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ص ُل األ ََّو ُل
الفَ ْ

االطار المنهجي
اوالً :مشكلة البحث:
يشكل الواقع المصدر الرئيس الذي تأخذ منه الدراما التلفزيونية ،لما يحمله ذلك
الواقع من صور ومواقف وحوارات يمكنها أن تتحول بعد إجراء العديد من عمليات
التكثيف واالختزال والتوليد الداللي الى أعمال تستطيع محاكاة الحياة االجتماعية
والسياسية واالقتصادية للمجتمع والظروف التي يمر بها سواء في ماضيه أو حاضره،
وقد استطاعت الدراما التلفزيونية على مختلف المستويات أن تعيد صنع الرومانسية
وتقدم العاطفة بديلا ناجح ا بدل مشاهد الدم والقتل والثأر واالرهاب وانعكاساتها
بالمجتمع ،وقد أصبحت من بين السمات المميزة لإلبداع بعد أن تناولت مفردات
وجزئيات ذلك الواقع بعمق واهم هذه المفردات هي العاطفة (الرومانسية) ،وال ينبغي
أن يقدم أي واقع في أي عمل درامي على وفق منطلقات تسجيلية بحتة واال فقدت
الدراما أهم عناصرها ،إذ تشكل السيناريوهات المكتوبة بعمق ومهنية عاليتين ،أو من
خلل تجسيد الكتابة في بيئة العمل بوساطة خلق االجواء الرومانسية العاطفية
وتداخلهما في بنية صورية وصوتية تجلت من خلل حركة الشخصيات وسكونها
داخل منظومة متكاملة من الديكورات واألزياء واإلكسسوارات واأللوان والتصوير
واالضاءة...الخ  .إذ يحقق نوع ا من االيهام واالبهار والترقب والقدرة على اخفاء
الحقيقة والتنوع في مجمل اشتغاالت اللغة الصورية ،وبعناصرها كافة لغرض خلق
التشويق في دراما االتجاه الرومانسي ،من حيث قابلية الدراما على التعبير عن حياة
االنسان وتسليط الضوء على تفاصيلها كافة والغور في النفس البشرية وترجمة
االفكار لنا والحاجات والرغبات والسلوك ،بما في ذلك العلقات العاطفية الثنائية
والحب العذري التي تمثل حاجة غريزية متأصلة بالنفس البشرية إذ ال يمكن للدراما
تجاهلها من خلل اتجاهاتها المتعددة ،إذ أخذ فن الدراما بمختلف جوانبه بالتطور من
حيث القصة والبناء الدرامي والشكل والمضمون والمونتاج والسرد والتقنيات التي
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اضافت للفنون أفق جديدة فضلا عن التطور بالمستوى الفكري والجمالي ،مما زاد
االهتمام واالقبال من قبل المتلقي للدراما ،ومن هنا يرى الباحث أن مشكلة البحث
تكمن في التساؤل اآلتي( :كيف تتحقق تمثالت االتجاه الرومانسي في الدراما
التلفزيونية العربية؟).
ثانياً :أهمية البحث والحاجة اليه:
يأمل الباحث الوصول الى دراسة اكاديمية يفيد منها الحقل البصري فضلا عن
أغناء المكتبة االكاديمية ويمكن القول ايضا أن هذا البحث مفيد للدارسين والعاملين
في مجال الدراما التلفزيونية واي منجز مرئي بصورة عامة .كما ان هذا البحث مهم
ألنه يتعرض الى محاولة تطبيقية لهذه المفاهيم في المسلسلت التلفزيونية ،وقد يرفد
المكتبة المتخصصة ببحث جيد حول كيفيات تمثلت االتجاه الرومانسي في الدراما
التلفزيونية العربية ،وهنا يمكن لنا القول أن الدراما حاولت كثي ار أن تقدم البيئات
الواقعية التي تجري فيها األحداث الرومانسية بطرائق مختلفة بوساطة االشتغلت
كالتصوير والشخصية والمكان والزمان والديكور واألزياء واإلكسسوارات..الخ.
ثالثاً :أهداف البحث:
يهدف البحث الى الكشف عن ما يأتي:
الكشف عن تمثلت االتجاه الرومانسي في الدراما التلفزيونية العربية.
رابعاً :حدود البحث:
حد موضوعي :تمثلت االتجاه الرومانسي في الدراما التلفزيونية العربية
حد مكاني :الدراما العربية مسلسل (تشللو)
حد زماني2015 :
خامساً :تحديد المصطلحات:
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سيقوم الباحث بتحديد المصطلحات االتية:
-1التمثلRepresentation:

ت ِمن دونِ ِه ْم ِح َجاب ا فَأ َْر َس ْلَنا إِلَ ْيهَا
لغوياً :في القرآن الكريم ،قوله تعالى" :فَات َخ َذ ْ
وحَنا َفتَ َمث َل َلهَا َب َش ار َس ِوّيا"(مريم.)17
ر َ
اعلَموا أَن َما ا ْل َحَياة ُّ
ب َولَ ْه ٌو َوِزيَنةٌ َوتَفَاخٌر َب ْيَنك ْم َوتَ َكاثٌر ِفي
الد ْنَيا لَ ِع ٌ
وقوله تعالىْ " :
ْاألَمو ِ
ب ا ْلكف َار َنَباته( "...الحديد.)20
ال َو ْاأل َْوَال ِد َك َمثَ ِل َغ ْي ٍث أ ْ
َع َج َ
َْ

ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ون"
وقوله تعالى" :إِ ْذ قَا َل ألَِبيه َوقَ ْو ِمه َما َهذه الت َماثيل التي أَنت ْم لَهَا َعاكف َ
(األنبياء.)52

ِ
ِ
المثَل) ما يضرب به من
يقال هذا (مث ْله) و( َمثَله)كما يقال شبه و َشبهه ،و( َ
االمثال ،و( َمثَل) الشيء ايض ا بفتحتين صفته ،و(المثاَل) الفراش والجمع (مثل) بضم

امثِلة) و (مثل) و (مثل) له كذا
الثاء وسكونها ،و(مثل) ايضا معروف والجمع ( ْ
(تمثيلا) إذ اصور له مثاله بالكتابة او غيرها ،و(التمثال) الصورة والجمع (التماثيل)
و( َمثَ َل) بين يديه أي انتصب قائم ا وبابه َد َخ َل ،و(مثّل) به ن ّكل به واالسم (المثلة)
قول الرسول (ص) "اياكم والمثلة ولو بالكلب العقور" و( َمثَل) بالقتيل (بدون تشديد)
(المثلت)
جدعه وبابه (َن َ
المثلة) بفتح الميم وضم الثاء العقوبة والجمع َ
ص َر) و( َ
(أمثَ ْل) بني
و(أمثلَه) جعله (مثله) يقال :أمثَ َل السلطان فلن ا اذا قتله قودا ،وقالن ْ
ْ

فلن أي أدناهم للخير واقربهم للمعروف ،وهؤالء (أماثل) القوم أي خيارهم ،و(المثلى)

تأنيث (األمثل) ،و(تماثل) من علته شفي منها( ).

1

وورد في المعجم العربي األساس تَمث َل – يتمثل – تمثلا فـ(تَ َمثل) له الشيء:
تصور له وتشخص له و(تَ َمثل) الشيء :تصور مثاله و(تمثل) بالشيء :ضربه

مثلا( ).
(
(

2

1
مختار الصحاح ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،1981 ،ص.615
) محمد بن ابي بكر الرازي،

2
العرب ،المعجم العربي الساس ،المنظومة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،االروس
) جماعة من كبار اللغويين

للطباعة والنشر ،1989 ،ص. 1117
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والتمثل في قاموس (أكسفوررد – أنكليزي – عربي – أنكليزي) هو:similar":
متشابه ،متماثل ،مشابه: similarly ...على نحو مماثل :similarity ...تشابه،
تماثل"( ).

1

إن الكلمات أعله مثل تمثل الشيء له ،تصور مثاله أو تمثل والذي يعني في
المعجم تصور له أو تشخص له ،أو تشابه أو مطابقة لألصل فكلها تتكرر في أكثر
المعاجم والقواميس فضلا عن بعض المفردات األخرى والتي تنحو نحو نفس المعنى.
كذلك ترد هذه الكلمة ومرادفاتها في (المعجم الوسيط)َ ":ماث َل الشيءَ :ش َابهه"...تَماثَ َل"
الشيئان:تشابها"...تَ َمثَ َل" الشيء:تصور مثاله .ويقال :تَمثل الشيء له"( ).

االصطالح:

ال يختلف المعنى االصطلحي عن معناه اللغوي ،فقد وردت في القرآن الكريم
كلمة التمثل في سورة مريم ،في قوله تعالى "فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بش ار
3
نفسه أي صورة بشر ،و"معنى تمثله لها كذلك ظهوره
سويا"( ) ،فالتمثل أخذ الشيء

لها في صورة بشر وليس عليها في نفسه بمعنى أنه كان في ظرف إدراكها على
صورة بشر وهو في الخارج عن إدراكها على خلف ذلك"( ).

4

فمصطلح التمثل يمكن أَن يأخذ معنى الصورة ،إِن التمثل هو" :الصورة الموجودة
5
تماثل وتمثل له ،إذ إنهما على "علقة الملزمة
في الخارج"( ) ،وصورة الشيء هي

بين أمرين أو أكثر ،وتكون فيهما أو فيها صفات مشابهة"( ) ،فالتمثل هو نسخة من

6

الشيء ،ألنهما يحملن صفات متشابهة وملزمة بينهما.
(

1
إنكليزي – إنكليزي – عربي ،طبع بجامعة أكسفورد ،ط ، )2004 ،11ص.696
) قاموس أكسفورد الحديث –

(

) مجمع اللغة العامة العربية ،اإلدا2رة للمعجمات واحياء التراث ،المعجم الوسيط ،ط( ،4القاهرة :مكتبة الشروق
الدولية ، )2004 ،ص. 854-853

(

) القرأن الكريم ،سورة مريم ،األية .173

(

) الطباطبائي ،الميزان في تفسير 4القرآن ،ج( ،14بيروت :دار المعارف ، )1989 ،ص.36

(

) محمد علي التوحيدي ،مصباح 5الفقاهة( ،ايران :مكتبة الداوري1373 ،هـ )  ،ص.379

(

6
األدبي( ،بيروت :دار العلم للمليين ، )1979 ،ص.78
) جبور عبد النور ،المعجم

2
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أما في موسوعة (الالند) فإن مصطلح التمثل يأخذ جانبا ماديا وجانبا فكريا
معنوي ا وعلى النحو التالي:
 .1يأتي بالمعنى العيني كمجموعة أشخاص يمثلون سواهم تمثلا وطني ا.
 .2مايكون ماثلا حاض ار في ذهن (ما يمثله) المرء يشكل محتوى عينيا لفعل فكري.
 .3عرض على الحواس بكيفية راهنة وعينية شيء غير واقعي غائب او يستحيل
إدراكه مباشرة"( ).

1

وهنا أخذ مصطلح التمثل معنى شمولي ا ألنه قد يمثل حالة اعتبارية ،حينما يمثل
شخص أو أشخاص وطنهم أو أمة بكاملها ،فيكونون ممثلين لذلك الوطن ،أو قد
يرتبط بالصورة الذهنية التي يستدعيها اإلنسان عند فعل التذكر ،أو يأخذ مصطلح
التمثل فعل التمثيل المادي للشيء.
أما (جان بياجيه) ،فإنه يرى بمصطلح التمثل":االستحضار الرمزي للوقائع
الغائبة .ما دامت الصورة العقلية تمثل النتيجة الفعلية لعملية مباطنة حركات التلؤم،
فإن التمثل يشكل بدوره حصيلة االجتماع بين الدال..الذي يساعد على استحضار
الوقائع الغائبة والمدلول الذي يقدم ه الفكر...فإن العلمات...عادة ما تنطوي على
خصائص التمثلت"  .4فالتمثل هو االستحضار المادي للوقائع الغائبة ،بما يؤمن
التشابه والتماثل سواء المادي أو الفكري أو المعنوي.
فلسفياً:
سواه ،وشبهه به،
ورد في المعجم الفلسفي (التمثل)َ ( :مث َل) الشيء بالشيءّ :
ِ
مثاله ،و(مثل) الشيء فلن ا صوره بالكتابة او غيرها( ،التمثيل) التصوير
وجعله على
والتشبيه ،وفي (علم النفس) فعل ذهني تتم به المعرفة كاإلدراك الحسي والتخيل
( )

أندريه الالند ،موسوعة الالند 1الفلسفية ،تعريب :خليل أحمد خليل( ،بيروت :منشورات عويدات، )2001 ،
ص.1211-1210

(

) الغالي أحرشاو ،الطفل واللغة  -تأطير نظري ومنهجي للتمثلت الداللية عند الطفل( ،بيروت :المركز الثقافي
2

العربي ، )1993 ،ص.31
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والحكم من جهة ماهية باعثة على الحصول لصورة الشيء ،وادراك المضمون
مثل هو التصور،
المشخص لكل فعل ذهني ،والفرق بين (التمثل) و (التمثيل) :ان التَ ْ
في حين ان التمثِيل ،هو التصوير والتشبيه ،و(تَمثّل) الشيء أي تصور مثاله أي

تخيلا حسيا( ).

1

عرف (هيدجر) (التمثل) :بأنه حمل الشيء من حيث هو موضوع ماثل هناك
على المجىء امام الذات ،بأرجاعه الى الذات التي تتمثله ،فينعكس تفكيرها عليه في
علقته بها من حيث هي منطقة يصدر منها كل قياس( ).

2

عرف (هيجل) التمثل بأنه تلك القدرة التي ترد الصور الحسية الى الوعي حيث
تتجمع مقوالت عامة وحيث تقوم فينا عن طريق الخيال ،فاالنسان يدرك عملا فني ا
حين يقوم بتجميع اجزائه في داخله إذ يفهم العلقات المختلفة من هذه األجزاء بإطار
الوحدة التي يقوم بها التمثل( ).

3

عرف (فوكو) (التمثل) بأنه الصورة المرافقة للشيء( ).

4

إجرائياً:
التمثل او التمثالت :هي الصورة للشيء والتي تجسد او تصور التخيل للشيء
ويمكن استحضاره بوساطة اعادة تنظيمه وفق تصورات االنسان وادراكه الحسي
المرتبط بدواخله وفهم العلقات المختلفة من خلل الصورة الذهنية المتكونة للتمثل.
 - 2االتجاه:
جاء في صحاح اللغة عن (اتجه)

(

) جميل صليبا ،المعجم الفلسفي1 ،ج ،1منشورات ذوي القربى ،ايران ،1985 ،ص.342 – 341

(

2
الحبيب العزيوي ،الفن والحقيقة ،ط ،1دار الفارابي ،بيروت ،2008 ،ص.198
) مارتن هيدجر ،ترجمة علي

(

3
الفنون وفلسفة التاريخ عند هيجل ،دار الفـارابي ،دمشق ،2006 ،ص.43
) محمد غانم رمضان ،جماليات

(

4
ترجمة :د .محمد سبيل ،محاضرة ألقاها في باريس ،1971 ،ص. 66
) ميشيل فوكو ،نظام الخطاب،
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"اتجه -له رأي سنح .وتوجه -نحوه واليه .وشيء موجه اذا جعل على جهة واحدة
ال تختلف"( ).

1

ويعرف االتجاه بانه" :استعداد نفسي لمتعلم للستجابة الموجبة او السالبة نحو
مثيرات من افراد او اشياء او موضوعات تستدعي هذه االستجابة ويعبر عنه عادة
بأحب او اكره او هو تنظيم لمعارف ذات ارتباطات موجبة او سالبة"( ).

2

كما يعرف بأنه " :نزوع ثابت نسبي ا للستجابة نحو صنف معين من المؤثرات
بشكل ينطوي على تميز او رفض او عدم تفضيل"( ).

3

ويضع الباحث تعريفا اجرائيا للتجاه معتمدا على الفهم العام لمعنى االتجاه وبما
يتوافق مع منهج بحثه؟
التعريف االجرائي :االتجاه :هي االثار االبداعية وجهات جمالية خاصة اعتمادا
على تقنية تمثل العمل باستخدام ادوات االشتغال واحداث نوع من االستجابة لدى
المتلقي.

(

) ابو بكر الرازي ،مصدر سابق1 ،ص .711

(

2
التعليم ،ط ،2دار الشرق ،عمان ،1997 ،ص .163
) يوسف فطامي ،سايكولوجية

(

3
في التربية ،المطبعة التعاونية ،عمان ،1982 ،ص .412
) نعيم الرفاعي ،التقديم والقياس

