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  املسرحية زنكنة الدين حمي نصوص يف االستالب
 الشمري خنجر داود نوري زینب .م.د

 جامعة القادسیة/ كمیة الفنون الجمیمة
zainab.noori@gmail.com  

 :ممخصال
. الحياة عن مفاىيمنا صياغة اعادة في المسرح دور جوىرية ألثبات طرق عدة ىناك

 الدراسات من كبيرة مجموعة ثمة فيناك العظيمة، المسرحية والعروض النصوص الى فباإلضافة
 . المباشر المسرحي اإلنجاز عن أىمية تقل ال التي المسرحية والبحوث

 الطريقة عن الكشف في بجدية تعمل التي مجيودل مساىمة يكون بأن يسعى البحث وىذا
 التي البحث مشكمة ان. وكرامتو وحريتو اإلنسان حقوق عن لمدفاع المسرح فييا يساىم أن يمكن التي

ىدف البحث ىو  االستالب ظاىرة زنكنة الدين محي بيا تناول التي الطريقة نجاح مدى في تمثمت
 مسرحيتين تحميل عبر زنكنة الدين محي نصوص في المختمفة بأشكاليا االستالب ظاىرة عن الكشف

 مسرحية: الثانية العينة ،(البيض الزنوج أييا السالمة مساء) مسرحية: األولى العينة).. مسرحياتو من
–۱۸۹۱) عام من امتدت الزمانية الناحية من بحثنا حدود أن إلى لإلشارة والبد. (مرافئ بال سفن)

 كانت فقد الموضوعية الحدود اما البحث لموضوع المكاني الحد ىو العراق كان حين في (۲۰۰۱
 اىتم حيث زنكنة الدين محي العراقي لمكاتب المسرحية النصوص في االستالب لموضوع محددة
 ظاىرة تشكل اليات الى فتطرقنا والتعريفات واألشكال المفيوم االستالب ظاىرة األول المبحث

 النظم أن وجدنا حيث واالقتصادية واالجتماعية والثقافية السياسية فةالمختم بأنواعيا االستالب
 من لحرمانو المستمب /االخر ضد واالستالب التعسف استخدام الى غالبا تمجأ المستمبة/ الديكتاتورية

 ذو يكون أن يمكن والمعرفي االبداعي االستالب أن وجدنا ولقد محددة ثقافية ىوية امتالك عمى قدرتو
 واما. واالبداع واالبتكار التمثيل عمى اإلنسان قدرة إلى يستند منجز اي عمى األىمية عظيم تأثير

 لظاىرة والثقافية والسياسية واالجتماعية النفسية األسس األول ميمين أمرين تضمنت فقد االستنتاجات
 . االستالب ظاىرة والعراقي العالمي المسرح بيا تناول الطريقة بتتبع أعتنى الثاني واالمر االستالب

 .(االستالب، المسرحیة، النص)الكممات المفتاحیة: 

mailto:zainab.noori@gmail.com
mailto:zainab.noori@gmail.com
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Deceeption in the text of Muhyiddin Zangana 

Zaynab Nouri Daoud Khanjar AL-Shammari  

Al-Qadisiyah University/College of Fine Arts 

Abstract:  

There are several ways to demonstrate the essential role of theater in 

reframing our conceptions of life. In addition to the great theatrical texts and 

performances, there is a large group of theatrical studies and research that is 

no less important than direct theatrical achievement. 

This research seeks to be a contribution to efforts that are working seriously 

in revealing the way in which theater can contribute to defending human 

rights, freedom and dignity. The research problem, which was represented in 

the extent of the success of the method in which Mohy El-Din Zangana dealt 

with the phenomenon of alienation. , The second sample: the play (Ships 

Without Harbors).It must be noted that the limits of our research in terms of 

time extended from (1981-2001), while Iraq was the spatial limit of the 

subject of the research. Mohieddin Zangana, where the first topic focused on 

the phenomenon of alienation concept, forms and definitions, so we touched 

upon the mechanisms that constitute the phenomenon of embezzlement in its 

various political, cultural, social and economic types. We found that creative 

and cognitive alienation can have a very important impact on any 

achievement based on the human ability to represent, innovation and 

creativity. It included two important matters, the first of which was the 

psychological, social, political and cultural foundations of the phenomenon 

of alienation, and the second matter took care of tracing the way in which the 

world and Iraqi theater dealt with the phenomenon of alienation. 

Keywords: (alienation, play, text).   

 : البحث مشكمة
 بل واألخيمة، األفكار عن لمتعبير فعالة وسيمة يكون إن العصور عبر المسرح استطاع

 أفكار من اآلخرون يريده ما ايصال عمى قدرة األكثر اإلبداعي الفن ىو المسرح لعل
 قربا أكثر الفن ىذا من تجعل ومعرفية تقنية اعتبارات لعدة وذلك وبفاعمية المتمقين إلى
 في تحدث التي المعرفية التأثيرات أن المرء يالحظ حيث فييم تأثيرا وأكثر الجميور من

 المسرح خشبة عمى المنفذ الدرامي لمفعل مشاىدتيم نتيجة النظارة جميور عقولو  نفوس
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 االبداعية الفعاليات مقدمة في تصنف المسرحية الفعاليات تجعل كبير بشكل واضح
 االتصاالت عصر بزوغ سبقت التي األزمنة في خاصا تماما يصح األمر وىذا األخرى
 أن يمكن المسرحية الخشبة أن اآلن وحتى (شبس) منذ المسرح رواد اثبت لقد الحديثة
 المجاالت جميع وفي العصور من عصر أي تسم التي المالمح ابرز توثيق في تساىم

 . والثقافية واالجتماعية السياسية
 واالقتصادية والسياسية االجتماعية المتغيرات المتمقي منيا يطل نافذة ىو المسرح ان

 طبيعة أن إذ. األجوبةو  الحمول ايجاد الى الدعوةو  التغيير بمطالب مطعمة والثقافية
 بصيغو  يطرح أن يمكن الخشبة عمى الدرامي الفعل ذلك او المدون المسرحي النص
 من جديدة عتبة أخرى انطالقة بعضيا يمثل بما الدوام عمى متجددة افكارا مختمفة
 والسياسية والنفسية االجتماعية الظواىر من واحدة االستالب وظاىرة الحياة عتبات
 ولعل. عموما العربية والشعوب خصوصا العراقي الشعب منيا يعاني التي الخطيرة
 االجتماعية الخصائص من مجموعة الى يعود الظاىرة ىذه تفشي في الرئيسي السبب

 األنظمة تفشي عن ناىيك العراقية السمطوية الذىنية في الراسخة والسمات والسيكولوجية
 في االستمرار عمى قدرتيا عدمو  الحكم فعالية عمى وسيطرتيا (الديكتاتورية) الشمولية
 . المختمفة القمع بأليات االخرين حريات من الحد انظمة الى المجوء دون ىيمنتيا فرض

 - نادرة كانت وان - محاوالت عدة وجود سيالحظ العراقي الثقافي لممشيد والمراقب
 من بدءا العراق، في العامة الحياة في الممنيج االستالب أشكال عمى الضوء تسمط

 ىنا والبد. الثقافي باالستالب انتياءاو .. واالجتماعي االقتصاديو  السياسي االستالب
 الترميزو  التشفير إلى لجئوا العراقيين الكتاب من بو بأس ال عددا أن الى االشارة إلى
 . نتاجيم في االستالب مشكمة عرض محاولتيم عند
 حيث. ..  زنكنة الدين محي الكاتب مسرحيتين عينتين البحث ىذا في اخترنا وقد

 ستمكننا مسيرتو خالل االستالب من لمكثير تعرضو أن الكاتب سيرة متابعة بعد الحظنا
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 في المقيم الكردي الكاتب فيو..  قوة اشدو  مرارة اكثر نكية البحث مشكمة اعطاء من
 مشكمة تتمحور. الخ..  الحصار عصر في المثقف السميمانية إلى الميجر بعقوبة
 في زنكنة الدين محي ليا عرض التي االستالب اشكال ىي ما..  في البحث

  ( مسرحياتو؟
 : اليو والحاجة البحث اىميةثانيا: 

 لمبحث ومتواضعة جادة محاولة يمثل كونو من مستمدة البحث ىذا أىمية أن
 مجال في خاصة العراقية المسرحية النصوص من لمجموعة ممكنة اخرى قراءات عن
 في االستالب ظاىرة وفضح لرصد جادة محاولة مي االبداعية النصوص تمك سعي

 . والسياسي واالجتماعي والنفسي الثقافي المجال
 تجاىل يمكن وال العراقية بالشخصية كبيرا ضررا الحقت التي الظاىرة تمك

 انتاج عمى يحرصون طويمة ولعقود كانوا العراقيين المسرحين المبدعين أن حقيقة
 سمطات من خوفا الخفية واالشارات الداللية والعناصر بالرموز تزدحم مسرحية نصوص
 وفضح تعرية يحاول نص أي مالحظة عمى مكثف بشكل تشتغل كانت التي الرقابة
 . والتيميش واالقصاء واالستالب القمع ظواىر

 المسرحي الكاتب أن ىي ابرازىا البحث يريد التي الميمة النقاط من ولعل
 مضطرا كان األمر حقيقة في ولكنو المجتمعية اليموم قائمة عن بعيدا يكن لم العراقي
 كانت التي النص اقنعة من مجموعة خمف الحقيقي المسرحي خطابو مضمون إلخفاء
 تتصف التي السمات وىي والتعسف االقصاء سمطة عن بعيدا يظل بأن لمكاتب تسمح
 تمك تدرك حيث االبداعية النصوص صناع مع تعامميا في الشمولية األنظمة بيا

 ذو أمر الدرامي الفعل من تجعل أن يمكن المسرح لخشبة الخاصة الطبيعة أن السمطات
 صناع كتابات مع بالتوازي تعمل فعالة عمل أداة والبحث المتمقين عمى مباشر تأثير
 الحقيقية لمدالالت لإلشارة الحثيث سعييم في ۲۰۰۳ عام بعد العراقية المسرحية الدراما
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 الترميز عباءة تحت مختبئة طويمة لفترة ظمت أن بعد الييا يرمون كان التي ألعماليم
  . التفسير الى الحاجةو  الداللي واالشتغال

 حاجة االستالب ظاىرة بمتابعة يعنى الذي الثقافي النتاج أن إلى اإلشارة الميم من ان
 الحقل مجال في العاممين خصوصاو  الثقافي، الحقل في العاممين من لمكثير ممحة

 الحمول ليطرح الماضي الى ينظر أن بد ال العراقي المسرحي الكاتب أن. المسرحي
 لدى المستقبمية البحث اىمية الى االشارة من البدو . البعيدو  القريب لممستقبل االفكارو 

 في السممي التعايش ابحاث مجاالت في خاصةو  االجتماع عمم مجال في الباحثين
 من نمط او لون أو فئة سنع الى تتجو التي االثنيات،و  الثقافات المتعددة المجتمعات

  استالبيمو  االخرين عمى المطمقة السيطرة
  البحث ىدف
 زنكنة الدين محي نصوص في االستالب ظاىرة إلى التعرف: إلى الحالي البحث ييدف

 . المسرحية
  البحث حدود
 : في البحث يتحدد

 . ٢ ۲۰۰۱–۱۸۹۱: الزمانی الحد. ١
  (العراق) المكاني الحد. ٢
 الدين محي العراقي الكاتب المسرحية النصوص في االستالب) الموضوعي الحد. ٣

 . (زنكنة
  المصطمحات تحدید :خامسا

 : االستالب
 وفالنا عميو واستولت استيوتو عقمة او فواده وفالنة قيرا انتزعو سمبا الشيء سمب: لغة
  .(١)إياه استمبة ويقال سمبة استمبو وسالحو ثيابو من جردة لبة س اخذ
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 اصطالحا: 
وردت تعاريف كثيرة متقاربة لمفيوم االستالب، غير انو وبعد مطالعة معظم التعريفات 
.. اخترنا التعريف التالي الذي نراه شامال ويخدم أغراض ىذا البحث: االستالب( 

L'alienation ىو عموما حالة من يكون ممكا لشيء اخر غيره. ويمكن تتبع مصادر :
نوير بفرنسا )مثال روسو( وبألمانيا )مثال غوتو فكرة االستالب الى مفكري عصر الت

وشيممر( حيث كانت تعبر ىذه الفكرة عن االحتجاج ضد الصفة الالانسانية التي تتصف 
  .(٢)بيا عالقات الممكية الخاصة
 سادسا: التعریف اإلجرائي: 

االستالب ىو مجمل األفعال التي تمارسيا سمطة أو مجموعة أو فرد من ممارسات 
رانيم بيدف سمبيم القدرة عمى التعبير والتأثير في المشاىد السياسية والثقافية تجاه اق

واالقتصادية واالجتماعية عبر استخدام آليات والتيميش، اإلقصاء، االستغالل، 
 التعسف، اإلكراه، الكبت، التكميم. 

 النص: 
ن ىذه العينة يمكن أن تكون مكتوبة، أو محكية.  النص عينة، من السموك األلسني؛ وا 

ن المجموعة الواحدة من الممفوظات، أي الجمل المنفذة، حين تكون خاضعة لمتحميل،  وا 
  .(٣)تسمی: )نصا(

 المسرح: 
المسرح كممة مأخوذة من فعل سرح، وكانت تستعمل في األصل لمداللة عمى مكان 

  .(٤)رعي الغنم وعمى فناء الدار
  .(٥)المسرحيواصطالحا: المسرح ىو مكان يقام فيو العرض 
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 المبحث األول االستالب: المفيوم واالشكال والتعریفات
ان مفيوم االستالب يتحدد كثيرا بالتصنيف الذي يمقيو الباحثون عمى ىوية 
المستمب الممارس لعممية السمب( والمستمب )المسموب منو(.. وعمى ىذا األساس تتوافر 
لدينا طائفة ميمة من انواع واشكال االستالب التي تكون متالصقة المفيوم وموحدة 

الستقالب بكل اشكالو وبجميع الظروف المييئة النتيجة في كثير من األحيان.. . ان ا
 لو يشترك في دموية نتائجو وآثاره السمبية شديدة الوطنية عمى المجتمع.

 االستالب الدیني: 
يصرح فويرباخ بأنو )ينظر الى الدين عمى أنو استالب لمماىية اإلنسانية، كما 

مو االستالب الديني ما ، ولعل أخطر ما يمكن أن يمث(٦)اعتبر المثالية استالبا لمعقل
يكمن في عممية ىضم المتشعبات عن الديانات السماوية بصورتيا الفطرية القائمة عمى 
النبي والكتاب وااللو.. أن صورة الدين الفطري الداعي الى استخدام العقل وحوكمة 
قدرات االنسان لصالح نوازع الخير والصالح ىي حركة طبيعية نقية قد يراد منيا 

وجو القوى الظالمية المستمبة العقل القائمة عمى عبادة الحجر االصنام( الوقوف ب
والشخوص )فرعون(.. وىذا ما يحدث بو االسالم عقول العرب في صورتو النقية.. 
ولوال ىذا الخطاب وىذا الجيد لما ظير العقل العربي بصورة المعقول الديني.. )كان 

الذي قدمة القرآن مقرونا بالدعوة إلى ظيور العقل العربي من خالل المعقول الديني 
التخمص من االستالب الديني لممشخص )األصنام ومن التقميد ومن الخوف من قوى 
الطبيعة ومن مظاىر أخرى من الفكر البدائي، أو قل كان ىو ىذه الدعوة نفسيا. ولقد 
وفر اإلسالم لمعقل العربي كل إمكانيات التطور بتحولو إلى دولة ذات طموحات 

  . (٧)الميةع
ونصطدم ىنا برأي اخر.. فالدين يعني في كثير من اوجيو استالب االنسان 
نحو الية العبادة ونحو طقوس وعادات وتقاليد ال حياد عنيا اال بالموت.. وعمينا أن 
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نعترف ولو جزءا أن الدين يعني في كثير من مظاىره جر الطقوس الى السياسة او 
جمباب معين يكون داال عمييا ومحددا ليا عبر شحن ارغام السياسة عمى ارتداء 

الجماىير بأقوال عديدة.. حقا كان ذلك ام باطال.. وىذا ما يصرح بو كريم مروة اذ 
يقول: )وفي يقيني أن ظاىرات القمع التي تبرز في الحركات الدينية المعاصرة، من 

لحياة، وفي السياسة مواقع االعتراض عمى السمطة، إلكراه الناس في الدين، وفي نمط ا
والفكر، وفي السموك، ىي أشكال مدروسة تستخدميا أوساط سياسية معينة، ألىداف 
معينة، من اجل استالب الجماىير المقيورة المظمومة المستغمة المقموعة من قبل 

  . (٨)السمطات االستبدادية، ذاتيا
 االستالب النفسي: 

قعية لفيم ظاىرة االستالب البد أن لعل من المنطقي القول أن الطريقة األكثر وا
تأخذ األساس النفسي بنظر االعتبار. فالتجربة العراقية عمى سبيل المثال أثبتت أن 
السمطة القمعية قد عولت كثيرا عمى النتائج المترتبة عن االستالب النفسي لتحقيق 

صية غايتيا في الحاق أكبر قدر من النكوص واألحباط والتقزيم والتحقير عند الشخ
العراقية عموما واالبداعية خصوصا. يرى ىيجل أن العالم الموضوعي يبدو )کروح 
مستمبة وان غرض التطور ىو التغمب عمى ىذا االستالب في عممية االدراك 

، واالستالب النفسي يحصل عادة بعد فترة طويمة من االنطواء وانعدام (٩)والوعي(
لضالة أمام المنجزات العمالقة لدى الغير.. القناعة بقدرات النفس البشرية واالحساس با

ولكننا نصطدم ىنا بسؤال شبو ازلي ال بد أن نتوقف لالجابة عنو.. ما الذي يدفع أحدنا 
لكراىية ذاتو؟.. اليس من االجدر بالضئيل أن يبحث عما يممي قناعاتو بنفسو في 

بالقول أن أعماق تراثو ووجدانو.. يقول رحاب ابو ىوشر: )قد نجيب بشكل بدييي 
الذات التي تخذل صاحبيا في تحقيق أىدافو قد تتعرض لكراىيتو. ولكن ىذا تحميل 
مبتسر لنزوع خطير يشوه العالقات اإلنسانية ويعطل إمكانياتيا العظيمة عن بث النسغ 
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في الحياة التي يستحقيا اإلنسان. فإذا ما رصدنا بعض األمثمة النموذجية لكارىي 
جمعيم ىو ىشاشة النسيج النفسي، مترافقة مع إرث من القير ذواتيم، سنجد أن ما ي

والميانة، ما يفضي بيم بالمحصمة إلى االستالب النفسي. يتفاعل ضعفيم الذاتي مع 
امتيان مسمط عمييم، يتعاممون معو بخنوع ال يقوون عمى سواه، ليصبحوا مستمبي 

  .(١0)اليوية واإلحساس باألصالة الذاتية(
 عي:  االستالب االجتما

يحدث األستالب االجتماعي شكل من اشكال القطيعة بين الذات ومحيطيا 
وسر الذي قد يؤدي، كما في الحالة األبداعية، الى شكل من اشكال األغتراب والبعد 
 عن امتالك فيم صحيح لمواقع ) والمغترب عن الجسد األجتماعي مغترب عن أحداثو(. 

عامة والعربية منيا خاصة.. )في  تجسد االستالب االجتماعي في المجتمعات
تخريب التحول االجتماعي الطبيعي، وعدم إعادة تشكيمو. وما استمرار انكماش 
وانحسار الطبقة الوسطى في الدول العربية، إال دليال عمى ذلك، إن لكل مجتمع بنية 
 ونظاما معرفيا فكريا، وبسبب ضرورة وحتمية العالقات بين المجتمعات والدول، فإن ىذه

تفرز ىي األخرى نظاما معرفيا محددا، يمكن لنا أن نسميو  -بالذات  -العالقات 
)النظام المعرفي العالمي(. ان تسمل االستالب الى المنظومة القيمية لو دوره في تحديد 
اطار جديد تسير عميو قيم المجتمع المستمبة.. أن المجتمع المستمب ىو مجتمع تخمى 

رم والدفاع عن الجار والغزو وباقي الظواىر السمبية عن تمجيد قيم الشجاعة والك
وااليجابية لصالح مقوالت مستوردة تحمل )يحمل استيرادىا( معطيات ايجابية وسمبية 

 في عين الوقت. 
وتتعرض المرأة الى استالب بحجم كبير يفوق ما يتعرض لو أي كائن آخر 
ذكر في نطاق ىذا البحث فيي القاصر، الناقصة عقل، والعاجزة أمام الحياة، رغم أنو 
من الناحية البيولوجية ال صحة ألي تباين من ىذا القبيل، وأما ما يحصل من انجراف 
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جز الذي يعاني منو كال الجنسين، في وراء األوىام والخرافة، فيو ناتج عن الع
المجتمعات التي تعاني االستبداد، والمرأة بوضعيا المجتمعي كحمقة أضعف، تتمقى ىذا 
القير مضاعفا من واقع الظمم العام أوال وثم من الرجل الذي يفرغ قيره عمييا، ويحاول 

ي الدفاع الرجل التعويض عمى نفسو أمام خذالنو العام بانتصارات وىمية تتمثل ف
المستميت عن جسد المرأة وحصر الشرف فيو. والتشبث بالماىية الجسدية لدى المرأة 
متجاوزا عن أي ميزات إنسانية أخرى، وتكون المرأة، في خدمة األسرة ومصالحيا دائما، 
والذوبان في األسرة، وانعدام كيانيا كميا وحتی بسط نفوذ األسرة ووسيمة لتحقيق مكاسب 

من خالل المصاىرة، مثال، وأي مخالفة أو عقوق تستوجب عقوبات تصل لمرجل دائما 
 لحد القتل. 

قد تكون المرأة حاليا أكثر استقرارا اقتصاديا أو عمى األقل ىناك شريحة معقولة 
خارج ىذا اإلطار لكن عمميا ال تتجاوز كثيرا عن غطاء تمك النظرة الدونية، ويساىم 

 الطوق الظالمي عمييا. نوعي االستالب اآلخرين في إكمال 
ولدى الحديث عن االستالب االجتماعي نجد انفسنا امام اعتراف كبير 
بمصطمح.. )االستالب الجنسي(.. )فتبدو األمور بحقيقتيا في ىذا النوع من القير، لما 
لمناحية الجنسية من أثر كبير عمى المرأة، وربما يمكن القول أن االستالب الجنسي 

 اد االستالب االقتصادي. يزداد بمقدار ازدي
جسد المرأة ىو المعترف بو ال المرأة كإنسان، ومن ثم المرأة في ىذه المعادلة 
ىي الجنس، أو أداة المتعة، وبالتالي يتضخم البعد الجنسي عند المرأة عمى حساب بقية 
أركان حياتيا، فيشغل المرأة قبل الزواج ىاجس العذرية والمحافظة عمييا لما قد يالزم 
ىذا التفريط من خراب ودمار يمحق بيا، وتركز قدراتيا عمى الحصول عمى زوج ونيل 
إعجاب ذلك الزوج، وىذا يفجر الرغبات والمخاوف معا، ويرافق ذلك الممنوعات الدينية 
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والمدنية، وقانون المجتمع الذي يفرض سطوتو عمى المرأة منذ الطفولة ويعاقب جسدىا 
 .(١١)حتی عمی نموه الطبيعي وحركتو

الذكورة وفي الطبيعي فإن الذكورة تشترط  -مستمبة دائما من الرجل  -المرأة االنوثة 
األنوثة بوصفيا اآلخر الذي تتحقق عبره ويتحقق ألفرادىا اطراد النمو الذي يفضي إلى 

 استقالل الذات.
 رابعا: االستالب االقتصادي: 

ارتبط االستالب االقتصادي كثيرا باالستالب السياسي.. وكانت اقسی صوره 
في تبنى نظم اقتصادية مصممة لتحتوي مجتمعا يمتمك امكانيات فكرية ومادية وموارد 
معينة وتطبيقو عمى شعوب حديثة عيد باالقتصاد المنظم الحديث. وىذا النقل والتبني 

تقميدا فاالستفادة من التجارب والنظم االخرى ال يصح اعتباره انفتاحا بقدر اعتباره 
شرطيا.. )أن يكون إنفتاحا عمى اآلخر وليس تقميدا لو. والمقصود باالنفتاح الواعي، 
ىو أن ننطمق من قيمنا ومبادئنا وأصالتنا، لألخذ بالمعرفة والتطورات العممية التي 

و وسياقو الثقافي تحدث في الغرب، كما حصل لمغرب نفسو حيث أنو أنطمق من مفاىيم
  . (١٢)والمعرفي لألخذ بجميع التطورات التي تحدث في العالم(

اننا نستورد معظم أطرنا االقتصادية من الخارج وىذا يفرض عمينا النظر في 
الحديث إلى اإلنتاج والشغل واالستالب وربما مثل الشغل  -حجم التباين الفكري القديم 

مكاناتو، أو قد يحصل ماىية االنسان ككائن صانع يحقق مبد ئيا ذاتو، ويجسد طاقاتو وا 
 العكس يفقد ذاتو ويحبط قدراتو وطموحاتو. 

نورد ىنا تقسيما ميما لنظرة مجموعة من المفكرين نحو تعريف الشغل واعتباره 
استالبا من عدمو: الرأي األول يعتبر الشغل استالبا كما نری: إن الوقائع اليومية 

جازه وتنظيمو تشيد أن اإلنسان لم يعد يحقق ذاتو في الشغل، المتعمقة بالشغل وطرق إن
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حيث أصبح ىذا األخير مصدر إزعاج وألم في العديد من األعمال والمين. تقتل عمى 
 إثرىا رغبة االنسان في التحرر، ويتم نفي الذات اإلنسانية واستالبيا.

 مارکس:  -أ
ستالب في عالقتو يتحدث ماركس عن الحاالت التي يتعرض فييا االنسان لال

مع الشغل في ظل أنظمة اقتصادية وسياسية تغيب فييا العدالة االجتماعية عمى حد 
قولو، ىذا االستالب يكون مزدوجا: فمن جية إحساس االنسان بكونو غريبا عن فعل 
الشغل ما دام ىذا األخير إجباريا ومتعارضا مع رغبتو وذاتو.. . ومن جية أخرى 

تراب عن منتوج الشغل إذ بدل أن يقوم ىذا المنتوج بتمبية حاجاتو إحساس االنسان باالغ
 ينفصل عنو ويتحول إلى قوة معارضة

 إنجاز  -ب
يؤكد إنجمز ما قالو ما رکس، ليضع العامل المستمب أمام خيارين: إما الخضوع 
الييمنة الطبقة المتحكمة البورجوازية، أو النضال ضدىا السترجاع الكرامة االنسانية 

 فقودة. الرأي الثاني يعتبر الشغل تحرر الم
 ىيجل:  -أ

اعتبر ىيجل الشغل انبثاقا لالنسان عن طريق الوعي، والوعي يتعرف عمى 
ذاتو في منتوجاتو، ويتحقق ذلك عبر وساطة وعي آخر ،وينتظر كل منيما أن يعترف 

اعتبار  لو اآلخر بحريتو وسيادتو. عند االعتراف المتبادل في إطار عالقة واعية يتم
 الشغل تحررا  

 أطروحات حقوق االنسان:  -ب
بعد الحرب العالمية الثانية، تم االعالن عن جممة من الحقوق اعتبرت متأصمة 
في الطبيعة اإلنسانية، أفرزت أطروحات حقوقية دافعت عن الموقف اإليجابي لمشغل، 
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وربطتو بمفاىيم الكرامة والحرية، فالفرد الذي ال يشتغل لكسب عيشو ال ينعم بالحرية، 
 . >>الشغل ىو الحرية<<وبالتالي فيو بئيس، لذلك قيل 

 االستالب الفكري )الثقافي(: والماس(  -خامسا
ى صور االستالب التي تمس يمكن الجزم بأن االستالب الفكري اعت

ري يعني االنسالخ عن الماضي.. وقد يتطور الى اتيامو .. االستالب الفكمجتمعاتنا
بالقصور والدونية.. والى التوقف عنو.. ان اقسى ما يمكن أن يفقده المرء ىو وجدانو 
وتذوقو لطعم الكممات الممنيجة بصيغة فنية.. أن االستالب الديني يفقدك طرائقك 

ك لصالح تقنيات معداتاالقتصادي ينزع عنك تجارتك و التعبدية ويستبدليا بغيرىا و 
اخرى.. لكن أسوأ ما في االستالب الثقافي.. ىو فقدان اليوية.. ومن المثير لمقمق أن 
نرى جيودا بسيطة لموقوف بوجو االستالب الثقافي.. كان اكثرىا أىمية التعريب.. 
والتأليف عن موضوع اليوية بشكل عام، مع التذكير بأن اليوية ىي حقيقة مؤكدة.. 

 اسمو وطباعو والخطر الكبير يكمن في تحوليا إلى كائن.  سانلإلنتعطي 
 االستالب السیاسي:  -سادسا 

يمكننا القول أن مفيوم االستالب يتجمى بوضوح اكثر عند مطالعة التاريخ 
السياسي لمجماعات والدول، والزالت الكثير من المؤسسات السياسية تنظر بعين الوجل 
الى ىذا المفيوم، فاالستالب السياسي اداة حقيقية لنقل فكر معين وتطبيعو عمى اراض 

ذا النقل.. )عمى الرغم من فمسفة ىيغل الغامضة الغير وأن تعددت ايجابيات وسمبيات ى
أو لعمو بفضل منيا، حظي ىذا المفيوم بمكانة خاصة في الجدل الفكري منذ بداية 
القرن التاسع عشر حتی النصف الثاني من القرن العشرين في فكر ىيغل، يبدو 

نفسو  بين الوجود الحسي لإلنسان وما يتمثل Scissionاالستالب نوعا من االنشطار( 
. بعبارة أخرى، االستالب ىو Raisonمثاال أعمى انطالقا من وعيو الذي ينيره العقل 

 فقدان اإلنسان وجوده الجوىري. 
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نظر ماركس إن مشروع التحرير السياسي الذي قامت بو البرجوازية بالفعل 
ع عندما نقمت المجتمعات من النظام القديم إلى النظام الحديث ليس في العمق إال مشرو 

استالب جديد. بل إن السياسة ىي في قمب ىذا االستالب وىي تجسد أعظم أشكال ىذا 
االستالب. ففي المحظة ذاتيا التي خمقت فييا برجوازية الدولة كمجال العام، خمقت 
أيضا مجال الخاص. وبذلك قضت عمى الفرد بالتصدع أو االنشقاق في ذاتو وىويتو 

يمكن التوفيق بينيما، ماىيتو كمواطن، وماىيتو نفسيا بين ماىيتين متنابذتين وال 
    .(١٣)كمنتج..

 االستالب في النصوص المسرحیة العالمیة والعراقیة المبحث الثاني
يمكن لممتمعن في اإلرث المسرحي العالمي أن يالحظ أن المسرح لم يكن بعيدا عن 
تناول الموضوعات التي تسعى إلى تأكيد حق اإلنسان في الحياة الحرة الكريمة. المسرح 
بوابة واسعة يمج منيا الفنان الى جميرة من الناس ليطمعيم عمى فكرة ورأي ويشير الى 

يعرض المشاكل ويقترح الحمول ويشارك الناس افراحيم  حالة سمبية او ايجابية.. .
 وافراحيم ومآسييم.  

ولعمنا ال نغالي اذا قمنا أن موضوع االستالب ىي ىم محوري دارت معيا 
معظم مشاكل االنسان، االنسان المستمب انسان ممموك االرادة والضمير. االستالب 

 يؤدي إلى الثورة والى المطالبة بالتغيير واالنقالب والتحرر وىكذا دواليك. 
مستمب والصراخ  ووظيفة المسرح ىنا أكبر من مجرد البحث عن انسان

بل تتعدى ذلك إلى شرح لغة االستالب والوقوف عمى الضد منيا والخطاب  باستالبو
ال يمكن ان يكون  وأألميمالمسرحي الذي ال يخدم قضية مجتمع الكاتب وىموم المتمقين 

خطابا متكامال يرضي طموح المتفرج والقارئ.. يقول األستاذ فؤاد الصالحي: )ان 
د ايضا تعبيرا عن حاالت االستجابة والتحدي لدى الكاتب الخطاب المسرحي يع
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المسرحي ازاء اشكالية الواقع وترجمة لموقفو األخالقي ازاء الحاالت االجتماعية 
   .(١٤)المعاصرة لو

ومن الجدير بالقول أن الكاتب المسرحي عندما يتناول االستالب فأنو يحدد 
با لمنزاع بينيما، وقد اشارت شخصيتين ميمتين المستمب والمسموب.. ويعرض غال

احدى الدراسات الى صراع الشخصيتين في الكتابة المسرحية بالقول.. ) ان المبدع 
يجري في عقمو حوارا حادا يصل أحيانا إلى حد الصراع، بين جانبين لكل منيما اتجاه 
معين، قد يختمف مع االتجاه االخر قميال أو كثيرا، وال بد ألحدىما أن ينتصر لكي 

خرج فكرة ما إلى حيز الوجود وقد ال ينتصر احدىما فال تخرج الفكرة او الصورة، وقد ت
يحدث بينيما نوع من االتفاق عمى حل وسط.. الميم ان حوارا من نوع ما يجري في 

  . (١٥)عقل المبدع(
ان صراع الشخصيتين وتجاذبيما اطرف الحديث ميم لمغاية عند تتبعنا 
لالستالب، فاالستالب ليست حالة سرقة أو جناية عابرة، انيا عممية امتالك قسرية في 
اغمب احواليا والحوار بين الشخصيات يغنينا بفيض كبير من األراء والنظريات 

عظيم في التراث المسرحي العالمي،  والمقاالت الفكرية الميمة. آن ليموم االنسان حظ
اذا أن االستالب حالة ظمم شديدة االيالم تمس صميم المستمب وتحرمو من جوىر 
كينونتو، وال يمكن ألي انسان ان يشك بحجم التراث الذي تناول االستالب في عالم 
األدب والمعرفة. وبناءا عمى ما سبق سنعرض التاريخ المسرح ونتابع بعض حاالت 

 الب المطروحة في النصوص المسرحية العالمية: االست
 المسرح في العصر االغریقي 

، نجد في عرف القدماء أن أبا التراجيديا "فن الشعر"في رسالة أرسطو عن 
)القرن السادس ق. م( الذي أوجد فكرة التمثيل، فبعد  Thespisتسييس "الحقيقي ىو 

، أو الجوقة، أصبحت Chorusأن كانت األحداث تروى عمى لسان رئيس الكورس 
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تمثل أمام المشاىدين، ويقوم بتمثيميا شخص آخر غير رئيس الجوقة، وكان يطمق عميو 
أي المجيب، أو الشخص الذي يعبر عن آراء غيره،  "Hupokritesىو بوکريتيس "اسم 

أو الشخص الذي يظير عمى غير حقيقتو ىو، فيو الممثل الذي يجري عمى لسانو 
مختمفة التي يقوم بتمثيميا. وكان يؤدي ىذا الدور الشاعر نفسو كالم الشخصيات ال

بما يتفق  "Skeneسكيني "في خيمة قريبة تسمى  -فيما بعد  -فيغير مالبسو وقناعو 
مع الشخصية المراد تمثيميا، بينما أفراد الجوقة يستمرون في الرقص واإلنشاد، ثم يعود 

ة أو يعارضيا أو يرتو ليا وىكذا حتى إلييم ليناقش معيم ما قالتو الشخصية السابق
ليبتكر األقنعة التي حمت محل طالء  "Pratinasبراتيناس "تنتيي المسرحية. ثم جاء 

، كما أنو أدخل عمى المالبس بعض "الوجو برواسب النبيذ كما كان يفعل النسبيس
الذي يعتبر مبتكر التراجيديا  "Aeschylusاسخيموس "التعديالت اليامة. ثم جاء 

سوفوكميس "الحقيقي وصاحب الفضل األول في وجودىا بصورتيا التي نعرفيا، ثم جاء 
Sophocles"  اىتم بالمناظر، وىكذا وصمت التراجيديا إلى  أنوليضيف ممثال ثالثا كما
  .(١٦)أوج الكمال.

 المسرح في العصر الروماني 
يتميز المسرح في العصر الروماني عموما بأنو مسرح الممياة، وتطور المسرح 
الروماني في القرن الثالث ق. م. وتعد الكوميديا الشكل الشعبي المعروف في الرومان 
القديمة منذ القرن الثاني قبل الميالد. ومن التراجيديات المعروفة في الرومان نجد 

قبل الميالد وتراجيديات سالون التي سارت عمى مسرحيات سينيك إبان القرن األول 
 غرار التراجيديات اإلغريقية.  

يجب أن ال ننسى أن اسعاد الجميور ليس الغاية الوحيدة لمممياة، )الممياة في 
جوىرىا دراسة في التربية، ودعاية، ىدفيا أن يقنع الشباب الماجنون ابائيم أن السخاء 

   .(١٧)ن في النياية خير النتائج(وعد التقيد وانعدام السمطة يحققا



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
527 

ومن الميم أن نقول ىنا أن المجتمع الروماني لم يتقبل مسرحية المأساة بشغف 
عال. فالممياة وعروض القتال الدموية والتي كانت تعرض بأستمرار في روما افقدا 

 المسرح الممتزم والواقعي المأساوي قيمتو. 
دورا رئيسيا في نمو المسرح الروماني  ومن الجدير بالذكر قولو أن العبيد لعبوا

فمعظم كتاب النص المسرحي ىم من العبيد المستبين القادمين إلى روما قيرا وظمما، 
واستعمموا كأدوات لمترفيو عن أسيادىم الرومان. وفي وسط ىذه المجيودات المسرحية 

ان تقف مآسي سينكا التسع او العشر كأنيا لغز قائم واثر ال يخمو من عيوب. ك
ق. م وحكم عميو 4لوكيوس آنيوس سينكا من أىل قرطبة في اسبانيا ولد حوالي العام 

 بعد الميالد.  65نيرون بأن يقتل نفسو في سنة 
 مسرح العصور الوسطى 

تعرض الفن المسرحي وباقي الفنون عموما الى انتكاسة كبيرة خالل حقبة 
القرون الوسطى، لقد شيدت ىذه الفترة فورة رجال الدين المسيحيين وسيطرتيم ومن 
الجدير بالذكر قولو أن اآلباء والقساوسة اعترضوا عمى المسرح لكونو المعطيات 

جون عن الطريق السميم والعام اخالقية تصنف رجال المسرح ونسائو عمى أنيم خار 
 وفاسقين ساقتيم مصائرىم إلى ىذه المينة. 

وقد استخدم رجال الدين كل الوسائل لعرقمة نمو وتطور المسرح )ذلك أن 
المراقبين الحكوميين، حتى في النشأة األولى لممسارح، كان من عادتيم في كثير من 

ي شيء آخر، حرصا عمى األحيان القضاء عمى المسارح اكثر من قضائيم عمى أ
أخالق الشعب، لتوقعيم خطرا عظيما ينشأ عما كانت تثيره في الناس من شيوات 

 وخالعات. ( 
اننا مأمورون وبمثل ذلك أيضا أن ال نحب اي لون من الوان الفسق والفحش. 
وبيذه الوسيمة نحن ممنوعون من أجل ذلك من شيود المسارح ىي ايضا.. المسارح 
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الخاص لمفسق والفحش.. العباءة التي ال يجوز فييا إال كل ما ال  التي ىي المنتدى
يجوز في أي مكان غيرىا.. المباعة التي يظيرون عمى منصتيا البغايا البائسات.. 
ضحايا الشيوات العامة.. أولئك التعسات الالتي يتوارين خجال في حضرة بنات جنسين 

إال منين وحدىن.. فواخجمتاه  من النساء.. المواتي لم يتعودن ان يخفين أوجيين
وواخجمتاه لجميع ىيئات األمة، كيف ال يسمحون ليؤالء النسوة  !لمجمس السيناتو 

مدمرات عفتين بأيديين.. بأن يستشعرن االشمئزاز من فعالين تمك التي يأتينيا في بير 
   .(١٨)من األضواء، وبمرأى من الجميور، وأن يخجمن منيا ولو مرة كل عام؟( 

 الب في النص المسرحي العراقي: االست
)يمكن القول أن ظيور النشاط المسرحي في العراق كان قد بدأ في الربع 
األخير من القرن التاسع عشر.. .. حيث تنوعت المالحظات حول ما كان يعرض 

.. ويمكن القول أن أغمبية ۱۸۲۱ويكتب خالل سنوات التأسيس التي قد تصل إلى عام 
ى أن مدينة الموصل في محافظة نينوى قد عرفت االنطالقة األولى الباحثين يتفقون، عم

، ضم مسرحية ۱۹۸۳لمنشاط المسرحي العراقي، وفييا طبع أول كتاب مسرحي عام 
))الطيف وخوشابا(( التي قام ))نعوم فتح اهلل سحار(( ترجمة نصيا عن المغة الفرنسية 

سقاط موضوعيا عمى واقع المجتمع العراقي وصوغ حوار     .(١٩)ىا بمغة دارجة(وا 
قد  ۱۸۸۹ويمكن القول ىنا أن واقع العمل المسرحي في العراق بعد عام 

تعرض الى اشكال متعددة من االستالب. فباإلضافة إلى االستالب السياسي المباشر 
الذي طال كتاب النصوص المسرحية والمخرجون المذين عرفوا إشكال اإلقصاء والطرد 

كان من المفترض أن تصنع وتبمور والنفي فأن المنظومة المجتمعية العراقية التي 
طبيعة المتمقين قد تعرضت ىي االخرى الى انواع شتى من االستالب جعميا تميل إلى 
السمبية والنكوص واألحباط ويمكن االشارة ايضا الى أن االستالب السياسي الذي 
تعرض لو العمل المسرحي ادي عدة نتائج منيا قمة العروض المسرحية وبروز ظاىرة 
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ح التجاري وكذلك لجوء أغمب المبدعين الى الرمز والتشفير كطريقة لتسويق المسر 
خطابيم بعيدا عن سمطة الرقيب القامع وأخيرا.. اليجرة الكبيرة لممبدعين المسرحيين الى 
خارج العراق واتخاذىم من المنافي المتعددة منابر يقدمون من فوقيا عروضيم التي 

ة القمع التي أنتجت إشكال مختمفة من حاول بعضيا وبشجاعة.. مناوئة سمط
 االستالب. 

وعودا الى االستالب... نعرض لتجربة د. جواد االسدي )وىو مخرج ومؤلف 
عمى جائزة األمير کالوس  ۲۰۰4مسرحي عراقي ولد في كربالء، حاز عام 

  .(٢0)لممسرح(
فمن التجارب الميمة التي عمل عمييا جواد االسدي ىي تجربة اعادة اكتشاف 

دراميا ومن ثم القيام بإخراجيا.. )يدخل جواد االسدي في  "6عنبر رقم "صة تشيخوف ق
عوالم شخصيات تدين الظمم وتنظر إلى فن المسرح كونو يقوم عمى حب الناس 

فيجن..  !حسب.. ثم يواجينا بجنرال يدخل االعداء بيتو ويغتصبون ابنتو امام عينيو.. 
اإلنسان كمو يقوم عمى أحاسيس الجوع والبرد  ان جوىر"في وقت يؤكد االسدي الحقا :

  .(٢١)واالىانات والخسائر والخوف.. يمكنك أن تشقى بالحياة وتمقتيا ولكن التحتقرىا( 
التي ظيرت إلى  -تكمم يا حجر  -لقد كان محيي الدين زنكنة في مسرحية 

الوجود مع مجموعة مسرحيات في كتاب مستقل حمل اسم )مسرحيات محيي الدين 
كنة( واعيا بشكل كبير بموضوعو فيو يريد أن يعري االستالب النفسي بشكل يفقده زن

أي قدرة عمى لبس اي قناع ومن العتبات األخرى الميمة في تاريخ المسرح العراقي 
الحديث تبرز تجربة الشاعر والمسرحي خزعل الماجدي )يمثل الشاعر خزعل الماجدي 

لثقافة العراقية المعاصرة. فالرجل بنتاجو المتميز واحدة من العالمات الفارقة في تاريخ ا
متعدد األوجو يشير بشكل واضح الى ظاىرة ايجابية في المشيد الثقافي فيو يتنقل 

   .(٢٢)بذكاء بين العمم والشعر والتنظير الفكري والنقدي والدراسات التاريخية(
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، وحصل عمى 1951ولد الشاعر خزعل الماجدي في مدينة كركوك عام 
ليعمل في وزارة الثقافة واالعالم عام  1996شيادة الدكتوراه في التاريخ القديم عام 

. بعد ذلك ىاجر الماجدي الى ىولندا بحثا عن مناخات أكثر اتساعا لفنو، ۱۸۸۹
تالب مصرة عمى ممارسة اقصي انواع االس وبعيدا عن سمطة القمعية التي كانت

تمك السمطة التي راحت تمد يدىا إلى األعمال  العراقيين الفكري والنفسي ضد المبدعين
اإلبداعية بشكل تعسفي يميت رغبتيا في االنطالق نحو فضاءات الحرية وحقوق 

 االنسان. 
ومن التجارب المسرحية الميمة لخزعل الماجدي ىي تجربتو في نص نصب 

لماجدي . حيث أن ىذه المسرحية الشعرية تعبر بشكل واضح عن ادانة ا"الحرية
لالستالب والتعسف والحروب وىو النص الذي يعبر بصورة واضحة عن االنشغاالت 
الجديدة لمشاعر في بحثو المتواصل عن طريقة لتوضيح ما لبس فيمو وخاصة في 

 الموضوعات التي تتعمق بكينونة االنسان ووجوده. 
واد فنصب الحرية الموجود وسط بغداد والذي قام بتصميمو وتنفيذه الفنان ج

طاقات مسرحية وشعرية وتشكيمية وربما نسميم تعرض ولعشرات السنين لقراءات واست
اجتماعية وسياسية ولكن الجدوى الحقيقية كما يراىا الماجدي تتمثل في توصيف مغاير 
يحاءات يمكن أن تفيد في فيم الواقع  يمكن أن يساعدنا في العثور عمى رسائل وا 

ل من نصب الحرية عمال مالئما لفيم ظاىرة القمع المعاش وىو السبب نفسو الذي يجع
 السياسي والعنف الناتج عن استشراء الحروب والعمميات المسمحة. 

وتعتبر تجربة الفنان قاسم محمد من التجارب المسرحية الرائدة التي حاولت 
استميام الواقع االجتماعي والسياسي العراقي وتقديمو عمى شكل نصوص وعروض 
مسرحية نريد االشارة ىنا إلى أن حياة الفنان قاسم محمد تمثل أنموذجا لالستالب 

ع العراقي، فتمك السيرة تشير بوضوح السياسي والفكري الذي يمكن أن يتعرض لو المبد
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إلى الطريقة التي يمكن أن تتعامل بيا سمطة قمع مستمبة مع مبدع مستمب تمك الصورة 
في  1936التي نصادفيا مرة اخرى في عمل مسرحي او اكثر )ولد قاسم محمد عام 

بغداد وكان والده يممك فرنا لمصمون وقد رفض في البداية دخولو إلى معيد الفنون 
الجميمة لعدم اقتناعو بجدوى الفن في الحياة العممية، لكن قاسم محمد لم ييأس بل سارع 

 م(   1955إلى التقديم لممعيد عام 
 ما اسفر عنو الفطار النظري:

اإلطار النظري ليذه الدراسة اشتمل عمى توفير بيئة مناخية النجاح فكرة البحث  -١
مسرحية العراقية بشكل عام عن طريق عن مضامين االستالب في النصوص ال

 ونصوص محي الدين زنكنة بوجو خاص.
اإلطار النظري ليذا البحث سيوفر نقطة بداية لتجميع التعاريف واألدوات الالزمة  -٢

 الغداد بحوث أكثر تركيز واشد في موضوع االستالب.
اإلطار النظري ليذا البحث اعتمد عمى تصنيف مفيوم االستالب إلى سياسي  -٣

وثقافي ونفسي وديني واجتماعي مما يساعد عمى كتابو بحوث متخصصة في اشكال 
 االستالب.

طار النظري لمبحث يوفر امكانية اإلطالع عمى اشكال االستالب في الحياة اال -٤
 ين زنكنة المسرحية. العامة في العراق من خالل نصوص محي الد

 اواًل: مجتمع البحث: 
( نصوص عراقية تم انتقاؤىا كونيا تناولت ۱۱يتكون مجتمع البحث من )

 موضوع االستالب اما بشكل مباشر او عبر استعمال اليات التشفير والترميز. 
، حكایة صدیقین 1981، مساء السالمة أیيا الزنوج البیض 2001سفن بال مرافئ 

، العقاب 1989، تكمم یاحجر 1994، موت فنان 2000ة المستطیمة ، المائد1986



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
532 

، لمن الزىور 1982، العمبة الحجریة 2001، العانس ۱۱۱۰، الجنزیر ۰۹۹۱
۰۹۹۲ .) 

 عینة البحث: 
تأكيدا لما اسمفنا في معرض الحديث عن االستالب  وتم انتقاء العينة التالية

الثقافي كونو يمثل اعتى صور االستالب التي تمس مجتمعا ما، واالستالب السياسي 
لمعاصر. فضال بوصفو الشكل األكثر مالزمة لمحياة السياسية في العراق في التاريخ ا

في المسرحية عمى اشكال واوجو اخرى ميمة من االستالب.. ف عن أطالل المسرحية
االولى )مساء السالمة أييا الزنوج البيض( نستمب قدرة اإلنسان عمى الشعور 
بالموسيقى.. كما سيرد الحقا، واألدىی من ذلك تركيز المسرحية في مواطن عديدة عمى 

بأن الموسيقى  (٢٣)"تبيان اثار االستالب الثقافي.. فتشير المسرحية عمى لسان سوران
الة في تنويم االطفال.. ولكن لو تعرض روادىا لالستالب.. فأنيا يمكن أن تكون أداة فع

 ستولد مشوىة مفرغة من محتوى الحياة واالبداع. 
 منيج البحث: 

انتيجت الباحثة المنيج الوصفي )التحميمي في دراسة اسموب معالجة النص 
  .(٢٤)المسرحي لموضوعة االستالب في نصوص محي الدين زنكنة المسرحية(

 تحميل العينة األولى تحمیل العینات: 
 النموذج األول: مسرحية ) مساء السالمة أييا الزنوج البيض ( 

 تألیف
 محي الدین زنكنة

 التحمیل: 
، يمكن أن تساعدنا في سمة ميمة تتصف بيا أعمال الكاتب المسرحي زنكنة

عممية ألقاء ضوء التحميل عمى نص مسرحية مساء السالمة أييا الزنوج البيض وىذه 
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السمة تتمثل في قدرة الكاتب عمى انتقاء ثيمات مسرحية تساعده عمى تسويق مضامين 
إن زنكنة عمى وجو التحديد ال يطرق الموضوعات "خطابو الفكري وقناعتو الحياتية 

   .(٢٥)وصو ال يتقيد بقصر زمن النصالسيمة في نص
 (البيض الزنوج أييا سالما) مسرحية نص يصنف أن بسيولة لمباحث يمكن

 خطيرة مجموعة إطالق تتوخى التي النصوص من أنو عمى زنكنة الدين محيي لمكاتب
 الصراع وىو. الروحية والقيم المادية القيم بين األزلي الصراع ذلك حول التساؤالت من
بعاداو  أشكاال يأخذ الذي  اختار المرة ىذه في. عصر كل وفي مرحمة كل في مختمفة ا 
 اإلقصاء ومحاوالت العنف من أشكال إلى تتعرض جمالية كحقيقة الموسيقى زنكنة
 أشكال من جوىريا شكال األمر أخر الكاتب لنا ليصور والتيميش والتكميم والكبت

 في يتمثل االستالب وىذا الحديثة الحضارة جسد داخل في بالتفشي بدأ الذي االستالب
 في تتمحور فكرة عمى بقوة راىن الذي المسرحية بطل ليا يتعرض التي الكبيرة المعاناة

 . مادية مفردات وسط حياة لمممارسة أخرى طريقة ىي الموسيقى أن
 حقيقي نموذج (سوران) البيض الزنوج أييا السالمة مساء مسرحية وبطل

 ىذه في (الكاتب) أن إذ األوجو متعدد استالب من يعاني الذي المعاصر لإلنسان
 الجمالية الحاجات أن في تتمثل األىمية غاية في جديدة إشكالية يطرح المسرحية
 ألخطار تعريضيا فان وبالتالي قصوى أىمية ذات حاجات تكون أن يمكن لإلنسان
 في والنفسي الفكري االستالب أشكال من شكال يمثل أن يمكن واالزدراء والمالحقة المنع
 . واحد آن

 النتائج: 
البحث( شكمين ميمين من  محيي الدين زنكنة المسرحية )عينةتناولت نصوص  .١

 االستالب.. ىما االستالب الثقافي واالستالب السياسي. 
إن معظم النصوص المسرحية قد لجأت، وألسباب مختمفة إلى استخدام الرموز  .٢
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 ظاىرة االستالب.واإلشارات عند تصدييا 
إن الكاتب المسرحي العراقي نجح في استميام الواقع المحمي إلنتاج نص مسرحي  .٣

 يفضح ظاىرة االستالب.
إن المسرح كخطاب استطاع ان يثبت انو فعل متوازن يؤمن بالمساواة والدفاع دون  .٤

 تميز في اي زمان ومكان.
  االستنتاجات
 مفردات وأستكمال، . المعتمدة البحث لمنيجية الوظيفي الطابع من التثبت بعد

 والثقافية والسياسية جتماعيةواال النفسيةمفردات األسس  تتبع الذي النظري االطار
 المشاكل وتحميل لفيممتناوال موضوعة  العراقي المسرحي الكاتبعند  االستالب لظاىرة
 المسرحي النشاط أن الحظناو . االستالب ظاىرة بينيا ومن االنسان ليا تتعرض التي

 الى الدوام عمى لجأ قد االنسان حقوق عن الدفاع منطقة في ينشغل الذي العراقي
 المسرحي الخطاب فكرةو  لنص الداللية الرسائلفي  التشفيرو  والتخفي رميزالت أساليب
 في نجح قدزنكنة  الدين محي الكاتبنرى ان  كما، المراقبة أنظمة من تخمصتسعى لت
 يف لجأ قد أنو من الرغم عمى العمل فكرة الأليص الحوارو  المسرحي الديكور استخدام
 أضعف الذي االمر وىو والخطابية واألنشائية التقريرية من أنواع الى االحيان بعض
 في التقميدية الدرامي البناء في المعروفة التقميدية االشتراطات عن وابعده يالدرام الفعل
 السعة من شيئا العمل أكسب قد العالمية الثيمات استثمار من الكاتب أفادة أن حين

 .التأثير عمي والقدرة
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 ومصادرهإحاالت البحث: 
                                                                 

 ۱۰۱، ص ۱۸۹۸وآخرون، المعجم الوسيط، تركيا: دار الدعوة.  ابراىيم مصطفی  (١)
، ۲۰تونس، ج -معجم المصطمحات والشواىد الفمسفية، جال الدين سعيد، دار الجنوب لمنشر   (٢)
 ص
 ٤٨٦، ص۱۸۹۳ ۱جان دوبوا، قاموس األلسنية، مكتبة الروس، باريس، ط  (٣)
م، ۱۸۸۹، 1المسرحي، مكتبة لبنان، لبنان، طامارتي إلياس وحنان قصاب حسن: المعجم   (٤)
 ٤٢٤ص
 ۲2المصدر السابق، ص  (٥)
 .  ٣٧المصدر نفسو، ص  (٦)
د. جعفر دك الباب، دعوة إلى فمسفة رشدية عربية معاصرة، مجمة التراث العربي مجمة فصمية   (٧)

 - ۱۸۸۸ "يناير"كانون الثاني  - ۱۸السنة  - ۹4تصدر عن اتحاد الكتاب العرب دمشق العدد 
 ۱۱۱۸رمضان 

العممانية أو  -الديمقراطية  -كريم مروة، كيف يقرأ اليسار أحداث العصر ومتغيراتو؟، اليسار    (٨)
الجبية الشعبية لتحرير  -التالزم المستحيل في العالم العربي، منشورات الدائرة الثقافية المركزية 

  . ٢00٧ فمسطين، أيار
، ۲۰۰۱تونس،  -معجم المصطمحات والشواىد الفمسفية، جالل الدين سعيد، دار الجنوب لمنشر   (٩)
 ۳۹ص
صحيفة القدس العربي، السنة  -مقال منشور  -رحاب ابو ىو شر، حين يكرىون ذواتيم   (١0)

 ه. صو. ۱۱۳۰رجب  ۲۱تموز )يوليو(  14ة الثالثاء ۲24الحادية والعشرون العدد 
الكريدي، استالب المرأة نتيجة لواقع اضطياد اإلنسان في مجتمعاتنا، الثرى مجمة اميس نايف    (١١)

 .۲۰۰۸-۱۲-2الكترونية تعنى بحقوق المرأة والطفل في سورية، 
محمد محفوظ، ثالثة نماذج لمتعاطي مع اآلخر الغربي، منشورات جمعية الترجمة العربية    (١٢)

 وحوار الثقافات الموقع االلكتروني
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لدكتور صالح ياسر، بعض اشكاليات المجتمع المدني والمجتمع السياسي والديمقراطية، ا   (١٣)
-ao. منشورات األكاديمية العربية المفتوحة في الدنمارك: ۲۰المجتمع المدني والديمقراطية، ص

academy. com 
األردن،  -د. فؤاد عمى الصالحي، دراسات في المسرح، دار الكندي لمنشر والتوزيع، اربد  (١٤)

 .۲۱، ص ۱۸۸۸
د. مصري عبد الحميد حنورة، األسس النفسية لالبداع الفني في الشعر المسرحي، الييئة  ۲   (١٥)

 .۳۸، ص۱۸۹۸المصرية العامة الكتاب 
 http://ar. wikipedia. orgالموسوعة الحرة، تطور التراجيديا. مسرح إغريقي:    (١٦)
 صدر السابق، صالم ٢. ۱۸۹، ص۱األرديس نيكول، ج    (١٧)
 . ٤0٩المصدر السابق، ص   (١٨)
احمد فياض المفرجي، الحياة المسرحية في العراق، الجميورية العراقية، وزارة الثقافة واإلعالم،    (١٩)

 .15، ص ۱۸۹۹دائرة السينما والمسرح دار الحرية لمطباعة، بغداد 
 ويكيبيديا، مصدر من االنترنت.   (٢0)
شخصية الدكتاتور في المسرح العالمي ودراسات أخرى، دار الشؤون الثقافية حسب اهلل يحيي،    (٢١)

 .۱۳۹، ص۲۰۰2العامة بغداد، الطبعة األولى، 
خزعل الماجدي  وصال عباس عبد الحسين، التحميل السيميائي النص من المسرح الشعري   (٢٢)

 .۱۱جامعة بابل، ص -أنموذجا، كمية الفنون الجميمة 
 المسرحية.احد شخوص    (٢٣)
 نموذج االستبيان في المالحق.   (٢٤)
 .۲۰۰۸، ۱۲صباح األنباري، مسرح محي الدين زنكنة، مجمة المسرح، العدد    (٢٥)
 


