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 سٌنوجرافٌا العرض المسرحً بٌن الواقعٌة و التجرٌدٌة
Scenography of theatrical Performance between Realism and 

Abstractionism   

 أ.م.د : سهٌر عبد الرحٌم أبو العٌون

 أستاذ مساعد بكلٌة الفنون الجمٌلة ـ قسم الدٌكور ـ جامعة المنٌا 

 مقدمة

تعرض مفهوم السٌنوجرافٌا للكثٌر من  التؽٌر والتطور طبقاً لمعطٌات العصر والتطور المتالحق للحركات 

الخلفٌة و التشكٌلٌة وتقنٌات العرض المسرحً، فبٌنما كان هذا المفهوم فً عصر اإلؼرٌق ٌعبر عن زخرفة اللوحة 

المنظر المسرحً المرسوم، نجده فً فترة عصر النهضة اتجه إلى محاكاة الطبٌعٌة فً رسم الخلفٌة المنظرٌة الُمتأثرة 

بعلم المنظورالمسرحً، إلى أن جاءت الواقعٌة حٌث كان المنظر المسرحً فٌها وظٌفٌاً أي أنه ٌحاكً الزمان والمكان 

اللٌة بذلك . وفً الحقبة الحدٌثة ومع بداٌة ظهور اتجاهات الفن الحدٌث وتجارب وٌرسل للمشاهد عالمات سٌمٌولوجٌة د

التشكٌلٌٌن المضادة للواقعٌة، طفا على السطح مفهوماً جدٌداً للسٌنوجرافٌا ناسخا ماقبله من كونه زخرفاً وطارحاً رؤٌة 

 منظرٌة حدٌثة تحٌله إلى معادالً تشكٌلٌاً للنص .

والحركات واالتجاهات والمذاهب التشكٌلٌة كالدادٌة ، السرٌالٌة والتجرٌدٌة ، تحول ومع ظهور المدارس 

المنظر المسرحً أو الصورة المربٌة إلى عنصرا ربٌسٌا فً العرض المسرحً ، منتجاً رؤٌة بصرٌة تشكٌلٌة جدٌدة 

على  -ان . فقد ساهم التكعبٌبٌون تطرح الدوافع واألحالم فً صور مربٌة مؽاٌرة للواقع ومحاكٌة للعالم الداخلً لإلنس

فً إظهار الجوانب ؼٌر المربٌة من الصورة، فظهرت أعمال بٌكاسو فً المسرح الؼٌة لقواعد المنظور  -سبٌل المثال 

المتعارؾ علٌها، ثم جاءت المدرسة التجرٌدٌة عند "بٌت موندرٌان" ، فظهر االتجاه نحو معالجة الشكل بتحوٌره ثم إعادة 

حوٌله ثانًٌة إلى أن ٌصل إلى صورة تشكٌلٌة جدٌدة ال تمت لألصل ولكنها تدل على جوهره . ومن هنا تحول تركٌبه و ت

مفهوم السٌنوؼرافٌا إلى ما ٌشبه لؽة التشكٌل فً الفراغ المسرحً. وقد ساعد على ذلك التقدم التقنً لوسابل اإلضاءة 

ري مفهوما جدٌدا للسٌنوجرافٌا وهو ما سوؾ ٌتم تناوله وحركة الخشبة المسرحٌة ،  لٌطفو بذلك على السطح مرة أخ

بالبحث فً الفترة الزمنٌة ما بٌن الواقعٌة والتجرٌدٌة من مراوؼة لهذا المصطلح بٌن االختفاء والظهور وعالقته التً ال 

 تنفصل عن الفن التشكٌلً و جمٌع وسابل وعناصر العرض المسرحً .

 مجموعة التساؤالت التالٌة :تنحصر مشكلة البحث فى : مشكلة البحث

ما مدى استفادة  المصمم السٌنوجرافً من الفن التشكٌلً فً معالجاته التشكٌلٌة للعروض المسرحٌة  

 المختلفة؟ 

 ما مدى تطور مفهوم السٌنوجرافٌا ما بٌن المذهب الواقعٌة والمذهب التجرٌدي؟  

تشكٌل الفراغ المسرحً الُمنِتج للصورة ما مدى مساهمة تطور التقنٌات المسرحٌة الحدٌثة فً تجسٌد و 

 المربٌة؟

تكمن أهمٌة البحث فً إلقاء الضوء على تأصٌل مفهوم السٌنوجرافٌا ومدى ارتباطه بالفن التشكٌلً وما  أهمٌة البحث:

نتج عنه من رؤٌة جدٌدة تطورت بشكل مستمر وذلك فٌما بٌن الواقعٌة والتجرٌدٌة. كما ٌكشؾ البحث عن بعض األعمال 

الهامة للفنانٌن العالمٌٌن انطالقاً من االستفادة من ثورة المعلومات اإللكترونٌة ، أٌضاً ٌلقً البحث الضوء على التقنٌات 

 الحدٌثة مدى مساهتها فً إثراء خٌال المصمم )السٌنوجراؾ( وتجسٌد ابداعاته لخلق صورة مربٌة على خشبة المسرح.

ل دور الفن التشكٌلً فً صٌاؼة وجدان السٌنوجراؾ، ومحاولة وضع ٌهدؾ البحث إلى توضٌح وتأصٌ هدف البحث:

تعرٌؾ واضح لمصطلح السٌنوجرافٌا ، ووظٌفة السٌنوجراؾ ذو الخلفٌة التشكٌلٌة الواعٌة بأبعاد وفراؼات المسرح 

الرؤى  كما ٌهدؾ إلى إلقاء الضوء على التقنٌات المسرحٌة الحدٌثة وأهمٌتها فً تجسٌد .وعناصر العرض المسرحً 

 التشكٌلٌة ، ومدى استفادة المصمم  ) السٌنوجراؾ ( منها إلثراء الصورة المربٌة للعرض المسرحً . 

 ٌتخذ البحث المنهج الوصفى المقارن لتحلٌل الصورة المربٌة لعروض المسرح الواقعً والتجرٌدي . البحث: منهج

السٌنوجرافٌا نتٌجة تأثره باتجاهات وأسالٌب الفن التشكٌلً تنحصر فرضٌات البحث فً  تطور مفهوم  فرضٌات البحث: 

 ، مع تنوع المعالجات التشكٌلٌة للعروض المسرحٌة وفق المدارس واالتجاهات التشكٌلٌة المختلفة .
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Abstract: 

The scenography concept demonstrates many changes in accordance with the development 

that overhauls plastic movements and technology of the theatrical Performance. While it 

expressed about ornamentation of the theatrical scene for paintings in the Greek era, in the 

renaissance era, it tended to imitation of nature in painting scene background that is 

influenced with the perspective science.  Then the realism came as the theatrical scene 

imitated the time and place and sent semiology significances to the audience. In the recent 

decades, with beginning of the trends of the modern art, a new definition for scenography 

came as it canceled model of the previous arts because it introduces a modern scene vision 

that transfers it to plastic equation for the text. With beginning of the plastic schools, as 

dadeaism , surrealism and abstractionist, the theatrical scene turned into main component in 

the Performance. It produced new plastic vision that introduces the motives and dreams in a 

different shape for the reality and similar the internal human world. 

For example, cubists could demonstrate the invisible from the picture. and devoid the 

common perspective. Afterwards the abstractionist artist tended to treatment of form and 

turning into new plastic form that doesn’t attribute to essentially to the origin. So a new 

concept for scenography appeared on the surface that will be discussed in detail. This concept 

is so deceitful because of its relation with the plastic art.  

The problem of study lies in the following questions: What does the scenography designer 

benefit from the plastic art in his plastic treatment with the different theatrical Performances? 

What s extent of development of the scenography concept between the realism and 

abstractionism schools ? 

The study consideration Is the role of plastic art in development of scenography concept and 

the resulted as a new vision between the realism and abstractionism.   

The study aims to clarify role of the plastic art in formulation of the scenographer emotion, 

generate clear definition of the scenography, functions of scenographer that includes the 

promising plastic background and components of the theatrical Performance. Also it aims to 

highlight the modern theatrical technology and its importance in embodying the plastic 

visions.  

The study Methodology is the comparative descriptive method in order to analyze the visual 

Picture for the performnces of the realism and abstractionism theatre.  

 الفن المسرحً:   -1

ٌتمٌز المسرح وٌتفرد بكونه فناً مركباً ال ٌعتمد على التشكٌل المطلق فحسب، وإنما على اتحاد مجموعة من        

ٌساهم فً فهم األسس التً تساعد على خلق حالة اإلبداع والتعبٌر عن الدراما المكتوبة وإحالتها إلى معادل تشكٌلً 

سواء أكان شعراً اًو  -لفن الذي ٌتكون من الجزء األدبً وهو النصخلق الجو العام للعرض المسرحً،  ذلك ا المعنى و

واألداء التعبٌري والحركً فً الفراغ ، والتمثٌل، والموسٌقى، إلى جانب الشق الفنً المتمثل فً الصورة  -نثراً 

 التشكٌلٌة، إضافة إلى العمارة التً تشكل الحٌزالمادي الذي ٌتم بداخله األداء المسرحً.

راهٌم حمادة "إن المسرح ال ٌستمد عناصره من بعض الفنون األخرى كالشعروالرقص والموسٌقى وٌضٌؾ إب

والتصوٌر والنحت فحسب ، وإنما ٌجعلها تذوب كجزبٌات بعد أن تتخلى عن خصابصها الفردٌة البحتة إلٌجاد فن جدٌد 

  (1).وعرض حً له معالمه الخاصة"

                                           
 1985( د. إبراهٌم حمادة ، معجم المصطلحات الدرامٌة والمسرحٌة ، دار المعارؾ ، القاهرة ، 1)
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وتتلخص  تلك العناصر المتكاملة فً أربعة ربٌسٌة والزمة إلتمام عملٌة العرض المسرحً وهً  ،  المكان ، وٌضم   

خشبة المسرح التً ٌتم علٌها  الفعل المسرحً ، والمؤدي أو الممثل ، والنص المسرحً  ) وهو المصدر األول للداللة 

وبؽٌاب أي عنصر من هذه العناصر ٌنتفً العرض المسرحً .  وما  على المكان والزمان ( ، ثم  المتلقً أو الجمهور.

ٌهم موضوع البحث فً هذا اإلطار هو "المكان" الذي ٌتم فٌه العرض المسرحً أو ماٌعرؾ بمنطقة األداء التمثٌلً 

، فراغ مسرحً ٌحتوي على مسطحات )خشبة المسرح( , تلك العملٌة التً ال تتم داخل فراغ مطلق ، وإنما داخل 

، وكل ماٌقام علٌه من مناظر وملحقات ) اكسسوارات ( وأثاث ٌحمل مالمح العصر الذي تدور فٌه أحداث  ومجسمات

  المسرحٌة. 

وللمناظر المسرحٌة ثالث وظابؾ أولها أن تكون خلفٌة لألداء التمثٌلً ، وثانٌها نقل المعلومات ، وثالثها أن تكون     

رامً، من حٌث إمكانٌة التؽٌر للتعبٌر عن تؽٌر الزمان والمكان ، وتوفٌر إمكانٌة أداة عملٌة لتطور ونمو الحدث الد

  (2)الحركة المالبمة للممثل 

،  الفراغ التمثٌلًكل ماهو بداخل أما مصطلح الصورة التشكٌلٌة أو المربٌة فً العرض المسرحً ، فهو ٌعنً          

بجانب هٌبة الممثل الجسدٌة وإٌماءاته ومالبسه التً ٌرتدٌها ، أٌضا المؤثرات الضوبٌة والصوتٌة، التً تساهم فً تشكٌل 

إلضافة البعدٌن الًزمانً والمكانً للعرض  -كعنصر تشكٌلً  –وتجسٌد العمل المسرحً، ثم اإلضاءة المسرحٌة 

تأتً وفق رؤٌة خاصة لمخرج العرض المسرحً الذي ٌقود فرٌق المسرحً. كل ذلك فً إطار وحدة تشكٌلٌة متكاملة 

 عمل أهمه السٌنوجراؾ الذي ٌحٌل النص إلى لؽة تشكٌلٌة ورؤٌة بصرٌة تترجم أحداث النص. 

باإلمكان القول أٌضا ان المنظر المسرحً هو كل ما تحتوي علٌه خشبة المسرح  من مجسمات تبدأ باالحجام     

العمق المنظوري. وبانتهاء الكتل  ؽر فاألصؽر اعتمادا على خطوط المنظور الذي تذهب إلىالكبٌرة ثم ٌلٌها األص

المنظورٌة إلى خط االفق الموجود على مسطح ثنابً االبعاد فً الخلفٌة )وهً البانوراما التً تطبق علٌها كل المفاهٌم 

 .ق لتكمل المنظر المسرحًالتشكٌلٌة والتً تشكل عمقا إٌهامٌا(، تستكمل خطوط المنظور وخطوط العم

اذن هناك أحجام حقٌقٌة متمثلة فً الكتل المنظرٌة والمجسمات ثالثٌة االبعاد مشكلة عمقا حقٌقٌا ، أما ما ٌستكمل       

فٌشكل بعدا اٌهامٌا. هذه الرؤٌة المنظرٌة المقامة على فراغ  -التً ٌطبق علٌها عناصر الفن التشكٌلً  -على البانوراما 

دد االبعاد )متمثال فً فتحة المسرح وارتفاعها وخط العمق المنتهً على الصورة التشكٌلٌة أو البانوراما ( حقٌقً مح

وٌفسر "باترٌس بافٌس" الفضاء المسرحً بأنه: ذلك الفضاء الحقٌقً للمسرح الذي ٌؤدي فٌه  ٌطلق علٌه الفراغ الحقٌقً .

فٌعرفه بأنه: الفضاء الذي تتحدد مالمحه حٌنما ننشا صورة فً مخٌلتنا ثم ٌتدرج إلى الفضاء الدرامً . الممثلون أدوارهم

عالقة فٌما بٌنها من تجاذب وتضاد وهو ما اللعالم النص وبنابه الدرامً، وهذا بكل تأكٌد ٌنتج عن أفعال الشخصٌات و

 (3)ٌطلق علٌه الصراع الدرامً وتطوره خالل سٌاق األحداث. 

الحً والمباشر مع جمهور المشاهدٌن، عن طرٌق ذلك الفراغ  القابع خلؾ ستار، ولكن  إنه جهاز ضخم للتواصل         

ما أن ترفع حتى ٌشرع فً إصدار عدد من الرسابل الموجهة للجمهور، وتنفرد هذه الرسابل بأنها متزامنة وذات إٌقاعات 

ٌماءتهم وحوارهم. إذا فنحن بصدد مختلفة. صادرة عن الدٌكور والمالبس واإلضاءة وعن مكان الممثلٌن وحركاتهم وإ

إصدارات معلوماتٌة متعددة، تلك هً المسرحٌة فً هذا الحٌز من الفراغ وهو الصندوق األسود الذي ٌمتلا بإبداع 

 مجموعة من الفنانٌن فً حالة جماعٌة تسمى بالعرض المسرحً.

                                           
 64، ص  2012( أمٌن بكٌر ، فن اإلبهار المسرحً ، السٌنوؼرافٌا ، الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب ، القاهرة ، 2)

)3( Patrice pavis,szenographie. Theaterlexikon .rorororo >Verlag.Germany1986 ,380 
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 تطور مفهوم السٌنوغرافٌا: -2

فن زخرفة وتزٌٌن الخلفٌة فً  - SKENOGRAPHIAوهً كلمة التٌنٌة قدٌمة  -تعنً السٌنوجرافٌا           

بأنها تجمٌل خلفٌة منطقة التمثٌل بألواح مرسومة تمثل  -بمفهومها التقلٌدي  -المسرحٌات الشعرٌة الكالسٌكٌة. وعرفت 

مناظر معمارٌة أو طبٌعٌة توضح موقع ومكانٌة الحدث. ثم تطور مفهوم السٌنوؼرافٌا مع بداٌات عصر النهضة لٌعنً 

محاكاة الحقٌقة داخل الفراغ المربً  ٌن عمق اللوحة لتحقٌق اإلٌهام المنظوري ، والذي ٌلعب دوراً فًتكنٌك رسم وتلو

الذي تدور فٌه األحداث. ثم انتقلت السٌنوؼرافٌا من مفهوم العمارة والمنظور فً عصر النهضة ، لتعنً فٌما بعد تأثٌث 

لعصر الحدٌث مفهوما أشمل باعتباره فنا مركبا ٌجمع بٌن خشبة المسرح بالعناصر المجسمة واالكسسوارات، لتتخذ فً ا

 العالمات اللؽوٌة والبصرٌة والسمعٌة أو ما ٌسمى بفن الصور المربٌة أو البصرٌة. 

وذلك  وبالمعنى الحدٌث فإن السٌنوؼرافٌا تعنً علم وفن تنظٌم خشبة المسرح أي هندسة الفراغ المسرحً ،              

ً الفن التشكٌلً والتطور التكنولوجً آللٌة المسرح. وٌذهب الباحث الفرنسً باترٌس بافٌس إلى من منظور الحداثة ف

بأنها كتابة فً الفضاء المسرحً الثالثً األبعاد ، والذي ٌجب أن ٌضاؾ إلٌه   -بمفهومها الحدٌث  -تعرٌؾ السٌنوجرافٌا 

  (4)اإلٌطالٌة أو المسرح اآلرٌنً الشكل أو المسرح المفتوح البعد الرابع الزمنً،  سواء أكان هذا الفضاء هو مسرح العلبة 

والعروض التً تلعب فٌها السٌنوؼرافٌا دوراً هاماً ، هً تلك التً تصل إلى حالة من التعادل والتناسب بٌن             

بأن فراغ النص ، أو Patrice Pavis   (1947  )فراغ النص وفراغ خشبة المسرح. وهنا ٌذهب "باترٌس بافٌس" 

الفراغ الدرامً ، "هو الفراغ الذي تكمن قٌمته فً مادته المكتوبة اللفظٌة أوالبالؼٌة . حٌث إنه الفراغ الذي تستودع فٌه 

وهنا ٌؤكد بافٌس على أن وجود  (5)الحوارات والتوجٌهات التً ٌذكرها المؤلؾ فً نصه لكً ٌتقٌد بها المخرج وممثلوه" 

ذلك اإلخراج ، وعملٌة التفاعل بٌنهما إلخراج عمل مربً مسموع ، هً  فً األساس سٌنوجرافٌا النص كأساس ، وك

 المنظر المسرحً . تلك التً تستلزم جهدا من السٌنوجراؾ الذي ٌتمتع بخلفٌة تشكٌلٌة عالٌة.

جمته فً لوحة التصمٌم وبناء على ذلك ٌرى بافٌس أنه "إذا كان المنظر االٌهامً ٌقع فً فراغ من بعدٌن ٌمكن تر     

المسرحً أو البانوراما ، فإن السٌنوؼرافٌا هً كتابة فً فراغ ثالثً األبعاد. إنه الفرق بٌن الرسم والنحت والعمارة". 

  (6)وهنا ٌفرق بافٌس بٌن المسطح والحجم بقوله: "إن السٌنوؼرافٌا كتابة فً فراغ ثالثً األبعاد"

وما له من خاصٌة وطبٌعة محددة   كفن  -أو التصوٌر فً العملٌة المسرحٌة وبالعودة مرة أخرى إلى دور التشكٌل

نجده عنصرا أساسٌا فً المنظر لإلٌهام بالمنظور، وذلك على الخلفٌة المسرحٌة المرسومة إلعطاء اإلحساس  –مستقل 

إطفاء أبعادا وهمٌة إضافة  فً -مع كتل الدٌكور والمجسمات  -باألبعاد العمٌقة على مسطح ثنابً األبعاد، لٌساعد بذلك 

إلى األبعاد الحقٌقة لألحجام وعناصر الدٌكور، كوسٌلة لتحقٌق صور مربٌة مترجمة لما ٌحوٌه النص فً حالة تقرٌرٌة و 

  ) وظٌفٌة ( . مباشرة

وبذلك فإن سٌنوجرافٌا العرض المسرحً تعد من أبرز نقاط االلتقاء بٌن التشكٌل والمسرح،  ذلك التشكٌل الذي  

 ٌوصؾ بأنه عنصرا ربٌسٌا من العناصر الجمالٌة للصورة المربٌة . 

 

 

                                           
)4( ibid .S.381 , 

مجلة المسرح , الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب , العدد  , ( عبد الرحمن عبده ، " مفهوم باترٌس بافٌس للسٌنوجرافٌا " , مقال , القاهرة5)
 .  66ص 2000( , 139,140)
 . 67( المرجع السابق ، ص6)
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 العالقة بٌن الفن التشكٌلً والمسرح: -3

إن الفنون جمٌعها مترابطة ومتداخلة ، فداللة أي عمل فنً ال ٌمكن فهمها دون توفر ثقافة معرفٌة بمعنى الفن       

وملمحه البصري، وهً العالقات التً تشكل فً مجملها رؤٌة جمالٌة، ٌمكن تلمسها من خالل التناؼم البصري والتشكٌلً 

علً اللوحة التشكٌلٌة ، التً هو ما ٌنطبق أٌضا فً مجال المسرح، وكما هو حال العالقة بٌن مفردات السٌنوؼرافٌا 

ٌتداخل فٌها اللون والرمز واإلٌحاء، وهكذا ال ٌمكن قراءة أي منهم  بمعزل عن الدالالت التً سبق اإلشارة إلٌها . 

الذي درس الفن انطالقا من  -John Dewey   (1859 - 1952   ) وبحسب رؤٌة الفٌلسوؾ الفرنسً جون دٌوي

  (7)وقوله بأن " الفن زمن متؽٌر، حٌث ٌعكس االنفعاالت واألفكار الزمنٌة المرتبطة بالحٌاة االجتماعٌة "   -فكرة الزمن

 وهذا ما ٌمٌز العمل المسرحً عن اللوحة التشكٌلٌة ، وهو أٌضا ما ٌمهد للمفهوم الحدٌث السٌنوؼرافٌا وماهٌتها  .

هذا وترتبط العالقة  بٌن التشكٌل والمسرح بمنظومة جمالٌة أساسها الفنان ورؤٌته وجمالٌات العمل الفنً الذي         

ٌقدمه من خالل لؽة تشكٌلٌة خاصة ٌخاطب بها جمهوره المتلقً. وٌمكن رصد العالقة بٌن التشكٌل والمسرح من خالل 

مالمح بصرٌة وحركٌة ومفردات من كتلة وفراغ  -بمجملها  -التً تشكلالكثٌر من الدالالت المباشرة وؼٌر المباشرة، 

   (8) وظل ونور

باحثا فً عالقة الفراغ بجسد  Oscar Schlemmer (1888-1943) ٌبدأ المصمم المسرحً أوسكار شلمر و        

أو حجم الممثل ، بؽرض تجسٌد اإلحساس بالبعد الرابع )الزمن(، وذلك حٌنما ٌعبر الممثل من زاوٌة إلى أخرى عبر 

فراغ المسرح ، الذي عبر عنه بمكعب مقسم تقسٌماً هندسٌا عن طرٌق خطوط األقطار، ممثال لحجم فراغ المسرح، وآخذا 

ثالث المتمثل فً الخطوط المابلة إلى عمق فراغ المسرح ، ذلك البعد الذي ٌحدد العالقة بٌن الزمن ، فً االعتبار البعد ال

 (9)والمسافة، وحجم الممثل .  

 

 

 

          

                                           
)7( https://ar.wikipedia.org/wikiجٌٕ_دٌٕي/ 

 انجًعٍخ انذٔنٍخ نهًززجًٍٍ ٔانهغٌٍٍٕ انعزة –ٔارب   –( انًسزح ٔ جذنٍخ انزشكٍم 8)

 http://www.wata.cc/forums/showthread.php? 

)9( verg.Oskarschlemmer.Laszolo Mooholy .Nagy .Frakas Molnar . Die Buehne im Baouhaos. Florian 

Kuberbsrgverlag Berlin .1988 .S.12.14 

( تصمٌم مسرحً ل"جو سٌبً جالٌلً 1شكل )
ببٌنا" المسرحٌة غٌر معروفة وٌظهر فٌه البعد 

 اإلٌهامً المرسوم على البانوراما

-1744( أوبرا "باٌروٌت" بنٌت مابٌن 2شكل )

 بواسطة  جوسٌبً و كارلو ببٌانا 1748

(  3شكل )
الممثل 
وعالقته 
بالفراغ 

المسرحً 
الممثل 
بخطوط 
االقطار 
 الهندسٌة

( 4شكل )
الممثل 
وحدود 
حركة 

القصوى 
على 

المستوى 
األفقً 

 والرأسً 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1859
https://ar.wikipedia.org/wiki/1952
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وداخل هذه الخطوط ) الفراغ (  ٌسبح الدٌكور المتحرك )الممثل( ككتلة موجبة تزٌح من الفراغ مساحات متؽٌره ،     

ذلك الفراغ الذي ٌتشكل من جدٌد مع كل حركة داخل هذا الحٌز، اعتمادا على حركة الممثل . وهنا ٌضعنا شلمر أمام 

فً فراغ الصورة المسطحة تختلؾ فً الحركة داخل المكعب الحقٌقً، فالخطوط الفراؼٌة  حقٌقة مهمة وهً أن الحركة

إال أنها تساعد فً توضٌح الحركة المرتبطة بالزمن، وٌساعدها بقٌة العناصر األخرى  –وإن لم تكن مربٌة  –فً المكعب 

فً فراغ الزمن ، أٌضا الرقص باعتباره حركة تعبٌرٌة  صامتة فً المرتبطة بالزمن مثل الموسٌقى باعتبارها تشكٌال 

بحزمه الضوبٌة التً تتشكل وتتؽٌر وتتلون أثناء  -فً هذا الفراغ  -الفراغ ، باإلضافة إلى الضوء والذي ٌنفذ وٌسري 

  .الفعل المسرحً

جد العالقة الواضحة بٌن المجالٌن رؼم تعد النظرٌات السابقة بمثابة مسرحة للفن التشكٌلً ، وخاصة أنه أووهكذا      

اختالفهما أحٌانا ، وترابطهما أحٌانا أخرى ، وذلك بعد أن أبرز أهم االختالفات بٌنهما المتمثلة فً البعد الزمنً والفراغ 

 الحقٌقً فً المسرح ، والزمن الوهمً فً الفن التشكٌلً. 

التشكٌلً والمسرح وطرح مدي التفرد والتوافق بٌنهما، فعلً ومن خالل الجدول التالً تتضح المقارنة بٌن الفن       

تحكمه  - وهو فً هذه الحالة فراؼا إٌهامٌا- فإن الفراغ فً اللوحة ٌعتبر مساحة  ذو بعدٌن فقط  سبٌل المثال ال الحصر،

وهو  -الرابع( شروط المنظور،  أما فً العمل المسرحً ، فهو فراغ ثالثً األبعاد باإلضافة لعنصر الزمن )البعد 

 حٌث ٌدور الفعل فً كامل الفراغ وأساسه الحركة . -محسوس 

 الفن المسرحً الفن التشكٌلً

من الممكن رؤٌة العمل التشكٌلً فً أي وقت حتً  -

 بؽٌاب الفنان

 ال بد من كامل الفرٌق عند إعادة العرض المسرحً  -

العمل الفنً )اللوحة( ال ٌتؽٌر بعامل الزمن وبالتالً  -

 فاألثر الفنً ثابت.   

إعادة العرض ٌحتمل فٌه تبدٌل  األشخاص وبعض  -

األحداث ، وبالتالً فأثره متؽٌر فً كل مرة ٌعاد فٌها 

 العرض.

الفراغ ذو بعدٌن فً اللوحة وثالثة أبعاد للعمل النحتً   -

. 

 األبعاد باإلضافة لعنصر الزمنالفراغ ثالثً  -

الجمهور جماعً وثابت طوال العرض والعمل الفنً  - الجمهور متحرك والعمل الفنً ثابت .  -

 متحرك  

 رد الفعل جماعً واتجاه الرؤٌة ثابت رد الفعل  تجاه العمل فردي  واتجاه الرؤٌة متؽٌر

فراغ المسرحً مادي ومحسوس والفعل وٌدور فً ال - الفراغ فً اللوحة إٌهامً وتحكمه شروط المنظور   -

 كامل الفراغ.

 األثر ٌتجدد ٌومٌا  - أثر العمل التشكٌلً ٌستمر بشكله األساسً   -

 المتلقً الكل ) الجمهور(  - المتلقً لشحنة اإلبداع هو الفرد     -

 .العمل المسرحً ؼٌر ثابت، فأساسه الحركة  - اللوحة أساس العرض ) ثبات ( . -

العمل الفنً عناصره الخط والشكل واللون وأساس  -

 تكوٌنه الوحد ة واإلٌقاع.. إلخ , وأساسه اللوحة         

نفس العناصر باإلضافة  إلً الحركة. أما اإلٌقاع   -

 فهو أساسً بالنسبة للعرض المسرحً الحً. 
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تالؾ بٌن المجالٌن، إال أنهما ٌشتركان وٌتوحدان فً ورؼم المقارنة السابقة التً توضح مدي التوافق واالخ              

القٌم الفنٌة للعمل الفنً ، فعلً سبٌل المثال تتحقق القٌمة الفكرٌة عن طرٌق انتهاج أسلوب ما إلٌصال المضمون الفلسفً 

طرٌق إختٌار الفنان  للمتفرج ، وذلك بالمشاركة الوجدانٌة والفنٌة والعملٌة فً أن واحد. أما القٌمة التشكٌلٌة، فتتحقق عن

للشكل والمساحة، ووضع الكتلة بالنسبة للفراغ ، وهً تظهر قدرة الفنان وتمكنه من السٌطرة علً العمل الفنً ، على أن 

ٌحقق القٌمة الفكرٌة . وأخٌرا القٌمة اللونٌة ، تلك التً ٌعد اختٌارها من أهم األمور فً عملٌة اإلبداع الفنً ، وكثٌراً ما 

 مة اللونٌة تأكٌداً علً كل من القٌم الفكرٌة والتشكٌلٌة ، لتظهر العمل موحدا ومتفاعالً . تضفً القٌ

إلً أساسٌات وعناصر التصمٌم ، والتً تظهر مدي االرتباط  -فٌما بعد   -ومن الضروري أن نتعرض                   

 بٌن الفن التشكٌلً والمسرح. 

 لفن التشكٌلً والمسرح :أسس التكوٌن وجمالٌات الصورة فً ا -4

ٌعد التوافق والتكامل بٌن الخطوط واألشكال والكتل واأللوان داخل سٌاق العرض ، من شأنه تشكٌل صورا 

جمالٌة ٌقصد بها التكوٌن المسرحً ، فكلمة التكوٌن تشٌر إلى كٌفٌة ترابط األجزاء بشكل عام وتركٌباتها وصوال إلى 

ما ٌتم بتوظٌؾ النسبة واالٌقاع ، وبالتالً تخضع الصورة المربٌة لمجموعة األسس  الوحدة فى تكوٌن العمل الفنً ؛ هو

 والمبادئ ، كالتوازن والتناسق والتناسب واإلٌقاع والتنؽٌم ، تلك التً ٌتم من خاللها وحدة المنظر المسرحً .

فً الشكل أو اللون أو الكتلة  ومن مفردات التكوٌن ، التوازن ، وٌقصد به التساوى فً اإلحساس و الوزن سواء      

وٌتم التوازن إما عن طرٌق التماثل ، أو عن طرٌق التوازن ؼٌر المتماثل ،  بمعنً التوازن  لنصفى مجال الرؤٌة . 

والتناسب بٌن الكتل واأللون واألشكال المختلفة . إال أن كلمة التكوٌن فً الصورة المربٌة تشٌر إلى كٌفٌة ترابط األجزاء 

أما النسبة فهى معدل األشٌاء إلى بعضها البعض  وهً فً المسرح لها أهمٌتها البالؽة حٌث  (10)و ترتٌبها.  بشكل عام

 ترتبط بالشكل والتكوٌن  حٌث ٌرتبط الجزء من  المنظر المسرحً نسبٌا بالتكوٌن الكلى له. 

وهو نوع من الحركة التى تتكرر أو تعود على فترات  -وٌعتبر من أهم مبادئ التكوٌن المسرحً  –أما اإلٌقاع 

انعكس  -سرعة أو بطبا  -ولكنها تربط  كامل العمل المسرحً على وتٌرة متتالٌة ، وإذا ما اختل إٌقاع العرض المسرحً 

وهٌبتها تجاه األشكال اآلخرى هو ما ٌخلق اٌقاعا جمالٌا خالل ذلك على قٌمة  العرض المسرحً. فالفراغ بٌن االشكال 

 التصمٌم.  ، كذلك العالقة النسبٌة بٌن الخطوط واأللوان والمساحات والكتل . 

وهكذا ٌحكم كل العناصر السابقة )عناصر وأسس الفن التشكٌلً( التً ؼالبا ما تختلؾ فً تطبٌقها فً المسرح ، 

ي سٌطر على تطور الشكل المسرحً بدخول المذاهب والمدارس الحدٌثة فً الفن التشكٌلً ، عنها فً الفن التشكٌلً الذ

والتً تدور فً إطارها الزمنً وتطورها مابٌن المدرستٌن الواقعٌة والتجرٌدٌة. وسوؾ ٌستعرض الباحث بعضا من هذه 

لتصمٌمٌة للمنظر المسرحً وتطور لتوضٌح مدى تأثٌرها على االسالٌب ا -على سبٌل المثال ال الحصر  -االتجاهات 

 مفهوم السٌنوؼرافٌا فً ضوء هذه المذاهب .

ٌتضح  من خالله العالقة ما بٌن الفن التشكٌلً  -وخاصة خالل القرن العشرٌن -إن دراسة الفن المسرحً  

بق السس ومبادئ والفن المسرحً ، التً ٌمكن وصفها بأنها جدلٌة . وقد تم االستدالل على تلك العالقة من خالل ما س

العملٌة التصمٌمٌة لكل منهما،  فٌمكننا مالحظة أن هناك العدٌد من األسس والعناصر التً تساهم فً إنجاز العمل الفنً 

فً مساحة محددة  بمراعاة  من حٌث اختٌار الشكل والمساحة ووضع الكتلة بالنسبة للفراغ والخطوط  واأللوان وتشكٌلهم

باعتباره عمل مربً ذاتً اإلبداع )  –إلنسجام ) التوافق (، والتناسب.  هذا فً الفن التشكٌلً اإلٌقاع ،  واإلتزان ، وا

                                           
 (المرجع السابق 10)
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أما فً مجال المسرح ، فإن األمر  -والتً ال مجال لسردها والخوض فٌها حٌث تم عرضها فً معظم األبحاث السابقة ( 

، إذ ٌقوم الفنان  أو المصمم بعملٌات الجمع  ذاته ٌنطبق علً أسس بناء التصمٌم المسرحً ، إضافة إلى عنصر الحركة

والحذؾ والترتٌب واإلضافة لألشكال المختزنة فً خبرته الجمالٌة لرؤٌته المستمرة للطبٌعة التً ٌتأثر بها ) كمصدر هام 

ًً ٌثٌر اإلحساس بالجمال والمتعة وٌحمل بصمة الفنان وتفرده    (11). من مصادر لإللهام ( لٌخرج فً النهاٌة منتج جمال

وٌمكننا التعرؾ على تلك العالقة بوضوح من خالل المدارس الفنٌة المختلفة ، التً ظهرت مع بداٌات القرن العشرٌن ، 

 وأثرها على تطور الرؤى السٌنوؼرافٌة للعروض المسرحٌة المختلفة .

 

 :السٌنوغرافٌا المسرحٌة فً ضوء المذاهب التشكٌلٌة المختلفة  -5

ة عالقة مترابطة بٌن الفن التشكٌلً ، حٌث المكان والتفاعل تلك التً تعود إلى زمن بعٌد ، و تنامت هناك ثم           

العالقة خالل منتصؾ القرن التاسع عشر ، ثم القرن العشرٌن  بظهور المدارس الفنٌة مثل الواقعٌة والتعبٌرٌة ثم 

 المستقبلٌة والسٌرٌالٌة والتكعٌبٌة والتجرٌدٌة.

 المذهب الواقعً:  5-1

دورا واضحا فً - كنتاج للتطور الهابل فً العلوم المختلفة   -كان للثورة الصناعٌة وظهور اآلالت الحدٌثة          

تطور مختلؾ مٌادٌن الفنون . فكان من الطبٌعً أن تشهد الفلسفة واآلداب تحوال واضحا نحو اقتباس أسالٌب هذا العلم  

الذي ال ٌؤمن  إال باألشٌاء الواقعٌة المحدودة والملموسة ؛ فجاءت الواقعٌة فً األدب والفن عن طرٌق بعض الشعراء 

Voltaire    (1694 –1778 )( وفولتٌر 1802- 1885)   Victor Marie Hugoوالكتاب أمثال فٌكتور هوجو  

ووصؾ تفاصٌلها والكتابة عن المجتمع والواقع  ،الذٌن اهتموا بتناول الحٌاة الٌومٌة ومشاكلها الخاصة بالطبقة الكادحة 

 آنذاك، بٌنما أهملت الذات ، فلم ٌعد الخٌال هو المسٌطر ، وإنما طؽى علٌه الفكر الواقعً  .

نشأ ذلك االتجاه الواقعً فً النصؾ الثانً من القرن التاسع عشر وركز على االهتمام بكل ما هو واقعٌا ، حٌث     

ادٌات فً أعمال فنٌة صورت بصورة دقٌقة مطابقة  لألصل، وذلك من خالل رصد كافة سعى إلى تطبٌق هذه الم

    (12)االجتماعٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ، وكذلك الدٌنٌة  .  االحداث

 الواقعٌة فً الفن التشكٌل5-1-1ً

موضوعٌا وتصوٌر "فالواقعٌة هً محاولة لدراسة واقع اإلنسان وتحسٌن حالته عن طرٌق الكشؾ عن حقٌقته كشفا 

وهً محاكاه للواقع المنظور ، حٌث خرج الرسامون   (13)حٌاته الملموسة التً ٌعٌش بداخلها وتتحكم فً صٌاؼته ككابن "

من إطار االستودٌو واإلضاءة القادمة من مصدر واحد أو اإلضاءة الصناعٌة إلى رحاب الطبٌعة ، كمصدرا لأللهام ، 

ؼلبت بٌنما بلٌة الٌومٌة بمشاكلها . "وهكذا ركزت الواقعٌة على الضوء والنسب واأللوان ، وحاكوا الحٌاه االجتماعٌة والعا

عندبذ  الرؼبة فً االقتراب من الطبٌعة بحٌث تمثل جمٌع التفاصٌل فً الصورة أو التمثال وعندما تأخذ نسقها الطبٌعً

ولو أنه ال توجد حدود فاصلة وحاسمة بٌن الطبٌعٌة والواقعٌة .    naturalismٌنتقل العمل الفنً إلى األسلوب الطبٌعً 

                                           
 8( د. رشاد رشدي، ما هو األدب ، مكتبة األنجلو ، القاهرة ، ب.ت ، ص 11)
ٍّ انزشكٍهً  ،   12)  / http://mawdoo3.com  ٦١٠٢رساٌ طالح ، رعزٌف انًذرسخ انٕالعٍخ يذارص انف

 287، ص، 1985انذرايٍخ ٔانًسزدٍخ ، دار انًعبرف ، انمبْزح ، ( إثزاٍْى دًبدح ، يعجى انًظطهذبد 13)

https://ar.wikipedia.org/wiki/1802
https://ar.wikipedia.org/wiki/1885
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 جاك لوي دافٌد( ، م 1819 - 1877) Gustave Courbet جوستاف كوربٌهومن أبرز رواد هذه المرحلة 

Jacques-Louis David (1748 -  1825 ")(14)  . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1784( لوحة للفنان جاك لوٌس دافٌد 6شكل )      1849للفنان جوستاف كوربٌه « كاسرو األحجار»( لوحة 5شكل )      

(*)
 

 الواقعٌة فً المسرح:5-1-2

األشكال الطبٌعٌة دعت إلٌه الحاجه فً النصؾ الثانً من ٌمكن القول بأن الواقعٌة فً المسرح  شكل معدل من 

حاول المسرح أن  . القرن التاسع عشر كبدٌال عن المسرحٌة محكمة الصنع والتمثٌل التقلٌدي عالً النبرة السابد حٌنذاك

بذ المصممون كل الحٌل ٌمثل الحٌاة الٌومٌة بمشاكلها االجتماعٌة والعابلٌة تمثٌال صادقا سواء فً مواقفها أو لؽتها ، كما ن

الفنٌة وتحركوا وتحدثوا بصورة طبٌعٌة فً دٌكور بسٌط ٌعبر عن البٌبة التً ٌمثلونها  تمثٌال صادقا ، كان الكاتب 

( أول رابد لهذه الحركة التً انتشرت سرٌعا فً كافة  1928- 1906)  Ibsen  Henrikالنروٌجً "هنرٌك إبسن" 

 – Constantin Stanislavski  (1863 ً الروسً "كونستانتٌن ستانسالفسكً"أنحاء أوربا ، أما المخرج المسرح

وجد الفنانون فً منهجه خٌر تطبٌق لهذه الفلسفة المسرحٌة. وٌوضح الباحث أن الواقعٌة والطبٌعٌة فً ( فقد  1938

حٌث اشترك االتجاهٌن فى عدة مالمح أساسٌة منها ، محاكاة الواقع المعاصر بكل  المسرح ال توجد بٌنهما فروقات كثٌرة،

مشاكله فى الحٌاة الٌومٌة ، واستخدام  العناصر ثالثٌة األبعاد فى المناظر المسرحٌة،  مع االستؽناء التاًم عن الستابر و 

 األجنحة الجانبٌة للمسرح . 

بتصوٌر  -أهم فنانً الحركة الطبٌعٌة  -  Emile Zola (  (1902 -1840هذا بٌنما نادى "إمٌل زوال" 

مستخدمٌن  ،الواقع على المسرح كأنه شرٌحة من الحٌاة بكل تفاصٌلها ، وأن ٌؤدى الممثلون أدوراهم بتلقابٌة مثل الحٌاة

إال ترجمة فمن وجهة نظره أن المنظر ما هو ( 15) .األشٌاء أو العناصر المحاكٌة للحقٌقة والواقع دون مضمون رمزى 

تشكٌلٌة للنص و ٌكمن نجاحه فً مدي اقترابه من الطبٌعة  بحٌث تبقً المناظر المسرحٌة وسٌلة أو صورة مرسومة ، 

   إٌضاحٌة ، ووظٌفٌة.

حرفٌية نحيو محاكياة الواقيع بطرٌقية  Naturalismتتجه السيٌنوؼرافٌا  المسيرحٌة فيً ضيوء المدرسية الطبٌعٌية  هذا بٌنما

أو تحرٌؾ أو استبدال. وتعتبر أقل الحركات الفنٌة تعقٌيدا ، بسيبب أنهيا ال تسيتلزم الكثٌير مين الخٌيال ، وطبٌعٌة دون تؽٌٌر 

 16))األمر الذي ٌتطلب أقل قدر من انتباه المشاهد إلى جانب  قدر محدد من العناصر التشكٌلٌة

                                            
 262، ص   1971( فًٍّٓ أيٍٍ ، لبيٕص يشبٍْز انفُبٍٍَ انزشكٍهٍٍ األجبَت ٔانًظزٌٍٍ، انُبشز : انًؤنف ، انمبْزح ، 14)

(*)the Oath of the Horatii 

  2015( يٍهٍسب رأفذ ، انسٍُٕغزافٍب فً ربرٌخ انعزع انًسزدً  15)

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=480589&r=0&cid=0&u=&i=8422& 

(
16

)https://66aliya.wordpress.com  جًٍم دًذأي، إَٔاع انسٍُٕغزافٍب انًسزدٍخ / رعزٌف انسٍُٕغزافٍب انًسزدٍخ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1748
https://ar.wikipedia.org/wiki/1825
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=480589&r=0&cid=0&u=&i=8422&
https://66aliya.wordpress.com/
http://farm4.static.flickr.com/3345/3329242306_bb79981452_m.jpg
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  Expression المذهب التعبٌري : 5-2

 التعبٌرٌة فً الفن التشكٌل5-2-1ً

كانت التعبٌرٌة هً الحركة الدافعة لكل الحركات الفنٌة الحدٌثة مثل الفن المستقبلً والتكعٌبً والسٌرٌالً و 

تدل على اتجاه فنً ظهر خالل القرن  ً، وه Expressionالتجرٌدي . والتعبٌرٌة كلمة مشتقة من الكلمة الفرنسٌة  

 العشرٌن وخاصة فً فن التصوٌر والحفر والنحت. 

والفن التعبٌري لٌس تمثٌال للطبٌعة المربٌة  ،  impressionismنشأ االتجاه التعبٌري كرد فعل لالتجاه التأثٌري  

كما هً ، وإنما تعبٌرا عن االنفعاالت واألحاسٌس التً تكمن فً نفس الفنان . ومن أكثر من اشتهروا بهذا االتجاه ، 

والمصور النمساوي "أوسكار ، Vincent van Gogh (1853-1890 )المصور الهولندي "فٌنست فان جوخ" 

-Edvard Munch (1863، والنروٌجً "إدوارد مونش" Oskar Kokoschka (1886-1980 )كوكوشكا" 

1944. ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التعبٌرٌة فً المسرح: 5-2-2

والهزٌمة واالنكسار النابعان من معاناة ما المذهب التعبٌرى معبرا عن صرخة اإلنسانٌة ضد مادٌات الواقع جاء 

سعى من خالل  المسرح لعرض األشٌاء كما ٌنبؽى أن تكون ولٌس على ظاهرها  بعد الحرب العالمٌة األولى ، لهذا فقد

فً واقع الحٌاة . فجاءت عناصر السٌنوجرافٌا معبرة عن جوهر النص وما ٌمكن تصوره فى ذهن شخصٌات المسرحٌة ، 

للفىان  1890« كىيست أوفشس» ( لىحت 10شكل )

فان جىخ ، ويظهش الفىان المىظىس الغيش معتاد 

بألىاوه الخشىت وضشباث فششاته الغيش مستقشة في 

 األسضيت ، إر كان فان جىخ يتمتع بتقىياث 

 خاصت به

أوسكاس »وتمثل أسلىب الفىان  1914( لىحت " العاصفت " 9شكل )

بإبشاص التفاصيل بطشيقت مبالغ فيها حيث تحاط قي اهتمامه « كىكشكا

شخصياث اللىحت بتشكيالث دائشيت  تعبش عه عىف العاصفت ، ويظهش 

 في اللىحت التشكيل والتعبيش اللىوي الزي يجسم الحشكت الشذيذة

بارٌس  1902األرض "  ”( مسرحٌة 7شكل )

 إخراج أتدرٌه أنطوان،
 الشوحي األب) "صوال أميل عشض للمخشج المسشحي "( 8) شكل

.( لها المىظشيه أهم الطبيعيت للمذسست  
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عتماد على  القلٌل منها للتعبٌر عن مكان الحدث أو زمن المسرحٌة ، واقتصر دورها على فهم الحالة الذهنٌة من خالل اال

 أو العاطفٌة للشخصٌة. 

ٌتمٌز المنظر التعبٌري بتنوعه المصحوب بالموسٌقى واألصوات الرمزٌة وملٌباً بالحٌل المسرحٌة كاألقنعة 

ام إضاءة تثٌر الخٌال ، بٌنما ٌكثر استخدام المناطق الشاحبة و المعتمة ، فهى التعبٌرٌة والمالبس الؽرٌبة ، مع استخد

 (17)تعمل على عزل الممثل عن العالم المحٌط به. 

 

 

 

 

 

 

 (  12شكل )
  مسرحٌة "ماكبث "

تألٌف ولٌام شكسبٌر  للمصمم "روبرت جونز ر
(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 futurism الحركة المستقبلٌة: 5-3

كاتجاه مواز للتكعٌبٌة ، بمعنى أنها اتخذت لنفسها نظاما ٌماثل التكعٌبٌة فى ظهرت المستقبلٌة فى إٌطالٌا      

، كمظهر من مظاهر االحتجاج السٌاسى واالجتماعى والفنى  1909بعض جوانبها . ولدت المستقبلٌة فى إٌطالٌا عام 

 ضد الماضى بأكمله .

 المستقبلٌة فً الفن التشكٌلً 5-3-1

فن السابقة ومنها التكعٌبٌة ألنها تتصؾ بالثبات وعدم الحركة فنجدهم ٌستمدون رفض المستقبلٌون كل أنماط ال 

اإللهام من سرعة السٌارات والطابرات تعبٌرا عن عصرهم، عصر السرعة والعلوم والتكنولوجٌا.  وارتكز تصوٌرهم 

                                           
  15/  8/  2015(انسٍُٕغزافٍب فً ربرٌخ انعزع انًسزدً  يٍهٍسب رأفذ  17)

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=480589&r=0&cid=0&u=&i=8422& 

412، ص 41، نٕدخ رلى  1970انًذخم إنى انفٌُٕ انًسزدٍخ ، فزاَك ٌْٕزُج ، رزجًخ : كبيم ٌٕسف ٔآخزٌٔ ، دار انًعزفخ ، (*) 

 ( 11شكل )
مشهد من مسرحٌة "القرد كثٌف الشعر" ، تألٌف " ٌوجٌن 

أونٌل"  تصمٌم " لوتشً فانٌتً إخراج : بٌتر شتاٌن 

 1986ألمانٌا  –مسرح شاو بٌونه 

 ( 13شكل )
عرض" أودٌبوس " ل استرانٌفسكً صٌاغة ورؤٌة  " 

جان كوكتو" تصمٌم " جون إٌزٌل ر
(*)*

 

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=480589&r=0&cid=0&u=&i=8422&
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ق ذلك حاول المصورون على فكرتٌن دٌنامٌكتٌن وهما حركة األجسام فى الفراغ، وحركة الروح فى األجساد.  ولتحقٌ

المستقبلٌون جذب المشاهد إلى داخل الصورة وأعطابه إحساسا عضوٌا بالحركة الدٌنامٌكٌة ، لذلك ابتدعوا أسلوبا للخداع 

البصرى مبنى على أساس السٌنما كظاهرة بصرٌة ، فأحدثت الخطوط والسطوح القوٌة إٌماءات وهمٌة بحركة العناصر . 

قع وهو الشا الهام ، بل كان االهتمام منصبا نحو تحوٌل الواقع إلى حركة . وقد أدى ذلك إلى ولم ٌكن التعبٌر عن الوا

 فقدان األشكال صالبتها وتحولت إلى مجموعات من الخطوط واأللوان المتكررة ذات اإلٌقاع السرٌع . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستقبلٌة فً المسرحالم 5-3-2

مؤسس الحركة المستقبلٌة الذي كان  -” فٌلٌبو مارٌنٌّتً“تبلورت المستقبلٌة فً مجال المسرح ،  فً فكر  اإلٌطالً       

ٌهدؾ إلى دمج الشعر والمسرح واألدب والموسٌقى، وكذلك الرسم والنحت والدٌكور والتصوٌر الضوبً والعمارة ..... 

وبرؼم اهمٌة ذلك االتجاة ، إال انه قً مجال المسرح لم ٌتخطى  .  نانوؼٌرها فً أعمال مشتركة معبرة عن رؤٌة الف

رامبولٌنً بمحٌط النشأة اإلٌطالٌة إال بأعمال محدودة  .ومن أهم المصممٌن المستقبلٌن فً مجال المسرح هنرٌكو 

Henrico prampoliney 1894- 1956  ًوله مقولته المشهورة "نحن نمثل انجاز المنظر المسرحً الدٌنامٌكً ف

  (18)" مواجهة المنظرالثابت

هذا واعتمد المستقبلٌون فً المسرح على الحركة من خالل تعدد الصورة الواحدة ، واإلٌقاع السرٌع فً حركة الممثل 

 (19)امٌكًالمصاحبة بالمؤثرات الضوبٌة بؽٌة ترجمة الفكر المستقبلً الدٌن

 

 

 

   

 

 

 

                                           
, 1984 , hameorg  , p. 98, , rowohlt  manfred brauneck , theater im 20 jahr100 hundert(1) 

 انجًعٍخ انذٔنٍخ نهًززجًٍٍ ٔانهغٌٍٍٕ انعزة –ٔارب  ?http://www.wata.cc/forums/showthread.php(انًسزح ٔ جذنٍخ انزشكٍم19)

للفنان " انرٌكو  -( مشهد من أوبرا " بارتكوس"16شكل )

 1942ماٌالند  -برامبولٌنً" 

( " امبرتو بوتشٌنً " تصمٌم مسرحٌة على نمط 17شكل )
 1911ماٌالند  –المستقبلٌة 

 

( لوحة " الهاٌطة على السلم " للفنان مارسٌل 15شكل )
( وفٌها Marcel Duchamp 1887–1968دوشامب 

تبدو الخطوط المتعاقبة والحركة الواضحة التً تعبر عن 

 االٌقاع السرٌع للعصر آنذاك

 Umberto( لوحة للفنان أمبرتو بوتشٌنً 14شكل )
Boccioni   (1882 - 1916  الشارع ٌشق البٌوت )

 1911عام 
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 : cubism الحركة التكعٌبٌة 5-4

ا من خالل السٌطرة على ٌحٌث اهتم التكعٌبٌون ببناء الصورة بناءا فن1908ظهرت التكعٌبٌة  فً فرنسا عام        

الشكل وتخطٌطه فى حزم ووضوح وفق أسلوبهم الهندسى المعقد ، والذي ٌهتم بتحلٌل الشكل خطٌا باسلوب بلوري ، كما 

ٌن كل انواع الخامات اهتموا بؽالبٌة األلوان  إلى جانب األلوان المحاٌدة مثل الرمادى ودرجات األسود ، مستخدم

 )  كاألوراق الخشنة وأراق الجرابد والمجالت ونشارة الخشب والرمال بإضافة األلوان علٌها (. 

 التكعٌبٌة فً الفن التشكٌل5-4-1ً

عبر المصورون التكعٌبٌون عن البعد الثالث باستخدام التداخل بٌن السطوح والظالل المتنوعة فى اتزان دقٌق.  والتكعٌبٌة 

عنً بالمربٌات ، إنما تعتمد على تحلٌل األشكال والصور ثم إعادة بناءها حٌث ٌصعب التعرؾ علٌها . ومرت ال ت

 وسمٌت بالتكعٌبٌة ألنها تعتمد فً المقام األول على إبراز القٌم  -كما سبق القول  -التكعٌبٌة بعدة مراحل

هو مصدر اإللهام األساسً ، والبداٌة  Paul Cezanne 1839-1906 التكعٌبٌة لألشكال ، وٌعتبر أسلوب سٌزان 

الحقٌقٌة لهم ، بٌنما اهتموا بإظهار الجوانب ؼٌر المربٌة من الصورة، فظهرت أعمال بٌكاسو فً المسرح الؼٌة لقواعد 

 المنظور المتعارؾ علٌها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  التكعٌبٌة فً المسرح 5-4-2

اتجه السٌنوؼرافٌون التكعٌبٌون إلى التعبٌر عن  المنظور أو العمق باستخدام األشكال الهندسٌة المتداخلة ، إلى         

جانب تحلٌل الشكل تحلٌال هندسٌا انطالقا من تأثرهم بالعلوم الطبٌعٌة والرٌاضٌات. تقوم فلسفة السٌنوؼرافٌا التكعٌبٌة 

ن أظورٌة. هذا وٌعتمد الفنان التكعٌبً على عقله فً البحث عن حقٌقة األشٌاء حٌث على تعدد المستوٌات والرؤى والمن

الحواس خادعة وقاصرة، وبالتالً فهناك ضرورة لرؤٌة الشًء من منظورات عدة ، مع التحلٌل الهندسً للعناصر 

ونات المنظر عبارة عن واستعمال الكوالچ ) أى الخلط بٌن الخامات بعٌدا عن المسار الجمالى للعمل ( . فتأتً مك

مجموعة من الكتل والمجسمات الهندسٌة فً صٌؽة سلم أو مبنى أو وحدة أثاث ، وقد ٌنا هذا التحلٌل بالعناصر عن 

Georges Braque  (1882- 1963  )شكلها بحٌث ٌصعب التعرؾ علٌها. من أشهر رواد التكعٌبٌة  "براك"  

 .  Lyonel Feininger ( 1871- 1956) ونٌل فننجر" ( و "ل1881-1973ٌ) Pablo Picassoو"بٌكاسو" 

 لوحة الكالرٌنٌت والزجاجة على المنضدة (  19شكل )
Clarinet, and   Bottle on a Pedestal Table   

  Pablo picassoللفنان بابلو بٌكاسو 

 (  لوحة العازفٌن الثالثة  18شكل )

  Pablo picassoللفنان بابلو بٌكاسو 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOhqfx5J7ZAhVOsKQKHbyKAWgQjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pablo_Picasso,_1916,_Guitare,_clarinette_et_bouteille_sur_une_table.jpg&psig=AOvVaw1NumfMmBcEbesji2AoX1eM&ust=1518466875845320
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 ( مشهد من مسرحٌة "أورفٌوس" 23شكل )
رتصمٌم  1961ببرلٌن 

(*)
     

 

أما على مستوى المسرح المصري ، فقد قام الفنان " صالح عبد الكرٌم بالمعالجة التشكٌلٌة لبعض األعمال المسرحٌة ، 

وهً   -مستخدما  األسلوب التكعٌبً فً التصمٌم . فعلى سبٌل المثال تضمن تصمٌمه فً مسرحٌة "مأساة أورٌست" 

وٌظهر به قبر أجاممنون وسط تكوٌن مبتكر منتهجا االسلوب   -"  الجزء الثانً من ثالثٌة اٌسخٌلوس " حامالت القرابٌن

التكعٌبً ، ومستمدا من اآلثار الٌونانٌة القدٌمة ، مستخدما بذلك خبرته فً التحوٌر والتكعٌب بما ٌشٌر إلى رموز ومواقع 

الخلفٌة التً تحقق  العمل المسرحً . وفً نفس الوقت تكتمل بالعمل النفسً الموحً والذي ٌظهر فً تصمٌم الستارة

  .(20)خطوطها العرٌضة فً نفس المشاهد جو المأساه 

  Surrealism المذهب السٌرٌالً 5-5

، وهى 1920( المذهب السٌرٌالً عام  1896 – 1966)  André Bretonبرٌتون  هاسس الشاعر أندرٌ

( . تطورت  1856 – 1939)  Sigmund Freud حركة فنٌة اعتمدت على نظرٌات العالم النفسى سٌجموند فروٌد

الحركة السٌرٌالٌة بعد الحرب العالمٌة األولى كرد فعل للعقالنٌة والرأسمالٌة المتوحشة التى سٌطرت على اإلنسان ذهنٌاً 

 ووجدانٌاً واستعبدته آلٌا وانتاجٌاً . 

                                           
(*) wilhem rainking  spiel und form  , han. verlag , 1969.p312 

 27، ص  1970( طجذً انشبرًَٔ ، انفُبٌ "طالح عجذ انكزٌى " كزبثبد يعبطزح انمبْزح 20)

(  مشهد من مسرحٌة "مأساة أورٌست" ، للفنان 22شكل )
المصري ، المصمم " صالح عبد الكرٌم " إخراج  المخرج الٌونانً  

 . 1968القومً بالقاهرة  فً مارس عام موزٌسدس بالمسرح 

عام   parade  ”الموكب “(  مشهد من بالٌة 20شكل )
تصمٌم  -  jean Cocteauسٌنارٌو جان كوكتو:  – 1917

 Pablo picassoمناظر ومالبس :  بابلو بٌكاسو 

بالٌة  -( مالبس المدٌر األمرٌكً والمدٌر الفرنسً 21شكل )
سٌنارٌو جان كوكتو:  – 1917عام   parade  ”الموكب “

jean Cocteau  -  تصمٌم مناظر ومالبس :  بابلو بٌكاسو

Pablo picasso 
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 السٌرٌالٌة فً الفن التشكٌلً 5-5-1

ٌقً لألشٌاء ، واتخاذ العقل الباطن أو الالشعور مصدرا  من أهم سمات السرٌالٌة االبتعاد عن التصوٌر الحق

لإلٌحاء والتعبٌر عن األفكار الخٌالٌة والشخصٌات الساخرة والمناظر المخٌفة ، إلى جانب االبتعاد عن األشكال التقلٌدٌة 

اتورٌة ؼرٌبة لم المـألوفة ووضعها فً قوالب أخرى مؽاٌرة، بعد أن أخرجت اإلنسان من واقعه لتدخله فى أشكال كارٌك

جانب االهتمام بإظهار ما ٌنطوى داخل العقل الباطن و  تتعودها العٌن البشرٌة ، فبدت كما لو كانت فً األحالم ، إلى

 المساعدة على إخراج مكونات الالشعور الداخلً و إٌقاظ الخٌال ، وطرحه أمام المشاهد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( لوحة وجه ماٌا فٌست للفنان سلفادور دالً ، ابدع الفنان تفاصٌل 25شكل )
وجهها فجاء بفتحتً انفها علً شكل مدفئة ، بٌنما العٌنٌن علً هٌئة 

لوحتٌن على الحائط وجاء فمها على شكل أرٌكة . 
(*) 

 

 المسرح  فًالسٌرٌالٌة  5-5-2

كانت السٌرٌالٌة  دافعا قوٌا إلنعاش الخٌال لدى السٌنوجراؾ بطرحه نماذج ؼرٌبة وترجمة تشكٌلٌة لنصوص 

أوبو ملكا وأوبو عبدا ( . وأثرى هذا االتجاه فً المسرح دخول سلفادور  –مسرحٌة سٌرٌالٌة ) مثل نصً ألفرٌد جاري 

   Marc Chagall شاجال  (، ومارك1904- 1989)  Salvador Felipe Jacinto Dalíدالً 

بالبساطة واأللوان الكثٌرة التً تعتمد على  -فً ضوء االتجاه السٌرٌالً  -(  .  وتمٌزت عناصر الدٌكور1985 -1887)

اإلٌقاع والتكوٌن وتؤكد حالة االضطراب والتوتر السابد فً المجتمع ، فعبرت السٌنوجرافٌا السرٌالٌة عن العصبٌة 

و تصوٌر الالشعور الفردى والتنفٌس عن المكبوتات الشعور والهذٌان وخباٌا العقل الباطن العمٌق الجنونٌة واألحالم وال

الباطنٌة والؽرابزٌة ، ذلك باستخدام الرسم الحدٌث بحرٌة مطلقة للتعبٌر عن حالة الحركة المتولدة  باستخدام الخطوط و 

لٌة،  حٌث أصبح االهتمام منصبا على ماتحدثه المناظر فً التشكٌالت الجماومنها أٌضا تتولد األلوان بطرٌقة زخرفٌة . 

نفوس المتفرجٌن من انطباعات، مترجمٌن بذلك العالم الداخلً لالشعور. فهذه النزعة مرآة للقلق والتوتر الذي ساد 

    (21) المجتمعات، بعٌدة كل البعد عن الصدق البصري الواقعً ، ومؤكدة لالنفعال التراجٌدي.

 

 

                                           
 2311، ص  1984، أنًبٍَب ،  73سهسهخ يبنز انعذد (*) 

 لبرٌ :جًٍم دًذأي إَٔاع انسٍُٕغزافٍب انًسزدٍخ / رعزٌف انسٍُٕغزافٍب انًسزدٍخ.   (21)

https://66aliya.wordpress.com   

 The Burning(  لوحة الزرافة المحترقة 24شكل )
Giraffe  1937لفنان سلفادور دالً عام 

https://66aliya.wordpress.com/
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 مشهد من مسرحٌة الباختال )حفل المرح والرقص والشراب(   (26شكل )
 للفنان السرٌالً سلفادور دالً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعدٌل والمبالؽة وأحٌانا  -فً معالجتها لمظهر األشٌاء  -وتبٌح السٌنوؼرافٌا فً ضوء المذهب السٌرٌالً 

على ؼٌر شكلها المألوؾ كأنها تأتً مشوهة أو  -من حوابط وأثاث ومكمالت  -التشوٌه ، فتظهر عناصر تكوٌن المكان 

( اسلوبه  1893- 1983)  Joan Miró i Ferràقدم مٌرو   فعلى سبٌل المثال(  22)مابلة أو مهدمة فً صورة حلم

السٌرٌالً التجرٌدي الممٌز للوحاته فً الخلفٌات المسرحٌة وكذلك  فً تصمٌم األزٌاء عن طرٌق توظٌؾ مجموعة من 

ا على المسطحات واألشكال الهندسٌة والخطٌة التً اعتاد تقدٌمها فً لوحاته التشكٌلٌة ، والتً اعتمدت أٌضا فً تكوٌنه

وقد .(23)التباٌن اللونً . هذا كما قام بتوظٌفها  كعناصر مطبوعة على أجساد الراقصٌن فً بعض العروض المسرحٌة

شارك أٌضا الفنان الفرنسً "مارك شاجال" بمساهمات فً عروض المسرح ، وخاصة فً مجال تصمٌم أزٌاء راقصٌن 

اصة بالبالٌة ، إال أنه أبدع فً لوحاته السٌرٌالٌة على أجساد البالٌة والتً تحٌاج إلى تقنٌات خاصة نظرا للحركة الخ

 (28(، )27الراقصٌن والتً تمٌزت بطابع خاص شكل )

 

 

                                           
 ، 104، ص2000دكزٕراِ، كهٍخ انفٌُٕ انجًٍهخ، جبيعخ انًٍُب، عبو ( طبنخ عجذ رثّ، انعاللخ انًزجبدنخ ثٍٍ انفٍ انزشكٍهً ٔانًسزح، 22)

152 ( انًزجع انسبثك  ، ص23)

( تصمٌم زي مسرحً للفنان مارك 27شكل )
شاجال من مسرحٌة :الناي السحري عام 

1967 

 

( تصمٌم زي مسرحً للفنان مارك 28شكل )
 1945شاجال من مسرحٌة :الطائر الناري 
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 :Abstract المذهب التجرٌدي 5-6

إن عملٌة نقل الواقع ورسمه ال مجال له فً لوحات التجرٌدٌٌن ، وبالتحدٌد فً أعمال الفنان الروسً واسٌلً          

هها الواقع.  -على حد قوله -( ، وذلك ألن الرسوم التجرٌدٌة 1866-1944) Wassily Kandinskyكاندٌنسكً  ٌشوِّ

ومن هذا المفهوم  انطلقت التجرٌدٌة فً اتجاهٌن ، تجرٌد مطلق ، ال ٌمكن خالله التعرؾ على عناصر العمل الفنً) الال 

 .تبعا لدرجة التجرٌد  موضوعً ( وتجرٌد تمثٌلً ، ٌمكن التعرؾ على بعض عناصره  وذلك

 التجرٌدٌة فً الفن التشكٌلً  5-6-1 

توصل كاندٌنسكً إلى أنَّ فنَّ الرسم ٌتالقى مع فن الموسٌقى من حٌث المبدأ، وأنه ٌمكن للفنان أن ٌقدم سمفونٌات      

بصرٌة  ًبواسطة األلوان تماما مثلما ٌبدع الموسٌقً بواسطة النؽمات الصوتٌة ،على أساس أن الموسٌقى نؽمات مجردة 

ها المجرد، ومحاولة كاندنسكً للربط بٌنهما ، جعلت  لوحاته تصل إلى درجة تسبح فً فراغ الزمن . فكنه األلوان بمعنا

من الشكل المجرد الذي ٌبدأ بالتعامل مع األشٌاء وٌطورها حتً ٌتجاوز مالمحها الواقعٌة، ثم ٌحللها إلى خطوط وألوان ، 

كاندنسكً أن األلوان وحدها  لتصل فً النهاٌة إلى شكل ال ٌمت إلى االصل بصلة ولكنه ٌحمل جوهرها . وبذلك ٌؤكد

تكفً لخلق عمل فنً متكامل، وبتعبٌر آخر ؼدت لوحاته تعطً إحساسا مجردا عن طرٌق موسٌقى لونٌة تخاطب العٌن 

   (24)واألذن معا. 

"إن العمل ٌخرج فً فن " كاندنسكً " بقوة وثقة ، وكأنه أحد ظواهر الطبٌعة ، لٌخلق فً النهاٌة ماٌسمى 

وإنما لٌعبرا عن أحاسٌسه  –بحد ذاتهما  -السماوٌة  لقد استخدم اللون والشكل لٌس كعنصرٌن مكتفٌٌن  بموسٌقى األجرام

خصابص روحانٌة  –فً رأي كاندنسكً  –ومشاعره الداخلٌة من أجل تجسٌد الواقع الروحانً ألن للخطوط واألشكال 

الً ٌظهر مراحل موندرٌان عندما اتخذ الفنان الشجرة . والمثال الت  (25)ٌمكن إدراكها ، بل وتأثٌرها على روح المشاهد" 

ب( لتتحول إلى خطوط شبه مجردة ، ثم  29أ (نموذجا لممارسة التجرٌد وتطور فً الشكل  إلى خطوط منحنٌه )  29) 

ج( ، وٌالحظ فٌه أن األشكال الهندسٌة المجردة ٌحمل جوهر الشجرة من ناحٌة  29إلى خطوط مجردة هندسٌة شكل )

( الهندسً قابم الزواٌا لٌحدث ثورة فً تناول األشٌاء من الطبٌعة لتتحول 30المساحات . ثم انتهً به إلى الشكل ) إٌقاع

 إلى شكل هندسً ال ٌمت إلى األصل بصلة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
 2005( عجذ انزدًٍ ، انًذاْت انذذٌثخ فً انفٍُ انزشكٍهً ، دراسبد غٍز يُشٕرح ، 24)

 145، ص 1993 2يذسٍ يذًذ عطٍخ ، ارجبْبد فً انفٍ انذذٌث، دار انًعبرف ، ط. (25)

 ( "أ ، ب ، ج" 29شكل )

 1916شجرة التفاح 

التجرٌد وصوال إلى شكل هندسً قائم  ( 30شكل )

 الزواٌا
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( "  مضى 1872-1944) Piet Mondrianومثلما قال فؤاد كامل فً مقاله عن أعمال بٌٌت موندرٌان         

موندرٌان فً نزعته )الالموضوعٌة( ٌتقصى بها العالقات الهندسٌة الدابمة الكامنة فً جوهر المربٌات المجهول وال 

وهو ما ٌعمل على إعتام طبٌعة الواقع المادي (26)ٌترك المرء دون أن ٌتخذ حٌالها موقفا فهو ال ٌعرؾ أنصاؾ الحلول " 

أي موندرٌان أٌضا أن مظاهر األشكال الطبٌعٌة تتحول وتبقى الحقٌقة دابما رؼم التطور فً أو الوجود الخالص . ومن ر

مفرداتها التشكٌلٌة ، فرجح مفهوم النزعة الالموضوعٌة فً التشكٌل الخالص والتً ترسبت عند " بٌٌت موندرٌان فً 

ٌر عن النقاء الجوهري ، وأٌضا عن الحقٌقة تعامد الخطوط األفقٌة والرأسٌة محققا توازن بٌن العالقات الشكلٌة والتعب

الدابمة فً الطبٌعة ، فهو ٌعتبر أن العالقات األفقٌة والرأسٌة أساس تركٌب وبناء الوجود ، فالرأسٌة منها تظهر اإلتزان 

حٌنما  وتوتر الشحنة الدٌنامٌكٌة ، أما األخرى فإنها تمثل طابع السكونٌة ، وذلك ما ٌتضح أٌضا من خالل الشكل السابق

 (27)أ(.  29فام بتجربته لتطوٌر شكل شجرة التفاح شكل )

  Jackson Bollockومن أهم الفنانٌن التجرٌدٌن  الالموضوعٌٌن ، الفنان األمرٌكً "جاكسون بولوك "          

ت ( ، وله طرٌقة تمٌزه فً صنع لوحاته ، فهو ٌعمد إلى سكب األلوان السابلة على اللوحة ) ذا1956 -1912)  

المسطحات الكبٌرة فً العادة ( وهً تنفذ من علبة مثقبة من قاعدتها مارا فوق اللوحة فً جمٌع اتجاهاتها ، وبطرٌقة شبه 

ألٌة ومرتبطة بالحركة الفٌزٌابٌة للٌد )أهم ما ٌمٌزه الحركة فً اللوحة ( ، فتنتج الخطوط المتشابكة الدابرٌة والبٌضاوٌة 

من خالل حالة    informalأنها من عمل الصدفة ، فهو ٌصفها بنوع من الفن الالشكلً بكثافات وتناؼمات متنوعة ، وك

  (28) الالوعً عنده ، مشتركا فً ذلك مع السٌرٌالٌٌن .

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

( وكان بارعا    -1938التجرٌدٌة الفنان المصري فاروق حسنً ) ومن أهم الفنانٌن المصرٌٌن الذٌن انتهجوا 

فً التعبٌر عن الجمال اللونً محمال أعماله بشحنة أدابٌة عالٌة تنم عن خبرة لونٌة ؼنٌة ومتنوعة ، فلوحاته تعكس أشكاال 

عقدة أدابٌا ولكنه فً نفس تجرٌدٌة وسحب ضبابٌة ، فالتجرٌد عنده  ٌصل أعلى درجاته حٌنما ٌشعر المتفرج بحالة تقنٌة م

 ( 29الوقت منظم قادر على الوصول للكمال باللمسة سواء مقصود أو ؼٌر مقصود )

 

                                           
 " 107، ص  1971بٌٌت موندرٌان ( مجلة الفنون ،الهٌبة العامة للتألٌؾ والنشر ، القاهرة ،  المجلد األول ، العدد الثانً ،  ( فؤاد كامل )26)
 150،  149(أنظر د. محسن محمد عطٌة ، مرجع سابق ، ص 27)
 148،  147، ص 1993 2(أنظر د. محسن محمد عطٌة ، اتجاهات فً الفن الحدٌث، دار المعارؾ ، ط.28)
 200، ص  2008( ٌْٕذا انسجبعً ، فٌُٕ يبثعذ انذذاثخ فً يظز ٔانعبنى ، انٍٓئخ انًظزٌخ انعبيخ نهكزبة ، انمبْزح ، 29)

 ( التجرٌدٌة الحدٌثة للفنان جاكسون بولوك 31شكل )

Jackson Pollock  
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 (     - 1938لوحات للفنان فاروق حسنً ) أ،ب ( 32شكل )
 توضح اسلوبه التجرٌدي الالشكلً الذي ٌنتجه بوحً من خٌاله ولٌد اللحظة، 
 فاللوحة متوهجة ببرٌق متغٌر من األلوان؛ تعبر عن ألوان مصر وطبٌعتها، 

حٌث الرمال البنٌة، والبحر المتوسط بلونه الكوبالتً، 
(*)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 (33شكل )
 (   - 1945لوحة من أعمال الفنان أحمد نوار )

 التجرٌب "وٌظهر خاللها منهجه اإلبداعى التجرٌدي والخاص بعدة محاور ، أولها محور " 
و المحور الثانى وهو الجمع بٌن "المعاصرة" و "الهوٌة "، أما المحور الثالث فٌتمثل فى االرتباط بقضاٌا العصر 

(*) 

 

  المسرح فًالتجرٌدٌة  5-6-2

إلى مفاهٌم وتصورات مجردة عن طرٌق استخدام المربٌات المادٌة تقوم السٌنوجرافٌا التجرٌدٌة على تحوٌل          

المرتبط بالعالم الخارجً. وبمعنى آخر تعتمد  األشكال الهندسٌة واأللوان والخطوط بعٌدا عن سٌاقها الحسى الواقعً

وتحوٌله إلى عالمات سٌمٌابٌة ؼامضة بعٌدة  )تحوٌر عناصره التشكٌلٌة (السٌنوؼرافٌا التجرٌدٌة على تجرٌد العرض 

قات بٌن الدوال التً ٌصعب تفكٌكها، أو تأوٌلها ، وتصبح تشكٌال عما هو حسً وملموس، وترتكز كذلك على خلق المفار

   (30) بصرٌا ٌقترب أحٌانا من المنظر السٌرٌالً أو التكعٌبً. ومن ثم ٌتسم بالتؽرٌب وتجاوز نطاق العقل      والحس.

بقً على أهم مالمح هذا كما ٌعتمد المصمم المسرحً التجرٌدي ، على التلخٌص فً تقدٌم مكونات المنظر بحٌث ٌ“     

عناصر المكان . وقد ٌتفاوت هذا التجرٌد فً درجاته، فلٌس من الضروري أن ٌكون المنظر مطلق التجرٌد ،  فٌمكن أن 

ٌكون مجرد لوحة خلفٌة  أو اسقاطا ضوبٌا لبعض األشكال المجردة المسقطة على مسطحات وكتل مختلفة بحٌث تعطً 

 ( تصمٌم منظر 1928بٌل المثال قدم "فاسٌلً كاندنسكً" عام ) فعلى س  (31)“فً مجملها شكال مجردا 

مسرحٌة "معرض الصور" ، حٌث تظهر فٌه الخطوط األفقٌة والرأسٌة على جانبً الصورة ، والذاهبة بمسرحً ، وذلك 

ووظفها فً الصورة المربٌة للعرض  إلى عمق المسرح ، لتنتهً إلى المثلث والدابرة ، وبذلك  قدم  عناصر التصمٌم

 ( 34المسرحً. شكل )

 

                                           
 2014دانٍب عبطى انشزق األٔسط ، أعًبل فبرٔق دسًُ.. ثٍٍ انزجزٌذ ٔانزشخٍض ٔانزيشي (*) 

https://aawsat.com/home/article/250581/%D8%A3%D8%B9 

(*)http://fenon.com/ahmad-nawar/يذًٕد ثمشٍش فٌُٕ . كٕو 

(30)https://66aliya.wordpress.com لبرٌ :جًٍم دًذأي ، إَٔاع انسٍُٕغزافٍب انًسزدٍخ ثمهى انذكزٕر / رعزٌف انسٍُٕغزافٍب انًسزدٍخ 
 106ص  ( د. طبنخ عجذ رثّ ، دكزٕراِ ،31)

https://66aliya.wordpress.com/
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 ( مسرحٌة )معرض الصور( للفنان34شكل )
 (1928" كاندنسكً" عام )   

 
 

         

 

 

 

 

 

         

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

فكان تأثٌره أكثر تفردا ، وخاصة فً رؤٌته التشكٌلٌة "أوسكار شالمر"  أما المصمم المسرحً  األلمانً

"، حٌث Triadicالتجرٌدٌة لألزٌاء وحركة الممثلٌن  خالل عروضه المسرحٌة ، وخاصة فً البالٌه الثالثً ترادٌك 

سٌة التوافق بٌن الشكل التجرٌدي الهندسً وحركة الجسم البشري فً الفراغ ، فقام بتحوٌر أجزاء الممثل إلى أشكال هند

التجرٌد أو المحو الكامل فإنطالقا من الكرة والمخروط واألسطوانة كحجوم، مع الحلقات والدوابر كمساحات، وبذلك 

أ ، ب(  . وتحقق  35للمظهر اآلدمً حول الراقص إلى ما ٌشبه الرمز الهندسً أو العروسة المٌكانٌكٌة ( كما فً شكل )

"، حٌنما ترجم رؤٌته التجرٌدٌة للشكل اآلدمً إلى ما ٌشبه آلة الكمان  نفس المفهوم من خالل تجربته " فٌجرال كابٌن

 ( .36بسٌط شكل )  (32) ومحارة البحر وإناء الزهور. وذلك فً هٌبة دمٌة مسطحة الشكل ذات تجرٌد هندسً 

                                           
لسى ثسُذ عجذ انذًٍذ عجذ انًُعى ، انٕظٍفخ انجًبنٍخ ٔانذرايٍخ نهمُبع فً انًسزح انًعبطز ، يبجسزٍز ، انًعٓذ انعبنً نهفٌُٕ انًسزدٍخ ـ  (32)

 271ص 2015انذٌكٕر 

( عرض )صندوق األشكال( تصمٌم 36شكل )

 "أوسكار شالمر"

!( أزٌاء بالٌه "تراٌدٌك" 35شكل )

 1922أوسكار شلٌمر عام للمصمم 
ب( أزٌاء بالٌه "تراٌدٌك" 35شكل )

 1922للمصمم أوسكار شلٌمر عام 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjIzMWj5qjZAhVBaFAKHd04BWUQjRwIBw&url=http://www.hintmag.com/bauhaus-ballet-triadic-oskar-schlemmer--september-28-2017-2015-fashion&psig=AOvVaw1MUZnY-rsMyFGLl0zhDXZK&ust=1518813084040967
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انتقل شلمر أٌضا من عالم الفن التشكٌلً واللوحة المرسومة ، والذي تأثر فٌه بأسلوب كل من  " سٌزان " و"           

بٌكاسو " ، والفراغ الوهمً الموجود فٌها ، إلى عالم المسرح حٌث األدء والحركة داخل فراغ حقٌقً ، هو الفراغ 

فن التشكٌلً ، عن طرٌق تحقٌق البعد الزمنً  والفراغ فً اللوحة ، المسرحً .  وبذلك فقد قام شلٌمر بعمل مسرحة لل

وتحوٌله إلى صورة العرض المسرحً الكامل ، ذلك الذي تأثر فٌه برؤٌته التجرٌدٌة فً األزٌاء ومكمالتها ، باإلضافة 

 إلى حركة الممثل.  

بعد أن  -( ، الذي اتجه   -1934) Achim Freyerأما الفنان التشكٌلً والمصمم المسرحً " أخٌم فراٌر "           

استطاع الوصول إلى لؽة بصرٌة جدٌدة من خالل قد إلى تصمٌم المناظر واألزٌاء المسرحٌة ، ف -عمل كفنان تشكٌلً

عمله بالمسرح ببرلٌن . فجاءت ؼالبٌة أعماله تعكس رؤٌة خاصة فً لؽة تشكٌل المنظر المسرحً وتأثٌر للفن التشكٌلً 

هذا جلٌا من خالل  أوبرا "فوٌتسٌك" الذي انشؽل خاللها باكتشاؾ لؽة مربٌة جدٌدة أسماها بالمسرح علٌها وظهر 

 التشكٌلً 

أن ٌستخدم اللون  -مع التقنٌات الحدٌثة  -والممثل عند فراٌر ، هو الجزء الدٌنامٌكً فً التكوٌن الكلً،  حٌث تمكن      

دون آخر أو على أجزاء متفرقة من جسده دون إنارة الخلفٌة أو  والضوء فً التركٌز على الممثل بحٌث ٌختص جزء

األرضٌة وهو ٌعنً هنا أن هذه الشخصٌات تسبح فً فراؼات إجبارٌة لتحٌلها إلى حالة مربٌة فعلٌة  تعبر عن قهرها من 

المستشفٌات ( خالل تحدٌد انفرادها فً المساحات الفراؼٌة، حٌث صمم خشبة  مسرحٌة فوٌٌتسٌك كمساحة بٌضاء  )لون 

وحرك علٌها شخصٌات المسرحٌة تاركا المشاهدون ٌتلقون اللؽة الجدٌدة لهذا الفراغ المحدود بالمساحة البٌضاء حٌث 

ٌظهر" فودسٌك"  فً هذه المساحة بأنه ال مخرج له بالرؼم من أن نقطة هروب المساحة تتجه للخلؾ ، بٌنما تظهر 

زعجة فً أشكال عمالقة موضعها اإلحساس بالعجز. وتبلػ أعلى قمة شخصٌاته فً هذه الخلفٌة فً رؤى حلمٌة م

إلبداعاته  حٌنما جاءت منصته المسرحٌة عبارة عن مساحات إبداعٌة و لوحات تشكٌلٌة مجردة ومتؽٌرة على الدوام 

لى أساس لوحة منفردة مرتبة ترتٌبا موضوعٌاً كل لوحة تتطور بتعاقب األخرى ع 25وكأنها صورة سٌنمابٌة من خالل 

مربً ترتبط ما بٌن بعضها فهذه المساحات المقلقة والمشوهة والماثلة على خشبة المسرح ، دون إمكانٌة رؤٌة للخلؾ 

ٌظهر علٌها عالم بوشنر وشخصٌاته محلقٌن فً هذا الفراغ ومتأرجحٌن لٌرسل إلى المتلقً ما ٌعانوه من الوضع الداخلً 

ألقدام للشخصٌات تعطً شكال متذبذبا له حدوده وال ٌمكن تخطٌه وهو فً نفس وعدم األمان فالمساحات الرمادٌة تحت ا

الوقت ٌكون رمزاً للتهدٌد والخوؾ والوحدة والشعور باألمل فهو ٌضؽط شخصٌاته داخل هذا العالم وتتوالى اللوحات 

 اث.لتصنع بتوافق الظروؾ أو األحداث صور حركٌة مربٌة سواء بالجمع أو بالتقطٌع فً شكل األحد

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 (  العرض المسرحً 37شكل )

 "فوٌتسٌك"للمصمم " أخٌم فراٌر 

 ( العرض المسرحً 38شكل )

 "فوٌتسٌك"للمصمم " أخٌم فراٌر
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وبذلك أكد أخٌم فراٌر على خاصٌة الحالة الفراؼٌة وشؽل الصورة المربٌة كما عرفت بالكتابة فً الفراغ المسرحً     

فهو أحٌانا ٌضٌؾ أو ٌزٌح أو ٌؽٌر أو ٌطرح عناصر مفرده من اللون والضوء ٌتحول بها إلى طرح إٌحاباته أو لؽته 

والفراغ عند الجمهور . هذا الشعور الذي طرح زمناً خاص به ٌتؽٌر المسرحٌة ، فبتوالً الحركات ٌوسع الشعور بالزمن 

 فً سرعة مكثفة ما بٌن الرؤٌا الفراؼٌة مضافاً إلٌها الحركة الجسدٌة للممثل . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادي المحسوس فتنازل عن الصورة  تفهم أخٌم فراٌر الفراغ المسرحً كانعكاس مربً بدالً من الشكل

الوظٌفٌة والتصوٌر التخمٌنً المأخوذه من الحقٌقة وطرح شكالً خاصاً مجردة ٌعكس رؤٌة الفنان التشكٌلً على المسرح 

( ، حٌث شكل فً فراغ المسرح وبتقنٌات المسرح األسود 39فً صورة فراؼٌة مٌتافٌزٌقٌة "، وٌظهر جلٌا فً شكل )

 من الخط والكرة واللون صانعا حركة مجرده فً فراغ المسرح المصاحب للموسٌقً كزمن مجرد. تشكٌالت تجرٌدٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ذلك بٌنما ٌقول  عبد السالم الشرٌؾ فً دراسته عن مسرحٌة السود ، للمؤلؾ المسرحً الفرنسً "جان جٌنٌه " 

، وذلك  فً مقاله المنشور  بمجلة الفنون "التقوم هذه المسرحٌة على الحبكة 1971من تصمٌم: أٌمن صالح طاهر عام 

س أقنعة لها مالمح تفصح عن وظابفها أو ذواتها المعنوٌة ، التقلٌدٌة ، ولكنها تتألؾ من شخصٌات ذات أسماء رمزٌة تلب

وٌبرز من بٌن شخصٌات السود فً هذه المسرحٌة ) األنباء الجدٌدة ، الفضٌلة ، القرٌة ، والسعادة ثم زعٌم السود ( أما 

األسماء فإنما  هً رموز البٌض فٌمثلهم ) القاضً ، الملكة ، الحاكم العام ، المبشر ، والخادم ( . ومهما ٌكن من أمر هذه 

شتوتجار  –( اٌزنشتاٌن على الشاطئ  40شكل ) 
 للمصمم المسرحً " أخٌم فراٌر  1988

 

 ( مشاهد من عرض أورفٌوس39شكل )

 1987أوفٌد عام  



 الجزء األول –العدد الحادي عشر                                                              مجلة العمارة والفنون           

339 

. ثم ٌستطرد عبد السالم الشرٌؾ فً تحلٌله للمسرحٌة بوصفه تلك  (33)واستعارات مجازٌة أكثر منها كابنات حٌة 

األعمال التجرٌدٌة ، التً استخدم المصمم فٌها اللونٌن األبٌض واألسود حٌث جعلها تسبح فً فراغ رحب قاتم . وكان 

ٌب التً اتسمت ب ( محاولة منه الختراق الضباب الكثٌؾ للمسرحٌة والتؽر41أ ( ، )41تشكٌله للمالبس والمكان شكل )

به أفكار المؤلؾ .وتجول مابٌن رموزه وتلمٌحاته مقتنصا منها إشعاعات وضاءة ، هً فً النهاٌة خالصة النص 

  (34)والمضمون والرمز والتلمٌحات ، وهً المعالم المصفاه المجردة لجمٌع الشخصٌات ومواقع األحداث" . 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رؤٌة نهائٌة وخاتمة  -6

تعرض مفهوم السٌنوجرافٌا للكثٌر من اإلختفاء و الظهور و ذلك طبقاً لمعطٌات العصر والتطور المتالحق         

للحركات التشكٌلٌة وتقنٌات العرض المسرحً  ، فما بٌن الواقعٌة والتجرٌدٌة ظهرت عدة محاوالت للتشكٌلٌٌن فً إرتٌاد 

 لهم.  هذا العالم الساحر لإلبداع وأصبح المسرح جاذباً 

وألن المسرح نتاج لمجموعة من الفنون تتضافر وتنصهر إلنتاج صورة مربٌة جمالٌة تتمٌز بالحركة فً فراغ        

 -مرتكزاً –محسوس، بدٌال عن المسطح ثنابً األبعاد والمنظوري "اإلٌهامً" فً الفن التشكٌلً ، بٌنما ٌبَق سحُر المسرح 

د ، محققا تشكٌالت ابداعٌة داخل هذا الفراغ . ولهذا جذب المسرح الفنان علً مفهوم الحركة فً فراِغ مادي محدو

التشكٌلً لتمٌزه بالفراغ الثالثً األبعاد المحسوس , ذلك الفراغ  الذي ٌعطً اإلحساس بالبعد الرابع وهو بعد زمنً حقٌقً  

                                           
المصرٌة للتألٌؾ والنشر ، القاهرة ( عبد السالم الشرٌؾ ، مسرحٌة السود ، للمؤلؾ المسرحً الفرنسً : جان جٌنٌه ، مجلة الفنون ، الهٌبة 33)
 52، ص  1971، 
 53( المرجع السابق ، أنظر ص 34)

 ( "أ ، ب /ن ج" 41شكل )
السود ، للمؤلف المسرحً  مسرحٌة

الفرنسً : جان جٌنٌه تصمٌم دٌكور 

 1971ومالبس : أٌمن صالح طاهر  
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تحركة بقٌمها الجمالٌة واللونٌة التً . باإلضافة إلى الموسٌقى ، كتشكٌل مجرد  ٌسبح فً فراغ الزمن ، مع اإلضاءة الم

 تضٌؾ أبعادا ال نهابٌة فً ذلك الفراغ المحدود.

فبٌنما كان المنظر المسرحً فً ظل المدرسة الواقعٌة  وظٌفٌاً أي أنه ٌحاكً الزمان و المكان وٌرسل إلى             

هذا المنظر إلى الخلؾ و تبقى السٌادة للكلمة  المشاهد عالمات سٌمٌولوجٌة داللٌة، إال انه على الجانب المنطقً ٌنسحب

المنطوقة بعد أن انتهت وظٌفته اإلخبارٌة. وهذا لم ٌكن كافٌاً ، فأصبحت هناك حاجة إلى البحث عن أشكال وتفسٌرات 

ل للنص ولٌس الترجمة الحرفٌة له. خاصة مع ظهور الموجات التشكٌلٌة الحدٌثة، التً وقفت على النقٌض من الواقعٌة،  ب

كانت كل مدرسة أو اتجاه أو حركة أو مذهب ٌظهر على الساحة تأخذ موقفا مضاداً لما قبلها . وبالتالً أصبحت 

السٌنوؼرافٌا حالة جمالٌة ترقى إلى الصورة الشعرٌة التً تقرأ مابٌن سطور النص،  لتحٌله إلى رؤٌة ابداعٌة مربٌة تمٌز 

 بها فن السٌنوؼرافٌا فً المسرح الحدٌث. ؾ

فمع دخول التعبٌرٌة أصبح المنظر المسرحً ٌمثلل صورة مربٌة تتسم بالحركة  الحقٌقٌة االّنٌة والمعبرة عن            

. صوراً حركٌة و رؤي عابرة لألمكنة واألزمنة وهو ما ال ٌتوفر فً اللوحة التشكٌلٌة -بعنؾ تقنٌاتها -رؤي جدٌدة تطرح 

رٌدٌة , تحول المنظر المسرحً أو الصورة المربٌة إلى العب أساسً فً وأٌضا بدخول الدادٌة و السرٌالٌة و التج

العرض المسرحً ، منتجاً بذلك رؤٌة بصرٌة تشكٌلٌة جدٌدة تطرح الدوافع و األحالم و الكوابٌس فً صور مربٌة مؽاٌرة 

المعروؾ . إلى أن جاءت  للواقع ومحاكٌة للعالم الداخلً لإلنسان وهً صورة بصرٌة جدٌدة ال تنتمً إلى عالم الواقعٌة

التجرٌدٌة ، فعمل الفنان التجرٌدي إلى معالجة الشكل بتحوٌره ثم إعادة تركٌبه و تحوٌله ثانًٌة إلى أن ٌصل إلى صورة ال 

تنتمً إلى األصل و لكنها تدل على جوهره , وجدت صدى لدى فنانً النصؾ الثانً من القرن العشرٌن أمثال األلمانً 

أنتج ماٌسمً بلؽة تشكٌلٌة جدٌدة للمسرح ؛ ومن هنا تحول مفهوم السٌنوؼرافٌا إلى ما ٌشبه لؽة التشكٌل أخٌم فراٌر الذي 

 فً الفراغ المسرحً )أو الكتابة فً ذلك الفراغ ( مستعٌرا بذلك  الصورة الجمالٌة للشعر .

شكٌلٌة الحدٌثة ، التً تجعله ٌمتلك وٌتطلب ذلك من المصمم المسرحً ) السٌنوجراؾ ( فً فهم أبعاد وفلسفة المذاهب الت 

 قدرات ابداعٌة تمكنه من فتح آفاق النهابٌة ، و فهم جدٌد ومتطور لسٌنوؼرافٌا العرض المسرحً

وبهذا طفا علً السطح مفهوماً جدٌداً للسٌنوجرافٌا ناسخا ماقبله من كونه زخرفاً وطارحاً رؤٌة منظرٌة حدٌثة تحٌله      

 لنص .إلى معادالً تشكٌلٌاً ل
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