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 التلقي البصري ألنظمة التصميم الداخلي اللونية 
 منوذجًا(أ)املنظر املسرحي 

 نمير قاسم خمف ا.د.
 جامعة ديالى –كمية الفنون الجميمة 

 صالحالباحثة : ريفان أنور 
 كركوك –بنين  -معيد الفنون الجميمة 

 :ممخصال
المنظر -ألنظمة التصميم الداخمي المونية التمقي البصري): الموسـوتناوؿ البحث 

ف أنظمة التصميـ الداخمي ضموما يمثمو مف دور ميـ تمقي البصري ال موضوع، المسرحي انموذجًا(
لمتمقي البصري ف إذ إ، العروض المسرحيةلمناظر  ةالبصريسينوغرافيا ال تمقي فيخصوصًا ، المونية
فضاًل عف األىمية  ،ةض المسرحيو عر لمناظر الفي تكامؿ الفضاء العاـ أىمية األنظمة المونية ليذه 

قوة وفيما يتعمؽ بمنظومة التصميـ الداخمي المونية بالتي يشكميا موضوع التمقي البصري وعالقتو 
 ري.لدى المتمقي البص ثارة البصرية، ومف ثـ الفكريةالتحفيز واإل

الموظفة في التصميـ الداخمي الكشؼ عف دور المنظومة المونية ف البحث ىدؼ الى إلذا ف      
المسرحية عروض الالبحث في ، كما تحدد لتمقي البصريمسرحية وعالقتيا بالمناظر العروض ال

ابف سرحية )والتي تـ اختيار ملميرجانات المديريات العامة التابعة لوزارة التربية العراقية السنوية ,
 .ليا لمتحميؿ الوصفي موذجاً أن( الخايبة
: كاف لتوظيؼ النظاـ الموني المناسب مف حيث القيـ منياوقد خرج البحث بمجموعة مف النتائج    

لمعرض  يالتنوع الجمالالوظيفي و في تحقيؽ اليدؼ  الً فاع اً المونية ودالالتيا عبر الخطاب البصري دور 
وبموجب ىذا لنفسية التي تتميز بيا األلواف، سس الفنية وااألما بيف  ادقيق اف ىناؾ ترابطأ، و لمسرحيا

مف  بيئةتمقيًا بصريًا لنيا تضفي فإالتناغـ ونواتج عالقتيا المونية مف تأثيرات جمالية وسيكولوجية، 
 ىذا وتضمف, البصري لمعرض المسرحي لدى المتمقي واستجابةالنفسية مما يحدث تأثيرًا  االنفعاالت

، ومجموعة مف المؤشرات والمقترحات ر موضوع البحثسب محاو حبطارًا نظريًا ضًا إبحث أيال
 .التي تخدـ ىدؼ البحث والتوصيات

.المسرحي منظرال، ، التمقي البصريالمونية نظمة، األالتصميـ الداخمي الكممات المفتاح :  
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Visual reception of chromatic interior design systems 

(Theatrical scene as a model) 
ABSTRACT: 

      The current research dealt with: Visual reception of color interior de-

sign systems (theatrical scene as a model), the topic of visual reception and 

the important role it represents within the color interior design systems, espe-

cially in receiving the visual scenography of the scenes of theatrical perfor-

mances, as the visual reception of these color systems is important in the in-

tegration of The public space for the scenes of the theatrical performance, as 

well as the importance of the subject of visual reception and its relationship 

to the color interior design system and with regard to the strength of stimula-

tion and visual excitement, and then intellectual for the visual recipient. 

     Therefore, the research aimed to reveal the role of the color system em-

ployed in the interior design of the scenes of theatrical performances and its 

relationship to visual reception, 

     The research also determined the theatrical performances of Kirkuk Gov-

ernorate, in which the play (Ibn Al-Khaiba) was chosen as a model for de-

scriptive analysis. 

     The research came out with a set of results, including: The employment 

of the appropriate color system in terms of color values and its connotations 

through visual discourse played an active role in achieving the functional 

goal and the aesthetic diversity of theatrical performance, and that there is a 

precise correlation between the artistic and psychological foundations that 

characterize colors, and according to this harmony And the outputs of its col-

or relationship from aesthetic and psychological effects, it adds an atmos-

phere of psychological emotions, which creates an impact and response to the 

visual recipient of the theatrical performance. This research also included a 

theoretical framework according to the axes of the research topic, and a set of 

indicators, proposals and recommendations that serve the research objective. 

Keywords: Interior design، color systems، visual reception  ، theatrical scene. 

 

   (البحث والحاجة اليو )مشكمة الفصل األول
 :مشكمة البحثأواًل: 

، و فيا العروض المسرحيةفي سينوغرا عد النظـ المونية العامؿ الفاعؿ والرئيست  
عمى مجموعة مف ، ()تصميـ المناظر المسرحيةالمسرحي التصميـ الداخمييعتمد 

مساىمة ويسيـ الموف ، و الشكمية لوالبيئية أالخمفية الجمالية و  دالعناصر التقنية التي تع
وكما الموف  فإذ أ، كعنصر مف عناصر التصميـ الداخميوظيفتو التعبير عف في فاعمة 
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لعناصر تصميـ المناظر المسرحية، فيو عامؿ ميـ لو العمود الفقري  ، بانور عنويعب
بيف ناتج لوني ما يقدمو مف انسجاـ مف خالؿ  تأثير مباشر عمى التمقي البصري

 مسرحية كمالتزياء ومأضاءة و إو  اثاثالتصميـ الداخمي مف محتويات 
وظيفة ف إوبذلؾ فظرىا، منا والمسرحية العروض المستخدمة في و ، (سسواراتاإلك)

وبيف   مف جية التصميـ وفف المسرحفف ة بيف يتواصم األنظمة المونية تشكؿ عالقة
 افومف ىذا المنطمؽ تولدت لدى الباحث، مف جية اخرى المتمقي البصري ليذه العروض

 : يامجموعة مف التساؤالت تحتاج الى إجابة ومف بين
الدور الذي تمعبو في تصميـ مناظر  ما ىوو  ىي أنظمة التصميـ الداخمي المونية ما -

 المسرح؟العروض 
روض نوع العالقة بيف أنظمة التصميـ الداخمي والتمقي البصري لمناظر الع ما -

 ؟المسرحية
 : بما يأتيىمية البحث أ تتوضح ثانيا: اىمية البحث:

يعطي مؤشرات عممية لمباحثيف تزويد الباحثيف والمختصيف بتراث نظري  -
في مجاؿ التصميـ الداخمي والعمارة والفنوف وتصميـ المسارح والمختصيف 

أنظمة التصميـ المونية التمقي البصري وعالقتو بوالعروض المسرحية عف دور 
 مناظر العروض المسرحية.ل

قيمة األنظمة المونية في بأىمية و  االرتقاء والتعريؼمحاولة  اف لمبحث أىمية في -
 مناظرمنيا في تصميـ  ، واالستفادةاً مجاؿ التصميـ الداخمي والمسرحي مع

دراسة العالقة البصرية بيف المتمقي ليذه العروض فضال عف ، العروض المسرحية
 .موظفة فيياالواألنظمة 

   البحث:ف داىأ: لثاً ثا
أنظمة التصميـ الداخمي المونية لتصاميـ ب التمقي البصري وعالقتو تعرؼ دور-1

 .مناظر العروض المسرحية
كثر األالعروض المسرحية ظفة في األنظمة المونية المو ساليب أتعرؼ طرؽ و -2

 تأثيرًا في مستوى ثقافة المتمقي البصرية.
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 حدود البحث:: رابعاً 
)التمقي البصري ألنظمة التصميـ  بػتمثمت  موضوعيةتحدد البحث بحدود        

صت الدراسة اخت، اذ  مكانية وحدوداً ، (الداخمي المونية )المنظر المسرحي انموذجًا(
لميرجانات المديريات العامة لمتربيات التابعة لوزارة التربية العراقية بالمناظر المسرحية 

 ،السنوية
 .2122-2115 تحددت بالعاـ وزمانيا
 :المصطمحاتتحديد  :خامساً 

 الداخمي:التصميم  -1
إخراج  االبتكار أوال، واإلظيار والتنفيذ ثانيا، إنو يعني :في المغة  التصميم الداخمي -

 .(9،ص1983،)يونسلما يكوف في النفس وما تنطوي عميو نحو اليدؼ المقصود
تخصص متعدد األوجو يقوـ عمى بنية  انوالى  :التصميم الداخمي اصطالحاويشير  -

ىذه  داخمي تكوفتجمع ما بيف اإلبداع والحموؿ النقدية بيدؼ تحقيؽ بيئة لفراغ 
تكوف  كما الفضاءة والثقافة لشاغمي ىذا الحموؿ وظيفية وتيدؼ الى تحسيف نوع الحيا

 .(22ص،2005)البياتي:. الحموؿ جمالية وجذابة
انو توظيؼ فيعرفو الباحثاف عمى ، لمتصميم الداخميلمبحث اما التعريف االجرائي 

جميع عناصر التصميـ ومنيا األنظمة المونية في مناظر العروض المسرحية وبما 
توافقة مع موضوع مية ورة جمالية ووظيفيحقؽ ىدؼ التمقي البصري الجيد بص

 .العروض المسرحية
 األنظمة المونية : -2

)ما زاؿ عمى نظاـِ  فيقاؿ:و العادة، الطريؽ أىي جمع نظاـ و  :في المغة  لنظما -
وكؿ  ،نظـ االمر عمى المثؿو  ,ونظاـ االمر قوامو أي عمى طريقٍة واحدة،، واحد(

ىو  واالنتظاـ قػد نظمتو،مت بعضو الػى بعض فمشيء قرنتو بآخر أو ض
 الى شيءىو التأليؼ وضـ شيء و أ ،(56ص،1959:األنصاري),االتساؽ

 .(4-3ص،1979:لضامن)ا,خرآ
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و أي إن لذي يولده النور عمى العيف،ا االنطباعىو  فيزيائياً  فيعني: الموناما مصطمح 
 وأ ،(5ص،1979:امنالض)النور الذي يتـ نشره بواسطة االجسػاـ المعرضة لمضوء

ف أد و مصدر ضوئي والذي بواسطتو يمكف لممشاىػىو تمؾ الصفة لشيء مرئي أ
حجـ والشكؿ نفسو مثمما يمكػف يميػز الفروقات بيف حقميف متحرريف مف البناء ليما ال

ف تنسب الفروقات الى التركيب الطيفي لمضوء في أ
 (.6ص،1992وايسزكي:.ج),المالحظة

ناتج تنظيـ عالقات  عمى انيا (،لوني ـمجموع نظا):المونية نظمةاأل كما عرفت  -
ماؿ داخؿ الفضاء التماسؾ والتآزر والترابط لممكونات المونية يرمي الى تحقيؽ الج

لمجموعة  انسجاـحالة و يعرؼ بأنكما  ،(20، ص2005 الربيعي:)التصميمي المقرر
 .(98ص،2005الحسيني:)،داء وظائؼ فنية معينةألواف معينة فيزيائيا وجماليا أل

األنظمة التي في البحث مف قبؿ الباحثاف عمى انيا  :األنظمة المونية اجرائياً  عرفتو 
 مناظر العروض المسرحية وفؽ الياتيتـ توظيفيا لونيًا ضمف التصميـ الداخمي ل

 .نيات المعصرة وتكنولوجيا التصميـالضوء والموف والتق
 التمقي البصري: -3

فالف  أو (،276،ص2005ري اليروي:)األزىاالستقباؿيدؿ عمى  :في المغةالتمقي  -
 .(685،ص2005)ابن منظور:,أي يستقبمو ايتمقى فالن

)مصطمحات ,وىي آلية ابتكار)إبداعية(جممة وتفصيال: اصطالحاً  البصريالتمقي  -
 .(3، ص2007ادبية:

يمثؿ تمقي انو عمى  :اجرائياً ممكن تعريفو ان التمقي البصري  فيجدان اناما الباحث -
روض المسرحية لجميع مكونات الفضاء الداخمي ومنيا المناظر جميور الحضور لمع

وعمى المسرحية المرافقة لمعرض المسرحي و األنظمة المونية التي تييئ لبيئة الفضاء 
  .وفؽ التصميـ الداخمي المعد

 الدراسات السابقة:: سادساً 
يسر مف لما ت اففي اطار مراجعة التراث العممي لموضوع البحث وتتبع الباحث      

ي البصري الدراسات السابقة عف دور أنظمة التصميـ الداخمي المونية وعالقتيا بالتمق
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عددًا مف الدراسات المحمية والعربية التي  اف، وجد الباحثلمناظر العروض المسرحية
التمقي البصري ، دوف تناوليا موضوع قاربة بحثية لموضوع البحث الحالييمكف عدىا م

ومف ىذه الدراسات اخمي المونية لمناظر العروض المسرحية التصميـ الد ألنظمة
  :السابقة

 (1) (2014:ياسين)دراسة -1
أثر إدراك االلوان في تحسين عممية " بعنواف( )ربا محمود ياسين دراسة 

أثر إدراؾ األلواف في تحسيف عممية  التعرؼ عمىحاولت ىذه الدراسة "االسترجاع
قؽ التحالى وقد ىدفت الدراسة  ساسي،األالرابع  لدى عينة مف تالميذ الصؼ االسترجاع

والتعرؼ عمى  واألزرؽ معا( حمرأو األ االزرؽ مف أثر إدراؾ المواد الممونة)باألحمر أو 
، اف الدراسة بنتائج أىميا التجريبي خرجتعمى المنيج  وباالعتماد،الموف االكثر  أثرا 

 .ف االحمرثرا في تحسيف عممية االسترجاع وخاصة المو لأللواف أ
  (2) (2016:دراسة )السعدي -2

االتصال  تعزيزفي  المونيةالعالقات  فاعمية"بعنواف ( عمي حسين خمف السعدي) دراسة
التي تؤسس ناتجا يعزز  المونيةالعالقات  ركزت ىذه الدراسة عمى اذ  "بالفن البصري

 الى التعرؼوقد ىدفت الدراسة  ،فيويحقؽ الجانب الجمالي  االتصاؿ في الفف البصري و
التي تعزز االتصاؿ داخؿ فضاء الفف البصري ومؤسسة لمقيـ  المونيةالعالقات  عمى

الدراسة بمجموعة مف وقد خرجت  وعناصر اإلبراز والتفاعؿ مع ىذا الموضوع، الجمالية
المختمفػة التػي استثػمرىا الفنػاف البصػري فػي  المونيةتنوعػات األنظمػة  أف، النتائج منيا

الفػف البصػري لتؤكػد خمػؽ بػؤر  لتصميـالى اسػتخداـ التضػاد المػوني كأسػاس إضافة 
ػاقص بػػيف الػػدرجات تعمػؿ كػنقط لجػػذب االنتبػػاه مػػف خػػالؿ اسػػتغالؿ موضػػوع التنػ بصرية
 .وباسػػتعماؿ تجمعات متعارضػة ،المونية

 
                                                                 

ولوا  ي  ححيين ممييت االسررجا""، )رساولت ر إدراك االثأياسين، ربا محمود، "راجع دراست :  ( 1)
   .2014ماجيرير غير منشورة(، كييت اولرربيت، جامعت دمشك،

ي  حعزيز االحصال باولفن  حيين خيف، " يامييت اولعاللاث اوليونيتاوليعذي مي  راجع دراست :   ( 2)
 .2012، بابل، كييت اولفنو  اولجمييت، اولعراق، اولبصري"
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  (3) (2017حامد:دراسة ) -3
المية وأثره عمى التصميم المون في العمارة اإلس" بعنواف ()ىالة صالح حامد دراسة

تعريؼ الموف وخصائصو وأىـ نظرياتو وتوضيح أثر  ىدفت ىذه الدراسة الى، "الداخمي
التأثير في التصميـ الداخمي في صياغة معاصرة  تالموف في العمارة االسالمية وتناول

بما يوفر الراحة لمستخدمي الداخمي و  الفضاءتحقؽ الراحة الفسيولوجية والسيكولوجية في 
 ، لموفمنيافي محصمتيا بمجموعة مف النتائج العممية  الدراسة تخرجو  ،الفضاءىذا 

بيا مف اجؿ تحقيؽ القيـ الجمالية والوظيفية  االلماـتعريفات وخصائص ونظريات يجب 
الداخمي المؤثرة عمي ابراز النواحي  الفضاءوالموف احد عناصر  ،الداخمي الفضاءفي 

 ىعماإلسالمية فضال عف أثر الموف في العمارة  ،اإلسالميةوظيفية والروحية في العمارة ال
ايجاد صيغة معاصرة لمقيـ الجمالية لموف بحيث تحقؽ الراحة الفسيولوجية والسيكولوجية 

 .والوظيفية لمتصميـ الداخمي
 (اإلطار النظري الثاني : ) 

 المون: :أوال
يشعر  والحسي يجعموثر في إدراؾ اإلنساف العقمي عنصر بصري جمالي مؤ ىو       

 سطح ومعدـوفيو واصؼ لكؿ ، وتعبيريا وظيفيا أدائيابجماؿ األشياء وتكامؿ عناصرىا 
لذا يمكف القوؿ عنو بأنو ظاىرة فيزيائية كينونتيا الضوء وما تراه األعيف في ، بدوف الضوء

اؿ موجية مختمفة في تردداتيا طو بأىو طاقة مشعة أو  ،(107ص،2005:)البياتي.الطبيعة
)فييا ستقباؿ المستقبالت الضوئية في شبكية العيفعف طريؽ ا آلخر ويتـوذبذباتيا مف لوف 

لواف فتأتي باقي األأما ، لى ألوافتتـ ترجمتو إزرؽ(و األخضر واألحمر واألألواف ىي  ةثالث
 .ألواف ةثالثمف مزج بيف 

ختالؼ اة ضوئية(كما تختمؼ األلواف بلذا فيو يظير بحالتيف)صبغة وأشع        
الصفة أو الخاصية التي يتـ بواسطتيا  الموف وىو خصائص: أصؿثالث  خصائصيا وليا

بيف أصؿ الموف األزرؽ عف األحمر أو األخضر أو  آخر كالتمييزالتمييز بيف لوف و 
                                                                 

 ،ميت أأثر  مي  اولرصمي  اولذاخي "اوليو  ي  اولعمارة اإلسالحامذ، هاولت صالح، "راجع دراست : ( 3)
 .2011أكروبر، مجيت اولعمارة أاولفنو  أاولعيوم االسالميت، 2جامعت 
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رجة لمدرجة المونية ولسطوع الموف ود الموف تشيرقيمة  ،(8ص،م1981)حمودة:البرتقالي
يمكف التفريؽ بيف األحمر الفاتح  واألبيض إذإشراقو أو قتامتو وعتمتو نسبة إلى الموف األسود 

تدؿ  الموني وىيأيضًا بالتشبع  الموف وتسمىكثافة و ،(93ص،1992:كبة)واألحمر الغامؽ
عمى قيمة الكثافة ودرجة تشبع أصؿ الموف)بمعنى أخر درجة نقائو(وترتبط قيمتو بدرجة 

 .(44ص،1998:الجمبي)ؿ الموف مع األلواف الحياديةأص اختالط
"مجموعة العناصر المترابطة  :األنظمة ىي :نماط النظم المونيةأ: اً نيثا

 أصناؼ رئيسية: ةوتصنؼ األنظمة المونية الى ثالث(،  Webster:1973, P184)وظيفيا"
 .النظام الموني-أ

 مع لون اخر. )اسود وابيض(المونيالنظام -ب
 .ودرجاتيما )اسود وابيض(المونيالنظام -ج

 ويشمؿ النظاـ:
  أزرؽ(والثانوية أصفر، األساسية)أحمر، : األلوافلأللوانالنظام السداسي 

 بنفسجي(. أخضر، التي تنتج مف مزج كؿ لونيف أساسييف)برتقالي،
  أصفر وأزرؽ(في الصبغات  األلواف األساسية)أحمر، يشمؿ الثالثي:النظام

 الضوء)الموجات الضوئية(وتشمؿ أيضا)أحمر،ي ف خضرأزرؽ وأ و)أحمر،
 .برتقالي وبنفسجي(وتقوـ بإنتاج األلواف الثانوية

  باألحمراأللواف الحارة المتمثمة  وتشمؿ المتجاورة:نظام األلوان المتوافقة أو 
والبرتقالي والبنفسجي و صفر واأللواف الباردة وتمثؿ األخضر والبرتقالي واأل

 .ني عشر نظاما فرعيااثبإمكانو أف يتفرع الى 
  لتناغـ األلواف  ايمثؿ تحوير  وىو مكممة:األلوان المتوافقة مع حركة نظام

ثارة ع واإلالمتجاورة بإضافة لوف مكمؿ يكسب تصميـ الفضاء بعض التنوي
ويمكف توظيفو كمحفز بصري جاذبا النتباه المشاىد مف خالؿ التحكـ في 

لمساحات التي ؾ األلواف وادرجات القيمة والتشبع لتم
 (.15،ص2007)ياسين:تشغميا

 نواعيا عمى:وتساعد األلواف بكؿ أ
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 .إعطاء حركة في فراغ السطح تساعد عمى التصوير والرسـ 
 .خمؽ حاالت إبداعية تشعر المتمقي بالمتعة الحسية والذىنية 
 نشاء التصويري لممكاف والفضاء عمى حد تأكيد األشكاؿ التي يكونيا اال

 وف الظاىر عمى سطوحيا.سواء بوساطة الم
 الظالؿ والعالقات ضمف  وقيـ ضوئية متفاوتة في تكويف األشكاؿ أ إعطاء

 .نشائيةالوحدة اإل
 السينوغراؼ(.ز الحياة العاطفية لمفناف المصمـإبرا( 
 .تأكيد الحدود الخارجية لمشكؿ المطموب التركيز عميو 
 مف خالؿ طبيعة التكويف في المنظر.يياـ بالحركة خمؽ اإل 
 (.16،ص2007)الخطيب:حدى الوسائؿ لتبادؿ األفكار الروحيةيعد إ 

دالالتيا  التوليدية ولياالموف يتميز بمجموعة ىائمة مف القيـ باف  افالباحث يرىو      
الفردية والجماعية فممحارة داللة ولمباردة كذلؾ ولكؿ لوف داللة خاصة بو وبحسب البيئة 

 : بيف نماذج األنظمة المونية ىي مفو ، والزمف والمكاف وثقافة الشعوب
ىي طريقة عممية عقالنية منظمة لوصؼ الموف عف :لبرت منسلنموذج أ -1

 .طريؽ األرقاـ بدال مف األسماء
تي تدرؾ بيا العيف البشرية ىو األقرب لمطريقة ال:نموذج األلوان الجمعية -2

 الموف.
 .وىو يشكؿ أساسا لمتمويف عمى الورؽ:نموذج األلوان الطرحية -3
ويطمؽ عميو الباليتة المونية حيث يعالج عيوب :موذج الموني سي البالن -4

 .كبر مف األلوافنموذجيف السابقيف فيو يقدـ عددا أال
 

  التصميم الداخمي: :اً لثثا
 أو المسػاحة وكافػػة أبعادىػا، الفضاءالتصميـ الداخمي ىو فػف معالجػة اف        
يساعد عمى العمؿ داخػؿ  جمالي ػى نحػوعمػ جميعيا التصميـتسػتغؿ عناصػر  بطريقة

ؾ الواسػع والػػواعي بػال ىػو اإلدرا" لمبياتي عرفػو بأنػو شموليةأكثػر  تعريؼ المبنى وفي
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 و وماىيتياات منيػا ولمخام الداخمية والسيما ،وتفاصيميا المعماريةاألمػور  حػدود لكافػػة
ػػات الفضاءفػي  وتوزيعيا ،ومقاييسوػاث خالصػة باألثػة الالمعرفػ استخداميا وىوكيفية 
المناسب ووضعيا في المكاف  واختيارىا كيفية استعماليا، حسب أغراضيا، الداخمية
 وتنسيقيا وتوزيعيااءة األخرى الالزمة كاإلض التنسيؽالمعرفػة بأمور  وكذلؾ

،ص 2005البياتي:(وظيفتوحسػب بت المتعددة األخرى الالزمة لمفضػاء واإلكسسوارا
16.) 

 
 ( التصميم الداخمي لمعروض المسرحية1) شكل

يتوجب عمى التصميـ الداخمي أف ي الئـ الفعاليات الم عقدة بانو  افجد الباحثيو 
ال يعتمد عمى القرارات الجمالية  واف يا اإلنساف ضمف تمؾ الفضاءات،التي يقـو ب

 ايضًا.بؿ عمى العوامؿ النفسية والفكرية ، فحسب
 

 صري:: التمقي الباً رابع
االحساس إف عممية التمقي)االستقباؿ أو التواصؿ أو التخاطب( ترتبط جذريا ب    

، أو االدراؾ، وىو عامة يعني الوسيمة التي يتواصؿ اإلنساف بيا بالبيئة المحيطة
)الصورة المشكمة األساسية ىي أف الرؤية ليست مجرد ترجمة بسيطة لمحفزات الشبكيةو 

المعمومات  المحيطة بتفسيرالقدرة عمى تفسير البيئة إف  إذالتي تتكوف عمى الشبكية(،
بالضوء المرئي تسمى اإلدراؾ البصري)الرؤية لمعناصر الفسيولوجية المختمفة(وتعرؼ 

ما ركز عميو الباحثوف  في عمـ اإلدراؾ وعمـ النفس وعمـ  البصري وىيجميعيا بالنظاـ 
فعندما يدرؾ االنساف ، مـ الرؤيةكميا تمثؿ ع الجزئية وبالمجمؿاألعصاب والبيولوجيا 

فيدركو كشكؿ اماـ خمفية، فعقؿ اإلنساف يسعى دوما لجمع العناصر  امعين شكال
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 بحثا عف نوع مف التشابو والتقارب ليسيؿ ادراكيا، المحيطةالمتشابية بكشؼ العناصر 
اف لممخ دورا فييا كما أكدتو  البصري بؿال يقتصر اإلدراؾ البصرى عمى الجياز 

ف أييمثؿ الشكؿ واألرضية المبد الظواىر كالشكؿ والضوء والحجـ والموف، بعض
أو فصؿ عف أرضيتو  اذاكشكؿ إال  شيءف في االدراؾ)فال يمكف رؤية اي ياألساسي
لو كصورة ة ( فالشكؿ أكثر كثافة ولو معنى بينما األرضية مكممخمفيتو
 (.16،ص1996)روبرت:مستمرة

بأف ىناؾ عوامؿ تجمع  افمع عمييا الباحثوقد اشارت بعض المصادر التي اط
المصير المشترؾ)تصبح ذات شكؿ  ،عناصر العمؿ إدراكيًا منيا: التقارب، التشابو

واحد(،اإلغالؽ أو الغمؽ)العناصر التي تحصر بينيا مساحة يمكف أف ت شاىد كوحدة 
نيا تنتمى والتماثؿ)تظير العناصر المتكونة مف اشكاؿ متوازية ومنتظمة كأ واحدة غالبا(

 لبعضيا(
و يتدخؿ في عممية التمقي)التمقي البصري في المسرح(عنصر كفاءة المتمقي،التي 

 تشتمؿ عمى:
 .المستوى الثقافي لممتمقي ومدى تجانسو كما وكيفا 
 .)إمتالؾ المتمقي لخبرة فؾ شفرات العرض المسرحي)اإلدراؾ البصري 
 إلستماع إليو.إتساع األفؽ ورحابة الصدر في تقبؿ الرأي اآلخر وا 
  درجة الحرية التي يتمتع بيا المتمقي مف خالؿ ما تسمح بو المؤسسات النقدية

 والفنية واألكاديمية والتعميمية.
  الفئة اإلجتماعية اإلقتصادية والدينية والعرقية التي ينتمي إلييا المتمقي ومدى

ؿ لدى تشبع المتمقي بآيديولوجياتيا،وكؿ ىذا يدعـ نشاط التفسير واإلستقبا
 .المتمقي المسرحي
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 :وعالقتيا بالتمقي البصريالتصميم الداخمي  فيالنظم المونية : اً خامس
ؿ نفعاالتو الباطنية ليخمؽ التفاعستجابة لمجميور ويستفز إؽ الموف إيخمعادة ما 

افيا ومف واجباتيا تقديـ الدعـ لعناصر السينوغر  ،بينو وبيف عناصر العرض المسرحي
 .كمؿ وجومى ألتقوـ بمياميا ع
لذلؾ يستخدمو و  ،تعبيرية تأثيرا في المتفرجشد الوسائؿ الىو مف ا، "حيث يعد الموف

 (.105ص،2001:راغب)، نفعالية عند الجميور"تجابة اإلسالمصمـ في تشكيؿ اإل
التصاميـ  بأغمايجادىا باف لمعروض المسرحية و   افمشاىدة الباحث ومف خالؿ

نرى كثيرا  ،الى الشمولية في النظاـ المونيتميؿ حية العروض المسر مناظر ل لداخميةا
ثني عشر ة والتي تتفرع الى إنظاـ األلواف المتوافقة بنوعيو المتجاور ومع الحركة المكمم

 والنظاـ السداسي.،نظاما فرعيا
تيار النظاـ الموني لسينوغرافيا أي عرض اخمع األخذ بنظر اإلعتبار إف و 

النظر  بصرؼلمسرحية وبالداللة الرمزية لتمؾ الفكرة مسرحي مرىوف بفكرة ومضموف ا
 .عف األنظمة المتداولة منيا

في الفنوف المسرحية  ليا أماف الموف والنظـ المونية في الفنوف التشكيمية تعمؿ كراعية ا
ف يجري عميو بعض التغييرات التفسيرية والداللية وتوظيفو لعمؿ العناصر يجب أف

مر وىذا األ موف لتحقيؽ التصميـ الناجح لممنظر المسرحيتي تعمؿ عمى الالتقنية ال
المتمقي يتطمب خالصة لمعناصر المونية وخصائصيا ودالالتيا الفكرية والجمالية لجعؿ 

إف عممية ، و يتفاعؿ مع تمؾ العناصر الى جانب أداء الممثؿ عمى منصة المسرح
 ىذه النظـ في العرض تحتاج الى: استخداـ
 يؽ لكؿ العناصر المونية وخصائصيا وأنظمة عممياالفيـ التاـ والعم. 
 النظاـ الموني المناسب والحالة التصميمية لموف في العرض عمى وفؽ  انتقاء

 األنظمة المونية المتبعة.
 شكؿ وحجـ  الموازنة بيف المعنى الداللي والفكري والجمالي لكؿ لوف موظؼ مع

 .(35، ص2009)راجيف:الموف فيو استعماؿومعنى العنصر المطموب 
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 المسرحي يجب المنظرالنظاـ المطموب في تصميـ  استعماؿومف أجؿ تحقيؽ       
 (والمستوى الجمالي.التزامف التراكب)الموضوعي الشكمي المستوى في: المستوىف ندقؽ ا

ف الديكور المسرحي كعنصر أساسي في العرض المسرحي يتفاعؿ واقعيا مع إ
الفني والتعبير عف الجو والبيئة الفنية لألحداث ألف الضوء والموف لخمؽ جمالية الشكؿ 

البناء الضوئي يعمؿ عمى الجمع بيف عناصر متعددة ومختمفة ويعمؿ عمى تنظيميا 
وحدة واحدة ليجعؿ مف تمؾ العناصر بناءًا واحدا يتميز  يطار ذيا معا داخؿ إوترتيب

 بالوحدة والتكامؿ بيف عناصر العمؿ الفني.

 
وعالقتو بالضوء والمون في العروض  تصميم الداخميأىمية ال( 2شكل )       

 المسرحية
فالمستوى الموضوعي يتأسس عمى مفيوـ الوعي الذي يحيط بالمبدع ودرجتو وعمقو 

 المستوىويتفرع  نظمتياواضحة لتوظيؼ العناصر المونية وا ومدى تحقيؽ إمكانية
 :الى الموضوعي

الزمني والتطور الجمالي لمعناصر المونية واستخداماتيا  وىو االلتزاـ بالتتابع التزامن:-1
النو يعد ضروريا لما يعطيو لممشيد مف دالالت متعددة، كما يعطي  عبر العصور،

 األجواء اكثر مف وجو.
و أجزاء مف عناصر بأخذ عناصر جاىزة أ امصمـ ليس معنيويعني بأف ال التركيب:-2

نما معني بإعطاء تمؾ العناصر وا  وضعيا في تركيب شكمي زمني محدد جاىزة و 
واألنظمة دالالت مختمفة او متحررة نسبيا عف معانييا السابقة مف خالؿ إعادة تركيب 

 .تمؾ العناصر والنظـ المونية تبعا لمحالة اآلنية المطموبة مف المبدع
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واقع يبدأ مف خالؿ بناء تصور فكري جديد لمكونات الف المستوى الجمالي:أما 
في جزء و مشاىد وبناء جديد ممتع يعتمد أثـ تنظيمو في أشكاؿ وصور  ومعطياتو ومف
 .المونية وأنظمتيا وخصائصيا ودالالتيا االستخداماتكبير منو عمى 
 مثؿ المسرحي وحتى األزياء، لمنظرالعناصر التشكيمية لتصميـ ا دكما وتع

ألثر الجمالي اواسعا لمصمـ الديكور لتحقيؽ  والموف مجاالالكتمة والمممس والخامة 
 نظمتيا.لمعناصر المونية وأ

 
 مؤشرات االطار النظري:: سادساً 
  يعمؿ الموف ونظمو وعناصره وخصائصو داخؿ الفضاء المسرحي مف خالؿ

وضمف مساحات مف التشكيؿ الجمالي لمضوء  تقنيات العرض()سينوغرافيا
 .المموف عمى خشبة المسرح

 قيـ المونية والضوئية إلى إحداث نقاط رج بالتؤدي عالقات التبايف والتضاد والتد
ري ألحد العناصر البنائية لمتصميـ عالية في تحقيؽ الجذب البص استقطاب

 آخر.الى موقع  لالنتقاؿف ثـ التكامؿ المسرحي وم الداخمي لممنظر
 بالشكؿ الصحيح يضمف لمصمـ المنظر ف التنوع الموني واستخدامو إ

 انتباهدة العضوية لمعمؿ ومف ثـ إثارة حتحقيؽ الو  المسرحي)المصمـ الداخمي(
عشوائية أحد النظـ المونية وبغير  استخداـمف خالؿ  وتشويقوبصريًا المتمقي 

 .لتحقيؽ الرمز والمدلوؿ فقط
 

 (  إجراءات البحث: )  الفصل الثالث
 في تحميؿ العينةفي البحث الحالي المنيج الوصفي  استعمؿ أوال: منيج البحث :

 جراءات البحث. كمنيج مناسب إل
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 لفرؽ وزارة التربيةعروض مسرحية  ستةشمؿ مجتمع البحث  ثانيًا: مجتمع البحث :
-2115لمفترة مف  في محافظات العراؽوالمعروضة ألىـ المخرجيف والسينوغراؼ 

كأنموذج لمدراسة الوصفية، والتي تتصؼ بكونيا عروض مسرحية تتصؼ ، 2122
 ية.ظيؼ األنظمة المونية بصورة عممبتو 

بالمناظر  البحث المتمثمةمف مجتمع  عينة قصدية اختيارتـ  :عينة البحث ثالثًا: 
في  افالباحث اعتمد التحميمية وقدكأنموذج لمدراسة  (ابن الخايبة)المسرحية لمسرحية

عف توفر  البحث فضالبحث بصورة قصدية وذلؾ لمناسبتيا أىداؼ عينة ال اختيار
والروابط االلكترونية  قراص الميزريةأللفوتوغرافية ,ات ,الصور االتسجيالالدراسات ,

 لمعرض.
لغرض تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي، فقد تطمبت إجراءاتو  رابعًا: أدوات البحث :

 مف خالؿ ( معيار التحميؿ)إف أداة البحث الرئيسية ىي  لتنفيذىا إذإعداد أدوات 
صور المات العينة فيي مصادر جمع معمو  أما ،افالباحث بيا المؤشرات التي خرج

 رشيؼ المسرحيات.أل افالمقابمة مف قبؿ الباحثو  المشاىدة العينية لمعرض الفوتوغرافية،
رئيسية ولكؿ حاور م(3)تتضمف تحميؿ استمارة عدادبإ افقاـ الباحثوبيذا فقد      

لمعرفة مدى تحقؽ توافر األنظمة المونية محور رئيسي مجموعة مف المحاور الفرعية 
العالقة مع التمقي البصري ودور ىذه  استخراجومف ثـ  ، ناظر العروض المسرحيةي مف

 التحميؿ استمارةتـ إعداد  المسرحية وقدالداخمي لمناظر العروض  األنظمة في التصميـ
الخاصة بتحميؿ ووصؼ الفضاءات الداخمية  االستماراتعمى العديد مف  االطالعبعد 

لمناظر العروض المسرحية  افحظة الباحثعف مال المسارح فضالومنيا فضاءات 
، وقد عرضت االستمارة عمى مجموعة مف األساتذة المختصيف في مجاؿ المختمفة

، لغرض اخذ روض المسرحية مف أساتذة الجامعاتوتصميـ الع  (4)التصميـ الداخمي
، وتتضمف ديؿ عمييا فيما يخدـ اىداؼ البحث، وقد تـ االخذ بالمالحظات والتعاراءىـ

 :رة محاور التحميؿ الفقرات االتيةلمحاور الرئيسية الستماا
                                                                 

 (كييت اولفنو  اولجمييت–بغذادجامعت )ا.د.مالء اولذين االمام  -2 ،رجاء سعذي ولفرتا.د. -1اولخبراء ه  : ( 4)
 كييت اولفنو  اولجمييت(. -)جامعت دياول ا.م.د.أمذ مبذ األمير خيف -3،
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 أوال: التمقي البصري لمنظاـ الموني 
 ثانيًا: التصميـ الداخمي 

 ثالثًا:عناصر المنظر المسرحي
 

 عينة البحث : وصف وتحميلخامسًا: 
 معمومات عامة عن عن عينة البحث  : -1

 نوع العرض : )إبف الخايبو( اسم المسرحية :
ض ميرجاف فرؽ مديريات مف عرو 

 التربية في عمـو العراؽ
 عمي عبدالنبي الزيدي تأليف: ـ 2115 سنة العرض :
 عمي الشياؿ اخراج لمتمفزيون: احمد موسى إخراج لممسرح:

 تصوير: عمي الزيدي مونتاج:
أزىر االزرقي، ناجي االسدي، عمي 

 ىالؿ،

سمير كرار، عمي عبد  موسيقى:
انوار طالب، حميده  عمي خضير، تمثيل: عيد

 مكي، عباس ريساف، زكي عطا

مالؾ سمماف، حسوف  اضاءة
 حاـز ناجي ادارة مسرحية: الشنوف

اشرؼ عمى  رعد مقيص فوتوغراؼ:
 حسيف ناصر البطاط/سعد شياب المسرحية:

   الفيحاء انتاج:
 (مسرحية)ابن الخايبة–( عينة البحث 1)  جدول

 :وصف عينة البحث -2
حي ( والذي تـ عرض المسرحية لممسرح )فضاء المنظر المسر الفضاء الداخمي  -

، ىو فضاء مصمـ مف حيث البيئة الضوئية )اإلضاءة الصناعية(  عميو
باضاءة عامة سوداء تستخدـ عند فتح الستارة،  واضاءة متوسطة بموف اصفر 

 مائؿ لمبياض مضئ في منتصؼ الفضاء الداخمي لممسرح.
ا ومف خالؿ التصميـ المعد عمى عناصر كما يحتوي الفضاء الداخمي أيض -

ومعروضات مادية بالواف عدة منيا الواف مختمفة مثؿ الموف ) السود واالبيض 
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، فضال عف ارضية خضراء تمثؿ الصفر وتدرجاتو واالحمر واالخضر(وا
 الكاربت( وبالموف االزرؽ وتدرجاتو.سجاد المستخدـ عمى خشبة المسرح )ال

مف الخشب  فيو عبارة عف اثاث المسرحي  المنظر ص اثاثاما فيما يخ -
، تـ إضافة لمسات فنية تمثؿ خمفية حرؾ وبارتفاعات فضاء خشبة المسرحالمت

رض بالسماء والشمس عمى خط رسـ عمييا منظر لوقت الغروب والتقاء اال
مزوج مع االبيض في جزء مف ، مع تدرجات لونية  مف االصفر الماالفؽ

 .ء اخراالثاث ومع االسود في في جز 

 
 ( خمفية المنظر المسرحي3) شكل

بسطاؿ حذاء )، بانو رسـ أيضاً  في الخمفية (3) كما يتضح ايضًا مف الشكؿ  -
، احدىما يميف نظر المتمقي اسود الموف عمى شكؿ زوجيف متفرقة (عسكري

، واألخر بفردتيف صحراوي او اب وىو ممزؽ وقديـ باتجاه الذىابمشوب بالتر 
ـ اخر باتجاه القدـو يخطو عمى ارض كالحديقة بموف ترابي الموف بتصمي

 اخضر غامؽ.
تمتد مف ىذا ويتضمف المنظر المسرحي ايضًا مجموعة مف ) الحباؿ( التي   -

، فضال عف وجود سمـ باتجاىيف ونقطة التقاء واحدة اسفؿ الخمفية الى اعالىا
 بموف ابيض.

مثؿ أجزاء والذي ي (4) شكل ر لممتمقي لمعرض المسرحي كما في ويظي -
المنظر المسرحي مف الديكور والمقامة عمى خشبة المسرح بانو تـ استعماؿ 
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ر المصفر(، والذي يشير كرسييف بموف مقارب لموف الخمفية ذات الموف )االوك
ة المتعددة ، فضال عف وجود مجموعة مف االقمشالى لوف )األرض والتراب(

المزخرفة بالموف األزرؽ و االحمر واالبيض واألسود األلواف ومنيا الموف )
 .واألبيض(

 

 
 خشبة المسرحعمى  ( المنظر المسرحي لمتصميم الداخمي4) شكل

، استعمؿ المخرج ومعد الديكور صورةوفي مكاف اخر مف المنظر المسرحي  -
ف استعماؿ فانوس صغير (، فضال عوف سمائي)مف تدرجات الموف األزرؽبم

 واالباريؽ القديمة البيضاء الموف ، ومجموعة مف الجرار الفخاريةبدوف اضاءة
 وليا قواعد بالوف حمراء وصفراء  لقواعد الجرار.

اما مالبس الممثميف والتي ترتبط ايضًا بشكؿ او اخر بالنظاـ الموني لمتصميـ  -
، فالظاىر لممتمقي لمعرض اعتبارىا جزء نسيجي يعكس اإلضاءةالداخمي ب

االـ( ىي بموف االسود ولممثؿ  الممثمة التي تمثؿ دور ) المسرحي باف مالبس
بموف االحمر واالبيض بموف االسود واالبيض و) االبنة(  بدور )االبف الصغير(

)السمائي( و) االبف األكبر(  بكنزة ذات لوف االسود مع  المزخرؼ باالزرؽ
الطاقية المتصمة بالكنزة وبنطاؿ مف تدرجات االسود واالبيض)الرمادي( مع 
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ي المنزلية االخرى ومنا صناديؽ لحفظ األغذية والتوجود بعض االحتياجات 
 . تمثؿ بشكؿ او اخر منزؿ العائمة

 
لمتصميم الداخمي لممنظر تحميل العينة من خالل األنظمة المونية -3

 المسرحي:
 :ناد استمارة تحميؿ المحاور بانويالحظ مف خالؿ تحميؿ العينة وباالست

 :نظام المونيالتمقي البصري لمأوال: 
نجد انو في العينة األولى قد تـ استخداـ  فأنناث استخداـ النظاـ الموني مف حي  -

 .حسب الترتيب النظري والفمسفي معاالنظاـ الخطي لميوناردو دافنشي و 
اف النظاـ الموني الذي يستند باستخدامو الى عناصر التصميـ الداخمي  -

التقدـ كعناصر تعريفية لمعنى الشئ المستخدـ او داللتو قد افاد بعضيا 
 والحركة واالخر افاد تحقؽ االستجابة الجمالية البصرية والنفسية معًا.

د اف تطبيؽ النظاـ الموني كاف مف بيف الية البناء الموني لو ىو  التبايف والتضا -
الحارة  لأللواف( خصوصًا في استخداـ الواف مثؿ )االحمر وتدرجات االصفر

 .والباردة المتضادة
بعالقات تصميمية منيا التراكب  مية لبناء النظاـ فقد تمثمتاما  الوسائؿ التنظي  -

مفية الخ)المكمالت عمى االثاث( و )الخمفية عمى االرضية( والتجاور )
واالرضية واالثاث والممثميف( والتالمس )الشخوص مع االثاث واالرضية( 

لوف الخمفية مع الستارة والتداخؿ )االثاث والخمفية واالرضية( والتعارض )
ية واالرضية( واالستثناء )في رسـ فالواف االثاث والخمب )الرضية( والتجاذوا

( وبشفافية عالية وتقارب الخمفية( والتقارب )بيف لوف بعض االثاث والستارة
فمسفي بيف شكؿ ولوف االثاث واالرضية والخمفية والستارة وبيف لوف المالبس 

 لمممثميف.
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 : ثانيا : التصميم الداخمي
نظاـ الموني المستخدـ في التصميـ الداخمي لممسرحية ي البصري لمالتمقحقؽ   -

وظائفو ومنيا التباعد والجمالية والتعبيرية والجذب واثارة االنتباه والواقعية 
 .والحيوية والحركة والتناغـ والتتابع

د استخدمت في ىذه العينة )األولى( ومف حيث عناصر التصميـ الداخمي ، فق  -
 . تعماؿ اإلضاءة الصناعية المباشرةتحديدا اسالعناصر البصرية و 

، فقد تبيف مف خالؿ في عنصر االثاث والمكمالت األخرىاما توظيؼ االلواف  -
حسب محدداتيا والتي أحدثت التحميؿ اف  األلواف الموظفة اساسيا الصبغة و 

، التناغـ واالنسجاـ بالتضاد باستخداـ الدائرة المونية االساسية مع بدورىا
 .واألسود االبيض

، فيتضح اف دـ في تصميـ فضاء المنظر المسرحياما الموف العاـ المستخ -
اساسو لوف الضوء وحسب محدداتو، وىو يظير  متناغما ومنسجما مع باقي 

 األلواف.
سب توزيعيا الموني والنغمي وكانت االلواف الموظفة ىي الواف حارة وباردة ح -

 األخضر, األبيض,األصفر,)                                          وىي:
 .واألسود واألبيض(األحمر  األزرؽ,

مؿ أيضا في تصميـ اإلضاءة كعنصر مف عناصر التصميـ الداخمي عكما است -
حسب ابعاده الطبيعية مف طوؿ لمسرح العاـ لوف الضوء الصناعي و لفضاء ا

 الموجة وسعتيا. 
اث، فقد كاف المممس اما مف حيث اظيار مممس الخامات المستخدمة في األث -

 حقيقيًا في االثاث والمالبس وبصريا في الخمفية.
وقد ظير مف خالؿ تطبيؽ استمارة التحميؿ عمى ىذه العينة باف توظيؼ  -

، كاف فيو نوع مف االستمرارية و صميـ الداخمي المادية والتاثيثيةعناصر الت
ع ماىو م األثاثوعالقة بيف الفكرة التصميمية لربط محتوياتيا خصوصا 

 حقيقي فعال ومستعمؿ في بالخارج.
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باف أسس التصميـ الداخمي مثؿ الوحدة والتنوع  افكما لوحظ مف قبؿ الباحث -
والقيمة والتشبع ضمف اسس والتي تـ تطبيقيا عمى النظاـ الموني في العمؿ 
المسرحي ىذا )مسرحية ابف الخايبة( فيو نوع مف التوازف وتظير فيو قيـ 

 .يؽ أسس المقياس والنسبة والتناسبتطب، فضال عف التشبع
ظير اما التنوع في اإلضاءة وعناصر التصميـ الداخمي فانو بصورة عاـ ي -

، فضال عف كونو مؤكدًا ومتضادًا ومبدعًا ومتنقاًل منسجما ومتناغما بيف االلواف
 ومتراتبًا وسياديًا بيف االلواف الحاره والبارده معا.

التصميـ الداخمي لمنظاـ الموني ومف حيث تأثيره عمومًا باف  افكما وجد الباحث -
، ميـ الداخمي الوظيفية واالنسانيةعمى المتمقي يبدو انو قد حقؽ متطمبات التص

ونستطيع القوؿ باف القوى المؤثرة في التصميـ الداخمي لمعمؿ كانت داخمية 
 وفكرية.

 
  :ثالثا: عناصر المنظر المسرحي

والقيمة  ثمة بالخط والشكؿ والموف واالتجاهاما عناصر المنظر المسرحي المتم -
المونية والحجـ والمممس، ومكوناتو المتمثمة بالمكاف, حيث كاف نوع مسرح 

( وقاعدتو تمثؿ ارضية المنظر وخامتو الخشب مغمفة بالكاربت العمبة )الداخمي
وىي عنصر داخؿ في داللة ومعنى العمؿ مع الستارة والخمفية الثابنة ذات 

 .فمسفي والفكري االيحائيالمعنى ال
نى العمؿ وكانت وكاف سقؼ المنظر ثابتا ويدخؿ ايضا ضمف داللة ومع -

وكاف الطوؿ الموجي )لموف الضوئي( ( في المنظر االضاءة مباشرة )مخصصة
ا عمى المتفرج تارة مبيجا ومريحا, واخرى محزنا , اما الموف فكاف مؤثر ظاىريا
نشطا ومثيرا بحسب معناه وداللتو في , ومرة مىادئا ومسكنا, واخرى وكئيبا
 .الذروة

, وكانت خواص الموف اندفاعية )حارة( ونسبيا محددة بيف مساحات لونية -
صبغي الحقيقي او الصبغة وقيمتو وكانت الدالئؿ الطبيعية لاللواف ىي الموف ال
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مو( حقيقيا و ظاىريا, اس)درجة الموف( الحقيقية والظاىرية, وكاف اصؿ الموف )
 اء الموف او تركيزه )قوة تشبعو( فكانت حقيقية و ظاىرية.اما نق

وكاف توظيؼ الموف بنظاـ مالئـ وبفيـ جيد لموف وبشكؿ متوازف شكميا  -
  .وموضوعيا مف ناحية المزامنة والتراكبية

وقد تبيف مف خالؿ تطبيؽ استمارة محاور التحميؿ باف مقياس الصورة  قد تميز  -
ت الذي تحقؽ فيو  القواعد االساسية لموف مف بالواف زاىية ومضيئة، في الوق

 خالؿ التوافؽ والتبايف والتنافر او التضاد. 
فقد اعتمدت في تصميمييا عمى اثارة الذكارة البصرية  ,اما ديناميكية الموف -

صريًا ، وكاف لوظائؼ الموف التعبيرية دورًا في ايقاظ مشاعر المتمقي بتمقيلمم
ابراز الحجـ والمسافة وتاكيد الحدود الخارجية ، و وتحريؾ عواطفو وجذب انتباه

 وخمؽ االيياـ بالحركة في بعض االماكف منيا الخمفية.
( باف القيـ وقد ظير مف خالؿ تحميؿ العينة )مسرحيىة ابف الخايبة ىذا -

التشكيمية لموف قد تحققت مف خالؿ انعكاس الموف واحيانا مف خالؿ االشعاع 
اف او عند مزج االلواف باالبيض واألسود، كما كاف واالنتشار او عند تبايف االلو 
 المتفرج سيكولوجيا او فسيولوجيا. التاثير المنظوري لموف عمى

اما نوع االثاث فكاف مف النوع الثابت في بعض مكانات خشبة المسرح و  -
الديكور مكمالت التصميـ متحرؾ في مكانات أخرى وحسب تصميـ وتوزيع 

 الداخمي.
 (  ) نتائج البحث:  الفصل الرابع

 : لبحثانتائج أوال: 
عبر الخطاب  تيالتوظيؼ النظاـ الموني المناسب مف حيث القيـ المونية ودالالكاف -1

 المسرحي حيثالوظيفي و التنوع الجمالي لمعرض دور فاعؿ في تحقيؽ اليدؼ  البصري
 .المسرحي عمى فيـ النص ساعدت المتمقي ظيرت دالالت رمزية متعددة لموف

ىناؾ ضرورات تحد مف اختيارات المصمـ لألنظمة المونية كوجود حاجة الستخداـ -2
 .الفكرة الرمزية إليصاؿلوف معيف 
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المونية المتأتية مف الموف السائد الذي عػـ  لمعرض الوحدةعتمدت البنية العامة إ-3
ف في سينوغرافيا العروض اساسياأل العنصرافيما والضوء حيث إن الداخمي,فضاء ال
 كاألزياءيحاءات الداللية لعناصر السينوغرافيا مع بقية عناصرىا وعمى اإلمسرحية ال

 .والموسيقى
ينات في العمؿ الواحد نتيجة التبا استقطابحقؽ النظـ المونية أكثر مف نقطة قد ت-5

وميارتو في توزيع األلواف بما يضمف  المونية وكفاءة المصمـ الداخمي لممنظر المسرحي
عمى أكثر مػف عنصر بنائي بدءًا مف األىـ إلى الميـ  والسيادة والبروز كيزالتأكيد والتر 

 .وبحسب الفكرة والمدلوؿ الرمزي
تزداد فاعمية االنظمة المونية في تحقيؽ التنوع الجمالي باستخداـ القيـ -6

 الضوئية)االبيض واألخضر واألحمر(.
تالعب بأحاسيس المتمقي البصري الضوء دراميًا بالموف يولد مجااًل لمتأثير وال إقتراف-7

وتفضيؿ نوع  اختيارالعاطفية مع اختالؼ مزاجو في  االستجاباتمولدًا عدة أنواع مف 
التي تجبر المتمقي  االنفعاليةاالمر ال يمنع الفعؿ الدرامي مف التأثيرات  األلواف وىذا

ي الجمالية أف  ميزة التمقي البصر  المسرحي إذالبصري مف تمقييا مف موجودات المنظر 
في المسرح تكمف في أف المتمقي يعيد تركيب عالمات أو رموز العرض المتداخمة 

 و وتوليد الفعؿ الدرامي المطموب.تفسيرىا بما يؤثر في لحظي وبالتاليبشمولية وبشكؿ 
وذاتية  اعتباطيةليست عممية  المونية ىيإف عممية التمقي البصري ألنظمة التصميـ -8

ىي عممية يمكف فيميا بفيـ البواعث التي تكمف خمفيا ومنيا  بؿ تماماً  انطباعيةأو 
ات النصية(،والتي ىي باألساس الفضاءالعالمات الصامتة)و  اإلشارات التي تحركيا

دعوة لممتمقي البصري لممشاركة المنتجة والفعالة مع العمؿ الفني  ضمف فضاء التصميـ 
 لممنظر المسرحي.

 
 : االستنتاجاتثانيا: 

ث حي المسرحية مفالعروض  دور حيوي وميـ في التصميـ الداخمي لمنظرموف ل .1
فمكنة وتحوالتو في أ ظيار مركز األىميةقيمتو البصرية وجذب االنتباه وا    العرض وا 
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األخرى المستخدمة الى جانب  باأللوافمعاني الموف مرتبطة بتوزيعاتو وعالقتو 
الت متعددة لو نتيجة تنوع عناصر سيادتو وقيمتو الجمالية والتعبيرية التي تظير دال

 .المسرحي السينوغراؼ لمعرضالتشكيؿ 
عرض المسرحي بفكرة دالالت النظـ المونية في تصميـ المنظر الداخمي لم ارتباط .2

 .وجذب المتمقي بصريا وحسيا استقطابوقدرة ذلؾ النظاـ او الموف عمى  المسرحية
المتمقي البصري المتذوؽ  الجمالي مف خالؿ شخصيةالبصري التمقي  تحدث حالة .3

ودقة  تركيزه لديو ومدىلمعمؿ الفني)شكمو ومضمونو(ومستوى الوعي والفيـ 
الجمالي والمقدرة  واالنفعاؿينعكس إيجابًا أو سمبًا عمى درجات اإلحساس ف مالحظتو،

 العمؿ الفني. وتقدير استجابةعمى 
 

 : التوصياتثالثا: 
كمؿ في قات المونية لتحقيؽ اليدؼ األلعالىتماـ بدراسة النظـ المونية وااإل-1

 .ةض المسرحيو العر 
االستعانة بالمصمـ الداخمي عند تصميـ العروض المسرحية كونو األكثر -2

 تخصصًا في ىذه المجاؿ.
 

، ومنيا مواضيع بأجراء بحوث مستقبمية أخرى افقترح الباحثي : المقترحاترابعا: 
 البحوث المقترحة:

)المسرحيات  التصميـ الداخمي لممناظر المسرحيةألنظمة المونية ودورىا في ا -1
 االكاديمية العراقية انموذجا(.

تصميـ المناظر المسرحية ومعرفة مواطف التطور دى التطور الحاصؿ في م -2
 .وجية نظر مصممي المناظر المسرحيةوالضعؼ مف 
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