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Abstract: 

In the twenties of the twentieth century there appeared a tendency 

declaring that art has a major task is to cleansing reality from 

everything that seems strange to it. But this proposition took another 

characteristic of the German director and writer (Berthold Brecht) 
after he initiated a revolution that declared its rejection of the 

previous concepts of theater and Aristotelian drama in the 

introduction of alienation in his theatrical doctrine, which was later 

called (dialectical theater), This is a shift towards another concept of 

purification that goes beyond the emotion towards addressing the 

mind and changing ideas, so Brecht has a different function to 
theater, which is to change and reject the miserable and 

revolutionary reality. In child theater performances, the research 

problem was formed in the following question: What are the 

representations of mental cleansing in child theater performances? 

As for the objectives of the research, it is represented by (revealing 
the concept of mental cleansing, and revealing representations of 

mental cleansing in child theater performances). The current 

research was determined by child theater performances in Iraq for 

the period from (2010-2020) that take mental cleansing as its goal. 

As for the second chapter, it focused on three axes. The first was 

philosophical mental cleansing, while the second axis was concerned 
with the philosophical foundations of the Barkhati approach, while 

the third axis focused From the theoretical framework on the 

Westernization of Berthold Brecht. 

As for the third chapter, it was clarified that the researcher adopted 

the descriptive approach (the method of content analysis) being more 
appropriate to the current study procedures, which dealt with the 

research community represented by the presentations that were 

made for the period between (2009-2018) in Baghdad, which reached 

(16) theatrical performances. After the sample was randomly selected 

by lot, it was (a little chalk circle) play. After analyzing the sample, 

the results of the research were extracted, which are responsible for 
answering the objectives of the research and the extent of their 

achievement. The first goal was achieved through what was reviewed 

in the theoretical framework and what was extracted from it. As for 

the second goal, which aims to reveal the representations of mental 

cleansing in theatrical performances directed at the child, it was 
achieved after analyzing the selected sample, and the results 

appeared as follows: 
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1. All child theater performances that follow the Brachitic approach 
aim at mental cleansing. 

2. Mental cleansing occurs in child theater performances when the 

following methods are employed that keep the child mind attentive 

and critical, including: 

First / at the level of the text 

1. Using the heritage and being inspired by it as a theatrical template 
for contemporary events through the style of history, and not 

committing to a Space-time through this history. 

2. The necessity of the presence of the narrator who tries to break 

the hierarchy of events by narrating and commenting on some 

events, as well as employing songs and music that differ from the 
general atmosphere of the event. 

Second / at the level of the show 

1. Using the scene through symbolic, not realistic, signs to keep the 

actor away from any reincarnation that casts its shadow on the 

audience through theatrical infection. 

2. Not to adhere to the timing of lighting. 
3. Using shadow imaginations or movies and pictures in conveying 

the event. 

4. Westernization of performance by leaving space between the 

character and the actor. 

Key words: Mental Catharsis, Dialectical Theater, Child Theater. 

 
 
 

ي عروض مرسح الطفل  
 
 التطهير العقلي ف

 

 2يمان عبد الستار عطا هللا الكبيسي إ

 
 الملخص

ين نزعة تعلن ان للفن مهمة رئيسة هي تطهير الواقع من   ينات القرن العشر ي عشر
 
ظهرت ف

ى لدى المخرج والكاتب آخر تخذ سمة أكل ما يبدو غريبا عنه، لكن هذا الطرح 
)برتولد بريخت( بعد األ ي

 علنت رفضها للمفاهيم السابقة المشحأحدث ثورة أن ألمان 
ي 
 
ي مذهبه المشحي الذي اطلق عليه فيما بعد إوالدراما االرسطية ف

 
دخال التغريب ف

(، وهو بهذا  للتطهير يتجاوز العاطفة نحو  آخر نزاح نحو مفهوم إبـ)المشح الديالكتيكي
ي التغيير  رة، فاصبح لدى بريخت وظيفة مغايفاار مخاطبة العقل وتغير األ

 
للمشح تتمثل ف

رتأت أن مشح الطفل هو شال من اشاال المشح ورفض الواقع البائس والثورية، وأل
ي 
 
ي هذا الشال المشحي لمعرفة تمثالت التطهير العقلي ف

 
الباحثة خوض غمار بحثها ف

ي عروض مشح الطفل ف
ي التساؤل اآلن 

 
: ماهي تمثالت التطهير تشالت مشالة البحث ف

ي عروض مشح الطفل؟  العقلي 
 
البحث فتتمثل بـ)الكشف عن مفهوم التطهير  أهدافما أف

ي عروض مشح الطفل(. وتحدد البحث 
 
، والكشف عن تمثالت التطهير العقلي ف العقلي

ة من) ي العراق للفي 
 
ي تتخذ من التطهير 2020-2010الحالي بعروض مشح الطفل ف

( الت 
ي فتمأالعقلي هدفا لها، 

ي ثالث محاور كان ما الفصل الثان 
 
التطهير العقلي  األولحور ف

، ي
خت  ي فقد اختص بالمرتكزات الفلسفية للمنهج الير

فيما تمحور  فلسفيا، اما المحور الثان 
 النظري حول التغريب لدى برتولد بريخت.  المحور الثالث من اإلطار

ي )أما الفصل الثالث فقد وضح أ
تحليل  أسلوبن الباحثة اعتمدت المنهج الوصف 

ي تناولت مجتمع البحث 
المحتوى( كونه أكير مالءمة إلجراءات الدراسة الحالية، الت 
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ي جرى
ة ما بير  ) المثمثل بـالعروض الت 

ي بلغ 2018-2009تقديمها للفي 
ي بغداد والت 

 
( ف

، بعد 16عددها )
ً
 مشحيا

ً
ي عن طريق القرعة أ(عرضا

ن تم اختيار العينة بشال عشوان 
ة. وبعد تحليل العينة تم استخالص نتائج البحث وكانت مشحية دائرة الطباش ير الصغير

ي تتول اإل 
تحقق من خالل ما  األولالبحث ومدى تحققها، فالهدف  أهدافعن  جابةالت 

ي 
 
ي والذي يروم أالنظري وما تم استخالصه منه.  اإلطارتم استعراضه ف

ما الهدف الثان 
ي العروض المشحية

 
الموجه للطفل فقد تم تحققه  الكشف عن تمثالت التطهير العقلي ف

ي بعد تحليل العينة ال
 :منتخبة، فظهرت النتائج بالشال اآلن 

ي تهدف  .1
يخت  ي تنتهج المنهج الير

.  إلكل عروض مشح الطفل الت   تطهير عقلي

ي عروض مشح الطفل عند توظيف األ يحدث التطهير العقلي  .2
 
ي اآلتيساليب ف

ي تبف 
ة الت 

 منها: عل ذهن الطفل يقظا ناقدا و 

 عل مستوى النص: والأ

اث واستلهامه كقالب مشحي أل 1 التارخة،  أسلوبمعارصة عير  حداث. االستعانة بالي 
ي زماانية محددة

 
ام ف  من خالل هذه التارخة.  وعدم االلي  

ورة وجود الراوي الذي يحاول كش تراتبية األ 2  حداثمن خالل رسده لبعض األ  حداث. رص 
ي المغايرة للجو العام للحدث. توظيف األ وتعليقه عليها، فضال عن 

ي والموسيف 
 غان 

 عل مستوى العرض: ثانيا

ي بظالله 1
. استخدام المنظر عير عالمات رمزية ال واقعية إلبعاد الممثل عن أي تقمص يلف 

ي عن طريق العدوى المشحية. 
 عل المتلف 

ي اإل 2
 
.  ضاءة. عدم التقيد ف ي

 بالتوقيت الزمت 

ي نقل الحدث. األأو  . استخدام خيال الظل3
 
 فالم والصور ف

ي األ 4
 
 .داء عير ترك مساحة بير  الشخصية والممثل. التغريب ف

، مشح الطفل التطهير : الكلمات المفتاحية  .المشح الديالكتيكي ، العقلي

 

 
ي  : اإلطاراألولالفصل    المنهج 

 مشكلة البحث: 
 ي عروض مشح الطفل؟

 
 ماهي تمثالت التطهير العقلي ف

 ي  :حثهمية البأ
 همية البحث من كونه أتأن 

ي من التطهير الذي اشار  .1
.  إليه يسلط الضوء الجانب الثان   سقراط وهو التطهير العقلي

 يتخذ من مشح الطفل مجتمعا له وما يمثله من وسيلة توعوية تربوية.  .2

 هداف البحثأ:  
1.  .  الكشف عن مفهوم التطهير العقلي
ي عروض م .2

 
 شح الطفل. الكشف عن تمثالت التطهير العقلي ف

 ي العراق :حدود البحث
 
ة من)  يتحدد البحث الحالي بعروض مشح الطفل ف ي تتخذ من 2020-2000للفي 

( الت 
 التطهير العقلي هدفا لها. 

  :مصطلحات البحث 
:  :والأ ي الذي اليتم التطهير العقلي

ويتضح  1عن طريق الفكر، وبدونه يعد التطهير ناقصا"إال  هو " التطهير الحقيف 
 يكون للفن غايات  التطهير العقلي عند هيال من خالل رفضهمفهوم 

ْ
، آخر مقولة " أن ي

ى، مثل الوعظ، والتطهير العاطف 
ي  إلن الفن عند هيغل ينتسُب أإذ 

وقد تطرق  2ن يتماه مع العقل ومع حقيقة الروح"أالروِح المطلق، فما يقدم ينبغ 
، والتوحد قائم عل التداعيات، التطهير العقلي من خالل ذكره النواع التوح إلياوس  د ومنها )التوحد مع البطل الدرامي

ي( ، والتوحد التطهير ي
  3والتوحد العاطف 

ي يسغأ
ي للتطهير العقلي فهو )الغاية الت 

أم  ا المسؤول عن العمل المشحي المقدم للطفل كاتبا كانإليه  ما التعريف االجران 
) الطفل( رسديات لفظية وصورية تستفز وعيه وتدعوه ن يقدم أا، بعد إليه  مصمم الوصولأم  مخرجا  ي

إل التدبر للمتلف 
. أوالت ي

ي مضمون العرض عير تعاطي فكري العاطف 
 
 مل ف
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فة إل"اصطالح ُيشير " :مرسح الطفل :ثانيا مها فرق التمثيل المحي 
ّ
ي تقد

فرق الهواة ومسارح العرائس أو  المشحيات الت 
ي المسارح 

 
ي مسارح المدارس، وال يتضّمن هذا االصطالح اإل أو  العامةلجمهور من الصغار، أما ف

 
ي  إل شارةف

الِفرِق الت 
 من ممثلير  ِمن األطفاِل 

ُ
ه بعيد كل البعد عن أو  تتكّون

ّ
مها تالميذ المدارس للجمهوِر، والمفروض أن

ّ
ي يقد

عروض الهواة الت 
 4استخدام الدراما كوسيلة من الوسائل التعليمية"

 
: اإل  ي

 
 النظري طارالفصل الثان

 التطهير العقلي فلسفيا المبحث األول: 
ي مجاالت استخداماته دينية كانت

 
ي معانيه وتعدد ف

 
جمالية، ولالطالع أم  فلسفيةأم  يشهد مفهوم التطهير فلسفيا تنوعا ف

ي دراسته دراسة اركيولوجيا تعت  باألسس الفلسفية لهذا المصطلح، 
هو من تطرق للتطهير أول  نأعل مفهومه ينبغ 

ي التطهير المعزز عن طريق 
 
اطتها ف اقليطيس( عير رفضه للعبادات الشية األورفيه والديونيسيه، واشي  الفيلسوف )هير

ي به )التنقية إليه الدم. ومن ثم تطرق
ي (أو  ) ابقراط ( وكان يعت 

                    5التفريــــغ عل المستوى الجسدي والعاطف 

ي أن تتخلص تماما من النسيج األسطوريألرغم من ما المدرسة الفيثاغورية وعل اأ
 
ي صياغاِتها لمفهومِه ف

 
 نها لم تبتعد ف

ي األ أإال 
ب به نحو مرحلة التفكير الفلسف 

يرا عقليا، يقي  ي نها قدمت له تير
 
، إذ اتبعت نظاما خاصا للتطهير قائما عل خالف

( ف ، وتطهير روحي التحرر  إلالرياضة، الطقوس والشعائر وصوال  يعت  بتطهير البدن بوساطة األول)تطهير مادي حسي
ي والموسيف  ففصلت بير  النفس عن الجسد. 

ي تطهير النفس عن طريق العلم الرياض 
 الجسدي، والثان 
االستجواب والحوار وصوال  أسلوبية وعقلية عير أخالقسس أتأسيس مفهوم الجدل عل وفق  إلذهب )سقراط( 

جاع ذ كإللمعرفة المرتبطة بالفضيلة،  ي الموضوع الذي يناقشه، فالمعرفة لديه اسي 
 
ه جاهل ف

َّ
ان سقراط يتظاهر بأن

، فالنفس تتطهر  ي
ي عالم الحس األرض 

 
ي طبيعة النفس الخالدة ف

 
لطبيعة النفس الخالدة، وهنا تجل التطهير السقراطي ف

.  إل واالنفعاالت وصوال من الشوائب ي
ي و  إشارةوهنا  عالم المثل عير التطهير الذان 

 
ي أاضحة ف

نه يرفض التطهير العاطف 
ي ارتباط العقل بالمثل العليا وبالصورة األصل، 

 
را رفضه ف ي الفن المشحي المرتكز عل أمير

 
ما ما يحدث من تطهير ف

ي النفس فما هو  آثار التشبيه المأساوي بالمثل، وما يسببها من 
 
تخدير وايهام وابتعاد عن الحقيقة، فالتطهير لديه إال  ف

ها من الجهل عير إل )تطهير عقلي غايته األعرفية. وقد انقسم التطهير عند سقراط غاية م هم تحرير العقول وتطهير
، من أجل بلوغ الحقيقة، فالحقيقة  إلالتهام والتوليد، وبذلك يكون سقراط قد رفع التطهير  ي

 
تطهر، اما المجال المعرف

ي فتمثل بالتطهير األ  اآلخر النوع 
 
فضيلة، والتمسك بها والسيطرة عل الشهوات بالعقل، من أجل  عير ممارسة الخالف

ي تمثل الخير األقىص(
 . 6تحقيق السعادة الت 

يا، لما له من قدرة عل إصالح النفوس وتهذيبها، وقد تأثر افالطون بأستاذه سقراط  وقد وضع سقراط للفن دورا تطهير
ي تعتقد بوجود "عالأمشجعا 

صور منفصلة عن العالم لهذه أو  م من الحقائق الخالدةياه نحو تأسيس نظرية المثل الت 
 الوعي اسبق  7الصور وهي المثل"أو  الحقائق

َّ
الوجود من المادة، وقد ذكر من خاللها  إلوهي نظرية عقلية كلية تؤكد أن

 )التطهير يمّر بمر أ. إليه ن الفن هو تقليد التقليد فال حاجةأافالطون 
َّ
يعير بالنفس  احل حينماي ان أفالطون أراد القول أن

ي هي ظالل حالة، 
الحالة العليا )المثل(، وهي حالة العقل الخالص، إذ ُيعير بالتطهير من الزيف  إلمن الحالة الدنيا، والت 

، إذ أفلم يعطي   8الحقيقة( إل ي
ي مفهومه للتطهير نحو المتولد عن طريق أفالطون اهتماما للتطهير العاطف 

 
نه ينحاز ف

ي المشح، ولكنه يحيلها الفكر رغم ا
 
ي تتولد ف

افه )باللذة الت  اجيديا  إلعي  ي الي 
 
لذة ممزوجة باأللم والحزن، فالمشاهد ف

لذة  إللكنه يرفضها ألنها ممزوجة باأللم موجها نظره  9يبكي ويشعر فيه باللذة والفرح، وذات الحال بالنسبة للكوميديا(
 يقينية هي اللذة الرياضية البحتة. 

 احدهما عقلي و  إلعودة 
ي وهو ما استثمره أرسطو بعد ان صنفه   اآلخر سقراط الذي تناول التطهير ضمن مفهومير 

عاطف 
، إذ ربط أرسطو بير  التطهير واالنفعال الناتج عن متابعة المصير المأساوي  ها النفسي والسلوكي اجيديا وتأثير

كغاية للي 
 التطهير هو عملية تنقية وتفريــــغ ل

َّ
ي عند مشاهدة العنف، فالتطهير لدى للبطل، ورأى أن

شحنة االنفعال عند المتلف 
. يعد  ي

، إذ عد التطهير وسيلة أول  ألرسطو يشال وسيلة لتحقيق المتعة للمتلف  ي واالنفعالي
من صاغ التطهير بمعناه الفت 

اجيديا، فهو يعمل عل تنقية وتفريــــغ شحنة العنف الموجود ة لدى المتفرج مما )لتحرير المشاعر الضارة بوصفه غاية الي 
ي نحو عالم الواقع العقلي وتحول أ 10يحرره من أهوائه (

يف  ي عهد الحداثة والتحوالت الفكرية من المبدأ الميتافير 
 
ما ف

ي  سنسانمستوى الموقف العقلي لل  إلمفهوم العالقة بير  الذات والموضوع 
بوصفه منتجا للمعرفة، برز الخطاب الفلسف 

( لإالعقلي لـ)بيكون(، داعيا  ي
عير ايمانه بالعلم  11)تخليص العقل من األوهام حت  يستطيع أن يتخلص من صور الماض 

ي  سنسانبوصفه الوسيلة الوحيدة للنهوض بواقع اإل 
ي ستفىص 

ي  األساس)تطهير علمي غرضه  إلالت 
 
رفع الحجب الداخلة ف

ي ن نعتمد عل قوة غيبية لتطهير أضاءتها بالمعرفة والعلم، فبدال ًمن إالذات و 
 
ذلك الغموض نعتمد عل قوة داخلية ف

نه اتخذ منىح إإال  عقلي  أساسن مفهوم التطهير رغم تأسيسه عل أ. وهنا نجد 12الذات فيتوافق التطهير مع التنوير(
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ي مجال الدراما،  إلعل يد)ارسطو( وهو يحيله  آخر 
 
يا له الريادة ف ينصب نفسه منظرا تطهير

ُ
اجيديا، ل ي الي 

 
نتيجة وغاية ف

ها المطلقة فاتحة الباب للعقل والذات عن طريق أحااملقت الفلسفات التنويرية بطروحاتها المعارضة للمثالية و أ حت  
ي 
ي الدراما االرسطية وهو أالعلم والمعرفة، فاان لمفهوم التطهير حصته من هذه التحوالت الت 

 
ّيب ف

ُ
عادت له شطرا غ

 .  التطهير العقلي
 

ي 
 
ي المرتكزات الفلس :المبحث الثان

خت   فية للمنهج الي 
ي طروحاته عل مرتكزات الفلسفة الماركسية المستندة 

 
)إظهار الرصاع بير  التناقضات االجتماعية، إلارتكز بريخت ف

ي األبعاد، والمناخات الفكرية، للفن واألدب(أولي والتشديد عل جالء خطوطها، وكشف سماتها بشال 
 
، وأن العالم  13، ف

ه، وكذلك اإل  دون محاولة عىصي عل الفهم  للفلسفة والوعي اإل سنسانتغير
ً
 جديدا

ً
ي . فالماركسية تقدم تصورا

 من سنسان 
انعااس لها رافضة بذلك الثنائيات المثالية. وبــهذا فقد تأسس الفكر الماركسي أو  للطبيعة، إنتاجمنظور ان العقل مجرد 

ي شالت عل حتميتير  هما )الحتمية الجدلية، والحتمية التاريخية( فضال عن نظري
الفلسفة  أساسة االنعااس الت 

ي بحام 
اض  الماركسية، أذ تنطلق فكرة الحتمية من واقعة الحدث المستقبلي الذي يكون ضمن دائرة التوقع االفي 

وعية الحتمية وصحة حدثها و  ي تعير  إمجموعة معطيات تعطي مشر
 
ن كان مستقبال، ويعزو الماركسيون منطلقاتهم ف

   الرياضيات ومن هذه الحتميات:  إل تقبل الجدل كونها اقرب طر علمية ال أالحتميات عل 
 الحتميات: والأ
ه للجدل عل )الجدل الهيغلي (* فأسس بذلك متسامية الفكر المادي  -أ  ي تنظير

 
الحتمية الجدلية: استند ماركس ف

دل الهيجلي )ال يختلف )كارل ماركس( )وانجلز( لكنه اختلف من حيث الجوهر مع الج إلالجدلي )الماركسية( سنسبة 
ي 
 
ي الديالكتيك ف ي يجسدها أن هيغل يعتقد أعن منهج هيغل بل هو نقيضه تماما ذلك  األساسمنهىحر

ن حركة الفكر الت 
ن حركة الفكرة ليست سوى أنا عل العكس اعتقد إما إالصورة الظاهرية للفكرة إال  ليس باسم الفكرة هي مبدعة الواقع
ي ذهن

 
خذ منه الديالكتيك أن )ماركس( أإال  ، ورغم ارتباط الجدل بفلسفة )هيجل(،14(سنساناإل  انعااس لحركة الواقع ف

 كونه يمثل أتصوري، وابف  عل المطلق لكنه استبعد المالف كمطلق، عل اعتبار  األساسواستبعد منه 
ً
ن المطلق منتهيا

ي لل 
ي  فالمادة عند )ماركس( هي مولدة األفاار، وبذلك ،سنساناالرتقاء النهان 

 
( ف نتج من حيث رصاع )ديالكتيكي

ُ
فان الفكرة ت

ي الوجود، 
 
ن مادية ماركس تقوم عل عالم مادي ينمو حسب قوانير  حركة المادة أمخاضات لمجموعة المواد المتفاعلة ف

ي 
 
ي غير حاجة ألي روح شاملة، ويوافق هيجل ف

 
ن العالم يتطور طبقا لصيغة جدلية، ولكنه يختلف عن هيغل أوهو ف
 قوة المحركة)المادة/الروح( لهذا التطور. حول ال

: ينطلق الماركسيون من  -ب ي
( الجدلي يمثل كل مظاهر الوجود من المادة أالحتمية التاريىح  ن الرصاع )الديالكتيكي

ن أ إلالمادة الحية الحياتية انتهاء بالظواهر المفاهيمية الفكرية واالجتماعية، ومن خالل ذلك ينظرون  إلالجامدة 
ي العالم واالحت

 
ي تقودها الطبقات المتجددة ف

سقط  مية التاريخية من حيث استقرائها للحتمية االممية الشيوعية الت 
ُ
ي ت
لت 

ى كل الخالفات الشالية ) الدينية والمذهبية والقومية( وتؤسس لوحدة طبيعته تتمثل بوحدة الطبقة الكير
اف المستقبل يبير  إ( وبذلك ف)يا عمال العالم اتحدوااجتماعيا)الطبقة العاملة( تحت شعار ن العالم سيخضع أن استشر

ي الفردية ونوازعها )السايكوابستملوجية(. 
 
ي تتمثل ف

 للحتمية الت 
ن فكرة الحتميات تعتمد عل النسيج الماركسي المنضبط بالجدل الذي يفعل كل وحداته ويتشال به كل ظواهر الوجود إ
ي الجدل الذي يوفر هذه الظواهر هو)أو 

 
ي وقانون رصاع األ  هم ما ف

ي النف 
 (*ضدادالرصاع وقانون نف 

ي أ: تنص نظرية االنعااس عل " نظرية االنعكاس الماركسية :ثانيا
ن كل انعااس إبداعي هو تصوير للواقع عل نحو فت 

، هو  ي ال ينفصل عن موقف اجتماعي
أي ان  "15الموضوعي لتوجيه بؤرة االنعااس" األساسمشحون باالنفعال الذان 

ية تقبل ان الكائن )المادة( مستقل عن اإلدراك، واإلحساسات، والتجربة ... فاإلدراك هنا هو انعااس الكائن الىحي الماد
ي 
 
  حسن الحاالت، انعااس دقيق. أوهو ف

بية اإل  تحدد لنا الماركسية بحدود منطقية وترتبط بفلسفتها العامة بية بوصفها  إلوهي بذلك تتوجه  سنسانبي  حدى إالي 
بوي المهام  ، إذ تنحرص فحوى الفكر الي  اكي

ى لبناء المجتمع الماركسي المادي الشيوعي الذي يرى بمنظوره االشي  الكير
: فاإل  ي

ي مجتمعه وقيمته الجمعية المجتمعية اوسع اهمية من قيمته الفردية، وانه   سنسانالمادي الجدلي بما يأن 
 
يتسام ف

ي بنا
 
 وتطورا كفرد )جزء ال يتجزأ من منظومة كلية يساهم ف

ً
ئها ونموها )المجتمع( وبأفعاله وأدائه وسلوكه يحقق نموا

ية المرهونة سنسانمن خالل حتمية النمو والتطور والتقدم باإل  العائلة ، المدينة ، البلد ، العالم.  األولوتقدما لمجتمعه 
ي كونه جزءا فاعال من الكيان األ الفرد  سنسانبالوعي ومعرفة اإل 

 
ي سلوك المجتمع ن سلوك أممي الشامل، و ف

 
الفرد ينحرص ف

بية هو  بية الفرد وتطبيق لسلوكياته الثورية المجابهة عل نحو )محايث(* مع هذه الي  نمو  أساسويذوب فيه ولهذا في 
، و أ. فيظهر هنا 16 انتااسته(أو  المجتمع ن التطهير ناتج لتفاعالت مادية مع اإلرادة إن هدف ماركس هو هدف علمي

بية االجتماعية للفرد، بتكريس قيم نكران الذات، واالنتماء لل االجتماعية، وأن ال ،  خر تطهير يتخذ جانب الي  ألجل التغيير
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ي  فهو
ي من السلبية نحو التلف 

ي دور المتلف 
 
ن مع الهدف وصوال للتغيير معتمدا عل المغايرة ف ي يقي   إلالذي يوصل  اإليجانر

ة عقلية ال  ، فالتطهير هنا مير   عاطفية. وأن تطهير الفرد يعتمد عل إتمام مصلحة المجتمع وهذا ما فعل التثوير والتغيير
ي انتهاجه للتطهير ال إليه ذهب

 
ي برتولد بريخت( المعروف بميوله الماركسية ف

عقلي عير مبدأ التغريب )المخرج االلمان 
ي رفضه اخضاع مشحيوكش اإل 

 
 صولاأل  إلاته يهام الذي اصبح سمة واضحة من سمات منهجه الديالكتيك السيما ف

ي الشفقة والخوف، بل إلوالوحدات الثالث وهرمية تصاعد الحدث وتطوره وصوال  االرسطية
نه أ التطهير عير عاطفت 

، فالهدف عن )بريخت( ينحو  آخر راد للتطهير ثوبا أ ي
 إلهو التغيير الذي وسيلته الجدل والتفاعل العقلي ال العاطف 

، و التغيير ال  ، وبالتالي فقد ناقش )بريخت( مفهوم التطهير من منظور أفضل قوم لحياةالسبيل األن العقل هو أالتفسير
ا أن ) المشح األرسطي ال ورة  سياسي معتير الغاية المرجوة منه فاستبدل التطهير كغاية للمشح بالتفكير  إليؤدي بالرص 

ي تجعل من المتفرج متلقيا واعيا وناقد ()
ي المشح خذ عل عاتقأ( . و 17والمحاكمة الت 

 
ي ف

ه مسؤولية توعية المتلف 
( من  إلالملحمي المتأتية من التغريب وكش االيهام وكافة الحقول داخل العرض المشحي حت  يصل  )التطهير العقلي

، ال عن طريق الشفقة والخوف، وهو بذلك قد استغت  عن اللذة االرسطية بمتعة  إلخالل دفع المتفرج  التأمل والتفكير
ي  إلالمنهجير  يرى ان )برتولد بريخت( قد قطع كل السبل المؤدية  إلالمعرفة. فمن ينظر االكتشاف و 

 
، لكنه ف التطهير

 
ً
ا جعله نتيجة لتطبيق نظرية االنعااس ذات المرجعيات الماركسية من ان المشح يقوم  آخر الوقت ذاته اعتمد تطهير

ي 
 
ي و ن يعكس الواقع المعاش عل الخشبة للعمل عل تأبواجبه ف

ه واصالحه، بمخاطبة فكر المتلف  ته وعدم آثار غير
. لذا فمن الممكن القول ان )بريخت( لم يرفض التطهير كهدف عام  ي المشح االرسطي

 
تخديره وسلبه كما هو حاصل ف

ي االختيار، بل عل العكس 
 
ي مخاطبة المشاعر وسلب الفكر حقه ف

 
ي تعامل معها )ارسطو( ف

للمشح لكنه رفض االلية الت 
ه اع     الرفض والتغيير عن طريق مشحه الديالكتيك.  إلتمد تطهير الفكر ومن ثم تطهير المجتمع من سلبياته بتحفير 

 التغريب لدى برتولد بريخت: المبحث الثالث
ي كثير من مشحياته، بعد أ

 
ي ، أتخذ بريخت من)التغريب( مبدأ ف

ن وجد فيه وسيلة لتنشيط الموقف الثوري لدى المتلف 
ء بعد ان  ي

ء االنتباه، بتحويله من سر ي
ء للفهم، ووقتما يثير هذا السر ي

عرفه عل انه مبدأ )ينشأ مت  ما يتم استحضار سر
ء خاص غير متوقع وغير مألوف( ) إلعادي ومعروف وموجود وبشال غير مبارسر  ي

(. السيما بعد ابتعاده عن 18سر
ي من واالق الوعظ واالحتجاج إلالجانب االنفعالي للتطهير وانزياحه 

 
ي المحيط االجتماعي والثقاف

 
ناع بهدف التغيير ف

 بديهي أو  معروفأو  شخصية لدرجة تخليصها مما هو ظاهر أو  تغريب حادثة خالل ربطه بالعلم. فالتغريب لديه هو
ي سعيه للتجارب العلمية أو  فيهما، وايقاظ الدهشة

 
ي وهنا تتضح وظيفة المشح عند )بريخت() ف

الفضول لدى المتلف 
() اثحدأل  ي اطالق الطاقة الكامنة أ (.19مثل هذا التغيير

 
ي جعل المألوف غريبا، فالفن عنده ال يختلف عن العلم ف

ي هدف واحد هو التغيير نحو األإالمبدع و  نتاجللخلق واإل 
 
كان ف ع )بريخت( فضلن العلم والفن يشي  الغاء )حالة  إل. إذ رسر
ة ي تنقل من داخل العرض المشحي عن طريق الممثلأو  االلتصاق والتأثير المغناطيسي والعدوى المبارسر

ة الت   غير المبارسر
، و أو   من مشاعر الخوف إالحدث المشحي الدرامي

ً
ي للمعرفة بدال

ن يكون التعامل مع الجمهور من خالل تعطش المتلف 
يه المشاهدين ضمن (. وبــهذا فأن بريخت، عملَّ عل التخلص من )االندماج وااليهام االرسطي الذي يقع ف20والشفقة( )

(. ان مفهوم )التغريب( هو 21الفضاء الدرامي المؤثرات وعملَّ عل احالل، الوضوح والعقالنية والرشاقة محل ذلك()
ي اشتغال

 
، السيما بعد ان وظف ف ي

يخت   من  االكير داللة عل المشح الير
ً
ي يديرها ابتداءا

كل مكونات العملية المشحية الت 
ي  ذ ينطلق بريخت من فهمه للمشحإالنص وانتهاء بالعرض، 

ي "انه مهمة اجتماعية ينبغ 
 
( 22ن تأخذ بجدية")أودوره ف

. إذ  حداثاستخدام الدراما كوسيلة مؤثرة أل  إلوقد تجسد هذا عير سغي )بريخت(  ن القصد من وراء أالتغيير االجتماعي
ي 
 
ي يعان  منها المجتمع ف

ربة إليقاع صدمة بالمشاهد عل ما يقدم له من طر مغأالتغريب هو طرح المشاكل االجتماعية الت 
 إلغربية وبعيدة الواقع اليومي تستثير التفكير وملكة النقد لديه. وهذا هو الهدف من وراء التغريب، حيث يسغ  أحداث

. وهذا التأثير ال يتحقق ي ممارسة نقدا للظواهر االجتماعية بشال بناء وايجانر
 
ق منهج بتطبيإال  اتاحة فرصة للمشاهد ف

 : ي
 تتاامل فيه عنارص المشح جميعها، وبــهذا يكون التغريب عل المستوى النص والعرض ويمكن تلخيصها باالن 

ي  :والأ
 
ي النص ويكون عي  االن

 
 :23التغريب ف

اث الستلهام المادة المشحية .1 ي  االستعانة بالي 
ي بحيث يحقق أو  عير تقديم الحدث الواقغي عل أنه تاريىح 

ترانر
 التغريب. 

ي رقعة األحداث بشال يساعد عل تكوين خلفية ا .2
 
ة ومتسعة ف ي تتخذ مساحة زمنية كبير

يخت  ي النص الير
 
ألحداث ف

امية األبعاد .  اجتماعية مي  ي
 يكون فيها الوسط االجتماعي هو البطل الحقيف 

ية تواجد العقدة البناء النىصي عند )بريخت( مغاير للنهج التقليدي للمشحية األرسطية من بداية وذروة ونهاية، وال .3
البناء عل وفق مشاهد منفصلة بشال لوحات تعكس كل واحدة منها فكرة، وتصب  ونظام السببية، وانما يكون

ي البناء الشامل للمشحية. 
 
 عند النهاية ف
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ذ يستعير  بريخت بالنقاش إالتناقص بير  الشخصية واللغة الناطقة بها، فضال عن الحوار المتسم بالجدل،  .4
 الشخصيات.  والتصادم بير  

ي سير األحداث عن طريق منع االندماج .5
 
اتبية ف  :وكش االيهام والي 

 وجود الراوي الذى يخير الجمهور بخلفية األحداث. . أ

ي . ب
 
ي أعمال بريخت المشحية، السيما ف

 
ي نصيب كبير ف

ي المشح الملحم فلألغان 
 
ي ودورها المهم ف

وجود األغان 
 مشحية ) أوبرا القروش الثالث(. 

ي السكر والصحو، االزدواجي. ت
 بير  حالت 

ً
ي مشحية " السيد بونتال" فهو دائما

 
ي الشخصية الواحدة ، كما ظهر ف

 
ة ف

ي كل حالة تكون له شخصية مختلفة تماما، بل علي النقيض من الشخصية 
 
 ى. اآلخر وف

ي العرض:ثانيا
 
 :التغريب ف

، فالهدف هون وسائل التغريب ال تقترص عل النص فقط بل تتعدى ذلك عنارص العرض المإ تحطيم وهم  شحي
ي النص حداثالحقيقة واالندماج مع الشخصيات واأل 

 
، ومن تلك أم  سواء كانت ف ي

ي العرض عند الممثل والمتلف 
 
ف

 الوسائل: 
1.  .  استخدام ستارة المشح األمامية كحائط توضع عليه عنوانات الفصول واالغان 
ح بل يشير إل ماانية .2 ي  الحدث المشحي كي يمنع المتفرج من الديكور المشحي عند بريخت ال يشر

 
االندماج ف

 الحدث، فالماان مجرد رمز. 
ي اضاءة خشبة المشح، فان كان المشهد ليال يمكن االيحاء عير االضاءة .3

 
بأنه ليل ال  استخدام عنرص االضاءة ف

 . ي
 تجسيده بواقعية، كذلك صالة الجمهور إال اذا كان ذلك يشتت المتلف 

ائح مصورة ، تنعكس بالفانوس السحري عل ستائر المشح أو  صور فوتوغرافية ،و أ عرض افالم سينمائية .4 رسر
ي 
 
 خلفية فاعلة لألحداث .  إنتاجللفادة ف

ي لما لها .5
، اذ يستخدمها بريخت كوسائل  توظيف الموسيف  واالغان  ي المشح الملحمي

 
ي تحقيق التغريب ف

 
دور مهم ف

مصاحب أو  يقطع بها سياق المشحية، ويمنح المشاهد فرصة للتفكير والتأمل، فهي ال تستخدم كنعرص مامل
، ولكنها تستخدم لتنقد، ي المشح الدرامي

 
ا أو  لألحداث، كما يحدث ف ما تكون تعلق عل موقف من الموقف، وكثير

 الموسيف  عنرص تضاد مع الحدث. 

ي  .6
 
ي تحقيق التغريب عير اداء مغاير لألداء ف

 
المشح االرسطي عير االحتفاظ بمسافة بينية بير   ألداء الممثل دور ف

 ، ي
ي الماض 

 
ي حدثت ف

ذات الممثل والشخصية الدرامية، وقد يكون ذلك عن طريق رسد أفعال الشخصية الت 
ي 
يخت  ي المشح الير

 
ي فالممثل ف

الهدف، والمضمون  يوظفها )بريخت( ليصل إل ، هو مجرد عنرص من العنارص الت 
ا عقليا ممزوجا بمتعة المعرفة ال العاطفة. وباجتماع هذه  الفكري المراد توصيلة إل عقل المشاهد فيحدث تطهير

، تتحقق نظرية  ي العرض المشحي
 
، أم كانت ف ي النص المشحي

 
ي المشح العنارص جمعيا ، سواء أكانت ف

 
التغريب ف

ي تهدف إل ما اعلنه )بريخت( الوصول للمعرفة والتغيير المجتمغي نحو األ
وهو ذاته التطهير  فضلالملحمي الت 

ي بحثنا هذا. 
 
 العقلي الذي نرتكز عليه ف

ي )ارسطو و بريخت( البد من التطرق  ن ثم عنارص البناء الدرامي لدى كل منهما، وم إلولدراسة االختالفات بير  منهىحر
، إلدراسة التطهير ضمن منهجيهما وصوال     التطهير العقلي

ي 
 
ي عير االيغال بالواقعية ف

يخت  ي الير
 
ي ثوبــها االرسطي عنه ف

 
ي اختلفت ف

فمن اهم عنارص البناء الدرامي هي الشخصية الت 
وما تحيله من إماانات ايجابية، أو  تصويرها للشخصيات المعدمة والطبقة العاملة، وما لها وما عليها من صفات سلبية

فعل من دور العقل وتستفزه نقديا، عير المااشفة مع الواقع
ُ
وهو التغيير  المعرفة ومن ثم التغيير المنشود إلوصوال  ت

)تسغ  ي الدراما فهي
 
نقل انفعاالت أصحابهم ورصاخهم  إلالثوري. فضال عن تصوير دواخل الشخصية ومكنوناتها ف

ية والمجتمع اإل  األخوة إلوغضبهم وحنينهم  ي البشر
 ()سنسان 

ً
ا  ومبارسر

ً
 حيا

ً
يختية من 24 الحق نقا (. إذ تتخذ الشخصية الير

، ما يزيد من التطهير أو  تفاك الشخصية التعارض ثوبا لها وكلما زاد هذا التعارض ازداد اسنشطارها داخل النص المشحي
ي وهذ التعارض نجده عل سبيل المثل

ي مشحية " السيد  لدى المتلف 
 
نح بير   ف

" فشخصية السيد بونتيال تي  ي
وتابعه مان 

ي السكر والصحو تشال كل شخصية منها العير  الناقدة للشخصية 
ي حالت 

 
شخصيتير  مختلفتير  متناقضتير  وهما ف

ي اآلخر 
 
وته، وقسوته واستغالله للعمال ويستغل العمال، ف ي شخصية االقطاعي المتمسك بير

 
ي حالة الصحو يكون ف

ى، فف 
ي حالة السكر فال شخصية تنقد  شخصية إلحير  يتحول 

 
ي اآلخر كريمة، عطوفة، اجتماعية، عادلة ف

ى وتضع المتلف 
 . ا يختلف عن التطهير االرسطي ها وبــهذا يحدث تطهير  امام ظاهرة عليه ان يقوم بتغير

يختية فقد انزاحت   ي الدراما الير
 
 التنازل عن متعاليات الخطاب المشحي ا إلاما عل صعيد اللغة ف

ً
لمتعاقد عليه نحو لغة

ي ضوء التمايزات  مع االحتفاظ لغة عامة الناس إلاقرب ما تكون 
 
ي جوانب معينة، وف

 
ي واللغة الشعرية ف

بالجانب الفت 
ي التعبير اللغوي الذي يوصل القارئ 

 
المزيد  إلالجمالية نجد التطهير المالزم لهذه اللغة عير ذلك التشتت واالسنشطار ف
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، وهذا  ي النص  إنتاج إلالتطهير يزداد فاعلية وحضورا مع زيادة الحاجة  من التطهير
 
الفكرة، وكلما تعددت قراءات الفكرة ف

ي 
 
ي مشحية "دائرة الطباشير القوقازية" المتسم بالهدوء والموضوعية حت  ف

 
المشحي تعدد التطهير وازداد. فالحوار ف

ي تتطلب انفعاالت وشحنات عاطفية كاللقاء بير  
 ) سيمون بجروشا( الذي ال يحدث أي توتر للشخصية رغم المواقف الت 

ورته ومنطقيته الدرامية فهو يحيل  حالة االيهام  إلنوع من التغريب وحالة من كش اندماج الممثل الذي يؤدي  إلرص 
 . ي  ذهنه متقدا ناقدا بوصفه متلٍق ايجانر

ي وبالتالي يبف 
 لدى المتلف 

ي بناء النص عل تعدد  إلاح عن وحدة الحدث وتماسك الحبكة العامة فضال عن ان هذه النوع الدرامي قد انز 
 
االعتماد ف

ي وموسوعيته 
الحباات وتفاكها وتضمينها فجوات قصدية داخل تلك الحباات ملقيا مسؤولية اكمالها عل ذهن المتلف 

، إذ ان )انعدام إلوقدرته عل التحليل والتأويل. وهذا ما يؤدي  وجود تراتبية للحبكة يجعل من  تحقيق التطهير العقلي
ية متعددة، فزيادة االحتماليات  ي مراحل تطهير

 
النص عبارة عن وحدة بنائية مفاكة ويعطي قراءات متعددة تسهم ف

 ) وهذا النوع من  .25تتناسب طرديا مع عدد حاالت التطهير وهذا ما يجعل التطهير الزمة من لوازم بناء النص المشحي
ي 
 كما المشح  إل التطهير يسغ بالمتلف 

ً
ان يتي  ع ذاته من اندماجه مع الشخصية، ويجعل من نفسه حاكما وناقدا ومتأما

 .  الديالكتيكي

ي استخدمها )بريخت( إلسقاط ما متوارث
ب ورفض أو  كذلك التأرخة الت  ي السابق  أحداثلرص 

 
حالية لها ما يثبتها ف

، فهو لم يدع ي مشحية  تأرخة المشح إلمشحة التاريــــخ لكن  إلو واستخدام السابق كوعاء لتمرير رفضه للحارص 
فف 

، الذى يقوم بدور  إل)دائرة الطباشير القرقازية( نجد )بريخت( ُيرجع الحدث  زمن ماِض بعيد، ويتضح عل لسان المغت 
ي عرص  الراوي، وهو يقول

 
( يدور الحدث ف ي

ي العصور الخالية(. وكذلك مشحية )السيد بونتيال وتابعه مان 
 
ما قبل  )ف

، بمجموعة الجوقة وه تقدم المشحية  ي مشحية )االستثناء والقاعدة( تبدأ المشحية وتنتهي
 
التاريــــخ، وكذلك وف

وتخاطب المشاهدين لشد الحااية لهم، وتنته المشحية طارحة درسها عل المشاهد، والجوقة هي ذاتها ممثلو 
ي حد ذاته عنرص من عنارص التغريب

 
 1624ها سنه أحداث. كذلك مشحية " االم شجاعة " تقع الشخصيات، وهذا ف

ي رحلة وننتقل معها من بلد أ، أى  1636وتستمر حت  
 
ونتعرف عل الخلفية االجتماعية   آخر إلننا سنسير معها ف

ي أدت بها للوصول لهذه النتيجة . 
ة الت   والسياسية واالقتصادية لهذه الفي 

ي الذي يمثل وسيلة من وسائل كش االيهام والتقمص يشال بالنتيجة وسيلة ن التغريب الير أوهنا ترى )الباحثة( 
يخت 

ي التطهير العقلي الذي دع
 
ي عند بريخت له غاية وهدف  أسلوبن كل إ، لذا فبريخت ضمنيا  إليه فاعلة ف  أساستغريتر

.  وهو ي متقدا وبــهذا يكون مستعدا لعملية التطهير بشطره العقلي
 االبقاء عل ذهن المتلف 

 
 جراءات البحثإ :لفصل الثالثا

 ي ) :منهجية البحث
تحليل المحتوى( كونه أكير مالءمة إلجراءات الدراسة  أسلوباعتمدت الباحثة المنهج الوصف 

 الحالية. 
 ي جرى: مجتمع البحث

ة ما بير  ) اشتمل مجتمع البحث عل العروض الت 
ي بغداد 2018-2009تقديمها للفي 

 
( ف

ي بلغ عددها )
 م16والت 

ً
ي (عرضا

، والجدول االن 
ً
 يوضح ذلك.  شحيا

 زمان العرض ماان العرض اسم المخرج اسم المؤلف اسم المشحية ت

بة جزاء 1  2009 دار ثقافة االطفال جمال الشاوي حسير  األنصاري رص 

ي  بكر نايف مهند مختار لنبتسم 2
 2009 المشح الوطت 

 2010 قسم الفنون المشحية بلداويذو الفقار ال ذو الفقار البلداوي جحا والفصول االربعة 3

 2011 قسم الفنون المشحية ذو الفقار البلدواي ذو الفقار البلدواي ابن آوى المتطّور 4

 2011 دار ثقافة االطفال فاتن الجراح فاتن الجراح كي اليموت األمل 5

 2011 دار ثقافة االطفال فاتن الجراح جليل خزعل البطة كاكي  6

اايات الف ليلة ح حسان ونعيمة 7
 وليلة

 2012 دار ثقافة االطفال سليم الجزائري

 2013 دار ثقافة االطفال شهاب التميمي  شهاب التميمي  الثعلب الماكر 8

 علي صالح مقداد مسلم سنشيط والعنارص األربعة 9
ي  حسير 

 2013 المشح الوطت 

ي  بكر نايف مثال غازي أنا األسد 10
 2014 المشح الوطت 

ي  اقبال نعيم صالح حسن سبوع الثمانيةأيام األ  11
 2015 المشح الوطت 
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 ة.  :عينة البحث ي عن طريق القرعة وكانت مشحية دائرة الطباشير الصغير
 تم اختيار عينة البحث بشال عشوان 

 العينة:  تحليل  
ة( مشحية   )دائرة الطباشير الصغير

 اج د. اقبال نعيم آخر اعداد و 
ي 
 تصميم السينوغرافيا: علي محمود السودان 

 : الفرقة الوطنية للتمثيلإنتاج 
ة، وهي مشحية معدة عن مشحية  عرضت عل خشبة )مشح الرافدين/ بغداد( مشحية "دائرة الطباشير الصغير

ه( )قصة دمية م ) ألفوسنسو ساسي  ي
اق عبد العادل(، بعد للسبان  وكة( ترجمة) إرسر عداد إن قامت )د. اقبال نعيم( بأي 

ال بعض الشخصيات واضافة  تقليص بعض  إل، كما عمدت اآلخر ى وتغيير جنس بعضها آخر المشحية عير اخي  
، تتناول المشحية حااية طفلة صغير إنتاجالمشاهد واعادة  ي ي والعرنر

 
ة تهمل دميتها ها بشال يتماه وذهنية الطفل العراف

ي بها وتعيد صالحيتها، وما ان تعرف الفتاة 
ي طفلة ثانية تعتت 

ي الشارع، فتأن 
 
ى بصالحية الدمية األول القديمة وترميها ف

ى بالمطالبة بالدمية بوصفها صاحبتها الرسمية، فيحدث رصاع بير  الفتاتير  ينتهي األول وعودة جمالها حت  تقوم الفتاة 
 ويربط بير  مفاصله.  حداثود األ عل يد المهرج الذي يق

)برتولد بريخت( الذي يحمل عنوان )دائرة  وهنا تحاول الكاتبة )اقبال نعيم( ي
مزج نص عالمي للكبار للكاتب االلمان 

ي جزئير  يجمع بينهما من حيث النص الفكرة 
 
وكة( ف ي المعنون)قصة دمية مي 

الطباشير القوقازية( مع هذا النص االسبان 
كة)بأن اال ي العرض شخصية المهرج المحورية، بالمشي 

 
ي بها( وتربط بينهما ف

 أسلوبرض لم يزرعها، وان االشياء لمن يعتت 
ي اكير من مشهد 

 
ي انزاح ف ي   إلتغريتر

بازدواجية رسمها للشخصيات، ال سيما شخصية أو  كش االيهام بتوظيف االغان 
ي اتخذت من شخصية الراوي ظال لها وهي تشد األ 

ي كلمات حداثالمهرج الت 
 
لها ف ي أو  وتخي  

 
، كذلك ف ي

ببعض االغان 
ي مفتوح، فلم تعطي  أسلوباختيارها لموضوعات معارصة تلبسها ثوب من الموروث العالمي عير 

ي افق زمت 
 
التأرخة ف

 زمان الحدث وماانه بل تركت زماانية العرض منفتحة عل التأويل.  إل إشارةالكاتبة أي 
ج  خرجة مفردات العرض المشحي اج فقد وظفت الماآلخر اما من حيث  ي اجواء من الخيال الممي  

 
بشال مقنع ومبهر ف

ي شد انتباه االطفال 
 
، فضال عن دور االضاءة وحضورها الالفت ف بالواقع مع تأطير تلك االجواء بالرقص والموسيف 
ظهار وقت العرض بل وضمان تلقيهم وقصدية االبتعاد عن واقعية االزمنة، فلم تذهب المخرجة نحو توظيف االضاءة إل 

، وهي  ي
يخت  انزاحت نحو عالمات بمدلوالت خاصة تعضد من ايصال الحدث هذا يعد من ضمن مرتكزات المنهج الير

، ورغم ذلك فان هذه العالمات الضوئية  ي
 
تحاول من خالل ذلك اعطاء العرض مديات زماانية اوسع من واقعة الجغراف

ي ربما تكون بعيدة عن مدركات الطفل فتقترص 
مهمتها عل توفير المتعة البرصية له، كما انها اغدقت بااليقاعات واالغان 

ي محاولة منها لكش االيهام ومنع اندماج الممثل الذي يصل بالعدوى 
 
ي  إلف

يخت  ي المشح الير
 
ض ف ي الذي من المفي 

المتلف 
ي 
ة المعرفة ال أساسالعقلي الذي التطهير  إلان يكون يقضا واعيا ناقدا لما يحدث عل الخشبة، كي نصل بالمتلف 

  العاطفة. 
ي توظيفها للسينوغرافيا الغنية باأللوان واالشاال الممتعة الجاذبة والية تعاطي الممثل مع كل 

 
وقد نجحت المخرجة ف

ي اكير من مشهد وعرض 
 
ي توظيفها لخيال الظل ف

 
عنارص السينوغرافيا بسالسة واسنسيابية يمنع تشويه الصورة، كذلك ف

الماان ال  إلعالمات منظرية تشير  إلمن خالله، فنجدها غادرت المنظر الواقغي الذي يمثل الماان  حداثبعض األ 
ي االداءأتحدده بدقة، اما من حيث اداء فقد 

 
ي الذي اصبح  رتات المخرجة المزاوجة ف  االداء االوبرالي واالداء الكاريااتير

بير 
ي وهي ب

 
ي عروض مشح الطفل العراف

 
ي االداء كي تمنع تقمص الممثل بشخصيته، فضال سمة غالبة ف

 
ذلك اوجدت تغريبا ف

ي ايجاد المغايرة بير  الشخصيات فاانت أعن 
 
غلبها تتعاط بنمطية أنها تعطي مديات واسعة للحدث، لكنها اخفقت ف

 وبإداء متشابه ما قد يسبب الملل لوال وجود جماليات السينوغرافيا وسالسة تطبيقها. 
 
 

: من خالل ما سب ي
ي تحليل العينة نجد انها اشتملت عل الكثير من مرتكزات التغريب وهي كاالن 

 
 ق استعراضه ف

 علي صالح قحطان زغير  رس النجاح 12
ي  حسير 

 2015 المشح الوطت 

ي  فالح االعبد هللا فالح العبد هللا الشيخ والجدول 13
 2016 المشح الوطت 

ة 14 ي  إقبال نعيم اقبال نعيم دائرة الطباشير الصغير
 2016 المشح الوطت 

 علي صالح لويس كارول اية اللؤلؤ المفقودحا 15
ي  حسير 

 2016 المشح الوطت 

 علي هارف حااية الديك صياح 16
 علي هارف حسير 

 2017 دار ثقافة االطفال حسير 
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اث واستلهامه كقالب مشحي أل 1  معارصة.  حداث.االستعانة بالي 
ي زماانية محددة. 2

 
ام ف  . عدم االلي  

ي الشخصيات السيما المهرج. 3
 
 .التناقض ف

ي لكش االندما 4
 ج. . وجود الراوي، وتوظيف االغان 

 . استخدام المنظر عير عالمات رمزية الواقعية. 5
6 . ي

ي االضاء بالتوقيت الزمت 
 
 . عدم التقيد ف

ي شال مغاير للعرض التقليدي. 7
 
 . استخدام خيال الظل ف

ي االداء عير ترك مساحة بير  الشخصية والممثل. 8
 
 . التغريب ف

 
 النتائج واالستنتاجات والتوصيات.  :الفصل الرابع

 ي اإل ت: نتائج البحث
 
 هداف البحث ومدى تحققها أجابة عن نحرص نتائج البحث ف

ي اإل  األولفالهدف 
 
 النظري وما تم استخالصه منه.  طارتحقق من خالل ما تم استعراضه ف

ي العروض المشحية الموجه للطفل فقد تم تحققه أ
 
ي والذي يروم الكشف عن تمثالت التطهير العقلي ف

ما الهدف الثان 
: منتخبة، فظهرت النتائج بالشال األالبعد تحليل العينة  ي

 ن 
ي تهدف  .1

يخت  ي تنتهج المنهج الير
.  إلكل عروض مشح الطفل الت   تطهير عقلي

ي عل ذهن الطفل يقضا ناقدا  .2
ي تبف 

ي عروض مشح الطفل عند توظيف االساليب االتية الت 
 
يحدث التطهير العقلي ف

 ومنها: 
 عل مستوى النص :والأ

اث وا1 ي زماانية محددة أسلوبمعارصة عير  حداثستلهامه كقالب مشحي أل . االستعانة بالي 
 
ام ف  التارخة، وعدم االلي  

 من خالل هذه التارخة. 
ورة وجود الراوي الذي يحاول كش تراتبية األ 2 وتعليقه عليها، فضال عن  حداثمن خالل رسده لبعض األ  حداث. رص 

ي المغايرة للجو العام للحدث. 
ي والموسيف 

 توظيف االغان 
 عل مستوى العرض: ثانيا
ي عن طريق 1

ي بظالله عل المتلف 
. استخدام المنظر عير عالمات رمزية الواقعية إلبعاد الممثل عن أي تقمص يلف 

 العدوى المشحية. 
2 . ي

ي االضاءة بالتوقيت الزمت 
 
 . عدم التقيد ف

ي نقل الحدث. أو  . استخدام خيال الظل3
 
 االفالم والصور ف

ي األ 4
 
 اء عير ترك مساحة بير  الشخصية والممثل. د. التغريب ف
 توصي الباحثة : التوصيات

ية تعمل عل مخاطب ذهن الطفل ال  .1 ي مشح الطفل لما له من اهداف تعليمية تطهير
 
ي ف

شت  باتباع المنهج الير
 اهم غايات مشح الطفل هي المتعة المعرفية.  إلايهامه وبــهذا نكون وصلنا 

ي مشح الطفل الضفاء المتعة توظيف عنارص العرض المشحي بشا .2
 
 جانب المعرفة إلل امثل ف

ح الباحثة اجراء دراسة تتناول  حات: تقي   المقي 
1.  . ي

يخت  ي عروض المشح الير
 
 التطهير العقلي ف

2.  . ي
 التطهير العقلي والتطهير العاطف 
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، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، العراق، تحوالت بنية التطهير ف

 .ص2015
وس ال أفالطون، دار النهضة العربية، القاهرة ، 9 ي عند اليونان من هومير  .95، ص1962محمد صقر خفاجة: النقد االدنر

 .95صارسطو: فن الشعر ، ت: ابراهيم حمادة، مكتبة االنجلو المرصية، القاهرة،  10

ي ، سوريا ، 1مجدي كامل: دياارت ، ط 11  .34-33، ص  2013، دار الكتاب العرنر
، اطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الفنون الجميلة، جامعة بغداد، العراق،  :محمد مهدي حسون 12 ي النص المشحي

 
تحوالت بنية التطهير ف
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ي الموضو *

 
ي الذات من جهة وف

 
ي المحاولة الذات الداركة والموضوع المدرك نتيجة هذا الرصاع تحول ف

 
:" عملية الرصاع بير  طرف ع الجدل الهيجلي

، 2001الجمال افاقه وتطوره،)د.ن(، بغداد،  من جهة اخرى. ومن هنا يامن التطور والتحول عند هيغل ويامن االبداع")نجم عبد حيدر: علم
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(ويؤكد )هيجل( ان المتناقضات ال توجد لذاتها وعل حيالها، بل توجد وجودها الحق ف

ي الهوية المطلقة الشاملة لكل الموجودات، الهوية الع
 
ينية المليئة ،ال تلك الهوية الجوفاء الموضوع ونقيض الموضوع. والحقيقة هي انما توجد ف

ي مجرد تحصيل حاصل")ينظر()عبد الرحمن بدوي، مصدر سابق،ج
ي يتحدث عنها المنطق الصوري التقليدي والت 
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ي المادية الجدلية باالضداد
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ي وحدة ال تنفصم ، )1العنارص الت 

 
ي المجاالت 2( ف

 
(يستبعد بعضها بعضا بشال متبادل ال ف

ي المجال الواحد والمجال ن
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و ، اما المحايثة: مفهوم من المفاهيم الرئيسة للفلسفة التأملية التقليدية والمدارس المثالية المعارصة .والمصطلح بهذا المعت  يرجع ال ارسط*

ي العصور الوسط . والمعت  المعارص للمصطلح هو الذي المصطلح بمعناه الدق
 
ي الفلسفة المدرسية )السكوالئية( ف

 
يق فقد استخدم الول مرة ف

ي ذاته(والنقد المحايث هو نقد لفكرة ما او سنسق من االفاار وهو نقد 
 
ء ف ي

ي مقابل المفارقة، تدل عل حضور )السر
 
 قدمه كانط ، والمحايثة ف
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")ينظر()الالند: موسوعة الالند الفلسفية، عويدات، ت:خليل احمد خليل ق ما يؤول اليه التداعي

ّ
ل
ْ
؛ ويقصد بـ ُمخ ، ُيستعمل منطلقا للتداعي
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