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 ملخص

ٌعتبر المسرح من أهم الفنون اإلنسانٌة لما ٌنقله من مفاهٌم وما ٌوفره من ترفٌه، وٌعتمد نجاح أي عرض 

مجموعة متكاملة من العناصر مسرحً على جذب المشاهد للعمل الفنً وتفاعله معه، وٌتحقق ذلك من خبلل توظٌؾ 

الفنٌة المختلفة. وتعتبر األزٌاء المسرحٌة ومكمبلتها من الحلً من أهم العناصر الفنٌة التً تساهم فً نجاح العروض 

المسرحٌة، حٌث تلعب دورا أساسٌا فً تحدٌد العصر التارٌخً للمسرحٌة والتعرٌؾ بالشخصٌات الدرامٌة المختلفة 

 فٌه.

ظروؾ إستخدام الحلً، كمكمبلت مبلبس، فً العروض المسرحٌة عنها فً الحٌاة الٌومٌة، فإن هذا ونظرا إلختبلؾ 

 البحث ٌسعى للتوصل ألهم متطلبات التصمٌم الخاصة بالحلً المسرحٌة بحٌث تؤدي وظٌفتها بشكل فعّال.

وأهمٌة الحلً لمسرحٌة، األزٌاء المسرحٌة وتطورها ودورها فً نجاح العروض اٌشمل الجانب النظري لهذا البحث 

كمكمبلت للمبلبس المسرحٌة، ودورها فً تأكٌد التأثٌر الدرامً لهذه المبلبس، والتعرٌؾ  بالشخصٌات المختلفة فً 

 العرض المسرحً وحقبته التارٌخٌة، ثم ٌستعرض البحث أهم متطلبات تصمٌم الحلً المسرحٌة.
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ً للدراسة النظرٌة لمتطلبات تصمٌم الحلً المسرحٌة، من خبلل مشروع لتصمٌم  أما الجانب العملً، فٌشمل تطبٌقا

بكلٌة الفنون التطبٌقٌة، و الحلً وتنفٌذ حلً مسرحٌة مختلفة قام به طبلب الفرقة الثالثة بقسم المنتجات المعدنٌة 

 لهذا المشروع.جامعة حلوان، تحت إشراؾ وتوجٌه الباحثة، مع عرض نماذج 

 كلمات مفتاحٌة

 ة.الحلً المسرحٌ –مكمبلت المبلبس  – زٌاء المسرحٌةاأل

Abstract 

Theatre is one of the most distinguished human arts; due to the concepts it 

conveys and the recreation it provides. The success of any theatrical play depends on 

the viewer’s attraction to the play and their interaction with it; which can be accomplished 

by utilizing an integrated set of different artistic elements. Theatrical costumes and their 

accessories; including jewelry; are one of main the artistic elements that contribute in the 

success of theatrical plays, as they play a vital role in identifying its historical era and its 

different dramatic characters. 

The circumstances within which theatrical jewelry are used; as fashion accessories; 

differ from those of jewelry designed for daily life use, thus; this research seeks to 

identify the basic design requirements for theatrical jewelry in order to efficiently 

accomplish their desired function. 

The theoretical aspect of the research discusses theatrical costumes, their development 

and role in the success of theatrical plays, as well as the significance of theatrical 

jewelry; as accessories for theatrical costumes; and their role in emphasizing the 

dramatic effect of these costumes and identifying the characters of the play and its era; 

the research then reviews the most important design requirements for theatrical jewelry. 

The practical aspect of the study includes an application of its theoretical study; through 

a project to design and execute various theatrical jewelries; performed by 3rd year 

students of the department of metal products & jewelry, Banha University; instructed and 

supervised by the author; and a demonstration of some examples of these designs. 
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 مقدمة

هم الفنون االنسانٌة، لما ٌنقله من أحد ألقد ظل المسرح منذ ظهوره فً العصر الٌونانً القدٌم وحتى اآلن 

ٌسعى كتّاب النصوص المسرحٌة دائما ما ما ٌوفره من ترفٌه ومتعة للمشاهد. وضافة لباإلمفاهٌم ثقافٌة وحضارٌة، 

، من خبلل الحبكة الدرامٌة التً وسٌاسٌةأجتماعٌة إو أة سواء كانت تارٌخٌ ،داث المختلفةحللتعبٌر عن آرائهم فً األ

 المسرح دورا مهما فً تطوٌر ثقافة وفكر الشعوب فً المجتمعات المختلفة. ٌلعبٌؤلفونها، ولذلك 

نه ٌقوم على عوامل فنٌة متعددة تتفاعل معا إو الحبكة الدرامٌة فقط، بل أن العمل المسرحً ال ٌعتمد على القصة لك

، وكلما زاد تفاعل حداث العرض المسرحًألى داخل إنتباه المتفرج وتنقله إة فنٌة متكاملة تجذب لتخلق صور

 المشاهد مع العرض المسرحً والشخصٌات الدرامٌة فٌه، كلما زاد نجاح العمل المسرحً. 

ي عمل مسرحً، أساسٌة والجوهرٌة فً المبلبس ومكمبلتها من العناصر البصرٌة األزٌاء المسرحٌة من األوتعتبر 

نها تلعب دورا مهما فً تحدٌد العصر التارٌخً للمسرحٌة والتعرٌؾ بالشخصٌات الدرامٌة المختلفة فٌه، وتختلؾ أل

 طبٌعة المبلبس المسرحٌة ومكمبلتها وفقا للنص المسرحً والشخصٌات التً ٌتضمنها.

وقد تزٌد هذه بات وظٌفٌة وجمالٌة وتقنٌة، ن تصمٌم الحلً، باعتبارها مكمبلت اساسٌة للمبلبس بشكل عام، له متطلإ

هداؾ درامٌة محددة، كما تكون نها تستخدم ألأالمتطلبات عند تصمٌم الحلً لتوظٌفها فً العروض المسرحٌة، حٌث 

 .كثر تحدٌدا وتطلباأ، تجعل عملٌة تصمٌمها (ضاءةعرضة للتأثر بعوامل كثٌرة مختلفة )مثل اإل

 مشكلة البحث

ندماج المتفرج فً العمل إهمٌة الحلً كمكمبلت للمبلبس المسرحٌة، ودورها المؤثر فً أعلى الرؼم من 

بحاث تدرس اهمٌة الحلً أنه ٌندر وجود أال إدراكه لعناصر ومحددات الشخصٌات الدرامٌة فٌه، إالمسرحً و

 ودورها فً العروض المسرحٌة، وتحدد متطلبات تصمٌمها.

 جابة على السؤالٌن التالٌٌن:ل اإللذلك ٌمكن تحدٌد مشكلة البحث من خبل

 ما أهمٌة دور الحلً كمكمبلت للمبلبس فً المسرح؟ -

 ؟ستخدامها كمكمبلت للمبلبس المسرحٌةما هً متطلبات تصمٌم الحلً إل -

 فرضٌة البحث

ستخدامها كمكمبلت للمبلبس المسرحٌة ن مراعاة المتطلبات المناسبة عند تصمٌم الحلً إلأٌفترض البحث 

كبر فً العرض المسرحً من خبلل أندماج بشكل ساعد المتفرج على اإلٌ، والتأثٌر الدرامً لهامن  عززٌسوؾ 

الحلً للظروؾ الوظٌفٌة  التأكد من مبلئمة هذهلى جانب إدراكه لسمات وخصائص الشخصٌات الدرامٌة المختلفة، إ

 التً تستخدم فٌها.

 هداف البحثأ

 كمكمبلت للمبلبس المسرحٌة.همٌة دور الحلً أأكٌد على الت -

 ستخدامها كمكمبلت مبلبس فً العروض المسرحٌة.تحدٌد المتطلبات الخاصة بتصمٌم الحلً إل -

 همٌة البحثأ



هدافها أتحقق بحٌث همٌته من خبلل محاولة تحدٌد متطلبات تصمٌم الحلً المسرحٌة أٌكتسب البحث 

 ّ  .من نتائج هذه الدراسة العاملٌن فً مجال المسرحستفادة المصممٌن إبهدؾ  ،لالوظٌفٌة بشكل فعا

 حدود البحث

 حدود مكانٌة: العروض الدرامٌة المسرحٌة -

 حدود موضوعٌة: تصمٌم الحلً المسرحٌة -

 منهج البحث

 ٌستخدم البحث المنهج الوصفً.

 زٌاء المسرحٌةاأل -1

نسجام جمٌع عناصره الفنٌة فً رؤٌة واحدة متناسقة، ٌتم تحدٌدها بواسطة إٌتطلب نجاح العرض المسرحً 

زٌاء ضاءة و مناظر و مبلبس ... الخ، فاألإمخرج العرض بالمشاركة مع مجموعة العمل بما فٌها من مصممً 

ضاءة التً ٌتم استخدامها خبلل المراحل المختلفة للعرض المسرحٌة، على سبٌل المثال، ٌجب ان تنسجم مع اإل

 ي تنافر بٌنهما.أ وجودالمسرحً دون 

 و تطورها التارٌخً زٌاء المسرحٌةتعرٌف األ 1-1

زٌاء بشكل عام هً المبلبس التً ترتدٌها مختلؾ الشعوب فً مختلؾ االزمان، وهً مظهر قومً لكل األ

قالٌد والمعتقدات الدٌنٌة الخاصة بكل شعب، وتشمل هذه االزٌاء ملحقات مجتمع ٌنشأ نتٌجة الظروؾ الجوٌة والت

 حذٌة و الحلً.ؼطٌة الرأس و األأخرى مثل أبلت( )مكمّ 

دوارهم الدرامٌة أداءهم فً العمل المسرحً  لتشخٌص أثناء أالممثلون الزي المسرحً هو المبلبس التً ٌرتدٌها و

ظروؾ الطبقا للعصر و ،بكل عناصرها من المبلبس و مكمبلتها ،زٌاء المسرحٌةالمختلفة، وٌتم تصمٌم األ

 .حداث العمل المسرحًأً تدور فٌها تال جتماعٌة والجؽرافٌةاإل

وكان الزي قدم العناصر االساسٌة فً فن المسرح، أزٌاء المسرحٌة من المبلبس ومكمبلتها من تعتبر األ

كمام، وٌتم تحدٌد الشخصٌة الدرامٌة من أة( طوٌل ذو ؼرٌقً هو رداء )عباءالمسرحً التقلٌدي خبلل العصر اإل

 مختلفةالحذٌة األقنعة واألخبلل 

 



 (: نماذج لبلقنعة االؼرٌقٌة القدٌمة1شكل )

خبلل العصور ،وزٌاء المسرحٌة بنفس المواصفات خبلل العصر الرومانً مع بعض التعدٌبلتستخدام األإاستمر و

ازٌاء ذات طابع كنسً،  باستخدام تحت تأثٌر الكنٌسة فً صورة عروض مسرحٌة دٌنٌة المسرح الوسطى، كان

اشكال متنوعة ضافة ألباإل، ، مع بعض المحاوالت لتجسٌد شخصٌات القدٌسٌنالمبلبس الٌومٌة لعامة الناسو

 .للشٌاطٌن

زٌاء المسرحٌة ذات اهمٌة واألنتاج المختلفة، فأصبحت المناظر هتمام بعناصر اإلومع بداٌة عصر النهضة، بدأ اإل

، و ظهرت ازٌاء لتجسٌد المسرحٌةاالقنعة و المبلبس نفقون بسخاء على كان النببلء و االمراء فً اوروبا ٌو كبٌرة، 

 . اآللهة و الحٌوانات و المخلوقات االسطورٌة

دهم من ثٌاب بؽض فضل ما عنأٌرتدون   لى الثامن عشرإخبلل الفترة من القرن السادس عشر  كان الممثلونو

و الثٌاب التً ٌوفرها أما ثٌابهم الخاصة، إ زٌاءهم المسرحٌةأت كانف، ةٌحرهم فً المسرادوأقتضٌه تنظر عن ما ال

  صاحب المسرح.لهم 

، تطور الثقافة و المعرفةل نتٌجةوائل القرن التاسع عشر، أزٌاء التارٌخٌة فً المسرح فً ستخدام األإبدأت فكرة ثم 

صبح الزي المسرحً ذو وظٌفة أداء المسرحً، وصالة و الدقة التارٌخٌة فً األمن األالمزٌد بدأ السعً لتحقٌق و

 طار البصري المتكامل للمسرحٌة.هامة كعنصر من عناصر اإل

و البٌئة أزٌاء المسرحٌة فً العصر الحدٌث تصمم بناء على النص المسرحً، لتعكس بدقة العصر صبحت األأ لقدو

 بصورة واضحة و مفهومة الشخصٌات الخٌالٌة التً قد ٌبتدعها المؤلؾ.و لتجسد أتدور فٌها احداث المسرحٌة،  التً

 

 (: تطور االزٌاء المسرحٌة التارٌخٌة2شكل )

 



 زٌاء المسرحٌةهمٌة األأ 1-2

هً التً تحول و ترسم الشخصٌة الدرامٌة، تحدد والتً دوات البصرٌة زٌاء المسرحٌة هً مجموعة من األاأل

 هتساعد  ،مثل الحلً ،لى الشخصٌة المحددة فً النص المسرحً، وكل مكمبلت المبلبس التً ٌرتدٌها الممثلإالممثل 

زٌاء ن مراعاة الدقة التارٌخٌة لؤلإعلى تجسٌد هذه الشخصٌة بما ٌتناسب مع العصر الذي تدور فٌه المسرحٌة. 

سرحٌة التً معمال الاساسً ومهم لنجاح العرض المسرحً، فاأل و مكمبلتها، عاملأالمسرحٌة، سواء المبلبس 

  .وؼٌر مقنعة بأسلوب صحٌح قد توصل رسالة فنٌة ناقصة ازٌاء الخاصة بهتتجاهل تصمٌم وتنفٌذ األ

 

 زٌاء المسرحٌة(: مراعاة الدقة التارٌخٌة فً تصمٌم األ3شكل )

من خبلل التصمٌم الجٌد فكاره أبصرٌة تنقل رؤٌة المخرج وزٌاء التً ٌرتدٌها الممثلون لها تأثٌر وداللة ن األإ

فضل مع أق تفاعل ٌداء المسرحً وتحقعلى التكثٌؾ الرمزي لؤلتساعد زٌاء المسرحٌة األمكمبلتها، فللمبلبس و

زٌاء المسرحٌة تساعد األف ختبلؾ الزي الذي ٌرتدٌه،إداء الشخص ٌختلؾ بأن أظهرت الدراسات أقد و الجمهور.

فعندما ٌرتدي الممثل زي الشخصٌة التً ٌؤدٌها، تبدأ مخٌلته بالعمل  ،الدرامٌةندماج الممثل فً الشخصٌة إعلى 

رسم له ٌحقق له الهٌئة الخارجٌة للشخصٌة وٌ فالزي المسرحً دراك دوره واندماجه فً الشخصٌة والشعور بها، إل

  ات هذه الشخصٌة.ن ٌؤدي نفس حركات واٌماءأفرض علٌه ٌصٌػ سلوكها، فٌمبلمحها و 

 

 ٌعبر عنها الزي المسرحًندماج الممثل فً الشخصٌة التً إ(: 4شكل )



رامٌة، مثل السن دمعلومات هامة عن الشخصٌة التنقل زٌاء المسرحٌة من مبلبس ومكمبلت األن إضافة لذلك، فباإل

لى طبٌعة الشخصٌة واهدافها وما تحب وما تكره، إوالثروة والمكانة االجتماعٌة والعصر الذي تعٌش فٌه، كما تشٌر 

داء الممثل ولؽة العرض المسرحً، أٌصال رسالة بصرٌة تدعم إفً   بدور مهمزٌاء المسرحٌة األ و بذلك تقوم 

همٌتها فً العرض ألى مكانة كل شخصٌة وؼوتساعد المتفرج على فهم الشخصٌات الدرامٌة المختلفة، فهً تشٌر 

 ك المشاهد على الفور طبٌعة هذه الشخصٌة دون الحاجة للتعرٌؾ بها عن طرٌق الكلمات.المسرحً، بحٌث ٌدر

 

 المسرحٌة للتعرٌؾ بالشخصٌات الدرامٌة المختلفة زٌاء(: توظٌؾ األ5شكل )

  زٌاء المسرحٌةالحلً كمكمالت لأل -2

حجار من حوله، مثل األستخدام كل العناصر التً ٌصادفها فً الطبٌعة إلقد حرص االنسان منذ القدم على 

 . و دفع االذىأاؼراض دٌنٌة مثل التقرب لآللهة و ألأزهار، بؽرض التزٌن اخشاب و األواأل

ثقافة وبٌئة كل شعب، فأصبحت الحلً فً كثٌر وختبلؾ العصر التارٌخً والشعوب وفقا لمعتقدات إوتختلؾ الحلً ب

مثلة على ذلك الحلً الفرعونٌة التً وضح األأ، ومن و ثقافة محددةأحٌان تستخدم كداللة على عصر معٌن من األ

 تحمل سمات خاصة ٌدركها المشاهد وٌربطها بحضارة مصر القدٌمة على الفور.

ومع ظهور التقنٌات الحدٌثة والخامات الشعور بالمتعة والتمٌز والجمال، عطاء إ ًللحلً ه ةساسٌاأل وظٌفةن الإ

هم لمصممً الحلً صبح الهدؾ األأفً صناعة الحلً، بل  مؤثرهً العامل الالمبتكرة، لم تعد القٌمة المادٌة للحلً 

هم مجاالت الحٌاة التً ترتبط أتصمٌم الحلً من  ٌعتبر لذلكثارة و المتعة البصرٌة، بتكار حلً تحقق شعور باإلإهو 

 . بمفاهٌم متنوعة فٌما ٌتعلق بالنواحً الفنٌة و التصمٌمٌة

 همٌة الحلً فً المسرحأ 2-1

ن توظٌفها فً العروض المسرحٌة هو عامل إهمٌتها فً الحٌاة الٌومٌة، لذلك فأهمٌة الحلً فً المسرح من أتنبع  

ستخدام الحلً، فهً تعطً له إضفاء المصداقٌة على العمل الفنً، وال ٌعتبر الزي المسرحً مكتمبل بدون مهم إل

فهً تضفً علٌها  ،همٌة من المبلبس نفسهاأكثر أحٌان مظهرا متكامبل ومتناسقا، وقد تكون الحلً فً بعض األ

استخدام قطع المبلبس نها توفر بدائل مختلفة إلأ، كما براز الشخصٌةإالتً تساعد على  ناقة والتمٌزمسحة من األ

 .لكل دور ستخدام الحلً المناسبةإدوار مسرحٌة مختلفة بأنفسها فً 



 

 الدرامٌة(: توظٌؾ الحلً فً التعرٌؾ بالشخصٌة 6شكل )

ن أن ٌجسدها بشكل دقٌق، وكل شخصٌة البد أندماج فً الشخصٌة التً ٌؤدٌها ون ٌحاول اإلأٌجب على الممثل 

 درامٌة.نطباع الصحٌح عن الشخصٌة الدورا هاما فً نقل اإلالتً تلعب  ،الحلًاهمها أمن  معٌنة كسسوراتإترافقها 

حساس كامل للشخصٌة الدرامٌة، وتساعد الممثل على اإلتؽٌٌر دق التفاصٌل ٌمكن ان ٌعمل على أتوظٌؾ ن إ

و الشعور أرتداء تاج، إ ظمة عندعكثر ثقة ومصداقٌة، مثل الشعور بالأداءه أبتفاصٌل الدور الذي ٌؤدٌه وٌجعل 

 رتداء قبلدة مبهرة.إبالتمٌز و التفوق عند 

 

 داء الممثل المسرحًأ(: تأثٌر الحلً على 7شكل )

هم العناصر التً أهً من وشخصٌة واهمٌتها فً العرض المسرحً، الدراك طبٌعة إ علىتساعد الحلً المشاهد كما 

نتباه للشخصٌات الرئٌسٌة فً العروض المسرحٌة، فهً توضح المكانة االجتماعٌة للشخصٌة من حٌث تجذب اإل



و التشاؤم، مثل أالتفاؤل كخصٌة على حدة و فساده، ، وتعكس السمات النفسٌة لكل شأو فقرها، وحسن ذوقها أثراءها 

 رتداء خرزة زرقاء . إ

 

 (: توظٌؾ الحلً لتوضٌح سمات الشخصٌة المسرحٌة8شكل)

ن ٌكون للحلً داللة فنٌة ودرامٌة فً التعرٌؾ عن الشخصٌة والكشؾ عن هوٌتها، فعند ارتداء مجموعة من أٌمكن و

حداهن تاجا فوق رأسها إذا وضعت إجتماعً واحد، ولكن إنهن ٌنتمٌن لمستوى أٌظهر  ،الممثبلت لمبلبس فاخرة

 نها الملكة والشخصٌة المحورٌة فً المشهد.أٌكون هذا دلٌبل على 
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زٌاء الوظٌفة الداللٌة والرمزٌة والجمالٌة لتوظٌؾ الحلً فً العرض المسرحً من رؤٌة مخرجه ومصمم األ تنبع

احداث، والحبكة الدرامٌة فٌتم تصمٌم الحلً طبقا للرؤٌة الفنٌة للعرض المسرحً ووفقا للعصر الذي تدور فٌه األله، 

 .جموعاتمو أو ثانوٌة أهمٌتها فً العرض، سواء كانت رئٌسٌة أو طبٌعة كل شخصٌة و 

استخدام الحلً المبلئمة إوب ،ٌسعى مصممو االزٌاء المسرحٌة دائما للتأكٌد على هوٌة كل شخصٌة من خبلل المبلبس

عتماد على و باإلأو الفن الشعبً أستلهام تصمٌم الحلً المسرحٌة من خبلل المصادر التارٌخٌة إلكل شخصٌة، وٌتم 

 بداعٌة للمصمم نفسه.القدرة اإل

 زٌاء المسرحٌة، وهً:عتبارات هامة البد من مراعاتها عند تصمٌم الحلً المكملة لؤلإوهناك ثبلث 

ارتداءها فٌها خبلل العرض إن تتناسب الحلً مع طبٌعة الشخصٌة الدرامٌة، والمناسبة المفترض أ: ٌجب المبلءمة

 ضافة للموقؾ الدرامً نفسه.المسرحً، وتصمٌم الزي الذي ترتدٌه الشخصٌة فً تلك المناسبة، باإل



دٌة للممثل، من حٌث لون مع الصفات الجس ،لوانها وتصمٌمهاأمن حٌث  ،بحٌث تتناسب الحلً: رتداءقابلٌة اإل

 لوانه وتصمٌمه.أن تتناسب فً الوقت نفسه مع الزي المسرحً من حٌث أالبشرة وحجم الجسم، و

ذا كانت إففٌجب ان تجذب الحلً القدر المناسب من التركٌز واالنتباه للشخصٌة الدرامٌة، : التأكٌدالقدرة على 

كثر وضوحا من باقً أبشكل ن تكون الحلً براقة والفتة للنظر بحٌث تبرز هذه الشخصٌة أالشخصٌة رئٌسٌة، ٌجب 

 .المحٌطة بها الشخصٌات
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لعناصر فً العروض المسرحٌة، وما تشتمل علٌه من عناصر فنٌة مختلفة تعتمد على الحركة السرٌعة، تعدد انظرا ل

ن ٌتم تصمٌم الحلً التً ٌتم توظٌفها كمكمبلت للمبلبس المسرحٌة أناظر المتعددة، فبلبد ضاءة المتؽٌرة والمواإل

هدافها الوظٌفٌة من حٌث التعرٌؾ بالشخصٌة الدرامٌة بصورة أبحٌث تتواءم مع ظروؾ وطبٌعة هذا الفن، وتحقق 

 فعالة تساهم فً نجاح العمل المسرحً.

 : زٌاء فً العروض المسرحٌة، منهالحلً التً تستخدم كمكمالت لألمتطلبات لتصمٌم ابناء على ذلك، فهناك عدة 

خبلل المراحل المختلفة درامٌة ن ٌتم تصمٌم الحلً بحٌث تعكس السمات والمبلمح النفسٌة لكل شخصٌة أٌجب  -

 سلطة ...الخ(. –جاه  –مرض  –شر  –)خٌر  التً تمر بها فً العرض المسرحً

ن تستخدم فً مكانها الصحٌح أبحٌث تندمج فً الصورة المسرحٌة المتكاملة، وٌجب تصمٌم كل قطعة من الحلً  -

 و مجرد كومبارس.أسواء كانت الشخصٌة رئٌسٌة 

 ٌجب تصمٌم الحلً بحٌث تشكل عامل بصري ٌساهم فً توحٌد وتناسق الزي المسرحً. -

 ا الزي المسرحً.التً ٌحتاجه المكمبلتٌجب تصمٌم الحلً المختلفة بشكل متناسق مع ؼٌرها من  -

ن تكون الحلً ظاهرة للمشاهد فً المقاعد الخلفٌة بنفس درجة ظهورها للمشاهدٌن فً المقاعد القرٌبة من أٌجب  -

 المسرح.

 ن ٌتم تصمٌم الحلً بشكل متماسك لٌتحمل مشاق االداء المسرحً.أٌجب  -

 .خاصة فً العروض المسرحٌة الناجحةرتداءها بشكل ٌومً متكرر لمدة طوٌلة، إن ٌتحمل تصمٌم الحلً أٌجب  -

ٌجب تصمٌم الحلً بحٌث ٌمكن تبدٌلها بشكل سرٌع وسهل عند تؽٌٌر المبلبس خبلل المشاهد المختلفة للعرض  -

 المسرحً.

ضاءة التعرق الشدٌد للممثل نتٌجة لئل :معالجة سطح قطعة الحلً لتقاوم عوامل البٌئة المحٌطة، مثل  ن ٌتمأٌجب  -

 المسرح. علىه المستمرة القوٌة وحركت

لكل ممثل، مثل الطول والوزن والسن العوامل اإلرجونومٌة للحلً، ومراعاة األبعاد األنثروبومترٌة ٌجب مراعاة  -

 عند تصمٌم الحلً الخاصة بالشخصٌة التً ٌؤدٌها.والعمل على أال ٌصاب الممثل بأي أذى ولون البشرة، 

 داء الحركات المطلوبة منه.أق حركة الممثل، وتتٌح له ن ٌتم تصمٌم الحلً بحٌث ال تعٌأٌجب  -

 نتاج العرض المسرحً عند تصمٌم وتنفٌذ الحلً الخاصة به.مراعاة المٌزانٌة المحددة إلالبد من  -
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تصمٌم الذي ٌوضح تطبٌق دراسة متطلبات تصمٌم الحلً المسرحٌة فً ، وٌمثل هذا الجزء الجانب العملً للبحث

 وتحقق االهداؾ الوظٌفٌة لها. ،نتاج حلً ٌمكن توظٌفها فً عروض مسرحٌة مختلفةإو

ة نٌقة الثالثة بقسم المنتجات المعدطبلب الفرلفقد قامت الباحثة بتدرٌس منهج "مكمبلت مبلبس المسرح من الحلً" 

عشر طالب و طالبة.  وقد تناولت  بكلٌة الفنون التطبٌقٌة، جامعة بنها، وكان اجمالً عدد الطبلب ثبلثةوالحلً 

الدراسة التعرٌؾ بمكمبلت المبلبس بشكل عام، ثم التعرٌؾ بمكمبلت المبلبس المسرحٌة، مع التركٌز على الحلً 

قد طلبت الباحثة من الطبلب تطبٌق ساسً فً تخصص القسم، وأعتبارها جانب إالمسرحٌة ومتطلبات تصمٌمها ب

الخاصة  متطلبات التصمٌم مع مراعاةمختلفة حلً مسرحٌة  تنفٌذروع لتصمٌم وهذه الدراسة النظرٌة من خبلل مش

 .بها

 :كالتالًوقد تم تنفٌذ هذه الدراسة العملٌة على عدة مراحل، 

 ختٌار وتحدٌد الشخصٌة الدرامٌة التً سٌتم تصمٌم حلً لها.طبلع الطبلب على بعض رواٌات المسرح العالمً إلإ -

ظهار هذه السمات فً إتحدٌد ودراسة الصفات والسمات الممٌزة للشخصٌة الدرامٌة التً تم اختٌارها، بحٌث ٌمكن  -

 مكمبلت المبلبس التً سٌتم تصمٌمها.

 ق الدقة التارٌخٌة فً التصمٌم.حداث الرواٌة للتأكد من تحقأبه  دراسة السمات الممٌزة للعصر الذي تدور -

 ختٌارها من قبل الطبلب.إمكمبلت مبلبس تناسب الشخصٌات التً تم فكار مختلفة لأطرح  -

 تحقق نتائج افضل.ن أختٌار الخامات التً ٌمكن إدراسة الخامات المختلفة ومناقشة كٌفٌة  -

 تنفٌذ التصمٌمات المقترحة. -

السمات شتملت التصمٌمات المقدمة من قبل الطبلب على مكمبلت مبلبس لشخصٌات متنوعة من حٌث إوقد 

بنته إرومٌو وجولٌٌت، والملك لٌر و  ختٌار شخصٌاتإتم  دب العالمًمن األفوالعصور التارٌخٌة،  والصفات

ربعٌن حرامً، وشخصٌة شفٌقة فً دب الشعبً الجارٌة مرجانة فً رواٌة على بابا واألالكبرى )رٌجان(، ومن األ

 رواٌة شفٌقة ومتولً، وسعد زؼلول.

ذ تصمٌماتهم بشكل ٌحقق متطلبات التصمٌم لمكمبلت المبلبس المسرحٌة، وظهر ذلك من وقد نجح الطبلب فً تنفٌ

 خبلل:

 ستخدامها لساعات طوٌلة بشكل ٌومً.إستخدام الطبلب لخامات خفٌفة ٌسهل التحرك بها وإ -

 ضاءة المستخدمة فً المسرح.تعكس اإللوان براقة وساطعة أ همستخدامإ -

 للمشاهد عن بعد.تصمٌم الحلً بأحجام مناسبة تظهر  -

 الؽرض من هذه الحلً هو العرض فقط.ن أنتاج سهلة وقلٌلة التكلفة حٌث إسالٌب أتوظٌؾ  -

 

 

 



   تاج الملك لٌر -1

 
 

 ( ٌوضح تاج الملك لٌر9شكل رقم )

ٌوضح التصمٌم ابعاد الشخصٌة وتطورها  فلسفة التصمٌم 
انقسم التاج الى جزئٌن فً االحداث حٌث 

تماما كحال الصعود والهبوط فً االحداث 
للشخصٌة ، واٌضا وضع االحجار بالوضع 
االفقً والرأسً ٌرمز للقوة ثم الضعؾ 

 والسقوط .

، سم 11سم ، اقصى ارتفاع  19قطر التاج  االبعاد
 سم . 5ٌنتهً باقل ارتفاع خلفً 

مم ، واالحجار  0.4النحاس االصفر سمك  الخامات المستخدمة 
 من العقٌق .

العصر الذي تتبعه 
 الرواٌة 

القصة صنفت بداٌات العصر الحدٌث 
( اول  1606-1603وقدمت وكتبت )
وهً عن تارٌخ  1606عرض فً عام  

 انجلترا 

هً الزخارؾ الموجودة بتلك الفترة ،  الزخارؾ 
 زخارؾ نباتٌة  

باستخدام طرٌقة تم تشكٌل تاج الرأس  اسلوب التشكٌل 
الرٌبوسٌة ، وهً طرٌقة من طرق 
الصناعات التقلٌدٌة ، ٌطلق علٌها احٌانا 
طرٌقة الدفع من الخلؾ ، وهو اسلوب 
لتشكٌل المنتجات المعدنٌة النتاج مستوٌات 
ؼائر وبارز مختلفة فً 
االرتفاعات.فبعضها ٌأخذ فً االنحناء 

وتم  تدرٌجٌا ثم ٌتبلشى مع االرضٌة .
لذهب )مط فً االرضٌة والمع الطبلء با

فً التكوٌنات النباتٌة ( لرفع القٌمة الجمالٌة 
 الشكلٌة وثرائها.

   

تاج االمٌرة  -2
)ابنة الملك رٌجان 

 لٌر الكبرى(

 

 
 

 ( ٌوضح تاج االمٌرة رٌجان10شكل رقم )

ٌوضح التصمٌم ابعاد الشخصٌة  المتسلقة  فلسفة التصمٌم 
لتحصل على ما ترٌد ، التً استولت على 
عرش ابٌها وطردته من الببلد بعد اٌهامه 
بانه اقرب شخص لها، وٌوضح التصمٌم 

التورٌقات المتراكبة والمتسلقة، الوان 
 االحجار توحً بالقوة والحدة . 

، سم 11سم ، اقصى ارتفاع  16قطر التاج  االبعاد
 سم . 5اقل ارتفاع 

مم ،  0.4النحاس االصفر سمك  الخامات المستخدمة 
 ، واالحجار عقٌق.واالحجار

العصر الذي تتبعه 
 الرواٌة 

القصة صنفت بداٌات العصر الحدٌث 
( اول  1606-1603وقدمت وكتبت )
وهً عن تارٌخ  1606عرض فً عام  

 انجلترا 



هً الزخارؾ الموجودة بتلك الفترة ،  الزخارؾ 
 زخارؾ نباتٌة  

تم تشكٌل تاج الرأس باستخدام طرٌقة  اسلوب التشكٌل 
الرٌبوسٌة ، وهً طرٌقة من طرق 
الصناعات التقلٌدٌة ، ٌطلق علٌها احٌانا 
طرٌقة الدفع من الخلؾ ، وهو اسلوب 
لتشكٌل المنتجات المعدنٌة النتاج مستوٌات 

فة فً االرتفاعات ، ؼائر وبارز مختل
 وٌظهر الرٌبوسٌه مفرغ من االرضٌة 
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 جولٌٌت

 

 
 ( ٌوضح مكمل مبلبس جولٌٌت11شكل رقم )

،حٌث الخطوط  شدٌدة برقة التصمٌم ٌظهر- فلسفة التصمٌم 
 وذلك الناعمة والوانه منحنٌة بسٌطة

 بالرومانسٌة جولٌٌت شخصٌة الظهار
 . والرقة

سم  9الوحدة بالمنتصؾ :اقصى ارتفاع  االبعاد
سم ، سبلسل تصل  5،اقصى عرض 

الوحدة بالحزام. الوحدة الجانبٌة على الكتؾ 
 تتصل بالوسط والحزام .

مم ، سبلسل من 0.4نحاس اصفر سمك  الخامات المستخدمة 
 ( بنفسجً) اماتٌست النحاس  احجار

صؾ وقطعة الكتؾ تم تشكٌل القطعة بالمنت اسلوب التشكٌل 
باستخدام الرٌبوسٌه ، ٌطلق علٌها احٌانا 
طرٌقة الدفع من الخلؾ ، وهو اسلوب 
لتشكٌل المنتجات المعدنٌة النتاج مستوٌات 
ؼائر وبارز مختلفة فً االرتفاعات 
،ومجموعة من السبلسل لوصل القطع 

 واحجار اماتٌست .

   

  قناع رومٌو  -4

 
 

 رومٌو( ٌوضح قناع 12شكل رقم )

التصمٌم ٌوحً بالقوة والشباب حٌث ٌظهر  فلسفة التصمٌم 
من الوجه معظمه قناع العٌنٌن ٌعطً لها 

 قوة 

 12سم اقصى ارتفاع  23اقصى عرض  االبعاد
 سم .

مم، قطعة من 0.3شرائح النحاس االصفر  الخامات المستخدمة 
 الجلد .

شكل القناع باسلوب الرٌبوسٌه وهً  اسلوب التشكٌل 
باستخدام اقبلم لتحدٌد الشكل ثم الدفع من 

الخلؾ باقبلم التشكٌل ، وٌتم عمل 
مستوٌات مختلفة ، وٌتم ترك مساحات 

 اسنان ( . –رمفٌعة من الجوانب )شوك 
قطعة من الجلد ٌتم تقطٌعها بنفس شكل  

القناع  وتثبٌت القناع علٌها وذلك لسهولة 



 ممثل بالقناع .تعامل ال
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 كلٌوباتر وحلً

 

 

 
( ٌوضح مكمبلت مبلبس 13شكل رقم )

 وحلً كلٌوباترا

، وتوحً بالقوة (االفعى) للكوبرا التصمٌم فلسفة التصمٌم 
 والنعومة والذكاء .

 30اقصى طول لمكمل مبلبس الظهر  - االبعاد
 .سم  9سم ، اقصى عرض 

 الدملج للذراع اٌضا تصمٌمه من  الكوبرا  -
 خاتم تصمٌمه من الكوبرا -
  

شرائح النحاس االصفر ، والسبلسل من  الخامات المستخدمة 
 النحاس االصفر تم طبلؤه بالذهب .

تم تشكٌل الحلً والمكمبلت بطرٌقة  - اسلوب التشكٌل 
الرٌبوسٌه "الدفع من الخلؾ " بتحدٌد 

تحدٌد ثم تقبٌبها من الخلؾ الشكل باقبلم ال
باقبلم التشكٌل ، ونشر الشكل بعد ذلك 
ولحامه على ارضٌة مستوٌة ولحام زرد 
على مسافات محددة لتثبٌت السبلسل لتثبٌت 

 المكمل فً المبلبس.
  .بنفس الطرٌقة عمل الخاتم والدملج  -

   

مكمل مالبس  -6
 قٌصر ٌولٌوس

 

 
 قٌصر( مكمبلت مبلبس ٌولٌوس 14شكل )

تصمٌم الوحدة المكررة توحً بالقوة فً  فلسفة التصمٌم 
 الحروب .

الوحدة المعدنٌة مصنوعة من عدة احجام  االبعاد
 تم توزٌعها على مبلبس ٌولٌوس قٌصر 

 شرائح من النحاس االصفر  الخامات المستخدمة 

تم التشكٌل باستخدام اسلوب النشر من  اسلوب التشكٌل 
اسنان وشوك لتثبٌت القطع شرائح وعمل 
 على المبلبس .

   

   من االدب الشعبً :

مكمالت مالبس  -7
 شفٌقة 

  
  

 
 
 
 
 
 

تم وضع التصمٌم بعد دراسة حٌاة الؽجر  فلسفة التصمٌم 
والبٌئة المحٌطة للشخصٌة وقد قارنت 

الطالبة هنا العمل المسرحً والعمل 
السٌنمائً حٌث ٌختلؾ مكمبلت المبلبس 

والحلً فً المسرح عنها فً السٌنما. و تم 
وضع التصمٌم فً مرحلة الشخصٌة وهً 



ؼانٌة ، وتم تنفٌذ المكمل باسلوب مسطح 
 طحٌة الشخصٌة وضعفها.ٌدل على س

 

 
 ( مكمبلت مبلبس شفٌقة 15شكل رقم )

تم استخدام شرائح النحاس االصفر  الخامات المستخدمة 
وسبلسل من النحاس االصفر واحجار 

 المرجان .

تم التشكٌل باسالٌب النشرللشرائح  واللحام  اسلوب التشكٌل 
بالفضة ، وتشكٌل االسبلك حلقات دائرٌة 
ولحامها ، وتشبٌك السبلسل لتجمٌع المكمل 

. 

   

مكمالت مالبس  -8
مرجانة فً علً بابا 

 واالربعٌن حرامً

 

 

 
 ( مكمل)حلً للرأس ( مرجانة16شكل رقم )

 
 
 

ٌظهر مكمل )حلً الرأس ( للشخصٌة  فلسفة التصمٌم 
الثراء بعد الفقر وٌظهر التصمٌم من الفن 
الشعبً الذي ٌدل على بٌئة الشخصٌة  ، 
ووضع الشخصٌة فً اطار الجارٌة المحبة 
لسٌدها والوفٌة له التً تظهر دائما فً 

حلً الرأس  صورة مبالػ فٌها لترضٌه.
)عصابة( ٌظهر فٌها االحجار والسبلسل 
والدوائر )العمبلت المعدنٌة خفٌفة الوزن 

جدا(، اٌضا تم تشبٌك شناؾ )حلقة مستدٌرة  
 لبلنؾ ( وهو ما اشتهر به القبائل البدوٌة.

حاس االصفر وسبلسل النحاس شرائح الن الخامات المستخدمة 
 االصفر واحجار العقٌق 

تم التصنٌع باستخدام شرائح من النحاس  اسلوب التشكٌل 
االصفر تم حفر اشكال شعبٌة علٌه وعمل 
بٌت للحجر ومجموعة من السبلسل 
والعمبلت الخفٌفة الوزن وبعض المدالٌات 
الصؽٌرة من الخامات السابقة التجهٌز ) 

ات مصنعة وهً عبارة عن وحد
باسطنمبات وٌتم تجمٌعها وهً تاخذ شكلها 

 .من الوحدات الشعبٌة

   

   الشخصٌات التارٌخٌة 

عصا سعد  -9
 زغلول 

  

تم عمل عصا لشخصٌة الزعٌم سعد  فلسفة التصمٌم 
زؼلول حٌث قام الطالب باستخدام زخارؾ 



على شكل كرة نباتٌة وتم عمل المقبض للٌد 
محفور بها الزخارؾ النباتٌة وتم وضع 
مٌنا باللون االسود نظرا لمكانة الشخصٌة 
وهٌبتها ، وتم عمل فرع نباتً ملفوؾ على 

 العصا الخشبٌة طولٌا وحتى نهاٌتها

 
 

 ( عصا سعد زؼلول17شكل رقم ) 

شرائح النحاس االصفر وتم الطبلء بالفضة  الخامات المستخدمة 
 ، خشب ابنوس.

الكرة نصفٌن من شرائح النحاس تم عمل  اسلوب التشكٌل 
االصفر  ثم تجمٌعها ، وعمل الفرع النباتً 
من النحاس االصفر اٌضا ، وتم الطبلء 

 بالفضة .
تم عمل المقبض )الكرة ( نصفٌن بالجمع 
على المخرطة ثم تجمٌعهما باللحام ووضع 
المٌنا السوداء، وتم لحام الفرع الملفوؾ 

ثم لفه على العصا لنهاٌتها باسلوب النشر 
على العصا ، وتم الطبلء بالفضة لوقار 
الشخصٌة وتماشً اللونٌن االسود ) الخشب 

 والمٌنا( والفضً لباقً المعدن

 

 البحث نتائج -5

بما تحمله من  عجاب المشاهدٌنإتقدم مجموعة من المعانً التً تثٌر من المبلبس ومكمبلتها زٌاء المسرحٌة  األ -1

 .قٌم جمالٌة ودالالت اجتماعٌة

حذٌة تعطً خصوصٌة تمٌز كل شخصٌة عن ؼٌرها، األن مكمبلت المبلبس المختلفة مثل الحلً والقبعات وإ -2

 اللون.ا تكون المبلبس موحدة فً الشكل وخاصة عندم

 .ةالمسرحٌض وداء البصري فً العرساس األأ تشكلن المبلبس المسرحٌة ومكمبلتها إ -3

دراكه للشخصٌة التً ٌؤدٌها، إن الحلً ومكمبلت المبلبس المختلفة تؤثر على مشاعر الممثل وتعمق من إ -4

 داءه التمثٌلً.أوبالتالً تحسن من 

 .حدهما على اآلخرأٌطؽى  ، بحٌث المع تصمٌم المبلبس المسرحٌةتصمٌم الحلً  ٌتناسقن أٌجب  -5

وتتحدد هذه المتطلبات الخاصة من خبلل ، بشكل عامالمسرحٌة عن تصمٌم الحلً تختلؾ متطلبات تصمٌم الحلً  -6

 العمل المسرحً وعناصره المختلفة.

ة ، منها التوازن بحٌث تتناسق مع الزي المسرحً وحركساسٌةأ ن تتوافر فً الحلً المسرحٌة عناصرأٌجب  -7

تحقٌق الهدؾ ن تنجح فً أالزي المسرحً، و، والتناسب من حٌث الشكل والحجم مع ؼٌرها من مكمبلت مرتدٌه

 المطلوب منها.
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