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  مناذج خمتارة -دور املوسيقى يف تكامل العمل املسرحي
 / كمية الفنون الجميمة  البصرة جامعةم.م. بشار صالح مهدي / 

almrhoon1986@gmail.com 
 الممخص:

للموسيقى التصويرية دورًا ىامًا في تصوير االحداث قبل وقوعياا او ترسايا الرةارة المتةيلاة لادى  ن  إ   
يةااااون داللااااة لااااو عمااااا يحاااادث فااااي الملاااايد المساااارحي  حيااااث رافقاااات الموساااايقى المتلقااااي بدااااد حاااادو يا ل

 التصويرية االعمال المسرحية منذ االزل لتةون دالة عليو ومتممة للرةرة االةراجية.
 لقد تةون البحث من اربدة فصول:

فري الرصل االول تم عرض ملةلة البحاث واىمياة البحاث والياد  مان طارح ىاذا الموياوع وتبياان    
الموسااايقى فاااي تحقيااا  التةامااال المسااارحي عبااار مم راتياااا السااامدية المتةيلاااة ومااان  ااام حااادد البحاااث  دور

 . 1022 – 1002بالمسرحيات التي اقيمت على مسرح الرليد في بغداد بين عامي 
ومان  ام   الموسيقى والصورة المتةيلة التي ترسميا للمتلقياما في الرصل ال اني فقد تطر  البحث الى 

الموساايقى والماام رات الصااوتية فااي نسااجام بااين الموساايقى وصااورة الحاادث الاادرامي وماان  اام التوافاا  واال
 وظائ  استةداميا.و  المسرح

امااا فااي الرصاال ال الااث فقااد حاادد الباحااث ماانيت بح ااو الوصااري التحليلااي وذلاا  للوصااول الااى تحقياا     
حديدىا في الحدود الزمانية اىدا  بح و  وقد حدد مجتمع البحث وعينتو بالمسرحيات الدراقية التي تم ت

 التحليلي وذل  للوصول الى نتائت من ةالل تحليل عينة البحث. لمديارهوقد اةتار الباحث فقرات 
اما الرصل الرابع فقد احتوى على اىم الرقرات التي استنتجيا الباحاث مان البحاث ومناقلاتيا مناقلاة    

 ين بيا ال تمام البحث.مويوعية ومن  م قائمة بالمصادر واالدبيات التي استد
 (.نماذج مةتارة  تةامل الدمل المسرحي  الموسيقى الةلمات المرتاحية:)

The role of music in the integration of theatrical work - 

selected models 

Bashar Saleh Mahdi 

University of Basra / College of Fine Arts 

Abstract: 

       The soundtrack has an important role in depicting events before they 

happen or consolidating the imagined idea of the receiver after their 
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occurrence to be a sign of what is happening in the theatrical scene, as the 

soundtrack has accompanied theatrical works from time immemorial to be a 

sign of it and a complement to the directing idea. 

The research consisted of four chapters: 

In the first chapter, the research problem, the importance of research, and the 

goal of raising this topic was presented and the role of music in achieving 

theatrical integration through its imagined audio effects was presented, and 

then the research was limited to the plays that were held at the Al-Rashid 

Theater in Baghdad between 2001 - 2011. 

In the second chapter, the research dealt with music and the imagined image 

that you draw for the recipient, and then the compatibility and harmony 

between music and the image of the dramatic event, and then music and 

sound effects in the theater and the functions of their use. 

In the third chapter, the researcher defined his descriptive and analytical 

research methodology in order to achieve the objectives of his research. 

As for the fourth chapter, it contains the most important paragraphs that the 

researcher concluded from the research and discussed them in a substantive 

discussion, and then a list of the sources and literature that was used to 

complete the research. 

 االطار المنهجي –الفصل االول 
 مشكمة البحث:

ورىاا فاي مصااحبة الحاوار رافقت الموسيقى أحداث المسارح تاريةياًا  ولام يقتصار د      
ميااااة وتصااااوير ت مساااااحة واساااادة فااااي محاةاااااة ا حااااداث الدراالرراغااااات  باااال أةااااذ ئوملاااا

ن ان تأةاذ الموسايقى وظيراة درامياة تلداب دورًا أبالغياًا بمةاان ةمالرياء المسرحي  اذ ي
الحادث تمنحااو أبداااد افتراياية ذات دالالت ولااررات غياار موجاودة للديااان تنتجيااا صااورة 

سامدي, ةماا يمةان ان يةاون الموسيقى بلةل افترايي, والتي تلاةل نوعاًا مان التأ ياث ال
تجدلنا نساترجع ذةرياتناا الماياية للمةاان ونتةيلاو  إرجاعيوللموسيقى في المسرح وظيرة 

بلااةل افترايااي ماان ةااالل صااورة ا لحااان التااي تمتلاا  نظااام ماان الدالقااات المتجانسااة 
 في الدرض. للمليد المسرحيوالدالالت المتناغمة التي َتةّون صورة متةيلة)افترايية( 
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فياااو  بأذىاننااااونتةيلاااو افترايااايا  بأذاننااااالاااذي نساامدو  يةاااون الحااادث الااادراميوىنااا       
يقاعاتياا التاي ترافا  جسد بأصاوات ومام رات الموسايقى متةيل افترايي غير عياني يت وا 

 الصورة الدرامية للدرض المسرحي.

ةيليًا  ان الموسيقى ال تحدث في مةان محدد  لةنيا قادرة على إنتاجو ت وبالرغم من    
متةيليااو اذ تسااما الموساايقى لاايس فقااط بمنتاااج المةااان  باال تمةننااا ماان ويااع تصااورات 

الحااادث تصاااوير أ نااااء االساااتماع  فياااي تمتلااا  القااادرة فاااي  للحااادث التم يلاااي ال نياياااة لاااو
لارات المسارات اللحنية واإليقاعية  المسرحي  التصويريةبلةل افترايي تنتجو لررات وا 

  وال بااااد ماااان ان تنسااااجم الرةاااارة االفتراياااايةسااااي فااااي تةااااوين التااااي تلااااةل المحااااور ا سا
يقاعًا ( لتصبا مصدراً    .الحدث في المتةيلةلصورة  الموسيقى) لحنًا وا 

وبنااااًء علاااى اىمياااة ماااا تقااادم ذةاااره صاااغنا عناااوان بح ناااا الموساااوم : ) دور الموسااايقى فاااي 
 نماذج مةتارة ( -تةامل الدمل المسرحي

 اهمية البحث:
دور ث فيمااا يلقيااو ماان ايااواء علااى الدالقااة بااين االةااراج المساارحي و تتحاادد اىميااة البحاا

 . تصوير المليد المسرحي في مةيلة المتلقيى في الموسيق

 هدف البحث:
 الةل  عن قدرة الموسيقى في تصوير المليد المسرحي في متةيلة المتلقي  .

 حدود البحث:
 الحدود المةانية: الدرا 

 1022 -1002الحدود الزمانية: 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 626 

لحاااادود المويااااوعية: تصااااوير الملاااايد المساااارحي الااااى المتلقااااي عاااان طرياااا  الماااام رات ا
 الموسيقية.

 تعرف المصطمحات:
 الدور:

ىو عالقة بين حادين يمةان تدريا  ةال منيماا باا ةر او عالقاة باين قيايتين يمةان    
اسااتنتاج ةااال منيماااا مااان االةااار او عالقاااة لااارطين يتوقااا  ب باااوت احاااداىما علاااى  باااوت 

 (765با    د.ت   صصلي) االةر .

 االطار النظري – الثانيالفصل 
 الموسيقى والصورة المتخيمة – المبحث االول

للمتلقاااي قبااال  تدتبااار الموسااايقى مااان الدناصااار الميماااة لتصاااوير االحاااداث افتراياااياً      
ال يتجاااوز حيااث انااو   بااواإلحساااس حاادو يا  فيااي تصااور الحاادث المساارحي عاان طرياا  

 بالدالقااة المتةيلااة و يقاااً  والرطااري  وىااذا الترةياار الرطااري ارتاابط ارتباطاااً  الترةياار الحسااي
 وتأصالت ىاذه الدالقاة فاي الاذات البلارية وفاي الوجاود اإلنسااني باالرطرة  رغام ان ىاذه

اتةااذت تصااورات طابدااًا منيجيااًا انطلاا  ماان الوجااود واالحااداث  اإلنسااان بااين الدالقااة
إرجاعياااا إلاااى الدناصااار التاااي تااارتبط ماااع  والبحاااث عااان ماىياااة الداااالم الماااادي مااان ةاااالل

الموجااودات الطبيديااة وا سااطورية بدالقااات الساابب والنتيجااة علااى نحااو م ااالي  ىااذا مااا 
جدااال المتأمااال يحااايط واقداااو باااأطر حساااية ت ريااام وتحلااال المراااردة المةانياااة اعتماااادًا   علاااى 

ن طريا  عا لألحاداث فاي المةيلاةعناصر مادية ذات أبداد )م الية( تحاول إيجاد مريوم 
علاى مار الدصاور انلاغل  طة بو  بما يلبي ىواجساو الوجودياةعالقتو بالموجودات المحي

  م اااال ا زليااااة والساااارمدية والاااازوال والرناااااء الداااادمبويااااع مراااااىيم تتدااااارض مااااع مراااااىيم 
إذ تم ال جساد اإلنساان بصارتو مرةازًا مةانياًا  (www nizwa.comالباوعلي   ) وا بادي
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)   المحيط واساتةالص عناصاره البنائياة علاى وفا   نائياة ينطل  منو في تأمل الرياء 
 .الرةر(  –المادة 

الةيااال او المتةياال يلاايران الااى مااا يطلاا  عليااو الصااورة او )الملةااة الذىنيااة( التااي ف    
تيتم بالمادة التي يدتمد علييا الةيال والتةييل في اإلنتاج وذل  باستدادة بدض الصاور 

 . ياالفتراي الةيال ه الصور من الواقع او منواإلبداع فييا  سواء ةانت ىذ
اذا ما الرنا الى ةلمة المتةيل فمنيا تدود الى ا صال الالتيناي والتاي تدناي ةياالي      

والمتةيل لم ينلأ اال من ةالل مريوم  الةيال الذي اعتبر فاي بداض النظرياات ذا قيماة 
باره مصاادر الاوىم الااذي وم ااال ذلا  افالطااون الاذي اعت  (21ص، بلداال   ب ت )سالبية 

بالةياااال وناااارى ذلاااا  مااان ةااااالل ةتابااااو  ة يااااراً  يبدااادنا عاااان الحقيقاااة  إال انااااو ةااااان ميتمااااً 
)الجميورية( الذي بنى علياو تصاوره للمديناة الرايالة االفتراياية وىاو تصاوير افتراياي 
ةيااااالي لمااااا ينبغااااي ان تةااااون عليااااو مدينتااااو الحقيقيااااة  وىااااو عبااااارة عاااان تصااااوير ةيااااالي 

اال من ةالل التةيل الذىني فيو صورة  ستطيع ان نلمسو او ندرةو بصرياً افترايي ال ن
تسااتديرىا الااذاةرة لتحقاا  التطاااب  بااين أفةااار افالطااون نحااو تحقياا  مدينتااو  لحاادث مدااين

  وبيذا يةون الةياال ا فةار الموجودة الصور المرتريةالتي يسدى الى افتراييا وبين 
 المتةيلة ذه ىو ا داة لإلحساس او اإلدرا  لم ل ى

مغااايرًا للاذي قدمااو  إال ان بداض ماان الرالسارة م اال )ةانات( الااذي أعطاى للةيااال مريومااً 
افالطون فيم يرونو يرورة أساسية لريم الدالم وال يمةن االستغناء عناو  فاااا)ةانت( رباط 
الةيال باإلدرا  والريم فيقول  إن ملةة الةيال يرورة ىامة وأساسية في جمياع عملياات 

 .   فةالمدر 
والةيااال ىاااو ماااا يدنااي افتاااراض ا فةاااار والصاااور الذىنيااة  فياااو ياااوحي بالتصاااورات  .1

او تاااريا ماان دون  احااداثواالسااتدارات وةاال مااا يتدلاا  بالبنيااة الدقليااة وال يمةاان وصاا  
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الةيال  او على االقل من دون صور متةيلة او افترايية  لذل  يستطيع اي صوت ان 
  الاااذي يحااادث فياااو ىاااذا الصاااوت مااان تصاااور تقريباااي يدطيناااا انطباعاااًا تاماااًا عااان الموقااا

  فماا ال   يساامع الناااس احااد المسلسااالت اإلذاعيااة  وىاام ياارون فااي ةياااليم ألااةال للملاايد
المم لين  وتدبيرات وجوىيم  ولةل ا ماةن التي تجري فييا ا حداث وزمانو وىاذا يادل 

اباال البصااري لمااا علااى ان اإلنسااان قااادر علااى الملاااىدة بأذنيااو عاان طرياا  اسااتدارة المق
عباااد ) ساامدو مااان قااااموس ذاةرتاااو الاااذي تةزنااات مررداتاااو فاااي مةاااو مناااذ الطرولاااة المبةااارة 

ان يساتطيع الملااىدة فالصاوت يصاور االحاداث لاذل  فا نسا (70  ص1007الوىااب  
عنادما تةتراي  با ذن فيي احد القدرات الةامنة التي تمياز إذن اإلنساان  وتازداد وياوحاً 

 صورة الصوت. 
فاااالتصوير عمليااة تاارابط  بينمااا الةيااال ىااو  نالاا  اةااتال  بااين التصااوير والةيااالوى    

تيا وةذل  يحاول ان يرة  المادة لةي يديد أةل  ا لياء  انو يدطي لأللياء لةليا وىي
 (15-16ب ت   ص  ر. ل بريت )ةلقيا من جديد.

ترةيار  وفاي اساوأ دد الةياال وفاي أحسان حاالتاو   وسايطًا باين المدرفاة الحساية والةما ي   
الملةااة او القاادرة  –منااذ الحرةااة الرومانتيةيااة  -حاالتااو  قااوة ةداعيااة مراوغااة لةنااو اصاابا

اي بمدنى ان الةياال ىاو مان  (8  ص1001 عبد الحميد  )ا ولى في الدقل اإلنساني 
 ناحية يةون مرسرًا لما يادور باين اإلحسااس والدقال ويناتت مان ةاالل ىاذا الترساير صاوراً 

دة ا لياء ذات الدالقة بالترةير واإلحساس  ومان جاناب اةار يةاون لاو  القادرة ت بت طبي
الطبيدااة وبالتااالي تساامى صااورة  تةااون بديلااة لمااا يوجااد فاايعلااى إنتاااج صااور افترايااية 

 ن  لام تةان ذات إدراةاات لمساية او بصارية محساوس للدياان   نيااةداعة او مراوغة  
وير افترايااي  ماان ةااالل المدرفااة الحسااية الةيااال قااادر علااى رميااة الرةاارة بوصااريا تصاا
مدرفة حسي ة يةون اللةل ا ساسي فيياا ىاو لأللياء التي يراىا الرةر لذا فان الرةر ىو 

 (111  ص 2182   ىيغل  )اإلحساس  وىو اندةاس لصرات الليء الذي ينررد بو 
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ألااةال  ماان التصاور لأللاياء وىااو لاةل مان ياأتياإلدرا  الحساي والتصااوير الاذي  دوي د ا
المدرفاااة الحساااي ة فياااو يدبااار عااان اللااايء بةصائصاااو المجتمداااة  والتصاااوير يدياااد بيياااأة 
المةااان الااذي نلااأ ونمااا فااي وعااي اإلنسااان فااي الساااب  ةمااا يقااول )ىيغاال( :  ان الةيااال 
اعتبااار ذىنااي يحملنااا الااى ظاارو  اساات نائية لاايس ليااا وجااود حقيقااي فااي حياتنااا اليوميااة 

اتنا الذىنياااة نستحيااارىا عبااار التةيااال ةصاااور موجاااودة ولةنياااا تدااايش حقيقاااًة فاااي تصاااور 
  فالةياااال لااايس لاااو حااادود (113  ص 2182   ىيغااال ) ونةلااا  فيياااا تصاااورًا جديااادًا 

 يو صورة مرتبطة بوجودىا الذىني. ووجود حقيقي ما دام مةانو الذىن ف
وعااادًة مااا يبااث الداارض المساارحي صااور ذات دالالت ميتافيزيقيااة او ةياليااة مرماازة     
ه الدالالت في حال عدم وجودىا في الواقاع فاان المتلقاي علياو ان يرةار فاي اساتنباط وىذ

اللررات التي تر  ىذه الرموز  ةونو احد مرتةزات الدملية االبداعية ال سيما المسارحية  
وبالتالي علياو إيجااد البادائل الممةناة فاي فيام الدارض واساتيداب اللاررات الداللياة  وىاذا 

يم واإلدرا  اوليما علياو تساةير الاذاةرة فاي البحاث الاذاتي لةزينياا يتطلب نوعين من الر
ويتم اال فااي الصااور المتراةمااة فااي الااذاةرة اإلنساااانية  وىااذا النااوع ىااو مااا يقاباال الصاااور 
المويوعية الحياتية التي جااءت يامن مدطياات الواقاع الحقيقاي  اماا الناوع ال ااني فياو 

  أي مقاباااال داللااااي للمدنااااى المطلااااوب  االفتااااراض المغيااااب عاااان الااااذاةرة والتااااي ال تمتلاااا
وبالتالي تقوم الذاةرة بافتراض ألياء غيار موجاودة يامن ةزينياا  لاذا فياي تساتدير تلا  

 الصور  بدد تصرير الذاةرة لتتمةن من إنتاج صورة افترايية للمةان المقصود.  
وث لحاد  بنااء المدمااري التلاةيلي الم يايءمةان مرةب مان ال ةلبة المسرح ىيان     

الردل المسرحي وفدل التلقي  وىو مةان حسي وبصري بغض النظار عان فةارة الدارض 
في الدرض المسرحي  أي اناو نتااج تجرباة واقدياة   نائية الصورة المتةيلةوتحديد مريوم 

وحياتياة  ويدتماد فااي تحدياد رميتااو فاي الدارض علااى البصار واإلحساااس والريام والتأماال  
ةوينااات والتلااةيالت البصاارية والدالقااات المةانيااة ويتياامن المةااان فااي الداارض ةاال الت
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االرترااع  -البيئاة  -الريااء -المسااحة -الناتجة عن الدناصر ا ساسية للمسرح  الحيز
الةتلة  المم ل بوصرو ةتلة بلرية متحرةة  واليوء واللون وىما عنصران ميمان في  –

 وتصوير المةان.
فاي ةلابة الدارض  اماا االفتراياية فياي  فيي تم ل الواقع الحقيقي البصري المادر     

فصاوت جارس  حسايًا ولادورياً  الملايدتتم ل بالصور المةانياة التاي مان ةاللياا يتصاور 
الةنسااية يصااور المةااان داةاال الةنسااية  وةااذل  الحااال فااي صااوت الماادفع الااذي يصااور 
جبياااات القتاااال  وصاااوت البحااار وةااال ىاااذه االلاااياء مااان الممةااان ان تةاااون علاااى ةلااابة 

مااوز ولااررات حسااية  فتتحااول الااى فداال افترايااي مسااتمد ماان فرياايات الواقااع المساارح بر 
 الحقيقي.

لااااذا فااااان ةلاااابة المساااارح ىااااي المةااااان المااااادي الااااذي سااااتقع عليااااو أحااااداث الداااارض     
المساارحي وترةيباتااو الصااورية أي ان الداارض المساارحي يتم اال فااي تحوياال المتةياال الااى 

ة بمريوميا ا دبي ىي تحويل الواقاع الاى   بينما المسرحيواقع ملموس وان ةان افترايياً 
ينتت  (26  ص1001بنبراىيم ) متةيل او مرترض واالفتراض ةما تقول )نوال بنبراىيم(

مرتاارض موجااب وىااو االفتااراض المجسااد علااى  -موجااب وسااالب -مريااومين متداةسااين 
ةلااابة المسااارح بةافاااة تجسااايداتو الواقدياااة الاااذي يااادل علاااى وجاااود االفتاااراض المتجلاااي او 

دياااااني الملمااااوس ويساااامى باااااالفتراض الموجااااب او التجريبااااي وىااااذا مااااا ينتجااااو الداااارض ال
المسرحي بصرتو  يبث عالمات بصرية وسمدية ولمسية  تةيع لتقنيات ىندساية وفنياة 

وا ةااار المرتااارض ( 010  ص2116الياااأس  )وتنراااتا علاااى عاااالم وزماااان افترايااايين  
فااي صااوت  و او نتذوقااو جمالياااً السااالب وىااو ذىنااي متةياال  وىااذا مااا نتحسسااو او نتلمساا

الموسااايقى التاااي ترافااا  الدااارض المسااارحي والتاااي تتااايا للملااايد الااادرامي إمةانياااة تأسااايس 
الاادرامي علااى ةلاابة  الحاادثصااورة جماليااة بينيااا وبااين المةونااات ا ةاارى التااي تمسااس 

االحااداث فااي المساارح  وللموساايقى القاادرة علااى ان تةااون عنصاار فدااال فااي دعاام صااورة 



 هـ1113-م  0201. لسنة (1الرابع/ ملحق ) العدد / المجلد الثالث مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 634 

ي   ن الموسيقى في المسرح نسمديا  م نتحسسايا ونتصاورىا فاي مةيلتناا لمليد الدراما
ونحولياااا الاااى صاااور تبحاااث فاااي متةيالتناااا عماااا يناساااب موياااديا الاااذي رافقتاااو لتصااال 

 بالنياية الى تصوير افترايي للواقع الذي ينسجم بينيا وبين الدرض المسرحي. 
فااي الداارض  لألحااداثت  وبالتااالي فااان ماان الممةاان ان تلدااب الموساايقى ةدنصاار مناات   

الادرامي الاذي تتحادد فاي  الملايدالمسرحي من ةالل ةاصية االفتراض فاي تصاور ناوع 
 الدمالالتاي تمساس تةويناات  م ل وفةرة الدرض والةتال الديةورياوتلةيصو مع حوار الم

الاادرامي وةااذل  نااوع وجاانس الموساايقى  الااذي يساايم فااي تصااوير البيئااة التااي تنتمااي إلييااا 
أنياا  الموسيقى التاي تداز  فاي االىاوار والمنااط  الريرياة حتمااً  ى  فم الً أجناس الموسيق

ن موساايقى المناااط  الجبليااة واللاامالية وىةااذا الحااال بالنساابة لةاال بيئااة  التااي تةتلاا  عاا
تمتاااز بةصااائص فنيااة تم اال واقااع الحيااارة والمااوروث اللاادبي الااذي ينتمااي الااى البيئااة 

 ذاتيا. 
فااي فياام وترسااير ا حااداث  بااارزاً  لمساارحي تلدااب دوراً وةااذل  الموساايقى فااي الداارض ا    

وا مةنااة فموساايقى اللاار  تةتلاا  عاان موساايقى الغاارب والموساايقى الينديااة تةتلاا  عاان 
الموساايقى الصااينية بأبداااد درجاتيااا الةماسااية  وةااذا الحااال فااي الموساايقى ا فريقيااة فليااا 

وتلادر  بأناا  وسااط  المناسااب بالبيئاةلغتياا الةاصااة التاي عنااد ساماعيا تمنحاا  اللاادور 
فاي  وفااعالً  ىامااً  المدينة التي ينمتي الييا جنس الموسيقى وصنريا  لذا فياي تلداب دوراً 

الحارب الاذي  ملايدماا تصاور  تحديد مةان المليد الدرامي  فالموسايقى الحماساية دائمااً 
وطبيدتااو الجغرافيااة  عد الموساايقى فااي تحديااد بيئااة يم اال ا حااداث الحماسااية  وةااذل  تسااا

ا دور ةبير في الةل  عن جغرافية المةان وبيئتو فصوت التراتيل الةنسية تسيم في ولي
تساايم فااي  فأنياااالحماسااية  وايقاعااات المااارشتحديااد المةااان الطقسااي  امااا أبااوا  الحاارب 

تصوير مةاان الحارب التاي نتةيلياا أ نااء اساتماعيا  وبواساطة ىاذه الدالماات والمام رات 
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اة ياااتم فيياااا تصاااوير وعااارض الريااااء الااادرامي الاااذي تتحاااول الةلااابة الاااى فيااااء للمحاةااا
 .يرريو النص والدرض

وماان ىااذا المنطلاا  فااان ةاال الدناصاار ليااا تأ يرىااا الجمااالي والااذي يتوحااد فااي الرداال     
ىنياااة والصااااورية فااااي الداااارض الااادرامي الااااذي يساااايم فاااي صااااياغة تصااااورات للتراةيااااب الذ

 المسرحي.

 المبحث الثاني
 الحدث الدراميسيقى وصورة التوافق واالنسجام بين المو 

متحاادة تساادى الااى  إبداعيااةىنالاا  فنااون تدتمااد علااى بدياايا الاابدض لتلااةيل صااورة     
إظيار ىذه الصورة بتةاملية فنية وجمالية  ومن بين ىذه الرنون ىما الموسايقى والمسارح 
اللذان يدتمدان على عناصر فنية أةرى م ل اإلياءة والديةور وا زياء ... وغيرىا مان 
الدناصر ا ةرى المةونة للدمل المسرحي  فري المسرح تتةات  الدناصار الرنياة لتظيار 
بصااورة جماليااة تحقاا  المتدااة واإل ااارة والتلااوي   وتدماال ىااذه الدناصاار علااى ةلاا  عماال 

 أبداعي متميز تتةات  فيو ةل الرنون مةونة فنًا جماىيريًا إبداعيًا.
رزًا فااي إنجاااح الداارض  وفااي تةااوين الصااورة وبقياات الموساايقى تلدااب دورًا فدااااًل وبااا    

وذل  بحساب دورىاا وفاعليتياا والاتغاليا وطريقاة توظيرياا   لألحداث الدراميةاالفترايية 
وىذا يدتمد على مدى نجاح اةتيار الموسيقى او الممل  الموسيقي المناساب الاذي يارى 

التاي تتوافا  او  ان الدور المسرحي يتطلب نوع مناسب ومنسجم من التأليرات الموسايقية
تنسااااجم ماااااع الصااااورة الدرامياااااة فاااااي الداااارض المسااااارحي  وقاااااد يةتلاااا  دورىاااااا بااااااةتال  
الجماليات السائدة عبر التأريا وبتطاور الذائقاة الداماة فاي تلقاي الموسايقى وفيمياا فادور 
الموسيقى في المسرح   تارة عنصرًا عيويًا يدطي الدرض إيقاعاو  وتاارة عنصارًا مرافقاًا 

  2116الياأس  )لية  وتارة عنصارًا درامياًا يلداب دور فاي تلاةيل المدناى  لو وظيرة جما
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وىاااذه ا دوار تسااايم فاااي تةاااوين اللاااةل الجماااالي )سااامدي وبصاااري( للصاااورة   (011ص
الدرامياااة فااااي الدااارض المساااارحي بوصاااا  ان الموسااايقى ىااااي فاااان سااامدي إال إننااااا حااااين 

ااا ترافا  إحساسانا بتلا  النغماات الجميلاة ااااااا افترايية جمالية ةيالية ااااااا نسمديا نرى صوراً 
التي تساير وتراف  الحدث الدرامي  فيي لغة إنسانية ليا الدديد من الوظائ  البيولوجياة 

تمنحااو   نياااوالسايةولوجية واالجتماعيااة  باعتبااار ان النغمااات ليااا تأ يرىااا علااى اإلنسااان 
دان والدواطا  وتصال الاى لغاة ساريدة النرااذ الاى الوجا و نياادفدة لدورية غير طبيدياة 

فداااًل فاي المسارح  لماا لياا مان  أعما  النرس البلارية وىاذا ماا سااعدىا باان تةاون جازءاً 
 قوة تدبيرية وتصويرية بل ىي من أقوى وسائل التدبير الموحي.
نيااة واالحتراليااة وةاناات لااذل  ارتاابط المساارح بالغناااء والموساايقى واليااربات اإليقاعيااة الدي

 ومازالت تلةل جزاءًا أساسيًا في تلةيل الدرض المسرحي  لذل  تدددت وظائريا :
: وىي وظيرة تستةدم ةالل افتتااح الدارض المسارحي حياث  تأطيريووظيرة تمييدية  .1

تةون ةمقدمة موسيقية قبل الدرض او في ةتامو  وغالبا ما تةون ىذه الموسيقى مةتارة 
يقية مدروفة تنتمي الى مدرسة جمالية مديناو م ال الموسايقى الةالسايةية من أعمال موس

 او الرومانسية حسب روحية الدرض وجمالياتو .
فاي تحدياد  وظيرة درامية تقنية: تساعد في نمو وبناء الردل المسرحي ةماا تلداب دوراً  .2

بااراز مراصاالو ا ساسااية او التأةيااد علااى موقاا  درامااي او اإلعااالن  عاان إيقاااع الداارض وا 
 طبيدة مةان الحدث الدرامي او ربما تةون نوعا من الرواصل بين الملاىد المسرحية.

وظيرااة تدبيريااة : تةااون الموساايقى فااي ىااذه الحالااة مملرااة ةصيصااًا للدماال المساارحي  .3
وبناااًء علااى طلااب المةاارج حيااث تااتالءم مااع قراءتااو الةاصااة للداارض  وفااي ىااذه الحالااة 

الت التي تديليا اللةصيات وبيئتياا  وفاي تدةل في صميم ميمون النص فتبرز الحا
بدااااض ا حيااااان تمةااااد علااااى الجااااو الااااذي يياااايمن علااااى المساااارحية ولااااذل  تساااامى أييااااًا 
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الموساايقى التصااويرية  الااذي عااّدىا المةاارج الروسااي )ستانسالفسااةي( نوعااًا ماان الااديةور 
 .( 218  ص1006غالب  )السمدي

التاي تصااحبيا او ترافقياا أ نااء  وقد تةون الموسيقى دالة علاى المةاان او اللةصاية    
ا داء علااى ةلاابة المساارح فتة اا  فرحيااا او حزنيااا او غياابيا  فيااي تتميااز بقاادرة غنيااة 
علااااى التااااأ ير فااااي اد  انرداااااالت اإلنسااااان والتدبياااار علااااى إحساسااااو وعواطرااااو  وبمااااا ان 
الدااارض المسااارحي يدتماااد علاااى الاااتغال حاساااتي السااامع والبصااارة فيةاااون للموسااايقى دور 

الجانب السمدي  حيث انيا تلد االنتباه لمتابدة الحوار وتنقالت المم لين  ةما  ةبير في
يمةاااان للموساااايقى ان  تحاااادد زماااان اللةصااااية وعصاااارىا اذا ةاناااات ةالساااايةية او تراتياااال 
ةنائساية فااي الدصاور الوسااطى او موساايقى حدي اة  وقااد تساااعد مم ال دور مااا ان يةساار 

المم ااال ماان اندماجاااو الساات ارة الجواناااب  تاادف  بنااااء ىااذا الااادور او تدماال علاااى ان يةاارج
الدقلية أة ر من الداطرية في ادائو لللةصية من اجل جماليات تلقي ليست وجدانية بل 

 .(218  ص1001بنبراىيم )عقلية انتقادية ةالرة للتناقض القائم في المجتمع  
مااع  عاان تجرياادىا الصاار  وشليااة الااتغاليا إن طبيدااة الموساايقى فااي المساارح  بديااداً     

عناصاار الداارض المساارحي ا ةاارى ةدماال فنااي متةاماال يدتمااد الوحاادة الدراميااة المتوازنااة 
والمنساااجمة والمنصااايرة بينياااا وباااين الدناصااار ا ةااارى المةوناااة للمسااارح  اذ تحتاااوي ةااال 
مرردة من مرردات البناء الموسيقي والمسرحي على صورة افتراياية مساتوحاة مان الواقاع 

ز بياا عان بااقي ا لاوان الدرامياة  حياث تمنحياا بدادًا جمالياًا والطبيدة التي نديلايا  تمتاا
ةاصًا في عملية إنتاج الدم  الرني ةونيما يحمالن لغة قاادرة علاى ان تصال بمريومياا 
الجماااالي الاااى بنااااء اللاااةل المسااارحي ذات القيماااة الرنياااة المنساااجمة والمتةاملاااة, وان ىاااذا 

يران في نس  بارع يحمل تأ يرات االنصيار ييع المصطلحين )الموسيقى والمسرح( يظ
جمالية متداددة حياث تحمال ىاذه التاأ يرات عناد المتلقاي صاورا حساية للواقاع الاذي ينتماي 
إليااو فيرترياايا فااي ةيالااو لينااتت منيااا مريومااًا صااوريًا قااادر علااى ان يصاال الااى الصااورة 
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ن الواقدياااة التاااي اةتااازل منياااا المتلقاااي صاااورتو االفتراياااية فاااا  الموسااايقى نسااا  مرةاااب مااا
  2110بورتناوي    )انسا  متآلرة ىي: ا لحان وا صوات  البلرية  وا صاوات اللياة 

وما ييمنا في ىذا المويوع ىو نس  ا لحان والتغاالتيا في منظومة الدرض  (06ص
المسرحي  نو بنية من التراةيب النغمية نواتو الجملاة والصاياغة اللحنيتاان والتاي تصاور 

يايا أواًل ومةوناات الدارض المسارحي  انياًا صاورة افتراياية من ةاالل انساجاميا ماع بد
حسية تدمل سوية فاي إنتااج واقاع الملايد الادرامي  والتاي تمنحاو صاورة جمالياة متةاملاة 
للدااارض المسااارحي  ممةااادا علاااى دور وظيراااة الموسااايقى فاااي إلاااباع حاااواس المم ااال فاااي 

ةساااابو ال قاااة بنرساااو  وتنمياااة ةي الاااو والتدبيااار عماااا انجااااز دوره فاااي الدااارض المسااارحي وا 
 بداةلو للتواصل مع المتلقين.

فاان للموساايقى ارتبااط و ياا  الصاالة بالصاورة المساارحية  فيااي تبلاور لااةل المساارحية     
يجااد صاورة مناسابة لاو  ودائماا ماا تبحاث  عامة  وتدمل علاى تصاوير الحادث الادرامي وا 

مااا تراا  رمااوز  عاان الصااورة الصااادقة المةريااة وراء ةاال مااا ياادور ماان أحااداث فيااي دائماااً 
يقاعاتيا المنتظماة التاي تصاور ماا تةرياو تلا   ولررات الدرض المسرحي عبر نغماتيا وا 
الملاىد الدرامية من ةالل عقميا الرلسري الذي يتجسد فاي البحاث عان الصاور الحساية 
التاااي ت يرىاااا ا لحاااان واإليقاعاااات الدرامياااة  والتاااي تدمااال علاااى تصاااوير فتااارات الصااامت 

عااان يااابط اإليقااااع الزمناااي لتااا  ا زمناااة  دور الموسااايقى مساااموالً  المةتلراااة وىناااا يةاااون
الصامتة وتةون بديلة عان الحاوار اللرظاي  نياا لغاة مساموعة حسايا ومريوماة  وبالتاالي 
تةل  عنصار ا ىمياة فاي الحاوار والصامت والةلماة  لاذل  يجاب علاى المم ال ان يدمال 

ةاون موسايقى عاابره ومجااردة علاى تاذوقيا وفيمياا واإلحسااس بياا ةصاورة درامياة ال ان ت
إلن   اإليقاااع واللحاان يييئااان محاةاااة للغيااب والرقااة  وةااذل  اللااجاعة واالعتاادال وةاال 

وغيرىااااااا ماااااان الصاااااارات  (211  ص2116المدطي  عبااااااد )الصاااااارات الميااااااادة ليااااااذه 
لرسااام مداااالم اللةصاااية وىاااذه المحاةااااة ال تةااااد  دقيقااااً  اللةصاااية  فياااي تصاااور تصاااويراً 
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ا صاالية إال قلااياًل إذ أن سااماعنا للموساايقى يحاادث فااي نروساانا  تةتلاا  عاان االنرداااالت
تغييرات تتحول عن طري  الدقل والةيال الى صور من الواقاع أحياناًا  ىاذا اللادور إزاء 
ا لااياء الواقديااة التااي تصااورىا الموساايقى  وفااي حااال لاام يجااد الدقاال االفترايااي التوافاا  

حول الةيال الى ماةنة من االفترايات بين ما نسمدو من موسيقى ومن طبيدة الواقع يت
الصورية بح ا عما يناسب الرةرة الموسيقية التاي نسامديا  أي أن المحاةااة الموسايقية ال 
تقتصااار علاااى ا حاااوال اللااادورية فحساااب بااال تلاااتمل الصااارات ا ةالقياااة واالساااتددادات 

 . الذىنية أييًا  ن الموسيقى تم ر في سامدييا إلى حد بديد
الموساايقى فااي المساارح ىااي اللغااة التااي تدطياا  اإلحساااس بااأجزاء الداارض ةااذل  أن     

يصااااال ا فةااااار  وتسااااعد علااااى اغناااااء عناصااار وصااااور ومةونااااات الدااارض المساااارحي وا 
الجمالية الى مدرةات المتلقي وعليو ينبغي ان تتوفر لدى المتلقي ةبرة جمالية افترايية 

دراةاو وا سالبة ليةون قاادراً  ساتيدابو وفا  الرماوز واللاررات التاي علاى فيام الدمال الرناي وا 
تب ياااااا الموسااااايقى التصاااااويرية عبااااار منظوماااااة الدااااارض المسااااارحي لتتحاااااول ىاااااذه الةبااااارة 
االفتراياااية الساااالبة الاااى ةبااارة افتراياااية موجباااة مااان ةاااالل الريااام واالساااتيداب واإلدرا  

 . (200-218الريداوي   ص)بناء التجربة الجمالية والمدرفيةالرني حيث تسيم في 
لموسيقى تنقسم في تصنيريا الى قسمين ا ول يسمى بالموسيقى المجردة وىي التي فا   

تةااون مجااردة ماان أي مويااوع او فاان أةاار وتةااون موساايقى ةالصااة تتةااون ماان نماااذج 
صوتية شلية فقط  وىي ال ت ير أي صورة حسية فاي ذىان الساامع  بمدناى انياا موسايقى 

ةال متداااددة مااان ةاااالل تأويالتياااا التاااي مساااتقلة باااذاتيا ولياااا قااادرة تدبيااار عااان نرسااايا بألااا
يرساارىا المتلقااي  وىااي ال تحتاااج الااى ةلمااات او حااوار إلةمااال قاادرتيا التدبيريااة  باال ان 
قوتياااا تةماااان فااااي اسااااتقالليا  وفيماااا ليااااا ماااان ةيااااان ةااااص ينقاااال لنااااا مداااااني عامااااة وان 

 عموميتيا ىي أصل روعتيا ةرن.
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او المرافقااة او الموساايقى التصااويرية  امااا النااوع ال اااني فيساامى بالموساايقى المصاااحبة    
او الموساايقى الوصاارية وىااي الموساايقى التااي تصااور مويااوعا مدينااًا ةمااا فااي موساايقى 
المسرح والتي تةون فيو الموسيقى ذات ىد  وايا المدالم وغالبا ما ترسر وتر  رموز 

ي الدرض المسرحي وةطابو وتةل  عن طبيداة  البيئاة الدرامياة ومةاان الحادث  وبالتاال
فمنيااا تزيااد ماان فياام المتلقااي للمويااوع الااذي تصااوره وترافقااو  وماان  اام تطااورت الموساايقى 

 في المسرح وأةذت ألةال جديدة وذات عالقات درامية واسدة . 

 الموسيقى والمؤثرات الصوتية في المسرح
التصااويرية والماام رات الصااوتية قاديمان قاادم المساارح  حيااث نلااأت ماان تداد الموساايقى    

ترافاا  االنسااان فااي الصاايد والحاارب  الطبااول واالجااراس البدائيااة التااي ةانااتاصااوات قاارع 
والنااااازاالت والطقاااااوس الدينياااااة وتطاااااورت الاااااى الصاااااوت والموسااااايقى المصااااااحبة للدااااارض 

ين متممااين للدماال المساارحي اليااًا مااا يدااد الصاوت والموساايقى جاازءالمسارحي الحااديث. وغ
اللااااادر. فالموسااااايقى  ةصوصاااااًا فاااااي تساااااريع حرةاااااة الحاااااوار فيماااااا بم اباااااة الصاااااورة فاااااي

 التصويرية الموحية ميمة في الدرض المسرحي .

 ان التوظي  الموسيقي في الدرض المسرحي لو الدديد من الوظائ  منيا:  
 اااا اتمام المظير الدام للرياء المسرحي.

فأنيا تقدم المظير الزمني للدرض اااا ةما ان الموسيقى تدبر عن الزمن وتصور فني لو  
زمن الريزيقااي والاازمن النرسااي والاازمن التةيلااي انطالقااًا ماان القاادرة التااي تمتلةيااا بمااا فيااو الاا

في اةذ المتلقي الى زمنية ةاصة ال تدد بالساعات او الدقائ   بل ان الموسايقى تلاةل 
 يما الرلسري في االنجاز المسرحي.التقاء الزمن والمةان بتةامل

 وظائف المؤثرات الصوتية
 ية لتحقي  عدد من الميام :تستةدم المم رات الصوت 
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 ا. تصوير االحداث م ل صوت الةطوات واطال  الرصاص.
 ب. تصوير المةان م ل اصوات اللارع او محطات القطارات او اللواطئ.

او اصااوات اللياال التااي تدباار عنيااا الااى الوقاات او الزمااان م اال دقااات الساااعة  لإللااارةج. 
حيااة الليليااة  واصااوات اللاارو  التااي عااادًة بنقياا  الياارادع واصااوات بدااض الةائنااات ال

 يلار الييا بصياح الدي  او زقزقة الدصافير.

د. توجياااو ملااااعر المتلقاااي واىتماماتاااو الاااى لحظاااة او حااادث مداااين م ااال صاااوت مطرقاااة 
التاااارزي    )القايااااي او صااااوت االنراااااس المتالحقااااة قباااال اللااااروع فااااي ارتةاااااب الجريمااااة

 .(33  ص1000

 البحثاجراءات  –الفصل الثالث 

 منهج البحث:
 اعتمد الباحث المنيت الوصري التحليلي لتحقي  ىد  بح ة.

 مجتمع البحث :
 .1022-1002جميع الدروض المسرحية التي عريت على مسرح الرليد بين عامي 

 عينة البحث:
 اةتار الباحث عينة بح ة وف  الحدود الزمانية والمةانية للمسرح الدراقي

 سنة الدرض مةان الدرض رجالمة الممل  اسم المسرحية

عبد الكريم  ةارو 
 العامري

 1002 بغداد د. حميد صابر
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 اداة البحث:
 ملةص المسرحية:

 تحليل الدرض:
 المسار اللحني

 االجناس
 الجملة اللحنية
 درجة االبتداء 
 درجة االستقرار
 المدى اللحني  

 الميزان
 السرعة النسبية 
 التدوين اإليقاعي

 لمتحميل النموذج الخاضع
 مسرحية  )ةارو ( 

 تألي : عبد الةريم الدامري
 إةراج: حميد صابر 
 قيس عودة د.محماد ةريم و د.  الموسيقى التصويرية:

 مةان الدرض: ميرجان المسرح الدراقي الةامس )مسرح الرليد( في بغداد.
   1002سنة الدرض:    
 :ممخص المسرحية

نجارة تابدة لحي لدبي بسيط يداني اغلب  تدور أحداث مسرحية ةارو  في ورلة     
أ ناسااو الرقاار والدااوز ولاام يلاايد ىااذا الحااي أيااة  والدة جدياادة منااذ زماان بديااد  إذ حاال بأىلااو 
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ماااال بساااابب ماااا عااااانى ىااااذا المةااااان ا مااان الحاااارب والاااادمار والرويااااى  القيااار وفقاااادان ا
 والتةريب فأصبا المةان ةابوس يالح  الناس. 

ت ... الاوالدة والماوت .. الساالم والحارب ... ا مال والياأس لاذل  تجساد الدارض ب نائياا 
...البداياااة وا بدياااة ...ا لااام والررح.....ةااال ىاااذه الصاااراعات تجسااادت بصاااورة الةاااارو  
والتابوت والتي ةانت الموسيقى جزءا ميما في تصوير المةان الدرامي تصوير افترايي 

وقاادرتيا فااي التصااوير والتدبياار حسااي وتةيلااي  ماان ةااالل إيقاعاتيااا ونغماتيااا وأساالوبيا 
 للمةان الدرامي في الدرض المسرحي.

 تحميل العرض:
يباادأ الداارض بصااوت يااربات إيقاعيااة حماسااية ةافتااة جاادا تقتاارب لاايئًا فلاايئًا ماان      

المةااااان بااااا)طبل ةبياااار( وةأنااااو مسااااير عسااااةري قااااادم للمدينااااة  اذ ةااااان الدااااازفون علااااى 
طبيدااااة اليااااربات ليصااااورون لنااااا قاااادوم اإليقاعااااات فااااي الداااارض المساااارحي يتالعبااااون ب

الجيوش للمدينة وبالتالي قامت ىذه اإليقاعاات بتصاوير المةاان قبال حدو او علاى ةلابة 
المسرح وةانت الموسيقى ىنا ومن ةالل إيقاعاتيا وظيرة استباقية للصورة الدرامية  مان 

لقادمااة ةااالل اللاادور بدظمااة وقااوة ىااذا الصااورة اإليقاعيااة التااي تم لاات بصااورة الجيااوش ا
الحماسااية البساايطة غياار  ايقاعااات المااارشلمةااان المدينااة  وىااذا اإليقاااع ىااو ماان فصاايلة 

المرةبااة فيااو غالبااًا مااا يرافاا  ا غاااني وا نالاايد الوطنيااة واسااتدراض الجنااود فااي ساااحات 
التااادريب ليةاااون أداة تمااانا الجاناااب الحماساااي قاااوة وعزيماااة وبالتاااالي فياااو قاااادر علاااى ان 

لاادرامي فااي الداارض المساارحي  ىااذا التاادف  اإليقاااعي الحماسااي يرتاارض صااورة المةااان ا
ي ياار اللاادور بالرىبااة والةااو  فيااو اسااتدارة ةياليااة لتصااوير المةااان تصااويرا افتراياايًا  
وةااذل  يدااد ىااذا الاانمط اإليقاااعي فااي الداارض المساارحي ةملااارات ورمااوز ساامدية تحاااول 

ت ذات صااوت عااال  تردياال المةااان المساارحي ةمةااان افترايااي للحاارب ماان ةااالل يااربا
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و قيل او يةم والتي تسمى بالمسميات الموسايقية باا)الدم( والتاي تيارب بوساط الغلااء 
الجلااادي ل لاااة اإليقاعياااة الةبيااارة  وىاااذا اإليقااااع يسااااعد فاااي ةلااا  وتحدياااد ناااوع وطبيداااة 
المةااااان الجغرافااااي للحاااادث الاااادرامي فااااي الداااارض المساااارحي  اذ نسااااتمع إلااااى اليااااربات 

يغة مارلية وىي تقترب ليئًا فليئًا للمةان حيث يصور لناا مصامم اإليقاعية البديدة بص
اإليقاااع ىااذه الصااورة اإليقاعيااة حااين يياارب اإليقاااع ماان الةرااوت متصاااعد الااى اللاادة 

( وماان ةااالل توظياا  ىااذا crescendo ومى فااي االصااطالح الموساايقي )ةرلاااندويساا
فتراياية اإليقاعياة المصطلا استطاع ان يصور الممل  الموسيقي الصورة السامدية  اال

وىي تقتارب لايئا فلايئا مان المةاان  ونتيجاة لاذل  التوظيا  الادقي  لصاورة اإليقااع بارز 
المةااان الااادرامي بصاااورة افترايااية فاااي الدااارض المسااارحي ماان ةاااالل اإليقااااع المارلاااي  
الذي يم ل لنا صورة حماسية وةأنيا ترجل عسةري قادم  يسادى مصامم الموسايقي عبار 

عية ان يسلط اليوء على تصاوير المةاان االفتراياي وان يةلا  تلا  ىذه الجمل اإليقا
الصاااور التاااي تم ااال الداااذاب والااادمار القاااادم لياااذه المةاااان وىاااي صاااورة افتراياااية لمةاااان 
الحدث الدرامي اذ نستمع لصوت اإليقاع ولةننا ال نلاىد مسير تلا  الجناود بال نتةيلياا 

يقاااع المااارش ىااو بطبيدتااو الرنيااة ونرترياايا ماان ةااالل تصااوير اإليقاااع الدسااةري, الن إ
يم ال مساير الجناود فااي سااحات الحارب  تلا  الصااورة اإليقاعياة جسادت الدنا  والحاارب 
والاااويالت القادماااة لياااذه المديناااة  فاإليقااااع الحماساااي يسااايم فاااي ةلااا  وتحدياااد المةاااان 
االفترايي للمليد الادرامي  وةاذل  حادد اإليقااع جغرافياة الحادث الادرامي وىاي سااحات 

 ةمةان افترايي في الدرض المسرحي.ب وصورىا الحر 
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 ااا المسار اللحني:أ اا

C         D           E         F         G       A        B       C        
                       

  

 ب اااا االجناس : 

    C          D         E            F    

 :جنس عجم على درجة )الدو( .1
       G          A          B          C 

 جنس عجم على درجة )الصول( : .2
 

 ج اااا الجملة اللحنية:  

 

 Aدا اااااااا درجة االبتداء : )ال( /    

  Cه اااا درجة االستقرار: )دو( /  
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 و اااااا المدى اللحني  

 ب اااا الميزان :      

          ج ااا السرعة النسبية :       

 د ااا التدوين اإليقاعي:    

 
 الفصل الرابع
 االستنتاجات

ان الترةيبات والتحوالت النغمية )المقامية( وا جناس ساىمت في تصوير مةان  -1
االفترايية بنوع المقام وأجناسو  وبالتالي فان  الحدثافترايي  وارتبطت صورة 

االفترايي ىذه  لمسرحيالحدث اتحوالت المسارات اللحنية أحد ت تحول بصورة 
التحوالت ارتبطت بطبيدة الحدث الدرامي التي رافقتيا الموسيقى والتي ساىمت بتنظيم 
وترتيب الدالقة بين الوسيط المادي المتم ل بالمةان البصري وبين الصورة االفترايي 

 .السمدية للموسيقى التصويرية في الدرض المسرحي
في ةل  وتحديد نوع  بارزاً  ض المسرحي درواً لدبت متغيرات اإليقاع الموسيقي للدر  -2

  فقد أسيم اإليقاع وتنوع موازينو وتراوت سرعتو افترايياً  االحداث والملاىدوطبيدة 
حساس بنوع اإليقاع اال ري \عن ط االحداثالنسبية في الدرض بتةيل وتصوير 

 .وطبيدتو الرنية والتي تلةل صورة لمحاةاة الواقع
لة الموسيقية المصاحبة لأللحان الموسيقية في الدرض ساىم الطابع الصوتي ل  -3

المسرحي التي لةلت اللون الصوتي صورة افترايية تم لت بطبيدة المةان وبيئتو التي 
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فرييا الدرض المسرحي وتناغمت مدو موسيقى الدرض  ومن  م ساىم اللون 
 .فتراييالصوتي بتددد المةان اال

وقد لةلت صورة  ةالدرامي االحداثوير ةان لصن  الموسيقى ونوعيا دور في تص -4
الواقع الموسيقى في الدرض المسرحي انسجام وتواف  مع الحدث الدرامي تم لت بصورة 

 . الذي نتت من ةالل ىذا التواف  االفترايي
الدرامي  الحدثساىمت ا لحان اليادئة والبطيئة والرومانسية  في التقريب لصورة  -5

 يقى افترايية  جواء حالمة ىادئة ورومانسية حتماً فالمةان اليادئ بالمسرح مع موس
الدرامي ممزوجة بين واقدية المليد وافتراض  للحدثسيسيمان في بناء صورة متةاملة 

 الموسيقى وحينما تةون متوافقة مع محتوى الصورة الواقدية للحدث الدرامي.
حداث قبل حدو يا ان المم رات الصوتية والموسيقية ليا الداللة الةبيرة في تصوير اال -6

 وترسيةيا في مةيلة المتلقي بدد حدو يا.
 المصادرقائمة 
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