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01 رقم  المحاضرة  

 

 عنوان املحاضرة: تاريخية فن إلاخراج

 
-النص( واملؤلف يف بنيتها األوىل ) -إىل حد ما-إن خطة إخراج أية مسرحية موجود ضمنا 

سابح يف عملية الكتابة  لى خشبة املسرح وهوهو خمرجها األول، فإنه يرى املسرحية وهي ع -إىل حد ما
مر الستجابة املتفرج وردود إذ يقرتح جزءًا من حياهتا املادية الكاملة يف خمطوطه من خالل حبثه املست

تطفي على النص  أفعاله، كما يذهب املؤلف املوهوب للبحث عن مجل و عبارات موزونة و حوارات
ؤية من سيتوىل إخراج هذا ة نقاط قوته، و يأيت اإلخراج عرب ر صفة الشعرية واليت تفرض بالضرورة إثار 

 املخطوط ليكتمل بنهاية بناء  العرض املسرحي.
كفن مستقل مع هناية القرن التاسع عشر وبداية القرن العظمى  أمهيته  اإلخراج املسرحي اكتسب

وهبذا فرض وجوده . قوانني العرض املسرحي صانع و منتجالعشرين ، حىت بات يطلق على املخرج ، 
اليت تدخل ضمن العملية اإلبداعية للعرض ، مبا فيها النص أيضا ،وبعد  والتقنيةعلى كل العناصر الفنية 

خدام يكتب نصه يف فضاء العرض باست أعندما بد )املخرج الكاتب( ذلك حتول املخرج إىل دراماتورج
تأثريه يف اعتبار  (*)"Graig Gordanريج جلوردن ك"وكان للعقل اإلبداعي ، الوسائل اإلخراجية البصرية

ذاته ميتلك  الوقتاملسرح وحدة متماسكة ومتداخلة جلميع الفنون املستخدمة يف اإلنتاج املسرحي لكنه يف 
إعادة ترتيب الواقع من جديد ومن وجهة نظر مسرحية وفنية حتتم  إىلاليت هتدف  ،لغته التعبريية اخلاصة

                                                 

بدا حياته  – خمرج إجنليزي، سينوغراف، وُمنـَظر مسرحي Edward Gordon Craig (1872 – 1966:) –جوردون كريج  - (*)
أد ولف أبيا السويسري من أهم  . يعد كريج جبوار1901الفنية ممثال، مث قدم عمل مسرحي من إخراجه وتصميماته السينوغرافية  ىف عام 

جلديدة(. خلق أسسا جديدة للمفهوم اتـشكيلية التجريـبـيـني اإلصالحيني حلركة املسرح العاملي. إن كريج هو مبدع نظرية )خشبة املسرح ال
الشخصيات(. كما أن كريج  –ة احلرك –الفراغ  –املساحة  –التكوين املسرحي  –املسرحي العناصر العرض املسرحي اجلوهرية: )اإلضاءة 

 –مال(. أسس اجمللة املسرحية: "القناع اشباعتباره )فنانا  –على حد تعبريه  –أبدع مفهوما جديدا لدور املخرج املسرحي أو "املبدع املسرحي" 
The Mask( :وألف كتابا هاما بعنوان: "حول فن املسرح" عا1929 – 1908" واستمر صدورها يف الفرتة .) 1911م. 
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إعادة  إىلخالل التجارب اليت دعت حصل بعد ذلك التطور الذي نتج من االبتعاد عن نقله فوتوغرافيا. 
  واإلشارات التشكيلية كما يف جتارب راينهاردتوالدالالت ا بالرموز شبعالفضاء املسرحي حىت يصبح مإجياد 

"بريشت" و"غروتوسكي"   و"بيرت بروك" و "لستانيسالفسكي" وو" Adolphe Appiaآبيا  "أدولفو
 (**)."أوجينو باربا"و"أريان موشكني"

تعترب تعاليمه إذ العرض املسرحي الشعيب الواقعي،  ابتكارطريقته يف  "ستانسالفسكي"كتشف ا 
املناهج الواقعية  الروح اإلنسانية ،من أهم ةونيمسفيف  التجانس إجياداملعروفة يف التمثيل واإلخراج املبنية على 

. متيزت املدرسة الروسية بوضوح تعاليمها عندما حاول تالمذة ستانسالفسكي اآلنيف التمثيل واإلخراج حىت 
 إلنتاجالذين عملوا على جتديد منهجه وتطويره  "فاختانكوف"و "اخلبكوف"و "تايروف" على رأسهم :

من التيارات أو املناهج اليت عترب إذ ا "املسرحي الديناميكي"فكره ب*"مايرهولدمبجئ "لكن و العرض الشعيب .
تأثريها  حيوية للعرض ومازال أوجدتفحسب بل  "ستانسالفسكي"مل تقتصر على تطوير منهج 

 حاصال إىل يومنا هذا.
شخصية ومعظم بال وعالقتهاإلخراجية ومنهجه يف عمل املمثل  "مايرهولد"إن اكتشافات 

صب يف ت ،Biomécanique أو البيوميكانيكا  constructivismeأفكاره حول الرتكيبية / اإلنشائية 
 تها الفنية والفكرية يف املسرح مفاهيم السميولوجيا املعاصرة وأمهي

من هج التمثيل خباصة يف منا على اكتشاف معاين ودالالت جديدة للواقع  مايرهولدعمل 
دالالت وإشارات  إىلله العرض حبيث تتحول أفعا– سينوغرافيا - بالفضاء املسرحي املمثل خالل عالقة

 قتل يف منفاه. للنظام حىتاملعادية  األفكارومجلة ورموز .وهلذا أهتم بالتجريدية اخليانة 

                                                 
 جتدون يف ملحق البحث السري الفنية هلؤالء املخرجني. (**)

ملسرح الفن" بـ"موسكو" ، وممثل. كان ممثال يف "ا(. روسي اجلنسية، خمرج1874 – 1940) W. Meyerhold –ف. مايرهولد  -* 
 1918 – 1906ليم. يف الفرتة ( يف األقا1905 – 1902(، ومديرا جلمعية الدراما اجلديدة يف الفرتة )1902 – 1898يف الفرتة )

إبسن"(. يف الفرتة بتمان" و""، حيث قدم مسرحيات الرمزيني )"ميرتلنك" و"هاو  St betersbourgأخرج يف مسارح "سان برتسب ورج
"احلمام" و"البقة" و"،  Gogol( أدار مسرحه الذي أسسه بنفسه، والذي قدم فيه "املفتش العام" لـ"جوجول1930 – 1920)

بحث فيه دوما عن تيارات واجتاهات تغذى لـ"ماياكوفسكى". يعد "مايرهولد" أحد املؤسسني للتيار الثوري يف املسرح الروسي، والذي كان ي
وض الضخمة؛ مسرح البنيوي. كان من أهم هذا املسرح؛ ولغته من بينها: املسرح اللماح؛ املعتمد على الكلمة والرمز، مسرح العر  مجاليات

دة يف استقراء الدراماتورجيا الروسية مسات هذا املسرح، أنه كان مسرحا شعبيا حيويا يعكس احلياة اليومية من جهة، ويقدم تفاسري جدي
 .الذي أوجد منهج البيوميكانيكا و مسي منهجه مبنهج األسلبة ، و هو الكالسيكية
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ة اليت ءإن مسرح ما بعد احلربني العامليتني أكد حالة من الفوضى املنظمة أي الفوضى البنا
 "       نسبة–الربيشيت الوعي الفردي واالجتماعي اجلديد. فكان للعقل  وتأثريإعادة حيوية  إىلتؤدي 

فكرية  يف تأكيد األيديولوجيا يف املسرح. ولكن اجتاهات   كبرياً    دوراً  ،املؤدجل واملشاكس " لربتولد بريشت
اخلارج للتو من حتت  اخلواء الروحي والقلق املضاعف لإلنسان تأبرز أخرى أكدت على النقيض أي 

الكائن يف عامل غري  مع اإلشارة إىل استالب هذا -احلرب العاملية األوىل و الثانية  –أنقاض احلرب 
باملناهج فارتبط املسرح  .به العامل احمليطبني حر أساسا، والتأكيد على عزلته ،وقصور لغة التفاهم بينه و 

 مركزية الذات . ل إىل للوصو والعقالنية و غريها كالوجودية   الفلسفية 
 يت واملسرح الطليعي أو مايسمى شري وخمرجي املسرح امللحمي الرب ين مؤلفي ومنظإهلذا ف

اإلخراجية  والتياراتإىل جانب كل التجارب   .- ذلك بعد– الالمعقول أو مسرح العبثمبسرح 
ية لتأكيد مشولية مشكلة املسرحية األخرى متيزت بالوعي الشمويل ملعاجلة أي ظاهرة حىت وان كانت حمل

اإلنسان . وساعد هذا على إمكانية املسرح وقدرته يف أسلبة العصر، من خالل التأكيد على جوهر 
 املشكالت األساسية اليت متيزه.

املسرح السياسي  صنع يف  أيضابشكل كبري  "الرفني بيسكاتور"وبرز تأثري الفكر اإلخراجي 
هي جزء من مسرحه امللحمي الذي اعترب مجيع جتارب واكتشافات بيسكاتور الفنية  يشت" بر "لذا فان 

 اجلدل يف املسرح وملحمية اإلخراج . خالله صنع  من
أهم املنظرين واملخرجني املسرحيني الذين أثروا يف املسرح العاملي من خالل  يشت"بر "يعترب 

 Effet deالتغريب  مؤثريلة فنية وفلسفية عملية )تغيريه العالقة بني اجلمهور واملمثل باستخدام أهم وس

distanciation  لتخليص املسرح من الوهم وتقريبه للجمهور هبدف معاجلة مشاكله الفكرية والسياسية )
واالجتماعية . وقد أثر هذا يف املسرح العريب ، حيث عمل الفنان العريب الذي اكتشف نفسه يف مسرح 

املسرح امللحمي والتغريب واجلدلية  تقنيةسرح العريب من خالل ربط ت على تكييف مفاهيمه للميشبر 
ية مع مجاليات الثقافة العربية وتنوع األشكال الرتاثية املسرحية بغية تأسيس عرض مسرحي شعيب شتالرب 

"و "الطيب صديقي"  الفريد فرج"و "اهلل ونوس سعد"هو  على منوالهالذين عملوا  همؤلفي لعل أهمو 
تاب واملخرجني الذين نقشوا غريهم من الك" و علولة" و"فاضل اجلعييب" و "حممد الكغاط "عبد القادرو

 هم يف الذاكرة املسرحية العربية.أمساء
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قبل أن نغوص يف جل هذه التفاصيل وكذا وظائف املخرج علينا يف البدء طرح جمموعة من 
ج قبل البدء يف مالمسته للبذرة األطر العامة الستيعاب عمل املخر  تفصيلي ، علنا حندد بشكلاألسئلة

األوىل يف نص املسرحي وحتويله إىل منظومة متناغمة من مؤثرات صوتية ومرئية تثري التأمل واالنفعال 
من أجل الذهاب به إىل حتقيق  1لتحقيق الشفقة واخلوف على حد تعبري أرسطو يف كتابه فن الشعر

 املشاركة أو الرفض من قبل املتلقي .
 األسئلة:

 ماهي مهام املخرج املسرحي؟-
 ماهي مناهج اإلخراج املسرحي املعتمدة ؟-
 كيف يتم التعامل مع تقنيات اإلخراج؟-
 هل ميكن االستغناء عن التقنية يف اإلخراج املسرحي؟  -
 هل اإلخراج هو ترمجة أم جتاوز لنص املؤلف؟-
 هل ستتجاوز الفنون املصاحبة للعمل اإلخراجي اإلخراج نفسه؟  -
 كيف يتلقى املشاهد النص حني عرضه على اخلشبة ؟-

لتجارب واملناهج ها من خالل هذا البحث، معتمدين على جل انكل هذه األسئلة حناول اإلجابة ع
 اإلخراجية املسرحية السابقة و اليت أثرت يف الساحة املسرحية.

 

                                                 
 (59-57)ص  1969، القاهرة، نشروالهنضة مصر للطبع  دار, ترمجة عبد الرمحن بدوي الطبعة الرابعة،  طاليس فن الشعر، ألرسطو :ينظر1


