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  تقدیم به

  .آنانی که دوستدار پاییز هستند و دلتنگ، صبور و عاشق

و با پنجره و انتظار،  تکه اي از آسمان در چشمانشان و وسعت دریا در دلهایشان
  .شب و باران آشنا اند

    

  ...تقدیم به عاشقان هنر

  

  

  

  

  

  



  پیشگفتار
کامالً موشکافانه و تحلیل پذیر است، آشنایی با  در دنیاي حرفه اي که تمام مناسبات اجرایی

راهکارهاي ارائه فکر و اندیشه در تمام فنون و هنرها از جمله تئاتر و طراحی صحنه امري 

  .اجتناب ناپذیر است

براي ماه  5عدم وجود کتاب و منابع آموزشی به صورت فراگیر، باعث ایجاد انگیزه اي شد تا 

  .زمینه وقت صرف شودگردآوري مطالب مهم در این 

مورد عالقه عناصر مهم و یکی از  که "طراحی صحنهآشنایی با " کتاب که خرسندم بسیار

اندیشمندان و عالقه و مطالب بزرگان، اساتید، محققان، بنده است و با استفاده از مقاالت 

 .کنممی  گرامی خوانندگان تقدیممندان در این زمینه گردآوري کرده ام را 

عالقه  براي طراحی صحنه زمینه در آغازین است کوششی "طراحی صحنها آشنایی ب"

  . شوند آشنابسیار لذت بخش  این هنرتا هرچه بهتر با مندان 

طراحی و اجراي صحنه است با معرفی کتاب که حاوي مطالب گردآوري شده در زمینه  این

شروع می تواند مورد  لیکن به عنوان. کاري نو و البته همراه با خطاستجزئی گاهاً کلی و 

  .استفاده پژوهشگران جوان قرار گرفته و برپایه آن بناهاي عظیمی استوار گردد

الزم به ذکر است که نظریه ها و رویکرد هاي مختلفی تا کنون در این زمینه منتشر و پدیدار 

  . شده و به دلیل اهمیت آن ها در این کتاب سعی بر جمع آوري مطالب هم سو بوده است

در انطباق تئوري و عمل این هنر گام هاي موثر بعدي  ،امید است با برداشتن این نخستین گام

 .با استواري و قدرت هرچه بیشتر برداشته شود

 آنچه توفیق به و فرماید هدایت است آن در اش خشنودي و رضا آنچه سوي به را ما همه خدا

  .آورد نایل است شایسته که

  )سکوت(محمدرضا خردمند

  



  

  !؟...خلق دنیایی فیزیکی

  ...!!شاید آشنا !مکان، مکانی مجهول؟

  

  

  

  :صحنه طراحیمختصري درباره 
 وارد نمایشی هنرهاي و تجسمی هنرهاي میان پل عنوان به صحنه طراح تئاتر، در

. دهد رخ آن در نمایش اتفاقات تا کند می خلق را فضایی که اوست. شود می عمل
 توان می مقوله این توضیح براي. »باشد» آبستره« نقاش یک باید صحنه طراحی«

 شنیدن هنگام به شنونده فرد که دارد را موسیقی حالت آبستره نقاشی که بگویم
 کند می احساسش شنود، می را آن بلکه. گردد نمی موضوع دنبال به آن، از اي قطعه

 باید صحنه طراح که است آن در صحنه طراح با آن ارتباط و شود می همراه آن با و
 است معنی بدین این و کند خالصه صحنه احساس بازنمایی در را خود وظیفه بهترین

 و محوري فضا محوري، تحلیل -محوري متن از بیش صحنه طراح اصلی ي وظیفه که
 این در. کند منتقل تماشاگر به را اثر متن در جاري موسیقی باید او. است سازي فضا
  .شود می گرفته بازي به تماشاگر ناخودآگاه ضمیر طراحی، نوع

 ضمیر و تعقل ي قوه تاثیرگذار و صحیح سازي فضا یک از استفاده با باید صحنه طراح
 روي بر صحنه اولین نور که هنگامی. دارد نگه صحنه از بیرون را تماشاگر خودآگاه

 شود حبس تماشاگر ي سینه در نفس اگر شود، می پاشیده شده ایجاد فضاي و دکور
 کرده عمل موفق طراح که گفت توان می شود، داده سر او صداي بی واي فریاد و



 به را تماشاگر روح و ذهن در موجود منفی فضاي است توانسته لحظه این در او. است
  .براند بیرون

 چنان و است انگیز حیرت و مهیب آنچنان که است بوده موفق اي صحنه طراحی پس
 مزاحم روانی عامل هر بر را راه که است برخوردار اي شده حساب و غنی فضاسازي از

 می قرار نمایش در موجود فضاي اختیار در دربست را تماشاگر ذهن و روح و بسته
 افراد دیدگاه همچنین و ببینیم بسیار ما تئاتر در هایی طراحی چنین امیدوارم.دهد

  .یابد تغییر صحنه طراح به نسبت

  

 صحنه طراح معموالً. شود می محسوب نمایشی کار هر از مهمی بخش صحنه طراحی
 صحنه طرح ، کارگردان با مقدماتی صحبتهاي انجام و برنامه متن خواندن از پس

 و نموده تهیه آن به مربوط وسایل و) کاغذ روي شده کشیده هاي طرح شکل به شاید(
  .کند می عرضه کارگردان به اولیه طرح صورت به 

 و ها تالش صحنه پشت در که حالی در بینیم، می را برنامه هر ظاهري نماي همیشه ما
  .است گرفته صورت نما این ایجاد براي صحنه طراحان توسط زیادي هاي فعالیت

 در صحنه طراح عنوان به که است متخصصانی تربیت صحنه طراحی رشته هدف
 طراحی. کرد خواهند فعالیت سمینارها و ها نمایشگاه در نیز و سینما تلویزیون، تئاتر،
 رشته با رشته این. آید می حساب به نمایشی هاي هنر هاي رشته ترین فنی از صحنه

  .دارد نزدیک ارتباط تجسمی هنرهاي و نقاشی معماري، مانند دیگر هاي

  

  

  



  صحنه طراح شغل معرفی

 و ساخت ناظر و مسئول و نمایش یا فیلم بصري فضاي اصلی خالق صحنه طراح
  .است شده تهیه پیش از هاي طرح اساس بر لباس تهیه همچنین و دکور اجراي

 زندگی چراي و چون بدون هاي واقعیت به اي بینانه تیز اشاره صحنه طراحی هنر
 را نمایش داستان تمام طراح، خالقیت و هنرمندي با تواند می و دارد جامعه هر
 بدون و شمار بی هاي صحنه در دیگري، نمایش هر در چه و تئاتر و سینما در چه

 نگاه یک با تنها و تمام وضوح با تفصیلی و طول بدون و سخنی و کلمه ابراز
 هاي فیلم انواع تولید در صحنه طراحی. کند تعریف و طرح بیننده براي درست،

 کلیدي از ها کنسرت و تئاترها تلویزیونی، هاي برنامه سینمایی، و تلویزیونی
  .باشد می عوامل ترین

 و طلبد می را خود خاص زبان قالبی، و محتوا زمینه، هر با نمایش یا فیلم نوع هر
 و تبدیل براي صحنه طراح. دارد نیاز نیز خود خاص صحنه طراحی به رو همین از

 - است نمایشنامه یا فیلمنامه همان که ـ مکتوب و ادبی متنی برگردان واقع در
 آن مختصات و نمایش یا فیلم نوع هر با را خود خاص هاي شیوه باید تصویر، به

 نهایی مرحله به رسیدن تا اولیه هاي طراحی مرحله از کند سعی و کرده منطبق
 مراحل این تمام در البته  .بیابد مناسب فضاي خلق براي را ویژه روشی کار،

 و آشکار مفاهیم نمایشنامه، یا فیلمنامه متن باید مداوم تحقیق ضمن حساس،
 دستمایه و راهنما کلید عنوان به نیز را کارگردان نظرهاي و فکرها و آن نهان

  .نشود دور اصلی مفهوم از تا باشد داشته نظر در اصلی

 طراحی نمایش، یا و فیلم کارگردان نظر طبق کند می سعی همواره صحنه طراح
 و است کارگردان نهایت در اثر هر مولف چون دهد انجام را لباس و صحنه

 طراح ، اوقات بیشتر. برسد او تایید به باید حتما اولیه هاي نقشه و ها طراحی



 الزم تحقیقات انجام و) برنامه یا فیلمنامه،نمایشنامه( متن خواندن از پس صحنه
 هاي طرح شکل به شاید(  صحنه طرح ، کارگردان با مقدماتی هاي صحبت و

 کارگردان به اولیه طرح صورت به  و نموده تهیه را)  کاغذ روي شده کشیده
 نهایی طرح براي او با صحنه طراح کارگردان، هاي بررسی از پس. کند می عرضه

 که آید می پیش هم کار حین در تغییراتی اوقات برخی البته. رسد می توافق به
  .باشد داشته موارد این در کافی انعطاف باید صحنه طراح

 او. کند کار تنهایی به نویسنده یا نقاش یک مانند تواند نمی صحنه طراح
 تغییر  مالی، مشکالت زمانی، فشارهاي تاثیر تحت مداوم طور به عملکردش

 کارگردان و خود هاي نقادي و فیزیکی اجراي و ساخت هاي محدودیت ها، عقیده
 دوربین، حرکات مداوم بطور فیلمبرداري خالل در صحنه طراح. دارد قرار

 سایر و فیلم حسابدار کننده، تهیه فیلمبردار، و کارگردان سفارشات و ها توصیه
  .کند می بررسی را عوامل

 مسئولیت صحنه طراح ها، نمایش و ها فیلم از بسیاري در معموال ما کشور در
 و صحنه طراح عنوان با او از و دارد برعهده نیز را بازیگران لباس تهیه و طراحی

 با مشورت و متن کمک با او نیز ها لباس طراحی در. شود می یاد لباس
 و ها طرح ها، مدل ترین مناسب فیلم، عوامل از دیگر برخی و گریمور کارگردان،

  .کند می تهیه را آنها و کرده انتخاب بازیگران هاي لباس براي را ها پارچه حتی

 مسئول و دستیار صحنه، دکور سازنده جمله از گروه یک بزرگ هاي پروژه در
 معموال کوچک هاي پروژه در ولی. کنند می فعالیت صحنه طراح نظر زیر لباس
  .دهد می انجام را کارها عمده صحنه طراح خود



 قرار توجه مورد نیز ها کنسرت  در صحنه طراحی مساله اخیر هاي سال در
 براي خوبی کاري زمینه خود این. است شده اي حرفه حوزه وارد و گرفته

  .باشد می صحنه طراحان

 تحمل سازماندهی، در خوبی توان و طراحی در عالی مهارت باید صحنه طراح
 شم و خالقیت داشتن همچنین. باشد داشته کارها موقع به انجام و کاري فشار

  .است مهم بسیار کار این در هنري

 طراح که اي پروژه به بنا. ندارد اي شده تعیین و مشخص کاري ساعت شغل این
 بسیار گاهی تواند می کاري هاي ساعت کند، می کار آن در لباس و صحنه

 الزم هاي هماهنگی و کار این اولیه هاي طراحی صحنه طراح. باشد زیاد و فشرده
 محل در و دهد می انجام دفترکار در معموال را نیاز مورد لوازم و تجهیزات براي

  .پردازد می آنها سازي پیاده به پروژه اجراي

 به ورود نحوه و الزم تحصیالت نیاز، مورد مهارت و دانش وظایف، با ادامه در
 صحنه طراحان از برخی و صحنه طراح درآمد شغلی، آینده و بازارکار شغل،

  .شوید می آشنا معروف

  



  صحنه طراح وظایف 

  نمایشنامه یا فیلمنامه مطالعه*

  نیاز صورت در عوامل سایر و گریمور کارگردان، تولید، مدیر با مشورت و صحبت*

  نمایش یا فیلم تولید بودجه و هدف با مطابق صحنه طراحی براي اولیه هاي ایده ایجاد*

  بیشتر بررسی براي کارگردان به اولیه طرح ارائه*

  الزم هاي مشورت از پس صحنه طراحی نهایی طرح روي توافق*

 سازي پیاده براي دستیاران جمله از صحنه عوامل سایر به راهنمایی و دستورات ارائه*
  صحنه براي نظر مورد طرح

  نیاز مورد لوازم و تجهیزات اجاره یا خرید*

  لزوم صورت در الزم تغییرات وانجام اجرا یا فیلمبرداري حین در صحنه کنترل و نظارت*

  

  نیاز مورد مهارت و دانش

  حوزه این به زیاد عالقه و هنري شم داشتن*

  خوب تخیل و خالقیت قدرت*

  طراحی در عالی مهارت*

  عوامل سایر با همکاري براي مناسب ارتباطی هاي مهارت*

  لباس و صحنه طراحی گروه رهبري توان*

  سازماندهی مهارت*

  جزئیات به توجه و زیاد دقت*



  ها پروژه موقع به انجام و فشارکاري تحمل توانایی*

  مد و طراحی حوزه به مربوط دانش و اطالعات داشتن*

  احتمالی تغییرات انجام جهت الزم پذیري انعطاف داشتن*

  تئاتر و فیلم تولید فرآیند با آشنایی*

  

  شغل این به ورود نحوه و الزم تحصیالت

 برخی البته. شوند شغل این وارد توانند می صحنه طراحی رشته التحصیالن فارغ
 تصویري، ارتباط مانند نزدیک و مشابه دیگر هاي رشته از صحنه طراحان از

  .اند آمده حوزه این به...  و داخلی معماري

 صحنه طراح دستیار عنوان به مدتی باید معموال مندان عالقه کار شروع براي
 مهارت و تجربه کسب از پس. کنند کار کوچکتر هاي پروژه در یا و کرده فعالیت

 ادامه را خود کار بزرگ هاي پروژه در و صحنه طراح عنوان به توانند می الزم
  .دهند

  



  شغلی آینده و صحنه طراح بازارکار

 هاي سریال و فیلم تولید مختلف هاي پروژه در تواند می صحنه طراح
 ها کنسرت و تئاترها سینمایی، هاي فیلم تلویزیونی، هاي برنامه تلویزیونی،

  .کند فعالیت

 کافی اندازه به حوزه این در متخصص و کرده تحصیل نیروي قبل سال چند تا
. است شده تربیت بخش این براي متخصص نیروي اکنون هم ولی. نداشت وجود
 البته. دارد قرار متخصص صحنه طراحان این روي پیش نیز خوبی شغلی آینده
 بسیار خوب، قراردادهاي بستن و مطلوب شغلی هاي فرصت یافتن براي رقابت

 براي مناسبی زمینه بزرگ، هاي پروژه در و برجسته کارگردانان با کار. است زیاد
  .کند می فراهم را اي صحنه طراح هر براي مهارت و تجربه کسب

 دید نبود آنها ترین مهم از یکی. دارد وجود بخش این در نیز مشکالتی البته
 و کارگردانان از برخی حتی یا و مسئوالن از برخی نزد صحنه طراحی به اي حرفه
 براي که شود می دیده ها نمایش و ها فیلم از تعدادي در. است کنندگان تهیه

 غیر افراد از باشد، می پروژه موفقیت کلیدي عوامل از یکی که صحنه طراحی
 این. شود می استفاده) کمتر هزینه پرداخت براي یا روابط دلیل به یا( متخصص

 صحنه طراحان شغلی امنیت بلکه کند، می وارد لطمه کار کیفیت به تنها نه امر
  .اندازد می خطر به نیز را اي حرفه

  

  صحنه طراح درآمد

 در کشور در صحنه طراح درآمد و حقوق میزان از دقیقی آمار و اطالعات
 دستیار عنوان به صحنه طراح معموال که کار شروع در. باشد نمی دسترس



 خواهد کم نیز او درآمد پذیرد، می را محدودي هاي پروژه یا و کند می فعالیت
 روي پیش بهتري شغلی هاي زمینه بیشتر، مهارت و تجربه کسب با مرور به. بود

  .کند می کسب نیز باالتري درآمد آن دنبال به و گیرد می قرار صحنه طراح

 در ولی است صحنه طراح عهده بر لباس و صحنه طراحی معموال ما کشور در
 به مشاغل این درآمد ادامه در. اند شده تفکیک هم از دو این دیگر کشورهاي

  .است شده آورده مجزا طور

  
  

  : از عبارتند جهان کشورهاي از برخی در صحنه طراحی شغل درآمد

  .باشد می دالر 52.000 ،2013 سال در شغل این سالیانه درآمد متوسط -  آمریکا

 دالر 40.500 معادل ،2013 سال در شغل این سالیانه درآمد متوسط -  انگلستان
  .باشد می آمریکا

  

  



  : از عبارتند جهان کشورهاي از برخی در لباس طراحی شغل درآمد 

  .باشد می دالر 42.300 ،2013 سال در شغل این سالیانه درآمد متوسط – آمریکا

 دالر 51.000 معادل ،2013 سال در شغل این ساالنه درآمد متوسط – استرالیا
  .باشد می آمریکا

 تا 28.000 معادل کار شروع در تئاتر در شغل این ساالنه درآمد متوسط – انگلستان
. کنند می کسب بیشتري درآمدهاي باسابقه طراحان. باشد می آمریکا دالر 44.000

 پایین درآمد از باشد الزم کار شروع براي است ممکن اگرچه تلویزیون و سینما در
 درآمد تئاتر به نسبت بخش این در لباس طراحان مجموع در ولی کنید، شروع

 مهارت به توجه با کنند، می فعالیت مستقل صورت به که طراحانی. دارند بیشتري
  .دارند متفاوتی درآمدهاي بندند، می که قراردادي نوع و فردي هاي

 دالر 37.300 معادل ،2013 سال در لباس طراح ساالنه درآمد متوسط – کانادا
  .باشد می آمریکا

  )2015سال (

   

  شغل این مناسب هاي شخصیت

 هاي ویژگی جمله از مختلفی عوامل درست، و صحیح شغل انتخاب یک در
...  و جامعه شرایط خانوادگی، شرایط ها، مهارت عالیق، ها، ارزش شخصیتی،

 هاي ویژگی عوامل این ترین مهم از یکی. شوند گرفته نظر در باید فرد هر براي
 محتاج و پیچیده فرآیندي فرد هر شخصیت درست شناخت. باشد می شخصیتی

 را خود فرد منحصربه هاي ویژگی فردي هر البته. است کافی زمان و تخصص به



 برخی در هم باز دارند، مشابه شخصیتی تیپ نوعی به که افرادي حتی دارد،
  .هستند متفاوت یکدیگر با موارد

 مشاغل تمام در مختلف شخصیتی هاي تیپ از موفقی افراد همیشه کلی طور به
 هستند خاصی شخصیتی هاي تیپ فقط که کرد اعالم دقیقا توان نمی و هستند

 هاي تیپ گرفته صورت که تحقیقاتی طی اما. شوند می موفق شغل این در که
 بیشتر را کار این عموما شوند، می معرفی شغل این براي که اي شخصیتی
  .اند داشته آن در بیشتري شغلی رضایت و پسندیده

  

  : MBTI شناسی شخصیت اساس بر شغل این مناسب هاي شخصیت

INFJ - ایده و خالقیت کمک با فرد به منحصر آثار خلق در شخصیتی تیپ این 
 تاثیر دیگران بر اغلب و ابراز را خود تواند می هنر با او. است توانا خود هاي

 این براي مهم موارد از آن، روي کنترل داشتن و مستقل صورت به کار. بگذارد
  . باشد می شخصیتی تیپ

INFP - خالقانه شکلی به را نظراتش و خود دارد دوست شخصیتی تیپ این 
 از بسیاري. باشد داشته پذیري انعطاف و فردي آزادي خود کار در و کند ابراز

INFP برخی. نکنند معاش امرار راه این از اگر حتی دانند می هنرمند را خود ها 
  .است آنها وجود در که است ویژگی هنرمندي معتقدند آنها از

INTP - اشخاص با دارد دوست و برده لذت خالق کار از شخصیتی تیپ این 
 و دارد دوست را تنهایی به کار معموال او. کند کار متفاوت هاي زمینه با مختلف
 کار هستند، خوب استعداد و ذوق داراي که کوچک هاي گروه با دهد می ترجیح

  .کند



 برخی از طراحان صحنه معروف و مشهور

 

طراح صحنه فیلم هاي حماسه مجنون، روز واقعه، امام علی : مجید میرفخرایی
و برنده چندین سیمرغ بلورین جشنواره ...  ، مردان آنجلس، یوسف پیامبر و)ع(

 فیلم فجر

 

طراح صحنه و لباس فیلم هایی از جمله مسافر ري، دوئل،  :امیر حسین اثباتی
و برنده چندین سیمرغ بلورین ... کنعان، تقاطع، آشغال هاي دوست داشتنی و 

 بهترین طراحی صحنه و لباس از جشنواره فیلم فجر

 

طراح صحنه و لباس فیلم هاي محاکمه، ورود آقایان ممنوع،  :آتوسا قلمفرسایی
و برنده سیمرغ بلورین بهترین طراحی صحنه ... اینجا بدون من، حوض نقاشی و 

 و لباس جشنواره فیلم فجر

 

طراح صحنه و لباس فیلم هاي شب واقعه، بیداري رویاها، ملکه،  :عباس بلوندي
و برنده سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر ...  گشت ارشاد، چ، پنجاه قدم آخر و
 براي بهترین طراحی صحنه و لباس

 

طراح صحنه کنسرت هاي فرزاد فرزین، حمید عسگري،  :کیوان ملک مطیعی
 سیروان خسروي و مازیار فالحی

  

  صحنه طراحی

 و آراستن فن سینما، و نمایشنامه اصطالح و زبانزد در صحنه طراحى یا گري آرایه
 به عامه میان در اگرچه .است سینما در بازي صحنه یا نمایش صحنه تزیین

 آرایش و چیدمان چگونگی بیان منظور به و دکور جاي به واژه این گاهی نادرست
 که شود می گفته کاالیی و اجزا به دکوراسیون. رود می کار به خانه در وسایل

 شخصی به عمدتا صحنه طراح ایران در.شود می نظر مورد محل زیبایی باعث



 نیاز مورد وسایل) آکسسوار( انتخاب و لوکیشن انتخاب وظیفه که شود می گفته
  . دارد عهده بر را صحنه در آنها چیدمان و فیلم

 مثل وسایلی از توان می خانه براي مثال عنوان به داخلی دکوراسیون در
 هنر. کرد استفاده کند، کمک محل زیبایی به که دیگري کاالي هر یا تابلوفرش

 یک عنوان به ها دانشگاه در امروزه که است اي حرفه و سخت کار دکوراسیون
  .شود می داده آموزش و تدریس شغل

  

  صحنه مدیر

 و کند می نظارت ها لباس و صحنه شدن آماده مراحل تمام بر که است کسی او
  .دهد می قرار ها، بخش این اندرکاران دست اختیار در را الزم اطالعات

  

  دکور طراح

 می گرفته کار به دکور، طراح نام به فردي دارند، نیاز دکور به که هایی فیلم در
 در او که هایی ویژگی و خواهد می صحنه طراح آنچه به توجه با او. شود

 طرح از مختلف زوایاي با تصاویري کرده، طراحی را دکور گذارد، می اختیارش
 از ماکتی عظیم، دکورهاي با هایی فیلم در حتی و کند می تهیه خود، نظر مورد

  .دهد می ارائه و کند می تهیه دکورها

  

  



  تئاتر مختلف دوره در پردازي صحنه تطور و تحول پیدایش، سیر تاریخچه،

 صحنه طراح و کارگردان نویسنده، صحنه، تماشاگر، بازیگر، :تئاتر ارکان
  .میباشند

 از است ضروري نمایش یک کار جهت پرده پشت در آن فعالیت  افرادیکه بعد و
 صحنه مدیران گریمورها، صدا، و نور مسئولین گریم، و نور لباس، طراحان: جمله

  .تئاتري مجموعه یک یکدیگر و لباس و دکور کارگاههاي مسئولین سالن، و

 نمایش کارگردانی اول نقش بازیگر و بوده نیز بازیگر نویسنده، گذشته، ادوار در
 در کارها شدن تر تخصصی لزوم و زمانی گذشت اثر در ولی داشته عهده بر نیز را

 به است داده رخ بسیار تحوالت و تغییرات نیز علوم و هنر سایر مانند تئاتر،
 هر که است شده تشکیل بسیاري افراد از تئاتري مجموعه یک امروز که نحوي

 برخی در حتی و دارند عهده بر مجموعه این در را خود تخصصی کار و شغل یک
 صحنه تعویض و نورپردازي، جمله از. (اند گرفته را انسانها جاي کامپیوتر موارد از
 می ایفا را اپراتور یک نقش سپس و ریز برنامه یک نقش فقط انسانها و) ها

  .نمایند

  

  کیست؟ صحنه طراح چیست؟ صحنه طراحی نقش

 مجسمه ترسیم، نقاشی، در که است شخصی صحنه طراح« : گوید می فورت چم
 تمام و معماران شده رنگ کارهاي و دارد تجربه پرسپکتیو و معماري سازي،

  .»کند می اجرا و تنظیم صحنه در را الزم تزئینات مختلف انواع

 را فیزیکی فضاي. سازد می را نمایش فضاي که است کسی صحنه طراح واقع در
 نیست چیزي صحنه طراحی و نور کمک به را احساسی فضاي و معماري کمک به



 در نمایش به جهت قبول قابل و مطلوب و متناسب فضاي آوردن وجود به جز
 شیوة و سبک مکان، زمان، موضوع، گرفتن نظر در با نمایش متن یک آوردن

  .گروه و کارگردان با هماهنگ و نمایش با متناسب

  

  بکند؟ باید چه صحنه طراحی

 اطالعات داشتن بر عالوه فوق موارد به یابی دست براي باید صحنه طراح
 رنگ، نور، ، کشی نقشه پرسپکتیو، نقاشی، معماري،  از جامعی و( تخصصی
 تاریخ( تاریخ مطالعه و فراگیري بوسیله) غیره و سینما، و فیلم هنر موسیقی،

 تاریخ تئاتر، تاریخ آرایی، صحنه تحوالت تاریخ هنر، تاریخ اجتماعی، تحوالت
 را خود اطالعات غیره و روانشناسی شناسی، جامعه شناسی، سبک) لباس

  .نماید عمل خود ها ایده و طرحها ارائه به نسبت کامل آگاهی با و نموده تکمیل

   

 تقسیم قابل اصلی دوره پنج به خود تاریخی سیر در آرایی صحنه تحوالت
  :است بررسی مورد و
 آغاز تا باستان روم و باستان بودن هنر پیداش زمان از وسطی، قرون از قبل دوران – 1

  ).وسطی قرون

  وسطی قرون دروان – 2

  رنسانس دوران – 3

  .نوزدهم قرن پایان تا رنسانس از پس دوران – 4

  .بیستم قرن دوران – 5



 از باستان یونان هنر در هنرها سایر و نقاشی و سازي مجسمه معماري، هنر
  .روند می بشمار خویش زمان هنري شکل ترین یافته متکامل

  .آید می بشمار هنر تکامل و پرورش مهد عنوان به را باستان یونان هنر

 هنر این اما است قدم پیش دنیا در هنري قدمت لحاظ از مصر هنر چه اگر
 هاي برده بکارگرفتن و قدرت آن موجد و است فراعنه و خدایان مخصوص

  .است دربند نیروهاي و بیشمار

 بوده) آزادي  و دموکراسی کشور یونان( انسان با رابطه در بیشتر یونان هنر اما
  :گردد می تقسیم ممتاز دوره دو به و است

 دوران( نیان میسه و کرتیان هنري دوران از پس :آرکائیک یا قدیم عهد – 1
 هاي سبک داراي که گردید آغاز دوره این) یونان هنر ماندگی عقب و تاریکی

  :بود زیر

  دوریک سبک – 1

  یونیک سبک – 2

  کورنتین  سبک – 3

 و شود می شروع میالد از قبل پنجم قرن حدود در :کالسیک یا تکامل عهد – 2
 به شدید توجه طرف یک از هنر این در. است آرکائیک سبک دنباله حدودي تا

 ایده زیبائی نوع یک به توجه دیگر جانب از و است مطرح ظاهري نظر از طبیعت
 و مناسبات تابع باید تقلید این اما است لذت منشاء طبیعت از تقلید. کامل و آل

  .باشد هماهنگی و نظم

 و عقل اصالت فلسفه و شود می پخته بتدریج کالسیسزم باستان یونان هنر در
  .گیرد می قرار یونان کالسیسم اساس



 می نظر به راحت و آزاد استحکام، و تحرك عین در هنر این مهم هاي نمونه
  .است هنرمند تسلط نهایت نمودار این در رسند

 مخصوص آنبخشی از  کهاست  دایره صورت به باستان یونان در تئاتر ساختمان
  :بود زیر قسمتهاي داراي و نمایش اجراي مخصوص آنبخش دیگر   و نشستن

 به را تماشاگران ها تپه دامنه سراشیبی در تاترون: دیدن محل :تاترون – 1
 بعدها قاعدة این که اند پرداخته می نمایشهاي و ایان همسر آواز رقص، تماشاي

 دامنه در که دیونیزوس تئاتر: مانند شد گرفته بکار یونان تاتئرهاي بناهاي در
  .گردید بنا »اکروپل« تپه

 و رقص مخصوص تاترون، جلوي و قلب در شکل دایره محل :اکسترا – 2
  .گرفت می قرار پیشگان هنر استفاده مورد گاهی و همسرایان

 قبل( اکسترا وسط در شکل اي دایره محل: قربانگاه در ذبح معنی به :تیمل – 3
  ! را کودکی دورتر دورانهاي در و) کردند می قربانی محل این در را بزي نمایش از

 اطالق صحنه جلوي قسمت به و امروزي آوانسن: پروسینیوم یا :پروسکنیون – 4
  .آمد بوجود تاترها تکامل و تحول اثر در که شد می

 است امروزي صحنه همان و است کلبه یا و چادر معناي به ):اسکن( اسکین – 5
 خالق نویسندگان توسط بوده آوانس انتهاي در که محل این زمان گذشت اثر در
  .گردد می نمایشگاه اجراي اصلی محل و ملحق آوانس به

 در قهرمانان و خدایان که بوده محلی و بوده اسکین بام پشت :تئولوژین – 6
  .پرداختند می صحبت به بازیگران با و شده ظاهر آنجا

 از همسرایان که ارکسترا دوطرف در بودند مسقفی راهروهاي :پارادوس – 7
 از ورود نشانه راست، سمت راهروهاي شدند، می خارج یا و وارد ارکسترا به آنجا



 و کشورها از ورود نشانه چپ سمت راهروهاي و نزدیک محلهاي و شهرها
  . است بوده دور، مکانهاي

 به شیب یک با را پروسینیون طرف دو در که بود شیبداري سطح :رامپ – 8
  .کرد می وصل زمین سطح

 جنس از ابتدا شد، می ساخته دکور هر انتهایی قسمتهاي براي :فوندال – 9 
 خود زمان معماري خصوصیات با ساختمان یک صورت به سپس و چوب مرغوب

 ورود جهت در پنج یا سه که بود اسکین انتهایی قسمت همان واقع در و. آمد در
  .شد می تعبیه آن در هنرپیشگان خروج و

   

  :باستان یونان در آرایی صحنه و صحنه آالت ماشین و فنی وسایل

 خود نمایشهاي نیاز مورد گوناگون آالت ماشین ساخت به موفق باستان یونانیان
 می سود نمایش اهداف نمایاندن در خوبی بسیاري نحو به آنها از و بودند شده

  :از آنها جمله از بردند

 می استفاده نمایش هر در نظر مورد مکانهاي و مناظر دادن نشان جهت :پریاکتوا
 هم کنار خاصی زاویه تحت را آنها که بوده گوش سه منشور چند شامل که کردند

 با و کردند می نقاشی را خاصی موضوع منشور وجه هر روي در و دادند می قرار
 دید مقابل را داشتند الزم که را هایی صحنه از یک هر منشور گرداندن

  .دادند می قرار تماشاچیان

  شده آمیزي رنگ هاي دیواره :پنیاکس



 گاه( شد می استفاده موضوع بیان براي سمبولیک دکورهاي از باستان یونان در
) داد می نشان را صحنه دکور تمامی موضوع به مربوطه سمبلیک المان یک فقط

 تغییر کامالً مردم نظر از صحنه شد می داده دکور در مختصري تغییر گاه هر و
  .گردید می تلقی یافته

 تغییر صحنه در آنان خروج و ورود و همسرایان و بازیگران حرکت نیز گاهی
  .ساخت می گر جلوه را مکان

  .نداشت وجود پرده اسکین، یا صحنه جلوي در

 می استفاده آن از احسن نحو به و داشتند اطالع پرسپکتیو اصول یونانیان
  .کردند

   

  :یونان تئاتر در صحنه آالت ماشین مهمترین

 که( انسانی حمل یا دکور تعویض براي که چرخه چهار نوعی :کلما آکی - 1
 دکور از جزئی موارد برخی در و شد می استفاده) کرد می بازي را مرده نقش

  .شد می محسوب

 و خدایان نگهداشتن معلق یا و آوردن در پرواز به براي چرثقیل نوعی :مکانه -2
  .است بوده صحنه در قهرمانان

 اي برنامه جهت که) هستند کماکان و( بودند چوبی سکوهاي :پراتیکابل -  3
 به ارزیابی قسمت آن اتمام از بعد و آورده صحنه روي به نیاز هنگام به و مختلف

  .شدند می برده بیرون



 جنازه تشییع براي بیشتر شدند می کشیده اسب توسط گاه که :ها ارابه - 4
 و خدایان هاي مجسمه جابجایی و انتقال یا و روان تحت عنوان به یا و مردگان
  .رفتند می بکار شب القاء منظور به نیز و هاي روشنایی و خدایان و مشعل

 براي اصلی صحنه روي دیگري متحرك صحنه ساخت :متحرك صحنه – 5
 دو در بازیگران و کنند جدا هم از را آسمان و زمین داشتند قصد مواردیکه

 که آنجایی از و و کنند اجرا را خود نقش و گرفته قرار آسمان و زمین صحنه
  .نمایند هدایت بودند مایل که طرف هر به آنرا توانستند می است بوده متحرك

 روي که دیگري هاي پله یا و صحنه زیر با ارتباطی هاي پله بعنوان :ها پله -6
  .شد می استفاده آنها از صحنه

  باران و باد و برق و رعد تولید :افکت دستگاههاي – 7

   

  :هلنی تئاتر معماري

 و هند ایران، بر اسکندر سلطه دروان و میالد، از قبل 323 تا 336: هلنی دوران
 می گسترش خود قلمرو در را یونانی رسوم و فرهنگ اسکندر است، بوده مصر
  .ماند باقی یونانی، فرهنگ اصلی مرکز همچنان آتن و داد

  :باستان یونان تئاتر با نوع این در تئاتر صحنه تمایز وجه

  .آمد بوجود ارتفاع متر 4 تا 5/2 مترفع هاي صحنه - 1

  .شد تر بزرگ بازي صحنه - 2

  .شد اضافه بازیگران  بازي و کم همسرایان اهمیت - 3



   

  :آن تقسیمات و باستان روم هنر

 هنري شخصیت یک بعدها ولی کرد می پیروي یونان هنر از  روم هنر ابتدا، در
 مشخصات با و جدیدتر شکلی با اما بود یونانی تمدن دنباله کرد، پیدا قوي بسیار

  :چون بود مختلفی سبکهاي داراي و خود محل و قوي

 ن ساده سرستوهاي شیار، و برجستگی بدون و صفا ستونهاي :توسکان – 1
  ).است بوده آن بارز وجه سادگی( جزئی تزئینات

 برابر 8 ستونی ارتفاع/ تغییرات کمی با -یونان درویک از تقلید :دوریک – 2
  .آنها بدون گاه و رفتگی فرو و برجستگی با ستون، قطر

 ارتفاع سبک این در اما دارد یونان یونیک به زیادي بسیار شباهت :یونیک – 3
 بدون گاه و فرورفتگی و برجستگی با ولی بوده ها ستون قطر برابر نه ها ستون

  .آنها

 و برجستگی داراي گاه/ بود استفاده مورد دیگر سبکهاي از بیش :کونتین – 4
 وارونه ناقوسی مانند و بود زیادي اهمیت داراي ستون سر/ بودند صاف کامالً گاه
  .شود می متمایز سبکها دیگر از ظریف بسیار تزئینات و ها بته و گل با بود

 در بسیار ظرافت و دقت با کونتین و یونیک سبک از ترکیبی :کمپوزیته – 5
  .سرستون

  :روم در معماري

 میادین، بناها، نمونه .بودند باالیی منزلت و مقام داراي معماران و مهندسین
 مانده جا به تئاتتر ساختمانهاي و پلها آب، کانالهاي کافها، حمامها، تاالرها، معابد،



 کارگیري به و شکل فرم، نظر از روم معماري در  نوآوري بیانگر دوران، آن از
 ساختن و زدن طاق مبتکر ها رومی. است بوده ساختمانی هاي تکنیک و مصالح

  .بردند سود بنا ساخت در آجر از بار اولین براي و بودند گنبد

 نقاشی و سازي مجسمه به و دادند می بسیار اهمیت دکوراسیون و تزئین به آنها
  . داشتند خاصی عالقه

   

  تئاتر معماري

  .شدند می اجرا موقت هاي وصحنه سکوها روي بر تئاتر -م.  ق 55 سال تا

 هاي نیمکت با یونانی تئاترهاي آمفی بصورت 55 سال در ثابت ئتاتر اولین -
 آن باالي در زئوس معبد که. شد ساخته روم شهر در) پامپی( پمپی توسط سنگی

  ).بود مصنوعی آب بارش توسط کننده خنک سیستم به مجهز. (داشت قرار

 و بسیار ستونهاي از و. شد می بنا مسطح هاي زمین بر اکثراً رومی تئاترهاي -
  .کردند می استفاده قوسی طاقهاي

 دایره شکل به مساوي ارتفاع یک با و بود متصل بهم تاترون و صحنه ساختمان -
  .بودند

 5 یا 3 انتهایی دیوارهاي در. بود یونان تئاترهاي صحنه از بزرگتر هاي صحنه -
  .داشت قرار صحنه جناحین در در، یک نیز گاهی و شد می تعبیه در

 درهایی گاهی. داشت قرار صحنه باالي در گریم و لباس تعویض و استراحت محل
  .شود استفاده الزم مواقع در تا شد می تعبیه صحنه کف در مخفی بشکل

   



  :روم تئاتر در آرایی صحنه

  بود سمبلیک و ساده ها یونانی مانند

  .کردند می استفاده صحنه در پرسپکتیو از بار اولین براي

 آن تشخیص که کردند می استفاده بسیار ها لته روي بر طبیعی بطور نقاشی از
  .بود مشکل بسیار

 اعجاب هاي صحنه و بودند برخوردار  صحنه طراحی در قوي دانش از رومیان
  :اند  کرده می طراحی را آوري

P آن در صحنه شدن غرق و چشمه جوشیدن.  

Pحیوانات انواع از پر جنگلهایی دادن نمایش و صحنه روي اي خانه زدن آتش  

Pصحنه روي گوي 3000 و) نمایش( صحنه عرض در قاطر 600 عبور  

  :آمد بوجود دوران این در تئاتر هاي صحنه تقسیمات بار اولین

  .شد می نقاشی خاصی هاي ظرافت با و بود طبقه چند پادشاه قصر: تراژیک هاي صحنه – 1

  .بودند هم روبروي خانه دو و خیابان یا و میدان یک: کمیک هاي صحنه – 2

  .شد می دیده گیاهان و درختان با دهکده یک: چوپانی و روستایی هاي صحنه – 3

   

  : روم تئاتر در) صحنه امکانات( آالت ماشین

 .بودند شده کاملتر و اصالح که تفاوت این با بود یونانی دستگاههاي به شبیه
 با و بودند آگاه تماشاگر اعجاز و شکفتی برانگیختن هنر و فن به ها رومی



 قریب و عجیب اي صحنه آوردن بوجود در پیچیده مکانیکی ابزارهاي از استفاده
  .نمودند می فراوان سعی

   

  :بیزانس هنر

 توسط قسطنطینه به پایتخت انتقال و باستان روم به همسایگان حمالت
 اوضاع در ریختگی هم در نوعی مذهب با حکومت ادغام تا بزرگ کنستانتین

 مانند شرقی هنر با تا بود هنرمندان براي فرصتی که آورد بوجود اجتماعی
 هنرهاي تاثیر بیزانس دروة در رو این از. شوند آشنا صغیر آسیاي و ایران سوریه،

  .است تر آشکار بنحوي شوق

   

  :بیزانس معماري

 و شد آمیخته شرقی هاي شیوه با رومی معاري اصول بیزانس معماري در
 که. کنیم می مشاهده کلیسا بصورت اولیه مراحل در را آثار درخشانترین

) استانبول در ایاصوفیه کلیساي( و) راونا در پل سن کلیساي( آن معروفترین
  .است

 ادغام این نتیجه در که شرقی گنبد و صومعه از بود ترکیبی بیزانسی کلیساي
  .آمد بوجود دار گبند کلیسا

 شبیه گاه که شد می ساخته مختلفی فرمهاي به بیزانسی ستونهاي سر
 جالي یک با و براق بسیار و صاف آنها تنۀ ولی. بود کورنتین سرستونهایی



 چهار پالنی روي بر که بودند ضلعی چند یا گرد گبندهاي. بود همراه بخصوص
  .داشتند قرار گوش

   

  :رومن هنر

 به اربابان یوغ از فراز براي نشین ده مردم. گرفت شکل 12 و 11 قرن در هنر این
 توسعه و بسط معماري. رسیدند اقتصادي استقالل به شهرها. آورند پناه شهرها
 معماري مثال نمود سرایت کشور به کشوري از مختلف هاي سبک. یافت فراوان
  .است شده دیده فرانسه در ایتالیا وسطی قرون

  ):معماري: (فرم نظر از رومن دروة ساختمانهاي بندي تقسیم

 نما نیمدایره، طاق) صلیب بصورت ها پالن( کلیساها شامل: مذهبی معماري – 1
 در باالي در مشبک دایره یک و گلدسته دو داراي و مختلف فرمهاي داراي

  .ورودي

 بوجود مذهبی المانهاي با که خانه و قصرها شامل: مذهبی غیر ساختمانهاي – 2
  .آمدند می

 کلیساي« دروة این معروف کلیساي و داشت بسیار رواج معماري این ایتالیا در
  .باشد می »امبروجولی سنت

 می »کلوئی کلیساي«: آن معروف کلیساي: یافت رواج معماري این فرانسه در
  .باشد

 آن به سبب این به شد وارد نرمن شاهزادگان همراه به انگلستان در معماري این
  .»دورهام کلیساي«. شود می گفته نرمن معماري



  .»میشل سنت کلیساي« یافت رواج معماري این نیز آلمان در

  

  سینما و تئاتر در پردازي صحنه و صحنه طراحی کارکردهاي

   

  :اند گونه دو هنر اثري ماهیت به بسته کال ها صحنه طراحی

  جهان در موجود واقعیت از خالقانه برداشتی :گرایانه واقع – 1

  .زندگی و واقعیات از واقعی غیر و گرایانه ذهنی برداشتی :اکسپرسیونیستی - 2

   

  :تئاتر در صحنه طراحی کارکردهاي

 مورکاي نظر از تئاتر در پردازي صحنه و صحنه طراحی اصلی کارکرد چهار
  :از عبارتند گورلیک

  .کند می گزارش را محل جغرافیاي و تاریخ دکور، مدرك، سند، بعنوان – 1

 می تاثیر زندگی بر یا و ساخته آدمی است جایی معرف دکور محیط، بعنوان – 2
  .آن دو هر یا و گذارد

 محدودیتهاي و تماشاگران و تاالر خطوط پاسخگوي دکور -تئاتر ماشین – 3
 بر خود که بازیگرانی کار به و نمایش زمینه صحنه، تشکیالت و دستگاه مادي
  .آید می کنند می بازي آن روي

 نمایشنامه متن به را نزدیکی بیشترین صحنه طرح...  تجسمی استعاره یک – 4
  .است خاص نمایشی برازنده خیال عالم در که است این آن فایده و دارد



   

  :پردازي صحنه کارکرد

 سالن یک: مثال. (است اطالعات رساندن ساده بطور آن کارکرد نخستین – 1
  ).ویکتوریا عصر به متعلق پذیرایی

 گرایی واقع معموال که است چیزي سازي مستند اینگونه براي روش رایجترین
  .خوانیم می

 چه واقعی مکان توهم تواند می پرداز صحنه هنرمند) گرایی واقع( نوع این در
 از برخی در. کند ایجاد آن هوشیارانه کردن جعل با یا و تمام و کامل بصورت

  .ایفل برج مثل باشد محل معرف که است کافی واحد عنصر یک وجود موارد

 همراه تماشاگر تخیل و نیستند واحدي چیز ضرورتاً گرایی واقع و سازي مستند
 واقع کامالً صحنه یک که باشد توانند می موثر همانقدر صحنه طرح اشارات با

  .گرایانه

 مترادف ولی هستند متداخل حدودي تا احتماالً سازي مستند و محیط - 2
 نیز و است عمل وقوع زمان و مکان تعیین به ناظر بدواً سازي مستند. نیستند

 ولی باشد زمان و زمان مکان آن مردم پیرامون اطالعات تهیه به ناظر تواند می
 احوال اوضاع از اي مجموعه اضافه به مکان و زمان از است عبارت محیط

. گیرد می بر در را فرد یک زندگی که...  و مذهبی و اجتماعی سیاسی اقتصادي،
 تحت خود نوع از گذشته ولی باشد طبیعی یا آدمی مصنوع ممکنست محیط
 محیط همان از تئاتر نیز مردم این و کنند می زندگی ان در که است مردمی تاثیر

  .اند



 او کند، می رسانی اطالع از بیش کاري محیط یک ایجاد براي صحنه طراح پس
 گذرد می نمایش در که را آنچه و پذیرد می فعال حضوري نمایش بازیگر، همچون

  .شود می متاثر آن از و داده قرار خود تاثیر تحت

 که است محلی صحنه واقع در کند، می عمل تئاتر ماشین بعنوان دکور – 3
 که بصورتی شده تکلیف آنها به که را آنچه و پردازند می نقش ایفاي به بازیگران

  .دهند می انجام ببیند، بتوانند آشکارا تماشاگران

 ها صحنه که بگوید استعاره به خواهد می تئاتر براي ماشین اصطالح با گورلیک
 داشته مطابقت تئاتر فضاي محدودیتهاي و ماهیت با که شود پرداخته طوري باید

 تئاتر ماشین و. کند کمک خود بازي طرق از نمایش انتقال در بازیگران به و
 کار تسهیل و استفاده براي آن وجود بلکه نبود تماشاگر یا و نمایش براي صرفاً

 محیط یک ایجاد یا و محل از برداري نسخه عمدتاً طراح منظور و است نمایش
 به بتوانند بازیگران آن روي بر که باشد داشته اي صحنه خواهد می بلکه نبوده

. آیند در توجهی جالب بندیهاي گروه بصورت و کنند حرکت جالبی اشکال
 ترامپولین، پله پرش، سکوي مثل چیزهایی از اي صحنه چنین مثال بعنوان
 مختلف و مرتفع سکوي چندین نیز و ها بچه میله و اي ذوزنقه سطح نردبان،

 آن طراحی نکته صحنه نوع این در. کرد استفاده توان می پله و شیبدار سطح
 یک تا باشد کارساز بازیگران و کارگردان براي بینیم می تدارك آنچه که است

  .بیافریند را تئاتري تجربه

 تجسمی استعارة عنوان به پردازي صحنه کارکرد درباره »گورلیک« وقتی -  4
 یک اثر و پیام و معنا براي الزم و مهم جزئی صحنه از وي منظور کند، می گفتگو
  :گوید می او است نمایش



 که شاعرانه و خالیق بر تفکر و ذهن در صحنه از روشنی تصویر باید پرداز صحنه
 سازي شبیه این باشد داشته سازد می متجلی را دکور جغرافیایی و تاریخی سند
 نباید هرگز و داده قرار تاثیر تحت دقیقی و ظریف شکل به را تماشاگران باید

  .باشد واضح و معلوم

 آن طراح توسط میلر آرتور »دستفروش مرگ« نمایش صحنه طراحی مانند
 یا و مکان یک یا محیط یک از بیش چیزي صحنه طرح آن در که زانیز جومیل
 که است نمایش یک از الینفکی جزء و است این بازیگر براي ماشین یک ضمانت

  .بگوید آدمی تجربه پیرامون خواهد می

   

  :تئاتر در صحنه طراح یک کار مراحل

  کارگردان با مشورت و نمایشی متن دقیق مطالعه - 1

...  و مصالح و لوازم و اثاث معماري، جزئیات با شدن آشنا براي الزم تحقیقات – 2
  دوره آن مردم زندگی شناخت نیز و. باشد نمایش وقوع زبان دوره شاخص که

 از بعدي سه مدل یک یا و آبرنگ نماي دور طرح یک یا و طبقه نقشه تهیه – 3
 قبول یا رد در او نظر کسب و کارگردان با مشورت نیز و. کند می تهیه صحنه

  .آن در تغییراتی و پیشنهاد یا و طرح

 می نماها و اجرایی هایی نقشه تهیه کار به دست صحنه طرح، تایید از پس – 4
  .کند می تعیین جزء صحنه اجراي ساختمان در را کس هر کار که شود

  .آن صحنه طرح و نمایش فنی جزئیات تمامی و ساختن کار بر نظارت – 5

   



  :تئاتر موفق صحنه طراح ویژگیهاي

  .است حیاتی و مهم اصل و صحنه طراح براي فراوان استعداد و ذوق داشتن -

 و جرم خط، رنگ، قوت به نسبت کار تابلو نقاش هر مثل و باشد هنرمند باید – 1
  .باشد حساس بافت

 درك را نمایش متن در موجود بصري امکانات بتواند و داشته قوي تخیل باید – 2
  .کند

 کار به که آنچه و آن مشکالت تئاتر، بالقوه نیروي با و باشد تئاتر اهل باید – 3
  .آید نمی آنچه و آید می تئاتر

 اطالعات داخلی، معماري ساختمان، معماري درباره فراوان تخصص داشتن – 4
 با آشنایی یا و دوران آن مصالح مواد و لوازم و اثاث و تاریخی ادوار درباره الزم

  .باشد داشته را مورد این در الزم منابع

 و ترکیب و صحنه در نور تابش تاثیر چگونگی و نور و لباس با آشنایی – 5
  .صحنه با لباسها آن هماهنگی

  .باشد کش نقشه باید – 6

 نریزد طرحی تا باشد، آشنا ساختمانی تکنیکهاي و ساختمانی مواد با باید – 7
 نظارت ساختن سرکار وي خود باید موارد از بسیاري در و نباشد ساخت قابل که

  . کند

   

   



  آنان نظریات و تئوري شناخت و تئاتر صحنه  مشهور طراحان و پردازان نظریه با آشنایی

    

 مدد به شدند موفق صحنه طراحی زمینه در تئاتر نام صاحب نفر شش این
 تجربه با و برسانند اي تازه دستاوردهاي به را تئاتر هنر پشتکار و اراده خالقیت،

 که طوري به دهند گسترش را تئاتر هنر امکانات, ها ناشناخته کشف و کردن
 بیان براي بدیع و تازه امکاناتی به آنان کوشش و تالش اثر بر تئاتر هاي صحنه

  .یافت دست خود

, کارگردان, بازیگر: (Edward Gordon Craig    کریگ گوردون اداوراد - 1
 ادوارد« پدرش. انگلستان استرینچ 1872 متولد) تئاتر پرداز نظریه و طراح

 »تري الن« مادرش و تئاتر شیفته و هنرمند معمار و آرشیتکت »گودوین ویلیام
  .بود انگلیس تئاتر پیشگان هنر ترین سرشناس از یکی

 بازیگر یک عنوان به ابتدا و سالگی سه سن از مادرش همراه رابه تئاتر در کار او
  کرد شروع

 کارگردان یعنی شد آشنا سالگی 16 سن در تئاتر در خود معلم بهترین با سپس
 تازه دریافتهاي به باوي همکاري سال 8 طی که »ایرونیگ هنري« تئاتر معروف

  :جمله از یافت دست تئاتر در اي

 تازه دریافت این با و »است خالقیت بلکه, نیست تقلید هنر«: که بود معتقد او -
 صرف را اش اندیشه همواره و گردید واقف هنر در ابداع و تخیل اهمیت به

 در خصوص به نمایشی اجزاي مرسوم قراردادي هاي شیوه از اساسی تغییرات
  . کرد شکسپیري آثار



 حضور بر تفصیل به »تئاتر هنر درباره« نام به خود کتاب در 1905 سال در او -
 به. است ورزیده تاکید تئاتري فضاي خلق در رنگ و اهمیت, کارگردان خالق

  .شود می یافت طبیعت در که هایی نشانه وسیله به کشف یعنی »هنر« او عقیده

 گردید روشی طرفدار »دونکان ایزادورا« رقص مسلم استاد با آشنایی از پس او -
 چه هر بصري هاي فرم و میمیک حرکات رقص، گسترش آن در که تئاتر در

  .گردید تقویت آن در بیشتر

 او.  بود نفهته اي صحنه هاي افه و صحنه انگیز شگفت دانش در او کار راز -
 هر و شوند ساخته مرده مصالح و مواد از باید هنري کارهاي همه که بود معتقد
 مرمر، سنگ، باشد داشته هنري شکل باید شود می گرفته طبیعت از که چیزي

  .رنگ و کاغذ بوم، برنز،

 و نقاش هم نویسنده، هم است بازیگر هم هرگونه به پرداز صحنه او اعتقاد به -
  طراح و ساز دکور هم و نور اصول به آشنا هم

 و حرکت, متن,  هنرپیشگان به تنها دراماتیک عمل اساس: بود معتقد او -
 جان( کلمات) نهایی درونمایه( ژست را تئاتر بلکه شود نمی منحصر آرایی صحنه

 می وجود به) حرکت اساس( ریتم و) دکور اساس( رنگ و نقش, )نمایشنامه مایه
  )ترکیبی سازي صحنه. (آورند

 تا کرد تالش باید که است این »ترکیبی سازي صحنه« از او نتایج سرانجامِ -
 که هنر این و درآید خود ناب شکل به تئاتر و نشود لباس و دکور فداي چیز همه

, ادبیات یوغ از کند می بیان را اي اندیشه نور و رنگ, کلمه, تصویر بازي با
  .بیابد رهایی نقاشی و موسیقی



 اعتراض و خود پشتکار و تالش با که بود بیستمی قرن هنرمندان از یکی کریگ
 جهت تازه قوانین و قواعد کشف و نوآوري به خود زمان هنجارهاي و مبانی به

 و تئاتري شناسی زیبایی به خود ابداعات با و زد دست نو هاي شیوه کردن پیدا
 کریگ نوآوریهاي. بخشید تازه سامانی و نظم آن دهنده تشکیل عناصر و عوامل

  . بود سالها آن رایج ناتورآلیستی تئاتر پردازي صحنه برخالف

 نظریه به که کسانی بر بخصوص و بیستم قرن تئاتر بر شایانی تاثیر او نظرات
 سال در کریگ. گذارد می »بارو لویی ژان« جمله از بودن معتقد »تئاتر تئوري«

  . بست فرو جهان از چشم 1966

   

 واقعی نام): میالدي Max Reinhardt (1943 – 1873: راینهارد ماکسن - 2
 جهان به دیده دروین اتریشی، تئاتر مدیر و کارگردان, بازیگر,  است گلدمن اش

  .گشود

 صورت به چه دهد نفوذ انسان زندگی کنار و گوشه به را تئاتر خواست می او -
 هزاران با عظیم نمایش صورت به چه, خاصی جمع یک براي خصوص اجراي

  .تماشاگر

 که بود آن از پیش کمی و بیستم قرن آغاز در کارگردانانی دسته آن از او -
 کارگردانان دسته این. دادند قرار خود نبوغ تاثیر تحت شدت به را نمایش صحنه

 خود ویژه سبک به را آرایی صحنه و کارگردانی,  بازیگري هاي روش تنها نه
 گرفتند فراوان بهره تکنیکی وسایل و حرکت, نور, موسیقی از و نمودن خلق
 نیز تئاتر تماشاگران و بازیگران گرفتن قرار نحوه و تئاتر معماري درباره بلکه

  .آوردند عمل به چشمگیري ابداعات



 به را اجراهایی مجموعه »برام اورتوم« جانشین عنوان به »دویچز« تئاتر در او -
 از یکی صورت به را برلین سرعت به که برد صحنه به هنري کارگردان عنوان
  .درآورد اروپا تئاتري مراکز

 هاي محیط به نیاز متفاوت هاي نمایشنامه پردازي صحنه که بود دریافته او -
 در را) نمایش سالن( تئاتر سه ایجاد طرح بنابراین دارد) تئاتر معماري( متفاوت

  :داد ارائه را مکان یک

  مدرن روانشناختی در نمایش براي) اشپیله کامرا( جور جمع تماشاخانه - 1

  )تئاتر دویچز( کالسسیک آثار براي بزرگتر نمایش تاالر - 2

 سه با لندن ملی تئاتر ساختن فکر( حماسی اجراهاي براي تئاتر آمفی یک - 3
  ).پیوست وقوع به بعد سالها سقف یک زیر سالن

 و دقیق نکات از پر که تاثیرگذار و صمیمی و منظم نمایشهاي دراجراي او
  .یافت تخصص و شهرت بود روانشناسانه موشکافیهاي

 را »کریگ گوردن ادوارد« هاي ایده از برخی خود سرشار هوش و هنري ذوق با او
  .درآورد اجرا مرحله به

 و گرفت می وام دیگران تئاتري هاي سنت از آزادانه »هولد یر مه« همچون او -
 همانقدر ها صحنه پیشرفته دستگاههاي از استفاده و رنگ جادویی تاثیري از

  !پیرایه بی و ناب بازیگري از که آمد می خوشش

 سوي به تماشاگران راهنمایی و ادبیات بند و قید از تئاتر کردن آزاد او قصد -
  .بود هنر امپراتوري



 داشت عقیده و برکنار آن از را سیاست و دانست می بزرگ جشنی را تئاتر او -
 نشاندن کرسی بر لو عمده دستاورد و طرف بی است سرزمینی هنر که

 آنتوان، آندره استانیسالوسکی، مینیگن، گروه مانند( بود تئاتر در کارگردانی
  ).برام اورتوم و کریگ

 هاي صحنه جاي به واقعی هاي صحنه کارگیري به راینهارد ابتکارات جمله از -
 آن در که تابستانی شب نیمه در رویاروي نمایش( در جمله از بود اي تماشاخانه

  .کرد استفاده نمایشی دکور عنوان به جنگل از و) برد صحنه بر را واقعی جنگلی

 در »سوفکل« اثر »شهریار دیپ او« از ماندنی و پایدار و درخشان اجراي در او -
 تئاتر به متعلق که را بازیگران و تماشاگر پیوستگی کوشید, سیرك سالن یک

 در که »اورست« نمایش نیز و اجرا این. کند برقرار دوباره را بود یونان کالسیک
 درارائه را راینهارد توان شد ارائه عظیم ستونهاي و عریض پلکانهاي با میدانی
  .داد نشان زیر جمعیت و عظیم هاي صحنه

 اخالقی, مذهبی آثار به آن مضمون که »کسی هر« نمایش اجراي براي راینهارد -
. داد وسعت شهر تمام اندازه به را تئاتر عرصه, گردد می باز وسطی قرون

 و دهند سر نجوا موقع به تا گرفتند جاي شهر کلیساهاي برجهاي در بازیگران(
 داخل بهشت، به نمایش شخصیتهاي از یکی روح ورود هنگام به نمایش پایان در

 در صدا به کلیسا ارگ نوار, شد می باز آن بزرگ درهاي و روشن جامع کلیساي
  ).شد می نواخته شهر کلیساهاي از بسیاري ناقوسهاي زمان هم...  و آمد می

 خروج و ورود راه( هانامیشی از »بوشز گئورك« اثر »دانتون مرگ« اجراي در او -
 کنار در تماشاگران سر سطح به ارتفاعی در که) ژاپن کابوکی تئاتر در بازیگران

  .کرد استفاده, گذشت می تاالر میان یا

  . نمود مدیریت و تاسیس را سالزبورگ جشنواره, 1920 سال از او -



 برلین به ادبی مشاور عنوان به تا کرد دعوت برشت برتولد از 1924 سال در -
 بسیار آنها دوي هر هنري تعالی در همکاري این که نماید همکاري او با و بیاید
  .بود موثر

 در 1938 سال تا و کرد ترك را آلمان 1933 در جهانی جنگ آغاز با او -
 ترك را اروپا امریکا در اقامت قصد به آن از پس و کرد زندگی اروپایی کشورهاي

  . کرد

  . پرداخت جوان گروههاي تربیت به و کرد دایر تئاتري مدرسه یک آمریکا در -

 را »فرشتگان جزیره«  ،»ونیزي شب« چون فیلمهایی کارگردانی آمریکا در -
 شمار به هالیوود مشهور فیلمسازان از »راینهارد گونفرید« او پسر. نمود تجربه

  .رود می

   

 1893 سال در که او): Erwin Pescator (1966-1893 »پیسکاتور اروین« - 3
  .بود سبک صاحب پردازان صحنه و کارگردانان از آمد دنیا به آلمان در

 رشته در مونیخ اردوگاه در. داشت مذهبی تربیتی نتیجه در بود کشیش پدرش
 حضور جبهه در را سال دو ناگزیز جنگ هنگام در. داد تحصیل ادامه فلسفه
 پس. برد صحنه به رزمانش هم براي را نمایش چندین هم ایام همان در و داشت

  :شد مطرح او براي اجتماعی فعال هنر عنوان به »تئاتر« جنگ از

 صاحب مرور به و کرد آغاز نامی کارگردان »راینهارد ماکس« با را کارش او -
 سیاسی و اجتماعی نقش باره در خصوص به. گردید او نظرات با متفاوت نظراتی

  !تئاتر



 و شورا مجلس منزله به را تئاتر, راینهارد همچون کسانی برخالف او -
  .دانست می آن قانونگذار هیات منزله به را تماشاگران

  .بود سیاسی نظر نقطه تابع حیث هر از او زیباشناسانه نظر نقطه -

 با همراه آنها در که بود اکسپرسیونیسم مکتب از ملهم او کارهاي نخستین -
 جمله از. آراست می هوشمندانه را صحنه که مدرن ماشین ادوات و وسایل

 کردن وارد آورد، ارمغان به او براي را توجه قابل شهرتی که اساسی نوآوریهاي
 با تئاتر پردازي صحنه و بخشید تازه جانی آرایی صحنه به که بود تئاتر در فیلم

  .ساخت معقول

 نیز و میزانسن جدید تکنیکهاي به و برد یورش اي جعبه تئاتر هاي سنت به او -
  .یافت دست) برلین( »بونه فولکس تئاتر« در سیاسی تریبونی

 تئاتر روي بر او کنار در برشت برتولد ،1926 تا 1919 سالهاي همان در -
  .کرد می کار) Epic( حماسی

 از مدرن و تازه برداشتی »شیلر« مشهور اثر راهزنان نمایشنامه اجراي در او -
 نظرات و برد صحنه به را 19 قرن به متعلق نمایشنامه یک از نمایشنامه یک

 در را) اشپیگبرگ( نمایش آن شخصیتهاي از یکی زیرا برانگیخت را گوناگونی
 از را رویداد زمان کار این با و برد صحنه روي به معاصر سیاستمدار یک هیات

  .آورد بیستم قرن به 19 قرن

 ادبی اثر یک به نسبت را کارگردان یک استقالل امر ظاهر در پیسکاتور اجراي -
 برداشت که بود کارگردانانی شیوه بر غلبه منزله به حقیقت در و داد می نشان
  .آوردند می صحنه روي بر هنري اثر از را خود



 و وسایل ؛ بزرگ سالن یک مشهور آرشیتکت یک همکاري با 1927 سال در -
 همه از که پروژکتورهایی با تغییر قابل و صحنه و مدرن بسیار تکنیکی امکانات

  )پالتس نولندروف تئاتر. (ساخت را تاباند می سونور

 قسمتهاي آن در که بود متحرك صحنه از استفاده او دیگر ابداعات از یکی -
 بازیگر گردان صحنه همین بر و آمد درمی حرکت به صحنه کف از بزرگی

 سرباز شوایک نمایش در( داد می انجام را خود مشهور راهپیمایی) شوایک(
  ).یاروسالوهاشک آمیز طنز رمان براساس خوب

 صحنه از قسمتهایی که طوري به کرد استفاده باالرو صحنه از دیگرش اثر در او -
  ).والترمرنیک اثر برلینی تاجر( درآورد حرکت به عمودي جهت در را

 مجسم صحنه در را رویدادهایی آمار و مدارك, اسناد ارائه و فیلم از استفاده با -
  .آمد می پیش متفاوت مکانهاي در که ساخت می

 او بسیار کوشش و تالش آن پیرامون فراوان مجادالت با تئاترش و پیسکاتور -
  .گردید سیاسی تئاتر تاریخ در او براي اي ویژه جایگاه به منجر

 در سال 2 و کرد ترك را آلمان 1913 سال در هیلتر یافتن قدرت با سرانجام -
 در و رفت آمریکا به نازیها توسط فرانسه تصرف از پس و کرد اقامت پاریس

 عهده بر را تئاتري مدرسه یک سرپرستی شهر آن در و گزید سکنی نیویورك
  . شد دار

 آمریکا در اقامتش سالهاي طی سیاسی تئاتر تئورسین اولین عنوان به او -
  .ساخت منتشر سیاسی تئاتر عنوان تحت کتابی در را تجربیاتش

  .کند عرضه آثاري گاه تا شد ساکن غربی آلمان در جنگ پایان از پس او -



 از پس تئاتر در و. شد منصوب برلین آزاد تئاتر سرپرستی به 1962 سال در -
  .داد قرار توجه مورد را معاصر دوران وقایع جنگ

 نظر مستند و تحقیق روشی به معاصر تاریخ حوادث و وقایع به که تئاتر این -
  .بود شده واقع دوستان هنر توجه مورد بسیار داشت

 که کیپهارت هانیار »اثر« اوپنهایر رابرت قصه نمایشنامه, سالها همان در او -
  .برد صحنه بر را بود گرفته قرار اش توجه مورد بسیار

 اثر »استنطاق« نمایشنامه) جنگ از پس تئاتر( سبک این در او دیگري اثر -
 دهنده تکان اظهارات و محاکمات هاي پرونده اساس بر که بود »وایس پیتر«

 شده نگاشته نازي آلمان مرگ اردوگاههاي بردگان در به جان و کنندگان اداره
 قرار فراوان استقبال مورد که برد) برلین( تئاتر صحنه بر 1965 سال در که بود

  .گرفت

 تئاتر آنکه براي تالش ترین عمده شک بدون: .........  گوید می او درباره برشت -
  ...گرفت صورت او جانب از بگیرد خود به آموزشی اي خصیصه

   

 یر مه کازیمیر تئودور کارل«): م Me yer hold(1940 – 1874 هولد یر مه - 4
 در پنسا ناحیه مرکز در 1874 ژانویه 28 در تئاتر عرصه پیشتازان از یکی »هولد

 1894 در. بودند االصل آلمانی مادرش و پدر.  گشود جهان به دیده مسکو جنوب
 از پس شد مسکو دانشگاه حقوق دانشکده وارد و رساند پایان رابه دبیرستان

 انستیتو« نهایی آزمون در 1896 سال فوریه در کرد رها را رشته این سال یک
 هنر تئاتر« 1898 سال در.  کرد شرکت مسکو »دراماتیک و مونیک فیالر

 کار رسما »دانچنکو نیمروویچ« و »استالنیسالوسکی کنستانتین« توسط »مسکو



 اصل.  کند همکاري گروه این با تا شد دعوت یرهولد مه از و کرد آغاز را خود
 در جمع این و بود آن منتهاي و نهایت در رئالیسم استانیسالوسکی عمل مورد

 این در. بود آنتوان آندره و منینگن گروه تئاتري تجربیات روسی همتاي حقیقت
 تئاتر صحنه از بیرحمی با بایست می بود قراردادي و مرسوم آنچه تئاتر نوع

 که گرایی طبیعت با تئاتر کلی طور به و بازیگري به او نگرش. شد می رانده
 صحنه ابداعات جستجوي در او است متفاوت داشت نظر در استالنیسالوسکی

 در اجتماعی و فرهنگی رخدادهاي به توجه با متناسب روشی کشف و جدید اي
 هنري فصل دومین آغاز در بود پیوسته وقوع به کشورش در که بیستم قرن آغاز
 »نو تئاتر گروه« به نیز را گروه نام و داد قرار خود هنري روش در تغییراتی گروه
 گرو در تئاتر تحول که بود کرده کرده احساس خوبی به یرهولد مه. داد تغییر

  .است تازه اجرایی شیوه یک به رسیدن

 این در. بود داده آن به »آگاه قرارداد« نام که کرد ابداع جدیدي روش یرهولد مه
 شدن یکی و تماشاگر شدن جذب به معتقد که( ناتورالیستی تئاتر خالف به شیوه

 و کارگردان, نویسنده بر عالوه) است وي شدن محسور و هنرپیشگان با وي
 و بازیگر بازي برخورد از که است تماشاگر او و هست نیز چهارمی نفر بازیگر
 که مشهور تعریف این با او. شود می افروخته پاك اي شعله) تماشاگر( او تحلیل

 تئاتر درصحنه که نکند فراموش هم اي لحظه تماشاگر که است آن خوب تئاتر«
  .کرد گذاري پایه را خود روش »دارد حضور

 سبک سوي به بود داده فعلیت را محض رئالیستی غیر تئاتر 1906 در یرهولد مه
  .داشت برمی گام تر ادبی غیر نمایشی صرفاً اجراي

 در کرد تاسیس را تجربی استودیو تئاتر یک درنگ بی هولد یر مه 1910 سال در
 نوع این هولد یر مه براي بود کرده جلب خود به را او توجه دالرته کمدیا ایام این



 خاص اشکال در بازیگر حرکات تخیل همراه عامه فرهنگ از بود اي آمیزه تئاتر
 قرار استفاده مورد نظر مورد روش تایید در توانست می که اي ویژه قواعد و خود
 عده توسط سالها آن»  ]1[فوتوریسم« نام به که اي شیوه مانند سبک این گیرد

 دو هر.  داشت آشکار پیوندهایی سیرك با بود شده باب نوگرا هنرمندان از اي
 این کارهاي در یرهولد مه. داشتند فراوانی گرایش آکروبات پانتومیم به روش
 صحنه از و دهد کاهش بیشتر چه هر را صحنه تزئینات تا بود آن بر خود دورة

 در تئاتر براي اي تازه ماموریت ،1917 سال در انقالب آغاز با کند استفاده گردان
 آن تا که مردمی گسترده هاي توده روي به تئاتر درهاي باید که شد گرفته نظر

 باز نداشتند، را فرهنگی آموزشهاي و خدمات از شدن مند بهره فرصت زمان
 و بازیافت رسمی و مجاز واقعیت یک عنوان به مجدداً را خود تئاتر نتیجه در. شد

 سال همین در. رساند ظهور منصه به زندگی نوین حقیقت یک عنوان به
 هاي شیوه به حرکات تبدیل مورد در را خود »بیومکانیک« موضوع یرهولد مه

 »سوسیومکانیک« و داده تغییر اي کلمه نیم با بازي شب خیمه همچون مخصوص
 امکانات و صامت فیلم چینی، نمایش عناصر از استفاده با او. ساخت مطرح را

 صحنه مکتب ،1930 تا 1921 سالهاي بین ژیمناستیک، حرکات و سیرك
 را ماشین عصر با متناسب نمایشی خودش قول به و کرد تکمیل را خود گردانی

 تاسیس وي توسط جوان هاي کارگردان مدرسه 1921 سال در. کرد پیشنهاد
 مه براي حکومت و تئاتر بین کشاکش استالین دوره در و لنین، مرگ از پس. شد

 سوي از تئاتریش فعالیت سال این در. داشت ادامه 1938 سال تا هولد یر
 قرار ها فرمالیست زمره در او نام و گردد می تعطیل تئاترش و شد متوقف مقامات

 در بندد می فرو جهان از چشم سال همین در نیز استانسیالوسکی. گیرد می
 در شود می تبعید شمال دریاي ناحیه در اردوگاهی به هولد یر مه 1939 سال

  .بندد می فرو جهان از دیده گذرد می عمرش از سال 66 که حالی در 1940



   

 و یوگنی): م Yevgeny Vakhrangov (1922 – 1883 واختانگف یوگنی - 5
 دیده روسیه در 1883 سال در تئاتر سبک صاحب کارگردان و بازیگر اختانگف

. بست فرو جهان از چشم سالگی 39 سن در 1922 سال در و گشود جهان به
 کارگردانان استانیالوسکی، کنستانتین و دانچنکو نمیروویچ با که بود ساله هفده
 آغاز بازیگري با نخست را کارش. شد آشنا مسکو هنر تئاتر موسسین و نامی
 در وي. شد را ظاهر نقش پنجاه بر بالغ در گروه این تئاتري رپرتوارهاي در و کرد

 در که کند فراموش باید تماشاگر بود معتقد که استانیالوسکی نظر این مقابل
 و نشست خواهد تئاتر در بیننده«: دهد می ارائه را زیر نظر است نشسته تئاتر
  .»است نشسته درتئاتر که کرد نخواهد فراموش هم لحظه یک

 هنر گروه از منشعب, تئاتر دانشجوي تعدادي از مرکب کارگاهی 1914 سال در 
 یر مه کتاب. گردید محول واختانگف به آن سرپرستی که گردید تاسیس مسکو
 به با واختانگف. بود واختانگف توجه مورد بسیار »تئاتر درباره« عنوان با هولد

 پلی همچون واستانیالوسکی هولد مدیر روش دو هر از مهمی نکات کارگیري
 در.  یافت دست کارگردان دو این متفاوت هاي روش میان تفاهمی به استوار

  .داشت عهده بر را آن سرپرستی واختاگف که کارگاهی نام 1917 سال

 نام به او گروه و. یافت تغییر »مسکو دراماتیک استودیو« به نمایشی کارگاه نام
 پرداخت در او هاي تالش محصول نخستین. شد منشعب استودیو آن از »هابیما«

 که بود مترلینگ موریس اثر »آنتوانی سنت معجزه« نمایشنامه جدید اي صحنه
 نمایشنامه واختانگف کار مشهورترین و آخرین و.  رفت صحنه به 1918 در
 1922 سال در که بود ایتالیایی نویس نمایشنامه, کارلوگوتزي اثر »تورانداخت«

  .رفت صحنه به



 هنر تئاتر هنرجویان و دانچنکو و استانیسالوسکی براي 1922 فوریه 27 در
 هنگام حالیکه در. آورد عمل به را تورانداخت نمایش از تمرینی اجرایی مسکو
  .بود احتضار حال در خانه در نمایش اجراي

 جهت او. گذشت در سرطان اثر در واختانگف 1922 مه ماه در بعد روز چند
 بداهه, آرته دل کمدیا دور خاور متاثر هاي شیوه از خود هدف به دستیابی

 کارهاي آنچه, گرفت می بهره کهن هاي افسانه و رقص, بازي شب خیمه, سازي
 با روانشناسانه حقیقت ترکیب دقیقاً, ساخت می فرد به منحصر و یگانه را او

 تئاترهاي از را خاص وار رقص اشکال او. بود بیشتر تئاتري هشیارهایهاي
 شیوة نوشت، می کاملی نگاري رقص خود هاي نمایش براي کرده، اخذ آسیایی
 شناسایی، تمرکز، ایجاد در استانیسالوسکی روش از ترکیبی او نمایشی

 در یرهولد مه »بیومکانیک« شیوه با همراه نقش در پنهانی مفاهیم و زندگینامه
  .بود آکسپرسیونیستی اي گونه به طراحی و بازیگري

   

 جهان در دارد شهرت موسیقی عالم در که اندازه آن به شاید: واگنر ریشارد - 6
 به چیز هر از بیش واگنر که چرا است طبیعی این و نباشد شهرت صاحب تئاتر

 قرن موسیقی تئاتر صحنه بین از که پلی لیکن دارد تعلق واپر موسیق جهان
 هرگز او از پیش تا ساخت فراهم راستا این در که تحولی و نمود ایجاد نوزدهم

 هاي افسانه و حماسی ادبیات کارگیري به و انتخاب با واگنر. بود نیافته تحقق
 صحنه هنر عرضۀ در را جدید گامی صحنه در آنها به دادن جان و ملل کهن

 او.  ساخت می را آن موسیقی هم نوشت می  نمایشنامه هم او. آورد بوجود
 از واگنر. گشود جهان به دیده الیپزیک درشهر 1814 مه ماه دوم و دربیست

 هم ها نمایشنامه دربرخی کودکی سنین در و شد آشنا تئاتر با ناپدریش طریق



 به انگیزي  غم نمایشنامه به که بود نرسیده پایان به اش ساله 15 هنوز.  شد ظاهر
. بود وبر ماریافون کارل و بتهون آثار شیفته او نوشت »آدالئید و لئوپولد« نام

 دیلیام از اثري از بود اقتباسی »پریان« نام به کرد تصینف که اپرائی نخستین
  .1833 سال در شکسپیر

 درسال واگنر شد سپرده واگنر به ماگدبورگ در ارکستر ریاست 1834 سال در
 تصنیف اپراي شکسپیر ویلیام از »اندازه به اندازه« نمایشنامه اساس بر 1836

 بیکاري و دري دربه مدتی از پس او. گذاشت نام »ممنوع عشق« را آن و کرد
 به واگنر. شد پیشنهاد او به لتونی ناحیه در واقع ریگا شهر در ارکستري رهبري
 محسوب اروپا عمده هنري مراکز از که شهر این در گرفت تصمیم و رفت پاریس

 جلب خود به را او پاریس موسیقی اما یابد خود براي مناسبی شغل شود می
  .رساند پایان به را »زي رین« اپراي شد موفق واگنر 1840سال در. نکرد

 اپراستفاده صحنه براي آن هاي جذابیت از و اساطیر کشف جستجوهایش حاصل
 یک عنوان به گفت بتوان شاید یا و تئاتر عاشق یک عنوان به او بود، کردن
 می حواس به کامل مستقیم توسل را عامل ترین واجب هنر، زبان به تئاتر دیوانه

 این تاثیر توان می »نیبلونک حلقه« او اصلی اثر مورد در که آن عجیب و دانست
 اصل و بود او هاي کوشش معماي کلید واقع در که تئاتر از را او فراوان توقع

 در واگنر.  کرد مشاهده شد می شمرده حواس جانبه همه توسل آن اساسی
  . کرد بسیار کوشش اپرا هاي سنت اعتالي جهت

 »پارسیفال« شود، می محسوب او اثر ترین تئاتري قولی به که واگنر اثر آخرین
 درام« خلق در او تسلط و پیري سالهاي در درست یعنی 1882 در که دارد نام

 در واگنر که هنگامی 1883 فوریه سیزدهم در سرانجام شد ساخته »واگنري
 چشم سالگی 70 درسن شدید سینه درد یک از پس و بود شده بیمار سخت ونیز



 و موسیقی عالم هاي چهره ترین درخشان از یکی او مرگ با و دوخت جهان از
  .شد خاموش نیز تئاتر

   

  سینما و تئاتر در نور و) صحنه وسایل( آکسسوار و لباس کارکرد با آشنایی

    

  :سینما و تئاتر در لباس کارکردهاي

  .سازد می مستند را مکان و زمان – 1

  .کند می شخصیتها تصویر به کمک – 2

  .کند می کمک خود نقش اجراي در بازیگر به – 3

  .کند می آنها حالت یا فیلم و نمایش مضمون القاي به کمک استعاري بصورت – 4

  .بخشد می شدت را منظره و رنگ – 5

 روانی اجتماعی، زندگی و پوشیدن لباس میان روابط به نسبت که لباسی طراحی
 تر موفق و تر سازنده احتماال باشد، حساس فیلم یا نمایش شخصتیهاي مادي و
  .بدوزد تواند می فقط که است کسی از

   

  :سینما و تئاتر در صحنه وسایل هاي کارکرد

 نشان در اي ویژه نقش و. دارند فیلم یا و نمایش کل در مهمی نقش صحنه وسایل 
  .دارند محیط ایجاد نیز و مکان زمان، دادن



  :شوند می تقسیم دسته سه به صحنه وسایل

 و چراغ صندلی، میز، مبل،: گیرند می قرار صحنه روي بر که صحنه وسایل – 1
  .درخت کنده سنگ تخته چون چیزهایی حتی

: گیرند می قرار وسایل سایر روي یا و آویزان صحنه بر که زینتی لوازم – 2
  .بهاء کم آالت زینت ظروف، پرده، تصاویر،

 اسلحه، فندك، سیگار،: است،مثل بازیگران همراه که دستی اسباب و لوازم – 3
  ... و موبایل عینک، پول،

 آوردن بدست براي اساسی راه دو خاص نمایش یک صحنه وسایل مسئول
  :دارد نمایش مایحتاج

 از یا و) مستعمل اثاثیه( فروشیها عتیقه از رود وسایل جستجوي به باید – 1
  ...و باسابقه تئاترهاي آرشیو

 و دور گذشته از اي دوره به مربوط نمایش وقوع زمان اینکه صورت در – 2
 او اینکار براي. ساخت آنرا باید. باشد ضعیف بسیار اصلی نمونه تامین احتمال

  .دهد انجام تحقیقی کار یک باید

 از یکی حال عین در و تئاتر فنی کارهاي دشوارترین از یکی صحنه وسایل
 هنرهاي سایر نیز و پیشگی صناعت و هنر مستلزم تماماً و است ذوقی کارهاي

  .است فنی

  :صحنه در نورپردازي

 نورپردازي نظري شالوده. سوئیسی صحنه طراح) 1928- 1862( آپیا آدولف
  .است داده ارائه را مدرن



  :شد عامل چهار متوجه تئاتري اجراهاي بررسی ضمن اپیا

 فضاي – 4 حرکت بازیگر – 3 افقی کف – 2 عمودي شده نقاشی صحنه – 1
 عامل را صحنه نورپردازي هنر ایپا. کند می حرکت آن در بازیگر که روشنی

 از پیروي به. دانست می عوامل این همه ترکیب و بخش وحدت بزرگ
 نورپردازي براي را اصلی کارکرد پنج تئاتر اندرکاران دست بعدها او، رهنمودهاي

  :شدند قائل

  ساختن دیدن قابل – 1

  مکان و زمان کردن تصویر به کمک – 2

  حالت ایجاد – 3

  صحنه بازیگران دادن نشان بعدي سه - 4

  .تماشاگر توجه مسیر به دادن جهت – 5

 نور و کلی روشنایی براي نور از بود ترکیبی شامل چیز هر از بیش اپیا فرمول
 شامل اپیا فرمول). اي لکه چراغهاي از استفاده( خاص محلی روي بر متمرکز
  .شد می نور شدت و جهت رنگ، مقدار، کنترل

 تصور تا آید در سرد یا گرم هاي رنگ به با باشد روشن یا تاریک توانست می نور
  .نماید ایجاد را...  و اکثر و ماه: خورشید نور

 حالت تا تاباند او بر بازیگر پهلوي و پشت از بلکه جلو را از تنها نه شود می را نور
  .کند پیدا بعدي سه

 از بیش بایستی می تماشاگر که را صحنه از قسمتهایی توانست می اپیا فرمول
  .کند تاریک را قسمتها سایر و ساخته روشنتر باشد آن متوجه همه



 با آن دید قدرت تفاوت و دوربین وجود به سینما در پردازي نور عمده تفاوت
 سینما در پردازي نور اساس، این بر که شود می مربوط تئاتر در تماشاگر چشم

 ثبت منظور به نیز و برداري فیلم دوربین لنز هاي قابلیت و ویژگیها با بایست می
 بر عالوه سینما در پس باشد داشته مطابقت »فیلم سلونوئید« نوار روي بر تصویر
) کلوین( نور حرارت کنترل ،)آپیا فرمول( نور شدت و جهت رنگ، مقدار، کنترل

  .بود خواهد گذار تاثیر و مهم بسیار هم

   

  آن تحوالت و پیدایش سیر و سینما در صحنه طراحی و پردازي صحنه با آشنایی

   

  ؟ چیست سینمائی صحنه طراحی

 را خود خاص زبان,  قالبی و محتوا,  زمینه هر با فیلم نوع هر, چیز هر از پیش -
  . دارد نیاز را خود خاص صحنه طراحی رو همین از و طلبد می

 در, اجراي مهم و اصلی عامل یک عنوان به آن کاربرد و صحنه طراحی هنر  -
 آن بداقبالی دالیل از.  است گرفته قرار »واقعی« بررسی مورد کمتر سینما تاریخ

 بسیار دانش به که آن وسیع عمل میدان و حرفه این بودن تخصصی به توان می
  . داشت اشاره دارد نیاز ها فن و هنرها همه در گسترده

 طراحی موثر ارزشهاي و قابلیتها تمام خوب فیلم یک در دیگر سویی از  -
 بدنه از آن تفکیک که درآمیخته فیلم شکل و مفاهیم پود و تار با چنان صحنه
 و عوامل سایر از جدا و مستقل طور به نرا آ توان نمی و است ناممکن فیلم اصلی
  .داد قرار تحلیل و تجزیه مورد فیلم درساختار آن نقش به توجه بدون



 در یا و »کالیگاري دکتر دفتر« چون سینما کالسیکی آثار نظیر فیلمهایی در
 و 2001 فضایی اودیسه:  مانند سینما جدید تخیلی -علمی هاي فیلم از بسیاري

 وجود دلیل به) نگر آینده( تخیلی, علمی -اي افسانه هاي فیلم اغلب در نیز
 متخصصان, صحنه طراحان, لباسها و دکورها ویژه نقش همچنین و خاص شرایط

 هستند فیلم بصري خالقان که هنري مدیران بخصوص و تصویري ویژه هاي جلوه
 مفهومی مفاهیم تبیین در حیاتی عامل ترین مهم یا و تنها عنوان به توانند می

 نانوشته قانون علیرغم( هستند فیلم واقعی »مولف« که باشند این مدعی, فیلم
 به تالیف حق افتخار که دانند می عواملی تنها را کارگردان و نویس فیلمنامه که
  .)رسد می آن

 گروه هر ولز اورسن و فولر ساموئل, چاپلین چارلز چون کارگردانانی فیلمهاي در
 و فکر مجري واقع در که شدند بدل مشاورانی به صحنه طراحان جمله از

  .بودند کارگردان مطلق هاي خواسته

 دهنده نشان, فیلم یک صحنه طراحی ویژگیهاي که گفت توان می جرات به
  .است آن کارگردان خاص بینی جهان نوع و روش,  سبک

   

  :سینما در صحنه طراحی کارکرد

 و شهر فلینی جاده خارجی نماي یک در مثالً بیشتر احساس القاء براي - 1
  .باشد می دختر بازیگر تنهایی احساس بیانگر درختان و آسمان کوهستان،

 دادن نشان با): فریم( تصویر واحد جزء هر در زندگی زیبایی دادن نشان - 2
  .اشیاء یا و بازیگر روانی و روحی حالتت القاي براي مورب و افق, عمودي خطوط



 که) 1372-نژاد داوود علیرضا( نیاز فیلم در مثالً: پردازي شخصیت به کمک - 3
 از تنها) و بازیگر وجود بدون حتی،( اصلی بازیگر رقیب خانه صحنه درطراحی

  .بریم می پی او شخصیت به درجه 360 پن با و) P.O.V( نظر نقطه نماي طریق

 کین همشهري فیلم در کین مجلل قصر: مثالً: شخصیت یک عنوان به - 4
 ساخته سرخ صحراي فیلم در راونا شهري صنعتی ناحیه یا و ولز اورسن ساخته

  .کرد یاد آنها از فیلم اصل شخصیت بعنوان توان می که آنتونیونی

 پیشخدمت فیلم در پلکان: مفهوم یک رساندن یا دادن نشان براي - 5
 روانشاختی مفاهیم بیان براي نبرد میدان اي گونه مثابه به لوزي فرانچسگو

  )مذکر و ارباب( مرد دو از یک هر نسبی موقعیت

   

  :سینما و تئاتر در صحنه طراحی تفاوتهاي

 هستند شات النگ منحصراً تئاتري هاي صحنه:  فضایی و مکانی مالحظات - 1
  )ثابت ي اندازه(

 در شود متوسل تماشاگران با گذاري قرارداد به باید صورت این غیر در و
  .است متکثر و متنوع متفاوت، سینما در تصویر نماي اندازة صورتیکه

 و محدود ناحیه توان می کوتاهی مدت در فقط تئاتر صحنه طراحی در - 2
 با سینما، در اما شوند می طاقت بی تماشاگران چون کرد منعکس را کوچکی
 ،)شات مدیوم( بسته نماهاي توان می تصاویر کادربندي و) نمابندي( دکوپاژ

 در تماشاگران به را) آپ کلوز اگستریم( تر بسته بسیار و) کلوزآپ( بسته کامالً
  .داد نشان بارها و بارها فیلم مدت طول



 حاالت القاي براي صحنه یک در مورب و افقی عمودي، خطوط از تئاتر در - 3
 در سینما در ولی شات النگ نماي در اما شود می استفاده تئاتر در روانی و روحی
  .برد بهره منظور همین براي آنها از توان می نیز گفتارها و ها صحنه میانه

 خارجی نماهاي: دارد وجود سینما در پردازي صحنه براي بیشتري آزادي - 4
  )خارجی لوکشین(

  .کین همشهري. شود می مطرح شخصیت یک عنوان به صحنه سینما در - 5

 هاي طراحی امکان: یعنی است، عملی صحنه جزئیات به پرداخت سینما در - 6
  .دارد وجود صحنه همان از گوناگون نماهاي براي صحنه یک از گوناگون

. کند توجه جلب فیلم اصلی توجه کانون عنوان به تواند می صحنه سینما در - 7
 یک اجزاي حقیقت در که کوبریک استانلی 2001 فضایی اودیه فیلم در مثالً

 می تشکیل را فیلم اساساً فضا خود پهناور گستره و فضایی ایستگاههاي کشتی
 تصادفی تقریباً فیلم شمار انگشت آدمهاي حضور واقع در که اي گونه به دهد
  .است

   

  ؟ کیست سینما صحنه طراح

 و ساخت ناظر و مسئول و بصري فضاي اصلی خالق, تعریفش ترین ساده در
  . است شده تهیه پیش از هاي طرح براساس لباس تهیه همچنین و دکور اجراي

, دکور طراحی نیز و پردازد می فیلم هاي لوکشین معماري شکل انتخاب به او
  . دارد عهده بر را آنها اجراي و ساخت بر نظارت همچنین و صحنه لوازم و لباسها



 به) فیلمنامه( مکتوب و ادبی متن برگرداندن واقع در و تبدیل براي صحنه طراح
 و فیلم نوع هر با را خود خاص هاي شیوه باید سینما به نهایت در و تصویر

 براي را تازه روشی, کارش مراحل تمام در کند سعی و کرده منطبق آن مختصات
  .بیابد فیلم مناسب خلق

 می شمار به مطلوب فضایی خلق براي طراح پرش سکوي نظر هر از فیلمنامه
 و دراماتیک ارزشهاي و کیفیت از بالقوه که است متنی, خوب فیلمنامه. آید

 طریق از را تصویري ناب تصاویر به شدن تبدیل قابلیت و بوده برخوردار فکري
 به تجه با و نویس فیلمنامه و کارگردان و طراح بین نظر تبادل و بحث, مشورت

 اجراي نحوه و بدیع و نو هاي یافته دوست مکان, فضا درباره آنان پیشنهادهاي
  .باشد داشته آنها

 نظرات نیز و فیلمنامه از کارگردان برداشتهاي مجموعه تحلیل با صحنه طراح
 حساس و ترین جذاب,  ترین مهم( تولید پیش مرحله در خود سبک و شخصی

 را خویش طرحهاي اساس و پایه) فیلم یک خلق و گیري شکل هاي لحظه ترین
  .آورد می دست به مطلوب فضاي تجسم براي

   

  :سینما در صحنه طراح کار مراحل

  :تولیدي پیش مرحله -الف

 نویس فیلمنامه و کارگردان با دائمی مشورت و گفتگو و بررسی, بحث مرحله - 1
  .گیرد می شکل اولیه هاي مشق سیاه و طرحها که



 تحرك, دوربینی و بازیگران حرکت براساس لباسها و دکورها نهایی طرحهاي - 2
 مدیر مشورت با کارگردان سبک و ها میزانسن, دوربین نیازهاي, فیلم درونی

  .گیرد می اجرایی و واقعی شکل کارگردان و صحنه طراح, فیلمبرداري

 تهیه و تولید مدیر با زدن کله سرو( نهایی طرحهاي اجراي و ساخت مرحله - 3
  )لباسها و دکور اجرایی کیفیت بردن باال و الزم بودجه حداقل تامین براي کننده

  : تولید مرحله -ب

 انتخاب در و دارد قرار کارگردان و فیلمبردار کنار در مرحله این در صحنه طراح
 می ارائه را خود پیشنهادهاي غیره و تصویر بندي ترکیب و کادر, دوربین زوایاي

 قوه با و سریع خیلی, داشت نیاز تغییراتی به دالیلی به اي صحنه اگر و دهد
 و صدر سعه با. ( یابد می شکل براي حلی راه, جدید فکري ارائه و تخیل

, کند منتقل کارگردان به را مفید و درست نظرهاي اي زمینه هر در خونسردي
  !)حیله با حتی

   

  :سینما موفق صحنه طراح یک ویژگیهاي

 در که گرا آرمان اي روحیه و اخالق با, گزین خلوت, درونگرا است هنرمندي - 1
  . کند می زندگی »واقعی دنیاي« در, انتزاعی و مرموز, تخیلی فضایی

 هنرها سایر سبکهاي و مفاهیم کاربرد و زبان با باید کارش نوع دلیل به - 2
  .باشد داشته آشنایی... )  و نقاشی, معماري(



 ادبیات, نمایش اصول با بایست می فیلمنامه با داشتن سروکار علت به - 3
, روانشناسی و هنر شناسی جامعه, نمایش تحلیل و تجزیه روشهاي,  نمایشی

  .بشناسد درستی به نیز را اساطیر حتی و شناسی باستان, تاریخ

 نقد و بررسی,  مطالعه را قرنی و دوره هر اجتماعی و فرهنگی مسائل باید او - 4
 و کند رعایت کارش در را ویژه سبکی خود شخصی دیدگاه از بتواند تا کرده

  .شود مخاطبانش عمومی فرهنگ سطح اعتالي باعث همچنین

 با و دکور اجراي اصول رعایت و فیلمنامه اجراي ضرورت به بنا صحنه طراح - 5
 امکانات و مواد با نیز مبتکر صنعتگر یک عنوان به باید, هنرمندانه نوآورهاي

  .بگیرد نظر در را تولید اقتصادي هاي جنبه و باشد آشنا دکور ساخت

 ساده با تردست باز شعبده و جادوگر یک شبیه گاه موفق صحنه طراح یک - 6
, رم اي ویرانه( ساختگی یا واقعی مکان با آن تلفیق و اي صحنه ترفندهاي ترین
 بهترین, سریع زمانی در و خام مواد و بودجه حداقل با تواند می) جمشید تخت

  .دهد ارائه را هنري کیفیت

 کافی اطالعات از باید فیلم نوع هر مناسب فضاي طراحی براي, صحنه طراح - 7
 سیستم و روش بتواند تا باشد مند بهره فیلم ویژه...  و فرهنگ, زمان مورد در

 کار جوانب تمام به اندیشیدن با و دقت رابا فیلم نوع هر با مناسب اجرایی
  .کند انتخاب

 و معمار یک مانند باید آنکه بر عالوه تاریخی هاي فیلم درباره صحنه طراح - 8
 و مطالعه نظرش مورد تاریخی دوره مورد در شناس باستان یا تاریخ تحلیلگر یا

 با همراه فیلم فضاي طراحی طریق از بایست می دهد انجام گسترده تحقیق
 ویژگیهاي تمام شده کشف تاریخ غبار الي البه از, او دیدگاه مبناي بر تخیل

 باید نتیجه در.  کند مستقل تماشاگر به را دوره آن اقتصادي و اجتماعی فرهنگی



 و اجتماعی هاي دگرگونی با نیز و ساختاري و تاریخ نظر از معماري سبکهاي با
 و لباس تاریخ, مذهب, اساطیر تاریخ, بومی سنن و رسوم و آداب, مردم اقتصادي

  .باشد داشته آناییِ غیره

 از کار الگوهاي که آنجا از) زمانی این( معاصر هاي فیلم درباره صحنه طراح - 9
 که عناصري تمام لذا,  است موجود او پیرامون در تصویري بافت و کلی شکل نظر
 در خود واقعی نقش از جدا بایست می شود می داده قرار یا و دارد قرار صحنه در

 ترین خاصی در حتی فیلمنامه فضاي کلی حس دهنده نشان روزمره زندگی
 تر کامل و موجزتر که طرحهی, طرح هزاران بین از باید او پس باشد خود شکل

 بایستی می) معاصر نقاشی یک اتاق طراحی در مثالً. (کند انتخاب باشد بقیه از
 معنی و مفهوم در کاربردي که اضافی اشیاي حذف و فضا کردن ساده با نهایت در

 براساس را فیلمنامه خاص فضاي) دکور فضاي کردن استلیزه( ندارند فضا
 واقعیت در فضا همان با البته که بسازد) نقاش( فیلم شخصیت روانی ویژگیهاي

  .باشد متفاوت بیرونی

 و دقت با خود پیرامون دنیاي عناصر به حال همه در و همیشه صحنه طراح - 10
 و نقد و تحلیل و تجزیه مورد را آنها و کند می فکر و کند می نگاه حساسیت

 تاکنون عادي فرد که کند لمس و کشف را دنیایی بتواند تا دهد می قرار بررسی
, ظاهر پرده پس از واقعیت کشیدن بیرون با کند می سعی او باشد نشده آن وارد

 اساس بر فضایی و برد می پی او پیرامون اشیاي و آدمی زندگی نهفته حقیقت به
  .کند خلق واقعی الگوهاي از خیال و توهم

     

  



  سینما در صحنه طراحی تاریخی سیر

  :صحنه طراحی طالیی دوران

 و بهترین که باشد می 1920 دهه اواخر تا سینما پیدایش زمان از دوران این
 این است هنري ناب فضاهاي خلق نظر از صحنه طراحی دوران ترین برجسته

 طراحان و کارگردانان بر بنیادین و عمیق تاثیري, سبک و بیان نظر از دوره
  .گذارد می سینما تاریخ بعدي هاي دهه در صحنه

 قرن تئاتري آرایی صحنه »سینماتوگراف« تدریجی رشد و تولد با همزمان
 سینما با رقابت براي ابتدا, صحنه اجراي شیوه و فکري تحوالت مسیر در نوزدهم

 به فنی پیشرفتهاي و دکور ساخت تکنولوژي نظر از) دوران آن جدید پدیده(
 به مبارزه این اما نمود می ممکن صحنه در را کاري نوع هر انجام که رسید جایی
 ناب و عمیق تفکرات سوي به را تئاتر, سینما زبانی قدرت و فنی امکانات دلیل

 دیگر سویی از البته و. کرد رهمنون صحنه و فضا طراحی در نوآوري و تئاتري
 کار جذب و کردند رها را تئاتر آن تجربه با تکنیسینهاي و صحنه طراحان بیشتر

 مدت بلند و گسترده طرحهاي داراي که شدند می فیلمسازي استودیوهاي در
  .بودند

  :است بوده روبرو گرایش و تفکر به نگاه نوع دو با پیدایش، بدو از سینما

 در روزمره زندگی از ماجراهایی با(»  میر لومی لویی«  گرایانه واقع هاي فیلم) الف
  )زمینه دکورپس عنوان به واقعی فضاي

 براساس فضایی در تخیلی داستانهاي با(»  لیس له ژرژمه«  خیالی هاي فیلم) ب
 پالتو در همه که تصویري ترفندهاي و شده نقاشی دکورهاي با تخیل و توهم
  .اند شده خلق



 فضاي کل که بود سینما در صحنه طراحان اولین از»  لیس له ژرژمه«  حقیقت در
 سبک لحاظ از که دکورهاي کرد می خلق نقاشی طریق از را فیلمهایش فانتزي

  .بود سالها همان تئاتر آرایی صحنه شیوه به بافت و آمیزي رنگ

 براي) 1903( قطار بزرگ سرقت فیلم با »پورتر. اس. ادوین«, 20 قرن آغاز در
 را) دکورها( واقعی مکانهاي همخوانی و تدوین نقش نوپا سینماي در بار نخستین

 این در بار اولین براي حقیقت در. کرد مطرح داستان پیشبرد و پرورش مسیر در
 و وقوع مکان و زمان, هم با ارتباط در و پیوسته صورت به واقعی فضاهاي فیلم

  .کردند می بازگو را داستان پیشرفت

 هموطنش بزرگ طراحان همکاري با »پاسترونه جووانی«, 1920 دهه ایتالیاي در
 آرایی صحنه و دکور از استفاده با بار نخستین براي »اینوچنتی کامیلو« جمله از

 نورپردازي نیز و اپرایی شبه شکوه با پردازیهاي صحنه سبک به عظیم
 در و معماري جزئیات تمامی با را باستان روم حماسی داستانهاي, رومانتیک

 به را سینمایی دکور در تحولی و کرد بازسازي آن کاریهاي ریزه و دقت نهایت
  ).آسا غول دکورهاي. (اورد وجود

 و) 1916( تعصب فیلم دو بخصوص هایش فیلم در »گریفیث وارك دیوید«
 و دراماتیک نقش و تازه سینمایی قواعد از استفاده با, )1915( ملت یک پیدایش
 بندي قاب, نزدیک نماهاي, موازي تدوین یعنی, فیلم یک عناصر خالقانه
 نورپردازي و لباس,  دکور طراحی با را هنري سینماي از جدید هاي گونه, تصاویر

 مقایسی در »تعصب« فیلم باشکوه و عظیم دکورهاي. کرد ریزي پایه آن خاص
 مبناي بر( آن اجراي در وسواس و دقت نهایت در و طبیعی هاي اندازه و واقعی

 تحت دکورها این. شد ساخته و طراحی) شناسی باستان و تاریخی هاي بررسی
  .بود) فضا نظر از( رومانتیک نقاشی تاثیر



 ترین موفق در, اکسپرسیونیستی هاي فیلم صحنه طراحی, 1920 آلمان در
  .شدند گر جلوه دکور تحوالت تاریخ طول در خود بیانی شکل

  :اکسپرسیونیستی دکورهاي هاي ویژگی

  .هستند) استرلیزه( شده ساده بسیار -1

 می خلق را واقعی ظواهر از دور به و یافته شکل تغییر و واقعی غیر فضایی - 2
  .کنند

 دیده بسیار آن در شکسته و مورب و سیاه خطوط, کج سطوح از استفاده - 3
  .شود می

  .دارند روشن و تاریک آمیزي رنگ و نورپردازي - 4

 تماشاگر چشمان برابر در را کدر و مالیخولیایی فضایی دکورها نوع این کل در
 منعکس آینه یک مانند حقیقت در سبک این فیلمهاي و نمایند می مجسم

 جهانی( جنگ از پس مغلوب و ورشکسته آلمان نومیدانه و سیاه فضاي, کنند
  )رایمان والتر و وارم هرمان( طراحی با کالیگاري دکتر دفتر فیلم. (است) اول

 سبک از که خود هاي فیلم دکور در »دریر تئودور کارل« دانمارك، در
 »آپیا آدولف« و »کریگ گوردون ادوارد« آرایی صحنه »نوع« و اکسپرسیونیسم

 رنگ مایه با و ضروري غیر اشیاي از خالی فضاهاي با بود، متاثر تئاتر در
 به را انسان, نو بازبانی و صحنه تزئینات در اختصار و ایجاز نهایت در, خاکستري

 معانی با بصري عوامل تمام از و گزیند برمی خود فیلم اصلی موضوع عنوان
 با ژاندارك مصائب فیلم. (نماید می استفاده ایده این تحقق براي شان درونی

  )هوگو ژان و وارم هرمان طراحی



 پدیدار و نقاشی مکاتب و مدرن معماري هنر اصول تکوین با همزمان فرانسه در
 طراحی هنر در نو قواعدي و زبان,  داخلی تزئینات در» ]3[دکو آرت« شدن

 و دید در عظیم و عمیق طور به آن تاثیر که آمد وجود به زیباشناسی و صحنه
  :جمله از. است مانده باقی صحنه طراحی سبک

 و شیک فضاي فیلم این در که): 1924( لربیه مارسل اثر »انسانی غیر« فیلم -
  .است خودش زمان فکري ویژگیهاي یادآور آن روز مد

-1938 میرسون الزار طراحی با) 1928( فدر ژاك اثر »جدید آقایان« فیلم -
 جنگ دو بین سینماي نابغه و سبک صاحب صحنه طراح ترین مهم( 1900
 »دکو آرت« سبک به صحنه آرایش و مدرن معمار شکلهاي از آن در که) جهانی

. است ساخت خوش و دار سبک, شناسانه زیبایی دیدي داراي که شده استفاده
 سبک او تا شد باعث سینما در صحنه طراحی به صحنه طراح این شیفتگی

 دیگر بر بسیاري تاثیر که برساند اوج به فیلم طراحی در را »شاعرانه ـ رئالیسم«
  . گذاشت صحنه طراحان

 در, )1899-1959( هال. چارلزد یعنی اش نابغه طراح همکاري با چاپلین چارلز
) 1936( جدید عصر, )1925( طال جویندگان, )1927( سیرك همچون فیلمهایی

 دکورهاي روح بی و یکنواخت فضاي به) 1931( شهر هاي روشنایی و
 و نقش از تازه مفهومی, شاعرانه حالتی با, اش اولیه هاي فیلم ناتورآلیستی

 در فضا که شد باعث و بخشید گرایانه واقع فضایی خلق در لباس و دکور عملکرد
  .درآید فیلم مفاهیم درآوردن تصویر به خدمت در خالقانه شکلی

 که بود سبکی صاحب و بزرگ فیلمهاي تولد شاهد, آمریکا 1920 دهه سینماي
 جمله از ها زمینه تمام در اروپایی مهاجر و نابغه هنرمندان حضور مدیون را همه



 به جنگ دو فاصله در که االصل اروپایی مهاجر صحنه طراحان و( صحنه طراحی
  .باشد می) رفتند آمریکا

, اشتروهایم وان اریک چون بزرگی هنرمندانی, کارگردانی زمینه در بخصوص
 سازنده عناصر تمامی بر یک هر...  و اشترنبرگ وان ژوزف, لویچ ارست, مورنا
 فکري و دیدگاهی تاثیر, صحنه طراحی تا گرفته کارگردانی شیوه از, فیلم یک

  :جمله از اند گذاشته عمیقی

 و صحنه طراح و کارگردان( اشتروهایم وان اریک) 1923( حرص فیلم در - 1
 دیدگاهی,  تصویري زیباشناسی نگاه در جدید اصولی رعایت با توانست) لباس

 صحنه و دکور که طوري به کند ایجاد فضا طراحی عرصه در هنرمندانه و تازه
 نظیر بی و درخشان, بیانی نظر از و محکم, تصویري هاي ارزش نظر از او آرایی

 و آمریکایی فیلمهاي صحنه طراحی بر آن از پس دهه چندین طی که آنجا تا بود
  .گذاشت نمایان و عمیق تاثیري چاپلین چون کارگردانانی

 -1972( ریچاردي کرد کسب او با همکاري از فراونی تجربیات که او شاگردان از
 طراحی نوعی طریق از توانست که بود سبک صاحب طراحی که بود) 1896
 چون بزرگانی فیلمهاي به مستندگونه حالتی با, تئاتري گرایانه واقع نو صحنه

 و »رنوار ژان« ،»وایلر ویلیام« ،»ویدور کلینگ« ،»والش راشول« ،»فورد جان«
  .شود خود خاص کاري سبک داراي »الیاکازان«

 نخستین قواعد و اصول از اکسپرسیونیستی فضاي دگرگونی تجربۀ با مورنا، – 2
 در, طبیعی انگیز هم و مکانهاي با فضایی چنین تلفیق و, گرایی واقع سوي به آن

 زبان بیانی نوع در تازه افقی, 1927 »طلوع« درخشان فیلم تجربه با آمریکا
  .آورد وجود به سینما



 ساختمان ،)1891 – 1978( »روشوگلیس« توسط طلوع، فیلم صحنه طراحی در
 هول ارواح و اشباح از مورنا هراس و ذهنیت از اي گوشه دهنده نشان مکانها و

 عقالنی جنبه واقع در فیلم، این در »شده واقعی« اشیاي و دکور. است انگیز
 با نهایت در و کند می نزدیکتر واقعیت به را آنها و کرده تقویت را او داستانهاي

  .دهد می نشان ناامن و هولناك دنیایی در را امروز انسان موقعیت, جهانی زبانی

   

  :صامت سینماي

 این در بنابراین, ایم بیگانه صدا یعنی, اصلی عنصر دو از یکی با سینما، این در
 سینماي در واقع در. بود کننده تعیین و پراهمیت بسیار تصویر، نقش دوران،
 درونی، مفهوم شکل، ترین بالواسطه و زمان ترین سریع در تنهایی، به فضا صامت

 واقعی فضاي یک به طراح دیدگاه و تخیل ذهن، صافی از عبور از بعد و زمان
 درآوردن تصویر به در ها فیلم این بصري فضاي اهمیت. شد می تبدیل ویژونو
 بستگی فیلمنامه درونی و ظاهري نیاز و ضرورت به, ادبی اثر دراماتیک حالت

  .داشت

 چه و اش انتزاعی شکل در چه بیانی دکور نقش و ارزش, صامت سینماي در
 نمایان سینمایی اثر یک خلق در عناصرش تمامی با همراه خود واقعی درشکل

,  هنري اثر یک عنوان به هنرمندانه مفاهیم و مکانی انعکاس نظر از دکور و شد
  )نقاشی اثر یک مثل. (یافت اهمیت

 تصویر بیانی قدرت و نقش از, ناطق سینماي پیدایش و سینما به صدا ورود با
 اما, شدند گرایانه واقع, بصري نظر از ها فیلم. شد کاسته حدودي دکورتا و محض

 با) 1855-1966( »دریر هانس« نظیر سبک صاحب هنرمندانی تدریج به



 طراحی زمینه در گذشته اکسپرسیونیستی فیلمهاي هاي تجربه از تاثیرپذیري
  .بخشیدند بصري عمیق ارزش و مفهوم, ها فیلم فضاي به دیگر بار, دکور و صحنه

 کین همشهري فیلم در »پولگالس لنت ون« و »سیلورا درایل« طراحی مثل
 تاثیر تحت دکور بیانی شیوه و اجرایی تکنیک نظر از که 1941 در) ولز اورسن(

 صحنه عناصر از استفاده و فضاسازي در نو زبانی که بود اکسپرسیونیستی سبک
  .کرد خلق

   

  :آن در معماري تاثیر و صحنه طراحی

 اساس بر زیست فضاي ایجاد و طراحی هنر, کردن خلق و ساختن هنر :معماري
 و شکل, اجزاء طریق از معماري اثر یک. اوست جامعه و انسان نیازهاي و آرمانها
 دوران و جامعه و انسان هواي و حال و خصوصیات کننده منعکس خود سبک
  .اوست

 طراح دهنده الهام عامل ترین مهم, معماري »سبک« یا »نوع« هر خلق یا انتخاب
  .است فیلم هر مطلوب فضاي تجسم در, سینما صحنه

 سبکهاي تحول تاریخ با آشنایی بر عالوه) معمار یک مانند( صحنه طراح یک
 نظر از را شده خلق فضاي بایست می, آن هنري و فنی کاربرد نیز و معماري
 بر) فیلمنامه( نمایشی ادبی اثر هر زیرا, کند تحلیل و تجزیه نیز نمایشی کاربرد
 و سبک لحاظ از خاصی معماري فضاي به, خود مضمونی هاي ضرورت حسب
  .باشد مناسب فیلمنامه اجراي براي که دارد نیاز بیانی شکل



 مفاهیم و تصویر شناسی زیبایی نظر از صحنه طراحی هنري دوران شکوفاترین
 نهضت« تاثیر تحت هنر این که گردد برمی زمانی به دارد می عرضه که جدیدي
  .است بوده»مدرن معماري

 معماري, صنعتی انقالب و جمعیت رشد و شهرها توسعه با بیستم قرن اوایل در
 توانست نمی دیگر) گرایی تجمل با ویکتوریایی عصر معماري( نئوکالسیسم

 یک عنوان به مدرن معماري لذا, باشد صنعتی جامعه هاي دگرگونی جوابگوي
 جدید علمی فلسفه بر مبتنی و گرایی عقل مکتب قواعد و اصول براساس و نیاز

  .کرد پیدا ظهور

 است قائل بسیاري اهمیت معماري در عملکرد نقش بر) مدرنیست( نوگرا معمار
 در و) داشت سروکار آن با که جبري شکلهاي و آلیستی ایده اهداف وجود با(

 مخالفت به نمادگرایی و مصرف بی تزئینی هاي شکل,  گرایی تجمل با حال عین
 انسان( گذارد می خلق انسان نیاز پایه بر و سادگی نهایت در را بنا و برخاسته

 وجود از یکی( »کابردي معماري« خلق طریق از نهایت در و) اومانیسم=  گرایی
 که خود خاصی شناسی زیبایی سبک به) صحنه طراحی و معماري مشترك
  .میرسد است »ناب« معماري از تجسمی

 جان« ،»بارشاك لئون« ،»آدام کن« ،»اسیتونس ماله«: همچون بسیاري معماران
 از »برینتون رالف« ،»شریف پل« ،»پولگالس سنت ون« ،»دریر هانس« ،»باکس
 روي صحنه طراحی حرفه و سینما طرف به معماري از که هستند کسانی جمله

  .آوردند

 نشان, ها فیلم صحنه طراحی پود و تار در معماري گوناگون سبکهاي تبلور
 با و اساسی الهامات موجب که سینماست در هنر این خالقه حضور دهنده
 تا شده کارگردانان و نویسان فیلمنامه حتی و صحنه طراحان کار در ارزشی



 آورده وجود به را فیلم اصلی تفکر پایه سبکها این کاربرد و اصول گاه که حدي
  :جمله از است

 و انسان حضور دلیل به) اندیسمان اگر( »آنجلوآنتونیونی« سبک فیلمهاي در
 صورت به مدرن معماري سبک, آنها تحلیل و شناخت نیز و معاصر شخصیتهاي

 صورت به آن کشف و ظاهري و درونی معانی تبیین در خودآگاه و هنرمندانه
  .است افتاده جا موضوع با هماهنگ

 پرحجم و سنگین معماري و هنر ویژگیهاي از استفاده »ولز اورسن« فیلمهاي در
 ویژگیهاي, آن در موجود اشیاي با صحنه آرایش نیز و ساختمانها شکل در باروك
  .است کشیده تصویر به را داري سرمایه خاصی طبقه

 بومی و سنتی معماري از استفاده با فیلمهایش در »پازولینی یرپائولو پی«
, اش سیاسی و شخصی تفکرات براساس, هم با آنها تلفیق و مختلف ملل) بدوي(

 فضاي خود خاص زیباشناسی سبک با و غریب و ناشناخته فضاهاي ایجاد در
 می نشان بدوي کامالً و بسیار آن فرهنگی گستردگی تمام با را یونان تراژدهاي

  )شهریار اودیپ یا متی روایت به انجیل: فیلمهاي جمله از( داد

 به, صحنه طراحی در معماري سبکهاي کاربرد ،»فدریکوفلینی« فیلمهاي در
 ذهن در را »خیال و توهم« و »غربت و غم«, »طنز« نمادگونه و تخیلی صورت

 کامالً معماري نوعی با که »ساتریکون« فیلم در جمله از. (کند می زنده تماشاگر
 کهن فضاي, بصري شناسی زیبایی نظر از خاص و) استرلیزه( شده ساده, تخیلی

 صورت به, اسرارآمیزش شکلهاي و ها ابهام تمام با را) پرست بت رم( باستان رم
  )بخشد می تجسم »رویا« یک



 اش صحنه طراح کمک به نیز »گیتار جانی« وسترن فیلم در »ري نیکالس«
 سنگی بناهاي تاثیر تحت مدرن، معماري از جسورانه استفاده با »سالیوان جیمز«

  .آورد می پدید سترن و فیلمی فضاي در بدعتی رایت، لوید فرانک

   

  معاصر سینماي صحنۀ طراحی در مدرنیسم پست معماري

 علمی ـ اي افسانه, تاریخی فیلمهاي انبوه تولید 1990 و 1980 هاي دهه در
 تفکرهاي و ها نظریه مبناي بر, قدیمی مضامین جدید بازسازي نیز و) نگر آینده(

 ظاهر در که »مدرنیسم پست« هنري نظریه جمله از. گیرد می اوج بکر و تازه
 مفاهیمی از اما دارد روشنفکرانه جدید رسم یک حد در تزئینی صرفاً کاربردي

  .است برخوردار حاضر عصر از متاثر

 دلیل به هم آن است »نیچه« مدرنیسم پست دهنده الهام و فیلسوف, رهبر
 به »کانت« اخالقی و ذهنی گرایی عقل فلسفه و مدرنیسم از که ویرانگري انتقاد
  .آورد عمل

 و معمار هنرمندان براي هم( مدرن پست معماري توجه مورد اصول از یکی
 مساله, دارد »اي نیچه« مضمونی که) مردم توده براي هم و جامعه فکري نخبگان
  .است زندگی به بخشیدن زیبایی

  :مدرن پست معماري ویژگیهاي

  .کند نمی صادر االجرا الزم و جدي دستورالعمل - 1

 می نقد را آن اجزاء از برخی اما پذیرد می را مدرن معماري زیربنایی اصول -2
  .کند



  .نیست نمایش یا طنز ضد, تاریخ ضد - 3

  .دارد خاص توجهی اساطیر و دور هاي گذشته به - 4

 می استفاده گیر چشم تزئینات عنوان به صرفاً گذشته معماري عناصر از - 5
  .کند

  .نیست ها قالب نمایشی شکل و نمادگرایی ضد - 6

  .دارد گرایشی تخیلی فضاهاي و اسطوره و رویا تجسم,  پردازي قصه به - 7

  .دارد سازي شمایل و پردازي تصویر به ویژه اهمیت - 8

 و جدید فضاي نوعی که است اي استعاره بناهاي سوي به تحول حال در - 9
  .سازد می را پرابهام

 جدید دیدگاه یک عنوان به) مدرن پست( معماري سبک این 1980 دهه در
 اصلی بناي زیر که جائی تا شود نمایان کامالً, فیلم دکور و صحنه طراحی درشیوه

  .داد می تشکیل را حاضر نسل جوان سینماگران فکري

 یادآوري ،)اسکات ریدلی( بیگانه ،)کامرون جیمز( نابودگر نوع از فیلمهایی در
, معروفند) نگر آینده( علمی اي افسانه فیلمهاي به که) ورهوون پل( مطلق

 و 1930 هاي دهه نئواکسپرسیونیستی و» ]4[نوار فیلم« بدبینانه و تلخ فضاهاي
 معماري. شوند می خلق رنگی کابوس صورت به تخیلی کامالً و نو شکلی با 1940

 و دقیق تحقیقات بر مبتنی و خیالی شکل وجود با فیلمها این صحنه طراحی و
 و ترسناك کابوسی صورت به را بشر موقعیت و آینده فضاي, شان علمی وسیع

 و گستاخانه شکلی به انسان بر ماشین تسلط کابوس. (نمایاند می دهنده هشدار
: دیگر بیان به) تماشاگر چشمان مقابل در حیوان ـ انسان همیشگی صورت به

  .حیوان ـ انسان نبرد محل=  فضا و معماري



 داراي گذشته کالسیک و قدیمی هاي نسخه با مقایسه در ها فیلم این فضاهاي
 معماري گوناگون هاي سبک از یافته الهام و» ]5[فوتوریستی« کامالً شکلی

 خوئی درنده و حیوانی روح حضور که هستند نگر آینده فضاهاي و حال و گذشته
)Modern brutalaism (جمله از. شود می دیده آن در حاضر عصر  :  

 توماس« کمک به »کاپوال فورد فراسیس« اثر »استاکر برام دراکوالي« فیلم در
 و نظرها از متاثر گروهش، و) هنرشناس و معمار( صحنه طراح »ساندرز

 از استفاده با و نمایش عنصر اهمیت مورد در »مدرن پست« سبک دیدگاههاي
 را کوالژگونه فضایی, زمینه هر در بصري ترفندهاي و تکنولوژي امکانات آخرین

 به تا آورد وجود به گذشته هنري بصري آرمانی و گیرا اجزاي و عوامل کلیه از
 بیانی زبان از متاثر فیلم فضاي. کند کمک اثرش توهمزاي و مرموز, تخیلی فضاي
 گونه رومانتیک »معماري« سبک آگاهانه انتخاب با و مصور داستانهاي در تصویر

 تندیسها شکل در) کوکتو ژان( زیبا و زشت فیلم نور و فضا طراحی از متاثر نیز و
 فنا اي گذشته و مرگ از یاس و دلتنگی احساس که...  و مرمري هاي مجسمه و

  .شود می بیان فیلم اصلی ایده عنوان به, کند می زنده انسان در را شده

 و  یک هاي من بت« ،»قیچی دست ادوارد« چون آثاري کارگردان »برتون تیم«
 طراحان سرشار نبوغ و تخیل قدرت لطف به و همکاري با »جویس بیتل« و »دو

 تخیلی گونه کابوس فضاهاي خلق به موفق) بوولش و فرست آنتوان( خود صحنه
 مصور داستانهاي ي قصه و نقاشی سبک از استفاده با او. شود می توهم از مملو و
 فیلمهاي ویژگی( پرشتاب ریتمی, آنها پردازي تصویر گردش در تحول ایجاد با و

  .آورد می وجود به را) مدرن پست

 تجسم را اي بچه پریشان خواب ،»قیچی دست ادوارد« فیلم سازي فضا اودر
 فیلم این صحنه طراحی. نیست سازگار خود اطراف محیط با که بخشد می



 همان با کودکان قدیمی هاي کتاب هاي نقاشی و ها افسانه از است ترکیبی
 لطیف و نرم هاي رنگ همان و) کارتون فیلمهاي مانند( رویاگونه ساختمانهاي

  ... ! بازي اسباب هاي ماکت صورت به بچگانه

 سبکهاي از استفاده با صحنه طراح)  من بتن بازگشت( دو من بت فیلم در
 معماري ویژگیهاي و 1920 دهه معماري با ها آن تلفیق و معاصر هنري گوناگون

 ساخته که کند می خلق را رویایی و خیالی شهري نهایت در »مدرن پست«
  .اوست شخصی عالیق و تخیالت

, حال و گذشته تزیینی و بصري عوامل کلیه از استفاده با فیلم صحنه طراحی
 اي صحنه لوازم و وسایل, عروسکی حال عین در شخصیتهاي براي تخیلی لباس

, اند شده طراحی بزرگ هاي اندازه در کودکانه هاي بازي اسباب شکل به که
  .کند می القاء انسان به را افسردگی و طنز, ترس از حالتی

 کمک ،]6[فاشیستی و هولناك معماري سبک به »سیتی گاتهام« شهر طراحی
 است توانسته تنهایی به, خود اکسپرسیونیستی تصویربرداري و نورپروازي
 یک قالب در ار آینده از هراس و وحشت حس, فیلم اصلی ایده با هماهنگ

  . کند منتقل انسان به پسند عامه داستان

 برداشتی که( آن ظاهري شکل از صرفنظر ،)جیمزکامرون( »نابودگر فیلم« در
 نیچه مضامین تاثیر تحت خود بطن در) است مصور و قدیمی داستانهاي از جدید

 و منفی نهیلیسم با برخورد و مبارزه براي »قدرت به معطوف« اراده مورد در اي
 کامالً شکلی در است» انسان ابر« کردن پیدا عینیت از تصوري و است مخرب
  !مدرنیستی پست

   



  ):تخیلی ـ علمی, اي افسانه( نگر آینده فیلمهاي سبک هاي ویژگی

 سبک و »نوآر« فیلمسازي سنت در بیشتر ها فیلم گونه این - 1
 دیدگاههاي با که( دارند ریشه 1940 و 1930 هاي دهه نئواکسپرسیونیستی

  ).شوند می خلق و بازسازي آمیز جنون شکلهایی در جدید

  .فیلم و فیلمنامه درونمایه) نوستالوژي( گذشته به حسرت حس وجود - 2

 فیلمهایشان تاروپود در که کالسیک شاهکارهاي به آنها ذهنی تعلقات - 3
 دیده ها فیلم این بصري سبک در بیشتر تاثیرات این که است مجسم و نمایان

  .شود می

 که صحنه طراحی در ایتالیا فاشیستی و فوتوریستی معماري  نوع دو ظهور - 4
 تمامی در) مدرنیسم پست سبک تفکر کالً(, نئواکسپرسیوئیستی پرداختی با

  .دهد می فضا کل و دکور اجزاي به را استعاري و نمادگونه حالتی که فیلم عناصر

  

  : سینما در صحنه طراحی حرفه تغییرات و تحول سیر و تاریخچه

 بزرگ استودیوهاي نخستین در باشکوه و پرخرج هاي فیلم تولید کار ابتداي در
 Art( »هنري مدیر« واژه) لباس و دکور طراح( صحنه طراح براي,  سینما

Direction(کارش که شد انتخاب فیلم طراحی بخش مسئول عنوان به :  

 شان اولیه طرحهاي اساس بر که بود دکورهایی ساخت و طراحی بر نظارت - 1
  .شدند می اجرا و تهیه دکور ساخت واحد یا و گروه وسیله به

 و) Set Decorators( صحنه طراحان کار کردن هماهنگ و کردن یکدست - 2
  .بود بیانی شیوه و سبک نظر از) Costume Designers( لباس طراحان



,  فکري ساختمان نظر از فیلم کلی فضاي خالق و متفکر مغز واقع در هنري مدیر
  .بود فیلم بافت و تصویري سبک

   

  : هنري مدیر کار مراحل

 تنگاتنگ ارتباط کارگردان و نویسی فیلمنامه با:  اثر تحلیل و تجزیه مرحله -1
 از پس و فیلمنامه بالقوه ارزشهاي و آنها هاي خواسته گرفتن نظر در با داشت

 می خلق را کلی فضاي و رسد می خاص بینی زبان یک به اولیه طرحهاي انبوه
  .کند

 و ها لباس و دکورها, معماري( فیلم کلی فضاي مورد در اولیه و خام فکرهاي - 2
 نهایی جزئیات و شکل با طرحهایی به لباس و دکور طراحان دست به) غیره

 به آنها تبدیل و ساخت و اجرایی و فنی هاي نقشه تهیه. (نماید می تبدیل
 و نقاشان و بناها, بخاران دست به و ها تکنیسین توسط واقعی دکورهاي
 طرحهاي). گروهها دیگر و صحنه لوازم سازندگان و دکورساز کارگران و فلزکاران

 دست به کار لوازم و پارچه تهیه و نهایی هاي بررسی از پس نیز لباس به مربوط
 مورد تا نماید می تبدیل شده دوخته لباس به لباس طراح نظارت با و خیاطان
  .گیرد قرار استفاده

 استودیویی دکورهاي با پرخرج و عظیم هاي فیلم دوران تدریجی شدن سپري با
 با فیلمهاي که»هنري مدیران« آمیز نبوغ کار لطف به و) سینما خالیی دوران(

 بیان و شناسی زیبایی ارزشهاي نظر از( شکل یک خاص سبکهاي و ویژگیها
 به هنري مدیري مسئولیت انگلیس و امریکا سینماي در, کردند تولید) تصویري

  :عناوین تحت مستقل و مجزا بخش دو



  )Production Desigor( هنري تولید طراح - 1

 نهایت در ولی متفاوت وظایفی با) Costume Designer(, لباس طراح - 2
  .شد تقسیم هماهنگ

   

  سینما و تئاتر صحنه طراحی در آنها تاثیرات بررسی و بصري فنی واژگان برخی با آشنایی

    

 توان می که رود می بکار معینی اصلی عوامل فیلم و تئاتر بصري وجوه تمام در
  .خواند بصري فنی واژگان را آنها

 برخودار عوامل این کاربرد خاص مشکالت یا خاص مزایایی از تئاتر صحنه طراح
 بسا چه نیست بعدي دو صاف سطح یک به محدود نقاش یک مانند مثال و است

 یک در خشن و زبر بافتی یا و صاف سطح یک در عمق تجسم ایجاد به مجبور
 خطاي ایجاد یا و نور در تصرف و دخل از برخورداري عین در او. شود صاف سطح

 از جزئی کارش که است مسلم واقعیت این به محدود نور، توسط تماشاگر دید
  .کند اثر بی را مربوط نمایش که باشد جذاب و جالب آنقدر نباید و بوده کل

   

  :بصري واژگان اصلی عناصر

  .دارد قرار فنی هنرمندان حیطه در عمدتا

 مورد حرکات انواع و الگوها آشکارا لباس و صحنه طراحی نحوه: حرکت – 1
  .دهید می قرار تاثیر تحت را کارگردان استفاده

  مورب: ج -منحنی: ب -مستقیم: الف: دارد وجود نوع سه در خط – 2



  :خطوط شامل مستقیم: الف

  .است سکوت و آرایش و افقی معرف: افقی

 شود، بلند سقفی به منتهی اگر مثالً. (است استحکام و قدرت معرف: عمودي
  ).دهد می نشان را مکان شکوه و عظمت

 بدین و جذابند و مطبوع بیشتر اما هستند فعال نیز منحنی خطوط: منحنی: ب
  .است معنی بی و سبک کمدیهاي به مربوط هاي صحنه در لحاظ

 ایجاد ناهموار خطوط و قطع را یکدیگر جاده زاویۀ در که فعال خطرات: مورب: ج
 آن مانند عصبی حالت و وضعیت نزاع و جنگ و آشوب گویایی که کنند می

 نامنظم و ناهموار خطوط از پر اغلب پرسیونیتی اك نمایش یک صحنه. است
  .است

 یا، و درونی آشوب تجسم غالبا که اکسپرسیونیستی فیلم یا نمایش یک صحنه
 و ناهموار خطوط از پر اغلب اوست، دنیاي و اش اصلی شخصی جنون یا ناآرامی
  .است نامظنم

 سنگی، دیوار( سنگین اجرام. است غلظت یا و حجم اندازه، خصلت: جرم – 3
 گویاي عناصر سایر یا آن ترکیب چگونگی به تواند می...)  و سنگی بخاریهاي

 و سبک اشیاي. باشد می تهدید و اندود و حزن یا و امنیت استحکام، و قوت
  .باشد پولی بی شاید و نااستواري بودي، مطبوع بیانگر تواند می ظریف و باریک

  . است کردن لمس احساس متضمن اصوال: بافت – 5

  

  



  :ایران سینماي در صحنه طراحی 

  :1279-1316 نخست دوره

 پاریس در, قاجار شاه مظفرالدین) میالدي 1900( شمسی هجري 1279 سال در
 آن متحرك تصاویر و »سینماتوگراف« دستگاه جادوي مسحور, اتفاق حسب بر

 و کرد صادر مبارکه کاخ به ارسال اي بر را آن از دستگاه یک خرید دستور و شد
 دست به دست اعیان خلوت در بازي اسباب عنوان به »خیال فانوس« این مدتی

  .چرخید

 براي »صحافباشی ابراهیم میرزا« نام به خواه آزادي و روشنفکر شخصی سپس -
 دستگاه این از تهران در گاز چراغ خیابان سینماي سالن تاسیس با بار اولین
  .نمود استفاده عمومی نمایش براي

 به را خود توجه نیز »وکیلی علی« و »اردشیرخان« ،»خان روسی« او از پس -
  . نمودند معطوف سینماداري

 تاریخ فیملبردار اولین »معتضدي بابا خان«,  1310 تا 1300 هاي سال در
 با( ترکیه به رضاخان سفر: جمله از مستندي و خبري فیلمهاي ایران سینماي
 خبري فیلم چند و آهن راه, قشون رژه, موسسان مجلس در رضاخان, )همکاري

 نشان سندي و تاریخی نظر از که را تهران میدانهاي و خیابانها از مستند ـ
 شکل خیابانها، هواي و حال, شهري شکل معماري، نظر از دوره آن فضاي دهنده
 منبع آن تصاویر و فیلمها این. (نمود فیلمبرداري را است نقلیه وسایل و لباسها
 تاسیس نیز را سینمایی سپس و) رود می شمار به صحنه طراحان براي خوبی

  .کرد



 یک عنوان به حتی را سینما, وقت دولتمردان رضاخان دیکتاتوري شروع با -
 رضاخان تمایل وجود با حتی و. نگریستند می شک دیده به هم عمومی سرگرمی

 درساختن حتی نبود حاضر وقت دولت, نازي آلمان از برداري الگو و تقلید به
 علتهاي مزید که علت این به نتیجه در کند گذاري سرمایه تبلیغاتی فیلمهاي

  .بازایستاد حرکت از ایران در سینما فکري تحول و توسعه, رشد چرخ, بود دیگر

 خود سینمایی تحصیالت اتمام از پس روسی ارمنی مهاجر »اوگانیاس آوانس« -
 او. آمد تهران به سپس و مشهد به 1308 سال در, مسکو سینماي مدرسه در

 بود »سینما آرتیستی مدرسه« نام به, ایران سینمایی مدرسه نخستین بنیانگذار
 سعید( لباس تاریخ, )خودش توسط( تکنیک و فیلمبرداري بازیگري، آن در که

  .شد می تدریس) تالبرگ فردریک: سوئده مهاجر( دکور ،)نفیسی

 فیلم نخستین ساخت ،»سینما آرتیستی مدرسه« دستاوردهاي مهمترین -
 مشخص داستان بدون که بود) 1309( »ورابی آبی« نام به ایران داستانی صامت

 خنده ماجراهاي سلسله، یک سینما، تاریخ کمدي فیلمهاي نخستین سبک به
  .است کوتاه و بلند شخصیت دو درباره آور

 در(  فواره باغ همچون واقعی مکانهایی از, خارجی فضاهاي براي فیلم این در -
 میدان, )فردوسی( الدوله عالء خیابان, )انقالب( شاهرضا خیابان, )شاه باغ حوالی

 در) دندانپزشک محکمه( داخلی فضاهاي براي و شد استفاده...  و توپخانه
 حداقل با ـ ایران سینماي هاي»پالتو« نخستین ـ مدرسه ساختمان اتاقهاي
, مجدد آرایی صحنه و موجود ابزار و وسایل در جابجایی و تغییرات با و امکانات
  .است شده استفاده



 بر تصویري ویژه ترفندهاي و وسایل و صحنه طراحی مسئولیت فیلم این در -
 و نقاشی با اش اي حرفه آشنایی علت به شاید بود »تالبرگ فریدریک« عهده

  !تئاتر در آرایی صحنه

 سینماي در غربی آثار از تقلید سنت رواج در گام نخستین اگر را »رابی و آبی« -
 در حرکت نخستین) سینما اکتور آقا حاج( »اوگانیانس« دوم فیلم بدانیم، ایران
  .آید می شمار به ایرانی شناسنامه با بومی سینماي ساخت زمینه

 فکر ارائه در پیشرو العاده فوق و منسجم اي فیلمنامه داراي اگرچه فیلم این -
 از اما بود، آن سیاه طنز شکل در دراماتیک خیزهاي و افت با »فیلم در فیلم«

 ساخته قبلی فیلم از بدتر مراتب به وضعیتی در مالی شرایط و تولید امکانات نظر
  .شد

: دارند قرار زمان آن واقعی مکانهاي در فیلم، این فیلمبرداري خارجی محلهاي -
 ،)طالقانی( جمشید تخت خیابان نادري، خیابان زار، الله خیابان توپخانه، میدان

  ...لوناپارك سینما ورودي سالن پارس، کافه ساختمان

 به, تصویري ترکیب و بندي قاب دلیل به اخیر فیلم خارجی فضاهاي اگرچه -
 بر عالوه اما است اهمیت پر بسیار دوره آن تاریخی و مستمند تصاویري عنوان

 نظر از را فیلمنامه پیشبرد در مکان و فضا نقش اعتبار, بار نخستین براي, آن
: جمله از. کند می مطرح تصویري زیباشناسی اصول و اي صحنه عملکرد

 براي زمینی کره از اش تمثیلی شکل با پارس کافه کردي گنبد محل برگزیدن
 سینما، ورودي و سالن از استفاده یا و فیلم تعقیب صحنه دلهره و ترس ایجاد
 ستایش سینما هنر از نوعی به واقع در »آتالنتید« ناطق فیلم تبلیغاتی آگهی

  .شود می



 را موجود فضاهاي پالتویی، دکور نبودن دلیل به, اخیر فیلم داخلی فضاهاي در -
 فیلمنامه نیاز مورد فضاي به, صحنه وسایل جابجایی و آرایی صحنه تغییر با

 سبک نوعی کمک با را فضاها این مالی مشکالت دلیل به و کردند می تبدیل
, دندانپزشک محکمه صحنه جمله از, کردند می طراحی اي صحنه خاصی بخشی

  ... و ژرسیتور کار محل, آقا حاج اتاق

, کننده تهیه( ایران مولف و رئالیست کارگردان نخستین »مرادي ابراهیم« -
 پس و پیوست جنگل نهضت به نوجوانی در) مخترع و عکاس, فیلمنامه نویسنده

 فراگیري به عالقه دلیل به آنجا در, گریخت شوروي به( جنگلی شکست از
  .پرداخت فیلمبرداري و فیلمسازي تکنیک و فن و عکاسی

 درام) ناتمام( فیلم نخستین که) 1308( »برادر انتقام« او فیلم نخستین -
 فیلمهاي شکل تاثیر تحت است ایران سینماي »سیاه فیلم« سبک به, اجتماعی

  .بود روسی فیلمهاي و) مورنا و النگ فریتس فیلمهاي( اکسپرسیونیستی سیاه

 مورنا فیلمهاي تاثیر تحت) 1313( »بوالهوس« مرادي ابراهیم بعدي فیلم -
 وجود با فیلمنامه این. بود آرایی صحنه شکل و داستان نظر از) 1927 -طلوع(

 می اجتماعی مسائل به تلخ و بدبینانه اي گونه به اش، عاشقانه ظاهري شکل
 گونه مستند و اطالعاتی شکل اهمیت از گذشته فیلم خارجی فضاي. پردازد

 زندگی با روستایی سالم و ساده فرهنگ بین تضاد که دارد سعی واقع در خود،
 آرایی صحنه و داخلی فضاهاي در. کند بیان را شهري ناسالم و شلوغ ماشینی،

 چیده امکانات حداقل با و شخصیتها روانی ویژگیهاي حسب بر صحنه هر آن
 در تمثیلی کاربردي, خود تزئینی و ظاهري شکل از جدا, صحنه وسایل شده
 خاموش یا و زیر در گل کردن لگد( اند گرفته خود به فیلم درونی حاالت میان
, نفر دو حضور یعنی میز روي سیگار دود وجود, مرگ معنی به شمع شدن



 تمایالت نشانه به خسرو خواب تخت باالي دو زنان از شده چیده عکسهاي
  ...) و او نفسانی

 در) صحنه طراح و بازیگر فیلمنامه، نویسنده کارگردان،( »سپنتا عبدالحسین« -
. شد تئاتر صحنه براي دکورسازي و نمایش هنر جذب تهران، زرتشتیان مدرسه

 تاریخی نمایشهاي اجراي در تالبرگ فردریک با صحنه طراحی زمینه در او
 امکانات, صحنه طراحی فن و هنر با نزدیک از او تا شد موجب که داشت همکاري

 دکورهاي ساخت فن و شیوه همچنین و, تصویري بافت خلق در آن مهم نقش و
  .شود آشنا بنیادي و عظیم

 هاي افسانه بر مبتنی و تاریخی هاي فیلمنامه نوع دلیل به او فیلمهاي در -
 دکور صحنه، طراحی عامل تاریخی، فضاهاي بنیادي خلق و بازسازي و اساطیري

 براي مجهز امکانات و استودیو که آنجا از و داشت کننده تعیین نقشی لباس و
 در کار امکان کردن پیدا با, نداشت وجود این در خاص فضاهاي این خلق

 به را خود نیافتنی دست رویاهاي تمامی توانست, هند اي حرفه استودیوهاي
 چه هر در دکورها و معماري, فضا نقش به هندي فیلمهاي خاص نگاه و شیوه

 لر، دختر. (کند نزدیک واقعیت به, ها صحنه دادن نشان تر رویایی و رمانتیک
  ).مجنون و لیلی و سیاه چشمان فرهاد، و شیرین فردوسی،

 تا کوشید لر دختر فیلم صحنه طراحی و دکورها) 1312( ساخت و طراحی در -
 استفاده شهر ساختمانهاي در قاجار اواخر معماري هاي مایه نقش و ویژگیها از

 تجربه نداشتن دلیل به اما! لرستان طبیعت جاي به هم هند سرزمین از و کنند
 تمامی بر نتوانست, اصلی بازیگر عنوان به دوربین جلوي در دائم حضور و قبلی

, ها صحنه آرایش در مثالً( باشد داشته تسلط فیلمش فضاي ساخت و طراحی
 طراحی در ولی ایرانی فضاي خلق تا بوده نظر در هندي تماشاگران سلیقه بیشتر



 از و) فیلم اول قهرمان( رضاخانی دوره قزاقی هاي لباس دقیق الگوي از لباس
 شدن جذاب جهت در تغییراتی با) گلنار لباس( روستایی و ایلیاتی لباسهاي

 گوناگون هاي قبیله لباسهاي از و) سربند و روسري بستن در( فیلم ستاره لباس
  .است شده برده بهره)  و خبیث شخصیتهاي لباس(

 نیاز مورد فضاي تمامی که بود اي صحنه طراح و فیلمساز اولین سپنتا -
 طور به را طرح همان سپس و طراحی ابتدا فیلمنامه متن گوشه در را فیلمنامه

  .ساخت می پالتو در بنیادي

  :1327 – 1357 دوم دوره

 شد موجب 1316 – 1327 سال از ایران سینماي سکوت و سکون سال یازده -
 و فیلم تولید حرفه نظام ایجاد در نخست دوره سازان فیلم حرکت تالش که

 رشد براي مجهز پالتوهاي و استودیوها سینمایی، مدارس نخستین تاسیس
 یاد از کم کم و شود متوقف صحنه طراحی تخصصی و مهم حرفۀ و سینما صنعت

  .برود

 سینماي( خوب فیلم که بودند باور این بر زمان آن کنندگان تهیه بیشتر -
 زیاد مخارج این، و دارد کمتري تماشاگر اش، پیچیده مفاهیم دلیل به) هنري
 و شناخت با رو این از نیست صرفه به مقرون نتیجه در و کند نمی تامین را فیلم

 فرهنگ ترویج و تفریح و سرگرمی نبود در و مردم سلیقه و روز مسائل از آگاهی
 را فکري عمیق محتواي بدون تجاري سینماي یعنی را راه ترین ساده هویتی، بی

  نوع این صحنۀ طراحی در را محدودیتهایی فیلمها نوع این رواج. برگزیدند
 بدون ارزش بی اي کلیشه فیلمها، بیشتر فضاي شد باعث که آورد بوجود ها فیلم

 حالتی نتیجه در. باشد تفکر و بینش در خالقیت گونه هر از بدور و کیفیت
  .شد حاکم کارها فضاي کل بر منطقی غیر و ساختگی



 ارکان مادي غیر واقعیتهاي به اندیشیدن و معنویات که آثاري وضعی چنین در -
 نداشته شدن عرضه و نمایی خود براي اي زمینه داد، می تشکیل را آن اصلی
 غربی و هندي هاي فیلم از سطحی کردن کپی و تقلید بود آنچه هر پس است

 از بیشتر سود جستجوي و هزینه کم و ساده هاي راه کشف براي هم آن بود
  .شد معروف »بفروش و بساز« سینماي به که پسند عوام سینماي ترویج طریق

 و مفهوم همان برگیرنده در ها فیلم آرایی صحنه دکور نقش دوران این در
 لباس و دکور یعنی. داشت وجود ابتدا از سالها آن تئاتر دکور در که بود ارزشی

 اصلی وظیفه از بدور و فضا خلق و طراحی در دقتی و ظرافت کوچکترین بدون
 فضایی چنین در داشت تجاري جنبه صرفاً که کرد می عرضه را مفهومی خود،

 بعدها صحنه، طراحی شیوة همین رعایت طریق از که آمدند بوجود کسانی
 راهی همان و شده سینما وارد تئاتر صحنه طراحی از و. اند شده سینما دکوراتور

 ،»سروري موشق« همچون هم کسانی البته. بودند پیموده تئاتر در که رفتند را
 حدودي تا اشان شخصی هاي خالقیت و ابتکار با که بودند هم »خاکدان.. ا ولی«

 خود زمان به نسبت آنان. پوشاندند می را معنوي و مادي کمبودهاي بزرگ ضعف
 و تقلید موج مقابل در خود شخصی دید و ها تجربه به اتکاء با کردند سعی

 روي دکور ساخت و طراحی زمینه در محدود چند هر هایی نوآوري به کلیشه
 دروه این در ایران سینماي پرکار و سبک صاحب هنرمند خاکدان استاد. آورند

: جمله از خود هاي فیلم در بخصوص و گذاشت رایج جریان از فراتر گام یک
 تخیل قوة بر تکیه و کوشش نهایت در ،»ارسالن قزل« و »نامدار ارسالن امیر«

 در را جدیدي اجرایی و فنی هاي راه و بخشید اهمیت سینما در فن این به خود
 شهرك دکورهاي ساخت در بعد سالها و. (کرد عرضه دکور و آرائی صحنه

 و طراحی براي ارزنده الگویی و داشت شرکت -غزالی –هزاردستان سینمایی
  .آورد بوجود را دکوري هاي شهرك دیگر اصولی ساخت



 خود فیلم کلیدي دکور بعنوان طبیعی فضاي و معماري از کسانی نخستین از اما
 تلفیق با) 1344( »آینه خشت« فیلم در او بود »گلستان ابراهیم« کرد، استفاده
 ضرورت حسب بر استودیویی شدة ساخته صحنۀ چند با طبیعی فضاي و معماري

 نقش بار نخستین براي مقوایی، محتواي بی دکورهاي رایج فرهنگ از بدور و
 عوامل تمام که معنی بدین. کرد مطرح را فیلم ساختمان در فضا هنرمندانه

 و گفتارها و بازیها اشیاء، و صحنه آرایش معماري،( فیلم فضاي دهندة تشکیل
 فیلم اصلی ایدة برد پیش در هماهنگ، اي گونه به باید) دوربین هاي حرکت

  .باشد داشته اساسی نقش

 مفهوم در فرسا، طاقت دهۀ سه در دوم نسل سینماگران هاي تالش حال هر در
 بدلیل متاسفانه که آورد پدید دگرگونی هنري عاملی عنوان به فضا نقش و فیلم

  .نداشت ثمر چندان دوره آن سینماي بودن مبتذل و هویتی بی

  ):اسالمی انقالب از پس( سوم دورة

 و سینما هنر به بخشیدن اهمیت در مانده بجا تاثیر مهمترین دوره این در
 و انقالب ابتداي در خارجی هاي فیلم واردات قطع دلیل به فیلم صحنه طراحی

 و سیما و صدا در انقالب از پس آمدة پدید جدید هنري و فرهنگی هاي سیاست
 هاي سریال تولید با سیما و صدا. خورد رقم تلویزیونی هاي سریال تولید

 تاریخی هاي داستان فضاي خلق زمینۀ در را پژوهشی قدم نخستین تلویزیونی
 در عمومی فرهنگ آگاهی رشد باعث آنها تولید که قدیمی عامیانه هاي افسانه و

 طراحان جذب زمینۀ و. دارد می بر شود می گذشتگان رسوم آداب شناخت
 سوي از. کند می فراهم را فنی متخصصان سایر و قدیمی هاي تکنیسین صحنه،

 تاریخی عظیم دکورهاي ساخت براي سینمایی شهرك نخستین تاسیس دیگر
 مواد با سنتی روش به و خارجی کارشناسان از استفاده بدون سیما و صدا توسط



 هزینه، کم و تازه هاي روش اختراع و کشف براي را زمینه ابتدایی، خام
 لوازم و لباس انبارهاي نخستین ایجاد همچنین و متخصص نیروهاي بکارگیري

  .آورد فراهم را قدیمی صحنه

  

  تئاتر صحنه طراحی در نکته 16

 و کرده ساده است، ذهنتان در که آنچه هر کنید سعی هنري هاي طراحی در -1
  .دارید برحذر ها پیچیدگی از را آن

  .است دوم نفر صحنه طراح و اول نفر کارگردان تئاتر کار در -2

 دریافت از پس تئاتر براي کارگردان که است کسی اولین صحنه طراح -3
  .گذارد می جلسه او با نمایشنامه

  .گیرد می شکل صحنه طراحی براساس کارگردان اندیشه و تفکر -4

 از استفاده براي. باشد...  و چوبی اي، شیشه گچی، آجري، میتواند دیوار: مثال
 آدم درون در نفوذ تئاتر موضوع اگر مثال براي. باشیم داشته دلیل باید کدام هر

  .باشد داشته را کاربرد بهترین میتواند اي شیشه دیوار یک هاست،

 میکنیم استفاده زیاد لباس هاي رنگ از. میکنیم بزرگ را چیز همه تئاتر در -5
  ... و

 از ولی کنید حفظ را جایگاه کنید سعی هنري، امور جمله از کاري هر در -6
 دانش تئاتر از صحنه طراح عنوان با مثال براي یعنی. کنید شروع پایین سطح

 تا کنید نگاه طراح دید به خودتان به ها کالس از بعد و کنید شروع آموزي
  .ببینند را شما نگاه همین با نیز دیگران



 ایده تصویرسازي دیگر عبارت به. تصویر به متن تبدیل یعنی صحنه طراحی -7
  .آن با تماشاگر ارتباط براي جدید فضاي یک خلق و ذهنی هاي

 ها واقعیت از حدامکان تا از که است این پیشنهاد تئاتر صحنه طراحی در -8
 که باشد چیزي ترجیحا. نیست جذاب مخاطب براي تئاتر در زیرا. شود پرهیز

  . نباشد تکراري و رئال

 با را فضا ابتدا یعنی. چیدمان بعد و باشید فضا دنبال ابتدا صحنه طراحی در -9
  .کنید هماهنگ موضوع

 فضاي کردن پیدا قدم اول شهدا، مورد در خیابانی تئاتر یک اجراي در: مثال
 آنجا چون. نمیدهد جواب ویالژتوریست در تئاتري چنین مسلما. است اجرا

  ..باشد النور جبل مناسب مکان شاید. روند می دیگري چیز براي مردم

 تر برجسته را حرکات و حاالت که دکوري -2 نور -1: تئاتر در فاکتور دو -10
  .کند

 سازي صحنه مغول، حمله زمان در ها کتابخانه تخریب دادن نشان براي: مثال
 اندازد می را ها کتاب و باال میرود آن در فرد که متر 4 ارتفاع با کتابخانه یک

 زمین روي بر بخواهد اینکه تا دهد می نشان را شده انجام عمل بزرگی پایین،
  .دهد انجام را کاري چنین

  .جدید چیزهاي دیدن براي. روند می تئاتر به دیدن براي مردم -11

 زمان مواقع اغلب زیرا. است موفقیت عامل زمان کنترل صحنه، طراحی در -12
 ریزي برنامه آن براي قبل از باید طراح و ندارد وجود دکور اجراي براي زیادي

  .کند



 تزئینی نباید تئاتر. باشد داشته وجود چیزي هر صحنه در دهیم اجازه نباید -13
  .کرد استفاده اشیا از باید. باشد

 احساس این. صندلی یک حتی. باشد داشته احساس باید صحنه طراحی -14
  .میکند متمایز را آن و میدهد روح طراحی به که است

 که است این مهم. باشیم داشته عظیمی و بزرگ دکور که نیست این مهم -15
 تپه هم کوپه، هم قطار، ریل هم شود، در هم میتواند میز مثال. برسانیم را مفهوم

  .. هم و

 تا بشناسیم کامل را ها محیط باید دهیم، انجام بهتري طراحی اینکه براي -16
 استاد. (کنیم انتخاب را مورد چند صحنه طراحی در آنها هاي آیتم از بتوانیم
  .)میکردم نگاه ساعت دو یکی چیزها بعضی به بودم که بچه من میگفت

 خاص را صحنه بتواند که دارد وجود هایی آیتم چه کنفرانس اتاق یک در: مثال
 با هاي کنفرانس حتی... .  و پرچم پروژکتور، ویدئو رهبري، و امام عکس کند؟

  .دارد خاصی هاي آیتم کدام هر و داشته فرق هم با مختلف موضوعات

 آن هاي آیتم جزو...  و ترازو گوشت، چنگک، یخچال، بر عالوه که قصابی مثال یا
  تر مناسب  و باشد کافی میتواند گوشت و چنگک از استفاده تئاتر یک در. است

  

 سوررئالیستی صحنه طراحی

 این به توجه با البته است نام همین با شده انجام تحقیقات اساس بر نظریه این
 موجود منبعی هیچ خاص، طور به سوررئالیسم صحنه طراحی مورد در که نکته
 جنبش این فکري و بصري هاي جنبه تمام بررسی اساس بر نظریه این ،باشد نمی



 هنرمندان ي همه مانند نیز سوررئالیسم ي صحنه طراح :انجام داده شده است
 را او و کند ایجاد ذهنیت تغییر تماشاگر ذهن در که است ان دنبال به جنبش این

 خودآگاه نا ضمیر برانگیختن با را کار این او. برساند حقیقت به ظاهري واقعیت از
 خود تماشاگر خوداگاه ضمیر بتواند که فضایی ایجاد با دهد، می  انجام  تماشاگر

 ننموده کسب حال به تا بدهد اي تجربه او به و دارد نگه صحنه از بیرون در را
 که اي گونه به انگیز حیرت و کننده گیر غافل فضایی ایجاد با صحنه طراح. است
 که برود سمتی به تواند باشد،می داشته تدامان هم وبا خود در را واقعیت و رویا

 ، ذهن طریق از صحنه طراحی شیوه این.کند متزلزل را عقالنی واقعیت به اعتماد
 کننده گیر غافل فضاي این ایجاد براي.گذارد می  تاثیر خود گر تماشا عواطف بر
 :دهم می ارائه شده انجام تحقیقات به توجه با هایی ه را انگیز حیرت و

 هستند اشیاءسوررئالیستی که صحنه آکساسوار عنوان به اشیایی از استفاده -1
 ضمیر در ، استفاده این.اند بوده دیگر اي گونه به تماشاگر ذهن زمینه پس در و

 در صبحانه"سوررئالیستی شیء مانند. کند می شک ایجاد تماشاگر خودآگاه
 .است خز در پوشیده وقاشق نعلبکی و فنجان یک که"اوپنهایم مرت" اثر "خز

 از اینکه مثل خوداگاه؛ ضمیر ي شده شناخته اشیاء از متفاوت استفاده همچنین
 قسمت در که گونه عمل،همان این به.شود استفاده کفشها تمیزکردن براي تلفن

 .اند داده نام ها شگفتی با بازي دادم،ا توضیح سازي مجسمه در سوررئالیسم

 تصویرهاي با که متضاد  دیداري عناصر از استفاده با میتواند صحنه طرح -2
 و خوف میتواند کار این با کندو ایجاد آور شگفت فضایی ، دارد ارتباط ذهنی
 .سازد بیدار انسان در نو از را حیرت

 هاي انسان کودکان هنر به رویکردي با میتواند سوررئالیسم صحنه طراح -3
 که یابد دست بیان در اولیه ارزش و سادگی ، اختصار از اي تازه نوع به بدوي،



 نیز»کله پل«.اند ناشناخته امروز انسان تفکر منطقی هاي شیوه و ها سنت براي
 .کرد استفاده آدمی طبیعت ژرفاي به رسیدن براي روش این از

 بسیار را صحنه طراح تواند می ، غریزي و اتوماتیستی اي شیوه از استفاده -4
 بلکه شود می دیده خیالی عناصر تنها نه ها صحنه  گونه ان د.رساند یاري

 ضمیر بر تواند می و بوده طراح ناخودآگاه ضمیر در که دارد وجود چیزهایی
 با طراح ، ها پردازي صحنه گونه این در.بگذارد فراوان تاثیر تماشاگر ناخوداگاه

 تاثیر تماشاگر ناخودآگاه ضمیر بر ، نهان و شناخته نا زندگی و انگیخته خود بیان
 نموده استفاده بسیار شیوه این از خود هاي نقاشی در"میرو خوان" .گذارد می

 .است

 سوررئالیسم صحنه  به ملموس فضاي زدایی آشنایی با تواند می صحنه طراح -5
 فروید،خانه نظریه اساس بر آورم؛ می مثال بیشتر توضیح براي. شود نزدیک

 همین اساس بر و است دهنده آزار و همناك و مکانی بلکه نیست امن محل دیگر
 هاي تم از یکی ، دهنده آزار و امن نا محیطی عنوان به داخلی فضاي ، نظریه

 ظهور ي عرصه به توانسطه را فضا این که مندي هنر بهترین. است سوررئالیستی
 فضا مورد در تواند می ها زدایی آشنایی این البته. است"ماکریت رنه" برساند

 .است»برنوئل لوئیس« کارهاي در کلیسا آن دیگر مثال شود، انجام گوناگون هاي

 ، غریب هاي نمایی کژ از استفاده با تواند می سوررئالیسم صحنه طراح -6
 سالوار" نقاشیهاي در آنچه مانند شوم هاي صحنه و هیوالوار موجودات

 به را او و کند نفوذ خود تماشاگر ناخودآگاه ضمیر بر شود می دیده"دووالی
 براي لزومی را استفاده این ماگریت رنه چون افرادي البته. برساند برتر واقیعیت

 استفاده با انه بلکه اند ندانسته خود صحنه و نقاشی صفحه شدن سوررئالیستی
 پردازي راز بر اند توانسته تصویري، منطق نوعی بویژه و اندیشه سنجیدگی از



 غیر محیطی در مرتبط غیر اشیاء از  استفاده با را کار این و یابند تسلط صحنه
 .اند دانسته دالی را شیوه این خالق که اند داده انجام متناجس

 هاي شناخته گرفتن شوخی و طنز به با تواند می سوررئالیسم ي صحنه طراح -7
 همچنین کندو دوري زندگی هاي جلوه صالبت پر و جدي هاي حالت ،از بشریت

 شناساندن براي "فروید" تفکرات از و بکشاند التهاب به هارا رنگ تواند می
 نقاشی در خوبی به"دالی" که کاري. برد بهره رویاها تلقیات و برتر حقیقت

 .است داده انجام هایش

 در هاي نظریه نیز بوده ها سوررئالیست پردازهاي نظریه از که"آرتو آنتونن" -8
 :پرداخت خواهم آن به ادامه در که است داده ارائه صحنه مورد

 شدید فشار تحت را تماشاگر باید سوررئالیسم تئاتر در که است معتقد او
 و عاطفی و احساسی مرکز و خود درون متوجه تا دارد قرار عاطفی و احساسی

 خود بی خود از گر تماشا که شده باعث روش این. شود خود غریزي و حیوانی
 این به رسیدن براي است معتقد"آرتو"شود خود ناخوداگاه ضمیر متوجه و شده

 نمی ، بازیگر و تماشاگر میان فاصله با و متعارف و سنتی هاي خانه تماشا ، هدف
 ، بلند اصوات از استفاده پیشنهاد او همچنین.برساند هدف این به را او تواند

 بر را الزم فشار که دیگري امر هر و صحنه لوازم و قوي و تند نور،نصاویر
 .کرد مطرح کند می وارد تماشاگر عواطف و احساسات

 به وتبدیل شدن بعدي سه قابلیت سوررئال نقاشان تابلوهاي از بسیاري-9
 "مانند دالی تابلوهاي از بسیاري مثال طور به.دارند را نمایش یک براي اي صحنه
 تبدیل نمایشی صحنه یک به که دارند را قابلیت این…و"مایعات میل زایش
 داده انجام»کولتاي رالف«نام به االصل مجاري صحنه طراح یک را کار این.شوند
 سیاره ي پرده براي که را اي صحنه)1990(»ها سیاره« نمایش در او .است



 یک به مگریت رنه"انسان فرزند"تابلوي تبدیل از را است کرده انتخاب مشتري
 شده انجام دلیل این به شاید انتخاب این.است کرده طراحی بعدي سه فضاي
 توضیحی.  داشته وجود مشتري در حیات مجود توهم هنوز سالها آن در که باشد

 بازسازي به اعتقادي او که است این بدهم باید"کولتاي رالف" مورد در که
 کردن پیدا اصل در صحنه طراحی«که است معتقد ندارد،بلکه بیرونی واقعیت
 که اوست ویژگی شاخصترین»گري انتزاعی»«.است نمایش بصري رمز و استعاره

 پر هنرمند او.بینیم می"ها سیاره"   نمایش صحنه طراحی در را آن از اي نمونه
 آرده بدست را جوایز از بسیاري و کرده طراحی را اثر 200 از بیش و است کاري
 میل طور هر" ،نمایش شصت ي دهه در او موفق کارهاي از.است

 تئاتر منتقدین ي جایزه که است)1967("شکسپیر" ي نوشته"شماست
 استو»تاورنر«هفتاد، ي دهه     در او موفق کارهاي از.آورد بدست را انگلستان
 دو سیرانو" به توان می او ي برجسته آرایی صحنه دیگر از همچنین

 سال در کولتاي«. کرد او خود ازآن را CBEي جایزه که کرد اشاره)1984("برژاك
 »کرد دریافت را تئاتر به هنري و فنی خدمات ي ویژه ي جایزه 2000

 ماهیت و ذات به باید صحنه در است معتقد که دیگر ي صحنه طراحان جمله از
 طریق از کار این که است معتقد او.است»مالینا یاروسالو«شویم، نزدیک اشیاء

 ترکیبی هاي طرح مالینا کارهاي در. است میسر عاطفی و عقالنی وجه دو ترکیب
 از) 35تصویر(شوند، می دیده فراوان شاعرانه فضاهاي همچنین و گونه کالژ و

 آثار از برخی).1995("خرگوش،خرگوش"و)1976("ولنا لئون" نمایش در جمله
 بازي"،)1988("مرلین"،)1984("تابستان نیمه شب رویاي":از عبارتند ایشان
 ralphkoltai).2000("اتللو"و)1990("ها حشره



 شیشه انواع مانند.صحنه در مختلف هاي جنسیت از متعارف غیر استفاده-10
 کنی می فکر اگر« نمایش طراح»متیوز ویلیام«مثال طور به...و ها،فلزات ها،آینه

 دادن قرار با«،"ادللو پیر" ي نوشته)36تصویر(»توست با حق پس توست با حق
 می نشان را ورودي راه هم که صحنه عقب در بزرگی رنگی ي آینه طبیعی غیر
 تا شده است،سعی وقوع حال در صحنه بر که را کنشی وارونه تصویر هم و دهد

 با حق پس توست با حق کنی می فکر اگر"نمایش منطقی غیر محتواي
 asyoulikeit».شود ،منتقل"توست

 شود انجام اي گونه به باید متعارف غیر طور به ها جنسیت از استفاده این البته
 آینه از لزوم غیر و حد از بیش استفاده مثال طور به .نشود  اکسپرسیونیستی که

 اگر و برند می پیش شدن اکسپرسیونیستی سمت به را ،فضا مقعر و محدب هاي
 .است رفته خطا به ،طراح باشد نشده احساس لزوم این نمایش در

 می البته. شود واقع استفاده مورد و مفید شده ارائه مطالب وارم امید پایان در
 ارائه ام نتوانسته جانب این که هست مطالبی هنوز منابع کمبود دلیل به دانم
 زیادي موفقیتهاي زمینه این در بتوانند صحنه طراحان آرزومندم ولی. دهم

 .آورند بدست
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  انتشارات افراز/ ن پیام فروت: ترجمه -اورتون 

  
 - رابرت ادموندجونز : نویسنده/ تجسم دراماتیک در طراحی صحنه کتاب 
  انتشارات قطره/  مهدیه علی عسگري زمانی: ترجمه

  
 



  طراحی صحنه تئاتر/ تصاویر 

  

  



  

  
  

  



  :عـمناب
  دانش پایگاه

  ایرانی مسیر

  آسمان پژوهشی علمی سایت
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