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 الممخص:

اىرة المكر بوصفيا مف الغرائز التي تدخؿ في سياؽ الشخصية وتسير عمى وفؽ ظيتناوؿ البحث 
ليا تمثالت في الفف المسرحي عمى مر  الدوافع االجتماعية واالقتصادية فضاًل عف السياسية، وكانت

العصور وصواًل إلى المسرح العربي الذي أستقى أغمب موضوعاتو مف التراث العربي واإلسالمي 
وقد تضمنت ىذه الدراسة مقدمة البحث  الزاخر بالقصص والحكايات التي تضمنت المكر  بيف دفتييا.

اإلطار النظري الذي تناوؿ تأسيسًا نظريًا  التي عرض فييا البحث مشكمة البحث وأىميتو وىدفو. ثـ
لمبحث أشتمؿ عمى مبحثيف ىما: مفيـو المكر والثاني:  المكر في النص المسرحي العالمي وخرج 

 البحث بمجموعة مف المؤشرات أعتمدىا في تحميؿ نموذج عينة البحث. 
 (.النص المسرحي العربي ،دالالتو ،المكرالكممات المفتاحية: )

Deception and its implications in the Arabic theatrical text 

(selected models) 
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Abstracts: 
The research deals with the phenomenon of cunning as one of the instincts 

that enter into the context of the personality and run according to the social 

and economic motives as well as the political ones. She covers it. This study 

included an introduction to the research in which the research presented the 

research problem, its importance and its objective. Then the theoretical 

framework, which dealt with a theoretical foundation for the research, 

included two topics: the concept of deception and the second: deception in 

the global theatrical text. 
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 الفصل األول: االطار المنهجي
 .مشكمة البحث :أوال 
المكر مف الصفات التي تظير عمى بعض الشخصيات في المجتمع نتيجة عد ي   

عسكرية مف أجؿ تحقيؽ الو دينية ال  فضاًل عف اقتصاديةلدوافع نفسية أو اجتماعية أو 
إذ أف  ,خاصة بالفرد أو عامة لممجتمعأـ ايجابية  كانت سمبيةأىداؼ أو رغبات 

 اإلحداثوتقمبات  مصائر الشخصيات يرتغيفي  الدور المباشر الي ةكر االم الشخصية
أف  باألضافة إلى,وسموكياً  وعاطفياً  الشخصيات نفسياً  مواقؼ عمىكبيراً  تأثيراً  ليا كما أف
ونظرًا لمايمتمكو ,عوامؿ اإلثارة والحيوية في رفد النص المسرحي بأداة ميمة  المكر

الشخصيات المختمفة  أغوارخالؿ سبر  المسرح مف تواشج مع ميداف عمـ النفس مف
يالحظ أف و  ات.يات وغرائز تحدد مسار تمؾ الشخصيالتي تحمؿ بيف دفتييا سموك

في  وتجمياتيا المكر  ةموضوعب أىتـ اإلغريؽ في بالدمنذ بواكيره األولى  المسرح
في  وىو مانراه جمياً  , تمؾ الحقبةفي ضمف سياقات بعض نصوص  الشخصية الدرامية 

صمت إليو أحواؿ و اتخذف مف المكر سالحًا لمواجية ما ( إذبرلماف النساء)مسرحية 
مسرحية  في السيما و في مسرحياتو  المكر (وليـ شكسبير)وتناوؿ  البالد مف فساد.

العربي بدالالت واضحة عف  يؿ النص المسرحوحف   ,(ياغو)متمثمة بشخصية  (عطيؿ)
 المكر وبخاصة في المسرحيات التي استميمت التراث العربي واالسالمي الزاخر
بالقصص والحكايات التي حممت بيف دفتييا سطوة المكر عمى معظـ احداثيا وتأسيسًا 

 لمسؤاؿ اآلتي.   افالباحث مشكمة البحث مف خالؿ أثارة سؤاؿ جاء ما تقدـل
 (. في الشخصية الدرامية المكر إظيارالعربي المعاصر  المسرحيالمؤلؼ استطاع  ىؿ)

وفؽ عمى دراسة الموضوع  ارتئيا افولكي تتـ اإلجابة عمى ىذا التساؤؿ فأف الباحث
 :  اآلتيالعنواف 
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 (-نماذج مختارة –ي ربفي النص المسرحي الع ودالالتو المكر)   
 .أهمية البحث والحاجة إليه :ثانيًا 

 ي النص المسرجي العربي  ف ظاىرة المكرتسميط الضوء عمى 
 .هدف البحث:ثالثاً 

 .العربي في النص المسرحي  المكر الكشؼ عف دالالت ييدؼ البحث إلى
 .حدود البحث:رابعاً 

 7771-7745الحدود الزمانية : 
  .الوطف العربي:  الحدود المكانية
 في النص المسرحي العربي  المكر دالالت دراسة :  عو حدود الموض

 .تحديد المصطمحات :خامساً 
 :لمكرا -7

 لغة  -أ    
  (476)منظور، ب ت، ص  الخداعو  المكر محؿال" 

 .(052)الفراىيدي، ب ت ،ص احتياؿ في خفية " والمكر 
 ومف تصاريؼ المكر 

  (355)الفيومي، ب ت ، ص  مكر بو وماكر , تماكرو , وىو ماكر مكار "
                                                                                                 إصطالحًا :المكر  -ب

ىو احتياؿ خيالي )وحدة الظاىر والباطف( لدى الفرد المجتمعي ولدى الجماعة : " المكر
)خميؿ، الالعبة بأفرادىا فردًا فردًا , كاًل كاًل , بحسب األحواؿ ومستويات الصراع 

 .(027-026، ص 0274
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 إيصاؿ المكروه الى اإلنساف مف حيث ال يشعر: " وعرؼ الجرجاني المكر ىو
  (071، ص 7223)الجرجاني، 

                                                        إجرائيا :                                                                                                                     المكرتعريؼ 
ة أو والنابعة مف دوافع نفسي بغية الحصوؿ عمى مكاسب ىو الحيمة التي يتبعيا الماكر 

 مف أجؿ األيقاع بفريستو . سياسية فضاًل عف االقتصادية 
 الفصل الثاني: االطار النظري

 المكر عمى وفق المفهوم النفسي. :المبحث االول
أّف المكر مف الظواىر السموكية المرتبطة بالغريزة اإلنسانية, وتعود ىذه الصفة  

االجتماعي ومف ىذه األسباب السموكية الى أسباب مرتبطة بعوامؿ التأثير النفسي أو 
 ىي:
 بعض األشخاص يروف في المكر وسيمة لتحقيؽ غاية في أنفسيـ. -7
إحساس بعض األشخاص بالنقص فيحاولوف اإلعالء مف شأنيـ لمشعور  -0

 باألىمية  الذاتية. 
وتجدر االشارة إلى أف المكر نوعاف مكر ايجابي يكوف اداة لحؿ بعض المشاكؿ 

الفرد ومكر سمبي يؤدي بالنتيجة  نتائج كارثية تطيح بالفرد أو التي تعترض طريؽ  
الجماعة الى مايحمد عقباه تحت تأثير وسطوة الشخص الماكر, ويرى)فرويد( أف 
الشخص الماكر يقع تحت ضغط)اليو(" وىي قوة جموح، تجتمع فييا الغرائز والشيوات 

فؽ المبادئ الخمقية وىي التتقيد وىي التتجو و  ليوى ؿ)أنا( المرتبط بالغرائز التي تزيف ا
بقيود منطقية،  ومف مركباتيا النزعات الفطرية المكبوتة وأىـ ىذه المركبات النزعة 
 الجنسية "العدوانية التي تعد أىـ دوافع الشخص لممكر مف اجؿ إشباع تمؾ الغرائز

  (34، ص 0225)قصاب، 
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أما )يونج ( فيرى نمط )الظؿ( الذي يقابؿ )اليو( عند)فرويد( , ىو المسؤوؿ عف 
دوافع الشخص لممكر السمبي مف خالؿ " األفعاؿ السيئة أخالقيًا التي يأتييا اإلنساف, 
حيث انو قد ورثيا مف أجداده الحيوانات في شعوره الجمعي, ويمثؿ نمط الظؿ الجانب 

  (12-11، ص 7767)الشماع، الحيواني مف اإلنساف 
أما )ادلر( فقد وجد أف دافع المكر ناتج مف النقائص النفسية التي تعد القوة المحركة  

لسموؾ اإلنساف إضافة الى وجود قوى خارجية بيئية متمثمة بأسموب الحياة عند اإلنساف 
وؿ مف خالؿ صورة التعبير التي منذ الطفولة, وىذا األسموب ال يتغير لكف بمحظة التح

, وىنا يالحظ االختالؼ في الرأي (220، ص 0275)ربيع،  يتخذىا الفرد لبموغ غاياتة
  بيف )فرويد( و)أدلر( فاألوؿ يرى أف المكر ناتج عف الصراع داخؿ الذات االنسانية،
)اليو,واألنا, واألنا األعمى (, أما )أدلر( فيرجع مفيوـ المكر الى ما تحممو الذات 

د الذي مف طموحات وأىداؼ تسعى الى تحقيقيا وذلؾ مف خالؿ حساسية الفر  اإلنسانية
 يعد حافزًا لمتفوؽ واإلبداع. 

يأتي ضمف " النظرية الظاىراتية, وجاءت ىذه فأما مفيـو المكر عند )كارؿ روجرز( 
ترى ىذه النظرية أف الظواىر الواقعية  إذيتـ بالظواىر المحيطة بالفرد ,التسمية ألنيا ت

 كما يقيميا الفرد ويدركيا ىي العامؿ الذي يؤثر بالسموؾ وليس في الواقع كما ىو
أي التفسير الذاتي لمحقائؽ والوقائع , ومف المفاىيـ  ، (47 ،32،ص 0272)حسيف، 

تتركز فيو التي تؤكدىا نظرية )روجرز( في  فيـ ظاىرة المكر وىو الفرد بكميتو ,"الذي 
جميع الخبرات مف الناحية النفسية , وتشكؿ مجموعة الخبرات أو المدركات المجاؿ 

 (27، ص7767)الشماع،  الظاىري الذي ال يعرفو أال الشخص نفسو
 عالـ النفس األمريكي )ابراىاـ ماسمو( أف مفيوـ المكر يقع ضمف في حيف يرى      

افع السموؾ اإلنساني, إذ حاوؿ أف يضع بنظرية تدرج الحاجات التي تحدد دو  مايعرؼ
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بشكؿ ىرمي متدرج أراد مف خاللو أف يبيف طبيعة الدوافع أو الحاجات  نسقا مترابطاً 
  (307، ص 0223)ىاورد أزموف،  التي تحرؾ سموؾ اإلنساف مف اجؿ تحقيؽ ذاتو

شخص مناور يمتاز بقدرتو عمى  األوؿويمكف تقسيـ الشخصيات الماكرة إلى نوعيف :
في  ماىراً  الثبات واإلصرار مف اجؿ تحقيؽ مأربو في حيف الشخص الثاني يكوف ممثالً 

ظيار أخرى تخدـ أىدافو, ويالحظ أف لكؿ  لعب األدوار مف خالؿ أخفاء مشاعره وا 
دوافع مرتبطة بالغريزة ل جة في المكر نتي بو شخص ماكر طريقة أو أسموب خاص

 والحرماف, ولقد أوجز بعض عمماء النفس أف المكر يقع تحت عامميف نفسييف ىما : 
ذلؾ مف خالؿ سعي الشخص الى البحث عف المركز و  :االضطراب السموكي -7

 االجتماعي المرموؽ عف طريؽ استخداـ أساليب غير األخالقية ومنيا المكر.
لى كائف ذي شخصية عدوانية إوؿ الشخص يتح إذ :االضطراب بالشخصية -0

 بيا والتيميا ما تمحقو مف أضرار باآلخريف.           ةتسعى لجمب المصالح الخاص
ولعؿ  األنبياءوورد المكر في القرآف الكريـ في عّدة آيات وبخاصة ماذكر في قصص 

ت أبرزىا قصة نوح وموسى وعيسى ويوسؼ عمييـ السالـ " وأف عدد السور التي ورد
فييا )مكر( عمى أختالؼ صيغيا ومشتقاتيا أربع عشرة سورة وعدد مرات مادة )المكر( 

 (773،ص 7177)الزركشي،   في القرآف الكريـ اثنتاف وأربعوف مرة

 :اليةاِف ووجوه ومنيا في اآليات التوجاء المكر في النص القرآني عمى عدة مع
  (32اؿ عمراف، ) الماكريف{ قاؿ تعالى ] ومكروا ومكر اهلل واهلل خير   ومف ىذه اآليات

  (21)النحؿ،  [الذيف مف قبميـ فممو المكر جميعاً  ] وقد مكروقولو تعالى

   (04)النحؿ،  } وقد مكر الذيف مف قبميـ{وكذلؾ الحاؿ في سورة النحؿ في قولو تعالى

 أفلى إ في كتابو  دراسات في عمـ اإلجراـ والعقاب (زكي أبو عامر)ويشير الدكتور 
التعدي أو العدوانية نزعة  المكر مف الجرائـ التي تعتمد عمى العنؼ وتقع تحت مايسمى
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رب والجرح و القتؿ و كالض، سواء كانت ىذه الجرائـ جرائـ مادية عند اإلنساف
المكر ونزعة التعدي تتوفر حينما يتخطى صاحب  تعتمد عمى، أو جرائـ التخريب

الشخصية اإلجرامية العقبة األولى الرتكاب الجريمة وىو إلصاؽ العار االجتماعي الذي 
، وبعدىا ر غير حاسـ لمفكرة اإلجرامية يمحؽ بو بوصفو مجرما، فينتج عف ذلؾ إقرا
تفقد صاحبيا الحس الخمقي ونزعة التعدي .يدخؿ المجـر في صراع مع فكرة الجريمة.

واإلحساس بالذنب أو الموـ عمى ما يرتكب مف جرائـ . كما أنيا تكشؼ عف شخصية 
و بأي ثمف أنانية تجعؿ صاحبيا ال يتحكـ في قوتو ودوافعو التي ترمي إلى إشباع رغبات

  (075،ص7771)عامر،، ولو عمى حساب اآلخريف 
 المكر في النص المسرحي العالمي: :المبحث الثاني

دالالت متباينة لممكر بشقيو االيجابي والسمبي،  ذ بداياتو األولى فيالمسرح ومن عرؼ  
المكر وفي مقدمتيـ  ضاىرةا في تضميف نتاجاتيـ المسرحية وشرع أغمب كتاب الدرام

وجد شعراء الكوميديا  "   إذ صراع الطبقات بنقد الذع الذي واجو (اريستو فانيس)
الزعماء  ياجمةانضموا إلى جانب األثرياء لممجااًل خصبًا وورقة رابحة يمعبوف بيا ف

ذوي االتجاىات التقدمية ومف أجؿ ىذا يكتب اريستو فانيس مسرحيتو مجمس النساء 
  (15، ص 7765)سيؼ،  يوجو فييا سخريتو إلى ىذه االتجاىات بشكؿ عاـل

اثينا بالتنكر بزي الرجاؿ  نساءمف  مجموعة   مف خالؿ اقداـ يقوـ المتف الحكائي لياو  
حكـ الدولة ويقع ليشغمف مقاعد الجمعية العمومية ويخترف مف بينيف حاكمة تصمح ل

يخاطبيا  إذ )براكساجورا( التي تظير لتقدـ مشروع جديد ألدارة الدولة ختيارىف عمىأ
أفرادالكورس: لقد حانت الساعة لكي تقدمي ماىو مستطاع اف مدينتنا بأمس الحاجة 
الى تجربة جديدة وماعميؾ إّؿ اف تقدمي بدعة جديدة لـ يقدميا أحد والدار عنيا حديث 
مف قبؿ. ذلؾ اف المواطنيف اليروقيـ رؤية أمور قديمة لمرات عديدة،وفي حوار اخر 
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ف مايدور في خمجاتيا: أواًل سوؼ أجعؿ االرض ممكًا مشاعًا تعرب )براكساجورا( ع
لمجميع وكذلؾ الرجاؿ بؿ وكؿ ماىو ممؾ خاص.. وسوؼ نكوف نحف النساء حقًا 

 (16-15، ص 7765)سيؼ،   مشاعًا لكؿ الرجاؿ

وضمف ىذا االطار ايضًا سعى )مولير( في مسرحية )طرطوؼ( إلى أظيار المكر 
صورة فنية لحياة تتداخؿ فييا المأساة "وىي منيا النصث التي تضضمف سمسمة االحدا

مف -مع ىذا–مع الكوميديا. مف يستطيع إال ينزعج مف مكر طرطوؼ وحرباويتو؛ ولكف 
 (027،ص 7743)ونوس،  الذي سيمنع نفسو مف الضحؾ عمى سذاجة أراغوف وغبائو

 ييزوالتديف بيد أنو ال يستطيع تم عف )أرجوف ( المحب لرجاؿ الديف دور احداثياوت
عائمتو ويدعوه لبيتو  البشر فيرى )طرطوؼ( وينخدع بإظياره الزىد والتديف ويقربو مف

لى االقامة في منزلو إيف" ومف شدة حبو لطرطوؼ أف دعاه صدقائو المقربأويجعمو مف 
مف فراش فضاًل عما كاف يبذلو لو مف العطايا  يأكؿ مريئًا ويشرب ىنيئًا ويناـ عمى وثير

واليدايا والنقود بأسـ الفقراء الذيف يستجدي القس ألجميـ أكؼ االثرياء وماكاف يأخذ 
الماؿ اال لنفسو ......... وفي الفصؿ الثالث مف المسرحية برى طرطوؼ زوجة 

ويرى )داميس ىذه  )اركوف( ويظف أنيا وحدىا، فيكاشفيا بغرامو ليا وترده بطريقة لطيفة
الحادثة راغبًا في فضح طرطيؼ وياتي ارجوف ويخبره ابنو بماجرى وتؤمف زوجة أبيو 

احدث لو مكيدة دبرت  أنوذلؾ وادعى الخشوع هلل مبررًا  عمى حديثو، لكف طرطيؼ انكر
نو سيحرمو مف الميراث ويصمـ عمى اف يكوف زواج ألو، فيياجـ أبنو  ويقوؿ لو 

ي مساء ىذا اليـو ثـ يذىب لمكاتب العدؿ ليتنازؿ بجميع ثروتو طرطيؼ مف ابنتو ف
ما جرى في الفصؿ لطرطيؼ. وفي مبادرة مف زوجة اركوف لكشؼ مكر طرطوؼ وىو 

تدراج طرطوؼ وتبادلو الحب ويصدقيا ويطمب منيا اف تسمح لو بممس الرابع تشرع بأس
لى إ آثمةلـ تكف  أنياليا جسدىا وتقبيميا، وتقوؿ لو ولكنني اخاؼ عقوبة السماء فيبرر 
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نياية المشيد الذي يشيد اعتراؼ طرطوؼ لزوجتو بانو جعمو مغفاًل وصار يصدقو في 
كؿ شئ وتمؾ المحظة يخرج ارجوف ليفضح طرطيؼ ويطمب منو الخروج مف المنزؿ 
لكف بعد فوات االواف ، فأرجوف تنازؿ عف كؿ امالكو لطرطيؼ الماكر، وفي الفصؿ 

طرطيؼ، وينتاب  أمالؾر ليحبر ارجوف بمغادرة المنزؿ كونو مف الخامس يصؿ المخب
المطموبيف  ألحدارجوف شيء مف القمؽ ألنو أئتمف طرطيؼ عمى صندوؽ يحوي اوراؽ 

اف يفضح سر ىذا الصندوؽ، لكف طرطيؼ وعمى عادتو ومكره يسممو  لمدولة وخشي
كف الضابط يفاجأ لمدولة وياتي بالشرطة لمقبض عمى ارجوف الذي كاف ينوي اليرب ل

طرطيؼ ويقوؿ لو بؿ سنقبض عميؾ انت بعد اف عمـ الممؾ لويس الرابع عشر بمكرؾ 
  (642-636،ص7717)جمعة،  والغى عقد التنازؿ المبـر مع ارجوف

كميانت: باألمس كّنا نظنؾ الرجؿ الكريـ الغيور عمى فوز الفضيمة التي كنت تّدعييا. 
حسنًا فعؿ صاحبنا الذي طاوع امرأتو لكي تكشؼ حقيقة خداعؾ وم راءاتؾ، بينما أنت 
ذا بو يضطر في اآلخر إلى طردؾ والتنديد  تراوغ وتحاوؿ إغراء زوجتو أيضًا. وا 
برذائمؾ. أنا ال أوّد أف أكّممؾ عف تنّكرؾ لواجباتؾ، وعف احتيالؾ واستدراج مف تّدعي 

، بؿ أريد أف أحاسبؾ عمى اعتبارؾ إياه مجرمًا وعمى صداقتو الى منحؾ أموالو كيبة
 مطاردتؾ اياه بعد أف أكرمؾ وأىداؾ ممتمكاتو.

ترتوؼ)لضابط األمف(: أرجوؾ أف تخّمصني مف ىذا الصراخ المزعج، وأف تنفذ األوامر 
تماـ ميّمتؾ ىذه.  الصادرة إليؾ اليوـ أللقاء القبض عميو وا 

ى عمؿ ما جئت ألجمو. لذا إتبعني حااًل إلى ضابط األمف: أجؿ عمّي أف أبادر إل
 السجف الذي أصبح اآلف مأواؾ.

 ترتوؼ: مف، ياسيدي، أنا؟
 ضابط األمف: نعـ أنت بذاتؾ.
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 ترتوؼ: ولماذا أسجف؟
مف غفمتؾ.  لؾ. )يخاطب أوركوف(: تنبو ياسيديضابط األمف: الحساب لدّي أوديو 

نحف نعيش في ظؿ أمير عادؿ يكره الغش وحارب الفساد، أمير يسير عمى مصالح 
لكؿ ذي حّؽ حقو بدوف أف  جفف حتى يردّ  رعاياه، ويعاقب المجرميف، وال يغمض لو

 (036)طرطوؼ، ب ت ،ص  باألباطيؿ وتنطمي عميو الحيؿ.... ىيتميّ 

تييا دالالت لممكر عطيؿ مف أشير مسرحيات شكسبير التي حوت بيف دفوتعد مسرحية 
رجاؿ عطيؿ رجؿ قد وضع القائد فيو ثقتو، وأواله الكثير مف عطفو  يفإذ كاف" مف ب

، ولكنو لـ يكف أىال لتمؾ الثقة، والجديرًا بذلؾ العطؼ،فمقد كاف (ياجو)ذلؾ ىو الضابط 
، وقد تقدمت بو (كاسيو)سو أف يرى زميمو في نف ، قد حزّ حسودًا قاسي القمب حقوداً 

حتى وصؿ إلى رتبة العقيد التي كاف يسيؿ لعابو تشوقًا  الدرجات يتمو بعضيا بعضاً 
إلييا وتشوقّا ليا. وىو كذلؾ يحسد قائده عطيؿ عمى ماغمرتو بو األقدار مف 

ظفر بيا. غبطةوسعادة زوجية في االقتراف بديدمونة الجميمة التي كاف ييواىا، ويود اف ي
ت وقد أرمض قمبو ليب الغيرة حيف سبقو إلييا قائده االجنبي، وقد آثرتو عميو بحبيا. وبيّ 

الحقود أمرًا وأعتـز أف يكيد لخصميو، فيسعى لموقيعة بكاسيو، وبالدمار لعطيؿ، فيثأر 
ليشغؿ  (كاسيو) إبعادلغيرتو وينتقـ لحرمانو. ورسـ خطتو الماكرة عمى اف يبمغ بمكيدتو 

ألييامو بوجود عالقة غرامية بيف نائبو المؤتمف  (عطيؿ)ـ يسعى لدى ثىو منصبو، 
بشرب الخمر خالؿ خدمتو في  (كاسيو)وزوجتو الوفية . وشرع بأوؿ مكره بأغراء 

وسرعاف ماأتت المكيدة ثمارىا ليقـو  (كاسيو)بما اقترفو  (عطيؿ)الجيش، ليخبر 
بدال منو. ليأتي الدور عمى عطيؿ ليسمب منو ليصبح ياجو (كاسيو )بطرد  (عطيؿ)

حتى يغفر لو زلتو وأستغؿ  (ديدمونة)سعادتو الزوجية ليشير عمى كاسيو بالتوسط لدى 
بدوف اي  (ديدمونة)زوجتو بوصفيا مف اقرب وصيفات  (اميميا)في ىذا الظرؼ 
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أو البريئة التي لـ تستيدؼ مف قبؿ بمكر  (ديدمونة)طمت الخطة عمى نمعوقات. وأ
جمو لدى أؿ قصارى جيدىيا بالسعي مف بالترحاب وتوعده ببذ (كاسيو)خديعة لتستقبؿ 

لتقبيؿ  (كاسيو)انحناء  إثناء (عطيؿ)حضر  إفصادؼ  (ديدمونة)زوجيا. ولسوء حظ 
الفرصة وىو برفقة عطيؿ ليشعؿ نار الفتنة  (ياجو)عند خروجو. ليستغؿ  (ديدمونة)يد 

بينيما مف خالؿ لفت نظر عطيؿ لمحادث. الذي أثار بذور الغيرة في نفس 
عطيؿ.ويسمعو الكالـ الجارح: )اف شرؼ االسـ اغمى جوىرة يمتمكيا االنساف رجاًل كاف 

شرؼ  اـ سيدة( وكذلؾ قولو) اف مف يسمبني مالي اليفقدني شيئًا يذكر، اما مف يسمبني
ليزداد  (عطيؿ)اسمي فانو يتركني معدما حقًا( لينزؿ ىذا الكالـ كالصاعقة عمى نفس 

. لجأ إلى (عطيؿ)اف يؤيد مكره وغدره بدليؿ مادي لدى  (ياجو)شكو وريبتو. وأراد 
 (ايميميا)اف تحصؿ لو عمى منديؿ ثميف وبالفعؿ تحصؿ  (ايميميا)الطمب مف زوجتو 

أنو وجد  (عطيؿ)وىو اوؿ تذكار بينيما ليوىـ  (ديدمونة)ت عمى المنديؿ وىو مف مقتنيا
إليو، لتثور ثائرة عطيؿ  أىدتو، والبد اف تكوف ىي مف (كاسيو) أمتعةىذا المنديؿ بيف 

لمسرحية التي ليوجو لديدمونة سياًل مف السباب واالقواؿ الجارحة...إلى نياية أحداث ا
 إحداثتبرز سطوة المكر عمى معظـ لفي ىذه العجالة.  عنيا لمحديثيطوؿ المقاـ 

   (707-7742،776)الحفني،  النص

 مؤشرات اإلطار النظري
يعد المكر مف الغرائز السموكية التي تحيط ببعض الشخصيات نتيجة لدوافع نفسية  .7

عف الدوافع االقتصادية والسياسية مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ سواء  أو أجتماعية فضالً 
 أكانت سمبية أو ايجابية خاصة بالفرد أو عامة لممجتمع. 
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االجتماعية وىو اف المكر مف الوسائؿ التي تقع تحت تأثير العوامؿ النفسية و   .0
وسيمة لتحقيؽ غايات نفسية ناىيؾ عف شعور بعض االشخاص بالنقص 

 فيحاولوا مف خالؿ المكر االعالء مف شأنيـ.
يقسـ المكر إلى نوعاف مكر ايجابي يكوف أداة لحؿ بعض المشاكؿ ومكر  .1

 سمبي يؤدي بدوره إلى نتائج التحمد عقباىا تطيح بالفرد أو المجتمع.
أسباب المكر تقع ضمف عامميف نفسييف  أفّ  النفس وروادىاعزت نظريات عمـ  .2

رئيسييف وىما االضطراب السموكي مف خالؿ سعي الفرد إلى البحث عف 
المركز االجتماعي المرموؽ عبر استخداـ أساليب غير اخالقية ومنيا المكر 
والسبب الثاني اضطراب الشخصية إذ يتحوؿ الشخص إلى كائف ذو شخصية 

 أذىلى ماتمحقو مف إيب المصمحة الخاصة دوف االكتراث لتغمعدوانية تسعى 
 .اآلخريفعمى 

 الفصل الثالث: االجراءات
 ( نصوص مختمفة وهي كما يأتي:7أواًل: مجتمع البحث: شمل )

 البمد المؤلؼ أسـ المسرحية ت
سنة 
 التأليؼ

 7740 مصر عمي احمد باكثير ىاروت وماروت 7

 7745 مصر الفريد فرج الزير سالـ 0

 7752 سوريا سعد اهلل ونوس رأس الممموؾ جابر 1

 7754 العراؽ محيي الديف زنكنو السؤاؿ 2

 7762 سوريا وليد اخالصي مقاـ إبراىيـ وصفية 3
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 7771 مصر السيد حافظ ليمة اختفاء الحاكـ بامر اهلل 4

 7774 سوريا سعد اهلل ونوس ممحمة السراب 5

 
 ثانيا: عينة البحث:

( تـ اختيارىا قصديا بسبب 5نصوص مسرحية مف أصؿ ) 1شممت عينة البحث  
 توافقيا مع مؤشرات االطار النظري. 

  ثالثا: منهجية البحث:
 اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي  

 :رابعا:أداة البحث
 اعتمد الباحث عمى مؤشرات اإلطار النظري في تحميؿ العينة

 تحميل العيناتخامسًا : 
 (7697أوال:مسرحية )الزير سالم( )االفريد فرج( )

تدور أحداث المسرحية حوؿ سيرة )الزيرسالـ أبو ليمى الميميؿ( وتروي احداث حرب 
البسوس مف خالؿ بطولة الشاعر )الميميؿ بف ربيعة( ووقائع حياتو ورّدة فعمو تجاه 

بيف أبناء العمومة البكرييف  مقتؿ أخيو الممؾ )كميب بف ربيعة( وقد دامت الحرب
والتغمبييف مّدة أربعيف عامًا، قتؿ فبيا الكثير، ولـ تفمح جيود الصمح التي قامت بيا 

 القبائؿ العربية ألنياء ىذه الحروب.
مف خالؿ التشاور ألعداد  األحداثولعب الدافع االجتماعي دورًا مؤثرًا في تحريؾ 

طريقة بغية ردع العدو المشترؾ إذ تصدى الجميع بما فييـ مف بكرييف وتغمبييف عندما 
لى تدنيس أرضيـ والنيؿ مف شرفيـ ،إذ وقفوا بوجو الطاغية الذي إوصؿ الحاؿ بيـ 

قتؿ ّجدىـ وطمب الزواج مف ممكتيـ )جميمة( وأتّفؽ الجميع بدافع االخوة  ودبروا  خطة 
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ماكرة لقتؿ التبع)حساف( وتخميص الممكة مف قبضتو. تضمنت أختباء الفارساف ) 
جساس وسالـ( في صناديؽ أىدت خصيصًا ألغراض العروس جميمة التي ستأخذه معو 
إلى مخدعيا)بيب التبع الحساني( إذ دخؿ كميب مخدع الطاغية في ىيئة مضحؾ جميمة 

وعند دخوؿ التبع حساف إلى مخدعو بينما كاف سالـ وجساس في صندوؽ تحت سريره، 
طمبت منو بأف يدخؿ الصناديؽ إلى الغرفة، فوافؽ عمى ذلؾ، وىكذا نجحت الخطة 

 لينقض عميو في الظالـ سالـ وجساس ليردوه قتياًل.
 وىذاما تجمى مف خالؿ الحوارات االتية: 

 "ىجرس: رضختـ لو.
كميب وجميمة وعمؾ سالـ وخالؾ مرة:أخذنا الخوؼ والفزع. ولكّف شبابنا اجتمعوا رفقة.. 

 جساس
 ىجرس: أوالد العـ

مرة: نعـ أوالد العـ، تغمب وبكر. جمعوا الشباب في صناديؽ شوار العروس مع 
المالبس والحاجات ودخؿ كميب مخدع الطاغية في ىيئة مضحؾ جميمة.. بينما ربض 

  (77، ص7745)فرج،  سالـ وجساس في صندوؽ أدخموه تحت السرير
"جميمة:في مخدع التبع حساف،الطاغية الذي اغتصب عرش جدؾ وقتمو وطمبني زوجة 

 لو
      (23، ص7745)فرج،   ىجرس: تصديتـ لو أخوة ورفاقا

ويمكف القوؿ ىنا اف داللة المكر جاءت بدافع اجتماعي ونفسي مف خالؿ شخصية 
وابناء عمومتيا مف قتؿ ودمار  وىتؾ  )التبع حساف( وماجرى مف حيؼ عمى )جميمة(

لالعراض  مما شكؿ دافعا لالنتقاـ وأسيـ في أيجاد طريقة لممكر بو بغية تخميص 
مكرًا ايجابيا عمى أنو  ىذا المكر  مكف تصنيؼف تبعات ذلؾ الزواج المشؤوـ،ويجميمة م
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 أبناء يفحساف مف جية وتعاوف ب (التبع)عمى وفؽ ما أفرزه مف نتائج افضت الى قتؿ 
لبعضيما  التي يضمرىا الطرفاف حقاداألعمى الرغـ مف  أخرىالعمومة مف جية 

مف خالؿ تنصيب زوجيا  آخر لى تحقيؽ ىذا المكر اثرًا ايجابياً إ باإلضافة، البعض
في أعالء شأف  أسيـعمومتو.وفي الوقت نفسو  أبناءممكا عمى  (كميب)وابف عميا 

 .(التبع حساف)جميع ممف اشتركوا في عممية قتؿ 
"ىجرس: فكروا، مامناط الحياة لكـ وألوالدكـ؟ مامناط المنعة ضد أعدائكـ؟ االئتالؼ.. 

    (753، ص7745)فرج،   االئتالؼ.. ضد محرضيكـ والمفسديف والطامعيف فيكـ

دعوة وجييا)ىجرس( ألبناء القبيمتيف  لنبذ الفرقة والتعاوف فيما بينيـ ضد العدو  وىي
 المشترؾ.

 (سعد اهلل ونوس) -ثانيًا:مسرحية رأس الممموك جابر
ومعتقدات  ؼ فييا ونوس أغمب مواد التراث الشعبي مف عادات وتقاليد وأمثاؿ وأغافً وظّ 

وشخصيات في مسرحو" لذلؾ حققت األشكاؿ التراثية في مسرحيات ونوس فائدتيا عمى 
المضموف المطعـ بالرؤى واألفكار المعاصرة بمغة  صعيد الشكؿ والمضموف ، وقد نقؿ

سردية سيمة ومألوفة في أذىاف الناس ومحببة إلييـ بوصفيا جاءت عمى لساف الّراوي 
تمدة عيا، وىكذا نجحت مسرحيات ونوس المأو الحكواتي فمـ يشعر القارئ أو المتفرج ب

إحساس الناس عمى التراث مف جية المضموف وطريقة إيصاؿ أفكاره وعمى تعميؽ 
  (17)عبدالوىاب، ب ت ،ص   بواقعيـ

وقد أستميـ ونوس موضوع ىذه المسرحية مف التراث وأستوحى موضوعيا مف عصر 
االمارات والدويالت الذي عاشتو بغداد ومايحيط بيا مف دوؿ اسالمية في القرف 

وقصة الممموؾ جابر الذي اقترح عمى الوزير أف تكتب  الخامس والسادس اليجري
الرسالة السرية الموجية لممؾ العجـ عمى جمدة رأسو لكي ال يراىا الحرس الواقفوف عمى 
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استوحاىا مف نادرة تنسب ألبي نواس، فقد أراد أف  (سعد اهلل ونوس)بوابات بغداد لعؿ 
يكتب رسالة، ولـ يكف معو قرطاس، فأمر بقص شعر غالـ لو، وكتب الرسالة عمى 

 .جمدة رأسو، وكتب في آخرىا لممرسؿ إليو أف يمزؽ الرسالة بعد قراءتيا
 ونوس رسخ مفيوـ المكر مف خالؿ عّد دوافع ومنيا: إفويالحظ 
تمثؿ بشخصية )الوزير( الذي يرـو الحصوؿ عمى السمطة الدافع النفسي الم .7

 بغية تحقيؽ مصالحو الشخصية مف أجؿ أعالء شأنو والسيطرة عمى الحكـ .
الدافع االجتماعي المتمثؿ بشخصية )الممموؾ جابر(الذي كاف يسعى لألقتراف  .0

)زمردة( الجارية العاممة في قصر الوزير وتحقيؽ رغبتو في الحصوؿ عمى ػب
 مف الوزير. الجائزة

 منصور: جابر.. بماذا تفكر؟
جابر: أفكر بأشياء جميمة يامنصور. أشياء مثيرة يختمط فييا وىج الذىب وعطر 
زمرد والحرية.. )الى ياسر( أمتاكد أنت اف سيدنا الوزير لف يرد طمبًا لمف يحمؿ 

 رسالتو
 ياسر: متأكد كوجودي.. ياحفيظ ربما كاف مستعدًا ألكثر مف ذلؾ

  (003، ص7752)ونوس، رأس الممموؾ جابر،    نرى ذلؾجابر: س

ووسط دىشة كؿ مف ياسر ومنصور مما يرمي جابر فعمو  وتحذيراتيـ لو مف مغبة 
 االصطداـ مع السمطة يمضي جابر في االستعداد لتنفيذ خطتو .

 منصور: الأعرفؾ مجنونًا الى ىذا الحد؟أيف تمضي؟
   الحكواتي: والممموؾ جابر ذكي وذكاؤه وقاد، لمح الفرصة تواتي مرتيف.)...(

    (004-003، ص7752)ونوس، رأس الممموؾ جابر، 

 الحارس: سيدي.. عمى الباب واحد مف مماليكـ يطمب المثوؿ بيف أيديكـ.
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 الوزير: ماذا يريد؟
 الحارس: لـ يفصح عف قصده، لكنو يمح في مقابمتكـ عمى انفراد

 الوزير: دعو ينتظر.).....(
 ستجري بيذه السرعة ! األحداثعبدالمطيؼ: مف كاف يعمـ أف 

الوزير: ال. لف تأتي االف لتقوؿ لي مف كاف يعمـ. نبت الشعر عمى لساني وأنا 
استحثكـ، كاف واضحًا انيـ يريدوف تصفيتي وتشتيت االمراء المؤيديف لي وأنت 

 عمى رأسيـ.)....(
تطمب غزوًا أجنبيًا دوف تقدير جيد لمموقؼ.. أنت  أفسيال عبدالمطيؼ: ليس 

نو خراب طائش قد تستحيؿ أتعرؼ ماذا يعني الجيش الغازي عندما ينتصر.. 
 السيطرة عميو

الوزير: ولكف الجيش الغازي يأتي ليحمي مصالحنا، ويجيز لنا كرسي السمطة، 
ؿ الجيش بالدفوؼ فماذا ييمنا بعد ذلؾ! بالتأكيد سيكوف ىناؾ خراب.. لف يدخ

)ونوس،  ( والغناء، ولف يوزع الورود والعطور ىذه حرب...سيقتموف، ويخربوف)...
    (006، ص7752رأس الممموؾ جابر، 

 و المخاطر. كؿ شيء مرىوف بالرسالة.. ولكفعبدالمطيؼ: وضع دقيؽ تحفّ 
لـ تخرج الرسالة مف بغداد فقؿ عمينا جميعًا  إذاالوزير: دعنا مف ىذه )لكف( 

 موت. ينبغي أف تنفذ الخطة ميما كاف الثمف السالـ. قضية حياة أو
وكاف الوزير أشد ذكاءًا وحنكة مف الممموؾ جابر وجعمو وسيمة لتحقيؽ مآربو  وفي 

الممموؾ جابر ضحية الصراع بيف السمطة الحاكمة ووقع عميو  أصبحالوقت نفسو 
 ىو مف نوع المكر السمبي وذلؾ لعدة أسباب:المكر و 
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يصؿ لمحكـ بطريقة غير شرعية مف خالؿ االستعانة إف   أرادالوزير  أفّ  .7
 بقوة خارجية

اف الممموؾ جابر أصبح عمياًل وخاف وطنو لمحصوؿ عمى مصالح  .0
 شخصية دوف االكتراث بتبعات تمؾ الفعمة .

ويقع ضحية الصراع القائـ بيف الخميفة ووزيره الييتـ بما يحدث بيف فرقاء 
السمطة السياسية بقدر ماييتـ في تحسيف وضعو المعاشي  فضاًل عف 

االجتماعي مف خالؿ تحقيؽ رغبتو باالقتراف بالجارية )زمرد( لكف فكرتو  أودت 
ر ويمقى حتفو بو الى مصير مجيوؿ لتنقمب عميو ىذه الفكرة ويمكر بو الوزي

بعد اف غدر بو الوزير وكتب رسالتو التي أرسميا لممؾ العجـ عمى جمدة رأس 
الوقت حاف لفتح بغداد وأنو ومف معو سيسيموف لممؾ العجـ  أفّ جابر ليخبره 

لى ممؾ العجـ قطع رأس جابر ليظؿ أمر ىذه إفتحيا، ثـ ختـ رسالتو بطمبو 
 الرسالة سرًا.

ة رأسو ولـ يدر كاف يحمـ بالعودة رجاًل حرًا. السياؼ: كاف موتو تحت فرو 
 تنتظره زوجة وثروة)...(

الحكواتي: يقوؿ وزير بغداد في رسالتو مف الوزير محمد العمقمي الى بيف أيادي الممؾ 
.. فجيزو جيوشكـ  باإلمكافبغداد صار  .. نعممكـ اف الوقت حاف .. وفتح(منكتـ)

نتكفؿ بالعوف وفتح االبواب.. ثـ يضيؼ ليكـ..... ونحف ىنا إحاؿ وصوؿ الرسالة 
  الوزير حاشية صغيرة وكي يظؿ األمر سرًا بيننا اقتؿ حامؿ الرسالة مف غير اطالة

 (062، ص7752)ونوس، رأس الممموؾ جابر، 
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 ثالثًا:مسرحية ليمة اختفاء الحاكم بأمر اهلل :
تدور أحداث النص المسرحي حوؿ شخصية الحاكـ العادؿ الذي سعى جاىدًا مف أجؿ 

المجتمع ،فضاًل عف أّنو كاف في  أفرادخدمة شعبو وتطبيؽ العدؿ والمساواة بيف طبقات 
خط الصد األوؿ لمحاربة الفاسديف الذي يتبوؤف مراكز عميا في الدولة ولـ يسمح  

 الناس البسطاء . بالتعدي عمى حقوؽ اآلخريف مف عامة
خرج )الحاكـ بأمر اهلل(  في أحد األياـ ليصمي في جبؿ ويدعو لزوجتو التي تعاني مف  

المرض ولمشعب المصري لمدة ثالثة أياـ ، لكف شقيقتو الكبرى التي كانت تضمر لو 
العداء جّراء حجرىا مف قبؿ شقيقيا في غرفة ضمف باحات القصر ، بعد أف أتيميا  

رعية بقاضي القضاة ، وتبدأ عندىا بتدبير المؤامرة باالشتراؾ مع قائد بعالقة غير ش
الجيش الذي يستغؿ فترة ذىاب )الحاكـ( لمجبؿ بدوف حماية ويقدـ عمى قتمو ، لتبدأ 

مف المؤامرة أذ تقوـ شقيقة )الحاكـ( المتوفي بتنصيب أبنو الصغير في  األخرىالصفحة 
يقوـ بأصدار مجموعة مراسيـ  إذ شيئاً بأمر الحكـ  ( الذي اليفقوالعمر)الظاىر بأمر اهلل

حكومية بأمر وتوجيو مف شقيقة والده وىي قرارات التستند في مجمميا  لمقوانيف 
 واألعراؼ المعموؿ بيا سابقًا، ليحؿ الفساد ويتفشى الظمـ جّراء مجموعة ىذه المراسيـ   

اكـ( تودع شقيقيا النص بظيور شخصية )ست الممؾ( وىي شقيقة )الح أحداثتبدأ 
 خارج أسوار القصر .

ست الممؾ :)مف النافذة الذىبية( في أماف اهلل ياأخي .. ياقرة عيني .. في أماف اهلل .. 
)تتمفت لمجميور( أنا ست الممؾ أخت خميفة المسمميف الحاكـ بأمر اهلل .. ذىب أخي 

. ىذا الظالـ بعد الحاكـ إلى جبؿ المقطـ ليصمي القياـ وصالة الفجر ويعود لالزىر .
  (0،ص 7771)حافظ، ىجرية  277ثالثة أياـ عيد األضحى عاـ 
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ويفصح الحوار األنؼ عف زيؼ ونفاؽ وتممؽ )ست الممؾ( أماـ شقيقيا ومخاطبتو بمغة 
األخوة واألحتراـ، في حيف كشفت عف وجييا الحقيقي عند ذىابو وبينت مدى الحقد 

 تجاه شقيقيا أذ نعتتو أنو ظالـ .  والضغينة
ست مصر : أنا ست مصر أبنة الحاكـ بأمر اهلل .. القمر ىناؾ .. يعـ الظالـ .. و 
أبي يصر كؿ ليمة أف يركب الحمار ويخرج لمصالة .. أو تفقد الشوارع والحارات .. أبي 

.. أف يعشؽ مصر .. يعشؽ كؿ الحارات .. يعشؽ كؿ الفقراء ..قضيتو األولى العدؿ 
يحقؽ العدؿ عمى األرض .. عمتي ست الممؾ تكره أبي تقوؿ أنو ظمميا .. وتدعو 

  (0،ص 7771)حافظ،   عميو في صالتيا وسرىا واحيانًا أمامي

لـ تكتؼ)ست الممؾ( بكتماف موضوع حقدىا وضغينتيا تجاه الحاكـ داخؿ أروقة العائمة 
وقدمت لو االغراءات  الجيشالحاكمة بؿ اخذت توسع دائرة الصراع ، إذ اشركت قائد 

 -مقابؿ االتياف برأس) الحاكـ( :
 ست الممؾ : الميمة يا ابف دواس ياقائد الجند ستحصؿ عمى مبتغاؾ . انا أمراة ال
يممسني أي رجؿ بإرادتي ورغبتي .. فكؿ الرجاؿ بالنسبة لي كأس مف النشوة ... انت 
تتميؼ أف تممسني ثمف المقاء بيننا .. ىو تمؾ الميمة التي ستقوـ بيا الميمة .. لقد زاد 

  (1،ص7771)حافظ،  الكابوس عمى القصر والبالد ولو نجحت ستناؿ ماتريد

بدافع نفسي وأجتماعي ألنو طعف بشرفيا  وأتيميا  ويالحظ اف ست الممؾ مكرت بأخييا
بعالقة مشبوىة مع قاضي القضاة فأضمرت لو العداء وسمطت عميو قائد الجند ليقتمو 
فضاًل عف الدافع السياسي وسطوتيا عمى الحكـ مف خالؿ تنصيب أخييا ممكًا بعد 

ألعالء  مقتؿ أبيو فأصبح المكر وسيمة لتحقيؽ غايات مختمفة وكذلؾ كانت تطمح
 شأنيا في أروقة المجتمع والظيور بشخصية قوية مؤثرة في مركز القرار. 
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ويصنؼ ىذا المكر تحت طائمة المكر السمبي الذي غمب عميو الطابع العدواني ألجؿ 
 مصالح شخصية بعيدة عف متطمبات المجتمع.

عشر عامًا ست الممؾ : ابوؾ أتيمني .. أخي الحاكـ بأمر اهلل الذي ربيتو واكبره بستة 
 .. يقوؿ أني عمى عالقة بقاضي القضاة مالؾ بف سعيد .

وبيف قاضي  أبيست مصر : يا عمتي ىذا كالـ الفاسديف يريدوف الوقيعة بينؾ وبيف 
مستيدؼ مف الفاسديف مف التجار ورجاؿ الشرطة .. والعسكر ..  أبي أفالقضاة .. 

بالجنوف والقسوة  أبي. ويتيموف معقد غاية التعقيد . األمروتجار الحشيش والدعارة . 
  (2،ص7771)حافظ،  وكؿ شيء

وبعد فترة طويمة مف األنتظار لرجوع الحاكـ  يتفاجأ الجميع  برجعة حمار الحاكـ وحيدًا 
 -وىو ماأصاب العائمة بالذىوؿ والحيرة مف أمرىا:

 .لـ يعدالعزيزة : ) تدخؿ ( الصبح شقشؽ ولـ يعد الحاكـ بأمر اهلل .. لـ يعد زوجي .. 
 ست الممؾ : ال بد أنو ذىب الى السوؽ .

 العزيزة : وعاد الحمار دونو .
 ست مصر : ماذا تقوليف ..؟ 

)حافظ،  العزيزة : لقد حدث ألبيؾ مكروه يا ست  مصر .. الحمار عاد دونو
  (4،ص7771

وكاف ليذا الحدث وقع مؤلـ عمى جميع أفراد األسرة ، في حيف لعبت شقيقتو)ست 
الممؾ( دور األـ واألخت كي تموه عمى اآلخريف مف أفراد العائمة وتحاوؿ أف تخفي 
مؤامرتيا تجاه شقيقيا مف خالؿ صراخيا لتوىـ اآلخريف بأنيا الوحيدة األكثر ضررًا 

 الكبرى التي عممت عمى أحتضانو وتربيتو.  جّراء  فقداف الحاكـ بوصفيا شقيقتو
 ست الممؾ : اخي .. اخي .. 
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 ست مصر : أبي .. قمب مخطوؼ .. ابي ) تخرج مف المسرح صارخة ( 
 ست الممؾ : ) تجمس بيدوء ( والحمار .

 العزيزة : وجدوا عميو بقع دـ .
 بني الذي ربيتو .أيا آه..  أخييا  آهست الممؾ : 

األنباء عف مقتؿ الحاكـ لكف لـ يتـ تأكيد الخبر إاّل بقدـو قائد وسرعاف ما تواترت 
الجيش في حضرة )ست الممؾ( ، ليطالبيا بما وعدتو عند تنفيذ الميمة بالقضاء عمى 

 -الحاكـ :
 ابف دواس : موالتي .

 ست الممؾ : أبف دواس قائد الجند .
 ابف دواس : )يقبؿ االرض بيف قدمييا( موالتي لقد نجحت .

 الممؾ : أيف جثتو يا ابف دواس .ست 
)حافظ،  كما وعدتني أحضانيلى إابف دواس : تركتيا عمى الحمار .. تعالي 

  (5،ص7771

وبمكرىا المعيود تمجأ)ست الممؾ( إلى أبالغ قائد الحرس بألقاء القبض عمى قائد 
 الجيش )أبف دواس( بتيمة قتؿ )الحاكـ( لت بعد عنيا كؿ أثر لمجريمة. 

لى سعيد قائد الحرس الخاص وأخبريو أف ابف دواس إبالذىاب  اآلفست الممؾ : عميؾ 
 ىو الذي قتؿ مواله الحاكـ بأمر اهلل .

 نوره : يا ويمي .
قتمو مجموعة مف الفرساف ست الممؾ : فميقتموه في بيتو .. ال بد مف االنتقاـ فمي

 .المغاربة
 (6-5،ص7771)حافظ، نوره : أمر موالتي ) تخرج مسرعة ( 
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وبعد تنفيذ ماخططت لو)ست الممؾ( وأزاحت خصوميا مف الحكـ بدأت تؤسس لمرحمة 
  ، ونعييف قائد لمجيش ينفذ خططياديد يكوف تحت أمرتيا تنصيب حاكـ ج

ى الحكـ مؤقتًا الظاىر لديف .. والبد أف يتول أيست الممؾ : نعـ ياصغيرتي .. أىد 
 .اهلل

 ست مصر : ماذا ؟
-6،ص7771)حافظ،  واألعداءست الممؾ : ال بد .. حتى ال تعطى فرصة لممنافقيف 

7) 

لدولة بؿ عمدت إلى أجراء أكثر ولـ تكتفي)ست الممؾ( بيذه المراسيـ التي ىزت اركاف ا
يقضي بمبايعة الحاكـ الجديد ومف يعترض سيواجو عقوبة االعتقاؿ والرمي في  قساوةً 

 مياه النيؿ
 ومعيا الخميفة الظاىر لديف اهلل ومعيا حامؿ االختاـ(  ست الممؾ : )تقؼ 

 اصدر مرسومًا اخر بأف يقوـ كؿ فرد في الخالفة بتقديـ المبايعة لمخميفة في الحاؿ 
اختفى موالنا  وأيفحاكمًا عمى مصر  يؼ ابايع الخميفة الظاىر لديف اهللالمواطف : ك

 الحاكـ بأمر اهلل )يكررىا مرتيف(.
 اقبضوا عميو والقوا بو في النيؿ واربطوا في عنقو حجرًا .ست الممؾ : 

)حافظ،  المواطف : كيؼ أبايع خميفة جديد والخميفة السابؽ لـ تظير جثتو
 (77،ص7771
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 الفصل الرابع: النتائج واالستنتاجات
 النتائج:
بدوافع اجتماعية ونفسية  تاف دالالت المكر في مسرحية الزير سالـ كان .7

بالتبع  (جميمة)المست شرؼ القبيمة وعفتيا مف خالؿ رفض الجميع اقتراف 
 .حساف

بدوره إلى قتؿ المكر في مسرحية الزير سالـ مف المكر االيجابي الذي أدى  .0
التبع حساف الغاصب مف جية  وتخميص جميمة مف قبضتو بعد اف عقد العـز 

 عمى الزواج منيا.
ت المكر في مسرحية )رأس الممموؾ جابر( بيف الدوافع النفسية تنوعت دالال .1

المتمثمة بشخصية الوزير الذي سعى لموصوؿ لمسمطة لمصالحة الشخصية 
شأنو. وبيف الدوافع االجتماعية التي تمثمت بشخصية الممموؾ  أعالءوبيدؼ 

جابر الذي كاف يسعى لألقتراف بالجارية زبيدة وتحسيف وضعو االقتصادي مف 
 خالؿ مكافأة الوزير.

جاء المكر في مسرحية رأس الممموؾ جابر كمكر سمبي بفعؿ تصرؼ  .2
الشخصيات ومنيا شخصية الوزير الساعي الى الييمنة عمى السمطة بطرؽ 
ممتوية أسيمت في احتالؿ البمد وسطوة المحتؿ عمى مدخراتو. وكذا الحاؿ مع 

حفنة طمعو ب بجارية وشخصية الممموؾ جابر الذي باع وطنو مف أجؿ الزواج 
 مف الدراىـ.

نفسية واجتماعية كشؼ نص مسرحية مقتؿ الحاكـ بأمر اهلل اف المكر ذو دوافع  .3
لى االنتقاـ مف أخييا لطعنو بعرضيا لتحرض قائد الجيش إدفعت بست الممؾ 



 هـ4443-م  2022. لسنة ( 2االول/ملحق) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 
 

 191 

بقتمو وتمكر بقائد الجيش لدوافع سياسية لمسيطرة عمى مقاليد الحكـ. وتفرض 
 شأنيا في المجتمع. أعالءمف أجؿ  سيطرتيا

)ست  بفعؿ شخصية  المكر السمبي عمى مسرحية مقتؿ الحاكـ بأمر اهلل غمب .4
التي تعاممت بعدوانية مع مناوئييا  بغية تحقيؽ ذاتيا واالنتقاـ مف  الممؾ(

  خصوميا بشتى الوسائؿ والطرؽ
 االستنتاجات:

دالالت متباينة لممكر بشقيو االيجابي   األولىعرؼ المسرح ومنذ بداياتو  .7
 والسمبي.

مادة خصبة لمكتاب المسرحييف العرب  واإلسالميشّكؿ التراث العربي  .0
المكر حاضرًا  ج فيو لما يمتمكو مف مقومات مما جعؿألستميامو والولو 

 .في عّدة نصوص عربية
في  لعبت الدوافع النفسية واالجتماعية فضاًل عف السياسية دورًا مؤثراً  .1

 توجيات الشخصيات المسرحية.

 المراجع

 بيروت: دار صادر. لساف العرب .(. 476ابف منظور. )ب ت، ص  .7
المصباح (. 355احمد بف محمد بف عمي المقري الفيومي. ) ب ت ، ص  .0

 بيروت: دار الكتب العممية . .0المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ج
عمـ االجتماع وفمسفة الخياؿ مف (. 027-026، ص 0274احمد خميؿ. ) .1

 بيروت: دار الفكر المبناني . عمـ نفس االجتماع .
القاىرة: مكتبة  العيف.(. 052الخميؿ بف احمد الفراىيدي. ) ب ت ،ص  .2

 اليالؿ.
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ليمة أختفاء الحاكـ بأمر اهلل ، ست الممؾ وست (. 0،ص 7771السيد حافظ. ) .3
 ىرة: دار العربي.القا مصر .

القاىرة: دار الكاتب  مسرحية الزير سالـ.(. 77، ص7745الفريد فرج. ) .4
 العربي.

 (.32القرآف الكريـ. )اؿ عمراف،  .5
 (.04)النحؿ،  .6
 (.21)النحؿ، .7
بيروت:  البرىاف في عمـو القرآف.(. 773،ص 7177بدر الديف الزركشي. ) .72

 دار المعرفة.
ظيؼ التراث في مسرح سعد اهلل تو (. 17تيايبية عبدالوىاب. )ب ت ،ص  .77

 الجزائر: جامعة الحاج لخضر: كمية االداب والعمـو اإلنسانية. ونوس.
لسموؾ (. 32،ص 0272حسيف عبيد جبر, وبشرى سمماف كاظـ. )  .70

 االجتماعي وعالقتو بمفيـو الذات لدى طمبة كمية الفنوف الجميمة جامعة بابؿ.
 .0ت االنسانية، العدد بابؿ: جامعة بابؿ مجمة مركز بابؿ لمدراسا

سوسيولوجيا المسرح االغريقي، دراسة في (. 15، ص 7765د. رأفت سيؼ. ) .71
 سبتمر،.-ايموؿ 036الكويت: مجمة البياف، العدد  اريستو فانيس وعصره .

القاىرة: دار  أصوؿ عمـ النفس .(. 220، ص 0275د. محمد شحاتو ربيع. ) .72
 المسيرة.

الشخصية:النظرية التقييـ مناىج (. 12-11، ص 7767د. نعيمة الشماع. ) .73
 بغداد: مطبعة جامعة بغداد. البحث.
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مناىج النقد االدبي الحديث : رؤية (. 34، ص 0225د. وليد قصاب. ) .74
 دمشؽ: دار الفكر. اسالمية.

دمشؽ: مجمة  رأس الممموؾ جابر.(. 003، ص7752سعد اهلل ونوس. ) .75
 ، تشريف الثاني.723المعرفة، العدد 

دمشؽ: مجمة المعرفة ، الععد  طرطوؼ.(. 027،ص 7743سعد اهلل ونوس. ) .76
 نوفمبر. 7، 25

 األصوؿ الفمسفية لمتربية.(. 307، ص 0223صومئيؿ كرامز ىاورد أزموف. ) .77
 )بدر بف جويعد العتبي، المترجموف( بيروت: مكتبة الرشيد.

ت: بيرو  التعريفات.(. 071، ص 7223عمي بف محمد بف عمي الجرجاني. ) .02
 دار الكتاب العربي.

بيروت: دار  ممياة طرطوؼ.(. 036مولير، ممياة طرطوؼ. )ب ت ،ص  .07
 الكتاب المبناني.

 دراسات في عمـ اإلجراـ والعقاب.(. 075،ص7771ينظر:تركي أبو عامر،. ) .00
 القاىرة: الدار الجامعية لمطباعة والنشر.

-طرطوؼ المنافؽ(. 642-636،ص7717ينظر: حنفي محمود جمعة. ) .01
 ( مايو .7( )3القاىرة: مجمة المجمة الجديدة، العدد ) قصة فرنسية.

عطيؿ أو ضحايا الغيرة (. 707-7742،776ينظر:د. محمود احمد الحفني. ) .02
 ( .5القاىرة: مجمة اليالؿ، العدد ) القاتمة.

 
  


