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املستخلص :
تتشكل عروض املسرح املدرس ي من عناصره املرئية (املمثل ((التلميذ)) ( ،ازياء  ،ديكور ،وضوء ،مكياج
 ،ملحقات) ولهذه العناصر خصوصية كونها تنفذ داخل املؤسسات التربوية (املدرسة) فضال عن خاصية
التوجه الفكري والتعليمي للمسرح املدرس ي عموما ،ومن بين هذه العناصر االزياء بأشكالها والوانها وهيئتها
املتنوعة التي تخاطب التلميذ بشكل مباشر ومرئي وتأثر عليه شكليا ومضمونا بناء على التوجهات
واملعالجات التصميمة التي تنفذ حسب املنطلقات االخراجية واهداف العرض املسرح املدرس ي ككل  ،وبناء
على ذلك وضعت الدراسة الحالية سؤاال ملشكلة البحث  ،وهو ما عالقة الشكل واملضمون لألزياء املسرحية
بإيصال االفكار التربوية للمتلقي (التلميذ) ؟ اما الهدف فكان (الكشف عن العالقة املرئية لشكل االزياء
بمضمونها الفكري املخفي في عروض املسرح املدرس ي)اما املباحث فكانت كما يلي :االول (املنطلقات
التاريخية لألزياء في عروض املسرح املدرس ي)و الثاني(العالقة التصميمية للشكل واملضمون لألزياء في املسرح
املدرس ي)اما اجراءات البحث فكان منهج البحث (الوصفي التحليلي) وايضا تم تحليل العينة القصدية وهي
عرض مسرحية (جحا والفصول االربعة) .وكان من اهم نتائج البحث:ان تنوع اشكال ازياء الشخصيات
(ان سية او حيوانية او نباتية) حملت مضمونا محدد وضيق في االفصاح عن حركات تلك الشخصيات
الجسدية ولم يحمل افعالها الطبيعية  ،وختم البحث بقائمة املصادر.
الكلمات املفتاحية  :فلسفة فنون مسرحية ,تقنيات مسرحية ,تصميم ازياء
اإلطاراملنهجي
اوال :مشكلة البحث والحاجة اليه:
ان اسس بناء العرض املسرحي قائم عل احداث وتحقيق الوعي الفكري والثقافي واالخالقي بشكل عام
،واحداث الغايات الجمالية والفنية واملتعة في مشاهدة االحداث املسرحية  ،ويندرج عروض املسرح املدرس ي

 1كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد. dr.mahmood@uobaghdadi.edu.iq ,
 2طالب دراسات عليا/كلية الفنون الجميلة /جامعة بغداد.
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ضمن تلك الغايات واالهداف واملنطلقات  ،كونه موجه نحو فئة عمرية محدودة ضمن بيئة تربوية وايضا
خاضع الى ألهداف معالجات االخراج املسرحي التي تعمل على ادخال املفردات املنهجية والسلوكية والتربوية
ضمن الحدث املسرحي.
ان احداث املسرحية في عروض املسرح املدرس ي خاضعة لألعداد والتشكيل لضمان ايصال املعلومات
العلمية للمتلقي (التلميذ) بشكل ممتع وجميل ويحمل االثارة بأحداث التشويق بالصورة املريئة للحدث
املسرحي  ،وبناء على ذلك نستطيع تقديم سؤال مشكلة البحث كاالتي:
ما عالقة الشكل واملضمون لألزياء املسرحية بإيصال االفكار التربوية للمتلقي(التلميذ)؟
والحاجة قائمة لهذا البحث كونه يسلط الضوء على تفاصيل اشكال االزياء ومضامينها املتنوعة في العرض
املسرحي املوجه للتلميذ.
يأخذذذ الشذذكل فذذي تصذذاميم االزيذذاء املوجذذه للتلميذذذ فذذي عذذروض املسذذرح املدرسذ ي املكانذذة املرئيذذة املباشذذرة
وبثهذذا الحيذ ي امذذام انوذذارهم ولهذذا مكانذذة الصذذادرة والتفذذرد مذذا بذذين عناصذذر العذذرض العذذرض املسذذرحي كونهذذا تحمذذل
ض ذذمن اش ذذكالها املتنوع ذذة مض ذذمونا فكري ذذا وتربوي ذذا يحف ذذا عقلي ذذة التلمي ذذذ وي ذذث روح االس ذذت ابة والتواص ذذل ف ذذي
الع ذذرض املس ذذرحي  ،ويحت ذذل موض ذذوع البح ذذث االهمي ذذة كون ذذه ي ذذدرل تفاص ذذيل تك ذذوين االزي ذذاء وابعاده ذذا الش ذذكلية
والجوهري ذذة وايض ذذا يفي ذذد البح ذذث الح ذذالي املؤسس ذذات االكاديمي ذذة والتربوي ذذة ومص ذذممي االزي ذذاء واملهتم ذذين بش ذذؤن
املسرح املدرس ي كافة.
الكشف عن العالقة املرئية لشكل االزياء بمضمونها الفكري املخفي في عروض املسرح املدرس ي.
 .1الحـدود املوضــوعية:نمذذاذج مذذن ازيذذاء عذذروض املسذذرح املدرسذ ي .املقامذذة فذذي مهرجذذان املسذذرح املدرسذ ي التذذي
قدمت عام (. )2011
 .2الحدود املكانية:العراق /مدينة بغداد :مهرجان وزارة التربية.
 .3الحد الزمانية :املدة الامنية ( )2011املقام فيها مهرجان املسرح املدرس ي
ً
ثانيا :تحديد املصطلحات:
-1االزياء:
عرفته (روعة بهنام) :انه كل ما يرتديه املمثل من مالبس مخصصة الداء دور معين ما قد يكون
تاريخية او واقعية ،وتحمل معه من سمات االت اهات واالساليب املسرحية (.)Behnam, 2002, P91
عرفته (الساعدي) "عنصر من عناصر التكوين املسرحي ،يمثل لبال الشخصية الدرامية ويشكل
وحدة كاملة من العالقات التركي ية تنتوم فيه االجااء التصميمية بطرق معينة لبلوغ نتائج تحقق معطيات
داللية من خالل القيم الجمالية والتعبيرية الكامنة" (.)Khion,2009, P7
التعريف االجرائي:
ينطوي تحت تفاصيل تصميم الاي املسرحي الشكل واملضمون باعتبارها البنية االنشائية والتركيبة
لألزياء بشكل عام ويتبادالن االهمية والصدارة حسب املوقف الدرامي والحدثي في العرض املسرحي.
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-2املسرح املدرس ي /اصطالحا:
عرفة محمد ابو الخير :هو م موعة من النشاطات باملدارل والتي تقدم فيها فرقة املدرسة اعماال
مسرحية لجمهور يتكون من الامالء واالساتذة واولياء االمور وهي تعتمد اساسا على اشباع الهويات املختلفة
للتالميذ كالتمثيل والرسم واملوسيقى ()Harf, 2010, P13
التعريف االجرائي:
هو املسرح الذي تكون حدوده داخل املؤسسات التربوية واالنسانية وهدفه هو مسرحة املناهج
التعليمية وايصالها الى الطالب بصورة سلسة ومحببة.
اإلطارالنظري
املبحث األول :املنطلقات التاريخية لألزياء في املسرح
بدأ االنسان في العصر الحجري القديم بوضع االوراق على جسده لغرض االختفاء من الحيوانات
لكي يتمكن من أصطيادها لكنه بعد ذلك أدرك ان هذه االوراق التي يرتديها تحميه من البرد "وقد اعتمد
االنسان على اوراق االشجار في ف ر حياته النه لم يكن قد أخترع بعد االدوات الحادة التي يستخدمها في
قتل الحيوان والحصول على جلده" ( )Hussain, 1986, P3وبعدها عندما قام هذا االنسان البدائي
بأكتشاف االدوات الحادة ال سيطة ،بدأ يرتدي جلود الحيوانات وفروها لكي تمنحه الدفء ،هذا كان في
بداية العصر الحجري القديم ،اما العصر الحجري الوسيط فقد بدأ هذا االنسان بل س الجلود للتقرب
من الحيوانات الصطيادها وليس للحماية من البرد فقط ،هذا وما وجده علماء االثار في الكهف من خالل
الصور التي كان يرسمها االنسان البدائي على جدران الكهف .اذ يوهر هذا االنسان في الصور وهو مرتديا
جلود الحيوانات وهو يؤدي بعض الحركات " وظهرت بعض مواهر الايتية وكانت في بداية االمر تعاويذ يدفع
بها االنسان عن نفسه ثم تطورت الى قالئد وحلي تصنع من العوام" (.)Al-Rubaie, 2005, P11
ومن ثم بدأ يتطور في العصر الحجري الحديث عن طريق الصناعة بأستخدام االالت ال سيطة
لصناعة املالبس الذي بدأ يكتسب هذه الخبرة عن طريق رؤيته للحيوانات وهي تصنع عشها ،وعند رؤية هذه
الطيور وصل الى مرحلة بأن يحيك املالبس وبدأ يل سها.
ان التطور في صناعة املالبس لم يأتي عن فراغ وانما اكتسب االنسان هذه الصور من الطبيعة
التي كان يعيش فيها عن طريق رؤيته للحيوانات ،وأيضا عن طريق الاراعة التي استفاد من محاصيلها "
فنسيج العنكبوت وعش الطائر وتشابك ا اللياف واالوراق وتقاطعاتها في النسيج الطبيعي" ( Wal, 1965,
 )P24كل هذا اوصل االنسان بأن بصنع بنفسه هذه املالبس بعد اكتسابه هذه الخبرة من اشكال االشجار
وايضا االختالف في انواع الحيوانات والليل والنهار ورؤيته ملوج البحر ،كل هذا كان له اثر على االنسان
البدائي وجعله يكشف ملا حوله من الطبيعة فتطورت هذه االزياء فأصبح لكل طقس له املالبس الخاصة به
وايضا بروز الطبقات االجتماعية ،فلكل طبقة زيها ،مثال زي امللوك يختلف عن زي العامة ،وزي املراءة
يختلف عن زي الرجل ،وزي الطفل يختلف عن زي الشاب ،وزي االفراح يختلف عن زي االحاان فقد
تنوعت هذه االزياء حسب البيئة التي يعيش بها املجتمع فاي املدينة يختلف عن زي الريف فكل هذه
العوامل كان لها االثر الكبير في تطور االزياء .
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اوال ـ االزياء االغريقية :
تعتبر االزياء في املسرح االغريقي من العناصر املهمة ،رغم افتقارها لعنصر التقنية الحديثة ،لكنها
كانت في ذلك العصر ت عل الجمهور في حالة من الدهشة فقد ادخل (أسخيلول) الاي املعين لكل ممثل "
او انه باالخرى هو قرر في وضوح ما كان مستعمال في عبادات ويونيزول ،فالقناع او الثوب ذو الكمين او
الحذاء العالي مستعار من ديانة ديونيزول)) ( .) Laver, Without date, P28
ان هذه االزياء التي كان يرتديها املمثلون في املسرح االغريقي ،الثوب الطويل والحذاء ،ذو الكعب
العالي ما هي اال تميز عن باقي الشخصيات في الحياة اليومية ،فقد كانت الشخصيات التي تمثل ادوار امللوك
وااللهة تتسم بالوقار والعومة و عن طريق هذه الشخصيات وزيها ينتقل املمثل من عامله الى عالم اخر وهو
عالم املسأة االغريقية ،فقد تطرقت اليه (الدكتور بيبر) " ففي رأيها ان الاي الذي يرتديه املمثل من اخمص
القدمين الى الرأل – كان ي بر املمثل على ان يتخلى عن شخصيته وفرديته" ( )Laver, Without date, P29
وايضا خصص املسرح االغريقي للكوميديا زيها التي كانت تتميز بنوع من املبالغة والسخرية الثارة
الضحك ،والتي كانت تختلف عن زي التراجيديا والجوقة ،فلكل دراما زيها الخاص وذلك النهم يقومون بعدة
ادوار منها االله وامللوك ونصف االله واالمراء لهذا فأن االزياء في املسرح االغريقي تعطي اشكاال متنوعة
لتنوع الشخصيات وتنوع الدراما " ولو اردنا ان نقارن ازياء ممثل امللهاة في م موعتها بأزياء الجوقة لوجدناها
خاصة جدا وتتميز عنها تماما" (.)kamal, 1998, P31
ً
ثانيا ـ االزياء املسرحية الرومانية:
لقد تأثر هذا املسرح باملسرح االغريقي ،اذ اهتم الرومان باالزياء بس ب تخليهم عن الحروب في ذلك
الوقت ،ووضعهم االقتصادي الذي ساعدهم على ان يتطور مسرحهم ومن ضمنها االزياء التي دخلت عليها
تغيرات كبيرة من ناحية امللمس وااللوان ،فقد استخدموا الوانا براقة في مسرحهم وايضا استخدموا
االكسسوارات معها (( محاولين تمثيل الحياة الراهنة السائدة مراعين نواحي تقليدية واعتبارات رماية
محلية تخص االلوان )) ( .)Laver, Without date, P36
بما معناه ارادوا عبر الوان الاي ان يحدد الطبقات االجتماعية فلكل طبقة زيها والوانها .
ثالثا ـ ازياء املسرحية في الصدور الوسطى:
بعد ما كان املسرح يمر بعصور الوالم الذي تم التشديد عليه من قبل الكنيسة واعتبرته نوع من
الرذيلة عاد ليوهر هذا املسرح ومن داخل الكنيسة نفسها ،وذلك عن طريق مسرحيات (االسرار) " التي
كانت محاولة لتصوير الحقائق الكبيرة في املسيحية وكان زيهم انذاك يشبه زي القديسين وايضا االطفال
كانوا يل سون الاي االبيض والذي يعبرون به عن املالئكة ،لقد كان الاي يمثل مكان الكنيسة فقط وتقول
(لويا) لنا سوى هنا حيال عمائم مبالغ فيها وطواقن مدالة " ( ) Laver, Without date, P49
رابعا ـ االزياء املسرحية في اوروبا
عندما تولت امللكة االلاابيت العرش قامت بالتغير وخاصة في الفنون ومنها فن املسرح التي اهتم
باالزياء املسرحية و التي سرعان ما تقدمت وتطورت ،اذ كانوا يصرفون مبالغ هائلة على االزياء التي كانت
تصنع من الستان املطرز باملخمل املذهب فقد اشتمل املسرح في ذلك الوقت الكثير من العروض املسرحية
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"التي تميزت بالحركات الراقصة وظهور شخصيات جديدة على خشبة املسرح وهي املهرج الذي كان زيه يوحي
الى الضحك" (.)Al-Rubaie, 2005, P15
خامسا ـ االزياء املسرحية في العصرالحديث
لقد تميز هذا العصر بوهور ات اهات مسرحية عديدة وكل منها اتخذ أسلوبا ،تميز به عن االت اه
االخر ،حيث ن د ان ( الطبيعة) كان تمثل الحياة بكل حذافيرها والتي استخدمت االزياء وكأنها حقيقة،
وذلك الن املسرح كان أشبه بعلبة بوجود الجدار الرابع الوهمي الذي ظل مالزما املسرح مدة طويلة ومرورا
بالواقعية التي كانت توهم املتلقي بأن الذي يحدث امامه حقيقة ،وكانت االزياء اكثر دقة ومأخوذة من
الواقع ،اال ان ظهور (ماير هولد)ومعه االستيديو الت ريبي كسر هذا الجدار الوهمي وادخل الجمهور في
الحدث" لقد سعى "مايرهولد" الى اي اد صيغ مختلفة ومتعددة في كسر االبهام" ()Shaarawi, 1997, P42
الذي استخدم في مسرحه الاي " بشكل اكثر غرابة" ( )Shaarawi, 1997, P42لكسر االبهام وتناسقها مع
باقي الشخصيات التي كانت هي ايضا اكثر غرابة ،لقد مهد (مايرهولد) لعدت مخرجين من بعده بأن يخرجوا
كل ما لديهم من ابداع ومنهم (ايرفن بسكاتور ،بوتولود بريخت ،انتونان ارتو) ومخرجين اخرون ،لقد أتخذ
هؤالء املخرجين في مسارحهم عدة اساليب كل واحد يختلف بأسلوبه عن االخر ،فن د (بريخت) كان الاي
عنده "موضوع البحث" اذ يقول نستطيع استخدام االل سة للتمييز بين مختلف الشخوص" ( Shaarawi,
 )1997, P50لذي استخدم عنصر التغريب حتى على االزياء  .ومن ثم تبعه اخرون .
املبحث الثاني :العالقة التصميمية للشكل واملضمون لألزياء في املسرح املدرس ي
يعد الاي في املسرح املدرس ي عنصرا مهما ملا له من خصوصية والذي من خالله يصل املتلقي في هذا
املسرح وهم (التالميذ)الى معرفة الشخصية وتحديد العصر الذي تنتمي اليه ،وايضا معرفة االحداث التي
ت ري فيها املسرحية هذا اذا كانت الشخصية هي أنسان،الن املسرح املدرس ي ال يقتصر في شخصياته على
االشخاص فقط ،وأنما يعمل هذا املسرح على انسنة الحيوانات والنباتات واالشكال الجامدة ،وذلك الن هل
اهداف هذا املسرح هو (مسرحة املناهج) الدراسية والتي تحتوي على القصص واملحادثات واملعادالت
الرياضية وعلى الحوارات بين هذه االشكال ،ومن خالل هذه العملية وهي املسرحة يتمكن (للتلميذ) من فهم
املواد الدراسية ،وايضا تصل اليه بصورة جميلة وسلسة ومحببة ،بعد تحويلها الى عرض مسرحي او مشهد،
من خالل اتحاد عناصر العرض املسرحي ،ان هدف هذا املسرح املدرس ي املتضمن بمسرحة املناهج ،لن يأتي
عن فراغ ولكن بعد دراسات اجريت على فئة من التالميذ في املدارل وتحديدا الدراسة االولية االبتدائي
والتي تكون أعمارهم من سنة ( )12-6وقد توصلوا املختصين في هذا املجال بان هنالك فروق فردية وبطئ في
التعلم " حيث تنتشر صعوبات التعلم بين االطفال اللذين يعانون من اضطراب االنتباه معومها ترجع اما
لعدم القدرة على القراءة الشاملة للمادة او النهم يعانون من اضطراب اللغة" ()Badr Without date, P71
لذلك جعل املختصون هذا املسرح ووسيلة ايضاح تساعد التلميذ على حفظ املواد الدراسية وشد انتباههم
وايضا غرل القيم الفكرية والجمالية لديهم " وهكذا وجدت الثورة التعليمية الحديثة ضالتها املنشودة في
االنشطة التربوية ،واملسرح املدرس ي اهم ركائاها بل هو الحضن الذي يحتويها" ()Hilal, 2011, P7
وباالعتماد على عناصر العرض املسرحي ومناهمها (الاي) الذي يلعب دورا مهما في هذا املسرح وماله من
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الخصوصية والذي من خالله " ارشاد التالميذ نحو تكوين فكرة املسرحية وفهم احداثها بشكل سريع"
(.)Ghalib, 2012, P70
وايضا تمدهم باملعلومات الكافيه عن الشخصيات والس ب الن (التلميذ) في املرحلة االولى من
الدراسية تبدأ ( )12-6سنة يقوم بتفسير أي ظاهرة يراها من "خالل حاسة البصر التي تكون في اعلى
درجاتها لديه" ( )Alduwski, 2012, P573في هذا العمر ،فأدراك التلميذ ينتج من خالل تفاعل حواسه
وخاصة حاسة البصر ،يعني بذلك ان الطفل في هذه املرحلة تكون حاسة البصر هي املست يب االول لنقل
الصورة التي يراها ويقوم بنسخها في ذهنه ويأخذ انطباعه عليها عند مشاهدته لها سواء كانت سلبية او
اي ابية لذا ي ب على مصمم الاي بأن يكون ملم وعارف بأبعاد الشخصية املراد تصميم الاي لها ،بعد
دراسة الشخصية دراسة شاملة ،وعدم اظهارها على خشبة املسرح املدرس ي وهي فيها خلل من جانب الاي
الذي يعتبر هو الداللة التي تصل باملتلقي الى الشخصية ومعرفة زمانها ومكانتها االجتماعية ،ومن جانب اخر
يعتبر (التلميذ) الحيز املكاني وهي املدرسة واالماكن التابعة لها مثل بناية (النشاط املدرس ي) ش يء مقدل
( ،)Russil Kadim Oda and Laila fuad fadhel,2020,P6فأي شخصية يراها التلميذ وهي على خشبة
املسرح املدرس ي وزيها الذي ترتديه فيه خلل فأنه يعتبره نموذج الن هذه الشخصية التي رأها خرجت من
املكان املقدل لديه وهي املدرسة ،لذلك ي ب على املصمم مع املخرج ان يعي هذه الخطورة والخلل الذي
يحدث في تصميم الاي يؤثر سلبا على التلميذ وعليه ي ب "ان يضع رسوما اوليه لالزياء قبل البدء بالعمل
بحيث تم مناقشتها واالتفاق عليها مع املخرج " ()Alsarie, 1993, P74
والجانب االخر الذي ي ب ان يعي املصمم خطوته وهو التضارب في الصور ،أي الصور التي تؤخذ
من املنهاج وتمسرح وتعرض على خشبة املسرح ،الن هذا املسرح ينطلق بفكرته من املناهج الدراسية
ويربطهم هدف واحد مهم وهو ايصال املواد املسرحة بطريقة سلسة فعلية ي ب " تصميم زي الشخصيات
في املسرح املدرس ي باالعتماد على تصور محدد في ذهن املصمم طبقا للمعلومات املستنبطة من النص"
( )Ghalib, 2012, P70وبعد مراجعة املناهج التي سوف يتم مسرحتها وعرضها على خشبة املسرح املدرس ي
وتكون مطابقة مع الصورة التي يراها التلميذ في منهاجه الذي يدرسه .فال يمكن ان يحدث تضارب بين هذه
الصور ،ومثال على ذلك عندما يرى التلميذ شخصية (املهندل) في املنهاج الذي يدرسه وهي في كامل
تفاصيلها من ناحية الشكل واللون ومطابقة للواقع ،ويراها تارة اخرى وهي على خشبة املسرح وهي فيها نوع
من الخلل وفي بعض االحيان تشبه شخصية عامل النوافة من ناحية الاي "الن املالبس كاللغة يمكن ان
يكون تعبيرها خاطئا فال يصح ان ترتدي الشخصية قبعة من القرن العشرين وقميصا من القرن السادل
عشر " ( )Marei, 2002, P65وهذا ي ب على مصمم الاي الرجوع الى املناهج ومراجعتها ومعرفة طبيعة ازياء
الشخصيات املراد مسرحتها .سواء كانت تاريخية او اجتماعية لكي يحدث التناسق بين الشخصيات من
الداخل وهي ابعادها النفسية ومن الخارج وهو موهرها وزيها ،فال يمكن ان يرتدي (فالح بدلة عامل البناء)
وال يمكن ان يرتدي شرطي املرور زي رجل االطفاء.
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ً
أوال -خصوصية لون الزي في املسرح املدرس ي
ان اللون يعتبر من العناصر االساسية لتصميم الاي والذي يعرفه (هربرت ريد) فيقول "هو
الخاصية الخارجية لجميع االشكال املحسومة ويعنى ذلك انه ال يؤخذ شكل غير ملون" ( Alsalhi, 2015,
 )P438وي ب على املصمم ان يقوم بتوظيف االلوان ووضعها في املكان املناسب وتتطابقها مع زي
الشخصية ،الن االطفال في املراحل الدراسية االولى ينصب اهتمامهم على االلوان واكتشافها لتكون لهم
االشكال والتي تعتبر هي عملية اشباع نفي ي ،في ب على مصمم الذي ان يركا على هذه الخصوصية وهي
اللون الذي من خالله يتحقق الاي ويعطي داللته ويوصل باملتلقي (التلميذ) الى معرفة الشخصية ،وبما ان
الاي يعتبر لغة فال يصح ان توهر هذه اللغة على خشبة املسرح وهي غير مكتملة جماليا من خالل عدم
التطابق واالنسجام بين اللون وزي الشخصية.
"وقد اكدت دراسات املهتمين بالنشاط املدرس ي ان االطفال بطبيعتهم يعشقون الجمال فما بالنا اذا
شاهد التلميذ مسرحية مدرسية يرتدي اطفالها من املالبس والوانها براقة وزاهية تثير اهتمامه وتحرك
احاسيسه" ( )Alsamray, 2014, P63اذن من خالل االندماج بن خامة الاي واللون يتحقق الهدف
والوصول الى الجمالية الكاملة للشخصية املراد عرضها على خشبة املسرح املدرس ي .في ب على مصمم الاي
ان يهتم بلون الاي وفق اسس ومعايير من خاللها تصل باملتلقي في املسرح املدرس ي الى حالة التواصل
والدهشة ،وي ب على مصمم الاي ايضا ان يعيبان درجة اللون لها تأثير على املتلقي من خالل كثافتها الن
"اللون هو احسال ذلك التأثير الفسيولوجي الناتج على شبكة العين " ( )Al-Rubaie, 2005, P57فهنالك
الوان تنفرد عن االخرى بدرجاتها وبحدتها وبتأثيرها على املتلقي ،فن د ان اللون االحمر يعمل خصائص
اقوى للجذب وهو ذات خاصية اندفاعية لشدته الضوئية ،فهناك الوان حارة وباردة وي ب مراعاة هذه
االلوان وحدتها ،التي من خاللها يمكن للمصمم ان يحدث التضاد والتميز بين الشخصيات " فيمكن في هذه
الحاالت ازياء شخصية البطل ومساعديه بلون معين مثال وازياء خصمه ومساعديه بلون اخر" ( Abdul
 )Hamid, 1984, P74وعليه فأن من خالل اللون يتمكن التلميذ التمييز بين الخير والشر بين املفيد لصحته
وبين املضر لصحته ،أما الجانب االخر وهو الخلل الذي يتركه اللون على الاي من خالل حدته ودرجاته فأن
لم يتقن املصمم الدقة في درجة اللون سوف يحصل خلل ،وعلى س يل املثال هنالك ازياء متشابهة في
تفصالها ولكن تختلف بدرجة اللون ،فنرى زي الطبيب متشابه مع زي املمرض من ناحية الشكل ،لكن
يختلف في اللون ودرجته فأن زي الطبيب ابيض وزي املمرض هو سمائي فاتح فأن لم يعي املصمم هذه
الحدة والدرجة في اللون سوف يحدث تشابك بين الشخصيات وتؤثر على ترتيبها االجتماعي .
ثانيا -خصوصية شكل الزي في املسرح املدرس ي
عند مالئمة الوان الاي مع الشخصية املراد مسرحتها يتكون لنا الشكل املناسب ويرى (سانتيان) " ان
الشكل هو املحصلة النهائية لعناصر م تمعة" (  )George, Without date, P120وهو الهدف الرئيي ي
املراد الوصول اليه بعد كل الدراسات التي قام بها كل من املخرج واملصمم .فاالشكال تشكل عنصرا مهما في
املسرح املدرس ي الذي يعتبر متعددا االشكال فهو اليعتمد في اشكاله على الشخصيات أي االنسان ،ولكن
على شخصيات اخرى مثل:
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-1أشكال الشخصيات املؤنسنة:
الشخصيات املتحولة التي يميل اليها الطفل والتي تأخذ اشكالها من النباتات والحيوانات  .وتتحدث
بلغة (االشخاص) وهذه االشكال لها خصوصية في املسرح املدرس ي ،في ب على املصمم ان يتقن هذه
االشكال وخصوصا في انسنة الحيوانات مثال هنالك شخصية (االرنب) لها اذنان طويلتان وزوجان من
االسنان العليا " فعلى مصمم الاي ان يتعامل مع هذه املعطيات بحيث ينتج ازياء تتالئم مع طبيعة
الشخصية" ( .) Ghalib, 2012, P71وشكلها وخصائصها وايضا توجد حيوانات متشابهة في ب على مصمم
الاي ان يركا على االختالف ال سيط في هذه الحيوانات املتشابهة لكي يميز املتلقي فيما بينها.
-2أشكال الشخصيات الجامدة :
وتؤخذ هذه االشكال من املناهج الدراسية مثل ( الحروف واالرقام والرموز) فهذه االشكال ايضا لها
اهمية في (املسرح املدرس ي) ،في ب على املصمم ان يتقن اشكال هذه الحروف والرموز لكي تصل الى
(التلميذ) خالية من التضارب والتشابك ومثال على ذلك اذا اردنا ان نمسرح الفيتامينات مع املايكروبات،
في ب ان يقوم مصمم الاي ب عل شكل املايكروبات قبيح وشكل الفيتامينات جميل لكي يميز (التلميذ) بين
الش يء املضر لصحته والش يء املفيد لصحته .
الدراسات السابقة
طيف جبار رؤف السامرائي  /في رسالتها املوسومة (االسس التربوية والفنية في تصاميم
سينورغر افيا عروض املسرح املدرس ي) قسمت الباحثة دراستها الى:
الفصل االول( :االطار املنهجي) ويحتوي على مشكلة البحث والجاله اليه واالهمية والهدف وتحديد
املصطلحات فكانت املشكلة لدى الباحثة اعاله تختلف عن البحث املقدم من قبلنا وهنالك اختالف في
البحث من حيث الهدف واالهمية .
الفصل الثاني :االطار النوري حيث تطرقت في مبحثها االول الى املسرح املدرس ي ،أما املبحث الثاني
تطرقت الى السينوغرافيا وفي املبحث الثالث تطرقت الى التأثير السيكولوجي للسينوغرافيا في املسرح
املدرس ي .
الفصل الثالث :اجراءات البحث ويتضمن م تمع البحث وعيناته واداة البحث.
الفصل الرابع  :وكان هذا يختلف عن املبحث االول ملبحثنا حيث تضمن املبحث االول من بحثنا هو
ملحة تاريخية عن الاي  .اما املبحث الثاني وتضمن خصوصية الاي في املسرح النتائج واالستنتاجات ،وبهذا
فأن دراسة الباحث اعاله من حيث العنوان واملشكلة واالهداف وحدود البحث واجراءتها وما توصل اليه
الباحث من نتائج واستنتاجات تختلف عن دراستنا الن الباحث تحدث عن املسرح املدرس ي في املبحث االول
في بحثه ،املدرس ي ،وتفرع الى اوال :خصوصية لون الاي في املسرح املدرس ي ،ثانيا :خصوصية شكل الاي في
املسرح املدرس ي.
املؤشرات التي اشفرعنها االطارالنظري
 .1يع ذذد ال ذذاي ف ذذي املس ذذرح املدرسذ ذ ي ه ذذو املثي ذذر االول لحاس ذذة البص ذذر عن ذذد التلمي ذذذ وال ذذذي م ذذن خالل ذذه يتحق ذذق
التواصل املسرحي شكال ومضومنا.
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 .2مذذن خذذالل اتقذذان عمليذذة التذذدرج اللذذوني ومعرفذذة مذذاهي االلذذوان الحذذارة والبذذاردة وتأثيرهذذا الفسذذيولوجي علذذى
ش ذذبكة ع ذذين املتلق ذذي ي ذذتمكن املص ذذمم م ذذن اح ذذداث التناقض ذذات ف ذذي املس ذذرح املدرسذ ذ ي عب ذذر اش ذذكال االزي ذذاء
الخارجية.
 .3يتميذذز املسذذرح املدرس ذ ي بأشذذكال متعذذددة منهذذا (الحيوانيذذة والفنتازيذذة والنباتيذذة والرمذذوز والحذذروف) والتذذي
يوجذذد اوجذذه تشذذابه فذذي مذذا بينهذذا في ذذب ان يعذذي مصذذمم االزيذذاء هذذذه التشذذابهات ومذذا تفرزهذذا مذذن خطذذورة علذذى
املتلقي ضمن املنطلقات واملعايير واملضامين املتنوعة واالشكال.
 .4يعتم ذذد املس ذذرح املدرسذ ذ ي ف ذذي شخص ذذياته عل ذذى الص ذذور التذ ذذي ينتقيه ذذا املص ذذمم م ذذن املنه ذذاج ال ذذذي ي ذذدرل فذ ذذي
املدارل.
 .5يعد املسرح املدرس ي من اهم الوسذائل التذي تسذاعد علذى تقذديم القذيم االخالقيذة والتعليميذة الذى (التلميذذ)
فعذذن طريذذق الشذذكل التصذذميمي الذذذي يحمذذل خصوصذذية تقنيذذة مذذن خذذالل العالقذذات التنويميذذة بينذذه وبذذين
اللون  .يصل التلميذ الى معرفة الصورة املمسرحة ،فضال عذن تحميذل الشذكل مصذمونا معرفيذا واخالقيذا
وتربويا.
الفصل الثالث
اجراءات البحث
اوال -مجتمع البحث
العروض املسرحية املقامة في مهرجان املسرح املدرس ي التي قدمت عام ( )2011في مديرية الكرخ
الثانية .
ثانيا -عينة البحث:
تم اختيار عينة البحث ادناه بشكل قصدي من م تمع البحث واالسباب االتية:
 .1توافر املادة االرشيفية من اقراص  CDوصور بعرض تحليلها.
 .2مالئمة العينة ملشكلة البحث واهدافه
ت

اسم املسرحية
جحا والفصول االربعة

املؤلف
ذو الفقار البلداوي

1
ً
ثالثا -ادوات البحث
 .1قراءة نص املسرحية.
 .2االقراض الليزرية (.)CD
 .3املؤشرات التي اسفر عنها االطار النوري.
رابعا -منهج البحث ( :الوصفي التحليلي)
خامسا -تحليل العينة :مسرحية ( جحا والفصول االربعة)
إخراج :ذو الفقار
تأليف :ذو الفقار
تقديم :املديرية العامة لتربية الكرخ الثانية2011 ،

37

املخرج واملصمم
ذو الفقار البلداوي

سنة العرض
2011
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فكرة املسرحية:
تدور احداث املسرحية في الغابة والتي تتحدث عن الخير والشر من خالل
فريقين فريق الخير الذي يترأسه (جحا) مع حماره وشخصية الديك والدجاجة
وفرح ،وفريق الشر يتكون من طائر البومه والقرد ،وايضا تتطرق احداث
املسرحية عن الفصول االربعة والتغيير املناخي الذي تحدثه هذه الفصول وايضا
عن والدة الهالل وكيف يكبر ويكون بدرا.
ً
أوال -شخصية (جحا):
وهي من الشخصيات التاريخية التي تحدث عنها كثير من املؤرخين نتي ة
لفعلها الخير ،ظهرت هذه الشخصية في العرض املسرحي وهي متكاملة ومحققة
داللتها من خالل االنسجام بين لون الاي وتفصاله الذي كون لنا الشكل النهائي،
فأرتدت سروال سمائي وعباءة زرقاء غامقة وعمامة برتقالي ،لقد اتقن مصمم
الاي هذه الشخصية من خالل التشابه بين الشخصية التي ظهرت على خشبة
املسرح وبين الصورة التي هي في منهاج الصف الرابع االبتدائي كما في الشكل رقم
(.)1
ثانيا -شخصية (الحمار):
شخصية حيوانية مؤنسنه ظهرت وهي تردتي زي لونه رصاص ي الذي يشبه لون الحمار ،أما شكل
الاي فكان مالئم لشكل الحمار ،وارتدت ايضا رأل م سم وليس قناع فكان
الرأل املجسم مطابق لرأل الحمار ،لذلك كان املصمم موفق في اتقانه
الشخصية من ناحية اللون والشكل الذي من خالله اكتس ت داللة الشخصية
وظهرت على خشبة املسرح وهي بدون خلل ،هذا جانب امام الجانب املهم وهو
هدف املسرح املدرس ي حيث ظهر هنالك تطابق بين الصورتين ،وهي صورة
شخصية الحمار التي ظهرت على خشبة املسرح مع الصورة التي اقت سها املؤلف
من منهاج اللغة العربية للصف الرابع االبتدائي وقام بمسرحتها املخرج ونفذ زيها
املصمم.
ً
ثالثا -شخصية (الديك):
شخصية حيوانية كانت تمثل فريق الخير ،فكان زيها عبارة عن بنطلون
ابيض وقميض ابيض وتل س ربطة عنق حمراء اللون وعلى الرال رداء ابيض
فوقه قطعة حمراء التي اراد املصمم ان يعبر عنها (بعرف الديك) ،لم يتقن املصمم
هذه الشخصية الحيوانية من نالحية الشكل فقد كان عبارة عن زي (انسان).
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اما اللون فقد كان مناسبة لشخصية الديك ،لكن كما تحدثنا سابقا ان
الاي لم يكتمل اال باالنسجام بين اللون والشكل ،وايضا لم يطابق املصمم
الشخصية التي ظهرت على خشبة املسرح مع الصورة التي تم مسرحتها من
منهاج (التلميذ) فكان هنالك تشتت لدى (التلميذ) نتي ة التضارب بين
الصورتين( .كما في شكل رقم .)2
رابعا-شخصية (طائر البومة)
من الشخصيات الحيوانية التي تلعب دور الشر في هذا العرض املسرحي
قدمها املصمم بسروال لونه تبني وبقميص ذات اكمام قصيرة وايضا يل س
باروكه سوداء لم يوفق املصمم بأيصال شخصية طائر البومة الى املتلقي فقد
ظهرت وكأنها شخصية (انسان) الن طائر البوم يكون لونه اسود مائل
للرصاص ي ،ومن ناحية الشكل لم يعتمد املصمم على الصور املوجود في املناهج
الدراسية التي توضح شكل هذا الطائر ولونه .أما الرأل بما انه طائر كان
املفروض من املصمم بأن يعمل له منقار .وبما انها شخصية تمثل فريق الشر
كان البد من املصمم اي عل شكلها عدواني وغير محبب لدى (التلميذ) ،وايضا
لونها لون يشمئز منه (التلميذ) ،لكي يميز بين الخير والشر من خالل الشخصيات العدوانية كما في
الشكل(.)3
خامسا-شخصية (القرد)
ايضا من الشخصيات التي تلعب دور الشر في هذا العرض فكان زيها
وكأنه زي النمر الن كان لونه تبني غامق ويحتوي على نقطة صفراء فلم يتقن
املصمم هذا الاي من ناحية اللون والشكل الذي كان عبارة عن بدلة العمل
التي يرتديها أي عامل ،اما الرأل فلم يل س املمثل أي ش يء على رأل وكأنه
شخصية أنسان ،ولم يطابق املصمم شكل الشخصية التي عمل زيها واظهرها
على خشبة املسرح مع الصورة املوجودة في منهاج التلميذ الذي يدرسه ،ولم
يهتم بالتدرج اللوني للخامة الذي هو عنصر مهم لن اح الاي كما في الشكل
(.)4
ً
سادسا -شخصية (الدجاجة):
شخصية حيوانية مؤنسنه تشبه شخصية الديك من خالل الاي الذي
يترتديه ،فكانت ترتدي بنطلون لونه اخضر فاتح وجواريب حمراء وقميص
ابيض و رداء على الرأل ابيض وفوقه قطعة قماش حمراء التي اراد املصمم ان
يعبر عن هذه القطعة الحمراء (بعرف الدجاجة)لم يتقن املصمم شكل الاي
الذي كان عبارة عن زي(انسان) فقط اللون كان مشابه للون الدجاجة
والقطعة الحمراء كانت ايضا مشابهة لرأل الدجاجة املتمثلة (بعرف
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الدجاجة) لكن كما ذكرنا سابقا ان الاي يكتمل
جماليا ويحقق داللته اال بتحقيق االندماج بين
لون الخامه وتفصالها الذي من خالله يوهر الاي.
وايضا لم يكن هناك تطابق بين شكل الشخصية
مع الصورة التي رآها ودرسها التلميذ في منهاجه.
كما في الشكل رقم (.)5
سابعا -شخصية (فرح):
وهي شخصية واقعية (أنسان) كان زيها
عبارة عن بنطلون جينز وتيشيرت وردي حيث
توافق زيها مع ابعاد شخصيتها ،التي ظهرت على
خشسبة املسرح وكأنها في الحياة اليومية التي
يعيشها أي انسان .كما في الشكل رقم (.)6
ثامنا-شخصية (املاعز):
شخصية حيوانية ظهرت على خشبة
املسرح وهي ترتدي سدرية جينز وشال وردي وتي
شيرت ابيض لم يتقن املصمم شكل املاعا ،فقط
عمل في رأل الشخصية وهي املاعا اذنين تشبه
أذنين املاعا .ولم يطابق الشخصية التي ظهرت
على خشبة املسرح مع صورة املاعا التي اقت ست
من املنهاج الدراس ي (للتلميذ) كما في الشكل رقم (.)7
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الفصل الرابع
النتائج واالستنتاجات
النتائج ومناقشتها
 .1ان تنوع اشكال ازياء الشخصيات (انسية وحيوانية ونباتية حملت مضموننا محدد وضيق في االفصاح
عن حركات تلك الشخصيات الجسدية ولم يحمل افعالها الطبيعية.
 .2عدم وضع قناع في رأل الشخصية الحيوانية وتفيد االزياء على شكل (سروال وقميص) في الشخصيات
املونسنة الحيوانية تؤدي الى غموض في داللة االزياء املسرحية من ناحية نوع الشخصية ووضعها
ضمن االحداث ،وهذا ينعكس سلبا على م ريات االحداثوعلى عملية التواصل وهذا ما ظهر في
شخصية (الديك و القرد و الدجاجة و طائر البوم).
 .3لم يعي املصمم الخطورة التي سوف تتركها بعض الشخصيات الحيوانية وهي توهر بايها وكأنها
انسان،مرتكاا على الشكل اكثر من املضمون.
 .4كان على املصمم االطالع على صور بعض الشخصيات الحيوانية في املنهاج الدراسة والتعرف على
شكلها ولونها ،حتى يت نب االخطاء.
 .5عدم االطالع على اهداف املسرح املدرس ي من قبل املخرج واملصمم والتي تتضمن من عدة فقرات ومن
اهمها هي مسرحة املناهج الدراسية لذلك ترك االثر السلبي في بعض االزياء.
 .6ان التناسق الشكلي لالزياء ي عل فيها مادة سريعة التلقي وابعاد الغموض عن املضمون والكشف عنه
بشكل بسيط وسريع
 .7ي ب مراعاة االهتمام بالشكل واملضمون لالزياء املوجه للتلميذ كونها تساعد على الفهم واالدراك
بشكل علمي مدرول.
االستنتاجات
 .1من خالل االندماج بين لون الاي وشكله يتم التعرف على الشخصية وداللتها وترتيبها االجتماعي.
 .2ان تنفيذذ ازيذذاء الشخصذذيات املونسذذنة(الحيوانية عذذن طريذذق ربذط الجسذذد مذذع شذذكل رأل الحيذذوان يسذذاعد
(التلميذ) على التعرف على الشخصية في العرض املسرحي واالفصاح عن املضمون بشكل أسرع.
 .3ان معرفة التدرج اللوني من قبل املصمم وماله من اهمية يصل به الذى اعطذاء صذورة واضذحة عذن طبيعذة
الشخصية ودالالتها اثناء العرض املسرحي شكال ومضموننا.
 .4ان التعرف على املنهاج الدراس ي املراد مسرحته ي نب املصمم بأرتكاب االخطاء.
 .5ان اسذ ذذتخدام (السذ ذذروال والقمذ ذذيص) فذ ذذي شذ ذذكل الذ ذذاي وعذ ذذدم وضذ ذذع القنذ ذذاع يذ ذذؤدي الذ ذذى وضذ ذذوح املضذ ذذمون
ودالالت االزياء وحدوث تشتت وارباك لدى التلميذ.
 .6يتمت ذذع مص ذذمم االزي ذذاء ف ذذي املس ذذرح املدرسذ ذ ي بحري ذذة كامل ذذة ف ذذي تص ذذميم ال ذذاي لتع ذذدد الشخص ذذيات ف ذذي ه ذذذا
املسرح ،من اجل تحقيق زي يحمل شكل ومضمون واضح.
 .7ان معرفة اهداف املسرح املدرسذ ي مذن قبذل مصذمم االزيذاء ت علذه اكثذر حرصذا فذي تنفيذذ ازيذاء هذذا املسذرح
وفهما وتنفيذ اشكالها ومضامينها بما يحقق االنسجام والتناسق في بنائها التركيبي.
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:التوصيات
 وذلذك لت نذب، متابعة مصمم االزياء في هذا املسرح مذن قبذل لجنذة متخصصذة فذي هذذا املجذال قبذل بدايذة العذرض.1
.االخطاء التي تحصل في بعض العروض وتؤثر سلبا على التلميذ
. اسناد مهمة تصميم االزياء في هذا املسرح الى ذوي االختصاص من اكاديمين وذو خبرة في هذا املجال.2
. اجراء دراسة تكميلية في املواضيع االتية:املقترحات
. استخدام التقنيات الحديثة في تصميم ازياء املسرح املدرس ي.1
 استخدام الاي املجسم واملرتبط بين الشكل والرال للشخصيات الحيوانية.2
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Abstract:
Shows of school drama are consisted of visual elements ( Actor (Student ) , ( Fashions
, Decoration , Lighting , Make Up , Accessories ) for these elements have privacy being
penetrate inside education institutions ( School ) , besides to property of thought direction ,
teaching for school drama generally , from among these elements are fashions with their
designs , colors and various shapes which address student directly by visual . They affect on
him as form or content pursuant to movements or design tackles which are made under
directive settings and aims of school drama show wholly . Accordingly , this current study
presented question for problem of research . Which it is what is relation between form and
content for drama fashions to access educational thoughts to the watcher ( Student ) ? .
Whereas the target beyond that is ( Detection for visual relation for form of fashions with its
hidden thoughtful implications within shows of school drama ) , but researches were as
following : Firstly ( Historical settings for fashions over shows of school drama ) , secondly (
Design relation for form , content for fashions in school drama ) , however proceeds of
research were course of research (Analytical descriptive ) .
The most important of results of research : Diversity forms of fashions of figures ( As
human race or animal or plant ) bear certain content , narrowness in articulation for
movements of those bodily figures, but did not bear their national actions and the research
was concluded by references
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