
 المحاضرة الثانية

 نبذة تاريخية عن مسرح الطفل

 اوال: تاريخ مسرح الطفل:

 ٌفٌد كتاب )بهارتا( فً المسرح الهندي القدٌم ان المسئولٌن الهند :

والقائمٌن على شئون المسرح ٌتلقون تكوٌنهم منذ نعومة االظافر فً 

الفن هذا المٌدان علً أٌدي ابائهم وأجدادهم.. ولقد لقن )بهارتا( هذ 

 الى أبنائه العشرٌن بأمر العشرٌن بأمر من )راهاما( نفسه.

 كان الشباب االؼرٌقٌون فً مدٌنة أثٌنا ٌتعلمون الرقص االغريق :

وقد أورد )أفالطون( فً  المدرسًالتعبٌري ضمن البرنامج 

)جمهورٌته( ضرورة تلقٌن الجند فن المحاكاة... وذلك بتمثٌل أدوار 

 لفضٌلة والشجاعة.وا بأمرؤهدرامٌة تتعلق 

 اهتم كبار أعالم المسرح الكالسٌكً فً فرنسا بالمسرح فرنسا :

المدرسً.. حتى ان رجال الكنٌسة الذٌن اعلنوا رفضهم للمسرح 

 وشنوا علٌه حربا شعواء وجدوا فً ممارسة هذا الفن ممسوح

الذي كان عدوا لدودا للفن ٌعلن فً كتابه ) خواطر وافكار عن التمثٌل( أنه 

من الجائز منع المسرحٌات الموجهة الى االطفال والشباب أو ادانتها  لٌس

ما دامت تساعد األساتذة فً عملهم التربوي عندما ٌتخذونها تمارٌن 

 .نشئتمتطبٌقٌة وأنشطة فنٌة لتحسٌن أسلوب 

وقد تحدث )مونتانً( فً كتاباته عن ممارسته للمسرح عندما كان تلمٌذا 

الستٌفانً دي حٌلتٌس( عرضا مسرحٌا م قدمت مدام )4781وفً سنة 

وعرضت خاصا للطفل فً حدٌقة ضٌعة دون شارتر بضواحً بارٌس.. 

 كذلك مسرحٌة المسافر وقد قام بأدوارها أبناء الدوق...

 وتستشؾ من أن المربٌن هم الذٌن كانوا ٌشرفون على مسرح الطفل..

وٌستخدمون اللعب والتمثٌل فً رعاٌة االطفال والعناٌة بهم وتربٌتهم 

وتعلمهم, وعلٌه فقد استفاد مسرح الطفل من أراء التربٌة الحدٌثة التً 

تنص على حرٌة الطفل وخٌرته كما عند جاك روسو فً كتابه ) امبل( 



مسرح الطفل اراء دوسو  ننشرعالوة على اهمٌة اللعب والتمثٌل.. ومن ثم 

ومارٌا مونتسوري وجون دٌوى. وٌقول علً الحدٌدي فً كتابه )فً أدب 

االطفال( بأن مدام )دي جٌتلٌس( )وأرنود بركٌن( قد شجبا بعنؾ القصص 

الخٌالٌة وقصص الجن والخرافات وقدما فً زعمها القصص النامٌة 

 ممسوح لألطفال

 كان  واذا انتقلنا الى اسبانٌا فان أول عرض مسرحً طفولً  :اسبانيا

م وقد قدم العرض بحدٌقة 4568ممسوح )خلٌج االعراس( سنة 

وهو من تألٌؾ الكاتب  إسبانٌااألمٌر فرناندو ابن فلٌبً الراب ملك 

المسرحً الكبٌر )بدرو كالدرون ال باركا( الذي أنعش عصره الذي 

 الهادفة. الممتعةبالكثٌر من المسرحٌات 

 كً الى أن مسرح الطفل : وٌذهب الكاتب )مارك نوٌن( األمرٌامريكا

حدٌث ألنه لم ٌظهر اال فً القرن العشرٌن. واعتقد أن مسرح 

فً القرن العشرٌن, وان قٌمته  االختراعاتهو اعظم األطفال 

كبٌرة. انه أقوى معلم لألخالق وخٌر دافع للسلوك الطٌب اهتدت الٌه 

م فً 4091مٌنً هٌنز سنة  إنشاتعبقرٌة االنسان. هذا وقد 

المتحدة االمرٌكٌة مسرح األطفال التعلٌمً ومن عروضها الوالٌات 

 ) األمٌر والفقٌر( , ) األمٌر الصؽٌر والعاصمة(.

 م 4047: لم ٌظهر مسرح الطفل فً روسٌا اال فً سنة روسيا

وجاءت قصص الدرامٌة ؼرٌبة ) مالبس االمبراطور( وهدؾ هذا 

مالٌة المسرح ابدٌولوجً لٌس اال. ٌتمثل فً اظهار بشاعة الرأس

 المحتكر. وحقارة

 نستنتج من هذا أن اوربا تعرفت مسرح الطفل قبل العالم العربي :

العشرٌن. العالم العربً الذي لم ٌعرفه اال فً السبعٌنات من القرن 

المهماه ٌرى ان  لباحث المؽربً مصطفى عبد السالم كان ا وان

م استولى االسبان على 4759المؽرب عرؾ مسرح الطفل سنة 

) تطوان( حٌث مثلث فرقة بروتون.. وهً أول خشبة فً  مدٌنة

م 4757سنة  األوزبكٌةالوطن العربً وفً أفرٌقٌا, وبعدها مسرح 



م بمناسبة فتح قناة السوٌس وبالطبع 4750سنة  واألوبرا بالقاهرة 

 ٌعتبر التارٌخ أعاله كبداٌة لمسرح الطفل.

 

 نشأة المسرح العربي:

ٌقول االستاذ/ قاسم مطرود فً أحد أبحاثه عن تارٌخ المسرح : الارٌد 

الخوض فً اثبات وجود المسرح عند العرب .. بل سأكتفً بالوقوؾ عن 

الظاهرة المسرحٌة السائدة التً بدأت بمسرحٌة )البخٌل( للنقاش سنة 

م وصوال الى التجارب الحدٌثة, ومدى استفادتها من التجارب 4781

فً عموم العام.. وسوؾ نلقً الظالل على نشأة المسرح فً المسرحٌة 

 بعض الدول العربٌة.

 لبنان وسوريا ومصر 

كانت محاولة النقاش حٌن قدم مسرحٌة البخٌل عن  4781فً عام 

مولٌرر. ومسرح األوبرا فً القاهرة قدمت مسرحٌة الطاؼٌة تألٌؾ سلٌم 

 وقدمت أٌضا مسرحٌة شارلمان. 4787النقاش سنة 

 اقالعر 

تعود نشأة المسرح الى نهاٌة القرن التاسع عشر عن طرٌق التأثٌر 

بالمسرح الؽربً الدٌنً الذي نقله القساوسة والرهبان الى الكنائس 

واألدٌرة فً شمال العراق, وكان ظهور أول مسرحٌة مطبوعة سنة 

 فً مدٌنة الموصل. 4701

 السودان 

المصرٌٌن.. قدموا أول انطلق المسرح بفضل مجموعة من المدرسٌن 

م . وأول مسرحً  كتبه عبد 4041مسرحٌة لهم )التوبة الصادقة( سنة 

 م بعنوان المال.4091القادر مختار سنة 

 



 تونس 

محمد  برأستهام حٌن زارت الفرق المصرٌة الشعبٌة التً 4097سنة 

)كالم وزوز( حٌث مثلوا مسرحٌة  باسمعبد القادر المؽربً المعروؾ 

 اإلٌطالٌٌن)العاشق المهتم( المقتبسة عن 

 في فلسطين 

كان أٌضا الفضل فً نشأة المسرح فٌها ٌعود الى الزٌارات الفرق 

المصرٌة )فرقة ممسوح األبٌض( وفرقة ) سالمة حجازي( اللتان زارتا 

 م, وقدمت مسرحٌات ) لوٌس الحادي عشر (4041فلسطٌن سنة 

اجر البندقٌة( )أدٌب( ثم توالت تأسٌس الفرق المسرحٌة حتى بلؽت ) ت 

 فرقة. 19م فً القدس وحدها 4011سنة 

 في البحرين 

م حٌث كانت 4040بدأ المسرح مع بداٌة التعلٌم المدرسً النظامً سمة 

تقدم بعض المسرحٌات المدرسٌة التً انتقلت الى بعض النوادي 

 ٌة وعادت فً أواخر الخمسٌنات.الرٌاضٌة, ثم توقفت الحركة المسرح

 في المغرب والجزائر وليبيا 

بدأت هً األخرى مع زٌارات الفرق المصرٌة, فرقة جورج أبٌض 

الى لٌبٌا تأثرت  باإلضافةومحمد عز الدٌن وفاطمة رشدي وؼٌرها 

بالفرق االٌطالٌة الزائرة لها فالشاعر أحمد قناٌة الذي ٌعتبر من رواد 

حتى سنة  -م4016مل مع الفرق االٌطالٌة سنة المسرح اللٌبً كان ٌع

م, أما العصر الذهبً للمسرح الجزائري فبدأ فً الثالثٌنٌات 4015

وعندما أدخل رشٌد قسنطٌنً األداء المتجل للسرح وهذا الرجل ألؾ 

 أكثر من مائة مسرحٌة واسكتش.

 في الكويت 



م 4017نشأة المسرح فً المدارس وتشكلت أول فرقة مسرحٌة سنة 

موٌعتبر أحمد 4019)االحمدٌة( سنة  فرقةفرقة المباركٌة( تلتها )

 الرجٌب رائد العمل التمثٌلً الكوٌتً.

 

 

 أما في بقية األقطار: الخليج العربي واألردن 

ال ٌعدون أكثر من محاوالت مدرسٌة بسٌطة... وتجارب لٌست ذات 

أهمٌة لكن ما تجد االشارة الٌه, أن فً بعض هذه األقطار بدأوا بتأسٌس 

مسارح أهلٌة أو مسارح دولة كما فً السعودٌة واألردن وقطر 

واالمارات والٌمن وكانت الؽالبٌة فٌها تعتمد على االطفال بصفة 

 م.4018التً تكونت عام  االسكتلنديسرح منتظمة هً فرقة الم

م تحت 4015بمدٌنة البزغ عام  لألطفالوفً المانٌا افتتح أول مسرح 

اسم ) مسرح العالم الفنً(. وكان من بٌن اهداؾ ذلك المسرح ازالة 

الذكرٌات المؤلمة للحرب من نفوس االطفال والبدء فنٌا وانسانٌا لتحمل 

 الحٌاة الجدٌدة. مسؤولٌات

أما فً اللدان االوربٌة االخرى فلم ٌكن هناك اهتمام على مستوى عال 

بمسارح االطفال. وٌبدأ أن فً مقدمة أسباب ذلك أنه ٌفترض فً مسرح 

االطفال ان تكون اسعار تذاكر الدخول الٌه زهٌدة لذا عزفت الدور 

نظرا لما تستلزمه من تكالٌؾ  لألطفالالتجارٌة عن انشاء مسارح 

تقوم بنشاط مسرحً  الدراسٌةرد عن اٌفائها. ولكن المسارح تعجز الموا

واسع فً جمٌع المدارس وعلى مختلؾ المراحل الدراسٌة.. اضافة الى 

 فً جمٌع البلدان لألطفالمواسم ومهرجانات مسرحٌة كبٌرة تنظم 

االولى لمسرح الطفل فً المدرسة أما فً العالم العربً فقد كانت النشأة 

وزارة  لىالمسرح المصري زكً طلٌمات بمذكرة اعندما تقوم رائد 

م 4015المعارؾ بشأن الفرق التمثٌلة بالمدارس الثانوٌة فً العام 

ٌسهل تركٌبة وطٌه  ثانوٌةنصت على ان ٌنشأ مسرح فً كل مدرسة 



وزارة االرشاد القومً شعبتٌن لمسرح  إنشاتفً أي مكان.. وقد 

 .درٌةباإلسكناالطفال احداها بالقاهرة واالخرى 

وتجدر االشارة هنا الى وجود انواع أخرى من المسارح كانت تقوم 

للصؽار والكبار ومن هذه االنواع مسرح الدمى الذي انتشر انتشارا 

واسعا فً البلدان العربٌة واالجنبٌة على حد سواء وحٌث بلػ مسرح 

 .الدمى المتحركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 عرض موجز لتاريخية مسرح الطفل

ال جزاءا التً ٌفرضها مسرح الطفل فً العالم بكونه  همٌةلألنظرا 

نرى أن هذا النوع من الفن اصبح  فأنناٌتجزأ من عملٌة التربٌة ذاتها 

 وباألخصاشكالٌة معاصرة لم توضع تحت المجهر اال منذ فترة قرٌبة. 

عندما بدأت البلدان االوربٌة واالمرٌكٌة تولٌه عناٌة خاصة بسبب دوره 

شكٌل بهدها الحضاري على المدى البعٌد. وعلى سبٌل المثال الهام فً ت

م فً الوالٌات 4091عام  لألطفالال الحصر فقد أنشئ أول مسرح 

المتحدة االمرٌكٌة وكان مسرحٌا تعلٌمٌا ٌشرؾ علٌه االتحاد التعلٌمً 

فً نٌوٌورك , ولكن هذا المسرح لم ٌستمر سوى بعض سنوات 

ت مختلفة لمسارح االطفال منها وأنشئت بعد ذلك مؤسسات وجمعٌا

 م.4001جمعٌة الناشئٌن التً قدمت أول عمل مسرحً لها عام 

أم فً برٌطانٌا فبدأ األطفال منذ أن كانت تعرض فرقة )بن جرٌت ( 

م وكانت أول فرقة من 4047شكسبٌر فً مدارس لندن عام  أعمال

ن التاسع الممثلٌن الكبار المحترفٌن الذٌن ٌقدمون اعمالهم نهاٌة القر

الفنون التجارٌة كالسٌنما  بدأتعشر وبداٌة القرن العشرٌن الى ان 

 الجماهٌروالمسرح االستعراضً تظهر تدرٌجٌا لتستأثر اهتمام 

فانحصرت الدمٌة فً نطاق ضٌق تعمل للترفٌه عن الصؽار لكن مع 

الوقت عادت لتنطلق من جدٌد كفن رفٌع قائم بذاته له محترفوه منذ 

 نشر البهجة والفرح والثقافة وخاصة فً صفوؾ الناشئة.وقوه بعمل ل

 أما فٌما ٌتعلق بمسرح الطفل فً لبنان فأنه بعد انقراض مسرح لكركوز

م تعرؾ التالمٌذ الصؽار فً المدارس االجنبٌة الخاصة الى 4018عام 

مسرح الدمى وكان ٌأنس أحٌانا بفرق أوربٌة تعرض بعض اعمالها فً 

 زٌارات عابرة فً المسارح وعلب اللٌل.

بعر هذا العرض السرٌع والموجز لتارٌخ نشوء مسرح الطفل فً العالم 

ا هذا النشوء قبل أن ٌصل الى ال بد من ذكر أن هناك مراحل تدرج فٌه

ما هو علٌه االن ان لجهة النصوص المسرحٌة وطرٌقة تمثٌلها 

واخراجها وان لجهة االمكانات المادٌة الكبٌرة التً تضعها الدول 



الدول المتقدمة منها والتً تهدؾ بالنهاٌة الى خدمة انشاء  وباألخص

 مثل هذه االنواع من المسارح.

( أن مسرح االطفال هو لفظ خالق ٌعبر عن عملٌة وٌرى )سسكس

ممثلٌن أما االداء الفعلً لمسرحٌة, او أي عمل مسرحً بواسطة 

 جمهور من األطفال.

وٌتم فً هذا المسرح استخدام عناصر العرض المسرحً المختلفة مثل 

بحٌث تخرج  اءة, المؤثرات الصوتٌة, والمالبسالدٌكور, االض

, وٌقوم بالتمثٌل محترفون بمشاركة حترؾم مسرحًالمسرحٌة بقالب 

االطفال ٌوتم عرض المسرحٌة فً مسارح محترفة, وٌشاهدها  الممثلٌن

 جمهور ؼٌر مشارك فً األحداث الدرامٌة بشكل مباشر.

فمسرح الطفل بمثابة وعاء ٌمكن من خالله استثارة انتباه الطفل وتنمٌة 

م فً توسٌع مدارك الطفل حسه وتذوقه الفنً لتعلٌم القٌم التربوٌة, وٌسه

هذا التجارب والخبرات,   مختلفةحوله, واتخاذ مواقؾ  ما ٌدورلفهم 

 وٌساعده على تحقٌق االتزان العاطفً.

بعض الباحثون أن مسرح الطفل بدأ من أٌام االؼرٌق, حٌث أن  ذكروٌ

فً عروضه  لعرائساحد الممثلٌن وٌدعى )هوبوثٌنوس( كان ٌستخدم ا

ابان القرن الثانً عشر المٌالدي  إنجلتراً اثٌنا, وفً ف اإللهالمسرحٌة 

تحوي أناشٌد وحركات كومٌدٌة  لألطفالعرضت مسرحٌات 

 ورقصات.

االقنعة على  ٌستخدمون كإنوان الممثلٌن االؼرٌق  ٌناومن المعروؾ لد

وجوههم, لعدة اسباب منها: ان مسارحهم كانت كبٌرة, ولذلك كان من 

وفة التً تساعد على توصٌل الصوت الضروري لبس االقنعة الج

للمشاهدٌن اضافة الى ان القناع ٌمثل الشخصٌة التً ٌمثلها, ولذلك 

ان االؼرٌق عرفوا فن المسرح الوجه  -رأًٌ-حسب -فلٌس من الثابت

 للطفل على وجه الخصوص

. 



وتحدٌدا فً الٌابان والصٌن, عرفوا مسرح  وفً دول جنوب شرق اسٌا,

 الدولتٌن عرفتا مسرح الدمى والعرائس مبكرا. ان هاتٌن العرائس حٌث

شخصٌة  هناكوحدٌثا اهتمت بعض الدول بمسرح الطفل, ففً المانٌا كانت 

المتفرجٌن االطفال فً  بأقبالفكاهٌة تسمى )هانزورست( ظلت تحظى 

 القرن السادس عشر المٌالدي.

نً وفً القرن السابع عشر المٌالدي اهتمت انجلترا بمسرح الطفل, حٌث ب

 مسرح صؽٌر لطلبة مدرسة )سانت بول( بالقرب من الكاتدرائٌة.

باستخدام العرائس  لألطفالوفً اٌطالٌا كانت هناك مسرحٌات متعددة 

 والتً كان ٌشرؾ علٌها)ٌانش وجودي(.

وفً الدنمارك انشى مسرح ٌقدم فً كل عام مسرحٌات متعددة تشرؾ 

 لمسرح المدرسً. علٌها لجنة منتخبة من نقابات المعلمٌن وجمعٌة

 -م) منظمة مسرح الطفل البرٌطان4060ًعام  إنجلتراوقد أنشأت فً 

BCTA حٌث ان من اهم اهدافها: تربٌة الطفل من خالل الدراما والمسرح )

 وتشجٌع تذوق االطفال وتقدٌرهم لفنون المسرح.

تم االهتمام بهذا الفن  -على سبٌل المثال –ففً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة 

نٌوٌورك. فً والٌة  لألطفال التعلٌمًم(,حٌث تأسس المسرح 4091عام)

 (.4069-4019)خالل الفترةالرسمٌة لهذا الفن كانت  االنطالقة لكن

ومن الدوال التً اهتمت بمسرح الطفل كذلك روسٌا, حٌث تم أنشاء 

 .م4047المسرح السوفٌٌتً لألطفال عام 


