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  الملخص

االســتعارة ال�صــر�ة مــن المفــاه�م التــي انطلقــت مــن اللغــة والحقــول المعرف�ــة     

لتصـــ�ح ذات اتصـــال منطقـــي �ـــالعروض المســـرح�ة لتؤســـس شـــ�ًال جدیـــدًا قـــا�ال 

للفهـــم واالســـت�عاب وذلـــك لمـــا لالســـتعارة ال�صـــر�ة مـــن قابل�ـــة �بیـــرة علـــى انجـــاح 

ى وفـــ� منظومـــة العـــرض المســـرحي فضـــًال عـــن أســـلو�ها فـــي تنظـــ�م الرســـالة علـــ

لى المتلقـي، لـذا فـان هـذه الدراسـة معن�ـة بتتـا�ع االثـر فـي وضـع صـ�غ إعالمت�ه 

جدیـــدة �م�ـــن ان تتشـــ�ل فـــي العـــرض المســـرحي، فال�حـــث هـــو دراســـة معاصـــرة 

لمفهــوم االســتعارة ال�صــر�ة و��ف�ــة تكو�نهــا فــي العــرض المســرحي عبــر محاولــة 

هـا فـي تأسـ�س اهم�ـة االســتعارة السـتقراء اف�ـار المخـرجین المسـرحیین محاولــة من

ال�صر�ة لدیهم مـع ب�ـان و��ف�ـة االشـتغال علیهـا �طـا�ع سـ�مائي وف�ـر� وجمـالي 

  وداللي ذ� مضمون فعال. 

  العرض المسرحي ال�صر�ة، االستعارة،الكلمات المفتاح�ة: 

Abstract 
The Visual Metaphor in Composing the Iraqi Theatrical 
Performance. 
Saif Aldeen Abdalwadood Othman  
Visual metaphor is one of the concepts that started from language and 
cognitive fields to relate a logical connection with theatrical 
performances. It establishes a new form that can be understood and 
comprehended due to the great ability of the visual metaphor for the 
success of the theatrical performance as well as Its method of 
organizing the message according to a sign system to the recipient. 
This study concerns the succession of impact in developing new 
formulas that can be formed in the theatrical performance. 
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 The research is a contemporary study of the concept of visual 
metaphor and how it is formed in the theatrical presentation through 
an attempt to extrapolate the ideas of theater directors. It is an attempt 
to establish the importance of visual metaphor for them with an 
explanation and how to work in a semiotic, intellectual, aesthetic and 
semantic nature that effects content. 

 Keywords: visual metaphor, theatrical performance. 

  

  إش�ال�ة ال�حث  

ال�صر�ة من التش��الت األساس�ة التي تتش�ل بدورها من  االستعارةتتكون     

ال�صر�ة في  االستعارةمنظومات الفن ��ل فروعه ومتطل�اته، و�م�ن تنسی� 

تر�ی�ات االُنسان من حیث ارت�اطها بتناسقها مع تكو�ناته ، فاألنسان البدائي 

أد� الى  بتقالیده مع الحیوان وذلك بلغة توافق�ة تقلید�ة مما ارت�اطهنشأ من 

ألنه �ح�ا  استعار� بینهما، فاإلنسان هو حیوان  اتصال�ةتأثره �ه فتكونت لغة 

فتأثر تأثرًا �بیرًا بتلك العناصر ال�صر�ة المؤثرة على وف� إش�ال  �االستعارة

وأفاق منسجمة مع م�مالت العرض فأد� ذلك إلى األدراك �صدمات متنوعة 

قة من اللسان إلى الجسد فصارت" األغراض واألش�ال مما �ون ُاسالیب منطل

، أ� من نم� عالقتنا �العالم الذ� إدراك�ةالخالقة تنبث� من صدمة  االستعارات

متعددة ومتنوعة بترا�طها  استعاراتفش�لت  )1(�سب� الفعل اللساني و�حفزه" 

وتوافقها مع اإلنسان وتأثیر تلك البیئة عل�ه والناتج من مؤثر �صر� ف�ونت 

واضحة بین الم�ونات الواحدة �عمل�ة تواصل بین اإلنسان ومؤثرات البیئة  انساقا

الخارج�ة مثل الرعد والنار والمطر مما أد� الى نشوء تناس� وادراك للمؤثر 

ان و�ما ان ال�عد والقرب �مستو�ات مختلفة أص�حا من الخارجي على االنس

أسهمت في تحقی� فاعل�ة  فإنهااله�أة من األثر،  اقترابالعوامل الفاعلة في 

  أكبر في عمل�ة الت�ادل ف�ما بینها على وف� افتراضات حق�ق�ة. 
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رفة من مع اإلبداعإن الفنان هو المنظومة االساس�ة التي ُتبنى علیها عمل�ة    

ب فالسومر�ون وال�ابلیون والفراعنة هم أصحا القدم،منذ  االستعار�ةاص�ة الخ

  أقدم حضارة في تار�خ ال�شر. 

وقد أص�ح الشعر من المصادر الرئ�سة لنشأة الدراما في العالم فانحدرت     

ال�صر�ة نحو النصوص المسرح�ة بتكو�نات العرض المسرحي الذ�  االستعارة

، المخرج ین�غي ان ��ون ذا االستعار�ةلمعادالت �حمل تر�ی�ات متعددة من ا

ال�صر�ة �فعل الممثل عبر عصور  االستعارة اكتشافالمام وأحاس�س ف�ر�ة في 

متغیرة. فالتأثیرات ال�صر�ة في العرض المسرحي أدت الى تش�یل عناصر 

متنوعة �م�ن للمخرج أن یبنیها �ش�ل واضح ومعلوم من تفاعل وتواصل 

آلخر �أش�ال توافق�ة فالمخرج عل�ه ان ینشأ لحمة بین  �عضها مع ال�عض ا

(الممثل واالز�اء والم��اج والد��ور واالضاءة) وحدة فن�ة التكامل بین هذه 

العناصر ال�صر�ة لتص�ح ذات مؤثر واضح على المتلقي ، ل��ون وحدة 

تواصل�ة بین العرض المسرحي وم�وناته والمتلقي �ش�ل م�اشر وذلك �له یرجع 

المخرج وماذا یر�د أن یوضح من الخطاب ال�صر� الذ� یتكون "من إلى 

تر�یب متعدد العناصر بواسطة تقن�ات متعددة ، تقوم بتوصیل عالمات ورسائل 

  )2( الى المتلقي"

 جاميإن التقن�ات ال�صر�ة التي یبنیها المخرج �لها البد أن تكون �ش�ل انس    

مة مع ما یرغب �ه المتلقي في الفترة التي �مر بها والعصر والزمن، وأن العال

 عار� استالمسرح�ة تعتمد على تفسیر المتلقي لها وما التأو�ل الملفو� اال تأو�ل 

ا الالت متفاوتة في معانیها ومتطل�اتهلذا ی�قى المعنى مفتوحًا وذو تشتت بد

  االجتماع�ة والف�ر�ة.
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ال�صر�ة فأنه ین�غي ان  االستعارةإن المخرج المسرحي عندما یتعامل مع     

على العناصر ال�صر�ة، األولى عناصر  �االعتماد�ّ�ون شیئًا جدیدًا أ� 

ضاءة التكو�ن الخ� والش�ل واللون والثان�ة العناصر ال�صر�ة االز�اء واال

  من النص هنا فالمخرج ��ون خ� اتصال فعلي مشترك.  والد��ور منطلقة

فاألف�ار التي �طرحها المخرج ین�غي ان تكون �انسجام�ه تناسق�ة منطلقة من    

�صر�ة بین م�مالت العرض الواحد  استعار�ةالنص ومع المتلقي لتكو�ن وحدة 

ل�ة في العرض المسرحي اال على وف� ما تبتغ�ه معاني المفردات اللفظ�ة والدال

ال�صر�ة تتحول الى تر�ی�ات وتوافقات جدیدة وذلك �أسالیب  االستعارةأن 

متنوعة على وف� إش�ال�ة المفردات ال�صر�ة من حیث ما تكونه تلك الصور 

في العرض الواحد من  تش��الت وتر�ی�ات صور�ة على وف� تصورات المخرج 

تفرق الواحدة عن األخر� فتختلف بذلك  لینشئ اش�اًال، فاأل�قونات یجب أن

"مستو�ات عمل الصورة المسرح�ة والتطور المتتا�ع للصور المتمیزة إلى استعارة 

   )3( �صر�ة"

إّن ذروة الصورة وتطورها یؤد� الى تش��الت صورة ذات تأو�الت تعتمد    

على ما تش�له تلك الصورة ومد� تأثیرها على المتلقي �أسالیب متنوعة 

لسلة حسب ما یرد ان یوضحها المخرج. فدراسة االستعارة ال�صر�ة في ومتس

مسرحنا العراقي على وف� تر�ی�اتها ومعادالتها وتكو�ناتها في العرض المسرحي 

وجد الكثیر من  الموضوع، ألنههي من االس�اب التي دعت ل�حث هذا 

  ال�صر�ة وتأثیرها.  االستعارةالعروض المسرح�ة قد فشلت في توظیف 

ال�صر�ة وتكو�نها  االستعارةو�ناًء على ما تقدم فإن ال�احث یر� أن دراسة    

في العرض المسرحي من العناصر المهمة لتطو�ر مسرحنا العراقي و�ذلك 

: هل �ستط�ع المخرج توظیف االستعارة االتيصاغ مش�لته على وف� السؤال 

  حي ال�صر�ة وف� دالالت فن�ة وف�ر�ة وس�مائ�ة في العرض المسر 



تصدر عن جامعة مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم    
  272X-ISSN  2523Online ( Journal Faculty of Arts and Media( مصراتھ

  

 

151 
 

  

یتكون مجتمع ال�حث من العروض المسرح�ة التي قدمت  مجتمع ال�حث:

   2001-1991على مسارح ال�صرة للفترة 

عینات ال�حث قصد�ًا من مجتمع ال�حث وذلك  اخت�ارإن  عینة ال�حث:

  لألس�اب اآلت�ة: 

إن جم�ع العروض المنتقاة هي لمخرجین وممثلین و�ادر من   -أ

محافظة ال�صرة وهي محافظة ال�احث، ل�ساعد ال�احث على إجراء 

 المقا�الت واالتصال معهم �صورة م�اشرة وسر�عة. 

  1994الفترة كثرة العروض المسرح�ة التي قدمت في ل -ب

على جوائز على  العروض التي أختارها ال�احث من العروض التي نالتف -ج

صعید القطر من نواحي التمثیل واألخراج �ما انها لمخرجین مرموقین على 

  القطر.صعید 

  ال�صر�ة في تكو�ن تلك العروض الستعارةالتوافر شرو� وجمال�ة  -د
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طائر  1

 ال�حر

انطوان 

 تشیخوف

  وجدان عبد هللا ار�ادن�ا 

ثر�لیونابنها ض�اء  صادق عبد الصمد

  ع�اس سور�ن، اخیها لم�اء هاشم نینا

  محمد سالم          ثر�جور�ن 

 حسن عبد الرزاق 

 حسن

عبد 

 الرزاق

لطیف 

  هاشم

ض�اء 

 ع�اس

  جهینة خلیل 

  ثائر شاكر 

 محمد هاد�

  واث� طالب 

 هناء صالح

�ر�م 

 عبود
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أعتمد ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي في دراسته  منهج ال�حث:

لى المسرح العالمي ال�صر�ة في تش�یل العرض المسرحي ع لالستعارة

طار النظر�، واتخذ ال�احث من دراسة الحالة طر�قة وتجار�ه في اإل

  في تحلیل عینات �حثه وفي استنتاجه للنتائج واالستنتاجات. 

  أعتمد ال�احث في عینات �حثه على األدوات االت�ة:  أدوات ال�حث:

  النظر� من مؤشرات تمثل مع�ارًا في التحلیل  اإلطارعنه  أسفرما

 لتأس�س األداة

  مشاهدة ال�احث لتلك العروض  

  المقا�الت الشخص�ة مع المخرجین و�ادر تلك العروض 

  ورسائل روحاتومجالت وصحف واط المنشورة �تبالوثائ� 

  اشرطة الفیدیوتیب جهاز عرضVHS – CD 

  جهاز تسجیل صوتي یوث� المقا�الت الشخص�ة 

  مقا�الت مفتوحة مع �عضهم ممن شارك في تلك  بإجراءقام ال�احث

العروض من مخرج وممثل و�ادر العروض من المتخصصین في 

من نتائج هذه المقا�الت لغرض ایجاد  واالستفادةالفنون المسرح�ة 

وصلت ال�ه الدراسة من نتائج واستنتاجات التفسیر المناسب لما ت

  مناس�ة.ومقترحات 

 طائر ال�حر مسرح�ة العینة:تحلیل 

  تألیف: انطوان تشیخوف        إخراج: أ.د عبد �ر�م عبود     

  ملخص المسرح�ة: 

هذه المسرح�ة تنتمي الى (المسرح داخل المسرح) ففي البدا�ة تعرض   

المسرح�ة و�جلس الممثلون و�شاهدون المسرح�ة اال ان الممثلة ار�ادینا وهي 
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االم لدیها موقف واعتراض من العرض المقدم وهي ف�رة غیر مطروقة �النس�ة 

   للممثلین.

فمؤلف المسرح�ة وقف موقف الح�اد�ة في �تا�ة النص ثر�جور�ن فیر� ان   

العرض �ان مهلهًال ورد�ًا على وف� اساس�ات المسرح المعروفة فصار حوار 

مخرج العرض و�ین ار�ادینا  وذلك من خالل مشاهدة العرض لم أشاهد اال 

ل انقالب من خال هذ�ان انحاللي فأستفز المخرج الشاب الثور� وذلك بتحطمه

ل� ح�ا� لـنینا وانها ملت وتراجعت من المحل�ة وتر�د ان تنطالشخص�ة وزاد اإل

لى الى العالم�ة وذلك لالنطالق من ال�حیرة واالجواء الهادئة للعرض لتنتقل ا

 المستقبل �ما تراُه ،فرحلت الى موس�و والذ� ساعدها في ذلك ثر�جور�ن �عرض

طائر �حر، وذلك من خالل انها هجرت أعمال مسرح�ة نینا التي تتكلم عن 

ال�حیرة لتغیر ح�اتها ففقدت األحاس�س لطائر ال�حر فاختلطت �اجواء موس�و 

هو في ح�اتها ف�ان المؤلف ثر�جور�ن و  انتقالهأ� أجواء المدینة فاص�ح هنالك 

یتمشى على ال�حیرة و�صادف نینا تسأله ماذا تكتب؟ �قول: أسجل خاطرة 

فتاة مثلك، إنها شا�ة تع�ش على ال�حیرة یتراوح سنها  مشروع قصة قصیرة عن

بین الثامن عشرة والتاسع عشرة سنة فجأة �سرح و�مشي �غیر عالم �قول لها 

فجاء الص�اد وخطف روحها �طائر ال�حر اال إنها لم تتوف� في موس�و فتقرر 

الرجوع مع المؤلف والمخرج وٕانها �برت في سنها فقال لها ال أستط�ع ان 

نه ُمتُّ �عد ذها�ك الى موس�و فتقول له أص�حت قاس�ًا إال أ ألنيعك وذلك أرج

�قتل طائر النورس الطائر مذبوح بیده نینا اص�حت أكرهك وأمقتك وأمزق 

خطا�اتك وصورك فأرجوك ان ترحلي و�عدها تخرج نینا من المسرح ثم �اتي 

  ثر�لیوف  �قتل نفسه لو �ان الحب �اف�ًا لتغیر �ل شيء. 
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ن مخرج العرض مع مصمم الد��ور بنى فضاءه على وف� مستو�ات إ   

الى الخلف،  انس�ابيمتعددة منطلقة من بدا�ة المسرح �مستو� ها�� بتدر�ج 

ف�انت األجواء توحي �الهدوء الذ� تتمتع �ه ال�حیرة أما الد��ور فقد صمم 

 �ش�ل یوحي بجناحین من الخشب ورأس الطیر على مر�ٍع خشبٍي وجسد الطیر

على ش�ل مر�ع �بیر وخلف�ة الطیر �انت ا�ضًا مر�ع خشبي وعلیها طاولة 

و�رسي وفي الوس� مستطیل خشبي أ�ضًا على ش�ل ف�ان لون جم�ع قطع 

الد��ور أب�ض عدا الكرسي والطاولة ف�ان لونهما االحمر فش�ل المخرج 

�صر�ة لون�ة وذلك �انتقاالت لون�ة لألضواء فش�لت انط�اعات  استعارات

  دیدة. ع

إن المخرج جعل حر�ة ار�ادینا في جم�ع مناط� المسرح وفي جم�ع    

التعامالت الد��ور�ة اال الجناحین الذ� قید فیها حر�تها واعتمد في االنتقاالت 

على الجناحین نینا وثر�لیوف ف�ان تعامل الممثلین وما قصده المخرج مع أجواء 

لقي �ان رأس الطیر �ظهر في ال�صر�ة وذلك �أیهام المت االستعار�ةالعرض 

أثناء �ل حوار لنینا فیخبرها  ال �أس بها �انت مسرح�ة وحسب أما من ناح�ة 

ذنب الطیر فقد اص�حت ال�حیرة وذلك �استخدام اللون األزرق �النس�ة لإلضاءة، 

و�ش�ل �بیر من اللون األب�ض �النس�ة للد��ور وذلك ألنه یتأثر  استفادفالمخرج 

� �ش�ل واضح أزرق وأصفر وأحمر ف�انت هنالك في أعلى �األلوان االخر 

المسرح شماعة مال�س و�جانبها طاولة و�رسي �انت توحي �غرفة ثر�جور�ن 

فقام المخرج بتصنیف المنطقة الى م�انین األول اص�ح غرفة المؤلف والثاني 

 أص�ح �حیرة وذلك بتأثیر االلوان االستعار�ة لإلضاءة وانتقاالتها المتعددة من

مشهد الى آخر وخروج الممثلین �ان من جانبي جناحي الطیر یخرجون 

و�دخلون فأص�حت �وال�س الممثلین جناحین له، �ما اص�حت احاس�س 

الممثلین فاعلة إلعطاء اجواء االمطار ثر�لیوف یخاطب نینا: إني اكرهك 
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وامقتك وامزق حظا �اتك وصورك انك ال تعلمین انا اتمزق  ف�انت الكلمات 

ا�عاد استعار�ة تأثیر�ة على المتلقي من جانب وعلى المؤثرات ال�صر�ة  ذات

التي وظفها المخرج �أجواء ذات ا�عاد نفس�ة مؤثرة في �ادر العرض من جانب 

  اخر.  

ف�انت ذات أثر �صر�  اإلكسسوارإن المخرج وظف اش�اًال متعددة من     

ا تعبیر�ة على نینا ام �اشتغاالت الممثلین ف�ان غلیون ثر�جور�ن ذا تأثیرات

عصا مع ق�عة مع نظارات طب�ة فلها أ�عاد متعددة على الشخص�ة فأعطته 

بین  انتقاالتتأثیرات �صر�ة متوافقة مع أف�ار النص وما تحمله شخصیته من 

الت الحین واآلخر اما ار�ادینا ف�انت قالدتها الحمراء الكبیرة الحجم ذات دال

لها وخاصة عندما تخاطب ثر�لیوف انت متعددة من خالل توظیف المخرج 

ه تفرض علینا هذا الهذ�ان االنحاللي وتسم�ه مسرح�ة اال ان البندق�ة اللفاف

ذوات اللون األب�ض مع قلیل مع السواد فش�لت استعارة �صر�ة مع م�مالت 

ق�ة الد��ور واالز�اء �ش�ل توافقي وذلك �معالجات عامة للخطو� العمود�ة واالف

  للم�ان.

�ل الز� الجانب ال�صر� الذ� أعتمده المخرج بجانب تأثیر� على العرض ش   

وف� أش�ال وخطو� تلك األز�اء فهي تش�لت ف�ما بینها بتناس� بین الوانها 

ف�ونت مؤثرًا �صر�ًا وذلك بلونین االسود واألب�ض �ش�ل أساس فنر� از�اء نینا 

و الختام 6و 5المتسخ �سواد اما المشاهد  �األب�ض 3و 2و1في المشاهد 

ف�انت اسود موشح �أب�ض، اما ثر�جور�ن ف�ان یرتد� معطفًا اسودًا طو�ًال 

و�نطلونًا اسودًا ور�اطًا اسودًا وقم�صًا أب�ضًا ، فش�ل هذا الثنائي بین االسود 

واالب�ض �استعارات �صر�ة لما تحو� �ف�رة الحوارات بینها وذلك ألن المؤلف 

ومؤلفات وانتقاالت من م�ان إلى آخر مرة في  هو الذ� �ون عند نینا اف�اراً 
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الكتب وأخر� في ال�حیرة ف�انت انتقاالت لون�ة مدروسة من قبل المخرج وذلك 

الموظفة �ش�ل متقن ف�ان الخ� األول هو االسود واألب�ض اما  اإلضاءةوف� 

الخ� الثاني فبنى العرض مع شخصتین األولى مع ثر�لیوف ف�ان یرتد� 

ًا وسترة رصاص�ة وقم�صًا سمائ�ًا اماسور�ن ف�ان یرتد� بنطلونًا رصاص�

بنطلونًا رصاص�ًا غامقًا ومعطفًا رصاص�ًا فش�ل تأثیرًا لون�ًا اخرًا هو اللون 

الرصاصي. إن األلوان في االز�اء ش�لت  الرصاصي واألسود  ف�ونت خواص 

 اإلضاءة الحرار� وذلك �انسجام�ه مع الوان واإلشعاعمن خالل النوع�ة والق�مة 

�صر�ة من  استعاراتف�ونت بذلك تأثیرات ذات أ�عاد نفس�ة مبن�ة على وف� 

حیث تناس� ألوان االز�اء وذلك ما �ونه اللون األزرق الذ� یوحي �الصفاء 

والهدوء �انطالقات استعار�ة هادئة، فمخرج العرض فصل بین الخطین والوانهما  

دینا التي �انت ترتد� قطعتین االسود والرصاصي �فاصل من خالل از�اء ار�ا

من المال�س الطو�لة ذات اللون األحمر ف�ون وحدات متناسقة ووحدات تفصل 

بینها االحمر وذلك بتأثیر أز�اء العرض وخلف�ة الد��ور الب�ضاء التي اص�حت 

تأثیره لما ش�له الفراغ  وأضاءهمادة مفتوحة الشتغاالت المخرج �ألوان وأز�اء 

بخطو� واش�ال لكي �مأل �الكتل مما أد� إلى ترا�� العام للعرض وذلك 

الوحدات �عضها مع ال�عض اآلخر من حیث تناس� األلوان �استعارات �صر�ة 

 استعاراتفي ز�ها لتكو�ن  انسجام�هوف� درا�ة وما تحمله أ�عاد الشخص�ات من 

اء �صر�ة مؤثرة في المتلقي فأما ثر�لیوف وسور�ن ف�ونا بینهما تناسقًا في االز�

وذلك من ارتداء البنطلون الرصاصي لكلیهما فسور�ن �ان یرتد� معطفًا 

صاصي اما القم�ص ف�ان رصاص�ًا و�لوزة سوداء اما ثر�لیوف ف�ان یرتد� الر 

خراج �استخدام األز�اء �انت ذات أ�عاد تنسجم مع أن توافقات اإل إالسمائ�ًا 

ي دائمًا ینتظر شیئًا ما ف�رة النص وما �حمله ذلك النص من أحداث ف�ان المتلق

وأن المخرج أستعار �اللون االحمر أز�اء �عض الممثلین التي یوحي �القتل أما 
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از�اء الممثلین اآلخر�ن فجاءت ذات مستو�ات متفاوتة ف�ما بینها فاللون األزرق 

إلى األجل ف�ون ا�قاعًا  االنغماردائمًا ما یوحي �الصفاء والهدوء من خالل 

المتلقي �شعر إنه هنالك فورة ما وذلك من خالل قتل النورس �صر�ًا هادئًا و 

  الحق�قي في العرض. 

إن اجواء العرض �انت هادئة من خالل ف�رة النص وحوارات الشخص�ات    

فاستطاع مصمم الموس�قى والعازفون و�مرجع�ة المخرج ان یؤسسوا تناسقًا 

صهرة �عضها مع وانسجامًا بین حر�ات الممثلین والموس�قى ف�ون وحدات من

لتي الغر��ة وا اآلالتال�عض اآلخر وذلك �استخدام آلة الب�انو التي تنتمي إلى 

وظفها المصمم �موس�قى هادئة رومانس�ة إال أنها في �عض االح�ان تحمل 

شیئًا مخ�فًا فقد �انت هنالك �عض المؤثرات الصوت�ة �ما في عصا سور�ن 

هو في نها�ة المسرح�ة عندما حیث �ضرب ثالث مرات اما المؤثر االخر ف

ه لفقد �ل شيء وخاصة الممثلة نینا ف�ان اال�قاع السمعي  ألنهانتحر ثر�لیوف 

  العرض �آلة الب�انو.  انسجام�هدالالت تأثیر�ة من خالل 

 إن االضاءة لعبت دورًا �بیرًا في قلب مواز�ن العرض وذلك لكون الد��ور   

�ان �مثل اللون األب�ض فأص�ح یتفاعل مع جم�ع األلوان ففي بدا�ة العرض 

ر�ة �ان اللون األزرق مه�منًا في المنطقة الخلف�ة لیوحي للمتلقي �استعارة �ص

ف�ض�ه  اإلضاءة�ن ف�انت لل�حیرة التي دار المشهد حولها بین نینا وثر�جور 

وذلك في المنطقة الخلف�ة التي �ان فیها م�تب المؤلف الذ� �ان یخط� 

�انت ذات أ�عاد  اإلضاءةفي حواره سأقتل نفسي ه�ذا  ، إن  لالنتحار

ف�ونت دالالت مبن�ة وف� اف�ار النص  استخداماتهامن خالل  س��ولوج�ة

 الحمر وذلك �حوار سأقتل نفسيومشهد القتل للطائر �ان المسرح ف�ه �اللون ا

  تمامًا مثل هذا الطائر. 
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إن المخرج في طائر ال�حر أستطاع ان �عبد تر�یب النص �صر�ًا وذلك    

لتهمین الصورة المتحر�ة التي تتكون من أنجاز معان عدة ومتنوعة وذلك من 

خالل العالقات االنسان�ة بین شخوص المسرح�ة �ما �ونها انطوان تشیخوف 

 للتعابیر الواقع�ة و�مشاعر مختلفة بین شخص�ات العرض، فاعتمد مصدراً 

المخرج على عناصر العرض ومن فعل تجر�دها من واقعها ووضعها في نس� 

تعبیر� شاعر� ل��شف عالقات العناصر �عضها مع ال�عض اآلخر فالد��ور 

أخذ ش�ًال تكو�ن�ًا �عبر عن طائر میت فأخذ مساحة المسرح �أكملها فبنى 

مع نص وف�رة المسرح�ة على  �انسجام�هعرض �استعارة �صر�ة �بیرة وذلك ال

اعت�ار أنَّ " االشتغال اإلخراجي �سعى للتقلیل من صد� الكلمة و��حث عن 

بدیل �صر� یجسد ف�ه المعنى عن طر�� الرؤ�ا فقد سعى المخرج الى إعادة 

 فضاء ال�صر�"بلغة ال واستبدالهااللغة الكالم�ة  أزاحهبناء النص من خالل 

فقلل المخرج من الكلمات وذلك من بإعادة ه��لة النص االصلي وتحو�له  ،)40(

الى نص جدید ینتمي الى أف�ار المخرج فاعتمد على األجواء النفس�ة التي 

تعتمد على الضوء والظل، والمال�س التي اخذت الح�اد�ة بلغة استعار�ة 

  نى الحق�قي �أسلوب فني ابداعي. و�تجسید المع

�صر�ة  استعار�ةإن االشتغاالت التي أرتكز علیها المخرج هي وحدات     

لتحسین مستو� العرض وهذه الوحدات تناسقت ف�ما بینها لتنسجم مع أف�ار 

المخرج والمؤلف في آن واحد فش�لت مؤثرًا �صر�ًا �حمل في ط�اته العدید من 

الوحدات وأرتكز على الوحدة الرئ�سة للعرض وهي الممثل فأشتغل عل�ه على 

ذلك من خالل تعامله مع وف� اف�ار ودالالت المخرج العالمي ستانسالفس�ي و 

الممثل وما �صبو ال�ه من قراءة النص تحلیل�ًا ل��ون الممثل قادرًا وذا قابل�ة 

�بیرة ومتطورة لتكون له القدرة على التعامل مع الواقع�ة لالنطالق الى التجسید 

و�عدها التحول الى مرحلة االكتشاف وذلك من خالل تدر��ات قدرات الممثلین 
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د� والصوتي والحسي للتخلص من القوالب الجاهزة للمسیر في التعبیر الجس

إلى التجدید واالبتكار �االكتشاف الدائم للمخرج �ان له القابل�ة على �شف 

االدائ�ة في تصو�ر المعنى الداخلي لیتبنى االكتشاف في التعامل مع  قدراتهم

مرحلة الدور وذلك للوصول إلى التجسید و�عدها ینتقل المخرج �الممثلین الى 

  التداخل مع وحدة العرض المسرحي. 

من ثنا�ا النص لتؤسس للعمل�ة  انطلقتخراج المسرحي إنَّ جمال�ة اإل    

ال�صر�ة  �االستعارةأسالیب خاصة مستن�طة من أدراك ووعي المخرج  اإلخراج�ة

دواخل  واكتشافو��ف�ة توظ�فها وذلك من الواقع�ة التي حملها النص لتكو�ن 

� یخل� معه لغة تبتعد عن الطراز�ة وتكون متناسقة وقر��ة من الممثلین الذ

سحر الشاعر�ة المسرح�ة فقد وف� المخرج في دمج المخرجین العالمین ادولف 

اب�ا و �وردن �ر�ك اللذین �عتمدان في عروضهم على الجانب ال�صر� 

 االكتشافوالسمعي فطائر ال�حر ش�لها المخرج وف� قدرات الممثل على 

لتظهر في العرض بوحدة فن�ة متواشجة مع مناهج المخرجین العالمیین وال�حث 

ستانسالفس�ي ومایرهولد و�روتوفس�ي  ولكن �انت له حصیلة لتكو�ن نس� 

  عراقي ینسجم مع المدینة والبلد الذ� �س�ن ف�ه. 

إنَّ المخرج انطل� من المسرح داخل مسرح الذ� ش�له العرض وذلك برؤ�ا    

ظهار أسالیب جدیدة ال ثر�لیوف األنسان الثور� وحاول حدیثة وذلك من خال

�مرجع�ات اخراج�ة لمخرجین عالمیین اال أنه أضاف الى النص المسرحي 

ار�ادینا لم �قدم من  عتراضا مشهدین من مسرح�ة هاملت لول�م ش�سبیر إال أن 

روائع المسرح العالمي �ما في دخول ثر�بجور�ن  �ل واحد �فعل ما یر�د ومتى 

اء فعقد المسائل �شخص�ة ثر�لیوف  وهو ل�س ببر�ء ول�س ضح�ة ولكنه �ش

أراد أن ینجح من تلقاء نفسه واآلخر�ن وأجواء اآلخر�ن التي تتطاب� مع الواقع 
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لتسو�� نجاحاته على أكتاف اآلخر�ن وار�ادینا وهي والدته أرادت أن تصنع منه 

ها �انها الممثلة االولى في شیئًا ما تر�ده ول�س �ما یر�د هو و�ذلك تحق� نجاحات

هذا المجتمع ودورها االسلو�ي ال �ستط�ع أن یؤد�ه أ� شخص اخر . هذا 

عالقاته االنسان�ة  انه�ارثر�جور�ن وذلك من خالل  انه�ارلى إالصراع أد� 

والعاطف�ة والعمل�ة فانتحر �قتل نفسه أما نینا فطموحها أد� بنفسها انسان�ًا وذلك 

لد� ار�ادینا وثر�جور�ن التي أدت أن موتهم ف�ر�ًا مع  �سبب رجع�ة التف�یر

  موت تقلید� االسلوب �اعت�ار انه المنس� والسائد من وجهة نظرهم. 

�صر�ة وذلك من خالل  استعار�ةفالعرض �ان بتناس� على وف� تأثیرات    

توظیف المخرج للخطو� التي توضح لنا الش�ل �انسجام�ه الد��ور واالضاءة 

الممثل ، فمثله المخرج �الفراغ وذلك من ارت�ا� األش�ال مع الخطو� واألز�اء و 

و�توظیف الكتل التي شغلت الفراغ بتناس� ط�قي بین م�ونات العرض الواحد 

لتكو�ن وحدة فن�ة �استعارات �صر�ة متفاوتة، فاأللوان جاءت �أنواع متعددة منها 

لإلشعاع اللوني الحرار� الحارة مثًال األحمر لد� ار�ادینا فش�لت نوع�ة وق�مة 

بتأثیر مر�ز� للعرض بخلف�ة ب�ضاء �انت منطلقًا للون االحمر و�اقي االلوان 

  أتت متفاوتة منها الرصاصي واالسود والسمائي واالب�ض. 

وحق� المخرج وحدات متناسقة للعرض الواحد ومنسجمة مع توظ�فه وتوحیده    

قی� اللون والخطو� لعناصر العرض ال�صر� �استعارة مدروسة ومن تح

واالش�ال والكتل ف�انت االستعارة ال�صر�ة في �عض األح�ان �س�طة وفي 

ال�عض اآلخر معقّدة ولذلك اص�حت لها ق�مة في التر�یز الذ� اد� الى جلب 

  انت�اه المتلقي �أش�ال متفاوتة. 

على الممثل  االشتغاللقد شّدد المخرج على التر�یز في العرض وذلك من    

ت واضحة المعالم والمعاني وتنوع السطوح من خالل جناحي الطائر بتنقال
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وجذعه مما اد� الى تكو�ن استعارات �صر�ة مرت�ة تص�ح مستق�مة واخر� 

   �س�طة.موزنة واخر� 

   ال�ه:أهم�ة ال�حث والحاجة 

ان أهم�ة ال�حث تكتمل �طر�قة تعامل المخرج المسرحي العراقي مع    

ال�صر�ة وتوظ�فها في العرض المسرحي وذلك من خالل عناصر  االستعارة

 محددة المعالم، لكي یتم�ن المخرجون والمصممون والممثلون من االستفادة من

  ح. هذا ال�حث بتطو�ر قدراتهم الخ�ال�ة لر�� العناصر المط�قة على خش�ة المسر 

و��ف�ة  ال�صر�ة االستعارةیهدف ال�حث الحالي إلى الكشف عن  ال�حث:هدف 

  تكو�نها في العرض المسرحي العراقي. 

  حدود ال�حث: 

العروض المسرح�ة التي قدمت في العراق/ محافظة  الم�اني:الحد  .1

  ال�صرة.

  ).1994( :الزمانيالحد  .2

العروض المسرح�ة التي صممت فیها االستعارة  :الموضوعيالحد  .3

  ال�صر�ة

 تحدید المصطلحات 

   Metaphorاالستعارة  -1

 وهي" صورة �الغ�ة �م�ن ان تكون لغو�ة او ا�قون�ة مصطلح في ال�الغةلغًة: 

�ة القد�مة استعادته الش�الن�ة وتعمل االستعارة على فتح فضاءات سرد�ة بثنائ

    )4تصو�ر�تها" (



  البصر�ة �� �شكيل العرض املسر�� العرا��االستعارة 
 

162 
 

" �اعت�ارها نقًال او تغیرًا حیث انها نقل اسم شيء  االستعارة�عرف أرسطو      

ن هذا التعر�ف أن االستعارة هي نقل دال إلى الى شيء آخر. و�م�ن أن �فهم م

  ) 5( في حین ان االستعارة هي نقل دال إلى مدلول آخر" 2= دال1دال آخر دال

فقد تناولها �صفتها "حاجة الروح والنفس لعدم االكتفاء  Heghelأما ه�غل    

 )   �6ال�س�� و�العاد� من اجل االرتقاء والتسامي طل�ًا لمز�د من العم�" (

" تكون الخدمة في التف�یر االستعار� بتر�یب اطار�ن  االستعارةومرجع�ات    

ان واقعًا ما یتر�ب فوق واقع  بینهما وهي واجراء تنافسمرجعیین مر�بین 

  ) 7آخر"(

فاالستعارة وف� علم العالمات "تشتمل على واحد من المدلوالت، ینش� او    

  )8ف عن المدلول األصلي" (یوظف على أنه دال �شیر إلى مدلول اخر مختل

   ال�صر�ة: -2

  الروح.�صر  ال�صیرة:

م�صرًا أ�  رآه صار�صیرًا �ه نظر ال�ه هل ی�صره، �ه  لغًة �صرال�صر� 

   .)�9صر �الشيء عمله (

حساس ال�صر�ة اال اإلحساساتان جمیل صلی�ا ینظر ان "ال�صر وثاني  

  )10( "�اللون، وهو متعل� �مخار�� الش��ة

التعر�ف االجرائي لالستعارة ال�صر�ة هي تعابیر ب�ان�ة إلظهار ف�رة ما ضمن 

من خالل استبدال المعنى المجرد �التعابیر المجسدة وذلك لتحقی�  آخر� ف�رة 

والتسامي لكي یتحق� تواصل  لالرتقاءالرغ�ة والتخییل لحاجة الروح والنفس 

  منطقي لم�مالت العرض المسرحي.
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  واأللسن�ة * بین التشخ�ص االستعارة

إن المؤلف المسرحي عندما �قوم ��تا�ة نص ما ین�غي ان یر�ز على    

ة عنصر الصراع بین قوتین متعاكستین تتصل �أف�اره و��ف�ة االنتقال�ة من �لم

 بین واالستعار�ةإلى جملة ثم ف�رة ما �عمل�ة تواصل�ة مع األلفا� الكالم�ة 

االلسن�ة ل��ونا بخ� سیر واحد على وف� عنصر�ن أساسین من التشخ�ص و 

متطل�ات العرض �انسجام�ه مع ما �حمله النص من مفردات �الم�ة �انتقال�ة 

توافق�ة مع االلقاء و���ف�ة توظ�ف�ة �ش�ل واضح المعالم فنشوء تماثل بین 

من حیث أن "التشخ�ص هو إعادة تش�یل  استعاراتالمفردات المتغیرة تؤسس 

ن المدهش بی االقترانة المفردة معاني جدیدة مستمدة من ذلك اللغة ومنح اللفظ

) فیتعمد التشخ�ص على النص وهو 11لفظتین منقولتین من عالمین مختلفین" (

 �ق�ةتوض�ح معالم الممثل غیر الطب�عة أ� االنتقال الى ما وراء الطب�عة والفیز 

ع الممثل �أش�ال وتطلعات تص�ح ذات توافقات من حیث االنسجام والتعاش� م

ى نفسه اوًال واالنتقال الى المسرح مع ص�غ تجسید�ة �ف�ر ال واقعي یتحول ال

  أسس الخ�ال ال�صر�. 

لى عفاالستعارة ال�صر�ة لها ارت�اطاتها العدیدة مع الش�ل الخارجي للعرض     

تر�ی�ات فیها تناسقها مع موه�ة الشخص�ة الطب�ع�ة للوصول إلى تشابهات 

العرض الواحد، فالتشخ�ص ین�غي أن �حمل على عدد  وتناسقات مع عناصر

�بیر من الدالئل فتكون في توافقات بین عناصر العرض الواحد لتكو�ن اش�ال 

توافق�ة برؤ�ا واحدة من خالل تناس� الوحدات واألهداف �عضها مع ال�عض 

اآلخر لتكو�ن أش�ال منطلقة إلى عناصر الخ�ال االنسجامي مع أف�ار المخرج 

  )  12( ف بخ� اتصالي واحد ف��ون" التشخ�ص هو الش�ل"والمؤل
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فالمخرج ین�غي أن �صنع توافقات بین عناصر العرض و��ون تر�یزه على    

الممثل ألنه مرت�� ارت�اطًا �بیرًا مع التشخ�ص وفي �عض االح�ان ��ون 

التمثیل هو التشخ�ص من خالل طا�ع داللي مع األفعال المسرح�ة التي تتش�ل 

ع�ًا أو سر�ال�ًا وذلك مع ش�ل ش�ة المسرح فأما أن ��ون خ�ال�ًا او واقعلى خ

نجاز للوصول إلى ف�رة ما �شر� أن �قوم مقام شيء آخر وذلك �له �عتمد اإل

  على توظ�فات وتر�ی�ات االش�ال التي جسدها المخرج على المسرح. 

المخرج الذ� �عتمد على التشخ�ص في العرض المسرحي على وف�     

توافق�ة ین�غي أن یر�ز على عنصر�ن أساسین هما الغناء والموس�قى  استعارات

ف�ما بینها  اختلفتفهُما �صالن بتعظ�م التشخ�ص إال أن المدارس االخراج�ة 

ف�ل مدرسة لها أسلو�ها وأف�ارها ���ف�ة التعامل مع  *في التعامل �التشخ�ص

حتى "ستانسالفس�ي  الممثل و��ف�ة التعامل مع عناصر العرض المسرحي و 

�ان یتكلم عن ممثلي التشخ�ص �احترام شدید و�ان �عد ابداعهم فنًا حق�قا 

فأنه بدأ مشخصًا خارج�ًا ساع�ًا   )13(و�ضعه مع فن  التقمص نق�ضًا للحرفة" 

الممثل الخارج�ة  ارت�اطاتإلى محاكاة النماذج ال�شر�ة من الخارج أ� 

مع الممثل اآلخر والعناصر الفن�ة األخر� على توافقات ش�ل�ة تكون  ام�هوانسج

. أن التقمص مع التشخ�ص لكل استعار�ةبنس� واحد ومدروس ضمن أنظمة 

واحد منهما ف�رة مجردة تكون مفصولة الواحدة عن األخر� فان ستانسالفس�ي 

ارج ولكن �عد بدأ مشخصًا خارج�ًا ساع�ًا الى محاكاة النماذج ال�شر�ة من الخ

  ذلك تحول �فنه الى دواخل الشخص�ات ضمن مفهوم الواقع�ة النفس�ة. 

المخرج عندما �قوم �التر�یز على تشخ�صات الممثلین وذلك �االهتمام    

�المظهر الخارجي أما التمثیل فهو تبني الشخص�ة من الداخل �است�عاب 

وا�ماءة وذلك  دواخلها وا�عادها وهضمها بوعي وانتاج سلوك وحر�ة وصوت

بتكو�ن وحدة متالئمة األجزاء �عناصر العرض المسرحي ألنشاء ا�عاد جدیدة 
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للمنظور تعتمد على االستعارات من خالل رؤ�ة المخرج من مظاهر حق�ق�ة 

نفسها التي تعتبر في حالة تناسب مع �اقي أجزاء العرض وما  لالستعارةولیدة 

تعددة األغراض والوظائف ، وفي �حمله من أف�ار قابلة للتأو�ل بدالالت م

�عض األح�ان ��ون هنالك تشا�ه مثبت بدًال من ان �ص�ح ظاهرًا مثلما �حدث 

لخش�ة المسرح عند الجمهور الواعي فیراها مرًة قصرًا او زنزانة او ساحة �رة او 

تعتمد على رؤ�ة المخرج وتوظ�فه لألش�ال الدالل�ة و�ما أنَّ  استعارةصحراء او 

"التشخ�ص في العرض المسرحي �عمل على دالئل متعددة، فان الحمل االكبر 

�قوم على ظهر جسد �شر� یتغذ� و�تحرك. فالممثل یؤد� دورًا او یجسد 

شخص�ة و�تموضع في قلب الحدث المسرحي ألنه الرا�� الحي والفعال بین 

     )14(ف والنص وتوجیهات المخرج ونظرة ومشاهد المتفرج" المؤل

ها وتعتمد رؤ�ة العرض على تراكیب وتش��الت العناصر الفن�ة و��ف�ة تر�یب    

على ما یبتغ�ه المخرج من دالالت �ص�غ التشخ�ص و�استعارات �صر�ة ذات 

ؤ� �أ�عاد ذات تأثیرات نفس�ة ا�عاد توافق�ة مع ما �ش�له العرض من ر 

واجتماع�ة ودالل�ة لیتم�ن المتفرج من رؤ�ة العرض بوحدة واحدة أما رؤ�ة 

المخرج فتم�نه من التر�یز على عنصر واحد مثًال لیتسل� على العرض و�طغي 

 على �اقي العناصر األخر� ذلك �له متصل برؤ�ة المخرج والف�رة التي �ستط�ع

تعارات توافق�ة ذات ص�غ وأش�ال لیتم�ن المخرج من أن یوظفها في العرض �اس

  تفسیرها وتوظ�فها.

  تش�یل العرض المسرحي ومعادالت االستعارة

 انطلقتتختلف المدارس األدب�ة عن المدارس المسرح�ة �ش�ل �بیر ولكنها     

منها اّال اّن هنالك أش�اًال وتراكیب مستوحاة من أنظمة متساو�ة ومتواز�ة، 

فالعرض المسرحي یبني على  مستو�ین األول سمعي واآلخر �صر� إال أننا 
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سوف نعوض �معادالت االستعارة على مبدأ التأثیرات ال�صر�ة* فالمخرج 

طات �صر�ة المسرحي ین�غي أن یهتم �أ�عاد العرض المسرحي من خالل تخط�

وتص�ح لها تأثیرات �قدراتها و�یئتها ال�صر�ة لكي �ص�ح لد� المتلقي أرض�ة 

خص�ة لحل وفك شفرات ورموز وترجمة تلك العناصر ال�صر�ة وتكون مبن�ة 

على "تنظ�م خاص یجعل المشاهد �شعر �أن هذه االش�ال غیر مستقرة في 

ة یرجع الى نظر�ة عمل�ة م�انها، بل تشعره �أنها تتحرك فعًال. وسر هذه الحر�

        )15(تتصل �اإلدراك ال�صر�، او ما �سمى �الخداع ال�صر�" 

المخرج ین�غي أن �متلك أحاس�س نفس�ة وحس�ة لیتم�ن من توض�ح اال�عاد    

التأو�ل�ة لالستعارة ولتوض�ح االش�ال ال�صر�ة على وف� عناصر مترا�طة بنس� 

على ش�ل  تر�ی�ات واضحة المعالم فالم�ان المسرحي هو الذ� ینشأ واحد 

تأثیرات استعار�ة �صر�ة غیر محددة أما اآلن فأن الطا�ع ال�صر� هو الذ� 

یوضح اكثر تأثیراته في المتلقي التي تؤد� �ه إلى الدهشة وذلك بنسق�ة توافق�ة 

ال�صر� معطى  مع االغلفة الخارج�ة ف��ون "الم�ان الهندسي معطى التف�یر

وهو تأطیر لألش�اء والموجودات  األدراك ال�صر�ة وآل�اته العضو�ة والنفس�ة

عامة في ا�قاع�ة متتا�عة وهو انتظام االش�اء في  مرتكزات  اساس�ة هي 

   )16( اال�عاد"

سقي فالم�ان في العرض المسرحي بیئة �صر�ة تأثیر�ة على ش�ل ا�قاع ن    

مع م�مالت العرض ال�صر� لون وخ� وش�ل النسجامها �ش�ل واضح ومعلوم 

لتكو�ن استعارات دالل�ة مبن�ة �منط� معلوم وواضح لعناصر �صر�ة وذلك 

�ص�غ رمز�ة متصلة اتصاًال واضحًا مع ف�رة المخرج من خالل رؤ�ته لألش�ال 

  �استعارات موضحة سلفًا لالنتقال الى آفاق الم�ان. 

ألش�ال ال�صر�ة تكون في أغلب االح�ان غیر مستقرة متذبذ�ة بتوافقات فا    

متنوعة فنراها مرًة ل�س لها اتصال مع الطب�عة الخارج�ة ومرة اخر� �اتصال مع 



تصدر عن جامعة مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم    
  272X-ISSN  2523Online ( Journal Faculty of Arts and Media( مصراتھ

  

 

167 
 

ألوان صارخة الت�این او الوان منسقة االنسجام إال أنها في �عض االح�ان 

خر على التفاعل من م�ان الى آ االنتقالتص�ح غیر مستقرة و�حر�ة دائمة 

التي تأتي على نس� متواف� مع  االستعار�ةل��ون األستبداالت  االستعار� 

"مؤثرات �صر�ة" تشمل االختفاء والظهور التدر�جي، المخرج والتعر�ض 

   )17(المتراكب" 

تختلف بتكو�ن وظائف س�مائ�ة من (المضمون+  االستعارةإنَّ وظائف    

مون أص�ح عدم ترا�� بین التعبیر والمض وٕاذاالتعبیر) مبن�ة �أش�الها ال�صر�ة 

ف�م�ن توض�حه من خالل الشرح الطو�ل من اللغة المستخدمة او ��ون من 

  تسلسالت تقن�ة او من تمثیل او اش�ال �صر�ة. 

حسب مقتن�ات العرض وما �ش�له من  تختلف االستجا�ة للعناصر ال�صر�ة    

عناصر الد��ور واالضاءة والحر�ة واالز�اء ولها دالئلها �ش�ل تنضید� من 

خالل االدراك الخطي إلنتاج م�ونات بنائ�ة تماثل�ة تتش�ل من الملفو� 

االستعار� لتكون ال�عد ال�صر� للمسرح لتأس�س معادالت منسقة بین م�ونات 

مختلفة للمتلقي لتكو�ن اف�ار ادراك�ة قادرة للمتلقي العرض الواحد �استجا�ات 

من االحساس وف� اف�اره وتوجهاته وان "االستجا�ة لألش�ال ال�صر�ة هي عمل�ة 

معقدة وهي �حاجة الى عنا�ة فائقة �عمل�ة االبداع الفني ولكن واضحًا انه ال یتم 

   )18( أبداع أ� ش�ل �صر� في غ�اب العمل�ة االدراك�ة"

إن العرض المسرحي �حمل انواعًا من التوجهات وذلك من خالل اف�ار     

فیبنى على وف� حر�ة الجسد  استعار�ةوقابل�ة المخرج في توظیف اساس�ات 

على العناصر ال�صر�ة �أسالیب لفظ�ة  االعتماد�استعارة وذاكرة �صر�ة ل�م�ن 

واضحة المعالم واألف�ار ف��ون الفضاء المسرحي ملیئًا بدالالت ورموز 

لها القابل�ة  فاالستعارةو�وظائف متعددة األغراض �أش�ال متناسقة ومتنوعة. 
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على "التأكید �انها تهتم �ال�عد الزماني ول�س الم�اني فق�، الن االستعارة اساسًا 

ماني. فالعرض المسرحي ال�صر� المعاصر مثًال �منحنا ام�ان�ة تأو�ل ز 

استخدام االستعارة ال�صر�ة �وسیلة لتأو�ل الفضاء المسرحي وذلك من خالل 

   )19( وسائل غیر لغو�ة وغیر ادب�ة"

اما المخرج فانه یجد وحدة مالئمة األجزاء من خالل تأو�الت االستعارة     

بتفاعل�ة واضحة المعالم بین النص وأجزاء العرض �املة، و�ن�غي على المخرج 

جدیدة وذلك  واستعاراتأن �عتمد على الممثل وذلك إلنتاج معنى ودالالت 

و��ون المتلقي هو المؤول للعناصر  استعار�ة،بتعامله مع الفضاء وم�مالت 

و الذ� �حمل آثارًا ال�صر�ة والملفوظات تأو�ًال استعار�ًا، فالعرض الجید ه

معنو�ة ول�س االهتمام �األحاس�س ف��ون التر�یز على اش�ال موسومة للتر�یز 

  على الخصائص لتتم�ن من بناء اجزاء العرض المسرحي االخر�. 

إّن بناء العرض المسرحي یتطلب تحقی� وحدات مرئ�ة من خالل ارت�اطات     

بتناس� االش�ال المرئ�ة  بین م�ونات العرض المسرحي وذلك على اساس�اتها

مما اد� الى تكو�ن انساق �صر�ة من خالل ش�لین االول الحر�ة والد��ور  

واالز�اء والثاني الخ� والش�ل واللون وأن ارت�ا� العناصر المتفرقة او المتوافقة 

تعتمد على المخرج ورؤ�ته للعرض المسرحي من خالل أسالیب متنوعة في 

�سة هي وضع ترا�� ووحدة بین م�وناته العرض، ووظ�فة المخرج الرئ

بدینام���ة وذلك من وحدة اسلو��ة وف�رة مت�اینة للعرض "ولكن االستعارة، من 

وظائفها تقر�ب عناصر مفضلة ومتمایزة تحت مظهر او مظاهر متعددة بإعادة 

   )20(مقولتها" 

على المخرج ان یجد معادالت �صر�ة بین المرئ�ات من جانب و��ف�ة بروز     

تلك المرئ�ات من جانب اخر ولكن �االحتفا� بتلك الخواص و��ف�ة تحو�لها 

واستغاللها �ش�ل م�اشر وتص�ح التأو�الت االستعار�ة تعتمد اعتمادًا �بیرًا على 
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�بیرًا على مضمون تلك المؤول وذلك عبر وظ�فة س�مائ�ة تعتمد اعتمادًا 

  المفردات. 

تكون ذات تأثیر �بیر على العناصر ال�صر�ة  **ن االستعارة ال�صر�ةإ    

وتكون مبن�ة على طرفین االول هو الممثل الذ� ��ون �عدًا استعار�ًا وذلك 

�استخدام ادوات واكسسوارات والقطع الد��ور�ة و�تأثیرات االضاءة �لها عوامل 

ر�ة ذات دالالت استعار�ة متنقلة عبر فضاء العرض، اما تؤد� الى تكو�ن ح

الطرف االخر فهو المتلقي وهو الذ� ینظر الى االش�ال ال�صر�ة التي �ستط�ع 

ان �ق�م مد� تأثیرها وتص�ح "االستعارة هنا ذات طا�ع نسقي ول�ست جزئ�ة 

ى ومحصورة في هذا القول االستعار� الذ� �ستقبل بذاته وانما هو في حاجة ال

  . )21( غیره أ� في حاجة الى الس�اق المح�� �ه"

 للمخرج ذوق �صر� تش�یلي وله قابل�ة على تغیراتها التي تكون بنسب        

متوازنة على خش�ة المسرح وذلك من العالمات الموظفة في العرض، فالمخرج 

ظومة س�مائ�ة �صر�ة له قدرة على تحو�ل تلك العالمات �حر�ة تامة �من

   استعار�ة لیتم�ن المتلقي من فك شفرات تلك العالمات وف� نظام ف�ر�ة ناضج.

ان قابل�ات المخرج الذهن�ة والف�ر�ة تكون مبن�ة وف� توجهاته للنشا�     

المسرحي من حیث قدرته على بناء الكتل والخطو� وتص�ح �اشتغاالت لها 

رحي �ما �طاب� اف�ار النص، فالمخرج القدرة على ملء فراغات الفضاء المس

من حیث المامه �عناصر التأثیرات  االستعار�ة��ون هو المؤول للتعابیر 

ال�صر�ة ( التش�یل وعناصر والتكو�ن واالضاءة واالز�اء) أ� العناصر ال�صر�ة 

بخلف�ة معرف�ة ووعي تام لیتم�ن المتلقي على فهمها وتأو�لها لتكو�ن معادلة 

ل�ة بین المخرج والمتلقي �ش�ل أتصالي لتصل إلى الحد الوظ�في استعار�ة تأو�

النفعي ل��ون وظائف دالل�ة وتكون انطالقة المخرج من " انشاء تكو�ناته 
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ال�صر�ة على الخش�ة من ال�عد التش�یلي حیث یوظف الوحدات ال�صر�ة تلك 

ثیر لد� �مساحاتها وخطوطها و�تلها وتقاطعها، وتواف� الوانها او فضائها لكي ی

  )22المتفرج حالة شعور�ة" (

والعرض المسرحي �حمل عددًا من العالمات من خالل ارت�اطها �الزمان     

والم�ان في آن واحد لیتم�ن من الوصول الى معادالت االستعارة ورموزها 

التأو�ل�ة الفیز�ق�ة، ان استخدام المخرج لتلك الرموز االستعار�ة تعتمد عل�ه فأما 

مع العرض فعاًال ام غیر فعالة وذلك یرجع الى العنصر  الهااتصأن تكون 

التوظ�في االستعار� للوصول الى تأو�الت االستعارة المرت�طة �قرارات المخرج 

 االستعار�ةوقصدیته في ام�نة العرض والمقاطع المسرح�ة وتكون "اال�قونات 

�ما سماها بیرس  ال تتم عالقة تماثل فیها بین العالمة ومرجعها ولكن بین 

مرجعین دل على �لیهما �العالمة ذاتها وغال�ًا ما ��ون االول م�اشرًا والثاني 

   )23غیر م�اشر" (

المخرج عندما یتعامل مع الرموز االستعار�ة و��ف�ة توظ�فها فین�غي عل�ه ان    

 االستعاراتلي و�ؤلها الى مراجع اخر� متنوعة ألن ینقلها من مرجعها االص

تنقلها إلى الرمز وف� تحلیلها ثم تنقلنا الى علم الداللة وف� أف�ار المخرج 

وتوجهاته الس�مائ�ة نظرًا الى نظر�اته الدالل�ة واال�قون�ة وما �ملكه من قابل�ات 

د� االستعار� من االنتقال والتحول من القراءة االستعار�ة الى المسیر التولی

  المتر�� بنظر�ة استعار�ة �صر�ة. 

ألن ��ف�ة بناء المع�ار من خالل تأو�ل العالمة الى  اوضح بیرسوقد     

أ�قونة او اشارة او رمز اال ان اال�قونة تحتو� على االستعارة من خالل 

استخدامها في العرض المرئي وذلك من ت�ادل السبب �النتیجة ام من توظیف 

�اء لتكو�ن وتجسید الكل ل��ون تشا�ه بین الدال والمدلول ل�سهل اجزاء االش

  على المتلقي تفسیر العرض المسرحي. 



تصدر عن جامعة مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم    
  272X-ISSN  2523Online ( Journal Faculty of Arts and Media( مصراتھ

  

 

171 
 

فالمخرج هو الذ� �ضع العالمات بین عناصر العرض المسرحي ال�صر�ة    

فعلى  أكبرأ� انه �ضع هذه العناصر بإش�ال تقاطع�ه وتص�ح �انسجام�ه 

جانس بین عناصر العرض، فیجب المتلقي ان �ش�ل خصائص االستعارة بت

  على المخرج ان یر�ز على ما �أتي: 

  نظر�ة االستعارة              نظر�ة الرمز             نظر�ة الداللة     

 وف� تلك النظر�ات ین�غي ان ینشأ المخرج معادالت استعارة �صر�ة بین      

ة تلك النظر�ات وعناصر العرض المسرحي وف� صیرورة دالل�ة االفعال الفیز�ائ�

 ا�قوني للعرض وما �سفره المتلقي من ذلك العرض اما إدراكوالنفس�ة لتكو�ن 

ر تكث�فًا استعار�ًا لألف�امن "الناح�ة الرمز�ة فان الصورة المسرح�ة تع�س 

  ) �24طرحها النص" ( واالیدیولوج�ة التي

 ل�س المخرج فق� ولكن الممثل االستعار� وان الذ� �قوم �عمل�ة االختزال    

ن آال�صر�ة �ارت�اط�ة الزم�ان في  لالستعارةا�ضًا من خالل االهم�ة الكبیرة 

اج العرض المسرحي إلنت واحد منطل� الى رمز�ة االشارة وما أثر�ة اال�ماءة في

تأو�الت ومعان استعار�ة مرت�� بخ�ال �صر� للمخرج بت�این واضح للمتلقي 

  والممثل.

   

  ال�صر�ة في اإلخراج المسرح المعاصر االستعارةتوظیف 

  ***جوز�ف شاینا

أن بدا�اته �انت وف� األعمال السینوغراف�ة من خالل تكو�نات األف�      

 �أ�عاده الثالث�ة بتش��الت متنوعة ل�ص�ح المسرح ذا خلف�ات متعددة ومجسدة

بتكو�نات سر�ال�ة لتص�ح عنصرًا شعر�ًا للعرض المسرحي وذلك من " معادلة 

  ) 25( ي"�صر� سینوغراف إطارموضوع�ة برؤ�اه الفلسف�ة من خالل 
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لقد �انت التعبیر�ة والسر�ال�ة في أغلب عروضه المسرح�ة فأص�حت الق�مة  

الرئ�سة لمسرحه من خالل حضارة القرن العشر�ن التي اص�ح االنسان هو 

وذلك من االفران ال�شر�ة ومد� تأثر ذلك االنسان بها من  االضطهادمر�ز 

رو� فلسف�ة في تش�یل وٕاعادة نظر بتلك البیئة التي انع�ست على عروضه 

المسرح�ة بتوظ�فاتها ��ل عنصر من عناصر العرض المسرحي ف�ونت لها 

تلك الفترة فأص�حت مثًال االكسسوارات التي ترمز  تفتض�ها�عاد دالل�ة وف� ما 

ى الكوارث والكواب�س المروعة، إال انه "عارض النزعة التمثیل�ة في تصم�م إل

المناظر المسرح�ة واللجوء الى االستعارة للتعبیر عن قسوة هذا العصر والتهدید 

   )26(�الدمار والذ� یواجه ال�شر واحتمال فنائه" 

 وقد اهتم شاینا في توز�ع عناصر العرض ال�صر� وذلك من خالل تر�ی�ات   

استعار�ة  ذات ا�عاد متعددة االغراض من حیث انسجام�ه تلك األش�ال وما 

تعان�ه البیئة المح�طة �ه فاتجه إلى السر�ال�ة لتكون المن�ع الوحید لفلسفته 

�ان عصره مملوء �الدمار والعناصر المتصارعة التي تؤثر �ش�ل   اإلخراج�ة

مما أد� الى اللجوء  نقراضاال�بیر في االنسان في تلك الفترة اذ تصل �ه الى 

المتعددة بتصم�م المناظر للتعبیر عن قسوة تلك الفترة ولكن  االستعاراتإلى 

اص�ح هنالك فرق في توظیف القطع الد��ور�ة واحدة عن االخر� �اختالف 

بینها و�ین الممثل المسرحي لتكون هنالك ارت�ا� وثی� بین الممثل من جهة 

معرف�ة لم�مالت العرض وما لعمل�ة وعناصر العرض المسرحي بخلف�ة 

التواصل من الفن المتخیل، الذ� تؤلفه وتح�مه العناصر المشتر�ة في االداء 

التمثیلي ان الصوت والضوء یخدمان في التعبیر. انهما یتدخالن مع الفعل 

  )27( المسرحي و�وسعان حدود المشاعر العاطف�ة لد� المتفرج"

عاد تساعد المخرج والممثل على التخیل في الد��ور�ة لها ا� الخلف�ةإن     

اكتشاف ا�عاد جدیدة لالشتغاالت الد��ور�ة الجدیدة وذلك من ا�عاد ثالث�ة 



تصدر عن جامعة مجلة علمیة محكمة  – 2020دیسمبر -10العدد -5السنة  –مجلة كلیة الفنون واإلعالم    
  272X-ISSN  2523Online ( Journal Faculty of Arts and Media( مصراتھ

  

 

173 
 

التكو�نات المساحات سیر�ال�ة تكون ذات ا�عاد وتساعد على ان �ص�ح الممثل 

�ش�ل شاعر� مترا�� مع العناصر ال�صر�ة المؤثرة في المتلقي، ف��ون الممثل 

الفعل المسرحي و��ف�ة االشتغال عل�ه ضمن افاق العرض  ال�احث عن

  المتخیل. 

 السمعي،من عنایته �الجانب  أكثر�ان شاینا ُ�عنى �الجانب ال�صر�     

لذا ش�ل العرض �النس�ة له رؤ�ة �الست���ة بتكو�نات من االنجازات الفن�ة 

 نوعة التيوذلك من خالل تش��الت متعددة من القطع الد��ور�ة والخلف�ات المت

تساعد على بناء وتش�یل بزاو�ة مسرح�ة محددة، فأص�ح العرض المسرحي 

 �النس�ة له ع�ارة عن لوحات مرت�طة �االستعارة ال�صر�ة والمتش�لة �الرموز

وااللغاز، لتص�ح تلك اللوحات لها مدلوالت منفصلة عن الواقع المعاش وانه 

   )28( ���ة تش�یل�ة خالصة""یتعامل مع العرض المسرحي �اعت�اره رؤ�ة �الست

فالجانب السر�الي له استخدامات خاصة في العناصر ال�صر�ة للعرض     

اء المسرحي وذلك من المواد المستخدمة والمتنوعة ��ل أش�الها وتفرعاتها واز�

 الممثلین التي تنوعت فیها بینها في بلورة اف�اره وصوره" ففي �عض االح�ان

علیها االضاءة ل��ون لها دور من اللوحات  �ستخدم لوحات ضخمة لتتسل�

في  االستعار�ة التي تش�ل فیها المواد واللوحات الشائهة الواقع الجدید للعصر

  ) 29( تصوره "

ذات اتصاالت مع  استعار�ة�ان یخل� لغة مرت�طة �عناصر �صر�ة    

المعاش  السر�ال�ة والتعبیر�ة والرمز�ة ل�قوم �أعاده ص�غ العرض �عیدًا عن الواقع

فتلعب االحجام الكبیرة للقطع الد��ور�ة �استعارات �صر�ة مؤثرة في المتلقي 

ضمن جوانب �صر�ة من العرض إال أنه في �عض األح�ان تكون مصحو�ًة 

ب�عض االصوات المتفرقة أن �انت روك او الجاز أم مؤثرات مفرقة فالعرض 
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� �مدلوالتها المستقل اص�ح سلسلة من اللوحات" ذات المغز� االستعار� والرمز 

عن الواقع الذ� یتكون من جزء ضئیل من المواد واز�اء الممثلین التي تلعب 

   )30(فیها االضاءة والمادة الد��ور�ة دورًا �بیرًا في التش�یل" 

�حمل العرض العدید من االحاس�س لتأس�س تش�یل وتر�یب ظاهرة تجر�ب�ة    

�یل أنواع من الصور وف� المعاني أن شاینا �قوم بتش مرئ�ة،جدیدة �أحداث 

والدالالت ضمن معاني ان �انت مفهومة أم غیر مفهومة إال أن لغة الرسم 

�قت في ذهنه فقام برسم العرض ضمن اجساد الممثلین في ص�غ لطروحاته 

  الف�ر�ة في العرض المسرحي.

فالممثل لد�ه �ان یهتم �ه من خالل ابتكاراته المتعددة للعرض المسرحي    

�ص�ح �منظومة �صر�ة متناسقة مع األ�عاد ال�صر�ة ، ما �حمله العرض من ل

اش�ال ومواد وما تتبناه أف�اره المتعددة فالممثل �ص�ح ذات ف�رة ثانو�ة جدًا 

�النس�ة له وذلك من أشتغاالته اذ ُ�عده نقطة  متحر�ة داخل الفضاء الكبیر وال 

��ون مع التمر�نات تم  هارت�اط�م�ن للممثل أن یرت�� �ا� شيء اال فق� 

العرض وانه شاینا ُ�عده من االش�ال�ات التي �عاني منها الممثل إال أنه في 

�عض االح�ان ُ�عده ملكًا له وف� اشتغاالته ال�الست���ة ف�قوم بتوظ�فها وتش�یلها 

�ما یر�د وتص�ح له القابل�ة على أعادة وتنظ�م ش�له ��فما یر�د �أ�عاد �صر�ة 

تلقي لما �حمله ف�رة السر�الي من تنظ�مات متالزمة مع عناصر مؤثرة في الم

  العرض المسرحي �ش�ل �بیر. 

  ****اوجینو �ار�ا

ان بواعث العرض المسرحي �حمل العدید من االف�ار وف� تطو�رات �سیر    

علیها العرض من خالل االفعال الفیز�ائ�ة �أصوات متفرعة في فضاء العرض 

المسرحي ��ون وف� تجر��ات من العناصر المهمة التي اشتغل علیها �ار�ا في 

تلف عن اكثر عروضه مما اد� الى تش�یل عروض ذات ا�عاد متنوعة لیخ
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العروض التقلید�ة مرت�طة �مش�الت االنسان وارت�اطات الثقاف�ة �البلدان االخر� 

ف�رة النص فانه �شف مسرح اسماه المسرح الثالث من خالل  تفتض�هوف� ما 

انها "حر�ة اجتماع�ة ترت�� وف� ال�شر وذلك من الفاظه من انما� الح�اة، 

ها على المخرج بین السرد ال�صر� فاعتماده على الص�اغة ال�صر�ة التي �قوم ب

   )30( والسرد المنطوق من خالل اجساد الممثلین"

اشتغاالت �ار�ا االخراج�ة �فضل االسلوب التقد�مي وأبتعد �ش�ل �بیر     

عن الواقع�ة في العروض المسرح�ة لیؤسس إلى تمازج بین الثقافات وذلك من 

ص�ح هنالك تواصل خالل تفضیله من حل�ة العقل وف� حساب المعرفة ل�

منطقي في العرض المسرحي في التجر�ب تص�ح عمل�ة ت�ادل التمثیلي بین 

لك الممثلون على خش�ه المسرح ف�قوم امام الجمهور في ت�ادل االدوار علنًا وذ

ل�ص�ح شيء جدید ولم �صف بهذا الش�ل من قبل لتص�ح هنالك عمل�ة ت�ادل�ة 

ته قن�اهتمام االول في مسرحه �الممثل وتفي انتقال المؤدین لألدوار انه "�عد اال

 �اره�اعت�ارها هدفا في ذاتها مما اد� الى الغاء �شخص�ة الممثل ومقوماته �اعت

العنصر الرئ�سي للعرض المسرحي، و�خل� الظروف المالئمة التي تت�ح له 

التي توصل الیها من حیث ترا�طه مع  ) 31( ال�حث عن مضى التمثیل وجوهره"

�ة ال�صر�ة التي ش�لت اشارات وعالمات ا�مائ�ة وحر��ة وصوت�ة دراماالستعارة 

وف� اتجاهات مترا�طة بین الممثل والمتلقي، فجسد الممثل تص�ح له عدة 

وظائف في تش�یل العرض المسرحي وف� قدرات ادائ�ة من حیث ارت�ا� 

وتعاش� الممثل مع الطاقة الداخل�ة التي تبنى علیها شخص�ة ف��ون التدر�ب 

 هو محاولة "اكتشاف ح�اة الجسد  لتكو�ن عالمة لهذه الطاقة التي تنطل� نحو

         )32( هدف ما لبناء داللة على خش�ة المسرح"
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�ستط�ع الممثل ان یبني طاقة داخل�ة وف� األحاس�س التي �متلكها لبناء     

�صر�ة مؤثرة وف�  ستعاراتاالمتغیرات جدیدة ضمن عالمات ما لتأس�س ش�ل 

غاالته مبن�ة من الص�اغة الدرام�ة لنص العرض وتر�ی�ات وتش��الت إشت

 االنطالقالممثلین التي تعتبر من أهم الر�ائز لبناء استعارات �صر�ة لتش�یل 

نص العرض وف� مسافات قصیرة، أن الممثل �متلك تفسیرات وتحل�الت  إلعداد

لیتم�ن من فك شفرة العرض ومد� لتلك العالمات المسرح�ة من طاقة داخل�ة 

�ستط�ع من تحلیلها لنفسه اوًال ومن ثم الى المتلقي �عمل�ة تواصل�ة بین العرض 

قة اول�ة یجد �ه �ال والمتلقي وان "�عض الممثلین ��ون المشاهد مشدودًا الى طا

وساطة قبل ان �قوم �حجل رموز مختلفة األعمال قبل ان یتساءل عن المعنى 

  )33( وقبل ان �فهمه"

أهتم �ار�ا �م�مالت العرض المسرحي من العناصر ال�صر�ة على         

حساب العناصر السمع�ة ف�ون سرد في مجر� االستعارة ال�صر�ة لی�قى 

ر وتحلیل الصور الف�ر�ة والذهن�ة التي تعمل الغاز یر المتلقي له قدرة في تفسی

مفهومة �ش�ل �س��، فاغلب عروضه �ان یر�ز على الجانب الغنائي من 

وقابلیتها للوصول إلى المتلقي �ش�ل سهل و�س��،  وانتشارهاخالل توسعها 

ف�ان أسلو�ه اإلخراجي یتمتع �الدقة واالقتصاد وقابل�ة �بیر على الحیو�ة، أما 

ت هنالك صفة اخر� هو قطع األكسسوارات �قوم بتوظ�فها �العرض �ان

، أ� اإلكسسواراألصلي لتلك  االستخدامالمسرحي �عدة استخدامات �عید عن 

تحو�لها من عالمة إلى عالمات اخر� ذات تأثیر س�مائي �ما في مسرح�ة  

  فیرا� استخدم ثالث اكسسوارات. 

مز یر  � خر وأرمز للسو� ی ةالس�ین: أستخدم لدالالت مختلفة، فمر  - 1

  خر� أداة حلق�ة مجردة. أللسیف وثالثة هو رشاشة عطور و 
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رمزًا لكرة الصولجان ومرة اخر� رمزًا  استخدمتالب�ضة: من عاج.  - 2

  )34(لجمجمة ملك ومرة ثالثة ترمز لرأس طفل 

  النظر�  اإلطارما أسفر عنه 

  إن االقوال االستعار�ة تسهم في تش�یل فعل الخطاب بوصفه فعًال

  تعاون�ًا إلعطاء فعل التكلم ش�ل تصرف عقالني. 

  تنطل� من العالقات بین معنى الكلمة والجملة  االستعارةإن مش�لة

 – االستعارةومعنى المتكلم او معنى التلف� من جهة أخر� مما تؤد� 

  ق�قة للوصول الى التشب�ه معها. على الح واالختصارإلى االیجاز 

  المخرج الذ� �عتمد على توظیف التشخ�ص في العرض المسرحي وف�

توافق�ة ین�غي أن یر�ز على عنصر�ن أساسین هما الغناء  استعارات

والموس�قى اللذان �صالن بتعظ�م التشخ�ص ل�صل �ه الى دالئل 

 متعددة. 

 ة الخاصة ببناء تدخل ضمن التر�ی�ات واأللفا� اللغو  االستعارة�

تر�ی�ات الجمل في الخطا�ة والشعر والقصة والمسرح فعلى المخرج 

 متنوعة وم�ثفة.  وانفعاالتوالمؤلف ان ینقلها إلى إشتغاالت داخل�ة 

  إن أ�عاد العرض المسرحي تنشأ من تخط�طات �صر�ة وتص�ح لها

ة تأثیرات من خالل قدراتها و�یئتها ال�صر�ة ل�ص�ح لد� المتلقي أرض�

 خص�ة لحل وفك شفرات ورموز ذلك العرض لتص�ح غیر مستقرة. 

  المخرج ین�غي أن �متلك أحاس�س نفس�ة وحس�ة لتوض�ح األ�عاد

التأو�ل�ة لالستعارة لتكو�ن األش�ال ال�صر�ة وف� عناصر مترا�طة 

 بنس� واحد وف� تر�ی�ات واضحة. 
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 اع نسقي الم�ان في العرض المسرحي هو بیئة �صر�ة تأثیر�ة وف� ا�ق

تتحد �ش�ل واضح  وش�ل �يمع م�مالت العرض ال�صر� لون وخ� 

دالل�ة مبن�ة من العناصر ال�صر�ة اال ان  استعاراتومعلوم لتكو�ن 

الوظائف االستعار�ة تختلف لتكو�ن وظائف س�مائ�ة من المضمون+ 

 التعبیر مبن�ة �أش�ال �صر�ة. 

 صلة ان �انت إن وظ�فة االستعارة ال�صر�ة هي تقر�ب عناصر منف

حر�ة ود��ور وأز�اء من جانب أما الجانب اآلخر فهو خ� وش�ل 

 ولون لتش�یل تراكیب متفاوتة بین تعابیر واضحة المعالم واالش�ال. 

  أف�ار المخرج وتوجهاته الس�مائ�ة تنظم الى نظر�اته الدالل�ة واال�قون�ة

ر�ة إلى وما �ملكه من قابل�ات االنتقال والتحول من القراءة االستعا

 المسیر التولید� االستعار� المرت�� بنظرة استعار�ة �صر�ة. 

  صر�ة بین تلك  واستعاراتین�غي على المخرج أن ینشئ معادالت�

النظر�ات وعناصر العرض وف� صیرورة دالل�ة لألفعال الفیز�ائ�ة 

 ا�قوني للعرض وما �سفر عنه المتلقي.  إدراكوالنفس�ة لتكو�ن 

  نتائج ال�حث 

  واالنسجام واالنصهارال�صر�ة لها قدرة �بیرة على الترا��  االستعارةإن 

  عرضًا مسرح�ًا متسلسًال.  لتنشئ

  ال�صر�ة  االستعاراتین�غي على المخرج والممثلین ان ینسقوا و�فرزوا

في العرض المسرحي على وف� مبررات حق�ق�ة ول�ست  انس�ابهاو��ف�ة 

  زائفة. 

  سرح�ة طائر ال�حر متناسقة وف� ال�صر�ة في م االستعارةجاءت

ال�صر�ة التي أنطل� منها العرض على وف� تر�ی�ات �صر�ة  االنطالقة

 من خالل عناصر العرض �ارت�اط�ة زمن�ة. 
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  أستخدم المخرج السطوح مما ش�ل استعارات �صر�ة توافقًا مع ادولف

 أب�ا في مسرح�ة طائر ال�حر

 االستنتاجات  

  ة في العروض المسرح�ة واظهار األثر ال�صر  االستعارةتحدید نوع�ة�

الذ� �حدثه العرض في المتلقي وذلك من درجة العالقات الجمال�ة 

  �مسافة على وف� التوسع الذ� فرضته تلك النصوص. 

  تنشأ من  إدراك�ةال�صر�ة على المتلقي عمل�ات  االستعارةتضفي

  العرض المسرحي لتكون منهجًا جدیدًا من التفاعل. 

  ال�صر�ة تنشأ في العرض جمال�ة متمیزة �حیث ��سب  االستعارةان

وهو  المسرح دالالت رمز�ة وانسان�ة او االثنتین معًا لتنقل الى المتلقي

في الوقت نفسه حامل للعدید من العالمات والرموز فتص�ح االستعارة 

 �النس�ة للمتلقي قلقًا برموز من تجر�ته العاطف�ة للعرض المسرحي 

  ال�صر�ة إذ �ستط�ع المخرج  لالستعارةاألولى  االنطالقةهو إن النص

مع  �شفها منطلقًا من الحوارات واألف�ار برؤ�ته الذات�ة وذلك بتوافق�ة

 عناصر التأثیرات ال�صر�ة لتكو�ن اف�ار استعار�ة جدیدة. 

 ال�صر�ة تقوم بر�� م�ونات العرض المسرحي �أش�ال  االستعارة

 مخرج وتوظ�فه لها. متساو�ة على وف� اف�ار ال

  وحس�ة.ال�صر�ة نحصل على متعة ذهن�ة وماد�ة  االستعارةبتوظیف 

  اعتنى المخرج المسرحي ببناء استعارة �صر�ة لتحفیز المتلقین على

  .التأمل والتخیل في العرض المسرحي
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 التوص�ات 

  االستعارةیوصي ال�احث بتخص�ص موضوعات ُتعنى بدراسة مفهوم 

ال�صر�ة في العروض المسرح�ة وتأثیراتها في االتجاهات االخراج�ة 

  وذلك �مفردات االخراج. 

  ال�صر�ة في العرض المسرحي  االستعارةیجب على المخرجین تفعیل

  على وف� اساس�ات التفاعل بین م�ونات العناصر ال�صر�ة

 المقترحات 

  العرض  السمع�ة في تش�یل االستعارة�قترح ال�احث دراسة موضوع

  المسرحي

  ال�صر�ة  لالستعارة�قترح ال�احث دراسة موضوع تعدد الوظائف الدالل�ة

  في عروض المسرح العراقي

  ال�صر�ة من النص إلى  االستعارة�قترح ال�احث دراسة موضوع توظیف

 العرض

 الهوامش والمراجع
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