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  :ملخص بحث

تبلورت مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس التالي: كيف وظف محمد عبد الحافظ ناصف استلهامه 

يناقش قضية هامة وهي قضية استلهام كتاب  في أنه البحثوتكمن أهمية هذا  .للتاريخ في نصوصه المسرحية؟

المسرح للتاريخ في أعمالهم المسرحية. كما أن البحث يقف على مدى استفادة المؤلف محمد ناصف من استدعاء 

التعرف على أهم القضايا والمشكالت التي أراد محمد ناصف ويهدف البحث إلى  الشخصيات التاريخية في مسرحه.

الوقوف على كيفية توظيف محمد عبد الحافظ ناصف للشخصيات وأيًضا  عينة البحث. مسرحياته طرحها من خالل

كل النصوص المسرحية التي قام بتأليفها محمد ناصف واستلهم  هومجتمع البحث و التاريخية في مسرحه.

؛ ومنهجهنوع البحث أما مسرحية "أرض هللا".  هي حدود البحثو .بحثها من التاريخ تُعد مجتمع الموضوعات

 كما يُعد هذا البحث من البحوث التاريخية.الوصفية في تحليل المضمون. يعد هذا البحث من البحوث فالبحث 

" من مسرحية "أرض هللا -بالطريقة العشوائية  –ختارت الباحثة ا ؛ فقدعينة البحث وطريقة اختيارهاوبخصوص 

عة وقد توصل البحث إلى مجمو ة التاريخية.بين خمسة نصوص استدعى فيهم محمد عبد الحافظ ناصف الشخصي

"العز ابن عبد إلى أن جميع أحداث مسرحية "أرض هللا" مستمدة من سيرة من النتائج أهمها أن البحث توصل 

مسرحية "أرض هللا" ، وأن ا على حياة العز ابن عبد السالممحمد ناصف لم يضف جديدً  ، وأنالسالم" التاريخية

كما  ،ما التليفزيونية منها إلى المسرحهي أقرب للدرا، وهي العز ابن عبد السالم السياسيةاة ما هي إال مسرحة لحي

لم يتوصل إلى قضية عصرية أراد محمد ناصف أن يطرحها أو يسقطها من خالل استدعائه لتاريخ أن البحث 

 ياسي.عن مسرح اإلسقاط الس مسرحية "أرض هللا" تبتعد تماًما، كما أن الشيخ والفقيه الديني العز ابن عبد السالم.

 
 التاريخية مسرح محمد ناصف ، الشخصيات  الكلمات المفتاحية: 

  مقدمة :
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 من ليعب ِّروا المبدعون؛ منه ينهل لذلك ومستقبلها؛ حاضرها منه تبني التي األمم كل عند الثابتة القيمة هو التراث   

. كما أن استلهام التاريخ كان (9ص، 15)الماضي والحاضر بين الصلة وليقيموا حاضرهم، ووجود وجودهم عن خالله

"هناك لحظات في التاريخ لها ؛ حيث أن ومازال مادة خصبة لكثير من كتاب الدراما، وخاصة كتاب المسرح منهم

ومضها الخاص، بكل ما تحوى من قيم وإيحاءات. ومن هنا تلمع جاذبيته أمام كاتب الدراما. وهذه اللحظات بالذات 

أنك تعبر عن واقع تعايشه، وانك تستنبط منها رؤى المستقبل، وتمنحك إحساًسا خارقًا بالثقة بقدرة اإلنسان  تشعرك

 . (51، ص24)على أن يهدم واقعه الفاسد ويبنيه من جديد"

وكتاب المسرح يستلهمون التاريخ لكي يسقطوا الحقبة التاريخية التي استلهموها على أوضاعهم وموضوعاتهم     

هنة؛ فعلى سبيل المثال ال الحصر، لجأ إليه توفيق الحكيم في أكثر من مسرحية، ولجأ إليه سعد الدين وهبة في الرا

مسرحيته "يا سالم سلم الحيطة بتتكلم"، ولجأ إليه ألفريد فرج في مسرحيته "سليمان الحلبي"، ولجأ إليه رشاد 

ا "لجأ إليه عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحيته رشدي في مسرحيتيه: "بلدي يا بلدي"، و"اتفرج يا سالم"، كم

. كما استدعى صالح عبد الصبور الشخصية التاريخية في مسرحيته مأساة الحالج ، ونفس (31، ص14)"الفتى مهران"

 األمر فعله عبد الرحمن الشرقاوي في مسرحية ثأر هللا.

لذين لجأوا إلى التاريخ والموروث الشعبي وعلى مستوى الوطن العربي "هناك الكثير من الُكتاب العرب ال      

، ومنهم "غسان كنفاني، وعز (94، ص63)ليستلهموا منهما إبداعاتهم، ويعبروا من خاللهما عن وجهة نظرهم الراهنة"

الدين المدني، وسعد هللا ونوس، وعبد الكريم برشيد، وغيرهم ؛ أولئك الذين أفادوا من التراث اإلنساني وأعادوا 

. كما أن أغلب مسرحيات وليم شكسبير مستلهمة من التاريخ، "حيث كان يستمد موضوعاته بطريقة (10، ص94)كتابته"

. كما أن (79، ص54)مباشرة أو غير مباشرة من التاريخ سواء في ذلك تاريخ بالده أو من تاريخ البالد األخرى"

"انتيجون" لسوفوكليس، وأخضعها ألسلوب "برتولد بريخت عاد إلى التراث المسرحي القديم، وعرضَّ مسرحية 

 .( 5، ص40)مسرح االسقاط السياسي"

ويُعد الكاتب المسرحي "محمد عبد الحافظ ناصف" من بين كتاب المسرح المصريين الذين استلهموا التاريخ       

في مسرحه بكثرة، فقد استدعى الشخصيات التاريخية في خمسة نصوص مسرحية قام بكتابتها، منها أربعة نصوص 

احثة أن تقوم برصد هذه الظاهرة عند هذا كانت الشخصية التاريخية هي محور موضوع المسرحية، لذا ارتأت الب

الكاتب، وبحث كيفية استفادته من استدعاء التاريخ. وقد قامت الباحثة بقراءة تحليلية لجميع النصوص التي استمد 

محمد ناصف موضوعاتها من التاريخ بشكل رئيس، وهم أربعة نصوص، ولما وجدت أن األربعة نصوص 

اث مسرحيات ناصف التاريخية مدونة في المواقع التاريخية على موقع أن جميع أحدمتشابهين، كما وجدت 

بل متطابقين من حيث الشكل والمضمون )الغرض من استدعاء هذه الشخصيات اإلليكتروني "ويكيبيديا"، 

التاريخية(، استعرضت خالصة ثالثة منهم بشكل مختصر، وعكفت على بحث ودراسة الرابع بشكل مستفيض 

 هذا البحث. ليكون نموذًجا ل

 مشكلة البحث :

إن قضية استلهام التاريخ في األدب بشكل عام وفي المسرح بشكل خاص كانت مثار جدل بين رجال األدب     

 والمسرح، ففي الوقت الذي يرى أغلب رجال المسرح أن استلهام التاريخ والتراث أمر هام بالنسبة للمسرح،

ال ينتهى من األدب الراقي، وأحداثهما ال تختلف كثيًرا عن أحداث واقعنا وبالرغم من أن التراث والتاريخ بهما نبع 

الراهن، كما أنهما كانا حاًل عبقريًا لكثير من المؤلفين للهروب من المسألة القضائية إال أن "هناك بعض الكتاب 

ومن بين هؤالء  ،(51، ص24)والنقاد يروون إننا ال ينبغي أن نلجأ إلى التاريخ، ألن في واقعنا ما يكفى. وهذا مضحك"

ة "إنني أفضل تجربالذين يعارضون فكرة استلهام التاريخ والتراث الكاتب المسرحي محمود دياب الذي قال: 

اإلنسان المعاصر، ذلك أن القصص الشعبية ال تقدم فى رأيي واقعًا، بل تصوًرا لفنانين مجهولين لواقع تخيلوه أو 

لقصة الشعبية يعنى اعادة تصور لسلسلة سابقة من التصورات، وفى تقديري رأوه، وانطلق من خيالهم. وتناول ا

أنه لكى أكون صادقًا في التعبير البد أن أكون المكثف األصلي للواقع الذى أكتب عنه. البد أن ينطلق العمل بقيمته 

 .(37، ص74)األساسية وشخصياته من خالل احساسي الحقيقي بالحياة التي تدور حولي"
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وقد الحظت الباحثة أن الكاتب المسرحي محمد عبد الحافظ ناصف تتسم أغلب موضوعات مسرحياته بأنها     

مستمدة من التاريخ، لذلك ارتأت أن تتناول هذه النصوص بالبحث والتحليل لترصد هذه الظاهرة في مسرحه، 

 خ للقضية التي يطرحها محمد ناصفوتستنتج مدى استفادة محمد ناصف من هذا التاريخ، ومدى توظيف هذا التاري

كيف وظف محمد عبد الحافظ ناصف وقد تبلورت مشكلة هذا البحث في السؤال الرئيس التالي: في مسرحياته. 

 .استدعائه للشخصيات التاريخية في نصوصه المسرحية؟

 أسئلة البحث:

 كيف وظفَّ محمد ناصف الشخصية التاريخية في مسرحه؟ -1

 ناصف من التاريخ في إبداعه المسرحي؟ما مدى استفادة محمد  -2

 ما القضية التي أراد طرحها محمد ناصف في مسرحيته عينة البحث؟ -3

 ما األسلوب الذي استخدمه محمد ناصف في كتابة مسرحيته عينة البحث؟ -4

 ما مالمح البنية الفنية التي بنى بها محمد ناصف مسرحيته عينة البحث؟ -5

 قضايا ومشكالت مجتمعه؟. هل استخدم ناصف التاريخ للتعبير عن -6

 ما سمات المسرح السياسي في المسرحية عينة البحث؟. -7

 أهمية البحث:

 البحث يناقش قضية استدعاء كتاب المسرح للشخصيات التاريخية في أعمالهم المسرحية.أوالً : 

 يقف على مدى استفادة محمد ناصف من استدعائه لشخصيات تاريخية في مسرحه.ثانياً : البحث 

 البحث مفيد لدارسي األدب والعاملين في حقل المسرح.ثاً  : ثال

 تسليط الضوء على كاتب مسرحي لم ينل حظه الكاف من الدراسات النقدية حتى اآلن.رابعاً : 

 أهداف البحث:

 مسرحيته عينة البحث. التعرف على القضية التي أراد محمد ناصف طرحها من خالل أوالً:

 التعرف علي بعض مالمح البناء الفني لمسرح محمد ناصف. ثانياً:

 التعرف على أسلوب الكتابة في النص المسرحي "عينة البحث". ثالثاً:

 الوقوف على كيفية توظيف محمد ناصف للشخصيات التاريخية في مسرحه. رابعاً:

 من التاريخ. كل المسرحيات التي قام بتأليفها محمد ناصف واستلهم موضوعاتها مجتمع البحث:

 النص المسرحي "أرض هللا" تأليف: محمد عبد الحافظ ناصف.   حدود البحث:

 اإلجراءات المنهجية:

الوصفية؛ حيث تستهدف الباحثة من بحثها "تحديد أو تقدير يعد هذا البحث من البحوث  :ومنهجه نوع البحث -

في بحثها هذا تحليل المضمون، الذي استخدمت الباحثة وقد  .(157، ص28)سمات موقف ما أو جماعة من الناس"

بهدف الكشف عما تريد هذه الوسيلة أن تبلغه لجمهورها، اإلعالمية "يستهدف دراسة المادة التي تقدمها الوسيلة 

كما يُعد هذا البحث من البحوث . (175، ص23)ودراسة تأثير القراءة أو االستماع أو المشاهدة على هذا الجمهور"

التاريخية؛ حيث عادت الباحثة للتاريخ لتقف على مدى التناص بينه وبين النص المسرحي عينة البحث، فالمنهج 

 .(95، ص25)يهدف إلى "الوصول إلى األحداث الماضية، وربط الحاضر بالماضي"التاريخي 

 د الحافظ ناصف"النص المسرحي "أرض هللا" تأليف: محمد عبعينة البحث:  -

قرأت الباحثة جميع النصوص المسرحية للكاتب محمد ناصف، : طريقة اختيار العينة، ومبررات اختيارها -

ومن خالل هذه القراءة، وجدت أن هناك خمسة مسرحيات استدعى فيهم محمد ناصف شخصيات تاريخية، 

وداًعا قرطبة، ومسرحية "نصف  وهم مسرحيات: أرض هللا، حضرة صاحب البطاقة، طلوع النهار أول الليل.
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شوائية بالطريقة الع –امرأة"، وقد قرأت الباحثة المسرحيات الخمسة قراءة نقدية تحليلية، ثم قررت أن تختار 

 مسرحية واحدة فقط لتقوم بإجراء البحث عليها؛ فوقع االختيار على مسرحية "أرض هللا".-

كتب العديد من المسرحيات، ونال العديد  دراما؛ حيثأديب وروائي ومؤلف محمد عبد الحافظ ناصف: هو 

من الجوائز في مجال المسرح؛ حيث فاز بجائزة التأليف المسرحي ثالث مرات من المجلس األعلى للثقافة 

عن مسرحيات: الفلنكات، النهر، ومسرحية "أرض هللا". كما فاز بجائزة تيمور لإلبداع المسرحي ثالث مرات 

نهار أول الليل، المخنثون، ومسرحية "وداًعا قرطبة". كما فاز بجائزة من رابطة عن مسرحيات: طلوع ال

العالم اإلسالمي عن مسرحيته "سجين الهاء والواو". وكذلك فاز بجائزة سوزان مبارك لمسرح الطفل. وقد تم 

 رحعرض مسرحياته على عدة مسارح، فقد تم عرض مسرحيته "طلوع الليل من أول النهار" على قاعة مس

الهناجر بالقاهرة، كما عرضت فرقة سوهاج القومية نفس المسرحية على مسرحها، وعرض له المسرح 

القومي مسرحية "الفلنكات"، وعرضت له فرقة طنطا القومية مسرحية "وداًعا قرطبة"، ونفس المسرحية 

خيرة، حضرة ان األعرضتها فرقتي المنوفية وبني سويف، كما عرضت له هيئة قصور الثقافة مسرحيات: الفئر

صاحب البطاقة، النهر، ومسرحية "باب الجنة". كما كتب محمد ناصف أيًضا مسرحيات أخرى منها: جماعة 

رؤى، أرض هللا، مصر إيجار جديد، مينا أمير الحياة، نصف امرأة، ساعتي تكذب، وبرنيطة لألرض. كما 

صدر له عدة مؤلفات نقدية، كما ترجم بعض كتب الدراما التليفزيونية لألطفال، وكتب القصة والرواية، "و

. كما فاز بذهبية مهرجان اإلعالم العربي في دراما الطفل. "كما شغل محمد عبد (11، ص73)المؤلفات العالمية"

الحافظ ناصف منصب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويشغل حاليًا منصب رئيس المركز القومي لثقافة 

 .(75)الطفل"

 :خصية التاريخية في مسرحية "أرض هللا"استدعاء الش

ً على شخصية الفقيه الديني  اعتمد محمد عبد الحافظ ناصف في موضوع مسرحيته "أرض هللا" اعتماداً رئيسا

المعروف "العز ابن عبد السالم"؛ حيث دارت كل أحداث المسرحية حول شخصية هذا الرجل؛ لذلك فشخصية 

 ون هي محور هذا البحث.العز ابن عبد السالم التاريخية ستك

 عرض لمسرحية "أرض هللا" -

تبدأ أحداث مسرحية أرض هللا بثالثة مشاهد مسرحية أطلق عليهم المؤلف اسم توقيعات مسرحية، وهي مشاهد    

قصيرة جدًا، كل مشهد صفحة تقريبًا، األول ُيُعبر عن معركة تدور بالسيوف والخيول، والثاني نشاهد فيه خيانة 

جب لعز بن عبد السالم، ولكن القائد الصليبي يُعوهو يتودد للقائد الصليبي ويقوم بسجن الشيخ ا 2السلطان الصالح

بالشيخ العز بن عبد السالم، والثالث يوضح مدى حب الناس للشيخ العز؛ ألنه كان إمام عادل وزاهد في الدنيا وال 

 يخشى في الحق أحد. 

ه في وبعد هذه التوقيعات الثالثة يعرض محمد ناصف مشهد رابع  أطلق عليه اسم "هامش مسرحي"، يوضح   

بشكل مختصر نشأة الشيخ العز بن عبد السالم في رحاب هللا؛ حيث كان يعمل ويعبد هللا، ثم بعد هذه المشاهد 

األربعة يبدأ محمد ناصف مسرحيته بتقسيمها إلى ثالثة لوحات: اللوحة األولى تتكون من سبعة مشاهد قصيرة. 

مع طائفة "الحشوية"، وهي جماعة منبثقة من مشايخ المشهد األول نعرف من خالله أن الشيخ العز مختلف فكريًا 

، وفي المشهد الثاني، يذهب 1الحنابلة، لذلك؛ فالحشوية يضمرون الشر بالشيخ العز ويكيدون له كيدًا عند السلطان

أحد رجال الحشوية ويطلب من العز بن عبد السالم أن يكتب له رأيه في مسألة خلق القرآن؛ فيكتبه له الشيخ، رغم 

 اكه أنها مكيدة مدبرة له؛ ألن رأيه هذا مخالف لرأي سلطان البالد.إدر

وفي المشهد الثالث يسلم بعض رجال الحشوية الورقة التي كتبها العز بخط يده إلى السلطان؛ فيثور األخير ثورة     

ان ى السلطعارمة، ويغضب من العز غضبًا شديدًا؛ ويتفق بعض العلماء على مساندة ابن عز؛ ورفعوا مذكرة إل

 يؤيدون فيها رأي العز في مسألة خلق القرآن: 

 ماذا تريد وتقترح يا شيخ جمال الدين بن الحاجب ؟ شيــــــــــــــــــــخ :

 نكتب جميعا ورقة ونوقعها نعترف أن رأى العز هو الصواب)بقوة(  ابن الحاجب :
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 نه التكليف.. أنا ال أستطيع مجابهة هؤالء)بخوف( قال العز من ال يستطيع سقط عشيـــــــــــــــــــخ :

أنا والمخلصون نستطيع، أيها العلماء من يريد منكم التوقيع فليوقع ومن لم يرد فهو ابن الحاجب: )بإصرار( 

 .(27، ص1)حسبه

وبين  1وينتقل المؤلف إلى المشهد الرابع من اللوحة األولى؛ حيث يعرض فيه الرسائل المتبادلة بين السلطان   

بن عبد السالم؛ ويطلب األخير عقد مناظرة بينه وبين علماء المسلمين حول مسألة خلق القرآن؛ فيعتقد السلطان ا

أن العز يريد خلق فتنة في البالد؛ فيقرر معاقبة العز بتحديد إقامته في بيته، ومنعه من الفتوى؛ فيجتمع بعض علماء 

وهو الشيخ جمال الدين الحصري، وهذا الشيخ له مكانة  مع كبير علماء الحنفية -في المشهد الخامس –الدين 

مرموقة عند سلطان البالد، ويقص هؤالء العلماء ما حدث بين السلطان وبين العز ابن عبد السالم؛ فيغضب الشيخ 

الحصري، ويذهب إلى السلطان، ويطلب منه التراجع عن قراراته المتعلقة بابن عبد السالم؛ فيستجيب السلطان 

 قديًرا لمكانة الشيخ الحصري.فوًرا ت

وفي المشهد التالي، يستغل قائد جيش التتار تناحر الحكام العرب فيما بينهم على السلطة؛ ويوجه رسالة تحذير     

إليهم بتسليم بالدهم أو خوض حرب شعواء ضدهم ال قِّبل لهم بها. وفي المشهد السابع من اللوحة األولى؛ يحتضر 

خ العز ابن عبد السالم ليطلب منه العفو والسماح لما بدرَّ منه تجاهه؛ فيسامحه العز، ، ويستدعي الشي1السلطان

لطلبه؛ ويأمر  1أن يوجه جيشه إلى الشرق لمحاربة العدو الحقيقي لألمة اإلسالمية؛ فيستجيب السلطان هويطلب من

 قائد جيوشه بهذا األمر.

(، ويسههود الفسههاد 1)شههقيق السههلطان 2، وتولية السههلطان1ويبدأ المشهههد األول من اللوحة الثانية، بوفاة السههلطان    

بمنح الحرية المطلقة ألفراد الشههعب دون مراعاة لدين  2في أرجاء البالد، وتنتشههر الرذيلة؛ بسههبب أوامر السههلطان

لشهههرق إلى الغرب لمحاربة الجيش المصهههري؛ حيث يعتقد أو قيم إنسهههانية، كما يأمر بأن يتحرك جيش البالد من ا

أن السههلطان الكامل )سههلطان مصههر( يطمع في حكم الشههام؛ ويغضههب العز ابن عبد السههالم من أسههلوب  2السههلطان

، ويرسههل إلى السههلطان الكامل لكي يتدارك األمر؛ ويأتي السههلطان الكامل على الفور إلى الشههام، 2حكم السههلطان

يأمره بأن يعيد األمور إلى نصههابها الصههحيح، كما يأمره بتعيين الشههيخ العز ابن عبد السههالم ، و2ويعنف السههلطان

كبيًرا لعلماء المسههههلمين في البالد؛ هذا باإلضههههافة إلى قراره بضههههم بالد الشههههام تحت حكم مصههههر. ولكن بعد وفاة 

 األمور إلى سابق عهدها. 2السلطان الكامل يعيد السلطان

ق، اسههههههمعوا وعوا ، مات الكامل وعادت األمور لسههههههابق عهدها تحت إمرة يا أهل دمشهههههه  المنادى :

 .(49، ص1)السلطان الصالح

مع الصليبيين، وعدم  2وينتقل كاتب المسرحية إلى المشهد الثالث من لوحتها الثانية، ويعرض فيه تحالف السلطان

به لكي يسههانده في حربه ضههد  -الذي َخلََف السههلطان الكامل في حكم مصههر –اسههتجابته السههتغاثة سههلطان مصههر 

)حاكم مصههههر( توحيد العرب أواًل قبل دخوله في حرب ضههههد الصههههليبيين. وكان  3الصههههليبيين؛ فيقرر السههههلطان

الصليبيون قد انتشروا في كل أنحاء بالد الشام ونشروا الفساد فيها؛ األمر الذي أشعل نار الغضب في قلب الشيخ 

معاقبة العز  2رة ضههد سههلطان الشههام. ونتيجة لهذه المظاهرة قرر السههلطانالعز ابن عبد السههالم؛ فقرر قيادة مظاه

 ابن عبد السالم بنفيه خارج البالد، وبالفعل رحل العز إلى مصر.

وتبدأ اللوحة الثالثة بتوقيعة مسههههرحية، يوضههههح فيها مؤلف المسههههرحية أن العز اسههههتقر به الرحال في مصههههر،    

وبالتحديد في جامع األزهر الشهههريف؛ حيث بدأ يُعطي دروسهههه الدينية للناس. وفي المشههههد األول من هذه اللوحة 

 شروا الفساد بين ربوعها؛ فيبدأ العزيستعرض محمد ناصف حال مصر، وكيف زاد فيها نفوذ المماليك، وكيف ن

ابن عبد السههالم في التصههدي لهذه األمور؛ فيلتف حوله عدد كبير من الشههعب المصههري، ويقود مسههيرة إلى مبنى 

للهو والرقص لكي يزيله، وهذا المبنى كان قد بناه الوزير "معين الدين" فوق أحد المسههههههاجد، ومعين هذا هو من 

، ولكنه لم يسههتطع فعل أي شههيء؛ ألن العز ابن عبد السههالم كان قد سههبق 3طان، فيغضههب السههل3رجال السههلطان

شيخ ابن عبد السالم بأن المماليك هم عبيد  ستقال من جميع المناصب التي يشغلها في البالد. كما أفتي ال قراره، وا

فتوى، هذا وال يجوز بأن يتزوجوا من المسههههههلمات األحرار؛ فسههههههاءت أحوال المماليك في مصههههههر نتيجة لهذه ال

باإلضافة إلى أن الناس بدأوا يعاملونهم معاملة العبيد؛ فغضب رجال المماليك وشكوا إلى السلطان؛ فقرر السلطان 
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طرد العز ابن عبد السههالم من مصههر؛ وشههرع العز في مغادرة مصههر، ونتشههر الخبر في ربوع مصههر؛ فقرر عدد 

إلى السلطان؛ فهرع وراء ركب العز ويلحق به، ويعتذر كبير من الناس بأن يرحلوا مع الشيخ العز، ويصل الخبر 

للشههيخ العز، ويطلب منه العودة إلى داره؛ فيشههترط عليه العز بأن يعرض المماليك في سههوق العبيد، وأن يقوم هو 

شرائهم ويعتقهم، فيصبحوا أحراًرا ، مثلهم مثل المصريين األحرار، ويحق لهم وقتئذ الزواج من  سلطان( ب )أي ال

 يات األحرار؛ فيستجيب السلطان لطلبات العز ابن عبد السالم، وتنتهي المسرحية.المصر

 

 الفكرة األساسية أو المقدمة المنطقية في مسرحية "أرض هللا":

. ومن العرض العام (44،ص13)المقدمة المنطقية هى "الفكرة األسههههههاسههههههية للرواية، أو الغرض الذى تهدف إليه"   

حي "أرض هللا" تسهههتنتج الباحثة أن محمد ناصهههف اسهههتمد موضهههوع مسهههرحيته من السهههابق لدراما النص المسهههر

اسهههتدعاء شهههخصهههية الفقيه الديني "العز ابن عبد السهههالم" من التاريخ، وبالتحديد من سهههيرة الشهههيخ العز ابن عبد 

صور  نالسالم، واستعرض في مسرحيته جزءاً من حياته، وهو الجزء الخاص بمحاربة هذا الفقيه الديني لكثير م

الفساد في عصره، ووقوفه في وجه الظلم، حتى لو أدى هذا األمر إلى غضب الحاكم. والفكرة األساسية للمسرحية 

هي أن "الحق أحق أن يتبع"، وربما كانت  -التي توصلت إليها الباحثة من خالل قراءتها النقدية لهذه المسرحية  -

: ضرورة تصدي رجال الدين للظلم حتى لو أدى األمر إلى الفكرة التي أراد أن يوصلها محمد ناصف للقارئ هي

مواجهة الحاكم نفسهههه. ولكن الفكرتان كان من السههههل أن يتحققا بأي حبكة درامية أخرى دون اللجوء إلى التاريخ 

لتحقيق ذلك، فلماذا لجأ محمد ناصههههف إلى التاريخ؟م، وماذا أراد أن يقول من خالل هذا األسههههلوب؟م. اإلجابة في 

 طور القادمة من البحث. الس

 

 نبذة عن العز ابن عبد السالم:

لَمي الشههافعي، وهو من مواليد     هو أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السههالم بن أبي القاسههم بن حسههن السههش

، وتعلم بدمشههق علوم اللغة العربية وعلوم الشههريعة اإلسههالمية، وبرع فيهما، حتى أنه م1181شههق بالشههام عام دم

تولى الخطابة في المسههجد األموي، باإلضههافة إلى تدريسههه علوم الفقه في هذا الجامع لطالب العلم. وقد اجتهد في 

علوم القرآن الكريم والفقه والسهههيرة النبوية، حتى ذاع صهههيته والتف حوله الناس، وأصهههبح طالب العلم يأتون إليه 

ب علمه الغزير وتقواه وورعه وزهده، وحبه من كل حدب وصههوب، وأصههبحت له شههعبية كبيرة عند الناس؛ بسههب

الشههديد للعدل ونصههرة المظلومين والمسههتضههعفين، ووقوفه ضههد أي ظلم يقع على الناس حتى لو كان من الحاكم؛ 

مما عرضه لكثير من المشاكل مع الحكام. وتولى العز ابن عبد السالم منصب مفتي الشام، وبعد رحيله إلى مصر 

ضاة مصر، كما عينه خطيب مسجد عمرو بن العاص. "وفي فترة وجوده في مصر واله حاكمها منصب قاضي ق

هـ 660حرضَّ الناس على مالقاة التتار وقتال الصههههههليبيين، وشههههههارك في الجهاد بنفسههههههه، ومات بالقاهرة سههههههنة 

 .(52)م( ودُفن بها"1262)

 

 

 

 التاريخ بين دراما مسرحية "أرض هللا" وحياة "العز ابن عبد السالم":

كما يعني أيضاً "االتصال"، "أي اتصال شيء  ،(27، ص16)تناص هو "الحضور الحرفي لنص ضمن نص آخر"ال    

وقد  .(55)بشيء، أو تالصق شيء بشيء، مثل تناص الناس تعني ازدحموا، والتناص اصطالًحا يعني التداخل"

ستعرض السطور التالية سوف ت تناول محمد ناصف جزء كبير من سيرة الفقيه الديني "العز ابن عبد السالم"؛ وفي
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 وتقارنه بالجزء التاريخي من سيرة العز -عينة البحث–الباحثة األحداث الدرامية التي جاءت في النص المسرحي 

ابن عبد السالم؛ لتقف على مدى أوجه التشابه واالختالف بين دراما مسرحية "أرض هللا" ودراما الواقع المتمثلة 

 ياة العز ابن عبد السالم.في األحداث التاريخية في ح

 

 استدعاء الشخصية التاريخية "العز ابن عبد السالم" في نص "أرض هللا":

منذ بداية المسرحية، وناصف يغرف من تاريخ "العز ابن عبد السالم" غرفًا ويصب في مسرحيته دون أي    

إضافة من عنده، حتى لو كانت إضافة ضئيلة، وتاريخ العز ابن عبد السالم متاح للجميع على مواقع "اإلنترنت"، 

وجدت فيه الباحثة كل ما جاء في مسرحية ؛ حيث ز ابن عبد السالم على ويكيبيدياويوجد موقع خاص لتاريخ الع

"أرض هللا" دون أي إضافات من المؤلف أو أي إسقاط على أي عصر من العصور خالف العصر الذي عاش فيه 

العز ابن عبد السالم. ولكي تكون الباحثة أكثر مصداقية في بحثها سوف تستعرض المسرحية مشهدًا مشهدًا، وحدثًا 

 ختالف بين الحدث الدرامي والحدث التاريخي:حدثًا؛ علها تصل إلى أي ا

ويوجد بجوارهما مكان  3(، حوار بين قائد الصليبين المتحالف ضد الصالح رقم1توقيعة مسرحية) الحدث الدرامي:

عز ابن عبد السالم، ونعرف من خالل الحوار أن السلطان يتودد ويتقرب من قائد الصليبين، ويعلن اللسجن الشيخ 

ز ابن عبد السالم من أجل عيون الصليبين؛ ألن العز كان معارًضا لغزو الصليبين لبالده، ولكن له أنه سجن الع

 قائد الصليبين يُعجب بشجاعة العز ويقول للسلطان:

لو كان هذا الشيخ لدينا قسيسا، لغسلنا رجليه بماء الورد وشربنا مرقتها  القائدة الصليبي: )بتعجب( 

 .(11، ص1)والمرتدين وحقنَّا بالباقي أوردة الخونة

كان العز ابن عبد السالم من أشد المعارضين للغزو الصليبي لبالد الشام، وكان هذا ضد رغبة الحدث التاريخي:  -

السلطان الصالح إسماعيل؛ فاعتقله السلطان وجرده من كافة مناصبة، وسجنه في خيمة بجوار خيمته، ثم ساومه 

صبه ويمنحه مزايا كثيرة، ولكن الشيخ رفض كل اإلغراءات التي عرضها السلطان بأن يعفو عنه ويعيده إلى منا

عليه السلطان، وفضلَّ السجن من أن يبيع بلده وضميره؛ وأراد السلطان الصالح إسماعيل أن يُظهر أمام الصليبيين 

ن؟" قالو: "نعم"، لقرآبما فعل بالعز، وكان العز يقرأ القرآن، فقال لملوك الصليبيين: "تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ ا

قال: "هذا أكبر قُُسوس المسلمين، وقد حبسته إلنكاره عليَّ تسليمي ُحُصون المسلمين، وعزلته عن الخطابة بدمشق 

وعن مناصبه، ثم أخرجته فجاء إلى القدس، وقد َجد دُت حبسه واعتقاله ألجلكم"، فقالت له ملوك الفرنج: "لو كان 

 .(25)وشربنا َمَرقَتها" هذا قِّسِّ يَسنا لغَسلنا رجليه

 عن موت الشههيخ العز، وأصههوات تبكيه. وهذا ال يختلف -في سههطور قليلة-وفي التوقيعة الثانية يعلن فيها المؤلف  

 مع التاريخ. 

مشهد بعنوان "هامش مسرحي": دار هذا الحدث المسرحي في كالسة مسجد دمشق في طقس  الحدث الدرامي: - 

في صههباه ينام في هذه الكالسههة، ويحتلم؛ فيسههتيقظ ويغتسههل، ثم ينام ثانية؛ فيحتلم مرة  شههديد البرودة، والشههيخ العز

 أخرى؛ فيستيقظ ويغتسل، وينام مرة أخرى؛ فيحتلم مرة ثالثة؛ فيصحو ويغتسل أيًضا:

 يا ربي .. ثالثة .. إن البرد اخترق العظم ، كيف سأواجه ذلك ثالثة ؟ الفتـــــى :

 نيقلت لك .. يا ب الصوت :

 ال يهم .. أفعلها ثالثة، فالبشر مازال موجودًا والنفس دوما تشتاق للطهر الفتــــــــى :

 تعقل وإال ستموت الصوت :

 أموت نظيفًا خيرا من دنس )...( الفتـــــى :

 .(17-16، ص ص1)الراوي  :   وتعلم الفتى كيف يسيطر على نفسه...

السالم يبيت في كالسة المسجد األموي؛ ألنه كان فقيًرا، "فبات بها ليلة ذات كان العز ابن عبد الحدث التاريخي :  -

سة، فحصل له ألم شديد من البرد، وعاد فنام، فاحتلم ثانيًا، فعاد  برد شديد، فاحتلم، فقام مسرًعا ونزل في بِّركة الكال 
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. والذي يقرأ (25)عليه من شدة البرد" إلى البِّركة؛ ألن أبواَب الجامع ُمغلقةٌ، وهو ال يمكنه الخروج، فطلع فأُغمي

هذا الحدث التاريخي على موقع العز ابن عبد السالم؛ ويقرأ هذا الحدث الدرامي في نص "أرض هللا"؛ سيستنتج 

أن الحدثان متشابهان تماًما، حتى في عدد الكلمات، والفرق الوحيد أن محمد ناصف أخذ الكالم المقالي ووضعه 

ن ثالثة شخصيات هم: الفتى )العز ابن عبد السالم( وصوت شخصية )لم تظهر على في صورة حوار مسرحي بي

 المسرح( وشخصية الراوي، وهذه األخيرة تعلق على األحداث مثل المؤرخ التاريخي تماًما.

يسهههتعرض محمد ناصهههف مشهههاعر الكراهية  -عينة البحث–في المشههههد األول من مسهههرحيته الحدث الدرامي:  - 

نه تجاه العز ابن عبد السهههالم، ولكي يحدثوا الوقيعة بي -طائفة تتبع الحنابلة-صهههدور طائفة "الحشهههوية" الكامنة في 

وبين سههههلطان البالد، أرسههههلوا رجل إلى مجلس العز ليسههههتفتيه في أمر خلق القرآن، ويطلب منه أن يكتب له فتواه 

 بخط يده، وهم يعرفون أن هذه الفتوى تخالف معتقدات السلطان:

 أنت من الحشوية يا رجل؟  :   العز  

 ( سيدي.الرجل   :  )يتلجلج

 ال تكتب له شيئا يا سيدى إنه جاسوس.. من الفئة الباغية  : 2رجــــل

 إنهم يريدون قلب السلطان عليك  :  3رجـل

ال حاجة لى عنده ، حاجتي عند ربى، وهذه الفتية امتحان لي  ،أرسب فيها لديهم ولدى  العـــــــــــــــــــــــــــــــــز : 

 .(24-23، ص ص1)سلطانهم، وأنجح عند ربى ، وهللا لن أكتب فيها إال الحق

نفس الحدث الدرامي السابق موجود كما هو على موقع العز ابن عبد السالم، ولكن في صيغة  الحدث التاريخي: -

دين ابن لمقال تاريخي؛ وتختصههههرها الباحثة في السههههطور التالية: "كانت طائفة من الحنابلة يكرهون الشههههيخ عز ا

ت هذه الطائفة إليه، وقالوا: إنه  عبد السهههالم، ويطعنون فيه؛ فلما أخذ السهههلطان في الميل إلى الشهههيخ عز الدين دسههه 

أشههعري العقيدة، فلم يصههدقهم السههلطان؛ فأرسههلوا رجل منهم إلى الشههيخ العز ابن عبد السههالم؛ لكي يطلب منه أن 

ك يرسلوا هذه الفتوى إلى سلطان البالد. وكان الشيخ العز قد وصله يكتب له رأيه في مسألة خلق القرآن، ثم بعد ذل

"  .(25)كل ذلك، فلما جاءته الفتيا قال: "هذه الفتيا كتبت امتحانًا لي، وهللا ال أكتب فيها إال الحق 

يجتمع كل علماء الشام على سماط السلطان  -عينة البحث -في المشهد الثالث من المسرحية  الحدث المسرحي: -

األشههرف، وينتهز "الحشههويون" الفرصههة ويعطون السههلطان الورقة التي بها فتوى العز ابن عبد السههالم؛ فيغضههب 

علماء المسههههلمين السههههلطان من العز ابن عبد السههههالم غضههههبًا شههههديدًا، وفي نفس المشهههههد يجتمع بعض من كبار 

 ويقررون التضامن مع الشيخ العز:

( كيف؟، هذا رجل كنا بغضـــب شـــديدأنا ال عقل لي وما أؤمن به بعيد عن السهههلف الصهههالح.. ) الســـلطا  :

جار، نعم من  نه من الف بار أ عد االخت لدين؛ فظهر ب نه، متفرد في العلم وا نه وحيد زما قد أ نعت

 .(26، ص1) الفجار.. بل من الكفار

المشهد السابق موجود بكل تفاصيله في موقع العز ابن عبد السالم، بل موجود ببعض جمله  حدث التاريخي:ال -

الحوارية، كما هو موضح من السطور التالية: "فأوصلوا الفتيا إلى الملك األشرف رحمه هللا، وذلك في حفلة 

ما وقف عليها استشاط غضبًا، وقال: "صح اإلفطار في رمضان بالقلعة، وعنده عامة الفقهاء من جميع األقطار، فل

ار،  د في زمانه في العلم والدِّ ين، فظهر بعد االختبار أنه من الفُج  عندي ما قالوه عنه، وهذا رجل كنا نعتقد أنه ُمتوحِّ 

 .(25)ال بل من الكفار"

هما دور سجال بين(، يتضمن رسائل متبادلة بين السلطان والعز ابن عبد السالم، وي4مشهد ) الحدث المسرحي: -

حول فتوى األخير في القرآن؛ ويطلب العز من السلطان عقد مناظرة بينه وبين علماء الحنفية وباقي علماء المسلمين 

ولكن السلطان يرفض طلبه ويتهمه بأنه يريد إحداث فتنة في المجتمع، ولكن العز ابن عبد السالم يرد عليه بالحوار 

 التالي:

ـز : ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بسم هللا الرحمن الرحيم.. السالم على من اتبع الهدى، إنما الدين النصيحة ونصيحة  الع

الملوك تكون بإرشههههههادهم ألحكام هللا ، والفتية التي كتبتها يوافق عليها العلماء من الشههههههافعية 

والمالكية والحنفية، وفضههههالء الحنابلة وما يخالف ذلك إال رعاع ال يعبأ بهم، وليس رد البدع 
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ها من إثارة الفتن، وأما بشهههههههأن المذهب الخامس فالدين واحد ال مذاهب فيه، وإنما وإبطال

 .(29، ص1)االختالف في الفروع

"ولما وصلت الرسالة للشيخ العز قرأها وطواها، وشرع بالجواب بأشد منها، وأبلغ من سابقتها، الحدث التاريخي:  -

حملني عليه إال النصح للسلطان وعامة المسلمين، وليس  ومما جاء فيها: "وأما طلب المجلس وجمع العلماء، فما

ردش البِّدع وإبطالها من باب إثارة الفتن، فإن هللا سبحانه أمر العلماء بذلك، وأمرهم ببيان ما علموه، ومن امتثل أمر 

أصول الدين هللا ونصر دين هللا، ال يجوز أن يلعنه رسول هللا، وأما ما ذكر من أمر االجتهاد والمذهب الخامس، ف

وواضح مدى التطابق بين الحدثين، بل في الجمل  .(25)ليس فيها مذاهب، فإن األصل واحد، والخالف في الفروع

 الحوارية بينهما.

وفي نفس المشهد غضب السلطان من رد الشيخ العز وقرر أن يعاقبه بأن يلزم بيته وال يبرحه  الحدث المسرحي: -

 أبدأ، وال يجتمع مع أحد، كما منعه من الفتوى، وقد قبلَّ العز هذه الشروط الثالثة بكل أريحية:

م بأحد، ويلزإنا شهههرطنا عليه ثالثة شهههروط، ال يفتى بعد اليوم وال يجتمع : )بحدة و غضـــب( 1الســـلطا 

خارجا، ويضـــاء  1يظلم جانب الســـلطا  ويضـــاء جانب العز ثم ينســـحب الســـلطا داره )

 المسرح كله(
يا غرز.. إن هذه الشهههروط من نعم هللا تعالى وإنها لموجبة الشهههكر والحمد وأحمد هللا أنه  العـــــــــــــــز :

 أكرمني بها.

 كيف يا سيدي؟.  الغرز     :

أما الفتيا فإني كنت وهللا متبرما منها، وأعتقد أن المفتي على شههفير جهنم، ولوال  ـز :العـــــــــــــــ

أن هللا أوجبها لتركتها واآلن فقد عذرني ربى، وسههههقط عنى الوجوب وتخلصههههت ذمتي و  

 الحمد والمنة، ولزوم بيتي.. فما أنا في بيتي اآلن وإنما في بستان.

)...( 
 ملت لي البشارة وال امتلك إال هذه السجادة، خذها وصل عليها يا غرزلقد ح العـــــــــــــــز :

 .(30، ص1)طيب وال تهدى إال طيبا )يأخذها بفرح( الغــــــــــــرز :

ْرز خليل" برسالة الملك األشرف بدمشق للشيخ العز بعزله عن  الحدث التاريخي: -   ا جاء أستاذ الدار "الغِّ "ولم 

بأحد ولزوم بيته، تقبل العز هذه األمور بصدر رحب، واعتبرها هدية من هللا تعالى، وقال اإلفتاء، وعدم االجتماع 

لعةٌ تصلح لك على هذه الرسالة المتضمنة لهذه البشارة، لخلعُت عليك،  رز، لو كانت عندي خِّ للغرز: "وهللا يا غِّ

. وواضح هنا (25)نصرف إلى السلطانونحن على الفتوح، خذ هذه السجادة صل  عليها"؛ فقبِّلها وقبَّلها، وود عه وا

 مدى التشابه، بل التطابق بين الحدثين.

في المشهد الخامس يتدخل الشيخ الحصري )شيخ الحنفية( لحل مشكلة الشيخ العز مع سلطان الحدث المسرحي:  -

 البالد، ويستجيب السلطان لوساطة الشيخ الحصري:

فر هللا ، بعد رأيك القاطع هذا نكون قد أسههأنا غتعلى أية حال نسهه )للشــيخ الحصــر (...  : 1الســلطا  

للعز وعلينا أن نسههههههتدرك الفارط في حقه.. وهللا ألجعله أغنى العلماء، من حقنا اآلن أن 

 تشرب شرابنا وتتناول طعامنا.

 .(33، ص1)ال بأس.. طالما وصل الحق أهله وعرفت بأنه على حق وصدق الحصــــــــر  :

"وبقي العز ابن عبد السالم ثالثة أيام، حتى قام الشيخ العالمة جمال الدين الحصري شيخ  الحدث التاريخي: -

الحنفية في زمانه، وكان له مكانة عالية عند الملك، فدخل عليه وبي ن له فضل الشيخ العز، وصحة ما يقول. وهنا 

 .(25)جعله أغنى العلماء"قال السلطان: "نحن نستغفر هللا مما جرى، ونستدرك الفارط في حقه، وهللا أل

وحوله الشيخ العز، ويطلب السلطان من ابن عبد  1في المشهد السابع يرقد السلطان الصالحالحدث المسرحي:  -

السالم أن يصفح عنه، ويدعو له الشيخ، ويطلب من السلطان أن يأمر بإنهاء المظالم ونشر العدل بين الناس وتطبيق 

 سماعيل" )ولي العهد( أن ينفذ ما طلبه الشيخ ابن عبد السالم:شرع هللا؛ فأمر السلطان أخيه "إ
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ال تهفو النفس إال لقريب، تهواه وتسعد لرؤيته )يحتضر والنفس يروح ويجئ بصعوبة(،  : 1السلطا 

 أرهقتك يا عز حين طلبتك، قد ال تتالقى األعين ثانية ويسههافر كل منا فى طريق، سههاعة

 وكم أرهقتك سلفا.. هل تصفح؟

 .(39-37، ص ص 1)فليصفح عنا هللا جميعا وليقبلنا عنده بال ذنب، أو جرم ...   ــــــــــز :العــ

ولما مرض الملك األشههههرف موسههههى مرض الموت، طلب من العز بن عبد السههههالم الزيارة الحدث التاريخي: " -

أمر وااللتزام بالقرآن والسنة، فوالنصح والدعاء، فأشار عليه العز بإبطال المنكرات ورد المظالم، وتطبيق الشرع 

السههههلطان المريض أخاه إسههههماعيل )الذي يتولى السههههلطنة بالنيابة( بتنفيذ ما أمر به الشههههيخ العز، وإبطالِّ ما يرى 

 .(52)إبطالَه"

الذي تولى الحكم بعد وفاة أخيه - 2في المشهههههههد األول من اللوحة الثانية يحلل السههههههلطانالحدث المســــــرحي:  -

 حرمه الشيخ العز في ظل حكم أخيه، ومنها اللعب بالبندق:ما  -1السلطان

 سمعت أنك قد حرمت اللعب بالبندق ؟ رجــــــــــل   :

نعم يا بنى .. إنه يكسههر العظم ويفقأ العين، قلتها له وهو صههغير .. البندق حرام،  العــــــــــــــــــــز:

لخوفي عليه أن يؤذى أحدا، فليفرح لكنه لم ينسها، ما أردت إال إصالحه، وما حرمتها إال 

 .(45، ص1)قليال وليحزن كثيرا

"سهههأل الكامُل العزَّ عما يصهههدر من أخيه الملك إسهههماعيل بحضهههوره من هواية رمي البندق، الحدث التاريخي:  -

 وهل يجوز ذلك؟ فلم يتهيب العز من بيان الحق والحكم الشههرعي، فقال: "بل يحرم عليه، فإن رسههول هللا نهى عنه

ر العظم""  .(25)وقال: "إنه يَْفقَأُ العين، ويَكسِّ

بأن ينفذ أوامر العز  2في المشهههههد الثاني من اللوحة الثانية يأمر السههههلطان الكامل السههههلطان الحدث المســــرحي: -

وينفذ أوامر السهههلطان الكامل، ولكن بعد موت األخير  2بخصهههوص تحريم المنكرات ومنعها، فيرضهههخ السهههلطان

 راراته، ويعزل الشيخ العز، وتعود المنكرات والمسكرات للبالد مرة أخرى: يتراجع عن كل ق

يا أهل دمشههههههق، اسههههههمعوا وعوا ، مات الكامل وعادت األمور لسههههههابق عهدها تحت إمرة  المنادى :

 السلطان الصالح

 عادت إلى سابق عهدها .. ألم أقل لك أيها الجندي ؟)بفرح، يضحك(  السكير:

 كيف ؟م)يتركه( كيف.. )بخوف(  جندى :

ــه الجنــد  أعطني زجههاجتي يهها هههذا وإال ؟.. قلههت لهم أنههك حزين على الكههامههل  السكير: )يرمى ل

 بالزجاجة(

 تقترب امرأة في خوف(إلى سابق عهده.. ) )يصفق(، عادت  يشرب باستمتاع غريب() السكير:

ويمزقون األمن أخشههى من هذا، سههيعودون يخدشههون الحياء ويقطعون السههكينة،  امــــــــــرأة:

 .(49، ص1)إربا، لك هللا يا دمشق.. لك هللا يا دمشقمم

وقد عزلَّ الشيخ العز نفسه من مناصبه ثالث مرات، األولى: لما عينه الملك الكامل قاضيًا في  الحدث التاريخي: -

الشيخ العز . و(25)دمشق ثم مات بعد وقت قصير، فوجد الملك إسماعيل الفرصة مواتية لعزل العز من القضاء"

 فعلَّ هذا بعد أن تراجع سلطان البالد في قرارته، وأباح المنكرات وحلل الحرام.

: ويتناول موقف العز من تحالف سلطان البالد مع الصليبين؛ حيث ثار العز ضد هذا التحالف الحدث المسرحي -

يندد بهذا األمر، بل حرضَّ وقاد مظاهرة حاشدة، انتهت في المسجد األموي؛ حيث صعد العز على المنبر وأخذ 

 العامة على السلطان:

لديك بعض الحق يا بنى.. سههههههأكون مناديا للحق، سههههههأمر بين الناس و أعلن ما  )بهدوء( العـــــــــــــــز:

.. يا أهل دمشهههق، يا أهل الشهههام، من )ينادى ويســـير رجل وراءح يحمل طبلة( أفتيت به لهم..

ع لهم حرام حرام ومن أرتكب شيئا من ذلك.. فقد خان هللا باع للفرنجة أو اشترى آثم.. فكل بي

 و رسوله وال ذمة له ومهدر دمه وماله مباح..
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) ينضــــــم إلى الجمع الكثير وتتحوم إلى مظاهرة يتقدمها العز حتى نعم ، نعم ، هو الرأي..  الجميع :

 بو المســـجد األمو .. فيخطب فيهم بعد ،لك، يقترب منه العســـكر، يقبضـــو  عليه ويضـــر

 الناس فيهربو  تاركين الشيخ.. يقتادح الجند إلى السجن(

وأعز أولياءك وأذل .. وأنزل عليهم كسهههفا من السهههماء اللهم انصهههر دينك وأمتك)بحز (  العـــــــــز :

ك.. )تظلم خشــبة المســرح( )العز وراء نبضــا  الســجن، بقعة ةــوء مســلطة عليه(.. أعداء

ع ال تنف ، فمناصههههههب كل الدنيا زائلة..تريدونني أن أخيط فمي، مقابل ماذا ؟ ال شههههههيء يفيد 

 .(55، ص1)صاحب عدل، فالصمت سجن العارف للحق

هذه الحادثة مكتوبة بالتفصيل على موقع العز ابن عبد السالم؛ ومفادها أن الشيخ العز ثار ثورة  الحدث التاريخي: -

د مع الصليبين، وحرم بيع السالح للصليبين تحريًما قاطعًا، وقال في ذلك: "يَْحرم عارمة ضد تحالف سلطان البال

عليكم مبايعتهم، ألنكم تتحققون أنهم يشترونه ليقاتلوا به إخوانكم المسلمين"، ثم صعد منبر المسجد األموي الكبير، 

بالخطبة، وصار يدعو أمام الجماهير بما  وذمَّ مواالة األعداء، وقب ح الخيانة، وشن ع على السلطان، وقطع الدعاء له

 .(25) يوحي بخلعه واستبداله

يتناول المشهد الرابع من هذه اللوحة غضب السلطان من العز وقراره بتحديد إقامته ومضايقته الحدث المسرحي:  -

 ثم قراره بنفيه إلى خارج البالد، وقد خرجَّ العز متجًها إلى مصر:

 أسير؟إلى أين  :العــــــــز

 أى مكان ترغب.. :الغـــــرز

 أرض هللا واسعة.. هل أقصد مصر؟ :العــــــــز

 .(59، ص1)اهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتم :الغـــــرز

هذه الحادثة موجودة بالتفصيل على ذات الموقع التي ذكرته الباحثة في السطور السابقة، وتلقى  الحدث التاريخي: -

ضيًّا، ولكنه ضاق باإلقامة الجبرية وتعطيل العمل المسؤول عنه شرًعا؛ فقرر مغادرة دمشق، العز العزل راضيًا مر

 .(25)هـ.638واتجه إلى مصر عن طريق القدس سنة 

تنتهي اللوحة الثانية من المسرحية وتبدأ اللوحة الثالثة منها بوجود العز ابن عبد السالم في  الحدث المسرحي: -

مصر وتعيينه في منصب مفتي مصر، ويتناول المؤلف في المشهدين األول والثاني فيها ثورة الشيخ العز ابن عبد 

 دما أقام معين الدين دار للطبل والغناءالسالم على "معين الدين" وهو يشغل منصب وزير السلطان أحيانًا، وذلك عن

 فوق أحد المساجد، وقد قاد العز الناس لهدم هذه الدار، وذلك بعد أن قام بعزل نفسه من منصبه:

فما بالكم وفوق رؤوسهههنا طبل ورقص ، نحن نشهههرد في الصهههالة ألقل سهههبب)بســـخرية(  زعــــــــــــرب:

 سوف تشرد رؤوسنا في دروب اإليقاعاتمم)يرنص(، 

 قد يعفوك يا سيدى من المنصب. الصبــــــــى:

أعلن أمامكم أنني أعفيت نفسههههى من المنصههههب فال أود منصههههبا من جور يطوق نفسههههى  العـــــــــــــــز:

ويربط لسههاني عن قول الحق، الذى سههوف أقوله حتما، فليسههقط المنصههب ويسههقط العز إن 

 .(73، ص1)انشغل به

كما وردت بالمسرحية على موقع العز ابن عبد السالم، وقد عزل العز نفسه  القصة موجودةالحدث التاريخي:  -

قبل أن يقود مسيرة لهدم "الطبلخانة" التي بناها الوزير "معين الدين" فوق المسجد "وإسقاط عدالة معين الدين 

 .(25)القضاءأستاذ دار السلطان، فهدم العز البناء بنفسه وحكم بفسق الوزير وأسقط شهادته، وعزل نفسه عن 

وفي المشاهد من الثالث وحتى السادس من هذه اللوحة يتناول محمد ناصف موقف العز ابن  الحدث المسرحي: -

عبد السالم من مماليك مصر؛ فقد أفتى بأنهم في منزلة العبيد ال يجوز الزواج منهم، وال إبرام العقود معهم، مما 

عبيد؛ وهذا األمر أغضب المماليك وعلى رأسهم نائب السلطان، جعل الناس يستهزءون بالمماليك ويعدونهم من ال

 الذي أبلغ شكواه للسلطان كما أبلغه بأنه أمرَّ العز بأن يرحل عن مصر:

ا على عقب، تجردنا من كل ما نملك وتقوض حلما  النائــــــــــب: أنت اآلن تهدد حياتنا وتقلبها رأسهههههههً

 ض حلمك نحن. يراود الجميع، لن نسمح لك يا شيخنا، سنقو
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ال حلم لي؛ فاألمر لدى سههههواء.. أحببت أم كرهت، رضههههيت أنت وغيرك أم رفضههههت يا  العـــــــــــــز:

 نائب السلطان.

أنت اآلن تضههههع البالد في حالة من الفوضههههى، وتعرض أمنها وأمان الناس للخطر، من  النائــــــــــب:

 لمواجهة التتر والصليبيين؟سيحارب عنكم يا شيخ ساعة الخطر؟، من يستعد اآلن 

 ولم ال تحاربون وأنتم أحرار، تملكون أنفسكم ولستم عبيدا؟. العـــــــــــــز:

إما أن تسهههههكت وتسهههههحب فتواك أو ترحل من حيث أتيت، تعود لتتلظى ثانية  بنار حكام  النائــــــــــب:

 (.82-81، ص ص 1)الشام

موجودة كما هي في تاريخ العز ابن عبد السالم، ومدونه على مواقع المشاهد األربعة السابقة الحدث التاريخي:  -

كثيرة بشبكة "اإلنترنت"، وتكتفي الباحثة هنا باقتباس وصياغة عدة جمل بسيطة للبرهنة على صحة ما تقول: 

"وكان سلطان مصر قد استعان ببعض المماليك ليستخدمهم كجنود لتقوية جيشة، وزاد نفوذ هؤالء المماليك في 

لبالد حتى وصل أحدهم لمنصب نائب السلطان، وفي هذه األثناء أفتى الشيخ العز ابن عبد السالم أن هؤالء المماليك ا

في حكم العبيد، وأنه ال يجوز أن يبرموا العقود أو يتزوجوا من أحرار، وال تصح واليتهم، وهذه الفتوى أغضبت 

يخ على رأس عدد من المماليك وساوموا الشيخ على المماليك وعلى رأسهم نائب السلطان، الذي ذهب إلى الش

التراجع عن فتواه أو الرحيل عن مصر؛ ففضلَّ الشيخ أن يرحل عن مصر، وكان هذا األمر بعلم سلطان البالد؛ 

حيث كان المماليك قد رفعوا األمر إلى السلطان أيوب، فبعث إليه وراجعه، فلم يرجع، فجرت من السلطان كلمةٌ 

 .(25)العز، وحاصلها اإلنكار على الشيخ في دخوله في هذا األمر الذي ال يعنيه وال يتعلق به فيها غلظة على

وفي المشاهد السابع والثامن والتاسع واألخير من هذه اللوحة الثالثة واألخيرة من مسرحية الحدث المسرحي:  -

يث نراه يجمع األشياء المهمة من "أرض هللا" يتناول المؤلف فيهم شروع العز ابن عبد السالم مغادرة مصر؛ ح

منزله، ويضعها على حماره، ويضع أحفاده على حمار آخر، ويبدأ التحرك لمغادرة القاهرة، وينتشر الخبر في 

أنحاء البالد؛ فيقرر كثير من الناس مغادرة القاهرة مع الشيخ العز، ويصل الخبر إلى سلطان البالد؛ فيشعر أن 

ستصيب البالد إذا غادَر الشيخ ابن عبد السالم مصر؛ فيسرع في ركابه، ويلحق  هناك حالة من الغضب والفوضى

به ويقنعه بالعودة إلى داره مرة أخرى بعد أن رضخ السلطان لكل مطالب الشيخ ومنها أن يتم عرض المماليك في 

 ث:هذا الحد سوق العبيد، ويشتريهم السلطان ثم يعتقهم، وبالتالي يصيروا أحراًرا. وتنتهي المسرحية عند

سههههأبيع كل مماليك الدولة في مزاد علني، وسههههأرفع أسههههعار الواحد منهم حتى تزيد ، وتمتل   العز    : 

 خزينة بيت المال.

 وبعد التحرير ماذا تفعل؟ السلطــــــا :

سههههأعيد عقود زواج وتجارة حتى يمتلك الواحد منهم نفسههههه، حتى تصههههير فعال سههههلطان  العــــــــــــــــــز:

 مراءلأل

 .(94، ص1)سأفعل كل شيء تريده السلطــــــا :

حادثة موقف العز ابن عبد السالم من مماليك القاهرة موثق تاريخيًا، ومكتوبة في كثير من الحدث التاريخي:  -

موجود  -عينة هذا البحث-الكتب والمراجع، والذي ذكره محمد ناصف في مشاهده األربعة األخيرة من مسرحيته 

ثة وتكتفي الباح، تاريخية كثيرة على "اإلنترنت"، ولم يضف محمد ناصف عليه أي حدث من خيالهفي مواقع 

ل الشعب  باقتباس السطور التالية: "فقد وقف العز ينادي على أمراء الدولة واحدًا واحدًا، ويغالي في ثمنهم، وتَدَخَّ

نه قام السلطان أيوب بدفع الثمن من ماله في المزايدة، حتى إذا ارتفع السعر إلى أقصى غايته وعجز األفراد ع

 .(25)الخاص، ليتملك األرقاَء األمراَء، ثم أعتق رقابهم فصاروا أحراًرا"

ومن خالل المقارنة السابقة بين ما كتبه محمد ناصف في مسرحيته "أرض هللا" وبين ما كتبه المؤرخون عن    

حياة "العز ابن عبد السالم" يتضح أن محمد ناصف لم يضف جديدًا على حياة الرجل؛ حيث أخذَّ بعًضا منها، 

ي أن مسرحية "أرض هللا" ما هي إال وخاصة المتعلقة بصدامه مع الحكام، ووضعها في صورة حوار مسرحي، أ

مسرحة لحياة العز ابن عبد السالم السياسية، بل ابتعد بأحداث الرجل التاريخية عن طبيعة المسرح؛ فالمسرح 
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يتطلب تكثيف عدد المشاهد بقدر اإلمكان حتى يتالءم مع طبيعة التكثيف، واإليقاع السريع للمسرح الذي ال يتطلب 

كثرة المشاهد تتطلب تغييرات كثيرة في الديكور المسرحي مما يجعل المتفرج يتململ ويفقد كثرة المشاهد؛ حيث أن 

مشهدًا في مسرحيته هذه، بالرغم من المسرحية ال يتجاوز  26تركيزه مع األحداث؛ فقد استخدم المؤلف حوالي 

متوسط، كما أن أغلب ورقة من القطع ال 70عرضها على المسرح الساعة والربع، حيث أن عدد صفحاتها حوالي 

مشاهد مسرحيته لم تتجاوز عدد صفحاتها أكثر من اثنتين، أي أنها مشاهد قصيرة جدًا، تصلح للدراما التليفزيونية 

أكثر من الدراما المسرحية، وبالتالي فإن الباحثة ترى أن مسرحية "أرض هللا" هي أقرب للدراما التليفزيونية منها 

 إلى المسرح.

 مسرحية "أرض هللا":القضية في 

تناول محمد ناصهههف في مسهههرحيته "أرض هللا" تاريخ الفقيه العز ابن عبد السهههالم ضهههد الظلم والظالمين، ولم     

تتوصل الباحثة إلى قضية عصرية أو غير عصرية أراد محمد ناصف أن يطرحها أو يسقطها من خالل استدعائه 

الم، وينتقد ألفريد فرج هذا النوع من الكتابة المسههرحية؛ حيث قال: لتاريخ الشههيخ والفقيه الديني العز ابن عبد السهه

"أاُلحظ أن بعض المسهههرحيات، وهى قليلة لحسهههن الحظ، تسهههتخدم جماليات التراث من غير مضهههمون حاضهههر أو 

. (157، ص38)مسههتقبل، ومن غير قضههية صههارخة أو واضههحة في النص األدبي، أو تسههتخدم التراث من غير منطق"

كما فعل محمد ناصههف في  -الكاتب الشهههير عبد الرحمن الشههرقاوي الرجوع إلى التاريخ، ليس لسههرده كما شههجعَّ 

بل ألن "اللجوء إلى التاريخ والتوجه إليه ليس من أجل معايشههة وقائع مضههت وانتهت  -مسههرحيته عينة البحث هذا

، ونحن نراه أمام أعيننا فجأة بكل وال قيمة لها بعد، ولكن هذا اللجوء وهذه الهجرة هي "هجرة إلى واقع متكامل

 . (41، ص24)مقوماته، واقع وضع له الزمن نهايته، وهو مع ذلك مازال يتمدد فينا وفي األجيال القادمة"

وما فعله محمد ناصههف يختلف تماًما مع رأي عبد الرحمن الشههرقاوي؛ حيث هاجر محمد ناصههف إلى التاريخ،    

إلى إسقاط أو مقارنة بين تاريخ العز وأي تاريخ أخر. وفي هذا السياق يقول  وعاد إلينا بجزء منه، دون أي إشارة

فرج عمر فرج: "إن اللجوء إلى التاريخ ال يعنى أن أخذه كما هو، وإال أصههههبح األمر ال يعدوا إال أن يكون سههههردًا 

ا اللجوء إلى التاريخ أن نتفا اريخية دى األحداث التتاريخيًا لحقبة زمنية ماضههههههية، وفى نفس الوقت ال يعنى أيضههههههً

الهامة أو نزي فها ونغيرها، بل المقصههههههود هو الموائمة، بمعنى أن أختار األحداث التاريخية التي يراها الكاتب أنها 

تشهههههبه أحداث وزمان ومكان موضهههههوع مسهههههرحيته الجديد، الذي يريد الكاتب المسهههههرحي أن يطرحه في نصهههههه 

 مسرحية "أرض هللا". . وهذا الرأي لم يتحقق في (46، ص24)المسرحي"

ا عبد الرحمن الشهههرقاوي؛ حيث قال: "ال أحب أن أكبل المسهههرحية بأغالل جو      ونفس الرأي السهههابق قاله أيضهههً

 -عينة البحث–. وفي مسرحية "أرض هللا" (51، ص24)التاريخ، ولكن ال أتفادى في الوقت نفسه اللمسات التاريخية"

يسههههتطع أن يفك نفسههههه من أي جزء من هذه األغالل، وتمسههههك باللمسههههات  كبلَّ مؤلفها نفسههههه بأغالل التاريخ ولم

التهاريخيهة دون زيهادة عليهها. ويرى أحمهد حالوة أن اللجوء إلى التهاريخ هو أحهد الطرق التي يسههههههلكهها المؤلف 

المسهههرحي للهروب من الرقابة؛ حيث "يجد المؤلف الرمز الذى يعلق عليه قضهههاياه، هذه القضهههايا التي ال تسهههمح 

. والرمز كما يعرفه أحمد أبو زيد هو "كل ما يحل محل شهههيء آخر في الداللة عليه، ال (26، ص53)رقابة بطرحها"ال

. ومسههههرحية "أرض (5، ص43)بطريق المطابقة التامة وإنما باإليحاء أو بوجود عالقة عرضههههية أو متعارف عليها"

 ين تاريخ العز وبين أي تاريخ أخر.هللا" لم يتحقق فيها أي رمز أو أي إيحاء أو بأي عالقة عرضية ب

أما عبد العزيز حمودة فيرى عكس ما فعله محمد ناصههههف في اسههههتلهامه للتاريخ؛ حيث يرى أن العودة للتراث     

هي "عملية إبعاد زمنى للنص المسهههرحي، هروبًا من مقص الرقيب بالدرجة األولى، التي أصهههبحت يده أكثر ثقاًل 

ة، وفى ذلك اإلبعاد الزماني يتم تفريغ المادة التاريخية أو األسهههههطورية من في تعامله مع النصهههههوص السهههههياسهههههي

. وإذا طبقنا رأي (12، ص34)مضههمونها التاريخي الكامل ثم إعادة ملئها أو شههحنها بالموضههوع السههياسههي  المعاصههر"

 مضههة تدلحمودة على مسههرحية "أرض هللا" لن نجد فيها أي إسههقاط سههياسههي يذكر؛ حيث لم تالحظ الباحثة أي و

على أن الزمن غير الزمن أو أن الشخصيات التاريخية الموجودة بالمسرحية ترمز إلى أي شخصيات أخرى غير 
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ذاتها، أو أن المكان التاريخي بها يرمز لمكان أخر غير المكان الذي دارت فيه األحداث التاريخية للفقيه الديني 

 "العز ابن عبد السالم". 

ن مسهرحيته تنتمي إلى مسهرح االسهقاط السهياسهي، فهو إيحاء خادع؛ فقد أراد أن يوهم أما إيحاء محمد ناصهف أ   

 –المتلقي أو ربما أوهم نفسه أن مسرحيته هذه تنتمي إلى مسرح اإلسقاط السياسي؛ وذلك عندما كتب عدة سطور 

سم "تصدير إجرائي" سلقبل بداية مسرحيته يقول فيها: " -تحت ا يخي، لكنها سل التارهذه المسرحية ال تلتزم بالت

تأخذ من أحداثه وتشهههكل منه حسهههب رؤيتها الخاصهههة ألنها تتعامل مع ظروف عصهههور مختلفة وظروف أمة في 

حيث قرأت الباحثة المسههرحية عينة البحث قراءة  ؛(9، ص1)غاية السههوء تداعت عليها سههائر األمم في تلك المرحلة"

سهههههطور وكلمات وأحداث وشهههههخصهههههيات وزمان ومكان تحليلية متأنية، وحاولت أن تسهههههتنبط وتسهههههتدل من بين 

وموضوع المسرحية أي شيء يرمز إلى أي موضوع أخر غير الموضوع التاريخي الذي تناولته فلم تتوصل إلى 

أي شههههيء، هذا من ناحية، ومن الناحية األخرى، واألهم، فإن هذا التصههههدير لن يُعرض على جمهور المسههههرحية 

ح، وبالتالي لن تصههل إليه تلك الكلمات التي كتبها المؤلف في هذا التصههدير عندما يتم عرضههها على خشههبة المسههر

وأراد بها أن يُقنع القارئ أن مسرحيته تنتمي إلى مسرح اإلسقاط السياسي. وحتى عندما تعمدَّ المؤلف أن ال يذكر 

، حتى هذا ال 3ان، والسههلط2، السههلطان1أسههماء السههالطين الحقيقية في مسههرحيته، وأشههار إليهما بأسههماء السههلطان

يجعل المسههرحية تنتمي إلى مسههرح اإلسههقاط السههياسههي؛ ألن هذه األسههماء لم ترمز إال إلى الحكام األصههليين الذين 

 تعاملوا مع الشيخ العز ابن عبد السالم.

كما أن "كاتب مسرح اإلسقاط السياسي يعمل على الربط بين الماضي والحاضر، وينبه المشاهد لمسرحه إلى     

ي عناصههر القضههية من تشههابه مع الواقع الذى يعيشههه، أي أن الماضههي والحاضههر يلتقيان في اطار واحد؛ ذلك ما ف

. وفي (142، ص7)ألن الزمان والمكان يتحطمان نهائيًا؛ فيٌستدعى الماضي إلى الحاضر أو يمتزج فيه فإذا هما واحد"

يسههتدعي الماضههي إلى الحاضههر، ولم يحطم مسههرحية "أرض هللا" لم يربط ناصههف بين الماضههي والحاضههر، ولم 

زمان وال مكان؛ وبالتالي ال تنتسههب هذه المسههرحية إلى مسههرح اإلسههقاط السههياسههي في شههيء. أما كونها مسههرحية 

 سياسية أو تاريخية فهذا ما نستنتجه من خالل تعريف المسرح السياسي في السطور التالية.

محددة، وقد اختلفت أراء النقاد المسههرحيين حول تعريفه؛ حيث  إن المسههرح السههياسههي له تعريفات عديدة وغير    

يعرفه سههمير سههرحان بقوله "إنه مسههرح أفكار تلقي من فوق خشههبة المسههرح كما تلقي الخطابة، كما أنه توضههيح 

. ويختلف فرج عمر فرج مع رأي سمير سرحان؛ حيث يقول" (155، ص14)للرؤيا االجتماعية والسياسية في بلد ما"

سههرح السههياسههي ليس كالخطابة، ونحن ال ننكر أن هناك بعض الخطابية في عروض سههياسههية ليسههت بالقليلة إن الم

وخاصههة في مسههرح بريخت الملحمي ، لكن هناك عروض كثيرة تجمع بين الشههكل والمضههمون ، فتقدم الفكرة أو 

فما الداعي إذًا لهذا الجهد الغرض السياسي في إطار فني ممتع متكامل العناصر، أما أن يكون المسرح كالخطابة 

والفكر والتعب من جانب القائمين على العمل المسرحي؛ فاألجدر بهم أن يخرج واحد منهم علي الجمهور )وليكن 

سياسية  المؤلف مثاًل( ويخطب في الجمهور، كما أن تصور المسرح السياسي بأنه يوضح الرؤى االجتماعية وال

بر عن هذا فقط ، بل يناقش أيضههها الواقع الفعلي سهههواء أكان سهههياسهههيًا أو ليسهههت كافية ، فالمسهههرح السهههياسهههي ال يع

اجتماعيًا أو اقتصاديا .. الخ، من أجل الوصول إلي األفضل أو تمويه هذا الواقع أو تغيير صورته من أجل تضليل 

ع أشههكاله . ويتفق رأي عزيز خيون مع رأي فرج عمر؛ حيث يقول خيون: "إن المسههرح بجمي(41، 24)الرأي العام"

 . (133، ص44)هو مسرح سياسي"

ويرى ثروت أباظة أن كل األدب سههههواء كان مسههههرًحا أو شههههعًرا أو رواية أو قصههههة يعتمد في األسههههاس علي     

السياسة أعظم اعتماد ، حيث قال: "إن حياة الناس نفسها هي سياسة، بل المجتمع كله ما هو إال سياسة، ولما كان 

لهذا المجتمع؛ فبالتالي فإن األدب والفنون ما هما إال سياسة، والسياسة هي حياة الناس  األدب والفنون هما انعكاس

ومجتمعهم. واألديب هو نبض هؤالء الناس، وهو مرآة هذا المجتمع الصادقة، وكل أديب يقف بناحية عن السياسة 

سعد هللا ونوس مع رأي ثروت . ويتفق (241، ص10)يقف بناحية عن عصره جميعًا ويصبح شيئًا هالميًا ال عصر له"

سيًا" سيا شأته كان  سيًا؛ (90، ص12)أباظة؛ فقد قال: "إن المسرح منذ ن سيا . كما رأي أحمد العشري أن المسرح ُولدَّ 
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حيث قال: إن كل المسرح ما هو إال إفرازات سياسية متفاوتة، وتكاد جميع المسرحيات أن تكون منذ نشأتها حتى 

ريب أو بعيد، بدرجة أو بأخرى، وحتى األعمال التي ادعي أصههحابها أنها بعيدة عن اآلن قد مسههت السههياسههة من ق

. ورأت نهاد صههليحة أن (9، ص6)السههياسههة هي في نفس الوقت سههياسههية؛ ألنها اتخذت موقفًا حتى لو كان من بعيد"

  (.119، ص 84)"المسرح ليس مجرد عاكس للسياسة بل صانع لها"

يرة للمسرح السياسي على مسرحية "أرض هللا" نجد أنها مسرحية سياسية؛ باعتبار وإذا طبقنا التعريفات األخ   

ولكنها تبتعد تماًما عن مسهههرح اإلسهههقاط  -طبقًا للتعريفات السهههابقة-أن كل المسهههرحيات هي مسهههرحيات سهههياسهههية 

منها أحداثًا  ليستمدالسياسي؛ ألن مسرح اإلسقاط السياسي يعتمد اعتمادًا رئيًسا على الرجوع إلى التاريخ والتراث 

تسهههاعد الكاتب في عرض قضهههيته التي أراد التعبير عنها، وهذا ما عبر عنه الكاتب المسهههرحي ألفريد فرج بقوله: 

"إننا ال نسهههتلهم التراث لكى ننظر إلى الخلف أو التغني بعصهههور مضهههت، أو بالحكايات القديمة، وإنما لكى ننظر 

 . (15، ص83)ائًما، ويدفع الفكر باتجاه التطور ويدفع الفكر باتجاه المستقبل"إلى األمام، فالمسرح ينظر إلى األمام د

 نبذة مختصرة عن البناء الدرامي لمسرحية "أرض هللا":

البنية الدرامية للمسرحية: "هي الجسم النصي الدرامي المتكامل في حد ذاته ، والذي يتألف من عناصر مرتبة 

ومن عناصر  .(65، ص2)ومزاج معين، كي يحدث تأثيًرا معينًا في الجمهور" ترتيبًا خاًصا، وطبقًا لقواعد خاصة،

الدرامية،  ، الصراع، الشخصيات-وقد تناولتها الباحثة في بداية البحث-البناء الدرامي: الفكرة األساسية للمسرحية 

شكل ة هذه العناصر بالحوار المسرحي، الوحدات الثالث الكالسيكية.. إلخ. وفي السطور التالية ستتناول الباحث

 مختصر جداً؛ ألنها غير مؤثرة كثيراً في اشكالية البحث الرئيسة.

ة مسرحية "أرض هللا" على تسلسل األحداث التي كاعتمد محمد ناصف في حبالحبكة في مسرحية "أرض هللا":  

لتاريخي في الواقع احدثت للشخصية التاريخية "العز ابن عبد السالم"؛ حيث وضع أحداث مسرحيته هذه كما حدثت 

، 23)الحبكة هي "بنية التفاعل أو ترتيب األحداث للقصة"بالضبط دون أي إضافات منه؛ لذا جاءت الحبكة منطقية؛ ف

. والمسرحية ذات الحبكة الجيدة هي التي تبنى على مجموعة من األحداث التي يرتبط بعضها ببعض ارتباًطا (159ص

متتابعة، حتى تؤدى إلى نتيجة منطقية، "فالعمل الدرامي هو أحداث متتابعة منظمة، عضوياً بحيث تسير في حلقات 

 . (134، ص29)مترابطة ترابًطا وثيقًا مع مسلك الشخصيات، بحيث تبرر هذا المسلك تبريًرا مقنعًا"

"الصراع الدرامي هو مناضلة بين قوتين متعارضتين، ينمو بمقتضى  الصراع في مسرحية "أرض هللا":

، وفي مسرحية "أرض هللا" لم يصنع مؤلفها محمد ناصف صراًعا من خياله،  (162، ص2)ادمهما الحدث الدرامي"تص

 فالصراع بين الشخصيات الدرامية كان هو نفس الصراع الذي حدث بين الشخصيات التاريخية التي استدعاها. 

موضوع جديد أو أي شيء يرمز إلى لم ترصد الباحثة أي فكرة جديدة أو  الموةوع في مسرحية "أرض هللا":

 رؤية تختلف عن موضوع المسرحية التاريخي.

الشخصية هي "تنظيم داخل الفرد له قدر من الثبات والدوام  الشخصية الدرامية في مسرحية "أرض هللا":

تي جسمية اللمجموعة من الوظائف أو السمات أو األجهزة اإلدراكية النزوعية واالنفعالية والمعرفية والدافعية وال

تحدد طريقة الفرد في االستجابة للمواقف وأسلوبه الخاص في التكييف مع البيئة وقد ينتج عن هذا األسلوب توافق 

 ؛لومات موزعة على طول النص األدبيتتكون بشكل متقطع من معالشخصية الدرامية و .(18، ص8)أو سوء توافق"

وفي مسرحية أرض هللا لم يبذل محمد ناصف جهدًا في رسم شخصياتها؛ ألنها شخصيات تاريخية، كانت لها سماتها 

 ومعالمها الثابتة، وتصرفاتها التي نقلها لنا التاريخ، وقد نقلها ناصف كما هي.
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والمقصود ضوع، وبخصوص وحدة المو. : الموضوع، الزمان، والمكانالوحدات الثالث الكالسيكية: وهي وحدات

فقد تناول محمد ناصف جانب  ؛(33، ص46)بها أن المسرحية "تنظر في قضية واحدة فحسب، وال تتعدد الحبكات"

مضي  في حياة العز ابن عبد السالم في مسرحية "أرض هللا"، وهو محاربته ضد الظلم وضد فساد السلطة الحاكمة، 

لعز ابن عبد السالم، وبالتالي فإن وحدة الموضوع تحققت في وهو بهذا يعتبر تناول موضوع واحد فقط من حياة ا

وبخصوص وحدة المكان، فلم تتحقق؛ حيث تعددت مشاهد مسرحية "أرض هللا"، بشكل أفقدها سمة المسرحية. 

المسرحية الجيدة من حيث الشكل؛ حيث جاءت مشاهدها قصيرة للغاية، وكثيرة للغاية؛ مما جعلها تقترب من 

زيونية منها إلى الدراما المسرحية. أما وحدة الزمان، فلم يكن لها وجود في المسرحية )عينة البحث(، الدراما التليف

حيث دارت المسرحية في أكثر من دورة شمسية واحدة، بل دارت في زمن كبير، هو زمن يقارب العمر الذي 

 قضاه العز ابن عبد السالم في هذه الدنيا.

الحوار الدرامي "يمثل نموذًجا نقيًا للمحادثة االجتماعية، المعروف أن  هللا":الحوار الدرامي في مسرحية "أرض 

نجح محمد . وقد (276، ص33)ويقترب الحوار على نحو محدود جدًا مما يحدث من لقاءات كالمية في الحياة اليومية"

 م ودرجة التكثيفوهذا يُحسب له؛ ألن "حجناصف أن يأتي بحوار مكثف ومعبر عن الحدث في أقصر جمل ممكنة. 

 .(50، ص18)من عناصر إثارة اهتمام المشاهد وفضوله، وعادة ما يكون ذلك نوع من التشويق"

 داللة عنوا  مسرحية "أرض هللا": 

للعنوان داللة كبرى للمسرحية فهو الذى يشد انتباه المتلقي سواء كان القارئ أو المشاهد لها؛ حيث أن العنوان    

؛ فعنوان  (64، ص30)، "وال يمكن الدخول إلي العمل األدبي إال بالمرور على عتبته"دراميهو الذي عتبة النص ال

 وألهمية العنوان للنص األدبي، "اعتبره كثير من النقاد أن كلالمسرحية يكشف عن مضمونها وعن أغوارها ، 

به ويقصد وعنوا  المسرحية عينة البحث هو "أرض هللا"، . (5، ص4)لنص"لقراءة بدونه قراءة ناقصة مشوهة 

مؤلفها بأن أرض هللا تتسع للجميع، وليست حقراً على أحد، والمكان الذي ال يجد فيه اإلنسان نفسه أو حريته عليه 

أن يبحث عن نفسه وحريته ورزقه في مكان أخر، تماماً مثلما فعل العز ابن عبد السالم في مسرحية أرض هللا، 

قد ترك الشام ورحل إلى مصر، ولم يبال بهذا، بل وجدَّ نفسه في مصر أكثر من بالد الشام، وعندما شرع سلطان ف

مصر طرده من مصر لم يغضب، بل شرعَّ في مغادرة مصر، غير مبال بالعقاب، وقد تبعه كثير من أهل مصر، 

لرحيل عن أي أرض ال تجد فيها عندما شعروا بأن أرض مصر أصبحت غير مناسبة لهم؛ فالنص يدعوا إلى ا

 نفسك، وأبحث عن أرض تجد فيها ذاتك، فأرض الكون كلها هي ملك هللا وحده،

 إلى أين أسير ؟ :العــــــــز 

 أى مكان ترغب.. :الغـــــرز

 أرض هللا واسعة.. هل أقصد مصر؟ :العــــــــز

 اهبطوا مصر فإن لكم فيها ما سألتم :الغـــــرز

 .(38، ص1)نعم.. ألم تكن أرض هللا واسعة :العــــــــز

 

 نبذة عن استدعاء الشخصية التاريخية في باني مسرحيات محمد ناصف التاريخية:
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"أرض هللا" فعله في باقي مسرحياته التاريخية؛ حيث  -عينة البحث–وما فعله محمد ناصف في مسرحيته      

شخصية الحاكم بأمر هللا؛ وسرد جزء من تاريخها في صورة  حضرة صاحب البطانة"استدعى في مسرحيته "

حوار مسرحي؛ حيث لم يرسمها بنفسه؛ بل أخذها من الواقع ووضعها في نصه المسرحي كما هي بكل تناقضاتها، 

حيث الحظت الباحثة تطابق أحداث  وخصائصها؛ فهو كان ينقل تاريخ شخصية الحاكم بأمر هللا التاريخية؛

ا تاًما مع األحداث التاريخية لحياة الحاكم بأمر هللا، وأن مؤلفها لم يضف إليها أي أحداث من خياله، المسرحية تطابقً 

كما أنه لم يسقطها سياسيًا على أي عصر من العصور األخرى غير العصر الذي دارت فيه األحداث التاريخية، 

منصور بن العزيز با  نزار بن المعز لدين هللا الحاكم بأمر هللا، والحاكم بأمر هللا هو ال فهي مجرد مسرحه لحياة

معد بن المنصور إسماعيل بن القائم بأمر هللا محمد بن عبيد هللا المهدي، ولقبه الحاكم بأمر هللا وكنيته أبو علي، 

، والمعروف عن هذا الحاكم أنه حظرَّ استخدام النبيذ وغيرها من المشروبات (47-43، ص ص 21)(1021 - 985)

رة. كما منع النساء من الظهور أمام الجمهور مع كشف وجوههن، وأغلق العديد من النوادي وأماكن المسك

أنه كان "شخصيه عجيبة جمعت بين متناقضات عديدة، مما يدل على أنه . وقد ُعرف عنه أيًضا (205، ص3)الترفيه"

. وقد تعددت روايات كثيرة (153ص، 11)كان غير متزن العقل، كما اتسم حكمه بالقسوة بالعنف وكثرة سفك الدماء

حول موته، فقد قيل أنه قُتل على يد اخته ست الملك ألسباب شخصية، ولكن الرواية األشهر تقول أنه "خرج كعادته 

ل الجند يقتفون أثره لعلهم يجدوه، فلم  في الليل على حماره إلى جبل المقطم ليتدبر في ملكوت هللا ولم يعد، فأُرسِّ

، ص 21)عباءته الملطخة بالدماء، وتلت هذه الواقعة أربع سنوات اعترف بعدها أحدهم بقتل الحاكم يعثروا إال على

 . (88-87ص 

 - 302)باهلل"  استدعى محمد ناصف الشخصية التاريخية "الحكم المستنصر "وداًعا نرطبة"مسرحيته  وفي  

هللا بن محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن م(، وهو الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد 976 - 915هـ / 366

هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية، وهو تاسع 

أمراء الدولة األموية في األندلس وثاني خلفاء األندلس بعد أبيه عبد الرحمن الناصر لدين هللا الذي أعلن الخالفة 

وفي عصره وصلت الخالفة ، هـ. وقد اشتهر المستنصر با  بعشقه للعلم واقتناء الكتب316عام في األندلس 

وفي هذه المسرحية أيًضا كان  .(507، ص26)األندلسية إلى أوج روعتها، وبسطت سيادتها السلمية على سائر أسبانيا

 ا؛ حيث لم يضف إليها أي سلوكناصف أمينًا في استدعاء الشخصية التاريخية بكل سماتها وخصائصها وأحداثه

يخالف سلوكها، أو أي أحداث غير األحداث التي وقعت لها، فشخصية المستنصر با  نقلها كما هي موجودة في 

أبو الوليد هشام المؤيد با  التاريخ. كما استدعى ناصف في نفس المسرحية شخصية "هشام المؤيد"؛ وهو 

ام األمويين لألندلس وثالث خلفائهم في قرطبة، خلف أباه الخليفة م( عاشر الحك1013هـ/403 -م965هـ/354)

هـ، وهو في سن الثانية عشر تحت وصاية أمه "صبح". كما استدعى ناصف  366الحكم المستنصر با  عام 

شخصيات تاريخية أخرى تعاملت مع هشام المؤيد، ومنهم شخصية "الحاجب المنصور بن أبي عامر"، الذي 

 .(56)يد الحكم في ظل وجود هشام المؤيد، وأسس دولة داخل الدولةسيطر على مقال

استدعى محمد ناصف شخصية "عبد هللا بن المعتز با " وهو أحد  "طلوع النهار أوم الليل"وفي مسرحية    

ن م ، وكا861هـ، الموافق سنة  247خلفاء الدولة العباسية، ومعروف باسم "أبو العباس"، وقد ولد في بغداد سنة 

. (218، ص9)ابو العباس شاعًرا وأديبا، وقد اعتبره البعض زعيم المدرسة البيانية في الحكم على األدب وفي تذوقه

؛ وقال عنه عميد األدب العربي د. (185، ص17)وقد شهد له شوقي ضيف، بأنه كان شاعرا عالما من أصحاب البديع

. وقد اشتهر عبد هللا ابن المعتز (170، ص19)في القرن الثالث طه حسين: "إن عبد هللا بن المعتز كان من كبار العلماء

بخليفة الليلة الواحدة أو حاكم الليلة الواحدة؛ حيث آلت إليه الخالفة العباسية لعدة سويعات، وبالتحديد لمدة ليلة 

. (380، ص22)م099واحدة، حيث هجم عليه أعوان ورجال المقتدر با  وقتلوه واستولى المقتدر على الخالفة في سنة 
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وبالتالي؛ "لم تتعدَّ مدة خالفة عبدهللا بن المعتز سوى يوم وليلة، ولتنتهي حياة هذا الشاعر المغامر في التاسعة 

ه. واألربعين من ُعمرِّ
 . (94، ص27)

 نتائج البحث:

م" الاستمد محمد ناصف موضوع مسرحيته "أرض هللا" من استدعاء شخصية الفقيه الديني "العز ابن عبد الس -

 جميع أحداثها مستمدة من سيرته التاريخية؛ وخاصة الجزء الخاص بصدامه مع الحكام.من التاريخ، و

 مسرحية "أرض هللا" ما هي إال مسرحة لجزء من حياة العز ابن عبد السالم السياسية. -

 مشهدًا في مسرحيته عينة البحث. 26استخدم المؤلف حوالي  -

 ا التليفزيونية منها إلى المسرح.مسرحية "أرض هللا" هي أقرب للدرام -

لم تتوصل الباحثة إلى قضية عصرية أراد محمد ناصف أن يطرحها أو يسقطها من خالل استدعائه لتاريخ  -

 الشيخ والفقيه الديني العز ابن عبد السالم.

 مسرحية "أرض هللا" تبتعد تماًما عن مسرح اإلسقاط السياسي. -

 "أرض هللا" فعله في باقي مسرحياته التاريخية؛   -البحثعينة –ما فعله محمد ناصف في مسرحيته  -

وضع محمد ناصف أحداث مسرحيته "أرض هللا" كما حدثت في الواقع التاريخي بالضبط دون أي إضافات   -

 كما أنه لم يصنع صراًعا جديدًا من خياله.منه؛ 

لم يرصههههد البحث أي فكرة جديدة أو موضههههوع جديد أو أي شههههيء يدل على أن محمد ناصههههف قام بتوظيف   -

 واالستفادة من استدعائه للشخصية التاريخية في مسرحه.

 محمد ناصف لم يبذل جهدًا في رسم شخصيات مسرحيته "أرض هللا"؟ -

 نجح محمد ناصف في كتابة حوار مسرحي مكثف ومعبر عن الحدث في أقصر جمل ممكنة.   -

 تعددت مشاهد المسرحيات التاريخية عند محمد ناصف بشكل أفقدها سمة المسرحية الجيدة من حيث الشكل. -
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 Abstract: 

esearch problem: The problem of this research crystallized in the following 

main question: How did Muhammad Abdel-Hafez Nasif employ his 

inspiration for history in his theatrical texts?. Importance of the research: The 

research discusses an important issue, which is the issue of theater writers' inspiration 

for history in their theatrical works. The research also deals with the extent to which 

the author Muhammad Nasif benefited from summoning historical figures in his 

theater. Research objectives: Identify the most important issues and problems that 

Muhammad Nasif wanted to raise through his plays, the research sample. And also an 

examination of how Mohamed Abdel-Hafez Nasif employs historical figures in his 

theater. Research limits: Theatrical texts, research sample . Research type and 

methodology: This research is a descriptive research in content analysis. This research 

is also considered historical research. Research community: All the theatrical scripts 

composed. The research sample and the method of its selection: The researcher chose 

- randomly speaking - the play "The Land of God" from among five texts in which 

Muhammad Abd al-Hafez Nasif summoned the historical figure. research results:The 

research found that all the events of the play "The Land of God" are derived from the 

historical biography of "Al-Ezz Ibn Abd Al-Salam . Muhammad Nasif did not add 

anything new to the life of Izz Ibn Abd al-Salam. The play "The Land of God" is 

nothing but a dramatization of the political life of Al-Ezz Ibn Abd Al-Salam. The play 

"The Land of God" is closer to television drama than to theater . The research did not 

reach a modern issue that Muhammad Nassef wanted to raise or drop by summoning 

the history of the sheikh and the religious jurist al-Ezz Ibn Abd al-Salam. The play 

"The Land of God" is completely distant from the political theater of projection.    
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