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 تأخر ظهور المسرح عند العرب  -1

حق المعرفة إال عند منتصف القرن الثامن عشر  (i)لم تعرف الثقافة العربية " فن المسرح "  
على  1848لمستقاة من المسرح الغربي سنة ا (ii)وذلك بظهور مسرحية " البخيل " لمارون النقاش 

 األرجح ، وقد أرجع الدارسون ذلك إلى أسباب عدة نذكر من بينها : 
 

الدين اإلسالمي الذي يرفض الغيبة و كل ما هو وثني ، والمسرح في القديم كان وثنيا  -أ
 السيما عند اليونان والرومان لذا تخلى العرب عن محاكاته .

حساسهم بنوع من التميز والتفوق عن الثقافات األخرى اعتزاز العرب بأ -ب دبهم وشعرهم وا 
فكانوا يروا أن الثقافة العربية هي التي ينبغي فقط أن تؤثر في الثقافات األخرى وليس العكس خاصة 

 في مجال الشعر واألدب .
كلي نحو لالعقلية العربية ميالة إلى التجريد ال إلى التفصيل والتجسيد لذا كان اتجاههم ا -ج

المسرح هو من أدق األجناس األدبية فهو يرفض  الشعر الذي يعبر عن المشاعر المجردة بشكل خ
أي تناقض أو حشو أو استطراد بل يسعى الى جعل كل عناصره  كنسيج محكم بحيث تكون كل 
اطرافه مترابطة مع بعضها البعض بشكل دقيق ، وال يمكن ألي كاتب أن يكتب نصا كهذا إال إذا 

تشبعا في فكره وداخله بالفلسفة والمنطق ، وبما أن العرب لم يعرفوا الفلسفة إال في العصر كان م
العباسي وحتى في هذه الفترة كانت الفلسفة والمنطق منحصرة في إطار طبقة معينة ال سيما منهم 

وب لالفالسفة ولم تعم الجميع ولم يتشبع بها فكر األدباء لتصبح  جزءا من داتهم و تؤثر على اس
كتابتهم ، هدا وال يمكننا اعتبار ما يسمى بشعر الفلسفة و الحكمة الدي نجده عند المتنبي و المعري 
في الفترات االخيرة من العصر العباسي من الفلسفة في شيء ولكنها تبقى مجرد أراء حول بعض 

مسرح ل فن الاألمور والقضايا االنسانية والوجودية . وهذا في رأيي أهم سبب أسهم في تأخر دخو 
 إلى الثقافة العربية . 

 :  العربي أشكال بدائية للمسرح -
لم تعرف الثقافة العربية "فن المسرح " إال عند منتصف القرن الثامن عشر ، كما ذكر سالفا  

، ولكن هذا ال يعني أنها لم تعرف اشكاال تمثيلية مختلفة قبل تلك الفترة الزمنية ، ولكنها لألسف لم 
 لتجعل منها أعماال مسرحية ناضجة .تطورها 



ومن بين هذه األشكال التمثيلية نذكر : "فن المقامة " ، وكذا بعض األشكال األخرى الواردة  
من الثقافات األخرى "كخيال الظل " و " الكره كوز " الذي تعرف تمثيلياته باسم " البابات "و لعل 

( 1310-1248ة المنسوبة إلى "ابن دانيال " )أقدم ما وصل إلينا في هذا المجال البابات المصري
 بابة " األميرة وصال " وبابة " عجيب وغريب " وبابة " المتيم " و بابة " الضائع والغريب ".

 
 بالمسرح الغربي :  المسرح العربي صالات -3

 من أهم العوامل التي اسهمت في نقل المسرح من الثقافة الغربية إلى الثقافة العربية نذكر . 
حملة "نابوليون" بونابرت "على مصر التي أتت بمجموعة من الفرق المسرحية التي كانت  -أ 

 تقدم بعض العروض التمثيلية في بعض الساحات العامة وكان جمهورغفير يقدم لمشاهدتها.
إرسال البعثات الطالبية إلى أوروبا قصد تلقي العلوم وكذا اإلطالع على الثقافة  -ب 

ب و اإلطالع على مختلف اآلداب في لغتها األصلية ومن أهم هؤالء نذكر أحمد األوروبية عن كث
 شوقي " الذي أولع بالمسرح الفرنسي وحاول الكتابة على منواله " 

( الذي كان مفتونا بفن المسرح ، فقام بتشييد 1895-1830دور الخديوي اسماعيل ) -ج
دي " في حديقة األزبكية حيث كانت بعض العديد من دور للمسرح في القاهرة مثل " مسرح الكومي

الفرق المسرحية الفرنسية التي كان الخديوي يستدعيها الى مصر تقدم عروضها التمثيلية أضف إلى 
 ذلك بناء " دار األوبرا " بالقاهرة وكانت أوبرا " عايدة " أول عمل يمثل فيها للفنان اإليطالي "فردي "

 لوافدين خاصة من سوريا ولبنانعن وطريق بعض الممثلين الهواة ا -د
 

 i- دقيقة  مقاييس فنية حسب المكتوبة بل األعمال والساذجة التمثيلية البسيطة به األشكال هنا ال يقصد فن المسرح 
 ii- رنسية فمارون النقاش هو أديب لبناني ومن بين  المؤلفين األوائل الذين خاضوا مجال التجربة المسرحية بعدما اتصل بالثقافة الغربية السيما ال

 واإليطالية 

                                                           


