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   صحنه پردازي تئاتربرايطراحي سيستم 
    *  

  
                                               

  6/6/84:         تاريخ دريافت مقاله                                         
  9/2/85        :تاريخ پذيرش نهايي                                         

  

 :هچكيد
) Gordon Craig( وگـوردن كريـگ   Adolphe Appia) (بي ترديـد مرهـون نظريـات آدولـف آپيـا     د تئاتر دنياي جدي

 امـا در ايـن   . دنيايي ديگر را كشف كـرد ، از وراي آراء آنها بود كه طراحي صحنه به عنوان مهم ترين تحول تئاترجديد  .است انگليسي
طراحـي صـحنه تئـاتر و چگـونگي مراحـل       قواعد مشخـصي بـراي   يباتقركند آن است كه تا كنون        مي ميان آنچه حائز اهميت جلوه    

 از سـوي  .شـود   مي سپردهطراح به دست قريحه و تجارب كامال شخصي   همه چيزمعموالٌطراحي در اين عرصه تدوين نشده است و      
ن صـحنه قـرار داده       به عنوان پايه طراحي صحنه جديد راهكارهاي مناسبي براي تدوين اين قواعد پيش روي طراحـا                ،ديگر معماري 

نظريـه پـردازان    تا از ميان نظريات تحليلي سه تن از بزرگترين           دارد تالش  نوشتار حاضر  .است كه لزوم توجه به آنها انكارناپذير است       
ه نگارنده كـه بـر   صحنهاي  و تشريح يكي از طرحر) Le Corbusier ( كريگ و لوكوربوزيه،طراحي صحنه و معماري معاصر، آپيا

 قواعدي را به صورت يك سيستم در زمينه طراحـي صـحنه علمـي               ،وهش صورت گرفته و به مرحله اجرا در آمده است          پژ مبناي اين 
  .پيشنهاد كند

  

  

  

  :كليديهاي  هژوا
  . سيستم، پالن، هندسه، معماري،طراحي صحنه
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 مقدمه
طراحان صحنه بسياري در تمام دنيا از آدولف آپيـا بـه            

گوناگوني را براي طراحـي آثـار نمايـشي         هاي    اين سو روش  
 JC(  سـروني ، سـي ، جـي .گيرنـد   مـي خود به كار گرفتـه و 

Serroni(    انديـشد و در طراحـي        مـي  به حركات بـازيگران
 ،پـردازد   مـي  ترين مؤلفه اي كه بـه آن       صحنه آثار خود مهم   

  ماريـا برانـسون    .اسـت  طراحي بـراي بهتـرين شـكل بـازي        
)Maria Bjornson (  از طبيعــت يادداشــت بــرداري 

؛ تا در نهايت به محل قرارگيري صحيح قطعـات پـي            كند مي
روســي نيــز ) George Tsypin(  جــورج ســيپين.ببــرد

ــستاســالف همچــون   )Constructivist( كنستراكتيوي
كنـد و تـالش       مـي  به يك ساختمان تمـام عيـار توجـه        خود  
 ان صـحنه اي    را صرف شكل دادن بـه يـك سـاختم          يشخو
بسياري براي رسيدن به طرح     هاي     راه  به اين ترتيب   .كند مي

 امـا آن    .گيرد  مي پيش روي طراحان قرار   صحنه يك نمايش    
هـاي    حـل   تدوين راه  ،آن پرداخته نشده است    تا كنون به     چه

 كمتـر رت ديگر تا كنون      به عبا  .تئوريك طراحي صحنه است   

 شـده مند و مشخصي براي طراحي صحنه تدوين     فرايند نظام 
 حال آن كه معماري به عنوان يكي از مهم ترين ابـزار             .است

عملي هاي    طراحي صحنه از غناي مسائل تئوريك و راه حل        
ن بهـره منـد شـده اسـت و بـسياري از معمـاران بـراي                 مدو

 رجـوع ها    و تجزيه و تحليل   ها    طراحي آثار خود به اين تئوري     
 همان طور كه در سطور بـاال اشـاره شـد معمـاري              .كنند مي

 از اين رهگذر    .طراحي صحنه است  يكي از اساسي ترين ابزار      
توانند با انطباق بـسياري از ايـن قواعـد و         مي طراحان صحنه 
نظـام منـدي را بـراي طراحـي         هاي    روشها    تجزيه و تحليل  

 قصد داريم تـا يكـي از        نوشتار در اين    .صحنه به وجود آورند   
كـه در عرصـه معمـاري توسـط لوكوربوزيـه        هـا     اين تحليـل  

صورت گرفته اسـت را بـا رونـد طراحـي يـك اثـر نمايـشي         
به يك سيستم كارآمـد در ايـن زمينـه دسـت             ،مطابقت داده 

 اسـتفاده   ،كنـد   مـي  امر به طراحان صحنه يادآوري     اين   .يابيم
 آثاري هنرمندانـه تـر و       ،تر از معماري   تر و دقيق   هرچه عميق 

   .آورد  ميتر را در طراحي صحنه تئاتر به وجود برجستهالبته 
  
  

  دنياي جديد تئاترگر آغاز:آدولف آپيا
  

طراحي صحنه بخصوص در   با نگاهي از سر تامل به تاريخ      
 متنوع و گوناگوني مواجـه هاي     اخير با فراز و نشيب     يكي دو قرن  

 بـه قـدري مـشهود و        بـستر تغييرو تحـوالت در ايـن       . شويم مي
را هـا   سـنتي و بـه نظـر اليتغيـر آن         هـاي     ملموس است كه بنيان   

زماني بود كـه طراحـي    . دستخوش اشكال جديد خود كرده است     
و تخت درانتها و اطراف صـحنه بـود        هايي    صحنه تنها شامل لته   

اين . بازيگران ناچار بودند از ميان آنها به ارائه بازي خود بپردازند          
آدولف آپياي سوئيسي با توجـه      انگاره در اواخر قرن نوزده توسط       

دو هـاي   اد ميان شكل سه بعدي بـازيگر و چنـين صـحنه    به تض 
 lee( لـــي سيمونـــسن .دســـتخوش تحـــول شـــدبعـــدي 

Simonson (اهي بــه آپيــا بــا نگــ«: گويــد  مــيدر ايــن بــاره
اطراف خود ديد كه نقاش صحنه هم عصرش فقـط          هاي    صحنه

تصوير اصلي را قطعـه قطعـه كـرده و قطعـات فـراوانش را دور                
 صحنه چيده و انتظار دارد كـه بـازيگر بـه بهتـرين نحـوي كـه                

 ،بنتلـي ( ».تواند از ميـان ايـن اشـكال راه خـود را پيـدا كنـد             مي
جان چيـزي    ر بي تصوي «:افزايد  مي وي در جاي ديگر    )1381،24

بيش از نقشي رنگ شده نيست كه در آن مـتن جـان گرفتـه از                
كنند، نـه    مياين دو با هم برخورد  . گيرد  مي بازي بازيگران، جاي  

تـرين   با يكديگر سازشي دارند و نه عمل متقـابلي كـه كوچـك            

در حالي كه، بـه قـول       . دده  مي روزارزش نمايشي داشته باشد، ب    
   )25 ،همان( ».يكديگر تركيب شوندتوانند با  ها ميآپيا آن

 براي حذف يـك تفكـر كهنـه و حـضور            به اين ترتيب راه   
بعد سوم، اين كشف    . لفه اي جديد در طراحي صحنه مهيا شد       مؤ

به سطوح گوناگون در فضا امتداد يافت و        جديد بود كه با تركيب      
. صورت يك عنصر تجسمي پاي به صحنه تئـاتر جهـان گـذارد            

وري صحنه، شكل و حتي تحليل تا بـه آنجـا           دنياي جديد در فنا   
پيش رفت كه ادوارد گوردون كريگ يكي ديگـر از سـردمداران            

بـه  .  نابود شده اسـت تئاتر قديم عمالٌ «:اين جنبش اظهار داشت 
 بهتر اسـت، امـا در واقـع         جاي آن تئاتر تازه اي داريم كه مسلماٌ       

طابق كه م  چيزي بيشتر از الگوي دوباره تدوين شده قديم نيست        
تئاتر واقعي، تئـاتري كـه      . زمان جهت يافته و اصالح شده است      

معماري، به خـودي خـود هنـر باشـد هنـوز             مثل موسيقي، مثل  
 ».كشف نشده است و تا چند نسل ديگر هم كشف نخواهد شـد            

  ) 58 ،1381 ،اونز(
هـاي    جنبشي كه آپيا و كريگ بنيانگذار آن بودند در سـال          

  كه ژاك كوپـو    شد اهميتي برخوردار    از چنان اعتبار و   ها  پس از آن  
)Jacques Copeau( هرچه از پـس  « :درباره آن ابراز داشت

 ،همـان  ( ».آپيا آمده است از او مايه گرفته و دگرگون شده است          
در اين راسـتا تاكيـد آپيـا بـر اسـتفاده از عناصـر معمـاري                  )69
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نويـد دهنـده    .. .وهـا     همچون سكوها، ستون ها، پله هـا، شـيب        
  :بودماري و هندسه در تئاتر و طراحي صحنه حضور مع
بايست صـحنه را، نـه وسـط هـوا و بـر روي         مي شخص«

 آويخته، بلكه بر كف صحنه، آن جا كه بازيگر حركـت          هاي    پرده
بايـست در     مـي  طرح صـحنه  . رد طراحي كند  ك  مي كرد و كار   مي

و امثال آن طوري شكسته شود كه       ها    سطوح، برآمدگي ها، شيب   
همچنين اين همه نبايـد     . ر را تقويت و پشتيباني كند     بتواند بازيگ 

  .)108 ،1381 ،بنتلي( »از هم جدا باشند
در نهايت مرز مشخصي ميان دنياي قديم و جديد تئاتر به           

   .مرز ملموسي كه هندسه و معماري تبيين گر آن بود. وجود آمد

  

  

  

  
  

  هندسه و معماري پل ميان دنياي قديم و جديد تئاتر

   امروزهم ترين مؤلفه صحنه پردازي م:معماري
امروزه حضور معماري در طراحي صحنه تبـديل بـه يـك            

برخي طراح صـحنه    . اصل پذيرفتني و غير قابل انكار شده است       
نامند و عدم شناخت وي از اين عرصـه را در             مي را معمار صحنه  

عدم آشنايي  . كنند مي يك طراح صحنه معرفي   هاي    زمره ناكامي 
معماري و هندسه طرح وي را مجددا بـه سـمت           طراح صحنه از    

. راند كه كريگ به آن اذعان داشته است         مي همان دنياي قديمي  
بوزيـه موضـوع طراحـي بـه نمـايش          زعـم لوكور  حال آن كه به     

سه بعدي از عناصر عملكردي مـرتبط بـا          گذاردن يك مجموعه  
يكديگر است؛ كه در درون يك شبكه عمود بر هم سازه انتظـام             

  .)108 ،1381 ،بيكر (ديافته ان
تـرين موانـع      اشاره شد، يكـي از بـزرگ       همانطور كه قبالٌ  

هـاي   عرصه طراحي صحنه در ايران، عدم شناخت بنيادين مولفه        
 علم طراحي صحنه –در هنر  ها  معماري و چگونگي استفاده از آن     

به عبارت ديگر مرز ميان خالقيـت و تكنيـك در طراحـي      . است
بـسياري از طراحـان     . نامفهوم است  مخدوش و    صحنه ما كامالٌ  

كنند   مي تصويري خود تكيه  هاي     بر خالقيت و ايده    قاٌصحنه مطل 
اي كـه معمـاري در اختيـار         بايـسته هاي    و از پرداختن به تكنيك    

كـه بـه    هـايي     و روش ها    تكنيك. مانند  مي دهد باز   مي قرارها    آن
خالقيت هنـري، نتيجـه اي      و  محض تركيب شدن با ناخودآگاه      

  . را به دنبال خواهد داشتبرتر
كه  )Anthony C.Antoniades( نتونياسي آنآنتو

راهبردهاي او در پرورش خالقيت در طراحي و معماري مشهور          
دانـد كـه در      هايي مـي    است برنامه كار طراحي را شامل تمرين      

 .مختلـف كـشف هندسـي شـود       هـاي     نهايت منجـر بـه گونـه      
و امكانـات هندسـه      ها  وي در قابليت   )355 ،1381 ،آنتونيادس(

 كه به طراحان براي رسيدن آسان تر به طـرح هايـشان يـاري             
هندسـه مجموعـه اي از اشـكال از     «:كنـد   مـي رساند تاكيد  مي

هـاي   توانند به روش  ميدهد كه  ميپيش آماده شده را به دست    
به زعم او هندسه بـه       )33 ،همان (». متنوعي به كار برده شوند    

دهـد تـا اشـكال متـصور          مـي  ان را معماران و طراحان اين امك    
هندسي را به راحتي درك كرده و توانايي ترسيم دقيق اشـكال            

اما اين تصور و اين امكان بالقوه در طراحي صـحنه           . را ببخشد 
  ؟يابد       مي آيد و مجال ظهور  ميليت درتئاتر چگونه به فع

 »بـه سـوي يـك معمـاري نـوين           «لوكور بوزيه در كتاب     
(Veres une architecture)    سـه توصـيه بـه معمـاران  

توانند به راحتـي      مي كه معماران صحنه نيز   هايي    توصيه. كند مي
عبارتند از توجه به سـه      ها    اين توصيه . بهره برداري كنند  ها    از آن 

 مهمتـرين  نظـر او   در اين ميـان بـه        . سطح و پالن    عنصر حجم، 
 احجـام و  « :كنـد   مـي  او تـصريح  . رود  مـي  لفه، پالن به شمار   ؤم

ري پـالن مولـد معمـا     . شوند  مي دهيسطوح توسط پالن سازمان   
دهي در قالب   لوكور بوزيه از سازمان    .)108 ،1381 ،بيكر (»است  

سيستمي كه امكان رشد را فراهم كرده       . كند مي سيستم صحبت 
 و عناصر گوناگون و به شدت متنـوع يـك طـرح را بـه وحـدت                

نفـك تركيـب   توجه كنيم كه وحدت در اجزا، جـزء الي   . رساند مي
ر هنري خواه نقاشي، خواه معماري و خواه طراحـي          بندي يك اث  

  .شود  ميصحنه محسوب
تواند دستمايه ابتدايي يـك طـراح         مي به اين ترتيب پالن   

اما رونـد   . تكنيكي به طرح صحنه اش باشد      صحنه براي رسيدن  
بوزيه نام سيستم را بـر آن       حركت طراحي در اين شيوه كه لوكور      

  نه بايد باشد؟نهاده است چگو
و راه كارهايي كه    ها    آن چه مسلم است بسياري از تئوري      

ق بسياري  ادر معماري پيشنهاد شده است ماهيت و قابليت انطب        
براي طراحي  ها  توان از آن    مي با طراحي صحنه دارد و به روشني      

هـا بررسـي    يكي از ايـن راهكار    . صحنه تئاتر بهره برداري كرد    
 پالن معماري است كـه وي دربـاره         بوزيه از د تحليلي لوكور  رون

-47 ،1381بيكـر،  (.بناي تاج محل در هند صـورت داده اسـت   
روند هشت گانه اين تحليل كه از بررسي فرم مركزي آغاز            )46

شود، دستورالعمل مناسبي بـراي       مي و به تشكيل قطعات منجر    
   .فرآيند طراحي صحنه يك اثر است

سيستم به اين دستور    كنيم تا از منظر اين        مي در ادامه تالش  
 از   سـازد،   مـي  سيستمي كه طراح صحنه را قـادر      . العمل دست يابيم  

 آغاز و تا پايان يعنـي رسـيدن بـه سـاختمان              نقطه ابتدايي طراحي،  
صـحنه  هـاي    در اين فاصله يكـي از طـرح       . اصلي طرح حركت كند   
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  .رت مرحله به مرحله بررسي خواهد شدعنوان و به صوايـن سيـستم    بـه كـارگيري      نگارنده به عنوان يك نمونه عملـي از       
  

  تكنيك در كنار روح هنري
  

 بوزيه بيش از هرچيز به آن اهميـت       بي ترديد آن چه لوكور    
دارد تـا در حـوزه طراحـي صـحنه بـه              مـي  دهد و ما را برآن     مي

نظريات وي بيش از ديگر معماران توجه خـاص داشـته باشـيم،             
 « :اسـت ها    ل و روش  امعان نظر او به تركيب ذهنيت ناب و اصو        

مهندسي كه از قوانين اقتصادي الهام گرفتـه و توسـط محاسـبه           
. دهـد   مـي شود ما را در انطباق با قوانين جهـان قـرار       مي هدايت

آورد كه    مي ترتيبي به اجرا در   ها    معماري با نظم بخشيدن به فرم     
بنــه  (»يــك خالقيــت ذهنــي نــاب و خــالص اســتمحــصول 

مكن است به ديدگاه تكنيكـي در       عده اي م  . )61-1377،62ولو،
آن را بـا روح     حوزه طراحي صحنه تئاتر انتقـاداتي وارد سـازند و           

توان   نمي حال آن كه    اد و چالش ببينند؛   هنري اين عرصه در تض    
. مرزي محسوس ميان اين ديدگاه و لذت ناب هنري قائـل شـد            

 حسي اثـر رنـگ و بـويي    در جايي كه تكنيك به ذات خالقانه و    

 در مقابل ديدگاه معنوي قـرار       ديدگاه تكنيك  « :خشدب  مي ديگر
. يكي ماده اوليه كار است و ديگـري تنظـيم خالقانـه آن            . ندارد

تكنيـك يعنـي    . تواند زنـدگي كنـد      نمي هيچ كدام بدون ديگري   
ماده اوليه حركت و قبل از هـر چيـز مجموعـه اي از اختراعـات                

 و يـا در     اٌناب، خود به خودي، آزادانه و بدون منظور كـه تـصادف           
تكنيــك همچنــين پيــشرفت . البراتوارهــا بــه وجــود آمــده انــد

ياني است كه مسائل را به طـرف        اليتناهي به طرف هدف بي پا     
   .)51 ،1354لوكوربوزيه، (»دهد  ميهاي ديگر سوق هدف

 دهنـده    مسلم است تكنيك كـه در نهايـت، شـكل          آنچه
ه ام موتـور محركـ    بوزيه است در مقـ     لوكور   سيستم مورد نظر  

گيرد و شاكله اصلي آن را به   ميمعماري يا طراحي صحنه قرار
لي اي كـه خالقيـت يـا بـه زعـم            ساختمان اص . آورد  مي وجود
  . سازد  ميبوزيه ديدگاه معنوي آن را كامللوكور

  

  طراحي صحنه براساس يك سيستم تعريف شده
  

بوزيه فرآيند طراحي تاج محل را براساس يك سري         لوكور
كوشـد تـا ايـن        مـي  وي در بحث فرم   « . كند  مي   قواعد تشريح 

ايه اي  نظريه را ارائه دهد كه قوانين هندسي هر فرم مشخص، پ          
بـه عبـارت     .)45 ،1381بيكـر،  (»بعدي اسـت  هاي    براي فعاليت 

 معتقـد بـه فرآينـد يكپارچـه و        ، در درون يك سيـستم     ويديگر  
زيه يكپارچه و دقيقي كه لوكوربو     فرايند. طراحي گام به گام است    

در تحليل پالن تاج محل آن را به دقيـق تـرين شـكل ممكـن                
 در اين ميـان الزم اسـت قبـل از انطبـاق ايـن               .تشريح مي كند  

مراحل با فرايند صحنه پردازي تئاتر، نگاهي گذرا به اين مراحل           
در ايـن   .در تحليل يكي از عظيم ترين بناهاي بـشري بينـدازيم          

ا در طراحي پالن تاج تحليل و بررسي لوكوربوزيه هشت مرحله ر     
او اين هشت مرحله را به اختصار اينگونه شرح         .شمرد محل برمي 

  :مي دهد
 پالن اصلي تاج محل در اولـين مرحلـه          : فرم مركزي  – 1

به صورت مربع ترسيم و اين فرم مركزي با محورهاي اصـلي و             
  .فرعي كامل مي شود

 در مرحله دوم تقسيمات فضايي با توجـه بـه           : هندسه – 2
  .هندسه مركزي شكل مي گيرد

 در ايـن قـسمت از فراينـد طراحـي تـاج محـل          : فضا – 3
  . پنج فضاي گنبد را به وجود مي آورد،تقسيم فضا

 در اين بخش نيز نقاط ورودي به بنا بر روي           : ورودي – 4
  .محورهاي اصلي تشخيص داده مي شوند

در اين مرحله نيـز فـضاهاي        :صلي فضاهاي حركتي ا   – 5
  .حركتي اصلي بر روي محورهاي اصلي قرار مي گيرند

 فضاهاي حركتي فرعـي نيـز   : فضاهاي حركتي فرعي – 6
  .بر روي محورهاي ثانويه تعبيه مي شوند

بـر وجـود    هـا      در ايـن مرحلـه فـرم گوشـه         :ها   گوشه – 7
  .محورهاي فرعي تاكيد مي كنند

 تقسيم بنـدي فـرم      ،له پاياني  باالخره در مرح   : قطعات – 8
تر زمينه ايجاد ريتم در نمـاي سـاختمان    كلي به قطعات كوچك  

  ) 46-47 همان،. (را ايجاد مي كند
به اين ترتيب فرايندي سازمان يافتـه و مـشخص بـه مـا              

 »سـاختمان «ند كه مي توان از خالل طراحي يـك          اعالم مي ك  
قيـق آن را  به روندي منظم و سيستماتيك پي برد و با تلفيقـي د    

 در ادامـه ايـن نوشـتار        .در صحنه پردازي تئاتر نيز به كار گرفت       
 مراحـل هـشت گانـه پيـشنهادي از سـوي            ،تالش خواهيم كرد  

لوكوربوزيه را در صحنه پردازي يك اثر نمايشي دنبال كرده، آن           
  .را با معماري صحنه منطبق نماييم

 فرم مركزي . ۱
 خـاص و فـرم      بوزيه در بحث فرم به دو گونه فرم       لوكور

هستند كه سيـستم را     ها    به زعم وي اين فرم    . عام معتقد است  
بوزيه اولين قدم طراحـي     در اين راستا لوكور   . آورند  مي ودبه وج 

ي اچ  جفـر . دانـد   مـي   و انتخاب فرم مركزي    را رجعت به پالن   
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هاي  مدرس روش) Geoffrey Howard Baker (بيكر
در تشريح انديشه   و اورلئان   تحليل و طراحي مدرسه معماري ني     

ساختار نهـايي    «           :نويسد  مي ن پالن وبوزيه پيرام لوكور
ان گيرد و بر اساس روشي كه به عنو         مي سرچشمهاز بنيان آن    

پـالن  . يابد  مي پالن بر روي زمين ترسيم شده است گسترش       
بـدون پـالن نـه هـدف و بنيـاني         . شود  مي بنيان آن محسوب  

ما بدون پالن، تنهـا     . و نه ارتباط  وجود دارد، نه ريتم، نه حجم       
  عدم صراحت، نقـص، با احساسات روبرو هستيم كه به واسطه      

 »خود سرانه بـودن بـراي مـردم تحمـل ناپذيرنـد           عدم نظم و  
انتخاب يك فرم مركزي بـراي طراحـي صـحنه           .)44 همان،(

تواند نخستين گـام بـراي رسـيدن بـه طـرح              مي يك نمايش 
يل، يك ذوزنقـه، يـا حتـي        يك مربع، يك مستط   . نهايي باشد 
 يك فرم مركزي كه از    . تواند اولين انتخاب باشد     مي يك دايره 

   .مركزي و فرعي تشكيل شده استهاي  محور

  
 هندسه. ۲

در اين مرحله با توجه به فرم مركزي كه از پيش انتخاب            
. دگيـر   مـي   تقسيمات فضايي بر روي پالن صـورت        شده است، 

فرم ها، اشكال و احجـام    ريشكل گينه ساز تقسيماتي كه زمي  
هاي   كليه فرم . آيند  مي ديگري است كه در مراحل آتي به وجود       

كوچك پالن كه بر مبناي محورهـاي اصـلي و فرعـي شـكل              
تر تقسيم و طـراح    كوچكهاي    و مستطيل ها    گرفته اند به مربع   

 گفتنـي اسـت از    . سـازند   مـي  بيـشتري روبـرو   هاي    را با انتخاب  
معمـاري بايـد    « :ردكـ  چشم پوشي    ايدسادگي اين تقسيمات نب   

بنـه   (»تحت كنترل ترسيمات نظم دهنده هندسي قـرار بگيـرد         
   .)68 ،1377ولو،

  

  
 فضا. 3

 پنج فضاي مخـصوص جهـت       ،بوزيه در اين مرحله   لوكور
به عبارت ديگر وي در     . كند  مي ها در پالن جاسازي   تعبيه گنبد 

  كـه از پـالن     ياين مرحله به خروج خطوط عمودي و احجـام        
  طـراح صـحنه نيـز در ايـن مرحلـه     . انديشد  ميگيرند  مي ريشه
تواند به برخي احجام مورد نظر خويش در طرح صحنه فكر            مي

 Adrianne( آدرين لوبل. را در پالن اثر بگنجاندها كند و آن
Lobel (    خود بـه مؤلفـه     هاي    طراح صحنه آمريكايي در طرح

 هاشــار) Great Idea (»ايــده بــزرگ«ايــي تحــت عنــوان 
 اصـلي و مركـز توجـه        عنصربه اعتقاد وي ايده بزرگ      . كند مي

ايده بزرگ همـان خالقيـت نـاب و         . دهد  مي آثار او را تشكيل   
 مجـال ذهن گراي هنرمند طراح است كه در اين مرحله به آن           

 حساب شده آن را واردفرايند      د و با حركتي كامالٌ    ده مي  ظهور
ه ايم ايده بـزرگ     در مثالي كه آورد    .دكن مي هشت گانه طراحي  

گوتيك است كـه    هاي    طرح صحنه ما شكل انتزاعي پشت بند      
با توجه به متن و فضاي نمايشي، آن را تكثير كـرده در پـالن               

 همان عملـي را كـه       يعني دقيقاٌ . كنيم  مي مورد نظر خود تعبيه   
لوكوربوزيه در آنـاليز تـاج محـل انجـام داده اسـت، در اينجـا                

در اين مرحله است كه با      . كنيم  مي پيرامون طرح صحنه اعمال   
توجه به فضا آرام آرام ساختمان اصلي صـحنه شـكل گرفتـه،             

  بـي          .تركيبات سه بعدي مد نظـر قـرار خواهنـد گرفـت           
 ترديد فضا در زمره مهم ترين عناصر طـرح صـحنه بـه شـمار         

تا جايي كه آدولف آپيا نيز فضا را متعادل كننده اجـزاء            . رود مي
دانـد كـه تركيبـات سـه بعـدي را          مي   صحنه متقارن و احجام  

   .شود  مي با حدود صحنه يكپارچه پديدار كرده،
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  ورودي ها. ۴

  توجه طراح بـه ،يكي از عناصر كليدي هر طرح صحنه اي       

 در ايـن مرحلـه طـراح        .صـحنه اسـت   هاي    و خروجي ها    ورودي
 تعـدد   ،متن نمايشي و نيازهاي آن    هاي    صحنه با توجه به ويژگي    

 لوكيشن مورد نظـر     ، بافت و خصوصيات رواني آنها     ،ها  شخصيت
نقاطي از صحنه را بر روي پالن مشخص كرده و با استفاده            .. .و

صــحنه و بــه تبــع آن هــاي  از محورهــاي اصــلي پــالن ورودي
توانند تنها به صورت    مي  اين نقاط  .آورد  مي را به وجود  ها    خروجي

و عيني باشند   قرارداد تعريف شوند و فاقد هرگونه نشانه ظاهري         
 پـرده  ، دروازه،توانند با استفاده از عناصر معمـاري نظيـر در          مي و
وجـود   مـشخص و سرراسـت بـه تماشـاگر           به صورت كامالٌ  .. .و

ــا  ورودي ــيهـــــ ــا  و خروجـــــ ــونديادآوررا هـــــ  .شـــــ

  

  فضاهاي حركتي اصلي. ۵
 .حركت در طراحي صحنه تنها يـك عنـصر سـاده نيـست         

  حـسي نمـايش بـه شـمار        حركت به وجود آورنده ريتم و فضاي      
  لوكوربوزيه درباره حركت به يك احـساس تـداوم اشـاره           .آيد مي
 يـك عنـصر خطـي داراي        ،مسير حركتـي   «:افزايد  مي كند و  مي

پويايي و احساس تداوم است كه با تقارن و ايستايي قطعه معلق            
تـوان نقـش     نمـي  از سوي ديگر   )211 ،1381بيكر، (».تضاد دارد 

 اجـزاء يـك دكـور اعـم از احجـام       يعنصر حركـت را در طراحـ      
 اجزايـي كـه در يـك وحـدت          .واشكال مختلف ناديده انگاشـت    

متنــوع و هــاي  يكپارچــه باعــث شــكل گــرفتن ميزانــسن    
   .شوند  ميگوناگون كارگردانهاي  بالكينگ

 «  :نويـسد   مي بيكر درباره ميزان تاثيرگذاري مؤلفه حركت     
و هـا      پلـه  تواند يك مولد مهم براي طراحـي باشـد و           مي حركت
 »همچون نيروهاي تشديد شده در نظر گرفته شـوند        .. .وها    رمپ

تواند در فرم     مي از طرف ديگر نوع طراحي هر جزء       .)23 همان،(
 شخصيت خاصي را نيز به مخاطب       ،كند  مي حركتي اي كه ايجاد   

 به عنوان مثال در طرح پيشنهادي ما دو گونه پله در  .معرفي كند 
 سانتيمتر ارتفاع دارند و     15ادي از آنها     تعد .نظر گرفته شده است   
 بـه ايـن ترتيـب       .سانتيمتر برخوردارنـد   30برخي ديگر از ارتفاع     

كننـد بـا دو گونـه         مي ترددها    كه از روي اين پله    هايي    شخصيت
 ، يكـي حركـاتي نـرم      .فرم و ارگانيزم حركتي مواجه خواهند شد      

ي گـذارد و ديگـري بـا حركـات          مـي  فاخر را به نمـايش    موزون و   
توجـه   ، در اين ميان   . خشن و مكانيكي جلوه خواهد كرد      ،زمخت

كارگردان را نيز در واكـاوي      به عنصر حركت در طراحي صحنه،       
 در اين مرحلـه  .نمايش ياري خواهد كردهاي  و معرفي شخصيت  

طراح صحنه مسيرهاي حركتي اصلي را بـر مبنـاي محورهـاي            
  . دساز  ميترسيم شده در مراحل پيشين تعيين و مشخص

  

  فضاهاي حركتي فرعي. ۶
فضاهاي حركتي فرعي در يك نمايش شامل مـسيرهايي         

و است كه كمتر مورد استفاده كارگردان در امر طراحي ميزانسن           
 ممكن است از اين مسيرها در طول يـك          .گيرد  مي قرارها  حركت

 .نمايش شصت يا نود دقيقه اي تنها در چند مورد اسـتفاده شـود             
صـحنه  رحله طراح صـحنه در مقـام معمـار     به هر حال در اين م     

 به اين ،اين مسيرها و سازوكار آنها نيز فكر كردهموظف است به 
. واسطه امكانات هرچه بيشتري را بـراي كـارگردان ايجـاد كنـد            

 فـضاهاي حركتـي     ،كند  مي الزم به ذكر است لوكوربوزيه توصيه     
 .فرعي حتي المقدور فضاهاي حركتـي اصـلي را در هـم شـكند             

كنـد كـه خـود از         مـي  رويكردي تضادي در صحنه ايجـاد     چنين  
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 از سـوي    .عوامل جذابيت هرچه بيشتر اثر به شمار خواهد رفـت         
 نقش عامل ارتباط دهنـده ميـان        ،ديگر مسيرهاي حركتي فرعي   

 ،كنند و عناصر را به يكـديگر    مي دكور صحنه را نيز ايفا    هاي    فرم
 « :سازند  مي چه به لحاظ بصري و چه از منظر عملكردي متصل         

پيوند دهنـده   هاي    حركتي را همچون شريان   هاي    لوكوربوزيه راه 
ها  راه داند و شكل و موقعيت اين  مياصلي ساختمان هاي    قسمت

 همـان،  (»اوستهاي   مختلف ساختمان هاي    تعيين كننده قسمت  
346(.  

  

  
  گوشه ها. ۷

در معمـاري اسـتحكام     هـا     گوشـه هـاي     اگريكي از كاركرد  
دهـد ؛ در      مـي  ن را در يك قاب محصور قرار      بصري بنا است و آ    

وظيفه هـدايت ديـد تماشـاگر را بـه          ها    طراحي صحنه نيز گوشه   
 داخل صحنه بـر عهـده دارنـد و تركيـب بنـدي اثـر را تكميـل                 

سـينما  «در كتـاب   )Andre Bazin(  آنـدره بـازن  .كننـد  مي
ماهوي سينما و نقاشي را از منظـر امتـداد          هاي    تفاوت» چيست؟

 ازنگاه  .نشيند  مي اگر در دو گونه متفاوت به بررسي      خط ديد تماش  
گـرا دارد و تماشـاگر       وي ماهيت پـرده سـينما رهيـافتي بـرون         
 حـال آن كـه      .كند  مي همواره به چيزي بيرون از اين كادر توجه       

  چشم تماشاگر را به داخل اثـر راهنمـايي         ،كادر يا قاب در نقاشي    
   .كند مي

راحي آن وظيفه هـدايت  و توجه به ط  ها     گوشه ،در تئاتر نيز  
 لوكوربوزيـه   .گيرند  مي چشم تماشاگر به داخل صحنه را بر عهده       

 كه با حجم يا سـطح تعريـف       ها    كند در طراحي گوشه     مي توصيه
شوند بر محورهاي فرعي توجه شده و از آنها كمـك گرفتـه              مي
   .شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  قطعات. ۸
ـ      ،در اين مرحله با توجه به مراحـل قبلـي          ه  فـرم كلـي ب

 در نهايت ريتم اثر و موجوديت ،قطعات كوچك تر تقسيم شده  
 اين به آن معنا است كـه سـاختمان          .گيرد  مي هنري آن شكل  

رسـد و راه بـراي        مـي  دكور صحنه در اين مرحله بـه تكامـل        
 ، بافت ،حضورمجدد ذهنيت و روح هنري صرف از خالل رنگ        

   .شود  مييات الزم همواري نور و ساير جز،يناتيتز
ري صحنه در مرحله هشتم يعنـي طراحـي و اجـراي            معما

وري  بـه طـ    .گـذارد   مي قطعات جلوه گر شده و خود را به نمايش        
 ، بازي استادانه  ،معماري « :مي دارد  كه خود لوكوربوزيه نيز اذعان    

 همـان،  (»صحيح و با شكوه احجام تركيب شده در زير نور است   
دت قرابـت   بـه شـ   ديدگاهي كه با نظريات نور و حجم آپيا          .)74
  .دارد

هندسي به كار رفتـه در طـول ايـن          هاي    حاال ديگر زمينه  
 وحـدت و    ،هشت مرحله امكانات جذابي را بـراي حـصول نظـم          

تواند ادعا كند طرحـي       مي ريتم فراهم كرده است و طراح صحنه      
مبتني بر سازوكارهاي علمي معمـاري بـه مرحلـه اجـرا درآورده             

در .زم برخـوردار اسـت    است و همه چيز از هماهنگي و وحدت ال        
اين راستا تركيب بندي در طول فرايندي هـشت گانـه بـا دقـت         
تمام تحت نظر و كنترل قرار گرفته و ارتباط ميان اجزاء صـحنه             

   .رعايت شده است
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  1382كيومرث مرادي، سالن قشقايي تئاتر شهر، : ، كارگرداننغمه ثميني:  نويسنده،نمايش رازها و دروغ ها

  يجه گيرينت
آزمايشگري و تمرين طـي يـك فراينـد هـشت مرحلـه اي كـه                
 ،لوكوربوزيه در آناليز و تحليل بناهاي شاخص از آنها استفاده كرده است           

همانگونه كه شرح آن رفت يكي از راهكارهاي مناسـب بـراي طراحـي              
  هـشت مرحلـه اي كـه از پـالن آغـاز و بـا حجـم پايـان                   .صحنه است 

  در اين ميان تاكيد بر پالن خود       .كند  مي  ايجاد و يك سيستم را   پذيرد مي
در انتهـا ذكـر ايـن       . دهـد   مي  را تشكيل  سيستماساسي ترين مؤلفه اين     

  نيـز   پـالن  ،رسد كه در روند توليد يك نمايش        مي نكته ضروري به نظر   
 بـا پـالن     .آيـد   مـي  مار شـ   بـه  كارگردانهاي    ترين دغدغه  مهمدر زمره   

ــصات صــحنه  مــيكــارگردان ــد مخت ــه خــوبي توان درك كــرده و  را ب
هاي خود را بر روي آن ترسيم و به ساير عوامـل       و بالكينگ ها    ميزانسن

 سـرعت    حتي ، تناسبات فضايي صحنه را درك كرده      .نمايش تفهيم كند  
 به ايـن  .بازيگران را بر اساس پالن تنظيم كند     هاي    لوگديابيان   و ريتم 

تواند بـر بـسياري      مي شود كه   مي ترتيب پالن از چنان اهميتي برخوردار     
از سـوي ديگـر     . جـاي گـذارد     مستقيم بر  يسازوكارهاي نمايش تاثير  از  

ايجاد و تبيين راهكارهايي عملي كـه از پـالن منـتج و بـه طـرح كلـي             
 صـحنه پـردازي را از قـدرت و صـالبتي دو چنـدان            ،صحنه مي انجامد  

 آن عالوه بر وارد ساختن معماري بر پيكر صحنه تئـاتر،            ،برخوردار كرده 
 اتفـاقي كـه     . مـي نـشيند         به عنوان موجودي نظام مند به معرفي       را

كمتر در عرصه تئاتر به وقوع مي پيونـدد و از ايـن رهگـذر بـسياري از                  
طراحان صحنه تمايل دارند تا تحليل و معناي نمايش را بـه تـصوير در               

 حال آن كه ايجاد بستري حسي كه از فضا و معماري برمي خيزد              .آورند
   .  اي مطلوب تر به دنبال خواهد داشتنتيجه

  
  

  

  

  

   

   :فهرست منابع
 .، انتشارات سروش، تهران)چاپ اول(، ترجمه احمدرضا آي، ")آفرينش در معماري(بوطيقاي معماري "، )1381(آنتونيادس، آنتوني سي

  .، انتشارات سروش، تهران)چاپ سوم( اسالميه، ، ترجمه مصطفي")از استانيسالوسكي تا پيتر بروك(تئاتر تجربي "، ) 1382( جيمز روز-اونز
  .، انتشارات فارابي، تهران)چاپ اول(، ترجمه محمد شهبا، "سينما چيست؟"، )1376(بازن، آندره
 .تهران    نشر فانوس،،)چاپ اول(،  ترجمه يداهللا آقا عباسي،")مقدمه اي بر تئاتر و نمايش نوين (نظريه صحنه مدرن" ،)1381 (بنتلي، اريك

 .، نشر مهندسين مشاور نيرسان، تهران)چاپ اول(، جلد اول، ترجمه دكتر حسن نير احمدي، "تاريخ معماري مدرن"، ) 1377(بنه ولو، لئوناردو
 .تهرانانتشارات نسل باران، ، )چاپ اول(،  ترجمه رضا افهمي، "راهبردهاي طراحي در معماري"،)1381(بيكر، جفري هاوارد

 .، تهران انتشارات دانشگاه تهران،)چاپ اول(،  ترجمه محمد تقي كاتبي،"ونه به مساله شهرسازي بينديشيمچگ" ،)1354(لوكوربوزيه
 

Davis, Tony(2001), "Stage design", Rotovision Book.  


