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  ملخص

ھدَف البحُث إلى استقصاَء مفھوُم الّصورِة       
ةً  فِِه مدون رحيِّ بوص نّصِّ المس ي ال ِة ف الدراميّ
ودةَ  رحيِّ ، وج رِض المس اِب الع ةً لخط أولي
ارِة  ى إث ٍه عل ي قدرت ُل ف رحيِّ تتمث نصِّ المس ال
ِة  زةُ للّرؤي ي المحفّ ةُ ، فھ ور الدراميّ الّص
ّكُل من  اإلخراجيِّة للعرِض المسرحيِّ كونه يتش
ٍل  صوٍر سمعيٍّة وبصريٍّة تفترض وجود مرِس
ورسالٍة ومرَسٍل إليه، من خالِل خاصيِّة التّبادِل 
ي  ذي يرتَق يِد ال يِّة التّجس واريِّ وخاص الح
ِه من وظائَف  بدراميِّة النّّص، ولِما تنطوي علي

ى  ةً إل ِة وجمالي ةً دراميّ ا تكسبُه قيم ِب قيمتِھ جانِ
يِن  ذاً بع ة، آخ ِة والدالليّ ـةً والتعبيريّ التَواُصلِيَّ
ذلَك،  اٍر ل ي كمعي تراتيجيّةَ التلقّ اِر إس االعتب
ائج . ومبتًغى في الفھِم والتحليِل واستخالِص النت

ٍة  تِجابٍَة تَفاُعلِيَّ ِق اس ى َخل دَرةَ عل ا القُ ا يمنَُحھ مّم
ي اُد ال. مع الُمتَلَقّ ّد اعتم ا يع ِة كم صورِة الدراميّ

ًرا  رحيِّ أم اِب المس ي الخط ديّاً ف اراً نق معي
ه،  ِة ل ِة الناظم ضروريٍّا إلبراِز األدواِت الجماليّ

تعرض د اس ة  وق ك أمثل بيل ذل ي س ث ف الباح
ن  ه م تنبطاً نتائج اة ، ومس يحية منتق توض
في  نھج الوص ري والم ار النظ رات اإلط مؤش

  .التحليلي
ات ال ةالكلم ورةُ  :مفتاحي ةُ، الّص نصُّ  الدراميّ ال

، نظِريَّةُ التّلَقِّي ، العرُض المسرحيُّ   . المسرحيُّ
 

  
  

    
Abstract  

This paper aims at researching dramatic image and 
studying it as the seed for the theatre performance 
discourse. A good theatre text is able to stimulate 
dramatic images that trigger ideas for directing 
vision for theatre performance. The theatre 
performance itself is formed by audio and visual 
images that require having a message, a sender, and 
a receiver. Dramatic image that is carried by the   
dialogue is later transformed into embodiment, 
dramatic/and aesthetical value. In this study the 
dramatic image and its communicative and 
expressive values are analyzed using reception 
strategy as a criteria in understanding and drawing 
conclusions. The research considers and examines 
dramatic image as a dramatic criteria in theatre 
discourse, the researcher uses selected examples 
and draws conclusions based on theoretical 
groundings and on content analysis methodology. 
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  : المقدمة

ددَّ  اھ تِ َعوتنوّ  تْ تع ةُ  جُ المن ي تعاملَالّ  النقديّ نّ  تْ ت ع ال رحيِّ  صِّ م يالً  المس يرً  تحل كّ  ا،وتفس ي  تْ لَ وش ف

اوتأثيرِ  ةِ الدراميّو ةِ الجماليّ هِ طبيعتِ واستجالءِ  هِ وتفسيرِ  هِ تِ لدراس ادخالً ھاّمًَم ھامجملِ   لُ تشكّ و ،يلقّفي المت ھ

 ظائفَ من و تنطوي عليهِ ا ملِ  ؛المسرحيِّ  صِّ النّ  بناءِ في  كبيرةً  أھميةً  اجماليًّ  ھا معطىً بوصفِ  ةُ الدراميّ  ورةُ صّ ال

ةِ للرّ  زةُ المحفّھي ف ،ةوالدالليّ ةِ ھا التعبيريّقيمتِ  بِ جانِ  إلى جماليةً  ودراميّةً  قيمةً  هُ بُ تكسِ   للعرضِ  ةِ اإلخراجيّ ؤي

نّ بوصف  ،المسرحيِّ   ةٍ سمعيّ  رٍ وَ ُصمن  لُ ا يتشكّ طابًخِ  هكون هُ مَع التعاملِ  ةَ مشروعيّ  يحملُ  المسرحيِّ  صِّ ال

ادلِ التّ  ةِ خاصيّ  من خاللِ  ،إليه لٍ رسَ ومُ  ورسالةٍ  لٍ رسِ مُ  وجودَ  فترضُ ت ةٍ وبصريّ  يدِ تّ ال ةِ وخاصيّ  الحواريِّ  ب  جس

  . صّ النّ  ةِ بدراميّ قي الذي يرتَ  المسرحيِّ  طابِ للخِ  متكاملةٍ  ةٍ ريّ وَ وصُ  مشھديّةٍ  نيةٍ كبُ 

لُ  ي الطّ  ةِ الدراميّ ورةِ الّص ةُ أھميّ تتمث ةِ ف ي  ريق رضُ الت ا نو تف نعلين اً م اهِ  " ع ى الّ االنتب ذي للمعن

ا نتفاعلُ تجعلُ ي تالّ  ريقةِ الطّ  وفي ،هُ ضُ تعرِ  كَ  ن أثّ  مع ذل ى ونت ، )328-327ص ،1992عصفور،(" هِ بِ رُ المعن

رً  ياقِ  ورةِ الّص لطةِ ا لُسونظ ي س ابِ تلقّ ف رحيِّ  ي الخط ه   المس توجبُ فأن تجالءَ  يس لاس ِة والتّحلي  ھا بالّدراس

يّ  كاتِ درَ المُ ب ھابطِ ورَ ، المختلفة اھوسياقاتِ  اھبدالالتِ  امِ  ةِ والسمعيّ  ةِ البصريّ  وخاصةً  ةِ الحس وِّ نھ ا يس ذا م  غُ ، وھ

تيعابِ  فھمِ في  ا يسھمُ ممّ  لھا الجماليِّ  التشكيلِ  ماھيّةِ  الستيعابِ  الحواسِ  عاءَ استد نّ  ةِ بنائيّ واس  ،المسرحيِّ  صِّ ال

تِحُ  صُّ النّ ف ةٍ  ينف ى جمل ةِ محمَّ ال ةِ راميّدّ ال ةِ يّ ورالّص شكيالتِ من التّ  عل دّ  ل الِ  والمرتبطة الالتبال ا ارتباطً بالخي
طَ  ،اوثيقً الِ  ةِ فاعليّ ةِ فبواس ةِ  الصورةُ  ذُ تنفَ "هِ ونشاطِ  الخي ى ُمَخيِّلَ ا بشكلٍ  عُ ي فتنطبِالمتلقّ إل يّ  فيھ ةٍ  نٍ مع  وھيئ

الل( "ةٍ مخصوَص ا  ،)168ص ،1973،ھ فَ  نَّ أكم اعن الكش يحُ  ھ لًّ ل يت ن المُ  ك رِ م لِ  جِ خ  يوالمتلقّ والممث

ابينَ  بطِ وعلى الرّ  ،ةِ راميّ الدّ  ورةِ الصّ  ةِ ودالليّ  ةِ جماليّ حول  جديدةٍ  اكتشافاتٍ إلى  الوصولَ  ينَ  و ھ اني الّ  ب ي المع ت

ي وراءَ  اتختف تْ  ةُ ورِ فالَص ،ھ ورَ مَ  ليس ى الھَ ةً قص اليِّ الجَ  فِ دَ عل ا إنّ و  م يمٍ  اأيًض وينطَتَ م ى ق ٍة  عل عاطفي

  .ةراميّ الدّ  ورةِ الصّ  ةِ عن ماھيّ  فصحُ يُ  المسرحيُّ  وارُ فالحِ ، غةِ باللّ  ةٍ رتبطمُ  عرفيّةٍ مَ و ةٍ فيّ وصو

تِ  البعدِ  بعيداً كلّ  المسرحيُّ  النقدُ  ذلك بقيَ  كلّ ومع  اأغوارِ  برِ ھا وَسعن دراس اً أنَّ  ،ھ دُّ تُ  ورةَ الّص علم  ع

كلِ  تصھرُ  ورةُ ا كانت الّصھا، ولّموأصالتِ  ةِ الفنيّ بةِ جرعلى التّ  كمِ الحُ في  اقدِ النّ  معاييرِ  أھمّ "ا من أيضً  ھا في ش

ردةً  تلك العناصرِ  ھا تعني دراسةَ دراستَ  ، فإنّ ةٍ وموضوعيّ  ةٍ ذاتيّ  :متعددةً  عناصرَ  النھائيِّ  ة، وھي  منف ومجتمع

ذا تُ  دُّ لھ قَ الطّ  ع بةِ  ةَ الھاّم ري ى النّ  بالنس دِ إل وجِ اق وھرِ  ، للول ى ج لِ  إل يِّ  العم ةِ المُ  هِ لياتِوجما الفن                              " ختلف

اف، (  ذا يُ  ،)28م ص2005العّس دُّ ل ادُ  ع ديّ  ةِ الدراميّ الصورةِ  اعتم اراً نق ي الخطابِ معي رً و المسرحيِّ  اً ف ا أم

رازِ  ضروريٍّا ةِ  األدواتِ  إلب ةِ  الجماليّ ذا بالضرورةِ  الناظم ه، وھ ھِ يُ  ل ةِ  مُ س ي إقام ائجَ  ف ةٍ  وش ابين متين دِ  م  النق

هِ  خصوصاً في ظلِّ المسرحيِّ  جسيدِ التّ  نحوَ  االنطالقِ  قاعدةَ  ة، التي تمثلُ اإلبداعيّ  والمتونِ  المسرحيِّ  ا تعاني  م

رحيّ صوِص النّ  بعضُ  ن  ةِ المس رِ فَ الم درامي ق ي الّسوإغراقِ  ال ا ف ذا والنثريّ ةِ رديّ ھ تھدفَ اة، ل ذا البحثُ  س  ھ

 اً آخذ المسرحيِّ  العرضِ  لخطابِ  أوليةً  مدونةً  هِ بوصفِ  المسرحيِّ  صِّ في النّ  الّصورِة الدراميّةِ  مالمحِ  استقصاءَ 

ارٍ التلقّ ةَ إستراتيجيّ  االعتبارِ  بعينِ  ذلكَ  ي كمعي مِ ومبتًغ ل لِ  ى في الفھ ائج استخالصِ و والتحلي مّ  ،النت  إنّ ف من ث

ذلك يكونُ  ،ةُ الدراميّ ورالصّ  إثارةِ على  وقدرةٍ  ةٍ من دراميّ  هُ قُ بما يحقّ  تتمثلُ  المسرحيِّ  النصِّ  جودةَ   المسرحُ  وب

  .هُ وصياغتُ  الحدثِ  ورة ھنا ھي شكلُ لصّ او ،ورةراما والصّ مزيجاً من الدّ  هِ في جوھرِ 
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  :اليةالتّ  ساؤالتِ في التّ  البحثِ  مشكلةُ  صُ تتلخّ  :البحث مشكلةُ 

  .المسرحيِّ  صِّ في النّ  ةِ الدراميّ  ورةِ الصّ  مفھوِم وأھميِّة  إلى فُ التعرّ  كيف يمكن لنا -

  .ةاإلخراجيّ  في الرؤيةِ  ةِ الدراميّ  ورةِ الصّ  ةِ فاعليّ  إلى فُ التعرّ  كيف يمكن لنا -

  .يلدى المتلقّ  الفنيِّ  قِ ذوّ التّ  في إثراءِ  دراميةِّ ال ورةِ الصّ  ةِ أھميّ  إلى فُ التعرّ كيف يمكن لنا  -

  

  :يستھدُف البحُث ما يلي :أھداُف البحث

  .الدراميِّة وتَحقُّقِھا في النّصِّ المسرحيّ  التعرُف إلى مفھوِم الصورةِ  -

  .توضيُح أھميِّة الّصورِة الدراميِّة في عمِل المخرِج المسرحيّ  -

  .التعرُف إلى دوِر الّصورِة الدراميِّة في فعِل التّلقّي -

  

  :تياآل ه من خاللِ تَ أھميَّ  البحثُ  بُ يكتسِ  :البحث ةُ أھميّ 

عن  والكشفِ  المسرحيِّ  صِّ في النّ  ةِ الدراميّ  ورةِ الصّ  ةِ أھميّ  وتعميقِ  لترسيخِ  جديدةً  لةً محاوَ  البحثُ  عدُّ يُ 

ديّ فيّمعرِ  اھومقاربتِ  اھوتحليلِ  اھدراستِ  من خاللِ  ،ختلفةِ المُ  اھأبعادِ  ا مسرحيّ واً اً ونق  من استجاباتٍ  هُ ترُكتاً، وم

تغلينَ  البحثُ  دُ ھذا ويفي ،يالمتلقّ  لدى ةٍ انفعاليّ  نِّ المجال في  المش ؤلفينَ  المسرحيِّ  ف ينَ  جينَ خرِ ومُ  من م  وممثل

  .العالقة ذاتِ  والجھاتِ  عنى بالمسرحِ التي تُ  ةِ األكاديميّ  ساتِ للمؤسّ  الفائدةِ  تقديمُ  ، وكذلكَ ونقادٍ 

  

   :البحث منھجُ 

 أحدِ  هِ بوصفِ  ة،يفيّالكَ  حتوى من الناحيةِ المُ  تحليلِ  أسلوبَ  البحثِ  أھدافِ  تحقيقِ  في سبيلِ  الباحثُ  يعتمدُ 

نھجِ  تقنياتِ  يّ  الوصفيّ  البحثِ  م ائمِ  التحليل ى جمعِ  الق اتِ  المعلوماتِ  عل  ذاتِ  والمصادرِ  من المراجعِ  والبيان

ائجِ  ،النظريّ  اإلطارِ  لبناءِ  العالقةِ  ةِ  بعضِ  خاللِ من  البحثِ  وصوالً لنت ي توّضالّ  ةِ القصديَّ   األمثل  ةَ أھميّ  حُ ت

  .ةالدراميّ  ورةِ الصّ  ةَ خصوصيّ و

  

  : المصطلح حديدُ ت

تُ  ةُ  تْ مَ خدِ اس ورةِ (كلم اتِ ) الّص ي الدراس تَ  ةِ والفنيّ ةِ والنقديّ ةِ األدبيّ ف ةٍ جُ  تح طلحا مل ن المص  تِ م

ديولوجيّ نتمائِ ا طبيعةِ  بحسبِ  ، وذلكَ لةتداخِ والمُ  المترابطةِ  الالتِ والدّ  ياتِ سمّ والمُ  يّ  ھا اإلي اليّ أو  أو الفن  ،الجم

لُ  ا يجع دِ  مم ن تحدي رً فِ ھا وتعريم ا أم يسَ  اھ ن الّس ل ان ھولةِ م يسَ  والباحثُ , بمك ا ل لِ التّ ِع تتبُّ بصددِ  ھن  سلس

أن  ا منخوفً  ،ذلك في تفاصيلِ  لن يخوضَ  لذلكَ ، والغربيّ  العربيّ  قدِ النّ  ناتِ في مدوّ  ورةِ لمفاھيم الصّ  اريخيِّ التّ 

  . البحث موضوعَ  تي تخدمُ الّ  التعريفاتِ  بعضَ  ما يوردُ ، وإنّ هُ لُ وما ال يحتمِ  هُ يقلْ ما لم  المسرحيّ  صَّ النّ  قَ يستنطِ 

ة) (فِي أَيِّ ُصوَرٍة َما َشاَء َركَّبَكَ : (الشكل؛ لقوله تعالى: تعني لغةٌ  ورةُ الصّ  ، )8: سورة االنفطار، اآلي

َرهُ فَتَ  والجمعُ  ،في الشكلِ  ةُ الصور ": ھا، بأنَّ العرب لسانُ  فھاويعرِّ  وَّ د َص ْوٌر، وق َوٌر و ُص َوٌر و ِص رَ ُص وَّ ، َص

يءَ  ْرُت الش وَّ ت ، توھّ وتََص ورتَهُ م ي، ُص ر ل وَّ ور، " (فتص ن منظ اموسُ فَ رَّ وع ،)85ص  1997اب ا ق  ھ

ابأنّ  ،ةِ األدبيّو ةِ غويّ اللّ  المصطلحاتِ  الُ : "ھ ذّ  يءِ الّش خي لِ  ھنِ في ال  "دةالمجرّ  هُ تُاھيّ ، ميءِ الّش صورةُ ، ووالعق

ه( وب، وزمالئ دُ  ،)247، ص1987، يعق يُّ الف الناق روم  ن تولنيتزجي دورِ  ،س دّ  هِ ب ى الّص دَ ح ا، بأنّ ورةِ معن        :ھ

ؤدّ الّ  الفنيِّ  ملِ الع وحدةِ ل سَ ھا ليؤسّ رِ عناصِ  بينَ  المتبادلِ  على االرتباطِ  قائمٌ  تنظيمٌ "  مّ ذي ي ى  ي من ث  دالالتٍ إل
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ابر فُ ويعرّ ) ٢٣٩ص، ١٩٨١ستولنيتز،(".يللمتلقّ  والمسرةَ  المتعةَ  بُ ، تجلُ ةٍ وجماليّ  ةٍ وتعبيريّ  ةٍ فكريّ  د ج ا الناق ھ

رِ  من طرقِ  ةٌ خاصّ  طريقةٌ "ھا عصفور، بأنّ  هٌ  التعبي ةالدّ  من أوجهِ  أو وج مع ) 56ص،1992عصفور،".( الل

ينَ  ةً ترابطيّ  ةً تكامليّ  عالقةً  ھناكَ  أنّ  االعتبارِ  بعينِ  األخذِ  ا ب ةِ والكَ  ورةِ الّص م دِّ  تصلُ  لم ى ح وازنِ  إل ا الت  ،معھ

دُّ تُ  ةُ البصريّ  ورةُ فالصّ  ةِ للّ  اتجلِّيًّ َع بَ ، ةِ اللفظيّ غ ا س أنَّ  بوضوحٍ  رُ ؤشِّيُ  قَ وم داعٌ  ورةَ الّص ب يُّ  إب دُ يَ  ذھن ى  عتم عل

ذلكَ  ورةُ فالّص ،نمعيّ  بصريٍّ  بشكلٍ ھا عالقاتِ  دراكِ بإ العقلُ  يقومُ و, الخيال في  رُ ، وتعبّهُ نتيجتُأو  ھي الشكلُ  ب

 ، وعن النموذجِ رِ المتطوّ  ، والمشھدِ المحسوسِ  وعن الحادثِ  ة،ِيّ النفس ، والحالةِ المعنى الذھنيّ  "عن ھا لِ جمَ مُ 

  ).34ت، ص.قطب، د( ."ةِ البشريّ  ، والطبيعةِ اإلنسانيِّ 

  

   :ةِ الدراميّ  ورةِ لصّ ل اإلجرائيُّ  التعريفُ 

ي الّ  التعبيرِ من طرقِ طريقةٌ ومُ ت ى تصوراتٍ  تق  ةٍ مبنيّ ،ةٍ ومحسوَس ةٍ ومسموعَ  ةٍ مرئيّ ومقترحاتٍ  عل

ى الشكلِ  شيرُ تُ المعنى على  ةٍ دالّ  اقاتٍ يوس نٍ معي أسلوبيٍّ  لٍ كُ تش فقَ وُ  ةٍ ومنتظمَ   المخرجُ  تطيعُـيس، البصريِّ  إل

ا يُ  ،العرضِ  عناصرِ  لِ ھا من خاللَوِّؤَأن يُ ى امم نّ ضفي عل ةً  المسرحيِّ  صِّ ل  ،ةو جماليّ ةً و دالليّ ةً دراميّ قيم

  .ةِ االستجابَ ي ولقّ التّ  ةِ فاعليّ  تحقيقِ و ةِ اإلخراجيّ  الرؤيةِ  تعميقِ  في مُ سھِ تُ 

   

  : المسرحيّ  صّ دارماتورجيا النّ و  الدراميّةُ  الصورةُ 

نُّ الدراماتورجيا بوصفِ  تُعنى أليفِ  ھا ف ِه للعرِض  اتِ المسرحيّ  ت نِص وتھيئتِ دراميِّ لل اِء ال ِة البن بدراس

قِ ) الخبير أو المستشار الدرامي للنّّص والعرضِ ( جبمساندِة الدراماتور اليِّ  لخل يِج الجم اظِم أو النس النسِق الن

اتٍ  خلقِ ول ،المسرحيِّ  العملِ  ةَ خاصيّ  لُ ما يشكّ  كلّ و لعناصِر النصِّ والعرضِ  ينَ  توازن ا ب يٌّ  ھو سمعيٌّ م  ومرئ

ي  وّ  ةِ عمليّف دلوالتِ  لِ تح يّ النّ  الم ى  ةِ ص اتٍ إل ةٍ متحقّ  عالم ي ق اءِ  ف رحيِّ  الفض اءةِ  المس نصِّ  إلض ريً  ال  ابص

 بين النصِّ  الدراميةِ  لبنائيِّة الصورةِ  القارئ الجماليِّ  الدراماتورج موقفَ  وعليه يقفُ  )45،ص2009صليحة،(

رضِ  ن  ،والع اً م رةِ انطالق يةِ  الفك دثِ  الرئيس دّ  والح مِ و راميِّ ال ياتِ ال رس ثّ بأبعادِ  شخص ا ال                          الثھ

 ا يجعلُ ّمم ،يِّ كانِ والمَ  يِّ مانِ الزّ  في الفضاءِ  ھاتِ لسلوكيّ  الئمةِ ة المُ اريّ والحِ  غةِ اللّ و) ةة والنفسيّ واالجتماعيّ ة الماديّ (

ذهِ  ،متحركٍ  بصريٍّ  نسقٍ  ضمنَ  وأزمنةً  وأماكنَ  وانفعاالتٍ  وأفعااًل  وحركاتٍ  اصورً  هِ بخيالِ  لُ يشكّ  يقّ لَ تَ المُ   وھ

دُ تي يسمّ الّ  بتلكَ  أشبهُ  ةُ العمليّ  انيّ التلقّ ةِ نظريّ يھا رائ زرف (ي األلم انغ إي ة النصيّ نالب( )ولفغ ةي ي والّ ) ة المحايث ت

  .للمتلقي ھا النصُّ ئُ ھيّ التي يُ  ةِ الداخليّ  ھاتِ التوجّ  بھا مجموعُ  قصدُ يُ 

رتبطُ  ومُ  ي طو ةِ بنظريّ ادراميًّ ورةِ الّص مفھ ي ) م. ق 322-384( أرس اةِ ف ياتِ  المحاك  للشخص

في  انِ الفنّ  أرسطو على دورِ  دَ أكّ  لذا )(catharsis طھيرِ التّ  غايةِ  ي إلى تحقيقِ تي تؤدّ الّ  ،واألفعالِ  واالنفعاالتِ 

لُ ذي يُ الّ  الخيالِ  في ذلكَ  هُ تُ ووسيلَ  ،المحاكاة ةَ  درةَ القُ مث وينِ  شيطةَ النّ  العقلي ى تك تّم بواسطةِ  ورِ الّص عل ي ت : الت

يلِة  ة(، والموضوِع )األداة أو الوسيط(الوس ادة المحكيّ ِة )الم درِة المؤلِّلت ،)األسلوب(، والطريق  فِ وضيِح مق

ارعينِ  المصّورينِ  نھجَ  جَ ھَ نْ علينا أن نَ : " عرالشِّ  فنِّ  ةِ في كتابَ  ويقولُ على التّصويِر الفنيِّ   يوّضحونَ  ذينَ الّ الب

ونَ غفِ وال يُ  ةٍ بدقّ حَ المالِم ينَ  هَ بَ الشَّ ل ةِ  ب طو،ب( "ورة والّص الحقيق ى ) 63ت،ص.أرس لِ التَ أي بمعن  ألنّ  ماث

ورةَ  رّ تُ  الّص ى بُ ق ن المعن اللِ  م قِ التّ  خ ع الّش واف دلُّ الّ يءِ م ه ذي ت اني الرّ  اعرُ الّش، وعلي وراسوم                    ھ

دورِ ) م. ق 8–65( تلھَ  هِ ب ن  مَ اس اةِ المُ موضوع  أرسطوم بِّ  حاك يدةَ ھً مش  عراءَ الّشا حً وناِص ،ورةبالّص ا القص

ھا وعاداتِ من الحياةِذ َخِبأن يتّ الفنانَ ي ألنصحُإنّ"  :حيث قال. م من الواقعِھِموضوعاتِ صورِ  بالتقاطِ ينَ راميّ الدّ 

   .)132،ص1988، ھوراس."( ناطقةً ةًحيّ ًوراصُ منهُ صوغُويَ هِبِحتذي يَ ذي الَّجهُ أنموذَ
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 صورٍ  مَ ، رسةِ فظيّ اللّ  وغيرِ  ةِ فظيّ اللّ  عبيرِ التّ  من أدواتِ  هُ لَ  تاحُ يُ بما  المسرحيِّ  فِ المؤلِّ  باستطاعةِ  نّ إف لذا

ةُ و، يالمتلقّ  خيالِ  باستثارةِ  حُ تسمَ و فِ والعواطِ  بالحياةِ  ضُ تنبِ  ومترابطةٍ  ومتتاليةٍ  عةٍ متنوّ  نّ  دراس  ظلِّ في  صِّ ال

دُّ يُ  ،هُ دُ عاِضتي تُ الّ  ةِ راميّ الدّ  ورِ للصّ  ةٍ دراسَ  غيابِ  ألوفِ  الكالمِ  ا منَ ربً َض ع دُّ تُ  ورةُ فالّص، الم لوبيًّ أُ  اًضرَ غَ  ع  اس

ارةِ  مُ سھِ تُ  ةً وجماليّ  ةً دراميّ  قيمةً  هُ حُ منَ يَ و ةٍ دالليّ  عنى بطريقةٍ الم مُ يقدّ   ةِ معيّ ّسالو ةِ بصريّ ال ورِ ّصال وتشكيلِ  في إث

لِ  المخرجِ  منَ  كلٍّ  ومخيلةِ  في ذھنِ  اليُّ  قُ ذوّ التّف، يوالمتلقّ والممث  الصورةُ  هُ رُ مصدَ  المسرحيِّ  للخطابِ  الجم

ي تُ الّ  اعدُ ت الِ  س ى اكتم ى إنّ أ .ةِ الفنيّ هِ ِصخصائِ  عل ين ةِ راميّالدّ  ورةِ للّص ي بمعن ومُ  وجھ دُ  ال يق  ما دونَ ھُ أح

رِ  دُ ، أاآلخ لُ ھُ ح ادةَ  ما يمث ى الّش الصورةِ  م لُ  رُ خ، واآلكلِ بمعن ى أو المضمون صورةَ  يمث ذا. المعن  تِ دَّ ُع ل

ورةُ  ةُ الدّ  الص نَ  رامي ائزِ الرّ  م اتِ والمكوّ  ك يّ  ن ي الّ  ةِ األساس كِّ ت نّ  لُ تش رحيَّ  صَّ ال ثّ  هِ فِبوظائِ  المس : الثال

لِّ ة الحاملُ( ةُ عريّ والّش، )للفعلِ  رةُ والمفسّ  الحاملةُ (ةُ راميّ الدّ  لِ  لك اراتِ  الحي ين ( ـةُ ، والتواصليّ)ةِ البالغيّ والمھ ب

 ةً َعما مجتمِ وإنّ  ،راميِّ الدّ  البناءِ  عناصرِ  ةِ عن بقيّ  ةً لَ منفصِ  دُ ال تتواجَ ھا كما أنّ  .)والجمھورِ  خصياتِ والشّ  فِ المؤلِّ 

ائِ مع  جَ لتمتزِ  فِ لدى المؤلِّ  االھتمامِ  نفسَ  وتأخذُ  ،لھا سابقةٍ  عن قيمةٍ  قيمةٍ  كلُّ  رُ بحيث تصدُ  دو ف األجزاءِ  رِ س تب

تقلّ  قيمةٍ  لھا عني أنّ ال يَ  لةٌ ھا منفصِ ، ودراستُ تامّ  نٍ ماً في توازُ نسجِ مُ  كاّلً  ل مرتبطةٍ  ن األخرىع ةٍ مس ةٍ  ب  بوظيف

ةِ الدّ  ورةِ على الّص دُ يعتمِ  هِ بدورِ  المسرحيُّ  بُ الكاتف ،ةٍ دراميّ  رَ  رامي ةِ وِ  عكسِ و واألحداثِ  خصياتِ الشّ  بطِ ل  جھ

ي نالَالَ  اتِ المسرحيّ  عظمُ مُ ف، صِّ النَّ  داخلَ  هِ نظرِ  تندَ  ةً ھرَ ُش تْ ت ى مجموعةِ  تْ اس ازُ  ةٍ دراميّ صورٍ  إل  سنِ بحُ  تمت

داخلِ  حاملةً  نِ التكوي وسالسةِ  وسالمةِ  ياغةِ الصّ  ارِ  من العواطفِ  ا مجموعةٍ ھب ، راعاتِ والّص واألحالمِ  واألفك

الُ  كَ  ومث ن ذل ريِس م يَن األمِّ والَع واِر ب ا  الح ا لورك ديريكو غارثي باني في ب االس دَّم للكات رِس ال رحيَِّة ُع مس

   .الّتي تَطغى عليھا الّصوُر الّشعريةُ الّدراميّةُ ) 1898-1936(

  .أني معنالكنك ست: العريس" 

تطال أ.ال :األم رك أيع أن أس دينت ا وحي اك ھن اك، وأخ د أن أذ.ب لّ الب ا ك ن  ھب إليھم دت فم صباح وإذا ابتع

دً .فيدفنوه قرب رجلينا -من عائلة فلكس، واحد من القتلة الممكن أن يموت واحدٌ  ن يحدث أب ا ل ك م ؟ .اذل

 ."ھم على الجدارسأسحقُ ھم وبمفردي جُ عليھما بأظافري وأخرِ  ألنني سأنبشُ !اذلك لن يحدث أبدً ! أوه، ال

  )10، ص2011لوركا، (

  .وفي ِحواٍر آَخَر بيَن األِب واألمِّ الّذي يَِصُف فيِه كلٌّ ِمنھُما َحَسناِت ابنِهِ 

  .ت في الشمسدَ رِ واسمه أنظف من مالءة فُ  ،اابني وسيم، وھو لم يعرف  أية امرأة  أبدً : األم" 

دّ ال داعي أن أخبرك عن ابنتي، في الثالثة :األب ة الصباح، تع ز حين تلمع نجم دً نّ إ.الخب تكلم أب ا ال ت ةٌ :اھ  ناعم

رزُ كالّص لّ  وف وتط واعِ  ك تطيعُ  أن ل وتس غل الجمي عَ  الش باًل  أن تقط نانِ ا  قويًّح                  ".ھابأس

  )30ص ،2011لوركا، (

فافِ  وفي الِحواِر بيَن الخاِدَمِة والَعروِس خالَل فعِل تمشيِط الشَّعِر والَحديِث عن واِج وصورِة الزَّ   .مفھوِم الزَّ

  . إلى ھذا الحدّ  ي بقسوةٍ ال تشدّ !  ي -ي –أي .حرارة ھا تنفثُ نفسُ  الجدرانُ .... .:العروس" 

  .كِ على جبھتِ  ھا أن تسقطَ أريدُ .أفضل ھذه الخصلة على نحوٍ  تَ ثبّ فقط أن أ أنا أحاولُ  :الخادمة

  )ھا بحرارةلُ تقبّ !(ي -ي -أجملك أيما ) تنظُُر الَعروُس إلى نفِسھا في الِمرآةِ (

  .في المشط ياستمر) بجد( :العروس

طُ (:الخادمة يَن بِثقله وتُقبِّلينَهُ،محظوظةٌ أنِت تضعيَن ذراَعيِك حوَل رجٍل،  أوه،) تمشِّ   .وتُحسِّ

    .ھص :العروس
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يِك بنفِسِه، كريَشِة وأجمُل ما في األمِر حيَن تصحيَن وتحّسيَن بِه إلى جنبِِك وحيَن يداعُب كتفَ  :الخادمة

  ! عندليب

ة ي  :الخادم ا طفلت ن ي زواجُ ! لك ّزواج؟ ال و ال ا ھ رَ : م يَء آخ ذا وال ش و ھ اُت . ھ وى أو باق و الحل ل ھ ھ

  )36،37، ص2011،لوركا".( إنَّهُ فراٌش متألٌق ورجٌل وامرأة.الّزھور؟ال

ا نِ في أماكِ  هِ اتِ شخصيّ  وضعَ  المسرحيِّ  من المؤلّفِ  بناِء الّصورِة الّدراميِّة تتطلبُ  إستراتيجيةَ  نلذا فإ ھ

دّ  منَ  عليھا ابتداءً  تي تنھضُ الّ  يةِ األساسّ  ماتِ ھا المقوّ إلى استيفائِ  إضافةً  ھا المناسبةِ تِ نَ وأزمِ  ي تحرِّ الّ  عِ وافِ ال ا كُ ت ھ

ا وأوجهِ نموِّ  وعواملِ  ايُ التّ  ھ ينَ بينَ  نِ ب ا وب ا يُ  ھ ا من شخصيّ حيطُ م ذي الحوارُ و ،اتٍ ھ عن  هِ بِ ويَكِشفُ  رُ عبِّيُ  ال

ى  سعى باستمرارٍ يَ  هُ نَّ فإلذا  ،اتِ خصيّ والشّ  األحداثِ  صورِ  عنِ و هِ فكرتِ   من قٍ تناِسومُ م ٍ منسجِ  حوارٍ  ةِ صياغَ إل

ى ودالال ةٍ دراميّ  أقصى طاقةٍ  به قَ ليحقِّ  كثيفِ تّ الو يجازِ اإلو بالغةِ ال حيثِ  ردةِ استخدام ِو ،ةِ وريّ الّص هِ تِللمعن  مف

ةٍ  صِّ في النّ  ورةِ الصّ  ا يُ  ضمنَ  ةٍ ى ذھنيّورؤً  راتٍ لتصوّ  ةٍ إيحائيّ أو إشارةٍ  كدالل قُ م هِ  طل  ةِ راميّالدّ  لِ يَبالحِ  علي

لِ الو تفسيرِ ال ةَ رَصي فُ للمتلقّ هِ نفسِ  في الوقتِ  ، وتتيحُ صِّ النّ  ةِ وبنائيّ  ةِ جماليّ من  زيدُ يي وقوّ ي تِ يُ لِ  تحلي  ويشكَّلَ  جَ ن

  .ھاتي يستخدمُ الّ  القراءةِ  ونوعِ  هِ وثقافتِ  هِ مرجعياتِ  بَ حسَ  وكلٌّ  )يمتلقّ ال نصُّ ( جديدَ ال هُ نصَّ  خرُ ھو اآل

  .إيف جامياك الفرنسيِّ  بِ دون كيشوت للكاتِ  ةِ في مسرحيّ  ةِ والمربيّ  القسِّ  بينَ  الحوارُ : كَ ذلِ  ومثالُ 

  !عسةأيتھا التّ  كِ مسكي لسانَ أ سھ :القسّ " 

  !حشمتو من فمي نمرٌ  ماذا جرى ؟ ھل خرجَ  :يةالمربّ 

عٍ  أن ترضى السماءُ  كان من الممكنِ  :القسّ  نمِ  عن قطي ذه  كِ من فِم يخرجُ  من الغ ا ترضى عن ھ ر مم أكث

ذا الحوارِ  فُ المؤلّ إذ يستخدمُ ) 13، دون كيشوت، ص1987جامياك،إيف،..." ( الكلمةِ  ةَ  في ھ  اإلحال

   .بالجنونِ  هِ اتھامِ  فظاعةِ  لتصويرِ  واالستعارةَ  ةَ الصوريَّ 

  ). 1960 - 1913(أللبير كامو  "حالة طوارئ"ةِ ا في مسرحيّ أيضً  كَ ذل حُ ويتضّ 

قُ  :دييجو"  ت تنع فَّ كالب أن ة، فك ذارِ  وم إنا بالمصائبِ عن إن اعةَ  نّ ، ف قِّ  س اعة  الح ا ھي س ا إنم ي تعنيھ الت

  .القضاء بالموت

دّ  تِ صدقت، فلتُم :نادا انيا بأكملِ ال و استطعتُ .ھ ا تمثُجعلَ أن أ آه ل ةً  لُ ھ امي قطع ورٌ  أم ا ث  ترتجفُ  واحدة كأنھ

ده قوائُم دّ  وتتق اه ال ابٍ أ لُ غينة، ويتبلّوالّض قيقتان بالمقتِ عين ه بلع رٍ  نف اء متّ  رخوٍ  عك ل كس ن  سخٍ مث م

ة  ن لحظ ا م ا لھ دنتيال، إذن ي ام"( ال ةُ  ).26، ص2009، وك ةِ  فوظيف تعارةِ  وريةِ الّص اإلحال ا  واالس ھن

ةِ  اعونِ الطّ  مرضِ  عن صورةِ  كنايةٌ  دانِ فُ  وحال انِ لإل اإلنسانِ  ق ومِ المَ  هِ صيرِ لمَ  هِ واستسالمِ  هِ وخوفِ يم  حت

ى إ فِ المؤلِّ  ودعوةِ ) شخصية دييجو(ةِ بواسطَ  ةِ  ءِ عالإل اِرهِ  اعونَ الطّ فُ خفِّذي يُ الّ الحبِّ  قيم يَّ النّ  وأث  ةِ فس

  .كيمةِ والحَ  ريفةِ الظّ ) شخصية نادا(ةِ بواسطَ  ةِ امَ الھدّ 

ى الّصبدوِرِه يرّكُز  )1906-1828(نھنريك أبس المسرحيُّ  الكاتبُ  اءِ  ةِ ھنيّالذّ  ةِ راميّالدّ  ورةِ عل  في بن

اھا وعالقتِ ھا وسلوكِ فاتِ تصرّ  ةِ وماھيّ ، كليٍّ  ھا بشكلٍ رِ تصوّ و ةِ خصيّ الشّ  ةِ ھا وّصراعِ  ھ في  اتِ خصيّ الشّ  مع بقي

امَ تي رَسالّ   ورةُ فالصّ  ،ميةِ الدّ  بيتِ  ةِ نورا في مسرحيّ  شخصيةُ  :كَ ذلِ  ومثالُ  ،ةِ راميّ الدّ  ھاتِ صورَ  بناءِ  إطارِ   ھا لھ

ي أرادَ الّ  يةِ المضحّ  صورةُ ھي  باآلخرينھا عالقتِ  من خاللِ  ذَ  تْ ت اةَ  أن تنق ا وبالتّزوجِ  حي ا من بيتَ  ذُ نقِالي تُ ھ ھ

ي ،ياعِ الّض ي ف سِ  وھ تِ  نف سُ  الوق ي الّ  ورةِ الّص عك ا زوجُ ھا مَ رَست اھ ورةُ  ،لھ انةِ  أي ص  اذجةِ الّس اإلنس

دأَ ف ،ھاھا ھي عن نفِسراتِ تصوّ  نورا من خاللِ  ةِ شخصيّ  محَ مال "أبسن" رَ صوّ  فقد وعليهِ  ،رةِ والمبذّ  رى  تْ ب ت

ةِ نّ الھا في صورتَ  دَ تحدّ  التي حِ المالمِ  ھذهِ  من خاللِ  باآلخرينھا تَ عالقَ  رافِ فِ موقِ  من خاللِ  ھاي ا ال صفقة ( ضِ ھ

  .في البيتِ  دميةٍ  مجردَ  تكونَ  أنْ  ةً ضَ رافِ ) الباب
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  .وعبط سذاجةٌ  )داعباً ھا مُ إليھا ويفرك أذنَ  يتجهُ ! (  نورا :يلمرھ" 

  رتِ بذّ  اليوم خمسين جنيھاً وأنكِ  ني اقترضتُ لنفرض أنّ          

  رأسِ  في ليلةِ  حدثَ  عيد الميالد ثمّ  في أسبوعِ  هِ بأكملِ  المبلغَ         

  .ندئذٍ عِ  عليّ  ضيَ على دماغي فقُ  من السقفِ  وحٌ ل أن سقطَ  نةِ السّ         

  .فزعةھذه األشياء المُ  أوه، ال تقلْ ) على فمه  تضع راحتيھا ( :نورا

  ؟شيئاً من ھذا القبيل حدث، فماذا يكون العمل نَّ ومع ذلك فلنفرض أ :ھيلمر

  .البالمال أم  أني سأبالي وقتھا إن كنت مدينةً  لو حدث ذلك فال أظنُّ  :نورا

  ؟تلك الديون حابِ أص شأنُ  صحيح، ولكن ماذا يكونُ  :ھيلمر 

التعرّ وقت ھتمَّ أكھذا ؟ لن  ؟ ومن يبالي بأمرھم في ظرفٍ أصحاب الديون :نورا ى مالمِ ھا حتى وال ب م حِ ف عل ھ

ن، "(  رةُ  ).19، ص2007أبس ذه النظ اسُ  ھ ذا اإلحس ا يُ بقِ  وھ ان الزِ ي ور"م بِّ و يُ  "ان قَ  نابس ا القل  لھ

نْ  سوفَ  هُ ماً بأنَّھا دائِ رُ ذي يذكِّ الّ  سِ الھاجِ  صورةَ  تأخذُ  ھالِ في داخِ  "ھيلمر" صورةُ  تْ بدأَ ى حتّ  والخوفَ   ل

ا يُ ھا لزوجِ رَ تصوّ  ، إنَّ ينِ الدّ  أمرَ  هُ لَ  فَ ھا إذا تكشَّ مَ ھا أو يفھَ فَ نصِ يُ  ايرةٍ مُ  ھا بصورةٍ رُ شعِ ھ  هُ ْتا اعتقدَ عّم غ

 ،هِ ألجلِ  تْ ھا ضحَّ ھا ألنَّ بِ  اخورً ف يكونُ  ھا سوفَ زوجَ  بأنَّ ترى  تْ كانَ  فھيَ  ،هِ جلِ أل من تضحيةٍ  هُ تْ مَ ا قدّ وعمّ 

دُّ ألبنائِ  رِّ الشَّ ھي مصدرُ  األمَّ  ھا بأنَّ زوجِ  لرأيِ  نتيجةً  رُ تتغيَّ  تْ بدأَ  عطياتِ المُ  كلَّ  لكنّ  ا، وبتق  األحداثِ  مِ ھ

ايِ  ھا وھي صورةٌ لزوجِ  ةِ الحقيقيّ  ورةِ ھا إلى الصّ في نھايتِ  تْ وصلَ  ا رسمَ  ةٌ رَ مغ  ةِ المسرحيّ  ةِ في بدايَ هُ تْ لم

  : ةَ فيھا الحقيقَ  كُ تدرِ  تْ تي بدأَ الّ  حظةُ اللّ  تِ جاءَ ف

  .الحقيقة اآلن أدركُ  نعم، لقد بدأتُ ) الفتور ھا سيماءُ تعلو وجھَ  وقد بدأتْ  ةٍ تَ ثابِ  تحدق فيه بنظراتٍ (  :نورا" 

ي في ا ، ثماني سنوات وأنا أعقدُ مفجعةٍ  يا لھا من صحوةٍ ) وھو يذرع أرض الغرفة (:ھيلمر ا أمل اة، عليھ لحي

رُ  فظِ اللّ  بشاعةَ  ، إنَّ مجرمةٌ . .ھذابل وأسوأ من . .كاذبة فإذا بھا منافقةٌ . .إليھا بخيالء وأنظرُ   وحدھا تثي

ار  مئزاز، ياللع ار ! االش ورا تظلّ  (! ياللع اكنةً ن ةً ، محدّ ، س ه بنظراتِ  ق ةِ في ا الثابت ي ھ ر ف ، يقف ھيلم

عَ  )مواجھتھا  ذا القبي كان يجب أن أتوق يئاً من ھ ان يجب أن أستبقَ ش دِ من بُ  بشيءٍ  الحوادثَ  ل، ك  ع

ر، إنّ النّ  كِ  ةَ ّسخِ  ظ دَ المُ  هِ وطباِع أبي كتيھورَ ت ك وطباَع ةَ ّسإن خِ  .!..ة، أس تْ أبي د انتقل دھورة ق  ه المت

ي أغمْضإليكِ  ابي ألنن يئاتِ  تُ ، فال دين وال أخالق، وال إحساس بالواجب، وھذا عق ي عن س من  هِ عين

  .)92،93،ص2007أبسن، . "( أجلك، يا له من جزاء

أنَّ  وّ بوصفِ  ةَ الشخصيّ  لذا ف يٌّ  نٌ ھا مك ةِ  أساس نَّ  في بني ةُ صورتُ  قُ تتحقَّ ،المسرحيِّ  صِّ ال من  ھا الّدراميّ

اللِ  عيّ الو خ ادِ األو اتِ ض ي  اتِ كيفيّالو بع لوكيّ عَ واقِ  مُ ترُسالت ا وس ا المُ ھا وبيئتَ اتِ ھ اعاتِ ھا وتنوّ تِ عَ ِسبِ  ةَ عاَشھ  ،ھ

 ةِ راميّالدّ  ورةِ الصّ  منَ ، ضِ ھا لما ھو موضوعيٌّ تمثّلِ  ا من خاللِ يًّ مسرحِ  ةٍ قَ تحقّ مُ  ةٍ يّ جمالِ م ٍيَ إلى قِ بالتالي ھا وتحويلِ 

ارِ  ةِ ليّالكُ  ورةِ ي إلى الّصتؤدّ  ةَ زئيّ الجِ  الصورةَ  أنَّ  مع مراعاةِ  ،)ةِ ليّ أو الكُ  ةِ زئيّ الجِ (  ةَ راميّالدّ  ورةَ الّص أنَّ  باعتب

ادِ  نُ تتكوّ  امِّ  ياقِ الّس ضمنَ  ،ةِ اتيّالذّ  رِ بالعناِص ةِ الموضوعيّ  رِ العناِص من اتح ذ، ةِ للمسرحيّ  الع رى روجر يَ ال

" ھااتِ شخصيّ  قِ لُخُ  زةِ بميّ عادةً  تمتازُ  العصورِ  في جميعِ  الحقيقيةِ  بالشھرةِ  تْ رَ التي ظفَ  المسرحياتِ  إنّ "بسفيلد 

نصِّ المسرحيِّ  صيةَ الّشخ فإنَّ بحسب آن أوبرسفيلد و) 56، ص1964،بسفيسلد(   صورةً " أيضا قُ تحقِّفي ال

  .شكسبير شخصياتِ  نماذجُ  ذلكَ  ومثالُ ) 150، ص1994،آن أوبرسفيلد"( الواقعِ  مستوياتِ  فِ لمختلِ  ةً استعاريّ 
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   :ةِ المسرحيّ  واإلرشاداتِ  ةِ راميّ الدّ  ورةِ الصّ 

أو ) اإلرشادات(الموازي  صِّ ا من النّ حيانً قى أستَ ا، تُ مسرحيًّ  فيهِ  كُ حرَّ تَ تَ  ذيالّ  ةِ خصيّ الشّ  فضاءِ  صورةُ 

ذهِ  حُ بحيث تسمَ  ،،ةَ يمائيّاإلو ةَ حركيّال اإلشاراتِ عطي ذي يُ الّ ،من خالِل االستنباِط من متِن الِحواِر وسياقِهِ   ھ

اراتُ " ارئِ  جِ للمخرِ  اإلش اءِ  المسرحِ  ولق انِ  ببن تمُّ الّ المك هِ  ذي ي فيلد" (الحدثُ  في ) 178،ص1994،آن أوبرس

نّ  ةِ واالستعاريّ  ةِ المجازيّ  القنواتِ  فِ لمختلَ  صورةٌ  ھوَ  المسرحيَّ  الفضاءَ  الي فإنَّ لتّ وبا ذي الّ المسرحيِّ  صِّ في ال

فيلد من ِص اقدةِ النّ  بحسبِ  يتركَّبُ  ا صوصِ ن النّ ِم ينِ نفَ آن أوبرس صُّ : ھم اتُ أو خِ  الحوارِ  ن ، اتِ خصيّ الشّ  طاب

ةِ في قائِ  نُ كُمذي يَ الّ فِ مؤلِّال أو خطابُ  ةِ المسرحيّ  اإلرشاداتِ  ونصُّ   والمالحظاتِ  والمعلوماتِ  اإلرشاداتِ  م

ي يُ الّ  دِّ ت انِ ھا عن المَ مُ ق انِ والزّ  ك ي اصطلَحَ ، والّ خصياتِ للشّ  ةِ عوريّ الّش والحاالتِ  ةِ َكرَ والحَ  م ميتِ  ت ى تس ھا عل

النّ  صٌّ ( انويِّ الثّ صِّ ب يٌّ  بصريٌّ  ن يّ  مرئ اداتُ و )حرك ذه اإلرش دورِ  ھ دِّ ب المِ براغماتيّ دُ ھا تح المعنى ( ة الك ب

داوليّ  ليّ  الت ا أنّ  )والتواص نّصِّ كم ِة لل يماِت الدراماتورجيّ ا التّقس ُد أيًض دِّ ا تح اھد( ھ ول أو مش                    .)فص

ورِ الّ والنَّصيّةُ  ةُ عبيريّ التّ  اإلرشاداتُ و .)25،ص1994،أوبرسفيلد آن( ي ي نّ  داخلَ  فُ ؤلِّالمُ  دُ ت ى  رُ ؤشِّت صِّ ال إل

وعيّ  ن هِ تِ موض اللِ  م ى ذاتيّ  وارِ الِح خ اللِ  هِ تِوإل ن خ اداتِ  م وَ . اإلرش ا ھ الُ  كم دَ  الح اليّ اإل بِ الكاتِ عن  يط

   .ذلك  علىثااًل مِ  نجدُ  البريُّ  والتوتُ  األبواقُ  هِ تِ ففي مسرحيّ )    -1926(داريوفو

وارُ  تضاءُ "  بَ  أن رحِ  ةِ خش بطءٍ  المس رُ يَ  ،ب احُ أمامَ  ظھ ا جن ةِ  ن فى، أربع اإلفاق ي المستش  ضينَ ممرِّ  ةُ ف

 زاتٌ اقفّ  ، خضراءُ  رأسٍ  أغطيةُ  خضراءُ  أرديةٌ : اتِ ليّ مَ العَ  حجرةِ  سَ البِ مَ  ضونَ مرِّ رتدي المُ ، يَ ةٍ لَ جَ بعَ  كونَ يتحرّ 

ى  اتٍ معدّ  ضونَ رِّ مَ المُ  رَ حضِ ى يُ حتّ   اإلضاءةُ  ظھرُ ن تَ ما إ ،جينَ رِّ ھَ المُ  ةَ عَ أقنِ  شبهُ تُ  مةٌ معقّ  اماتٌ ، كمّ ةٌ بالستيكيّ  إل

بةِ  لحةُ : المسرحِ  خش ةٌ متنوِّ  ةٌ الكترونيّ ةٌ زَ ، أجِھةِ راَحالجِ  أس بٍ  ادَ قَع، مَ ع ن النّ مكت رّ  وعِ م لُّ كِ المتح  ءٍ شي ، ك

ووداري..."( راثيممن الَج وخالٍ  مٌ معقَّ  المكانَ  أنَّ  حَ ليوضِّ  فافِ وليفان الشّ السّ  ى بأفرخِ مغطً  ، )39ص، 2013،ف

وَّ المُ  ةِ ثَّعلى الجُ  فَ عرّ تروزا  لت معَ  بيبِ الطّ  رِ حوا خاللَ   ةِ المسرحيَّ  منَ  خرَ وفي موِضٍع آ  ةَ ھميَّأَ  ظُ الِحنُ . ھةِ ش

  .هِ جسيدِ وتَ  يِّ المسرحِ  رضِ العَ  ؤيةِ رُ  شكيلِ وازي في تَ المُ  صِّ النّ 

ب" دُ ......:الطبي اطِ أُ  أنْ  ال أري أ رَ خ دَمة، كِ َضعرِّ أُ  نْ ب نُ  فِ لألَس لِص لُ  نح ن كَ لِذَ  نفع لِ أ م دِ تَ  ج ِة، حدي  الھَويّ

ى  كٌ متحرّ  سريرٌ  يدورُ  الطبيبِ  من يدِ  بإشارةٍ .(، وكوني شجاعة، ھيّاقتضي ذلك، سيدتييَ  فالقانونُ  عل

رَ  زوجُ  على السريرِ  ، يرقدُ المسرحِ  خشبةِ  فوقَ  لٍ جَ عَ  ةِ روزا المفت و، في الحقيق ةٌ  ض، انطوني  ھي دمي

دلّ  لكِ سِّال فَ طرَ  يأخذونَ  ضونَ اش والبالستر، ممرِّ من الّش اداتٍ بضمّ  مربوطةٌ  في  ي من إطارٍ المت

رةٍ  ةٍ خمَ َض ةٍ ميَكدُ  هُ حريُكتَ  نُ مكِ ، يُ الموقفُ  بُ ، وكما يتطلّ الطريقةِ  هِ بھذِ . ميةِ بالدُّ  هُ لونَ ويوصِ  قفِ السّ   )كبي

احِ يُ ( ولُ  بُ ص يقً  ةِ الدميَ دخ نھضُ ( )ىموس دّ  ت ةَ الدُّ  ثُ روزا وتح وداريو)" (مي ) 41ص، 2013،ف

مِ  لٌ وخلَ  نقصٌ  ثُ حدُ يس أو المخرجُ  ھا القارئُ لَ عنھا، وإذا أغفَ  ستغناءُ اال ھنا ال يمكنُ  اإلرشاداتُ ف  في فھ

نّ  ي، صِّ ال ي صميمِ  دخلُ تَ فھ لِ ا ف رحيِّ  لفع اھمُ  المس ويرِ  وتس ي تط داثِ  راعِ الصِّ ف  وتوضيح ،واألح

  .اإلرشاداتُ  هحُ وضِّ تُ تي تَظھُر فيما بَعد، بحسب ما انطونيو الّ  من خالل شخصيّةِ  ةِ يَّ رامِ الدّ  ةِ فارقَ المُ 

الٍ  يِّ  بِ دون كيشوت للكاتِ ةِ من مسرحيّ  خرَ آ وفي مث اك( الفرنس اداتِ  أنَّ  جدُ نَ  )إيف جامي ا  زً حيِّ ذُ تأُخ اإلرش

  . امسرحيًّ  نفيذِ للتَّ  ةِ لَ قابِ ال ةِ الدراميَّ  بنائيِّة الّصورةِ في ا ھمًّ مُ 

ى ا ةُ َعاألربَ  اتُ خصيّ الشَّ  عُ ھرَ ، تَ هُ سيفَ  يھزُّ (:كيشوت"  ةِ لمقدِّ إل ةِ واجَ في مُ  فُ قِوتَ  م اتِ  ھ ا ، وھُ هِ مي بِحتَ لتَ  رِ الس ن

اتٍ  من أربعِ  نُ يتكوَّ  اترَ السّ  أنَّ  ظُ الحَ يُ  لُّ ورق ةٍ  ، ك ى شخصيّ تَ  ورق كِّ مُ  ةٍ نطوي عل  ذلك غالفَ بِ ةً لَ ش

اب،الكِ  اةُ  سُّ والقَ قُ الحاّل ت ى يتحوَّ  ةُ والمربيّ والفت ذا إل ون بھ ةِ ل                          ). بٍ تُكُ  أربع



 المجلة األردنية للفنون

33 
 

تمُّ )24ص ،1987جامياك، ( دَّ م يَ وھُ المشھدِ  استكمالُ  ، وي أنَّ  بِ تُالكُ  لِ من داِخ ثونَ تح  م كتبٌ ھُ وك

  .هِ وإرشاداتِ  فِ المؤلِّ  وصفِ  وفقَ  كُ كيشوت  يتحرّ  أنَّ  ظُ الحِ نُ  ، وبالمقابلِ تھتزُّ  ضخمةٌ 

ذِّ ) منىاليُ  هُ راعَ ذِ  دون كيشوت يرفعُ ( جاعةَ حمي الشَّ تي تَ منى الّ اليُ  الذراعُ ) تتوالى: (األصواتُ "   راعُ ال

عُ ( راءةحمي الَجتي تَ منى الّ اليُ  ى هُ صفَ نِ  يحدبُ ( لبَ حمي القَ ذي يَ الّ درُ الصَّ) سرىاليُ  هُ ذراَع يرف  عينُ ) األعل

ةَ النَّ  عُ ذي يقطَالّ سانُ اللِّ ) خرىاألُ  بالعينِ  زُ غمِ يَ ( دالةِ العَ  عينُ ) يهِ ينَ بإحدى عَ  زُ غمِ يَ ( ميرالضَّ  انَ  جُ خرِ يُ ( ميم ) هُ لس

ذُ الفَ  ى اليُ  خ ذَ  عُ يرفَ(من ىفخ ذُ ) ه اليمن ذَ  عُ رفَيَ (سرى اليُ  الفخ رىاليُ  هُ فخ دةُ ) س ال ِح لُّ يظ( القاع دةُ ) راكٍ ب  القاع

دةُ ! هِ على جوادِ  دَ قعُ يَ  أنْ  الفارسُ  ستطيعُ ھا ال يَ دونِ تي بِ الّ  ح، القاعدةُ شَّ رَ د يامُ ياسيّ  القاعدةُ  دون (ك ضلِ من فَ  القاع

  ).26،27، ص1987 جامياك،" ()هِ ظھرِ  أسفلَ  نَ يِّ بَ يُ نحني لِ ويَ  مھورِ للجُ  هُ ھرَ ظَ  ديرُ يُ  دُ كيشوت يتردّ 

ي مِ  الٍ وف ن مَ  رَ َخآ ث رحيّ م وز" ةِ س يدة العج ارة الس ري  بِ للكاتِ" زي ات"السويس ردريش دورينم           ف

  .ةِ ريَّ صَ البَ  ةِ عيَّ مْ السَّ  ورةِ الصُّ  ةِ في تركيبيّ  اإلرشاداتِ  ورَ دَ   نالحظُ  )1921-1990(

را" كَّ  ةِ طَّحَ مَ  سُ أج لَ ي قَ وّ دَ تُ ةٍ ديديَّحَ  ةٍ س ةُ  ذٍ عدئِ، بَ تارِ السِّ عِ ْفرَ  ب وللين، واضحٌ  الفت مُ  هُ نَّأ ج دةِ  اس  البل

ذَ ةٌ بَ رِ خَ  ،ةٌ مَ طَّ حَ ، مُ رةِ ؤخِّ في المُ  حِ المِ المَ  ةِ طَ طَّ خَ المُ  غيرةِ الصَّ  ى المَ مَ  كَ لِ ، ك ارةً بٌ رِ َخ ةِ طَّحَ بن ارةً حواجِ بِ  ، ت  ز وت

 واإلشارةِ  حويلِ التَّ  ةُ قصورَ مَ  طِ على الحائِ  ةٌ عَ طَّ قَ مُ  و الوصولِ  القيامِ  مواعيدِ  ةُ وحَ ، لَ ةِ قَ نطِ المَ  بَ سَ حَ حواجز  بدونِ 

ابٌ أُ دَ علوھا الصَّيَ  ةُ الفِ  هِ ليعَ  ، ب وعٌ  ت دُّ  ممن مَّ ال ائِ  ةِ المحطَّ شارعُ  في الوسطِ  خول، ث ذلِ سُ الب دو يَ  عُ ارِ الشَّ كَ ، ك ب

رَّ مُ  ارٍ  رٌ صادِ  بٌ صاخِ  يٌّ وِ دَ  ).........(،طٍ خطَّمُ  دَ ج ن قط ريعٍ  م ابِ  س امَ رٍ ع اظِ  ةِ طَّحَ المَ  ، أم ؤَ  ةِ المحطَّ رُ ن ي دِّ ي

الُ الرِّ  رُ ھَظْ ، يَ ةَ حيَّالتَّ  ى المَ  الجالسونَ   ج ونَ الحِ يُ  دِ َعقْ عل ارَ القِ  ق لِ تَ بِ  كَ م، وذلِھِ راتِ ظَنَ بِ  قَ نطلِالمُ  ريعَ السَّ ط  حوي

  .)45، ص1964دورينمات، ( ،إلى اليمينِ  م من اليسارِ ھِ ؤوسِ رُ 

دما أيرما مع زوجِ  وارِ حِ  وخاللَ  ،لـ غارثيا لوركايرما  ةِ وفي مسرحيَّ   ى خيانَ  حَ لَمھا عن اتِ إل ظُ  .ھ  نالح

  .الّصورِة الّدراميَِّة والحاالِت الّشعوريّةِ  بنائيّةِ  الّشخصيّاِت في الحواِر أو ِخطاباتِ  نصِّ  تأثيرِ  عمقَ 

ن يمضي شرفُ رَ ھا ليَ كلَّ  القريةَ  تُ أليقظْ  أن أصيحَ  تُ ؟ لو استطعْ ھذا المكانِ  في ماذا تفعلينَ  :خوان"  وا إلى أي

  .)...........(.زوجتي كِ ألنَّ  -متِ بالصّ  وألوذَ  ءٍ شي كلَّ  أن أجرعَ  بيتي، لكن عليَّ 

على  ين يحافظونَ ذحيدون الّ كم الوَ لون أنّ تتخيّ  كَ ھلُ وأ أنتَ . أخرى أخرى، وال كلمةً  كلمةً  تنطقُ  دعكَ لن أ :يرما

، كَ ليست رائحتَ  رائحةً  تجدُ  إن كنتَ  انظرْ ! أكثر اقتربْ  .مالبسي وشمَّ  اآلَن اقتربْ  تعالَ (.....)  ،رفِ الشّ 

ي، فأ ما تشاءَ  افعلْ  عليَّ  وابصقْ  الميدانِ  وسطَ  فني عاريةً ، أوقِ كَ من جسدِ  ليستْ  ا زوجتُب  حذارِ  لكنْ ،كَ ن

  .)146،147، ص2011،لوركا".(بصدري رجلٍ  اسمَ  قَ أن تلصِ 

نّ  ةِ راميَّالدّ  ورةِ الّص ودورِ  ةِ على أھميَّ ةِ ومن األمثلَ  ا ذَ  المسرحيِّ  صِّ في ال  ويديّ الّس المسرحيُّ  هُ رَ َكم

ل "  هُ بأنَّ  المسرحَ  فُ ِصيَ  اآلنسة جولي حيثُ  هِ تِ مسرحيَّ  مةِ قدّ في مُ ) 1912-1849(أوجست سترندبرج  إنجي

راءةَ ھُ نُ مكِ ال يُ  ذينَ الّ  ءالھؤ مُ خدِ ، يَ ورِ بالصُّ  فھو إنجيلٌ : ةِ العامّ  ا ھوَ  م ق وبٌ  م وعٌ أو مَ  مكت ذا يُ  ،"طب في  مُ سھِ وھ

ى  هُ ظُ الحِ وھذا ما نُ  ،ةِ دَ شاھَ أو المُ  ةِ على مستوى القراءَ  ةِ مع المسرحيَّ  لَ تعامَ  ي سواءً للمتلقّ  ةٍ ريَّ ثَ  ةٍ بَ جرُ تَ  رِ توفُّ  عل

بيلِ  الِ المِ  س ي بعض ث وزِ الرُّ  ف تالمُ  م رحيَّ  ةِ مَ خدَ س ي المس لِّ  أنَّ  إذ.ةِ ف لٍ  لك ظٍ أو لَ  فع ةٍ  رُ شِّؤَ تُ  صورةٌ  ف ى دالل  إل

ك ا(الحذاءِ  ةِ نائيَّثُ  رمزُ : ما،ومثال ذل ى الّص رُ شِّؤَ ذي يُ الّ) حذاء الكونت وحذاء جولي ةِ طَ لِ  ةِ راميَّالدّ  ورةِ إل  بيع

ينَ  ةِ القَ العَ  ا ب ي الحوارِ  .جان وجولي ي يحاولُ  فف ا من خاللِ  ثيرَ أجان التَّ اآلت ى جولي ذكيرِ  عل ادمٌ  هُ ھا بأنَّت  خ

تي ، والّ ةِ واإلھانَ  ةِ من المذلَّ  الكثيرَ  تي تمثلُ الّ  ،الكونت للحذاءِ  إلباسِ وطقوُس ُ  ،بِ الغائِ  األبِ  ةِ لطَ إلى سُ  اإلشارةِ ب

  .نھامِ  صَ جان بأن يتخلَّ  مَ لُ ما حَ طالَ 
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ي باالنصرافِ  )......( :جان" تئنا أرجو أن تسمحي ل ي  فِ الس دُ  إنَّ   )....(عمل  هُ حذاؤُ  أن يكونَ  الكونت يري

  .يلِ اللّ  منتصفَ  اعةُ السّ  تِ اً له وقد جاوزَ عدّ مُ 

  .ذاءِ الحِ  أجل إعدادُ  :جوليا

  .)72، ص1970سترندبرج،"(هِ بأدائِ  فٌ كلَّ ذي أنا مُ لي الّ مَ عَ  هُ ال، إنَّ  :جان 

ةُ تتعمق و ورةُ الّدراميَّ كِّ يُ لِ ا دالليًّ الصُّ ذاءُ  لَ ش ادِ مُ  الِح يِّ الجِ  بقِ الً للشَّع ةِ  نس رُ واإلھان اتُ  ، وتظھ كَ  عالم ي  ذل ف

  .هِ تِ سيدَ  بھا جان حذاءَ  لَ بَّ تي قَ الّ  ريقةِ الطَّ 

ردَّ ( ورةُ الصّ  تكتملَ ذائي لِ حِ  لَ اآلن يجب أن تقبِّ  ).......(برافو :جوليا" ةً  دُ جان يت مَّ  لحظ دمِ  مسكُ يُ  ث  لُ قبِّھا ويُ بق

 العصفورِ  صورةُ  ةِ في المسرحيِّ  ةَ راميَّالدّ  ورةَ الصّ  قُ مِّ عَ يُ مما و )65، ص1970دبرج،سترن" (ذاءَ الحِ 

  .قةِ والرِّ  جنِ والسِّ  حدةِ جوليا من حيث الوَ  وبينَ  هُ بينَ  ةَ كَ المشترَ  مَ القواسِ  مثلُ ذي يُ الّ  في القفصِ 

  ، ةِ اإلھانَ  موضوعِ الً لِ ادِ عمُ  حَ صبِ ليُ   أخرى جوليا مرةً  حذاءِ  رمزُ  رُ غيَّ تَ الي يَ التّ  وفي الحوارِ  

  !و اآلن  )....(ذائي حِ  تَ لْ قبَّ  لحظةٍ  منذُ   :جوليا"

ان  دّ ( :ج م) ةبش كَ , نع ان ذل ي حينِ ك دَ أمَّ) .....( هِ ف ورٌ ا اآلن فل رى نفكِّ ينا أم ا رُ أخ                                 فيھ

ترندبرج،"(  ا يعّم.) 86،ص1970س ةَ  قُ ومم ورةَ الّدراميَّ ي حوارِ  الصُّ ا صورة ُھِ ف ي  صفورِ العُ م ف

  .فِ عْ والضَّ  جنِ والسِّ  وليا من حيث الوحدةِ بين جان وج كَ شترَ المُ  مَ القاسِ  دُ سِّ جَ ذي يُ الّ  القفصِ 

ِر  َك العناِص ِل تل ـةَ تَفاُع ِرھا ودراَس ةَ عناِص ي ِدراَس ِة تَعن ورِة الّدراميَّ مما َسبََق ناُلِحظُ أنَّ دراَسةَ الصُّ

َعْت فيما بينَھا  ِة واتََّس ورِة الّدراميَّ دََّدْت موضوعاُت الّص ا تَع ةً َمھم ِر ُمجتَِمَع َك الَعناِص ى تل من ِخالِل النَّظَِر إل

ةِ  َوِر الّدراميَّ َك الصُّ كيِل تل ي تش يَّ ف ذَر األساس انيُّ الَج وَذُج اإلنس ُل النَّم ا، ويَُمثِّ َز  ،َمجاالتُھ ُد التَّركي ُث نَِج حي

ماِت االھتِماَم في الو عوريَِّة وَرسِم الَمالِمِح و تَحديِد السِّ نّصِّ الَمسرحيِّ ُمْنَصبَّيِن على القِيَم ِاإلْنسانِيَِّة و القِيَِم الشُّ

مَن ثُنائِ  لوِكيَِّة ِض اِھِرِھم السُّ االتِِھم وَمظ ِة في تصويِر طَبائِِع البََشِر وتمثيِل وتَجسيِد َمشاِعِرِھم وَرَغباتِِھم وانفِع يَّ

النَّصُّ الَمسرِحيُّ الزَّ  ا و إْنضاِجھا، ف ِھُم في تَنميتِھ ي تُس اِن الّت اديِّ  واِريِّ الِح هِ يْ قَّ بِش ماِن والَمك ُع  أو اإلرش يََض

َع غَ  اَرُك م ُك أثناَء األحداِث، أو تَتََمْحَوُر َحولَھا أحداُث المسرحيَِّة وتَتَش ا أماَمنا َمعالَِم الشَّخصيَِّة الّتي تَتَحرَّ يِرھ

ي  دفَُع ف ا يَ َدٍة مّم دِّ َف ُمتَج ي مواق ِعھا ف الِل َوض ن ِخ رحيَِّة م يَِّة الَمس ةَ الّشخص ُد نوعيَّ دِّ رحيَِّة، فَتُح اِء المس بن

ذا ك صُ ستخلِ نَ بالّشخصيَِّة إلى الَحَرَكِة الّدائَِمِة ما يَجَعلُھا تَتِّخُذ صوَرةً ما، كما  ةِ  دورَ  أنَّ  هِ لِّمن ھ اءِ  الكلم  في بن

ائيٌّ  دورٌ  الفعلِ  ودورَ  ،تأسيسيٌّ  دورٌ  ةِ راميَّ لدّ ا ورةِ الصّ  ةُ  ،بن ا ونتخيَّؤُ نقرَ  فالكلم ا وراءَ  لُ ھ ا من األصواتِ م  ھ

هُ  ا الفعلُ ، أمَّخصياتِ الشّ عاني والمَ و ورِ الصّ و لَّ جعلُ يَ  فإنّ رى ك ا ن كَ  ن ةُ المَ  ةُ غويَّاللُّ  ورةُ الّصف. باشرةً مُ  ذل  نطوق

وردُ ةِ البصريَّ  رةِ والّص اتِ ھا تجليّ اتِ في طيّ  تحملُ  ولَ  ثُ الباِح ، وي ا ق فيلد( ھن ابِ ) آن أوبرس راءةِ  ةِ أھميَّ في ب  ق

نَّ  رحِ  صِّ ال فِهِ  يِّ المس ذورَ  لُ يحِم بوص رضِ  ب رضُ  الع دورِ  والع ذورَ  لُ يحِم هِ ب نَّ  ب                                  .صِّ ال

  .)12ص1994 ،آن أوبرسفيلد( 

  

  :والخيالُ  ةُ راميَّ الدّ  ورةُ الصّ 

ى باإلضافةِ  ايأتي أيضً  ةِ راميَّ الدّ  ورِ لصُّ ل المسرحيِّ  صِّ النَّ  ينَ تضم نَّ إ رِ لتّ ا إل  ةِ يَّمالِ الجَ واحي عن النَّ عبي

اوُ لِ , ةِ كريَّوالفِ  ةِ يَّفِ عرِ والمَ  مِ تَ  زِ تج ياءِ  ةِ يَ س وعاتِ  األش مَّ مُ ب والموض رَ ياتِ س ى عيُ والسَّ ،ةِ ھا المباش فِ التَّ  إل  كثي

الواقِ  ،الِ الخيو عِ الواقِ من مزيجٌ  النَّصِّ  وألنَّ , اإليحاءِ و لِ  هُعيدفَ  عُ ف ى نق اةِ  صورِ  بعضِ  إل ارئَ  لَ جَعلتَ  الحي  الق

ما ھو  كلِّ  ا عنبعيدً  هِ وإدراكِ  هِ راتِ صوُّ تَ  فوقُ تي تَ الّ  ورَ الصّ  مُ قدِّ فتُ  ةُ يَّ الخيالِ  ورُ ا الصّ مَّ وأ ،هُ قرأُ ما يَ  قُ يصدِّ و كُ يدرِ 

ا اللِ ا ومن خِ بھ سُ مارِ تي يُ الّ  ةُ الھامَّ  هُ تُ ، ومادَّ هُ تُ ، ووسيلَ الخيالِ  أداةُ "ھنا  ورةُ فالصّ  ،ةٍ دراميَّ  من سياقاتٍ  مألوفٍ  ھ
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ى الّص) 14، ص1992عصفور،" ( هُ ونشاطَ  هُ تَ فاعليَّ  ي تُ الّ  ورةُ أي بمعن لُ ت ى،  لُ ماثِأو تُ  مث دورِ المعن ذا ب  هِ وھ

 ةِ والوجدانيَّ ةِ يَّقلِ والعَ  ةِ يَّ فِسالنَّ  ةِ عن الحالَ رُ عبِّتي تالّ  ةِ راميَّ الدّ القيم ِ من هِ بوصفِ  ةِ في المسرحيَّ  العامِّ  جوِّ لل سُ ؤسِّ يُ 

ينٍ  ثٍ حدَ  جاهَ تُ  أفعالٍ  وردودِ  من أفعالٍ  هُ نُ بما تتضمَّ  ةِ خصيَّ لشَّ ل ذلكَ ، مع دو الّصتَ  وب  ذات دالالتٍ  ةُ راميَّالدّ  ورةُ غ

ُع ُمستوياتُھا التَّعبيِريَّةُ من ُمؤلٍِّف آلخر ةٍ دَ متعدِّ  اظٍ أ دَ جرَّ وليست مُ  ،تتنَوَّ يَّ مُ  قٍ َسفي نَ  ةٍ َعجتمِ مُ  لف اً  ،نٍ ع فھي دوم

الُ ھا نائِ ببِ  الخيالُ  يقومُ  تركيبيٌّ  بھذا المعنى عملٌ  ورةُ فالصّ  ،ةِ العاديَّ  لِ واصُ التَّ  غةِ على لُ تعلو  كَ  ومث  ورةُ الّص :ذل

ا تينِ زاويَ  بينَ  النِ يتشكَّ حيث   مانِ والزَّ  للمكانِ  ةُ راميَّ الدّ  ةُ : ھم تحكَّ الّ  راميِّ دّ ال شكيلِ التَّ  زاوي ي ي الُ  مُ ت ا الخي  فيھ

  .هِ وخيالِ  هِ تِ قَ ي بذائِ فيھا المتلقِّ  مُ تي يتحكَّ الّ  أويلِ التَّ  اً، وزاويةُ ما تأثيراً جماليّ ھُ ليمنحَ 

ومِ  في تحديدِ  )1850 -1770(ويليام وردزورث  اإلنجليزيّ  رِ اعِ الشّ  رأيِ  إلىھنا  اإلشارةُ  رُ جدُ وتَ   مفھ

افِ المُ  األشياءِ  بينَ  االنسجامَ  هِ لقِ خَ ، بةِ اإلبداعيَّ  ةِ في العمليَّ  يهِ دّ ذي يؤَ الّ  ورُ ، والدَّ الِ يَ الخَ  ى  ةِ درَ القُو ةِ رَ تن راعِ عل  اخت

ه أشخاصُ ا تَ باسً لِ  ةِ المسرحيَّ  وحاتِ اللّ  سُ لبِ ما يُ  دِ  سيجٍ نَ بِ  ةِ المسرحيَّ  كتسي في  ،افًتآلِ ا مُ مجموًع كي تصيرَ  ،جدي

درةُ  رٍ صو من لُ تتشكَّ  فِ المؤلِّ  عندَ  الحسِّ عطياِت مُ  لُ جعَ تَ  ةٌ جَ نتِ مُ  ةٌ يجابيَّ إ ةٌ كَ لَ مَ  لديهِ  فالخيالُ  ا الق داعِ  لھ ى اإلب  عل

ذِّ  هُ نُ زُ ختِ يَ ا من ما القً انط، ركيبِ والتَّ  والجمعِ  ذ) 412،413، ص،1973،ھالل(.من صورٍ  ھنُ ال ا  اأيًض اوھ م

ةَ " أنَّ حيث  من) 1834 -1772( صموئيل كولردج اقدُ والنَّ  رُ اعِ الشّ  هُ دَ أكَّ  الِ  ملك ى التّ لُ تعَم الخي ينَ  أليفِ عل  ب

ينَ  بطِ والرَّ  ةِ سيَّ الحِ  دركاتِ ا على المُ اعتمادً  ورِ الصّ  جموعِ وم ةِ الواحدَ  ورةِ الصّ  أجزاءِ  ةِ الطَّ  ب يِّ الفَ  والعملِ  بيع  .ن

ى  وھذا يدلُّ ) 158، ص 1958بدوي، ( الَ  أنَّ عل ياءِ عن األ ورِ للصُّ هِ في تركيبِ ال يخرجُ  الخي  ةِ حسوَسالمَ  ش

ذّ  تْ تي انتقلَالّ  ى ال دَ  ھنِ إل كَّ  إلدراكِ ا بع ا صورةٌ  لَ لتتش ةٌ مُ  لھ الُ ، قابل ادَ والزّ  ركيبِ بالتّ  فَ تصرَّ  وإنْ  فالخي أو  ةِ ي

الُ ورةِ الّص لوجودِ  روريٌّ َض فالمعنى أمرٌ  م،ِمن العدَ  قُ ال ينطلِ  هُ فإنَّ  ةِ ھنيَّ المعاني الذِّ  لتلكَ  قصانِ النُ  ھو  ، والخي

اني وتَ  في ترتيبِ  الِ لفعَّا ورِ بالدَّ  و يقومُ  ،ةِ ھنيَّ الذّ  ورِ الصُّ  في تلكَ  وحَ الرّ  ثُّ بُ يَ  ما اركيبِ المع  بِ ناُسالتَّ  وإحداثِ  ھ

ادَّ رِ ودَ بِ لُ ثِّمَ تي تُ الّ  ةِ يَّ سِّ الحِ  كاتِ درَ للمُ  كاسٍ انعِ  دَ جرَّ مُ  ھنِ المعاني في الذّ  ال تكونُ  ھا، وبذلكَ بينَ  امَ  ةَ ھا الم ي ف الخ

ادَ  الخيالُ  لُ يعمَ  لھا، حيثُ  ةَ لَ اقِ النَّ  األداةَ فيھا  حاكاةُ المُ  كونُ تي تَ الّ ، وورِ الصُّ  تشكيلِ  وَ بَ  ةِ على إع ذهِ  ةِ رَ ل  ورِ الّص ھ

اني  ةِ ھنيَّالمعاني الذِّ  بينَ  بطِ الرَّ  راعاةِ مع مُ . الموضوعِ  و طبيعةِ  مُ تتالءَ  جديدةٍ  صورٍ  ھا في إنشاءِ و تركيبِ  والمع

يِّ  ي العملِ تلقّ  أنَّ  ي باعتبارِ للمتلقّ  ةِ يَّ االنفعالِ  ةِ االستجابَ  حقيقِ لتَ  مراعاةً  وذلكَ ، ةِ يَّ سِّ الحِ  ادةُ  الفن من  هِ إنتاِج ھو إع

  .يتلقّ المُ  على خيالِ  اأيضً ا دً مِ عتَ مُ  ورةِ الصّ  ي تلكَ تلقّ  يكونُ  ، و من ثمَّ جديدٍ 

الَ لُر ابِعتَ يَ  هِ بدورِ  )1804-1724( إيمانويل كانتالفيلسوف  انِ  ةٌ درَ قُ هُ ألنَّ، اروريًّ ا َضأمرً  خي ال  ةٌ يَّ إنس

ومُ ھا، فھي الّ دورِ  لَ تجاھُ  نُ مكِ يُ  ةِ  تي تق ا تركيبِ  بوظيف ذّ  في م ديمِ و ةٍ لَ ِصنفَ مُ  ن صورٍ ِم ھنِ ال  ھا في صورةٍ تق

الِ من الخَ  ستوياتٍ مُ  ةثالث بينَ  في ھذا البابِ  زُ يَّ مَ يُ و، األجزاءِ  ةِ لَ تكامِ مُ  الُ الخ :الُھأوّ  ي ى التَّ  دُ ولِّالمُ  ي  ،صوربمعن

المَ  طُ ربِ ذي يَ الّ  وھوَ  لُ المتسلسِ  الخيالُ  :اوثالثھ ،ھمِ والفَ  سيِّ الحِ  اإلدراكِ  بينَ  طُ ربِ ذي يَ الّ  جُ نتِ المُ  الخيالُ  :اوثانيھ  ع

رِ الفِ  المِ  ك ياءِ  بع ث،ر.(األش دُ  ،)1979ل، .بري ارةُ  رُ وتج ا  اإلش ىھن ةِ  إل ةِ  طبيع ينَ  العالق الِ  ب ذّ و الخي  ةِ رَ اكِ ال

اطِ  ةُ يَّ يكولوجِ السَّ ارساتُ الدِّ  شيرُ تُ  حيثُ  ورةِ الّصوفھم ِ  تشكيلِ في ) والعقليِّ  الحسيِّ  يهِ بشقَّ ( واإلدراكِ  ى ارتب  إل

من  يُّ سِّ الحِ  اإلدراكُ " يبدو حوِ ، وعلى ھذا النَّ الفنيِّ  لعملِ أو ا ورةِ الصّ  في بناءِ  مُ سھِ يُ   هِ بوصفِ  باإلدراكِ  ورةِ الصُّ 

ا تُ ھُ  ورةُ والّص) 17، ص1984 نصر،" (رِ كُّ ذَ والتَّ  لِ خيُّللتَّ  رطٍ شَ  ةِ مثابَ بِ  هِ عطياتِ مُ  اللِ خِ  تَ ا مُ حدًّ  لُ مثِّن ينَ كً رَ ش  ا ب

ذّ  والخيالِ  اإلدراكِ  ي تَ الّ  واسِ الَح عِ وُّ نَتَ بِ  اإلدراكُ  عُ وَّ نَتَ ويَ  ،ةِ رَ اكِ وال تَ ت انَ أيًّ هَ بِّنَ المُ  لُ قبِ س الحواسُ ، هُ رُ صدَ مَ  ا ك  ف

ائطُ لُّ ك ا وس إلدراكِ  ھ فَ بِ  يِّ سِّالحِ  ل أتي دورُ  ،ةٍ عامَّ ةٍ ص ي  اإلدراكِ  وي يرِ ف كَ  تفس اتِ التَّ  تل يَّ الحِ  نبيھ ةِ لِ ختَ المُ  ةِ س  ف

افةِ  امعنً وإض ومُ  ،ى عليھ ةُ  فتق اءِ  اإلدراكِ  عملي ى للالمَ  بإعط راتِ مُ عن إ ،ةِ فَلِ ختَ المُ  ةِ يَّ سِّالحِ  ثي ذا ف الِ للخَ  نَّ ل  ي

ذّ  وعات مُ مو" ةِ رَ اكِ وال تَ ض ي تُ الّ  ورُ الصُّو..) ...( ةٌ كَ رَ ش ذّ نُ كوِّ ت ا ال ي الّ  اكرةُ ھ ي يُ ھ الُ نُ وِّ كَ ت ا الخي    " ھ
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ّذاِكَرةِ ) 44، ص1984نصر،( اِل وال يَن الخي ز ب ة التّميي ى أھمي ا إل ُث ھن الِ  طِ بَرَ حيث من  ،ويؤكد الباِح  الخي

كَ  رِ كُّ ذَ والتَّ ورِ بالصُّ  ى تل ا لِ جمَ مُ بِ  ةُ والعمليَّ، رِ وَ الّص بمعن دأُ ھ اإلدراكِ وتنتھي  يِّ الحسِّ اإلدراكِ من  تب ذّ  ب  ھنيِّ ال

ذّ  ةِ دَّ ستمَ المُ  ورِ الّص وتركيبِ  عن تشكيلِ  لٌ وؤمس األخيرِ  بوصفِ  دأ فقَ وُ  اكرةِ من ال  لُ مثِّذي يُ الّ االستدعاءِ  مب

ي صورةِ  الماضي والحاضرِ  استحضارَ  اظٍ  ف اتٍ  ألف الِ  و دورُ  ،ةٍ ھنيَّذِ  صورٍ  أو وحرك رَّ  الخي و ال ينَ  بطُ ھ  ب

  .رِ وَ للصُّ  فِ لِ ختَ المُ  ركيبِ والتَّ  شكيلِ التَّ  من خاللِ  كاتِ درَ للمُ  ھنيِّ الذِّ  و الوجودِ  يِّ الحسِّ  الوجودِ 

زِ وفي تَ  ةِ يَّ رامِ الدّ  ورةِ الصُّ  ةِ ياغَ في صِ  الخيالِ  ةِ  على أھميَّ ثااًل مِ  دُ جسِّ يُ  :اليالتَّ  وارُ حِ ال الِ  حفي ي قِّلَ تَ المُ  خي

  .رضِ العَ  ضاءِ لى فَ إ صِّ النَّ  من فضاءِ  ةِ يَّ رامِ الدّ  ةِ ورَ الصّ  قلِ نَ لِ 

ىى رقَوتَ  ل،شتعِ تَ  نارٌ  عرَ الشّ  ليتَ  أال " داعِ  إل ارِ  ماواتِ َس إب ةٌ، سرحَ المَ  وليتَ  ،االبتك ينَ مَ والمُ  مملَك  ثل

مارس  ولةُ صَ  هُ لَ .هِ بِ  ليقُ تَ  ورةٍ يبدو الغازي ھنري في صُ  ناكَ ھُ ! ائعَ الرّ  رَ نظَ المَ  دونَ شھَ يَ  لوكٌ مُ  ظارةُ ، والنّ مراءُ أُ 

لِّ يُ  ،ارُ والنّ  والحديدُ  الجوعُ  هِ كابِ رِ وفي  ،هُ تُ وعَ ورَ  ى طُ س اكأنَّ  هِ أعدائِھا عل ا ذنإحوا فَ فاْص .يدٍ َص كالبُ  ھ ادة  ي س

  .قيرِ الحَ  سرحِ ھذا المَ  فوقَ  ،طيرِ الخَ  ھذا الموضوعِ  رضِ على عَ  تْ أَ رَّ جَ تَ تي الّ  ةِ ھَ افِ التَّ  الكائناتِ  ھذهعن 

  ؟األطرافِ  ةَ يَ ترامِ فرنسا المُ  يادينَ مَ  عَ سَ تَ  أنْ  فرةُ الحُ  ھذهِ  وھل تستطيعُ 

  في اجنكور؟ لھا الھواءُ  تي ارتعدَ الّ  الخوذاتُ  تلكَ  ةِ يَّ بِ شَ الخَ  ةِ ائرَ الدَّ  ھذهفي  رَ حشُ نَ  أنْ لنا  وھل يجوزُ 

ى ضآ ،عن المليونِ  رَ عبِّ يُ  أنْ  صغيرٌ  مٌ رقَ  بما استطاعَ فرُ  !ذنإ العفوُ  دَ  .هِ ِمجْ حَ  لةِ عل م نكنْ عونا، وإف  ن ل

  .مكُ تِ لَ يِّ خَ مُ  إثارةِ على  عملُ نَ  ،طيرِ الخَ  في ھذا المشروعِ  فارٍ أصْ وى سِ 

ينَ  لُ فِصيَ  تينِ ظيمَ عَ  تينِ كَ لَ مْ حتوي مَ يَ  من الجدرانِ  طاقَ ھذا النِّ  أنَّ ا ورصوَّ فتَ  ا المُ ھِ خومِ تُ  ب  بحرٌ  ةِ بَتقارِ م

  .رِ طَ الخَ  ديدُ شَ  قٌ ضيِّ  حيطٌ مُ 

الِ بِ  قصٍ ن نَ نا مِ وا ما بِ دُّ سُ تَ لْ فَ  وا يَّ خَ وتَ  ،جالِ ن الرِّ ِم األفً الواحدِ  جلِ ن الرَّ ِم م، واجعلْ كُ خي امَ ل ا يًشجَ  مكُ أم

ى رَ وافِ حَ  عُ طبَ ، وھي تَ ينِ العَ  رأيَ ھا نَ وْ رَ تَ  مكُ أنَّ لوا خيَّ تَ فَ  يلَ نا الخَ ذكرْ  وإذا جّراًرا، مھا عل إ .رىالثَّ أدي الَ خَ  نَّ ف  مكُ ي

انٍ ن مَ م ِمِھبِ  لَ قِنتَ نا ويَ لوكَ مُ  ضَ ستعرِ يَ  أنْ  ستطيعُ ذي يَ الّ  هُ حدَ وَ  ى ك انٍ  إل امَ م ِھخطو بِ ويَ  مك ى حتّ ،واألعوامَ  األي

ى  ةِ اويَالرِّ  ھذهِ في  بَ قِّ عَ لوني المُ عَ واجْ ، مانِ الزَّ  منَ  في ساعةٍ  ديدةِ العَ  نينِ لسِّ ا أعمالَ روا حصُ تَ  ى  مكُ نَ عاوِ أُ حت عل

ا،عِ بُّتَ تَ  ا ھ أحُ تِ فتَ أ ذاا أن وھ ا ب ي نِصتُ  أنْ م نكُ ِم سَ مِ تَ اْل نْ ھ اةٍ توا ف ى أن وا عَ حكُ ن تَ نا وأتِ يَّ سرحِ مَ  إل ا بِ لَ م قِ رِ يھ           ".ف

ذه المَ  سُ ورَ الكَ  هُ ومن خالل ما يقولُ  )15،16ص، 1993،شكسبير( ي أن قّلَ تَ من المُ  بُ طلُه يَ نَّفإ ،ةِ يَّ سرحِ في ھ

ا ال يَھُ  سُ ورَ فالكَ  ،يِّ سرحِ المَ  ھمِ الوَ  إيصالِ  ةِ مليَّ عَ  سھيلِ لتَ  هِ لتِ يّ خَ مُ  خدامِ ستِ ابِ  في األحداثِ  باشرةً مُ  كَ شارِ يُ  روي ن

يھي الّ  هُ تَ لَ خيِّ مُ  حاً، وأنَّ مسرَ  دُ شاھِ يُ  هبأنَّ  ةٍ حظَ لَ  لِّ ي في كتلقّ المُ  رُ كِّ ذَ ، بل  يُ األحداثَ   هِ تِ ورَ ُص في رسمِ  مُ ساھِ تُ  ت

  .ةِ يَّ ھائِ النِّ 

  

  :ةُ اإلخراجيَّ  ةُ ؤيَ والرُ  يَّةُ الّصورةُ الّدرامِ 

ينَ  ةِ راميَّلدّ ا ورةِ الصّ  مفھوملِ  سُ سِّ ؤَ ذي يُ الَّ  كَ شترَ المُ  القاسمَ  ةُ يَّ اإلخراجِ  ةُ ؤيَ الرُّ  لُ كِّ شَ تُ  نَّ  ب  والعرضِ  صِّ ال

رَ المَ  نَّ و ،يِّ حِ س رحيُّ المَ  صُّ ال رِ يَ  س لوبَ وأُ  هُ ناَخمُ  ضُ ف ى هُ س رجِ المُ  عل قِ  خ لِ  وفري رحيِّ المَ  العم  المفرداتِ ب س

ةِ مَ  منَ ِض شكيليِّ ھا التَّ عِ طابَ بِ  ةِ يَّ رِ وَ والصّ  ةِ يَّ رِ صَ البَ   ا زً َكرتَ مُ  هِ فِ ْصوَ بِ  هِ ألھميتِ ونظراً ، يِّ حِ سرَ المَ  رضِ الَع نظوم

يَّ ا مُ موضوعً و ةِ يَّراجِ اإلخْ  ةِ بَقارَ للمُ  رحِ المَ  رضِ لَعل اًل تخ ى  عُ قَتَ  ،يِّ س رِ المُ عل  داتِ رَ فالمُ  ةِ صياغَ  ةُ يَّ ِضرَ فَ  جِ خ

 إلى عالماتٍ  هِ تِ أو إحالَ  هِ دَّ رَ  اللِ من خِ  هفي الحياةِ  بعثِ  جاهِ اتّ بِ  ،ةِ البصريَّ  هِ تِ لمنظومَ  نيِّ الفَ  ناءِ البِ  في نسيجِ  ةِ لَ اخِ الدّ 

 حيِّ سرَ المَ  رضِ الَع ھدفَ  ألنَّ  ،يَ قِلَ تَ في المُ  هُ أثيرَ وتَ  دواهُ جَ  ھذا األخيرُ  بُ سِ تَ كْ يَ  ذٍ ئِ ندَ ، وعِ رضَ ثري العَ تُ  ةٍ يَّ رِ صَ بَ 

وعِ ومَ  وَ  يِّ األساِس هِ وض قُ  ھ ةِ  ةِ القيَم تحقي ي تُ الّ  ةِ يَّمالِ الجَ  الّدراميَّ ى نُ  ةَ الَّالدّ  ةَ الَمالعَ  دُّ َعت جِ عل  ةِ بَقارَ المُ  ض



 المجلة األردنية للفنون

37 
 

انَ ولمّ  ،ةِ يَّ طبيقِ التَّ  نَّ  ا ك وبُ المَ  صُّ ال إنَّ  الحواريَّ  ظامً نِ ال دُ ِمعتَ يَ  كت ي  هُ تداوليَّتَ ف ذا المُ تَنتَھ ى ھ قِ توى لتَ سعل  حقي

يَ يَ  أنْ  نُ مِكال يُ  رضِ الَع بِ صاحِ  جَ خرِ المُ   أنَّ إاّل  ،رضِ في الَع ةٍ يَّ رِ َصبَ ال ةٍ يَّ لِ داوُ تَ ال نَّ  نف  طالُ يَ  ايًّإلغائِ ا نفيً صَّ ال

كَ  ، ألنَّ رَ ھَ وْ والَج رَ ھَ ظْ المَ  هُ  أسبقَ  وجودٍ لمَ  فيٌ نَ  ذل نّ ( أال وھوَ  في الوجودِ  من نَّ  أي أنَّ  ،)صّ ال اتِ كوِّ ومُ  صَّ ال  ن

دراميِّ  هائفض ةً  ودالالتٍ  قَ عالئِ فُ ِشتك ال اقٍ  مرتبط نَ تَ  ةٍ يَّ رِ َصبَ  بأنس نَّ  حُ م لِ  ةَ يَّإمكانِ  رضَ والَع صَّ ال  التأوي

النَّ  فِ ؤلِّالمُ  ةِ من عالقَ لُ وَّ َحتَ تَ  ا حيثُ تكثيفً  أكثرَ  عادلةُ المُ  تكونُ فَ  يِّ صرِ البَ  ارِ اعتِ بِ  صِّ ب نَّ ( هِ ب ى ) كوسيطٍ  صّ ال إل

انٍ يَّ رِ َصبَ  ةِ رورَ بالضَّ ذي يكونُ الّ  صِّ النَّ  بينَ  جديدةٍ  ةٍ عالقَ  داعِ  ا ككي تَ مُ  يٍّ إب ينَ  لٍ قِّ س رِّ تَ المُ  وب  يجب أنْ "ذي الّ جِ ف

نَّ  اتِ يّ رِ َصبَ  مَ فھَى يَ تّ حاًل تفاعِ مُ  يكونَ  على أنْ  القدرةَ  كَ لِ متَ يَ  ل،(  "رضِ والَع صِّ ال هِ ) 19: ص ،2003بلب  وعلي

 أنْ  نُ مِكنا يُ ولھذا فإنَّ  ،لٌ تفاعِ مُ  مھورٌ وجُ  يٌّ بصرِ  وعرضٌ  يٌّ بصرِ  نصٌّ  :وھيَ  رَ عناصِ  ثالثةِ  إلى تحديدِ  لُ نتوصَّ 

دْ  نَّ  وَ عُ ن رَ  يَّ حِ سرَ المَ  صَّ ال النَّ  يِّ صرِ البَ  غي يِّ  صِّ ب نَّ  أو قِ غلَالمُ  األدب ا حيلُ يُ و، تِ يِّالمَ  صِّ ال كَ ن ولِ  ذل ى الق أنَّ  إل  ب

ن ِم ةً سموعَ مَ و ةً مرئيَّ فرداتٍ ومُ  جديدةً  ةً لغَ  قُ خلُ يَ  ، حيثُ هِ جِ ال من خارِ  صِّ النَّ  ن داخلِ م سُ سَّ أَ تَ يَ  دَ يِّ الجَ  اإلخراجَ 

 ةِ يَّدرامِ  جوھرِ  عن بذلكَ  فُ كشِ فيَ  ،فيھا ةِ نَ الكامِ سْبِر أغواِر القِيَمِ الّدراِميَِّة على  لُ عمَ يَ  و ةِ يَّ فظِ اللَّ  فرداتِ المُ  داخلِ 

   .معھا لِ فاعُ ھا والتّ حليلِ وتَ  ھاقراءتِ ي إلى قِّ لَ تَ مُ ال ويقودُ  ،رضِ والعَ  صِّ في النّ  رِ وَ الصُّ 

ي َشالّ  راتِ يِّ غَ تَ المُ  ةِ ملَ جُ  إلى ةِ وباإلشارَ  اكَ  حَ أصبَ  المسرحيُّ  اإلخراجُ ھا دَ ھِ ت يٌّ  أسلوبٌ  ھن  وآخرُ  تركيب

لَ  ةٍ لَ ِصنفَ مُ  ةٍ فنيَّ أشكالٍ  بِ إلى تركي وحنْ يَ ف :ركيبيُّ ا التّ ، فأمّ تصويريٌّ  رَّ  مث  ةِ َكرَ والحَ  وءِ والّض شكيلِ التّ و قصِ ال

يٍّ  عملٍ  ةِ صياغَ لِ  واحدٍ  ياقٍ والموسيقى في سِ  ى طُ  ونحيَ فَ  :صويريُّ التَّ  ا األسلوبُ أّم. طٍ رابِ تمُ  فن انِ إل رِ التَّ  غي  عبي

ةَ الدّ  يستخرجَ  كي ،يِّ رئِ المَ  الِ  العنصرِ  ھادِّ َعبِ  ةِ المسرحيَّ  رِ وَ الّصم ِ راكُ من تَ الل ىللمَ  قِ الخ  في نفسِ  لُ لِّقَ ويُ  ،عن

تِ  ادِ  الوق ن االعتم ى اللُّ  م ةِ عل ذا أنَّ وال يَ  ،ةِ نطوقَالمَ  غ ي ھ رِ المُ  عن ونَ  ا أنْ إّم جَ خ ذا أو ذاك يك عَ  ألنَّ  ،ھ  جمي

 هُ نَّ أ إلى هُ عِ رجِ فمَ  ركيبيٌّ أو تَ  صويريٌّ ت هُ أنَّ ب جِ خرِ المُ  ا وصفُ أمّ  ،نَ وركيبيِّ وتَ  نَ وصويريِّ تَ  رورةِ بالضّ  جينَ خرِ المُ 

يسَ  اكَ ھُ  ل احةٌ مَ  ن رةٌ  س ينَ  كبي ادّ  ب اوُ لتَّ وا ةِ كتوبَالمَ  ةِ يَّرامِ الدّ  ةِ الم رحِ  يِّ اإلخراِج لِ ن ى المس ا عل رِ المُ و، لھ  جُ خ

رَ المَ  اوِ يُ  هِ ورِ دَ بِ يُّ حِ س يرَ دً ِھجتَ مُ  لُ ح نَّ  ا تفس رحيِّ  صِّ ال اللِ  المس ن خ  ورِ للصُّ ةِ يَّمالِ والجَ  ةِ يَّاإلخراجِ  هِ ؤيتِرُ  م

قِ خَ لِ  ةِ يَّرامِ الدّ  كَ  ل ابُ التَّ  ذل رَ عَ  رضِ للَع يِّ رئِالمَ  قِ ط الميزانسين ( نِّ فَ فقَ وُ  ةِ َكرَ الحَ  نسيقِ وتَ  دِ َسوالجَ  ورةِ الّص ب

mise en scene ( ِينَ مَ مُ لل ةِ يَّ كوينِ التّ  ورةِ الصّ  عبرَ  ثِ األحدا لِ جمَ عن مُ  عبيرِ والتّ  فسيرِ ا إلى التّ يً ساع  كلِ والّش ثل

في  ةِ يَّمالِ والجَ  ةِ يَّكرِ والفِ  ةِ فيَّالعاطِ  اھمِ يَ قِ بِ  رةَ والصّ  نا إلى أنَّ ھُ  ةِ اإلشارَ  ، معَ )المسرحيِّ  العرضِ (لـ يِّ رئِ المَ  العامِ 

 ةً عبيريَّتَ  ةً وَّ وقُ لِ مُّ أَ والتّ  فكيرِ للتَّ  ةٍ لَ حاوَ مُ  ةِ مثابَ بِ  دُّ عَ نا تُ ھُ  ورةِ الصّ  ةُ ظيفَ ، ووَ يُّ مالِ الجَ  رُ وھَ ھي الجَ  يِّ سرحِ المَ  صِّ النَّ 

انِ الزَّ  شكيلُ تَ و  ھا اإليحاءُ فُ دَ ھَ ةً عوريَّ ُش ةً بَجرُ ى وتَ وستَ المُ  يةً عالِ  انِ المَ و م لُ وتَ  ك ارِ  يِّ ِسالحِ  عِ الواقِ حوي  واألفك

اةِ بِ  ةٍ ضَ نابِ  إلى روحٍ  ةِ دَ الجامِ  ةِ يَّ جريدِ التّ  تَ تَ  الحي دّ  خزونَ المَ  هِ صفِ وَ ي، بِ قِّلَ تَ المُ  فُ ھدِ س   ورةُ فالّص ،ورةِ للّص يّ اللِ ال

 هِ كاتِ درَ مُ  مَ عظَ ي مُ بنِ يَ  ذلكَ بِ  يقّ لَ تَ المُ و ،هِ تِ رَ وذاكِ  هِ تِ لَ يِّ خَ في مُ  ةً حَ واضِ  ةً صمَ بَ  كُ رُ تْ تَ  وي قّ لَ تَ ا في المُ ميقً ا عَ يرً تأثِ  رُ ثِّ ؤَ تُ 

ي تَ الّ  ةِ يَّنِ ھوالذّ  ةِ يَّ رِ َصالبَ  رِ وَ على الصُّ ودُ ت ى ق م ِ فَ  إل  ،ةِ عبيريَّالتَّ  هِ ِصصائِ خَ و هِ تِنيَ بُ  وإدراكِ  يِّ سرحِ المَ  زِ نَجالمُ ھ

ينِ  ذُ ي تأُخقّلَ تَ  ةِ يَّجِ نھَ مَ  مادِ باعتِ  وذلكَ  ارِ االعتِ  بع ى التَّ مَ  ب ينَ  لِ واُصوالتَّ  لِ فاُععن  يِّ حِ سرَ المَ  رضِ ي والَعقّتلَ المُ  ب

يٍّ ال تفكيرٍ الا بِليئًا مَ يًّ رِ َصا بَ ّصًنَ  هِ صفِ وَ بِ  مّ ةٍ يَّمالِ جَ ال ةٍ َجعالَ مُ ال غِ يَ وِص فن ن ث ونُ يَ  ، وم بِ ًملزَ ي مُ تلقّالمُ  ك  ا بترتي

  .يِّ حِ المسرَ  زِ نجَ للمُ  ةِ سَ سِّ ؤَ المُ  ةِ يَّ رِ صَ البَ  واصِ والخَ  ةِ يَّ سِ الحِ  كاتِ درَ المُ 

عَ  ارةِ  م ا ھُ  اإلش ىن لٍّ  ةِ يَّرامِ الدّ  ورةِ الّص دَ وافِرَ  نَّ أ إل نَ  لك رِ والمُ  فِ ؤلِّالمُ  م ن البيئَ قُ لِنطَ تَ  جِ خ   ةِ م

ا وُصھُ نھا ألفاظَ مِ  انِ دّ مِ يستَ ما فَ ھُ حواسُ  هُ كُ درِ وما تُ  ةِ نَ بايِ تَ المُ  هِ فاصيلِ تَ بِ  عِ والواقِ  ةِ يَّ ماعِ االجتِ  بيھاتِ ما وتَ ھُ رَ وَ م ھما، ش

رَ عَ  يِّ حِ سرَ المَ  رضِ والَع  صِّ من النَّ  ةً ھمَّ مُ  ةً ساحَ مَ  ةُ يَّ ومِ اليَ  ةُ يَّ االجتماعِ  فاصيلُ والتَّ  عِ الواقِ  فرداتُ مُ  تحتلُّ  حيثُ   ب

يدِ تَ  ةِ يَّأھمِ  إلىنا ھُ  ةِ اإلشارَ  معَ  .ةِ يَّ ھنِ والذّ  ةِ يَّ رِ صَ والبَ  ةِ يَّ معِ السَّ  رِ وَ الصُّ  ى  ةِ يَّ حِ سرَ و المَ  ةِ يَّرامِ الدّ   ورةِ الّص جس عل
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ى َسفَ  ،يِّ حِ سرَ المَ  طابِ الخِ  ةِ نظومَ مَ لِ  ةِ يَّ اللِ والدَّ  ةِ يَّ مالِ والجَ   ةِ يَ نِّ الفَ  ةِ يمَ القِ  إلثراءِ  موزِ رُ  أو مزٍ رَ  يئةِ ھَ  الِ المِ  يلِ بعل  ث

دُ نَ  ي المَ  ج رحِ ف يِّ اإلغرِ  س انِ  يق وزَ الرُ  نّ أ يِّ والروم كَ  م روءَ مَ  ةً عالَم تْ لَّ ش لَ  ةً يَّرئِ ومَ  ةً ق اءِ  ةِ َعاألقنِ  مث  واألزي

  .اإلكسسواراتِ  و ةِ يَ العالِ  ةِ يَ األحذِ و لِ والمشاعِ 

  

  :يقِّ لَ تَ والمُ  ةُ راميَّ الدّ  ورةُ الصّ 

تِ كبير ٍ باھتمام ٍ  يَ ظِ حَ  ةِ ورَ الصَ  فھومُ مَ  كَ وظيفِ تَ  ةِ يَّ صوِصھا وخُ ياتِ مَّ َسمُ  الفِ على اخ ا، وذل ا من لِ  ھ ا لھ م

دِ المُ  ةِ يَّلِ عن فاعِ  لُّ قِال تَ " ي قِّلَ تَ المُ  ةَ يَّلِ فاعِ  ما أنَّ يَّ ي، الِسقِّلَ التَّ  ةِ يَّ لِ في فاعِ  كبيرةٍ  ةٍ يَّ أھمِّ   من حيث إعطاءِ  هِ ذاتِ عِ ب

ي تُ الّ  ةِ يَّھائِ ھا النِّ أبعادَ  ورةِ الصّ  ا في العملِ ورَ دَ  دُ دِّ َحت ا بِتِ القَ وعَ  يِّ نِّالفَ  ھ و "(هِ ھ بأب ا  ،)43، ص1979 ،دي كم

ى المُ ركيزِ االً في تَ عَّ فَ  اسھامً إھا يمُ فاھِ ي ومَ قِّ لَ التَّ  ةُ يَّ رِ ظَ نَ  تْ مَ أسھَ  اً فاعِ  هِ ي بوصفِ قِّلَ تَ ھا عل  عطاءِ إفي  مُ سھِ تُ  ةً لَذات

ادةِ  هتاِحفي انفِ  دَ ا ساعَ ، مّميِّ حِ سرَ المَ  طابِ لخِ في اِ  ةِ لّصورِة الّدراميَّ ل ةٍ يَّ اللِ دَ  أبعادٍ  ينِ  األخذِ مع . هِ نتاِجإ وإع  بع

اھِ في مَ  دٌ عدُ وتَ  انفتاحٌ ) امبرتو ايكو( أيِ برَ  ةِ رورَ بالضَّ  هُ عُ تبَ يَ  هانفتاحَ  أنَّ  بارِ االعتِ  هِ قِّ لَ تَ  قِ رُ وطُ هِ تِراءَ قِ  جِ ن ا كَ  ،ي م

ي تُي، الّ قِّ لَ التَّ  ةِ يَّ إستراتيجِ  ظاتِ حَ من لَ  ةٌ حظَ لَ  هُ بأنَّ  أويلُ التَّ  فُ وصَ يُ  تراتيجيَّ  مُ ظِّ نَ ت ينَ  ةَ القَالعَ  مُ ظِّ نَ وتُ ةِ راءَ القِ ةَ إس  ب

ا في ثَ  نُ كمُ ذي يَ الّ  قصودِ عنى المَ المَ  إلىصوالً وُ  يقِّ لَ تَ والمُ  صِّ النَّ  َرِحيِّ ناي الِ النتِ لِ  ،اِلِخطاِب الَمس دَ  ق كَ  بع من  ذل

يالتَّ  ةِ لَرحَ مَ  ى رِ فس م،ِالفَ  ةِ لَرحَ مَ  إل ادِ االعتِ وبِ  ھ ى القِ  م يسَ  ةِ يَّعِ رجَ المَ  ةِ يَمعل ي بُ  ل ط ف دِ فق الِ ھا الجَ ع ن  يِّ م ولك

  .في ذلك أويليّ والتَّ  هُ شاطَ نَ  يذِّ غَ ي وتُ قّ لَ تَ المُ  مُ لھِ تُ  ھاوصفِ بَ  اأيضً  يِّ ركيبِ التَّ 

ى شيرَ نُ  أنْ نا ھُ  طيعُ ستَ ونَ  مِّ  إل انِ  أھ ا جاءَ ، كةِ يَّأويلِ التّ  أرك دَ عِ  تْ م اني رِ كِّفَ والمُ  سوفِ يلَ الفَ  ن لير  األلم ش

اخر دِ ). 1834-1768(م ى  دَ َماعتَ  فق مِ الفَ  ةِ يَّ يكولوجِ َسعل ينَ  زجِ والَم ھ دِ النَّ  سِّ الِح ب ، ومانسيّ الرّ  سِّ والِح يِّ ق

ذهِ الفَ  وءِ س بِ جنُّ وتَ ھم ِللفَ  ةً يَّ رورِ روطاً ضَ ھا شُ وصفِ ، بِ في ذلكَ  يالِ الخَ  ةَ يَّ أھمِ  ادً كِّ ؤَ مُ  م، وھ ا  كُ شترِ يَ  ةُ يَّالعملِ  ھ فيھ

مَ الفّ  أنَّ ، من حيث جِ خرِ المُ و دِ اقِ والنّ  ئِ القارِ  منَ  كلٌّ  ةُ  ھ لِ التّ  غاي اكلين (.أوي إنّ ) 34، ص1998،م ذا ف ةَ  ول ثُنائِيَّ

  .يقّ لَ تَ بالمُ  لِ رسِ المُ  ةِ عالقَ  إلى ادً اِ نستَ ا الّصورِة الّدراميَّةِ  عنىمَ  ةِ في غزارَ  بٌ بَ سَ التَّفسيِر والتَّأويِل 

ارةُ  رُ جدُ وتَ  ا ھُ  اإلش ى ِمالمَ  عنِ  حثَ البَ  أنَّ ن وَ  علِ فِ بِ  طٌ بِ رتَ ُم ةِ يَّأويلِ التّ  رِ ظَالنّ  ةِ جھَوُ  نْ عن  علِ الفِ  أو عيِ ال

ي تُ الّ ) ةيّ القصدِ ) (1938-1859(يه ھوسرل مِّ سَ ، وھو ما يُ يِّ صدِ القَ  ى ِمالمَ  قُ حقِّت مِ الفَ  ن خاللِ عن ذّ  ھ  أو يِّ اتِ ال

اليتَ المُ ( اآلنيّ  يِّ صدِ القَ  عورِ الشُ  دً ) ع اتِ عطَ المُ  عنِ  ابعي طُ  خرَ آى معنًبِ  أو. ةِ قَ ابِ الّس ي ذّ  رب في  وضوعِ بالمَ  اتِ ال

دَ وُ  اردن  أنّ  لِ قابِالمُ بِ  دُ ِج، ونَ ةٍ يَعالِ تَ مُ  ةٍ ح ان انج ارِ يُ ) 1970-1893(روم طَ رَ  ضُ ع دِ القَ  ب الِ التَّ  أو ةِ يَّ ص ي ع

ى بُ  هِ ظورِ نْ ب مَ َسحَ  حويذي يَ الّ . فقط يِّ نِّ الفَ  بالعملِ  ماإنَّ و تِ وضوعاالمَ موم ِ عُ بِ  دةٌ  ينِ تَنيَ عل ةٌ ثابِ  واح  واألخرى ت

ةَ المَ  نُ وَّ َكتَ ويَ  ،ةٌ رَ يِّغَ تَ مُ  ى نتيج ينَ  لِ فاُعالتَّ  عن ةِ بُ  ب يِّ  لِ َمالعَ  ني لِ وفِ  الفَنِّ مِ الفَ  ع الح(ھ ، )24،25، ص1999، ص

ذّ  ةِ قيَم عالءِ إ إلى هِ جُّ وَ التّ  ي من خاللِ قّ لَ التّ  ةِ يَّ ظرِ ونَ ) الظاھراتية(ينومنيولوجيا الف بينَ  بطَ نا الرَّ ھُ  ونستطيعُ   اتِ ال

  .هِ بِ وانِ جَ  حدِ في أ ورةِ الصّ  فھومُ مَ  ليهِ عَ  قومُ ما يَ  اأيضً عنى، وھذا المَ  وإنتاجِ  في بناءِ 

ى مَ  ةِ يَّأويلِ التّ  هِ تِ فَ لَسفي فَ  دَ مَ ذي اعتَ جورج غادامير الّ  إلى قالِ االنتِ وبِ  اھيمِ عل دجروھوسرل  ف  هُ دُ ِجنَ  ،ھي

ذا التّ هِ ذاتِ زعَ نَ ستطيعُ ال يَ  اإلنسانَ  نَّ أل يٍّ ذاتِ نظورٍ من مَ  ھمِ الفَ  عيارِ مِ لِ ) الماضي( اريخَ التّ  عُ خضِ يُ   اريخِ من ھ

ي تُ الّ  ابقةَ الّس راتِ بُوالخُ  كاتِ درَ الُم مُّ ُضذي يَ الّ  ذّ  ساعدُ ت لِ التّ  علِ فِ  خاللَ  اتَ ال ا و أوي ذا م هِ عَ  قَ طلِأُ ھ  قُ األفُ( لي
فِ ، بِ )اريخيُّ التّ راءإ هِ وص يرُ  هِ بِ مُّ تِ يَ ج ادةُ ، اريخِ التّ تفس اءِ  وإع ى المَ  بن اجُ عن ةِ عرِ المَ  وإنت               ف

ر،( كَ )101، ص1997خض ذّ  قَ األفُ نَّ أل ، وذل لِ للعَ  ادً دَّ َحمُ  اھًمفَ  دُ لِّوَ يُ  لِ وِّ ؤَ الُم أو رِ سِّفَ لمُ لِ  اتيَّ ال  أو يِّ نّالفَ  م

عَ يِّ األدبِ ارةِ  ، م ا ھُ  اإلش ىن ومَ مَ  أنّ  إل دَ  يِّ اريخِ التَّ قِ األفُ فھ اھَ  عن ادامير س ا ب مَ غ ياغَ فيم ي ص د ف ومِ مَ  ةِ ع        فھ
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دِ في تَ ، ويِّ حِ سرَ المَ  طابِ الخِ في  ةِ يَّرامِ الدّ  ورةِ الّص أبعادِ عن  شفِ الكَ  ةِ في آليَّ  لُ دخُ ذي يَ الّ ) عاتِ وقُ التّ  قِ أفُ (  حدي

   .ةِ يمَ القِ  كمِ حُ  نواةَ  لُ كِّ شَ تُ  تيالّ  ئِ القارِ  ةِ استجابَ 

تِ تُ  ةً يَّلِ فاعُ تَ  ةً يَّعملِ  ةَ راءَ القِ  دَّ ذي عَ الّ  )أيزرفولفغانغ ( أنَّ  دُ جِ نَ  خرَ آ ن جانبِ ، ومِ ھذا من جانبٍ  ى المَ  جُ ن عن

لَ  فاھيمَ مَ  ةِ جموعَ مَ بِ  ذلكَ  ، رابطًاصِّ في النَّ  نَ عنى الكامِ المّ  وليسَ  ةِ راءَ القِ  أثناءَ  مُ نجُ ذي يَ الّ  ارئ الّض( مث ) منيّ الق

ي تُ الّ  ةِ يَّ صِّنى النَّ الً في البُ عِ نفَ عنى ومُ المَ  نتاجِ إفي  الً فاعِ  اجً موذَ نَ  هِ وصفِ بِ  ومُ مَ  كَ ذلِ ، وَكهُ َعوقِ مَ  دُ دِّ َحت ذّ ( فھ خيرة ال

دَ  ئَ القارِ  دُ ساعِ تي تُ الَ  ةِ يَّ قافِ والثّ  ةِ يَّ ماعِ االجتِ  يرِ عايِ المَ  جموعةَ مَ  مثلُ تي تُ الّ ) ةاألدبيّ  ادَ  بع ا لكي تُ نظيمِ تَ  ةِ إع  حَ صبِ ھ

ذّ ( شكلَ  لُ مثّتي تُ الّ ) ةاألدبيّ ات االستراتيجيّ (، و ةً لَ فاعِ  لَ )ةاألدبيّخيرة ال ي الّ  واتِ َج، والفَ قِ واألفُ، ةِ كرَ الفِ  ، مث ت

نَّ نطَيَ  ا ال عَ . صُّ وي عليھ ذِ  م ينِ بِ  األخ ارِ االعتِ  ع نَّ  أنَّ  ب ي بُ وِ نطَيَ  صَّ ال ارِ  ةِ يَّ ألساِسا هِ تِنيَ ي ف ى ق  هُ َضرَ افتَ ئ ٍعل

تُ ، يَ ةٍ يَّ عورِ الُش ةٍ صورَ بِ  فُ لِّؤَ المُ  ينَ  لُ فاُعالتّ  جُ ن نَّ  ب ارِ  صِّ ال ذا ئ ِوالق ى ھ داً عن ارتِ  األساسِ عل اطِ بعي ذّ  ب  اتِ ال

ى ةِ يَّ صِّالنَّ  واتِ َجالفَ  لءِ َم اللِ من ِخ ةً ديدَ جَ  ةً ياغَ صِ  ئُ القارِ  هُ حُ منَ ذي يَ الّ  صِّ النّ ھا بِ باطِ ارتِ  رِ دَ قَ بَ  عِ الواقِ بِ   قِ قُّحَ تَ  إل

ينَ  صالِ االتِّ  ةِ يَّ لِ فاعِ  نَّ  ب ارِ  صِّ ال ى انفِ اعتِ ) 38ص ،1998،اكلينم( ئِ والق اداً عل احِ م نَّ  ت دَّ  اللِ من ِخ صِّ ال  ورِ ال

تَ ذي يَ ي، الّ قّ لَ تَ المُ /  ئُ القارِ  هِ بِ  عُ لِ طَ ضْ ذي يَ الّ  لِ الفاعِ  نَّ  بُ وعِ س ى خزِ اعتِ  صَّ ال اداً عل  ةٍ يَّذاتِ  راتٍ بُوخُ  يٍّ فِعرِ مَ  ينٍ م

ھا وصفِ ي، بِ قّ لَ تَ للمُ  ةِ يَّ سِّ والحِ  ةِ يَّ ھنِ الذِّ  راتِ دُ القُ  ةِ ثارَ على استِ  لُ عمَ تَ  ةُ ورَ فالصُّ  ،يِّ قافِ الثّ  يِّ اريخِ التّ  ياقِ السِّ  إلى ةٍ دَ نِ ستَ مُ 

ومُ يَ  قٍ ْلة خَ يَّلِ مَ عَ "  ا المُ بِ  ق ادَ  فُ لِّؤَ ھ ي لَ  قٍ ْلة خَ وإع ن قِ  اكِ اإلدر ةِ حظَف اھِ المُ  لِ بَم ارِ  دِ ش                        "ئِ أو الق

اھِ على مَ ي قِّ لَ التّ  ةِ يَّ نظرِ  من خاللِ  دُ مِ عتَ تَ  ةَ يَّ رامِ الدّ  ةَ ورَ الصّ  عليه فإنّ و )15، ص1990غيورغي،(   ةٍ يَّإجرائِ  يمَ ف

القِ  ةٍ خاصَّ لَ قّلَ والتّ  ةِ راءَ ب لِ التّ  ي، مث مِ الفَ  اتِ آليّو أوي يرِ والتّ  ھ قِ والتّ  فس اءَ ، والكَ طبي ومِ ومَ  ةِ يَّبِ األدَ  ةِ ف  قِ أفُ فھ

  .ةِ يَّ مالِ الجَ  ةِ سافَ ، والمَ عاتِ وقّ التَّ 
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 ُ   :ــجتائِ ونَ  الصاتٌ خــ

 جُ خرِ المُ  سعىيَ . ـةً يَّلِ واصُ وتَ  ةً يَّ عرِ ِشو ةً يَّدرامِ  ةً ظيفَ ووَ  ةً يمَ قِ  لُ ثّ مَ تُ  يِّ حِ سرَ المَ  صِّ في النَّ  ةَ ورَ الصّ  نَّ إ .1

قَ وُ  ى تَ  ةٍ يَّإخراجِ  ةٍ رؤيَ ف ا وظيفِ إل ي بُ ھ  ةٍ يَّ عِ مْ َس ةٍ يَّ رِ َصبَ  ةٍ نظوَممَ  تشكيلِ لِ  يِّ حِ سرَ المَ  رضِ الَع ةِ نيَف

ا مَ  تْ َسأسَّ  ي تَالّ  ةِ يَّرامِ الدّ  رِ وَ الصُّ ةُ جموَعلھ ا الفِ تُ قيمَ  سُ كِ نعَ ت ائِ وَ بِ  ةُ يَّمالِ والجَ  ةُ يَّكرِ ھ  ةٍ يَّمادِ  طَ س

رال( ا لِ عاُمالتَّ  ةُ يَّجِ نھَ مَ  عُ خَضوتَ  ،)ةيّ ينوغرافِ الّس عناص ةِ  معھ ياقاِت الّدراِميَّ َب الّس ى فِ  حس لِ إل  ع

لِ حلِ من التَّ  قالِ واالنتِ  ،ناءِ البِ  وإعادةِ  دمِ الھَ و ناءِ البِ  يّ تَ يَ لِ مَ عَ لِ و يِّ رئِ إلى المَ  يِّ رئِ مَ من الاّل  يلِ حوِ التّ  ى  ي إل

ى خَ  ةَ درَ القُ ھا حُ ا يمنَ ممّ ، عبيرِ عنى والتّ المَ  بينَ  ةِ لَ عادَ المُ صوالً إلى وُ ، يلِ أوِ التّ  قِ عل تِ  ل  ةٍ يَّلِ فاعُ تَ  ةٍ جابَ اس

 . يقّ لَ تَ مع المُ 

  :نھاومِ  أنماطٍ  ةِ دَّ تأتي على عِ  يِّ حِ سرَ المَ  النَّصِّ في  ةُ يَّ رامِ الدّ  ورةُ الصّ  .2

 .يھاقّ لَ ھا وتَ ھا وإدراكِ لِ كُّ شَ في تَ  رِ صَ البَ  ةِ على حاسَّ  دُ مِ عتَ تي تَ الّ :البََصِريَّةُ  ورةُ الصّ   - أ

 .يھاقّ لَ ھا وتَ ھا وإدراكِ لِ كُّ شَ في تَ  عِ مْ السَّ  ةِ على حاسَّ  دُ مِ عتَ تي تَ الّ : ةُ يَّ عِ مْ السَّ  ورةُ الصّ   -  ب

ْمِعيَّةِ  ةِ يَّ رِ صَ البَ  ةِ ورَ من الصّ  لُ كَّ شَ تَ تي تَ الّ : ةُ يَّ كِ رَ الحَ  ةُ ورَ الصّ   -  ت  .والسَّ

اهَ تُ  واألحكامِ  راتِ صوُّ التّ  منَ  ةً جموعَ مَ  لُ ثّ مَ تي تُ الّ : ةُ يَّ ھنِ الذِّ  ةُ ورَ الصّ    -  ث ا ثٍ دَ َحأو  خصٍ َش ج  ،م

ً أساس لُ كِّ شَ تُ و  .قييمتَ لا لِ قً لَ نطَ ومُ  ا

  .ةٍ قَ سبَ مُ  ا على أحكامٍ مادً ة اعتِ يَّ خصِ شَ للأو  ثِ دَ للحَ  يِّ ھنِ الذّ  رِ وُّ صَ معنى التَّ بِ : ةُ يَّ طِ مَ النَّ  ورةُ الصّ   -  ج

دالالٍت،ة لَ حامِ  ھاالَمسَرِحيِّ بَِوصفِ  صِّ في النَّ  ةِ يَّ زِ ركَ المَ  قوالتِ حدى المَ إھي  ةَ يَّ رامِ الدّ  ورةَ الصّ  أنّ  .3  لِ

ا بِ  ةِ يَّ رِ صَ البَ  هِ تِ لَ يِّ خَ مُ ي بِ قّ لَ تَ المُ  قومُ يَ  دِ تَ لھ ى حُ  ماناتٍ َض يمِ ق دّ  لَ كُّ َشالتّ  أنّ  ھا، إذضورِ عل نَّ  الليَّ ال  صِّ لل

 .عنىالمَ  عنِ  شفِ الكَ  ن أجلِ مِ  هُ إشراكَ  طُ رِ شتَ يَ 

مّ ِمو ةِ َكرَ الحَ بِ  ةُ يَّرامِ الدّ  رُ وَ الصُّ  نُ رِ قتَ تَ   .4 كَ  دُ ساعِ يُ  ن ث ى تَ  ذل لِ عل ى ُص ةِ دَ رَّ َجالمُ  رِ وَ الصُّ حوي  رٍ وَ إل

ٍة، ذلكَ  ةً فَ كاِش َمحسوَس نِ  ب داثِ  ع ا وعالقاتِ عِ وافِ ودَ  اتِ يّ خِصالشّ  و األح ا ھ اعِ ومَ ھ  ةً يَھا وموحِ رِ ش

 .هِ طوطِ وخُ  راعِ الصِّ بِ 

لُ مَ تُ  .5 نَّ  ةُ يَّرامِ الدّ  ةُ ورَ الُص ث ي ال رَ المَ  صِّ ف رَ ) وارِح( ةً نطوقَمَ  ةً يَّاللِ دَ  ةً نظوَممَ  يِّ حِ س  ةٍ نطوقَمَ  وغي

  .عنىالمَ  إنتاجِ على  عملُ ، تَ ةً عَ نوِّ تَ مُ  ةً يَّ اللِ ا دَ أبعادً  هُ حُ منَ تأويالً وتَ  لهُ  تيحُ تُ ) ةٌ يَّ رِ صَ وبَ  ةُ يَّ عِ مْ سَ  عالماتٌ (

الُ الخَ  دُّ َعيُ  .6 راً وَ ُص تْ أكانَ ، سواءً ةِ لموَسالمَ  ةِ يَّرئِ المَ  رِ وَ للصُّ ةَ َعبدِ المُ  ةَ قَاّل الخَ  ةَ وَّ القُ ةٍ عامَّ ةٍ فَ ِصبِ  ي

 .ةً قَ سِ تّ مُ  ةً طَ ترابِ راً مُ وَ أم صُ  ةً رَ تنافِ مُ  ةً دَ فرَ مُ 

 .ھاكِّ فَ بِ  جُ رِّ فَ تَ المُ  قومُ يَ  ةً رَ فَّ شَ مُ  ةً علومَ مَ  لُ حمِ تَ  ةً سالَ رِ  ةُ ورَ الصُ  لُ كِّ شَ تُ  .7

وَ ينَ قّلَ تَ المُ  رِ دَ قَ، بِ راءاتِ من القِ  ديدَ العَ  لُ قبَ يَ  يَّ حِ سرَ المَ  رضَ العَ  إنّ  .8 ى ن حيث غِ ِم هُ فَسنَ  رُ وِّ طَيُ  ، فھ ن

 .عانيوالمَ  الماتِ والعَ  الالتِ الدّ 

نَّ  ةِ يَّرامِ الدّ  ةِ ورَ الّص مادُ اعتِ  .9 ى ) يِّ سرحِ وار المَ الُح( ةِ َغاللُّ  لِ ازفي اختِ مُ سھِ يُ  يِّ حِ سرَ المَ  صِّ في ال إل

 .أويلِ عنى و التّ في المَ  دِ عدُّ على التَّ  ةَ درَ القُ  صَّ النَّ  حُ منَ تَ  ةٍ سموعَ مَ  ةٍ يَّ رئِ مَ  عالماتٍ 

 ةٍ يَّنائِ بِ  رَ عناِصةُ جموَعمَ  رُ ضافَ تَ وتَ  ةِ يَّ قدِ النَّ  سِ دارِ المَ  الفِ اختِ ھا بِ تِ ويَّ ھَ  في إدراكِ  فُ لِ ختَ تَ  ةُ ورَ الصُّ  .10

ن أجلِ  ى مَ  ھايلِ وِصتَ  م ى، فالّصالمَ  زِ رَكإل ا تَ ھُ  ةُ ورَ عن ارِ وتُ  ةُ َكرَ والحَ  ةُ َملِ ھا الكَ مُ رُسن ا كُ ش  فيھ

  .عنىالمَ  ةِ إلى غايَ  لَ صِ لتَ  فسِ النّ  بَ آرِ مبِ  رُّ مُ وتَ  سُ دْ والحَ  فةُ العاطِ 
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