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  الملخص
ل البحث االشتغال المفاهيمي على جدلية النسخ واتن

وعملياته الداخلة في صياغات جمالية متنوعة بوساطة تتبع 
ه إنتاججذور ذلك االشتغال في مستواه الفكري والفلسفي و

طاب الثقافي بصورة لجملة موجهات أسهمت بتشكيل الخ
ن أعامة والخطاب المسرحي بصورة خاصة وما يمكن 

ة لعروض توافق خطابها تكشف عنه التطبيقات المسرحي
اإلطار المنهجي،  لوتضمن البحث الفصل األ .وذات الصلة

 ؛اإلطار النظري الذي اشتمل على مبحثين الفصل الثانيو
بحث ، فيما وقع الم)األصل، مفهوم السيموالكر(ل واأل

في تجارب المسرح  األصل ،النسخة(؛ الثاني تحت عنوان
وقد جاء  .، وأسفر الفصل الثاني عن مؤشرات)العالمي

 الفصل الثالث ممثًال بإجراءات البحث، اذ اختار الباحثان
مع توجهات البحث النسجامها  أنموذجا )(GPS مسرحية

فيما تعزز الفصل الرابع  .وطبيعته العلمية والمنهجية
والمصادر والمراجع وملخص  تائج واالستنتاجات،بالن

ومن أبرز نتائج البحث  .البحث باللغة االنكليزية
حققت المقاربات الجمالية لمفهوم النسخ : واستنتاجاته

ومقترحاته االشتغالية تنوعًا قرائيًا لعديد النصوص 
المشتبكة داخل بنية خطاب العرض وموجهاته الثقافية 

القيمي الذي لفضاء التعارض والفنية، واستثمارها 
تعد جدلية النسخ ، كما أنه يستدعي نتائج مغايرة

ومقارباته الجمالية من االشتغاالت الثرية على المستوى 
سيما في الحقل  المفاهيمي ومقابالته الفكرية والفنية وال

المسرحي الذي تشكل تطبيقاته وتنظيراته ارتباطًا وثيقًا 
  .يةبالمقترحات الفلسفية والفكر

  .األصلالجدل، النسخ،  :الكلمات المفتاحية

Abstract 
The research dealt with the conceptual work 

on the dialectic of transcription and its processes, 
which are involved in various aesthetic formulas, 
by tracing the roots of that work on the intellectual 
and philosophical level and its production of a 
group of directives that contributed to the 
formation of cultural discourse in general and 
theatrical discourse in particular. It also dealt with 
what the theatrical applications can reveal about 
performances corresponding to its discourse and 
related to it. The first part of this paper outlines the 
methodological framework. The second, the 
theoretical framework, included two topics, the 
first goes under the subtitle, "the concept of 
simulacre / origin", while the second is subtitled, 
"Version / Original in World Theater 
Experiences". The third part presented the research 
procedures; here, the researchers chose (the GPS 
play) as a model consistent with the research 
directions and its scientific and methodological 
nature. The fourth part discussed the results and 
conclusions. The following are the most prominent 
research results and conclusions: 
research results:  

The aesthetic approaches to the concept of 
copying and its engaging proposals achieved a 
reading diversity of the many texts intertwined 
within the structure of the presentation discourse 
and its cultural and artistic orientations, and their 
exploitation of the value conflict that calls for 
different results. 
Conclusions: 

The dialectic of copying and its aesthetic 
approaches is one of the rich works at the 
conceptual level and its intellectual and artistic 
interviews, especially in the theatrical field, whose 
applications and theories are closely related to the 
philosophical and intellectual proposals. 
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  اإلطار المنھجي
  :البحث مشكلة

ولد الفضاء المفاهيمي الذي أطلقته القراءات المتعاقبة لفرضيات الشبه واالختالف وما تالهما من 
ثقافية اشتباك في النسبية والمعيار زخمًا تراكميا من التداخل المعرفي المشروط بعديد المصطنعات ال

والمهيمنات الفكرية بوصفها موجهات ضالعة في صناعة وتكوين الحدود الضابطة لمعيارية تلك المقارنة، سيما 
بعد إدامة الحراك المنبعث من توجهات الحداثة وتوريطه بإشكاليات كبرى قابلة للتحول واإلزاحة وفق 

فضًال عن اتفاقاته باستحداث تصورات  منطلقات فكر المابعديات واشتراطاته بالخروج عن أحادية المعنى،
مع المخرجات الثقافية للحياة في ظل المعطى التكنوصناعي ومقذوفاته  ىتنسجم مع راهنية الحدث وتتعاط

سيما المسرحي منه  الحياتية المعاصرة، األمر الذي حقق انعكاسا ملحوظا بمتبنيات الخطاب الثقافي وال
األطر الجمالية واستمالة مقارباتها المفاهيمية وإعادة توطينها برؤية فنية مواكبة  إلىبوصفه خطابًا حيًا يسعى 

ها لمعنى يطابق المقتضيات العلمية والمعرفية ويسهم بشكل إنتاجن تمسرح تلك الفرضيات وتعيد أيمكنها 
لحدود قراءة موازية لمستجدات الوقائع الحياتية وتقديم منطلقات مغايرة ضابطة  إنتاجفاعل ورئيس بإعادة 
ومقارباتهما  األصلبديلة، األمر الذي استند إليه البحث في تقصيه جدلية النسخ و أومعيارية مستحدثة 

جدلية النسخ : الجمالية في نماذج الخطاب المسرحي، إذ صاغ الباحثان عنوان بحثهما على النحو التالي
  .أنموذجا GPSمسرحية  ،في الخطاب المسرحي األصلو

  :أهمية البحث
ن تنتجه من اشتغاالت أ، وما يمكن األصلعمليات الكشف عن جدلية النسخ و إلىهمية البحث أد تستن

فكرية تفيد الباحثين في الحقل المسرحي والمهتمين بمسارات خطابه، كما تفيد مقارباتها الداللية الدراسات 
ي التجربة الجمالية بمقترحات ن تغنأن الدراسة تتعرض لمفاهيم معيارية يمكنها أرة، ال سيما أوالثقافية المج

  . معاصرة

  :هدف البحث
  .في الخطاب المسرحي األصلجدلية النسخ و إلىالتعرف 

  :حدود البحث
اختيار  إلىولذلك عمد الباحثان ، ة تتوافق مع طروحات البحث النظريةيتحدد البحث بدراسة قصدي

  .أنموذجا )GPS()1(عرض مسرحية 

  تحديد المصطلحات

                :dialectical)( ،الجدلية
والنفي  ز اإلثباتأوالقضية وتنقضها ثم تتج أوحركة الفكر تثبت المسألة "عرفها يوسف الصديق بوصفها 

مواجهة " :سعيد علوشوعرفها .   (Youssef Al-Siddiq,1976,p.77) "نحو تأليف يضمهما ويتعداهما
  .(Said Alloush, 1984,p.35)" هذا الفاعلبين برنامجين سرديين مختلفين، يظهر معهما فاعل، ونقيض 

عديد المستويات الداللية التي تفرزها عملية االشتباك المفاهيمي التقابلي هو  التعريف اإلجرائيو
  . للمختلفات والمؤتلفات

 ):transcription( ،النسخ
ية عمل، تثن"يضًا أوهو  ،"ي، بإخضاعه للتعداداألصلالعمل  إنتاجإعادة " :سعيد علوشوقد عرفه 

   .(Said Alloush, 1984,p.121) "كتابة ذات طبيعة نقلية"وهو  ،"ياألصليحمل التوقيع على غير 
 أوالحدود  أوبمختلفات نسبية قد تغير في الشكل  )المدرك(المعنى  إنتاجالت إعادة وامحهو  اإجرائيو
 .القيمة
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 ):origin( ،األصل
 "هو الثبات في المعنى بوصفه مصدرا، و)قلالع(هو مركز كل شيء " :عرفه عبد الله إبراهيم

(Abdulla,Ibrahim, 1990,pp.60-63)يرتكز  هو كل ما" :كل من ميجان الرويلي وسعد البازعي ، وعرفه
                                    "ختالف، وتصبح قضيته قضية اإلدراك ذاتهعلى إدراك وظيفة اال

.(Al-Ruwaili -Al-Bazai , 2010,pp.58-59)  
  .المصدر المدرك الذي تقارن بحسب صفاته وجوهره كل المشابهات والمختلفات هو التعريف اإلجرائيو

  اإلطار النظري

  :األصل، مفهوم السيموالكر
عالقات الطباق  إنشاءومقارباتها على مدار التأسيس الفلسفي نحو جدوى  األصلتنامى جدل الفكرة 

يهام واشتباك حدود الماهيات التي تبعد همها اإلأشتغاالت عدة، لعل ن تداعياتها كشفت مبكرا عن اأسيما 
غريقية صاحبة االمتياز شكلت على مقترحاته الظاهرة الحضارية اإلأمر الذي اختالفاتها بالتورية، وهو األ

 ،رلى لما صار يعرف بعد ذلك بالسيموالكونضج الصياغة المفاهيمية األأفالطوني الذي الفلسفي عبر الطرح األ
من جهة، فيما يؤسس ذلك  )األصل/ للفكرة(شكالية تشوب المعنى الجوهري إوما يترتب عليه من مآخذ 

الذي يستدرج  ، حيث اقتران التماثل هوأخرىالمفهوم جدليته نحو فسح مجاالت االختالف القادم من جهة 
والجودة والقصد الذي فصاح عن نوايا تدهور القيمة اإل عنيتغافل  أوويغفل عن قصد  ،شكل المقتربات

يهدف، في مقابل تمكين النسخة من بلورة اشتراطات ذاتية  أو األصلليه المعنى وما كان ينم عنه إول ؤسي
ليه النتاجات النهائية لذلك إعن حضورها المزاحم ونواياها ومسمياتها القادمة، فما تسعى  اإلعالنمغايرة و

قابلية  إنشاءارج المنطلق والمرجعية والقصد وتعيد ينذر عن مقترحات تخ ،االختالف الممكن الحدوث
وما تتبناه من طباقات وتشابه  السيموالكراالنفهام الداخلي الذي تتبدى فيه الفكرة عبر بنيتها العميقة، ففكرة 

المتأتي ال من  األصلهي ذات الفكرة التي تنفتح نحو نوعية الخيارات المتاحة في النقيض حيث انتفاء جزئيات 
عن  اإلعالنمقاربات ناعمة ومصطنعة تنتهج سبل التماثل في  إنشاءنما في إاتيجة النقيض التقليدية وسترا

نوع يعضد عالقاته  ؛خرآمكانات ذات نوع إتلك المقابلة من  أوالحضور والمقابلة بما يتيح ذلك الحضور 
 إنتاجعادة إقدرة التعديل ولك تيم ذا كان ذلك السيموالكرإالجدلية بسؤال الجدوى والتقابل والكشف عما 

شكال الفنية خارج حدود التطرف وااللتزام القاعدي بطرح ما يمكنه المفاهيم الرئيسة والمضامين الفكرية واأل
زها وانحرافها القادمين، فما يتضح واوارتداداتها، فيما يؤسس في الوقت ذاته لتج )الفكرة/األصلب(ن يتعالق أ

لى والممهدة لمشروعيتها خارج واأل )السيموالكرية(المنتجة للنسخة  أول للقراءة المعاكسة وللجذر األ
الذي يستند في ) المحاكاة( نضاجه ودعمه لمفهومإفي ) أرسطو( هاافالطوني عبر القراءة التي تبنالمنطق األ

الشعر الملحمي والتراجيدي، وأيضا  نإ: "قولهجدلية السيميوالكر حسب  إلىلين وانبثاقه ونشأته األ
 "الناي والقيثارة هي في معظم أشكالها أنواع مختلفة من المحاكاة اكوميديا وشعر الديثرامب وموسيقال

(Arthur weisberger, 2003,p.42)  األصلأطروحته في تبني ذلك المتغير القادم على  أرسطوحيث قدم 
ات تدعيم لحتمية العقل البشري وقدرته في االرتقاء الجمالي بما يتسق وفرضي بوصفه تطورًا

بمقترحات مطورة تسهم في زخم المعنى وتأصيله وديمومته بحسب مقتضيات ذلك  )المثال/األصل/الفكرة(
ن تتقدم بها الصياغات أن النسخة التي يمكن إذ إالتطور ودون المساس بحدود الجوهر ومصادره الغائية، 

بداعية مل الذي تفرضه الحساسية اإلبالتكا اإلنتاجعادة إغلب تحت طائلة الجمالية لفكرة ما تقع على األ
في إعادة ) أرسطو( لحتمية الوعي والتطور وعالقاته الطردية بمركب الزمن وهو المدخل الذي ينفتح عليه

فاظ بماهيته تحعلى اال الذي يراه قادرًا األصلتشكيل العالقات التي تنتظم وفقها العناصر المشكلة لجوهر 
لية مشروع وارسطي في االشتغال على تداأل اإلعالنك يتضح جليا وحدوده ونتائجه بل وترصينه، وبذل
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حدثته من أشكاله في الفضاء المفاهيمي بوصفه طرحا فاعال بانحرافاته وما أالسيموالكر وانطالقته وبلورة 
فعلى الرغم من  ؛بمصاف لفت النظر حول تناقض الطرح واالنتماء) الهيجلي( متغيرات محتمة، ويأتي االشتباك

ن نصطدم أننا ال نلبث أال إ ،)المطلق/الشاملة(فالطونية بطرحه للفكرة خير اتساقه والمثالية األن األعالإ
النظرية العضوية للحقيقة والواقع التي تفكك الجدوى من  بستمولوجية حوله للمقولة األإنتاجباشتغاله و

لهيجلي تتضح معالم االشتغال في وتنذر بالمتغيرات القادمة حول حدود ماهيته، فمع هذا التبني ا) األصل(
كما هي الحتمية ذاتها التي  ،الكل إلىل منها بمقولة الضرورة التي تحتم انتماء الجزء ويتمثل األ؛ مستويين

تعضيدا للمنطلقات المثالية  -يراه الباحثان-ه، وهو المستوى المفاهيمي الذي ئجزاأ إلىتعلل انتماء ذلك الكل 
ن إ ذإه وماهيته وخصوصيته، ئجزاأوتطرفه الملزم بالجوهر وحدود  األصلة نقاء فكرلفالطونية وتأكيدا األ

فيما يتخذ المستوى  .بسط الجزئياتأدنى الفوارق وأن تقع تحت طائلتها أيمكن  ،مفهوم االختالف فكرة عامة
انية انتماء ذلك خير حول إمكشارة األإفي  متمثال، )المطلق/ المثال/األصل(ومربكا لفكرة  مغايرًا ىالثاني منح

عبر جملة  األصلكل آخر، مما يترك الشكوك تحوم حول جدلية إمكانات الفقد التي قد يتعرض لها  إلىالكل 
" إذ ،إالالممثلة لتداعيات النسخ والتشبه واالختالف ليس  خرىصول األاالنزياحات المتعاقبة نحو عديد األ

في الموضوع  كل منها له موضوعه ونقيضه ومركبه ،تنتقل الفكرة المطلقة عن طريق جدل مثلثات كثيرة
ينكشف جانب معين من الواقع، وفي النقيض يظهر جانب معارض ويرفع االثنان بعد ذلك في مركب أعلى 

مثلث آخر، فهناك  إلى، ويؤدي هذا المثلث بدوره أخرىظهور مثلث جديد مرة  إلىويؤدي هذا المركب 
  "لثات داخلها، ويكون كل عضو من هذه المثلثات هو المطلقمثلثات داخل مثلثات وال تزال هناك مث

William Klee , 2010,p.31)(.  أنموذجايستدعي  -ما يراه الباحثان-وهذا المستوى االشتغالي وبحسب 
فالطوني من جهة، في مقابل الطباق مع نسخة مكرورة عن من التراخي تجاه التعالق السيموالكري األ

نسخته التكاملية  إنتاج )هيجل( وفي الوقت ذاته يعيد. أخرىرسطي من جهة طاه األالسيموالكر بفلسفته ومع
، ويبرر تعاطيه المختلف معها بحسب وجوب تمددها وتعالقها الزمني الذي يسهم )السيموالكر(الهيجلية من 

ات نظرية ذ تتضح خصوصية القراءة الهيجلية في اجتالبها لمركبإبإدامة فاعليتها عبر مقتضى انعكاساتها، 
بوصفه فارزًا لممكنات  كالديالكتيضمن فضاء ووسيط ديناميكي يعتمد  خرىحداها على األإمختلفة لتنسحب 

بوساطة إسقاط  )السيموالكر(البرهنة على نفي حالة الشذوذ وحرف النظر عن لوثة الفقد المالزمة للمفهوم 
الكر بمقتضاه يجابية للسيموإدة ومعدلة ونسخة جدي إنتاج، ليعيد )الكهف/االنعكاس(جزئية معينة لنظرية 
 ن استحوذتأطروحته في الفضاء المفاهيمي بموجهات فرضية االنعكاس التي ما لبثت أالهيجلي، فيما يبث 

جد قراءته السيموالكرية عبر المتن االجتماعي معيدا أوالذي ) ماركس(سيما  اهتمام مفكري العصر وال على
ه بما إنتاجعادة إيديولوجية تسهم في أطروحة مغايرة تفسح مجاال لمشغالت أهميته بحسب أتراتبية المفهوم و

وضرورات  بأهميتهااللحظة الفارقة للتنبه  تيخدم اتجاهاتها الرامية لتأطير الظاهرة االجتماعية التي زامن
لرابطة بمصاف فرضية االنعكاس ا )النسخ والنمذجة والتأصيل(تضع عمليات  موازيةتحديد مساراتها بقراءة 

خير نحو أمثولة تحول األ إلىبحيث يصار  ،)الفكري/المعرفي(وانعكاساته في  )المادي/الواقعي(بين 
سيما بعد  الماركسية، وال باألدبياتدب الذي صار يعرف فيما بعد انسحبت عليها سياسات األ ةسيموالكري

ماعية عن طريق تبنيه لمفهوم االجت) النسخة( تأصيل مفهوم إلىالذي عمد ) لوكاتش( نضوج التجربة لدى
طالق قراءات نقدية إفي  والنمذجةدب من صور اجتماعية وصل بها حد التطرف نحو ما يعكسه األ) االلتزام(

عظم اكتشاف درامي يتأتى أن أتتابع حركية النسخ المقابل في الحقول المعرفية والحياتية المختلفة، فهو يرى 
ياتية هي التي تنشئ الصراع الذي تخضعه التقنية الدرامية عن طريق من مغريات واستماالت رجعية معاكسة ح

فيعكس النضال والكفاح في الحياة الكاملة للشخصية المقابلة للنموذج اإلنساني، فدور البطل ومهمته  ،سلبةاأل
ل لرجا أنموذجافالبطل في حجمه الدرامي وعظمته يستطيع أن يكون  ،الجماهير إلىورسالته ينبغي إرسالها 

 خيرة والهدف المنشود في مواجهة كل ضعف وتراخاعتبار غايته وقمة دراميته هي النتيجة األ كثر على
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األدب  إلىوهذا الطرح الذي تسرب  ، (George Lukac,2016,pp.35-36)وهزيمة في الحياة الحقيقية
ت المركب بصورة عامة واألدب الدرامي بصورة خاصة أعاد إذكاء مشروع السيموالكر بحسب معطيا

نثروبولوجي وتداخالت مقوالته التي بدت تمثالتها واضحة في الحقل الدرامي بنسخ متوالية األ/الثقافي
يقوني الذي وقع تحت نير االستهالك الحداثي، فيما أفادت إسقاطات ما بعد األ) البطل التراجيدي(نموذج أل

الفكاك من مرجعياتها، وأكثر من ذلك في ز محددات القراءة والخروج نحو فضاء واالحداثة القادمة في تج
ومنها نسخة البطل الذي فككته قراءة  ،تصدير ثقافة المابعديات لمنطلقات التشكيك بنتاجات الحداثة

ذلك من مفاهيم  إلىوما ) اآلخر، والهوية، والذات(المابعديات واستراتيجياتها المختلفة لعديد المفاهيم مثل 
نحو فضاء مفاهيمي غارق في التكرار والبحث  )والسيموالكر األصل(جدلية  تستدعي فكرة التقابل وتستدرج

 )المرجع/األصل(عن بدائل تقابل ذلك االنفتاح الثقافي الذي عمقت أطروحته فكرة االشتباك مع مفهوم 
ضاعفت من  )األنموذج/األصل(ن تباشير فقد أز والقطيعة مع المقومات المعرفية السابقة، سيما ووابالتج
في رؤيته للنظام العالمي الجديد المنبثق من مدارسة ) فوكو( تها مع مقترح موت اإلنسان الذي تبناهوطأ

دخلها أفي الذات خارج تعاليها المعرفي والمابعدية حوارات ن )فوكو( الظاهرة االجتماعية، اذ أعادت قراءات
وتشكالته السلطوية، فهي بذلك  حقبة االنصهار مع السلطة بصفتها بنية مطورة بالتوازي مع تطور الخطاب

هويتها يتأتى من شكل الخطاب الساقط  إنتاجنسخة مجددة سيموالكرية قابلة للحذف واالستحداث، فإعادة 
عليها وفداحة قابليته في مسخها بوصفها تابعة، مما يتيح إعادة النظر في قراءة سلوكها وما تتبناه من 

السابقة النسخة  أوخذ الممارسات السلطوية القامعة للنموذج انطالقا من مآ مفاهيم وما تنتجه من معان
فليس مرمى المعرفة البحث عن معنى  المعرفة تتفاعل وتتصارع أهواء ورغبات ومصالح وعالقات قوى، ففي"

تراجعا نحو  أوتدريجي لحقيقة كائنة في المستقبل  خفي وعن ذات متسيدة وعن وتيرة تطور مستمر وتجل
نوعية في طرح  ةاألمر الذي يراه الباحثان انتقال ،(Al-Ayadi, 1994,P33)"أصل منسيحقيقة كائنة في 

برمتها في مقابل تبني عديد من النسخ  األصلتهشيم بل ونفي فكرة  إلىضمن اشتغال يركن  األصلفكرة 
الشتباه وهو تابعية مفهوم ا إلىنحو الخروج عن نسقية مفهوم الشبه ) الفوكوي( المكرورة التي أزاحها الباعث

فراز مستوى سيموالكري متطرف في التعاطي مع شكل من أشكال الذات المستهلكة إاشتغال ينطوي على 
لنظم الخطابات المتعاقبة والمنتجة في الوقت ذاته لمعاني ومفاهيم وفكر غير أصيل ال يرتبط بالمعرفة من 

ن هذا األخير هو الذي يضع إعرفة، وبالتالي فالتقابل بقدر ما هو مرتبط بنظام منتج لتلك الم أوحيث التعالي 
حدود التأصيل عن طريق الممارسة الساقطة على الذات والمحددة لماهية الموضوع وقابلية االنفهام ضمن 
اشتراطات القمع وتقويض مرجعيات المعرفة التي لم يتح لها فرصة الخروج عن خطاب السلطة بما يضع 

نتيجة نوع الممارسات المعرفية التي أتاحتها سلطة  األصلعرض له معيارية تفترض مسبقا الفقد الذي ت
من دينامية  -نيوبحسب الباحث-ن هذه المستويات الجدلية هي التي تصعدإسابقة، وهكذا دواليك، إذ 

عديد النسخ السيموالكرية على وفق اشتراطات  إنتاجاالستبدال حتى ومن ثم الخضوع نحو  أواالستنساخ 
 )السيموالكر(أيضًا إلشكالية ) بودريار( تعرضت قراءة محايثليته، وفي جانب وادودية تدخطاب السلطة ومح

في مأخذ مفصلي الفت ضمن فضاء صهر وإذابة المفاهيم في فكر المابعديات عن طريق مقتربات معصرنة 
ية التي وطنتها االختالف في الفكاك والتجزئة ومغادرة أحادية المعنى انطالقا من الذات استراتيجيةأفادت من 

توجهات الراهن المحرضة على التفرد والمنتجة للذة طبقات النقيض في التقابل، األمر الذي يضع معيارية 
القيمة داخل مقررات تشترط الخلخلة المنتجة لعديد من المفاهيم والمعاني، ما يربك إمكانات التصور لألصل 

تلجأ  األصللفرض محددات  أولة للتأصيل واأي مح نإإليضاح خصائص وسمات بعينها، إذ  إتاحة الفرصة أو
هو ) بودريار( ن الواقع الراهن وبحسبأبآخر الشتراطاته الراهنة، سيما و أولقراءة الواقع والخضوع بشكل 

ل فيه على مصفوفات لعوالم وواقع مفرط وهذا اإلفراط يتأتى عبر متالزمة لمستويين ينفتح المستوى األ
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من التشكالت بحسب نسبية القراءة وما تفرز  ان تتخذ عديدأالمرنة التي يمكنها النهائية من العالمات 
ن عمليات أساقطة، سيما و ابوصفها نسخ )السيموالكر(مساراتها المختلفة من نتائج متفردة تقع تحت طائلة 

وى الثاني التمثيل العالمي في صيرورة ضاغطة ومستدامة، وهذا األخير هو االشتغال الذي يمهد أيضًا للمست
 األصل(في تتبع فرضية التمثالت التي تندرج ضمن فضاء جدلية ) بودريار( الذي اشتبك معه

هي بحد ذاتها  اإلنتاجفإعادة " ذلك من مفاهيم غارقة في التعالق، إلىوما  )االنعكاس/المحاكاة/السيموالكر/
خة بالمعنى المتعارف عليه لهذا نسأو  هإنتاجإن الشفرة تقتضي أن ال يكون الموضوع الذي يتم  ،)أصلية(

ي، بل باألحرى إن االختالف بين النسخة األصلالمصطلح إذ تكون النسخة نسخة من الموضوع الطبيعي 
نه يطرح فكر التمثل بوصفه إإذ  ، (Lechte, John, 2008,P.470) "قد أصبح فائضا عن الحاجة األصلو
في صياغة مصطنعاته نظرا لتوجه الحقبة المذكورة  حد التوجهات الرئيسة للقرن العشرين ودأبه المرضيأ

ته للظاهرة اءعضد من قر) بودريار( نأتشيؤ اإلنسان ذاته، يرى الباحثان  إلىبرمتها نحو الصناعة التي آلت 
االجتماعية في اجتالب سمات حقبة الصراع التكنوصناعي للنظم العالمية التي أطاحت بفكرة التأصيل عن 

وتهشيم النسق العالماتي عبر عديد المحاكاة  اإلنتاجكس غياب األنموذج بفعل تسارع طريق المنتج الذي ع
ن مفهوم السيموالكر يتأتى بفعل التيه إبامتياز، إذ  يسيموالكرالمحتمة لعديد التمثالت الزائفة لواقع بات 

زاعمة بشكل دائم وإيجاد بدائل ) السلع/المنتج( الذي تحرض على صناعته التمثالت ذاتها المدفوعة بفكرة
د العملية ذاتها لفهم كوني شامل من جهة، فيما توّل للتوصل )المثاقفة التكنومجتمعية(نحو إسهاماتها بعملية 

ي الذي ال األصلما فقد هو " نإ، إذ أخرىمن جهة  )األصل/الحقيقة(وأكثر تعقيدًا وبعدًا عن  امستوى مغاير
والشكل األكثر حداثة لهذا ) أصليًا( ه بوصفهإنتاجن يعيد الماضي أ إلىيمكن لغير تاريخ هو نفسه حنين 

 "االمسار والموجود في السينما والصور ووسائل اإلعالم المعاصرة هو شكل ال يعرف لألصل وجود
(Baudrillard, Jean, 2008,PP172-173)  ،  تلك تقع ضمن عديد اشتغاالته لرصد ) بودريار(ففرضية

وإذابة حدودها ونفي ممكنات  األصلدور هذا النوع من الهيمنة في تغريب فكرة مفهوم الهيمنة السيموالكرية و
خصائصها في الوعي الجمعي الذي أتاح له عصر الصناعة فرصة التمثالت وانعكاس عمليات النسخ الالنهائي 

 نأتنسحب عليها ممارسات السياسات الحياتية الثقافية والعامة، سيما  ةتشاركي/بوصفها مفردة عالمية
عديد النسخ الحياتية السيموالكرية  إنتاجتنبه للوليد التكنولوجي المسارع في النمو وفي إعادة ) بودريار(

  .ةبما في ذلك من فضاء افتراضي ووقائع افتراضية وشخصيات افتراضي
  :األصل في تجارب المسرح العالمي/ النسخة 

الثقافية عبر خطاب شمولي أسهمت بصياغة ل للقرن العشرين زخمًا كبيرًا لمصطنعاته وفرغ النصف األأ
شكل الحياة  إنتاجتوجهاته تحوالت التجربة الحياتية ذاتها، نتيجة التطور الصناعي وإفرازاته الموغلة في 

فضًال عن الحروب الكونية وما خلفته من  -كما جاء ذكره في المبحث السابق -وهيمنة مفاهيمها المستحدثة
لحراك نحو إتاحة عديد الرؤى المغايرة التي من شأنها التعاطي واجتراحات صدامات عززت سبل الخلخلة وا

سيما الحقل المسرحي الذي سبق وتبدت بعناصره  الثقافي وانعكاساته بمجمل مفردات ذلك الخطاب، وال
رسطي طوال ومكوناته مرونة كافية الستحداث متغيراته الخاصة، فعلى الرغم من هيمنة الدراما بمعناها األ

فضًال عن األنموذج التأسيسي ) مسرحية جيدة الصنعال(ون وتعضيد تلك الهيمنة بأطروحات ساندة مثل قر
واعتمادهم ) ستانسالفسكي( وكذلك الطيف واسع األثر لطريقة) ماينغن(الذي بثته العينة اإلخراجية للدوق 

خراجي المسرحي الخاضع يقونية عن المحاكاة بوصفها أصًال للولوج نحو فضاء االشتغال اإلالنسخة األ
للمنطلقات الدرامية، عبر عالقات ثقافية سابقة ممثلة بروابط المقترحات األدبية للمرجعيات النصية وسلطة 

تعارضيًا خالقًا دفع بالتجربة المسرحية نحو تبني المشروع  المؤلف، فيما ولدت العالقات ذاتها ضغطًا
ق استحداث عمليات النسخ وحدود تعاطيها التي أنتجت السيموالكري في إعادة تشكل الخطاب المسرحي وف

أشكالها  إنتاجدفع بالمفاهيم الدرامية إلعادة  ،يقوني صلبألهما بصياغة شكل أوتفرد  ؛مسارين رئيسين
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لصيغ  امحايث فرز اشتغاالأه المؤدلج الذي ئومضامينها وفق آنية الحقبة ومغريات المركب الثقافي وتواط
لتجربة المسرحية لمقترح يختلف في المنهج ويقترن بالسياق المنغلق ذاته ممثال خذ اأرة وادرامية مج

في المسرح الملحمي وارتباطات تلك الفرضية بمدارسة الظاهرة المجتمعية  )ختيبر( بأنموذج فرضية
 الدرامي خارج أنموذج األصلوحساسية نظرية االنعكاس الماركسية بما يتموضع وجزئية االشتباك مع مفهوم 

نسخة المحاكاة، في مقابل نسخة سيموالكرية أحادية متطرفة غير قابلة للنسخ حققت حضورها الالفت 
لهما ضمن عمليات كسر العقد التقليدي لنمطية البنية النصية والخروج نحو أويندرج  ؛بمستويين رئيسين

برؤية  )الحادثة/كايةالح(نسخة  إنتاجنسق نصي معارض لضوابط النسخ السابقة، وتأتى ذلك بوساطة إعادة 
مما ) التغريب( معاصرة خاضعة لمعطيات الراهن عن طريق اجتالب مفاهيم السرد األدبي ومزجها بمفهوم

ن والمكان اما ينبثق عنه من نتاج فقد عنصري الزم على يعتمد اسيموالكري ادرامي ااصطنع معالج
متصورة تمكن الخطاب المسرحي من التعاطي نسخة درامية سيموالكرية  إنتاجفي مقابل إعادة  األصل/للحكاية

 يديولوجية المتواطئة مع فرضية االنعكاس الماركسية،المجتمعية المعاصرة وبذات المشغالت األ اإلشكالياتمع 
مة وايديولوجي وسياسي من خالل ربط التغريب بمقأإنما موقف  ،لم يكن التغريب مبدأ جماليًا فقط" إذ

فيما يتخذ المستوى الثاني عديد  ، (MaryElias-HananKassab,2006,P.140)"االستالب االجتماعي
وبدا ذلك  ،لتقويض مجمل العمليات الداعمة لمفهوم المحاكاة السابقة للعرض المسرحي) ختيبر( اشتغاالت

ذين أسهما في لال )Gestus ،ي والجستسوابالر( واستبدالهما) التطهير واإليهام(ه لمفهوم ئواضحا باقصا
، دائرة وغاليليحياة (خة جديدة للعرض المسمى بالملحمي والتي اتضحت في عديد عروضه، مثل نس إنتاج

، حيث تتضح معالم فك ارتباط المرجعيات النصية لنسخة خطاب )هاؤشجاعة وأبناالالطباشير القوقازية، األم 
مركبة ما بين  )ختيبر( المسرح الملحمي عبر تماهي األخيرة وعدمية انتمائها ألصل ثابت، ما يترك نسخة

األسطورة والخرافة والتراث والمعاصرة، فضًال عن المسارات التقنية التي أسقطتها مفاهيم الفكر 
بوصفها مفردات لنسخة حياتية مطورة، أفاد منها بتأصيله لنسخته عن المسرحة التي تتعاطى  )التكنوصناعي(

ن استخدامات تقنيات العرض من أرة، سيما وامع التطورات بمنطلقات المثاقفة مع تقنيات الحقول المج
 )األصل/الحكاية(شاشات وتسجيالت صوتية والفتات أسهمت بشكل رئيس وفاعل في تقويض مرجعيات 

في الوعي المجتمعي، واستدراج المتلقي نحو فرضيات نسخة العرض التي تمارس هيمنتها عن  المورث والقار
مكن العرض من فرض نسخته بذاكرة المتلقي ومزاحمة مرجعيات طريق استحضار تلك العناصر لدالئل مادية ت

اشتغاال جدليًا على مستوى تأصيل نسخة خطاب المسرح  -يراه الباحثان- الالمادي المتصور، فيما  األصل
الملحمي المعتمد على طرح نسخة سيموالكرية تركيبية من عديد األصول والنسخ السابقة واآلنية وإفراز 

يرة عن دراما المحاكاة الثابتة ضمن فضاء نقدي تقابلي يشترط إقرار إمكانات الفقد الذي نسخة متحركة ومغا
تعرضت له عديد األصول ويتيح في الوقت ذاته قراءة جدلية لعديد من النسخ والسيموالكرات التي قد 

ن حالة المسرحة فيما حقق المسار الرئيس الثاني قراءة مغايرة ألقت بظالل بحثها ع، تتوافق مع حقائق ممكنة
زة محددات النسخ واالنغالق واوتطبيقاته بمج) رتوآ(وماهية نسختها بمبتكرات كشفت عنها التجربة النابهة لـ

نفسه، عبر اجتالب ممارسات طقسية ) أرسطو(يقوني في االشتغال انطالقا من نسخة فرجوية سابقة على األ
للفن، االنتهاء من  المحاكاتيريد االنتهاء من المفهوم رتو يآن أ" أفاد منها بصناعة متن خطابه المسرحي، إذ

ليس الفن محاكاة للحياة، بل إن  - الجمالية األرسطية التي تعرفت ميتافيزيقيا الفن الغربية على نفسها فيها
فيما بدا ،(Jacques Derrida , 2000,P.78) " الحياة محاكاة لمبدأ متعال يضعنا الفن في تواصل معه 

خير للنسخة السابقة عن المحاكاة بوصفها تداعيًا بعيدًا عن األنموذج واصطناعه لمقاربة واضحا رفض األ
ذات البعد المتعالي ) البالينيزية( األفالطوني، ويتأتى ذلك بتوظيفه الرقصات األصلجمالية مع فكرة 

اإليماءات  فضاء األصوات التعبيرية ومزجها مع إلىوخروجه عن نمط اللغة الدرامية  )الحسي/الروحي(
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نص عالماتي كوني ليكون بديًال عن نسخة النص الدرامي واشتراطاته اللغوية، األمر الذي  إنتاجالجسدية في 
معادل صوري فيزيقي يمكن جسد الممثل  نشاءكشف بحثه عن البديل الداللي الهيروغليفي، بوصفه منطلقًا إل

نه أت عابرة لوحدتي الزمن والمكان، سيما دالال إنتاجحيازة مساحة رئيسة وفارقة داخل فضاء العرض و
بنسختها  )التأرخة(خضع تقنيات العرض من إضاءة وديكور وأزياء نحو خلق أزمنة تحرر المتلقي من حدود أ

البدائي والماهية اإلنسانية بخصوبتها البكر،  األصلالعقالنية المفترضة والولوج نحو فرضية االتصال ب
ما بين سلطة العقل الحضاري وتداعياته الحلمية السترجاع مكامن أهدافه  واستشعار تلك الصورة المنسية

ه إليهام الجدار الرابع وااللتفاف ئومكانته، فيما عزز ذلك خروج بيئة العرض المكانية عن تقاليد العلبة وإلغا
تطبيقاته أراد في بحثه و) رتوآ( نإن فيحول المتلقي بغية إشراكه حالة المسرحة المرجوة، وبحسب الباحث

ما قبل ) األصل( مفهوم إلىلمفهوم المحاكاة والعودة  )السيميوالكرية/الزائفه(المسرحية تدمير النسخة 
يمكن عن  استراتيجيةجد فيه بادرة أوالذي ) الطاعون( المحاكاة، ولعله السبب من وراء إشهاره لمعطى

رتو يقارن آن إ" إذ الوعي المجتمعي، طريقها تدمير مفهوم النسخة المورثة لماهية المسرحة الدرامية في
المسرح بتجربة الطاعون واآلثار التي يخلفها المرض على الجسد، وهذا يعني هذيان المريض الذي ينتج 

   . (Muhammad Saif, 2012,P.48) "انهيارًا في كل أماكن جسده وفي جميع سياقاته االجتماعية
المقابل لسلسلة من التجارب النظرية والتطبيقية التي  حوار النسخ) رتوآ( وفي السياق ذاته أطلقت نسخة

استحداث مكونات عناصر الخطاب المسرحي، فضًال عن  أواتخذت من النسخة المذكورة مهادا معمليا لحذف 
 )التكنوصناعية(بمعالجات أدائية مغايرة، وليس انتهاء بتوظيف المبتكرات  ءاإدخال تقنيات فرجوية مطورة بد

جاذبا لالختالف ومستثمرًا في الوقت ذاته قابلية النسخة  االثانوية، مما أتاح فضاء أوة للعناصر الساند
الذي  االشتغاليومرونتها في التعاطي الحر وعديد المقترحات التي أدخلت عليها، وهذا التوجه ) رتويةاآل(

 )بروك(و) لسونوي(و) كانتور(و) مينوشكين(و) غروتوفسكي(عززته عديد تجارب القرن العشرين كتجربة 
نفسها وانحاللها وإذابتها داخل فضاء ) رتوآ(أسهم بشكل فاعل ورئيس بفقد نسخة  .وكثيرين غيرهم

دفعت تلك االشتغاالت توجهات حقبة  ،نيالتضاعيف الذي ينتهجه المعالج  السيميوالكري، وبحسب الباحث
ث، فيما عزز مفهوم التجريب ذاته كاملة نحو صياغة حتمية لمفهوم التجريب وتطبيقاته في المسرح الحدي

بمحموالته مع مطلع النصف الثاني للقرن العشرين عبر التعاطي ومقترحات  لىاقبول منطق التعددية الذي غ
السيميوالكر انطالقا من مكمن ، والنسخ، وومصطنعاته الرامية لتبني فرضيات مثل البديل )التكنوثقافي(

ر وفق اشتراطات واوالتج ،زوانحو أفعال الخلخلة والتقويض والتجالتحول الذي أفضى بالتوجهات الثقافية 
ه كظاهرة ثقافية مهيمنة، معارضة بصفة ئالفكاك التي طرحها تيار ما بعد الحداثة، وال سيما بعد استشرا

مالزمة ومفارقة بشكل رئيس لشتى المفاهيم السابقة، فضًال عن اصطفاف الممارسة اليومية ومقارباتها 
فيها الذاتية وأفعال الراهن اليومي والحدث المعاصر ضمن  ىوصفها استراتيجيات خالقة تتماهالحياتية ب

فضاء اجتماعي تشاركي تشتبك معه موضوعات التجربة المسرحية، األمر الذي دفع موجهات البحث عن صيغ 
شكال المنصة  ن منطلقات التعددية واالستبدالإبديلة تفترض المعنى بوساطة مفهوم االستبدال ذاته، إذ 

الرئيسة الستقبال فرضيات موت المؤلف والتناص واجتهاد تلك الفرضيات باجتالب بعد جدلي عام مثلته 
مع مفهوم المسرحة بوصفها ممارسة  ىخطابات ما بعد الدراما وفضائها المنفتح على بناءات ضمنية تتعاط
ها عناصر العرض المسرحي ومكوناته، متعالية على نسخة الدراما عن طريق صيرورات تقنية مختلفة تمارس

األمر الذي كشفت عنه عديد التجارب العالمية  ،بوساطة جدلية االختالف ذاتها وتوافقاتها السيموالكرية
مثًال بمفهوم الصورة العالماتية ) فورمان( ن ارتباطاتأسيما  ،وغيرهم )سوزوكيوليباج، وش، وافورمان، وب(لـ

 اجمالي وعي المتلقي بموجهات االستبدال وإدامتها بوصفها معادالالمؤجلة عضد بشكل رئيس تطبيع 
وانعكاس عالقاته في السياقات  )التكنوثقافي(للممارسة الحياتية وفرضياتها المرتكزة على حتمية التطور 

لمفهوم النسخة تحت طائلة ) بودريار( مقتربا فكريا مع ما ذهب إليه -يراه الباحثان- المجتمعية، فيما 
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التي ) المفارقة(بشكل كبير على ) فورمان( الذي جاء ذكره في المبحث السابق، إذ اعتمد )السلع/جالمنت(
لحظة  إنتاجوإزاحته نحو بواعث أفعال غير مكتملة تسهم ب )النسخة/الحدث(ينتجها االستبدال الذي يطال 

لخلخلة والتعطيل مختلفة على الدوام تحقق مستويات إدراكية مستدامة بوساطة ما يسميها بسياسات ا
سيناريوهات عروضه تبرهن على اهتمامه  أوفكل نصوص فورمان " بوصفها تقنية فارزة للحساسيات النقدية

 أومة أي نزوع نحو االستمرارية والة دؤوبة لمقوانها نتاج لمحأالمستمر والمتجدد باللحظة الراهنة، وعلى 
واضح من المفاهيم التقليدية للحبكة  فخطاب العرض لديه يخلو بشكل،(Kay, 1999,p.78) الوحدة

يعمد إليها لتشكل فضاء الالتمثيل  باستراتيجيةوالشخصية والفعل الدرامي عبر استبداله الرؤية اإلخراجية 
والمماثلة التي تعبر عنها العالقات القلقة لحركية جسد الممثل الممزوجة بأفعال فنون األداء تحت طائلة 

ؤثرات التقنية ذات المرجع السينمائي التي تربك تصورات المتلقي في لحظة ات السمع بصرية والمنشاءاإل
ضمنت فيه  ،وقد)1996،تلف المخ الدائم(بـ انفصال الشعور، وهي معالجات كشف عنها عرضه الموسوم
عالم ما بعد بيكت الذي تبتلع " هو )فورمان( الفوضى الحياتية ممارسة جمالية لظاهرة االنتظار الغامضة فعالم

              "فيه الفجوة الكونية الوعي المضطرب تاركة مسرحا من األشياء شامال الفكر كشيء والشعور كشيء آخر
.(Views Elinor, 2000,p.149)   

 بل ته،لمختلف االستراتيجيات التي تنتهج مفهوم االستبدال وإدام اليتمث ،األمر الذي يراه الباحثان
وفي  ؛المضمون/ياته الجمالية في العرض المسرحي لمستويي الشكلوتصعيد عمليات النسخ وتوظيف جدل

/ االستبدال(وتداعيات  )األصل/النسخ(يتضح فيها التأكيد على جدلية مفهوم  أخرىتجربة ما بعد درامية 
زه للنسخة الدرامية وانبثاق واففضًال عن تج) تاداشي سوزوكي( بشكل جلي عند حدود تجربة) السيموالكر

الممارسات المابعدية وتوجهاتها المبتكرة، عضد األخير فرضية االستبدال بوساطة توظيفه  اشتغاله وفق
نه اشتغال نوع من المحاكاة السيميوالكرية التهكمية أعلى  ليًاواما صار يفهم تد أو )الباروديا(لمفهوم 

 أوحدث  أو المتصور لحكاية )األصل/مرجعيات(الساخرة التي تمكن استبدال المعنى عن طريق تهشيم 
واستنطاق معنى متصور قابل  خلخلة معناها القار إلىنساق ثقافية معاصرة تعمد أشخصية ما بوضعها ضمن 

قات للتطور واالستبدال عن طريق إمكانات االختالف والمغايرة التي تبث دالالتها عبر مقاصد المنطل
لجاته اإلخراجية راته المكتشفة، وتتأتى معام تعددية فرضيات الواقع وآنية تصوئوسياقاتها المختلفة، بما يال

تشكيل فضاء إيحائي مرن يعتمد االستبدال المستمر عن طريق ممارسات حركية من  اءللباروديا ابتد
الكابوكي ومزجهما بمفاهيم معاصرة للطاقة التي تبثها /وتشكالت نحتية مجتلبة من تقنيات مسرحي النو

ر نطق الكلمات وإخضاعها لسياقات مغايرة في كل يجة تحتم تغيواوهذه المز .األجساد في الفضاء الكمي
مرة، وبحسب ديناميكية الشكل المتغير للحركة والعالقات الناشئة المختلفة والمسببة لتعارض المتغير الحسي 

المرجع المحاكي بشكل مقلوب،  إليهايقدم القيم والثوابت التي يستند " ألنه للممثل والمتلقي على حد سواء،
      "هيكل يخلو من الصبغة التي كانت تطبعها إلىن خالل تحوير مدلول المادة المحاكاة وتحويلها م

Mary Elias - Hanan Kassab , 2006,p.410)(،  إنتاجفي  - نيحسب الباحث- وهذا األخير يسهم 
الحدث نحو اشتغال /طريق استبدال دالته المرافقة التي تستدرج الوقائع القارة نع) األصل/ المعنى(متوازيات 

جدلي يهجن السياقات المشهدية بوساطة تكرارات نصية ضمن عديد الفرضيات البصرية واألدائية التي تحرك 
خارج سلطة اإلثباتات المعنى بإزاحة سياقه الحسي المتصور في كل مرة واستبداله بعديد النسخ الممكنة 

  .التاريخية

  الدراسات السابقة
ظة كتابة هذا البحث دراسة سابقة تناقش مضمون البحث واشتغاالته في تفكيك لم يجد الباحثان حتى لح

حيث عمدت بعض الدراسات في ) في الخطاب المسرحي األصل/النسخ (مفهوم القيمة الجمالية لجدلية 
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منها مختلفة  لدراسة ظاهرة التأصيل في المسرح العربي والعالمي، وهو ما يجع إلى خرىرة األواالحقول المج
  .مضمون هذا البحث عن

  مؤشراتما أسفر عنه اإلطار النظري من 
األفالطوني بإذكاء المشروع الجدلي لمرجعيات  )السيموالكر(أسهم تعارض المفاهيم النبثاق فكرة . 1

رسطية وتحقق التعارض فيما بعد ما بين عمليات النسخ المفاهيمي وما تفرزه من مختلفات في المحاكاة األ
وغائيته، األمر الذي عكسته جدلية التطبيقات المسرحية  األصلنوايا في مقابل مفهوم القصد والهدف وال

في مقابل مؤثراته التي أطلقت نهجًا اشتغاليًا لعديد  )األصل/النسخة(في بحثه عن ) رتوآ( ما بين تجربة
  .ذاته األصل تحلل إلىوالتي أدت  )بالتجريب(تجارب النسخ المعملية التي اصطلح على تسميتها فيما بعد 

النسخ (شكل مفهوم الفقد باعثًا حداثيًا رئيسًا نحو تنشيط جدلية النسخ ومقارباته الفكرية، في صياغة . 2
للبطل التراجيدي وتفشي مواصفاته اجتماعيًا عن طريق اإلفادة من االنزياح الهيجلي ونظرية ) نموذجياأل

  .ألدب والدراماعلى توطين مطلقاتها في ا) لوكاتش(االنعكاس التي عمد 
، فيما عزز التعاطي السيموالكري اتساقًا) نموذجاأل/ النسخ(طاحت توجهات ما بعد الحداثة بمفهوم أ. 3

ر والقطيعة واالختالف الذي أطلقته السلطة القامعة للمعرفة واز والتجواأطروحات الحقبة في التج وأبرز
نا واآلخر، األمر الذي كشفت عنه ة واألحذف واستحداث لمفاهيم الهوي إلىوالتي أدت ) فوكو(بحسب 

  .الدراماومقارباتها في خطاب ما بعد ) الباروديا(ممارسات 
 الفكرية قراءة سيموالكرية للواقع وراهنية النظم العالمية في ظل عصر) بودريار( أظهرت مقترحات. 4

ألنساق العالماتية التي وما تمارسه السياسات الحياتية من إفراط في التمثل والتمثيل ل )التكنوصناعي(
ه لحكاية ما ضمن إنتاج، وهي قراءة توافقية لممارسات خطاب المسرح الملحمي وإعادة األصلغربت 

  .يديولوجية معينةأمشغالت 

  إجراءات البحث

 اعتمد الباحثان المنهج الوصفي التحليلي  :منهج البحث
 قصديا ينسجم مع طروحات جاأنموذبوصفها  )GPS(اختار الباحثان عرض مسرحية  :عينة البحث

  .   يالبحث التي تم التأسيس لها في اإلطار النظر

تحقق فرضية مدونة العرض مطلقاتها الرئيسة بما يتأسس من فضاء منفلت تشتبك  :تحليل عينة البحث
بما تبثه التسمية ) جي بي اس(محدد للمسمى  أومعه مخيلة المتلقي وهي تجتهد في اإلمساك بمعنى أحادي 

معنى مؤجل من غير الممكن تصوره، فعلى الرغم من االتفاق  إلىمسافة متوترة ما بين نقطتين دالتين  من
حد مصطنعات األنظمة التكنولوجية ألى مألوفة بوصفها والجمعي على فهم التسمية التي تبدو للوهلة األ

لى نقطة االنطالق وال تؤشر في الداخلة ضمن االستخدامات اليومية للحياة المعاصرة، إال إنها ال تدل أيضا ع
الفهم واستدراج كل تلك الغيابات عن  ءوسوالمقابل نقطة الوصول، األمر الذي يدعم هواجس القلق والتوتر 

لية، التي يرتكز وأفق التصور نحو لهفة فتح الستارة وانبثاق دالة تمكن المتلقي البدء بتشكيل تصوراته األ
اللوح الذي رسم عليه القطار والسكة ( و استنطاق أصل الحكاية عبرإليها ويوجه مرجعياته القرائية نح

لى أفصحت عنها ستارة العرض مبكرًا، كما شكلت بأحد أولية لدالة عالماتية أوفي عملية نسخ ) الحديد
) اآلن وهنا( بث مطلقاتها الجدلية فيفي كرة الجمعية للمتلقي، بل وأسهمت يقونيًا في الذاأجهها حضورًا أو

، فيما أخرىوحتى ما تالها من انتظارات ممسرحة متصورة ) فلسفة انتظار غودو(ء جمالي مرتقب، منذ لفضا
تؤشر نوايا لعبة النسخ في تعاطي المضامين المضمرة عميقا داخل بنية العالمة المذكورة، إذ هي لم تكن 

نسخة مكان مفترض لية خادعة لأونها صورة أمحطة؟ ولم تكن سوى عالمة تؤكد على مرور قطار؟ ذلك 
. ..صوت قطار وسكة حديد فاصلة ما بين الخشبة والجمهور وممتدة بشكل أفقي :لويكشف عنه المشهد األ
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ل الذي ون بقوة تركيبية منذ لحظة إعالن الحدث األتاالمفترضين حاضرالمكان ون االزم اففرضيت .ال غير
رج حدود التكهن، حيث الزمن نسخة متصورة عن تفتتح انقالبا مزاجيًا خا اينفرج عنه مشهد البداية بموسيق

والسرعة التي عبر بها القطار ) بدالة القطار(األزمنة التي أعقبت التطور الصناعي وصناعة الماكنة البخارية 
التي فرضها إيقاع الحياة ما بعد الصناعية  تهاوماهيالتحوالت تفرض نوع  )الحياة(سطح الخشبة ) صوتًا(

الزمن سؤال أضاعت أصله كثرة /فالوقت) الوقت( عن الحياة ذاتها وجوهرها المسمى بوصفها نسخة مستحدثة
لية أوالتطورات المدخلة على الحياة وشكلها، وكذلك الحال بالنسبة لفرضية المكان الذي حققت انبثاقه 

إذ ) بودريار(بحسب  التي استحضرت نزعة فرط الواقع في التمثل والتمثيل) االشتباه/التشابه/الشبة (لجدلية ا
فكرة تجريد الفضاء من تخمة ممكناته العالماتية عبر ترشيق النسق الجمالي واإلتيان  إلىعمد صانع العرض 

ن يشابه عديد الفضاءات المستدعاة من أيمتاز بمرونة التمثيل، بحيث يمكنه ) سيموالكري/ شيطاني(بفضاء 
على تفرد حدوده المتخيلة، بوصفه صورة فنتازية ، فيما يحافظ )الواقع/ األصل/ للحياة(الذاكرة اليومية 

مكب (ل عن وافتراضية تحدها أهداف جمالية، إذ إن ذات الجدلية تصعد من تجاذباتها في كشف المشهد األ
بنسخته الصناعية، قمامة بمعناها العام والمعاصر لكنها تخلو من عالمات إنسانية فهي نسخة من ) قمامة

ل نحو توكيد تعالق خطاب العرض ومطلقاته االفتتاحية ويحيل المشهد األ مخلفات صناعية، األمر الذي
وجدلية نسخ الحياة وحدود اشتراطاتها في عصر ما بعد صناعي، ) المكان/ الزمن(بي الرئيسة مع أزمة مرّك

 يكدها الموسيقؤوايقاع حركي وت ية يحيلها الجو العام من إضاءة وزفيما يستثمر صانع العرض طاقة سحري
اإلنسان المعاصر في استعارة ) لصورة(نحو استدراج المشاهد للحظة خلق جديدة ) الفلمي(ات الطابع ذ

الصورة والنسخة عن ) بينوكيو( تمتثل لها ذاكرة المتلقي الجمعية، حكاية) الروسي(لمآخذ حكاية من التراث 
وهي اإلشارة الذكية التي دل عليها  ...اإلنسان ودمجها بعالقات ميتافيزيقيا الخلق الذي ابتدأ وارتهن بكلمة

) الصناعي/اآللي(ل ما بين قطع القمامة المتحركة والمشكلة على هيئة شخصيات اإلنسان وحدث المشهد األ
ل تنظيم تلك األشكال الحياتية لنسخة اإلنسان وامن جهة، في مقابل ممارسات شخصية الرجل الكهل الذي يح

شارة الجمالية لعمليات الخلق والتحكم، في مضمر العالقة الرابطة ما ، فيما تأتي اإلأخرىالمعاصر من جهة 
بين فعل القراءة وحركة تلك النسخ الحياتية في مقابل فعل تمزيق الورقة وسكون تلك األشكال المستنسخة، 
كما تطابق اإلشارة لتفرد إحدى تلك الشخصيات واتخاذها مسافة عن مثيالتها وكذلك عدم اتساق فعلها على 

جدليات النسخ بمستواها  ىحدإم ئلية تالأوستوى الحركة وردة الفعل وأفعال المجموعة في إنشائية تشكيل م
ن أن تطابقه وأ خرىيجب على جميع النسخ األ أنموذجا) أي النسخة المتفردة( ، بوصف األخير)نموذجياأل(

قرب للتصور والفهم الذي ، وهو المستوى الداللي األ)الموت/التحطم (تحذو حذوه وإال سيكون مصيرها 
عضدت معطياته من قابليته الترويجية في مشهد صراع يطابق صراع مورثات لعديد السرديات بمستواها 
الميثولوجي، الصراع الذي تتفرد به القوة وعناصرها وإرادتها لتنفلت من بعدها حياة على شكل ما، وهو ما 

حبيسة وموثقة ) األصل/الصانع/الكهل(شخصية الرجل وترك ) صراع الصانع والمصنوع( يتضح في بنية مشهد
لية حول تجديد السلطة ويقونية، فيما تتبدى اإلشارة األسلطة غير مجدية ممثلة بالكرسي ودالته األ إلى

وشكل النظم الحياتية القائمة والمتحكمة بشكل الحياة والذي عبرت عنه شخصية ) مفهوم السلطة(بتجديد 
  ). الكهل/السابق(التي تمارس فعل التهكم وتأييد االنقالب على مفهوم السلطة بشكلها الرجل الحامل للحقيبة و

إن جدلية النسخ ومستوياته المفاهيمية موغلة في الحياة ومفرداتها المحيطة بالفرد واألسرة والبنية 
الثاني الذي االجتماعية على حد سواء، ولعله البعد الجمالي الذي انطوت عليه تكوينات وتشكيالت المشهد 

أراد  )األصل( ، إذ إن ذلك)ما قبل النسخ/ األصل(حققت صورته التركيبية أثرًا مربكًا لصورة الحياة بفرضية 
بامتياز اشتغاله على تشكيل الصورة المتغلغلة في بنية المشهد ) سيموالكرية(ن يكون نسخة أله صانع العرض 

م فرضية الخلق بمرجعياتها ئلي الذي يالوتعاطيها األوالحدث المسرحي القابلة للمواربة والتضليل، عبر 
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لكنها تكمل اختالفها وتفردها بشكل تدريجي تصاعدي ) حواء/ دم آ ،أنثى/ ذكر (ية واالسم/الميثيولوجية
بوصفها، ) األصل(باالتكاء على جملة من األفعال الدرامية التي تنذر بتفردها واختالفها بل وتعارضها مع 

الته وتكتمل عبر اكتمال جميع األفعال الداخلة في الحدث والمشاركة في إكمال موجهاته منطلقًا تتأتى دال
ذات المستوى الجزئي هي التي تنذر بفرضية االختالف بوساطة ) المتأتية( وبلورة صورته، إذ إن المختلفات

ة تعالق حيثياته مع ، بوساط)الموضوع/ النسخة(ذلك المستوى الجدلي الذي تفصح عنه النوايا القادمة بتغير 
، بوصفه )اإلدهاش( رة، غالبًا ما تفيد من تواطئه البنية المسرحية المنطلقة وفق مبدأوابنى موضوعية مج

من جهة، في مقابل قابليته المرنة على اجتالب عناصر اإلمتاع ) المفارقة(حد المستويات االشتغالية لمفهوم أ
ية في االشتغال المسرحي هي صنيعة جدلية االختالف التي من جهة مقابلة، إن كل تلك المستويات الجمال

تفرزها عمليات النسخ وتنشئها تعارضات صوره، األمر الذي كشف عن مآخذه صانع العرض في إنشائية 
، فيما األصلبوصفها ممارسات حياتية مركزية تماثل ) الوالدة/ الحمل/ الزوجة/ الزوج / المنزل (مشهد 

لتدجين وعمليات النسخ وممارسات التكرار بوساطة سلطة خارجة عن المألوف دلجة واتتبدى معالم األ
فرض موجهاتها وسلوكها ضمن لحظة حرجة ما  إلىتشتبك مع الفعل الحياتي للوالدة وتعمد ) سلطة ناعمة(

التي تفرض  )ذات الحجم الصغير/ المرأة (وشخصية ) مخاض الوالدة(بين الحياة والموت، تمثل دالتها لحظة 
/ موسيقي /لطريقة التي يأتي بها المولود للحياة، أي تحدد ضوابط الحياة ذاتها ضمن مؤثر سينوغرافيا

في التخلص ) األجنة( حدأوتأكيد تلك الموجهات في مساعدة ) صوت الدجاجة/ التدجين (صوتي دال على 
ارب الجمالي وتقنيات مسرح تعزز التقنيات المتبعة في األداء التمثيلي بعضًا من التق فيما. السريمن حبله 

ومصطنعاته األدائية فيما يخص القيمة الجمالية التي تضيفها األصوات والصرخات لحالة المسرحة ) رتوآ(
يل واالنفالت نحو مختلف أووتهشيم نظم الملفوظ النصي الذي يرتكز على الصياغات اللغوية القابلة للت

بحسب مزاجيات النبر الصوتي وتداعيات الحركة الجسدية وما  أوالمتلقي، /المتفرج/ األنساق الثقافية للقارئ
القصد من االنحراف، في مقابل الرجوع / ن يتعالق معها من تمثيل عالمي مصادف يمكن المعنىأيمكنه من 

عدم  إلىبد منها  ن اإلشارة الأ، بيد األصلوتحاكي شمولية  )التمثل والتمثيل(نحو نسخة كونية تجانب 
) مفهوم التجريب(ن مؤثرات أما قبل النسخ، ذلك  األصلالنسخة وفق جدلية عالقتها ب ديمومة واكتمال
المعملية بدت تتضح موجهاتها عبر خطاب مدونة العرض وثقافة صانعه وامتداد /الدرامية/ وعديد معالجاته

بمشهد  اءة، ابتدمثالته في بنية مشاهد عدرؤيته اإلخراجية وارتباطاتها المعرفية بآليات التجريب والتقاء مت
  .بما يبيحه من بنية قائمة على تجريد الشكل وليس انتهاًء بالزي وحركية أداء جسد الممثل) البيت(

الد ومن ثم هدم وآلم الوالدة وإنجاب األآإن نهاية الحدث القائم حول فعل حياتي مركزي تمثل بمخاض و
بل والتفريط بهم وتسليمهم  ،األب/حياة األمهم في ن يكون األغلى واألأأفق التوقع عبر إعطاء ما يفترض 

نقطة  إلىومن ثم العودة ) الد من قبل شخصية الرجل الضخموخذ األأكما في مشهد ( باليد لجهة غريبة
الد، فضًال عن الفكرة والزوجة دون االكتراث بضياع األ/ ج والتودد لألنثىواالصفر وإعادة الفعل الذكوري للتز

زهم حدود المعقول إنما يؤسس نحو قصدية الرؤية اإلخراجية المشاكسة لمفهوم واتجالد ووالنابهة لعدد األ
ن إحدى أكثر مائزات الحياة أالعصرنة وانسحاب كل ممكنات تلك الرؤية  إلزاحة مفهوم األنسنة، ذلك 

أخالقية ، وما ينطوي عليه هذا المفهوم من إسقاطات قيمية و)التسلع(المعاصرة هو دأبها الشره وإيغالها في 
عبر إعادة التعاطي معه انطالقًا من شتى مستويات الحياة ومكوناتها سواء كانت ) المنتج( غيرت من معطيات

اإلنسان ذاته، ويتم كل ذلك بالدك على الحدود الفاصلة لألصل وما يترتب على ذلك من متغيرات  أواألسرة 
المفهوم محدثًا بذلك / وتدوير المعنى تاجإن، إذ إن عصر ما بعد التكنوصناعي أعاد )القيمة( في مستوى

اختالفات معيارية بالنسبة للقيمة، األمر الذي يشرح تداعي القيمة اإلنسانية في عملية التخلي عن 
ن أاإلنجاب وتكرار النسخ اإلنسانية خصوصا /اإلنتاجإعادة  إلىالمنتج، فضًال عن الرضوخ بقناعة تامة /األبناء

متشابه وهو ) لقناع(الد عبر ارتدائهم واأل/وتهميش مالمح الوجه للشخصيات إلغاء إلىصانع العرض عمد 
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ن فكرة الشبه ومفهومه تعد من أ، ذلك خرىحداها عن األإاشتغال يطابق مفهوم تعددية النسخ وصعوبة فرز 
جدلية االختالف، إذ يصعب مفهوم وجدلية الشبة من إيضاح حالة  إنشاءالمرتكزات الرئيسة والضالعة في 

التفرد والتمايز، فيما تتضح أهمية هذا االشتغال وتنضج على المستوى الجمالي عبر منطلقات الحدث والبناء 
إبدال أقنعة / التبرج( المشهدي الذي تكشف عن بادرة اشتغاله شخصية المرأة وما يؤسسه فعلها كما في

، خصوصًا بعد حركة نزع القناع من عالقات فكرية قادمة تدعم منطالقات النسخ وجدلياته الجمالية) الوجه
هو اآلخر، ) للفقد(الذي تعرض  األصلمالمح  إلىالت الرجوع واالتي تبرر الرفض للنسخ المفروضة ومح

  .بفعل اإلضافات التي تترتب على وضع مساحيق التجميل
تنا هي التي تحدد تعرفنا لها وحدود تعاطينا وعالق أوبحدود المعرفة، ) فوكو(بحسب  تتالعب السلطة

تكاد تكون معدومة فالمعنى المورث هو معنى مورست  األصلالمعنى  أون فرضية أصل المعنى، أبها، ذلك 
 أومكمن انبثاقها  أوبحقه سياقات معرفية معينة فرضتها سلطة العصر ذاته، وقد تتغير السلطة نوعها 

 أوالسوق  أوة، في الشارع مرجعياتها لكنها بالتأكيد ال تغير ممارساتها ومؤثراتها الحياتية الضاغط
المؤسسات التعليمية، ولعله البعد األكثر مقاربة مع ما ذهب إليه صانع العرض في تجسيد ذلك التعاطي 

ن أوعلى الرغم من اإلشهار العالمي للحقيبة المدرسية إال ) الد في المدرسةوتواجد األ( المعرفي بمشهد
ك الحال لمعطف الطبيب، وكذل امشابه االتي ترتدي معطفالمرأة / المواربة كانت حاضرة في زي الشخصية

مع المتصور  ىم مفهوم السلطة ويتماهئيقوني وتغريب معمارية المكان، بحيث يالبالنسبة لتغييب الشكل األ
، اشتباك خطاب العرض مع فكرة المعنى ذاته إلىوهكذا حيث يصار  ،مشفى/معسكر/مدرسة/ على اختالفه

ود المعرفة التي تكسبنا إياها السلطة عن قصد، فيما تعزز تلك الفرضية عديد وحد ،األصل، والمفهومو
الد والتكرار ما بين مجموعة األ/النسخ/ االشتغاالت والبناءات المشهدية القائمة على ممارسات التقليد

ته في بصير ةتغييب وإقصاء وعي اإلنسان وسرق إلىوالشخصيات المقابلة لهم المماثلة للسلطة، والتي تعمد 
التعرف على الحقائق منذ مراحله المبكرة، بحيث يساق ويدجن وتفرض عليه الضوابط السلوكية والفكرية، 

الد بوساطة لمس تفاصيل وكما في مشهد تعرف األ(لة للتعارض بحزم وقسوة شديدتين، واكما تقابل أي مح
لعيون المرسومة ومسحها من ا والحقائق عن طريق رسم عيون لهم، ومن ثم محبلة تبصيرهم واالوجه ومح
إذ إن دالالت التوهم واعتماد تغييب حاسة البصر يسهل عمل السلطة في خداع العقل، وهي ) قبل السلطة

المقاربة فارقة الجمال التي قدمها خطاب العرض في المشهد المذكور والتي افتتحت فيما بعدها منطلقات 
بر تعاطي صانع العرض مع ارتدادات نوع من المحاكاة ع) الباروديا( اشتغال جمالي يقترن بفكرة ومفهوم

ه لوقائع حياتية وفق سياق ثقافي مغاير ينتظم إنتاجالتهكمية الساخرة ضد السلطة وتعددية مفاهيمها وإعادة 
، فيما يسهم في )السلطة العرجاء/كما في فعل تقليد حركة المرأة( مع مفهوم اللعب المسرحي والجذب الماتع

رسطي، بل وع توجهات فكر المابعديات الذي يجتاز نسخة الدراما بمفهومها المحاكاتي األتقريب نهجه م
والنسخة واألنموذج التراجيدي في اعتماده فضاء من االشتغال السيموالكري الذي  األصلويتخطى فكرة 

نها يؤسس به حضورًا في االختالف والتعارض الذي قد يتيح التعرف على حدود جمالية مغايرة يفيد م
ز للثنائيات والمتعدد في المستويات واخطاب العرض المذكور، حيث المراهنات التي يقترحها الصراع المتج

معنى سيموالكري يبث وسيطًا جماليًا مختلفًا، ال يأتلف مع النسق الثقافي لخطاب العرض  إنتاجوالتقابالت و
وتفتح شهية التوليد الداللي  األصلد عن تعضد من أزمة االبتعا) الباروديا(صل مفهومه، إذ إن موجهات أو

 إلىلعديد النسخ السيموالكرية لعديد الموضوعات التي تشكل مستويات نصية لخطاب العرض، فالعودة 
محطة القطار والتي يستدرج بوساطتها صانع العرض عديد الصور الحياتية والموضوعات المتعالقة مع أصل 

آلة لالنتظارات، وليس أخيرًا بعديد النسخ  إلىالوعي اإلنساني  الوقت الذي يحيل/السلطة، ابتدأ بالزمن
الحياتية المختلفة والمؤتلفة لإلنسان التي عبر عنها بتنوع الشخصيات واختالف توجهاتها وأنساقها الثقافية، 
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وكذلك في التعاطي البارودي لخطاب النسوية والقضايا التي تشتبك معها مفاهيم الجندر والجنس والعنف 
  .عديد التمثالت الجدلية السلوكية والحياتية إنتاجسري عبر نسخة شكلتها موجهات ثقافية زائفة أسهمت باأل

مدونة نقدية معاصرة تلتقط عديد اإلشكاالت الثقافية  إلىإن فكرة تحول خطاب العرض المسرحي 
وذلك  .هوم الجذب الماتعال المتوخية لمفكما في عديد المقترحات المشهدية واألفع ؛والحياتية وتشتبك معها

مع  ىن يتعاطأن يمارس انزياحات عدة وأزخم من المحموالت الداللية و إلىيعني أن يفضي خطاب العرض 
عديد التصورات المفاهيمية التي تفتح نافذة التعابر ما بين المعنى ونقيضه وتتفق مسبقًا في اتخاذ التنوع في 

لها مركب الزمن وموجهاته واعلقة تتفهم جدلية النسخ التي يزاالشتغال الفني والجمالي منطلقًا ألحكام م
جه تساؤالته، فهل يسعفنا الوقت أوالسلطوية الممثل للعالمة األبرز على امتداد نطاق خطاب العرض وعديد 

  ؟ وما هو أصل الحقيقة؟اواحد اإلدراك الحقيقة؟ وهل تحمل الحقيقة وجه

  النتائج واالستنتاجات

  :    نتائج البحث
حققت المقاربات الجمالية لمفهوم النسخ ومقترحاته االشتغالية تنوعًا قرائيًا لعديد النصوص المشتبكة . 1

داخل بنية خطاب العرض وموجهاته الثقافية والفنية، واستثمارها لفضاء التعارض القيمي الذي يستدعي 
  .نتائج مغايرة

المكانية وحدود الحرية المتاحة للوعي اإلنساني بتبعية العناصر الزمنية و األصل/ارتبطت جدلية النسخ . 2
 ضح المستويات في بنية خطاب العرض ومضمراته الفكرية ودالالته العالميةأوحد أاألمر الذي أفرزه 

السلطة بوصفها موجهات ضابطة للسلوك /كشفت جماليات خطاب العرض عن تعاطي خاص لثنائية المعرفة. 3
 .لمنتجة لحدود االقتران والتشبه والتماثل والتمثيلاإلنساني ومتبنياته المفاهيمية ا

تبنى خطاب العرض عديد المقترحات النقدية لجدلية النسخ وفق معطيات عصر التكنوصناعي الذي . 4
السيموالكر ، أو النسخة، أو الموقف من األنموذج، أو المعنى إنتاجأسهمت أنساقه الحياتية في إعادة 

 .بحسب مقتضاها الحياتي
  :نتاجاتاالست

تعد جدلية النسخ ومقارباته الجمالية من االشتغاالت الثرية على المستوى المفاهيمي ومقابالته الفكرية . 1
سيما في الحقل المسرحي الذي تشكل تطبيقاته وتنظيراته ارتباطًا وثيقًا بالمقترحات الفلسفية  ال ،والفنية

  .والفكرية
ر متغيرات السلطة ونوعها وما تتيحه من معرفه تحدد موقف يرتبط الخطاب المسرحي على امتداده بآثا. 2

 .، وعالقاته في التشبه واالختالفاألصلالخطاب واشتراطاته في توخي مفهوم 
التعاطي مع  إلىأتاحت الموجهات الثقافية التي أنتجتها فرضية الفقد منذ مسارات الحداثة وحتى ما بعدها . 3

معرفية تتسق مع  محايثاتسعيًا الستحداث ) الباروديا(عرفية مثل مختلف المفاهيم المنتجة لألنساق الم
  . مآخذ السياسات الحياتية المعاصرة وما تفرضه من اشتراطات قيمية

  الهوامش
، وتمثیل نخبة من 2019من انتاج المسرح الوطني الجزائري  ،)محمد شرشال(عرض مسرحي، جزائري، تصمیم وإخراج . )1(

ضمن المھرجان الذي  جائزة الشیخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ألفضل عمل مسرحي عربي على حصلفناني الجزائر، 
والتي أقیمت في ) 1/2020/ 16-10(من مھرجان المسرح العربي للفترة من ) 12(أقامتھ الھیئة العربیة للمسرح في الدورة 

في تمام الساعة  2020/ 15/1بتاریخ ) نوبرھاني ص(عمان، وقدم العرض على قاعة مسرح ، المملكة األردنیة الھاشمیة
 .الثامنة والنصف من مساء یوم األربعاء
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