
 

  

  

  اجتاهات املرسح املغاريب

3ش*ٔت ا1راما التعبريیة ب*ٔملانیا )رد فعل عنیف انعكس يف ش�ىت جماالت �بداع الفين والفكري شد 
7ٔوساكر :واليت ركزت <ىل الروح وإال3سان، ومن 67ٔرز رّوادها

م وقد وصفه بعش النقاد ب*ٔنه انعاكس طبیعي 
aلهزة الروح\ة و�جZعیة العمیقة اليت س�بXهتا Vٔ7داث احلرب العاملیة اRٔوىل، وقد اكنت بداNت التعبريیة يف 

 1888 وا3ٓRسة جولیا 61887رج يف 6ٔ7رز 7ٔعامc املرسح\ة مbل اRٔب 

وقد اكن لها ت*ٔثريها اخلاص يف 7ٔعامل كتابنا املرسح\ني املغاربة اnoن اكنوا حباlة ماسة ٕاىل التعبري بعمق عن 
جممتعاهتم }اصة يف فرتة �س�تعامر ، فوlدوا يف ا1راما التعبريیة ما یعرب عن جوارxم بفشل التقvیات 
املس�ت�دمة فهيا ح\ث جند التXس�یط والتجرید واس�ت�دام اRٔمناط واملبالغة 1رlة ال�شویه و}لط الواقع ~لرمز 
<ىل حركة اجلسد وٕامياءات الوlه اكلرقص 
التعبريي و�ريه ٕاشافة ٕاىل تقvیة تقدمي احلدث يف مشاهد مس�تق� ال nربطها سوى الفكرة العامة يف وlدان 

 شلكصیة جنمة ا�سدة � خش طّوقة و 
  نRٔ .2.5عامل املرسح\ة اليت بصمت بطابع املدرسة التعبريیة املمزية

ختضع املرسح\ة ال س�یك\ة Rٔصول lامدة يه اليت اس�ت�لصها 7ٔرسطو من حتلی� aلمرسح\ات إالغریق\ة 

ح\ة وال ¦زال لسوفولك¤س اليت اعتربها 7ٔرسطو املثل اRٔ<ىل aلمرس 

ف*ٔمه ماميزي املرسح\ة ال س�یك\ة قانون الوVدات 

ن الس�تار ال nرتفع عهنا ٕاال بعد 7ٔن ¦كون عنارص اRٔزمة قد 
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اجتاهات املرسح املغاريب: التصحیح اµمنوذ² الم±°ان مق\اس 
  

3ش*ٔت ا1راما التعبريیة ب*ٔملانیا )رد فعل عنیف انعكس يف ش�ىت جماالت �بداع الفين والفكري شد 
واليت ركزت <ىل الروح وإال3سان، ومن 67ٔرز رّوادها 19العقائد اليت سادت 7ٔورو~ يف 7ٔواخر القرن 

  .وفرا«ر وnرفل وراnهناردسورجو )وشاك ، ر3س�ºارالخ
م وقد وصفه بعش النقاد ب*ٔنه انعاكس طبیعي 1925و1910وقد ازدهر املذهب التعبريي كتیار فين مابني 

aلهزة الروح\ة و�جZعیة العمیقة اليت س�بXهتا Vٔ7داث احلرب العاملیة اRٔوىل، وقد اكنت بداNت التعبريیة يف 
6رج يف 6ٔ7رز 7ٔعامc املرسح\ة مbل اRٔب املرسمحع الاكتب السویدي سرتاند

  ن 2.5.  م
وقد اكن لها ت*ٔثريها اخلاص يف 7ٔعامل كتابنا املرسح\ني املغاربة اnoن اكنوا حباlة ماسة ٕاىل التعبري بعمق عن 
جممتعاهتم }اصة يف فرتة �س�تعامر ، فوlدوا يف ا1راما التعبريیة ما یعرب عن جوارxم بفشل التقvیات 
املس�ت�دمة فهيا ح\ث جند التXس�یط والتجرید واس�ت�دام اRٔمناط واملبالغة 1رlة ال�شویه و}لط الواقع ~لرمز 

<ىل حركة اجلسد وٕامياءات الوlه اكلرقص واحلمل واRٔسطورة واس�ت�دام اaلغة اس�ت�داما انفعالیا والرتكزي 
التعبريي و�ريه ٕاشافة ٕاىل تقvیة تقدمي احلدث يف مشاهد مس�تق� ال nربطها سوى الفكرة العامة يف وlدان 

طّوقة و ثة املجل البطل، نذ)ر <ىل سX\ل املثال ول¤س احلرص 7ٔعامل اكتب Nسني اك
Rٔعامل املرسح\ة اليت بصمت بطابع املدرسة التعبريیة املمزيةٕاىل �ريها من ا

ختضع املرسح\ة ال س�یك\ة Rٔصول lامدة يه اليت اس�ت�لصها 7ٔرسطو من حتلی� aلمرسح\ات إالغریق\ة 

لسوفولك¤س اليت اعتربها 7ٔرسطو املثل اRٔ<ىل aلمرس " 7ٔودیب ملاك"القدمية وخباصة مرسح\ة 

ف*ٔمه ماميزي املرسح\ة ال س�یك\ة قانون الوVدات . Ä الیوم 7ٔروع 7ٔمنوذج aلمرسح ال س�یيك

ن الس�تار ال nرتفع عهنا ٕاال بعد 7ٔن ¦كون عنارص اRٔزمة قد املوضوع ،الزمان واملاكن، ٕاضافة 7ٔ 

  هين )رمية : اRٔس�تاذة 
مغاريبمرسح  - 2ماسرت 

  نقاط 05: 1اجلواب

3ش*ٔت ا1راما التعبريیة ب*ٔملانیا )رد فعل عنیف انعكس يف ش�ىت جماالت �بداع الفين والفكري شد     
العقائد اليت سادت 7ٔورو~ يف 7ٔواخر القرن 

و )وشاك ، ر3س�ºارالخ
وقد ازدهر املذهب التعبريي كتیار فين مابني    

aلهزة الروح\ة و�جZعیة العمیقة اليت س�بXهتا Vٔ7داث احلرب العاملیة اRٔوىل، وقد اكنت بداNت التعبريیة يف 
املرسمحع الاكتب السویدي سرتاند

م1907وسونتاÆ الش�بح
وقد اكن لها ت*ٔثريها اخلاص يف 7ٔعامل كتابنا املرسح\ني املغاربة اnoن اكنوا حباlة ماسة ٕاىل التعبري بعمق عن    

Nیات  قشاvم بفشل التقxدوا يف ا1راما التعبريیة ما یعرب عن جوارlتعامر ، فو�جممتعاهتم }اصة يف فرتة �س
املس�ت�دمة فهيا ح\ث جند التXس�یط والتجرید واس�ت�دام اRٔمناط واملبالغة 1رlة ال�شویه و}لط الواقع ~لرمز 

واحلمل واRٔسطورة واس�ت�دام اaلغة اس�ت�داما انفعالیا والرتكزي 
التعبريي و�ريه ٕاشافة ٕاىل تقvیة تقدمي احلدث يف مشاهد مس�تق� ال nربطها سوى الفكرة العامة يف وlدان 

البطل، نذ)ر <ىل سX\ل املثال ول¤س احلرص 7ٔعامل اكتب Nسني اك
ٕاىل �ريها من اتعبريي مذهل 

  نقاط 05: 2اجلواب

ختضع املرسح\ة ال س�یك\ة Rٔصول lامدة يه اليت اس�ت�لصها 7ٔرسطو من حتلی� aلمرسح\ات إالغریق\ة    

القدمية وخباصة مرسح\ة 

Ä الیوم 7ٔروع 7ٔمنوذج aلمرسح ال س�یيك

املوضوع ،الزمان واملاكن، ٕاضافة 7ٔ :الثالث
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لت*ٔ}ذ اRٔزمة يف �نفراج والسري حنو احلل اµهنايئ <ىل حنو مرسح\ة بفعل تطّور اVRٔداث ش¤Èا فش¤Èاجتمعت 

  ن2.5.  لعیÍ\ه" 7ٔودیب"Ìسلمي 7ٔودیب aلحق\قة وانت°ار جواكس�تا وفق*ٔ " 7ٔودیب ملاك"

  :7ٔمه اخلصائص اليت تقوم <لهيا املرسح\ة القدمية

ة والرومانیة القدمية ، ال سيك هو حمااكة اRٓداب �غریق\ 7ٔكرب ما ميزي املذهب: ااكة القدميحم- 1

وال س�یكني ی*ٔ}ذون طبعا بنظریة احملااكة Rٔرسطو مكصدر ٕالبداعهم وهذه النظریة 7ٔكرث مواÐة لÏٔدب 

  .املوضوعي مهنا لÏٔدب اoايت

nرى ال س�یك\ون 7ٔن العقل هو 7ٔمسى ملاكت �3سان و7ٔقواها، وهو الوس�ی� الفعاÖ اليت nرجع :العقالنیة - 2

  .املوضوعيٕاµهيا اRٔدیب 

 nري ال س�یكني 7ٔن 7ٔي مغوض يف اRٔدب ٕامنا مصدره مغوض يف العقل وجعزه عن س�یطرته <ىل:الوضوح- 3

  .وهظمه ومتث� وٕادراكه يف وضوح وlالء موضو<ه

التعبري اaلغوي ونصاعته،وقد اح±فظ ال س�یكني  ßشرتط يف املرسح\ة ال س�یك\ة جزاÖ: جزاÖ التعبري- 4

.   غي مرسح\اهتم ، ومن الواحض 7ٔن aلشعر التقلیدي لغته اخلاصة اليت ¦متزي ~جلزاÖ ~لشعر áٔداة aلتعبري

  ن2.5

  نقاط 05: 3اجلواب

äعمل " الهريودNدا" 7ٔمه 7ٔ<الم املرسح الرمزي جند الشاعر الفر3يس ماالرم\ه اoي بد7ٔ قصیدته الطوی�   

ـ 7ٔیضا الاكتب البلجیيك "فاlرن"م±*æٔرا ب*ٔفاكر درايم ، لعبت دورا )بريا يف بلورة مفهوم املرسح الرمزي ، 

اكن من 7ٔنصار املدرسة الرمزیة واëلصني ملبادهئا ، 7ٔخرج العدید من املرسح\ات " مورßس م\رتلنك"اRٔصل 

يف مرسح\ة سوÆÐ واحلمل، " سرتند6رج"بلیاسوم\ل¤ساند والعمیان واRٔمرية مالني وا1خ\ل ، جند 7ٔیضا :مbل 

ولیام "اnRٔرلندي  لبناء العظمي  و عندما حنیا حنن املوىت ، كذìa 7ٔعامل الشاعروهرنیك ا�سن يف ا

7ٔمه ما مزي املرسح الرمزي لغته الرمزیة ". متثیلیلت كتXت aلراقصني"يف مرسح\اته املسامة  " بتلریی�س

  ن ß .2.5شلك معىن 7ٔبعد و7ٔمعق و7ٔكرث دواما aل°دث اخلار²  ٕالعطائه بعدا روح\ا 7ٔو رمز

د توظیف لغة الرمز يف املرسح املغاريب يف لك من 7ٔعامل اكتب Nسني  يف اجلثة املطوقة و اlRٔداد وجن   

عطیل "nزدادون رضاوة وعبد القادر <لوÖ مbال يف مرسح\ة اRٔجواد  وعبد الكرمي 6رش�ید يف مرسح\ة 
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ومرسVه التجریدي  يف  "توف\ق احلكمي"، ويف املرسح العريب جند "ا6ن الرويم يف مدن الصف\ح"و "والبارود

  ن 2.5. مرسح\ة  N طالع جشرة ٕاىل �ريها من اRٔعامل يف ر6رتوار املرسح العربيي 

  نقاط 05: 4اجلواب

ٕاّن التوّصل ٕاىل تغریب احلادثة 7ٔو الشخصیة ، یعين قºل لك : "nك±ب 6رخيت معّرفا ظاهرة التغریب قائال    
ا هو بدهيùي واحض، ~ٕالضافة ٕاىل ٕاøرة ا1هشة والفضــول يشء وبXساطة 7ٔن تفقد احلادثة 7ٔو الشخصیة لك م

  ن2.5". �سXب احلادثة نفسها 
اليت 7ٔد}لها 6رخيت <ىل فن املرسح ـــ هو مشاهدة  املبادئٕاّن جوهر هذا املبد7ٔ ــ اoي هو V7ٔد 7ٔمه    

ن ح\ث <الق±ه العرض عن مسافة اكف\ة نظرة نقدیة فاحصة ، ت�\ح احلمك املوضوعي <لیه ومن مث رؤیته م
~لعامل 7ٔو ~Rٔحرى ~لعوامل من حوRٔ ، cّن �ایة املؤلّف املرسÄ امللحمي 7ٔن یعرض القضیة <ىل املشاهد ال 
لیندمج يف جّوها ویع¤ش ماكن 7ٔبطالها و ٕانّام لیبقى مvفصال عن Vٔ7دا�ا الوlدانیّة حىت یفكّر فهيا هادئ 

لول ومvاقشة 7ٔفاكر العرض ، مع وعیه الاكمل 7ّٔن لك ما اRٔعصاب ، م±یقّظ الفكر، مشاراك يف اقرتاح احل
و ال ی�س�ىن c حتق\ق ذ� ٕاال ٕاذا بقي بعیدا عن جمرى اVRٔداث غریبا . جيري 7ٔمامه <ىل املرسح جمّرد متثیل

عهنا یالحظ فقط ومن مث یقّرر م�b مbل اëربي وهو جيري جتاربه القامئة <ىل الفحص و املراقºة ومن مث 
النتاجئ املرجّوة من هدف حبثه العلمي ، ففي ر7ٔي 6رخيت 7ّٔن الغربة يه اليت ت�\ح aلمشاهد 7ٔن اس�ت�الص 

" احلمتیة"nرى اRٔش�یاء واملواقف امل*ٔلوفة اليت تXىن <لهيا املرسح\ة امللحمیة، ~عتبار هذه اRٔ}رية ¦رفض مºد7ٔ 
، و ¦رى يف سلوك إال3سان موقفا يف سلوك الشخصیات وتطّور املواقف ا1رام\ة " الرضورة و�حZل"7ٔو 

  ن2.5.اجZعیا
  
  

 

 

 

 


