الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح العرايق (مرسحية اللعبة امنوذجا)
فرزدق قامس اكظم
ملخص البحث:
شلكت ادلالةل اببعادها املتباينة صورة جامليات متنوعة لنتاج الطبيعة والانسان عرب الازمنة اخملتلفة ،فاكنت بؤرة مركزية
تدور حولها منطقية التفكري عىل مسيتتو التاوي رركة ادلالةل وف يتياقها البناا ا ت تعرب م مكنوهتا ادلفينة وال
يتعام معها الانسيييان وف مسييتتويظ متناظرام النا الية التأوي للوصيييوىل امل املعف ،فاكن ارف هفاة املرور الاومل
لصييورة ادلالو وال يتعام معها الفكر يف ان اللحظة لك يير شييفر ا والن الفم م ييل عاا والفم املرسيييح م ييل
خاص يعترب مصيييينعا النتاج ادلالةل عرب بوابة نالب البوييييية والسييييمعية اكن البد مم الوقون ند ا د نال انتاج
ادلالةل البوييييية الا وهو املنظر املرسيييييح ا ت مم خ و يتعرن املتلقع عىل عبيعة العرض وجةسييييا مم ة وب ة
الا داث مم ة اثنية كل رمس خط ري البحث للتعرن يف هدفا عىل الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح،
وللوصوىل امل هاا الهدن اكن البد مم وضع مسارا معرفيا حيق ذكل فاكن الاعار النظرت مؤلفا مم ل لة مباحث هام،
املبحث الاوىل ،الستميولوجيا  ..الة أة واملفهوا ،حيث قدا فيا الباحث قرا ة يف اترخي ادلالو امل ان برزت علام و ا سا
وقوان نة اخلاصييييا با ،اما الفاد فقد جا بعنوان نال الل ييييكي البوييييت للمنظر يف العرض املرسيييييح ،حيث قدا
الباحث فيا رضا فكراي وجامليا لعنال ت صممي املنظر امل رسيح وت كيهل ،ب امن الفالث فاكن بعنوان ،اجتاهات الت صممي
للمنظر يف العرض املرسيييح ،اذ ا يتتعرض فيا الباحث مدارم تصييممي املنظر املرسيييح وقمي ا مةا الالية والفكرية،
وبعدما قدا الباحث اخلارعة املعرفية لت ك املباحث ا يييييتتطان ان ية ييييي معيارا اهو معايري اا ومم خ لها ل ينة
البحث م رسحية اللعبة ،ليخلص مم خ ىل ذكل امل صورة النتاجئ وال ن ستتعرض جز ا مةا .9 ،قدا املنظر امل رسيح
دالالت تعبريية شلكت ع قة تاكملية مع منظومة العنال البوية والسمعية الاخر  اا منحها ابعادا رمزية جديدة قادرة
عىل انتاج معان مضيييافا لت عىل خم خياىل املتلقع وفكرب ال يييتتقرا مضييياميةا عىل وف الا يييف الفكرية لعرض
مرسحية اللعبة .2 .حق املنظر املرسيح يف رض مرسحية اللعبة قرا ات تأويلية متعددة املستتوايت  اا اعد يف انتاج
اهبعادا داللية ترتبط ابلواقع بصيييورب بري مبانة مم خ ىل ترم اتا ال تتواف ورؤاي العرض املرسييييح ور يييالتا ،وااا
اختمت البحث بعدما قدا الباحث ا لناجات البحث وقامئة املراجع واملصادر.
(االإعار املةجع)
اهوال .م لكة البحث واراجة الية:
تلسع مدايت املعرفة وفقا ملستتو بات الفكر الانساد ا ت يسرب اغوار الكون حبفا م اجلديد املضان ليفتح مم خ و
افاق اخر مبجسييييات تلر م السيييياب هاا ينعكف بطبيعة اراىل عىل منامب ارياة مبسييييتتواي ا املتعددة وعىل اكفة
الاصعدة ومةا الفم اهذ شل اخلطاب التأوييل حمورا همام يف تفسري املعف الحاكا قرا ة املنجز الفين مم قب املتلقع ا ت
يةتج صورة االتصاىل الةائية ب نا وبظ اجملمتع وف معادةل التواص  ،املر  /الفنان الر اةل  /املنجز الفين املتلقع  /فع
التاوي  ،هاا لكا مير وف الية تمتحور حوىل نقطة ارتاكز اثبتا حمورها الع مة  /ادلالةل ال متنح العمل ية التاويلية
مسيييييتتوايت لها ،مبعف ان ادلالةل ط املنطقة الاومل ال يمت ندها انتاج املعف  /القرا ة الاومل ،ب امن تتحرط املنطقة
الفانية المتاا الفع التاوييل لبف العم العميقة  /القرا ة الفانية ،ومم خ لها ميكم للمتلقع ان يتعرن عىل الابعاد ادلاللية
للعم الفين ومةا املرسيح اذ ت ل منظومتا السمعية والب وية ارض خصبة للبااثت الع ماتية وال ي ستتقبلها املتلقع
عرب مدراكتا ال يفهم اا املعف ،وملا اكن املنظر املرسيييح وا دا مم بظ ت ك التقنيات البوي يية ال يسييتند الجا اخملرج
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الوظيفة احملايفة لعم للممف بصورة مبانة مسبب كوهنا الب ة ادلاخةل يف ات ف الفع املرسيح وا ااكن هاا الفع
حماكيا ايقونيا للواقع اا رامزا اشياراي دلالةل اخر  ،وهنا يصيبح جوهرا ال يتتحضيار معف بائب ،ا فان املنظر املرسيييح
ي ل منظومة داللية متاكم ترفد رؤاي اخملرج لمتنحها قوة فكرية وجاملية عرب لسةل الل كي ت والتكوينات ال يع
ذهم املتلقع حىت يعرن عبيعة العم املرسيح واجتاب بنا ب مم ة ،ومم ة احر يومب اببعاد ال خصيات ادلرامية
فيك فها للمتلقع ا ت يبداه بقرا تا التاويلية لفع الع قة مابظ مفردات املنظر املرسيح وال خ صية ادلرامية ،ومم هنا
برزت م لكة البحث ال رصدها الباحث عرب السؤاىل التايل ،ماط الابعاد ادلاللية ال ميكم للمنظر املرسيح اهن يبهثا
للمتلقع ا ت يس ييتتقروا وفقا لس ييتياقات بنا ب املعريف اهلنا العرض املرسييييح ومم هنا اكنت اراجة قامئة لهاا البحث
لعدا وجود حبوث مبانة قد تبقتا تتصد ملوضوعة البحث ،الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح العرايق.
اثنيا .اهمهية البحث:
يقدا البحث مفهوما متقدما للمصييممظ وادلار ييظ املهمتظ بتصييممي املنظر املرسيييح ،اكشيير هم عرب نتالا ال توص ي
الجا ،الابعاد ادلاللية ال ميكم اهن حيقيقها املنظر النا العرض.
اثلفا .هدن البحث:
هيدن البحث للتعرن عىل الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح العرايق.
رابعا .دود البحث:
مت بنا البحث علميا عىل وف اردود التالية:
.9اردود الزمانية :اهحنوت دود البحث يف تنة ( ،)9181وط الستنة ال قدا فجا العرض املرسيح.
.2اردود املاكنية :مدينة بغداد – مرسمب الرشتيد ،حيث مت تقدمي العرض املرسيح  /اللعبة.
.3اردود املوضو ية :درا ة فلسفية يف الابعاد ادلاللية للمنظر يف رض مرسحية اللعبة.
خامسا .حتديد املصطلحات:
املنظر املرسيح :Scenery
اه .يف اللغة :لكمة منظر م تتقة يف الاص جارا مم " نظر امل اليش  ،مبعف اهبوب بمتعم متام فيا ،واملنظر ،ما ينظر
اليا مم الاشتيا "(.)9
ب .يف الاصط مب :تاكر (اهوديت اه ص ن) عىل اهنا " فضا يتالر مم مفردات جمسمة يعاد ت كيلها اب تمترار حسب
مقتضيات العرض املرسيح  اا يستتد ع م اركة املتلقع "(.)2
ج .ياكر (هوايلنج ) ،عىل ان املنظر املرسيح هو " الب ة ال تع ش فجا ال خصيات وتتحرط داخلها ،اهذ ت ل ت ك
الب ة مجموعة الع مات  /ادلالالت اخملتلفة ال توحض اترخي وجغرافية الا دات ادلرامية "(.)3
التعرير الاجراا:
املنظر املرسييييح :هو ت ك الل يييكي ت الصيييورية ال حيققها املصيييمم بوا يييطة خامات متنوعة مام اخل يييب والقام
وارديد ،يف فضا العرض املرسيح ليصنع اا ع مات اببعاد داللية متنوعة ترتبط بفكرة املرسحية ورؤاي اخملرج  اا جيع
منا لقة اتصاىل وتواص مابظ املتلقع والعرض.
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(االإعار النظرت)
املبحث الاوىل :الستميولوجيا (الة أة واملفهوا)
يتف الباحامون عىل ان الس يتميولوجيا (  ) semiologieاهصييط ا ط " ،لكمة ماخوذب مم اليوهنية  semaال تعين
الع مة  /ادلالةل " (  ،)4ووفقا لهاا التفسيييري فأن الس ييتميولوجيا يف اللف ،الاجن  ،تعين ادلالو يف اللف ،العر  ،وف
يييييتياقات الالا والنق مم لغة امل اخر وان اختلفت ،لقد اهمت رجاالت الفلسيييييفة الاغري اه ما كبريا يف اليات
اش يتتغاىل ادلالو و انتا ا للمعف و ييط البف اجملمتعية ال تودلها بصييورة مبانة وال تت م مع حركها التعبريية بداه مم
ال ستياقات اللغوية ال تؤ ف ادبيا م  /ات ف راهيس ،حيث تل ل الصورب الفهميا يف ذهم املتلقع بوصفها مدلوال
وانها ا بت ك املادايت املتجسدب يف الواقع  /ات ف اهفقع ،بوصفها دالا ،كل ار اف عون يييي " اهن الع قة بظ اللف،
ومعناب عبيعية "( ،)5مبعف ان ادلاىل يفري مدلوو اخلاص با بصيييورة مبانة ند املتلقع ،بيد ان هاب الع قة ته يييم مع
التعقيد اراصيي يف تطور البنا اللغوت حيث الميكم معا تفسييري ييتياقا ا ادلاخهل يف لية تنظمي ع قة ادلاىل ابملدلوىل
مسييهوو ،وهاا ماوقر ندب ار ييطو كفريا لريفب بعدها عرمب اف عون ليضييع تفسيريا اخر ينص عىل ان " الع قة بظ
اللف ،ومعناب هلة م رن واصط مب وتراض بظ البرش "( ،)6الذلام لوا عىل وضع الا ف التداولية للف ،ومعناب
ليصبح تياقا تداوليا اثبت ب ةم ،مفف  ،الالوان تلر دالال ا مم شعب امل اخر ومم ب ةا اللون الابيب ا ت تعين
داللتا تعبريا م الفرمب ند مجموعة مم البرشييي ب امن ند اخر تعين ارزن ،وهكاا ،اهن هاا التنون يف ادلالةل الينحوييي
ند هاا امل ستتو ب يتعداب امل جماالت ارياة العاما مبختلر صورها ذكل الن ادلالالت ط منظومات اتصاىل متاكمةل
متخصصا بظ النام الك حسب فهما،الن اجات االتصاىل العق د واالتصاىل العاعفع التوظر ابلرضورة نفف املوارد
ادلاللية ،والج التعرن عىل ذكل م ييييل اهكا قا ،اكن البد لنا مم التوقر ند السييييؤاىل التايل ،ماط ع قة اللف،
مبعناب ووفقا لهاا فان علام اللغة جييبون عىل ذكل مم خ ىل النظرايت ال صاغوها لتفسري الامر.
اهن .القمية اللغوية ند و ري ،ات املعف امنا حتددب وتعينة مجموعة الع قات بظ اللكامت ،والميكم فهما او الوصوىل اليا
الا يف ضيييو هاب الع قات ،فالع قة متبادو بظ ادلاىل واملدلوىل ،جتع ا وا د يس ييتتد ع الاخر  ،)7(..بيد اهن الية
العم هاب تبقى قالب مامل ارافقها خطا لقافيا وجامليا ميتلكا املتلقع يسيييييتتطيع مم خ و حتديد املفهوا ادلاليل بصيييييورب
جلية ،هاا اخلط رن فامي بعد بأف الانتظار ،اهن " النص الفين يت ضمم ل ف فقط اهف انتظار اهد مرتبطا ابلثر ا ت
حيدلا يف املتلقع ،وامنا يتضيييمم كاكل اهف انتظار اثنواي مرتبط ابلسييي الايل للمتلقع "( ،)8ا ت يرشيييط زاوية الرؤاي
اخلاصا با مع الرؤاي ال جا اا النص اه ص  ،وهكاا تصبح العملية تفاعلية بظ النص واملتلقع  اا حيق فاعلية التواص
بظ االلنظ ،وملا اكن العرض املرسيح يسلند عىل النص م ل ا ام " ان ا ظم رض مرسيح يف العامل ،اذا مل اكم
معمتدا عىل قوة النص ( لم نقوىل قوة اروار ) فلم يصيييييبح اكا مم كتاب صيييييور اتفا " ( ،)1مبعف بقا اخلط ادلرايم
اببعادب النصية يبقى شاخصا اهماا املتلقع حىت يف العرض ،مفف  ،حىت يف روض مرسمب الصورب عىل الرمغ مم ا دها
البؤر امل يييلتا يف ات ييي ف جامليا ا اهنط قا مم اخلارج امل ادلاخ يف املعاجلا الاخراجية ال حتوط خيوعها رؤاي اخملرج
ندما يسيييعى امل توظير جرلومة النص فكراي وجامليا لبنا لغة العرض بصيييورة معالة تعمتد فع الادها ا يييا يييا
للمتلقع بعدما يفلات ك ادلالالت ل ستتقطهبا عرب نس متحرط ارمس با اخلارعة الفلسفية لاليات العرض عرب بوابة هنا /
الان ،وملا اكنت خ ييتبة املرسيييمب ط املال الاكرب لملالالت املادية واملعنوية اهلنا العرض ،اذ قدا ورقة قراوا(اكوزان)،
عرب" اللكمة ،النغمة ،احملااكة،الاميا ب،املكياج ،تصييفير ال ييعر ،امل مف ،الاكسييسيوار ،املناظر ،الاضييا ة ،املو يتيقى،
املؤثرات الص يوتية "( ،)91حيث تبث ليعها يف و دة وانسييحاا متنا ة صييورة مرسييحية يس يتتطيع املتلقع مم التعام
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معها وف اليات ا شتتغاال ا وهدفها  ،اا مينح اف العرض مد اكرب يتحرط عربب ادلاىل م ل اكا خ صوبة يف ا تتداعا
للمدلوالت ي ل اا ادلالةل ند املتلقع و ندها يندمج النص وفلسفتا يف صورة العرض املرسيح وفلسفتا ،لكم هاا
اليعين الان صيان للنص امل رسيح م ل متطرن ب عىل العكف مم ذكل فان احملراكت اخلا صا ببناب العميقة جتع منا
ارض خصييبا لقرا ات متعددب هبعا مم ارفرايت ال يقوا اا املص يمم للمعف بوا ييطة ادواتا الل ييكيلية ال جيع مم
اتفاقها مع رؤاي اخملرج هقو ا ي ع فكرا وجامال امل املتلقع فا " اروام تلسمل الصورة مث يةتق املعف حنو الااكيب ا هنية
العقلية ،فيقوا املؤوىل بتحوي املرا واحملسيييوم امل مدراكت الج ا يييتمت ط اكرب قدر  اكم مم ليات الفهم "()99
ال تة ييا حضييورا وا يا لل موضييوعات الصييور املرسييحية املكونا لل ييل وال دد ييام ا ادلاللية العامل الامرا
(ت ييارلز ياندرم بريم  )9194 – 9838بعدما قاا بتص ينيفها امل  ..اه .الايقونة ،املبداه ا ت حيمكها هو ال يتبا ()...
القام بظ ام ادلالو ومدلولها (ال يييييتبا بظ ادلالةل وموضيييييو ها) ،ب .ال ييييياهد ،ان املبداه ا ت حيمكا هو الارتبا
العريض ابملوضييييون مبعف اهن ادلالةل هنا ترجع امل املوضييييون ا ت تدىل عليا حقيقة بفع كوهنا متاثرة با حقا ،مام  ،القرن
عىل الباب هو دالو عىل وجود خشص ما يف اخلارج ،ج .الرمز ،املبدا ا ت حي م ادلالو هنا هو ان الع قة بظ ادلاىل
واملدلوىل ،حيث تكون اتفاقية بظ النام هنا  ،)92(..ااا يس ييتتطيع املتلقع ان يدرط مايسيييمعا او اراب اماما جمسيييدا
بوا ييطة تقنيات العرض ال جا اا املصييمم وال تتفاع بدورها مع الادا المتفييل لل ييخصيييات ليةتج م ذكل نسي
هبع مم رؤاي اخملرج وهكاا ت ص الر او بوصفها فع ات صاىل امل املتلقع حيث ي سمع صداها الايل مم خ ىل رظات
التائر ال يةتجها عرب تعبريات اجلسد كل عىل املصمم ان اكون عارفا حبضارة ال عب وعاداتا وتفاليدب الاج ية قب
اهن ارمس اخلط ادلاليل لس نوغرافيا العرض ،ذكل الن املتلقع يبين نسقا املعريف ملعف ادلالو ،انط قا مم نس املوضون
ومم جتاربا املكلس يتبا وهكاا تكون ادلالو اببعادها املنوعا خاضييعة دامئا لسييلطة الس يتياق الب يف والفقايف ا ت شييلكها،
مفف  ،ماهو مقدم ،دل امة ما قد ي صبح مدنف ند اخر وهكاا بةبغع عىل امل صمم ان اكون عارفا باكل ال ستياق
و ند هاا امتكم مم خل لقة تواص مفاهميية تربط مابظ املتلقع و العرض ا ت ي ل و دب وا دب الميكم الاخ ىل
بنظاما ادلاليل  اا حيق للمتلقع فهام معرفيا متاكم عىل ا تبار ان الفهم ،هو ت ك الالة ال تربط املتلقع ابليش ا ت
يفهما و ند هاا متت ك ادلالةل بعدها ال ستيايس والاقت صادت اهو الاج ع مم خ ىل ال ستياق الفقايف ا ت انتجها والب ة
اراضنة لها .
املبحث الفاد:
اجتاهات التصممي للمنظر يف العرض املرسيح يتف الباحامون عىل ان املنظر املرسيح مل يلبلور بصيغتا التج ستميية الا
يف دود منتصر القرن التا ع رش ذكل ندما " اه تتخدمت جام ت البانكروفت ،... ،املناظر املعلقة ،وط مناظر
ذات ا يييقر وحوائط لفية وجانبية ،...،وط ذات ابعاد حقيقية مام الابواب وال ييتبابيا واملدا ( ،)93ب امن اكنت
قب ذاكل الوقت املناظر املرسحية بارة م ر ومات جسدت عىل خامات بطريقة املنظور لتوضع عىل خ تبة املرسمب
كخلفية اثبتة توحض ب ة الا داث  -كام فع ( يييريليو) اابن وييي الةضييية  ،-وعىل الرمغ مم دقة التنقيا الا اهنا ظلت
بعيدب م مدايت الاقنان الفكرت والايل للمتلقع بوصيييييفها ل تقاععا مع املمف املتحرط اببعادب الف ث ،الا ان ت ك
املناظر املرسييحية تعد نقةل يف التحوىل ببةية املنظر املرسيييح ا ت اكن يةسييج م هيل البنا املعامرت للمرسييمب وا ت
حيم جتريدات ذات دالالت رمزية تنق ابعادها الاحيائية للمتلقع لتصيييييوار املاكن والزمان ،وهاا ما بد وا ا يف
امل رسمب الاغريقع والروماد ،وبعد ا ت ك احملاوالت التجريبية يف ت كي املنظر امل رسيح وت صمميا ظهر الفهم ارقيقع
يف التصييييممي مع بوادر الفورات الفنية ال تبف بار ا الفنانون  /الل ييييكيليون ،وال اكن يف حصيييييلها ظهور اجتاهات
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التصييممي للمنظر المسررر ال رمست نال الل ييكي ال متفلها اخلطو ابخت ن انوا ها والالوان بلبااةا والكت
م حق الاجتاب الوا د،
مب سا ا ا واخلامات مبرونها حيث يعمتدها امل صمم لتحقي الابعاد ادلاللية للمنظر المسر
وال جا ت ملساوقة مع الرؤاي الاخراجية وبنا النص دراميا ،وال ون يتطرق لها الباحث لوضع خارعها الع ماتية
م ل يبظ ا ف بناوا الفين
 . 9الاجتاب الواقعع يف تصممي املنظر املرسيح (  ،) ... -9851تودل هاا الاجتاب مم رمح الاجتاب الطبيعع ا ت عاىن فيا
املصييييمم الكامري مم املعوقات ال خفضييييت مم اماكهت حتقاقاتا الفكرية والالية ال اراد ان ينق اا الوجود الطبيعع
فوق خ يييييتبة المسرررررر كحقيقة ول ف اح ىل يعمتد الاحيا املبطم دلالةل الاشيييييتيا  ،وااا ابتعدت م ذكل " املفاىل
الباحث م خصييوصيييتا الفردية "( ،)94اهلنا التجس يتيد اذ اكن املصييمم متطرفا يف موضييو يتا بعيدا م ا اتية وهاا
ماحبفت نا الواقعية ايضا ،اذ اكن املصمم موضو يا يف بنا ب املعامرت لب ة العرض المس  ،بيد انا مل يتطرن للطبيعة
ب اكن اكا مرون ِة يف نق افاكرب عىل اخل تبة وااا تكون الواقعية حتم امت النون ابق درجة يف التصممي والتجستيد
مم التصييييممي الطبيعع ،مفف  ،ندما اريد املصييييمم وضييييع ارة اكتفع رميا بعم ال ييييجرة مم مادة الاكرتون ومعاملها
ابخلطو والالوان الهياا املتلقع بوجودها ارقيقع ب امن يف الاجتاب الطبيعع اكن يعمد امل جلب ال يييييجرة مم الطبيعة كام
خلقها هللا ييتبحانا وتعامل ويسيييعى امل تفبيها فوق خ ييتبة املرسيييمب ،وااا اكون البعد ادلاليل للتصيييممي ايقونيا يف الك
الاجتاهظ .
 . 2الاجتاب الرمزت يف تصممي املنظر المس ( ،) ... -9871عىل الرمغ مم ان صوت الرمز ا ت اكن يادد صداب يف
ا امق جاور الانسيييان منا وجد حيث وظر مسييتتوايتا الصيييوتيا والصيييورية خلدمة مسييياراتا ادليةية وادلنيوية الا ان
بلورتا اكجتاب فين و خصوصيتة الالية والفكرت مل ي ع نورب الا ند دود النصر الفاد مم القرن التا ع رش ندما
اوجد بعب ال عرا *مستتوايت جديدة يف كتابة مدوه م ال عرية الن حسب تصورمه ان ت ك املستتوايت يف مقدورها
ان تك ر ارق الباعين  /ال شعور اخملتئب خلر قنان الواقع السطحع وا ت تعاملت معا الواقعية وهنا فان الرمزيون
اكونوا قد اقابوا مم الرومانستيظ يف نقطة الانط ق حتديدا وال تةبع مم ا ات بيد اهنم قاععوا معهم مم حيث معاجلة
املوضوعات حيث ان الرومان سظ قد تبحوا يف وميات وامل املبالغة لرمس خارعة جامليات ا شاكهم ب امن ظ الرمزيون
يبحفون يف دود الواقع م تر ييييتاميت خطية ولونية جتريدية ميكم مم خ لها الوصييييوىل امل املفاىل  /ارقيقة وهاا بد
وا ا يف العرض المس عرب تصممي املنظر ،اذ ان املصمم يف هاا الاجتاب قد تعام مع .. ،نوعظ مم الرموز ،الاوىل
الرمز املادت اكن يوضييييع كريس لملالةل م العر املل  ،الفاد الرمز املعنوت حين حيم املمف بيدب راية بلون ما وليكم
مام امحر فهاا حيم ع مة امل املتلقع ت يييري داللها امل الفورة ، )95(.. ،عىل ان يمت ذكل لكا مم خ ىل فع وحركة
وتعام املمف مع ما موجود فوق خ يتبة المسررر حىت تتعزز ادلالو ويفبت مضييموهنا بعيدا م عفيليات التاوي ال
ندما الحيسم املصمم مم ا تتخداا الرمز فوق اخل تبة ومم ة اثنية عدا
تقود املتلقع امل عدا فهم املنظر المس
املعرفة املعمقة بفقافة الهور املقدمة هم املرسحية ،مفف تلر دالالةل ال مف كصورب رمزية بظ لقافات ال عوب ،ففع
البملان اشييييياملية حيث قةل نوقها يدفع مسييييياكن ت ك املناع ا تبارها دالةل م ارياة واحملبة والامان ،ب امن يف بملان
الرشق الاو ط فان الساكن يعتربون داللها هقو ا خلطر ما ون اييت " (. )96
( ،) ... -9119اهرتبط هاا الاجتاب بت ك البحوث ال قدهما عامل
.3الاجتاب التعبريت يف تصيييييممي املنظر المسررررررر
النفف( يييتيجموند فرويد  ،) 9136 -9856وال اكنت نتاجئ جتارب قاا اا عىل مجموعة مم املرىض النفسيييتيظ اذ ال
فرويد عىل ان الانسييييان اكئم واقع يف اا غرائزب فهيع ال تتح م بتوييييفاتا مم حيث الفع ورد الفع  ،ابلتاكيد هاا
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الفهم مل اكم ليعجب معاليا مم الباحامظ املمتسيييكظ ابراوم الي ييتيكية  ،بيد اهن هاا الطرمب ا ت جا با فرويد قد
ا يييييلند امل الا ا واليات لها ففرويد ار " اهن ارمل هو تلبية الهوا ال ق نية اكنت قد كبلت النا حياة اليقظة
"( ،)97لكم السيؤاىل اام كبلت ت ك الغرائز يوحض فرويد ذكل بقوو " اهن النفف الانسيانية  /ال ييخصييية تتالر مم
ل لة م ستتوايت ،الاوىل ،يعرن اباله ،وهو املسؤوىل م ن اعات الانسان الواقعية ال تلسم ابملنطقية ،الفاد ،الاه
العليا ،وط ال جتنح ابل خصية حنو املف العليا وترفب م الغرائز ،الفالث ،الاه السفىل ،اذ اكون الانسان مزود
اا منا الطفوةل وط مسيييييتتودعا لغرائزب اجلةسيييييتية املكبوتا وال متنعها الاه مم التحرر النا اليقظة كل ط ميكم ان
تتحرر النا النوا عىل شيييل صيييور لمية الوا ية"( ،)98ومم هنا يتعرن فرويد عىل ال يييخصيييية مم خ ىل اليات
التحلي النفيسييي ،اتثر الفنان التعبريت بت ك الارا حيث يييعى املصيييمم امل ا د الل يييكي ت البويييية ذات الع قة
ابل يييخصيييية املرسيييحية حماوال الك ييير م دواخلها بو يييائهل واليات هل ال يعمتدها  /نال التصيييممي فقد يصيييور
تكوينات وكت منظرية خبطو مل يييابكة وملتوية والوان ادب تغطع اشييياكال غرائبية بري منتظمة رايضييييا ليعرب اا م
وامل ال خصية ادلاخلية  /صور لمية ،حتي املتلقع بدالال ا الرافضا للواقع والاما اهنا لخة رومب بوجا القيد .
.4الاجتاب التكعي يف تصييممي املنظر املرسيييح ( ،)... -9117ماملام اههمتت التعبريية ابجلانب النفيس ي بتطرن فان الاجتاب
التكعي قد اههمت ابجلانب العقيل اجملرد ،حيث عرب فنانيا م ت صورا م العقلية ل شاكىل ال جي سدوهنا يف ا امهم الفنية
ال كام ط عليا يف الواقع ،وااا اكون الفنان قد " حترر مم الاشيييييتيا املظهرية ليبقع فقط عىل الاحسيييييام مبا ورا
الاش ييتيا الظاهرة"( ،)91مبعف ان الصيييورة الواقعية تاط اجملاىل الن تصيييبح صيييورة التفكري العقيل جز ا عاغيا فجا ات
تكون الفكرة العقلية الغري قابةل للتغري ط ارقيقة الفابتا يف داخ املنجز الفين دون الانلباب للك ييييي او الاه ا ف يا،
والج حتقي ذكل ركز الفنان التكعي عىل" تلخيص الظاهرة البصررررر وع قها ابلفراغ والزمم"( ،)21وهاا ما
عليا ( اببلو بياك و  ،)9173 -9889يق ا امو الفنية* ال جسد فجا تصممي املنظر املرسيح حيث ابتعد فجا م تقدمي
ماهو متعارن عليا يف اليات التصممي بأن اكون املنظور يف املنظر اثبتا ذت زاوية م اهدة تعمتد بؤرة مركزية وا دة تقود
عظ املتلقع للنظر ابجتاب وا د فقط للمنظر /الاماا ،لقد د بياك و عىل" كرس الفواص بظ عامل الالوان والل كي ت
الهند تية وعامل الواقع اخلاريج حبيث تصبح خ تبة املرسمب وحيهنا اه د امل ستتوايت ال تتقاعع مع م ستتويظ اخرام مم
مستتوايت ارقيقة هام الواقع واخلياىل"(. )29
.5الاجتاب التجريدت يف تصييممي املنظر املرسيييح ( ،)... -9192يعد وا دا مم بظ الفنون العقلية ال ظهرت يف بداايت
القرن الع رشام ،كفع اتا عىل ت ك الفنون الزخرفية املهمتا ابل ل مظهرا بعيدا م املضمون ادلاخيل ،كل فان اجلريد
الفين " يعرب م الرضيييورة ادلاخلية معمتدا ال المتفي الصيييورت ب الاشييياكىل اجملردة ال وجد فجا قوة احيائية تعرب م
اجلوهر وامل ضمون الاكمنظ خلر الظواهر"( ،)22وهاا ما دفع ابمل صمم املناظر امل رسحية امل البحث م الفكرة الاكمنة
ورا املوضون ال تتةباعها ووضعها اماا املتلقع ا ت يبداه بتاويلها وفقا لستياق الا داث وفكرة العرض الن املنظر يصبح
هنا  اف للجوهر خارج دود الزمان واملاكن فهو يقبع يف بةية التكوام ال يييييلكع لت ك الاشييييياكىل والصيييييور ال متفلها
اخلطو والالوان للل كي ت ال تؤ ف املنظر ،مفف  ،ندما يبداه املصمم بتصممي اار ي ستتخلص جوهر ال رسار
دون الاك عىل التفصييييي ت ال تربز ان ئا الزماد او املاكد ،فالهدن هنا اكون ك يييير ارقيقة جمردة للمتلقع دون
تزويغ .
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ما اه فر نا االإعار النظرت:
 . 9تس يتت ري الع قة املتبادةل مابظ قط ادلالةل ،ادلاىل واملدلوىل وا يتتحضييار اه دهام ل خر يف لية التعبري الفكرت  اا
يؤدت امل خل متوالية النتاج الابعاد ادلاللية ال حتق اشعاعات التواص بظ املتلقع والعرض.
 . 2الستياق الفقايف للمجمتعات اخملتلفة هو مم مينح ادلالةل ابعادها املعرفية والالية م ا ة العرض املرسيح.
 . 3تصييتع نال الل ييكي الايل للمنظر يف و د ا الاكيبية وانسيي اهما واتلفها الابعاد ادلاللية والتعبريية و وفقا لرؤاي
الاخراج.
 . 4فاعلية التنون يف تصممي املنظر املرسيح مينح ادلالالت ابعادها القكرية والالية ومبا يلنا ب وخطة الاخراج.
 . 5قدرت املنظر املرسيح عىل التحوىل يف النا العرض املرسيح مينح ادلالةل ابعادها اخملتلفة واملتنوعة
(اهجرا ات البحث)
مةج البحث :ا متد املةج الوصفع التحلييل يف بيان اجلانب التطبيقع  /ينة البحث.
ينة البحث:
رض مرسحية اللعبة.
اد ا .حتلي ينة البحث
مرسحية (اللعبة) تألير :بيري رودت
اهخراج :فاض خلي
ماكن العرض :مرسمب الرشتيد تصممي املنظر :اكم هامش تنة العرض 9181:
الصورة املادية للمنظر :يتالر املنظر بصورتا العامة وال د املصمم عىل ت كيلها مم الايت:
 .9لقة مغلقة مصييينوعة مم ارديد ،وط بارة م ا ييي ط ديدية متقاععة متف قفصيييا ي يييل نا لل يييخصييييات
ادلرامية ،يتو ط خ تبة املرسمب.
.2اار خ ت ذت عابقظ ،يف داخ ارلقة ارديدية  /السجم ،يقع يف اه د جوانهبا  /ميظ املتلقع
 .3مجموعة مم يت البنا ارديدية املاابطة وال تصنع نلي ة كل الاابط  ارا خارجيا للسجم تعتلية خشصية درامية
 /ارم السجم ويقع يف خلر ارلقة ارديدية.
 .4كريس مصيينون مم اخل ييب وارديد  /ا يتتوىل ،تسيتتخدما ال ييخصيييات لل لوم النا بعب اروارات ادلرامية ال
حتتاج فع اجللوم حسب رؤاي العرض.
 .5ل ث اعر خ ييبية معلقة يف اه دها دمية معلقة  /م يتنوقة ،والفاد يف داخهل اا معل  ،والفالث فارغ اليتو ييطا
يش .
 .6مجموعة مم الاحضية املدالت فوق روم ال خصيات ادلرامية.

915

الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح العرايق (مرسحية اللعبة امنوذجا) ....................................................................................................فرزدق قامس اكظم

رؤاي العرض وت كي ت املنظر املرسيح
مع بداه العرض ا ت يتحرط الضييو الاخرضيي اخلافت ل ييل بقعة لونية عىل مجموعة الاقداا ال حتدث جلبة اصييوات
متداخةل حتم دالةل الايقان العسيييكرت  اا ل فضيييا ا لقي م يييحوه بطاقة البؤم والاكتااب ال ميم عىل نفوم
ال ييخصيييات لتخن حركها و ييط ت ك ارلقة ارديدية ال ت ييري بداللها الرمزية امل قفص السييجم  /الزنزانة ،لكم
السيؤاىل ا ت يطرمب هنا ،ملاذا د املصيمم امل ت يكي السيجم م يي دائرت ،علام ابن السيجم يف العرن الايقود /
الواقعع اكون م ل مربع او مستتطي الاجابة م هاا السؤاىل ترتبط ابملستتو الابدا ع للمصمم ا ت اهراد ان يعرب
مم خ ىل هاا ال ييل م قسييوة الفع ولقهل عىل الرمغ مم ان ال ييل ادلائرت يويح ابالنس يتيابية والانس ي اا الا ان
املصمم اراد ا تتحضار بعدا دالليا اخر اكون رمزا للقسوة والعنر وا ت متف حبلبات القتاىل ال اكن جيمع فجا الرومان
قدميا ااامه حىت يقتتلوا فامي ب ةم وامهظ اايمه ابررية للمنتوييي الا ان هاا مل يمت كون املنتوييي يييون يقت الحقا وهو
يصييارن اريواهت املفا يية ،كل اكن ال ييل لزنزانة السييجم دائرية م ييلكة بوا ييطة ا ي ط مم ارديد املتقاععة مع
بعضها البعب وامل لكة خلطو منحنية مغلقة وال ت ري بدالةل رمزها امل فع التنكي القرست امل ستمتر ابل خصيات
ادلرامية ،هاا لكا جا معززا بقوة اللون الرمادت ا ت يطلجا ات الا ي ط ،ليعرب املصييمم با م جرام صيانعية والذلام
قتلهم بدا ابرد ،وااا اكون املصمم قد زز فكرة العرض ال ا ف اخملرج بؤر ا حوىل مرتكز اللعبة ،ت ك اللعبة ببعدها
السييتيايس وال متف حركة فع يقودها ال ييتيطان الامرا ليتح م مم خ لها مبصيييري النام ،هنا وهناط ،ازرن الفتنة
ليلسييييىل اترة وليحق ما يصييييبوا اليا اترة اخر عرب الاب از ل ال ،لكم ابالرادة اررة القوية ميكم ان تكرسيييي شييييوكة
ال تيطان و رج مم معادةل اللعبة ال صنعها فيصبح منبوذا ،وهاا ما اراد ان يقوو اخملرج يف ر اةل العرض للمتلقع ،كام
لعب مصمم املنظر املرسيح عىل لنائية اللون ال توفرها التقنيات البوية الاخر فاكن للتضاد اللود ل زاي واملكياج
الابيب  /الا ود حضورا ابرزا يف الفع املرسيح حيث اذت امل ان اكون الفضا املرسيح م حوه ابلطاقة السلبية
ال حيفزها الس ان الامرا حىت يدفع ابل خصيات ادلرامية ل قتتاىل فامي ب ةا مم خ ىل العزن عىل وتر العنوية ال
تودل نلي ة ارفوث امل سلوبة وعدا امل ساواة بظ افراد ال عب الوا د  اا يؤدت امل فقدان العداةل الاج ية ب ةم وهكاا
تتودل امل احنات بظ افراد ال عب ال اداد ما لب ،ولبيان دالالةل ذكل د مصمم املكياج امل جع اه د ال خصيات
ادلرامية ذات مرشة مسرا داكنة والاخر ذات مرشة بيضا فاحتة  اا حيق جفوة ذاخلية يف نف ستية ا مم ال خصيتظ
 اا يؤدت امل خم باضييب ا دهام اجتاب الاخر كفع درايم ،كون الاوىل صيياحب الارض صيياحب اجلار فجا ،والاخر
مسيييييتتعمر باصيييييب لها جا مم خارج اردود ،وهكاا يتحرط الصررررررر ا دراميا بفع ت ك املهمينات التقنية عىل فع
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ال خصيات ا ت ل توافقا حستيا بواي يةسجم مع حقيقة السجم ماداي وروحيا كير ال والزاىل هناكل يغات ت ك
النعرات بظ افراد الامة الوا دة ،وااا يصييبح السييجم رمزا ي ييري بداللتا امل الوضييع الاج ع املمزق واملريب ا ت
يع يية الانسييان الغر  ،حيث الصييداا مس يتمتر ا ت بدورب يودل رضورة لفع التحرر الغائب نلي ة القوة والقهر جع
مجموعة مم الا اية والنعاىل وط معلقة لتتدمل فوق رؤم ال ييخصيييات ادلرامية  -فريد و جاط ،وال اد دورهيام ا
مم املمفلظ( بد اجلبار اكظم ) و ( هيج اكيش ) وخشصييية الس ي ان ال ترمز بداللها امل السييلطة املس يلبدة  /امرااك
وال اداها املمف ( بد اخلال اخملتار )  -وط يف ةا لياكرها دامئا مسيطوة النظاا وقسيوتة ويف هاا اراد املصيمم ان
يبعث بر يييياةل امل املتلقظ الذلام اكنوا يع ييييون حتت وعاة ان ظامل والن الظمل وا د وان تعددت اليات هل هنا اهو
هناط

وحىت تكمت الصورة ادلرامية للمنظر وتعزازا لفكرة العرض ورؤاي اخملرج جع املصمم ل لة اعر خ بية مدالت يف فضا
العرض املرسيح حيث اكن او طها حييط بصندوق صغري معلقة يف و طا دمية مم نقها ليعطع انطباعا للمتلقع عىل
ق سوة الظامل ا ت قت ا ا الاعفاىل يف همدها وال جا ت ادلمية رمزا قا تيا حيم بظ لناايب ت ك ادلالةل وط ر اةل
حىت اليفكر ات مم اكن ابلمترد او الفورة عليا الن مصييريب ييون اكون املوت و والعفاو وال همام معا ويف هاا بعدا
دالليا نفسيتيا همميم عىل دواخ ال يخصييات ادلرامية ،اما الاعار الاخر وهو اق ارتفاعا مم الاخر حيث اراد املصيمم
ان يصييينع صيييورب جمردب ملعف ارياة بعيدا م اررية حيث اكن هاا الاعار فارغ وهو اقرب مااكون كل النعش ا ت
حيتضيييم الاروامب النقية الباحامة م مسوها وحراها يف فضيييا ات ارضيييور ا هين للمتلقع حيث تسيييكم الرغبات دون
حمددات مسييييتيطرة وهاا ما قاىل با (فرويد) ،اهنا ارقيقة املطلقة ال فطر علجا الانسييييان ،والاعار الفالث ا ت اكن
حييط مبجموعة الا اية والنعاىل كام انه الجا اع ب ،ت ك املعادةل اخلطية برمزاها ال صييينعها املصيييمم بوا يييطة الاعر
اخل يييييبية جا ت بقصيييييدية الااثرة هنية املتلقع حوىل حقيقة بائبة تمتف ابررية ،ت ك الب ة املنظرية الفابتة يف كتلها
ومعامرية بناوا جا ت لامس و دة جاملية وفكرية للمنظر حمققة للسبب والنلي ة وكام اييت،
اررية
الفورة
الظمل والاضطهاد
ابلتاكيد مل اكمت ن ستيج العرض باكل ب ار العرض و ط هارمود متنا ومةسجم مم التقنيات البص الاخر
الج خدمة الفكرة الفلسفية للعرض وخدمة للب ة املنظرية ال تع ش داخلها ال خصيات ادلرامية ،فالزت ال ميكم و ان
اك ر م دالالتا خارج املنظومة الرمزية للعنال الب وية الاخر  ،فان الالوان بتضادها  /الابيب والا ود جا ت
ليصنع اا املصمم خطوعا منحنية ت ل لزوه حوىل القام  اا يعطجا بعدا رمزاي دلالةل ايقونية ترتبط ابريوان  /امحلار
الوحيش ا ت يع ش يف الادباىل والغاابت ويف هاا اهانة للنفف البش وال ميار ها اران الظامل ضد النام هاا مم
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ة ،ومم ة اخر اراد املصيييمم بت ك املنحنيات ال تصييينعها اخلطو بتضييياد الواهنا ان تكون رمزا ي يييري امل دالةل
تعبريية ترتبط ابمل الرومب الغري مسيييييتتقرة والباحامة م خ صيييييها ،ازدواجية املعف ت ك جا ت تلبية ملتطلبات الرؤية
الاخراجية ال جعلت مم ادلالةل الايقونية ادانة اكل اران ب امن ادلالةل التعبريية جعلت مةا افزا للفورة والو دة
والانتصيييييار عىل اران الظامل وجربوتا  /امرااك ،ابلتاكيد هاذا لكا قد بلفا اجلانب السيييييمعع ا ت حتركت عىل اواترب
املو تيقى ال اكنت تويح بداللها التعبريية م اررية والانعتاق مم الطمل ليعم الفرمب نعمة الانتصار .
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نتاجئ البحث ومناق تها
 . 9قدا املنظر المسرررر معلومات رمزية جديدة شيييلكت ع قة تاكملية مع منظومة العنال البويييية الاخر مال
اايها هوية مضافة يف انتاج املعف  اا اد امل خم خياىل املتلقع يف ا تتقرا الابعاد ادلاللية املنوعة ال اه ف لها رض
مرسحية اللعبة.
 . 2حق املنظر املرسيح يف رض مرسحية اللعبة قرا ات تأويلية متعددة املستتوايت  اا اعد يف انتاج الابعاد ادلاللية
ال تةسجم ورؤاي العرض الفكرية والالية.
 . 3قدا املنظر المس ر يف رض مرسييحية اللعبة بعدا دالليا نفسيتيا حتق عرب اخلطو واملتصييةل مع بعضييها لل ييل
دائرة مغلقة وال تصيينعها الا ي ط امل ييلكة لزنزانة السييجم بوصييفها متف حقيقيا للعم ادلاخيل وات ال ييخصيييات
املنعزةل واملنغلقة بعيدا م حياة النام بصور ا الطبيعية.
 . 4اهنتج املنظر المسررر يف رض مرسييحية اللعبة بعدا دالليا اج يا متحور يف ت ك الاعر اخل ييبية ال علقة فجا
مجموعة الا اية والنعاىل فوق رؤوم ال يييخصييييات لتعرب باكل م قسيييوة النظاا وبط ييية ابملناؤام و داخ اجملمتعات
الانسانية.
 . 5ا ييييتتطان املنظر المسررررر ان يقدا بعدا رمزاي بدالةل ايديوجلية انتجها رض مرسييييحية اللعبة مم خ ىل لان
ال ييييخصيييييات فامي ب ةا فعززها اللون الرمادت ا ت علية با ا يييي ط زنزانة السييييجم ليعرب م الاروامب ال بادرت
اجسادها مسبب افاكرها.
 . 6ك يير املنظر املرسيييح م بعدا دالليا يتيا يتيا مم خ ىل بوتقة الع مات ال يقدهما ،حيث قدا و ا الوييان
القام بظ اركومات وال ال تتواه يف ا تتخداا اهم ع الا اليب اللبات تيا ا ا وان مت مم خ ىل اج ساد الاعفاىل
وهاا متف يف مرسحية اللعبة مم خ ىل ذكل االإعار ا ت حييط بصندوق صغري معلقة يف داخةل دمية اعفاىل.
الا تتةتاجات
 . 9اه لند املصمم امل نال الل كي البوت الظهار الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح.
 . 2يعترب مستتو التاوي لل كي ت املنظر المس واشتتغاال ا هو السمة البارزة للتعرن عىل الابعاد ادلاللية لب ة
الا داث يف العرض املرسيح.
 . 3امهت التقنيات البوية الاخر يف بيان الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح.
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The signification levels of scenery in the Iraqi theatrical show (the
play of alubah for example)
Farazdaq qasim kadhim
Signification with its different aspects constitutes various aesthetic
pictures for human and nature creations over different periods of time. It
was a focal around which logical thinking loops on the interpretation
level of the signification movement according to its structural context
expresses its hidden entities with which a human being deals according
to two symmetrical levels while interpreting to attain meaning. Sense
was the first passing window for the picture of signification which
thought deals with. While trying to decode it and because art in general
and theatre in particular are considered as the basis of creating
signification through its visual and aural elements, so it was necessary to
consider one of the elements of creating the visual signification, namely
the theatrical scene through which the receiver knows the nature, type,
and the events of the show. This is to specify the research line to identify
its goals on the level of signification of the theatrical show. To arrive at
these points, it was imperative to specify an epistemological path
fulfilling this, thus the theoretical framework was composed of three
sections. The first section, semiology, deals with its origin and concept.
The researcher surveys the origin of signification historically and its rise
as a science with its basics and rules through which it identifies the
understanding context. This context of understanding matches the line
of epistemological research. The second is entitled as the elements of
optical modulation in the theatrical show where the researcher draws the
map of the signification dimensions of the elements of optical
modulation that are used in the architecture of the scene as a ideological
and aesthetic unit. The third section is entitled as the ways of designing
the scene in the theatrical show. The researcher has discussed the schools
of the technical designing of the theatrical scene in the middle of the
environment of the show. After presenting the epistemological map for
these sections. The researcher has created norms by which he analyzed
the research. Thus, the researcher concluded the following results;(1) the
theatrical scene has presented symbolic information constituting
integrating relationship with the other visual elements system giving it
an additional identity in producing meaning which sparks the receivers
mind in inducing the various signification dimensions which were
established by the theatrical show, (2) the theatrical scene has achieved

219

فرزدق قامس اكظم.................................................................................................... )الابعاد ادلاللية للمنظر يف العرض املرسيح العرايق (مرسحية اللعبة امنوذجا

multi-level interpretative readings which helps producing the
signification dimensions that match the show thinking aesthetically and
intellectually This finalized the research where the researcher addressed
some conclusions for example, (1) the designer adopted the elements of
optical modulation to show the signification dimensions for the theatrical
scene, (2) the interpretation level of the theatrical scene formations and
workings is considered the outstanding feature of identifying the
signification dimensions for the events environment in the theatrical
show. Finally, the researcher gave his list of references .
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