
-:حضارة وادي النيل 
یعـــد الشـــرق مهـــد الحضـــارة ومنـــه تطـــورت الكتابـــة والتـــي بـــدورها دونـــت تـــاریخ االمـــم وفیـــه 
اوجدت اولى االبداعات المادیة فـي عـالم الفنـون والریاضـیات واالجتمـاع والعمـارة ،واوجـدت اولـى 

.االدیان الروحیة 
المجلـد الثـاني ) ات القدیمـةمقدمـة فـي تـاریخ الحضـار (فـي كتابـه ) طه باقر(ویؤكد االستاذ 

فقد بلغ ) الفن(عنصر فیهاان ابرزلعل اول ما یجلب انتباه الباحث في حضارة مصر القدیمة،"
ــة بــاهرة مــن النضــج فــي عهــد قــدیم جــدا مــن عهــود الحضــارة المصــریة وهــو عهــد المملكــة  مرحل

).١٣٥،ص٤"(القدیمة
هـــار اذ تبـــین ان المعمـــاریون قـــد وصـــلت درجـــة مـــن التقـــدم واالزدان حضـــارة وادي النیـــل

والرسـامون والنقاشـون المصــریون كـانوا یتمتعـون ببراعــة فائقـة فـي العمــل وحسـن االتقـان اذ یمكــن 
).٧٨_٧٧،ص٣(مالحظة ذلك عن طریق الرسوم والنقوش المزینة بها المتاحف المصریة 

تبـدیل لقد احتفظت الحضارة المصـریة بالطـابع االصـیل الفـذ دون ان یالحـظ أي تغیـر او
علــى الــرغم مــن الغــزو االجنبــي التــي تعرضــت لــه وعلــى الــرغم ایضــا مــن ان الشــعوب االخــرى 

). ١٧،ص٧(استقرت على ارضها فوجد ان للحضارة العربیة تعضید لهذه االفكار والتصورات 
-:مرت الحضارة المصریة بثالث مراحل 

م .ق)٢٠٥٢-٢٨٥٠(الدولة القدیمة  .١
م .ق) ١٦٧٠-٢٠٥٢(الدولة الوسطى .٢
.م.ق)الى بدایة االلف االول-١٥٧٠(الدولة  الحدیثة  .٣

ادب،علوم ،المرحلة االولى منها في جمیع مرافئ الحیاة من تجارة ،ازدهرت مصر في
وتعــد اهــرام الســقارة مــن اروع مــا صــنع فــي تلــك الفتــرة ،*)زوســر (فــن وخاصــة فــي عهــد الملــك 

وهي في فترة حكم االسر الثالثة اما في فترة حكـم االسـرة صنعهامن قام ب)ایمتحب(وكان الفنان 
الغالبـة فانشـات المعابـد وزخرفـت الجـدران امـا االسـرة الخامسـة الرابعة فكـان الطـابع الـدیني السـمة

فبعـد المرحلـة االولـى جـاءت ). ٣،٧٨(والسادسة شهدت مصر القمة في الرقي والتقدم واالزدهـار
ســمى بالمملكــة الوســطى ،شــهدت مصــر وخــالل هــذه الفتــرة اعلــى درجــات المرحلــة الثانیــة او مــا ت

التقــدم واالزدهــار فشــیدت معابــد االقصــر وبــروز فــن النحــت ومــن المنحوتــات التــي تمثــل مشــاهیر 

، احــد ملــوك مصــر القدیمــة ،اهــتم بــالفن والفنــان والقــى الفنــان فــي عهــده الرعایــة واالهتمــام والتمجیــد كالــه:زوســر*
.)٧٨ص،٣:(للمزید ینظر



الثالـــث ) سنوســـرت(الثالـــث مـــن حجـــر الـــدیوریت االســـود وتمثـــال )امنمحیـــت(هـــذه الســـاللة راس 
). ١٤٠،ص٤(الضخم 

هنــاك بعــض االســئلة التــي قــد تطــرح لــذا كــان مــن المفتــرض وفــي خصــوص هــذا الجانــب 
مالحظتهــا واالجابــة علیها،هــل تعــد حضــارة وادي النیــل مــن اولــى الحضــارات فــي الشــرق االوســط 

فـي أي فتـرة وفـي أي مجـال مـن مجـالت الحیـاة واالبـداع،ولماذا؟ بلغت مصر مرحلة من التطـور
تالي على اعماله الفنیـة ،بـرز فـن النحـت وظهـرت هل كان للدین اثر على فكر الفنان وبال.العامة 

.عدد من المنحوتات اذكرها وفي أي عهد لقى الفن مزیدا من الرعایة واالهمیة 
یتضــح ان الفــن وتطــوره والثقافــة فــي مصــر القدیمــة قــد مــر بــاطوار عدیــدة ووصــل الــى مــا 

اذن الفــن عامــة وصــل الیــه فــي هــذا العهــد واصــبح فــن النحــت مــن ابــرز مــا یمیــز هــذه الفتــرة ، 
موجــود فــي بــالد وادي النیــل، لكــن  الســؤال یتركــز هنــا علــى نقطــة واحــدة، هــل عــرف المصــریون 

علـي (ولالجابـة علـى هـذا السـؤال یقـول ،الـدكتور القدامى المسرح ام ان المسـرح بدعـة اغریقیـة ؟
بیدس قبل هذه قصة هیلین التي كتبها یور ) "مالمح مصریة في المسرح االغریقي(في كتابه ) نور

ــا ثــم فــي كثیــر مــن عواصــم العــالم القــدیم والحــدیث،  الفــین واربعمائــة عام،مثلــت اول مــرة فــي اثین
،١١"(قبل ان تنشا االسكندریة بحـوالي الـف عـامفي جزبرة فاروس،ومسرح القصة ارض مصر،

).٨٣ص
اذن مــن هــذا الــراي نعلــم ان المســرح كانــت بدایتــه االولــى فــي مصــر القدیمــة مؤكــدا ذلــك 
الدكتور في كتابه السـابق الـذكر وبهـذا یقـدم لنـا والدة جنـین ویمكـن ان یطلـق علیـه بجنـین الـدراما 

.الن والدته االولى كانت في بالد وادي النیل ومن ثم انتقل الى االغریق
هنــاك اصــوات عدیـدة تؤكــد بـان المســرح نشـأ فــي مصــر "فـي هــذا الصـدد ) الحكــیم(ویقـول 

لمـدونات والبردیـات والتـي یطلـق علیهـا جزافـا النصـوص المسـرحیة معتمدین بذلك علـى النقـوش وا
).٨٠ص،٣"(ومنها انتقل الى االغریق

اذ یـــذكر ان المصـــرین قـــد عرفـــوا المســـرحیة ) أیلیـــا الحـــاوي(ومـــن المناصـــرین لهـــذا الـــرأي 
اذ تعـــد االســـطورة البدایـــة الحقیقیـــة لظهـــور المســـرح ممثلـــة امـــام *)اوزیـــریس(وذلـــك فـــي اســـطورة 

ور كما في المسرح االغریقي وكانت تمثل في اربعین مشهدا وهي بهذا تعد انموذجـا للعمـل الجمه
). ١٤ص،٢(الذي انتقلت به الملحمة الى المسرح

فكــان المســرح المصــري القــدیم مقتصــر علــى االحتفــال الطقســي ومــا یتضــمنه مــن حــوار 
ن االحســـاس بـــروح واناشـــید ورقصـــات فكـــان یجمـــع مـــابین الـــنص الشـــعري االبتهـــالي الصـــادر مـــ

ى اســرة مصــریة قدیمــة كانــت كبیــرة المغــزى وكــان رجــال الــدین یقومــون بالتمثیــلقصــة تعــود الــ:اســطورة اوزیــریس*
).١٤،ص٩:(للمزید راجع 



االشیاء والغناء استجابة للقوى العلیا في النفس امـا الـرقص فكـان اداة للمعانـاة ویـتم تجسـیده عبـر 
).١٦،ص٢(الحركة واالیقاع 

اهمیـة كبـرى لـدى المصـریین فكـان الحكـام )اوزیـریس(اصبح لطقوس ) عبد العزیز(ویرى 
، ٧(ذلك عــالم النشــور مــا بعــد المــوتوالكهنــة هــم انفســهم مــن یقومــون بعملیــة التمثیــل مصــورة بــ

). ١٥-١٤ص
بخصـــوص هـــذا الـــراي بالـــذات علینـــا التوقـــف قلـــیال والنظـــر بـــتمعن ومالحظـــة ان التمثیـــل 

لم یكتب لها التطور النها لم تخـرج مـن ) اوزیریس(الطقسي الدیني كان یقام في المعابد فاسطورة 
.م على االطالق المعبد الى الشارع وبقي رجال الدین هم الممثلین الغیره

اذ یـذكر عـرف المصـریون القـدامى المسـرحیة منـذ عـام ) المحـامي(ام ما جـاء علـى لسـان 
واســتمرت تمثــل الــى القــرن الخــامس ) حــورس(وابنهمــا )ایــزیس واوزیــریس(م فــي قصــة .ق٣٠٠٠

عـن ) ایـزیس(، اما احـداث القصـة فتتمحـور حـول قضـیة البحـث واالنتقـام وهنـا یتركـز ببحـث م.ق
الـه الظـالم المتسـبب ) سـت(المنتقم مـن ) حورس(بمساعدة االبن ) اوزریریس(جثة اخیها وزوجها 

) .٧،ص١٠(في قتل والده
ذ نفى صفة ، ا)المسرحیة العربیة في العراق(عن رایه في كتابه ) الزبیدي(وقد عبر السید 

المسرح عن االحتفال الطقسي وما هو اال نوع من التمثیـل الـدیني وانـه لـم یتطـور ویصـبح مسـرح 
).٢٠،ص٥( من قریب وال من بعیدشبیه بالیونان والرومان ال

وضـــمن هـــذا المنطلـــق البـــد مـــن القـــاء نظـــرة علـــى بقیـــة االراء الداعیـــة الـــى وجـــود مســـرح 
قـد اكـدوا علـى موقـف واحـد ال ) المحاميعبد العزیز،حاوي،الالحكیم،نور،( مصري قدیم اذ ان 

فـالجمیع یؤیـد فكـرة غیر اذ تبینت ارائهم عن مدى ایمانهم العمیق لتلك التفسیرات التي جاءوا بها،
المشـــاهد التمثیلیــــة ولهــــذه المشــــاهد جـــذور تاریخیــــة دینیــــة وشــــعبیة فالتمثیـــل الــــدیني الطقســــي فــــي 

ود ومــا تمارســه مــن طقــوس ونشــاطات دینیــة علــى شــكل حــوارات الســالالت المصــریة القدیمــة موجــ
شـــعبیة ذات مغـــزى ومضـــمون فكـــري تقـــام فـــي االحتفـــاالت العامـــة والمناســـبات الكبـــرى وامتیازهـــا 

.ساعدها على نشوء بعض عناصر التمثیل الدیني التي مارسها بعـض العامـةبالطابع الدیني مما
وعلیه وبعد سقوط الدولـة الوسـطى اصـبح الـدین ء،وهذا النمط التمثیلي الضیق االفق بعض الشي

المـــدافع االول عـــن مصـــالح االمـــة فاخـــذت النشـــاطات والممارســـات الشـــبه المســـرحیة تمثـــل داخـــل 
والتمثیــل امــام الجمهــور *المعبــد، والكهنــة هــم الممثلــین انفســهم ومــن ثــم االنتقــال الــى خــارج المعبــد

رفین فضال عن ادوات العـرض االخـرى والمتمثلـة وبعد تطوره شیئا فشیئا اصبح هناك ممثلین محت
بالرقص والغناء ، وبما ان المادة االولى للمسرح كانـت االسـاطیر وباعتبارهـا مـادة خصـبة والمنبـع 

).١٥-١٤،ص٩: (للمزید ینظر*



الزاخر للرفد الكتاب المسرحیین بهذا النشاط المسرحي الرائع معتمدین على اسطورة واحدة فجـاءت 
اذن هنــاك تشــابه كبیــر . **)ادونــیس وعشــتروت(اســطورةبعنــاوین مختلفــة منهــا ) اوزیــریس(اســطورة 

جدا ما بین الحضارة االغریقیـة والرومانیـة مـن جهـة ومـا بـین حضـارة وادي النیـل مـن جهـة اخـرى 
فالكل اعدوا الظاهرة الدینسیوسیة البدایة الفعلیـة لظهـور المسـرح وظهـوره للوهلـة االولـى فـي مصـر 

. قل بعد ذلك الى االغریقالقدیمة شيء مؤكد توثقه الوثائق ثم انت
وضــمن هــذا المنطلــق تظــافرت عــدد مــن المحــاور واالســئلة ومــن الواجــب التطــرق علیهــا 
ومعرفتها، ظهر عدد من االراء حول ظهور المسرح في مصر فعال ام ال، ومـا هـو رایـك فـي ذلـك 

ام ال،وهــل ولمــاذا ، ومــا هــو الــدلیل علــى ذلــك ؟ هــل تعــد االســطورة البدایــة االولــى لنشــوء المســرح 
یمكن القول ان المسرح في تلك الفترة یشبه االحتفال الطقسي ولماذا، والى أي من االسباب یمكن 
ان تعول عدم تطور المسرح في ذلك الوقت، وهل هناك تشـابه فعـال فیمـا بینـه وبـین نشـاة المسـرح 

االغریقي والروماني ام ال؟

املصادر 
.١٩٨٣دار الحریة للطباعة ،:بغداد ،العراق في التاریخواخرون،صالح احمد،العلي ،.١
دار :بیـــروت سلســـلة اعـــالم المســـرح الغربـــي،،اســـخیلوس والتراجیـــدیا االغریقیـــةایلیـــا،الحـــاوي،.٢

.١٩٨٠مؤسسة الخلیقة للطباعة،الكتاب اللبناني،

ادونـیس اوتمــوز الـه الجمــال یعشــق عشـتروت ویحبهــا حبـا جما،امــا عشـتروت فكانــت تمثــل: ادونـیس وعشــتروت**
).١٢،ص٢(:للمزید راجع، رمز الخصب والتناسل



.١٩٧٩كلیة الفنون الجمیلة ،، جامعة بغداد،تاریخ المسرحتوفیق،الحكیم،.٣
من مطبوعات دار :بغداد،٢ج،المجلد الثاني،مقدمة في تاریخ الحضارات القدیمةطه،باقر،.٤

.١٩٥٦المعلمین العالیة، شركة التجارة والطباعة المحدودة،
محاضــرات القاهــا علــى طلبــة قســم الدراســات -المســرحیة العربیــة فــي العــراق علــي، الزبیــدي،.٥

مطبعــــة الرســــالة :لقــــاهرةامعهــــد البحــــوث والدراســــات العربیــــة،جامعــــة الــــدول العربیــــة،،االدبیــــة 
،١٩٦٦.
:تمختارات من النصوص البابلیة،–في بالد وادي الرافدین المعتقدات الدینیةالبات، رینیه،.٦

ـــیم العـــالي االب البیـــر ابونـــا ، ولیـــد الجـــادر،: االب البیـــر ابونـــا، ولیـــد الجـــادر، تعریـــب وزارة التعل
.١٩٨٨مطبعة التعلیم العالي،: قسم االثار، بغدادكلیة االداب،جامعة بغداد،والبحث العلمي،

.١٩٦٦،المطبعة الفنیة الحدیثة ،االسطورة والدراما سعد ، عبد العزیز ،.٧
،وزارة التعلـــیم العـــالي مـــوجز التـــاریخ الحضـــاري–العـــراق فـــي التـــاریخ القـــدیم عـــامر،ســـلیمان،.٨

.١٩٩٣دار الكتب للطباعة والنشر،: الموصل،والبحث العالمي ،جامعة الموصل
.١٩٦٢دار الفكر العربي،،٣طالمسرحیة نشاتها وتاریخها واصولها،الدسوقي ،عمر ،.٩
الـدار القومیــة للطباعــة ،المســرحیة بـین النظریــة والتطبیــقمحمــد عبــد الـرحیم عنبــر، المحـامي،.١.

.١٩٦٦والنشر ،
المؤسســة المصــریة العامــة ، وزارة الثقافیــة،الغریقــيمالمــح مصــریة فــي المســرح اعلــي،نــور،.١١

.ت.دالدار القومیة للطباعة والنشر،: القاهرةللطباعة،


