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  شيخة سنان ثـــــاسم الباح
   التشكيل في المسرح المعاصردور ثــــعنوان البح

  حلوان ةـــــــجامع
  الفنون الجميلة ةــــــــكلي
  هندسة الديكور م ــــــــقس

  )م١٩٨١(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث
  هدف الدراسة

 ،هتم هذا البحث بالدور الذي يقوم به عنصر التكوين للمسرح ككـل           أ
 يحيط بها مـن جـدران فـي         مشتمال على خشبة المسرح نفسها وما قد      

ولذلك تعرض البحث في . مختلف العصور وخاصة في المسرح المعاصر 
يـة التـصميم    لأوله إلى تعريف الديكور المسرحي الذي يشتمل على عم        

المعماري لخشبة المسرح وعلى المناظر المسرحية وما تحويه من جوانب 
ف الكالم عن    ولقد تطلب هذا التعري    ،تشكيلية وإكسسوارات ومناظر خلفية   

 الن هذه العناصـر المرئيـة تحقـق         جأهمية اإلضاءة واألزياء والماكيا   
  .االنسجام الذي يستلزمه العمل المسرحي الناجح

  منهج الدراسة
تعرض البحث إلى دراسة تاريخية بسيطة لشكل المسرح الذي تطور          

ل عبر العصور ليعكس التحول الفكري والثقافي الذي يتبعه دائما تغير األشكا          
 وليس فن المنـاظر  ، وتغير النص الدرامي من عصر آلخر   ،الفنية بوجه عام  
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المسرحية منفصال أو مستقال عن النص المسرحي في أي عمل فني بل على             
العكس فإن ما يقوم به فنان المناظر وهو تجسيد للنص من خالل ممارسـته              

ـ              اءة أنواع مختلفة من الفنون أهما فن الديكور وفن العمـارة وفنـون اإلض
فإن عظمة ديكور المسرح تنبع من ذاته ولكن على حساب النص           . .وغيرها

 عناصـر المـسرح     ه مثـل   إذ يجب أن يكون الديكور مثل      ،واألداء التمثيلي 
األخرى منسجما معها ومندمجا فيها وإال كان الديكور عمال مدمرا للمـشاعر   

  .شاهدالتي يقصد كل من كاتب النص ومخرج المسرحية أن ينقلها إلى الم
  استنتاجات الدراسة

البحث مدى ارتباط فن الديكور بالنص المـسرحي والممثـل          كشف  
ولذلك يتفق فنان الديكور في كل ما يقوم به من . وحركته على خشبة المسرح  

 ،عمل مع المخرج المسرحي ألنه هو القادر على إدراك روح العمل الدرامي           
ه دائما هو إيجاد االنسجام     وهو القادر على أن يجمع بين عناصره كلها ومهمت        

والتوافق بين كل عناصر العمل كله لذلك يقوم فنان الديكور بتصميم مـشاهد             
العمل المسرحي وفق رؤية المخرج فالوحدة الفنية تـشكل أسـاس العمـل             

  .المسرحي
وفي الربع األخير من القرن التاسع عـشر أصـبح مفهـوم الفـن              

 ركائز العمل المسرحي وبه قد      المسرحي شامال لعنصر الديكور على انه أهم      
 وبه يتمكن الممثل من االندماج في دوره       ، العمل المسرحي كله   لينجح أو يفش  

فيحسن أداءه أو يبتعد عن دوره فيضعف أثره العاطفي على المشاهدين وبذلك 
ارتبط مصمم المناظر المسرحية بكتـاب الـنص المـسرحي وبـالمخرجين       

المسرحي ليست وليدة الـنص وحـده أو        وبالممثلين كذلك ألن روعة التأثير      
  .التمثيل أو الديكور بل امتزاج هذه العناصر كلها مكونة وحدة فنية متكاملة
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ولقد تعرض البحث عن تاريخ نشأة المسرح في لمحة سـريعة الن            
 كما أن األشكال القديمة للمـسرح       ،تطوره الحديث قائما على أشكاله السابقة     

مسرح  الديني في العصور الوسطى ال يزال        سواء في المسرح اليوناني أو ال     
وبين البحث كيف ارتبطت نـشأة      . مؤثرا على شكل المسرح في عصرنا هذا      

المسرح بجانب اإليحاء والسحر من اجل محاولة التأثير على الطبيعة بإرادة           
وكان الديكور في تلك العصور بسيطا يقوم أساسا على عنصر الزى . اإلنسان

مات طبيعية ليس للفنان في تصميمها دورا كبيراً مثل         الذي كان من مواد وخد    
وكانت أعمال الديكور علـى     . جلود الحيوانات وعناصر نباتية وما إلى ذلك      

بساطتها توحي بالغموض وتثير العقل الباطن مثلها النص الدرامي وعناصر          
ثم انتقل البحث إلى المسرح اإلغريقي الذي كـان         . العمل المسرحي األخرى  

رض ممهدة مستديرة الشكل يحيط بها مقاعد المشاهدين وكان يقوم  من قطعة أ  
عادة عند سفوح المرتفعات كما كانت قريبة أحيانا من مباني العابـد ولقـد               

م وكان فـي اسـتطاعة المـشاهدين         . ق ٤٦٥أقيمت أول منصة خشبية عام      
ولقد ..  وكان العمل الدرامي وقتئذ يعتمد على النص واإليقاع        ،رؤيتها بسهولة 

ها معماريا فيمـا بعـد ومعرفـة        عترك هذا المسرح القديم آثارا له أمكن رف       
تفاصيل هذا النوع من المسارح ولم يختلف المسرح الروماني عن المـسرح            

  .اإلغريقي إال في قليل من التفاصيل
مشاكل كانت تواجه عملية التصميم فـي الـديكور          وأظهرت الباحثة   

ينت كيف انعكست هـذه التغيـرات       المسرحي كلما تغير شكل المسرح كما ب      
على طريقة استخدام اإلضاءة التي ازدادت أهميتها في القرن العشرين عندما           

 جكما تكلمت عن األزيـاء والماكيـا      . تأثر الفن بالتقدم العلمي والتكنولوجي    
وفي النهايـة   . ألثرهما البالغ من الناحية التشكيلية على المظهر العام للديكور        

  .كيل في مجال ديكور المسرح والعمل الدرامي بوجه عامبينت كيف أن التش


