطة افؽتاب 1941هـ/1364)كطاف( شـة )

 دب اإلشالمي افعادقة، ومن أهم أظامفه ادرسحقة: افروضة افؼيػة. األردكقغ، ورابطة األ

م( من أهم أظامفه ادرسحقة: 1944هـ/1363وفد ظام )   -11

 . وافزـان افغائب – بؾؼقس –ويـتك ادوت 

ضبقب وأشتاذ افطب افوؿائي وصحة افبقئة، ـاتب   -12

ادرسحقة: افصحابقة افػارشة أم حؽقم، رؾقدة أول ممرضة ذم ومػؽر إشالمي، من أظامفه 

 اإلشالم. 

 هـ/1364وفد بؿحاؾظة أشقوط بجؿفورية مك افعربقة ظام )   -13

م(، ـتب ذم ادجالت وافصحف، ظضو رابطة األدب اإلشالمي افعادقة، فه افعديد 1945

 ادؼاتل – كوؾل بن ورؿة – اجلـة إػ اهلارب –من األظامل ادرسحقة: أؽذ من ذهب األرض 

 . افدجال – ادـاؾق
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م(، ذم 1954هـ/1374وفد افدـتور حسغ ظع حمؿد ظام )   -14

حماؾظة افؼؿقة ذم مك، ظضو احتاد افؽتاب بؿك، وظضو رابطة األدب اإلشالمي افعادقة، 

ظامفه ادرسحقة: افرجل افذي صارك ذم افعديد من ادفرجاكات وادممترات األدبقة، ومن أهم أ

 . ظـسة مع شفرة – افـور ظن افباحث –ؿال 

: أمحد حـون، ظدكان مردم بقك، حمؿد ظع افبدوي، ومن 

أمحد افؼبايص، ظبد افرمحن افبـا، ظع بن حمؿد افغريب، ظع صؾق، حمؿد مـر اجلـباز، 

دطري، برهان افدين افعقور، بؼى حقدر، ؽازي ضؾقامت، حمؿد ظبده ؽاكم، صافح ا

حسن اهلـداوي، ظبد افسالم افبسقوين، حمؿد افغرباوي، مصطػى افؽقالين، حمؿد بن ظع 

 افبدوي. 
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