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 ( صباحاً  20030-8.30):وقت المحاضرة                                              ( تاريخ فن المسرح ) :الموضوع

 6  القاعة :  اسم                                                                                      

 (المسرح مفهوم: )الثانيةالمحاضرة 

 
 حيث متعددة فنية عناصر بين الموالفة عمى وقدرتو والرومان اإلغريق أيام منذ وأوليا الفنون أبو ىو المسرح

 .والسباقات المصارعين حمبات بعد الفني لمتعبير الوحيدة الوسيمة ىي المسارح كانت

 سرحيةلم مخطوط والدليل. الدينية بالطقوس المتصمة االحتفاالت إلى الحضارات جميع في المسرح أصل يرجع
 وىى -االغريقية الدراما نشأت وقد. وبعثو أوزوريس اآللو حول وتدور م،.ق 0222 قبل كتبت مصرية دينية

 عمى أقنعة يضعون الناس فكان ديونيسوس، االلو بعبادة االحتفاالت عن -الغربي المسرحي التاليف في االصل
 ليمقى المحتفمين جماعة عن انفصموا الذين لأو  كان ثسبس أن ويقال. بذكراه احتفاال ويتغنون يرقصون وجوىيم،

 ممثال ايسخولوس اضاف حين المسرح مولد وكان. ممثل أول ظير وبذلك ،(م.ق535) وحده األناشيد بعض
 أكبر ىم وايسخولوس ويوريبيديس سوفوكميس وكان. م.ق5 القرن في مجده أوج اليوناني المسرح بمغ وقد ثانيا،
 وان اليونانية، الدراما مستوى إلى الروماني المسرح يصل ولم. كوميديا كاتب أكبر وى وأريستوفان التراجيديا كتاب
. 61 القرن بعد الدراما في بالغ تأثير ليم وكان الممياة، وتيرنسفي وبالوتس المأساة، في سينكا مثل كتاب وصل

 من آخر نوع وظير. الكنيسة معارضة أمام يختفي وكاد الرومانية، االمبراطورية ظل في المسرح تدىور ثم
 ومسرحية المعجزات مسرحية فشاعت الدينية، الطقوس عن نشأ أوروبا، في الوسطى العصور في المسرح
 إحياء حركة تأبد النيضة عصر وفي. الدينية الموضوعات عن ابتعدت حتى تدريجًيا تغيرت والتي األسرار

 الفنون و العموم

 القرن حتى الشعر ىي الغالبة أداتو كانت المتقدمين الجنسين من نسبياً  حداثة أكثر موضوعي أدبي جنس وىي
 ، اليزلية والمسرحية ، الممياة ، التراجيديا أو المأساة أىميا كان ربما التي المختمفة أنواعو ولو عشر، التاسع

 ،(بمياق أو الرئيسية العروض أثناء في الجميور لشغل والغناء الرقص عمييا يغمب قصيرة مسرحية وىي) والمسالة
 تصور التي المسيح آالم ومسرحية ،(ومآثرىم والقديسين األولياء حياة من مشاىد تمثل التي) المعجزات ومسرحية



 

 

 الكتاب قصص عن فييا مؤلفوىا يصدر التي) ، المقدسة األسرار ومسرحية ،(المسيح حياة من األخيرة األيام
 .وغيرىا ،(المقدس

 النو، كمسرح أخرى أنواع لو، تطويراً  تعد   والتي اليوناني بالشكل ساساً أ المتصمة األنواع ىذه عن فضالً  وثمة
 وجود من الرغم وعمى. وغيرىا الفارسي التعزية وشعر والعربي، التركي الظل خيال ومسرح اليابانيين، والكابوكي

 من أساساً  مستميمة الحديث العربي األدب في المسرحية فإن القديم العربي األدب في عديدة مسرحية ظواىر
 ليذه تطوير ىي مما أكثر عشر التاسع القرن منعطف في األوربية - العربية المواجية بعيد األوربية التجربة

 .القديمة الظواىر

 البداية ذات لممسرحية التقميدي الشكل عمى ثارت والتي المعاصر التجريبي المسرح أشكال من العديد ظيرت
 .والنياية والمنتصف

 عشر التاسع القرن نياية حتى مستمراً  منيا قسم ظل التي الشعبية الدرامية بالظواىر بدأفقد  بيالعر  المسرحاما 
 التي (عاشوراء أو الشعبية، السير المقامات، السماحة، الظل، خيال القراقوز،كمسرح ) العشرين، القرن وبداية
 المشرق في المولوية الذكر، حفالت والسماح، األخباري: مثل أخرى ميمة مسرحية أشكال لظيور سببا كانت

 الحكواتي. المداح، العجائب، صندوق البساط، ومسرح العربي

 -: باآلتي مراحميا تأشير فيمكن وسوريا لبنان في العربية المسرحية لمحركة الفعمية البدايةو 

 .مولير عن( البخيل) مسرحية النقاش محاولة 6481

 مسرحية: إسحاق أديب ،(العواطف شرف) ومسرحية الفرنسية عن( الذخيرة) مسرحية: مالط شبمي: الترجمات
 (.اندروماك) راسين

( حمدان) مسرحية( الحداد نجيب) كتب خالليا من التي العربي الوطني التاريخ بعث مرحمة ىي:  التاريخية
 (.الداخل الرحمن عبد) حياة من استمدىا والتي

 (.العماد ذات ارم) مسرحية كتب الذي جبران يلخم جبران كتابات في وتمثمت: االجتماعية الواقعية
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 ورابعة( لممصارعة) وثالثة( لمكراكوز) وأخرى ،(لمحكواتي) منيا عديدة مقاىي االنتداب قبل دمشق في وكان
 (لمرقص) وخامسة( والترس لمسيف)

 من كل في العربي الوطن أقطار أغمب في واسعة مسرحية نيضة ميالد شيد العشرين القرن من األول الربع
 ،(6006 – الجزائر) ،(6060– البحرين) ،(6061– فمسطين) ،(6024– تونس) ،(6020- السودان)
 (السبعينات بداية – واألردن قطر)و( 6034 – الكويت) ،(6005، ليبيا)،( 6003 – المغرب)

 التي المشكالت ىمأ ومن المؤلم، االجتماعي واقعيم يعكس ألنو األوروبيون عند لمغاية ميماً  العبث مسرح يعتبرو 
 فرديتو من يعاني أنو إال العممي، والتقدم المادية حضارتو رغم يعيش فاألوروبي الفردية، معضمة ليا، يعرض

 فما حال أي عمى. اآلخرين مع ورصينة أساسية اجتماعية إنسانية عالقات بناء عمى قدرتو لعدم نتيجة وانعزاليتو
 المسرح ليذا أريد إذا وأنو المعالم، واضحة حبكة نحو يتجو لالمعقولا مسرح بأن يعتقد من النقاد من ىناك زال
 واجتماعية وأدبية وسياسية فنية مواضيع نحو متجيا الالشيء دائرة من الخروج من لو بد فال شيئاً  يكون أن

 يسينتي فانو ومضمونو وشكمو توجياتو العبث مسرح غير ما إذا أنو ىو ىنا الميم لكن وضوحاً  أكثر ودينية
 الحديثة ألوروبا وفكرية نفسية دراسة ىو الدراما من الجديد المون ىذا لنا قدمو ما أىم. ومغزى ومضمون كفكرة

 والمحك، المعيار وىي األول المقياس ىي ىناك فالمادة اجتماعية عالقات بناء في وفشمو فييا، اإلنسان وانعزالية
 أوالىما حقيقتين أسجل أن أود الختام في. أخرى وتالشت اجتماعية قيم تضاءلت العنيف المادي الوجود ىذا ومع
 المقال، لكتابة وتفرغ سنوات منذ مسرحي عمل أي يضف لم الذي بنتر ىارولد سوى العبثيين من يبق لم أنو

 النقاد فاعتبر الماضي القرن في المسرحي لمنتاج تقيماً  شيدت والعشرين الحادي القرن بدايات أن وثانيتيما
 .العشرين القرن في كتبت مسرحية أفضل( غودو انتظار في) بيكيت وئيلصام مسرحية

 

 


