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 ملخص البحث :
تسعى الدراسة إلى تسليط الضوء على الخطاب المسرحي لدى الشيخ الشرباصي  
  _ المسرح  يوظف  أن  خاللها  من  استطاع  التي  الكيفية  عن  الكشف  بقصد 
بوصفه منجزًا حضارًيا من منجزات العصر_ لتحقيق مقاصده، وتبليغ رسالته  

ن العزيز"  بن عبد  العادل عمر  الحاكم   " موذًجا  اإلسالمية، متخذة من خطاب 
لخطابه المسرحي الذي حرص الكاتب على توجيهه الوجهة السليمة ليقوم بآداء  
قامت   وقد  أفعالها.  وتهذيب  بسلوكها،  واالرتقاء  باألمة  النهوض  في  رسالته 
الدراسة بتحليل عناصر الخطاب بدًءا بخطاب العتبات مروًرا بخطاب اإلشارات  

في الخطاب ودورها في    وخطاب الشخصيات، ثم رصدت مظاهر تعدد األصوات
العملية التواصلية، متوسلة إلى ذلك بعدة مناهج _ حسب ما اقتضت طبيعة  
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الدراسة_ هي المنهج التحليلي الوصفي والمنهج السيميائي والمنهج التداولي؛  
وانتهت إلى أن الشيخ الشرباصي استطاع أن يجعل من خطاب الحاكم خطاًبا  

ت المتعددة بما تحمل من مقاصد متباينة تمتزج  حوارًيا كبيًرا تتفاعل فيه األصوا
فيه النهاية ، وتنصهر لصالح صوت الكاتب الذي يتوحد مع صورة " عمر بن 
عبد العزيز" في الخطاب المسرحي ليصبحا صوتا واحًدا يحمل مقاصد واحدة 

 هي المقاصد اإلسالمية. 

 الكلمات المفتاحية:

مد الشرباصي _ الحاكم تحليل الخطاب _ الخطاب المسرحي _ الشيخ أح
 العادل عمر بن عبد العزيز _ المسرح اإلسالمي 
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Abstract: 

The study seeks to shed light on the theatrical discourse by Sheikh 

El-Sherbasi with the aim of revealing how he was able to employ the 

theater – as a civilizational achievement of the achievements of the era 

– to achieve his purposes. He took the discourse of "The Fair Ruler 

Omar Bin Abdulaziz" as a model for his theatrical discourse, which the 

writer was keen to direct the right direction to carry out his mission in 

the advancement of the nation, upgrading its behavior, and refining its 

actions. The study analyzed the elements of discourse, starting with the 

para-texts discourse, passing through the discourse of gestures and 

personalities, then monitoring the manifestations of polyphony in the 
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discourse and its role in the communicative process, connected to that 

with several approaches – as required by the nature of the study – which 

are the descriptive analytical method, the semiotic method, and the 

deliberative method. The study concludes that Sheikh El-Sherbasi was 

able to make the ruler's discourse a great discourse of dialogue in which 

the multiple voices interact with the various intentions they carry in 

which the conclusion is mixed, and fused in favor of the writer’s voice 

who merges with the image of “Omar Bin Abdulaziz” in the theatrical 

discourse to become one voice that carries one purpose, namely the 

Islamic purposes. 

Keywords: Discourse Analysis – Theatrical Discourse – Sheikh 

Ahmed El-Sherbasi – The Fair Ruler Omar Bin Abdulaziz – Islamic 

Theater. 
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 مقدمــة 
، ال كك     المنككة ا المكككككككككككككككةاصككو الان      ال ككة ككككككككككككككن  الكك ا ناألزهر ... تلكك   

تنبع    الان الح يث، الصكككككككككيرر  ال ورر        هكككككككككةلال لال  األاو، تل  الرهكككككككككةلو  
حةفظ نلراة، بل جعل   الانق هككرااة اق ق هككوو اهاككهناة  س اة  هككةلو ا هكك   

ع،أ،   ن ين ى نمل الاة يخ   فنه فل نلى ار الاة يخ " ن  ج   نمل النوها   المكككك،
األاو  يناة الهااكك    العة ات،   ن  عطنفن ال اأ،   ن يبطل نمل الهثنوو   فن

 ذل  لق  كهن سال  (1)فول هكعة تاة  قهتاة"  الليالسكم  الموسكر،  قة ه اة العملى 
برجكةلكل العامكةأ   بنكةلكل النجبكةأ الكليق  نك  ا   لسككككككككككككككا  لحمكل هكل  الرهككككككككككككككةلكو  بكل 

  تسلحها بكل اة  عرنا  نلى آ الاة اق  هلحو العصر. 

اق هؤالأ الرجةل الليق حملها  هكككةلو األزهر  ا كةن المكككوخ المكككراة كككن  اح   
 فنو آل الاة، اعام ا   هككككككةلو ا هكككككك   ال ور ، ااصلا  اق األ    هككككككرل هن  الان

هككورل تولوياة اناجة   هككطوة    ه  نلى االهككالة ا اق انجعات العصككر  تطهيعاة  
 لص او  هةلال،  هةلو ا ه   ال ور . 

  -به كككلل انجعا  حيكككة ية  اق انجعات العصكككر    –     المكككوخ اة للمسكككر  
جكةبكة   س   المجامع  فنالاكثثرر    فن األخ قى،     فنالاهجوكل الق كة  فناق     خطرر  

 هكلبة ، بنةأ   ه اة ،  اق ث  هكعى سلى تهجرال الهجاو السكلومو لو ه  بء اأ  هكةلال  
حرق   المسكرحنالناهض بةألاو  اال ت ةأ بسكلههاة  تاليأ  فعةلاة، فةلصطة   فن

 صككطبب بةلصككبيو ا هكك اوو  يامقل اوماة الههككطوو المعا لو  عمل نملل الهاقى 
 

 اق ح يث الرافعن نق  هةلو األزهر.  4/54 -( األزهر فن  لف نة  1)
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. بل ذهأ سلى اة هه  بع  اق  ا هككككك انالحلةظ نلى ههيااة،  نلى هوة اة   فن
ا هلال الممككككككككاه ا "سذا ت يق  جل اللق،  تلنق    فن اطل برق ال يق  اللق  فنذل   

اناصكككككف الطريم لص او الع ر ا ا هككككك اوو السكككككلومو  اللق   فن جل ال يق الاقوة  
 .(1)ال هي "

ل    المسكككككرحنهأ نلى الصطة  اق هنة هكككككعر ال  اهكككككو سلى تسكككككلو  اليككككك
اهككككككاطةال اق خ لاة  ن   الانالمككككككوخ المككككككراة ككككككن ب صكككككك  ال مككككككف نق ال و وو  

تل،  تولوب  هكككككةلال  ةيهظف تل  اآللو العصكككككريو )المسكككككر ( لاح رم ا ة ككككك     ة
ا هككككككككك اوو الههكككككككككطوو، ااصلا اق خطة  "الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع" 

يو  ترهكككككككككككككوخ الاه  فنل فول     المكككككككككككككوخ  يامق  اللي المسكككككككككككككرحن مهذجة  لصطةبل  
ة  كهتل بصكهت نمر بق نو  الععيع بمة  حمل    ا هك اوو ل    بنةأ األاو اةزج 

 اق  هاه  للحم  الع ل  ا  صةف. 

المنا   اقايككككككككككر اووعو ال  اهككككككككككو  ن ت ه  نلى جملو اق المنةه ،   لاة  
حللو لبعض   اهككو  ا ككلو لصطة  الحةك  العة ل ا  اللي      لناله كك  الاحلرلن

يا  اق خ لل النار سلى ننكة ككككككككككككككر    اللي  المنا  السككككككككككككككوموكةلن جعالل.  ثة راكة   
الصطة  به كككلاة اجمهنو اق الع اةت ال الو تحمل اؤتكككرات  اعيو  مكق اق  
خ لاة تح ي  األبعة  ال اللوو لملر ات هل  العنة ككككككككككككر.  اة ثةلقاة  ف ةن المنا   

ة  همهاككككككككهال خة جى  لارض  جه   سككككككككم  "بةالقارا  اق الصط  اللي الا ا لن
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 يحاى هلا  (1)فةنل انا  للصطة   ن قو حها يو اع اصةاأ    ارهككككككل سلول"
هو وو   فن  اهككككككو خطة  الحةك  العة ل ل ه ل يبحث   فنالمنا  بثهموو خة ككككككو  

هكككككككوةي اعرق  جر  فول   فنتولوب المرهكككككككل/ ال ةتأ ا ة ككككككك   اق خ ل خطةبل  
 سوةي اق  بعة  اجامةعوو  تة يصوو. الاللظ بةلصطة  بمة  حمل هلا ال

  باة المسكككرحوو اهاكككهال ال  اهكككو ف  ننتحاى    الان نلى الر   اق األهموو  
ل   نقر نلى   اهككةت هككةب و ت  هككاة   اهككو اسككا لو، اللا   –     نلمنح   فن  –

   ت فراة اسكككككككككرحوو الحةك  العة ل  الانسال تل  ال  اهكككككككككو المهاكككككككككهعوو اللنوو  
 ار حو  هاه ا  قة  باة   فناككككككمق ن   هورر اق اسككككككرحوةت العصككككككر الح يث 

نن    بةأ  المسككككككرحنالبةحث نة ل نو  الصككككككم  يههككككككف،  هةن ننها اة "األ    
  اهكككككو، فيككككك   نق هه اة  رر   هن"   2010العصكككككر الح يث حاى   فنر  األزه

 حق   الانايكمه اة  اناجاة نق ال  اهكو  فنقة كرا نلى "الحةك  العة ل" تبع   
 بص  هة.

ا خل  تمار   ث ثو ابةحث  خةتمو، نرار  فنهلا،  ق  جةأت ال  اهو  
ث  ن قال  ، ال نهي الم خل ارفة  اق حوةا المككككككككككككراة ككككككككككككن  هاةبةتل  اناجل   فن

 . ال نهي نصر ،  احة لال تطهيعاة لمناجل  فنبههةلل ا ن   

  المسكككككككرحناصككككككطل  الصطة   فنالامار  حة لر ت     قراأا هككككككريعو  فن  
 يا  اق خ لاة   اهو خطة  "الحةك  العة ل".  الانللهقهف نلى اآللوةت 

 

 . 98ص  –  1992هلسلو نةل  المعرفو    –( ب  و الصطة   نل  النص.  .     فيل  1)
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 هككلا المبحككث   فن اككة المبحككث األ ل ف ككةن ننها ككل "خطككة  العابككةت"  قمككر  
،  النصككن، ث  الصطة  الم  اةتن بةهككا صككةأ نابةت العنهان،  ا ه اأ،  الم اب  

تل،   ةبه كككككلاة جموعة  خطةبةت ابةتكككككرا لل ةتأ تحمل ا ة ككككك    تلصككككك  نق  ة
خطة  الحةك  العة ل"  فنف ةن ننها ل "اصكككككككة   ا  هكككككككةل   القة ن  اة المبحث 

يامقل    اللينةقل ف   ا صكككككأ نلى   اهكككككو  ص الحةك  العة ل بمكككككقول الصطة  ال
خطكة  ال كةتكأ المبكةتككككككككككككككر  اخكل النص، حركث  علق فوكل نق  لسككككككككككككككل،  هه    فن

فاه الصطة    القة نخطة  ا  تككككة ات بنهعول ا خراجوو  الاهجراوو،  اة المككككم 
المن هل    خطة  المككصصككوةت به ككلل خطةبة   رر ابةتككر  جريل ال ةتأ نلى  

 ككككككو بل،  ق  قةار لسككككككةن تككككككصصككككككوةتل بمة  حمل هلا الصطة  اق  ظةلف خة
  اهككككو هل  الهظةلف بمة يانةهككككأ اع خطة  الحةك    فنال  اهككككو بعملوو ا ا ةلوو  

  الهظولكو المرجيوكو  هنالعكة ل، ف كةن ترهرعهكة نلى ث ن اق  ظكةلف الصطكة   
  الهظولو الاهجراوو  الهظولو الحجةجوو. 

خطكة  الحكةك  العكة ل"   فن جكةأ المبحكث القكةلكث بعنهان "تعك   األ ككككككككككككككهات  
خطة  الحةك    فننراكككككككككككر ال  اهكككككككككككو اق خ لل لماةهر الاع   و الصكككككككككككهتوو  
نو  اخل خطة   ةيالعة ل  لل مكككككككف نمة تحملل هل  األ كككككككهات اق ا ة ككككككك  ااب

جعككل انككل ال ككةتككأ خطككةبككة  حها يككة  هوررا  تالككةنككل فوككل هككل     الككليالحككةك  العككة ل  
 ةل . األ هات. ث  خامر ال  اهو بصةتمو تيمنر  ه  اة ا اار سلول اق  ا

 الان  اجاانى ، ال  سكككككككعنى  ن  خا  ح يقى قول  ن  ذهر  ه  الصكككككككعهاةت 
هككككككككهف تا  اق خ لل   اهككككككككو الصطة    الليياصكككككككك  هة تح ي  ا اة  المناجى  
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، خة كككككككككو   ن هلا الصطة   حمل از  اجوةت ن ا تاثبى نلى تهحر   المسكككككككككرحن
 المنا   للا لجثت ال  اهو سلى الاع   و المناجوو. 

  المسكككككرحنتنة لر الصطة    الانقلو المصكككككة     هنهل  الصكككككعهاةت    ثة ن
 اف  سلرنة اق الير ، للا  الح اثنبةل  اهككو، خة ككو   ن هلا المصككطل  بملاهال 

اصة    راوو  قلرل اناة اة   ل    هنتنة لال بةل  اهو    الانف ن اعا  المصة    
لملاه  الصطة   الاح ي  المصكككطلحى فنسلى العراوو  لالا ف   انام ت ال  اهكككو 

 سككككككككككككصال المارجمو،  فن" لبةتري  بةفو   المسككككككككككككرحننلى "المعج    المسككككككككككككرحن
"  هه  1" آلن   ارهلرل   هه فصل اق هاة  "قراأا المسر   المسرحن "الصطة   

 فنكاكة   رر اارج  بص ف هلا اللصككككككككككككككل الصكةص بةلصطكة   ق  نقرت نلوكل  
 اهقعل.  فنالمبكو العن وهتوو   حلر سلى  ابطو 

نراكككر لحوةا المكككراة كككن فل    الانفيككك   نق    ا المصكككة   المهث و   هلا
فن  لف نكة "  اكة هابكل   ه   هاكة  "األزهر   فن نقر هككككككككككككككه  نلى اكة هاكأ ننكل  

 هاةبل "ال ر ن    بةأ اق خ ل آثة ه ". فن الجن ي

نرض اة تاة،  إال   فن  خررا   إذ  ق   هل  ال  اهو   جه  ن  كهن ق   ف ر 
   ع  الههرل.  لر وهللا اق   اأ ال ص .  هه حسونة  ح ون   ننفحس
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  مدخـــل 
 والرؤية اإلسالمية  (*)الشيخ الشرباصي

 ملنجزات العصر )السينما واملسرح( 
فارا ح ن فراة   هن    1980   1918  برق نةان  كة ر حوةا المكككراة كككن

تككككاى جها أ الحوةا السككككوةهككككوو  االجامةعوو  الل ريو  األ بوو،   فنتن  ت ن ي ا  

 

، تصرج  1918 هفمور   17اق اهالر  بل ا البج ت ارهع  هر   ا يريو ال قالوو  ل  فن   (*)
  ةل تككككككككاة ا العةلوو  الاصصككككككككص فن الا  ي  هككككككككنو   1943يو العراوو هككككككككنو  فن هلوو الل

 ،  هةن ترتربل األ ل برق الحة ككلرق نلى هل  المككاة ا،  هة ر هل    ل ارا  جمع 1945
فراة ااصرج برق األ لوو فن المكككككاة ا العةلوو  األ لوو فن الاصصكككككص،  ةل  بله  ال  اهكككككةت  

 ،  هةن ترتربل األ ل  هةن 1955لعراوو العلوة هككككنو الليهيو  األ بوو اق اعا  ال  اهككككةت ا
اجمهنل  كور اق    اجمهال فن جموع تكككككعأ المعا  الملهه . حصكككككل نلى المةجسكككككارر 
 هةن اهاككهنل نق     تكككرأ   هكك ن  هه   اهككو اسككا ويككو نق تكككرأ   هكك ن تثتى  

ليو  فن  لف  خمسككككككككككمةلو  ككككككككككلحو، ث  حصككككككككككل نلى ال هاه ا  فن األ    الن   اق هلوو ال
 هةن اهاكهال  ار حال " تكر   اكة  كةحأ المنة ".  ق  هةن الاحةي   1967العراوو نة   

المكراة كن بكلوو الليو العراوو   طو تحهل هوررا فن س اةجل  اتجةهل،  هةن المانهن بل  ن  
ياههكككع فن ال  اهكككو األ بوو  ح هة  ل ق  ج  بةل ةهرا اجةال  للنمكككةع ا هككك ان نق اريم 

ةظرا  الصطةبو، فة لرجر  الرا هلةحل سلى حرث تاسككع  تما ،    كك   لسككل  المحةاككرا  المن
هككككككككككككككك المهافم  1400لص او الل را ا هك اوو بةل ل   اللسكةن. تهفن فن الرابع اق تكهال نة   

  بع   ن    هل المرض نة  اق  فةتل  حمل 1980الرابع نمككككر اق تككككار   سككككط  نة   
 هللا.
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هة ر تاسكك  "بطةبع ال مككف   الانتككا ت ت هينل المعرفن تل    الان لعل المرحلو  
 طة  الارا ،  تصحو  الح ةلم المطمه ا  إحوةأ ذهر  األن      اللينق ال      

 السككككككككككككوةهككككككككككككو خ او الل ر  الهاق  فنالليق هة ها نمةل و  قةاها بجا  اككككككككككككص   
 .(1) االجامةال"

ل   هةن المككككككراة ككككككن  لعة  بةل مككككككف نق هؤالأ األن   لوكه ها ق  ا ألبنةأ  
حملاة نلى نةت ل للبمريو جمعةأ،   الاناجامعا ،  هلا  ةبع اق  هةلال ال نهيو  

 كل  لاكة حوكةتكل   ظف اق  جلاكة س اكةجكل، فممق تنكة ل اق ال ك اكةأ  به بكر   الان  
الجرا ، السككككككككككككككرك ا زينكأ،  نمر بق نوك  الععيع...  اق  الصكككككككككككككك يم،   به نورك ا  

المعة كريق تككرأ   هك ن واحم   تكر   اكة  ااصلا  اق حوةا المكصصكوو ارآا،  
 فنتعك  جها أ المجامع المصاللو، فل   كق لو نع بةلح يث نق المككككككككككصصككككككككككوو  

ذاتاة   إ مة هةن  صككنع اناة  ةفلا  طل اناة نلى الحوةا السككوةهككوو  االجامةعوو  
اسكرحوو الحةك    فنبحقل نق تككرأ   هك ن،    فننصكر  همة فعل  فن بوو   األ

 .(2)العة ل اهاهال   اهانة

 

المكابو  - / احم  نو  المنع  خلةجى.  / نلن نلن  كككب     – اجع األزهر فن  لف نة  
، ال ر ن    بكككةأ اق 213   5/203  - .ت    -ع القكككةلقكككو  –ال كككةهرا.    –األزهريكككو للاران  

 . 49   39ص  – .ت    -ع األ لى  –برر ت   - ا  ا  تة   –  ه  الجن ي    -خ ل آثة ه   
 .39آثة ه  ص( ال ر ن    بةأ اق خ ل 1)
 .211، 5/210(  اجع األزهر فن  لف نة  2)
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برز المككككككككككراة ككككككككككن هةتبة  الاعة  انل اطلع حوةتل، سذ   كككككككككك   هاةبل "حرهو 
المرحلكو القكة هيكو،  هكةن ال اكة   نها  كةفعكو   خكةل    فنال مككككككككككككككف"  هه ال يعال  

اهاكككككككككككككهنةت االرقو    فناألزهر " ل   كق ال اة  ا ةالت اانةثرا   فنال مكككككككككككككةفو 
س اةج المك اا اق   فنتع ح  باة األهكةلرأ ا  مكةلوو  الصوةالت البعر ا همة   حظ  

ى  رض، النةتككككككلرق  الطةاحرق اق المراه رق   ل ق هةن هاةبة  هة فة ،  سككككككعى سل
 يكك    حهل ف را فككةجامعككر لككل األ كككككككككككككككةلككو  الجكك ا اع الاهجوككل الكك افع  الحرص  

 .(1)اليره "

ال  الر األ بوو الرهكككككككككككككموو آ لا ،  فن ل   ل ن ال اة  ال قرر اق ا نجة   
بةلمككراة ككن نلى لسككةن األهككاةذ احم  هككعر  العريةن    لنفال  اجلو الرهككةلو تحا

فاى  يككككككككككككككر  المقكل  خها ل    ه ذا  زهري قكةل   "هكة ه  1938نكةير  ي  10نك     فن
تعمل لإل سككككة وو... ف  نلول سن هةن هه  ح     الاناللاها الرحومو  فناألزهريرق  

 .(2)األزهر ال ورر    اف  " فناللاى ال مةف 

 ل   لسل    الان انل ذل  الحرق  المكراة كن ب   ياحسك  اري ل سلى  هكةلال 
حمل   الانس اة  هكككةلو ا هككك   ال ور   هكككورلاة هل السكككول،   فناق  جلاة، هكككةل ة  

األزهر نلى نةت ل تكككككككرف الحلةظ نلراة،  ال نها سلراة، اق خ ل هؤالأ الرجةل 
الليق هة ها  عرفهن    ه  جر ا ،  يسعهن سلى القوة  بالا ال    خرر اوة ، فثخل ة  

 فناج ت اصاللكو  بكل قك   كهن لكل    فن طكةلع ا كةالت سهككككككككككككككوهعوكو  لكةجلنكة باكة  

 

 .5/206( األزهر فن  لف نة  1)
 .5/206( األزهر فن  لف نة  2)
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يهلره    9 فن  ككك  تل السكككوةهكككو األهكككوهعوو    الليالع   الهاح  ا ةالن هلل  الع    
نق ذهر  ا اة  احم  نو  ، تح ن فول هبة  ال اة  آ لا ، هةلمكككككككككككوخ    1939

 ال   (1)فول ا ةالن  الجة     رره ، ث   كهن للمكككككككككككراة كككككككككككن ارق الصهلى  احر    
هكة كر   الانذلك  فكةلمككككككككككككككوخ احمك  نوك   هكةن زعومكة  للحرهكو الاجك يك  كو   فننجكأ 

 جمع،  ذل    ا ه انزهر لرامكق اق آ اأ  هةلال للعةل  تا ف سلى س    األ
 كةن حل  المراة ن انل  ن هةن  ية.

اطلع تككككككبةبل اع  ككككككلها  بنةأ جرلل "اق    فنهكلا يورز المككككككراة ككككككن  هه 
نلى   العرانتكككبة  الم  هكككو الههكككطى   لل  الليق آانها بيكككر  ا  ن   ه  الل ر 

نة،   ن  ن  نلصككككل نق ا هاةتنة  مةن بمككككصصككككرانة   اجة  ة  تراث  هككككة  اق ا 
  تنمحناألهككككككككةهككككككككوو  ال بث  اق تل ى  خرر اة الحيككككككككة ات  الق ةفةت بحرث ال 

اعةلمنة األ كككلوو  ال  نحرف نق  هكككةلانة ا  سكككة وو األخ اوو الر حوو ذات القو   
 .(2)الهااحو  المقل الصريحو"

اكل   حرص نلى تطهيعكل لي  الكلي الل ر     األ بنذلك  هكةن اتجكة  المككككككككككككككوخ  
  (3) الاثلوف" فنالصطةبو  ال ل   فن"احه  الح يث   هنف ة ر  هككككككككككةلو ا هكككككككككك    

هككككككككككورلاة هككككككككككةفر سلى الع ي  اق الممةل  ا هكككككككككك اوو  اناة   خطربة   اةحقة    فن  

 

 .5/206( األزهر فن  لف نة  1)
 .42( ال ر ن    بةأ اق خ ل آثة ه  ص2)
 .5/210( األزهر فن  لف نة  3)
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   يبة ،  هةن حريصكككة  نلى  ن  سكككجل هل  الاجة   الر ا  ل ل اناة هاةبة  خة كككة   
 .(1)"  "الهرات  انظ   هرر"  ال هير"  "نةل  اق البةكساةن"  ة اقل

ل   اقل ا ا ةل المكككككككككراة كككككككككن سلى ال ةهرا  الاحةقل بكلوو الليو العراوو   طو  
  ا هكككككك انس اةجل  اتجةهل، حرث  ج  بةل ةهرا اجةال   اهككككككعة  للنمككككككةع    فنتحهل 

نق اريم المحةاكككككككككككرا  المنةظرا  الصطةبو، فةتسكككككككككككعر  الرا هلةحل لاانة ل سلى 
  االجامةننار ان ا  كككك      –خ او الل را ا هكككك اوو   –جة أ ه فل األهككككمى  

   هلهال الصطةبن  هلا  فنلوكمف خطث     صح  الاهاة     يرت  حررا ة   سةن    
 كككرفل نق قره  الم ةل المرهع  لااسككك  هاةبةتل بةلالصكككرل  ا انة ،  هةن    اللي

 فنالمكككراة كككن ياعم  سلى اهكككاقة ا قراأ  بةل ل  همة  سكككاقرره  بةللسكككةن، اسكككاعم    
   الاثثرر   ، ه  اناة نلى المنطلم الع لنذل  تككككاى اككككر   الاثثرر هككككهاأ اة  

ةض الام ،  إثة ا الوهانث، هل  الطري و اق اهكككككككككككككانا فناة   لن،  ال  صالهج ا ن
 .(2) عرنل نلى آ اأ  هةلال الل ريو نلى  كمل  جل  اللياألار 

    بل اتجل سلى الرا يه،ال نهي  مكككر اناجل   فن ل   كاف المكككوخ بمة هكككوم  
زاق المككككككككراة ككككككككن،   فنال  صله انل برر    الليالصطرر   ذل  المنجع العصككككككككري 

بةلحوةا،  هةن ه فل اق هل  فثذاال اق خ لل هكككلسكككلو  حة يث نق ال يق   كككلال  
س ككككككككك   الحوةا  األحوةأ،   فناألحة يث "تعهوو المجامع بةلمبة ئ ال ينوو اللعةلو  

 فن اق هل  األحة يث هكككككلسكككككلو "ا هككككك    المكككككبة "  هكككككلسكككككلو "آ ا  المجامع  

 

 .5/211(  اجع السةبم 1)
 .5/209(  اجع األزهر فن  لف نة  2)
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بنةأ   فنا هككك  "،  هكككلسكككلو "ا هككك    انا  االهكككا ةاو"،  هكككلسكككلو "    السكككنو  
 .(1)األهرا"

جة  المكككككككوخ سلى سذانو  حة يقل اق خ ل الرا يه هه اة للر ا ابةهل   لعل ات
 له  النككككة     فنالاككككثثرر    فن،   فن  األخ قنالاهجوككككل الق ككككة  فنسلى     اللق  

نك  هكة    فنحها  لكل  جرتكل اجلكو ال هاككأ    فنبمصالف اب كةتا   ث كةفكةتا ،   هل  
نر  ج   هكككككككككككككككك "لمة ه1376 ايككةن   2   المهافم  1957 بريل   2الصككة   يه   

ر اق الصرر  ن   قكأ هكلا المؤثر الصطرر نق   يكامككككككككككككككاي   بكةلك نها الك ينوكو ف ك    
مكةن   تهارك   نكةل  ا   فنقر  لعلنكة  سككككككككككككككاطوع  ن  سككككككككككككككايكل انكل جها كأ الصرر 

 .(2) األخ ي"

 هةن ير   ن السكككرنمة  المسكككر  له  ،حسكككق اهكككاي لامة لصكككةل  األزهر لعة  
اق خ ل المقكةل  لسككككككككككككككل  لكلا  جكل لهزهر  نها األار نلى األاكو بكةلصرر الهفرر  

و هور  ب  اهكككككككككككككو السكككككككككككككرنمة  ة       ل اق الصرر  ن  عنى األزهر نن  قةل   "س نن
 .(3)بث الاعةلو  ال ينوو  األخ اوو" فنالهاي لاة 

 مكق  ن    اللي ل   كق المككككككككراة ككككككككن   ل اق تنبل سلى هلا ال    الصطرر 
 مككككر ال نها  آ اأ  هككككةلو األزهر ال ور  بل هككككوم بع   اق   فنت ه  بل السككككرنمة  

 

 .5/202(  اجع السةبم 1)
 فن الره  السكككككككككةبع   –الارلو الهانوو لإلن     –(  اجع الم ةل فن اهقع "كنه  اةهكككككككككورر "  2)

 .2018يه ره  3باة يخ  
 ( السةبم  لسل.3)
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ي     هموو المسككر    السككنبةانتل  اللارا فاة هه المككوخ احم   فنتككرها األزهر  
تككرها األزهر  ن ين وها   قةل   "سن ال رن العمككريق  حا  نلى  1951 السككرنمة نة   

 ،  إ ى تككككككصصككككككوة   تككككككرر قو، تاممككككككى اع قة هن الب ةأ له ككككككلنق  هككككككةلل ح ي
ت ةلر    فنبةالتجة   حه المسكككككككككككر   المكككككككككككةتكككككككككككو ف  امة   ج    اأ  مكق  ن يؤثر  

 .(1)اعلهاةتل   ف ة  " فنالمجامع   
ل ق المككككراة ككككن يامرع      بث ل قة  باطورم  نهتل الناريو نملوة  فمككككة   

 اككككككع الحها   المراجعو الاة يصوو لع   اق األف   ال ينوو اقل   فنالسككككككرنمة   فن
 فرل  "خةل  بق الهلر "  فرل  "هجرا الرههل"  لى هللا نلول  هل    ررهمة. 

، ف ةن اق   الل ا هككك انتثهكككو  المسكككر     فنالمسكككر  ف   تكككة    فن اة 
ع الاة يخ  اق  قةل الان اهككككككككككككالامر  ح اثاةاق هاوها المسككككككككككككرحوةت ا هكككككككككككك اوو  

الصككككككككة قو، حرث  لف جملو اسككككككككرحوةت سهكككككككك اوو تة يصوو اناة  الحةك  العة ل 
نمر بق نو  الععيع، اهل  الا  ، امككككري النه ، اؤانو اجةه ا، ن   السكككك  ، 

  راال، اسلومو ال لا ... 
 قرل ا،قل  كقرهة نلى اسكككككككككة   المكككككككككبةن المسكككككككككلمرق،   ا  األ ارا،  ح   و  

 .(2)فو الاجة يو   ررهةاألزاكوو  الير 
الا ريأ برق ال يق  اللق  فن  – ارية   تطووقوة    –هكلا  هككككككا  المككككككراة ككككككن  

 مكر   فن نة فراة سلى تهظوف هل  اآللو الصطررا   الاناق خ ل هاةبةتل  خطبل  

 

 /4( األزهر فن  لف نة  1)
،  الحها  اللي  جرتل اجلو ال هاكأ اع المككراة ككن  5/202(  اجع األزهر فن  ألف نة   2)

  .1957 بريل  2  ن 
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" ن ي فع الحرهو ال ينوو   فنذل  تح رم  هكككككككككككككةلو األزهر   فنال نها،  هةن ه فل 
ااصلا  اق اللق  هرلو اق هل  الههةلل،  لو    ل نلى   (1) فعة  بههةلل اصاللو"

اعال يار   سلى الره  نلى لسككككةن هل اق يري  الا ريأ برق    الليذل  اق تككككعة    
اناصككككككككككككف الطريم  فناللق  ال يق  "سذا ت يق  جل اللق  تلنق  جل ال يق الاقوة  

 .(2)لص او الع ر ا ا ه اوو السلومو  اللق ال هي "

 متهـــــــــيد
 المصطلح:  في" قراءة المسرحي"الخطاب  

"  ثنةأ تحلرلل ستكككككككةلوو  لجرهة الطةبع  المسككككككرحن طر  اصككككككطل  "الصطة  
ثنككككةلوككككو "النص   الككككليالمع  ج    حملككككل ذلكككك  الصطككككة ، اق خ ل اوككككةاككككل نلى 

يامرع نق  رر  اق الصطكةبكةت األخر  بقوكةاكل    المسككككككككككككككرحن   العرض" فكةلصطكة  
سال اق خ ل العرض،  اة  المسكرحننلى هل  القنةلوو، ف   مكق تصكه  النص 

 حرل سلول ذل  العرض اق  بعة  هكميوو  اصكريو هةأل كهات  الحرهةت  األلهان 
  ةال...  ا 

ل همة   هل   إذا هةن الصطة  اق حرث هه ل خطةبة   حمل اةبعة  تلهية ، ف  
تككككككل اكاه ، فةلصطة  "هه هالو اق    فن"بةتري  بةفو " اق الممكق تصكككككه    

 

 .4/55( األزهر فن  لف نة  1)
 .5/204( األزهر فن  لف نة  2)
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بل ياههكككككع  كقر اق ذل  لومكككككمل "جموع    (1)كاةبةت تهل   حة يث  ه اة  تكككككلهية "
األ هاال حرث ياهجل  ح هة سلى اآلخر نة اككككككة   لسككككككل "بةلما ل " انامة   اصككككككنلة   

 .(2)فلو المصص" فنذل   

جموع ارالم الاعورر المصاللكو هكةلمراهكككككككككككككك ت،  المكلهرات،    نلى هكلا ت هن 
هه اة خطةبة  اة  اار  فن المؤللةت الاعلوموو  ا  تككككككة  و،  المسككككككر ، امككككككارهو  

يككككة   كهن    تحمل خة ككككوو الصطة     الاهجل سلى "فلو المككككصص"،  نلى هلا  
تككككككككككككككةا   النص  العرض همة   هل "بةفو "    المسككككككككككككككرحنالح يث نق الصطة   

الهقر نرنل العرض   فنتكككككككةالرق   المسكككككككرحنوع سذن الا ل  نق الصطة   " سكككككككاط
 .(3)يناار حةلو بوةن اما  "  اللي ال  اان النص  المسرحن

 فننن  قراأتل ذا خة ككككككككككوو اع  جو تامقل   المسككككككككككرحنهكلا يو   الصطة  
،  تا  هل  االز  اجوو نن  ا ا ةل  المسككككككرحنايككككككةفة  سلول العرض   ال  اانالنص 
سلى حكةلكو "العرض الووكة ى"    "العرض الممككككككككككككككاك  "  هنكة تل كة كة    الك  اانالنص  

الصطة  طة  سلى اسكككككككاهيرق  اسكككككككاه   ز  اجوو  خر  تنبعث اق ا مكككككككطة  الصا
لصطة  المؤلف  اجمهنو    سجمةلنللمككككككككككصصككككككككككوةت،  اسككككككككككاه  تككككككككككةال   اللر ي

 . (4)خراج"نملوو ا  فناألتصةص الليق  مة ههن 
 

ترجمو  اومككككككككرل خطجة ، اراجعو  ورل  به ارا ،  –( اعج  المسككككككككر  تثلوف بةتري  بةفو   1)
 .180ص 2015/ 1ع –لونةن  –المنامو العراوو للارجمو برر ت 

 ( السةبم  ل  الصلحو. 2)
 ( السةبم  ل  الصلحو. 3)
 .181( السةبم ص4)
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"ح ل تهتر برق اتجةهرق ااهاجارق،      المسكرحن هلا  صلم اق الصطة  
اتجكة  لعرض خطكةبكةت  مطوكو  احكةككةتوكو  امرعا ل كل اق المككككككككككككككصصككككككككككككككوكةت تبعة   

مؤلف ،  اتجة  آخر لاجة   ال    المانهال للمكصصكوةت بسكمةت الاللر يلهاكعل 
ل المجمهنككو  حكك ا تجعككل اق اجمكك  الان ككةلووككو الصطككةبككةت،     فن جكك هككة    الان

 .(1) ةعوة "س اناامو 

ل  يا  نراكككل   ال  اان طر   لسكككل اآلن، سذا هةن النص   الليل ق السكككؤال 
يا هن   اللي  المسرحن، ف وف يا  الح يث نق الصطة   النصناه      فن اةزال  

قهل ال ككةتبككو    فناق ثنككةلوككو النص  العرضم ت مق ا جككةبككو نلى هككلا السككككككككككككككؤال  
( ة كاأ )اب ة     خ ف المسكككرحنن   ار هكككلرل " "فةل ةتأ المسكككرحوو اللر سكككوو "آ

بةلمعنى الهاهكككككككع هكككككككةبم    المسكككككككرحنلناة  اسكككككككرحى قةل ، هلا  عنى  ن العرض  
"ال  كاأ بحةل اق األحهال   ن  ن  المسكرحنفةل ةتأ   (2)بمككل اة نلى النص"

 كهن ل  ل تصكككه ا   ااكككحة  لمة  ةت المسكككر   تككككل المنصكككو،  هكككله  الممقلرق،  
تهجل ال ةتأ  حه    الاناري و سل ةلا ،  هال الم ب ،   رر ذل  اق العنة كككككككككككككر  

 .(3) م  اعرق اق ال اةبو"

 

 .181( اعج  المسر  ص1)
ترجمو  / حمة ا سبراهو   –تثلوف  آن   ار هككككلرل    -(2( ا  هككككو المالرج. قراأا المسككككر  )2)

 – .ع   –اصكككككر   – زا ا الق ةفو   – كة  موو اللنهن    –ارهع الليةت  الارجمو  – آخر ن  
 . 17 .ت ص

 ( السةبم  ل  الصلحو. 3)
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خر   ال  اهككككو األ بوو سلى اكه ةت   المسككككرحنتاجة ز سذن   اهككككو الصطة  
تنطلم اق ههن النص هه حجر األهكككككككككككككككة  المكهن لونوككو العرض سلى جككة ككأ  

مةأا، النورا...    اكه ةت  خر  تيكككككككةنف اق ق  ا النص الاعورريو هةلحرهو، ا 
فكة ا كةل الصطكة  اق النص سلى العرض    اق هه كل "خطكةبكة    ااوكة "    "  بوكة "  

هلل سلى " فعةل تاح م نن   سلى هه ل "خطةبة  اسكككككرحوة "  عك  قها تحقوقوو     ح
المسر    لن امعنى  كقر تلصر   " كسبل ق  تل  اعية  نلى س جةز فعل" ف  (1)قهلاة"

       عكك ييا  المسككككككككككككككرحن اق ث  فكك ن الصطككة     (2) المككة   كهن ال هل هه اللعككل"
و  ة  تمقرل العرض نلى خمككككبو المسككككر  سلى "ت      تمقرل  لسككككل هءلوو لونةأ الحك

 .(3)" المصصوو  النص 

يا  س اةج هل  الامكر ت  انةأ  نلى ذل  يا    المسرحنفمق خ ل الصطة   
 الج لنهل  ال  اهككككككو اق حرث هه ل "جنسككككككة  تعوررية  ياصككككككف بةلطةبع   فنتحلرلل  

الملاه   الحها يو ال ةلمو نلى اكه ةت  صككوو  إخراجوو  هككرنه رافوو ذات اراكع  
 .(4)"المسرحنةا   هه الصطة  اجمهناة  سوجة  فنوة  اا  فنااع  ا تمكل 

 صيككع لنهال اق الاع   و الصككهتوو حرث   المسككرحن هلا  عنى  ن الصطة  
   جنة  تعورريو  خر  تصةلف ارهعيال  –به ككككككلل جنسككككككة  تعوررية     –تاصلل النص 

 

 .182( اعج  المسر  ص1)
 (  اجع السةبم  ل  الصلحو. 2)
 ( السةبم  ل  الصلحو. 3)
  –تثلوف نها  نلن   –ا ة  و لمكككككعريو النص  العرض  الن     -(  ها و الماصرل المسكككككرحن4)

 .21ص– 1997 –ع األ لى  –ال ا  الوويةأ  –المرهع الق ةفن العران 
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الصطةبوو هةل صةل   النصهص ال ينوو  الحك   األاقةل ... في   نق الصطةبةت  
 بوو هةلرهكةلل  الهثةلم... هلل  تمكمل الاع   و الصكهتوو ا ا ةل الصطة  األ   رر

حرق   – له فن اصرلو ال ة ئ  – راكككككككنسلى الليكككككككةأ الع  النصكككككككناق الليكككككككةأ 
  المال نتبعث ب   هة اجمهنو اق الرهككةلل سلى    كاسككأ النص ن اةت امككا  و

 (1)تثتول اق اصة   اصاللو هةل  كه   األزيةأ  ا اةأا...

 حرلنة الح يث نق خطة  العرض سلى اة  سكككككمى باةهرا "الامسكككككر " حرث  
 امرعا نق هككككةلر األجنة  األ بوو   المسككككرحنتو   هل  الاةهرا خة ككككو بةلنص  

ر ،  هه اة  عنى "ترجمو اسككككككككككرحوو ) ص( األخر  بل نق هككككككككككةلر اللنهن األخ
بةهكاعمةل خمكبةت  امقلرق  ح ل المهقف فةلعنصكر المرلى للصمكبو،  تمهاكع  

 .(2)الحها ات همة هماة المسرحو"

نق  رر  اق النصككككككككككككككهص هه    الك  اان هكلا يك ل نلى  ن اكة  مرع النص  
ساكة وو "تمسكككككككككرحل"    تحهيلل سلى  ص اعر ض بهاهكككككككككطو انصكككككككككو "خمكككككككككبو"  

،  اة  سكككالعال المهقف اق ن اةت امكككا  و تا   النصكككنرق يؤ  ن الحها    امقل
بةلممككككككككككةه ا،  هلا ال ياح م سال بهجه  ننة ككككككككككر الامسككككككككككر   اخل ح    النص 

يا  اق خ لكل  ككككككككككككككوكة كو الر ات العرض    الكليتعك  األهكككككككككككككككة     الك  اان، الان
 . المسرحن

 

 .21، 20(  اجع السةبم ص1)
 .536المسر  ص( اعج  2)
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  سال اق خ ل اووعاكككل  المسككككككككككككككرحنهككككلا ال  مكق الاعكككةاكككل اع الصطكككة   
المع  جو المكه و اق خطة  النص  خطة  العرض، بمة  مككككككككككككامل نلول األ ل 

 حاه  نلى خطة  ا  تكككة ات  خطة  المكككصصكككوةت،    اللياق خطة  ال ةتأ 
بع هة البصكككر  "   حرهةت  فناق ننة كككر للامسكككر     القة ن امة  مكككامل نلول  

سكككككرحى   امة  صلم هلا الصطة  اق جه ا  (1)مةأات  تحرهةت  لهاز     كه "إ   
 جعكككل اق الصطكككة  خطكككةبكككةت    الكككلياعكككل، األار    هناق الامكككة  المال ن مكق  

 ااع  ا باع   ال راأا    الممةه ا.

 إذا هةن األار هلل  ف ن ال  اهكككككككككككو تعا  بصطة  العابةت به كككككككككككلل خطةبة   
ابةتكككرا  لل ةتأ  علق فول نق  لسكككل، ال ت ل  همرال نق خطة  ا  تكككة ات، همة 

  –تككة ات به ككلل سلى جة أ هه ل خطةبة  ابةتككرا  لل ةتأ  يككة  بصطة  ا     تعا   
 ننة ر الامسر  المصاللو.  خطةبة  للعرض  حاهي نلى

  

 

 .180( المعج  المسرحن ص1)
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  املبحث األول 
 خطاب العتبــــات 

الصطككة    فن هموككو هور     -به ككككككككككككككلاككة  صكككككككككككككككة  اهازيككة     -تحاككل العابككةت  
العملوو الاها ككلوو   فن،  تعه   همرااة سلى هه اة خطةبة   هككةهككوة   سككا   المسككرحن

، ب صكككككككك  سثة تل  جلبل  المال نخطة    ه  المؤلف/ المرهككككككككل باهجرال سلى  انف
تسكككككككككككككاحقل نلى السكككككككككككككرر فول  الهلهج سلى  نمةقل ثة وة ،   هنو ، ث   ا سلى النص ب  

سلى اة تصككككه      –  ي  ل النص المهاز اق خ  –فرنا ل بةلنص امة تصككككه   همالم 
 فنالمؤلف همنا  للنص،  العابةت  "عبة ا نق  صككككككككككهص احة  ا ترافم النص 

 .(1)تكل نابةت  الح ةت ... لاة ن ا  ظةلف  اللوو  جمةلوو  ت ا لوو"

"تسككككككككككككككككةنككك  كككة نلى فا    انالنص ف  فن تيككككككككككككككطلع العابكككةت بككك     لو   
   اهككككو الع قو  ،  تح ي  ا ة كككك   ال اللوو  الا ا لوو،األ بنخصككككه ككككوو النص 

 .(2)المهجه ا برناة  ارق العمل"
 خطاب العنـوان  -1

 اكة العنهان فاه "  ل الاككة  سجرالى تلا  بكل ايككةلم النص   نطلم بكل سلى 
 اق خ لكل يا  نمكل ن قكو  المال نفاه   ل اكة ت ع نلوكل نرق  (3)النص األكور

  النص،   ارا  ألهموو العنهان ف ن   اهال تا  نلى اساهيرق  المال نبرق 
 

 .14ص –  2019ع القة وو  – / جمرل حم ا    –( تعريو النص المهازي 1)
 ( السةبم  ل  الصلحو. 2)
 .26ص - 2015( هومهاو ة العنهان  / جمرل حم ا   ع األ لى 3)
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وو اسكككككا لو لاة اهكككككاعمةلاة    اسكككككاه  ينار فول سلى العنهان به كككككلل بناألول
 الصةص. ال الللن

  اسككككككككككاه  تاصطى فول ا  اةجوو ال اللوو لال  الونوو ح   هة، ااجاو  الثاني
سلى العمل  امككككككابكو اع  الللرال،  افعو  احلعا س اةجرااة الصة ككككككو 

 .(1)باة
النار فول به ككككككلل بنوو اسككككككا لو لاة  اللااة    لن هلا  عنى  ن العنهان ال  ك

المسككككككككككاه  سلى  اطل  المعجموو  النحهيو  الارهرووو ف    بل الب  اق تصطى هلا 
 ياهاز  اعاة لاحلرع س اةجرال  ت قوف حمهالتل ال اللوو.  الانبةلصطةبةت 

 العنوان بنية مستقلة: •

  ياسككك  بةلطهل  سكككووة  حرث  حاهي   تحمل المسكككرحوو اهاكككهال ال  اهكككو ننها ة  
  قةن ا  تاس  بةلاهافم فومة برناة  هه فننلى اجمهنو اق ال  ال تناا  

 ر بن عبد العزيز""الحاكم العادل عم
 لعككل قراأا العنهان اعجموككة  تعطرنككة تصككككككككككككككه ا  اوكك لوككة  نق العمككل  اووعاككل،  
فكةلحكةك   اهكككككككككككككك  فكةنكل اق حك   حك  حكمكة   الح،   هه العل   الل كل  ال يككككككككككككككةأ 
بككةلعكك ل،  الحككةك  انلككل الحك ،  الجمع حكككة   هه الحك ك ،  الحكمككو ال ،يككككككككككككككككةا،  

، قةل األ كككككككككككمعى    كككككككككككل  العر    هل حك كمر،   ْح كمر، بمعن ْ ت، ى انعر،   ك ك
 .(2)الحكهاو     الرجل نق الال 

 

  –االتصكككككةل األ بن  / احم  ف ر  الجعا ، هكككككلسكككككلو   اهكككككةت   بوو    ( العنهان  هكككككومهاو ة1)
 .8ص -1998 –الارلو العةاو لل اة  

  – ا  سحوةأ الاران ا هكك ان، اؤهككسككو الاة يخ ا هكك ان  –( لسككةن العر  البق اناه  2)
 .271، 3/270 –  1999 –ع القةلقو  –لونةن  –برر ت  



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4153 - 

الح،  ،  العكككْ ل اق    فنال  مركككل بكككل الاه  فوجهز    الكككلي اكككة العكككة ل  فاه  
النله    ل اسككككككاقو ،  هه اكككككك   فنالنة   المراككككككن قهلل  حكمل،  هه اة قة   

 .(1)الجه 
"للحكككةك "   "العكككة ل" سلى الجمع برق العل   الل كككل    حركككل المعنى المعجمى

 ل  الهقر  منع الاةل ،  ير   نق ظلمل  هلا  سككككا نى  ن   فن ال يككككةأ،  هه  
 كهن نة ال .  يمقل اخاوة  ال ةتأ هليق اله ككككككلرق "الحةك "  "العة ل" لوصككككككف  

  جمعة  للمعة ى المعجموو  –هللا ننل     اكككككككن  –بامة الصلولو نمر بق نو  الععيع 
 منع الاةل ،   الليالعل   الل ل  ال يكككككككككةأ بةلع ل  فنتلا ى جموعة     الانالسكككككككككةب و  

حكمكل   راككككككككككككككن ل  الهقكر نكة ل    ا فن ير   نق ظلمكل، فكةلحكةك  اكة ع  هه 
 اكةألحر  "انعكل"، فك ذا اكة  اككككككككككككككولكر هكل  األ  ككككككككككككككةف سلى العل  "نمر بق نو   

  ال  ي ا  ا بمناجل. الععيع" هةن حرية  بثن  سل  الحكة   اجل  يسرر ا نلى   
 اة ال راأا النحهيو للعنهان فامكرر سلى  هال اق الملة قو، فورنمة ياسك  العنهان 

نن  "نمر بق نو  الععيع"   انتنا  الانبةلطهل  سككككككككووة  اق خ ل تل  المارا فةت 
حكلف المواك    الصور  االكالكةأ بمعمهل    فن را   حمكل  هنكة  اق االخاعال،  كمق  

 ف سلول  نلول  كهن ت  ير ال   .الصور  هه المية
 "هذه سيرة الحاكم العادل عمر بن عبد العزيز" 

 لعل هلا االخاعال  مككككككككرر سلى  هال اق االخاعال نلى اسككككككككاه  النص  فم 
و اق العنهان،  هكلا  حرلنكة سلى ا كرر اعرنكو انامك هكة ال كةتكأ   ص نلراكة بك  ةيراعك

 

 .83، 9/82( لسةن العر  1)
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 كك    اق خ لككل الونوككو الارهرووككو للعنهان اق حرككث    الككليالمسككككككككككككككاه  الارهروى  
 العنهان ت     االه   تثخرر الل أ لوكهن  فنالا      الاثخرر، فةأل ل 

 "عمر بن عبد العزيز الحاكم العادل" 
ل ق ال ةتأ ن ل نق ذل   اخاة  ت     الل أ  تثخرر االهككككككككك  نلى خ ف 

هككككككككككككككمرق  رفر االصككككككككككككككوص أل اة ن   " ل" هنة نا  و تلر  الاص  (1)ال ةن ا النحهيو
"الحككةك "  "العككة ل"  "المعرفككو  خص اق الن را  هلمككة هككة ككر هككللكك  تح م تمككة   

 .(2) اللااة نلى المرا "

 فة هة   الان فة هة الا    ،   اللو الاصصككككوص  الان اللو ال صككككر  فن لعل 
الاعريف بثل العا  و، سثبةتة  للحك   الع ل للصلولو نمر بق نو  الععيع  قصرهمة  

ذل  الهقر،  فنذل  تعريض بةلحوةا السككككككوةهككككككوو  فننلول  تصصككككككوصككككككل لامة،   
  اةلحكة  الليق  عة ر ن ال ةتأ  قر هاةبو اسرحرال. 

ذا حكة لنككة  ن   إذا اكة حكة لنككة تابع الك اللكو المعجموككو للعنهان،  امعنى آخر س
 فن نار سلى العنهان به ككككككككككككلل بنوو اسككككككككككككا لو تحمل اجمهنو اق ال  ال تناا   

تلةنلوو  صكككككككككوو لااجة ز ظةهر  اللال سلى اة يع ح  بل فيكككككككككة   اق  صكككككككككهص  

 

ةن ا النحهيو سلى   ل سذا اجامع االهك   الل أ  خر الل أ نلى االهك  سال سذا هةن  ( تمكرر ال 1)
الل أ  تكككككككار جةز الو أ بل قول االهككككككك  ها      ل ة  الصللةأ أل اة  تكككككككار اق  هكككككككمةلا  

 – ا  الل ر للطبةنو  النمكر  الاهزيع   –) اجع اعة ى النحه  / فةاكل  كةل  السكةارالى 
 .71ص – 2000 – ع األ لى –األ  ن  –نمةن 

  –(  اجع  الا      الاثخرر  ابةحث الاراكرأ برق الو  و  األهككككككلهاوو تثلوف اصاة  نطوو  2)
 .81ص – 2005 - .ع –ا هكن  يو  – ا  الهفةأ ل  وة الطبةنو  النمر 
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 جك   ن ال كةتكأ هكةن  اعوكة  بمكة  حمكل ننها كل اق تهازط اع الصطكة    (1) خطكةبكةت 
ال رآن ال ري ،  اعوة  سلول   فناع   كقر اق اه  فنقرن الع ل بةلحك     اللي  ال ينن

ْدلِ   قهلكل تعكةلى "  فنحكةثكة  نلوكل همكة   ِِ َأن َتْحُكُموا بَّاْلعََّ ا  (2)"َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّا
طِ  قهلل "  (3)"َيْحُكُم ِبِه َذَوا َعْدٍل مِ نُكمْ    قهلل "  (4)" َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْيَنُهم ِباْلِقسََّّْ

 .(5) ال س  هه الع ل

ال رآن ال ري  نلى    فنالمامقكل  الك يننفاكل  المرجيوكو تؤهك  حرص الصطكة   
الاعا     فن ا  الحك  بككةلعكك ل  بككل  تككثكركك   بمارا فككةت العكك ل "كككةل سكككككككككككككك "،  لعككل  

ال كةتكأ بكةلاكثكرك  نلى اكة  كك  نلوكل ال رآن اق  ا  الحك  بكةلعك ل لك لركل قكةاع نلى  
و اق العنهان به كككككككككككلل بنوو   اا صككككككككككك  ال ةتأ،  هه تثكر  ههيال ا هككككككككككك اوو ب  

اق خ لل  ن  مه    المال ن سككككككككككاطوع    اللياسككككككككككا لو لاة فيككككككككككة هة الصةص باة  
فرا ةتل بمة  عرفل اق  صهص  ينوو، تاهاز  اع العنهان لا هن ال اللو المرجيوو  

 تثكر  الاهيو ا ه اوو اق قول المرهل/ ال ةتأ. فنتسا   الانلل تل  ال اللو 

لالكككككك    فنارا   النصككككككككككككككهص  اق  اع  رر   هنص  العنهان  ت ككككككةاع  نق   اككككككة 
ل ي ل نلى اهاككككهنل  اللو ابةتككككرا،   حملاة العنهان اق هه   الانالصصككككه ككككوو  

 

 .37(  اجع  العنهان  هومهاو ة االتصةل األ بن ص1)
 .58( هه ا النسةأ اق اآل و 2)
 .95ا اق اآل و ( هه ا المةل 3)
 .42( هه ا المةل ا اق اآل و 4)
( تلسرر الطور  "جةاع الووةن فن تث يل  ال رآن" تح رم احم   حم  تةكر.اكابو ابق توموو  5)

 .137ص  10جك
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نق "نمر بق نو    الان قة  باة ابق الجهزي ف  ل يا ةاع حامة  اع تل  ال  اهكككككككككو 
الععيع"   اج فراة لسكررتل  ننه اة بكككككككككككككككك"هكررا  انةقأ نمر بق نو  الععيع الصلولو  

بمقكةبكو هككككككككككككككررا ذاتوكو تؤ ا لحوكةا هكلا الصلولكو    العاهك "  إذا هكةن هاكة  ابق الجهزي 
ق  قصك  سلى اخاوة  خطة    المسكرحنخطةبنة   فنل العاه   ف ن ال ةتأ هنة  العة  

اتكككككككككاملر نلراة هكككككككككررا نمر بق نو  الععيع،   الان اح  اق الصطةبةت الماع  ا  
نصككر ،  لوكهن    فن هه خطة  "الحةك  العة ل" لومككرر سلى  هموو ذل  الصطة  

  سرر نلى ه ياة الحكة . الانهلا الصطة  بمقةبو المنة ا 

ه ككككككلل بنوو اسككككككا لو نق اجمهنو اق الم ة كككككك  تؤه  العنهان بهكلا  صور  
و اق  ا ب   المسكرحنجموعاة حرص ال ةتأ نلى سثبةت الاهيو ا هك اوو لصطةبل  

و لومكككككككرر سلى هكككككككررا الصلولو العة ل نمر بق نو   ة اخاة   ب قو  نن  الليالعنهان 
 . الععيع نلاة ت هن  هاه ا   ت هيمة   اوةأ  لحكة  العصر

 إنتاجية الداللة من خالل النص: •

 ه وة " حرث  مكرر سلى المهاكهال ستكة ا ابةتكرا لوكهن     حمل العنهان اةبعة  "
 ه وو" برق العنهان   صككككككككل،   تصككككككككهيرا   ارنة  لل،  لعل اخاوة  ال ةتأ الع قو "األ

هكل  الحكةلكو "يامكق اق تحك يك  ههيكو النص   ظكةللكل   فن مقكل الصوكة  األاقكل أل كل  
اق خ ل   (1)"المال نالاعررق  ا تككككككككككككككككككة ا سلى المحاه  ث  س هاأ    فنمقلككككو  الما

 العنهان.

 

ال ا  الوويكككةأ    - ا  الق ةفو -تكككعرأ حلولن  -( ههيو الع اةت فن العابةت  انةأ الاث يل1)
 .36ص – 2005 .ع /  –المير   –
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العنهان به ككلل الحةك    فنسن تصصككوص المه ككهف "نمر بق نو  الععيع" 
المؤلف هةترق الصكككككلارق  هموو خة كككككو    حرث يهلن العة ل  عك  اووعو النص،

اق  مككككثتل ار  ا  بمككككبةبل حرنمة    االنص،  اسكككك طة  ذل  نلى حوةتل نةاو ب أ   فن
البق    الحها ي كةن  الوة  نلى الم ينو، ث    كككهال  سلى خ فال،  لنر  هلا الم طع  

هكةن  الوكة    فن اجل  نمر بق نوك  الععيع حرقكعكأ ال رظن احك ثكة    ككككككككككككككحكةبكل 
 نلى الم ينو نق  مثتل،  ل   كق نمر برق الحةاريق  

 فنا الصككككككككةلحو  الورلو النقوو  ثرا  هوررا   "ابق هعأ ال رظن   ال تنسككككككككها  ن للنمككككككككث
ذل ، ف   تأ  به حلص  هه ير  خةلل نو  هللا بق نمر الأ 
  وة  نلمة   فيكككككككك  ، ف ةن  ثتول  يرجع سلى  ال لرلى  ي هل   ة  

...  لمكة هككككككككككككككةفر  به  نوك   خكةلن اكة ...   كة   يك   ن  كهن اقكل  
نمر اع  ابنككل    ب نالععيع بق ار ان سلى اصككككككككككككككر  الوككة  نلراككة  

 .(1)خةلل،  سالر  انل  يامبل بل"

لل نو  هللا   الح يث هنة يورق  مككككككككككككثا نمر بق نو  الععيع،  تلملتل نلى خة
تككككككككصصككككككككرال،  اة  فنهللا ننا  جموعة ،   ثر ذل    بق نمر بق الصطة   اككككككككن

هةن  الوة  نلى    الليياحلى بل اق  لةت سثر اجةلسال لصةلل  ترهل اجل   بول  
 اصر. 

 

  –اسكككككرحوو سهككككك اوو تة يصوو فن خمسكككككو فصكككككهل   –( الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع  1)
 –ع األ لى   –ال ةهرا  –اكابو  ايكككككككو اصكككككككر  اطبعااة   –تثلوف  حم  المكككككككراة كككككككن 

 .21ص -1956
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تهجكل بكل سلى "ابق حوركأ    الكليهككككككككككككككوكةن خطكةبكل    لناكل للمك ينكو في ال  فن اكة  
 "  هةن ق   ال  ال يةأ اة  مرر سلى ن لل،   هل  المحة ان

 هككككككاعرق ب    لعلنالصصككككككهاو،    فن" ة ابق حورأ ل    هلر سلو  ال يككككككةأ 
خم  خصككككككككةل ف     ال ةاككككككككن فنفومة  عرض اق  قيككككككككوو، فالهر   ل سذا هةن  

كمل  نل  بمة هةن قولل،   عاهو نق الطمع،  حل  نلى الصص ،  اقا اأ بةأللمو،  
 . الر ي امة  ا  هل العل    

 الاهفرم لمة  حبل  يراة .  فن  هللا المساعةن المحة انابق حورأ 

    لكل حاى  كثتن   إذا  تكة  الصصكككككككككككككك   قك  ف لكر نرنكل ف  تحك كككككككككككككككككككككرنمكككككككككككككككك
 .(1)خصمل، فلعلل ق  ف لر نرنة "

 تا ر  الصكككككككككلو ذاتاة  ق    كككككككككب  "نمر" خلولو حرنمة  ل  نلول المكككككككككعراأ 
اكة حرق فمنع انا  اق انع  ل ق جرير  خكل اكة حكة ، فكثجكةبكل نمر باكل  ال لمكةت 

    قة    ت وض ن ال   الان

نمر   يح   ة جرير... اتم هللا  ال ت ل سال خررا ، ف   انعر المكككعراأ قول  
 .(2) ل  آذن سال ل ، )...( فةتم هللا  ة جرير  ال ت ل سال ح ة"

 فن يككولاة النص نلول،   الانهكلا  مالئ فيككةأ العنهان بةل اللو ا  اةجوو  
 ل  الهقر هه )العنهان(  مرر سلول ستة ا ابةترا،  ي ل نلول،  لعل ذل  هه اة 

 

 .28( السةبم ص1)
 .106ص –( الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع 2)
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الاعررق  ا تككككككة ا سلول، ث    فنجعل العنهان  مة   هككككككلطال نلى النص المامقلو  
  تحلرع  نلى اها لو قراأا النص.  المال نس هاأ 

آخر   بعنهان  الرلو   العنهان  النص  ا امكككككةأ     فرنن ي ارن  ههيكككككو   حككككك   
  هن اووعو بنرال    جنةهناأل

 خمسة فصول"  في"مسرحية إسالمية تاريخية  
قةلأ  فنللنص  حرث  ثتى    األجنةهككككككككككككنفللاو "اسككككككككككككرحوو" تح   اال امةأ  

،  اة هلمو "سهككككك اوو" فالصككككك   ونىاسكككككرحى يؤار   يمرع بنرال نق  ررهة اق ال
 وو  يبعك  ساككة  الكلياكل  تمكة   هككككككككككككككلطكو الاهجوكل، األار اينق ههيكو النص انكل بك  

و النص، ا  سكككككككككل ل المؤلف انل ب    الليالاث يل، فة هككككككككك اوو تحرلنة سلى الاهجل 
 ن يال ى العمككل  ف ككة  لاككلا الاهجككل لركك    ا صككككككككككككككك     المال ن اق ث   جككأ نلى  

  –  لنالمرهككككككل/ المؤلف  التكككككك   ن "ا ة كككككك  المرهككككككل ال تسكككككككق ليال  إ مة ت ا
نملاة،    باعورر آخر ا حةلو سلى  فنبةخاوة هة نلى اككككهأ هلةأتاة   –فحسككككأ 

هل  الحةلو اصاعلو لنصككككككككككوو   فنتحمل اعاة حم    اللوة .  هثن  صككككككككككوو العنهان 
للعنهان    الجنسككككككككككككككن ق   ككككككككككككككعك  سلى ح  الاهح  ال اللنالعمكل،  هثن الامككككككككككككككةكل 

 .(1)بعملل"

كلمككو تككة يصوككو تيككككككككككككككوف سلى النص فهي اككة هككككككككككككككوم  هنككة  اق الاهثرم     
ل اق الاة يخ،  لعل ا تبةع للاو "تة يصوو"  الاسككككككجرل، حرث العمل ت،سككككككا ى  ح اث

بسكككككككككككةب ااة "سهككككككككككك اوو" يؤه  اة تسكككككككككككعى سلول ال  اهكككككككككككو  هه الاثكر  نلى الاهيو  
 

 .31، 30( العنهان  هرهاو ة االتصةل األ لى ص1)
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، برجهال المؤلف سلى تل  الحقبو النة ككككككككعو اق  المسككككككككرحنا هكككككككك اوو للصطة  
، ال با ف الرجهال سلى ح ةلم الاة يخ بل با ف "ت   مل سلى ا هككككككككككككك انالاة يخ  
 .(1) تعلوما  بههةاال، به لل اة ا للمعرفو   هرلو للاعلو "النة  

خمسككو فصككهل" فامككرر سلى الاعا  المككراة ككن بونوو المسككرحوو   فن اة عبة ا "
هكة   ف اة اؤلله األنمةل   الان  اكع  هكسكاة   هكطه، الانال  ااوو )الاراجر  و(  
و الههككطى يككة  سلى  ن المككراة ككن هةن "اق تككبةن الطب   المسككرحوو، همة تمككرر  

   اة  سككمى بةل  هككوكوو الج ي ا   لل  الليق آانها بمككصصككرانة   اجة  ة  تراثنة،  
 فن  ن  ن  نلصككككككككككككككل نق ا هاكةتنكة األهككككككككككككككةهككككككككككككككوكو،  ال بكث  اق تل ى خرر اكة 

اعةلمنة األ ككلوو،  ال  نحرف نق  هككةلانة    تنمحنالحيككة ات  الق ةفةت بحرث ال  
 .(2)ا  سة وو األخ اوو الر حوو"

)الاراجر  ة   ال  اان  ل نلى ذل  اق  خل المكككككراة كككككن اق المسكككككر    لو  
جةأ سهككككككك اوة     الليا  ريقوو( ا ا  المككككككككل ف     ن المسكككككككة  بةلميكككككككمهن  
 خةلصة   حمل  هةلو ا ه   ا  سة وو األخ اوو الر حوو. 

لهج  ة   لسككككنة  اة   هككككةلو )ارهككككلو(   لرنن إذا     ة سنة ا ترهرأ العنهان ال
ل )المؤلف( ب صككككك  تح ي  المؤتكككككر  اق الم للعمل،  هل  الرهكككككةلو   الاجنوسكككككنرهكككككل

ل  ،  األجنةهكن تح ي  ههيو النص  اصك     ا امةلل   فنت مكف نق ا ة ك  المرهكل

 

 ا  ا    – .  حم  زية  احب   –( المسكككرحوو الاة يصوو فن المسكككر  العران المعة كككر  1)
  .1989 –ع األ لى  – امم  –

 .42ص –( ال ر ن    بةأ اق خ ل  نمةلا  2)
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ل )المؤلف( سلى المرهكككككككككل سلول ) (  االا المال نتاهجل هل  الرهكككككككككةلو اق المرهكككككككككل
 .(1)ت امل ننة ر العملوو الاها لوو لصطة  العنهان

تونة  المككككككككراة كككككككن،    الليهلل  سلى ذل  الممككككككككر ال    لرننالعنهان ال مككككككككرر  
 جةه  اق  جل تحقو ل،  ال  هه الاثهككو  لمسككر  سهكك اى يا  اق خ لل تهجول  

جرال الهجاو السككككلومو لو ه   لص او ال نها،  امعنى آخر  "ته  المسككككرحنالصطة  
اة، فةلصطة  الناهض بةألاو  اال ت ةأ بسككككككلههاة  تاليأ  فعةل فن هككككككةلال  بء اأ

لههكككككطوو المعا لو حرق  صكككككطبب بةلصكككككبيو ا هككككك اوو  يامقل اوماة ا المسكككككرحن
 ".ا ه انالحلةظ نلى ههيااة  نلى هوة اة  فن  عمل نملل الهاقن

 خطاب اإلهداء: -2
 ع  خطة  ا ه اأ ت لر ا  ق  مة  ل   األاو العراوو  اليراوو نلى ح  هكككهاأ، 

  ل  ار  ياصل اةبعة  خة كككككة     فن ق  نرف نلى ااا ا  العصكككككه  األ بوو،  هةن 
  (2) اق حرث تهجرال سلى تكككككككصصكككككككوةت اامرعا هكككككككوةهكككككككوة   اجامةعوة   ف رية    ينوة  

 يبةجو   فناتل    ب قو  كور النص ذ  فنال     "تامهاكككككككع   فن هة ر ا ه اأات 

 

ت ك      –تكثلوف نوك  الحم بلعكةبك     –(  اجع نابكةت جررا  جرنركث اق النص سلى المنكةص  1)
 –الجعالر   –انمككككه ات االخا ف  – ةتككككر ن   –ال ا  العراوو للعله    – . هككككعر    طرق  

 .72ص –  2008 –ع األ لى 
 اككة   94(  اجع فن خطككة  ا هكك اأ  نابككةت جررا  جرنرككر اق النص سلى المنككةص ص2)

   92 اة بع هة،  تعريو النص المهازي ص    30بع هة  نابةت النص الرنوو  ال اللو ص
108. 
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النص  فن المكككككككلن   الرهككككككمنتسككككككجل حيككككككه هة   انالنص/ ال اة ،  اة اآلن ف
 .(1)المحو "

الالريم برق خطكككة  ا هككك اأ قككك  مكككة   حككك يقكككة  نلى الجكككة كككأ   فن  لن ال  ، ا
را نق تل  ال الالت ةيبل  را  اق حرث الميككككككككككمهن  حمل  الالت اي المكككككككككككلن

اه اآلن نابو  صكككككككوو ال تنلصكككككككل  اللااة نق السكككككككوةي  هةن  حملاة ق  مة  ف  الان
العكة  لطووعكو النص همكة   كل " حك  المك اخكل األ لوكو ل كل قراأا امكنكو للنص  فم 

 .(2)اة  ا  هلا الاحلرل سلى سبراز   تهاوحل"

 اللي ا هككككككك اناكككككككهأ الصطة   فن اآلن هوف  مكق قراأا نابو ا ه اأ 
 م المسرحنخ ل خطةبل   سعى الموخ المراة ن سلى تثكر   اق

  حمل خطة  ا ه اأ ل   المراة ن اةبعة  اع  جة  اق  ةحرارق 

امككككككككككككككة ي األ ض   فناأل لى حركث ياهجكل بك هك الكل "سلى حككة  المسككككككككككككككلمرق  
 تاطلع سلى المقل العلوة". الان اية ااة...  إلى توربو ا ه   النةهيو 

امكككككككة ي   فنمرق   هلا الصطة  بر   اة فول اق تعمو   مكككككككمل حكة  المسكككككككل
هل اكةن  سال   ل سذا او    فناأل ض  اية ااة  الوعو المسككككككككككلمرق النةهيككككككككككو  

 حمل اةبع الصصككككه ككككوو، سذ تهجل ا ه اأ سلى "كل حةك "  إلى   القة نبصطةبل  
 "توربو ال  وة 

 

 .94( نابةت جررا  جرنرر ص1)
 .30( نابةت النص الونوو  ال اللو ص2)
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 " إلى هل حةك  يري   هاه ا  اجر ا  للع الو  ا  صةف..."

.............. 

 " (1) تري   ن تيوش حوةا هريمو اكراو... الان" إلى توربو ال  وة الرات ا 
اخاوة  الما     فن إذا هةن "ا ه اأ نابو  صوو ال تصله اق قص  و ههاأ 

ف ن عبة ات ا ه اأ ل   المراة ن تاثه  نلى    (2)عبة ات ا ه اأ"  فنسلول     
ع قصككككككككككك  و ةيانةأ  نلى ذل  تامالامررع برق  هنرق اق الم،ا   سلرا  الصطة ،   

هل اق الصطةبرق  فحرق  كهن الصطة  اهجاة  سلى حكة  المسككككلمرق   فنالمؤلف  
و اق ا هك اأ،  لعكل ذلك  ألن  هككككككككككككككاه  العك ل ة ك سككككككككككككككككر المؤلف نق ذهر اليك

ال رآن ال ري   هككنو النوى  ككلى هللا نلول   فنو، اامق    ا  ا  صككةف قة  برنا  ب  
ةل  الليق  ع  نمر بق نو  الععيع  اح ا  انا .   هكككككككككككل  ث  آثة  السكككككككككككلف الصككككككككككك

فةلم صككك  هنة ال  ع   الالهرر بالا ال هكككاه  اق خ ل هكككررا ذل  الحةك  العة ل 
نمر بق نو  الععيع،  اة حرق يهجل سلى هل حةك  فان رر الميككككةف  الميككككةف 

هل اكةن  زاةن،   فنسلول هنة للعمه   المكككككككككمهل لوع  الللظ حكة  األ ض جموعة   
 ك  نلراة اق   الانلمرق   رر اسككككلمرق،  هنة  لصكككك  ال ةتأ نق ال صكككك  و  اسكككك

يري   هككاه ا  قهية  للع الو  ا  صككةف"  األار   اق قهلل "سلى هل فنخ ل ا ه اأ 
وربو ا ه     ال   يؤار  ا ه اأ،  هه "ت اللي  نلى الصنف القة ن  ينسحأ تمةاة  

نة تصالف ف ذن هةن "نمر بق نو   " ثة وة   إن هة ر ال صككككككككك  و ه "تكككككككككوربو ال  وة
ياطلع سلول هؤالأ    الليالععيع"  مقل لمكككككككككككككبة  المسكككككككككككككلمرق ال   ا  المقل األنلى  

 

  لحو ا ه اأ. –( الحةك  العة ل 1)
 .102النص المهازي ص( تعريو 2)
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حكمل الع ل ل ل  فن ح م    الليالمككككككبة  ف  ل ل   تككككككبة  ال  وة الحةك  العة ل 
 الرعوو اسلمرق   رر اسلمرق. 

  بل ا ه الن جل خطة  الان إذا هةن ال ةتأ ق  ح   اق خ ل سه الل الللةت  
 ةايكو، خة كو   ن ا ه اأ هنة يايكمق  مطرق    ب ىسلراة  ف ن  جاو ا ه اأ ت

لرامة اق  تمر ا تككة ا س  الاناق المرهككل سلرا  فبة اككةفو سلى الللارق السككةب ارق  
أ "اق حرككث  ن ا هكك اأ فعككل هككلا ا هكك ا  فنارف    خ ل ا هكك اأ فكك ن ال ككة ئ 

و ال لاةحاة نلى ال  ة أ  ككككككككككيبو  اع  ا للياعة لو ا ه ا  ب ى... لالا تجمةهرري 
 .(1) اةلوو"

 اعنى ههن ا هكك اأ "فع   جمككةهرريككة "   ككل سلى جككة ككأ تهجاككل سلى الماكك   
 "س نن  هك ي   ل  الهقكر  حمكل خطكةبكة  لل كة ئ ف كث كل   هل لل كة ئ،  فنسلوكل فك  كل  

العمككل لل ن"  ااككلا تاح م الهظولككو الاها ككككككككككككككلوككو )الاكك ا لوككو( برق ال ككةتككأ   اهككل 
 ا يتلةنل هل اق الم،  فن جماه   اح  و اومااة االجامةعوو  قصككك يااة النليوو  

 .(2) الما   سلول

"الحكةك  العكة ل"  هككككككككككككككةلكو اق ال كةتكأ سلى الماك   سلرا     فن يمقكل ا هك اأ  
هة  هكةلو ا هك   ال ةلمو   ةالرهكةلو برق ثنةخة كو،  إلى العةل  نةاو  تحمل هل  

ا فعل نمر بق نو  الععيع نلى الع ل     الماةل   إ صكككككككككككككةف المالهارق  هكل 
سقةاو الع ل     الماةل    ل ى  فنالحك ، فمة هة  ياهلى "حاى تككككككرال    حرق تهلى

 

 .98ص –( نابةت جررا  جنرر  1)
 .99ص –(  اجع السةبم 2)
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هكككة كككر تحو  بكككةلصللكككةأ قولكككل.    صككككككككككككككف   الانااكككةهر العامكككو  الارف  النيو   
و جاك  ،     األنطوكةت الجكةلرا،  ة كذلك   ك  فن  ال الاكةلمرق،  اكلل  المالهارق   

  هن هككل     (1)  فصرج نمككة هككةن  مال ككل بهجككل  رر خككةلص الحككل اعر ف لككل..."
َِ  تَ ِفْطرَ  تمقكل  يق اللطرا " الانتككككككككككككككريعكو ا هكككككككككككككك   اليراأ  ِ اَلِتي َفَطَر النَّاا َّللاا

  اة ههاهة ف ن تبعةتل ت ع نلى   حةبل.  (2)"َعَلْيَها

اهككككاحيككككرهة ا ه اأ ق   ل  نلراة النص اق    الان التكككك   ن هل  المعة ى  
المؤلف  صككككككككككل با ف الاثكر  نلى اة  حملل نمر بق    بنن  لل سلى آخر ، حرث  

ل  االا  كهن ا ه اأ نابو  حكم فننو  الععيع اق  كككككككلةت الع ل  ا  صكككككككةف 
 . (3)المسرحن صوو ال تنلصل  اللااة نق السوةي العة  لطووعو النص 

 : النصيالمقتبس  -3
،  هه اقابة  يامهاكع  النصكن يطلم نلى االهكاا ل  الاصك ير  الم اب   

لومككككككرر سلى     العمل  يهاكككككك  ال صكككككك  العة  لل ةتأ،   األ بننلى     العمل 
 هلا اة  جعلل  حمل اةبعة  تلصوصككككككوة  حرث يا  اق خ ل تلصوص ف را المؤلف 

 .(4)األ بن   الميع  اق نملل 

 

 .90( الحةك  العة ل، ص1)
 .30( هه ا الر   اق اآل و 2)
 .30(   اجع نابةت النص الونوو  ال اللو ص3)
،  107(  اجع فن الم اب  النصككككككككككككككن نابككةت جررا  جرنرككر اق النص سلى المنككةص ص4)

 .157، تعريو النص المهازي ص31لو صنابةت النص الونوو  ال ال
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ت لر ا    بوة   ث ةفوة  نري ة ، اهامر بل الق ةفو العراوو،    النصكككككككككن يع  الم اب   
 اؤتكككككرا   ال  لر   نلى  يككككك  المؤلف، ن تل  هكككككة  المهاكككككهعوو العلموو  جعل

 المو ال،  اصك ير النص الم اب  يرفع اق اكة و  للا ف ااكحة  نلى هكمه  الل ري 
 . (1)همةأ الق ةفو  العل   األ    فنق      يعلن

الهظككككةلف   تاعلم بكككككل اق    الانيؤ ياككككة     الان تعه   هموككككو الم اب  سلى 
 ال ةتأ العنهان  النص ال ة ئ. 

و العمل األ بن،  ا ب   فنبةل ةتأ ف ن حيكككككككككه  النص الم اب   ف ومة ياعلم  
 ه و( تمككككككككككرر سلى ههيو ال ةتأ    تح ي ا  بع  ا ه اأ  قول الم  او  ع  ن او )

 كككك    فنين مككككاة ال ةتأ   لنهمة ح  هة "جرنرر"  "كلمو جهاز تقةق  ان ث ةفال ف
 .(2)كاةبل"

  ه  باعررق هككل اق العنهان   النصككككككككككككككن فومككة ياعلم بككةلعنهان فكك ن الم اب   
النص  كقر  اكككةاوكككو حركككث تاحككك ن اق خ ل الم اب     فن النص،  إن هكككةن  

 اللال المبةتككككككرا لوكهن  كقر  اككككككهحة   ج أ، ب راأا الع قو المهجه ا برنل  ارق  
العنهان ف  يا  تعررنكل اق قوكل الم اب  سال سذا هكةن العنهان اونوكة    فنالنص،  اكة  

 .(3)الالمو  نلى االفاراض   

 

 .159(  اجع تعريو النص المهازي، ص1)
 .112( نابةت جررا  جرنرر ص2)
 .111(  اجع السةبم ص3)
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اة   صككككككككككوة  لل راأا  ال    النصككككككككككن تنبع  هموو الم اب    لل ة ئ اق هه ل اهج 
. امة  جعلل حةفعا  (1)ال ة ئ اسككككاحيككككرا  لل  اامق   لميككككمه ل  ف رتل الرلوسككككوو"

 .(2)ارهعية  للنص  ح م لل ااار  اال سجةاى الصةص بل

"الحةك    فن النصككككن اع  هلا الاثهككككو  النار   مكق  ن   هل سن الم اب   
العة ل..."  مقل  ككككككهتة  اق خة ج النص اهككككككا نة  ال ةتأ،  جعلل حل و   ككككككل 

تكل،  قك  حرص ال كةتكأ  كةبرق العنهان  النص لوحركل سلى ا كة ككككككككككككككك  ،  يح م  كة
نلى تصك ير ا ابسكل بعنهان  ح   ههيو النص  يورز ج لل  ق هكرال  هه " لحو  

  33و   سلى اآل  30و   صككككلر اق اآلاق هككككه ا ف   اعةت  آ اق هاة  هللا"  النص 
ُل َعَلْيِهُم الَمالِئَكُة  قهلل تعةلى  " هن   َتَقاُموا َتَتَنزا ُ ُثما اسَََََََََّّّّّّّّّْ ِإنا الاِذيَن َقاُلوا َربَُّنا َّللاا

ُروا ِباْلَجناِة اَلِتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن    َنْحُن َأْوَلَياُؤُكْم ِفي  *َأالا َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْبشََََََََِّّّّّّّّ
ُعونَ  ْم َوَلُكْم ِفيَها َما َتدا َُ َتِهي َأنُفسَََُّّّ ْنَيا َوِفي اآلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتشَََّّّْ   *الَحَياِة الدُّ

ِحيٍم  اِلحًا َوَقاَل    *ُنُزاًل مِ ْن َغُفوٍر را ِ َوَعِمَل صََََّّّ ُن َقْواًل مِ مان َدَعا ِإَلى َّللاا َوَمْن َأْحسََََّّّ
 "ِإناِني ِمَن الُمْسِلِمينَ 

 فنف  نة  جأ  ن  مرع    النصنحة لنة     العملوو الاها لوو للم اب      إذا
ل،  اهجاو سلى ارهكككل  لو لاة ا،رهكككل هل  العملوو برق النص الم اب  به كككلل ا،رهكككك
سلول، همة  جأ  ن  لري برق الم كاكب  انل    ننل،  هه  ككةحأ النص   ككةلو، 

 اللياة المْ اب  فاه ن    تنع  نق المككككككككككوول  المقل،   فن هه هنة المهلى جل 

 

 .32( نابةت النص الونوو  ال اللو ص1)
 (  اجع السةبم  ل  الصلحو.2)



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4168 - 

يرهككككككل النص الم اب  )المرهككككككل( سلى الم اب  لل )المرهككككككل سلول( اولية  باة نق  
 اللي، ا هككككك انتو   هنة انسكككككجمو  ااهاف و اع خطةبل    الانا ة ككككك     ه افل 

ذهق الم اب  لل،  تسككا  المرهككلو هنة )الم اب     فن سككعى سلى ترهككوصل  تهثو ل  
تهجول اسكككككككككككة  ال راأا،  تح ي    فن( بحك  اهقعاة برق ا ه اأ  النص النصكككككككككككن

اكاملر   الليا ة   النص، ف ذا هةن الصلولو نمر بق نو  الععيع اقةال  للمؤاق  
مةن ف ن ال ةتأ ق  حرص نلى تهجول هل  الصكلةت بالا المهجل  فول  كلةت ا 

 ال ال ة ئ اسككككككككاحيككككككككرا  لل،  اامق   لميككككككككمه ل  ف رتل   الليلل راأا   نالنصكككككككك
 الانت   ةاخاوة  هل  اآل فن،  ق   فم ال ةتأ األ بناهال العمل    (1)الرلوسكككككككككككككوو

مةن   نلناة   ان هللا ث    اهككككككككككككا مل ا   الليللمؤاق  اللاتنتمككككككككككككرر سلى "ال مةل 
 .(2)اها ة  نلى اري ل"

للمؤاق  بكككل لمكككة اااه بكككل قلبكككل  خكككل   الكككلاتن ل    ف األار نلى ال مكككةل  
مةن  ين كل الصرر سلى  رر  فةلمؤاق ال   ف نن      وض انكل سلى  رر ، فرن كل ا 

ذاتكل بكل ينبيى  ن  حرص نلى س كككككككككككككك   المجامع اق حهلكل اق خ ل خطكةبل  
 فن،  هه خطكة   مك حكل الحم هككككككككككككككبحكة كل  تعكةلى   رريهجاكل سلى   الكلي الك نهي 

را   مككك   انعلكككو الككك نها سلى هللا  يجعلاكككة  حسككككككككككككككق اكككة   هلكككل  و ال ريمكككو، فن كككاآل
و األخررا  ي   خطة  ال نها سلى هللا اامو هل اسكككل  ذاي  اآل فن.   (3)ا  سكككةن

 

 .32( نابةت النص الونوو  ا ل لو ص1)
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     ال كةتكأ   كل اكلف بكل اق    الكليمكةن  لكلا الا كةلوف، س كل الصطكة   ح  ا ا 
ان ال هل قوكل المهلى نع  جكل، لو  نلى هككككككككككككككوركل ال هل ف   بكل اق خ ل اقار 

 .(1) بةلعمل اق خ ل قهلل ) نة سلى هللا...  نمل  ةلحة (
ةت اق حث نلى اقاران ال هل بةلعمل فومة هكككككككوم ب          اة تحمل اآل ا

حر كككككككككككككل نلى ته كككككككككككككرل خطةبل   فناة  حمل ال ةتأ اق  اللو ت ا لوو، تامقل  
الصطكأ  ال اكةبكةت  ال راأات، ث  تحهيكل ال هل الك نهي سلى   فنقهال  همكة    الك نهي 

فعل  نهي نلى خمكككككبو المسكككككر  اق خ ل تحهيل الصطة  اق خطة  تة يصى  
سلى خطة  اسككككككككككككرحى  حهل ال هل سلى فعل لاا  العملوو الاها ككككككككككككلوو برنل  ارق  

 . المال ن

 ك ج  بل ال ةتأ  صكل حةا   اعل   اللي  النصكنهكلا جةأ خطة  الم اب   
 ل  الهقر ااسكككككككككككك و  انسككككككككككككجمو اع خطةبل   فن  هنتل    ة ة كككككككككككك  النص   ةا

 ذهق الم اب . فن سعى سلى ترهوصل  تهثو ل  اللي ا ه ان

 :الخطاب المقدماتي -4

قكك   ال ككةتككأ لنص المسككككككككككككككرحوككو بم كك اككو اناجوككو،  الم نلراككة اصككككككككككككككطل   
"تصكككككككككككككك ير"  هكلا المصككككككككككككككطل  ال ينحرف باكة نق هك فاكة، خكة ككككككككككككككو اع تك اخكل  

ل   الن ة   ال  اهككككررق الماصصككككصككككرق   المهازي الر ات النص  فن المصككككطلحةت 

 

 .13584(  اجع السةبم 1)
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  (1) اجةل العابةت، حرث تر  الم  او تحر اسككككككككككموةت ن ا اناة االهككككككككككاا ل فن
 .(2)الاهالو، االفااةحوو، الامار ،  الاص ير

 تعك  الم ك اكو  صككككككككككككككة  اهازيكة   مالك  نك ا  ظكةلف   هك اف تعرجلق اليرض اق  
 سككككككككككككككم  للمؤلف باحك يك  جملكو اق    الكليألار  كاكةبكو النص  اري كو نراككككككككككككككل ا

،  اق ث   صككككككككككككككب   ص  األ بن عرض لاكة اق خ ل نملكل  الانا تككككككككككككككككةلوكةت  
 .(3)الم  او ااعةل ة  اع النص المؤلف  حةا   للع ي  اق ال رالق المهجاو لل راأا

ال صككك  و  لم اسكككو  تعه   هموو الم  او سلى هه اة اصككك  ا  اناجوة   هكككةهكككوة   
ال ككةتككأ اق خ ل    يا  ذلكك  حرق  حرص   (4)تهجوككل ال راأ  فنالعككةاككو الماحكمككو  
نلى ساككككككةأا اكه ةت النص  اهككككككاعراض اصالف تلة ككككككرلل    الصطة  الم  اةتن

 ها  النص  سكككككككككةن  ال ة ئ نلى اهكككككككككا مكككككككككةف    الليالجعلوو    العةاو، األار 
  (5) اها راأ خل وةتل المعرفوو  ال يهلهجوو.

 

(  الم هلا المصككككككككطل  جررا  جرنرر فن ح يقل نق نابو الم  او به ككككككككلل األكقر ت ا ال   1)
لنص   اهككككككككاعمةال  فن الليو اللر سككككككككوو  الليةت نمهاة   نرفل بث ل هل ذل  الليككككككككةأ اق ا

االفااكةحى بك لوكة  هكةن    خاموكة   الكلي  عنى بك  اكةج خطكة  بصصككككككككككككككهص النص  نك، ج اق 
االهككككككككاا الت األكقر    ا ة   اهككككككككاعمةال   الم  او، الم خل، الامار ، المصككككككككطل ، خطبو 

 .113، 112ال اة ...  اجع نابةت جررا  جرنرر اق النص سلى المنةص ص
 . 175(  اجع تعريو النص المهازي ص2)
 .43(  اجع نابةت النص الونوو  ال اللو ص3)
 .50، 49(  اجع السةبم ص4)
 .178(  اجع تعريو النص المهازي ص5)
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 فنههن الم  او تحمل  ظولو ارهعيو  اامو  فن يمكق سجمةل اة هكككككككككككككوم  
 .(1)" ظولو امةن ال راأا الجر ا للنص" هنتهجول النص 

 كككك    اللي وف  مكننة قراأا الصطة  الم  اةتن اآلن بع  هلا الاثهككككو  ه
  مالمسرحنبل المراة ن  صل 

العملوو الاها ككلوو  فن  بثهموو الصطة  الم  اةتنل   هةن المككراة ككن  اعوة  
برنكل  ارق ال راأ، بكل هكةن  اعوكة  بمكة هه  نمم اق ذلك ،  هه الهظكةلف العك يك ا 

خطككةبكة      اق هنككة جكةأ خطككةبكل الم كك اكةتن   مكق  ن ت كك ااككة الم كك اكو للنص،  الان
 مكق ا تككككككة ا سلراة نلى   الان  هككككككر  ة  اسككككككا   ، حةا   اعل الع ي  اق الهظةلف

   الاةلنالنحه 

الاح ي  األجنةهككككن المهاككككهنن،  ق  افاا  خطةبل بل قةل    "هل  اسككككرحوو    -1
سهككك اوو تة يصوو هاوااة نق ا اة  الا ن الصكككةل ،  الصلولو الراتككك  الصةا  

.  لو  هلا   ل (2)  ارر المؤانرق نمر بق نو  الععيع األاهي الممكاه ..."
نا  ة بةلاح ي  األجنةهكككككككككن للصطة  ف   هكككككككككوم تح ي   فن العنهان اللرنن،  
 هةن  صكككككل  "اسكككككرحوو سهككككك اوو تة يصوو فن خمسكككككو فصكككككهل"  لعل سلحة   
ال ةتأ نلى تح ي   صككككككككككككككل سجنةهككككككككككككككوة  سلحةحة  انل نلى سهكككككككككككككك اوو خطةبل  

لان  حملاة  المسكككككككككرحن  تة يصرال فن  ل  الهقر،  تثكر ا  نلى تل  الاهيو ا
الصطككة ،  اق ث  فاه حريص نلى سن  اككة  الاصككككككككككككككري  باككة  ا توككةن باكة  

 

 .118( نابةت جررا  جرنرر ص1)
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بصككككككككويو المبةتككككككككرا  لرهجل ال ة ئ سلى الا ف  الية و الان  سككككككككعى سلراة اق  
 خ ل هل  المسرحوو فومرال فن قراأتاة  ق  ا طبعر  لسل باهيااة.

 تعررق جماه  ال راأ  -2

ير  ال ةتأ   ل  جأ  ن تنمكككر اسكككرحرال برنا  بع    الانتعررق الللو    يثتن
 المهاككككككككهنن، فرر   ن هككككككككررا الحةك  العة ل نمر بق نو     األجنةهككككككككنالاح ي  

الععيع  جأ  ن  عم   مكككككككككرهة "بمصالف الههكككككككككةلل برق المكككككككككبة   المكككككككككرها، برق  
الط    الطككةلبككةت، برق الرجككةل  النسكككككككككككككككةأ،  ارق الحككةكمرق  المحكهارق نلى  

 .(1)السهاأ"

انا     سككككككككككككككاقننجموع فلكةت ال راأ ال     يطن الم حظ هنكة  ن هكلا الاعررق 
هلا الالصكككرل   أ  فن احكهارق،     ة، حكةا    تكككبةبة   تكككرهخة ،  جةال    سكككةأ   ح ا  

لمة ق  يابة   سلى اللهق اق ههن المسككرحوو خة ككو بللو الحكة  ف   لوج   فراة  
الاها كككلن  موع للا ف ن الصطة  " هكككاه   ت هي   اكككوةأ" للج انالعورا  العاو، ف

خطة    فنق  ال يهج    الليياسكك  بةلعمه   المككمهل   فومة  حض  صككل الم  اةتن
 ا ه اأ. 

 :المسرحيتعيين منهجية النص   -3

الككلي الاعككةاككل اع الاككة يخ    فناناجككل    فن خطككةبككل الم كك اككةتنحكك   ال ككةتككأ  
ة فن هل  المسككككرحوو   فنقةل   " ق  حر ككككر  المسككككرحن صككككل   انام  نلول  هككككةهكككك 

و،   خلت ا الر   فن ككطنع الهقةلع،  ل   حرف نلى الا رر  بحها ن الاة يخ فل   
 

 ( السةبم  لسل. 1)
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 فن   حل    الاة يصناألتكصةص هلل  اق الاة يخ،  حر كر نلى  كه ا الاعورر  
يكة  اة س ةت،    اخاصكة  ا هكاة ،    ا الحها  اة اهكاطعر، اع اخاوة  الر  

 .(1) "يةس  حاةج سلى 

ةتل   تككككصة ككككل، فيكككك   نق  ككككه ا  ا فاه يلاع  حها ن الاة يخ   قةلعل     
و    اخاصكككككككككككككة   ا الحها  سال اة هةن اق اخاوة  لر   فن   حل    الاة يصنالاعورر  

 ية   ار نة ض.س  هاة     

الا ر  بحها ن الاة يخ،  حر ة    فن ل   كق ال ةتأ  حرص نلى ذل   غبو  
الك قرم نق اريم    الاكة يصنأ   إ مكة ذلك  ألن "ا براز  انكل نلى سحوكةلكل همكة جكة

 .(2)و بةلصنعو اللنوو    الحرلو المسرحوو"ة الحها   جل اومو   نا  ثمرا اق العن

،  اككة الكك  اانل ق حرص ال ككةتككأ نلى الا ركك  باككل  األاه  ارههن بككةلنص  
 المسكككككككككرحنالنص   فننن  تمقرل المسكككككككككرحوو ف ن األار هكككككككككوصالف حرث يرانى  

 . (3)تاطلبل ظر ف الامقرل اق االخاوة     االخاصة " اللياحهير "ال

ت     اللي  المسككككرحن  يلهر  ككككه ا  للعنصككككر النسككككةلنالنص  فن ق  ياههككككع  
 .(4)سذا  ج ت الحةجو سلى ذل  ال  اانالنص  فنس لةلل 

 الوسيلة: تمني  -4

 

 ( الحةك  العة ل  الاص ير.1)
 .6( الحةك  العة ل   ص2)
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ال ةتأ اقلمة هة ر هككررا نمر بق نو  الععيع " هككاه ا   ت هيمة   اككوةأ" ف ن  
 ككككككةلحو لال  الههككككككرلو بمهاككككككهناة    انيامنى له تعرف اري اة سلى السككككككرنمة، ف

حوةا هلا الحةك    فن  ح اثاة، اع ساكككةفو اة تسكككالعال السكككرنمة اق  اه  ااهافرا 
 .(1)العة ل

 لمجمل أحداث النص: عرض سردي  -5

نرض     المؤلف اق خ ل خطةبل الم  اةتن با     إلى جة أ اة هكككككوم قة
النص ايكككولة    فنررا نمر بق نو  الععيع اجم   فول اة قة  بالصكككرلل  اهجع لسككك

، هلهر اهكككمل،   سكككبل،  المسكككرحنال ياسكككع لاة العرض   الانسلول بعض األتكككوةأ 
  سككككككككككككأ  ال لرلى بنر نة كككككككككككك  بق نمر بق الصطة ،  تة يخ اهل  ،  اكة ل،  
  مككككككككثتل  هه  ككككككككيرر،  نلمل،    تل فيكككككككك   نق  ككككككككلةتل الجسككككككككموو  لبةهكككككككل  

 .(2)بل ار

 لسوورق   المسرحنالنص  فن لعل ال ةتأ ل   حلل بال  األاه  

األ ل  حاى ال تصككككككرف هل  األاه  جماه  المال رق نق الا ف األهككككككمى  
   ملر اق  جلل المسرحوو.   اللي

احك    بهقكر اعرق لكلا  جكأ الارهرع فوكل    المسككككككككككككككرحن   ن العرض  القكة ن
هاكأ المؤلف   الانو  ة كتصك   الاك ف  اليك  الاننلى نرض األحك ان  
 المسرحوو اق  جلاة. 

 

 (  اجع السةبم  ل  الصلحو. 1)
 .7، 6(  اجع الحةك  العة ل ص2)
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المسكككرحن قة   خلى اناة النص  الان اع   ن قة  ال ةتأ بسكككر  هل  األاه   
  الاناهجع ألح ان اللصككككككككهل اق خ ل سجمةل األح ان   با     نرض هككككككككر ي

 .(1)تملااة اللصهل الصمسو الانر الم ةاع الحها يو قة  بالصرلاة نو
 ة التعليمية للمسرحية:ايإلى الغ المتلقيتوجيه  -6

و الاعلوموكو  ة كسلى اليك المال نقكة  ال كةتكأ باهجوكل   فن  اكة كو خطكةبكل الم ك اكةتن
قةل    " اة بع . فال  حوةا نمر بق   المسكرحن  صك  سلراة اق خ ل النص   الان

المسككككككككككرحوو الاةلوو لا هن برق ي    هككككككككككررا  تة يصة    فننو  الععيع  جلههة نلو   
 .(2) ناو  تث يبة   ارتكككككك ا     وسة..."

هلا اة يور  اخاوة  ال ةتأ امكككككةه  اعرنو اق حوةا نمر بق نو    فن لعل 
و  ة  ق  اخاة هة نق قصكككك  لاح رم الي ل  الهقر  ن ال ةتأ  فنالععيع بل  يؤه  

 الم ة  األ ل. فنو  ناوو تعلوموو ة   هن   الم ص  اق خطةبل   

  
  

 

 .13  9(  اجع الحةك  العة ل ص1)
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  الثانياملبحث  
 خطاب احلاكم العادل   يف مصادر اإلرسال  

 توطئََّّة:
تنة ل ال ةتأ اق خ ل السككككككككككررا اللاتوو للحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع 

ن ال   إ صكككةفة   تطوو ة  ألحكة  المكككريعو،    ا هككك انفارات الاة يخ    هىفارا اق  ز 
 الليتكككككككككككككصص نمر بق نو  الععيع، هلا الصلولو   فن ق  تمقلر هل  القو  هلاة 

  الملو األ لى   الع ل،    ل اج   ا هك   نلى   مو الا    ل   كف بث ل "اق
 .(1)اق هنهات ا ه      ل يبعث يه  القوةاو  ال  ح ا"

 حوةا نمر بق نو  الععيع زاخرا بةألح ان الجلرلو انل  مككككككككثتل  البل للعل  
ار ان،  اككة هككةن اق سقكك ااككل نلى قهل الحم برق    بننار  ا  بصككككككككككككككحواككل خللككةأ  

 يا  في   نق تعو    اجااة  ...  اة  يول الحصر اق  خ قل   لةتل،  رر   ي
نلى حكمل  اة ياصكككف بل اق    -هل  المسكككرحوو فن  – ن ال ةتأ هكككل  اليكككهأ  

ج  حكة  األاو  تكبةباة   الع ل  العه   اله ال  ا  صكةف ... قة ك ا  اق ذل   ن 
 .(2)فراة "  نو ال   ا  ا  و العاو،  خرر الاث يأ"

ي     ن الطريم ل    ا هكككككككك ان الحقو و  ن ال ة ئ لال  الحقبو اق الاة يخ  
 ،  الحككةك  العككة ل نمر بق نوكك  الععيع  قككةاككو العكك ل،  كق اعوكك ا  للصلولككو العاهكك

 

 .10، 9( الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع ص1)
 ( الحةك  العة ل ا ه اأ.2)
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هككككككككورل ذل   فن  همة  ار  هللا بالا  بل ل ن   تح رم المسككككككككة اا برق جموع الرعوو،
ار ان الليق ل  يرتيكككككككها هلا   بننال قرر اق العنر  الممككككككك و، خة كككككككو اق قول 

اق  بل  يسككككككككككككككلوا  اة  خل       صةلف اة هةن نلول آبة ه   الليالص فو   فنالنا   
بةل ةتأ ق  اخاة  "نمر بق نو  الععيع"   ن  رر     هث ن  ن  جل حم،   العةاو 

اق خللةأ المسكلمرق،  خصكل بالا الصطة  لوصكه  اق خ لل الصكراال برق الحم 
ااصلا  اق هكككككككككككككررتل تنوراة     البةال برق الع ل  الجه ، برق ا  صكككككككككككككةف  الال  

)هككككككككككككككررتكل(  هككككككككككككككاه ا   ت هيمكة   األار  حم  لا  نلى سقكةاكو العك ل  لا هن   أل لن
، حكة     سكككككككككككككةأ     اةلبةت،  جةال    ب ة، ا ة تكككككككككككككرهخ    ة اكككككككككككككوةأ  للجموع  تكككككككككككككبةب  

 .(1) احكهارق
المسرحوو   فنذهأ سلول ال ةتأ جعلل ياجل بصطةبل    اللي لعل هلا المنحى  

و  ة كذلك  ح كةلم الاكة يخ   ن سخيككككككككككككككةال للعنك  فن جاكو تعلوموكو خكةلصككككككككككككككو الاعاكة  
الاعا  ح كةلم الاكة يخ اق  جاكو  ار ال كةتكأ " جكل اومكو    بكةلصككككككككككككككنعكو اللنوكو ألن

 .(2)و بةلصنعو اللنوو    الحرلو المسرحوو"ة   نا  ثمرا اق العن
تهظوف ح ةلم الاة يخ   فنل ق هلا ال  منع اق ا قرا  بثن ال ةتأ ق   فم  

 المسكككككككرحنالصطة   فنجةأت اكككككككمنوة    الانلمعةلجو قيكككككككرال   –الاع  باة    الان
قيككوو غوة  الع ل نلى  ككعر  السككةحو السككوةهككوو  ن   هككرر الحكة  نلى   هن  

الاعاكل  ن   األاكو األ الكل   الكليسقكةاكو العك ل، ذلك  الطريم    فن ا  ا هكككككككككككككك    
 هورل ذل .  فنياحمله اة  الاناامة هة ر الممةي 

 

 .5( الحةك  العة ل ص1)
 .6( الحةك  العة ل ص2)
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 ي رنل    (1)العةاو للو   العراوو  ا هك اوو"   ة لعل " ك تل المسكامرا بةل يكة
اة جعلال يلجث    هنبث ل  سكككاطوع خ او ا هككك     هكككةلال ال ه وو اق هلا المهقع 

سلى تيلوف خطةبل بال  الي لو اليككككككككككككمنوو )الالموحوو(  تهظوف هككككككككككككررا الحةك   
العة ل نمر بق نو  الععيع للاعورر نق الهاكككككع الراهق لعصكككككر ال ةتأ خة كككككو  

حك ثكر لجماه  المق لرق نكةاكو بعك  حك  ن القه ا حركث   الانتلك  الصكككككككككككككك اكو بعك  
تعااق اع    الككليكككة ها يناار ن اق القه ا آ ككلا   كقر امككة ح  اككل،  هه الهقككر  

لعلل  سكاطوع ب حوةأ    1956هة ر ابعااة األ لى نة    الانكاةبو هل  المسكرحوو 
ري ال  لوسكككرر ا نلى  هكككررا الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع للر الحكة  سلى ا

ا العمكل سلى الرلو   و اق سهك اأ  سككككككككككككككصكو اق هكل ة ك اجكل  لو    ل نلى هكل  اليك
   هةن ابعهثة  سلراة لاثكر  اعة ن  "  لو  هكه ية  ثنةأ زية تل لسكه ية"تككر  ال هتلن

 .(2)الهح ا  العر او    هةأ ا هاةت األاو المسلمو
 علمهن اة  عة ول اق تل     ال نجأ فومة قلر  ق  هةن الم راهن اق المككوخ

الصكري   الصلم السكم    الر يقةهكةهة المكراة كن لرهال  برق   الان"الحر  النلسكوو  
 .(3)الحلو "

لاكلا حرص ال كةتكأ نلى  ن  جعكل اق  ص "الحكةك  العكة ل نمر بق نوك  
الععيع" اصكككك  ا  لإل هككككةل،   ن  قو  اق خ ل هلا المصكككك   قنهات اتصككككةل برنل  

يايككككككككككككككمق    الكلي  و الاولوب اق خ ل الصطكة  المرهعي   بمامك ارق الجماه  ت ه 
 يايمق خطة  المصصوو. اللي  اللر يخطة  المؤلف نةاو،  الصطة  

 

 .5/204األزهر فن  لف نة  ( 1)
 .5/205(  اجع األزهر فن  لف نة  2)
 .5/208( السةبم 3)
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 وخطاب الشخصية املسرحية  اخلطاب املركزي
 المسككككككرحنالامار    نة نن    اهككككككانة للصطة   فنهككككككوم  ن ذهرت ال  اهككككككو  

تنبعككث اق ا مككككككككككككككطككة     الان،   ن اناككة تلكك  االز  اجوككو  تل ككة ككة نكك ا از  اجوككةت 
للمككصصككوةت،  اسككاه  تككةال   اللر يالصطة  سلى اسككاهيرق  "اسككاه  الصطة  

نملوكو    فنلصطكة  المؤلف  اجمهنكو األتككككككككككككككصكةص الكليق  مكككككككككككككككة ههن    سجمكةلن
 .(1)ا خراج"

  هل  االز  اجوو تحرلنة سلى ننصريق للصطة   

المسككر   يجعل اق    فن ككل ال       لن ح همة  )خطة  المككصصككوةت(  ص
الصطة  ح ل تهتر برق اتجةهرق ااهاجارق ب صكك  همككف ا صككه  
ال ةتأ،  هلا الصطة   كهن ارتبطة   امرعا  ل ل اق المكككصصكككوةت 

 .(2)اللر يتبعة  لهاعل 

ياجة   فول الصطة  المانهال   الليالمةال(   هه )الصطة  المرهعي    القة ن  
ف، امة  جعل اق اجمل للمككككككككصصككككككككوةت،  ياسكككككككك  بسككككككككمةت المؤل

 .(3) ةعوة  س المجمهنو  ح ا اناامو 

 

 .181( المعج  المسرحن ص1)
 . 181( المعج  المسرحن    كك2)
 ( السةبم  لسل الصلحو. 3)
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تصنولل السةبم ق    لى اهامةاة  خة ة  لعملوو    فن إذا هةن "بةتري  بةفو "  
ا  هكككككةل هكككككهاأ اق قول خطة  المؤلف    خطة  المكككككصصكككككوةت ف ن "آن   ار 

راة  بةنابة   نملوو تها كلوو تكةالو تاهافر ف المسكرحنهكلرل "  ارت سلى الصطة  
  اعو ننة كككككر ال يا  الاها كككككل سال اق خ لاة،   هنننة كككككر ا  هكككككةل جموعة    

 اجمهنارق خطةبرارق   فنتناا  

 ( اا لمكة  ارهكككككككككككككك   يكهن    -1(  يكهن فوكل ال كةتكأ )1الصطكة  النكةقكل) - 
  ( اره   سلول.– 1فول الجماه  )

 ( اره    ت هن فول   -2(  ت هن فول المصصوو )2الصطة  المن هل ) -  
  ( اره   سلول. -2تصصوو  خر  )

 (1) (2×  2هكلا   هن  اة  سجراأ للاها ل ذ    اعو ننة ر )

تا ةال فول    اللي  المسكككككرحن الل  تا  نملوو الاها كككككل اق خ ل الصطة  
تا  اق خ ل   الانننة ككككككككككككر الصطة  لا هن اة  سككككككككككككمى بةلعملوو الاها ككككككككككككلوو 

 . المسرحنالصطة  

و  السكككةبم الح يث نق الصطة  اق خ ل  سكككاطوع سذن  اق خ ل الاثهككك
 فرنرق همة  

 

(  1. ترجمو لللصكككككل السكككككة   اق هاة  قراأا المسكككككر  )5(  اجع الصطة  المسكككككرحن ص1)
،  1982اق الطبعو الرابعو   270   225ع اة برق  كلحاى تثلوف آن   ارهكلرل   اللي   

 docs,imadazarashow,issuu.com يمكق االا ال نلول نلى الراب  الاةلن   
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خطة   ةقل حرث المرهكككككككككككل هه المؤلف  يمكككككككككككمل جملو ا  تكككككككككككة ات  –  
 ا خراجوو. 

خطة  ان هل حرث المرهل هه المصصوو به لاة فةن    رر ابةتر    -  
 (1)تهظف اق خ ل اجمهال الحها .. الان  

 

 الخطاب الناقل – 1
 )خطاب الكاتب(

" هه خطة   علق ال ةتأ فول  لسكككككل   ص ا  تكككككة ات ا خراجوو    فنيامقل  
 فن  لن  ثر  هنص ه اناكاه ،  صا  نلى س كككل  كككككككككككككككككةحبكككل،  هه  ص  اري 

هكةلك  كه   األثكةن  اللبكة   (2)العرض  ياحهل سلى ننكة ككككككككككككككر اق اووعكو  خر "
  اعةل  السرنه رافوة المصاللو...

 ب    اع  ج حرث تح     ت ه  المريحو النصوو لصطة  ا  تة ات 

 المر ع الرهحوو للم ة   (1)

 تر ع الم ة  )السوةي( الماصرلو بهاهطو العرض  (2)

 

 .3(  اجع الصطة  المسرحن ص1)
( المعج  المسككرحن  الةهو   اصككطلحةت. اة   سلوة   حنةن قصككة  لونةن،  ةتككر ن. ع 2)

 .187ص 1996األ لى 
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 هككلا اعنككة   ن ا  تكككككككككككككككة ات ا خراجوككو " فعككةل ه   امكنككو،    اككة   اأ  
 .(1))الحها ( اق ال   " للانيؤ   تمكرق الصطة  ال للانخطة   رر 

 ال ةتأ اق خ ل ا  تكة ات ا خراجوو   ه  باسكجرل اة يرا   يسكمعل  ثنةأ  
ياسكككككع لومكككككمل  المسكككككرحنتثلولل للصكككككه ا  الحها  المسكككككرحررق  ذل  ألن خطةبل  

مككككككصصككككككوةت،  تلةنل المككككككصصككككككوةت تسكككككككناة ال الانالمعرفو بةلورلو المسككككككرحوو 
 السوةي   العاة ن  ، هلا في   نق تعررق السوةي(2)ساة  هل  الورلو  فن  الجسمة ن
)المرهل   المال ن  ه  بل المصرج اق خ ل تل  ا  تة ات لامكرق   اللي  المكة ن

  االجامةنن    الاة يصنساة هة   فنسلول( اق فا  السكوةي العة  للمسكرحوو   اكعاة 
  جأ  ن تهاع فول.   اللي

 ككككككككككككه ا هككككككككككككر  و اطهلو تا      فن  ص ا  تككككككككككككة ات ا خراجوو ق   كهن  
  اةت تا    الجمل الحها يو    تثتن كككه ا تهجر فنهل  ق   كهن  الممكككةه   اللصككك

  ثنةلاة  هل  األخررا تاس  بةل صر  تثخل اةبعة     وة .  فن
و هل فصككل  ا ب   فناها  المكككراة كككن باسكككجرل ا  تكككة ات السكككر  و المطهلو 

  الاناع ذهر ته كككككوف  قرم للورلو   المكة ن    العاة ناح  ا  اق خ لاة السكككككوةي  
 بالا ا  تة    المسرحناللصل األ ل  ص   خطةبل  لناة الصطة ، في    فر

 ا  ار ان بق الحك  جك    فناق الاجرا،   93المك ينكو المنه ا، هككككككككككككككنكو    فن"
يككك ل نلى    فن  رفكككو االهككككككككككككككاقبكككةل. األثكككةن نران  اهي نمر بق نوككك  الععيع،  

 

ةت تثلوف سلرق  هككككاهن  جه ج هككككةفه ة ترجمو هككككبةنى السككككر  اراجعو  /  ( المسككككر   الع ا1)
 .174 .ت ص - . ع – 13احسق اصرلى.  كة  موو اللنهن س  ا  

 ( السةبم  ل  الصلحو. 2)
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ثهن  ا ااة  األارر،  ه   ح   فنالسككككككككلطةن  النعمو. جمةنو اق العلمةأ  الل اةأ 
 .(1)ننل"

العة  )الم ينو المنه ا(  السككككككوةي   المكة ن  ه  ا  تككككككة  هنة باح ي  السككككككوةي 
الصكةص ) ا  ار ان بق    المككة ناق الاجرا( ث  السككككككككككككككوكةي   93)هككككككككككككككنكو   العاة ن
للممككككككككككككا     رفو االهككككككككككككاقبةل( ث    ه  باح ي  المعةل  السككككككككككككرنه رافوو فنالحك ، 

كنكة  االكالكةأ ب هلكل  حركث يوك   ام الاكة يصن)األثكةن(  يعك  هكلا الاحك يك  ا اكة  
" تحك ي  الورلكو المككة وكو  العاة وكو العكةاو للصطكة ، همكة  عك   "األثةن نران  اهي 

حرث ااةهر السككككككككككككلطةن  النعمو بة  و اق هرلو األثةن  هه    االجامةننا اة   
 فنتاهي سلى ااكةهر الارف  النعمكو    لانااكة  مككككككككككككككرر سلى اووعكو نمر المارفكو  

 اطلع حوةتل. 

 امكم، نة    فنقة  ال ةتأ بهاكع هلا ا  تكة   "  القة ناطلع اللصكل   فن  
ال رن   فنفسكككطةع نمر بق نو  الععيع، األثةن اق اراز المكككة   فنهجريو    99

األ ل.. قةنو فسكككككككوحو فراة ا ةن  هقررا لجله  ال ه   اار  جةأ بق حرها نلى  
سلى هلا  المال نهنة ينبل    ا  تككككككة  ا خراجن  (2)   هه ياح ن اع ا،عاح "المسككككككر 
فةلمكةن هنة  امكككككككككككم،  المكة ن    العاة نتح ي  السكككككككككككوةي   فنح ن   الليالايررر  
فسكككككككككككطةع نمر بق نو  الععيع،  األثةن  مكككككككككككرر سلى الورلو العاة وو   فن تح ي ا  

، فاه  ثككةن اق اراز  للصطككة    االجامككةنن    الاككة يصن المكككة وككو  يحكك   ا اككة   

 

 .17( الحةك  العة ل ص1)
 .55( الحةك  العة ل ص2)
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تاسكع لم ةن  هقررا لجله  ال ه     الانال رن األ ل،  اة ال ةنو اللسكوحو   فنالمكة   
 عكسكككككاة فسكككككطةع نمر بق نو  الععيع قول  الانستكككككة ا سلى ااةهر ا اة ا   انف

ا  تكككة   فنتهلول الص فو  فالا اللسكككطةع هةن لل قول الص فو بل قول ا اة ا،   
اعاح     هنههف  جر  الصطة  نلى لسة اة    الانمصصوةت  ية  ستة ا سلى ال  

 اهلى نمر بق نو  الععيع   جةأ بق حرها. 

 اة ا  تكككككككة  الصةص بةللصكككككككل الرابع ف   جةأ احم   بكقرر اق ا تكككككككة ات  
 ا  نمر الماهااكككككككككككعو ج ا ،  اار نمر  ق  ت مكككككككككككف،  تصلف،   فن ال الالت "

،   جةأ  هرلو المملن فننمر    اككككعف،  اعل هةتبل  اسككككامككككة    جةأ بق حرها.
 .(1)هرلو ال ةتأ" فن

هلا ا  تككككككككككككة ،  ارق ا اة    فن  االجامةنناة   هككككككككككككع الاها برق ا اة   
 فنا  تكة يق السكةب رق حرث هةن نمر  يوش انعمة  اارفة  هكهاأ  فن  االجامةنن
هلا اللصككككككككككل بع   ن ار نلى تهلول   فنفسككككككككككطةال بةلمككككككككككة ،  اة  فنالم ينو    

الص فكو زاق لو  بكةلطهيكل،  اار نمر  قك  اهككككككككككككككاوك ل فسككككككككككككككطكةاكل باكل  الك ا  
الماهااككعو  اهككاو ل ااةهر النعمو  الارف اق هه ل "امالئ الجسكك ،  يةن، هللة  

بككةلا مككككككككككككككف    – هككة ككر تلكك  هرلاككل قوككل  ن ياهلى الص فككو    -(2)بككةلقوككة   الطرككأ"
 الجس   الونوو، فمة   هع الاها برق الحةلرق! القوة ،  اعف فنلف  الاص
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  ا  تة ي السةبم  ن ين ل للمال ن هكلا اهاطةال ال ةتأ اق خ ل الصطة  
تاعلم بمككككصصككككوو الحةك ،  اة  جأ  ن ت هن نلول حةلل اق خ ل  الان هككككةلال  

اق     ق  تيرر حةلل  تصصوو نمر بق نو  الععيع بع   ن  ة  خلولو المسلمرق،
و  سلى العه   اليكككككعف  االكالةأ بثقل ال لرل البة  للعه ،  هكككككيوة  سلى الارف  الني

العك ل  تهقكة سلى اآلخرا  نع فكة  نق الك  وكة بككل اكة فراكة، فمقكل هكلا الحكةك  ح رم  
باة هل حةك   طلأ  هاه ا  قهيمة ،  اناجة  اساقومة ،  سرر     يبثن  كهن ق  ا   ا

 نلى  اجل،  ياره  خطة .

       ككككككه ا تهجراةت تا    الجمل الحها يو،  فن تككككككة ات   اة اة جةأ اق ا 
فن ثنككة ككة الصطككة  هقررا  عررنككة حصككككككككككككككرهككة  أل اككة انقه ا    ان ثنككةلاككة ف  فن  تككثتن

العملوو الاها لوو    فن ه ا  فعةل ه اوو، تلر     فنبثكملل،  تثتى  ةلبة     الحها ي 
 . المسرحن الصطة   المال نبرق 

لمكصصكوو  ههيااة   اللااة بةلنسكبو لللعل،  هل  ا  تكة ات اناة اة يرتب  بة
 اناة اة يرتب  بةلمؤثرات المحوطو باة )الصهتوو    (1) يهلهجوو للنص ي األه  األ

هكل تعه   همرااكة سلى هه اكة قنهات اتصككككككككككككككةل برق ال كةتكأ   فن    (2)  البصككككككككككككككريكو(
  الاةلن  الحها ي نلى النص اووعال المسككككككككككككرحوو.  الم طع    لن ال ة ئ امة  يكككككككككككك

  لص   كقر نق ذل   

 ة  قةل   لل(   ا") اار اعاح  بجها  البة ، يو   نمر  اخ  ، فوسوم سلول 

 

 .180 الع اةت ص(  اجع المسر  1)
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 بق نور ا  الس   نلو  هة األارر..   اة 

 حو  زينو، ال ير  الس   بل   هل  ةابة (  اة    ان ب فنككككككر  ) ق   خل نمكككككككككككك
  س نن فن سل ةأ الس  م ...ا ه       اة م ...   يق ه يهلا  ة  

ة الم ول نلوك ، فةلس    كهن  فر     ا  جمةنو،    ا  جله     
 الر  ان  ... )ث  يلالر سلى الجموع قةل  (  السككك   نلوك     انن

   حمو هللا. 

 اة األارر   حمو هللا  ارهةتل ) صةفحه ل  يجل ( يكع   نلو  الس    الجمرك

(1). 

السككككككككككككككةبم يعخر بمجمهنو اق ا  تككككككككككككككة ات   الحها ي  ااكككككككككككككك   ن الم طع  
ة  ساة تل     فنترتب  بمككككككككككصصككككككككككوو نمر  ههيااة، ف   هةن نمر    الانالاهجراوو  

نلى الم ينو  حوة حوةا األاراأ، فالا اعاح  اهال   سككب ل سلى ا ر جله  اككرهفل  
 ككككككككككككككحكو  ان ب  فنهرلكو األاراأ )  فن ا    ن اا  ب ك  اكل، ث  يك خكل نمر    فن

هلل ل   سككككككككككاطع  ن  طم  ههيال المسككككككككككلمو الملاعاو بمككككككككككريعو   زينو( ل ق هلا  
 بسكككك  اهاقلاة، فل  يرتض  ن  سككككب ل ال ه  ب ل ةأ السكككك    هه    فنا هكككك  ،  له 

 فنا هكككككك     ابق نور ا با ي  اة ال اخل نلرا ، اعلنة   يككككككبل اق ن   الاعا   
موع(  هه  سل ةأ السكك  ،  افيككة     السكك   اصككححة  الهاككع حرق )يلالر سلى الج

 اة يعال قةلمة   يل ى نلرا  تحوو ا ه   )الس  (  اع هة ) صةفحه ل  يجل (. 

 

 .27( الحةك  العة ل ص1)



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4187 - 

 الحها ي  ثنككةأ الم طع    فنجككةأت    الانهكككلا ت ه  ا  تكككككككككككككككة ات الاهجراوككو  
في     يري  ال ةتأ  ن  علق نناة للمال نبة ن ن نق ههيو تصصوو نمر همة  

 نها ا هككك      وننتا  الان اوو  ا هككك  المسكككرحننق ا ن ن نق ههيو الصطة  
  تلاع  ه  و  تسرر نلى  اجل. 

تهجول   فن امة ياعلم اق ا  تككة ات الاهجراوو بةلمؤثرات الصككهتوو     هة  
   الاةلن الحها ي الم طع  فنالصطة  اة جةأ 

 (الحةجأ ينة ي")

الحةجأ  ننبسككككككو بق هككككككعر  بق العةص. )ي خل ننبسككككككو  يسككككككل ،  ير  ن نلول  
 الس  (. 

و   ة  ارر المؤانرق الحم  هلل  القنةأ نلول، بمة اوض لنة اق  مق خ فا  ننبسكككككك
ينة   ق  لومةن هةن ق   ار لن بعمكككككريق  لف    إن  ارر المؤانرق هككككك

ا   فن ا ت   حاى  فالكككككك  ا يق،  الصا ،  سلى  يهان  سالااككككككر  يوم    ل  
لمؤانرق   لى هكككككككككككككلومةن نلى ذل ،    ر  ة  ارر ا فنابيكككككككككككككاة، فاه 

 ارق    ب تمة  الصكككككككككككككنوعو نن ي   اة برنن  ارن   نا  امة هةن برنن
  ارر المؤانرق هلومةن. 

 كككر  ]ان همة ( ه  ذل   ة ننبسوم ... ه  قلرم!...نمك
 كو  نمر ن  لف  ينة ...ننبسكك
 ه م ...كككر  )اكر ا ( ه م ... نمك

 كككو  )بصهت اايعيع( نمر ن  لف  ينة م ننبس
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كككككككككككككككككككككر  )احا ا (  ةي! ... نمر ن  لف  ينة ! ...  ةي!... نمر ن  لف نمكككككككككككككك
 ينكككة !... س اكككة تينى   اعكككو آالف بركككر اق برهت المسككككككككككككككلمرق... 

    فعاة سلى  جل  اح  م!... وهللا لو  سلى ذل  هورل!...
هابل  ارر المؤانرق    الليربل( سذن فالا هه الص  كككو  ) صرج  كة  اق جننبسككككككككك

 هلومةن .) طرحل(

  ( فلعلل  ن  ثتو  اق هه  جر  اننككككككر  ال ال ... بل خل   ة ننبسو )اااكمة  نمككككككككك
 . (1)نلى هلا المةل فوثار ل  بل"

 فنالسكككككككةبم  الحها ي الم طع   فن   ت    الانتسكككككككا  ا  تكككككككة ات الاهجراوو  
ال مككككككككككككف نق اووعو الع قو برق نمر بق نو  الععيع   بنةأ نمهاال بع  اوةال  

اوككو  قككة  بنه    الاننلى  ار المسككككككككككككككلمرق ف كك  هككةن حريصكككككككككككككككة  نلى    الح هي  
 كككحةباة سن  ج ت    سلى برر اةل المسكككلمرق سن  بةالهكككار أ نلراة    هة سلى  

اق تكككككث ل  ن  ح ن كةن ح ة  نةاة  للمسكككككلمرق، فمقل هلا اللعل اق جة أ نمر 
الع قكككو برق نمر   بنكككةأ نمهااكككل،  لعكككل النيمكككو    فن هنكككة  اق الاهتر  الاكككثز   

  هنحرص ال ةتأ نلى همكككككلاة اق خ ل ا  تكككككة ات الاهجراوو    الانالصكككككهتوو  
ح يقل )ان همككككككككة ، احا ا ،  فن  اككككككككحر نق هل  الع قو حرث يو   نمر    الان

اااكمة ( برنمة يو   ننبسككو ) ككهتل اايككعيككعة .  صرج  كككة  اق جربل،  طرحل(  
 هل  النيمو الصككككككككككككككهتوو اق الطرفرق تحمل  الالت ن ا، فة  هة  نمر  ت را   

ه  نلول هككككلومةن  هه سنطةأ   الليالسككككؤال  حمل  الالت ا   ة  المكككك ي  لللعل 
 لف  ينة ،  تييع  هت ننبسو  لرل نلى  ننبسو )بيرر  جل حم( نمر ن  
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 فناككككككككككككعف اهقلل  تيككككككككككككة ل حجال  اة  نمر،  ارنمة  عارض نمر )احا ا ( 
انارااككل ياراجع ننبسككو  ةاككبة  اعلنة   يككبل اق خ ل حرهةتل الجسكك  و حرث  

نمر  هابكل لكل هككككككككككككككلومكةن ث    ه  بطرحكل برنمكة  كثار   الكلي  ه  بك خراج الصكككككككككككككك   
اق بعك   اق هه  جر  انكل نلى اكةل المسككككككككككككككلمرق    تن)اااكمكة ( بكثن  كثخكل  نلكل  كث

 فوثار لل بل. 
تاهزال برق   الان    الحها ي الم طع   فنتمككككككككا  زخمة    الان اة ن اةت الاراو  

ن اةت الاعجأ  االهكككككككككككالاة   الحلف، ف   جعلاة ال اأ ت ه  بهظولو المؤثرات 
تل راة اق  يا    الان البصكككككككككريو حرق يهجل ال ة ئ ال راأا بحسكككككككككأ هل  الع اةت 

 قول ال ةتأ نور الههرلو البصريو. 
 فصكككككك  ال ةتأ اق خ لل نق  لسككككككل    اللي  انسن اقل هلا ا  تككككككة  الاهجر

نلى تلةنل المكككككككصصكككككككوةت        فعةلاة فومة    المال نابةتكككككككرا لصلرم بثن  طلع  
المنةهكككأ لل  لاا    النلسكككن    االجامةننساة    فنبرناة امة يؤه   اكككع الصطة   

 بنجة .  المال نالاها لوو  الاولوغوو برق ال ةتأ   بلل  العملوو 
 تهجراوو(   –هكلا حرص ال ةتأ اق خ ل خطة  ا  تككككككككككة ات )سخراجوو  

خطككةبكل حرككث يامكق اق خ لاككة اق    فنال ككة ئ امكككككككككككككككة هكة     /المال ننلى جعككل  
العرض  فنهل  ا  تككككة ات   لن، فورنمة تصاالمسككككرحنساة     فن اككككع الصطة  

النص،  فنةل  السكككككككرنه رافوو تو   لل ة ئ خطةبة  ابةتكككككككرا    يسكككككككاعةض نناة بةلمع
را هة   يب  لناق خ لاة  للا ال  كا المسكككككرحنسب اال الصطة   فنت نه  للممكككككة هو  

 ثنكةلكل ) اخكل الم كةاع   فنو هكل فصككككككككككككككل بكل جكةأ باكة تهجراوكو  ا كبك   فنهككككككككككككككر  كو  
 الصطة  ال  مكق االهاينةأ ننل.  فنالحها يو(  نة ا تلهرتل بث ل ارف 
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 الخطاب المنقول  -2
 خطاب الشخصيات 

همكة   اللر يالصطكة  المن هل همكة تطلم نلوكل "آن   ارهككككككككككككككلرلك "  الصطكة   
فول ال ةتأ   لن سكككمول بةتري  بةفو  هه خطة  المكككصصكككوةت  "هه خطة   صا

كصككككككككةحأ لل هل،  لل  تكككككككككةل ااع  ا  هماة الحها   المنهلهج  الح يث الجة ون  
 الاهجكل للجماه ،  حكةفظ فوكل النص نلى اووعاكل الليهيكو، ل نكل ياحهل سلى ه    

 .(1)انطهي اق خ ل العرض"

الاعرف  فنال ت مق   المسكككرحنالصطة   فنسن  هموو خطة  المكككصصكككوةت  
"النجة    فنالنص ب    اة ت مق   فن هناة     ظولااة    نلى  م  المككصصككوو   

الاها كككككككككككل اع اآلخر اق بة  احة لو الاثثرر نلول  إقنةنل بمكككككككككككاى الطري،  فن
اع هكلا النص المهجكل سلوكل، ف لمكة   المال ن  امكة األه  اق هكلا  ذا  هه تجكة   

هه بكككةألهككككككككككككككككة   ص    الكككلي  الككك  اانجكككةبوكككة  اع النص  س ككككةن تجكككة   ال كككة ئ  
 .(2) جةحة  نلى اساه  اتسةقل  ا سجةال" ال  اانةت هلمة ح م النص المصصو

 اللي المعر ف، المحةكةتن     النمطن يثخل خطة  المككككككصصككككككوةت تكككككككلل  
 تبعة  لهجاو   (3)اللر ياق خ لل يا  الامررع برق المكككصصكككوةت هل تبعة  لهاكككعل  

 

 . 187( المعج  المسرحن اة   سلوة   حنةن قصة  ص1)
  اهكككو ا ا ةلوو   –(  بنوو الصطة  المسكككرحن العران المعة كككر برق ثنةلوو الاجريأ  ا ب اال 2)

،  2010ض اق المسككككر  العران  هككككةلو  هاه ا  سن ا   لرلى بق نةلمككككو  لنصككككهص  نر  
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و اق قول  ار اح  ا با ف ا قنةال  الاثثرر لاح ي  ا ة كككككككككك  اتصككككككككككةلوو  تولوغو
ساكككة  "تجكككة   ال    المانهال    فنال كككةتكككأ، ل ق هكككل  الم كككة ككككككككككككككككك  ال تا  سال  

تجعل اق الصطة   ح ا اناامو   الان  المؤلف )...(    للمكككككككككصصكككككككككوةت بسكككككككككمةت 
 .(1)قةعوة "

 إذا هةن الاها كل هه الهظولو األهكةهكوو أل  خطة  "به كلو ليو" ف ن هلا 
   هن و ننة كككر  هكككةهكككوو الاها كككل حسكككأ "  اةن جةكبسكككهن" يا  اق خ ل هكككا
 المرهل  المرهل سلول  الرهةلو  ال نةا  المرجع  الليو. 

 ل ل ننصكككر اق هل  العنة كككر  ظولو  يا  ذل  حرق ياحهل الصطة  سلى 
فن تح رم الاها كككل المعر  فن هكككةلو فرانة لاة المرهكككل  المرهكككل سلول، فوسكككةهمةن  

بمككلرا ليهيو،  ل كاة المسككا ول،  يلسككرهة     ل  الهقر اسككانو فن هن،    الجمةلن
بلياكل الها ككككككككككككككلكو، همكة يا  تمريرهكة نور قنكةا ت هن  ظولااكة تكثكرك  الاها كككككككككككككككل، 
 اهككككككككككككككامرا يو ا ب  ،  الحلةظ نلى  ورا الح يث  ال    المابة ل برق الطرفرق، 
هلا فيكككككككك   نق ههن الليو تحمل ارجعة    اقعة  تعور ننل تل  الرهككككككككةلو،   خررا   

الهظولو ال ةلمو نلى اله كككككككككف  هنتصاص باة الليو،    الانهظولو اله ككككككككك وو  ال
 الالسكرر  الاث يل،  ت ه  هل  الهظولو بال و  المكلرا الليهيو بع  تسكنرناة اق قول 

 .(2)المرهل با ف   لاة  تث يلاة  ترحاة

 

 ( السةبم  ل  الصلحو.1)
.  2094الع      – كككككككككحولو المق ف    – . جمرل حم ا     –(  اجع  اريةت   ظةلف الليو  2)
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ناكة اصالطكو  ةيالصطكة  سذ قك   عك  فنهكل  الهظكةلف السككككككككككككككر ت هن اامكةزجكو 
الرهككككةلو الهاح ا حرث ت هن الهظولو الهاح ا اناة  ةلبو نلى   فنبنسككككأ االة تو  

 .(1)الهظةلف األخر   إن هنة ال  ع    جه هة  ل ق بصه ا  قل حيه ا  

"الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع"  فنسن النار سلى خطة  المكككككصصكككككوو 
به ككككككلل  هككككككةلو ليهيو يا  بقاة اق قول ال ةتأ بطري و  رر ابةتككككككرا،  ي ه  اق  
خ لاة باهظوف  كهترق ااحة  يق فومة  ع  المككل الرلو  للحها يو "حرث   ةبل  

 يهلهجررق اثنرق يايككككككحةن نمهاة  نلى  كمل  ي اخل النص  لسككككككل برق خطةبرق  
 حملاكة خطكة    الان حرلنكة النار سلى هكلا الصطكة  سلى تابع الهظكةلف    (2) جكل"

الا ف الرلو     هن الانالحةك  العة ل لاح رم العملوو الاها ككلوو   فنالمككصصككوو  
 اق   اهو الصطة . 

اق الهظةلف    لن احك  تمةزج الهظةلف  ت اخلاة ف     ت ال  اهككككككككككككو  ن ت ا
الهظكككةلف   هنبكككةلهظولكككو المرجيوكككو  الهظولكككو الاهجراوكككو  الهظولكككو الحجكككةجوكككو   

 الم ة  األ ل.  نفبه لل خطةبة تها لوة   المسرحناأللصم بةلصطة  
  

 

 (  اجع السةبم  لسل. 1)
 .12( الصطة  المسرحن آن   ارهلرل  ص2)
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 أواًل: الوظيفة المرجعية
 اا اعرفوو للمككككككصصككككككوةت لاة "خطة  المككككككصصككككككوو   كهن اق خ  الان  هن

األخر   للجماه ،  يكهن ذل  حرق تصور ة المكككككككصصكككككككوو اق خ لاة ال قرر نق  
 .(1) لساة،  نق اآلخريق

تطيى نلى خطككككة  الحككككةك  العككككة ل فككك ن   الان  ارا  للطووعككككو الاككككة يصوككككو  
الهظولو المرجيوو تاومق بصكه ا هوررا نلى خطة  المكصصكوو فول للا آثر ة الو أ 

 تح رم العملوو الاولوغوو. فنباة لمة لاة اق  هموو خة و 

  الانانام  المكككراة كككن خطة  "نمر بق نو  الععيع" المكككصصكككوو المحه يو 
 جأ  ن يامقلاة   الانبوث القو   المقل  اهكككككككككككا نةهة اق الاة يخ لو ه  اق خ لاة

الحكة    ال ، ث  هل اق يري   هكككككككككاه ا  قهيمة  للع ل  ا  صكككككككككةف. ثة وة ،  ق   جر   
هككلسككلو اق المهاقف  الصككرانةت المسككام ا اق الاة يخ    فنال ةتأ هلا الصطة  

امة جعل خطة  المكككككصصكككككوو ينحه انحى الاسكككككلسكككككل  النمه ل نل  مه "ال  مكق  
 .(2)ال اق خ ل اها راأ ن قو المصصوو بمة  حوطاة اق تصصوةت"اكامةفل س

ال  مكق   الان اق خ ل هل  الع قو يا  ال مككككككككف نق ههيو المككككككككصصككككككككوو  
ال مف نناة  فعو  اح ا بل ت  يجوة   اق خ ل الصطة  "حاى ال تراهة اا ةالو  

 .(3)و المسرحوو"ة  ا فنسال 
 

 .12(  اجع الصطة  المسرحن آن   ارهلرل  ص1)
 .52(  ها الماصرل المسرحن ص2)
 ( السةبم  ل  الصلحو.3)
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جرا  نلى لسككةن اجمهنو اق  بصطة  اطهل   المسككرحنيو   المؤلف  صككل  
 لنف اةأ الم ينو  نلمةلاة  لصك  فول نق  كلو تكصصكوو نمر بق نو  الععيع  ا
 فنالم ينو آ لا  اجرية  نلى لسكككةن هل  المكككصصكككوةت اة ياصكككف بل نا  نمر  

  الانال للم ينو اق خرر  ارهو  إ ككككككك    ن ل، ااطرقة  سلى ذهر األهكككككككبة   ي ال
 (1) األ ل  حسق النمثا... جعلال ياصف بال  الصلةت اق هر 

 ق   جر  ال ةتأ هلا الصطة  ب صكككككككككك  الارهرع نلى "اهاككككككككككهال الرهككككككككككةلو 
 هه الاعريف بمكصصكوو    (2)بةنابة   ارجعة    افعة   هكةهكوة  تعور ننل تل  الرهكةلو"

نمر قول  ن  كهن خلولو، للهقهف نلى اة ح ن اق تطه ات لال  المكككككصصكككككوو 
و   كرر  تل حةكمة   خلولو للمسكلمرق  هه خطة   بع  تهلول الص ف   يفومة بع   
 بلهر ارف انل   لناطهل   ا

  س اة اق  رر تك  حسكنو للهلر  بق نو  المل ،  ن  المحة ان"هكلومةن بق حورأ  
اقل هلا  - كلى هللا نلول  هكل    -يهلى نلى ا ينو  هكهل هللا 

 الرجل الصةل  نمر بق نو  الععيع. 

ال نلراة خررا   ارهو بع  اة  ةلاة  يوهللا، ل   هة ر  ال سي كككككككككككةل  بق هوسكككككككككككةن   
    ةباة فومة ايى. 

الم ينو  جمل افااة   ال زالر  ذهر يه    فنهكككككككلومةن بق  سكككككككة   ل   افاا  نا   
جككةأ سلى  ا  جكك   ار ان هككل ،   قوككل نلوككل النككة   سككككككككككككككلمهن  

 

  اة بع هة. 15(  اجع الحةك  العة ل ص1)
  لسل. –جمرل حم ا    –(  اريةت   ظةلف الليو 2)
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اع تسكككككككككككعو اق     نة ن يانلهن، فلمة  كككككككككككلى الاار اق يهال 
لنة،  ف اةأ الم ينو )...( فلمة جلسككنة حم  هللا   ثنى نلول ث  قةل  

تؤجر ن نلول،  ت ه هن فول  نها ة نلى    س مة  نهت   ألار  "س ن
اق حيككككككككككككككر     يك ،    بر   الحم، اكة   يك   ن  قطع  ارا  سال بر 

،    بليك  نق نككةاككل لى ظ اككو  عكك يا   حكك ا  يا يان  ، فكك ن   
 .(1) .."يوليننفثقس  بةي نلى اق بليل ذل   ن 

 اا ارجيوو لمعرفو فن   ل المسكككككككككرحوو  هكلا هةن خطة  المكككككككككصصكككككككككوةت  
ا ا ةهة ال ةتأ اق    الانو نمر اق خ ل بعض األح ان الاة يصوو  تكككككككككككككصصكككككككككككككو

اق  جلاة،  التكككككككك   ن خطة    المسككككككككرحن قة  خطةبل   الانالاة يخ لرقور الل را  
)المرهككككككككككل سلول( بمصع ن   المال نالمككككككككككصصككككككككككوةت هنة  مقل ارجيوو  ثةلقوو تم   

المصاللو     تعرنل نلى فا  السككككككوةي العة  للمسككككككرحوو  الرا  برق خطةبةتاة فناعر 
 جل ي ياعلم بلارا خ فال،  اة ح ن فراة اق تيررر    الليالهككككومة ذل  الصطة  
تع   اةجة  اوويوة  لنمكككثتل   الانهةن نمر ياصكككف باة،    الانل قرر اق الصكككلةت  

  بننذل  تككثن  فنقصككه  الصللةأ، حرث هةن  يوش حوةا ترف   نو، تككث ل   فن
تجعلل هلمة ااال  تكككككرلة  تةقر  لسكككككل    الان اوو جموعة   فيككككك   نق  لسكككككل الاهاقو 

 سلى تل  السجوو فول   خطة    حةبل  تة  اة هه  فيل انل،  ق   سلى

نجأ اق تكككككككككثن  ارر ة هلا... هوف تلهر ن اة  فنبق  بى نور ا  ل نى    اة "
 اوككو ترفككة ،   حسككككككككككككككق    بننتككلهر ن، اع  ن النككة  ير  ككل  كقر  

 

 .18، 17( الحةك  العة ل ص1)
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نطر ،   فن يسكككككككرف  النة  لبةهكككككككة ،   اروا   يحة ،  طرل ثوةبل،  
 يسككككككككككككككاصككك   العنور  ال ر لكككل، فاه نلى  جاكككل هحبكككةت المل ، 

برالحاكككل،  هه يابصار    –قوكككل   ياكككل    – النكككة   عرفهن اجرلكككل  
هل   فنامكككككرال، حاى ل   هكككككمعر،  ن الجها     ل  ل   فناااعا   

البصكككككرا   فن   ة    يسكككككمرناة "العمريو"   ل   الأ اننالممكككككوو، 
لكل ثهاكة  اق خع فكةتككككككككككككككارياكل     ن  تككككككككككككككاري   – تجر باكة   نكةالكل 

 لمسكككككل قةل  اة  خمكككككنل   ل   (1)بقمة مةلو   ه ،  لمة ق اال سلول
 (2)السهي   ي انل"م فنتج  

 بق  بى نور ا   اع  اة ح يقل  فن ق   تة  نمر  لسل سلى ذل   راحو 

تنةل ترلة  اق األتوةأ سال امحر سلى ... ال   اة ككككككر  سن لى  لسة  تهاقو  ة  ككنمكككك
وور سلنج القوة  بال  الصكككككه ا    نا  انل،  لسكككككر      هوف ح،

قسكك  هللا لى اق ال لف  المككيف... حاى ل   خلر  ن  عجع اة  
سككككر ثهاة  ق  فرآ  النة  نلن  سال خرل سلن  ،  اة لبنق هسككككهتن

 (3) لبسل نةج  ..." فنلن فث ة  زه    ل ق  ب

بق  بى نور ا، ارا    اة ذل  الصطة  نلى لسككككككككككككةن    حرق  جري   سن ال ةتأ 
انلر ا   ارا نلى لسكككككككككككككككةن نمر  ثنككةأ حكك يقككل اعككل، ل   كق ياكك ف اق ذلكك  سلى 

 

 ( فن األ ل "ق اال سلى"  الصها  ق اال سلول.1)
 .22( الحةك  العة ل ص2)
 .29( الحةك  العة ل ص3)
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الاثكر  نلى ستصكككةف نمر بال  األ  كككةف  حر كككل نلراة  بل هةن الا ف اق  
 مكككث نلراة نمر   القر  الانفعل الم ة  و برق الحةل   المال نذل   ن يقور ل   

تحهل سلراة بع  تهلول    الاناطلع حوةتل،  ارق الحةل  فن لسكككككككككككككل هه ك  قوهال    فن
سلى اآلخرا  نق اركأ الحوكةا،  ترفاكة،   يوماكة العالكل،  اركل   نع فالص فكو اق 

   نقهلل اصةابة  احم  بق هعأ ال رظ فن، الصحة  نق ذل    يوماة البةقن

ة تككككككككرلة  سال تةقر سلى اة هه  هل  تهاقو ل  تع  اق ال  و  ن  لسككككككككن" ة ابق هعأ س
الص فو، فلمة  هنهل  الحوةا    فنو  ة  فيككل انل.  ق  بلير الي

سلى    لسككككككككنسلى  فيككككككككل اناة... ل   تةقر    لسككككككككنب،ليااة تةقر 
 (1) اآلخرا..."

هككلا اهككككككككككككككاطكةال ال كةتكأ اق خ ل الهظولكو المرجيوكو  ن  صور كة ال قرر نق  
تكككصصكككوو نمر ذل   ن خطة  المكككصصكككوو  مقل آ اا اعرفوو تصور ة المكككصصكككوو 

 (2) اق خ لاة نق السوةهو  ال يق  الللسلو...

   الاةلنفعق ت يق نمر  صور ة نمر اق خ ل الحها  

... ل   تا ت  ارا ا  تصطأ، ف ذا اتسم  ككككككككككككةأ  نجبة لمث    ة  ارر المؤانرقكككك ج
ال له ،   فنلكك  ال   ،    ككككككككككككككيككر سلوكك  اآلذان،  ح   قع حكك يقكك   

"... فمةذا  لسككككنقطعر خطوا   قلر  "اللا  س ى  نهذ ب  اق تككككر 
 هنة   ة  ارر المؤانرقم 
 

 .68( الحةك  العة ل ص1)
 .13(  اجع الصطة  المسرحن آن   ارهلرل  ص2)
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 ة  جةأ، اق العجأ  الريةأ   فنككككككككككككككككككككككر    ك    هر ذل   ة  جةأم.. س ل خه كككككككككككنم
 (1)سذا  نجور بل..."  هللا نملن  خمى  ن  حب  

  اوو  ق  تطة ل نلول   ال  بة نق تهااع نمر قهلل اصةابة   

" به  ارككو  اة هل  الحوةا  ة  ارر المؤانرقم س اة وهللا لحوةا جةفو قةهوو   إن هللا  
 لسةلل  ننة يه  القوةاو!..

، فث ةل ان  الره   ةنالموطةن بععا السلط  ر  ال نلو  س مة    ت  ن  سالع نككنمكككك
الج ،  ا ض بمة      ا ... ا صكرف سذا تكلر، ف ن الا ن   اة تنةلل انن

 (2) قس  هللا ل ..."

 لى  رفال بةلمعر   هل اصةابة  نهن الال  نق اع

لْلر، بل حرنة،   خلت  "نمكككككككككككككككر  سن لى لعة  بةلمكعر اق ق     ق  هك  ة نهن  ك
 (3) انل الواى،  ل ق اة  حق فول  ميلنة نق المعر  المعراأ..."

 قك  بليكر هكل  الهظولكو  قصككككككككككككككى   جكةتاكة  اقيوكو   كككككككككككككك قكة  اق خ ل ذلك   
 جرا  ال ةتأ نلى لسككككككككككككةن   ككككككككككككحة  نمر اعل  هه نلى فرا    الليالصطة  

لكل ال قرر اق الرهكككككككككككككككةلكل نق حقو كو نمر، حقو كو ال اراأ المهت بكةثرق اق خ 
فراكككة،  هوف  كهن المراأ  نمر نلى فرا  المهت ال يرتجى  لعكككل  ال  صكككةف  

 

 .142( الحةك  العة ل ص1)
 .154، 153( الحةك  العة ل ص2)
 .100( الحةك  العة ل ص3)
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 ا  تكة ييهاكحل الصطة    اللي الاةلن الحها ي الم طع   فناكر ،  يايك  ذل   
" اللرا  اريض، ه ل اهال  بجها  ،    فنحجرا اق  ا  نمر، نمر    فنقولككككل 

 )...( المحة اني خل نلول  جةأ بق حرها  هلومةن بق حورأ 

ئ اآلن  حأ سلىج اق  ال  وة  ة ابق حورأ،  اة هنة  ت   لسنكككككر  ل   نةفر نمككككك
 ...المهت...  إ ن وهللا اع ذل  لصةلف اق ل ةأ  ان

   جةه ت   حسنر ابق حورأ  اعةذ هللا  ن يولب ب  الصهف هلا المولب، ف 
  ة ابق حورأ  نلسنب  ننمككر  ال تير  
الرعوو،  تر  الماةل    فن لكْ  تع ل و  ذل  تيريرا   ة  ارر المؤانرق،   جككككككككككككككككككةأ  ل

النة  هكككككككككررا اله ال  العه م...  ق    فنسلى  هلاةم...  ل  تسكككككككككر 
ال سكككككككطنطرنوو، بع   ن   فنلتك جوش المسكككككككلمرق المحة كككككككر     

را )...(  قكك   حسككككككككككككككنككر  نها الحر  يككو    جكك تككل بككةلطعككة   المر
السكككككككككككككك يك  فكثاكةال اق ن كل   اق تمر    الر ي الصها ج بكةلحكمكو   

بعقر سلول ابق نم  اسكككلمو بق نو  المل  فثظلر  هللا نلرا ...  
ق نو  هللا الحكمى نق سارا  حرق نعلر الجرا  ب   ق   حسكككككككككنر 

خراهكككككككةن  ألخل  الجعيو امق  هكككككككل  اق ال لة   قةل لا   "  ا   
لمهن فرا ا  اق الجعيو" فبعقر سلول ت هل  سن هللا بعث احم  تسكككككك

الصهف  ككككة  ارر      يبعقككككل جككككةبوككككة "...   رر ذلكككك  فل  اعوككككة ،  ل
 .(1)المؤانرق"

 

 .179  177( الحةك  العة ل ص1)
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سن ال ةتأ حرق  حرص نلى سجمةل هل  األاه  بع  تلصكرلاة نلى اسكاه   
ايككككمهن النص س مة يري  اق خ لاة  ن  كمككككف نق ههيو نمر بق نو  الععيع 

 ن      تعريلة  هةا   لمككككككككككككصصككككككككككككرال اق خ ل ح يقل نق  لسككككككككككككل تة ا  ح يث   
  اق خ ل الهظولكككو  اآلخريق ننكككل تكككة ا  خر ...  اق هنكككة  صككككككككككككككرر الصطكككة

ل )ال ةتأ/المككككككككككككصصككككككككككككوو( للمرهككككككككككككل سلول  المرجيوو    اا اعرفوو    ااة المرهككككككككككككل
ق   اا تاسكككككك  بةلمهاككككككهعوو النةتجو ن هل  األ  )الجماه / المككككككصصككككككوو الماحة  ا(،

الن ل الصككحو ،  اال عكة  المبةتككر،  إن هةن ال  مكق تحلرلاة   ن الرجهال سلى 
 هوةقاة المبةتر.  فنخطةبةت  خر  تيعاة 

 ثانيًا: الوظيفة التأثيرية )التوجيهية(
هل  الهظولو خة كككككو بةلمرهكككككل سلول  ت ه  نلى تح ي  الع قو برق المرهكككككل  

هككككةلل الما ل  بيككككمرر المصةاأ تهجل سلول     اللي المرهككككل سلول  هه المصةاأ  
باكك ف تهجراككل    سقنككةنككل    الاككثثرر نلوككل نور الار رككأ  الارهرككأ،  اق خ ل 
هكل  الهظولكو ياحهل الصطكة  سلى  هككككككككككككككةلكو يابكة لاكة المرهككككككككككككككل  المرهككككككككككككككل سلوكل،  

 .(1)فنتح رم الاها ل المعر  فنااسةهمةن 

تونككةهككة النككةقكك  اليراى   الان ترتب  الهظولككو الاهجراوككو بناريككو  فعككةل ال     
هاكةبكل " اريكو  فعكةل ال       هوف تنجع األتككككككككككككككوكةأ بكةل لمكةت"    فن"  هككككككككككككككارق" 

 

(  اجع  اريكةت   ظكةلف الليكو جمركل حمك ا  ،  الصطكة  المسككككككككككككككرحن "آن   ارهككككككككككككككلرلك " 1)
 .13ص
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الامررع برق ث ثو   هاال اق األفعةل، فعل ال   ، قها فعل ال   ،   ينبين يحسبل  
 الز  فعل ال   . 

فعلل إنتلاا اوالللللوا     أيحلد ااتله    فيالقول    فيففعلل الالم  يتمللل     -1
 بناء يلتز  قواعد اللغة ويحمل داللة معينة.  فيوتراليب الاللما  

ننجزه ألنللاء القول    الللايالفعللل    أيقوة فعللل الالم  لالقول الفللاعللل      -2
 ونؤالده بالقيمة البمغية. 

نحققه   الاياولر غير المباشللللر    أي   التأليريالز  فعل القول لالفعل    -3
 . 1لبالفعل

حكةل قهل  فنس جكةز فعكل     يس جكةز ل ها فعكل ال   ،    "فك  جكةز فعكل اكة  عنن
 .(2)تئ اة اع ارانةا ا ايى الم ة "

 فنهلا الصكككككك   ينبيى  ن  رجع   فن اعنى هلا  ن اة  سككككككاعملل اق  فعةل 
اللي  قع فول  بوةن اعة راة  اعرفو تث يلاة "سلى هككككككوةي ال   ،  ا ايككككككى الحةل 

 .(3)"تبة ل الاصةاأ اللسة ن

اق   ا ن  كهن هكلا ال     ككككككككككككككة       ل ن تاح م الهظولكو )الاهجراوكو( ينبين
تع   األفعةل    الان  هناؤهككككككككسككككككككو "هككككككككلطو تيككككككككمق لل الاح رم،  هل  السككككككككلطو  

 

ترجمو نو  ال ة      –هوف  نجع األتكككككككوةأ بةل    )  هكككككككارق   –(  اجع  اريو  فعةل ال    1)
 الحجةج فن الو  و   –  121 .ع ص  1991ال ا  الوويكككةأ   – فريقوة المكككري   –قرنرنى  

 ا  ال اة   –بحث فن ب  و الن   المعة ككرا  / احم  هككةل  احم  األارق  –المعة ككرا 
 .183ص – 2008ع األ لى  –لونةن  –برر ت  –الج ي  الماح ا 

 .120(  اريو  فعةل ال    ص2)
 .120(   اريو  فعةل ال      هارق ص3)
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هككككككككككككله  المصةاأ  فنحقو اة نق اريم الاثثرر  تيككككككككككككمق ت  الانال  اوو بةل ها  
 .(1) اعا  اتل ساةفو سلى اراتأ الما لمرق االجامةعوو  الاصةاووو"

 تا ف هل  الهظولو )الاهجراوو( سلى جعل المرهكككككككككككل سلول  لعل تكككككككككككرلة  اة، 
 يحكة ل المرهككككككككككككككل تح رم هكلا الاك ف بك  جكةت االكة تكو، تارا   برق اللرق،  ذلك  

     النصكك ،  ارق العنف  المكك ا،  ذل  بة  ككرا  نلى فعل بة  راأ    االقارا
 .(2)تئ

الم طع    فنخطككة  "الحككةك  العككة ل" اككة جككةأ    فن اق  اقلككو هككل  الهظولككو  
   الاةلن

"هككككككككككككككككةل  بق نوكك  هللا  الحمكك  هلل  ككة  ارر المؤانرق حمكك ا  هقررا   ن جعلكك   الوككة  
لع  نلى  للمسككككككككككككككلمرق   اررا  نلرا ،  إ ككة لنرجه  ن يكك    بكك  الن

يك  ك  الصرر   انل   كة  ارر المؤانرق  ن هللا ل   جعكل  حك ا  اق  
خل ل  اهال لل ان ،  اجعل النة    ككككنةفة  ث ثو  ال ورر بمنعلو  

ة ، األ   الههككككككك  بمنعلو األا  الصكككككككيرر بمنعلو االبق  فور  ب
نل    ككك    ل خلولكككو    ككككككككككككككككل  خكككة ،  انطف نلى  لككك  ،  ا 

 .(3)تمهت"
 

 .67ا خل سلى   اهو بعض الاهاهر الا ا لوو ص( 1)
تكثلوف  / نوك  الاكة   بق ظكةهر   –ا كة اكو ليهيكو تك ا لوكو   –(  اجع اهككككككككككككككاراتوجوكو الصطكة  2)

  -2004 –ع األ لى   –لونكةن    –برر ت    –الماحك ا    – ا  ال اكة  الجك يك     –المككككككككككككككار   
 .158ص
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 نظ هككككككككةل  بق نو  هللا   فن الحها ي هلا الم طع   فن  انجريامقل اللعل الاه 
  ل ناككك     فنبق نمر بق الصطكككة  اللقوكككل العاهككك  اله ال لعمر بق نوككك  الععيع  

 ... بر   كككه ا الطلأ )ال ترض... اجعل النة فنبةلص فو،  العاو هنة جةأت  
تح رم   فننل ..."  إذا هةن او   السككككلطو تككككراة   بة ..  ككككل  خة .. انطف. ا 

الهظولو الاهجراوو، همة  تكككككككة ت ال  اهكككككككو هكككككككةب ة  ف ن هكككككككةل  بق نو  هللا  حاى  
 كككويو األار، همة  فنبسكككلطو  ينوو تصهل لل  ن ياهجل سلى نمر  اناة   اعلمة  

تحمل هل  السكككلطو نمر نلى  ن  سكككاجرأ لمهناو هكككةل ،  ق  هكككعى هكككةل  سلى 
 لنصوحو  العاو ل   نمر بةلرفم  اللرق اللليق  سالعاامة الهنظ. تح رم ا

   هن هةلاةلنبمراحلل الق ثو    ح م المرهل )هةل ( اللعل ال  ان  االا

 الاللظ بةلعاو اق قول هةل .  فنفعل ال     يامقل 

 األار  حقل نلى   انالن  فن  كه تن نظ نمر   فنقها فعل ال     تامقل  
 ننل هللا  النة . رانل بمة ي، خ فا فنالسرر 

 ا  نق هكل  العاكو،  هه    الكلي  الاكثثرري اللعكل    فنالز  فعكل ال     يامقكل 
جها  نمر لسكككةل   فنقوهل نمر لاة،  نملل بم ايكككةهة،  ياثك  ذل  

 ب هلل  

ذل   تسكككككاعرنل،  ال حهل  ال قها سال بةي،  ل    فن" سكككككاصرر هللا 
تلهر لى اة هةن اق هكككككررا     فول  نكاور سلو  انل قلرل هاةبة   هكككككثل
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النة   فننمر بق الصطة   هابل   قيكرال، ألهكرر باة    ج    ج ي
 . (1)"راىاة اهاطعر سلى ذل  هور    هثل هللا الاهفرم لمة  حأ  ي

ية،  اة جةأ   خطة  المصصوةت    فن اق األاقلو نلى الهظولو الاهجراوو  
   الاةلن الحها ي الصطة   فن

 بةلع ل. ابا،لرر بالا األار، فثترر ا نلنج  ذهر  ن   ل     كر  )...(كككك"نم

بنة ،   ورره  اابق هعكككككككككأ  ل   هثلر نق  ار حسق، هق لصيرر المسلمرق  بة،  ل
 للمقل انا   خة،  نةقأ النة  ب    ذ هاا   نلى ق    جسككككككككككةاا ،  

  ت هن اق العة يق.  ع   ال تيراق لييب  ههاة   اح ا  فاا

 ال تصكككحأ اق األ كككحة  اق خطر  نن   نلى ق   قيكككةأ حةجال، ف ذا 
 فنا  طعر حةجال ا  طعر  هككبة  اه تل، بل ا ككحأ اق األ ككحة  ذا الع  

 (2)  عرن  نلى  لس   يك و  اؤ ال..." الليالحم  فن األ ةاالصرر،   

 ان برق األار  الن ككه ا الهنظ انهنة   فنهنة هسككةب ل    انجةأ اللعل الاهجر
ق... نةقأ النة  ب    ذ هاا ... ا ككحأ "كق لصككيرر المسككلمر فنفةألار همة 

  حأ اق األ حة  ذا الع ..."اق األخوة ... ا

   ال تيراق ... ال تصحأ(فن ان الن

 

 .66( الحةك  العة ل ص1)
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المرهككككل سلول  ذل    اق قول  ان ق  تهفرت  هككككبة  ال وهل لالا األار الاهجر
تصهل   الانحرص المرهكككل نلى ت     الحج   النصكككوحو، ث     بحر كككل نلى تل ن

  ع  للمرهككككككككل سلول تح رم اة  صككككككككحل بل، ه هلل " ال تيككككككككراق هككككككككهاة   اح ا  فاا
  ت هن اق العة يق"

 اة اة  حة ل المرهككككل تحقو ل اق قول المرهككككل سلول بةلمكككك ا  العنف فرامقل  
 ار ان   وننقهل نمر ل فن

  ة ، س    ق   ،نطرا  حاة     ار ان،  ة اق حير ان    بننككككككككككر  )...(  ة  ككككك"نم
 فن تككككككرفة    اهاال ،  إ ى ألحسككككككأ تككككككطر  اهال هل  األاو    ثلقراة  

سلى اكككة     يككك  ك  اق ح هي النكككة   ال تلجله ن  فن  ك ، فكككث  ا اكككة   يككك
 .(1) كر ، فثحمل   نلى اة ت رههن"

اق    يا  فنار ان نلى تر  اكة   بننحمكل    فنهنكة يامقكل   انفكةللعكل الاهجر
ت ن  ه ال بةل ها امة  حمل    الانح هي النة ،  لمة هةن نمر  مقل السككككككككككككلطو 

ل سلول نلى تح رم الا ف  ل سلى س جةز  اق خ ل اللعل   الليالمرهك  سعى المرهل
 . انالاهجر
 التلفظ باومر.  فيففعل القول هنا يتملل  •
ل ديه  من أمواأيل  فيأمره  بلأن يؤدوا ملا    فيوقوة فعلل القول تتمللل   •

 الناس إلى أاحابها. 
مروان    بنيتحقق االسللللتجابة من ناحية   فيأما الز  فعل القول فيتملل   •

وإن الان  قد تحقق  بعد جدال طويل على مضلللض منه  لالنها تحقق   

 

 .77( الحةك  العة ل ص1)
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أمية، وهاه السللطة   بنيبفضلل ما يتمت  به عمر من سللطة فوقية على  
 حملته  على طاعته وتنفيا ما أمر به.  التي هي

   الاةلن الحها ي الم طع  فن اة جةأ ية     انل 

ككككككر  )...(  ة اعاح ، ا ار هل  األ ض فة عناة امق ا اصوههة    هة نلى  ككك"نم
 (1)  لل  األنرا "

   ةلاةلنه هنهنة اق خ ل تر ال الق ثو    انف   تح م اللعل الاهجر
 الاللظ بةللعل  فنفعل ال هل  يامقل 

 تهجول األار سلى اعاح  لرناعال األ ض...  فنقها فعل ال هل  يامقل 

م اللعكل حركث ت  اهككككككككككككككار ا  األ ض امق  رتح   فنلع   فعكل ال هل  يامقكل 
 ا اصواة  إ جةناة سلى األنرا . 

ب ن لن  ن  قهل  تاجكة ز الرهككككككككككككككةلكو الم ك اكو بهاهككككككككككككككطكو الهظولكو الاهجراوكو  
 الليالصطة  المبةتككر  ،لل ةتأ   خطة  المككصصككوو، به ككلل خطةبة   رر ابةتككر

اق خ لككل اهجاككة  سلى ارهككككككككككككككككل سلوككل قريككأ  هه    ان كهن هكك ف اللعككل الاهجر
سلى المككككصصككككوو المحة  ا،  قهل  تاجة ز الرهككككةلو اسككككاه  هلا الصطة  المبةتككككر  

به كلل    المال ن هكةلو ال ةتأ به كلل ارهك   سلى  فن نمم يامقل   اسكاه   اللن
رهكككةلو خطة  المكككصصكككوةت سلى ا هككك ةع نلى الهاقع هل  ال  ع  ارهككك   سلول، لاا

لا هن الهظولككو الاهجراوككو العككةاككو، للككر الحكككة  سلى اككة  جككأ نلرا  فعلككل تجككة   
 ح هي هللا   ال  ث  ح هي اليبة  ثة وة . 

 

 .87( الحةك  العة ل ص1)
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 ثالثًا: الوظيفة الحجاجية

بكككةلهظولكككو الاكككثثرريكككو    المسككككككككككككككرحنالصطكككة     فنترتب  الهظولكككو الحجكككةجوكككو  
اكة   ثو كة ،  يرجع ذلك  سلى انامكة  هكل انامكة نلى  فعكةل ال هل )الاهجراوكو( ا تبكة

 كككككة اة "  هكككككارق" بل اناورتاة "آن   ارهكككككلرل " جعأ اق الهظولو الاهجراوو    الان
 كككككككككوب األفعةل ف    فنحرث ت هل " ال ياح   اجةل   اهكككككككككو الهظولو الاهجراوو  

قل األار   جعل اق المككككككصصككككككوو خطربة  ا  اللي  فن العمل االهككككككا اللن)...( بل 
برنمكككة نككك هكككة بعض الن كككة  الهظولكككو السككككككككككككككككةب كككو اق  ظكككةلف الليكككو   (1) ا قنكككةال"

 (2)اقارحاة "  اةن جةكبسهن". الان)الصطة ( ساةفو سلى الهظةلف السر 

 فاةال  نه  اصصككككككه ككككككو  اليرر الحجةج هه "كل انطهي بل اهجل سلى 
 يعرفل ال هاه  احم  العو  بث ل  "جن  خةص اق   (3) حم لل االناراض نلراة"

نلى قيككككككككككككككوكو    فراككككككككككككككوكو خ فوكو  عرض فراكة الما ل   نها ،  ونىالصطكة  ي

 

 .14( الصطة  المسرحن آن   ارهلرل  ص1)
  اهككككككككككو تحلرلوو فن  حن ال ل  للرافعى تثلوف احمه   –(  اجع ت ا لوو الصطة  السككككككككككر    2)

ع األ لى  -األ  ن   –س ا    –نةل  ال اأ الح يث  –الحو ت     اسككككككككككككعه   ككككككككككككحرا    
 .103ص 2012

المرهع الق ةفن العران  –( اللسكككككككككككةن  المرعان    الا هثر الع لن تثلوف  . ال نو  الرحمق  3)
 .226ص -1998 –ع األ لى  –ال ا  الوويةأ  –
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ا نهاو بةلاوريرات نور هكلسكلو اق األقهال المارابطو ترابطة  انطقوة ، قة ك ا  سلى 
 (1)اهقلل    هلههل تجة  تل  ال يوو" فنسقنةال اآلخر بص ي  نها ،  الاثثرر 

  هن (2) تكةل ث ثو -همة هه اعر ف نن   هل ال    – للحجةج 

 الحجةج الاجري ي، الحجةج الاهجران،  الحجةج الا هيمن
أهل البرهان    ةن طريقالدعوى مهو اإلتيان بالدليل على    الحجاا التجريدي   -1

ا  بعضللها إلى بعض، لعناية مناللرفة إلى ترتيب اللور العبارتالون ا  أي
  3ل مينها واستعماالتها.بارف النظر عن مضا

مستقل    اء استداللي"بن  هيويقو  هاا النوع من الحجاا على أن الحجة  

تجريد الحجلة من الفعلاليلة البطلابية    أيعلى التجريد    بنيحيلث ي   4لبنفسللللله"

أنتجتله، ويت  اللم من بمل محو الوظلااف البطلابيلة وإظهلار المعلانى    التي

، وبالم ياللللير الحجاا التجريدى مظهراي فقيراي من مظاهر   5لالمضللللمرة

على اعتبار الاللورة وإلغاء المضللمون    بنىالبطاب حيث ي  فياالسللتدالل  

يبرجهلا من إطلار العمقلة التواالللللليلة المميزة   اللاي، اومر   6لوالمقلا 

 للبطاب. 

 

اجلو فصككككهل   – . احم  العو   –  اهككككو فن  هككككةلل ا قنةال   –( النص الحجةجن العران 1)
 .44ص– 2002 وف  خريف  – 60الع   

 .226اللسةن  المرعان ص(  اجع 2)
 (  اجع السةبم  ل  الصلحو.3)
 .255(  اجع اللسةن المرعان هن 4)
 .256(  اجع السةبم ص5)
 .227(  اجع السةبم ص6)
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ي  إيفهو فعل   هيأما الحجاا التوجي   -2 الللال المسلللتدل لحجته إلى غيره موجها
هاا   فيته إلى مقاللوده وأفعاله الماللاحبة وقواله البااللة وايأقاللى عن

النوع من الحجاا ينشللغل المسللتدل بأقواله من حيث إلقااه لها، وال ينشللغل  
 . 1لاطب لها، ورد فعله عليهابتلقى المب

ي متميزاي، يأبا بالفعالية البطابية    فيوتعد الحجة الموجهة فعمي قالللديا

مظهر   فيوإن فضللللل  الحجة التجريدية، إال أنها تق     هيتعلقها بالمتالل  و

االالتفلاء بقالللللد    فيمن مظلاهر التجريلد يضلللللر بلالفعلاليلة البطلابيلة، يتمللل  

قالدية   فيية المسلتم   فالمسلتم  ال يشلارم  المتالل  دون االلتفا  إلى قالد 

هاه القالدية وهو على    فيالمتالل  إلى أن يتحول إلى متالل ، أما أن يشلارم  

  2ل حال االستماع فم.

"دليللل يللأبللا بللالفعللاليللة    هيأمللا الحجللاا التقويمى أو الحجللة التقويميللة ف   -3
ي،    فيالتبلاطبيلة   دأ التفلاعل  دليلل يلأبلا بمبل  أيتعلقهلا بلالمتالل  وبلالمسلللللتم  معلا

البطلابى" وتتحقق الوظيفلة التواالللللليلة للحجلة التقويميلة من حيلث الونهلا  
ي بين المتالل     فيوظيفة اتالللال حيث ينظر   الحجة بوالللفها فعمي مشلللترالا

ي بين توجيه اوول وتقوي     3ل.اللانيوالمستم ، جامعا

 الحة ككل اق خ ل اهككاعراض األ هاال الق ثو للحجةج،   ل ال ت هن الحجو 
ت هن بةلاها ككككككككل    يبنوو ت ا لوو )تها ككككككككلوو تولوغوو( سال سذا هة ر الحجو حوو، 

 ح م الهظولو الصطةبوو للما ل   المسكككامع،  اق ث  تاح م الممكككة هو   الليالحى 
ا تبةع الحجةج بةلصطة     تع   هككككككككككككككة  الونوو الا ا لوو،  يامقل  الانال صكككككككككككككك  و 

سقنةال المرهككل سلول بمة   فنو تامقل  ة ههن األخرر  حمل ه فة       فن المسككرحن

 

 .227(  اجع اللسةن  المرعان ص1)
 .259(  اجع السةبم ص2)
 .256(  اجع السةبم ص3)
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ق   لو  اراهرق   ،  ل ى   انع المرهكككككل سلول الب  لل ا ة عا    المرهكككككل اق قيكككككة
الاراب  المنط ى،  ااى اكة   هن ن تاماع بكءلوكو )ت نوكو( اعرنكو    هكل  األ لكو ينبين
ل سل ى ذل  قصكك ا   هككعى سلول هككيوة  ف  ل حامة  هككراح م لل اة  صكوه  قصكك  المرهككل

سلول تجة  المرهكككككككل سلول، ف ذا تح م  ل   مال  المرهكككككككل سلول سال ا ذنةن  ال وهل 
الصطة   فنبمة نراكككككككككل المرهكككككككككل )ا انعة ( ف   تمر الهظولو الحجةجوو بنجة   

 . المسرحن

لف األخر   تكككككث ل تكككككثن الهظة  –  المسكككككرحنالصطة    فن يصيكككككع الحجةج 
 تكككككةلوو تع   األ ككككهات النةت  اق تع   اللهانل،  ذل    –لصطة  المككككصصككككوو  
ثنةلوو ال ةتأ/  فنخطةبة  ذا اووعو اع  جو تامقل   المسككككككرحنبه ككككككف الصطة  

المككككككصصككككككوو،    الصطة  النةقل  المن هل، لاحرلنة هل  ا تكككككككةلوو للاسككككككة ل نق  
 .الحجةجنارهل الصطة  

ل ينبيى الالريم برق اا ل  الصطة   الماللظ لل،  لإلجةبو نق هلا الاسكككككككككة  
 فن عور بكككةهكككككككككككككك  الما ل  نق اآل اأ  المهاقف المطر حكككو    الكككليفكككةلماللظ "هه  

المسكؤ لو   هنبرنمة اللات الما لمو ت ه  ب  هكةل الصطة      (1)"الحجةجنالصطة  
اعنى   ن   يننل،  هلا ب      حرلنة سلى ا ة كككككك  ال هل، حرث ال  مكق تح ي  

 فنفةلقومو الحجةجوو ل هل اة لوسكككككككككككر   (2)الرجهال سلى ا ة ككككككككككك  ال هل  حجةجل،
القومو المعطةا لل اق قول  فن   ااة فحسكككككككككككككأ  بل    الانحصكككككككككككككرلو المعلهاةت  

 

 .193( الحجةج  الو  و المعة را ص1)
 .193  و المعة را ص(  اجع الحجةج  الو2)



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4211 - 

عمل نلى تهجول الصطة     اللي ةق ....(    –هةتأ   –ارهككككككككل الصطة  )خطرأ 
لاكلا االتجكة     ذا    المال نبعنكة ككككككككككككككر  المصاللكو تهجراكة حجكةجوكة   اق ث  تهجوكل  

 " (1)اهأ ن قةتل بةلم ة   السوةي خة ج النص  فن الحجةجنتبعة  للونةأ 

 اهأ الاثه  السةبم   هل"   فن اآلن    

رنل  ارق  لمة هةن المكككككراة كككككن خطربة   مال  اة  مال  اق ن قو تصةاووو ب
)الجماه (، تعام  نلى الحج   الوراهرق قص  سقنةنل  ف   هةن الصطة    المال ن

، اهاعةن بل ب ص  تنهيع  المسرحنخطةبل    فن اح ا  اق آلوةت ا قنةال    الحجةجن
الههكككككككككككككككةلككل ا قنككةعوككو تبعككة  لنهال المال رق )الجماه (،  اخا ف ت هينا ،  تعكك   

اق  جل ذل  ف   جعل الهظولو الحجةجوو  عة  هل انا ،      جو اهكككككككاو  ارهلا ،
ال، لومة         ةي هككككككككككةهككككككككككة  لاح رم ا صكككككككككك  ،  اله    المسككككككككككرحنخطةبل   فن

المايككككككككككككككمق  اخكككل الصطكككة     الحجكككةجناق خ ل خطكككةبكككل    ان الهنانالاهجر
  انخطة  "الحةك  العة ل" بنهعول  الاهجر فن ق  حيكككككككككككر الحجةج   المسكككككككككككرحن
  الا هيمى. 

قهل اعاح  اهلى نمر بق نوكك  الععيع،  قكك    انفمق  اقلككو الحجككةج الاهجر
 جةأ  خطة  الهلر  بععلل نق الم ينو  تهلول نقمةن بق حوةن خللة  نلراة  

م س   تعطى  المة   ال تثخل،  ل  اق  يكككككككككككككك    اةذا تل   اق نعل   ة اهالككككككك"اعاح
 ن   ر  ال -اها يث آبةل  اة  ك و   يينو   هة ق  ايكككككككككككى نلو   

اة   ر  اق هككككر هككككنهات، ف   جلااة هككككنو هككككبع  ثمة رق،    -للم ينو
 

 .194، 193(  اجع الحجةج فن الو  و المعة را ص1)
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العة  القةلث  الاسكككككككككعرق  فمةذا جنرر لنلسككككككككك  اناة،   فن  حق الره   
  (1)نلى حرق بللر ال قرر اق اةل   جا  م..."

احة لو انل  قنةال نمر بث ل   فنرا  ن ا حج    يقة  المرهككككككل هنة )اعاح ( ب
االهككالاة    فنبةلطلأ المامقل    الحجةجنب   خطةبل    لق  ل   تككرلة  اق نعلل،  ق  

و بة جةبو نلى الاسكككة ل ث   ا لوحملل نلى ا قرا  بةلحجو ب    لنالم صكككه  انل الن
   ةلاةلنه هنا ور   سر  لل الحج  نلى   ي  نها    

 دااماي وال تأبا.  إنم تعطي •
 لم من ميراث آباام ما يالفيم.  •
 مااا جني  لنفسم منها.  •
 بال  الاللير من مالم وجهدم. •

الحجو سلى األقه    فنالحج  السككككةب و ت  جاة اق األاككككعف   فن الم حظ 
 ار  تككككئ،  لو    فنحاى   ككككل بعمر سلى سقنةنل  تسككككلومل بثن نعلل لق  يرر  

ذل  المهقف خة ككككو اة يار    فنالنهال اق الحجةج   ااعنى لجهأ ال ةتأ سلى هل 
هكلا النهال ال  قو   ز كة     فناق  ن "المرهككككككككككككككل   الحجكةجنرا  هكلا اللهن  يسنلكو   فن

ل سلول، همة ال يامل ا  ا  سهككككاةال   سثراأ الصطة   تهفرر الهقر  فنكوررا  للمرهككككك
بل لعل   (2)صكككةل حجال سلول"س فول بمجر    لن النار بعرق النةق  البصكككرر، سذ  كا

هكككككككوم فول   اللي( الم ة  ل )اعاح هنة  ه ف  نمم اق ذل   هه ارانةا المرهكككككككل 
 األحهال النلسوو للمرهل سلول حرث ال تناض حةلو بيرر هلا   الحجةجنالصطة  

 

 .47( الحةك  العة ل ص1)
 .471، 470ص –ا ة او ليهيو ت ا لوو  –( اهاراتوجوةت الصطة  2)
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را  الحجكةج   يفوكل المرهككككككككككككككل )اعاح ( بك  لن كا  الكلي الحجكةجنالنهال اق الصطكة   
 و الم ينو.  نعلل اق  ال بغوو  ن   نع نمر بث ل لق  ل   ترلة  سذا ت 

  هكككلل نمر سلى  ح    اللييكككة  ذل  ال اة      ان اق  اقلو الحجةج الاهجر
 نمةلل 

ةج، ف  تسككككككككاق بسككككككككنال، ف  ل هةن  ج  "بلينى     تسككككككككاق بسككككككككنق الحك
 صلى الص ا ليرر  قااة  يثخل العهةا بيرر ح اة،  هةن لمة هه  ذل  

 (1) اوع،  الس  "

 حمل نةالل نلى ا قنةال ب يرال،  الاسلو  بصحااة،    سن نمر هنة يري   ن
ةج، للا ف   هككككككة ال برا  الحج   األ لو،   ان  النهن   ج  نق هككككككرر  نلى اري و الحك

خطكة   احك ،   ن  ن    فنرا هكة ااهالوكو   يتؤهك   كككككككككككككك ي  نها  حركث قكة  بك  الان
  نةن  صكككككككككككةل حججل سلول لحملل نلى ا ذ يناار   ا  اق المرهكككككككككككل سلول اكا وة  ب

 االااقةل لحجال،  عرنل نلى ذل  اهقلل السكككككككككككلطه  ف   عنول    المرهكككككككككككل سلول  
يهاككككككككك  ا صككككككككك    يحرل سلى   الليب    اة  عنول ترترأ حججل  تناو  خطةبل  

 ه فل. 

 ق  اهككاعةن المرهككل نلى ذل  بع   اق الر اب  الحجةجوو با ف "اهككاقمة   
ةأ  بة لة  حججل بل  ل"خطة   اح  اا ةا فنترترأ الحج    سككككككككجاة    فن الالتاة  

 فنتلر  ستككرا  اة بع هة لمة قولاة   الانالسككوووو )ف  ل( الماوهنو بةلاههر  ث  الها  
 الحك . 

 

 .144( الحةك  العة ل ص1)
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 اة الحجةج الا هيمى ف   جعلل المككككككككراة ككككككككن  هككككككككةهككككككككة  لاح رم ا صكككككككك  ، 
اكل اق خطكة  "الحكةك  العكة ل" حركث  قكة  اق خ لكل اكة   ا  ي اله ككككككككككككككهل سلى  كة

 بق نو  الععيع.  اق  نة   نلى لسةن نمر

 قةال الصلولو نمر اع    اللي  الحجةجنالممككككككككككككككا   فن هلا األار ياجسكككككككككككككك   
تككككككهذ   نة كككككك  الصة جوةن،  هة ة ق  حيككككككرا لمحة  تل،  هه حها  اهيل  ما   

نلى تلنر  انارااكةتامة  الر  نلراة، حرث قةاة   بننفومة   ة   العمكر  كلحةت  
 فنبعراككاة  اح ا تله األخر ، برنمة قة  نمر بةلر  نلراة،   حيككاة اسككاص اة   

لممكنو "اق اعلهاةت ت ريريو  تهجراوو   هككككككككككككةلل  ذل  هل ا اكة ةت الصطةبوو ا
 .(1)ترترووو  اها اللوو ار  يو لاح رم اليرض المطله "

تل  المحة  ا الحجةجوو  ج  نمر  لصكككككك  نق ا صكككككك   اق   فن قول الو أ 
الصصكككهاو،  فنسجرالاة،     تحلير  جةأ بق حرها لل قةل    "سن الصها ج يلجهن  

الحم،  إ ى   سلى  نلرا  حاى   ال  لرلهن  ترنوا   ت سككككككككككككككه  الصرر  ن  اق      
 رر  ن نمر آثر  ن  كثخكله  بكةللرق  الحكمكو  هه ير    كل  (2) صكةفه   ياكةبه "

الصككككككككحة  بلل  نق ا صكككككككك   اق   (3)"ق  ي،نةل بةللرق اة ال ينةل بةل سككككككككها  الرهبو"
،  هه حملا  نلى تر  اة ه  نلول اق تكم نصكة  الحجةجنسجراأ هلا الصطة  

 

 .472( اهاراتوجوةت الصطة  ص1)
 .161( الحةك  العة ل ص2)
 ( السةبم  ل  الصلحو.3)
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 تلارر  ح ا المسكلمرق،  اصةللو  لى األار، بةللرق  الحكمو ال بةل سكها    الطةنو،
  الرهبو. 

  يج   بنة  ن  لهر ارفة  اق هل  المحةجو لراورق لنة آلوةتاة   هةللاة..

 اف انة فول فنحق ان     ر انة  إن خةللانة    هذ   برننة  ارن   ار آخر، سذاككككككككككككت
 فلسنة ان   لسر انة 

 ككر   اة هه ذل  األارم نمكك
 همرااة ااةل ،  هل ر اري ة     –ر  نمةل  هل برا    ينة  خةللككككهذ   ل     تكككككككككككك

 رر اري ا ، ف ن زنمر     نلى ه    ه  نلى اككككككككككك ل فةلعنا   
  جمع برننة  ارن      لري.  اللي تور  انا ، فالا 

     ل  تصرجها   ككككككر  سن الحم  هلل  القنةأ نلول هلل... س ى نلمر    ظننر نمكككككككككككك
اصرجك  هككلا لطلككأ الكك  وككة  ااككةناككة،  ل ن      ت  اآلخرا فككثخطككثت   
هكككككككورلاة... سن هللا نع  جل ل  يبعث احم ا   كككككككلى هللا نلول  هكككككككل   

ة كة ، بكل بعقكل  حمكو  هكة  كة ،  ل ك  قكةل الصلركل سبراهو   " َفَمن َتِبَعِني    لعك 
اِني َفِإناَك َغفُ  ِحيمٌ َفِإناُه ِمنِ ي َوَمْن َعصَََََََّّّّّّ  ".  قةل هللا نع  جل  " وٌر را

ُ َفِبُهَداُهُم اْقَتِدهْ   "ُأْوَلِئَك الاِذيَن َهَدى َّللاا

بلل  ذاة     صكة،  لو  لعق   لن ل   هكمرر  نمةلا  ااةل ،  ه
  هل الل ه  فرييو الب  اناة.

كككككككككككهذ   ال ال ... بل سن لعق  هل الل ه   ار  اجأ، لومرع الصورث اق  تكككككككككككككككككككككك
 الطرأ. 
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قةل ننل   الليفرنهن   فن     كككككر  قلر سن لعق  هل الل ه  فرييو، فمة   نمككككككككككككككك
ِرِفينَ ال رآن  " هةن ي نى األلههوو    اللي"     ِإناُه َكاَن َعاِليًا مِ َن الُمسََََََََّّّّّّّّْ

ا َربُُّكُم اأَلْعَلى   ي هل ل هاككل  " "م ...  ل   كق فرنهن  خوككث الصلم َأنََّ
   ايةه م...

  . كهذ   بلى، س ل هةن هللتكك

اة الما ل  ه  ارا لعنر فراة فرنهنم ...  اة آخر نا    يككككككككر  فثخور ى  نمكككككككككككككككك
 بلعنلم.

 كهذ   )ااحررا( ه  ارا لعنر فراة فرنهنم ... ال  ذهر وهللا ااى لعنال!...تك

تلرض    سع   ن ال تلعق فرنهن  هه  خوث الصلم  تره ، ث   ككككر   يح ،  نمكككككككك
اع   ا  اسككككككككككككككلمهن اصككككككككككككككل هن      برا انا ، نلن   ن  لعق  هكل بران

  ةلمهن،  ما  ن هلل تعةلى بةلهح ا ووم...

 ك    لوسها هلة ا  بالما  م...نة ك

كككككككككر  ال، لوسها هلة ا ، ألن  ههل هللا  لى هللا نلول  هل   نة النة  سلى نمكككككككككككككككككك
ول  مةن، فمق  قر بل  امكككككككرالعل قول انل، ف ن  ح ن ح ثة   ،او  نل  ا 

  هل  ال  نمل بسككككككككككككنو  هككككككككككككهل هللا     هل برانالح ،  إ ل ال  ح  اق 
 ككككلى هللا نلول  هككككل ،  ل ق ال ه   هككككرفها نلى   لسككككا ، اع نلما   

 .(1)  ل احر  نلرا ، ف    لوا  الم ةأ، وهللا ياهلى حسةبا 

 

 .165  163ص –( الحةك  العة ل 1)



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4217 - 

فالا الم طع يو   بمة يايكككمق ا ذنةن  االقانةال بمة قولل،  االلالةت لمة هه  
الص ف، فاككلا   انت  لا  اككة   ا  ا فوككل ا ا  آت، اق  ار يوكك   جل ، بحرككث له

  جمع برنا      لري.  اللي

 اوو السكككككككككككةب رق،    بننالوامة اق نمر  ن يلعق خللةأ  فن تامقل  نهتامة  
 نهتا     فن ياور  انا  اة  ا  ق  خةلف  نمةلا   هككككككمةهة ااةل ،  ه   سككككككل هن  

 تارتأ نلى ا  اةت هةب و.  الانهل  اسل  الناوجو 

نمر   الالطف اككككككة  اق  بنهال  نلى  نهاه   الر   خ ل   فروكككككك    اق   الاه   
ة   ذاة     صكك لىبلهر اسككلمو اصككحهاو بةل لرل امككررا  سلى   ل ه  ا  اال، ث  يقنن

ذهر الحجو  فن نمةلا  ااةل   هلا  ع   هنة  اق الاسككككلسككككل المنط ى     ن  سككككمن
 ت حض  نه  اآلخر.  الان

 ن لعق  هل   هنالسكككةب و    ال نهي ل نا  يبة    ل ب نه   خر  امكككا و اق  
 هككككككككككككككرلكو حجكةج    الك نهي الر  نلى هكل   فنالكل ه   اجكأ ل ق نمر  سككككككككككككككاعمكل 

الااكةهر بكةلاسككككككككككككككلو  ب هلكل اق خ ل سنكة ا هكلا ال هل، ث  ار     فن خر ، تامقكل  
 فنسلول(  هكككككككؤال  كمق فول الر  نلى  نها ، فرالم الطرفةن )المرهكككككككل  المرهكككككككل  

الحجةج،  هلا اة جعلل  فنا جةبو نلول به ككككككككككلل اسككككككككككلمةت  عرفاة هل اق ار 
حرث قة  بطر  اجمهنو  هككككككككككللو    (1) صاة  هلا اليككككككككككر  اق الحجةج   ن  رر 

جها  اق ا جكككةبكككةت     ي  فنيككك    اسككككككككككككككب كككة    ا  ال  صكككةلله كككل سلى حككك  هورر  
ل تلككك   الصطكككة   اق خ   فناسككككككككككككككلمكككةت  عرفاكككة هكككل اق ار   انالماهقعكككو  ف

 

 .485( اهاراتوجوةت الصطة  ص1)
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 ال نهي هل   فنقانةنا  بحججل   ن  سكككككككككال سذنة ا   اا جةبةت تمكق نمر اق  
 .(1)ألن األهللو همة هه اعله  " ت  سقنةنة  للمرهل سلول   قه  حجو نلول"

ة لعمر ا تسكككرر المحةجو نلى هل  المكككةكلو حاى تصكككل سلى آخرهة،  ق  ت   
ل لو    ل نلى ذلكك   كك   ا  اق سذنككةن هككل اق الماحككةجرق لككل،   ع لا  نلى   

 و المحةجو  ة  ا فناق قهل نة   

حجو  ال  قر  اثخلا   س ى  تككككككا    برق   –"اة هككككككمعر،  ح ا  هةلره   
 .(2)برئ امق برئ ان " لى الحم  ة  ارر المؤانرق   تا    ن  ن  

بثار    فاةت نلى قهان ال  تككهذ  "اة  حسككق اة قلر    ككلر  ل نن قهل  
 .(3)حجاا " هنحاى  ل ةه  بمة ذهرت    ار اة 

اة ذهرت     إذا هةن ا صكككككككك  نمر )ه فل( اق سجراأ هل  المحة  ا الحجةجوو
آ لة  اق السككككككككككوةي العة  للنص، ف ن الصطة   حرلنة سلى ا صكككككككككك  آخر يرجع سلى 

 حمل    اللي)اا ل  الصطة (  هه اللةنل المبةتككككككككككككر للصطة     هةتأ الصطة  
يؤ ل فوكل الصطكة    الكليخطكةبكل هكلا ا صكككككككككككككك ا  ايككككككككككككككمرا ، ياطلكأ اعرفكو الهاقع  
 يكل الصطكة  "خكة جكة  نق   اعرفكو الم كةاكةت المانهنكو للسككككككككككككككوكةي، ف  فكةلك ا اق تكث

 كهن فول المصةاأ   الليالسكككككككوةي     يالسكككككككوةي المح   تح ي ا  اجامةعوة   ليهية ،  
اب كة  أل رااككككككككككككككل    –ة  هكةن  هنكل    ك  –حكةاككككككككككككككرا   يحك ن تيرررا  نلى المصكةاكأ  

 

 .484( السةبم ص1)
 .169( الحةك  العة ل ص2)
 ( السةبم  ل  الصلحو.3)
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نلى ذل     انةأ   (1)ال ز "  الحجةجننلول  ن يؤهككككككك  لاة الونةأ   الان ا ة ككككككك   
   يكمر  نها سلى حكة  نصكر  للاثهن  الحجةجنتأ  مكق ال هل بثن خطة  ال ة

اعةالال لمعة اككككككككككول  هككككككككككلهها  تجةهل  هه  خل المعة اككككككككككرق بةللرق   فنبعمر  
هة ر ق    الان الحكمو  لعل ذل   كهن  ق   نلى المعةلجو اق ال سككككككككككها  الرهبو  

 ذل  العا  )نا  ال ةتأ(. فنتلمر 
  

 

 .187، 186( الحجةج فن الو  و العراوو المعة را ص1)
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  املبحث الثالث 
 عادل خطاب احلاكم ال  يف تعدد األصوات  

ب  اهككككككككو اككككككككمق هاةبل المههككككككككه     المسككككككككرحن العراقن" النةق  نها  نلنقة  "
 المسككككرحن"، نق تع   األ ككككهات  اخل الصطة  المسككككرحنو الماصرل  ا بكككككككككككككككككك" ه 

هل   فن"،  ق  هكككككككككككعى النةق  المسكككككككككككرحنالماصرل   فنو الوهلوله وو  ا ننها اة  " ه 
،  ةقيكككة  بلل  المسكككرحنال  اهكككو سلى  ن يقور تع   و األ كككهات  اخل الصطة  

ت صككككككككككككككر ظكةهرا "الاعك   الصككككككككككككككهتى" نلى الجن     الان اريكو "اوصكةلركل بكةخارق"  
 ت ر   كككككككككككراحو "ن   ساكة وو    (1)  ن  رر  اق األجنة  النقريو األخر    النالر 

ل  ااة بحك  اووعااة  ألن ا  المسكككككككرحنالصطة   فنالح يث نق تع   األ كككككككهات 
 ريبو نلى تع   و األ ككهات )...( س اة تسككم  ف   بناة   اح  لإل  ا  ال بع   

 .(2)اق النا "

بةخارق فراكككككككككرال هل  ا ط قة  اق  ن هل   ااة تحمل  كككككككككهتة   اح ا    ونن ي
تلارض    الاناع الاع   و الصككككهتوو    فىكةال القومو هه  ككككهت البطل،  هلا يانة

 . (3)األ بنالعمل  فنت ال ةالو القومو األ ها فنكقرا 

 

 .17(  اجع  ها و الماصرل المسرحن ص1)
  – ب انى نن    هكككككككاهيل سكككككككى ،  قيكككككككة ة اللق ا18،  17(  ها و الماصرل المسكككككككرحن ص2)

بي ا    – ا  الملهن الق ةفوو العةاو    –ترجمو  / جمرل  صوف   -تثلوف اوصةلرل بةخارق 
 .50ص 1986ع األ لى  –

 .18،   ها و الماصرل المسرحن ص50(  اجع قية ة اللق ا ب انى ص3)
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را برهق نلراة  ةي" بهاكع فراكوو اينها  نلناكهأ هل  اللراكوو قة  " فن  
 اهككككككككككككا صككككككككككككةأ ننة ككككككككككككر الاع     ،ق خ ل ا ا ةأ  مةذج ق  مو  ح يقوسجرالوة  ا
سلى  اوجو الة هة    انجعلل ينا  اللي، األار (1)الحها ي فراة،  اةبعاة    الصكككككككككهتن

الملاه ،  الحها يو  الج لنياصككف بةلطةبع    سككرحن جن  تعورري الم ن "الصطة  
ال ةلمو نلى اكه ةت  صكككككوو  إخراجوو  هكككككرنه رافوو ذات اراكع ااع  ا، تمككككككل  

)...( فةلنص تاصللل    المسكككككرحناجمهناة  سكككككوجة  فنوة  اا ةا  ، هه الصطة   فن
) رريو( لاة و  نو الهنى تمككل اناه ات اسكا لو    كهات خةلصكةيتكصصكوةت ااب
، ةيق    الاع   الصكككككككككككهتن سلى تجةبل حها ي هلا الاب يكككككككككككن،  يلانط اة ال اخلن

  األح ان    –األفعةل  فن،  تنهال  فناعر   –  فن تنةفر اجامةنى،  اتككككككككككككككابة  ث ة
 .(2)"ال  ااوو،  تع    هلهان،  اخا ف هوةقن

 فن  سككككةب و ق    كككك  ااةهر الاع   الصككككهتنفراككككرال ال فن إذا هةن النةق  
 فناسكككككككككككككاهيةت الصطة  الق ثو )النص  الامقرل  ا خراج( ف ن اووعو الصطة  

اق خ ل    ن تر كك  ا ا  الاع   الصككهتن"الحةك  العة ل" تحمل ال  اهككو نلى  
ال مككككككككككككككف نق ااكةهر     يالنص  هه اكة  مكق  ن  طلم نلوكل " اخكل الصطكة " 

 ل".الاع  ،  ن قةت الا اخل المصاللو  اخل خطة  "الحةك  العة  

للحةك  العة ل نلى  ا  اجمهنو اق  ككككككوب   المسكككككككرحنياثهككككككك  الصطة  
الصطةبةت األ هاعوو بغوو تارلو تمكككككككككل انسككككككككج  نق اريم اهككككككككاقمة  جملو اق  

 

 .19(  اجع  ها و الماصرل المسرحن ص1)
 . 21(  ها و الماصرل المسرحن ص2)
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  تسكم  للاع   الصكهتن  تمقل  ح ات تثهكوسكوو،  المسكرحناأل كهات اكمق خطةبل  
،  ذل   حه ) كككهت الصطة  ةالايليل  اخل  سكككم الصطة ،  جعلل  كقر اتسكككةق

...(  ق  قةار ال  اهكو  األ بن،  كهت الصطة  ال ينن كهت الصطة    الاة يصن
   الاةلننلى النحه  بر   ارفة اق ااةهر الاع   الصهتن

 :التاريخيصوت الخطاب  -1

 فننق تهظوف لمة ا تة يصوو هككككرريو    فن خطةبل الم  اةتن كمككككف ال ةتأ 
نرض هككل     فنخطككة  "الحككةك  العككة ل" بككل يؤهكك  نلى الاعااككل بح ككةلم الاككة يخ  

 فنو،    ا كككككككككطنةال لح ن، همة  كمكككككككككف نق الاعاال  ا المة ا،   ن تحريف لر  
نرض تككككككككككصصككككككككككوةتل بةلمة ا الاة يصوو،  حر ككككككككككل نلى الاعاال  ككككككككككه ا الاعورر  

 اخل     يصنالاة،  اق خ ل تابع ااةهر الصطة   (1)الحها   فن   حل    الاة يصن
خطككة  "الحككةك  العككة ل" تورق اطككةب ككو ال ككةتككأ ل قرر اق   ككككككككككككككهاتككل الاككة يصوككو  

يهاكككككككك  بعض األ ككككككككهات  الاةلن   ت فراة،  الج  ل    الاناصككككككككة  هة ال   مو 
را  هر  فناطةب و لمة جةأ   هن"الحةك  العة ل"     فنجةأت   الانالاة يصوو السرريو  

 . نمر بق نو  الععيع البق الجهزي 

  في سيرة ابن الجوزي النص  )الحاكم العادل( فيالنص 
"وهللا ما حسلد  الحجاا عدو هللا على   -1

اه على حبه للقرآن،  إي حسللللديشلللل   
وإعطلااله أهلله، وقولله حين حضلللللرتله 
النللاس  فلللن  لي  اغفر  "الله   الوفللاة: 

"ملا حسلللللد  الحجلاا، علدو هللا، على   -1
اه على حبله للقرآن  إيل   حسلللللديشللللل   

حين حضلللللرتله   وإعطلااله أهلله وقولله
للي اغلفلر  اللللهل   اللنلللاس    اللوفلللاة:  فللللن 

 

 .5(  اجع الحةك  العة ل ص1)
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  في سيرة ابن الجوزي النص  )الحاكم العادل( فيالنص 
. الحلاال  145يظنون أنلم ال تفعلل"ص

 العادل
. سليرة  109يزعمون أنم ال تفعل"ص

 ومناقب عمر بن عبد العزيز 

التللاب من   -2 ابن   عللدي"رجللاء: وهللاا 
أاللروا  قللد  النللاس  إن  يقول:  أرطللأة 

اراي مما أوجبه اإلسلللم  فر  فيالدبول  
 اإلسم  عليه  وبالم قل البراا. 

عمر: يلا هللا... االتلب إليله إن هللا 

ي   ي، ول  يبعلله جلابيلا بعلث محملداي هلاديلا

ولودد  وهللا إن الناس أسللللموا الله ، 

حتى نالون أنا وأن  حرالين، نأالل من 

 . الحاال  العادل147السب دينا": ص

إلى عمر بن عبلد  بن أرطلأة  علديالتلب   -2
العزيز: "أملا بعلد  فللن النلاس قلد اللروا  

 اإلسم  وبف  أن يقل البراا"  في
 فالتب إليه عمر: 

"فهمل  التلابلم  وهللا لودد  أن  

أنللا  النللاس الله  أسللللللموا حتى نالون 

وأنل  حرالين نلأاللل من السلللللب دينلا"  

سللللليرة ومناقب عمر  120،  119ص

 بن عبد العزيز

رين من "عمر ل...  يلتف  إلى الحاضلل  -3
مروان، يا من حضر   بنيأمية  يا  بني

أعطيت  حظللاي  قللد  إنال   وغللاب،  منال  
ي وأمواالي، وإنى وحسللب شللطر   وشللرفا

ديال  أيل   فيأموال هلاه اوملة أو للليهلا  
أيلديال  من حقو  النلاس   فيفلأدوا ملا  

إلى ملا أالره فلأحملال  إلى    وال تلجاوني
علللد    عللليلهل   ليلظلهلر  تلاللرهلون.  ملللا 

 الرضا  
وليلد بن عبلد المللم:  بن ال  العبلاس

الار    التيوهللا ال نبرا من أموالنا 

إلينلا من آبلاانلا، فتفقر أبنلاءنلا، ونالفر  

ل رؤوسلنا أجسلادنا...  ايآباءنا، حتى تز

إنلا وهللا ال نعيلب آبلاءنلا وال نضللللل  

 شرفنا... 

عيلب أعيلب مملا عابه   أيعمر: و

تسلللللتلعليلنلوا  القلرآن أن  لوال  ووهللا  ؟... 

ه وضرع  بما أطلب هاا الحق ل  علي

علي اليو  إال   قال عمر آلانه: ال يدبل -3
، فلملا اجتمعوا عنلده حملد هللا مرواني

 وألنى عليه ل  قال: 
أعلطليلتل     بلنلي"يلللا   إنلالل   ملروان: 

ي وأمواالي  ي وشلللرفا . وإنى وحسلللب  حظا

 فيشلللللطر أموال هلاه اوملة أو للليهلا  

 ديال " أي

أال   –فسلللللاللتلوا   علملر:  فلقلللال 

؟ فقلال رجلل من القو : "وهللا  تجيبوني

ال يالون الم حتى يحال بين رؤوسلللنا  

وأجسلادنا. وهللا ال نالفر آباءنا وال نفقر  

 أبناءنا.  

عمر: وهللا لوال أن تستعينوا   فقال

هلللاا  علللي أطلللللب  للله    بلملن  اللحلق 

عني قوموا  بللدودال   " وضلللللرعلل  

سللللليرة ومناقب عمر  137،  136ص

 بن عبد العزيز. 
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  في سيرة ابن الجوزي النص  )الحاكم العادل( فيالنص 
بللدودال  عللاجمي ولالنى أبللاف الفتنللة 

حق   ولان أبقاني هللا وردن إلى الل اي

الحاال     78،  77حقه، إن شلاء هللا" ص

 العادل. 

بن عبلد  وتتملة الببر: "أن عمر  

الجور   من  مضلللللى  مللا  االر  العزيز 

والعدل، وعنده هشللللا  بن عبد الملم،  

فقال هشللا  إنا وهللا ال نعيب آباءنا وال  

 قومنا،  فينض  شرفنا 

عيلب مملا علابله    أيفقلال عمر: و

. سللللليرة ومنللاقللب 137القرآن"؟ ص

 عمر بن عبد العزيز

لمؤمنين، لمااا  "ابن سلللليمان: يا أمير ا -4
قطيعتي وهلاا التلاب أبي انتزعل  مني  
؟ يبرا الالتلاب ويعطيله بللعطلااهلا لي

 له
أن أنتزع   بنيعمر: معلاا هللا يلا  

اإلسلم ، لمن الان    فيقطيعة رسلب  

 هاه اورض

 ابن سليمان: للفاسق بن الحجاا

 عمر: ااحب الش  أولى به 

ابن سلللليمان: فلنها من بي  مال 

 المسلمين 

 عمر: فالمسلمون أولى بما له  

ي  إان  يمان: لمتضلللل ابن سللللل ايقا

  فأعطني التابي

  عمر: لو ل  تلأتني بله وتعطله لي

اه فأما إا جا  به فم تأباه إيما سألتم  

 وال أدعم تطالب بباطل 

ال  اللملؤملنليلن،  أمليلر  يلللا  ملزاحل : 

 تنسى أنه ابن سليمان أتان  به هاا؟ 

قال ابن سلليمان بن عبد الملم لمزاح :   -4
إن لى حلاجلة إلى أمير المؤمنين عمر، 
قال: فاستأان  له، فقال أدبله. فأدبلته  

أمير  اعلى عمر. فقال ابن سلللليمان: ي
؟  المؤمنين: على ملا ترد علي قطيعتي
 فيقال معاا هللا أن أرد قطيعة رسب   

ي التابياإلسللم . قال فهاا  . فأبرا التابا
من المله، فقرأه عمر فقلال: لمن اللانل  
ابن  للفللاسلللللق  فقللال  اورض؟  هللاه 
الحجلاا. قلال عمر: فهو أولى بملالله. 
قلال يلا أمير المؤمنين  فللنهلا من بيل   

ل: فالمسلللمون أولى  مال المسلللمين  قا
: يلا أمير المؤمنين: رد على  بهلا. قلال

  تأتني به ل  أسللألاله،  . قال: لو لالتابي
بله فم نلدعلم تطلاللب    فلأملا إا جاتني

ببلاطلل. قلال فبالى ابن سلللللليملان. قلال  
مزاح : فقلل : يلا أمير المؤمنين  ابن 
سلللليمان تالللن  به هاا؟ قال ويحم يا 

أحلاول عنهلا وإنى   نفسللللليمزاح  إنهلا  
اللوط مللا أجللد لولللدى"  و للله من  جللد 

لسللليرة ومناقب عمر بن  140،  139
 عبد العزيز 
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  في سيرة ابن الجوزي النص  )الحاكم العادل( فيالنص 
نفسي عمر: اسال  يا مزاح  إنها  

لالبن    أريلد إنقلااهلا من حسلللللاب ربي

اللحب  آباءم فما   بني.. يا سللليمان .

ي يشلللبه حراللله  على  أير   حرالللا

اللدنيلا، وقلد ملاتوا وترالوهلا أقلدر ملا  

ص عليهللا"  الحللاال    92،  91الللانوا 

 العادل

هككلا تورق لنكة اق خ ل الجك  ل السككككككككككككككةبم  ن الاكة يخ  عك    ل ااار اق  
 فنااةهر الاع   الصكككككهتى  اخل خطة  "الحةك  العة ل"، حرث حرص ال ةتأ  

ب صكككك     المسككككرحنالصطة   فن  الاة يصنساة  هلا الماار نلى س اةج الصطة  
  ج   هنة     اللي، األار المسككككككككرحنت هيو الصطة    فناهككككككككاقمة  ال ه  الاة يصوو  

  ككككككككككككككوكة كو الصطكة    الاكة يصناق الحها يكو  الاجكةبكل برق  ككككككككككككككوكة كو الصطكة   
  هىيع ل لرامة ،  إن هةن الميكمهن  اح ا   ل ق هلا الاجةبل هكرنةن اة المسكرحن

 الانهك ف ال كةتكأ اق خطكةبكل     هن  الانو الاعلوموكو ة كتح رم اليك  فنالصطكةبكةن  
 تع  الم ص  الرلو   نة ا هةفو األ هات الاة يصوو. 

و  نمم   اأ تهجككككل ال اككككة  نمهاككككة  سلى الاككككة يخ  ة كككك إن هككككة ككككر هنككككة   كككك
البحث نق اللات العراوو  ا هكككككك اوو  ذل  بةلاهجل سلى الاة يخ   هن  ا هكككككك ان

 فنالميككككككككككككككمهن  تصالف اعككل    فن تحهيلككل سلى اككة ا   ااوككو تالم اع الاككة يخ  
 خطة  "الحةك  العة ل".  فنجعلل  هتة    ر    الليالصوة و األار 

 :الدينيصوت الخطاب  -2
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 فنالمامقل    نال ينتاجلى ا صككك  و ال ةتأ نور اهكككا نةلل  كككهت الصطة  
اااعاجة     المسرحن ماعج بل خطةبل    الليال رآن ال ري ،  الح يث النوه  المريف، 

"الحكةك  العكة ل"،    فنسبراز فعكل الاعكةاكككككككككككككك   الاعكةلم برق  ككككككككككككككهت الصطكة    فن
جموع   فن، فةلع قو برنامة لوسككككككككككككككر حها يو ااجةباو  ال ينن  ككككككككككككككهت الصطة  

بعض األحوةن ت هن ن قو تعةاكككك  و ت زاوو، تمككككرر سلى تهح   فناألحهال بل 
"الحةك  العة ل"  يايك    فن  ال ينن الصطة   المسكرحنو للصطة  ة الم صك   الي

 برق نمر بق نو  الععيع  ابنل نو  المل    الاةلن الحها ي الم طع  فنذل   

ج ال ا ،  ق  ار ان خة    بنن"نو  المل   )لعمر(  ة  ارر المؤانرق، سن قهاة  اق  
كلله ى  ن  بليكك  ننا   هكككككككككككككككةلككو  س ا    هلهن  سن اق هككةن قولكك  اق  
الصللكككةأ هكككةن  عطرنكككة  يعرف لنكككة اهااككككككككككككككعنكككة،  إن  ارر المؤانرق قككك   

 انعنة... فمةذا  قهل لا   ة  باة م..

ِإنِ ي َأَخاُف ِإْن   رل   الس    ي هل ل    " كككككر  قل لا   ة نو  المل  سن  بنككككككككككنم
 (1)""َربِ ي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيمٍ  َعَصْيتُ 

و ال ريمو ف   س مة االهككا نةأ للصطة   سن االهككا نةأ هنة لو  لصككهت اآل
 ككككككككلى هللا نلول   -   و اهجل للنوناآل فنكةا   بسككككككككوةقل  ايككككككككةارنل، فةلصطة  

قل  ة احم     ر  هككككككهل هللا  س ى  خةف سن نصككككككرر  اى نلا    ي - هككككككل   
ب صكككككك     ي ككككككلى هللا نلول  هككككككل    ةاو،  الصطة  للنون،  هه يه  القويه  ناو 

 

  15 اآل و ال ريمو اق المامككككككككةباةت  هن فن هككككككككه ا األ عة  اآل و    79( الحةك  العة ل ص1)
 . 13 فن هه ا العار اآل و 
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الاعريض بيرر  بطريم األ لى     يتلسككككككككككككككرر ابق هقرر    فنالاعريض همكككة جكككةأ  
 .(1) األحر  

اعرض الاحككككة    الاجككككةبكككل اع الصطككككة    فن  الككك ينن قككك   كككثتى الصطككككة   
الصككةص بككل،  هككلا الاجككةبككل  كهن    الحها ي  طككةي الم طع    فن ذلكك     المسككككككككككككككرحن
حرق   هككككل   الاةلنالم طع   فنهمة   ال يننا،  ف ة  لصككككهت الصطة    هككككةأ قةن  

نمر بق نو  الععيع سلى نلمةأ الم ينو  ف اةلاة الليق هة ها  نها ل يه  هةن  الوة  
 نلراة  

" جةأ  )...( بعث سلرا  لو  اها نلول فوسككككامككككرره  فومة  ل ى هللا نلول اق تبعةت  
 الص فو 

 اوو،   بنناعاح    اة حةجو  ارر المؤانرق سلى الممككككككككككككككه ا  ة  جةأ،  هه  جرأ  
  اعل  العلمةأ  خرر النة  الره م...

 ار  جةأ  لوكق  ة اعاح ،  ل ق اة     اق اهكامكة   ال خة  اق اهكاصة    ل   
 – هه المعصككه  المهحى سلول   – ككلى هللا نلول  هككل    -هللا  وول احم ا  

اِوْرُهْم ِفي اأَلْمرِ  بثن  سكامكرر  كحةبال، ف ةل لل  "   هك  هللا ألاال    (2)"َوشََّ
َوَأْمُرُهْم  الصكككككةلحو المصكككككلحو اريم الانة ككككك   الاها كككككى بةلصرر ف ةل  "

 (3)"ُشوَرى َبْيَنُهمْ 

 

 ا  اربو للطبةنو   –( تلسكككككرر ال رآن العاو  البق هقرر تح رم هكككككةاى بق احم  السككككك او  1)
 .90ص 7جك  -1999 – 2ع –الممل و العراوو السعهيو  – النمر 

 .159( هه ا آل نمران اق اآل و 2)
 .56 ق  جةأت فن الحةك  العة ل )  ار  ته   برنا ( ص 38( هه ا المه   اق اآل و 3)
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هنة  مقل  كككككهتة  اجةباة   احة  ا  لصكككككهت آخر،   ال يننايكككككمهن الصطة  
الممكه ا لع لل  فنير    ل ال حةجو لعمر بق نو  الععيع   الليهه  كهت اعاح   

  ككل باككلا الصككككككككككككككهت جعككل  جككةأ بق حرها يكك حض     الككلي نلمككل  ف اككل  األار  
 فنس هككةأ او   المككه   به ككلل او   اق ابة ئ الحك    فنيامقل    الم   ، اللي
و  ة   اوو السكمحو هى ال  سكاو  حةك  بحكمل،  هلا هه الم صك   اليالمكريعو ا هك
 اق الصطة . 

ريق  األ ل  كهت ةي الحة كل هنة   نة  اة  كهترق خةلصكرق )اسكا لرق( ااي
  ايككككككككككككى  ن الحةك  سذا بلب اولية  اق العل   ال يق  الع ل ال  حاةج    اللياعاح   

  ال ينن كككككككهت الصطة    لقة نا الا برر،    ةلر يسلى امكككككككه ا بل  مكق  ن ينلر  ب
  هرر   الان ن او   المه   اق المبة ئ    فن جرا   جةأ بق حرها  المامقل   اللي
ا هكككككككككك    ق   ار هللا باة  وول  هه المعصككككككككككه   بل جعلل اري ة  للانة كككككككككك    فن

 فن المسككككرحن الامككككة   برق  بنةأ األاو.  الصككككهترق ي ثرهمة  يؤارهمة الصطة  
جااى النار حهل هكل  ال يككككككككككككككوكو،  تؤ    هككككككككككككككةلااة  ن قكو حها يكو، تجسكككككككككككككك    

  الانحرص نلراة ال ةتأ اق خ ل تل  الهايكككككككككةت  الانالاها كككككككككلوو الاولوغوو  
 يبعث باة برق الحرق  اآلخر سلى حكة  العةل  اق خ ل خطة  الحةك  العة ل. 

 فناة جةأ  ال ينن امة يامقل فول الاعةاكككككك   الاعةلم اق  ككككككهت الصطة  
 برق نمر بق نو  الععيع  هةل  بق نو  هللا بق نمر بق الصطة .   الاةلنالم طع  

تلهر لى اة   "نمر   )...(  ل   هنر هاور سلو  انل قلرل هاةبة   هككككككككككثل  فول  ن
نمر بق الصطة   هابل   قيكككرال  ألهكككرر باة    كةن اق هكككررا ج    ج ي
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النة  اة اهككككككككككاطعر سلى ذل  هككككككككككور ،   هككككككككككثل هللا الاهفرم لمة  حأ  فن
  راى ي

هككككةل  بق نو  هللا   كاأ ل  ذل  سن تككككةأ هللا،  إن هنر  ظق     ال تسككككاطوع،  
ف ككك  هكككةن نمر  جككك  نلى الصرر  نها كككة،    كككر ال تجككك  اق  عرنككك  نلى  

    "الصرر،    جه  ن يهف ك  هللا لمكة  حكأ،  لا كل همكة قكةل العوك  الصككككككككككككككةل
َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َأْنَهاُكْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالا اإِلْصالَح َما اْسَتَطْعُت 

ْلُت َوِإَلْيِه ُأِنيبُ  ِ َعَلْيِه َتَوكا  .(1)"َوَما َتْوِفيِقي ِإالا ِباَّللا

 طعو  اعنةهة الليه  ان فنو ال ريمو  سن االهكككككا نةأ هنة لو  اهكككككا نةأ لآ
    اة       نق هكككككوةقاة، س مة هه اهكككككا نةأ للمهقف هةا  ،  هثن هكككككةل  هنة لمة   

اق حةل نمر  قهال اق المصةللو  ن   االتبةال اهككككككا نى اهقف العو  الصككككككةل   
و ال ريمو تمكرر   تكعرأ اع قهال، بل اهكا نى ا صك   لوكهن ا صك ا  لعمر، فةآل

سال  ن تصككككككككككل   حهال  ،  اق الم ة كككككككككك   نسلى  ن العو  الصككككككككككةل    هل  "لو  ل
بحسكككككأ  ،  ح   تكككككئ   لو  لن اق الم ة ككككك  الصة كككككو لن   تسكككككاقو  انةفعك ،

 اة   يسال بةي"   ق  لسكككككككككككل تعهرااة ف ةل  " اة تهفو نث   فع ن  (2)اهكككككككككككاطةناى"
نق المر سال بةي تعةلى ال بحهلن   حصل لى اق الاهفرم للعل الصرر  اال ل ة   

وةقرق!  اة  قر  الحةلرق  حةل العو  الصكككككككةل   هه فمة  تكككككككبل السككككككك  (3)" ال ب هتن
 

 .88 اآل و اق هه ا هه  اق اآل و  66( الحةك  العة ل ص1)
( تلسكرر السكع ي المسكمى توسكرر ال ري  الرحمق فن تلسكرر ه   المنةن للمكوخ نو  الرحمق  2)

 .389ص -2002 –برر ت ع األ لى  –اؤه  الرهةلو  –بق  ة ر السع ي 
 ( السةبم  لسل.3)



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4230 - 

يكك نه قهاككل انلر ا   ال  جكك  اق  عرنككل نلى  نهتككل،  حككةل نمر بق نوكك  الععيع 
 هه ال  ج  اق  عرنل نلى سقةاو ح    هللا  بل سن الم ة ككككككككك  هلل  تاهح ، ف ذا 
كةن العو  الصككككككككةل  لو  لل اق الم ة كككككككك  هككككككككه   ن  صككككككككل  حةلا ، ف ن نمر  

    الماةل    فنق  ب   بنلسل تثكر ا  نلى ن   اصةللال لا  كلل ،   

لنة  ن    ة اة هةن ينبينهة ها ق   نطه ة نطة ر  سن الصللةأ اق قولن"نمكككككككككككككككككككككككككككككككككككك
قككك     ت هكككل      إ ن  لا   ن  عطههكككة لنكككة،  ينبين كككثخكككلهكككة،  اكككة هكككةن  

 فن  –   لسكككككككككن حر  نلى   )...(  إ ن(1)نلسكككككككككن   هلن،  ا  ت ب ةالعطة
  (2)اق برر المةل" نلسن ن آخل ترلة  ل –هلا  لناهق

تلسكككككككككرر قهلل  " اة   ي   ن    فن  ع يهكلا فعل العو  الصكككككككككةل ،   هل السككككككككك
المكوكةل    فنلسككككككككككككككر   يك   ن   اكةك  نق البص     ي خكةلل   سلى اكة   اكةك  ننكل" 

 (3)" المرعان   فعلل   ة  بل اة   اةك  نق  ار سال    ة   ل اوا ئ بارهل

هنة اعةا ا   اسة  ا  لصهت تصصوو    ال يننر  هت الصطة   هكلا  حي
لصككككهت قهال امة  حرلنة سلى  ككككهترق    ةير ا ل  الهقر اصةللة   اي فننمر  هه 

يؤهك  تعك   كو    الكليااحكة  يق  مقكل هكل انامكة  ككككككككككككككهتكة  ارهعيكة  اسككككككككككككككا    األار  
 خطة  "الحةك  العة ل".  فناأل هات 

 

 .76( الحةك  العة ل ص1)
 .77( الحةك  العة ل ص2)
 .389( تلسرر السع ي ص3)
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و النوهيو المكريلو فمق  اقلال اة جةأ  اة اهكا نةأ ال ةتأ أل كهات اق السكن
 او  برق نمر بق نوك  الععيع واحمك  بق هعكأ   الكلي  الاكةلن  الحها ي الم طع   فن

 آ  نلراكة اق  حهل جسككككككككككككككمكل  الانال رظن،  هكةن ابق هعكأ قك     ر حكةل نمر 
  تيرر له ل  قلو زينال  

نلى  بع  ثةلقو، حرق ت ع نرنن   فن قوري انى  ة ابق هعأ  يككككككر  ف وف له   كككككك"نم
ى حرنلل  تككككككككك   ككككككككك ي ا      ا م هنر ل  جنان،  يسكككككككككرل انصري  فمن

نى  ة ابق هعأ اق قول نق  هكككككككككهل هللا  كككككككككلى هللا  س  ة ا ...  ل  تح ث
نلول  هككككككككككككل    ل قةل  "اق  حأ  ن  كهن  كر  النة  فلرام هللا،  اق  

 جككل   ثم انكل  يكك  هللا نع    فن حككأ  ن  كهن   نى النككة  فلوكق بمككة  
 .(1)ي  " فنبمة 

لحمل ابق هعأ نلى ن     ال يننقة  نمر هنة بةهككككا نةأ  ككككهت الصطة  
 جككأ  ن    الان  هن آ  نلراككة،  ا قرا  بككثن هككل  الحككةل    الانس  ككة   لحككةل نمر  
 ككككككككككلى هللا نلول  هككككككككككل ،    الصككككككككككةل  همة  خور نق ذل  النون  كهن نلراة العو  

حكة    الاجكةبكل برق نمر بق نوك  الععيع  ابق   الصطكة  هنكة  لارض  هنكة  اق الا
كعكككأ ال رظن  ل ق الهاقع خ ف ذلككك ،  لعكككل ال كككةتكككأ نرض الصطكككة  باكككل  
الطري كو لوحمكل المرهككككككككككككككل سلوكل نلى ا ذنكةن  ال وهل لمكة آل سلوكل حكةل نمر بعك  

هةن  يومكككاة   هثن ال ةتأ  قة  ابق هعأ ال رظن ا ة     الليحوةا الارف  الانع   

 

اؤهكككككسكككككو   - الح يث فن اسكككككن  المكككككاة  البق تكككككاة  ال يكككككةنن  67( الحةك  العة ل ص1)
 .3ص – 2جك -1985 –ع األ لى  –لونةن -برر ت  –الرهةلو 
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ق  ين ر هل  الحةل بع لل ل نل ال  مكق  ن ين رهة    الليمرهكككككككككككل سلول( )ال  المال ن
ح يث  ههل هللا  لى هللا نلول    فنالمامقل    ال يننبع  حيه   هت الصطة   

  هل . 
 :األدبيصوت الخطاب   -3

 كككككككككككككهترق   فنخطة  المكككككككككككككعر نلى تع  يال  هقرا تكككككككككككككهاه    مكق بله تل  
اق خ لل المكككككككككككككعراأ سلى اللي ي نه  ااحة  يق   كككككككككككككهت نمر بق نو  الععيع  

 صةلف هلا الاهجل    اللي قهالا ،   هت المعراأ    فنالص ي،  ارانةا هللا    تحري 
نلى ا ة كككككك ، تصةلف    الان تنطهي اق خ ل اهاقلا  المصاللو   قهالا  السككككككةب و  

 له  المككككعراأ، س ل يري  اق   فن سككككعى نمر سلى ترهككككوصاة   الانتل  الم ة كككك   
 ككة اة المككةنر   ككهت الحكمو همة  خور    انالالمككعر  ن  كهن  ككهت العاو 

 .(1)ننل الرههل  لى هللا نلول  هل 

لككللكك  يوكك   الاجككةبككل  الاحككة     اكككككككككككككك  اككة  كهن برق نمر بق نوكك  الععيع 
 سكككعى سلى ترهكككوصاة   الانهل  الم ة ككك   فن هؤالأ المكككعراأ الليق  صاللهن اعل 

اق خ ل المكككككككككعر،  هلا اة جعلل  ععف نق ا ةبلاا   الجله  سلرا   السكككككككككمةال 
،   هل نمر  انا ،      لعككل بككةلمككككككككككككككعر  هللككل بككل سال اق  جع نق قهلككل  تككة  

  الع ي  اق األ كهات المكعريو فن ا طع حها ي اهيل اكلى اصةابة  نهن الال 
 تصةلف  تجةبل اهقلل اق المعر.  الان

 

 .98(  اجع الحةك  العة ل ص1)
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للر، بل حرنة ،   خلت  "نمكككككككككككر  سن لى  ة نهن  لعة   بةلمعر اق ق     ق  هك
انل الواى،  ل ق اة  حق فول  مكككيلنة نق المكككعر  المكككعراأ...  اةذا 

 (1) يرر ة اق  لسناا   هاةاا م"

 لالا انع المكككككككككعراأ اق ال خهل نلول   ل األار  هةن انا   نمر بق  بى  
فطق سلى اة   صكككككك  سلول    اللي سككككككم  سال لجرير  اوعو، اللرذ ي،  األخطل،  ل  

نمر،       اواية ،  اق ث   ةل  اكككككة ، ل نل ل  ينل اق برر المةل تكككككرلة . بل  
 لعكل ذلك  ألن جرير      اكة  (2)لكل ب نهكل اكة ت هن نطكة  امكة  ملك  اكةلكو   ه   

 قهلل   فنيري   نمر اق المةنر  ياي  ذل  
  هنجةل المككككعر  الم    اللصة ،  اة "جرير  ل      هر  ن المجةل لو  ا

 بوكةتى،  اقلك  يرجى    فنسال المكككككككككككككككه   بقاكة سلوك   كة  ارر المؤانرق  
 (3)للمعه و  ا    "

 اوعكككو،   ر لم كككةبلكككو المككككككككككككككعراأ نلى نمر بق  بن ل    اصككككككككككككككر  فض نم
 اللرذ ي،  األخطل بل  فض جملو المكككككككككعراأ سال اق تة   تنسككككككككك  هنصكككككككككرأ،  

هةن نمر ير  فول    اللي  ل   ثذن سال لسكةبم الوراري    ، هقرر،  األحهص   رره
 كمة   هل  

  ة  ارر المؤانرق... "الحةجأ  هةبم الوراري 

 

 .100( الحةك  العة ل ص1)
 .110(  اجع الحةك  العة ل ص2)
 .106( الحةك  العة ل ص3)
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 اللي!... هلا هه المةنر مو هللا المرهلو! .. هةبم الوراري نمككككككككككككككككككر   ة  ع
المةنر   اللي   جه انل المعي ... هةبم الوراري   ي ،  هلا هه المعر  

  ن  عانى  يهجع ف ةل  ال يهاة ثله الليالحكو  الهانظ 
 سذا   ر ل  ترحل بعا  اق الا ى 

   افرر بع  المهت اق تع  ا
    ارك نلى  ن ال ت هن تريكل

 (1)     ت قول المهت اة هةن     ا"

 يطلكأ نمر اق هككككككككككككككةبم  ن ينمكككككككككككككك   ال صككككككككككككككرك ا هكةالكو  بكل  يطلكأ انكل  
 االهاعا ا، ث    هل بع   ن يا  هةبم س مة    

"نمكككككككككر  )...( هلا هه المعر، اق   ا   ن   هل لنة تعرا  فلرنال اق ذل  المه   
َعَراُء َيتاِبُعُهُم الَواُوونَ هاةبل  " فن إال ف   قةل هللا نع  جل  َأَلْم  *َوالشَََََُّّّّّّ

ِذيَن ِإالا الَّا  *َوَأناُهْم َيُقوُلوَن مَّا اَل َيْفَعُلونَ   *َتَر َأناُهْم ِفي كَّلِ  َواٍد َيِهيُمونَ 
ُروا ِمْن َبْعِد َما ُظِلُموا   اِلَحاِت َوَذَكُروا َّللااَ َكِثيرًا َوانَتصَََّّ آَمُنوا َوَعِمُلوا الصََّّا

َيْعَلُم الاِذيَن َظَلُموا  ُمنَقَلٍب َينَقِلُبونَ  )ل قرر  األحهص( اةل مة ال    (2)"َوسََّ
  فنت هالن لل   حسككككككككككككنرم...  هلا المككككككككككككعر الحكو  الهانظ    بااة  مة  

! سال  ق   هككككل  تككككعرهمة  الامككككورأم... قهاة ننن،  ال تعه ا سلنج ليعل   ا

 

  اهككككككو  جمع  تح رم  .   –ق فن تككككككعر هككككككةبم الوراري  الورار  -106( الحةك  العة ل ص1)
 .106ص - 2004 –ع األ لى  – ا  الهفةأ ل  وة الطبةنو  النمر  –ب   اوف 

 .127( الحةك  العة ل ص2)
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 آاق.. ل كك   الككر   لككو البككةاككل،  آن للمككككككككككككككعر  ن  كهن جنكك  ككة  للكك يق  
 (1) األخ ي

هكككلا جككةأ  ككككككككككككككهت الصطككة  األ بن  اخككل خطككة  الحككةك  العككة ل حككةا    
  نو ااجةباو تمقل  كككككككككككهتة  ارهعية   صةلف  كككككككككككهت نمر بق نو  ةي  كككككككككككهات ااب

  الانرا لهجااكل، تلك  الهجاكو  ةييرفض بك     هكل  األ ككككككككككككككهات الميك  الكليالععيع،  
ه   ن  كهن تكككككككعره  جن  ة  لل يق  نلى  ن يلاعااة المكككككككعراأ  اعوة  س ة  حث ال رآن

 ألخ ي ال جن  ة  لليها و  الوااةن. ا
 الرسميصوت الخطاب   -4

   ت  ثنةأ    الان  تل  الصطةبةت  الرهكمنتعنى ال  اهكو بمصكطل  الصطة  
تا ر  ب ره  الص فو، هال    يتحمل  ككبيو  هككموو   هنخطة  "الحةك  العة ل"   

لوة  ايهجااة نمر بق نو  الععيع اق اهقعل به كككككككككككككلل حةكمة  للمسكككككككككككككلمرق     الان
ياهجكل باكة اآلخريق سلوكل بنل  الصككككككككككككككلكو،  يك خكل فراكة الصطكأ   الانألاره ،     
هةن يبعث باة نمةل نمر    الانالح   خ فل،  الرهككككةلل    نفت ةل   الانالرهككككموو 

يبعث باة نمر سلرا ، فيككككككككك   نمة هةن  صككككككككك   اق    الاننلى األاصكككككككككة ،    
 الرعوو اهجاة  سلى نمر    العمةل...

را، تك ل ةيفاكل  الصطكةبكةت جموعاكة تحمكل     ااجكةباكو،   جاكةت  ار ايك
 ل. ياس  باة خطة  العة   الاننلى الاع   و الصهتوو 

 

 .132، 131( الحةك  العة ل ص1)
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اة هاأ بل    - هه هقرر -فممة جةأ نلى لسككككككككككككةن نمر اق هل  الصطةبةت  
  هل فوكككل  "سن النكككة  قككك   كقر ا   الكككليبق   اكككثا   ا  نلى خطكككةبكككل    نككك يسلى  

 .(1)ا ه   فرا ا  امة   جبل ا ه   نلرا   الل  قل الصراج" فنال خهل  
 هاةبل   فن  هل نمر 

 ن النككة     –وهللا    –عقككل جككةبوككة   له  ت  "سن هللا بعككث احمكك ا  هككة  ككة ،  ل  يب
 (2)  ينة!..." ي هلمها هلا ، حاى   هن   ة    ر حراثرق،  ثكل اق هسأ 

يككة  "بلينى     تسككاق بسككنو الحجةج، ف  تسككاق بسككنال     انل اة هابل سلول  
هةا ليرر ح اة،  هةن لمة هكككككه   صكككككلى الصككككك ا ليرر  قااة،  يثخل الع ف  ل هةن  
 (3) الس  "ذل   اوع 

 فن انل اة هابل   ا  نلى هاة  حجبو ال يبو الليق يري  ن تج ي  هسكككهتاة  
 كل نة  همة هةن  صنع الصللةأ اق قول.

 فنر  ن  جعل ثمق هل  ال سها  ي"نمككككككككككككككككككككر  )...( ت لراة هسهتاة،  إ ى   
 كبة  جةلعو اق المسكككككككلمرق ف  ا    لى بلل  اق تج ي  هسكككككككها الورر 

 (4)هل نة " فن
  هككككلاة نمر سلى نمةلل جةأت   ا  نلى هاوا    الان ااكككك   ن هل  ال اأ 

را لصكككككهتل  ايكككككة ا لل بمة  حمل ايكككككةارناة اق تجةبل  ةيتمقل   كككككهاتة  اي  الان
 

 .147(  اجع الحةك  العة ل ص1)
 ( السةبم  ل  الصلحو. 2)
 .144( الحةك  العة ل ص3)
 .146الحةك  العة ل ص( 4)
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  فى جاو هل انامة  امة جعل نمر   ه  ب حيككككككككككاة به ككككككككككلاة تانة  فن تصةلف  
 حرص نلى ترهككككككوصل برق المسككككككلمرق، جموعة ، س اة   ككككككهات   اللي او   الع ل  

را هككككككككككككككهاأ هككةن اق قوككل العمككةل الككليق تاعككة ض  جاككةتا  اع انا  نمر  ةيايكك
 ياعة ض اناجل اع ف ر نمةلل.  اللي     اق قول نمر ا ه ان

 اختالف وجهات النظر:   -5

 فن قو  خطة  الحةك  العة ل اق خ ل تككككككصصككككككوةتل ن قو حها يو تامقل  
ا ف  جاةت النار برق نمر اق  ةحوو   ارق بةقى المككككصصككككوةت اق  ةحوو  اخ

اصاللو  ااصكككككككة نو  ذات   ف هل  الع قو نق " تككككككككةل اق الهنن خر ، ت مككككككك
 جعكل الع قكو الحها يكو المونوكو نلى اخا ف   الكلياألار    (1)حيككككككككككككككه  ااجكة  "

  يهلهجوةت حةارا  ت  اة  كهن الحيه . ياأل

براككل اق  بنككةلككل  خكك اككو   بنككةأ نمهااككل،  يصالف  سن نمر  صالف اع  هككل  
بل   –همة  تكككككككككككة ت ال  اهكككككككككككو سلى ذل  قول قلرل   –اع نمةلل نلى األاصكككككككككككة   

را  ةي يري   ن ينجه باة  يطارهة،  هل  هلاة   كككككككهات اي الان يصالف اع  لسكككككككل  
 لصطة  الحةك  العة ل.  الحها ي ااجةباو تععز المنحى 

الايككككفمق األاقلككككو نلى اخا ف نمر اع   براككككل، امككككة يؤهكككك    فنر  ةي هككككل 
 برق نمر  ابنل نو  هللا   الحها ي األ هات هلا الم طع 

ل   الور ان  بةألا  هسةأ فلهرت لن  ن  .  "نو  هللا  ه   نلو   ة  بان
 ن  ذهأ آلخل اناة      ارتنن  البصر     اة بق     كسوو ل  نن  الصوة 
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اق ثوكةبى  ال اق   هنااكة  جك تاكة ال تلرم بى ف    ياكة  تككككككككككككككةأ  فلمكة   
 ثوة  قهاى، فمة   نع  ة  باة م 

   ن تكككلر فصل انل،  ا  ف  تكككئ نن ي، فنن  الصوة نمكككككككككككككككككر  هلا اة لنة  
 . رر هلا 

نو  هللا  سذن ا اار ب  هسكككككككككةأ!.. ل   ب   النة   عراكككككككككهن بنة   ي هلهن،  
  بنةأ الصلولو ال  ج  ن اة يلبسه ل!...

...    بننحاى  مهتها  ه    هلهن!..  ة    نمككككككككككر  س ا    هلهن، ف نا    هلهن 
  ة نو  هللا... ال تن  قهل الحكو  

 (1) خرجر سلى ال  وة    ر اجر ،!!"  تجر  اق ال  وة، ف    س مة 

 جاكةت النار لوكهن برق نمر  خك اكل، فاكلا  به  اوكو    فن يماك  االخا ف  
را   اجةباة  لصكككككهت نمر اق خ ل ةي    نمر بق نو  الععيع  مقل  كككككهتة  اي

 هلا الم طع   فننو لهجاو  ار نمر همة ياي  ةي جاو  ار  المب

 نمكر  اة   اأ   ة     
طة..  به  اوو  سن هككككككككر تى ز جو  ارر المؤانرق ق  هللانى اق  ار  تككككككككط

كلمكة  خلكر  هككككككككككككككثلاكة الطعكة  قك اكر سلى العك    الره  قلكر   ككل يه   
ن  م!... ف ةن الجها   هلا اعة  اهال   ارر المؤانرق انل تار! 
 لمة هككككككثلااة نق هككككككوأ ذل  قةلر  س اة الص فو...  ة لرانة هةن برننة  

 

 .136، 135( الحةك  العة ل ص1)



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4239 - 

نة هككككككككككككر  ا  انل  خلنة  ي ارق هل  الص فو بع  الممككككككككككككرقرق، ف هللا اة   
 !... فراة

قكْر  ة     ف   حوأ هللا سلنج نمككككككككككككككككككر   ككككك  خمككككه و الطعة ، فث ة ال  تر    ك
 الع   سال سلى القه  بةل قو  العير )...(

 به  اوو  اة هل  الحوةا  ة  ارر المؤانرقم س اة وهللا لحوةا جةفو قةهوو،  إن 
را  ةي يايككككككمق هلا الم طع  ككككككهتة  اي  (1)هللا لسككككككةلل  ننة يه  القوةاو"

ولو الرافض لهاقع بص ف  ككككككككككككهت  بى  اوو هه  ككككككككككككهت ز جو الصل
له  ن برنا   ارناة بع  الممككرقرق فاه  ككهت اجةبل    الص فو المامنن

  حملاة نمر.  الان يهلهجوو تصةلف تل   ير،  حمل ةي اي

ف كك  بعككث يريكك   ن ينجه باككة  يطارهككة    الان يماكك  الص ف لوكهن اع ذاتككل  
  هل نمر    سلوكل  حك  نمكةلكل نسكككككككككككككك  بعك   ن البكل  هلكل حرنمكة نلمها   واكل فوكل،

  اوو  ق  فر   ظق   ل اهارا  بةلعسل اق الع  ! لي ال  بن
،  ل  سن ذقنة انل ترلة ! )...( )لرجةأ(  ة  جةأ، ككككككككككككر  بل الهيل لن،  ألهلن"نم

لمةل، )...( برر ا فن خرج هلا العسككككل سلى السككككهي فبعل  اككككع ثمنل  
، االهن بكةلكل ه   ) يككككككككككككككر  نلى بطنكل( بطنن بطئ نق عبكة ا  ان

 .(2)يامنى نلى هللا انةزل األبرا ،  يعمل خ ف  نمةلا "  ة الصطة
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 جاكةت النار اق تككككككككككككككث كل  ن    فنق  الاجكةبكل  ةيسن ااا   الصطكة  هكلا الابك
ذ  الممال   يبع  ننل هه ل  سكككوطر نلول  كككهتة  ارهعية   اح ا  هه المسكككاحه   يليقر 

  هنتولوب ا ة كككككك  ، س مة   فنلعاة  الصطة  اسككككككاعرنة  بسككككككلطال المرهعيو الهاح ا  
 الحها ي   ككككككككككككككهات ااعكك  ا تحمككل  تكككككككككككككككككةل اصاللككو اق الهنى، تععز المنحى  

المرهكككككككككككل  /المال نو للصطة  ل   ة سلى تح رم الم صككككككككككك   الي  انلانا  انالاجةب
 ا خ ف.  االا  كهن ال ةتأ   سلول،  ق  اهكا رت  لسكل  اقانعر بع  هلا الاجةبل

قككك  جعكككل اق خطكككة  "الحكككةك  العكككة ل" خطكككةبكككة  حها يكككة  هوررا  تالكككةنكككل فوكككل هكككل  
و تماعج  ة كالناك  فننكو، ل ناكة  ةياأل ككككككككككككككهات الماعك  ا بمكة تحمكل اق ا كة كككككككككككككك  اابك

 فنياهح  اع  كهت نمر بق نو  الععيع  اللي تنصكار لصكةل   كهت ال ةتأ 
الم ة كك    هنة   اح   حمل ا ة كك   اح ا    حاى  صككررا  ككهتالمسككرحنالصطة  

 احكهارق    ة له  المسكلمرق حكةا فن نة ال ةتأ سلى ترهكوصاة    الانا هك اوو  
 . المسرحننلى السهاأ اق خ ل خطةبل 
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 خامتـــــة
اتصل المكككككككوخ المكككككككراة كككككككن اق خطة  الحةك  العة ل  هكككككككرلو لاح رم ه فل 
السكككككككككككةان، اللي هر  لل حوةتل،   ظف اق  جلل    اتل األ بوو  الهناوو  ذل  
الا ف هه  مكككر  هكككةلو ا هككك   الههكككطوو،  ترهكككوخ الاهيو ا هككك اوو فن  له   

اق     خطرر   بنةلاة، ااههك   سلى ذل  بةلمسكر  ذل  المنجع الحيكة   بمة لل 
فن الاهجوكل الق كةفن  األخ قن فن الاكثثرر نلى المجامع.  قك  حملكر الك  اهككككككككككككككو 
نلى نةت اة فن الصكككلحةت السكككةب و توررق ا ا  ذل  الصطة  اق خ ل تحلرلل  

 للهقهف نلى ا ة     ا اار سلى جملو اق الناةل  هةن اق  هماة  

 هكككككا  المكككككوخ المكككككراة كككككن  ارية   تطووقوة  فن الا ريأ برق ال يق  اللق اق   •
خ ل هاةبةتل  خطبل الان  نة فراة سلى تهظوف هل  اآللو الصطررا فن  مكر  
ال نها  هةن ه فل فن ذل  تح رم  هةلو األزهر فن  فع الحرهو ال ينوو  فعة  

 ل. بههةلل اصاللو ااصلا  اق المسر   هرلو اق هل  الههةل

تاجة ز   اهككو الصطة  المسككرحن ال  اهككو األ بوو سلى اكه ةت  خر  تنطلم   •
اق ههن النص هه األهكككككة  لونوو العرض األار اللي  كسكككككأ الصطة  قها 

 تحقوقوو  ي  حهلل سلى  فعةل تاح م ل   قهلاة. 

 ع  خطة  العابةت خطةبة  ابةتككككككرا  لل ةتأ  علق فول نق  لسككككككل  اق ث  ف    •
اهامةاة  خة كة  لمة فول اق همكف نق ا ا  الاهيو ا هك اوو      لال ال  اهكو

 فن خطة  الحةك  العة ل. 
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 مقل العنهان فن خطة  الحةك  بنوو اسكككا لو لاة فيكككةأهة الصةص باة اللي  •
 سكاطوع المال ن/ المرهكل سلول  ن  مه  بمة  عرفل اق  صكهص  ينوو تاهاز   

بكك   هككة فن تككثكركك  الاهيككو اع النص لا هن الكك اللككو المرجيوككو الان تسككككككككككككككا   
 ا ه اوو اق قول المرهل. 

 حمل العنهان اةبعة     ه وة  حرث  مكككرر سلى النص ستكككة ا ابةتكككرا امة  مكنل   •
 اق تح ي  ههيال  تعررنل. 

 مككككرر العنهان اللرنن سلى الممككككر ال اللي تونة  المككككراة ككككن  جةه  اق  جل  •
جول الصطة  تحقو ل  هه الاثهككككككككككككو  لمسككككككككككككر  سهكككككككككككك ان، يا  اق خ ل ته 

المسكككرحن الهجاو السكككلومو  لو ه  بث اأ  هكككةلال فن الناهض بةألاو  اال ت ةأ  
 بسلههاة امة  مكناة اق الحلةظ نلى ههيااة  نلى هوة اة المسا ل. 

 مقكل ا هك اأ  هككككككككككككككةلكو اق ال كةتكأ سلى الماك   سلرا  خكة ككككككككككككككو،  إلى العكةل    •
الع ل،     الماةل   نةاو، تحمل برق ثنة ةهة  هكككككككككةلو ا هككككككككك   ال ةلمو نلى 

 إ صككككةف المالهارق، تل  المعة ن الان  ل  نلراة النص اق   لل سلى آخر   
امة ح ا بة ه اأ سلى  ن  كهن نابو  صككككوو ال تنلصككككل  اللااة نق السككككوةي  

 العة  لطووعو النص المسرحن. 

جكةأ خطكة  الم اب  النصككككككككككككككن الكلي  كككككككككككككك   بكل ال كةتكأ نملكل حكةا   اعكل  •
،  هن فن  ل  الهقر انسكككككجمو  ااهاف و اع خطةبل  ا ة ككككك  النص   ة ةتل

 ا ه ان اللي  سعى سلى ترهوصل فن ذهق المال ن. 



 (د. عبري عيسى مهين عبدالعال)  اخلطاب املسرحي لدى أمحد الشرباصي

- 4243 - 

     ال كةتكأ  هموكو الصطكة  الم ك اكةتن فن العملوكو الاها ككككككككككككككلوكو برنكل  ارق   •
ال راأ فجةأ خطةبل الم  اةتن  حةا   الع ي  اق الهظةلف الان تععز العملوو  

 ى  هموو النص  اهاهنةتل  ا ة   . الاها لوو،  تللر المال ن سل

تنهنكر اصككككككككككككككة   ا  هككككككككككككككةل فن  ص الحكةك  العكة ل برق خطكة   كةقكل هه   •
خطة  المؤلف اللي  علق فول  لسككككككككككككل نلى   ل  ككككككككككككةحبل،  خطة  ان هل  

  صالن فول ال ةتأ هصةحأ لل هل، هه خطة  المصصوةت. 

اق هكوةي  قةار ا  تكة ات ا خراجوو باح ي  األار الان   ع النص  اخلاة  •
زاكة ن  اككة ن همكة نكسكككككككككككككككر ا اكة  االجامكةنن الكلي تجر  فوكل  حك ان 

 الصطة  امة  عك  الاهيو ا ه اوو للصطة . 

قةار ا  تككككة ات الاهجراوو الان جةأت فن  ثنةأ الم طع الحها ي بة ن ن   •
نق ههيو تكككككصصكككككوو نمر، همة يري  ال ةتأ  ن  علناة فيككككك   نق ا ن ن  

مسكككككككرحن ا هككككككك ان الان تاونن  نها ا هككككككك    تلاع   نق ههيو الصطة  ال
 ه  ل،  تسرر نلى  اجل. 

كلل  قةار ا  تكككة ات الاهجراوو بةا ال المال ن نلى تلةنل المكككصصكككوةت   •
       فعككةلاككة فومككة برناككة، األار الككلي يؤهكك   اككككككككككككككع الصطككة  فن ساككة    

ولوغوو برق  االجامةنن  النلسكككن المنةهكككأ لل لاا  بلل  العملوو الاها كككلوو  الا
 ال ةتأ/ المرهل،  المال ن/ المرهل سلول بنجة . 

به كككككككككلل خطةبة  ليهية ،    –فن الحةك  العة ل    – حمل خطة  المكككككككككصصكككككككككوو   •
اجمهنو اق الهظةلف تسكككككككككا  فن العملوو الاولوغوو الاها كككككككككلوو للصطة  فن  
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ساككة  تجككة سككككككككككككككاككة اع الصطككة  المبككةتككككككككككككككر لل ككةتككأ،  المكه ككو اق خطككة   
  الاهجراوو.  ا  تة ات ا خراجوو

ت ه  الهظولو المرجيوو باحهيل خطة  الحةك  العة ل سلى   اا اعرفوو    ااة   •
المرهككككككككل/ ال ةتأ، للمرهككككككككل سلول/ المال ن  هل  األ اا تاسكككككككك  بةلمهاككككككككهعوو  
النةتجو نق الن ل الصكككككحو   اال عكة  المبةتكككككر  إن هة ر ال  مكق تحلرلاة  

 عاة فن هوةقاة المنةهأ.   ن الرجهال سلى خطة  ال ةتأ المبةتر،   ا

تاجة ز الرهككككككككةلو الم  او بهاهككككككككطو الهظولو الاهجراوو خطة  المككككككككصصككككككككوو   •
الصطة  المبةتككككر اللي  كهن ه ف    –به ككككلل خطة   رر ابةتككككر لل ةتأ 

اللعل الاهجران اق خ لل اهجل سلى ارهكككككككككل سلول قريأ  هه المكككككككككصصكككككككككوو  
أ به ككلل ارهكك   الماحة  ا سلى اسككاه   اللى  نمم، يامقل فن  هككةلو ال ةت

سلى المال ن به كككلل ارهككك   سلول  لااع ي خطة  المكككصصكككوةت سلى ا هككك ةع  
نلى الهاقع  لا هن الهظولككو الاهجراوككو العككةاككو  للككر الحكككة  سلى اككة  جككأ  

 نلرا  فعلل تجة  ح هي هللا   ال ، ث  ح هي اليبة  ثة وة .

ن تح رم  ت ه  الهظولككو الحجككةجوككو فن خطككة  الحككةك  العككة ل بكك     لو  ف •
ا صككككككككككك    اله   ةيال  هن  ظولو لطةلمة اهكككككككككككاعةن باة ال ةتأ فن خطةبال  
خطككككككة   فن  الهظككككككةلف  اق  انامككككككة هككككككة  احكككككك ا  اق  بككككككث   ف   الهناوككككككو، 

 المصصوةت. 
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 هال ال كةتكأ فن خطكةبكل برق الحجكةج الاهجران  الحجكةج الا هيمى اعامك ا  فن   •
ل الصطة  الحجةجن  اعةيرر االخاوة  برنامة نلى ارانةا الم ة  اللي هرم فو

  األحهال النلسوو للمرهل سلول. 

ككةن الحجكةج الا هيمى  هككككككككككككككرلكو اقلى تعرق ال كةتكأ نلى تح رم ا كة كككككككككككككك     •
 اله هل سلى  ةيال حرث  قة  اق خ لل اة تةأ اق  نة  ،  قة  ب حياة  
 الر  نلراة لله ككككهل بةلمال ن/ المرهككككل سلول سلى ا ذنةن  ا قنةال لمة ذهأ 

 . سلول اق  نة   

تثهككككككككك  خطة  الحةك  العة ل نلى  ا  اجمهنو اق األ كككككككككهات اكككككككككمق   •
خطةبل المسكككككرحن تمقل  ح ات تثهكككككوسكككككوو تسكككككم  للاع   الصكككككهتى بةلايليل  
 اخل  سم الصطة   جعلل  كقر اتسةقة   حه ) هت الصطة  ال ينن  هت 

 الصطة  األ بن...(

العة ل    ع  الاة يخ ااارا  اق ااةهر الاع   الصككككككهتى  اخل خطة  الحةك  •
اهككككككككككككاقمر ال ةتأ اق خ لل ال ه  الاة يصوو فن ت هيو الصطة  المسككككككككككككرحن  

  تح رم  ةيال الاعلوموو   ال  ث  سثبةت ههيال العراوو  ا ه اوو ثة وة . 

 مكل  هت الصطة  ال ينن اامق   فن ال رآن ال ري   السنو النوهيو المريلو   •
 ياحة   اعل حرنة  آخر،  فن حيكككككه ا  قهية ، ياعةلم اع خطة  الحةك  حرنة   

 كل جةأ حةا   ا ة   ال ةتأ   ة ةتل. 
جةأ  كككككككككهت الصطة  األ بن  اخل خطة  الحةك  العة ل حةا     كككككككككهات  •

اابةينو ااجةباو، تمقل  ككككهتة  ارهعية ،  صةلف  ككككهت نمر بق نو  الععيع، 
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الكلي يرفض بك     األ ككككككككككككككهات الميكةيرا لهجااكل الان هن الهجاكو الان حكث 
ال رآن المككككككككككككككعراأ نلى الاعاااكة  اعوكة  س كةه   ن  كهن تككككككككككككككعره  جنك  كة  للك يق  

  األخ ي. 

اهكاطةال ال ةتأ  ن  جعل اق خطة  الحةك  خطةبة  حها ية  هوررا  تالةنل فول   •
األ ككككككككككككككهات الماعك  ا بمكة تحمكل اق ا كة كككككككككككككك  اابكةينكو، تماعج فن الناكة كو،  
 تنصكككككككار، لصكككككككةل   كككككككهت ال ةتأ اللي ياهح  اع  كككككككهت نمر بق نو   
الععيع فن الصطة  المسككككككرحن  حاى  صككككككبحة  ككككككهتة   اح ا   حمل ا ة كككككك   

لم ة كككككك  ا هكككككك اوو الان حرص ال ةتأ اق خ ل خطةبل نلى   اح ا هن ا
 ترهوصاة فن  له  المسلمرق جموعة . 

  اع ،،،

 المسككككككككرحنف  تعن  ال  اهككككككككو   اة اهككككككككا صككككككككر ننة ككككككككر تحلرل الصطة  
و األار   اة للار اال ابة  سلى ة لمسكرحوو "الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع"  

 هكككةلو ا هككك  ،    هن الاناألزهر الههكككطوو  نل  اق نلمةأ األزهر  حمل  هكككةلو  
بمة لل اق     خطرر    –ااههكككك   سلى  مككككرهة بةلمسككككر   ذل  المنجع الحيككككة    

احكككة لكككو انكككل لاطهيع هكككلا المنجع لم كككة ككككككككككككككككك      فنالاكككثثرر نلى المجامع    فن
لك    تولوب  هةلو   فننطةلل، ال  كل  ال  مل   فنهةن ثرية     الليا ه اوو، ذل  العك

ل هكككورل،  لعل   اهكككو الحةك  العة ل تللر اال ابة  سلى   اهكككو س اةجل  ا هككك   بك
 تل. ةاليعير المانهال   اهةت انلر ا للهقهف سلى ا ة      ة
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اق هل  ال  اهككو الهقهف نلى ا ا  الصطة   فن خاةاة   قهل  ل   هةن ه  
الحلةظ نلى الاهيو   فنل   المكككككككوخ  حم  المكككككككراة كككككككن  تثكر         المسكككككككرحن
اوو اق خ ل اسكككككككككرحوو الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع، فث جه  ن  ا هككككككككك 

اجاا ت  المجاا  المصطئ ال    سلول  إال فحسككككون   نن كهن ق   ف ر فومة ه فر 
  حر  اق األجر. 

   ع  الههرل،،  اأ ال ص   هه حسونوهللا اق   
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 ثبت مبصـادر ومراجع البحث
 ال رآن ال ري . •
 / احم  نو  المنع  خلةجى.  / نلى نلى  ككككككككككب     – لف نة    فناألزهر   •

 . 213   5/203  - .ت    -ع القةلقو  –ال ةهرا.    –المكابو األزهريو للاران    -
هككككككككلسككككككككلو نةل  المعرفو   –ب  و الصطة   نل  النص.  .  كككككككك   فيككككككككل  •

1992. 
 –المعة ككككككككككر برق ثنةلوو الاجريأ  ا ب اال    العران  المسككككككككككرحنبنوو الصطة   •

 هككةلو  هاه ا  سن ا     العرانا ةلوو لنصككهص  نر ض اق المسككر    اهككو ا 
 .72الجعالر ص  –جةاعو  هران  2011، 2010لرلى بق نةلمو 

 حى ال ل  للرافعى تثلوف   فن  اهكككككككككككو تحلرلوو   –ت ا لوو الصطة  السكككككككككككر    •
 –س ا    –نةل  ال اأ الح يث   –احمه  الحو ت     اسككككككككككككعه   ككككككككككككحرا    

 .2012ع األ لى  -األ  ن 
تلسكرر ه   المنةن للمكوخ    فنالمسكمى توسكرر ال ري  الرحمق   ع يتلسكرر السك •

 –برر ت ع األ لى    –اؤهكككك  الرهككككةلو    –  ع ينو  الرحمق بق  ة ككككر السكككك
2002. 

  .ع. 1991تلسرر المعرا   اطةبع  خبة  الره  قطةال الق ةفو  •
تككككث يككككل  ال رآن" تح رم احمكككك   حمكككك    تلسككككككككككككككرر الطور   • "جككككةاع الووككككةن فن 

 .ةكر.اكابو ابق تومووت
 ا   –تلسككككككككرر ال رآن العاو  البق هقرر تح رم هككككككككةاى بق احم  السكككككككك او  •

 .1999 – 2ع –الممل و العراوو السعهيو  –اربو للطبةنو  النمر 
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اكة   الا ك     الاكثخرر  ابكةحكث الاراكركأ برق الو  كو  األهككككككككككككككلهاوكو تكثلوف اص •
 .2005 - .ع –ا هكن  يو  – ا  الهفةأ ل  وة الطبةنو  النمر  –نطوو 

خمسكككو  فناسكككرحوو سهككك اوو تة يصوو   –الحةك  العة ل نمر بق نو  الععيع  •
 –اكابو  ايككككككو اصككككككر  اطبعااة   –تثلوف  حم  المككككككراة ككككككن    –فصككككككهل 
 .1956 –ع األ لى  –ال ةهرا 

و الن   المعة ككككرا  / احم  ب   فنبحث   –الو  و المعة ككككرا   فنالحجةج   •
ع  –لونةن    –برر ت   – ا  ال اة  الج ي  الماح ا   –هكككككككككككككةل  احم  األارق  

 .2008األ لى 
. ترجمو لللصكككل السكككة   اق هاة  قراأا المسكككر   5ص  المسكككرحنالصطة   •

اق الطبعو   270   225  ع اة برق  ككككككككلحاى    الليتثلوف آن   ارهككككككككلرل    
نككككلككككوكككككككل1982الككككرابككككعكككككككو   االاكككك ال  الككككرابكككك     ،  يككككمكككككككككق     الككككاكككككككةلككككننككككلككككى 

docs,imadazarashow,issuu.com 
تثلوف  / نو  الاة     –ا ة او ليهيو ت ا لوو   – اجع اهكككككككككاراتوجوو الصطة   •

ع  –لونةن    –برر ت   –الماح ا  – ا  ال اة  الج ي   –بق ظةهر المكككار   
 .2004 –األ لى 

 ا  الهفةأ  –  اهككككو  جمع  تح رم  . ب   اككككوف   –تككككعر هككككةبم الوراري  •
 .2004 –ع األ لى  –ل  وة الطبةنو  النمر 

  .2019ع القة وو  – / جمرل حم ا    – المهازي تعريو النص  •
 –تكثلوف نوك  الحم بلعكةبك   –نابكةت جررا  جرنركث اق النص سلى المنكةص   •

نمككككككككككككه ات  ا – ةتككككككككككككر ن    –ال ا  العراوو للعله    –ت      . هككككككككككككعر    طرق  
  .2008 –ع األ لى  –الجعالر  –االخا ف 
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 / احم  ف ر  الجعا ، هكلسكلو   اهكةت  األ بنالعنهان  هكومهاو ة االتصكةل   •
 .1998 –الارلو العةاو لل اة   –  بوو 

تثلوف   –ا ة  و لمكككككككعريو النص  العرض  الن    -المسكككككككرحنو الماصرل  ا  ه  •
 –ع األ لى    –الككك ا  الوويككككككككككككككككةأ    –  العران  فنالمرهع الق كككة  –  نها  نلن

1997. 
ترجمو   -تثلوف اوصةلرل بةخارق   –اللق ا ب انى نن    هككاهيل سككى     ةقيككة •

ع األ لى  –بيك ا    – ا  المككككككككككككككلهن الق كةفوكو العكةاكو    – / جمركل  صككككككككككككككوف 
1986. 

، اؤهكككسكككو الاة يخ  ا هككك ان ا  سحوةأ الاران   –لسكككةن العر  البق اناه    •
  .1999 –ع القةلقو  – لونةن –برر ت  – ا ه ان

المرهع   –اللسكككككككككككككككةن  المرعان    الا هثر الع لن تكثلوف  . اكل نوكك  الرحمق   •
 .1998 –ع األ لى  –ال ا  الوويةأ  – العران فنالق ة

ترجمو  /  –تثلوف  آن   ار هككككككلرل     -(2ا  هككككككو المالرج. قراأا المسككككككر  ) •
 زا ا    – ككة  موكو اللنهن    –ارهع الليكةت  الارجمكو    –حمكة ا سبراهو   آخر ن  

  .ت.  – .ع  –اصر  –الق ةفو 
المسكككر   الع اةت تثلوف سلرق  هكككاهن  جه ج هكككةفه ة ترجمو هكككبةنى السكككر    •

  .ت. - . ع – 13اراجعو  / احسق اصرلى.  كة  موو اللنهن س  ا  
 –ية  احب    .  حم  ز   –المعة ككر  العرانالمسككر   فنالمسككرحوو الاة يصوو   •

  .1989 –ع األ لى  – امم  – ا  ا   
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  –لونةن   -برر ت   –اؤهكسكو الرهكةلو    -اسكن  المكاة  البق تكاة  ال يكةنن •
 .1985 –ع األ لى 

 ا  الل ر للطبةنو  النمكككككككر   –اعة ى النحه  / فةاكككككككل  كككككككةل  السكككككككةارالى   •
 .2000 –ع األ لى  –األ  ن  –نمةن  – الاهزيع 

ترجمو  اومككرل خطجة ، اراجعو  ورل    –بةفو     اعج  المسككر  تثلوف بةتري  •
 .2015/ 1ع –لونةن  – به ارا ، المنامو العراوو للارجمو برر ت 

  الةهو   اصككطلحةت. اة   سلوة   حنةن قصككة  لونةن،  المسككرحنالمعج   •
 .1996 ةتر ن. ع األ لى 

 –برر ت    - ا  ا  تكككة    –  ه  الجن     -ال ر ن    بةأ اق خ ل آثة ه    •
 .49  39ص  – .ت  - لىع األ

الره    فن    –الارلكو الهانوكو لإلن      –اهقع "كنه  اكةهككككككككككككككورر "   فنالم كةل   •
 .2018يه ره  3السةبع باة يخ 

 – . احم  العو   – هكككككككةلل ا قنةال   فن  اهكككككككو   – العران  الحجةجنالنص  •
 .2002 وف  خريف  – 60اجلو فصهل الع    

العك     – ككككككككككككككحولكو المق ف   –حمك ا     . جمركل   – اريكةت   ظكةلف الليكو   •
األ اكككككككككعكككككككككةأ  2094 الكككككككككرابككككككككك     18/4/2012.    الكككككككككاكككككككككةلكككككككككننكككككككككلكككككككككى 

www.almothaqaf.com 
ترجمو نو     –هوف  نجع األتكككككككوةأ بةل    )  هكككككككارق    – اريو  فعةل ال     •

  .ع.  1991ال ا  الوويةأ  – فريقوة المري  –ال ة   قرنرنى 
ال ا   - ا  الق ةفو  -لنتعرأ حلو  -العابةت  انةأ الاث يل فنههيو الع اةت 

 .2005 .ع /  –المير   –الوويةأ  
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