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التمثالت ألاهثروبولوجية للجضد في مضرح علولة
فتيحة الساوي  -بوزادي
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بادي ري بذء ال بذ مً ؤلاؼاسة ئلى أن أي ئزاسة لألهثروبىلىحُا و اإلاعشح ال ًمىىه أن
ًخم مً ػحر جىلُذ العالكت التي جشبىهما.
ؿخعذد الاججاهاث الـىشٍت في مجاٌ ألاهثروبىلىحُا ؼهذ مشخلت عفِبت مً
الىلاؼاث خىٌ بعن الاظخخذاماث ػحر ؤلاوعاهُت لهزه اإلاعشؿت .ؿلذ وان علماء
ألاهثروبىلىحُا ألاوسوبُىن أكشب ئلى الخىاوإ مع العلىاث ألاوسبُت الاظخعماسٍت التي واهذ
جمىٌ وؽاواتهم .و رلً أن هزا الخخفق ،أي علم ؤلاوعان هى – مً الىاخُت
الخاسٍخُت  -مً أهثر العلىم الاحخماعُت التي ظاعذث الاظخعماس على كهش الؽعىب
واخخالٌ أساليها في ئؿشٍلُا وآظُا .ؿلذ حعلحذ ؤلاداسة الاظخعماسٍت زلاؿُا بيل ما ًذوس
خىٌ عاداث الؽعىب ؛ بدُث ًفف ئدواسد ظعُذ ألاهثروبىلىحُا  " :بأنها ؼيل مً
أؼياٌ الثلاؿت الاخخىاةُت التي حعالج أوشا مؽهذًت خاسحُت ػحر أوسوبُت وهي علاةذًت
و اهخلاةُت بؽيل باسص".1
ولعل ظلعلت الذساظاث و ألابدار التي كذمها الباخثىن كذ أظهشث الخُاساث
واإلاذاسط ألاهثروبىلىحُت التي خاولذ ئًجاد خلىٌ هاحعت و مىه اججه ألاهثروبىلىحُىن
الجذد لن ًيىهىا روي دوس ؿعاٌ في حزب اهدباه العالم ئلى الخىى الىاظع للثلاؿاث مً
أحل أن ًـهم الىاط خُاتهم و ًخعاٌؽىن بعمهم بعما.
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و في هزا الفذد هجذ ححراس لىولشن ًلىٌ  " :بذأها هدً وعلم أهه ًخىحب علُىا ئعادة
الىظش بعذد هبحر مً خلاةلىا ئن لم ٌعذ بىظعىا الاظخمشاس في ألاوهام التي خللتها
ؿلعـاث الخاسٍخ مً هُجل ئلى ما أظماه ؿىوى "اللذس الخاسٍخي اإلاخعالي الزي خق به
الؼشب".2
و ًمىً اللىٌ أن أهم حعشٍف لألهثروبىلىحُا هى رلً الزي ولعه الذهخىس ؼاهش
ظلُم في كامىط ألاهثروبىلىحُا الفادس ٌ 1981ؽحر ئلى الىظشة الؽمىلُت في دساظت
ؤلاوعان "ئن ألاهثروبىلىحُا هي علم دساظت ؤلاوعان وبُعُا و احخماعُا و خماسٍا.3
و اهىالكا مً هزا الخعشٍف ظجرهض في اؼخؼالىا في هزا اإلالاٌ على ألاهثروبىلىحُا
الثلاؿُت و هي أخذ ؿشو ألاهثروبىلىحُا وىن الثلاؿت ؤلاوعاهُت هي مىلىعها الشةِس ي،
ئر أن "الثلاؿت هي اللىلبت العامت للعلىواث التي اهدعبذ عً وشٍم الخعلم" ،4و ئن أهم
ما ًمحز علم ألاهثروبىلىحُا الثلاؿُت هى دساظت زلاؿاث الجماعاث مً ول حىاهبها اإلاادًت
و الشوخُت .وبمعنى آخش أي تهخم بذساظت الىاط و عاداتهم وجلالُذهم و أظاوحرهم
وخياًاتهم و ولىظهم مً (سكق وػىاء ،ئلى أخشه) راث البعذ اللذس ي و الشمضي.
و اهىالكا مما ظبم ،هلحظ أن اإلاماسظت اإلاعشخُت هزلً لم جىدفش في الىفىؿ
وألاعماٌ الذسامُت ؿلي بل هجذها خاـُت زابخت لذي ول الؽعىب ،ئر أن اإلاعشح ججاوص
وىهه معشخا ؛ لهه أهثر الـىىن اسجباوا بالخجشبت الجمعُت الحُت .ؿاهه لم ًيؽأ وىظُلت
للمخعت و الترؿُه بلذس ما ًشحع ظهىسه لعذة عىامل احخماعُت وؿلعـُت وهـعُت،
و بعباسة أخشي ئن الؽعحرة هي أـل اإلاعشح و مىه وعخيخج أن الجذ اإلاؽترن بحن
ألاهثروبىلىحُا و اإلاعشح هى مـهىم الىلغ "لـظت الىلغ"  Rite -مؽخلت مً اليلمت
الُىهاهُت  Ritusو حعني العباداث و الاخخـاالث الذًيُت والخلالُذ و ألاعشاؾ و هزه اإلاعاوي
اإلاخخلـت جخىاحذ داخل اللهجاث اإلاخذاولت اإلاألىؿت.5

 2لىولشن ،ححراس ( ،)1990إلاثنولوجيا و الاصتعمار ،بحروث ،جشحمت حىسج دهخىسة اإلاإظعت الجامعُت
لليؽش والخىصَع ،ؿ.39 .
 3ؿهُم ،خعحن ؿبراًش )" ،)1986كفت ألاهثروبىلىحُا"" ،ؿفىٌ في جاسٍخ ؤلاوعان"" ،عالم اإلاعشؿت"،
العذد  ،198اليىٍذ ،ئـذاساث مجلغ الىوني للثلاؿت و الـىىن ،ؿ.17 .
 4لىمباس ،حان ( ،)1997مدخل إلى إلاثنولوجيا ،بحروث-لبىان ،جشحمت كِس ي ،خعً ،اإلاشهض الثلافي
العشبي ،ؿ.137 .
Maisonneuve, J. (1988), Les rituels, Paris, éd, Presses Universitaires, p. 03.
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و ًلش اإلاخدبع للمؽهذ اإلاعشحي أن هزا الؽيل مً أؼياٌ الخعبحر البؽشي كذ اسجبي
مىز وؽأجه ألاولى بداحت ؤلاوعان ئلى امخالن اإلاعشؿت عً اليىن و عً الحُاة بفـت
واعُت حؽمل ول اإلاماسظاث في اسجباوها بالحُاة ،ومً زمت أظغ مىظىمت معاسؾ بذاةُت
و جلالُذ سوخُت دًيُت ،أظىىسٍت ؿىشٍت وؿىُت وأخالكُت .وعلى هزا اإلاعخىي ظهش مـهىم
الخمعشح باعخباسه ظاهشة اخخـالُت جخخز عذة أؼياٌ و جظاهشاث احخماعُت الؼشك منها
الـشحت و الدعلُت .و ًجذ الـشد هـعه ؿاعال و مؽاسوا ًىذمج في الزاث الجمعُت الىبري،
ؿالـشحت في ؼيلها و مممىنها جخخلف باخخالؾ اإلاجخمعاث ،ئال أن الـشحت هي عىفش
مؽترن بحن اإلاعشح و بحن مجمىعت الـىىن ألاخشي.
وبـمل الاهدؽاؿاث ألاهثروبىلىحُت خشؿ اإلاهخمىن بالـً اإلاعشحي مً أمثاٌ أهخىن
أسوى – ماًش خىلذ – هشوجى ؿعيي – بتر بشون و أوحُىى – باسبا و ػحرهم مع مىلع
اللشن العؽشًٍ بما ٌعمى بالعىدة ئلى ألاـىٌ و ئلى الثلاؿت الؽعبُت و ئلى الخلالُذ
الاحخماعُت والشوخُت التي ًخم أداؤها عً وشٍم مماسظت الىلىط ،وَعذ أوحُىى باسبا
( )1936أخذ والعي هظشٍاث ألاداء و العشك بدُث مضج بحن ألاهثروبىلىحُا بفـتها
علما و اإلاعشح باعخباسه جىبُلا ،هما أظغ معشح أودًىن  L’Odéonزم اإلاذسظت العلُا
لألهثروبىلىحُا اإلاعشح  ،L’istaورلً لؼاًت واخذة هي سؿن مشهضٍت زلاؿُت أوسوبُت
العاةذة في اإلاعشح الؼشبي .و كذ ـشح أوحُىى باسبا أن اإلاعشح ال ًيخج مجشد عشوك
معشخُت ؿدعب بل ًيخج ئهخاحاث زلاؿُت ئر مً "ًذلي بأخيامه اهىالكا مً الىظشة
الجمالُت ًىحه هظشه هدى العلعت اإلاعشخُت ؿلي .ومً أحل ئدسان اللُمت الاحخماعُت
للمعشح ًيبػي أًما الىظش ئلى العالكاث ؤلاوعاهُت التي جخىخذ أزىاء ئهخاج العشوك".6
هما اظدىذ "باسبا" ئلى العلىم الحذًثت بؼشك البدث عً عىاـش ؿىُت حعبحرًت أهثر عملا
واهـخاخا ،ومىه بشصث الحاحت ئلى البدث على عىاـش ؿشحىٍت مخىىعت جيخمي لثلاؿاث
معشخُت أخشي.
و في هزا العُاق خُىما وعخدمش ججشبت اإلابذ اإلاؼاسبي اإلاعاـش ،و بعذ الخجشٍب
الىىٍل لألؼياٌ و اإلاىالُع والفُؽ اللذًمت و الحذًثت ،هجذ أن هزا اإلابذ كذ أكخىع
بأن العاإلاُت اإلايؽىدة هي عاإلاُت اإلاعاـشة ،أي الحذازت وألاـالت .و البذ له مً الاسجياص
 6اًىحُىى ،باسبا ( ،)1995مضيرة املعاكضين  -أهثروبولوجيا املضرح ،جشحمت كاظم البُاحي ،لبىان ،داس
اليىزش ألادبُت ،ؿ.2 .
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على الزاحي و ألاـُل لبلىغ اإلاعاـشة خُث ال جلػي هزه ألاخحرة الزاث و ئهما جـجشها.
و مً هىا هالخظ أن حُل الشواد مً أمثاٌ عبذ اللادس علىلت وعبذ الشخمً واوي و مدمذ
بً كىاؾ و الىُب ـذًلي و أخمذ الىُب لعلج و عض الذًً مذًني وعبذ الىشٍم بشؼُذ
و مدمذ معىحن ،كذ نهلىا مً معحن الزاهشة الـشحىٍت الؽعبُت التي حعخمذ مظاهش
مخىىعت مً الحيي و الخمثُل ،ألف ئلى رلً أن مخُاٌ ؤلاوعان العشبي ًخىق ئلى رلً
الفىث اليامً في داخله .و الترار بىــه حضءا مً اإلاعادلت اإلاىشوخت لخجاوص بإط
الىاكع ،هى الزي ؿشك هـعه على اإلاعشخُحن العشب .و في الىاكع ئن هزا الخعامل اإلابذ
الىاعي مع الترار لخأظِغ ؿعل دسامي ولخأـُل معشح عشبي جم بعذما وشخذ معألت
الترار في الـىش العشبي اإلاعاـش.
دؿع دخىٌ مجاٌ الحذازت باإلابذ العشبي اإلاخدبع للخدىالث العُاظُت والاكخفادًت
والاحخماعُت والثلاؿُت ئلى مىاحهت آلاخش ئبان خشهت الخدشس الىوني وبعذ الاظخلالٌ
بالخأهُذ على الهىٍت الىوىُت واللىمُت ،وكذ وان ؤلاـشاس على الهىٍت والعمل على ئظهاسها
بؽتى الىشق و الىظاةل باخُاء الجىاهب اإلاؽشكت مً جشازىا الثلافي والعلمي .وفي هزا
اإلالام حعخبر ججشبت عبذ اللادس علىلت ساةذة في اعخماد الترار و جىظُـه عً وعي ؿىشي،
الزي مً خالله ًخم الىؽف عً الخىاكماث العُاظُت و الاحخماعُت والاكخفادًت التي
ٌعاوي منها اإلاجخمع الجضاةشي "وهى أهم معشحي مؼاسبي اظخلهم آلُاث اؼخؼاٌ ؿشحت
الحللت واللىٌ الؽعبي به معشخه اإلاديي ئلى حاهب الىُب ـذًلي  -ول واكخه
ؤلابذاعُت في العلذ ألاخحر مً خُاجه لخىىٍش مىهج معشحي معخمذ مً الحللت ( )..بلذس
ما هي مداولت ججشٍبُت هابعت مً جخىم الخجشبت اإلاُذاهُت".7
ئن علىلت ـاخب كمُت و ئن مماسظخه اإلاعشخُت ال جخشج عً وىنها ججشبت لؿياسه
ؤلاًذًىلىحُت التي جبذو واضحت و مجعذة في ول أعماله ،ؿمىز بذاًخه ألاولى اهىلم مً
معادلت زىاةُت ألاـالت واإلاعاـشة و عمل داةما على جدلُلها و هزا ما ًـعش الخىىس الزي
خذر مً عمل معشحي آلخش.
وفي العُاق هـعه اهىلم علىلت في مؽشوعه اإلاعشحي مً الىابع اإلاخعذد للـشحت التي
حعخمذ على الخىى الثلافي اإلاخفل بدُاة الـشد و الجماعت على خذ ظىاء ،و هى ألامش
 7أمحن ،خالذ ( ،)2011املضرح ودراصات الفرجة ،الشباه-اإلاؼشب ظلعلت الذساظاث الـشحت ،سكم ،14
الىاؼش اإلاشهض الذولي لذساظاث الـشحت ،ؿ.30 .
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الزي حعل الـشحت اإلاعشخُت حعخلىب كماًا مخعذدة جخجعذ ؿيها  -ؿىق الخؽبت-
الظشوؾ اإلاضسٍت التي ًخخبي ؿيها ؤلاوعان الجضاةشي على وحه الخفىؿ و ؤلاوعان
العشبي على وحه العمىم .وحعشك هزه الـشحت للمؽاهذة على ؼيل داةشي أو ؼبه داةشي
حعمى الحللت ،و هي ؿماء له امخذاد جاسٍخي و مشحعُت أهثروبىلىحُت خالشة بلىة
في اإلاعشح اللذًم (و مً خالٌ الىلىط الذًىهِعُت اللذًمت) ،و هي أًما ولغ
اخخـالي ؼعبي .هما هجذ حزوسها في الترار الذًني عىذ الجماعاث الفىؿُت ،عىذما
جلىم مجمىعاث على ؼيل خللاث الزهش حعخمذ الاهبعار الشوحي ظبُال ئلى الخىخذ
باللىي الجمالُت للزاث ؤلالهُت ،ولِغ مماسظت الىلغ الذسامي عىذ الخفىؾ ئال سمضا
معبرا عً أظالُب ؤلاؿفاح عً الحلُلت ألاخالكُت و الىحذاهُت و التربىٍت".8
للذ أدسن علىلت مً خالٌ مشاحعاجه الترازُت ،أن العىدة ئلى ألاـىٌ و منها ألاـىٌ
الزاجُت جلترن بمعشؿت عمُلت باإلاجخمع الجضاةشي ،الزي هى – في خلُلت ألامش – مجخمع
ئؼيالي بالظاط ،و ؿهمه ًيىن عبر حؽشٍده و الؼىؿ في هنهه و ميىهاجه الحماسٍت
والثلاؿُت .ؿزان الـهم هى وخذه الىـُل بالىـىٌ ئلى ئبذاعُت عشبُت جأـُلُت
ووخذاهُت ،أما ألاـىٌ ػحر الزاجُت ؿانها جخمثل في الثلاؿت الؼشبُت اإلاخىىعت ؿىشٍا
وؿلعـُا.
ولعل البعذ العىظُىلىجي للحللت (ؿىق الخؽبت) أنها ججمع الىاط على الشػم مً
اخخالؾ اهخماءاتهم ؤلاًذًىلىحُت والـىشٍت  .و حؽخؼل الذاةشة وىظُي ؼعىسي لخجمُع
واكاث اإلاؽاسهحن إلاخابعت ما ًلذمه حعذ اإلامثل (الڨىاٌ  -اإلاذاح) ،لن الخاـُت التي
ًخمحز بها الجعذ في معشح علىلت أهه ًخجاوص وىهه واكعُا عادًا ئلى أداة حعبحر في العملُت
اإلاعشؿُت .و في هزا ؤلاواس ًمحز "باسبا"  BARBAبحن زالزت أهىا مً الاظخخذاماث الخلىُت
للجعذ :
 الحشهت الجعذًت اإلاعخادة  :ما ًـعله ؤلاوعان في خُاجه الُىمُت مً خشهت حلىطووكىؾ و خمل ألاؼُاء ...الخ.
 الحشهت الجعذًت ؿاةلت اإلاهاسة  :وهي خشواث ًلىم بها العبى العحرن والبهلىاهُىنألاهشوباث ...الخ.
 8خاؿظ ،مىحر ( ،)2009مظاهر الدراما الشعائرية التجضيد لجمالي في مظان املقدش ومنظومة
التقاليد الاهاصية ،ه ،1 .دمؽم،الىاًا للذساظاث واليؽش والخىصَع ،ؿ.171 .
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 الحشهت ػحر اإلاعخادة للجعذ  :و هي الحشهت التي جمع الجعذ في ؼيل ملفىد و فيمعخىي معحن مً الخدذًذ و الخىظُم.9
و مما ظبم ًخضح لىا أن حعذ الـشحىي عىذ علىلت هى هى مً الخلىُت ػحر اإلاعخادة
للجعذ بدُث ٌؽؼل ظلىوا خشهُا مذسوظا ،خشواجه ملىىت لفىع شخفُت اإلاذاح –
الڨىاٌ – ئر ًلجأ ئلى أؼياٌ عذة مً الخـىحر لِؽذ اهدباه اإلاخـشج.
و عالوة على هزا ،ؿان لجعذ الـشحىي اللذسة على الحشهت و الخفشؾ بعهىلت
وبعشعت بىشٍلت مخالخلت ججمع بحن ألاداء الحشوي وبحن جلىُاث الخلـظ ،ئر ًلىم بذوس
اإلادشن مً خالٌ حعذه وـىجه لخخدلم عىاـش اإلاخعت مً خالٌ الحيي والعشد .هزا
باإللاؿت ئلى اظخدماس الزاهشة الؽعبُت التي جخضن اإلااض ي و الحالش .ؿىما ليل مجخمع
لؼخه الخاـت ؿان للـشحىي حعذه أًما ،و لن الجعذ وان و لم ًضٌ خالشا
في ؿماءاث الحماسة ؤلاوعاهُت مىز اللذًم .و ًخمحز حعذ الـشحىي  -بىــه هخاحا
زلاؿُا احخماعُا – مً خالٌ (الڨىاٌ – اإلاذاح  /حعذ اإلامثل) بيىهه خامال للترار
الؽـىي الجضاةشي و أخذ وظاةي البث وؿلا إلاجمىعت مً اللىاعذ والىلىط والخلالُذ،
ؿالعاداث الاحخماعُت .و لعله ًخذخل مباؼشة في عملُت العشك ،ؿهى اإلالذم الزي ًلىم
بذوس اإلادشن الؽاسح واإلاـعش للحُاة ،ؿمً خالله هخعشؾ على باقي الشخفُاث
الاؿترالُت.

الڨوال
"ألاكىاٌ ًا العامع ؿيها أهىا هثحرة ؿيها أهىا هثحرة ؿيها اللي ظشَعت عظلم جشعظ
ػىاش ي هادهت والضلضلت ججعل اللىم مـجىعت عجالهت حعـً الخىاوش تهُُج وجدىصن
للـخىت اللي جخمىج في وشٍلها جىـل مدلىت جدعشب جـُن على الخلم وجـشك إلادىت.
"ألاكىاٌ ًا لعامعلُا ؿيها أهىا هثحرة ؿيها اللي مشة دؿلت ظم.
"جىمؾ ولعللت جضس الهىٌ بعمادة و جـؽل العلىٌ سملت ؿيها اإلاذسكت ألاكىاٌ ًا
العامع لُا ؿيها أهىا هثحرة اللي في ـالح الؼني الىاغي اإلاعخعل و اللي في ـالح اليادح
البعُي و العامل.
كىالىا الُىم ًا العامع على كذوس العىاق وـذًله.
ً 9ىظش اًىحُىى ،باسبا ) ،(1995املرجع الضابق.
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كىالىا الُىم ًا العامع على ػؽام ولذ الذاود و ئبىه.
كىالىا الُىم ًا العامع على صٍىىبت بيذ بىصٍان الععاط.
هبذوا بلذوس العىاق و هخلىه ًلىٌ.
لڨىاٌ ًا العامع لُا ؿيها أهىا هثحرة".10
وججذس ؤلاؼاسة أن للخمثالث ألاهثروبىلىحُت للجعذ في معشح علىلت وظاةف مخخلـت
والتي ظجراها ؿُما بعذ ،و لىً هزا ال ٌعني أهه ًمىً ؿفل هزه الىظاةف بعمها عً
بعن ؛ لنها حؽيل وعُجا مً الشؤٍت والحشهت .و مما ظاعذ على رلً أن الجعذ عىذ
هزا اإلاعشحي ػحر زابذً ،خىىس و ًخدىٌ و ًخؼحر وؿم ما ًلحم به مً جىىساث ججشي على
أخذار اإلاعشخُت .وهزلً لمً الخؼحراث و الخدىالث الاحخماعُت والاكخفادًت
والعُاظُت التي جىشأ على ألاحعاد ألاخشي في الجضاةش أو في ظاةش اإلاجخمعاث اإلاخخلـت.
وٍخجلى هزا في الخلالُذ و العاداث والىلىط الاخخـالُت التي هجذها في اإلاىاوم البذوٍت
لنها مىاوم ماصالذ جدخـظ بلىة راهشتها و اعخمادها على الجزوس.
وٍبذو أن الجعذ الـشحىي (اإلاذاح  -ألاكىاٌ  /حعذ اإلامثل) ًيخمي ئلى اإلابادب
اإلادؽابهت بحن الثلاؿاثٌ .ؽترن ؿيها ول البؽش ومفحره مشجبي بخؼُحر أخىاٌ الىاط ئلى
ألاخعً هما ًخمحز بىىٌ الىـغ الزي ًمىىه مً مىاـلت ألاداء ببراعت و معشؿت واملت
بالجمهىسٍت و في هزا ؤلاواس آمً "باسبا" أن ئمياهُت وحىد مجمىعت مً اللىاعذ الذكُلت
واإلاـُذة في عمل اإلامثل ؿيها ول البؽش".10
و اإلاالخظ أن الـشحاث ؤلاوعاهُت جخخز أؼياال وـُؼا مخىىعت في ؼيل ولىط
و ؼعاةش أو اخخـاالث مشجبىت بالحُاة الُىمُت  .ومً هزا اإلاىىلم هجذ أن الاخخـاٌ هى
أظاط ول ؿعل معشحي وئن ئخُاء و جىىٍش جلً الاخخـاالث حعخمذ على أؿعاٌ الخمعشح -
باعخباسها ؿماء في جشازىا و واكعىا  -مىحىدة في الخلالُذ ألاداةُت التي ٌؽاسن ؿيها ول
ؿشد ،وٍىذمج هزا ألاخحر في الزاث الجمعُت الىبري .ولعل ما ًمحز علىلت هى هجاخه ئلى
خذ هبحر في اظخلهام آلُاث اوؽؼاٌ ؿشخت الحللت واللىاٌ الؽعبي في معشح اإلاديي
واظدىىاق حعذ اإلامثل مً خُث هى الزاهشة الحُت جختزن العذًذ مً الخلالُذ
واإلاىسوزاث الؽعبُت.
 10علىلت ،عبذ اللادس ،)1997( ،مً معشخُاث علىلت – ألاكىاٌ ألاحذاد – اللثام ،مىكع لليؽش
(ألاكىاٌ) ،ؿ.23 .
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علولة بين الفرجوى والفعل املضرحي
مشحعُت (حعذ اإلامثل) الـشحىي (اإلاذاح  -اللىاٌ)
 ئن الـشحىي (اإلاذاح  -اللىاٌ) ًجذ هـعه في "الحللت" بِىما ٌعبر عىه حعذ اإلامثل(علىلت) عً وشٍم الخمعشح ؿىق خؽبت اإلاعشح ومً زم ًخشج عً الخللُذ اإلاعشحي
الؼشبي ،ؿُخمع للخمعشح الزي ًشجبي بؽعشٍت اإلاعشح ،بِىما الخمعشح رو العالكت مع
أهثروبىلىحُا اإلاعشح هى ما عشؾ بالؼياٌ الـشحىٍت أو الاخخـالُت.
هما هجذه ٌعخؼل بعن الخلىُاث لؽذ اهدباه اإلاخـشج مثال خحن ٌعخخذم ؤلازاسة ،كذ
ًـهم اإلاخـشج بما ًشٍذ جىـُله مً ػاًت أو معنى.
 حلىٌ  :أحشي ماه ...أحشي.عُدُاه عُذ ...عُذ ًا لـهاًمي ًاه خعبذ سوخً ػحرأهذ ججشي ًاه ...الؼعاٌ ختى هى ًيىن ًجشي وٍلشأ في آًت الىشس ي ...عالػ ججشي ًاه...
ها هُـً الؽعب ...الؽعب وله ساه ًجشي ...أهذ خحر منهم ...؟
 أهذ حعتهل جمشك و ًجُبىن لعىذها ...أًا هض هشعًُ و اهىلم ال ًدىمىن . 11 وٍخضح حلُا أن حعذ علىلت ٌعبر عً وحىد اإلامثل واإلاخـشج بىــهما ًيىهاناإلاعنى ؤلاوعاوي الزي ًىدى هدى الاخخـاٌ ؿُفبذ أداء حعذ اإلامثل الـشحىي ؿىشا
واإلاخـشج داخل الـشحت اإلاعشخُت مـىشا هما أؼاس باسث" ئن الجعذ لِغ مىلىعا أبذًا
سجل نهاةُا في الىبُعت وئهما هى حعذ أمعً به خلا ووىعه الخاسٍخ و اإلاجخمعاث
وألاهظمت وؤلاًذًىلىحُاث لزلً ؿىدً مذعىون أظاظا ئلى الدعاؤٌ عما ًيىهه حعذها
.12
هدً ألاهاط اإلاعاـشون والاحخماعُىن على الخفىؿ"
 وٍـهم مً هزا أن حعذ الـشحىي ؿىق خؽبت اإلاعشح ًبدث عً هىٍخه ألاـُلتورلً في ؼيله البذاتي ومشحعُخه ألاهثروبىلىحُت جخمحز ببعذه الخاسٍخي ًخؼحر بخؼحر
العفىس.
 هما ٌعشك حعذه وُلت ظاعاث أمام أعحن اإلاؽاهذًً ،ؿهى ًذسن أظشاس بالػتالحيي واإلاديي معخعُىا بؽيل اإلاظاهش الذسامُت في العشد العشبي (الـىىن الخمثُلُت
الخللُذًت العشبُت والىلىط الاخخـالُت العشبُت).
 11اإلاشحع هـعه ،ؿ57 .
 12علىلت ،عبذ اللادس ،املضرحية ألاجود ،ؿ.138 .
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 وَعخمذ على آلت مىظُلُت والىاي و البىذًش وٍذخل في حعذ الشخفُاث وٍإديهابلهجاتها و خشواتها وٍخفىس في ظشد مىاكـها وأخادًتها .الـشحىي وان في اإلااض ي مً أكىي
الذواؿع اإلادـضة التي مهذث الىشٍم الهذال الثىسة الخدشٍشٍت لهه وان بمثابت دعاًت
جدشك الؽعب الجضاةشي لذ الاظخعماس الؼاؼم جبعث ؿُه الشوح الىوىُت مً خالٌ
الحياًاث البىىلُت بِىما في اإلااض ي/الحالش ظاس على الىهج هـعه ،ولىً هزه اإلاشة لِغ
لذ الاظخعماس وئهما لذ الاظخؼاللُحن واإلاىاؿلحن .ئر ًداوٌ حؼُحر الظشوؾ اإلاعِؽُت
اإلاضسٍت للؽعب الجضاةشي وختى لؽعىب العالم (التي حعاوي مً مخلـاث الاظخعماس) ،ومً
زم ًيىن الاخخـاٌ داخل اإلاعشخُت وٍلعب دوسا داخلها ومشحعُخه الخاسٍخُت في رلً ول
ما ًشجبي بالحُاحي وبالىاكعي اإلاخمثل في مـهىم ألاـالت (أي ألاها) والحذازت اإلاخمثلت
في الؼشب (أي آلاخش) .و ال ٌعخلُم الخجذًذ والخدذًث ،ئال ئرا واهذ هىان كشاءة مخأهُت
ؿاخفت إلاا هى مىسور عً الؼشب وهزلً إلاا هى كاةم في جشازىا العشبي .وما هالخظه أن
الـشحىي ًداوٌ أن ًداؿظ على جمشهضه معخذال عىذما ًشوي ،و ٌعخىُع بـمل الؽيل
الذاةشي بىــه أظلىبا أن يهُمً على ول اللاعت و على الحمىس معا.
 و هى أًما خش الخفشؾ ال ًخلُذ باالعخباساث العُاظُت و الاحخماعُت عبر مشاخلجاسٍخُت مخخلـت وفي أماهً مخـشكت مً العالم.
 وػالبا ما جخعذد أدواس حعذ الـشحىي التي ًإديها وىاٌ خُاجه ؿىق خؽبت اإلاعشح،ئر ٌعبر عً الخىاكماث داخل ألاحعاد ألاخشي و هزلً الجمع بحن الخـشد و الخعذد–جـشد
حعذه و الخعذد الزي ًفبى ئلُه مخُاله عبر ألاحعاد ألاخشي.
 ئن حعذ الـشحىي ؿىق الخؽبت ٌعخىُع أن ًإظغ عالكت جشبي ؿيها بحن حعذهو سوخه و"حعذ  -الشوح" مـهىم لذي "باسبا" ئن مؽاهذة اإلاإدي لِعذ معألت ئهفاث
وئهما حعذ اإلاإدي ًدشس مجمىعت مً الىاكاث ًلخلىها اإلاخللي ،13ؿلىال هزا حعذ
اإلاإدي إلاا ظهشث الاهـعاالث .و لً جظهش خاالث الحضن ،و الـشح ،و الؼمب ،والخىؾ،
الخ ،دون الخؼحراث التي جدذر في الجعم ،ؿالجعم ًللي المىء على ؤلازاسة/الدؽىٍم
الـني اللذًم ،كذم ألف لُلت ولُلت ،و ًذخلً في الـشحت داخل الـشحت أو في ظلعلت مً
الـشحاث ًضاوج بحن الترار الـشحىي اإلادلي و الخلىُت الؼشبُت.
 13اإلاىُعي ،خعً ،الجضد في املضرح ،ظلعلت  ،10ه ،2 .الشباه  -اإلاؼشب ،ميؽىساث اإلاشهض الذولي
لذساظاث الـشحت ،ؿ.210 .
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املرجعية ألاهثروبولوجي
الحلقة  /خشبة املضرح
خشبة املضرح  :جمثل حذسان جشمض ئلى ؿماء اإلاخُاٌ الذسامي الؼشبي ،أي اإلاعشح
ؤلاػشٍلي اإلااض ي /الحالش و العلبت ؤلاًىالُت  :هي بىاًت مؼللت  -بىاًت العلىت اإلاشهضٍت -
اإلادعلىت خماسٍا وؿىشٍا ،هما جمثل آلاخش اإلاخـىق بلىجه و ظالخه و جىىىلىحُخه
و جلذمه العلمي.
الحلقة  :جشمض ئلى اإلااض ي و ئلى الترار الؽـهي  :الزي ٌؽيل حضء هاما مً الترار
الـشحىي .و هى سمض للجيغ البؽشي وله  .حعبر الحللت عً الىخذة بحن الىبُعت البؽشٍت
و البِئت ،أي بحن اإلالذط و الذهُىي ،أي الزاهشة الؽعبُت و اإلاخُاٌ العشبي ،و هي ظاخت
خشة مخدشسة ،هما حعخبر الـماء ألاهثر معشخا لمً الـماءاث الـىُت و اللعبىٍت
في ظاخاث ألاظىاق الؽعبُت.14
و علُه ؿان الخذاخل بحن الحللت و خؽبت اإلاعشح ًيخج ؿماء زالثاً ،شمض للمثاكـت مع
اإلالذط الذهُىي.
ألازياء  :البرهىط والىشبىػ والعمامت ،لباط جللُذي حضاةشي مخذاوٌ في ألاوظاه
الؽعبُت الجضاةشٍت ولىً ما ًشجذًه حعذ اإلامثل ،لِغ له عالكت مباؼشة باإلاديي ،لهزا
حاءث ألاصٍاء مخىىعت مخعذدة مخذاخلت ألاصمىت ال جيخمي ئلى عفش بعُىه ،ؿخمثل جذاخل
أصمىت ألاصٍاء (الخاسٍخي-اإلااض ي واإلاعاـش الحالش) هما جذٌ أًما ألاصٍاء على الىلع
اإلاادي .وجىُُف ألاؼياٌ الخللُذًت مع الحالش جشكب اإلاعخلبل مع ألاظلىب الجذًذ.
"وعلى الشػم مً ول هزه الخدىالث التي ًـشلها الضي مً خالٌ الخىىس و الخؼُحر
الحالش ؿان رلً ال ٌعني جمُِم اإلااض ي بل ؿخذ خىىه للخداوس و الجذٌ معه".15
 ئرا الضي اإلاعشحي عىذ علىلت هى خل للفشا اللاةم بحن اإلااض ي والحالش وعلى خذحعبحر "باسر" الضمً اإلاخفالح.
Parvis, P. )1996(, L’analyse des spectacles, édit. Nathan, Paris, p. 253.

14

 15العشوي ،عبذ هللا ( ،)1999الادًولوجيا العربية املعاصرة ،ه ،2 .بحروث  -لبىان ،اإلاشهض الثلافي
العشبي ،ؿ.24 .
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وفي هزا اإلالام هدعاءٌ مع عبذ هللا العشوي " :ولما كاٌ العشبي أها ؿاهه ٌؽحر لمىُا
ئلى الؼحر ومً هم الؼحر باليعبت للعشب ظىي الؼشب ؟ ٌعخدُل ئرا أن هفف معحرة
العشب هدى حعشٍف راتهم دون أن هفف في الىكذ هـعه جاسٍخ حعشؿهم على الؼشب
وحعشؿهم له ...هُف ًخمثل العشب جاسٍخهم الىىٍل الؼامن اإلاؽشق و اإلاظلم في آن اإلاىص
بحن ؿخىخاث باهشة واهىعاساث مؽِىت ؟ ال ًىـفل هزا العإاٌ عً ألاوٌ ئر ال جلىم
الزاث و جملئ أمال ئال بخعبئت أمجاد ألاظالؾ".
الصوت  :جخؼحر اليلمت و معاهيها عً وشٍم هبرة الفىث و جلعب الثلاؿت الذًيُت
و البُئُت دوسا هاما في خشهت الجعذ و جأوحره بما ًخذم ألاهماه الخللُذًت في الحُاة
الُىمُت و مىاظم الىبُعت أو مشاظم ألاعُاد أو مىاظم العباداث .
ئن الفىث هى الخعبحر الجعذي الزي ًشهض علُه الـشحىي  /حعذ اإلامثل  /علىلت،
وبفىث مشجـع ًشاؿم خشواث الُذ و خشواث الؽـخحن مع اخخالؾ الىبراث خعب الىالم
مع العلم أن اإلاشحعُت ألاهثروبىلىحُت للمجخمع الجضاةشي زلاؿخه ؼـىٍت ؛ ئر حعىد
اإلاجخمع على ؤلاهفاث أهثر مً حعىده على اإلاؽاهذة مً خالٌ (العباداث) و ؤلاهفاث
لللشآن و للحياًاث و لللفق الىبىي ،الخ .هما أن الفىث ٌعىي الفـاث ،الحالت
الىـعُت وماض ي الشخفُت وعالكاتها العابلت بباقي الشخفُاث.
ئن ؿماء اللعبىي الزي ًإظعه الـشحىي  /اإلاذاح  -ألاكىاٌ  /كذًما وؿم أظلىب
عمله ،ؿاهه ٌعخمذ أظاظا على ـىجه الزي ًدعم بجمُع الفـاث منها اللىي ،واإلاشجـع،
و الحاد ،و الحىىن ،و الخؽً ،الخ .و ججعله ٌعِؾ مع راجه و بىشٍلت ًخخلي ؿيها
العجاةبي بالىاكع ،و رلً أزىاء اللق والدشخُق للعحر الؽعبُت و جلىُعها ئلى مشاخل
وخلب بيلماث وخشواث.
وججذس ؤلاؼاسة ئلى أن حعذ اإلامثل  /علىلتً ،ظل مـخىخا و ًخفف بالثلت قي كىة
الزاث – ًمُل ئلى العُىشة وسوح الحشٍت  -الفشامت و الىمىح – الجذًت هدى ئجلان
الـعل اإلاعشحي – ؿُجمع بحن اإلاخىاكماث (الحُاة الُىمُت) وـالبت الىبع ،خُث جلبل
وجدمل الفعاب ،و جـمُل اإلاعلذ على العهل .ؿُلىم بالـعل الذسامي وؿم كىاعذ
الحلبت واخترام الفشا بعُىلت الـىش و اللؼت ،مً خُث الترابي في ألاداء و الشبي بحن
أحضاء الحياًت ؛ ئر ٌعخمذ العشد واإلاىظُلى معخعُىا باآلالث اإلاىظُلُت الخللُذًت مثل
البىذًش و اللفبت والذؾ و اليلماث اإلاإزشة اإلاىخُت و أن أهم خفاةق الـشحىي هى
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حعذ اإلامثل  :ئنهما ًمثالن الامخذاد الفىسي لشخفُتي "ؼُخ الحمشة وميؽذ
الحمشة" في الضواًا باإلاؼشب العشبي .وكذ كاٌ في هزا الفذد الؽاعش بىٌ ؿالحري" ؿان
الجعذ ؤلاوعاوي ًدفش ولُا على الفىث".
ومىه ؿان حعذ علىلت ًدعم بجمُع ــاث الـشحىي ،ؿُخؼحر الفىث خعب ألاداء،
أما حعذه ألاهثروبىلىجي ؿُخدىٌ عبر الخاسٍخ ،ئن علىلت يهخم بالجعذ و ٌعخمذ على
الخعبحر الجعذي و بىاء الفىسة اإلاشةُتٌ .عخلهم الترار الزاهشة الحُت ،الزاهشة اإلاىؼىمت
بالفىس و ألاـىاث و ألالىان .ئن وعي علىلت بجعذهً ،جعل مىه ختى و هى في خالت
ـمذً ،دخـظ بأهمُخه.

الحركة :
 حعم مىُع كادس على الخدشن بعشعت وبعهىلت. أؿعاٌ ـىجُت حعخذعي خشهت مخدشسة مشهت ال جىـفل عً الخعبحر الفىحي. مما ًجعل الخىاػم بحن الحشهت و الجعم جىاػما وامال مىذؿعا مىللا. حعخبر الحشهت عىفشا ئًجابُا عىذ علىلت /الـشحىي و الثباث عىفشا ظلبُا. و حعذ دالالث خشهت الجعذ عىذه ولمت مثل خشهت الُذ أو العاق أو الشأط أوالجعذ وله للخعبحر عً ألاؿياس لن في بعن ألاخُان الحشهت جفاخب اليلمت أو جدل
مدلها.
العين  :الـشحىي  /اإلامثلً ،بدث عً لؼت بفشٍت حذًذة جخشج على الخلىُت
الىالظُىُت مً أحل اظخىؽاؾ وشق حعبحر حذًذة و ئعىاء مجاالث للشؤٍت مخعذدة مً
صواًا مخخلـت.
 وىن العحن خاظت مشهضٍت لىنها ال جلػي الحىاط ألاخشي ،ئنها عحن جشي وجدييوهىان داةما عحن اإلاخـشج أي العحن الُلظت.
 وجلىم بعذد مً الخىجشاث العملُت دون جىكف و دون جمُحز البذاًت و النهاًت عىذماًيىن الاججاه ئلى ألاعلى ،حعىي الؽعىس بالعظمت و الـشح و ؤلاخعاط باالهخفاس واللىة
وخحن ًذؿع العحن ئلى ألاظـل لُعىي الؽعىس بالحضن و اللهش و الجى و اخخالؾ
الىبلاث ( العامل – اإلاذًش – الاؼتراهُت – الشأظمالُت).
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"وكع لي خادر ػشٍب  ".../الباسح اإلاذًش العام اصكالي للمىخب مخاعه و بعذما ؿهمني على البىاء
الىوني و اإلاخىى و اإلاخىي كالي ماؼُحن هلفىلً مً الخعىٍماثٌ ،عني ماؼُحن اهلفىلىم
لخلفت بدُث اإلاحزاهُت ساها ما جىـُىاػ باًذ اللُل وله و أها هـىش في اإلاحزاهُت وهخخبي هُما
كالذ أما" 16 ...

ولعل ما ًثحر الاهدباه هى أن جدىٍل حعذ اإلامثل علىلت مً الـعل اإلاعشحي ئلى
الـشحىي ؿىق الشهذ (الخؽبت) هاجج عً خُاله الؼني اإلاؽبع بثلاؿت ؼـىٍت خُت.
و ًخمظهش هزا في جىظُـه للترار جىظُـا واكعُا علمُا.
والجذًش بالزهش أن اإلاعشح العشبي بداحت ماظت ئلى مثلف معشحي ٌعىي للجمالُاث
خلها في ؤلابذا ولى ختى مً الثلاؿت الؽعبُت التي بلُذ مدخـظت بالىثحر مً أؼياٌ
الـشحت الىلعُت خُث ماصاٌ ًلعب العشك الجعذي حعش جىاـل بحن ما هى وبُعي
وواكعي ،وخُاحي و ًىمي ،وما وساء الىبُعت علاةذي.
و جىىلم ألاهثروبىلىحُا مً ؿىشة جىى ؤلاوعاهُت ،ولىً مع وحىد حىهش مؽترن بحن
الىاط خُث "جذسط ؤلاوعان في ول صمان و ميان ؿهي ال جلخفش هىاكها في مشخلت
جاسٍخُت مدذدة بالزاث وئهما تهخم بالؼياٌ ألاولى و اإلابىشة لإلوعان وأحذاده وأـىله
مىز أكذم العفىس و ألاصمىت" .17أما في اإلاعشح ؿهي تهخم باإلوعان داخل العشك و جىىٍش
الخعبحر اإلاعشحي مً خالٌ جىىٍش كذساجه البفشٍت والحشهُت وجلذًم حعذ اإلامثل بمىده
خمىسا مخمحزا.
والخالـت أن علىلت ًخخز مً حعذه أداة مباؼشة لنهل مً الثلاؿت الؽعبُت العشبُت
هما ًشهض على الخعبحر الجعذي و بىاء الفىسة اإلاشةُت و خشهت حعذه جخاوب العحن
و جخاوب ألارن مً أحل أن حعىى ظِىىػشاؿُا خاـت ،ججعل خشهخه حعخمذ على الخؼُحر
و الخىىس ؿُفبذ الجعذ هى العىفش ألاظاس ي و ألاوٌ في الخعبحر و له اجفاٌ سوحي بِىه
وبحن الجمهىس .و مما ال ؼً ؿُه "ئن الجعذ الشخص ي لِغ معضوال عً آلاخش .ئن ول
وحىده مخجه ئلُه ؛ ؿعالكخه باآلخش عالكت وحىدًت ،لزلً البذ مً الاهخلاٌ خخما مً
الجعذ في راجه ئلى الجعذ مً أحل آلاخش( .)...ئن ول حعذ شخص ي هى باليعبت لآلخش
 16خُذس ،حىاد و واظم ،العمُذ ( ،)2012ثأويل السي في العرض املضرحي ،ه ،1 .دمؽم  -ظىسٍا،
ؿ.172 .
 17علىلت ،عبذ اللادس ( ،)2009مضرحية حمق صليم ،ألاعماٌ الياملت ،وهشان ،ـذس الىخاب بذعم
وصاسة الثلاؿت مىبعت  ،ACP ،ؿ.3-2 .
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حعذ كاةم مً أحله  18وهزا ٌعني أن لجعذ اإلاذاح و الڨىاٌ له امخذاد جاسٍخُا ٌعبر عً
هُىىهت ؤلاوعان ،ؿهى داةما في خالت ؿشحت أمام الجمهىس واالخخـاالث و ألاعُاد
والشكفاث الؽعبُت الىلىظُت أو الجماعُت واإلاعشح .ؿُيخلل مً عفش ئلى عفش بثىب
حذًذ وسؤٍت حذًذة.
للذ ظعى علىلت على ئزشاء اإلاىخبت اإلاعشخُت معخعُىا بالترار الؽـىي الجضاةشي
الؼني بيل ميىهاجه الثلاؿُت و خاـت مىه الترار ألاماصَػي التي ٌؽيل بدم اإلاشحعُت
ألاهثروبىلىحُت للؽعب الجضاةشي.
ئن الاهخمام الثلافي في اإلاجاٌ اإلاعشحي وان مً أولُاث علىلت لخأظِغ ؿعل معشحي
. 19
لمً ولع زلافي وظُاس ي و اكخفادي مخأصم ًجتر ول أهىا الاػتراب والخبعُت .
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