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االنساق الرتكيبية للمخرج املؤلف يف عروض املسرح العراقي 
 (نساء يف احلرب امنوذجًا  )

 صمٌم حسب هللا             

 

الخالصة 

االٔسبق اٌزشو١ج١خ ٌٍّخشج اٌّئٌف فٟ ػشٚض ) ٠مذَ اٌجبزث فٟ ثسثٗ اٌّٛسَٛ 

ظب٘شح ِسشز١خ ثبرذ رشىً أ١ّ٘خ وج١شح فٟ ِٕظِٛخ اٌؼشض  (اٌّسشذ اٌؼشالٟ

اٌّسشزٟ اٌسذ٠ث ، ػٍٝ اٌشغُ ِٓ اْ ٘زٖ اٌظب٘شح ٌُ رىٓ ١ٌٚذح ٘زا اٌؼصش ثً 

ٔشؤد ِغ اٌّسشذ االغش٠مٟ اٌمذ٠ُ ، ٠ٚسؼٝ اٌجبزث اٌٝ رٕبٚي اٌزسٛالد اٌزٟ ِشد 

 (ٔسبء فٟ اٌسشة )ثٙزٖ اٌظب٘شح ٌزسزمش فٟ اٌّسشذ اٌؼشالٟ ، ٚلذ أخزبس ِسشز١خ   

أّٛرخبً  ٌجسثٗ ثٛصفٙب رٕزّٟ اٌٝ رٌه إٌٛع اٌّسشزٟ اٌزٞ ٠ؼزّذ ف١ٗ اٌّخشج 

اٌّسشزٟ ػٍٝ ٌغزٗ اٌذسا١ِخ ِٓ اخً رؤس١س فعبء ٔصٟ  ٠زسك ِغ  سإ٠خ اٌّخشج 

. اٌزٟ رزؤسس ثشىً رفبػٍٟ ِغ إٌص ١ٌٚس ثّؼضي ػٕٗ

: ٚلذ رٛصً اٌجبزث اٌٝ ثؼط إٌزبئح ِٓ ث١ٕٙب 

أْ ٌدٛء اٌّخشج اٌٝ رؤ١ٌف إٌص اٌّسشزٟ ٠ّٕسٗ زش٠خ  فٟ اٌزؼبًِ ِغ إٌص ، -1 

رٌه اْ إٌص ٠زشىً فٟ ِشزٍخ اٌىزبثخ ػٍٝ شىً خطٛغ ػبِخ لبثٍخ ٌٍزٕف١ز  ٚاٌزغ١١ش 

 ػٍٝ خشجخ اٌّسشذ  

رجٕٟ اٌّخشج اٌّئٌف أشىبي خذ٠ذح فٟ اٌزؤ١ٌف اٌدّبػٟ داخً اٌزّش٠ٓ  وّب ٘ٛ - 2

اٌسبي ِغ اٌى١ِٛذ٠ب د٠السرٗ ، ِّب ٠ّٕر  اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌؼشض لذسح ػٍٝ ر١ٌٛذ أفىبس 

. خذ٠ذح رسبُ٘ فٟ رط٠ٛش اٌؼشض ثؼ١ذا ػٓ اٌزضاِبد إٌص اٌزٟ ٠فشظٙب اٌّئٌف 

 

Abstract 
The researcher in his research is marked by (formats synthetic, directed 

by the author in offers the Iraqi theater), the phenomenon of play has 

become a great importance in the system of theatrical talk, despite the fact 

that this phenomenon were not the result of this age, but grew up 

with theater ancient Greek, is seeking a researcher to take up 

the transformations experienced by this phenomenon to settle in the Iraqi 

theater, has chosen a play a play (women in the war) a model for 

consideration as belonging to that type theater that supports the theater 

director at his language drama in order to establish a space of a text is 

consistent with the vision of the director, which is based on 

interactively with the text and not in isolation. 

The researcher reached to some of the results, including: 

  1 - that the use of text written by the director to the playwright gives 
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him freedom in dealing with the text, so that the text is formed in the 

process of writing in the form of an outline for implementation  

and change on stage 

2 - the adoption of director of new forms in the author's copyright in 

the collective exercise, as is the case with comedy Dearth, 

giving participants in the show's ability to generate new ideas to 

contribute to the development of supply away from the obligations imposed 

by the text of the author. 

 
االطار المنهجً : الفصل االول 

 
 :مشكلة البحث والحاجة إلٌه

 لم ٌعد العرض المسرحً مستنداً الى مرجعٌات عابرة فً أنظمة التداول الفنً، بل 
تحول من خالل عناصره الجمالٌة والفكرٌة الى خطاب مفتوح على عدد من االنساق 

الداللٌة التً تحركه بشكل بصري، وٌعود ذلك الى ان تطور نظام العالمات 
السٌمٌائً واستثماره فً حقل العرض المسرحً ،البد أن ٌؤدي الى تقسٌم العالمات 

وتوظٌفها داللٌاً عبر أنساق تركٌبٌة عدة تشتمل كل منها على عدد من المفاهٌم 
. المعرفٌة والجمالٌة

تأثٌره فً العرض المسرحً الحدٌث  ،  (المؤلف–المخرج )وقد كان لتطور مفهوم 
 (المخرج والمؤلف و المؤلف المخرج)على الرغم من أن تلك الثنائٌة القائمة بٌن 

لٌست حدٌثة العهد بالفن المسرحً بل أنها رافقت العرض المسرحً منذ نشأته 
االغرٌقٌة التً كانت دٌنٌة فً االصل وكان المؤلف فٌها ٌقوم على تصمٌم الحركات، 

وإعطاء التوجٌهات لعناصر الجوقة التً تشاركه العرض بصفته الممثل الوحٌد ، 
واالمر ذاته فً مسرح العصور الوسطى وعصر النهضة ، إال أن االمور تغٌرت 

 وعلى مسرح الكورت الذي أفتتح 1781الدوق ساكس ماننغن عام "بظهور فرقة 
 – 1826)الحقاً ، وقد حققت الفرقة إنجازاتها بعد أن تعهدها الدوق جورج الثانً 

1914")() .

                                                           

 .  42 ، ص1979،( المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ) ، الكوٌت ( 19ع )المخرج فً المسرح المعاصر ، سلسلة  عالم المعرفة :أردش ، سعد : ٌنظر()
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  وابتداًء من هذه المرحلة تحولت مهمة المؤلف من قائد للعرض المسرحً الى 
الى  (اي المؤلف)عنصر من العناصر التابعة لعمل المخرج، وقد تم اختزال دوره 

الكتابة فقط، وبدأت من جهة اخرى حركات واكتشافات لتطوٌر عمل المخرج قادها 
. (وآخرون..ستانسالفسكً، ماٌرهولد،غوردن كرٌغ،آبٌا )مخرجون من امثال 

إن البحث فً ظاهرة المخرج المؤلف ال ٌدخل ضمن منظومة الكشف عن المخرج 
صاحب الرؤٌة فً تفسٌر النص المسرحً،  بل ان الرؤٌة من منظور المخرج 
المؤلف تكون ضمن بنٌة النص ذاته فالكتابة المسرحٌة تكون على شكل فعل، 

وحركة، وصورة وال ٌقتصر االمر على كتابة حوار عام ٌستطٌع من خالله أي 
مخرج أن ٌخلق رؤٌة، وإنما القصد فً ان تكون للمخرج قدرة على كتابة نص 

. مسرحً والتخلً بالكامل عن المؤلف المسرحً بصفته الكلٌة
وقد وجد الباحث فً هذه التحوالت التً حصلت عبر تارٌخ المسرح قدٌماً وحدٌثاً ما 

وهوما  (العراقً)ٌؤشر الى سؤال ٌعده الباحث مهماً على المستوى العالمً والمحلً 
الذي ٌجعل المخرج ٌكتب نصاً مسرحٌاً ؟    

:  اهمٌة البحث 
  وٌمكن ان تتحدد أهمٌة البحث لكونه سٌسلط الضوء على ظاهرة سادت المسرح 

:  العراقً، وألفادت الجهات اآلتٌة
المسرحٌان المخرج والمؤلف ، عبر تصدٌه للظاهرة وتسلٌط الضوء على -  1

 .التحوالت النصٌة التً تلد منظومة العرض 
، و كلٌات الفنون  ( الفرق المسرحٌة –دائرة السٌنما والمسرح )المؤسسات الفنٌة - 2

 .الجمٌلة ومعاهد الفنون من اجل  التعرف عن هذه الظاهرة وتحلٌلها 
كون ان البحث إغناء لنظرٌة تضاف الى المكتبة لٌنتفع بها القراء المتخصصٌن - 3

. وغٌر المتخصصٌن
: هدف البحث 

 
تسهم فً اشتغال المخرج المؤلف  فً  التً االنساق التركٌبٌة طبٌعة على التعرف

. العرض المسرحً 
 

: حدود البحث
    2004: الحد الزمانً 
  مدٌنة بغداد: الحد المكانً  
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عمل المخرج المؤلف فً توظٌف االنساق التركٌبٌة فً العرض : الحد الموضوعً 
   (نساء فً الحرب)المسرحً

 
 :تعرٌف المصطلحات

  system  (النسق) -1

ِدّٛػخ ِٓ اٌؼٕبصش اٌّزذاخٍخ "  ٚسد رؼش٠ف إٌسك فٟ اٌّٛسٛػخ اٌفٍسف١خ ػٍٝ أٔٗ 

رشىً والً ِٛزذاً ، ٚرس١ًٍ ٔسك ِب ، أٞ ِٛظٛػبد ٔسم١خ ٘ٛ ٚازذ ِٓ اٌسّبد 

ٚال ٠ّىٓ رمس١ُ إٌسك اٌٝ ػٕبصش ِفشدح ٚػاللبد ث١ٕٙب ، .. ا١ٌّّضح ٌٍؼٍَٛ اٌسذ٠ثخ 

ٚال ٠ّىٓ دساسزٗ ثّدشد وشف ػاللخ أخشٜ أٚ اخشٜ لبئّخ ف١ٗ ، ار اْ اٌسّخ إٌٛػ١خ 

" ٌّثً ٘زا اٌشٟء ٚخٛد صالد رعب٠ف 
()

. 

ػاللبد رسزّش ٚرزسٛي ثّؼضي ػٓ االش١بء اٌزٟ " إٌسك  (١ِش١ً فٛوٛ) ٠ٚؼشف 

"رشرجػ ث١ٕٙب
()

 . 

أْ إٌسك ٘ٛ ِدّٛػخ ِٓ اٌؼالِبد اٌّزشاثطخ ف١ّب  : " (ث١بس غ١شٚ) ٚلذ ػشفٗ 

" ث١ٕٙب
()

. 

 : التعريف االجرائي 

ِدّٛػخ ِٓ اٌؼالِبد اٌّزشاثطخ ف١ّب ث١ٕٙب ٚفك ػاللبد رشو١ج١خ ِزضإِخ إلٔزبج ) 

. (دالالد ِسذدٖ

 syntactic (التركية)

اسزخذاَ اٌفٕبْ ٌؼٕبصش ِٕفصٍخ ١ٌش١ذ اٌشِٛص اٌصٛس٠خ " ثؤٔٗ  (ٔبثبْ ٔٛثٍش)٠ٚؼشفٗ 

ثبٌطش٠مخ ٔفسٙب رمش٠جبً اٌزٟ ٠شوت ثٙب اٌىبرت اخضاء اٌٍغخ اٌّىزٛثخ فٟ اٌزؼج١ش ػٓ 

( )"غش٠مزٗ فٟ اٌّخبغجخ

                                                           

 526 ،     ص 1981،( دار الطلٌعة  ) بٌروت  ، 3الموسوعة الفلسفٌة ، تر سمٌر كرم ، ط: ٌودٌن ، ب – روزنتال، م  ( )

 .

مإسسة ) ،الدار البٌضاء(1ع)لسلة مطبوعات المكتبة الجامعٌة  س- المصطلحات االدبٌة المعاصرة : علوش ، سعٌد  () 

  .121ص  ،1984،  (بنشرة للطباعة والنشر

  41 ،ص1986 ، (  منشورات عوٌدات)بٌروت   ،2السٌمٌاء ، تر أنطوان أبو زٌد ، ط: غٌرو ، بٌار  ()
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،  ()"انتقال العقل من المعانً والقضاٌا البسٌطة الى المعانً والقضاٌا المركبة " (جمٌل صلٌبا)وٌعرفه 

توحٌد األجزاء او الخصائص والعالقات التً ٌفصلها "وٌرد ذكر التركٌب فً الموسوعة الفلسفٌة بوصفه 

(. )"التحلٌل فً كل واحد انتقاال من المتوحد والجوهري الى المختلف والمتنوع

: التعرٌف االجرائً
مجموعة العناصر التً تشكل معانً فردٌة وتندرج ضمن  )وٌعرفه الباحث على أنه 

نسق تركٌبً موحد لتدخل فً منظومة العرض المسرحً من أجل تألٌف معنى جدٌد 
 (ٌكون مغاٌرا لمعانً تلك العناصر فً بنٌتها االولٌة 

 
اإلطار النظري :الفصل الثانً 

 
 مفهوم النسق فً العرض المسرحً: المبحث االول 

 العرض المسرحً من خالل عدد كبٌر من العالمات التً ٌكونهان العالقات التً إ
 الفن المسرحً ، هً ما دعت الحاجة الى تطوٌر عدد غٌر قلٌل فً معاٍن عدة تضفً

من المفاهٌم التً قد تكون بدورها ذات مرجعٌات مختلفة اال ان الدراسات الحدٌثة 
 تلك المفاهٌم وقد بٌنسهمت فً التقارب قد أ لتطوٌر منظومة العرض خصصتالتً 

 فً العرض المسرحً ألهمٌة اشتغاله على عناصر العرض ، (النسق)ظهر مفهوم 
وقد عنٌت ، ذلك لفك االشتباك الحاصل بٌن العناصر التً تنتمً الى أنظمة عدة و

الدراسات السٌمٌائٌة بتفكٌك المنظومة العالمٌة للعرض المسرحً الى وحدات 
من أجل اعادة قراءة العرض على وفق تلك التصنٌفات وتحدٌد  (سمعٌة وبصرٌة )

ومن أجل ذلك فان اللجوء الى ، عالقاتها السٌاقٌة ضمن فضاء العرض المسرحً 
سهمت فً دراسة العالمة فً أكان من أهم الخصائص التً  ( التركٌبًلنسقا)

                                                                                                                                                 

دار المؤمون للترجمة ) ترفخري خلٌل، بغداد  مدخل الى تذوق الفن والتجربة الجمالٌة ،- حوار الرإٌة :نوبلر،ناثان  () 

 . 48 ،ص 1987 ، ( دار الحرٌة للطباعة والنشر– والنشر 

 . 269 ، ص 1971، ( دار الكتاب اللبنانً)  ،بٌروت 1ط  ،1ج ، االلفاظ العربٌة- المعجم الفلسفً :صلٌبا ، جمٌل  ()

(  دار الطلٌعة  للطباعة والنشر)  ، بٌروت 3الموسوعة الفلسفٌة ، ترسمٌر كرم ، ط: ٌودٌن   ب ، –روزنتال ، م  ()

 . 115 ، ص1981،
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العرض ٌتألف من رسائل متعددة تستخدم فً آن واحد " العرض المسرحً،  ذلك ان 
 وٌمكن للمتلقً أن ٌتقبل تلك العالمات عبر انساق ()"بشكل جمالً.. من أجل إنشائها

ومن خالل ترجمة المتلقً للرسائل الواضحة منها ، متعددة ضمن نسق العرض العام 
؛  وفق كٌفٌات مادٌة لطبٌعة تلك العالمات واالشارات علىوالمشفرة وإحالة دالالتها 

وٌمكن أن ٌدخل مفهوم النسق فً صناعة العرض المسرحً وذلك الحتواء العرض 
انساق ثنائٌة " على عدد من االنساق التً تتبع وظٌفتها التً ٌحددها عواد علً فً

السمعً ـ  )  ٌمكن تحدٌد هذا التصنٌف من خالل ارتباطه بالعرض ()"وثالثٌة
حول االنساق العالمٌة للعرض ( كفزان )حٌث كان للتقسٌم الذي وضعه  (البصري 

المسرحً دور فً اٌضاح العالمات السمعٌة والبصرٌة فقد قسم نظم العالمة الى 
الكلمة ، والنغمة ، والمحاكاة ، واإلٌماءة ، والحركة ، " ثالثة عشر نظاماً هً 

والماكٌاج ، وتصفٌف الشعر ، والمالبس ، واإلكسسوار ، والمناظر ، واإلضاءة ، 
تضع  (كفزان  ) ، ان التقسٌمات التً حددها ()"والموسٌقى ، والمؤثرات الصوتٌة

الممثل خارجها على الرغم من كونه عالمة دالة كبرى تعطً شكالً لجمٌع االنظمة 
العالماتٌة حتى وان كان بعض تلك االنظمة ال ٌرتبط بالممثل ارتباطاً مباشراً ، أما 

ان العالمات الطبٌعٌة " فقد صنف العالمات الى طبٌعٌة ومصطنعة، ذلك  (الالند)
هً التً ال تكون عالقتها بالشًء المدلول ناتجة اال عن قوانٌن الطبٌعة كمثال الدخان 

الذي هو عالمة النار ، والعالمات المصطنعة هً تلك التً تكون عالقتها بالشًء 
الى ما  (كفزان) وٌشٌر ()"المدلول ناتجة عن قرار ارادي واٍع وغالباً جماعً 

ٌمكن ان ٌحققه العرض المسرحً من اصطناع للعالمات وخلق نوع من التحول فً 
ٌحول العالمات الطبٌعٌة "السمات الداللٌة لها ضمن نسق العرض المسرحً الذي 

الى عالمات مصطنعة ، وٌستطٌع من ذلك ان ٌصطنع العالمات التً قد تكون مجرد 
افعال ال ارادٌة فً الحٌاة بالرغم من ذلك ، فان المسرح ٌحولها الى عالمات 

 .  ()"ارادٌة

                                                           

 . 61 ، ص 1992، (  المركز الثقافً العربً ) بٌروت ،1سٌمٌاء المسرح والدراما ، تر رئٌف كرم ، ط: إٌالم ، كٌر  ( )

 . 89 ، ص 1997 ، (المركز الثقافً العربً  ) الدار البٌضاء ،1غواٌة المتخٌل المسرحً ، ط: علً ، عواد  ( )

، (8)المسرح والعالمات ، تر سباعً السٌد ، مهرجان القاهرة الدولً للمسرح التجرٌبً :أستون ،إلٌن، جورج ،سافونا  ( )

  .148 ، ص1996، (مطابع المجلس االعلى لآلثار) القاهرة

  .29 ، ص1992، (منشورات وزارة الثقافة )مدخل الى السٌمٌاء فً المسرح ، عمان : جالل ، زٌاد  ()

 . 34المصدر السابق ، ص  ( )
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أي مجموعة العالمات التً "  وقد اهتمت السٌمٌاء بتركٌب مصطلح النسق الداللً 
تستنتج فٌما بٌنها شبكة من العالقات االختالفٌة والتعارضٌة حتى تضطلع بتأدٌة 

 وٌعتقد الباحث ان للنسق التركٌبً ()" وظائف داللٌة متمٌزة بٌن المرسل والمتلقً 
بما ٌحتوي من دالالت اهمٌة فً العرض المسرحً بوصفه نظاماً جامعاً للعالقات 

ان النص ال ٌتموقع بالنسبة الى واقعه " الى (اٌزر)على خشبة المسرح ، وقد أشار 
الخارجً الخام ، بل ٌتموقع بالنسبة الى االنساق الداللٌة السائدة فً عصره بوصفها 

نماذج فكرٌة لفهم وتأوٌل هذا الواقع ، وكل نسق داللً بوصفه تفسٌراً اختزالٌاً 
 ومن جهة اخرى فإن النص ال ٌعٌد انتاج االنساق بل ٌعمل ()"وانتقائٌاً لتجربة العالم

.        على تفعٌل العناصر التركٌبٌة داخل النسق المتوالد فً بنٌة العرض المسرحً 
ان الشكل الدرامً للعرض المسرحً ٌكشف عن فضاءات محددة على وفق نسق 

معٌن وٌسمح للمخرج بإعادة بناء ما كان متشكالً ضمن تلك البنٌة النصٌة من خالل 
نسق تركٌبً جدٌد ٌرتبط هو اآلخر بوظٌفة تحولٌة مع المتلقً الذي تقع على عاتقه 
فرضٌة تفسٌر ذلك النسق بكل ما ٌحمل من دالالت سمعٌة وبصرٌة ، وعلى الرغم 

" التً  (كفزان)من ان السٌمٌاء حددت االنساق التركٌبٌة للعرض استناداً الى تقسٌم 
 ()" جرى تجاهل االنساق البصرٌة كاإلضاءة وتصمٌم الدٌكور من قبل السٌمٌائٌٌن

فٌها اال ان ذلك الٌنفً اهمٌة تلك العناصر البصرٌة فً تشكٌل نسق داللً خاص 
العالماتٌة كما هو الحال فً العروض  (كفزان )ٌكون مهٌمناً على باقً انظمة 

كانتور )المسرحٌة التً تعتمد الشكل البصري مرجعا لمنظومتها، كما فً عروض 
إذ إن الممثل فً هذه العروض ال ٌكون  (وشاٌنا والعراقً صالح القصب وغٌرهم

عالمة كبرى بحد ذاته ، انما هو أحد العناصر البصرٌة المساعدة فً تركٌب الصورة 
.    ، التً ٌتخلى فٌها المخرجون عن الكثٌر من التقسٌمات العالماتٌة 

انساق للداللة تكون نظامٌة حٌنما "االنساق التركٌبٌة بوصفها  (بوٌسانس  )وقد حدد 
بأسطواناتها  تتحول الرسائل الى عالمات ثابتة ومستقرة كما هً حالة تأشٌرة المرور

ومستطٌالتها ومثلثاتها لتؤلف بذلك عائالت من العالمات محددة ؛ لكن ثمة انساق ال 
كحال الملصق االعالنً الذي ٌستعمل الشكل واللون : نظامٌة ، على العكس تماماً 

                                                           

 ، ( الدار العربٌة للعلوم  ناشرون )، الجزائر 1من فلسفات التؤوٌل الى نظرٌات القراءة ، ط: شرفً ،عبد الكرٌم  ( )

 . 194 ،ص 2007

. المصدر نفسه  ( )

 . 223إٌالم ، كٌر ، مصدر سابق ، ص ( )
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مستهدفاً اثارة االنتباه الى صنف منظف الغسٌل ـ أو باألحرى سلسلة اإلعالنات 
 وٌشٌر ()"المختلفة التً استخدمت بالتتالً لإلشارة الى هذا الصنف من الغسٌل

الباحث الى وجود مقارنة بٌن االنساق النظامٌة واالنساق الالنظامٌة وأهمٌة تطبٌقها 
ذلك ان كال  (سمعٌة ، وبصرٌة ، وحركٌة  )فً العرض المسرحً وعناصره 

النموذجٌن موجود فً العرض المسرحً فالنسق النظامً ال ٌحتاج الى توضٌح كونه 
خاضعاً لمنظومة العرض اما النسق الالنظامً فأنه ٌتدرج فً العرض المسرحً 

الالنظام الموجود " ان  (غٌرو)ضمن الفوضى المنظمة على خشبة المسرح ، وٌؤكد 
فً الملصق االعالنً محكوم هو اآلخر بنظام ولكن من نوع آخر ٌتمثل باختٌار 

االلوان والقامة والخطٌة ، تخضع لحتمٌة أشد صرامة مما ٌخٌل للناظر من الوهلة 
االولى ، واحدى مهمات السٌمٌاء االساسٌة هً اٌجاد االنساق فً انماط الداللة 

 . ( )"الالنظامٌة ـ فً الظاهر
ان النسق التركٌبً فً العرض المسرحً لٌس ظاهرة ثابتة بل هو متحول بتحول 
الفعل المسرحً لٌشكل بدوره نسقاً جدٌداً ٌتبع الشكل الجدٌد والعالقات التً نتجت 

إن من  (زٌاد جالل)عن حركة الممثل أوالً ومن ثم حركة العناصر االخرى ، وٌذكر 
أهم خصائص العالمة فً المسرح هً قدرتها على التحول ، والمقصود بها حرٌة " 

تنقلها بٌن المنظومات السٌمٌائٌة المختلفة فهً قد تكون سمعٌة أو بصرٌة ، وقد ٌكون 
ي ، فالعالمة قد تتحول من عنصر الى  مصدرها الممثل أو الدٌكور او الغرض او الزِّ

  ومن خالل هذا  ()" آخر وقد تشترك جمٌع العناصر فً ارسال عالمة مركبة 
التنوع فً العالمات التً تشكل مستوى داللً  متواطئ مع المتلقً ٌظهر لدٌنا 

عالقات تواصلٌة منفردة فً العرض المسرحً وفً مقدمتها النسق التواصلً االول 
بٌن المؤلف والمخرج او المخرج بوصفه مؤلفاً من حٌث كون االخراج اعداداً تطبٌقٌاً 

وهناك النسق التواصلً الثانً وهو الذي ٌتشكل من عالقة .. للنص المسرحً 
المخرج بالممثل لندخل الى نسق آخر ٌفرضه الممثل على الشخصٌة وهذا النسق هو 

نسق داللً تخٌلً ٌقع بٌن الشخصٌة بوصفها كائن من افتراض المؤلف والممثل 
ان اللسان " الى  (سوسٌر)بوصفه العالمة الكبرى فً العرض المسرحً، وقد أشار 

عبارة عن نسق من العالمات التً تعبر عن االفكار ، ومن هنا ٌمكن مقارنته  (اللغة)

                                                           

 . 40مصدر سابق ، ص: غٌرو ، بٌار  ( )

 . 41 ، ص السابقالمصدر  ( )

 . 39، مصدر سابق ، ص جالل ، زٌاد (  )



 (نساء في الحرب انمورجاً  ) االنساق التركيبية للمخرج المؤلف في عروض المسرح العراقي

 ص١ُّ زست هللا             

163 
 2011 لسنة 61العدد 

 
 

بالكتابة وباألحرف االبجدٌة عند المصابٌن بالصم والبكم ، وكذلك مقارنته بالطقوس 
 ، ()" الرمزٌة وبأشكال اآلداب وسلوكها وباإلشارات المتعارف علٌها عند الجنود 

لذلك فان النسق التركٌبً فً العرض المسرحً ٌعد مولداً جدٌداً للعالمة الموجودة 
على المسرح وذلك من خالل عملٌة تركٌب العالمات ضمن انساق داللٌة متعددة ، 

الممثل المنتج للدالالت ، وهو الوحٌد الذي ٌحول االصوات الى اشكال / فاإلنسان 
حاملة للمعانً لٌضعها ضمن انساق تواصلٌة تنتج عالمات اخرى مضافة الى كل ما 

الى  (بنكراد  )تم طرحه من عالمات مستقلة بذاتها على الخشبة المسرحٌة  وٌشٌر 
هذه االنساق التواصلٌة مرتبطة بالمقام االول بالحواس ، أي انها تحدد الحاالت " ان 

االولى لإلدراك الحسً المبنً على االلتقاط المباشر لما ٌوجد خارج الجسد االنسانً 
"()  . 

المخرج المإلف فً المسرح الحدٌث : المبحث الثانً
الفٌصل فً تطوٌر عمل المخرج  (الدوق ساكس ماننغن)تعد الخطوة التً بدأها 

وغٌره من المخرجٌن أسالٌبهم  (ستانسالفسكً)المسرحً التً اسس من خاللها 
االخراجٌة، فقد ظهرت تصنٌفات عدة اطلقت على بعض المخرجٌن فقد كان  المخرج 

ٌؤكد على ان المخرج  هو العنصر االساسً فً العرض  (راٌنهاردت)االلمانً 
فٌعّد هذا المخرج مفسراً للنص ومن  (جاك كوبو )المسرحً ، اما المخرج الفرنسً 

المخرج مؤلفاً ثانٌاً للعرض المسرحً ،  (ماٌرهولد)جهته فقد عدَّ  المخرج الروسً 
 .  ()ٌعد المخرج منفذاً للنص (ستانسالفسكً)بٌنما كان  المعلم الروسً 

وقد كان لهذه التصنٌفات األثر الواضح فً بناء العرض المسرحً على الرغم من 
االختالفات والتباٌنات بٌن االسالٌب االخراجٌة اال أن ما ٌهمنا من كل ذلك هو 
الوصول الى بداٌات المخرج المؤلف التً ٌرجعها الباحث الى مراحل سبقت 

ظهورالمخرج وتحدٌداً الى القرنٌن السادس عشر والسابع عشر حٌنما ظهرت 

 ، إذ إن هذا النوع من الكومٌدٌا التً كانت تعتمد بشكل اساسً ()(الكومٌدٌا دٌالرته)

                                                           

  44 مصدر سابق ، ص  غٌرو ، ( )

 . 77ص  ، 2003( المركز العربً الثقافً)   بٌروت ،2السٌمٌائٌات مفاهٌمها وتطبٌقاتها ، ط: بنكراد ، سعٌد  ( )

وزارة التعلٌم العالً والبحث )مبادئ االخراج المسرحً ، العراق  :سامً عبد الحمٌد  -  بدري حسون ،فرٌد : ٌنظر (  )

  .20-17 ،ص ص 1980 ، طبع فً مطابع مإسسة دار الكتب للطباعة والنشر  (جامعة الموصل-  العلمً

()  شكل من الملهاة الشعبٌة االٌطالٌة راجت فً القرنٌن السادس عشر والسابع عشر ، تعتمد على الفكرة واالداء المرتجل

. للممثل 
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على الفكرة التً ترسم الشخصٌات على اساسها وغالبا ما تكون شخصٌاتها نمطٌة 
ومحددة سلفاً ، وٌمكن ان تتطور الفكرة داخل العرض ، وٌعد هذا الشكل الدرامً 
نوعاً من انواع التألٌف ذلك أن الفكرة تعد العمود الفقري للنص المسرحً إذ ٌتم 
تألٌفها بشكل جماعً نظراً لكون المالمح النهائٌة للمخرج لم تكن قد اتضحت فً 

المسرح لذلك فإن الباحث ٌعود بفكرة المخرج المؤلف الى تلك المرحلة المبكرة من 
تارٌخ المسرح التً مازال المخرج فً المسرح الحدٌث ٌستمد تجاربه االخراجٌة 

الكومٌدٌا ) من المخرجٌن الذٌن أفادوا من تجارب (  )(دارٌوفو)منها ، وٌعد 
، حتى انه قام بتألٌف وتمثٌل واخراج مسرحٌة تحمل اسم شخصٌة من  (دٌالرته

شخصٌاتها النمطٌة اال انه اضفى علٌها بعض التغٌرات لتتماشى مع المرحلة التً 
هارلٌكان ،آرلٌكان، آرلكٌنو التً ٌقوم فٌها بإلغاء "عرضت فٌها وكان اسم المسرحٌة 

 ، ()"تام للشخصٌة المعروفة بوصفها النمط الواضح  للبهلوان ذي الرأس الناعم 
ومن جهة اخرى فإن دارٌوفو قد اعتمد على االسلوب الملحمً فً االداء ألنه كان 

ٌمنحه حرٌة أكبر فً التعبٌر عن الشخصٌات التً كتبها وٌقوم بإخراجها على خشبة 
بالنسبة للكثٌرٌن فً امٌركا بوصفه هجاًء  سٌاسٌاً اال ان هذه "المسرح وكان ٌعرف 

 وكان ()"الصفة تبدو تبسٌطاً كبٌراً لتهرٌج فو الملحمً الواسع والممتد االبعاد 
ٌستعٌن فً عروضه بمصادر من العصور الوسطى العتقاده بأنها التزال ذات تأثٌر 

الى مسرح برتولد برٌخت الملحمً اال ان مصادره "على المتفرج وٌشٌر دائماً 
المهمة ترجع الى ابعد من ذلك بكثٌر الى عصر النهضة االوروبٌة والى تقالٌد 

 ومع كل تلك العروض التً تتسم بالتهرٌج ومحاولة المزج ()"العصور الوسطى
بٌن التقالٌد القدٌمة والحدٌثة اال ان دارٌوفو كان ٌقوم بأداء نماذج مختلفة تتسم بالعبث 

                                                                                                                                                 

دائرة  –  سلسلة المؤمون)بغداد  ، 1ط  ، 1الموسوعة المسرحٌة ، ترسمٌر عبد الرحٌم الجلبً ،ج: رسل تاٌلر ، جون : ٌنظر

  . 132 ، ص 1990، ( االعالم 

() وهو ( المسرح الجمعً )واسس مع زوجته الممثلة فرانكا راما  ( 1926)مخرج مسرحً وكاتب وممثل اٌطالً ولد عام

. حائز على جائزة نوبل 

 . 23 ،ص 1999،( دار المدى للثقافة والنشر)  سورٌا  ،2موت فوضوي صدفة ، ترتوفٌق االسدي ، ط: دارٌوفو : ٌنظر

  . 8المصدر السابق ، ص  ()

  . 11 ، ص السابقالمصدر  ()

   . السابقالمصدر  ()
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فقد كان للعرض الذي قام بكتابته وتمثٌله واخراجه كما هً عادته؛ أثره الواضح فً 
هذا االتجاه الذي كان ٌطمح الى التعمق فٌه حٌث   استخدم فً عروضه عدداً من 

فشخصٌاته توجه خطابها ... الوسائل لكسر ذلك البعد بٌن خشبة المسرح والجمهور 
مباشرة الى الجمهور وكأنها فً حالة اعتراف وكثٌراً ما كان ٌوقف العرض لكً 

ٌؤدي ارتجاالت معٌنة غرضها االشارة الى حوادث تجري وقتئذ فً المسرح ، وتعد 
عالقة دارٌوفو بالجمهور التً كان ٌحاول بشكل دائم تكوٌن خط واضح مع المتلقً  

من اجل خلق استجابات فً تعزٌز البنٌة االٌقاعٌة لعرضه حٌث ٌقوم بشكل دائم 
. بتعدٌل النصوص االصلٌة لمسرحٌاته حسب استجابات الجمهور فً كل عرض  

 ان كتابة النص المسرحً لدى دارٌوفو  والقٌام بإخراجه تمنحه حرٌة التغٌٌر فً 
بنٌة النص وتغٌٌر االفكار حسب مقتضٌات العرض والسبب ٌعود فً ذلك الى طرٌقة 

تلقً الجمهور ألعماله ولذلك فإن دارٌوفو ٌشٌر الى عملٌة التفاعل بٌنه ككاتب 
ومخرج وممثل من جهة، وبٌن الجمهور المختلف اجتماعٌا وفكرٌا من جهة اخرى 
تكاد تكون عملٌة متباٌنة ومتقاربة فً الوقت ذاته، ذلك أنه ٌعد الجمهور شرٌكاً فً 

المؤامرة بمعنى ان الجمهور ٌبعث بإشارات متنوعة ٌتلقفها دارٌوفو وهو على خشبة 
المسرح وهذه االشارات تكون عبارة عن ضحكات توضح الرضا الكامل عن المشهد 

الذي ٌعرض أمامهم او  ان الصمت ٌخٌم على قاعة العرض الذي ٌترجمه دارٌوفو 
من جهته الى اشارة بعدم رضا الجماهٌر عما ٌقدم الٌها فٌسارع الى التغٌٌر فً بناء 

 ومن خالل ما تقدم عن تجربة مسرح دارٌوفو  النص والعرض معا وبشكل ارتجالً 
أصبح ومن   ( العرض–النص )التً كان فٌها االرتجال أحد أهم العناصر فً تكوٌن 

التركٌب " الضروري اٌجاد تعرٌف واضح لمفهوم االرتجال الذي ٌعده المنٌعً 
واالنجاز أو القٌام اللحظً واآلنً بشًء ال متوقع وغٌر جاهز على اعتبار ان هذا 

 ومن هنا ()"الغٌاب لالعداد ٌستطٌع بطبٌعة الحال ان ٌكون نفسه جاهزاً ومتعمداً 
 ( العرض–النص )ٌعد االرتجال فً مسرح دارٌوفو المساحة االوسع فً بناء 

، وعلى (المخرج المؤلف)المشترك والمتحول بطبٌعة الحال بحسب تطور افكار 
طرٌقاً له اال ان برٌخت فً  (برٌخت)الرغم من اهتمامه بالملحمٌة التً اتخذها 

محاوالته االولى فً المسرح بدأ بكتابة النص الدرامً او اعداد النصوص الدرامٌة 
لغٌره من الكتاب حسب رؤٌته االخراجٌة، وتعد مسرحٌة ادوارد الثانً  أول 

وقد قام المخرج  (كرٌستوفر مارلو)وهً من تألٌف  (برٌخت)العروض التً قدمها 

                                                           

  . 24 ،ص 1992(  دار عٌون للنشر ) الدار البٌضاء ، 1المسرح واالرتجال ، ط: المنٌعً ، حسن  ()
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بوضع اعداده الخاص على هذه المسرحٌة لتتناسب مع افكاره  واجرى علٌها الكثٌر 
 وبعد ().(حٌاة ادوارد الثانً)من التغٌٌرات وكان العنوان بضمنها إذ اصبح عنوانها 

هذه التجربة االخراجٌة بدأت تجارب برٌخت تتوالى من حٌث االخراج والتألٌف 

 من قبله،                                                                                                                                         ()(ارفٌن بسكاتور)وطبقاً لنظرٌة المسرح الملحمً التً دعا الٌها  
وقد كان لزٌارة برٌخت الى مسرح ماٌرهولد االثر الكبٌر فً تطوٌر اسلوبه "

وكانت من اخراج فرقة  (زئٌر الصٌن)االخراجً ،فقد شاهد برٌخت مسرحٌة 
ماٌرهولد واعتقد برٌخت ان هذه المسرحٌة من أهم المسرحٌات التً خلقت تأثٌرا فٌه 

                                                                                                                                                  ()". بشكل كبٌر فً تطوٌر نظرٌة المسرح السٌاسً االجتماعًسهمتوأ
المسرح )ان هذه التالقحات الثقافٌة التً مر بها برٌخت جعلته ٌصل الى تكوٌن  

بصورته البرٌختٌة وكان ٌقوم بالتأسٌس لهذه النظرٌة من ناحٌتٌن  االول  (الملحمً
هو ان ٌرسم لها أطاراً نظرٌاً وفلسفٌاً ٌعتمد فً مضمونه على الفلسفة الماركسٌة التً 
ٌقدم لها فً مسرحه اهم تقنٌاتها التً ٌمكن للمسرح ان ٌستفٌد منها والثانً هو اٌجاد 
نصوص مسرحٌة تنسجم مع التفكٌر الذي ٌرٌد ان ٌطبق اخراجه فٌه، وٌعد هذا احد 

االسباب التً دفعت برٌخت الى كتابة نصوصه المسرحٌة ذات التقنٌات الملحمٌة 
  ًً ان التغرٌب :" التً ٌعد التغرٌب احد اهم عناصرها الذي ٌعرفه برٌخت قائالَ

ٌعنً قبل كل شًء هو ان تفقد الحادثة أو الشخصٌة كل ماهو بدٌهً ، ومألوف 
وواضح فضال عن  إثارة الدهشة والفضول كما ٌرى ان التغرٌب ال ٌكون بذاته وانما 

ٌعتمد فً تكوٌنه على مجموعة من التقنٌات وٌكون الراوي بضمنها وهو الشخصٌة 
. ()التً ل اتحكً ماجرى فً الماضً وإنما شرح الحاضر والمستقبل

 إن تغٌٌر وظٌفة النص السردٌة فً مسرح برٌخت لها اهمٌة خاصة إذ ان النص  فً 
مسرحه ال ٌنطلق من بنٌة تقلٌدٌة وال حاجة به الى االسهاب فً حوارات الضرورة 

                                                           

، سورٌا ( 5-4ع )،مجلة الحٌاة المسرحٌة برٌشت فً ذكرى مٌالده الثمانٌن : نبٌل حفار– ونوس ، سعد هللا : ٌنظر  ()

  . 134،ص 1978 (وزارة الثقافة واالرشاد القومً)

()  صاحب فكرة المسرح الملحمً ومإسس المسرح السٌاسً   (1965 -1883)مخرج مسرحً المانً ، ولد عام. 

 ، جامعة كلٌة الفنون الجملٌة –وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً )نظرات فً فن التمثٌل ، بغداد : مهدي ، عقٌل : ٌنظر 

   192 ، ص 1988دار الكتب للطباعة والنشر،  (الموصل

المعهد العالً للفنون –وزارة الثقافة  ) مسرح ماٌرخولد وبرخت ، ترفاٌز قزق ، دمشق : بلٌزانوف ، كاترٌن : ٌنظر  ()

   29 ، ص 1997 (المسرحٌة 

  . 209مصدر سابق ، ص : مهدي ، عقٌل : ٌنظر   ()



 (نساء في الحرب انمورجاً  ) االنساق التركيبية للمخرج المؤلف في عروض المسرح العراقي

 ص١ُّ زست هللا             

167 
 2011 لسنة 61العدد 

 
 

لها  وانما الغاٌة التً ٌرتجٌها من نصوصه هً االفكار  التً تتضمنها النصوص 
لكً ٌعتمد علٌها فً تغٌٌر بنٌة العرض  اال ان االمر مختلف بالنسبة للمخرج بٌتر 

بروك إذ إن مرجعٌاته االساسٌة فً النصوص المسرحٌة  تعود الى التراث 
االسطوري وهو ٌحاول قراءتها بشكل معاصر  محاوال اٌصال معانً  حدٌثة من 

خالل تلك االساطٌر التً تعطً مدٌات واسعة فً التأوٌل ، اال ان ما ٌهمنا فً هذا 
البحث لٌس فً اعادة قراءة االساطٌر، وانما كٌف تعامل المخرج االنكلٌزي           

نحن )مع كتابة النص المسرحً بوصفه مخرجاً مؤلفاً وتعد مسرحٌة   (بٌتربروك )
التً قام بروك بكتابتها واخراجها ؛ رد فعل حول الحرب فً  (والوالٌات المتحدة

فٌتنام  ، من أقرب النماذج  فً تجربة المخرج المؤلف ، وقد ذكر بروك ان هذه 
تجارب جون لٌتوود فً التألٌف الجماعً ،وتجارب المسرح " التجربة قد أفادت  من 

الحً ، ومسرح الواقعة  وتجارب غروتوفسكً ومعمله المسرحً  وتجارب بٌتر 
فاٌس ومسرحه التسجٌلً  لكن بروك كان ٌأخذ من هذا كله ما ٌحقق تصوره نحو 

 ، ومن خالل هذه التجربة فً التألٌف المشترك نعود الى  ()"مسرح المواجهة
وصوال  (الكومٌدٌا دٌالرته)مفهوم المخرج المؤلف الذي تطور من خالل ارتجاالت 

، كما ال ٌمكن االبتعاد فً تجارب بروك عن  (بروك)الى هذه التجربة التً ٌقودها 
فً بناء النص   (أنطونٌن ارتو)مدى تأثره بمسرح المخرج،  والمنظر الفرنسً

المسرحً بعٌداً عن الحوارات التقلٌدٌة وابتعاده عن اللغة عبر اٌجاد بدائل لها مشٌرا 
أن ٌكون للمسرح تأثٌره اذا وجدنا اللغة الخاصة به ، لغة التعبٌر "الى ان من الممكن  

 ()"الدٌنامٌكً فً الفضاء وهً التً تناقض إمكانٌة التعبٌر بالكلمة ضمن الحوار
وال بد من االشارة الى التجارب التً بنى على اساسها المخرج المسرحً اسلوبه 

بأسلوب مشترك ٌكون نابعاً من ذات التجربة  ( العرض–النص )الخاص فً تكوٌن 
.  االخراجٌة

 
المخرج المإلف فً المسرح العراقً  : المبحث الثالث 

إستطاعت التجارب المسرحٌة العالمٌة على إختالف أسالٌبها ان تلقً بظاللها على 
التً تاثر بها المخرج العراقً  (ستانسالفسكً )المسرح العراقً ،ال سٌما   تجربة 

                                                           

دار ) القاهرة  ،(266ع )سلسلة رواٌات الهالل  ، مسرحٌة نحن والوالٌات المتحدة ،ترفاروق عبد القادر: بروك ، بٌتر  ()

  . 9 ، ص1971 (الهالل

  . 218مصدر سابق ، ص : مهدي ، عقٌل  ()
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وسارع الى نقلها الى طلبته ، ومن جهة اخرى فأن تجربة المخرج  (جاسم العبودي )
لها دور فً صناعة العرض المسرحً  العراقً ، وقد  (برتولد برٌخت)االلمانً 

، ومن هذٌن  (ابراهٌم جالل )تصدى لنقل تجربته عدد من المخرجٌن كان أبرزهم 
المفصلٌن االساسٌٌن بدأ العرض المسرحً ٌأخذ طرٌقه نحو االشتغال على النص 

الذي كان  (المحلً)العالمً بعد ان كانت مسؤولٌة العرض تقع على عاتق المؤلف 
ٌتعامل مع العرض بشكل بسٌط ٌتمثل بنقل جمٌع مالحظات المؤلف على خشبة 

المسرح ،اال أن المخرج فً المخرجٌن الذٌن تعلموا حرفة االخراج  وأسالٌبه  ، لتبدأ 
مرحلة جدٌدة تكون فٌها سلطة المخرج  ورؤٌته االخراجٌة أكثر أهمٌة من أفكار 

المؤلف الذي كان ٌسعى هو االخر الى الحفاظ على بنٌة النص الدرامً ، إال ان عمل 
المخرج على النص وعدم قناعته بافكار المؤلف ، دفع بالعدٌد من المخرجٌن الى 

وٌتضح عمق هذا اللون فً " كتابة النص المسرحً وتقدٌمه على خشبة المسرح 
المسرح من خالل األفكار اإلخراجٌة أكثر من المادة الدرامٌة ، فالمخرج هنا ٌحاول 

 وقد تنوعت إشتغاالت المخرج  ()"االقتراب من التألٌف المسرحً المالئم ألفكاره 

المؤلف على النص المسرحً فقد لجا بعضهم الى التراث فً محاولة إلستنباط 
الذي تأثرت تجربته المسرحٌة   (قاسم محمد)األفكار كما هو الحال مع المخرج 

الطٌب )بتجارب عدد من المسرحٌٌن العرب  ومن بٌنهم المخرج المسرحً المغربً
فً مسرح الحكواتً اللبنانً ، وغٌرها من ( روجٌه عساف)وتجارب  (الصدٌقً 

 ،  وتعود ()العروض المسرحٌة التً إعتمدت التراث مصدرا ألفكارها االدبٌة 

تحقٌق التناغم بٌن "الى سعٌه المتواصل فً  (قاسم محمد)فكرة التألٌف فً عروض 

 ، ان ()"الفعل، وبٌن الكلمة المنطوقة ، وتطابق رؤٌته االخراجٌة كمؤلف ومخرج 

                                                           

 . 13 ،ص 1989،  (دار الشإون الثقافٌة العامة ) ، بغداد  1بقعة ضوء بقعة ظل ، ط: النصٌر ،ٌاسٌن  ()

وزارة الثقافة  )، بغداد (461ع ) سلسلة الموسوعة الصغٌرة ،1المسرح قضاٌا ومواقف ، ط: ٌحٌى ، حسب هللا : ٌنظر ( )

 . 102 ، ص 2002 ، ( العامةدار الشإون الثقافٌة– 

كلٌة – جامعة بغداد ) ،بغداد دور المخرج فً المسرح العراقً ، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة: عطٌة ، احمد سلمان ( )

. 111 ، ص1988 ، (الفنون الجمٌلة
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تخلً قاسم محمد عن المؤلف ٌرجع الى ان اسلوبه فً التألٌف لم ٌكن ٌتم بمعزل عن 
الرؤٌة االخراجٌة فكالهما ٌسٌر بخطوط متوازٌة ،فالتألٌف صٌغة من صٌغ المعالجة 

االخراجٌة لحدث معٌن ، ، وعلى الرغم من التعقٌدات التً تكتنف تألٌف النص 
أن التألٌف المسرحً مسالة فً " حٌث ٌقول   (قاسم محمد)الدرامً التً ٌدركها 

غاٌة التعقٌد وال أدعً انً قادر على القٌام بها ولكنً أسعى الى كتابة اإلخراج على 
وفق معطٌات النص الذي أحلم بإنجازه، وال احتاج الى أن أخوض تجربة التألٌف 

بمعزل عن االخراج ،ذلك ان تجربة التألٌف غالباً ما تحبط عندما ٌخرجها غٌري ألن 

 ، ()"على الورق (%40)من المطلوب ٌبقى مخزوناً فً رأسً ، وتبقى  (60%)

وٌدل ذلك على ان بنٌة النص فً عروض قاسم محمد تبقى غٌر مكتملة ، ذلك ان 
النص ٌكون محمالً بالشفرات والعالمات التً ٌشتغل علٌها المخرج داخل العرض 

التً ال تتاح لغٌره من المخرجٌن الذٌن ٌحاولون اخراج النصوص التً ٌؤلفها ، 
فالعرض عند قاسم محمد  هو عملٌة تركٌبة عدد من العناصر بضمنها تقع مصادر 

النصوص التراثٌة التً ٌستنبط منها نصوصه المسرحٌة وٌعٌد تشكٌلها بناًء على 
قاسم )تركٌب باقً العناصر فً نسق متجانس داخل بنٌة العرض ، وغالبا ما ٌلجأ 

الى التألٌف واالقتباس واالعداد باحثاً عن مشاهد تتالءم ورؤٌته الحلمٌة ، وٌتم  (محمد

. ()كل ذلك فً ورشته الخاصة بكتابة العرض والنص 

وقد أفرزت تجارب المخرج المؤلف فً المسرح العراقً أنموذجاً مسرحٌاً ٌرتبط 
بتجارب المسرح العالمً  وعلى وجه الخصوص تلك التً تطورت بعد الحرب 

مسرح الخبز والدمى ، مسرح )العالمٌة الثانٌة التً برزت تحت مسمٌات عدة منها 
اإلفادة من ( سعدي ٌونس )التً استطاع المخرج العراقً  (الشارع ،وغٌرها 

مشاهدته لتلك التجارب والتأثر بها ومن ثم نقلها الى العراق؛ لتكون ظاهرة فً تقدٌم 
إعتمدت تجربته فً مسرح المقهى "العروض المسرحٌة فً االماكن العامة  وقد 

                                                           

ٌصدرها مسرح الشارقة )  اإلمارات  ،السنة الثانٌة (2ع  ) ،  الرولة مجلةمع الفنان قاسم محمد ، : بوشلٌبً ، ماجد ( )

 . 7 ،ص 1985،صٌف (الوطنً

 6040ع   ) ( ثقافٌة أبعادملحق  -  جرٌدة التآخً )ورشتً فً الكتابة  ، بغداد – المخرج الدراماتورج : محمد ، قاسم ( )

 . 17/2/2011التارٌخ  (
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والشارع على االقتصاد فً وسائل العرض من إكسسوارات ودٌكور، وإضاءة، 
وأزٌاء ، لكً ال ٌرهق فرقته فً تنقالتها السرٌعة ،فضال عن إعتماده عنصر 

وتعد هذه التجربة (  )"االبتكار لدى الممثل من خالل النقاش والحوار مع الجمهور 

التً ٌعتمد فٌها المخرج على إمكانٌاته فً التمثٌل والتألٌف  واحدة من التجارب 
البارزة فً تطوٌر إشتغال المخرج المؤلف فً العرض ، فضال عن كونها  ترتبط 

وتجارب المخرج والمؤلف والممثل  (الكومٌدٌا دٌلالرتا)بتجارب عالمٌة مثل تجارب 
، وتعتمد هذه التجربة بشكل اساسً على المفردات اللغوٌة  (دارٌوفو)االٌطالً 

وتحوالتها داخل العرض عن طرٌق اإلفادة من طاقة الممثل من جهة وقدرته على 
تحاكً  (سعدي ٌونس )تفعٌل دور التلقً من جهة اخرى ، فاللغة فً عروض 

الطبقات االجتماعٌة التً تقدم فٌها العروض المسرحٌة ، وعلى الرغم من فقر 
عروضه من الناحٌة التقنٌة إال انها  تسعى الى تطوٌر مفهوم التشاركٌة فً العرض 

وغٌره ، فالمقهى  الذي ٌمثل مسرح  (غروتوفسكً )المسرحً الذي إشتغل علٌه 
هو البٌئة التً تدور فٌها االحداث التً ٌؤلفها خصٌصا لهكذا مكان   (سعدي ٌونس )

، مستفٌدا من معطٌات المكان ذاته فً تطوٌر النص ،فقد اعتمد فً الكثٌر من 
عروضه على فكرة الدائرة التً ٌحٌط بها المتلقً  بحثاً عن اإلحاالت الفكرٌة 

 . ()والجمالٌة لهذا الشكل الذي ٌرتبط بالتراث والمعاصرة على السواء 

أن ٌقدم عدداً من العروض المسرحٌة تألٌفاً  (عقٌل مهدي)وقد إختار المخرج 
السٌرة ، التً بدأ ٌؤسس لها منذ ثمانٌنات القرن / وإخراجاً من خالل كتابته للمسرحٌة

وغٌرها ، لٌتخذ لنفسه  (ٌوسف العانً ٌغنً و من ٌهوى القصائد)الماضً حٌنما  قدم 
أسلوباً فً التألٌف واالخراج ٌحاول فٌه المزج بٌن الشخصٌة التً ٌستعٌرها من 

الواقع او التراث وٌمزجها برؤٌة اخراجٌة معاصرة ، وبذلك فإن النص الدرامً لدٌه 
عندما اكتب النص  "(عقٌل مهدي)ٌمر بتحوالت عدة وصوالً الى العرض ،وٌؤكد 

                                                           

 الهٌئة تصدر عن )القاهرة ،( 106ع )مدخل الى التجرٌب فً المسرح العراقً ، مجلة المسرح المصرٌة :علً ، عواد ( )

   51 ، ص1997 ، (المصرٌة العامة للكتاب

 ، الدار البٌضاء  (3) سلسلة دراسات نقدٌة  ،  1حدود الكائن والممكن فً المسرح االحتفالً ،ط : برشٌد ، عبد الكرٌم ( )

  .107، ص  1985(  دار الثقافة)



 (نساء في الحرب انمورجاً  ) االنساق التركيبية للمخرج المؤلف في عروض المسرح العراقي

 ص١ُّ زست هللا             

171 
 2011 لسنة 61العدد 

 
 

 وبذلك فإنه ٌمنح النص قدرة على ()"أضع بعض الحرٌة النسبٌة لجو العرض 

تركٌبات سٌنوغرافٌة تتمثل فً العرض، وال ٌتمسك بحدود النص بل ٌسعى الى 
تطوٌر فرضٌاته الجمالٌة والفكرٌة التً تتولد بفعل العناصر المكملة للنص الدرامً، 

التً غالباً ماتدفع بالمخرج الى تغٌٌر بعض المفاهٌم الواردة فً النص او اعادة 

 ، ولم تنقطع ظاهرة ()كتابتها لصالح العرض من اجل تحقٌق التناسب واالنسجام

المخرج المؤلف عن الوسط المسرحً العراقً بل أنها دائمة الحضور لدى عدد من 
المخرجٌن على الرغم من عدم إعتماهم على هذه الصٌغة بشكل نهائً كما هو حال 

بٌن التألٌف  (عواطف نعٌم )من  أشار البحث إلٌهم ، إذ تنوعت إشتغاالت المخرجة 
واالعداد وتعرٌق النصوص االجنبٌة ، اال أن ذلك الٌلغً وجود بعض التجارب فً 

 (ٌاطٌور، وفوك، وحلم مسعود )التألٌف واالخراج  نذكر من بٌنها  مسرحٌات 
وأفادت المخرجة فً هذه التجارب من الحس الشعبً الذي ٌشكل هاجسا فً مجمل 

عروضها حتى انه ٌطغى على اللغة ، فكانت العروض التً تقدمها مزٌجا بٌن الللغة 
برزت تجارب عدد  (عواطف نعٌم )الشعبٌة واللغة الفصٌحة ، وفضال عن تجارب 

الذي إلتزم دور المخرج  (مهند هادي )من المؤلفٌن والمخرجٌن الشباب  ، وٌعد 
فقد  (حظر تجوال، وقلب الحدث، وكمب)المؤلف فً ثالثة عروض مسرحٌة متتالٌة 

إعتمد فً كتابة النص المسرحً على اسلوب واحد فً توظٌفه للحدث الٌومً ، فهو 
ٌروي الحدث كما وقع فً الحٌاة من دون ان ٌستخدم صٌاغات لغوٌة ، اما دور 

الذي ٌضع تلك األحداث فً شكل مسرحً ٌعتمد فً تأسٌسه  (مهند هادي)المخرج 
على تركٌب المشاهد من اجل الوصول الى أنساق مغاٌرة للتقلٌدي الذي تطرحه اللغة 

ٌشمل عناصر ومكونات المشهد بفن التعامل الحركً "الٌومٌة فً النص ، ذلك انه 
المتقن ، فهو الٌركز على الممثلٌن وحدهم فً المشهد وال على الدٌكور أو المؤثرات، 

                                                           

دار الشإون – ، بغداد  (3)سلسلة االبداع المسرحً  ، 1نظرٌة العرض المسرحً العراقً الحدٌث ، ط: مهدي ، عقٌل ( )

 . 128 ، ص2010الثقافٌة العامة ، 

 . 116مصدر سابق ، ص : عطٌة ، احمد سلمان: ٌنظر ( )
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ٌنتج بنٌة  (مهند هادي ) فالتحول فً تجربة ()"بل ثمة بنٌة جماعٌة تؤلف المشهد 

على المفارقة اللفظٌة فً "تركٌبٌة جدٌدة تسهم فً تطوٌر بنٌة النص عبر إعتماده 

 . ()"إنجاز إستراتٌجٌات التأثٌر على المتلقً

الدراسات السابقة  
 قام الباحث بإجراء مسح للرسائل واالطارٌح التً تمت مناقشتها  والمتعلقة بالفنون 

الجمٌلة ، ومن خالل اطالعه على ما ورد فٌها تبٌن عدم وجود دراسات تتناول 
وإن كل ما كتب  (االنساق التركٌبٌة للمخرج المؤلف فً عروض المسرح العراقً)

كان فً حدود الرؤٌة االخراجٌة،  وتركٌب المنظر ، وٌعد هذا الموضوع خارج 
. حدود البحث 

ما أسفر عنه االطار النظري من مإشرات  
 التركٌبٌة االنساق من محدود غٌر عدد على المسرحً العرض ٌحتوي -1

 التً والجمالٌة الفكرٌة الرؤى الى العرض فً العالمٌة  التحوالت وتستند ، لعالماته
 للعرض العام النظام ضمن  ، التحوالت تلك عبر والدتها الى المخرج ٌسعى

 .المسرحً
على وجه الحدود هً أكثر االنساق  (البصرٌة )إن االنساق التركٌبٌة  -2

 .تواصال فً العرض المسرحً الحدٌث
تكون االنساق متحولة بحسب الفعل الدرامً وٌعد ذلك أرتباطا واضحا مع  -3

هً منظومة . المخرج المؤلف الذي ٌحدد مسار تلك التحوالت ضمن منظومة واحدة
 . العرض 

تواصل المسرح فً العراق مع حركة المسرح العالمً وتتبعه للكثٌر من  -4
 .األسالٌب اإلخراجٌة التً ٌعد المخرج المؤلف احدها

  

                                                           

السنة  ( 13ع  ) (شانو)، مجلة المسرح  (حظر تجوال)قراءة فً عرض –دراما تعطٌل المواصالت  :ٌاسٌن  النصٌر ،( )

. 111 ، ص 2009فً السلٌمانٌة ، (كارو) ، ،مطابع (فرقة مسرح ساالر ) العراق الثالثة ، 

 ع) جرٌدة الزمان ؛ ، فًمسرحٌة حظر تجوال تإسلب الواقع وتماهً بٌن الفكر والجمال: ٌاسر عبد الصاحب  البراك ،( )

 . 2006 /10/8  ،( مإسسة الزمان)بغداد(2474
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اجراءات البحث : الفصل الثالث 
  
: مجتمع البحث -1

ٌتكون مجتمع البحث من دراسة مجمل العروض المسرحٌة التً  ٌكون فٌها المخرج 
. هو المؤلف نفسه وٌستبعد الباحث العروض التً ال تدخل ضمن حدود البحث  

 
: عٌنة البحث - 2

  . (جواد االسدي : تألٌف واخراج )مسرحٌة نساء فً الحرب 
 
: منهج البحث - 3

. اعتمد الباحث على المنهج الوصفً فً التحلٌل
 
: ادوات البحث - 4

 (كتب،ومجالت، وبحوث )الوثائق 
 المالحظة المباشرة

الخبرة الذاتٌة للباحث 
 :طرٌقة اختٌار العٌنة-5

البحث  مسار مع لتوافقها وذلك القصدٌة العٌنة الباحث اختار
تحلٌل العٌنة -6 

 (نساء فً الحرب): مسرحٌة 
جواد االسدي  : تؤلٌف واخراج 
 بغداد – قسم التربٌة الفنٌة –كلٌة الفنون الجمٌلة : مكان العرض 
  2004: زمان العرض 

: المستوى النصً  -1
ولكل   الى ملجاْ فً ألمانٌاثالث نساء قذفت بهن المنافً، هذه المسرحٌة تحكً قصة ،

عن غٌرها، اال أن المؤلف أستطاع أن ٌوحد هذه  واحدة منهن حٌاة مختلفة
الشخصٌات عبر مفصلٌن أحدهما مرتبط بالماضً الملًء بالوجع فً بالدهن ، 

واآلخر مرتبط باألمل الذي قد ٌمنحه لهن المحقق فً هذا  ، ومن جهة اخرى أختار 
المؤلف شخصٌاته المسرحٌة فً الطبقة المثقفة فً إشارة الى أن أغلب  المهاجرٌن 

 مسرحٌةممثلة  (أمٌنة)ٌمثلون هذه الشرٌحة المهمة فً المجتمع ، فالشخصٌة االولى 
الذي دفعها   ،رمت بها الخشبة بعد انهٌارات متعددة لوضع سٌاسً ٌهدد باالنفجار
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 من كائن أنثوي شفاف الى مرجل بخاري ٌهدد باالنفجار بٌن لحظة وأخرى ، للتحول
ممثلة حالمة بفٍن نبٌل  ،فً تحوالت أدائٌة واستعارات لطبقات صوتٌة متعددة 

انهارت أمام عٌنٌها أجمل اللحظات فما ، ومسرح حر ٌمجد اإلبداع وٌحترم المبدعٌن
، وباتت تستعٌد الذكرٌات فً الملجأ لعلها (المسرح)كان منها إال أن تهجر الوطن

.                          تخفف عنها وجع الغربة
لم تعد تجد عالجا فً كل النظرٌات التً ..  طبٌبة نفسٌة(مدٌحه) الثانٌةوالشخصٌة 

فلجأت الى  ولكنها عجزت تماما عن عالج نفسها  ..تعرفها وتعالج اآلخرٌن بها
 التً ترفض   لتعصف بها  بٌن حٌن وآخر نوبات االنهٌار...السخرٌة من كل شًء

                                                                                   .إنها شخصٌة جحٌمٌة منهارة تماماً فٌها معرفتها بالبالد التً ولدت فٌها 
التً اختار المؤلف أن تكون من بسطاء المجتمع الذٌن  (مرٌم )الثالثةاما الشخصٌة 

 ضربها رجال األمن كانوا ٌتعرضون لقسوة السلطة بٌن حٌن وآخر ، فقد ضربها   
 حتى أحست بورم كبٌر هاجس االلم ٌسٌطر  علٌهافً بالدها على صدرها وبدأ 

. ٌمزق صدرها
فً ظل هذه المعاناة التً تمر بها الشخصٌات الثالثة ٌبدأ زحف التهجٌر من جدٌد فقد 

كان ناقوس الخطر ٌدق بشكل مستمر إٌذاناً بالطرد، وعدم الموافقة على قبولهن 
كالجئات فً المانٌا ، ان الخطر الدائم كان ٌتمثل فً شخص المحقق الذي لم ٌكن 
موجودا فً النص االصلً  وانما كان عبارة عن مالحظة وردت فً خٌال احدى 

الشخصٌات ، اال ان المخرج حوله فً العرض الى شخصٌة واضحة المالمح  وكان 
على الشخصٌات االخرى التعامل معه بكل حذر؛ ألنه ٌمثل السلطة التً تقبض 

. االرواح 
 لقد كانت التحوالت التً عمل علٌها المخرج أشبه بمفاتٌح سرٌة للنص المغلق  على 
نفسه بسبب اللغة الشعرٌة التً كان النص ٌمتاز بها ، مما جعلنا نعتقد ان المخرج لن 
ٌتنازل عن تلك الجمل التً لها وقع عاطفً لدى المتلقً اال ان العرض جاء مغاٌرا 
فقد هشم المخرج النص ولم ٌتمسك بمفرداته اللغوٌة فً كثٌر من االحٌان ، حتى ان 

، اال انه (جواد االسدي)نهاٌة العرض اختلفت بشكل كبٌر عن تلك النهاٌة التً كتبها 
حقق النتٌجة ذاتها التً كان ٌطلبها بوصفه مؤلفاً للنص ولكن  بأسلوب المخرج الذي 

كان اكثر حرٌة من المؤلف فً الكشف عن خباٌا هذا النص من خالل تغٌٌره للمشاهد 
وحذف وإضافة العدٌد منها بما ٌتناسب مع طبٌعة المكان والزمان الذي قدم فٌه 

.  العرض
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 : المستوى السٌنوغرافً  -2
 لم تكن  فرضٌة المكان واضحة المعالم فً بنٌة النص ذلك أن المؤلف ترك هذا 
الخٌار لرؤٌا المخرج  الذي بدأ مدركاً لصٌاغة مكان العرض السٌنوغرافً فعلى 

الرغم من ان النص لم ٌكن ٌعبر عن البٌئة اال أن المخرج ومن خالل السٌنوغرافٌا 
التً اختارها للعرض استطاع أن ٌنقل البٌئة العراقٌة الى داخل الملجأ االلمانً من 

خالل استخدامه لعدد من المفردات االكسسوارٌة والعمل على تركٌبها داخل بنٌة 
التً  (ألوانً المطبخ)العرض لتتحول الى عالمات دالة ، ونذكر منها استخدامه 

هٌمن علٌها اللون الرمادي كما هٌمن على جمٌع المفردات ،  فقد عمد المخرج الى 
االبتعاد عن االلوان البراقة  حتى فً اختٌاره ألزٌاء الشخصٌات الداكنة ، االمر الذي 
ٌحٌل المتلقً الى قراءة أحاسٌس  الشخصٌات من خالل قراءة البٌئة  التً تحٌل الى 

الحزن وضعف االمل، واالمر ذاته ٌنطبق على االضاءة التً عمل المخرج على 
توظٌف بعض االوانً المنزلٌة وتحوٌلها الى أجهزة اضاءة لتكون مالئمة للبٌئة ، 

حتى ان الضوء االصفر الذي ٌخرج من تلك المصابٌح كان ٌحٌل الى المرض 
النفسً المستشري داخل ارواح هذه الشخصٌات التً غالبا ما تعبر عنه بالبوح 

بماضٌها الملًء باألوجاع ، فقد بدا واضحا االختالف بٌن النص والعرض من خالل 
السٌنوغرافٌا التً استخدمها المخرج عبر اختزاله للكثٌر من المشاهد السردٌة 

وتحوٌلها الى صور بصرٌة كان لها تأثٌر فً تطوٌر الجو النفسً للعرض  ، كما ان 
استخدام المخرج للكثٌر من المفردات التً لم ٌذكرها فً النص التً تعد مفاتٌح مهمة 
للشخصٌات والعرض بشكل عام كان له اثره العمٌق فً تقرٌب الصورة العامة حول 
حٌاة تلك الشخصٌات فً المهجر ، فقد حول المخرج مكان العرض من ملجأ هربت 
الشخصٌات الٌه، الى سجن ترٌد الشخصٌات الهروب منه والعودة الى الجحٌم الذي 

.  كان السبب فً هروبهن الى مالجئ الهجرة
  
 :المستوى التمثٌلً  -3

إمتاز العرض المسرحً بالتنوع االدائً ، وٌعود ذلك الى إشتغال الممثالت على 
شخصٌاتهن ، ال سٌما وأن المخرج استعان بقدرات تمثٌلٌة إحترافٌة من أجل تجسٌد 

هذه الشخصٌات ، التً تعتمد على بناء سلوك نفسً  ،ٌبتعد كثٌرا عن األداء 
. االرتجالً

 وقد استطاعت الممثالت الدخول فً فضاء النص واإلفادة من الطاقة التً ٌحملها 
وتحوٌلها الى فعل تعبٌري على خشبة المسرح، سواء عن طرٌق الكلمات المكتوبة أم 
السلوك الذي تبنت كل واحدة منهن سلوكا ٌتناسب وابعاد الشخصٌة التً تجسدها ، اال 
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ان ذلك لم ٌكن ٌمنع عن وجود مشتركات فً االداء بٌن الشخصٌات وقد اتفق 
المخرج والمؤلف على هذه النقطة فً االداء ، ذلك ان حاالت االنهٌار النفسً لدى 

الشخصٌات جاءت بشكل متتابع ولم تنفصل عن الصرخات التً تدفع الممثل 
. الشخصٌة للتعبٌر عن أقصى مراحل االلم /

 إن حاالت االنعزال التً مرت بها الشخصٌات التً بسببها بدأ السلوك فً االداء 
ٌتغٌر حتى الضحكات والدموع كلها كانت تتغٌر بفعل العزلة  حتى صارت الرغبة 

الوحٌدة للشخصٌات هً الموت فً مقابر اوطانهن ولم تعد بهن رغبة فً العٌش فً 
أوطان المهجر ، ولم ٌنس المخرج فً نهاٌة العرض المسرحً ان ٌصل بشخصٌاته 

الى النهاٌة الحتمٌة التً جاءت برفض طلبات اللجوء التً كانت الشخصٌات قد 
تقدمت بها  ، وقد كان اسلوب االداء متباٌن بٌن تلك الشخصٌات على الرغم من ان 

النتٌجة شملت جمٌع الشخصٌات، اال أن سلوك كل شخصٌة قادها الى رفض هذا 
القرار تبعا ألسلوبها االدائً الذي ابتدأت به العرض لتنتهً جمٌع الشخصٌات ٌلفها 

كفن ابٌض أراد المخرج أن ٌعبر من خالله عن  موت األمل عند نساء الملجأ 
. االلمانً

النتائج واالستنتاجات : الفصل الرابع
النتائج   : اوال 

أسزطبع اْ ٠ٍخص إٌزبئح   (ِسشز١خ ٔسبء فٟ اٌسشة )ِٓ خالي رس١ًٍ اٌجبزث ٌٍؼ١ٕخ 

: ثبٌٕمبغ ا٢ر١خ 

ػٍٝ إٌص اٌّسشزٟ (اٌّخشج خٛاد االسذٞ )اْ اٌزغ١شاد اٌزٟ اخشا٘ب  -1

وبٔذ ظشٚس٠خ ِٓ ز١ث رىث١ف اٌٍغخ اٌشؼش٠خ  اٌزٟ وبْ اٌّئٌف   (ٔسبء فٟ اٌسشة)

٠ؼضص ف١ٙب ِٓ ِىبٔخ إٌص اٌٍغ٠ٛخ ثّؼضي ػٓ اداء اٌشخص١بد   

اػزّذ اٌّخشج ػٍٝ اخزضاي اٌسٛاس ٚا٠دبد ثذ٠ً ػٕٗ ٠زسذد ثبٌصٛس اٌزؼج١ش٠خ،  -2

 .ٌٚغخ اٌصّذ ٚاالشبساد اٌزٟ ٠ؼجش ثٙب اٌّّثً 

اْ ػ١ٍّخ رفى١ه اٌّشٙذ ٚاػبدح ثٕبئٗ وبٔذ سّخ ِٓ سّبد االخزالف ث١ٓ  -3

 .  إٌص ٚاٌؼشض

اْ اٌسش٠خ اٌزٟ ِٕسٙب اٌّخشج ٌٕفسٗ فٟ ٘زا إٌص وٛٔٗ ٘ٛ اٌّئٌف رارٗ  -4

سبػذد وث١شا فٟ ٔمً اٌؼشض اٌّسشزٟ ِٓ ا٤خٛاء اٌّغٍمخ ٌٍشخص١بد اٌٝ اخٛاء 

ِفزٛزخ ِٓ خالي ص٠بدح االفىبس اٌزؼج١ش٠خ اٌزٟ ِٕسذ فشصخ أوجش ٌٍّزٍمٟ فٟ اٌزفى١ش 

. ثبٌؼشض 
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االستنتاجات  : ثانياً 

٠سزٕزح اٌجبزث ثؼذ دساسخ إٌزبئح ٚاإلغبس إٌظشٞ ِٚب أسفش ػٕٗ ِٓ ِئششاد ِب 

: ٠ؤرٟ 

اْ ظب٘شح اٌّخشج اٌّئٌف ظٙشد ٌزّٕر اٌّخشج زش٠خ أوجش فٟ اٌزؼبًِ ِغ  -1

 .إٌص اٌّسشزٟ 

رخٍص اٌّخشج ِٓ اٌم١ٛد اٌزٟ ٠فشظٙب ػ١ٍٗ اٌّئٌف ٚاالثزؼبد ثبٌٕص اٌٝ  -2

 .ِٕبغك خذ٠ذح ٠ىْٛ ٘ٛ اٌّزسىُ ف١ٙب

اٌّئٌف ثص١بغخ افىبس خذ٠ذح  ٚثّؼبٌدبد اخشاخ١خ ِزؼذدح –ثذأ اٌّخشج  -3

 (اٌجبٔزِٛب٠ُ – اٌّسشذ اٌسشوٟ – اٌى١ِٛذ٠ب د٠السرخ )ٚٚسبئً ِخزٍفخ ٌٍزؼج١ش ِٕٚٙب 

ٚغ١ش٘ب ٚوً ٘زٖ رؼذ ثذائً ٌٍزخٍص ِٓ اٌدبٔت ا٤دثٟ اٌزٞ ٠ئوذٖ اٌّئٌف اٌّسشزٟ 

اٌزٞ لذ ال ٠ىْٛ ِشرجطبً ثبٌؼ١ٍّخ االخشاخ١خ ٚفشظ١بد اٌّخشج اٌّزسٌٛخ  اٌٝ ٠َٛ 

 .اٌؼشض ِٚب ثؼذٖ

 المصادر والمراجع   

اٌّسشذ ٚاٌؼالِبد ، رش سجبػٟ اٌس١ذ ، : أسزْٛ ،ا١ٌٓ، خٛسج ،سبفٛٔب  -1

ِطبثغ اٌّدٍس ا٤ػٍٝ )، اٌمب٘شح (8)ِٙشخبْ اٌمب٘شح اٌذٌٟٚ ٌٍّسشذ اٌزدش٠جٟ 

 .1996، (٣ٌثبس

        ، ث١شٚد 1س١ّ١بء اٌّسشذ ٚاٌذساِب ، رش سئ١ف وشَ ، غ: ا٠الَ ، و١ش  -2

 .1992،  (اٌّشوض اٌثمبفٟ اٌؼشثٟ )

ِجبدئ االخشاج اٌّسشزٟ ، اٌؼشاق :  سبِٟ ػجذ اٌس١ّذ - ثذسٞ ،زسْٛ فش٠ذ  -3

غجغ ثّطبثغ ِئسسخ داس  (خبِؼخ اٌّٛصً– ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٚاٌجسث اٌؼٍّٟ )

  .1980اٌىزت ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،

ِسشز١خ ٔسٓ ٚاٌٛال٠بد اٌّزسذح ،رشفبسٚق ػجذ اٌمبدس ، سٍسٍخ : ثشٚن ، ث١زش  -4

 .1971( داس اٌٙالي)، اٌمب٘شح  (266ع )سٚا٠بد اٌٙالي 

       ِسشذ ِب٠شخٌٛذ ٚثشخذ ، رشفب٠ض لضق ، دِشك  : ث١ٍضأٛف ، وبرش٠ٓ  -5

 .1997 (اٌّؼٙذ اٌؼبٌٟ ٌٍفْٕٛ اٌّسشز١خ –ٚصاسح اٌثمبفخ  )

اٌّشوض  ) ، ث١شٚد 2اٌس١ّ١بئ١بد ِفب١ّ٘ٙب ٚرطج١مبرٙب ،غ: ثٕىشاد ، سؼ١ذ  -6

 .2003، (اٌؼشثٟ اٌثمبفٟ

اٌّٛسٛػخ اٌّسشز١خ ،رش س١ّش ػجذ اٌشز١ُ اٌدٍجٟ ، : رب٠ٍش ، خْٛ ساسً  -7

  .1990،  (سٍسٍخ اٌّؤِْٛ– دائشح االػالَ  ) ، ثغذاد1 ، غ1ج

ِٕشٛساد ٚصاسح )ِذخً اٌٝ اٌس١ّ١بء فٟ اٌّسشذ ، ػّبْ : خالي ، ص٠بد -8

 .1992،  (اٌثمبفخ
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داس  ) ، سٛس٠ب2ِٛد فٛظٛٞ صذفخ ، رش رٛف١ك االسذٞ ، غ: داس٠ٛفٛ  -9

  .1999، (اٌّذٜ ٌٍثمبفخ ٚإٌشش

 ، 1ِٓ فٍسفبد اٌزؤ٠ًٚ اٌٝ ٔظش٠بد اٌمشاءح ، غ: ششفٟ ،ػجذ اٌىش٠ُ  -10

 .2007، (اٌذاس اٌؼشث١خ ٌٍؼٍَٛ  ٔبششْٚ)اٌدضائش

اٌّشوض اٌثمبفٟ  ) اٌذاس اٌج١عبء1غ،غٛا٠خ اٌّزخ١ً اٌّسشزٟ : ػٍٟ ، ػٛاد  -11
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، سٍسٍخ اإلثذاع اٌّسشزٟ 1ٔظش٠خ اٌؼشض اٌّسشزٟ اٌؼشالٟ اٌسذ٠ث ، غ -14

  .    2010، ( داس اٌشئْٚ اٌثمبف١خ اٌؼبِخ)، ثغذاد   (3ع )

- ػ١ْٛ اٌّمبالد )، اٌذاس اٌج١عبء 1اٌّسشذ ٚاالسردبي ، غ: ا١ٌّٕؼٟ ، زسٓ  -15

  .1992  (ِطجؼخ داس لشغجخ

داس اٌشئْٚ اٌثمبف١خ  ) ، ثغذاد 1ثمؼخ ظٛء ثمؼخ ظً ، غ: إٌص١ش ،٠بس١ٓ  -16

 .1989،  (آفبق ػشث١خ – اٌؼبِخ 

، سٍسٍخ اٌّٛسٛػخ اٌصغ١شح 1اٌّسشذ لعب٠ب ِٚٛالف ، غ: ٠س١ٝ ،زست هللا  -17

 .2002، ( داس اٌشئْٚ اٌثمبف١خ اٌؼبِخ– ٚصاسح اٌثمبفخ )، ثغذاد  (461ع )، 

 : الذوريات

ِئسسخ اٌزآخٟ )، ثغذاد  ( 6040ع )ٍِسك أثؼبد ثمبف١خ - خش٠ذح اٌزآخٟ  -1

 . 2011، (ٌٍطجبػخ ٚإٌشش

ٚصاسح اٌثمبفخ ٚاإلسشبد )، دِشك  (5-4ع )ِدٍخ اٌس١بح اٌّسشز١خ  -2

  .  1978(اٌمِٟٛ

،ص١ف ( ِسشذ اٌشبسلخ اٌٛغٕٟ)اٌسٕخ اٌثب١ٔخ ، اإلِبساد  (2ع )ِدٍخ اٌشٌٚخ  -3

1985.  

  .2006،(  ِئسسخ اٌضِبْ) ثغذاد(2474ع )خش٠ذح اٌضِبْ  -4

رصذس ػٓ اٌٙئ١خ اٌّصش٠خ )اٌمب٘شح  ( 106ع )ِدٍخ اٌّسشذ اٌّصش٠خ  -5
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