
پدیدارشناسی مکان و فضا در صحنة تئاتر با توجه به نظریات نوربرگ 
شولتز )مطالعة موردی کارگردانی نمایش اینشتین در ساحل رابرت ویلسون(
النازعبداللهیموسالو*
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چکیده 
تئاتر و معماری از طریق مکان به خلق فضا و روح زندگی می پردازند و دارای ماهیت حرکت، زمان، ریتم، نور و رنگ 
تئاتر در صورت استفادة  این دو هنر می باشند. کارگردانان و طراحان صحنة  هستند. فضا و زمان مهم ترین عناصر مشترک 
ارگانیک از رابطة انسان و مکان در خلق فضا، می توانند به اجراهای بامعنا و دارای هویت دست یابند. پدیدارشناسی، به دلیل 
داشتن قابلیت شناخت رابطة انسان و مکان، می تواند دراین فرآیند مؤثر باشد. مقالة حاضر به بررسی تحلیلی مفهوم فضا در 
کارگردانی تئاتر و اجرا از دیدگاه کریستین نوربرگ شولتز می پردازد. مسئله اصلی این پژوهش ارزیابی شاخص های مفهومی و 
کاربردی مرتبط و بینا رشته ای معماری و تئاتر در اجرا است، بر این اساس به منظور دستیابی به هدف اصلی پژوهش با توجه 
به نظریات و دیدگاه های شولتز، اجرای اینشتین در ساحل به طراحی و کارگردانی رابرت ویلسون مورد تحلیل قرار گرفت. 
بدین سبب از طریق تحلیل دیدگاه های پدیدارشناسانة شولتز به ساختار موجود در شناخت فضا، به روش تحلیلی توصیفی سعی 
گردید به شاخص های ارزیابی فضا و ویژگی های آن در کارگردانی تئاتر دست یافت. نتایج تحقیق نشان می دهد برای بهبود 
ارتباط ارگانیک مخاطب و بازیگران با اجرا، از طریق رابطة انسان و مکان در خلق فضا، با رویکرد پدیدارشناسی می توان به 

صحنة تئاتر و اجرا هویت و معنا بخشید. 

کلیدواژه ها:فضا،مکان،طراحیصحنه،کارگردانی،کریستیننوربرگشولتز،پدیدارشناسی،رابرتویلسون
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مقدمه
مقالهحاضربهمطالعةمفهومفضابهصورتتطبیقی
دردوحوزةمعماریوتئاترپرداختهاست.بهرهبردناز
علممعماریوتطبیقآندرطراحیصحنهوفضاسازی
اجرایتئاترازاهدافاصلیاینپژوهشاست.نوربرگ
شولتزبهعنوانچهرةبرجستهپدیدارشناسیمعماریبه
است. پرداخته معماری آثار در مکان و فضا بررسی
نظریاتاودراینزمینهبرایبررسیوشناختفضاو
مکاندرصحنةتئاتر،کارآمداست.بنابهگفتةنوربرگ
شولتز:»وجودبنابهمعنیوجودمکانمعمارینیست؛
بلکهمکانبهمعنیسکونتگزیدن،یعنینحوةبودن
ندارد« هویت مکان انسان حضور بدون است. انسان
معماری اصلی جوهر .)۱۵ :۱۳۸۸ شولتز، )نوربرگ
زندگی و انسانحرکت معماری، ودرفضای فضاست

میکند.
فضاینمایشی،فضاییمصنوعوانتزاعیاستکه
برایبازیگروحرکتنمایشیاشونیزبرایرسیدنبه
معنایاثرساختهشدهاست.فضادرصحنةتئاتر،نه
تنهابابازیگرانبهعنوانشخصیتهاینمایش،بلکهبا
تماشاگراننیزواردمراودهمیشودومارابامفاهیمی
آشنامیکندکهفراترازمکاناست.فضاینمایشی،قوة
خیالتماشاگررابهکارمیگیردوبهاینطریقآنهارا

بهبطناثرنمایشیواردمیکند.
تئاترومعماریوجهاشتراکیازنظرماهیتمکان،
زمان،حرکت،فضا،ریتم،نورورنگدارند،وهردوبه
خلقفضاوروحزندگیمیپردازند.نمایشفضادرتئاتر
ازطریقطراحیصحنه،میزانسن،اشیا،نور،رنگ،بافت
تخیل به منجر نهایت در که میدهد رخ آن نظایر و
تماشاگروکاراکترهاینمایشمیشود.مکانوفضای
میگیرد. کار به را انتزاع و خیال نمایشی، و معماری
تخیلنمایشیدرمسیرساختجهاناجراومکانهایی
کهشخصیتهایمخلوقدرطولزندگیدرآنباورپذیر
شوندازجملهوظایفذاتیکارگرداناست.کارطراحی
صحنهبامتنوعنصرفضا،آشکارکردنمفاهیمنهفته

درمتننمایشنامهوتولیدمتننانوشتهواجراست.
اینمقالهبهبررسیوتحلیلمفهوممکانوفضادر
نمایش»اینشتیندرساحل«اثررابرتویلسون،باتوجه

بهدیدگاهنوربرگشولتزپرداختهاست.رابرتویلسون
کارگردانتئاترفضا،تحتتسلطاندیشههایمربوطبه
ساختاروترکیببندیاجرا،کوشیدهاستازاینطریق
آگاه اجرا یک در موجود عناصرصوری از را تماشاگر
سازد.ازدالیلانتخابوتحلیلفضاومکاندرنمایش
و تصویر عناصر بودن غنی ساحل، در اینشتین

فضاسازیهایمتنوعوچشمگیردرایننمایشاست.
توصیفیمیباشد. تحلیلی بهشیوه پژوهشحاضر
نظریة کمک به نیز اطالعات تحلیل و تجزیه روش
پدیدارشناسانةشولتزبرایتحلیلفضاوعناصرآندر
طراحیصحنهوفضاسازینمایشاینشتیندرساحل

اثررابرتویلسونانجامپذیرفتهاست.

پیشینة پژوهش 
درراستایشناختوبررسیفضاومکانمعماریبنا
دیگر و شولتز نوربرگ پدیدارشناسانهی نظریات به
هایدگر، مارتین جمله از زمینه این در نظریهپردازان
موریسمرلوپونتیویوهانیپاالسماتألیفاتوتحقیقاتی
بهزبانهایمختلفصورتگرفته،کهبهزبانفارسینیز
مکان پدیدارشناسی کتاب در است. شده ترجمه
به بنا معماری مکان پرتوی، پروین نوشتة ،)۱۳۸7(
نظریاتپدیدارشناسانهونیزنظریاتکریستیننوربرگ
تحت مقالهای است. گرفته قرار بررسی مورد شولتز
بر تکیه با اثرمعماری عنوان»نسبتفضاومکاندر
اندیشههایمارتینهایدگروکریستیننوربرگشولتز«
)۱۳۹۱(،نوشتةایمانرییسیوحسامعشقیصنعتی،
نظریات توجه با مکان و فضا مفهوم بررسی به

پدیدارشناسانهپرداختهاست.
Spirit of place in the Chris� »مقالهایتحتعنوان
tian Norberg-Schulzʼ phenomenology of architec�

پایاننامة از شده استخراج ،)۲0۱۲( »ture

Almantas Samala�( توسط معماری، کارشناسیارشد
Vilnius Ge�(ازدانشگاهفنیویلنیوسگدیمیناس،)vii

به شده diminas Technical University(ترجمه

دیدگاه از مکان روح به لیتونیایی، زبان از انگلیسی
نیز و است. پرداخته شولتز نوربرگ پدیدارشناسانة
Christian Nor-« مقالهایبهزبانانگلیسی،تحتعنوان
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������������������������ پدرداملناو  مکاد و ردا ضم نینة راارس یا ریره یه توسراا تیمیسز لی رگ بموا تة میمضه کاموسضات  تاارش ارنشری  ضم وانا مایسا ورلدیدپ

berg-Schulz and Existial Space«)۲0۱۱(،استخراج

شدهازپایاننامةدکترایمعماری)فرححبیبزاده(از
دانشگاهآزاداسالمیتهران،بهتحریردرآمدهاستکه
شولتز پدیدارشناسانه دیدگاه از معماری فضای به

پرداختهاست.
در مکان »پدیدارشناسی عنوان تحت مقالهای در
نماشنامةگزارشخوابنوشتةمحمدرضاییرادباتمرکز
،)۱۳۹۴( فضا« بوطیقای در باشالر گاستن آرای به
به رویین، وعلی توسطمصطفیمختاباد نوشتهشده
پرداخته رضاییراد نمایشنامة در مکان پدیدارشناسی
است.ودرنهایتمقالهایتحتعنوان»چگونگیتبدیل
روایتدراماتیکبهفضایدراماتیکبااستفادهازعناصر
میزانسنبراساسنظریهحسمکاننوربرگشولتز«در
دکترای پایاننامة از شده استخراج ،)۱۳۹7( سال
)محمدحسینعابدی(،باعنوان»تدوینالگویآموزشی
برایدانشجویانمعماریمبتنیبرنظریهمیزانسن«به
راهنماییدکترایرجاعتصامودکترسیدمصطفیمختاباد
امرئیومشاورةدکترآزادهشاهچراغی،بهچاپرسیده
نظریه زمینة در حاضر پژوهش تنها مقاله این است.

حسمکانشولتزوتطبیقآندرهنرتئاتراست.
درمیانآثارپژوهشیوتألیفیدرزبانفارسی،تابه
بررسی بهموضوع بهصورتخاص امروزهیچموردی
فضاومکاندرصحنةتئاتربنابهنظریةپدیدارشناسانة
این رو، پیش مقالة در است. نپرداخته نوربرگشولتز

مباحثموردبررسیوپژوهشقرارمیگیرد.

پدرداملناو  
پدیدارشناسی۱جنبشیفلسفیاستکهدرآلمانو
اوایلسدةبیستمآغازشدودرفرانسهگسترشیافت.
ادموندهوسرل)۱۹6۴(ومارتینهایدگرفالسفةآلمانی
وموریسمرلوپونتیوژانپلسارترفالسفةفرانسویاز
جملهچهرههایبارزاینجنبشبودند.آنچهماامروزاز
اساس بر همه میدانیم پدیدارشناسی رشتة و مفهوم
تعاریفیازاینعنواناستکهادموندهوسرلآنرااز
کرده آغاز خود )۱۹00( منطقی پژوهشهای کتاب

است.
هوسرلکارخودراباتمایزقائلشدنمیاندونوع

اصلیازدانشآغازکرد:دانشبنیادیودانشروانی.
دانشبنیادیدانشیبودکهازطریقمداخلةحسیبا
بو و شکل بافت، رنگ، میشد. حاصل تجربی جهان
چیزهاییبودندکهامکانشناختشانازطریقمواجهة
دانش دیگر، سوی از داشت. وجود جهان با مستقیم
روانیدانشیپیشینی،درونیومطلقبود.دانشیبودکه
ضرورتاًمستلزممرجعیدرجهانخارجنبود.هوسرلبا
سوبژکتیو درونی تجربه میان دیرینة تقابل کردن رد
جهانخارجیکهدرآنزندگیمیکنیم،شیوهایجدید
برایاندیشیدندربابدانشبهمثابةتجربهایسوبژکتیو
کههمازجهاناستوهمدرجهانبنیاننهاد)کراسنر،

سالتز،۴۱:۱۳۹7(.
نهفته نکته این در هوسرل پدیدارشناسی اهمیت
استکهجهانراهمبهمنزلةابژةدانشمیشناسدو
همبهمنزلةعرصهایکهایندانشدرآنکسبمیشود.
ازمنظرهوسرل،جهانفقطمکانیثابتکهچیزهادر
آنوجودتجربیدارند،یاصرفاًمکانیکهتجاربذهنی
منظر این در جهان بلکه نبود؛ میگیرد جا آن در ما
پویا،چهاربعدیوبه یابهقولهوسرلافقیـ محیطیـ
مشغول فعاالنه آن در که بود تنیده هم در تمامی
بنابراین، میشناسیم. که هستیم چیزهایی شناخت
هوسرلبرایزدودندانشماازآلودگیوجودتجربی
ابژهدرجهان،پدیدارشناسیخودرابهمثابةعلمشکل

داد)همان:۴۲(.
ساحت در بحث مورد اساسی مفاهیم از یکی
پدیدارشناسی،امرتجربهاستکهتعریفاینمفهومو
نسبتآنباپدیدارشناسینیزدرمیانفالسفهمختلف
گفت میتوان کلی بهطور اما بوده بحث مورد
را تجربه گوناگون انواع ساختار اساساً »پدیدارشناسی
یادآوری،تخیل، اندیشیدن، ادراک، از بررسیمیکند.
عمل جسمانی، آگاهی تا گرفته اراده و میل عاطفه،
بدنمندانهوفعالیتهایاجتماعیازجملهفعالیتزبانی«
)وودراف،۱۵:۱۳۹۵(.مفهومتجربهدرپدیدارشناسی
قرابتبسیاریبامفهوماحساسوادراکاتحسیانسان
ادراکات از فراتر چیزی را تجربه میتوان البته دارد.
به »پرداختن را پدیدارشناسی و دانست انسان حسی
معناییکهچیزهادرتجربةمادارند،مخصوصاًداللت
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اعیان،رویدادها،ابزارها،جریانزمان،خودودیگرانآن
تجربه و میآورند سربر ما زیستجهان در که چنان

میشوند«)همان:۱۴(.
پدیدارشناسیقادراستتاگوهرچیزهارافراچنگ
آوردوآنهارابهماوساحتوجودیمانزدیکترکند.
بنابهنظرمرلوپونتی،معناازطریقتعاملپدیدمیآید.
پدیدارشناسیتوضیحمیدهدکهچگونهتجربهشناخت
است، اجتماعی و مادی محیط با تعامالت حاصل
تعامالتیکهنهتنهامشخصمیکنندکهچگونهجهان
راتجربهمیکنم،بلکهچهچیزیازآنراتجربهمیکنیم.
همانگونهکهمورانخاطرنشانمیسازد،پدیدارشناسی
Mo�( بیشتر»نوعیطرزکاریاکنشاستتاسیستم«

.)ran, 2000:4

مرلوپونتی،۲ پدیدارشناسی فلسفة اساس بر
است« محیط درک نیازمند هستی، جهان »شناختن
)پرتوی،6۹:۱۳۸7(.ادراکمحیطاطرافازطریقگذر
نیازمند شناخت، بنابراین میآید، دست به محیط در
تجربةحسیخواهدبودواحساسصرفاًپدیدهایذهنی
نیست.انسانبهکمکحواسپنجگانةبینایی،شنوایی،
بویایی،چشاییوالمسهمحیطراتجربهمیکندوبه
خاطراتخودمیسپارد.پدیدارشناسیمیکوشدواقعیت

رادوبارهکشفکند.
پدیدارشناسیبهاینمیپردازدکهزندهبودنانسان
درجهانپیرامونشیعنیچهوچگونهاستوانسانها

آن پدیدارشناس کار میکنند. درک را جهان چطور
استکه»زندگیرادرتئاترزندهنگهدارد«.سانتونبی.
گارنرپدیدارشناستئاتر،اهدافپدیدارشناسیراچنین
که است آن پدیدارشناسی »کار است: کرده توصیف
توجهمارادوبارهازدنیاآنگونهکهتوسطنگاهانتزاعگرای
علمی)دنیایعینی(دریافتکردهاستبهدنیاآنگونه
ادراککنندهآشکارمیکند برابرسوژه کهخودرادر
)دنیایپدیداری(جلبکند.کارپدیدارشناسیآناست
کهچیزهاراآنگونهکهدربرابرآگاهیدرجریانتجربه
مستقیمظاهرمیشونددنبالکند،وسرانجامکارشآن
استکهاداکرابهکمالمواجههاشبامحیطپیرامونش

بازگرداند«)فورتیه،۴۲:۱۳۹۴(.
بازیگرانزندهرویصحنه با تئاتردربیشترموارد
مینویسد، گارنر است. بازیگر ابزار بدن دارد. سروکار
تحتسلطه که است، پدیداری مکانی تئاتری »مکان
بدنومسائلمکانیآنقراردارد«)همان:۴۳(.تأثیرات
حسیتئاتردرمرکزتوجهاتپدیدارشناختیقراردارند.

پدرداملناو  مکاد از منوس تیمیسز لی رگ 
پدیدارشناس عنوان به شولتز۳ نوربرگ کریستین
چون: پدیدارشناسانی نظریات از مکان، و معماری
هایدگر،باشالرومرلوپونتیبهرهبردهاست.»دیدگاهی
کهدرمعماریبهدرگیرکردنحسمخاطببنابهحال
پدیدارشناسیدر دارد توجه فضا و وهوایساختمان

پدرداملناو  پدرداملناس

بازگشتبهخودچیزها ادموندهوسرل

روشیاشیوةدیدن مارتینهایدگر

گوهردریافت موریسمرلوپونتی

روشبسیارمناسبجهتنفوذدروجودجهانروزمره نوربرگشولتز

نگرشناببرپدیداریادیدنگوهرآن یوهانیپاالسما

کمکبهفهممعماریچونانبخشیاززیستجهان ادواردفو

مطالعهگوهرهاوهستیبخشیدنبهآنها استیونهالر

جدول 1: پدیدارشناسان و انگاشت آنها از پدیدارشناسی )شیرازی،1392(
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.)۱0۱ :۱۳۹۸ همکاران، و )عابدی است« معماری
استیونهال۴درموردپدیدارشناسیمعماریمیگوید:
»اهتمامپدیدارشناسیمعطوفبهمطالعةگوهرهااست؛
معماریاینقابلیتراداردتابهگوهرهاهستیبخشد.
معماریبافرم،فضاونورمیتواندتجربةزندگیروزمره
از برآمده که مختلفی پدیدارهای واسطة به را
.)Holl,1996: 11( بخشد« تعالی ویژهاند معماریهای
تفکر چگونه که میدهد نشان آشکارا تعبیر این
پدیدارشناختیمیتواندایدههارابارورکندودرنهایت

بهآنهاواقعیتبخشد.
بسیار است »روشی پدیدارشناسی شولتز نظر از 
)نوربرگ روزمره« وجودجهان در نفوذ مناسبجهت
شولتز،۱۵:۱۳۹۱(.او،باتمرکزبهآثارهایدگربهپدیدة
از ترکیبی را معماری رسید.شولتز معماری در مکان
ازپدیدةمکان نحوهیحضور،زبانومکاندانست،و
بلکه ازهویتاست، برخوردار تنها نه سخنگفتکه
هویتبخشهمهست.اودرپیچنینهویتیبهجست
وجویامکاناتمشترکمیانهنرومعماریباتاریخ،
»آثار داشت: اظهار که چنان برآمد، ادبیات و شعر
معماریبهآنمکاشفاتشاعرانهایتعلقدارندکهمارا
بهسکونتسوقمیدهند«)نوربرگشولتز،۲۸:۱۳۸۱(.
شولتزساختارمکانراباتمایزمیان،محیططبیعی
وسکونتگاه« مفاهیم»چشمانداز با ومحیطمصنوع
توصیفمینمایدوباطبقهبندیدرفضاوکاراکترتجزیه
روستاها، مصنوع، محیط از منظور میکند. تحلیل و
محیط است. آنها داخلی فضای و خانهها شهرها،
مصنوعچیزیبیشازیکفضاوکالبداستودارای

معنااست)نوربرگشولتز،۹7:۱۳۸۹(.
منظورشولتزاز»مکان«چیزیبیشازجایگاهی
تجریدیاست.منظورکلیتیاستازچیزهایعینیای
کهدارایمصالحمادی،شکل،بافتورنگاند،ساختهشده
است.اینچیزهایکخصلتمحیطیراتعیینمیکنند
کهاساسمکاناست.ازاینرودرنظروی،مکانیک
پدیدارکیفیاستکهنمیتوانیمآنرابههیچیکاز
خصوصیاتشمثاًلبهنسبتهایفضایی،بدونازدست
برقراری بیانگر کاست.»سکونت فرو آن ماهیت دادن
پیوندیپرمعنابینانسانومحیطیمفروضمیباشد،

کهاینپیوندازتالشبرایهویتیافتن،یعنیبهمکانی
احساستعلقداشتنناشیگردیدهاست.بدینترتیب،
انسانزمانیبرخودوقوفمییابدکهمسکنگزیدهو
باشد« تثبیتکرده را درنتیجههستیخوددرجهان

)شولتز،۱7:۱۳۹۲(.
ازنظرهایدگر،هستیانسانبیچونوچراوبه
طورانکارناپذیر،فضایی،محیطیومعمارانهاستونیز
ازنظرشولتزمداخلهانسانهادرمکان،زمانیبیشاز
همهموفقخواهدبودکهبتواننددروهلةاول،کاراکتر
اصلیمکانرابشناسندوپیروآن،محیطهاییانسانی
ایجادنمایند.»مکاندربرگیرندةعواملاجتماعیمتنوع
استودارایتاریخیکهگذشته،حالوآیندهرابههم
میپیوندد.هرکدامازاینجنبههایمکانواجداهمیت
عموماً و فعالیتهاست برای زمینهای مکان هستند.
با .)۴۲ :۱۳۸۳ )پرتوی، شناختی« هویت یک دارای
شناختمعنی،هویتوکاراکترفضاومکان،برنامهریزی
وطراحیآنچنداندشوارنخواهدبود.شناختیکهبا
دورشدنازمفاهیمتجریدیوانتزاعیماراصادقانهترین
داد. خواهد قرار واقعیت معرض در ممکن صورت
یادآوریایننکتهکههویتبشری،مستلزمهویتمکان

است،براهمیتاینموضوعمیافزاید.
درموردکیفیتطراحیوساختمکانهامیتوان
گفت:»مکانهاباتوجهوعملکردیکهدارندطراحیو
ساختهمیشوندکهدرراستایهمانعملکردباشد.و
غنیسازی برای مکان، یک موضوعی ویژگیهای نیز
Papada�( میشود« استفاده مکان از جز یک معنایی
kis,2019:33(.ونیزنقشوعملکردفرهنگدرشکل

پذیریمکانهاگفتهمیشود:»فرهنگدریکجامعه
ساختهمیشودونقشواسطهایبینمردمومحیطآنها
ایفامیکند.فرهنگبرنیتافراد،شیوةزندگی،حس
در تنوع میگذارد. تأثیر قوانین و هنجارها و مکان
Hor�( است« مکانها بین تمایز نتیجة فرهنگ

.)lings,2015: 258

مکانتوسطفضاوکاراکترموردتجزیهوتحلیلقرار
میگیرد.کاراکتربهاتمسفرمکانکهدرواقعجامعترین
خاصیتهرمکانیمحسوبمیشود،اطالقمیگردد.از
نوربرگشولتز،میتوانبهجایتمایزقائلشدن نظر

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 k

im
ia

ho
na

r.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 17

http://kimiahonar.ir/article-1-1822-fa.html


58
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بینفضاوکاراکتر،ازمفهومجامعتریکهدربرگیرنده
هردویآنهاست،یعنیفضایزیسته۵استفادهکرد.پایه

واساسهرزندگی،کنشوواکنشبامحیطاست.
فرض که گونهای به مکان یا فضا یک کیفیت
میشود،صرفاًیکدرکبصرینیست.داوریکردنیک
مکان،ترکیبپیچیدهایازحسهاوعواملبیشماری
استکهبهصورتمصنوعیوبهعنوانیکفضایکلی
درکمیشودکهاحساسوروحیهشخصدرآندخیل
هستند.برایمثال،شماواردیکساختمانمیشوید،
درکسریازثانیهاتاقرامیبینیدواحساسیدرمورد
ایناتاقبهشمادستمیدهد.»تجربةمکاندرذات
خودچندحسیاست.تونیهیس6)۱۹6۲-۱۹۵۹(از
مفهوم»همزمان«برایآناستفادهمیکندوآناستفادة
ادراک-سیستمیاستکهمابرایتجربةمحیطاطراف
خوداستفادهمیکنیم«)Pallasmaa,2014: 231(.ونیز
»برداشت میکند: خاطرنشان مرلوپونتی که همانطور
و شنیدنی و بساوایی بصری، عناصر مجموعه از من
ادراکیاست.درمجموعمنساختارمنحصربهفردهر
چیزیرادرکمیکنم،اینیکروشمنحصربهفردبرای
صحبت یکباره به من حواس تمام با که است وجود
میکند«)همان(.درنتیجهحواسمادردرکودریافت
بسزایی تأثیر قرارگرفتهایم آن وفضاییکهدر مکان
دارد.هنرمندمعماروصحنهپردازباکمکحواسخود
فضاییمصنوعراطراحیکردهومیآفرینندکهباحواس

وتخیلمخاطبمعنایافتهودرکمیشود.

مفهیم ردا 
تعریففضاازدیدگاههایمختلفقابلبررسیاست.
فضاتمامجهانهستیراپرمیکندومارادرتمامطول
زندگیاحاطهکردهاست.بهعبارتیهرعملیکهانجام
میشوداحتیاجبهفضادارد.تعریففضارایورگگروتر7
که بگیریم نظر در خال را »فضا میکند: ارائه چنین
میتواندشیئیرادرخودجایدهدیاازچیزیآکنده
شود.فضاموجودیتینیستکهتعریفدقیقومشخصی
است« اندازهگیری قابل بااینحال باشد، داشته
)گروتر،۸:۱۳۸6(.انسانمعموالًفضاراازطریقفاصلهو
ابعاددرکمیکند.مابهطورطبیعیدردرونفضا،که

همانمحیطکاروزندگیماناست،قرارگرفتهایم.همه
چیزپیرامونما،فضایزندگیمارامیسازند.درعینحال
ماهمهچیزهایدیگرفضاراتشکیلمیدهیمیابخشی

ازفضاهستیم.
فضادرمفهومموجودخویشبهتنهاییهیچویژگی
خاصیرامطرحنمیکندولیبهمحضآنکهیکگروه
انسانیفعالیتیرادرمکانیمطرحکند،معناینمادین
بیان برای بستری فضا ازاینپس میشود. پدیدار فضا
فعالیتورفتارهایانسانیمیگردد؛محلیبرایتخیل
وواقعیت.فضانوعیتوضیععناصردریکپهنهاست،یا
فضا رو این از مکان؛ و زمان کردن محدود از نوعی
مقولهایاستکلیوفلسفیکهبرمجموعهایازروابط
بینعناصروکیفیتوحجماینروابطداللتمیکند.
فضاماهیتیعینیداردودارایبعدمکاناستوازآنجا
کهدائماًدرحالتغییراست،ازبعدزماننیزبرخوردار

است.فضااززمانجدانیست.
اندیشیدن« باشیدن، »ساختن، مقالة در هایدگر
دربارةفضامیگوید:»اینکهواژهفضا،برچهامریداللت
میکند،درمعنایقدیمیاشیعنیروم۸دیدهمیشود؛
یعنیمحلیکهبرایمنزلکردناختصاصیافتهاست.
]...[بدینسان،فضاهاهستیخودراازمکانهابهدست
میآورند،نهازفضا«)هایدگر،7۳:۱۳7۹(.ادواردرلف۹
در نه فضا که دارد اعتقاد پدیدارشناس یک بهعنوان
ذهناست،نهدرجهان،بلکهبهعنوانبخشیازتجربة
روزمرةمادرجهاناست.ازدیدگاهاو»هستیانسان،
اساساًفضاییاستواینفضاییبودن،ویژگیهاییچون
روشهای بهمنزلة را جهت و فاصله جدایی، نزدیکی،

.)Relph,2000: 26(»هستیدربرمیگیرد
انسانی گروه پدیدارمیشودکه زمانی فضا مفهوم
فعالیتیرادرمکانیانجامدهند.ازاینپسفضابستری
انسانیمیگردد.محلی رفتارهای و فعالیت بیان برای
وضعیت یک بهعنوان »فضا واقعیت. و تخیل برای
باشد، کننده دلسرد یا حامی میتواند اجتماعی
یاکسلکننده الهامبخش یاخفهکننده، رهاییبخش
بهمکانشخصیتو و باشد.روحمکانزودگذراست
 Pallasmaa, 2014:( میبخشد« فرد به منحصر هویت
232(.برایادراکفضابهعواملیفراترازحواسپنجگانة
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ارسطویینیازاست،ماننداحساسجهتگیری،تعادل،
پایداری،حرکت،زمان،استمرار،مقیاسوروشنایی.در
واقعبرایدرکفضا،بایدتمامحواسوجودیماآنرا
درککند،همچنیندرکماازفضابهحافظهوتخیل

ماتأثیرمیگذارد.
مارتینهایدگرفضارابهانساننسبتمیدهدوآنها
راغیرقابلتفکیکمیداند.»وقتیماازانسانوفضا
صحبتمیکنیم،انگارانسانیکطرفایستادهوفضا
درطرفدیگر.بااینحالفضاچیزینیستکهباانسان
روبروشود.فضانهجسمخارجیاستونهتجربةدرونی.
و اطراف و باشند مکانی در مردم نیستکه اینطور
با .)Heidgger,1997: 334( باشد« فضا آنها سر باالی
ورودبهفضا،فضاواردذهنمامیشودواینتجربهدر

اصلتبادلوتلفیقشیوفضااست.

 ردا-زماد
»اززمانشکلگیرینظریههاینسبتخاصوعام،
مفاهیممجزایفضاوزمان،روزبهروزبهمفهومترکیبی
فضا-زماننزدیکترشدهاند«)پرتوی،۸۴:۱۳۸7(.در
نگاهاولفضانهباحرکتونهزمان،ارتباطیندارد.با
در حرکت با معماری در فضا-زمان مفهوم این وجود
درونفضامصداقپیدامیکند.بینندهومخاطببرای
درکفضایمعماریمیبایددرآنحرکتکندتابتواند
آنراازجهاتمختلفببیندوحرکتاحتیاجبهزمان
دارد.بهاینترتیبزمانبهعنوانعاملدخیلدرفضا،
پسازطولوعرضارتفاعمکان،بعدچهارمادراکفضا

محسوبمیشود.
درعلمطبیعیباکارهایکپرنیک،کپلروگالیله،
فیزیکریاضیگونهبهساندانشینوتولدیافت.نیوتنبا
توجهبهاینتحولهادستبهکارتدویناصولریاضی
برایعلمطبیعیشدوفیزیککالسیکرامستقرکرد.
اینفیزیکبرچندپایهبناشدهاستکهدرسراسرآن
حضورنمایاندارد.»ازجملهپایههایعلمطبیعینیوتن
مطلقبودنزمانومکانبود.مکانازدیداوتکیهگاهی
وساکن یکنواخت بهطور استکه اجسام از مستقل
یاشناور« و آرامند یا آن درون در اشیا و دارد وجود
)عابدیشاهرودی،۱۴:۱۳7۴(.براساسایندیدگاه،

زمانومکانبهعنوانیکجفتصوریشهودیوپیش
ازتجربهباایننظرازپهنةجهانعینیبهگسترةجهان
ذهنیراندهشدهوباحذفخاصیتابژکتیوبهساندو

خاصیتسوبژکتیودرآمدند.
را فضا-زمان خود نسبیت تئوری در اینشتین
مفهومیکلیترمتحدکردونشاندادکهمکانوزمان
نظر »مطابق دارد. بستگی خودمان حرکت وضع به
فضا- خمیدگی و انحنا باعث جاذبه نیروی اینشتین،
یک مانند جرمی صاحب جسم هرجا میشود. زمان
سیارهوجودداشتهباشد،فضایمحیطدورآنخمیده
بودهومقدارخمیدگیبهجرمبستگیداردوچونزمان
نمیتواندازفضاجداباشد،پسزمانهممتأثرازحضور
و جرم افزایش موجب زیاد، سرعتهای است. ماده
:۱۳۸۸ )جلیلوند، میشود« فضا-زمان زیاد خمیدگی
هرمان اینشتین، سابق استاد ۱۹07 سال در .)6۹
مطرح را انقالبی ایدهای )۱۸6۴-۱۹0۹( مینوکفسکی
کرد.اونشاندادکهفضاوزمانرامیتواندرقالبیک
مفهومویکعبارتبیانکرد.اوفرمولیراارائهدادکه
یکدیگر با ذارت کنش و بسترحرکت کنندة توصیف
هستند.اینجملهبهمعنایآناستکهتجربهشمااز
محیطاطرافوابستهبهنحوةحرکتشمادرفضاوزمان

)Gauthier,2017: 8( نمودار1: نمودار فضا-زمان مینکوفسکی
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است.فضااززمانیکهاوتوسعهدادامروزهتحتعنوان
فضایمینکوفسکیشناختهمیشود.

و فضا مدرن، نظریة یک عنوان به نسبیت نظریة
زمانرابهصورتموجوداتاساسیمینگرددرحالیکه
نظریةکوانتومیدرجهترهاسازیخودازبنداستبداد
فضاوزمانبودهوبرایندیدگاهگرایشداردکهفضاو

زمانبنیادینیستند.
قائم محور و فضاگونه خصوصیات افقی، محور
خصوصیاتزمانگونهدارد،ولیآنهادقیقاًمشابهفضاو
زماناندازهگیریشدهنیستند.گذشتهدرپاییننمودار
استوآینده،درباالیآن.نورمسیریویژهرادراین
به نسبت درجه ۴۵ زاویة با و میکند دنبال نمودار
محورهاحرکتمیکند.هرجسمیکهباسرعتیکمتر
ازنورحرکتکند،دارایمسیریمابینمحورزمانگونه
ومسیرنورومسیریمیانخطنوریومحورفضاگونه
است.نمایشگرجسمیاستکهسریعترازنورحرکت
 Gauthier,2017:(امکانپذیرنیست میکندکهمعموالً

.)9
زیرا نظرمیگیرد، ازمکاندر بعد را زمان »هگل
خودمکاناگربهطوردیالکتیکیاندیشیدهشود،یعنی
اگربراساسعمیقترینساختارشاندیشیدهشود،در
)شیرین میگردد« آشکار زمان صورت به حقیقتش
آشکار حرکت واسطة به زمان .)۵۲ :۱۳۹۱ کندی،
میشودبنابراینمکان،درحقیقتاشزمانیاست.زمان،
زاییدةحرکتاست.اگراشیاذاتاًثابتباشند،هیچوقت
گذشت. نخواهد زمان آنها بر و بود نخواهند آرام
هستی در امتداد گونهای نشانگر اجسام، »زمانبندی
است.بهعبارتیهستیمادیدرگذرمستمرهستندو
زاییدةحادثهاست.حادثهوزمانجداناشدنیهستندو
اینازآنروستکهزمانیکشیدرحقیقتچهرهای
ازخودشیاست«)گیدیون،67:۱۳۸۸(.ودرنهایت
نظرکانتدرموردزمان-مکانچنیناستکه،تصور
هیچچیزبرایانسانجدااززمانومکانممکننیست.
وقتیکهانسانهادریکمکانجمعمیشوند،فضا
مثابه به فضا مفهوم میشود. بشر هستی واقعی بعد
ظرفیستکهوقایعدرآنرخمیدهد،باکمکعامل
»عامل بیانمیکند. را روایتی و تجربهمیشود زمان

و مراتب سلسله وجود دلیل فضا، تجربه برای زمان
روایتدرمعماریاستحالآنکهدرتئاتر،فضابراساس
:۱۳۹7 )عابدی، میگیرد« شکل نمایشنامه و روایت

.)۱0۱

ردا-تیم
فضای روحیه شکلگیری برای اصلی معیارهای
صحنهباتوجهبهعملکردهایهرسازهوزندگی)کنشی(
کهبایددرآنجریانیابددرنظرگرفتهمیشودوآنچه
کهبرایخلقاینروحیهدردستطراحصحنهاست؛
ابزارهایمعمارانهراشکلمیدهد.هرفضایمعماری
برایوجودداشتننیازمندابزاربیانمعماریستکهزبان
گویایفضاهستند.نور،یکابزارمعماریاستکهعالوه
برآنبرسایرابزارهایمعمارانهنیزتأثیرگذاراست.»نور
اما ببخشد، وسعت فضا به بصری لحاظ از است قادر
باشدبسیارخنثی نوریکنواختپرشده با فضاییکه
ندارد. وجود فضایی اصوالً محض تاریکی در و است
برخالفایندو،فضاییکهمملوازتضادسایهروشنها
فضا نورسرچشمه بصریست. نیروهای از استسرشار
وجود به نور را فضایی اشکال از بسیاری اما نیست

میآورد«)دیباج،۴۹:۱۳۹6(.
نورآفرینندهفضانیستامادگرگونکنندهآناست.
بانورسازمانوسامانجهانمکانگونهایدیگرمیشود
وبرعهدهیکمعماراستکهاولفضاهارابیافریندو
دو این بیشک کند. بازآفرینی نور با را فضاها آنگاه
مرحلهکارمعماریاستکهازهمجدامیباشد.»بدون
ندارد« وجود تئاتر فضا بدون ندارد، وجود فضا نور
)وتسکه،۱۵:۱۹۹۹(.ودرهمینراستا،رابرتویلسون
از اساسیاست. نور،عنصر اشارهمیکندکهدرکارش
نظراومهمترینعنصردرتئاترنوراست؛عنصریکهبه
فضا نور، بدون بشنویم. و ببینیم تا میکند کمک ما

وجودندارد.


ارساه ارنشری  ضم وانا، اثس مایسا ورلدید
عنوان به پستمدرن، کارگردان ویلسون رابرت
آثار در میشود. شناخته نیز فضا، تئاتر کارگردان
محور حول اجرا، و است غایب متن معموالً ویلسون،
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حرکتبدندرفضاشکلمیگیرد.نمایشهایویلسون،
ترکیبیازصداورنگ،سکوتونورهستندکهغیراز
منتقدان، ندارد. دیگری معنای خود، عینی حضور
ویلسونراکارگردانیمیشناسندکهبیشترینمعماری
ومهندسیرادرنمایشهایشبهکارمیگیرد.اوتئاتر
توصیف زمان« و فضا در وسازی را»ساخت خودش
میکند.وقتیازاوپرسیدندکهموضوعنمایشکوارتت

چیست؟،پاسخداد:فضا.
محتوا و فرم ویلسون، کارگردانی واژهشناسی در
یعنیمعماری.هنگامطراحییکصحنه،همیشهکاررا
ازفضاشروعمیکندونیروهایعمودیوافقیصحنهرا
و نیروها این اصلی میبخشد.خطوط توسعه همزمان
روابطآنهارارویکاغذپیادهمیکند.ویلسوننسبت
نیروهایعمودیوافقیراکهدرتئاترشرقنمادزمان
وفضاهستندطراحیمیکند.اومیگوید:»زمان،خطی
عمودیاستکهازمرکززمینبهسمتآسمانحرکت
میکندوفضاخطیافقیاست.تقاطعمکانوزمان،
یعنیمعماریهمهچیز«)شیرمرز،۳0۱:۱۳۹۴(.ونیز
ویلسوندرموردآثاراشمیگویید:»بهدیدناجراهای
منطوریبرویدکهانگاربهتماشاییکموزهمیروید.
فقطازمنظرهپردازیلذتببرید.ازنظممعمارانةموجود
درزمانوفضا،ازموسیقیوازهمهاحساسیکهآنها

برمیانگیزند.بهتصویرهاگوشکنید«)همان:۱۴(.
نمایشاینشتیندرساحل،ترکیبغریبیاستاز
اپرای واقع در اجرا این کنسرت، و تئاتر رقص، اپرا،
مدرن؛نوشتهفیلیپگلسبهکارگردانیرابرتویلسون
کهاولینباردرسال۱۹76بررویصحنهآمدواجراهای
بعدیآنتاسالهابعد،انقالبیدرصحنهایجادکرد.این
نمایشدریازدهبخشاجرامیشود.هربخشازاجرا
کیفیتمتفاوتیدارد،امادرهمهترکیبنورواستفاده
ازصحنهخالقانهاست.ایناپرا-تئاتربهشدتضدقصه
است.درواقعهیچاتفاقیدرطولنمایشنمیافتدو
روندضد که روبروهستیم مفهومی برشهایی با تنها
قصةآنهاگاهبهتکرارصحنههایطوالنیشدنآنهاختم
زندگی مالل روایت حال در نمایش واقع در میشود.
استودراینراههیچعجلهاینداردوبههمینخاطر
اجرایآنپنجساعتطولمیکشد.اینشتیندرساحل

بهطورخیرهکنندهایخیالپردازانهاست.
دراجرایچندساعتیاینشتیندرساحل،آدمهای
مسخشدهرفتارهایخودراتکرارمیکنند،درکنارآنها
درمحلارکسترصحنهودرطبقاتمختلفنوازندههایی
ایستادهاندوبهکارخوددرخلقیکموسیقیغریبو
غیرمعمولمشغولهستند.فضایایناپرا-تئاتربرای
مخاطبغیرمعمولوعجیباست.مکاندرایننمایش
کجاست؟چقدرباذهنمخاطبآشنااست؟آیامخاطب
برایاولینباردرتجربةفضاییاینچنینقرارگرفته
است؟یاپیشازآندرزندگیویادررؤیاهاویادر

تخیلخویششاهدهمچونفضاییبودهاست؟
فضا در وقفه بی مردی اینشتین، اجرای »در
مینویسدوآنچهآشکارمیشودفرمول mc2 E=است.
ایناشارههادرطولتولیدپراکندهشدند،تنهابرایآنکه
به دوباره البته، آمادهکند. بعد برای را تماشاگر ذهن
آنهارجوعمیشود،امابهطورغیرمستقیم،برایاین
نور،حجم،حرکت، انرژی، به اینشتین نسبیت تئوری
بهشیوهای اینها وهمة مربوطمیشود، فضا و زمان
تعیینیامجسممیشوند.سرعترقصیاحرکتپرتو
نور،چونمیتوانتخمینزدکهآنهاسوژههایدههزار
تصویروصداهاییهستندکهازصحنهومحلارکستر
بهچرخشدرمیآیند.میتوانگفتنمایشاینشتین
درساحلتکهتکهاست،بهرغماینکهبسیارمحسوسو
نشانمیدهد. را زمان و فضا بر ویلسون تأمل عینی،
همانطورکهدیدیمفضاوزمانسوژههایبنیادینکار
اوبهمنزلةیککلیتهستند«)شفستووا،۱7۴:۱۳۹۴(.

ریلیا ارساه ارنشری  ضم وانا
باتوجهبهمطالبیکهدراینپژوهشموردبررسی
قرارگرفته،بهتحیلوبررسیعناصرمکان،فضاوزمان
دراجرایاینشتیندرساحلاثررابرتویلسونبهعنوان
نمایش این میپردازیم. پدیدارشناسی شیوة به نمونه
اولینباردرسال۱۹76درآوینیونفرانسهوبااجراهای
بعدیدراروپاونیویورکوسپسدراپرایمتروپلیتنو
سال بهار در ساحل در اینشتین بینالمللی تور نیز،
۲0۱۲درمونپلهآغازشدودرپاییز۲0۱۵درکرة
جنوبیبهپایانرسید.درتحلیلفضایایننمایشمابه
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اجرای در داریم. توجه ۲0۱۲ سال اجرای
معماری اصلی عناصر ساحل در اینشتین
و )اندیشه معنا و بیرونی( فرم و )ساختار
و هستند هم با مجموع در درونی( کارهای

زیباییشناسیاثرویلسونراشکلمیدهند.
در اینشتین نمایش در صحنهها تقسیم
جای )به رابط نمایشهای صورت به ساحل
نیپلی(،پردهوصحنهصورتپذیرفته.تعداد
نمایشهایرابطپنج،تعدادپردههاچهاروهر
پردهبهچندصحنهتقسیمشدهاست.صحنهها
باتوجهبهمکانیکهالقاکنندةآنهستندنام
گذاریشدهاست.مکانواحدیدرایناجرا

است. تغییر حال در پیوسته چیز همه و ندارد وجود
لباسهادرایناجرااونیفورماینشتیناست.

تاارش هاه مایط رک
شروعنمایشهمراهباورودتماشاگراناجرامیشود.
پشت سفیدپوست، دیگری و سیاهپوست یکی زن دو
میزهایمینیمالیستی،سمتچپصحنه،داخلنور
مربعشکلکهبررویپارچةسفیدپشتسرآنهاتابیده
حساب تصادفی را اعدادی زنها نشستهاند. شده،
میکنند.اعضایگروهکربهآرامیواردصحنهمیشوند.
این در کنشها میشود. متمرکز بازیگران روی نور

صحنهبهصورتخیلیکندودرعرضبیستدقیقه
صورتمیپذیرد.


پسضة اول، نینه قوام1 

یکپردهخاکستریپشتصحنهوجوددارد.پسری
راه گاهی و ایستاده باالیجرثقیل رویسکو کوچک
پرتاب پایین سمت به کاغذی هواپیمایی و میرود
رویصحنه دارد دست در پیپ که بازیگری میکند.
مسیرضربدریبهعقبوجلوقدممیزند.مردیبا
ژشتهایتندوتیزدرهواخطخطیمیکندوناگهان
میایستد.سهاجراگرآرادرصحنهراهمیروند.یکقطار
بخارغولآساازسمتچپظاهرمیشود.اینقطاردر
طولاجراناپدیدودوبارهظاهرمیشودوبیانگرعشقو

عالقهیمشهوراینشینبهقطارهااست.


پسضة اول، نینه میاکاه1
دوقاضیواردصحنهمیشوندوپشتمیزمینشینند.
یکیازآنهاسیاهپوستودیگریسفیدپوستاست.
کردن تایپ عمل ژشت حال در کر گروه و بازیگران
هم برخالف صحنه این در صداها و حرکات هستند.
عملمیکنند.اینشتینبهصورتمردویلوننوازحضور

دارد.


تاارش هاه مایط ضو
درطولآنتراکت،ویلوننوازهنوزدرحالنواختن تصویر 1: اینشتین در ساحل.نمایش های رابط1

تصویر2: اینشتین در ساحل. قطار1
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است.صحنهشبیهنمایشهایرابطاولتکرارمیشود.
سرشان پشت پردهی روی در اینشتین عکس اینبار

تاباندهمیشود.

پسضة ضوم، مییط1
دورقصاپرا،هردوبهسبکمعاصرتوسطهشت
سرعت، هیجانانگیز نمایش میشود. اجرا رقصنده
خالی صحنة یک در دقت و وضوح سبکی، چاالکی،
است.رقصندههابابازوهایشانتمامفضاراپرمیکنند.

رقصآنهاحسآزادیروحبخشدارد.


پسضة ضوم، قوام2
در ماه یک میشود. روشن وسطصحنه در واگن
آسمانشبمعلقاست.اواخرصحنهماهکاملمیشود.
زنومردیدرواگنایستادهاندوآوازمیخوانند.زنبا

تنفگبهسمتعاشقشنشانهمیرود.
واگن اکنون کم. نور سپس و تاریکی
خالیاست.صدایگوشخراشواگنبه
گوشمیرسد.اینصداآگاهیتماشاگر

رازندهمیکند.
از پرسپکتیو دو، قطار صحنة در
این و کرده تغییر قطار عقب جلوبه
که میکند متبادر ذهن به را تخمین
تئوری از را تازهای روایت ویلسون
نسبیتاینشتین،تحققبخشیدهاست.



تاارش هاه مایط وه
شکلدیگریازنیپلییک.دوزن
سیاهپوستوسفیدپوستعقبصحنه
و سفید مربع همان در هستند.
به پشتشان بار این اما روشنشان.
تماشاگراناست.چهرهگروهکرروشن
میشود.طوریکهانگاردرنقطهشروع

نمایشهستیم.

پسضة ویم، میاکاه2
دارند. تعلق بهرقصندهها اینصخنه نیمکتهادر
تختخوابدرگوشهیصحنهاست.میزوصندلیقاضی
وخردهوسایلهایدیگروجوددارد.یکپردهدرعرض
در نرده،سمتچپصحنه یک میآید. پایین صحنه
را زندان عمدیاش میلههای داردکه قرار آن عرض
کنار صحنه انتهای در اینها همهی میکند. تداعی
خواهندرفتوصحنهبرایمونولوگخالیمیشود.این

مونولوگرویصندلیبلندادامیشود.
زماندراینصحنهبهطورموقت،متوقفشدهاست.
کر، گروه است. شلوغ کندی، رغم به محاکمه صحنة
عملتایپکردن،اپراطورتلفنراانجاممیدهند.بازیگر
ازتختخواببیرونآمدهمسلسلیدردستداردوآنرا
بهسمتگروهکروتماشاگراننشانهمیرود.موسیقی

تصویر3: اینشتین در ساحل. محاکمه1

تصویر4: اینشتین در ساحل.نمایش های رابط2
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دراینصحنههیجانآوراست.هیاهوبهپا
به کندو می تغییر میکند. غرش میکند.
شکلیغیرمنتظرهقطعمیشود.نورنیزمثل

موسیقیناگهانقطعمیشود.

پسضة ویم، مییط2
بر نور میشود. شروع تاریکی با صحنه
هشترقصندهکهپشتبهتماشاگراندارند،
آسمان صحنه انتهای زمینهی پس میتابد.
اجرا باله شبیه رقصی رقصندهها است.

میکنند.پنجدقیقهپیشازپایانرقص،نورآبیمیشود
ویکپردهیتوریپرازستارهپایینمیآید.

تاارش هاه مایط چهام 
نورشروع از نقطهای اینشتیندر تاریکی،سکوت.
دو میتابد. همسرایان بر نور زدن. ویلون به میکند
بازیگرنمایشرابطیک،درجایخودولیدورترهستند.
نورطوریازپایینبهمیزتابیدهمیشودکهاینتوهمرا
بهوجودمیآوردکهآنهادرفضاشناورهستند.گروهکر
وانمودمیکنندکهدندانهایشانرامسواکمیزنندو
بیرون را زبانهایشان غیرمنتظره، طور به سپس،

میآورند.

پسضة چهام، قوام3
اجراگرهادرتاریکیدرتکاپوهستند.سپسنقاشی
ساختمانعظیمیبرپردةپشتدیدهمیشود.مردیدر

یکیازپنجرههایباالییآنرویکاغذچیزیمینویسد.
اونیفورم که هستند صحنه در اجراگر چهار و بیست
اینشتینرابرتندارندوبهسمتروبروخیرههستند.

مردبیرونمیرود.

پسضة چهام، میاکاه3
موسیقی میزند. سوسو تاریکی در ضعیفی نور
باخشروع بهسبک ناگهانقطعمیشود.سپسفوگ
میشود.نوربررویارکستراست.ستوننورکهکارکردی
شبیهبازیگرراداردوهیچاجراگریدرخاللپروازآن
درصحنهوجودندارد.ستونبهآرامیازرویزمینبلند
یک به اینکه تا میشود کج طرف یک به میشود.
موقعیتعمودیدستپیداکند.سپسباالترازسطح
زمیندرفضامعلقمیماندوکمکمشروعمیکندبه
باالرفتن.ستونبهصورتآهستهکوتاهترمیشودواین
توهمرابهوجودمیآوردکهدرفضامحومیشود.تمام
یک همراه به شگفتانگیز صعود این
موسیقیتکنتکهبامالیمتوبهطور

پیوستهنواختهمیشود.
نمایش اجرای از تصویر این در
توسط فضا طراحی ساحل، در اینشتین
بسیار حرکت کمک به و نورانی، خطی
حالت به افقی، حالت از  آن آهسته
عمودیدرمیآید.حرکتآهستهدراین
صحنهدرواقعتبدیلبهعنصرزمانشده
ومعنایزمانجاریدرفضایاینصحنه
راالقامیکند.فضاتوسطشینورانیدر

تصویر5: اینشتین در ساحل. محیط1

تصویر6: اینشتین در ساحل. قطار2
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ردا تیم زماد و رسکت مکاد نینه
مربع فضا، صحنه این در
فرضیسفیدرنگاستکهتوسط
نورایجادشده،باحضوربازیگران
فضاتبدیلبهمکانیمینیمالیستی
نورو تغییرموسیقی، با شدهکه
به بازیگران،مکانتبدیل حرکت
به اینشتین تصویر میشود. فضا
را اجرا فضای نمادین، صورت
تغییردادهومعناییدیگربهآن

بخشیدهاست.

برای و تخت صورت به نور
روشناییصحنهودربعضیلحضات
مربعشکل نور به نیز پروژکتور نور
سفید رنگ به نور میشود. اضافی
آبی لحظهها برخی در و است

میشود.

بسیار صحنهها این در حرکت
آراموگاهیساکناست.زماننیزبر
مبنایحرکت،کندپیشمیرودودر
چون میایستد، زمان مواقع برخی
صحنه در تغییری و حرکت عماًل
درحال وهمهچیز نمیشود ایجاد
سکوناست.موسیقینیزالقاکننده

زماناست.

بازیگر سمتچپصحنه،دو
مینیمالیستی صندلیهای روی بر
نشستهاند.پارچهایسفیدپشتسر
آنهااستوعکساینشتیندرابعاد
میشود. تابانده آن روی بر بزرگ
کلیتمکانبهصورتمربعسفیدو
تا مکان نیپلی۴ در است. روشن
گسترده صحنه ارکستر محل
ورود با ۵ نیپلی در و میشود
اتوبوسونیمکت،صحنهگسترش

میآبد.

 تاارش هاه
مایط

توسط فضا صحنه این در
ساختمان و جرثقیل و لوکومتیو
مجرد، فرمهای عنوان به عظیم
رویصحنهتبدیلبهمکانشده
و صحنه پشت تخت نور است.
حضور همانند موضعی، نورهای
تغییر را اجرا فضای اجراگران
بهمکان میدهندومعنایدیگر
صحنهمیدهند.ترکیبعناصری
چوننوروبخاروموسیقیفضایی
ساخته سوررئالیستی و تخیلی

است.

چندمنبعنوریمختلفوجود
در رنگ سفید افقی نوری دارد.
انتهایصحنه.نورهاییکهبهصورت
موضعیازباالتابیدهمیشود.ترکیب
سورئالیستی تصویر نیز بخار با نور

میسازد.

حرکاتاجراگراندراینصحنه
حرکات گاهی است. تیز و تند ها
سرعتمیگیرندوسپسازسرعت
آنهابهآرامیکاستهمیشود.زماننیز
برمبنایحرکاتاجراگرانوموسیقی
پیش آرامی به گاهی و تند گاهی

میرود.

پردةخاکستریپشتصحنه
صحنه راست سمت پوشانده. را
لوکوموتیوغولآساودرسمتچپ
صحنةجرثقیلوجوددارد.مکاندر
محدود قطار واگن به تنها قطار۲
یک تصویر قطار۳ در و میشود
خالی محوطه و عظیم ساختمان
نقاط در اجراگران آن. اطراف
پراکنده صورت به صحنه مختلف

حضوردارند.

قوام

به صحنه این در فضا
قسمتهایمختلفیتقسیمشده
است.اشیاوالمانهاوافرادروی
صحنهمکانهایمختلفیراایجاد
کردهاندکهباتغییرونورواعمال
اجراگرانتبدیلبهفضامیشوند.
صورت به صحنه این در فضا
منطق از که است نامتعارف
رئالیستیپیروینمیکندوتخیل
مخاطبرابهچالشمیگیردتااز

آنهامعنابسازد.

نوربهصورتچندینمنبعنور
صحنه مختلف قسمتهای موضعی
راروشنمیکند.نوربهرنگسفیدو
دربرخیمواقعتهرنگآبیبهخود

میگیرد.

حرکاتاجراگراندراینصحنه
ریتم میشوند.حرکات تکرار و کند
موسیقیرادنبالمیکنند.زماننیز
به اجراگران کند حرکات اساس بر

کندیمیگذرد.

مرکز و انتها در بزرگ میزی
اشیا میز روی دارد. قرار صحنه
و کتاب و لیوان ازجمله گوناگون
نظایرآنوجوددارد.یکتختخواب
بزرگسفیدمقابلمیزقرارگرفته.
سمتراستصحنهمیلههایزندان
صحنه چپ سمت و شده کشیده

صندلیهاومیزهاقراردارند.

میاکاه

فضای صورت به صحنه
خالیبانورپردازیتختاستکه
رقص و اجراگران حضور توسط
با سپس و مکان به تبدیل آنها
تعییردرموسیقیونوروحرکت
در فضا میسازد. دیگر فضایی
فضایی سفینه صحنه
با مدام و است بسیارکنشمند
به تبدیل نور و تغییر و حرکات
نورهای وجود میشود. مکان
تغییر حال در مدام که بسیار
اجراگران همانند نقشی هستند،
نقش دارند. صحنه روی در
در نور و موسیقی و اجراگران

فضاسازییکساناست.

نوردراینصحنههابهصورت
انتهای پردة از نیز و باال از و تخت
آبی و سفید های رنگ به صحنه
تاباندهمیشود.نورسایهروشنایجاد
نمیکندوتختاست.درمحیطسه
از و میشود صحنه ساز فضا نور
موضعی نورهای و الایدی نورهای

استفادهشدهاست.

این در اجراگران حرکات
صحنههابهصورترقصبالهاستکه
موسیقی ریتم با و میشوند تکرار
با توجه با نیز زمان است. همراه
رقص و موسیقی و نور حرکات
تماشاگرانتنظیمشدهاست.زمانبه
صورتزماندرزندگیعادینیستو
شده ارایه زمان از دیگری تعریف

است.

به صحنهها این در مکان
صورتفضایخالیاستکهتوسط
حرکت و حضور و نورپردازی
اجراگرانوبازیگرانتغییرمیکند.
درمحیطسهفضایداخلیسفینه
و الایدی نورهای توسط فضایی
آسانسورهایشیشهایطراحیشده
و عمودی صورت به مکان است.
بررویصحنهگستردهشده افقی

است.

مییط

جدول2: بررسی نمایش اینشتین در ساحل براساس نظریه ی فضا و مکان نوربرگ شولتز
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مکانیتاریکتعریفوسپسباحرکتآن،زمانوارد
اینفضامیشود.برایمعماریاینصحنه،وجوداین
خطنورانیکافیست.»بدوننورفضاوجودندارد،بدون
ویلسون گفتگوی از نقل )به ندارد« وجود تئاتر فضا

وتسکه،۱۵:۱۹۹۹(.

پسضة چهام، مییط3
یکنفردررویصحنهعقبوجلومیرودوچراغ
راهنماییدردستدارد.یکآسانسورشیشهایازکف
دست در ساعت با جوانی پسر میآید. بیرون صحنه
داخلآسانسوراست.بخاراززیرآسانسوربیرونمیآید
ویلون نواختن به شروع اینشتین میرود. هوا به و
میکند.مردیکهچراغراهنمادردستدارددیوانهوار
حرکتمیکند.آسانسوردیگریبهصورتافقیدرفضا
حرکتمیکند.یککپسولدریکخطافقیبهعقبو

میشود دیده که چیزی میلغزد. جلو
فضای سفینة یک کنترل صحنه شبیه
است.ازدوحبابپالستیکیکفصحنه
طرف به بازیگر دو میآید. بیرون دود
تاب و پیچ و میخزند تماشاگران
این میشود. قطع موسیقی میخورند.
آخرالزمانی هوای و حال دیدنی صحنة

دارد.


تاارش هاه مایط پنج
موسیقیشروعمیشود.پردةتوریبا

نقشانفجاربرایلحظهایثابتمیماندو
برروی اجراگرها باالمیرود. بعددوباره
صندلیهایسمتراستصحنهنشستهاند
وشروعبهتایپمیکنند.اتوبوسشبیه
لوکومتیوازسمتچپواردمیشود.نور
تندیرانندهراروشنمیکند.زوجعاشق

روینیمکتپارکنشستهاند.
دراجرایاینشتیندرساحل،تمامی
محدودةتصاویریکهمفهومنقلوانتقال،
و اتوبوس هواپیما، قطار، آمد، و رفت
و فضا زمان، مایههای دست از است کالژی سفینه
در نور و زمان فضا، به ویلسون مشغولی دل حرکت.
با محتوا و فرم عنوان به ساحل، در اینشتین نمایش
مفاهیماینشتیندررابطهبافضا،زمانونورمطابقت
تغییر و پیوستهدرحالحرکت فضا اثر این در دارد.
است.ویلسونبرایرسیدنبهاهدافشدرمعماریفضا،
هماهنگیتصویریوتأثیربصریفضاییراساختهاست.
تخیلمخاطباناینشتیندرساحل،بهسرعتفضارابه

نمادها،شکلهاوتصاویررویاییبدلمیکند.

تریجه ویسه 
مکان شولتز، نوربرگ پدیدارشناسی نظریة بنابه
معماریزمینهایبرایفعالیتهایانسانیاستوفضابه
باکمک مثابهظرفیستکهوقایعدرآنرخمیدهد،
میکند. بیان را روایتی و میشود تجربه زمان عامل

تصویر7: اینشتین در ساحل. محاکمه2

 تصویر8: اینشتین در ساحل. قطار3
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مکانوفضادرمعماریوتئاترباتوجهبهعنصرزمانو
حرکتمعنامیپذیرد.ترکیبمکان،زمان،نور،حرکت
بازیگرانوتمامیعناصرمیزانسنبررویصحنهفضارا

میسازند.
که مطالعاتی به توجه با مقاله اصلی سؤال پاسخ
هر میکند، پیدا دست نتیجه این به گرفته صورت
روی بر صحنه طراح یا کارگردان توسط که طرحی
صحنهآفریدهمیشود،فضاییمیسازدکهباعملبازیگر
تبدیلبهمکانمیشود؛بنابراینفضادرخلقموقعیت
نمایشیمؤثراست.درنتیجهحضوربازیگراندرصحنه،
عاملتعیینکنندهایدرایجادمکانوفضایاجرااست؛
حسی و فکری شرایط از متأثر فضا شناخت نیز و
نیزحضوروحرکت بود.درمعماری مخاطبانخواهد
دریافت به آنها، تخیل قوة نیز و محیط در مخاطبان

معنایفضایمعماریتأثیردارد.
ویلسون، ساحل در اینشتین اجرای در مطالعات
بر توجه با نمایش این محتوای و فرم میدهد نشان
مفاهیممکانوفضاازدیدگاهنوربرگشولتز،بااستفاده
ازتخیلمخاطب،فضاینمایشرابهنمادهاونشانههایی
بدلمیکندکهمعنایاثردرکودریافتمیشود.هر
مکانمعماریواجرایتئاتریباتوجهبههدفخالق
با را اثر معنای و دارد را خود به مختص روایتی آن،

استفادهازساختنفضابهمخاطبانانتقالمیدهد.ذهن
در مییابد؛ معنادست به نمادپردازی ازطریق انسان
طریق از معماری مکانهای و تئاتر مخاطبان نتیجه
مظاهرنمادینبهفهمآناثرمیرسند.بنابراینمکانو
و صحنه طراحان دست در مهم بسیار ابزاری فضا
باشناختویژگیهایآنو تئاتراستکه کارگردانان
طراحیدرستازحرکتبازیگرانوعناصرمیزانسنبه
معنایاثردستیافتهومخاطبانراهمراهوهمدلاثر

خودسازند.

پ  تیلت 
1. Phenomenology
2. Maurice Merleau-Ponty
3. Christine Norberg- Schultz
شولتزمعمار،منتقد،نظریهپردازواستادتاریخمعماریاست.او
از و است معماری در پدیدارشناسی رویکرد اصلی شارح
اولیننظریهپردازانمعماریبودکهاندیشهمارتینهایدگر

رابهجوزهمعماریآورد.
5. Stevien Holl
6. Livied Space
Tony Hiss.7نویسندهآمریکاییکهنسبتبهمرمتشهرهاو
از گستردهای طیف در و است پرشور آمریکایی مناظر

تصویر۹:اینشتیندرساحل.محاکمه۳

تصویر10: اینشتین در ساحل. محیط3، سفینه ی فضایی
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