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 :الممخص
تحوؿ  التي تستند عمىالتحوالت االدائية أف الرقص التعبيري في المسرح يالمس يمكف القوؿ 

تنوع بذلؾ ايقاع الجسد ادائيًا مف شخصية المؤدي عمى الخشبة الى ذات الشخصية الدرامية محققًا 
 ي مف شخصية الى الشخصيةالتحوؿ الصوت فضال عف ،وتغيير وفؽ معطيات وشروط مناسبة

اطار وحدة  داخؿىو احد المعاني المعروفة لمتعبير و مف خالؿ الجسد والصوت ، والذي يتـ المؤدية
الرقص التعبيري في المسرح العراقي  عمىلذلؾ حاولت التركيز  .متغيرة يطمؽ عمييا التحوالت

تناولت في الفصؿ االوؿ )االطار المنيجي( والذي تحوالت االدائية لدى الممثؿ الصامت ، والالمعاصر
بتحديد حدود  ثـ قاـ الباحث، ىمية البحث وىدؼ البحثوأ ,الباحث ىاضمف مشكمة البحث التي حدديت

االطار  )الفصؿ الثاني قدـ الباحث في كما ,مصطمحات ومف ثـ تعريفيا اجرائياً البحث وتحديد ال
مفيـو الرقص التعبيري في الفف المسرحي  "االوؿ  في تناوؿ ،ثالثة مباحث اساسية (النظري

المبحث " وفي الرقص التعبيري في المسرح المعاصر.. اشكالو وتقنياتو "اما المبحث الثاني" المعاصر
وثـ استعرضت ، "االستعارات البصرية رقص التعبيري المعاصر عبر منظومةالتحوؿ الشكمي لم"الثالث 

عينة تحديد و  ،الفصؿ الثالث تناوؿ إجراءات البحث .الطار النظريابرز المؤشرات التي اسفر عنيا ا
. ومف ثـ في الدكتور أحمد محمد عبد األميرالبحث مسرحية "صور مف بالدي" سيناريو واخراج 

أخيرا تثبيت استخراج النتائج واالستنتاجات، والخروج بتوصيات ومقترحات، ليتـ تـ الفصؿ الرابع 
 مراجع ومصادر البحث.

 (.التحوالت االدائية الكممات المفتاحية: )الرقص التعبيري، المسرح العراقي،
Expressive dance in contemporary Iraqi theater 

Dr. SahiB . j . Ismael 

University of Baghdad/College of Fine Arts// Department of Performing 

Arts 

Abstracts: 

It can be said that the expressive dance in the theater touches the 

performative transformations that are based on the transformation of the 

performative rhythm of the body from the character of the performer on the 

stage to the same dramatic character, achieving diversity and change 

according to appropriate data and conditions, as well as the vocal 
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transformation from a character to a performing character, which is done 

through the body. And sound, which is one of the well-known meanings of 

expression within the framework of a changing unit called transformations. 

Therefore, I tried to focus on expressive dance in the contemporary Iraqi 

theater, and the performance transformations of the silent actor dealt with in 

the first chapter (the methodological framework), which includes the research 

problem identified by the researcher, the importance of the research and the 

goal of the research. The researcher also presented in the second chapter (the 

theoretical framework) three basic topics, in the first he dealt with "the 

concept of expressive dance in contemporary theatrical art", while the second 

topic "expressive dance in contemporary theater...its forms and techniques" 

and in the third topic "the formal transformation of contemporary expressive 

dance through Visual Metaphors System", and then reviewed the most 

prominent indicators that resulted from the theoretical framework. The third 

chapter dealt with the research procedures, and the identification of the 

research sample, the play "Sours from my country", a script and directed by 

Dr. Ahmed Mohamed Abdel Amir. And then in the fourth chapter, the results 

and conclusions were extracted, and recommendations and suggestions were 

made, in order to finally fix the references and sources of the research. 

Keywords: (expressive dance, Iraqi theater, performance 

transformations). 

 المقدمة:
عروض الرقص الدرامي أو التعبيري مكانة متميزة في الساحة المسرحية تتخذ 

يقدـ ىذا الفف  والجمالية ونسقو الداللي المعبر، اإلبداعيةلو اشتراطاتو  "ففػ "العراقية ك
البانتومايـ والمايـ والرقص  المسرحية، مثؿ: بتنوع األساليبمنفردة  "عروضػ "كاحيانًا 
اتخذت مف الجسد وسيمة ، والعروض التي رقص التعبيري أو الدرامي والحركيالحر وال

والتي وجدت في ىذا  ،أساسية في التعبير عف األفكار واليواجس اإلنسانية المختمفة
ذا الفف حتى وأف كاف كالسيكي عف شكؿ ى الفف مساحة واسعة وحرية كبيرة في التعبير

العالمي، المالمس  توظيفيافي  مختمفةعناصر فنيو تقميدي، وفؽ اشتراطات تستوعب 
فنوف الشارع وغيرىا مف واإلضاءة، وايضا والموسيقى  شوالداتا و مفيمـ السينمائي ل

المساحة حرة في العمؿ  . إذ تكوفباستثناء الحوار األساسيةعناصر العرض المسرحي 
 .التعبير والتأثير معا مف أجؿتمقي معا وال
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، ة رغـ االختالؼ الفني في األداءموجود وبقو  "الدرامي" التعبيري الرقصفف 
بوساطة الصراع والحركة التي تجسد  لفكرة االشتغاؿالجسد ىو الحامؿ األساس لكف 

الفف ىذا مسيرة رسخت اإلضاءة. و  الموسيقى متناسقة معال ةجسديالتقنيات الالسمطة 
الخشبة  لكؿ حركة عمى ةحقيقي تقدـ مفاىيـ لعروض والممنيجةالجادة والواعية  األفعاؿ

نحو التجريب بوصفو  باندفاعو يتميز ىذا الفف  كما. ولكؿ عناصر العرض األخرى
نقطة  التي تمثؿ العروضوخاصة  المعاصرة  فاعال في الحركة المسرحية العراقية

مع الحركة بشكؿ فائؽ وجميؿ اإلضاءة  والمنسجمة فييامضيئة في المسرح العراقي 
 . ومعبر

 االطار المنيجي لمبحث/ الفصؿ االوؿ
 البحث اوال/ مشكمة
تجسيد بعض أفكار  التي تعمؿ عمى  الرقص مف الفنوف اإلنسانية األولى يعد

 قبؿ أف يخترع الكتابة والمغةاألنساف، وبالتالي يستطيع أف يعبر عما يجوؿ في داخمو، 
يأتي الرقص مالزمًا لمموسيقى أو  إذبأعضائو وجسده قبؿ أف ينطؽ،  األنساف فقد عّبر

أو ضرب األرض باليديف  عبر مجموعة مف الحركات قد تكوف التصفيؽمقدمًا ليا، 
 باألقداـ لتكويف اإليقاع.

 عرؼوقد ، يو لغة عالمية، فالبشريةلكؿ ىو لغة الحرية الكبيرة  التعبيري الرقصإذا 
مف أقدـ الفنوف وأعرقيا، فيو تعبير عف عادات الشعوب وحياتيا  عمى أنوالرقص 
يقوـ عمى تشكيؿ جسماني الذي يمائي اإلتعبير واللغة الجسد فضال عف أنو اليومية، 

 المالزمةبشري حركي بجميع أعضاء الجسد اإلنساني، وال سّيما الرقبة واألطراؼ، 
ليتـ التفاعؿ معيا عبر االرتقاء بالتمقي الغناء،  وحتى، اآلالتمموسيقى اليدوية، أو ل

أحاسيس لمشخصية  وما يعكسانو مفالحركة و الرقص المعاصر، والمتمثؿ بأداء 
اإلنسانية التي تؤّدي دورىا الراقصة، أو الراقص، إزاء الحياة والطبيعة أو المشاعر 

 االجتماعيةأو  يةالطقسالعاطفية لفرد أو مجموعة، وقد يكوف شكال مف أشكاؿ الشعائر 
مواقؼ تعبيرية أو عرضا كامال لوقائع قصة مقترنة و  أو يتخذ مظير ،السياسية وحتى

 بموسيقى تصويرية مف بدايتيا حتى نيايتيا.
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االشكاؿ واألساليب التي ليا خصوصية منظومة كبيرة ومتعددة مف وىناؾ 
الرقص  ففمرجعيات فكرية وفمسفية وتاريخية ووقعت عمى خصائص تمظيرت عبر 

تقع في جوانب  التي الخصائص بعضقراءة بوساطة المشكمة،  يدحدالتعبيري وت
متعددة، وعميو ال يمكف تأشير مراكزىا اال بفحصيا واستخراج مكوناتيا البنائية والداللية، 

العراقي المعاصر وتحديد المشكمة  الرقص التعبيري في المسرحليتـ فحص أعماؿ 
 بالتساؤالت اآلتية:

؟ وكيؼ يتحوؿ المفيـو في  المسرحي في الفف الرقص التعبيريما ىو مفيـو  – 1
 الحقؿ الرمزي؟ 

 المعاصر.. أسبابو وتقنياتو؟ المسرحفي أسموب الرقص التعبيري ما ىي إشكالية  – 2
العراقي المعاصر عبر منظومة  المسرحفي  الرقص التعبيريشكؿ يكيؼ  – 3

 االستعارات البصرية؟
عمى ضوء ذلؾ حدد الباحث عنواف بحثو الموسوـ )الرقص  لؾعمى ضوء ذ

 التعبيري في المسرح العراقي المعاصر(
 أىمية البحثثانيًا: 

الرقص لفيـ مصطمح ، المعرفية والفنية االتجاىاتوضع  الى يسعى البحث -1
 ىذا الففلتعميؿ مفيوـ  "محاولةفكريًا كػ "وفيـ منظومة العناصر التي تنتظـ التعبيري 

 .المعاصر العراقي المسرحفي نتاجات 
والرقص جمالية بشكؿ عاـ وفنية و  اىتمامات نقديةىذا الجيد العممي  يشكؿ -2

 بنحو خاص. التعبيري في المسرح
 ألجناس المفاىيميالتداخؿ  قراءةليذا الفف عبر إيضاح المؤثرات الفكرية والمعرفية  -3

يضاح المتنوعة، و  المسرحيةالفنوف  في  الفكرية والمعرفية لمحركات الفنية المؤثراتا 
 .الرقص التعبيري

 ثالثًا: أىداؼ البحث
 .ييدؼ البحث الى التعرؼ عمى الرقص التعبيري في المسرح العراقي المعاصر

 رابعًا: حدود البحث
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 الحدود المكانية: العراؽ  -1
 .2122 – 1991 الحدود الزمانية: يتحدد البحث الحالي بنماذج متفردة مف  -2
 .الرقص التعبيري في المسرح العراقي المعاصرمفيـو الحدود الموضوعية:  -3

 خامسًا: تعريؼ المصطمحات
 الرقص - 1

لمتعبير  ،ديُة حركات بجزء أو أكثر مف أجزاء الجسـ عمى إيقاٍع ماأتىو  الرقص لغة:
الذي  الرقص الحديث، و ص اإليقاعيقالر منو:  عف شعور أو معاٍف معينة، وىو أنواع

 الداخمي. ص المسرحي الذي ييتـ بالحركة كتعبير عف الشعورقنوع مف أنواع الر  ىو
(1) 

ىو أداُء الشخص لمجموعٍة  :الرقص  كما أن هناك تعريف آخر لمرقص يؤكد عمى أن 
ىذه الحركات في العادة  ة، وتكوفينجسِمو بطرٍؽ مع مف الحركات باستخداـ أطراؼ

وذلؾ لمتعبير عف نفسو ومشاعره وطاقاتو، وىو  ،معيف متناغمة مع إيقاع موسيقي
 (2) مظيٌر مف مظاىر االحتفاؿ والفرح والبيجة.

مف حركات  اً مختارة إرادي سمسمةىو نوع مف فف األداء يتألؼ مف الرقص  اصطالحا:
لمرقص أنواع عديدة مثؿ الرقص القطبي، الرقص بالسيؼ، والرقص عمى الخيؿ  ،الجسـ

والرقص كمجموعات كما في الحفالت وأيضا اشتير الرقص مع النعاـ والرقص مع 
يتطمب و يو عبارة عف حركات الجسـ المستمرة فحيوانات أو الطيور األخرى. بعض ال

 (3) الموسيقى.
كوف فيو الحركة والموسيقى والديكور والمالبس يعرؼ )ليفاري( الرقص بأنو: رقص تو 

 (4) .تابعو جميعيا لسياؽ القصة والحبكة المسرحية
 التعريف االجرائي:

الرقص ىو شكؿ مف أشكاؿ الفنوف المسرحية يتكوف مف تسمسالت مف الحركة، إما 
مالية ورمزية في كثير مف ىذه الحركة ليا قيمة ج ،مرتجمة أو مختارة بشكؿ ىادؼ

، أو مف خالؿ تصميـ الرقصات الخاص بو يمكف تصنيؼ الرقص ووصفو، و األحياف
 .، أو مف خالؿ الفترة التاريخية أو مكاف نشأتوف خالؿ مجموعة الحركات الخاصة بوم



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

  
 
 1781 

 التعبير: – 2
الصمت ليس لغة مجاورة لمغة التصويت وانما جزء مف المغة نفسيا، اي  ىو لغة لغة:
اي واالعتماد عمى  الظيور والغياب، ةحيز صوتي قائـ عمى بني التي تكوفالمغة  وان

 (5) .حركة الجسد او المواقؼ الصامتة في المسرحيات مف خالؿالتعبيرات 
اإلفصاح واإلبانة عف مشاعر اإلنساف  لغةبأنو  :عرفته ايضا ايناس عبد المجيد

بطريقٍة واضحٍة يفيمو بيا الناس اآلخريف، أما اصطالًحا فيو: نشاط أدبي واجتماعي 
يصوغ بيا الفرد أفكاره ومشاعره وأحاسيسو بطريقة أدبيٍة فنية وصور إبداعيٍة وتصويٍر 

 (6). جميؿ
وحركتيا ضمف حدود إلى عكس سياؽ الطبيعة اصطالحا: التعبير حركة تسعى 

دالة ىي فضاًل عف ذلؾ، فالحركة التعبيرية في العرض الصامت ، الطبيعة وخط سيرىا
 (7) .تأتي عمى ثالث أشكاؿ، ردة فعؿ أزاء الشيء أو ضده أو تجسيًدا لماىيتو

فف يعطي لإليماءة حالة شعرية ذات شكؿ  ويعرفه أحمد محمد عبد األمير عمى أنه:
, مف خالؿ تجانس المضموف  والشكؿ االعتياديةاإليماءات  مجرد, تميزىا عف بقية

التمقي مف خالؿ تعكس , وبالتالي  المعبر عنيا لإليماءة  االجتماعيلينتج  المعنى 
 (8). التأويؿ الداللي المقرب ليا

 التعريف االجرائي:
إلنساٍف  بؿ ىو صياغة ،التعبير فقط عمى تعريٍؼ مف عدة كمماٍت وكفىال يقتصر 

كامٍؿ في قالٍب لغوي أحب استعماؿ األدب وأبدع في تصوير ذاتو فيو، لذلؾ فإنو ال بد 
التعريؼ بأىمية التعبير في  كتابة موضوع التعبير بعد أف تـمف التعرض إلى كيفية 

 والحركة الصامتة.المغة 
 الرقص التعبيري - 3
بوصفو ، وذلؾ بصورة جمالية دائمة حداثوي يتحوؿعمؿ  "الدرامي" التعبيري لرقصا

جممة مف العناصر المتفاعمة في  ياكة تولد فائضًا مف المعاني تنتجىدفًا أو واقعة مدر 
 (9). العرض مف خالؿ لحظة مسرحية ىي بعض مف لحظات العمؿ برمتو

 الرقص الدرامي – 4
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الرقص الدرامي بأنو: حركة أو نسؽ حركي فصؿ نفسو عف  "سوزاف النجرتعرؼ "
الحركة في عموميا بحكـ تكوينو، إذ يكتسب ىويتو الفنية داخؿ سياؽ العرض ليتميز 

 (11). بذلؾ عف الحركة العادية
 المعاصر – 5

اسـ مصدره عاصػر يعاصر معاصرة، بمعنى عػاش معػو فػي عصر واحد وزمف  لغة:
فيو عصر يعصر، ويعصر عصرًا فيو عاصر فعؿ  " واحد. أما كممة "عػصر

والمقصود بيا فػي المغػة: الػرأي بمعنى جودتو  والمفعوؿ معصور، فعصر المؤسسة
حكامو   (11). وا 

عني ياالبتكار والتميز في الرأي والفكػر وجودتػو فػي النػسب وعراقتو، كما  ىو اصطالحا:
وب، وأف يكػوف حاضرنا مبني عمى تفكير التجػانس مػع الزمػاف والتواصؿ في حياة الػشع

وبالمواءمة بيف مػصطمح األصػالة  .معمؽ السػتخداـ تطبيقات جديدة لـ يسبؽ ليا أحد
والمعاصرة، تقضي عمى معوقات التقدـ فػي الحاضر، دوف الوقوع في المحاولة والخطػأ 

 ( 12)ية. لمعرفة الماضي برؤية واع
صالة والمعاصرة، دكتػور حػسف حنفي، منشور في صػحيفة االتحػاد، مقػاؿ بعنػواف األ

 ـ.2114يونيو 21
 التعريف اإلجرائي:
، ؿ ما يحدث في الوقت الحاضر والذي ينتمي إلى أقرب فترة تاريخيةالمعاصر ىو ك

المصطمح الحقائؽ أو الظروؼ أو الظواىر التي تحدث في الوقت الحاضر ويشير 
مف واقع حالي معيف، عمى عكس حقائؽ الفترات التاريخية األخرى  والتي تشكؿ جزءاً 

وبيذا المعنى، يمكف وصؼ الفترة المعاصرة بأنيا فترة ذات حضور متزايد . لإلنساف
 .االنفتاح االجتماعي والتجريد الفنيو االتصاالت، و لمتكنولوجيا، 
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 الفصؿ الثاني/ اإلطار النظري
 المبحث األوؿ

 المعاصرمفيـو الرقص التعبيري في الفف المسرحي 
 

لغة فنية لمتعبير عف الروح والذات، فمكؿ منا طريقتو الخاصة  التعبيريلرقص ا
يستمر بواسطتيا مع اآلخريف، فالرقص يعتبر إحدى تمؾ األساليب ولكف يجب للمتعبير 

 يعتمد. ءشيمعرفة ما ذلؾ النوع وعمى أي 
الرقصات ويطمؽ عميو اسـ  ىو فف تصميـ التعبيريوالجدير بالذكر أف الرقص 

وىو أسـ ُيطمؽ عمى مصمـ  "ؼ"كيروغراُأطمؽ نسبة إلى  االسـوىذا  "وغرافيار يالك"فف 
كما أف الرقص . (13) المسرحيالعرض  يات والمسؤوؿ عف التنظيـ لمحركة فالرقص

الراقص عف  قولوما يرغب علتعبير ا يستطيعالتعبيري بالرغـ مف أنو صامتًا، ولكنو 
 (1كما في شكؿ ) طريؽ انسجاـ الحركات مع المشاعر والموسيقى.

 
  

 
 
 

 ( انسجاـ الحركة مع المشاعر والموسيقى1شكؿ )
 ؟التعبيريخاصة بالرقص  أقسام هناك

 "كالسيكي ومعاصر"لتعبيري يقسـ الى فرعيف رئيسييف فإف الرقص ا معروؼكما ىو 
 (14) فكيؼ يمكننا أف نميز فيما بينيـ؟

: أف مدارس الرقص ليست فقط مقتصرة عمى (15) دال ونذلؾ المنحى يذكر  يف
نوع مف أنواع الرقص  ىيبؿ  والكالسيؾمجاالت الجاز والبالية مودرف والمموف 

أف لكؿ منيا أسموب معيف، فكؿ مدرسة كما  لكف كيؼ لنا أف نفرؽ بينيما.، الجديدة
ولذلؾ  ،بحسب المختصيف يمكنيا اختيار ما تفضمو عف األخرى ألف لدييا اطالعاً 
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فعمى سبيؿ  أو حتى عف الباليو المودرف. الكالسيكييمكننا التفريؽ بيف الجاز والباليو 
الجسد، كما أف  في العاليأوؿ مف اعتمدت عمى النفس  "مارتا غراىاـ"المثاؿ مدرسة 

 كات األرضية لمراقص.المموف يعتمد أيضًا عمى الحر 
 ؟معاصرعالقته بالرقص ال " عن الرقص وما هيالوند هاجوماذا قال "

، كما اىتمت تمؾ الفرقة (1991)بدأ الرقص في فرقة زنوبيا القومية عاـ 
آنا "اف ىذا عمى يد الخبيرة التشيكية بالجمع بيف الرقص الشعبي والرقص المعاصر وك

مشواره  دالون، وبعدىا بدأ "معتز مالطيو لي"باإلضافة إلى المصمـ السوري " تشومبيميؾ
 "مصر، اليند، األردف، ىولندا: ميرجانات عالمية ودولية منيا ، عبرمع تمؾ الفرقة

  ا الكثير.وغيرى
 المبنانية كراقص ومدرب وشارؾ التحؽ بفرقة فيد العبد اهلل (1994)عاـ  في

أسس لممرة  ."ديف، بعمبؾ، ماليزيا، دولة فرنسامنزؿ ال"العديد مف الميرجانات منيا:  يف
وقدميا بأوؿ  "رماد لممسرح الراقص"ىا بإسـ وسما( 2111)األولى فرقتو الخاصة عاـ 

عرض عمى المسرح الثقافي الفرنسي، واستمرت عروضو عاـ كامؿ بمناسبة يـو الرقص 
 مف كؿ عاـ. 4-29الدولي يوـ 

مف كالسيكية الرقص، فالروس  تـ الخروج لكف في القرف العشريف بشكؿ فعمي 
ألف الباليو  ،الدولية الباليياتعمى طريؽ المثاؿ كانوا يقدموف بحيرة البجع وغيرىا، عف 

ال يعتمد عمى فكرة اإلحساس ، عتمد عمى طاقة وأسموب لمرقص معيفعمى العمـو ي
 (2كما في شكؿ ) .(16) والمشاعر

 
 
 
 

 عبر الرقص المعاصر اإلحساس والمشاعر( تجسيد 2شكؿ )
 المعاصر؟ التعبيريمتى ظير الرقص 
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المعاصر ألنو ي ظير الرقص التعبير  ،الثانية تحديداً  العالميةالحرب  أباففي 
سوء حياة تتضمف يعيشوف  ا، وبمعنى آخر أنيـ كانو المشاعرلمتعبير عف  انتفاضةكاف 
 وغيرىا مف أمور تنجـ عف الحرب.معاممة دوف رجاليـ في ال

 في ةبالتعبير عف مشاعرىـ ورقصف بحري فئة مف النساء وقاموا "خرجػ "ف
ومف  ،بالحرية فاألقداـ لكى يشعر  حفات فويرقص فأحذيتي وعممف عمى نزع ،الشوارع

قدـ  ىو آلية الربط أو االرتباط ما بيفبالرقص المعاصر  ءشيىنا جاءت فكرة أف أىـ 
 (17) األرض.و الراقص 

، الروحيأو  الجسديعف فكرة معينة باألداء  الذي يعبرفالرقص المعاصر ىو 
  الرقص المعاصر. فيفإذا ما تمتع الراقص بيذه الصفات فيو غير قادر عمى الخوض 

ػ فضاًل تعبر عف الحرية التيتعبير ذاتي عف الروح الداخمية كما أف ىذا الرقص ىو 
خراج الطاقة السمبية لمجسد لغة عف أنيا  تجعؿ الجسد يحكى ما بداخمو دوف الكالـ، وا 

 ،أف تكوف جزءًا مف الطبيعة االحتماليةدوف خطوات معروفة ودوف حساب قبؿ أف تمنح 
 (18) .معبراً فيي ثائرة ال تقيد حرة تمنح جمااًل 

 الروح والجسد مفهوم يالمس التعبيريالرقص 
 الحركيرئيس قسـ الدراسات العميا لمعالج  "زابينا كوخ"البروفيسور  أكدت

التي تساعد أف الرقص ىو المغة ، قالت الرقص بجامعة ىايدلبرغ األلمانيةوالدواء ب
وذلؾ عف طريؽ الحركة  ،عف مشاعره سواء كانت بالفرح أو الحزفالمريض أف يعبر 

دراؾ وضعية الجسد والشعور بو، لذلؾ   ،األمراضالعديد مف  فييستخدـ كعالج فأنو وا 
 بكؿ أنواعو والتوحد والفصاـ، لذلؾ يمجأ "االكتئابػ "االضطرابات النفسية ك :مثؿ

لمرقص التعبيري عمى فكرة االرتباط الوثيؽ بيف المشاعر والحركة مما يجعمو  المريض
  طريقة ناجحة في عالج األمراض النفسية.

احتجاجا  (1911)رقص التعبيري ىو مصطمح لمحركة التي نشأت في عاـ ال
إذ عمى الركود الفني مف الباليو الكالسيكي ونحو النضج في مستقبؿ الفف بشكؿ عاـ. 

كاف ُينظر إلى الباليو التقميدي عمى أنو التقشؼ والميكانيكي والمحكـ بإحكاـ في 
 (19) األشكاؿ الثابتة والتقميدية.
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ر بشدة مف وقد تأث ،انت ىذه الرقصة الجديدة أكثر حرية وطبيعية وأقؿ تحكـً ك
ازدىر الرقص التعبيري حتى الحرب العالمية  .قبؿ مرور تعبيرية الفنوف البصرية
 في وسط أوروبا. اً الثانية، عندما اختفى بالكامؿ تقريب
لمرقص بالنسبة نموذجية  قدمتالعديدة التي  المتميزةكانت أمسيات الرقص 

 ،الخاصة بيـ عماؿ الرقصوقد تأثرت ىذه بمطالبات الفرد بإنشاء وتقديـ أ ،التعبيري
 (3كما في شكؿ ) ما كاف مصممو الرقصات والراقصوف نفس الشخص. غالباً 

  
 
 
 
 

 حركة الرقص المتأثرة بمطالب الفرد (3شكؿ )
يفميف إيبيفإ  ودنويزر باليو في سينتينياؿ بارؾ في سيدني، بيمي توزي )توسيج( وا 

1939 
في ، والذي جاء "الرقص التعبيري"مفيوـ التي تالمس المصطمحات متنوعة ىي 

لحديث بحموؿ نياية القرف ، وذىب إلى المفيوـ األوسع لمرقص امنتصؼ القرف العشريف
وىناؾ اسماء ترتبط  ، وقد تـ لـ شممو إلى حد كبير ودمج مع الباليو التقميدي.العشريف
 Moderner Tanz، ،Absoluter"، منيا: مسرح التنز"التعبيري األلماني بػ بالرقص 

Tanz ،Bewegungskunst . (21) 
 اً الرقص الجديد فن ، ليكوفإلى الباليو عمى أنو ترفيو سطحي القديـالشكؿ كاف ُينظر 

تنتج العديد مف  ثورة ، فيو بمثابةلحركةفف ا ىو الرقصأف فف  يرى الباحث. اً وفني اً فردي
أف العديد مف الرقص ىو  ، كماد مف الروح والعاطفة وأقؿ براعةظير المزيالتعابير، لت

بمرور أعربت حركات اإلصالح الروحي والجسدي و  ارتجالي غير مقيد واستفزازي.
عاـ  احتمت النساء مركز الصدارة ، إذفسيا برقصة عارية جديدة "طبيعية"عف ن الوقت

حيد الجسد تو  وىذا ما تأكد فيأسموب وأزياء الرقص الكالسيكي.  (، عبر1911)
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ـ، في الفف اليوناني والمصري القدي، كما اإللياـىذا الفف المعبر عف والعقؿ والروح في 
في  واضحةا والواليات المتحدة كانت الحركات الثورية في ألماني .خالؿ فترة االستشراؽ

 (21) ، وىما دولتاف لـ يكف لدييما تقاليد قديمة الجذور.ىذا الجانب
، لمرقص، مثؿ الطبيعة، والتنفسبيري فمسفات خاصة وتأكيدات لمدارس الرقص التع

بالتماس األرض، و "وزف" الرقص ما كاف يرتبط  اً غالب، وغير ذلؾ. / االسترخاءوالتوتر
كاف و عمى الجسد. وبقوة تـ التأكيد ، كما يحركات الرقص، والتجارب مع الموسيقى

مبنية عمى شخصية نظرية بارزة  ،(Rudolf von Laban) (22) رودولؼ فوف الباف
. كاف أحد طالبو كورت جوسو  ،لمرقص الجديد اً أصبح أيضا مركز ، ميتافيزيقية أفكار
موضة كراقصة ومصممة رقصات رائدة في مجاؿ ال "ماري ويغماف" ىناؾ كانتكما 

صيف قامت بتدريس الراق، و 1921افتتحت عاـ التي  "دريسدفبػ "في مدرستيا  ،ومعممة
. بالوكا، وىارالد كروتزبرج ، وجينا فالؾجريت منيـ: الطموحيف الرائديف في أوروبا، 

 "بيرجيت أكيسوف"إلى الواليات المتحدة، بينما قطعت  "نظرياتيابػ " "ىانيا ىولـ" وأتت
  (4كما في شكؿ ) طريقيا في أبحاث الرقص.

 
 
 
 
 
 

 .1959اري ويجماف مع الطالب ( م4شكؿ )
لمرقص الحديث ، الذي امتدت جاءت رقصتيا المستقمة والرائدة لتشكؿ العمود الفقري 

.  (23) فروعو العديدة حتى اليـو
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 المبحث الثاني
 وتقنياتواشكالو الرقص التعبيري في المسرح المعاصر.. 

 
فف يعبر عف عواطؼ االنساف بمغة الحركة، فيو مف المغات  الدرامي الرقص

االولى التي عرفيا االنساف إلى جانب الصوت والدراما، ليشكؿ أساس وانطالؽ باقي 
الفنوف مف بعده.. والرقص يجمع بيف الرياضة والفف بحركات متناسقة تختمؼ في شكميا 

يقاعيا باختالؼ وقت ومكاف ظيورىا، الرتباطيا بالعاد وذلؾ  ات والتقاليد المجتمعية،وا 
. في نياية القرف بوجود اإلنساف ونشاطو المرتبطتخطيطي اللنظاـ ا وفؽ ما يقدمو

التاسع عشر، بدأ االىتماـ يتحوؿ في المسرح مف المغة المعروفة أو التقميدية إلى لغة 
لجسد ىي لغة الجسد، إذ بدأ المسرحيوف الجدد يكتشفوف ما لمصورة وا، بو متميزة خاصة

خصوصًا بعدما أخذت الطروحات الحداثوية باالتساع في  ،مف تأثير كبير في المشاىد
قدرة عبر تحدي والوالتي اقترنت عادة بالتمرد والتحرر  ،مجاالت الفف واألدب والمسرح

  (24) .عمىِ التوحد في وحدة فنية كاممة عناصر العمؿ المسرحي
عرقيا، إذ يخاطب اآلخريف بمغة الفنوف وأ أشكاؿ والرقص عمومًا، يعد أقدـ

وعمى نحو يكوف فيو المؤدي  ،الحركة لمتفاعؿ مع المجموع والتعبير عف مظاىر الحياة
الروحي الذي نتاج المعنى ضمف إطار الحدث ذاتو، أو الطقس إل في تشاركيةوالمشاىد 
مف ىنا أكتسب الرقص المعبر خصوصيتو وىويتو الثقافية التي تجسد صورة ، يحيطيما

   (5كما في شكؿ ) .تقديميا عمى ىيأة فعؿ معبر عبرىذا المجتمع أو ذاؾ 
  

 
 
 
 

 ( رقص درامي يمثؿ الفزع والخوؼ واالنفعاؿ5شكؿ )
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الحركة والموسيقى والديكور والمالبس تابعو يعّرؼ )ليفاري( الرقص بأنو: 
. وينظر إليو عمى أنو: تأدية حركة بجزء (25) ا لسياؽ القصة والحبكة المسرحيةجميعي

أو أكثر مف أجزاء الجسـ عمى إيقاع ما لمتعبير عف شعور أو معاف معينة، وىي عمى 
 الرقص التعبيري كما ويعرؼ. (26)بخصوصية األداء أو الوصؼ  تمتازأنواع وأصناؼ 

الحركة الجسدية المنظمة في شكؿ داؿ عف مفاىيـ وأفكار تتجاوز قدرة  عفبأنو التعبير 
 . (27)الفرد عمى التعبير عنيا بوسائؿ فكرية عقمية 

: ابتكار معاني معبرة باستمرار ليعطي معنًى الرقص بأفوىذا ما تؤكده األشقر 
وبيذا المعنى . (28)بأفعاؿ الوعي  ومحممةلموجود وعمى نحو يكوف معو لغة مكثفة 

يصبح العرض الدرامي الراقص تجسيدًا أو خمقًا لمواقع بفعاليتو وديمومتو ذاتيا التي 
في  تقنيتو أو ينتج معنى الشكؿ، يقدـ بمعنى أنو مسرحة لمواقعتحدث بشكؿ ممموس، 

وعي المشاىد مف خالؿ قيمة فكرتو الفمسفية األساس، والتي تنقؿ حالة شعورية وفكرًا 
نحو ما مع مالحظة قابمية حركاتو لمتحوؿ، األمر الذي يجعؿ منو وبكؿ ذىنيًا عمى 

 .لمفيـ وفقًا لمسياؽ الذي يرد فيواألحواؿ قاباًل 
(: نمطًا مف الفف (Drama Danceالرقص الدرامي  عمى ضوء ذلؾ ارى أف

اإليقاع الموسيقي ليرسـ مع انسجاـ التشكيؿ الحركي تماشيًا  إلى زاحينالمسرحي الذي 
أغراضًا  تخدـيمبي في الوقت ذاتو عف حاجات نفسية و ة جمالية في وعي المتمقي، صور 

 .في عمؿ أدائي تعبيري واحد تقدـفمسفية وجمالية وشعورية، 
تقديمو  عبريعمؿ الرقص الدرامي عمى تفعيؿ الوعي وتعميؽ قراءتو لمواقع  كما

بصورة جمالية، ذلؾ أف األنشطة االعتيادية تبدو ذات طابع غرائبي حينما تقدـ في 
. كما أف لمرقص الظاىراتيتشكميا  ةإطار فني يدفعنا بالنتيجة إلى إعادة اكتشاؼ ماىي

الدرامي وظيفة اإلضاءة الرمزية لمحقائؽ اإلنسانية التي ال يمكف التعبير عنيا لغويًا، 
المزاوجة بيف الوظيفة التعبيرية والحركة الدالة. لذا يمكف القوؿ بأف فف  بوساطةوذلؾ 

ساعد عمى احتواء تاريخ اإلنسانية، تحركاتو المعبرة كدالالت وعالمات و الرقص الدرامي 
عادة إنتاجو )تجسيده( شعوريًا كما يظير لتجميات الوعي  مف خالؿ إدراكو )تشخيصو( وا 

د الخارجي بالتعبير الجسدي عف المشيد الطبيعي، أي والوجداف، إذ يرتبط فيو التجسي
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أف خصائص الحركة األدائية المعبرة تصبح بيذا المعنى متخطية لنمطية األسموب أو 
المنيج، أو حتى مجرد التعبير عف شيء معيف، بؿ تصبح طاقة معبرة عف فمسفة 

 كاممة يتالـز فييا التمظير الخارجي مع المضموف.
تحديد بعض المفاىيـ  عمىءة العرض الدرامي الراقص، التقنية وقرا تعتمد

شكؿ األنواع المرتبطة بجنس الرقص  معرفةالخاصة بأنواع الرقص حتى يتسنى لنا 
 :(29)بشكؿ عاـ، ومف ذلؾ نورد األنواع وفروقيا، وكما يمي

ال يتقيد بفكرة أو قصة  واضح: رقص abstract dance)الرقص التجريدي ) - 1
 معينة.

 (: رقص يعبر عف فكرة أو موضوع معيف.action danceقص التعبيري )الر  - 2
يتميز  الذي (: نوع مف أنواع الرقص الكالسيكي الفنيballet danceالباليو ) - 3

بالتنوع الجمالي والشكمي والميارة والدقة األدائية في التصميـ واألداء التعبيري الخاص 
الفرنسية، االيطالية، "مدرسة: منيا الوىو معروؼ بثالثة أساليب فنية أدائية  والمتفرد،
 ."الروسية

جماعات ما قد ال تكوف  ورقص جماعي تؤدي :(folk dance) الرقص الفمكموري - 4
تعبر رقصاتيـ عف عادات وتقاليد مجموعة ما أو ىوية إقميمية ، متخصصة بالرقص
 ف األنواع القديمة في الرقص وأكثرىا انتشارا وتنوعاً م ىذا الرقص شعبية أو دينية. يعد

يعبر عف ىويتيا الثقافية وامتدادىا التاريخي  ما بيف الشعوب ويعد جزأ مف موروثاً 
لمعراؽ ثالث فرؽ تمثؿ فمكمور مدينة مثاًل: والثقافي واف لكؿ دولة عدد ىذا النوع، 

قميـ الشماؿ والفرقة القومية لمفنوف الشعبي ة، ولمصر عدة فرؽ متخصصة في البصرة وا 
إذ تجمع  ،ىذا المجاؿ مف الرقص وتعد )فرقة محمد رضا( مف أشيرىا محميا ودوليا

اغمب أنواع الرقصات المصرية مف الساحؿ الشمالي إلى أسواف جنوبا. وىذا النوع مف 
ابسط أنواع الرقص مف حيث التدريب واألداء والتقديـ ألنو محدود الشكؿ والتصميـ 

بالمنقوؿ والمحفوظ في الذاكرة الجمعية وال يعرؼ ليا صاحب أو مؤلؼ بؿ ىي  ومقيد
مف أشكاؿ الرقص الوطني ممؾ لمجماعة وتعبر عنيـ جيؿ بعد جيؿ. تعد أحيانا شكال 

 .أو القومي
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(: رقصات جماعية تعبر عف ثقافة جماعات national danceالرقص الوطني ) - 5
عف تمؾ الجماعات التي تمثؿ دولة ما مف الدوؿ  كبيرة تعرؼ بالتميز والتفرد لتعبر

تتشكؿ عف األداء وتعبر عنيا كإيقونة، وىي وتميزىا عف الدوؿ األخرى في شكؿ 
ييز ما بيف نوع فمكموري ونوع مجمؿ الرقصات الفمكمورية القديمة لتمؾ الدولة دوف تم

 .آخر
األنواع وأعرقيا ارتباطا (: وىو مف أقدـ folklore)"الفمكموري". الرقص الساللي 6

بالتقاليد والخرافات واألساطير الموروثة قديما في العصور الغابرة والمختمفة وتعبر عف 
ثقافة ومحموؿ فكري ميـ وتروي حكاية أسطورية كالنشوء والوالدة والخصوبة والنماء أو 

ة دينية الميمتعبر عف موقؼ إنساني مف الوجود، يقدـ في المعابد والمناسبات ال
 .اليندية، واليندوسية، والفرعونية. أمثاليا الرقصات الساللية القديمة: كاحتفاالت األكيتو

والدة الحركة المقصودة لذاتيا والمعبرة لدى اإلنساف  ىي أولى البوادركانت 
عندما ازدادت حاجتو الممحة لمتعبير عف تجربتو ومعاناتو ألقرانو اآلخريف، وذلؾ عندما 

األوؿ بذاتو وتقمباتيا بالتشكؿ، فأراد تبعًا لذلؾ نقؿ شعوره إلى إنساف  بدأت بوادر وعيو
آخر معممًا إياه تجربة مرت بو أو لغيره أو لغز محير لو، مف ىنا أصبح جسـ اإلنساف 
يماءاتو وحركاتو. وقد استمرت ىذه الرغبة في التعبير وىذه الوظيفة  وعاًء يحوي لغتو وا 

، بؿ أصبح ت لبنى أساس في احتواء كؿ المعاني التي يريد الفرد في األداء إلى اليـو
 (6. كما في شكؿ )(31)التعبير عنيا 

 
  

 
 

 ( يمثؿ التعبير عف السعادة6شكؿ )
وىذا قد يتوافؽ مع ما جاء بو المختصوف في العمؿ المسرحي، والتأكيد مف 

عف تنامي فف الرقص الدرامي، إذ كانت الحركة  يأتيتطور فف التمثيؿ خالليـ عمى أف 
نيا إيقاع ألالتعبيرية ناجحة في تحقيؽ ذلؾ كما كانت وسيمة اتصاؿ شعورية مثمى 
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العاطفة، أما محتوى  أساسياعالقتيا بالشعور الدرامي وجعؿ  أكدوقصة وفعؿ، وىذا ما 
يتكوف  الشكؿ المتنوع أف ىذاالحركة فيدرؾ آنيًا مف خالؿ تشكميا وتنوع إيقاعيا، إذ 

نتيجة كما تتضح وبالدرجة نفسيا  ،عنيا ةمفكرة المعبر للدى المشاىد صورة ومضموف 
التتابع والتماسؾ الحركي مع بعضيا البعض. إضافة إلى ذلؾ، فإف المشاىد يشكؿ 

 فيياإلى درجة مف المعرفة يستقري عنيا يتوصؿ لمعنى الحركة في وعيو كظاىرة 
أف ما يقرأه المشاىد ىو ظاىر الحركة ليكمؿ ىو بدوره اإلحساس بيا، الحركة آنيًا، أي 

برفع المعايير والمقاييس  الشكؿ التقنيوعندما يتوىج اإلحساس يبدأ البحث عف 
 (31) .ريجيًا إلى المعنى األساسوالتوصؿ تد

الفمسفة التي تنقميا الحركة التعبيرية ىي فمسفة العرض ذاتيا، والتي  أعتقد أف
لى إظيار تقمبات الذات والطبيعة وظواىرىا، لذا يجب أف تخدـ الحركة التعبيرية تسعى إ

وتوظؼ إلظيار الفكرة الفمسفية التي أثارت الجدؿ دوف أف تستثني عالئؽ المعنى مع 
الوجود الذي إليو ترجع الفكرة، فالحركة يجب أف تحقؽ شكاًل دراميًا عمى مستوى الحس 

 (32)  .)التعبير( والمكاف والزماف
محددة،  افتراضاتالحركة التعبيرية في العرض الدرامي الراقص  تستعرض

بيئة العرض يمكف ليا أف تنتج أفعاؿ قصدية ليا اشكاؿ وسمات تقنية نفعية تركز عمى 
الذي ابتكر لنفسو لغة  المعاصرالدرامي  ومظيره بمضمونو الراقص، ليكوف مختمؼ

ت المغة نياقت، لتصنع االضطراب في (33) رت(روالف باتمؾ التي حمـ بيا )مع تتطابؽ 
قابمة تمؾ الحركة المعبرة الغير قابمة لمنقؿ بقدر ما تبدو  وتحررىا مف المعتاد، أف
، لذا فالرقص الحديث أصبح قادرًا عمى االنفالت مف سطوة لمتحرير والتساؤؿ والتوليد

آخر، لو القدرة عمى أف يتمرد عمى الفيـ والداللة األحادية  بمعنىل،  المفاىيميالفكر 
يعد دريدا أوؿ مف . "المركزية الفكرية" بػ (35)" دريدا"وىو ما يسميو ، (34)التمركز 

استخدـ مفيوـ التفكيؾ بمعناه الجديد في الفمسفة، وأوؿ مف وظفو فمسفيًا بيذا الشكؿ 
 العشريفوىو ما جعمو مف أىـ الفالسفة في القرف 

الحركة التعبيرية في العرض الدرامي الراقص ليس مف شأنيا أف تحمؿ ، "ؼ
عرفي تساؤلي ينبثؽ المشاىد عمى قنص المعنى فحسب، بؿ تيدؼ إلى زجو في فيض م
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، أي أخذه في رحيؿ معرفي استكشافي لطبقات العرض الراقص، مف العرض ذاتو
نية الذائقة لتصبح النتيجة فيمًا ذاتيًا يزيد والمعبر عنو بمغة مشكمة إبداعيًا ألجؿ تغير ب

مف قيمة المضموف الوجودي لمعرض، ويثري األبعاد الجمالية التي أقصت المغة 
لـ تزؿ عصية الفيـ ولـ تتوضح جميًا نوعًا ما التي  الشكؿ التخاطبية واستبدلتيا بمغة

النفتاحات الثقافية االشكمية، تعكس  القراءة االستكشافية ليذه المغة أفحتى اآلف، إذ 
 بقوةوانتياًء  الال محدود ضعفيامحركة التعبيرية انطالقًا مف لداللة وتأويؿ  التي تنتج

معرض الدرامي الفكرة التقميدية التي تنسب ل تشتيتعمى  اخيراً  تعمؿل. االنفتاحاتىذه 
، لذا فيي أصبحت بالضرورة غير معنية بميمة الكشؼ عف أحاديا شكالً الراقص 
الحركة  المفاىيمي لشكؿ، بؿ بقراءة نوعية تعيد إنتاج المتغيرةأو  ةالثابت القصدية

 (7كما في شكؿ ) .التعبيرية الراقصة
 

 
 

 
 

 ( يمثؿ الحركة التعبيرية7شكؿ )
أف الرقص مواجية وانقالب ")نتشو( أىمية لغة الرقص لديو إذ قاؿ  كما أكد

، ولعؿ تقنياتوعمى  المتمردالواقع  ةمسرح عمى الجسد االنضباطي وىو نفسو في حركة
في المجتمع يشكؿ خرقًا لما  ومف قبمو المتداوؿ الشكؿالعرض الذي يغاير المألوؼ في 

كوميديا تجسد الرقص ممحمة  تقنيةىو موثوؽ فيو مف خالؿ الجسد, وىكذا تكوف 
وأغوارىا  بمنعطفاتيا ، إذ يتجمى المؤتمؼ والمختمؼ في جغرافيتوا الجسدوتراجيدي

فأنو يتحوؿ في انتقالو مف  ،وألف الجسد ىو التعبير األوؿ في المسرح .(36)وبالغتيا 
مف طبيعتيا  لتتحوؿإلى طبيعة أخرى مجازية، ومف ثـ الحياة الطبيعية إلى الخشبة 

المادية إلى مستويات مجازية. والتعبير الجسدي في العرض الدرامي الراقص ينتمي إلى 



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

  
 
 1794 

جازي الذي مف خاللو يحوؿ المغة الدرامية إلى لغة واقعية ليا ذلؾ الفضاء الم
 (37) .خصوصية وبنية مميزة

ىو لغة الجسد المؤداة بإيماءات وتحريض وتفعيؿ مع الروح،  التعبيري الرقص
ليذا فيو يشكؿ عالقة تواصمية مع اآلخر المحيط بو، والموجو خطابو قصديًا إليو، كما 

لواقع والتفاعؿ معو والتحاور جدليًا مع قضاياه الوجودية. أنو محاولة لالستمرار في ا
لكنيا تبقى  ،والرقص بمعناه الواسع ىو انتفاضة جسدية قد تكوف أو تبدو غامضة أحياناً 

في أعماؽ الذات ليساىـ في إغناء  عبر الحفرالجسد،  يجسدىابكؿ األحواؿ انتفاضة 
. عمى ضوء ذلؾ تعميؽ وتوسيع حدودىا وثراء معناىا وبالتالي ىوكينونتيا اإلنسانية، 

فالرقص توازف الروح ، اإلنساف مف الداخؿ النفعاالت ىو تأكيدالرقص الدرامي ارى أف 
 .زف الروح مع الروح مف خالؿ الجسدمع الجسد وتوازف الجسد مع الواقع، وتوا

 المبحث الثالث
 االستعارات البصرية مرقص التعبيري المعاصر عبر منظومة التحوؿ الشكمي ل

 
بصريا عمى التعبير الجسدي المتوازف مع فضاءات يعكس التحوؿ الشكمي 

 يمعب اإليقاع إذوحركيا  لوحات مشيدية متنوعة بصريا، الرقص التعبيري الممسرح،
 التعبيري المعاصرمساحة الرقص ميما في إبراز الخصائص المتميزة في  الحسي دوراً 

يؤدي الرقص ، إذ بشكؿ خاص مع الحفاظ عمى األضواء، والمؤثرات البصرية والسمعية
التأثيرات الفعؿ المؤدي الى  ىذه التعبيري أدواره التعبيرية و الدرامية الحركية . لتشمؿ

الرسـ باألجساد عمى إيقاع  الراقص مف حيث  بيذا الففخمؽ مصطمحات فنية خاصة 
األزياء واإلضاءة تختمط فييا  كؿ األلواف ضمف لوحات فنية بصريةتتشل  ،الصوت

تخيميًا لقوؿ شيء فيما يتعمؽ  يااستخدام وقد يتـ والموسيقى مع الرؤية اإلخراجية.
 (38). بعناصر الشخصية والمواقؼ والمكاف والجو المسرحي

والتي  ،لمدىشةلمسرح غني بالتداخالت والتحوالت والتغيرات التعبيرية المثيرة ا  
ؽ تعصؼ بالوجداف والحس اإلدراكي حيث يمعب الجماؿ التعبيري دورا ميما في خم
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ف مدة المسرحية او مدة العروض الراقصة ىي معرض أالمشاىد المختمفة كؿ دقيقة، وك
، وبالعكس بمعنى مف الكؿ الى الجزءتعبيري تجسيدي يقتصر عمى الجماعة والفرد 

فييا الخطوات، ضمف نغمة موسيقية تتقابؿ فييا األدوار  ضمف دائرية تصميمية تتكرر
مما يؤكد ذلؾ أف الرقص . باالستعارات البصريةالدرامية عمى مسرح فني مكتمؿ 

الحواس  ليتـ عبر. (39) ، يعني فف التقميد، أو فف المحاكاة لكؿ ما تحتويو الحياةالدرامي
 الممتمئالخياؿ  عاصر بوساطةالمالى الواقع  التقميدي الجمالية الخروج مف الواقع

بالفضاءات التخيمية المتأثرة بالسينوغرافيا، فاألضواء وااللواف والكتؿ الراقصة الموحية 
تترؾ المشاىد في ، لاقعية تتغير بدينامية عمى المسرحبموحات تجريدية ورومانسية وو 

 (8شكؿ )كما في لحظة نشوة بصرية ترتبط بانفعاالت الراقص والمشاىد عمى السواء. 
 
 
 
 
 

 ( تحوؿ حركي لمرقص التعبيري المعاصر8شكؿ )
 التي يعيشيا، اكثر بكثير مف الحياة اليوميةيؤكد المختصوف أف الفناف حالـ 

اف االنساف الذي يحمـ يكوف فنانا ذا موىبة تفوؽ كثيرا موىبة  عمىيؤكد ما وىذا 
عف الوقت الذي تستغرقو  تعبر أف الكممات  حيث ال تستطيع .االنساف الذي يكوف يقظاً 

، بشكؿ عاـعروض ىذا الفف التعبيرية الراقصة ضمف  ، لمشاىدةمدة قميمةالرؤية في 
وتحويؿ  المغات، ليتـ تحريؾ الساكفبمختمؼ  المتمقيلغة تحاكي  والذي تتولد عنو

األداء التعبيري  تأخذؾ الى مساحة واقعية مغايرة. الى رؤىالجمود الصامت باألحالـ 
شخصية يصور  ،العقؿ واإلحساس, وفف مرتبط بحياة اإلنسافو الصمت والحركة فف  ىو

 (41). أو حالة معينة باستخداـ اإليماءات ووضعيات الجسد بعيدا عف الكالـ
الحدث ضمف مفاىيـ مسرحية  رسـعمى  ليتـ بعدىا تحديد الفعؿ الذي يعمؿ

ضمف فضاءات و العناصر الفنية الحركية  عبرتؤدي دورىا في ايصاؿ الفكرة تعبيريا 
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المسرح، والرواسب الحسية التي تسمح لمرائي التقاط االشارات مف الراقصيف التعبيريف، 
وكأف المسرح ىو القمب النابض بالحياة، المأخوذ باألحالـ المؤدية الى الواقع الممزوج 

 إلنتاجالحدث بالحوار المفتوح بيف البصر وبقية الحواس حيث الوصوؿ الى ذروة 
، والخطوات الراقصة والفضاءات الداخمية المرسومة براقصيف او بعالـ عالنغمة واإليقا

عتمد عمى تمحاكاة ألفعاؿ تقوـ بيا شخصيات وىذه مرئي يخمؽ البيجة في النفس. 
 (41). اداء الممثؿ وخاصة الحركة وبدوف كالـ

 المؤلفة مفبيف التوليفات الحسية فف الرقص التعبيري المعاصر، يجمع 
مفردات فنية مشتركة تتميز بالدىشة واالستبصار المبني عمى انعكاسات مسرحية 

، وىو خشبة المسرح او الفضاء الداخمي ع األزمنة المجتمعة في مكاف واحدتنسجـ م
االنعكاسي الذي يضيء الفضاءات الخارجية المفتوحة عمى ايحاءات زمكانية محصورة 

ى، واأللبسة الموسيق، إضافة الى المؤدى مف قبؿ الراقصيف البصري نى التعبيريبالمع
مع تكنيؾ الضوء، وعظمة  تتوافؽمع المغة المونية التي ومنسجمًا  التي تمعب دورا ميماً 
تتوحد مع الرسـ ، لمية المؤدات برقصات قوية مسرحياً التمثي والمعانيالمشيد االنساني، 

الكثير مف يختزؿ وىذا قد  سد وااليقاع السمعي والبصري.الحسي الترابطي بيف الج
اليادؼ الى تحويؿ المادة مموف بتموينات الواقع والخياؿ بتعبير جسدي راقص  الحوار

عمى خشبة مسرح ىي بمثابة فضاءات مسرحية  ةالمكتوبة الى ايحاءات راقصة مؤدا
 (.9كما في شكؿ )مفتوحة. 
 
 
 
 
 

 ( تجسيد المشيد االنساني الحداثوي9شكؿ )
اجساد الراقصيف، وما تحمؿ مف معاف  عبرالراقصة  يةالتعبير  تتميز الحركات

تأثيرية تتداخؿ وتتقارب وتتماثؿ فيما بينيا بحيث ال تقتصر عمى العروض الراقصة 
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ع المختمفة المشاىد في كؿ الفصوؿ المسرحية. بؿ تعتمد عمى الفف الحسي المندمج م
رقص شعبي يحمؿ في طياتو تراثيات جمالية، وما  مف باليو او بأنواعياالفنوف الراقصة 

 استشراقيوالى ذلؾ مف األنواع االخرى التي تجمع ما بيف الشرؽ والغرب، وحتى بمغة 
معاصرة مرسومة بتعبيرات فمكمورية غنية بتفاصيؿ شرقية ذات أصوؿ عربية، ولكف 

يصدر مف فعؿ  ىذا األداءوأف  .الراقص والمعاصرب الفف التعبيري ضمف أسمو 
لغة جسدية لمتعبير ، فيي اييامات الشيءيستخدـ  وخارجي ورأي ثالث يقوؿ أن

 (42). االنفعالي
التعبيرية ذات الرؤية الفنية مؤثرات تتمثؿ باالنفعاالت  تحوالت الحركةتصاحب 

حزف وغضب، فاالستعراض الرائي بمؤثرات الراقصيف مف فرح و  التي تؤثر عمىالذىنية 
ة مف قصص وأساطير عمى تعبيرات مستوحا الكمي لممعنى التمثيمي المفتوح تأويمياً 

، وحتى أدبية تترجـ المضموف التشكيمي المنبعث مف االلواف واالضواء وأحداث تاريخية
مف ، والمنسجمة مع األداء الحركي، والبالغة التعبيرية المنبعثة الديناميكية والسينوغرافيا

 (11كما في شكؿ ) ليونة األجساد وحركتيا المتكاممة مع الرقص بشكؿ عاـ.
 

  
 

 
 

 ( تأثير تقنيات اإلضاءة عمى الرقص التعبيري المعاصر11شكؿ )
الرقص الممسرح أو المتحوؿ بصريا تتظافر العناصر البشرية في ويمكف أف 

، بمختمؼ حيثياتيالحركي والموسيقى مف حيث العنصر ا تكوينية عبر استعارات
المؤثرة سمعيا وبصريا في تكويف لوحات تعبيرية بشرية تترجـ المضموف الدرامي و 

بالجماؿ، وبمختمؼ المواضيع المحسوسة وجدانيا والمنبعثة مف  الحركي الناطؽ فنياً 
والمتضمنة المسرحية بشكؿ كمي مع المعنى والعناصر  يندمجتصميمات كؿ مشيد 
لى ذلؾ مما ييدؼ الى ايصاؿ المضموف بشكؿ بصري مقروء مؤلفات موسيقية، وما ا



 هـ4111-م  2022. لسنة الثالث  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

  
 
 1798 

كػ ، لمتحوالت الشكمية، والمعالجات الفنية، وبشكؿ اختزالي المتمقيحسيا مف قبؿ 
الرقص ، وىذا يكشؼ مدى قوة األداء االحترافي في اواألضواء والسينوغرافي "األزياء"

لمتحوالت الشكمية، ىي  رى . والصفة األساسية األخالتعبيري لممسرح العراقي المعاصر
مرونة الحركة، إذ يجب أف يكوف قوامو لدنًا وشديدًا، لتمبية المتطمبات و  لممثؿا

 (43) .المتناقضة لخفة الحركة والثبات
متجانس مع الرؤية التي يتأمميا كؿ السمعي الحركي و التوافؽ يرى الباحث أف ال

اإلشباع الفني المرتبط بتنمية الفيـ ؤثر عمى ت قد ،عمى السواء والمتمقيمف الراقص 
، المحمؿ بالمشاعر الجمالية مف تخيالت عف طريؽ المشيد التعبيري الراقص واإلدراؾ

داخمية وخارجية تمتزج بالفضاءات المتنوعة، وبموضوعية راقصة وذاتية تعبيرية تنبعث 
مسرح التعبيري الى نجاح المنيا روح الجماعة، والقدرة الكامنة في الكؿ الحركي المؤدي 

مقيد بالخياؿ والتخيؿ والتفكر والتأمؿ. مما يحفز  المشاىدالذي يجعؿ ، و الراقص
المشاعر عمى المتابعة لكؿ مشيد ديناميكي احترافي يجسد الحدث بمغة تعبيرية راقصة 

باالنفعاالت والمشاعر، وحتى بعقالنية انسانية تتناغـ مع المحاكاة التمثيمية  ُتحمؿ
. االطر الفنية المتخيمة والواقعيةا ومعانييا وأبجدياتيا الراقصة المتوافقة مع وتعدد الواني

والبد أف نشير إلى أف التقنية والتي عرفيا الكساندر ديف ىي وسائط وآليات تنفيذ أي 
الوسائؿ واألدوات الالزمة لتكويف  فضاًل عف أنياعمؿ, سواء كاف فنيًا أـ غير ذلؾ, 

 (44). افصورة معينو يتخيميا الفن
حاكي الشعوب كافة، وبمختمؼ المستويات تعالمية  رؤىعمى ىذا الفف يعتمد 

والتعبير الصامت في حياة االنساف، فال  ةالفنية التي تكشؼ عف قيمة الحركة واإليماء
 واحد تكتمؿ الحضارات ما لـ تستطع محاكاة الشعوب بأبسط التعبيرات واصعبيا في آف

ما ىو داخمي  طريؽ كؿكشؼ عف ، يالبصرية المفاىيـالتحوؿ الحركي في . ألف 
منح أف ي يستطيعبحرية حركية مناسبة لكؿ راقص  الفضاء ، ليرسـ داخؿوصامت
جسده االنفعالية المتفاعمة مع الرؤية او الفكرة والتصور العقمي المراد إيصالو تعبيرات 

 جماليا مف خالؿ المسرح التعبيري الراقص.
 النظري:مؤشرات اإلطار 
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ىو فف تصميـ الرقصات ، و الرقص التعبيري لغة فنية لمتعبير عف الروح والذات - 1
 المنظمة لمحركة في لعرض المسرحي.

التعبير عما يرغب قولو الراقص عف طريؽ انسجاـ  الرقص التعبيري، يستطيع – 2
 .الحركات مع المشاعر والموسيقى

ليعبر عف  معينة باألداء الجسدي،الرقص المعاصر ىو الذي يعبر عف فكرة  - 3
 الحرية واخراج الطاقة السمبية.

مما ، عمى فكرة االرتباط الوثيؽ بيف المشاعر والحركةيعمؿ لرقص التعبيري ا - 4
 .يجعمو طريقة ناجحة في عالج األمراض النفسية

غالبًا ما يرتبط الرقص بالتماس األرض، و "وزف" حركات الرقص، والتجارب مع  - 5
 سيقى، كما يتـ التأكيد وبقوة عمى الجسد.المو 
مفاىيـ وأفكار تتجاوز قدرة الفرد عمى التعبير عنيا يعتمد االداء التعبيري مجموعة  – 6

 .بوسائؿ فكرية عقمية
يصبح العرض الدرامي الراقص تجسيدًا أو خمقًا لمواقع بفعاليتو وديمومتو ذاتيا  - 7

 .التي تحدث بشكؿ ممموس
الدرامي عمى تفعيؿ الوعي وتعميؽ قراءتو لمواقع عبر تقديمو بصورة يعمؿ الرقص  - 8

 .جمالية
تستعرض الحركة التعبيرية في العرض الدرامي الراقص افتراضات محددة، يمكف  - 9

 .ليا أف تنتج أفعاؿ قصدية ليا اشكاؿ تقنية نفعية تركز عمى بيئة العرض الراقص
إلنساف مف الداخؿ، فالرقص توازف الروح الرقص الدرامي ىو تأكيد النفعاالت ا - 11

 .مع الجسد وتوازف الجسد مع الواقع
بصريا التعبير الجسدي المتوازف مع فضاءات الرقص يعكس التحوؿ الشكمي  - 11

 وحركيًا. متنوعة بصرياً  مشيديوالتعبيري ، لوحات 
قية نغمة موسيالمركزة عمى  الخطوات عبر تتحدد مدة العرض الدرامي الراقص – 12

 .تتقابؿ فييا األدوار الدرامية عمى مسرح فني مكتمؿ باالستعارات البصرية
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يتـ عبر الحواس الجمالية الخروج مف الواقع التقميدي الى الواقع المعاصر  - 13
 .بوساطة الخياؿ الممتمئ بالفضاءات التخيمية المتأثرة بالسينوغرافيا

تكنيؾ الضوء، وعظمة المشيد و المغة المونية يتوافؽ التعبير البصري مع  – 14
بيف يوجد  ترابطي  حسي ليا بعداالنساني، والمعاني التمثيمية المؤدات برقصات قوية 

 .الجسد وااليقاع السمعي والبصري
 

 إجراءات البحث وتحميؿ العينةالفصؿ الثالث/ 
  أواًل: إجراءات البحث 

 مجتمع البحث -1
 المسرحي التعبيري، وما تمتاز بو اعمالوفف الحضور بارز في  فناف لوتناولت الدراسة 
، وقد تـ حصر مجتمع البحث ممسرح العراقي المعاصرلالرقص التعبيري مف تنوع في 

  طبقا لمحددات موضوعة البحث الحالي وحدوده.
 عينة البحث -2

كعينة قصدية، وفقًا  الرقص التعبيريفي  عمؿمف مجتمع البحث  الباحث اختار
 لممحددات اآلتية:

عرض مجتمع البحث عمى مجموعة مف السادة الخبراء، واألخذ برأييـ حوؿ  – 1
 نماذج عينة البحث. اختيار

 اإلخراجية مف ناحية الموضوع أو التقنيات واألساليب المختار النموذجتنوع  – 2
 .الرقص التعبيري في المسرح المعاصرالمستعممة، بما يتيح المجاؿ لمعرفة 

 العينة تمثيال واضحًا لمجتمع البحث األصمي. نموذجعطي  – 3
 أداة البحث - 3

الرقص التعبيري في المسرح العراقي مف أجؿ تحقيؽ ىدؼ البحث والكشؼ عف مفيوـ 
المؤشرات التي أسفر عنيا اإلطار النظري بوصفيا أداة  الباحث ، اعتمدالمعاصر

    .لتحميؿ نماذج عينة البحث
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عمى المتغيرات التي تشكؿ مجتمع البحث ومعرفة المجاؿ الذي  الباحث بعد أف أطمع
تشتغؿ فيو، فقد تـ اختيار وتحديد عينة البحث ضمف حدود البحث الذي استطاع أف 

 .الرقص التعبيري في المسرح العراقي المعاصريتعرؼ عمى طبيعة 
 منهجية التحميل - 4

في وصؼ المنجز ومف ثـ  لنماذج العينة المنيج الوصفي في تحميمو الباحث اعتمد
 تحميمو باالعتماد عمى أداة التحميؿ.

 أداة التحميل - 5
عمى ما تـ إفرازه مف مؤشرات اإلطار النظري في تنظيميا وتصنيفيا  الباحث اعتمد

 كأداة لمبحث ومعيار لقياس وتنفيذ عممية تحميؿ نماذج العينة.
 ثانيًا: تحميل عينة البحث

 ) صور مف بالدي(مسرحية: 
  ور أحمد محمد عبد األميرالدكت :سيناريو واخراج

  مايـ خياؿ الظؿنوعيا: 
 ورشة الدمى لمتمثيؿ الصامت في محافظة بابؿتقديـ: 

 قدـ ضمف ميرجاف أياـ مسرحيو لممركز العراقي لممسرح
 مكاف العرض: قاعة داخؿ بناية المسرح الوطني

 2113 تاريخ العرض:
 فكرة العرض:

تقديـ نشاطا معرفيا وتربويا، وجماليا، في مجاؿ فف  أتي العمؿ في إطاري
التعبير اإليمائي الصامت، إلى جانب التدريب والتجريب والتطوير في مجاؿ فف التعبير 

 .اإليمائي الصامت لطمبة المسرح في جامعة بابؿ بكمية الفنوف الجميمة
 ،"الجسدي، والموضوعي"تجارب البانتويـ، والمايـ  مف العرض المسرحي

ي بيا كجديدة يح ةوالرقص الدرامي، والرقص المعاصر، ومايـ الشارع، ليعمف عف تجرب
فف قديـ برؤية حداثوية تقدمية عمى الساحة المحمية، يكوف فييا الظؿ أساس عممية 
اإلرساؿ، والقراءة الجمالية، والتواصؿ المعرفي، ففف الظؿ الذي عرؼ بتأريخو أنو دمى 
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صور مف "ا مع الراوي، فيما تقتصر تجربة الخيط، أو العصخياؿ الظؿ، المتحرؾ عبر 
عمى ظؿ الجسد راويا وحيدا مجردا عبر إيماءاتو الدالة عمى الشخصية، " الديب

ة، ومكانيا مف غير وسيط، ليكوف والحدث الدرامي المتنامي، بطريقة الظؿ بيئة الحكاي
صور مف بالدي( مسرحية ) فولتكو صامتا،  نمطا دراميا إيمائيا ظمياً " مايـ خياؿ الظؿ"

تجربة تسقط ظؿ الواقع المجرد، وجوىره الحقيقي عمى ستارة بيضاء شفافة، فالجسد ىنا 
في ىذا العمؿ غير يرسـ حقيقتو عمى الستارة البيضاء مف غير ألواف، بحيث ال يكوف 

 .الحقيقة ذاتيا
 تحميل المسرحية:

واضعا الجسد في أقصى  ،بيف فف الظؿ والمايـ المخرج في عذا العمؿ  زاوج
كية والصورة المعبرة كاشفا الطاقة الكامنة لمذات عف طريؽ اإليماءة الذ ،التعبيريةطاقاتو 

فف الظؿ في انجاز  عمىالمخرج  كما عمؿ. األلـ والوجع العراقيعف  في العرض
لعب عمى موضوعة الحجوـ عف طريؽ  ، إذفي ىذا العرض ةوالجمالي ةالداللي رؤيتو

الدمى الصغيرة  عبراإلضاءة التي شكمت عنصرا فعاال في انتاج المعنى استثمار 
االضاءة  بوساطة التحوالتشبكو مف  المخرج . لقد خمؽمسيارة والرشاشل ةالمستخدم
بخطوط الفكرة  ، وتوضيحمتعرؼ عمى الواقعللتصبح وسيمة  زمانيةالو  ةمكانيال والصور

، ليظير روح "المغمؽ – المنفتح – القريب – البعيد – االسفؿ – االعمى" مختمفة منيا:
 ألجواء والخالقة المترابطةتمؾ النماذج لعميؽ بيف الحركة والشكؿ ال وتواصموالمكاف 

 .واألخالقيةعف صفات الشخصية الثقافية واالجتماعية والعقائدية  ةومعبر  ةمميز 
لذي يصؿ ا ،المشيد الذي عبر عف التمسؾ بكرسي الوظيفة / السمطة في كما

ثـ اإلشارة إلى تمؾ ، خاصة جمالية الحرؽفكاف لمشيد ، إلى درجو إف يحرؽ كؿ شيء
صنع الفرقة واالقتتاؿ بيف أبناء ، ومف ثـ فالمسؤوليوبسبب جشع  تبعثرتالثروة التي 

وواضح كيؼ أفاد  ،الشعب الواحد الذي سرعاف ما ينتبو ليا ليرمي ىذه السمطة بالحجارة
القتؿ  ىي إدانةأخرى صورة  الفراغ، نقمنا المخرج الىمف اإلضاءة في تقميص حجـ 

 ترمز الىوعقد السالـ بيف الشخصيات في فرحة  األسمحةواإلرىاب في مشيد تدمير 
وترؾ . ؼ ما خمفو اإلرىاب مف خراب ودمارالنور واالنفتاح والحرية والمستقبؿ وتنظي
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ىكذا يبدو العرض ؟ ىؿ قوى الظالـ والظممة أقوى عدة اسئمة مف خالؿ العرض، ىي
وبيف  ،لحياةالتي تمثؿ ابطيئة ال الحركاتمف اضاءات تكشؼ عف بعض  مورغـ ما تخم

توليؼ الصور واالنسيابية في التجسيد / السرد اإليمائي والرقص في تحوالت وتكنيؾ 
خراجي لنسؽ منظومة الوحدات الداللية التشكيمية  والبصرية في إطار  واإليقاعيةأدائي وا 

صورة ينتقؿ مف ربط موضوعي عبر عاـ الذي حاوؿ العرض الكشؼ عنو الصراع ال
 ذه ىيوى ،األلـ واليـ والوجع اإلنساني لمحالة العراقية بكؿ تنوعاتيا يجمع فيياألخرى 

 .مت عمييا ونيضت عمييا بنية العرضالثيمة األساس التي قا
اجتيد المخرج والممثموف لخمؽ تناغـ بيف الحكايات في تحوالتيا الفكرية 

حيث أثث الخشبة لبناء ىذه الثيمة بالجسد وحركاتو وتكويناتو وخياؿ الظؿ  والنفسية
وتمكف مف خمؽ التوازف اإليقاعي بيف الصورة والصوت ليحقؽ بذلؾ اىـ ، والداتا شو
في لعبة البحث ورحمة الحفر في  ويدخمو ، ليشارؾ المتمقينجاح اإلبداعيالعوامؿ 

وىو ، بو وأنتيىبو العرض  أبد والذيأعماؽ الحدث غير متناسيا الرمز العراقي الميـ 
 .األلـ عراقيةتشكيؿ تابموه نصب الحرية معززا 

 الفصؿ الرابع/ النتائج واالستنتاجات
 أواًل : النتائج

الفعؿ الرئيسي، وابعاده المالمسة ض عمى تنوع و المخرجوف في ىذه العر  يعتمد – 1
لواقع فعؿ األداء المسرحي الصامت، لقراءة الصراع واشكالو المتعددة عبر اشكاليات 

 الحياة وصعوباتيا في فيـ وتحقيؽ التعامؿ بأساليب مرنة وناجحة.
إف توظيؼ االفعاؿ التعبيرية المتجددة مف قبؿ الكتاب والمخرجيف في مسرح االداء  -2

عمى  الفضاء وخصوصية االداء وتحوالتو  يعتمد، تعبيري عف طريؽ الرقصال الصامت
 عند الممثؿ الصامت، ايضا عمى تأثير مستوى الفعؿ بوصفو فكرة. 

الرقص التعبيري تتضح مادة العرض الغنية بمفرداتيا وأحداثيا وتحوالت مع فف  -3
 ثر الداللي.، وفؽ طبيعة االدراؾ البصري الذاتي، وتبادؿ األواألداء الصامت
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التأكيد عمى تأثيث فضاء العرض مف قبؿ المخرجيف في االداء الحركي ، بدالالت  -4
واضح في ترسيخ الرؤية لو أثر  لما تمنح المتمقي فرصة المشاىدة وتأويؿ القراءة،

 متعدد السمات الفنية.واسموبيا 
 التعبيري أكدت النظـ المعرفية والفكرية في المسرح العراقي الصامت والرقص  -5

المعاصر، عمى أىمية التجربة الحداثوية الجديدة، في إثراء الساحة المحمية، بعممية 
التحوالت االدائية، والقراءة الجمالية، والتواصؿ المعرفي، عبر استعراض دمى خياؿ 

 الظؿ، المتحرؾ عبر الخيط
ورا ميما في د التعبيري، الففىذا لعبت القيـ التعبيرية والتحوالت االدائية في   -6

االفصاح عف تنوع الرؤى مف اجؿ ابراز الوسائؿ التعبيرية التي يوظفيا المخرج لترجمة 
يصاليا بأفضؿ  أفكاره وأىدافو، وتوظيؼ تشكيالتيا الحركية الى صوره نابضة بالحياة وا 

 الطرؽ، لرسـ معالـ جمالية متعالية القيـ.
 

 ثانيا: االستنتاجات
التعبيري التأكيد عمى فاعمية الرؤية البصرية عبر العروض المسرحية لألداء  -1

والتي تثري الثقافة المعاصرة، وتسيـ في تعميؽ القيـ والمثؿ العميا، لتحقؽ الراقص، 
 التجانس عبر التحوالت االدائية الصامتة الحية.

الفعؿ الذاتي بر عف المعاستمرارية المسرح العراقي المعاصر عبر التحوؿ االدائي  -2
وابعاد الداللة النفسية التي تفصح عف األبعاد وانعكاساتيا عمى الصور التركيبية التي 

 .ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحدث، وبأبعاد الشخصية الثالث "الطبيعية واالجتماعية والنفسية
 لمبيئة المحمية دور ميـ في التنوع االدائي الصامت الحاصؿ لدى المسرحييف -3

العراقييف، وذلؾ بالحضور الواضح في نتاجاتيـ، ودورىا ايضا بشكؿ المالمح المسرحية 
 في المعطيات المعرفية والجمالية التي ليا ابعاد تشاركية بيف العرض والمتمقي.

تظير المضاميف االجتماعية واألحداث المرتبطة بالحياة اليومية العراقية بكؿ  -4
مجاؿ التجربة الموضوعية الخيالية  بوساطةشاىد قسوتيا ومأساتيا عمى اقتناص م
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عالـ الواقع المحسوس  عبرفكرة الالمرتبطة بالمسرح واالداء الصامت، ليتـ تجسيد 
 والذي ىو في حقيقتو عالـ مغاير لو طبيعة خاصة.

 التوصيات:
 الى النتائج واالستنتاجات، بما يمي: وصي الباحث بعد توصموي
اصة بتطوير اداء الممثؿ، وغرس المفاىيـ االدائية لمممثؿ إقامة دورات تدريبية خ – 1

 .في فف الرقص التعبيري
ادخاؿ التجارب االدائية في االداء الصامت لمممثميف والعامميف في مناىج الدراسة  – 2

 االكاديمية لمتعرؼ عمييا واكتساب ميارات جديدة تضاؼ الى مياراتيـ.
في فف الرقص  اتجاىات اداء الممثؿ الصامتإقامة ورش خاصة لمتعرؼ عمى  – 3

 ، وكيفية اداءه وفؽ تغيرات اداء كؿ اتجاه.التعبيري
 المقترحات:

 ، وكما يمي:في بحثوه لعناويف التالية الستكماؿ ما بدأا قترح الباحثي
 التو ما بعد الحداثة.االصامت واشتغ التعبيري تحوالت االداء – 1
 .في المسرح المعاصر لمممثؿ الصامت إيماءة الرقص التعبيري – 2
 

 المراجع والمصادر العربية:
 www.taqyimat.comمعجـ المعاني الجامع، موقع تقييمات،  - 1
سيرج ليغاري،  فف الرقص األكاديمي، ترجمة: أحمد محمد رضا، القاىرة: دار  -4

 .29، ص 1998والنشر، الكتاب العربي لمطباعة 
، ص 1992سمير الجمبي، معجـ المصطمحات المسرحية، بغداد: دار الماموف، - 5

65. 
ايناس عبد المجيد لطيؼ، ميساء محمد كريـ أحمد، ضعؼ كتابة التعبير عند  - 6

بغداد: بحث صادر عف معيد  -طالبات معاىد )الطبعة العدد الثاني عشر(، الكرخ 
 .181 – 179، ص 2111حي في المحمودية، اعداد المعممات الصبا

http://www.taqyimat.com/
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، عماف: المؤسسة 1عوني كرومي، وآخروف، تقنيات تكويف الممثؿ المسرحي، ط - 7
 .191 - 188، ص 2112العربية لمدراسات والنشر، دار الفارس لمنشر والتوزيع، 

، عماف: دار 1أحمد محمد عبد األمير, المسرح الصامت بيف المفيوـ والتقنية, ط - 8
 .24, ص2117ياـ لمنشر والتوزيع, األ
نؾ كاي، ما بعد الحداثة والفنوف األدائية، ترجمة: نياد صميحة، القاىرة: الييأة  - 9

 .31، ص 1999، 1المصرية العامة لمكتاب، ط
؛ لممزيد ينظر: كماؿ الديف عيد، أعالـ ومصطمحات 131المصدر نفسو، ص  - 11

، ص 2115، 1اء لدينا لمطباعة والنشر، طالمسرح األوربي، اإلسكندرية: دار الوف
335-341. 
معجـ المعاني الجامع، بػاب معنػى كممػػػػة األصػػػػالة موقػػػػع  - 11

www.almaany.com 
معجـ المعاني الجامع، بػاب معنػى كممػػػػة األصػػػػالة موقػػػػع  - 12

www.almaany.com. 
إتش وبارتش، آي بيرجسوف، صناع الرقص الحديث في ألمانيا: رودولؼ الباف،  - 13

 .4، ص 2113ماري ويغماف، كورت جوس، مجموعة الناشريف المستقميف، ردمؾ: 
، 1998(، ردمؾ: 1971-1921ج. روبنسوف، الرقص الحديث في فرنسا ) - 14
 .91ص 
ىاجو: مؤسس فرقة رماد لممسرح الراقص تـ تكريمو في الياباف عدة مرات الوند  - 15

حاز عمى جائزة الراقص المميز في ، (1997كما ناؿ الميدالية الذىبية لمرقص عاـ )
كما ، وصمـ ىاجو العديد مف العروض الراقصة ميرجاف القارات الخمس في الصيف.

ت عنواف ستممس أصابعي األديبة كوليت خوري إلى عرض راقص تحتو حوؿ رواي
 الشمس. 
  .www.hanibaael.comHanibaael: 018/11/2018ينظر: 

(. الرقص يمكف أف يصور أي شيء. 2119يوليو  11، تانوشري )داس - 17
www.thehansindia.com . 

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.hanibaael.com/
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الكسندرا كولب، أداء األنوثة، الرقص واألدب في الحداثة األلمانية، أكسفورد:  - 18
 .  97، ص 2119بيتر النج 

، Dancing Diva: Hilde Holger's choreographyصوفي كونستانتى،  - 19
 .4 – 3، ص 1993المسرح البريطاني أخيًرا وتنتصر، قسـ الفنوف، 

' ومسرح الرقص الجديد في ألمانيا"، Ausdruckstanzىيدويج مولر، التعبيرية،' - 21
 (1986. )ُنشر ألوؿ مرة في عاـ 31 - 19ص  2112

21-  Aggiss and Cowie  ،Anarchic Dance  ،قائمة األعماؿ، روتميدج ،
 .177، ص  2116

(، فناف رقص وُمنظر، وىو أحد 1958 - 1879رودولؼ فوف الباف: ولد ) - 22
ا، وضع عممو ألسس تحميؿ حركة الباف، تدويف الباف، رواد الرقص الحديث في أوروب

تصوير حركات الباف، وتـ اعتباره واحدًا مف أكثر الشخصيات أىميًة في تاريخ الرقص 
 والمبارزة. ينظر: 

Karina, Lillian & Kant, Marion, (2003) (Translator: Steinberg, 
Jonathan). "Hitler's Dancers: German Modern Dance and the 

Third Reich" (New York & Oxford: Berghahn Books, p. 50. 
23 - Patruni Chidananda Sastry حوؿ الشكؿ التعبيري لمرقص، وكيؼ ،

 .Living News  ،2018 -يمكف أف يعطي صوًتا لممجتمعات 
 .42نؾ كاي، ما بعد الحداثة والفنوف األدائية المصدر السابؽ، ص  - 24
غاري، فف الرقص األكاديمي، ترجمة: أحمد محمد رضا، القاىرة: دار سيرج لي - 25

 .29، ص 1998الكتاب العربي لمطباعة والنشر، 
ينظر: مجموعة مف المؤلفيف، مجموعة المصطمحات العممية والفنية التي اقرىا  - 26

 .119، ص 1983، القاىرة: الييئة العامة لشؤوف الطباعة، 4المجمع، المجمد 
 .131كاي، المصدر السابؽ، ص نؾ  - 27
، 2113أكـر األشقر، الرقص لغة الجسد، بيروت: دار الفرات لمطباعة والنشر،  - 28
 .39ص 
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ينظر: مجموعة مف المؤلفيف، مجموعة المصطمحات العممية والفنية التي اقرىا  - 29
 المجمع، المصدر السابؽ نفسو والصفحة نفسيا.

لمرقص، ترجمة: عنايات عزمي، القاىرة: دار غريب ولد سوريؿ، األوجو العديدة  - 31
 .28، ص 1974لمطباعة والنشر، 

 .188عوني كرومي، وآخروف، المصدر السابؽ، ص  - 31
 .191المصدر نفسو، ص  - 32
( في شربور، فيمسوؼ فرنسي، ناقد أدبي، داللي، 1915روالف بارت: ولد ) - 33

وناؿ شيادة في الدراسات الكالسيكية ومنظر اجتماعي. أصيب بالسؿ في مطمع حياتو، 
(. 1981، وتعرض لحادث ُتوفي عمى أثره في )1939مف جامعة السوريوف عاـ 

 .83، ص 2111ينظر: مؤيد عباس، البنيوية، دار رند، دمشؽ، 
عبد الرحمف محمد العقود، اإلبياـ في شعر الحداثة، الكويت: المجمس الوطني  - 34

 .328سمة كتب عالـ المعرفة، ب . ت، ص لمثقافة والفنوف واآلداب، سم
(، ىو فيمسوؼ وناقد أدب 1931جاؾ دريدا: ولد في مدينة األبيار بالجزائر ) - 35
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 .367،  ص1975المصرية العامة لمكتاب, 
فاسيؿ انجؼ، فف التمثيؿ اإليمائي، ترجمة: محمد سعيد جوخدار، مجمة الحياة  - 39
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 .376 - 375، ص 2116بيروت: 
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توبي كوؿ، ىيميف كريش سينوي، الممثموف والتمثيؿ، ترجمة: ممدوح عدواف،  - 43
 .81، ص1997الثقافة، المعيد العالي لمفنوف المسرحية، دمشؽ:  وزارة
ينظر: الكساندر ديف, العناصر األساسية إلخراج المسرحية, ترجمة: سامي عبد  - 44

 .12، ص1973الحميد, اكاديمية الفنوف الجميمة، جامعة بغداد, بغداد: 
 المصادر االنكميزية:

Judith R. Mackrell, "Dance PERFORMING ARTS"2-   
www.britannica.com, Retrieved 27-6-2018. Edited. 

Carol Lee (2002) ،3- Ballet in Western Culture: A History of Its 
Origins and Evolution, p. 10 – 11.، 
16- Amelie Soyka (Hrsg.): Tanzen und tanzen und nichts als 
tanzen. Tänzerinnen der Moderne von Josephine Baker bis Mary 
Wigman, Berlin,2004, p. 122. . 


