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ملخص
تعترب شرحية الطلبة من أىم شرائح اجملتمع واحملرك الرئيس لو اجتماعياً واقتصادايً وسياسياً وحىت فنياً
وثقافياً ،ومن االشكال الفنية اليت يندفع ضلوىا الطلبة للتعبَت عن ذاهتم واحالمهم ىو ادلسرح ادلعاصر
(التجرييب) فهو تعبَت مباشر عن الذات دبواجهة اجلمهور  .وللنشاطات الطالبية امهية كبَتة يف استخالص
الطلبة ادلوىوبُت من طلبة الكليات الغَت سلتصة ابلفنون وتطوير مواىبهم وصقلها ومن مث تقدديها من خالل
مهرجاانت على مستوى جامعة بغداد وادلهرجان ادلسرحي يعترب من اىم ىذه ادلهرجاانت السنوية واكثرىا
اتثَتا على الطلبة وتعترب ايضا من اكثر ادلهرجاانت اليت ربتاج اذل ربضَت وتنظيم لكثرة االعمال وتنوع
ادلواضيع وشكل العرض  ..وبناءاً على ماتقدم أييت ىذا البحث ادلوسوم (ادلناظر ادلسرحية بُت االسلوب
والتنفيذ يف عروض النشاطات الطالبية يف جامعة بغداد) (مسرح جامعة بغداد أمنوذجاً) الذي يتناول فيو
الباحث طبيعة ادلناظر ادلسرحية وتكوينها وادلواد ادلستخدمة فيها  ..وسيكون الًتكيز يف ىذا البحث على
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 ليوضح ادلوضوع عرب أربعة فصول (تقول ىنا اربعة فصول ودل يقسم،جانب الشكل العام للمنظر ادلسرحي
-: تضمن الفصل االول على مشكلة البحث واحلاجة اليو اليت حددت ابلتساؤل اآليت،)البحث اذل فصول
(ما ىواالسلوابدلتبع يف تصميمادلناظرادلسرحية يف عروض النشاطات الطالبية يف جامعة بغداد وعلى ماذا
يعتمد ذلك االسلوب) وىدف الدراسة (التعرف على ادلناظر ادلسرحية يف عروض النشاطات الطالبية يف
جامعة بغداد واالساليب ادلتبعة يف تلك التصاميم وسبل التنفيذ) كما ضم أمهية البحث اليت تتمثل يف توضيح
نوع ادلناظر ادلصممة ومدى بساطة خاماهتا وادلواد ادلختارة لتكوين ذلك ادلنظر كما تضمن حدود البحث
 الذي يتكون من مبحثُت تركز، ومن مث الفصل الثاين تضمن اإلطار النظري.فضالً عن ربديد ادلصطلحات
االول على (اال سلوب ادلتبع يف تصميم ادلناظر ادلسرحية يف عروض النشاطات الطالبية) وركز ادلبحث الثاين
 اما الفصل.)على ( اجلانب التطبيقي لالساليب ادلستخدمة يف تصميم ادلناظر ادلسرحية يف تلك العروض
الثالث فقد احتوى على أجراءات البحث إذ اعتمد الباحث ادلنهج الوصفي وطريقة ربليل احملتوى يف ربليل
 ولغرض ربليل العينة مت االعتماد على ما سبخض عنو اإلطار النظري من أدبيات متعلقة،عينات البحث
 وتضمن الفصل الرابع على النتائج واالستنتاجات وادلصادر.دبوضوع البحث لتسهم يف ربقيق ىدف البحث
. ومن مث ادللخص ابللغة االنكليزية.ادلعتمدة يف البحث
. النشاطات الطالبية،  ادلناظر ادلسرحية، أسلوب: الكلمات املفتاحية

Abstract
The students segment considered as one of the important majors segment in society in
many aspects of life, socially, politically economically and culturally,One of the most
artistic forms that used mostly from students to express themselves and their dreams is
the “ Modern theatre “ (Experimental) because it is a direct expression of self essence
forefront the audience. The students activities department have a huge importance in
discovering, developing also presenting the students talents in Baghdad university yearly
festivals,Theatrical festival considered as one of the important festivals that need
planning and a big preparation before. Because of the huge number of artistic works and
their variety .
In this research the prospector talks about the quality of the theatrical views and its
content also the materials used in there.
The research will focus on the general side of the theatrical views,To show that the
subject includes four seasons,The first season included the problem of the research and
the need of it to solve or answer this question ; [ in which manner they design the
theatrical views of the department of students activities shows in Baghdad university, and
also that style or manner depends on what ? This study aims to identify these methods.
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The importance of the research is that it represented the types of the designed views and
how simple its materials to make that view, Also it contains the research delimitation and
terms,
The second season included a theatrical framework which contains two topics: the first
one focused on ( the specific style used in designing the theatrical views in the students
activities department shows ) the second topic focused on ( the practical side of the
methods used in designing theatrical views in that type of show, As for the third season
included the research procedures if the researcher depends on the descriptive method and
his way to analysis the content of the research, It have been dependent on the results of
the research to analysis the content and to reach the research goal,The fourth and the last
season included the results and conclusions also the resources,The research ends with the
outlines in English language.
Key words : Style , theatrical views, students activities.

) ( الفصل األول
) ( مشكلة البحث واحلاجة اليه

املدلل

يعترب قسم النشاطات الطالبية يف جامعة بغداد ادلكان االمثل الستقطاب مواىب الطلبة من غَت ذوي
االختصاص يف سلتلف انواع الفنون سواء كان الفن التشكيلي ابنواعو او ادلواىب ادلوسيقية والشعراء ادلبدعُت
فضال عن ادلوىوبُت يف رلال الفن ادلسرحي وبعد تطوير العمل يف ىذه النشاطات من خالل توسيع نطاق
ادلهرجاانت الفنية والثقافية السنوية بدات النشاطات الطالبية اتخذ مكانتها االوسع يف اجلامعة لتشمل صبيع
كليات ج امعة بغداد وذلك وفقا لنظام وجدول سنوي للمهرجاانت يتكرر سنواي بشكل دوري لكن خيتلف
يف مدى التطور الفٍت والثقايف للكليات ادلشًتكة وللطلبة ادلشًتكُت ومن ادلهرجاانت االكثر امهية وأتثَتاً ىو
ومن اىم ما، ادلهرجان ادلسرحي السنوي والذي يقدم طاقات ابداعية طالبية كبَتة من غَت ذوي االختصاص
دييز عمل مسرحي عن اخر ىو شكل العرض او دبعٌت اخر ادلنظر ادلخصص لذلك العرض فالشكل اول ما
.يواجهو ادلتلقي وسيكون اتثَت ذلك الشكل عليو ىو احملدد دلدى اتثَت العرض على اجلمهور

مشكلة البحث
اان استخدام ادلناظر يف عروض النشاطات الطالبية ادلسرحيةيواجو ربدايت العمل والًتكيب وادلكان لذلك
 وقد بٍت البحث على التساؤل،فهو حيتاج اذل الكثَت من الدراسة والبحث لغرض وضع اخلطوط الرئيسية لو
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اآليت ( :ما ىواالسلوب ادلتبع يف تصميم ادلناظر ادلسرحية يف عروض النشاطات الطالبية يف جامعة بغداد
وعلى ماذا يعتمد ذلك االسلوب ؟) .

هدف البحث
يهدف البحث احلارل اذل التعرف على ادلناظر ادلسرحية يف عروض النشاطات الطالبية يف جامعة بغداد
والتعرف على االساليب ادلتبعة وسبل التنفيذ وذلك عن طريق التجارب اليت تقدم يف رلال ادلهرجان ادلسرحي
السنوي .

أمهية البحث واحلاجة اليه

نظراً دلا للمسرح من اتثَت على شرحية الشباب اجلامعي فكان من ادلهم التعرف على ىذا الشكل الذي ديكن

للطالب اجلامعي تقدديو لعرضو ادلسرحي وماىية استخدامو للمواد والتكوينات يف ذلك الشكل ادلقدم
للمتلقي وامهية اتثَته عليو كطالب وكيفية ابداعو ابستخدام ادلتوفر لتحقيق ذلك الشكل.
تكمن امهية البحث يف انو ديكن :
-1
-2

االستفادة منو يف تطوير الرؤى الفكرية واالبداعية لدى طلبة اجلامعات  ،وابلتارل تطوير سبل
العمل الفٍت يف وحدات النشاط الفٍت يف الكليات .
يساىم يف زايدة التأثَت على ادلتلقي وربقيق بيئة ابداعية إبستعمال ادلواد ادلتوافرة لتسهيل تلقي
ادلضمون من قبل الطلبة وعرض اعماذلم ادلسرحية وبشكل افضل .

حدود البحث
احلدود ادلوضوعية  :ادلناظر ادلسرحية يف عروض النشاطات الطالبية يف جامعة بغداد بُت االسلوب
والتنفيذ احلد ادلكاين :مسرح شعبة النشاطات الفنية والثقافية يف قسم النشاطات الطالبية يف رائسة جامعة
بغداد.
احلد الزماين2012 :
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( الفصل الثاين )
( االطار النظري )
املبحث االول-االسلوب املتب يف صصمي املناظر املسرحية يف عروض النشاطات الطالبية
إن الفن ااان يف نظرت ااو اذل الع ااادل ال ينق اال الواق ااع اإلنس اااين كم ااا ى ااو إمن ااا يع اارب ع اان الواق ااع بعم ااق (مش اااعره
وعواطفو )  ..فإذا كان يف الفن إنتقال من عادل القضاء والقادر اذل عاادل الاوعي والشاعور ،فاذلك فن الفان لغاة
أو تعب ااَت  ،ويف التعب ااَت رب ااوير أو تغي ااَت وىك ااذا ننته ااي اذل الق ااول بن بناء(العم اال الف ااٍت) إمن ااا ى ااو شب اارة إلمتا ازاج
الصورة ابدلادة ( زكراي ابراىيم.) 77 :
فالعمل الفٍت إذاً يتكون من اجلاناب ادلاادي والاذي ىاو الشاكل واجلاناب احلساي والاذي ىاو ادلوضاوع أو ادلعاٌت
ال ااداخلي ل ااذلك الش ااكل  ،وال ننس ااى أن الفن ااان ى ااو انس ااان اوالتركيبت ااو تتك ااون م اان جس ااد وروح وأحاس اايس
ومشاعر وعواطف ودوافع ورغبات فيبدأ ابلتعبَت عن ذلك كلاو مان خاالل العمال الفاٍت الاذي يقدماو  ،ولاذلك
ياارى الباحااث أن ىنالااك صاالة وثيقااة بااُت التصااميم الااذي يقدمااو مصاامم ادلناااظر ادلساارحية وبااُت شخصااية ىااذا
ادلصمم ،فبنائو الي شكل تصميمي ىو حبد ذاتو حيمل معٌت يرتبط بنواحي نفسية تؤثر فعليا يف تصاميمو ذلاذا
الشااكل ففااي علاام الاانفس ىنالااك عمليااة تساامى ابلتصااعيد ويف ىااذه العمليااة حيااول الفاارد دوافعااو ورغباتااو غااَت
ادلقبولااة اذل رلاااالت مقبولااة شخصااياً وإجتماعي ااً  ..وأتيت أمهيااة التصااعيد كوساايلة لتربياار الص اراعات الداخليااة
وربويلهااا اذل رلاااالت مفياادة  ..أمااا الفاارد نفسااو فقلمااا ياادرك بن إنتاجااو الفااٍت يسااتقي قوتااو الدافعااة ماان عواماال
ابيولوجيااة افصاال كالرغبااات اجلنسااية أو روح التعاادي وغَتىااا (علااي كمااال )66 : 3988،إن أي تصااميم
يقوم بو الفناان دبختلاف رلااالت الفان حيتاوي علاى إسالوب تصاميمي الاذي عرفاو (بوفاو) قاائال افسالوب ىاو
اإلنسان نفسو (كراىم ىاف )33 : 3987 ،ويعرف االسلوب ايضا ابنو وسيط لو قوانينو الداخلية دبعازل
عاان منش اائو فادلب اادع  ..يق اارر من ااذ البداي ااة اش ااد الص ااور اق اًتااب م اان الوج اادان ليك ااون لالس االوب وج ااود مس ااتقل
(عقياال مهاادي)368-367 : 3337،فاالساالوب اذا ىااو ادلعاارب عاان شخصااية االنسااان النفسااية ادلرتبطااة
ببيئتاو وظروفاو االجتماعيااة واالقتصاادية وىااو ايضاا تعبااَت عان طريقاة عملااو ىاذا االساالوب يهادف اذل التعاارف
علااى ادلفاااىيم الاايت تعتماادىا عااادة كاال عينااة  ،وماان مث جعاال العينااة تصااف حااد مااا كعماال فااٍت ،ماان خااالل
ادلفاااىيم اخلاصااة ااا (خ اوان ابابو بونتااا )331 : 3996،فلكاال انسااان طريقااة يف العما ا اال وبشااكل خاااص
اختصاصااو الااذي يوليااو االىتمااام االكاارب يف الدراسااة واالطااالع علااى كاال جديااد يف رلالااو  ،واخلااربه ماان خااالل
اس ااتمراريتو يف ذل ااك العم اال خ ااالل س اانُت عدي ااده واذا اخ ااذان جان ااب التص ااميم كعم اال يق ااوم ب ااو مص اامم فأن ااو
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يتضاامن طريقااة يف العماال فالتصااميم عماال اساسااي لالنسااان فاانحن كلمااا نااؤدي شاايئا لغاارض معااُت فاننااا يف
الواقااع نصاامم وىااذا يعااٍت ان معظاام مااا يقااوم بااو يتضاامن قسااطا ماان التصااميم مثاال  :حف ا الكتااب او تصااوير
الصااور (روباارت جاايالم سااكوت،3983،ص  )7والخااتالف البشاار وطريقااة عملهاام كاال ماانهم عاان افخاار يف
كاال رلااال أو نااوع ماان العماال فالتصااميم أيضااً يارتبط إبخااتالف الناااس بعضااهم عاان بعااض يف اجلانااب النفسااي
واإلجتماعي واإلقتصادي ونوع الثقافة ونوع ادلياول الفنياة والعلمياة فاإلسالوب ىاو بوجاو عاام طريقاة اإلنساان
يف التعب ااَت ع اان نفس ااو (رل اادي وىب ااة )713 : 3971،فانن ااا ن اارى ان ك اال مص اامم ع اان رلم اال م ااا س اابق يف
تصااميماتو مااع اخااتالف نااوع التصااميم ان كااان مصاامم مناظا اار او مصاامم ازايء او مصاامم اقمشااة او سلااتص يف
التصميم الصناعي وغَته واالسلوب ال خيتلف ابخاتالف ادلصامم فحساب بال خيتلاف ابخاتالف العصاور ايضاا
فان لكل عصر اسلوبو يف التعبَت عن ادلشااعر واالفكاار ابلكتاباة او التصاوير او ادلوسايقى كماا ان لكال فناان
طريقت ااو يف صب ااع الص ااور واخلط ااوط وااللا اوان واالصا اوات للتعب ااَت ع اان ادلع اااين ال اايت يتص ااورىا (صبي اال ص االيبا،
ص )83وكل ىذا وفقاً دلا ديتلك الفنان ادلصمم منرغبات ودوافع وأحاسيس ومشاعر وغَتىا .
وشلا سبق ذكره فان صبالية افعمال الفنية التصميمية إمنا أييت من ادلعٌت أو النية اليت تراءت فصحا ا يف
الوجود فمىت إنكشف للفنان معٌت احلياة يف شيء مفرد ولو كان عادايً حاول أن يثبت رؤيتو ىذه  ،اليت قد
تكون خاطفة لَتاىا افخرون كما رأىا متوسال اذل ذلك دبا حصل من أساليب التعبَت ودبا قد يبدعو ىو
منها فما من تصوير (إنشاء شكل ما ) إال ىو تعبَت عن ىذا ادلعٌت الذي أدركو الفنان متجسدا يف شيء
مفرد (سامي الدرويب )83 : 3983 ،

فكل مصمم مناظر مثآل لو طريقتو اخلاصة يف تقدمي افكاار الانص الايت ماد مان خاالل الوصاول اليه ااا توحاد
بينها وبُت افكاره فيعارب عنهاا خبطاوط وألاوان واشاكال ىندسايةيراىا مناسابة ليكاون يف النهاياة شاكل متوحاد
ماان تلااك االجازاء واقعيااا كااان أم خياليااا وادلشاااىد ينسااحب ماان اجلساام ادلااادي والتجساايمي الدوات العاارض
وعناصاره اذل االمساااك دبعاااين خاصااة تارتبط بااع شخصاايا وعامااة تارتبط ابالشاعور اجلمعااي مااع االخارين (عقياال
مهادي يوساف 3999،م  )17 :وىا ااذا ينطباق علاى االساالوب يف تصاميم ادلنظار ادلسارحي فهاو نظاام خاااص
يتم بو تركيب اجزاء الشكل يف سبيل تكوين صورة منعكسة عن فكرة العمال الايت فيعقال ادلصامم وامتزاجهاا
م ااع افك اااره وخيال ااو واخلربة والدراس ااة واالس ااتمرارية يف مزاول ااة العم اال الف ااٍت ى ااي نقط ااة مهم ااة واساس ااية يف
مصااادر تكااوين االساالوب يف العماال الفااٍت اذ ان نااوع وحجاام اخلااربة ىااي الاايت تبااٍت شااكل وزلتااوى الشخصااية
الفني ااة ض ااياء ان ااور ح ااب  )6: 3991،فيج ااد ادلص اامم ل ااو طريق ااة عم اال شلي اازة خي ااتص ااا دوان ع اان غ ااَته م اان
ادلصممُت .
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فاالسلوب يف ادلنظر ادلسرحي يتخذ من الشكل النهائي للمنظر ادلسرحي دبختلف اجزاءه من خطوط
والوان واشكال ىندسية وكتل سلتلفة االحجام كمعرب عن فكرة العمل ادلسرحي وخيتلف ىذا الشكل النهائي
للمنظر ادلسرحي من مصمم الخر حبسب اسلوب ذلك ادلصمم فاالسلوب ديتاز بفردية متميزة واداة فنية
للتعبَت ( مدلتون مري )69 : 3983 ،بعد ىذا نستطيع ان نوءكد على ان لالنسان مسازباصااة بو
والفنان كانسان لو شخصية زبتلف عن غَته كإنسان صاحب شخصية مستقلة وكفنان ذا طبيعة فكرية
وحسية شليزة .
وىنالك من ضمن العملية ادلسرحية مؤثرات تؤثر على اسلوب ادلصمم او ربدد خط سَته يف كل
عماال مسرحي وىي االذباه او ادلذىب الذي تتبعو ادلسرحيةسواء كانت كالسيكية او رمزية  ..اخل ،
وفضال عن ىذا تؤثر عليو رؤيةادلخرج وفكرة ادل ا اؤلاف عن البيئة اليت يطرحها يف النص ومن خالل ىذا
كلهيجب ان مد ادلصمم االنسجام بُت افكاره وفكرة ادلسرحية والتوافق بُت اسلوبو وبُت رؤية ادلخرج
وابلوصول اذل ا التفاق الفكري الذي ينسجم بو ىذا اخلليط مد ادلصمم اخلط ادلوازي السلوبو ليقوم
بتقدمي منظره ادلسرحي كما اذ عرفو (تشيشرون) بنو طريقة لتقدمي افشياء وى ااو الصفة التيتعطي
ادلميزات..للشخصية والتعبَت ادلتكامل عن الفكرة والشعور (أ.ف.تشيشرون .)88 : 3987 ،
اذا فافسلوب :ىو طريقة عمل خاصة ديتاز ا ادلصمم يعرب من خالذلاا عان جوانباو الفلسافية واجلمالياة مان
خااالل تعاماال باات مااع افشااكال وافلاوان يتكاارر يف تصاااميمو فيكااون ىوياةً رباادد لااو شخصاايتو يف تعاملااو مااع
التصميم.

املبحث الثاين-اجلانب التطبيقي والتنفيذي لالساليب املستخدمة يف التصمي من لالل
العروض املقدمة
عندما تبدأ عملية التطبيق لالساليب ادلتعددة يف تصميم االعمال ادلسرحية ادلعروضة ،يظهرما يسمى
ابالسلوبية واليت يتم فيها توحيد االسلوب أي عملية تطبيق اسلوب معُت يف االخراج او تصميم ادلناظر او
االداء التمثيلي..اخل (مسَتعبد الرحيم اجلليب)338 : 3998،فاالسلوبية ىي عملية التطبيق لالسلوب بعد
ان يكون االسلوب قد اخذ صفة الثبات فاالسلوبية ىي الغاية ماان البحث يف عمل أي مصمم مناظر
الهنا تعٍت طريقة عمل ادلصمم وتقدديو للرموز واالشكال بصورة خاصة ديتاز ا ،ويقول ىاررل جرانفيلي
ابركر ان الشيء اجلوىري يف كل عمل فٍت ىو التجانس ابلنسبة الرضية ادلسرح  ..وتنفيذ العمل حبسب
االمكانيات ادلتوفرة وذلذا فان اي عمل انجح يعتمد يف داخلو على التجانس فيو ،ومن مث التاكيد على
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العناصر الثانوية ادلهمة وىي اجلوانب الفيزايئية اليت تساعد العمل يف اعطاء صورة معربة عند تقدمي ادلسرحية
ان الصور ادلوجودة على خشبة ادلسرح ىي جزء مكمل للنص ادلكتوب يف تقدديها امام اجلمهور ،ان تقدمي
العمل ادلسرحي يبدأ من بناء اجواء ادلسرح ()p 198، 3978, Helen Krich Chinoyفاالعمال ادلسرحية
ادلعروضة تعتمد على استخدام كل ادلتوفر من طاقات مادية عينية ومن قدرات على ربويل ادلالوف اذل
االمالوف من خالل تغيَت معرفية االشياء تنظيما واستخداما كرمز وكداللة زبتلف عن اخلامة االوذل ففي
ىذه العروض ىنالك نقطتُت مهمة لكي يتكون العمل ولكي يكون مقبوال من اجلمهور االوذل أن ادلسرح
الكالسيكي بدأ يصبح من الفنون اليت ال ذبذب الشباب شلا تطلب اماد مواضيع واشكال عرض أكثر اتثَتا
ذبذب انتباىهم فالفن نسق رمزي يلخص ذبربة انسانية حياتية ،وىذا النسق الرمزي ال يكتسب وجوده احلي
اال عندما يتصل ابحلياة ليصبح من خالل تفاعلو معها ذبربة فنية ( هناد صليح 3333،م )38 :
والثانية ان شخصية الشاب االن ربتوي على سلبيات كثَتة يف التعامل االجتماعي واالنساين ادلباشر ووجود
خزين اكرب من الكبت والطاقة ادلتنوعة بُت سلبية مكبوتة وامابية ال ذبد متنفسا واضحا ذلا للظهور ومن
اسباب ذلك الغلو يف استخدام شبكات التواصل االفًتاضي (االنًتنيت) فكان مب ان صلد شكال ديتاز
بسرعة اجلذب وقوة التاثَت شكال ديتازبقدرتو على التغَت والتحول واحلركة لقدشعر يونغ بن ىناك أمهية كبَتة
للمعاين ادلتخفية يف الرموز لذلك فإنو يرى أن افنسان لو أراد أن يستخدم الرموز حبكمة وبساليب أكثر
نفعا لوجد تلك الرموز اليت تساعد على تفريغ الرغبات ادلكبوتة (نعيمة الشماع  )87 :3983،فهي
ىويتو يف عادل التصميم فادلصمم ادلسرحي ىو الذي يصمم ادلشاىد ادلقدمة على اخلشبة من ديكور ومالبس
مطلوبة وحىت ادلوسيقى وادلؤثرات لكل عمل كوميدي او تراجيدي وعلى كل ادلستوايت واالنواع .
وكل نوع ىو شكل مسرحي خاص جدا وكل واحد منها يتطلب مصمم لو القدرة على العمل ابفساليب
ادلتنوعة الغَت زلدودة ،وتبدا من الصور اليت تتولد يف خيالو حىت الرسم على ادلسرح كفن مرئي فالصورة تؤثر
على شكل التصميم النهائي للمسرح وادلفاىيم العملية اليت أصلزىا الفريق الفٍت ضرورية على حد سواء وتشكل
افساس للتصميم .ىو جزء منالشكل الدرامي العام للمسرح  ،ومع ذلك  ،ال يقف التصميموحده ،فتصميم
ادلنظر ىو جزء من حدث فقط  ،فقد يرسم مصمم ادلشهد رسومات أو يصنع مناذج  ،لكنال تصل
التصميمات إذل حالة تعبَت كاملة حىت تصبح على خشبة ادلسرحويسكنها ويتعامل معها شلثلون أمام صبهور.
أيضا
نتيجة لذلك  ،يهتم ادلصمم ليس فقط ابلطريقة اليت يتم تقدمي التصميم ا إذل فريق العمل ولكن يهتم ً
بكيف سيتم استخدام التصميم عمليا يف العرض ومدى انسجامو مع ادلكان والفضاء ادلادي الذي سيتم
تقدديو خاللو ((R. CRAIG WOLF , 2013,p20فهنا يكمن ابداع واضح خيتلف عن االبداع الذي تتوفر لديو
الطاقات ادلادية واليد ادلصنعة،فادلصمم والذي على االغلب يكون ىو سلرج العمل يف نفس الوقت يبدا بوضع
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النص على مساحة مكان العرض ادلتاح وتركيب ادلتوفر من افكار متناسقة مع قدرات ادلكان االستيعابية
واحلركية وادلادية ادلتوفرة وادلمكن توفَتىا واستخدام كل ماىو موجود من مواد تتصل فكراي برؤية ادلخرج حول
التصميم والذي من خالذلا يقوم ابنشاء بيئة ادلسرحية اجلديدة واليت تعتمد على العناصر احلسية للبيئة من
خالل فكرة روح ادلكان ادلعتمدة على العالقة اخلاصة لالشياء مع بعضها البعض يف ادلكان احملدد  ،وادراكنا
لسماهتا اخلاصة من خالل الشكل وادلواد واللون لتقدم ابلتارل تلك السمات جبعلها صورة شليزة للمكان
(اكرم جاسم العكام .)63 : 3333 -3333 ،
وقداشار الدكتور عبد السالم اادلسدي اذل ان االسلوبية اليت ىي عملية تنفيذ التصميم وفقا السلوب ادلصمم
قال ابهنا تدور ضمن حركة علم ربليلي ذبريدي يرمي اذل ادراك ادلوضوعية يف حقل انساين وعرب منهج
عقالين (عبد السالم ادلسدي،3977،ص)88فالتاحليل اساس التعريف ابسلوبية ادلصمم للوصول اذل
تفسَت افشكال اليت يقدم ااها وربليلها فماد افسلوب الذايت الذي يقدمو يف أعمالو ويعرفها (ابرل) تعريفاً
آخر بهنا الصيغة ادلنطقية والفكرية للتعبَت اليت ديكن للمرء أن يدعوىا لغة التجريد أو لغة اففكار الصرفة
(كراىم ىاف)33 : 3987،اذاً فافسلوبية عند مصمم ادلناظر ادلسرحية ىي  ( :عملية تطبيق جوانب
افسلوب الثابتة الفلسفية واجلمالية والنفسية بشكل منظور وملموس يف الشكل واللون واحلركة) ابلنسبة
للمناظر ادلسرحية وىذا ما حيدث يف ىذا النوع من ادلسارح اليت تعتمد على الطرح الفكري من خالل
ادلستخدم يف ادلنظر قبل احلالة الشكلية ادلبهرة والفخامة ادلؤثرة فهي تدخل ضمن ادلسارح التجريبية فبعد
مرحلة ادلدرسة التجريدية دل تظهر مدرسة بتة لتصميم ادلنظر ادلسرحي وكل ما ظهر زلاوالت للمزاوجة بُت
الفن التشكيلي بكل مدارسو وادلسرح على الرغم من ان الفن التشكيلي يعتمد الشكل فقط للتعبَت والتائَت
اما ادلسرح فلديو عادل حي ابكملو على ادلسرح لؤثر بو على اجلمهورفاجلانب اجلمارل لشكل العرض واجزاءه
ديتلك أتثَت كبَت على ادلساحة الكلية للفضاء من خالل نوع ونظام إخراجها اللوين والتصميمي فالفن ىو
ضلت تعبَتي يف تشكيالت ىندسية وعضوية ربمل عالمات ورموز فن ادلاضي واحلاضر وادلستقبل كتفتيت
ذبريدي للزمن وادلادة يف ابد اعية متناسقة  ..فليس الفن ترفا امنا ىو ضرورة لكل شعب يقدر القوة ادلعنوية
اليت يبعثها يف الوطن (جيهان زلمود. )11 :3333،
وان صبالية اي جزء يف رلمل ادلنظر ادلسرحي تعتمد بشكل أساس على نوع ادلواد ادلستخدمة وتناسق تركيباهتا
وانسجامها مع الفكرة واحلدث ادلقدم على اخلشبة والذي يوفر القاعدة الداخلية لديكور اخلشبة الذي
تقوم على أساسو بقية العناصر افخرى  ،ومب ان نركز على فكرة التجديد وعدم وضع احلدود القطعية
دلا يوضع على اخلشبة ضمن ادلنظر فابداع الفنان يزداد تلقائيا مع تقلص التكلفة وشحة ادلواد ليبقى يف
حلقة االكتشاف ادلنفتحة اذل عوادل االبداع ويقول ليم احد ادلسرحيُت البولندي ان من واجب الفنان
876

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
ادلسرحي ان حيرص من جانب اخر على التجريب يف الشكل والصياغة مسخدما مفردات لغة ادلسرح
اجلديد من اجل وضع ادلتفرج يف حالة من اجلدل الدائم الذي ال ينقطع حول ذاتو وذوات االخرين يف ظل
ادلكتشفات العلمية اليت ال تنتاىي (ىناء عبد الفتاح. ) 77 : 3333 ،
فالتاثَت على اجلمهور ال حيتاج اذل تصميم مكلف لذلك وال اذل قدرات خارقة للعمل امنا حيتاج اذل مراحل
تبدا بتحديد الفكرة مث ربديد الشكل ادلراد لتقدمي الفكرة عليو مث البحث عن ما يعرب ويتصل بذلك الشكل
من مواد متوفرة حىت لو تغَت شكلها من خالل االستخدام او التغيَت وفقا دلا يراد استخدامها فيو مث استخدام
ادلواد اخلفيفة والبسيطة وادلواد ادلرنة يف انشاء ادلركبات اليت ستكون الشكل النهائي لتصميم شكل العرض
مب على الكادر التقٍت والتصميمي مب ان يبحثوا يف الطرق ادلتعددة اليت ديكنها ان ذبعل من االنتاج الفٍت
ادلسرحي متحركا واكثر تنقال واستخداما للصوت والضوء وانشاء خياالت وافالم الستبدال ادلناظر الثالثية
االبعاد الثقيلة وادلتعبة وادلكلفة  ....حبيث ديكن لتلك العروض ان تقدم يف بيئات سلتلفة واماكن غَت قاعات
ادلسرح ادلخصصة ()John Russell Brown ,1969 , ,P.85فان الثبات يف ادلكان وبيئة العرض سيقيد فاعلية
العمل ادلسرحية ويقيد تطور عملية التجريب فادلسرح التجرييب مسرح مستمر يف التغَت والتطور والتبدل من
حالة اذل اخرى من ظاىرة جديدة تطغو اذل اخرى زبتفي ولذلك فادلسرح التجرييب من صفاتو ادلرونة وسرعة
التغيَت واجلراة يف الطرح وىذه صفات تسقط تلقائيا على كل عناصر العرض ومنها الديكور لذلك فان
االنتقال السريع يف ادلكان بُت مشهد وآخر  ،عن طريق استخدام اجلزء ادلتحرك واجلزء الثابت من الديكور
يف آن واحد للتعبَت عن تغَت ادلشهد يف اقتصاد بليغ ،دون احلاجة اذل استخدام االظالل التام الذي كان من
ادلمكن ان يفقد العرض بعضا من سخونتو (هناد صليحة3333،م .)387 :
فضال عن ذلك استخدام شكل ادلكان فطبيعاة ادلكانتمثال اجلادران الايت ىاي احملاددات العمودياة واالفقياة ذات
الفعاال افكاارب اتثاَتا ماان الناحيااة ادلرئيااة ر كونااو العنصاار ادلباشاار الااذي تعاارف امساااحة الفضاااء ورباادد ااا حيااز
مكان العرض عن اي حيز اخر  ،كونو الوحدة ادلباشر االوذل الايت تعاًتض عاُت ادلشااىد وتساتغل اجلازء افكارب
من احلقل ادلرئي حولو لذالك فهي زبادم الغارض الاوظيفي واجلماارلر اذا اساتخدام شاكل ادلكاان وطبيعتاو ىاي
إحاادى الطاارق ادلفياادة للنظاار يف كيفيااة ارتباااط تصااميم رلموعااة باانص التشااغيل أو اإلنتاااج يف التفكااَت يف ادلوقااع
والعصر الذي ديثلو التصميم .حيتاج مصممو اجملموعات إذل مراعاة فًتة العرض ونوعها  ،وكذلك ادلكاان الاذي
أيضاا إذل االساتجابة للسااياق االجتمااعي والتااارخيي والثقاايف ل نتااج
سايحدث فياو افداء .حيتاااجون ً
 )and Theatre, 2016.uk , P3ويعتاارب العماال ابلتكاااليف العمليااة وادلااادي ادلتدنيااة ربااداي كباَتا للمصاامم فهااو
سيصااطدم ابلتسااائالت االتيااة كيااف ساايعرب عاان الفكاارة ماان خااالل ابسااط شااكل شلكاان ؟ كيااف ساايكون ىااذا
الش ااكل م ااؤثرا يف ادلش اااىد خصوص ااا ان ااو س اايكون خ ااارل م اان التفخ اايم والتض ااخيم ؟ ى اال ديك اان ربقي ااق القب ااول

( Drama
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النقاادي واجلماااىَتي للشااكل وىاال ساايمكن للفكاارة ان تنطلااق معااربة عاان نفسااها خااالل ىااذه ادلساااحة الضاايقة
ماان االمكانيااات ؟ ابلتاكيااد لاايس كاال تصااميم رلموعااة مااب أن يكااون علااى نطاااق واسع فتسااتخدم العااروض
احلااد افدم ماان قطااع اف ث ادلساارحي أو الاادعائم ل شااارة إذل ادلكااان ادلنشااأ أو ادلوقااع .علااى ساابيل ادلثااال ،
ديك اان أن تش ااَت طاول ااة وكرس ايان إذل مط اابو أو غرف ااة طع ااام أو ح ااىت مقه ااى .حي ااث ي ااتم ربدي ااد اذلوي ااة احمل ااددة
للفض اااء ابلطريق ااة ال اايت يتص اارف ااا ادلمثل ااون .ى ااذه العملي ااة تس اامى احل ااد افدم للدالل ااة .ىن اااك العدي ااد م اان
ادلساااحات الصااغَتة للمسااارح  ،علااى ساابيل ادلثااال مسااارح الصااندوق افسااود  ،والاايت تتناسااب مااع ىااذا احلااد
افدم" ( )Drama and Theatre, 2016.uk , P3كااذلك االماار ىااو ذاتااو مااع االزايء واالضاااءة فاالسااتخدام
التجارييب ادلبتكاار وقلياال التكلفااة للمنظاار ساايتبعو ابلتااارل اسااتخدام ذلااك االساالوب مااع تصااميم االضاااءة واالزايء
وحىت االكسسوارات ادلنظرية.

مؤشرات االطار النظري
-1نتج ان االسلوب يف تصميم ادلنظر ادلسرحي يف عروض قسم النشاطات الطالبية ديثل طريقة عمل ادلصمم
مع ادلتوفر من ادلواد مع االخذ ابالعتبار دلدى تقبل رلتمع طاليب غَت سلتصفنيا ذلذا الشكل واستيعابو
لرموزه ومعطياتو  ..وكيفية تقدمي ىذا الشكل ابلصورة اليت تكسب اكرب كم من التاثَت عليهم .
-2ان تبسيط الشكل يقابلو ارتفاعا كبَتا يف القيمة الفلسفية والرمزية للعروض ادلسرحية ويعطي للرموز
ادلتواجدة قوة واتثَت اكرب .
-3نتج عن االطار النظري ان دعم نقاط التكثيف اجلمارل يف العروض ادلسرحية يكون شكلياً ابللون والضوء
ابلنسبة اذل االضاءة وحركياً ابلنسبة اذل ادلثل وتباين خطوط ادلنظر ادلسرحي.

 -4ان الرمزية اسلوب مرن يتقبل التجريب والتطوير وينطلق اساسا من الواقعية وىذا من انسب االساليب
اليت ديكن تقدديها يف عروض النشاطات الطالبية .

878

Route Educational & Social Science Journal

Volume 6(11); December 2019

Route Educational & Social Science Journal
Volume 6(11); December 2019
( الفصل الثالث )
( إجراءات البحث )
منهج البحث
اتبع الباحث ادلنهج الوصفي وطريقة ربليل احملتوى ،ولغرض ربليل العينة مت االعتماد على ما سبخض عنو
ٍت التحليل على
افطار النظري من أدبيات االطار النظري ،لتسهم ابلتارل اذل ربقيق اذلدف من البحث ،وبُ َّ
أساسها.

جمتم البحث
تضمن رلتمع البحث عرض مسرحي مت عرضو يف مهرجان ادلسرح السنوي يف قسم النشاطات الطاللبية
يف رائسة جامعة بغداد ،ادلسرحية بعنوان (ذاكرة حاضر ) .

عينة البحث
اعتمااد الباحااث الطريقااة القصاادية يف أختيااار منااوذج البحااث ،لااذلك فقااد اختااار عاارض مساارحي منتخااب
كنموذج لغرض التحليل كمجتمع للبحث ويعود سبب إختيار ىذا العرض إذل سبيزه ابآليت-:
 -3استخدام االسلوب الرمزي يف تصميم ادلنظرمع استخدام بعض اجلوانب التجريبية الغَت زلدد.
 -3استعمال ادلواد اليت تقدم للفكرة افضل شكل شلكن بدون تكلفة كبَتة.
 -8تنوع استخدام قطع ادلناظر وادلواد ادلستخدمة..
 -1توزيع قطع ادلناظر على مساحة اخلشبة ادلتوفرة دبا يعطي ادلساحة الكافياة لاالداء التمثيلاي واالحاداث الايت
ذبري يف تلك ادلساحة.

أداة البحث
أرتكز ربليل العينة على ما سبخض عنو افطار النظري من مؤشرات متعلقة بدبيات البحث لتسهم يف ربقيق
ىدف البحث.
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حتليل النماذج
عرض مسرحي مت تقدديو يف قسم النشاطات الطالبية – شعبة النشاطات الفنية والثقافية – جامعة بغداد-
قدم العرض ضمن مهرجان ادلسرح السنوي لكليات جامعة بغداد للعام .2112

مسرحية ( ذاكرة حاضر )
فكرة املسرحية
قدمت وحدة ادلسرح اجلامعي يف شعبة االنشطة الفنية والثقافية  /قسم النشاطات الطالبية مسرحية بعنوان
( ذاكرة حاضر ) وىي من أتليف دمحم عزيز حسن واخراج نسرين عبد الرضبن وسبثيل نسرين عبد الرضبن
وأمَت أديب خلف  ،وقد عرضت على مسرح شعبة االنشطة الفنية والثقافية وتتناول ادلسرحية فكرة الشهادة
 ..حيث تطرح موضوع اجتماعي وطٍت من خالل حكاية زوجة تفقد زوجها الضابط يف اجلي العراقي يف
معركة مع االرىابيُت الدواع  ،ويطرح ادلؤلف الصراع الذي يدور يف عادل الزوجة  ..بُت كوهنا زوجة استشهد
زوجها ومعو فقدت احساسها ابحلياة وبُت الواجب الوطٍت وحاجة الوطن البنائو ليقفوا صفاً واحداً أمام

عدوه ،من ىذه الفكرة ارادت ادلخرجة ان تناق كل ما مول من افكار اجتماعية عامة وفردية ذباه موت
االنسان يف احلروب بشكل عام واليت ذبري يف بلدان سلتلفة ،وىل ان الشهادة ديكن ان توقف نزيف االدل من
فقدان االحبة أم ال .

املنظر املسرحي
ديثالدلنظر بيتا شرقيا قدديا من اخلارج ال من الداخل ولكن تعهامل ادلمثلُت مع ادلواد والشكل العام للمنظر
يصور لنا اهنم يف داخل ادلنزل ال خارجو وذلك لكي يعطي ادلنظر انطباعا ابن االحداث عامة تشمل كل
افراد الشعب كل الناس وليست خاصة بعائلة معينة فنرى الشناشيل البغدادية متدلية والباب مفتوح بشكل
معاكس والشباك يظهر لنا وكامنا ضلن يف خارج البيت واالحداث ربدث كامنا يف عند ابب ادلنزل فنرى
اال ث يف وسط مساحة التمثيل وكانو ذبمع يف الوسط مثلما تتجمع االالم يف وسط القلب والنفس وال
تنطلق اال كالربكان (كما يف الشكل  )1وعلى اجلدار يف يسار وسط اخلشبة علقت صورة لرجل عسكري
بدون مالمح كتعبَت عن انو كل الشهداء يف جسد واحد فمهما اختلفت وجوىهم يبقى كل واحد منهم
يشبو االخر ابلشجاعة والبسالة والتضحية وكانت االضاء تنطلق من اجلانب لًتكز على اال ث يف وسط
اخلش بة وعلى صورة الشهيد وقد استخدم مصمم ادلنظر على مادة الفلُت لصنع ابب ادلنزل والشناشيل
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واجلدران ومت طالئها لتتناسب مع ما توحي اليو (كما يف الشكل  2و )3واستخدمت اضاءة صفراء وبيضاء
لتحافض على االلوان ادلستخدمة يف طالء ادلنظر ومن جدران وشبابيك وابلتاكيد ان استخدام مادة الفلُت
يعطي للمنظر مرونة وخفة وسرعة يف الًتكيب والتجزئة والتغيَت ابلرغم من عدم قدرة ادلمثل على استخدام
اجزاء ادلنظر بشكل طبيعي خوفا من تكسره لكن يف منناظر العروض ادلسرحية ادلقدمة على مسرح قسم
النشاطات الطالبية يستخدم ادلنظر بشكل كبَت كعنصر احياء ابدلكان واجلو العام للحالة او الفكرة اليت تقدم
من خالل تلك ادلسرحيات اما اال ث ففي معظم العروض يستخدم كل ادلتوفر من ادلواد ادلكتبية وادلنزلية
ادلتواجدة يف القسم او يف شعب النشاطات الفنية يف الكليات لتخفيف التكلفة لكن يتم تغيَت التعامل مع
ذلك اال ث او زلاولة تركيبو مع قطع اخرى او ربويلو بعد معاجلتو اذل مظهر وشكل اخر خيدم الفكرة
والعرض ادلسرحي  ..ويف هناية عرض ادلسرحية يتبُت ان احلزن بسبب فراق انسان ربت اي ظروف ال ديكن
ان يفارق احبتو لكن معٌت ان يكون شهيدا يبقى اشعاعا للفخر واالعتزاز الىلو ووطنو.

( الفصل الراب )
( النتائج واالستنتاجات )
النتائج
-1دل تتشعب العروض واساليبها يف سبل التعمق التخصصي بل ان الباحث يرى اهنا استخدمت مزيج بُت
االسلوب الرمزي والتجرييب والذي يعتمد النص ادلبتكر وادلنظر ادلزدوج ادلعٌت واالخراج احلر.
 -2اعتمد اسلوب تصميم ادلناظر يف ىذه العروض على استخدام الرموز والدالالت اليت ذبمع كل اخلطوط
الفكرية يف قطع منظرية قد تكون بتة اذليئة لكنها متحركة يف الفكرة وادلعٌت.
 -3ان استخدام الًتصبة الرمزية لالفكار ىو اسلوب معل من التواصل بُت ادلنظر وادلشاىد اكثر سالسة
فالرمز ديتاز بواقعية مادتو اخلام وترميزىا الواضح للموضوع ادلطروح وبدون تعقيد .
 -4سبتاز معظم االساليب اليت تعتمد التجريب على استحدام ادلواد اليت تقدم ادلنظر اببسط شكل واكثره
اتثَتا على ادلشاىد فيبدا ادلصمم بوضع النص على مساحة العرض ادلتاح وتركيب ادلتوفر من افكار متناسقة مع
قدرات ادلكان االستيعابية واحلركية وادلادية ادلتوفرة وادلمكن توفَتىا ،واستخدام كل ماىو موجود من مواد
تتصل فكراي برؤية ادلخرج حول التصميم والذي من خالذلا يقوم ابنشاء بيئة مسرحية جديدة .
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االستنتاجات
 -1نتيجة استخدم االسلوب الرمزي واالسلوب التجرييب يف تصميم ادلناظر دلا ذلذه االساليب من حرية يف
التعامل مع الفكرة واستخدام ادلناظر وقطع الديكور ادلتنوعة دبا خيص طبيعة ادلادة والشكل الذي
تستخدم بو.
 -2نتج إن ادلناظراالساليب ادلتبعة يف تلك التصاميم وسبل التنفيذ يف تلك العروض ،سبتلك ادلرونة يف الفكر
والتلقي ومرونة يف ادلناظر وسبتلك القدرة على تغيَت ادلادة ادلستخدمة دون الغلو يف اثراء ادلنظر بقطع
مناظر مزدضبة او ضخمة قد تشتت ادلشاىد وذبعل من اذلدف عائما وغَت واضح .
 -3ان استخدام شكل ادلكانوطبيعتهمحددات عمودية وافقية ( اجلدران واالرضية واالعمدة ان وجدت
والكواليس حيث الوجو ادلقابل للجمهور ) ذات الفعل افكرب اتثَتا من الناحية ادلرئية ،كونو العنصر ادلباشر
الذي تعرف بو مساحة الفضاء قبل وضع ادلنظر وتوزيعقطع ادلنظر واالكسسوار.
 -4ان التاثَت على اجلمهور ال حيتاج اذل تصميم مكلف وال اذل قدرات تكنلوجية خارقة للعمل امنا حيتاج اذل
مراحل تبدا بتحديد الفكرة مث ربديد الشكل ادلراد لتقدمي تلك الفكرة عليو مث البحث عن ما يعرب ويتصل
بذلك الشكل من مواد متوفرة حىت لو تغَت شكلها من خالل االستخدام او التغيَت .
-5ان استخدام ادلناظر ادل بسطة معل من شكل العرض اكثر مباشرة وتوصيال للفكرة دبا معل العرض اكثر
قبوال لدى اجلمهور خصوصا اجلمهور غَت سلتص ابي جانب فٍت.
 -6ان صبالية اي جزء يف رلمل ادلنظر ادلسرحي يعتمد بشكل أساسي على نوع ادلواد ادلستخدمة يف انشاء
قطع ادلنظر وتناسق تركيبات تلك القطع وانسجامها مع الفكرة واحلدث ادلقدم على اخلشبة.

املصادر
-3اجلليب  ،مسَتعبد الرحيم  ،معجم ادلصطلحات ادلسرحية  ،دار ادلأمون للًتصبة والنشر  ،بغداد 3998:
-3ال اادرويب  ،س ااامي  ،عل اام ال اانفس وافدب  ،إشا اراف د .يوس ااف ما اراد  ،ط ، 3دار ادلع ااارف  ،منش ااورات
صباعة علم النفس التكاملي . 3983 ،
-8الشماع  ،نعيمة  ،الشخصية  ،ادلنظمة العربية للًتبياة والثقافاة والعلاوم  ،معهاد البحاوث والدراساات العربياة
 ،مطبعة جامعة بغداد .3983 ،
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-1العكام  ،اكرم جاسم  ،صباليات العمارة والتصميم الداخلي ،دار رلدالوي للنشر والتوزيع  ،عمان-
االردن  ، 3333 -3333 ،ط.3
-7ادلسدي  ،عبد السالم  ،افسلوبية وافسلوب  ،الدار العربية للكتاب ليبيا  ،طرابلس . 3977 :
-6تشيشاارون .أ .ف  ،اففكااار وافساالوب  ،ترصبااة  :د.حياااة شارارة  ،بغااداد  :دار الشااؤون الثقافيااة العامااة ،
.3987
-7حاب  ،ضاياء اناور  ،مصاادر االساالوب عناد مصاممي ادلنااظر ادلسارحية يف فاًتة الثمانيناات  ،حباث قاادم
للًتقية يف جامعة بغداد  ،كلية الفنون اجلميلة  ،قسم الفنون ادلسرحية  ،بغداد .3991:
-8صبيل صليبا  ،ادلعجم الفلسفي  ،الطبعة االوذل  ،دار الكتاب اللبناين .
-9جيهان زلمود  ،مقالة بعنوان شبن اخليال ليم فيلسوف ادلسرح البولندي  ،رللة سطور ثقافية عربية شهرية
العدد  ، 13مايو  ، 3333مصر القاىرة  ،ص . 11
-33خوان ابابو بونتا  ،ترصبة:سعاد عبد علي مهدي  ،مراجعة:د.احسان فتحي  ،العمارة وتفسَتىا  ،دار
الشؤون الثقافية العامة  ،بغداد -العراق .3996 ،
-33روبرت جيالم سكوت  ،أسس التصميم  ،ترصبة  :دمحم زلمود يوسف و د .عبد الباقي دمحم إبراىيم ،
ط ، 3القاىرة  :دار النهضة .3983 ،
-33زكراي ابراىيم  ،مشكلة الفن  ،مكتبة مصر  8شارع كامل صدقي الفجالة  ،دار الطباعة احلديثة .
-38س ااامي ال اادرويب  ،عل اام ال اانفس وافدب  ،إشا اراف د .يوس ااف ما اراد  ،ط ، 3دار ادلع ااارف  ،منش ااورات
صباعة علم النفس التكاملي . 3983 ،
-31علي كماال  ،الانفس إنفعاالهتاا وأمراضاها وعالجاهتاا  ،ط ، 1ج ،3ج ،3طباع الادار العربياة،دار واساط
للدراسات والنشر والتوزيع  ،بغداد  /ادلنصور . 3988 ،
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--37عقيل مهدي يوسف ،صباليات ادلسرح اجلديد  ،ط3999 ، 3م ،دار الكندي للنشر والتوزيع  ،اربد
– االردن .
-36عقيل مهدي يوسف  ،القرين اجلمارل يف فلسافة الشاكل الفاٍت  ،اصادارات دائارة الثقافاة واالعاالم،ط،3
الشارقة  ،االمارات3337 ،م .
-37كراىم ىاف  ،افسلوب و افسلوبية  ،ترصبة  :كاظم سعد الدين  ،الكتاب افول  ،سلسلة كتب
شهرية  ،بغداد .3987 :
-38رلدي وىبة  ،معجم مصطلحات االدب  ،مكتبة لبنان  ،بَتوت . 3971 :
-39مدلتون مري  ،معٌت افسلوب  ،ترصبة  :صاحل احلاف  ،رللة الثقافة افجنبية  ،العدد ( ، )3بغداد :
،3983
-33ىناء عبد الفتاح  ،مقالة بعنوان شبن اخليال ليم فيلسوف ادلسرح البولندي  ،رللة سطور ثقافية عربية
شهرية العدد  ، 13مايو  ، 3333مصر القاىرة .
21-Drama and Theatre, AQA created by teachit for AQA, aqa.org2016.uk ,
P3
22-John Russell Brown , Effective Theatre , Morrison and LTD , London
and Edinburgh , 1969 , ,P.85
23-Directors on Directing, by Toby Cole (Author), Helen Krich
Chinoy (Author1953)p198
24-SCENE DESIGN AND STAGE LIGHTING , R. CRAIG WOLF and
DICk BLOCk , Wadswerth Congage Learning , Copyright 2013,p20
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