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ممــخص البــحث
المسرح المدرسي يعني بالدرجة االولى التعاوف مع حياة كاممة ولكي نوصؿ الرسالة التربوية بشكؿ
سميـ ومؤثر نحتاج لعروض في المسرح المدرسي الى شخصية درامية لكي تحقؽ تواصؿ مباشر

ومتفاعؿ مع المتمقي كشخصية الراوي التي قد تكوف عمى شكؿ دمية او عمى شكؿ شخصيات بشرية

وغيرىا مف الشخصيات  ،فالشخصية الراوي تعتبر شخصية رئيسية وىي محور وعمود العرض
المسرحي وخصوصا عند المسرح المدرسي لطمبة قسـ التربية الفنية ،كونو ينقؿ المعمومات وعمى

شكؿ سرد او حكايات بشكؿ دقيؽ مستخدما الصور المتحركة والمغة الواضحة ، .وىذه بطبيعة الحاؿ
تشكؿ مشكمة البد الوقوؼ عمى اسبابيا ومسوغاتيا الدرامية والتربوية ،لذا صاغت الباحثة مف تمؾ

المشكمة عنوانا لبحثيا(التوظيؼ الدرامي والتربوي لشخصية الراوي في عروض المسرح المدرس)  ،كما
يتضمف الفصؿ االوؿ تحديد اىمية البحث والجيات المستفيدة منو وبتحديد ىدؼ البحث الذي يتحدد

في الكشؼ عف التوظيؼ الدرامي والتربوي لشخصية الراوي في عروض المسرح المدرسي  ،وكذلؾ
حدد الباحث المصطمحات االساسية والتي تناولتيا البحث
اما الفصؿ الثاني فقط خصص لالطار الن ظري لمبحث والدراسات السابقة فيو اذ تضمف المبحثاف ،
تناوؿ االوؿ المسرح المدرسي في العراؽ نشأتو وتطوره  ،اما المبحث الثاني شخصية الراوي ودوره في

المسرح المدرسي  ،انواع الراوي  ،الوظائؼ الدرامية والتربوية لشخصية الراوي  ،كما تـ االفادة مف

بعض الدراسات .
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اما الفصؿ الثالث قاـ الباحث بتحديد منيجية البحث واجراءاتو وتحديد مجتمع البحث الذي تضمف

مسرحية،)  واختارت الباحثة عينة بحثيا بشكؿ عشوائي بمغت (عرضا واحد، اربع عروض مسرحية
 ولقياس ىدؼ البحث قاـ الباحث،  نبيؿ جبار:وتأليؼ،  ياسيف اسماعيؿ: (لعب الرعية) مف اخراج

بتص ميـ اداة بحثو تمثمت (استمارة تحميؿ محتوى لمعرض المسرحي ) تـ عرضيا عمى مجموعة خبراء
وكذلؾ تـ استخداـ معادلة، لمكشؼ عف تحقيؽ صالحيتيا وقياس االىداؼ التي وضعت مف اجميا

. فيشر في الوسائؿ االحصائية

ومف خالؿ عرض النتائج توصؿ الباحث الى اىـ االستنتاجات ومف ثـ التوصيات والمقترحات
. التي قدميا الباحث
وفي الختاـ قدـ الباحث قائمة بالمصادر العربية وأخي اًر قاـ الباحث ممخصاً بالمغة االنكميزية

لمبحث

 التوظيف الدرامي،  المسرح المدرسي،  شخصية الراوي: مفاتيح البحث

Dramatic and educational recruitment
of the narrator In school theater shows
QAIS ADNAN AMAN - SAAD FAKHIR SHABOOT
College of Fine Arts - Wasit University
abstract
School theater means primarily cooperation with a full life and in order to
convey the educational message properly and influential we need
presentations in the school theater to a dramatic figure in order to achieve
direct and interactive communication with the recipient as a narrator, which
may be in the form of doll or in the form of human figures and other
personalities, the narrator It is considered a major figure and is the
centerpiece and column of the theatrical presentation, especially at the school
theater for students of the Department of Art Education, as it transmits
information and in the form of narration or tales accurately using moving
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images and clear language. The researcher formulated a title for her research
(the dramatic and educational employment of the narrator's character in the
theater theater shows). Detection of the dramatic and educational
employment of the character of the narrator in the school theater shows, as
well as the researcher identified the basic terms that were addressed in the
research
The second chapter was devoted only to the theoretical framework of
research and previous studies in which the two subjects included, the first
dealt with the school theater in Iraq its emergence and development, while
the second topic character narrator and its role in the school theater, types of
narrator, dramatic and educational functions of the character of the narrator,
as was benefited from some studies
As for the third chapter, the researcher identified the research methodology
and procedures and determined the research community which included four
theatrical performances. The researcher designed his research tool (a content
analysis form for theatrical presentation) was presented to a group of experts
to reveal the achievement of validity and measure the objectives for which it
was set, as well as the Fisher equation was used in statistical means
Through the presentation of the results of the researcher reached the most
important conclusions and then the recommendations and suggestions made
by the researcher.
In conclusion, the researcher presented a list of Arabic sources and
finally the researcher summarized in English for the resear
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الفصل االول
اوالً :مشكمة البحث والحاجة اليو..
يعد المسرح بصورة عامة اىـ وسيمة مف وسائؿ التعميـ والتثقيؼ واالمتاع ،ووسيمو جذب مباشر

يتفاعؿ معيا الجميور وجو لوجو ،ومف ثـ يتنسى لمجميور اكبر قدر مف المعمومات التي تساعدىـ
عمى حؿ المشكالت والصعوبات التي يفرضيا المحيط بيـ.
(حيث اف المسرح يتكوف مف عدة مذاىب واركاف منذ نشوئيا ومف ضمنيا المسرح المدرسي
حيث يعد اىـ عامؿ مف عوامؿ نقؿ وايضاح المناىج التعميمية ،فالحديث عف المسرح المدرسي يعني
بالدرجة االولى التعامؿ مع حياة كاممة ،تجسدىا المدرسة مف ناحية والمسرح مف ناحية اخرى)

(ابوالخير ، ٜٔٛٛ ،صٕٓٔ)
ولكي نوصؿ الرسالة التربوية بشكؿ سميـ ومؤثر نحتاج في عروض المسرح المدرسي الى

شخصية الدرامية لكي تحقؽ تواصؿ مباشر ومتفاعؿ مع المتمقي ،وىذه شخصية الراوي ،التي قد تكوف
عمى شكؿ دمية او عمى شكؿ شخصيات بشريو او حيوانية او قد تكوف ميرج او غير شخصية ،وقد

لعبت دو ار م يما في مجاؿ السينما او في التمفزيوف والمسرح كذلؾ ،ولكف المسرح المدرسي فييا قمة
مف شخصية الراوي ،وبأحرى افتقار المسرح المدرسي شخصية الرواي.
فيذه الشخصية تكوف ليا عدة اشكاؿ وىي اما كوميديا او تراجيديا او عمى شكؿ توضيح اي

تعميؽ الحدث او تفسير ،ولكؿ شكؿ مف ىذه االشكاؿ ليا خصوصيتيا ودالالتيا المسرحية التي تجسد
العرض مف خالؿ جوانبيا التربوية والدرامية ،فرغـ ىذا الدور اال اف الراوي لـ يحظى باىتماـ كبير مف
قبؿ المعنييف في مجاؿ المسرح المدرسي ،وحتى في قسـ التربية الفنية كونو يشمؿ تخصص مسرح

مدرسي ،فدائما يبحث ع ف الشخصيات المدىشة ،والمؤثرة فالشخصية الراوي تعتبر شخصية رئيسية
وىي محور وعمود العرض المسرحي وخصوصا عند المسرح المدرسي لطمبة قسـ التربية الفنية ،كونو
ينقؿ المعمومات وعمى شكؿ سرد او حكايات بشكؿ دقيؽ مستخدما الصور المتحركة والمغة الواضحة.
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وتوصؼ الشخص ية االكثر تأثي ار عند المتمقي وما تحممو مف ارشادات تربوية وشكميا الفني

والدرامي ،وىذه بطبيعة الحاؿ تشكؿ مشكمة البد الوقوؼ عمى اسبابيا ومسوغاتيا الدرامية والتربوية،
لذا صاغ الباحث مف تمؾ المشكمة عنوانا لبحثو.
]التوظيؼ الدرامي والتربوي لشخصية الراوي في عروض المسرح المدرسي؟[
اىمية البحث
تتمخص اىمية البحث الحالي في االتي :
ٔ ػ قد يفيد البحث العامميف في المسرح المدرسي السيما المخرج .
ٕ ػ قد يسيـ المؤسسات التربوية والفنية السيما مديريات النشاط المدرسي بو ازرة التربية.
ٖ ػ قد يسيـ في افاده الدارسيف والباحثيف في مجاؿ المسرح المدرسي.
ٗ ػ قد يفيد مدرسي مادة التربية الفنية ،في المدارس الثانوية وكمية الفنوف الجميمة .
ىدف البحث
ييدؼ البحث الحالي:
الكشؼ عف الوظيفة الدرامي والتربوي لشخصية الراوي في عروض المسرح المدرسي.
حدود البحث
يتحدد البحث الحالي :في عروض المسرح المدرسي التي تحتوي عمى شخصيات الراوي ،والتي قدمت

في قسـ التربية الفنية  /بغداد ،ومف الفترة( /)ٕٓٔٓ_ٕٜٓٓالعرض المسرحي (لعب الرعية).
تحديد المصطمحات
1ـ التــوظيف

عرفو ابف منظور بانو:الوظيفة" توظيؼ الشي عمى نفسو _ووظفو توظيفا الزميا اياه وقد وظفت لو

توظيفا ،يضعو ،ويقاؿ فالنا توظيؼ او ظفا او تبعو مأخوذا مف الوظيفة ،ويقاؿ استوظؼ ،استوعبو
ذلؾ كمو" (ابف منظور،د.ت،ص)ٜٜٗ
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اصطالحياً
عرفو ايكة ٕ ٜٔٚبانو:
"عالقة اعتماد متبادؿ ذات اىداؼ معينة كالحفاظ عمى نسؽ ثقافي

(ايكو ، ٜٕٔٚ،ص)ٖٙٙ

اما السعيديٕٓٓٓفقد عرفتو عمى انو:
"تحويؿ وظيفة جمالية باستخدامو استخداما مغاي ار بحيث يرمز ويدؿ عمى غيره

(السعيدي،ٕٓٓٓ،صٗ)

ومف خالؿ التعاريؼ ترى الباحثة اف تحديد مصطمح التوظيؼ لـ يتالءـ مع اىداؼ واجراءات البحث،
وعميو استنتج الباحثة تعريفا اصطالحيا لمتوظيؼ:
ىو تحويؿ الوظيفة الجمالية الى وظيفة جديدة جمالية ونفعية ،ووضعيا في المكاف المناسب.
 - 2الشخصية
عرفو المعجـ :عربي عامة (موقع انترنيت) – لغوياً
خصيةَّ ،
َّ
خصية  :صفات تميز الشخص مف غيره .
الش ّ
خصية – َش ّ
لش ّ
ٍ
صفات متَميَّزة وارادة وكياف مستقؿ .
فالف ذو شخصية قوية  :ذو
ويقاؿ ٌ :
(معجـ عربي عامة ،منتدى ادباء العرب،صٕٓٔ)
اصطالحيا
وعرفو حمادة (الشخصية ) بانيا:
ىو الواحد مف الناس يؤدوف االحداث الدرامية في المسرحية المكتوبة ،او عمى المرزح في صورة
الممثميف  ،وكما قد تكوف ىناؾ شخصية معنوية تتحرؾ مع االحداث وال تظير فوؽ خشبة التمثيؿ

 ،فقد يكوف ىناؾ ايضا رمز مجسد يمعب دو ار في القصة  ،كمنزؿ او بستاف ونحوىا
،ٜٔٚٔ،ص٘)ٔٛ

ويعرؼ الباحث تعريفا اجرائي ًا لمشخصية
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ىي التي تمعب دورىا في االحداث المسرحية وترمز الى القوة التي تقوـ عمى حدث في العرض
المسرحي  ،وليا اشكاؿ عديدة قد تكوف شخصية البطؿ ،او الثانوي ،او شخصية مساعدة  ،اوقد تكوف

غائبة وغيرىا ..
الــراوي
لغوياً
يعرفو –(موقع انترنيت) معجـ عربي عامة انو:
َّلراوي َ -راوي:

الراوي رِاوي الحديث أو ِّ
اة .
الراوي َّ
َّ
الشعر  :حا ِمُم ُو و نا ِقُمو  .والجمع ُ :رو ٌ
(معجـ عربي عامة ،منتدى ادباء العرب،صٓٔٔ)
ويعرفو (مصطفى ابراىيـ) بأنو:
اة  [ .ر و ي ].
راو  ،الراوي  ،ة َ -رٍاو َّ ،
الرِاوي ُ ،ة :جمع  :وف  ،ػات ُ ،رَو ٌ
( فاعؿ ِم ْف َرَوى ).

َخ َبا اًر وقِ ص صاً و ِح َك َاي ٍ
الرِاوي "  :الْمتَ َح ِّد ُ َِّ
ات .
اؿ َّ
ٔ  ".قَ َ
ث الذي َي ْرِوي أ ْ َ َ
ُ
َ
اف رِاوي ًا ِم َف الثِّ ِ
الحِديث َوَذا ِك ًار َل ُو.
قات " َ :ناقِ ً
ال َ
ٕ َ " .ك َ َ
(مصطفى ابراىيـ ، ٜٕٔ٘ ،صٖٖٔ )
اما يعرفو (ابو العزـ ) بأنو:
الراوي  :راوي الحديث  ،والشع ر  :حاممو وناقمو (ابو العزـ ،ٕٓٔٔ،صٜٗ
اصطالحياً:
عرفو حمادة الرواي :
"ىو الممثؿ الذي يقوـ بالتعميؽ المباشر في العرض المسرحي  ،ويقوـ بتوجيو ىذا التعميؽ اساسا الى
الجميور ،وقد يمعب الراوي دو ار تمثيميا الى جانب التعميؽ او قد ال يمعب"
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وعرفو الحمداني انو:
"الممثؿ الذي يعمؽ مباشرة في العرض المسرحي مخاطبا الجميور وقد يؤدي دو ًار تمثيميا"

(الحمداني،ٜٜٖٔ ،ص٘ٗ)

ومف خالؿ التعاريؼ يرى الباحث اف تحديد مصطمح الراوي عند(حمادة ،والحمداني) فيو جوانب
يمكف اف تخدـ البحث الحالي  ،ولكنو ال يتوافؽ مع اجراءات البحث الحالي ،وعميو صاغ تعريفاً

اجرائيا لمراوي:

ىو الوسيمة االساسية الذي يقوـ بتعميؽ المباشر في العرض المسرحي ،وقد يمعب دو ار تمثيميا الى

جانب التعميؽ حسب الموقع في الفعؿ الدرامي او الوظيفة والشكؿ في العرض المسرح المدرسي.
3ـ المسرح المدرسي
لغويا:
يعرفو المعجـ :عربي عامة(موقع انترنيت) بأنو:
ِ
ِ
ِ
الم ْشط  .والجمع َ :م ِ
سارُح .
لم ْس َرح  -م ْس َرح :الم ْس َرح ُ :
(معجـ عربي عامة  ،المصدر السابؽ ،ص ٖٓٔ)
اما مصفى ابراىيـ انو:
الس ْرِح .
الم ْس َرُح َ :م ْرَعى َّ
الم ْس َرُح َ -م ْس َرُحَ :
َ
الم ْس َرُح مكاف تُمثّؿ عميو المسرحية  .والجمع َ :م ِ
سارُح .
وَ
(مصطفى ابراىيـ  ،المصدر السابؽ ،ص ) ٔٚٙ
اصطالحياً:
عرفو حمادة ٔ ٜٔٚالمسرح المدرسي ىو:

"فرقة او مسرح مف اليواة تشرؼ عميو المدرسة ،او مؤسس ة تربوية تيدؼ لتسمية الطمبة وتثقيفيـ،

وتدريبيـ عمى ممارسة فنوف المسرح بأنفسيـ ،وقد تتعدى ىدفية الترويح والتسمية الى ابائيـ ومعارفيـ"

(حمادة ،ٜٔٚٔ،ص)ٕٗٛ
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وعرفت ابو حجمة ٘ ٜٔٛالمسرح المدرسي بانو:
"العرض الذي يقدمو طالب المدرسة ميما كانت فكرة المسرحية سواء لمجتمع المدرسة اـ لمجتمع

المدرسة البيئة المحمية ويكوف ىدؼ المسرحية عاما وموضوعيا تاريخيا او اخالقيا او دينيا"

(ابو

حجمة ،ٜٔٛ٘ ،ص ) ٜٔ
ويعرفو الباحث المسرح المدرسي اجرائيا:
ىو النشاط المسرحي الذي تمارسو الفرقة المسرحية المدرسية ،التي مف واجبيا تقديـ العروض
المسرحية في المناسبات المختمفة التي تقيميا المدرسة او المؤسسة التعميمية التربوية ويشرؼ عمى ىذه

الفرقة مشرؼ او مدرس التربية الفنية ،ويمكف اف يتضمف العرض المسرحي الشخصيات المؤثرة
كالراوي.
الفصل الثاني
ٔ -المسرح المدرسي في العراق نشأتو وتطوره....................

المبحث االول

يوصؼ المسرح المدرسي مف اىـ االشكاؿ المسرحية داخؿ نطاؽ المدرسة ،ويشكؿ جانباً

ميما في الحياة التالميذ ،اال اف ىذا المسرح ال يشكؿ جزءا مف المسرح االطفاؿ ،كونو ال يختص
بفئات االطفاؿ فقط انما ىو يمتد لفئات الجميور االخرى اذ يمكف اف يكوف ىناؾ مسرح مدرسي في

المرحمة الثانوية اوفي المرحمة الجامعية "،ففي عاـ ٘ ٔٛٙتـ تأسيس مدرسة في بغداد سميت مدرسة
(البرت داود) كانت تقدـ في نياية كؿ عاـ دراسي مسرحيات بالمغة العربية وبالمغة االجنبية ،ويقوـ

بتجسيد الشخصيات مف طالب ىذه المدرسة وخرجوىا"
(المفرجي،ٜٔٛٛ،ص)ٔٙ

حيث كاف المسرح المدرسي يساعد التالميذ عمى فيـ الدروس والمناىج الدراسية فيما صحيحا

مف خالؿ فاعميتو الدرامية والتربوية في المدرسة " فقد كانت الييئات التدريسية ممثمة بمديرة المدرسة
تشارؾ وتخرج المسرحيات وكانت الفتيات يمثمف فييا ،ففي عاـ ٖٖٜٔقدمت نخبة مف طالبات
والمعممات المدرسة (الحيدر خانو) لمبنات في بغداد مسرحية (اميرة االندلس) عمى مسرح مدرسة
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الثانوية المركزية وتولت ميمة اخراج المسرحية مديرة المدرسة نفسيا ،وغيرىا مف المسرحيات التي

كانت تقدـ مف قبؿ الطالبات " (الزبيدي،ٜٔٙٚ،صٖ)

اف ادخاؿ الدروس التي تخص المجاالت الفنية لـ تكف ضمف المناىج المقررة في المدراس
داخؿ العراؽ لـ تكف حديثة العيد بؿ يعود ذلؾ الى عاـ ٓ"،ٜٜٔففي مدرسة الضائع التي انشاىا
مدحت باشا في مدينة بغداد ،اضاؼ الوالي نامؽ باشا المنيج المقرر الخاص بيذه المدرسة  ،مادة

الموسيقى ،وقيؿ ىذه المدرسة نجد مدرسة الالتيف لمبنيف (القديس يوسؼ ) التي تـ تأسيسيا عاـ

ٖٗٔٚوتوسيعيا سنة  ٔٛٙٛكاف ضمف المواد التي تدرس فييا  ،الموسيقى والرسـ  ،ونجد في مناىج
دور المعمميف وضمف تطوير مناىجيا في العيد الدستوري في سنة ٕٔ ٜٔكانت مادة الموسيقى

واالناشيد ضمف الدروس المنيجية وليا مدرس مختص بيا"

(النجار،ٕٕٓٓ،صٕ)ٖٙ

والشؾ اف لتأثير درس النشيد دور في لفت انظار في المسرح المدرسي الى استثمار مسرحيا
ليتحوؿ الى مسرحية شعرية  ،او اوبريت غنائي " وىذا االناشيد المدرسية كاف يجري االىتماـ بيا

ضمف الدروس االخرى بوصفيا ج زءا مف االىتماـ باألنشطة المدرسية االخرى وبقية الدروس المنيجية
وذلؾ لقناعاتيـ بأنيا تؤدي دو ار ميما في تنمية شخصية التمميذ والطالب ،حيث انو في عاـ ٕٜٓٔ

كاف مدي ار المدراس ومعمموىا يعمدوف الى تحفظيا لتالميذي مف دروس المحفوظات ،كما اف بعض
منيا تكمف بالحاف مثيرة ويمحنيا الراوي بحيث تصبح اناشيد تردد كؿ صباح" (مجموعة
باحثيف،ٕٕٓٓ،صٔٔ)ٚ

(فمقد كاف المسرح المدرسي في الستينات والسبعينات مف القرف الماضي في اوج مستواه الفني
وماصؿ اليو مف حيث تقديمو الى اعماؿ مسرحية ميمة وكاف العمؿ المسرحي في حالة مف الديمومة

واال ستم اررية وىذا يؤدي الى انتعاش وازدىار) ،اما في الثمانينات والتسعينات فأف المسرح المدرسي
انحدر الى مستوى ىابط ويمكف اف نقوؿ انو مف اردء ما مربو المسرح المدرسي (اما في التسعينات

فقد تركت الحرب المدمرة شعب مدم ار منيكا وىذا بالطبع يترؾ بصمة عمى المسرح المدرسي)،حيث
المسرح وكأي بيئة ثقافية يتأثر بالمحيط المعاش  ،والى جانب اخرمف دوره في تعميؽ السموؾ القديـ
ونشر القيـ الثقافية والتربوية .واما مف الناحية و ازرة التربية ليا طريؽ لمسيرة الى النتائج الجيدة "وىي

الراعية االولى ليذا المسرح " (الكعبي  ،ٕٜٓٓ،ص ٖٓٔ)

455

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

" اما في محافظة ذي قار اقيـ ،ميرجاف االنشودة واالوبريت وقد اشتركت مديرية تربية محافظة

البصرة وميساف وواسط والمثنى وذي قار التي استضافت الميرجاف عمى قاعة مديرية تربية النشاط
المدرسي ،حيث قدمت تربية محافظة البصرة الممثمة بالنشاط المدرسي فعاليات في (االنشودة الوطنية
والموشح الديني وألوبريت التربوي اليادؼ ،والبصرة تنافست بجد ووصمت الى المراكز المتقدمة واف

تقدـ فعاليات نالت اعجاب وتقدير الحاضريف مف الجميور والمعنيف وبعد ذلؾ اقيـ في محافظة واسط

مسابقة لتالوة وحفظ القرآف الكريـ وكذلؾ حصدت البصرة المركز االولى " (عبد المطيؼ ،
،ٜٔٚٛص ٔٓٔ)
وىناؾ فعاليات ومسرحيات تربوية ىادفة اخرى (كما في كركوؾ سنة ، ٕٜٓٓانطمقت فيو

فعاليات ميرجاف االنشودة الغنائية الخمسة محافظات شمالية وبأشراؼ و ازرة التربية ،حيث شممت
االنشطة المدرسية وايضا ضمنت العديد مف الموحات االبداعية  ،والتي تغنت بحب العراؽ ) (الكعبي

 ،ٕٜٓٓ،ص ٖٖٔ)

ومع ذلؾ يبقى المسرح المدرسي شكال اساسيا مف اشكاؿ المسرح في الحياة الطفؿ او الطمبة
 ،ودافعا ميما لمتذوؽ المسرحي ،وكذلؾ في دراسة ،فيو يعتبر مف اىـ ألواف النشاط الفني والدرامي

والتربوي اليادؼ.

ٕ -اىمية المسرح المدرسي
الشؾ اف لممسرح المدرسي اىمية واضحة في ميامو (المدرسة ) وداخؿ بيئة المدرسة (،وىذه

السعة مف االىتماـ في كثير مف المجتمعات االنسانية التي عرفت المسرح قبؿ عشرات السنيف ،حيث
اف اوائؿ المسارح التي انشأت لألطفاؿ في دوؿ العالـ المختمفة كانت قد أنشأت ألغراض مدرسة
تعميمية ) (مرعي ،ٕٓٓٓ،ص)ٗٚ
ولممسرح المدرسي خاصية متفردة  "،اال وىي التحاـ االدمية باألدمية ،او االدمية مع المتمقي
،وجيا لوجو ،باال حواجز او فواصؿ وىذا ما يمنحو التأثير المباشر عمى المشاىد فبدأت البمداف تيتـ

بذلؾ الرافد  ،في تشكيؿ بعدىا الحضاري عمى مدى البعيد" (نفس المصدر،صٓ٘)
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ولقد أكد عؿ ذلؾ (توـ ليدي )"حيف اشار الى اف الدراما في المدراس تساعد الطالب بطريقة

كثيرة  ،انيا متعو ،او تمريف جيد وتطور ثقتيـ او تشجيع خيالييـ وتزيد مف تقارب لروح الجماعية )
(الكعبي  ،ٕٓٔٔ ،ص)ٚٙ
وعمى الرغـ مف ىذا الرأي قد اكد اف المسرح المدرسي اصبح وسيمة تستثمر لصالح الدروس،

وليس ىدفا ،وفائدتو تعـ المدرسة ودروسيا اكثر مف فائدتو لتالميذ المدرسة ،اال اف ذلؾ ال ينفي
اىمية لألطفاؿ التالميذ ،فما ينفع المدرسة في مياميا ووسائميا في توجيو وتعميـ التالميذ ينعكس
ايجابيا عمى تالميذىا ،وينتج ليا مجاال مف مجاالت الفائدة

ومف ابرز الفوائد العامة التي تحصؿ عمييا المدرسة في المسرح المدرسي ىي " اكتشاؼ
ميارات االطفاؿ ،ومواىبيـ ،وتنميتيا وتوجييا صحيحا ،يخدـ اىدافي ا التربوية ،وكذلؾ يحقؽ لمسرح
المدرسي دعما كبي ار لمتكويف النفسي لمتالميذ ،يدفعيـ الى النماء النفسي  ،الذي ينعكس إيجابيا عمى
بناء الصحة النفسية وعمى اتزاف البناء الشخصي لمتالميذ ،وكذلؾ لشرح الدروس وتبسيطيا وتجسيدىا

وايضا ىو اسموب تعميمي ووسيمة ايضاح" (يوسؼ ،ٜٕٔٛ،العدد العاشر)
(وكذلؾ ىنالؾ عديدة مستويات الىـ الفوائد المسرح المدرسي ىي:
ٔ  -المستوى النفسي

ٕ  -المستوى االقتصادي
ٖ  -مستوى التعاوف واكتساب الميارات (مرعي ،ٕٕٓٓ،ص٘ٔ )ٔٚ- ٔٙ-

واف لممسرح المدرسي مفيوميف :االوؿ مفيوـ خاص والثاني مفيوـ شامؿ ..فيو خاص ،ال نو

يختص بالمدرسة (حصرا) وال يخرج عف نطاقيا سواء المدرسة االبتدائية او المتوسطة او الثانوية او

الجامعة ايضا ..وىو شامؿ ال نو يختص بالتالميذ (االطفاؿ) فحسب ،انما يتجاوز ذلؾ  ،فيتحد
ليشمؿ االعمار االخرى "،وىذا يعني اف ىنالؾ خصائص لممسرح المدرسي ومنيا لمتالميذ (االطفاؿ)
في المرحمة الدراسية (االبتدائية  ،والمتوسطة )وكذلؾ ىناؾ (مسرح مدرسي) لممراىقيف والشباب

(لمدراسات الثانوية ) وىناؾ لمشباب االكبر مف المرحمة الدراسية الجامعية...حيث اف المسرح المدرسي
مقيد بأفكار معينة ،ومحدد بأطر المناىج الدارسة ،ومسرحتيا ،وال يخرج عف ىذه االفكار وصيغييا

،وال نيا اساس وظيفتو التربوية والتعميمية في المدرسة " (الكعبي ،ٕٓٓٓ،صٖ)ٔٚ
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ويعد المسرح المدرسي

بمثابة المختبر العممي الذي يمارس فيو الطالب ن شطييـ وخبراتيـ

التمثيمية وألعابيـ االبتكارية" وكذلؾ المشاركة في التخيؿ ،وابرز المواىب والتعبير عف الطاقات الكامنة
في نفوسيـ ،وىو مجاؿ واسع الكتشاؼ ىذه المواىب والطاقات ولمالحظة التي يقوـ بيا المعمـ

المشرؼ...

ويعتبر كذلؾ مسرح ىواة  ،وامكاناتو محدودة

ومبسطة وال يحتاج الى ميزانية مالية ضخمة ،او

مؤثرات فنية كبيرة " (ىارؼ  ،ٕٓٔٓ ،ص)ٔٙ،ٔٚ
النشأة التاريخية لظيور شخصية الــراوي ......................

المبحث الثاني

اف دراسة الراوي عبر العصور تقودنا بالنتيجة الى دراسة التطور الدرامي والتربوي لمعرض
المسرح المدرسي ،وذلؾ اف سر والتطور الحاصؿ في الدراما يستند بشكؿ او بآخر الى ظيور

العنصر الدرامي  ،مستخدما السرد واالخبار او الرواية عمى انيا وسيمة مف وسائؿ ابالغ الحقيقة.

ففي بداية االمر كانت تقدـ مراسيـ الدينية في بالد االغريؽ وبالد ما بيف النيريف وكذلؾ بمصر
"،فكانت ىذه االحتفاالت االغريقية تيتـ بتقديـ قصة (االلو ديونسيوس) معتمدة عمى الجوقة التي

تدخؿ في االحتفاالت او الطقس بشكؿ حقيقي  ،فأفراد الحدث  ،وعميو عنص ر السرد ىنا قائما في
محاولة ايصاؿ قصة واالخبار عف الحدث ،اي وظيفة االحتفاالت كانت وظيفة الراوي الذي يقص لنا

قصتو ويخبرنا بحوادثيا دوف اف يتخمى عف شخصيتو" (باندولفي فينو،ٜٜٔٚ،ص)ٚٙ

(اما في التطور بعد ذلؾ الذي ط أر عمى الدراما ما ىو اال محاولة تغير الج انب السردي
الروائي واحالؿ العنصر الدرامي ،كما حدث حينما ادخؿ ثيسبس الممثؿ االوؿ الذي وقؼ في مواجية

الجوفة) (باندولفي فينو،،ٜٜٔٚ،ص)ٛٙ

وعميو فأف الجوفة باعتبارىا مف اركاف المسرحية ينتمي الى الرواية مما ينتمي الى العنصر
الدرامي.
(فالتراجيديا الق ديمة لـ تمغي دور الراوي  ،اال في فترة قريبة  ،فالرسوؿ مثال كاف يقوـ بدور

الراوي في مسرحية الفرص حيث يروي قصة ىزيمتو االسطوؿ الفارسي) (باندولفي ،مصدر
سابؽ،صٔٔٔ)
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ورغـ ىذ اال اف وظيفة الراوي بقيت موجودة في العرض المسرحي مف خالؿ الجوقة وشخصية

الرسوؿ او الراوي".وكذلؾ ضروري وجود شخصية الراوي مف خالؿ تحريـ مشاىد القتؿ والعنؼ في
المسرحية االغريقية رغـ محاوالت اسخيموس في ادخاؿ الممثؿ الثاني في المسرحية فأف الرواية
السردية ،لمحدث بقيت قائمة مف خالؿ دور الجوفة االخبارية،كما في اوؿ مسرحية درامية يونانية منذ

ظيور المس رح مسرحية (المتضرعات) السخميوس سنة (ٜٓٗؽ.ـ)"

(بولتف،ٜٕٔٙ،صٕٔ)

"اما بالنسبة الى يوربيدس ،فقد حاوؿ تخمص المسرحية االغريقية مف السرد وصوال الى الفعؿ

الدرامي حيث قمؿ مف اىمية الجوقة  ،ولكف مفيوـ الراوي او وظيفة الراوي الزالت قائمة في عمؿ
يوربيدس كما كانت حاضرة في عمؿ اسخيموس

وبنتمي،ٜٔ٘ٛ،ص)ٚٚ

وسوفوكميس مف قبؿ " (فيميب

وبالنسبة الى عصور الوسطى  ،كانت ىنالؾ تدخؿ الكنسية ،اضافة الى ظيور المسرحية التي
تبدأ بفف الشعائر الدينية ،وكانت تتناوؿ مواضيع دينية منيا "قصة آدـ (،بعث المسيح) فيي اعتمدت

عمى سرد الحكايات االنجيمية ،وكذلؾ مسرحيات االخالقية  ،فكانت تعالج تشخيص البشرية مف رذائؿ
وفضائؿ ،اما طريقة المالئمة المستخدمة ىي سرد الحكاية عمى خشبة المسرح سردا واضحا  ،وبيذه

الفترة لـ تشيد تطو ار حتى بعد انفصاليا عف الكنيسة " (فيميب،المصدر السابؽ)ٛٓ،

اما الراوي في مسرحيات عصر النيضة( ،نجد الراوي حاض ار مف خالؿ عمؿ (الجوقة) التي
تظير اماـ المشاىد لتتحدث لنا عف شخصية ما  ،فالجوقة ىنا تقوـ بدور الراوي  ،كما في معظـ

اعماؿ شكسبير وسائؿ متعددة تحيمنا الى الراوي عمى انو ىدؼ ووظيفة في الوقت نفسو  ،كما في

مسرحية (ىاممت) مثال  .وعميو فيي طريقة مف طرؽ السرد او الرواية التي استخدميا شكسبير في

يوليوس قيصر ومكبث وعطيؿ ولير وغيرىا) (بولتوف،ٜٕٔٙ،صٕ٘ٔ)

والطريقة التي استخدميا شكسبير ليست اقواال فحسب بؿ ىؿ افعاؿ واحداث (،فمنذ بداية

المسرحية وقبؿ اف يبدأ الصراع تحدث امور وترتكب افعاؿ القصد منيا لفت االنتباه واالشارة" ،كما في
مسرحية روميو و جولييت  ،حيث تستيؿ بشجار مف الشارع وتستيؿ مسرحيات يوليوس قيصر
الجميور يسوده اليرج"  ،فيذه المؤثرات والموقؼ تمييدا لبناء موقؼ والوسيمة التي اعتمدىا في النقؿ

ىي (الرواية )( .بريخت،ص)ٜٔٚٚ ،ٜٛ
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اما بريخت " قد كاف لو اسموبو في استخداـ الراوي بأشكاؿ ووسائؿ مختمفة تقوـ مقاـ الراوي ،

وذلؾ لكسر االيياـ وتحقيؽ عنصر التغريب لدى المتمقي ،فأف مسرح بريخت يعتمد الرواية (سرد)
الحدث فيو يرى اف الشخصية انما ىي نتاج معيف مف نتائج الظروؼ االجتماعية اي اف لممثؿ يروي
وال يقرر وينقؿ االحداث نقال امينا" (رشيد،ٜٔٛٛ،ص)ٜٔٔ

فممثؿ لدى بريخت ينبغي اف ال يكوف متقمصا لمشخصية " ،اما الراوي يسرد  ،لنا افعاؿ
لشخصية اخرى مف لحظة مف الماضي وىذا ما يؤكد مف كتاب عمؿ المسرح لمسرح البرليزانسامبيؿ

(اف اي تم ثيؿ في المسرح الممحمي يعني سرد حكاية"( .رشيد،ٜٔٛٛ،صٔٓٔ)

حيث كاف اسموب بريخت يحقؽ متعة جمالية مف خالؿ العالقة الجدلية بيف الوسائؿ المختمفة
بيف الموسيقى والمشيد الذي يؤدي وتقنية السرد بيذا الوسائؿ كاف قاد ار عمى ايقاظ قدرات المتفرجيف

ال حداث تغير في ال مجتمع فيو ال يترؾ كما في المسرح االرسطي لمتفرج اف يستخمص النتائج
الممكنة مف العرض بؿ انو يزودنا بالخمفية االجتماعية ويعمؽ عمييا مف خالؿ الراوي ،ومف خالؿ ما
تقدـ يتضح بأف الراوي البريخت تنوع حيث يكوف راوي واحد وراوي شاىد ومشارؾ في نفس الوقت .

 - 1شخصية الـ اروي في المسرح المدرسي
لالطالع عمى مفيوـ الراوي بشكؿ عاـ ينبغي التمييز بيف كممة (الحكي) و (السرد) ،فالفعؿ

(حكي) ورد في لساف العرب البف منظور "اف الحكاية لقولؾ حكيت فالنا وحاكيتو فعممت مثؿ فعمو،
او مثؿ قولو سواء لـ اجاوز وحكيت عنو الحديث حكاية ابف سيره وحكوت عنو حديثا في معنى حكيتو
وفي الحديث ما تسرني اني حكيت انما واني كذا وكذا اي فعمت مثؿ فعمو ويقاؿ حكاه او المحاكاة

المتشابية" (االنصاري ،ص ٕٔٚػ )ٕٓٛ
(اما اذا تناولنا (الحكاية)....فأنيا االحداث التي تدور في زماف ومكاف وتحتوي عمى

شخصيات يب تكرىا المؤلؼ مف خيالو) (رسالة ماجستير ،ٜٜٔٙصٖٔ)

اما الكممة الثانية ىي ((السرد)) "فأنيا تعني في المغة تقدمو شيء الى شيء  ،سرد الحديث
ونحوه يرد ،سرد نابغة وفالف يرد الحديث سردا اذا كاف جيدا لسياؽ"(( ،اما في صنعو كالمو (محمد)
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(صمى اهلل عميو وسمـ) لـ يك ف يرد الحديث سرد اي يتابعو ويستعجؿ فيو وسرد القرآف تابع قراءتو في

خدر منو" (الزاوي ،المجمد الثاني)٘ٗٚ ،

لغرض التوصؿ لمفيوـ الراوي في المسرح ( ،انو الممثؿ الذي يعمف مباشره في العرض
المسرحي مخاطبا الجميور وقد يؤدي دو ار تمثيميا) (الحمداني ،ٜٜٖٔ ،ص٘ٗ)
وبناءاَ عمى ما تقدـ فأف العممية التي يقوـ بيا اي الراوي في المسرح ( :ىي وسيمة اساسية لنقؿ

المعمومات ،وبالتالي فأف الكثير مف المسرحيف لجأوا الييا وىناؾ مف ركز عمى عنصر (الحكاية)
واعطوىا تسميات ،اما بالنسبة لفعؿ (السرد) في المسرح المدرسي فأننا نجد بأف المسرحية تقوـ عمى

مبدأ التشخيص فبأي مسرحية تربوية ىادفة تقدـ عمى شكؿ قصة او عمى شكؿ حكاية)

(رسالة

ماجستير،ٜٜٔٙ،ص)ٔٙ
فالمسرح المدرسي يعتمد عمى الشخصية المختارة وفي بناء الفعؿ الدرامي والتربوي وتطوره،
وىناؾ نصوص ومسرحيات اعتمدت اساسا عمى استخداـ ت قنية الراوي في بناء الدرامي والتربوي "يقوؿ
ولياـ أرتشر  :اف الحدث يجب اف يوجد لخدمة الشخصية ال العكس " " ،وكذلؾ يقوؿ اليوس ايجري

الشخصية ىي المادة االساسية التي ال مفر منيا" .
(مجمة المسرح،ٜٔٙٚ،ص)ٔٛ
فالتأكيد بأف الشخصية ىي التي تخمؽ الحديث ،كم ا في شخصية الراوي الميمة والتي تعتبر

اساسي لممسرح المدرسي حيث ىي الوسيمة التعبيرية عف اي حدث والصورة ،وىنا يخوض الراوي
العممية االبداعية الفنية في توصيؿ الفكرة او الحدث او الحكاية لممتمقي.
(مجمة المسرح،ٜٔٙٚ،ص)ٔٛ
وىنا اكد لنا بريخت عمى عجز المسرح ا الرسطي (الكالسيكي) في توصيؿ الرسالة تستفز
المتمقي ،او تثير غضبو ،وتحرضو عمى اف يكوف عضوا فعاال ،يريد تغير الواقع ،لذا جعؿ او صب

اىتمامو في كتابو ( نظرية المسرح التعميمي) "عمى تحطيـ االيياـ وتأكيد عمى ما يجري وخصوص
عمى خشبة المسرح المدرسي" مف خالؿ كسر جدار الرابع  ،حيث استخداـ بريخت الراوي والتي
تتدخؿ وتتحدث مع الجميور وتعمؽ مثؿ شخصية الراوي عندنا ،والراوي بتعميقاتو وسرده كاف يكشؼ
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االمور اكثر وال يترؾ لنا شيئا سواء كانت معمومة او حدث او اي قضية معينة داخؿ المسرحية.

(الرشيد ،مسرح برشت،ٜٔٛٛ،صٔٗٔ)

وبروز الراوي ىنا وتعدد المشاىد وسرعة تحولو مف مكاف الى اخر او مف حدث الى اخر،
وكذلؾ بروز تقنياتو المسرحية داخؿ المسرح  ،كشؼ لنا سر المعبة المسرحية اماـ الجميور وفضال

عف وظيفة التطيير (االمتاع والتسمية) بمشاركة الجميور معو(،وتأتي قيمتو الجمالية بوصفيا شخصية
متميزة وبارزة عف باقي الشخصيات  ،وكذلؾ بوصفيا بنية متميزة داخؿ البنية الكمية لمنص والعرض
وكذلؾ وظيفو قطع التسمسؿ الزمني لألحداث  ،واسترجاع افكار المتمقي  ،فيو العامؿ االساسي في

اعطاء السمة الجمالية لمعمؿ الفني داخؿ اي عمؿ مدرسي ،او اي عمؿ تعميمي تربوي) (موقع

انترنيت ،مجمة المسرح العراقي،ٕٓٓٓ،صٕ)

حيث يفضؿ المسرح المدرسي اف يكوف فيو دور في ادوار الراوي ،سواء كاف دور رئيسي
(البطولة) او دور ثانوي او حتى مجرد سرد الحكاية  ،فيو جزء ميـ بالنسبة لألطفاؿ وكذلؾ لمطالب

 ،فينا يعتبر الجزء المعمـ التربوي الذي يرشد ويساعد عمى فؾ المغز والرموز لممتمقي.
ٕـ انواع الــراوي

يتحدد نوع الراوي بالنسبة الى بؤرة السرد او وجية نظر الراوي  ،فقد يكوف خارج البناء الدرامي

وليس لو دور في تصعيد الحدث منذو بداية المسرحية الى نيايتيا سواء انو مجرد سارد ،او اف يكوف
دخؿ البناء الدرامي  ،وىناؾ انواع اخرى مف الراوي غير ما تقدـ اال انيا تتشابو في الوظيفة "فيصؼ
الراوي الى ذاتي وموضوعي  ،فالذاتي ىو الذي يكوف خارج الحدث ال يساىـ نحو تطوره في حيف

يكوف الموضوعي اما :
ٔػ راوي كمي العمـ
ٕػ راوي محدود العمـ
ٖػ راوي بصيغة االنا ( السرد باستخداـ صيغة المتكمـ)"
(المرزوقي،ٜٔٛٙ،ص)ٔٓٓ،ٜٜ
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اضافة الى التصنيفات المتقدمة ألنواع الراوي فاف الراوي قد يكوف راويا اوال وراويا ثانيا في

العرض المسرحي الواحد  ،او عدة رواة في نفس الوقت ويتخذ عدة اشكاؿ وانماط حسب الموقؼ
الدرامي الذي يتطمب وج وده  ،بما ىو مناسب وقد يظير مباشرة او يكوف متخفي  ،فينالؾ راوي عمى
شكؿ كوميدي  ،وتراجيدي بانو وقد يكوف عمى شكؿ دمية بشرية او شخصيات حيوانية او قد يكوف

ميرج وغيرىا مف الشخصيات التي يجسد دورىا.
- 3الوظائف الدرامية لشخصية الراوي في المسرح المدرسي
اف قوة الوظائؼ ومدى فاعميتيا تعتمد بالدرجة األساسية عمى شخصية الدرامية التي تقوـ

بتجسيد ىذه الوظائؼ  ،فكمما كانت الشخصية مؤثرة في نفوس المتمقي كمما كانت تحقيؽ األىداؼ
أكثر " فالوظائؼ الدرامية تعتبر األنبوب الرئيسي لتحرير رسالة العرض " حيث اف الوظيفة الدرامية
تنتقؿ األفكار والمشاعر مف خالؿ الممثؿ الى المتفرج حيث يستقبؿ الجميور منو المعمومات فكريا

وبتعاقب معو شعو ار (.مجمة المسرح ،ٜٔٙٚ ،ص) ٜٔ
ولشخصية الراوي عدة وظائؼ درامية يتميز بيا عف باقي الشخصيات ومنيا- :
 - 1يسيـ في خمؽ جو عاـ يالءـ اجواء الفئة المستخدمة وحاجاتيـ (المتمقي).
 - 2يساعد عمى التنويع في الشخصيات والحركات وحتى في تنغيـ االصوات.
 - 3يعطي لممتمقي فرحة لممشاركة عبر التواصؿ الحركي او المغوي.

 - 4يوضح الحدث ويفسره مف خالؿ (التعميؽ المباشر ) وتوصيميا بصورة اسرع مف باقي
الشخصيات.

 - 5يساىـ في توضيح وايصاؿ الرسالة وا لفكرة المسرحية بشكؿ فني وىادؼ والتأكيد عمييا مف
خالؿ عنصر السرد لمحدث.
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اما الوظائف التربوية لشخصية الراوي في المسرح المدرسي يمكن تمخيصيا من خالل عدد من

النقاط:

 - 1مساعدة المتمقي عمى تحقيؽ التنفيس العاطفي وذلؾ مف خالؿ سرد الحكاية وشد االنتباه
عند السرد

 - 2يؤكد عمى التعاوف وغرس المبادئ والقيـ النبيمة وحب الحكمة في العرض المسرح المدرسي
مف خالؿ ما ينقمو مف حكـ وعواطؼ ومواعظ ارشادية وتوعويو مؤثرة سواء كانت شخصية

الراوي مباشرة اـ غير مباشرة

 - 3يبسط الجوانب المعرفية مف خالؿ تمثيؿ وتحويؿ الحكاية او الموقؼ المعقد الواضح او غير
الواضحة افكار بسيطة وبإضافة الى مشا ركو الجميور معو.

 - 4تحفيز حواس المتمقي (المسرح المدرسي) وذلؾ مف خالؿ تقريب المعمومات الى اذىانيـ
بأساليب دراميو واستعماؿ االدوات المؤثرة لممتمقي.

 - 5حيث تيتـ لوظائؼ التربوية او تتركز عمى ثالثة عناصر ميمة وىي (التعميـ ،االخالؽ ،
السموؾ )

المؤشرات التي اسفر عنيا االطار النظري والدراسات السابقة.:
مف خالؿ استعراض االطار النظري  ،اتضح لمباحثة المؤشرات االتية :
ٔ ػ يشكؿ المسرح المدرسي جانبا ميما في حياة الطمبة واستقطابو وذلؾ مف خالؿ العمؿ المسرحي
الذي يتجسد بتقنيات الممث ؿ او الشخصية وبما يحممو ىذا العمؿ مف متعة وفائدة وتشويؽ ومعمومات
باطار فني عممي مرسوـ ومخطط لو .

ٕ ػ تمتزج وظيفة الراوي الدرامية والتربوية ومف ثـ تكوف حمقة اساسية ميمة مف حمقات المسرح
المدرسي.
ٖ ػ يستطيع الراوي مف خالؿ سرده لممعمومات او الحكاية ،اف يترجمو النص المسرحي بصورة اكثر
بساطة ووضوح.
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ٗ ػ الخاصية الدرامية لشخصية الراوي تعمؿ عمى تحضير االستجابة الخيالية الى اذىاف المتمقي  ،عف
طريؽ عرض المسرح المدرسي ،او مف خالؿ البيئة االجتماعية بأحداثيا اليومية.

٘ ػ الخاصية التربوية لشخصية الراوي يوضح الحدث ويفسره ويساىـ في ايصاؿ الرسالة التربوية
العممية حيث يبسط الجوانب الفكرية والمعرفية اليادفة  ،مف خالؿ التعميؽ المباشر وبصورة واضحة

ومفيومة باستخداـ تقنياتو المغوية والحركية وعنصر السرد لمحدث،

 ٙػ تغطي شخصية الراوي فرصة لممشاركة عبر التواصؿ معيـ (المتمقي)
الـفصل الثالـث
اوال  :منيجية الـبحث واجـراءاتو.

بما اف البحث الحالي ييدؼ :الكشؼ عف التوظيؼ الدرامي والتربوي لشخصية الراوي في

عروض المسرح المدرسي.

.ىو مف البحوث التي تتجو الى المنيج (الوصفي -التحميمي) لذلؾ اعتمد الباحث كإطار منيج
واستمارة تحميؿ محتوى لتوظيؼ الدرامي والتربوي لشخصية الراوي في عروض المسرح المدرسي)ٔ(.

ثانيا :مجتمع البحث

لقد حدد الباحث مجتمع بحثو مف خالؿ العروض التي قدمت في العاـ الدراسي(- ٕٜٓٓ
ٕٓٔٓ)  ،وجدوؿ (ٔ) يوضح ذلؾ.

جدوؿ (ٔ) مجتمع البحث

المؤلف

ا لمخرج

سنة االنتاج

جية االنتاج

مكان العرض

اسم المسرحية

ٔ

لعب الرعية

د .نبيؿ جبار

د .ياسيف اسماعيؿ

ٕٜٓٓ

قسـ التربية الفنية

التربية الفنية

ٕ

الحواس الخمسة

د.حسيف عمي ىارؼ

رعد معف

ٕٓٔٓ

قسـ التربية الفنية

التربية الفنية

ٖ

الروح الخالدة

محمد البغدادي

قيس القره لوسي

ٕٜٓٓ

قسـ التربية الفنية

التربية الفنية

ٗ

الذئب المزيؼ

عمي عبد الزىرة

عمي عبد الزىرة

ٕٓٔٓ

قسـ التربية الفنية

التربية الفنية
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ثـالثا :عـينة الـبحث .
اختار الباحث عينة عشوائية عمى عرض واحد مف بيف مجتمع البحث  ،وىذا ما يحقؽ

اليدؼ مف البحث الحالي .كما موضح في الجدوؿ (ٕ)

جدوؿ (ٕ) عينة البحث
اسـ العرض

المؤلؼ

المخرج

سنة االنتاج

جية االنتاج

مكاف العرض

لعب الرعية

د .نبيؿ اسماعيؿ

د.ياسيف اسماعيؿ

ٕٜٓٓ

قسـ التربية الفنية

التربية الفنية

رابعا  :اداة الـبحـث
لكي يكوف بإمكاف الباحث تحميؿ عينة بحثو  ،فمف الضروري توافر اداة تحميؿ ،اذ يستمزـ وجود
اداة تحميؿ يفي بأغراض البحث ويحقؽ ىدفو ويالئـ العرض المحمؿ حيث اعتمد الباحث في بناء

تحميؿ (االداة) عمى وسائؿ متعددة ومنيا:
ٔ  -النص المسرحي

ٕ  -الصور الفوتوغرافية ،وشريط الفيديو

ٖ  -المؤشرات التي اسفر عنيا االطار النظري
ٗ  -خبرة الباحث في مجاؿ المسرح المدرسي كونو طالب في قسـ التربية الفنية.

٘  -اطالع عمى دراسات وبحوث عممية سابقة مف قبؿ الباحث التي احتوت عمى كيفية تحميؿ
محتوى ،فضال عمى اطالع عمى الدراسات التي تناولت موضوع البحث الحالي.

وبناءا عمى ىذه االداة صمـ الباحث استمارة تحميؿ المحتوى الباحث بصيغتيا االولية تكونت
مف (استمارة واحدة) تضمنت عمى (ٓٔ ) فقرات تمثمت بمجموعة المكونات الوظيفة الدرامية والتربوية

لشخصية الراوي في المسرح المدرسي (قسـ التربية الفنية انموذجا) ويتكوف مف (محوريف) المحور
444

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

االوؿ يتكوف مف (٘ ) فقرات متمثمة بالوظائؼ التربية التي يتميز بيا شخصية الرواي  ،والمحور
الثاني يتكوف مف (٘ ) فقرات متمثمة بالوظائؼ الدرامية التي يقدميا والتي ييدؼ البحث الحالي الى
الكشؼ عف مدى تحقيؽ ىذه التوظيؼ الدرامي والتربوي لشخصية الراوي  ،ولقياس مدى تحقيؽ كؿ

فقرة مف فقرات المحوريف اعتمدت الباحثة مقياس تمثؿ بػ (تصمح  ،ال تصمح  ،بحاجة الى التعديؿ)
.ممحؽ رقـ(ٔ)
خامسا  :صدق االداة :

تـ عرض استمارة تحميؿ المحتوى بصيغتيا االولية عمى مجموعة مف الخبراء ذوي االختصاص

المعتمديف في ىذا البحث والبالغ عددىـ (ٖ ) يتوزعوف عمى اختصاصات (فنوف مسرحية  ،التربية
الفنية ) لتعرؼ عمى آرائيـ حوؿ صالحية فقراتيا ومدى فاعميتيا في قياس اىداؼ البحث )ٔ(.

بعد اف تـ جمع االستمارات مف الخبراء قاـ الباحث بتعديؿ الفقرات التي اشرىا الخبراء وحذؼ
ما ليس لو عالقة

بأىداؼ البحث  ،وبعد تصحيحيا تـ اعادتيا الى بعضيـ لغرض التحقيؽ مف

صدقيا التاـ وعميو اصبحت ىذا االستمارة جاىزة لمتطبيؽ .وتدعى استمارة تحميؿ المحتوى (بصيغتيا

النيائية).

سادسا  :الوسائل االحصائية :
استخدـ الباحث معادلة الوسط المرجح لمكشؼ عف مدى تحقيؽ التوظيؼ الدرامي والتربوي

لشخصية الراوي في عروض المسرح المدرسي باستخداـ المعادلة التالية:

معادلة فيشر =

التكرار×ٕ +التكرارٕ×ٔ +التكرار ٖ× صفر

تقارف قيـ الوسط المرجح المحسوب مع الوسط المرجح النظري المحسوب كاالتي :

الوسط المرجح الفرضي = ٕ+ٔ+صفر = ٖ =ٔ

كؿ وسط مرجح محسوب تكوف قيمتو أعمى مف الوسط المرجح الفرضي تعد الخصائص الفنية

متضمنة في شخصية الراوي العكس صحيح .ممحؽ رقـ(ٗ)ٖ،
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اسم المسرحية  :لعب الرعية

سابعا :تحميل العينات .

التأليف  :د .نبيل جبار

االخراج  :د .ياسين اسماعيل
ممثل شخصية الراوي  :عمي كريم
فكرة المسرحية ( :لن تتوقف الحياة ما دام فينا قمب ينبض باألمل)

ممخص المسرحية:

تدور احداث المسرحية حوؿ مجموعة مف الرعية يمعبوف فيما بينيـ العاب ليا صمة بالموروث
الشعبي وفي لحظة ما يحصؿ بينيـ نزاع لعد ـ االتفاؽ عمى لعبة معينة  ،فيطرح الراوي عمييـ اختيار
لعبة (جحا وعطشانة) فتقوـ الرعية بأدائيا بعد توضيح معالـ شخصياتيا مف قبؿ الراوي  ،وتختار

الرعية مف بينيـ جحا وعطشانو ليقوموا بدور ابطاؿ القصة .
وفي المدينة يوجد ممؾ يدعى تيمورلنؾ يطمب مف الحراس بحضور جحا الى القصر واتخاذ الحكـ

بحقو لما كونو يعمؿ عمى اضحاؾ الناس بحكاياتو وذلؾ يتعارض مع سياسة تيمورلنؾ  ،الحراس
يقوموف باحضار جحا الى القصر وىو ممتبس بعباءة سوداء ترمز الى زي السجناء حيث يطمب منو

تيمورلنؾ اف يتوقؼ عف مينتو في اضحاؾ الناس واف ال ينشر الحب واالفراح بيف الناس  ،فيصرخ
جحا بعدـ استطاعتو عمى ذلؾ كونو تمـ الصفة تجسد شخصيتو وتمثؿ رسالتو االنسانية فيقوـ وبعد اف
يعجز تيمورلنؾ مع اقناعو يقوـ بخمع قمبو بطريقة ايمائية  ،وبعدىا مباشرة يتحوؿ القصر الى رقعة

شطرنج ويتوزع عمييا الرعية بعد تحولت الى بيادؽ ويطمب العبي الشطرنج اف يخرج جحا مف ىذه

المعبة كونو شخص غريب وليس لو مكاف في ىذه المعبة  ،يحاوؿ جحا اف يغير ىذه المعبة حيث
يطمب مف البيادؽ بالتحرؾ والخروج مف الرقعة ولكنيـ يعمنوف عف عدـ استطاعتيـ مف الخروج

فيحاوؿ جحا عددت مرات فينجح في ذلؾ  ،وفجأة الرعية يعمنوف عف انتياء ىذه المعبة  ،فيبدأ الراوي
بطرح لعبة جديدة عمييـ وىي لعبة (السندباد)
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تحميل (المشيد االول )
يبدأ المشيد االوؿ بمجموعة العاب شعبية يمعبونيا الرعية وينقسموف الى مجموعتيف يرتدي

نصفيـ الزي االسود والنصؼ االخر الزي االبيض  ،تظير شخصية الراوي وبيده كتاب كبير وىو
يرتدي سترة وبنطموف اسود وقميص ابيض ويرتدي عمى رأسو قبعة حمزونية حمراء تمثؿ قبعة جحا

،وىو جالس عمى كرسي يشاىد تمؾ االلعاب التي ليا صمة بالموروث الشعبي تارة وتاره ينظر الى
الكتاب وعندما يصؿ االوالد الى ببدأ لعبة تجسيد العنؼ يقؼ الراوي فجأة ويتوقؼ الرعية حيث ينظر

الراوي الى الرعية بغضب فيغمؽ الكتاب ويقوؿ ليـ.....
(انتو محتاجيف جحا  ...احنو محتاجيف جحا )

والرعية تردد تمؾ الجميمة باندىاش والعجاب  ،وتبدأ باختيار لعبة شعبية فيما بينيـ فيتحوؿ ىذا
االختيار الى نزاع

والراوي بدوره يقوـ بحؿ النزاع وايجاد الحموؿ فبعد اف يعجز االوالد اختيار

شخصية جحا مف بينيـ يطرح الراوي مواصفات جحا ومواصفات عطشانة زوجت جحا ليتسيؿ لمرعية

عممية اختيار الشخصيات المناسبات لتجسيد تمؾ االدوار ،فتختار الرعية شخصية عطشانة وتقوـ

عطشانة باختيار شخصية جحا بنفسيا فتختار الشخصية مف بيف الرعية رجؿ نحيؼ جدا وصميع
الرأس وتضع فوؽ رأسو القبعة الحمراء لتعمف عف ذلؾ بأختيارىا.
وىنا يتفاجأ جحا بعد اختياره ىذه الشخصية وسرع ما يعجب بشخصيتو وتباىا اماـ الرعية حيث يقوـ
بخمع مالبسو وابراز عضالتو ويقوؿ
(انا جحا ...فتقوؿ لو الرعية بصوت واحد ىو جحا)
وبعدىا يخرج الراوي والرعية_(نياية المشيد)
تحميؿ (المشيد الثاني)
في ىذا المشيد تظير الرعية عمى خشبة المسرح وىـ يجسدوف العبيد حيث يجمس الراوي في
نفس المكاف الذي ظير منو عمى الكرسي المرتفع وىو يق أر الكتاب ببطئ وتركيز  ،يدخالف جحا
وعطشانة ويبداف بالشجار فيما بينيـ وعند سماعيـ صوت الموسيقى يخرجوف مف المكاف يخرج

جندياف مف جنب الراوي الستقباؿ تيمورلنؾ يتقدـ تيمورلنؾ بالسير عمى ايقاع الموسيقى ويعود يجمس

في نفس مكانو ويخرج مسدساف مف مآزره ليعمف عف رغبتو في ممارسة الحرب .
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يطمب تيمورلنؾ مف الحراس بحضور جحا الى القصر التخاذ قرار في حقو وبعد اعالف ذلؾ يتحرؾ

الراوي ويذىب الى كرسي تيمورلنؾ يقؼ عمى جانبيو حارساف وفتاة خمفو وامامو كتاب كبير يحتوي
عمى قصة مصورة (وىو قصة جحا ) حيث يحكي القصة الى تيمورلنؾ ليتفيـ حقيقة جحا  ،يبدا
الراوي بشرح الحكاية باسموب الحكواتي واثناء الشرح تقوـ الفتاة التي خمفو بتفسير الحكاية مف خالؿ

حركات الصـ والبكـ يتصاعد اداء الراوي مع تصاعد الحوار ويجسد بعض المفردات مف القصة مف

خالؿ التمثيؿ الحكواتي  ،يثير ذلؾ غضب تيمورلنؾ يتقدـ الراوي الى تيمورلنؾ ويستمر في القاء
الحكاية وعندما يصؿ ينظر في وجيو ويقوؿ لو (كاف لجحا حمـ واحد في حياتو وىو  ....الحب ) ..

يخرج الراوي .

يحضر الحراس جحا وىو ممتبس بعباءة سوداء ترمز الى زي السجناء وىو يصرخ عدو مرات (ليس
بيذه الطريقة  ....ليس بيذه الطريقة)  ،ويضحؾ تيمورلنؾ مقا بؿ ذلؾ الصراخ ويتمذذ بتعذيبو .
يطمب تيمورلنؾ مف جحا اف يتوقؼ عف اضحاكـ الناس مقابؿ حريتو ولكف يرفض جحا ذلؾ بعدـ

استطاعتو كونو اف الضحؾ وبث الحب بيف الناس ىو رسالتو االنسانية .

يدخؿ الراوي ىنا وينتقؿ الى كرسي تيمورلنؾ ثـ يجمس وينظر الى جحا بحزف بما يعانيو مف الـ

وقسوة تييمورلنؾ  ،فيكرر تيمورلنؾ مف جحا طمبو عدة مرات فيبدأ جحا بالصراح  ،تدخؿ الممرضة
االنكميزية وتعمؿ لجحا عممية التنويـ المغناطيسي لغرض خمع قمبو  ،فيبدأ جحا بالبكاء والصراخ في
وسط المسرح فيتقدـ تيمورلنؾ نحوه ببطيء ويخمع قمبو بحركة ايمائية ثـ يرفعو الى االعمى ويخرج ،
يدخؿ مجموعة مف الحراس وىـ يتظاىروف بالخوؼ ويطمبوف مف جحا اليروب فو ار فيخرج جحا مف

القصر .
تحميؿ (المشيد الثالث).
جحا يقؼ في وسط المسرح يترقب  ،تدخؿ شخصيتاف مف جانبي المسرح يرتدي احدىما الزي
االبيض واالخر الزي االسود وىـ يرتدوف نظارات سود ويقوموف بحصر جحا في نصؼ الخشبة مف
خالؿ فرش االرضية بأرضية اخرى وىي رقعة شطرنج ليعمنوا بذلؾ بدأ لعبة جديدة  ،وبعد اف تتحوؿ
االرضية الى رقعة شطرنج بأكممو تدخؿ البيادؽ مف جانبي المسرح بحركة سريعة ومضطربة ويقفوف

في اماكنيـ داخؿ الرقعة الجزء االوؿ يرتدوف الزي االبيض والجزء االخر يرتدوف الزي االسود ،
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تصوب الشخصيتاف اسمحتيما نحو جحا بكراىية لكي يخرج مف المعبة كوف اف جحا شخص غريب
وال يحؽ لو ممارسة المعبة  ،يبدأ جحا بالنظر الى البيادؽ باندىاش وذىوؿ حيث يطمب مف احدىـ

الحديث ولكف ال يرد فينفعؿ جحا ويقوـ بدف ع البيدؽ  ،فيبدا البيدؽ بالبكاء ويطمب مف جحا بخوؼ
وترجي اف يسترجعو الى مكانو يقؼ الراوي مف عمى كرسيو وينظر الى ما يجري مف احداث داخؿ

لعبة الشطرنج  ،ينتقؿ جحا الى مكاف مرتفع وىو مكاف كرسي تيمورلنؾ ويقوؿ لمبيادؽ (سأحكي لكـ

حكاية ) الرعية تنظر الى جحا نظرة واحدة  ،فيكمؿ الراوي الجممة ( اما اف تتحرروا  .....او تبقوا
بيادؽ الى االبد ) ينظر الرعية الى الراوي نظرة واحدة  ،يكرر جحا ىذه العبارة لعدة مرات مع الراوي

بإيقاع واحد وبأداء تصاعدي مع موسيقى مرتفعة  ،فيردوف الرعية ( ولكننا ال نستطيع الكالـ مثمؾ) .
تتقدـ جحا نحو البيادؽ ويقوـ بإزاحتيـ مف اماكنيـ وىو يقوؿ ليـ اثناء ذلؾ

(تستطيعوف ذلؾ

 ..فقط اف تقفوا خارج ىذه الرقعة ) ويكرر جحا عبارتو ٖ مرات  ،تختفي االضاءة وبعد لحظات
تظير فيتظاىروف الرعية بالفرح فيعودف الى المشيد االوؿ ويبادوف باختيار لعبة جديدة حيث تطرح

الرعية عمى بعضيما االلعاب الجديدة ولكف ال يعجب كمييما وسرعاف ما يتحوؿ االختيار بينيـ الى
نزاع فيتقدـ الراوي والجميع يعمنوف الصمت وينظروف الى الراوي باندىاش وكالعادة يقوـ بطرح لعبة

جديدة حيث يقوؿ ليـ ( انتـ محتاجيف السندباد  ..احنة محتاجيف السندباد)  ،تنقسـ الرعية الى قسميف
وكؿ قسما منيـ يقؼ عمى جانبي المسرح ويقولوف الى الجميور بصوت واحد ( انتو محتاجيف

السندباد  ..احنة محتاجيف السندباد )  ،يقوـ الراوي بغمؽ كتابو  ..تختفي االضاءة وينتيي المشيد .
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الفصل الرابع
نتائج البحث
نتائج البحث ومناقشتيا
قاـ الباحث بمناقشة نتائج البحث في ضوء مؤشرات االطار النظري والدراسات السابقة التي تـ
استعراضيا في الفصؿ الثاني لغرض التوصؿ الى االستنتاجات .
بعد عممية تحميؿ العينة والحصوؿ عمى النتائج عمى ضوء استمارة التحميؿ تبيف اف الفقرة االولى

حقؽ المرتبة االولى مف بيف الوظائؼ الدرامية حيث حقؽ ٓ % ٛوىذا يدؿ عمى اف الراوي يمعب دو ار
كبي ار في العروض المسرحية مف خالؿ اعتماده عمى التنويع والتمويف بيف الحركات والشخصيات ،
واما الفقرة الثالثة حقؽ المرتبة الثانية مف بيف الوظائؼ التربوية حيث حقؽ نسبة مئوية بدرجة ٓ% ٚ

وىذا يدؿ اف الراوي لو قدرة جيدة عمى توضيح الجوانب المعرفية في العروض المسرحية التي يجسدىا
 ،واما الفقرة السادسة والسابعة فمقد حققا نسبة معادلة حيث بدرجة ٓ % ٙمف بيف الوظائؼ الدرامية
والتربوية والتي تركز عمى دور الراوي في تنمية الحدث بشكؿ مؤثر  ،واما الفقرة الخامسة والثامنة فمقد
احتمتا المرتبة الخامسة والسادسة مف بيف الفقرات التربوية حيث حقؽ نسبة مئوية بدرجة ٓ٘ %وىي
درجة متوسطة مف بيف الفقرات وىذا يدؿ اف شخصية الراوي لو القدرة عمى تنمية التذوؽ الفني لدى

المتمقيف بنسبة متوسطة  ،واما الفقرة التاسعة فمقد احتؿ المرتبة السابعة بنسبة ٓ٘ %والتي اختصت
عمى اثارة مخيمة الطفؿ حيث تبيف اف لشخصية الراوي تاثير بسيط عمى مخيمة المتمقي  ،وبالنسبة
لمفقرة الثامنة وكذلؾ حقؽ الفقرة الثانية المرتبة الثامنة مف بيف الفقرات التي تتمثؿ بالوظائؼ الدرامية

وحصؿ نسبة مئوية بدرجة ٓ٘  %ايضا  ،وك ما حصؿ الفقرة العاشرة فمقد احتؿ المرتبة التاسعة
وحصؿ ايضا عمى نسبة مئوية بدرجة ٓ٘  %وىذا يدؿ عمى اف الراوي لو القدرة عمى توضيح الحدث
وتفسيره بشكؿ يحقؽ ىدؼ ورسالة العرض التربوية  ،واما الفقرة الرابعة فمقد احتؿ المرتبة االخيرة

المتمثمة بالمرتبة العاشرة والذي حقؽ اوطئ درجة مف بيف درجات باقي الفقرات الدرامية والتربوية والتي
تبيف مف خالليا اف الراوي يقوـ بغرس القيـ االخالقية والتربوية بشكؿ ضعيؼ كونو يرتكز ميامو عمى

عممية تقديـ الشخصيات التي تقدـ القيـ وال تقوـ ىي بنقؿ تمؾ القيـ ومف جانب اخر يمعب النص

المسرحي دو ار ميما في عممية ايصاؿ تمؾ الرسائؿ التربوية عمى الشخصيات التي تجسد افكارىا عمى
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خشبة المسرح  ،فمقد تبيف مف خالؿ ىذه النتائج اف الراوي يقوـ بايصاؿ الرسالة التربوية مف خالؿ

الوظائؼ الدرامية المتمثمة بالفكرة والحوار والحدث \.
االستنتاجات :

في ضوء مناقشة نتائج البحث توصؿ الباحث الى عدة استنتاجات وىي :

ٔ – اف شخصية الراوي في عروض مسرح المدرسي التي يجسدىا لو تاثير كبير وواضح في نفس
المتمقي .

ٕ – اف المتمقي في المسرح المدرسي يحتاج الى عممية تبسيط وتوضيح لمنصوص المسرحية بما
يتناسب مع قدراتيـ العقمية وشخصية الراوي خير مف يجيد ىذه العممية .

ٖ – اف وجود شخصية مثؿ شخصية الراوي يشكؿ عنص ار ميما في عممية تفسير المنطوؽ المفظي
لمعروض المسرحية في المسرح المدرسي .

ٗ – اف شخصية الراوي يمتمؾ عدة وظائؼ درامية يستطيع مف خالليا ايصاؿ الرسالة التربوية الى
المتمقي بطريقة افضؿ مف باقي الشخصيات االخرى .
التوصيات :
في ضوء النتائج واالستنتاجات التي توصؿ اليو الباحث  ،اوصى الجيات المعنية بعدة توصيات
وىي:
ٔ – التركيز عمى شخصية الراوي في العروض المسرحية المقدمة في المسرح المدرسي وجعميا تمثؿ
بمساحة واسعة تناسب شخصيتيا وكفائتيا .

ٕ –االستعانة بالمتخصصيف بشؤوف العرض المسرح المدرسي في سبيؿ اختيار العروض التي تكوف
مالئمة وذات شخصيات بارزة كشخصية (الراوي).

ٖ  -توصي الباحثة ايضا بالتوسع في دراسة (الراوي) في المسارح االخرى في (مسرح طفؿ ،مسرح
العربي الحديث وغيرىا).

المقترحات :
يقترح الباحث بما يمي :
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ٔ – اجراء دراسة مماثمة لمشخصيات االخرى التي تحتوي عمى نفس خصائص شخصية الراوي.
ٕ – اجراء دراسة مماثمة لمشخصيات الدرامية التي تشكؿ عنص ار محوريا في عروض مسرح الطفؿ
كشخصية (الميرج )مثال.
المصــــادر
1ـ ابو الخير ،محمد حامد ،مسرح الطفل ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.1988 ،
2ـ ابو حجمة ،اميرة محمود ،في مسرح الكبار والصغار ،ط ،1شركة الشرق االوسط لمطباعة ،عمان.1985 ،
3ـ ابن منظور ،جمال الدين محمد بن مكرم اال نصاري ،لسان العرب ،ج ،8م،3الدار المصرية لمتأليف والنشر ،مصر،
(د.ت).
4ـ الحمداني ،حميد ،بنية النص السردي ،ط ،2المركز الثقافي العربي لمطباعة والنشر ،بيروت .1993
 - 5الجمبي ،معجم المصطمحات الدرامية المسرحية ، ،ط ،1دار المأمون لمترجمة والنشر ،بغداد.1993 ،
 - 6الرشيدي ،عدنان ،مسرح برشت ،دار النيضة العربية ،بيروت.1988 ،
 - 7الزاوي ،احمد ،قاموس المحيط ،ج ،4المجمد الثاني.
 - 8الزبيدي ،عمي ،المسرحية العربية في العراق ،مطبعة الرسالة ،القاىرة.1967 ،
 - 9الكعبي ،فاضل ،مسرح المال ئكة ،ط 1دائرة الثقافة واالعالم ،الشارقة.2009،
10ـ ____ ،___،تكنولوجيا الثقافة ،ط 1دائرة الثقافة واالعالم ،الشارقة.2011،
 - 11اال نصاري ،ابن منظور جمال الدين ،لسان العرب ،ج ،18المؤسسة المصرية العامة لمتأليف ،مصر(،د.ت).
 - 12المرزوقي ،وجميل شاكر ،مدخل الى نظرية القصة ،دار الشؤون الثقافة ،بغداد .1986
 - 13المفرجي ،احمد فياض ،الحياة المسرحية في العراق ،دار الحرية لمطباعة ،بغداد.1988 ،
 - 14النجار ،جميل موسى  ،التعميم في العراق في العيد العثماني االخير ،مطابع والشؤون الثقافة العامة ،ط ،1بغداد،
.2002
 - 15بريخت ،بوتولد ،نظرية المسرح الممحمي ،ترجمة :جميل تصيف ،عالم المعرفة ،بيروت.1977 ،
16ـ بياء طاىر ،مناقشة حول الشخصية المسرحية ،مجمة المسرح ،العدد الخامس واالربعون ،بغداد.1967،
 - 17بولتون ،مارجوري ،تشريع المسرحية ،مكتبة اال نجمو المصرية ،القاىرة.1958 ،
 - 18باندولفي فينو ،تاريخ المسرح  ،ترجمة :الياس زحالوي ،منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي ،دمشق1979 ،
 - 19حمادة ،ابراىيم ،معجم المصطمحات الدرامية والمسرحية ،دار الشعب ،القاىرة.1971 ،
 - 20صبري ،محمد ،نظرة جديدة في جذور المسرح العراقي القديم(،1976،رسالة ماجستير).
 - 21عبد المطيف ،خميل ابراىيم ،النشاط المدرسي وتطوره في العراق ،مطبعة دار السالم ،بغداد.1978،
 - 22فيميب وينتمي ،فن المسرحية ،ترجمة :صدقي خطاب ،الدار الثقافة ،بيروت.1958 ،
25ـ فاطمة ،البرد ،المؤثرات االجنبية في النص المسرحي العربي ،مجمة المسرح العربي ،العدد ( ،2005 ،76موقع
انترنيت).

449

العـــــــــــــــدد السابع والثالثون

جامعة واسط

الجزء الثا لث /تشرين الثاني 2019 /

مجمــــــــة كميــــــــة التربيــــــة

 - 26مجموعة باحثين ،المفضل في تاريخ العراق المعاصر ،ط ،1شركة احمد الزيدي لمطباعة ،بغداد2002،
27ـ مرعي ،حسن ،المسرح المدرسي ،دار اليالل لمطباعة والنشر ،مصر.2002 ،
 - 28ىارف ،حسين عمي ،المسرح التعميمي ،ط ،1بغداد.2008 ،
29ـ ____ ،____،نحو المسرح الصفي ،ط ،1بغداد.2012 ،
 - 30يوسف ،عبد التوب ،المسرح المدرسي والجامعة ،مجمة المسرح ،القاىرة.1982 ،
 - 31ابو العزم ،عبد الغني ،معجم الغني ،مصدر الكتاب :موقع معاجم صخر ،مؤسسة الغني لمنشر  ، 2011،موقع
انترنيت.
 - 32مصطفى ابراىيم ،واخرون ،معجم الوسيط ،تحقق :مجمع المغة العربية ،ط،1ج ،2القاىرة.1952،
 - 33منتدى ادباء العرب  ،معجم عربي عامة  ،موقع انترنيت.

445

