
 مفهوم الديكور المسرحي
تأصمت كممة )ديكور( في القاموس المسرحي الشفاىي في مصر. والكممة 

. ومن األفضل تعريبيا الن ىناك decorفرنسية المصدر ولكنيا التينية األصل 
أقسامًا في بعض المعاىد الفنية لمديكورات الداخمية والديكورات المسرحية, وألن كممة 

 بكثرة الدالالت الدرامية والمسرحية.)منظر(العربية متخمة 
والمقصود بالديكور المسرحي ىو القطع المصنوعة من اطر الخشب والقماش 
أو نحوىما, والمقامة في الغالب فوق المسرح, لكي تعطي شكاًل لمنظر واقعي, أو 
خيالي, أو منيما معًا, عمى أن ترتبط إيحاءات ىذا المنظر بمدلوالت المسرحية 

ليذا, فان الديكور المسرحي ليس فنًا منفرد بذاتو, ولكنو فن يتعايش المعروضة, و 
مسرحيًا مع الفنون األخرى كالموسيقى والتصوير واإلضاءة والتمثيل لخدمة النص 

 المسرحي والمساعدة في تأدية مضامينو.
ويعرف محمود محمد كحيمة الديكور بأنو ىو الموحات المرسومة والعناصر 

ىم في تكوين الصورة المشيدية, مثل اإلكسسوارات واإلغراض المشيدة لكل ما يسا
 التي تساىم في تحقيق اإلييام في المسرح واألنواع الدرامية.

وتعرف ماري الياس وحنان قصاب الديكور: ىو تسمية تشمل الموحات  -
المرسومة والعناصر المشيدة وكل ما يساىم في تكوين الصورة المشيدية مثل 

 اإلكسسوار والغرض.
التي تعني  Decorisوكممة ديكور في المغات األجنبية مأخوذة من الالتينية 

التزيينات في المغة العربية استخدمت كممتا مناظر وتزيينات في بدايات المسرح, 
 وظمتا سائدتين حتى عندما شاع استخدام كممة ديكور بمفظيا الفرنسي.

 وىناك عدة تعريفات لمديكور نذكر منيا:
حي ىو اإلطار التشكيمي الذي يعيش فيو النص الدرامي والذي الديكور المسر  -

يساعد الممثل عمى عممية التعايش في الجو المناسب. ويشترط إال يتعارض 
المذىب التشكيمي مع مذىب النص المسرحي وأسموب اإلخراج بشكل وحدة 

 فنية متكاممة.



لمسرحي أن مفيوم الديكور المسرحي ىو إيجاد البيئة المناسبة لمموضوع ا -
الذي يصنعو المؤلف من خالل رؤيا المخرج ورؤيا ميندس الديكور توضع 
الخطوط األولى ليذه البيئة التي سيتحرك بداخميا الممثمون والتي قد تكون 

 واقعية وقد تكون أيضًا تجريدية توحي بالفكرة الفمسفية التي أثارىا المؤلف.
عرض المسرحي إذ انو أن الديكور المسرحي عامل أساسي وميم جدًا في ال -

يعطي الجو العام لممسرحية ما يدور من أحداث وحقائق ومفاىيم وأخالقيات 
وأحاسيس وىو الذي يعطي االنطباعة األولى  لمجميور عن كل ما يراد 
توصيمو من مفاىيم وأحاسيس إليو, فيو أذن الكممة أو النبضة األولى لمعرض 

وأسموب المسرحية وروحيا حيث المسرحي لذا يجب أن تتفق المناظر تمامًا 
تعطي المعمومات والمفاىيم واألفكار اليامة لممسرحية تباعًا حسب تسمسل 
النص والعمل المسرحي فيو أذن عامل ميم إليجاد البيئة الحسية لجميع 
أحداث المسرحية حيث يعطي الزمان والمكان والحالة االجتماعية والروحية 

 والسياسية لمعمل المسرحي.
 يجمع بين الخصائص التشكيمية والمعماريةىو فن  -

 
والديكور بعناصره يعطي الخشبة شكاًل معينًا خالل العرض ويحدد مكان 
وزمان الحدث. وىو من العناصر األساسية في تحقيق اإلييام في المسرح. وقد اعتبر 

ق.م( المناظر وتجييزات الخشبة أحد المكونات  485-433) Arisoteأرسطو 
))صناعة المسرح ىي ادخل في  :ديا وأن كانت أقميا أىمية, فيو يقولالستة لمتراجي

تييئة المناظر من صناعة الشعر, والمنظر, وان كان مما يستيوي النفس فيو أقل 
 األجزاء صنعة وأضعفيا بالشَّعر نسبيًا(( )فن الشعر/ الفصل السادس(.

تنوعت التسميات والمصطمحات الدالة عمى الديكور من عصر آلخر 
وتطورات وظيفتو في العممية المسرحية حسب تطور النظرة إليو وحسب تطور شكل 
المكان المسرحي وشكل العمارة المسرحية وحسب طبيعة عالقة المسرح بالفنون 
األخرى, في المسرح اليوناني كانت تستخدم عوارض مرسومة توضع عمى جدران 

التقنية المستخدمة لتغيير  البناء الذي يقام العرض أمامو, ثم أضيفت بعض الوسائل



 Periacteالمناظر وتصوير ما يجري في داخل القصر وخارجو مثل الموشور 
 .EKKiKlemaوالعربة المنزلقة عمى سكمة, وتسمى أيكيكميما 

 
 مراحل تطور الديكور المسرحي

 المسرح اإلغريقي
وبمصاحبة اتسم المسرح في أثينا في القرن السابع قبل الميالد بوجود الكورس 

ة, وكان إلفراده مكان يغريقالموسيقى مكونان عنصران أساسيان في التمثيميات اال
 خاص عمى المسرح الذي أعد عميو )المنظر( ليقفوا فيو.

ولقد كان المسرح وقتئذ غاية في البساطة, فكان يكتفي بمنظر أساسي واحد 
سعف المخرج بتقديم وال يتبدل طوال عرض المسرحية, ىذا إذا لم تتدخل الطبيعة فت

المنظر المطموب, كما أن ىذا المنظر لم يكن يحتوي األعمى عنصر واحد ال غنى 
 عنو لتفيم األسطورة التي تدور حوليا المسرحية, كمعبد أو سجن أو قبر أو محراث.

وكان ينيض عمى جانبي المسرح مبنيان من الخشب أعدا ليستخدميا الممثمون 
سير التمثيل, أما مكان النظارة فكان عمى ىيئة مدرج عمى وليشرفوا منيا عمى مراقبة 

 شكل نصف دائرة.
ويالحظ بوضوح انطباع الثقافة اإلغريقية وفمسفتيا عمى طريقة تصميم وبناء 

 مسارحيم.
 

 المالمح األساسية لممسرح األثيني القديم
 وىناك حقيقتين ىامتين ال بد ذكرىا بل دليمين متميزتين:

دينية التي سادت الدراما اإلغريقية في ذلك العصر, والحضور األولى: الصبغة ال
 الجماىيري لمشاىدة ىذه العروض يتسم بشيئين أساسين:

 العدد الكبير من الجماىير الذين يرتادون المسرح. -1
أن ىذا الجميور ال يصنف طبقًا لمكانتو االجتماعية أو لمقدرتو المالية,  -3

 وديموقراطيًا.وبذلك يكون فن المسرح فنًا جماىيريًا 
 لمسببين معًا, عندما اقتضت الضرورة بناء دور لمعرض.



كانت ىناك حاجة إلى مكان متسع يسمح بوقوف ىؤالء المشاىدين, ثم فيما 
بعد, أقتضت ضرورة الكثرة من الجماىير, استيعاب ذات اإلعداد الغفيرة ولكن في 

 ىذه المرة وىي جالسة.
 اإلرجاء واسعة. أذن, كانت دار العرض المسرحي فسيحة

ثانيًا: الجوقة سواء في المأساة أو الممياة, كانت ىي الجوىر واألساس فيما يقدم من 
عروض, وبذلك تصبح العنصر الرئيسي في الدراما, ترتب عمى ىذا االعتبار 
أنو عند الشروع في بناء المسارح ضرورة االىتمام بوجود مكان لمتمثيل, وأن 

وقة ورقصاتيا التي دائمًا ما تصاحبيا األناشيد يسمح ىذا الفراغ بحركة الج
الشعرية, كان الحل لياتين المشكمتين, الجموع الكبيرة وفراغ يسمح بحرية حركة 
المؤدين, ىو المجوء إلى منحدر أحد الجبال, حيث صنعوا عند سفحو مساحة 

 مستديرة سميت باالوركسترا, ووضعوا وسطيا تمامًا مذبحًا عمى شرف اإللو.
ىذا المنحدر الجبمي قد ىيأ فرصة طبيعية مناسبة لمشاىدي ىذه كان 

العروض. وىكذا كان جانب التل الخالي من أي شيء, والمساحة المستديرة أسفمو 
 والمذبح ىو أول شكل من أشكال المسرح الذي عرفو اإلغريق.

وبدءًا من ىذا الشكل البسيط حيث توجد مساحة مستديرة لمرقص, ىو 
 مو المعماري اإلغريقي من الطبيعة إلى مكان صناعي في بعد.األساس الذي نق

 
 

 مراحل تطور البناء المعماري المسرحي:
أواًل: عدد قميل من المقاعد الخشبية وزعت أحداىا خمف األخرى, وتبدأ من طرف 
االوركسترا وتصعد إلى أعمى متخذة شكل انزالق التل: ىذه المقاعد الخشبية لم 

 . Pronedriaعمية القوم والضيوف الميمين تكن لمكافة, بل ىي ل
ثانيًا: روعى في وضع ىذه المقاعد وترتيب صفوف المشاىدين أن تكون عمى ىيئة 
نصف دائرة, حتى تتوافق الصفوف مع محيط الفراغ المخصص لرقصات 
الجوقة )االوركسترا(, وبذلك يضمنوا أن يشكل ىذا الترتيب صالة متراصة في 

 نظام.



, ثم تحولت ىذه المقاعد من الخشب Ikriaىذه المقاعد الخشبية باسم ثالثًا: سميت 
إلى الحجر عمى ىيئة تدريجات في منزلق التل, وكان ذلك حوالي عام 

ق.م في أثينا, ولكن لماذا أستبدل اإلغريق المقاعد الخشبية بأخرى 5444
 حجرية.

 
 


