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 الوسزحي الوٌظز
 مفهومه•

 وظابفه•

 أنواعه•

 .التارٌخ مراحل عبر تطوره•

 .المسرحً المنظر تكوٌن أهداؾ•

 فٌه، توفرها الواجب الشروط) المسرحً المنظر مصمم•

 .(مهامه

 .المسرحً المنظر لمقتضٌات وفقا   المسرح خشبة أقسام•

 .المصمم قبل من بها االهتمام الواجب االعتبارات•

 .الشاسٌهات أنواع•

 



 :وظائفه

 وأ الجمٌلة، ؼٌر الخلفٌات إخفاء :(االختفاء) التؽطٌة -1•

 .الخ والفتحات االضاءة مصادر إخفاء

 جمالٌة لقٌم المسرحً المنظر ٌمتلك ان وهو :التجمٌل -2•

 تكلؾ دون الهندسً، التصمٌم وفً االلوان، توظٌؾ فً

 .توازن خلق هو فالمطلوب مبرر ؼٌر عالً

 :هفهىم الوٌظز الوسزحي

 .والمعمارٌة التشكٌلٌة الخصابص بٌن ٌجمع فن هو•



 النفسٌة، الناحٌة من اوال   :المسرحٌة بجو االٌحاء -3•
 من جوا   تعطً ان ٌمكن واالحجام وااللوان فالتكوٌنات

 حزن، وؼموض، وإثارة قلق او والسعادة، والبهجة المرح
 المسرحً المنظر ٌنقل قد البٌبٌة الناحٌة ومن ...وأسى
 او الصحراء او البحر اجواء الى(الجمهور) المتلقً
 االجواء هذه اٌقاع اٌصال فً ٌساهم وبالتالً ...الحروب
 خلق عن فضبل   االحداث، بدء قبل حتى المتلقً الى الخاصة

 االحداث زمان فً شعورٌا   وإدخاله للمثل المناسب الجو
 .ومكانها

 زمن الى المنظر ٌحٌل ان وهو :والزمان بالمكان االٌحاء -4•
 ٌحدد كذلك (...معاصر اسبلمً، قدٌمة، عصور ) االحداث

 .(...ؼابة شارع، صالة، قصر، ) االحداث مكان نوع
 



 فٌما المكان، صاحبة الشخصٌة بمزاج اإلٌحاء -5•
 .ذلك ؼٌر أو رفٌعا   ذوقا   تمتلك كانت إن

 األؼراض خبلل من :الشخصٌة بمهنة اإلٌحاء -6•
 أو مثقؾ تعنً كتب صٌاد، تعنً فشبكة ، الموجودة

 .الخ ....متعلم

 للواقع مطابقة صورة خلق أي :المكان تصوٌر -7•
 الحٌاة من مؤخوذة أؼراض توظٌؾ خبلل من

 العناصر كل تكون أن دون التفاصٌل من واإلكثار
 .بالضرورة االحداث فً موظفة

 
 



 .منظر بسٌط -1•

 .منظر بالكوالٌس -2•

 .منظر نصؾ مؽلق -3•

 .منظر مؽلق -4•

 .منظر طبٌعً -5•

 .منظر ربٌس بعناصر طبٌعٌة -6•

 .منظر مبنى -7•



 الوٌظز البسيظ

 هذه أمثلة ومن رمزا ، ٌقدم الذي المنظر هو•

 فً علٌها المرسوم الستارة صورة :المناظر

 على توضع األحٌان بعض وفً المسرح، مقدمة

 وٌستخدم تكمله، مختلفة خرىأ أجزاء جانبٌه

 .الصؽٌرة المسارح فً النوع هذا





 هٌظز الكىاليس

 من وٌتكون بسٌط احدهما نوعٌن على وهو•

 وتسمح مختلفة رسومات علٌها جانبٌة أجنحة

 ستارة توضع ان على بٌنها من الممثلٌن بمرور

 شاسٌه او المسرح نهاٌة فً كبٌرة

 المنظر شكله فً ٌكمل (خشبٌة عارضة)كبٌر

 اجنحة من ٌتكون واالخر العام، المسرحً

 .مختلفة رسومات علٌها متحركة
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 الوٌظز ًصف الوغلك

 من وٌتكون مفتوحا ، مكانا   ٌعكس الذي•

 فتحات وبها المناظر علٌها المرسوم الشاسٌهات

 .الممثلٌن لحركة
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 هٌظز هسزحي هغلك

 مؽلق مكان بداخل ٌكون الذي المنظر هو•

 المؽلق، المنزل مدخل او حجرة، مثل

  الجدران لتمثٌل الشاسٌهات فٌه وتستعمل

 .السقؾ لتمثٌل المشدات او والفرٌزات
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 هٌظز طبيعي

 المٌاه من الطبٌعٌة المناظر ٌقدم الذي هو•

 المسرح خشبة على وتوزع الخ، ... واألشجار

 المطلوب، الشكل تحقق لكً متفاوتة ابعاد على

 ذات القماش من بسجادة فتؽطى االرض أما

 لنا لتمثل وؼٌرها الخضراء الطوٌلة الخٌوط

 .الحشابش
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 هٌظز رئيس بعٌاصز طبيعية

 ثبلثة بٌن فٌه الجمع ٌتم الذي المنظر وهو•

 المؽلق والمنظر الطبٌعً المنظر وهم مناظر

 مدخل مثل :المثال سبٌل وعلى مؽلق، والنصؾ

 .الخ ... حدٌقة خلفه وٌكون مبنى
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 هٌظز هبًٌ

 مبنٌة، عناصره تكون الذي هو المبنى المنظر•

 أو الكنابس واجهات كمنظر تتؽٌر ال ثابتة أي

 منظر مثل بانوراما خلفه وؼٌرها، القصور

 .الخ .. الشروق أو الؽروب وقت فً السماء
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بسهىلة ويسز دوى أى يشعز الوٌظز الوسزحي يتن تغييز كيف 

 الوشاهذ؟ 

 :بإحذي الطزق اآلتية

 
 

 االسم من تتضح وكما :المنظر قطع جمع طرٌقة -1•

  المسرحً المنظر قطع جمع على تنطوي الطرٌقة أن

 .علٌها المرسوم األلواح أو الستابر من

 لقطع الطرٌقة هذه وتكون :الطابرة الطرٌقة -2•

 حسب وإلنزالها رفعها ٌتم حٌث المعلقة المنظر

   .الحاجة
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 األثاث مثل المنظر قطع ُتوضع حً :المتحركة العربة -3•

 .المسرح وإلى من تنقله متحركة عربة على

 كالمصاعد المسرح خشبة تتحرك وفٌها :المصاعد -4•

 .الكهربابٌة

 شكل متخذة المسرح خشبة تكون حٌث :الدوران طرٌقة -5•

 وعادة بالٌد، أو بالكهرباء دوار عمود على تدور دابري

 ٌواجه احدهما اثنٌن او مناظر ثبلثة الخشبة على توضع

 طرٌق وعن االول، المنظر خلؾ ٌختفً واالخر  الجمهور،

  لما وفقا   وهكذا الثانً المسرحً المنظر ٌظهر الدوران

 .المسرحٌة مشاهد تتطلبه
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 هزاحل تطىر الوٌظز الوسزحي عبز التاريخ

 :االؼرٌقً المسرح فً المنظر•

  ٌدعى خاص مكان اوجدوا من اول هم االؼرٌق إن•

 االمر بادئ فً ٌقدم المسرحً العرض كان إذ ،(المسرح)

 هناك ٌكن لم لذا ،(ثسبس عربة) متنقل خشبً مسرح على

 .مسرحً منظر
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 معمار انتقل وبهذا  المسرح فضاء تطور الوقت مرور مع•

 وقد الثابت، الحجري الى المإقت الخشبً شكله من المسرح

 :ربٌسٌة اجزاء ثبلثة من ٌتكون كان

 حلبة حرفٌا   ومعناها :(Orchestra) االوركسترا -1•

 الجوقة علٌه تإدي مستدٌر مستوي مكان وهً الرقص،

 وكان المختلفة، ادوارهم والممثلون المتعددة رقصاتها

 منهما كل ٌُعرؾ جانبٌٌن ممرٌن طرٌق عن ٌتم الٌها الدخول

 او هٌكل هناك كان الدابرة مركز وفً ،(بارودوس) باسم

 جزء وهو المسرحٌات بعض فً ٌستخدم ما وكثٌرا   مذبح،

 من جزء االوركسترا على ٌجرى وكان المنظر، من ثابت

   .الكورس مجموعات جانب الى المسرحً العرض
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 وكان الجمهور مكان وهو :(Theatron) ثٌاثرون -2•

 تستند الحجرٌة المقاعد او الدكك صفوؾ من عدد من ٌتؤلؾ

 شكل على االمر بادئ فً الثٌاثرون وكان تل، سفح الى

 ُتسرد المسرحٌة كانت إذ االوركسترا، حول مستدٌرة حلقة

 الجمهور ،وجد الممثل ظهور عند ولكن ، الجوقة لسان على

 من ٌتمكن حتى الدابرة من جزءا   ٌهجر الن مضطرا   نفسه

 الذي بشكله الثٌاثرون احتفظ الوقت ذلك ومن ، الممثل رإٌة

  .الحصان حدوة ٌشبه
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 المشهد او المنظر تعنً  (Skene):االسكٌنا او االسكٌنً -3•

 وكما االمر بادئ فً وكان ،(الدٌكور) الٌوم نسمٌه ما او

 هٌكل على مشدودة القماش من خٌمة عن عبارة الكلمة تدل

 اقنعتهم او ازٌابهم لتبدٌل للمثلٌن كمقصورة تستخدم خشبً

 خارج اوال   اقٌمت الخٌمة هذه ان المحتمل ومن الخ،

 ُنقِلت ذلك بعد ولكن الجمهور، عٌن عن بعٌدا   االوركسترا

 هجره الذي المكان امام االوركسترا من قرٌبا   الخٌمة

 واُخفٌت الممثل، رإٌة من لٌتمكن الثٌاثرون من الجمهور

 الجمهور، ٌراها التً الخارجٌة االمامٌة واجهتها معالم

 تبدو بحٌث اكثر او باب على ٌحتوي خشبً حاجز بواسطة

 المنظر بداٌة لتظهر سكنً بناء وكؤنها الجمهور امام الخٌمة

 المسرحً
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 حٌث دابم ثابت حجري بناء الخشبً البناء مكان اقٌم ثم•

 المسرح فً المسرحً المنظر تثبٌت الى االؼرٌق انتهى

 هذا ٌحتوي إذ ،(معبد او قصر، او بٌت،) ٌمثل كان والذي

 باب وهو الوسط الباب) للدخول ابواب ثبلثة على الجدار

 وهما الجانبٌٌن والبابٌن الملوك، او اإلله لدخول كبٌر

 .(والجوقة الشخصٌات لدخول صؽٌرٌن
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 (:  proskenion) البروسكٌنٌون -4•

 ٌتكلم الذي المكان اي ،السكٌنا امام ٌقع الذي المكان وهو•

 القرن منتصؾ فً وظهر (المنصة) الممثل علٌه وٌتحرك

 مسرحٌة مناظر (سوفوكلس) أنشؤ إذ ،(م.ق 465) الرابع

 للتمثٌل الممثلون انتقل وحٌن الملون، القماش من مصنوعة

 منظر ٌمثل الذي الملون القماش  كان ،البروسكٌنٌون على

 .علٌها ٌرسم او السكٌنا واجهة على ٌعلق المسرحٌة
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 أهن تمٌيات الوٌظز الوسزحي االغزيمي

 مجموعة ابتكار الى م.ق الخامس القرن فً االؼرٌق اهتدى لقد
 :ومنها المنظرٌة بالحٌل تتعلق التً المسرحٌة التقنٌات من

 الموشور ٌشبه وهو : periaktus-البرٌاكتوس جهاز -1•
 كل فً منه واحد وٌثبت محوره، حول ٌدور الذي الثبلثً
ٌُرسم البروسكٌنٌون جانبً من جانب  الثبلثة اوجهه على و
 التراجٌدٌا ٌمثل احدها مرسومة مختلفة مناظر التوالً على

 قصرا   تناسب زٌنة وادوات مرتفعة وواجهات كاألعمدة
 العادٌة كالبٌوت الكومٌدٌا ٌمثل االخر والوجه ملكٌا ،

 المسرحٌات فً ٌوظؾ ثالثا   ومنظرا   ونوافذ، بشرفات
 .والجبال والكهوؾ، كالرٌؾ، ، الساتٌرٌة
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 او منصة عن عبارة وهً :(Eccyclema)اٌكٌكلٌما-2•

 االسكٌنا من ٌُدفع وعجبلت بكرات على مرفوع خشبً سطح

 بوصفها تستخدم وكانت الجمهور، امام اي الخارج الى

 او القصر داخل فً ٌجري ما لتصوٌر مٌكانٌكٌة وسٌلة

 خلؾ تحدث التً المشاهد تصوٌر اي المسرح، على البٌوت

   .االسكٌنا
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 بلون بحبال تتصل رافعة وهً :(Machina) الماكٌنا -3•

 بهم والهبوط رفعهم وٌتم بالممثلٌن ُتربط المسرحً المنظر

   .وصعودها السماء من اآللهة لنزول تشبٌها   خبللها من
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 هويزات الوٌظز في الوسزح االغزيمي

 شكل ٌوجد ولكن (نتصوره كما) مسرحً منظر ٌوجد ال -1•
 كبٌر الوسط ابواب، ثبلثة فٌه الحجر من جدار عن عبارة تقلٌدي

 من االله انصاؾ او البطل ٌدخل ارتفاعا ، منه اقل والجانبٌن
 والجدار الجانبٌن، البابٌن من الشخصٌات وبقٌة الوسط الباب
 .المنظر هو

 تساعد والتً (االكٌكلٌما ،الماكٌنا ) التقنٌات بعض استخدام -2•
 .المكان حٌث من الدرامً الحدث مواكبة على

 فً الحدث عبر تتؽٌر وهً االبواب خلؾ مرسومة الستابر -3•
 من الستابر رسوم مشاهدة وتتم ،البرٌاكتوس تؽٌر مع الخلؾ
 .المشاهد وحسب الثبلثة الجدار ابواب خبلل

41 



 الطول اما كعرض، واحد متر تساوي ال التمثٌل ساحة -4•

 االمام وفً االؼرٌقً، المسرح خلؾ الجدار بعرض فهو

 نصؾ) مساحة الى تإدي والنزول للصعود مدرجات توجد

 فهو المذبح اما والموسٌقى، الكورس فٌها ٌتواجد (دابرٌة

 .دٌونٌزوس االله مذبح ٌمثل وهو االوركسترا وسط فً

 عروض فً فعل ووحدة ومكان زمان وحدة هناك -5•

 .االؼرٌقً المسرح
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 :الرومانً المسرح فً المنظر•
 اال االؼرٌقً، المسرح من اساسا   الرومانً المسرح انحدر•

 المدنً الدنٌوي االتجاه متخذا   الدٌنً االتجاه عن انفصل انه
 بناٌة فً حجما   اكبر كونه فً عنه تمٌز وبهذا المعمار، فً

 جدرانه فً وفخامة وزخرفة   زهاء   وأكثر ، الخلفٌة المناظر
 ُبعدا   اخذ الرومانً المسرحً المنظر ان على داللة هذا وفً

 الواقعً التصوٌر فً وبالرؼبة بالحدث وارتبط ، تصوٌرٌا  
 :ممٌزاته اهم ومن للمكان،

 

 المعمارٌة الهندسة من نوعا المسرح مبنى الى اضافوا-1•
 وذلك ، االؼرٌق عند قبل من موجودة تكن لم الزخرفٌة
  بناء بها تمٌز التً واالروقة ( ARCHES) االقواس بتصمٌم

 .االؼرٌقً المسرح الٌها افتقر والتً مسارحهم
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 على النظارة ٌجلس مستطٌبل المسرح شكل كان -2•

 مسارحهم ٌنشبوا ولم الدابرة نصؾ تمؤل التً المدرجات

 فوق بنً وإنما االؼرٌق، ٌفعل كان كما التبلل سفوح على

 المبنى فخامة تظهر لكً وذلك مستوٌة ارض سطح

 .والخارج الداخل من وزخرفته
 

 .تماثٌل أو شاهق قصر بشكل الثابتة المناظر أقاموا -3•

 وهما المسرح معمار فً تجدٌدٌن الرومان اضاؾ -4•
 (Trench) المجرى ثم المنصة، ٌؽطً الذي الخشبً السقؾ

 إذ الستارة، إلنزال تستعمل وكانت المنصة مقدمة فً

 االسفل الى االعلى من تهبط امامٌة ستارة الرومان استخدم

 .المسرحٌة نهاٌة الى لئلشارة
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 اختراعا   إلٌها مضٌفٌن الٌونانٌة التقنٌات الرومان اعتمد -5•

 الى مضافا تقنٌا   تطورا تعد والتً ( (pegma (بكما) أسموه

 متعدد بٌت شكل على سقالة هً والبكما الرومانً، العصر

 التلٌسكوب، تركٌب تشبه االخرى فً الواحدة تتداخل االدوار

 االخر المنظر داخله من ٌرتفع المطلوب، المنظر ظهور فعند

 المنظر لتؽٌٌر الرومان استخدمها حٌلة وهً وهكذا،

 .المسرحً

 نصؾ شكل على كانت الرومانً المسرح فً االوركسترا -6•

 الن نظرا االؼرٌقً المسرح مثل كاملة دابرة ولٌست دابرة

  ولذلك هاما ، دورا تلعب لم الرومانٌة المسرحٌات فً الجوقة

 واقتصرت أهمٌتها الرومانً المسرح فً االوركسترا فقدت

 درج احتله منها قسم إن بل الدابري، نصؾ الشكل على

 48 .المشاهدٌن لكبار منفصلة مقاعد لوضع مخصصا   كان منخفض
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 :المنظر المسرحً فً القرون الوسطى•

 تتعلق ألسباب المسرح على الكنٌسة سٌطرت العصر هذا فً•
 العصر فً ُتقدم كانت التً المسرحٌة العروض مستوى بتدنً

 مبتذلة مواضٌع تناولت إذ االخٌرة، اآلونة فً السٌما الرومانً
 اتخذت وبهذا الخبلعٌة، والمشاهد الزوجٌة كالخٌانة وبذٌبة
 مسرحً، النشاط صور من صورة اي بتحرٌم قرارها الكنٌسة
 تصور صؽٌرة مسرحٌة عروض بتقدٌم بسٌطة محاوالت وبعد
 اهمٌة الكنٌسة ادركت القداس، وطقوس المسٌح السٌد قٌام

 فبدأت المسٌحٌة، الدٌانة وتعالٌم مواعظ نشر فً المسرح
 وكان المقدس، الكتاب من مستوحاة دٌنٌة مسرحٌات بعرض
 وآالمه المسٌح السٌد قصة ٌمثلون انفسهم الكهنة هم الممثلٌن

 هذه تطورت ثم ،(االسرار حلقات) بمسرحٌات ُعرفت وقد
 تناولت إذ تطورا ، اكثر آخر نمطا   لتؤخذ االنجٌلٌة المسرحٌات

 اهم ومن ،(المعجزات) بمسرحٌات ُعرفت وقد القدٌسٌن حٌاة
 :العصر هذا فً المسرحً المنظر ممٌزات
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 الكنٌسة، داخل األول بنمطٌن، اتسمت الوسطى القرون مسرح عروض-1•

 على جدٌدة تحوالت الى ذلك وقاد ،والمٌادٌن االسواق فً خارجها والثانً

  تلك من متعّددة أشكال ظهرت إذ ،المنظرٌة وتقنٌتها الخشبة شكل

 :منها ثبلثـة سنستعـرض والتً المســارح،

 األسرار مسرحٌات تقدٌـم فً المستخدمة المتصلة، المسارح :أوال  •

  .والمعجـزات

 .الجـّوالة التمثٌلٌـة للفـرق المإقت المسـرح وهـو المصطبة، مسـرح :ثانٌا  •

 اإلنجلٌزٌـة األسـرار مسرحٌات تقدٌم فً المستخدمة العربـة، مسرح :ثالثــ ا•

 .واأللمانٌـة

 

 :المتصلة المسارح -وال  أ•

  نقل على المسارح هذه كرةف وتقوم استقبلها، من أول كانت الكنٌسة فإن

 َمـشاهـد ألن ،(ألخرى ؼـرفة من) آلخر منظـر من وتنقـّـلهم المشاهدٌن

ل كانت المسرحٌة  وكل الكنٌسة، بداخل الموجودة الؽرؾ مجموعة فً تمثــَـّ

ل ؼرفـة ا تمثــِـّ  56 .تلٌها التً أو سابقتها عـن مختـلفة بٌبـة أو منظـر 



 من تتـنقـل بل ، واحد مكان فً ثابتة ؼٌـر الجماهٌـر تكون بذلـك•
 .المسرحٌة تـلك فً المطروح التسلسـل حسب على ألخرى ؼرفة

 واحدة شجرة كانت فقد ،(رمزٌا  ) إٌحابٌا المنظر رسم اسلوب كان•
 االسلوب هذا اعطى وقد الجنة، الى لترمز كافٌة زهور عّدة تحمل
ُ  تمثٌبل    جهنم وباب والقداس والبحر للجنة تقدٌمه خبلل من واضحا

 .وؼٌره الذهبً والباب والقصر

 على رسمت التً األسرار قصص بمناظر مزودة الكنابس كانت •
 الفردوس ورسم والحجارة الخشب على ونحتت الملون الزجاج
 فضاء إن)) إذ خاصة منظرٌة لتؤسٌس محاولة فً الجدران على

 .((كله الكنٌسة حجم هو العرض
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 وظهر الكنٌسة خارج الى المسرح انتقل الوسطى العصور اواخر فً•

 :وهً المسارح، من نوعٌن فٌه

 المصطبة مسرح -ثانٌا  •

 الرإٌة لتحقٌق مرتفعة مربع شكل على ثابتة لمنصة باستعماله تمٌز•

  ٌتواجد علٌها مرسوم والمنظر خلفٌة ستـارة ذو للمشاهدٌن،

  المشاهدٌن، أعٌـن عـن ورابها ٌختفون أو خلفها الممثـلون وٌسترٌـح

 ٌحٌطونها أو التمثٌل، منصة أمام ٌتواجدون عادة المشاهدون وهإالء

 هذا مثلوا من وأهم ،(واألمام الجنبٌن على) اتجاهات ثبلثة من

 .الرتً دي كومٌدٌا فرق هم المسرح

 اإلؼرٌقً، المسرح لدى كما موضوع او زمان أو مكان وحدة تكن لم•

 تزود المنازل بعض فإن للمناظر التقنٌة التحوالت هذه وضمن

 الستابر، على الؽٌوم رسمت كما أسرة، مناضد، كراسً، أو بالستابر

 النجوم علٌها رسمت السماء تمثل كتقنٌة زرقاء ستارة واستعملت

 60 .والسحب
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 ٌتم العرض كان الكنٌسة مسرح خارج العروض مفهوم عبر•

  الخلفً حابطها استبدل معٌنة، أشكال لها مرتفعة منصة على

  تعمل والستابر متعددة أماكن فً وضعت االشكال مختلفة بؤعمدة

 .األعمدة تلك بٌن الفراؼات ملء على

 

 :(الكارو ) العربـة مسـرح -ثالثـا  

 هـذا واستخدم ذكرناه، قـد ما عن اختـلؾ المسارح من النوع هـذا

 قبـل تعـد فهً ألمانٌـا، و إنجلتـرا مـن كل فً المسارح مـن النـوع

ا العـرض بـدء  فً وتدفـع عجـبلت على توضع ثـم كامـبل ، إعـداد 

  المشاهدٌـن، من وأخرى مجموعة بٌن متنقلـة المدن، طرقـات

 :طابقٌـن مـن مكّونـه تـلك، العـربات مسارح كانت
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 وللحاجٌات للمبلبس كؽرفـة واستخـدم :السفلً الطابق -1

 الجزء وٌستخدم والممثـلٌـن، العـرض مستـلزمات من األخـرى

 .للجحٌم كمنظر اٌضا   االسفل

 .للتمثٌـل واستخـدم المسـرح سطـح وهـو :العلــوي الطـابق -2

 

 باألصباغ ومزركشة ضخمة مزخرفة العربات هذه بعض وكانت

 االلوان ذي المذهب والقماش واالعبلم االصفر والنحاس

 .الفاتحة
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 االحتفال كعربة) المتنقل المسرح فً المناظـر إن شك وال•

 ؼٌر كانت (الوسطى العصور فً الدٌنٌة المسرحٌات فً

 المسرح منصة جوانب ألن وذلك االرجح، على موجودة

 المناظر وكانت األربع، جهاتها من للجمهور مفتوحة كانت

 أبعاد ثبلثة ذات بمعدات أو المسرحٌة بؤبٌات أما ترسم

   بدال بالمنظر اإلٌحاء منها ٌقصد كان  أي نسبٌـا ، بسٌطة

   .بالواقعٌة ندعوها التً بالطرٌقة تصـوٌره من

 عالم فً الخداعً اإلنشاء فً المهم العنصر اآللة أصبحت •

 -الماكنة– اآللة)) أن إذ السحر وإثارة األوهام لخلق مقدس

 الجن عالم ٌشبه ما خلق على قادرة كؤداة استثمرت قد

 .((واألحبلم
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 الوٌظز الوسزحي في عصز الٌهضة

 القرن الى عشر الرابع القرن منصؾ من النهضة عصر امتد•

 اٌطالٌا مثل اوروبا دول فاعل بشكل شهدته وقد عشر، السابع

 شمل تطورا   العصر هذا شهد إذ واسبانٌا، وفرنسا وانكلترا

 من وؼٌرها والموسٌقى والشعر والرسم المسرحٌة الفنون

 وجه على ٌشٌر "النهضة" كلمة مدلول وإن الحٌاة، مجاالت

 االؼرٌقً الفن نماذج فً المتجسد الجمال احٌاء إلى التخصٌص

 العصر هذا فً الناس أدرك ما سرعان لذلك ونتٌجة والرومانً،

ا أكثر كانوا القدٌمة العصور فً الناس أن  لهذا بالحٌاة، اهتمام 

 الذٌن الفنانٌن لمبلحظة موضوعا   الطبٌعٌة الحٌاة تحولت

 حسا   االشكال ُتكسب التً الواقعٌة االتجاهات تقوٌة فً ساهموا

 جمالٌا   مادٌا   وقواما  
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  االستاتٌكً الطابع من بدال   والحركة الحٌوٌة عناصر فٌه تشٌع

 ارتبط وبهذا الوسطى، القرون جمالٌة ٌمٌز كان الذي (الثابت)

 الموضوعات رسم من بدال   الحقٌقً بالوجود الفن

 التً االسالٌب عن الفنان واستؽنى الخٌالٌة، (المٌتافٌزٌقٌة)

 ومن الزخرفٌة، والتخطٌطات الرمزٌة الصٌاؼات علٌها ٌؽلب

 :العصر هذا فً المسرحً المنظر ممٌزات اهم

 فضاء تحدٌد هو النهضة عصر ٌمٌز اصبح الذي االتجاه ان -1

 الشوارع من المسرحٌة الفعالٌات وانتقال المسرحً العرض

 صمم ان بعد المؽلقة، االماكن الى المفتوحة واالماكن

 فً بلد لكل المسرحٌة بالعروض خاصة بناٌات المهندسون

 .اوروبا
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 المنظور علم اكتشاؾ من والمصورون المعمارٌون استفاد -2

 فً وطبقوه الرٌاضٌة القوانٌن فً (الثالث البعد) الهندسً

 .المسرحً المنظر رسم

 الرسم فً التفاصٌل تسجٌل فً والدقة البراعة الفنان اظهر -3

 حوار ٌإكد درامٌا   هدفا   المسرحً للمنظر اصبح إذ ،المنظري

 المناظر رسم اسلوب اصبح وبذلك الكاتب، ورإٌة الممثلٌن

 خشبة على الدقٌقة الصورة نقل خبلل من الواقعً الى اقرب

   .اللون تؤثٌرات اهمال دون المسرح

 المنظر الى جدٌد من عاد النهضة عصر فً المنظر ان -4

 انه اي المسرح، خشبة على المتعددة المناظر من بدال الواحد

   .الموضوع بوحدة ٌمتاز اصبح
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 لخشبة التصمٌم من جدٌدا   نوعا   االٌطالٌة الدراما فرضت -5•

  الصالة عن الخشبة فُصلت فقد ،(االٌطالٌة العلبة) المسرح

 الجماهٌر تبقى ان اجل من وذلك االمامٌة الستارة بواسطة

 حددوا وبهذا ،المسرحً العرض طوال اماكنها فً ثابتة

  التمثٌل بٌن القوٌة العبلقة واٌجاد المسرحٌة الرإٌة

 شكل اختراع من ٌنبع االٌطالً العلبة فمسرح والمشاهد،

 والثقافٌة المسرحٌة الممارسات بٌن ظهر جدٌد مسرحً

 من مستطٌبل   شكبل   تتخذ والتً االحتفالٌات وبٌن الكبلسٌكٌة

   .الرومانٌة الهندسة بمعمارٌة ارتباطها خبلل

 بشكل المرسومة الخلفٌة الستابر استعمال على اعتمد -6•

 التؤثٌر استخدام اي واسعة، تبدو القاعات تجعل منظوري

   .للفضاء الخٌالً
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 :ٌؤتً كما وهً للمناظر انماط ثبلثة وضعوا -7•

وبٌوتها بشوارعها صؽٌرة مساحة تمثل التً الهزلٌة المنصة  

 بطابع تتسم وهً العصر هذا فً المواطنٌن حال الى ترمز

 .كومٌدي

بطابع تتسم ولكنها  وقصور مبان   تمثل التً التراجٌدٌة المنصة 

 .والكآبة الصرامة

ماء ٌنابٌع صخور، هضبات، ؼابات، تمثل التً الرٌفٌة المنصة. 

 مناظر على تعتمد نها ال طوٌبل   تستمر لم البصرٌة التقنٌة هذه ان إال 

 متعددة مشاهد تتطلب عروض وهناك المسرحً العرض طٌلة ثابتة

 طرق استحدثت لذا ،المسرحٌة موضوع بحسب تؽٌٌر الى تحتاج

 سطوحه تؽطى البرٌاكتوس اسُتخدم إذ المسرحٌة المناظر لتؽٌٌر

 تؽٌٌر لؽرض االخرى عن الواحدة تختلؾ مؽاٌرة برسومات الثبلث

   . المسرح خشبة على الموجود العرض تناسب التً المشاهد
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 فً ارتبط الذي (االلٌزابٌثً) االنكلٌزي المسرح اما -8•

 دور من لها لما الٌزابٌث بالملكة عشر السادس القرن

 عالٌة منصة ذو كان إذ الدراما، عجلة تحرٌك فً مباشر

 والمدرج اكثر او فتحات ثبلث على تحتوي مزركشة بخلفٌة

 فً العرض لدور االولى النشؤة ان ذلك المحلً الطابع اخذ

 حتى الجوالٌن الممثلٌن بواسطة كانت االنكلٌزي المسرح

 .الطلق الهواء فً مسارح االلٌزابٌثً العصر مسارح بقٌت

 :(والخاص العام) المسرحً البناء من نوعان وجد -9•
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 كان الذي الكلوب بمسرح وٌسمى شهرة االكثر وهو :العام النوع•

 الفناء او المكشوفة الساحة الى المسرح فتحة من تمتد خشبة له

 الممثلٌن لحماٌة (الظل) ٌسمى كان الشرفة ٌشبه بناء اقٌم وفوقها

 من الجزء هذا وٌسمى عمودان، الشرفة هذه وٌحمل االمطار من

 الن الممثلٌن من االكبر العدد علٌه ٌتحرك الذي بالخارجً الخشبة

 وخارجً، داخلً جزبٌن الى مقسمة االنكلٌزي بالمسرح الخشبة

  علوٌة شرفة عن فضبل   المسرح مإخرة فً ٌكون الداخلً فالجزء

 الخارجً الجزء بٌن تفصل التً المتحركة الستابر ببعض مجهزة

 االقل العدد فٌها ٌتحرك والتً منها الداخلً والجزء الخشبة من

 تستعمل العلوٌة الشرفة اما الصؽٌرة، للمشاهد وهً الممثلٌن من

 عرض لؽرض مخصصة كانت أو ، ؼٌرها النوم ؼرؾ لمناظر

 الشرفة ومشهد هاملت فً القلعة مشهد فً كما المرتفعة المشاهد

   وجولٌت رومٌو فً
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  المساحة من نوعٌن بامتبلكه االنكلٌزي المسرح تمٌز وبهذا•

 تؤتً التً والثانٌة الخلفٌة المساحة هً االولى المنظرٌة

 مسرح ٌحتاج ما نادرا   وبهذا مكشوفة وتكون لها استمرارا  

 المسرح معمار الن اضافٌة مسرحٌة مناظر الى الكلوب

 .ذلك ٌوفر

 لجلوس شرفات ثبلث الكلوب مسرح بخشبة ٌحٌط -10•

 مقارنة التؤثٌر فً عالٌة قدرة ذا جعله ما وهذا الجمهور

 فهناك للمشاهد الرإٌة مجاالت لتعدد المسارح انواع ببقٌة

 شرفات وتلتؾ للرإٌة واالعلى والجانبً االمامً المجال
 .(o) حرؾ شكل ٌشبه بما الخشبة حول الجلوس
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 العصر هذا فً شكسبٌر اسسه الذي المسرح امتاز -11•

 المسرحٌة المناظر وصؾ فً (الدرامً الفضاء) بتوظٌفه

 الوصؾ طرٌق عن الدرامٌة الشخصٌات ترسمه فضاء وهو

 .اللفظً

 فً المنظور عن شٌبا ٌعرؾ االنكلٌزي المسرح ٌكن ولم•

 المرسومة اللوحات من ٌخلو المسرح كان لذلك الفترة، هذه

 مصمم (جونس اٌنٌجو) ظهر ان الى المسرح، خلفٌة فً

 الى اٌطالٌا من المنظور نظرٌة نقل الذي المسرحٌة المناظر

 .انكلترا

 بعض بتوظٌفه العام التقلٌدي االنكلٌزي المسرح تمٌز -12•

 فً فخاخ او االشباح لظهور فتحات مثل والمعدات اآلالت

 .الطابرة االشٌاء لتمثٌل معدات او المسرح خشبة
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 المسرح) فهو االنكلٌزي للمسرح الثانً النوع اما -13•
 المؽلقة الداخلٌة القصور ببلط قاعات فً انشؤ الذي (الخاص

 حد   الى ٌشبه للجمهور ثابتة مقاعد وذات الشكل والمستطٌلة
 من وكان التصمٌمٌة، الناحٌة من االٌطالٌة العلبة مسرح ما
 مسرحٌات هً القصور ببلط فً تقدم التً العروض اهم

 ٌقدمها ترفٌهٌة عروض وهً التنكرٌة االقنعة او الماسك
 بالمناظر ٌحفل اسطوري بهرجً شكل فً مقنعون ممثلون

 وكانت الثمن، الؽالٌة الزاهٌة واالزٌاء الرابعة المسرحٌة
 فً الثامن هنري الملك رعاٌة تحت تقدم المسرحٌات هذه

 .انكلترا
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 لتؽٌٌر نظام اٌجاد االنكلٌزي المسرح ابتكارات اهم من -14•

 تنزلق بجعلها المسطحات على المرسومة المسرحٌة المناظر

 وهذا المسرح خشبة على (سكة) محفورة قنوات على

 .قرون ثبلثة قرابة به معموال   ظل النظام

 

 االعلى من تتدلى التً المناظر اسلوب االنكلٌز استعمل -15•

 فً قوة المشهد ٌعطً مما وسرعتها المناظر تؽٌٌر لتسهٌل

   .والتعبٌر الشكل

 

101 



 القرن منتصؾ فً ظهر والذي الفرنسً المسرح اما -16

 قوانٌن باعتماده الحدٌثة الكبلسٌكٌة اعتمد فقد عشر السابع

 الزمان وحدة (الثبلث الوحدات) والٌونانً االؼرٌقً المسرح

 بما القدٌم المذهب فً التعدٌل مع الفعل ووحدة والمكان

 .العصر مقتضٌات مع ٌتناسب

 الطراز فً االٌطالً المسرح ٌشبه الفرنسً المسرح -17

 بفضاء ٌتعلق فٌما والصالة الخشبة ناحٌة من والعمران

 .والجمهور الممثلٌن

 .بالفخامة تمتاز جدا   ضخمة مسارحه -18
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 خاصة عالٌة بإمكانٌات تتمتع كانت القصور مسرحٌات -19•

 ودور والثرٌات بالسجاجٌد المجهزة المسرحٌة بالمناظر

 .االستراحة

 اآلالت حٌث من االٌطالٌة بالتقنٌات اهتمام هناك كان -20•

 .والمناظر والماكٌنات

 سمً فرنسا فً المسرحٌات من جدٌد نوع ظهر -21•

 مثل المسرحٌة الحٌل تنفذ وفً (االلهٌة الحٌل ) بمسرحٌات

 جنً اظهار او طابرا   لٌبدو المسرح خشبة فوق الممثل رفع

  .الجمهور تدهش بسرعة المسرحٌة المناظر تؽٌٌر او شبح او

 وذلك المنظر فً الجانبٌة المسطحة الستابر استعملت -22•

 .الجمهور لرإٌة وواسعة عمٌقة الخشبة اظهار اجل من
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 الوٌظز الوسزحي في المزى الثاهي عشز

  المسرحٌة المناظر مصممً من ظهر الثامن القرن فً  -1•

 السٌما عالٌة بحرفٌة المتنوعة المواضٌع برسم ٌهتمون الذٌن

 برسم المناظر مصممً اهتمام ان والواقع ،الطبٌعٌة المناظر

 مصمم ٌكون ان ضرورة النتفاء مدعاة كان الطبٌعٌة المناظر

 الطبٌعٌة المناظر تصوٌر راح فقد  معمارٌا، المسرحٌة المناظر

  . المجال هذا عن بعٌدا المعماري ٌقصً

 على االعتماد من المسرحٌة المناظر تصمٌم فً التحول تم -2•

 حتى ، (الرسم) التصوٌر فن على االعتماد الى الهندسٌة العمارة

 .المنظر سٌد هو المرسوم الخلفً الستار اصبح
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 بالمنظور ٌعرؾ ما المسرحٌة المناظر رسوم فً ظهر -3•
  الصفحة، وٌسار ٌمٌن على نقطتٌن ذو وهو المنحرؾ،
 وهذا جانبٌة وبزاوٌة الخارج من األشكال لرسم ٌستخدم
  .بالمنحرؾ سمً لذلك أفقً خط فٌه لٌس المنظور

 حدا   المناظر رسامً سطوة وصلت القرن هذا اواخر فً -4•
 حجمها فً تفوق كبٌرة بحروؾ تكتب كانت اسمابهم ان بلػ

  نفسه والمإلؾ الربٌسٌٌن الممثلٌن من كل اسماء حروؾ
 بالمناظر ٌنبهر كان ان بالجمهور االمر وصل حتى

 .بالممثلٌن اعجابه من أكثر المرسومة
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 الوٌظز الوسزحي في المزى التاسع عشز

 القرن مدار على التكنولوجً والتقدم الصناعٌة الثورة بداٌة مع•

 :مثٌر بشكل المسرح جمالٌات تؽٌرت عشر، التاسع

 خشبة على االٌهام بمستوى ٌرتفعوا ان االنكلٌز استطاع -1•

 والدقة المسرحٌة فالمإثرات التارٌخٌة، الدقة محققٌن المسرح،

 الترفٌه لتحقٌق حد اقصى الى جنب الى جنبا تسٌر التارٌخٌة

 الواقعٌة ظهور على ساعد ما وهذا واحد، آن فً والتثقٌؾ

 تنشا ان الواقعٌة فً ٌقتضً وكان .الرومانسٌة على وطؽٌانها

 منظم، حقٌقً اثاث ذات صالة او ؼرفة لتصوٌر ثابتة جدران

 ٌواجه الذي الجدار ٌنقصه صندوق هٌبة على الدٌكور فاصبح

 فً استخدمت التً المنظور بقاعدة االحتفاظ مع الجمهور،

 114 .السابقة المسرحٌة المناظر رسوم



 من عززت القرن هذا فً ظهرت التً الجدٌدة اآلراء ان -2•

  ٌؤتً المسرحٌة المناظر مصمم دور وجعلت المخرج مكانة

 العروض فً ذلك من العكس الحظنا ان بعد الثانٌة، بالدرجة

 .عشر الثامن القرن خبلل قدمت التً المسرحٌة

 حدٌثة اتجاهات ظهرت عشر التاسع القرن اواخر فً -3•

  جدد مخرجون قادها المسرح فً الواقعٌة ضد وقفت اخرى

  الحلم واشاعة العواطؾ اثارة هً المسرح وظٌفة ان رأوا

  لذلك .المسرح خشبة على الواقع نقل من بدال والخٌال،

 محضا خٌالٌا تزٌٌنا عن عبارة المسرحٌة مناظرهم جاءت

 المسرحٌة الروح مع متجاوبا وخطوط الوان على ٌقتصر

 .المعنى مع متكامبل دورا فٌها لٌلعب
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 الضخمة المصاعد مرة وألول العصر هذا فً ابتكرت -4•

 تتمٌز التً المناظر السٌما بسرعة المسرحٌة المناظر لتؽٌٌر

  ما وكل القطع من العدٌد تضم والتً  الواقعً  باألسلوب

   .المسرحً المشهد ٌتطلبه
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 الوٌظز الوسزحي في المزى العشزيي

 ملحوظا   تطورا   ٌشهد العشرٌن القرن فً المسرحً المنظر اخذ

 الى النظرة وتؽٌٌر التجرٌب نحو والتوجه االخراج ظهور بتؤثٌر

 هذا ممٌزات ابرز ومن وتعددها، الجمالٌة النظرٌات بتؽٌر المسرح

 :العصر

 من المسرحً المنظر وظٌفة تحوٌل فً الرمزي التٌار ساهم -1

 الى واللجوء اٌحابٌة وظٌفة الى (واقعٌة) تصوٌرٌة أٌهامٌه وظٌفة

 لتقدٌم المسرحٌة باإلضاءة االستعانة خبلل من واالختزال التجرٌد

 االستعانة اي الدرامً، الحدث فً المتؽٌر العاطفً للنمط الدعم

 ابعاد ذات مسرحٌة ومناظر زخرفٌة اشكال خلق فً الضوبً بالمنظر

 وألوانها االضاءة حركة) امكانٌات على تقوم وتعبٌرٌة رمزٌة

 بؤلوان مرسومة تصوٌرٌة ؼٌر بسٌطة تصمٌمات على (وشدتها

 120 .(آبٌا دولؾ) محاٌدة



 خبلل من للعرض الفنٌة عناصر جمٌع بٌن تجانس خلق -2•
 وبٌن العمودي والمنظر االفقٌة االرضٌة بٌن والربط الدمج
 ومنصات، عّدة، مستوٌات باستعمال اكٌدة بعبلقة الممثل

 المتعامد المنظر بٌن تربط صاعدة وسبللم ومنحدرات،
 بشكل الحركة من الممثل تمّكن االفقٌة واالرضٌة الخطوط،
 واالٌحاء التنوع من حالة خلق اجل من وافقً عامودي
 والتواصل للمثل الجسدي فالوجود واالزمنة، االمكنة بتؽٌٌر
 المسرح خشبة على االخرى العناصر كل ٌجعل الذي هو معه
 السوٌسري والمصمم المخرج) والحركة الحٌاة فٌها تدب

   .(آبٌا ادولؾ
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 من المكونة والمناظر الضخمة، الشاسٌهات اعتماد -3•

 بؤي وتضاء حجم واي تكوٌن اي تؤخذ ان ٌمكن التً الستابر

 المشهد ٌناسب بما علٌها الدرامٌة الصفات إلضفاء لون

 فً والتؤثٌر التجسٌم عنصر لتحقٌق باإلضاءة واالستعانة

 االنكلٌزي والمصمم المخرج) المسرحً للعرض العام الجو

 .(كرٌج

  المسماة الشهٌرة كرٌك بشاشات عرفت شاشات استخدام -4•

 منظر عدة واحد مشهد فً تعرض والتً (السكرٌن)

 من البصرٌة التقنٌة هذه تمتلكه لما ،متنوعة مسرحٌة

 بؤي و شكل أي تكون ٌجعلها مما ، باتجاهٌن تتحرك مفاصل

 .المشهد ٌناسب بما و لون بؤي وتضاء حجم

125 



126 



127 



128 



 نوعٌة طفرة احداث الى الحدٌثة التقنٌة االبتكارات ساعدت -5•

 ذات المسرحٌات فً سٌما المسرحً المنظر تبدٌل عملٌة فً

  المخرج االبتكارات هذه من استفاد وقد الواقعً، االسلوب

 عروض تقدٌم فً (راٌنهاردت ماكس) النمساوي والمصمم

 استحداث االبتكارات هذه ومن واالعجاب، باإلبهار اتسمت

 تهبط التً والمنصة المنزلقتٌن، والمنصتٌن الدوارة، المنصة

 علٌها اعد اخرى منصة محلها لتحل الرافعات بواسطة وتصعد

 .جدٌد منظر
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 والبراقع السفلى االضاءة ورفع االمامٌة الستارة حذؾ -6•

 الى تمتد الخشبة وجعل المسرح لخشبة (العلوٌة الستابر)

 بٌن والتشاركٌة االلفة مبدأ من انطبلقا   الجمهور صالة

 والسقاالت االضاءة اجهزة عن والكشؾ والممثل، الجمهور

 .( راٌنهاردت ،برٌخت ،مٌرهولر ) (الرابع الجدار كسر)

 الذي (التركٌبً المنظر)بـ سمً منظري تجرٌب استخدام -7•

 عدٌدة مساحات على وٌحتوي الخشبة مستوى عن ٌرتفع

 ؼٌر اسٌجة لها وتوضع سبللم بها تتصل االرتفاعات

 المتحركة والعجبلت اآلالت علٌها ٌدخل كما منتظمة

 واسعة حرٌة لتمنح ساندة خلفٌة المنظر لهذا وٌستخدم

 فٌرفولد الروسً والمصمم المخرج) علٌها الممثل لتحرك

 .(مٌرهولد

•   
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 امكانٌة ظهرت وتطوره السنٌمابً الفن ظهور مع -8•

 وعرض (السحري الفانوس) الضوبٌة الشرابح استعمال

 احداث اثناء فً للمسرح الخلفً الجدار على سنٌمابٌة لقطات

 االلمانً المخرج)و (مٌرهولد فٌرفولد) المسرحً العرض

 .(برٌخت برتولد االلمانً المخرج)و (بسكاتور اروٌن

 فً واالقتصاد التامة بالبساطة تمٌز الذي المسرح ظهور -9•

 اللون واستخدام الدٌكور قطع بعض من اال المنظرٌة ادواته

- الملحمً المسرح ) الفوتوؼرافٌة والصور والبلفتات الواحد

  لجٌرزي -الفقٌر المسرح) جاء وقد (برٌخت لبرتولد

 الى دعا فقد المسرحً، اقتصاده فً تطرفا اكثر (ؼروتوفسكً

  المسرحً المنظر فً المعقدة المٌكانٌكٌة من ٌخلو مسرح

 .التعبٌر فً الممثل جسد على العتماده

•  
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 الوٌظز في الوسزح الفميز 
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 الوٌظز الوسزحي في المزى الىاحذ والعشزيي

 فً كبٌرا   تطورا   االخٌرٌن والنصؾ العقد فً المعاصر المسرح شهد

 ان فٌه الشك ومما الرقمٌة، التكنولوجٌا السٌما التكنولوجٌا مجال

 ؼٌر جدٌد جمالً فضاء خلق الى مباشر بشكل ادى التطور هذا

 من المتلقً او المشاهد فكر فً حصل الذي التؽٌٌر ٌوازي مؤلوؾ

 عن التعبٌر الى والمخرج المصمم وطموح حاجة وٌلبً جهة،

 ممٌزات اهم ومن المختلفة، قضاٌاه ومعالجة الراهن العصر روحٌة

 :الراهن عصرنا

 منظرٌة تكوٌنات خلق فً كبدٌل الرقمٌة االضاءة تفعٌل تم -1•

 .وجمالً متصاعد درامً أداء إلى وتشكٌبلتها، ألوانها تؽٌر عبر

 ثابتة او متحركة منظرٌة بٌبة خلق فً الداتاشو جهاز توظٌؾ -2•

 .المسرحً العرض الحداث الدرامٌة الخصابص تعزٌز فً تسهم
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 التفكٌر محدود ؼٌر الفنان جعلت(الهولوؼرام) تقنٌة توظٌؾ -3

 التؤثٌرات خبلل من وذلك التكنولوجٌا هذه بواسطة اإلبداع فً

  الفراغ، وفى المسطحات على األبعاد الثبلثٌة واإلمكانٌات المتجددة

 التفكٌر طّور الكمبٌوتر أجهزة طرٌق عن التقنٌة هذه فً فالتحكم

 الرابع والبعد والثالث الثانً البعد فتعدى حدود ببل وجعله اإلبداعً

 .تفاعلٌة قٌما   واإلبداعٌة التعبٌرٌة القٌم تؽذٌة إلى باإلضافة وحقق

 خبلل من القرن هذا هوٌة تحقٌق الى والمصمم المخرج ٌسعى -4

 مفارقات خلق باتجاه الماضً فً السابقة التصنٌفات كل رفض

 .المسرحً المنظر مستوى على وحركٌة بصرٌة وثورٌات

 والتصوٌر التشكٌل فً المفردات من االدنى بالحد االكتفاء -5

 كل فٌه  ٌوظؾ باقتصادٌة ٌمؤل ان ٌمكن فراؼا   المكان عدّ  إذ الفنً،

 .داللً بمنحى المسرحً المنظر عناصر من عنصر
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 الوٌظز الوسزحيأهذاف تكىيي 

 :وهما الدٌكور لتصمٌم هدفان هناك•

 .المسرحً العمل فهم على المشاهدٌن مساعدة :أوال •

ا •  ٌ  .الممٌزة المسرحٌة خصابص عن التعبٌر :ثان

 

 مصمم المنظر المسرح

 المسرحً المنظر عناصر تخطٌط بعملٌات ٌقوم الذي الفنان هو

 المسرحً، العرض مشاهد وخصوصٌة ٌنسجم بما المطلوب

 خبلل من المتلقً للجمهور والنفعً الجمالً البعد فٌه محققا  

 الشكل لخلق التناسق ٌحقق بما وترتٌبها الفنٌة العناصر تنظٌم

 155 .والهٌبة



الشزوط الىاجب تىفزها في هصون الوٌظز 

 الوسزحي

 المعمارٌة، الخبرة المسرحٌة، الخبرة التشكٌلٌة، الخبرة )•

   (العامة الثقافة

 

 مهام مصمم المنظر المسرحً

 كاملة المسرحٌة بدراسة المسرحً المنظر مصمم ٌبدأ -1

 عدد االعتبار فً آخذا   بالمناظر، المتعلقة متطلباتها محلبل  

 .سٌحتاجها التً المنظر عناصر او أجزاء وأنواع وحجم
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 ان بعد وذلك االجزاء، هذه بها سٌرتب التً الطرٌقة ٌدرس -2•

 وخلفٌاتها للمسرحٌة والمكانً الزمانً البعد درس قد ٌكون

   .واالجتماعٌة االقتصادٌة

 بحثا   ٌجري ان الى كذلك المسرحً المنظر مصمم ٌحتاج قد -3•

 .المسرحٌة احداث زمن وعادات سلوك تعّرؾ فً ٌساعده

 .المسرحً المنظر تنفٌذ تفاصٌل بكل اإللمام -4•

 نوع فً للتداول المخرج مع المسرحً المنظر مصمم ٌجتمع -5•

 خٌار من اكثر هناك كان اذا وفٌما للعرض، المناسبة المسرح خشبة

 بشكل وللمنظر عام بشكل للعمل المرصودة للمٌزانٌة وفقا   للعرض

 المخارج أماكن اٌضا   بحثها ٌتم التً االمور بٌن ومن خاص،

 على االطبلع عن فضبل   المنظر قطع وترتٌب المسرح، فً والمداخل

 بشكل المسرحً والمنظر عام بشكل العمل حول المخرج رإٌة

 .خاص
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وفماً لومتضيات الوٌظز خشبة الوسزح ألسام 

 الوسزحي 

 :أقسام ثبلثة إلى الخشبة تقسم

 عن عوضا تستخدم وأحٌانا (الكوالٌس) الجانبٌة الستابر -1

   قماش علٌه مشدود خشبً إطار) شاسٌهات أو مسطحات الستابر

 .الخشبة جانبً على وتوزع (جهتٌن أو واحدة جهة من

 على توضع مجسمات وهً (البارتكاببلت) المستوٌات -2

 ثبلثة منها ٌظهر الخشبة سطح عن ارتفاعات لخلق الخشبة

 على أو مستطٌبلت متوازي أو مكعبات شكل على وهى أبعاد،

 للفك معدة تكون وقد الخشب، من مصنوعة أسطوانً، شكل

 أدراج، بؤنواعها، المستوٌات تشمل وهً بسهولة والتركٌب

 158  ..الخ ..عجبلت على متحركة مجسمات ستاندات مساطب،



 كحواجز توضع وإنما الممثل لحمل معد ؼٌر بعضها ٌكون وقد

  وهً .ممثل وإلخفاء أخرى عن تمثٌل منطقة لفصل (برافانات)

 على وتوزع شجرة، أو نافذة، أو كبوابة منظرا   تستخدم قد نفسها

 من الكوالٌس هذه وراء لما المتفرج رإٌة وتمنع المسرح جانبً

 بٌنها وتترك متوازي، ترتٌب فً وتوضع ملحقات، أو ممثلٌن

 وعددها المسرح خشبة على الممثل إال ٌراها ال جانبٌة فتحات

 كل فً ثبلثة عن تقل ال عادة لكنها الخشبة مساحة على ٌعتمد

 بالمنظر (الخشبً اإلطار) الكالوس فكرة تستخدم ما وكثٌرا جانب،

 وهً (البراقع) النصفٌة الستابر أٌضا الكوالٌس وتشمل المسرحً،

 وال باألٌسر األٌمن الكالوس وتصل المسرح إطار أعلى فً مثبتة

 إخفاء وظابفها ومن سم 100 -50 سوى للمتفرج منها ٌظهر

 المناظر تخفً كذلك والمٌكروفونات، واألسبلك اإلضاءة وحدات

 .للمتفرج وظهورها نزولها حٌن إلى بالسقؾ المعلقة المسرحٌة
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 وجهٌن ذات أو الثقٌل القماش من وهً :الخلفٌة الستابر -3•

 ألحد كخلفٌة تستخدم وقد المسرح، خلؾ الممثلٌن تخفً

 المشهد علٌها وٌرسم بالببلستٌك تطلى كؤن المشاهد

 واألقمشة المنظرٌة الملحقات بعض علٌها تعلق أو المسرحً

  .للمشهد المناسبة
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أى يأخذ الوٌظز الوسزحي علً الوخزج أو هصون 

 :هثلأخزي بعيي االهتوام أثٌاء تأدية عوله اعتبارات 

 
 .المسرح خشبة مقاس -1•

 .النص فً لؤلحداث الزمنٌة للفترة المعمارٌة الدراسة -2•

 .وعددها المسرح على الممثلٌن وخروج دخول أماكن -3•

 .مهمته المنظر ٌنهً عندما التؽٌٌر وسهولة الخفة -4•

 .الكوالٌس وراء ما تؽطٌة -5•

 .عناء دون الممثل متابعة على القدرة المتفرج إعطاء -6•

 .الخشبة على الممثلٌن حركة إعاقة عدم -7•

 .الدقٌقة بالتفاصٌل ٌعنى ال شامبل المنظر ٌكون أن -8•

 161 .وألوانها واإلضاءة المبلبس تصمٌم -9•



 األلوانعن نبذة 
 واألزرق واألصفر األحمر: األلوان األساسٌة هً•

 :وهًوٌنتج عنها األلوان الثانوٌة •

 أصفر+ أحمر : البرتقالً•

 أصفر+ أزرق : االخضر•

 أزرق+ أحمر : البنفسجً•

 :مزج األلوان الثانوٌةوٌنتج عن •

 اخضر+ برتقالً : البنً•

 برتقالً+  بنفسجً: الزٌتً•
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 ألنها الحارة األلوان من تعتبر والبرتقالً األحمر األلوان•

 والثورة القتل لمشاهد وتصلح والنار الدم من مستمدة

 إلى إضافة توحً القاتمة الحارة واأللوان والحب، والجنون

 .والرصانة واألهمٌة بالجدٌة ذلك

 مستمدة ألنها الباردة األلوان من فهً واألخضر األزرق أما•

 الباردة األلوان وتوحً ،والسماء النبات وسكون هدوء من

 الباردة األلوان أما والخطر، والتشاإم بالتهدٌد القاتمة

 .الجدٌة وعدم بالسطحٌة فتوحً والزاهٌة الفاتحة

 ولٌس المسرحٌة من جزءا المسرحً المنظر ٌكون أن -10•

 .العام طابعها مع وٌتماشى عنها، منفصبل
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   الشاسٌهاتأنواع 

 :الشاسٌهما هو 

 علٌه مرسوم قماش علٌه ٌشد ..الخشب من برواز عن عبارة

 المسرح خشبة أرضٌة على ٌثبت والشاسٌه المطلوب، المنظر

 أرضٌة على تتحرك أو الحدٌد، أو الخشب من شكاالت بواسطة

 .بالكوالٌس تربط أو عجبلت له بحامل المسرح خشبة
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 :هً عّدة انواع للشاسٌهات•

 :المفرغ الشاسٌه -1•

 ال محاٌد بلون وتدهن ..الصٌادٌن كشباك شباك تستعمل•

 (الهٌرسات) بالفرٌزات وتعلق األخرى األلوان على ٌإثر

 او قماش او فلٌن من قطع علٌها ٌلصق أو وٌركب العلٌا

 وؼصون الورق تمثل التً المناسبة الخامات من ؼٌره

 .وجذوعه الشجر

 :المزدوج الشاسٌة -2•

 ٌسمح النوع وهذا الجانبٌن، من مكسو المنظر مزدوج وهو•

 .مشهد وجه لكل مشهدان فٌعطى السرٌع بالتنفٌذ
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 :الكبٌر الشاسٌه -3•

 األوسط العمق منطقة فً وٌستخدم متر 10-8  من عرضه•

 .االؼلب على والنوافذ األبواب فٌه ٌوجد حٌث للدٌكور

 المناظر أو كالمبانً خاصة مناظر الشاسٌهات على ترسم•

  أو البانوراما أمام وتوضع .. الشواطا أو الجبال أو الرٌفٌة

 اجهزة إلخفاء وٌستعمل .. الموجود المسرحً المنظر

 الجزء  إلضاءة المسرح خشبة على الموضوعة االضاءة

 .المسرح خشبة عمق ستارة من األسفل
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 :(البرٌاكتوس) الثبلثً الشاسٌه -4•

 على توضع  ببعضها ملتصقة شاسٌهات ثبلث عن عبارة وهو 

 منظرا لتعطى تدور مشهد كل وفى المسرح خشبة جانبً

 لسهولة كهربابٌة بكرة على النوع هذا وٌرتكز ..جدٌدا

 علٌها دابرة كل ببعضها ملتصقه دوابر على وٌدور تحرٌكها،

 .ثبلثً شاسٌه
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