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 "مسرح شوقي نموذجًا"  النقد التطبيقي عند محمد مندور

 مستخمص عربي

ينشغؿ النقد التطبيقي بدراسة العمؿ األدبي وتحميمو تحميال تطبيقيا دوف المجوء 
إلى تفسيرات مف خارج النص. وتجربة محمد مندور النقدية لمسرح شوقي اتسمت 
بالكشؼ عف حدود الوعي النقدي عنده ومدي قدرتو عمي المزج بيف النقد النظري والنقد 

 التطبيقي.

وفي ىذا البحث نحاوؿ التأكيد عمي الكشؼ عف سمات وخصائص النقد 
التطبيقي عند محمد مندور تطبيقا عمي مسرحيات  شوقي وموقفو مف النقد بصفة 
عامة، وتحوالتو الفكرية بيف أكثر مف مذىب نقدي. يتناوؿ البحث أيضا دراسة وتحميؿ 

لموضوعاتو مف التراث  سمات وخصائص المسرح عند أحمد شوقي وخاصة في اختياره
العربي، وانشغالو بقضايا أمتو وعروبتو، ومدي التزامو بقواعد ومبادئ العمؿ الدرامي مع 

 وضع درامية شوقي وشعريتو في ميزاف التقييـ.

ذا كانت ىذه الدراسة تنشغؿ بالنقد التطبيقي عمي مسرح شوقي ، فإنيا أيضا  وا 
مندور، مف أجؿ إبراز الجوانب النظرية تبحث في المعايير العممية لمنقد عند محمد 

عادة اكتشاؼ النص المسرحي عند شوقي عمي اعتبار أف النقد ىو فف  اليامة لديو، وا 
 تمييز األساليب، وىذا ما اىتـ بو مندور في دراستو لمسرح شوقي.

 الكممات الرئيسة:
 النقد التطبيقي، النقد األيديولوجي، مسرح شوقي، النقد التأثري، المنيج الموضوعي
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Practical Criticism of Muhammad Mandour 

"Shawky's Theatre as a Model 
 

 مستخمص انجميزي

Practical criticism is concerned with the study and analysis of a 

literary work without resorting to interpretations from outside the 

analyzed text. Muhammad Mandour's critical experience of 

Shawky's Theater was characterized by revealing the limits of his 

critical awareness and the extent of his ability to mix theoretical 

criticism together with Practical criticism. 

The present research reviews the features of Practical criticism for 

Muhammad Mandour,in the light of an application to  Shawqi's 

plays and his general opinion of criticism, and his intellectual 

transformations among various critical doctrine. The research also 

deals with the study and analysis of the features and 

characteristics of theater according to Ahmed Shawky, especially 

in his choice of themes from the Arab heritage, his preoccupation 

with the issues of his nation and his Arabism, and the extent of his 

commitment to the rules and principles of dramatic work, while 

putting  Shawky’s drama and poetry on the evaluation scale. 

The present study is concerned with applied criticism on Shawki’s 

theatre as well as examining the scientific criteria of criticism 

according to Muhammad Mandour, in order to highlight his 

important theoretical aspects, and to rediscover Shawky’s 

theatrical text on the grounds that criticism is the art of 

distinguishing styles, and this is what Mandour was interested in 

with respect to Shawky 'sTheatre. 
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 المقدمة:

المسرح بالمعني المتعارؼ عميو في بالد اليوناف، ولـ ييتموا بو  العرب لـ يعرؼ 
 ، العرب المحدثيف ىذا النوع  وحينما أخذرغـ أنيـ نقموا عف اإلغريؽ الكثير مف العمـو

والتراث األدبي العربي لعرضيا  ةاألدبي عف الغرب، استميموا كثيرا مف القصص العربي
ولكنيـ ظموا ممتزميف إلى حد كبير  –د الجديد ىذا الواف –ومناقشتيا عمي خشبة المسرح 

 بالمناىج النقدية الغربية.

ولـ تكف إسيامات محمد مندور النقدية استثناًء عف تمؾ القاعدة، حيث تأسست نظريتو 
مجموعة مف المؤلفات والقراءات التي استمد معظميا مف دراستو لمف خالؿ النقدية 

ثـ طرح مالمح مشروعو ر بأستاذه " النسوف"، وتأثره المباش األدب والفكر الفرنسييف
والذي أشار فيو إلى أف المنيج الفرنسي ، 1944النقدي في كتابو "الميزاف الجديد" عاـ 

ىو األنسب لدراسة األدب بوجو عاـ ونقد األدب العربي عمي وجو التخصيص، بؿ أنو 
 اعتبره مف أفضؿ المناىج قاطبة مف حيث الدقة الفنية.

مف مذىب و تطور منيجر لـ يتوقؼ عند ما كتبو في " الميزاف الجديد، فقد بيد أف مندو 
خر؛ مع تطوره الفكري وتجاربو العممية في النقد التطبيقي.إذ يقرر بداية أف آنقدي إلي 

نما تبمور أكثر  مذىبو النقدي لـ يتكوف نتيجة دراساتو في الخارج والداخؿ فحسب؛ وا 
تو النقدية.ففي البداية، وبعد عودتو مف فرنسا مباشرة، فأكثر مع تجاربو العممية وممارسا

كاف متأثرا بالقيـ الجمالية والمغوية في األدب وخاصة الشعر، وىذا ما جعؿ لمنقد 
ويشير إلي أف تأليفو لكتاب "النقد المنيجي عند العرب" جاء تحت  .التأثيري أولوية عنده

سات األخرى بعد ذلؾ كدراساتو لبعض تأثير ىذا المنيج التأثيري، بؿ والعديد مف الدرا
 شعراء الميجر. 

تي التأثير        وعندما ترؾ العمؿ األكاديمي وانخرط في الحياة العامة اكتشؼ أف عممي
، إذ يجب أف يعمؿ األدب مف أجؿ المجتمع والتقدـ تيفا غير كافيمالتذوؽ وحدىو 

األدب تحت تأثير  االجتماعي ،خاصة وأنو قد بدأت تظير أمامو أنواع جديدة مف
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الفمسفة الواقعية، فحدث تحوؿ في مفيومو لمنقد وخاصة بعد اشتغالو بالنقد المسرحي 
 .سنوات ديعمي م

وقد مارس مندور النقد النظري والنقد التطبيقيطواؿ مسيرة حياتو الفكرية، إذ يري  
ما التفسير ى -ميما اختمفت النظريات النقدية -النظري الوظيفتاف األساسيتاف لمنقد أف 

والتقييـ. تفسير العمؿ األدبي وفؾ رموزه وألغازه وكشؼ عناصره، ثـ تقييمو وفقا لمذىب 
أما النقد الكاتب أو المبدع بعناصر ذلؾ المذىب النقدي. التزاـنقدي معيف، ومدي 

ينبغي تحميمو تحميال قائـ بذاتو، التطبيقي فإنو المعني بدراسة التجربة اإلبداعية كعمؿ 
ا في حدود كينونتو المستقمة بعيدا عف الظروؼ االجتماعية والثقافية والسياسية تطبيقي

فالنقد التطبيقي يظؿ  التي نشأ فييا، وبدوف تحميؿ النص أكثر مما تعبر عنو كمماتو.
معيارا لقدرة الناقد العربي عمي توظيؼ النقد النظري لصالح التجربة اإلبداعية المحمية، 

و عف مستوي النضج النقدي في فيـ النظريات المعاصرة كما يكشؼ في الوقت نفس
نزاليا عمي الواقع اإلبداعي  .وا 

وفي ىذه الدراسة نحاوؿ الكشؼ عف الدور النقدي التطبيقي الذي قاـ بو محمد  
مندور لمسرح شوقي لبياف مدي ريادة مندور النقدية، ىذا مف جية، وكذلؾ الكشؼ عف 

، مف جية والتطبيقي، وبيف أفكار الغرب وقيـ الشرؽقدرتو عمي المزج بيف النظري 
ثانية. إضافة الي بياف خصائص وسمات النقد التطبيقي عند مندور قياسا عمي تجربتو 

 النقدية لمسرح شوقي.

أحمد شوقي،بكيفية معينة  النقدي تطبيقا عمي مسرحإف تناوؿ فكر محمد مندور 
العقؿ العربي، ودراسة في كيفية تتفؽ وشروط البحث العممي،ىو بصورة ما بحث في 

تماىيو مع أفكار الحداثة ونظرياتيا اإلبداعية والنقدية، فالتشابو بيف شوقي ومندور قائـ 
 ،بالتجربة الغربية بصفة عامة مباشراً  ويفرض نفسو بوضوح، ذلؾ أنيما قد تأثرا تأثراً 

شوقي  امادر فالروح الفرنسية تركت بصماتيا الواضحة عمي .والفرنسية بوجو خاص
، والعقؿ الفرنسي النقدي أيضا ترؾ بصمة واضحة عمي منيج مندور النقدي يةالمسرح

 –إبداعا ونقدا –ومف ثـ فنحف أماـ لحظة مف لحظات التواصؿ الحضاري ، وتصوراتو
 .بيف العقؿ العربي والعقؿ الغربي
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 مشكمة البحث وتساؤالته: 

اع مندور توظيؼ قواعد النقد تكمف مشكمة البحث في السؤاؿ التالي: كيؼ استط
التطبيقي عمي مسرحيات أحمد شوقي؟ ويتفرع عف ىذا السؤاؿ المركزي عدة تساؤالت، 

 حوؿ: تمنيا مايتعمؽ بالشكؿ الفني، وتتمحور التساؤال

 كيؼ تأثر شوقي بالتجربة المسرحية الغربية؟ وما ىي دوافعو لذلؾ ؟ - أ
مسرحياتو؟ وىؿ توافقت تمؾ األساليب ما األساليب الفنية التي اتبعيا شوقي في  - ب

 مع مضموف األعماؿ المسرحية ؟
 ما ىو مفيـو النقد عند محمد مندور؟  - ت

ومنيا ما يتعمؽ بتطبيؽ قواعد النقد التطبيقي عمي مسرحيات شوقي، وتتمحور حوؿ 
 التساؤالت التالية :

 وسماتو ؟ يما خصائص النقد التطبيق - أ
ي إطار نظريتو عف النقد كيؼ تناوؿ محمد مندور مسرح شوقي ف  - ب

 التطبيقي ؟
 كيؼ استطاع شوقي المزج بيف الروح الغربية والوجداف العربي ؟  -جػ 
ثـ كيؼ تمكف مندور مف توظيؼ نظرية النقد عمي تجربة إبداعية عربية  -د 

 بوعي كاؼ لمتمايز بيف الثقافتيف ؟ 
 أهمية البحث :

وىو دراسة النقد ، الذي تتناولوتأتي أىمية الدراسة مف أىمية الموضوع  - أ
. فالدراسة معنية بالفكر شوقي نموذجاح مسر ، التطبيقي عند محمد مندور

 النقدي عند مندور بصفة أساسية.
 أنو دراسة جديدة في مجاؿ األدبالمسرحيوالدراسات األدبية النقديةالتي   - ب

ر ، السيما وأف تناوؿ مسرحيات شوقي مف منظو تعتمد عمي النقد التطبيقي
 النقد التطبيقي لـ يتـ تناوليا بصورة كمية مف قبؿ.
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أعالـ النقد العربي في  أنيا دراسة ترصد مستويات النقد التطبيقي عند أحد -جػ 
يمكف أف يستفيد منيا  مبكرة مف مراحؿ الفكر العربي النقدي. ولذلؾمرحمة 
 .النقديةنبالدراسات المسرحية و ف والميتمو ف بيذا المجاؿ والباحثمو العام

قد تفيد نتائج الدراسة المجتمع والقائميف عمي المؤسسات المعنية بالدراسات  -د 
النقديةنحو االىتماـ بالنصوص والعروض المسرحية التي تعتمد عمي 

 .التاريخ واألساطير وربطيا بالواقع  استمياـ دروس

 أهداف البحث: 

دور في منظوره تكمف في الكشؼ عف القيمة المضافة التي طرحيا محمد من
 لمسرح شوقي وتوظيفو لمنقد التطبيقي، مف خالؿ:

مف أجؿ خمؽ  قدرة الناقد العربي ووعيو الحضاري والثقافيالتأكيد عمي  - أ
ف جاءقيمة إبداعية ونقدية تضاؼ لحقؿ الدراسات النقدية ت ، ال سيما وا 

أمير  وىمامتيف ساميتيف في ثقافتنا المعاصرة يق ىذه الدراسة لمكشؼ عف
 الشعراء العرب وشيخ النقاد العرب.

عند  النقد التطبيقيولذلؾ نستيدؼ مف ىذا البحث دراسة أسس وقواعد   - ب
 محمد مندور في سياؽ دراستو لمسرحيات أحمد شوقي. 

عرض وتناوؿ أسس الشكؿ الفني واإلبداعي الذي عرض مف خاللو  -جػ 
شوقي األدبية، شوقي لمسرحياتو، وكذلؾ المضموف الذي تخمؿ رسالة 
 وقدرة مندور عمي الكشؼ عف إسيامات شوقي في المسرح.

 مصطمحات البحث :

ىو نظرية تستند في أساسيا عمي أف األثر األدبي قائـ بذاتو، وفيو ما  : النقد التطبيقي
يشبو الحياة العضوية، ويتحتـ تحميمو تحميال تطبيقيا في حدود كمماتو وكينونتو المستقمة 

 1بما يحتويو مف صفات وبنية ةأليفو أو عف أفكار ال تتصؿ مباشر عف مالبسات ت
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: ىو تسمية يقصد بيا المسرحية المكتوبة شعرًا، أو بمغة نثرية ليا  المسرح الشعري
طابع شعري. وتستخدـ اليـو لمتمييز بيف المسرح المكتوب شعرًا والمسرح المكتوب نثرًا. 
والعالقة بيف الشعر والمسرح وثيقة، فقد كاف المسرح في أصولو يسمي شعرًا دراميا، كما 

 2شاعرأف الكاتب المسرحي كاف يسمي بال

 حدود البحث:

عند محمد مندور: دراسة تطبيقية عمي مسرح  ي: النقد التطبيقالحدود الموضوعية
 شوقي.

  2020/2021الحدود الزمنية: أجريت الدراسة خالؿ العاـ 

 الدراسات السابقة: 

ىناؾ العديد مف الدراسات في الفكر النقدي عند محمد مندور مع تطبيقات عمي 
 أىميا: مسرحيات لشوقي، ومف

فاروؽ محمود الحبوبي، الفكر النقدي عند د. محمد مندور، مجمة أىؿ البيت  -1
 .2005أبريؿ  4، تاريخ النشر: االثنيف، 2عمييـ السالـ، العدد 

فطيمة داود، رؤية نقدية لتحميؿ الخطاب عند محمد مندور، مجمة األثر،  -2
تحميؿ الخطاب جامعة ورفمة، الجزائر، عدد خاص عف الممتقي الدولي الثالث ل

 .2007فبراير  7 -5مف 
محمد سراج الديف، مسرحية أميرة األندلس ألحمد شوقي: دراسة تحميمية،  -3

 .2007الجامعة اإلسالمية العالمية، شيتاغونغ، المجمد الرابع، ديسمبر 
نجوى معتصـ أحمد إبراىيـ، البناء الدرامي في مسرح شوقي الشعري، مسرحية  -4

عممية لكمية التربية النوعية، العدد الحادي عشر، يوليو عنترة نموذجا، المجمة ال
2017. 
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 اإلجراءات المنهجية لمبحث: 

نوع البحث ومنيجو: المنيج الوصفي كأداة لتحميؿ النصوص المسرحية لمشاعر  - أ
أحمد شوقي، والنقد التطبيقي، باعتباره أنسب المناىج لمتحقؽ مف أىداؼ 

خدمو مندور في أكثر مف موقع، البحث. وكذلؾ المنيج المقارف الذي است
 واستخدمتو الباحثة أيضا في أكثر مف مكاف.

مجتمع البحث:الدراسات النقدية لمحمد مندور،وخاصة مقاالتو عف مجموعة   - ب
المسرحيات الثمانية التي كتبيا الشاعر أحمد شوقي. وىي مصرع كميوباترا، 

ة األندلس، الست عمي بؾ الكبير، قمبيز، مجنوف ليمي، عنترة، البخيمة، أمير 
ىدي.) لـ نتناوؿ في ىذا البحث مسرحية البخيمة نظرا ألف مندور لـ يتعرض 

 ليا بالنقد والتحميؿ (
عينة البحث : مؤلفات محمد مندور النقدية التي يكشؼ مف خالليا عف  -جػ 

 تفسير وتقييـ المسرح عند شوقي.

مبحثيف، المبحث األوؿ: النقد النظري  إلىعناصر البحث: تنقسـ الدراسة  -د 
 –والنقد التطبيقي عند محمد مندور ، وينقسـ الي ثالثة أقساـ " مفيوـ النقد

نقد مندور التطبيقي النقد التطبيقي"  والمبحث الثاني:  –مذىب مندور النقدي 
–المسرحية الشعرية عند شوقي، وينقسـ الي ثالثة أقساـ " شوقي ياتمسرحل

 "النقد التطبيقي عمي مسرح شوقي -وقي وخصائصو سمات مسرح ش

 المبحث األول : النقد النظري والنقد التطبيقي عند محمد مندور

 مفهوم النقد -1
يعتقد مندور أف فف النقد ربما قد نشأ مع نشأة الفنوف واآلداب، ولكنو لـ يكف قد  
عميو، ويحكـ ف بصورة عممية أو منيجية، فالمتمقي يتذوؽ األعماؿ المعروضة تكو  

أحكاما ذاتية انطالقا مف تذوقو الخاص. وتدريجيا مع تقدـ العموـ والفنوف والفكر بدأت 
تظير قواعد وأسس العمؿ الفني واألدبي لكؿ فف و عمؿ عمي حدة. ومع كتابي 
"الشعر" و"الخطابة" ألرسطو بدأت عممية الحكـ عمي األعماؿ الفنية واألدبية؛ تنتقؿ مف 
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إلي الموضوعية في تقييـ العمؿ بناء عمي قواعد واشتراطات معينة.  التأثير الذاتي
وظمت القواعد التي وضعيا أرسطو ذات أثر كبير عمي متذوقي األدب والفف وعمى 
ومنتجيو أيضا ألكثر مف ألفي عاـ، متخطية فترات زمنية ميمة كالعصور الوسطي 

الثورة الفرنسية بدأ وعصر النيضة، إضافة إلي العصر اإلغريقي والروماني.ومع 
االنقالب عمي نظرية أرسطو في النقد عبر ظيور مدارس أدبية نقدية حاولت وضع 

فت تمؾ الفترة بسيطرة النزعة أو المذىب الكالسيكي، ر  أسس تخالؼ مبادئ أرسطو. وع  
إلي أف ظيرت الرومانسية كمذىب أخر ينافس الكالسيكية في تذوؽ وفيـ العمؿ الفني، 

يتناوؿ العممية اإلبداعية بطريقتو  ااىب في النمو بشكؿ مطرد كؿ منيثـ أخذت المذ
 الخاصة.

ومع تطور واتساع مجاؿ الدراسات االدبية والنقدية، انتيي أمر التطوير" في  
سياؽ النظرية األدبية المعاصرة، الي التحوؿ األخير الذي صار أكثر داللة وىو" 

كمصطمح شامؿ لمجاؿ البحث بأكممو، ويتضمف  "Cultural Theoryالنظرية الثقافية 
، مما جعؿ تمؾ المذاىب النقدية تدخؿ 3كافة الدراسات النقدية واألدبية كحقؿ بحثي واحد

 تحت راية ىذا العنواف الكبير.
والنقد ىو عممية تحميؿ وتقويـ متعدد الجوانب مبني عمي إمعاف الفكر. ويأتي مف كممة 

، والمقصود ىنا فيـ 5مندور فف تمييز األساليب يعتبره، فيما 4يونانية تعني القاضي
كما حددىا المفكر الفرنسي "بيفوف" في القرف ، كممة األسموب بالمعني الشامؿ ليا

بأف األسموب ليس مقصورا عمي أسموب التعبير المغوي، بؿ يشمؿ أيضا ، الثامف عشر
لؾ القيـ الجمالية، أسموب الرجؿ في الحياة وموقفو منيا ومف كؿ ما فييا بما في ذ

،كأف نصؼ أسموب ىذا  6بمعني أف أسموب الكاتب ينصرؼ أيضا إلي مزاجو الخاص
األديب أو المبدع بأنو مرىؼ الحس، أو انفعالي أو رمزي أو عبثي..الخ ومف ثـ يعني 
باألسموب ىنا مجموعة الخصائص والسمات النفسية واالجتماعية والجمالية والمغوية 

 كاتب أو مبدع. التي يتصؼ بيا كؿ
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 مذهب مندور النقدي -2
كاف المنيج التأثيري صاحب السبؽ في عقؿ ووجداف مندور في بدايات حياتو الفكرية، 

إلصدار أحكاـ مقبولة عمي العمؿ  غير كاؼ   ىذا المنيجولكف سرعاف ما شعر بأف 
فوجده المرحمة الحيوية الوسطي" فانتقؿ الي المنيج الجديد الذي أطمؽ عميو"  األدبي،
ألنو قد ي خرج األدب عف ىدفو ويحولو إلي منشور سياسي أو ،غير كاؼ أيضا

اجتماعي، ولذلؾ حاوؿ العمؿ عمي العودة لالتزاف، يقوؿ في حوار إذاعي قبيؿ وفاتو 
: فدفعني إحساسي الحاد بالمسئولية إلي أف 1965ونشر بمجمة "المجمة" في يوليو 

مرحمة الجمالية األولي والمرحمة الحيوية الوسطي، أحاوؿ إعادة التوازف في نقدي بيف ال
وحاولت أبمور منيجي المتكامؿ في النقد في سمسمة مف المقاالت التي نشرتيا في 

يمؿ القيـ يجريدة " الشعب" عف النقد األيديولوجي، مؤكدا أف ىذا النقد ال يمكف أف 
يا النظر في مصادر الجمالية واألصوؿ الفنية المرنة لألدب والفف، ولكنو يضيؼ إلي

 . 7األدب والفف وأىدافيما، ووسائؿ عالجيما

وىكذا تنوعت رؤية مندور النقدية بيف عدة مذاىب كما أسمفنا بيف التأثيرية والموضوعية 
 واأليديولوجية، وىو ما سنناقشو اآلف بقدر مف التفصيؿ.

 المنهج التأثيري: - أ
ي ظيور المنيج التأثيري مع نيايات لثورة الرومانسية في النقد ذات أثر بالغ عماكانت 

البد أف يبدأ : القرف التاسع عشر.وىو منيج ضروري في النقد األدبي، يقوؿ مندور
الناقد بتعريض صفحة روحو أو مرآة روحو لمعمؿ األدبي أو الفني ليتبيف االنطباعات 

ما  حقاً  ناقداً التي تتركيا تمؾ األعماؿ فييا. والناقد الفاقد الحساسية ال يستطيع أف يكوف 
عمي أف يتمقي مف العمؿ األدبي أو الفني، انطباعات واضحة ألنو عندئذ  لـ يكف قادراً 

سيكوف كالصفحة المعتمة أو المرآة التربة، ولف تجديو بعد ذلؾ في شيء جميع قواعد 
 .8عمـ الجماؿ وأصولو ونظرياتو أو ألواف األدب والفف المختمفة 

تأثيري يروف أنو يستند في تفسيره وتقييمو لألعماؿ بيد أف المعارضيف لممنيج ال
عممية نسبية تحكميا عوامؿ بيئية وتربوية  ياألدبية عمي الذوؽ الخاص، وى
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وثقافية..الخ، وبالتالي ال يمكننا وضع قواعد ثابتة ودائمة في وصؼ وتفسير العمؿ 
 األدبي.

ثيري؛ إال أنو يري ورغـ أف مندور يقر فعال بيذه المالحظة النقدية لممنيج التأ
صعوبة استبعاده مف المنظور النقدي، فالذوؽ الشخصي لمناقد ىو حجر الزاوية في 
تناولو ألي عمؿ فني أو أدبي، وىو أيضا المقدمة الضرورية لمنزعة النقدية عند 
النقاد،يتبعيا خطوات أخري، ، بمعني أنو ال يمكف االكتفاء بو والوقوؼ عنده، بؿ يجب 

بأصوؿ  -ة أخري تفسر وتبرر التأثيرات التي نتمقاىا عف العمؿ األدبيأف تتبعو مرحم
ومبادئ موضوعية عامة، حتي نستطيع أف نحوؿ ذوقنا الخاص إلي معرفة 

اإلسراؼ -كما يري مندور -فالتأثيرية خطوة أولية ميمة، ولكف ال ينبغي ، 9موضوعية
المنيج التأثيري مف مجاؿ  فييا واعتبارىا منيجا مستقال. وبالتالي يرفض مندور إقصاء

النقد تحت دعاوي أنو عممية شخصية يقـو بيا الشخص الذي قد يحوؿ الجيد إلي 
: ولكف ىذا ال يصح إال إذا زعمنا أف النقد التأثيري يقـو بالعممية رديء أو العكس، قائالً 

لنقد النقدية كميا ويكتفي بذاتو، وأما عندما نقوؿ أنو مرحمة أولي وضرورية في عممية ا
، فال مجاؿ إذف لمخوؼ مف النقد 10عمي أف تتبعيا بعد ذلؾ مرحمة أخري موضوعية

أو أي مف المدارس  التأثيري، ذلؾ أف معرفة القواعد النقدية التي وضعيا أرسطو مثالً 
لمجرد أنو حفظ تمؾ القواعد  النقدية الالحقة ال يعني أف اإلنساف بمقدوره أف يكوف ناقداً 

في  امتالؾ الناقد لحاسة تذوقية جيدة لف يستطيع المضي قدماً  عف ظير قمب، وبدوف
 تطبيؽ القواعد والمناىج عمي العمؿ األدبي.

ويدرؾ مندور بوعي الناقد والمفكر أىمية التمييزبيف الدراسات األدبية وبيف النقد 
 رب في الدراسة األدبية لتاريخ األدب أو عرض مناىجود  األدبي، وىو ال يقحـ الذوؽ الم  

 ومدارسو، ولكنو يؤكد عمى دور الذوؽ في نقد النصوص األدبية، فالنقد ليس تحميالً 
وفؽ قواعد جاىزة لعينة معطاة.إنو يقوـ عمى إدراؾ عالـ ال متناه متعدد األوجو ىو 

 11العمؿ األدبي، ودوف التذوؽ مرشدا ال سبيؿ إلى دخوؿ ىذا العالـ.
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 :المنهج الموضوعي - ب
ىؿ ظيور ىذا المنيج التأثري كاف معناه التخمي عف  :ىاماً يطرح مندور سؤاال 

غفالو نيائيا ؟ ىؿ يستقيـ النقد أو يمكف أف يستقيـ عمي ، بمعني المنيج الموضوعي وا 
أساس التأثيرية الخالصة، أـ أف التأثيرية منيج فاسد يجب عدـ األخذ بو، ويحسف أف 

ة غير األصوؿ والمبادئ نعود إلي الموضوعية ولو وفقا لمقاييس ومبادئ وأصوؿ جديد
 .12األرسطية الكالسيكية؟

مف ثـ نجد مندور  –كما أسمفنا  –إف التأثيرية بمفردىا غير كافية عند مندور
يضيؼ إلييا المنيج الموضوعي والذي يحدد قواعده بقولو: إف الموضوعية أو الواقعية 

الواقعية بالمضموف ليًا، وذلؾ ألف العبرة في آليس معناىا محاكاة الواقع وال تصويره 
الذي يصبو األديب أو الفناف في الواقع، أي وجية نظره إلى ىذا الواقع والحكـ الذي 

 13يريد أف يوحي إلينا بو مف خالؿ الصور الفنية التي اختارىا لموضوعو

ما منيا سواء  اموقف هورغـ دراسة مندور لمعديد مف المذاىب النقدية، واتخاذ
أف الخالؼ الجدي حولغايات األدب والفف ى و في النياية ير إال إن ؛بالرفض أو القبوؿ

، إال أف مندور ، ىو الذي يتركز في خالؼ حوؿ الموضوعات وىؿ يمتـز أـ لـ يمتـز
مف أيديولوجيتو السياسية والفكرية والفمسفية، متحيزا  نابعاً  تحميمياً  نقداً  انتقد تمؾ المذاىب

يكوف واقعيا حقيقيا إال بااللتزاـ نحو إلي أف الصدؽ الشخصي لمكاتب ال يمكف أف 
لتـز بو مندور في إ، وىذا التصور ىو ما يدخمنا مباشرة إلى المنيج الذي 14مجتمعو

 النصؼ الثاني مف حياتو، وأعني بو المنيج األيديولوجي.

 :المنهج اإليديولوجي -جـ 

الواقعية كاف مندور يميؿ في نقده عموما إلي تفضيؿ الواقعية االشتراكية عمي 
، في حيف النقدية في أكثر نقده؛ وذلؾ ألف الواقعية النقدية نز   اعة إلي اليدـ والتشاـؤ

تنزع الواقعية االشتراكية إلي البناء والتفاؤؿ والثقة بقدرة اإلنساف عمي أف يصنع الخير، 
. إضافة إلي رفضو لمقولة الفف لمفف، إذ عمي الفف 15ويضحي في سبيمو بكؿ ما يممؾ

مؿ دائما مف أجؿ المجتمع ويتصارع مع مشكالت الحياة. وتمؾ المقولة لـ يعد ليا أف يع
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وأف األدب والفف قد أصبحا ، قيمة في ذلؾ العصر الذي تتصارع فيو األفكار والفمسفات
لمحياة ولتطويرىا الدائـ نحو ما ىو أفضؿ وأجمؿ وأكثر إسعادا لمبشر. ويرى النقد مجرد 

صبحا قائديف ليا، فقد انقضى الزمف الذي كاف ينظر فيو صدى لمحياة، بؿ يجب أف ي
أو المنطويف عمى ، إلى األدباء والفنانيف عمى أنيـ طائفة مف الفردييف اآلبقيف الشذاذ

 16أوالباكيف لضياعيـ وخيبة آماليـ، أنفسيـ أو المجتريف ألحالميـ وآماليـ الخاصة

ألنيال يكتفي بالنظر في ،دوبناء عميو تبني مندور المنيج األيديولوجي في النق
الموضوع، بؿ يتجاوزه إلى المضموف أي إلى ما يفرغو فيو األدب أو الفناف مف أفكار 

فالموضوع الواحد قد يصب فيو أديباف مختمفاف مفيوميف ، وأحاسيس ووجية نظر
ويذىب . 17متناقضيف تبعا الختالؼ نظرة كؿ منيما إليو واختالؼ طريقة معالجتو لو

وىو مختمؼ عما كاف ، ج نشأ عف الفمسفة االشتراكية والفمسفة الوجوديةإلي أنو مني
يسمي بالمنيج االعتقادي. ويسعي ىذا المنيج األيديولوجي إلي تبيف مصادر األدب 
والفف مف جية، وأىدافيا أو وظائفيا مف جية أخري عند ىذا األديب أو ذاؾ. وىو في 

والفنانيف المختمفيف إنما يرتكز عمي  المفاضمة بيف المصادر واألىداؼ عند األدباء
. ولكنو أيضا منيج ال 18منطؽ العصر وحاجات البيئة ومطالب اإلنساف المعاصر

نما ينادي بضرورة أف يمتـز الفف  ،يسعي ألف يسمب مف األدب خصوصيتو وذاتيتو وا 
واألدب بقضايا العصر الذي يعيش فيو األديب أو الفناف. وعمي الناقد أف يعتبر نفسو 
وسيطا بيف المبدع والمتمقي، وأف يمارس نوعا مف التوجيو والتبصير، فيوجو الشاعر 
إلي موضوعات قد ال تخطر عمي بالو، ويبصره بما في شعره مف عناصر أصيمة حتي 

 . 19ينمييا فتؤتي ثمارىا، ثـ يأخذ بيد المتمقي ويكوف عونا لو عمي فيـ القصيدة

 (20) ولوجي في ثالثة عناصر ىيويحصر مندور دور ووظيفة النقد األيدي

  تفسير األعماؿ األدبية والفنية، وتحميميا مساعدة لعامة القراء عمي فيميا
دراؾ مرامييا القريبة والبعيدة،وبيذا المعني فالنقد ىنا يصبح عممية خالقة و  وا 

 ة.مبدع
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  ،تقييـ العمؿ األدبي والفني في مستوياتو المختمفة، أي مضمونو، وشكمو الفني
ووسائؿ العالج كالمغة في األدب، والتكويف والتمويف وتوزيع الضوء والظالؿ في 

 التصوير.
 ولكف في حدود التبصر بقيـ ، توجيو األدباء والفنانيف في غير تعسؼ وال إمالء

العصر وحاجات البشر ومطالبيـ.ويؤكد مندور عمي أىمية عدـ مساس تمؾ 
، فالتوجيو يتـ بعيدا عف توجيو الوظيفة تحديدا بخصوصية المؤلؼ أو المبدع
 بقضايا العصر والمجتمع. اإللتزاـالكاتب في العممية اإلبداعية ولكف في إطار 

 النقد التطبيقي -3
جوانب، كالجانب الذوقي أو التأثري، مف خاللو ة يشتمؿ النقد األدبي عمي عد

مي عناصر يتذوؽ الناقد العمؿ وينفعؿ بو، ثـ الجانب الفني، والذي مف خاللو يقؼ ع
العمؿ ومكوناتو الجمالية وصوره اإلبداعية، ثـ الجانب العممي والذي بمقتضاه يمكف 

يتضمف مدي قبولو وفقا لمعايير العمؿ  عممياً  الحكـ عمي العمؿ الفني أو األدبي حكماً 
، واألوؿ يسيـ ثاف   اً أوؿ، والنقد خطاب اً األدبي ونظرياتو. ومف ثـ يصبح اإلبداع خطاب

الخطاب الثاني عبر المقارنة واالستنتاج واالحتكاـ المعرفي واإلدراؾ الحسي، في خمؽ 
بواسطة الناقد الذي يفيـ مقاصد  21ألنيا أثره في القراءة الواعية والبصيرة وفتحات الرؤى

العمؿ وخصائصو وسماتو، وتحميؿ وفحص النصوص األدبية والكشؼ عف مواطف القوة 
 والضعؼ، ويصدر حكما عمييا.

ف قسميفدرج الباحثوف عمي تقسيـ النقد إلى وقد  : النقد النظري والنقد التطبيقي، وا 
كنا ال نعتقد أف االختالؼ بينيما ليس واضحا أو حاسما، فكالىما ييدؼ إلى كشؼ 
قيمة النص وسماتو.ذلكأف التفريؽ بيف النظرية النقدية والتطبيؽ النقدي ليو في أكثر 

يرا ما يكوف ذا فائدة وعوف، فالنقاد الذيف انيمكوا في أحوالو تفريؽ مصطنع، عمي أنو كث
قمما مضوا في بحثيـ دوف أف يتحدثوا ىنا أو ، تبياف قيمة ىذا األثر األدبي أو ذاؾ

 22ىناؾ عف المبادئ التي يبنوف عمييا أحكاميـ

ذا كاف النقد النظري يقصد منو تمؾ النظريات النقدية التي صيغت منذ أرسطو   وا 
، بحيث أسيمت في بمورة مزيد مف الرؤى حوؿ تقييـ العمؿ األدبي، فإف  وحتي اليـو
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النقد التطبيقي ىو الذي يعمؿ بشكؿ مباشر عمي النصوص األدبية، أو يتماس معيا 
الحسف والرديء فييا انطالقا مف مقوالت النقد مباشرة، بالتحميؿ والتقويـ والكشؼ عف 

إال أنيما يستنداف إلى ا، النظري، وبالتالي برغـ أف ىناؾ سمة ما مف التمايز بينيم
بعضيما البعض.أي أنو دراسة تحميمية تدعميا نظرية أو نظريات كثيرا ما تتناوؿ 

 23بالمناقشة مدارس أو أدباء أو خصومات

ذا كاف النقد النظري ىو ف كر أو منطوؽ ال ينطبؽ عمي حالة معينة وتجربة وا 
نو ال يعني أنو منفصؿ تماما عف التجارب األدبية الواقعية، ذلؾ أنو إإبداعية خاصة، ف

استمد ذلؾ التعريؼ أو منطوؽ النظرية مف تجارب عديدة،تـ تجريدىا في صورة نظرية 
"النظري" ىنا يعني أف التجريد وصؿ إلى أعمي مست .نقدية وياتو عندما يتعقؿ ومفيـو

ر سمسمة مف األعماؿ األدبية التي تتسـ بخصائص معينة وتركيبات نظ  الناقد أو الم  
مما يؤىمو إلصدار قانوف عاـ يحكـ تمؾ  ،مميزة ثـ يكشؼ عف نقاط التشابو بينيا

وتدريجيا تختفي النماذج التطبيقية وتحمؿ النظرية  .السمسمة اإلبداعية في صورة مجردة
مات خاصة بيا في المعني والداللة بحيث تصمح لمتطبيؽ عمي حاالت أخري النقدية س

مماثمة. ىنا سنالحظ أف التطبيؽ ماثؿ في ثنايا النظرية أو النقد النظري، ومف ثـ ال 
يمكننا بحاؿ الفصؿ بينيما فصال تاما، ففي النقد التطبيقي تقبع النظرية النقدية في 

 في تناولو لمعمؿ األدبي. الخمؼ، وتكوف مرشدا ومعيارا لمناقد

ر النقدي واعيا بالنظريات النقدية والمدارس األدبية في    ذا كاف الم نظ  وا 
عمي  أيضا بتمؾ النظريات وقادراً  ف الناقد التطبيقي ينبغي أف يكوف واعياً إتاريخيتيا، ف

فيـ النص ورؤيتو مف خالؿ ىذه النظرية أو تمؾ. أي أنو يعمؿ في حدود قراءات 
 24بعينيا، توظؼ المنطمقات النظرية ضمنا وال تصدرىالنصوص 

وظائؼ الناقد التطبيقي أنو يتعرؼ عمي المبدع مف خالؿ عممو، وىو ما  ومف
يجعؿ النقد التطبيقي ميـ جدا لممبدعيف ألنو يتماس مباشرة مع أعماليـ، فيكشؼ عف 

باستمرار بفضؿ ، وعف قدرة المبدع عمي إنتاج نصوص أدبية متطورة الجيد وغير الجيد
إرشادات ومالحظات الناقد التطبيقي.تمؾ المالحظات ىي التي تجعؿ المبدع يواجو 
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وىو ما  مو وعمي دراية بأصوؿ وقواعد النقد العممي.عممو ويراه بعيف أخري، عيف عال  
 تحقؽ لمحمد مندور في دراساتو المختمفة لممسرح وخاصة مسرح شوقي.

ف استقر أخيرا عمي النقد ىكذا تنوعت عند محمد مندور الم  ناىج النقدية، وا 
األيديولوجي، إال أنو مارس أنواعا أخري مف النقد عمي تجارب إبداعية في األدب 

كتابو "النقد  1948العربي القديـ أو اإلبداع العربي الحديث، حيث أصدر في العاـ
رية تحت المنيجي عند العرب" الذي كاف أطروحتو لنيؿ الدكتوراة مف جامعة اإلسكند

أحمد أميف، وقد تناوؿ فيو الحديث عف النقاد العرب القدامي كما تناوؿ الدكتور إشراؼ 
القضايا األدبية الكبرى والمعارؾ التاريخية حوؿ التجديد في الشعر العربي القديـ ونشأة 

، ثـ قدـ إسيامات نقدية ميمة عمي إبداعات العديد مف 25عموـ المغة والبالغة العربية
والمسرحييف العرب وعمي رأسيـ أحمد شوقي وتوفيؽ الحكيـ.. وآخريف. وىذا ما  الشعراء

إلي أف تطمؽ عمي ىذا االختالط والتداخؿ في المناىج لدي (26)دفع الباحثة فطيمة داود
مندور "بالمذىب اإلنساني". الذي نظر مف خاللو إلي الجماؿ المغوي والموقؼ اإلنساني 

كاف متابعا جيدا ومتعمقا النجازات  ة إلي أف مندور. إضاففي األدب في الوقت نفسو
برادة بحؽ أوؿ ناقد لألدب محمد فيو كما قاؿ ، ولـ يقؼ عند المتابعة، األدب العالمي

العربي،وبقي أف يضيؼ أنو قد انتقد التركة الفكرية والفنية "لمغرب"أيضا مطورا ما وجده 
لناقد العربي في األخذ عف الفكر ، ولكنو في ىذا الصدد ال ينكر حؽ ا27مف كنوز ثمينة

ليس في ىذا نقيصة لو أننا استخدمنا المناىج األوروبية في نقد تراثنا األدبي الغربي، إذ 
منت منذ حيف بأف العمـ ال آأو إنتاجنا المعاصر، فإذا كانت بيئتنا العربية والشرقية قد 

أف نستفيد مف كؿ مكاسب العمـ اإلنساني  –بؿ ومف واجبنا  –وطف لو، وأنو مف حقنا 
الحديث في مسكننا وممبسنا وغذائنا ووسائؿ حياتنا، فإنو قد حاف الحيف ألف نؤمف أيضا 

 .28بأف كثيرا مف الفنوف الراقية ال وطف ليا ىي األخرى كالعمـ سواء بسواء

 مسرح شوقينقد مندور التطبيقي لنماذج من : الثاني المبحث

قبؿ تناوؿ إسيامات محمد مندور في النقد التطبيقي لمسرح شوقي، ينبغي عمينا 
أوال التعرض لبعض مف سمات ومالمح مشروع شوقي المسرحي، لموقوؼ عمي أىـ 
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اس خصائصو، دوف االنغماس كمية في النصوص نفسيا ألف الدراسة ىنا معنية باألس
 بنقد ودراسة النقد التطبيقي عند مندور.

 المسرحية الشعرية عند شوقيأوال: 

يمكف القوؿ بأف المسرح الشعري العربي قد انطمؽ في مسيرتو مع المسرح 
ورغـ ما أخذه النقاد عمي كتابات شوقي المسرحية عموما،  ،الشعري عند أحمد شوقي

إال أنو يظؿ رائد ىذا الجنس األدبي الذي وجد طريقو عمي يد موىبتو الشعرية، والتي 
كانت بمثابة الجيد األوؿ والميـ إلجراء عممية التأصيؿ التي حاوؿ غيره بعدىا السير 

عمي أف  –جريبي واالجتيادي عمي تنوعو العممي والت –عمي خطاه فمـ يزد جيدىـ 
 29لمسرح شوقي الشعري في المقاـ األوؿ يكوف ظالً 

وقد كتب شوقي كؿ أنواع المسرح ليؤكد قدرتو عمي التمكف مف فف الكتابة 
المسرحية  حيث كتب المأساة،كما في مسرحيات "عمي بؾ الكبير"و" مصرع كميوباترا" 

تب الممياة في " البخيمة "و" الست و" مجنوف ليمي" و" عنترة" و" قمبيز" ، وكذلؾ ك
 .كتب المسرحية النثرية متمثمة في" أميرة األندلس"و ىدي" ، 

يؤكد ، بيد أف مسرح شوقي يعكس التأثر الواعي بالشكؿ المسرحي األوروبي
ىذا أنو كتب مسرحيتو األولي" عمي بؾ الكبير" وىو في باريس في أثناء البعثة ونشرىا 

ونياه عنيا، فتوقؼ ، توفيؽ لـ يرض عف ىذه المحاولةلكف الخديوي ، 1893عاـ 
استجابة لرأي ولي نعمتو. ىكذا تعطمت مسيرة المسرح الشعري حوالي ثمث قرف " 

". فمو أف شوقي أصر عمي موقفو وواصؿ عطاءه في المسرح 1927 -1893
 .30الشعري، لتغير تاريخ المسرح تغيرا شامال 

ات مسرحياتو الشعرية إنما جاء ليدؼ وثمة مف يري أف اختيار شوقي لموضوع 
محدد، وىو أنو آثر أف يطرؽ التاريخ عند نقط التحوؿ في حياة مصر وفي عصورىا 
المختمفة حيف تضعؼ الدولة ويستييف الحكاـ في الدفاع عف كيانيـ واستقالؿ بالدىـ 

، ، وربما إلظيار براعتو في الدفاع عنيـ. ولذلؾ فقد حكـ مسرح شوقي مبدأ أخالقي31
يحكـ نظرتو إلي التاريخ أو ما يشبو التاريخ مف جية، وفيمو لوظيفة المسرح مف جية 
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أخري. فيو يختار مف أحداث تاريخية يدير حوليا بعض مسرحياتو يكوف مدفوعا 
بمشاعر وطنية، وأعراؼ وتقاليد اجتماعية، يستيدؼ تعميقيا في نفوس الجماىير 

 النزعة الوطنية .  عميولمنطمؽ الذي ىيمنت ، وربما مف ىذا ا32وتأكيدىا في ضمائرىـ 

بإيديولوجية معينة في  إلتـزمف الصعب الحكـ عمي شوقي أنو مف جية أخري، 
كتابتو المسرحية، حيث انشغؿ فقط بالعزؼ عمي وتر المحمية والنزعة القومية، وىي 
روح كانت سائدة في تمؾ الفترة مف تطورنا التاريخي العربي. وكذلؾ لـ يسر عمي مسار 
واحد طواؿ مسرحياتو، فيو تارة يدافع عف المموؾ مثؿ دفاعو عف كميوباترا، ومرة أخري 

افع عف النماذج الشعبية كما في عنترة. ونجده مدافعا عف المتمصريف معتبرا أنيـ يد
كمسرحية "عمي بؾ ، مخمصوف لموطف والعروبة، في إشارة غير مباشرة إلى نفسو

بالعصبية واألصؿ، حيث يذىب  الكبير". وىناؾ مف النقاد مف يفسر ذلؾ تفسيرا متعمقاً 
قي قد انعكست تركيتو بمحاولتو الدفاع امد شوكت إلي أنو في مسرح شو حمحمود 

حاطتيـ بيالة مف الجالؿ والعظمة والمدح، كما  المستمر عف المموؾ وتبرير أعماليـ وا 
انعكست آثار إسالميتو المتسعة األفؽ، والعناية بتغميب الفضيمة عمي الرذيمة، سواء في 

فيشير ، يوثمة مف يفسر األمر بصورة أخر  .33نفوس المموؾ أو الشخصيات األخرى
أحمد عمي جويمي إلي أف اختيار أبطاؿ شوقي في مسرحياتو الشعرية مف المموؾ 

فإف ذلؾ يرجع إلى إعجابيبالمسرح الكالسيكي في فرنسا أثناء القرف السابع ؛ والقادة
إذ كاف الشعراء مف أمثاؿ كورني وراسيف يتخذوف مسرحياتيـ مف التاريخ ومف ، عشر

 34يتيـ إلى المموؾ والنبالءموجييف عنا، أعماؿ البطولة

 ثانيا: سمات مسرح شوقي وخصائصه

صاغ شوقي معظـ إبداعو المسرحي شعرًا، لذلؾ سوفي نمقي مزيدا مف الضوء  
منذ بداياتو األولىفي  كامالً  امتزج المسرح بالشعر امتزاجاً  .فقدصمة المسرح بالشعرعمي 

دبية األخرى كالقصة العصر اإلغريقي وحتى اآلف، وذلؾ عمي خالؼ األجناس األ
فيأي مرحمة مف مراحميا، فالمسرح أقرب إلي الشعر منو  والرواية والتي لـ تصاغ شعراً 

ذلؾ ألف الشعر يحمؽ بالقارئوبالمشاىد نحو آفاؽ عموية، بما يحويو مف وزف ر، إلى النث
ولذلؾ تمقؼ المسرح الشعر مف األشعار ، 35وموسيقى تألفيا األذف، وتطرب ليا النفس
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ممحمية، وحاوؿ محاكاتيا عمي منصة التمثيؿ، وىو ما دفع ت. إس. إليوت بأف ال
، فال ىو شعر خالص وال ىو دراما خالصة، 36يراىنوع مستقؿ، وىو ىجيف أو مولد

 .الشعري واحسب أف كالـ إليوت ربما ينطبؽ عمى مسرح شوقي

بو األمـ في التعبير عف  تأخذوالمسرح الشعري صورة مف صور اإلبداع الذي 
قضاياىا الكبرى والمصيرية، وأنسب األشكاؿ األدبية لمتعبير عف اليمـو الكبيرة في حياة 
األمـ وأكثرىا اتصاال بتاريخيا القومي ووجدانيا الحضاري وطبيعة إحساسيا بالعالـ، 

ـ تجدىا حتى ليمكف القوؿ بأف األمـ العريقة وجدت ذاتيا في التراجيديا الشعرية كما ل
لذلؾ نجد التراجيديا الشعرية ميزت المممح الحضاري لمعديد مف  ،37في أي فف آخر

أما في األدب العربي، قد ظير المسرح الشعري مف . األمـ الكبري في العصر الحديث
خالؿ إنتاج عدد مف الشعراء أمثاؿ أحمد شوقي وعزيز أباظة، واستمر اإلنتاج العربي 

ؿ صالح عبد الصبور وعبد الرحمف الشرقاوي ونجيب في المسرح الشعري مف خال
 سرور امتدادا إلى فاروؽ جويدة ..الخ . 

 ويتميز مسرح شوقي بعدد مف السمات:

 إلتزامومف النقاد ينكروف عميو  اً أنو ي نسب إلى الشعر الكالسيكي، ولكف بعض - أ
أف شوقي لـ يمتـز في مسرحياتو : التاـ بمعايير الكالسيكية، فيري إبراىيـ حمادة

بالبناء الكالسيكي الجديد الذي تعارؼ عميو في فصوؿ خمسة، إذ نجد في 
مسرحية "عمى بؾ الكبير"ثالثة فصوؿ، وفي مصرع كميوباترا" أربعة، وفي أميرة 
األندلس خمسة، وفي الست ىدى ثالثة، وفي البخيمة ثالثة. وبيذا لـ يمفت 

كما أف ىناؾ مخالفة أخرى؛ وىى أف نصوص  .قيالتقسيـ الكالسيكي نظر شو 
راسيف أو كورني، أو أي  شاعر درامي كالسيكي أخر إنما كانت تخمو مف 

تخمي عف كذلؾ نجده ي .38اإلرشادات المسرحية التي تميز بيا مسرح شوقي
وحدتي الزماف  خاصةو  ،تطبيؽ الوحدات الثالث كشرط مف شروط الكالسيكية

خاتمة التراجيدية المأساوية، حيث ظؿ منشغال بإرضاء والمكاف. ولـ يمتـز بال
الجميور عمي حساب كسر قواعد المدارس األدبية. إضافةإلى أف مسرحو 

 الشعري يميؿ بصورة واضحة إلى الذاتية.
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خالؼ وفي ىذا الصدد نجده يالغنائية تسيطر عمي مسرح شوقي الشعري.  - ب
درامية خالصة، وىو في ذلؾ الكالسيكييف الجدد الذيف جعموا مسرحياتيـ مشاىد 

كاف يقترب مف المسرح الغنائي المصري الذي كاف يقدمو الشيخ سالمة 
حجازي، وتقدمو منيرة الميدية، وسيد درويش، وغيرىـ حيث أضاؼ إلى 
مسرحياتو الجادة مشاىد مف الرقص والغناء، كما فيمصرع كميوباتراوقمبيز، 

مؾ الغنائية تستغرؽ مشاىد طويمة . ويرى مندور أف ت39وعمى بؾ الكبير وعنترة"
فتؤثر عمى التركيز في متابعة األحداث، وىو ىنا عمى عكس شكسبير الذي 

 40كانيضحي بالنظـ تماما ويمجأ إلى النثر إذا تطمب الموقؼ الدرامي ذلؾ
، ولكف أما شخصيات شوقي المسرحية فقد جاءت سطحية التحميؿ حقاً  -جػ 

ي اندفع فيو الشاعر، وضحي في سبيمو بالقيمة مرجعيا إلى االتجاه الغنائي الذ
المسرحية، والمثؿ األعمى لمكاتب المسرحي أف تختفي شخصيتو مف المسرحية، 
ويدع الشخصيات تدير الحوار وتحرؾ الموضوع بصورة طبيعية، وتعكس عالما 

، إذ افتقد شوقي ، فالشخصيات كانت سطحية وال تحمؿ عمقاً 41ةكأنو عالـ الحيا
النفسي في رسـ الشخصيات.مما أدي في النياية إلى غمبة الوصؼ إلي البعد 

المباشر والحكي واالسترساؿ وضعؼ الحس الدرامي،وكذلؾ لـ يوظؼ الصراع 
 مما أدىإلى ضعؼ الحركة المسرحية لديو. بمفيومو المسرحي توظيفا مناسباً 

 النقد التطبيقي عمي مسرح شوقي ثالثا : 

نتناوؿ رؤية مندور النقدية لمسرحيات شوقي، لمحاولة في ىذا القسـ مف البحث 
اإلجابة عمي بعض تساؤالت البحث، والكشؼ عف جوانب حميا.إننا ىنا نستعرض بالنقد 
والتحميؿ موقؼ مندور النقدي، وال نستيدؼ بالطبع بحث أو دراسة مسرحيات شوقي 

كمة لنا ىنا ىي نفسيا، بؿ نتناوؿ مسرح شوقي مف منظور محمد مندور، فالرؤية الحا
نقد النقد، أي بياف كيؼ نظر مندور نظرة نقدية ألعماؿ شوقي المسرحية، ومدي تنوعو 

 في تطبيؽ المناىج النقدية.
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 في " مصرع كميوباترا" قارنالنقد الم -1
في الرؤية النقدية التي قدميا مندور لمسرحية " مصرع كميوباترا " أشار في بداية 

بعد غياب عف كتابة المسرحية  1927المسرحيةحديثة إلى أف  شوقي كتب تمؾ 
لمعديد مف المسرحيات الشعرية التي  اً الشعرية داـ لثالثة عقود كاممة، فكانت مفتتح

بفترة وجيزة. وقد كاف شوقي معتادا أف يكتب 1932قدميا تباعا، وحتي قبيؿ وفاتو 
يو قبمة أخري الشعر في مدح المموؾ والرؤساء، ولكنو في مصرع كميوباترا اتجو بناظر 

حيث قدميا إلي الشعب المصري الذي تقود البرجوازية الصاعدة حركة التغيير والتجديد 
 ، وفييا ينتصر شوقي لمواجب عمي حساب العاطفة.42فيو

وأىـ ما يمفت االنتباه أف كميوباترا شخصية ذات طابع عالمي تأثرت بيا وتناولتيا 
في  "جودؿ"ـ األدب الفرنسي متمثال في وقد أشار مندور إلى اىتما. اآلداب العالمية

أوائؿ القرف العشريف. كما لـ يتخمؼ األدب  "فكتورياف ساردو" عصر النيضة و
االنجميزي أيضا عف إثراء تمؾ الشخصية مف الناحية الدرامية، وتمثؿ ذلؾ فى كتابات 

" مسنيو" بؿ وتناوليا الموسيقيوف مؤلفو األوبرا، ولعؿ أوبرا، وليـ شكسبير و برنارد شو
. 43مف خير ما لحف الممحنوف لترجمة تمؾ القصة ألحانا وأنغاما1919التي ألفيا سنة

 وفي المسرح العربي تصدى شوقي لمعالجة تمؾ الشخصية في مسرحو.

ولكف لماذا اختار شوقي كميوباترا تحديدا لتبرز عودتو لممسرح الشعري بعد طوؿ 
لمرحمة التي ك تبت فييا المسرحية مف انقطاع؟  ربما مف بيف أسباب ذلؾ يرجع إلى ا

الناحية الزمنية حيث اعتبرت سنة كتابتيا، وما قبميا؛ مف أخصب فترات مصر مف 
. ومف 1923ودستور 1919حيث المد الوطني والشعور القومي، فقد أعقبت ثورة 

" ، وىو المقرب جدا مف نفس 1927المؤكد أف وفاة سعد زغموؿ في نفس العاـ" 
ثاره عمى اختيار شوقي ليذه آ. كؿ ذلؾ ترؾ إضافياً  كانت سبباً  ؛ووجداف شوقي

، السيما وأف نقاط التشابو بيف شوقي وكميوباترا مف حيث األصوؿ  الشخصية تحديداً 
خر لتعاطؼ شوقي آغير المصرية والتي أدت إلى التشكيؾ في وطنيتيـ؛ كانت عامال 

ا التي ينتمي إلييا شوقي أصوال، مع ىذه الممكة، وخاصة أف  نفس األمر ارتبط بالسراي
فيو يدفع التيـ بعدـ االنتماء عف األسرة العموية أو أنو لساف حاليا الشعري، مف خالؿ 
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ر إليو ش  عرض تاريخي فى قالب شعري مسرحي مشابو لواقعو المعيش. وىذا ما لـ ي  
 مندور بوضوح في تناولو لمصرع كميوباترا .

ية كميوباترا، كنموذج يحتذي بو في الوطنية؛ ويتخذ مندور مف اختيار شوقي لشخص
موقفا سمبيا، ويعتبرىا محاولة غير موفقة مف شوقي،ألنكميوباترا اليونانية األصؿ لـ تكف 

ف استقموا بحكـ مصر-مصرية بؿ سميمة الغزاة الذيف ظموا دائما يستعموف عمى  -وا 
،حيث اشتير البطالمة بالقسوة والغدر 44ىـ بعزة الغزاةءالمصرييف ويشعروف إيذا

واالنحالؿ، وكانت كميوباترا قد اشتيرت  تاريخيا بالتآمر ونبذىا لممصرييف، وىو مالـ 
يستطع شوقي أف ينكره عمى لساف بعض الشخصيات الثانوية في المسرحية مثؿ 

ألف شوقي لـ ، ، التي اعتبرىا مندور نقطة ضعؼ كبرى في المسرحية"حابي"شخصية 
تتـ المسرحية بانتحار كميوباترا وانطونيو بؿ بجمع شمؿ "حابي" و"ىيالنو" كنوع مف يخ

الترويح عف الفاجعة الكبرى، فجاء ذلكعيبا أساسيا في المسرحية،ألف ىذه الخاتمة تبدد 
 .45األثر الضعيؼ الذي يمكف أف يحدثو مشيد انتحار البطميف

يوباترا أماـ التاريخ ؟ الحقيقة ويتساءؿ مندور،ىؿ استطاع شوقي أف يرد اعتبار كم
في تقدير القيمة التاريخية لشخصية كميوباترا، ويؤكد  -مف وجية نظر مندور -أنو فشؿ

ف سبب إخفاؽ شوقي في إحداث األثر النيائي المنشود راجع إلى إعمى ذلؾ بقولو: 
اضطرابو في وصؼ وتحميؿ شخصياتو الروائية عمى نحو يستطيع أف يحقؽ المشاركة 

جدانية المطموبة بينيا وبيف المشاىديف أو القراء بحيث يعجبوف بمظاىر القوة الو 
، إضافة إلي أف 46والعظمة في نفوسيـ ويمتمسوف العذر لمواضع الضعؼ أو السقوط

شوقي كاف ينقصو االرتكاز عمى الجانب النفسي في تحميمو لبنية الشخصيات التي 
 يقدميا.

عقد المقارنة بيف معالجة شوقي لقصة ولـ يكف باستطاعة مندور أف يتجاىؿ 
كميوباترا والمعالجة التي قدمت مف قبؿ عمي يد شكسبير وبرنارد شو،مستخدما المنيج 
التحميمي المقارف  حيث عقد المقارنة بيف شكسبير فى مسرحية "انطونيو 

 وكميوباترا"وبرنارد شو فى مسرحيتو "كميوباترا" ومسرحية"مصرع كميوباترا" لشوقي.
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أوؿ القضايا التي يجب إثارتيا في ىذا الصدد ىي إشكالية عالقة األدب  ولعؿ
بالتاريخ. وفي ىذا الصدد ينقسـ المؤرخوف إلي فريقيف، األوؿ يري أنو مف حؽ المبدع 
أف ينتقي مف حدث تاريخي معيف ما يساير طبيعة الجميور، دوف التقيد بدقة األحداث 

ؤلؼ إذا ما تعرض لحدث تاريخي فيو ممـز خر يذىب إلي أف المآالتاريخية، وفريؽ 
بأف يتقيد بحوادث التاريخ وال يعمؿ عمي تأويميا أو الخروج عمييا، فيذىب محمود حامد 
شوكت أف الكاتب عميو أال يتقيد بكؿ أحداث التاريخ، ولكف في الوقت نفسو يجب أف 

فال يغير  ،غييريحافظ عمي منطؽ التاريخ العاـ، ومنطؽ حوادثو اليامة، فيحفظيا دوف ت
، وأف شوقي في كميوباترا قد 47الكاتب في الحوادث الرئيسية أو الشخصيات الرئيسية

ولذلؾ أضر بالمصداقية التاريخية ، كما يشير حامد شوكت، غير في أحداث رئيسية
 وىو يعزو ذلؾ إلي دفاعو وتبرئتو لكميوباترا. 

في العمؿ، كما في أعماؿ  ومؤخرا طورت التاريخانية الجديدة منيجا لوصؼ الثقافة
وغيرىما مف عمماء  VictorTurnerوفيكتور تورنر CliffordGeertzكميفورد غيرتز

، فيـ عادة ما يقرأوف النصوص culturalanthropologistsاالنثربولوجيا الثقافية 
األدبية مف خالؿ ابراز حدث تاريخي ثانوي واظياره" عمي سبيؿ المثاؿ، مالحظة 

ة،حمـ مسجؿ في يوميات، وما إلي ذلؾ" مف أجؿ اعادة قراءتيا ىامشية في مخطوط
 48والكشؼ مف خالليا عمي الرموز السموكية والمنطؽ والقوي الدافعة 

وثيقة تاريخية يعتد بيا مف ىذا  النص المسرحي، ىؿ سؤاالً أما مندور فقد طرح 
ألف األدب المسرحي وتاريخو يجعمنا نرى أف ، الجانب؟ويرى أف ذلؾ غير ذي باؿ

المؤلفيف لـ يمتزموا إال باألحداث الجساـ التي تحمؿ طابعا دراماتيكيا ويغفموف عف 
األمور الفرعية، أي أنو أعطى لممؤلؼ حرية التصرؼ وفقا لمقتضيات فنو، وما يرمى 

كوثيقة  فيما يتعمؽ بالنص األدبي -إليو مف أىداؼ. ووجية نظري في ىذا األمر
نني أرى أف األمر يختمؼ بحسب نوع التاريخ الذي نبحث عنو، فالمسرحية إ -تاريخية

ىذه ىيئتو وخصائصو في العصر الذي قدمت ، وثيقة تاريخية كتعبير عف جنس أدبي
فيو، أما كوثيقة نستمد منيا وقائع وحقائؽ تاريخية فيذا أمر غير محسوـ مف ناحية عمـ 
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لواقعة تاريخية خمت منيا  وحيداً  ة، الميـ إال إذا كانت مصدراً التاريخ ومناىجو البحثي
 كتب التاريخ .

والسؤاؿ الذي يطرح نفسو اآلف، كيؼ جاءت معالجات شكسبير وبرنارد شو وأحمد 
شوقي لقصة كميوباترا؟ وما موقؼ مندور مف تمؾ المعالجات ؟. لقد انشغؿ مندور، بؿ 
نتاج  ومعظـ الذيف تناولوا مسرح شوقي، بعقد المقارنات بيف إنتاج شوقي المسرحي وا 

" مصرع كميوباترا" كانت صاحبة النصيب األوفر  ك تا ب المسرح الكبار، ولعؿ مسرحية
 في عقد المقارنة والبحث النقدي، خاصة لدي شكسبير وبرنارد شو. 

تجسيد القصة  "وفيما يتعمؽ بشكسبير فقد حاوؿ في مسرحيتو" أنطونيو وكميوباترا
األصمية بقدر مف المصداقية ومستوي مف التشكيؿ الرمزي بإيقاع سريع وحركة تتسـ 

كما كاف الحاؿ في مسرحية  ،اء والوعي مستندا عمي صراع الحب والواجببالثر 
إلى  مف ترجمة ىذا الصراع فنياً ف، عمى العكس مف درايد،درايدف.لكف شكسبير تمكف

، 49تعبير رمزي واسع الداللة لصراعات حقبتو التاريخية االنتقالية في شتى جوانبيا
وواقعيتو ، ورقعتو اإلنسانية الفسيحة، ىثفمسرحية شكسبير نجد بيا إيقاعو الدرامي الال

وبعده  ،ونظرتو السياسية الثاقبة التي تصؿ الماضي بالحاضر، السيكولوجية الباىرة
. وكذلؾ 50وتناولو الرمزي المركب الثري لمادتو األصيمة ،وطاقتو المجازية، الفمسفي

لـ يمتـز  يتغمب لدى شكسبير المنيج الفني واألىداؼ اإلنسانية، فمف حيث المنيج
بوحدتي الزماف والمكاف، ومف حيث األىداؼ اإلنسانية اعتبر أف حادثة زواج انطونيو 

لمخصومة مع شقيقيا  لألحداث، وىجرىا مفجراً  مف اوكتافيا شقيقة اوكتافيوس مفجراً 
 اوكتافيوس.

ولو أنيا  -كما يري مندور -إف شكسبير ىنا يتبنى اتجاه الكشؼ عف الحقائؽ
 فقاتمة؛ عمى خالؼ شوقي الذي يعتقد أف المؤرخيف قد يكونو جاءت سوداوية و 

ومف الممكف لألديب أف يقدـ عمال يحاوؿ ، متحيزيف مع أو ضد شخصية تاريخية ما
واحسب أف محاولة شوقي في مصرع كميوباترا ىي مف ىذا   ،ىذه الشخصية إنصاؼفيو 
، مف حيث صة درامياً حذو شكسبير في بناء الق مف ثـ سنجد أف شوقي لـ يحذ  ، و النوع

سرعة األحداث وتالحقيا. إال أف ىذا ال يمنع تأثر شوقي بالمسرح اإلنجميزي،وشكسبير 
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خاصة كما يظير في مسرحيتو األولي وىي مصرع كميوبتره،إذ استوحي مف ىذه 
المسرحية بعض المناظر،كمناظر لقاء انطونيو وكيموبتره، ومنظر موت أنطونيو، 

الفارؽ بيف مذىب شوقي  يوضح الفرؽ بينيما توضيحا جمياً ومنظر موت كيموبترة، و 
، وحامد 51ومذىب شكسبير، أو المذىب الغنائي القصصي والمذىب المسرحي التمثيمي

شوكت ال يري في ذلؾ عوارا ألنو مف الطبيعي أف يتأثر الكاتب في بداية حياتو 
 بالسابقيف عميو.

في معالجتو لقصة مف جية أخري اختمؼ برنارد شو عف شوقي وشكسبير 
كميوباترا، فيي في نظره مجرد طفمة تميو مع ىذا الشيخ الحكيـ يوليوس قيصر الذي 
تظير في شخصيتو الحكمة واألبوة تجاىيا. وتنتيي مسرحية "شو" برحيؿ قيصر عف 

مف تاريخ كميوباترا وعالقتيا  كبيراً  وىو بذلؾ يغفؿ جانباً ، مصر وبكاء كميوباترا لفراقو
والذي بسببو تألبت ضده روما برئاسة أعضاء ، استولدىا طفميا قيصروف بقيصر الذي

السناتو، وانتيت ىذه المغامرة بقتمو. وىو ىنا لـ يغفؿ جانبا ىاما مف حياة كميوباترا 
شوقي شيئا  وبؿ نجده قد غي ر في األحداث بصورة كمية، ويصبح عندىا ما فعمحسب، ف

لتاريخ، وخاصة في موضوع انسحاب كميوباترا غير ذي باؿ في كونو غي ر مف أحداث ا
نما ىو ب عد نظر  مف موقعة اكتيوـ البحرية،عمي اعتبار أف ذلؾ ليس ىروبا أو جبنا وا 
منيا ألنيا أرادت أف تحقؽ مجد واستقالؿ مصر بعيدا عف معارؾ وأطماع القادة 

 الروماف.

المؤلؼ  مندور ىنا لشوقي مف ىذه الوجية، فيو في النياية يرى أفينحاز 
نما فناف متحرر في اختياره لتفاصيؿ الواقع والوقائع، يختار ما  المسرحي ليس مؤرخا، وا 

فإف شوقي لـ يخالؼ التاريخ بوقائعو ، يخدـ رؤيتو الفنية واإلنسانية.وفي رأي مندور
الثابتة الميمة والمفجرة لألحداث، كما فعؿ شو والذي أغفؿ جانبا كبيرا مف األحداث 

فقد ارتكز عمى الطابع الوصفي  وقيأما في موقفو مف ش .غفره لو مندورعف عمد لـ ي
لدى شوقي والذي استمده مف الكالسيكية الفرنسية وخاصة لدى راسيف الذي كاف يقدـ 

فيو يتجنب المشاىد  ، مقاطع وصفية ألحداث تحدث أو حدثت بشكؿ فاؽ إثارة النظر
 البشعة  دوف أف يفقد عنصر اإلثارة .
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يعتبر مف أكثر مف  "كميوباترا"مصرع مندور أف شوقي في مسرحيتو  يير وأخيرا 
تناوؿ قصتيا اتساقا مع عنواف مسرحيتو، فقد اسماىا"مصرع كميوباترا"، ولذلؾ انصب 

 جؿ عممو عمى الفصؿ األخير في حياة كميوباترا والذي انتيى فعميا بمصرعيا.

 "عمي بك الكبيرالمنهج التأثري في مسرحية " -2
ف، األولي كانت أثناء بعثتو في فرنسا، يمسرحية عمي بؾ الكبير مرت كتب شوقي

، ويذىب مندور إلي أف المحاولة 1927والثانية حينما أعاد كتابتيا مرة أخري عاـ 
األولي لشوقي إنما كانت تحت تأثره باآلداب الفرنسية والمسرح الفرنسي، بيد أف د. 

قي لـ يكتب المسرح الشعري وينشغؿ إبراىيـ عوض يختمؼ مع مندور في قولو بأف شو 
بيميو، فتأثر بتجربة المسرح الشعري نبو إال عندما سافر إلي فرنسا لدراسة الحقوؽ في مو 

ىناؾ، ويشير إبراىيـ عوض إلي أف اإلنتاج المسرحي األوربي كاف قد ترجـ وانتشرت 
سيما شكسبير وكورني ا ال ػػػػػػػػػوقي إلي فرنسػػػػػػػػػػػػػػػالترجمات في مصر قبيؿ سفر ش

وأف الصحؼ المصرية كانت زاخرة بالكتابات النقدية والترجمات ، وموليير وراسيف..الخ
ليؤالء المؤلفيف، مما يعني معو أف المسرح الشعري الغربي عامة والفرنسي خاصة لـ 
يكف غريبا عمي الثقافة المصرية والعربية في فترة ما قبؿ رحمة شوقي إلي فرنسا، فيقوؿ: 

ًطا بمصر قبؿ سفره و  أرى أف شوقي قد تأثر بالتأليؼ المسرحي الذي كاف موجوًدا ونش 
إلى فرنسا، وبخاصة إذا الحظنا أنو لـ ي قب ؿ بكؿ ىمتو عمى المشاركة في ذلؾ التأليؼ 
إال في أخريات حياتو بعدما عاد مف فرنسا بزمف جد طويؿ، بؿ بعدما عاد أيًضا مف 

إلييا خالؿ الحرب العالمية األولى، ولو أضفنا إلى ىذا وذاؾ إسبانيا، التي كاف قد نفي 
أنو لـ يقـ بترجمة أي مف المسرحيات الغربية لتبيف أف الرأي الذي ذكرتو أحرى أف 

، وربما لـ تسيـ تمؾ الرحمة إلي فرنسا ومف بعدىا منفاه في اسبانيا 52يكوف ىو الصواب
 رحية.مزيد مف االىتماـ والرغبة في الكتابة المس ىسو 

في سنة  "عمى بؾ الكبير"وبعد أف كتب شوقي عدة مسرحيات عاد لمسرحيتو 
حيث أعاد كتابتيا مف جديد وغير بعض حوادثيا.ونرى أف شوقي قد استفاد مف  1932

وأىـ ىذه االستفادات جاءت عمى لساف مندور حيث  "عمى بؾ الكبير"إعادة كتابة نص 
خذ عمى شوقي في مصرع أشو الغنائي الذي ف في مسرحيتو الحضم  رأى أف شوقي لـ ي  
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وأنو قد استفاد أيضا إذ استقامت فييا األصوؿ الفنية مف حيث الحبكة ، كميوباترا
، فشوقي قد استفاد مف النقد الذي تعرضت لو مسرحياتو السابقة 53والمفاجآت وحميا

عمى النص الجديد واستفاد مف اإلعادة حيث ضمف لمسرحيتو أف تتخمص مف عناصر 
 الفتور في النص األوؿ.

وفي اعتقادي أف ما فعمو شوقي مف الناحية األدبية ىو أمر مطروؽ، وقد سبقو إلى 
ذلؾ كبار كتاب اإلغريؽ حيث كانوا يقوموف بإعادة صياغة المسرحيات التي يعرفيا 
الجميور سمفا بصيغة أو بحبكة جديدة ىي منبع التنافس في مسابقاتيـ المسرحية، فكاف 

ألكثر إجادة لحبكة المسرحية ىو الذي يحصؿ عمى الجائزة. ولكف عمى الرغـ الكاتب ا
مف ىذه العودة إال أف المسرحية ، وقد قدمتيا فرقة فاطمة رشدي عمى مسرح الكورساؿ؛ 

 إال نجاحا محدودا وكأف المسرحية  مصابة بسوء الحظ المتكرر. لـ تمؽ  

رؤية تتخذ مف المقارنة بيف النص تناوؿ مندور ىذه المسرحية مف الناحية النقدية ب
األوؿ والنص األخير مدخال نقديا ، وبذلؾ يكوف قد استفاد مف ىذه المفارقة التاريخية 

، وخاصة أف 1932مف المؤكد أنو اختمؼ عف شوقي  1893فشوقي صاحب نص 
النص األخير قد سبقتو ثالث تجارب مسرحية لشوقي القت نجاحا وصدى بقدر ما تـ 

 فاستفاد شوقي مف الحالتيف.  نقدىا أيضا،

وفي ذلؾ النص، ال يزاؿ مندور يؤكد عمى أثر السراي في فف شوقي حيث انصرؼ 
ويعزو مندور ، قرابة ثالثة عقود عف الكتابة المسرحية بعد نصو األوؿ عمى بؾ الكبير

ذلؾ إلى عدـ اىتماـ الخديوي بالنص الذي أرسمو شوقي أو أىداه إياه، فتوقؼ ولـ يعد 
ومف البدييي أف الخديوي كاف : بعد انقضاء ىذه المدة الزمنية الكبيرة، فيقوؿ مندور إال

ينتظر مف ربيبو أحمد شوقي قصيدة مدح، ال قصة تمثيمية.وربما كاف ىذا مما صرؼ 
شوقي عف ىذا االتجاه فمـ يعد إليو إال في أخريات حياتو بعد أف تحرر بعض الشئ 

 54بمف سيطرة السراي واقترب مف الشع

المسرحية تقدما في فف شوقي المسرحي، مف حيث وجود عناصر  تمؾويتضح مف 
المفاجأة والتيكـ المسرحي، وتطور الموضوع مف عقدة إلي حؿ، ووضوح مالمح 
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.ويشير مندور أيضا 55الشخصيات وسيولة الحوار ومرونتو، وتعدد لوحة الشخصيات
خيالو فتوفرت لممسرحية  إلي أنو مف اإلنصاؼ لشوقي أف نقر بأنو أحسف استخداـ

عناصر الصراع الداخمي مما بعث  عمى الحركة في الموحة التاريخية التي أراد أف 
ف أخذ مندور عمى شوقي مالحظة عامة منذ النص األوؿ ومرورا 56يصورىا لنا ، وا 

أنو ال يختار األزمنة  الصحيحة  ليخرج منيا أبطاال لمسرحو  ،بكميوباترا وغيرىا
ا قيؿ عف حكـ كميوباترا كمثاؿ لمحكـ البيزنطي المستبد قالو عف عمى الشعري، فنفس م

بؾ الكبير وىى فترة حكـ المماليؾ .ويرى أف شوقي  غفؿ عف عمد أو غير عمد دور 
الشعب المصري في ىذه الفترات المظممة كما ظيرت بطوالت ىذا الشعب في أدبيات 

مف االحتراـ والتمجيد ليذا الشعب  الجبرتي أو أدب الرحالة األوروبييف وقد كانت تحمؿ
أف يقرأ ىذه الفصوؿ المنسية مف تاريخ  -عند مندور-وبطوالتو وكاف مف األليؽ بشوقي 
لذكرى جالديو.مما يعني أف الحس الوطني الذي  ابطوالت ىذا الشعب وليس تخميد

 يصؿ إلى حد الغيرة المطمقة ظؿ يسيطر عمى نفس مندور في نقده لمسرح شوقي.

دخؿ شكسبير في المقارنة مع أة أخري عاد مندور لممنيج المقارف ، حيث مف جي
شوقي مف زاوية سوء أو حسف اختيار األبطاؿ واألزمنة، فتحيز لشكسبير مف زاوية  أنو 
كاف موفقا في ذلؾ ألنو عمى حد قوؿ مندور يقصد إلى معالجة النفس اإلنسانية  في 

ـ يرد أف  يعرض لمأساة بشرية في ذاتيا بؿ إذ أنو ل، ذاتيا ، وىو ما غفؿ  عنو شوقي
أف يصور دولة المماليؾ كحالة سياسية واجتماعية  أكثر مف كونيا مأساة 

 لشخص عمى بؾ  الكبير.57فردية

و بنماذج ئوقد لوحظ أف مندور وىو يقـو بيذه المقارنة بيف النصيف لـ يدعـ كؿ آرا 
أف النقد الذي  كاف ذلؾ نتيجة مف النصيف لكي يتبيف لمقارئ فحوى ما يقصده، ربما

لمحدودية المساحة  ايقدمو مندور ىنا غمب عميو الطابع الصحافيفيكوف مختصر 
حتى أننا نجد أف نقد مندور في الكتب عبارة عف أجزاء منفصمة متصمة وربما ، المتاحة

 تكوف ىذه سمة عامة في أغمب مؤلفات  مندور.

ثميا عمي بؾ الكبير في نفوس المصرييف، تأثر شوقي إذف بالقيمة التاريخية التي يم
ثـ تأثر أيضا بالتجربة الفرنسية في تناوؿ األبطاؿ التاريخييف، وأخيرا تأثر شوقي 
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بتجربتو السابقة في كتابة المسرحية، واستفاد مما وجو إلييا مف نقد، فأخرج لنا عماًل 
 أكثر انضباطا مف الناحية الدرامية، كما يري مندور.

 في مسرحية قمبيز التطبيقينقد النقد  -3
يستيؿ مندور نقده لمسرحية قمبيز بحكميف نقدييف، األوؿ: يرى أف شوقي مف 

 او لتاريخ مصر كمادة أدبية لمآسيو اعتمد عمى العاطفة الوطنية ليحقؽ نوعئخالؿ استقا
مف المشاركة الوجدانية والتي يراىا مندور أمرًا البد منو لنجاح أي عمؿ مسرحي. و 

أف مندور محؽ في ىذا الطرح وخاصة أف زمف كتابة مسرحيات شوقي كاف يعج أعتقد 
بالشعارات الوطنية وكاف معاصرا لمثورات الحديثة في مصر والنيضة العربية وصعود 
أفكار القومية العربية بشكؿ عاـ، وىي أمور قد غطت كؿ مناحي الحياة في مصر 

مف زاوية عدـ توفيؽ مف قبؿ، مندور  وقد طرحوتقريبا .أما الحكـ أو الرأي الثاني، 
شوقي في أف يثير أي عاطفة أو إعجاب بشخص كميوباترا في مسرحيتو التي تحمؿ 
عنواف "مصرع كميوباترا". وىنا يصادر مندور مسبقا عمى موقؼ المتمقي لمنص كما لو 

مثمو  أننا سنصاب بخيبة األمؿ. والدفوع لدى مندور واحدة، فقمبيز أيضا محتؿ غاز  
ثؿ البيزنطييف الذيف انسمت مف نسميـ كميوباترا، بؿ األمر عند قمبيز أفدح، فمصر م

ف، وكالىما طمع في بسط و اليونانيىو و عند قمبيز ليست أكثر مف فريسة يتنافس عمييا 
 نفوذه عمييا ليحسـ الصراع لصالحو.

ف ولـ يحسـ مندور موقفو مف استمياـ شوقي لمتاريخ ألنو نسبيا ألسطورة وردت ع
ىيرودوت وقميؿ مف المؤرخيف، فيو طيمة الوقت ال يمتفت إلى التاريخ في مصادره 
نما عمد شوقي إلى ىذه القصة األسطورية والتي ترجح أف قمبيزغزا مصر  الصحيحة وا 

فبدال مف أف . ألنو طالب "أمازيس"فرعونيا، أف يزوجو مف ابنتو، لكف أمازيس غشو
اس" ابنة تيرياس الفرعوف الذي قتمو أمازيس يزوجو مف ابنتو نفريت"زوجو مف نتيت

واستولي عمى عرشو، ثـ اكتشؼ قمبيز ىذا الغش فثارت حفيظتو وانتقـ مف فرعوف 
بغزو مصر، وسفؾ دماء أبنائيا، ونيب خيراتيا وتدمير معابدىا، وقتؿ عجؿ أبيس إلو 

في  .وكاف لو نوبات جنوف جعمتو يقتؿ أخاه وأختو ولقي حتفو58المصرييف القدماء
 النياية.
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وجية نظر  استخدـ فييا مندور نقد النقد التطبيقي، تناوؿفي نقمة نقدية كبيرة و 
كعادة العقاد فقد وضعيا في ميزانو األدبي ولـ يخؿ ، شوقي "قمبيز"العقاد النقدية في

قر مف البداية أف شوقي لـ يتخير المنحى أموقفو مف تعسؼ عمى حد قوؿ مندور فقد 
نما فضؿ المنحى األسطوري، وفيو استطاع أف يوظفيا  التاريخي مف أوثؽ جياتو، وا 
ويصور فييا الروح الوطنية وخاصة أف الشخصية المحورية في المسرحية 
 ىي"نتيتاس"التي اعتبرىا مندور محور النقد لمف أراد أف يصدر حكما عمى المسرحية. 

عمى العقاد أنو عندما انتقد عمى شوقي بعض  -ولديو الحؽ -خذ مندور وقد أ
لة عدـ تضميف أاألمور لـ يقدـ البديؿ الذي كاف أليؽ بشوقي أف يقدمو وخاصة في مس

شوقي مسرحيتو لشخصيات عرفت تاريخيا في ىذه المرحمة مثؿ المشرع اليوناني 
رب بو المثؿ الشعبي في وفرة الشيير "صولوف"أو قاروف ممؾ ليديا الذي ال يزاؿ يض

. ومف ثـ يري أف موقؼ العقاد جاء متعسفا وجعؿ المنحى التاريخي في النقد 59الثراء
الذي قدمو العقاد غير ذي محؿ. وىنا يتحرر مندور نفسو مف الرؤية التاريخية في النقد 

لألصوؿ الفنية في تصوير الشخصيات. واليدؼ الذي ابتغاه شوقي مف ىذا  منتصراً 
ذلؾ أف  ،لتصوير وىو موقؼ يعدؿ فيو مندور مف وجية نظره تجاه التاريخانية شوقيا

الجانب الفني قد استغرؽ رؤيتو النقدية، حيث أخذ عمى شوقي عناصر جديدة طرحيا 
 في صورة أسئمة نقدية لـ يقدـ ليا إجابة آنية.

ية وقد رأي أف شوقيأراد أف يجعؿ مف تمؾ الشخصية المعادؿ الموضوعي لموطن
المصرية، في نفس الوقت لـ يحدد أسباب ىذا اإلخالص والتضحية، فمـ يقدـ لنا سببا 
لذلؾ، في الوقت الذي أشار فيو الي أف وضع مصر وقتيا كاف يعج بالخيانة والضعة 

بالمرتزقة حتى وصؿ  وخاصة مف الشباب الذي فقد حميتو، بؿ إف الجيش نفسو امتأل
 تبة القائد والذي غدر بمصر والتحؽ بجيش قمبيز.وىو فانيس إلى ر  ييفأحد اليونان

وأخذ مندور عمى شوقي أنو وضع نتيتاس في ىذا األلؽ دوف مبرر منطقي، فيي 
في النص المصرية سميمة الفراعنة التى تفدى البالد بنفسيا، وتدفع عف مصر شر 

ور . إف مند60العجـ، وتقي الوطف دنس الفتح وعاره، وتيتؼ دائما "تعيش مصر وتبقى
لـ يستسغ أف تكوف نتيتاس بيذا الوفاء دوف أف تحمؿ ذرة حقد عمى فرعوف مصر 
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التي سمبتيا حبيا لمقائد المصري  ىيىا بؿ وابنتو االجديد "امازيس" وىو الذي صرع أب
ف زاؿ سمطاف أبيياووقع في غراـ نفريت بنت الفرعوف الجديد، أتاسو الذي تركيا بعد 

ىذا ما . لقمبيز لتحمى مصر؟ ابنفسيا وتقدـ نفسيا قربانفكيؼ تأتى أف تفدييا نتيتاس 
جعؿ مندور يضعيا موضع تساؤؿ حوؿ موقفيا، ىؿ ىو موقؼ المضحى أـ اليائس 
بعد أف غدر بيا بكؿ األشكاؿ.وىذا ما يضعؼ مف درجة النبؿ التي خمعيا عمييا شوقي 

سي الداخمي ، فكاف األجدر مف وجية نظر مندور أف يعرض شوقي ليذا الصراع النف
لدى نتيتاس ليحقؽ بالفعؿ تعاطفنا معيا.إف شوقي لـ يقدـ لنا صراعا نفسيا يدور في 
حناياىا بيف كؿ ىذه العناصر المشتبكة المتضاربة مف حقد عمى قاتؿ أبييا، وغيرة مف 

ثـ شعورىا الوطني واشتعاؿ روح التضحية في نفسيا، ، ابنتو، ويأس مف غراميا المحطـ
و منتصرة مغمبة روح الوطنية النقية السامية عمى مشاعرىا الشخصية، صراعا تخرج من

 .61ومآسييا الخاصة بحيث تزداد عندئذ تضحيتيا نبال، وتزداد قموبنا عمييا حنوا

ورغـ حرص شوقي عمى بث الروح الوطنية واإلشادة بتاريخ مصر والكفاح الوطني 
كميوباترا، إال أف انشغالو لممصرييف في وجو المستعمر خاصة مسرحيتي قمبيز ومصرع 

دراميا متقنا يحتوى ىذه القيـ الوطنية السامية.   بتمؾ اإلشادة الوطنية لـ تجد وعاءً 
ويعزو أحمد عتماف ذلؾ إلىعدـ إلماـ الشاعر إلماما كافيا بأصوؿ الفف الدرامي أو عمى 

 .62األقؿ ميمو لمغنائية كشاعر

قد برزت فييا بعض المحاسف في  ولكف مندور يعود فيؤكد عمي أف تمؾ المسرحية
أسموب الشاعر، وخطوة تبيف تكيفو بالمسرح، وبداية شعوره بموازمو ومقتضياتو الخاصة، 
فبيف ىذه الصور المضطربة مناظر منتظمة متفرقة تقوـ عمي الصراع النفسي أو 
الصراع بيف الشخصيات، وترتفع إلى درجة مف السمو، ويدور فييا الحوار كما يدور 

. ورأي مندور أف  ىذا ىو النقد األساسي ليذه 63مسرحي سريع متشبع بالحركة حوار
المسرحية  حيث أراد شوقي أف يمجد روح الفداء والوطنية المصرية ممثمة في ىذه 

 .64األميرة ولكنو لـ يصب اليدؼ كما فعؿ في كميوبترا
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 "أميرة األندلس"في  المسرح بين الشعر والنثر -4
تشغؿ الحقؿ النقدي  –ولـ تزؿ  –في ىذه المسرحية يتناوؿ مندور قضية شغمت 

العربي والغربي إلى يومنا ىذا، آال وىي المغة كقالب تصاغ بو االنفعاالت والمشاعر 
اإلنسانية. فيؿ ثمة إبداعات يجب أف تأتي نثرًا وأخري ينبغي أف  تكوف شعرًا ؟ ولذلؾ 

ة األندلس بما يشبو التعجب مف كونيا المسرحية النثرية يستيؿ مندور نقده لمسرحية أمير 
الوحيدة لشوقي رغـ أف بطميا شاعر ممؾ.وىي عمى نقيض مسرحيتو الكوميدية الوحيدة 
واألخيرة التي اختتـ بيا تجربتو المسرحية "الست ىدى". ورغـ أجوائيا المعاصرة إالأنيا 

 ولـ يقدـ لو إجابة عممية وافية.، وىو السؤاؿ الذي  طرحو مندور متعجبا كتبت شعراً 

، المصدر األوؿ: مف مف مصدريف ويشير مندور إلى أف شوقي استمد ىذه الرواية
ما المصدر الثاني: أالرطيب"  األندلسالمعروؼ بنفح الطيب في غصف  المقريكتاب 

فقد جاء مف  وحي خيالو حيث نسج قصة حب بثينة بنت المعتمد لمفتى العربي حسوف. 
 بيف القصتيف في بناء المسرحية. وقد زاوج

وؿ مرة أل التـزنو أوعمى خالؼ المسرحيات السابقة نجد مندور يمتدح في شوقي  
المصداقية التاريخية في سرده  لقصة ىذا الممؾ. ومرة أخرى يقارف بيف قصة المعتمد 

 ف كاف يرى أفا  عند شوقي في معالجتو الدرامية ليا وكتاب عمى الجاـر "شاعر ممؾ"، و 
ألسباب انييار ىذا الممؾ  جيداً  معالجة عمى الجاـر أفضؿ حيث أنو قدـ تحميالً 

الشامخ، عمى عكس شوقي الذي لـ يوفؽ إلى الربط  بيف القصة الخيالية التى ابتدعيا 
وبيف الواقعة المأسوية األساسية في المسرحية. فالقصة التى ابتدعيا شوقي  تظير 

أراد في كؿ عمؿ لو أف يوجد قصة غراـ ما كشرط مقحمة عمى المسرحية، وكأف شوقي 
لنجاح ىذا العمؿ أو لتخفيؼ الجوانب المحزنة في قصة سقوط األندلس. وخاصة أف 
شوقي يحمؿ مشاعر تعاطؼ كبيرة تجاه الفصؿ العربي في قصة اسبانيا التى نفي إلييا 

شير إلى حقبة نو تأثر بما وجد فييا مف آثار تأخالؿ الحرب العالمية األولي. ويبدو 
 ثرية مف تاريخ الفتوحات العربية اإلسالمية.

أما عف كتابة ىذه المسرحية نثرا، فتجدر اإلشارة إلي أف محمود شوكت يقر بأف 
الشعر أكثر قدرة عمي التأثير مف النثر، ولعؿ شوقي لمس صعوبة ىذا النوع مف 
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الوصوؿ إلى نفوس  التأليؼ المسرحي. فالشعر أداة التعبير عف العواطؼ، ومف السيؿ
الجميور عف طريقو. وقد عولجت مواضيع االسترساؿ الغنائي فيو بالغناء المسرحي، 
ولعمو أدرؾ قصر النثر عف تأدية ىذه الوظيفة، فيو أثقؿ عمي السمع، وأصعب عمي 

. 65اإلنشاد مف الشعر، إذ ينقصو عنصر الموسيقي، ويبدو تشبعو بالعاطفة مصطنعا
أو  شوكت في ىذا الصدد ، إذ يقر بأف المغة سواء كانت شعراً ولكف مندور يختمؼ مع 

، ليا أثر في نفوس القراء ، ولذلؾ نجد أف موقؼ مندور مف لغة الشعر، ولغة النثر نثراً 
يتصؼ بكثير مف العمؽ، فمقياس الجودة في الكتابة سواء أكانت شعرًا أـ نثرًا يتوقؼ 

حتى لتموح طبيعية. وال يجعؿ مندور عمى" أف تكوف الصياغة محكمة إلى حد الخفاء 
يقاع كما ىو الحاؿ في الشعر،  بونا شاسعا بيف لغة الشعر ولغة النثر، فممنثر وزف وا 

ف كاف أخفى وأقؿ اطراداً  ، وألوؿ مرة نرى مندور وقد دخؿ إلى البناء الدرامي 66وا 
عية لممسرحية مف ناحية المغة  حيث يمتدح نثريتيا والتي خمت مف المحسنات البدي

وزخرؼ العبارات وجاءت لغة منضبطة إلى حد كبير.وفييا أيضا ينتصر لروح الفداء 
 والتضحية مف األميرة المصرية التي تبذؿ أقصي جيد ليا في سبيؿ بالدىا.

وينيي مندور نقده ألميرة األندلس بتكرار موقفو مف ضعؼ األثر النفسي الذي 
يوظؼ ىذا األثر النفسي الذي كاف  انتشر عمى مدار مسرح شوقي، فيو ال ييتـ  بأف

مف الممكف أف تحدثو تمؾ المأساة اإلسالمية المحزنة خاصة أنو قد أضعؼ األثر بحيمة 
وىى حرص حسوف وبثينة عمى التسمؿ إلى سجف  ، مسرحية مضحكة كما رأي مندور

ف المعتمد في أغمات لعقد قرانيما بداخمو، وبذلؾ تنقمب المأساة إلى ممياة  مصطنعة، إ
 ، وىو نفس  الرأي  تقريبا عف نياية مسرحية عنترة .67لـ نقؿ إلى ميزلة

 عنترةالتراجي كوميدي في مسرحية   -5
يبدأ مندور تناولو النقدي لمسرحية عنترة بعقد مقارنة بيف شخصياتيا 

تـ بالفعؿ،  والذيوشخصيات"مجنوف ليمي"، فيرى أف العائؽ بيف زواج عنترة وعبمة، 
شد ألـ يتحقؽ. فالعادات والتقاليد في عنترة  الذيقوي مف العوائؽ بيف قيس وليمى، أ

قوى أقسوة وقوة مف عادات قيس، ألف حائؿ الموف والنسب عند عرب الجاىمية كاف 
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بيا  والتيشد وطأة مف حائؿ الغراـ المشبوب. وقد عقد مقارنة بيف شخصية عبمة أو 
 ـ يحسف شوقي توظيفيا دراماتيكيا.بذور درامية لشخصية متمردة وقوية ل

عالـ شوقي مف خالؿ تناولو لمشخصية التى استميميا  إلىمرة أخرى يدلؼ مندور و 
كما فعؿ في مصرع كميوباترا، حيث قارف بيف تناوؿ شوقي التاريخي ليا وتناوؿ كؿ مف 

حية شكسبير وبرنارد شو ليا. وىنا نجده يقارف بيف معالجات مختمفة سابقة والحقة لمسر 
غانـ التي صاغيا بالمغة الفرنسية وقدمت بمسارح  شكريعنترة لشوقي، فنجد معالجة 

باريس قد ركزت عمى أف حؿ قضية عنترة يكمف في شجاعتو، فيي التى أبيرت قومو 
. وفي ىذا  فوجعمتيـ يردو  لو نسبو وكرامتو، ألنو دافع عف قومو بكؿ شجاعة وكـر

شوقي قد شاىدىا أو قرأىا، فقد سمع بيا عمى األقؿ الصدد يعتقد مندور أنو إذا لـ يكف 
 ي. وفي معالجة أب68سباب التى لفتت نظره إلى ىذا الموضوعأو ربما كانت مف األ

مت مشكمتو بمير عبمة األلؼ ناقة التى طمبيا منو  حديد، وقد كانت تالية لشوقي؛ فقد ح 
 بالزواج مف عبمة." مالؾ"، عندما عاد عنترة بالمير حقؽ حممو  عبمةعمو  ووالد 

نما تركزت  أما شوقي فقد سمؾ طريقا ثالثا، فال يمتفت لشجاعة أو كـر عنترة، وا 
المسرحية عمى تمادي "مالؾ" في عداوتو العنيفة لعنترة  حتى نياية المسرحية، والتي 
وصمت إلى حد طمبو رأس عنترة كمير لمف أراد أف يتزوج عبمة، فال يكوف مف عبمة إال 

وعنترة عمى خطيبيا صخر لكي ت زؼ عبمة إلى عنترة، وصخر ي زؼ  أف تتآمر ىي
إلى"ناجية" الفتاة التى تعشقو. ويرى مندور أف ىذه النياية قد أحالتقصة عنترة عند 
شوقي إلى ممياة بؿ ممياة مزدوجة مف النوع المسمى عند الغربييف تراجى كوميدي أو 

 69نترة مف عبمة وصخر مف ناجيةفودفيؿ، خاتمتيا انقالب مسرحي مزدوج،ىو زواج ع

ومسرحية" عنترة" تمثؿ في رأي مندور قمة النضج المسرحي عند شوقي، حيث 
استجاب لما أخذ عميو في مسرحياتو األولي، والمقصود استرسالو في القصائد الغنائية 
التى تعطؿ مف حركة الحوار وتؤدي لبطء إيقاع المسرحية، فقد تخفؼ مف ىذا العنصر 

 ر درامية مف مسرحياتو السابقة.فجاءت أكث
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بيد أف  مندور يكرر نفس المالحظة عمى مسرح شوقي، في عدـ قدرتو عمى 
توظيؼ الصراع النفسي العميؽ، والذي كاف مف الممكف أف يعطي مسرحيتو قيمة 
نسانية عالية. يأخذ عمى شوقي أيضا أنو في معالجتو لشخصية عبمة لـ  دراماتيكية وا 

درامي الكامف في شخصيتيا، حيث أنيا عمى عكس ليمى في يكشؼ عف الثراء ال
نما نجد عبمة تتصدى لمتقاليد، ولـ تشعرنا بجبروتيا  "مجنوف ليمى" لـ تستسمـ  لمتقاليد، وا 
وسطوتيا، بؿ إنيا تفاجئنا في ختاـ المسرحية بتأمرىا لتتزوج مف حبيبيا رغـ أنؼ أىميا 

أراد لشخصية عبمة أف تظير كبطمة وتقاليدىـ. وىذا الموقؼ قد يوحي بأف شوقي 
متمردة شامخة عمى فساد مجتمعيا، ولكننا مف جديد ال نممح ذلؾ مف  تصريح أو 

 تمميح مف خالؿ النص.

والحقيقة أف مندور محؽ في ىذه الجزئية حيث يرى أف شوقي قد غفؿ عناصر 
بيذا ذ يرىكأف شوقي ، إىامة مف الناحية الدرامية كاف لتعمؽ شخصياتو المسرحية

نسانيةبجوار مواقؼ "دراماتيكية"  عابراً  التصرؼ قد مرمروراً  بالغة القوة  وأخالقيةبؿ  وا 
كشخصيات  لميةف يفطف إلييا أو يحسف استغالليا، فيخمؽ شخصيات بشرية عاأدوف 

وثورتيـ عمى ، كبار المؤلفيف الغربييف الذيف ضمنوا الخمود بقدرتيـ عمى الخمؽ
 70قيادتيـ لمبشر في سبيؿ الخير والكماؿاألوضاع الفاسدة أو 

 استمهام التاريخ في مسرحية "مجنون ليمي"  -6
في مسرحية "مجنوف ليمي"، والتي استمد شوقي أصوليا مف كتاب" األغاني 
لألصفياني"، حيث وجدت ليمي نفسيا في صراع بيف عاطفتيا لقيس وبيف واجب 

سمح لفتاة البادية بزواج مف تشبب بيا، يتطمب منيا مراعاة التقاليد االجتماعية التي ال ت
وعمي نفس المنواؿ ينتصر العقؿ عمي القمب. ويكوف ىذا الموقؼ ىو المؤدي إلى " 

التي تجعؿ مف الشخصية  –كما يسمييا أرسطو –اليامارتيا" أو السقطة المدمرة 
 71تثير الشفقة في نفس المتفرج وتؤدي إلى تطيير عواطفو، المسرحية مأساوية معذبة

لمنيج شوقي في استمياـ التاريخ والتراث، فبعد أف انتقد نقده يواصؿ مندور 
الالتاريخانية في " مصرع كميوباترا" و"قمبيز"،  يواصؿ أيضا تشككو في الطريقة التى 
استميـ بيا شوقي شخصية مجنوف ليمى، مؤكدا عمى ذلؾ بأكثر مف دليؿ، األوؿ: أنو 
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الواقع بؿ ذكرىا األصفياني فى كتابو "األغاني"  عمى وجود الشخصية في الـ يرد تأكيد
عمى استحياء. والدليؿ الثاني: ىو نفي الدكتور طو حسيف بشكؿ مطمؽ لوجودىا في 

 الجزء الثاني مف كتابو "حديث األربعاء".

وىنا نتساءؿ لماذا كاف يصر شوقي عمى عدـ االنشغاؿ بتحقيؽ التاريخ أو التراث 
األحداث؟ يبدو أف شوقي لـ يكف يعنيو ىذه الجزئية، ولـ  تحقيقا يتحرى المصداقية في

ير ليا ضرورة فنية، فقد انشغؿ بما في القصة مف أبعاد درامية ودالالت يريد أف يصؿ 
بيا إلى المتمقي. فقد أراد شوقي تصوير ىذا الحب العذري إليجاد معارضة لقصة حب 

ييت، فكأف شوقي أراد أف اشتيرت في األدب العالمي لشكسبير وىي قصة روميو وجول
ليذا النموذج مف الحب في األدب العربي عمى الرغـ مف أف مندور قارف بيف  يقدـ مثاالً 

العمميف وانتصر لشكسبير كالعادة. إذ لـ يستطع شوقي أف يرقي بالمسرحية إلى درجة 
ف شكسبير كما أسمفنا عنى بتصوير جوانب النفس الخفية، أما روميو وجولييت، أل

فقد كاف يركز عمى جوانب القصة األساسية دوف عناية بإبراز الجوانب النفسية، شوقي 
رغـ أنالدراسات النفسية كانت قد تقدمت في عصر شوقي تقدما كبيرا، كاف باستطاعتو 

ولكف شوقي عند ، 72أف يفيد منو، إذا أعوزه االستبطاف الذاتي، والخياؿ الخالؽ المدرؾ
 افذة وخيالو المحمؽ.مندور يفتقد  بصيرة شكسبير الن

مف جية أخري، يرى مندور أف شاعرية شوقي في" مجنوف ليمي" قد طغت عمى 
نو قد قيد خياؿ الشاعر وحرمنا مف أف نظفر منو إ دراميتو أو حسو الدرامي مشيرا إلى

بتحميؿ عميؽ لشخصياتو، وتصوير قوى لممشاعر اإلنسانية التى تصطرع في حناياىا 
المشاركة الوجدانية التى لف نمؿ القوؿ بأنيا الشرط األساسي لنجاح فتثير نفوسنا بحكـ 

، إضافة إلى تناقض شوقي مع ذاتو في كثير مف األشعار التى 73الفف المسرحي
اقتبسيا، وىو مف ىو في الشعر، فقد آثر أف يأخذ مف كتاب األغاني أشعار قيس دوف 

ء الدرامي لممسرحية، فكانت أف يعمؿ عمييا إعادة صياغة تتناسب مع عصره ومع البنا
المرة األولي التى يعود فييا شوقي لمرجع لقصتو، ولكنو لـ يحسف استغاللو مف الناحية 
الفنية ، ولـ تأت شخصياتو بنفس مستوى العمؽ الدرامي الذي تعبر عف القصة، إذ 
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 مازاؿ تصويرىا بسيطا تسير فيو الشخصيات العواطؼ الشائعة العامة، وال ينفذ المؤلؼ
 74إلى تحميؿ نوعي دقيؽ لمشخصية منيا كثيرا ما وراء سطحيا وعناوينيا، ولـ يسع  

 "الست هدي"في  النقد االجتماعي -7
يستيؿ مندور نقده لمسرحية الست ىدى باإلشارة إلى روح الفكاىة لدى شوقي والتي 
ظيرت في مواضع متعددة في مسرحياتو وخاصة "أميرة األندلس". ولكف مسرحية الست 

تغطى جوانب اجتماعية طفت عمى السطح في عصر شوقي رغـ أف موضوعات ىدى 
الزواج والطالؽ واألطماع في الثراء مف الموضوعات األثيرة في المسرح الفرنسي 
الكوميدي وخاصة لدى موليير، وىى مصدر ثقافة شوقي األدبية والمسرحية. ويعمؿ 

ىة والمرح بدال مف الكآبة لجوء شوقي في بعض المشاىد الستثارة روح الضحؾ والفكا
والصرامة إلى أنو يجاري في كتاباتو الروح المصرية المولعة بالمرح.ويرى مندور أف 
مسرحية الست ىدى ربما لو أميؿ القدر شوقي كانت لتصبح باكورة إنتاج غزير مف 
المسرحيات الكوميدية ولكف القدر لـ يميمو.والمالحظ ىنا أف مندور لـ يطيؿ في سرد 

إذ أنيا تعتبر المميوية الوحيدة ، نتظر منوالنقد المختمفة لمممياة وىو ما كاف ي   عناصر
أف يخرج لنا منيا بنظرية في كتابة الممياة مشفوعة بالتطبيؽ  مف الممكفوكاف . لشوقي

 أوؿ ممياة عربية عمى وجو اإلطالؽ. يعم

مف  مف جية أخري، فألوؿ مرة في مسرحيات شوقي نري مسرحية تنبع حوادثيا
شخصياتيا، ويتطور موضوعيا مف طبائع ىذه الشخصيات وأمزجتيا في انسجاـ ال 
حشو فيو وال استرساؿ. ولـ يؾ ذلؾ نتيجة تطور فنو، مالحظة الجميور والوسائؿ 
نما يرجع  المسرحية لالتصاؿ بو أو ترتيب الفصوؿ والمناظر والمفاجآت واألزمات، وا 

،  75نيا الوحي واإللياـ في التشخيص والتصويرإلى اتجاه الشاعر إلى الحياة يستمد م
 فقد استمد موضوعيا مف حياة الناس مباشرة. 

وفي ىذا الصدد يورد مندور المشيد األىـ في المسرحية والذي نعتبره بمغة المسرح 
"المستر سيف" لمست ىدي وىي تستعرض طابور األزواج الطامعيف في ثروتيا فالست 

ا أف تتزوج قطيعا مف الرجاؿ الواحد تمو اآلخر،وكمما ىدى امرأة استطاعت بفداديني
مات احدىـ، استبدلت بو غيره طامعا في ماليا حتى فني الجميع !!وعندما أدركيا 
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الثراء، وتوافد الناس عميو مينئيف، ولكنو لـ يمبث أف  أصابالموت ظف آخرىـ أنو قد 
جيات البر، وانو اكتشؼ أف الست ىدى قد أوصت بكؿ ماليا لبعض صديقاتيا وبعض 

 76لـ يرث شيئا فجف جنونو، وخرج مف المسرح مشيعا بالضحكات.

ويرى مندور أف المشيد المذكور كاف ليتـ توظيفو دراميا بصورة أفضؿ لو قدـ في 
إذ أف خصيصة البالي باؾ كانت لتنقؿ لنا ىذه الزيجات، ولكف شوقي لـ يجد ، السينما

مو لتصوير شريط سينمائي يستغرؽ الجزء ا مف أف يستعيف بالقصص، وأف يستخدبد  
 77الياـ مف الفصؿ األوؿ في المسرحية التى تتكوف مف ثالثة فصوؿ

ويقدـ مندور المشيد كمو وكأنو يعرض شريطا مسجال لممشيد والذي مف خاللو كما 
ويرى . يري مندور وضعنا أماـ المشكمة األساسية التى تنطمؽ منيا أحداث الممياة

كما  ،نو ال يسؼ إلى حد االبتذاؿأ رغـ سالسة الشعر وبساطتو إال مندور أف الحوار
نو ال يرتفع إلى حد الجفاؼ حتى يختتميا بشر البمية ما يضحؾ وليذا يعتبرىا مندور إ

مف أفضؿ ما كتب شوقي مف مسرحيات عمى وجو اإلطالؽ حيث تتوافر فييا عناصر 
 في مآسيو السابقة. الممياة االجتماعية أفضؿ مما تتوافر عناصر المأساة

ف شوقي لـ يستخدـ لقد ارتكز مندور في نقده لممسرحية عمى الشكؿ المغوي ليا، أل
ـ بيف ىذا الشعر وبيف موضوعو، أي أف ئولكنو استطاع أف يال، فييا الشعر الغنائي

الشعر كاف موظفا لخدمة الموضوع وليس وحدات غنائية مستقمة بذاتيا، وىي إحدى 
ي فف  شوقي المسرحي الشعري. أي أف شوقي نجح في إزالة الحد السمات السمبية ف

الفاصؿ بيف الغنائية والتوظيؼ الشعري المسرحي.بما يعني أف مسرحية الست ىدي 
تحمؿ مستوي مف التطور أفضؿ مف مسرحياتو السابقة نتيجة نضجو الفني. وىذا الرأي 

ضوء حقيقة أف طبيعة  يختمؼ معو عز الديف إسماعيؿ حيث يري أمريمكف مراجعتو في
االختالؼ بيف الموضوع التاريخي المأسوي في كميوبترة والموضوع الواقعي الكوميدي 

 78في الست ىدي قد اقتضت أسموبيف مختمفيف لممعالجة
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 نتائج البحث:

 أوال: نقد مندور لمسرحيات شوقي بوجه خاص:

أماـ التاريخ في مسرحية        يري مندور أف شوقي لـ ينجح في رد اعتبار كميوباترا  -1
"مصرع كميوباترا"، فجاءت محاولتو غير موفقة. ويستخدـ في االستدالؿ عمي 
ذلؾ منيجيف، األوؿ ىو المنيج النفسي في المقاربة بيف شخصية كميوباترا 
وشخصية شوقي نفسيا ، حيث أف ليس ليما جذورًا مصرية، وأف دفاع شوقي 

تو دفاعا عف نفسو بطريقة غير مباشرة. أما عف كميوباترا يحمؿ في مكنونا
المنيج الثاني، فيو المنيج الموضوعي الذي بمقتضاه كشؼ مندور عمي أف 
عدـ وضوح الفكرة المسرحية عند شوقي، ومخالفة وقائع المسرحية مع الواقعة 
التاريخية؛ أدي بو إلي اضطرابو في وصؼ وتحميؿ الشخصيات، بما يحقؽ 

لتعاطؼ مع الممكة كميوباترا.األمر الذي دفع مندور لمقياـ اليدؼ المنشود وىو ا
الدرامية لقصة كميوباترا وخاصة بيف شكسبير  تبمقارنة ميمة بيف المعالجا

وبرنارد شو وشوقي، بمعني أنو استخدـ أيضا المنيج المقارف.وقد نتج عف 
طرح تمؾ القضية إشكالية أخري لـ تزؿ محؿ خالؼ بيف النقاد حتي اليوـ، 

أعني بيا عالقة األدب بالتاريخ، وىؿ يمكنننا اعتبار النص األدبي وثيقة و 
 تاريخية؟ 

كشؼ مندور في نقده لمسرحية "عمي بؾ الكبير" عف دور العوامؿ الخارجية  -2
في اإلبداع، فأقر بأف رفض الخديوي لمنص األوؿ مف المسرحية الذي ك تبت 

ىذا التأثير عف كتابة ، أثر بالسمب عمي شوقي، فتوقؼ بناء عمي 1893في 
المسرحيات. األمر الذي يطرح مشكمة ىامة متعمقة بدور المناخ الثقافي 
والفكري واالجتماعي في اإلبداع، فتجربة شوقي المسرحية لو استمرت، دوف أف 
تنقطع لثالثيف عاما بسبب تمؾ العوامؿ الخارجية كموقؼ الخديوي ونفيو الي 

وجو المسرح العربي تغييرًا كبيرًا. ىنا تمثؿ اسبانيا؛ كاف مف الممكف أف تغير 
 لعب األثر الخارجي دورا سمبيا عمي شوقي مف حيث التوقؼ عف الكتابة.
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تناوؿ مندور في نقده لمسرحية "قمبيز"، موقؼ العقاد النقدي منيا، ومندور ىنا  -3
يطرح نقدا لمنقد التطبيقي الذي قاؿ بو العقاد، إضافة الي أف ىذا النقد انتصر 

جوانب الفنية عمي الجانب التاريخي الذي طالما انتقد فيو مندور شوقي. بيد لم
أف نقد مندور لمعقاد لـ يكف ىو الجوىر الوحيد لموقفو مف مسرحية " قمبيز" 
فقد واصؿ مندور مالحظاتو النقدية التي سبؽ أف تناوليا في المسرحيات 

اتو متقدمة عمي السابقة مف حيث أف النزعة الوطنية جاءت في معظـ مسرحي
الحبكة الدرامية،مما جعؿ مسرح شوقي بصفة عامة يقع في أحابيؿ الخطابة 

 والمباشرة.
وفي مسرحية "أميرة األندلس" التي ك تبت نثرًا نجد مندور يمتدح نثرية شوقي  -4

ف ظؿ متمسكا بنفس نقاط الضعؼ التي اتسـ بيا مسرح شوقي وخاصة  تمؾ، وا 
الدراما وعدـ التوفيؽ غالبا في رسـ  ضعؼ األثر النفسي وغياب قواعد

 الشخصيات.
باإلضافة إلي المناىج النقدية المختمفة التي استخدميا مندور في نقد مسرح   -5

شوقي، نجده في مسرحية "عنترة" يشير إلي األسموب الذي ك تبت بو المسرحية، 
وىو التراجيدي كوميدي كشكؿ مسرحي ارتاده شوقي لكتابة المسرحية التي 

ف عولجت بأكثر مف أسموب مف قبؿ.ويستدؿ مندور عمي ذلؾ مف سبؽ أ
النياية التي اختتـ بيا شوقي مسرحيتو حيث تآمر عبمة مع عنترة عمي خطيبيا 

 صخر لمتخمص منو.
في مسرحية مجنوف ليمي ينتقد مندور ما ذىب إليو شوقي مف استمياـ قصة  -6

طو حسيف رفضا تاريخية لـ يتـ التحقؽ منيا بشكؿ كامؿ، بؿ وقد رفضيا 
قاطعا وأنكر وجود شخصية مجنوف ليمي في التاريخ الموثؽ. وىنا نجد أف 
مندور ينشغؿ في تناولو لفكرة استمياـ التاريخ بأكثر مف قضية،األولي: حدود 
استمياـ أجزاء مف القصة الحقيقية، والثانية: مدي أحقية المبدع في تغيير 

و مف بث روح الوطنية أو تأكيد بعض حوادث القصة لتتناسب مع ما ييدؼ إلي
قيمة إنسانية ما، الثالثة: مناقشة الفرؽ بيف الحقيقة التاريخية التي ن دخؿ عمييا 
تعديالت واألسطورة التي ال تمت لمواقع الحقيقي بصمة. وقد انشغؿ مندور كثيرا 
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بتمؾ القضية حتي تكاد تكوف إشكالية مطروحة في معظـ نقده لمسرحيات 
 شوقي.

ية الست ىدي يقدـ مندور نقدًا اجتماعيًا مميمًا، إضافة الي مالحظتو في مسرح -7
اليامة عمي أف تمؾ المسرحية كانت مقدمة أدبية وتاريخية كبيرة إلنتاج نظرية 
عربية في الممياة، ولكف القدر لـ يميمو لكي يواصؿ العطاء في ىذا النوع مف 

عدد مف السمات األعماؿ المسرحية. تناوؿ أيضا مندور في معرض نقده 
اليامة التي تضمنتيا المسرحية حتي أنو قد وصفيا بأنيا أفضؿ ما كتب شوقي 

 عمي اإلطالؽ، وأنيا تعد ركيزة مف ركائز الممياة االجتماعية.
 ثانيًا: نقد مندور لمسرح شوقي بوجه عام

تنوعت اىتمامات مندور النقدية فطالت موضوعات شتى في مرحمة تاريخية  -1
ربي فييا في حاجة لمتقدـ والتطور. وقد اىتـ محمد مندور بالشعر كاف النقد الع

العربي القديـ والحديث، ومدارسو ونظرياتو ومذاىب األدب الغربي وتأثيرىا 
، وليس عممياً  فحاوؿ قدر المستطاع أف يجعؿ النقد منيجاً ، عمى النقد العربي

ف كانت احدي  أىـ المشكالت التي مجرد أىواء شخصية تتناقميا أفواه النقاد. وا 
تواجينا في التعامؿ مع نظرية مندور النقدية أنيا لـ تأت في كتاب مستقؿ، 

نما نستشفيا مف بيف سطور مقاالتو ومؤلفاتو المختمفة. غمبت عمي لذلؾ  وا 
مندور لغة الكتابة الصحفية في قراءتو النقدية ألعماؿ شوقي، ويرجع ىذا 

 إلتـزو في الصحؼ السيارة، حيث لي أنو كاف يكتب معظـ مقاالتإبالطبع 
بمراعاة االختالفات بيف قراءة الصحيفة وقراءة الكتب المتخصصة، وربماأدي 

لي ظمـ أفكار مندور التي كانت ت طرح في الثقافة العربية إىذا النوع مف الكتابة 
 وقتئذ بوصفيا أحدث األفكار النقدية والتحميالت العممية لألعماؿ األدبية.

ألسس كاف يؤسس  –ي سياؽ نقده لمسرح شوقي بصفة عامة ف –ف مندورإ -2
النقد المسرحي العربي، فنجده يشير مثال إلي أىمية الجانب النفسي في تحميؿ 
الشخصيات، واالىتماـ بالدراسات المقارنة، والبحث في حدود المقاربة التاريخية 

عمي  مؤكداً بدا. وىنا ينتصر مندور لخياؿ المبدع مبيف حقائؽ التاريخ وخياؿ ال
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أف لألديب الحؽ الكامؿ في صياغة موقفو التاريخي بالصورة التي يراىا مناسبة 
بداعو. وبناء عميو، فإف توجيو سياـ النقد لتجربة مندور اإلبداعية لـ  ألدبو وا 

راع السياؽ الزمني الذي نشأت فيو، حيث لـ تكف النظريات النقدية في ت
ؿ ما ىي عميو اآلف مف انفتاح كبير، خمسينيات وستينيات القرف الماضي بمث

فالنقد المعاصر، النقد ما بعد الحداثي، فتح أفاؽ الفكر عمي موضوعات شتي 
 لـ تكف بيذه الصورة في السابؽ.

كاف مندور قادرًا عمي تناوؿ نصوص شوقي مف كافة جوانبيا دوف استطراد أو  -3
ف مميزات شروح مطولة، فجاءت أحكامو موجزة، ولكنيا حاسمة في الكشؼ ع

وعيوب أعماؿ شوقي المسرحية. وكذلؾ امتمؾ القدرة عمي الكشؼ عف تنوع 
األساليب التي كتب بيا شوقي مسرحياتو مثؿ التراجي كوميدي كما في عنترة، 
وطرح قضية النثر والشعر في المسرح كما في أميرة األندلس، وىي قضايا 

 العشريف. شغمت الفكر النقدي العربي في النصؼ الثاني مف القرف
 -يعتمد مندور في نقده لمسرح شوقي دائما عمى نموذج إرشادي يستدؿ بو -4

 حضرفي تحميمو ونقدىممسرحيات شوقي الشعرية، إذ غالبا ما  -سناداكجية 
كما في مصرع كميوباترا المنيج المقارف في دراسات مندور لمسرح شوقي، 

أف ىناؾ درجة مف  -في ىذا الصدد –نالحظ وأميرة األندلس وعنترة وقمبيز. 
التحامؿ مف مندور ضد شوقي، وخاصة في قدراتو المسرحية، وعدـ نضجو 
بالقدر الكافي، وأعتقد أف مقارنتو بشكسبير فيو ظمـ كبير لشوقي، فقد فاتو أف 
شكسبير ابف مجتمع عرؾ المسرح منذ ما قبؿ الميالد، أي أف ما وصؿ إليو 

قيـ منذ اإلغريؽ وحتى عصر شكسبير ىو تطور لفف عريؽ سار عمى خط مست
أما . النيضة، فالمسرح كاف وال يزاؿ جزءا أصيال مف تراث وحياة مجتمعو
سممنا  اشوقي فقد ظير بعد عصور انقطاع  فني وخاصة بفف المسرح، إذ

بمعرفتنا بو في مصر الفرعونية أو مف التجارب القريبة منو كخياؿ الظؿ 
يرىا مف الفنوف الشعبية الفرجوية وغ، راجوز والحكواتيوصندوؽ الدنيا واأل

الشبيية بالمسرح أو حتى مف التجارب التى قمدت المسرح الغربي في عصر 
تجارب ماروف نقاش وأبي خميؿ القباني ويعقوب  مثؿقريب مف عصر شوقي 
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صنوع  وغيرىـ، فكميا تجارب لـ ترؽ لممستوى الذي يسمح لشوقي أف يبني 
 عميو بأكثر مما قدـ.

طني ىو الياجس األساسي عند مندور في تناولو النقدي لمسرح ظؿ الحس الو  -5
أدخؿ نفسو في خصومو "وطنية " مع شوقي، وظؿ قد شوقي، وكأف مندور 

ومندور ىنا ينحاز الي حركة  .يراقب ويتابع ويسجؿ كؿ دفقات شوقي الوطنية
المجموع، ويضع تحوالت التاريخ بيف أيدييـ، وتمؾ رؤية ظمت تميز إنتاج 

بصفة عامة، سواء األدبي أو السياسي. لقد آمف بالشعب المصري، مندور 
وأعتقد أنو صانع تاريخو، وأف الزعماء ليسوا سوي منفذيف إلرادة ىذا 
الشعب.ولذلؾ امتدح في بعض مسرحيات شوقي روحيا الوطنية اعتقادا منو أف 

ية مع الكتابة المسرحية الناجحة ىي تمؾ التي  تحقؽ نوعا مف المشاركة الوجدان
روح العصر وقضايا األمة. وفي رأي مندور كانت العاطفة الوطنية حاضرة 

ف لـ يكف عند شوقي في أكثر مف عمؿ ومنيا قمبيز  الشعب حاضرا وعنترة، وا 
في مسرح شوقي، فمـ يذكر شيئا عف بطوالتو ومواقفو، بؿ ظؿ شوقي مؤمنا 

ماء والقادة بدور الفرد في التاريخ، وخاصة إف كاف ىذا الفرد مف الزع
المشيوريف. فمـ يكف اختيار شوقي ألبطاؿ مسرحياتو مف الشخصيات التاريخية 

سوي تصديؽ لرأي أرسطو في أف البطؿ التراجيدي ينبغي أف يكوف  ةالمشيور 
شخصية عامة مشيورة تمتمئ حياتيا بالعبر  وأ ممكاً  فذا شيرة كبيرة كأف يكو 

 ة ذات سمات عالمية.والدروس والسمعة الجيدة لدي العامة، شخصي
كانت قضية استمياـ التاريخ ذات قيمة كبري شغمت نقد مندور في دراساتو  -6

النقدية لمسرحيات شوقي، إذ يجب آال ينشغؿ األديب في المسرح الشعري أو 
أي فف مف فنوف األدب ؛ كثيرا بعرض الحقيقة التاريخية المجردة، بؿ عميو 

وىنا  .التاريخية ليعرضيا عمينااستمياـ بعض القيـ مف بعض الشخصيات 
لي إلـ يحسـ حتي اآلف، إذ لـ يزؿ يشغؿ الباحثيف والنقاد  مندور سؤاالً  يطرح

، وىو ىؿ يمكف اعتبار النص األدبي وثيقة تاريخية ؟ وبأي معني يمكف  اليـو
أال نأخذ تمؾ ويجيب مندور بقبوؿ ذلؾ، ولكف وفؽ شرط ميـ،  اعتباره كذلؾ ؟

مف مؤلفيف محدثيف يكتبوف بحسب أىوائيـ الخاصة القصص التاريخية 
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نما مف خالؿ المصادر التاريخية القديمة ككتاب األغاني، وتوجياتيـ ونفح ، وا 
والمذكرات..الخ، أي المصادر ، واليوميات، وألؼ ليمة وليمة، والحيواف ،الطيب

ما لـ وىذا  التاريخية التي لـ تدخؿ مرحمة التأويؿ والقراءة التحميمية مف قبؿ.
قد جاءت القصص التاريخية عند يمتـز بو شوقي في موضوعات مسرحياتو، ف

شوقي وسيمة لعالج مشكالت معاصرة، فيستخمص منيا ما يتناسب مع قيـ 
 العصر ويقدمو لمقارئ كوسيمة عالج أو نموذج يحتذي. 

لي أنو انشغؿ باألبعاد إضعؼ معظـ مسرحيات شوقي يرجع أف يعتقد مندور  -7
لمشخصيات، حيث لـ يعمؽ الصراع  ةد النفسيابععمي حساب األاألخالقية 

بالمخالفة  -النفسي وربما لـ ينشغؿ بو كثيرا. إضافة إلى أف شوقي يطيؿ
فيقترب بذلؾ مف فف ، في بعض أجزاء المسرحيات -ألصوؿ الفف الدرامي

الرواية أو الممحمة بقدر ابتعاده عف أصوؿ الكتابة المسرحية. أما الجوانب 
ائية فإنيا تتحوؿ إلى أجزاء أقرب إلى التأليؼ األوبرالي منيا إلى التأليؼ الغن

 المسرحي.
رغـ اىتماـ مندور النقدي بالشعر وأبحاثو ودراساتو، إال أنو عندما تعرض  -8

ثاره النقدية ارتبط بنقد الشعر. وربما آلمسرح شوقي الشعري لـ نجد أثرا مف 
شوقي تمؾ كنص مسرحي انشغؿ يرجع ذلؾ إلى أف مندور تعامؿ مع أعماؿ 

فيو بالتاريخ ومصداقيتو ومشروعية استميامو والبناء الدرامي لممسرحية، ولـ 
ينشغؿ بتطبيؽ معايير النقد الشعري بالدرجة الكافية، والتي ال طالما تناوليا في 
جؿ كتاباتو النقدية، وعمى رأسيا رسالتو لمدكتوراه في النقد المنيجي عند 

 العرب.
 قد تجربة شوقي المسرحيةثالثا: ن

أنو احدث نقمة ميمة لممسرح العربي الشعري أىـ إضافات شوقي في المسرح  -1
بيف المسرحية التي كانت مف قبمو مجرد  ، حيث احدث مزجاً حينما جعمو أدباً 

ترفيو وتسمية، والشعر الذي لـ يقترب مف المسرح بدرجة تامة. وبالتالي ال 
سياـ شوقي الميـ في المسرح الشعري بحيث يمكف اعتباره يشكؿ  يمكف إنكارا 

حتي اليوـ.  وبالتبعية سيكوف كؿ  في تراثنا األدبي ما زاؿ حياً  أصيالً  مممحاً 
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أيضا ألنو يستمد معاصرتو تمؾ مف  لمسرح شوقي الشعري معاصراً عمؿ نقدي 
 . الشعري معاصرة األصؿ، أي مسرح شوقي

لقد حاوؿ شوقي إدخاؿ فف الكتابة الدرامية عمى الشعر العربي مف خالؿ  -2
، ولكنو لـ يفمح كثيرا في ذلؾ حيث لـ يتأسس دراميا بالقدر المسرحيإبداعو 

ـ  الكافي، وليس في تاريخ شوقي أ عمى  عمى أنو قد اطمع جيداً  و مذكراتو ما ين
بؿ ظؿ أسيرا لممسرح الفرنسي. ولكف مندور ، غريقي الخالدةأعماؿ المسرح اال

ف اتفؽ مع معظـ الباحثيف حوؿ ضعؼ شوقي الدرامي؛إال أنو ظؿ ممسكا ا  و 
نتاجو  بقيمة مسرح شوقي الشعري، وىي قيمة ال تستمد فقط مف ريادتو وا 

أيضا ألف شوقي استخدـ المسرح والشعر في بث روح الوطنية المتعدد، ولكف 
في نفوس المصرييف، ومف الطبيعي أف نجده قد أجاد في أوقات كثيرة مف 

مؤكدا أيضا عمي أف تجربة شوقي المسرحية ظمت تتطور مع كؿ ، و كتاباتو
 عمؿ إبداعي يقدمو في المسرح الشعري. 
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